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6 پیشنهاد نهاد پژوهشی مجلس برای بهبود فضای کسب و کار در آستانه تصویب بودجه سال آینده

تصویر محیط کسب و کار 
در بودجه 99

فرصت امروز: »محيط كسب وكار« مفهومي چندبُعدي است و مطالعات نشان مي دهند كه شاخص هاي محيط كسب وكار ايران 
در وضعيت مطلوبي قرار ندارند و تأس��يس و اداره يک واحد توليدي در كش��ور با چالش ها و موانع بس��ياری روبه رو است. در نتيجه 
انتظار مي رود اليحه بودجه سال 1399 به عنوان نقشه راه مالي دولت و در اجراي قانون برنامه ششم توسعه در طول يک سال آينده، 
بتواند بستر الزم را براي تسهيل محيط كسب وكار از طريق حفظ ثبات اقتصادي، عدم تغيير قوانين، حمايت مؤثر از بنگاه ها به ويژه 
بنگاه هاي كوچک و متوسط، دسترسي آسان، شفاف و بي دغدغه به منابع تأمين مالي و افزايش شفافيت در عملكرد دولتي فراهم 
كند. اين جمالت ابتدايی تازه ترين گزارش نهاد پژوهشی مجلس است و در آن به ترسيم تصوير محيط كسب و كار ايران در آستانه 
تصويب اليحه بودجه سال آينده در مجلس پرداخته است، اما دولت برای بهبود وضعيت محيط كسب و كار بايد چه راهبردی در...
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ارزش تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا از مرز یک میلیارد دالر گذشت

بهشت صادرات کاالی ایرانی

چگونه کسب و کار سودآوری داشته باشیم؟
7 عادت اشتباه مدیران که کسب وکار آنها را به چالش می کشد

چگونه فروشنده بهتری باشیم؛ 9 راهکار ساده و موثر
رازهای طراحی پیشنهاد بازاریابی جذاب

کاربرد نوستالژی در دنیای تبلیغات
معامله 140 میلیون دالری وارن بافت 
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مدیریتوکسبوکار

رویترز اولین گزارش ویدئویی 
کامال خودکار را منتشر کرد
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فرصت امروز: شـاخص بورس تهران در دومین روز هفته به 

رشـد خود ادامه داد و با افزایـش یک هزار و 776 
واحدی در ارتفاع 454 هزار و 618 واحد ایستاد...

کدام سهامداران در دومین روز هفته بیشتر سود کردند؟

 شاخص بورس
سوار بر مدار صعود

یادداشت
انتظار بی جا از بهبودی 

سریع چین

درحالی كه قدرت های جهانی 
برای جلوگيری از شيوع ويروس 
كرون��ا در تالش هس��تند، بازار، 
اثرات اين بحران بر اقتصاد چين 
را به شكل يک V می بيند، يعنی 
يک كاهش ش��ديد و پس از آن 
ي��ک افزايش ش��ديد. به همين 
ترتي��ب، بس��ياری اث��ر ويروس 
كرون��ا بر اقتصاد چين را موقتی 
می دانند و ب��اور دارند كه چين 
خيلی زود به ثبات گذش��ته باز 
می گ��ردد. آنها می گوين��د آثار 
كرون��ا بر اقتصاد برگش��ت پذير 

است.
به وي��ژه  و  جهان��ی  اقتص��اد 
كشورهايی كه رش��د اقتصادی 
می توانند  دارند،  ش��كننده تری 
يک شوک بزرگ را تاب بياورند. 
با اي��ن حال، هنوز ب��رای اعالم 
الگوی V برای تحليل چشم انداز 
اقتصاد چين پس از بحران كرونا، 
زود اس��ت. آنچه كه چشم انداز 
اقتصادی چين را پس از بحران 
كرون��ا مبهم می  كن��د، ماهيت 
چندجانبه شوكی است كه اين 
رخداد بر اقتصاد اين كشور وارد 
كرده است. برای مثال، وقفه های 
طوالنی در عرضه و تقاضا ايجاد 
ش��ده ك��ه بخش ه��ای توليد و 

خدم��ات و در پی آن، 
3تجارت را در داخل و...

دوشنبه
21 بهمن

1398

15 جمادی الثانی 1441 - سـال ششم
شـماره   1491- 16صفحه - 50000  ریال

Mon.10 Feb 2020

در دهمين گردهمايی رئيسان موفق شعبه های بانک های كشور كه با حضور رئيس كل بانک  مركزی، 
رئيس مؤسسه عالی آموزش بانكداری ايران و مديران نظام بانكی برگزار شد، از 15 رئيس شعبه  موفق و 
منتخب بانک  پاسارگاد قدردانی شد. به گزارش »فرصت امروز« در اين گردهمايی كه با موضوع »نقش 
رئيسان شعبه ها در مديريت ريسک اعتباری« برگزار شد، عبدالناصر همتی، رئيس كل بانک  مركزی بر 
اهميت نقش رئيسان شعبه ها در كنترل و كاهش ريسک اعتباری بانک ها تأكيد كرد و گفت: »رئيسان 
شعبه ها با نقش آفرينی مناسب می توانند ريسک اعتباری را كاهش و ثبات و سالمت بانک را موجب شوند. 
آنها بايد مش��تريان را در س��ه حوزه  مهم اطالعات هويتی، اطالعات اقتصادی و اطالعات ذی نفع به  طور 
كامل شناسايی كنند و بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است.« همتی همچنين از رئيسان بانک ها 
خواست كه در اعتبارسنجی و توانايی بازپرداخت مشتريان بانكی دقت كنند و بعد از اعطای تسهيالت از 

مصرف آن در محل و موضوع تعيين شده اطمينان پيدا كنند.
براس��اس اين گزارش، اس��امی 15 رئيس شعبه موفق بانک  پاسارگاد به اين شرح است: رضا قراگوزلو 
)ش��عبه خيابان الوند(، عليرضا رحمانيان )ش��عبه خيابان فاطمی(، آزاده قادريان )ش��عبه انقالب اهواز(، 
مصطفی صالح اردس��تانی )شعبه بلوار مرزداران(، علی غالمی )ش��عبه سپهر(، سيدرضا هاشمی )شعبه 
بازار(، آرزو صدری )شعبه خيابان خرمشهر(، عليرضا پارسانيا )شعبه كامرانيه(، مليحه مالنوری شمسی 
)شعبه پارک ساعی(، سميرا نظری توكلی )شعبه بلوار قرنی مشهد(، حميد صابری )شعبه حكيم نظامی 
اصفهان(، محمدرضا كيانی )ش��عبه نجف آباد(، فرهاد ياری كذبين )شعبه وليعصر تبريز(، محمدحسين 

زاهدی اسكوئی )شعبه هفده شهريور تبريز(، محمدسعيد احمدی )شعبه همدان(.
افتتاح 4 مدرسه در مناطق سیل زده لرستان توسط بانک پاسارگاد

بانک پاس��ارگاد همچنين در ادامه اجرای مسئوليت های اجتماعی، چهار مدرسه در مناطق سيل زده 
لرستان را افتتاح كرد. بر اين اساس، مدرسه شهدای ُكره پا به نمايندگی از چهار مدرسه ساخته  شده در 

لرستان توسط بانک پاسارگاد در روستای كره پای كوهدشت افتتاح شد.
به گزارش تس��نيم، در آيين افتتاح مدرسه ش��هدای كره پا كه روز شنبه برگزار شد، ماشاءاهلل نعمتی 
فرماندار كوهدشت با اشاره به ترويج فرهنگ خيررسانی گفت: ما بايد تالش كنيم كه فرهنگ خيررسانی 
به ديگران ترويج پيدا كند و بايد خدمات خيران را به گوش مردم برسانيم. هر كشوری كه راه رشد و ترقی 
را طی می كند بايد به نظام تعليم وتربيت كه كارخانه انسان سازی ا ست توجه داشته باشد و برای تحقق 

آرمان ها و توسعه كشور مهم تر از اين مقوله نداريم.
به گفته فرماندار كوهدش��ت، اگر امروز جمعيت خيران اين شهرستان در حال افزايش است در سايه 
تالش های خيرانی ا س��ت كه در دهه های گذش��ته قدم هايی را در راس��تای ترويج فرهنگ خيررس��انی 
برداشته اند. رضا زينی وند، مديركل آموزش وپرورش لرستان نيز در اين مراسم گفت: در 12فروردين 98 
كه سيل اين استان جاری شد ما شاهد امدادرسانی و خيررسانی همه ملت ايران بوديم كه عالوه  بر تأمين 
مايحتاج زندگی مردم كه در سيل از بين رفته  بود توجه ويژه ای به مدرسه سازی داشتند و اين اقدام برای 
ما مايه مباهات است. او با بيان اينكه سيل امسال خسارات جبران ناپذيری را به لرستان وارد كرد و اين 
آس��يب به يک فرصت بی نظيری برای اين اس��تان تبديل شد، افزود: پس  از سيل در حدود 113ميليارد 
تومان اعتبارات استانی، 110ميليارد تومان اعتبارات عمرانی ملی و 100ميليارد تومان از اعتبارات خيران 
برای س��اخت مدارس در لرستان بهره مند ش��ديم و با اين اعتبارات 157 مدرسه ساخته شده  است و يا 

به افتتاح می رسد.
زينی وند با اش��اره به احداث 12 مدرسه سيل زده لرستان توسط بانک پاسارگاد و با اعتبار 15ميليارد 
تومان گفت: چهار مدرسه از اين مدارس امروز افتتاح شد، چهار مدرسه در ارديبهشت و چهار مدرسه نيز 

در شهريور 99 افتتاح می شود.
مديركل آموزش وپرورش لرس��تان خاطرنش��ان كرد: س��رمايه انسانی مهم ترين س��رمايه برای همه 
كشورهاس��ت و در كش��ورهايی مانند مالزی و كره جنوبی حدود 20درصد از سرمايه گذاری ها در حوزه 

آموزش وپرورش صرف  شده و رشد اقتصادی مردم اين كشورها شش برابر افزايش يافته  است.
ب��ه گفت��ه زينی وند، طبق فرموده های مقام معظم رهبری همه مس��ئوالن باي��د تالش كنند تا هيچ 
دانش آموزی از تحصيل باز نماند و دولت اعتبارات آموزش وپرورش را با وجود تنگناهای اقتصادی 50هزار 

ميليارد افزايش داده  است.
انقالب اسالمی ایران، انقالبی الهی و فرهنگی بود

همچنين حجت االسالم ابراهيم طهماسبی، امام جمعه كوهدشت در آيين افتتاح مدرسه شهدای كره پا 

گفت: انقالب اسالمی تمام معادالت جهانی را برهم زد و در قلب خاورميانه حركتی الهی كه الگويی برای 
تمام ملل و به ويژه مسلمانان است را به منصه ظهور رساند. انقالبی كه امام  خمينی)ره( ايجاد كرد توانست 
ژاندارم منطقه را بيرون كند و يكی از سرس��پرده ترين انس��ان هايی كه حافظ منافع نامش��روع آمريكای 

جنايتكار بود را به زباله دان تاريخ بريزد.
امام جمعه كوهدش��ت ادامه داد: انقالب اس��المی، انقالبی الهی و فرهنگی ب��ود، اگر جامعه ما تحول 
فرهنگی نداشته باشد، نمی تواند از نظر اقتصادی و ساير حوزه ها موفقيت داشته باشد. يكی از مسائلی كه 
در فرهنگ باارزش بوده، تربيت نسل جديد است و اگر ما توانستيم نسل جديد را درست تربيت كنيم، 

موفق بوده ايم و زيربنای تربيت در مدارس، دانشگاه و حوزه های علميه است.
به گفته طهماسبی، متأسفانه اين روزها مقوله تربيت در حاشيه قرار گرفته و اگر ما نتوانيم در اين مقوله 
موفق باشيم هيچ كاری انجام نداده ايم. تربيت مقوله سنگينی است و همچنان كه به بحث آموزش اهتمام 

می ورزيم بايد به مسئله تربيت و پرورش فكر جوانان نيز توجه داشته باشيم.
امام جمعه كوهدش��ت به اقدامات بانک پاس��ارگاد اش��اره كرد و گفت: خيران در سيل اين شهرستان 
كمک های خوبی مانند مدرسه سازی، احداث كتابخانه و احداث مساجد انجام داده اند. بانک پاسارگاد در 
اقدامات خيررس��انی به منطقه كوهدشت اهتمام می ورزد و اميدواريم اين اقدامات آنان نيز ادامه داشته 
باشد. طهماسبی در انتها با اشاره به حضور و نقش رزمندگان كوهدشت در دوران دفاع مقدس گفت: اين 
شهرستان دارای دو گردان در دفاع مقدس بود و رزمندگان كوهدشت در عمليات گوناگونی مانند مرصاد 

حضور داشته اند.
از ساخت مدرسه در خوزستان و لرستان تا ساخت بیمارستان در قم

اس��ماعيل دوستی، معاون مديرعامل در امور پشتيبانی و عضو هيأت عامل بانک پاسارگاد نيز در اين 
مراسم گفت: 41 سال از انقالبی كه خونبهای شهداست گذشته و اگر شهدا نبودند امروز امنيت و پايداری 
را نداشتيم. يكی از رازها و داليل عمده ماندگاری انقالب در حضور مردم و برقراری جمهوريت است، اگر 
مردم با ما نباشند و در دفاع مقدس ايثار نمی كردند، در صحنه نبودند و يا در انتخابات شركت نمی كردند 

نظام ما تا اين اندازه ماندگاری نداشت.
معاون مديرعامل در امور پش��تيبانی و عضو هيأت عامل بانک پاس��ارگاد ادام��ه داد: رهبری نظام در 
دوران امام  خمينی)ره( و مقام معظم رهبری در زمان حاضر يكی ديگر از عوامل ماندگاری انقالب است. 
هيچ حكومتی در دنيا بعد از جنگ جهانی جرأت نكرده كه پايگاه آمريكايی ها را موشک باران كند و تنها 
كشوری كه مقابل آمريكا ايستادگی كرده جمهوری اسالمی بوده و اين ناشی از حضور مردم، درايت مقام 

معظم رهبری و دژ مستحكم نيروهای نظامی كشور است.
به گفته دوستی، نيروهای مسلح يكی ديگر از داليل ماندگاری نظام جمهوری اسالمی ايران است و بايد 

قدر اين ذخاير را بدانيم و به آنان افتخار كنيم.
معاون مديرعامل در امور پش��تيبانی و عضو هيأت عامل بانک پاسارگاد با بيان اينكه شهادت سپهبد 
قاسم سليمانی يک فكر و جريان بود كه تبديل به اقيانوس شد، تصريح كرد: تشييع پيكر شهيد سليمانی 

در طول تاريخ بی نظير بوده و اين ناشی از جريان دين، اخالص و يک زندگی الهی است.
دوستی سپس در بخش ديگری از سخنان خود گفت: اوج تظاهرات شهرستان كوهدشت در 41 سال 
پيش رخ داد، در آن زمان ژاندارمری حاكم بود و دو شهيد نيز تقديم انقالب شده  بود. ما در آن سال در 

كوهدشت امكاناتی نداشتيم اما امروز در اين شهرستان آبادانی برقرار است.
وی با اش��اره به خدمات بانک پاس��ارگاد افزود: اولين ش��عبه اين بانک 14 سال گذشته در كنار حرم 
امام  رضا)ع( افتتاح شد و لقب بانک رضوی گرفته  است . عوامل بانک پاسارگاد صادقانه در خدمت مردم 
هستند و اين بانک يكی از موفق ترين بانک های كشور و مورد وثوق مسئوالن كشور است و در راستای 

مسئوليت های اجتماعی و فرهنگی خدماتی را ارائه داده  است.
به گفته اين عضو هيأت عامل بانک پاس��ارگاد، 12 مدرس��ه در لرستان توسط بانک پاسارگاد در حال 
س��اخت اس��ت و چهار مدرسه شش كالسه در خوزستان نيز توس��ط اين بانک به بهره برداری می رسد، 
همچنين بانک پاس��ارگاد اولين بانكی بود كه در س��يل زاهدان حضور پيدا كرد و تنها در يک قلم هزار 

تخته فرش به مردم اهدا نمود.
دوس��تی در پايان گفت: در س��ال آينده يک مدرس��ه 12كالسه در دزفول توس��ط بانک پاسارگاد به 
بهره برداری می رسد و در آق قالی تركمان مجتمع فرهنگی و سه مدرسه نيز در گلستان را افتتاح خواهيم 

كرد. همچنين امروز بزرگ ترين بيمارستان كشور توسط بانک پاسارگاد در قم در دست اقدام است.

به بهانه سخنان اخیر مسعود نیلی
داستان سرایی جدید برای کتمان سیاست های نادرست اقتصادی

مسعود نيلی، داستان سرايی جديدی را از سر گرفته است كه هدف آن، توجيه سوء مديريت فراگير در اقتصاد كشور با استفاده 
از» فن نادرس��ت نمايی وضعيت و نس��بت دادن عوامل نامربوط به يكديگر بدون ارائه مس��تندات علمی« است. نيلی مايل است 
جامعه فراموش كند كه ايش��ان نظريه پرداز كليدی بحران ارزی كش��ور بوده است و رياست  كل وقت بانک مركزی برای تقويت 
فشار تقاضا در بازار ارز پيوسته در فواصل زمانی كوتاه، تعرفه ها را از نرخ مرجع به نرخ ارز مشتری تغيير می داد و بعد ارز مربوط 
را به بازار ارز سرازير می كرد. چرا هرگز بانک مركزی حاضر نشد كه روند زمانی تغيير نرخ ارز برای تعرفه های مختلف را اعالم 
كند؟ به گزارش انتخاب، روس��ای جمهوری كه به س��ال های پايانی می رس��ند، از سه وس��يله برای توجيه عواقب كارهای خود 
اس��تفاده می كنند، غافل از آنكه جامعه ايرانی، دستاوردهای مس��ئوالن را به درستی ارزيابی می كند. ترديدی نيست كه دولت 

روحانی و عملكرد مجموعه اين دولت از اين قائده مستثنی نيست و مستثنی باقی نخواهند ماند.
اين سه وسيله توجيه مطلوبيت توهمی عبارتند از: ندادن آمار و اطالعات صحيح يا كامل، حادثه سازی با هدف سپردن وقايع 
به دس��ت فراموش��ی و خارج شدن از چرخه حادثه با انكار نقش و جايگاه خود در تخريب اتفاق افتاده و سوم، سخنرانی هايی به 
ظاهر علمی با هدف صحنه آرايی و مخدوش كردن وقايع با توسل به نظريه پردازی های واهی، آن هم از موضعی كه گويی سروران 
محترم هرگز خود عامل ايجاد وضعيت نبوده اند و عالمانه تحليلگر موضوع ش��ده اند. در س��ال های اخير بارها كش��ور شاهد اين 
وضعيت بوده است. اين بار هم آقای دكتر توماس استاكمان! معروف صحنه های اقتصادی كشور، نظريه پردازی جديدی مطرح 

فرموده است. اين نظريه با ترک اعتياد همراه شده است!
مس��عود نيلی مدعی ش��ده وضعيتی كه اكنون در حال وقوع اس��ت، »يک پديده جديد« است و »اصالحات ناخواسته ای« در 
ش��رف وقوع اس��ت كه »يک جور ترک اعتياد خيلی قش��نگ« است! ايشان گفته اس��ت كانال تحريم به كشور فشارهايی وارد 
می آورد كه برخی عدم تعادل ها را اصالح می كند. مثال مشخص ايشان ارز و بودجه بوده است كه می فرمايد »همان عاملی كه 
در س��ال های 1393 تا1397 عامل تخريب بازار ارز ش��ده بود، سال گذش��ته سبب تثبيت بازار ارز شد.« جالب است كه ايشان 
اعالم نكرده اس��ت، آن عامل چه بوده اس��ت. ايشان می گويد كه »تحريم مورد انتظار تحريم واقعی را شبيه سازی كرد«، سپس 
اضافه می كند كه هيچ وقت فكر نمی كرده اس��ت نرخ ارز 4 هزار و 500 تومان و حتی به 8 هزار تومان برس��د. توجيه ايشان اين 
است كه وقتی نرخ ارز به 15 تا 16 هزار تومان رسيد، مزيت مطلقی برای توليد داخلی ايجاد شده؛ يعنی خودكفايی كه ايشان 
می گفتند.  ناگهان در نتيجه ضربه نرخ ارز ايجاد شده! در ادامه ايشان ترک اعتياد قشنگ را كه اول مطرح كرده بودند، به ترک 
اعتياد خشن تغيير دادند. به گفته ايشان، ديگر با اين نرخ هيچ وارداتی توجيه نداشت! ايشان وضعيت را به نوعی »آنتی بيوتيک 
خيلی قوی برای عفونت تحريم« تش��بيه كرده اس��ت! در نتيجه به قيمت ضربه بزرگ به بازار ارز كش��ور در س��ال 1397، يک 
ثبات در بازار ارز كش��ور در س��ال 1398 به وجود آمد. به فرض كه فرمايشات دكتر نيلی از سر صداقت باشد، پرسش اين است 
كه ايش��ان از كجا فهميدند كه دو وضعيت گفته ش��ده علت و معلول يكديگر بوده اند؟ ارائه مستندات علمی در اين زمينه بسيار 
 »stability«نيست و ثبات  »stagnation«ضرورت دارد. ايشان چطور تشخيص دادند كه وضعيت فعلی اقتصاد كشور سكون
است؟ ايشان از كجا فهميدند كه كشور به خودكفايی رسيده است؟ ايشان از كجا فهميدند كه وضعيت اقتصاد كشور، كه البته 
ايش��ان به طور ضمنی و با توصيف وضعيت به صورت » اصالحات ناخواس��ته« آن را دستاوردی مطلوب خوانده اند. برخاسته از 
تحريم اس��ت؟ چرا ايشان اعالم كرده است كه كشور دچار »اصالحات ناخواسته« شده است؟ مگر دولتی كه ايشان نظريه پرداز 

آن بوده اند، خواستار اصالحات نبوده است؟
بدون ترديد الزم اس��ت دكتر نيلی خود در مورد اين پرس��ش ها، پاسخ دهند، اين پاسخ هم بايد صادقانه و بدون تالش برای خلق 
دكتر توماس استاكمان ديگر توسط نشريه های هوادار، انجام شود. سال ها گمانه زنی و نمايش آن گمانه ها به عنوان نظريه پردازی اصيل 
اقتصادی توسط آقای دكتر نيلی و در نهايت فرار از پاسخگويی با توسل به عارضه ناراحتی قلبی، موضوعی نيست كه كشور بتواند آن 
را ناديده بگيرد، چه كسی فراموش كرده است كه ايشان با صراحت سخنرانی می كرد كه »كشور از ركود خارج شده است« و مدعی 
بود كه مطالعات ايشان اين موضوع را نشان می داده است؟ اين مطالعات هرگز رونمايی نشد و البته كشور هم از ركود خارج نشد! در 
مورد وضعيت اقتصادی كشور، نرخ افت 9.5درصدی كه صندوق بين المللی پول برای ايران اعالم كرده است، بدون ترديد يک وضعيت 
مطلوب ديده نمی شود وقتی توان بالقوه كشور مدنظر قرار بگيرد، اين وضعيت به مراتب ناخوشايندتر ديده خواهد شد. نسبت دادن 

وضعيت به تحريم، بدون ترديد، ساده انگاری 
مطلق اس��ت اگ��ر دولت محترم س��ال های 
متمادی با توس��ل به اصل اين همانی و البته 
در س��ايه رهنمودهای خود آقای دكتر نيلی، 
سياس��ت های كلی اقتصاد مقاومتی را ناديده 
نمی گرفت و سياست های نادرست خود را به 
عنوان اقتص��اد مقاومتی بيان نمی كرد، امروز 
وضعيت اقتصادی كشور بسيار بهتر از وضعيت 
كنونی می بود و رضايت جامعه به مراتب بيش 

از زمان حال می شد.

با حضور رئیس کل بانک  مرکزی

از 15 رئیس شعبه  برتر بانک  پاسارگاد تقدیر شد

محمد الریان
مشاور اقتصادی بلومبرگ



فرصت امروز: زمانی  كه خبر پيوستن ايران به »اتحاديه اوراسيا« منتشر 
شد، بس��ياری اين منطقه را »بهشت صادرات كاالی ايرانی« نام دادند. به 
همين منظور، در دو روز گذش��ته همايشی با عنوان »مناطق آزاد، ويژه و 
توسعه همكاری های اقتصادی با كشورهای همسايه با محوريت صادرات- 
ترانزيت و اوراس��يا« در مركز همايش های صداوس��يما برگزار شد و درباره 
فرصت های سرمايه گذاری و ظرفيت های صادراتی ايران به منطقه اوراسيا 

بحث و تبادل نظر شد.
موافقت نامه عضويت موقت ايران در اتحاديه اقتصادی اوراس��يا )ش��امل 
روس��يه، ازبكستان، ارمنستان، قرقيزس��تان و بالروس( در چهارم آبان ماه 
امسال اجرايی شد و به دنبال آن در دهم آذرماه همايشی يک روزه با عنوان 
»همايش تجارت با اوراسيا« در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی تهران 

برگزار شد.
حاال به فاصله كمتر از دو ماه از برگزاری آن همايش، در روزهای شنبه 
و يكشنبه اين هفته همايشی دو روزه درباره »نقش مناطق آزاد و ويژه در 
توسعه همكاری های اقتصادی با كشورهای همسايه با محوريت صادرات- 
ترانزيت و اوراس��يا« برگزار ش��ده و تكثر برگزاری اين همايش ها، اهميت 
منطقه اوراسيا و ظرفيت های صادراتی ايران به اين منطقه را نشان می دهد.

چرا اتحادیه اقتصادی اوراسیا مهم است؟
در س��ال 2000 ميالدی بود كه روسيه، قزاقستان، بالروس، قرقيزستان و 
ارمنستان، اتحاديه اقتصادی اوراسيا را تشكيل دادند، اما تا پيش از سال 2014، 
به س��از و كار صحيحی درباره آن نرس��يدند. در نهايت، پس از ايجاد اتحاديه 
گمركی، اتحاديه اقتصادی اوراسيا، جان تازه ای گرفت. قانون گمركی اتحاديه از 
اول جوالی 2010 برای جمهوری قزاقستان و روسيه و در ششم جوالی 2010 
برای بالروس الزم االجرا شد، تا اينكه مرحله بعدی يكپارچگی، با ايجاد فضای 

واحد اقتصادی )SES( در اول ژانويه 2012 آغاز شد.
باالتري��ن نهاد ناظ��ر بر اجرای مقررات اتحادي��ه گمركی و فضای واحد 
اقتصادی، كميس��يون اقتصادی اوراس��يا اس��ت كه فعاليت خود را از دوم 
فوريه 2012 شروع كرده است. گفته می شود در 29 مه سال 2014 سران 
كش��ورهای عضو اتحاديه گمركی و فضای واحد اقتصادی، پيمان اتحاديه 
اقتصادی اوراس��يا )EEU( را به امضا رس��اندند كه از اول ژانويه 2015 به 

مرحله اجرا درآمده است.
اتحاديه اقتصادی اوراس��يا، هفت هدف عمده را دنبال می كند؛ تسهيل 

تجارت، ايجاد بازار مش��ترک در حوزه كش��ورهای مستقل هم سود عضو، 
ح��ذف تدريجی قوانين گمركی در داخل اتحاديه، برقراری تعرفه خارجی 
مشترک در ميان كش��ورهای عضو، هماهنگ س��ازی تشريفات گمركی، 
جابه جايی آزاد كاال، س��رمايه، نيروی كار و خدمات در مرزهای اوراس��يا، 
برقراری سياس��ت مش��ترک در زمينه انرژی، صنعت، كشاورزی و وسايل 
نقليه، اهداف اين اتحاديه را تش��كيل می دهند. در حال حاضر، ايران با هر 
پنج كشور عضو اتحاديه اقتصادی اوراسيا دارای موافقت نامه سرمايه گذاری 
دوجانبه )BIT( اس��ت و راه چندانی تا امضای موافقت نامه سرمايه گذاری 

در اوراسيا باقی نمانده است.
اتحادیه اوراسیا چه سودی برای اقتصاد ایران دارد؟

در ارتب��اط با مزيت های اتحاديه اوراس��يا همين قدر بايد گفت كه تنها 
روس��يه، بزرگ ترين كش��ور اتحاديه اوراس��يا بازاری 140 ميليون نفری 
پيش روی تجار ايرانی گش��وده اس��ت. مذاكرات و رفت وآمدهای مختلفی 
نيز ميان مقامات دولتی و خصوصی ايران و روس��يه طی يک س��ال اخير 
انجام ش��ده است. فايننش��يال تايمز چندی قبل در گزارشی به ورود ايران 
به اتحاديه اقتصادی اوراس��يا پرداخت و نوشت: »پيشنهادهای تجاری در 
حالی مطرح می شوند كه نشانه هايی از وخامت روابط ايران با آمريكا تحت 
رياست جمهوری دونالد ترامپ ديده می شود. رئيس جمهوری آمريكا هفته 
گذش��ته در سفر به عربستان سعودی و رژيم صهيونيستی، ايران را متهم 
ك��رد به آتش اختالفات فرقه ای و ترور در منطقه دامن می زند. روس��يه و 
ايران از زمانی كه تحريم های آمريكا و اتحاديه اروپا در س��ال 2014 عليه 
مسكو وضع ش��دند، به دنبال عميق كردن روابط شان بوده اند. دستيابی به 
توافق تجارت آزاد، پيروزی قابل توجهی برای بلوک نوپای اتحاديه اقتصادی 
اوراسيا خواهد بود و نشان دهنده تحكيم روابط ميان ايران و جمهوری های 

شوروی سابق است.«
با بدعهدی طرف های غربی، تعامل با كش��ورهای منطقه و اتحاديه های 
منطق��ه ای، حاال بيش��تر از هميش��ه اهميت خود را نش��ان داده اس��ت. 
رئيس جمه��وری در آمري��كا روی كار آم��ده كه در تمام س��خنرانی ها و 
مواضعش به قدرت اقتصادی آسيا، يعنی چين، فشار آورده و تهديد كرده 
اس��ت. از طرف ديگر، ايران را نيز كش��وری بس��يار منفی جلوه می دهد و 
تالش آشكاری برای تحكيم اتحاد خود با عربستان و اسرائيل برای تضعيف 
اقتصادی و سياسی ايران كرده است. در اين شرايط، دو پروژه بهره گيری از 

جاده ابريشم و عضويت در اوراسيا، بيش از گذشته برای فعاالن اقتصادی 
ايرانی اهميت پيدا كرده است. البته به غير از اهميت اين منطقه به لحاظ 
اقتصاد سياسی، اتحاديه اقتصادی اوراسيا به تعبير فعاالن اقتصادی، بهشتی 
برای صادرات كاالهای ايرانی به حساب می آيد كه می تواند رشد اقتصادی و 

تجاری ايران را سرعت ببخشد.
آخرین تبادالت تجاری ایران و منطقه اوراسیا

از زمانی كه موافقت نامه عضويت موقت ايران در اتحاديه اقتصادی اوراسيا 
در ابتدای آبان ماه اجرايی شد تا االن، بيشتر از سه ماه می گذرد و هم اكنون 
880 مورد تعرفه ترجيحی برای صادرات و واردات بين ايران و كشورهای 
منطقه اوراس��يا به امضا رس��يده اس��ت. صادرات ايران به اوراسيا از زمان 
اجرايی ش��دن توافقنامه نيز 347 ميليون دالر بوده كه حدود 87 ميليون 
دالر مشمول تعرفه های ترجيحی شده است؛ همچنين ميزان واردات ايران 
از اوراسيا 655 ميليون دالر بوده كه حدود 533 ميليون دالر آن مشمول 
تعرفه ترجيحی شده است. از سوی ديگر، از زمان عضويت ايران در اتحاديه 
اوراس��يا، ارزش تجارت ايران و كش��ورهای عضو اي��ن اتحاديه از مرز يک 

ميليارد دالر گذشته است.
براس��اس آنچه دبير ش��ورای عالی مناط��ق آزاد در همايش »صادرات- 
ترانزيت و اوراس��يا« اعالم كرده، در اين موافقت نامه س��ه ساله كه آغازگر 
فرآين��د تجارت آزاد بين ايران و اوراس��يا و جامع ترين موافقت نامه تجاری 
كش��ور است، 9 فصل شامل س��از و كارهای عملياتی پيش بينی شده كه 
پياده سازی آن با حداقل چالش های عملياتی همراه خواهد بود. همچنين 
از طريق موافقت نامه تجاری بين ايران و كشورهای عضو اوراسيا، دسترسی 
فع��االن اقتصادی ايران به بازار 330 ميليارد دالری پنج كش��ور روس��يه، 
بالروس، قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان برای صادرات مهيا شده است. 
از س��وی ديگر نيز با توجه به ظرفيت 540 ميليارد دالری توليدكنندگان 
اين كشورها، امكان تامين بخش قابل توجهی از نيازهای ضروری كشور با 

قيمت پايين تر نسبت به ديگر كشورها به وجود آمده است.
با توجه به اهميت اقتصادی و همينطور سياس��ی منطقه اوراس��يا برای 
اي��ران، برگ��زاری همايش هايی با موضوع تقويت تج��ارت ايران و اتحاديه 
اوراس��يا می تواند در معرفی توانمندی های حمل و نقلی مناطق آزاد ايران 
در انجام مراودات تجاری با كش��ورهای روس��يه، ازبكس��تان، ارمنستان، 

قرقيزستان و بالروس مهم باشد.

ارزش تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا از مرز یک میلیارد دالر گذشت

بهشت صادرات کاالی ایرانی

همايش »مناطق آزاد، ويژه و توسعه همكاری های اقتصادی با كشورهای همسايه 
با محوريت صادرات- ترانزيت و اوراس��يا« در پی اجرايی شدن موافقت نامه عضويت 
موقت ايران در اتحاديه اقتصادی اوراسيا )روسيه، ازبكستان، ارمنستان، قرقيزستان 
و بالروس( و با هدف ظرفيت س��ازی برای همكاری های تجاری با اين كش��ورها از 
طريق مناطق آزاد، آشنايی فعالين اقتصادی با امكانات و ظرفيت های مناطق آزاد و 
تبادل و تهاتر ظرفيت های مناطق آزاد ايران با مناطق يا بنادر متناظر در كشورهای 
همسايه و اتحاديه اوراسيا از سوی شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ويژه 

اقتصادی برگزار شده است. 
در بخش نخست اين همايش دو روزه، ظرفيت های مناطق آزاد ارس، ماكو، انزلی 
و چابهار و در بخش دوم آن، توانمندی های مناطق آزاد اروند، كيش و قشم در قالب 
كليپ هايی به معاون وزير راه و ترابری، معاون وزير اقتصاد و ساير شركت كنندگان و 
فعاالن اقتصادی معرفی شده و به سواالت حضار پاسخ داده شد. همچنين برگزاری 
نمايش��گاه توانمندی های مناطق آزاد در حاشيه اين همايش، با برپايی غرفه هايی 

همراه بود كه پتانسيل های هر منطقه را به نمايش گذاشته است.
484 موافقت نامه تجاری بين المللی در حال اجراست

مرتضی بانک، دبير ش��ورای عالی مناطق آزاد، روز شنبه و در اولين روز برگزاری 
همايش با بيان اينكه در حال حاضر 484 موافقت نامه تجاری معتبر بين المللی در 
حال اجراس��ت، گفت: بی ثباتی حاكم بر اقتصاد بين الملل طی دو س��ال گذشته به 
دليل تصميمات نابخردانه رئيس جمهوری دالل مس��لک آمريكا، باعث عدم تمايل 
تعهدسپاری كشورها شده و اين موضوع در تعداد موافقت نامه های تجاری منطقه ای 

كامال نمود داشته است.
او با اش��اره به اينكه اتحاديه اروپا، كشورهای ش��رق آسيا و كشورهای آمريكای 
جنوبی، بيش��ترين تعداد موافقت نامه های تجاری منطقه ای معتبر را امضا كرده اند، 
ادامه داد: از ميان كش��ورهای اط��راف ايران نيز تركيه و هند بخش قابل توجهی از 

اقتصاد خود را به موافقت نامه های منطقه ای وابسته كرده اند.
به گفته بانک، حدود 73 درصد از صادرات 168 ميليارد دالری تركيه و حدود 67 
درصد از صادرات 323 ميليارد دالری هند در س��ال 2018 به بازارهای ايجادشده 

توسط اينگونه موافقت نامه ها بوده است.
دبير ش��ورای عالی مناطق آزاد و مشاور رئيس جمهوری، موافقت نامه های تجاری 

منطقه ای را يكی از برترين ابزارهای توسعه دانست و افزود: موافقت نامه های تجاری 
بين المللی به عنوان يكی از قديمی ترين و باثبات ترين ابزارهای توسعه تجارت بين 
كشورها مطرح است كه امكان نفوذ محصوالت توليدی كشورها به بازارهای مقصد 
را از طري��ق كاه��ش قيمت و افزايش توان رقابت پذي��ری محصوالت مهيا می كند. 
برخی كش��ورهای سلطه طلب در قبال امتيازات سياسی و نظامی، موافقت نامه های 
تجاری يک جانبه را با كش��ورهای تحت سلطه خود امضا و برای واحدهای توليدی 
خود بازارهای جديد ايجاد می كنند. همچنين برخی كش��ورها در قالب كمک های 

بين المللی، موافقت نامه های يک جانبه را عملياتی می كنند.
بانک، توافق نامه های دوجانبه را مرس��وم ترين روش همكاری های بين المللی در 
حوزه های تجاری دانس��ت و ادامه داد: دولت ها با هدف حمايت از صنايع حس��اس 
و آس��يب پذير خود، اقدام به اعمال ترجيح��ات تعرفه ای متناظر كرده و با واگذاری 
بخش��ی از بازار خود، بازار در دس��ترس را برای واحدهای دارای مزيت نسبی خود 
توس��عه می دهند. دبير شورای عالی مناطق آزاد بيان كرد: موافقت نامه های تجاری 
منطقه ای، به عنوان كليدی ترين ابزار توس��عه مبادالت تجاری بين كشورها مطرح 
هس��تند؛ به صورتی كه  آمارهای س��ازمان تجارت جهانی حاكی از رشد چشمگير 

انعقاد اين موافقت نامه های بين المللی است.
براس��اس صحبت های بانک، موافقت نامه های تج��اری منطقه ای يكی از برترين 
ابزارهای توس��عه هس��تند. ايران هم در حال حاضر با حدود 46 كشور از طريق سه 
موافقت نامه معتبر همكاری های تجاری را توس��عه داده است. از طريق موافقت نامه 
تجاری بين ايران و كشورهای عضو اوراسيا دسترسی فعاالن اقتصادی كشور به بازار 
330 ميليارد دالری پنج كشور روسيه، بالروس، قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان 
برای صادرات مهيا ش��ده اس��ت. همچنين با توجه به ظرفيت 540 ميليارد دالری 
توليدكنندگان اين كش��ورها، امكان تامين بخش قابل توجهی از نيازهای ضروری 

كشور با قيمت پايين تر نسبت به ديگر كشورها به وجود آمده است.
به گفته دبير ش��ورای عالی مناطق آزاد، در اين موافقت نامه سه ساله كه آغازگر 
فرآيند تجارت آزاد بين ايران و اوراسيا و جامع ترين موافقت نامه تجاری كشور است، 
9 فصل شامل ساز و كارهای عملياتی پيش بينی شده كه پياده سازی آن با حداقل 

چالش های عملياتی همراه خواهد بود.
بانک همچنين با اشاره به نقش مناطق آزاد گفت: از سال 1392 تاكنون بيش از 

81 هزار ميليارد تومان و 22 ميليارد دالر سرمايه داخلی، در كنار 5.4 ميليارد دالر 
س��رمايه خارجی جذب اين مناطق شده است. طی اين سال ها بيش از 32 ميليارد 
دالر كاالی غيرنفتی به س��رزمين اصلی ارسال شده است، همچنين عملكرد 130 
ميليارد دالری صادرات به خارج كش��ور در برابر 45 ميليارد دالر واردات، حاكی از 

تراز تجارت خارجی كامال مثبت اين مناطق به ميزان 85 ميليارد دالر است.
عبور تجارت با اوراسيا از مرز يک ميليارد دالر

در ادامه اين همايش همچنين حس��ين كاخكی، مديركل امور بين الملل گمرک 
ايران از عبور تجارت با اوراسيا از مرز يک ميليارد دالر خبر داد و گفت: ارزش تجارت 
ايران و كش��ورهای عضو اتحاديه اوراس��يا از زمان اجرای توافقنامه اقتصادی با اين 

اتحاديه از مرز يک ميليارد دالر گذشته است.
به گفته كاخكی، مجموع كشورهای اوراسيا جمعيت 94 ميليون نفر داشته و در 

حوزه انرژی رتبه نخست، گاز رتبه دوم و توليد برق رتبه چهارم دارند.
او با بيان اينكه چش��م انداز بس��يار خوبی برای اوراس��يا ديده می شود، ادامه داد: 
برخی كشورها همانند هند نيز مذاكراتی برای پيوستن به اين اتحاديه را آغاز كرده 
و پيش بينی ش��ده اين كشور در آينده )س��ال 2025( تبديل به كشور دوم اقتصاد 

دنيا پس از چين شود.
كاخكی با اش��اره به اينكه اكنون فرصت مناس��بی برای ايفاكردن نقش محوری 
در اوراسياس��ت و بايد بتوانيم از ظرفيت مناس��ب ترانزيت كش��ور اس��تفاده الزم 
داش��ته باش��يم، درباره نقش گمرک در اين موافقت نامه نيز گفت: موضوع تعرفه و 
ارزش گ��ذاری كاال در گم��رک اهميت وي��ژه دارد؛ در اين زمينه تطبيق تعرفه های 
اوراس��يا انجام و ابالغ شده و همچنين درباره ارزش گذاری قرار است اقداماتی انجام 

شود تا صادرات كاال برای صادركنندگان مقرون به صرفه باشد.
مدي��ركل امور بين الملل گمرک ايران با اش��اره به قان��ون موافقت نامه بيان كرد: 
اين قانون اجازه می دهد گمرک ايران به صورت مس��تقيم ارزش، تعرفه و اظهارنامه 

را استعالم كند.
كاخكی درباره تس��هيالت گمركی هم گف��ت: گمرک به لحاظ اهميتی كه برای 
اوراسيا قائل است سعی كرده بيشترين تسهيالت را برای صادركنندگان اوراسيا قائل 
شود؛ اختصاص مسير س��بز، موافقت با حمل يكسره كاال، پذيرش حداقل اسناد و 

موافقت با ترخيص نسيه ازجمله اين تسهيالت بوده است.

موافقت نامه های تجاری منطقه ای از برترین ابزارهای توسعه هستند

در همایش »صادرات- ترانزیت و اوراسیا« چه گذشت؟

نگاه

نباید فرصت اوراسیا را با صادرات کاالی بی کیفیت از دست داد
فرصت طالیی یا فرصت سوزی؟

آنط��ور كه مديركل امور بين الملل گمرک اي��ران در همايش »صادرات- 
ترانزي��ت و اوراس��يا« اعالم ك��رده، ارزش تجارت ايران و كش��ورهای عضو 
اتحادي��ه اوراس��يا از زمان اجرای توافقنامه اقتصادی ب��ا اين اتحاديه از مرز 
يک ميليارد دالر گذشته است. اين رقم يک ميليارد دالری در همين مدت 
كوتاه اجرای اين توافقنامه اقتصادی نش��ان می دهد كه منطقه اوراسيا برای 
تجارت ايران چه اندازه مهم اس��ت و بنا به تعبير فعاالن اقتصادی، بهش��ت 
منتظر و در دسترس��ی برای صادرات كاالی ايرانی اس��ت. اما در اين ميان، 
نبايد با صادرات كاالهای بی كيفيت، اين فرصت اقتصادی با منطقه اوراس��يا 
را به راحتی از دس��ت بدهيم؛ اين نكته ای اس��ت كه يوسف حسينی، عضو  
كميته دائمی اتاق های بازرگانی اوراسيا و عضو هيات نمايندگان اتاق تبريز 

می گويد و نسبت به بروز آن هشدار می دهد.
به گفته حس��ينی، بازار اوراس��يا، فرصت طاليی برای اقتصاد ايران است، 
ول��ی به دليل ع��دم توجه صادركننده ه��ا به كيفيت و اس��تاندارد كاال اين 
فرصت را از دس��ت خواهيم داد. او از كيفيت و استاندارد كاالهای صادراتی 
گله می كند و بزرگ ترين مش��كل صادركنندگان ايرانی به كش��ورهای عضو 

اتحاديه اوراسيا را سيستم لجستيک ايران می داند.
به اعتقاد اين عضو كميته دائمی اتاق های بازرگانی اوراسيا، صادركنندگان 
ايرانی نبايد فرصت های صادراتی خود را به دليل كيفيت نامناس��ب كاال از 
دس��ت بدهند و بايد به اين فرصت در س��طح ملی توجه ش��ود نه به شيوه 

فرصت طلبانه.
حس��ينی در گفت وگو با پايگاه خبری اتاق ايران می گويد: من حدود 24 
س��ال است كه در اين مسير هستم و با كش��ور روسيه تجارت می كنم؛ هر 
چيزی كه امروز بيان می كنم براساس تجربه كاری من است بنابراين معتقد 
هس��تم كه نبايد تاجر ايرانی اعتبار كاالی خود را ارزان بفروشد؛ نتيجه اين 
رفتار غيرحرفه ای از دس��ت دادن بازارهای منطقه اس��ت. ما اگر اين فرصت 
را از دس��ت بدهيم حتماً به ضرر كل كش��ور خواهد بود و به نظر می رس��د 

كه چنين خواهد بود.
او دليل اين مسئله را عدم توجه صادركننده های ايرانی به كيفيت كاالی 
صادرشده خود می داند؛ مشكلی كه هيچ كس پاسخگو نيست. حسينی ادامه 
می دهد: بايد بخش خصوصی خود در برندس��ازی محصول خود كوشا باشد؛ 
بخ��ش دولتی نمی تواند در اين مس��ير برای ما هميار خوبی باش��د؛ بخش 
خصوصی در حق كار خود خيانت نمی كند، چون زندگی اش از اين مس��ير 
می گ��ذرد ولی ت��اوان خطای بخش دولت��ی را بايد خود دول��ت بپردازد نه 

خود فرد.
به گفته حس��ينی، بايد دولت با كمک بخش خصوصی بتواند مش��كالت 
حوزه اوراسيا را برطرف كند وگرنه ما اين بازار را باخته ايم. برخی از دوستان 
می گويند كه ما نبايد س��طح استاندارد خود را از كشورهای اتحاديه اوراسيا 
باالت��ر ببريم، ولی من معتقدم ما حداقل می توانيم كاری كنيم كه برخی از 

برندهای ايرانی از كيفيت اوليه خود نيفتند.
عض��و هيات نمايندگان اتاق تبريز ادامه می دهد: ما در پس��ته حرف اول 
دنيا را می زنيم ولی اخيراً در كيسه پسته، لنگه دمپايی ديده شده است. چرا 
بايد س��اعت 10 نصف شب كارشناس اس��تاندارد برای تأييد استاندارد كاال 
ب��ه خانه من مراجعه كند؟ آن هم نه ب��رای نمونه برداری بلكه برای امضای 
نهايی؟! آيا با اين وضعيت می توان مشكالت حوزه استاندارد را برطرف كرد؟ 

هرگز اين اتفاق نمی افتد!
او س��پس به محصول كش��مش اش��اره می كند و می گويد: از 100 گرم 
كش��مش 40 گرم آن ضايعات است. االن دنيا اين را قبول نمی كند. چرا بار 
تركيه قبل از ما به فروش می رس��د؟ ب��رای اينكه آنها به كيفيت محصول و 

بسته بندی خود توجه دارند.
حس��ينی، مش��كل دوم صادركنندگان ايرانی به كشورهای عضو 
اتحاديه اوراسيا را سيستم لجستيک ايران می داند و می افزايد: باری 
كه من از مس��ير كشتی به روسيه فرستاده ام حدود 42 روز معطل 
مانده است؛ بار 220 تنی كه از طريق قطار ترانزيت شده در گرگان 
17 روز معط��ل مانده، تركمن واگن نمی دهد و مس��ئول ايرانی آن 
اهل مشهد اس��ت و اولويت با بار مشهدی هاست بنابراين راه نهايی 
ما ترانزيت بار با كاميون است؛ در مرز آذربايجان يک هفته ماشين 
معط��ل می ماند و همه اينها هزينه اضافه بر صادركننده اس��ت. در 
آن مس��ير كيفيت بار واقعاً پايين می آيد. در م��رز آذربايجان كليه 
بارها را س��يخ می زنند، به اين معنا ك��ه اگر اين كااليی مثل فرش 
ماشينی باشد حتماً سوراخ می شود. آنها دنبال مواد مخدر در بارها 

می گردند.
اين عضو كميت��ه دائمی اتاق های بازرگانی اوراس��يا، راهكار اين 
مس��اله را در گذاش��تن دس��تگاه x-ray در گمرک ايران می داند: 
گمرک ايران بايد دس��تگاه x-ray بگذارد تا بارهای صادرش��ده در 
داخل ايران به دقت كنترل كيفيت ش��ود. من اين را در وزارت امور 
خارجه هم گفته ام كه بايد اين مشكالت برطرف شود. كنترل كردن 
به معنای معطل كردن بار صادركننده و تخريب كيفيت كاال نيست.
همچنين محمد خضرايی منش، مدير توس��عه س��رمايه گذاری و 
انتقال فناوری مناطق  آزاد و ويژه اقتصادی، موافقت نامه تجاری بين 
ايران و اتحاديه اوراسيا را توافقی منحصر به فرد در تاريخ جمهوری 
اس��المی ايران دانس��ت و گفت: اگر همكاری الزم بين دستگاه های 
مربوطه وجود داش��ته باش��د موجب تحول محسوسی در ارتباطات 
بين ايران و كشورهای عضو به ويژه در حوزه اقتصادی می شود، اين 

در حالی است صادرات كاالی بی كيفيت آفت اين توافقنامه است.
خضرايی منش در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره ب��ه اهميت انعقاد 
موافقت نامه بين ايران و اوراس��يا توضيح داد: بازاری كه در ش��مال 
دريای خزر وجود دارد با جمعيت حدود 180 ميليون نفری بس��يار 
وس��يع است؛ به طوری كه از لحاظ تامين مايحتاج به نوعی نيازمند 
عب��ور كاال از ايران هس��تند، چ��ون ايران كري��دور ارتباطی آنها با 
آب های گرم بين المللی است. از سوی ديگر فعاالن اقتصادی كشور 
از بازار 330 ميليارد دالری پنج كش��ور روسيه، بالروس، قزاقستان، 
قرقيزس��تان و ارمنستان جهت صادرات استفاده می كنند و با توجه 
به ظرفيت 540 ميليارد دالری توليدكنندگان اين كشورها، امكان 
تامي��ن بخش قاب��ل توجه��ی از نيازهای ضروری كش��ور با قيمت 

پايين تر نسبت به ديگر كشورها وجود دارد.
او ب��ا اش��اره به وضعيت تجارت اوراس��يا و س��هم اي��ران در آن، 
گفت: طبق آمار س��ال 2018، صادرات اوراس��يا ب��ه جهان حدود 
548 ميلي��ارد دالر و س��هم اي��ران از آن 1.8 ميليارد دالر بوده كه 
0.3 درصد كل را پوش��ش می دهد. همچنين واردات اوراسيا 318 
ميليارد دالر بوده كه س��هم اي��ران از آن تقريبا يک ميليارد دالر و 
حدود 0.3 درصد است بنابراين آمار نشان می دهد كه ايران تاكنون 

نفوذ خوبی در كشورهای شمالی دريای خزر نداشته است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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فرصت امروز: »محيط كس��ب وكار« مفهومي چندبُعدي اس��ت و مطالعات نشان 
مي دهند كه شاخص هاي محيط كسب وكار ايران در وضعيت مطلوبي قرار ندارند و 
تأسيس و اداره يک واحد توليدي در كشور با چالش ها و موانع بسياری روبه رو است. 
در نتيجه انتظار مي رود اليحه بودجه س��ال 1399 به عنوان نقشه راه مالي دولت و 
در اجراي قانون برنامه شش��م توس��عه در طول يک سال آينده، بتواند بستر الزم را 
براي تس��هيل محيط كسب وكار از طريق حفظ ثبات اقتصادي، عدم تغيير قوانين، 
حمايت مؤثر از بنگاه ها به ويژه بنگاه هاي كوچک و متوسط، دسترسي آسان، شفاف 

و بي دغدغه به منابع تأمين مالي و افزايش شفافيت در عملكرد دولتي فراهم كند.
اين جمالت ابتدايی تازه ترين گزارش نهاد پژوهش��ی مجلس اس��ت و در آن به 
ترسيم تصوير محيط كسب و كار ايران در آستانه تصويب اليحه بودجه سال آينده 
در مجلس پرداخته اس��ت، اما دولت برای بهبود وضعيت محيط كس��ب و كار بايد 
چه راهبردی در اليحه بودجه سال 99 در پيش بگيرد؟ اين سوالی است كه مركز 
پژوهش ها در جست وجوی پاسخ آن برآمده و چند پيشنهاد نيز برای دولت دوازدهم 

ارائه داده است.
بازوی كارشناس��ی مجلس در اين گزارش با عنوان »تصوير محيط كسب وكار در 
آس��تانه تصويب بودجه 99« ابتدا به بررس��ی محيط كسب و كار كشور پرداخته و 
آخرين اطالعات در دس��ترس در زمينه ش��اخص های بين المللی و داخلی ازجمله 
ش��اخص ملی محيط كسب وكار، شاخص امنيت س��رمايه گذاری در ايران،  شاخص 
رقابت پذيری جهانی، ش��اخص انجام كسب وكار بانک جهانی و شاخص بين المللی 
حقوق مالكيت را مورد واكاوی قرار داده است. به اعتقاد اين نهاد پژوهشی، همه اين 
شاخص ها تصوير نامطلوبي از وضعيت محيط كسب وكار در كشور را نشان مي دهند.

در اين ميان، پيشنهادهايی برای بهبود وضعيت محيط كسب وكار و اصالح اليحه 
بودجه در س��ال 1399 در اين گزارش ارائه ش��ده كه می توان به پايبندی دولت به 
ايج��اد و حفظ ثب��ات اقتصادی و پرهيز اكيد از تغيي��رات ناگهانی و غافلگيركننده 
قوانين، مقررات )ازجمله تعرفه های واردات و ممنوعيت های ناگهانی و ...(، رويه های 
اجرايی، آيين نامه ها و دستورالعمل های صادره از دستگاه های اجرايی در حين اجرای 
قانون بودجه س��ال 1399 اشاره كرد. همچنين در نظر گرفتن تبعات منفی انتشار 
اوراق مالی بر محيط مالی كس��ب وكار و توجه به تأمين مالی واحدهای توليدی، از 
ديگر پيش��نهادها برای بهبود وضعيت محيط كسب وكار و اصالح اليحه بودجه در 

سال 1399 است.
رعايت و پياده سازی هرچه سريع تر الگوی حمايت از توليد و لزوم داشتن برنامه 
برای بهبود واقعی محيط كس��ب وكار و ماليات ستانی عادالنه و كاهش فشار ماليات 
بر كسب وكارها در شرايط ركودی نيز از ديگر پيشنهادهای نهاد پژوهشی مجلس به 
دولت است. به گفته مركز پژوهش ها، رويكرد نظام مالياتی نيز بايد به گونه ای باشد 
كه با ايجاد پايه های جديد مالياتی، جلوگيری از فرار مالياتی، ساماندهی معافيت های 

مالياتی و ... بتواند درآمد مالياتی را افزايش دهد.
بازوی كارشناس��ی مجلس معتقد اس��ت ك��ه دولت نه تنها ب��راي بهبود محيط 
كس��ب وكار در اي��ران، الگو و برنامه جامعي طراحي نك��رده، بلكه به رعايت قوانين 
مصوب در اين زمينه مانند قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار، موادي از قانون 
رفع موانع توليد، برنامه ششم توسعه و سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون 
اساسی نيز در اليحه بودجه سال 1399پايبندي كاملي نداشته است. بر اين اساس، 
مهم ترين پيش��نهادهای مركز پژوهش ها براي بهبود وضعيت محيط كسب وكار و 

اصالح اليحه بودجه در سال 1399 از اين قرار است:
* مهم تري��ن و اولين گام براي بهبود محيط كس��ب وكار، ايجاد ثبات اقتصادي 
و پرهي��ز اكي��د از تغييرات ناگهان��ي و غافلگيركنن��ده قوانين، مق��ررات )ازجمله 
تعرفه ه��اي واردات و ممنوعيت ه��اي ناگهاني )و رويه ه��اي اجرايي و آيين نامه ها و 
دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارتخانه ها، بانک مركزي و گمرک است؛ كاري كه 
در سال هاي 1396 و 1397و 1398 متأسفانه مكرراً انجام شد و توليدكننده و حتي 
صادركنندگان ايراني را با مش��كالت مضاعف مواجه كرده است. الزم است دولت و 

مجلس حين تصويب و اجراي قانون بودجه سال 1399، به اين مهم توجه كنند.
* پيشنهاد مي شود براي بهبود محيط كسب وكار، در تخصيص بودجه هاي ملي، 
اولويت با تقوي��ت نهادهاي تضمين كننده امنيت س��رمايه گذاري نظير دادگاه ها و 
پاس��گاه هاي نيروي انتظامي باش��د به طوري كه براي يک سال بودجه بيشتري را 
ب��ه نهادهاي تضمين كننده حقوق مالكيت داد و احداث زيرس��اخت هاي جديد در 

اولويت هاي بعد قرار گيرند.
* افزاي��ش درآمده��اي مالياتي از طريق رونق كس��ب وكار ممكن اس��ت اما در 
ش��رايط ركود، رشد درآمدهاي مالياتي از واحدهاي توليدِي رسمي، منطقي نيست 
و چه بسا ركود را تشديد كند. به عبارت ديگر، افزايش درآمدهاي مالياتي بهتر است 

از واحده��اي زيرزميني و با جلوگيري از فرارهاي مالياتي محقق ش��ود. آنچه براي 
محيط كس��ب وكار درخصوص افزايش درآمدهاي مالياتي حائز اهميت است و نياز 
به شفاف س��ازي دارد، داليل پيش بيني افزايش وصول درآمدهاي مالياتي در دوره 
ركود چندساله اقتصاد ايران است. آيا ميزان برآورد افزايشي درآمدهاي مالياتي قرار 
اس��ت فقط از فعاالن و شاغالن رسمي كه شناسايي شده و پرداخت كننده ماليات 
در سال 1398 هستند، دريافت شود؛ يا قسمتي از اين افزايش درآمد مالياتي قرار 
است از كساني كه تاكنون مالياتي از آنها دريافت نمي شده و طبق قوانين، شناسايي 
خواهند شد دريافت شود؟ اين ابهام نيز بايد در قانون بودجه مرتفع شود. لذا ايجاد 
س��ازوكاري براي اخذ ماليات از مش��اغل و جلوگيري از فرار مالياتي آنها از طريق 
تقويت سازوكارهاي قانوني و اتصال پايگاه هاي اطالعاتی به يكديگر ضروري به نظر 
مي رس��د. ازجمله راهكارها جهت اصالح نظام مالياتي كشور و كاهش فرار مالياتي، 

وضع ماليات بر مجموع درآمد است.
* محيط مالي، ازجمله مهم ترين مؤلفه هاي محيط كسب وكار محسوب مي شود 
و ناپاي��داري مال��ي بودجه دولت تأثير قابل توجهي بر نامساعدش��دن محيط مالي 
دارد. كس��ري بودجه دولت و شركت هاي دولتي، سبب افزايش انتشار اوراق بدهي 
مي شود و اين امر در صورتي كه بدون تمهيد مقدماتي نظير افزايش سرمايه بانک ها 
و عمليات بازار باز صورت گيرد، س��بب كاهش منابع مالي در دسترس كارآفرينان 
و تخريب محيط مالي كس��ب وكار مي ش��ود و مي تواند بر تولي��د و درآمد مالياتي 

سال هاي آتي اثر منفي بگذارد.
* يك��ي از اقدامات اساس��ي ب��راي كاهش هزينه هاي دس��تگاه هاي 
اجراي��ي، شناس��ايي برنامه هاي موازي دس��تگاه هاي اجرايي و اقدام در 
راس��تاي بازآراي��ي، ادغام و ح��ذف برنامه هاي زائد اس��ت. همچنين به 
منظور افزايش س��رعت و دقت پرداخت هاي دول��ت، بايد پرداخت هاي 

خزانه به صورت مستقيم به ذي نفعان نهايي صورت گيرد.
* در راس��تاي حمايت از توليد، الزم اس��ت درخصوص سياس��ت تخصيص ارز 
ترجيحي بازنگري اساسي صورت گيرد و براي اجراي سياست هاي حمايتي، بخشي 
از مناب��ع ريالي آزادش��ده در حلقه نهايي مصرف در اختي��ار مصرف كننده نهايي و 
بخش��ي نيز جهت حمايت از توليد در قالب مواردي مانند س��رمايه در گردش در 

اختيار بنگاه هاي رسمي و شناخته شده و ترجيحاً صادراتي قرار گيرد.

6 پیشنهاد نهاد پژوهشی مجلس برای بهبود فضای کسب و کار در آستانه تصویب بودجه سال آینده

تصویر محیط کسب و کار در بودجه 99
یادداشت

انتظار بی جا از بهبودی سریع چین

درحالی كه قدرت های جهانی برای جلوگيری از شيوع ويروس كرونا 
در تالش هستند، بازار، اثرات اين بحران بر اقتصاد چين را به شكل يک 
V می بيند، يعنی يک كاهش ش��ديد و پس از آن يک افزايش شديد. 
به همين ترتيب، بس��ياری اثر ويروس كرونا بر اقتصاد چين را موقتی 
می دانند و باور دارند كه چين خيلی زود به ثبات گذشته باز می گردد. 

آنها می گويند آثار كرونا بر اقتصاد برگشت پذير است.
اقتصاد جهانی و به ويژه كش��ورهايی كه رشد اقتصادی شكننده تری 
دارند، می توانند يک شوک بزرگ را تاب بياورند. با اين حال، هنوز برای 
اعالم الگوی V برای تحليل چشم انداز اقتصاد چين پس از بحران كرونا، 
زود اس��ت. آنچه كه چش��م انداز اقتصادی چين را پس از بحران كرونا 
مبهم می  كند، ماهيت چندجانبه شوكی است كه اين رخداد بر اقتصاد 
اين كش��ور وارد كرده اس��ت. برای مثال، وقفه های طوالنی در عرضه و 
تقاضا ايجاد شده كه بخش های توليد و خدمات و در پی آن، تجارت را 
در داخل و خارج مختل كرده اس��ت. كرونا اول از يک استان در چين 
آغاز ش��د، اما حركت خزنده خود را  ادامه داد و به تدريج، فعاليت های 
توليدی در ديگر نقاط چين، سفرهای تجاری و بخش های ديگر اقتصاد 

هم درگير شد.
اپل، آيكيا و بس��ياری از شركت های جهانی، فروشگاه های خود را در 
چين تعطيل كرده اند، بربری از كاهش فروش خبر داده، فيات كرايسلر 
هش��دار داده كه توليد در يك��ی از كارخانه های اروپايی اين ش��ركت 
به دليل اختالل در زنجيره تامين در آس��تانه توقف اس��ت. بسياری از 
كش��ورها هم پرواز به مقاصد مختلف چي��ن را متوقف كرده اند و برای 
مسافرانی كه از چين می آيند، محدوديت هايی قائل شده اند. مسافران 
در يک كش��تی در ژاپن نيز مدتی در قرنطينه بوده اند و اين فهرس��ت 

همچنان ته ندارد.
چنين اختاللی در زنجيره بهم پيوسته بخش های مختلف در اقتصاد 
جهانی در س��ال 2008 و در بحران مالی جهان، در مقياس��ی وس��يع 
تجربه ش��د. در آن زمان، اگر بانک های مرك��زی وارد راه اندازی دوباره 
فعاليت های مالی نمی ش��دند، اقتصاد جهانی به سرعت به سوی ركود 
حركت می كرد. اين تحليل كه مدل حركت اقتصاد V  ش��كل است، 
بس��ياری از مردم را تحت تاثير قرار داده است. باور عموم بر اين است 
ك��ه وضعيت بحرانی در چين به اوج می رس��د و پ��س از آن فروكش 
می كند. موارد بيرون از چين البته محدود اس��ت، واكس��ن خيلی زود 
كش��ف می ش��ود و بانک های مركزی در ارتباط با بانک مردمی چين، 

توانايی و عزم الزم برای بهبود ترازنامه ها و حمايت از اقتصاد را دارند.
به همان اندازه كه به تحقق اين مسئله اميدوارم، به ياد می آورم كه 
اقتصاددان��ان چطور در آغاز كار می گويند، بازار كاال ديرتر از بازار مالی 
واكنش نش��ان می دهد. اين مورد در مورد كرونا درس��ت است. توقف 
شوكی كه اين ويروس وارد كرد، از تجربه بحران مالی با سرعت كمتر 
انجام شده است و من نگران اين هستم كه دوره بهبودی اقتصاد بيش 
از اين ها طول بكشد. من نگران اين مسئله ام كه بسياری از تحليلگران، 
تفاوت های قابل توجه بين توقف های اقتصادی و مالی ناگهانی را درک 
نكنند. بيش از  اعالم مطمئن مدل V در تحليل وضعيت فعلی اقتصاد 
جهانی، مدل س��ازان اقتصاد به زمان و شواهد بيشتری برای تحليل اثر 
اين ماجرا بر اقتصاد چين و س��رريزهای آن نياز دارند. دو نكته در اين 
بين حائز اهميت است؛ اول، اقتصاد چين پيش از ماجرای كرونا به دليل 
افزايش س��طح تنش های تجاری با اياالت متحده آمريكا در وضعيتی 
شكننده قرار گرفته بود. دوم، چين در حال گذار از يک دوره اقتصادی 
خاص است كه پيش از آن، بسياری از كشورها را در دام درآمد متوسط 
گرفتار كرده بود. همه اينها نش��ان می دهد كه نبايد خيلی زود درباره 
آثار شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد چين حرف زد و آن را بازگشت پذير، 
موقتی و قابل كنترل دانست. تحليلگران بايد در شرايط كنونی به درجه 
نااطمينانی در اين ب��ازی توجه كنند و اين واقعيت كه احتمال وجود  

مدلU يا بدتر از آن L  برای اقتصاد 2020 هنوز وجود دارد.

قلب تولیدات الکترونیکی چین مختل شده است
کرونا، اپل، فیس بوک و دیگران

كارخانه ه��ا در چين به دليل تعطيالت س��ال نوی چينی و مهمتر 
از همه، ش��يوع ويروس »كرونا« تعطيل ش��ده اند و انتظار می رود اين 

كارخانه ها حداكثر تا 10 فوريه به همين حالت باقی بمانند. 
ب��ه گزارش سی ان بی س��ی، قرنطينه ها و اقدام��ات ديگری كه برای 
جلوگيری از شيوع بيماری كرونا اعمال  شده است، می تواند توليد لوازم 
الكترونيكی را دچار اختالل كند، حتی اگر كارخانه به س��رعت به مدار 
توليد كامل برگردند بازهم توليد اين محصوالت با مشكل مواجه است.

به نظر می رسد شركت هايی كه در حال ساخت سخت افزار يا كاالی 
فيزيكی هس��تند با بحران مواجه ش��ده اند، چراكه آنه��ا يا به كاالهای 
نهايی ساخته شده در چين يا قطعات و زيرمجموعه های ساخته شده در 
چين وابس��ته هستند. برای مثال، فيس بوک روز جمعه هشدار داد كه 
 Oculus« انتظار دارد ويروس كرونا در توليد هدست واقعيت مجازی
Quest« تاثير بگذارد. به گفته فعاالن اقتصادی، زنجيره تامين هفتگی 
در كارخانه ها مختل ش��ده اس��ت. كاركنان كارخانه می توانند مساله 
مهمی در اين ميان باشند و بيشتر از شيوع بيماری تاثير بگذارد، چراكه 
بس��ياری از كارگران كارخانه ها در چين از حومه شهر به كارخانه ها در 
مناطق شهری سفر می كنند. بس��ياری از كارگران، شغل موقت دارند 
و برای كس��ب درآمد به شهر می روند و س��پس نزد خانواده های شان 
برمی گردند، اما در اين شرايط آنها شايد برای كار برنگردند و شركت ها 
 با كمبود نيروی انسانی مواجه شوند. اصوال برخی شركت ها برای مشكل 
زنجيره تامين، نقشه دوم و ساخت محصوالت موردنياز را در برنامه خود 
ق��رار می دهند. البته كه اين كار چند ماه طول می كش��د و اما روند را 
كندتر می كند. اين ساخت و سازها نياز به تيم پشتيبانی دارد. به طور 
مثال اگر اين تيم پشتيبان در آمريكا باشند، بايد به چين سفر كنند، اما 
ممنوعيت هايی كه شركت های آمريكايی برای سفر به چين گذاشته اند، 
اين راه حل را هم با مش��كل مواجه می كند. به طور مثال، تيم كوک، 
مديرعامل اپل هفته گذش��ته اعالم كرد كارمندان ش��ركت از سفر به 
مناطق بحران ممنوع شده اند. به گفته كارشناسان، اين وضعيت، توليد 
محصوالت آينده شركت هايی مانند اپل و آيفون را به تاخير می اندازد. 
مينگ چی كو، تحليلگر بازار می گويد: آخرين نظرس��نجی ما نش��ان 
می دهد كه عرضه آيفون تحت تاثير كرونا قرار دارد، بنابراين پيش بينی 

ما اين است كه حمل و نقل آيفون 10درصد كاهش يابد.
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محمد الریان
مشاور اقتصادی بلومبرگ

بررسی ها نشان می دهد، س��االنه حدود 200 هزار پرونده زمين خواری در 
كشور تشكيل می شود، اما اين تخلف هنوز عنوان مجرمانه خاص در قوانين 

ندارد.
به گزارش مهر، وقوع سيل در برخی از مناطق كشور در ابتدای امسال، توجه 
افكار عمومی را بيش از پيش نسبت به حفظ و مراقبت از اراضی كشور جلب 
كرد تا جايی كه كارشناس��ان منابع طبيعی، پديده زمين خواری را به عنوان 
يكی از عوامل تأثيرگذار بر آسيب پذيری اراضی كشور در مقابل باليای طبيعی 
معرفی می كنند. از سوی ديگر »لزوم حفظ منابع طبيعی از آسيب های جدی« 
و »جلوگيری از دست اندازی سودجويان به اموال عمومی« موجب شده مبارزه 
با پديده زمين خواری به يكی از دغدغه های مهم دولت و دستگاه قضايی تبديل 
ش��ود. اين در حالی است كه رشد فزاينده پرونده های زمين خواری در مراجع 

قضايی بيانگر رواج و رونق اين عمل مجرمانه در نزد مفسدان اقتصادی است.
به گفته محمدجواد حش��متی، معاون وقت دادس��تان كل كشور در سال 
1395، س��االنه 200 هزار پرونده مربوط به زمين خواری در كش��ور تشكيل 
می شود. از سوی ديگر، براساس اظهار نظر يک مركز پژوهشی وابسته به نيروی 
انتظامی؛ 70 درصد از مجموع زمين خواری های صورت گرفته در اراضی ملی رخ 
می دهد. با احتساب اين آمار و ارقام می توان ادعا كرد كه ساالنه با 140 هزار 

پرونده زمين خواری در حوزه »اراضی ملی« مواجه هستيم.
عالوه بر اين، براساس گزارش كميسيون اصل 90 مجلس شورای اسالمی در 
آبان ماه امسال؛ طی سال های 84 تا 95، مجموعاً تنها 177 هزار و 416 فقره 
پرونده در حوزه تصرفات غيرقانونی در اراضی ملی تشكيل شده است. همچنين 
طبق اعالم عليرضا اورنگی، رئيس سازمان امور اراضی كشور، ساالنه حدود 13 
هزار پرونده زمين خواری برای 370 هزار هكتار از اراضی ملی در مراجع قضايی 

تشكيل می شود.
بنابراين با احتساب ورودی ساالنه 140 هزار پرونده زمين خواری در »اراضی 
ملی« در مقايسه با آمار كميسيون اصل 90 كه اين رقم را معادل با 177 هزار 
پرونده در مجموع س��ال های 84 تا 95 می داند و همچنين در نظر داش��تن 
آمار ارائه ش��ده از س��وی سازمان امور اراضی، با تناقض فاحش��ی در ارائه آمار 

زمين خواری مواجه هستيم.
جدا از چش��مگيربودن اين آمارها، وجود ابهامات و تناقض ها در اين رابطه، 

می تواند نشانگر عملكرد ضعيف دستگاه های متولی در شناسايی و برخورد با 
اين غارتگری عمومی در كشور باشد.

زمین خواری هنوز تعریف قانونی ندارد
زمين خواری يكی از اصطالحات پركاربرد در حوزه مفاسد اقتصادی است كه 
به معنای دخل و تصرف در اراضی كشور و تخريب اراضی حساس و آسيب پذير 
همچون اراضی كش��اورزی و يا واقع ش��ده در حريم رودخانه تعبير می شود. 
همچنين براس��اس محتوای پرونده های مطرح ش��ده در اين سال ها، مباحث 
مربوط به زمين خواری به چهار دس��ته »تصرف غيرمجاز اراضی ملی، دولتی 
و يا وقفی«، »تغيير كاربری و تخريب غيرمجاز اراضی كشاورزی«، »واگذاری 
غيرمجاز اراضی دولتی« و »ساخت و سازهای غيرقانونی« تقسيم بندی می شود.
نكته جالب توجه آنجايی است كه بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، 
علی رغم مفسده های متنوعی كه در اين زمينه وجود دارد، اما هنوز جرم خاصی 
تحت عنوان زمين خواری در قوانين و مقررات كش��ور وجود ندارد. به عبارت 
ديگر زمين خواری در كنار عناوينی همچون اختالس، ارتشا، كالهبرداری و… 

به شكل مستقل در قوانين جرم انگاری نشده است.
بر همين اساس، طبق گفته حسين ميرصادقی عضو هيأت علمی دانشكده 
حقوق دانشگاه شهيد بهشتی، تخلف زمين خواری با خألهای زيادی نظير عدم 
تعريف دقيق، عدم تعيين حوزه و محدوده و در نهايت فقدان عنوان مجرمانه 

خاص نسبت به عمل ارتكابی مواجه است.
احمد رحمانيان، معاون دادگستری استان فارس نيز با انتقاد از جرم انگاری 
نشدن زمين خواری گفته است: واژه زمين خواری يک واژه غيرحقوقی و عوامانه 

است.
»کاداستر« ابزار مکمل برای مبارزه با زمین خواری

پديده زمين خواری طی س��ال های اخير به عنوان يک غارتگری عمومی به 
طور مستقيم به تضييع حقوق عامه منجر شده است، به همين منظور الزم 
است دستگاه های نظارتی در راه اندازی ابزارهای نوين مقابله با زمين خواری با 

رويكرد پيشگيرانه نقش فعال تری ايفا كنند.
بنا بر اعالم عباس جعفری دولت آبادی، دادس��تان س��ابق ته��ران، پديده 
زمين خواری در بستر صدور مجوز به عمل می آيد و به همين دليل افراد متخلف 

و دستگاه صادركننده مجوز، مدعی اند كه طبق قانون عمل شده است.

از همين رو اجرايی شدن مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
در سال های 1395 و 1397 و مصوبه هيأت وزيران در سال 1397 درخصوص 
پروژه های اولويت دار دولت الكترونيک در جهت پيشگيری از وقوع زمين خواری 
ضروری است. براساس مصوبات مورد اشاره، وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات 
موظف اس��ت ب��ا راه اندازی س��امانه پنجره واحد مديريت زمين، نس��بت به 
يكپارچه سازی بررسی و صدور استعالم ها و مجوزهای قابل ارائه در حوزه زمين 

از سوی دستگاه های اجرايی، اقدام كند.
گفتنی اس��ت با استقرار سامانه پنجره واحد مديريت زمين ضمن كاهش 
پيچيدگی صدور مجوزهای حوزه زمين، جلوگيری از سردرگمی مردم و اتالف 
زمان، امكان نظارت سيس��تمی بر رعايت قوانين و مقررات كشور درخصوص 
ص��دور مجوزها فراهم ش��ده و بدين ترتيب از ص��دور مجوزهای غيرقانونی 

جلوگيری می شود.
مسعود منصور، استاد دانشگاه در اين رابطه می گويد: استقرار »سامانه پنجره 
واحد مديريت زمين« به موازات طرح كاداس��تر می تواند ارتباط سيستمی و 

تبادل استعالمات بين دستگاهی را تسهيل كند.
يكی ديگر از اقدامات الزم در راس��تای مبارزه با زمين خواری، اجرای طرح 
حدنگاری اراضی كشور )كاداستر( است. به اعتقاد كارشناسان حقوق اراضی و 
منابع طبيعی، در صورت تلفيق اطالعات توصيفی )ملكی( و اطالعات مكانی، 
طرح حدنگاری اراضی كشور )كاداستر( محقق خواهد شد. با تكميل اين طرح 
و تهيه نقشه هايی مشخص از مرزها و مالكيت قطعات زمين، مشكالت ناشی 

از تداخل مرزها به عنوان يكی از منافذ اصلی زمين خواری برطرف می شود.
براساس قانون جامع حدنگار مصوب سال 93، سازمان ثبت اسناد و امالک 
كش��ور موظف است در طول پنج سال نسبت به اجرايی شدن اين طرح اقدام 
كند، اما با وجود سپری شدن مهلت قانونی بنا بر اذعان خدائيان، طرح كاداستر 

تاكنون تنها نزديک به 20درصد پيشرفت داشته است.
به نظر می رس��د مجلس شورای اسالمی به عنوان نهاد قانونگذار به منظور 
پيش��گيری از وقوع زمين خواری عالوه ب��ر جرم انگاری اين موضوع در قوانين 
كشور بايستی نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانين مرتبط همچون قانون 
جامع حدنگار و همچنين استقرار سامانه های شفافيت زا كه به انسداد روزنه های 

فسادزا منجر می شود، اقدام كند.

چرا هیچ مانعی برای صدور جوازهای غیرقانونی وجود ندارد؟

جای خالی »زمین خواری« در قوانین کیفری
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قیمت سکه در 9 ماهه امسال 32درصد رشد کرد
جزییات نوسان 9 ماهه نرخ سکه

قيمت س��كه طرح جديد در 9 ماهه ابتدايی امس��ال به 4ميليون و 409 
هزار و 700 تومان رس��يد كه رش��د 32.3درصدی را نسبت به مدت مشابه 

پارسال نشان می دهد.
به گزارش »فرصت امروز«، طبق آمارهای بانک مركزی، متوس��ط قيمت 
فروش يک سكه تمام بهار آزادی طرح ق�ديم در بازار آزاد شهر تهران در 9 
ماهه امس��ال 4ميليون و 303 هزار و 100 بوده كه 36.9درصد رشد داشته 
اس��ت. ميانگين قيمت فروش يک سكه تمام بهار آزادی طرح جديد در آذر 
1398 در بازار آزاد ش��هر تهران 4ميليون و 450 هزار و 800 تومان بود كه 
در مقايس��ه با ماه قبل 10.5درصد و نس��بت به آذر پارسال 19درصد رشد 

داشته است.
دامنه نرخ فروش س��كه در آذر امس��ال بين 3ميليون و 130 هزار تومان 
و 4ميليون و 761 هزار و 700 تومان بوده اس��ت. همچنين متوسط قيمت 
فروش يک س��كه تمام بهار آزادی طرح قديم در بازار آزاد ش��هر تهران در 
آذرماه س��ال جاری 4ميليون و 375 هزار و 900 تومان بود كه در مقايس��ه 
با ماه قبل 9.5درصد و نس��بت به آذر پارس��ال 22.6درصد افزايش را نشان 

می دهد.
متوسط قيمت سكه طرح جديد در فروردين امسال 4ميليون و 798 هزار 
و 800 تومان، ارديبهشت ماه 5ميليون و 7 هزار و 400 تومان و خرداد ماه 
4ميليون و 663 هزار و 800 تومان بوده است. بهای سكه در تير امسال نيز 
ب��ه 4ميليون و 470 هزار و 100 تومان، در م��رداد ماه به 4ميليون و 203 
ه��زار و 200 تومان و ش��هريور م��اه به 4ميليون و 94 ه��زار و 900 تومان 
رسيده بود. قيمت سكه در مهرماه 4ميليون و 9 هزار و 600 تومان، در آبان 
ماه 4ميليون و 27 هزار و 400 تومان و آذرماه 4ميليون و 450 هزار و 800 

تومان ثبت شده است.

تثبیت قیمت سکه در کانال 5 میلیون
دالر روی سد مقاومتی ایستاد

قيمت ارز در صرافی های بانكی برای سومين روز متوالی توقف كرد.
ب��ه گزارش خبرآنالين، روز يكش��نبه در صرافی ه��ای بانكی هر دالر 13 
هزار و 500 تومان قيمت خورد كه نس��بت به روز ش��نبه تغييری را نش��ان 
نمی ده��د. اين س��ومين روز متوالی اس��ت كه قيم��ت ارز در آن تغييری را 

تجربه نكرده است.
براس��اس اين گزارش، فاصله قيمتی خريد و فروش همچنان در محدوده 
300 تومان مانده اس��ت و قيمت خريد ه��ر دالر در صرافی های بانكی 13 
هزار و 200 تومان اعالم ش��ده اس��ت. قيمت هر يورو در صرافی های بانكی 
نيز 15 هزار تومان اعالم شده است. نرخ خريد يورو از مردم نيز برابر با 14 

هزار و 700 تومان اعالم شد.
 بازارس��از به گفته فعاالن بازار حضوری موثر را داراست و مانع از افزايش 
و تحركات بی س��ابقه در بازار ارز ش��ده اس��ت. پيش بينی ها نش��ان می دهد 
قيمت ها هنوز امكان كاهش بيشتر را دارا هستند. رشد قيمت دالر از پايان 
آبان م��اه آغاز ش��د و در حال حاضر اين پيش��روی تا نيم��ه كانال 13 هزار 
تومان ادامه داش��ته اس��ت. م��رز مقاومتی دالر نيز 13 ه��زار و 500 تومان 

تعريف شده است.
از س��وی ديگر، قيمت س��كه و طال نيز در روز يكشنبه در بازار تهران باال 
رف��ت، به طوری كه هر قطعه س��كه تمام بهار آزادی ط��رح جديد 23 هزار 
توم��ان افزايش يافت و ب��ا قيمت 5ميليون و 48 هزار تومان به فروش رفت. 
همچنين قيمت س��كه تمام به��ار آزادی طرح قديم 30 هزار تومان افزايش 
يافت. نيم سكه نيز با افزايش 9 هزار تومانی، ربع سكه 8 هزار تومانی و سكه 
گرمی 3 هزار تومانی مواجه شد. در نتيجه، سكه تمام بهار آزادی طرح قديم 
5 ميليون و 40 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 569 هزار تومان، ربع سكه 
يک ميليون و 558 هزار تومان و سكه گرمی 933 هزار تومان قيمت خورد.
ه��ر گرم طالی 18عيار نيز با افزايش 2 هزار و 500 تومانی قيمت مواجه 
ش��د و در بازار 516 هزار و 200 تومان قيمت پيدا كرد. هر مثقال طال هم 

2 ميليون و 236 هزار تومان بود.

چه تعداد از یارانه بگیران واقعی هستند؟
از آنجا كه ادغام يارانه معيش��تی و كمک معيش��تی، مش��مول 18 
ميلي��ون نفری كه در س��ه دهک ب��االی درآمدی ق��رار می گيرند هم 
می ش��ود و در نتيجه اين اقدام منجر به كاهش مبلغ دريافتی اقش��ار 
نيازمند جامعه خواهد ش��د كه يک كارش��ناس اقتصادی معتقد است 
اي��ن يارانه 72 هزار تومانی نه تنه��ا دردی از طبقات پايين جامعه دوا 
نمی كن��د، بلك��ه منجر به افزاي��ش قيمت كاالهای ضروری و ش��كاف 

طبقاتی خواهد شد.
به گزارش ايس��نا، طبق مصوبه كميسيون تلفيق مجلس در ابتدای 
س��ال آينده مبل��غ يارانه نقدی از 45 ه��زار و 500 تومان به 72 هزار 
تومان افزايش پيدا می كند كه اين مبلغ تركيبی از يارانه نقدی و يارانه 

معيشتی بنزين است.
گفتنی است با يكی شدن يارانه نقدی و كمک معيشتی، 60 ميليون 
نفری كه اكنون هر دو يارانه را دريافت می كنند با كاهش رقم دريافتی 
مواجه می ش��وند، در حالی كه 18 ميليون نفری كه كمک معيشتی به 
آن��ان تعلق نمی گيرد و فق��ط يارانه 45 ه��زار و 500 تومانی دريافت 
می كنند، منتفع خواهند ش��د. در اين حالت با مشموليت 18 ميليون 
نفری كه در س��ه دهک ب��اال قرار دارند، مبل��غ پرداختی به گروه های 

هدف )نيازمندان( كاهش می يابد.
در اين زمينه مهدی رش��يدی، كارش��ناس اقتصادی ب��ا بيان اينكه 
پرداخت يارانه نقدی اشتباه ترين اقدامی بوده كه تاكنون انجام شده و 
باعث افزايش قيمت ها و فقيرتر شدن طبقات پايين جامعه شده است، 
تصريح كرد: وقتی تغييرات قيمت كاالهای ضروری را قبل از پرداخت 
يارانه و پس از آن مقايس��ه كنيم، متوجه افزايش قيمت ها می ش��ويم، 
بنابراين اكنون هر خانواده ای حداقل چهار برابر زمانی كه يارانه نقدی 
برای اولين بار پرداخت ش��د، ب��رای كاالهای ضروری هزينه می كند و 
افزاي��ش يارانه 40 هزار تومانی به 70 ه��زار تومان، هيچ دردی را دوا 

نمی كند.
او راه��كار كم��ک به طبقات پايي��ن جامعه را اس��تفاده از تجربيات 
كش��ورهای موفق در شناسايی افراد فقير به معنای واقعی و نوع كمک 
به آنها دانس��ت و گفت: ب��ا اصل قضيه پرداخت ياران��ه نقدی مخالف 
بوده و هس��تم. ممكن اس��ت معادل 30 تا 40درصد كس��انی كه بايد 
به آنها يارانه داده می ش��ود، دريافت كننده واقعی اين پول ها نباشند و 

سوءاستفاده های زيادی در اين جهت خواهد شد.

بانکنامه

فرصت امروز: رئيس كل بانک مركزی در واكنش به افزايش قيمت ارز 
و نزديک ش��دن به پايان مهلت ايران ب��رای پذيرش FATF، به مردم 
هشدار داد دارايی خود را در بازار ارز به خطر نيندازند. عبدالناصر همتی 
در تازه ترين يادداش��ت اينستاگرامی خود نوشت كه دستاويز قرار دادن 
موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طريق سفته بازان و فضای 
مج��ازی، با واقعيات بازار و روند تامين ارز در تجارت خارجی كش��ور و 

چشم انداز گشايش كانال های جديد، همخوانی ندارد.
به نوش��ته همتی، اين روزها، سفته بازان و رانت جويان بازار ارز نتيجه 
جلس��ه آتی FATF را ب��دون اطالع از پيچيدگی ه��ای روند آن، عدم 
تمدي��د تعليق قلمداد كرده و درخصوص تأثي��ر آن بر نرخ ارز تبليغات 
زيادی در كانال های تبليغاتی خود راه انداخته اند. نظرم را قبال در مورد 
اهميت اين موضوع گفته ام، ليكن در ش��رايط فعلی كه اغلب بانک های 
خارجی به دليل تش��ديد تحريم های آمريكا، همكاری الزم با بانک های 
ايران را ندارند و تبادالت ارزی ما از طريق مكانيزم های بانكی جايگزين 
و غيرقاب��ل تحريم، انجام می ش��ود، تصميم آتی FATF )اعم از تمديد 
يا عدم تمديد( نمی تواند تاثير قابل توجهی بر ش��رايط ارزی كش��ورمان 
داش��ته باشد و عمده خبرسازی ها در اين خصوص، با انگيزه سودجويی 

و نوسان گيری در بازار ارز انجام می گيرد.
 FATF  به اعتقاد رئيس كل بانک مركزی، دستاويز قرار دادن موضوع
ب��رای اثرگ��ذاری در نرخ ارز از طريق س��فته بازان و فض��ای مجازی، با 
واقعيات بازار و روند تامين ارز در تجارت خارجی كش��ور و چش��م انداز 
گش��ايش كانال های جديد، همخوانی ن��دارد؛ ضمن اينكه بانک مركزی 
نظارت بر جريان پول و مبارزه با پولش��ويی را نيز در كنار مديريت بازار 

ارز با قوت ادامه خواهد داد.
همت��ی در پاي��ان توصيه كرد: مردم عزيز مراقبت كنند كه با ش��گرد 
جديد سودجويان، اين بار تحت عنوان تاثير FATF دارايی آنها در بازار 

ارز در معرض ريسک قرار نگيرد.
گروه ویژه اقدام مالی فرصت جدیدی به ایران می دهد؟

ام��ا در حال��ی كمتر از 10 روز ديگر به پاي��ان بهمن ماه فرصت باقی 
FATF  اس��ت كه عماًل فرصت چهار ماهه اي��ران برای تصويب قوانين
با پايان اين ماه به اتمام خواهد رس��يد. نشس��ت گروه ويژه اقدام مالی 
)FATF ( به زودی در بيس��ت و هشتم بهمن ماه برگزار می شود و يكی 
از موضوعات مهم اين نشست، بررسی پيشرفت های ايران برای تصويب 
قواني��ن FATF و تصميم گي��ری برای قرار دادن نام ايران در ليس��ت 

سياه خواهد بود.
البته اين نشس��ت در ش��رايطی برگزار می ش��ود كه مجمع تشخيص 

مصلح��ت نظام هنوز تكلي��ف دو اليحه مرتبط با اين قوانين را روش��ن 
نك��رده و ب��ا توجه ب��ه اينكه به اي��ران تاكنون چندين ب��ار مهلت داده 
 شده اس��ت احتمال تمديدنش��دن زمان و ارائه فرصت بيشتر به اعتقاد 
كارشناسان و برخی از مسئوالن بسيار جدی است. فرهاد دژپسند، وزير 
امور اقتصاد و دارايی كش��ور هش��تم آبان در مصاحبه ای گفت: »اگر در 
اين مهلت كارهای مربوطه در داخل كش��ور انجام نشود، به طور خودكار 
وارد ليس��ت سياه FATF می ش��ويم و پس  از آن برای خروج از ليست 
سياه بايد مجدداً برنامه اقدام بنويسيم كه ممكن است آن زمان شرايط 

س��خت تری را مطرح كنند. ما بايد پيش از اجالس مقدماتی گزارشی از 
وضعيت خود ارائه دهيم تا ش��رايط مان در اجالس مقدماتی بررس��ی و 

تعيين تكليف شود.«
اختالف ها بر س��ر تصوي��ب لوايح مربوط ب��ه FATF  بين مجلس و 
ش��ورای نگهبان و رد آن از س��وی ش��ورای نگهبان درنهايت باعث شد 
طب��ق قان��ون تصويب و يا رد اي��ن لوايح به مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام ارجاع ش��ود، اما با گذشت بيش از يک سال از اين اتفاق و تشكيل 
چند جلس��ه در اي��ن خصوص اعضای مجمع هنوز ب��ه جمع بندی كلی 

نرس��يده اند. حش��مت اهلل فالحت پيشه، عضو كميس��يون امنيت ملی و 
سياست خارجی مجلس درباره روند بررسی اين لوايح به اعتماد آنالين، 
گفت: »در موضوع FATF بررس��ی دو كنوانسيون در مجمع تشخيص 
مصلحت مطرح اس��ت. درباره يكی از آنها يعنی CFT ايرادات ش��ورای 
نگهبان به حدی جدی اس��ت كه تفس��ير به رأی می ش��ود، اما در مورد 
پذيرفتن پالرمو ايرادی وجود ندارد. اختالف نظرها در مجمع تش��خيص 

تنها بر سر اليحه CFT است.«
دولت به دنبال راضی کردن گروه ویژه اقدام مالی

در ميان اختالف های شديد داخلی بر سر تصويب FATF و پيوستن 
كش��ور به قواني��ن بين المللی مال��ی و بانكی؛  مس��ئوالن دولتی تالش 
می كنن��د تا ضرورت تصويب اين لوايح را تبيين كنند و از خطرات قرار 
گرفتن كش��ور در ليست س��ياه گروه ويژه اقدام مالی بگويند؛ آن هم در 
شرايطی كه كشور تحريم است و در همين شرايط نقل و انتقاالت مالی 
و همكاری های ايران با بانک های خارجی و بين المللی با مشكالت بسيار 
زيادی مواجه ش��ده اس��ت. همچنين دولتی ها تالش می كنند با اجرای 
قوانين ضد پولش��ويی در بانک ها و ديدارهاي��ی كه با اعضای گروه ويژه 
اقدام مالی دارند، وضعيت را به گونه ای پيش ببرند كه ايران وارد ليست 
س��ياه نش��ود. چند روز پيش فرهاد دژپس��ند، وزير اقتصاد در تازه ترين 
اظهارنظ��ر خود درباره تصويب دو اليح��ه CFT و پالرمو گفت: »ما در 
جلسه مقدماتی كه با اين گروه مالی داشتيم گزارشی ارائه كرديم مبنی 
ب��ر اينكه از 41 اكش��ن پلن 36 م��ورد آن را اجرا می كني��م. وقتی اين 
تعداد مورد را ما در كش��ور اجرا می كنيم نبايد رفتن به ليس��ت سياه را 

مطرح كرد.«
همچني��ن بانک مركزی هم در ماه های گذش��ته با تصويب قوانينی و 
دستورالعمل هايی مانند الزامات مقابله با پولشويی در شبكه بانكی تالش 
می كند تا اصالحات مالی و پولی در كش��ور را س��رعت بخشد. چند روز 
پيش، عبدالناصر همتی در مراس��م تقدير از روس��ای شعب نظام بانكی 
گفت: »بانک مركزی مصمم است جلوی پولشويی و عمليات سفته بازانه 
در ش��ريان های نظام بانكی را بگيرد. روس��ای شعب بايد مشتريان را در 
س��ه حوزه مهم اطالعات هويتی، اطالعات اقتصادی و اطالعات ذی نفع 
به صورت كامل شناس��ايی كنن��د؛ به گونه ای كه ش��عب بانک ها بدانند 

نقل وانتقال پول برای چه هدفی است.«
ب��ا توجه به صحبت های رئيس كل بانک مركزی به نظر می رس��د كه 
مس��ئوالن بانكی كش��ور تالش می كنند تا با اقدامات��ی عملی، گام های 
جدی برای مبارزه با پولشويی در كشور و رضايت گروه ويژه اقدام مالی 

انجام دهند.

رئیس کل بانک مرکزی نسبت به رویکرد جدید سفته بازان بازار ارز به مردم هشدار داد

FATF  پیش لرزه های

رئي��س كل بيمه مركزی جمهوری اس��المی گفت حقوق مديران ش��ركت های 
خصوصی براس��اس توافق س��هامداران و مديران تعيين می شود و قانون ما را ملزم 

به افشای فيش حقوقی و مزايای مديران شركت های بيمه ای خصوصی نمی كند.
به گزارش ايرنا، غالمرضا س��ليمانی روز يكش��نبه در نشس��ت خبری با تشريح 
وضعيت صنعت بيمه درباره افش��ای حقوق و مزايايی مديران ش��ركت های بيمه ای 
افزود: پرداخت حقوق و مزايا در شركت های دولتی تابع قوانين است و بر آنها نظارت 
می كنيم، اما شركت های بيمه ای خصوصی تابع قوانين خود بوده و حقوق و مزايای 
آنها براساس توافق سهامداران و مديران تعيين می شود. ما در مقام نهاد ناظر، حق 

ورود به اين موضوع را نداريم و قانون به ما اجازه نداده است.
رئيس كل بيمه مركزی ادامه داد: با سازمان بورس درباره انتشار حقوق و مزايای 
ش��ركت های بيمه ای خصوصی و بورسی مذاكراتی داش��تيم. براساس قانون، هيچ 
دستوری وجود ندارد كه شركت های خصوصی را ملزم به افشای حقوق مديران خود 

كند، بلكه آنها مختار هستند.
رئيس كل بيمه مركزی درباره معافيت مالياتی بيمه افزود: اكنون مجلس در دو 
بخش بيمه درمان و عمر، با معافيت ماليات بر ارزش افزوده موافقت كرده است، اما 
تالش داريم س��اير بخش های صنعت بيمه از جمله شخص ثالث از معافيت ماليات 

بر ارزش افزوده برخوردار شوند.
سليمانی اضافه كرد: طی سال های گذشته نيز بخش بيمه شخص ثالث ناچار به 

پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بوده است.
رئيس كل بيمه مركزی درباره پرداخت خس��ارات سيل نيز گفت: در سيل اواخر 
س��ال 97 و اوايل 98 كه در لرستان، خوزستان و برخی استان های شمالی رخ داد، 
حدود 200 ميليارد تومان خس��ارت پرداخت شد. در سيل اخير استان سيستان و 
بلوچس��تان در منطقه چابهار نيز برآورد شده اس��ت كه 16 ميليارد ريال خسارت 

پرداخت شود.
رئيس كل بيمه مركزی ادامه داد: در س��يل اوايل امس��ال بسياری از واحدهای 
مس��كونی آسيب ديده تحت پوشش بيمه قرار داشتند، اما در سيل اخير در چابهار 

شمار واحدهای بيمه شده، اندک بود.
سليمانی يادآور شد: در صنعت بيمه بايد ابتدا، واحدهای مسكونی بيمه شوند تا 

امكان پرداخت خسارت به آنها وجود داشته باشد.
رئيس كل بيمه مركزی با هشدار نسبت به احتمال وقوع فساد در دريافت كارمزد 
بيمه ای گفت: گاهی بيمه ها در قرارداد با شركت های بزرگ، كارمزد را دريافت كرده 
و سپس بخش��ی را برمی گردانند كه احتمال وقوع فساد در آن وجود دارد اگر قرار 
است كه كارمزد كمتری دريافت شود بهتر است كه از ابتدا در كارمزد، تخفيف داده 

شود تا احتمال وقوع فساد در آن كاهش يابد.
رئيس كل بيمه مركزی درباره خس��ارت هواپيمای اوكراينی گفت: ش��ركت های 
بيمه ايران درگير پرداخت خسارت اين سانحه نيستند، اما برای ارائه نظر كارشناسی 
اعالم آمادگی كرده ايم. هنوز اطالعات مربوط به اين حادثه تكميل نشده لذا طرفين 
به جمع بندی نرس��يده اند. مذاكرات بايد بين دولت های ايران و اوكراين در اين باره 

برای رسيدن به جمع بندی انجام شود.
رئيس كل بيمه مركزی درباره پرداخت خس��ارت اغتشاش��ات آبان امسال گفت: 
هنوز درباره خسارات اغتشاشات به جمع بندی نرسيده و همه بانک ها گزارش خود 

را ارائه نكرده اند.
سليمانی افزود: مراكز تجاری و صنعتی تحت پوشش بيمه قرار دارند كه برخی از 
آنها، عالوه بر بيمه آتش س��وزی دارای بيمه آشوب و بلوا نيز بوده اند. برخی واحدها 
ارزيابی ه��ا را كامل ارائه كرده اند، اما ش��ماری از واحدهای بانكی هنوز جمع بندی 
خود را ارائه نكرده اند، اما تاكنون حدود 20 ميليارد تومان خس��ارت پرداخت شده 

كه نهايی نيست.
رئيس كل بيمه مركزی درباره نرخ ش��كنی ش��ركت های بيمه ای گفت: در بيمه 

شخص ثالث به دليل اينكه طبق قانون است امكان نرخ شكنی وجود ندارد. در بخش 
بيمه درمان، آيين نامه جديدی تدوين شده است كه اميدواريم تا پايان امسال ابالغ 

شود كه براساس آن جلوی نرخ شكنی گرفته خواهد شد.
وی درب��اره ابزارهای در اختيار برای مقابله با نرخ ش��كنی بيمه ها گفت: ابزارهای 
نظارتی برای مقابله با آن در اختيار داريم كه از جمله آنها بيمه اتكايی اس��ت. اگر 
مش��اهده كنيم تعرفه های اعالم شده واقعی نيست آن را بيمه اتكايی نمی كنيم كه 

باعث می شود ريسک خسارت برعهده شركت بيمه قرار گيرد.
به گفته سليمانی، الزم است تا مشخص شود كه نحوه محاسبه نرخ های اعالم شده 

چگونه بوده و چنانچه مشخص شود كه غلط بوده بايد اصالح شود.
 او با اشاره به اينكه بيمه اتكايی اجباری نيست، گفت: ابزارهای كنترلی زيادی را 
در اختيار داريم و نيز در ابتدای پيروزی انقالب اسالمی ميزان ضريب نفوذ بيمه سه 

دهم درصد بود كه در سال های اخير بسيار رشد يافته است.
سليمانی درباره بيمه خودروهای نامتعارف گفت: به نظر بيمه مركزی رقم 180 
ميليون تومان برای تعيين مالک خودروی غيرمتعارف و متعارف، درست نيست و 

بايد اصالح شود.
وی خاطرنشان كرد: موافق تعيين نرخ 180 ميليون تومان برای خودروی متعارف 

نيستيم، اما به دليل اينكه قانون است، بايد اجرا كنيم.
رئيس كل بيمه مركزی با اشاره به تاسيس صندوق بيمه حوادث طبيعی گفت: 
ش��ورای نگهبان ايرادی به اين مصوبه وارد ك��رده بود كه آن را اصالح و به مجلس 
فرس��تاده ايم. باوجود اينكه انتخابات مجلس به زودی برگزار می ش��ود و پس از آن 
بررسی اليحه بودجه سال 99 در دستور كار است، تالش می كنيم تا پيش از پايان 

امسال تاسيس صندوق مزبور به تصويب برسد.

رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری مطرح کرد

قانون مانع افشای فیش حقوقی مدیران شرکت های بیمه ای است

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران:
بازار برتر بورس به امسال هم نمی رسد!

مديرعامل ش��ركت بورس اوراق بهادار ته��ران در مورد راه اندازی 
بازار برتر در بورس گفت تغيير در س��اختار بايد در زمان مناس��ب 
اتف��اق بيفتد و فعال در س��ال جاری در حوزه راه ان��دازی بازار برتر 

اقدامی انجام نخواهيم داد.
علی صحرائی در گفت وگو با ايس��نا، با تاكيد ب��ر اينكه تغيير در 
ساختارها موضوعی نيست كه شخص بخواهد تصميم بگيرد، اظهار 
ك��رد: راه اندازی ب��ازار برتر هم جزو همان مقوله اس��ت؛ يعنی بايد 
ب��رای راه اندازی آن، هم كار كارشناس��ی زيادی انجام ش��ود و هم 
زمان مناس��بی برای آن در نظر گرفته شود. اگر تغيير در ساختار را 
در زمانی نامناس��ب انجام دهيم هدفی كه دنبال آن هستيم حادث 

نمی شود.
وی ادام��ه داد: ش��ركت هايی هم ك��ه برای حضور در ب��ازار برتر 
كانديدا می شوند بايد شرايط آن را داشته باشند؛ يعنی اينكه سهام 
ش��ناور قابل توجه باالی 25درصد داشته باش��ند كه بتوانيم دامنه 

نوسان مربوط به نمادها را افزايش دهيم.
مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران به اين سوال كه بازار 
برتر بورس چه زمانی راه اندازی می شود؟ پاسخ داد: امسال در حوزه 

بازار برتر اقدامی نداريم.
گفتنی اس��ت مباحث پيرامون راه اندازی بازار برتر بورس چندين 
ماه اس��ت كه مطرح اس��ت؛ بازاری كه در آن حد نوس��ان قيمت ها 
10درصد است و كارشناسان بازار سرمايه بر اين باورند كه در تمام 
بورس ه��ای دنيا برای حرفه ای ها بازار برتر وجود دارد و در اين بازار 
ش��ركت ها طبقه بندی می شوند، لذا نگرانی بازارگردانی وجود ندارد. 
در اين راستا در ايران هم برخی از شركت ها بازار كارهای اطالعاتی 
دارند كه می توانند در بازار برتر فعاليت كنند. در بازار برتر شركت ها 
بايد ش��رايط خاصی داشته باشند كه در اين بازار طبقه بندی شوند، 

در نتيجه نبايد نگران بازارگردانی در اين بازار باشيم.
براس��اس اين گزارش، اواخر تير امسال بود كه مديرعامل شركت 
بورس تهران درباره تأسيس تابلوی بازار برتر در بورس تهران گفت: 
ش��ركت هايی می توانند در بازار برتر پذيرش شوند كه حداقل نمره 
اطالع رسانی ش��ان كمتر از 70 نباش��د. همچنين قرار است در بازار 
برت��ر دامنه نوس��ان قيمت س��هم ها افزايش ياب��د. صحرائی درباره 
ويژگی ه��ای بازار برتر كه قرار اس��ت در بورس رونمايی ش��ود نيز 
گفت��ه بود كه هي��أت مديره بورس تهران اين پيش��نهاد را داده كه 
تابلوی بازار برتر در بورس رونمايی ش��ود. قرار اس��ت در بازار برتر 
دامنه نوس��ان قيمت س��هم ها افزايش يابد. همچنين ش��ركت هايی 
كه حداقل نمره اطالع رسانی ش��ان كمتر از 70 نباشد، سرمايه شان 
حداقل 1.000 ميليارد تومان و س��هام شناورشان حداقل 25درصد 
باش��د يا اينكه سهام آزاد شناورش��ان از نظر ريالی 1.500 ميليارد 

تومان باشد می توانند در اين بازار ليست شوند.
در هم��ان روزها بود كه ش��اپور محمدی، رئيس س��ازمان بورس 
اع��الم كرد كه جمع بندی اين موضوع را هن��وز نداريم و بايد آن را 

بررسی كنيم.
پرونده راه ان��دازی بازار برتر از آن زمان تاكن��ون همچنان باز اما 
مس��كوت مانده است. در اين راس��تا، علی اكبر امين تفرشی - عضو 
هيأت مديره ش��ركت بورس تهران - چندی پيش به ايس��نا، گفت: 
در اين راس��تا مطالعاتی در س��ازمان بورس و شركت بورس صورت 
گرفته و جمع بندی ش��ده اس��ت. قرار اس��ت در آين��ده نزديک در 
م��ورد راه اندازی بازار برتر و اينكه اين بازار راه اندازی ش��ود يا خير، 
تصميم گيری شود. البته راه اندازی اين بازار در دستور كار قرار دارد، 
ام��ا هنوز نمی توان در مورد ش��ركت هايی كه به اي��ن بازار راه پيدا 

می كنند صحبت كرد.
اين درحالی بود كه حس��ن اميری، نايب رئيس س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار در اين باره گفته بود: هنوز از س��وی ش��ركت بورس 

تهران پيشنهادی برای راه اندازی بازار برتر ارائه نشده است.

دریچه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در دومين روز هفته به رش��د خود ادامه داد 
و ب��ا افزاي��ش يک هزار و 776 واح��دی در ارتفاع 454 هزار و 618 واحد ايس��تاد. 
همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با 355 واحد افزايش به 147 هزار و 472 واحد 
و ش��اخص قيمت )هم وزن( با 236 واحد رش��د به 98 هزار و 353 واحد رس��يد. 
ش��اخص آزاد ش��ناور نيز با يک هزار و 919 واحد افزايش به رقم 549 هزار و 647 
واحد رسيد، شاخص بازار اول 327 واحد افزايش و شاخص بازار دوم 7هزار و 925 

واحد افزايش داشت.
در معامالت اين روز بيش از 6 ميليارد و 20 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 40 هزار و 397 ميليارد ريال داد و ستد شد. نمادهای صنايع پتروشيمی 
خليج فارس )فارس( با يک هزار و 114 واحد، پااليش نفت تهران )شتران( با 372 
واحد، فوالد خراس��ان )فخاس( با 244 واحد، سرمايه گذاری غدير )وغدير( با 219 
واحد، خدمات انفورماتيک )رانفور( با 213 واحد بيشترين تأثير مثبت را بر شاخص 
كل داشتند. در مقابل نيز نمادهای بانک ملت )وبملت( با 247 واحد، مخابرات ايران 
)اخابر( با 219 واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با 187 واحد، پااليش نفت بندرعباس 
)ش��بندر( با 163 واحد، پتروش��يمی پارس )پارس( با  نفت و گاز پتروشيمی160 
واحد، ملی صنايع مس ايران )فملی( با 133 و فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با 132 

واحد بيشترين تاثير منفی را بر معامالت يكشنبه بورس گذاشتند.
همچني��ن نماده��ای بانک ملت، س��ايپا، ملی مس صنايع اي��ران، پااليش نفت 
اصفهان، بانک صادرات ايران، فوالد مباركه اصفهان و پارس خودرو از جمله نمادهای 
پربيننده دومين روز هفته بودند. گروه خودرو نيز در معامالت اين روز صدرنش��ين 
برترين گروه های صنعت شد و يک ميليارد و 93 ميليون برگه سهم به ارزش بيش 

از 4هزار و 775 ميليارد ريال در اين گروه داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نيز بيش از 11 واحد افزايش داشت و بر روی كانال 5 هزار و 
759 واحد ثابت ماند. در اين بازار 2 ميليارد و 804 هزار برگه سهم به ارزش بيش 

از 22 هزار و 713 ميليارد ريال داد و ستد شد.

نماده��ای س��نگ آهن گهرزمي��ن )كگهر(، فراب��ورس ايران )فراب��ورس(، بيمه 
پاسارگاد )بپاس(، مديريت انرژی تابان هور )وهور(، توليد برق عسلويه مپنا )بمپنا(، 
پتروش��يمی مارون )مارون( بيش��ترين تأثير مثبت را بر شاخص اين بازار داشتند. 
همچنين نمادهای توليد نيروی برق دماوند )دماوند(، س��هامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، هلدينگ صنايع معدنی خاورميانه )ميدكو( و صنايع ماشين های اداری ايران 

)ماديرا( مانع از رشد بيشتر شاخص فرابورس شدند.
دلیل افت سهام گروه خودرو در روز شنبه چه بود؟

س��هام خودرويی ها در اولين روز اين هفته در بازار س��رمايه افت داشت و همين 
موضوع باعث ش��د تا ايرنا در گفت وگو با يک كارشناس بازار سرمايه به چرايی افت 
س��هام گروه خودرو بپردازد. در پاسخ به اين سوال، مهدی طحانی معتقد است كه 
رشد چند وقت اخير گروه خودرو در بازار به واسطه گزارش تجديد ارزيابی دارايی ها 
صورت گرفت و باعث ش��د بازار به س��مت معامله اين سهم ها پيش رود و در مسير 
صعودی قرار بگيرد. طحانی با اش��اره به علت افت روز ش��نبه گروه خودرو در بازار 
سهام ادامه داد: مهم ترين دليل روند منفی گروه خودرو، كسب سود در بازار است، 
فعاالن بازار نسبت به اين موضوع واقف هستند كه شركت های خودروسازی به لحاظ 
عملياتی با زيان روبه رو شدند، رشد چند وقت اخير به واسطه گزارش تجديد ارزيابی 
دارايی ها صورت گرفت كه باعث شد بازار به سمت معامله اين سهم ها پيش رود و 

در مسير صعودی قرار بگيرد.
به گفته وی، روز ش��نبه نماد خودرويی ها در صف فروش قرار داشتند، نمادهای 
بانكی از مثبت به منفی رس��يدند پااليش��ی ها در صف خريد قرار داش��تند و روند 

معامالت پتروشيمی ها و فلزی ها به صورت متعادل در حال انجام بود.
طحانی با بيان اينكه صف فروش گروه خودرو از روز يكشنبه جمع آوری می شود 
و دوباره از امروز دوشنبه مورد توجه سهامداران در بازار قرار می گيرد، گفت: انتظار 

می رود گروه خودرو از اين به بعد به صورت ماليم در مسير افزايشی قرار گيرد. 
به اعتقاد او، روز شنبه حجم معامالت بيش از 6 هزار ميليارد تومان بود و شاخص 

بورس از حدود مثبت 10 هزار واحد به حدود 4هزار واحد رس��يد و شاخص، باالی 
عدد 450 هزار واحد قرار گرفت. كارشناس��ان انتظار داشتند روند معامالت بورس 
تا كانال 350 هزار واحد به صورت ماليم و افزايش��ی باشد، اما پيش بينی ها اشتباه 

از آب درآمد.
اين كارشناس بازار سرمايه به علت رشد گروه بانک در معامالت بازار اشاره كرد و 
افزود: گروه بانكی ها از كليت بازار به لحاظ بازدهی عقب مانده بودند، بهای تمام شده 
پ��ول برای صنعت بانكداری كاهش يافته و وثايقی كه بانک ها از طلبكاران دريافت 
كرده بودند به دليل تورم ارزشمند شده است به همين دليل افراد انگيزه بيشتری را 

برای پرداخت طلب خود دارند.
وی پيش بينی خود از روند معامالت بورس را اينگونه بيان كرد: بازار شدت رشد 
خود را به مرور از دست می دهد، اين روند معامالت بورس تا پايان سال بستگی به 
بازار جهانی و اوضاع سياسی ايران دارد، اما بازار به شكل متعادل در مسير افزايشی 

قرار دارد.
به اعتقاد طحانی، بازار تا پايان سال می تواند شاخص 500 هزار واحد را ببيند، اما 

به طور حتم اصالح خواهيم داشت.
از هجوم نقدینگی تا افزایش اندک دالر نیمایی

اين كارش��ناس بازار سرمايه به مهم ترين و اصلی ترين عامل رشد شاخص بورس 
پرداخ��ت و گفت: نقدينگی و افزايش اندک دالر نيمايی به عنوان اصلی ترين عامل 
رشد بازار تلقی می شود، قيمت گذاری بسياری از محصوالت موجود در شركت ها با 
سامانه نيما انجام می شود و به همين دليل اين افزايش قيمت در رشد بازار سرمايه 

تاثيرگذار بوده است.
او با بيان اينكه پيش بينی روند معامالت بورس برای سال 99 سخت است، گفت: 
مسائل سياسی بر روند بازار تاثيرگذار است ولی با فرض شرايط موجود، بازار سرمايه 
سال آينده بيشترين بازدهی را در مقابل ديگر بازارها در اختيار سرمايه گذاران قرار 

می دهد.

کدام سهامداران در دومین روز هفته بیشتر سود کردند؟

شاخص بورس سوار بر مدار صعود
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از افزایش قیمت کاالهای اساسی در روزهای 
پایانی سال جلوگیری می شود

مدير بازرس��ی و نظارت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
همدان با اش��اره به تشديد نظارت بر بازار در ايام پايانی سال، گفت 
از هرگونه افزايش قيمت در كاالهای اساسی و مورد نياز در روزهای 

پايانی سال جلوگيری می شود.
داريوش صفاری در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: طرح تش��ديد 
نظارت بر بازار از اول اس��فند آغاز خواهد شد و عالوه بر گشت های 
مشترک 10 اكيپ بازرسی كاالهای هدف را در بازار رصد می كنند.

وی خاطرنش��ان كرد: مرغ، مواد پروتئينی، گوش��ت، شكر، برنج، 
آجي��ل و خش��كبار، خدمات خودروي��ی و خدمات پ��س از فروش 
خ��ودرو، لبنيات، ميوه و پوش��اک از كاالهای اساس��ی هدف طرح 

نظارت و بازرسی هستند.
صفاری با بيان اينكه موجودی ش��كر و تخم مرغ استان قابل قبول 
اس��ت، تصريح كرد: ب��ا توجه به اينكه موجودی اس��تان قابل قبول 
است، نگرانی در زمينه افزايش تقاضا وجود ندارد و قيمت ها افزايش 

نخواهد يافت.
وی ب��ا تأكيد ب��ر اينكه تخم مرغ در بازار هم��دان بايد به صورت 
كيلويی عرضه شود، ادامه داد: قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ در بازار 
همدان 8900 تومان است و هر كيلوگرم شكر 4700 تومان است.

مدير بازرس��ی و نظارت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
هم��دان در رابطه با افزايش قيمت نان ني��ز اظهار كرد: برنامه هايی 
ب��رای افزايش قيمت نان وجود دارد اما بايد در كارگروه اس��تانی به 

تصويب برسد.
وی عمده تخلف بازار همدان را گرانفروش��ی دانست و خاطرنشان 
كرد: عدم درج قيمت بر روی كاالها باالترين تخلف در س��طح بازار 

همدان بوده است.

حمله گسترده هکرها به زیرساخت های 
ارتباطی کشور

هكرهای اجاره ای، روز گذشته گسترده ترين حمله تجربه شده در 
تاريخ ايران را عليه زيرس��اخت های كش��ور اجرا كردند كه به گفته 
مس��ئوالن ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت ايران، پيش از اين نظير 

نداشته است.
به گزارش ايس��نا، از قبل ساعت 12 روز شنبه، اينترنت در كشور 
دچار اختالل شد، به خصوص اينترنت بين الملل و بيشترين اختالل 

مربوط به اپراتورهای ثابت بود.
در اي��ن ب��اره حمي��د فتاحی -   مع��اون وزير ارتباط��ات و رئيس 
هيات مديره و مديرعامل ش��ركت ارتباطات زيرساخت - در پستی 
در توييتر اعالم كرد كه هكرهای اجاره ای، )ش��نبه( گس��ترده ترين 
حمله تجربه ش��ده در تاريخ ايران را عليه زيرساخت های كشور اجرا 
كردن��د. ميليون ها مب��دأ، ميليون ها مقصد را ه��دف گرفته اند و با 
حمل��ه SYN flood با نرخ 180 ميلي��ون PPS به دنبال اختالل 
سراس��ری در شبكه اينترنت ايران هس��تند. حمله دفع شده و دارند 
به ديوار می خورند. درباره علت اين موضوع روز گذش��ته از س��وی 
سجاد بنابی – نايب رئيس هيأت مديره شركت ارتباطات زيرساخت 
-  هم اعالم ش��د كه در س��اعت 11:44 روز ش��نبه به دليل حمله 
منع س��رويس توزيع شده، اينترنت برخی اپراتورهای همراه و ثابت 
برای مدت يک س��اعت با اختالل مواجه ش��د كه با مداخله س��پر 
دژفا و تالش همكاران ش��ركت زيرس��اخت  اين ارتباطات هم اكنون 
عادی ش��ده اس��ت. اين در حالی اس��ت كه برخی از كاربران اظهار 
می كردند كه اين اختالل همچنان وجود دارد. حمله منع س��رويس 
توزيع ش��ده معموال به حمالتی گفته می ش��ود كه نفوذگر با ارسال 
درخواست های بسيار به يک سرور يا كامپيوتر، باعث استفاده بيش 
از حد از منابع آن مانند پردازنده سرور، بانک اطالعاتی، پهنای باند 
و … می ش��ود، به صورتی كه س��رور مجازی يا اختصاصی ميزبان 
سايت دچار كندی ش��ده كه به دليل حجم باالی پردازش سيستم 
دچار وقفه و اختالل و يا حتی قطعی كامل و از دسترس خارج شود.

دژف��ا مجموعه ای از س��امانه ها اس��ت ك��ه برای رص��د وضعيت 
تهدي��دات و افزاي��ش توان مقابله با آس��يب ها در فضای س��ايبری 
كشور توس��ط مركز مديريت امداد و هماهنگی عمليات رخدادهای 
رايانه ای كش��ور كه نقش cert ملی ايران را برعهده دارد راه اندازی 
و در دس��ت توسعه است. اجزای اين سامانه عبارتند از: سامانه ملی 
تله افزار، س��امانه بومی كاوشگر، س��امانه بومی سمات، سامانه بومی 
بينا، س��امانه بومی چكاپ، سامانه بومی سايمان، سامانه بومی دانا، 
سامانه عمومی سينا)PTAAS(، سامانه بومی سويه)IDS(، سامانه 

چتر امن.

صیانت از 7000 شغل با پرداخت تسهیالت 
رونق تولید

رئيس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنج��ان گفت صيان��ت از 7000 اش��تغال موج��ود، از جمله نتايج 

پرداخت تسهيالت رونق توليد و تبصره 18 است.
حبيب اهلل عباس��ی در گفت وگو با ايس��نا، اظهار ك��رد: با توجه به 
پرداخت 1460 ميليارد تومان تس��هيالت در قالب طرح رونق توليد 
و تبصره 18 به واحدهای توليدی، اين ميزان در مقايس��ه با س��ال 

گذشته از رشد 140درصدی برخوردار بوده است.
اين مس��ئول ادامه داد: در راستای اجرای سياست ها و برنامه های 
دولت در س��ال 98 و به منظور حمايت از توليد داخلی و واحدهای 
توليدی و طرح های نيمه تمام صنعتی با پيشرفت فيزيكی باالی 60 
درصد، از ش��هريور ماه امس��ال پرداخت تس��هيالت برای واحدهای 
تولي��دی از منابع ط��رح رونق توليد و تبص��ره 18 قانون بودجه در 
دس��تور اس��تان های قرار گرفت. وی افزود: در اين راس��تا از محل 
ط��رح رونق توليد 815 ميليارد تومان تس��هيالت ب��رای 70 واحد 
توليدی و طرح نيمه تمام توس��ط بانک های عامل اس��تان پرداخت 
شد. همچنين 525 ميليارد تومان تسهيالت به 500 واحد توليدی 
اس��تان به  صورت مستقيم پرداخت شده اس��ت. عباسی با اشاره به 
تبصره 18 قانون بودجه امس��ال، تصريح ك��رد: از محل تبصره 18 
قانون بودجه 120 ميليارد تومان تسهيالت يارانه ای برای 29 واحد 

و طرح نيمه تمام پرداخت شده است.

اخبـــار

رئي��س اتحادي��ه آجيل و خش��كبار تهران گفت با توج��ه به برگزاری 
نمايشگاه بهاره، هفته آينده قيمت گذاری آجيل در اين نمايشگاه مشخص 

می شود.
مصطفی احمدی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
نزديک شدن به سال نو و استقبال عموم از خريد آجيل و خشكبار،  اظهار 
كرد: باتوجه به برگزاری نمايشگاه بهاره، هفته آينده قيمت گذاری آجيل 

در اين نمايشگاه مشخص می شود.
وی ادامه داد: هم اكنون بيش از 80درصد توليدات آجيل و خشكبار در 
داخل و 20درصد مابقی، وارداتی اس��ت؛ البته عمده اين واردات، مربوط 

به بادام هندی است كه كشت و برداشت آن در ايران موجود نيست.
احمدی با اش��اره به اينكه بعضی اقالم همچون بادام درختی، امس��ال 
گرفتار معضل سرما زدگی شده اند، تصريح كرد: از طريق واردات می توان 

برای جبران اين خسارت واردشده بر بادام ها را جبران كرد.
رئيس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران در ادامه به مشكالت موجود در 
تامين و توزيع آجيل در ش��ب عيد گذری زد و گفت: متاسفانه يكسری 
اقالم در گمرک دپو ش��ده اند ك��ه اميدواريم هرچه زودتر تعيين تكليف 

شوند چراكه تنظيم بازار در شب عيد در اولويت است.
گفتنی اس��ت، سال گذشته ش��يب تند قيمت اقالم آجيل و خشكبار 

ناشی از اُفت چشمگير توليد، كار را به جايی رساند كه بسياری از خانوار ها 
چاره ای جز حذف اين محصول از سبد مصرفی خود نداشتند، اما امسال 
ش��رايط مساعد اقليمی و نبود مشكالتی اعم از سرمازدگی و گرمازدگی 
موجب ش��د توليد بسياری از اقالم نسبت به سال قبل 30 تا 50 درصد 

رشد داشته باشد كه اين امر در روند توزيع و قيمت بی تاثير نيست.
بسياری از مسئوالن بر اين باورند كه قيمت اقالم آجيل و خشكبار در 
پی كنترل نرخ ارز و توليد انبوه محصول در خرده فروشی ها سقوط كرده 
اس��ت كه اس��تمرار اين روند در هفته های آتی همزمان با ورود محصول 

جديد در رونق بازار داخل و خارج بی تاثير نيست.

قیمت آجیل و خشکبار عید هفته آینده اعالم می شود

عضو اتحاديه مرغداران گوشتی با اشاره به ثبات نرخ مرغ گفت امروز متوسط 
قيمت هر كيلو مرغ 12 هزار و 900 تومان است.

عظيم حجت، عضو هيأت مديره اتحاديه مرغداران گوشتی كشور در گفت  و گو 
با  باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اينكه قيمت مرغ نسبت به هفته گذشته 
تغييری در بازار نداشته است، اظهار كرد: امروز متوسط قيمت هر كيلو مرغ زنده 
درب مرغداری 8 هزار و 900 تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها 12 

هزار و 900 تومان است.
او افزود: با توجه به برقراری تعادل ميان عرضه و تقاضا پيش بينی می شود كه 
ثبات نس��بی قيمت مرغ تا پايان هفته در بازار ادامه يابد و تنها ممكن اس��ت به 
دليل كشش جزئی تقاضا قيمت مرغ با نوسان 200 تومانی در بازار روبه رو شود.
حج��ت درباره آخري��ن وضعي��ت جوجه ريزی بيان ك��رد: بناب��ر برنامه ريزی 
صورت گرفته توليد جوجه در بهمن ماه قدری بيش��تر از دی ماه اس��ت كه بدين 

ترتيب كمبودی در عرضه وجود ندارد.
اين مقام مس��ئول از آزادس��ازی صادرات جوجه يک روزه و تخم مرغ نطفه دار 

خب��ر داد و افزود: با توجه به مازاد توليد بيش از تقاضا صادرات جوجه يک روزه 
و تخم مرغ نطفه دار آزاد ش��ده اس��ت كه بدين ترتيب پيش بينی می ش��ود اگر 
ميزان صادرات قابل توجه باشد كاهش چندانی در قيمت جوجه در اواخر بهمن 

نخواهيم داشت.
عضو هيأت مديره اتحاديه مرغداران گوش��تی كش��ور متوسط قيمت فعلی هر 
قطع��ه جوجه ي��ک روزه را 4 هزار و 200 و 4 ه��زار و 500 تومان اعالم كرد و 
افزود: با توجه به كاهش تقاضا از سوی مرغداران پيش بينی می شود كه از اواخر 
ماه قيمت جوجه يک روزه با روند نزولی در بازار روبه رو شود اين در حالی است 
ك��ه صادرات قابل توجه جوجه می تواند تا حدودی از زيان توليدكنندگان در پی 

افت قيمت بكاهد.
او ادامه داد: مس��ئوالن وزارت صمت مجوز رس��می برای صادرات جوجه يک 
روزه و تخمک مرغ نطفه دار صادر كرده است كه با توجه به سابقه ای كه در اين 
خصوص در كش��ور های همس��ايه داريم پيش بينی می شود قيمت جوجه كاهش 

چندانی نداشته باشد كه به زيان توليدكنندگان جوجه تمام شود.

حجت با اش��اره به اينكه كمبودی در تولي��د مرغ وجود ندارد، گفت: 
بنابر برنامه ريزی های صورت گرفته برای جوجه ريزی و ش��رايط مساعد 
تولي��د كمبودی در عرضه وجود ندارد كه بر التهاب قيمت مرغ در بازار 

دامن بزند.
عضو هيأت مديره اتحاديه مرغداران گوش��تی كشور قيمت واقعی هر 
كيلو مرغ زنده را 9 هزار و 500 تا 10 هزار تومان و مرغ آماده به طبخ 
را 13 هزار و 500 تا 14 هزار و 500 تومان اعالم كرد و گفت: فروش با 
نرخ ه��ای فعلی بيانگر زيان يک هزار و 500 تومانی مرغداران در فروش 
هر كيلو مرغ اس��ت كه انتظار می رود مسئوالن ستاد تنظيم بازار هرچه 

سريع تر قيمت مصوب مرغ را براساس هزينه های توليد اعالم كنند.
او ميزان جوجه ريزی واحد های مرغداری طی ماه های بهمن و اس��فند را 130 
تا 140 ميليون قطعه اعالم كرد و افزود: با وجود افزايش جوجه ريزی نس��بت به 
ديگر ايام س��ال ج��ای هيچ گونه نگرانی مبنی بر كمب��ود عرضه و التهاب قيمت 

در بازار نيست.

قیمت هر کیلو مرغ به 12 هزار و 900 تومان رسید

 صادرات جوجه یک روزه و تخم مرغ نطفه دار آغاز شد

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

رئيس كميسيون تسهيل تجارت اتاق بازرگانی تهران می گويد احتماال در آينده 
نزديک، خودروهای رسوب شده در گمرک تعيين تكليف نهايی خواهند شد.

 به گزارش پايگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ايسنا، از ماه های ابتدايی سال 
گذشته و همزمان با افزايش قيمت ارز و بازگشت تحريم های يكجانبه آمريكا عليه 
اي��ران، دولت تصميم گرف��ت واردات بيش از 1400 قلم كاال را ممنوع كند و تنها 
كاالهای اساس��ی و كاالهايی كه جزو مواد اوليه و واس��طه ای به ش��مار می روند و 
مشابه داخلی ندارند را همچنان وارد كند. يكی از محصوالتی كه واردات آن ممنوع 
ش��د، خودرو بود. در شرايطی كه در سال های گذشته با وجود تعرفه های وارداتی، 
امكان ورود خودروهای جديد وجود داش��ت، پس از مصوبه س��ال گذش��ته هيأت 
دولت، خودرو در فهرست ممنوعه های وارداتی قرار گرفت و در ماه های گذشته نيز 

با وجود برخی صحبت ها و گمانه زنی ها از اين فهرست خارج نشد.
آنچه كه سرنوشت اجرای اين مصوبه را نامعلوم كرده خودروهايی است كه پيش 
از نهايی شدن اين دستورالعمل دولت به گمرک های داخلی وارد شده اما نتوانستند 
در دوره زمانی مجاز از گمرک ها شوند. اين خودروها نيز دو دسته اصلی دارند؛ گروه 
نخست خودروهايی كه رسما ثبت سفارش شده اند، تشريفات گمركی را پشت سر 
گذاشته اند اما به دليل ممنوعيت واردات امكان ترخيص پيدا نكرده اند و دسته دوم 
خودروهايی كه اين فرآيند قانونی و ثبت س��فارش را نيز طی نكرده اند و امروز در 

گمرک ها رسوب كرده اند.

چن��د روز قبل دولت اعالم كرد كه اجازه ترخي��ص تعدادی از خودروهای باقی 
مانده در گمرک را صادر كرده و براساس اظهارات محمد الهوتی، رئيس كميسيون 
تس��هيل تجارت اتاق بازرگانی تهران خودروهای ترخيص شده از گروه خودروهايی 
هس��تند كه فرآيند ثبت سفارش را طی كرده اند و تنها به دستور ترخيص احتياج 

داشته اند.
او به پايگاه اطالع رس��انی اتاق تهران گفته كه خودروهايی كه در جلس��ه اخير 
هيات دولت با ترخيص آنها موافقت شده است، خودروهايی است كه ثبت سفارش 
دارند و در يک بازه زمانی كه دولت مهلت داد بخشی از تشريفات قانونی ترخيص 
آنها طی شد تا از گمرک خارج شوند،  اما به رغم پرداخت حقوق و عوارض گمركی، 
به دليل طوالنی ش��دن تش��ريفات ترخيص، برگه س��بز آنها پس از مهلت قانونی 
صادر شده و آنها اجازه خروج پيدا نكرده اند.  در نشست آذرماه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی استان تهران، مساله رسوب خودروها و تبعات آن، توسط 
نمايندگان��ی از انجمن واردكنندگان خودرو مطرح و پس از آن، مكاتبات متعددی 
از س��وی كميسيون تسهيل تجارت و توس��عه صادرات و معاونت كسب وكار اتاق 
تهران انجام شد و بدين ترتيب، پيشنهادی برای رئيس اتاق تهران تنظيم و ايشان 
نيز برای حل اين مساله با قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی 
و وزير امور اقتصاد و دارايی مكاتبه كردند و نهايتاً با پيگيری دبيركل و رئيس اتاق 
تهران و طرح اين پيش��نهادات در هيات دولت با ترخيص 1048 دس��تگاه خودرو 

موافقت ش��ده است. البته گفته  می شود كه ساير خودروهای دپوشده نيز در شرف 
تعيين تكليف نهايی هستند.

براس��اس اظهارات الهوتی، به نظر می رسد كه پس از ترخيص خودروهای ثبت 
سفارش شده، دولت به سراغ خودروهای در گمرک مانده ای خواهد رفت كه حتی 
اين فرآيند را نيز طی نكرده اند و بايد ديد آيا اساسا امكان ترخيص آنها و ورودشان 
به بازار ايران وجود دارد يا تصميمی جز اين برای اين خودروها اتخاذ خواهد شد.

  با ممنوعيت ورود خودروهای خارجی به كش��ور، از سال گذشته تعداد خودرو 
در گم��ركات باقی ماند كه دولت در ماه های گذش��ته ت��الش كرده برای ترخيص 
آنه��ا برنامه هايی را اجرايی كند. تعداد اين خودروها 12 هزار و 261 دس��تگاه بود 
كه به داليلی از جمله تغيير ش��رايط ارزی و همچنين ممنوعيت ثبت س��فارش و 
واردات، ترخيص آنها متوقف و در گمرک ها، بنادر و مناطق دپو ش��د، اما در نيمه 
دوم س��ال گذشته و با مصوبه هيات دولت در مهلتی شش ماهه  7153 دستگاه از 
آنها ترخيص و 5108 دستگاه ديگر به دليل پايان مهلت تعيين شده، در گمرک ها 

باقی ماند.
پس از ماه ها گمانه زنی و پيشنهادهايی كه از سوی وزير امور اقتصادی و دارايی 
و رئيس كل بانک مركزی مطرح شد، سرانجام دولت در جلسه هفته گذشته خود 
تغيير در ش��رايط فعلی و ترخيص تع��دادی از خودروهای باقی مانده در گمرک را 

تصويب كرد.

خودروهای باقی مانده در گمرک به زودی تعیین تکلیف می شود

ادام��ه واكنش بازار به افزايش قيمت بنزين و كمب��ود عرضه در مقابل تقاضا، 
قيمت های بازار خودرو را در هفته جديد افزايشی كرده است. يک كارشناس بازار 
خودرو می گويد به ازای س��ه مشتری، دو خودروی صفر كيلومتر در بازار موجود 

است و همين باعث افزايش قيمت خودرو شده است.
پراي��د 63 ميليون تومانی، تيب��ای 76 ميليون تومانی و پژو 206 كه به قيمت 
95 ميلي��ون تومان در اولين روز هفته در بازار قيمت گذاری ش��دند، از تغييرات 
قيمت��ی جديد اين ب��ازار خبر می دهند. اين افزايش قيمت ه��ا در حالی در بازار 
خودرو رخ داده كه در هفته گذش��ته، نه نرخ ارز نوس��ان چشمگيری داشته و نه 

اتفاق تازه ای كه بر قيمت ها تأثيرگذار باشد، رخ داده است.
مهم تري��ن خبر هفته گذش��ته اين صنعت، تس��هيالت 5000 ميليارد تومانی 
دولت به ايران خودرو و س��ايپا برای پرداخت بدهی خود به قطعه س��ازان اس��ت. 
رض��ا رحمانی، وزير صمت پيش از اين گفته بود اختصاص 5000 ميليارد تومان 
تس��هيالت به خودروسازی، سبب تحرک اين صنعت و به تبع آن، كاهش قيمت 

خواهد شد.
اين در حالی است كه تقريباً تمامی خودروها اين هفته را با افزايش قيمت آغاز 
كردند. قيمت پرايد 111 در روز شنبه به 63 ميليون تومان رسيد، در صورتی كه 
پرايد در ابتدای س��ال جاری با قيمت 45 ميليون تومان در بازار معامله می ش��د. 
قيمت تيبا 2 نيز در حالی به 76 ميليون تومان رس��يده كه ابتدای امس��ال 49 
ميلي��ون تومان قيمت داش��ت. پژو 206 تيپ 2 ني��ز از 72 ميليون تومان به 95 

ميليون تومان رسيده است.
مازي��ار بيگلو، دبير انجمن قطعه س��ازان در اين رابطه ب��ه خبرنگار ايرناپالس، 

گفت: افزايش قيمت خودرو در روزهای اخير ارتباطی به خودروساز ندارد، چون 
اي��ن اتفاقی اس��ت كه در بازار در حال رخ دادن اس��ت و ب��ازار، خارج از كنترل 

خودروساز و قطعه ساز است.
2دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو

وی دو دليل اصلی افزايش قيمت خودرو را قيمت بنزين و تقاضای پايان سال 
دانس��ت و توضيح داد: با افزايش قيمت بنزين، تقاضا برای خودروهای كم مصرف 
و ب��ا حجم موتور پايين مانن��د پرايد به طور ناگهانی افزاي��ش يافت. اين افزايش 

تقاضا موج ناآرامی را در بازار ايجاد كرد و بر ساير خودروها نيز تأثير گذاشت.
بيگلو ادامه داد: اين افزايش تقاضا با افزايش تقاضای پايان س��ال همزمان شد 

و اين دو با هم بازار را آشفته كردند.
بازار از جای دیگری دستور می گیرد

دبير انجمن قطعه س��ازان افزود: خودروس��ازان روزانه حدود 4000 خودرو به 
بازار عرضه می كنند، اما بازار از جاهايی ديگری مانند سفته بازان و دالل ها دستور 
می گي��رد. اميدواريم نهاده��ای نظارتی به اين موضوع وارد ش��وند و قيمت ها را 
مديريت كنند. بيگلو گفت: تقاضای خودروهای كم مصرف از طرف مصرف كننده 
نهايی است. مالكان خودروهای با حجم موتور باالتر سعی می كنند خودروهای با 
حجم موتور پايين تر را جايگزين كنند تا مصرف سوخت را مديريت كنند، اما از 
آنجايی كه پرايد به  عنوان شاخص بازار شناخته می شود، ايجاد تالطم در قيمت 

آن، بر ساير قيمت ها تأثير منفی می گذارد.
قیمت خودروی داخلی چگونه به دالر وابسته شد؟

وی با اشاره به مسئله قطعه سازان درباره قيمت مواد اوليه گفت: مجلس قانونی 

را در س��ال 1390 تصويب و به دولت ابالغ ك��رد مبنی بر اينكه مواد اوليه برای 
توليد داخلی، به قيمت پايه جهانی عرضه ش��وند. اين يعنی مبنای قيمت گذاری 
م��واد اوليه به ويژه مس، فوالد، آلومينيوم و محصوالت پليمری براس��اس قيمت 

جهانی باشد.
بيگل��و افزود: اينكه مواد اوليه ب��ه توليدكننده داخلی با قيمت جهانی 
فروخته شود، موجب وابستگی قيمت توليدات ما به نرخ دالر شده است. 
بارها مش��اهده كرديم كه با افزايش قيمت دالر، قيمت قطعات و خودرو 
نيز افزايش پيدا می كند؛ اين در حالی است كه كمتر از 20درصد از كل 
قيمت خودرو بايد وابسته به ارز باشد، اما با اين قانون اشتباه، كل قيمت 
خودرو و توليد داخل را به ارز وابسته كرده ايم. اين در صورتی است كه 
مزيت رقابتی ايران منابع ما است. تفاوت ما با كشورهايی مانند ژاپن در 

همين منابع اوليه است.
وی در ادامه گفت: با اصالح اين قانون هم مصرف كننده از اين مزيت استفاده 
خواهد كرد و هم در بحث صادراتی می توانيم قيمت رقابتی داش��ته باش��يم. اين 
رويه ای است كه چين، تركيه و كره جنوبی كه همواره در صنايع خودروسازی و 

قطعه سازی با ايران مقايسه می شوند، در پيش گرفته اند.
دبير انجمن قطعه س��ازان با اشاره به محاسبات اين انجمن درباره تأثير اصالح 
اي��ن قانون بر قيمت خودرو گفت: اصالح اين قان��ون به طور ميانگين، قيمت هر 

خودرو را 10 ميليون تومان كاهش خواهد داد.
يک كارشناس بازار خودرو نيز اصلی ترين دليل افزايش قيمت خودرو را كمبود 

عرضه در مقابل تقاضا می داند و می گويد احتمال احتكار خودرو وجود دارد.

ادعای یک کارشناس: بازار خودرو از جای دیگری دستور می گیرد

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

پیش فروش صحیح خودرو از التهاب بازار می کاهد
 خودروسازان تولید را افزایش دهند

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت خودروسازان 
بايد تالش كنند تا خودروهای پيش فروش ش��ده را تأمين و به موقع تحويل 

دهند تا از التهاب بازار كاسته شود.
سعيد باستانی، عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پايگاه خبری و تحليلی ش��مانيوز، با اشاره 
به راه های مقابله با افزايش قيمت خودرو اظهار كرد: يكی از عوامل مهم در 
افزايش قيمت خودرو، متناسب نبودن توليد با تقاضا در بازار است؛ لذا بايد 

توليد بيش از آمار فعلی افزايش پيدا كند.
وی اف��زود: همچنين يك��ی ديگر از داليل افزاي��ش قيمت خودرو، وجود 
دالالن و س��وداگران در بازار خودرو اس��ت، بنابراين دولت و دس��تگاه های 
نظارتی بايد راه های دالل بازی را كاماًل شناسايی و مسدود سازند و نيز مانع 

بازارهای حاشيه ای شوند.
نماين��ده مردم تربت حيدريه با بيان اينكه ميزان توليد خودرو براس��اس 
آمارها افزايش يافته است، يادآور شد: قباًل بخشی از تأمين نياز بازار داخلی 
خودرو توس��ط واردات انجام می ش��د، اما با مصوبه س��ران قوا مانع واردات 
خودرو ش��دند؛ لذا خودروس��ازها ملزم ش��دند تا خأل خودروهای وارداتی را 
در ب��ازار داخلی جبران كنند، اما توان خودروس��ازها در اين حد نبود؛ چون 
نقدينگی ش��ديدی برای خودروسازان داخلی به وجود آمده است و وقفه ای 
را در رون��د توليد قطعات خودرو ايج��اد كرد؛ هرچند االن افزايش يافته، اما 

نيازهای قبلی پابرجاست.
باستانی با اشاره به اينكه موضوع آزادسازی واردات خودروهای خارجی و 
كاهش تعرفه واردات فعاًل مطرح نيست، يادآور شد: هرگونه واردات خودرو و 
كاهش تعرفه با مصوبه سران قوا صورت خواهد گرفت و با توجه به وضعيت 
فعلی حاكم بر بازار ارز، احتماالً چنين مصوبه ای ارائه نشود؛ چون نظر سران 

قوا اين است كه ارز در جاهای مهم تر هزينه شود.
وی ب��ه تأثير نحوه پيش فروش خودروها توس��ط خودروس��ازان بر ثبات 
قيمت ها اش��اره كرد و گفت: خودروس��ازان بايد ت��الش كنند تا خودروهای 
پيش فروش ش��ده را تأمين و به موقع تحويل دهند تا از التهاب بازار كاس��ته 

شود.
عض��و كميس��يون صناي��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس��المی 
خاطرنش��ان كرد: بايد  مصرف كننده واقعی در س��ايت پيش فروش 
خودروها ثبت نام كنند، نه سوداگران و دالالن؛ يعنی بايد به گونه ای 
انجام ش��ود كه هر فرد اجازه اين را نداشته باشد كه به هر تعدادی 
كه می خواهد، خودرو پيش خريد كند، بلكه هر نفر يک خودرو بايد 
پيش خريد كند، اما تجربه نش��ان داده كه دالالن خيلی باهوش تر از 
مس��ئوالن هس��تند و چون ضعف هايی در كنترل بازار و نوع فروش 
خودرو توس��ط خودروس��ازان وجود دارد، بس��اط دالل بازی جمع 

نمی شود.

تسال به آلیاژ پیشرفته آلومینیومی برای 
خودروهای برقی دست یافت

تس��ال آلياژ های پيشرفته جديدی را برای پاسخگويی به نياز های منحصر 
به فرد خودرو های برقی س��اخته است كه اين شركت را يک قدم به حمل و 

نقل آينده نگرانه نزديک می كند.
به گزارش برق نيوز، براس��اس يک ثبت اختراع جديد، ش��ركت »تس��ال 
موتورز« آلياژ های پيشرفته آلومينيومی جديدی ساخته است كه مقاومت و 

رسانايی باال را در خودرو های برقی حفظ می كند.
فش��ار تس��ال برای پيش��برد فناوری های حمل و نقل روی دوش تيم های 
مهندس��ی اين ش��ركت اس��ت. آنها با هم موفق به اختراع مواد پيش��رفته 
موردني��از ب��رای مجموعه كامل محصوالت نس��ل بع��دی خودرو های برقی 

شده اند.
براس��اس گزارش پايگاه »Electrek« اين كار ابتكاری در س��ال 2016 
آغاز ش��ده اس��ت؛ هنگامی كه »ايالن ماس��ک« مديرعامل تس��ال، »چارلز 
كومان« متخصص آلياژ ش��ركت اپل را اس��تخدام كرد تا همزمان رياس��ت 

مهندسی مواد شركت های تسال و اسپيس ايكس را برعهده بگيرد.
اكنون تالش های اين مرد با چنين رزومه وزينی به س��اخت اين آلياژ های 

جديد پيشرفته منجر شده است.
چرا آلیاژ های جدید برای نسل بعدی حمل و نقل موردنیاز 

هستند؟
حق ثبت اختراع تس��ال كه به تازگی منتش��ر شده اس��ت، مشكلی را كه 

كومان و همكارانش برای حل آن كوشيده اند، شرح داده است:
آلياژ ه��ای آلومينيومی در يكی از دو دس��ته دارای مقاومت با بازده باال يا 
 356 A دارای رس��انايی باال قرار می گيرند. به عن��وان مثال آلياژ آلومينيوم
دارای اس��تحكام بيشتر از 175 مگاپاسكال است، اما دارای رسانايی تقريبی 
40درصدی اس��ت. برعكس، آلياژ آلومينيوم 100.1 دارای رسانايی بيش از 
48درصد است، اما مقاومت كمتر از 50 مگاپاسكال دارد. در حالی كه برای 
كاربرد های خاص به عنوان مثال قطعات درون يک وس��يله نقليه الكتريكی، 
آلياژ ها بايد هم از مقاومت و هم از رس��انايی بااليی برخوردار باش��ند. عالوه 
ب��ر اين، به دليل اينكه اين قطعات بايد از طري��ق فرآيند ريخته گری توليد 
ش��وند، نمی توان از آلياژ های از پيش س��اخته ش��ده اس��تفاده كرد. پس از 
فرآيند ريخته گری، آلياژ های مناسب بايد خواص خود را به اندازه كافی برای 
كاربرد های الزم حفظ كنند. چس��بندگی ضعيف آلياژ اغلب باعث مش��كل 
می شود و می تواند باعث كاهش خصوصيات مكانيكی و برقی قسمت انتهايی 

ريخته گری شود.
اين بدان معناس��ت كه تس��ال بايد آلياژ هايی تولي��د كند كه هم مقاومت 
و هم رس��انايی بااليی داشته باش��ند و هم در مقاومت در برابر گرما كارايی 

بااليی داشته باشند تا به درستی در فرآيند قالب ريخته گری عمل كند.
تس��ال می گويد آلياژ ه��ای آلومينيومی پيش��رفته جديد اين ش��ركت را 
می توان طوری تنظيم كرد تا فشار را تا 90 مگاپاسكال تحمل كند و هدايت 

الكتريكی تا 60درصدی را ارائه دهد.
تس��ال همچنين ادعا می كند ك��ه آلياژ های جديد می توانن��د با موفقيت 

فرآيند ريخته گری را طی كنند.
تس��ال می گويد قالب برای توليد اين آلياژ به درس��تی شكل می گيرد، به 
گون��ه ای كه آلي��اژ در برابر گرما مقاومت می كند و در هنگام جامد ش��دن، 

بازدهی مقاومت موردنظر را حفظ می كند.
به طور واضح تس��ال به گنجينه ای از مهندس��ی جديد رس��يده است، اما 
كاربرد های آلياژ های جديد، رويايی اس��ت، جايی كه پيشرفت های به ظاهر 
بی پايان تسال با واقعيت زندگی در هم می پيوندند و فناوری های حمل و نقل 

به طور چشمگيری بهبود می يابند.

دوشنبه
21 بهمن 1398
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عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ايران و مشاور مركز مشاوره دانشگاه 
شهركرد با اش��اره به نقش مهم مديريت زمان در موفقيت، گفت عدم آگاهی و 
ش��ناخت از خود، هدف گذاری غيرواقعی و ضعف در اولويت بندی، از مهم ترين 

موانع مديريت و برنامه  ريزی است.
ب��ه گ��زارش پايگاه اطالع رس��انی بني��اد ملی 
نخب��گان، به منظور توان افزاي��ی و مهارت آموزی 
مستعدان برتر در زمينه مديريت زمان و يادگيری 
اص��ول و تكنيک های برنامه ريزی و اولويت بندی، 
كارگاه آموزشی »مديريت زمان و برنامه ريزی« به 
همت بنياد نخبگان اس��تان چهارمحال وبختياری 

برگزار شد.
در اين كارگاه، س��مانه زارعان؛ عضو س��ازمان 
نظام روانشناسی و مش��اوره ايران و مشاور مركز 
مش��اوره دانشگاه شهركرد، عدم آگاهی و شناخت 
از خود، داش��تن روياهای ب��زرگ و هدف گذاری 
غيرواقع��ی، ضع��ف در مه��ارت تصميم گيری و 

اولويت بن��دی، ضعف در مهارت حل مس��ئله، تنبلی، اهم��ال كاری و به تعويق 
انداخت��ن كارها به زمان ديگر، نداش��تن مهارت نه گفتن و انجام دادن چندين 

كار به طور همزمان را از جمله موانع مديريت و برنامه-ريزی دانست.

زارعان با اش��اره به اينكه »ارزش« مواردی هس��تند ك��ه باالترين اهميت را 
در زندگ��ی دارن��د، افزود: موفقيت و پيش��رفت، صداقت و دوس��تی، كمک به 
ديگران، ثروت و زندگی سالم می تواند هر كدام در زندگی يک »ارزش« باشند 
و براس��اس اهداف می  توان ارزش های زندگی را 

اولويت بندی كرد.
زارعان در بخشی ديگر به دزدهای زمان 
اش��اره و اظهار داش��ت: تالش بی برنامه و 
بي��ش از حد در كار، اس��تراحت بی جا در 
حي��ن انج��ام كار، توجه بي��ش از حد به 
جزيي��ات و فرام��وش ك��ردن كار اصلی، 
تصميم برای انجام يكباره كارهای بزرگ، 
گفت وگوی بيش از اندازه تلفنی، استفاده 
غيرمتع��ارف از ش��بكه های اجتماع��ی و 
اينترنتی، تماش��ای بيش از حد تلويزيون، 
مطالعه مطال��ب كم اهميت و غيرضروری، 

به نوعی دزدهای زمان هستند.
وی تصريح كرد: ريشه اصلی موفقيت در مديريت زمان است؛ به گونه ای كه 
فرد خودش را شايس��ته، توانمند، قوی در كارها و قادر به حل مش��كالت برای 

رسيدن به هدف بداند.

استفاده از ظرفيت علمی و حرفه ای متخصصان ايرانی خارج از كشور مهم ترين 
ه��دف اجرای برنامه همكاری با متخصصان و كارآفرينان غيرمقيم معاونت علمی 
و فناوری رياس��ت جمهوری است. س��تاد توسعه فناوری های فضايی و حمل ونقل 

پيش��رفته معاون��ت علم��ی و فناوری رياس��ت 
جمه��وری ه��م در اين طرح پيش��قدم ش��ده و 
با جذب نخبگان بازگش��ته به كش��ور در ستاد، 
س��هم خ��ود را در اين برنامه می پردازد. س��امانه 
همكاری ه��ای علمی خ��ارج از كش��ور در مركز 
تعامالت بين المللی علم و فناوری معاونت علمی و 
فناوری رياست جمهوری شاخه ای از حمايت های 
بنياد ملی نخبگان است كه به ايرانيان مقيم خارج 
از كش��ور اختص��اص دارد. اين س��امانه با هدف 
اس��تفاده از ظرفيت علمی و حرفه ای متخصصان 
ايرانی خارج از كش��ور در مراكز علمی، فناوری و 
صنعتی كش��ور، ارتقای س��طح علمی و حرفه ای 
پايگاه تخصص��ی همكار و فراهم كردن ش��رايط 

مناس��ب توسعه فناوری های نوظهور و پيش��رفته در كشور ايجاد شده است. ستاد 
توسعه فناوری های فضايی و حمل ونقل پيشرفته معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری هم در همين راس��تا اقدام به حمايت و جذب نخبگانی كرده اس��ت كه 

در حوزه های مختلف صنعت حمل ونقل در ديگر كش��ورها مش��غول به تحصيل و 
يا فعاليت هستند. در اين طرح فارغ التحصيالن دانشگاه های برتر كه در ترازبندی 
دانش��گاه ها بين يک تا 200 قرار دارن��د و همچنين كارفرمايان و متخصصانی كه 
در حوزه فنی و مهندس��ی در خارج از كشور در 
سازمان ها فعاليت داشته اند به كشور دعوت شده 
و در بخش های مورد نياز جذب می شوند. همه 
رش��ته های فنی و مهندس��ی و همچنين علوم 
پايه و رش��ته های مرتبط با فضايی، حمل ونقل 
پيشرفته، هوايی و دريايی به عنوان اولويت های 
ستاد توس��عه فناوری های فضايی و حمل ونقل 
پيش��رفته معاونت علم��ی و فناوری رياس��ت 
جمهوری در جذب نخبگان انتخاب ش��ده اند. 
نخب��گان ايرانی بعد از احراز نخبگی و كس��ب 
امتي��ازات الزم وارد مرحل��ه دريافت حمايت ها 
از بنياد ملی نخبگان می ش��وند. اين حمايت ها 
شامل برگزاری دوره های تحقيقاتی، ارائه فرصت 
مطالعاتی و همچنين اش��تغال در شركت های دانش بنيان است. همچنين در اين 
س��امانه حمايت هايی مانند فراهم كردن فرصت ارائه سخنرانی و برگزاری كارگاه، 

استفاده از تسهيالت وام مسكن و ... هم ارائه می شود.

نخبگان غیرمقیم حمل ونقل کشور را متحول می کنندریشه اصلی موفقیت در مدیریت زمان است

صنع��ت نفت و گاز از بزرگ ترين صنايع مه��م در دنيا و به ويژه 
ايران اس��ت. صنعت نفت به مانند ديگ��ر صنعت های توليدمحور 
بر تجهيزات عملياتی اس��توار اس��ت، اين نوع صنايع برای اينكه 
ظرفي��ت و ت��وان توليد را حف��ظ كنند ناگزير از ب��ه كارگيری و 

تعميرات پيشرفته تجهيزات هستند.
به گزارش مركز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
رياس��ت جمهوری در كشور نيز ش��ركت های بسياری هستند كه 
در زمين��ه طراح��ی و توليد و ني��ز تعمير و نگه��داری اين گونه 
تجهيزات مش��غول به فعاليت هس��تند. يك��ی از اين مجموعه ها، 
شركت  دانش بنيان »كوش��ا توربوكمپرسور سپاهان« است كه با 
به كارگيری توان و دانش بومی توانس��ته ب��ه موفقيت های خوبی 

دست پيدا كند.
»كوش��ا  دانش بني��ان  ش��ركت  مديرعام��ل  نقی ه��ا،  داود 
توربوكمپرس��ور س��پاهان« درباره توليدات اين شركت گفت: اين 
مجموعه در زمين��ه توليد قطعات كمپرس��ورهای گريز از مركز، 
قطع��ات توربين ه��ای گازی، قطعات پمپ های گري��ز از مركز و 

طراحی و توليد بيرينگ های بابيتی مشغول به فعاليت است.
 Dry( »اين فع��ال فناور درباره محصول »نش��ت بند خش��ک
Gas Seal(  گفت: اين محصول نوعي سيس��تم آب بندي اس��ت 
كه آب بندی آن با گاز پروس��س اس��ت درحالي كه سيس��تم آن 
مكانيكي اس��ت بدون هيچ گونه تماس��ي، آب بندي بين دو سطح 

آب بند شامل رينگ متحرک و رينگ ثابت انجام مي شود.
مديرعامل شركت دانش بنيان »كوشا توربوكمپرسور سپاهان« 
ادامه داد: در هر نش��ت بند خش��ک نيروهاي هيدرواس��تاتيكي و 
 Stationary هيدروديناميكي عمل مي كنند كه موقعيت رينگ
را كنت��رل  مي كن��د. نيروهاي هيدرواس��تاتيكي در لحظه اي كه 
س��يل تحت فش��ار قرار مي گيرد به وج��ود مي آين��د و نيروهاي 

 Mating ring هيدروديناميك��ي زماني به وجود مي آيند ك��ه
ش��روع به چرخش مي كند. اين نيروها تابعي از فشار گاز، نيروي 
فنرها و اصطكاک وارد بر رينگ Stationary اس��ت. اين نيرو را 

مي توان از معادالت خاص محاسبه كرد.
 seal وی به مزايای اين محصول اش��اره و بي��ان كرد: اين نوع
ت��ا محدوده فش��ار bar 200 كارب��رد دارد و از مزايای عمده آن 
 ،seal oil می ت��وان به عدم ات��الف انرژی، عدم نياز به سيس��تم
سادگی و نصب آسان، عدم آلودگی گاز با روغن، قابليت اطمينان 
باال و قيمت كلی كمتر نسبت به انواع ديگر نشت بندها اشاره كرد.

اين فعال فناور درباره مكانيكال سيل ها كه از قطعات پمپ های 
گريز از مركز اس��ت توضيح داد: يكی از مهم  ترين و حساس ترين 
قطع��ات پمپ های گريز از مركز مكانيكال س��يل ها هس��تند كه 
اگر درس��ت انتخاب و نصب صحي��ح  آن می توانند در مدت زمان 

كاركرد، كمترين هزينه تعميراتی را داشته باشند.
وظيفه مكانيكال س��يل ها جلوگيری از نشت سيال پمپ شونده 
از درون محفظه پمپ به فضای بيرون آن اس��ت. در يک سيستم 
مكانيكال س��يل به طور كلی با تش��كيل يک اليه نازک از سيالی 
كه قرار اس��ت پم��پ گردد در بي��ن رينگ ها آب بن��دی اوليه و 
حفظ فاصله رينگ های آب بندی در يک مقدار مش��خص فرآيند 

نشت بندی انجام می شود.
مديرعامل شركت دانش بنيان »كوشا توربوكمپرسور سپاهان« 
درباره تعداد ش��غل ايجاد ش��ده در اين ش��ركت گفت: به صورت 

مستقيم برای 100 نفر شغل ايجاد شده است.
نقی ها تاكيد كرد، محصوالت اين شركت به لحاظ كيفيت كامال 
قابل رقابت با نمونه مش��ابه خارجی آن است و  قيمت محصوالت 
اين ش��ركت چيزی در حدود يک دوم تا يک س��وم قيمت نمونه 

مشابه خارجی آن است.

ش��ركت های دانش بنيان از مهم ترين بازيگران زيس��ت بوم نوآوری و 
فناوری هس��تند كه حمايت از آنها فعاليت ها در اين زيست بوم را رونق 
می دهد. اين مس��ير خودكفايی، بومی س��ازی تجهيزات در حوزه های 
مختلف را تضمين می كند. توس��عه بي��ش از 10 محصول دانش بنيان 
حوزه علوم ش��ناختی از اقداماتی اس��ت كه در اين راس��تا ش��اهد آن 

هستيم.
ستاد توس��عه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری 
رياس��ت جمهوری می كوش��د با حمايت از توليد تجهي��زات داخلی و 
محصوالت ش��ركت های دانش بنيان در اين حوزه، عالوه بر شناس��ايی 
پتانس��يل ش��ركت های موجود، نيازه��ای تحقيقاتی در ح��وزه علوم 

شناختی تامين شود.
اين س��تاد در اين مسير از يک سو تالش می كند با سياست تشويق 
و ترغيب محققان برای دستيابی به خودكفايی و بومی سازی تجهيزات 
در ح��وزه علوم ش��ناختی را مورد حمايت و پش��تيبانی قرار دهد و از 
طرف ديگر دانش علوم ش��ناختی در مراكز علمی و دانشگاهی توسعه 
و گس��ترش يابد. در نتيجه تالش ها و فعاليت های مستمر در سال های 

اخي��ر حدود 20ش��ركت دانش بنيان فع��ال در حوزه علوم ش��ناختی 
همكاری مستقيم با ستاد توسعه علوم شناختی را آغاز كرده اند.

 همچني��ن با حمايت های اين س��تاد تاكنون بي��ش از 10 محصول 
مختل��ف در حوزه ه��ای مرتبط با علوم ش��ناختی توس��عه يافته و در 
مجم��وع 24 دس��تگاه از جمله سيس��تم ثبت فعاليت  ه��ای الكتريكی 
 fNIRS ،مغز )الكتروانس��فالوگرام( 64 كاناله، سيستم رهگير چشمی
و سيس��تم تحريک الكتريكی فراجمجمه  ای از محصوالت شركت های 
دانش بنيان خريداری و در اختيار مراكز علمی و دانش��گاهی در سراسر 

كشور قرار گرفته است.
  كمک به طراحی، توليد و س��اخت دستگاه ها و تجهيزات در داخل 
كش��ور و بومی س��ازی ابزارآالت فنی و تخصصی و كاهش وابستگی ها 
و صرفه جويی ارزی از اهداف و سياس��ت های اين س��تاد در راس��تای 
همكاری و تعامل با ش��ركت های دانش بنيان در حوزه های دانش علوم 
ش��ناختی است.  ستاد توس��عه علوم شناختی معاونت علمی و فناوری 
برای توس��عه و گس��ترش بازارهای دانش بنيان، هم��واره به حمايت و 

پشتيبانی از شركت های دانش بنيان ادامه می دهد.

 بیش از 10 محصول دانش بنیان علوم شناختی توسعه یافت

رویترز و کمپانی انگلیسـی از نخستین مجری مجازی رونمایی کرده اند که بسیار واقع نما 
بوده و قابلیت مرور خبرهای ورزشی و ارائه خالصه ای از آنها را دارد.

به گزارش دیجیاتو، در این سیسـتم با ترکیب ویدئویـی از مجری واقعی و فناوری هوش 
مصنوعی یک مجری مجازی قابل برنامه نویسـی خلق می شـود. در واقع طرز کار شـبیه به 

تولید ویدئوی دیپ فیک است اما در جهت درست از آن استفاده شده است.
سیسـتم مذکور ابتدا به کمک الگوریتم های AI داده ها را تحلیل کرده و مدلی مجازی از 
مجری می سـازد. سپس با استفاده از یادگیری ماشین و شبکه های مولد بازگشتی خاص به 

شبیه سـازی می پردازد. مجری مجازی بدون نیاز به ارائه متـن یا ویرایش عکس و ویدئو از 
سوی کارکنان رویترز و با استفاده از تصاویر و گزارش های این شبکه تلویزیونی، رویدادهای 

ورزشی را مرور کرده و حتی خالصه ای از مهم ترین اتفاقات را ارائه می کند.
این پروتوتایپ بر پایه سیسـتم ویدئویی کنونی رویترز ساخته شده که تصاویر مسابقات 
لیگ برتر انگلسـتان را با فیدهای داده از رویدادهای ورزشی ترکیب می کند. شبکه مذکور 
از  این دادها و هوش مصنوعی برای تولید ویدئوهایی زیرنویس شـده و مناسـب شبکه های 

اجتماعی استفاده می کند.

تولید قطعات صنعت نفت و گاز بومی اشتغال زایی کرد

رویترز اولین گزارش ویدئویی کامال خودکار را منتشر کرد

دریچــه

پنجمين رويداد ملی دانش آموزی ابن سينا با هدف شناسايی استعدادهای درخشان 
برگزار می ش��ود .دانش آموزان سراس��ر كش��ور تاكنون بيش از 1100 پ��روژه علمی و 

پژوهشی را به دبيرخانه اين رويداد ارسال كرده اند.
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��انی بنياد ملی نخبگان، اين رويداد كه با حمايت س��تاد 
توس��عه فناوری های نرم و هويت ساز و س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنيان معاونت 
علمی و فناوری رياس��ت جمهوری برگزار می ش��ود، شامل بخش های مختلف، مسابقه، 

كارگاهی و آموزشی است.
اين جشنواره در21 و 22 فروردين ماه سال 99 برگزار می شود و هدف از برگزاری آن 
شناس��ايی استعدادهای مختلف نوجوانان و جوانان و جهت بخشی به ايده های آنها برای 

ساخت آينده ايران عنوان شده است.

پنجمین جشنواره ملی دانش آموزی 
ابن سینا برگزار می شود

دوشنبه
21 بهمن 1398

شماره 1491
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»كروماتوگرافی« روش��ی در علم ش��يمی اس��ت كه در آن برای جداس��ازی 
اجزای يک مخلوط اس��تفاده می شود. اين روش با عبور دادن يک فاز متحرک 

از روی يک فاز ساكن صورت می گيرد.
به گ��زارش مرك��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری رياس��ت جمهوری 
ش��ركت دانش بنيان »كيان شار دانش« توانسته 
با چند س��ال تحقيق و پژوهش به توليد دستگاه 
»كروماتوگرافی« و همچنين كارل فيش��ر دست 
پيدا كند. كوروش كرباس��چيان عضو هيات مديره 
ش��ركت دانش بنيان »كيان ش��ار دانش« درباره 
فعالي��ت اين ش��ركت گف��ت: اي��ن مجموعه كار 
طراح��ی و تولي��د ان��واع دس��تگاه های موردنياز 
آزمايشگاه های تحقيقاتی و كنترل كيفی در چند 
حوزه مختلف، كروماتوگرافی، داروسازی صنعتی 
و الكتروش��يمی را انجام می دهد. اين فعال فناور 
ادامه داد: دس��تگاه كروماتوگراف��ی مايع با بازده 

باال، يكی از بهترين روش های دستگاهی برای تعيين كيفی و كمی مواد موجود 
در تركيب اس��ت. اين تركيب می تواند يک تركيب دارويی، شيميايی و يا نفتی 
باش��د. وی افزود: برای استفاده از اين دستگاه، بايد تركيب مورد را در دستگاه 

قرار داد، اين دستگاه با ويژگی هايی كه دارد اجزای تشكيل دهنده مواد را جدا 
و كار تعيين هويت و تعيين مقدار را انجام  می دهد.

وی به كاربرد اين دستگاه اشاره كرد و گفت: از اين دستگاه در آزمايشگاه های 
كنترل كيفی و آزمايش های كنترل حين توليد 
مورد اس��تفاده قرار می گيرد؛ در ش��ركت های 
داروس��ازی از اي��ن دس��تگاه در كنت��رل حين 
توليد و كنترل محصول نهايی و در آزمايش��گاه  
ديگ��ر مانند صنايع ش��يميايی و صنايع غذايی 
در كنت��رل نهايی محصول مورد اس��تفاده قرار 

می گيرد.
كرباس��چيان بيان كرد: در اين شركت برای 
10 نفر به صورت مس��تقيم ش��غل ايجاد شده 

است.
عضو هيات مديره ش��ركت دانش بنيان »كيان 
شار دانش« درباره واردات محصوالت مشابه به 
كش��ور گفت: به دليل تغييرات نرخ ارز واردات 

اين محصول بسيار كم شده است.
اي��ن فعال فناور اف��زود: محصول اين ش��ركت با بهترين های نمونه مش��ابه 

خارجی آن قابل رقابت است چه از لحاظ كيفيت و چه از لحاظ قيمت.

بيت كوي��ن با افزايش تعداد معامالت و رش��د بي��ش از 5درصدی قيمت در 
هفته  گذشته، ساعاتی پيش از مرز 10 هزار دالر عبور كرد، اما اين تنها ركورد 
باارزش ترين رمزارز جهان نيست.  به گزارش زوميت، ارزش بيت كوين ساعاتی 

پيش از مرز 10 هزار دالر عبور كرد، اما اين تنها 
رك��وردی نبود ك��ه در چند روز اخير در ش��بكه  
بيت كوي��ن رقم خورد؛ بلكه پنجش��نبه  گذش��ته 
ش��بكه  بالک چي��ن بيت كوين پس از 11 س��ال 
فعاليت، به رقم شگفت انگيز 500ميليون تراكنش 
دس��ت يافت. تع��داد تراكنش روزانه  اين ش��بكه 
نيز در حال رش��د است و براس��اس آخرين آمار 
تراكنش های   ،Blockchain.com وب س��ايت 
تأييدش��ده  اين شبكه در 16 بهمن به 604/368 
و در ف��ردای آن به 370/315 رس��يد. اين تعداد 
تراكنش از ش��هريور 1398 بی سابقه بوده است؛ 
زيرا بيشترين مقدار آن نيز مصادف با ارديبهشت 
1398 بود كه رقم 450 هزار تراكنش روزانه ثبت 

شد. در حال حاضر، شاهد حركت رو به رشد در بازار هستيم. با اينكه بيت كوين 
ساعاتی پيش از مرز 10 هزار دالر عبور كرد، همچنان سير صعودی بزرگ ترين 
ارز رمزنگاری ش��ده را شاهد هستيم. با اين حال، وضعيت آلت كوين و بيت كوين 

كش )BCH( چندان مناسب نيست. در هفته  گذشته در شبكه  اين رمزارز، تا 
پنج س��اعت حتی يک بالک نيز تأييد نشد. اين امر نشان دهنده  كاهش شديد 

فعاليت ماينينگ در شبكه  اين آلت كوين مشتق شده از بيت كوين است.
بيت كوين در بازار آتی )فيوچرز( نيز روزهای 
خوشی س��پری می كند. صرافی BitMEX در 
قالب قرارداده��ای آتی خريد و فروش بيت كوين 
به ركورد 5/1 ميليارد دالر دست يافت. در اين 
قرارداده��ا با موعد سررس��يد بين ارديبهش��ت 
تا خ��رداد 1399، در چندي��ن صرافی مختلف 
قيم��ت آتی بيت كوين بيش از 10 هزار دالر در 

نظر گرفته شده است.
به عن��وان آخرين خب��ر اميدواركننده، اوايل 
اعالم  ام��روزCointelegraph در گزارش��ی 
در  قفل ش��ده  دارايی ه��ای  كل  مبل��غ  ك��رد 
بازارهای هوشمند دفی )DeFi، مخفف دارايی 

غيرمتمركز( به يک ميليارد دالر رسيد.
در  پايان، ش��ايان ذكر اس��ت كه فعاليت در بازارهای س��هام و رمزارز بسيار 
مخاطره آميز بوده و تصميم گيری های هيجانی براساس اخبار و شايعات ريسک 

زيادی دارد.

بالک چین بیت کوین از مرز 315 هزار تراکنش روزانه  عبور کردتجهیز آزمایشگاهی »جداسازی اجزای مخلوط« بومی شد

فضای كار اشتراكی با دفاتر مشترک و اختصاصی كه مكان های مرسوم 
كاری هس��تند، تفاوت های بنيادی دارد و ش��ايد برای همه  فعاالن دنيای 

كسب وكار مناسب نباشد.
فضای كار اشتراكی از مفاهيم مدرن دنيای كسب وكار محسوب می شود 
كه با اوج گرفتن اكوسيستم های استارت آپی در سراسر جهان متولد شد 
و اكنون دوران اوج گيری را در كش��ورمان س��پری می كند. فضاهای كار 
اشتراكی برای پاسخ به نياز نسل جديد فعاالن دنيای كسب وكار طراحی و 
ساخته شدند و به  همين دليل ساختارهايی متفاوت با المان های محيطی 
مرسوم دارند. فريلنسرها و تيم های استارت آپی مشتريان اصلی فضای كار 
اشتراكی هستند. آنها سبک جديدی از اشتغال را انتخاب كرده اند و قطعا 
نيازمند محيطی جديد و متفاوت برای فعاليت هستند، اما چه تفاوتی ميان 

فضاهای كار اشتراكی و ديگر دفاتر سنتی وجود دارد؟
تفاوت فضای كار اشتراكی با دفتر اختصاصی

دفاتر و ساختمان های اختصاصی شركتی، تاريخچه ای طوالنی دارند و 
هميشه انتخابی معقول و مرسوم برای اشتغال و فعاليت شركت ها بوده اند. 
اين دفاتر به صورت اختصاصی به يک شركت يا گروه تعلق دارند و به  نوعی 
ي��ک فضای منحصربه فرد و در خدمت اهداف همان گروه يا فرد س��اكن 
محسوب می شوند. شركت های بزرگی كه مراحل رشد را گذرانده و به بلوغ 
نسبی در دنيای تجارت رس��يده اند، از دفاتر يا ساختمان های اختصاصی 
استفاده می كنند، چون نيازهای متفاوتی نسبت به گروه های استارت آپی 

و فريلنسرها دارند.
شركت ساكن در يک فضای اختصاصی، قوانين داخلی خود را در محيط 
تصويب و اجرا می كند و از مزايای محل كار همچون اس��تقالل، طراحی 
منحصربه فرد، امكان پاس��خ گويی بهتر به ارباب رجوع و بس��ياری موارد 
ديگر بهره مند می ش��ود. سياست فعاليت در دفتر اختصاصی توسط خود 
ش��ركت و مديران تصويب و اعمال می شود و نيازی به هماهنگی با افراد 
و گروه های ديگر نيس��ت. انعطاف  پذيری بيشتر در فعاليت های گروهی و 
همچنين طراحی اختصاصی فض��ا، از مزيت های اصلی دفاتر اختصاصی 

برای شركت های بالغ هستند.
همان طور كه گفته شد، فضای كار اشتراكی برای گروه های استارت آپی 
انتخاب مناس��ب تری نسبت به دفتر اختصاصی محسوب می شود. جدا از 
هزينه های اس��كان در دفاتر اختصاصی، نيازهای شبكه سازی و ارتباط با 
گروه های ديگر باعث می ش��ود تا اس��تارت آپ ها از اس��كان در فضای كار 
اشتراكی بهره  بيشتری ببرند. البته اسكان در برخی فضاهای كار اشتراكی 
ام��روزه هزينه ای نزديک ب��ه دفاتر اختصاصی دارد، ام��ا با درنظرگرفتن 
هزينه های جانبی دفتر اختصاصی و مزيت شبكه سازی و تشكيل جامعه  
مش��ترک با گروه های ديگر در فضای كار اشتراكی، باز هم استفاده از آنها 

برای گروه های استارت آپی مقرون به صرفه تر خواهد بود. 
فريلنسرها عموما از فضاهای كار اختصاصی برای انجام فعاليت های خود 
اس��تفاده نمی كنند. هزينه  اسكان و فعاليت در يک دفتر اختصاصی برای 
عموم فريلنسرها باال محسوب می شود و همچنين تفاوت نياز آنها از فضای 
كاری با يک شركت مستقل، اجاره و اسكان در دفتر اختصاصی را منطقی 
نشان نمی دهد. چنين افرادی درصورت نياز به دفاتری به جز فضاهای كار 

اشتراكی، از دفاتر مشترک استفاده می كنند.
تفاوت فضای کار اشتراکی با دفتر مشترک

دفاتر مشترک نوع ديگری از فضاهای كاری هستند كه با هدف كاهش 
هزينه ها يا بهره مندی گروه های ساكن از تجربه های يكديگر ايجاد شدند. 
عموما فريلنس��رها يا گروه های استارت آپی كه توانايی تأمين هزينه دفاتر 
اختصاصی را ندارند، از دفاتر مشترک استفاده می كنند و به نوعی می توان 

آنها را پيش زمينه  تولد فضاهای كار اش��تراكی دانست. در دفاتر مشترک، 
افراد و گروه های محدودی س��اكن هستند و طبق قراردادی داخلی، برای 

مدت محدودی از يک فضای مشترک استفاده می كنند.
افراد و گروه های ساكن در دفتر كار مشترک، هزينه های اسكان و فعاليت 
را بين خود تقسيم می كنند. آنها از امكانات فضا به  صورت اشتراكی بهره 
می برند و عموما يكی از س��اكنان، فضای بيشتری را برای فعاليت اشغال 
می كنند. در چنين دفاتری، سياست كاری در ابتدا با توافق بين ساكنان 
تصويب می شود، اما عموما به خاطر عدم حضور يک فرد يا گروه قانون گذار 

اصلی، چالش هايی بين ساكنان پيش می آيد.
تصور كنيد يک گروه اس��تارت آپی كه ارباب رجوع زيادی ندارد، با يک 
مش��اور حقوقی دفتری را به صورت مشترک اجاره كنند. در يک بخش از 
ساختمان گروهی )اغلب( جوان ساكن هستند كه شور و حرارت فعاليت 
با بحث و گفت وگوهای طوالنی و شايد عالقه مندی به طراحی باز محيط 
كار، جزو ماهيت آنها محسوب می شود. در بخش ديگر، مشاور حقوقی با 
نيازهايی متفاوت همچون سكوت و فضايی مناسب برای مصاحبه با ارباب 
رجوع و مواردی كامال مخالف اسكان دارد. تقابل اين همسايه ها شايد در 
روزهای ابتدايی آنچنان زيادی نباش��د، اما قطعا پس از مدتی چالش های 

متعدد سياست داخلی بين  آنها رخ می دهد.
حتی اگر دفاتر كار اش��تراكی بين افرادی نزديک به هم با سياست ها و 
فعاليت های مشابه تقسيم شوند، باز هم عدم وجود سياست و قانون گذاری 
واح��د، چالش اصل��ی خواهد بود. درواقع تف��اوت ديدگاه اف��راد و نياز و 
بهره برداری آنها از فضای كار، هميشه تقابل هايی ايجاد می كند. در فضای 
كار اش��تراكی، مديريت مجموعه وظيفه  قانون گذاری و نظارت بر اجرای 
سياست ها را برعهده دارد. س��اكنان نيز در بدو ورود، سياست های كاری 
)هرچند مختص��ر( را می پذيرند و فعاليت خود را ب��ا آنها وفق می دهند. 
درنهايت ش��اهد فعاليتی يک دس��ت و تحت چارچوب مصوب هس��تيم 
ك��ه حداقل چالش ها و تقابل های فردی و گروه��ی را به دنبال دارد. البته 
فراموش نكنيد كه فضاهای كار اشتراكی نيز به خاطر نو بودن مفهوم، هنوز 
با چالش های سياست گذاری و فرهنگ س��ازی روبه رو هستند و بسياری 
از س��اكنان و حتی مديران آنها، هنوز درک كاملی از نيازهای استراتژيک 
فضا ندارند. دفاتر كاری مشترک، عالوه بر چالش سياست گذاری و تقابل 
ديدگاه ساكنان، محدوديت شبكه سازی نيز دارند. شايد دفتر كار مشترک 
برای افرادی كه ارباب رجوع زيادی داشته باشند، انتخاب مناسبی محسوب 
شوند، اما برای فريلنس��رها و گروه های استارت آپی نوپا كه شبكه سازی، 
موتور محركه  اصلی آنها محس��وب می ش��ود، قطعا انتخاب های مناسبی 

نخواهند بود.
همان طور كه گفته شد، ساكنان دفاتر اشتراكی عموما برای مدتی ثابت، 
افراد و گروه های ثابتی هس��تند. درمقابل، فضاهای كار اش��تراكی عموما 
ميزبان افراد متنوعی هستند كه البته اغلب سبک كسب وكاری مشابهی 
با هم دارند. به  عالوه در اين فضاها ش��اهد برگزاری رويدادهای آموزش��ی 
و دورهمی متعددی هس��تيم كه فرصت شبكه سازی و يادگيری مفاهيم 

كسب وكار را برای ساكنان فراهم می كنند.
درنهايت فضاهای كار اش��تراكی را می توان گزينه های بهتر نس��بت به 
دفاتر مش��ترک برای گروه های استارت آپی و فريلنسرها دانست. ازطرفی 
ش��ركت های بالغ كه مراحل رشد و توس��عه  اوليه را گذرانده اند، به  خاطر 
نياز به تمركز بيشتر بر فعاليت های مقياس دهی، نيازمند دفاتر اختصاصی 
هستند تا از مزايايی همچون امكان ارتباط بهتر با ارباب رجوع و همچنين 

سياست گذاری اختصاصی برای مديريت فضای كار بهره مند شوند.
zoomit :منبع

شبیه سـازی می پردازد. مجری مجازی بدون نیاز به ارائه متـن یا ویرایش عکس و ویدئو از 
سوی کارکنان رویترز و با استفاده از تصاویر و گزارش های این شبکه تلویزیونی، رویدادهای 

ورزشی را مرور کرده و حتی خالصه ای از مهم ترین اتفاقات را ارائه می کند.
این پروتوتایپ بر پایه سیسـتم ویدئویی کنونی رویترز ساخته شده که تصاویر مسابقات 
لیگ برتر انگلسـتان را با فیدهای داده از رویدادهای ورزشی ترکیب می کند. شبکه مذکور 
از  این دادها و هوش مصنوعی برای تولید ویدئوهایی زیرنویس شـده و مناسـب شبکه های 

اجتماعی استفاده می کند.

هدف کمپانی های مذکور از سـاخت مجری مجازی نمایش نحوه ارائه محتوا با اسـتفاده از 
فناوری های مدرن در آینده است. Nick Cohen، مدیر محصول رویترز با اشاره به پیشرو 

بودن شبکه متبوعش در به کارگیری تکنولوژی های نوین می گوید:
این سیسـتم به ما کمک می کند تا بفهمیم چطور  با کنار هم قرار دادن رسـانه ترکیبی، 
هوش مصنوعی و فیدهای خبری زنده می توان سرویس ها و محصوالت جدیدی ایجاد کرد.

به گفته Cohen این سیستم فوق العاده واقع گرایانه است و نخستین افرادی که شاهد آن 
بوده اند کامال تحت تاثیر قرار گرفته اند.

فضای کار اشتراکی در مقابل دفاتر سنتی؛ چه انتظاراتی داشته باشیم؟

رویترز اولین گزارش ویدئویی کامال خودکار را منتشر کرد

یادداشـت

ارزش بيت كوي��ن )Bitcoin( كه از آن به  عنوان طالی ديجيتال نيز ياد می كنند، با 
رش��دی 40درصدی در مقايسه  با س��ال مالی گذشته بار ديگر به بيش از 10 هزار دالر 
رسيد. به گزارش زوميت، ارزش بيت كوين از ابتدای سال جاری ميالدی به  شدت رشد 
كرده و در زمان نوش��تن اين مقاله، به بيش از 120/10 دالر رس��يده است. اين ميزان 
رش��د افزايش 40درصدی را در مقايس��ه  با سال مالی گذشته نش��ان می دهد و انتظار 

می رود همچنان ادامه داشته باشد.
براساس اطالعات Cointelegraph، در حال حاضر ارزش اين ارز ديجيتال در حالی 
از م��رز 10 هزار دالر عبور كرده كه همچنان ش��اهد نرخ صع��ودی آن پس از وقفه ای 
تقريبا چهارماهه هستيم. پيش از اين، ارزش بيت كوين تا 6،400 دالر كاهش يافته بود، 

اما از ابتدای سال نو ميالدی، ارزش بيت كوين رشد كرده است.

ارزش بیت کوین برای اولین بار در سال 
2020 از مرز 10 هزار دالر عبور کرد



نوس��تالژی در زندگی روزمره بس��ياری از افراد نقش مهمی ايفا می كند. اغلب ما 
عالقه من��د به يادآوری نكات جالب و جذاب درباره گذش��ته و نوعی خاطره بازی با 
آنها هس��تيم. اين امر بازارياب ها و طراح های تبليغ��ات را بيش از هر زمان ديگری 
به استفاده از عناصر نوستالژيک برای جلب نظر مخاطب هدف ترغيب كرده است. 

امروزه بيشتر برندها در كمپين های بازاريابی و تبليغات شان بر روی آينده تمركز 
دارند و اين امر شامل تاكيد بر روی ويژگی های تازه محصوالت شان در آينده نزديک 
و همچنين ترس��يم چشم انداز كسب و كارشان در دهه پيش رو است. بدون ترديد 
در چنين فضايی اش��اره به خاطرات خوش گذش��ته مش��تريان در قالب نوستالژی 
جسارت بسيار زيادی نياز دارد. پيش فرض اغلب بازارياب ها در زمينه تاكيد بر روی 
آينده عدم اهميت گذش��ته در دنيای به شدت در حال تغيير امروزی است. به اين 
ترتيب دستاوردهای دوران مدرن و پيشرفت های فناوری به سرعت خاطرات گذشته 
افراد را پاک خواهد كرد. اين امر در الگوی بازاريابی نوستالژيک به طور كامل محل 
ترديد اس��ت. به همين خاطر در طول سال های اخير برخی از كمپين های مرتبط 
با نوستالژی های گوناگون مشتريان موفق به جلب نظر دامنه وسيعی از مخاطب ها 

شده است. 
همه ما نس��بت به اهميت نوستالژی و احساس خوشايندش برای افراد گوناگون 
آگاهی داريم. يكی از نكات جالب درباره نوس��تالژی كارب��رد آن در حوزه تبليغات 
اس��ت. به اين ترتيب برندها با اس��تفاده مناس��ب از المان های خاطره انگيز امكان 
افزايش درآمدش��ان را خواهند داش��ت. اخيرا مطالعه ای از س��وی ژورنال پژوهشی 
مشتريان )Journal Of Consumer Research( اهميت تاكيد بر روی نكات 
نوس��تالژيک برای تاثيرگذاری بيش��تر محتوای تبليغاتی را ثابت كرده است. بر اين 
اس��اس مشتريان در صورت مش��اهده المان های خاطره انگيز در محتوای تبليغاتی 
تمايل بيشتری برای خريد محصوالت خواهند داشت. اين امر تقريبا در تمام كسب 
و كارها صحت دارد. به همين خاطر كاربرد الگوی بازاريابی نوستالژيک دامنه وسيعی 

از كسب و كارها را پوشش می دهد. 
يكی از نكات مهم در زمينه بازاريابی نوستالژيک تاكيد بيش از حد بازارياب ها بر 
روی نسل ميانسال است. گويی ساير نسل ها خاطرات شيرينی برای يادآوری ندارند. 
اين امر موجب تمركز صرف بر روی گروه خاصی از مش��تريان و بی توجهی به ساير 
مش��تريان احتمالی، به ويژه مش��تريان نسل جوان، ش��ده است. يكی ضرورت های 
فعاليت در عرصه بازاريابی نوس��تالژيک توجه متعادل به ساير نسل ها و تالش برای 
توليد محتوای جذاب برای آنهاس��ت. در غي��ر اين صورت ما بخش قابل توجهی از 

مشتريان بالقوه مان را از دست خواهيم داد. 
اگرچه نس��ل جوان تازه در ابتدای مس��ير زندگی قرار دارد، اما خاطرات بس��يار 
زيادی از دوره  نوجوانی و كودكی دارد. همين امر امكانات بس��يار زيادی به برندها 
در زمينه بازاريابی تاثيرگذار به آنها می دهد. كاس��اندرا مک اينس��توش، كارشناس 
ارش��د مطالعات بازار در موسسه ديگی دی، درباره بازاريابی نوستالژی محور اينگونه 
اظهارنظر كرده است: »مردم هميشه از يادآوری نكات خاطره انگيز لذت می برند. در 
اين ميان برندها برای جلب توجه بيش��تر مشتريان و فروش بهتر بايد از اين عامل 

به خوبی استفاده كنند.« 
بدون ترديد اس��تفاده از هر الگوی بازاريابی در عمل دش��واری های خاص خود را 
دارد. امروزه بسياری از برندها علی رغم آگاهی از تاثيرگذاری برخی الگوهای بازاريابی 
به دليل عدم آش��نايی با آنها قيد استفاده ش��ان را می زنند. به همين خاطر در اين 
مقاله 10 كمپين برتر در زمينه بازاريابی نوس��تالژيک را مورد بررسی قرار خواهيم 
داد. ب��ه اين ترتيب توانايی برندها برای اس��تفاده از اين الگ��وی كاربردی بازاريابی 

بيشتر خواهد شد. 
Razr 1. موتوروال: گوشی های خاطره انگیز

اوايل هزاره جديد ميالدی دوران طاليی برای گوشی های همراه بود. در آن زمان 
هنوز گوشی های هوشمند با توانايی های خيره كننده توليد نشده بود. به همين خاطر 
بسياری از مردم با امكانات در ظاهر ساده گوشی های همراه ذوق زده می شدند. يكی 
از محصوالت نوآورانه در آن زمان مدل Razr برند موتوروال بود. اين گوشی همراه 
در قالبی بس��يار كوچک و ظريف طراحی شده بود. همين امر آن را بدل به يكی از 

گزينه های خريد جذاب برای اغلب مشتريان در بازارهای جهانی كرد. 
برن��د موتوروال نزديک به دو دهه پس از فروش محصول Razr در س��ال 2019 
اقدام به طراحی و رونمايی از نسخه پيشرفته گوشی قديمی اش كرد. اين امر برای 
مخاطب موتوروال خاطرات بس��يار زيادی را زنده كرد. در ويدئوی رسمی تبليغاتی 
موتوروال گوشی قديمی و خاطره انگيز Razr نقش اساسی ايفا می كند. به اين ترتيب 
پس از چند ثانيه گوش��ی پرواز كرده و در ميان غبار موجود در صحنه نسل جديد 
گوشی  موتوروال ظاهر می شود. اين ويدئو علی رغم كاستی های بسيار زياد در زمينه 
توليد، توانايی بااليی در جلب نظر مخاطب هدف داشته است. به اين ترتيب موتوروال 
به خوبی با اس��تفاده از خاطرات خوش مشتريان در زمينه استفاده از گوشی  همراه 

قديمی اش پس از دو دهه موفق به معرفی يک محصول موفق ديگر شد. 
2. نینتندو: خاطرات 2 برادر

بسياری از كودكان دهه 80 و 90 ميالدی خاطرات بسيار شيرينی با كنسول های 
بازی نينتندو داشته اند. اين امر امروزه نيز در محاورات بسياری از مردم قابل مشاهده 
است. نسل كنونی بيشتر خاطراتش با كنسول های پلی استيشن و ايكس باكس رقم 
خورده است. در دهه 80 و 90 ميالدی، زمانی كه هنوز كيفيت بازی های كنسولی 
س��اده بود، نينتندو بازارهای جهانی را در دست داش��ت. اين امر به دليل رونمايی 

پياپی از نسل تازه كنسول های بازی در سراسر دنيا بود. 
يكی از خاطرات مش��ترک اغلب كودكان بزرگ ش��ده در كشورهای فقير مربوط 
به جدايی فرزندان يک خانواده از يكديگر است. برند نينتندو سال ها پس از عرضه 
كنس��ول های خاطره انگيزش اقدام به س��اخت يک ويدئ��وی تبليغاتی با محوريت 
كنسول های قديمی و جدايی های اجباری اعضای خانواده از هم كرد. در اين ويدئو 
دو برادر در زمان كودكی و هنگام بای با كنسول نينتندو به تصوير كشيده می شوند. 
برادرهای داس��تان نينتندو از زمان كودكی تا بزرگس��الی خاطرات بسيار خوبی با 
كنسول اين برند داشته اند. اين امر تا زمان حاضر و شوخی آنها برای بازی مشترک 
با نسل جديد كنسول های بازی اين برند ادامه پيدا می كند. به اين ترتيب نينتندو 
داستان زندگی بس��ياری از كودكان و خاطرات شان با كنسول های خاطره انگيزش 
را روايت می كند. همچنين به حضور طوالنی اش در بازار كنس��ول های بازی اشاره 
می كند. اين امر تبليغ بس��يار مناسب و جذابی برای نسل جديد كنسول های بازی 

اين برند محسوب می شود. 
تبليغ نينتندو به دليل حال و هوای نوس��تالژيک موردپس��ند دامنه وس��يعی از 
مش��تريان قرار گرفته است. اين امر در نحوه واكنش آنها نسبت به تبليغ موردنظر 
كامال مشهود است. شايد نينتندو در دوران فعاليت به عنوان يک برند بزرگ هرگز 
چنين موفقيتی در عرصه تبليغات كسب نكرده باشد. همه اين موفقيت ها به دليل 

استفاده درست از نوستالژی در تبليغات بود. 
3. مرکز گردشگری استرالیا: الگوی نوین جذب گردشگر

وقتی آژانس های مس��افرتی يا موسس��ه های تبليغاتی در تالش برای جلب نظر 

گردشگران به يک كش��ور خاص هستند، به طور معمول بر روی فرهنگ كهن آن 
س��رزمين تاكيد دارند. در كنار اين عوامل بس��ياری از آژانس های تبليغات اشاره به 
جاذبه ه��ای گردش��گری را نيز مفيد تلقی می كنند. به اي��ن ترتيب بدون توجه به 
كش��ور موردنظر بسياری از برندها به سراغ استفاده از ساختاری يكسان برای جلب 
نظر گردشگرها می كنند. در اين ميان مركز گردشگری استراليا اقدام به استفاده از 
س��اختار تازه ای برای جلب نظر مس��افران كرد. به اين ترتيب با استفاده از تم تازه 

تبليغاتی فيلم خاطره انگيز »داندی كروكوديل« اقدام به جلب نظر مسافران كرد. 
فيلم داندی كروكوديل يكی از محصوالت خاطره انگيز دهه 80 ميالدی محصول 
می ش��ود. به اين ترتيب تبليغ مركز گردش��گری اس��تراليا برای افرادی كه تجربه 
مشاهده اين فيلم در سينما را دارند، بار نوستالژيک بسيار زيادی داشت. نكته جالب 
در ضبط ويدئوی تبليغاتی مركز گردشگری استراليا استفاده از بازيگران اصلی فيلم 
بود. به اين ترتيب حس و حال خاطره انگيز فيلم به خوبی برای مشتريان تداعی شد. 
مركز گردشگری استراليا با استفاده از همين ويدئو تبليغات ساده در سال 2018 
و 2019 موفق به افزايش تعداد گردش��گران ش��هرهای استراليا شد. به اين ترتيب 
بسياری از مسافران مقاصد گردشگری ديگر نيز در آن سال ها استراليا را در اولويت 
قرار دادند. ش��ايد برای بس��ياری از افراد استفاده از نوستالژی در زمينه گردشگری 
عجيب به نظر برسد. نكته مهم در اين ميان شناخت درست مخاطب هدف و تاكيد 

بر روی نوستالژی های درست و آشنا برای تمام افراد مدنظر است. 
4. اسپاتیفای: داستان بی پایان 

اسپاتيفای به عنوان بزرگ ترين سرويس پخش آنالين موسيقی در طول سال های 
اخير كمپين های تبليغاتی بس��يار جذابی اجرا كرده اس��ت. اين برند موفق در سال 
 Wieden + 2016 ويدئ��وی تبليغاتی 30 ثانيه ای با همكاری موسس��ه تبليغاتی
Kennedy توليد كرد. در اين تبليغ نيز ما شاهد نقش آفرينی دوباره شخصيت های 

معروف يک فيلم هاليوودی مشهور هستيم. 

فيلم مش��هور »داس��تان بی پايان« يك��ی از آثار پرطرفدار ده��ه 80 ميالدی در 
س��ينمای جهان محسوب می ش��ود. اين فيلم در زمان اكران س��ر و صدای بسيار 
زيادی به پا كرد. بازارياب های اسپاتيفای در راستای جلب توجه مخاطب ميانسال به 

خدمات شان اقدام به همكاری دوباره با ستاره های مشهور اين فيلم كردند. 
يكی از نكات جالب درباره ويدئوی تبليغاتی اسپاتيفای فيلم برداری با استفاده از 
تجهي��زات آن دوران بود. به اين ترتيب ما در اين ويدئوی تبليغاتی به طور كامل با 
حس و حال دهه 80 ميالدی مواجه هس��تيم. جالب اينكه تبليغ اسپاتيفای حتی 
برای نسل جوان نيز جذابيت های زيادی داشت. اگر اكنون به عنوان يک فرد متولد 
هزاره جديد فيلم »داس��تان بی پايان« را مشاهده كنيد، بسياری از صحنه های آن 
بی معنا و ابتدايی خواهد بود، با اين حال در آن زمان همين فيلم ساده توجه بسيار 
زي��ادی را جلب كرد. نكته مهم در تبليغات براس��اس الگوی نوس��تالژيک توجه به 
خاطرات مخاطب با المان های موردنظر اس��ت. ب��ه اين ترتيب ما توانايی جلب نظر 

مخاطب هدف، بدون توجه به كيفيت المان نوستالژيک، را خواهيم داشت. 
5. فِریا: شکالت هایی با طعم نروژ

فريا يكی از شركت های قديمی در زمينه توليد شكالت در نروژ محسوب می شود. 
شعار اصلی اين برند در زمينه كسب و كار بسيار جالب است. اين شعار با مضمون 
»تكه ای كوچک از نروژ« بس��ياری از مش��تريان را به خود جلب می كند. اين شعار 
قديمی شركت در همكاری با موسسه تبليغاتی SMFB به خوبی بازسازی و محور 

اصلی تبليغات تازه قرار گرفت. 
داستان كلی تبليغ تازه فريا پيرامون يک جوان نروژی ساكن نيويورک می گذرد. 
اين جوان در زمينه مد و پوش��اک فعاليت دارد. نكت��ه جذاب ماجرا پس از حضور 
شخصيت اصلی در خانه يكی از دوستانش و مشاهده بسته نصفه شكالت فريا شكل 
می گيرد. به اين ترتيب با يادآوری مزه تكرارنش��دنی اين شكالت در دوران كودكی 
بسياری از المان های محيط رنگ تازه ای به خود می گيرد. اين امر شخصيت اصلی 
ويدئ��و را برای بازگش��ت به نروژ و نزد پدر و م��ادرش ترغيب می كند. جريان كلی 
ويدئوی جذاب فريا بسيار آهسته و بدون المان های اكشن است. همين نكته نيز در 

نگاه نخست نظر هر مخاطبی را جلب می كند. 
پاي��ان ويدئوی تبليغاتی فريا با حضور ش��خصيت اصلی در ن��روژ و فعاليت برای 
تاس��يس يک سالن پوشاک و مد در شهر محل تولدش پايان می پذيرد. پيام اصلی 
اين ويدئو كامال واضح  و تاثيرگذار است: مزه شكالت های فريا بدون توجه به مكانی 

كه در آن زندگی می كنيم، يادآور كشور نروژ است. 
بسياری از برندها در زمينه فعاليت تجاری از نام كشور يا شهر منحصر به فردی 
استفاده می كنند. تاكيد بر روی ارتباط ميان برند و محيط جغرافيايی موردنظر برای 
بسياری از افراد خاطرات زيادی را زنده می كند. به همين خاطر ما بايد هميشه به 
دنبال اس��تفاده از المان های محيطی و به طور كلی هر آنچه با برندمان در ارتباط 

است، در راستای بازاريابی نوستالژيک باشيم. 
6. ادوبی: لذت نقاشی با باب راس

باب راس، نقش مشهور و دوست داشتنی دهه 80 ميالدی، مدت ها پيش در سال 
1996 درگذش��ت، با اين حال در س��ال 2016 دوباره به دليل يک تبليغ جذاب در 
سراسر دنيا شناخته شد. پس از آنكه نت فليكس برنامه قديمی باب راس تحت عنوان 
»لذت نقاش��ی« را دوباره به ليست برنامه های در دسترس اش اضافه كرد، عالقه به 

اين نقاش قديمی دوباره زنده شد. باب راس در دهه اخير در شبكه های اجتماعی، 
به طور ويژه اينستاگرام، بدل به يک ترند مشهور و داغ شد. به اين ترتيب استفاده 
از وی در دني��ای تبليغات نيز غيرمنتظره نخواهد بود. دنيای تبليغات به طور كلی 
به دنبال هرگونه المان دوست داشتنی و خاطره انگيز برای مخاطب به منظور تعامل 
بهينه با وی اس��ت. همين امر برند ادوبی را به س��وی استفاده از باب راس به عنوان 

سوژه تازه تبليغاتی اش كرد. 
ادوبی برای معرفی امكانات تازه نرم افزار مش��هور فوتوشاپ نياز به يک گرافيست 
حرفه ای داش��ت. هدف اصلی آنها ضبط و انتشار مجموعه ويدئوهای آموزشی برای 
افراد دارای مهارت های گرافيكی مختلف بود. در اين ميان ادوبی با همكاری موسسه 
رسانه ای لكر اقدام به استفاده از باب راس به عنوان محور اصلی تبليغاتش كرد. اين 
امر بار نوستالژيک بسيار زيادی برای مخاطب هدف به همراه داشت. به ويژه اينكه 
باب راس در طول دهه اخير به دليل پخش دوباره برنامه اش به شهرت بسيار زيادی 

نيز دست يافته بود. 
عملكرد برند ادوبی در زمينه بازسازی شخصيت باب راس برای توليد ويدئوهای 
آموزشی حيرت برانگيز است. آنها از چاد كمرون، طراح كتاب های تصويری كودكان، 
برای شخصيت باب راس استفاده كردند. همچنين به سراغ شركت توليد لباس های 
مشهور باب راس نيز رفتند. به اين ترتيب شخصيت باب راس به طور كامل بازسازی 

شد. 
جوان كوالسكی، رئيس موسسه رسانه  راس، درباره اثر تبليغاتی برند ادوبی اينگونه 
اظهار نظر كرده است: »باب راس در طول دوران فعاليتش به عنوان نقاش در تالش 
برای افزايش انگيزه و تمايل مردم به هنر نقاش��ی بود. تبليغ ادوبی در زمينه لذت 
طراحی دقيقا با هدف اصلی باب هماهنگ اس��ت، به همين خاطر همكاری الزم با 

مديران اين شركت برای ساخت اين ويدئوی تبليغاتی انجام شد.«
ب��دون ترديد زنده كردن نام يكی از نقاش های مش��هور در ق��رن 20 برای جلب 
نظر مخاطب هدف به محصوالت تازه برند ادوبی بار احساس��ی و نوستالژيک بسيار 
زيادی برای مخاطب هدف دارد. مجموعه ويدئوهای آموزشی ادوبی در مورد نرم افزار 

فوتوشاپ با اختالف بهترين عملكرد آنها در زمينه تبليغات محسوب می شود. 
7. اویکس: یک بازسازی موفق دیگر در زمینه فیلم و سریال

س��ريال خاطره انگيز »خانه ش��لوغ« برای نخس��تين بار در بين سال های 1987 
تا 1995 در اياالت متحده و س��اير كش��ورهای انگليسی زبان به نمايش درآمد. اين 
س��ريال به زودی نمادی از خاطرات نوس��تالژيک برای نسل ميانسال و جوان شد. 
بس��ياری از افراد هنوز هم برخی از قس��مت های اين س��ريال را در فضای آنالين 
مش��اهده و با هم به اش��تراک می گذارند. پس از آنكه نت فليكس در س��ال 2016 
اين س��ريال را دوباره بر روی فهرست پخش قرار داد، مديران برند اويكس به دنبال 

استفاده از آن به عنوان بخشی از كمپين تبليغاتی شان رفتند. 
برن اويكس در زمينه توليد ماس��ت های يونانی، گونه ای خاص از ماست، فعاليت 
دارد. در اين كمپين از بازيگران اصلی س��ريال مانند باب س��گت، ديو كولير و جان 
اس��تاموس استفاده ش��ده اس��ت. به اين ترتيب بار خاطره انگيزی اين سريال برای 
طرفدارهای اصلی اش بسيار زياد است. نكته جالب برای مخاطب هدف مشاهده روند 
افزايش سن و تغييرات ظاهری بازيگران سريال مشهور دهه 80 و 90 ميالدی است. 

8. آدیداس: مسابقه تاریخی تنیس
بيلی جين كينگ در س��ال 1973 در يک مس��ابقه هيجان انگيز تنيس موفق به 
پيروزی در برابر بابی ريگز شد. اين مسابقه به دليل شركت نفر نخست تنيس بانوان 
و آقايان در يک مس��ابقه واحد س��ر و صدای بسيار زيادی كرد. آن مسابقه تاريخی 

از بسياری از جهات برای نسل كنونی ورزشكاران زن اهميت بسيار زيادی دارد. 
مسابقات ورزشی در رشته های مختلف تا ميانه دهه 50 ميالدی هرگز برای بانوان 
گروه رقابتی نداشت. همين امر موجب تالش های بسياری از سوی فعال های مدنی 
برای راه اندازی بخش ورزش بانوان در رشته های مختلف شد. بابی ريگز در يكی از 
اظهارنظرهای جنجالی اش امكان كسب پيروزی در برابر ورزشكاران زن حتی در 55 
س��الگی را عنوان كرده بود، با اين حال در يک مسابقه تنيس رسمی در برابر بيلی 
جين كينگ كه فقط 25سال سن داشت، شكست خورد. اين مسابقه تاريخی برای 
بس��ياری از بانوان در سراسر جهان نوعی الگو برای فعاليت در رشته های ورزشی و 

كسب عنوان های مهم قهرمانی است. 
مسابقه مهم ميان ريگز و جين كينگ نادرستی ادعاهای ريگز را اثبات كرد. از آن 
زمان تا به حال بسياری از مسابقات مشابه برگزار شده است، با اين حال هيچ كدام به 
اندازه آن مسابقه تاريخی دارای اهميت و شهرت نيست. آن زمان كينگ به هنگام 
برگزاری مس��ابقه از يک جفت كفش كالسيک آديداس استفاده كرد. چندی پيش 
در س��الگرد 45 سالگی اين مس��ابقه برند آديداس اقدام به توليد مجدد كفش های 
كالسيک آن مسابقه كرد. به اين ترتيب توجه بسيار زيادی به اين برند و آن مسابقه 
تاريخی معطوف گرديد. بس��ياری از برندها در رويداده��ای مهم حضور دارند. اين 
امر شامل حضور محصوالت آنها نيز هست. نكته مهم توانايی برندها برای استفاده 
درست از محصوالت  و نقش ش��ان در رويدادهای مهم است. آديداس به خوبی اين 

كار را انجام داده است. 
نكته جالب كمپين آديداس عرضه كفش های كالسيک تنيس در زمان برگزاری 
مسابقات آزاد استراليا بود. به اين ترتيب خاطره تاريخ سازی يک نسل قديمی برای 
نس��ل جوان زنده شد. ش��ايد اگر به لطف تبليغ جذاب آديداس نبود، اكنون كمتر 

كسی از آن رويداد تاريخی در ورزش تنيس اطالع داشت. 
9. تسکو: خاطرات یک نسل 

هيچ چيز به اندازه فيلم های قديمی كه افراد در خانه گرفته اند، بار نوس��تالژيک 
ندارد. فروشگاه زنجيره ای تسكو در يكی از تبليغات موفق اش اقدام به استفاده موثر از 
خاطرات خانوادگی برای جلب نظر مخاطب هدف كرده است. در ويدئوی رسمی اين 
كمپين روند افزايش سن اعضای يک خانواده با استفاده از فيلم های مختلف نشان 
داده شده است. نكته مهم در اين ميان تاكيد بر روی حضور مداوم اعضای خانواده در 
شعبه های مختلف تسكو برای خريد كريسمس است. به اين ترتيب تاثيرگذاری اين 

فروشگاه بر روی خاطرات يک خانواد به خوبی به تصوير كشيده می شود. 
 Wieden + Kennedy در اين ويدئوی تبليغاتی باز هم حضور آژانس تبليغاتی
قابل توجه اس��ت. در حقيقت بس��ياری از برندهای بزرگ با همكاری اين آژانس با 

سابقه تبليغات نوستالژيک شان را توليد و رونمايی كرده اند. 
10. مایکروسافت

اگرچه مرورگر اينترنت اكس��پلورر ديگر وجود خارجی ندارد، اما تبليغ مش��هور 
مايكروسافت در سال 2013 نظر بسياری از كاربران را به خود جلب كرد. اين تبليغ 
حتی در جشنواره وبی نيز نامزد كسب جايزه شد. محور اصلی تبليغ موردنظر مرور 
خاطرات مشتريان مايكروسافت با محصوالت مختلف اين غول دنيای فناوری از دهه 
90 به اين س��و اس��ت. به اين ترتيب بسياری از افراد تجربه های لذت بخش شان در 

زمينه استفاده از محصوالت اين غول دنيای كسب و كار را مرور كردند. 
نكته مهم درخصوص تبليغات نوستالژيک موفقيت هرچه بيشتر برندهای دارای 
محصوالت قديمی است. مايكروسافت در اين زمينه خيل عظيمی از محصوالت برای 
بازنمايی را دارد. به همين خاطر اش��اره به داستان مرورگر اينترنت اكسپلورر برای 

بسياری از طرفدارهای اين برند جذابيت خاصی داشت. 
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معامله 140 میلیون دالری وارن بافت 

وارن بافت افسانه ای در آخرين مصاحبه خود اعالم كرده است كه تمامی 
 lee 31 نشريه تحت مالكيت خود را در ازای 140 ميليون دالر به شركت
enterprises فروخته است. درواقع به عقيده بهترين سرمايه گذار تاريخ، 
اين شركت ايده های مناسبی را برای مديريت نشريات داشته و می تواند 
پيش��رفت قابل توجهی را برای اين صنعت به همراه داشته باشد. با اين 
حال قرار است تا هلدينگ بركشاير هاتاوی كه تحت مالكيت وارن بافت 
اس��ت، سرمايه گذاری بلندمدتی را در اين شركت داشته باشد. به همين 
خاطر نيز تمامی اين هزينه به مرور زمان در همين شركت صرف خواهد 
ش��د. با توجه به پيش بينی هايی كه از ميزان موفقيت و سود اين شركت 
ش��ده اس��ت، اين معامله را بايد يک اقدام فوق العاده سودآور برای هر دو 
برند به حساب آورد تا يک بار ديگر وارن بافت 89 ساله توانايی فوق العاده 
خود در سرمايه گذاری را به رخ همگان بكشد. جالب است بدانيد كه پس 
از اعالم اين خبر، س��هام شركت لی با رشدی 70درصدی مواجه شد كه 
در تاريخ اين ش��ركت بی سابقه محسوب می شود. نكته بسيار مهمی كه 
در اين معامله به چشم می خورد اين است كه وارن بافت به مانند سنت 
هميش��گی خود، كسب وكارهايی را كه با كاهش سود مواجه می شود، به 
فروش رسانده و مديريت آن را به برندی ديگر كه توانايی الزم برای تغيير 
اوض��اع را دارد، می ده��د. با اين حال اين اق��دام وی به معنای رهاكردن 
همه چيز نبوده و همواره ش��ركت خود را در س��ود آتی معامله های خود 
باقی نگه می دارد. اين امر نكته آموزشی فوق العاده ای برای هر سرمايه گذار 
خواه��د بود، با اين حال اين احتمال نيز وجود دارد كه همه چيز متفاوت 
رقم بخورد. درواقع در تاريخ نمونه بسياری از معامله هايی وجود دارد كه 
با شكست مواجه شده است. به همين خاطر برای اطمينان از درستی اين 

تصميم، بايد چند ماهی را صبر كنيم. 
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کمک 100 میلیون دالری موسسه ملیندا و 
بیل گیتس برای مقابله با کرونا

كرونا به جدی ترين تهديد جهانی حال حاضر تبديل ش��ده است كه 
تاثير منفی آن حتی برندها را نيز تحت الش��عاع قرار داده اس��ت. درواقع 
بس��ياری از برندها به علت نيروی كار ارزان قيم��ت، واحدهای توليدی 
زيادی را در كشور چين داشتند كه ويروس كرونا عمال هرگونه فعاليتی 
را مختل كرده است. در اين بين بسياری از چهره های مطرح جهان برای 
رفع هرچه س��ريع تر اين تهديد، كمک های مالی بس��ياری را اختصاص 
داده اند كه بدون ش��ک بيشترين آن متعلق به موسسه خيريه مليندا و 
بيل گيتس است. آنها 100 ميليون دالر را صرف كمک به يافتن واكسن 
اين ويروس كرده اند كه رقمی فوق العاده باال محسوب می شود. اين امر در 
حالی است كه چند روز گذشته دبير سازمان بهداشت جهانی اعالم كرده 
ب��ود كه به بي��ش از 600 ميليون دالر بودجه برای مقابله با اين ويروس 
مرگبار نياز اس��ت كه بدون ش��ک بيل گيتس و همسر او در اين رابطه 
كمک بزرگی را انجام داده اند. اين اولين باری نيس��ت كه اين موسس��ه 
كمک های فوق العاده ای را انجام می دهد، با اين حال با توجه به اين امر 
كه هنوز هم نياز به كمک بيشتر وجود دارد، بايد ديد كه ساير كارآفرينان 
و ثروتمندان جهان چه اقداماتی را در دستور كار خود قرار خواهند داد. 
جالب است بدانيد كه از اين رقم، 60 ميليون آن مستقيما برای ساخت 
واكس��ن و 40 ميليون ديگر صرف حفاظت، كاهش رش��د و تشخيص 
سريع تر خواهد شد. در جديدترين آمار منتشرشده تعداد افرادی كه به 
واسطه اين ويروس جان خود را از دست داده اند از 500 نفر عبور كرده 

است و رقمی در حدود 25 هزار نفر آمار تقريبی كل مبتاليان است.  
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پیش بینی ایوان اشپیگل در رابطه با آینده 
تیک تاک 

ايوان اشپيگل، موسس اس��نپ چت در آخرين مصاحبه خود عنوان 
كرده است كه تيک تاک پتانسيل كافی برای پيشی گرفتن از اينستاگرام 
را داش��ته و خود را به عنوان يكی از طرفداران اين شبكه معرفی كرده 
اس��ت. درواقع ويدئو همواره محبوب تر از عكس است. علت اين امر به 
اين خاطر است كه جذابيت بصری باالتری را دارد، با اين حال يوتيوب 
به عنوان بزرگ ترين وب سايت بارگذاری ويدئو، علی رغم سابقه فعاليت 
بيشتر، هنوز موفق به پشت سر گذاشتن اينستاگرام نشده است. اگرچه 
اين امر ممكن است اين جمله را نقض كند، با اين حال نكته ای كه بايد 
به آن توجه داشته باشيد، رعايت اصل كوتاهی است كه از جمله عوامل 
موثر در جذابيت هرچه بيشتر محتواها است. درواقع به علت محدوديت 
زمانی شديد تيک تاک، افراد تمايل باالتری را به مشاهده بيشتر داشته 
و محدوديت موجود باعث شده است تا خالقيت افزايش پيدا كند. نكته 
ديگری كه بايد توجه داشته باشيد اين است كه در تيک تاک، رمز اصلی 
موفقيت خالقيت بوده و اين امر ابدا به كيفيت دوربين بستگی ندارد. 
همين امر باعث شده است تا فضای عادالنه ای برای رشد همگانی شكل 
گيرد. اين امر در حالی اس��ت كه در اينس��تاگرام، عدم وجود دوربينی 
باكيفيت، ش��انس موفقيت را بيش از حد كاهش می-دهد. در نهايت 
ميلياردر 27 س��اله عنوان كرده است كه تيک تاک مكانی برای نمايش 
اس��تعدادها محسوب ش��ده و جذاب ترين شبكه اجتماعی حال حاضر 
محس��وب می شود. فراموش نكنيد كه اين شبكه از سال 2016 عرضه 
ش��ده و آمارها در رابطه با رش��د آن فراتر از حد تصور است. به همين 
خاطر اگرچه نمی توان زمانی دقيق را برای شكس��ت دادن اينستاگرام 
توس��ط اين ش��بكه اعالم كرد، با اين حال اگر اينستاگرام برنامه  هايی 
متفاوت و نوآورانه ارائه نكند، تيک تاک را به زودی در صدر خواهيم ديد. 
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يكی از بدترين جمالتی كه بسيار رايج شده است اين است كه برخی از 
افراد فروش��نده-هايی موفق زاده می  شوند، با اين حال هر مهارتی اكتسابی 
بوده و افراد موفق، در طول مسير زندگی خود ساخته می شوند. درواقع اگر 
فردی در اين رابطه كامال درخشان ظاهر می شود، به علت اين امر است كه 
او انتخاب كرده تا در اين مس��ير پيش��رفت كند. به همين خاطر هر فردی 
می تواند در اين رابطه به باالترين سطح ممكن برای خود دست پيدا كند، 
با اين حال نمی توان گفت كه اس��تعداد اوليه افراد در اين رابطه يكس��ان 
اس��ت. برای مثال برخی از افراد توانايی صحبت كردن بهت��ری را دارند، با 
اين حال اين امر تنها به معنای آن خواهد بود كه ش��ما به تمرين و تالش 
بيشتری نياز داريد. اگرچه ممكن است تصور كنيد كه از همين امروز بايد 
در كالس ه��ای گران قيمت ثبت نام كرده و دوره های كارآموزی را س��پری 
كنيد، با اين حال ش��ما با گوش دادن به برخی از توصيه-های بسيار ساده 
نيز می توانيد پيشرفت قابل مالحظه ای را داشته باشيد. درواقع بسيار بهتر 
است كه شما به سطحی رسيده باشيد و بعد اقدام به شركت در دوره های 
حرفه ای و كارآموزی كنيد. فراموش نكنيد كه در دوره كارآموزی اگر بتوانيد 
درخش��ان ظاهر شويد، حتی ممكن است زمينه شروع كار شما نيز فراهم 
شود. به همين خاطر بسيار مهم است كه تا حدی مناسب، آماده باشيد. اين 
امر درست كاری است كه خود من در ابتدای شروع كار خود به عنوان يک 
فروش��نده، انجام داده ام و اين روش برای بسياری از افراد نتيجه بخش بوده 

است. در همين راستا به بررسی 9 مورد منتخب خواهيم پرداخت. 
1-طریقه درست گوش دادن را یاد بگیرید 

بس��ياری از افراد تصور می كنند كه فروشنده موفق بايد فردی باشد كه 
اجازه صحبت به مشتری را نداده و او را بمباران اطالعاتی كند، با اين حال 
يک فروش موفق، ابتدا با خوب گوش دادن ش��روع خواهد ش��د. درواقع تا 
زمانی كه شما نسبت به نياز و خواسته مشتری آگاهی كافی نداشته باشيد، 
هر صحبتی بيهوده خواهد بود. به همين خاطر همواره بايد اجازه دهيد كه 
مشتری شروع كننده مكالمه باش��د. در اين رابطه فراموش نكنيد كه شما 
بايد در تالش برای ايجاد يک گفت وگوی دوطرفه باش��يد، به همين خاطر 
حتی پس از طی شدن اين مرحله، نبايد بيش از حد صحبت كنيد. درواقع 
زياد حرف زدن ش��ما برخالف تصور عموم، يک حس بد را در مش��تری به 
همراه خواهد داش��ت. به همين خاطر به جای ت��الش برای افزايش تعداد 
جمالت خود، به دنبال افزايش تاثير و كيفيت آنها باش��يد. در اين مرحله 
توصيه می ش��ود تا در تالش برای گوش دادن باش��يد. خوشبختانه امروزه 
ما ش��بكه های اجتماعی را داريم كه بستری فوق العاده محسوب می-شود. 
شما می توانيد با تحليل كامنت  های مشتری برای برندهای مختلف، در اين 
رابطه به اطالعات الزم دست پيدا كنيد، با اين حال برای تمرين اين امر كه 
حتی در برابر س��خنان توهين آميز افراد نيز توانايی كنترل اوضاع را داشته 
باش��يد، ضروری است تا ظرفيت گوش دادن به اين حرف ها را نيز در خود 
ايجاد كنيد. به همين خاطر ضروری اس��ت تا به صورت عملی با اطرافيان 
خود تمرين كرده و مطالعه ای مداوم داشته باشيد. درواقع در يوتيوب شما با 
انواع ويدئوهای شبيه سازی شده از يک فروش موفق، مواجه خواهيد شد كه 

می تواند راهنمای بسيار خوبی باشد. 

2-اشتیاق خود را نشان دهید 
هيچ چيز بدتر از آن نخواهد بود كه مش��تری با فروش��نده ای بی حوصله، 
ناراح��ت و بدون انگيزه مواجه ش��ود. فراموش نكنيد كه با توجه به حضور 
برندهای مختلف در تمامی عرصه های كس��ب وكار، ش��ما ابدا بدون رقيب 
محس��وب نشده و حتی يک اشتباه می تواند باعث شود تا مشتری به سراغ 
گزينه ه��ای ديگر برود. به همين خاطر ابدا اهميتی ندارد كه ش��ما در چه 
وضعيتی قرار داريد، ش��ما بايد بتوانيد به مانند يک بازيگر حرفه ای، نقش 
فردی خوشحال، پرانرژی و باانگيزه را بازی كنيد. در نهايت اگر به كار خود 
عالقه زيادی را داشته باشيد، اين امر كمک خواهد كرد تا عملكرد شما كامال 
درخشان باش��د. به همين خاطر نيز همواره توصيه می كنم كه اگر به اين 
شغل عالقه كافی را نداريد، وقت خود را صرف فعاليتی ديگر كنيد. درواقع 
ش��ما هيچ شانس��ی برای رقابت با فردی باانگيزه نخواهيد داشت. فراموش 
نكنيد كه انرژی ش��ما در نهايت به مشتری منتقل شده و باعث می شود تا 
آنها از حضور در كنار ش��ما حسی خوب را داشته باشند كه اين امر زمينه 

بازگشت مجدد آنها را به شركت به همراه خواهد داشت. 
3-استراتژی هایی برای خود داشته باشید 

بدون در اختيار داش��تن برنامه برای ش��رايط مختلف، هر اقدام ش��ما با 
ريسک بسيار بااليی همراه خواهد بود. به همين خاطر شما بايد برای تمامی 
شرايط استراتژی هايی را داشته باشيد. با كمی جست وجو در اين رابطه شما 
با انواع آن آشنا خواهيد شد. برای مثال اين امر كه با مشتری عصبانی چگونه 
رفتار كنيد، يكی از استراتژی های ضروری محسوب می شود. همچنين اين 
امر كمک خواهد كرد تا اقدامات ش��ما در راستای يک هدف قرار گرفته و 
نتايج به مراتب بهتری را به دس��ت آوريد. در نهايت توجه داشته باشيد كه 
تنها تعيين استراتژی كافی نبوده و الزم است تا به قدری تمرين كنيد كه 
در ذهن ش��ما حک ش��ود. درواقع در هنگام بروز يک مشكل، شما فرصت 
مراجعه به دفترچه و مرور اس��تراتژی ها را نخواهيد داش��ت. همچنين اين 
نكته را فراموش نكنيد كه يک استراتژی، اصلی غيرقابل تغيير نبوده و شما 
می توانيد با توجه به شرايط خود، هرگونه تغييری را در رابطه با آنها اعمال 
كنيد، با اين حال بايد اطمينان داشته باشيد كه اين تغييرات، نتيجه بخش 

خواهد بود. 
4-انجام چند فعالیت به صورت همزمان را تمرین کنید 

يک فروشنده بايد از قدرت انجام چند فعاليت به صورت همزمان بدون بروز 
هرگونه نگرانی و ناراحتی برخوردار باش��د. برای مثال ممكن است به يک باره 
چندين مشتری به مغازه شما آمده و هر يک درخواست هايی را داشته باشند. 
تحت اين شرايط اگر آرامش شما نابود شود، بدون شک با نارضايتی هايی مواجه 
خواهيد شد. در اين رابطه هيچ چيز به اندازه تمرين نمی تواند كمک رسان شما 
باشد. به همين خاطر توصيه می شود كه قبل از شروع فعاليت های خود به عنوان 
يک فروشنده، تمرين های مداومی را داشته باشيد. اين امر منجر به رشد سريع 
شما خواهد شد. برای مثال اين امر كه در حين جواب دادن به تلفن، يک ايميل 

را تايپ كنيد، يكی از تمرين های خوب محسوب می شود. 
5-با صداقت رفتار کنید 

مش��تری ابدا تمايل ندارد كه با دروغ مواجه ش��ود. به همين خاطر نيز 
ضروری است تا همواره صداقت كافی را داشته باشيد. اين امر باعث خواهد 
شد تا آنها تحت تاثير قرار گرفته و به شما و در نهايت محصوالتی كه معرفی 
می كنيد، اعتماد كنند. در اين رابطه فراموش نكنيد كه در مورد هر چيزی 

كه نمی دانيد، بگوييد كه برای تان بررسی خواهم كرد. اين امر به مراتب بهتر 
از زمانی خواهد بود كه با دروغ بخواهيد خود را مس��لط به همه چيز نشان 
دهيد. در نهايت اين جمله را به خاطر داشته باشيد كه دليلی نيز برای اين 
رفتار وجود نداشته و هيچ فردی انتظار ندارد كه شما از همه چيز اطالعات 
داشته باشيد. اين جمله را همواره به خاطر داشته باشيد كه صداقت تحت 
هر ش��رايطی رمز پيروزی بوده و بيش��ترين نتيجه را خصوصا در درازمدت 

برای شما به همراه خواهد داشت. 
6-اجبار را کنار بگذارید 

شما بايد به مشتری يک گزينه جذاب را ارائه كنيد تا با انجام تحليل های 
الزم، در نهايت شما را انتخاب كنند. درواقع اين امر به معنای آن خواهد بود 
كه شما ابدا نبايد اجباری و اصراری را برای خريد داشته باشيد. روانشناس ها 
بر اين باور هستند كه اين سياست با نوعی گارد در برابر افراد همراه خواهد 
ش��د. به همين خاطر نيز ضروری اس��ت تا به مشتری اختيار عمل الزم را 
بدهيد. اين نكته را فراموش نكنيد كه حتی خريد نكردن افراد نبايد باعث 
نااميدی و يا تغيير در نوع رفتار شما شود. درواقع عملكرد حرفه ای شما برای 
هميشه در ذهن مخاطب باقی خواهد ماند و اين امر زمينه مراجعه مجدد 
را ايجاد می كند. درواقع هيچ گونه از تكنيک های ايجاد فش��ار برای خريد، 
نتيجه ای را خصوصا در درازمدت به همراه نداشته و الزم است تا وقت خود 

را برای آنها تلف نكنيد. 
7-دلسوز باشید 

علی رغم باور بس��ياری از افراد، فروشندگی به معنای فريب افراد نبوده و 
تنها به اين امر اشاره دارد كه شما بهترين معرف محصول باشيد. به همين 
خاطر ضروری است تا كامال دلسوزانه رفتار كرده و خود را به جای مشتری 
قرار دهيد. اين اقدام ش��ما زمينه ايجاد ارتباط دوستانه را به همراه خواهد 
داش��ت. به همين خاطر نيز ضروری است تا از اين مورد به خوبی استفاده 
كنيد. نكته ديگری كه بايد به آن توجه داش��ته باش��يد اين است كه يک 
فروشنده حرفه ای، هيچ گاه خود را درگير محصوالت بی كيفيت نخواهد كرد. 
درواقع شما نبايد به بهانه كسب سود بيشتر، سابقه خود را خدشه دار كنيد. 

8-از قدرت اینترنت غافل نشوید 
امروزه ديگر نمی توان بدون توجه به اينترنت در زمينه بازاريابی و فروش 
موفقيتی را به دس��ت آورد. به همين خاطر ش��ما بايد اطالعات كافی را در 
اين زمينه داشته و با شبكه-های اجتماعی ميانه خوبی را داشته باشيد. در 
نهايت برخی از نكات نظير اصول سئو، به افزايش تاثير اقدامات شما منجر 
خواهد ش��د. اين نكته را هرگز فراموش نكنيد كه در حال حاضر، بازاريابی 

اينترنتی در صدر تمامی روش ها قرار دارد. 
9-مهارت های اجتماعی را بیاموزید 

اين امر كه چگونه با افراد ارتباطی خوب را داشته باشيد، اصلی است كه 
از آن تحت عنوان مهارت های اجتماعی ياد می شود. در اين رابطه فراموش 
نكنيد كه حتی زبان بدن نيز تاثيرگذار خواهد بود. به همين خاطر ضروری 
است تا ش��ما با اصول و راهكارهای موجود در اين رابطه آشنايی كاملی را 
داشته باشيد. خوش��بختانه امروزه روش های آموزشی بسيار متنوع شده و 
ش��ما حتی می توانيد تنها از طريق تلفن همراه خ��ود، يک دوره آنالين را 
گذران��ده و يا مقاالت مرتبط با اين موض��وع را مورد مطالعه قرار دهيد. به 

همين خاطر كسب مهارت در اين زمينه ابدا هزينه بر نخواهد بود. 
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پیشنهادی که مشتریان نمی توانند رد کنند
رازهای طراحی پیشنهاد بازاریابی جذاب

بازاريابی در دنيای كنونی دشواری های خاص خود را دارد. بسياری از برندها 
علی رغ��م آگاهی از اهميت بازاريابی در عمل عملك��رد چندان خوبی بر جای 
نمی گذارند. اين مشكل ناش��ی از اشتباهات و نكات بسيار زيادی است. يكی از 
نكات مهم در زمينه بازاريابی ارائه پيش��نهادی جذاب برای مشتريان است. در 
حقيقت مشتريان نبايد توانايی رد پيشنهادات تيم بازاريابی ما را داشته باشند. 
فقط در اين صورت شانس ما برای جلب نظر مشتريان به طور قابل مالحظه ای 
افزايش خواهد يافت. اغلب برندها در تالش برای جلب نظر مش��تريان اقدام به 
ارائه برخی از محصوالت يا خدمات شان به طور رايگان برای مدت زمانی محدود 
می كنن��د. به اي��ن ترتيب كيفيت توليدات و خدمات برن��د ما به طور عينی به 
مش��تريان ثابت خواهد ش��د. بس��ياری از برندهای فروش در زمان رونمايی از 

محصوالت نوآورانه شان اقدام به استفاده از اين استراتژی جذاب كرده اند. 
هدف اصلی از ارائه پيش��نهاد در زمينه بازاريابی كاهش فاصله ای مهم در 
ذهن مخاطب است. خريدار هميشه دوگانه »آيا بايد اين محصول را بخرم« 
و »بل��ه، من بايد اين محص��ول را خريداری كن��م« را دارد. برندهای موفق 
هميشه به مشتريان برای برتری دادن به بخش دوم دوگانه ذهنی شان كمک 
می كنند. برندهای معمولی نيز بدون آگاهی از چنين دوگانه ای به فعاليت و 

احتماال شكست در زمينه بازاريابی ادامه خواهند داد. 
من براس��اس تجربه طوالن��ی ام در زمينه بازاريابی بس��ياری از برندها، به 
وي��ژه در حوزه خرده فروش��ی و ف��روش آنالين را بی اط��الع از ضرورت ارائه 
پيش��نهادهای جذاب به مش��تريان ارزيابی می كنم. اين امر مش��كل بسيار 
مهمی محس��وب می شود. عدم شناخت كافی از مش��تريان در ميان برندها 
ب��ه اين س��ادگی ها قابل حل و فصل نيس��ت. همه م��ا در زمينه جلب نظر 
مخاطب نسبت به تاثير ارائه محصوالت يا خدمات رايگان آگاهی داريم. نكته 
مهم در اين ميان عدم كفايت برچس��ب بازاريابی »رايگان« برای جلب نظر 
مخاطب كنونی است. امروزه استفاده از المان های رايگان در ميان برندها به 
ش��دت افزايش پيدا كرده است. همچنين عملكرد نامناسب برندها در زمينه 
سوءاس��تفاده از اعتماد مشتريان باعث شكاكيت هرچه بيشتر خريدار نسبت 
به پيشنهادهای به ظاهر رايگان برندها شده است بنابراين ما نيازمند اقدامی 

فراتر از برچسب بازاريابی »رايگان« هستيم. 
بی تردي��د م��ا بايد عمل��ی فوری و دقيق ب��رای بهبود وضعي��ت بازاريابی 
برندمان انجام دهيم. ناتوانی در زمينه فروش محصوالت به معنای شكس��ت 
دي��ر ي��ا زود برندمان اس��ت. در اين زمين��ه توجه به نكات ذي��ل برای ارائه 

پيشنهادهای هرچه جذاب تر بازاريابی ضروری خواهد بود:
1. پيش��نهاد بازارياب��ی فقط برای اطالع رس��انی در زمين��ه وجود برخی 
تخفيف ه��ا يا ارائه محصوالت رايگان نيس��ت. پيش��نهاد بازاريابی تركيبی از 
قيمت مناس��ب، تاكيد بر روی كيفيت محصول و خدمات جانبی برجس��ته 
اس��ت. ايراد اصل��ی اغلب برندها تاكيد صرف بر روی تخفيف هرچه بيش��تر 
است. به اين ترتيب مشتريان انگيزه كافی برای خريد را پيدا نخواهند كرد. 
2. بخش��ی از پيش��نهاد بازاريابی مربوط به چگونگی پس گرفتن محصول 
از س��وی فروشنده است. شايد مش��تريان به هر دليلی از خريدشان پشيمان 
ش��وند. همچني��ن در صورت بروز مش��كلی ب��رای محص��ول موردنظر بايد 
گارانتی های الزم وجود داش��ته باش��د. در غير اين صورت برند ما ش��هرت 
منفی در زمينه خدمات پس از فروش در بازار پيدا خواهد كرد. آيا برند شما 
محصوالت خراب را پس می گيرد؟ اگر پاسخ شما به اين پرسش منفی است، 

مشكالت بسيار زيادی در زمينه خدمات پس از فروش داريد. 
3. پيش��نهاد ما درس��ت به اندازه كيفيت و برتری محص��ول موردنظر بايد 
حرفه ای طراحی ش��ود. نماي��ش محصول در بهترين وضعي��ت و بيان تمام 
جزيي��ات اهميت بس��يار باالي��ی دارد. اگر م��ا به طور درس��ت ويژگی های 
محصول مان را بيان نكنيم، امكان كسب موفقيت نخواهيم داشت. نكته مهم 
در اينجا ايجاد فرآيندی ويژه برای بازاريابی محصوالت از سوی برند ماست. 
اگر ما مانند ديگر برندها كليش��ه ای عمل كنيم، به ندرت توانايی جلب نظر 

مخاطب هدف را خواهيم داشت. 
4. نظرات مشتريان درباره محصوالت و پيشنهادهای بازاريابی ما نقش مهمی 
در بهبود وضعيت مان خواهد داشت. اغلب برندهای بزرگ به طور مداوم نظرات 
كاربران درباره محصوالت ش��ان در خرده فروش��ی های آنالين ب��زرگ را دنبال 
می كنند. اين امر به آنها در زمينه بهبود وضعيت محصوالت شان كمک شايانی 
خواهد كرد. همچنين مش��تريان به طور معم��ول تمايل به ثبت نظر در بخش 
خدمات پس از فروش دارند. اگر ميانگين رضايت مشتريان از خدمات ما پايين 

باشد، بايد نسبت به بهبود خدمات مان اقدام فوری انجام دهيم. 
5. آزمايش يک پيش��نهاد بازاريابی پيش از ارائه رسمی اش اهميت بسيار 
زي��ادی دارد. اي��راد برخی از برنده��ا عدم توجه به يافتن اي��رادات احتمالی 
پيش��نهاد بازاريابی اس��ت. به اين ترتيب احتمال ب��روز خطاهای فراوان در 
فرآيند تهيه و انتش��ار پيش��نهاد افزاي��ش خواهد يافت. وقتی ما پيش��نهاد 
بازاريابی مان را مورد بررس��ی دقيق قرار می دهيم، فرصت كافی برای افزودن 
نكات ارزش��مند و حذف برخی زوائد را خواهيم داش��ت. يكی از نكات مهم 
در زمينه ارزيابی پيش��نهاد بازاريابی توجه ب��ه نحوه تاثيرگذاری آن بر روی 
زندگی روزمره مش��تريان اس��ت. اين امر اهميت بس��يار زيادی دارد. ما بايد 
هميش��ه تاثير محصوالت يا پيشنهادات بازاريابی مان بر روی زندگی روزمره 
مشتريان را مدنظر قرار دهيم. در غير اين صورت پيشنهادمان جذابيت الزم 
برای مش��تريان را نخواهد داشت. ايراد اصلی بس��ياری از برندها بی توجهی 
به ارتباط ميان پيش��نهاد بازاريابی ش��ان با نيازها و زندگی روزمره مشتريان 
اس��ت. به اين ترتيب واكنش خنثی مشتريان به چنين پيشنهادهايی امری 

طبيعی خواهد بود. 
6. در نهايت پيشنهاد بازاريابی ما بايد كامال منحصر به فرد باشد. هرگز از 
كليش��ه های رايج يا شيوه تاثيرگذاری ساير برندها بر روی مشتريان استفاده 
نكني��د. اين امر اصالت و اعتبار برند ما را خدش��ه دار خواهد كرد. همچنين 
پيش��نهاد ما بايد س��اده و ب��دون ايجاد ابهام برای مش��تريان باش��د. گاهی 
اوقات مش��تريان به دليل عدم آگاهی درست از پيشنهاد دقيق برندها بدان 
بی توجهی می كنند بنابراين هرچه پيشنهاد ما ساده و روشن تر باشد، شانس 

بيشتری برای جلب نظر مخاطب هدف خواهد داشت. 
يكی از بهتري��ن عملكردها در زمينه ارائه پيش��نهادهای بازاريابی جذاب 
به مش��تريان مربوط ب��ه يک رس��توران نزديک محل زندگی ام اس��ت. اين 
رس��توران با يک تابلوی بسيار س��اده پيامی به شرح ذيل را نمايش می دهد: 
»آي��ا می خواهيم پس از هر چهار بار خريد غذا از رس��توران ما از 50درصد 
تخفيف تا س��قف 20 دالر بهره مند شويد؟« پيام اين پيشنهاد بسيار ساده و 
روشن است. به اين ترتيب در صورت چهار بار خريد از غذاهای اين رستوران 
امكان بهره مندی از تخفيف 50درصدی برای مش��تريان فراهم خواهد ش��د. 

پيشنهادهای بازاريابی ما نيز بايد به همين اندازه ساده و روشن باشد. 
mytotalretail :منبع
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7 عادت اشتباه مدیران که کسب وکار آنها را 
به چالش می کشد

برای موفقيت در كسب و كار خود بايد به اعضای تيم تان انگيزه و 
ان��رژی دهيد تا بتوانند وظايف خود را به خوبی انجام دهند. معموالً 
مديران هفت عادت نادرست دارند كه باعث می شود روحيه و انگيزه 

كارمندان شان تضعيف شود. 
هر ف��ردی كه به عنوان كارمند مش��غول به كار باش��د به خوبی 
می دان��د بی انگيزگی رئيس چگونه می توان��د روی عملكرد او تأثير 
بگذارد. مديران كسب وكار بايد به دنبال رفع اشكال باشند و ببينند 
منبع اين حس ناخوش��ايند چيس��ت تا برای رف��ع آن اقدام كنند. 
خيلی از آنها فكر می كنند كارش��ان هيچ ايرادی نداش��ته و نياز به 
تغيير هم ندارند، اما بيش��تر آنها به دنب��ال راهكارهايی برای بهبود 
و تغييرك��ردن هس��تند. در ادام��ه هفت عادت نادرس��ت را معرفی 
می كني��م كه به مديران امكان می دهد اين عادت ها را كنار بگذارند 

و به اعضای تيم خود انگيزه بيشتری دهند.
مشکالت بزرگ را به مسائل جزئی تر تقسیم نمی کنید

خيلی از كارمندان دوس��ت ندارند با آنها همانند بچه ها رفتار شود 
و در مواجه��ه با مش��كالت بزرگ، انگيزه  بيش��تری برای كار كردن 
خواهند داش��ت. پس ت��ا جای ممكن كارمندان خ��ود را در جريان 
مشكالت و مسائل كاری قرار دهيد تا با انگيزه باال كارشان را انجام 

دهند.
از »چرا« استفاده نمی کنند و روی »چگونه« تکیه دارند

هيچ كارمندی دوست ندارد همانند روبات با او برخورد شود، تنها 
روبات ها هس��تند كه بدون نياز به »چ��را« و تنها با »چگونه« انجام 
دادن كارها برنامه نويس��ی می شوند. گاهی مديران دليل انجام كارها 
را ب��رای كارمن��دان خود توضيح نمی دهند، زيرا يا خودش��ان دليل 

اصلی آن را نمی دانند و يا از سؤال و انتقاد كارمندان واهمه دارند.
اهمیت سؤال کردن را نادیده می گیرند

مديران موفق ذهنيت مثبتی نس��بت به س��ؤال پرسيدن دارند و 
هم��واره از كارمن��دان می خواهند ايده و نظرات خ��ود را با آنها در 
ميان بگذارند. رهبران بزرگ همواره به دنبال ياد گرفتن هس��تند و 
معتقدند با صحبت كردن چيز جديدی ياد نمی گيرند. پس آنها بايد 

گوش دادن را تمرين كنند تا قدرت يادگيری خود را باال ببرند.
بعد از واگذارکردن وظایف، پروژه را دنبال نمی کنند

مدي��ران موف��ق می دانند ك��ه پروژه ها و وظايف جدي��د را بايد با 
س��رعت معقول به كارمندان واگذار كرد. آنها بعد از مشخص ش��دن 
مس��ئوليت ها اعضای تي��م را به حال خود نمی گذارن��د، قبل از آن 
مطمئن هس��تند هيچ سؤالی بی پاس��خ نمانده و به تمام منابع برای 
دس��تيابی به اهداف دسترس��ی دارند. ش��ايد در ابتدای پروژه زمان 
بيشتری صرف ش��ود، اما در آينده در وقت اعضای تيم صرفه جويی 

می شود.
کارمندانی را وارد پروژه می کنند که توانایی کمتری نسبت به 

خودشان دارند
رهب��ران ضعيف همواره به دنبال اس��تخدام افرادی هس��تند كه 
مهارت های كمتری نسبت به خودشان دارند، اما افرادی كه توانايی 
و مه��ارت كمتری دارند، ب��ه آموزش و مديري��ت نيازمندند و تمام 
توانايی ه��ای مدير به چالش كش��يده نمی ش��ود. وقت��ی كارمندان 
باهوش ت��ر از خودت��ان را اس��تخدام می كنيد، آنها انگي��زه دارند تا 
مهارت های ش��ما را به عنوان رهبر كس��ب وكار به چالش بكش��ند. 
پس هم خودتان از اين موضوع س��ود برده و هم كس��ب وكارتان به 

سوددهی می رسد.
از راه دور و غیرمستقیم با کارمندان رابطه دارند

ايجاد ارتباط از راه دور سبب می شود كارمندان به جای اطمينان 
از انتظارات��ی كه از آنها می رود، ب��ه دنبال حدس و گمان ها بروند و 
انگيزه شان را از دست دهند. وقتی كارمندان دقيقا بدانند رئيس چه 
انتظاری از آنها دارد، انگيزه  بيش��تری خواهند داش��ت. پس ارتباط 
مستقيم و غيررسمی تأثير بسزايی روی موفقيت كسب وكار خواهد 

داشت.
دائماً به دنبال بازخوردهای منفی هستید

هيچ كارمندی نمی خواهد مديرش تنها در زمانی كه بازخوردهای 
منفی می گيرد در ش��ركت حضور پيدا كند. بهترين مديران كسانی 
هس��تند كه به طور منظم، با كارمندان خود در ارتباط هستند؛ چه 
در ش��رايط ايده آل و چ��ه در زمان بروز مش��كالت و چالش ها. اين 
مديران همواره موفقيت های كوچک را جش��ن می گيرند و بيشتر از 
اينكه به دنبال بازخوردهای منفی باش��ند، در تالشند به كارمندان 

انرژی مثبت دهند.
وقتی بازخوردهای منفی بيش��تر از بازخوردهای مثبت تان باشد، 
قطعا كارمندان خيلی زودتر می خواهند از شركت شما خارج شوند. 
پس اگر به دنبال كس��ب وكاری موفق هستيد، نگاهی به عادت های 

خود بيندازد و تالش كنيد شخصيت تان را تغيير دهيد.
INC/ucan : منبع
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صحبت از افزايش س��ود كسب و كارهای كوچک جذابيت های بسيار 
زيادی دارد. هدف همه افراد از فعاليت در دنيای كس��ب و كار كس��ب 
س��ود و درآمد اس��ت. حال اگر ميزان درآمد ما بيشتر شود، رضايت مان 
از فعاليت و كس��ب و كارمان نيز افزايش خواهد يافت. وقتی از افزايش 
س��ود ش��ركت  صحبت می كنيم، ب��ه طور كلی دو راه��كار مدنظر قرار 
می گي��رد: نخس��ت افزايش فروش محصوالت و خدمات ش��ركت و دوم 
كاهش هزينه ه��ای جاری و غير ضروری. هر دو ش��يوه های فوق نقش 

مهمی در افزايش درآمد نهايی شركت ها بازی می كند. 
اگر كس��ب و كارهای كوچک در تالش برای بقا در بازار هستند، بايد 
به افزايش س��ود به عنوان راهكاری ضروری توجه داشته باشند. امروزه 
برنده��ای بزرگ و بين المللی بس��يار زيادی وجود دارن��د. اين امر توان 
رقابت برندهای كوچک تر را تا حد زيادی كاهش می دهد. يكی از نكات 
مهم در زمينه افزايش س��ود تحقق آن به صورت غيرمس��تقيم است. به 
اين ترتيب م��ا در عمل بايد اقداماتی برای بهبود عملكرد برندمان و در 
نتيجه افزايش س��ود نهايی انجام دهيم. برخی از مديران در تالش برای 
افزايش س��ود نهايی شركت ش��ان نحوه انجام امور از س��وی بخش های 
مختلف را تغيير می دهد. در طول تاريخ كسب و كار بسياری از برندها با 
استفاده از همين تغييرات موفق به توليد محصوالت تازه و نوآوری های 

ارزشمند شده اند. 
من در اين مقاله پيرامون راهكارهای مختلف برای افزايش سود نهايی 
كس��ب و كارهای كوچک صحبت خواهم ك��رد. نكته مهم در اين ميان 
توجه به راهكارهای بس��يار س��اده و قابل اس��تفاده از كسب و كارهای 

مختلف است. 
1. تغییر نحوه فعالیت شرکت

بس��ياری از شركت ها سال های سال نسبت به فعاليت براساس الگوی 
اوليه ش��ان ثابت قدم می مانند. اين امر در دنيای كس��ب و كار هيچ گونه 
مزيتی محسوب نمی ش��ود. گاهی اوقات ما نيازمند تغيير نحوه فعاليت 
برندمان به منظور جلب توجه بيش��تر مخاطب هدف و در نهايت فروش 
بيشتر هستيم. همچنين در بسياری از موارد استفاده از شيوه های تازه تر 
در فعالي��ت برندمان موجب كاهش هزينه های جاری می ش��ود. اين امر 
در م��ورد كاربرد ه��وش مصنوعی در زمينه مديري��ت اكانت  برندها در 
شبكه های اجتماعی به طور ملموسی قابل مشاهده است. برندها تا پيش 
از اي��ن ب��رای مديريت اكانت های خود از ني��روی كار حرفه ای و متعدد 
اس��تفاده می كردند. اين ام��ر موجب افزايش هزينه ه��ای جاری برندها 
می ش��د، با اين حال اكنون پلتفرم های مديريتی دارای هوش مصنوعی 
به طور هوش��مند و بدون نياز به نظارت مس��تقيم نيروی انس��انی تمام 

كارها را در عين سادگی انجام می دهند. 
اگر شما در زمينه كسب و كار دارای محصوالت مختلفی هستيد، بايد 
نس��بت به توليد محصوالت تازه برای تكميل ساير توليدات فعلی اقدام 
كنيد. اين امر انگيزه مش��تريان برای خريد را افزايش می دهد. به عنوان 
مث��ال، اگر در زمينه توليد جوراب و دس��تكش فعالي��ت داريد، افزودن 
كاله ه��ای باكيفيت به خط توليد نقش مهمی در تكميل هرچه بيش��تر 
مجموعه محصوالت خواهد داشت. اين امر اهميت بسيار زيادی در نگاه 

مش��تريان دارد. اغلب مردم عالقه مند به اس��تفاده از محصوالت ست و 
يكدس��ت هستند بنابراين پاسخگويی مناس��ب ما به اين نياز مشتريان 

ضروری خواهد بود. 
افزايش س��ودآوری شركت هميشه با راهكارهای آشكار و واضح برای 
همگان اتف��اق نمی افتد. ارائ��ه كوپن های تخفيف و راه اندازی باش��گاه 
مش��تريان اهميت بسيار زيادی دارد. اين امر نوعی احساس ارزشمندی 
برای مشتريان ما ايجاد خواهد كرد. به اين ترتيب ما توانايی تاثيرگذاری 
مطلوب بر روی مخاطب هدف را به دست خواهيم آورد. وقتی مشتريان 
با تخفيف های بيش��تر مواجه باش��ند، انگيزه ش��ان برای خريد بيش��تر 
می شود. اغلب برندها در صورت استفاده درست از اين تكنيک موفق به 

كسب سود فراوان می شوند. 
برنده��ای بزرگ هميش��ه بخش قابل توجهی از سودش��ان ناش��ی از 
مشتريان ثابت است. راه اندازی باشگاه مشتريان و ارائه تخفيف های قابل 
توجه به اين دس��ته از خريدارها اهميت بس��يار زيادی در فروش هرچه 

بيشتر محصوالت ما خواهد داشت. 
اگر در زمينه مديريت ش��ركت يا در بخش ه��ای مختلف آن نيازمند 
خدمات مقطعی هستيد، به جای استخدام كارمندان اقدام به استفاده از 
كارآفرينان مستقل در مواقع ضروری كنيد. به اين ترتيب ديگر نيازی به 
اس��تخدام نيروی كار گسترده نيز نخواهد بود. اشتباه بسياری از برندها 
تالش برای اس��تفاده از نيروی كار هرچه بيش��تر اس��ت. به اين ترتيب 

هزينه های جاری شركت به طور قابل توجهی افزايش می يابد. 
2. کاهش هزینه های مدیریتی

يكی ديگر از راهكارهای افزايش سود نهايی شركت تالش برای كاهش 
هزينه های مديريتی اس��ت. در اين زمينه ما نيازمند مديريت كارمندان 
و بخش های مختلف ش��ركت به طور شخصی و مستقيم خواهيم بود. به 
اين ترتيب ديگر نيازی به همكاری با مديران ميان رده و پرداخت حقوق 

قابل توجهی به آنها نخواهد بود. 
بدون ترديد تالش برای مديريت يكپارچه و مس��تقيم تمام كارمندان 
كار دش��واری خواه��د ب��ود. اين امر به ط��ور طبيعی از عه��ده يک نفر 
خارج اس��ت. توصيه من در اين بخش استفاده از سيستم های هوشمند 
مديريتی اس��ت. اين ابزارها به عنوان دس��تيارهای هوش��مند به ما در 
زمينه مديريت كس��ب و كار و تيم های كارمندان كمک خواهد كرد. به 
اي��ن ترتيب ما با هزينه كمتر موفق به مديريت مس��تقيم و تا حدودی 

راحت تر كارمندان خواهيم شد. 
خوش��بختانه امروزه آژانس های مش��اوره و مديريتی بسيار زيادی در 
سراس��ر دنيا وجود دارد. اس��تفاده از خدمات اين آژانس ها نقش مهمی 
در بهب��ود وضعيت فعاليت ش��ركت ها دارد. در هر مرحله ای از كس��ب 
و كار در ص��ورت ني��از با ش��ركت های موردنظر مش��اوره كنيد. اين امر 
راهكاره��ای ت��ازه ای پيش روی ما ق��رار می دهد. ما ب��ه عنوان صاحب 
يک ش��ركت از زاويه شخصی به فعاليت برندمان نگاه می كنيم. اين امر 
اهميت بس��يار زيادی در زمينه مديريت كس��ب و كار دارد. ما هميشه 
نيازمن��د ديدگاه ه��ای مختلف و متفاوت برای مديريت بهينه كس��ب و 
كارمان هستيم. همكاری با آژانس های مديريتی نقش مهمی در كاهش 
هزينه ه��ای مديريت ش��ركت در عين كس��ب ديدگاه های ت��ازه دارد. 
همچنين اس��تفاده از نظرات كارمندان نيز امكان های تازه ای در اختيار 

ما قرار می دهد. 

3. سرمایه گذاری بیشتر بر روی بازاریابی
وقتی صحبت از كس��ب و كارهای كوچک می ش��ود، به طور معمول 
بودج��ه كافی در اختيار آنها برای طراح��ی كمپين های بزرگ بازاريابی 
وج��ود ندارد. خوش��بختانه ام��روزه ب��رای بازاريابی تاثيرگ��ذار نياز به 
س��رمايه گذاری هنگفت نيست. اكنون ايده های جذاب حرف نخست در 
حوزه بازاريابی را می زنند. به اين ترتيب حتی با سرمايه گذاری اندک در 

حوزه بازاريابی نيز امكان كسب موفقيت وجود خواهد داشت. 
توصيه من در اين بخش كامال مش��خص اس��ت. وقتی بازاريابی بهتر 
تاثي��ر مهمی بر روی افزايش فروش برندها دارد، بايد اندكی بيش��تر به 
بودج��ه اين بخش توج��ه كنيم. اين امر به معنای عدم توجه به س��اير 
بخش ها به طور يكس��ان نيس��ت، بلكه بيانگر ضرورت ن��گاه دقيق تر به 

حوزه بازاريابی برای كسب نتايج بهتر است. 
حضور در شبكه های اجتماعی محبوب نظير اينستاگرام و فيس بوک 
اهميت بس��يار زيادی دارد. اغلب برندها در اين زمينه فعاليت مناسبی 
ن��دارد. اين امر در مورد كس��ب و كارهای كوچ��ک به طور جدی تری 
 B2B بايد مدنظر قرار گيرد. همچنين اگر در زمينه كس��ب و كارهای
فعالي��ت داريد، به جای حضور در ش��بكه های اجتماع��ی معمولی به 
فكر ثبت نام در لينكدين باش��يد. لينكدين به عنوان ش��بكه اجتماعی 
مخصوص كارآفرينان نقش مهمی در بهبود جايگاه برندمان در دنيای 
كس��ب و كار خواهد داش��ت. به اين ترتيب با سرمايه گذاری اندک در 
حوزه كسب و كار احتمال كسب نتايج بهتر از سوی ما افزايش خواهد 

يافت. 
4. ایجاد تعادل در تراز مالی

ايجاد تع��ادل در تراز مالی برای فعاليت مناس��ب هر برندی ضروری 
اس��ت. متاس��فانه اغلب برندها در هنگام س��رمايه  گذاری بر روی حوزه 
بازارياب��ی يا تبليغات توجه كافی به اين مس��ئله ندارند. به همين خاطر 
اغل��ب در آينده با مش��كالت مالی گس��ترده مواجه می ش��وند. امروزه 
اس��تفاده از حسابدار حرفه ای در كنار تيم شركت ضرورت دارد. در غير 
اين صورت ما خودمان بايد به فكر حسابرسی بخش های مختلف كسب 

و كارمان باشيم. 
خوشبختانه امروزه خدمات بسيار زيادی در زمينه آموزش حسابرسی 
كس��ب و كار ارائه می ش��ود. به اين ترتيب در صورت نياز با مراجعه به 
يكی از آموزشگاه های معتبر در اين زمينه امكان يادگيری نكات مختلف 

فراهم خواهد شد. 
برخی از برندها در زمينه ايجاد تراز مالی مثبت فقط به عدم ضرردهی 
شركت توجه دارند. نكته مهم در اين ميان توجه به افزايش مداوم سود 
شركت است. اگر ش��ركتی در بلندمدت سود بيشتری كسب نكند، اين 

امر در تراز مالی اش تاثيرگذار خواهد بود. 
جمع بندی

توسعه كس��ب و كارهای كوچک با چالش های بس��يار زيادی مواجه 
اس��ت. هدف اصلی من در اين مقاله بررس��ی برخی از راهكارهای ساده 
برای افزايش س��ودآوری ش��ركت ها بود. امروزه اغلب شركت ها، به ويژه 
كس��ب و كارهای كوچک، با مش��كالت مالی گسترده ای مواجه هستند 
بنابراين استفاده از راهكارهای مختلف برای افزايش سودآوری و به تبع 

آن بهبود وضعيت مالی اهميت بسيار زيادی دارد. 
noobpreneur :منبع

افزایش سود کسب و کارهای کوچک با تکنیک های ساده

چگونه کسب و کار سودآوری داشته باشیم؟
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پیام تسلیت مدیرعامل شركت توزیع برق در پی درگذشت حضرت آیت 
اهلل العظمی طبرسی

اناهلل واناالیه راجعون
*اذا مات العالم ثلم فی االسالم ثلمه السیدها شیء*

زمانی که عالم دانا و متعهد از این جهان عروج مینماید ثلمه ای جبران ناپذیر بر دین وارد میگردد.
با قلبی آکنده از اندوه؛ پرواز ملکوتی عارفی مجاهد؛ مجاهدی فی سبیل اهلل؛ پناه مردم؛ نماینده سختکوش ولی فقیه در استان 
دالورخیز مازندران، جنت مکان، خلد آشیان، مرحوم حضرت آیت اهلل طبرسی)ره( که عمر پربرکتش را جهادگونه و بدون چشم 
داشت در ادوار مختلف از دوران خفقان ستم شاهی، و دوران پیروزی انقالب اسالمی، و سپس در سنگر پرشکوه و پرتعهد امامت 
جمعه استان مازندران همراه با صیانت از منویات رهبر کبیر انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و پشتیبان معنوی سپاهیان لشگر صف شکن 25 کربال 
در دوران دفاع مقدس و در تمامی این ادوار سعی در ترویج اسالم ناب محمدی )ص( از هیچگونه تالشی دریغ نورزیدند و با وجود کهولت سن و بیماری هرگز از این تعهد 
سرباز نزد و اینک دعوت حق را لبیک گفت، اینجانب این ضایعه بزرگ را به محضر بقیه اهلل االعظم ارواحنا فدا و پیشگاه رهبر معظم انقالب، بیت معزز و محترم ایشان و 
مردم همیشه در صحنه و والیتمدار مازندران تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه احدیت برای آن عزیز سفر کرده رحمت واسعه و خانواده محترمشان صبری انقالبی؛ 

پایداری و سالمتی توام با بردباری مسالت می نمایم. من اهلل عافیه

به مناسبت دهه مبارک فجر؛
بازدید فرماندار خمین از شعبه تامین اجتماعی این شهرستان 

 اراک – مینو رســتمی : به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی، طهرانی، فرماندار شهرستان 
خمین به همراه مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی پس از دیدار در محل فرمانداری این شهرستان،  از شعبه شهرستان 
بازدید به عمل آوردند. در دیداری که به مناســبت دهه مبارک فجر انجام گردید، محمدرضا بیدهندی، ضمن تقدیر از تعامل 
فرماندار شهرستان با سازمان تامین اجتماعی گفت: همراهی و حمایت مدیران استانی و شهرستانی در راستای اصل سه جانبه 
گرایی اســت و این تعامالت خدمت رسانی را به جامعه هدف سازمان تسهیل می کند. وی افزود شهرستان خمین که زادگاه 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی است، شایسته بهترین خدمات است و گام برداشتن در مسیر خدمت رسانی به مردم، که همواره 
یکی از اهداف واالی انقالب اسالمی بوده و هست، با یاری همگان میسر خواهد شد. طهرانی نیز ضمن تبریک ایام ا... دهه مبارک فجر و تقدیر از خدمت رسانی به مردم عزیز 
گفت: یکی از بهترین دستگاههای اجرایی شهرستان، تامین اجتماعی است و ما از نزدیدک شاهد فعالیت بی دریغ مجموعه تامین اجتماعی در استان و شهرستان هستیم. 
وی افزود: با گذشت چهل و یک سال پر افتخار از پیروزی انقالب، امروز شاهد خدمات گسترده سازمان تامین اجتماعی در کشور هستیم. فرماندار شهرستان خمین اشاره 
کرد: گسترش خدمات نظام رفاه و تامین اجتماعی در کشور بارز ترین مصداق اجرای عدالت در کشور است و از این مسیر به بهترین نحو می توان کرامت انسانی هموطنان 
را حفظ کرد. طهرانی همچنین گفت: شهرستان خمین به لحاظ ساختار اقتصادی دارای دوبخش اصلی صنعت و بازرگانی در سطح خرد است که بخش واحدهای خرد 
اقتصادی نیازمند پوشش بیمه ای بیشتری است و نیاز است که چتر حمایتی بیمه ها به خصوص تامین اجتماعی هر چه بیشتر از پیش گسترده شود. شاین ذکر است 

شهرستان خمین دارای 53 هزار و 350 نفر بیمه شده است که این تعداد ضریب پوشش 54 درصدی از جمعیت شهرستان را شامل شده است.

درنشست خبری مدیر كل با اصحاب رسانه شاهرودمطرح شد؛
ایجاد تشکل حرفه ای برای احقاق حقوق رسانه های شاهرود ضروری است

شاهرود_ حسین بابامحمدی:مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان گفت: برای احقاق حقوق رسانه های موجود 
در شهرستان شاهرود ، ایجاد یک تشکل حرفه ای با حضور خبرنگاران این منطقه الزامی است. حجت االسالم علی اصغر فضیلت 
در گفت و گوی خبری در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شاهرود افزود : پیشنهاد می شود از طریق کمیسیون ماده ۱0 
احزاب درخواست ایجاد این تشکل داده شود ، از آنجا که این شهرستان دارای فرمانداری ویژه است ، می تواند کار ثبت آن را 
هم انجام دهد.حجت االسالم والمسلمین فضیلت هدف از ایجاد چنین تشکلی را شناسنامه دار و رسمی شدن فعالیت آن خواند 
و گفت: فعالیت چنین تشکلی از سوی هیچ مرجع قانونی نمی تواند محل ایراد باشد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سمنان 
هم می تواند از آن حمایت کند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی سمنان با بیان این که گفتمان سازی رسانه ای در شاهرود هنوز شکل نگرفته ، افزود : این امر موجب 
شده تا برخی رسانه ها در گرفتن آگهی، دستگاه های اجرایی را دور بزنند، موضوع مشکل آگهی ها در شاهرود در شورای اطالع رسانی و اداری استان  مطرح خواهد شد، 
خبرنگاران هم برای گفتمان سازی این موضوع کمک کنند.حجت االسالم والمسلمین فضیلت جذب آگهی در مطبوعات محلی را سیاست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان سمنان خواند و گفت:  روزنامه های سراسری شرایط بهتری برای جذب آگهی دارند، دستگاه های اجرایی براساس قانون می توانند آگهی هایشان را در سامانه معامالت 
دولتی بارگذاری کنند که البته این امر اختیاری بوده و الزام آور نیست.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی سمنان با بیان این که برغم گستردگی کار در فضای مجازی و 
نشریات محلی ، این اداره کل فقط یک کارشناس رسانه دارد، افزود: از اصحاب رسانه انتظار می رود تذکراتشان را به صورت نامه به مدیرکل یا بازرسی این اداره کل ارائه 
دهند. حجت االسالم والمسلمین فضیلت با بیان این که در حوزه فعالیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ۱۶ فعالیت مرتبط با حوزه رسانه است، گفت: اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی سمنان حاضر است به شرط اعالم آمادگی خانه مطبوعات ، انجام این برنامه ها را تفویض کند که یکی از آن ها توزیع آگهی هاست، اما تاکنون از سوی خانه 
مطبوعات چنین درخواستی ارائه نشده است.فضیلت درباره تجلیل از خبرنگاران هم گفت: این اداره کل براساس قانون مکلف است موسسه ها ، اشخاص حقیقی و حقوقی 
را حمایت کند ، و این حمایت شامل کسانی می شود که نشریه یا خبرگزاری را ثبت کرده و حسابرسی ساالنه داشته باشند.مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی استان سمنان 
تنها تشکل ثبت شده در امور رسانه  را خانه مطبوعات استان اعالم کرد و گفت:چنانچه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی بخواهد خدمتی به خبرنگاران بدهد ، این کار 
باید از طریق خانه مطبوعات انجام شود .وی گفت: انتخاب اعضای خانه مطبوعات هم با خود کارکنان نشریه هاست و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نقش نظارتی دارد.
حجت االسالم والمسلمین فضیلت با بیان این که از دوره کاری خانه مطبوعات هفت ماه دیگر باقی مانده ، ادامه داد: اعتباری که برای تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز 
خبرنگاران اختصاص یافته بود به حساب خانه مطبوعات واریز شده است. مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی استان سمنان رقم واریز شده به حساب خانه مطبوعات را 500 

میلیون ریال خواند و گفت: این تشکل وظیفه دارد این رقم را بین خبرنگاران توزیع کند

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان همدان اعالم كرد:
آب دو روستای قپچاق و خیر آباد فاقد هرگونه آلودگی است

همدان – خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان همدان گفت:آب موجود در دو روستای قپچاق و خیر آباد فاقد هر نوع آلودگی فیزیکو 
شــیمیایی است. به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان؛ کمال حسنی ضمن اشاره به آبرسانی سیار به دوروستای خیرآباد و قپچاق از 
روستاهای تابعه شهرستان همدان گفت: این نوع از آبرسانی در فصول سرد سال به هیچ عنوان دلیل بر آلودگی آب موجود در این روستاها نیست و اعالم می کنیم که آب 
موجود در دو روستای مذکور فاقد هرگونه آلودگی شیمیایی و فیزیکی است. وی با بیان اینکه روستای قپچاق با ۱4۱ نفرجمعیت و 50 خانواراز جمله روستاهایی است که 
در حال حاضربه صورت سیارآبرسانی می شود، عنوان کرد:ازآنجایی که در این روستا ذخایرآبهای زیرزمینی در حداقل میزان خود است و امکان حفر چاه وجود نداشته، در 
فصل سرد سال نیز آبرسانی سیار در حال انجام است. حسنی با اذعان به اینکه درقسمت هایی از اراضی روستا که قنات وجود دارد نیزهنوز موفق به حفر چاه نشده ایم، 
بیان کرد: از آنجایی که اهالی روستا ازآب قنات مذکور به منظور آبیاری اراضی کشاورزی استفاده می کنند؛ لذا هنوز توافق الزم به منظور حفر چاه در این اراضی به نتیجه 
نرسیده و درصدد انجام کار هستیم. وی در خصوص آبرسانی سیار به روستای خیرآباد نیز توضیح داد:این روستا با 455 نفر جمعیت در طول دو ماه اخیر با 29تانکربه 
صورت سیار آبرسانی شده که البته دلیل آبرسانی سیار درروستای مذکور نیز شوری آب اعالم شده و هیچگونه آلودگی فیزیکو شیمیایی تاکنون گزارش نشده است. مدیر 
امورآب و فاضالب روستایی شهرستان همدان افزود: باال بودن میزان TDS یا شوری آب در روستای خیرآباد تنها دلیل آبرسانی سیار در شرایط آب و هوایی کنونی است 
که درصورت تامین اعتبارات الزم؛ نصب دســتگاه آب شــیرین کن در دستور کار شرکت می باشد. وی درنهایت بیان کرد: در مجموع در طول دوماهه اخیر 3۶ سرویس 

آبرسانی سیار در دو روستای قپچاق و خیرآباد ثبت شده است.

با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و استاندار قزوین؛
پست ۲۰/۶۳ كیلوولت معلم كالیه به بهره برداری رسید

قزوین – خبرنگار فرصت امروز: در هشتمین روز از دهه مبارک فجر؛با حضور جمالی پور استاندار قزوین و محمد امید 
معاون توســعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهوری ، پست برق 20/۶3 کیلوولت معلم کالیه افتتاح شد. به 
گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ، هدایت اهلل جمالی پور  در آئین افتتاح پست برق 20/۶3 کیلولت معلم کالیه که با 
حضور محمد امید معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهوری و به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک 
فجر برگزار شد، اظهار داشت: رشد و توسعه کشور در ابعاد مختلف پس از انقالب شکوهمند اسالمی در حالی به دست آمده که 
میهن ما در تحریم بوده است. وی با بیان اینکه با وجود تشدید تحریم ها و بی سابقه بودن آنها از ابتدای انقالب تاکنون، با تالش 
های دولت دستاوردهای بزرگی طی سال های اخیر نصیب کشور شده است،اظهار داشت: دولت دکتر روحانی با وجود همه مشکالت و مساله تحریم ها، در خدمت رسانی به 
مردم کارنامه موفقی از خود به جا گذاشته است.  استاندار قزوین، ارتقای بهره وری در بخش های مختلف را از اهداف مهم دولت برشمرد و گفت: دولت فعلی برخالف برخی 
دوره ها که با وجود منابع مالی قابل توجه به این موضوع توجهی نشد، به بهره وری و هزینه کرد مناسب بودجه در محل های تعیین شده توجه ویژه دارد. وی در ادامه بر 
خدمت رسانی هرچه بیشتر مدیران تاکید کرد و اظهار داشت: کسب رضایت مندی مردم باید مهم ترین هدف مدیران باشد چرا که داشتن پست و مقام هیچ ارزش دنیوی 
نداشته بلکه خدمت صادقه به جامعه ذخیره کار ما مدیران خواهد بود. جمالی پور در ادامه با اشاره به اهمیت حق الناس در مبانی دینی اسالم،اظهار داشت: در همین راستا 
صیانت از آرای مردم باید از اولویت های مجریان و دست اندرکاران انتخابات باشد. پست 20/۶3 کیلوولت معلم کالیه در زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع با هزینه 
۱2۷ میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت. این پست برق از خطر ۶3 کیلو ولت دومداره بیدستان - معلم کالیه و رجایی دشت به طول 20 کیلومتر تغذیه می شود.

جلسه كمیته مدیریت بحران شركت گاز استان گیالن برگزار شد 
رشت- مهناز نوبری- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت گفت: بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی از فردا با 
کاهش شدید دمای هوا شاهد بارش باران و برف در سراسر استان خواهیم بود فلذا ضروری است تمام تمهیدات الزم را جهت مواجهه با شرایط سخت پیش بینی نماییم.مهندس 
اکبر بر حضور فیزیکی تمامی رؤسا و کارکنان بصورت شبانه روزی تاکید کرد و اظهار داشت: الزم است کلیه پرسنل شرکت با آمادگی و هوشیاری کامل و نیز در اختیار داشتن 
سیستم های ارتباطی و سایر تجهیزات آماده مواجهه با بحران باشند.وی همچنین همکاری با صدا و سیما و رسانه ها را درجهت اطالع رسانی به مردم و مشترکین درخصوص 
صرفه جویی در مصرف گاز ضروری برشمرد و تصریح کرد:  باید از راه های مختلف نظیر مصاحبه مدیران و کارشناسان شرکت در صدا و سیما، پیام ها و زیرنویس های مصرف 
بهینه، اطالع رسانی پیامکی به مشترکین و .... برای کنترل مصرف گاز در روزهای آتی تالش نماییم.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به دوره های آموزشی برگزار شده 
برای بخش های مختلف جامعه نظیر دهیاران، نیروهای بسیج و .... گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در این زمینه باید از تمام ظرفیت همیاران شرکت گاز جهت پایداری 
جریان گاز مشترکین استفاده نماییم.مهندس اکبر در خاتمه ابراز امیدواری نمود تا با توفیق الهی و با همت همه همکاران، شرکت گاز از این وضعیت نیز به سالمت عبور نماید.

همچنین در این جلسه اعضای کمیته مدیریت بحران گزارشی از وضعیت آمادگی تجهیزات و کارکنان برای مقابله با شرایط جوی پیش رو ارائه کردند.
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: درخواســت نامگذاری معابــر، میادین و خیابان های 
شــهر قم به نام مبارک شهدا در اسرع وقت رســیدگی و در صورت فراهم شدن شرایط 
و زیرســاخت های الزم به سرعت اجرائی می شود. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم 
، مهدی کالنترزاده ضمن گرامیداشــت یاد و نام شهیدان و تالش های مجموعه مدیریت 
شــهری برای بزرگداشت مقام شامخ شهدا، گفت: یکی از اقداماتی که در سال های اخیر 
اهتمام ویژه ای در جهت اجرای آن در مجموعه شــهرداری قم صورت گرفته است، مزین 
شدن معابر، میادین و خیابان های شهر قم با نام مبارک شهدای گرانقدر کشور و به ویژه 
شهر مقدس قم است. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم در خصوص نحوه 
اطالع مجموعه مدیریت شــهری از چگونگی نامگذاری و اختصاص نام شهدا در شوارع و 
خیابان های سطح شهر، گفت: شورای نامگذاری در شهرداری قم نامگذاری اماکن و شوارع 
با نام شهدا را جزء اولویت های خود می داند و در اکثر مواردی که نیاز به نامگذاری وجود 
دارد، از نام شــهدای گرانقدر برای این منظور اســتفاده می گردد. کالنترزاده با اشاره به 
اقدامات انجام شده در این خصوص، گفت: شورای نامگذاری شهرداری قم متشکل از قائم 

مقام شهردار قم، معاون خدمات شهری، تعدادی از اعضاء شورای اسالمی شهر، نمایندگان 
بنیاد شــهید انقالب اسالمی، ســازمان فرهنگی هنری ورزشــی و اداره کل ارتباطات و 
امور بین الملل و به دبیری اداره ارتباطات مردمی به صورت منظم و هفتگی جلســاتی را 
برگزار کرده و در این جلســات درخواست های نامگذاری طبق اعالم مناطق مورد بررسی 

و نامگــذاری قرار گرفته و در مرحله بعد برای تصویب نهایی طبق الیحه ای به شــورای 
اسالمی شهر قم ارسال می گردد. وی ادامه داد: در مرحله بعد و با تصویب اعضای شورای 
اســالمی شهر، نام معبر مورد نظر جهت درج در سامانه های نرم افزاری و مکان نماها ابالغ 
شده و همچنین تابلوهای راهنما توسط سازمان زیباسازی تهیه و نصب می گردد. مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم تماس تلفنی با سامانه ۱3۷ را ساده ترین راه برای 
درخواســت نامگذاری دانست و افزود: شــهروندان گرامی و به ویژه خانواده معزز شهدا و 
ایثارگران در صورت تمایل به اســتفاده از اســامی شهدای گرانقدر در محل زندگی خود 
می توانند ضمن تماس با ســامانه ۱3۷ در جریان چگونگی انجام فرآیند نامگذاری، روند 
بررسی میدانی توسط شهرداری مناطق و انجام اقدامات تکمیلی و ارسال مدارک الزم قرار 
گیرند. کالنترزاده لزوم تکراری نبودن نام معابر را یادآور شد و افزود: براساس تعریفی که 
در سامانه ی نرم افزاری نامگذاری شده است، امکان استفاده از عناوین یکسان برای شوراع، 
خیابان ها و میادنی مختلف وجود ندارد و حتی عبارت مکمل عنوان خیابان نظیر شرقی، 

غربی، شمالی و جنوبی نیز در این سامانه حذف و نام جدید برای آن انتخاب شده است.

اصفهان - قاسم اسد : نشست اخیر کمیســیون معــادن اتاق بازرگانی اصفهان به 
بررســی مشکالت معادن ســنگ آهن و نیاز واحدهای فوالدی اختصاص یافت تا با ارائه 
راهکارهایی مشکالت موجود در زنجیره ارزش فوالد؛ یعنی معدن تا محصول نهایی برطرف 
و در نهایت به تعامل میان معادن و واحدهای فوالدی منجر شود.  به گزارش کمیسیون 
معادن اتاق بازرگانی اصفهان محمد سرجوقیان، معاون معادن سازمان صمت استان در این 
جلسه گفت: متاسفانه بحران تامین سنگ آهن امروز برای واحدهای فوالدی وجود دارد و 
در این راستا گروه اقدام در استانداری اصفهان تشکیل شده تا بتواند بخشی از مشکالت را 
حل کند. وی افزود: حضور 22 بهره بردار و مکتشف در این نشست می تواند به مطرح شدن 
مشکالت و در نهایت ارائه راهکار منجر شود. به گفته سرجوقیان، راهکار برای استفاده از 
سنگ هماتیت نیز وجود دارد و می توان از این ماده معدنی به عنوان ماده اولیه مورد نیاز 
واحدهای فوالدی استفاده کرد. وی تصریح کرد: با توجه به ممنوعیت استان برای خروج 
سنگ آهن، باید چاره ای برای معدنداران اندیشید. همچنین، در کنار این موضوع باید به 
معادن غیرفعال استان نیز تذکر داده شود که در صورت ادامه این موضوع، به سمت سلب 
صالحیت حرکت خواهند کرد. معاون معادن سازمان صمت استان تاکید کرد: بهتر است 
معادنی که توان تولید ندارند، از گزینه واگذاری استفاده کنند تا بتوانیم از ذخایر معدنی 

بهره برداری الزم را داشته باشیم. 
قیمت گذاری سبد فوالدی ۲۲ درصد كمتر از قیمت جهانی است

حســام الدین فرهادی، مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به 

نحوه قیمت گذاری و خرید پایین تر از قیمت جهانی واحدهای فوالدی در تمامی مراحل 
ابتدایی، از ابتدای چرخه ارزش سنگ آهن تا پایان آن گفت: این قیمت دستوری بوده و از 

اولین حلقه تا آخرین آن حدود 25 تا 45 درصد کمتر از قیمت جهانی است. 
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی در راستای وظیفه ذاتی خود در تالش است تا با توافق با 
واحدهای فوالدی در جهت تعدیل قیمت گام بردارد و بدون شک این موضوع با همکاری 
واحدها انجام پذیر خواهد بود. فرهادی همچنین اضافه کرد: درنهایت هر معدن می تواند با 
شرایط خود نسبت به اعالم نیاز اقدام نموده و با تعامل و عقد تفاهم نامه بخشی از مشکالت 

پیش آمده را برطرف کند.
معادن سنگ های تزیینی اعالم شرایط كنند

احمدرضا بصیری، مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه با 

اشــاره به معادن ســنگ های تزیینی  گفت: بهتر است هر معدن در هر مرحله شرایط و 
ظرفیت را اعالم و نیازهای خود را لیســت کند؛ زیرا از ســوی صندوق بیمه فعالیت های 
معدنی و ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( در بخش 

سنگ های تزیینی تسهیالتی به آنها پرداخت می شود.
اتاق بازرگانی به دنبال فراهم كردن شرایط مناسب در زنجیره فوالد است

در ادامه هاجر الســادات محقق، مسئول کمیته صنایع معدنی کمیسیون معادن اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: با توجه به جلسات گذشته و اعالم آمادگی واحدهای فوالدی استان 
مبنی بر حمایت معادن سنگ آهن استان، اتاق بازرگانی و کمیسیون معادن اصفهان سعی 
دارد تا شرایط مناسب زنجیره تامین فوالد از ابتدای راه در معادن استان را فراهم کند.  در 
این نشست بهره برداران و نمایندگان معادن سنگ آهن ضمن اعالم ظرفیت های موجود در 
معادن خود نظیر عیار، مشخصات سینه کار و میزان دپو، آمادگی خود را با شرایط عادالنه 
و برابــر از طرف فوالدی ها اعالم نمودند.  در پایان این نشســت که با حضور معاون امور 
معادن و صنایع معدنی سازمان صمت اصفهان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان 
اصفهان، همچنین بهره برداران، مکتشفان و اعضای کمیسیون معادن  اتاق بازرگانی و به 
منظور بررسی مشکالت بهره برداران معادن سنگ آهن و استفاده از حمایت های واحدهای 
فوالدی و همچنین، تامین سنگ آهن مورد نیاز برای ذوب آهن و فوالد مبارکه برگزار شد، 
سازمان صمت از اتاق بازرگانی اصفهان درخواست کرد تا شرایط را برای امضای تفاهم نامه 
چندجانبه میان اتاق بازرگانی، سازمان صمت، ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه فراهم کند.

مشهد - صابر ابراهیم بای:  مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی با حضور مشــایخی مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، یزدان پناه معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری خراسان  رضوی و تنی چند از مدیران صنعت نفت 
استان در مشهد برگزار شد. غالمرضا مشایخی در این جلسه که ۱9 بهمن ماه 98 در 
محل سالن خیام اداره مرکزی شرکت گاز استان برگزار شد اظهار کرد: بنده در طول 3۶ 
سال خدمت در جلسات مختلف تودیع و معارفه شرکت داشته ام، ولی این صمیمیت و 

وفایی که امروز در خراسان رضوی دیده ام بی نظیر بود.
وی با بیان این مطلب که دوران خوبی با حضور مهندس فانی در خراســان رضوی 
سپری شد ادامه داد: اولین درخواست از مدیرعامل جدید، تکریم و حفظ کرامت نیروی 
انســانی است. اولویت تصمیمات ســازمانی باید با منابع انسانی باشد. چرا که اگر این 
عزیزان در شــرایط ایدآل فکری خوب قرار داشته باشند، بازدهی بسیار باالیی خواهند 

داشت. وی با اشاره به عملکرد مثبت شرکت گاز استان در ارتباط با پروژه های گازرسانی 
اظهار کرد: در موضوع گازرســانی به سیستان و بلوچستان نیز استان خراسان رضوی 
و دیگر اســتانهای گیالن، فارس، همدان و سمنان عملکرد مثبتی داشتند.  مشایخی 
ادامه داد: در چند سال اخیر اتفاقات بسیار خوبی در خراسان رضوی رقم خورد. انتظار 

داریم با توجه به نگرش مدیرعامل جدید شــرکت گاز استان جناب آقای افتخاری در 
حــوزه پژوهش و تحقیقات نیز عملکرد خوبی از ایشــان دریافت کنیم تا یک افتخار 
دیگر برای اســتان در این حوزه رقم بخورد. وی با اشاره به مصرف روزانه ۶00 میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی طی هفته های گذشته در کشور اظهار کرد: نگهداشت این شبکه 
کار بســیار سنگینی است که به لطف خدا و همت کارکنان صنعت گاز در حال انجام 
اســت. سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: مهندس فانی 
قطعا از جمع شــرکت گاز جدا نشــده و حتما در موقعیت دیگری از توانمندی ایشان 

استفاده خواهیم کرد.
در پایان این مراســم، لوح یادبود علیرضا رزم حســینی، استاندار خراسان رضوی و 
هدایایی از طرف مدیران صنعت نفت استان به سیدحمید فانی مدیرعامل سابق شرکت 

گاز خراسان رضوی اهدا شد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: در قطعه 
دوم کمربندی گرگان، مشــکل تملک زمین وجود دارد که برای آزادسازی آن نیازمند 
30 میلیارد تومان اعتبار هستیم.حســین محبوبی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
گلستان اظهارکرد: کار اداره کل شهرسازی از بافت درون شهر تا جاده سازی و راهسازی 
گسترده اســت.وی افزود: در دهه فجر امسال ۱5 پروژه با اعتبار ۱9 میلیارد تومان در 
استان افتتاح و کلنگ زنی می شود که یکی از آنها آسفالت محور گنبد به اینچه برون 
است.محبوبی به طرح اقدام ملی مسکن هم اشاره و اضافه کرد: سهم استان در این طرح 
۱۱ هزار واحد مسکونی بوده که در مرحله نخست ثبت نام هزار و ۷۶0 واحد در استان 
انجام شده است.وی توضیح داد که پاالیش ثبت نام کنندگان انجام و به وسیله پیامک 
به آنها اعالم شده است، و از امروز این افراد )در شهرهای گرگان و گنبدکاووس( هستند، 
می توانند به ادارات راه و شهرسازی مراجعه کنند.مدیرکل راه و شهرسازی گلستان بیان 
کرد: در شــهرهای گرگان و گنبدکاووس، ثبت نام ۶۷0 نفر تائید شده است.محبوبی 
گفت: براساس این طرح، هزار واحد در گرگان، 200 واحد در گنبدکاووس و 5۶0 واحد 

در شــهرهای بندرترکمن، آق قال و آزادشهر ساخته می شود.وی در خصوص جانمایی 
این واحدها، افزود: پنج قطعه زمین شامل چهار نقطه در سایت مسکن مهر سعدآباد و 
یک نقطه هم در شهرک آرامش گرگان در نظر گرفته شده است.محبوبی گفت که در 
مرحله دوم طرح اقدام ملی مســکن هم ساخت دو هزار و 500 واحد مسکونی در نظر 

گرفته شده است.گفتنی است که در این طرح ۱00 میلیون تومان تسهیالت ۱8 درصد 
به متقاضیان پرداخت می شود.مدیرکل راه و شهرسازی در خصوص کمربندی گرگان 
هم اظهارکرد: احداث و بهره برداری از این کمربندی در کاهش بار ترافیکی و تصادفات 
شهر گرگان موثر خواهد بود.محبوبی افزود: در قطعه اول که ۱۷ کیلومتر بوده قرارداد 
اولیه انجام شده و زیرگذرها و روکش نهایی در حال انجام است.وی بیان کرد: در قطعه 
دوم مشــکل تملک زمین وجود دارد که برای آزادسازی آن نیازمند 30 میلیارد تومان 
اعتبار هســتیم.محبوبی ادامه داد: سال گذشته پنج میلیارد تومان و امسال هم هشت 
میلیارد تومان از اسناد خزانه به این امر اختصاص یافته ولی به دلیل اینکه پیمانکاران 
کمتر با اسناد خزانه کار می کنند، مقرر شده که ۶ میلیارد تومان توسط وزارت و هفت 
میلیارد تومانهم اســتان به صورت نقدی پرداخت کند تا آزادسازی ها شروع شود.وی 
تصریح کرد که در سفر سال گذشته هیئت دولت 90 میلیارد تومان برای اجرای پروژه 
کمربندی گرگان و محور جنگل گلســتان در نظر گرفته شــده بود که 50 درصد آن 

تخصیص یافته است.

تبریز - فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی، خدمت صادقانه و بی منت را بدهی تمام 
مسئوالن به مردم دانست و گفت: انقالب اسالمی منشأ خدمات ارزشمندی به ملت ایران 
بود که در این میان، امنیت بزرگترین خدمت و دســتاورد این انقالب اســت. محمدرضا 
پورمحمدی در مراسم افتتاح پروژه های صنعت آب و فاضالب استان، با قدردانی از تالش 
مدیران و کارکنان این صنعت در ارائه خدمات شایسته به مردم، گفت: پروژه های این حوزه 
برای مردم اســتان مهم و حیاتی هستند. وی خاطرنشان کرد: طرح زه کشی آجی چای و 
انتقال آب آن به دریاچه ارومیه که امروز به بهره برداری می رسد، نقش مهمی در تامین آب 
مورد نیاز برای احیای دریاچه دارد و بیش از ۱5 میلیون مکترمکعب در سال از این طریق 
به دریاچه هدایت می شــود. پورمحمدی ادامه داد: نتیجه اقدامات مدبرانه و موثر مدیران 
حوزه آب در اســتان و بارش های خوب در ابتدای ســال، افزایش یک و نیم متری تراز 
اکولوژیک دریاچه ارومیه است. وی خاطرنشان کرد: به رغم اینکه بارش های بسیار خوبی 
را شاهد بودیم ولی نمی توان این امر را تنها علت بهبود وضعیت دریاچه ارومیه دانست؛ 

چرا که در ســال 9۱ نیز بارش های خوبی در اســتان وجود داشت ولی دریاچه، وضعیت 
چندان مســاعدی نداشت. استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشــاره به افتتاح و بهره برداری بیش از 20 هزار میلیارد تومان پروژه در دو ســفر رئیس 

جمهور به تبریز در ســال جاری، افزود: در دهه فجر امسال نیز یک هزار و 3۶5 پروژه با 
سرمایه گذاری بالغ بر شش هزار میلیارد تومان در استان افتتاح می شود. پورمحمدی ایمان 
و اعتقاد به اسالم، همراهی و حضور حداکثری مردم در برهه های حساس و رهبری امام 
خمینی و آیت اهلل خامنه ای را رمز پیروزی و تداوم انقالب اسالمی دانست و تصریح کرد: 
عالوه بر هزاران اقدام و خدمات ارزشمند به مردم پس از پیروزی انقالب اسالمی، امنیت، 
اصلی ترین و بهترین دســتاورد انقالب اســت. وی افزود: بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ 
کشوری در مقابل سیاست های آمریکا مقاومت نکرده است، اما این جمهوری اسالمی بود 
که با موشک باران پایگاه آمریکایی در عراق، هیمنه استکبار جهانی را درهم شکت و حضور 
میلیونی مردم ایران در مراســم تشییع پیکر شهدای مقاومت نیز آمریکا را سر جای خود 
نشاند. پورمحمدی به تحریم های ظالمانه و سیاست های خصمانه آمریکا بر ضد جمهوری 
اسالمی ایران اشاره کرد و گفت: باید آژیر جنگ اقتصادی در کشور به صدا درآید تا مردم 

باور کنند که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان قرار داریم.

رسیدگی فوری به درخواست خانواده معزز شهدا جهت نامگذاری شوارع و خیابان های شهر قم به نام مبارک شهید

در نشست معادن سنگ آهن كمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:
اتاق بازرگانی اصفهان به دنبال افزایش تعامل میان سنگ آهنی ها و فوالدی ها

آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شركت گاز خراسان رضوی برگزار شد

مدیركل راه و شهرسازی گلستان : تملک زمین مشکل كمربندی گرگان

استاندار آذربایجان شرقی: باید آژیر جنگ اقتصادی در كشور به صدا درآید 

افزایش تراز دریاچه ارومیه حاصل اقدامات مدبرانه مدیران حوزه آب آذربایجان شرقی است

اهواز- شبنم قجاوند : هشــت پروژه شرکت برق منطقه ای خوزستان با حضور 
رییس مجلس شورای اسالمی و وزیر نیرو، با اعتباری بالغ بر۶ هزار و 50 میلیارد ریال 
افتتاح شــد. مدیرعامل این شرکت در آیین افتتاح این پروژه ها در پست شهید بقایی 
اهواز ، گفت: این پروژه ها شــامل پست 400 کیلو ولت متن به همراه خط 400 کیلو 
ولت 2 مداره شهید بقایی و خط 230 کیلوولت 2 مداره متن به نیروگاه غرب کارون ، فاز 
اول پست و خط 400 کیلوولت جندی شاپور، کلید خانه پست و خط 2 مداره ورودی 

400 کیلوولت شهید بقایی و نصب دوبی در پست 400.230 شهید بقایی هستند.
محمود دشــت بزرگ با بیان اینکه قطار پویش ملی الف- ب - ایران این هفته در 
ایستگاه استان خوزستان توقف دارد، تصریح کرد: در این پویش ملی برنامه ریزی شده 
که تا پایان سال هر هفته طرح های صنعت برق در استان های مختلف به مرحله بهره 
برداری برســند و یا عملیات اجرایی آن ها به طور رســمی آغاز شوند. وی بیان کرد: با 
افتتاح این هشت پروژه که چهار پروژه پست فشار قوی 400 کیلوولت و چهار پروژه خط 
400 و 230 کیلو ولت است بالغ بر 800 مگاولت آمپر به ظرفیت پست ها و معادل ۱۱8 

کیلومتر مدار به مجموعه شبکه برق خوزستان اضافه شده است.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: این خطوط و پست ها در 
شبکه بهره برداری برق استان قرار می گیرند و برای تابستان سال 99 شبکه برق استان 
را تقویت خواهند کرد. دشت بزرگ با اشاره کسب رتبه نخست در مدیریت مصرف برق 
در دو سال پیاپی بیان کرد: با اقدامات انجام شده و شناور سازی ساعت کاری ادارات که 

یک الگو در کشور شد در سال 9۷ برای اولین رشد منفی 3.۷ درصد را در مصرف برق 
ثبت و در سال 98 نیز آن را تکرار کردیم.

وی گفت: صنعت برق سرمایه بر و کاالی گرانی است و عقب ماندگی ناشی از جنگ 
و عدم توازن در توزیع منابع باعث عقب افتادگی این صنعت در خوزســتان شــده که 

نیازمند حمایت و پشتیبانی و تقویت بودجه ای برای جبران این عقب ماندگی است.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: در مصوبه سال 9۶ مقرر 
شده بود منابع الزم برای توسعه و پایداری شبکه برق خوزستان به میزان۱500 میلیارد 
تومان ختصاص پیدا کند که اگر تخصیص سال 98 آن به طور کامل انجام شود ۱000 

میلیارد دیگر آن با وجود که در سال سوم برنامه هستیم اختصاص پیدا نکرده است.
دشــت بزرگ گفت: امیدوار هســتیم که ایــن بودجه تا ۱400 ادامــه پیدا کند و 
درخواســت می کنیم که این تبصره تمدید شود تا بتوانیم از این ظرفیت برای توسعه 
شبکه برق استان اســتفاده کنیم تا در مقابل مردم خوزستان پاسخگو و شرمنده آنها 

نشویم.

افتتاح هشت پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور رئیس مجلس و وزیر نیرو
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چيزی ك��ه در همه س��ازمان ها، برخی اوقات كمبود آن احس��اس 
می ش��ود، نبود انگيزه در بين كارمندان است. انگيزه كارمندان در يک 
سازمان نيز مانند س��وخت ماشين عمل می كند و هرچه بيشتر باشد 
سرعت رسيدن به هدف سازمان بيشتر خواهد شد. البته با وجود مهم 
بودن انگيزه، ايجاد آن كار سختی نيست. اگر كه شما نيز يک رهبر و 
ليدری خوش نام در بين كارمندان خود هستيد، می توانيد با 13 جمله 

زير انگيزه را در بين كارمندان خود افزايش دهيد.
انگيزه ها در اش��كال مختلفی به زندگی ما وارد می شوند، يكی از آن 
اشكال اين است كه يک فرد ميل ذاتی به انجام يک عمل را دارد تا به 
مقصودهای واضح خود برسد و دستاوردهايی كه در زندگی می خواهد 
را يكی پس از ديگری به دس��ت بي��اورد. اين ميل ذاتی از درون قلب 

سرچشمه می گيرد و ما را برای رسيدن به هدف سوق می دهد.
اگر كه ش��ما در حال حاضر وظيفه رهبری يک كس��ب و كار را به 
عهده داريد، ديگر چه دليلی دارد كه دس��ت را روی دست بگذاريد و 
آتش درون آنها برای افزايش انگيزه ش��ان را روشن نكنيد؟ بهتر است 
هرچه زودتر عجله كنيد و كاركنان خود را راه بيندازيد، اگر نمی دانيد 
كه چگونه نيروی انس��انی كسب و كار خود را به اين سالح از نوک پا 
تا بن دندان مس��لح كنيد، نگران نباشيد، راهنمای انجام اين كار را ما 

امروز برای تان آماده كرده ايم.
1. حتما پیگیری خواهم کرد تا سه شنبه صبر کنید

بسياری از موفقيت های تيمی به قول و قرارهای رهبر بستگی دارد، اگر 
از آن دس��ته از رهبرهايی هستيد كه برای انجام يک كار »امروز و فردا« 
می كنند، ممكن اس��ت يک پای كس��ب و كارتان به زودی بلنگد. تيم از 
شما كه رهبر و ليدر هستيد انتظاراتی دارد، وقتی كه همه چيز نامفهوم 
باش��د و قول و قرارهای ش��ما هم خيلی مطمئن نباشند، كار به جاهای 
باريک كش��يده خواهد شد. اگر چنين شد مطمن باشيد كه پچ پچ هايی 
بين كاركنان و اعضای تيم پشت سر قابليت شما شكل خواهد گرفت. اگر 
از چيزی مطمئن نيستيد پس درباره آن حرف نزنيد، رهبران و ليدرهای 
هوشمند را به قول های شان می شناسند، يک رهبر خوب برای رسيدن به 
يک هدف، يک طرح را در يک مدت زمان مشخص تعيين می كند كه همه 

تيم طبق برنامه به سمت آن حركت می كنند.
2. من یک خبر خوب و یک خبر بد برای تان دارم

آيا اين حرف باعث انگيزه دادن می شود؟ با قرار دادن واقعيت پشت 
درهای بسته می خواهيد انگيزه را برای تيم خود به ارمغان بياوريد؟ آيا 
برای تميز كردن خانه، آشغال ها را به زير يک فرش هدايت می كنيد؟ 
اصال منطقی نيست! يک رهبر واقعی همه چيز را واضح با تيم خود به 
اشتراک می گذارد. ليدرهای باهوش هميشه راستگو هستند و در برابر 
تصميمی كه می گيرن��د توضيح كامل مربوط به »چی، كی، كجا، چه 
كسی و...« را به تيم خود می دهند. راهی كه رهبران خوب می پيمايند 
ت��ا با اعضای تيم خ��ود صادقانه به خوبی ارتب��اط برقرار كنند همين 
صادقانه و بی پرده س��خن گفتن اس��ت، از همين خبرهای خوب و بد 
اس��تفاده می كنند تا آتش انگيزه را در دل همه روشن كنند. اينچنين 
رهبرانی قلب تيم خود را به دس��ت می آورند و هميش��ه مورد اعتماد 

بقيه هستند.
3. این چیزی است که ما با آن مواجه هستیم و شما نیز به 

عنوان یکی از اعضای تیم با این موارد دست و پنجه نرم خواهید 

کرد
م��ردم می خواهند بدانند كه كجا ايس��تاده اند. آن ها می خواهند كه 
امنيت داش��ته باش��ند. اگر در دري��ای آرام تجارت ش��ما توفانی رخ 
داد و كش��تی كس��ب و كارتان به مش��كل برخورد كرد و نياز بود كه 
اس��تراتژی های خود را تغيير دهيد و تغييرات سريعی را ايجاد كنيد، 
اينجا جايی اس��ت كه بايد با نقاش��ی يک تصوير مثب��ت و واقع بينانه 
از زندگ��ی تجارت��ی، انگي��زه كاركنان را ب��اال نگه داري��د و هرگز در 
چنين ش��رايطی با تشريح س��ناريوی فاجعه، وحش��ت را در دل تيم 
خ��ود نيندازيد. ليدرهای باهوش با چيزهايی ك��ه واقعا رخ می دهند، 
تماس برقرار كرده و انتظارات كاركنان را در اين شرايط از اول تنظيم 
می كنن��د تا تمركز آنه��ا را بر روی جايزه و پاداش رس��يدن به هدف 

معطوف كنند.
4. من می خواهم به شما نشان دهم که چقدر کاری که دارید 
انجام می دهید در رسیدن سازمان به اهدافش تاثیرگذار است

تحقيقات نش��ان می دهند كه كارمندان بازخورد مثبت مناسب را از 
مديرهای خود دريافت نمی كنند. يک ليدر هوشمند به تيم خود اجازه 
می دهد تا ببينيد كه چه كاری را در روی عرشه كشتی برعهده دارند 
و نتيجه كار آنها چه تاثيری در جلو بردن كل س��ازمان برای رسيدن 
به هدف دارد. اين جمله به كار آنها معنا می بخش��د و اهداف بزرگ  تر 

و واضح تری را برای آنها تعريف می كند.
5. من دقیقا نمی دانم که چه کار باید بکنم، اگر شما جای من 

بودید چه کاری می کردید؟
رهبران هوش��مند با ابراز احساسات خود و شبيه سازی موقعيتی كه 
دارند به كاركنان خود انگيزه می دهند، س��واالتی مثل »من نمی دانم 
كه در اين شرايط چه كاری را بايد انجام داد، اگر شما جای من بوديد 
چ��ه كار می كردي��د؟« و يا »من در اينجا به كم��ی كمک نياز دارم«. 
البته به هيچ وجه اين نشان از ضعف يک ليدر نيست، در واقع برعكس: 
طرح اين سواالت يک فضا را برای جلب بيشتر اعتماد كاركنان ايجاد 
می كند. ما به عنوان يک رهبر بايد چنين شرايطی را در سازمان خود 
شبيه سازی و مدل كنيم. اگر كه شما وظيفه مديريت را برعهده داريد، 
با اعضای تيم خود روراس��ت باشيد و با اين كار آنها نيز مانند شما در 
كار خود روراس��ت خواهند شد و از جان و دل مايه خواهند گذاشت. 
در نتيج��ه با انجام چنين كاری، ارتباط بيش��تری را با كاركنان خود 

برقرار خواهيد كرد.
6. هر وقت با من کار داشتید، به دفترم بیایید

كنت لين، بنيانگذار و مديرعامل شركت Credit Karma می گويد: 
»سياست مشورت با كاركنان يک كار كليدی برای موفقيت يک شركت 
است. هر وقت كه من در داخل شركت هستم، كارمندان خود را تشويق 
می كنم تا به دفتر من بيايند و عملكرد شركت را از ديد خود برايم شرح 
دهند.« اعمال اين سياس��ت و اس��تراتژی خيلی به او كمک كرده است، 
او می تواند طرز فكر و ديد كارمندانش را نس��بت به ش��ركت خود ببيند، 
كارمندان نيز با اين كار وی، احساس وجود خواهند كرد و خود را جزئی 
از تيم به شمار خواهند آورد كه همين امر باعث می شود تا تالش خود را 

برای موفقيت شركت چند برابر كنند.
7. هر چیزی که می خواهید، از من بپرسید

HubSpot، شركت اتوماسيون بازاريابی ديجيتال جهانی اين شيوه 

كاری را از دوباره تعريف كرده اس��ت. بنيانگذار و افس��ر ارشد فناوری 
 Ask« اين كمپانی، دهارمش ش��اه يک مقال��ه را در ويكی پديا به نام
Dharmesh Anything« )ه��ر چيزی كه می خواهيد از دهارمش 
بخواهيد.( منتشر كرده است، اين دقيقا همان چيزی بود كه باعث شد 
تا كارمندان به صورت مس��تقيم با CTO كمپانی خود ارتباط برقرار 
كنن��د. با وجود انتقادات، شفاف س��ازی در كس��ب و كار يک اهميت 
بس��زايی را ايفا ك��رد. HubSpot به خاطر داش��تن اين فرهنگ در 

كمپانی خود، جوايز بسيار زيادی را دريافت كرد.
8. من می خواهم شما بدانید که چقدر قدردان زحمت های تان 

هستم
آيا می دانيد كه س��تايش و تش��خيص افراد فعال در س��ازمان، جزو 
مهم ترين اركان انگيزه دادن به كارمندان به ش��مار می رود؟ مطمئنا، 
حقوق، پ��اداش و انگيزه های نقدی خوب هس��تند ول��ی بعد از چند 
روز اين پول ها خرج خواهند ش��د. ولی ديده ش��دن در يک س��ازمان، 
آن هم به خاطر سختكوش��ی چه تاثيری دارد؟ اين كار مانند دس��ت 
گذاش��تن بر روی يک معدن طالست. انجام اين عمل، باعث می شود 
كه بقيه ببينند كه رهبرش��ان چه ارزشی برای كارمندان سخت كوش 
خود قائل است. براساس تحقيقات انجام گرفته اخير، تشخيص، معرفی 
و قدردانی از زحمات كارمندان خوب در يک سازمان باعث می شود تا 
ش��ما به بهترين نحو تعهد و وفاداری كارمندان خود را داشته باشيد. 
همچنين بهتر اس��ت كه چنين تحس��ين هايی هر هفت��ه يكبار انجام 

گيرد.
9. من می خواهم که شما پیشرفت کنید، این کاری است که باید 

انجام دهیم
وقت��ی كه داريد يک موضوع حس��اس را طرح می كنيد، مثل عملكرد 
اعضای تيم، به هيچ وجه همان اول سراغ طرح كردن اصل مطلب نرويد، 
چنين كاری باعث می شود تا يک نفر بالفاصله در حالت دفاع از كار خود 
قرار بگيرد و در نتيجه انسجام سازمان به خطر خواهد افتاد. موضوع را با 
يک بحث مثبت باز كنيد، با يک چيزی كه بابت آن از تيم خود قدردان 
هستيد شروع كنيد، سپس كم كم وارد اصل موضوع شويد و به كارمندان 
خ��ود بگوييد كه چقدر دوس��ت داريد تا افزايش كاراي��ی آنها را در يک 
فيلد خاص ببينيد. چگونه تمام كردن بحث نيز خيلی مهم است. اگر كه 
يک جمله خوب برای پايان دادن مثبت به گفت وگو نيافتيد، می توانيد از 
جمله های مثبتی مثل اين اس��تفاده كنيد: »خيلی خوب می شود كه ما 
بتوانيم به كمک همديگر به اين هدف برسيم. من می دانم كه ما داريم به 
همچين چيزی نزديک و نزديک تر می شويم، اگر ديديد كه می توانيم اين 
مساله را به شيوه ای ديگر حل كنيم، بياييد تا دوباره با هم صحبت كنيم.«

10. آیا می توانم از پیشنهاد شما در این زمینه استفاده کنم؟
آليس��ون وود بروک يک تحقيق را انجام داده اس��ت كه بر طبق آن 
آدم هايی كه به دنبال مش��ورت و گرفتن پيشنهاد از ديگران هستند، 

شايس��ته تر و اليق تر به نظر می آين��د. او در اين باره می گويد: »مردم 
می ترس��ند كه نظر ديگ��ران را درباره انجام دادن ي��ک كار بخواهند، 
چون فكر می كنند كه اين يک نش��ان از بی لياقتی و عدم شايس��تگی 
آنها در مقام ش��ان اس��ت.« بر طبق تحقيقات بروک اي��ن ترس نابجا 
است. در واقعيت بايد بدانيد كه مردم ليدرهايی كه به دنبال پيشنهاد 
كارمندان در تصميمات خود هس��تند را شايسته تر از افرادی می دانند 
كه درخواست پيشنهاد به كسی نمی دهند. رهبران هوشمند، با گرفتن 
پيش��نهاد از كارمندان م��ورد اعتماد خود بيش��تر در قلب آن ها نفوذ 

می كنند و با اين افزايش ارتباط، خود را شايسته تر نشان می دهند.
11. من به قضاوت شما اعتماد دارم

اعتماد مانند يک خيابان دوطرفه است. با افزايش اين رويه در سمت 
كارمندان و اعضای تيم، مطمئن باش��يد كه آنها خروجی بهتری دارند 
و اين لطف ش��ما را بهتر جبران خواهند كرد. يک ليدر هوش��مند به 
جای اينكه تماما بر روی تالش خود سرمايه گذاری كند و از كارمندان 
ي��ک عملكرد عادی را بخواهد، تالش می كن��د تا انگيزه و اعتماد آنها 
را باال ببرد و خروجی بهتری را از آنها بگيرد و با مديريت مناس��ب به 
هدف های سازمانی تيم برسد. اين عمل يک فضای رقابتی واضح را در 
محل كار ايجاد می كند و تيم را به هم نزديک می نمايد تا با تالش��ی 

منسجم به يک نتيجه عالی برسند.
12. من نمی توانستم بدون شما این کار را انجام دهم

اي��ن جمله باالترين درجه گفتن تش��كر به اعضای تيم شماس��ت. 
اعت��راف كردن و اذعان كردن به تالش اعضای تيم، می تواند يک ليدر 
و رهب��ر را بس��يار اليق جلوه دهد، اين فرهنگ تيمی بس��يار بس��يار 
ارزش��مند است. اين تشويق ساده مانند يک تقويت كننده روانی است 

كه امواج آن بين تمام اعضای سازمان پخش می شود.
13. حق با شماست 

باهوش تري��ن ليدرها نيز به طور طبيعی فروتن هس��تند. آنها هيچ 
مش��كلی با گفتن »حق با شماس��ت« به كس��انی كه نظر خود را در 
راس��تای رس��يدن به هدف كمپانی می گويند، ندارند. فروتنی قدرت 
يک رهبر اس��ت كه اغلب اش��تباه گرفته می شود، چون برخی از افراد 
چنين حرفی را دليل وجود ضعف يا عدم اعتماد به نفس در يک رهبر 
می دانن��د، در صورتی كه اين گونه نيس��ت. در واقع رهبران فروتن، در 
كار خود بسيار متواضع هستند، اما نمايش عزم و اراده قوی جز با دور 
ش��دن از نفس و خودپسندی به دس��ت نمی آيد، پس از اين كار يک 
رهبر با حفظ تواضع س��كان كش��تی را برای رسيدن به اهداف بزرگ 
س��ازمان به دست می گيرد. خصوصيات رهبران خوب: آنها درخواست 
كمک می كنند، آنها از ديگران ياد می گيرند و به پيش��نهاد افراد ديگر 
هم گوش می كنند، كه ممكن اس��ت نتيجه بهتری را برای سازمان در 
پی داشته باشد، آنها اين گونه پاسخ می دهند: »بله حق با شماست.«
inc/ucan :منبع
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اين روزها بحث اس��تارت آپ ها يا كس��ب وكار نوپا، به موضوعی همه گير به خصوص در 
ميان جوانان تبديل ش��ده اس��ت. به طور حتم تاكنون وارد جمع هايی شده ايد كه موضوع 
بحث آنها به سواالتی همچون، چه اتفاقاتی رخ دادند كه ديجی كاال به اينجا رسيد؟! در آمد 
اسنپ چقدر است و  ... ختم می شود. اين مجموعه ها استارت آپ هستند و به پيشرفت قابل 
توجهی رس��يده اند. در ادامه مطلب معنای كسب و كار نوپا و استارت آپ را بيشتر برای تان 

روشن خواهيم كرد.
تعاریف متعدد از استارت آپ

اس��تارت آپ ها يا همان كس��ب و كاره��ای نوپا تعاري��ف متعددی دارن��د و هر يک از 
صاحب نظ��ران اين عرصه از زبان خ��ودش و با تكيه بر يكی از ويژگی های آن توضيح داده 

است. از مشهورترين آنها می توان تعاريف زير را نوشت:
تعري��ف اول را با يكی از مطرح ترين و بزرگ ترين كارآفرينان حوزه اس��تارت آپ، يعنی 
استيو بلنک ش��روع می كنيم. بلنک، استارت آپ را نهادی انس��انی می داند كه برای خلق 
محصول يا خدمتی جديد و نو، در شرايطی كه عدم قطعيت وجود دارد، ساخته شده است. 
او اس��تارت آپ را س��ازمانی موقتی می داند كه در جست جوی مدل كسب و كار تكرارپذير، 
گس��ترش پذير و سودآور است. البته الكساندر استروالدر هم همين تعريف از استارت آپ را 
ارائه می دهد. اس��تروالدر از بوم كس��ب وكار ياد می كند و آن را ابزار بسيار ساده، ولی مهم 
كاربردی در مديريت دنيا می داند. از نظر او اس��تارت آپ ها به طور معمول دو حالت اصلی 
دارند. پيدا كردن مدل كس��ب وكار برای شركت خودتان، برای تحميل به مدل كسب وكار 

شركت های مشابه يا رقبا.
تعريف دوم از پاول گراهام اس��ت: او اس��تارت آپ را ش��ركتی معرفی كرده كه س��اخته 
می ش��ود، تا به سرعت رشد كند و بر رشد باالی استارت آپ تأكيد زيادی می كند. او رشد 

روزافزون را الزمه بقای استارت آپ می داند.
در تعريف س��وم به آدورا چئونگ مؤس��س و مدير ش��ركت هوم ج��وی می پردازيم كه 
اس��تارت آپ را پنجره  ذهن رو به آينده می خواند.  از نظر وی، تأس��يس يا پيوستن به يک 
استارت آپ به معنای يک تصميم جدی برای جدا شدن از شرايط ايده آل و پايدار، به منظور 
دس��تيابی به رشد برق آسا اس��ت. به عالوه تالش برای ايجاد موجی از تغييرات در كمترين 

زمان ممكن نيز به حساب می آيد.
تعريف چهارم را اريک ريس اين گونه توضيح می دهد: استارت آپ كسب وكاری است كه 
برای ارائه خدمت يا محصول جديد و نو، در شرايطی به وجود آمده است كه ابهامات بااليی 
دارد. با اين تفاسير اگر بخواهيم به تعريفی جامع و دقيق از استارت آپ بپردازيم، می توانيم 
به كس��ب وكار نوپايی اش��اره كنيم كه در جهت برطرف كردن نياز و بر پايه فناوری های 

جديد تشكيل می شود.
اين تعريف، بيش از همه درباره اس��تارت آپ های ايرانی صدق می كند، اما استارت آپ ها 
ويژگی ه��ای خاصی دارند كه از آنها می توان به: گس��ترش پذير بودن، مقياس پذير بودن و 

تكرارپذير بودن اشاره كرد. هر كدام از اين موارد به طور جداگانه توضيح داده می شود:
• گس��ترش پذير بودن اس��تارت آپ: اين ويژگی به اين معناست كه كس��ب كار از ابتدا 
به ش��كلی طراحی ش��ده كه در آينده به شركت بزرگی تبديل ش��ود. با استفاده از ويژگی 
گسترش پذير بودن؛ اين امكان برای يک مؤسس وجود دارد كه با بهره گيری از تمام منابع 

بيرون��ی موجود، به افزايش كاركنان، س��رمايه گذاران، رقبا و در نهايت گرفتن س��هم بازار 
بزرگ تر برسد.

• مقياس پذير بودن اس��تارت آپ: اين ويژگی يكی از مهم ترين ويژگی  اس��تارت آپ های 
موفق اس��ت و به اين معناست كه سرعت رشد س��ود شما بايد از سرعت رشد هزينه های 
موجود بيش��تر باشد. همچنين كس��ب وكار بايد با افزايش منابع مالی، نيروی انسانی و ... 

خود را توسعه دهد و روش های ايجاد، ارائه و كسب ارزش را بهتر، سريع تر و بيشتر كند.
• تكرارپذي��ر بودن اس��تارت آپ ها: به اين معناس��ت كه  مدل كس��ب وكار كه با هدف 
درآمدزايی شناخته شده است را بتوان بارها و بارها تكرار كرد و به ازای هر تكرار، درآمد نيز 
افزايش يابد. به عبارت ديگر تكرارپذير بودن به معنای توليد انبوه محصول يا خدمت است.

برای درک بهتر موارد باال از مثالی ملموس استفاده می كنيم. فرض كنيد كه شما سازنده 
رب های خانگی هس��تيد و نحوه جذب مشتريان تان نيز به صورت دوره گردی و خيابان به 
خيابان گشتن است. اگر شما به فكر درآمد بيشتر و بالطبع مشتريان بيشتر باشيد، بايد هر 
روز مسافت بيشتری را برای جذب مشتری طی كنيد، تا رب بيشتری بفروشيد اما اين كار 

در طوالنی مدت باعث فرسودگی و خستگی مفرط خواهد شد. 
حال با توجه به تعاريف باال تصور كنيد، كه شما مكانی را به توليد رب اختصاص دهيد. در 
اين مكان  به جای روش سنتی و زمان بر توليد رب از دستگاه های پيشرفته تر استفاده كنيد 
كه سريع تر و آسان تر رب توليد می كند. نيروهای كاری خود را نيز افزايش داده و تغييراتی 
در روش فروش خود ايجاد كنيد. به طور حتم بعد از انجام تمامی اين مراحل سود بااليی 

نسيب تان خواهد شد و كسب وكار شما نه تنها تعطيل نشده بلكه رونق پيدا خواهد كرد.
مثال هايی از اين قبيل بس��يار زياد است و حتی بس��ياری از استارت آپ های غول پيكر 
و مطرحی مانند اپل كار خودش��ان را از گاراژی در خانه مس��كونی شروع كردند، تا به اين 
نقطه رسيدند. به همين دليل است كه برخی هم در تعريف استارت آپ از شروع كم هزينه 
آن صحبت می كنند. دوس��تان توجه كنيد كه بين كس��ب كار و كسب وكار نوپا يا همان 
اس��تارت آپ تفاوت های فاحش��ی وجود دارد. از جمله: ايده، روش تأمين مالی، نرخ رش��د 

و سود.
موضوع اس��تارت آپ به نوعی تازه و نو اس��ت و هنوز در جامعه ما همه گير نشده است؛ 
چون اگر غير اين باش��د نمی تواند به رشد و سود بااليی برسد. از آنجا كه در هنگام شروع 
كس��ب وكار نوپا، جامعه  هدف و اندازه اش به طور دقيق مش��خص نيس��ت، پس نيازها و 
هزينه های آن نيز معلوم نمی  شود. بلكه استارت آپ با شروع و جلو رفتنش بازار خود را پيدا 
كرده و س��رمايه گذارها را جذب می كند. همچنين نرخ رش��د استارت آپ ها در مقابل ساير 

كسب وكار ها بسيار سريع تر است.
بروز استارت آپ ها در دنیا و ایران

كارآفرينی مفهومی است كه همواره در طول تاريخ همراه بشر بوده و نمی توان برای آن 
مقطع زمانی تعريف كرد. در گذشته اين نوع كسب وكار ها براساس سرمايه فيزيكی تعريف 
می شدند، اما امروزه بر پايه دانش بنيان نهاده می شوند و خالقيت و داشتن ايده نقش اصلی 
را در آنها ايفا می كند. افزايش 5 برابری تعداد اس��تارت آپ ها در دنيا طی چند س��ال اخير 

گواهی بر اين نكته است.
اما اس��تارت آپ به معنای امروزی  كه در بين مردم ش��ناخته شده، سابقه ای نزديک به 

50سال در آمريكا دارد، اما در كشور ايران بسيار جوان تر بوده و در اواخر دهه هفتاد و اوايل 
دهه هشتاد، با شروع ايده ها در ايران بروز كرده است. اولين استارت آپ در ايران نيز در حوزه 

فناوری اطالعات و مخابرات بود كه در همين برهه زمانی شكل گرفت. 
در س��ال 1389 آپارات در ايران ش��روع ب��ه كار كرد و البته اين نمون��ه در صورتی كه 
استارت آپ ناميده شود مثال خوبی در اين زمان به حساب می آيد. آپارات با تجهيز امكاناتی 
مانند يوتيوب توانست جای خودش را در بين مردم باز كند و شاهد آن هستيم كه روزبه روز 

نيز بر امكاناتش افزوده می شود.
با گذر زمان، استارت آپ ها معنای خود را در جامعه پيدا كردند و نمونه های كالن آنها به 
شهرت چشمگيری در بين مردم رسيده است. همچنين تعداد سرمايه گذاران آنها افزايش 
پيدا كرده و ش��اهد ظهور ايده ها و اس��تارت آپ های جديد با موضوعات متفاوت در ايران 

هستيم كه برخی از آنها حتی بدون نياز به شركت های شتاب دهنده فعاليت می كنند.
از موفق ترين استارت آپ هايی كه به تازگی شروع به فعاليت كرده اند؛ به ترتيب ديجی كاال، 

جابينجا، ای نتورک، ترب، جعبه و ... را می توان نام برد.
يكی از مواردی كه در استارت آپ های ايرانی تاثير بسيار زيادی گذاشته، وجود تحريم ها 
بوده اس��ت. اگر شركت های بزرگی مثل آمازون و اوبر كه از بزرگ ترين و گران قيمت ترين 
اس��تارت آپ های جهان هس��تند در ايران شعبه ای مستقر داشتند؛ آيا باز هم امكان رقابت 

مانند شرايط حال برای شركت هايی مانند ديجی كاال و ... فراهم بود؟
پس ش��ايد شرايط سخت حال حاضر ايران، بتواند كار شما را برای برپايی ايده هايی كه 
در ذهن داريد آسان تر كند. همچنين به شما كمک كند تا بتوانيد با تحقيق درباره ايده های 
ناب و موفق در دنيا كه در ايران تس��ت نشدند و بدون داشتن رقيب سرسخت خارجی به 
رشد و سود بااليی برسيد. پس ايده های خود را جدی بگيريد و سعی كنيد با شناخت دقيق 
از مش��كالت پيش روی جامعه به پردازش آنها بپردازيد. به عالوه س��عی كنيد از تجربيات 

صاحب نظران اين عرصه بهره كامل را ببريد.
شتاب دهنده های استارت آپ

در مطالب باال به شتاب دهنده ها اشاره كرديم. ممكن است اين سؤال در ذهن تان به وجود 
آمده باش��د، كه شتاب دهنده ها چه نوع سيستمی هستند و چه فايده ای برای استارت آپ 

شما دارند؟
ش��تاب دهنده اس��تارت آپ، از ميان اس��تارت آپ های موجود، ايده ای نوآورانه را انتخاب 
كرده و از ابتدای ش��روع فعالي��ت، آن را تحت حمايت خود درمی آورد. همچنين خدماتی 
مانند تأمين مالی، منتورينگ و دوره های آموزشی و ... را در جهت ارتقای استارت آپ ارائه 
می دهد. البته شتاب دهنده در ازای اين خدمات درصدی از سهام شركت را صاحب می شود. 
پس با اين تفاسير و به صورت ساده، سازمان های شتاب دهنده رابطی ميان استارت آپ ها و 

سرمايه گذاران ريسک پذير هستند.  
اولين سازمان شتاب دهنده در دنيا در سال 2005 و در انگلستان، به نام وای كامبينيتر 
)Y Combinator( شكل گرفت. اين مركز توسط متفكر برجسته حوزه استارت آپ پل 
گراهام به دره سيليكون انتقال پيدا كرد. شروع كار اين شتاب دهنده  و ارائه خدمات آن با 
گرفتن 7درصد سهام كسب وكار نوپا اتفاق می افتاد، اما تاريخچه شتاب دهنده ها در ايران، 
سال 1393 بوده كه در پارک علمی فناوری پرديس برای ارائه تسهيالت به دانشجويان و 

فارغ التحصيالن خالق شروع به كار كرد.
با توضيحات فوق، به طور حتم برای تان سؤال پيش آمده كه پس تفاوت بين مراكز رشد 
با ش��تاب دهنده ها در چيس��ت؟ با آنكه هر دوی اين سيستم ها در جهت ارتقا و پيشرفت 
اس��تارت آپ به كار می روند و به دنبال جذب س��رمايه گذار برای اس��تارت آپ هستند، اما 
تفاوت های زيادی هم ميان اين دو وجود دارد. شتاب دهنده  ها بايد براساس بازه زمانی معين 
چندين ماهه حمايت از استارت آپها را انجام دهند؛ اما در مراكز رشد بازه زمانی معنا ندارد 
و آنها بيشتر به دنبال ماندگاری كسب وكار نوپا هستند. می توان گفت تا به امروز زمان كار 

اين مراكز رشد به يكی دو سال هم رسيده است.
مراكز رشد همچنين به دنبال تبديل كردن استارت آپ به يک كسب وكار تثبيت شده اند. 
اما شتاب دهنده ها وقتی روی كار می آيند كه شما ايده و نيز مدل كسب وكار مشخص تان 
را در نظر داريد. روش خدمت دهی و س��رمايه گذاری در اس��تارت آپ نيز بين مراكز رشد و 

شتاب دهنده متفاوت بوده است.
توصيه می كنم اگر استارت آپ شما هنوز در مراحل اوليه پيدايش است و هنوز به سرمايه 
خيلی زيادی احتياج ندارد، از مراكز رشد بهره بگيريد، چراكه اگر استارت آپ شما به نظر 
آينده روش��نی دارد و از مقياس پذيری بااليی برخوردار اس��ت؛ مراجع��ه به يكی از مراكز 

شتاب دهنده برای پشتيبانی بسيار مؤثر خواهد بود.
وظایف شتاب دهنده ها

در مطالب باال به شكلی كلی به فعاليت های شتاب دهنده ها اشاره كرديم، اما در موارد زير 
به بررسی جزئی تر در مورد آنها پرداخته و از مزايای شتاب دهنده ها صحبت خواهيم كرد:

•  ش��تاب دهنده ابتدا از بين ايده های موجود يكی را برگزيده و براساس نوع فعاليت آن 
استارت آپ، منتور های مناسب را برايش در نظر می گيرد.

• در ماه های اول، مفاهيم اوليه كس��ب وكار و ماركتينگ آموزش داده شده و هدف كلی 
كسب و كارهای نوپا را معلوم می كنند. در اين مرحله كار آفرين براساس تيمی كه تشكيل 
داده و مدل كسب و كارش، تصوير روشنی از بازار هدف پيش روی  خود و ... به دست می آورد.
• اين قس��مت را مرحله ش��تاب می نامند و اس��تارت آپ به وسيله س��رمايه  اوليه ای كه 
شتاب دهنده در اختيارش قرار داده است، فعاليتش را با حمايت و پشتيبانی شتاب دهنده 
ادامه می دهد. البته بايد خاطرنشان كنيم كه تا اين مرحله شركت شتاب دهنده بايد در سهام 

استارت آپ شريک شده باشد.
• بعد از تمامی اين مراحل اس��تارت آپ بايد نسخه آزمايشی خود را برای سرمايه گذاران  
كه توسط شتاب دهنده معرفی شده اند رونمايی كند. در نهايت آنها را به عنوان شريک خود 

جذب كند و وارد بازار شود.
اگر بر اين باور هس��تيد كه ايده تان برای ظهور كسب وكار نوپا مناسب است، استفاده از 
ش��تاب دهنده ش��ما را زودتر از زمان ممكن وارد بازار هدف خواهد كرد. آنها با تجربه باال 
و متخصصان مجربی كه دارا هس��تند، برند ش��ما را مطرح كرده و زمينه ساز موفقيت های 
چشمگير بعدی تان می ش��وند. به عالوه در كنار راهنمايی و هدايت شما، امكانات موردنياز 
كسب وكار نو شما را نيز تأمين خواهند كرد. پس بهتر است به دنبال شتاب دهنده ای باشيد 

كه در حوزه كاری استارت آپ شما فعاليت می كند.
ucan :منبع
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5اصل نوشتاری که باعث عالقه مندشدن مخاطب نسبت به محتواها خواهد شد

بسياری از افراد علی رغم صرف وقت و هزينه باال، موفق نمی شوند تا محتوايی را توليد كنند كه مخاطب 
از آن رضايت بااليی را داش��ته باش��د، با اين حال علت اصلی اين اتفاق چيست؟ فراموش نكنيد كه اگرچه 
انتخاب موضوعات مهم، استفاده از تصاوير در راستای ايجاد جذابيت بصری و مواردی از اين قبيل می تواند 
شانس موفقيت شما را افزايش دهد، با اين حال تا زمانی كه نوع متن و روايت شما درست نباشد، هيچ يک 
از اين اقدامات تاثير الزم را به همراه نخواهد داش��ت. به همين خاطر نيز همواره عنوان می ش��ود كه سواد 
روايت مهم ترين اصل موفقيت در زمينه توليد محتوا محس��وب می ش��ود. اين امر حتی در زمينه ترجمه 
ني��ز دارای اهميتی حياتی ب��وده و اگر نتوانيد مطالب را به زبان جامعه هدف خود درآوريد، بدون ش��ک 
بازنده خواهيد بود. در همين راستا پس از يک دوره مصاحبه از بهترين های عرصه توليد محتوا، پنج اصل 
نوش��تاری را كه باعث عالقه مند شدن مخاطب به محتوا می ش��ود را پيدا كرده ايم كه در ادامه به بررسی 

آنها خواهيم پرداخت. 
1-زبان نوشتاری را فراموش کنید 

به عقيده بس��ياری از افراد ميان صحبت كردن و نوشتن افراد بايد تفاوت های زيادی وجود داشته باشد. 
اين امر تنها در برخی از ش��رايط درست بوده كه توليد محتوا يكی از آنها محسوب نمی شود. درواقع شما 
بايد به نحوی متن را درآوريد كه گويی با مخاطب در حال صحبت كردن مس��تقيم هستيد. اين امر باعث 
خواهد شد تا آنها نزديكی الزم را با شما احساس كرده و حسی فوق العاده جذاب را به دست آورند. بدون 
ش��ک رسيدن به اين سطح نيازمند تمرين بوده و توصيه می ش��ود كه محتواهای زيادی را مطالعه كنيد. 
بدون شک به هر ميزان كه چشم شما بيشتر عادت كرده باشد، سهولت باالتری را در زمينه عملكرد خود 
ش��اهد خواهيد بود. همچنين فراموش نكنيد كه متن شما بايد روانی خاصی را داشته باشد تا مخاطب از 
خواندن مطالب لذت برده و از آن خسته نشود. بدون شک يک متن دشوار با انواع اصطالحات تخصصی، 
اين امر را دش��وار خواهد كرد. در اين رابطه توصيه می ش��ود تمامی اصطالحات را در درون متن توضيح 
داده و مخاطب را تا حد امكان از جس��ت وجو بی نياز كنيد. در اين رابطه فراموش نكنيد كه يک متن كه 
كامال به زبان مخاطب نوش��ته شده باش��د، تاثيرگذاری و ماندگاری به مراتب بيشتری را به همراه خواهد 
داش��ت. اين امر درست دليلی است كه س��فرنامه ها برای همه افراد فوق العاده جذاب است. برخی از افراد 
در اين زمينه پا را فراتر گذاشته و مخاطب را عمال در درون مطلب وارد می كنند. تحت اين شرايط ديگر 
شما راوی نخواهيد بود و مخاطب جای شما را خواهد گرفت. اين امر اوج موفقيت يک نويسنده محسوب 
می-ش��ود، با اين حال توجه داشته باشيد كه برای تمامی موضوعات، از اين شيوه نمی توان استفاده كرد. 
به همين خاطر نبايد خود را مقيد به آن كنيد. درواقع اگر تنوع نيز نداش��ته باش��يد، پس از مدتی بيش از 

حد تكراری خواهيد شد و اين امر فرصتی ايده آل را برای رقبای شما به وجود می آورد.  
2-از بیان نکات آموزشی و ارزشمند غافل نشوید 

اين امر كه متن را از حالت عادی خارج كرده و در تالش باشيد تا نيازی از مخاطب را برطرف كنيد، يكی ديگر 
از مواردی است كه باعث جذابيت چند برابری مطالب شما خواهد شد. در اين رابطه هيچ توضيحی به اندازه يک 
مثال نمی تواند به درک موضوع كمک كند. فرض كنيد كه شما در حال منتشركردن خبری در رابطه ميزان 
آلودگی هوا طی چند روز اخير هستيد، اگرچه آگاهی از اين موضوع اهميت بااليی را به همراه خواهد داشت، 
با اين حال شما بايد به سواالت احتمالی در ذهن مخاطب نيز پاسخ دهيد. درواقع آگاهی از ميزان آلودگی هوا 
اين پرسش را مطرح خواهد كرد كه تحت اين شرايط چه اقدامی را برای كاهش حجم آلودگی و حفظ سالمت 
بايد انجام داد. به همين خاطر از بيان اين موارد در درون متن خود نيز غافل نشويد. اين امر باعث خواهد شد 
تا ارزش مطالعه محتوای شما چند برابر شود. در اين رابطه شما می توانيد در حوزه  كاری خود همواره توصيه ها 
و راهكارهای فوق العاده سودمند و كاربردی ای را ارائه كنيد. برای اين موضوع حتی می توان يک بخش جداگانه 

تحت عنوان مطالب آموزشی را اختصاص داد. 
3-آزمون و خطا داشته باشید 

برای دست پيدا كردن به بهترين الگو، اين امر كه ايده ها و موارد موردنظر را مورد آزمايش قرار دهيد، 
سياس��تی كامال درس��ت خواهد بود. درواقع ش��ما بايد هر اقدامی را برای مدتی كوتاه در معرض آزمايش 
قرار داده و پس از تحليل آمارها و نظرس��نجی از مخاطبان در نهايت نس��بت به حفظ و يا كنار گذاش��تن 
آن تصميم گيری كنيد. همچنين توجه كنيد كه ش��ما بايد آگاهی خوبی از مخاطبان خود داش��ته باشيد. 
برای مثال نوع توليد محتوا برای برندی كه مخاطبان آن ميانگين س��نی بس��يار جوانی دارند با س��ايرين 
بايد تفاوت هايی را داش��ته باش��د به همين خاطر ضروری اس��ت تا در اولين فرصت، به اطالعات جامعی 
از مخاطبان خود دس��ت پيدا كنيد. خوش��بختانه در حال حاضر تقريبا تمامی شبكه های اجتماعی چنين 
اطالعات��ی را در اختي��ار صفح��ات تجاری قرار می دهند، ب��ا اين حال در صورت نياز به اطالعات بيش��تر 

می توانيد از نرم افزارها و موسسات فعال در اين زمينه استفاده كنيد. 
4-اصل ادامه دار بودن را رعایت کنید 

اين امر كه مطالب شما تنها در يک قسمت نوشته شده و در نهايت به صورت كامل كنار گذاشته شود، بدون 
شک جذابيت الزم را به همراه نخواهد داشت. برای مثال يكی از داليل محبوبيت باالی سايت هايی نظير فوربس، 
آمارهايی است كه آنها به صورت منظم هر ساله منتشر می كنند. در اين رابطه شما نيز بايد به ادامه دار بودن 
مطالب خود فكر كنيد. برای مثال اگر آماری از ميزان آلودگی هوا در ماه گذشته را منتشر كرده ايد، بهتر است 
تا در چند ماه آينده اطالعاتی جديد را نيز به اشتراک بگذاريد تا ضمن حفظ و يادآوری مطالب گذشته، ارزش 
هر يک از اقدامات شما حفظ شود. در نهايت ضروری است تا به اين نكته توجه داشته باشيد كه مخاطب تمايل 
دارد تا در رابطه با خود شما نيز اطالعاتی را داشته باشد. به همين خاطر ضروری است تا به دنبال ايجاد يک 
داستان در رابطه با نحوه شكل گيری برند خود باشيد. همچنين توجه داشته باشيد كه وجود يک نظم كاری، 
بسيار مهم خواهد بود. درواقع هيچ چيز به اندازه يک عملكرد نامنظم، مخاطب را خسته نمی كند. به همين خاطر 

حتی ممكن است نياز به اعالم برنامه  هفتگی و روزانه وجود داشته باشد. 
5-از معجزه تیتر غافل نشوید 

تيترها هس��تند كه مخاطب براس��اس آنها تصميم به مطالعه و يا رد شدن از يک محتوا خواهند كرد. به 
همين خاطر نيز شايسته است تا برای آن وقت كافی را بگذاريد. در اين رابطه حتی از رعايت اصول سئو 
نيز غافل نش��ده و در تالش برای بازی با كلمات باش��يد تا در نظر مخاطب، جذابيت باالتری را پيدا كنيد، 
ب��ا اين حال فرام��وش نكنيد كه اين امر به معنای دروغ گفتن به مخاطب نبوده و تنها به اين امر اش��اره 
دارد كه در انتخاب كلمات خود به نحوی رفتار كنيد كه كنجكاوی مخاطب به درست ترين شكل افزايش 

پيدا كند. در اين رابطه سوالی بودن تيتر و استفاده از اعداد، دو مورد از اصول اوليه محسوب می شود. 
در نهايت توجه داشته باشيد كه رعايت اين پنج اصل اوليه، كمک خواهد كرد تا مطالب شما به سطحی 
حرفه ای نزديک شود، با اين حال در راستای بهترين بودن، نبايد خود را به هيچ سطحی محدود كنيد. 
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اس��ترس به يكی از بخش های غيرقاب��ل تفكيک زندگی روزمره 
افراد تبديل ش��ده اس��ت. اين امر خصوص��ا در محيط های كاری 
احتمال رش��د باالتری را دارد، با اي��ن حال تعداد افراد كمی برای 
كاه��ش آن اقدامات��ی را انجام می دهند. علت اي��ن امر نيز به اين 
خاطر اس��ت كه تصوری اش��تباه وجود دارد كه ب��رای رفع چنين 
مش��كالتی نياز به هزينه های گزاف و يا تغييراتی بزرگ اس��ت كه 
عم��ال غيرممكن خواهد ب��ود، با اين حال واقعي��ت كامال متفاوت 
بوده و ش��ما با راهكارهايی بسيار ساده نيز می توانيد در اين رابطه 
گام ه��ای س��ودمندی را برداري��د. در همين راس��تا قصد معرفی 
راهكارهاي��ی را دارم ك��ه از تجربه كاری خودم به دس��ت آمده و 
تاكنون برای بسياری از افراد نتيجه بخش بوده است. در اين رابطه 
فراموش نكنيد كه تداوم اس��ترس، در نهايت منجر به افس��ردگی 
خواهد شد كه اين امر حتی سالمت جسمی شما را نيز تحت تاثير 
قرار می دهد. به همين خاطر نيز ضروری اس��ت تا همواره استرس 
را ت��ا حد امكان كاهش دهيد. بدون ش��ک چهار موردی كه قصد 

معرفی آنها را دارم، می تواند كمک بسيار خوبی باشد. 
1-اهدافی واقع گرایانه داشته باشید 

اي��ن امر كه در تم��ام مراحل زندگی خود اهداف��ی واقع گرايانه 
داش��ته باشيد، باعث خواهد شد تا در مسيری درست گام برداشته 
و توقع��ات بي��ش از حد، منجر به بروز اس��ترس نش��ود. برای اين 
موضوع، خودشناسی مهم ترين اقدام محسوب شده و الزم است تا 
اهداف بس��يار بزرگ خود را تا ح��د امكان به چند اقدام كوچک تر 
تقس��يم كنيد. اين امر باعث می شود تا دستاوردهای شما افزايش 
پيدا كرده و روحيه بهتری را برای ادامه كار داشته باشيد. فراموش 
نكنيد كه جهان پر از فرصت های مختلف است، با اين حال اين امر 
به معنای آن نخواهد بود كه ش��ما بايد به همه آنها دسترسی پيدا 
كنيد. به همين خاطر نيز ضروری است تا هدفی مشخص را برای 
خود داشته باش��يد و بر روی آن متمركز بمانيد. برای همين يک 
ه��دف خود نيز بايد منطقی رفتار كرده و از فش��ار آوردن بيش از 
حد جلوگيری كنيد. فراموش نكنيد كه اين شيوه رفتاری خصوصا 
اگر يک كارآفرين باشيد، باعث خواهد شد تا هيچ فردی تمايل به 
همكاری با شما را نداشته باشد، با اين حال اگر به صورت منطقی 
رفتار كنيد، به مرور زمان شايستگی قرار گرفتن حتی در باالترين 

نقاط را نيز پيدا خواهيد كرد. در اين رابطه بهتر است تا همه چيز 
را مكتوب كرده و از مش��ورت گرفتن از سايرين خودداری نكنيد. 
اي��ن امر باعث می ش��ود تا در بهترين مس��ير گام برداريد. درواقع 
يكی از داليل اصلی بروز استرس، توقعات نابجا محسوب می شود.

2-زمان خود را مدیریت کنید 
كمب��ود وقت يكی ديگر از داليل بس��يار ش��ايع بروز اس��ترس 
محس��وب می شود. به همين خاطر نيز ضروری است تا به اين باور 
دس��ت پيدا كنيد كه شما زمان كافی برای پرداختن به همه چيز 
را در اختيار نداريد. به همين خاطر مس��ئله ای تحت عنوان هزينه 
فرصت ش��كل خواهد گرفت. درواقع ش��ما باي��د اولويت های خود 
را مش��خص كرده و ب��ر طبق آن برنامه ريزی كني��د. همچنين به 
خاطر داش��ته باشيد كه همواره راهكارهای جديدی برای استفاده 
بهتر از زمان در دس��ترس ارائه می ش��ود كه الزم اس��ت تا در اين 
حوزه مطالعه مداومی را داش��ته باشيد. برای مثال امروزه استفاده 
از زمان های مرده، بسيار مطرح است. برای مثال در حين رانندگی، 
ش��ما می توانيد به يک پادكس��ت گوش دهيد. همچنين توجه به 
قانون پارتو نيز می تواند مديريت زمان ش��ما را متحول سازد. طبق 
اين قانون، 80درصد از نتايج تنها از 20درصد فعاليت ها به دس��ت 
می آيد. ش��ناخت اين 20درصد ها باعث می شود تا برنامه ريزی به 
مراتب كارآمدتری را داش��ته باشيد. در نهايت توجه داشته باشيد 
كه هر چيزی اگرچه در ابتدا س��خت به نظر می رس��د، با اين حال 
پ��س از مدتی به علت عادت كردن، ديگر متوجه س��ختی های آن 
نخواهيد شد. در نهايت استفاده از تجربيات افراد مختلف در زمينه 

مديريت زمان، اقدامی كامال سودمندانه خواهد بود. 
3-تعادلی را میان کار و زندگی شخصی خود ایجاد 

کنید 
اين امر كه از زندگی ش��خصی خود غافل ش��ويد، يكی ديگر از 
مواردی اس��ت كه باعث كاهش استرس ش��ما خواهد شد. درواقع 
دغدغه های ذهنی زياد خود عاملی برای بروز اين حس اس��ت. در 
اين رابطه ضروری اس��ت تا وظايف خود در زندگی شخصی را نيز 
يادداشت كرده و به دنبال راهكارهايی برای آن باشيد. درواقع شما 
بايد در زندگی خود مرزهای مشخصی را داشته باشيد تا هيچ يک 
از اين دو بخش، فش��اری را بر ديگ��ری وارد نكند. برای مثال من 
ب��ه نحوی برنامه ريزی كرده ام كه حداق��ل يک روز كامل را بتوانم 
در كنار خانواده خود باش��م. با اين حال تنها حضور كافی نبوده و 
الزم اس��ت تا برنامه ای برای افزايش كيفيت در كنار خانواده بودن 

نيز داشته باشيد. در نهايت توجه داشته باشيد كه همواره احتمال 
ب��روز اتفاقاتی خ��ارج از برنامه وجود دارد. ب��ه همين خاطر زمان 
خود را بيش از حد پر نكرده و احتماالت را نيز در نظر بگيريد. در 
نهايت معاينه های پزشكی و ورزش مداوم باعث می شود از شرايط 
بيماری فاصله بگيريد. درواقع افراد تحت اين ش��رايط افكار منفی 

بيشتری را خواهند داشت. 
4-به خودتان توجه داشته باشید 

اي��ن امر ك��ه مراقب خودت��ان باش��يد، زمينه های اس��ترس را 
با كاهش��ی ش��ديد مواجه خواهد س��اخت. برای مثال تصور غلط 
بس��ياری از افراد اين اس��ت كه برای موفقي��ت بايد خواب خود را 
كاه��ش دهند، ب��ا اين حال واقعيت اين اس��ت كه اي��ن اقدام در 
درازمدت تنها باعث بيماری و كاهش راندمان كاری ش��ما خواهد 
ش��د. به همين خاطر ضروری اس��ت تا همواره خواب كافی داشته 
باش��يد. اين امر به معنای امكان شروع روزی پرانرژی خواهد بود. 
همچني��ن با توجه بيش��تر به خ��ود، متوجه بس��ياری از اقداماتی 
خواهيد ش��د ك��ه در نهايت زمينه های بروز اس��ترس را تش��ديد 
خواهد كرد. برای مثال آخرين نتايج تحقيقات نش��ان می دهد كه 
حتی رژيم غذايی ناس��الم ني��ز می تواند در اي��ن زمينه تاثيرگذار 
باشد. با انجام اين اقدام متوجه كاهش چشمگير ميزان نگرانی های 
روزمره خود خواهيد ش��د. در نهايت اگر عادت های نادرست نظير 
وابستگی به شبكه های اجتماعی و برنامه های تلويزيونی را كاهش 
دهيد، نه تنها زمان بيشتری را در اختيار خواهيد داشت، بلكه طبق 

تحقيقات از دو عامل بروز استرس و افسردگی دور خواهيد شد. 
5-مشورت بگیرید 

شما می توانيد با همكاران، رئيس شركت، مربی های رشد شخصی 
و روانش��ناس ها در اين رابطه صحبت كرده و از نظريات آنها استفاده 
كنيد. درواقع بسياری از افراد تمايل دارند تا تغيير كنند، با اين حال 
عدم آگاهی از بهترين روش ها در اين رابطه می تواند آنها را در مسيری 
قرار دهد كه چندان مناسب نبوده و آنها را با مشكالتی مواجه خواهد 
ساخت. به همين خاطر از صحبت كردن در رابطه با مشكالت خود و 
كمک گرفتن از س��ايرين واهمه نداشته باشيد. درواقع هر مشكلی را 

می توان با اين سياست برطرف كرد. 
در نهايت توصيه می ش��ود تا اين پن��ج روش را اولويت های اول 
خود قرار دهيد پس از آن به دنبال راهكارهای بيشتری باشيد. اين 

امر بهترين نتيجه را برای شما به همراه خواهد داشت. 
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