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انواع تسهیالت بانکی به کمک بازار مسکن آمده اند

 مسکن ارزان
روی پاشنه رونق

این روزها اخبار مختلفی از بازار مس��کن به گوش می رس��د. از افزایش حجم معامالت مس��کن گرفته تا 
شکس��تن قفل انحصار وام مس��کن و ورود بانک ملی به حوزه ارائه تسهیالت مسکن به متقاضیان. همه این 
موارد نشان از رونق بیشتر بازار مسکن در بخش خانه های ارزان قیمت است که می تواند در خروج از رکود 

این بخش بسیار مهم باشد. اخبار صفحات 1 و 4 را مطالعه کنید.

احتمال دونرخی شدن بنزین همچنان وجود دارد

3 سناریوي دولت و مجلس 
براي اصالح قیمت بنزین

2

3

یأس افکنی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد

پشت پرده مانوری با اسم رمز گرانی

موفقیت یعنی تأثیرگذاری 
5 راهی که نیاز دارید  رهبر تیم خود شوید

چه میزان اطالعات و تصاویر  در کاتالوگ ها قرار دهیم؟ 
شروع تبلیغات موبایلی متقاعد کننده
تبلیغات محصول محور  یا برندمحور؟ 
بازاریابی چریکی،  تبلیغات غیرسنتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اینتل از آسیب پذیری 
تراشه های خود آگاه بوده است

7

در تمـام قراردادهایی کـه از ابتدا تاکنون با خودروسـازان 
فرانسوی بسته ایم، ایشان برای صادرات محصوالت تولیدی 
در ایـران تعهد داده اند امـا هیچ گاه به آن عمـل نکرده اند.  

بابک صدرایی، کارشناس صنعت و بازار خودرو، در 
گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو...

 »رنو« قطب سوم نمی شود

یادداشت
 بازار بکر آفریقا

در انتظار تجار ایرانی

طبیعی  بلوغ  جهانی س��ازی، 
جه��ان در ق��رن بیس��ت و یک 
اس��ت، چراکه اقبال عمومی به 
س��وی فناوری های پیش��رفته، 
آرمان ه��ای  و  س��رمایه داری 
دموکراتی��ک به طور فزاینده ای 
در اکث��ر کش��ورها مش��هود و 

غیرقابل کتمان است. 
قطعاً ب��رای حضور در چنین 
جهانی باید بسیاری از نکات را 
تجار در مراحل مختلف تجاری 
خود مد نظر قرار دهند و برای 
عقب نمان��دن از بازارهای بکر 
در جهان اقدامات الزم را انجام 
دهند؛ زیرا آنچه می تواند امروز 
به اقتصاد ما کمک کند افزایش 
مالیات نیس��ت! بلکه حضور در 
بازارهای جهانی است؛ حضوری 
ک��ه می ش��ود ب��ا داش��ته های 
همی��ن امروز کش��ور در بخش 
صنعت و کشاورزی، یک حضور 
مستحکم و سودآور باشد و این 
برنامه ریزی  به  بر می گردد  تنها 
و درایت برای بررسی، شناخت 
و حضور در ای��ن بازارها.  برای 
رس��یدن به این ه��دف دولت ها 
وظیفه س��نگینی دارن��د؛ اینکه 

بتوانن��د در تجارت این 
2محرک های را برای...

سیدعلی 
عباسی

کارشناس اقتصادی

مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی گفت: با توجه 
ب��ه اینکه س��رعت پس ان��داز در صن��دوق پس 
 انداز مس��کن یکم س��ه برابر شده است، مسکن 
ارزان قیم��ت در آینده رونق مناس��بی را تجربه 

خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا، حس��ین عبده تبریزی در 
حاش��یه پنجمین کنفرانس مل��ی پژوهش های 
کارب��ردی در مهندس��ی عم��ران، معم��اری و 
مدیریت شهری اظهار کرد: خانه های ارزان قیمت 
در آینده بازار خوبی خواهند داش��ت. در مقابل، 
معتقدم همچنان خانه های گران قیمت با سرعت 
بس��یار کمی فروخته خواهند ش��د و خانه های 
خالی لوکس به راحتی به فروش نخواهند رفت، 
اما مس��کن ارزان قیمت بازار رش��د مناسبی را 
پیش رو دارد و وزارت راه و شهرسازی هم کمک 

کرده تا این رشد ادامه پیدا کند. 
وی اف��زود: در حال حاضر در هفته س��ه برابر 
ماه مش��ابه س��ال قبل در صندوق مسکن یکم 
افتتاح حساب انجام می ش��ود که سبب نگرانی 
بانک مسکن بابت تأمین منابع تسهیالت مسکن 

شده است. 
مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش نرخ 
ارز ط��ی هفته های اخیر گف��ت: من قبال نگفته 
ب��ودم که ن��رخ ارز در حال حاضر ارزان اس��ت، 

بلکه گرایش بازار را اعالم کرده بودم. به نظر من 
تشخیص بازار این اس��ت که نرخ ارز گرایش به 
باالت��ر رفتن دارد. دولت نی��ز در صورتی که این 
تشخیص بازار را درک کند باید کمک کند تا ارز 

به وسیله پس انداز تبدیل نشود. 
عبده تبری��زی ادامه داد: در واق��ع دولت باید 
کم��ک کند تا حباب ن��رخ ارز از بین برود تا به 

وسیله ای برای پس انداز تبدیل نشود. 
مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه 
هم اکنون در بازار س��رمایه، سهام های وابسته به 
ارز، روند رو به رش��د به خ��ود گرفته اند، گفت: 
سهام هایی مانند پتروش��یمی ها، فلزات، خودرو 
و دیگر س��هام هایی که وابسته به ارز هستند، در 
روزهای اخیر با استقبال مشتریان مواجه شده اند 

و حتی از قیمت ارز هم باالتر رفته اند. 
عبده تبری��زی همچنی��ن درباره تس��هیالت 
حوزه مس��کن اظهار کرد: تشخیص وزارت راه و 
شهرسازی مبنی بر افزایش قدرت خرید مسکن 

از سوی مردم برنامه درستی است. 
وی با بیان اینکه مس��کن ارزان قیمت قابلیت 
رش��د قابل مالحظه ای دارد، گفت: حساب هایی 
ک��ه هم اکن��ون در صن��دوق پس انداز مس��کن 
یکم بانک مس��کن افتتاح می ش��ود نس��بت به 
مدت مش��ابه سال قبل س��ه برابر افزایش یافته 

و بانک مس��کن نگران کس��ری منابع خود شده 
اس��ت، چراکه با ش��تاب زیادی م��ردم در حال 
سرمایه گذاری هس��تند و این سرمایه گذاری به 

امید دریافت وام مسکن است. 
مش��اور وزی��ر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: 
ساالنه در ایران ۶۵۰هزار ازدواج صورت می گیرد 
که رقم قابل مالحظه ای اس��ت و این افراد وارد 
بازار مسکن می ش��وند. از سوی دیگر می توانند 
در صندوق پس انداز مسکن یکم حساب افتتاح 
کنند. نگرانی بانک مس��کن بابت کمبود منابع 
با حمایت برطرف می ش��ود؛ به شرطی که بانک 
مرکزی بپذیرد مطالباتی را که از بانک مس��کن 

دارد دیرتر وصول کند. 
وی، بانک مس��کن را سالم ترین بانک موجود 
در ایران دانست و گفت: بانک مسکن وام های با 
مبالغ کم پرداخت کرده و مش��کلی برای وصول 
آنها ندارد، بنابراین وضعیت آن با بانک های دیگر 
که وام های بزرگ پرداخت کرده و اقس��اط آنها 
بازپرداخت نمی شود متفاوت است و در موقعیت 

خوبی قرار دارد. 
عبده تبریزی تأکید کرد: در صورتی که بانک 
مسکن به بانک توسعه ای تبدیل شود وزارت راه و 
شهرسازی آمادگی دارد از منابع داخلی و امالک 

خود به افزایش سرمایه این بانک کمک کند. 

غالمحس��ین اظه��ری، فع��ال صنف��ی ب��ازار 
سیم کارت های تلفن همراه در گفت وگو با ایسنا، از 
آخرین وضعیت قیمتی سیم کارت ها در بازار خرید 
و ف��روش خبر داد و گفت حوزه س��یم کارت های 
دائم��ی و معمولی  با پیش ش��ماره ۰۹1۲ با کد 
یک از س��ه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ش��روع و تا 
۵ میلی��ون و ۲۰۰ هزار تومان نیز قیمت دارند. در 
همین رده ش��ماره ای کدهای 1۷۷ با 3 میلیون و 
۸۰۰ هزار توم��ان، 13۰ با 4 میلیون و 3۰۰ هزار 
 تومان، 114 با ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و 11۵ ،

۵ میلی��ون و 4۰۰ هزار تومان اس��ت. البته اینها 
مربوط به ش��ماره های عادی و معمولی است، اما 
برای شماره های استثنایی و اصطالحا  رند بعضی 
خطوط حتی با قیمت ه��ای ۵۰۰ میلیون و یک 

میلیارد تومان هم به فروش رفته است.
به نظر می رس��د برخی اوقات خود شرکت های 
مرجع ارائه س��یم کارت ها هم به این مساله دامن 
می زنند. اینکه برای ارائه برخی شماره های رند به 
مشتریان مزایده برگزار شود خود به تنهایی می تواند 

عاملی برای مشروعیت بخشیدن به انگیزه برخی ها 
برای خرید گران تر سیم کارت های رند باشد.

افش��ار فروت��ن، فعال صنف��ی ح��وزه بازارهای 
سیم کارت موبایل هم با بیان این که قیمت گران  
یک سیم کارت هیچ مزیت کارکردی بیشتری ندارد، 
گفت: قطع ارائه سیم کارت های با کدهای قدیمی تر 
باعث شد تا تقاضا برای استفاده از این سیم کارت ها 
بیشتر و قیمت آنها گران تر شود. تقاضا نیز متاثر از 
مباحث تجمالتی و حتی بورسی سیم کارت های 
تلفن همراه است. این فعال صنفی بازار سیم کارت 
ب��ا بیان این ک��ه بع��د از دوره ای، اپراتورهای تلفن 
هم��راه نیز ب��ه این تب ب��ازار دام��ن زدند، گفت: 
 زمانی که برای اولین ب��ار یکی از اپراتورهای اصلی

 ارائه دهنده س��یم کارت به برگ��زاری مزایده برای 
فروش سیم کارت های اصطالحا »رند« خود اقدام 
کرد، افزایش قیمت س��یم کارت های رند ش��کل 

رسمی  به خود گرفت و تثبیت شد.
فروتن با توضیح ش��یوه های مختلف متقاضیان 
برای پیدا کردن شماره های مدنظر خود، اظهار کرد: 

در برخی موارد متقاضیان برای تهیه شماره مورد 
نظر خود به بازار مراجعه می کنند اما در برخی موارد 
مشتریان حتی قبل از مراجعه به بازار با شماره ای که 
مدنظر دارند، تماس می گیرند و نسبت به خرید آن 

شماره اظهار تمایل می کنند.
وی در نهایت با مقایسه بازار سیم کارت در ایران و 
دیگر کشورها، اظهار کرد: سیم کارت در کشورهای 
دیگر صرفا یک جنبه کارکردی دارد در حالی که 
در کش��ور ما حاال تبدیل به یک بازار ش��ده است 
که محصوالت لوکس ج��دای از جنبه کارکردی 
آنها مدنظر اس��ت. ش��دت و حدت توجه برخی از 
مشتریان به مساله »رند«بودگی شماره سیم کارت ها 
به اندازه ای اس��ت که برخی از این سیم کارت های 
رند دیگر تنها یک سیم کارت نیستند بلکه تبدیل 
به یک کاالی سرمایه ای و حتی بورسی هم شده اند؛ 
برخ��ی از بازاریان این حوزه از س��عی در تهیه این 
سیم کارت ها و فروختن آنها به حداکثر ممکن دارند؛ 
سیم کارت هایی که گاهی قیمت آنها معادل چند 

واحد آپارتمان و یا ماشین لوکس است.

عبده تبریزی: 

مسکن ارزان قیمت رونق می گیرد

فروش میلیاردی سیم کارت رند در بازار

سیم کارت هایی با قیمت چند واحد آپارتمان



اصللاح  ام�روز:  فرص�ت 
به  انللرژي  قيمللت حامل هاي 
محلی برای اختاف نظر دولت 
و مجلس بدل شللده اسللت و 
درحالی که دولت قصد داشته 
تللا از محللل افزایللش قيمت 
حامل هللاي انللرژي، طرح هاي 
ایجاد اشتغال را پيگيري  ویژه 
کند، اما واکنش های گسللترده 
به تصميم دولت موجب شللد 
تبصره 18 الیحه بودجه سللال 
97 بلله محلی بللرای اعتراض 
و انتقللاد بلله دولللت دوازدهم 
ایللن درحالی  تبدیللل شللود. 
اسللت که با مخالفت گسترده 
نمایندگان مجلللس با افزایش 
قيمت بنزین در الیحه بودجه 
از  گمانه زني ها  آینللده،  سللال 
بازگشللت کارت هاي سللوخت 
بلله جایگاه هللاي بنزیللن خبر 
مي دهللد؛ موضوعي که اگرچه 
در ابتللدا کمللی بعيللد به نظر 
مي رسلليد، امللا کم کللم رنگ 
جدي  به خود گرفت و حاال به 
خبر مهم رسانه ها تبدیل شده 
اسللت. با این همه می توان سه 
سللناریو را درباره قيمت بنزین 
در بودجه سللال آینده متصور 

شد.
سناریوي اول همان پيشنهاد 
دولللت در الیحه بودجه سللال 
97 اسللت و بللر این اسللاس، 
قيمت بنزیللن به ازاي هر ليتر 
1500 تومللان می شللود و هر 
ليتللر گازویيللل نيز بلله 400 
تومان افزایللش می یابد. دولت 
دوازدهللم اعللام کللرده که از 
قيمللت  واقعي سللازي  محللل 
حامل هللاي انللرژي در بودجه 
سال آینده درآمدی در حدود 
17هزار و 400 ميليارد تومان 
را بللرای حمایللت از توليللد و 

اشتغال در نظر دارد.
سللناریوي دوم نيللز تثبيت 
انللرژي  حامل هللاي  قيمللت 
هماننللد قبل اسللت؛ بلله این 
ترتيب عللددي بر ميزان فعلي 
قيمت ها اضافه نشده و بودجه 
بر اسللاس بنزین هزار توماني 
و گازویيل 300 توماني بسللته 
می شللود و بالطبللع دولت نيز 
نمی توانللد از محل هدفمندي 
برای  منابللع جدیدي  یارانه ها 
دهد.  اختصاص  اشللتغال زایی 
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس 
کميسيون اقتصادي مجلس در 

این باره گفته اسللت که »براي 
جلوگيللري از تزریللق شللوك 
اقتصللادي بلله احتمللال زیاد، 
مجلس شوراي اسامي قيمت 
حامل هاي انرژي را براي سال 
97 در سللطح قيمت امسللال 

تثبيت خواهد کرد.
اما سللناریوي سللوم کلله این 
روزها در رسللانه ها زیللاد درباره 
آن صحبت می شللود، بازگشللت 
به سياست هاي دولت دهم است. 
از همين رو، برخللي نمایندگان 
مجلس به دنبال دو قيمتي کردن 
بنزین هستند و پيشنهاد داده اند 
تا با احياي دوباره کارت سوخت، 
سهميه بندي بنزین از سر گرفته 
شللود؛ چنانچه علللی الریجانی، 
رئيس مجلس هفته گذشللته از 
سهميه بندي  بازگشت  پيشنهاد 
کارت هللاي  طریللق  از  بنزیللن 
نمایندگان  در جمللع  سللوخت 
مجلس خبر داد و همچنين زیبا 
اسللماعيلي، سللخنگوي شرکت 
ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي 
نفتي از مالكان خودروهاي فاقد 
کارت سللوخت خواسته است تا 
نسبت به دریافت کارت سوخت 

خود اقدام کنند.

احتمال دو نرخی شدن 
بنزین چقدر جدی است؟

رئيللس  زمينلله  هميللن  در 
اتحادیلله جایگاه داران سللوخت 
نيز با اشللاره به اینكه اسللتفاده 
 11 بللرای  سللوخت  کارت  از 
سال پيش کاری منسوخ است، 
گفللت: ممكن اسللت اسللتفاده 
مقدملله  سللوخت  کارت   از 
دو نرخی شدن بنزین باشد. البته 
 اگللر بنزین 1۲00 تومان شللود 
دو نرخللی نخواهللد شللد.بيژن 
حاج محمدرضللا در گفت وگو با 
ایسللنا، با اشاره به قانون مصوب 
مجلس شورای اسللامی مبنی 
بللر اسللتفاده دوبللاره از کارت 
سللوخت، گفت: اتحادیه قبل از 
اسامی  اینكه مجلس شللورای 
استفاده دوباره استفاده از کارت 
سوخت را تصویب کند، مخالفت 
خود را اعام کرد، زیرا هنگامی 
که گفته می شللود بنزین ليتری 
1000 تومان اسللت، استفاده از 
کارت سوخت بی معنی خواهد 
بود.وی با اشاره به اینكه در حال  
حاضر مللردم از کارت جایگاه دار 
داد:  اداملله   اسللتفاده می کنند، 
استفاده دوباره از کارت سوخت 

یک کار  اضافه است. این سيستم 
برای سال 138۶ است و تقریبا 
11 سللال از زمللان اجللرای آن 
گذشته و یک کار منسوخ است.

رئيللس اتحادیه جایللگاه داران 
سللوخت در پاسللخ به این سوال 
که آیا اسللتفاده دوبللاره از کارت 
دو نرخی شدن  مقدمه  سللوخت 
بنزین اسللت یا خير؟ اظهار کرد: 
احتمللاال مقدمه دونرخی شللدن 
بنزین باشللد، زیرا رئيس جمهور 
در سخنان خود اعام کرده است 
کلله در مورد بنزین برای اقشللار 

آسيب پذیر فكری خواهيم کرد.
اینكه  با بيان  حاج محمدرضا 
مجلس شورای اسامی با بنزین 
ليتللری 1500 تومانی مخالفت 
کرده اسللت، افزود: به نظر من 
اگللر بنزین ليتری 1۲00 تومان 

شود، دو نرخی نخواهد شد.
وی ادامه  داد: برخی می گویند 
قيمت بنزین بایللد برابر قيمت 
فوب خليج فارس شللود. ترکيه 
را مثللال می زنم کلله بنزین در 
آن کشور 18 هزار تومان است، 
اما نمی گوینللد که درآمد مردم 
ترکيه بر اسللاس ليللر و درآمد 

ایران بر اساس ریال است.

احتمال دونرخی شدن بنزین همچنان وجود دارد

3 سناريوي دولت و مجلس براي اصالح قيمت بنزين

مرکللز پژوهش هللای مجلس 
شورای اسامی، پيش بينی وزیر 
اقتصاد مبنی بر رشد 7درصدی 
اقتصللاد در سللال جللاری را رد 

کرد. 
امروز«،  به گزارش »فرصللت 
مسللعود کرباسلليان وزیللر امور 
اقتصللادی و دارایی نرخ رشللد 
اقتصادی کشللور در سال جاری 
پيش بينی  را حللدود 7درصللد 
کرد و گفللت: در ارتباط با نرخ 
رشللد اقتصادی، این را هم باید 
در نظر داشللته باشيم که سهم 
عمده رشد اقتصادی سال قبل، 
به واسطه افزایش توليد نفت بود 
ولی امسال دیگر اینگونه نيست، 
چون رشللد توليد و صدور نفت 
به ۲.5 ميليون بشللكه در سال 
قبللل محقق شللد و براسللاس 
سهميه و واقعيات موجود، فعا 
امكان افزایللش آن وجود ندارد 
و در نتيجه رشللد سللال جاری، 
عمدتللا ناشللی از عواملی غير از 
افزایش صادرات نفت بوده است 
و شاهدیم که استمرار هم دارد. 
رشللد  نللرخ  پيش بينللی 
7درصللدی بللرای سللال جاری 
از سللوی وزیر اقتصاد در حالی 
اسللت کلله مرکللز پژوهش های 
مجلس در گزارشللی نرخ رشللد 
را 4.1درصد  امسللال  اقتصادی 
برآورد کرده است. این در حالی 
اسللت که صنللدوق بين المللی 

پللول هم نرخ رشللد امسللال را 
کمتللر از 5درصللد پيش بينللی 
کرده اسللت.  جزیيللات برآورد 
مرکللز پژوهش هللای مجلس از 
ميزان رشللد بخش های مختلف 
اقتصاد ایران در سللال جاری در 

جدول زیر آمده است.

درآمدهای مالیاتی سال ۹۷ 
با بیش برآوردی همراه است

همچنيللن مرکز پژوهش های 
مجلس پيش بينی کرده اسللت 
که از محللل درآمدهای مالياتی 
در سللال آتی، حللدود 51 هزار 
ميليللارد ریال عللدم تحقق در 
منابللع عمومللی دولللت وجود 

داشته باشد. 
مجلللس  پژوهشللی  بللازوی 
گزارشی  در  اسللامی  شللورای 
مالياتی  درآمدهللای  پيرامللون 
در الیحه بودجه سللال 97 کل 

کشور، با اشللاره به رشد حدود 
درآمدهای  رقللم  ۲0درصللدی 
مالياتللی نسللبت بلله عملكللرد 
برآوردشللده برای سللال جاری، 
تصریح کرد: پيش بينی می شود 
از محللل درآمدهللای مالياتللی 
در سللال آتی، حللدود 51 هزار 
ميليللارد ریال عللدم تحقق در 
منابللع عمومللی دولللت وجود 

داشته باشد. 
طبق اعام مرکز پژوهش های 
مجلللس، بللا توجه به شللرایط 
همچنيللن  و  کان  اقتصللاد 
صورت گرفتلله  برآوردهللای 
ميللزان  و  نحللوه  درخصللوص 
عملكللرد درآمدهای مالياتی در 
هللر بخللش و زیرمجموعه های 
آن، به نظر می رسللد درآمدهای 
مالياتی در بخش منابع عمومی 
با بيش برآوردی همراه هستند. 

براسللاس این گزارش، به طور 

بررسی های  براسللاس  مشخص 
انجام گرفتلله، انتظللار می رود از 
کل منابللع مالياتللی )عمومی( 
در نظر گرفته شده برای 1397، 
به ميللزان 1.۲87 هزار ميليارد 
ریال، حللدود 9۶درصللد از آن 
معادل1.۲41 هزار ميليارد ریال 
در سللال آتی محقق شللود. به 
بيان دیگر پيش بينی می شللود 
از محللل درآمدهللای مالياتللی 
در سللال آتی، حللدود 51 هزار 
ميليللارد ریال عللدم تحقق در 
منابللع عمومللی دولللت وجود 

داشته باشد. 
در گزارش مرکز پژوهش های 
مجلللس آمده اسللت: در الیحه 
بودجلله سللال 1397 معللادل 
ریللال  ميليللارد  هللزار   1.۲87
به عنللوان درآمدهللای مالياتی 
این  اسللت.  شللده  پيش بينللی 
رقم نسللبت به رقم درآمدهای 

قانللون  در  مصللوب  مالياتللی 
بودجلله سللال 139۶ )1.1۶4 
هللزار ميليارد ریال( از رشللدی 
برخللوردار  معللادل 11درصللد 
اسللت. بللا توجه به رونللد فعلی 
وصول درآمدهای مالياتی )روند 
هشللت ماهه اول سللال جاری( 
تحللوالت  و  شللرایط  سللایر  و 
می شللود  پيش بينی  اقتصادی، 
کل وصولللی درآمدهای مالياتی 
در سللال 139۶ معادل 1.074 
هزار ميليارد ریال باشد. در این 
شللرایط رقم درآمدهای مالياتی 
بودجه  )منابع عمومللی( الیحه 
سللال 1397 رشللدی حللدود 
بلله عملكرد  نسللبت  ۲0درصد 
برآوردشللده برای سللال جاری 

خواهد داشت. 
براسللاس ایللن گللزارش، بللا 
توجلله بلله شللرایط اقتصللادی 
تحللوالت  مجموعلله  و  کشللور 
 رفته در سللاختار نظللام مالی و 
مالياتی کشللور به نظر می رسد 
درآمدهللای مالياتللی عمومللی 
پيش بينی شده در برخی از اجزا 
بوده  همللراه  بيش بللرآوردی  با 
است و در مجموع انتظار می رود 
درآمدهللای مالياتللی در سللال 
1397 حداکثر تا سقف 1.۲41 
هزار ميليارد ریال محقق شللود 
)یعنی تحقق حدود 9۶درصد از 
منابع پيش بينی شللده در الیحه 

از محل ماليات.(

مرکز پژوهش های مجلس، پیش بینی وزیر اقتصاد درباره رشد اقتصادی امسال را رد کرد

بیش برآوردی در درآمدهای مالیاتی سال آینده

گزارش2

دریچه

2 سال اشتغال زایی برابر با یک دهه برنامه ریزی
هر شاغل در ایران، هزینه ۳.۵ نفر 

را تامین می کند
در فاصللله سللال های 1384 تا پایللان 1395 در حالی 
10 ميليون نفر به جمعيت ایران اضافه شللده است که در 
سال های 84 تا 93 اقتصاد ایران از نظر اشتغال زایی عملكرد 
مطلوبی نداشللته اسللت.   به گزارش خبرآناین، بررسی ها 
نشللان می دهد تعداد شللاغان ایرانی در پایان سال 1395 
به ۲۲ميليون و ۶00 هزار نفر می رسند. به این ترتيب تنها 
۲8.۲5درصللد از جمعيت ایران فعاليت اقتصادی دارند. در 
ميان جمعيتی که فاقد شغل هستند هم بازنشستگان حضور 
دارند و هم کسانی که از حضور در بازار کار بازمانده و بيكار 
محسوب می شوند.   این آمار با توجه به جمعيت ایران نشان 
از وجود 57 ميليون و 400 هزار غيرشللاغل در ایران دارد. 
بر این اسللاس به طور متوسط هر شاغل مجبور است هزینه 
3.5 نفر را تامين کند، زیرا اقتصاد ایران در سللال های اخير 
با بحران بيكاری روبه رو بوده اسللت.  باالبودن نرخ بيكاری 
در ایران سللبب شده است شمار کسانی که از یافتن شغل 
بازمانده اند به حدود بيش از 3 ميليون و 500 هزار نفر برسد 
و تداوم وضع موجود در بهترین شرایط تعداد بازماندگان از 
یافتن شغل را به 5 ميليون نفر خواهد رساند.  از سوی دیگر 
شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران سبب شده است زایایی 
اقتصاد ایران کاهش یافته و شرایط برای ایجاد شغل از بين 
برود.   بر اساس این گزارش عدم اشتغال 57.4 ميليون نفر 
در ایران به معنای نبود درآمد در ایران نيست، چراکه طبق 
بررسللی ها نزدیک به 5 ميليون بازنشسته و مستمری بگير 
لشكری، کشوری و صندوق تامين  اجتماعی و. . . در کشور 
وجود دارد.  در همين حال، بررسللی ها نشان می دهد شمار 
شللاغان ایرانی در سللال 1384 برابر با ۲0 ميليون و ۶00 
هزار نفر بوده است.  در این سال جمعيت ایران کمتر از 70 
ميليون نفر بود اما در فاصله سال های 1384 تا پایان 1395 
درحالی که 10 ميليون نفر به جمعيت ایران اضافه شده است 
و شمار ورودی ها به بازار کار به شدت افزایش داشته، تعداد 
شاغان در ایران افزایش چندانی را تجربه نكرده است. شمار 
شللاغان در این محدوده زمانی تنها ۲ ميليون نفر افزایش 
یافتلله اسللت.   در حالی بازار کار ایران تغييری شللگرف را 
در این دوره زمانی شللاهد نبود که بررسی ها نشان می دهد 
باالترین درآمد نفتی تاریخ ایران در این دوره زمانی حاصل 
شده اسللت، اما اقتصاد ایران بدون بهره گيری از این ثروت 
ملی، قادر به بهبود وضعيت و حل مشكات ساختاری خود 
نبوده اسللت.  الزم به توضيح است که تعداد شاغان ایرانی 
در فاصله زمانی سال های 1375 تا 1384 افزایشی در حدود 

5 ميليون نفری را تجربه کرده است. 
آنچه در بررسی دقيق تر این آمار نمود می یابد این نكته 
است که ۶5درصد از اشتغال ایجادشده در فاصله سال های 
1384 تللا 1395 صرفللا در سللال های 1394 و 1395 
اختصاص داشللته است.  در مجموع طی سال های 1384 
تا 1393 اقتصاد ایران از نظر اشتغال زایی عملكرد مطلوبی 
نداشللته است و این عملكرد در شرایطی رقم خورده است 
کلله دقيقا طی همين دوره سللهم جمعيت جللوان از کل 
جمعيت به بيش از 41درصد رسيده است.  بر این اساس 
طی سللال های مذکور بيش از 41درصد جمعيت کشور را 
گروه های سنی 15 تا 34 سال تشكيل داده اند که نسبت 
به سهم این گروه سللنی از جمعيت در دوره های گذشته 
بی سللابقه بوده اسللت.  این عدم افزایش تعداد شاغان و 
همزمانی آن با موج جمعيت جوان و تحصيلكرده کشور به 
خودی خود بيانگر نياز اقتصاد ایران برای اشتغال زایی قابل 
توجه طی سللال های آتی است؛ به گونه ای که نه تنها برای 
جوانان جدید شغل ایجاد کند، بلكه عقب ماندگی سال های 

گذشته نيز جبران شود. 

چرا صنایع کوچک در ایران زود 
می میرند؟ 

یک اقتصاددان می گوید شلليفتگی استراتژیست های ما 
نسللبت به صنایع بزرگ سبب شللده تا هيچ گاه توجه جدی 
به صنایع کوچک و متوسط صورت نگيرد.  بایزید مردوخی 
در گفت وگللو بللا خبرآناین درباره مصائب توسللعه صنایع 
کوچک در ایران گفت: یكی از موانع توسعه صنایع کوچک 
و متوسط در ایران، دولتی بودن صنایع اسلت که مسئله ساز 
است؛ چون دولت درآمد نفت دارد و منطق اجتماعی حكم 
می کند که این درآمد را صرف ایجاد زیرسللاخت ها کند، لذا 
صنایع کوچک دیده نمی شللوند. چون صنایع بزرگ دولتی 
وارد توليد می شوند و واحدهای کوچک به حاشيه می روند، 
بنابراین می توان گفت که صنایع کوچک و متوسط هيچ گاه 
از یک حمایت منطقی از سوی دولت ها بهره مند نبوده اند.  او 
با اشاره به اینكه توسعه صنعتی ایران به مفهوم امروزی سابقه 
چندانی ندارد و حداکثر به 100 سللال گذشته برمی گردد، 
اداملله داد: در این مدت غير از تعدادی واحد صنعتی بزرگ، 
همه واحدهای صنعتی ما کوچک و متوسط بودند؛ در حال 
حاضر هم بيش از 90درصد کارگاه های صنعتی ما در حيطه 
واحدهای کوچک و متوسط تلقی می شوند.  مردوخی با بيان 
اینكه یكی از مشكات صنایع کوچک در ایران این است که 
مدت کوتاهی بعد از تولد بی مقدمه می ميرند، یادآور شللد: 
نقصی که در ترکيب صنایع کوچک و متوسط ما وجود دارد 
در ارتباط شان با صنایع بزرگ خاصه می شود. صنایع بزرگ 
معموال در پایين دست خودشان تعداد کثيری صنایع کوچک 
ایجاد می کنند، حال آنكه در کشور ما ارتباط الزم بين صنایع 
بزرگ و کوچک برقرار نيست. صنایع بزرگ ما عمدتا بر پایه 
جایگزینی واردات ایجاد شللده اند؛ به این معنا که واحدهای 
صنعتی ما به جای اینكه کاالهای واسلللطه ای و مواد اوليه 
مورد نياز خود را از طریق واحدهای کوچک و متوسط تامين 

کنند، آنها را از بازارهای خارجی وارد می کنند. 

یادداشت

بازار بکر آفریقا در انتظار تجار 
ایرانی

جهانی سازی، بلوغ طبيعی جهان در قرن بيست و یک 
اسللت، چراکلله اقبال عمومللی به سللوی فناوری های 
پيشرفته، سرمایه داری و آرمان های دموکراتيک به طور 
فزاینده ای در اکثر کشللورها مشهود و غيرقابل کتمان 

است. 
قطعاً برای حضور در چنين جهانی باید بسللياری از 
نكات را تجللار در مراحل مختلف تجاری خود مد نظر 
قرار دهند و برای عقب نماندن از بازارهای بكر در جهان 
اقدامات الزم را انجام دهنللد؛ زیرا آنچه می تواند امروز 
بلله اقتصاد ما کمک کند افزایش ماليات نيسللت! بلكه 
حضور در بازارهای جهانی اسللت؛ حضوری که می شود 
با داشللته های همين امروز کشللور در بخش صنعت و 
کشللاورزی، یک حضور مستحكم و سودآور باشد و این 
تنها بر می گردد به برنامه ریزی و درایت برای بررسللی، 

شناخت و حضور در این بازارها. 
برای رسلليدن به این هدف دولت ها وظيفه سنگينی 
دارند؛ اینكه بتوانند در تجارت این محرك های را برای 
ورود به بازار های بكر جهانی در نظر بگيرند. همين طور 
حمایللت از توليد، نوآوری، تحقيق و توسللعه در زمينه 
تجللارت کليد افزایش حضور ایللران در اقتصاد جهانی 

است. 
انگيزه هللا و محرك هللای اقتصادی اغلللب از طریق 
اعتبللارات مالياتی، مناطللق ویژه توسللعه اقتصادی و 
پشللتيبانی تمام قد دولت از صادرات به وجود می آید. 
بيللان این مطلب خالی از لطف نيسللت که مؤسسلله 
تحقيقاتللی بروکينگز اعللام کرده دولللت چين برای 
حضور تأثير گذار تجار این کشور در بازارهای جهانی در 
کشور های حاشيه جاده ابریشللم جدید، بيش از 100 
ميليارد دالر سللرمایه گذاری در بخش زیربنایی انجام 
داده اسللت تا ارتباطات خود را با کشللورهای حوزه راه 
ابریشللم بيش از پيش افزایش داده تا آنها از ورود تجار 
چينی به بازارهای جهانی و بازار خودشان حمایت کنند. 
بدون تردید اگر دولت ها در ایران در یک برنامه ریزی 
و حرکت منسجم به این مهم ترین رکن ها روی بياورند 
می توانند تجار ایرانی را در این مسير یاری کنند. البته 
از وظيفه مهم دولت ها اگر عبور کنيم خود تجار دراین 
مسير کارهای مهمی را برای ورود به یک تجارت موفق 

باید انجام بدهند. 
از جمللله آن مللوارد بسلليار مهم برای صللادرات به 
بازارهای بكر جهانی آن است که باید رقبای سرسخت 
و نيازهای اوليه این بازارها را هم شناخت. چين و هند 
که درصد زیادی از فارغ التحصيان را در رشته های علم 
و فناوری، مهندسللی و ریاضی دارند و همينطور بيش 
از 30 درصللد از جمعيت جهللان را به خود اختصاص 
داده اند، دو کشللوری هسللتند که بسلليار قدرتمند در 
بازارهای آفریقا وارد شللدند. هرچند بللازار آفریقا برای 
تبدیل شللدن به یک بازار پایدار باید شللاهد رشد قابل 
ماحظه ای در وضعيت معيشللتی مردمان شللان باشد، 
اما چين و هند با موقعيت سللنجی در این مرحله، بازار 
هدف خود را قشر متوسط )بنابر تعریف قشر متوسط در 
آفریقا( قرار دادند؛ قشللری که از پس سال ها فقر عبور 
کرده اند و امروزه در آفریقا بر تعدادشان افزوده می شود. 
و این نياز سنجی و مشتری سنجی است که تجار ایرانی 
برای ورود به بازارها باید مد نظر قراردهند؛ بازار سنجی 
از شللناخت سطح رفاه مشتری شروع می شود و به نوع 
بسته بندی و عرضه محصوالت ختم می شود. این نكات 
مهمی است که نباید خارج از اندیشه تجار ایرانی باشد. 
جالب اسللت بيان شللود که چين و هنللد دو رقيب 
سرسللخت در این بازار با حضور شللرکت های بسلليار 
زیللاد سللرمایه گذاری خودشللان در این قللاره نه برای 
سرمایه گذاری بلكه برای فروش محصوالت، خدمات و 
کشف مشتریان جدید در این بازار با برنامه ریزی و حضور 
موفقی وارد شدند.   این نيست که تنها دو رقيب اصلی 
برای ورود به این قاره داشللته باشلليم، آمریكا هم برای 
به دسللت آوردن این بازار بكر در تكاپو است تا آنجا که 
شرکت »رویال کاریبين اینترنشنال« شرکت آمریكایی 
سللازنده کشتی های گردشگری در ميان خطوط توليد 
کشتی گردشگری کروز خود؛ جدیدترین و بزرگ ترین 
پروژ ه های کشتی سازی خود را برای بنادر آفریقایی در 
حال راه اندازی اسللت تا در آینده قشر متوسط آفریقا را 
دعوت به سفر و گشت های دریایی با کشتی های ساخته 

شده توسط این شرکت کند. 
بدانيللم که برای ورود به این بللازار و رقابت با رقبای 
مختلف در آفریقا شللرایط بسيار خوبی داریم؛ نزدیكی 
ما به این قاره و داشللتن دو مسير نزدیک و کم ریسک 
دریای و هوایی و یک مسير پرریسک زمينی برای ورود 
به این بازار از مزیت هایی است که تجار ما برای ورود به 

این قاره می توانند از آن بهره ببرند. 
اما الزم اسللت شللرکت های تدارکاتی و حمل و نقل 
هم برای کسب منفعت بيشتر در دریافت هزینه هایشان 
برای ورود تجار ایرانی ایرانی به این بازار ها تجدید نظر 
کنند، چراکه اگر این اتفاق رخ دهد و نسبت تجاری ما 
با این قاره باال رود به شدت بر درآمد شرکت های حمل 
و نقللل افزوده خواهد شللد و خود ایللن اتفاق در بحث 
کارآفرینی و توسللعه ناوگان های حمل و نقل ما بسيار 
تأثيرگذار است. تجار باید تصورات و برنامه های خود را 
صرفاً از به سمت بازارهایی سوق دهند که ارزش افزوده 

بسياری برای آنها دارد و امروز آفریقا آن بازار است. 
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درحالی ک��ه گرانی و تورم به کلیدواژه 
حمل��ه ب��ه دولت تبدیل ش��ده اس��ت، 
بررس��ی ها نشان می دهد که نه تنها تورم 
در س��ال جاری تغییر چندانی را نسبت 
به چهارس��ال قبل تجربه نک��رده، بلکه 
س��بد کااله��ای مصرفی نیز ب��ا افزایش 

چندان قیمت ها روبه رو نیست. 
 به گ��زارش خبرآنالین، تورم دیرپای 
ای��ران در چهار دهه اخی��ر بارها و بارها 
فشار بر سبد مصرفی و معیشتی جمعیت 
ایران را رقم زده اس��ت. بررسی ها نشان 
می ده��د ت��ورم در ایران س��اختارهای 
اقتصادی و حتی اجتماعی را دستخوش 
تغییرات��ی جدی کرده اس��ت و دیرپایی 
آن در مقایسه با دیگر کشورهای جهان 

امری قابل اعتنا و مورد بررسی است  . 
با این حال طی پنج س��ال اخیر برای 
اولین ب��ار اقتصاد ایران ش��اهد تغییراتی 
جدی در این عرصه اس��ت، به طوری که 
برای نخس��تین بار در پنج سال گذشته 
نرخ تورم روندی کاهش��ی را نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. 
هرچند در برخی س��ال ها نرخ تورم طی 
چهار دهه اخیر کاه��ش را تجربه کرده 
اس��ت، اما هیچ گاه نرخ ت��ورم در چهار 
س��ال پیاپی روندی کاهش��ی را تجربه 

نکرده است. 
در س��ال جاری نی��ز هرچند منتقدان 
دول��ت م��دام بر طب��ل بازگش��ت تورم 
می کوبن��د، اما ن��رخ ت��ورم از محدوده 
10درص��دی، در برخ��ی ماه ه��ا فرات��ر 
نرفت��ه و همین امر خود گواهی اس��ت 

ب��ر این نکته که تورم یکی از اصلی ترین 
»کلیدواژه های« حمله به دولت است، نه 
امری واقعی برای نش��ان دادن مشکالت 

اقتصادی و معیشتی مردم. 
دولت یازده��م در حالی فعالیت خود 
را آغ��از ک��رد که ن��رخ ت��ورم در ایران 
از 40درص��د فرات��ر رفت��ه ب��ود و تورم 
لحظه ای کم کم ایجاد ابرتورم در اقتصاد 
نیم��ه نف��س ای��ران را گواهی م��ی داد. 
رش��د منفی اقتصادی، عدم ایجاد شغل 
متناس��ب با ورودی جمعی��ت بیکار به 
بازار کار و همچنین رکودی که محصول 
و  اقتص��ادی  متناق��ض  سیاس��ت های 
بی برنامگ��ی حاصل از آن بود که اقتصاد 
ایران در ش��رایطی نامس��اعد و ناگوار به 

سر می برد. 
در این س��ال ها اما کنت��رل نرخ تورم 
از یک سو و س��رمایه گذاری برای ایجاد 
فرصت های ش��غلی از س��وی دیگر خود 
س��بب ش��د وضعیت تا حدی به حالت 
ع��ادی بازگ��ردد، ام��ا به نظر می رس��د 
تمام نش��دن ش��رایط انتخاباتی در ایران 
دوازده��م،  انتخاب��ات  پای��ان  از  پ��س 
زمینه دام��ن زدن به مطالب��ات عمومی 
را فراهم کرده اس��ت که ای��ن امر خود 
را در اعتراضات��ی که در ای��ن روزها در 
جای جای کش��ور دیده می شود، نشان 

می دهد. 
در آس��تانه انتخاب��ات دوازده��م نیز 
رقب��ای انتخابات��ی ب��ر مس��ئله اقتصاد 
مان��ور می دادن��د و وعده های��ی رویایی 
ب��رای پرداخ��ت یارانه های��ی بیش��تر و 

ایجاد فرصت های ش��غلی و. . . را مطرح 
می کردند. 

تقابل با دولت یا از بین بردن 
فرصت های اقتصادی

بررسی ها نشان می دهد امید به آینده 
امروزه مولفه بس��یار مهمی برای توسعه 
و تداوم رش��د اقتصادی در کشورها دارد 
این در حالی اس��ت که ب��ه رغم جوانی 
جمعی��ت ای��ران، یأس  افکن��ی و ایجاد 
ناامیدی در دس��تور کار منتقدان دولت 

قرار گرفته است. 
خط س��یاه نمایی به تازگی در دستور 
اس��ت،  نگرفت��ه  ق��رار  منتق��دان  کار 
سال هاس��ت ایران از ای��ن بحران جدی 
در رنج اس��ت و نتیجه این وضعیت نیز 
یأس افکنی اس��ت ک��ه می تواند عوارض 
خود را در کاهش انگیزه برای مشارکت 
اقتصادی، کاهش نرخ س��رمایه گذاری و 
همچنین باالرفتن هزینه های توس��عه و 

رشد اقتصادی نشان دهد. 
در حال��ی مانور بر مس��ئله گرانی این 
روزه��ا ب��ه ش��دت از س��وی منتقدان 
پیگیری می ش��ود که آمارهای رس��می 
حکای��ت از آن دارد که نه تنها نرخ تورم 
در این چهار س��ال رو به کنترل است و 
تورم از هسته سخت خود نیز عبور کرده 
و نرخی تک رقمی را تجربه می کند بلکه 
رشد قابل توجه اقتصاد در سال گذشته 
نیز بهبود شرایط در این عرصه را گواهی 

می دهد. 
در چنین ش��رایطی خ��ط یأس افکنی 

خ��ود می توان��د زمینه را ب��رای افزایش 
و  ای��ران  در  س��رمایه گذاری  ریس��ک 
داغ ش��دن بازار داللی ها به دنبال داشته 
باش��د کما اینکه زیان سهامداران بورس 
از یک س��و و شعله ورشدن آتش اشتیاق 
به خرید سکه و ارز از سوی دیگر گواهی 

بر این مدعاست. 

چه باید کرد؟ 
اقتص��اد ایران از بحران هایی جدی که 
در آغازین س��ال های دهه 90 گریبانش 
را گرفت��ه ب��ود، هن��وز به ش��کل کامل 
خالصی نیافته اس��ت. هرچند ریس��ک 
س��رمایه گذاری در ایران طی س��ال های 
اخیر با کاهش روبه رو شده، اما اقداماتی 
از این دس��ت که موج س��واری برخی از 
مخالفان و دش��منان خارج��ی در ایران 
را در پی داش��ته اس��ت، می تواند زمینه 
باالرفتن دوباره ریسک سرمایه گذاری در 

ایران را به همراه داشته باشد. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد ایران برای 
دس��تیابی به رش��د اقتصادی 8درصدی 
در سال های اجرای برنامه ششم توسعه 
به س��رمایه گذاری بیش از 200 میلیارد 
دالر نیاز دارد، اما به نظر می رسد تالش 
برخی منتق��دان دولت برای عدم خروج 
فض��ای سیاس��ی - اجتماعی ای��ران از 
انتخابات و همچنین مانور بر بحران های 
اقتص��ادی که نه در پنج س��ال اخیر که 
طی پنج دهه اخیر ایجاد ش��ده اس��ت، 
می تواند توسعه اقتصادی پایدار در ایران 

را با بحران روبه رو کند. 

زلزل��ه اخی��ر ته��ران در بازار مس��کن 
ب��دون پیامد نبود و یک��ی از نتایج آن را 
می توان در بازار مس��کن به عنوان بازاری 
که همواره با رکود همراه است، مشاهده 

کرد. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
یکی از پیامدهای اقتص��ادی زلزله اخیر 
اس��تان ته��ران به بازار مس��کن معطوف 
می ش��ود؛ حوزه ای ک��ه به واقع پاش��نه 
آشیل یکی از آس��یب پذیرترین بخش ها 

در مقابل زلزله به شمار می رود. 
س��خن از بافت های فرسوده، واحدهای 
قدیمی س��از و کوچک است که در غرب 
اس��تان تهران انبوهی از آنها وجود دارد 
و اگ��ر تا مدت��ی پیش یک��ی از امتیازات 
خ��اص و وی��ژه غرب اس��تان ته��ران و 
شهرس��تان هایی همچون م��الرد، قدس، 
ش��هریار و بهارس��تان و... حداق��ل برای 
اقشار و دهک های ضعیف و پایین جامعه 
به حس��اب می آمد، اما امروز نه تنها یک 
فرصت و امتیاز محس��وب نمی شود، بلکه 
پاشنه آش��یلی جدی برای استان تهران 
نیز به شمار می رود، تا جایی که استاندار 
تهران را روانه شهرس��تان مالرد و بازدید 
از کوچه ه��ای تنگ، باری��ک و بافت های 

فرسوده این شهرس��تان کرد؛ بافت هایی 
که البته در گذشته ش��کل گرفته است. 
گذشتگانی که از قریب به 25 سال پیش 
تاکنون با نظارت ضعیف، در مقابل سیل 
و حجم فزاینده مهاجرت به این ش��هرت 
در ارتباط با س��اخت و سازها غفلت های 
بس��یاری داش��ته اند و حاال هیچ سخن و 
نام و نشانی نیز از آنها به میان نمی آید. 

به هر ح��ال، ف��ارغ از مباحث مدیریتی 
ای��ن عارضه، برخ��ی کارشناس��ان بر این 
عقیده هستند که زلزله اخیر استان تهران 
و به خصوص حوزه مش��ق )مالرد، شهریار 
و ق��دس( تردیدهای��ی ج��دی را در دل 

متقاضیان خرید مسکن ایجاد می کند. 
در همی��ن زمینه، حس��ین س��روش، 
کارش��ناس بازار مسکن با اشاره به برخی 
از ویژگی ها و آسیب های برخی واحدهای 
آپارتمانی غرب اس��تان تهران بیان کرد: 
پی��ش از این نی��ز مباحث بس��یاری در 
خصوص برخ��ی از واحدهای مس��کونی 
ح��وزه غ��رب اس��تان ته��ران و می��زان 
اس��تحکام بنای آن مطرح می ش��د، اما با 
توج��ه به اینکه در ط��ول دهه های اخیر 
ش��اهد زمین لرزه محس��وس و ملموسی 
در این ح��وزه نبوده ایم، از این مباحث و 

موضوعات به سادگی عبور می شد. 
وی ادام��ه داد: زلزله اخی��ر حداقل در 
کوتاه م��دت و میان م��دت، بازار مس��کن 
را در ای��ن مح��دوده و بس��یاری دیگر از 
ش��هرهای اس��تان تهران که با مشکل و 
معضل بافت های فرسوده روبه رو هستند، 

تحت الشعاع قرار خواهد داد. 
س��روش تصریح کرد: ای��ن موضوع در 
ارتباط ب��ا دیگر نقاط اس��تان تهران که 
روی گس��ل های زلزله قرار گرفته اند نیز 
مص��داق پیدا می کند و هر چقدر ش��اهد 
اس��تمرار زمین لرزه ه��ا و پس لرزه ه��ای 
بیش��تری در این حوزه باشیم، اثرات این 
عارضه طبیعی بر بازار مس��کن، عمیق و 

شدیدتر خواهد شد. 
این کارش��ناس بازار مس��کن گفت: در 
اوق��ات ابتدای��ی پس لرزه ها، بس��یاری از 
خانوارهای س��اکن در غرب استان تهران 
و حت��ی پایتخت، خانه خود را رها کردند 
و در پارک ه��ا، بوس��تان ها، نیمکت ه��ا و 
حاشیه خیابان ها ش��ب را سپری کردند. 
به ط��ور یقی��ن ای��ن اف��راد و گروه ها در 
ارتباط با س��رمایه گذاری، خرید مس��کن 
یا حتی استمرار س��کونت در بافت هایی 
با اس��تحکام بن��ای ضعی��ف، تجدیدنظر 

خواهند کرد. 
 این کارش��ناس بازار مسکن گفت: این 
موضوع ب��رای بازاری که سال هاس��ت با 
آفت رکود دست و پنجه نرم می کند و در 
این مبارزه با تنی رنجور و ضعیف از خود 
مواجه شده، خوش��ایند به نظر نمی رسد 
که البت��ه در این ارتب��اط، قصد قضاوت 
خ��وب یا بد ب��ودن این پدی��ده در میان 
نیس��ت؛ بلکه مهم تر از بح��ث اقتصادی 
و فراتر از ش��رایط حاکم بر بازار مسکن، 
حف��ظ جان انسان هاس��ت که ب��ا عنایت 
به در اولویت ب��ودن آن، بروز تردیدهای 
اینچنینی نسبت به واحدهای قدیمی ساز 

اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. 
در این میان، سوء اس��تفاده از ش��رایط 
خاص از موضوعاتی است که متأسفانه در 
میان برخی قشرها و گروه های اجتماعی 
س��ابقه ای دیرین دارد. بر اساس اظهارات 
برخ��ی کارشناس��ان و صاحب نظران، در 
آین��ده مان��ور ع��ده ای از فع��االن عرصه 
مشاورین امالک و دالالن روی ضد زلزله 
بودن و استحکام بنای کم نظیر واحدهای 
آپارتمان��ی دور از ذه��ن نخواه��د بود و 
این موضوعی اس��ت که هوش��یاری ویژه 

متقاضیان خرید مسکن را می طلبد. 

تأثیر زلزله تهران بر بازار مسکن

یأس افکنی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد

پشت پرده مانوری با اسم رمز گرانی
دریچه

احتمال تأخیر در ورود اولین بویینگ به ایران
اولین بویینگ کی می آید؟ 

درحالی که طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده، قرار 
بود نخستین بویینگ خریداری شده از سوی ایران ایر 
در اردیبهشت ماه به ایران وارد شود، اما صحبت های 
جدی��د قائم مقام وزیر راه حاکی از احتمال تأخیر در 

تحویل این هواپیماهاست. 
به گزارش »فرصت امروز«، ایران ایر س��ال گذشته 
و همزمان با نهایی کردن قراردادهای خود با ایرباس 
و  ای تی آر، قرارداد خود با بویینگ را نیز نهایی کرد 
ت��ا به این ترتی��ب این هواپیماس��از آمریکایی بعد از 
حدود چهار دهه بار دیگر به ایران هواپیما بفروش��د. 
به دنبال نهایی شدن این قرارداد اعالم شد که ایران 
در چارچ��وب برنامه ای بلندمدت 80 بویینگ تحویل 
خواهد گرفت و نخستین فروند آنها در آوریل 2018 
یعن��ی اردیبهش��ت 9٧ به ای��ران تحویل می ش��ود؛ 
موضوعی که البته صحبت های جدید قائم مقام وزیر 

راه نشان از تأخیر احتمالی آن دارد. 
اصغر فخریه کاش��ان درباره قرارداد بویینگ با ایران 
گفت��ه که ترامپ س��عی کرده در موسس��ات مالی و 
بانک ها وحش��ت ایجاد کند که با ای��ران کار نکنند، 
ول��ی با ای��ن وجود، مجوزها معتبر و س��ر جای خود 
ب��وده و هی��چ تغییری ایجاد نش��ده اس��ت. به گفته 
فخریه کاش��ان، بویینگ باید از اواس��ط س��ال آینده 
نخس��تین هواپیما را به ایران تحویل م��ی داد، اما با 
ای��ن احتیاط هایی که ما می کنی��م و دائما قرارداد را 
تجدیدنظر می کنیم، فکر می کنیم در س��ه ماهه آخر 

سال 2018 هواپیما را داشته باشیم. 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور بین الملل 
در گفت وگو با خبرآنالین در پاسخ به این پرسش که 
بویینگ اعالم کرده که از تصمیم واش��نگتن پیروی 
می کند، گفت: این طبیعی اس��ت. اگر آمریکا قانونی 
بگذارد، مجبور اس��ت رعایت کند. منتها اگر این کار 
در فروش هواپیما مانع ایجاد کند، نقض صریح برجام 
است. این یک عمل سیاسی است و طبق برجام باید 
به کمیس��یون مشترک ایران و اروپا ارجاع داده شود 
و بع��د هم به ش��ورای عالی امنیت ب��ه عنوان نقض 

معاهده. 
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، س��خنگوی ش��رکت 
هواپیماس��ازی بویینگ طی روزهای گذش��ته اعالم 
کرده بود: ما در س��ال 2016 ب��رای تکمیل قرارداد 
ف��روش 80 هواپیما به ایران از دول��ت آمریکا مجوز 
دریافت کردیم. تا به امروز این تنها قراردادی اس��ت 

که ما از دولت برای تکمیل آن مجوز گرفته ایم. 
سخنگوی بویینگ تصریح کرده بود: ما نمی خواهیم 
درباره اینکه سیاس��ت آمریکا در قبال ایران در آینده 
تغییر خواهد کرد یا نه، ارزیابی داش��ته باشیم. آنچه 
می توانیم بگوییم، این اس��ت که م��ا به طور دقیق از 
سیاست دولت آمریکا در خصوص تمام معامالت مان 
ب��ا خطوط هوایی تجاری ایران پیروی کرده و به این 

کار ادامه خواهیم داد. 

  سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد
بایکوت ۴ محصول کشاورزی ایران 

از سوی عراق
مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی ص��ادرات محصوالت 
کش��اورزی و صنایع تبدیلی س��ازمان توسعه تجارت 
ایران اعالم کرد: براساس اطالعیه وزارت امور خارجه 
از ششم دی ماه ورود برخی محصوالت کشاورزی به 

عراق ممنوع شد. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، محمود بازاری گفت: براس��اس 
ابالغیه وزارت امور خارجه و طبق اعالم س��فیر ایران 
در بغداد، عراق ورود برخی محصوالت کش��اورزی از 
جمله کاهو، ش��لغم، چغندر، کلم و گل کلم را به این 

کشور ممنوع ساخته است. 
وی پیرام��ون عل��ت ای��ن ممنوعیت گف��ت: دلیل 
ای��ن ممنوعیت تاکنون اعالم نش��ده و ایران در حال 
بررسی موضوع اس��ت.  این مقام مسئول یادآور شد: 
اطالعیه مزبور س��ه روز پیش به استان ها ابالغ شده 
و انتظار می رود صادرکنندگان این امر را مورد توجه 
قرار دهند.  به گفته بازاری، بیش��ترین آمار صادرات 
محص��والت کش��اورزی به ع��راق مربوط به س��یب 

زمینی، سیب درختی و صیفی جات است. 
براساس آمار اعالمی سازمان توسعه تجارت ایران، 
در هش��ت ماه نخست امس��ال 2میلیون و 668هزار 
ت��ن محص��والت کش��اورزی ب��ه ارزش 2میلیارد و 
354میلیون دالر صادر شد که نسبت به مدت مشابه 
پارس��ال از لحاظ ارزش��ی 6.4درص��د و از نظر وزنی 

13.3درصد کاهش داشت. 
مردادماه امس��ال نیز گم��رک زرباطیه عراق بدون 
هماهنگ��ی و اط��الع قبل��ی واردات چه��ار محصول 
هندوانه، خربزه، گوجه فرنگی و س��یب زمینی ایران را 
به دلیل تولید این محصوالت در کشورش��ان ممنوع 
ک��رد.  برخ��ی صادرکنندگان ایران��ی که محصوالت 
مزبور را به پش��ت مرزهای عراق انتق��ال داده بودند 
یا در حال ارس��ال بودند، به دلی��ل ایجاد ممنوعیت 
و فس��ادپذیری محصوالت دچار ضرر و زیان ش��دند.  
براس��اس قوانین تج��ارت، برای ممنوعی��ت واردات 
کااله��ا باید یک ماه قبل ب��ا تعیین تاریخ محدودیت 

اعالم شود. 
ایران ساالنه بخش قابل توجهی میوه و تره بار باغی 
و زراعی و صنایع غذایی به کشور عراق صادر می کند. 

بازار کار

آخرین خبرها از بازار کار
 پرداخت مقرری بیمه بیکاری

 به ۲۲3 هزار نفر
راه اندازی س��امانه جامع رواب��ط کار در آینده نزدیک، 
پرداخت مقرری بیمه بیکاری به 223 هزار نفر در کشور 
و حل فقر و ایجاد شغل به عنوان دو رویکرد مهم دولت در 
بودجه 139٧ از مهم ترین خبرهای هفته گذشته درباره 

بازار کار و اشتغال زایی بود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در هفته ای که گذش��ت، وزیر کار 
سفری به مازندران داشت و در این سفر از به ثمر نشستن 
اشتغال روستایی و تسهیالت ویژه برای روستاییان خبر 
داد. ربیع��ی گف��ت: دولت پنج برنامه اش��تغال زا را برای 
جهت گیری اش��تغال میلیونی طراحی ک��رده که برنامه 
اول اشتغال ناش��ی از رشد و سرمایه گذاری های تولیدی 
اس��ت. برنامه دوم اش��تغال فراگیر، برنامه سوم اشتغال 
حمایتی توسط نهادهای کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد 
مستضعفان، برنامه چهارم اشتغال روستایی و برنامه آخر 

سیاست های مداخله بازار کار است. 
ربیع��ی اف��زود: در کن��ار اش��تغال س��نتی روس��تایی 
برنامه های��ی داریم ک��ه با دادن وام ب��رای کارهای مکمل 
همان منطقه، روس��تاییان درآمد بیشتری داشته باشند. 
به گفته وزیر کار، سیاس��ت اشتغال روستایی با شعار هر 
روس��تا یک مهارت در حال اجراس��ت و سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای اس��تانداردهای خوش��ه ای هر روس��تا را 
مش��خص و آموزش ه��ای الزم را در این خص��وص داده 
 اس��ت.  همچنین از دیگر خبرهای مهم هفته، بهره مندی

 223 ه��زار نفر در کش��ور از مقرری بیمه بی��کاری بود. 
آن طور ک��ه مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیمه بیکاری 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفته، در حال حاضر 
223 ه��زار نف��ر از کارگرانی که بدون می��ل و اراده از کار 
بیکار شده اند، از مستمری بیمه بیکاری برخوردارند.  یاوری 
گفت: تا سال 1381 میزان منابع و مصارف از تعادل خوبی 
برخوردار بود و مش��کلی نداشتیم اما از آن پس با افزایش 
میزان مصرف دچار چالش ش��دیم. از سال 1393 شرایط 
کمی بهتر ش��د و با تش��کیل کارگروه تخصصی بین اداره 
کار، تأمین  اجتماعی و فنی و حرفه ای موضوع بیمه بیکاری 
 م��ورد توجه قرار گرف��ت.  وی افزود: در س��ال 93 حدود

 245 میلیارد تومان، در س��ال 94 ح��دود 282 میلیارد 
تومان و س��ال گذش��ته 60 میلیارد تومان افزایش منابع 
داش��تیم که این موفقیت با همکاری همه دس��تگاه های 
ذی رب��ط و مدیریت منابع محقق ش��د.  به گفته مدیرکل 
 حمای��ت از مش��اغل و بیم��ه بی��کاری، در ح��ال حاضر

 223 هزار نفر در کش��ور مقرری بیم��ه بیکاری دریافت 
می کنند که 53 هزار نفر آنها در استان تهران هستند.  او 
از معرف��ی 16 هزار نفر از مقرری بگیران بیکاری به مراکز 
فنی و حرفه ای در نیمه اول امسال برای کسب مهارت های 
فن��ی و حرفه ای و بازآموزی و تجدید مهارت نیز خبر داد.  
همچنین وزیر کار از حل فقر و ایجاد ش��غل به عنوان دو 
هدف عمده دولت دوازدهم در بودجه سال آینده یاد کرد. 
ربیعی گفت: سیاس��ت گذاری دولت این است که تا پایان 
دول��ت دوازدهم این دو ه��دف را اجرایی کند و به همین 
دلیل بودجه بیش��تری برای این وزارتخانه در نظر گرفته 
ش��ده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
اشتغال افراد دهه 60 و همچنین دهه های ٧0 و 80 دغدغه 
دولت است و باید برای آن چاره اندیشی کرد، گفت: عرضه 
نیروی کار از یک سو و افزایش تمایل جامعه برای دریافت 
کار از سوی دیگر در دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر شده 
اس��ت. متولدین دهه 60 امروز به سنی رسیده اند که باید 
وارد بازار کار ش��وند، ولی متأسفانه کیک بازار کار کوچک 
شده و همه کس��انی که باید سر کار می رفتند از اشتغال 
ج��واب نگرفتند. به گفته ربیعی، طی س��ال های 1394 و 
1395 جمعیت بیکار کش��ور 900 هزار نفر بیشتر شده و 
ما هر قدر شغل ایجاد کنیم باز هم عده ای بیکار می مانند 
چرا که نیروهای جدید در حال ورود به بازار کار هس��تند.  
راه اندازی سامانه جامع روابط کار در آینده نزدیک نیز خبر 
دیگری بود که از سوی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی اعالم شد.
 مش��یریان گف��ت: این س��امانه ب��رای برون س��پاری 
مسئولیت های غیرحاکمیتی این دستگاه است که تمامی 
فعالیت های مرب��وط به معاونت روابط کار، بازرس��ی کار، 
تش��کل های کارگری، بیمه بی��کاری و آموزش های مرکز 
تحقیق��ات را به طور مکانیزه دنب��ال می کند تا بتوان روند 
فعالیت ها و سیاست ها را به طور جامع و هدفمندتری دنبال 
کرد. او مزیت راه اندازی این سامانه را سهولت گردش کار 
کارگران و کاهش مراجعات حضوری آنان در ادارات تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی اعالم و اظهار ک��رد: با فعالیت این 
سامانه کارگران شاغل در صورت داشتن هرگونه شکایت 
از کارفرما نیازی به مراجعه به ادارات کار ندارند و از طریق 
این س��امانه می توانند حتی در منزل خود طرح شکایت و 
از رف��ت و آمدهای غیر ضروری خودداری کنند.  به گفته 
مشیریان، با فعالیت این سامانه تمامی کارفرمایان موظف 
خواهند بود در اجرای تبصره ماده 10 قانون کار یک نسخه 
از قرارداد کار را در سامانه قرار دهند.  همچنین در هفته ای 
که گذشت، ثبت نام آزمون متقاضیان پروانه مشاوره روابط 
کار در راس��تای اجرای ماده 201 قانون کار و مواد 9و 13 
قانون مدیریت خدمات کش��وری آغاز ش��د. این آزمون به 
منظور جلب مشارکت بخش خصوصی در جهت تعمیم و 
توسعه فرهنگ روابط کار، ایجاد ساز وکار نظام مند و اعمال 
نظارت بر مش��اوران روابط کار، ایجاد وحدت رویه در ارائه 
مش��اوره در زمینه مس��ائل مربوط به قانون کار و کاهش 
مراجع��ات کارگران و کارفرمایان ب��ه ادارات کار و مراجع 
حل اختالف برگزار می شود.  ثبت نام به صورت اینترنتی از 
ساعت 10 روز دوشنبه 11 دی ماه آغاز شده و تا ساعت 24 
روز26 دی ماه از طریق www. samaat. net ادامه دارد. 



انته��ای هفته گذش��ته بود ک��ه خبر 
شکستن انحصار وام مسکن منتشر شد و 
بانک ملی از طرح ویژه ای به منظور کمک 
به خانه دار ش��دن مردم رونمایی کرد. به 
ای��ن ترتیب، بانک ملی نیز از این پس در 
بانک تخصصی مس��کن، تسهیالت  کنار 
مسکن ارائه می دهد و متقاضیان دریافت 
وام مس��کن از طری��ق اوراق گواهی حق 
تق��دم، دو گزین��ه در دو بانک پیش روی 
خود دارند اما پرس��ش مهم این است که 
این دو گزینه چ��ه تفاوتی با هم دارند و 
طرح ویژه مس��کن بانک ملی در مقایسه 
با تسهیالت بانک مسکن چه ویژگی هایی 

دارد؟ 
به گزارش ایس��نا، تاکن��ون این بانک 
مس��کن بوده که هم��واره تأمین وام های 
خرید، احداث یا بازسازی خانه را برعهده 
داشته است، حتی حدود دو سال گذشته 
که ش��ورای پول و اعتبار مجوز پرداخت 
تس��هیالت مسکن را به بانک های تجاری 
داد، ای��ن بانک ه��ا به دلیل نب��ود منابع 
کافی نتوانس��ته اند ب��ه پرداخت وام هایی 
که تا س��قف ۶۰ میلیون توم��ان تعیین 
ش��ده بود، ورود کنند. اما به تازگی بانک 
ملی کانالی شده برای پرداخت تسهیالت 
مس��کن از طری��ق انتش��ار اوراق گواهی 
ح��ق تقدم. این یکی از انواع تس��هیالتی 
اس��ت که بانک مس��کن تاکنون براساس 
آن اق��دام به ارائه  وام خرید کرده اس��ت. 
در این نوع پرداخت مش��تری می تواند با 
خرید اوراق از طریق فرابورس نس��بت به 

دریافت تسهیالت اقدام کند. 
با این حال نحوه عملکرد دو بانک ملی 
و مس��کن در پرداخت تسهیالت مسکن 
از طری��ق اوراق ت��ا حدودی ب��ا یکدیگر 
متفاوت اس��ت، هرچند در ه��ر دو مورد 
میزان سود و دوره بازپرداخت وام تفاوتی 
نداش��ته و حتی مبلغ هر ب��رگ اوراق به 

ازای تسهیالت یکسان است. 
شرایط مشترک دو بانک

در ه��ر دو بان��ک ش��رایط پرداخ��ت 
تس��هیالت بدین گونه اس��ت ک��ه برای 
ته��ران و به صورت انفرادی تا ۶۰میلیون 
تومان، مراکز اس��تان و ش��هرهای باالی 
۲۰۰ هزارنف��ر جمعی��ت ۵۰ میلی��ون و 
سایر مناطق ش��هری ۴۰ میلیون تومان 
پرداخت��ی انج��ام می ش��ود. همچنی��ن 
ب��رای زوجی��ن در ته��ران ۱۰۰میلیون 
تومان، مراکز اس��تان ها و شهرهای باالی 
۲۰۰ه��زار نفر ۸۰میلی��ون تومان و برای 
س��ایر مناطق شهری تا ۶۰میلیون تومان 
پرداخ��ت وج��ود دارد. وام جعاله )تعمیر 
مسکن( نیز در هر دو بانک ملی و مسکن 
به همراه تسهیالت پرداخت می شود، اما 
با این تفاوت ک��ه در بانک ملی برای هر 
نفر ۱۰ میلیون تومان و در بانک مس��کن 
۲۰میلی��ون تومان اس��ت. همچنین نرخ 
س��ود بازپرداخت وام مس��کن در هر دو 
بان��ک ۱۷.۵ درص��د و با دوره ۱۲ س��اله 
اس��ت و ب��ه دو روش پرداخت س��اده و 

پلکانی انجام می شود. 
 اختالف وام اوراق دار دو بانک

برای وام مسکن هر یک از این دو بانک 
که از طریق انتشار اوراق اقدام می کنند، 
باید به ازای هر ۵۰۰هزار تومان یک برگ 
اوراق وجود داشته باشد، اما نحوه تأمین 

آن متفاوت است. 
ش��رایط پرداخت تس��هیالت در بانک 
مس��کن از طری��ق دریاف��ت اوراق بدین 
گونه اس��ت که متقاضی می تواند در ازای 
وام��ی که دریاف��ت می کند، مث��اًل برای 
انفرادی  تومان��ی  تس��هیالت ۶۰میلیون 
برای هر ۵۰۰هزار تومان یک برگ اوراق 

تهی��ه کند، به عبارتی برای این وام ۱۲۰ 
برگ اوراق الزم اس��ت که باید با مراجعه 
به شعب بانک مس��کن یا کارگزاری های 
بانکی از طریق فراب��ورس اقدام به خرید 
این ۱۲۰ برگ کند ک��ه البته قیمت هر 
برگ براساس آنچه در روز تعیین می شود 
خواهد ب��ود، یعنی این گونه نیس��ت که 
همیشه قیمت هر برگ اوراق ثابت بوده و 
مبلغ مش��خصی را در بر بگیرد. به عنوان 
مث��ال قیمت هر برگ اوراق اکنون حدود 
۷۷هزار تومان است و در دوره های زمانی 
ب��وده که به بی��ش از ۹۰ هزار تومان هم 

رسیده است. 
براین اس��اس مش��تری برای دریافت 
وام ۶۰ میلی��ون تومان��ی باید ۱۲۰برگ 
اوراق ۷۷هزارتومان��ی خریداری کند که 
هزین��ه ای حدود ۹میلی��ون و ۲۵۰ هزار 
تومان برای آن ب��ه همراه دارد و یا برای 
وام ۱۰۰ میلیون��ی زوجی��ن ۲۰۰ برگ 
اوراق نیاز اس��ت که هزین��ه آن بیش از 
۱۵میلی��ون توم��ان خواهد ب��ود و البته 
هی��چ گاه قابل بازگش��ت هم نیس��ت. در 
نهای��ت متقاض��ی بعد از خری��د اوراق و 
مراجعه به ش��عبه بانک ک��ه قبال پرونده 
تس��هیالتی خود را تشکیل داده می تواند 
در مدت زمان کوتاه��ی و اغلب کمتر از 

یک ماه کل وام خود را دریافت کند. 
ام��ا در مورد وامی که ب��ه تازگی بانک 
ملی در دس��تور کار قرار داده از مشتری 
س��پرده گیری می ش��ود و نی��از به خرید 
مس��تقیم اوراق از فرابورس نیست. براین 
اساس مشتری سپرده ای را در بانک ملی 
قرار می دهد و در هر ماه به ازای میانگینی 
که برای آن تعیین شده یک برق اوراق به 
او تعلق خواهد گرفت. این برگ اوراق به 
معنی مبلغ ۵۰۰ هزار تومانی تس��هیالت 
است که مشتری می تواند آن را در طول 
زمان انباش��ت کرده و ب��ه ازای وامی که 
می خواهد دریافت کن��د، اوراق را تأمین 
و آنگاه از ش��عبه بانک تس��هیالت بگیرد 
یا این که اوراق دریافت��ی خود را به بازار 
فرابورس برده و ب��ا قیمت روز به فروش 
برس��اند که در این حالت به اندازه همان 
قیمت س��ود خواهد کرد و از سویی دیگر 
بانک نی��ز متناس��ب با م��دت زمانی که 

س��پرده در ش��عبه وجود داش��ته، سود 
پرداخت می کند. 

در بان��ک ملی دو ط��رح فعال برای این 
تسهیالت اجرایی می ش��ود، اولین مورد 
ب��ه س��پرده گذاری ۱۸میلی��ون و ۲۰۰ 
هزار تومانی مربوط می شود به طوری که 
متقاضی وام مسکن سپرده ای با این مبلغ 
در بانک باز می کند در پایان ماه اول یک 
برگ اوراق حق تقدم به او تعلق می گیرد 
که به معنای تسهیالت ۵۰۰ هزار تومانی 
اس��ت. در کنار این اوراق سود ۱۰درصد 
نیز برای سپرده وی پرداخت خواهد شد. 

اگر مشتری بخواهد تسهیالت ۶۰میلیون 
انف��رادی دریاف��ت کند، بای��د ۱۲۰برگ 
اوراق داشته باش��د که این ۱۲۰ برگ را 
با س��پرده ۱۸میلیون و ۲۰۰هزار تومانی 
بای��د در طول ۱۲۰م��اه دریافت کند، در 
غیر این صورت می تواند مبالغ باالتری را 
در بانک سپری کند و مدت زمان دریافت 
تع��داد اوراق مورد نی��از را کاهش دهد، 
ولی در نهایت تع��داد اوراقی که دریافت 
می کن��د، مث��ال اگ��ر ۱۲۰ برگ اس��ت، 
می توان��د یکجا به ب��ازار فرابورس برده و 
 به فروش برس��اند که اگ��ر هر برق اوراق

 ۸۰ هزار تومان باشد صاحب آن نزدیک 
ب��ه ۱۰میلیون تومان دریافت��ی دارد. در 
کنار این رقم سود سپرده ۱۰درصدی را 

از بانک ملی دریافت می کند. 
در ط��رح ش��ماره )۲( ای��ن بانک باید 
حداقل س��پرده ۲۲میلی��ون و ۳۰۰ هزار 
تومان باش��د که در مرحله اول تا سه ماه 
به صاحب س��پرده اوراق��ی تعلق نخواهد 
گرفت، ولی بعد از س��ه م��اه اولین برگ 
ارائه می شود و در ادامه هر ماه این عمل 
تک��رار خواهد ش��د با این تف��اوت که در 
س��پرده ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی 
س��ودی که بانک پرداخت می کند از ۱۰ 

درصد قبلی به ۱۲ درصد افزایش دارد. 
در مجم��وع اخت��الف اصل��ی پرداخت 
تس��هیالت مسکن از طریق انتش��ار اوراق 
بی��ن دو بانک مس��کن و مل��ی در مرحله 
اول ب��ه دوره زمان��ی آن برمی گردد که در 
بان��ک مس��کن کوتاه تر خواه��د بود چون 
سپرده گذاری انجام نشده و متقاضی به طور 
یکجا مبلغ خرید اوراق را پرداخت می کند، 
ولی در بانک ملی سپرده گذار بابت دریافت 
اوراق، مستقیم پولی نمی پردازد بلکه سپرده 
وی در بانک می ماند و متناس��ب با آن یک 
برگ اوراق می گیرد و می تواند بفروشد و از 
سود سپرده هم بهره مند شود یا تا رسیدن 
به میزان کافی برای دریافت وام صبر کند 

که زمانبر است. 

متقاضیان دریافت وام مسکن بخوانند

وام مسکن بانک ملی چه فرقی با تسهیالت بانک مسکن دارد؟  تصمیم مهم بانک ها برای تسهیالت 
مسکن

دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری 
از توافق این کانون و ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی 
ب��رای اولویت ده��ی پرداخت تس��هیالت به بازس��ازی و 
بهسازی بافت های فرسوده ش��هری و روستایی خبر داد.  
به گزارش ایرنا، محمدرضا جمشیدی گفت: این تصمیم 
در جلس��ه اخیر محمدرضا حس��ین زاده رئیس ش��ورای 
هماهنگ��ی بانک های دولتی و ک��وروش پرویزیان رئیس 
کانون بانک های خصوصی و موسس��ات اعتباری و فرشاد 
حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی اتخاذ شد. نتایج این 
جلس��ه در قالب نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی ارائه و 
از وی خواس��ته شده است یکی از جلسات شورای پول و 
اعتب��ار به این موضوع و رفع چالش ه��ای نظام بانکی در 
مسیر تحقق آن اختصاص یابد.  او درباره علت این تصمیم 
نظ��ام بانکی نیز گفت: پس از زلزله کرمانش��اه و تعهدات 
نظ��ام بانکی برای پرداخت تس��هیالت که دولت مصوب 
کرده و نیز تصمیم آنها در بازسازی بیمارستان اسالم آباد 
غرب، این ایده ارائه ش��د که بهتر است نظام بانکی منابع 
خود را به س��مت احیا و بازس��ازی بافت های فرسوده در 
مناطق ش��هری و روستایی هدایت کند. با این کار نه تنها 
در ح��وادث بعدی خانه های مردم به دلیل مقاوم س��ازی 
آس��یب کمتری می بینند، بلکه، صنعت ساختمان نیز به 
تحرک وادار می شود و مشاغل مرتبط با این صنعت که در 

وضعیت رکودی بسر می برند، بهبود می یابند. 
وی با اش��اره ب��ه وجود بافت های فرس��وده در مناطق 
شهری و روس��تایی و نیز تکالیف دولت برای ساماندهی 
این بافت ها در برنامه ششم توس��عه، ابراز امیدواری کرد 
که با رفع برخی مش��کالت و موانع در این مس��یر بتوان 
این ایده را در نظام بانکی اجرایی کرد.  جمشیدی درباره 
روند پرداخت تسهیالت به زلزله زدگان کرمانشاه نیز گفت: 
تسهیالت مصوب دولت در این زمینه در دست اجراست و 
برخی بانک ها با استقرار باجه های سیار در مناطق زلزله زده 
پرداخت تسهیالت را آغاز کرده اند ضمن آنکه بانک ها رفع 
مش��کالت مربوط به پرداخت تسهیالت به زلزله زدگان را 
به مدیران اس��تانی تفوی��ض کرده اند تا در کمترین زمان 
ممکن این وام ها پرداخت ش��ود. عالوه بر این نظام بانکی 
بازسازی بیمارس��تان ۹۶ تختخوابی اسالم آباد غرب را در 
زلزله آبان ماه کرمانش��اه آسیب دیده بود متقبل شده که 
زمین مورد نیاز برای ساخت آن از سوی یکی از خیران در 

اختیار بانک ها قرار گرفته است. 

17 حراج برگزار شد
حباب 1۰۰ هزار تومانی سکه

با وجود برگزاری حدود ۱۷ حراجی برای عرضه سکه و 
تعدیل قیمت ها در بازار، همچنان حدود ۱۰۰ هزار تومان 
حب��اب قیمتی برای آن وج��ود دارد. گرانی دالر از دالیل 
اصلی رکوردش��کنی های س��که و عدم کاهش قیمت آن 
به ش��مار می رود.  به گزارش ایس��نا، نزدیک به دو ماه از 
برگزاری حراجی های سکه از سوی بانک مرکزی در بانک 
کارگش��ایی می گذرد. با اینکه پیش بینی می شد با عرضه 
سکه از طریق حراجی، قیمت ها در بازار تعدیل شود و نرخ 
حدود یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومانی تمام س��که کاهش 
یاب��د و حباب نزدیک به ۲۰۰ ه��زار تومانی آن تا حداقل 
۵۰درصد تخلیه ش��ود، ولی در گذر زمان مسائل دیگری 
رخ داد که مانع از کاهش قیمت سکه شد و حتی تا ۱۰۰ 
ه��زار تومان بر قیمت آن افزود.  در حال حاضر هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی تا ح��دود یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان در بازار معامله می ش��ود. این درحالی است که به 
گفته سلیمانی، مدیرعامل بانک کارگشایی اکنون با توجه 
به قیمت موجود دالر و هر اونس طال در بازار جهانی، سکه 
تمام بهار آزادی حدود ۱۰۰ هزار تومان و نیم سکه نزدیک 

به ۲۰ هزار تومان حباب قیمتی دارد. 
وی با اعالم اینکه تاکنون تا ۱۳۰ هزار قطعه س��که 
تمام و نیم بهار در حراجی فروش رفته است، گفت: با 
وجود اینکه حراجی های بس��یاری تاکنون برگزار شده 
اما قیمت ها فعال باالس��ت که دلیل اصلی این موضوع 
را می توان در افزایش قیمت دالر طی هفته های اخیر 
جست وجو کرد. به هر صورت دالر در این مدت به طور 
قابل توجهی گران شده اس��ت و این موضوع همراه با 
افزایش قیمتی که در اونس جهانی طال رخ داده موجب 
می ش��ود بهای س��که باال رود. ولی با این حال اگر این 
حراجی ها هم برگزار نشده بود به طور حتم قیمت سکه 

می توانست باالتر از رقم کنونی باشد. 
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بانکنامه

ارزش پول های رمزگذاری شده 77۰ دالر شد
حباب کوچک دیوانه به زودی می ترکد؟ 
یک سرمایه گذار برجسته در بازار سهام معتقد است 
بیت کوین یک حباب است که به زودی می ترکد.  به 
گزارش خبرآنالین به نقل از س��ی ان بی سی، جرمی 
گرانتهام می گوید: این یک واقعیت است و من انتظار 
دارم ک��ه این حباب کوچ��ک دیوانه به زودی بترکد.  
او اضافه می کند: یک مقایسه تاریخی نشان می دهد 
که این حباب کوچک به لحاظ اندازه ممکن است به 
زودی بترکد حتی قبل از آنکه این بازار جهانی شود. 
بیت کوی��ن ازآغاز ۲۰۱۷ با قیمت هزار دالر ش��روع 
به رش��د کرد و در نیمه س��پتامبر همین س��ال به ۱۹ 
ه��زار و ۸۰۰ دالر رس��ید. این رش��د در معامالت آتی 
بزرگ تری��ن رش��د در دنیا بود. این رش��د خیره کننده 
سبب شد تا خیلی ها پیش��نهاد مشروع بودن این پول 
را در کالس دارایی ها مطرح کنند به طوری که حتی در 
ایاالت متحده صندوق مبادله بیت کوین راه اندازی شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۳۲۴دالر آمریکا

۵.۴۵۸یورو اروپا

۵.۹۷۸پوند انگلیس

۱.۱۹۹درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۹۰.۹۰۰مثقال طال

۱۳۶.۴۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۴۵۵.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۴۶۵.۵۰۰سکه طرح جدید

۷۳۵.۰۰۰نیم سکه

۴۲۵.۷۰۰ربع سکه

۲۸۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچــه
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هفته ه��ای  در  درحالی ک��ه 
گذشته قیمت سهام در بورس 
تهران با رشد فزاینده ای روبه رو 
بود، ط��ی پنج روز کاری هفته 
اخیر قیمت ها روند کاهش��ی را 
تجرب��ه کردند، به طوری که در 
ابتدای��ی هفته قیمت  روزهای 
س��هام گ��روه خ��ودرو، فلزات 
اساسی و نفتی عمدتا کاهشی 
ب��ود و ای��ن روند ب��رای گروه 
خودرو تا روزهای پایانی هفته 

نیز ادامه داشت. 
به گزارش ایسنا، در پنج روز 
کاری بورس تهران در هفته ای 
کل  ش��اخص  گذش��ت،  ک��ه 
بازده نق��دی و قیمتی مخالف 
روند  ب��ا  هفته ه��ای گذش��ته 
ابتدای  کاهشی مواجه شد. در 
بازار س��رمایه  هفته دماس��نج 
در ت��راز ۹۵ ه��زار و ۹۲۹ قرار 
داش��ت ام��ا در دو روز ابتدایی 
هفته ش��اخص کل ب��ا کاهش 
همراه ش��د. ای��ن در حالی بود 
هفته ه��ای  و  روزه��ا  در  ک��ه 
گذشته نماگر بازار سهام بارها 
کانال ش��کنی کرده و توانس��ته 
ب��ود در روند بی س��ابقه ای در 
طول چند سال گذشته به نیمه 
کانال ۹۸ هزار واحدی برسد. 

در هفته های گذشته عواملی 
قیم��ت جهانی  رش��د  مانن��د 
فل��زات و نف��ت توانس��ته بود 
ب��ه افزایش قیمت س��هم ها در 
گروه ه��ای فل��زات اساس��ی و 
نفت ها کم��ک کند و از طرفی 
رشد قیمت دالر سبب افزایش 
سود شرکت هایی شده بود که 
مواد اولیه خود را وارد می کنند 
و با ارزهای خارجی س��ر و کار 

دارند. 
این  معتقدن��د  کارشناس��ان 
عوامل تا پایان سال به قوه خود 
باقی می مان��د و حتی تعدادی 
امیدوارند که شاخص کل عدد 
۱۰۰ ه��زار واح��د را رد کند. 
آنه��ا معتقدن��د افت های هفته 
گذشته مقطعی بود و اگر اتفاق 
ندهد  رخ  انتظ��اری  غیرقاب��ل 

برای  بنیادی شرکت ها  شرایط 
رشد بازار فراهم است. 

اما طی هفته اخیر معامالتی 
بورس تهران قیمت سهم ها در 
گروه فل��زات اساس��ی، نفت و 
خودرو با کاهش روبه رو ش��د. 
در عین حال در اواس��ط هفته 
رون��د تعداد زیادی از س��هم ها 
دوب��اره با افزایش مواجه ش��د 
ول��ی بیش��تر خودرویی ه��ا تا 
پایان هفته افت قیمت را ادامه 
دادن��د؛ هر چند ک��ه این افت 
عمدتا کمتر از یک درصد بود. 
طی معامالت ب��ورس تهران 
هفت��ه  کاری  روز  پن��ج  در 
گذش��ته، ش��اخص آزاد شناور 
بی��ش از ۲۰۰۰ واحد افت کرد 
و به رق��م ۱۰۲ ه��زار و ۹۹۷ 

رس��ید. این در حالی است که 
در چهارش��نبه ۶ دی ماه این 
رق��م ب��ه ۱۰۵ ه��زار و ۳۳۸ 
می رس��ید. همچنین ش��اخص 
ب��ازار اول در ای��ن م��دت افت 
۱۴۸۱ واحدی را تجربه کرد و 
تا ع��دد ۶۸ هزار و ۶۹ واحدی 
پایین رفت. ش��اخص بازار دوم 
نیز ب��ا ۳۷۶۶ واحد افت تا رقم 
۲۰۴ هزار و ۶۵۴ کاهش یافت. 
شاخص صنعت نیز در پنج روز 
هفته گذشته ۱۸۲۱ واحد افت 

کرد. 

توقف معامالت 5 نماد بانکی 
در بورس

همچنی��ن تازه تری��ن آم��ار 
منتش��ر شده از س��وی بورس 

نش��ان  ته��ران  به��ادار  اوراق 
 ۱۸ فهرس��ت  در  می ده��د. 
نم��اد ممنوع معامالت��ی، نماد 
پن��ج بان��ک نیز حض��ور دارد. 
ب��ه گ��زارش ایِبن��ا، نمادهای 
معامالت��ی پنج بان��ک در بازار 
س��هام متوقف اس��ت ک��ه در 
این میان نم��اد معامالتی یک 
بانک ب��ا توق��ف از ۲۴ تیرماه 
۹۵ ب��ه دلیل »برگزاری مجمع 
عموم��ی عادی س��االنه« تا به 
ام��روز، عن��وان طوالنی تری��ن 
 توق��ف را در بین همه ۱۸ نماد 
ممنوع المعامل��ه را از آن خود 

کرده است. 
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، 
جزییات آمار اعالم شده نشان 
می دهد که در بی��ن نمادهای 

معامالتی متوقف شده سیستم 
بانکی در بورس، عالوه بر نماد 
بانک یاد شده، نماد چهار بانک 
دیگر به علت شفاف س��ازی از 
۱۵ آب��ان ماه ۹۵، همچنین به 
علت س��ایر م��وارد از ۲ آذرماه 
۹۵ و دو بان��ک نی��ز ب��ه علت 
برگزاری مجمع عمومی عادی 
س��االنه از ۲۷ تیر م��اه ۹۶ نیز 
در تابلو بورس حضور ندارند و 
هیچ گونه معامله ای روی سهام 

آنها صورت نمی گیرد. 
در عین حال آخرین فهرست 
توقف نماد ش��رکت های حاضر 
در تاالر شیشه ای حاکی از آن 
است که سه نماد بانکی از سال 
۹۵ و ۱۲ نم��اد از س��ال ۹۶ از 
معامله در بازار س��هام محروم 
می افزاید  گزارش  این  شده اند. 
نماد شش ش��رکت تولید مواد 
اولیه الی��اف مصنوعی به علت 
تعدی��ل پیش بین��ی درآمد هر 
 ،۹۵ مردادم��اه   ۱۳ از  س��هم 
 کنتورس��ازی ای��ران ب��ه علت 
از ۱۳ شهریورماه  شفاف سازی 
۹۵ و س��رمایه گذاری نی��رو به 
علت سایر موارد از ۷ اسفندماه 
۹۵ در ب��ورس متوقف ش��ده و 
سرمایه س��هامداران آن بلوکه 

شده است. 
نم��اد  ای��ن،  ب��ر  اف��زون 
کنتورس��ازی  ش��رکت های 
ایران، کابل البرز، حمل و نقل 
صنایع  خلیج فارس،  بین المللی 
نس��وز،  فرآورده ه��ای  آذراب، 
کاشی و سرامیک حافظ، تأمین 
ماس��ه ریخته گری،  های وب و 
بیمه«  صنعت  س��رمایه گذاری 
مالی،  شفاف س��ازی  عل��ت  به 
برگ��زاری مجم��ع عموم��ی و 
پیش بینی  تعدی��ل  فوق العاده، 
درآمد هر سهم، اطالع رسانی و 
سایر موارد در سال ۹۶ متوقف 
فرآورده ه��ای  و  اس��ت  ش��ده 
»کاذر«  نم��اد  ب��ا  نس��وزآذر 
تازه ترین نمادی اس��ت که روز 
سه شنبه ۱۲ دی ماه معامالت 
آن غیرمجاز اعالم شده است. 

بورس در هفته ای که گذشت

ریزش قیمت سهام در بورس تهران

بازار سرمایه در هفته ای که گذشت، 
شاهد تحوالت گوناگونی از جمله اصالح 
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه، 
به حداقل رس��یدن توقف طوالنی مدت 
نمادها، افزایش نقدشوندگی و شفافیت 
اطالعات��ی در ب��ازار س��هام، حرکت به 
س��وی بازارهای توس��عه یافته با حذف 
EPSو افزایش۴۰درصدی نرخ افش��ای 

اطالعات مالی در سامانه کدال بود. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، یک��ی از خبرهای 
مهم این بازار در هفته ای که گذش��ت، 
اصالح اساس��نامه صندوق تثبیت بازار 
س��رمایه بود که در جلسه هیأت وزیران 
به ریاس��ت رئیس جمه��وری، با اصالح 
بازار سرمایه  اساسنامه صندوق تثبیت 

موافقت شد. 
در ای��ن جلس��ه، ب��ا توجه ب��ه اتمام 
مهلت استفاده از قرارداد خط اعتباری 
ب��ا صندوق توس��عه ص��ادرات هند، به 
وزارت اقتصاد اجازه داده شد به منظور 
تمدید مهلت این قرارداد، به نمایندگی 
از س��وی دولت برای الزم  االجراش��دن 
موافقتنام��ه مال��ی مربوط، نس��بت به 

اصالح ضمانتنامه آن اقدام کند. 
نمادها  طوالنی مدت  توقف  همچنین 
به حداقل رسید. معاون اجرایی سازمان 
بورس و اوراق بهادار با اش��اره به اینکه 
توقف طوالنی مدت نمادها از مشکالتی 
ب��ود که به واس��طه انتش��ار پیش بینی 
EPS ب��ا آن روبه رو بودی��م، گفت: در 
دستورالعمل جدید، توقف طوالنی مدت 
نمادها به حداقل رسیده است. بسیاری 
از نماده��ا به دلیل عدم ارائه پیش بینی 
س��ود یا تعدیل بی��ش از ۲۰درصد که 

معموال همراه با ابهامات اساس��ی بود، 
متوقف می ش��دند که از این پس شاهد 

آن نخواهیم بود. 
اما افزایش نقدش��وندگی و شفافیت 
اطالعات��ی در ب��ازار س��هام از دیگ��ر 
خبرهای هفته  گذش��ته بود. مدیرعامل 
فرابورس ایران گفت: تغییر در قوانین و 
دستورالعمل ها در نهایت سهامداران را 
به واسطه منضبط کردن ناشران در ارائه 
شفاف تر و س��ریع تر اطالعات منتفع و 
زمینه را برای بازگشایی هرچه سریع تر 
نماد فراهم می کند، بنابراین سهامداران 
باید از ناشران شرکت ها رعایت قوانین 

افشا را مطالبه کنند. 
هامون��ی اث��رات تغیی��رات در ای��ن 
نقدشوندگی  افزایش  را  دستورالعمل ها 
و بهب��ود ش��فافیت اطالع��ات در بازار 
دانس��ت و گفت: براساس دستورالعمل 
نماد ش��رکت های پذیرش شده  جدید، 
در بازاره��ای اول و دوم فراب��ورس در 
س��ه حال��ت مش��مول فرآین��د تعلیق 
خواهن��د ب��ود؛ نخس��ت آنک��ه ناش��ر 
الزامات دستورالعمل پذیرش را رعایت 
نکند، دوم اینکه ناش��ر در زمان مقرر، 
اطالع��ات موضوع م��واد ۷ تا ۱۲ مکرر 
دس��تورالعمل اجرایی افشای اطالعات 
ش��رکت های ثبت شده نزد س��ازمان را 
ارائه نکند و سوم اینکه عملکرد شرکت 
در دو س��ال مالی متوالی حسابرس��ی 

شده منجر به زیان شده باشد. 

حرکت به سوی بازارهای 
EPS توسعه یافته با حذف

نهاده��ای  کان��ون  دبی��رکل 

س��ازمان  اقدام  ایران،  س��رمایه گذاری 
ب��ورس و اوراق بهادار در حذف گزارش 
پیش بینی سود شرکت ها را همراستا با 
شیوه اطالع رسانی بازارهای توسعه یافته 

ارزیابی کرد. 
س��عید اس��المی بیدگلی با تاکید بر 
اینکه ای��ن حرف ها، نگاه کارشناس��ی 
اوس��ت و لزوم��ا از جای��گاه دبی��رکل 
کانون نهادهای س��رمایه گذاری مطرح 
نمی ش��ود، گفت: با ش��رکت های عضو 
کان��ون مکاتب��ه می کنیم و نظ��ر آنها 
ای��ن دس��تورالعمل  ب��ا  رابط��ه  را در 
مه��م و تغییراتی ک��ه در ب��ازار ایجاد 
می کند، جویا می ش��ویم و نتیجه را به 
اطالع س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 

می رسانیم. 
همچنین ب��ه گفته دبی��رکل کانون 
کارگزاران بورس و اوراق بهادار، به طور 
کلی شش دس��تورالعمل ابالغ شده از 
س��وی س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
مزایای بسیار مثبتی برای بازار سرمایه 
دارد و می تواند موج اصالحی جدیدی را 
در بورس ایجاد کند. روح اهلل میرصانعی 
گفت: حذف اولین پیش بینی س��ود از 
صورت های مالی شرکت ها توان دخالت 
شرکت ها در نوس��ان قیمتی سهم را تا 
حد قابل توجهی کاهش می دهد، عالوه 
بر این با ارائه گزارش تفسیری از سوی 
ش��رکت ها در زمان مق��رر دوره توقف 
نماده��ا به حداقل کاه��ش می یابد که 
در نقدشوندگی بازار اثر ملموسی دارد. 
اما افزایش ۴۰درصدی نرخ افش��ای 
اطالع��ات مالی در س��امانه ک��دال از 
دیگر خبره��ای مهم هفت��ه اخیر بود. 

ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل ش��رکت رایان 
بورس، با ابالغ و اجرای دس��تورالعمل 
جدید س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
درخصوص توقف و بازگشایی نمادها در 
بازار سرمایه و افش��ای نمادهای تحت 
احتیاط و مش��مول فرآیند تعلیق، نرخ 
اطالع رس��انی و انتش��ار اطالعات مالی 
در س��امانه کدال افزایش چش��مگیری 

داشته است. 
روح اهلل دهق��ان گفت: پ��س از ابالغ 
دس��تورالعمل جدید به ناش��ران و ارائه 
فهرس��ت نماده��ای تح��ت احتیاط و 
مش��مول فرآیند تعلی��ق و نیز نمایش 
دالیل مرتبط با ای��ن نمادها، پایبندی 
و الزام ناشران به افشای اطالعات مالی 
و شفاف س��ازی از طری��ق این س��امانه 
به طور قابل مالحظه ای افزایش داش��ته 
اس��ت؛ به طوری ک��ه تع��داد اطالعات 
مال��ی منتشرش��ده در س��امانه کدال 
در ب��ازه زمانی ابت��دای دی ماه تا امروز 
در مقایس��ه ب��ا م��دت مش��ابه قبل از 
ابالغ و اج��رای دس��تورالعمل افزایش 

۴۰درصدی را نشان می دهد. 
همچنین بررسی ها نشان می دهد که 
بورس، رک��ورددار بازدهی در بازارهای 
مالی ایران در برهه اخیر بوده است. در 
همین زمینه، بهنام بهزادفر، کارشناس 
ب��ازار س��رمایه با بی��ان اینک��ه میزان 
نقدینگ��ی در جامع��ه به ی��ک میلیون 
و ۴۰۰ میلیارد تومان رس��یده اس��ت، 
خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش سود 
بانکی و س��ختگیری ک��ه در این حوزه 
می ش��ود، پرداخت س��ود بانکی باالی 

۱۵درصد، غیرممکن می شود. 

مهم ترین خبرهای بازار سرمایه در هفته ای که گذشت
تغییر مسیر نقدینگی در جامعه

دریچه

 چرا ارزش سهام بعضی
 عرضه  اولیه ها در بورس افت می کند؟ 

یک کارشناس بازار س��رمایه معتقد است مهم تر از 
کمی��ت عرضه ه��ای اولیه، کیفیت س��هام قابل عرضه 
اس��ت، چراکه با ه��دف جلوگیری از زی��ان احتمالی 
خریداران، در پذیرش ش��رکت ها باید دقت بیش��تری 

در عرضه ه��ا ص��ورت گی��رد. 
عبدالحس��ین رضوی امیری در گفت وگو با ایس��نا، 
در پاس��خ به اینکه بهره  گرفتن از معامالت الگوریتمی 
چقدر می تواند برای بازار س��رمایه ایران کارا باش��د؟ 
گف��ت: طبیعی اس��ت ک��ه از هم��ه ابزاره��ای جدید 
معامالتی می بایس��ت اس��تفاده و زیرس��اخت های آن 
را فراه��م کرد، چراکه هر ی��ک از این ابزارها مخاطب 
خ��اص خ��ود را دارد و موج��ب گس��ترش معامالت 
می ش��ود که از جمل��ه این ابزاره��ای جدید معامالت 

الگوریتمی س��هام اس��ت. 
وی ادامه داد: در این روش معامالتی سفارش خرید 
و فروش س��هام با اس��تفاده از نرم افزار طراحی ش��ده 
و طبق اس��تراتژی از پیش تعیین ش��ده روی تابلوی 
معامالت با بهای خاص و به صورت ش��رطی به سامانه 

معامالت وارد می ش��ود. 
این کارش��ناس بازار سرمایه در پاس��خ به اینکه آیا 
زیرس��اخت های الزم برای انجام معامالت الگوریتمی 
در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟ گفت: طبیعی است 
که انجام این معامالت نیاز به داش��تن دانش حرفه ای، 
تخص��ص و تحلیل گ��ری دارد و قطع��اً برای س��اخت 
بیش��تر آنها کالس های آموزش و اطالع رس��انی کافی 
بای��د صورت گیرد، چراکه هم اکنون در دنیا، معامالت 
الگوریتمی درصد باالیی از معامالت س��هام را به خود 
اختصاص داده و حت��ی اصطالح جنگ الگوریتمی در 

دنیا مطرح ش��ده اس��ت. 
رضوی امی��ری ب��ا بیان اینک��ه بی��ش از ۸۷درصد 
معامالت بازارهای جهانی ش��امل معامالت الگوریتمی 
اس��ت، اظهار کرد: معامالت الگوریتمی پس از کسب 
مجوز از س��ازمان بورس در ایران نی��ز در حال انجام 
اس��ت. این روش معامله بیش��تر از طرف شرکت های 
حقوقی و صندوق های سرمایه گذاری صورت می گیرد 
و باعث کاهش ریسک و افزایش بازده محیط می شود. 
وی در پاس��خ به این که آی��ا این وعده بورس تهران 
که اعالم کرده »قرار اس��ت تا پایان س��ال نزدیک به 
۱۰ ش��رکت دیگ��ر را وارد بورس کند« عملی اس��ت 
ی��ا خیر؟ گفت: عرضه اولیه س��هام در بورس به گفته 
مس��ئوالن بورس ه��ا در صورت��ی انجام می ش��ود که 
ناش��ران مقدمات عرضه س��هام را آماده کرده باش��ند 
و اقدام��ات تکمیلی خود را نی��ز انجام دهند که نمونه 
آن تغییرات در امیدنامه اس��ت. این کارش��ناس بازار 
سرمایه ادامه داد: همچنین ش��رکت های دانش بنیان 
و صندوق های جسورانه در فرابورس تقاضای پذیرش 
دادند. در بورس نیز به احتمال زیاد ۱۰ ش��رکتی که 
عرضه اولیه آنها اعالم ش��ده، عرضه می ش��وند. عرضه 
اولیه از برنامه های متداول در بورس اس��ت و پاس��خ 
ب��ه تقاضای موج��ود در بازار پررونق فعلی اس��ت که 
ای��ن عرضه ها باع��ث گس��ترش عمق ب��ازار و جذب 
س��رمایه گذاری می ش��ود. رضوی امیری اظه��ار کرد: 
مهم  کیفیت س��هام قابل عرضه است؛ یعنی به منظور 
جلوگی��ری از زی��ان احتمالی خری��داران در پذیرش 
شرکت ها باید دقت بیشتری در عرضه ها صورت گیرد. 
باید قیمت عرضه ها به صورتی کارشناس��ی ش��ود که 
سود مناسبی برای خریداران داشته باشد و در صورت 
داش��تن متقاضی سهام شناور آزاد به ۲۰درصد برسد، 
چراکه ما در گذش��ته ش��اهد عرضه ه��ای اولیه بودیم 
ک��ه چند روز پس از عرضه قیم��ت آنها افزایش یافته 
و بعد از آن با کاهش روبه رو ش��ده است و این کاهش 
قیمت معنادار اس��ت، چرا که هنوز پس از چند س��ال 

س��هامداران واقعی و غیرنوس��انگیر با زیان مواجهند. 
وی درباره  عوامل رش��د ش��اخص کل ب��ازده نقدی 
و قیمت��ی ب��ورس اوراق بهادار ته��ران،  گفت: کاهش 
غیرمنطق��ی ش��اخص کل و س��قوط آن از ۸۹ ه��زار 
واحدی در س��ال ۱۳۹۲ به ۶۱ هزار واحدی در س��ال 
۱۳۹۴ ل��زوم اصالح و صع��ود آن را حتمی کرد. این 
اتفاق اکنون افتاده اس��ت، چرا که شاهد بودیم قیمت 
بس��یاری از صنایع بنیادی به شدت کاهش یافت و به 
زیر قیمت ذاتی رس��ید. این کارش��ناس بازار سرمایه 
افزود: افزایش قیمت جهانی نفت و فرآورده های نفتی 
و فلزات اساس��ی در صنایعی همچون پاالیشی و فوالد 
باعث فروش محص��والت تولیدی با قیمت باالتر برای 
این صنایع ش��ده اس��ت و از طرفی افزای��ش نرخ ارز 

س��ودآوری بیش��تری را نصیب آنها کرده اس��ت. 
رضوی امیری توضی��ح داد: از عوامل متعدد دیگری 
که باعث افزایش شاخص کل شده می توان به کاهش 
س��ود بانکی، افزایش نقدینگی، حجم باالی معامالت 
س��هام، رکود نس��بی در بازارهای م��وازی و بازار پول 
تعه��دات دولت در پرداخت تس��هیالت با نرخ ارزان تر 
و جوای��ز صادرات��ی افزایش تولید و ف��روش در نیمه 
دوم سال اش��اره کرد. وی افزود: همچنین می بایست 
به ثبات اقتصادی، تداوم رش��د اقتص��ادی و اقدامات 
س��ازمان ب��ورس به الزام ش��رکت ها به شفاف س��ازی 
بیش��تر و حرکت در جهت کاهش م��دت زمان توقف 

نمادها و ایجاد صندوق تثبیت س��هام اش��اره کرد. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه توضیح داد: از طرفی 
باید توجه داش��ت تحرک ش��اخص ه��م وزن کمتر از 
تحرک ش��اخص کل است و این نش��ان می دهد بازار 
به صورت همگن رش��د نمی کن��د و نمادهای بزرگ و 

شاخص س��از مورد توجه اس��ت. 

یک کارشناس بازار سرمایه: 
بورس کاال واسطه ها را ساماندهی کند

یک کارشناس بازار س��رمایه معتقد است در معامالت 
بورس کاال حضور واس��طه ها نگرانی اصلی نیس��ت، بلکه 
نگرانی اصلی مربوط به تأثیر این افراد در کش��ف قیمت 
است، لذا ضرورت دارد حضور واسطه ها به صورت شفاف  
در بازاره��ای مال��ی کاالیی به گونه ای ک��ه چارچوب آن 

مشخص باشد، در بورس کاال ساماندهی شود. 
 خبره��ا حکای��ت از آن دارد ک��ه ب��ر اس��اس تواف��ق 
ص��ورت گرفته ب��ا وزارت جهاد کش��اورزی، طرح خرید 
توافقی زعفران تا پنجم بهمن امس��ال تمدید می ش��ود. 
سیاس��ت خرید توافق��ی زعفران نوعی از سیاس��ت های 
حمایتی دولت اس��ت که در سال جاری آغاز شده تا این 
محصول در قالب دو سناریوی معامالتی قطعی و سپرده 
کاالیی در بستر بورس کاال معامله و امکان فروش صادراتی 

آن در بازار منسجم تر و شفاف تر فراهم شود. 
در همین رابطه یک کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با ایسنا، درباره اثرات اجرای این سیاست و مزیت های آن 
برای ش��فافیت قیمتی و رونق معام��الت این محصول و 
برندسازی زعفران ایرانی در بازارهای جهانی گفت: اجرای 
سیاس��ت خرید توافقی زعفران از بستر بورس کاال اقدام 
مؤث��ری در جهت ایجاد رون��ق در معامالت این محصول 
و ش��فافیت قیمتی آن بوده که می تواند به بسترسازی و 
توس��عه صادرات و معرفی آن به بازارهای جهانی منتهی 

شود. 
محمودرضا خواجه نصیری ادامه داد: امروزه ما در حوزه 
تولید و تجهیز بخش کش��اورزی اقدامات متعددی انجام 
داده و زمان زیادی صرف کرده ایم، اما در حوزه بازارگردانی 
محصوالت کش��اورزی چندان فعالیت مطلوبی نداشتیم، 
به طوری که س��ازمان و نهادهایی شکل نگرفته اند که به 
صورت شفاف بتوانند فعالیت های بازارگردانی محصوالت 

حوزه کشاورزی را دنبال کنند. 
وی تأکید کرد: قطع به یقین حرکت بورس کاالی ایران 
به س��مت کارهایی از این دس��ت و اجرای سیاست های 
این چنین��ی می تواند موجب انس��جام و تمرکز مدیریت 
بازاره��ای کاالیی ش��ود. ضم��ن اینک��ه ارزش افزوده ای 
ک��ه در حال حاضر در بس��یاری از کااله��ای ایرانی وارد 
کش��ورهای خارجی می شود با این اقدام به جیب کشاورز 
و تولیدکننده داخلی می رود. خواجه نصیری درباره نقش  
بورس کاال در حذف واس��طه ها و افزایش سود کشاورزان 
بدون حضور س��فته ب��ازان گفت: نگران��ی اصلی، حضور 
واس��طه ها در معامالت نیست، بلکه نگرانی اصلی از بابت 
تأثی��ر آنها در کش��ف قیمت محصوالت اس��ت. از این رو 
ساماندهی حضور واسطه ها به صورت شفاف  در بازارهای 
مالی به گونه ای که در چارچوب آن مشخص شود باید در 

بورس کاال صورت گیرد. 
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: باید توجه کرد که 
کسی در بازارهای کاالیی به دنبال حذف واسطه ها نیست، 
چراکه اگر واسطه ها عملکرد مثبتی داشته باشند می توانند 
در ایجاد نقدش��وندگی در بازار کمک کنند. ضمن اینکه 
این گروه از معامله گران در شفافیت  و تبدیل دارایی های 
فیزیکی به دارایی های مالی جهت تأمین مالی می توانند 
به فعاالن حوزه کاالیی به ویژه کش��اورزان کمک کرده و 

تأثیرگذار باشند. 

عضو کمیسیون انرژی تأکید کرد
گامی مثبت با واقعی شدن قیمت 

قیر در بورس کاال
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت که بر اساس قانون پنجم 
و ششم توسعه مقرر شد تا قیر رایگان در اختیار دهیاری ها و 
شهرستان ها قرار بگیرد و این تصمیم گیری ها زیر نظر وزارت 
کشور انجام می ش��د. محمد خالدی سردشتی در گفت وگو 
با ایلنا، اظهار داش��ت: روش توزیع قیر که در گذشته انجام 
 می ش��د، در بخش های زیادی باعث شد تا بسیاری مناطق 
کمتر برخوردار کش��ور از این طریق از قیر رایگان اس��تفاده 
کنند، اما در ط��رف دیگر معضالتی برای صنعت قیر ایجاد 

شد. 
وی با اش��اره به مش��کالتی که قیر رای��گان برای  این 
صنعت به وجود آورده است، افزود: ماباید در وهله نخست 
ای��ن روش را کامل بررس��ی  و پس از آن اش��کاالت را از 
ش��رکت نفت و دیگر ارگان های مربوطه پیدا می کردیم و 
پس از بررس��ی، راه و روش بهت��ر را انتخاب می کردیم تا 

اشکاالت آن کمتر باشد. 
 عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: بسیاری از فعاالن 
صنعت قیر عنوان می کنند که قیر تهاتری، فساد و رانت در 
بازار ایجاد کرده است، به این ترتیب این موارد باید مورد 
بررسی قرار گیرد و با شفاف سازی در خرید و فروش ها این 

مشکل رفع شود. 
وی ب��ا بیان اینکه امید اس��ت با اتخ��اذ روش جدیدی 
مش��کل این طرح مرتفع ش��ود، تصریح کرد: جزییات در 
دست بررسی است و امیدواریم به نوعی بتوانیم مشکالت 
ایجاد شده در خصوص عرضه قیرهای تهاتری در بازار به 
جای استفاده در مناطق محروم و موارد دیگر را به زودی 

حل و فصل کنیم. 
 خال��دی با اش��اره به اینکه ش��فافیت مال��ی می تواند 
راهگش��ای بهبود بازار قیر و صادرات باش��د بیان کرد: در 
ابتدا باید نرخ قیر را آزاد می کردیم که خوش��بختانه این 
موضوع در ش��ورای رقابت بررسی شد و هم اکنون قیر با 
قیمتی واقعی در بازار ش��فاف بورس کاال معامله می شود. 
به این ترتیب یک قدم بزرگ در راستای شفافیت، حذف 
رانت و توس��عه صنعت قیر برداشته ش��د که با این مهم 
می توانیم به فکر صادرات بهتر قیر و ارزآوری بیشتر برای 

کشور باشیم. 

یادداشت

بورس کاال
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عضو ات��اق بازرگانی ته��ران گفت که 
وضع تعرفه های گمرکی سنگین بر روی 
کاال های واردات��ی، افزایش قاچاق کاال را 

به همراه دارد. 
 ابراهیم بهادرانی، مش��اور عالی رئیس 
ات��اق بازرگان��ی ته��ران در گفت وگ��و با 
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان 
اینک��ه میزان قاچاق ب��ا افزایش تعرفه ها 
رابطه مس��تقیمی دارد، اظهار کرد: وضع 
تعرفه های گمرکی سنگین روی کاال های 
واردات��ی، افزایش قاچاق کاال را به همراه 

دارد. 
عض��و ات��اق بازرگانی ته��ران در ادامه 
اف��زود: تعرفه 30درص��دی گمرک برای 
حمایت از تولیدات داخل با هدف حمایت 

از تولیدکنندگان وضع شده است. 
 وی با بیان اینک��ه نرخ بهره بانکی در 
داخل کشور باالست، تصریح کرد: اوضاع 
رقابت میان کاالی ایرانی و خارجی برابر 
نیس��ت. تولیدکننده داخلی؛ وام بانکی با 
۲0درصد بهره دریاف��ت می کند که این 

نرخ برای تولیدکنندگان خارجی 3درصد 
اس��ت، بنابراین این تف��اوت ۱۷درصدی 

قیمت نهایی کاال را افزایش می دهد. 
مش��اور رئیس ات��اق بازرگانی تهران با 
انتق��اد از وضع تعرفه با ن��رخ باال تصریح 
کرد: قاچاق کاال به طور معمول از مبادی 
غیررس��می با ص��رف هزینه هایی صورت 
می گیرد، بنابراین با وضع تعرفه مناس��ب 
می توان ب��ه گونه ای عمل کرد که قاچاق 

کاال صرفه اقتصادی نداشته باشد. 
بهادرانی با بیان اینکه واردات کولبران 
رقم چش��مگیری نیس��ت، یادآور ش��د: 
اگر کولب��ران کاالیی را ب��دون پرداخت 
عوارض وارد کنند قاچاق کاال محس��وب 
می ش��ود، اما مقدار کاالی��ی که کولبران 
وارد می کنن��د، تنها ب��رای تامین مخارج 

روزمره است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه کاالی قاچ��اق با 
قیم��ت کمتر ب��ه دس��ت مصرف کننده 
کاالی  ورود  ک��رد:  تصری��ح  می رس��د، 
قاچ��اق بدون پرداخت ع��وارض گمرکی 

و پرداخت ارزش اف��زوده، به طور معمول 
3۹درصد ارزان تر از نمونه مش��ابه داخلی 
در بازار تمام می ش��ود.  بهادرانی با اشاره 
به برهم خ��وردن نظم بازار ب��ر اثر ورود 
قاچاق، تاکید کرد: سرمایه گذار داخلی با 
توج��ه به نیاز بازار اقدام به تولید می کند 
و پ��س از پرداخت مالی��ات و هزینه های 
تولی��د کاالی خ��ود را وارد بازار می کند، 
در ای��ن می��ان کاال ه��ای قاچ��اق بدون 
پرداخت هزین��ه ای وارد بازار می ش��وند 
و کاالی ایران��ی بازار را ب��ه خاطر قیمت 
واگذار می کن��د.  وی اذعان کرد: قاچاق 
کاال انگیزه برای سرمایه گذاری را کاهش 
می ده��د و واردات را افزایش می دهد، در 
نهایت بخش های تولی��دی فقیرتر، رونق 
اقتصادی و تولید داخلی نیز کاهش پیدا 

می کند. 
بهادران��ی با بی��ان اینکه وض��ع تعرفه 
کارک��رد خ��ود را از دس��ت داده اس��ت، 
تصری��ح ک��رد: وض��ع تعرفه ب��ه صورت 
کوتاه مدت با ه��دف حمایت از کاال هایی 

که تازه وارد بازار شدند، صورت می گیرد 
و پ��س از مدتی با تثبیت جایگاه خود در 

بازار این تعرفه نیز برداشته می شود. 
به گفت��ه وی، وضع تعرف��ه به صورت 
دائمی کارکرد اصلی خود را از دست داده 
و بازار را از ش��رایط رقابت��ی خارج کرده 
است.  وی ادامه داد: عدم حمایت اصولی 
از تولیدات داخلی باع��ث وضع تعرفه به 
ص��ورت بلندمدت می ش��ود، درحالی که 
باید با تسهیل شرایط و اعطای اعتبارات 

تولیدات داخلی رونق گیرد. 
مش��اور رئیس ات��اق بازرگانی تهران با 
بیان اینکه تولیدکنندگان باید با ش��رایط 
بازار ه��ای جهانی انطباق پذیری داش��ته 
باش��ند، گفت: تولیدکنندگان نیز باید با 
اس��تفاده از بازاریاب��ی و روش های نوین 
بس��ته بندی و ارائه محص��والت نوین در 
پ��ی تالش برای ورود به بازار های جهانی 
باشند و در ادامه با قیمت گذاری مناسب 
و تحوی��ل کاالی باکیفیت جایگاه خود را 

در بازار های بین المللی پیدا کنند. 

در حال��ی »س��نگان« ب��ه عن��وان 
یک��ی از اصلی تری��ن مناط��ق دارای 
ذخایر س��نگ آهن به ش��مار می رود 
و به عنوان »عس��لویه معدنی ایران« 
30درص��د از خوراک فوالد کش��ور را 
تامین می کند که زیرس��اخت های راه 
و آب ن��دارد و در صورت ادامه همین 
وضعی��ت، برنامه جامع تولید فوالد را 

تحت الشعاع قرار می دهد. 
به گزارش ایس��نا، ب��ه گفته رئیس 
س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و 
صنایع معدن��ی ایران )ایمی��درو(، با 
اکتش��افات جدیدی که در پهنه های 
سراسر کش��ور صورت گرفت، ذخایر 
سنگ آهن سنگان تا ۲00میلیون تن 
اضافه شده است و پیش بینی می شود 
با توجه به عملیات تکمیلی اکتشاف، 
این ذخای��ر تا 300 میلی��ون تن نیز 
افزایش یابد. این در حالی است که تا 
پیش از این ذخایر سنگ آهن در این 
مجموعه ۱.۲ میلیارد تن بوده است. 

با جذب س��رمایه تولی��دی در این 
منطقه و س��اخت واحدهای فرآوری 
سنگ آهن، تاکنون واحدهای ساخت 
گندل��ه و کنس��انتره در این مجموعه 
راه اندازی ش��ده اس��ت ک��ه آخرین 
آنه��ا افتت��اح دو واحد گندله س��ازی 
بود که ه��ر یک ت��ا ۲.۵ میلیون تن 
ظرفیت داش��ت و با س��رمایه گذاری 
مجموعه های اوپال پارس��یان متعلق 
به بانک پارس��یان و ش��رکت صنعتی 
و معدنی توس��عه ملی صورت گرفت 
که در مجم��وع ظرفیت تولید گندله 
در کش��ور را به ۱۷.۵میلیون تن ارتقا 

دادند. 
مجموعه عواملی همچون دسترسی 
ب��ه مناب��ع عظیم س��نگ آهن که در 
منطقه سنگان خواف خراسان رضوی 
به صورت اشتراکی ایران و افغانستان 
از آن بهره می برند، باعث شده جذب 
س��رمایه گذاری در این منطقه به طور 

مناسب انجام شود و انتظارات معدنی 
و فوالدی از این منطقه افزایش قابل 
توجهی داش��ته باش��د؛ به طوری که 
چن��دی پی��ش وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت اع��الم ک��رد ب��ا توجه به 
ظرفیت های موجود در سنگان انتظار 
م��ی رود طبق برنامه تنظیم ش��ده در 
س��ال ۱3۹۹ یک سوم کنس��انتره و 
یک چهارم گندله کش��ور در سنگان 

تولید شود. 

با وجود آنکه مناطقی مانند سنگان 
امید زی��ادی را به صنعت فوالد ایران 
تزری��ق می کنند، اما زیرس��اخت های 
مربوط به ح��وزه تولید و راه به اندازه 
کافی در هیچ ی��ک از مناطق معدنی 
ایران فراهم نیس��ت و ای��ن وضعیت 
را در س��نگان نیز ب��ه خوبی می توان 
احس��اس کرد، به طوری ک��ه اکنون 
این منطقه برای تامین آب واحدهای 
فرآوری خود به ط��ور جدی با چالش 

مواجه است و طرح های عجیبی مانند 
انتق��ال آب دریای عمان به س��نگان 
مطرح می شود که حجم بسیار زیادی 
از س��رمایه گذاری را می توان��د صرف 

خود کند. 
از دیگ��ر م��وارد زیرس��اختی ک��ه 
می توان��د قیم��ت و کمی��ت تولید را 
در مناط��ق بک��ری مانن��د س��نگان 
تحت الشعاع قرار دهد، بحث راه است، 
چرا که اکنون این مسئله حتی توجه 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت را نیز 
ب��ه خود جلب کرده اس��ت؛ به طوری 
که طب��ق گفته ش��ریعتمداری، باید 
ظرفیت جابه جایی کاال در ریل کشور 
تا پنج برابر افزای��ش یابد و به حدود 

۱۱0میلیون تن در سال برسد. 
حاال بخش خصوصی با وجود اینکه 
عمال با عدم دسترس��ی الزم به حمل 
و نق��ل مناس��ب مانند حم��ل و نقل 
ریلی مواج��ه هس��تند، معتقدند که 
فراهم ک��ردن زیرس��اخت هایی مانند 
و  اس��ت  حاکمیت��ی  وظیف��ه ای  راه 
انتظار دارن��د دولت ای��ن نیاز جدی 
تولید را برطرف کند. از س��وی دیگر 
جدی بودن این دغدغه از آنجا نمایان 
می شود که رئیس س��ازمان ایمیدرو 
در نشس��ت خبری خ��ود اعالم کرد 
»در صورتی که به طور فوری تصمیم 
سرمایه گذاری در زمینه حمل و نقل 
ریلی گرفته نش��ود، این امکان وجود 
دارد ک��ه برنام��ه جام��ع ف��والدی را 

تحتالشعاع قرار دهد.« 
در حالی انتظارهای زنجیره فوالد از 
سنگان باال رفته و عمال تامین حدود 
30درص��د از خ��وراک فوالد کش��ور 
به آن س��پرده ش��ده که ذخایر قابل 
توجه س��نگ آهن سنگان را به عنوان 
عس��لویه معدنی ای��ران معروف کرده 
و همزمان این منطق��ه با نامالیماتی 
همچون فراهم نبودن زیرس��اخت راه 
و آب نیز دست و پنجه نرم می کند. 

»عسلویه معدنی ایران« راه و آب ندارد! 

بهادرانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد 

قاچاقکاالباافزایشتعرفهواردات،تشدیدمیشود
اخبار

 تولید طالی سفید
به 45 هزارتن می رسد

مدیرعام��ل صن��دوق پنب��ه گفت ک��ه پیش بینی 
می شود امسال تولید پنبه تصفیه شده در کارخانجات 

پنبه پاک کنی به 4۵ هزارتن برسد. 
محمدحسین کاویانی، مدیرعامل صندوق پنبه در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
س��االنه ۱00 هزارتن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی 
اس��ت، اظهار کرد: س��االنه حدود 40 تا ۵0هزارتن 
نیاز صنایع نس��اجی از تولید داخل و مابقی از طریق 

واردات تامین می شود. 
وی ب��ا اش��اره به آخری��ن وضعی��ت تولید طالی 
س��فید، اف��زود: پیش بینی می ش��ود امس��ال تولید 
پنبه تصفیه ش��ده در کارخانج��ات پنبه پاک کنی به 
4۵هزارتن برس��د.  کاویانی ادامه داد: براس��اس آمار 
گم��رک تا تاریخ ۲۵آذر حدود ۵0 هزارتن پنبه وارد 

کشور شد و در اختیار صنایع نساجی قرار گرفت. 
مدیرعام��ل صندوق پنبه با اش��اره ب��ه اینکه نرخ 
جهانی پنبه نسبت به داخل پایین تر است، بیان کرد: 
بر این اس��اس صنایع نساجی برای تامین مواد اولیه 
مورد نیاز خود چاره ای جز واردات ندارند درحالی که 
با حمایت از کش��اورزان به سهولت امکان تامین نیاز 

کشور از تولید داخل وجود دارد. 
وی ادام��ه داد: براس��اس قانون خری��د تضمینی، 
وزارت جهاد کشاورزی با بررسی های صورت گرفته از 
هزینه تولید محصوالت مختلف کشاورزی، نرخ های 
تضمینی مورد رضایت کشاورزان را به شورای اقتصاد 
پیشنهاد می دهد که پس از اعالم نرخ، کشاورزان بر 
حسب شرایط زمین، رعایت تناوب کشت و امکاناتی 
ک��ه در اختیار دارند ب��ه تولید محصوالتی که درآمد 

بیشتری برای شان دارد، اقدام می کنند. 
کاویان��ی با اش��اره به اینکه افزایش هر س��اله نرخ 
خرید تضمینی سیاست درس��تی نیست، بیان کرد: 
با وجود آنک��ه در زمینه تولید پنب��ه امکان افزایش 
عملکرد در واحد س��طح به سهولت امکان پذیر است، 
اما این امر مس��تلزم توزیع بذرهای مناس��ب، تامین 
هزینه های تولید و تخصیص یارانه به کشاورزان است 

تا آنها رغبت بیشتری به امر تولید داشته باشند. 
مدیرعامل صندوق پنبه با اشاره به ضرورت واردات 
پنبه، افزود: اگرچه تا قبل از سال 8۲ مخالف واردات 
پنبه بودیم، اما در ش��رایط کنونی ب��رای تامین نیاز 

صنایع نساجی چاره ای جز واردات وجود ندارد. 
به گفته وی در سال 8۲ در شرایطی مجوز واردات 
پنبه صادر ش��د که با م��ازاد ۱۲ هزارتنی تولید پنبه 
در داخل روبه رو بودیم.  این مقام مسئول با اشاره به 
اینکه ممنوعیت واردات در شرایط کنونی امکان پذیر 
نیست، بیان کرد: واردات غیرضرور پنبه در سال های 
اخیر، دلسردی کش��اورزان، کاهش سطح زیر کشت 
و در نهایت تولید را به همراه داشت که با حمایت از 
کشاورزان تامین ۱00درصدی نیاز صنایع و بازگشت 
ب��ه روزگاران قدی��م دور از انتظار نیس��ت.  به گفته 
وی کاه��ش هزینه های تولی��د و افزایش عملکرد در 
واحد سطح تاثیر بسزایی در رغبت کشاورزان به امر 

تولید دارد. 

فرش ایران در مخمصه رکود
 ایران در عرصه فرش تجاری از 

رقبا بازماند
در طول س��الیان اخیر فرش ایرانی با رکود سنگینی 
مواجه شده و با پیش��ی گرفتن رقبایی همچون هند و 
پاکس��تان در صادرات فرش تجاری، استمرار این روند 
اف��ق روش��نی را برای ای��ن هنر اصیل ایرانی ترس��یم 
نمی کند.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، فرش 
ایرانی، هنری اصیل و ماندگار اس��ت ک��ه در تار و پود 
آن، ظراف��ت، فرهنگ و مهارت خاص و منحصر به فرد 

قالیبافان ایرانی نهفته شده است. 
سابقه تاریخی و فرهنگی فرش ایرانی به چندین قرن 
گذش��ته بازمی گردد و به نوعی یکی از شناسنامه ها و 
هویت ه��ای فرهنگی ایرانیان در اذهان و افکار عمومی 
جهان، به فرش ه��ا و قالیچه های دس��تبافی معطوف 

می شود که نظیر آن در جهان وجود ندارد. 
اگرچه در س��الیان اخیر، رقبای جدیدی برای فرش 
ایران��ی ظهور پیدا کرده اند، اما از حیث فنی و هنری و 

ظرافت لحاظ شده در آن، فرش ایرانی بی نظیر است. 
ب��ا همه این اوص��اف، بنا به دالیلی، ف��رش ایرانی با 
مشکالت و نارس��ایی هایی مواجه ش��ده که به اعتقاد 
برخی کارشناسان استمرار این وضعیت به مصلحت این 
هنر اصیل ایرانی نیس��ت؛ هنری ک��ه در صورت اتخاذ 
تدابیر ویژه و موثر می تواند آورده های اقتصادی هرچه 

بیشتری برای این مرز و بوم به همراه داشته باشد. 
اگرچه در طول س��الیان اخیر، صادرات فرش ایرانی 
به کش��ورهای دیگر تا حدودی بهبود پی��دا کرده، اما 
همچن��ان میزان ص��ادرات فعلی، تناس��ب چندانی با 
ظرفیت های موجود با آن عقبه دیرین و کهن تاریخی 

و فرهنگی ندارد. 
مهدی موس��وی، یکی از فعاالن س��ابق بافت فرش، 
در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی، 
با اش��اره به بیکارشدن بخش قابل توجهی از بافندگان 
فرش دس��تبافت در س��الیان اخیر اظهار ک��رد: اوضاع 
به گونه ای است که اشتیاق برای فعالیت در این عرصه 
فراتر از میزان سفارش��ات اس��ت و بره��م خوردن این 
توازن باعث بروز کسادی و بیکاری عمیقی در بخشی از 

بافندگان شده است. 

اخبار

قیمت آب زیر خط استاندارد! 
 در ای��ران مش��ترکان س��ه برابر کمت��ر از قیمت 
تمام شده آب، هزینه پرداخت می کنند. حتی قیمت 
یک لیتر آب معدنی در کش��ور ما بیش��تر از دو برابر 
آب لوله کشی است که باتوجه به شرایط بحرانی آب، 

ارقام موجود منطقی به نظر نمی رسد. 
به گزارش ایسنا، اهمیت آب در کره زمین به اندازه 
حیات همه موجودات زنده مهم است. از سوی دیگر 
ح��دود ۷0درصد کره زمین را آب تش��کیل می دهد 
ک��ه 3درصد آن آب ش��یرین اس��ت و اتمام این آب 
نتایج وحش��تناکی را برای هم��ه موجودات زنده در 

پی خواهد داشت. 
افزای��ش قیمت آب یک��ی از راهکاره��ای کاهش 
مص��رف در جهان ش��ناخته می ش��ود ام��ا در ایران 
افزایش قیمت پابه پای کش��ورهای اروپایی که بعضا 
خودشان را از نظر اقتصادی کارآمدتر از ما می دانند 
باال نرفته اس��ت. براس��اس آمار و ارق��ام، قیمت آب 
مصرف��ی در ایران در پایین ترین س��طح خودش در 
بین اکثر کش��ورهای اروپایی و آمریکایی مثل نروژ، 
فرانس��ه، آلم��ان و حت��ی انگلیس و همس��ایه های 
خودم��ان ق��رار دارد و این کش��ورها چندی��ن برابر 
مش��ترکان ایرانی بابت آب مصرف��ی هزینه پرداخت 
می کنند. به طور مثال مش��ترکان در نروژ ۱۹ هزار و 
۲۲۷تومان، انگلیس ۹048 تومان و فرانس��ه ۷۱۶3 
توم��ان ب��رای هر متر مکع��ب آب هزین��ه پرداخت 
می کنند، اما در ایران فقط 4۱4 تومان برای هر متر 

مکعب آب هزینه پرداخت می شود. 

سایه روشن تجارت خارجی ایران
کیفیت واردات افزایش یافت

رئیس کنفدراس��یون صادرات با اش��اره به وضعیت 
تجارت خارجی ایران، از جبران بخش��ی از رشد منفی 
ص��ادرات در ۹ ماهه خب��ر داد و گفت کیفیت واردات 
ایران افزایش یافته و بر کاالهای واسطه ای متمرکز شده 

است. 
محمد الهوتی در گفت وگو با مهر با اشاره به وضعیت 
صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه ابتدای سال جاری گفت: 
آمار صادرات ۹ ماهه حکایت از آن دارد که 3۱ میلیارد 
و ۶40 میلیون دالر کاال از کشور صادر شده که نسبت 
به ۹ ماهه س��ال قبل، رشد منفی ۲.3۹درصد را تجربه 
می کند؛ ضمن اینکه در مقابل، واردات نیز 3۷ میلیارد و 
۵۷0 میلیون دالر بوده که رشد مثبت ۱8.۲۱درصدی 
را رقم زده اس��ت؛ بر این اس��اس تراز تجاری کشور ۶ 

میلیارد دالر منفی است. 
رئیس کنفدراس��یون صادرات ای��ران افزود: صادرات 
کااله��ای ایرانی به تمامی کش��ورهای هدف صادراتی 
از رش��د برخ��وردار ب��وده و تنه��ا بازاری ک��ه کاهش 
۱8.3۹درصدی صادرات را تجربه کرده، امارات متحده 
عربی بوده اس��ت که بخش��ی از این کاهش، به روابط 
سیاس��ی دو کش��ور برمی گردد که طی ماه های اخیر 
اندک��ی کمرنگ تر ش��ده و البته بخش دیگ��ری از آن 
نیز به معامالت مس��تقیم ایران با کشورهای ثالث بعد 
از برجام مرتبط است؛ به نحوی که در گذشته، بسیاری 
از کاالهای ایرانی از طریق امارات صادر می شده است. 

وی تصریح کرد: عمده ترین کاالهای صادراتی ایران 
را میعانات گازی و پتروشیمی دربر می گیرد و مهم ترین 
بازارهای صادراتی کشور نیز در پنج ردیف اول را چین، 
عراق، امارات، جمهوری کره و افغانستان شامل می شود 
که همانطور که اشاره شد، صادرات به این کشورها رشد 

را تجربه کرده است. 
به گفت��ه الهوتی، به نظر می رس��د رش��د صادرات 
کاالهای ایرانی در پنج کشور اول هدف صادراتی بیشتر 
بوده، ولی در مورد کشورهای دیگر، کاهش تجربه شده 
است. از سوی دیگر، عمده ترین کاالهای وارداتی ایران 
نیز از چین، امارات، ترکی��ه، کره جنوبی و آلمان بوده 
اس��ت که به هر حال باید به این نکته توجه داشت که 
کره و آلمان، کش��ورهایی هستند که بعد از تحریم به 
فهرست کشورهای هدف وارداتی ایران تبدیل شده اند و 
اکنون جزو پنج کشور عمده به شمار می روند که البته 
هر دو کش��ور، صاحب دانش فنی باالیی هستند و این 

نشانگر افزایش کیفیت واردات است. 
وی اظهار داش��ت: رش��د واردات بر این اس��اس نیز 
موید همین مسئله است؛ ضمن اینکه میانگین قیمت 
کاالهای وارداتی افزایش یافته است، ولی مسئله ای که 
به نظر می رس��د اینجا باید مدنظر داشت آن است که 
وقتی به س��بد کاالهای وارداتی ای��ران نگاه می کنیم، 
عمده تری��ن کاالها قطعات منفصله خ��ودرو، کاالهای 
واس��طه ای، اساس��ی و س��رمایه ای بوده است؛ ضمن 
اینکه در بخشی که مربوط به صنعت می شود که البته 
کاالهای س��رمایه ای و واسطه ای به ش��مار می روند، با 
توجه به رشد ۱8درصدی واردات، می توان نتیجه گرفت 
که شرایط تولید بهتر شده است و کشور در حال خروج 

از شرایط رکودی است. 
عضو ش��ورای گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصی 
خاطرنش��ان کرد: اشکال این رش��د را مثبت می دانم 
ولی نقطه ضعف این آمار در کاهش صادرات اس��ت که 
متاسفانه باز هم در ۹ ماهه، رشد منفی را تجربه کردیم 
و به نظر می رسد با تداوم مسیر با این روند، پیش بینی 
این اس��ت که تا پایان سال، نهایت اتفاق این است که 
رش��د منفی صادرات را پشت سر بگذاریم و به اعداد و 
ارقام س��ال گذشته دست یابیم؛ ولی با هدف گذاری در 
برنامه که رشد ۲۱.۵درصد صادرات را هدفگذاری کرده 

فاصله خواهیم داشت. 
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در تم��ام قراردادهای��ی که از 
ابت��دا تاکنون با خودروس��ازان 
برای  ایشان  بسته ایم،  فرانسوی 
صادرات محصوالت تولیدی در 
ایران تعه��د داده اند اما هیچ گاه 

به آن عمل نکرده اند. 
کارش��ناس  صدرایی،  باب��ک 
در  خ��ودرو،  ب��ازار  و  صنع��ت 
گفت وگ��و با خبرنگار پرش��ین 
خ��ودرو، در خص��وص صادرات 
30 درصد تولیدات خودروهای 
پس��ابرجامی به بازارهای هدف 
قراردادهای سال های  گفت: در 
گذشته نیز تعهد صادرات وجود 
داشت اما سؤال بنده این است 

که کدام صادرات را فرانسوی ها 
برای ما انجام دادند. 

ق��رارداد  در  داد:  ادام��ه  وی 
تولید پژو 206 صندوقدار، تعهد 
دادند که به 48 کشور صادرات 
انج��ام دهند و مج��وز صادرات 
برای ایران خودرو صادر ش��ده 
اس��ت اما بن��ده به ه��ر کجای 
دنیا که س��ر زدم این خودروی 
صندوق��دار را ندیدم! حال باید 
پرس��ید این 48 کش��ور هدف 

کجا هستند؟ 
این کارش��ناس ب��ازار خودرو 
تأکید کرد: پژو 207 صندوقدار 
را ب��ه چینی ها دادن��د تا تولید 

کنند و ب��ه جای پ��ژوی 206 
صندوقدار ایران��ی، آن را صادر 

کردند. 
موضوع  ک��ردن  مط��رح  وی 
صادرات خ��ودرو در دولت های 
مختل��ف را کام��ًا تبلیغ��ی و 
اف��زود:  و  دانس��ت  سیاس��ی 
هی��چ دولتی نمی گوی��د صادر 
از  همیش��ه  و  نمی کنی��م 
قراردادهای��ی حرف می زنند که 
در آن بحث ص��ادرات گنجانده 
ش��ده اس��ت و روی آن مان��ور 
رخ  صادرات��ی  ام��ا  می دهن��د 

نمی دهد! 
امیدواری  اب��راز  ب��ا  صدرایی 

برای تحقق تمام مفاد گنجانده 
شده در قراردادهای پسابرجامی 
ص��ادرات جمل��ه  از   خ��ودرو 
خودروه��ای  درص��دی   30  
جدی��د گف��ت: بازار خ��ودروی 
مونوپ��ل  می ت��وان  را  ای��ران 
فرانسوی ها دانس��ت زیرا با هر 
دو قط��ب صنع��ت خ��ودروی 
ایران سال هاس��ت ک��ه قرارداد 
دارن��د و هی��چ برن��د دیگری، 
همکاری و مناسبت کاری مانند 

فرانسوی ها با ما ندارد. 
وی افزود: برخی فکر می کنند 
که رن��و قطب س��وم خودروی 
کش��ور می ش��ود اما بن��ده این 

زی��را  می کن��م  رد  را   نظری��ه 
دو  س��ایپا  و  خ��ودرو  ای��ران 
خودروس��ازی دولتی هستند و 
رنو تنها در دل ظرفیت های این 
دو خودروساز ورود کرده و این 

روند را ادامه خواهد داد. 
صدرای��ی در م��ورد حض��ور 
مستقل رنو در ایران خاطرنشان 
ک��رد: کار هوش��مندانه رنو این 
س��رمایه گذاری  ب��ا  که  اس��ت 
اندک وارد بازار ایران می ش��ود 
زیرا زیرس��اخت های موجود در 
فرانس��وی  ما  صنعت خودروی 
اس��ت و به هزینه ک��رد زیادی 

نیاز ندارد. 

ش��نیده ها حکایت از اباغ بخشنامه ای 
دارد که بر اساس آن دولت اجازه ترخیص 
خودروهایی با ارزش بیشتر از 40هزار دالر 
را که پیش از تاریخ 2۱شهریور سال جاری 
وارد گمرک های کش��ور شده اند، می دهد.  
به گ��زارش پایگاه خب��ری پدال نیوز، این 
بخش��نامه درحال��ی قرار اس��ت مش��کل 
وارد کنن��دگان و خریداران��ی را که پیش 
از تصویب ای��ن قانون اقدام به پیش خرید 
خودروه��ای لوک��س ب��اارزش بیش��تر از 
40هزار دالر کرده ان��د، حل کند که پس 
از ماه ها بس��ته ماندن سایت ثبت سفارش 
خودرو، س��رانجام هیأت دولت در جلسه 
22آذر، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بخش های��ی از آیین نامه ضوابط 
فن��ی واردات خودرو را اص��اح کرد و بر 
همین اس��اس هم تعرف��ه واردات خودرو 
رش��دی عجیب داش��ت و برای اولین بار، 

لوکس  ب��االی 40ه��زاردالر،  خودروهای 
به حس��اب آمدند و واردات شان به کشور 
ممنوع ش��د؛ ممنوعیتی که حاال گریبان 
خودروه��ای موج��ود در گم��رک را هم 
گرفت��ه و ترخی��ص ای��ن خودروه��ا را با 
مش��کل مواجه کرده اس��ت.   تا جایی که 
عل��ی علی آبادی، مدی��ر کل دفتر مقررات 
صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، 
خودروهای موجود در انبارهای گمرک را 
نیز ش��امل این قانون دانست و اعام کرد 
این خودروها بر اساس قانون جدید اجازه 
ترخی��ص از گمرک را نخواهند داش��ت و 

باید از کشور خارج شوند. 
 ح��ال گوی��ا پیگی��ری وارد کنندگان 
خ��ودرو نتیجه بخ��ش بوده و مس��ئوالن 
وزارت صنعت را مجاب به همراهی کرده 
و قرار اس��ت حداکثر تا پایان هفته آینده 
با صدور بخش��نامه ای گره از خودروهای 

خاک خ��ورده در گمرک، واردکنندگان و 
بیش از همه خریدارانی که این خودروها 

را پیش خرید کرده اند، باز کند. 
 موضوع دیگر نظر وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت برای محاس��به تعرفه گمرکی 
خودروهایی اس��ت که پی��ش از این وارد 
گمرک ش��ده اند؛ اتفاقی که باز هم ضرر 
س��نگینی برای هر دو گروه وارد کننده و 
پیش خرید کنن��دگان خودروها به همراه 
خواه��د داش��ت چراک��ه وارد کنن��دگان 
ب��رای هر یک از ای��ن خودروها در طول 
م��دت توقف ش��ان در انباره��ای گمرک 
ح��دود ۱۵میلیون تومان هزینه انبار داری 
پرداخ��ت کرده ان��د و ح��اال ب��ا در نظر 
گرفت��ن تعرفه های جدید، در مقایس��ه با 
خودرویی ک��ه به تازگی قرار اس��ت وارد 
کش��ور کنند، باید برای هر خودرو عاوه 
بر خواب س��رمایه ، هزینه های انبار داری 

را نی��ز پرداخت کنن��د و در نهایت آن را 
ب��ه قیمتی ب��ه مراتب باالت��ر از آنچه به 
پیش خرید کنن��دگان تعه��د داده بودند، 

واگذار کنند. 
 آماره��ای گم��رک حکای��ت از وجود 
7هزار و 300دستگاه خودرو در انبارهای 
گم��رک دارد که بیش از 80درصدش��ان 
پیش از این پیش فروش شده و خریداران 

هزینه خرید آن را پرداخت کرده اند. 
 فعاالن بازار خودرو امیدوارند حداکثر 
تا پایان هفته آینده این بخش��نامه صادر 
ش��ود تا عاوه بر ترخیص نزدیک به هزار 
دس��تگاه خودروی باالی 40ه��زار دالر، 
دیگر خودروه��ای موجود در گمرک نیز 
با تعرفه قدیمی ترخیص ش��وند؛ اقدامی 
که می توان��د کمی از التهاب قیمت ها در 
بازار خودروهای وارداتی بکاهد و آرامش 

قیمتی را به بازار برگرداند. 

عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجلس ن��گاه نمایندگان م��ردم در خانه 
ملت را حمایت از مصرف کننده دانس��ت 
و تأکید کرد شورای رقابت اجازه نخواهد 
داد قیم��ت خ��ودرو به ص��ورت بی رویه 

افزایش یابد. 
به گ��زارش خبرگزاری م��وج، عبداهلل 
رضیان اظهار داش��ت: دول��ت تمهیداتی 
را اندیش��یده است تا در قبال واردات هر 
دس��تگاه خودروی خارجی، سه دستگاه 
خ��ودروی فرس��وده از رده خارج ش��ود 
ت��ا از ای��ن طریق ع��اوه ب��ر حفاظت از 
محیط زیست و اش��تغال زایی، از ظرفیت 

صنایع خودروس��ازی داخل��ی به صورت 
بهین��ه اس��تفاده ش��ود.  نماین��ده مردم 
قائمش��هر، جویبار، س��وادکوه، سوادکوه 
ن��گاه  ش��مالی و س��یمرغ در مجل��س 
نمایندگان مردم در خانه ملت را حمایت 
از مصرف کننده دانس��ت و تأکید کرد که 
ش��ورای رقابت اجازه نخواهد داد قیمت 

خودرو به صورت بی رویه افزایش یابد. 
وی از ظرفیت 800 هزار فرصت شغلی 
در صنعت خودرو س��ازی کشور خبر داد 
و گف��ت: در چند س��ال اخی��ر وضعیت 
خودروس��ازی از لح��اظ کیف��ی و کمی 

پیشرفت داشته است. 

رضیان با اشاره به بستن قرارداد با سه 
ش��رکت صاحب نام فرانسوی سیتروئن، 
پژو و رن��و، گفت: در این قراردادها لحاظ 
ش��ده اس��ت که 30درصد تولیدات این 

شرکت ها در ایران باید صادر شود. 
وی یکی دیگر از نکات مهم این قرارداد 
را استفاده از ظرفیت قطعه سازان داخلی 
دانس��ت و افزود: این شرکت ها باید طی 
پنج س��ال تا 80 درص��د از قطعات مورد 
نیاز را از قطعه سازان داخلی تأمین کنند. 
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجل��س دورنمای صنعت خودروس��ازی 
کش��ور را بس��یار خوب توصی��ف کرد و 

گفت: جهت گیری خودروس��ازان داخلی 
به س��متی اس��ت که با تولیدات مناسب 
و کیفی عاوه بر رقابت با خودروس��ازان 
خارج��ی، زمین��ه ای را فراه��م کنند که 
مصرف کنن��دگان در ب��ازار خودروه��ای 

داخلی حق انتخاب داشته باشند. 
رضیان همچنین از امضای تفاهمنامه ای 
ب��ا وزارت اقتصاد و بانک ه��ا خبر داد که 
براس��اس آن فروش خودروهای لیزینگی 
باید در صنعت خودروسازی تقویت شده 
و خودروهای فرس��وده با روند تندتری با 
هدف کاهش آلودگی محیط زیست از رده 

خارج شوند. 

هفتهآیندهاحتماالتوسطدولتابالغمیشود

بخشنامهجدیدبرایتعیینتکلیفخودروهایماندهدرگمرک

شورایرقابتاجازهنخواهددادقیمتخودروبهصورتبیرویهافزایشیابد

»رنو«قطبسومنمیشود
اخبار

آیااهدافدولتدربخشخودرو
محققمیشود؟

 نتیجه بسته ماندن سایت ثبت سفارش ها به مدت 
شش ماه، حذف خودروهایی با قیمت بیش از 40هزار 
دالر، افزایش ش��دید تعرف��ه خودروه��ای هیبرید و 
همچنین افزایش کلی تعرفه خودروها با هدف کنترل 
واردات ب��ود، همچنین دولت س��عی ک��رد با افزایش 
فش��ار به خودروس��ازان مطرح جهانی آنها را به تولید 
خودروهای شان در ایران مجبور کند اما در این نوشتار 
کوتاه س��عی می کنیم این موضوع را بررسی کنیم که 
آیا نیت وزارت صمت با آنچه در عمل رخ داده، یکسان 

است ؟  
ب��ه گزارش اخبار خ��ودرو، در م��ورد کنترل کردن 
حجم واردات باید گفت س��ال ٩۵ اولین سالی بود که 
نمایندگی های برندها بعد از تحریم ها توانستند به طور 
مس��تقیم خودروهای خود را به شرکت مادر سفارش 
دهن��د و به همی��ن جهت ورود خودروهای س��فارش 
داده ش��ده به کش��ور قابل کنس��ل ش��دن نبود و این 
خودروها در طول شش ماه گذشته به تدریج به گمرکات 
کش��ور وارد ش��دند.   همچنین هدف دولت از متوقف 
کردن واردات خودرو توسط گری مارکت یا شرکت های 
غیرنمایندگی در تیرماه س��ال ج��اری، کنترل حجم 
واردات بود اما حال بعد از گذش��ت ش��ش  ماه مجددا 
مجوز واردات خودرو به گری مارکت ها داده شده است 
که خودبه خود باعث افزایش حجم واردات خواهد شد.   
همچنین دومین نیت وزارت صمت وارد کردن فش��ار 
به شرکت های خودروسازی تراز اول جهانی برای تولید 
خودروهای شان در ایران بود؛ استفاده از الگویی مانند 
آنچه چین و ترکیه انجام داده اند اما در عمل بیشترین 
فشار و سخت شدن شرایط برای خودروهای لوکس و 
هیبریدی ها رخ داده و این در حالی اس��ت که تولید و 
مونت��اژ خودروهای لوکس در بازار 80میلیونی ایران با 
قدرت خرید متوسط رو به پایین اکثریت جامعه، امری 
کامًا غیرمنطقی اس��ت زیرا تولید خودروهای لوکس 
در جوامع��ی صرفه اقتصادی دارد که دو خصوصیت را 
دارا باش��ند؛ بازار های با جمعیت حداقل 300میلیونی 
با قدرت خرید باال یا بازار های با جمعیت میلیاردی با 
سرانه در آمد رو به رشد سریع.   به همین جهت عمده 
خودروهای لوکس در کش��ورهایی مانند آمریکا ، چین 
و تاحدودی هند مونتاژ می شوند . در مورد خودروهای 
هیبرید اوضاع از این نیز عجیب تر است زیرا زیر ساخت 
تولید و مونتاژ این خودروها یا حتی قطعه س��ازی آنها 
در کش��ور وجود ندارد و به هیچ وج��ه افزایش تعرفه ها 
منجر به تولید در کش��ور نخواهد ش��د .   حال س��ؤال 
اینجاست که با وجود این مسائل چرا بدنه کارشناسی 
و تصمیم گیر وزارت صنعت به جای تمرکز روی محدود 
کردن واردات خودروهای کاس متوس��ط با تکنولوژی 
موتورهای بنزینی مدرن که در کشور قابلیت مونتاژ یا 
تولید دارند، فش��ار خود را روی محدود کردن واردات 
هیبریدی ها و همچنین خودروهای لوکس گذاشته اند 
ک��ه تنها ۱0درصد حج��م واردات را به خود اختصاص 

می  دهند ؟ 

معاونوزیردفاع:
اصفهانپایلوتاستفادهاز

موتورهایالکترومغناطیسمیشود
مع��اون وزیر دف��اع گفت که س��ازمان صنایع دریایی 
امکان اس��تفاده از موتورهای الکترومغناطیس در موتور 
برق��ی و دوچرخ��ه را فراهم کرده و قرار اس��ت اصفهان 
پایلوت استفاده از موتورهای الکترومغناطیس شود.  امیر 
دریادار امیر رستگاری که به منظور بازدید از خط تولید 
بکارگیری فناوری موتور برقی )الکترومغناطیس( در موتور 
سیکلت، دوچرخه برقی و کولرآبی در یکی از کارخانجات 
صنعتی نجف آباد به اس��تان اصفهان س��فر کرده بود، در 
گفت وگو با مهر، اظهار داش��ت: س��ازمان صنایع دریایی 
مس��ئولیت ساخت انواع شناورها را برعهده دارد که انواع 
الکتروموتورها یکی از تجهیزاتی است که به شکل وسیع 
در ش��ناورهای س��طحی و زیردریایی مورد استفاده قرار 
می گیرد.  وی با بیان اینکه سازمان صنایع دریایی موفق به 
طراحی و تولید انواع الکتروموتورهای دی.سی شده است، 
افزود: با توجه به کاربرد وسیع الکتروموتورهای دی.سی 
در حوزه های زیر دریا، مرکز توسعه فناوری مرتبط را در 
س��ازمان ایجاد کردیم که از س��رریز دانش این مرکز به 
 طراح��ی و تولید انواع الکتروموتورهای بدون زغال یعنی 
»براشلس دی. سی« دست پیدا کردیم که در حوزه رانش 

زیردریایی ها استفاده وسیع دارد.  
رئیس س��ازمان صنای��ع دریایی وزارت دف��اع با اعام 
اینکه این سازمان امروز توان تولید انواع الکتروموتورهایی 
با کارب��رد تجاری، تفریحی و اس��تفاده عم��وم مردم را 
دارد ک��ه با ت��وان 300، 3۵0 و 3 هزار وات تولید ش��ده 
است، ابراز داش��ت: الکتروموتورهای با توان 3هزار برای 
موتور سیکلت های برقی استفاده می شود.  وی ادامه داد: 
با توجه به اهمیت استفاده از انرژی پاک و اهمیت کاهش 
بکارگیری سوخت های فسیلی و کاهش آالینده های هوا، 
این موتورها در دنیا کاربردهای وسیعی پیدا کرده است 
و در حوزه های موتورسیکلت، رانش خودروی الکتریکی 
و دوچرخه اس��تفاده وس��یعی دارد.  دریادار رستگاری از 
بارزتری��ن ویژگی های این نوع موتوره��ای برقی را همه 
پس��ند ب��ودن و رایج ب��ودن قطعات یدک��ی آن در بازار 
برش��مرد و گفت: بومی شدن فناوری ساخت موتورِ این 
نوع از موتورسیکلت ها باعث فراهم شدن قیمت ارزان تر 
برای مصرف کننده، اشتغال داخلی و تأمین قطعات یدکی 

است. 

اخبار

عضوکمیسیوناصل90مجلسخبرداد
مجلسبهدنباللغوافزایش

تعرفهوارداتخودرو
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩0 مجلس 
شورای اس��امی گفت: با ارائه طرح فوریتی مانع 

افزایش تعرفه واردات خودرو می شویم. 
پارس��ایی خواس��تار اصاح مصوبه اخیر هیأت 
دولت درباره افزایش عوارض واردات خودرو ش��د 
و در صورت عدم اص��اح این مصوبه، نمایندگان 
در اولین فرصت با ارائه طرح فوریتی مانع اجرای 

آن خواهند شد. 
 به گزارش تجارت نیوز، پرونده ای در کمیسیون

 اص��ل ٩0 درب��اره موض��وع واردات خ��ودرو و 
همچنین صنعت خودروس��ازی داخلی در جریان 
اس��ت و هفته گذش��ته ما جلس��ه ای با مسئوالن 

مربوطه و وزیر صنعت در این باره داشتیم. 
در  بای��د  ک��ه  دارد  وج��ود  دغدغه های��ی 
صنع��ت خودروس��ازی تغییرات��ی ایجاد ش��ود و 
تصمیم گیری هایی صورت گیرد که فشار به مردم 
وارد نش��ود. همچنین درباره عوارض خودروهای 

وارداتی هم قرار بود تعدیلی صورت گیرد. 
عاوه بر اینک��ه انحصاری کردن واردات خودرو 
ب��رای ع��ده ای انگشت ش��مار رانت ایج��اد کرد، 
افزای��ش قیمت خودروه��ای خارجی و به تبع آن 
افزای��ش قیم��ت خودروهای داخلی ب��رای عموم 

مردم خوشایند نبود. 
اخی��راً در هیأت دولت مصوب��ه ای برای صنعت 
خ��ودرو تصوی��ب ش��د ک��ه ب��ه دالی��ل متعدد 

نگران کننده است. 
اول اینک��ه قبا تفاهمی ص��ورت گرفته بود که 
عوارض خودرو س��االنه کاهش یابد و به حد قابل 
قبولی برس��د تا صنایع خودروس��ازی داخلی هم 
کیفیت را به حد قابل قبولی برس��انند اما به این 
موضوع توجه نشده و ظاهراً قرار است با بستن راه 
خودروهای وارداتی که از نظر مصرف س��وخت و 
امنیت نس��بت به نمونه های داخلی برتری دارند، 
خ��ودروی داخل را بدون تغییر ب��ه زور به خورد 

مردم بدهیم. 
این عضو کمیس��یون اصل ٩0 مجلس با انتقاد 
از تعیی��ن ع��وارض س��نگین ب��رای خودروهای 
هیبری��دی، یادآور ش��د: به رغم مش��کل آلودگی 
هوا چنین تصمیمی گرفته ش��ده و این در حالی 
است که فعًا توان ساخت این خودرو ها در داخل 
وجود ندارد و افزایش چند برابری عوارض آنها در 
راستای حمایت رانت گونه از صنایع خودروسازی 
داخلی اس��ت، همچنان ک��ه حمایت های بی حد و 
حص��ر در چند دهه گذش��ته باعث ش��ده صنایع 

خودروسازی داخلی تغییری نکنند. 
وی با اشاره به کشته شدن ساالنه ۱7 هزار نفر 
در جاده ها بر اثر تصادفات رانندگی، تصریح کرد: 
در مصوبه هیأت دولت آمده در صورت مش��ارکت 
در تولی��د خودروه��ای خارج��ی یا قطع��ات آن، 
عوارض آن 20 درصد کاهش خواهد یافت این در 
حالی اس��ت که تعیین چنین شرطی رانت زیادی 

ایجاد می کند.
 یک نفر می تواند س��وله ای درست کند و در آن 
لنت خودرو بس��ازد و از تخفیف وارداتی استفاده 

کند. 
در مصوب��ه هیأت دولت همچنین گفته ش��ده 
خودروه��ای واردات��ی بای��د نمایندگی رس��می 
در کش��ور داش��ته باش��ند این در حالی است که 
خودروس��ازهای بزرگ دنیا هیچ کدام نمایندگی 
رسمی در کش��ور ما ندارند و نمایندگی های آنها 

در داخل با واسطه هستند. 

جذابیتوارداتخودروهای
هیبریدیازبینرفت

رئی��س انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو با بیان 
اینکه س��قف 40 هزار دالر ب��رای واردات خودرو 
کارشناس��ی نیس��ت، گفت: این تعرفه ها قفلی بر 
اش��تباهات قبلی است که واردات خودرو با حجم 

موتور 2۵00 سی سی و باالتر ممنوع بود. 
به گزارش پدال نیوز، فرهاد احتش��ام زاد درباره 
تعرفه ه��ای جدی��د واردات خودرو، اظه��ار کرد: 
در ش��رایطی که قیمت بنزین را با دنیا مقایس��ه 
می کنیم باید شرایط واردات خودروهای لوکس را 
نیز با دنیا مقایسه کنیم و مبنایی شفاف برای آن 
در نظر بگیریم این در حالی است که تعرفه هایی 
که اعام شده نه تنها اشتباه قبلی را اصاح نکرده 

بلکه از شفافیت الزم نیز برخوردار نیست. 
رئیس انجم��ن واردکنندگان خودرو به افزایش 
تعرف��ه خودروه��ای برقی و هیبریدی نیز اش��اره 
و خاطرنش��ان کرد: مزیتی ک��ه خودروهای برقی 
ب��رای تردد در محدوده طرح ترافیک داش��تند از 
ابتدای امسال لغو شد و در حال حاضر با توجه به 
تعرفه ای که برای واردات آنها تعیین ش��ده مزیت 

واردات شان از بین می رود. 
 احتش��ام زاد اضافه ک��رد: از آنجایی که قیمت 
پایه خودروهای هیبریدی نس��بت به همان مدل 
خودرو ب��ا موتور بنزینی، باالتر اس��ت تعرفه های 
جدی��د باعث می ش��ود قیم��ت تمام ش��ده این 
خودروه��ا باالتر تمام ش��ود و در نتیجه جذابیت 

خودروهای هیبریدی از بین می رود. 



 10 ای��راد الیحه بودجه س��ال 97 در بخش کس��ب وکار از س��وی 
مرکز پژوهش های مجلس بررس��ی شد. براس��اس ارزیابی های صورت 
گرفت��ه »نبود الگ��وی حمایت از تولی��د در محیط کس��ب وکار، عدم 

التزام ب��ه رعایت احکام قانون��ی رفع موانع 
تولی��د رقابت پذی��ر و ارتق��ای نظ��ام مالی 
کش��ور، انتش��ار اوراق مال��ی دولتی جهت 
جذب مناب��ع مالی بخش خصوصی و تبعات 
ناش��ی از محیط کس��ب وکار،  ع��دم توجه 
کافی به ش��اخص های محیط کسب وکار و 
غفلت از مولفه ه��ای مهم تر، توجه صرف به 
مس��ئله واگذاری ها و غفل��ت از اجرای بند 
»الف« سیاس��ت های کلی اص��ل 44 قانون 
اساس��ی، تزریق منابع صندوق توسعه ملی 
به صورت ریالی به بخش های اقتصادی، نبود 
برنامه های کافی و جامع مربوط به تس��هیل 
و بهب��ود محیط کس��ب و کار، قانونگذاری 

پراکنده، عدم تناس��ب تغییرات درآمدهای مالیاتی با شرایط حاکم بر 
محیط کس��ب وکار، مبهم بودن نحوه تأمین مالی و سرمایه در گردش 
بخش خصوصی و واحدهای تولیدی« از جمله چالش های الیحه بودجه 

97 اس��ت. محیط مالی به معنی سهولت تأمین مالی کسب وکارها در 
س��ال های اخیر به عنوان مش��کل ترین مانع اداره بنگاه های تولیدی در 
ایران ش��ناخته ش��ده و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل 
توجه��ی بر نامس��اعد ش��دن محیط مالی 

داشته است. 
در الیح��ه بودجه س��ال 1397، دولت 
قصد دارد بخش مهمی از کس��ری بودجه 
خود را از طریق اوراق مالی تعهدآور تأمین 
مالی کند. این در حالی است که به منظور 
بهب��ود محیط مالی کس��ب وکار، پایداری 
بودجه بخش دولتی ضروری است و بدین 
منظور اصالح س��اختار بخش دولتی باید 
در دس��تور کار ق��رار گی��رد، به طوری که 
هزینه ه��ای دول��ت به ح��دود درآمدهای 
دول��ت مح��دود ش��ود. از س��وی دیگ��ر 
ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن 
است که درمجموع ش��اخص های محیط کسب وکار ایران در وضعیت 
مطلوبی قرار ندارد و تأسیس و اداره واحد تولیدی در ایران با چالش ها 

و موانع متعددی روبه رو است.  

 منابع آگاه گزارش داده اند که اس��پاتیفای در حال انجام اقدامات مورد نیاز 
برای عرضه عمومی سهام خود طی سال ۲01۸ در تاالر بورس نیویورک است. 
به گزارش زومیت، به نظر می رس��د اس��پاتیفای در س��ال ۲01۸ وارد تاالر 

ب��ورس خواه��د ش��د و س��هام خ��ود را عرضه 
خواهد کرد. اس��پاتیفای در حال حاضر به عنوان 
بزرگ ترین س��رویس استریم موسیقی شناخته 
می شود، چراکه این سرویس بیش از 70میلیون 
مشترک دارد که ماهانه آبونمان تعیین شده برای 
اسپاتیفای را پرداخت می کنند. آخرین آمارهای 
ارائه ش��ده نشان از این دارد که سرویس استریم 
موسیقی اس��پاتیفای بیش از 140میلیون کاربر 
فع��ال ماهانه دارد که از این تعداد بیش از نیمی 
آبونمان ماهانه برای استفاده از تمام قابلیت های 

اسپاتیفای را پرداخت می کنند. 
البته باید به این نکته اشاره کرد که اسپاتیفای 
برای عرضه اولیه س��هام خود از روش DPO به 

جای IPO اس��تفاده خواهد کرد که آزادی عمل بیش��تری به سرمایه گذاران 
وفروشندگان سهام می دهد تا بدون وجود واسطه اقدام به معامله کنند. 

ارزش اسپاتیفای بیش از 19میلیارد دالر تعیین شده است. بر اساس اسناد 

ثبت شده توسط اسپاتیفای در کمیسیون بورس و اوراق بهادار، این استارت آپ 
برای عرضه س��هام خود طی سه ماهه اول سال ۲01۸ برنامه ریزی کرده است. 
اسپاتیفای را باید یک کسب وکار موفق در حوزه موسیقی بدانیم. همانطور که 
می دانید، با ظهور اینترنت و پیشرفت روزافزون 
گوشی های هوش��مند، کاربران تمایل کمتری 
برای خرید موس��یقی به صورت سنتی دارند و 
از این رو فروش سی دی بسیار کاهش پیدا کرده 
است. در مقابل سرویس هایی نظیر پاندورا نیز با 
مشکالتی برای جذب کاربر و درآمدزایی دست 
و پنجه نرم  می کنند، اما اسپاتیفای موفق شده 
اس��ت با روش های نوآورانه، بیش از ۶0میلیون 
کارب��ر فعال ماهانه را مج��اب به پرداخت حق 

اشتراک استفاده از این سرویس کند. 
اس��تارت آپ س��وئدی اس��پاتیفای با وجود 
رقبای��ی نظیر اپل، آم��ازون و گوگل، همچنان 
به خوبی در مسیر رش��د حرکت می کند. پس 
از عقد قرارداد همکاری با س��ه اس��تودیوی بزرگ حوزه موسیقی، تالش های 
اسپاتیفای برای ورود به تاالر بورس بیش از پیش افزایش پیدا کرد و بسیاری 

از ورود اسپاتیفای به تاالر بورس در آینده نزدیک خبر دادند. 

 iOS اپل اس��تارت آپ کوچکی را خریداری کرد تا ساخت اپلیکیشن برای 
را آسان تر کند. 

اپل استارت آپ کانادایی Buddybuild را که در ایالت بریتیش کلمبیا واقع 
است، خریداری کرد. این شرکت در حوزه ساخت 
ابزار برنامه نویسی برای توسعه دهندگان اندروید 
و iOS فعالی��ت دارد. در نتیجه این خرید، تیم 
بادی بیلد به تیم توسعه ابزار برنامه نویسی اپل به 
نام xcode ملحق خواهند ش��د. از سوی دیگر، 
بادی بیلد موظف خواهد شد توسعه ابزار ساخت 
اپلیکیش��ن اندروید خود را ت��ا ماه مارس ۲01۸ 

متوقف کند. 
این خبر که پیش تر توسط اپل نیز تأیید شده 
بود، رسما روی بالگ بادی بیلد قرار گرفته است: 
مفتخریم به اطالع برسانیم که تیم بادی بیلد 
به گروه مهندس��ی Xcode از اپل ملحق شده 
اس��ت تا ابزار برنامه نویس��ی فوق العاده ای برای 

توسعه دهندگان iOS  ارائه کند. به همین جهت، از امروز دیگر کاربر جدیدی 
پذیرش نخواهد شد. برنامه های موجود مرتبط با اندروید نیز از اول مارس قابل 

استفاده نخواهند بود. 

طبق اعالم این شرکت، کلیه سرویس های این استارت آپ برای iOS پابرجا 
خواهند ماند. 

Xcode  ابزار برنامه نویسی اپل برای آیفون  و مک بوک است. به عبارت دیگر، 
تمام اپلیکیشن های iOS وMac، به کمک این 
ابزار نوشته می ش��وند. به همین دلیل، اپل که 
گوگل را به عنوان رقیبی جدی در حوزه نرم افزار 
می بیند، در تالش اس��ت جامعه برنامه نویسان 
خود را راضی نگ��ه دارد و بخش زیادی از این 

رضایت در گرو نرم افزار برنامه نویسی است. 
بادی بیل��د ک��ه در س��ال ۲01۵ تأس��یس 
ش��د، مدعی اس��ت تنها ارائه کننده ابزار جامع 
برنامه نویسی برای افراد غیر متخصص است و 
ای��ن یعنی ابزار آنها این امکان را برای تیم های 
کدنویسی فراهم می کند که بتوانند در کدهای 

پروژه های بزرگ تغییرات ایجاد کنند. 
اق��دام اپل ب��رای خرید این ش��رکت عالوه 
بر تقویت تیم برنامه نویس��ی خود، در جهت تضعیف توس��عه اندروید صورت 
می گیرد؛ کاری که اپل پیش تر با خرید Tesflight که از ابزار کلیدی توسعه 

اندروید بود نیز انجام داد. 

یک فعال اس��تارت آپی در حوزه اکوسیستم اظهار کرد: حمایت هایی که در 
حوزه کس��ب و کارهای نوپا می شود، نسبت به 10 سال گذشته قابل مقایسه 

نیست. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��یدجمال یوس��فی در 
حاش��یه اولین رویداد اس��تارت آپی محصوالت 
کشاورزی با محوریت محصوالت سالم )مکس( 
با اشاره به  اینکه استارت آپ ها یک موضوع جدید 
اس��ت که در هزاره س��وم مطرح شد و بعدها به 
س��بکی از زندگی تبدیل شد، گفت: استارت آپ 
به کس��ب وکارهای نوپایی اطالق می شود که به 
دنبال حل مش��کالت شناس��ایی ش��ده از مردم 
هس��تند و ارزش هایی را که خل��ق می کنند به 

مشتریان و جامعه هدف خود ارائه دهند. 
 وی ادامه داد: این اس��تارت آپ ها ظرفیت این 
را دارند که س��ریع رش��د کنند و طبیعی است 
که اگر کاری رش��د سریع داش��ته باشد ضریب 

شکست پذیری ش��ان باال می رود و باالی 9۵درصد اس��تارت آپ در دنیا منجر 
به شکس��ت می ش��ود، چراکه نمی توانند محصول مناسبی را تولید کنند و یا 

محصول تولید شده توسط آنها تقاضایی ندارد. 

این فعال حوزه اکوسیس��تم با اش��اره به جنس افرادی که از استارت آپ ها 
ثروتمند می شود و غالبا سن پایینی هم دارند، تصریح کرد: در ایران وضعیت 
ما با توجه به اینکه این تفکر جدید ورود پیدا کرده اس��ت و اینکه درس��هولت 
کس��ب وکار در رده پایینی قرار دارد، اتفاقات و 
رویدادهای اس��تارتاپ ها به لحاظ کمی خوب 
است، ولی در قیاس با کشورهای پیشرو ضعف 
خیلی داریم. همچنین به لحاظ سایر شئونات 
کسب وکارمان آن انتظاری که در اولش وجود 
دارد اتفاق افتاده است، ولی همین اتفاقاتی هم 

که هست در سطح قابل قبولی است. 
 وی خاطرنشان کرد: اکوسیستم استارت آپی 
کشور در مرحله جنینی است و ما هنوز به آن 
مرحله بلوغ نرس��یده ایم، ب��ه همین خاطر هم 
زمان می برد تا اتفاقاتی بیفتد، ولی مردم ما به 
لحاظ فرهنگی به شدت با تکنولوژی های نوین 
انطباق پذیر هستند و این امیدواری زیادی است 
که اگر دستگاه های تأثیر گذار یک مقدار کارها را تسهیل و از دخالت ها کاهش 
بدهند و مشکالت زیرساختی را برطرف کنند آن جهشی که مدنظر است به 

حد کمال می رسد. 

اسپاتیفای با 1۴0 میلیون کاربر فعال ابتدای سال ۲01۸ وارد بازار سهام می شود10 غفلت بودجه 97 درکسب و کاراقتصاد ایران اپل استارت آپ تازه تأسیس بادی بیلد را خرید
یک فعال استارت آپی در حوزه اکوسیستم: 

استارت آپ ها به دنبال حل مشکالت شناسایی شده از مردم هستند

مجمع جهانی اقتصاد )WEF( هر دو س��ال یک بار گزارشی را با 
موضوع رقابت پذیری صنعت گردش��گری و سفر منتشر می کند ک�ه 
در آن کش��ورهای جهان را از منظر ش��اخص های متعددی در این 
زمینه، ارزیابی و رتبه بندی می کند. ش��اخص رقابت پذیری س��فر و 
گردشگری بر اساس چهار مولفه اصلی شامل توانمندسازی محیط، 
سیاس��ت های گردشگری، زیرس��اخت ها و منابع طبیعی و فرهنگی 
اندازه گیری می ش��ود که هر یک از آنها تحت مشخصه های جزئی تر 
نیز طبقه بن�دی می ش��وند و در مجم�وع شاخص رقابت پذیری سفر 

و گردشگری 14معیار را دربر می گیرد. 
بر اس��اس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در س��ال ۲017، کش��ور 
اس��پانیا ب��رای دومین بار، رتبه اول را در ش���اخص رقاب�ت پ�ذیری 
س���فر و گردش��گری به خ��ود اختصاص داده اس��ت. پ��س از آن 
کش��ورهای فرانسه، آلمان، ژاپن )با جهش پنج پل�ه ای(، انگلس�تان، 
ای�االت متح�ده آمریکا )با تنزل دو پله ای(، اس��ترالیا، ایتالیا، کانادا 
)ب��ا جه��ش یک پله ای( و هلن��د )با تنزل چهار پل��ه ای(، به ترتیب 
رتب�ه های دوم ت�ا ده�م ش��اخص رقابت پذیری سفر و گردشگری را 

به خود اختصاص داده اند. 
ای��ران در س��ال ۲011 رتبه 114 از بین 139 کش��ور، در س��ال 
۲013، ب��ا 1۶ پله صعود، رتبه 9۸ از بین 140 کش��ور، در س���ال 
۲01۵ رتب�ه 97 از بین 141 کشور و در نهایت در سال ۲017 با 4 
پله صعود، رتبه 93 از بین 13۶ کش��ور جهان را به خود اختص�اص 

داده اس�ت. 
امتیاز ایران در ش��اخص رقابت پذیری س��فر و گردشگری ۲017، 
مع��ادل 4.3 اس���ت ک�ه ای�ن امتی�از در س���ال ۲01۵، 3.3 ب�وده 
اس���ت. همچنی��ن رتب��ه ایران از جای��گاه نهم در بین کش��ورهای 
خاورمیانه در س��ال ۲01۵ به جایگاه هشتم در سال ۲017 در ای�ن 

گ�روه ص�عود کرده است. 
طب��ق گزارش س��ال ۲017 مجمع جهانی اقتصاد، ب��ا ورود ۲.۵ 
میلیون گردش��گر بین المللی ب��ه ایران و ح��دود ۵.3 میلیارد دالر 
هزینه های پرداخت شده توسط آنها، متوسط دریافتی های ایران به 

ازای ورود هر گردشگر، 1.۶۶۵ دالر بوده است. 
به طور کلی، صنعت س���فر و گردش��گری ب��ا ارزش افزوده حدود 
1.10 میلی��ارد دالری، س��هم ۵.۲ درص��دی از کل تولید ناخالص 
داخل�ی ای�ران را تش���کیل داده و ب�ا 47۶ هزار ش��غل، س��هم 9.1 

درصدی از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. 
 بررسی دقیق تر تغییرات رتبه ایران در بین زیرشاخص های اصلی، 
دید بهتری نسبت به بهبود چهار پله ای رتبه ای�ران در س�ال ۲017 
نس��بت به س��ال ۲01۵ ارائه می دهد. گزارش رقابت پذیری سفر و 
گردش��گری نشان می دهد که ای�ران در ش���اخص قیم�ت رق�ابتی 
در س���ال ۲017 همانن�د س�ال ۲01۵ همچنان رتبه اول را کسب 

کرده است. 
 در س��ایر ش��اخص ها، به جز شاخص بهداش��ت و سالمت که در 
هر دو گزارش اخی�ر، رتب�ه 93 را کس��ب کرده، در س��ه ش��اخص 
مناب��ع فرهنگی، پای��داری محیطی و منابع طبیع��ی، جایگاه ایران 
تنزل یافته و در س��ایر ش��اخص ها از جمل�ه زیرساخت های زمینی 

و هوایی، زیرس��اخت های حمل و نقل هوایی، منابع انس��انی و بازار 
ک�ار، ب�از ب�ودن بین الملل�ی، زیرساخت خدمات گردشگری، محیط 
کسب وکار، اولویت بخشی سفر و گردشگری، آم�اده سازی فن�اوری 
اطالع���ات و ارتباط�ات و ایمن�ی و امنی��ت، رتبه ایران بهبود یافته 

است. 
بدترین رتبه ایران در بین مولفه های شاخص رقابت پذیری سفر و 
گردشگری در سال ۲017 مربوط به پایداری محیط�ی و پ�س از آن 
اولویت بخشی سفر و گردش��گری و زیرساخت خدمات گردشگری 

بوده است. 
همچنی��ن بهترین رتبه ایران پ��س از رقاب�ت پ�ذی��ری قیمت ها 

مربوط به منابع فرهنگی و زیرساخت های زمینی و هوایی است. 
 بررس��ی جزئی ت��ر مولفه ه��ای ش��اخص رقابت پذی��ری س��فر و 
گردشگری نشان می دهد از بین چهار مولفه توانمندس�ازی مح�یط، 
سیاس�ت های س��فر و گردشگری، زیرس��اخت ها و منابع طبیعی و 
فرهنگی، ایران به طور متوس��ط در مولفه فعال س��ازی محیط زیست 

امتیاز بهتری نسبت به سه مولفه دیگر کسب کرده است. 
باالتری��ن امتی��از ای��ران مربوط ب��ه زیرمولفه ه��ای رقابت پذیری 
قیمت ه��ا و امنی�ت و ایمن�ی ب��ه ترتیب با امتی��از 7.۶ و۲.۵ بوده 
و کمتری��ن امتیاز مربوط به زیرس��اخت های حم��ل و نقل هوایی با 
امتی�از ۲.۲ و من�ابع طبیع�ی و ب�از بودن بین المللی هردو با امتیاز 

4.۲ بوده است. 

جایگاه ایران در بین کشورهای خاورمیانه
 گزارش رقابت پذیری صنعت س��فر و گردش��گری مجمع جهانی 
اقتص��اد نش��ان می ده��د رتب��ه ای���ران از جایگ�اه نه���م در ب�ین 
کش���ورهای خاورمیانه در س��ال ۲01۵ به جایگاه هش��تم در سال 

۲017 بهبود یافته است. 
در س��ال ۲017، کش��ور ام�ارات متح�ده عرب�ی در جایگ�اه اول 
ش��اخص رقابت پذیری سفر و گردشگری و پس از آن قطر و بحرین 
در جایگ���اه دوم و س���وم در س���طح منطق���ه خاورمیان���ه ق�رار 

گرفته اند. 
کشورهای امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی به ترتیب 
جایگاه شانزدهم، هجدهم و بیست ونهم در جه�ان را در سال ۲017 
از نظرش��اخص رقابت پذیری سفر و گردش��گری به خود اختصاص 

داده اند. 
ایران از بین 14 زیر مولفه شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری 
در س���ال ۲017، در زمین�ه ب�از ب���ودن بین المللی، رقابت پذیری 
قیمت ها، منابع طبیعی و منابع فرهنگی و سفر تجاری، امتیاز ب�االتر 
از متوس���ط امتی�از منطق�ه خاورمیان�ه داش��ته و در 10 زیر مولفه 
دیگر، امتیاز کمتری نس��بت به میانگین منطقه خاورمیانه داش��ته 

است. 
نکته جالب توج�ه ای�نک�ه ب�ا وجودی که ایران در شاخص منابع 
طبیع��ی و باز بودن بین المللی پایین ترین امتیازها را در بین س��ایر 
مولفه ها داش�ته اس���ت، ام�ا در بررسی شاخص ها در سطح منطقه 
خاورمیانه مش��اهده می شود که ای�ران در ای�ن دو ش�اخص امتی�از 

ب�االتری نس�بت ب�ه می�انگین منطقه دارد. 
isti :منبع

هوش��مندانه کار کردن، ارتباط چندانی ب��ه تالش و زمان ندارد، 
بلکه بیشتر به نظم و انضباط مربوط می شود. 

اصلی ترین دلیل »هوشمندانه تر، نه سخت تر« کار کردن این است 
که با تالش کمتر کار بیش��تری انجام دهیم تا با روش��ی کارآمدتر 
از قبل، س��ریع تر به نتیجه پایانی برسیم. به عبارت دیگر   »به جای 
آنکه 10 مرد را به کار بگیریم تا یک س��نگ بزرگ را حمل کنند، 
چطور است 10 چرخ بسازیم تا سنگ را حمل کنند و یک نفر هم 

آن را هدایت کند؟«
کلی��د »هوش��مندانه تر« کار کردن این اس��ت که ب��ا روش های 
خالقان��ه راه حل هایی پیدا کنیم که برخالف آزمون و خطا باش��ند: 
»سخت کار کردن«. عده زیادی طوالنی کار کردن را با هوشمندانه 
کار کردن اش��تباه می گیرند. آنها س��خت تالش می کنند، استرس 
می گیرند، دستپاچه می ش��وند و فکر می کنند که همه اینها نشانه 
درست کار کردن آنهاست. گاهی اوقات همین طور است، اما بعضی 
وقت ها برعکس آن اس��ت. اینها می توانند نشانه آن باشند که شما 
راه دش��وارتر را انتخاب کرده اید. شما سعی می کنید همه کارها را 
خودتان انجام دهید. مدیران، کاپیتان ها و رهبران ارکس��تر همگی 
خصوصیت مش��ابهی دارند: آنها آالت موس��یقی را نمی نوازند، آنها 
ارکس��تر را رهبری می کنند. کس��انی که کارهای س��خت و دشوار 
انجام می دهند، سنگ تراش ، وزنه بردار یا ویولونیست  نیستند، بلکه 
کسانی هستند که به خوبی می دانند برای کارشان به چه چیزهایی 
نیاز دارند و فرد مناس��ب برای انج��ام آن را پیدا می کنند. بنابراین 
وقتی ویولونیس��ت اول می گوید »چرا ش��ما رهبر گروه هس��تید؟ 
من در کاری که انجام می دهم بهترین هس��تم« رهبر گروه جواب 
می دهد »من مس��ئولیت دارم تا به شما فرصت بدهم در کاری که 
انجام می دهید، بهترین باش��ید. من این امکان را برای ش��ما فراهم 

می کنم.«
برای آنکه »هوش��مندانه« کار کنید باید بدانید که چه چیزهایی 
را نمی دانی��د. باید با میل و رغبت بگویید: »این کار در مهارت من 
نیست و من به کسی نیاز دارم که بتواند این کار را برای من انجام 
دهد.« باید آنقدر بدانی��د تا جزییات ریز اجرای کار را درک کنید، 
اما نه آنقدر که خودتان را در هر کاری کارش��ناس بدانید و بگویید 
ک��ه به کمک هیچ کس نی��از ندارید. با این ذهنی��ت به هیچ کجا 
نمی رس��ید. نتیجه اش آن می ش��ود که مجبور می شوید تا دیروقت 
در مح��ل کارتان بمانی��د و کارهای دیگران را انج��ام دهید، چون 
به جای آنکه تماش��اگر جنگل باش��ید، بیش از حد روی درخت ها 

تمرکز کرده اید. 
ب��رای آنکه در زندگی هوش��مندتر کار کنید نه س��خت تر به این 

نکات توجه کنید: 
1- سپردن کارها به دیگران: ساعت ها را مدیریت کنید

این مؤثرترین راه برای انجام س��ریع تر، بیشتر و بهتر کارها است. 
س��پردن مسئولیت به دیگران. به جای آنکه سعی کنید تمام کارها 
را خودتان انجام دهید، از کمک کس��انی که دور و بر شما هستند، 
به��ره بگیرید. فکر کنی��د اگر بخواهید 10 جعب��ه را از اتاق خواب 
خ��ود به نزدیک در ورودی ببرید چقدر طول می کش��د. حاال تصور 

کنی��د که اگر ای��ن کار را به 9 نفر بس��پارید. 10 ب��ار رفت و آمد 
ب��ه یک بار تبدیل می ش��ود. به خصوص در جهان کس��ب وکار که 
»محصول« ش��ما اغلب مدیریت ساعت ها اس��ت، سپردن کارها به 

دیگران مؤثرترین راهکار است. 
۲- یک بار تولید کنید/ کار قبلی را دوباره هدف گذاری کنید

ب��ه جای آنکه هر کاری را از ابتدا آغاز کنید، ببینید از آنچه قبال 
ساخته اید، می توانید دوباره استفاده کنید )دوباره و دوباره(. منظور 
اصلی از کارایی این اس��ت که کاری را یک بار انجام دهیم و بیش 
از یک بار از آن اس��تفاده کنیم. هر چه تعداد استفاده از آن بیشتر 
باش��د، »هزینه س��اخت« تئوری خود را پایین تر می آورید، چرا که 

می توانید در انتها چیز متفاوتی بسازید. 
3- وظایف خود را دسته بندی کنید

داش��تن یک لیس��ت وظایف از ۵0 کار مختلف، آزاردهنده است 
و بدت��ر از آن اینکه تالش کنیم بی��ن حالت های فکری مختلف در 
نوس��ان باشیم: لیس��ت وظایف می تواند خالقانه یا تحلیلی  یا غیره 
باش��د. اگر به طور تصادفی به پایین لیس��ت بروید، انرژی زیادی را 
به خاط��ر پرداختن به تقاضاه��ای مختلف از دس��ت خواهید داد. 
ش��ما می توانید لیست وظایف خود را دسته بندی کنید. برای مثال 
کاره��ای خالقانه، امورمالی /ارقامی و غیره. این کار به ش��ما کمک 
می کند تا س��ریع تر و به ش��کل مؤثرتری از یک کار به س��راغ کار 

دیگر بروید. 
۴- از قبل برنامه ریزی کنید

منظور این اس��ت که از قبل بدانید که قرار اس��ت در آن روز چه 
کارهایی انجام دهید. اگر برای ش��ما مشخص شود که قبل از قدم 
گذاش��تن به داخل اداره، قبل از باز کردن ایمیل در آن روز، قبل از 
پرداختن به تقاضاه��ای دیگران به چه چیزهایی نیاز دارید، به طور 

حتم می توانید مؤثرتر عمل کنید.
 اگ��ر بتوانی��د از قب��ل ب��رای روز، هفته، ماه یا حتی س��ال خود 
برنامه ریزی کنید، متوجه می شوید که کجا قرار است بروید و حتی 
درک بهت��ری از رفت��ن به آنج��ا را خواهید داش��ت و همین باعث 
می ش��ود که لیس��ت وظایف خود را به صورت معنادارتری بسازید. 
وقت خود را صرف کارهایی کنید که ش��ما را سریع تر به اهداف تان 

می رسانند. 
5- هوش جمعی خود را ارتقا دهید

هدف از مطرح کردن خالقانه مس��ائل این اس��ت ک��ه بدانیم ما 
پاس��خ های کاملی برای آنها نداریم. چگونه می توانیم این مس��ائل 
را ح��ل کنیم؟ دانش عمیق و تخصصی، یک چیز نادر و ارزش��مند 
اس��ت. به جای آنکه سعی کنیم تمام کارها را خودمان انجام دهیم 
)س��خت کار کردن(، باید با افرادی در ارتباط باشیم که کارشناس 
هس��تند و تخصص آنها را به کار بگیریم )هوش��مندانه کار کردن(. 
ه��وش جمعی که ما آن را »اتاق ایده ها« می نامیم در واقع تلفیقی 
اس��ت از بهترین و درخش��ان ترین ها در حوزه صنع��ت/ جاویژه که 
مش��اوره هایی را ارائ��ه می دهند که برای ارتقای پروژه به س��طحی 
که ممکن اس��ت خارج از عهده یک فرد باشد، الزم هستند. به طور 
خالصه: ما می دانیم که چه چیزهایی را نمی دانیم و این نکته خوبی 

است. 
shabakeh-mag :منبع

گفته می شود که مدیرعامل اینتل، پس از آگاهی از وجود آسیب پذیری 
امنیتی تراشه های این شرکت، بخش قابل توجهی از سهام خود را به فروش 
رسانده است. 
گزارش ها حکایت از آن دارند که چندین ماه پس از اطالع رسانی گوگل 
مبنی بر آسیب پذیری قابل توجه تراشه های اینتل و پیش از آنکه این 
گزارش به صورت عمومی منتشر شود، برایان کرژانیچ، مدیرعامل اینتل، 
بخش عمده ای از سهام خود از این شرکت را به فروش رسانده است. در حال 
حاضر پردازنده های اینتل، AMD  و آرم از این آسیب پذیری رنج می برند و 
به موجب آن، هکرها قادر به سرقت رمز های عبور کاربران و سایر اطالعات 
حساس و شخصی آنها هستند. باید خاطرنشان کنیم که خبر مربوط به وجود 
چنین آسیب پذیری خطرناکی، روز پنجشنبه به صورت عمومی منتشر شد. 
افشا شدن این گزارش، شرکت های تولیدکننده تراشه و توسعه دهندگان 
سیستم های عامل از جمله اینتل و مایکروسافت را به تقال برای انتشار 
وصله های امنیتی و رفع آسیب پذیری یادشده واداشته است. 
به گزارش زومیت، اگرچه عموم کاربران، از وجود این آسیب پذیری آگاه 
شده اند، اما شرکت های حوزه فناوری چندین ماه است که از آن مطلع 
هستند. در حقیقت طبق گفته یکی از سخنگویان اینتل، گوگل در ماه ژوئن 
سال گذشته میالدی، این شرکت را از وجود چنین آسیب پذیری قابل توجهی 
در تراشه های آن مطلع کرده  بود. بنابراین، اینتل پیش از اقدام کرژانیچ برای 
فروش مجموعه ای از سهام خود از این شرکت به ارزش ۲۴میلیون دالر در 
تاریخ ۲9 نوامبر، از وجود آسیب پذیری یادشده آگاه بود. 
برایان کرژانیچ پس از فروش ۲۴میلیون دالر از سهم خود، اکنون ۲50هزار 
واحد از سهام اینتل را در اختیار دارد که کمترین مقدار از سهام غول صنعت 
نیمه هادی محسوب می شود که کرژانیچ به موجب قرارداد خود با این شرکت، 
باید در اختیار داشته باشد و این موضوع به دلیل انتشار خبر آسیب پذیری 
امنیتی تراشه های اینتل، توجهات بسیاری را به سوی اینتل و مدیرعامل این 
شرکت جلب کرده است. 
متأسفانه در حال حاضر سخنگویان کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، 
از اظهارنظر در خصوص بررسی فروش سهام اینتل خودداری می کنند. اینتل 
مدعی است که فروش سهام این شرکت توسط کرژانیچ با برنامه ریزی قبلی 
صورت گرفته، اما این برنامه تا چند ماه پس از مطلع  شدن اینتل از وجود 
آسیب پذیری یادشده، عملی نشده است. 
سخنگوی اینتل در بیانیه خود، اعالم کرده است که فروش سهام کرژانیچ 
ارتباطی با آسیب پذیری امنیتی تراشه های این شرکت ندارد و صرفا به عنوان 
بخشی از یک فرآیند استاندارد فروش سهم صورت گرفته است. در بیاینه 
سخنگوی اینتل چنین آمده است: 
فروش سهام برایان ]کرژانیچ[ ارتباطی با آسیب پذیری تراشه ها ندارد. او 
کماکان مطابق با قوانین اینتل، بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارد. 
 

صعود قابل توجه ایران در سفر و گردشگری ۲017 هوشمندانه تر کار کنیم، نه سخت تر! 

اینتل از آسیب پذیری 
 تراشه های خود
آگاه بوده است

شنبه۸
16 دی 1396
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یادداشـتیادداشت

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دشواری تأمین مالی از سوی بانک ها 
مهم ترین مانع کسب وکاز از دیدگاه فعاالن بخش خصوصی است. 

به گزارش ایس��نا، حسین سالحورزی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی اظهار کرد: باید در ایران س��االنه 10 پله بهبود رتبه س��هولت 
کس��ب و کار داش��ته باشیم، اما در س��ال جاری در رتبه بندی جهانی با نزول 

چهار رتبه ای مواجه شدیم. 
وی ادامه داد: در دنیا موسس��ات متعددی هس��تند که در زمینه س��هولت 
کس��ب وکار فعالیت می کنند و در آخرین بررسی های صورت گرفته، دشواری 
تأمی��ن مالی از س��وی بانک ها به عنوان مهم ترین مانع کس��ب وکار از دیدگاه 

فعاالن بخش خصوصی بوده است. 

مهم ترین مانع سر راه کسب وکار 
چیست؟ 

 رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان گفت: ش��هرداری ها برای شهر ایده آل 
نیاز به فناوری جدید دارند. به گزارش ایس��نا، علی فتی در حاش��یه برگزاری 
نمایش��گاه سازه های س��اختمانی با اش��اره به اهمیت حضور در این نمایشگاه 
گفت: در این نمایش��گاه 90شرکت داخلی حضور داش��تند که در زمینه های 

مختلف خدمات شهری فعالیت دارند. 
وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری هرمزگان نیز در قالب چند شرکت در 
این نمایشگاه حاضر شده است، افزود: شرکت های استارت آپی خدمات دهنده 

در این نمایشگاه حضور دارند و به معرفی محصوالت خود می پردازند. 

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان: 

شرکت های استارت آپی نقش مهمی 
در ایجاد شهر ایده آل دارند

زهره توفیقی
کار شناس ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مهسا قنبری



برای  موبایلی  تبلیغات  شروع 
صاحبان کسب وکار یک فرصت 
خوب است تا این امکان جدید 
تکنولوژی��ک را امتح��ان کنند. 
ب��ه خصوص ک��ه ام��روزه این 
مدل بس��یار مقرون ب��ه صرفه 
اس��ت. در چندس��ال اخی��ر بر 
اس��اس تحقیقات انجام ش��ده، 
نصف صاحبان کسب وکار مایل 
بوده ان��د تبلیغ��ات موبایل��ی را 

انجام دهند. 
فهمی��د  می ت��وان  چگون��ه 
موبایل��ی چگونه  تبلیغ��ات  که 
می تواند به کس��ب وکار ما سود 

برساند و آن را متحول کند. 
برای شروع این پنج توصیه را 

می توانید در نظر بگیرید. 
بدهی�د  تش�خیص   -۱

مشتریان شما کجا هستند
این  اغلب شبکه های موبایلی 
امکان را به شما می دهند که به 
مکان واقعی مخاطب دسترسی 
بگیرید. به این ترتیب می توانید 
مخاطب��ان را تعیی��ن کنید در 
جغرافیای��ی  مح��دوده  ک��دام 
تبلیغات شما را دریافت کنند. 

تبلیغات موبایلی در بین انواع 
بازگش��ت  بیش��ترین  تبلیغات 
سرمایه را برای کسب وکارهایی 
ک��ه می توانند ب��ه مخاطبان در 
همه جا سرویس بدهند داشته 

است. 
یک طراح جواهر که می تواند 
هر جایی ارس��ال داشته باشد، 
یا یک مت��ل نزدیک یک مکان 
م��ورد  می توانن��د  توریس��تی 
خوب��ی برای تبلیغ��ات موبایلی 
باش��ند. اما به فرض کس��ی که 
خدمات ماساژ ارائه می دهد، به 
مشتریان محلی خودش وابسته 
اس��ت و پول را در جای دیگری 

خرج کند. 
۲- نقطه تبدیل خودت را 

تعیین کن 
تبلیغات  وقت��ی ش��ما ی��ک 
موبایل��ی راه می اندازی��د تنه��ا 
نمی خواهید به مش��تریان خود 
حضورتان را اع��ام کنید، بلکه 
می خواهی��د بگویید برای خرید 
بیایند. مردم چه کاری می توانند 
در موبایل خود انجام دهند که 
به ش��ما کمک کنن��د. کاربران 
می توانند به ش��ما ایمیل بزنند، 
اطاعات تماس خود را از طریق 
فرم آناین به شما بفرستند، با 
شما قرار ماقات بگذارند، شما 
را در ش��بکه  اجتماع��ی دنبال 
کنند، ب��رای خبرنام��ه ایمیلی 
شما عضو ش��وند یا به سادگی 
از ش��ما به صورت آناین خرید 
کنند. این کارها »نقاط تبدیل« 

قابل اندازه گیری هستند. 
بررس��ی مقدار تبدیل ش��ما 
)حاصل تقسیم بازدیدکنندگان 
سایت بر کسانی که عکس العمل 
نش��ان می دهند( نشان می دهد 

کدام تبلیغ موبایلی مؤثرتر بوده 
است. 

ف�رود  صفح�ه  ی�ک   -۳
موبایلی درست کنید 

ممکن اس��ت وب سایت شما 
حتی اگر سازگار با موبایل باشد 
نیز برای تبلیغات موبایلی ش��ما 
مناس��ب نباشد. ش��ما باید یک 
صفحه ف��رود مخصوص موبایل 
طراحی کنید تا بازدید کنندگان 
موبایل��ی ش��ما را به مش��تری 
تبدی��ل کن��د. صفح��ه ف��رود 
موبایلی ش��ما باید به وب سایت 
تم��ام  و  باش��د  وص��ل  ش��ما 
اطاعات مربوطه را نیز در خود 
داش��ته باش��د. آدرس دفتر کار 
شما، س��اعت کاری شما، زمان 
ماقات های آناین شما، به این 
می تواند  اطاع��ات  این  ترتیب 
مکم��ل تبلیغات موبایلی ش��ما 
باش��د. اگر بتوانید صفحه فرود 
موبایل��ی خود را در س��ایت تان 
بس��ازید خیلی عالی اس��ت، در 
غیر این صورت الزم نیست این 
صفح��ه جزئی از س��ایت اصلی 

شما باشد. 
می توانی��د ی��ک صفحه فرود 
سایت روی س��ایت های گوگل 
ب��ه صورت ی��ک س��اله مجانی 
درس��ت کنید. به ای��ن صورت 
به داده های آماری س��ایت خود 
در مورد آم��ار ترافیکی کاربران 
البته  دسترسی خواهید داشت. 
س��ایت های پول��ی ب��ا امکانات 
بیش��تری نیز وج��ود دارند که 
می توانید اس��تفاده کنید. مثا 
امکانات نقش��ه گ��وگل یا حتی 
ممکن اس��ت بخواهید بیش��تر 
از ی��ک صفحه فرود را داش��ته 
باش��ید. هر صفحه ف��رود برای 
ی��ک کمپین که روی یک گروه 
خاص از مخاطبان تمرکز دارد. 

۴- ش�روع کار ب�ا گ�وگل 
ادوردز

یکی  تبلیغات  جس��ت وجوی 
بازار  بزرگ  تری��ن بخش های  از 
موبای��ل اس��ت. گ��وگل ادوردز 
ب��رای  را  مختلف��ی  خدم��ات 
تبلیغ��ات موبایلی ارائه می دهد. 
به ع��اوه اینها تبلیغ��ات متنی 
هستند و شما نیاز ندارید برای 
آنها بنر درس��ت کنید تا بتوانید 

استفاده کنید. 
می توانید یک کمپین ادوردز 
مختص موبایل درست کنید که 
موبایل هایی متمرکز شود  روی 
ک��ه دارای مرورگ��ر کامل وب 
هستند. می توانید پیشنهادهای 
ادوردز را روی جس��ت وجوهای 
موبایل��ی فق��ط تنظی��م کنید. 
کنترل هزینه ها با تنظیم هزینه 
به صورت حداکثر مبلغ خواهد 
بود. مثا تعیی��ن می کنید ۳۰ 
ت��ا ۵۰دالر در م��اه می خواهید 
مصرف داش��ته باش��ید، سپس 
کارای��ی ادوردز موبایلی خود را 
پایش می کنید تا نرخ تبدیل به 

حد مطلوب شما باشد. 
تبلیغات�ی  ش�بکه   -۵
موبایلی دیگری را راه اندازی 

کنید 
بای��د تبلیغ��ات بنری  ش��ما 
دیگری را روی ش��بکه ای دیگر 
راه اندازی کنی��د تا روی برخی 
وب س��ایت های موبایل��ی دیگر 
کارب��ران  کن��د.  کار  اپ ه��ا  و 
 Google ادوردز می توانن��د از
 display and builders
تبلیغ��ات خود  ویرایش  ب��رای 
اس��تفاده کنند، ام��ا می توانید 
از نرم افزاره��ای دیگ��ری نی��ز 
هزینه ه��ا،  کنی��د.  اس��تفاده 
دسترس��ی ها، هدف گیری ه��ا و 
سایر مش��خصات را می توان به 

صورت گسترده ای ویرایش کرد 
و تغیی��ر داد. می توانی��د هزینه 
حداکثری آن را به صورت روزانه 

تعیین کنید. 

۵ روش متقاعدکننده 
تبلیغات موبایلی

۱- در مورد تبلیغات بنری 
مجددا فکر کن

تبلیغ��ات طوالنی بنری برای 
رفتن ب��ه حالت آنای��ن، برای 
تبلیغات موبایلی  استراتژی های 

مناسب نیستند. 
برخ��ی بازاریاب��ان تبلیغ��ات 
موبایل��ی را به نح��وی طراحی 
کرده اند که ب��ه محض کلیک، 
یک صفحه جدید در مرورگر باز 
می ش��ود. این اصا برای سبک 
تبلیغات موبایلی مناسب نیست 

و برای کاربر آزاردهنده است. 
تبلیغ��ات بوم��ی موبایل باید 
مناس��ب تر باش��ند، کاربران به 
تبلیغات بومی موبایل ۵۲درصد 
بیشتر از بنری ها توجه می کنند. 
اگر برند ش��ما به نحوی است 
که  باید از مدل بنری اس��تفاده 
کند بای��د اس��تراتژی ای به کار 
ببری��د ت��ا آن را  ب��رای موبایل 

بومی سازی کند. 
۲- یک تصویر مناسب است

وقت��ی می خواهی��م تبلیغات 
کنیم،  درس��ت  موبایلی  مؤث��ر 
تصاویر بهت��ر از ترکیبات دیگر 
نوش��تاری و فون��ت ب��ه کار ما 

خواهند آمد. 
نش��نال جئوگرافی در ۲۰۱۳ 
یک کمپی��ن موبایل��ی را برای 
معرفی ی��ک فیلم مس��تند در 
م��ورد رئیس جمه��ور لینکل��ن 

راه اندازی کرد. 
کار ب��ا جزیی��ات دقی��ق در 
م��ورد تصویر پرت��ره او بود و با 

نور کلم��ات را روش��نایی داده 
بود و همزمان با آن یک تجربه 
تعاملی را نیز خلق کرده بود. به 
ای��ن ترتیب مرتبا محتویات نیز 

به روزرسانی می شدند. 
تعامل�ی  تبلیغ�ات   -۳

مهم ترین جزء است
کاربران موبای��ل انتظار دارند 
هر کلیکی ی��ک کاری را انجام 
بده��د. پ��س ناامی��د نش��وید. 
مطمئن ش��وید تبلیغ شما نوع 
تعامل��ی را که مش��تری انتظار 
دارد برآورده می کند. اس��کرول 
ک��ردن بای��د راح��ت باش��د و 
به راحت��ی به صفح��ه مورد نظر 
شما منتقل شود. گزینه هایی را 
باید انتخاب کنید که با ماهیت 
محیط موبایلی سازگاری داشته 
باش��د. از امکانات��ی مانند پیام 
کوتاه که مختص محیط موبایل 

است به خوبی استفاده کنید. 
۴-اجتماعی رفتار کنید 

اگر بتوانید طوری تبلیغات را 
پی��ش ببرید که ب��ا حضور برند 
ش��ما در نرم افزارهای اجتماعی 
ش��ما همخوانی داش��ته باش��د 
درس��ت  را  ترکی��ب  بهتری��ن 
نش��ان  تحقیق��ات  کرده ای��د. 
بزرگس��االن  ۷۴درصد  می دهد 
آناین از س��ایت های اجتماعی 
و ۴۰درصد  اس��تفاده می کنند 
آنه��ا با موبایل به آن س��ایت ها 
باید  ش��ما  دارن��د.  دسترس��ی 
مشتریان را قانع کنید محتوای 
در  ب��ا دوستان ش��ان  را  ش��ما 
شبکه های اجتماعی به اشتراک 
بگذارن��د. البته آنه��ا این کار را 
وقتی می کنند که شرکت شما 
چیزی برای عرضه داشته باشد؛ 
تخفی��ف روی محص��ول، ی��ک 
موضوع رقابتی، کوپن خرید، یا 
هر موضوع ترغیب کننده دیگر. 
مش��تریان  برندها  از  برخ��ی 
وف��اداری دارند که ای��ن کار را 
می کنند تا از مزایای ویژه شدن 
توسط شرکت در اینستاگرام یا 
فیس بوک اس��تفاده کنند. البته 
جوای��ز مجانی ای��ن چنینی به 

کسی آسیب نمی رساند. 
۵- سادگی

ش��وید  مطمئ��ن  آخ��ر  در 
که تبلیغ ش��ما س��اده است و 
در نهای��ت مس��ئولیت مح��ول 
ش��ده اش را ب��ه انجام رس��انده 
اس��ت. الزم نیس��ت تبلیغ شما 
مش��تری را به هیج��ان بیاورد. 
فقط کافی اس��ت بی نظیر باشد 
و ب��ه مش��تری ارزش افزوده ای 
را بدهد. س��عی کنید از کلمات 
و  ش��ده  فش��رده  مفاهی��م  و 
تکنیک ه��ای عجی��ب و غریب 

اجتناب کنید. 
»اگ��ر می توانی��د کار خاصی 
انج��ام دهید، دلیل نمی ش��ود 

حتما آن را انجام بدهید.«
bigwallet :منبع

شروع تبلیغات موبایلی متقاعد کننده
کلید

 بازاریابی چریکی
 تبلیغات غیرسنتی

در س��ال ۱98۴، ِجی ُکنراد لِوینس��ون، کتابی را 
به نام »بازاریابی چریکی« منتش��ر کرد که در حال 
حاضر کتابی افس��انه ای شناخته می شود. این کتاب 
در راه های غیرمتعارف تبلیغات، با استفاده از بودجه 
کمتر و خیال پردازی بیش��تر به منظور جلب توجه 
مصرف کنن��دگان صحبت می کرد. اینک��ه خارج از 
چارچوب تعریف شده قبلی )تلویزیون و روزنامه و...( 
فکر کنید. متفاوت باشید. به چشم بیایید. غیرمنتظره 
باشید. اما حدود ۳۰ سال پیش از این تاریخ، اکنون 
بازاریابی چریک��ی همانند تبلیغات رادیو و تبلیغات 

محیطی دیگر به ابزاری عادی تبدیل شده است. 
در واق��ع موارد زیر نمونه هایی از روش های ممکن 
برای استفاده در تبلیغات بر اساس این رویکرد است: 
- بازاریاب��ی مخفی - معرف��ی محصول به صورت 

نامحسوس
- بازاریابی تجربی - تعامل با محصول

- بازاریابی با بس��ته دس��تمال کاغذی - بازاریابی 
دست به دست

- نقاش��ی های دیواری معکوس - تبلیغات موقت 
در کف پیاده رو

- بازاریابی ویروسی - از طریق شبکه های اجتماعی
- بازاریابی همهمه ای - بازاریابی دهان به دهان

- کمپین های انتشار بدون حد و مرز پوستر
زمانی ک��ه  و  م��کان  در  انتظ��ار-  بازاریاب��ی   -

مصرف کننده در انتظار ایستاده است
با این وجود، با محبوبیت این دس��ت از روش های 
تبلیغاتی مسئله قرار گرفتن بیش از حد در معرض 
پیام ه��ای تبلیغات��ی ب��رای مصرف کنن��دگان هم 
مطرح می ش��ود. در س��ال ۱98۴ دیدن یک تبلیغ 
در س��رویس های بهداش��تی یا کنار پیاده رو خیلی 
غیر ع��ادی بود. به عبارتی، رهگ��ذر راهی جز توجه 
ک��ردن به آن نداش��ت، ام��ا امروزه دیگ��ر مردم به 
نوعی از این روش های متنوع خس��ته ش��ده و حتی 
ای��ن روش های مختلف و متن��وع را زننده و مزاحم 

می دانند. 
اما ای��ن به معنای پایانی ب��رای بازاریابی چریکی 
نیس��ت. به گفته ِج��ی ُکنراد لِوینس��ون، این روش 
بازاریابی همچنان روشی فوق العاده برای جلب توجه

مخاطب اس��ت، اما نکته مهم در این رابطه توجه 
به اصول اولیه و اساسی این نوع از بازاریابی و اطاع 
از این موضوع اس��ت که کدام ی��ک از تاکتیک های 
ای��ن رویکرد دیگر نیاز تبلیغات��ی این دوره را تأمین 

نمی کند. 

اصول اساسی بازاریابی چریکی
در س��ال ۱98۴ و در زمان چ��اپ این کتاب، این 
رویکرد در واقع یک رویکرد پیش��گامانه نس��بت به 
بازاریاب��ی بود، اما زمان می گ��ذرد و تغییر می کند، 
قوانی��ن هم تغییر می کنند. خب طبیعی اس��ت که 
برخی اص��ول و نکات همچنان ثابت باقی می مانند. 
یکی از باورهای اصلی لِوینسون این بود که بازاریابی 
خوب و مؤثر اصوال نباید هزینه آنچنانی در بر داشته 
باش��د. ای��ن اصل ام��روز هم ص��دق می کند و یک 
مدیر بازاریابی خوب و مؤث��ر مثا می تواند از اخبار 
ب��ه بهترین نحو برای معرفی و فروش محصول خود 

بهره ببرد. 
مث��ا می توانید به عنوان نمونه ای از انواع مختلف 
تبلیغات چریکی با کمترین هزینه به این مورد توجه 

کنید. 

دیگر قوانین همچنان مؤثر بازاریابی چریکی
- این نوع تبلیغات باید بیشتر از تجربه، قضاوت و 
حدس و گمان بر روان شناسی انسانی استوار باشد. 

- ب��ه جای تمرکز بر پول، باید ب��ر زمان، انرژی و 
خیال پردازی تمرکز داشته باشیم. 

- معی��ار اولیه ای که بر اس��اس آن باید به ارزیابی 
کسب وکار خود بپردازیم، سودآوری است، نه میزان 

فروش. 
- همچنین یک بازاریاب باید بر تعداد روابط جدید 

شکل گرفته در طول هر ماه تمرکز داشته باشد. 
- ب��ه جای تنوع بخش��یدن در س��بد محصول از 
طریق معرفی محصوالت جدید، بر شکل گرفتن یک 

استاندارد کیفی تعالی تمرکز داشته باشید. 
- ب��ه جای تمرکز بر به دس��ت آوردن مش��تریان 
جدید، به دنبال معرفی شدن توسط مشتریان قدیم 

و فروش بیشتر به مشتریان فعلی باشید. 
- رقابت را فراموش کنید و بر همکاری بیش��تر با 

دیگر کسب وکارها تمرکز داشته باشید. 
- بازاریابان��ی که از رویکرد چریکی برای بازاریابی 
خود اس��تفاده می کنند باید بر اس��تفاده از ترکیبی 
از روش های بازاریابی در یک کمپین تمرکز داش��ته 

باشند. 
- تکنولوژی ه��ای روز را بشناس��ید و از آنها برای 

توسعه کسب وکار خود بهره ببرید. 
- پیام ها را با هدف و تمرکز گروهی کوچک از افراد 

ارسال کنید؛ هر قدر کوچک تر بهتر. 
- بر کس��ب اجازه از افراد برای ارس��ال اطاعات 
بیش��تر برای آنها تمرکز کنید و فقط به فکر فروش 

به آنها نباشید. 
ibazaryabi :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

تبلیغات محصول محور 
یا برندمحور؟ 

بحث مهمی که همیش��ه بین بازاریاب ها داغ بوده، 
تمرکز روی محص��ول در مقابل پرداختن به برند در 
فعالیت های ارتباطی شرکت ها بوده است. طرفداران 
برند بر این باورند که پیام های مبتنی بر چهره برند، 
می توان��د آگاهی و توجه ب��ه آن را در مخاطبان زیاد 
کند، اما دوس��تداران محصول می گویند کمپین های 
محصول مح��ور، در نهای��ت ب��ه ف��روش ب��اال منجر 
می ش��وند. تنها چیزی که ب��ا قطعیت می توان گفت 
این است که کمپین های برندینگ باید نگاه بیشتری 
به محصول داشته باشند و کمپین های محصول محور 

نیز می بایست برند را پررنگ تر نمایش دهند. 
در ای��ن مطلب تغییر اس��تراتژی دو برند بزرگ را 
از فعالیت های ارتباط��ی برندمحور به محصول محور 

می بینیم. 

Apple
برن��دی  عن��وان  ب��ه   Apple س��ال  س��ال های 
چالش برانگی��ز به ماموریتش یعنی انق��اب در بازار 
کامپیوتر مشغول بوده اس��ت. اعتقاد اصلی برند )هر 
کس��ی که بخواهد و تمایلش را داشته باشد می تواند 
دنیا را به جای بهتری تبدیل کند( تغییر نکرده است، 
اما استراتژی ارتباطی و پیام هایش عوض شده است. 
Apple  از قال��ب چالش برانگی��زی اش بیرون آمده، 
کارنام��ه محصولی اش را گس��ترده تر کرده و به یکی 
از رهبران بازار تبدیل ش��ده است. در نتیجه برند در 
ارتباطاتش نیاز به رویکردی عمومی تر داش��ته است؛ 
حرکت از نمادگرایی به انتقال پیام هایی مس��تقیم تر 
و فرام��وش ک��ردن فعالیت های ارتباط��ی مرتبط با 
تصوی��ر برند و طراحی کمپین های محصول محور که 
نمایش دهنده ق��درت و ویژگی های پرچم داران برند 

بودند، از نمونه تغییرات استراتژی این برند است. 

Coca-Cola
در ژانوی��ه Coca-Cola ۲۰۱۶ با تغییر معماری 
برن��دش از زیربرنده��ای مج��زا، پیام ه��ای منفرد و 
متف��اوت و هدف ق��رار دادن مخاطب��ان مختلف به 
سمت استراتژی »یک برند« حرکت کرد. هدف اصلی 
این تغییر، برجسته کردن قدرت برند اصلی در مقابل 
برنده��ای زیرمجموعه، تأکید ب��ر مفهوم »همگانی« 
بودن Coca-Cola و ارائه یک انتخاب  بزرگ بود: با 
ش��کر یا بدون شکر بنوشید، با کالری یا بدون کالری 
بنوش��ید و... همراه با این تغییرات در معماری برند، 
Coca-cola  پیام��ش را نیز اص��اح کرد: به جای 
اینکه فقط روی مزایای احساس��ی کمپین »ش��ادی 
را بگش��ا« تکیه کند، با آغاز کمپی��ن »مزمزه کردن 
احساس« حاال دیگر بر نقش محصول تأکید داشت. 
 mbanews/brandstruck :منبع

 
ماجرای STARBUCKS؛ غول ها هم اشتباه 

می کنند
 ب��ه دنب��ال مجموع��ه ای از رخدادهای ن��ژادی و 
کشته ش��دن دو مرد سیاه پوست که در سال ۲۰۱۴ 
در آمری��کا اتف��اق افت��اد، Starbucks  کمپی��ن 
»نژاده��ا با هم برابرن��د« را آغاز ک��رد؛ کمپینی که 
قرار ب��ود مکالمه درباره   ن��ژاد را در آمریکا داغ کند. 
مثل تم��ام کمپین های دیگر، ع��ده ای به موافقت و 
عده ای دیگر به مخالفت با آن برخاس��تند، اما تعداد 
مخالفان بس��یار بیشتر بود. انگار هنوز حضور فعاالنه 
ی��ک برن��د در کمپین روابط عمومی ب��ا موضوعی با 
این درجه حساسیت پذیرفته ش��ده نبود. اعتراض ها 
به قدری ش��دید بود که مسئول ارتباطات بین المللی 
برند حس��اب توییتری اش را بست. کمپین به ظاهر 
ساده بود: باریستاهای Starbucks روی لیوان های 
کاغ��ذی برند می نوش��تند »نژادها با ه��م برابرند« و 
مردم را به ش��رکت در مکالمات در این مورد تشویق 
می کردند. برند می خواست مردم حین خوردن قهوه، 
به این مس��ئله توجه کنند. البته برند از موضع خود 
عقب نش��ینی نکرد و بعد از این اعتراض ها، برند فقط 

نوشته روی لیوان ها را حذف کرد. 
اعتراض کنندگان به کمپی��ن، آن را فرصت طلبانه 
و نامناس��ب می دانس��تند. به نظر م��ردم، برندی که 
کمترین توجه را به مسئله  نژادی داشت نمی توانست 
شروع کننده این مکالمه باش��د، بسیاری از منتقدان 
سیاه پوست می خواستند بدانند چرا باید به حرف یک 
باریستای سفیدپوس��ت درباره نابرابری نژادی گوش 
کنن��د. از طرفی به نظر منتقدان، تنها ش��روع کردن 
یک مکالمه نمی توانست تغییری ایجاد کند و مسئله 
نژادی چیزی بیش از مکالمه ای سرخوش��انه هنگام 
خ��وردن قهوه بود. در عین حال ب��ه نظر مردم، یک 
باریس��تا نمی توانست هدایت کننده مکالمه ای به این 

مهمی باشد. 
مث��ال Starbucks نمونه ای آش��کار از شکس��ت 
در برق��راری ارتب��اط ب��ا مخاطب اس��ت؛ برندی که 
بدون داش��تن زیرس��اخت و پیش��ینه به بحثی وارد 
ش��د که مخاطبان آن را بی ربط می دانستند. به نظر 
خیل��ی از منتق��دان برند باید به هم��ان فعالیت های 
محیط زیس��تی خود ادامه می داد و مسائل حساس تر 

را به کارشناسان همان حوزه واگذار می کرد. 
mbanews :منبع

 محمدرضا گل آقائی مترجم: نازنین کی نژاد
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بازاریاب��ی محتوا روش��ی بس��یار خوب 
برای ب��ه رخ کش��یدن تخصص ش��ما به 
وس��یله مطالب متفکرانه و قابل اجرا است. 
همچنین می تواند خوانندگان را با کمترین 
فشار به درون قیف فروش شما هدایت کند. 
ب��رای یادگیری نحوه اس��تفاده از بازاریابی 
محتوا در کس��ب وکار کوچک خود، ما این 
سؤال را از اعضای شورای کارآفرینان جوان 

پرسیدیم: 
بازاریاب��ی محت��وا چگون��ه به ش��هرت 
کس��ب وکار و همچنین فروش شما کمک 
کرده است؟ آیا داستانی در این مورد دارید 

که تعریف کنید؟ 

1- ما مشتریان مان را بدون تبلیغات 
فروش تحمیل کننده جذب می کنیم

از طریق بازاریابی محت��وا، ما می توانیم 
مشتریان جدیدمان را بدون تبلیغات فروش 
تحمیل کنن��ده جذب کنیم. مش��تریان ما 
قادر به آگاهی یافتن از کاری که ش��رکت 
ما مش��غول به انجام آن اس��ت و خدماتی 
ک��ه ارائ��ه می کند خواهن��د ب��ود. امروزه 
مصرف کنندگان باهوشند و منابع اطالعاتی 
زی��ادی را در اختیار دارن��د. محتوا برای ما 
روش��ی است برای توضیح اینکه چه کاری 
انجام می دهیم و چگونه می توانیم مشکالت 

را حل کنیم. 
Dave Nevogt

hubstaff. com 

 ۲- من محتواهای بس�یاری منتشر 
کردم

بازاریابی محتوا یک استراتژی اولیه برای 
رشد کسب وکار من بوده است. در حقیقت، 
در سه سال گذشته بیش از ۳۲۵ بار محتوا 
منتشر کرده ام و از این طریق بودجه هزاران 
پیوند ورودی برای کسب وکارهای مختلفم 
را به دست آورده ام. در داخل ما این روند را  
SEO PR)بهینه سازی موتور جست وجو 
رواب��ط عموم��ی( می نامیم، زی��را نه تنها 
مس��ئولیت دامنه خود را توس��ط لینک ها 
به س��ایت مان افزایش می دهی��م، بلکه از 

طریق روابط عمومی از کسب وکار جدیدی 
حمایت می کنیم. 

Kristopher Jones, LSEO. com

۳- م�ا در عوض ی�ک آدرس ایمیل 
ی�ک کت�اب الکترونیک�ی پیش�نهاد 

می دهیم
م��ا مقاالت��ی را ایج��اد کرده ای��م که به 
مخاطبان ما بس��یار مرتبط اس��ت. چیزی 
ک��ه درس��ت هنگامی ک��ه اف��راد در حال 
جست وجوی موضوعات مختلف هستند به 
ما کمک می کند در موتورهای جست وجو 
ظاهر شویم. این به نوبه خود ارتباطات ما را 
نشان می دهد و ترافیک رایگان را به سایت 
ما هدایت می کند. ما همچنین کتاب های 
الکترونیک��ی ارزش��مندی را ایجاد کردیم 
که در ع��وض آدرس های ایمیل بینندگان 
سایت، به آنها پیشنهاد می کنیم. ما بیشتر 
کاربران م��ان را از این طریق پرورش داده و 

به دست آوردیم. 
Mark Krassner, Expectful

۴- م�ن همانط�ور ک�ه هس�تم ب�ا 
مخاطبانم ارتباط برقرار می کنم

اگ��ر بتوانید با افرادی ک��ه می دانید قرار 
اس��ت محتوای ش��ما را بخوانند به خوبی 
ارتب��اط برق��رار کنید، فروش و پیش��رفت 
خود را افزایش خواهید داد. از سمت خودم 
ت��الش می کنم تا جایی که ممکن اس��ت 
ارزش را در داخ��ل محت��وا تولید کنم. من 
دوست دارم داستان هایی بگویم که ارتباط 
پی��دا کردن با آن راحت باش��د و به خوبی 
در محتوا قرار بگیرد. به همین ترتیب، افراد 
توانس��تند کمی در مورد من، اخالقیات و 

ارزش های من در کسب وکار آگاهی یابند.
Nicole Munoz, Start Ranking Now 

۵- ما محتوایی ایجاد می کنیم که به 
سؤاالت فروش پاسخ می دهد

به عنوان یک آژانس بازاریابی محتوا، ما 
دقیقا آنچه را باید، انجام دهیم. این رویکرد 
در فرآین��د فروش هنگامی که به محتوای 
خود چه وبینار یا کتاب الکترونیکی باش��د 
و چه پس��ت های وبالگ اش��اره می کنیم 

یاری  رسان ما باشد. برای ایجاد بزرگ ترین 
تأثیر، ما موضوعات محتوا را  روی سؤاالت 
متمرکز می کنیم و چشم انداز های خود را 
به چالش می کشیم. این به ما اجازه می دهد 
که به سؤاالت آنها پاسخ و نشان بدهیم که 
چگون��ه از بازاریابی محتوا ب��رای تبلیغ و 
پیشرفت کسب وکار خود استفاده می کنیم. 
 Dan Golden, BFO )Be Found

)Online

۶- م�ا محتوا را برای ایج�اد اعتبار 
منتشر می کنیم

ما مطال��ب مرب��وط به اس��تارت آپ ها، 
برنامه ه��ای تلفن همراه و فناوری وب و ابر 
)کلود( را در س��ایت خود و دیگر رسانه ها 
می نویسیم. من چندین مشتری داشتم که 
ب��ه من گفتند مقاله ما را قب��ل از اینکه با 
ما تماس بگیرن��د خوانده اند؛ آنها زمانی که 
محتوای ما را خواندند در مورد تخصص ما 
متقاعد شدند. محتوای ما به مشتریان مان 
کم��ک می کند نظ��ری درمورد ما ش��کل 
دهند. ما س��ه تا چهار مقاله در ماه منتشر 

می کنیم تا تغییرات مثبتی ایجاد کنیم. 
Piyush Jain, Simpalm

۷- ما مشاوره می دهیم
م��ا برنامه نویس��ی سفارش��ی را فراهم 
می کنیم که می تواند روی هر برنامه تجارت 
الکترونیکی اجرا شود. حتی اگر راه حل های 
سفارش��ی م��ا بتوان��د در ه��ر برنام��ه ای 
یکپارچه ش��ود، ما محتوای مخصوص هر 
برنامه تجارت الکترونی��ک را برای ارتقای 
ای��ن راه حل ها ایجاد می کنی��م. از آنجا که 
محتوایی که ما منتشر می کنیم مربوط به 
سیستم  های عامل  خاص است، ما توانستیم 
توانایی خود را افزایش دهیم و در هر برنامه 
خود را به عنوان کارشناسان تثبیت کنیم. 

Duran Inci , Optimum7

۸- م�ا راهنماهای محص�ول تولید 
می کنیم

یک سال پیش، ما دستورالعمل هایی در 
مورد نحوه استفاده از محصوالت مان منتشر 
کردیم، اما انتظار کش��ش زیادی نداشتیم. 

امس��ال ۲۵درصد از ترافی��ک ارگانیک ما 
به تنهایی از آن دس��تورالعمل های راهنما 
نشات می گیرد. البته ما این مورد را تا پیش 
از دوران��ی که برای تش��ریح چگونه بودن 
محصوالت م��ان وقت ص��رف کردیم هرگز 
نفهمیده بودی��م. از آنجا که این تکنولوژی 
قدیمی اس��ت، بازار تصور ک��رد که به آن 
نیازی ندارد. در نتیجه، فروش و شهرت ما 

به سرعت افزایش یافت. 
 Diego Orjuela, Cables &

Sensors

۹- ما موضوعات خود را جالب و قابل 
دسترس می کنیم

در یک موقعیت س��نتی خس��ته کننده، 
م��ا تصمیم گرفتیم که ب��ا بازاریابی محتوا 
و ص��رف وقت و منابع ب��رای جالب تر و در 
دسترس تر س��اختن فرآیند پرداخت وجه 
برای صاحبان کار خود را برجسته کنیم. ما 
رهبران فکر هستیم، نه فقط ارائه دهندگان 
خدم��ات تج��اری. از ف��روش ویدئوه��ا تا 
وبالگ ها و موارد دیگر، ما می توانیم از همه 
جنبه های قیف فروش پشتیبانی کنیم که 

کار بسیار هیجان انگیزی است. 
 Suneera Madhani،

Fattmerchant

1۰- مطالع�ه موردی پش�ت صحنه 
باع�ث ج�ذب بازخورده�ای مثبت و 

عالقه مندی می شود
هنگامی که کس��ب وکار دوم را ش��روع 
کردم، تمام اس��تراتژی رش��د خ��ود را از 
همان روز اول ثبت کردیم. پس از هش��ت 
م��اه، آن را به یک مقال��ه ۹۰۰۰ کلمه ای 
تبدیل و به عنوان مقاله اصلی در سایت مان 
برجس��ته کردیم. تقریبا ه��ر روز، در مورد 
مطالعه موردی از افرادی که از وب س��ایت 
بازدی��د می کنند و با م��ا تماس می گیرند 
بازخوردهای مثبت دریافت می کنیم. این 
اتفاق باع��ث افزایش اعتماد و تبدیالت در 

کوتاه ترین زمان شد. 
 Ajay Paghdal،

OutreachMama
allbusiness :منبع

۱۰ روش خالقانه بازاریابی محتوا برای رشد کسب وکارهای کوچک
 چه میزان اطالعات و تصاویر 

در کاتالوگ ها قرار دهیم؟ 
طراح��ی کاتالوگ ه��ا در بس��یاری از زمینه ها 
می تواند به کس��ب وکار یا حرفه و تخصص ش��ما 

هویت ببخشد. 
بهتر است در طراحی آنها دقت الزم را به خرج 
دهی��د. کاتالوگ هایی که ب��ا رعایت موارد و نکات 
ظریف��ی طراحی می ش��وند می توانند با س��رعت 
بیش��تری در ذهن مخاطبان جای بگیرند و قدرت 

ماندگاری بیشتری نیز دارند.
 پس بهتر اس��ت به برخی نکات و تکنیک های 
ریز ولی مهم توجه کنید تا کاتالوگ های جذاب و 
مفی��دی طراحی کنید. در اینجا با برخی از موارد 
و تکنیک ه��ای مه��م در طراحی کاتالوگ آش��نا 

می شوید. 
یک( رعایت حد تعادل

از نظر مشاوره بازاریابی بهتر است در هر موردی 
از طراح��ی کاتالوگ ها حد تع��ادل را حفظ کنید. 
منظ��ور از حد تعادل در م��واردی همچون میزان 

رنگ ها، میزان مطالب و سایر موارد است. 

دو( عدم به کار بردن جمالت و مطالب زیاد
از جمله موارد حساس��ی که مان��ع تأثیرگذاری 
عمیق چاپ کاتالوگ شما بر مخاطبان می شود این 
است که سعی کنید مطالب زیادی را در صفحات 
قرار دهید. کاتالوگ ها جنبه اطالع رسانی و ایجاد 
جذابیت برای مخاطبان را دارند. الزم نیس��ت هر 
مطلبی که الزم می بینید یا فکر می کنید که باید 

مطرح کنید در کاتالوگ ها قرار دهید. 
بهتر است مطالب کامال کوتاه و نکته ای باشند. 
اگر قرار باش��د اطالعات زیادی را در صفحات آنها 
طراح��ی کنی��د از فرمت کاتالوگ خارج ش��ده و 

تبدیل به یک صفحه PDF خواهد شد. 

پس بهتر اس��ت برای اجتن��اب از چنین چیزی 
س��عی کنید بیش��تر از تصاویر اس��تفاده کنید تا 

جمالت و مطالب. 

سه( تعداد محصوالت را محدود کنید
س��عی کنی��د در هر صفح��ه از کاتال��وگ خود 
تنه��ا یک محصول را قرار دهی��د. قرار دادن چند 
محصول در یک صفح��ه از جذابیت و زیبایی آن 
کم و مخاطبان را خس��ته و گیج می کند. عالوه بر 
ای��ن مخاطبان معموال این گون��ه کاتالوگ ها را تا 

انتها مطالعه نمی کنند. 

چهار( از طراحان حرفه ای استفاده کنید
به ج��ای اینکه کاتالوگ ه��ا را خودتان طراحی 
کنید و چندین بار آزمون و خطا داش��ته باش��ید 
بهتر اس��ت این طراحی ها را به افراد و مراکزی که 
در ای��ن زمینه حرفه ای هس��تند و تخصص دارند 

بسپارید.
 ش��اید این طراحی به نظر برس��د برای ش��ما 
هزینه در بر خواهد داش��ت، ولی در عمل خواهید 
دی��د که ای��ن کاتالوگ ها قابلیت جذب مش��تری 
باالت��ری دارن��د و میزان آزمون و خطای ش��ما را 
کمتر می کنند. در نتیجه در بودجه و زمان ش��ما 

صرفه جویی می شود. 

پنج( تعداد صفحات
برخ��ی از افراد فکر می کنن��د کاتالوگ ها حتما 

باید دارای صفحات زیادی باشند. 
درحالی ک��ه واقعیت این نیس��ت. یک کاتالوگ 
بازاریاب��ی می تواند ۵،4 صفحه تا چند صد صفحه 

باشد.
 پس بهتر اس��ت به جای فکر ک��ردن به حجم 
کاتالوگ ت��ان به کیفیت طراحی صفحات آن دقت 
و س��عی کنید که صفح��ات آن به ان��دازه تعداد 

محصوالت شما باشد. 
در برخی از مواقع کاتالوگ های کوتاه و مختصر 
بیشتر از کاتالوگ های طوالنی می توانند مشتریان 

را جذب کنند. 
یک��ی از دالیل آن می تواند این باش��د که افراد 
از اینک��ه صفحات زیادی را ورق بزنند خس��ته و 

کسل می شوند. 
qmpmarketing :منبع

بازاریابی محتوا به روش حرفه ای ها
۵ کاری که بازاریابان محتوایی 

موفق انجام می دهند

هر زمان که بحث بازاریابی محتوا پیش می آید، 
آخری��ن چیزی که مخاطبان می خواهند، خواندن 
مقاله ای اس��ت که به تبلیغات خرده فروشی شبیه 
باشد. پس چگونه می توانید هم به صورت یکپارچه 
ن��ام تجاری خود را نمای��ش دهید و هم به عنوان 
یک رهبر فکری به ارائه ارزش بپردازید؟ ما از پنج 
کارآفرین جامعه موسسین این سؤال را پرسیدیم: 
س��ؤال. چطور می توان��م یک نام تج��اری را از 
طری��ق بازاریابی محت��وا به ط��ور موفقیت آمیز و 

یکپارچه تبلیغ کنم؟ 
 1. خوانندگان را با راه حل ها متقاعد کنید

به مخاطبان نش��ان دهید چگونه مش��کالتی را 
که با آنها روبه رو شده اند حل کنند. راه حل سریع 
مش��کل را به آنها بگویید تا آن  را به س��رعت حل 
کنند، بعد به آنها بگویید که چگونه می توانند این 

مسئله را در درازمدت حل کنند.
 اگر خوانندگان متوجه ش��وند که راه حل سریع 
به اندازه کافی برای آنها مناس��ب است و ثبت نام 
نکنند، شما خود را از تلف کردن وقت به روی یک 

گزینه اشتباه رهانیده اید. 
در صورتی که مخاطبان در انجام راه حل سریع 
موفق باش��ند و همزمان این را ه��م بخواهند که 
آن مش��کل را در درازمدت حل کنند، ش��ما یک 

مشتری بالقوه پیدا کرده اید. 

۲. سعی کنید با مخاطبان در ارتباط بمانید
اگر شما یک کارآفرین باشید یقینا در یک زمینه 
بیش از بقیه علم و مهارت دارید، درس��ت است؟ 

وبالگی درباره آن بنویسید، برش هایی از اطالعاتی 
که مش��تریان ش��ما را درباره صنایع شما یا موارد 
مورد عالقه شان آگاه می کند، حتی مطالب نسبتا 
پایه ای هم می توانند اطالعاتی باشند که مشتری 

عادی شما دوست دارد بداند.
 

۳. همیشه در حال افزایش ارزش باشید
بازاریابی محتوایی بیشتر به دنبال کیفیت است 
نه کمیت. هنگام ارتقای محصول یا سرویس خود، 
به کاربر نهایی خود و نیازها/خواس��ته هایش فکر 

کنید.
 به همین دلیل باید محتوایی مرتبط ارائه دهید 
ک��ه به طور مداوم به ارائ��ه ارزش بپردازد. بدترین 
کاری که می توانید انجام دهید، تبلیغات و اس��پم 
اس��ت؛ این راهی بسیار س��ریع برای از بین بردن 

اعتماد مخاطبان به شما است. 

۴. یک عنوان عالی انتخاب کنید
ایج��اد یک عنوان عال��ی ضروری ترین کار برای 

مورد استفاده قرار گرفتن محتوا است. 
عنوان ش��ما همان چیزی است که خوانندگان 
ب��رای اولین بار می بینند و اگر جذب آن نش��وند 
هیچ ک��س نمی خواهد محتوای ش��ما را بخواند. 
برای اینکه م��ردم روی آن کلی��ک کنند، عنوان 

خود را هیجان انگیز و جذاب انتخاب کنید. 
شما حتی می توانید ایده های خود را با استفاده 

از ابزارهای ویراستاری آنالین تست کنید. 

۵. به سؤاالت مشتریان خود پاسخ دهید
اگ��ر بتوانی��د س��ؤاالتی را ک��ه ممک��ن اس��ت 
مش��تریان تان در موت��ور جس��ت وجوی گ��وگل 
جس��ت وجو کنند، ب��ه درس��تی پیش بینی کنید 
)ک��ه اگر تحقیقی در زمین��ه بازاریابی انجام داده 
باش��ید، قادر به انجام آن هستید( باید یک پست 
در وب س��ایت خود بنویس��ید که پاسخ دقیق آن 

سؤال باشد. 
ممکن است مجبور ش��وید برای این استراتژی 
زمان و س��رمایه بسیاری صرف کنید، اما در طول 
زمان بهره آن به ش��ما برگش��ت داده می شود؛ به 
عالوه این کار برای اس��تراتژی بهینه سازی موتور 

جست وجو نیز یک مزیت به حساب می آید. 
allbusiness :منبع
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چرا بهترین کتاب برای کارفرمایان مدرن، 
کتابی از سال ۱۹۳۰ است؟

 ۵ راهی که نیاز دارید
 رهبر تیم خود شوید

یک��ی از بهتری��ن کتاب های��ی ک��ه خوان��ده ام  
یک کتاب کس��ب وکار اس��ت ک��ه صراحتا درباره 
کارفرمای��ی نیس��ت. نام کت��اب »چگونه می توان 
دوس��ت یافت و در مردم نفوذ کرد« نوش��ته دیل 
کارنگ��ی اس��ت. اکثر اف��راد موفقی که ش��خصا 
می شناس��م- و حتی افراد موفق معروف در سطح 
جهان��ی مانن��د وارن باف��ت و موس��س مترو فرد 
دل��وکا- بخش بزرگی از موفقی��ت خود را مدیون 

این کتاب دانسته اند و من می فهمم چرا.
درس های این کتاب هرگز قدیمی نمی ش��وند و 
خواندنش بس��یار راحت است. در واقع، می توانید 
در عرض چند ش��ب، بعد از اینکه از س��ر کار به 
خان��ه برمی گردید آن را تم��ام کنید. هر وقت به 
صفح��ات آن بازمی گ��ردم، تا ح��دی خجالت زده 
می ش��وم. این کت��اب، اش��تباهاتی را ک��ه مکرر 
تکرار می کنیم پوش��ش می دهد. ما به عنوان فرد، 
همیش��ه گرایش »من« داریم، ام��ا این کتاب ما 
را تش��ویق می کند تا گرایش خ��ود را تغییر داده 
و جمل��ه »چگونه می توانم برای ت��ان کاری انجام 

دهم؟« را در نظر بگیریم.
در اینج��ا مقدم��ه کوتاه��ی درب��اره این اصول 
کالس��یک که از دیدگاه ی��ک کارفرما به آن نگاه 

شده است ارائه می شود.

خود را جای دیگران بگذارید
م��ا از زمان مدرس��ه، تمری��ن همدل��ی را یاد 
گرفته ای��م، اما تعداد کمی از م��ا آن را در دنیای 
کس��ب وکار به کار می بریم. این یک اصل اس��ت 
ک��ه خودمان را در جای��گاه دیگران تصور کنیم و 
مسائل را از دیدگاه آنها ببینیم. این تمرین خوبی 
اس��ت، زیرا تالش می کنیم از دید مشتری یا یک 

کارمند به مشکل نگاه کنیم.

سعی نکنید حق با شما باشد، یا بدتر از آن 
سعی نکنید بگویید دیگران اشتباه می کنند

هیچ وقت راجع به این مس��ئله فکر نکرده بودم 
تا زمانی که کتاب کارنگی را خواندم. 

در این کتاب گفته شده هر وقت کسی برخالف 
می��ل خود به چیزی متقاعد ش��ده باش��د، هنوز 
هم بر س��ر نظر خ��ود باقی اس��ت، بنابراین هیچ 

دستاوردی در آن وجود ندارد.
 در واق��ع، هنگامی که هدف مان این باش��د که 
ثابت کنیم دیگران در اشتباهند، بازی را باخته ایم.

هنوز هم افراد زیادی این کار را می کنند. اجازه 
دهید داد و ستد خود با دیگران را در نظر بگیریم.

 معم��وال چق��در می خواهیم حق با ما باش��د؟ 
اختالف نظر در نحوه توس��عه یک محصول را در 
نظر بگیرید. باید از خودمان بپرس��یم، آیا س��عی 
می کنیم محص��ول را بهتر کنیم یا اینکه بحث را 

ببریم؟ باید پذیرای بازخورد باشیم.

سعی کنید افرادی را که با آنها کار می کنید 
دوست داشته باشید

اگ��ر واقعا از افراد خوش مان بیای��د، آنها این را 
احساس می کنند. محبوب ترین شخصیت اطراف 

شما کیست؟ 

از بحث و جدل در تمام موارد اجتناب کنید
به دنبال مس��ائل مشترک باشید. معموال وجود 

دارند. 
یک نکته اینکه اگرچه مسائلی مانند این تقریبا 
بچگانه به نظر می رس��د، اما اص��ول این کتاب از 
زمانی که در س��ال های ۱۹۳۰ چاپ شد تا کنون، 
درس��ت هس��تند. تفاوت واقعی؟ اکثر افراد موفق 

این مسائل را زندگی می کنند.

اسم کوچک افراد را به کار ببرید و آنها را 
فراموش نکنید

افراد، نام های ش��ان را دوست دارند. این گرایش 
در این کتاب ش��رح داده ش��ده اس��ت، حتی در 
پیشنهادها درباره نحوه نوش��تن نامه با تمرکز بر 
ش��خص مقابل. برای مثال، به جای شروع کردن 
نامه با »ما دنبال راه حلی برای شما بودیم«، بهتر 
اس��ت بر نام فرد مقابل تاکید کنی��د: »ویکتوریا، 
می دانی��م ک��ه ش��ما دوران س��ختی را س��پری 
می کنی��د.« این، بخش��ی از نگاه ک��ردن به همه 
چیز از طریق لنز »چگونه می توانم کاری برای تان 

انجام دهم؟« است.
بنابرای��ن، کارفرمایان بس��یاری ای��ن کتاب را 
پیش��نهاد می دهند، این کتاب به پرخواننده ترین 

کتاب تبدیل شد.
 کارنگی به صورت حکایت و داستان می نویسد 
و مس��ائل را به ش��کلی بیان می کند که در ذهن 

ما بمانند. 
اگ��ر اصول این کتاب را ب��ا دانش خاص مان در 
صنع��ت خود ترکی��ب کنیم، ابزار اساس��ی برای 

شروع هر نوع کسب و کاری را خواهیم داشت.
entrepreneur :منبع
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اگ��ر معی��ار کس��ب ثروت 
س��ختی  ف��راوان  س��رمایه  و 
کار ب��ود، هم اکن��ون کارگران 
پیش خدمت ه��ای  مع��دن، 
رس��توران و درص��د باالیی از 
جامعه باید جزو ثروتمندترین 
محس��وب  زمین  روی  اف��راد 
می ش��دند. برخ��الف عم��ده 
مردم، س��رمایه داران حرفه ای 
بیش��تر به دنبال نقاط پربازده 
هس��تند.  کسب وکارش��ان 
بهتری��ن جلوه ای��ن فرآیند را 
می ت��وان در تقوی��ت م��داوم 
تأثیرگ��ذاری  ق��درت مال��ی، 
کالم��ی و پیونده��ای تجاری 
غیررسمی با س��ایر شرکت ها 
و هلدینگ ه��ا مش��اهده کرد. 
در  جهانی  س��طح  متفک��ران 
کسب وکارش��ان کار سخت را 
عنصری مه��م تلقی می کنند، 
ام��ا ای��ن عام��ل را به ش��یوه 
غیرس��نتی ب��ه کار می بندند. 
رویکرد مدرنی که این دس��ته 
از افراد از آن س��ود می جویند 
بر مبنای رویارویی واقع گرایانه 
با رقب��ای تجاری، تالش برای 
تشکیل اتحادیه هایی در سطح 
مدی��ران و صاحبان س��رمایه، 
تقوی��ت تعام��الت بین المللی 
ت��وان  بهب��ود  نهای��ت  در  و 
تأثیرگ��ذاری غیرم��ادی روی 
کارمندان است. تفاوت بنیادی 
در اینجاس��ت که اف��رادی با 
تفک��ر س��نتی کار س��خت را 
ی��ک افتخ��ار و موفقی��ت به 
حس��اب می آورند، درحالی که 
کارآفرین��ان مدرن بر اس��اس 
میزان موفقیت، افتخارات شان 
را ش��مارش خواهن��د ک��رد. 
نتیجه کوتاه مدت این دو شیوه 
اندیش��ه ب��رای گروه س��نتی 
خستگی جس��می و روانی در 
پایان روز اس��ت. گروه مدرن 
ام��ا روز کاری را ب��ا ایده های 
فراوانی که برای روزهای آتی 
دارند، به پایان خواهند برد. به 
همین دلیل است که در طول 
تاریخ همیش��ه گروه نخس��ت 
کارگ��ر و گ��روه دوم صاحب 

سرمایه بوده است. 
تأثیرگ��ذاری  مفه��وم 
حوزه های��ی  ب��ه  غیرم��ادی 
می��ان  تعام��ل  و  ارتب��اط  از 
انسان ها اش��اره دارد که فراتر 
از تحلیل های اقتصادی است. 
به عنوان مثال تأکید بر انجام 
به صورت دس��ته جمعی  امور 
یک��ی از مهم ترین مفاهیم در 
اس��ت.  غیرمادی  تأثیرگذاری 
اگر نگاهی دقیق به اطراف مان 

بیندازی��م، کس��ب وکار مدرن 
در حال فردی س��ازی بسیاری 
از فرآیندهای س��ازمانی است. 
در ح��وزه تبلیغات و بازاریابی 
چنین رخ��دادی به طور کامل 
مش��هود اس��ت. ب��ه ج��ز در 
اثری  بزرگ دیگر  شرکت های 
از تیم های س��ه یا چهار نفره 
یاف��ت نمی ش��ود.  تبلیغات��ی 
در اینج��ا قص��د توصی��ه ب��ه 
بزرگ  س��ازی کسب وکارتان را 
نداریم. تمرکز اصلی باید روی 
تقویت کار گروهی در س��طح 

فعلی شرکت  باشد. 
یک��ی از مش��کالت ب��زرگ 
اف��راد در فعالی��ت ب��ه عنوان 
کارمن��د، ناتوان��ی در برقراری 
ارتباط مؤثر با دیگران اس��ت. 
ب��ه عب��ارت دقیق، بس��یاری 
از م��ا در مواق��ع م��ورد نی��از 
همکاران م��ان  از کمک ه��ای 
بهره مند نمی شویم. دلیل این 
اتفاق چیس��ت؟ ج��ان کوتر، 
استاد کس��ب وکار در دانشگاه 
آکسفورد، پاسخ جالبی به این 
مس��ئله داده است: ناتوانی در 
اقناع دیگ��ران. به منظور فهم 
بهتر این مطل��ب ابتدا باید به 
اهمیت تصویری که دیگران از 
ما در ذهن دارند، توجه کنیم. 
زمان های  در  اس��اس  برای��ن 
بحران��ی تصوی��ر دیگ��ران از 
تصمی��م  تعیین کنن��ده  م��ا 
نهایی ش��ان مبنی بر کمک به 
کارهای  ماست. خوش��بختانه 
نسبتا ساده ای به منظور جلب 
نظ��ر هم��کاران وج��ود دارد. 
بس��یاری از نظریه پردازه��ای 

عرصه مدیری��ت و کارآفرینی 
عن��وان  ب��ه  س��طح  ای��ن  از 
برپای��ی نمایش س��ازمانی یاد 
می کنن��د. با این ح��ال جان 
کوتر ارائه نمایشی را به دلیل 
مناسب  غیرواقعی اش  ماهیت 
نمی داند. براین اساس کارهای 
زودتر  حضور  مانند  س��اده ای 
در مح��ل کار، برقراری رابطه 
دوس��تی های  و  فراس��ازمانی 
پایدار در خ��ارح از محل کار 
و مکالم��ه کالمی مناس��ب با 
همکاران، ش��انس م��ا را برای 
مواق��ع  در  کم��ک  دریاف��ت 
اضط��راری افزای��ش خواه��د 
داد. البت��ه باید توجه داش��ت 
که در صورت امتناع از کمک 
به دیگ��ران در مواقع ضروری 
نباید انتظار دریافت کمک هم 

داشت. 
در بازاهای آزاد افراد معمولی 
پی��چ و مهره کس��ب وکارهای 
س��رمایه داران هس��تند. البته 
نبای��د چنی��ن توصیف��ی را با 
حالتی که اندیشمندانی مانند 
مارکس به صورت کمونیستی 
تفسیر کرده اند، اشتباه گرفت. 
در چنی��ن الگوی��ی از روابط 
اقتصادی اگرچه افراد معمولی 
در مقایس��ه با س��رمایه داران 
کمترین س��هم ممک��ن را از 
س��ود کلی دارن��د، اما همگان 
آزادن��د تا ب��ا ایده پ��ردازی و 
رف��ع نقایص موجود به س��ود 
کالن دس��ت یابن��د. آنچه در 
این میان تعیین کننده خواهد 
بود، می��زان خالقیت افراد در 
ایده پ��ردازی و دقت ش��ان در 

کش��ف نارس��ایی های موجود 
در عرصه های مختلف زندگی 
بشر است. بسیاری از مردم در 
جوامع مختل��ف از این آزادی 
موج��ود در نظ��ام ب��ازار آزاد 
بی اطالع هس��تند و به همین 
دلی��ل نس��بت ب��ه فعالیت و 
تحرک بیش��تر میل��ی ندارند. 
در خوش بینانه تری��ن حال��ت، 
بسیاری از مردم تنها دلخوش 
ب��ه حق��وق معین پای��ان ماه 
هس��تند. البت��ه تع��دادی نیز 
س��رمایه های  ب��ه  دس��تیابی 
هنگف��ت را خیال خامی بیش 
جزو  ش��ما  اگ��ر  نمی دانن��د. 
هیچ ک��دام از ای��ن دو دس��ته 
برای  بهترین شرایط  نیستید، 
ش��روع فعالیت آزاد و کس��ب 
س��ود را داری��د. تنه��ا ابزار و 
س��رمایه اولیه ش��ما در ای��ن 
مرحله تفکرتان است، بنابراین 
تفکرتان را رها کنید تا همراه 
با تیزبینی در محیط ایده های 

مطلوب را جمع آوری کند. 
به عن��وان نکت��ه آخر الزم 
اس��ت ب��ه نتایج نظرس��نجی 
جیسون زویگ در کتاب »پول 
و اندیش��ه: ابزارهای دستیابی 
میلیون  ثروت ه��ای  به  ش��ما 
دالری« اش��اره کرد. بر اساس 
طرحی که زوی��گ ارائه کرده 
اس��ت، بی��ش از 74.6درصد 
مردم نیوجرسی )شهر انتخابی 
برای انجام پژوهش( معتقدند 
ت��الش ب��رای میلیونر ش��دن 
تنها ی��ک رویای خام اس��ت. 
این درحالی اس��ت که همین 
نظرس��نجی در میان مدیران 

برخی از برندهای س��یلیکون 
ول��ی نتایج متفاوتی را نش��ان 
معتقدند  8۹درص��د  می دهد: 
می توان با ایده پردازی خالقانه 
میلیونر شد. این شما هستید 
که تعیی��ن خواهی��د کرد به 
کدام دس��ته فوق تعلق دارید. 
معمولی  زندگ��ی  خواهان  آیا 
ب��ا حقوق، مزای��ا، تفریحات و 
سایر امکانات معمولی هستید 
ی��ا هن��وز اندک��ی جاه طلبی 
ضمیرناخودآگاه ت��ان  در 
وسوس��ه تان می کند؟ پاس��خ 
به این س��ؤال چیزی نیس��ت 
که ی��ک ایده یا کتاب بخواهد 
به ش��ما تلقین کن��د؛ چنین 
مس��ئله ای را خودت��ان بای��د 

حل وفصل کنید. 

نکاتی برای تفکر بیشتر
- رابرت کیوساکی جمله ای 
دارد که عالوه بر ارزش تفکر، 
با ایده حاضر نیز سازگار است: 
بیش��تر  قدرت  ب��ا  »اف��رادی 
همیش��ه بر آنهایی که قدرت 
دارند، حاکم هستند.  کمتری 
در واقع ای��ن تنها تمایز میان 
انس��ان و حیوان است، انسان 
تولید  ق��درت  ابزار  می توان��د 
ک��رده و از آن به��ره  بجوی��د. 
قدرت همه چیز اس��ت. از این 

ساده تر نمی توانم بگویم.«
معنای  ب��ه  لزوم��ا  ق��درت 
توانایی فیزیکی در اداره افراد 
نیست، بنابر آنچه در این مقاله 
گفته ش��د، بخ��ش مهمی از 
قدرت شامل توانایی غیرمادی 
ما در هدای��ت رفتار اطرافیان 
عناصر  ب��دون ش��ک  اس��ت. 
قدرت  زم��ره  در  بی ش��ماری 
س��ازمانی ج��ای می گیرن��د. 
اندک��ی تفک��ر پیرام��ون این 
برای  نتایج جالب��ی  موض��وع 
همه ما در پی خواهد داشت. 

- نظ��ام آموزش��ی ک��ه در 
ی��ا  می کنی��م  تحصی��ل  آن 
کرده ای��م، تأثی��ر فراوان��ی بر 
ام��ور  از  ذهنیت م��ان  روی 
تحصیل  امکان  دارد.  پیرامون 
ی��ا  دانش��گاه ها  بهتری��ن  در 
م��دارس عالی ب��رای همه ما 
وجود نداش��ته اس��ت. با این 
حال خالقیت و کس��ب قدرت 
دیگ��ران  روی  تأثیرگ��ذاری 
اموری منحص��ر به تحصیالت 
آکادمی��ک نیس��تند. افزایش 
مهارت های ارتباطی و کالمی 
ب��دون تحصی��الت عال��ی نیز 
امکان پذی��ر خواهد ب��ود. تنها 
اندکی زم��ان و تمرین مداوم 

نیاز است. 
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گزارش هاروارد بیزینس از اهمیت تأثیرگذاری بر دیگران در کسب وکار

موفقیت یعنی تأثیرگذاری 
نگاه کلید

 نکات پیش از سرمایه گذاری 
در یک شرکت

قبل از س��رمایه گذاری در یک شرکت باید به چه 
نکاتی توجه کنیم؟ سرمایه گذاری چیزی نیست که 
مخت��ص میلیاردرها و ثروتمندان بزرگ باش��د. هر 
کسی که هزینه زندگی خود و اطرافیانش را تأمین 
می کند، طبیعتا به فکر س��رمایه گذاری هم هست، 
ب��ه امید اینکه بتواند بهترین اس��تفاده را از دارایی 
و س��رمایه و خالصه دستاوردهای زحماتش داشته 
باش��د. هنگام سرمایه گذاری در یک شرکت مراقب 

باشید سرمایه خود را به باد ندهید! 
پی��ش از انجام س��رمایه گذاری در یک ش��رکت 
یا کس��ب وکار جدی��د، می توان وضعی��ت آن را از 
روی برخی ش��اخصه ها ارزیابی ک��رد. گروه کاری 
اولی��ن و مهم تری��ن عام��ل در تصمیم گیری برای 
س��رمایه گذاری یا عدم س��رمایه گذاری است. این 
ام��ر در مواردی که پ��روژه در مراحل اولیه خود به 
سر می برد اهمیت بیش��تری پیدا می کند. معموال 
به دنبال مؤسس��اتی باش��ید که عزم جدی، بینشی 
بی همت��ا و پیش زمینه ای غیر معم��ول دارند. آغاز 
به  کار یک ش��رکت به میزان زیادی انرژی، تمرکز 
و اس��تقامت )به خص��وص در لحظ��ات حس��اس و 
تصمیمات دشوار( نیاز دارد. پیش زمینه غیرمعمول 
به معنای داش��تن نقطه  نظر خ��اص، اکتفا نکردن 
به وضعیت های معمولی، توانایی ریس��ک پذیری و 
گرایش به انج��ام کارهای متفاوت اس��ت. نمایش 
دس��تاوردها، یادگی��ری و قدرت بیان س��ه چیزی  
اس��ت که همیش��ه قبل از س��رمایه گذاری در یک 

شرکت باید به آن توجه کنید.
نمایش دستاوردها

نمای��ش دس��تاوردهای ف��ردی، چ��ه در حوزه 
تحصیالت عالی و چه در حوزه حرفه ای یا شخصی، 
نش��ان دهنده اس��تقامت و ش��اخصی دقی��ق برای 
ارزیابی توانایی فرد برای عمیق ش��دن در موضوع 
شغلی اس��ت. اگر این دس��تاوردها به دامنه کاری 
شرکت مربوط باشد، مسلما بسیار بهتر خواهد بود. 

یادگیری
یادگیری، امری حیاتی است. گستره شرکت هایی 
که رش��د بسیار سریعی دارند از ظرفیت تمام افراد 
یک تیم کاری فراتر م��ی رود. توانایی و تمایل یک 
بنیانگذار به یادگیری و افزایش آگاهی، به گسترش 
شرکت و طی کردن مراحل رشد تا تبدیل شدن به 

یک تجارت چشمگیر کمک زیادی می کند. 
- الزم نیست همه ما متخصص یک حوزه باشیم 
تا بتوانیم در آن س��رمایه گذاری کنیم، اما منطقی 
اس��ت که بکوشیم تا حد امکان در آن حوزه مطلع 
باش��یم. یکی از بدترین ش��کل های سرمایه گذاری، 
زمانی است که ما به توصیه یک دوست یا همکار یا 
خویشاوند یا یک کارشناس خبره، به سرمایه گذاری 
در حوزه ای ترغیب می ش��ویم که در آن حوزه هیچ 

تخصصی نداریم. 
قدرت بیان

قدرت بیان یک فرد معم��وال در میان توانایی ها 
نادیده گرفته می ش��ود، اما ف��رد باید به عنوان یک 
مؤس��س، تعداد زیادی از افراد را نسبت به دیدگاه 
خ��ود متقاعد و تهییج کند. این امر بدون داش��تن 
ف��ن بیان قوی امکان پذیر نخواه��د بود. این به آن 
معنا نیس��ت که ش��ما باید فردی مثل استیو جابز 
باش��ید، اما داستان پردازی و قدرت بیان در اشکال 
مختلفی بروز پیدا می کند؛ از شدت عمل گرفته تا 

فصاحت کالم. 
شرکت هایی که در میانه راهند

اما در مورد شرکت هایی که مراحل اولیه را پشت 
سر گذاشته اند و در میانه راه به سر می برند، نگرش 
ما باید به تیم کاری و داده ها باش��د. در این مرحله 
اطالعاتی در مورد مشتریان و بازار وجود دارد و ما 
می توانی��م آمار و ارقام موجود را بررس��ی کنیم تا 
بتوانیم دید صحیحی از آینده مالی و رش��د پروژه 
پیدا کنیم. م��ا همچنین می توانیم با اعضای گروه، 
مشتریان و سایر س��رمایه گذاران گفت وگو کنیم تا 
اطالع��ات دقیق تری از عملکرد تیم کاری داش��ته 

باشیم. 
ریسک سرمایه گذاری

شما که قصد س��رمایه گذاری دارید چقدر حاضر 
به پذیرش ریسک هستید؟ 

نخس��تین قان��ون کل��ی در بح��ث س��رمایه و 
س��رمایه گذاری این است که سود بیشتر با ریسک 
بیش��تر همراه است. اگر کسی معتقد است فرصتی 
وجود دارد که سود بسیار باال دارد و ریسک خاصی 
ندارد، باید به پیشنهاد او به دیده تردید نگاه کنید، 
چون کمتر کس��ی چنی��ن فرصتی را ب��ه دیگران 

پیشنهاد می دهد! 
اگر حاضر باش��یم که ریس��ک اع��دام و مرگ را 
بپذیری��م، بهترین گزینه برای کس��ب درآمد، این 
اس��ت که همین امروز قاچاق م��واد مخدر را آغاز 

کنیم! 
ب��ه مدل کس��ب وکار و تجارت و ب��ازار نیز توجه 
کنید. اندازه گیری بازار بسیار سخت به نظر می رسد. 
برخی از بهترین ش��رکت ها و کسب وکارها در وهله 
اول چی��زی فرات��ر از یک بازار کوچ��ک نبودند، اما 
در نهایت تبدیل به کس��ب وکاری پررونق ش��دند. 
بعضی بازارها هیچ گاه گس��ترش نمی یابند و حذف 
و شکس��ت آنها اصال دش��وار نیس��ت، بعضی ها هم 
مخاطبان زیادی دارند و رقابت با آنها سخت است. 
Bigwallet :منبع
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تلگ��رام که فیلتر می ش��ود، نه فق��ط پیغام های روزانه م��ردم عادی که 
خبر رسانی و برخی کسب و کارها آسیب می بینند، اما چه باید کرد؟ 

ش��اید کس��ی فکر نمی کرد تلگرام این شبکه اجتماعی ۴۰ میلیونی روزی 
فیلتر شود؛ جایی که محل ارتباط و کسب درآمد خیلی ها شده بود. تلگرامی 
که چند س��الی اس��ت با راه اندازی کانال ها و در ادام��ه اضافه کردن امکانات 
متف��اوت و کاربردی جای خودش را میان همه اقش��ار جامعه باز کرده بود و 
حت��ی پدربزرگ ها و مادربزرگ ها هم از طریق تلگرام از دنیای ارتباطات خبر 
داش��تند. تلگرام چند روزی است فیلتر شده؛ برای آنهایی که با فیلترشکن و 
اس��تفاده از انواع آن آشنایی داشتند، حاال فقط بحث سرعت پایین و مصرف 
باالی باتری گوشی مطرح است، اما خیلی ها هم هستند که حوصله استفاده 
از این نرم افزارها را ندارند که در نتیجه هم تعداد کاربران کمتر می شود و هم 

بازدیدهای کانال های این شبکه اجتماعی کم می شود. 
کسب وکارهای اینترنتی در خطر جدی هستند! 

به گ��زارش مجله مهر، محمدج��واد آذری  جهرمی، وزی��ر ارتباطات در 
توییتر خودش به ماجرای کس��ب و کارهای اینترنتی اشاره کرده و نوشته 
که »یکی از جهت گیری های دولت برای حل معضل بیکاری توسعه کسب 
و کاره��ای نوپا و تقویت فضای مج��ازی بوده و خواهد بود. وظیفه دارم از 
صدها ه��زار هموطن عزیزی که به دلیل ش��رایط اخیر متضرر ش��ده اند، 
عذرخواه��ی کنم. با بازگش��ت آرامش، در حال مذاکره با ش��ورای امنیت 

کشور برای رفع محدودیت ها هستیم.«
ش��رایط تا جایی پیش رفت که نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای 
نوین اتاق ایران گفته بود که بین ۱۰ تا ۱۵ هزار کسب و کار در ایران به 

صورت کامال مجازی اداره می شوند. 
من در فضای مجازی کار می کنم! 

راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی در این سال ها نه فقط در ایران که در 
جهان خیلی مورد توجه بوده است، در روزگاری که کارآفرینی بخش مهمی 
از فضای ایجاد ش��غل کشور را شامل می شود، حضور شبکه های اجتماعی 
عنصر مهم و اثرگذاری است که برای پیشبرد کارها الزامی به نظر می رسد. 
بعد از فیلترش��دن این شبکه ها با توجه به افت کاربرهای آنها خیلی از این 
کسب و کارها تا ظهور و راه افتادن یک شبکه تازه از تکاپوی کار می افتند 
و برخی از آنها به فروش و راه اندازی فیلترش��کن رو می آورند. در این میان 
تبلیغات که یکی دیگر از منابع درآمد این فضای مجازی است، تحت الشعاع 
اتفاق ها قرار می گیرد، با این حال به نظر می رسد بهترین راه حل استفاده از 
شبکه های داخلی یا جایگزین هایی همسو با منافع ملی کشور باشد. در این 
میان با دو نفر از مدیران کانون های تبلیغاتی فعال در تلگرام صحبت کردیم 
و از آنها پرسیدیم این روند را چگونه می بینند و چقدر روی کارشان تاثیر 

داشته است؟ 
فیلترینگ دائمی می تواند بستر پیام رسان ایرانی را آماده کند

مهرداد خوشبختی، مدیر یکی از کانون های تبلیغاتی می گوید: »از دو بعد 
باید به اتفاقات اخیر نگاه کنیم، وقتی سرورهای تلگرام خارج از ایران است 
و حاضر نیست با ایران همکاری کند و در عین حال کانال هایی را که خالف 

قوانین جمهوری اسالمی هس��تند نمی بندد، باید کنترل شود. امروزه هم 
راهکاری به جز فیلترینگ وجود ندارد که هم اغتش��اش ها را کنترل کند و 
هم در راستای قوانین کشور باشد. از طرف دیگر وقتی تلگرام فیلتر می شود، 
دو قشر ضربه می خورند؛ یکی از آنها رسانه ها هستند که برای انتشار اخبار 
خود از این بستر استفاده می کنند و بر مبنای آن امپراتورها و آدم هایی هم 
مشغول به کار هستند. بخش دیگر کسانی هستند که چه از روی بیکاری 
چه از روی تفریح کانالی را راه اندازی کرده ، محتوایی را منتشر می کنند و بر 
مبنای تعداد اعضا و بازدیدها تبلیغات می گیرند که در این بخش باز هم دو 
قشر مورد هدف قرار می گیرند، یکی صاحبان کانال ها و دیگری بنگاه های 
تبلیغاتی هس��تند که در دو س��ال اخیر مشتریان خودشان را در این بستر 
پیدا کرده بودند و حاال نمی توانند به تعهداتی که داده اند، پاس��خگو باشند. 
از طرفی هم ش��بکه های پیام رسان داخلی ظرفیت پاسخگویی مراجعان را 
ندارند و خیلی زود اختالل پیدا کردند و کس��ی که با تلگرام کار کرده، کار 
با این ش��بکه ها برایش مانند بازگشت به گذشته است. اما در شرایط امروز 
کشور شاید هیچ راهی به جز فیلترینگ وجود ندارد ولی باید برای جامعه ای 

که از این راه کسب روزی می کردند هم فکری کرد.«
این مدیر ادامه می دهد: »در کانون تبلیغاتی ما همکارانی که در این بخش 
کار می کردند، این چند روز عمال بیکار شده اند، البته باز هم ما مجموعه خیلی 
بزرگی نیس��تیم و در سراسر کش��ور این ماجرا برای تیم های بزرگ تر حتی 
سخت تر اس��ت، راه حلی هم هنوز به ذهن نمی رسد که چه کاری باید انجام 
داد. با اینکه گفته می شود این جریان موقتی است، اما شاید فیلتر دائمی اتفاق 
خوبی هم باش��د تا بس��ترهای ایرانی زودتر آماده شوند. چون به هر حال ۴۰ 
میلیونی که می گویند از کاربران تلگرام هستند، قطعا همه شان از فیلترشکن 
استفاده نمی کنند، قشر حداکثری به پیام رسان دیگری هجرت می کنند و چه 
بهتر اینکه یکی از پیام رسان های داخلی این ظرفیت را ایجاد کند و وقتی این 
اتفاق بیفتد، همه کسب و کارها دوباره پابرجا می شود، البته ممکن است زمانبر 

باشد اما حتما این اتفاق می افتد. بسیاری از پیام رسان های داخلی تنها برای 
قشر خاصی که کسب و کار هم داشته اند، کاربرد داشته و عموم مردم با آنها 
کار نکرده اند، به همین دلیل ظرفیت باالیی ندارند، اما ش��اید با حضور مردم 
عادی پیام رسان ها تالش کنند فضا را برای استفاده دائمی همه حاضر کنند.«

در شبکه های اجتماعی قدرت در دست مردم است
محمدج��واد رحیمیان، مدی��ر بازاریابی و رس��انه گراف مدیا هم در این 
زمینه توضی��ح می دهد:  »تبلیغات ش��بکه های اجتماعی یک راه  ارزان و 
موثر ارتباطی کس��ب و کارها با مردم را ایجاد کرده بود. خیلی از کسب و 
کارهای خرد و متوس��ط به واسطه این تبلیغات شکل گرفته و توجیه پذیر 
ش��ده بودند و هزینه تبلیغات بس��یاری از ش��رکت های بزرگ در این فضا 
کاهش پیدا کرده بود، چون با هزینه کمتر امکان دیده ش��دن هم داشتند. 
ت��ا قبل از این رس��انه های مکت��وب، بنرها در فضای مج��ازی و تلویزیون 
محلی برای تبلیغات محس��وب می شد، با این حساب که هزینه های خیلی 
باالیی را شامل می شد، اما این فضا باعث شده بود که هر نفر برای خودش 
رس��انه ای باشد. در شبکه اجتماعی همچنین قدرت در دست مردم بود و 

مخاطب ها محتوایی را که نمی پسندیدند دنبال نمی کردند. 
رحیمی��ان تاکید می کند: »نکته منفی که در این زمینه وجود دارد این 
است که امروز تلگرام تبدیل به گورستان محتوا می شود. به هر حال زمان، 
انرژی و هزینه هایی که در این مدت تقریبا دو ساله در تلگرام صرف شده، 
غیرقابل بازگش��ت است. هر کانال چند نفر نیرو برای تولید محتوا داشته، 
در مدت زمان دو س��ال هزینه هایی مثل دس��تمزد، حق��وق، اضافه کاری، 
س��نوات، عیدی و. . . پرداخت شده و حس��اب کنید برای هر کانال باالی 
۵۰۰ هزار نفری که پنج نفر ادمین محتوایی هم داش��ته باش��د، چند صد 
میلیون محتوا تولید ش��ده که ارزش زیادی دارد، اما حاال از بین می رود. 
از طرفی خیلی از تبلیغات��ی که این روزها خارج از تلگرام اتفاق می افتاد، 
براساس شبکه های اجتماعی بوده، مثال در تبلیغات یک بانک آدرس های 

تلگرام و اینس��تاگرام آنها را می ش��د دید، چقدر کاتالوگ، بروشور و کارت 
ویزیت بر این اساس طراحی شده که حاال باید تغییر کند.«

او ادام��ه می ده��د: »تلگرام تبلیغات اثرگذار داش��ت، بودجه های تبلیغاتی 
شرکت های کالن همیشه به سمت بیلبوردها می رفت، اما تلگرام باعث شد با 
مبالغ کمتر و با اثر گذاری بیشتر تبلیغ کنند، که اگر این شرایط ادامه پیدا کند 
دوباره به رانت بازی و سیاسی کاری آژانس های تبلیغاتی بزرگ برمی گردیم. از 
طرفی کسب و کارهای خرد و کسانی  که مشکالت معیشتی داشتند، توانستند 
خودشان رسانه خودشان باشند و امرار معاش کنند. کسب و کارهای خردی 
که در شهرستان ها بودند، از این طریق توانستند با کالنشهرها ارتباط بگیرند و 

بدون هیچ دالل و واسطه محصوالت خودشان را بفرستند.«
این مدیر بازاریابی معتقد اس��ت که در مدت پنج سال گذشته حتی بدون 
آمار هم می توان این موضوع را متوجه شد که تلگرام بیشتر از دولت توانسته 
در ایجاد ش��غل موثر باش��د. او می گوید:  »تلگرام مزایایی داش��ت که سطح 
انتظارات از یک پیام رسان را باال برده بود. وایبر را اگر یک ژیان در نظر بگیریم، 

یک بنز در حال تکمیل وارد فضا شد که روز به روز هم بهتر شد.«
رحیمیان این نکته را که ایرانی ها به پیام رسان های داخلی اعتماد ندارند 
موضوع مهمی می داند که باید آسیب شناس��ی شود و ادامه می دهد: »چرا 
بعد از این همه س��ال مردم به خودمان اعتماد ندارند و ترجیح می دهند از 
امکاناتی که خارج از کشور است، استفاده کنند. از طرفی جایگزین مهمی 
ه��م در این فضا وجود ندارد. در این فضا نکت��ه ای که باید در نظر گرفت 
این است که پدیده ای مانند تلگرام را که امکانات زیادی دارد هم به مرور 
زم��ان جای خودش را پیدا کرده، نمی توان ناگهانی حذف کرد؛ این اتفاق 

باید گام به گام باشد تا آسیب هم نزند.«
ای��ن مدیر بازاریابی با اش��اره به کم ش��دن بازدید و درآم��د کانال های 
تلگرام��ی اظهار می کن��د: »حداقل ۵۰درص��د بازدید از محتوای ش��بکه 
اجتماعی تلگرام کم ش��ده اس��ت. یعنی کانالی ک��ه ۳۰۰ هزار نفر در روز 
بازدید داش��ته، االن زیر ۱۵۰ هزار نف��ر بازدید دارند. ضرری که هر کانال 
ک��رده، یک دهم درآمد قبلی خودش را دارد یعنی اگر روزی یک میلیون 

تومان درآمد داشته، االن ۱۰۰ هزار تومان شده است.«
رحیمیان راه حل را در تایید و نهایی کردن یک ش��بکه اجتماعی می داند و 
می گوید: »من اعتقاد دارم یک بار برای همیشه باید این مشکل حل شود و باید 
یک برنامه معرفی شود که همه از آن استفاده کنند؛ برنامه ای که مورد تایید 
باشد و دولت هم از آن پشتیبانی کند. برنامه ای مشابه تلگرام یا حتی بهتر که 
معرفی باشد، قطعا همه از آن استفاده می کنند، اما اینکه دوباره به یک برنامه 
خارجی هجرت کنیم، همین جریان تلگرام و فیلترینگ باز هم اتفاق می افتد.«

با همه این اوصاف شاید فکر کنیم کسب و کارهایی که با تلگرام و اینستاگرام 
راه افتاده و پا گرفته بودند، از بین می روند، اما این طور نیست. فضای مجازی 
انته��ا ندارد و با برنامه های جدید همه جریان ها دوباره اتفاق می افتد، هرچند 
که در این میان ضرر آنها را نباید نادیده گرفت و ش��اید بهتر باشد دولت هم 
که گفته نگاه ویژه ای به کسب و کارهای اینترنتی و فضای مجازی دارد، برای 

ضررهای بعضا باالی این افراد فکری کند. 

آینده کسب و کارهای تلگرامی! 

88936651
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اخبار

 اصفه�ان - قاس�م اس�د-  نشس��ت ه��م اندیش��ی اولوی��ت 
زیس��ت محیطی اس��تان با رویکرد ارایه راهکارهای عملی د رجهت 
کاهش آلودگی آب،هوا و خاک به همت کمیس��یون کشاورزی ،آب 
و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان و با  حضور مدیرکل مدیریت 
بحران ،مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست و مدیرکل سازمان 
هواشناس��ی اصفهان  و جمعی از اساتید دانشگاه در سالم اجتماعات 

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
دولت به میزان جریمه  واحد های صنعتی بیشتر از تغییر 

دیدگاه توجه دارد
سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این 
نشست از آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با دولت در کاهش 
آالینده های محیط زیس��ت خبر داد و گفت:اتاق بازرگانی و س��ایر 
تشکل ها دست همکاری به سوی سازمان حفاظت از محیط زیست 
استان برای کاهش آلودگی هوا و سایر آالینده ها زیست محیطی دراز 
می کند. وی تصریح کرد: تعامل بخش خصوصی و دولتی در حوزه 
س��امت جامعه می تواند به حل مس��ایل و چالش های پیش روی 
کمک کند و دولت بایس��تی دیدگاه ها و نظرات بخش خصوصی را 
بشنود. سهل آبادی خواستار اصاح نگاه سازمان های نظارتی دولت 
به آالیندگی واحدهای صنعتی ش��د و گفت: دولت به جای استفاده 
از ابزار جریمه آالیندگی باید به کاهش آالیندگی  این واحدها کمک 
کند و نگاه اصاحی  را جایگزین  نگاه جریمه ایی کند. رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان خاطر نشان کرد:ساالنه  مبالغی از واحدهای صنعتی 
برای آالیندگی محیط زیس��ت دریافت می شود و هیچ خدماتی از 
سوی س��ازمان های دولتی برای کمک به این واحدها برای کاهش 
آالیندگی نمی ش��ود .  وی همکاری دولت و بخش خصوصی بویژه 
تش��کل های اقتصای را عامل موثر در کاهش آالیندگی واحدهای 
تولیدی برش��مرد و گفت:صنعت گران انتظ��ار ارایه راه حل کاهش 
آالیندگی از س��وی دولت دارند نه  اینکه هرساله جرایمی به دولت 

و شهرداری ها پرداخت کنند.

رسیدن به توسعه  پایدار بدون حفظ محیط زیست امکان  
پذیر نیست

همچنین حمیدرضا قلمکاری  رییس کمیس��یون کش��اورزی،آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست  رشد اجتماعی ، رشد 
پایدار اقتصادی و حفاظت موثر از محیط زیست را سه مولفه ای اساسی 
در توس��عه پایدار دانست و اظهار داشت : اگر بخواهیم در مسیر توسعه 
یافتگی قدم بگذاریم باید همواره این سه اصل را مد نظرداشته باشیم .  
رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان 
ش��رکت فوالد مبارکه سپاهان را از شرکت های فعال در زمینه محیط 
زیس��ت عنوان و افزود : با این وجود قرار اس��ت که تا پایان سال 1404 
ظرفیت تولیدی این شرکت به 25 میلیون تن ارتقا یابد که این هدف باید 
با در نظر گرفتن ظرفیت های اصفهان مورد بازبینی و بازنگری قرار بگیرد.

طرح پایش هوای اصفهان بازنگری می شود
منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان هم 
در این نشست گفت : در سال 92 طرحی تحت عنوان پایش کیفی 
هوای اصفهان توسط اساتید دانشگاه و کارشناسان تدوین شد که در 
آن، ابتدا منابع آلوده کننده  هوا مشخص و سپس وظیفه ی هردستگاه 
در راستای کاهش آلودگی هوا تعیین شده بود .    وی با بیان اینکه این 
طرح با همکاری همه دستگاه ها و طی چهارسال اجرایی شد اظهار 
داشت :پس از این مدت پایش های سازمان محیط زیست نشان داد 

که روز های س��الم  2.7 دهمبرابررشدداش��تهاند .   شیشه فروش با 
تاکید بر این نکته که ما باید با شرایط جدید اقلیمی خود را منطبق 
سازیم گفت : تغییرات اقلیمی نظیر خشکسالی و طوفان های شدید و 
مسائلی همچون آلودگی هوا ،آلودگی منابع آب و گرد وغبار ناشی از 

دست درازی بی محابای بشر در عرصه های طبیعی است.
دانیالی: بن - بروجن پیوست زیست محیطی ندارد

سید رحمان دانیالی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
هم در این نشس��ت با اش��اره به اینکه محیط زیس��ت یک دستگاه 
حاکمیتی  اس��ت ،گفت:دس��تگاه های اجرایی با همکاری دستگاه 
حاکمتی می توانند در کاهش آالیندگی نقش موثری داشته باشند . 
دانیالی عملکرد چهارساله  گذشته  استان اصفهان در خصوص کاهش 
آلودگی هوا را مثبت ارزیابی و گفت : به عنوان مثال در نیروگاه اصفهان 
روزانه 15میلیون لیتر مازوت مصرف می ش��ده است که این میزان 
روزانه حدود 800 تن گوگرد دی اکس��ید را به هوای اصفهان تزریق 
می کرده اس��ت .  وی آلودگی هوای اصفهان را  طی سال های اخیر 
ناش��ی از  وجود نگاه مقطعی دستگاههای مسوول و دوم حفاظت از 
منافع برخی از واحدهای اقتصادی دانست و گفت: به بهانه اشتغال و 
منافع  اقتصادی  برخی از س��رمایه گذاران دولتی و بخش خصوصی 

نباید منبع تولید آالیندگی  را تحمل کرد. 
به جای مقابله با پدیده های طبیعی و تغیرات اقلیمی باید 

سازگار شد
همچنین مجید بیجندی مدیرکل سازمان هواشناسی استان اصفهان 
گفت : ما مردم غوغا ساالری هستیم و با کوچکترین اتفاق نزدیکترین 
نقط��ه را مورد انتقاد ق��رار می دهیم،  به عنوان مثال در مس��ئله آب 
مستقیما کشاورزی را متهم می کنیم و در بحث آلودگی انگشتمان به 
سوی صنایع است . بیجندی در ادامه استفاده از کلمه سازگاری به جای 
مقابله را یک ضرورت دانست و گفت :ما در دوره ای زندگی می کنیم 
که باید با تغیرات اقلیمی مطابقت پیدا کنیم زیرا عرض جغرافیایی که 

مادر آن ساکن هستیم از لحاظ آب و خشکسالی شرایط خوبی ندارد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- دو نمایش��گاه تخصصی 
"روزهای سبز هرمزگان" و "خرما و فرآورده های خرمایی" در محل 
دائمی نمایشگاههای بندرعباس افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، محمد عباس��ی اظهار 
داشت: نمایشگاه های تخصصی با این عناوین یکی از کانال های معرفی 
کاالهای تولید شده و انتقال تکنولوژی در دنیا است و می توانند نقش 
موثری را در فرآیند توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشند. معاون امور 
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان افزود: شرایط خاص و متفاوت آب و 
هوایی استان، هرمزگان را به یکی از استانهای مستعد کشور، در تولید 
محصوالت خارج از فصل برای کشت و تولید بخش مهمی از محصول 

سبزی و صیفی شامل گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، هندوانه، فلفل و 
سیب زمینی و همچنین محصوالت باغی کشور فراهم کرده است. وی 
تصریح کرد: 80 شرکت در قالب 130 غرفه در فضایی به متراژ چهار 
هزار و 500 مترمربع در این نمایشگاه حضور دارند. عباسی استانهای 
شرکت کننده در این نمایشگاه را تهران، اصفهان، کرمان، یزد، بوشهر، 
سیستان و بلوچس��تان، خوزستان، خراس��ان رضوی،  کهکیلویه و 
بویراحم��د، مازندران، کرمانش��اه، قم، گیان، ارومی��ه، آذربایجان و 
هرمزگان اعام کرد. وی در پایان افزود: این نمایشگاه از سوم لغایت 
ششم دی ماه از س��اعت 17 الی 22 در محل دائمی نمایشگاههای 

بندرعباس، دراین مدت دایر است.

س�اری - دهقان - ش��رکت آب و فاضاب روستائی مازندران 
رتبه نخست  اولین همایش ملّی مدیریت مصرف و هدر رفت آب را 
کسب کرد و موفق به دریافت لوح تقدیر برترین شرکت در کشور 
ش��د. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از اداره روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب روستایی مازندران؛اولین 
همایش ملّی مدیریت مصرف و هدر رفت آب با محوریت مدیریت 
مصرف، هدر رفت واقعی و ظاهری در ش��بکه های توزیع، مصارف 
مجاز آب بدون درآمد، هوشمندس��ازی شبکه های توزیع آب و... 
در دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور 
تهران برگزار ش��د. در این همایش شرکت آب و فاضاب روستائی 
مازندران با توجه به ارزیابی شاخص های عملکردی شرکت ها در 

حوزه مدیریت مصرف و آب بدون درآمد از سوی شرکت مهندسی 
آب و فاضاب ، حائز رتبه نخس��ت و دریاف��ت لوح تقدیر برترین 

شرکت در بین ش��رکت های آب و فاضاب روستایی کشور شده 
است. گفتنی است دفتر مدیریت مصرف شرکت آبفار استان پس 
از انج��ام مطالعات آب بدون درآمد، مقال��ه ارزنده ای تحت عنوان 
»تجزیه و تحلیل تأثیر شفاف س��ازی میزان تولید آب در کاهش 
ه��در رفت ظاهری، هزینه ها و اولویت بندی اقدامات کاهش هدر 
رفت واقعی« تهیه کرد که از بین بیش از 200 مقاله ارس��ال شده 
به دبیرخانه همایش، به صورت سخنرانی توسط مهندس محمدزاده 
کارشناس اداره مدیریت مصرف ارائه شد. همچنین دو عنوان مقاله 
از امور آب و فاضاب روس��تایی شهرس��تان قائمش��هر که توسط 
مهندس زمانی مدیر امور آبفار شهرس��تان و همکارانش به صورت 

پوستر تهیه شده در این همایش پذیرفته و ارائه شد.

اصفهان - قاس�م اس�د- شانزدهمین نمایش��گاه بین المللی 
تجهیزات و تأسیس��ات سرمایشی و گرمایشی )ترموتک( به میزبانی 
115 مش��ارکت کنن��ده می رود. به گزارش واحد رس��انه ش��رکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، در این دوره نمایشگاه که از 
16 تا 19 دی ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
واقع در پل شهرستان برگزار می شود، نمایندگان استان های اصفهان، 
تهران، مازن��دران، آذربایجان ش��رقي، البرز، یزد، خراس��ان رضوي، 
خوزس��تان، فارس، همدان و قم و نمایندگی های فروش کشورهای 
آلمان، آمریکا، ایتالیا، ترکیه، تایوان و بلژیک در فضایی به مس��احت 

9200 مترمربع و در قالب چهار سالن نمایشگاهی حضور می یابند. 
حاضران نمایشگاه امسال در زمینه لوله و اتصاالت تک الیه و چند الیه 
فاضاب، عایق هاي حرارتي و برودتي، ساخت پوستر پمپ آبرساني، 
دیگ هاي بخار آب گرم و س��رد، برج هاي خنک کننده، چیلرهاي 
جذبي تراکمي، فن کوئل، اس��پیلیت، پکیج، هواساز، ایرواشر، تهویه 
مطبوع، تهویه صنعتي دستگاه هاي رسوب زدا، مشعل هاي گازوئیلي، 
رادیاتورها، شیرآالت برنجی، سیستم هاي گرمایشي از کف، کانال هاي 
انتق��ال هوا، آبگرمکن هاي گازي و دی��واري و کانال هاي انتقال هوا 
فعالیت دارند. استقبال خوب مشارکت کنندگان در همه زیرگروه های 

مشخص شده از تفاوت های قابل توجه برگزاری نمایشگاه تأسیسات 
سرمایشی و گرمایشی اصفهان بوده است. در این دوره برندهایی چون 
لورچ، پاکمن، ابارا، برنولی، رادمن، کار و اندیش��ه، پارس مشعل، ری 
ش��هرک، دان ارتباط گویا، اوزدمیر تبریز، کار و اندیشه، شفیع سازه 
شرق، هواران پویش، گرم ایران و ساری پویا حضور یافته اند. همچنین 
همزمان با این نمایشگاه و در تمامی روزهای برگزاری، سمینارهای 
جانبی با موضوعاتی چون استانداردس��ازی، ساختمان سبز، انرژی و 
مقابله با حوادث برگزار می شود. این نمایشگاه در ساعات بازدید 15 تا 

21 میزبان مخاطبان خود خواهد بود.

در نشست هم اندیشی اولویت زیست محیطی استان اصفهان مطرح شد

رسیدن به توسعه  پایدار بدون حفظ محیط زیست امکان پذیر نیست

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت هرمزگان خبر داد

افتتاح دو نمایشگاه تخصصی »روزهای سبز هرمزگان« و »خرما و فرآورده های خرمایی«

آبفار مازندران حائز رتبه نخست اولین همایش ملی مدیریت مصرف

بازار تأسیسات سرمایشی و گرمایشی در انتظار شانزدهمین نمایشگاه ترموتک اصفهان

اهواز - شبنم قجاوند- مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق 
اهواز معاونت بهره برداری ش��رکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: جهت پایداری شبکه و تامین برق مطمئن در راستای 
آسایش و رفاه اجتماعی مردم منطقه بریکرهای پست شکاره 
اهواز تعویض ش��دند. امیر زبیدی بیان کرد: به دنبال حوادث 

مربوط به بریکرهای پست شکاره و عملکرد ناصحیح بریکرهای 
مذکور، گس��ترش حادثه به سمت باال دست و بی برق شدن 
ترانس ها و خاموشی مشترکان تصمیم به تعویض آنها گرفته 
ش��د. وی ادامه داد: در همین راس��تا ، برای پایداری شبکه و 
تامی��ن برق مطمئن جهت آس��ایش و رف��اه اجتماعی مردم 

منطقه، اقدام به تعویض بریکرهای معیوب در مدت چهار روز 
بدون اعمال خاموشی به مشترکان با دو دستگاه بریکر جدید 
 از نوع EMA کردیم. ش��ایان ذکر اس��ت، پست شکاره اهواز 
تغذیه کننده مناطق مهمی از شهرستان کارون از جمله اسام 

آباد، کانتکس، شکاره و درویشیه می باشد.

مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق اهواز شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

تعویض بریکرهای پست شکاره اهواز در جهت افزایش پایداری شبکه برق 

 رشت- مهناز نوبری - همزمان با سالروز تأسیس شرکتهای آب و 
فاضاب ، این شرکت میزبان اعضای شورای اسامی استان گیان بود.

در این نشست سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
آبفای گیان با بیان عملکرد شرکت و تشریح خدمات ارائه شده افزود: 
99/9٪ جمعیت شهری استان معادل 1.596.195 نفر تحت پوشش 
خدمات آبرس��انی شرکت می باش��ند و 68/3٪ این جمعیت معادل 
1.091.388 نفر تحت پوشش خدمات فاضاب هستند.وی در ادامه 
افزود: از 277 حلقه چاه محفوره 210 حلقه در مدار بهره برداری قرار 
دارد که با 2 رش��ته رودخانه و 11 دهنه چش��مه، آب شرب جمعیت 
شهری استان را تأمین می نماید .مدیرعامل آبفای گیان با برشمردن 

پروژه های آبرسانی استان خاطرنشان کرد: آبرسانی به شهرهای رشت ، 
انزلی و خمام، آبرسانی به شهرهای صومعه سرا، فومن و شفت، آبرسانی 
به شهر آستارا و همچنین ایجاد و تکمیل تأسیسات شهرهای رشت و 
انزلی و تأمین آب شرب رشت با 428 میلیارد تومان در حال اجراست.
مهندس حسینی با اشاره به احداث مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب 
گیان به روش BOT اظهار داشت: این پروژه با 168 میلیارد تومان 
توسط س��رمایه گذار اجرا می ش��ود ، در مدول اول 1.200 هزار نفر 
معادل 69٪ جمعیت استان تحت پوشش قرار داشته و با بهره برداری 
از مدول دوم این جمعیت به 2.300 هزار نفر خواهد رسید.مدیرعامل 
آبفای گیان اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل طرحهای در دست اجرای 

فاضاب استان را 2.120 میلیون تومان اعام کرد و یادآور شد: 246 
میلیون دالر از تسهیات بانک توسعه زیرساخت آسیا برای اجرای طرح 
فاضاب 5 شهر صومعه سرا، آستانه اشرفیه، رودسر، الهیجان و لنگرود 
تخصیص خواهد یافت.وی با تأکید بر ضرورت اجرای تبصره 3 با توجه 
به کاهش اعتبارات عمرانی افزود: در28 ش��هر استان اجرای تبصره 3 
توسط شوراهای شهر به تصویب رسید و 21 شهر نیز مشمول اجرای 
ماده 7 شدند.مدیرعامل آبفای گیان در پایان جهت تأمین اعتبارات 
مورد نیاز اجرای پروژه های آب و فاضاب خواس��تار همکاری شوراها 
شد و افزود : امیدواریم با اخذ مصوبات تبصره 3 و ماده 7 بتوانیم سطح 

خدمات شرکت را افزایش دهیم.

همزمان با سالروز تأسیس شرکت های آب و فاضالب اعضای شورای گیالن با مدیرعامل آبفای گیالن دیدار کردند

تجلیل استانی از اقدام به موقع، سریع و موثر دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در زلزله کرمانشاه

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مهندس عبدالمحمد زاهدی، اس��تاندار قزوین در نشس��ت 
مشترک شورای تأمین و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان قزوین از دکتر پیمان نامدار، رییس 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و علی فخار سلیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران 
دانش��گاه با اهدای لوح س��پاس، تجلیل کرد.  این نشست، روز 26 آذر 96 با حضور استاندار، معاونان 
استانداری، مدیران کل دستگاه های اجرایی و اعضای این دو شورا در سالن اجتماعات استانداری برگزار 
شد و دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گزارشی از اقدامات دانشگاه در حادثه 
زلزله استان کرمانشاه، شامل: برپایی بیمارستان صحرایی، اعزام تیم پزشکی اضطراری و ارسال کمک های اهدایی کارکنان دانشگاه 
علوم پزشکی و همچنین میزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مواجهه با حوادث و بایا ارایه کرد. گفتنی است، در بررسی 
اقدامات ارگان های مختلف در کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه و همچنین حادثه حریق در اراضی ملی منطقه طارم و سنجش 
میزان آمادگی دستگاه ها در هنگام بروز بایا و حوادث، دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان دستگاه برتر در  اقدام سریع و موثر و 

دارای آمادگی الزم برای مواجهه با بایا شناخته شد. این بررسی توسط استانداری قزوین انجام شده است.

تقدیر وزیر نیرو ازپرسنل ومدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان گلستان دکتر رضا اردکانیان 
 وزیرنیرو با ارس��ال لوحی از مهندس ش��کیبافر مدیرعامل وکارکنان شرکت آبفار گلستان به جهت خدمت رسانی مطلوب به مردم 
آسیب دیده مناطق زلزله زده تقدیر نمود.در بخشی از این لوح آمده است : با توجه به اینکه بروز زلزله عاوه بر آسیب های جدی به 
جمع زیادی از هموطنان در استانهای غربی کشور موجب خسارت های گسترده به زیرساختهای صنعت آب وبرق این مناطق گردید 
وروند خدمت رسانی را با وقفه مواجه نمود با این حال با تاش وهمت ستودنی شما همکاران ارزشمند وساعی بخش عمده ای از 
مشکات در ساعات اولیه رخداد زلزله برطرف گردیده وکوشش ها برای دستیابی به وضعیت عادی وپایدار همچنان ادامه دارد.الزم به 
ذکر است در مدت کوتاه کمتر از 2 ساعت از وقوع زلزله دلخراش در استان کرمانشاه 2 دستگاه تانکر آبرسانی به ظرفیت 26 هزار لیتر 
و یک دستگاه خودروی آزمایشگاه سیار که از ماموریت اربعین در منطقه مرز مهران مستقر بودند به کمک هموطنان عزیزمان شتافتند.

اختصاص بخشي از تسهیالت صندوق مسکن یکم به نوسازي بافت هاي فرسوده گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان گلستان، مهندس حسین 
محبوبي در گفت و گویي خبري با اشاره به اینکه این تسهیات پس از مرحله پي ریزي به واحدهاي مذکور پرداخت مي شود، گفت: 
سال گذشته سهمیه پرداخت تسهیات در استان یکهزار و 700واحد مسکوني بوده اما در سالجاري بیش از 7000 واحد مي توانند 
از این تسهیات بهره مند شوند.مدیرکل راه و شهرسازي گلستان افزود: در ده ماهه سالجاري تاکنون 316 واحد براي دریافت این 
تسهیات به بانک هاي عامل معرفي شده اند.که 217 واحد آن به بانک مسکن بعنوان بانک تخصصي معرفي و مابقي نیز به سایر 
بانک هاي عامل معرفي ش��ده اند.محبوبي ادامه داد: تسهیات صندوق مسکن یکم صرفا براي ساخت واحدهاي مسکوني در بافت 
فرسوده در قالب عقد مشارکت مدني با توجه به حجم پروژه در 24 ماه معادل 2سال وحداکثر مجموع دوران مشارکت مدني و فروش 
اقساطي طرحها نیز144 ماه معادل 12 سال مي باشد. همچنین پرداخت این تسهیات به صورت مرحله اي ومتناسب با پیشرفت 
فیزیکي پروژه طبق نظر ارزیاب بانک صورت مي گیرد.این مقام مسئول اعام داشت : شرایط پرداخت تسهیات نوسازي واحدهاي 
مسکوني مستقر در بافت هاي فرسوده استان در بانکهاي عامل به ازاي هر واحد مسکوني در شهرهاي گرگان و گنبد 400 میلیون 
ریال با نرخ 18 درصد است که دولت متعهد به پرداخت 10 درصد آن از محل یارانه بخش مسکن که این موضوع از سوي  این اداره 

کل در حال پیگیري به منظورتحقق آن مي باشد.

برگزاری چهاردهمین کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی در شرکت 
آب منطقه ای هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- چهاردهمین کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب با حضور مدیرعامل 
، معاونین ، مدیران ، نمایندگان شرکت مشاور الر ، مدیران امور آب شهرستانها و کارشناسان مربوطه در سالن جلسات شرکت آب 
منطقه ای هرمزگان برگزار گردید.    به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، در ابتدا مهندس رازمند مجری طرح 
احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی آخرین وضعیت پروژه های مرتبط با طرح احیاء و تعادل بخشی و مشکات موجود در 
استان را ارائه نمود. در ادامه دکتر مایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با توجه به گزارش ارائه شده از روند اجرای طرح 
احیاء و تعادل بخشی در استان بر تعیین تکلیف چاههای فرم پنج تاکید نمود و اظهار داشت : بیشترین برداشت غیرمجاز از منابع آب 
زیرزمینی مربوط به چاههای فرم پنج می باشد که باعث بحرانی شدن دشت های استان هستند. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
هرمزگان با اشاره به راه اندازی نرم افزار گشت و بازرسی  گفت :  با توجه به رشد تکنولوژی و همه گیر شدن ابزارهای الکترونیکی 
شرکت ها نیز باید به سمت دنیای مجازی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی حرکت و خود را بروز نمایند. در ادامه جلسه کلیه اعضاء 
به منظور بهبود عملکرد،  در ارتباط با اجرای هر چه بهتر این طرح به بحث و تبادل نظر پرداختند و مدیر عامل شرکت نیز بر اجرای 

دقیق و به موقع پروژه های طرح احیاء و همکاری تمامی بخشهای شرکت تأکید نمودند.

مدیر فنی و مهندسی شبکه انتقال نیرو شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
رفع اساسی مشکل دکل خط 400 کیلو ولت سد گتوند – مهزیار 

اهواز - شبنم قجاوند- مدیر فنی و مهندسی شبکه انتقال نیرو شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: از دکل بحرانی خط 
400 کیلوولت سد گتوند – مهزیار که یکی از مهم ترین و سنگین ترین خطوط 400 کیلو ولت استان خوزستان است ، رفع مشکل 
اساسی شد. رامین گلشنی اظهارکرد: دکل فوق که از نوع زاویه تایپ LA بوده به دلیل کسری پیچ و مهره در قسمت پلیت های اتصال 
استاپ به لگ )رودلی وتودلی( دچار لگ B شدکه همین موضوع باعث خمیدگی پلیت های رودلی شده و دکل را در وضعیت بحرانی 
 قرار داده بود. وی ادامه داد: با توجه به مشکل به وجود آمده با همکاری کارشناسان گروه خطوط دفتر فنی شبکه، ادراه نظارت امور 
بهره برداری ناحیه غرب اهواز و گروه خطوط تنانیر و ماشین آالت ترابری، عملیات رفع خطر از دکل یاد شده بدون اعمال خاموشی 

و برداشتن بار از روی برج مورد اشاره با موفقیت کامل انجام شد. 

 فرماندار مالرد: تا پایان برنامه ششم 10 کتابخانه در مالرد ساخته خواهد شد
شهرستان مالرد- مژگان علیقارداشی- بهمن خطیبی فرماندار شهرستان مارد در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی این 
شهرستان که با حضور نیکنام مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران برگزار گردید، با اشاره به جمعیت حدود 400هزار 
نفری این شهرستان و فعالیت 6کتابخانه در آن، گفت: سرانه فضای استاندارد کتابخانه در کشور به ازای هر 100 نفر 8 مترمربع  ولی 
متاسفانه درشهر مارد به ازای هر 100 نفر کمتر از 1 متر مربع می باشد.   خطیبی افزود: ایجاد کتابخانه های جدید و مجهز از نیازهای 
فرهنگی شهرستان است و همه باید برای گسترش فرهنگ کتابخوانی از ظرفیت  دانشگاه  ها، مدارس، مساجد و سایر مکان های عمومی 
استفاده کنیم.  خطیبی با بیان اینکه شهرداری ها بر اساس قانون مکلف به پرداخت نیم درصد از محل درآمدهای خود به نهاد کتابخانه 
هستند، گفت: توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه مهم بوده از این رو نیاز است تا با تخصیص زمین مناسب از سوی 
شهرداری ها و دهیاریها و اعتبار الزم کتابخانه جدید در این شهرستان ساخته شود. فرماندار مارد اظهارداشت: سیاست کلی مسئوالن 
شهرستان بر این است که تا پایان برنامه ششم به ازای هر 25 هزار نفر یک کتابخانه ساخته شود که در مجموع نیازمند ساخت و راه 

اندازی 10 کتابخانه در سطح شهرستان هستیم. 

باحضور رئیس علوم پزشکی مازندران 
از برگزیدگان ششمین جشنواره تحقیقاتی طبری تجلیل شد

س�اری – دهقان - آئین تجلیل از برگزیدگان ششمین جشنواره تحقیقاتی طبری 
با حضور رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران و جمعی از محققان و پژوهش��گران 
دانشگاه های علوم پزشکی کان منطقه 1 کشور در سالن همایش مصباح مجتمع پیامبر 
اعظم)ص( س��اری برگزار شد. دکتر س��یدعباس موسوی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در  این مراس��م طی س��خنانی  نقش پژوهش در یافتن فناوری نو و توس��عه 
روش های علمی جهت پیشگیری و مدیریت بیماری ها  را حائز  اهمیت خواند و افزود : 
اعضای هیأت علمی در آموزش، ارائه خدمات و نیز انجام پژوهش های مرتبط با سامت  نقش محوری دارند. رئیس دانشگاه علوم 
پزش��کی مازندران ارتقای س��امت  جامعه  را از اصلی ترین وظایف وزارت بهداشت برشمرد و اظهار کرد : بهترین روش برای ارائه 
بهتر خدمات سامت به مردم تصمیم گیري مبتني بر شواهد است، به همین دلیل نیازمند انجام پژوهش هاي مناسب جهت رصد 
نتایج حاصله از اجراي برنامه سامت و بهداشت  در سطح استان مازندران هستیم . رییس دانشگاه علوم پزشکي مازندران در ادامه 
بر نقش ویژه شرکت هاي دانش بنیان  در پژوهش هاي حوزه سامت تاکید کرد. دکتر موسوی با بیان اینکه  سرمایه گذاری در توسعه 
زیرس��اختهای فناوری و  تحقیقاتی  بسیار ضروري است، افزود: دانشگاه علوم پزشکي مازندران درحوزه آموزش پزشکي داراي 10 
دانشکده ، 396 عضو هیأت علمی ، و به بیش از 7 هزار دانشجو در مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، MPH ،دکترای 
حرفه ای ،PHD ، دستیاری ، فلوشیپ و فوق تخصصی و در بخش تحقیق و پژوهش نیز  دارای 5 مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتي،  
21 پژوهشکده و مرکز تحقیقاتي مي باشد . دکتر مجید سعیدی اسامي برگزیدگان ششمین جشنواره تحقیقاتي طبري در بخش های 

بین دانشگاهی و درون دانشگاهی منطقه یک را اعام کرد. 



یک��ی از مؤثرتری��ن روش های در ح��وزه معرفی و 
 WOM فروش محص��والت روش تبلیغاتی کالمی یا
اس��ت. ای��ن نوع تبلیغ��ات در تمام رده  های س��نی از 
نوجوانان تا افراد مس��ن از دس��ته عوامل تأثیرگذار در 

تسریع فروش محصول محسوب می شود. 
روش های بس��یار زیادی ب��رای موفقی��ت این نوع 
تبلیغات وج��ود دارد که از تکنیک ه��ای متفاوتی در 
آن اس��تفاده می ش��ود، اما با قدرت نفوذ ش��بکه های 
اجتماع��ی و پیدای��ش اف��راد تأثیرگ��ذار در آن با نام 
اینفلوئنس��ر یا اینستاگرامر، عمال ابزار جدیدی در این 
حوزه ایجاد ش��ده اس��ت تا بتوانیم به تبلیغات کالمی 

بپردازیم. 
اینفلوئنس��ر Influencer در لغ��ت ب��ه معن��ای 
تأثیرگذار اس��ت و در حوزه بازاریابی به معنای افرادی 
هس��تند که کالم آنها در بین جامعه هدف مشخصی 

)فالوورهایش( از قدرت نفوذ باالیی برخوردار است. 

با توجه به صحبتی که شد، به عنوان اولین نکته، در 
استفاده از اینفلوئنسر حتما به مخاطبان و فالوورهای 
وی دقت داش��ته باش��ید ک��ه فالوورهای آن��ان جزو 
مخاطب��ان کمپین بازاریابی یا کمپین تبلیغاتی ش��ما 

باشند. 
دومی��ن نکت��ه در هنگام اس��تفاده از اینفلوئنس��ر، 
توانای��ی و ق��درت نفوذ آن در بین هوادارانش اس��ت، 
یعنی تا چه حد بتواند ایجاد مشتریان بالقوه کند تا در 
این مرحله با یک نیاز س��نجی ساده بتوان این افراد را 

به مشتریان بالفعل تبدیل کرد. 
س��ومین نکت��ه قابلیت اینفلوئنس��ر در ایجاد ارزش 
افزوده برای برند اس��ت. یک اینفلوئنس��ر واقعی باید 
به طور طبیع��ی ایجاد ارزش افزوده ب��رای برند ایجاد 
کن��د، در غی��ر این صورت یک��ی از اصولی ترین نکات 
تبلیغات کالمی رعایت نش��ده است. زیرا اولین کاری 
ک��ه یک تبلیغ کنن��ده برند در تبلیغ��ات برند می کند 

ایجاد ی��ک ترغیب در مخاطب ب��رای خرید محصول 
است. 

اما هرچند استفاده از اینفلوئنسر در تبلیغات ایران با 
رش��د فزاینده ای روبه رو بوده است متأسفانه هیچ گونه 
آموزش یا تکنیک��ی در انتخاب آنها برای برندها مورد 

استفاده قرار نگرفته است. 
هیچ کس از یک اینفلوئنسر توقع ایجاد یک کمپین 
دیجیتال یا طراحی تبلیغ مؤثر را ندارد، ولی از برند و 
صاحبان برند توقع م��ی رود که حتما در کنار انتخاب 
اینفلوئنسر یک مشاور و طراح کمپین تبلیغاتی داشته 

باشند. 
حتما در نظر داشته باشید تخصص یک اینفلوئنسر 
در کسب هوادار اس��ت، ولی تخصص مشاور بازاریابی 
حفظ هویت و ش��أن برند و تبدیل باالی نرخ تبلیغات 

به فروش است. 
imarketor :منبع

آموزش استفاده از اینفلوئنسر مارکتینگ برای برند

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 874 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: توصیه نخست ما آن است که ابتدا 
فقط یک رستوران دیگر به مجموعه خودتان اضافه کنید 
و مکان این رس��توران نیز تا حد زیادی دور از شعبه اولیه 
باش��د. بعد از موفقیت در شعبه دوم به فکر افزایش تعداد 
شعب باشید. نکته دوم آنکه طیف مشتریان فعلی و وفادار 
خود را دقیقا بررسی کنید و با توجه به اطالعات به دست 
آمده و توصیه اول ما ،حدوده راه اندازی شعبه دوم را تعیین 
کنید. ضمن راه اندازی ش��عبه دوم، با نکات بسیار زیادی 

مواجه می ش��وید که پیش از این تجرب��ه نکرده اید. برای 
مثال ممکن است تاکنون همواره در رستوران خود حضور 
داشتید و به همه کارها نظارت می کردید، اما با وجود شعبه 
دوم مجبوری��د به افراد دیگر اعتماد کنی��د. انتخاب افراد 
جانشین بسیار حیاتی است. سعی کنید در افتتاح شعبه 
دوم، افراد عالقه مندی را به صورت ش��راکتی درگیر کنید 
و همان افراد را هم به عنوان مدیر انتخاب کنید. این افراد 
باید احساس کنند که رستوران متعلق به خودشان است و 
از جان و دل فعالیت کنند. بپذیرید که در رس��توران داری 
نمی ت��وان از راه دور مدیریت کرد. یک مش��تری ناراضی 

می تواند برند اولیه  شما را هم خدشه دار کند. بنابراین باید 
مدیران جدید هم عالقه مند باشند و هم شریک. شما فقط 
کافی است آموزه های خود و چارچوب و اصول اصلی را به 
آنها منتقل کنید. توصیه سوم اینکه فضای شعبه جدید را 
دقیقا همانند شعبه اول طراحی کنید. بگذارید برند شما 
با ویژگی های دیگر به غیر از نوع و طعم غذاهای شما نیز 
ش��ناخته شود. به طوری که در آینده اگر تعداد شعب شما 
زیاد شد و نام و تابلوی شما هم در باالی مغازه نصب نبود 
مشتریان به محض ورود بتوانند بفهمند که وارد شعبه ای 

از رستوران شما شده اند.

راه اندازی شعب رستوران 

پرس�ش: صاحب رس�تورانی بزرگ هس�تم و تصمیم دارم ش�عبات جدیدی را راه اندازی کنم. چه توصیه هایی برای من 
دارید؟ کلینیککسبوکار

 4 روش افزایش تمرکز
 برای زمانی که در خانه کار می کنید

ب��ا تنظیم برخی پارامترها، به��ره وری کار کردن در 
خانه می تواند بسیار باالتر از کار کردن در اداره باشد. 
اگر می خواهید کار بیش��تری انجام دهید، در خانه 
بمانید. بر اس��اس جدیدترین گزارش گالوپ )شرکت 
مش��اوره مدیریتی(، افرادی که س��ه تا چه��ار روز از 
هفت��ه را به ص��ورت از راه دور کار می کنند، بیش��تر 
درگیر و مش��غول کارشان هس��تند. دلیلش می تواند 
حواس پرتی های��ی مث��ل سیاس��ت های اداری، غیبت 
کردن های کنار آب س��ردکن یا بلن��د صحبت کردن  
همکاران باش��د. البت��ه زمان هایی هم که ش��ما خود 
را از ای��ن ارتباط ه��ا دور می کنی��د، چیزهای دیگری 
هم هس��تند که شما را وسوس��ه می کنند. تلویزیون، 
کاره��ای خانه و حتی هم خانه  ای های ش��ما می توانند 
روند انجام کارها را کند کنند و وقتی زمان کار و زمان 
شخصی با هم ادغام می شوند، بهره وری به یک چالش 
تبدیل می  شود. به گفته هولگر ریسینگر، معاون ارشد 
شرکت تولید کننده هدستJabra ، کار کردن از خانه 
می تواند موفقیت آمیز باش��د، در صورتی که سازمان ها 
و افراد به جای تعادل کار- زندگی، ادغام کار- زندگی 
را با آغوش باز بپذیرند. کارمندان به جای آنکه س��عی 
کنن��د میان کار و زندگی ش��خصی خود تعادل ایجاد 
کنند، باید کارش��ان را به گونه ای س��ازماندهی کنند 
تا به صورت یکپارچه ب��ا زمان تفریح و خانواده ادغام 
ش��ود. این امر موجب می ش��ود تا کارمن��دان بتوانند 
ضمن داش��تن راحتی بیش��تر، کار بیش��تری را انجام 

دهند و بهر وری بیشتری داشته باشند. 
با اس��تفاده از چهار ترفن��د زیر تمرکز کاری خود را 

در خانه حفظ کنید: 

۱- ریتم اولترادین خود را دنبال کنید
ریس��ینگر می گوی��د: الگوی مدور طبیع��ی بین دو 
نیمکره مغ��ز، ریتم اولترادین )کمت��ر از یک روز( نام 
دارد و هم��گام ش��دن با جری��ان آن می تواند به بهتر 
ش��دن تمرکز ش��ما کم��ک کند. اگر به م��دت 90 تا 
120 دقیقه تحت کنترل نیمکره سمت چپ مغز قرار 
بگیریم، ش��اهد افزایش بهره وری خواهیم بود. سپس 
به مدت 20 دقیقه تحت کنترل س��مت راس��ت قرار 
می گیریم و احساس نیاز ناگهانی به خمیازه کشیدن، 
خوردن و کش و ق��وس آمدن در ما به وجود می آید. 
ب��ا دنبال ک��ردن اوقاتی از روز که احس��اس می کنید 
تمرکز بیش��تری دارید و اوقاتی که احساس خستگی 
می کنید، ریتم خود را پیدا کنید. در طول چرخه های 
چ��پ - مغ��ز، وظایف مهم را انج��ام دهید و در طول 
چرخه های راس��ت - مغز، به فعالیت های مورد عالقه 
خود همچون خوان��دن کتاب، تمرین یوگا، یا خوردن 

خوراکی های مورد عالقه تان بپردازید. 
حواس پرتی ه��ا یا زمان بندی ه��ای اداری می توانند 
ش��ما را مجبور کنند ذهنیت خود را تغییر دهید، اما 
زمانی که در خانه هستید، این بستگی به شما دارد که 
هر وقت می خواهید برای مدت کوتاهی دس��ت از کار 
بکشید و کمی استراحت کنید. برای آرامش ذهن تان 
م��دت کوتاهی از کار فاصله بگیرید. درگیر ش��دن در 
کار بس��یار مهم اس��ت، اما این فاصله گرفتن می تواند 
کمک کند تا زمان ارزشمندتری را برای خود بسازید. 

۲- خواستار حریم خصوصی باشید
وقت��ی در خانه کار می کنی��د و دیگران دور و برتان 
هس��تند، فکر نکنید آنها می دانند که شما مشغولید و 
نی��از به تمرکز دارید. این موض��وع را به آنها یادآوری 
کنی��د. اگ��ر همس��ر و فرزندان تان به درس��تی درک 
کنند که ش��ما تحت فشار هس��تید و باید کارهای تان 
را انجام دهید، کمتر مزاحم ش��ما می شوند. همچنین 
می توانید از یک یادآوری زیرکانه تر همچون بستن در 
یا قرار دادن عالمت »مزاحم نشوید« روی میز کارتان 

استفاده کنید. 

۳- ساعت های کاری خود را تنظیم کنید
وقت��ی در اداره کار می کنی��د، به راحت��ی می توانید 
ببینید که همکاران چه موقع وارد و خارج می ش��وند، 
اما وقت��ی در خانه کار می کنید، احتم��اال باید برنامه 
زمان بندی شده خودتان را داشته باشید. اگر کارفرمای 
ش��ما اجازه می دهد روز کاری انعطاف پذیری داش��ته 
باش��ید و نیازی نیس��ت که در زمان خاصی آنالین یا 
در دسترس باش��ید، پس می توانید طبق برنامه ریزی 
خودت��ان کار کنید. س��ازمان هایی که سیاس��ت »کار 
ک��ردن از هر جایی« را به اجرا در می آورند، کارمندان 
را تش��ویق می کنن��د تا هر زمان ک��ه می خواهند کار 
کنند و همین باعث می شود بهره وری آنها باالتر برود. 

4- ذهنیت درستی داشته باشید
تمرکز در محل کار می تواند آس��ان تر باش��د، چون 
شما در فضایی قرار می گیرد که دائم به شما یادآوری 
می کن��د ک��ه س��ر کار هس��تید. وقت��ی در خانه کار 
می کنید، این جداس��ازی را نداری��د، بنابراین ممکن 
است به ابزاری تکیه کنید که ذهنیت درستی را برای 
ش��ما به وجود بیاورد. حتی اگر در م��کان آرامی کار 
می کنید، وسایلی مانند گوشی های صداگیر می توانند 
به تمرکز ش��ما کمک کنند. عالوه بر این، گوش دادن 
به موس��یقی  بدون کالم با یک ریت��م خوب می تواند 
در کاه��ش حواس پرتی مؤثر باش��د. پوش��یدن لباس  
مخصوص محل کار هنگامی که در منزل کار می کنید، 
موجب افزایش بهره وری ش��ما خواهد ش��د، چون به 

شما احساس تعهد، حضور و مشارکت می دهد. 

shabakeh-mag :منبع
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 5 فایده میکرو یادگیری
 برای کسب وکارها

میک��رو یادگی��ری )ُخ��رد آم��وزی(، آموزش ب��ر پایه 
واحده��ای یادگیری ُخ��رد که در زبان انگلیس��ی به آن 
مایک��رو لرنین��گ )Microlearning(  می گوین��د، با 
واحده��ای نس��بتا کوچ��ک و فعالیت ه��ای کوتاه مدت 
یادگی��ری س��ر و کار دارد. عموم��ا، اص��الح » میک��رو 
یادگی��ری «  به جنبه ه��ای کوچک ش��ده ای )میکرو( در 
زمینه یادگیری، تحصیل و آموزش اشاره دارد. به گزارش 
بازده، این اصط��الح غالبا در حوزه آموزش الکترونیک و 
رش��ته های مرتبط به آن و به ص��ورت یک جنبه الگویی 
جدی��د در زمین��ه فرآیندهای یادگی��ری در محیط های 

رسانه ای استفاده می شود. 
آموزش ب��ر پایه واحدهای یادگی��ری کوچک )میکرو 
یادگی��ری ی��ا خردآموزی( قالب��ی از یادگی��ری کوتاه و 
متمرکزی اس��ت که جهت رس��یدن به نتایج آموزش��ی 
خاصی طراحی می شود. این نوع آموزش که در قالب های 
رس��انه های قوی طراحی می ش��ود، روش شاگردمحوری 
 )Just in Time( است که آموزش به موقع و سر وقتی
را فراه��م م��ی آورد که ب��رای دس��تگاه های مختلف در 
دسترس است و به آسانی قابل دستیابی است، به سرعت 

به اتمام می رسد و توسط خود شاگرد اعمال می شود. 
۱- سریع و ارزان

به��ای خرد آموزی یا میکرو یادگی��ری به دلیل کوتاه 
ب��ودن مدت آم��وزش پایین ت��ر از آم��وزش الکترونیکی 
سنتی اس��ت. این نوع آموزش بسیار سریع تر از آموزش 

الکترونیکی سنتی ساخته می شود و گسترش می یابد. 
۲- چرخه توسعه کوتاه تر

به دلیل ط��ول دوره اجرا و قالب های معمول که برای 
توسعه خردآموزی یا میکرو یادگیری استفاده می شوند، 
ای��ن دارایی ه��ا دارای چرخه توس��عه بس��یار کوتاه تری 

هستند. 
۳- به آسانی قابل به روزرسانی

قالب های آموزش بر پای��ه واحدهای یادگیری خرد را 
می توان جهت ارتقای تأثیراتش به س��رعت به روز رسانی 

و اصالح کرد. 
4- کاربرد گسترده تر

قالب های طراحی خردآموزی یا میکرو یادگیری شامل 
قالب های رس��انه ای قوی هستند که به حفظ بهتر دانش 

منجر می شوند. 
5- تأثیر باالتر

آم��وزش ب��ر پای��ه واحده��ای یادگیری خ��رد برای 
بزرگس��االنی با مح��دوده توجه کوتاه تر ایده آل اس��ت و 

برای جوانان نیز بسیار جذابیت دارد. 
elearninginfographics :منبع

شبکه اجتماعی اشتراک ایده
نام استارت آپ: لیوکس

LiooX. com :وب سایت
سال تأسیس: 1۳9۴

موضوع: شبکه اجتماعی اشتراک ایده
توضیح بیشتر: 

لیوکس ش��بکه اجتماعی هوشمندی است متمرکز بر 
غنای محتوا و خالقیت اعضا از طریق تولید قوی و سریع 

ایده با استفاده از تصاویر و شخصی سازی آن.
 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تصویر امروز
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