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نیم نگاهی به بازار مسکن در سال آینده

پیش نمایش مسکن ۹۷
فرصت امروز: قیمت مس��کن در چند ماه گذش��ته، رشد داش��ته و دولت دوازدهم مدعی است که مسکن در 
حال خروج از رکود است، اما در مقابل اقتصاددانان معتقدند رکود مسکن کماکان پابرجاست و این افزایش قیمت 
به معنی رونق نیس��ت. اما نکته ای که مس��لم است، آن است که قیمت مس��کن در پایتخت رشد داشته، چنانچه 
در تازه ترین گزارش بلومبرگ درباره قیمت مس��کن در تهران نیز به آن پرداخته ش��ده اس��ت.  بر اساس گزارش 
بلومبرگ، خریدن خانه با هر قیمتی در تهران س��خت اس��ت و به گفته یک بنگاه امالک تا دو س��ه ماه گذش��ته، 
فروش��ندگان در تعقیب خریداران بودند، اما حاال وضعیت برعکس ش��ده است. او گفته سرانجام توانسته بود یک 
خریدار برای یک خانه و باغ در مرکز شهر پیدا کند. قیمت ها هم توافق شده و قرارداد نیز آماده بود، اما فروشنده 
به یکباره تلفنش را جواب نداد. زمانی هم که جواب داد، قیمت هر متر خانه را به 23 میلیون و 500 هزار تومان 

افزایش داد. خریدار هم موافقت کرد، اما این پایان ماجرا نبود و او متری 25 میلیون تومان درخواست کرد...

مجلس شورای اسالمی بار دیگر به وزیر کار اعتماد کرد

وزیر کار، سرکار ماند
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20 شهر مهاجرپذیر کشور کدام شهرها هستند؟ 

تهران، مهاجرپذیرترین و مهاجرفرست ترین شهر ایران

راهنمای کامل آغاز کسب وکار
باورهای رایج نادرست در مورد افزایش بهره وری

14 ایده سودآور کسب وکار در صنعت عکاسی
داده کاوی در بازاریابی

راهنمای کامل طراحی تقویم محتوا برای شبکه های اجتماعی
روش های جدید و کاربردی تبلیغات دیجیتال

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ماسک از سختی های راه اسپیس اکس 
و تسال برای موفقیت می گوید

ایمان ولی پور
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درحالی که تصور می شـد با تثبیت شدن نرخ سود سپرده به 
زودی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سـود تسـهیالت اقدام 

کند، اما گویا این سیاسـت بـه تأخیر افتاده و دلیل 
آن به ماجرای دالر و حاشیه های اخیر بازار ارز...

 کاهش سود تسهیالت
معطل »دالر« شد

یادداشت
3دستاورد اقتصادی دولت 
که با افزایش جهشی قیمت 

ارز از دست رفت

ک��ه  اس��ت  ای��ن  واقعی��ت 
موضوع��ات ارزی و پول��ی ب��ا 
ممنوعی��ت و ب��ا ج��و امنیتی 
نمی شود،  حل  مشکالت ش��ان 
ممکن است در یک مدت کوتاه 
التهابات بازار فروکش کند، ولی 
در اصل این یک تقاضایی است 
که پنهان می شود و باز مجددا 
به محض اینکه ش��رایط فراهم 
ش��ود ای��ن تقاضاه��ای پنهان 

آشکار می شوند. 
تمام  مرکزی  بانک  متأسفانه 
تصمیمات��ی را ک��ه درخصوص 
مدیری��ت ارز طی چهار س��ال 
دولت یازده��م اتخاذ کرد و به 
خوبی توانست بازار را مدیریت 
کن��د و ثبات نس��بی را به بازار 
برگرداند و آرامش را به جامعه 
القا کند، از دست داد زیرا یک 
بخ��ش اصل��ی را نادیده گرفت 
ک��ه آن ه��م افزایش ن��رخ ارز 
متناس��ب ب��ا تورم ب��ه صورت 
مستمر و نامحسوس بود. نکته 
با وجود هشدارهای  مهمی که 
مکرر کارشناسان آن را رعایت 
نک��رد این ب��ود که فن��ر ارز را 

پایی��ن نگ��ه داش��ت؛ 
3اتفاقی که باعث شد...

محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون 

صادرات ایران

آخری��ن نشس��ت خب��ری س��خنگوی دولت با 
رس��انه ها در سال ٩٦ بیش��تر تحت الشعاع برنامه 
س��ه گانه مجلس برای اس��تیضاح وزرا بود و کمی 
آن س��وتر از جایی که محمدباق��ر نوبخت در جمع 
خبرنگاران، آخرین نشست هفتگی امسال خود را 
برگزار می کرد، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در صحن بهارستان در حال استیضاح بود. 
هرچند استیضاح ربیعی در نهایت با پایانی خوش 
در مجلس هم��راه بود و نمایندگان ب��ا ۱2٦ رأی 
موافق، ۱2۴ رأی مخالف، 2 رأی ممتنع و یک رأی 
باطله از مجموع 253 رأی با طرح اس��تیضاح وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند. 
با این همه هنوز استیضاح عباس آخوندی، وزیر 
راه و شهرس��ازی و محم��ود حجت��ی، وزیر جهاد 
کش��اورزی در دس��تور کار مجلس است و دو پرده 
دیگر این ماجرا در آخرین روزهای سال ٩٦ کماکان 

باقی است. 
این در حالی اس��ت که مجلس دهم با همین 
ترکیب نمایندگان کنونی، در چهار س��ال دولت 
یازده��م به این س��ه وزیر رأی اعتم��اد داده بود 
و مهم ت��ر از آن، ش��ش ماه پیش نیز در آس��تانه 
تش��کیل دولت دوازدهم دوباره ب��ه آنان اعتماد 
کرده بود. همین مسئله و مدت زمان اندک شش 
ماه��ه از آن هن��گام تاکنون، دس��تمایه ای برای 
انتقاد به مجلس از سوی منتقدان شده و آنها این 
استیضاح را سیاسی قلمداد می کنند؛ نکته ای که 
محمدباقر نوبخت نیز دیروز در آخرین نشس��ت 
هفتگی خود با رسانه ها به آن اشاره کرد و گفت: 
»می خواهی��م بدانی��م که در این ش��ش ماه چه 

ارزیابی از عملکرد آنان شده است.«
البته ای��ن عدم همراهی مجل��س با دولت در 
ای��ن روزه��ا چندان ش��گفت آور نیس��ت و چند 
هفت��ه پیش نی��ز کلیات الیحه بودج��ه دولت از 
س��وی نمایندگان در صح��ن علنی مجلس برای 
نخس��تین بار پس از انقالب رد شد، اما سخنگوی 
دولت در آخرین نشس��ت خبری خود با اصحاب 
رسانه در سال ٩٦، اس��تیضاح سه وزیر دولت را 
به نفع کشور ندانس��ت و گفت: اگرچه استیضاح 
حق قانونی مجلس اس��ت، اما در حال حاضر این 
مس��ئله به نفع کشور نیس��ت و دولت از هر سه 

وزیر خود حمایت می کند. 
نوبخت ادامه داد: اقدام مجلس برای اس��تیضاح 
س��ه وزیر کابینه بی س��ابقه اس��ت. می گویند وزرا 
عذرخواهی کنند تا اس��تیضاح نشود. آقای حجتی 
بای��د از چه چی��ز عذرخواهی کند. اگر مش��کالت 

جوی و کم آبی وجود دارد وزیر جهاد کشاورزی باید 
عذرخواهی کند. هر س��ه وزی��ر در کار خود خبره 
هستند. شهادت می دهم این سه وزیر چقدر برای 
پیشبرد اهداف وزارتخانه خود پیگیر هستند. تسلط 
به مس��ائل ریلی و هوای��ی در حوزه تخصص آقای 
آخوندی است. از ایشان انتقاد می کردند که چرا به 

دنبال نوسازی ناوگان هوایی هستی. 
نوبخت اضافه کرد: می خواهیم بدانیم که در این 
ش��ش ماه چه ارزیابی از عملکرد آنان ش��ده است. 
امیدواری��م وجدان عمومی مجل��س تقوا را مدنظر 
قرار دهد. این س��ه وزارتخان��ه که می توان گفت از 
لحاظ بزرگی ش��ش وزارتخانه هس��تند از اهمیت 
زیادی برخوردار هستند و دولت از سه وزیر حمایت 

می کند. 
او در عی��ن حال گف��ت: عنوان می ش��د دولت 
خ��ودش به دنب��ال برکن��اری برخی وزرا اس��ت، 

درحالی که این مسئله صحت ندارد. 
س��خنگوی دولت در ادامه ضمن تأکید بر حفظ 
انسجام کش��ور گفت: شرایط کش��ور در منطقه و 
بین الملل شرایط ویژه ای است. با کوچک ترین اتفاق 
عده ای به طمع می افتند که کار ایران تمام اس��ت 
در این شرایط باید انسجام داشته باشیم. کمااینکه 
با اتفاقاتی که در دی ماه در کش��ور افتاد همچنان 
دشمنان امیدوارند و باید تالش شود تا امید بیهوده 

آنان ناامید شود. 
وی ادامه داد: اگر فکر کنیم فقط تقویت نظامی 
باعث قدرت کش��ور می شود درست نیست اگرچه 
اهمی��ت زی��ادی دارد، ولی تنها مولفه نیس��ت و 
انس��جام مل��ی و مباحث اقتصادی ه��م از اهمیت 

زیادی برخوردارند. 
او درب��اره عدم حضور رئیس جمهور در جلس��ه 
اس��تیضاح و همچنین جلس��ات مجمع تشخیص 
مصلحت، گفت: در زمینه اس��تیضاح تقسیم کاری 
انجام شده و معاون اول به مجلس می رود که پیام 
رئیس جمه��ور را ب��ه مجلس ب��رای رأی مجدد به 
وزرا بیان ک��رده و امیدوارم نمایندگان به این پیام 
اهمیت دهند. درباره عدم حضور رئیس جمهور در 
جلسه مجمع تشخیص مصلحت، تنوع تحلیل های 
مختلفی وجود داشت، اما بهترین کسی که می تواند 
این ابهام را برطرف کند خود رئیس جمهور اس��ت. 
من سخنگوی رئیس جمهور نیستم بلکه سخنگوی 

دولتم. 
اعتبار طرح های عمرانی امسال، ۷9درصد 

رشد یافت
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، نوبخت 
درخصوص آخرین وضعیت پرداخت های تسهیالتی 
به واحدهای تولیدی گفت: براس��اس گزارش نظام 

بانکی و وزارت صنعت تا 2۱ اسفند امسال مجموعا 
۱٧ ه��زار و ۴٧۴ میلی��ارد توم��ان ب��ه 2٦ هزار و 
٦٧٨بنگاه پرداخت ش��ده است. بخش دیگری نیز 
از طرف دولت به طرح های عمرانی کمک شده که 
بالغ بر 33 هزار و ۴5۴ هزار میلیارد تومان تا تاریخ 
۱0اسفندماه امسال است که در مقایسه با ۱٨ هزار 
و ٦۴3 میلیارد تومان مدت زمان مشابه که در سال 
گذشته پرداخت شده بود، رشد ٧٩درصدی داشته 

است. 
کسری بودجه نداریم

نوبخ��ت ادامه داد: به درس��تی باید ذهن جامعه 
روشن ش��ود؛ چراکه برخی از رس��انه ها از کسری 
بودجه سخن می گویند. وی با اشاره به اینکه همه 
منابع پیش بینی ش��ده در بودجه ٩٦ محقق نشد، 
گفت: با این وج��ود به دلیل اینکه مصارف کنترل 

شد کسری بودجه نداریم. 
پرداخت حقوق اس��فندماه برای همه دستگاه ها 

انجام شد
س��خنگوی دولت درخص��وص پرداخت حقوق 
کارکن��ان دولت، اظهار داش��ت: براس��اس گزارش 
اعالم شده از خزانه، پرداخت حقوق همه دستگاه ها 
انجام شده و به حساب فردفرد کارکنان واریز شده 
اس��ت. خزانه چک حقوق ها را ب��ه بانک مرکزی و 
بانک مرکزی به حساب دستگاه ها واریز کرده است، 
اگر دس��تگاهی دریافتی نداش��ته است به سازمان 
برنامه و بودجه اعالم کند. از نظر ما همه تخصیص 

حقوق ها داده شده است. 
 جزییات رشد اقتصادی کشور

در 9 ماهه امسال
نوبخت در بخش دیگری از صحبت های خود به 
رشد اقتصادی ٩ ماهه امس��ال اشاره کرد و گفت: 
رشد ٩ماهه اقتصادی امس��ال با نفت ۴.۴درصد و 
بدون نفت ۴.٧درصد بوده است. رشد سرمایه گذاری 
امسال برای چهارمین فصل مثبت و 3.٩درصد بوده 
است. وی درخصوص جزییات این رشد گفت: رشد 
بخش کش��اورزی در ٩ ماه یک درصد، در صنعت 

3.۱درصد و در خدمات ٧درصد بوده است. 
 ثبت حقوق و مزایای مسئوالن

الیحه دولت بود
او همچنین به سخنان اخیر احمد توکلی مبنی 
بر تهدید دولت نس��بت به دادن فراخوان به مردم 
برای حضور در خیابان  و برگزاری تجمع اعتراضی 
در واکنش به عدم ثبت حقوق و مزایای مسئوالن 
عکس العمل نش��ان داد و خاطرنش��ان کرد: آقای 
توکلی، فرد فهیمی اس��ت و حتم��ا می داند ثبت 
حقوق و مزایای مس��ئوالن، الیح��ه دولت بود که 

سامانه آن در حال تهیه است. 

محمدباقر نوبخت در آخرین نشست خبری سال چه گفت؟ 

سخنگوی رئیس جمهور نیستم، بلکه سخنگوی دولت هستم



قیم��ت  امـروز:  فرصـت 
مس��کن در چند ماه گذش��ته، 
رش��د داش��ته و دولت دوازدهم 
مدعی اس��ت ک��ه مس��کن در 
ح��ال خروج از رکود اس��ت، اما 
معتقدند  اقتصاددانان  مقابل  در 
رکود مسکن کماکان پابرجاست 
و این افزای��ش قیمت به معنی 
رون��ق نیس��ت. اما نکت��ه ای که 
مسلم است، آن است که قیمت 
مسکن در پایتخت رشد داشته، 
چنانچ��ه در تازه تری��ن گزارش 
بلومبرگ درباره قیمت مس��کن 
در ته��ران نیز ب��ه آن پرداخته 

شده است. 
بلومبرگ،  بر اس��اس گزارش 
خری��دن خانه با ه��ر قیمتی در 
تهران س��خت اس��ت و به گفته 
ی��ک بنگاه ام��الک تا دو س��ه 
فروش��ندگان در  ماه گذش��ته، 
تعقیب خریداران بودند، اما حاال 
وضعیت برعکس ش��ده است. او 
گفته سرانجام توانسته بود یک 
خریدار برای یک خانه و باغ در 
مرکز ش��هر پیدا کند. قیمت ها 
هم توافق ش��ده و ق��رارداد نیز 
آماده بود، اما فروشنده به یکباره 
تلفن��ش را جواب ن��داد. زمانی 
هم ک��ه ج��واب داد، قیمت هر 
متر خان��ه را ب��ه 23 میلیون و 
500 هزار توم��ان افزایش داد. 
خری��دار هم موافقت ک��رد، اما 
این پایان ماجرا نبود و او متری 
درخواس��ت  تومان  میلیون   25
کرد. به گفت��ه این رئیس بنگاه 
معامالت ملکی، او امسال شش 
قرارداد مش��ابه دیگر نیز داشته، 
ام��ا هی��چ ک��دام به س��رانجام 

نرسیده است. 
بلومب��رگ ب��ه نق��ل از پرهام 
گوه��ری، یک��ی از بنیانگذاران 
Frontier Partners شرکت 

مش��اوره ای  ش��رکت  ی��ک 
چندملیت��ی  کس��ب وکار 
به طور کلی  ایرانی ها  می نویسد: 
پول نق��د نگه نمی دارن��د. آنها 

دارایی هایی مثل ماشین، طال و 
نوسانات  ملک می خرند، چراکه 
داخل��ی و خارج��ی ب��ه معنی 

سقوط ارزش ریال است. 
درحالی ک��ه نرخ رس��می ارز 
3٧۴۴0 ری��ال اس��ت، اما نرخ 
ب��ازار رقم��ی دیگ��ر را نش��ان 
می دهد. چند دفت��ر مبادله ارز 
بس��ته و بعض��ی معامله گ��ران 
متهم به تحریک بازار ش��ده اند. 
بانک مرکزی هم در تالش برای 
جذب س��پرده و توقف س��قوط 
ارزش ریال اس��ت و سپرده های 
بلندم��دت 20 درصدی را مجاز 

اعالم کرده است. 
در ادامه گزارش آمده آخرین 
باری که تهران ش��اهد افزایش 
قیم��ت مس��کن ب��ود، در نیمه 
اول س��ال 20۱3 بود. آن زمان 
ت��ورم تقریباً ۴0 درص��د بود و 
ریال هم یک س��وم ارزش خود 
را در براب��ر دالر از دس��ت داده 
بود. قرار بود با توافق هسته ای، 
اقتصاد ای��ران بهبود پیدا کند و 
صادرات نفت هم با رشد همراه 
باشد. اما سرمایه گذاران خارجی 
همچنان درگیر موافقت نامه های 
ترام��پ  هس��تند.  بین الملل��ی 
ه��م بر این وضعی��ت دامن زده 
اس��ت. ایران چش��م انداز جذب 
50میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
ام��ا  دارد،  س��االنه  خارج��ی 
 طی چهار س��ال گذش��ته تنها

25 میلیارد دالر دریافت کرده است. 
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قیمت مسکن س��رانجام پس 
از چهار س��ال در یازدهمین ماه 
امسال 0.٧ درصد باالتر از تورم 
عمومی قرار گرفت و پیش بینی 
کارشناس��ان ای��ن اس��ت که با 
وجود افت معامالت در زمستان 
نس��بت به پاییز ک��ه از التهاب 
بازار ارز نش��أت گرفته بود، بازار 
مس��کن در س��ال آین��ده روند 
مثب��ت خود را ادامه دهد و 2 تا 
5 درصد باالتر از نرخ تورم قرار 

گیرد. به گزارش ایس��نا، تا روز 
۱٩ اسفندماه ٦۱5٨ مورد خرید 
و فروش مس��کن در شهر تهران 
انجام ش��ده که نش��ان می دهد 
بازار مسکن در آخرین ماه سال 
۱3٩٦ تحت تأثیر التهابات بازار 
ارز دچار کاهش نسبی معامالت 

شده است. 
نیمه دوم س��ال ۱3٩٦ برای 
بازار مس��کن با افزایش سرعت 
رش��د معام��الت و نی��ز قیمت 
مسکن همراه بود که در آذرماه 
با رش��د 50 درصدی معامالت 
ب��ه اوج خود رس��ید. قیمت نیز 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱5 درصد افزای��ش یافت. البته 
در ماه های دی و بهمن ش��اهد 
معامالت  رش��د  کاهش سرعت 
بودی��م اما قیم��ت همچنان به 

روند صعودی خود ادامه داد. 
در دی م��اه معامالت ۱3.5 و 
قیم��ت ۱٦.٧ درصد نس��بت به 
ماه مشابه س��ال قبل باال رفت. 
در بهمن م��اه اما تورم انتظاری 
اث��ر خ��ود را در ب��ازار مس��کن 
گذاش��ت و قیم��ت 22 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد نش��ان داد. معامالت نیز با 
همان شیب قبلی افزایش همراه 
ب��ود و رش��د ۱٧.٧درصدی به 

ثبت رسید. 
ام��ا در اس��فندماه ب��ه نظ��ر 
متفاوت  اندکی  شرایط  می رسد 
ش��ده اس��ت. التهاب بازار ارز و 
رس��یدن قیمت دالر از محدوده 
3٨00 به ۴٨00 تومان ش��اهد 
کوچ س��رمایه های سوداگرانه از 
بازار مسکن به س��مت بازار ارز 
را به همراه داش��ت و به همین 
اس��فندماه  دلی��ل معامالت در 
افت ک��رد. گزارش های میدانی 
ام��الک  مش��اوران  س��طح  از 
ش��هر تهران نیز این مس��ئله را 
تأیی��د می کن��د ام��ا پیش بینی 
کارشناس��ان این اس��ت که اثر 
تورم��ی ب��ازار ارز در بلندمدت، 

خود را در بخش مس��کن نشان 
می دهد. 

همچنی��ن تح��والت احتمالی 
بازار پول از جمله افزایش س��ود 
سپرده های بانکی با بر جا گذاشتن 
اث��ر دوگان��ه در بازار مس��کن در 
کوتاه م��دت منجر ب��ه مهاجرت 
برخی س��رمایه ها از بازار مسکن 
به بازار پول شده اما در بلندمدت 
از طریق افزایش تمام شده پول، 
سطح دسترس��ی سرمایه گذاران، 
س��ازندگان و خریداران مس��کن 
به تس��هیالت بانک��ی را کاهش 
می ده��د. ب��رآورد عل��ی چگنی، 
مدیرعام��ل دفت��ر برنامه ری��زی 
و اقتص��اد مس��کن وزارت راه و 
شهرسازی نشان می دهد در سال 
آین��ده نرخ تورم بخش مس��کن 
چه��ار تا پنج درصد باالتر از تورم 

عمومی باشد. 
پرش قیمتی در س��ال آینده 
ب��ا توجه ب��ه 2.٦ میلیون واحد 
خال��ی و 2.۱ میلی��ون واح��د 
غیرمتحمل  گذاره ای  نیمه خالی 
در بازار مس��کن است که اغلب 
کارشناس��ان ب��ر آن اش��تراک 
نظر دارن��د. با ای��ن وجود طی 
پنج س��ال اخیر تولید مس��کن 
داشته  افت محسوس��ی  جدید، 
و بازار از طریق واحدهای خالی 
بنابراین  اس��ت.  تغذی��ه ش��ده 
پیش بینی می شود سال آینده با 
کمبوده��ای تدریجی واحدهای 
کوچک متراژ مواجه باش��یم که 
می تواند تابلوی س��رمایه گذاری 

برای مسکن ٩٧ باشد. 
حس��ین عبده تبریزی، مشاور 
وزیر راه و شهرس��ازی می گوید: 
پ��رش بی��ش از 20 درص��دی 
قیم��ت در بهم��ن م��اه ناش��ی 
از ت��داوم رکود طی س��ال های 
متوال��ی، رش��د منف��ی قیمت 
واقعی مس��کن، ت��ورم انتظاری 
و کاهش رفتارهای س��فته بازانه 
بوده است، لذا این پرش قیمتی 
برای س��ال آینده قاب��ل تداوم 

نیس��ت؛ هرچن��د در صورت��ی 
ساختمانی  س��رمایه گذاران  که 
نس��بت ب��ه اولویت بخش��ی به 
الگ��وی کوچک س��ازی در بازار 
مس��کن و پاس��خ ب��ه تقاضای 
غال��ب در ای��ن ب��ازار در حجم 
مناس��ب اق��دام نکنن��د، ب��ازار 
مسکن از این ناحیه آسیب پذیر 
خواهد ش��د. این درحالی است 
که هنوز ه��م در ب��ازار امالک 
تجاری و مس��کن لوکس حباب 
در  وی  دارد.  وج��ود  قیمت��ی 
عین ح��ال بازار اجاره مس��کن 
را به عن��وان ی��ک فرصت جدید 
برای س��رمایه گذاران به واسطه 
اج��اره داری  ب��ازار  راه ان��دازی 

حرفه ای مورد تأکید قرار داد. 
ب��ا اینک��ه قیمت مس��کن در 
آبان ماه رش��د قابل مالحظه ای را 
نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 
تجربه کرد، اما مولفه اثرگذار که 
می توان��د نش��ان دهنده وضعیت 
ب��ازار مس��کن باش��د، اخت��الف 
تورم ۱۱ماه��ه این بخش با تورم 
عمومی است. در ۱۱ ماهه امسال 
آمارها حاکی از آن است که پس 
از حدود چهار سال تورم مسکن از 
نرخ تورم عمومی پیشی گرفته و 

0.٧درصد باالتر قرار دارد. 
با این وجود رئی��س اتحادیه 
مش��اوران امالک، شوک قیمتی 
در س��ال آین��ده را غیرمحتمل 
می داند. مصطفی قلی خس��روی 
معتقد است که با فروکش کردن 
التهاب��ات دالر س��رمایه ها وارد 
بخش مس��کن می شود. درست 
اس��ت که جهش قیمت دالر در 
ماه های پایانی س��ال به کاهش 
معام��الت مس��کن منجر ش��د 
ک��ه ناش��ی از کاه��ش تقاضای 
سوداگری اس��ت اما با توجه به 
اینکه بخ��ش تولی��د و صنعت 
ارزش افزوده چندانی در کشور 
ن��دارد، در بلندم��دت مج��ددا 
س��رمایه وارد بخ��ش مس��کن 

می شود. 

نیم نگاهی به بازار مسکن در سال آینده
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هواپیمایی کشوری  س��ازمان 
در  ایرالین ه��ا  عملک��رد  آم��ار 
در   ۱3٩٦ س��ال  بهمن م��اه 
فرودگاه مهرآباد تهران را اعالم 
کرد.  به گزارش ایسنا، براساس 
هواپیمایی  آمارها ش��رکت  این 
کارون ک��ه ب��رای نخس��تین بار 
آمار عملکردش از سوی سازمان 
هواپیمایی کش��وری رسماً ثبت 
ش��ده، بیش��ترین تأخی��ر را در 

طول یک ماه داشته است. 
ای��ن ش��رکت هواپیمایی در 
بهمن ماه ۱٧٩ پرواز داش��ته که 
از ای��ن تعداد ۱2۴ پرواز معادل 

٦٩ درصد با تأخیر همراه بودند 
تا این ایرالین بیش��ترین درصد 
تأخی��ر را در قی��اس ب��ا دیگر 

شرکت ها داشته باشد. 
پس از آن شرکت هواپیمایی 
زاگ��رس ب��ا انج��ام ۴20 پرواز 
معادل ٦۱درصد از کل عملکرد 
دومی��ن ایرالی��ن پرتأخیر بوده 
ش��رکت های  آن  از  پ��س  و 
با  ایران ایر و قشم ایر  هواپیمایی 
5٩، آتاای��ر با 5٨ و کاس��پین با 

55 درصد قرار داشتند. 
نکت��ه قابل توجه این اس��ت 
که ش��رکت هواپیمایی آسمان 

که در ماه های گذش��ته معموالً 
پروازی  تأخیرهای  صدرنش��ین 
بوده، این م��اه با بهبود عملکرد 
خ��ود از ص��ف ایرالین ه��ای با 
درص��د تأخیر باال خارج ش��ده 
اس��ت.  از نظر تعداد پروازهای 
اما همچنان شرکت  انجام شده 
بیش��ترین  آس��مان  هواپیمایی 
فعالیت را داش��ته و ماه گذشته 
٩٨3 پرواز را در فرودگاه مهرآباد 
به ثبت رسانده است. پس از آن 
ایران ایر،  سه شرکت هواپیمایی 
زاگ��رس و ماهان ب��ا فاصله ای 
بع��دی  رتبه ه��ای  در  ان��دک 

فعال تری��ن ایرالین ها قرار دارند 
و پس از آن نیز آتاایر، کیش ایر 

و قشم ایر قرار دارند. 
ب��ا  ایرالین ه��ای  بی��ن  در 
کمتری��ن می��زان فعالی��ت نیز 
شرکت هواپیمایی معراج با 55 

پرواز قرار گرفته است. 
پروازه��ای  تع��داد  نظ��ر  از 
به موق��ع، ش��رکت هواپیمای��ی 
آس��مان با ۴52 پ��رواز بهترین 
عملکرد را داش��ته و پس از آن 
ایران ایر،  ش��رکت های ماه��ان، 

زاگرس و کیش ایر قرار دارند. 
ب��ا توجه ب��ه گس��ترده  بودن 

فعالیت ه��ای ش��رکت آس��مان 
ای��ن ش��رکت از نظ��ر تع��داد 
پروازهای تأخیردار نیز در صدر 
جدول قرار داش��ته و پس از آن 
ش��رکت های زاگرس، ایران ایر و 
ماهان قرار دارند. شرکت معراج 
با ۱٦ پرواز تأخیردار که معادل 
2٩درص��د از کل عملی��ات این 
شرکت است، بهترین ایرالین از 
نظر تأخیر پ��روازی بوده و پس 
از آن شرکت های س��اها، ایران 
ایرتور و ماه��ان کمترین میزان 
تأخیره��ای پ��روازی را به خود 

اختصاص داده اند. 

آمار تأخیرهای پروازی بهمن ماه امسال اعالم شد

ایرالین جدید کارون رکورددار تأخیرهای پروازی

گزارش2

اقتصادجهان

سازمان تجارت جهانی داد
خطر افزایش انتقام تجاری

فرصت امروز: با تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا برای اعمال تعرف��ه 25درصدی بر واردات فوالد 
و تعرف��ه ۱0 درص��دی ب��ر واردات آلومینی��وم، جنگ 
تجاری دوباره در ادبیات جهان مطرح شد، چنانچه این 
تصمیم ترامپ با واکنش اتحادی��ه اروپا و چین مواجه 
شد و حاال آن طور که س��ازمان تجارت جهانی هشدار 
داده، جن��گ تعرفه ای رئیس جمهور آمریکا خطر انتقام 
تج��اری را افزای��ش داده و ممکن اس��ت به پیامدهای 
پیش بینی نش��ده ای منجر ش��ود.  روبرتو آزودو، مدیر 
کل س��ازمان تج��ارت جهانی، پس از دیدار با میش��ل 
تمر، رئیس جمهور برزیل به خبرنگاران گفت: زمانی که 
کشورها به تالفی های دوجانبه روی می آورند، زمان آغاز 
تالفی ه��ای تجاری را می بینید، اما معلوم نیس��ت چه 
زمان��ی به پایان می رس��ند.  آزودو گفت: فرآیند تالفی 
ممکن اس��ت در حال حاضر جنگ ه��ای تجاری را به 
راه بیندازد که به نفع هیچ  کس نیس��ت. وی خواستار 
این ش��د که به جای اقدامات دوجانبه متعدد، رویکرد 
چندجانبه  در تجارت دنبال شود.  این درحالی است که 
ترامپ گفته است کانادا و مکزیک از این تعرفه ها معاف 
خواهند شد. آمریکا به منظور بازبینی توافق تجارت آزاد 
آمریکای ش��مالی در یک مذاک��رات طوالنی با کانادا و 
مکزیک قرار دارد.  همچنین برزیل اعالم کرده به دنبال 
معافیت از تعرفه های جدیدی است که از سوی آمریکا 
وضع شده است. آزودو در این باره گفت: برزیل در حال 
بررسی گزینه هایی برای واکنش به تعرفه هاست. برزیل 
که دومین تأمین  کننده فوالد آمریکا پس از کانادا است، 
خواستار گفت وگو برای رسیدن به تفاهم با آمریکا بوده 
و با سایر کشورها در تماس است تا از تدابیری که آنها 
در نظر دارند مطلع ش��وند.  مدیرکل س��ازمان تجارت 
جهانی گفت: نمی داند آیا برزیل به مکانیزم حل اختالف 
این سازمان متوسل خواهد شد یا خیر، اما برزیل چنین 
اقدامی را منتفی نکرده است. بر اساس گزارش رویترز، 
وزیر دارایی برزیل دو روز قبل گفت: دولت هنوز درباره 
چگونگی واکنش به این تعرفه ها تصمیمی نگرفته و الزم 

است ببیند آمریکا در مذاکرات دقیقا چه می خواهد. 
4۷0 میلیارد دالر، حجم خسارت تعرفه های 

آمریکا بر اقتصاد جهان
برآوردهایی که چین منتشر کرده است نشان می دهد 
خس��ارت تعرفه ه��ای آمریکا بر اقتصاد جهان تا س��ال 
2020 میالدی نزدیک به ۴٧0 میلیارد دالر خواهد بود. 
ب��ه گزارش ایرنا از تارنمای ای س��ی چین، یک مقام 
کنگ��ره ملی خل��ق چین خطاب به آمری��کا گفت این 
کشور خواستار جنگ تجاری دو طرف نیست اما هشدار 
داد واش��نگتن باید روش خ��ود را تغییر دهد.  »جانگ 
یه س��ویی« س��خنگوی اجالس س��االنه کنگره چین 
در نشس��ت مطبوعاتی در حاش��یه اج��الس در جمع 
خبرن��گاران داخلی و خارجی این مطل��ب را در حالی 
عنوان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته 
است از جنگ تجاری استقبال می کند.  ترامپ در یکی 
از توئیت های خود بدون اشاره به نام چین خاطر نشان 
کرده بود کش��وری در برابر آمری��کا ۱00 میلیارد دالر 
مازاد تجاری دارد اگ��ر آنها نخواهند تجارت کنند این 
برای آمریکا بد نیس��ت. در یک جنگ تجاری پیروزی 
برای آمریکا آس��ان است.  س��خنگوی اجالس ساالنه 
کنگره چین گفت: منافع مشترک ما با آمریکا به مراتب 
بیش از اختالفات دو کشور است و در این شرایط بهتر 
است دو کش��ور برای پیشبرد روابط در مسیری سالم، 
راه همکاری را دنبال کنند.  بس��یاری از ناظران بر این 
باورند که چین دارای بیش��ترین اختالفات با آمریکا در 
میان بس��یاری از کشورهای جهان اس��ت و از مسئله 
تایوان گرفته تا ارزش یوان پول واحد این کشور، مسئله 
کره شمالی، موضوع حضور نظامی آمریکا در دریاهای 
جنوبی و شرقی و مسائل تجاری با این کشور در مناقشه 
است.  وی که س��فیر سابق چین در آمریکا بوده است 
با اشاره به افزایش تعرفه آمریکا روی فوالد و آلومینیوم 
گفت: ما نمی خواهیم وارد یک جنگ تجاری با آمریکا 
شویم اما اگر این کشور به منافع پکن لطمه بزند چین 
سکوت نخواهد کرد.  وی تصریح کرد: طبیعی است به 
دلیل بزرگی و وسیع بودن ارتباطات تجاری دو کشور، 
اختالفات نیز زیاد باشد اما نباید اجازه داد مناقشات دو 

طرف را به سمت رویارویی ببرد. 
خط و نشان کره جنوبی علیه تعرفه های جدید 

دولت آمریکا
همچنین به گفته وزیر ام��ور مالی کره جنوبی، این 
کشور از »تمامی روش های ممکن« برای پاسخ دادن به 
اعمال تعرفه های جدید بر واردات فوالد و آلومینیوم از 
سوی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استفاده 
خواه��د کرد.  به گزارش رویترز، هفته گذش��ته دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود را در خصوص 
اعمال تعرفه های 25 و ۱0 درصدی روی واردات فوالد 
و آلومینیوم برای اجرا ابالغ کرد و همزمان کش��ورهای 
کانادا و مکزیک را به طور موقت از پرداخت این تعرفه ها 
مع��اف کرد. همچنی��ن، وی با عقب نش��ینی از مواضع 
گذشته خود در خصوص اینکه هیچ کشوری نمی تواند از 
پرداخت این تعرفه ها معاف شود گفت راه برای مذاکره و 
اخذ معافیت از پرداخت تعرفه تجاری برای واردات فوالد 
و آلومینیوم برای سایر کشورهایی که از لحاظ تجاری و 

امنیتی برای آمریکا اهمیت دارند باز است. 
در این خصوص، کره جنوبی به عنوان سومین کشور 
بزرگ صادر کننده فوالد به آمریکا و متحد راهبردی این 
کشور در ش��به جزیره کره درخواست خود را برای اخذ 

معافیت به دولت آمریکا ارائه داده است. 

انرژی

وال استریت ژورنال اعالم کرد
ایران خواهان نفت 60 و عربستان 

نفت ۷0 دالری است
روزنامه وال اس��تریت ژورنال نوش��ت: ای��ران دیگر به 
واسطه تحریم های غربی فلج نیست و برای مهار تولید 
نفت ش��یل، خواهان نفت با قیمت حدود ٦0 دالر برای 
هر بشکه اس��ت، اما عربستان برای پوشش هزینه های 
بی سابقه ملی خود در سال جاری میالدی، نیازمند نفت 

٧0 دالری است. 
به گزارش ایرنا از وزارت نفت، این روزنامه نوشت: پس 
از گذشت بیش از یک سال از توافق اعضای اوپک، اینک 
دو نظ��ر وجود دارد؛ برخی اعضا قیمت نفت ٧0 دالری 
را مطل��وب می دانند و بعضی دیگ��ر برای جلوگیری از 
افزایش تولید ش��یل اویل، از قیمت ٦0 دالری س��خن 

می گویند. 
عام��ل این تفاوت دیدگاه، نظرات مختلف درباره این 
است که آیا قیمت ٧0 دالر، شرکت های شیل آمریکایی 
را به س��وی یک افزایش تولید سوق می دهد و می تواند 
س��بب س��قوط )دوباره( قیمت ها ش��ود یا نه؟ به این 
ترتیب، محدودیت تولید اوپک به عنوان یکی از عواملی 
که به بازس��ازی چندماهه بازار نفت کمک می کند، با 

تردیدهایی مواجه است. 
این روزنامه آمریکایی به نقل از وزیر نفت کش��ورمان 
نوشت: ایران خواهان آن است که اوپک، قیمت نفت را 
حدود ٦0 دالر برای هر بشکه نگه دارد تا تولیدکنندگان 
شیل مهار شوند، زیرا جهش قیمت به حدود ٧0 دالر، 
تشویق کننده تولید بیشتر نفت شیل در آمریکا خواهد 

بود. 
این رقم کمی پایین تر از قیمت ٦5 دالر و ۴٩ سنت 
برای شاخص بین المللی برنت و قیمت ٦2 دالر و چهار 
 س��نت برای ش��اخص نفت خام آمری��کا در روز جمعه

)۱٨ اسفند( است. 
ش��رکت های تولیدکنن��ده ش��یل ب��ا اس��تفاده از 
فناوری هایی که به آنها امکان می دهد با توجه به قیمت 
نفت تولید خود را کاهش یا افزایش دهند، نس��بت به 
تولیدکنندگان بزرگ عضو اوپک چابکی بیشتری دارند. 
از س��وی دیگر، عربس��تان توانایی نفت ش��یل برای 
آس��یب زدن به بازار را کم  اهمیت توصیف و اعالم کرده 
که توافق اوپ��ک با بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان 

یعنی روسیه، مانعی در برابر تولید آمریکاست. 
روس��یه و ٩ تولیدکنن��ده دیگ��ر نف��ت ب��ه توافق 
محدودسازی سقف تولید اوپک پیوسته اند و در مجموع 
حدود 2درصد از عرضه نفت جهان را متوقف کرده اند. 

خالد الفالح، وزیر انرژی عربس��تان، ماه ژانویه امسال 
در مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس اعالم کرد: 
من کابوس نمی بینم که نفت شیل باز خواهد گشت و 
م��ا را کالفه خواهد کرد. یک ماه بعد، الفالح اعالم کرد 
اوپک در سال جاری میالدی به محدودیت تولید خود 
پایبند باقی خواهد ماند، حتی اگر این مسئله به معنای 
کمتر شدن عرضه نفت نسبت به تقاضای آن باشد. این 

اظهارنظر سبب شد قیمت نفت باال برود. 
فالح هرگز به طور علنی خواهان قیمت نفت ٧0دالری 
نش��ده اس��ت. به طور خصوصی، مس��ئوالن عربستانی 
می گویند آنها خواهان آن سطح قیمت هستند تا درآمد 
الزم را ب��رای طرح های هزینه ای جاه طلبانه اقتصادی و 
نظامی ولیعهد عربستان محمد بن سلمان، تأمین و از 

عرضه اولیه سهام آرامکو حمایت کنند. 
واکن��ش تولیدکنندگان نفت ش��یل آمریکا به نفت 
٧0دالری در ماه ژانویه امس��ال، به مرکز توجه تبدیل 
ش��د که در آن زمان قیمت شاخص نفت خام برنت از 
آن س��طح عبور کرد. پس از آغاز روند بازسازی بازار در 
پی توافق اوپک در سال 20۱٦ میالدی، تولیدکنندگان 
نفت شیل به طور کلی تولید خود را افزایش داده اند، به 
گونه ای که تولید روزانه نفت آمریکا در طول یک سال، 
از کمتر از ٩ میلیون بشکه در روز به بیش از ۱0 میلیون 

بشکه در روز افزایش یافته است. 
آرتم آبراموف، کارش��ناس مؤسس��ه مشاوره ریستاد 
انرژی از ن��روژ، اعالم کرد: اگر میانگین قیمت نفت در 
س��ال آینده میالدی ٧0 دالر باشد، سبب افزایش ٦00 
هزار بش��که ای تولید روزانه نفت آمریکا در مقایس��ه با 

سطح تولید در قیمت ٦0 دالر خواهد شد. 
آژانس بین المللی ان��رژی در هفته جاری اعالم کرد 
تولید نفت ش��یل تاکنون به قدری افزایش یافته که بر 
این اس��اس، تقاضا برای نفت خام اوپک تا سال 2020 

کمتر از سطح تولید کنونی آن باقی خواهد ماند. 
مسئوالن اوپک گفتند نگرانی درباره تولید نفت شیل 
به احتمال زیاد مسئله اصلی در نشست آینده اوپک در 

ماه ژوئن در وین خواهد بود. 
بح��ث درب��اره قیمت ه��ا نش��ان دهنده تحول��ی در 
س��ازوکارهای درونی اوپک اس��ت. در گذش��ته، ایران 
مدت ها طرفدار قیمت های باالتر نفت بود و عربس��تان 

هم نگاه متفاوتی نسبت به رویکرد فعلی داشت. 
این تحول تا حدی منعکس کننده سازوکارهای جدید 
در سیاس��ت و اقتصاد هر دو کش��ور است. طبق اعالم 
صندوق بین المللی پ��ول، ایران که دیگر با تحریم های 
غربی فلج نش��ده، خواهان قیمت نفت تنها حدود 5٧ 
دالر و 20 س��نت برای هر بشکه است تا بتواند بودجه 
خود را متوازن کند. عربستان برای پوشش هزینه های 
بی س��ابقه ملی خود در س��ال جاری میالدی، نیازمند 

قیمت نفت ٧0 دالر است. 
روسیه به احتمال زیاد عاملی مهم در هر بحث اوپک 
درب��اره قیمت نفت اس��ت. اگرچه روس��یه عضو اوپک 
نیست، کاهش تولید این کشور قدرت نفوذ ویژه به آن 

در اوپک اعطا کرده است. 
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فرصت امروز: چندی پیش کمیسیون 
جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین 
ات��اق ایران در گزارش��ی ب��ه فرصت ها و 
چالش های اشتغال و تأثیر هرم جمعیتی 
بر بازار اشتغال ایران پرداخت و با واکاوی 
موج های افزایش جمعیت کار و تأثیر هرم 
جمعیتی بر بازار اشتغال، در پایان نتیجه 
گرفت که نرخ بیکاری در شهرهای ایران 
بس��یار بیشتر از روستا اس��ت. همچنین 
با وجود نرخ مش��ارکت پایین زنان، نرخ 
بیکاری زن��ان با اختالف زیادی بیش��تر 
از مردان اس��ت و نرخ بی��کاری در گروه 
جوانان نیز بسیار بیشتر از دیگر گروه های 
س��نی اس��ت.  اما مهاجرت، متغیر مهم 
دیگری اس��ت که در ای��ن میان، تأثیری 
چش��مگیر ب��ر اقتص��اد دارد و می ت��وان 
ب��ا بررس��ی فهرس��ت مهاجرپذیرترین و 
به  مهاجرفرس��ت ترین ش��هرهای کشور 
ردگیری عوامل اقتصادی و اجتماعی این 

مولفه کلیدی بر جامعه ایران پرداخت. 
بر این اساس، بررسی ها نشان می دهد 
ک��ه از بین ۴2٩ شهرس��تان کش��ور در 
فاصله زمانی س��ال های ۱3٩0 تا ۱3٩5، 
شهرس��تان های تهران، مشهد، اصفهان، 
کرج، ش��یراز، تبری��ز، اهواز، کرمانش��اه، 
قزوین، قم، ش��هریار، رشت، بندرعباس، 
خرم آب��اد، اراک، زاه��دان، اسالمش��هر، 
س��نندج، هم��دان و ارومی��ه ب��ه ترتیب 
مهاجرفرس��ت ترین شهرستان های کشور 

تلقی می شوند. 
 ش��اید به نظر برسد که تهران در صدر 
قرار  کش��ور  ش��هرهای  مهاجرپذیرترین 
داش��ته باش��د، اما آمار و اطالعات نفوس 
و مسکن سال ٩5 حاکی از این است که 
تهران در صدر مهاجرفرس��ت ترین شهر 
کش��ور هم قرار گرفته اس��ت. به عبارت 
دیگر، درحالی که عده ای همچنان تهران 
را هدف��ی ب��رای زندگی بهت��ر و درآمد 
بیشتر می دانند، گروهی از تهران و کشور 

خارج شده و به کشوری دیگر می روند. 
نتای��ج سرش��ماری عموم��ی نفوس و 
مسکن ۱3٩5 نش��ان می دهد در فاصله 
زمانی س��ال های ۱3٩0 تا ۱3٩5، چهار 
میلی��ون و 300 ه��زار و ٩٨٨ نف��ر بین 
۴2٩ شهرستان کش��ور جابه جا شده اند. 
براساس این نتایج شهرستان های تهران، 
کرج، مش��هد، ش��یراز، اصفهان، شهریار، 
قم، رش��ت، بندرعباس، کرمانشاه، تبریز، 
رباط کری��م، اه��واز، ارومیه، ی��زد، البرز، 

اس��کو، س��نندج، همدان و پاکدشت به 
ترتیب 20 شهرس��تانی هستند که دارای 
بیش��ترین تعداد مهاجرپذیری هس��تند، 
به طوری که این 20شهرستان به تنهایی 
۴2,٨5درصد از سهم کل مهاجران را به 

خود اختصاص داده اند. 
همچنی��ن شهرس��تان های س��یروان، 
فاری��اب، س��رعین، حمیدی��ه، قصرقند، 
جن��وب،  رودب��ار  ملکش��اهی،  فه��رج، 
نرماش��یر، هوی��زه، قلعه گنج، بش��اگرد، 

چاراویماق، بدره، دلگان، اندیکا، هیرمند، 
آرادان، اللی و ارزوئیه نیز با س��هم اندک 
0.۱٩۱درصدی، به ترتیب دارای کمترین 
سهم از تعداد مهاجران وارد شده هستند. 
تهران با س��هم ٩.53درص��دی، در صدر 
شهرستان هایی است که بیشترین تعداد 
مهاج��ران را در این سرش��ماری در خود 

جای داده است. 
پدیده سرریز جمعیتی در شهرستان 

تهران
عمومی  سرش��ماری  نتای��ج  براس��اس 
نفوس و مسکن ۱3٩5 و در فاصله زمانی 
۱3٩0 تا ۱3٩5 از بین ۴2٩ شهرس��تان 
تهران، مش��هد،  کش��ور شهرس��تان های 
اصفه��ان، ک��رج، ش��یراز، تبری��ز، اهواز، 
کرمانش��اه، قزوین، قم، ش��هریار، رش��ت، 
زاه��دان،  اراک،  خرم آب��اد،  بندرعب��اس، 
اسالمشهر، س��نندج، همدان و ارومیه به 
ترتیب مهاجرفرس��ت ترین شهرستان های 
کشور تلقی می شوند. این 20شهرستان به 
تنهایی 3۴,۴درصد از سهم کل مهاجران 
خارج ش��ده کش��ور را به خ��ود اختصاص 
شهرس��تان های  همچنی��ن  داده ان��د.   
س��یمرغ،  ابوموس��ی،  فه��رج،  نیم��روز، 
هام��ون، ری��گان، آرادان، داورزن، کارون، 
نرماشیر، فاریاب، هویزه، سرخه، قصرقند، 
بهاب��اد، زاوه، طالق��ان، س��رعین، خ��ور و 
بیابان��ک و مهرس��تان نیز با س��هم اندک 
0.33۴درصدی، به ترتیب دارای کمترین 
سهم از تعداد مهاجران خارج شده هستند. 
نتایج این سرش��ماری نش��ان می دهد 
ب��ا  ته��ران  شهرس��تان  درحالی ک��ه 
٩,53درصد مهاجرپذیرترین شهرس��تان 
کشور محسوب می شود، با ٨.٩درصد نیز 
مهاجرفرس��ت ترین شهرستان کشور نیز 
به ش��مار می رود. الزم اس��ت اشاره شود 
که خالص مهاجرت در شهرستان تهران 
طی این دوره پنج س��اله ٦5 هزار و ٨2۱ 

نفر بوده است. 

فرصـت امروز: جلس��ه علنی مجلس 
شورای اسالمی به ریاست علی الریجانی 
و با حض��ور 223 نفر از نمایندگان صبح 
روز سه شنبه برای استیضاح علی ربیعی، 
وزیر کار و رفاه اجتماعی آغاز به کار کرد 
و در نهای��ت نمایندگان ب��ه ادامه کار او 
به عنوان وزی��ر رأی دادن��د. نمایندگان 
 ب��ا ۱2٦ رأی مواف��ق، ۱2۴ رأی مخالف،

2 رأی ممتنع و یک رأی باطله از مجموع 
253 رأی ماخوذه با طرح استیضاح وزیر 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی مخالفت 
کردن��د. بر این اس��اس، ربیعی در وزارت 
رف��اه ابق��ا ش��د.  در جلس��ه اس��تیضاح 
عل��ی ربیع��ی، وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی، اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهوری و جمعی از اعضای هیأت 

دولت حضور داشتند. 
ربیعی: ریسک زندگی مردم کاهش 

یافت
ربیع��ی در دف��اع از خ��ود در جلس��ه 
و  کارگ��ران  وض��ع  گف��ت:  اس��تیضاح 
بازنشس��ته ها خ��وب نیس��ت، ام��ا ای��ن 
وزارتخانه مسیری جز راه رفته را نداشته 
اس��ت. ۱۱هزار فقیر و بیچاره ش��هری و 
حاشیه نشین ش��هری و کارگرانی که در 
این وزارتخان��ه هیچ بیمه ای نداش��تند، 
در ای��ن وزارتخانه س��اماندهی نش��دند؟ 
بیمه ش��دن فقرای شهری را از افتخاراتی 
می دانم که در این وزارتخانه دنبال شد. 

وی متذکر ش��د: »اگر از من می پرسید 
وضع کارگران خوب است، می گویم خیر. 
م��ا پول زیادی پاش��یدیم، ام��ا مبارزه با 
فقر جه��ت دار نبود. از ش��ما نمایندگان 
می پرس��م ک��ه برید ببینی��د در تک تک 
اس��تان ها تک ت��ک بچه ها را شناس��ایی 

کردی��م که هیچ کودک��ی از تحصیل باز 
نماند. 

وزیر تعاون، کار رفاه و اجتماعی اضافه 
ک��رد: وزارتخانه من وظیفه کاهش فقر و 
نابرابری، ایجاد عدالت از طریق اش��تغال 
خرد، اجرای سیاس��ت های حول و حوش 
آموزش ها، مهارت و توانمندس��ازی مردم 
کوچک��ی  بخ��ش  ش��رکت ها  و  دارد  را 
از وظایف��ش به ش��مار می آی��د، درواقع 
در زمین��ه کاه��ش ریس��ک زندگی نیز 
مس��ئولیت دارد و بنابراین م��ا در اینجا 
نه تنها ناموفق عمل نکردیم بلکه با توجه 
به ش��رایط موجود و فش��ارهای محیطی 

حتی حرکت سالمی نیز داشته ایم.« 
ربیع��ی در ادام��ه ب��ه موضوعات��ی که 
موافقان اس��تیضاح مطرح کردند، اش��اره 
کرد و گفت: متأس��فانه نه تنها پروژه های 
اجتماع��ی را به خوب��ی اداره نمی کنیم، 
نس��بت به تقوی��ت وزارتخان��ه اجتماعی 
پرداخته نمی شود. از این رو در قضاوت ها 
به بیان آمار و اطالعات اش��تباه پرداخته 

می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اظه��ارات آق��ای 
حس��ن بیک��ی در موافقت با اس��تیضاح 
 گفت: وی یادآور ش��د که ارزش شس��تا
٦00 ه��زار میلیارد تومان اس��ت که این 
آمار درس��ت نیس��ت؛ از س��وی دیگر در 
مورد پاالیشگاه های واگذار شده مباحثی 
مطرح ش��د که اش��تباه است در حقیقت 
در دوران تص��دی م��ا بر ای��ن وزارتخانه 
س��ودآوری پاالیش��گاه های واگذارش��ده 
افزای��ش یافته و حدود 3 ه��زار میلیارد 
تومان نیز س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت، 
حتی در س��تاره خلیج فارس نیز 20 هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. 

مجلس شورای اسالمی بار دیگر به وزیر کار اعتماد کرد

وزیر کار، سرکار ماند

20 شهر مهاجرپذیر کشور کدام شهرها هستند؟ 

تهران، مهاجرپذیرترین و مهاجرفرست ترین شهر ایران
دریچه

وعده های خطرناکی که خاک می خورند
روزهای خوب غافلگیری

اکونومیست در گزارشی به یک سالگی سیاست های 
اقتص��ادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پرداخته 
و معتقد اس��ت زمان��ی  که دونال��د ترامپ ب��ه عنوان 
رئیس جمهوری آمریکا معرفی ش��د بازارها با وحش��ت 
روبه رو ش��دند، اما یک سال پس از ریاست جمهوری او 
به نظر می رس��د همه چیز در مس��یر خوبی پیش رفته 
و او اختاللی در مسیر بهبود اقتصاد ایجاد نکرده  است. 

در ای��ن گ��زارش به نق��ل از آینده نگ��ر می خوانیم: 
نخستین ساعت های نهم نوامبر 20۱٦ بود که مشخص 
شد پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا قطعی اس��ت؛ همان زمان بود که بازارهای مالی 
آس��یایی ناگهان در ش��وک فرو رفت. اما چند س��اعت 
پس از پیروزی او، س��رمایه گذاران دور را عوض کردند. 
ریاس��ت جمهوری ترامپ از نگاه آنها به معنای کاهش 
مالی��ات، تغییر قوانین و هزینه برای زیرس��اخت ها بود 
و همه اینها به عبارت دیگر نوعی رش��د اقتصادی معنا 
می ده��د. یک س��ال از زمانی که ترامپ ق��دم به دفتر 
ریاس��ت جمهوری آمریکا گذاشت می گذرد و اکنون به 
نظر می رسد تجدیدنظر سرمایه گذاران معقول و منطقی 
بوده  اس��ت. اکثر اتفاقاتی که آنها نگران بودند به خاطر 
حضور ترامپ رخ بدهد بدون مس��ئله گذش��ته  است و 
سیاس��ت های اقتصادی او در مسیر دیگری پیش رفته 
 است. برای بس��یاری از افراد همین که رشد اقتصادی 
در سه ماهه دوم و سوم س��ال 20۱٧ به باالی 3درصد 
رسید و دستمزدها قدری افزایش پیدا کرد به این معنا 
بود که ترامپ به وعده اش عمل کرده و اقتصاد را تقویت 
کرده  اس��ت، اما در عالم واقعیت ترامپ صرفا از صعود 
اقتص��اد جهان��ی بهره گرفته که اکث��ر آن نیز از جانب 
بازارهای س��هام در کش��ورهای ثروتمند است. او کامال 
به وقتش ظاهر شد و بخت خوبی داشت. او زمانی قدم 
به دفتر ریاست جمهوری گذاش��ت که نرخ بیکاری در 
آمریکا به ۴.٨درصد رسیده  و همچنان در حال سقوط 
بود. اکنون نرخ بیکاری در این کش��ور ۴.۱درصد است. 
دستمزدها رشد قابل توجهی داشته و مصرف کنندگان 
نیز اعتماد بیش��تری به بازار دارند.  اما نکته اینجاست 
که ترامپ خودش اختاللی در روند بهبود اقتصاد ایجاد 
نکرده  است. بدترین ایده های او در زمینه تجارت هنوز 
دست نخورده در طاقچه باقی مانده و خوشبختانه خاک 
می خورد. هنوز در عمل خبری از تعرفه های او در زمینه 
چین و مکزیک نیست درحالی که او بارها تهدید به این 

امر کرده  است. 

یادداشت

3دستاورد اقتصادی دولت که با افزایش 
جهشی قیمت ارز از دست رفت

واقعیت این اس��ت ک��ه موضوع��ات ارزی و پولی با 
ممنوعیت و با جو امنیتی مشکالت شان حل نمی شود، 
ممکن اس��ت در یک مدت کوتاه التهابات بازار فروکش 
کن��د، ولی در اصل این یک تقاضایی اس��ت که پنهان 
می شود و باز مجددا به محض اینکه شرایط فراهم شود 

این تقاضاهای پنهان آشکار می شوند. 
متأس��فانه بانک مرک��زی تم��ام تصمیماتی را که 
درخصوص مدیریت ارز طی چهار سال دولت یازدهم 
اتخاذ کرد و به خوبی توانس��ت بازار را مدیریت کند 
و ثبات نس��بی را به ب��ازار برگردان��د و آرامش را به 
جامع��ه القا کند، از دس��ت داد زیرا یک بخش اصلی 
را نادیده گرفت که آن هم افزایش نرخ ارز متناس��ب 
ب��ا تورم به صورت مس��تمر و نامحس��وس بود. نکته 
مهمی که با وجود هش��دارهای مکرر کارشناسان آن 
را رعایت نکرد و فنر ارز را پایین نگه داش��ت، اتفاقی 
که باعث ش��د در ش��روع دولت دوازده��م به دالیل 
متع��دد دیگر قادر ب��ه کنترل این فنر نباش��د و رها 
ش��ود و این واقعیت را باید باور داشت که در صورت 
ع��دم توجه به واقعیت های اقتصادی باعت می ش��ود 
هزینه های درازم��دت در کوتاه ترین زمان به جامعه 
وارد ش��ود و تاثیرات منفی چندین برابر باشد، دقیقا 
همین اتفاقاتی که در س��ه ماهه گذشته باعت شد تا 

بزرگ ترین دستاوردهای دولت از دست برود. 
ام��ا در ای��ن ج��ا دو س��وال مطرح می ش��ود، چه 
دس��تاوردهایی از بی��ن رف��ت و چ��را؟ در وحله اول 
بزرگ تری��ن دس��تاوردی ک��ه از بین رف��ت کنترل 
و کاه��ش ت��ورم بود. دول��ت برای رس��یدن به تورم 
یک رقم��ی، هزینه ای که پرداخت ک��رد رکود حاکم 
ب��ر اقتصاد بود که عم��ال فرصت رش��د را از فعاالن 
بخش خصوصی و واحده��ای تولیدی گرفت، اما این 
موضوع س��بب ش��د در س��طح جامعه افزایش قیت 
هیجانی نداش��ته باش��یم؛ دس��تاوردی که با جهش 
نرخ ارز آس��یب دید. وقتی اج��ازه نمی دهیم نرخ ارز 
ب��ه صورت مس��تمر افزایش پیدا کن��د و این فنر در 
نهایت به صورت جهش��ی و به یک باره رها می شود 
و در نتیج��ه اثراتش را بر قیمت ه��ا به صورت روانی 
و تصاع��دی می گذارد، حتی بی��ش از آن چیزی که 
خودش افزایش پیدا کرده اس��ت قیمت ها را افزایش 
می دهد و اولین دستاورد دولت را که تورم تک رقمی 

است مورد تهدید واقع کرده است. 
دومین دس��تاورد دولت که بع��د از افزایش قیمت 
ارز آس��یب دید؛ افزایش نرخ س��ود بانکی بود. دولت 
به صورت خیلی ناگهانی بحث افزایش سود با فروش 
اوراق را مطرح کرد؛ یعنی دس��تاورد دیگر دولت که 
کاهش نرخ س��ود بانکی به ۱5 درصد )و با همراهی و 
هم��کاری بانک ها( بود، به رغ��م اینکه بازهم ٦درصد 
بیش از تورم ب��ود، به یک باره دوباره با فروش اوراق 
20درصدی از دس��ت رف��ت، بنابراین ای��ن دومین 
دس��تاوردی بود که دولت با عملکرد اش��تباه خود از 
دس��ت داد، ضمن اینکه این موضوع اثرات خود را بر 
مناب��ع بانکی در آینده هم خواهد گذاش��ت؛ زیرا چه 
م��ا بخواهیم و چه نخواهیم امروز قطعا نرخ رس��می 

سپرده 20درصد شده است. 
اما در کنار این دو موضوع و دستاوردی که از بین 
رفت، دستاورد و نکته سومی هم وجود دارد که حتی 
از دو دس��تاورد قبلی همه مهم تر است و آن دخالت 
در قیمت گذاری بود؛ همیش��ه دول��ت اعالم می کرد 
هیچ گاه ای��ن کار را نخواهد کرد، اما دیدیم که بانک 
مرکزی به نوعی مس��ئله تقاضای ارز را نادیده گرفت 
و با قیمت های دس��توری به صرافی ها ظاهرا نرخ ارز 
را کنترل کرد؛ آن هم در شرایطی که با این نرخ قادر 
نیستند ارز را در اختیار صرافی ها قرار دهند و اگر هم 
می گذارند به صورت بسیار محدود و در اختیار چند 
صرافی است که این موضوع خود ایجاد فساد و رانت 
می کن��د، ضمن اینکه همین ارز هم توس��ط عده ای 
خریداری و با مبالغ بس��یار باالتر در کنار خیابان به 
صورت نامحس��وس و به ص��ورت غیرقانونی به مردم 

به فروش می روند. 
این اتفاقات در هفته های گذشته مشکالت بسیاری 
را ب��رای مردم به وجود آورده اس��ت. بانک مرکزی باید 
خ��ود را ملزم به تأمی��ن ارز مورد نیاز مردم کند، اینکه 
نرخ ارز را دس��توری اعالم کنند و بعد قادر به پرداخت 
آن هم نباش��ند، رس��ما چیزی نیس��ت جز پاک کردن 
صورت مس��ئله. ما باید این را در نظر داشته باشیم که 
خیلی از افراد جامعه ماهانه برای فرزندان شان ارز حواله 
می کنند، افراد بسیاری به خارج از کشور سفر می کنند، 
بیمارانی برای درمان به خارج از کش��ور اعزام می شوند 
و. . . پ��س م��ردم نیاز دارند که دول��ت و بانک مرکزی 
مسئله را حل کند نه صورت مسئله را پاک نماید. امروزه 
محموله های وارداتی و صادراتی به دلیل عدم امکان تهیه 
ارز برای پرداخت کرایه صادرکنندگان و واردکنندگان با 
چالش های جدی روبه رو شده است و حتی این موضوع 
شرکت های حمل و نقل را نیز با مشکالت جدی مواجه 
کرده اس��ت و این ش��رایط باید مدیریت شود حتی با 
پرداخت هزینه و پذیرش واقعیت ها، چراکه در غیر این 
صورت عواقب بعدی آن قابل پیش��گیری نخواهد بود و 
ضربات جدی تری به اقتصاد و جامعه وارد خواهد کرد. 

منبع: اتاق تهران 
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فرصـت امـروز: مصطف��ی 
بهش��تی روی از جمله نخبگان 
بانکی ایران اس��ت که سابقه ای 
دیری��ن در ش��بکه بانکی ایران 
و اروپ��ا داش��ته اس��ت. او که 
متولد سال 3۱ و فوق لیسانس 
آم��وزش مدیری��ت بازرگانی از 
دانش��گاه ایالتی پرتلند را دارد، 
32 سال سابقه فعالیت اجرایی 
را داش��ته و  بان��ک مل��ت  در 
مدیرعام��ل این بانک در ترکیه 
نیز بوده است. بهشتی روی که 
اکنون عض��و هیأت مدیره بانک 
پاس��ارگاد اس��ت، روز یکشنبه 
ای��ن هفته در نشس��تی خبری 
در جم��ع خبرن��گاران حض��ور 
یافت و از یک س��و ب��ه تبیین 
فعالیت ه��ای بین الملل��ی بانک 
پاس��ارگاد پرداخت و از س��وی 
دیگر، گریزی به بازار ارز نیز زد 
و بس��ته ارزی بانک مرکزی را 
در کنترل التهاب اخیر بازار ارز 

مثبت ارزیابی کرد. 
افتت��اح  از  همچنی��ن  او 
نخستین ش��عبه خارجی بانک 
پاس��ارگاد در آینده نزدیک در 
هند خبر داد و گفت: این شعبه 
کارگزار تم��ام بانک های ایرانی 

است. 
این عض��و هیأت مدیره بانک 
پاس��ارگاد با بی��ان اینکه بانک 
پاسارگاد از سال ٨۴ وارد عرصه 
بانک��ی ش��د و از هم��ان ابتدا 
و جاه طلبانه ای  بلند  چشم انداز 
را ب��رای خود در نظ��ر گرفت، 
ادامه داد: جاه طلبانه  از این نظر 
که قصد داشت تا استانداردهای 
نوینی را در ش��بکه بانکی ایران 
پی��اده کن��د و در نهای��ت در 
برت��ر  500ش��رکت  فهرس��ت 
جه��ان ق��رار گیرد. ب��ه همین 

دلی��ل، از آنجا که مس��ئولیت 
اجتماع��ی یک��ی از فاکتورها و 
عوامل تأثیرگذار در این فرآیند 
بود، بالطبع مسئولیت اجتماعی 
نیز در سرلوحه برنامه های بانک 
پاس��ارگاد قرار گرفت و امسال 
برای چندمین سال متوالی نیز 
مس��ئولیت های  گزارش  کتاب 
اجتماعی این بانک منتشر شده 

است. 
بهش��تی روی ب��ا اش��اره ب��ه 

داخل��ی  عملی��ات  ب��ا  اینک��ه 
نمی ت��وان به اهداف رس��ید و 
باید عملی��ات بین المللی را هم 
انج��ام داد، گف��ت: اگرچ��ه ما 
هن��وز در فورچون جهانی500 
اقدامات  ام��ا  نگرفته ایم،  ق��رار 
را  گس��ترده ای  بین الملل��ی 
ص��ورت داده ایم که راهکارهای 
مختلف��ی را در نظر دارد؛ یکی 
از آنها بازشدن بافت سهامداری 
برای بانک ها و ی��ا قرار گرفتن 
در بازارهای بزرگ جهان است، 
اما به دلی��ل تحریم ها اقدامات 
بین الملل��ی امکان پذی��ر نبود و 
بنابرای��ن تصمی��م گرفتیم که 

موارد داخلی را ارتقا دهیم. 
به گفته او، رتبه نخست بانک 
پاس��ارگاد در بی��ن بانک ه��ای 

کش��ور در شش س��ال متوالی 
به انتخاب موسسه معتبر بنکر، 
انتخاب به عنوان بانک متعالی 
برای سه سال از سوی موسسه 
یورومانی، کس��ب رتبه ۱٦٦ در 
بی��ن بانک های برت��ر جهان با 
وجود نداش��تن شعبه در خارج 
از کش��ور و همچنی��ن نهمین 
از ۱0  ایران��ی  بان��ک  تنه��ا  و 
بانک برت��ر خاورمیانه، ازجمله 
موفقیت ه��ای س��ال های اخیر 

بوده است. 
بر  تأکی��د  ب��ا  بهش��تی روی 
اینکه با وجود س��خت تر شدن 
بان��ک  س��وئیفت  تحریم ه��ا، 
پاسارگاد، همیشه و در بدترین 
ش��رایط نیز برقرار بوده اس��ت، 
ادام��ه داد: این درحالی اس��ت 
که روابط کارگزاری ما به دلیل 
تحریم ه��ا محدود ش��ده و کل 
فعالیت های بین المللی سیستم 

بانکی کند شده بود. 
این عض��و هیأت مدیره بانک 
بان��ک  داد:  ادام��ه  پاس��ارگاد 
جهانی ش��دن  برای  پاس��ارگاد 
اقداماتی را انجام داده، اما برای 
آنک��ه تداخل پی��ش نیاید، در 
کش��ورهایی حضور می یابد که 
بانک های دیگ��ر ایرانی به آنجا 

ورود نکرده باش��ند و همچنین 
کش��ورهایی که شریک تجاری 

ایران هستند. 
وی گف��ت: بر همین اس��اس 
بانک  ش��عبه های  توسعه  طرح 
پاس��ارگاد در کشور هندوستان 
در دستور کار است. مجوز های 
الزم از مراج��ع ذی رب��ط اخذ 
ش��ده و ب��ا رعای��ت ضوابط و 
قوانین این کش��ور، افتتاح این 
ش��عبه بانک ب��ه زودی صورت 

خواهد گرفت. 
انتخ��اب  توضی��ح  در  او 
هندوس��تان نیز گفت: ایران با 
هند نی��م قرن رابط��ه تجاری 
دارند، ضمن اینکه این کش��ور 
دومی��ن خری��دار نف��ت ایران 
است و کشوری بزرگ محسوب 
اقتصاد  می ش��ود که س��ومین 
بزرگ دنیا است و اکنون بانک 
مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی 
و وزارت خارج��ه این کش��ور، 
صالحیت فنی و حرفه ای بانک 
پاسارگاد را برای تأسیس شعبه 
تأیید کرده اند و وزارت کش��ور 
هند نی��ز در حال انجام مراحل 

تأیید نهایی است. 
همچنی��ن  بهش��تی روی 
پیش بین��ی ک��رد ک��ه ش��عبه 

هن��د بان��ک پاس��ارگاد بتواند 
تا ٦0درص��د تجارت ای��ران با 
هندوس��تان را در بحث واردات 

پوشش دهد. 
بان��ک  هیأت مدی��ره  عض��و 
پاس��ارگاد با اش��اره ب��ه اینکه 
افتت��اح ای��ن ش��عبه، نق��ل و 
انتق��االت پ��ول نفت را بس��یار 
تس��هیل می کند، گفت: عالوه 
ب��ر بمبئی، بن��ا به ض��رورت، 
ش��عبه های بانک در دهلی نو و 
اس��الم آباد نیز گشایش خواهد 
یاف��ت. ش��عبه ای��ن بان��ک در 
بانک های  تمامی  با  هندوستان 
ایرانی فعال در عرصه فاینانس 
و ام��ور ارزی، م��راوده خواهد 
داش��ت و فعالیت ه��ای آن ب��ه 
پاسارگاد محدود نخواهد  بانک 

بود. 
وی ادام��ه داد: پس از صدور 
مجوز، فرآیندی باید طی ش��ود 
ک��ه ش��امل تدوی��ن و تعریف 
سیاست ها و مقررات الزم برای 
شعبه، تشکیل ساختار سازمانی 
شعبه و انجام گزینش ها است. 
اینکه برای تکمیل کادر  ضمن 
نیروی انسانی شعبه نیاز نیست 
که هم��ه آنها از داخل کش��ور 
تأمین ش��ود، ولی برای ریاست 
و مدیریت ش��عبه، نیروهایی را 
از داخل کش��ور، به هندوستان 
اعزام خواهیم ک��رد. همچنین 
به محض ص��دور مجوز، بحث 
عق��د ق��رارداد با یک ش��رکت 
حسابرس��ی و. . . ب��رای تدوین 
ساز و کارها و ساختار و سیستم 

 آی تی انجام خواهد شد. 
ب��ه گفته عض��و هیأت مدیره 
بانک  ای��ن  پاس��ارگاد،  بان��ک 
افتتاح  ب��رای  را  بررس��ی هایی 
ش��عبه در کش��ور های اسپانیا، 
روسیه، آفریقای جنوبی، ایتالیا 

و سوییس انجام داده است. 

درحالی ک��ه تصور می ش��د با 
تثبیت ش��دن نرخ س��ود سپرده 
ب��ه زودی بانک مرک��زی برای 
کاه��ش نرخ س��ود تس��هیالت 
اقدام کند، اما گویا این سیاست 
ب��ه تأخیر افت��اده و دلیل آن به 
ماجرای دالر و حاشیه های اخیر 
ب��ازار ارز برمی گردد که موجب 
ش��د سیاستی برخالف آنچه که 
برای سود بانکی پیش بینی شده 

بود به مرحله اجرا درآید. 
به گزارش ایس��نا، بعد از اینکه 
بان��ک  امس��ال  در ش��هریورماه 
مرکزی به طور موک��د از بانک ها 
خواس��ت تا در قالب بخشنامه ای 
هش��ت بندی به نرخ های س��ود 
س��پرده پایبند ب��وده و آن را به 
مرحله اجرا درآورند، شبکه بانکی 
نی��ز نرخ های س��ود متفاوتی که 
برای سپرده داش��ت را به همان 
نرخ ه��ای مصوب ش��ورای پول و 
اعتب��ار در س��ال ۱3٩5 کاهش 
داد، به طوری که نرخ سود سپرده 
مدت دار ۱5درصد و کوتاه مدت به 
۱0درصد رسید و البته گزارش ها 
حاک��ی از آن ب��ود ک��ه بانک ها 
به ط��ور منظم از این بخش��نامه 
تبعیت کردند. در همان زمان هم 
انتقادات نس��بت به عدم کاهش 
نرخ سود تسهیالت )۱٨( همزمان 
با کاهش نرخ سود سپرده مطرح 
ش��د، ولی بانک مرک��زی تأکید 
داش��ت ت��ا زمانی که نرخ س��ود 
سپرده ۱5درصدی تثبیت نشده 
و هزینه تأمی��ن مالی در بانک ها 
کاهش پیدا نکند، امکان کاهش 
نرخ س��ود تسهیالت وجود ندارد. 
این بان��ک وعده داده ب��ود تا در 
آینده نزدیک و با تأمین ش��رایط 

الزم در این باره اقدام کند. 
اما در دو تا س��ه م��اه اخیر با 
شدت گرفتن نوسان در بازار ارز 
و افزایش تقاضا برای خرید دالر 

که موج��ب افزایش قیمت قابل 
توجه آن ش��د، بان��ک مرکزی 
بس��ته ای را ب��ه مرحل��ه اج��را 
درآورد تا بتواند به پش��توانه آن 
بخشی از نقدینگی که سرگردان 
و راهی بازار ارز شده را به شبکه 
بانکی برگرداند. برای این منظور 
دس��ت به انتش��ار اوراق گواهی 
س��پرده ب��ا س��ود 20درصد به 
مدت دو هفت��ه زد و این اتفاق 
جذابی بود برای کس��انی که در 
حال حاضر نرخ های سود کمتر 
از ای��ن را دریاف��ت می کردن��د. 
آمارها نش��ان داد ک��ه بیش از 
220 ه��زار میلیارد تومان اوراق 
س��پرده خریداری ش��ده است 
ک��ه این در نهایت باید با س��ود 
20درص��د پرداخت ش��ده و در 
ش��رایطی که باالتر از نرخ سود 
تس��هیالت اس��ت تعادل را بهم 

خواهد ریخت. 
تازه تری��ن اظهار نظر فرش��اد 

حی��دری – معاون نظارت بانک 
مرکزی – درباره سیاس��ت سود 
تس��هیالت و همچنی��ن کاهش 
آن ب��ر این موض��وع تأکید دارد 
که اگ��ر جریان ب��ازار ارز پیش 
نمی آمد حتما بانک مرکزی در 
ابتدای س��ال آینده کاهش نرخ 
سود تس��هیالت را بررسی و در 

دستور کار قرار می داده است. 
معاون نظارت بانک مرکزی با 
بیان اینکه این بانک نرخ س��ود 
س��پرده را در شهریورماه امسال 
کاهش داده بود تا بانک ها نیز با 
آن منطبق ش��وند و در مرحله 
دوم ب��رای کم کردن نرخ س��ود 
ب��رود، گفت:  تس��هیالت پیش 
این مصوب��ه در حال اجرا بود و 
بانک ه��ا هم به ط��ور منظمی از 
آن تبعی��ت می کردند که خود 
زمینه س��از کاه��ش نرخ س��ود 
تا اینکه مسئله  تس��هیالت بود 
بازار ارز و انتش��ار اوراق گواهی 

سپرده پیش آمد. 
داد:  ادام��ه  حی��دری 
انتش��ار اوراق گواه��ی س��پرده 
20درصدی شرایطی ایجاد کرد 
که باعث ش��د کاهش نرخ سود 
تسهیالت با تأخیر مواجه شود. 
بانک مرکزی مجبور ش��د برای 
اقتصاد  از  مدیریت یک بخ��ش 
)ب��ازار ارز( نس��بت به انتش��ار 
اوراقی که سود باالتری داشتند 
اق��دام کند، اما به مرور با تعادل 
رسیدن شرایط حتما برای سال 
بعد در مورد کاهش نرخ س��ود 
در سپرده و تسهیالت بررسی و 

اقدام خواهیم کرد. 
در ه��ر صورت انتش��ار اوراق 
گواهی س��پرده با اختالف سود 
5درصدی با س��ود ۱5درصدی 
ک��ه اکنون ب��رای س��پرده های 
م��دت دار در ش��بکه بانکی در 
ایجاد  موج��ب  اجراس��ت  حال 
اختالف س��ود خواهد شد و در 

معتقدند  بانک ها  که  ش��رایطی 
موج��ود هم  ن��رخ ۱٨درصدی 
نمی توانس��ت پاس��خگوی سود 
س��پرده ۱5درص��د باش��د، این 
اخت��الف هم��راه ب��ا زیان هایی 
برای آنها خواهد بود؛ موضوعی 
که البت��ه بانک مرک��زی وعده 
داده آن را بررس��ی و از بانک ها 

حمایت کند. 
مع��اون نظارت بان��ک مرکزی 
در این ب��اره می گوید که از مبلغ 
اوراق��ی که منتش��ر ش��د عمدتا 
تبدی��ل وضعی��ت بوده اس��ت تا 
اینکه منابع جدیدی وارد ش��ود، 
اما تمام تبدی��ل وضعیت مربوط 
به تبدیل سود ۱5 به 20نبود که 
زیان باالیی به همراه داشته باشد، 
چراکه در مواردی حس��اب هایی 
که س��ودهای باالی 20درصد از 
قبل می گرفتند با توجه به پایان 
سررس��ید ترجیح بر این بوده تا 
به اوراق 20درصد تبدیل ش��ود. 
با این حال بخشی از سپرده های 

کوتاه مدت نیز تغییر کردند. 
حیدری ای��ن را هم گفته که 
بان��ک مرک��زی جریان انتش��ار 
را  بانک ه��ا  در  س��پرده  اوراق 
بررس��ی و هزینه های مالی آنها 
را ب��رآورد ک��رده و در مورد آن 

تصمیم گیری خواهد کرد. 
اینکه  با وج��ود  در مجم��وع 
در ش��هریورماه امسال بخشنامه 
کاهش س��ود ابالغ شد، ولی در 
نبود  جدی��دی  مصوبه  نهای��ت 
برای  داش��ت  تأکیدی  چراک��ه 
هم��ان مصوبه کاهش س��ود در 
تیرماه ۱3٩5، بنابراین با توجه 
ب��ه اینکه ت��ا پایان س��ال دیگر 
تغیی��ری در ن��رخ س��ود وجود 
اولین  امس��ال  نخواهد داش��ت 
سال در حدود پنج سال گذشته 
اس��ت که نرخ س��ود س��پرده و 

تسهیالت تغییر نکرده است. 

کاهش سود تسهیالت معطل »دالر« شد وزیر اقتصاد از تکمیل خط آهن آستارا به 
آذربایجان خبر داد

مذاکرات بانکی تهران و باکو
وزیر اقتصاد با اشاره به مذاکرات موثر برای دستیابی 
ب��ه توافقات بانکی بین ای��ران و آذربایجان گفت خط 
آهن آس��تارا به آذربایجان به زودی افتتاح می ش��ود.  
به گزارش ایبنا، مس��عود کرباسیان در حاشیه مراسم 
افتتاحیه دوازدهمین اجالس کمیس��یون مش��ترک 
همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه مذاکرات خوبی تاکنون 
بین دو کشور برای دستیابی به توافقات مشترک انجام 
شده است، گفت: برای ایجاد کریدور خط آهن آستارا 
به آذربایجان اقدامات مناس��بی انجام ش��ده و اکنون 
روزانه تعدادی واگن در این خط تردد می کنند.  وی با 
بیان اینکه از طریق این خط آهن مهم ایران به منطقه 
قفقاز شمالی و کشورهای آسیای میانه متصل می شود، 
افزود: بخشی از این خط آهن سراسری که خلیج فارس 
را به جمهوری آذربایجان و روسیه متصل می کند، در 
رش��ت و آستارا باید تکمیل شود که به جهت اهمیت 
آن کشورهای منطقه تمایل به همکاری با ایران دارند 
چراکه زم��ان انتقال بار از خلیج فارس به کش��ورهای 

همسایه شمالی را کاهش می دهد. 
کرباس��یان درخصوص وضعی��ت مذاکرات بانکی بین 
ایران و جمهوری آذربایجان گفت: در این زمینه مذاکرات 
خوبی صورت گرفته و کار در این اجالس دنبال می شود 
و امیدواری��م در آینده نزدیک توافقات بانکی دوکش��ور 
اجرایی شود.  وی در ادامه به موافقتنامه تعرفه ترجیحی 
با نگاه فراملی و س��رمایه گذاری های مشترک اشاره کرد 
و بیان داش��ت: درخصوص همکاری های مش��ترک در 
بخش انرژی و کشت فراسرزمینی و همچنین بهداشت 
و دارو و کشاورزی نیز توافقاتی حاصل شده است.  وزیر 
اقتصاد ابراز امیدواری کرد افتتاح رسمی خط آهن آستارا 
به آذربایجان در س��فر فروردین ٩٧ رئیس جمهوری به 
جمهوری آذربایجان انجام شود.  همچنین وزیر اقتصاد 
آذربایجان اعالم ک��رد: حجم تجارت ایران به آذربایجان 
در س��ال 20۱٧ نسبت به سال 20۱٦ بیش از 20درصد 
افزایش یافته اس��ت.  ش��اهین مصطفی اف در حاش��یه 
مراسم افتتاحیه دوازدهمین اجالس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی ایران و آذربایجان گفت: دو کشور 
ایران و آذربایجان پروژه هایی را به صورت مش��ترک در 
دست اجرا دارند.  وی ادامه داد: معتقدم سفر فروردین ماه 
سال آینده رئیس جمهور ایران به آذربایجان سفر خوبی 
خواهد بود و دستاوردهای مهمی را برای هر دو کشور در 
زمینه های اقتصادی به همراه خواهد داشت.  همچنین 
وزیر اقتصاد آذربایجان با اشاره به انجام سرمایه گذاری های 
مشترک دو کشور در بخش خودرو و تولید دارو گفت: در 
زمینه نفت و گاز نیز همکاری های خوبی بین دو کشور 
وج��ود دارد.  وزیر اقتصاد آذربایجان در این مراس��م به 
اجرای پروژه مشترک کریدور شمال به جنوب اشاره کرد 
و افزود:  این کریدور خلیج فارس را به دریای سیاه وصل 
می کن��د و جمهوری آذربایجان ب��رای تکمیل این خط 
آهن از رشت به آستارا آماده ارائه فاینانس است.  شاهین 
مصطفی اف به نقش ایران و آذربایجان در تثبیت امنیت 
منطقه اش��اره کرد و با بیان انجام تب��ادالت انرژی بین 
ایران و آذربایجان و روس��یه، بیان داشت: در حوزه آب، 
محیط زیس��ت و تولید برق همکاری های مشترکی بین 

این دو کشور صورت خواهد گرفت. 

انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس از بانک مرکزی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ سود اوراق به 

20درصد به تولید و نظام بانکی لطمه زد. 
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در آخرین 
نشس��ت ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
گف��ت: افزایش نرخ س��ود اوراق از ۱5 به 20درصد بر 
بازار س��رمایه، نظام بانکی و نرخ تأمین مالی بنگاه های 
اقتصادی تأثیر گذاش��ت؛ یعنی ب��ا یک تصمیم بانک 

مرکزی همه ذی نفعان دچار مشکل شدند. 
وی ادامه داد: این اقدام بانک مرکزی ترازنامه بانک ها 
را نامتع��ادل کرد؛ یعنی بانک باید س��ود 20درصد به 
اوراق بدهد، اما تسهیالت را با نرخ ۱٨درصد ارائه کند؛ 
ضمن اینکه موجب ش��د تالش ها ب��رای نظم دهی به 
بانک ها در پرداخت تس��هیالت ناکام بماند و به رقابت 

منفی میان بانک ها در جذب منابع منجر شود. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با این 
اقدام بان��ک مرکزی وقتی نرخ تأمی��ن مالی برای بنگاه 
اقتصادی و واحد تولیدی تا 2٧درصد می رسد، بنگاهدار 
چگونه باید مالی��ات و عوارض دهد؟ بانک مرکزی گفته 
اس��ت برای دو هفته این سود را افزایش دادیم و 5درصد 
مابه التف��اوت را جب��ران می کنیم اما بای��د دید چگونه 
می خواهند جبران کنند.  عضو شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی تصریح کرد: اگر این تصمیم بانک مرکزی 
جبران نشود و تا پایان سال برنامه ای جبرانی پیش بینی 
نشود سال آینده برای نظام بانکی و تولید کشور باید نگران 
باش��یم.  وی اضافه کرد: اگرچه دولت مش��کالتی دارد و 
باید اس��ناد خزانه و اوراق به گردش در آید، اما پیشنهاد 
مش��خص ما این است به منظور اصالح اجرای طرح های 
عمرانی باید در موضوع تأمین مالی طرح ها از روش های 
گوناگون تجدیدنظر کنیم زیرا در غیر این صورت یا باید 
تخلف ش��ود یا اینکه طرح اصال اجرا نمی شود. اگر اسناد 
خزانه یک س��اله و کاربرد آن هم مانند شیوه قبلی باشد 

اوراق تأثیرگذار خواهد بود. 
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رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد
 رشد 22درصدی حق بیمه

در 11 ماه گذشته
رئیس کل بیمه مرکزی از رش��د 22درصدی حق 
بیم��ه در ۱۱ ماه��ه امس��ال خب��ر داد و گفت طبق 
آخری��ن گزارش ها رش��د 22درصدی ح��ق بیمه در 
۱۱ماهه امسال نس��بت به سال گذشته نشان دهنده 
توس��عه خوب صنعت بیمه کشور است و رشد واقعی 
بیمه نامه ه��ا نیز بیانگر رش��د حقیقی مناس��ب بازار 

صنعت بیمه است. 

به گزارش »فرصت امروز« به نقل از بیمه مرکزی، 
عبدالناصر همتی در آخرین جلس��ه شورای عمومی 
س��ندیکای بیمه گران ایران در جم��ع مدیران عامل 
شرکت های بیمه، بر اخذ تصمیمات مبتنی بر رعایت 
حقوق مشترک ش��رکت های بیمه در سندیکا تأکید 
کرد و گفت: وصول مطالبات ش��رکت های بیمه باید 
از اولویت های اول مدیران ش��رکت های بیمه باشد و 
در سندیکا برای نحوه رفتار با بیمه گذاران بد حساب 
توافقات الزم انجام شود و برای دریافت مطالبات که 
بخش زی��ادی از منابع س��رمایه گذاری را دربر دارد، 

تدبیری اندیشیده شود. 
همت��ی ادامه داد: رعایت حقوق و منافع مش��ترک 
ش��رکت های بیم��ه از وظای��ف اصل��ی س��ندیکای 
بیمه گران ایران اس��ت که مس��تلزم تعامل مس��تمر 

مدیران عامل شرکت های بیمه در سندیکاست. 
رئیس ش��ورای عالی بیمه گفت: شرکت های بیمه 
در پروژه هایی که بازدهی ندارند، نباید سرمایه گذاری 
کنن��د. س��ودآوری ش��رکت های بیمه ب��ه دو عامل 
عملک��رد مدیران عامل ش��رکت های بیمه و عملکرد 
س��ندیکا مرتب��ط اس��ت. وظیفه مدیری��ت، حفظ و 
افزایش پرتفوی با رعای��ت نرخ های فنی، دریافت به 
 موقع حق بیمه ها و س��ودآوری برای شرکت و تالش 
برای ترغیب سهامداران جهت افزایش سرمایه است. 
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان 
خود بر افزایش سطح توانگری مالی شرکت های بیمه 
تأکی��د کرد و گفت: ش��رکت های خصوصی بیمه که 
تمایل به تداوم صدور بیمه ش��خص ثالث در س��ال 
آینده دارند باید توانگری خود را حداقل درحد سطح 

2 برسانند. 
همتی در پایان از تالش مدیران شرکت های بیمه 
در س��ال ٩٦ بابت خدمت رس��انی به اقش��ار مختلف 
م��ردم خصوص��ا در جری��ان خس��ارت های متعدد و 

سنگین سال قدردانی کرد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴,٧٨٦دالر آمریکا

5,٧۴0یورو اروپا

٦,٩۱0پوند انگلیس

۱,3٦0درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

٦٦۱,500مثقال طال

۱52,٧00هر گرم طالی ۱٨ عیار

۱,5٧5,000سکه بهار آزادی

۱,٦0٧,500سکه طرح جدید

٧٨5,000نیم سکه

۴٩5,000ربع سکه

330,000سکه گرمی

نرخنــامه

بیمهنامه

مصطفی بهشتی روی خبر داد

شعبه بانک پاسارگاد در هند به زودی افتتاح می شود
ایمان ولی پور

چهار شنبه
23 اسفند 1396

شماره 1026
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ش��اخص بورس در چهارمین روز هفته 
۱۱٩ واحد رشد کرد و روی رقم ٩٦ هزار 
و 3۱۴ واحد ایستاد. در واقع، معامله گران 
ب��ورس ته��ران ش��اهد تأثی��ر معامالت 
کد به کد و همچنین اوراق بدهی بر ارزش 
معام��الت بورس تهران بودند و همچنین 
حقوقی ه��ا و بازارگردان ه��ا ب��ه حمایت 
از س��هم هایی چون ای��ران  خودرو، فوالد 

مبارکه، مخابرات و گل گهر پرداختند. 
به گزارش فارس، ش��اخص کل قیمت 
و بازده نقدی ب��ورس اوراق بهادار تهران 
در پایان معامالت روز سه شنبه با افزایش 
۱۱٩ واح��دی روی رقم ٩٦ هزار و 3۱۴ 
واحد ایس��تاد. شاخص کل هم  وزن اما با 
افزایش ۱0 واحدی عدد ۱٧ هزار و ۱٦5 
واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام 
آزاد ش��ناور نیز ب��ا افزایش ۱٧٩ واحدی 
به رق��م ۱03 ه��زار و ٧0 واحد دس��ت 
یافت. ش��اخص بازار اول ام��ا در حالی با 
افزایش ۱٦٧ واح��دی به رقم ٦٨ هزار و 
3۴3 واحد دس��ت یافت که شاخص بازار 
دوم ب��ا کاهش ۱٧5 واح��دی عدد 205 
هزار و ۴٧٨ واحد را به نمایش گذاش��ت. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
نیز ب��ا کاهش ۴ واح��دی روی رقم یک 

هزار و ٧٨ واحد ایستاد. 
بر اس��اس این گزارش، معامالت سهام 
در نم��اد معامالت��ی ش��رکت های فوالد 
مبارک��ه ب��ا 5٦ واح��د، ایران خ��ودرو با 
23واح��د و معدن��ی و صنعتی گل گهر با 
۱٨ واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را 
بر برآورد ش��اخص کل بورس به نام خود 
ثبت کردند. در مقابل معامالت سهام در 
نماد معامالتی ش��رکت های همراه اول با 
۱5 واح��د، پاالیش نفت تبریز با ٨ واحد 
و آلومینی��وم ای��ران با ٧ واح��د کاهش 
بیش��ترین تأثیرمنفی را در محاسبه این 

نماگر به دوش کشیدند. 
ارزش کل معام��الت ب��ورس تهران در 
حالی بیش از 20٦ میلیارد تومان نمایش 
داده ش��د که ناش��ی از دس��ت به دست 
شدن بیش از ٨5۱ میلیون سهم و اوراق 
مال��ی قابل معامله ط��ی 5٨ هزار و 3٦٦ 

نوبت داد و ستد بود. 

ای��ن معامالت، نم��اد معامالتی  طی 
ش��رکت های ملی س��رب و روی ایران، 
تأمی��ن س��رمایه امید، س��رمایه گذاری 
بهمن، نفت بهران، سازه پویش، کیسون، 
فرآورده ه��ای غذایی و قن��د تربت جام، 
صنای��ع بس��ته بندی ای��ران، بازرگان��ی 
ایران  و تولیدی مرج��ان کار، لیزین��گ 
ش��رق، بازرگانی آینده س��ازان بهش��ت 
پ��ارس، تجهی��ز نیروی زن��گان، صنایع 
سرمایه گذاری  خلیج فارس،  پتروشیمی 
س��بحان، توریس��تی و رفاهی آبادگران 
ایران از س��وی بازار ناظر سهام متوقف 
و در مقابل نماد معامالتی ش��رکت های 
لیزینگ آریا دانا، حق تقدم خرید سهام 
آه��ن و ف��والد ارف��ع، اوراق مش��ارکت 
دول��ت، حق تق��دم خرید س��هام بیمه 
میهن، س��کوک اجاره س��هام ش��رکت 
تأمی��ن  اجتماع��ی،  س��رمایه گذاری 
ایتالران، س��رمایه گذاری س��بحان، حق 
تق��دم خرید س��یمان مازن��دران، حق 
تقدم خرید س��هام نیرو کلر، س��ولیران، 
داروسازی امین، سرمایه گذاری کوه نور، 

کیسون بازگشایی شدند. 
همچنین در بازار 2 بورس تهران که به 
عمده  سهامداران  درون گروهی  معامالت 
اختصاص دارد ۴5میلیون سهم تاپیکو به 
ارزش کمتر از ٧ میلیارد تومان به کدهای 
انتقال  عم��ده  س��هامدار  درون گروه��ی 
یافت. 25 میلیون س��هم س��رمایه گذاری 
 گروه توس��عه ملی نیز ب��ه ارزش کمتر از

5.5 میلیارد تومان کد به کد شد. 
بیش از 20 میلیون س��هم گس��ترش 
ارزش ب��ه  ام��ا  پارس��یان  گاز  و   نف��ت 

کده��ای  ب��ه  توم��ان  میلی��ارد   ۴.5
تجمیع  عمده  درون گروهی س��هامداران 
ش��د، همچنی��ن بی��ش از ۱۴.5 میلیون 
س��هم پاالیش نف��ت اصفهان ب��ه ارزش 
بیش از ٦ میلیارد تومان کد به کد ش��د. 
در س��رمایه گذاری ملی ایران نیز همین 
 وضعی��ت ب��ا کد ب��ه کد ش��دن بیش از
 ۱2.5 میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بیش از

۱.5 میلیارد تومان تکرار شد. 
۱۱ میلیون س��هم صنای��ع مس ایران 
نی��ز به ارزش کمت��ر از 3 میلیارد تومان 

به کدهای درون گروهی سهامداران عمده 
انتقال یافت. اندک��ی بیش از ۱0میلیون 
س��هم تراکتورس��ازی ایران نیز به ارزش 
بی��ش از 2.5 میلیارد توم��ان با معامالت 
انتقال��ی میان س��هامداران عمده روبه رو 

شد. 
در نماد کارگ��زاران بورس اوراق بهادار 
 ۱0 میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بی��ش از

3 میلی��ارد توم��ان با معام��الت انتقالی 
روبه رو ب��ود. ۱0 میلیون س��هم لیزینگ 
ای��ران و ش��رق ب��ه ارزش بی��ش از ۱.5 

میلیارد تومان کد به کد شد. 
کمتر از ٧.5 میلیون س��هم بانک انصار 
ب��ه ارزش کمت��ر از ۱.5 میلیارد تومان با 
معامالت درون گروهی همراه بود. بیش از 
٦ میلیون سهم معدنی و صنعتی گل گهر 
ب��ه ارزش بی��ش از 2 میلی��ارد تومان به 

کدهای درون گروهی تجمیع شد. 
در س��رمایه گذاری آت��ی دماون��د نیز 
5 میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از یک 
میلیارد تومان با معامالت انتقالی روبه رو 
ش��د. همزم��ان 5 میلی��ون س��هم فوالد 
مبارک��ه اصفهان ب��ه ارزش کمتر از ۱.5 
میلیارد تومان در مح��دوده صفر تابلو با 
معامالت انتقالی از سوی سهامدار عمده 

همراه بود. 

در گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید 
نیز 5 میلیون سهم به ارزش بیش از یک 
میلیارد تومان کد به کد شد و در نهایت 
٧00 ه��زار س��هم پتروش��یمی زاگرس 
ب��ه ارزش بی��ش از 2 میلی��ارد تومان با 
معامالت انتقالی از سوی سهامدار عمده 

روبه رو بود. 
براس��اس ای��ن گزارش، ب��ورس تهران 
در حالی س��نگینی معامالت کد به کد در 
نماده��ای تاپیکو، پاالی��ش نفت اصفهان 
و س��رمایه گذاری گ��روه توس��عه ملی را 
ب��ر ارزش معامالت دیروز ب��ورس تهران 
نظاره گر ب��ود که حجم معام��الت اوراق 
و همچنی��ن  مرابح��ه س��ایپا  صک��وک 
معامالت صندوق سرمایه گذاری با درآمد 
ثابت کمن��د )صندوق قاب��ل معامله( در 
ارزش معام��الت دی��روز ب��ورس تهران 
تأثیرگ��ذار بود. با این هم��ه حقوقی ها و 
بازارگردان ه��ای آنها در تک س��هم های 
پیش��رو به ویژه ای��ران خ��ودرو و فوالد 
مبارک��ه نقش حام��ی بالمن��ازع را پیدا 
کردند، تا به این ترتی��ب تأثیرگذارترین 
س��هم های بازار باش��ند. همچنین اوراق 
مش��ارکت دولت در کنار پذیره نویس��ی 
صکوک اجاره سهام سرمایه گذاری تأمین 

 اجتماعی در فرابورس قابل تأمل بود. 

حکمرانی حقوقی ها بر تک سهم های بازار

شاخص بورس در مدار صعود
خبــر

هشتمین عرضه امسال در بورس 
لغو شد

درحالی که قرار بود روز سه ش��نبه ۱0 درصد از س��هام 
شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش )سپ( در بورس 
عرضه شود این عرضه به دلیل ابهام در ارزش گذاری سهام 
لغو ش��د.  به گزارش ایس��نا، قرار بود دیروز ۱0درصد از 
س��هام پرداخت الکترونیک س��امان کیش ک��ه در حوزه 
پرداخت و تجارت الکترونیک کار می کند در بورس عرضه 
ش��ود اما مدیریت پذیرش برس اوراق بهادار تهران طی 
اطالعیه ای اعالم کرد که ابهاماتی در مورد قیمت گذاری 
سهام وجود دارد و مدیر عرضه این ابهامات را رفع نکرده 
اس��ت.  آن طور که ش��رکت بورس اعالم ک��رده، عرضه 
اولیه این سهام منوط به ارس��ال گزارش ارزش گذاری و 
تصمیم بورس در مورد این گزارش ش��ده است.  مدت ها 
بود خبرهایی منتشر می شد که شرکت دیگری در عرضه 
خدمات الکترونیک در راه بازار سرمایه است و قرار بود این 
ش��رکت روز سه شنبه به عنوان هشتمین شرکت عرضه 

شده در بورس در سال ۱3٩٦ وارد بازار سرمایه شود. 
بزرگ ترین صنایع بورسی به لحاظ ارزش معامالت 

معرفی شدند
اسامی بزرگ ترین صنایع بورس��ی و فرابورسی از نظر 
ارزش معامالت در پایان بهمن س��ال ٩٦ معرفی شد.  به 
گزارش تسنیم، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه )سمات( اسامی بزرگ ترین صنایع بورسی 
و فرابورس��ی از نظ��ر ارزش معام��الت را در پایان بهمن 
س��ال ٩٦ معرفی کرد که بر این اساس گروه اوراق مالی 
با ۴٦ ه��زار و ٧0٩ میلیارد ری��ال درپایان بهمن ٩٦ در 
صدر بزرگ ترین صنعت بورس��ی از نظر ارزش معامالت 
ایس��تاد و گروه فلزات اساس��ی با ۱5 هزار و ٧٦میلیارد 
ریال و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با ۱2 هزار 
2۱5 میلی��ارد ریال در رتبه های دوم و س��وم قرار دارند.  
همچنین صنایع کانه های فلزی، فرآورده های نفتی، کک 
و سوخت هسته ای، پیمانکاری صنعتی، مواد و محصوالت 
شیمیایی، خودرو و ساخت خدمات، محصوالت شیمیایی 
و اوراق ح��ق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن در 
مکان های س��وم تا ده��م بزرگ ترین صنایع بورس��ی و 
فرابورس��ی از نظر ارزش معامالت هستند.  بر اساس این 
گزارش، صنای��ع پرداخت چرم و س��اخت انواع پاپوش، 
خدمات فنی مهندسی، منسوجات در رتبه های انتهایی 

این جدول ایستادند. 

وزیر اقتصاد اعالم کرد
باید به سمت توسعه بورس کاال در 

کشور حرکت کنیم
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی گفت باید در اولین 
قدم به سمت محوریت قرار دادن بورس کاال حرکت 
کنی��م و در دومین قدم نیز به س��مت گس��تردگی 
عرضه انواع کاالها در نقاط مختلف کش��ور در بورس 

برویم تا به طور متمرکز در بازار کاال عمل کنیم. 
ب��ه گزارش تس��نیم، هفت��اد و پنجمین نشس��ت 
ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخ��ش  خصوصی که 
آخرین نشس��ت امس��ال بود، به ریاس��ت وزیر امور 

اقتصادی و دارایی برگزار شد. 
یکی از مباحث اصلی مطرح ش��ده در این جلس��ه 
ب��ه مکانیس��م عرض��ه و تعیی��ن قیم��ت ورق های 
فوالدی ش��رکت فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران 
اختصاص داشت که حاضران هر یک نظرات خود را 
اعالم کردند اما جمع بندی آن به یکی از نشست های 

بعدی این شورا موکول شد. 
وزی��ر ام��ور اقتصاد و دارایی پس از مطرح ش��دن 
مواردی از س��وی حاضران عنوان کرد که با توجه به 
اینکه تولیدکننده، مصرف کننده و س��امانه بهین یاب 
در این موضوع دخیل هستند، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت باید تصمیم گی��ری نهایی را در این زمینه 

انجام دهد. 

نگاه فعاالن اقتصادی به بازار سرمایه
فرمان بورس در دست دولتی ها

 در دولت یازدهم، سیاس��ت هایی ک��ه در اقتصاد به کار 
گرفته ش��ده بود موجب تأثیرات مثبت بر بورس ش��د . به 
همی��ن ترتی��ب کارشناس��ان معتقد بودند همه   ش��رایط  
برای جهش بورس آماده اس��ت اما این جهش را بس��ته به 
سیاست های دولت دوازدهم   می     دانستند . در اواخر فعالیت 
دولت دهم با توجه به سردرگمی هایی که در بازار سرمایه 
ایجاد شده بود  سرمایه گذاران برای  سرمایه گذاری در بازار 
سرمایه ناامید شده بودند . از طرف دیگر دخالت دولت ها در 
اقتصاد در س��ال های گذشته بر بازارهای مختلف از جمله 
بازار س��رمایه تأثیر گذاش��ته بود . همچنی��ن، عدم اجرای 
خصوصی س��ازی واقعی و درست باعث ش��د بازار سرمایه 
رونق��ی را که باید در آن زمان به دس��ت می آورد نداش��ته 
باشد . دولت یازدهم نیز در اجرای خصوصی سازی رضایت 
کارشناسان را به خود جلب نکرد اما با برجام و کاهش تورم، 
امید را به اقتصاد کشور بازگرداند و به همین ترتیب بورس 

نیز کمی با افزایش قیمت سهام و شاخص ها روبه  رو شد . 
اولین پرس��ش نظرسنجی تازه ترین ش��ماره »آیند ه نگر« 
به این س��ؤال اختصاص داش��ت که »در ابت��دای کار دولت 
دوازدهم، وضعیت بورس چقدر واقعی یا حباب بوده است؟«. 
کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی در این مورد اظهار داشتند، 
بررسی وضعیت بازار نشان   می     دهد وضعیت بورس چنان که 
انتظار   می     رفت نبوده و دولت نتوانسته با سیاست هایی که باید 
ب��ه کار   می     گرفته این وضعیت را بهبود دهد . در حال حاضر 
اصلی ترین خواسته ای که بورس دارد تا به رونق پایدار برسد، 
خصوصی سازی و ثبات اقتصادی است.  آمارها نشان   می     دهد 
میزان تأمین مالی از بازار سرمایه طی ۱0 سال گذشته بیش 
از ۱2برابر افزایش یافته اس��ت . تأمین مالی از بازار س��رمایه 
به طورمعمول از س��ه کانال افزایش س��رمایه، عرضه اولیه و 
انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی صورت   می      گیرد . به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه، عالوه بر افزایش قابل توجه 
حجم تأمین مالی از بازار سرمایه، سهم بازار سرمایه از تأمین 
مالی کل کش��ور نیز طی سال های گذشته رشد محسوسی 
داشته است . در همین راستا پرسش دوم »چقدر بازار سرمایه 
در تأمین مالی بازار ایران نقش دارد؟« است . برعکس آمارها، 
فع��االن اقتصادی نظره��ای متفاوتی داش��تند و نقش بازار 
سرمایه را در تأمین مالی کشور بسیار ناچیز دانستند .  توسعه 
بازار از طریق گسترش دیگر بازارهای مالی صورت   می     گیرد . 
فعاالن اقتصادی و کارشناسان در پاسخ به پرسش »عملکرد 
بورس را در توس��عه بازار چط��ور ارزیابی   می کنید؟« معتقد 
بودند بازار در سال های گذشته به اندازه ای که انتظار   می     رفت 
توسعه پیدا نکرد . آنها خطاب به دولت اظهار داشتند، دولت 
ش��رایطی را فراهم کند که سرمایه  های بیشتری جذب بازار 
بورس شود . برخی از پاسخ دهندگان به عدم اطالع رسانی در 
بورس اش��اره داشتند و انتظار دارند که دولت در این زمینه 
بیش��تر تالش کند . اگر دولت بتواند سیاست های درستی را 
در بورس پیاده کند، بازارهای دیگر نیز در ادامه توسعه پیدا 

خواهند کرد. 

نگــــاه

چهار شنبه
23 اسفند 1396

شماره 1026
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نایب رئی��س اتاق بازرگان��ی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران گفت تجارت 
5 میلیارد دالری ایران و پاکس��تان دور 

از دسترس نیست. 
به گزارش ایسنا، حسین سالح ورزی 
در همایش تجاری ایران– پاکستان که 
در اس��الم آباد برگزار ش��د، اظهار کرد: 
مقامات عالی ایران و پاکستان با تعیین 
هدف نیل به مبادالت دوجانبه 5میلیارد 
مس��ئولیت  کش��ور،  دو  بی��ن  دالری 
سنگینی برعهده دست اندرکاران روابط 
اقتصادی دو کش��ور گذاشته اند و حاال 
توپ در زمین بخش خصوصی اس��ت و 
ما به عن��وان نمایندگان بخش خصوصی 
مکلف هس��تیم تا پرصالبت ترین گام ها 
را برداشته و بهترین اقدامات را در این 

راستا انجام بدهیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ران پس از 
به  ظالمانه  تحریم ه��ای  س��پری کردن 
پشتوانه عزم و اقتدار ملی، فصل تازه ای 
از رواب��ط خارجی را س��امان می دهد، 
ادامه داد: در زمانی که اهریمن واگرایی 
و بی ثبات��ی در منطق��ه م��ا در ح��ال 
خودنمایی است، باید بتوانیم با برادری 
و حس��ن نیت و هم��کاری نزدیک دفع 
ش��ر ک��رده و موانع همکاری را از س��ر 
راه دو کش��ور و منطقه و جهان اس��الم 

برداری��م؛ کاری که جز با همت و تالش 
صادقان��ه اعض��ای بخش خصوص��ی دو 

طرف میسر نخواهد شد. 
نایب رئی��س ات��اق ایران بی��ان کرد: 
ایج��اد فض��ای صحی��ح کس��ب وکار و 
اقتص��اد رقابتی در  تصحیح ریل ه��ای 
بازار دو کش��ور و ارائه متقابل اطالعات 
و آماره��ای اقتصادی جهت تبیین بهتر 
شرایط و اس��تفاده از مزیت همسایگی 
برای تجارت و س��رمایه گذاری به عنوان 
کلیدواژه همبستگی و تحکیم پایه های 
همکاری ه��ای برادران��ه تأثیر بس��زایی 

خواهد داشت. 
س��الح ورزی با بی��ان اینک��ه ایران و 
پاکس��تان با اس��تفاده از پتانسیل های 
نقش��ی  می توانن��د  یکدیگ��ر  مکم��ل 
راهب��ردی در تحکی��م امنی��ت و صلح 
جهان��ی ایفا کنن��د، افزود: ب��ازار ۴00 
میلیون نفری منطق��ه و ۱.5میلیاردی 
جهان اس��الم می تواند به عن��وان نقطه 
اتص��ال جوامع بعضا متفرق مس��لمانان 
عم��ل ک��رده و ب��ا تشریک مس��اعی و 
هم رسانی ظرفیت ها سد مستحکمی در 
برابر وسوسه کج اندیشان در اقصی نقاط 

جهان به وجود آوریم. 
وی تأکی��د کرد: ام��روزه جهان علم 
و تبدی��ل علم به ثروت اس��ت و فعاالن 

و  ای��ران  کش��ور  دو  بخش خصوص��ی 
پاکس��تان می توانند با تش��کیل مراکز 
مش��ترک دانش بنیان، پارک های علم و 
فناوری و با اس��تفاده از منابع طبیعی و 
انسانی الیزال خویش الیق مصداق این 

تعبیر باشند. 
س��الح ورزی تأکی��د ک��رد: ای��ران و 
پاکستان در تمامی بخش های اقتصادی 
از ان��رژی و برق، نس��اجی، پزش��کی و 
داروی��ی، کش��اورزی و… حرف ه��ای 

زیادی برای گفتن در کنار هم دارند. 
نایب رئی��س اتاق ای��ران ادام��ه داد: 
به رغم تمامی موانع و مشکالت موجود 
به ویژه در حوزه رواب��ط بانکی و برخی 
مشکالت گمرکی، در ٩ ماهه ٩٦ شاهد 
رش��د 50درصدی با رقم ٩٨2 میلیون 
دالر مجموع مبادالت دو کش��ور ایران 
و پاکس��تان بودی��م که ش��امل رش��د 
٧درصدی صادرات ایران به پاکس��تان 
و افزایش ۴2درصدی صادرات پاکستان 

به ایران بوده است. 
وی افزود: این آمارها نش��ان می دهد 
توس��عه روابط اقتصادی دو کش��ور دور 
از دسترس نیست، اما رسیدن به هدف 
5 میلی��ارد دالری که توس��ط مقامات 
دو کش��ور تعریف شده، استفاده موثر و 
مفید از پتانس��یل های بالقوه دو کشور 

توس��ط بخش های خصوصی طرفین را 
می طلبد. 

ک��رد:  تأکی��د  س��الح ورزی 
ب��ا  بای��د  بخش خصوص��ی دو کش��ور 
اس��تفاده صحیح و اصولی از ظرفیت ها 
و توانمندی ه��ای فراوانی که در ایران و 
پاکستان وجود دارد، تعمیق و افزایش و 
استحکام هرچه بیشتر روابط اقتصادی 
دو ط��رف را در دس��تور کار خود قرار 
دهن��د و از مقام��ات دولت��ی بخواهند 
و  تعرفه ای  محدودیت ه��ای گمرک��ی، 
بانکی میان دو کش��ور را برطرف کنند 
تا بازرگانان با فراغ بال به توسعه روابط 

بپردازند. 
نایب رئی��س ات��اق ای��ران در پای��ان 
آمادگی ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی ای��ران را ب��رای برگزاری 
همایش ه��ای مختلف تجاری– صنعتی 
در راس��تای تقوی��ت و توس��عه هرچه 
بیشتر سطح روابط اقتصادی اعالم کرد. 
به گزارش ایس��نا، در پایان همایش، 
مذاکرات دوجانبه بین فعاالن اقتصادی 
زمینه ه��ای  در  پاکس��تان  و  ای��ران 
م��واد  پتروش��یمی،  فرآورده ه��ای 
ش��یمیایی، مواد ش��وینده و بهداشتی، 
محصوالت کشاورزی، امور نمایشگاهی، 

دارو و مکمل های غذایی برگزار شد. 

مدی��رکل طیور س��ازمان دامپزش��کی کش��ور با بیان 
اینکه برای مقاوم س��ازی مرغداری های کش��ور، واکسن 
آنفلوآن��زای فوق ح��اد پرندگان از آمریکا ب��ه ایران وارد 
می شود، گفت: این واکس��ن ها تحت نظارت دامپزشکی 
با اولوی��ت مرغداری های مادر، تخم گ��ذار و باغ وحش ها 

توزیع می شود. 
به گزارش تس��نیم، علیرضا اکبرشاهی، مدیرکل دفتر 
بهداش��تی طیور سازمان دامپزش��کی کشور روز گذشته 
در نشس��تی خبری اظهار کرد: ٦0 سال است که صنعت 
طیور ایران ش��کل گرفته که در این مدت از لحاظ کمی 
رش��د زیادی را تجربه کرده اس��ت، به طوری که س��رانه 
مصرف مرغ در کش��ور از ۴.5کیلوگ��رم به 25 کیلوگرم 
رس��یده است و س��رانه مصرف تخم مرغ از 3کیلوگرم به 
۱۱ کیلوگرم رس��یده که این ارقام باالتر از سرانه مصرف 

جهانی است. 
وی اف��زود: 2٧ ه��زار واحد صنعتی طیور در کش��ور 
در ح��ال فعالیت هس��تند، اما 50درص��د از این واحدها 
با وجود اینکه دچار مشکالت فرسودگی هستند به دلیل 
مشکالت مالی نمی توانند اصالح ساختار داشته باشند. 

مدیرکل دفتر بهداش��تی طیور س��ازمان دامپزش��کی 
کش��ور ادامه داد: با وجود اینکه رش��د صنعت طیور در 
کشور بسیار مناسب بوده است، اما متناسب آن از لحاظ 

کیفی پیشرفت نداشته ایم. 
320 پنجره ورود ویروس آنفلوآنزا در کشور وجود 

دارد
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به اینک��ه زمینه ه��ای بروز 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کش��ومان زیاد اس��ت، 
گفت: 320 پنج��ره ورود ویروس آنفلوآن��زای فوق حاد 
پرندگان از طریق پرندگان وحش��ی وج��ود دارد که در 
کن��ار آن با توجه ب��ه تراکم ب��االی مرغداری های ما در 
بعضی ش��هرها مانند مازندران امکان شیوع اپیدمی این 

بیم��اری را افزایش می دهند.  اکبرش��اهی گفت: یکی از 
مش��کالت صنعت طیور کشور اس��تفاده اشتراکی برای 
حمل سوخت و حتی کود مرغی است که این امر زمینه 
ورود ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در واحدهای 

صنعتی مرغ تخم گذار را افزایش داده است. 
وی با تأکید بر لزوم ایجاد تشکیل زنجیره های تولید در 
کشور گفت: بازار پرندگانی که در کشور وجود دارد خود 
منجر به ش��یوع آنفلوآنزا خواهد ش��د که در این ارتباط 
باید ساماندهی توسط استانداری ها و فرمانداری ها ایجاد 

شود و آنها همکاری الزم را با ما داشته باشند. 
مدیرکل دفتر بهداش��تی طیور س��ازمان دامپزش��کی 
کش��ور گفت: ساالنه 2 میلیون تن کود مرغی به صورت 
خام در مزارع ما استفاده می شود، این در حالی است که 
برای جلوگیری از ش��یوع بیم��اری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در کشور قبل از مصرف باید سالم سازی شوند. 
اکبرش��اهی با بیان اینک��ه ایران در مس��یر مهاجرت 
پرندگان وحش��ی قرار دارد، گفت:  از پنج مس��یر حرکت 
پرواز پرندگان وحشی دو مسیر آن از ایران است که این 
امر منجر به افزایش احتمال ش��یوع بیماری آنفلوآنزای 

فوق حاد پرندگان شده است. 
وی با اشاره به ابالغیه وزیر کشور در مورد این بیماری 
گف��ت: وزیر کش��ور وظایف دس��تگاه های مختلف را در 
ارتباط با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مشخص 
کرده اس��ت که امیدواریم با همکاری سازمان های دیگر 
به سمت کاهش بروز این بیماری در کشور حرکت کنیم 
زیرا باید توجه داشت که تنها سازمان دامپزشکی در این 

ارتباط وظیفه ندارد. 
ایجاد مرغداری در شعاع 50 کیلومتری تاالب ها 

ممنوع شد
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ایج��اد مرغ��داری در ش��عاع 
50کیلومت��ری تاالب های محل ورود پرندگان وحش��ی 

ممنون ani است، گفت: مرغداری هایی که در این شعاع 
قرار دارند به طور دقیق مورد بررس��ی قرار می گیرند، اما 
دیگر اج��ازه احداث واحد جدید در ای��ن محدوده داده 

نمی شود. 
مدیرکل دفتر بهداش��تی طیور س��ازمان دامپزش��کی 
کشور در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه 30درصد 
از واحدهای مرغ تخم گذار از بین رفته است، گفت: سال 
آینده نخستین کنفرانس جهانی بیماری آنفلوآنزای فوق  
ح��اد پرندگان در تاریخ ۱3 و ۱۴ تیرماه در ایران برگزار 
می شود که هماهنگی الزم با سازمان بهداشت جهانی و 
فائو برای حضور دانش��مندان بین المللی در این همایش 

فراهم آمده است. 
وی با اش��اره به آخرین آمار بیم��اری آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در شش ماهه دوم سال گفت: این بیماری 

در 22 استان کش��ور گزارش شده است و 
5٨0 کانون در این ارتباط شناس��ایی شده 

است. 
 واردات 10 میلیون دز واکسن 

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از آمریکا
مدیرکل دفتر بهداش��تی طیور سازمان 
دامپزش��کی کش��ور ب��ا بیان اینک��ه برای 
مقاوم س��ازی مرغداری ه��ای کش��ور برای 
س��ال آین��ده واکس��نی مرتبط با س��ویه 
آنفلوآن��زای فوق حاد پرن��دگان موجود در 
کش��ور از آمریکا وارد می شود، گفت: قرار 
است در مرحله اول ۱0 میلیون دز واکسن 
آنفلوآنزای ف��وق حاد پرن��دگان مرتبط با 
س��ویه موجود در کش��ور از ایاالت متحده 
آمریکا وارد ش��ود که این واکس��ن ها صرفا 
در م��زارع م��رغ م��ادر، مرغ تخم گ��ذار و 

باغ وحش ها توزیع می شود. 

واردات 10 میلیون دز واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از آمریکا

تجارت ۵ میلیارد دالری ایران و پاکستان دور از دسترس نیست
اخبار

خودکفایی ایران در تولید گوشت 
مرغ از سال 93

مع��اون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کش��اورزی 
با اش��اره به این جمله که در حال حاضر ۱00درصد 
تولید گوش��ت س��فید به صورت داخلی است، افزود: 
خوش��بختانه از س��ال ٩3 تاکنون ای��ران در زمینه 

تأمین مرغ متکی به تولید داخل بوده است. 
به گزارش تس��نیم، حس��ن رکن��ی در مصاحبه با 
رادیو اظهار داش��ت: کش��ور ام��روز در زمینه تولید 
گوش��ت سفید از زیرس��اخت های مناسبی برخوردار 
اس��ت و طی چهار س��اله گذش��ته 500 هزار تن در 

حوزه طیور صادرات داشته ایم. 
وی اف��زود: هم اکنون ام��کان و ظرفیت تولید این 
محصول بیش از مقدار فعلی در جامعه وجود دارد. 

مع��اون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کش��اورزی 
ضمن اش��اره ب��ه هدف گ��ذاری تولی��د 2میلیون و 
2۴0هزار تنی گوش��ت س��فید طی ۱2 ماهه س��ال 
جاری گفت: کشش بازار مرغ در طول سال متفاوت 
اس��ت.  وی در ادام��ه افزود: ماه مب��ارک رمضان از 

جمله مقاطع پرکشش بازار مرغ در کشور است. 
رکنی بیان داش��ت: جدا از این کشش پذیری مواد 
غذایی باالخص م��واد پروتئین��ی در ماه های پایانی 
س��ال )بهمن و اسفند( به ش��دت در جامعه افزایش 

پیدا می کند. 
وی تصری��ح ک��رد: در حال حاضر م��رغ به میزان 
کافی در اقصی نقاط کش��ور تولی��د و حتی نیازی به 

عرضه از ذخایر استراتژیک در بازار نیست. 
معاون وزیر جهاد کش��اورزی در ام��ور دام گفت: 
ب��ا توجه به ایجاد ش��رایط مطل��وب تولید هم اکنون 
مصرف کنندگان شاهد تعادل و توازن در بازار گوشت 
س��فید در مملکت هس��تند.  وی ضمن اشاره به این 
جمل��ه که در حال حاضر ۱00درصد تولید گوش��ت 
سفید به صورت داخلی اس��ت، افزود: خوشبختانه از 
سال ٩3 تاکنون ایران در زمینه تأمین مرغ متکی به 

تولید داخل بوده است. 
رکنی تصریح کرد: مرغ��داران امروز ضمن تأمین 
ب��ازار داخلی از توان الزم برای صادرات این محصول 

نیز برخوردارند. 
وی اضافه کرد: طی چهار س��اله گذشته 500 هزار 
تن انواع محصوالت حوزه طیور اعم از گوش��ت مرغ، 
جگر، س��نگدان، پای مرغ، تخم مرغ و . . . از ایران به 

مقصد بازارهای هدف صادر شده است. 
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی در ادام��ه از تولید 
٩00ه��زار تن تخم مرغ طی س��ال ج��اری در ایران 
خبرداد و گف��ت: تولید تخم مرغ در کش��ور طی دو 
تا س��ه ماهه منتهی به پایان س��ال با بروز و سرایت 

بیماری آنفلوآنزا دچار مشکل شد. 
وی افزود: این مش��کل به ح��دی بود که دولت به 
ناچار جهت تنظی��م بازار، کنترل قیمت ها و حمایت 
از مصرف  کنندگان مبادرت به واردات تخم مرغ کرد. 

عرضه گوشت قرمز وارداتی با نرخ 
33 هزار تومان در بازار

رئیس اتحادیه گوشت گوس��فندی قیمت گوشت 
قرمز وارداتی )تنظیم بازاری( را 33 هزار تومان اعالم 

کرد. 
به گ��زارش تس��نیم، علی اصغر ملکی اف��زود: این 
گوشت ها در فروشگاه های زنجیره ای، هایپرمارکت ها، 

میادین میوه و تره بار و . . . عرضه می شود. 
وی همچنین اظهار داش��ت: قیمت گوش��ت های 
وارداتی برای مصرف کنندگان 33 هزار تومان است. 
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی گفت: در حال 
حاضر قیمت گوش��ت قرمز ش��قه بدون دنبه داخلی 
برای فروش��ندگان 3٩ تا ۴0 هزار تومان اس��ت که 
با احتس��اب ۱0درصد س��ود این کاال ب��ه نرخ ۴3 تا 

۴۴هزار تومان به دست مصرف کنندگان می رسد. 
وی در ادامه ضمن اش��اره به رش��د 2 هزار تومانی 
قیمت گوش��ت قرمز نس��بت به ماه گذش��ته افزود: 
کمبود عرضه دام و رش��د می��زان تقاضا در روزهای 
پایان��ی س��ال از جمله دالی��ل افزای��ش قیمت این 
محصول در س��طح کش��ور بوده اس��ت.  ملکی بیان 
داشت: همه ساله مردم در ماه های پایانی سال شاهد 
افزایش قیمت گوش��ت در بازار هس��تند.  وی گفت: 
ش��رایط بازار گوش��ت قرمز امسال نس��بت به سال 
گذش��ته به جهت ورود گوش��ت های وارداتی قدری 

بهتر است. 

اخبار

 سهم ایران از بازار روسیه فقط
400 میلیون دالر

رای��زن بازرگان��ی ایران در روس��یه گف��ت ارزش 
 کااله��ای وارداتی روس��یه در س��ال 20۱٧ بیش از
2٩0 میلی��ارد دالر بوده که س��هم ای��ران فقط۴00 

میلیون دالر است که باید آن را افزایش داد. 
به گزارش ایس��نا، فره��اد پرن��د در همایش بازار 
روس��یه و فرصت های صادراتی استان کرمان با بیان 
اینکه در حال حاضر روابط اقتصادی ایران و روس��یه 
در بهترین وضعیت قرار دارد، اظهار کرد: مس��ئوالن 
دو کش��ور بر گس��ترش روابط تأکید دارند، دولت ها 
مس��یر را مهیا کرده اند و بخش خصوصی باید از این 

فرصت استفاده کند. 
 پرند، بازار روس��یه را فرصتی مناسب برای عرضه 
محص��والت تولیدی ای��ران در حوزه ه��ای دارویی، 
پتروشیمی، میوه و محصوالت کشاورزی عنوان کرد 
و گفت: عمده محصوالت صادراتی ایران به روس��یه 
کاالهای سنتی مانند پس��ته، خشکبار و موادغذایی 
اس��ت درحالی که باید به س��مت ص��ادرات کاالهای 

صنعتی با ارزش افزوده باال برویم. 
وی از آمادگی س��فارت ایران در روس��یه و رایزنی 
بازرگان��ی برای همکاری با تج��ار و فعاالن اقتصادی 
استان کرمان خبر داد، افزود: ارزش کاالهای وارداتی 
روس��یه در س��ال 20۱٧ بیش از 2٩0 میلیارد دالر 
بوده که سهم ایران فقط ۴00 میلیون دالر است که 

باید آن را افزایش داد. 
رئیس ات��اق بازرگانی قفقاز ش��مالی نی��ز در این 
همای��ش با بی��ان اینکه محصوالت تولیدی اس��تان 
کرم��ان مورد نی��از بازارهای روس��یه اس��ت، گفت: 
آمادگی فراهم ک��ردن زمینه صادرات این محصوالت 
به روس��یه و کمک به هم��کاری بازرگانان و فعاالن 

اقتصادی دو کشور را داریم. 
کازب��ک توگانوو افزود: کرمان ظرفیت های فراوانی 
دارد و فرصت های خوب��ی در بخش معدن، صنعت، 
کش��اورزی، س��اختمان و حمل و نقل برای فعالیت 

بازرگانان روسیه در استان کرمان فراهم است. 
وی یکی از اهداف این همایش را انعقاد قراردادهای 
تجاری بین فعاالن اقتصادی ایران و روسیه عنوان و 
خاطرنش��ان کرد: بخش حم��ل و نقل برای صادرات 
محصوالت تولیدی به ویژه در اس��تان کرمان بسیار 
اهمیت دارد که فعاالن اقتصادی دو کشور می توانند 
در این زمینه نیز با یکدیگر همکاری داشته باشند. 

اختصاص یک درصد درآمد واردات 
به صادرات 

عضو ش��ورای گفت وگو از اختصاص یک درصد از 
درآمد حاص��ل از واردات کاال به حوزه صادرات خبر 
داد و گف��ت این منابع مس��تقیم به حس��اب وزارت 

صنعت واریز می شود. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، محم��د الهوت��ی، رئی��س 
کنفدراسیون صادرات ایران از اختصاص یک درصد 
درآمدهای حاصل از واردات کاال به حوزه صادرات 
خبر داد و گفت: براس��اس اعالم رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی، یک درصد از 
درآمده��ای حاصل از واردات به صورت مس��تقیم 
به حس��اب وزارت صنعت، مع��دن و تجارت واریز 
می ش��ود تا بتوان برای حمایت از ص��ادرات آن را 

تخصیص داد. 
وی اف��زود: ای��ن موض��وع را رئی��س کمیس��یون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اعالم کرده است. 
الهوت��ی، همچنین از ارائه پیش��نهادی به ش��ورا 
درخص��وص کاهش تعرفه واردات ف��والد خبر داد و 
گفت: در این جلس��ه با دس��تور وزیر اقتصاد قرار بر 
این ش��د که کارگروهی در حوزه صنایع پایین دستی 
و باالدس��تی فوالد تشکیل ش��ود تا بتوان مشکالت 

را حل کرد. 
وی گف��ت: ب��ه نظ��ر م��ن چنانچ��ه مش��کالت 
تولیدکنندگان پایین دس��تی ب��ا تولیدکنندگان مواد 
اولی��ه از طریق گفت وگو و تعامل قابل حل نیس��ت 
حداقل کاه��ش تعرفه فوالد و مواد اولیه دیگر مانند 
پتروش��یمی، آلومینیوم، مس از ۱0درصد و بیش��تر، 
به صفر کاهش یابد ت��ا تولیدکنندگانی که موفق به 
استفاده از منابع داخلی نمی شوند، بتوانند با واردات، 

نیازهای خود را با واردات برطرف کنند.

شیائومی از شنبه آینده مشمول 
طرح رجیستری می شود

عالوه بر س��ونی و تکنو گوش��ی موبایل شیائومی 
هم از روز ش��نبه 2٦ اس��فندماه مشمول رجیستری 

می شود. 
به گزارش فارس از روز ش��نبه 2٦ اسفند عالوه بر 
سونی و تکنو، شیائومی هم مشمول طرح رجیستری 

می شود. 
براساس این گزارش گوشی های نوکیا و هوآوی از 
روز شنبه ۱٩ اس��فندماه مشمول طرح احراز اصالت 

تجهیزات دارای سیم کارت )رجیستری( شدند. 
پیش از این نیز گوشی های برندهای اپل، بلک بری، 
موتوروال، گوگل پیکس��ل و ال جی به عالوه دو مدل 
گلکسی s9 و گلکسی s9 پالس سامسونگ مشمول 

طرح رجیستری شده بودند. 

چهار شنبه
23 اسفند 1396

شماره 1026
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نشان می دهد صنعت  شواهد 
حم��ل و نق��ل ای��ران در همه 
گونه ه��ای آن ب��ه دلیل ضعف 
مدیری��ت، غیراقتصادی بودن و 
به��ره وری پایینی ک��ه دارد در 
آس��تانه س��قوط بوده و تنها با 

یارانه های دولتی سرپاست. 
پای��گاه خبری  ب��ه گ��زارش 
»عصر خودرو« ب��ه نقل از مهر، 
صنع��ت حم��ل و نقل کش��ور 
چه  فراوان��ی  مش��کالت  دارای 
در بخ��ش زیرس��اخت و چه در 
اجراس��ت.  و  ناوگان  بخش های 
ب��ه گفته کارشناس��ان، برطرف 
کردن این نق��اط ضعف اگرچه 
نیازمند  زیرس��اخت  در ح��وزه 
اس��ت،  کالنی  س��رمایه گذاری 
ام��ا در ح��وزه اجرا می ت��وان با 
مدیری��ت بهین��ه، بس��یاری از 

مشکالت را برطرف کرد. 
 جاده ای: ناوگان باری قدیمی
 کمبود آزادراه ها/ ناتوانی در 

توزیع مناسب بار و مسافر
و  ترافی��ک  ب��ار  بیش��ترین 
ترانزیت بار و مس��افر در کشور 
برعهده جاده هاست، به گونه ای 
ک��ه بیش��ترین می��زان مصرف 
سوخت را در بخش حمل و نقل 
جاده ای شاهد هستیم. براساس 
اع��الم ش��رکت مل��ی پخش و 
پاالیش نفت ایران، در زمستان 
امسال به طور متوسط روزانه ٩5 
میلیون لیتر گازوییل در کشور 
مص��رف می ش��ود ک��ه کمتر از 
نیم��ی از آن )روزانه ۴۴میلیون 

لیت��ر( به ن��اوگان ب��ار جاده ای 
اختصاص دارد. 

همین موضوع س��بب شده تا 
میزان کشته های سوانح جاده ای 
در ایران نسبت به سایر کشورها 
باالبودن  همچ��ون  دالیل��ی  به 
تردد کامیون ه��ا و نیز باالبودن 
تردد خودروهای شخصی  سهم 
و کاهش س��االنه تقاضای سفر 
با حمل و نقل عمومی، بس��یار 

زیاد باشد. 
مش��کالت  دیگر  از  همچنین 
حمل و نقل ج��اده ای، باالبودن 
س��ن ناوگان باری است. با این 
ح��ال تالش ه��ای زی��ادی که 
برای نوس��ازی ناوگان شده، به 
دلیل آنچ��ه غیراقتصادی بودن 
سرمایه گذاری در صنعت حمل 
و نقل و همچنین سنگین بودن 
این  بانکی  تس��هیالت  اقس��اط 
ح��وزه برش��مرده ش��ده، ای��ن 
تالش ها بارها با شکست مواجه 

شده است. 
یک��ی از مهم ترین مش��کالت 
بخش حمل و نقل جاده ای بار، 

ع��دم توزیع مناس��ب در مراکز 
اصل��ی توزیع بار میان رانندگان 
کامیون هاس��ت. ای��ن موض��وع 
بیشترین نمود را در بندر شهید 
رجایی دارد که گفته می ش��ود 
ش��رکت های حم��ل و نقل کاال 
توزیع  بابت  پورس��انت هایی که 
ب��ار میان کامیون ها از رانندگان 
ت��ا  بعض��ا٦0  می کنن��د  اخ��ذ 
٧0درصد ارزش حمل و نقل بار 
اس��ت! اگرچه برای این موضوع 
بارها فرآیندهایی در نظر گرفته 
ش��ده و حت��ی بخش خصوصی 
اس��تارت آپ ها  خص��وص  ب��ه 
اپلیکیشن هایی برای جبران این 
کمبود طراح��ی و اجرا کرده و 
بعض��ا موفقیت هایی نس��بی به 
دس��ت آورده اند، اما تا زمانی که 
نظ��ارت س��ازمان  و  مدیری��ت 
راه��داری ب��ر مراک��ز توزیع بار 
کامل نش��ود، این مش��کل قابل 

حل نیست. 
ح��وزه حم��ل و نقل ج��اده ای 
مش��کالت متعددی نیز در حوزه 
زیرساخت ها دارد که از آن جمله 

کمبود کریدورهای آزادراهی برای 
توسعه حمل و نقل ترانزیتی است. 
به رغ��م آنکه قانون اج��ازه داده تا 
آزادراه ها با استفاده از منابع مالی 
مختلف همچون س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی داخلی و فاینانس 
خارجی و سپس مستهلک شدن 
س��رمایه گذاری ها با اس��تفاده از 
اخ��ذ ع��وارض احداث ش��ود، اما 
باالبودن عوارض تعیین ش��ده در 
پایان س��اخت و س��از و در هنگام 
س��بب  پ��روژه،  از  بهره ب��رداری 

نارضایتی عمومی می شود. 
ریلی: بهره وری پایین 

زیان ده بودن ریلی مسافری 
سرعت پایین قطارها

در بخش ریلی نیز به رغم آنکه 
در س��ال های اخی��ر تالش های 
زی��ادی ب��رای توس��عه ش��بکه 
ریل��ی ش��ده، اما آنچ��ه مغفول 
مانده اس��ت، عدم اولویت بندی 
توس��عه ش��بکه ریلی است. به 
عنوان مثال مهم ترین نیاز ریلی 
کش��ور در حال حاض��ر احداث 
خط ریل��ی چابهار � س��رخس 

اس��ت ک��ه ب��ه دلیل داش��تن 
مزیت نس��بی ایران نس��بت به 
سایر کشورها برای متصل شدن 
آس��یای میانه به آب های آزاد از 
طریق ش��بکه ریلی کش��ورمان 
)ای��ران نزدیک ترین و امن ترین 
کشور نسبت به س��ایر مسیرها 
کش��ورهای  دسترس��ی  ب��رای 
آسیای میانه به جنوب و جنوب 
آسیا محس��وب می شود(  شرق 
می بایس��ت این خ��ط آهن در 
اس��رع وقت احداث ش��ود. ولی 
توس��عه ش��بکه ریلی مسافری 
برای همدان، ارومیه، س��نندج، 
. در   . و.  کرمانش��اه، خرم آب��اد 
دس��تور کار ش��رکت ساخت و 
توس��عه زیربناهای حمل و نقل 

کشور قرار دارد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
حمل و نقل ریلی مسافر در ایران 
به دالیلی همچون عدم استقبال 
از ری��ل و گرایش مردم به جاده 
و س��فر با خودروی شخصی که 
این موض��وع خود از پایین بودن 
سرعت س��یر قطارهای باری در 
کشور ناش��ی می ش��ود، عمدتا 
برای شرکت های ریلی مسافری 
زیان ده اس��ت و این ش��رکت ها 
تنها ب��ا اس��تفاده از یارانه های 
پنهان و آش��کار دولتی همچون 
معافی��ت از مالی��ات ب��ر ارزش 
اف��زوده و معافی��ت از پرداخت 
ح��ق دسترس��ی ب��ه ری��ل به 
شرکت راه آهن خود را سرپا نگه 

می دارند. 

اگرچ��ه دولت بی��ش از پنج ماه ثبت 
س��فارش واردات خ��ودرو را ب��ا هدف 
تعرفه گذاری با نرخ جدید ممنوع کرد، 
با این ح��ال ۱٩00میلیارد تومان رانت 
به جیب دالالن ثبت سفارش واریز شد. 
به گزارش مهر، کوروش مرشدسلوک 
در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران با 
اشاره به گزارش جدید کمیسیون اصل 
٩0 مبن��ی ب��ر تخلفات ثبت س��فارش 
واردات خ��ودرو گف��ت: پش��ت تم��ام 
بخشنامه های خلق الساعه، رانت است و 
به طور قطع پشت بخشنامه های متعدد 
واردات خودرو حتما رانت و فساد نهفته 
اس��ت و در ح��ال حاضر فض��ای ناآرام 

پی��ش روی واردکنندگان ق��رار گرفته 
است. 

انجم��ن واردکنندگان خودرو  رئیس 
افزود: در گذش��ته انجمن واردکنندگان 
خودرو در پروس��ه ثبت سفارش حضور 
داش��ت و قب��ال تخلفات��ی اگ��ر صورت 
می گرف��ت انجمن در جریان بود، اما به 
دلیل برخی اتفاقاتی که رخ داد، انجمن 

از این پروسه حذف شد. 
وی تصری��ح کرد: تمامی مس��تندات 
وج��ود دارد ک��ه ش��رایط در آنها گفته 
شده که دولت بتواند تخلف را شناسایی 
کن��د، انجمن این اطالعات را در اختیار 
دس��تگاه های نظارتی قرار داده است و 

بر این اس��اس تخلف ۱٩هزار دس��تگاه 
خودرو شناسایی شده است. 

مرشدسلوک گفت: در جلسه روز قبل 
کمیس��یون اصل ٩0 به صراحت تأکید 
ش��ده که دولت مکلف ب��ه رعایت رأی 
دیوان عدال��ت اداری در ح��وزه تعرفه 
واردات خ��ودرو اس��ت و اگر ش��کایتی 
ص��ورت گی��رد از س��وی واردکننده یا 
م��ردم، برای ف��رد خاط��ی حکم جلب 
صادر خواهد ش��د و ق��وه قضاییه ورود 

می کند. 
همچنی��ن در ای��ن نشس��ت، فرهاد 
انجم��ن  نایب رئی��س  احتش��ام زاد، 
واردکنن��دگان خودرو نیز با اش��اره به 

چن��د اتف��اق رخ داده ب��ر س��ر واردات 
خ��ودرو طی ماه های گذش��ته گفت: به 
ازای هر 20هزار دالر باید واردکنندگان 
یک خودرو اس��قاط کنند؛ ضمن اینکه 
با کاه��ش مدت زمان ثبت س��فارش از 
۱٨0روز ب��ه ٩0روز پیش بینی پذی��ری 

اقتصاد کاهش یافته است. 
وی اف��زود: اکن��ون از چی��ن، هن��د، 
ترکی��ه و کره واردات با انتقال ارز انجام 
می ش��ود، ضمن اینکه امکان اس��تفاده 
پروفرم��ای امارات برای ثبت س��فارش 
با درهم ممنوع می ش��ود که پس از آن 
ممنوعیت ثبت سفارش با دالر می تواند 

روی قطعات یدکی تأثیرگذار باشد. 

رانت عظیم واردات خودرو

1900میلیارد تومان سود دالالن ثبت سفارش

پسرفت صنعت حمل و نقل ایران
اخبار

رایزنی با استاندارد جهت ایجاد 
فرصت برای خودروسازان

مش��اور خودرویی وزیر صنعت، مع��دن و تجارت از 
رایزنی با س��ازمان ملی اس��تاندارد برای تمدید مهلت 
خودروس��ازان در اجرای استانداردهای ٨5گانه خودرو 

خبر داد. 
به گزارش کارپرس، اصغر خسروش��اهی در نشست 
خبری خ��ود با خبرنگاران، از مذاک��ره وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با س��ازمان اس��تاندارد در مورد اجرای 
استانداردهای ٨5گانه صنعت خودرو خبر داد و گفت: 
در ای��ن مورد باید برنامه ری��زی جدیدی صورت گیرد؛ 
در ای��ن میان، درخواس��ت وزارت صنعت، مهلت دهی 
به خودروس��ازان اس��ت تا پس از گذشت یک فرصت 
زمانی، اس��تانداردهای جدید برای خودروهای تولیدی 
اعمال ش��ود.  مشاور خودرویی وزیر صنعت افزود: باید 
برای توقف تولید خودروهای قدیمی برنامه ریزی شود، 
چراک��ه نمی توان تولید خودرویی را که با قیمت پایین 
به مشتریان عرضه می شود متوقف و مردم را از داشتن 

خودرو محروم کرد. 
وی از پیگی��ری موضوع تغییر تعرفه گمرکی واردات 
قطع��ات خودرو به کش��ور خب��ر داد و با بی��ان اینکه 
طبق پیش��نهادی که در وزارت صنعت مطرح اس��ت، 
تعرف��ه گمرکی واردات قطعات ب��رای خودروهایی که 
میزان داخلی س��ازی آنها کمتر از 20 درصد اس��ت، از 
رق��م ۴0 به 55 درصد افزای��ش خواهد یافت، تصریح 
کرد: ب��رای خودروهایی با میزان داخلی س��ازی 20 تا 
30 درصد، تعرفه گمرک��ی از 32 درصد به ۴0 درصد 
افزای��ش می یابد.  خسروش��اهی با بی��ان اینکه تعرفه 
گمرکی واردات قطعات برای خودروهای با داخلی سازی 
30 ت��ا ۴0 درص��د نیز همان 2٦ درصد س��ابق و برای 
داخلی س��ازی ۴0 ت��ا 50 درصدی هم��ان 20 درصد 
سابق پیشنهاد ش��ده است، گفت: تعرفه گمرکی برای 
خودروهای با داخلی سازی باالی 50 درصد نیز معادل 

۱5 درصد پیشنهاد شده است. 
همچنین در این نشس��ت، مازیار بیگلو، دبیر انجمن 
قطعه س��ازان نیز از افزایش 35 درص��دی قیمت مواد 
اولیه تولید قطعات خودرو خبر داد و با بیان اینکه برای 
افزایش قیم��ت قطعات و خ��ودرو رایزنی هایی با وزیر 
صنعت انجام ش��ده، گفت: وزیر صنعت قول داده است 
که بعد از تعطیالت نوروز، روال این کار انجام شود؛ البته 
در عین حال دنبال این هس��تیم که مجوز آزادس��ازی 
قیمت گذاری خ��ودرو را دریافت کنیم و قیمت خودرو 

توسط خودروسازان تعیین شود. 
همچنی��ن بیگل��و در مورد اص��رار قطعه س��ازان و 
خودروسازان بر ادامه تولید خودروهای قدیمی و تأخیر 
در اجرای اس��تانداردهای ٨5گانه نیز گفت: اصراری بر 
تولی��د خودورهای قدیمی نداری��م بلکه معتقدیم باید 
خودروی جایگزی��ن برای خودروه��ای قدیمی وجود 
داش��ته باش��د.  وی با طرح این س��ؤال ک��ه اگر پراید 
حذف ش��ود، مردم چه خودرویی س��وار خواهند شد و 
چه جایگزینی برای این خودرو خواهیم داشت، گفت: 
اختالف نظر ما در مورد اجرای اس��تانداردهای ٨5 گانه 
مربوط به کمتر از ۱0 قلم اس��تاندارد است که سنسور 
تصادف نک��ردن با عابر پیاده، س��یگنال تغییر الین و 
دی الیت خودرو از آن جمله است؛ البته پیشنهاد کردیم 
اجرای این استانداردها از دی ٩٨ عملی شود و قبالً نیز 
در جلسه مربوط به این موضوع، خودروسازان پیشنهاد 

مهلت سه ساله را مطرح کرده بودند. 

اخبار

قیمت گذاری خودرو باید از حیطه 
شورای رقابت خارج شود

مش��اور وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت گفت تا 
پی��ش از این دولت برای ش��رکت های خودروس��از 
ارز مبادل��ه ای با نرخ ترجیح��ی اختصاص می داد که 
نس��بت به ارز آزاد نرخ متفاوت داش��ت که بعضاً در 
مواد اولیه کمکی به ش��رکت های خودروس��ازی بود 
ام��ا به م��رور این حمایت ها برداش��ته ش��د و امروز 
قطعه سازان و خودروسازان ارزهای مبادله ای دریافت 
نمی کنن��د و ارز و مواد اولیه مورد نیاز را از بازار آزاد 

تأمین می کنند. 
به گزارش خبرنگار خبر خودرو، اصغر خسروشاهی 
اظهار داش��ت: ام��روز با ورود خودروس��ازان جدید 
رقابت طبیع��ی بین خودروس��ازان داخلی به وجود 
آمده اس��ت ب��ه همین جه��ت قیمت گ��ذاری باید 
به جری��ان طبیعی خ��ود بازگش��ته و در محدوده 
طبیعی رقابت در بازار تعیین ش��ود و با خروج بازار 
از انحص��ار، قیمت ها نیز از حیط��ه کنترل دولت و 

شورای رقابت خارج شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه برنامه تولی��د ی��ک میلیون و 
٦00 ه��زار دس��تگاه خودرو در کش��ور تصریح کرد: 
پیش بینی می ش��ود این رقم در س��ال آینده به یک 

میلیون و ٨00 هزار دستگاه خودرو برسد. 
وی گفت: در گذش��ته و زمانی که در ایران خودرو 
حضور داش��تم تنها ۱00 هزار دستگاه خودرو تولید 
می ش��د و مردم نزدیک به دو سال در نوبت بودند اما 
امروز با توجه به افزایش تولید و حضور خودروسازان 
متع��دد و فعالیت بخش خصوص��ی، رقابت پذیری در 
صنعت خودرو ایران ایجاد ش��ده است و شرکت ها به 

شدت با یکدیگر در حال رقابت هستند. 
وی تأکی��د ک��رد: با توجه به وضعی��ت بازار ارز و 
نرخ مواد اولیه ای که به قیمت روز دریافت می شود 
نمی توان این م��وارد را در قیمت گذاری قبول نکرد 
و نباید شورای رقابت قیمت ها را کنترل کند، طبعا 
در صورت اعمال قیمت ها ش��رکت ها متضرر شده و 
با ادامه این جریان خودروسازان تضعیف و به تدریج 

از بین خواهند رفت. 
وی ب��ا تأکید ب��ر حمایت از خ��روج قیمت گذاری 
خودرو از حیطه ش��ورای رقابت، اظهار داش��ت: باید 
قیمت گذاری خودرو از حیطه وظایف شورای رقابت 
خارج ش��ود و تنها بازار تعیین کننده قیمت باش��د و 

باید جریان قیمت گذاری به این سمت سوق یابد. 
مش��اور وزیر صنعت، مع��دن و تجارت افزود: البته 
ممکن است این جریان در چند مرحله صورت گیرد 
ام��ا با توجه به اینکه ش��رایط رقابتی در بازار خودرو 
روز ب��ه روز در حال افزایش اس��ت قطع��اً باید بازار 

تعیین کننده باشد. 
خسروش��اهی تصریح ک��رد: امروز قیم��ت فوالد، 
پلیمره��ا، آلومینی��م، م��س به قیمت بورس اس��ت 
و ش��رکت ها حاض��ر نیس��تند حتی یک س��نت هم 
کمتر به فروش برس��انند اما از آن س��و قطعه سازان 
و خودروس��ازان باید با قیمت روز بازار و بورس مواد 
اولیه را خریداری کنن��د درحالی که از این طرف در 
قیمت ها کنترل می ش��وند ضمن اینکه تورمی که به 
خودروسازان و قطعه س��ازان تحمیل کردند را قبول 
نمی کنند و به نظرم این مس��ئله منطقی نیس��ت و 

طبیعتا دولت باید این مشکل را حل کند. 

چهار شنبه
23 اسفند 1396
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بانک کشاورزی و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با هدف به 
کارگیری ظرفیت های بازار پول و س��رمایه کش��ور برای رشد و توسعه 
محصوالت و خدمات دانش بنیان، در راس��تای تحق��ق اهداف اقتصاد 

مقاومتی، تفاهم نامه همکاری دوجانبه امضا 
کردند. 

ب��ه گ��زارش ایس��نا، روح اهلل خدارحمی، 
رئی��س هیأت مدی��ره و مدیرعام��ل بان��ک 
کشاورزی در جلس��ه امضای این تفاهم نامه 
با اشاره به قدمت و پیشینه مثبت این بانک 
در حمای��ت از طرح ه��ای ن��وآور در بخش 
کش��اورزی و صنایع غذایی، اظهار داش��ت: 
بانک کشاورزی به عنوان تأمین کننده مالی 
طرح های بخش کشاورزی و صنایع غذایی، 
توجه ویژه ای به افزایش بهره وری در تولید 
و اس��تفاده بهینه از مناب��ع دارد و تنها راه 
برای حصول این مقصود، اس��تفاده وسیع از 

دانش و فناوری اس��ت لذا ن��وآوری، نوگرایی و حمای��ت از طرح های 
دانش بنیان همواره به عنوان یک راهبرد، سرلوحه برنامه های اعتباری 

و در دستور کار این بانک قرار داشته است. 

وی با اشاره به طرح های دانش بنیان چون تولید جلبک در مازندران، 
تولی��د کربن فعال از باگاس نیش��کر در خوزس��تان، طرح دانش بنیان 
دارویی در آذربایجان غربی و همکاری با صندوق نوآوری و ش��کوفایی، 
اجرای طرح های نوین آبیاری تحت فشار، 
تأسیس��ات مدرن گلخان��ه ای و طرح های 
پ��رورش ماه��ی در قف��س را از جمل��ه 
حمایت های بانک کش��اورزی از طرح های 

دانش بنیان و نوآورانه برشمرد. 
خدارحم��ی اف��زود: برای س��ال آینده، 
حمای��ت ویژه از طرح ه��ای دانش بنیان را 
در اولوی��ت اعتباری بانک ق��رار داده ایم تا 
طرح ه��ای موج��ه را ب��دون محدودیت با 
اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه ملی و 

سایر منابع در دسترس حمایت کنیم. 
وی درب��اره تضمی��ن تس��هیالت گفت: 
برای سهولت کار، سعی می کنیم ترکیبی 
از تضامین را درنظر بگیریم و در عین حال پیشنهاد می کنیم صاحبان 
ایده با کارآفرینان بزرگ پیوند بخورند یا از ظرفیت هایی چون تضامین 

صندوق ها استفاده  شود. 

برگزی��دگان نهایی دو چالش نوآوری و فناوری در »آی چلنج س��تاد 
نانو« معرفی ش��دند.  به گزارش مهر به نقل از س��تاد توس��عه فناوری 
نانو، نشس��ت ویژه ن��وآوران با حضور ش��رکت کنندگان در چالش های 

ن��وآوری و فناوری در س��ال ٩٦، کارگزاران 
تبادل فناوری نانو و س��فیران صنعت نانو با 
مش��ارکت مجمع اقتصاد نانو در پژوهشکده 
عل��وم و فناوری ان��رژی دانش��گاه صنعتی 
شریف ۱٦ اس��فند ۱3٩٦ برگزار شد.   این 
نشس��ت در پنج محور ش��امل م��روری بر 
چالش های ن��وآوری برگزار ش��ده تاکنون، 
معرفی فرآیندهای حمایتی و تس��هیل گری 
س��تاد نانو در ارتباط با چالش های نوآوری، 
آشنایی با رویکردها و فعالیت های فرشتگان 
کس��ب وکار )س��رمایه گذاران نیک اندیش(، 
بررس��ی تجرب��ه موف��ق حضور ی��ک گروه 
فن��اور در چالش نوآوری جذب س��رمایه و 

حمایت بود.  در این نشس��ت، برگزی��دگان نهایی دو چالش تولید نانو 
پوش��ش های چربی گریز پایدار روی سطوح فلزی یا شیشه ای و چالش 
افزایش ماندگاری محصوالت کش��اورزی معرف��ی و با اعطای جوایزی 

نقدی و تسهیالت حمایتی تقدیر شدند. 
در بخش اول این نشست، سه میهمان از شرکت نوآوران فناوری های 
همگرای شناختی، زیستی، اطالعات و نانو )شزان(، استارت آپ پانوتک 
و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به بررسی 
تجرب��ه موفق حض��ور تیم فن��اور پانوتک 
با حض��ور بنیانگ��ذار و س��رمایه گذار این 
اس��تارت آپ پرداختند. در بخش دوم سه 
میهمان از کارخان��ه نوآوری، پارک علم و 
فناوری دانشگاه شریف و ستاد ویژه توسعه 
فن��اوری نانو به بررس��ی عوامل موفقیت و 
شکست استارت آپ های حوزه فناوری نانو 

پرداختند. 
 در پای��ان ای��ن نشس��ت، برگزی��دگان 
چالش افزایش زمان ماندگاری محصوالت 
کشاورزی، از بین ٩٧ طرح دریافتی، طرح 
یک شرکت دانش بنیان به عنوان طرح برتر 
مش��خص ش��د. همچنین در چالش تولید نانو پوشش های چربی گریز 
پایدار روی س��طوح فلزی و شیشه ای، از بین ٦2 طرح دریافتی، طرح 

یک شرکت دانش بنیان به عنوان طرح منتخب تقدیر شد. 

 امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک کشاورزی
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

برگزیدگان نهایی دو چالش نوآوری و فناوری معرفی شدند

ب��ا اینکه نقش زنان در پس��ت های مهم و مدیریتی ش��رکت ها در 
حال افزایش اس��ت، اما کارآفرینان زن از حمایت کمتری نس��بت به 
کارآفرینان مرد برخوردار هس��تند. علت این موضوع چیس��ت و چه 

راه حلی دارد؟ 
ای��ن روزها زنان نقش بس��یار پررنگی در محی��ط کار پیدا کرده اند 
و مدیریت بس��یاری از پس��ت های کلیدی به آنها س��پرده می ش��ود، 
به ط��وری ک��ه مجل��ه The Economist  توانمندس��ازی زنان در 
اقتصاد را به عنوان یکی از بزرگ ترین انقالب ها در 50 س��ال گذشته 
معرفی کرده اس��ت. زنان بی��ش از 3تریلیون دالر ب��ه اقتصاد کمک 
کرده ان��د و مالکیت 3٦درصد تمامی کس��ب وکارها را بر عهده دارند. 
شرکت هایی که توس��ط بنیان گذاران زن راه اندازی شده اند ٦3درصد 
عملکرد بهتری نس��بت به تیم های مردانه داشته و همچنین ارزیابی 
بهتری نس��بت به آنها داش��ته اند. اما با وجود تمام این اعداد و ارقام 
دلگرم کننده، اس��تارت آپ هایی که توسط بنیان گذاران زن راه اندازی 
ش��ده اند تنها 2درصد کل س��رمایه گذاری س��ال گذش��ته را به خود 
اختص��اص داده ان��د. جذب س��رمایه یکی از س��خت ترین مراحل هر 
استارت آپی است، اما آمار نشان می دهد این موضوع برای کارآفرینان 
زن س��خت تر اس��ت. در ادامه این مقاله  به بررسی دالیل این موضوع 

می پردازیم. 
1- سؤاالتی که از زنان پرسیده می شود متفاوت است

تیم بازاریابی کس��ب وکار دانشگاه هاروارد تصمیم گرفت برای پیدا 
کردن علت سرمایه گذاری نشدن استارت آپ هایی با بنیان گذاران زن 
وارد عم��ل ش��ود و تحقیقاتی را در این رابطه آغاز ک��رد. آنها بعد از 
بررسی ۱25 درخواست جذب سرمایه و 3٦ ساعت تحقیق روی آنها 
نتیجه گیری کردند تعصب ناخودآگاه میان مردان و زنان باعث ش��ده 
اس��ت موضوع س��ؤاالتی که از کارآفرینان مرد و زن پرسیده می شود 
متفاوت باشد.»پتانس��یل رش��د« و »احتماالت آینده« موضوع اصلی 
س��ؤاالتی را که از کارآفرینان مرد پرسیده می شود تشکیل می دهند. 
درحالی ک��ه »احتیاط در مورد پول« و »خط��رات مرتبط« محوریت 

سؤاالتی هستند که از کارآفرینان زن پرسیده می شود. 
تمایز در موضوع سؤاالت منجر به درک متفاوتی از شخصیت طرف 
مقابل می ش��ود و درنتیجه شانس کارآفرینان زن برای جذب سرمایه 

را کاهش می دهد. 
2- تصمیم گیرندگان شرکت های سرمایه گذاری مرد هستند

همانطور که می دانید بخش عمده ای از فعالیت های سرمایه گذاری 
با شبکه س��ازی در ارتباط اس��ت. ش��بکه ای از افرادی که به یکدیگر 
اعتم��اد دارن��د و از یکدیگر حمای��ت می کنند. از طرف��ی این را هم 
می دانیم که زنان بیش��تر از مردان درگیر برقراری تعادل میان کار و 
زندگی هس��تند و مسئولیت های سنگینی مانند نگهداری از بچه ها را 
برعهده دارند. در نتیجه نمی توانند مانند مردان به دنبال شبکه سازی 

و تقویت ارتباطات باشند. 
همچنین بخش عمده ای از جامعه سرمایه گذاران از مردان تشکیل 
ش��ده اس��ت و این افراد به طور طبیعی همکاری با کارآفرینان مرد را 

نسبت به کارآفرینان زن ترجیح می دهند. 
3-کارآفرینان مرد شناخته شده تر از زنان هستند

کندیدا براش )Candida Brush(، اس��تاد کارآفرینی دانش��گاه 
بابس��ون )Babson( معتقد اس��ت یکی از دالیلی که زنان س��رمایه 
کمتری نس��بت ب��ه مردان دریافت می کنند این اس��ت که مردان در 

امور مربوط به کارآفرینی شناخته شده تر از زنان هستند. این پروفسور 
می گوید زمانی که از دانشجویانش می خواهد چند کارآفرین شناخته 
ش��ده را نام ببرند اغلب آنها بعد از نام ب��ردن ٦ تا ۱0 کارآفرین مرد 
یک کارآفرین زن را نام می برند. این یک واقعیت است که همیشه نام 
اس��تیو جابز و مارک زاکربرگ قبل از آریانا هافینگتون و سارا بلیکلی 
به عنوان کارآفرینان موفق برده می شود. شاید همین موضوع است که 
به طور ناخودآگاه باعث بی اعتمادی س��رمایه گذاران روی کارآفرینان 
زن می ش��ود. براش معتقد اس��ت زنان موفق باید بیشتر از گذشته به 
جامعه معرفی ش��وند تا ذهنیت مردم نس��بت ب��ه این موضوع عوض 

شود. 
آلیسون وود بروکز )Alison Wood Brooks(، استاد دانشگاه 
هاروارد تحقیق دیگری را در این زمینه انجام داده و اعالم کرده است 
سخنرانی هایی که توسط کارآفرینان مرد انجام می شود پرطرفدارتر از 
سخنرانی زنان است. حتی زمانی که محتوای سخنرانی دقیقا یکسان 

باشد. 
4- زنان نسبت به مردان محتاط تر هستند

آماندا براون )Amanda Brown(، مدیر اجرایی س��ابق شورای 
کس��ب وکار ملی زنان معتقد است مش��کل جذب سرمایه کارآفرینان 
زن مانند مش��کل م��رغ و تخم مرغ اس��ت. زنان تمایل بیش��تری به 
راه اندازی فرآیندهای مس��تقل دارند و این موض��وع روی اعتبار آنها 
تأثیر می گذارد. از آنجایی که جذب س��رمایه برای کسب وکارهایی با 
اعتبار پایین سخت است پس کمک نگرفتن از منابع خارجی یا همان 
بوت اس��ترپ باعث می شود پول کمتری وارد شرکت شود و در نتیجه 
رشد کسب وکار کاهش پیدا کند. بنابراین این تصور در ذهن دیگران 
ایجاد می ش��ود که کارآفرینان زن در مقایسه با مردان افرادی از خود 

راضی یا ناموفق هستند. 
5- زنان باید در برابر اختالف ها قوی باشند

کمپین هایی که به تازگی راه اندازی ش��ده اند ثابت کرده اند که زنان 
نس��بت به مردان با مشکالت بیش��تری روبه رو هستند. همانطور که 
می دانی��د امروزه اکثر س��رمایه گذاران خطرپذیر مرد هس��تند و این 
موضوع بس��یاری از دغدغه های مردان را کاهش داده است. درنتیجه 
ای��ن افراد هیچ تالش��ی برای کمک به کارآفرین��ان زن نمی کنند. از 
آنجایی که این موضوع هیچ صدمه ای به شهرت و کسب وکار آنها وارد 
نمی کند باعث می ش��ود هیچ اقدام اساسی در این مورد صورت نگیرد 
و درنتیجه زنان را در یک موقعیت فوق العاده آسیب پذیر قرار می دهد. 

6- زنان هیچ پشتیبانی ندارند
ش��رکت های س��رمایه گذاری کمی وجود دارند که تصمیم گیرندگان 
اصلی آن را زنان تش��کیل بدهند و درنتیجه بتوانند حمایت بیشتری از 
همنوعان خود داش��ته باشند. اغلب سرمایه گذاران مرد روی کارآفرینان 
زنی س��رمایه گذاری می کنند که موضوع کارش��ان ب��ه نوعی با حمایت 
زنان در ارتباط باش��د. مانند شرکت هایی که در تهیه لباس های زنانه و 
بچه گانه فعالیت می کنند. درنتیجه زمانی که صحبت از ایده های مرتبط 
با تکنولوژی به میان می آید کار زنان بسیار سخت تر می شود. هرقدر به 
تعداد زنان تصمیم گیرنده در مورد س��رمایه گذاری استارت آپ ها افزوده 
ش��ود، س��رمایه گذاری روی کارآفرین��ان زن نیز افزای��ش پیدا می کند. 
درنتیجه برای حل این مش��کل باید به دنبال اس��تخدام بیشتر زنان در 

شرکت های سرمایه گذاری و دادن نقش های کلیدی به آنها باشیم. 
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ایالن ماسک به تازگی اعالم کرده شرکت های اسپیس اکس و تسال با سیلی 
صورت شان را سرخ نگه می داشتند.  این کارآفرین طی سخنرانی اش در 

کنفرانس SXSW، فاش ساخت که هر دو این شرکت ها در سال 2008 تقریبًا 
ورشکسته شده بودند. 

به گزارش دیجیاتو، او ادامه داد: آن زمان احتمال موفقیت تسال و اسپیس 
اکس در نظر من کمتر از 10 درصد بود. در ابتدای سال 2002 میالدی حتی اجازه 
نمی دادم که دوستانم روی این دو شرکت سرمایه گذاری کنند زیرا می ترسیدم 

پول هایشان را از دست بدهند. 
در سال 2002 با فروش PayPal به eBay در حدود 180 میلیون دالر عاید 
ماسک شد که ابتدا 90 میلیون دالر از این مبلغ را روی اسپیس اکس و تسال 

سرمایه گذاری کرد اما به تدریج هزینه هایش شروع به زیاد شدن کردند.  
مدیرعامل تسال در ادامه گفت سال 2008 به خاطر سومین پرتاب ناموفق 

فالکون 1 سال دشواری برای او بوده و دراین برهه تسال نیز تقریبًا دو روز قبل از 
کریسمس ورشکست شده بود. 

در این زمان او تنها 40 میلیون دالر اندوخته شده داشت. خودش می گوید: 
می توانستم آن پول را صرف یکی از شرکت ها کنم و در نتیجه شرکت دیگر قطعًا 
به پایان راه می رسید یا اینکه تقسیمش کنم و هم روی تسال و هم اسپیس اکس 

سرمایه گذاری  کنم که باز هم احتمال ورشکستگی هر دو وجود داشت. وقتی 
شما انرژی تان را صرف ساختن چیزی می کنید نتیجه تالش تان حکم فرزند شما 

را پیدا می کند. به همین خاطر من نمی توانستم از میان این دو شرکت یکی را 
انتخاب کنم. من پولم را صرف هر دو کردم و بعد هر دو آنها موفق شدند.  ماسک 
همچنین در همین برهه طعم طالق را چشید و آن طور که می گوید مجبور شد از 

دوستانش پول قرض بگیرد تا اجاره های عقب افتاده اش را پرداخت کند. 
او می گوید: اسپیس اکس و تسال با سیلی صورت خود را سرخ نگه می داشتند 

و اگر اوضاع کمی متفاوت از امروز بود هر دو آنها حاال دیگر وجود نداشتند. 
ماسک می گوید که مجبور شده در سمت مهندس ارشد توسعه فالکون 1 نیز 

فعالیت کند زیرا توانایی پرداخت هزینه ها برای استخدام مهندسان مناسب این 
پست را نداشته و از طرفی نمی توانسته ریسک استخدام افرادی را بپذیرد که به 

باورش فرد مناسبی برای تصدی آن پست نبودند. 
و گرچه امروز او می تواند هزینه استخدام هر تعداد مهندس با استعدادی را 

که نیاز دارد بپردازد، با این حال همچنان 80 تا 90 درصد از زمانش را صرف 
کار کردن در بخش مهندسی و طراحی اسپیس اکس و تسال می کند و مدیریت 

کسب و کار این دو شرکت را به دیگران مهندسان محول می کند. 
با این حال اما او به مرور زمان متوجه شده تسال سختی های بیشتری را نسبت 

به اسپیس اکس برایش به بار آورده است.  وی همچنین مدعی شد که بورینگ 
کامپنی )شرکت حفاری وی( در ابتدای امر نقش یک شوخی را داشته و این 

مسئله حتی از اسم آن نیز پیدا بوده. عالوه بر این، گرچه او زیاد در مورد این 
شرکت توییت می کند اما تنها 2درصد از کل زمانش را به آن اختصاص می دهد. 

وقتی از ماسک سؤال شد که چرا به صنایع فضایی و خودروسازی عالقه مند 
شده، او توضیح داد که از زمان دانشگاه به این دو حوزه عالقه مند بوده است. 
وی همچنین مدعی شد که در سال های اخیر سفرهای فضایی پیشرفت های 

کافی را تجربه نکرده اند. 
متعجبم که چرا با وجود انتقال انسان به ماه نتوانستیم در این زمینه پیشرفت 

کنیم. هتل های فضایی که در سال 2001 به مردم نویدشان را می دادیم کجا 
هستند؟ 

ماسک همچنین با صحبت هایش سعی داشت مخاطبان را متقاعد کند که 
زندگی روی مریخ هم ممکن است و هم ضروری.  او ابراز نگرانی کرد که در 

صورت وقوع جنگ جهانی سوم دوران سیاه دیگری شکل می گیرد و در نتیجه 
به باور وی سکونت بشر روی مریخ برای ادامه حیات وی و بقای نسلش امری 
ضروری است.  او معتقد است در مریخ فرصت های زیادی برای تجارت وجود 

دارند: بشر به تدریج شروع به ساختن یک پایگاه ابتدایی روی مریخ می کند. . . 
بعد دنیایی با فرصت های تازه در این سیاره شکل می گیرد. 

 

چرا کارآفرینان زن سرمایه کمتری دریافت می کنند

ماسک از سختی های راه اسپیس اکس
و تسال برای موفقیت می گوید

نگـــاه

تفاهم نامه همکاری بین س��ازمان امور اجتماعی کش��ور و دانشگاه تربیت مدرس، 
با موضوع اجرای برنامه »کنترل و کاهش آس��یب های اجتماعی و ارتقای س��رمایه 
اجتماعی« و با هدف تهیه و ارائه مدل های بومی نوآوری اجتماعی، تهیه راهبردهای 
مؤثر جهت حل معضالت اجتماعی از منظر کارآفرینی اجتماعی، استفاده از ظرفیت 
مراکز علمی کشور در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی 
روز یکشنبه، 20 اسفند ماه جاری به امضا رسید.  به گزارش ایسنا، این تفاهم نامه که 
به امضای دکتر تقی رس��تم  وندی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی 
کش��ور و دکتر محمد تقی احمدی رئیس دانش��گاه تربیت مدرس رسید، با موضوع 
همگرایی و هم افزایی میان دس��تگاه ها و نهادهای دولت��ی و مردمی، اجرای دیدمان 

نوآوری باز به منظور افزایش مشارکت اجتماعی مورد توافق طرفین قرار گرفت. 

آغاز فعالیت مرکز »ملی نوآوری 
اجتماعی« به همت دانشگاه تربیت مدرس

چهار شنبه
23 اسفند 1396

شماره 1026
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مع��اون بیمه ای س��ازمان تأمی��ن  اجتماعی گفت درصدد گس��ترش 
پوش��ش بیمه ای جدید برای ٩ گروه شغلی در فضای کسب وکار مجازی 
و مشاغل نوپا )استارت آپ ها(هس��تیم.  به گزارش مهر، محمدحسن زدا 

با بیان اینکه ورودی سازمان تأمین  اجتماعی 
ه��ر ماه 5هزار میلی��ارد تومان اس��ت، افزود: 
این در حالی اس��ت که خروج��ی ماهانه این 
س��ازمان حدود ٦200میلیارد تومان اس��ت.  
معاون بیمه ای س��ازمان تأمی��ن  اجتماعی با 
بیان اینکه وصولی های س��ازمان در سال ٩٦ 
مبلغ ٦0هزار میلیارد تومان بوده است، اظهار 
داش��ت: س��ال ٩٦ با برنامه ش��روع شده و با 
برنامه ری��زی نیز تمام می ش��ود.  زدا در ادامه 
ضمن تشریح عملکرد معاونت بیمه ای، حرکت 
به سمت تأمین  اجتماعی الکترونیک را امری 
اجتناب ناپذیر و ضروری برش��مرد و گفت: در 
راستای توس��عه پرونده الکترونیک، عملیات 

تصویربرداری از مستندات پرونده های بیمه شدگان در استان مرکزی به طور 
۱00درصد، در ش��عب اس��تان تهران به میزان ٨0درصد، در استان های 
سمنان و خراسان شمالی به میزان 50درصد صورت پذیرفته و در آینده 

نزدیک نیز در سایر استان ها عملی خواهد شد.  وی با اشاره به فراهم آمدن 
زمینه های ساختاری ادارات بازرسی از دفاتر قانونی در ادارات کل استانی 
گفت: به محض فراهم شدن نرم افزار، کار بازرسی از دفاتر قانونی را توسط 
همکاران ای��ن اداره کل آغاز می کنیم و در 
مدت کوتاهی شاهد تحول عظیمی در این 
زمین��ه خواهیم بود.  زدا گفت: کار تلخیص 
و تنقیح بخشنامه های بیمه ای در دستور کار 
قرار دارد و با این امر بخشنامه های چندین 
صفح��ه ای در ی��ک یا دو صفح��ه تلخیص 
می شود و برای دسترسی همکاران، مردم و 
مخاطبان روی س��ایت معاونت بیمه ای قرار 
خواهد گرفت. معاون بیمه ای سازمان تأمین 
 اجتماعی تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای 
به گروه های شغلی فاقد بیمه و توسعه بیمه 
صاحبان حرف و مش��اغل آزاد و اختیاری را 
از دیگر اقدامات این معاونت برشمرد و گفت: 
در جهت گس��ترش پوشش بیمه ای جدید برای ٩ گروه شغلی در فضای 
کس��ب وکار مجازی و مشاغل نوپا )استارت آپ ها( به صورت بیمه توافقی 

مذاکراتی در حال انجام است. 

رئیس مجلس  ش��ورای اس��المی با تأکید بر لزوم به کارگیری اجتماع 
نخبگانی در مس��ائل مختلف کش��ور، گفت برای رسیدن به آینده کشور 

راهی غیر از استفاده از استعدادهای برتر نیست. 
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، علی الریجانی، رئیس مجلس  شورای 
 اس��المی در نشست هم اندیش��ی با نخبگان 
و مس��تعدان  برتر که با حضور معاون توسعه 
مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان و جمعی 
از نخبگان و مس��تعدان  برتر استان قم برگزار 
شد، گفت: جهش تنها با حضور استعدادهای 
برت��ر رخ می ده��د.  وی اف��زود: باید مکانیزم 
استفاده از نخبگان کشور مشخص شود، زیرا 
کشور عالقه مند به استفاده از توانایی نخبگان 
اس��ت، ولی در این زمینه موانعی وجود دارد.  
رئی��س مجلس ش��ورا ی  اس��المی خطاب به 
اجتماع نخبگانی حاضر در جلسه عنوان کرد: 

پیش��نهاداتی که مطرح می شود باید مطابق با ش��رایط کشور باشد؛ امور 
دیوانی کشور اکنون بسیار وسیع است و بیش از ٩0درصد از بودجه کشور 
مربوط به بودجه جاری است و تنها ۱0درصد به بودجه عمرانی اختصاص 

می یابد.  الریجانی بیان داش��ت: س��اختار اداری کشور بسیار فربه است و 
انتظار بزرگ تر کردن این ساختار درست نیست و نخبگان نیز نباید چنین 
انتظاری داش��ته باش��ند، زیرا به صالح کشور نیست، بلکه باید روش های 
دیگری را برای توس��عه کشور دنبال کنیم. 
همچنین باید توجه داشت که توسعه کشور 

با گسترش امور اداری محقق نمی شود. 
نماین��ده م��ردم ق��م در مجلس ش��ورای 
 اس��المی با بیان اینکه نخبگان کش��ور باید 
در سیاست گذاری، مش��اوره ها و کارآفرینی 
فع��ال باش��ند، ادامه داد: می توان مس��یر را 
برای کارآفرینی نخبگان تسهیل کرد و باید 
مکانیزم این کارآفرینی ایجاد ش��ود و برای 
افزایش توان کشور باید از استعدادهای برتر 

در سطوح باال استفاده شود. 
الریجانی گفت: دستگاه های اجرایی کشور 
نیز به استفاده از نخبگان عالقه مند هستند و 
بعید می دانم مسئوالن نسبت به استفاده از نخبگان بی عالقه باشند، بلکه 
برای استفاده از استعدادهای برتر نیازمند ساز و کار هستیم که بنیاد ملی 
نخبگان می تواند با فعالیت بیشتر در این زمینه نقش مؤثری را ایفا کند. 

معاون بیمه ای سازمان تأمین  اجتماعی خبر داد 

برنامه ریزی برای پوشش بیمه ای 9 گروه شغلی فضای مجازی
الریجانی: 

مسیر کارآفرینی باید برای نخبگان و مستعدان برتر تسهیل شود

به تازگی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه برای حل چند چالش 
بزرگ بخش خصوصی به میدان اقتصاد آمد تا بتواند زمینه های رشد و 

توسعه تجارت را فعال سازد. 
راه ان��دازی مجدد معاونت اقتصادی گرچ��ه به اصرار بخش خصوصی 
بوده، اما آیا به راستی مشکل تجارت با معاونت اقتصادی وزارت خارجه 
حل خواهد ش��د. گرچه وزارت خارجه می تواند با اتخاذ سیاس��ت های 
مناس��ب توس��عه تجارت ایران را رق��م بزند یک��ی از چالش هایی که 
بخش خصوص��ی با آن روبه رو اس��ت متنوع نب��ودن بازارهای صادراتی 
اس��ت، در این زمینه وزارت امور خارج��ه نمی تواند امکانی برای تنوع 
تکثر فراهم کند. این وظیفه مس��تقیم دولت یا وزارتخانه نیس��ت تا به 
شکل مستقیم برای کاالهای تولید بازار تقاضا فراهم کند. تولیدکننده 
قب��ل از تولید به فکر صادرات و بازار فعال آن در کش��ورهای مختلف 
است. طبیعی است اگر بازار فعالی در خارج از ایران وجود داشته باشد 

فع��االن اقتصادی زمینه ه��ای صادرات 
را فراه��م می کنند و ب��ازار تقاضا نیز از 
آن اس��تقبال می کند، اما اگر کاالیی به 
دلیل کیفیت پایی��ن محصوالت یا نبود 
استاندارد جهانی با مشکل تقاضا روبه رو 
اس��ت هیچ گروه و نه��اد و وزارتخانه ای 
نمی تواند برای آن محصول بازار مصرف 
پی��دا کند. همچنین نداش��تن اطالعات 
از نیاز بازار کش��ورها چالش��ی است که 
تولیدکننده بخش خصوصی با آن روبه رو 
اس��ت آیا معاونت اقتصادی می تواند بر 
پایه تحقیقات دقیق نیاز بازارها را اعالم 
کند و آیا این آم��ار و اطالعات می تواند 

مبنایی برای تولید باشد؟ 
در حقیق��ت ورود معاون��ت اقتص��ادی 
وزارت خارج��ه برای ح��ل چالش بزرگ 

بخش خصوصی بوده اس��ت که ش��امل متنوع نبودن بازارهای صادراتی، 
تصمیم های یکباره برخی کشورها در تغییر تعرفه ها، شفاف نبودن بازارها 
در برخورد با ایران، نداش��تن اطالعات از نیاز بازار کش��ورها، بن بست های 
صادراتی، نبود حامی در کش��ورهای هدف، به خطر افتادن منافع فعاالن 

اقتصادی و عدم امکان گفت وگو با همتایان بخش خصوصی است. 
آیا ح��ل این موانع بخش خصوصی توس��ط معاونت اقتصادی وزارت 
خارجه تداخلی با وظایف سازمان توسعه تجارت ندارد. در حال حاضر 
سازمان توس��عه تجارت رایزن های اقتصادی دارد که در سفارتخانه ها 
و کنس��ولگری های مستقر هس��تند. اگر فعالیت این دو گروه در جهت 
هم افزایی نباشد نوعی تداخل وظایف را شامل می شود. سازمان توسعه 
تجارت بر پایه رش��د و توسعه تجارت شکل گرفته و اساس برنامه های 
آن در جهت توس��عه تجارت فراهم شده اس��ت و طبعا ارتباط نزدیک 
و تنگاتن��گ ب��ا س��فارتخانه ها و کنس��ولگری ها دارد، بنابراین نباید با 
راه ان��دازی معاونت اقتصادی وزارت خارجه چن��دان دل خوش به حل 

چالش های موجود باشیم. 

طبیعی اس��ت که دیپلماسی سیاس��ی می تواند مقدم بر دیپلماسی 
اقتصادی باشد و تا زمانی که میان دو کشور روابط سیاسی حسنه برقرار 
نباش��د امکان تبادل اقتصادی وجود دارد، اما از آن س��و صرف تبادل 
اقتصادی نمی تواند وزارتخانه را در ایجاد روابط حس��نه با کشور مورد 
نظر موفق کند، بنابراین اگر به تقدم دیپلماس��ی سیاسی بر دیپلماسی 
اقتصادی باور داش��ته باش��یم طبعا برای خروج از بن بست ها نیازی به 
معاون��ت اقتصادی وزارت خارجه اس��ت. وزارت خارجه با دیپلماس��ی 
صحیح سیاس��ی زمینه دیپلماس��ی اقتص��ادی را فراه��م می کند، اما 
نمی تواند به ش��کل مس��تقیم در رشد و توس��عه تجارت نقش داشته 
باش��د. اگر هم در تجارت بین المللی گره های سیاس��ی برای همکاری 
وجود دارد طبعا وظیفه دولت و وزارت امور خارجه است تا این گره ها 
را ب��از و زمینه ها را برای تجارت فراه��م کند. اما آیا وزارت خارجه باید 
زمینه ه��ای گفت وگو با همتایان بخش خصوصی را فراهم کند؟! وزارت 
خارجه زمینه ها و بس��ترها را با دیپلماس��ی سیاس��ی فراهم می کند و 
بخش خصوص��ی می توان��د از این امکان برای تج��ارت بین المللی بهره 
گی��رد. اگ��ر وزارت خارج��ه طبق اصول و سیاس��ت های مدون ش��ده 
زمینه ه��ای ارتباط سیاس��ی را فراهم 
کند تب��ادل اقتصادی زیرمجموعه این 
ارتباطات سیاسی است و شرایط برای 
تجارت بین الملل تس��هیل می ش��ود و 
تش��کیل و راه اندازی معاونت اقتصادی 
در بدنه یک وزارتخانه سیاس��ی نوعی 
موازی کاری با س��ازمان های اقتصادی 
از جمله سازمان توسعه تجارت است. 

اضاف��ه ش��دن معاون��ت اقتص��ادی 
وزارت ام��ور خارج��ه هزین��ه گران��ی 
اس��ت که بر دوش دولت می افتد، چرا 
که ایجاد دفاتر معاون��ت اقتصادی در 
س��فارتخانه ها و کنس��ولگری ها هزینه 
اضاف��ی اس��ت و نمی تواند به ش��کل 
مس��تقیم گره تجارت بین الملل را باز 

کند. 
اگر وزارت خارجه طبق سیاست های نظام امکان  دیپلماسی سیاسی 
با کش��وری را نداش��ته باش��د طبعا امکان تبادل اقتصادی هم فراهم 
نیست و اگر این امکان توسط وزارت خارجه و طبق سیاست های نظام 
برقرار ش��ده است طبیعی است که تجارت نیز به درستی در آن انجام 
می گیرد. اگر تعرفه ها در برخی از کش��ورها ب��ه دالیلی تغییر می کند 
وزارت خارجه نمی تواند در ثبات این تعرف ها به شکل مستقیم دخالت 
کند. این وظیفه دیپلماس��ی سیاسی نیست که قیمت تعرفه ها را ثابت 
نگه دارد، بلکه ثبات تعرفه نیازمند ثبات در روابط سیاسی است و تغییر 
و تبدیل تعرفه ها در هر کش��وری براساس مجموعه ای از سیاست های 
اقتصادی به دس��ت می آید. همچنین بن بس��ت های صادراتی به دلیل 
چالش های سیاسی میان دو کشور است و وزارت امور خارجه نمی تواند 
صرفا برای ایجاد تب��ادل اقتصادی از خط قرمزهای موجود عبور کند، 
بنابراین ش��اید معاونت تج��ارت بین الملل��ی در وزارت امور اقتصادی 
بهتر بتواند برخی از چالش های هش��ت گانه بخش خصوصی را فراهم و 

زمینه ها را برای تجارت بین المللی تسریع کند. 

 آیا مشکل تجارت با تشکیل معاونت اقتصادی وزارت خارجه
حل می شود؟ 

ماسک از سختی های راه اسپیس اکس
و تسال برای موفقیت می گوید

یادداشـت

وزیر ارتباطات از تدوین شاخص های تحول دیجیتال در بخش های سالمت 
و انرژی تا پایان اردیبهش��ت ماه توسط دو وزارتخانه بهداشت و نیرو مطابق با 

دستور رئیس جمهور خبر داد. 
به گ��زارش مهر، محمدج��واد آذری جهرمی در اینس��تاگرام خ��ود با بیان 
اینکه یکی از دس��تاوردهای توسعه فناوری اطالعات در کشور، ایجاد اشتغال 
برای جوانان فرهیخته کش��ور است، اظهار داش��ت: کارآفرینان کشور نیازمند 
بازارهای مناس��ب برای محصوالت خود هس��تند و هدفگذاری و برنامه ریزی 
دولت ها برای رس��یدن به ش��اخص های تحول دیجیتال، زمینه ساز ایجاد بازار 

برای این فعاالن محسوب می شود. 

اعالم شاخص های تحول دیجیتال 
کشور در راستای نیاز کارآفرینان

محمدرضا محمدی
کارشناس اقتصادی
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تبلیغات دیجیتال یکی از اهداف بزرگ 
و مهمی است که استارت آپ ها در شروع 
کار خود به آن توجه ویژه ای دارند. عالوه 
بر اینکه موضوع تبلیغات دیجیتال به طور 
کل��ی مورد توجه اس��تارت آپ ها اس��ت، 
ایج��اد آن ب��ا کمترین هزین��ه هم جزو 
برنامه های اصلی آنها به حساب می آید. 

ش��بکه های اجتماع��ی نقش مهمی در 
ارتق��ای یک کس��ب وکار ایف��ا می کنند 
و ق��ادر به ارائه خدمات وس��یعی در این 
زمینه هستند. با توجه به اینکه دیجیتالی 
ک��ردن برنامه ه��ا و اه��داف مختلف در 
زمین��ه بازاریابی مزایای ویژه ای به همراه 
دارد، بازاریاب��ی دیجیتال در ش��بکه های 
اجتماعی مختلف بس��یار مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. تغییرات جدید ایجاد شده 
در زمینه تبلیغات، گس��ترش روش های 
جدید ب��رای ارائ��ه تبلیغ��ات دیجیتال، 
تکامل تجارت های مختلف با اس��تفاده از 
بازاریابی دیجیت��ال، همه و همه عواملی 
هس��تند که نش��ان دهنده اهمیت ویژه و 
تاثیرگذاری باالی تبلیغات دیجیتال روی 

کسب وکارهای مختلف هستند. 
ب��ه همی��ن منظ��ور در ای��ن مقاله به 
تبلیغاتی  روش های  بررس��ی جدیدترین 
و تاثیرگذارتری��ن پلت فرم ه��ای تبلیغات 
دیجیت��ال پرداخته ایم. ش��اید عالقه مند 
باشید که اطالعات بیشتری در خصوص 
روش ه��ای مختل��ف و جدی��د بازاریابی 
دیجیت��ال و راه ه��ای اس��تفاده از آنه��ا 
جمع آوری کنید، پس پیشنهاد می کنیم 

خواندن این مقاله را ادامه دهید. 
انواع پلت فرم های تبلیغات دیجیتال

تبلیغ��ات دیجیتال��ی یک��ی از راه های 
سودمند و فوق العاده تأثیرگذار بر توسعه 
یک کسب وکار تازه است. این روزها دیگر 
همه اقش��ار مردم در هر سن و موقعیتی 
به اینترنت دسترسی دارند و شاید درصد 
مواجهه آنها با یک تبلیغ دیجیتالی بسیار 
بیش��تر از احتمال روبه رو شدن ش��ان با 
یک تبلیغ محیطی باش��د. البته تبلیغات 
دیجیتالی انواع مختلفی دارد که در ادامه 
به هش��ت مورد از جدیدترین آنها اشاره 

می کنیم. 

تبلیغات دیجیتال در موبایل
ب��ه  دسترس��ی  ام��روزی  دنی��ای  در 
صفح��ات موبای��ل ام��ری اجتناب ناپذیر 
اس��ت. چه بخواهیم یا نه، روزانه چند ده 
یا ش��اید چند صد ب��ار از طریق صفحات 
موبای��ل خود ب��ا دنیای خ��ارج از دنیای 
اطراف م��ان در ارتباط هس��تیم، بنابراین 
آژانس ه��ای تبلیغاتی می توانن��د از این 
امکان ب��رای برق��راری ارتباط ب��ا مردم 
مختلف و تحت تأثیر قرار دادن آنها بهره 
گیرند و به توس��عه و کسب درآمد بیشتر 

استارت آپ ها یاری رسانند. 
ویدئوهای تبلیغاتی کم حجم در 

صفحات وب سایت ها
ویدئوها و فیلم ه��ای کوتاه و کم حجم 
تبلیغات��ی ک��ه بعض��ی اوق��ات در کنار 
برخی از وب س��ایت های پرطرفدار پخش 
می ش��وند و ناخ��ودآگاه توج��ه م��ا را به 
خود جل��ب می کنند، نمون��ه ای جدید و 
تاثیرگ��ذار از روش های جدی��د تبلیغات 
دیجیتال به حس��اب می آیند. اس��تفاده 
از این ویدئوه��ای تبلیغاتی که اصطالحا 
به آنها ویدئوه��ای Outstream گفته 
می ش��ود، رو ب��ه افزایش اس��ت و راهی 
برای از بین ب��ردن فاصله بین کاربران و 

صاحبان یک کسب وکار است. 
تبلیغات دیجیتال از طریق 

اپراتورهای تلفن همراه
همان قدری که اپراتورهای تلفن همراه 
در حال افزایش اس��ت، ام��کان تبلیغات 
دیجیتال به کمک آنها هم گسترش یافته 
است. در حال حاضر بیش از ۴00میلیون 
کاربر تلفن همراه در سرتاسر دنیا هستند 
و تبلیغات پیامکی و تماس��ی نفوذ باالیی 
اپراتوره��ای مختلف  در بی��ن کارب��ران 
دارد. البته برای برخ��ی از افراد این گونه 
تبلیغ��ات آزاردهن��ده و مزاح��م اس��ت، 
بنابراین بهتر اس��ت از این روش به اندازه 
و در ش��رایطی خاص و ویژه برای معرفی 

استارت آپ خود استفاده کنیم. 
تبلیغات دیجیتال در گوگل و 

فیس بوک
همان ط��ور ک��ه می دانی��م، ب��ر تعداد 
کارب��ران اینترن��ت روز ب��ه روز اف��زوده 

می ش��ود و ب��ه هم��ان می��زان، درص��د 
کسانی که از گوگل و فیس بوک استفاده 
می کنن��د، افزای��ش می یاب��د. فیس بوک 
خدمات مختلف��ی برای تبلیغ��ات دارد. 
گوگل ه��م دارای س��رویس های ویژه ای 
ب��رای تبلیغ��ات اس��ت که یک��ی از آنها 
گ��وگل ادوردز اس��ت. با اس��تفاده از این 
س��رویس تبلیغات گ��وگل، خدمات یک 
کسب وکار به طور موثر در صفحه نخست 
نتای��ج جس��ت وجوی گ��وگل در معرض 
دید قرار می گیرد. برای اس��تفاده از این 
سرویس، الزم اس��ت که کاربر در گوگل 
ادوردز حس��اب کاربری خود را با اعتبار 
اولی��ه مورد نظر خود ایجاد کند و آدرس 
وب س��ایت خود را در نخس��تین صفحه 

نتایج جست وجو مشاهده کند. 
رپورتاژهای تبلیغی در وب سایت ها

اینک��ه ایجادکنندگان یک کس��ب وکار 
ب��ا مش��تریان خ��ود تعامل س��ازنده ای 
داش��ته باشند، به توس��عه و پیشرفته آن 
کس��ب وکار کمک ش��ایانی می کند. یک 
اس��تارت آپ برای توسعه کسب وکار خود 
می توان��د از وب س��ایت های مختل��ف و 
مرتبط با بازار کار خود، درخواست انتشار 
رپورتاژ آگهی تبلیغاتی بدهد. رپورتاژهای 
تبلیغاتی می تواند به ص��ورت ویدئوهای 
آموزش��ی در خصوص ارائه یک محصول 
یا خدمت منتشر شود یا مقاله ای مفید و 
کاربردی به همراه معرفی محصوالت یک 

استارت آپ باشد. 
تبلیغ با روبات ها و کانال ها در 

برنامه های پیام رسان
ای��ن روزه��ا، روبات ه��ا و کانال ه��ای 
پیام رس��ان نق��ش پررنگ��ی در تبلیغات 
دیجیتال ایف��ا می کنند. کانال ها، گروه ها 
و روبات ه��ای واتس آپ، تلگرام و س��ایر 
پیام رس��ا ن های مج��ازی می توانند تاثیر 
باالی��ی در ذه��ن کارب��ران خ��ود ایجاد 
کنن��د و به عنوان ابزاری برای تبلیغات و 
بازاریابی دیجیتال، کاربرد داشته باشند. 
تبلیغات کوتاه در شبکه های اجتماعی

ی��ک تبلیغ مختصر به مراتب مفیدتر و 
تاثیرگذارتر از یک تبلیغ مفصل و طوالنی 
است. حتی شاید در لحظه اول، مخاطب 

چنین تبلیغی متوجه تبلیغاتی بودن آن 
نش��ود، اما یک تلنگر ساده می تواند تاثیر 
طوالنی م��دت بر ذهن این مخاطب ایجاد 
کند. نمون��ه بارز این موض��وع، تبلیغات 
مختلف در پس��ت های اینستاگرامی افراد 
مش��هوری اس��ت که تعداد بسیار زیادی 

دنبال کننده دارند. 
تبلیغات دیجیتالی برنامه نویسی شده

سیستم های خودکار و داده هایی وجود 
دارند که می توانند برای انتش��ار مرتب و 
زمان بندی ش��ده تبلیغات در یک رسانه 
آنالین، بدون دخالت انس��ان عمل کنند. 
در واقع رسانه های آنالین و وب سایت های 
خاص ب��رای ارائه فض��ای تبلیغاتی خود 
مزایده های��ی برگ��زار می کنند و س��پس 
لین��ک ی��ا تصوی��ر تبلیغ��ات منتخب را 
براس��اس قیمت، برند، بازار هدف و سایر 
عوامل تأثیرگذار ب��ه نمایش می گذارند. 
مثال زمانی که ویدئوی یک وب س��ایت در 
حال بارگذاری است، صفحه آزادی برای 
ارائ��ه تبلیغ وجود دارد ک��ه می تواند در 
اختیار یک کسب وکار یا استارت آپ برای 
معرف��ی محصوالت و خدمات ش��ان قرار 
گیرد و ب��ا توجه به برنامه نویس��ی ایجاد 

شده روی وب سایت، ارائه شود. 
موفقیت استارت آپ ها در گرو 

بازاریابی دیجیتال
ش��اید برای جوانانی که به تازگی یک 
کس��ب وکار جدی��د راه ان��دازی کرده اند، 
سرمایه گذاری در تبلیغات سنتی به دلیل 
کمبود بودج��ه و محدودیت ه��ای مالی 
امکان پذیر نباش��د، اما این چالش بزرگ 
با استفاده از روش های تبلیغات دیجیتال 
حل می ش��ود و اس��تارت آپ های تازه کار 
می توانند برای موفقیت کس��ب وکار خود 
و معرف��ی بهتر آن به م��ردم، از تبلیغات 
دیجیتالی به��ره گیرند. در واقع مدیریت 
و ارتقای یک کس��ب وکار بی��ش از آنکه 
بس��یار بزرگ و س��خت باش��د، س��اده و 
ش��یرین اس��ت و مانند یک بازی معرفی 
می ماند، هر کس��ی ک��ه در معرفی خود 
خالق تر و پیگیرتر عمل کند، برنده بازی 

خواهد بود. 
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 روش های جدید و کاربردی تبلیغات دیجیتال
برای معرفی بهتر کسب وکار

6 موقعیتی که بازسازی برند در 
آنها می تواند ایده خوبی باشد

برند قدرتمندی که به مرور زمان به وجود می آید 
بهترین ضمانت برای درآمد آینده اس��ت، اما ش��ما 
همین ح��اال هم از این موضوع آگاه��ی دارید. همه  
ما ای��ن حقیقت را می دانیم. ای��ن موضوع اطالعاتی 
اس��ت که در ابتدای هر کالس بازاریابی و برندسازی 
ک��ه می گذرانیم به ما داده می ش��ود و حتی با اینکه 
رس��انه های اجتماع��ی و موتوره��ای جس��ت وجو، 
برندس��ازی را وارون��ه کرده اند، قدرت و ق��وام برند 

همچنان به وفاداری در طول زمان منجر می شود. 
ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت س��ازگاری و ثب��ات برند 
مج��دد  برندس��ازی  تصمی��م  بلندم��دت،  در 
)Rebranding(  نباید ساده گرفته شود. این عمل 
نه تنها گران تمام می ش��ود، بلکه برندس��ازی مجدد 
ممکن است منجر به سردرگمی میان مشتریان شما 
ش��ود و غیرضروری بوده و به طور بالقوه تراز و تعادل 
را بره��م زند. تنها ش��ش دلیل قاب��ل قبول و موجه 
برای برندس��ازی مجدد وجود دارد که در ادامه بیان 

می شود. 
1- نیاز به تغییر نام دارید 

شاید نام شرکت شما گمراه کننده و نامرتبط شده 
است، یا شاید در میان یک درگیری تجاری هستید. 
به هردلیلی که باش��د، تغییر نام مستلزم برندسازی 
مجدد اس��ت. حتما تی��م مالی و حقوقی ت��ان را در 
جریان تصمیم تغییر نام قرار دهید، یا حداقل آنها را 
در حلقه نگه داری��د. آنها نیاز به حصول اطمینان از 
اجرای تمام کاغ��ذ بازی هایی دارند که در تغییر نام 
الزم االجراس��ت و برای بایگانی درست در نهادهای 

مربوطه صورت می گیرد. 
2- در حال یکی شدن با شرکت دیگری هستید 

مالکیت یا ادغام با سازمانی دیگر معوال برندسازی 
مجدد را الزم االجرا می کند. مراقب باش��ید در طول 
مذاک��ره ب��رای انتخاب نام ش��رکت پ��س از ادغام، 
مصرف کنندگان و قدرت برند خود را در نظر بگیرید. 
به گون��ه ای عمل کنید که ریس��ک بره��م خوردن 

تعادل را کم کنید. 
3- وقتی دیگر در کسب وکار فعلی خود 

فعالیت نمی کنید 
اگر ش��ما کس��ب وکارتان را کامال تغییر داده اید یا 
آن را در گروه ه��ای دیگر، بازارها، مخاطبان یا ناحیه 
جغرافیایی دیگر گسترش داده اید، برندسازی مجدد 

به احتمال قوی در اولویت قرار خواهد گرفت. 

4- وقتی نیاز به تقویت برند خود دارید 
ش��اید آگاهی از برند شما پایین است و سهام شما 
کم ارزش است. یا ش��اید جایگاه یابی مجدد برندتان 
منجر به وس��یع تر ش��دن بازار مورد هدف تان شود. 
نیاز به احیای نام تجاری می تواند توجیهی در جهت 
تالش برای برندس��ازی مجدد باش��د. فقط مطمئن 
ش��وید که یک دلیل موجه تجاری برای این تصمیم 
داشته باشید نه اینکه صرفا بخواهید عالمت تجاری 

شرکت خود را تغییر دهید. 
5- زمانی که نگاه و احساس شما نیاز به تجدید 

قوا داشته باشد 
آی��ا از موقعیت لوگ��وی خود ف��رار می کنید؟ در 
ارسال لینک وب س��ایت خود تردید دارید؟ از توزیع 
کارت تج��اری خ��ود نف��رت داری��د؟ اگر احس��اس 
می کنید که برندتان در مقایسه با رقبا تاریخ گذشته 
و بدون زرق وبرق است، برندسازی مجدد در اولویت 
ق��رار خواهد گرفت. حتی اگر فقط تغییر در طراحی 
الزم باش��د، حتما یک قدم به عقب برداشته و مجدد 
اس��تراتژی های برندینگ خود را بررسی کنید. اغلب 
اوقات، یک نگاه و احساس منسوخ بودن، عالمتی از 

وجود یک مشکل بزرگ تر است. 
6- وقتی استحکام برند شما پایین است 

وقت��ی به نظر می آید تمام ارتباطات ش��ما مربوط 
به ش��رکتی دیگر اس��ت یا هر بخش، از یک لوگو و 
ترکیب رنگی متفاوت استفاده می کند، احتماال زمان 
برندس��ازی مجدد فرارسیده اس��ت. در این سناریو، 
پیشنهاد می ش��ود اس��تراتژی معماری برند خود را 
ارزیابی کنید. این رویکرد می تواند برای شرکت هایی 
که برندهای��ی با نام و لوگ��وی چندگانه را مدیریت 

می کنند، مفید باشد. 
به یاد داش��ته باشید، برندس��ازی مجدد کار بسیار 
مهمی اس��ت. این فعالی��ت هزینه بر و زمان بر اس��ت. 
اغلب اوقات مردم فراموش می کنند که هر قطعه  تکی 
ارتباط��ی از امضای ایمیل ت��ا قراردادهای قانونی، الزم 
است توسط برندی جدید به روز شود. به عالوه، این یک 
راه حل فوری نیست. اگر شما یک پایگاه مشتریان وفادار 
داش��ته باشید که روی برند فعلی سرمایه گذاری کرده، 
برندس��ازی مجدد می تواند مخرب باشد، اما زمان هایی 
هم وجود دارد که برندسازی مجدد توجیه پذیر بوده و 

فضای کسب وکار را مطلوب می کند.
belovedmarketing :منبع

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

20 آژانس تبلیغاتی خالق که باید 
در اینستاگرام دنبال کنیم )1(

شبکه های اجتماعی تاثیر انکارناپذیری روی زندگی 
روزمره ما دارند. این تاثیر در عرصه کس��ب وکار نیز 
کامال مشهود اس��ت. در واقع اینستاگرام با تاکید بر 
وجوه بصری، مکانی مناس��ب به آژانس های تبلیغاتی 
مختل��ف در جه��ت برق��راری ارتباط ب��ا مخاطب ها 
می دهد. موضوع اصلی مطال��ب این صفحات به طور 
معمول نمای دفتر کار، نحوه س��رویس دهی شرکت 
و نمایش پش��ت صحنه کس��ب وکار است. اگرچه این 
پلتف��رم در ابتدا برای مصارف غیرتجاری تهیه ش��د، 
با این حال اکنون نمایش پش��ت صحنه کسب وکار، 
اینس��تاگرام را به پایگاهی مطمئ��ن برای بازاریابی و 

کسب درآمد تبدیل کرده است. 
درحالی که فضای اینس��تاگرام مانند محیط واقعی 
کس��ب وکار فش��رده و پر از رقابت نیست، اما همین 
محی��ط نس��بتا آرام نیز با حض��ور آژانس های خالق 
فش��ار زی��ادی را روی تازه واردها اعم��ال می کند. با 
این حال بی تردید شبکه های اجتماعی فرصت بسیار 
مطلوبی را در اختیار ش��رکت ها ب��ه منظور بازاریابی 
و ارتقای جایگاه برندش��ان ق��رار می دهند. برهمین 
اساس شاید الزم باش��د کمپین بعدی برندتان را به 
جای سطح شهر در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 
اگر به دنبال منابع مناسب برای الهام گیری هستید 
یا فقط قصد مش��اهده نحوه عملکرد آژانس های برتر 
را در اینستاگرام دارید، این مقاله به قلم کارال کوک 

اطالعات مفیدی در اختیارتان قرار خواهد داد. 
Huge -1

صفحه رس��می آژان��س Huge پ��ر از تصاویری با 
کیفیت باال، ایده های خالقانه طراحی گرافیک و تصاویر 
حاوی نحوه فعالیت اعضای شرکت است. اگر به دنبال 
آگاه��ی از چگونگی فعالیت برنده��ای بزرگ در زمینه 
تبلیغات و بازاریابی هستید، مشاهده مطالب این صفحه 

باید جزو اولویت های تان قرار گیرد. 

Mother London -2
 Mother London  ب��ه عنوان برترین آژانس 
مس��تقل جهان در زمینه بازاریابی اینترنتی ش��یوه 
منحصر ب��ه فردی را در اینس��تاگرام دنبال می کند. 
ه��ر هفته محتوای اکانت این برند روی یکی از وجوه 
تبلیغات ی��ا بازاریابی تمرکز دارد. ب��ه این ترتیب با 
نمایش برخی از بهترین آثار شرکت عالقه مخاطب را 
نس��بت به همکاری یا ثبت سفارش افزایش می دهد. 
برای کس��انی که ب��ه دنبال ایده های ناب هس��تند، 
محت��وای این اکان��ت منبع کامال قاب��ل اعتمادی به 

حساب می آید. 
Ustwo -3

اس��تودیوی  ی��ک  همچن��ان   Ustwo اگرچ��ه 
دیجیتال��ی اس��ت، اما س��ابقه همکاری ب��ا برندهای 
بزرگ��ی نظیر گوگل، آدیداس و ف��ورد را در کارنامه 
دارد. ش��اید اگر هرکدام از ما صاحب چنین آژانسی 
باش��یم، صفحه رسمی ش��رکت مان در اینستاگرام را 
پ��ر از تصاویر همکاری با برندهای مش��هور کنیم. با 
این حال مدیران Ustwo سیاس��ت کامال متفاوتی 
را در پیش گرفته اند. براین اس��اس محتوای موجود 
در صفحه این آژانس کامال مستقل و بدون همکاری 
با هر برند دیگری تهیه ش��ده است. نگاهی جزئی به 
محتوای صفحه این شرکت شما را با خیل عظیمی از 
ایده های جالب و جدید آشنا خواهد کرد. از برگزاری 
مراسم  بزرگ گرفته تا جشن تولدهای کوچک، همه 
اینه��ا در صفحه Ustwo به بهترین ش��کل نمایش 

داده شده است. 
Wolff Olins -4

صفحه اینستاگرام Wolff Olins تعداد بی شماری 
از نمون��ه کارهای موفق این برن��د را در اختیار کاربران 
قرار می دهد. مزیت اصلی این اکانت به اشتراک گذاری 
برتری��ن کارهایش با مخاطب هاس��ت. در واقع در این 

صفحه خبری از کارهای بی کیفیت نیست. 
Carrot Creative -5

اگر نس��بت به کمبود س��وژه های م��ورد عالقه تان 
در اینستاگرام ش��اکی هستید، صفحه این آژانس به 
احتمال زیاد نیاز ش��ما را به ط��ور کامل رفع خواهد 
کرد. Carrot Creative  عالوه بر آپدیت محتوای 
صفح��ه و بارگذاری مداوم تصاویر و ویدئوهای جدید 

طیف وسیعی از ایده ها را نیز پوشش می دهد. 
ادامه دارد... 
hubspot :منبع
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تقسیم بازار مبنای استراتژی 
بازاریابی متمایز است

 همچن��ان که بخش ه��ای مختلفی از ی��ک بازار 
ب��رای ه��ر محصول یا خدم��ت معرفی ش��ده وجود 
دارد، رویکردهای متفاوتی هم برای ش��کل دادن به 
بخش های مختلف بازار وجود دارد. به طور کلی س��ه 
رویکرد اصلی در ش��کل دادن به اس��تراتژی تقسیم 

بازار وجود دارد: 
- استراتژی یک بازار هدف

- استراتژی بازاریابی متمرکز
- استراتژی بازاریابی پوشش کامل

بازارهای هدف و تقسیم بازار
زمانی که یک کسب وکار بخشی از یک بازار انتخاب 
می کن��د که فعالیت های بازاریاب��ی خودش را در آن 
متمرکز س��ازد، آن - کس��ب وکار در واق��ع یک بازار 

هدف را انتخاب کرده است. 
بازاره��ای ه��دف در مراحل بعدی ب��ه بخش های 
دیگری تقس��یم می ش��وند. این بخش های ب��ازار از 
مصرف کنندگانی تش��کیل ش��ده اند که ویژگی های 
مش��خصی را ب��ا یکدیگر در اش��تراک دارن��د که به 

فعالیت بازاریابی ارتباط دارد. 
یک اس��تراتژی بازاریابی طرح یک کار و دوره ای از 
عمل که از بین چندین گزینه و یا شق دیگر انتخاب 
شده است. استراتژی های بازاریابی متمایز و متفاوت 
نس��بت به اس��تراتژی بازاریاب��ی تمایزنیافته دارای 
اثربخشی بیش��تری است. یک اس��تراتژی بازاریابی 
تمایزنیافت��ه تفاوت ه��ای موج��ود بی��ن بخش های 
مختلف ب��ازار را در نظر نگرفت��ه و آمیخته بازاریابی 
یکس��انی را برای تمامی بازارهایی ک��ه می خواهند 
به عنوان بازار هدف در نظر گرفته ش��وند اس��تفاده 

می کنند. 
اس��تراتژی بازاریابی ایده ه��ا و فعالیت ها و اعمال 
مختلف مرتبط با گروه های خاصی از مصرف کنندگان 
را ب��ه دور هم جم��ع می کند که ش��امل روش های 
مختلفی از ارس��ال پیام و ارتباطات، کانال های توزیع 
و س��اختارهای قیمت گذاری می شود. یک استراتژی 
بازاریابی آمیخته های بازاریابی و بازارهای هدف را به 
دور هم جمع می کند. یک آمیخته بازاریابی ش��امل 
متغیرهایی می ش��ود ک��ه می تواند ب��ه منظور ایجاد 

بهترین ارتباط با مصرف کنندگان تغییر داده شود. 

به طور س��نتی، متغیرهای موجود در یک آمیخته 
بازاریاب��ی تحت عنوان ٨ پی ش��ناخته می ش��ود که 
ش��امل هشت کلمه ای می ش��وند که همگی در زبان 

انگلیسی با حرف P آغاز می شوند: 
product ۱- محصول

price 2- قیمت
place 3- مکان

promotion ۴- ترفیع
packaging 5- بسته بندی

programming ٦- برنامه ریزی
partnership ٧- شراکت

people ٨- مردم
چگونه یک استراتژی ایده آل بازاریابی 

مشخص می شود؟ 
یک مزیت اس��تراتژی بازاریابی متمایز ش��ده این 
اس��ت که این اس��تراتژی اج��ازه تحلی��ل نزدیک تر 
و دقیق ت��ر اثربخش��ی اس��تراتژی را روی گروه های 

مجزایی از مصرف کنندگان می دهد. 
ب��ا اس��تفاده از تکنیک ه��ای تحلی��ل تحقیق��ات 
بازاریابی، دس��تیابی ب��ه درک و برداش��تی جامع از 
تناسب استراتژی های بازاریابی و بخش های مختلف 
بازار ممکن می ش��ود. بازاریاب��ان و تصمیم گیرندگان 
اصلی در کس��ب وکارها با مجهز بودن به این دس��ته 
از اطالع��ات می توانند ی��ک اس��تراتژی بهینه برای 
گروه های مختلفی از مصرف کنندگان و مش��تریان را 

تعیین کنند. 
یک روش معمول برای تحلیل حوزه مصرف کننده 
اس��تفاده از یک رویکرد ماتریس��ی یا چهار خانه ای 
اس��ت ک��ه در آن چهار دس��ته از مش��تریان ظهور 
می کنن��د. بخش های بازار به قرار زیر تقس��یم بندی 

می شوند: 
۱- بخش هایی که باید نگهداری شوند. 

2- بخش هایی که باید تبدیل شوند. 
3- بخش هایی که باید رشد پیدا کنند. 

۴- بخش هایی که باید نادیده گرفته شوند. 
منطق موجود در پش��ت تقس��یم بندی بازار بیانگر 
این مهم است که نیاز کل بازارهای موجود در سراسر 
جهان قابل برآورده ش��دن با منابع محدود بازاریابی 
و تبلیغ��ات ما نیس��ت. به عبارتی ضروری اس��ت که 
بازارهای��ی را با احتمال موفقیت بیش��تر مورد هدف 
قرار دهیم.  تقسیم بازار باید روشنی و شفافیت قابل 
قبولی را در رابطه با ویژگی های بازارهای هدف برای 

ما روشن سازد
ibazaryabi :منبع
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طراحی تقویم محتوا به ش��ما اجازه 
می دهد محتوای برندت��ان را چندین 
ب��ار در طول روز در زمان مناس��ب به 
دست مخاطبان هدف تان برسانید. هر 
کمپین موفق در شبکه های اجتماعی 
از ی��ک زیرس��اخت و برنامه محتوایی 
قدرتمن��د از جمل��ه طراح��ی تقویم 
محتوا برخوردار اس��ت. طراحی تقویم 
محتوا به فعالیت های توزیع محتوا در 
شبکه های اجتماعی شکل می بخشد و 
به ش��ما کمک می کن��د منابع خود را 
سازماندهی و از سوی دیگر، به صورت 
هوشمندانه زمان های خود را مدیریت 
کنید و ب��ه اهداف کمپی��ن تبلیغاتی 
خود دس��ت یابی��د. ما ام��روز در این 
مطلب قص��د داریم به راهنمای کامل 
طراحی تقویم محتوا برای شبکه های 
اینس��تاگرام  وی��ژه  ب��ه  اجتماع��ی 
)محبوب تری��ن ش��بکه اجتماعی این 

روزها( بپردازیم. 
طب��ق بررس��ی های ص��ورت گرفت��ه 
۴3درصد از کسب وکارها در فعالیت های 
بازاریابی دیجیتال خود، به طراحی تقویم 
محتوا برای تولید و انتش��ار پس��ت های 
پس��ت های شبکه های  وبالگ، خبرنامه، 
ویدئوه��ا  و  پادکس��ت ها  اجتماع��ی، 
می پردازن��د. طراحی تقویم محتوا ابزاری 
کلیدی برای برنامه ریزی، سازمان دهی و 
انتشار محتوای مناسب در زمان مناسب 

به بازار هدف برند است.
مزیت طراحی تقویم محتوا برای 

اینستاگرام
طراحی تقوی��م محتوا ب��ه برنامه های 
تبلیغاتی کمپین شما چشم انداز و هدف 
می بخش��د و ش��ما نی��ز می توانید روی 
اس��تراتژی تعامل با مخاطب��ان برندتان 
تخصی��ص  اجتماع��ی،  ش��بکه های  در 
مناب��ع )مانند بودجه و زمان( و بررس��ی 

ددالین های زمانی تمرکز کنید. 
گام های کلیدی طراحی تقویم محتوا

برای موفقیت در کمپین های تبلیغاتی 
در ش��بکه های اجتماع��ی، باید طراحی 
امکان پذی��ر،  ج��ذاب،  محت��وا  تقوی��م 
انگیزه بخ��ش و هیجان انگی��ز باش��د، به 
گونه ای که بت��وان آن را در طول اجرای 
کمپی��ن مقابل چش��مان تی��م بازاریابی 

دیجیتال قرار داد. 
ش��ما هر ماه باید ش��ش س��اعت را به 
طراح��ی تقویم اختص��اص دهید و برای 
هر م��اه، به طراحی تقویم محتوا مختص 

همان ماه بپردازید. 
ابتدا ابزار خود را شناسایی کنید. اکسل 
یا گوگل شیت، یکی از در دسترس ترین 
ابزاره��ا ب��رای طراح��ی تقوی��م محتوا، 
ب��ه اش��تراک گذاری با تی��م و گردآوری 
داده های عملک��ردی کمپین تبلیغاتی و 
بازیابی اطالعات اس��ت. پالگین وردپرس 
به نام CoSchedule  نیز ابزار دیگری 
ب��رای مدیری��ت و زمان بن��دی محتوا با 

کاربری ساده است. 
در مورد برنامه محتوا ایده پردازی کنید. 
از گام ه��ای مهم طراح��ی تقویم محتوا، 
بررس��ی انواع فرمت ها و درخت واره های 

موضوعی هم راستا با هدف برند است. 

ایده های طراحی تقوی��م محتوا باید با 
اهداف تیم بازاریابی نیز هم راس��تا باشد 
و طراحی عناص��ر محتوایی )مانند متن، 
پس��ت های تصوی��ری و...( بای��د قدرت 
بصری و اهداف برن��د را برای بازار هدف 
منعک��س کن��د. مهم تری��ن المان ه��ای 
محتوایی ک��ه می توانید در نظر داش��ته 

باشید عبارتند از: 
- پست های وبالگ

- محتوای تولید شده توسط کاربران
- تصویر نوشته ها

- ویدئو
- نکات آموزشی ویدئویی / تصویری

- تصاوی��ر و ویدئوهای پش��ت صحنه 
کسب وکارتان

تخفیف ه��ای  و  پروموش��ن ها   -
شگفت انگیز

- اطالعی��ه رویداده��ا و فراخوان های 
برندتان

- ش��وخی ها و لحظات طنز کارکنان و 
اعضای تیم

- جلس��ات پرسش و پاسخ )به ویژه در 
کپشن پست ها(

ش��ما باید در انتخاب نوع و موضوعات 
محت��وا م��واردی را انتخ��اب کنی��د که 
بیش��ترین نرخ تعامل و ارتباط بین برند 
و فالوورها را برای ش��ما به ارمغان بیاورد. 
به طور مثال پرس��ش و پاس��خ در کپشن 
یک پس��ت تصویری می تواند نرخ تعامل 
باالیی داش��ته باش��د و فالوورها از طریق 
منش��ن کردن و پاس��خ دادن به سؤاالت 
در کامنت پست، می توانند تعامل خوبی 
با برند ش��ما داشته باش��ند. بنابراین در 
طراح��ی تقویم محتوا بای��د موضوعات و 
ان��واع فرمت های محتوایی را بر اس��اس 

در  کس��ب وکارتان  برندین��گ  اه��داف 
شبکه های اجتماعی در نظر بگیرید. 

ب��رای  محت��وا  تقوی��م  طراح��ی  در 
اینستاگرام باید نکته ای را مد نظر داشته 
باشید. در این تقویم، می بایست درصدی 
از محتوای منحصر ب��ه فرد خود را روی 
پیج اینستاگرام خود و بخشی از محتوا را 
به استوری  اینستاگرام برندتان اختصاص 
دهید. به عالوه، به ازای هر نوع س��بک و 
موضوع محتوا، هشتگ اختصاصی برند و 
هشتگ های عمومی را در هنگام طراحی 
تقوی��م محتوا در نظ��ر بگیرید و در فایل 
اکس��ل یا هر ابزاری که م��د نظر دارید، 

قرار دهید. 
اما پی��ش از طراحی تقویم محتوا، باید 
به سؤاالتی مانند موارد زیر پاسخ دهید: 

- مخاطب��ان هدف که باید محتوا را به 
دست شان برس��انیم چه کسانی هستند؟ 
دموگرافیک، محدوده س��نی،  )اطالعات 

عالقه مندی ها و ترجیحات(
- چه ن��وع محتوای��ی ب��رای فالوورها 

جذاب است؟ 
- ابزاره��ای م��ورد نیاز ب��رای طراحی 

پست و تصاویر مورد نیاز است؟ 
- از چه تگ ه��ای موقعیت مکانی باید 

استفاده کنیم؟ 
- هش��تگ اختصاص��ی برند و لیس��ت 

هشتگ های عمومی محتمل کدامند؟ 
تقوی��م  بع��دی تکمی��ل ک��ردن  گام 
محتواست. در این مرحله طراحی تقویم 
محتوا به اجرا نزدیک می شود. در طراحی 
تقویم محت��وا باید نوع محت��وا، روزهای 
ارس��ال پس��ت، دفعات پس��ت گذاری در 

شبکه های اجتماعی را مشخص کرد. 
مهم تری��ن المان های��ی ک��ه بای��د در 

طراح��ی تقویم محت��وا در نظر داش��ت 
عبارتند از: 

- لیست انواع محتوایی که می خواهید 
منتشر کنید. 

- مخاطب هدف
اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی   -

برای هر نوع محتوا
- تگ های مکانی

- هشتگ های اصلی و فرعی
- کپشن ها

- کدهای دعوت در کمپین های دارای 
جوایز ترویجی

با اس��تفاده از ابزارهای مدیریت پروژه 
مانن��د ASANA ی��ا trello می توانید 
نتیج��ه تالش ه��ای خ��ود در ارتب��اط با 
طراح��ی تقویم محتوا را با س��ایر اعضای 
تیم بازاریابی و کس��ب وکار به اش��تراک 
بگذارید تا هر کس��ی روی آخرین نسخه 
و تغیی��رات موج��ود کار کند و نظرش را 

اعمال کند. 
زمان بندی تقویم محتوا

یک��ی از بخش ه��ای مهم ک��ه باید در 
طراح��ی تقویم محت��وا مدنظر داش��ته 
باش��ید، در نظر گرفتن زمان بندی برای 
ارسال پست ها در ش��بکه های اجتماعی 
است. زمان بندی در طراحی تقویم محتوا 
باید برای ارسال پست به استوری و پیج 
اینس��تاگرام لحاظ ش��ود. بای��د تصمیم 
بگیری��د ه��ر روز چه تعداد پس��ت و در 
چه س��اعت هایی باید منتشر شوند و این 
نکات را در زمان طراحی تقویم محتوا در 
نظر داشته باشید. به طور مثال در توئیتر 
شما می توانید در طول روز ۱0 بار توئیت 
داش��ته باش��ید. بر اس��اس بررسی های 
ص��ورت گرفت��ه بس��یاری از متخصصان 
بازاریابی محتوا تعداد دفعات ارسال پست 

را شامل موارد زیر می دانند: 
- فیس بوک: ۱ الی 2 بار در روز

- توئیتر: 5 توئیت در روز
- پینترس��ت: ۱0 تا ۱5 پین در طول 

روز
- اینس��تاگرام: ۱ الی 3 پست در طول 

روز
- گوگل پالس: ۱ پست در طول روز

- لینکدین: ۱ پست در طول روز
- یوتیوب: ۱ ویدئو در طول هفته

ارس��ال  زمان ه��ای  ش��ما می توانی��د 
پس��ت را در زمان تکمیل ک��ردن تقویم 
محتوای��ی م��د نظر داش��ته باش��ید و با 
اس��تفاده از ابزار های مدیریت شبکه های 
اجتماع��ی مانن��د باف��ر، هوت س��وئیت 
)برای فیس ب��وک(، Boardbooster و 
Tailwind برای پینترس��ت به ارس��ال 
خودکار پست ها در شبکه های اجتماعی 

بپردازید. 
در ای��ن بی��ن بهتری��ن اب��زار ب��رای 
زمان بن��دی و ارس��ال پس��ت خ��ودکار 
 Later پس��ت ها به پیج اینستاگرام ابزار

است. 
اگ��ر بخواهید زمان ارس��ال پس��ت به 

اینستاگرام، پست به صورت خودکار 
 روی سایر شبکه های اجتماعی ارسال 

شود از IFTTT استفاده کنید. 
daartagency :منبع

داده کاوی در بازاریابیراهنمای کامل طراحی تقویم محتوا برای شبکه های اجتماعی
داده کاوی  Data Mining، به معنای اکتشاف 
و تحلیل شمار زیادی از داده ها جهت کشف الگوها 
و قواعد معنادار اس��ت. هدف اصل��ی داده کاوی آن 
اس��ت که به ی��ک بن��گاه اقتصادی اج��ازه دهد تا 
بازاریابی، فروش و عملیات پش��تیبانی مشتریان را 
از طریق درک بهتر از مشتریان ش��ان بهبود بخشد. 
در واقع اطالعات و داده های خام بسیاری از طریق 
تراکنش ها، بررس��ی و مش��اهده رفتار مش��تریان، 
مصاحب��ه و تحقیق��ات بازار جمع آوری می ش��ود و 
س��پس تالش می ش��ود روندهای پنهان موجود در 
این داده ها شناس��ایی ش��وند، این روندهای پنهان 
می تواند اطالعات ارزشمندی را در اختیار بازاریابان 
قرار دهد که می تواند تاثیر بس��زایی در ایده پردازی 
برای تصمیمات استراتژیک بازاریابی داشته باشد. 

داده کاوی در دو دس��ته هدایت ش��ده و هدایت 
نش��ده ق��رار می گی��رد. داده کاوی هدای��ت ش��ده 
ت��الش می کند تا برخ��ی از زمینه های هدف نظیر 
اطالعات مربوط به درآمد یا پاس��خ را توضیح بدهد 
یا طبقه بندی کند. این در حالی است که داده کاوی 
هدایت نش��ده تالش می کند الگوها یا تشابهاتی را 
در بی��ن گروه های موجود از رکورده��ا )ثبت ها( و 
بدون اس��تفاده از زمینه هدف خ��اص یا گردآوری 
کالس ه��ا و طبقه های از پیش تعریف ش��ده، پیدا 

کند. 
بسیاری از مشکالت و مسائل ذهنی، اقتصادی و 
موارد مربوط به کس��ب وکارها را می توان در ش��ش 

وظیفه زیر بیان کرد: 
طبقه بندی

طبقه بندی ش��امل بررس��ی حاالت یک پدیده یا 
ش��یء تازه ارائه ش��ده و نوظهور و تخصیص آن به 
یک��ی از مجموعه کالس های از پیش تعریف ش��ده 
است. اشیایی که طبقه بندی می شوند عموما توسط 
رکوردها در جدول پایگاه داده نشان داده می شوند. 

تخمین
تخمی��ن ب��ا خروجی هایی ک��ه به طور مس��تمر 
ارزش گذاری شده اند سروکار دارد. تخمین معموال 
برای اجرای یک وظیفه طبقه بندی مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد. 
پیش بینی

پیش بینی درست ش��بیه طبقه بندی یا تخمین، 
انتظ��ار دارد ک��ه رکوردها ب��ر طبق برخ��ی رفتار 
پیش بینی ش��ده آینده یا ارزش آت��ی تخمین زده 
ش��ده طبقه بندی ش��ده باش��ند. در ی��ک وظیفه 
طبقه بندی، تنها راه برای بررس��ی دقت طبقه بندی 

صبر کردن و دیدن است. 
گروه بندی وابستگی

وظیفه گروه بندی وابس��تگی تعیین این موضوع 
است که چه چیزهایی با هم و درکنار هم می آیند. 
مثال اولی��ه می تواند تعیین این باش��د که در یک 
سبد خرید در س��وپرمارکت چه چیزهایی در کنار 
هم می آیند، موردی که در قلب تحلیل س��بد بازار 

وجود دارد. 
خوشه بندی

خوش��ه بندی وظیفه بخش بندی ی��ک جمعیت 
ناهمگ��ون در قال��ب ش��ماری از زیرگروه ه��ا ی��ا 
خوش��ه های همگون است. در خوش��ه بندی، هیچ 
کالس و نمونه از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. 

پروفایل سازی
گاه��ی اوق��ات ه��دف داده کاوی این اس��ت که 
توصیف کند در یک پایگاه داده پیچیده چه چیزی 
در جریان اس��ت، به گونه ای که فهم ما را نسبت به 
افراد، محصوالت یا فرآیندهایی را که برای نخستین 

بار داده در آن بسترها تولید شده اند باال ببرد. 
داده کاوی زمانی بیش��ترین توجه��ات را به خود 
جلب می کند که حجم باالیی از داده ها و اطالعات 
وجود داشته باشد. در حقیقت، بیشتر الگوریتم های 
داده کاوی برای س��اخت و ارتقای مدل هایی که در 
طبقه بن��دی، پیش بینی، تخمین ی��ا دیگر وظایف 
داده کاوی مورد اس��تفاده ق��رار خواهند گرفت، به 
مقادیر بزرگ داده نیازمند هس��تند. بدین معنا که 
در تمام��ی فعالیت های ب��اال زمانی که حجم داده ها 
ب��اال رود اهمیت اس��تفاده از داده کاوی خودنمایی 

می کند. 
باالب��ردن  ب��رای  حاض��ر  ح��ال  در  داده کاوی 
نگهداشت مشتری در صنایعی استفاده می شود که 
مش��تریان آزاد هستند تا با یک هزینه بسیار اندک 
عرضه کننده یا فروشندگان را تغییر دهند و رقبا نیز 

هوشیار هستند تا آنها را به دام بیندازند. 
داده کاوی، داده ه��ا را ب��ه نتای��ج عمل��ی تبدیل 
می کند. موفقیت این کار در این است که به داده ها 
حس و کاربرد کسب وکاری داده شود نه اینکه صرفا 

از الگوریتم ها یا ابزارهای خاصی استفاده شود. 
داده ها در اش��کال بس��یار، در فرمت های بس��یار و 
از سیس��تم های چندگانه به دس��ت می آیند. چرخه 
داده کاوی با شناسایی فرصت های درست کسب وکار 
آغاز می ش��ود. شناس��ایی مناب��ع داده ای درس��ت و 
تجمیع آنها از جمله عوامل اساسی موفقیت محسوب 
می ش��وند. داده کاوی در حقیقت اتصال گذش��ته به 

آینده است آن هم از طریق یادگیری! 
ت��ا به اینجا ب��ا مفه��وم داده کاوی و روندهای آن 
آش��نا ش��دیم، در مقاله بعدی برخی از کاربردهای 

داده کاوی در بازاریابی را مرور خواهیم کرد. 
ادامه دارد... 
belovesdmarketing :منبع

بازاریابیخالق

ایستگاهبازاریابی کلید

چهار شنبه
23 اسفند 1396
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 14 ایده سودآور کسب وکار
در صنعت عکاسی

آیا ب��ه دنبال راه اندازی کس��ب وکار در زمینه هنر 
عکاس��ی هس��تید؟ پس در این مقاله ب��ه چند ایده 

کسب وکار در صنعت عکاسی اشاره می کنیم. 
متوسط درآمد کارمندان در بسیاری از کشورها 
پایین است، ولی فرصت های کسب وکاری زیادی 
موجود اس��ت. همه عاشق عکاس��ی هستند و به 
آن ارج می نهن��د، ب��ه همین دلیل ش��ما فرصت 
خوب��ی برای راه اندازی و موفقیت در کس��ب وکار 
صنعت عکاس��ی دارید. ش��ما حت��ی می توانید از 
طریق اینترن��ت عکس های تان را مقیاس جهانی 

بفروشید. 
در ادام��ه بهترین ایده های کس��ب وکار در صنعت 

عکاسی آمده است:
1- خودتان را آماده کنید 

ش��ما قرار اس��ت یک عالقه را به یک کس��ب وکار 
تبدی��ل کنید. این کار مس��تلزم طرح ریزی اس��ت، 
باید مش��خص کنید به چه نوع عکاسی می پردازید، 
مراس��مات یا حیات وحش و... همچنی��ن باید برای 
ف��روش آنها نیز برنامه ریزی کنی��د. خودتان را آماده 

کنید و یک طرح کسب وکار بریزید. 
2- تنظیمات دوربین را به صورت دستی انجام 

دهید 
انتظار م��ی رود روال کار به همین صورت باش��د! 
ش��ما باید تمام تغییرات دوربین تان را بشناسید و با 
فیزیک عکاس��ی آشنا باش��ید تا به یک فرد حرفه ای 

تبدیل شوید. 
3- یک دوره کالس بروید 

ش��رکت در یک دوره کالس عکاس��ی یک دارایی 
خوب به حس��اب می آی��د. دوره های رای��گان آنالین 
عکاس��ی نیز وجود دارند که برای کارآفرینان جدید 

مناسب است. 
4- به یک برند فکر کنید 

عکاسان، داس��تان پرداز هستند. مشخص کنید چه 
داستانی را می خواهید مطرح کنید و برندتان را پیرامون 

آن داستان بسازید. داستان و برندتان را خاص کنید. 
 5- یک وب سایت بسازید 

هر کس��ب وکاری باید یک وب سایت داشته باشد. 
وب س��ایت ها هفت روز هفته و 2۴ ساعت شبانه روز 
فعال هس��تند و مش��تری جذب می کنند. وب سایت 

می تواند آگاهی درباره برندتان را افزایش دهد. 
6- ساده شروع کنید

رویداده��ای اجتماعی و مهمانی ه��ا مکان خوبی 
ب��رای شناس��اندن و معرفی خودت��ان به عنوان یک 
عکاس است. شما همچنین از این راه درآمد کسب و 

احترام و توجه مشتریان تان را جلب می کنید. 
۷- پروانه کسب بگیرید

راه اندازی یک کس��ب وکار و کس��ب مجوز فعالیت 
کار آس��انی اس��ت. اگر می خواهید از این راه کسب 
درآمد کنید، الزم اس��ت برای کس��ب وکارتان مجوز 

بگیرید. 
8- یک درآمد جانبی داشته باشید 

شما به جز پروژه اصلی تان به درآمد جانبی نیز نیاز 
دارید. عکس های تان را در س��ایت های فروش عکس 
قرار دهی��د. هرچه عکس های بیش��تری قرار دهید 

درآمد بیشتری کسب می کنید. 
9- برای خودتان بازاریابی کنید 

از هر چیزی برای این کار استفاده کنید، رسانه های 
اجتماعی، تبلیغات رایگان و پولی، پس��ت های بالگ، 
فهرست ش��دن در لیس��ت ها و… اگر مردم شما را 

نشناسند هیچ دستاوردی نخواهید داشت. 
10- شبکه سازی کنید 

عالوه بر بازاریابی، الزم اس��ت با دیگر عکاس��ان و 
مراجعه کنندگان، یک شبکه قدرتمند بسازید. حضور 
افراد با کیفیت در این ش��بکه ب��ه معنای پروژه های 

بیشتر است. 
11- از ارجاعات استقبال کنید 

از مراجعه کنندگان ت��ان بخواهی��د اگ��ر از کارتان 
راضی هس��تند شما را به دیگران معرفی کنند. وقتی 
شخصی را به ش��ما معرفی می کنند برای شان موارد 
انگیزش��ی مانن��د تخفیف ی��ا آلبوم رای��گان در نظر 

بگیرید. 
12- از سرمایه گذاری های غیرضروری اجتناب 

کنید 
وسوس��ه نش��وید! اگر برای پروژه های تان به لنزها 
یا تجهیزات اضافی نی��از ندارید پس پول صرف آنها 
نکنی��د. پول های تان را پس انداز کنید و آنها را صرف 

کارهای بازاریابی یا کارهای ضروری کنید. 
13- صبور باشید 

دس��تیابی به موفقیت زمان بر است. بهتر شدن در 
هر جنبه کسب وکارتان نیازمند زمان است، از عکس 
گرفتن تا بازاریابی و فروش آنها به صبر و ش��کیبایی 
نیاز دارد. پس صبور باش��ید و به انجام طرح های تان 

ادامه دهید. 
14- یادگیری پیش رونده و مداوم داشته باشید 
همواره مه��ارت و آگاهی تان را ارتقا دهید. برای این 
منظور می توانید در کالس های مختلف شرکت کنید، 
کتاب و مقاالت مختلف بخوانید و خودتان را در معرض 

هرآن چه به عکاسی مرتبط است قرار دهید. 
به روز بودن در زمینه آخرین گرایش های عکاسی 
می تواند شما را در عرصه رقابت پیروز کند. برای این 

منظور می توانید از اینترنت نیز بهره بگیرید. 
fodaysolutions/bazdeh :منبع

بس��یاری از توصیه های��ی که 
ه��رروز در خص��وص افزای��ش 
کارایی و بهره وری می ش��نویم، 
فاقد قطعیت اند و ما را به نتیجه 

دلخواه هدایت نمی کنند. 
چنی��ن  کودک��ی  دوران  در 
عباراتی را زیاد شنیده ایم: »اگر 
هویج بخوری، چش��مت ضعیف 
نمی ش��ود« یا »اگر ب��ا صورتت 
ادا دربیاوری، همیش��ه چهره ات 
ب��ه همی��ن ش��کل می ماند« و 
داس��تان ها و پنده��ای مختلف 
دیگ��ری ک��ه ح��اال می دانی��م 
واقعی��ت ندارن��د، ام��ا جال��ب 
اس��ت که بس��یاری از ما هنوز 
باورهای فانتزی و نادرس��تی را 
در خصوص بهره وری ش��خصی 

دنبال می کنیم. 
و  مطال��ب  ب��ه  ح��ال  ت��ا 
راهکاره��ای زی��ادی در م��ورد 
تکمیل بهینه فهرس��ت کارهای 
روزانه ارائه  ش��ده است. چگونه 
می توانی��د بفهمید که کدام یک 
از ای��ن توصیه ه��ا و هش��دارها 
درست هس��تند؟ بیایید نگاهی 
ب��ه پنج ب��اور نادرس��ت و رایج 
بهره وری داش��ته باشیم که باید 
یک ب��ار و برای همیش��ه آنها را 

کنار بگذاریم: 
چندوظیفگی اساسا اشتباه 

است
البته انج��ام هم زمان چندین 
کار مه��م، اگر ب��ه معنی از یک 
ش��اخه به ش��اخه دیگر پریدن 
باش��د، اثرات بس��یار بدی روی 
بهره وری ش��ما خواهد داش��ت، 
ولی مسئله این است که مولتی 
مفهومی  لزوما چنین  تسکینگ 
به طور  می توانی��د  ندارد. ش��ما 
هم زم��ان به چند کار مش��غول 
باش��ید و از نتای��ج مثبت��ی هم 

بهره مند شوید. برای مثال: 
- وقتی مشغول ظرف شستن 
آسانسوری  س��خنرانی  هستید، 
)ت��الش ب��رای متقاع��د کردن 
ی��ا  ثانی��ه   30 در  مخاطب��ان 
اثب��ات اعتبار و تجارب حرفه ای 
در کوتاه تری��ن زم��ان ممک��ن( 

خودتان را تمرین کنید. 
ح��ال  در  هنگامی ک��ه   -
رفت وآمد هستید، یک پادکست 

آموزنده گوش دهید. 
دوچرخه س��واری  وقت��ی   -
می کنید به ایده های شام هفته 

آینده هم فکر کنید. 
مثال های فوق نشان می دهند 
که ش��ما می توانید با اس��تفاده 
از چندوظیفگ��ی، از اوقات ت��ان 
اس��تفاده بهتری داش��ته باشید 
و حت��ی عملکردت��ان را بهبود 
دهید. نکته کلیدی این است که 
این وظایف، باید مکمل یکدیگر 
باشند نه رقابتی، یعنی همه آنها 
مستلزم یک نوع تمرکز نباشند. 
بنابراین دفعه بعد که یکی از 
از معایب هم زمانی  نزدیکان تان 
کارها صحبت کرد؛ می دانید که 
مشاوره کامال درس��تی به شما 

ارائه نمی کند. 
افراد سحرخیز موفق ترند

اگ��ر ازجمله افرادی هس��تید 

که خواب آلودگی )یا حتی چرت 
زدن( زیادی در طول روز تجربه 
می کنید، احتماال تابه حال افراد 
زی��ادی از جادوی س��حرخیزی 
کرده اند.  س��خنرانی  برای ت��ان 
ممکن است بارها شنیده باشید 
ک��ه افزای��ش به��ره وری روزانه 
بدون سحرخیزی ممکن نیست. 
هیچ ش��اهد و مدرک��ی علیه 
افراد سحرخیز وجود ندارد، ولی 
این عادت لزوما کارایی ش��ما را 

بهبود نمی دهد. 
محققان دانش��گاه لیژ بلژیک، 
3۱ نف��ر را م��ورد آزمایش قرار 
دادند که ۱5نف��ر از آنها عادت 
داشتند شب ها تا دیروقت بیدار 
بمانن��د و ۱٦ نفر ه��م در گروه 

سحرخیزها قرار داشتند. 
این افراد دو شب را در البراتوار 
خواب دانشگاه گذراندند. الگوی 
خواب آن ها، چهار ساعت تفاوت 
زمانی داش��ت، یعن��ی اگر گروه 
س��حرخیز س��اعت هفت صبح 
بیدار می شدند، گروه شب بیدار 
خ��واب  از  صب��ح   ۱۱ س��اعت 

برمی خواست. 
محقق��ان واکن��ش ذهن��ی و 
تمرکز ای��ن افراد را در دو نوبت 
اندازه گیری  مغ��زی   MRI ب��ا 
کردن��د. تس��ت صبحگاهی که 
بی��دار  از  در فاصل��ه کوتاه��ی 
شدن افراد انجام می شد، تفاوت 
چندانی بین این دو گروه نشان 
نم��ی داد، اما در تس��ت ش��ب، 
افرادی که دیرتر بیدار می شدند 
هوشیارانه تر  بسیار  واکنش های 
و س��ریع تری نس��بت ب��ه گروه 
سحرخیز نشان می دادند. نتیجه 
اینک��ه افرادی که صبح دیرتر از 
خواب بیدار می ش��وند، به مدت 
طوالنی تری آمادگی ذهنی خود 
 MRI را حف��ظ می کنند. نتایج
ای��ن یافته ها را تصدیق می کرد. 
فعالیت مغزی افراد س��حرخیز، 
نس��بت به گ��روه دیگر بس��یار 

پایین تر بود. 
درعین حال برخی از مطالعات 
دیگر نشان می دهد که اشخاص 
ش��ب بیدار، احتم��اال باهوش تر 

هس��تند.  س��حرخیز  اف��راد  از 
یک��ی از تحقیقات��ی ک��ه روی 
داوطل��ب  ش��رکت کننده   ۴20
ص��ورت گرفت، ثاب��ت کرد که 
اشخاص شب بیدار در تست های 
و  کاری  حافظ��ه  هوش��مندی، 
س��رعت پردازش، برت��ر از افراد 

سحرخیز هستند. 
بهترین راه اجتناب از 

خستگی و رکود کاری، 
استراحت کردن است

هیچ چیز بدتر از این نیس��ت 
که س��رتان را روی میز کارتان 
بگذاری��د و ب��ا خس��تگی، ب��ه 
فایل هایی که منتظرتان هستند 

خیره شوید. 
در این خصوص با توصیه های 
مثال  هس��تیم.  روبه رو  مختلفی 
کمی پیاده روی کنید، روی یک 
فعالیت دیگر متمرکز ش��وید یا 
کمی اس��تراحت کنید و کاری 
که شما را خس��ته کرده است، 

کنار بگذارید. 
ممکن است این اقدام ها حس 
و حال بهتری به ش��ما ببخشد، 
ولی بهترین راه غلبه بر خستگی 
نیس��ت. موثرترین راهکار برای 
فائ��ق ش��دن ب��ر موانع��ی که 
راه خالقی��ت را س��د می کن��د، 
اقدامی است که تصورش را هم 
نمی کنی��د: باید به کارتان ادامه 

دهید. 
دانش��گاه  مطالع��ات 
نورث وس��ترن تایید می کند که 
استقامت و پیگیری، بهترین راه 
پیشبرد ایده های خالقانه است. 
تحقیق��ات،  اول  مرحل��ه  در 
داوطلب��ان  از  محقق��ان 
ش��رکت کننده خواس��تند ک��ه 
در یک ب��ازه زمانی کوتاه مدت، 
را  خ��ود  خالقان��ه  ایده ه��ای 
تحوی��ل  و  کنن��د  یادداش��ت 
از  دوم  مرحل��ه  در  بدهن��د. 
خواس��ته  ش��رکت کنندگان 
ش��د ایده ه��ای بیش��تری را در 
هم��ان بازه زمان��ی خلق کنند. 
ش��رکت کنندگان  درحالی ک��ه 
پیش بین��ی می کردن��د به ط��ور 
جدی��د  ای��ده   ۱0 متوس��ط 

داشته باش��ند، در پایان مهلت 
ایده های  متوس��ط  تعیین شده، 

ارائه شده ۱5 عدد بود. 
نکته ای که ش��اید برای شما 
هم جالب باش��د این اس��ت که 
بس��یار  دوم،  مرحله  ایده ه��ای 

خالقانه تر بودند. 
روز خود را با کارهای کوچک 

آغاز کنید
اغلب م��ردم روز کاری ش��ان 
کم اهمیت ت��ر،  وظای��ف  ب��ا  را 
نظیر پاس��خ دادن به ایمیل ها، 
تکمی��ل کاره��ای نیمه تم��ام و 
هزینه ها  گ��زارش  ک��ردن  پ��ر 
می کنن��د  تص��ور  و  ش��روع  
در  هوش��مندانه ای  اس��تراتژی 
پیش گرفته ان��د، زی��را در ای��ن 
صورت مس��ائل کوچک را کنار 
می زنند و می توانن��د بقیه روز، 
روی کاره��ای مه��م متمرک��ز 

شوند. 
ش��اید این ای��ده مزایایی هم 
داش��ته باشد، ولی روان شناسان 
معتقدند بهتر است روز خودتان 
را با یک کار بزرگ و پر مفهوم، 
حتی مسئولیتی که از انجام آن 

دلهره دارید، آغاز کنید. 
حتما این عبارت را شنیده اید: 
»قورباغ��ه ات را قورت بده« اگر 
س��خت ترین کاره��ا را زودت��ر 
انج��ام دهید، تس��لط و احاطه 
بیش��تری روی سایر وظایف تان 
می دانید  زیرا  داش��ت،  خواهید 
ک��ه بدترین ه��ا را پش��ت س��ر 

گذاشته اید. 
اما نحوه عملک��رد مغز هم با 
بیش��تری  روند همس��ازی  این 
دارد. ران فریدمن، روان شناس، 
در آیدیاکست نشریه کسب وکار 
هاروارد توضی��ح می دهد که ما 
در س��ه س��اعت اول روز کاری، 
تمرک��ز  س��طح  باالتری��ن  از 

برخورداریم. 
اگر ما این س��ه س��اعت را با 
مشغول شدن به کارهای جزئی 
مث��ل ایمی��ل زدن ی��ا توجه به 
درخواست ها و انتظارات دیگران 
ه��در دهی��م، بهتری��ن زم��ان 
کارایی مان را از دس��ت  داده ایم 

و دیگ��ر نمی توانی��م به خوب��ی 
کارم��ان را ادامه دهیم. به عالوه 
بعدازظه��ر ما کاه��ش عملکرد 
ش��ناختی را تجرب��ه می کنی��م 
)هم��ه م��ا ب��ا خواب آلودگی و 
رخوت س��اعت س��ه بعدازظهر 
آش��ناییم(، بنابرای��ن مهم ترین 
کارت��ان را پی��ش از همه انجام 
دهی��د و یک روز کاری بس��یار 
مفید را برای خودتان رقم بزنید. 

بهره وری بیشتر به معنی 
انجام وظایف بیشتر است

زمانی که می خواهید یک روز 
پرب��ازده را توصی��ف کنید، چه 
می گویید؟ متاس��فانه بس��یاری 
از مردم، پرمش��غله ب��ودن را با 

بهره وری اشتباه می گیرند. 
صن��دوق  می خواهن��د  آنه��ا 
دریافت ایمی��ل را صفر کنند و 
خط خوردن بیشتر موارد لیست 
وظایف روزانه شان را یک نشان 
افتخار می بینند، اما واقعیت این 
اس��ت که این معیارها، نشانگر 

بهره وری واقعی نیست. 
ممکن اس��ت وقتی اینباکس 
 200 ب��ه   5٨2 از  را  خ��ود 
می رس��انید، ح��س کنی��د کار 
زیادی انج��ام داده اید، ولی باید 
از خودتان بپرسید آیا واقعا این 
کارآمدترین اس��تفاده ای بود که 
از زمان تان ببرید؟  می توانستید 
بهتر نبود همه این س��اعت ها را 
به پیش��برد ی��ک وظیفه مهم و 

تأثیرگذار بگذرانید؟ 
هنگامی که به بهره وری واقعی 
فکر می کنید، این قانون طالیی 
را به یاد داشته باشید: »کیفیت 
برت��ر از کمی��ت اس��ت.« اگ��ر 
می توانی��د در راه اجرا و تکمیل 
پروژه ب��زرگ و مهم��ی که در 
دس��ت دارید، قدم��ی بردارید، 
شکی نداش��ته باش��ید که این 
ق��دم بهره وری ش��ما را بیش از 
خط زدن ۱5 م��ورد از کارهای 
وظای��ف  فهرس��ت  حاش��یه ای 

روزمره افزایش می دهد. 
روش های شخصی افزایش 

بهره وری
اگر همیشه مشتاقید بهره وری 
باالیی داش��ته باش��ید، احتماال 
توصیه های مختلف��ی را که این 
روزها همه جا منتش��ر می شوند، 
ب��ه کار بس��ته اید. بااین حال به 
یاد داشته باش��ید که بهره وری، 
و  اس��ت  ش��خصی  موضوع��ی 
ک��ه  کاری  هوش��مندانه ترین 
می توانید انجام دهید، این است 
ک��ه راهی را در پیش بگیرید که 

به شما بهتر جواب می دهد. 
بسیار خوب اس��ت اگر روش 
و منحصربه فرد شما،  ش��خصی 
و  کارشناس��ان  تایی��د  م��ورد 
روانشناس��ان باش��د، ام��ا اگ��ر 
این ط��ور نیس��ت، نبای��د ف��ورا 
رویکردت��ان را تغیی��ر بدهی��د. 
درنهایت هر روش��ی که به شما 
کم��ک می کن��د کارهای تان را 
بهتر انجام دهید، بهترین راهکار 

افزایش بهره وری است. 
TRELLO/ :منبع
ZOOMIT

استارتآپباورهای رایج نادرست در مورد افزایش بهره وری

راهنمای کامل آغاز کسب وکار )2(
چگونه کسب وکار خود را آغاز کنیم؛ راهنمای قدم 
به قدم برای تبدیل ایده بزرگ به کسب وکاری موفق. 
محدودیتی برای کارآفرین ش��دن وجود ندارد. لزوما 
نیازی به مدرک دانش��گاهی، پول زیاد یا حتی تجربه  
ب��رای آغاز کس��ب وکاری موف��ق ندارید. ب��ا این حال 
چیز هایی که به آن  نیاز خواهید داشت یک برنامه قوی 

و انگیزه دنبال کردن آن است. 
در شماره قبل چهار گام نخست را مرور کردیم و در 

ادامه به چند گام بعدی خواهیم پرداخت. 
5- کسب وکار خود را رسمی کنید 

 تمام جنبه ه��ای قانونی آن را هر چ��ه زودتر انجام 
دهید. در این صورت دیگر نگران مش��کالت قانونی آن 

نخواهید بود. 
 چیزهایی که به آن نیاز خواهید داشت شامل: 

 ۱- نام کسب وکار
2- کسب وکار خود را ثبت کنید

3- شناسه مالیات فدرال
۴- شناسه مالیاتی ایالتی

5- مجوز
٦- حساب بانکی ضروری

٧- عالئم تجاری، کپی رایت یا حق ثبت
درحالی که می توانید بعضی از کارها را خودتان انجام 
دهید، اما بهتر اس��ت با یک وکیل مشورت کنید تا از 

انجام صحیح  تمام کارها مطمئن باشید. 
6- برنامه کسب وکار خود را یادداشت کنید 

یک برنامه کسب وکار شامل یک نوشته از توضیحات 
تکامل کس��ب وکار از زمان آغ��از آن تا پایان محصول 

می شود. 
س��رمایه گذار و بنیان گذار کمپانی فناوری تیم برری 
می گوید: شما به احتمال زیاد می توانید همه مطالب را 
در 20 تا 30صفحه به عالوه ۱0 صفحه ش��امل ضمیمه 
پیش بینی های ماهانه، مدیریت رزومه و س��ایر جزییات 
پوشش دهید. اگر برنامه ای دارید که بیشتر از ۴0 صفحه 
است احتماال به درستی آن را خالصه نویسی نکرده اید. 
اموری که باید در برنامه کس��ب وکار به آن بپردازید 

شامل: 
۱- صفحه عنوان. با نوشتن اسم کسب وکار خود آغاز 

کنید. این کار سخت تر از آنچه فکر می کنید است. 
2- خالص��ه اجرایی. این بخش ش��امل خالصه ای با 
س��طح باال از مطالب برنامه اس��ت که مشکلی که این 
کس��ب وکار آن را برط��رف می کند، راه ح��ل و غیره را 

پوشش می دهد. 
3- شرح کسب وکار. قصد آغاز چه نوع کسب وکاری 
داری��د؟ صنعت ش��ما چگونه اس��ت؟ در آینده چگونه 

خواهد بود؟ 
۴- استراتژی های بازار. کدام بازار مخاطب شما است؟ 
و چگونه می توانید در این بازار بهترین فروش را داشته 

باشید؟ 
5- تجزی��ه و تحلی��ل رقیب ه��ا. نقطه ضع��ف و قوت 
رقیبان تان چیست؟ چگونه می توانید از آنها پیشی بگیرید؟ 
٦-  برنام��ه طرح و توس��عه. محصول یا خدماتی که 
می خواهید ارائه دهید چه هس��تند و چگونه توس��عه 
پیدا خواهند کرد؟ سپس برای آن محصول یا خدمات 

بودجه ای تعیین کنید. 
٧- ط��رح عملی��ات و مدیری��ت. عملک��رد روزان��ه 

کسب وکار چگونه است؟ 
٨-  عوام��ل مالی. پول از کجا، کی و چگونه می آید؟ 
چه نوع پیش بینی هایی باید ایجاد کنید و چه عواملی را 

باید در نظر بگیرید؟ 
برای هر سؤال یک تا سه صفحه کنار بگذارید. به یاد 
داشته باشید، برنامه کسب وکار یک سند زنده است و با 
گذشت زمان کسب وکارتان رشد می کند و بالغ می شود 

و شما باید این برنامه را به روز رسانی کنید. 
۷- کسب وکار خود را از لحاظ مالی تأمین کنید 
روش های بس��یار زیادی برای گرفتن منابعی که در 
آغاز کسب وکار به آن نیاز خواهید داشت وجود دارند. 

س��رمایه گذار مارتی��ن زیلین��گ که ش��رکت های 
حرفه ای اش به کس��ب وکارهای کوچک تازه راه اندازی 
ش��ده محصول و خدمات ارائه می ده��د، ۱0 راه قابل 
اعتم��اد برای تأمین مالی کس��ب وکار معرفی می کند. 
نگاهی ب��ه آن بیندازید و با توجه به منابع، ش��رایط و 

وضعیت زندگی خود بهترین را انتخاب کنید. 
۱- اس��تارتاپ را خودت��ان تأمین مالی کنید. تأمین 
کس��ب وکار خود ممکن است بیش��تر طول بکشد، اما 
خوبی آن این است که سرنوشت کسب وکار در دستان 

خودتان خواهد بود. 
2-  از خان��واده و دوس��تان خود کمک بگیرید. جدا 
کردن کس��ب وکار از زندگی ش��خصی می تواند دشوار 
باش��د، اما اگر قص��د قرض گرفتن داری��د از خانواده و 

دوستان می توانید کمک بگیرید. 
3- درخواست کمک مالی کسب وکار کوچک کنید. 
منابع زیادی برای برنامه های کمک مالی فدرال آنالین 
وجود دارند. ممکن اس��ت پروسه طوالنی داشته باشد 

ولی هزینه ای نخواهد داشت. 
۴- کمپی��ن جم��ع آوری کم��ک مال��ی آنالی��ن ایجاد 
کنی��د. گاهی اوقات قدرت در تعداد اس��ت و یک دس��ته از 
سرمایه گذاری های کوچک می تواند به کاری مهم مبدل شود. 
5- از گروه ه��ای س��رمایه گذار محلی درخواس��ت 
کمک کنید. سیستم عامل های آنالین مانند Gust و 
AngelList و شبکه های محلی می توانند به شما در 
پیدا کردن سرمایه گذاران بالقوه که به صنعت و عالقه 

شما مرتبط هستند کمک کنند. 
ادامه دارد. . . 
Entrepreneur/ucan :منبع
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1- مارک داپالس، تهیه کننده و کارگردان سینما
 من عالقه ندارم سرمایه ام را خرج چیزی کنم که ماندنی نیست، اما 
یک خانه بزرگ و گران قیمت دارم؛ چون می دانم که ارزش��ش را دارد. 
من عالقه به همراهی با پرواز هلی کوپترها و راندن تویوتا دارم. من جزو 
آن دسته از متولدین سنتی دهه ۴0 هستم که شعارشان این است: باید 
سرمایه گذاری کرد، ارزش پول را دانست و ثروتمند شد و پس انداز کرد. 

س��بک زندگی ثروتمندان و افراد مش��هور همیش��ه خیره کننده نبوده اس��ت. مش��کالت مالی 
گریبانگیر این اش��خاص نیز بوده است. نقل قول های صادقانه چند کارآفرین و هنرمند مطرح در 

مورد پول در یک مجموعه جمع آوری شده است. 
شاید تصور کنید افراد مشهور هیچ  زمانی دغدغه مالی نداشته اند یا اینکه در زمان هزینه کردن 
برای ماش��ین های لوکس و پوشاک گران قیمت و حتی برای ضروریات زندگی به فکر نیفتاده اند، 
اما حقیقت این اس��ت که بسیاری از هنرمندان و کارآفرینان موفق، از ابتدا ثروتمند نبوده اند. در 

اکثر موارد اگر ش��انس با آنها همراه می شد و در آسایش بزرگ می شدند، در نهایت مجبور بودند 
Wealt -  هه تنهایی برای به دست آوردن شهرت یا ثروت تالش کنند.  خدمات مالی دیجیتال
simple  در حال حاضر روی آماده کردن یک مجموعه دنباله دار به نام Money Diaries  کار 
می کند تا به جوانانی که از وضعیت مالی خود نگران هس��تند کمک کند. این مجموعه، ش��امل 
مصاحبه های منتخب با بازیگران، نویس��ندگان، ورزش��کاران و در ارتباط ب��ا اولین تجارب آنها با 
کسب درآمد )شغل های عجیب و غریب و کمک هزینه ها( است؛ همچنین به سختی های مالی آنها 

در دهه 20زندگی ش��ان و مدیریت رکودهای مالی در زمان شکس��ت های بزرگ و مسائل دیگری 
از این دس��ت می پردازد.  در مصاحبه های این افراد مش��هور، کارآفرینان و متفکران در مجموعه، 
صداقت و اشتیاق بسیاری به چشم می خورد. آنها ارزش پول را دست کم نمی گیرند. این اشخاص، 
پول را ذخیره کرده و پیش از هزینه کردن آن در مورد شیوه خرج کردن خود دوباره فکر می کنند. 

مهم تر از همه اینکه بسیاری از آنها ادعا می کنند که ثروت، ماندنی نیست. 
در ادامه با گفته های برخی افراد شرکت کننده در این مجموعه همراه می شویم. 

اولین تجارب مشاهیر و کارآفرینان مطرح در ارتباط با کسب درآمد

2- چارلز دوهیگ، نویسنده و متخصص در فرآیند شکل دهی عادات
 ه��ر یک دالر، در واقع یک جایگزین قابل تعویض برای منبع دیگری 
اس��ت. زمان یک منبع است. انرژی، منبع اس��ت. حقوق مستمری یک 
منبع است. زمانی  که درک کردید پول، تنها جایگزینی برای نوع دیگری 
از منابع اس��ت، به تدریج متوجه خواهید شد که چطور به دست می آید؛ 
چون ما در تالش برای یافتن راه س��اده تری ب��رای تبدیل یک منبع به 

دیگری هستیم. 

Wattpad 3- آلن الو، یکی از بنیانگذاران
 هنوز به خاطر دارم زمانی که به همس��رم گفتم قصد جداشدن از شرکت پیشین 
خود و شروع کار دیگری با محوریت مطالعات موبایل را دارم، چه نگاه عذاب آوری به 
 من انداخت. کاربران فعال شرکت ما تقریبا یک سال بعد از این اتفاق به تعداد ۱000 
نفر رسیدند، اما هنوز سرمایه قابل توجهی در اختیار نداشتیم. تنها راه کسب درآمد 
این بود که تبلیغات گوگل را به وب سایت مان اضافه کنیم. به خاطر دارم که در پایان 
آن ماه، چکی دو دالری دریافت کردیم. من به همراه ایوان یوئن، یکی از بنیانگذاران 
ش��رکت در یک کافه نشسته بودیم؛ به او گفتم که اگر بخواهیم با درآمدمان قهوه 

بخریم، باید یک فنجان را با هم سهیم شویم. زیر استرس باالیی بودیم. 

4- ماریا بامفورد، کمدین و بازیگر
صحبت کردن از امور مالی، همواره با ش��رم زیادی همراه بوده اس��ت. 
م��ن متوج��ه دلیل این موضوع نمی ش��وم. چرا م��ا نمی توانیم از میزان 
درآم��د یکدیگر مطلع باش��یم؟ وقت��ی برای یک برنام��ه نمایش دعوت 
می ش��وم، ممکن است شبی 20000 دالر یا بیشتر کسب کنم. این نرخ 
مربوط به بازار کار فعلی من اس��ت. ممکن است دو سال پیش برای کار 
مشابهی، یک چهارم این میزان درآمد را کسب می کردم. یک سال دیگر 
امکان دارد که بیش��تر یا حتی کمتر کس��ب کنم. نمی توان این مسائل 

را پیش بینی کرد. امور مالی در کار من، سال به سال تغییر می کند. 

5- ابی جاکوبسون، کمدین و بازیگر
 اکث��ر اوق��ات توجه می کنم ک��ه درآمدم را پس ان��داز کنم، چون در 
مورد از دس��ت رفتن موفقیتم کمی احساس نگرانی می کنم. با این حال 
همیشه نهایت سعی خود را می کنم تا موفقیتم را حفظ کنم. همیشه در 
حال کار کردن هستم. اخیرا احساس می کنم به دلیل کار کردن زیاد، به 
کار معتاد شده ام؛ اما در حال حاضر، فکری به ذهنم خطور کرده است: 
اگ��ر از زندگی لذت نبرم، هدف از کار کردن چیس��ت؟ بنابراین تصمیم 
گرفتم درآمدم را به راه هایی که قبال به نظرم نمی رس��یده، برای خودم و 

اطرافیانم خرج کنم. 

6- کوین بیکن، بازیگر
 من پس از گذراندن دبیرستان به نیویورک نقل مکان کردم. این کار 
را بدون برنامه انجام دادم. بعد ش��روع به کار در رس��توران ها کردم. اول 
کمک پیشخدمت شدم و بعد گارس��ون. با ذخیره پول میانه ای نداشتم. 
حساب کسب و درآمدم را نداشتم. هیچ کارت اعتباری یا حساب بانکی 
نداش��تم. امورم تنها با پول نقد رفع و رجوع می ش��د. حقوقم در انتهای 
روز پرداخت می شد و مقداری از آن را صرف خرید نوشیدنی می کردم. 
روز بعد بیدار می شدم و در جیب هایم به دنبال باقی پول می گشتم. در 
آن زمان به هیچ نوع پس انداز و برنامه مالی طوالنی مدت فکر نمی کردم. 

۷- آنتونی بوردین، سرآشپز و شخصیت تلویزیونی
 زمانی که در دانشکده آشپزی تحصیل می کردم، آخر هفته  ها به عنوان 
آش��پز نیز در نیویورک مش��غول به کار بودم. تص��ور می کنم درآمد آن 
کار حدود ۴0دالر در هر ش��یفت بود؛ این مبلغ در آن زمان، پول قابل 

توجهی به شمار می رفت. 
هیچ زمانی از فرصت های دیگر به خاطر پول چشم پوش��ی نکردم. 
پول به دست می آید و از دس��ت می رود. حداقل همیشه دستمزدی 
دریاف��ت ک��رده ام. تا پیش از ۴۴ س��الگی، حتی حس��اب بانکی هم 

نداشته ام. 

8- مارگارت اتوود، نویسنده
 من برای س��اخت سریال تلویزیونی سرگذشت ندیمه قرارداد نبستم. من 
حق ساخت این داستان به فیلم را در سال ۱٩٩0 به MGM فروختم؛ به این 
ترتیب، زمانی که حق ساخت مجموعه تلویزیونی به شرکت هولو فروخته شد، 
درآمد حاصله به MGM رس��ید. موقعیتی برای مذاکره وجود نداشت. حتی 
زمانی که به عنوان مش��اور اجرایی وارد این قضیه ش��دم، پول زیادی به دست 
نیامد. مردم از زمان نمایش این مجموعه تصور می کنند این همه س��ر و صدا 
به خاطر زرق و برق هالیوود بوده است، اما حقیقتا چنین اتفاقی برای من رخ 
نداد. البته کتاب به سرعت فروش رفت و به همین علت من به موفقیت رسیدم. 

9. وودی هارلستون، بازیگر
 ه��ر از گاهی برای خ��ودم یک خرید ویژه می کن��م. گران ترین 
خری��دی که تا به حال کرده ام، خرید تس��ال ب��وده که همین اواخر 
انجام داده ام. از راندن این ماش��ین لذت می برم و حقیقتا عالقه مند 
ب��ه عملی کردن ایده کاهش تأثیر کربنی هس��تم، اما گاهی اوقات 
متوجه می ش��وم که کم خرج ترین کارها، ممکن است با ارزش ترین 
آنها در زندگی ش��خصی باش��ند. ب��رای مثال، تمام خرج مراس��م 

ازدواجم 500 دالر شد. 

10- کایلی جنر، ستاره تلویزیون و شخصیت تأثیرگذار اجتماعی
 با اینکه در گذر س��ال ها، درآمد من بس��یار بیش��تر ش��ده است، اما 
میان��ه ام با پول چندان تغییری نکرده اس��ت. م��ن هیچ زمانی جزو آن 
دس��ته افراد نبودم که بگویم »هی ببینید چقدر پول جمع کرده ام! حاال 
می توانم تم��ام آن را خرج کنم.« تصور می کنم که در نهایت یک روز از 
مرکز توجهات دور می ش��وم و یک زندگی ع��ادی را در پیش می گیرم. 
تنها به این دلیل که در حال حاضر ثروتمند هستم، به این معنی نیست 

که همیشه هم ثروتمند خواهم ماند. 

11- بابی براون، چهره پرداز و کارآفرین
من هیچ زمانی نتوانسته ام پولی پس انداز کنم. معموال همیشه بدهکاری 
بیش��تری از میزان خریدی که می کردم، روی کارت اعتباری ام داش��تم. 
به یاد دارم که زمانی س��ن پایینی داش��تم و با گریه پدرم را صدا می زدم؛ 
تص��ور می کردم پاس��خ من را با این جمله می دهد ک��ه »باید یاد بگیری 
چطور با پس انداز خودت زندگی ات را بچرخانی«. به جای این، او می گفت 
»پس انداز کردن را فراموش کن! چرا به این فکر نمی کنی که چطور باید 

پول بیشتری به دست بیاوری؟« این گفته را آویزه گوشم کردم. 

12- فرنچ مونتانا، خواننده هیپ هاپ
 مردم از اشخاص ثروتمند انتظار دارند که هر کجا می روند، خرج های 
گزاف کنند. من همیشه ۱00دالر انعام می دهم، اما اگر بخواهید هر روز 
به همین شیوه پول خرج کنید، مسلما ورشکسته می شوید. اگر 50000 
دالر را بیه��وده خرج نکنم، مردم تص��ور می کنند پولی ندارم؛ خنده دار 

است چون بیشتر زندگی ام را بی درآمد بوده ام. 

13- ایمان شومپرت، بازیکن حرفه ای بسکتبال
 هیچ کدام از اعضای تی��م ما، خرج های کالن نمی کنند. به هر میزان 
پولی که کس��ب کنیم، افراد کم خرجی هس��تیم. ما درآمد هر روز را در 
ش��ب بین خود تقس��یم می کنیم. پول برای ما باارزش است. اگر روزی 
بخواهم که کسی از اعضای تیم روی درآمد من سرمایه گذاری کند، آن 

شخص لبران خواهد بود. 

14- کریس مادزر، دارنده مدال نقره المپیک )لوژ سواری(
 هزینه به کارگیری لوژها گران اس��ت. برای هر سواری باید حدود 20 
ت��ا 30 دالر هزینه کنید. یعنی هر فرد به طور روزانه تنها باید ۱00 دالر 
برای اس��تفاده از این امکان پرداخت کند. در مسابقات فصلی سال های 
20۱٦-20۱5، م��ن در رتب��ه س��وم ق��رار گرفتم. آن فصل مس��ابقات 
فوق العاده بود و من به خوبی ظاهر ش��دم. جایزه این دسته مسابقات هم 

برابر با ۱۴000 دالر بود. 

15. آبری پالزا، کمدین و بازیگر
 زمان��ی م��ن بس��یار بی پول ب��ودم و مجبور ب��ودم برای ناه��ار، کره 
بادام زمین��ی بخورم. ناگهان اتفاق های خوب��ی، تنها طی چهار روز برایم 
رقم خورد. در مکان درس��ت و در زمان درس��ت حاض��ر بودم. در حال 

حاضر کره بادام شیرین می خورم. 

16- جون هم، بازیگر
من به مدت طوالنی در رستوران ها کار می کردم. اخیرا متوجه شده ام 
ک��ه از مرز جالب توجه��ی عبور کرده ام. به همین تازگی موفق ش��ده ام 
میزان فعالیتم در بازیگری را به بیش از مدت زمان اشتغال در رستوران 
برس��انم. مهم تری��ن دلیل ثروتمندبودن من، حذف موانعی اس��ت که با 
بی پولی همراه می ش��وند. وقتی آن موانع از میان بروند، تفاوتی نمی کند 

که ثروت قابل توجه یا تنها میزان قابل قبولی پول داشته باشید. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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اخبار

تبریز – ماهان فالح- رئیس منطقه شمالغرب بانک شهر گفت: 
در راستای رویداد تبریز 20۱٨ و برای ارائه خدمات به گردشگران در 
بازار و فرودگاه تبریز خودپرداز ارزی و توریست کارت راه اندازی می 
ش��ود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، صفر صالحلو در گفت و گو با 
خبرنگاران افزود: مصوبه ایجاد این خودپردازها اخذ ش��ده است و با 
بسترسازی های الزم توریست کارت در منطقه بازار تبریز راه اندازی 
می شود. وی با اشاره به مذاکرات شفاهی صورت گرفته با اسد فالح 
رییس هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی، اظهار داشت: 
آماده ارائه تسهیالت بانکی به اعضای خانه مطبوعات استان هستیم. 
صالحلو اضافه کرد: البته در طی س��ال جاری تسهیالت بانک شهر 
به اهل قلم و ناش��ران تخصیص و برابر ضوابط اعطا ش��ده است. وی 
از فعالیت شعب منتخب و شهرنت های بانک شهر در ایام تعطیالت 
نوروزی خبر داد و اظهار کرد: خدمات نوروزی بانک شهر به شهروندان 
از اولین لحظه تعطیلی بانک ها به صورت شبانه روزی در پیشخوان 
های این بانک ارایه می ش��ود. رئیس منطقه شمالغرب بانک شهر با 
اش��اره به رشد چشمگیر منابع این بانک در شمالغرب کشور در سه 
س��ال گذشته یادآوری کرد: در پی استقبال شهروندان این منطقه از 
افتتاح حساب در بانک شهر به طور متوسط میزان منابع این بانک هر 
سال ٦0 درصد افزایش یافته است. صالحلو ادامه داد: هفت درصد از 
سهام بانک شهر متعلق به شهرداری تبریز، ۱,5 درصد از سهام بانک 

در اختیار کارکنان ش��هرداری تبریز می باشد و ٦۴ درصد منابع این 
بانک در منطقه صرف شده است. رئیس منطقه شمالغرب بانک شهر 
از پرداخت تسهیالت نوسازی 2 هزار تاکسی در تبریز نیز خبر داد و 
گفت: در طول س��ال جاری ٧٦۱ میلیارد ریال برای نوسازی ناوگان 
اتوبوس��رانی تبریز و تاکس��یرانی به افراد و شرکت های فعال در این 
زمینه تسهیالت پرداخت شده است. صالحلو افزود: افزایش چشمگیر 
مناب��ع این بانک نش��ان از اعتم��اد مردم به بانک ش��هر و اقدام های 
اعتمادانگیز این بانک است. وی خدمات دریافت وجه نقد در ساعت 
های غیراداری در شهرنت ها را از خدمات متمایز بانک شهر اعالم و 
اظهار کرد: ارائه خدمات متمرکز و مکانیزه پرداخت عوارض خودرو، 
ارائه تبریزکارت برای استفاده در مترو و اتوبوس های شهری تبریز از 

دیگر خدمات این بانک اس��ت. مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی 
بانک شهر نیز با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات مورد 
نیاز به مراجعان در کمترین زمان از اهداف اصلی بانک ش��هر است، 
گفت: افزایش ٦0 درصدی منابع بانک ش��هر حاصل اعتماد عمومی 
شهروندان به این بانک است. حمیدرضا عظیمی افزود: با فعالیت بانک 
شهر در ش��هرها بیش از ٨0 درصد تسهیالت آن برای اجرای پروژه 
های ش��هری به شهرداری ها تخصیص یافته اس��ت. وی با اشاره به 
ارزیابی نظام بانکی توسط مردم مدعی شد: در ارزیابی های انجام شده 
از شهروندان، بانک شهر محبوب ترین بانک در بین بانک های بخش 
خصوص��ی بوده و در بین بانک ه��ای دولتی و خصوصی نیز دومین 

بانک محبوب است.

ارومیـه- خبرنـگار فرصت امـروز- همایش  پایان س��ال 
جایگاهه��ای عرضه فرآورده های نفتی و س��ی ان جی با موضوع 
هماهنگی سفرهای نوروزی برگزار شد. احمد مجرد مدیر منطقه 
ارومیه ضمن اشاره به توزیع بالغ بر 520 میلیون لیتر بنزین موتور 
در جایگاهها و بالغ بر 2٧0 میلیون مترمکعب سی ان جی از ابتدای 
س��ال ٩٦ در یازده ماهه اول س��ال ٩٦ ،از زحمات ش��بانه  روزی 
جایگاهها قدردانی نمود و از تامین و ذخیره سازی مطلوب بنزین در 
انبارهای نفت منطقه خبر داد  وی در ادامه ضمن اشاره به اقدامات 
مطلوب مجاری عرضه، به رعایت نکات فنی و ایمنی در جایگاهها 
تاکید کرد و گفت: استان آذربایجان غربی یکی از استانهای دیدنی 
کش��ور بوده و با دارا بودن جاذبه های گردشگری همه ساله شاهد 

ورود تعداد کثیری از مسافران  نوروزی به این استان هستیم، مجرد 
در ادام��ه به ارائه خدمات مطلوب به مس��افران و تجهیز و نظافت 

مستمر نمازخانه جایگاهها و سرویسهای بهداشتی تاکید کرد.  در 
این همایش س��رهنگ ش��کری رئیس اداره سرقت پلیس آگاهی 
اس��تان آذربایجان غربی  ضمن تاکید به رعایت مسائل امنیتی در 
جایگاهها، نقش جایگاهها در اطالع رس��انی هشدارهای پلیسی را 
حائز اهمیت دانست و خاطرنشان ساخت: پلیس آگاهی با شماره 
تلفن ۱30 در خدمت همه جایگاهها می باشد. برپایه این گزارش 
از دیگر سخنرانان این همایش، رئیس انجمن صنفی جایگاهداران 
منطقه، معاون بازرگانی و روس��ای روابط عمومی و ناحیه مرکزی 
بودند و نکات مهم در ارتباط با ارتقای وضعیت فعلی خدمات رسانی 
به مسافران نوروزی مطرح شد و در پایان همایش از جایگاهداران 

قابل تقدیر با اهدای لوحی تجلیل بعمل آمد.

اهواز - شـبنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای 
خوزس��تان در بازدی��د از ناحیه مارون این ش��رکت گفت: عبور از 
تابس��تان ٩٧ نیازمند تالش مضاعف همه پرس��نل شرکت است . 
محمود دشت بزرگ در جلسه اداری حوزه ستادی امور بهره برداری 
ناحیه مارون اظهار کرد: این ناحیه به س��بب وجود شهرستان های 
رامهرمز، ایذه، باغملک، هفتگل و همچنین وجود شرکت های نفت، 
گاز و پتروش��یمی مارون و کارون و دو شرکت سیمان خوزستان و 
کارون از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی با اشاره به تابستان ٩٧ 
ادامه داد: به منظور آماده سازی شبکه الزم است انجام برنامه های به 
روز تعمیر و نگهداری )PM( و رفع موارد ترموویژن جهت آمادگی 
تابستان پیش رو به جد پیگیری شده و در سال ٩٧ نسبت به سال 

٩٦ به صورت مضاعف تالش نموده و تامین بار خصوصاً در شرایط 
پیک بدون خاموشی انجام گیرد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان بیان کرد: با تغییر در روشها و شیوه های قدیمی شرکت 

می بایست بازدهی تجهیزات شبکه را ارتقاء داد، همچنین باید نیروی 
انسانی و تجهیزات آمادگی 2۴ ساعته جهت مقابله با ریزگردها و رو 
به رو ش��دن با ش��رایط خاص را داشته باشند. دشت بزرگ با بیان 
اینکه تابستان ما تابستان تقویمی نیست و از نیمه دوم فروردین ماه 
شاهد رشد بار تا اوایل مهرماه هستیم، گفت: باید خودمان را کاماًل 
مجهز کنیم و همه پرسنل حوزه ستادی برق منطقه ای همگام با 
بهره برداری نواحی در این راستا همکاری نمایند. وی هدف نهایی 
شرکت را جلب رضایت مردم دانست و تصریح کرد: در 2 سال اخیر 
در راس��تای اهداف سازمان تالش های خوبی صورت گرفته است، 
با این حال ش��رکت در آمادگی کامل است تا تجربه متفاوتی را در 

تابستان ٩٧ نشان دهد. 

اصفهان - قاسم اسد - نخستین نمایشگاه دستاوردهای بنیاد 
تعاون زندانیان اس��تان اصفهان آخرین نمایشگاهی است که طی 
س��ال ٩٦ در اصفهان برگزار می شود. به گزارش اداره رسانه شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه که به ارائه 
دستاوردهای زندانیان اس��تان اصفهان می پردازد، بیش از دو هزار 
کاالی تولید ش��ده توس��ط مددجویان را در معرض بازدید و خرید 
عمومی قرار داده است. بیش از 2500 مترمربع فضای نمایشگاهی 
برای نخستین نمایشگاه دستاوردهای بنیاد تعاون زندانیان استان 
اصفهان در نظر گرفته شده تا مددجویان محصوالت خود را از 23 تا 

2٧ اسفندماه به نمایش عمومی بگذارند. بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شده، 2٧ غرفه در زمینه های صنایع دستی، مبلمان شهری، 
قطعات پیش ساخته بتنی و محصوالت غذایی شامل نان خشک، 
شیرینی و رستوران در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. صنایع 
دس��تی آقاجانی، تک چرم نقش جهان، مصنوعات فلزی ایده سازان 
حامی، صنایع دس��تی مازیار، رکس��ان مهر، ققنوس، پوشش طب 
علوی و صنایع دستی حیدری از جمله مراکز تولید و عرضه کاالیی 
هستند که در نخستین نمایشگاه دستاوردهای بنیاد تعاون زندانیان 
اس��تان اصفهان حضور دارند. در کنار این نمایش��گاه، کارگاه های 

آموزش��ی در حوزه های مختلف نیز ب��رای بازدیدکنندگان برگزار 
خواهد ش��د تا توانمند سازی بیش از پیش افراد مختلف جامعه در 
دس��تور کار قرار گیرد. همچنین در تمام م��دت پنج روز برگزاری 
نمایشگاه، قرعه کشی هایی میان بازدیدکنندگان انجام خواهد شد و 
جوایز نفیس��ی به برندگان تعلق خواهد گرفت. نخستین نمایشگاه 
دس��تاوردهای بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در حالی برگزار 
می شود که مهمترین مش��کل زندانیان وخانواده های آنان، اشتغال 
است و توانمندس��ازی زندانیان نقش موثری درکاهش آسیب های 

اجتماعی دارد. 

اراک - مینو رسـتمی - سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان مرکزی گفت: هشتمین دوره طرح آرامش بهاری از 25 اسفند 
٩٦ تا ۱5 فروردین س��ال ٩٧ با میزبانی ٨5 بقعه در اس��تان مرکزی 
اجرایی می شود. حجت االسالم حس��ین دالوری، سرپرست اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان مرکزی، در نشست خبری آرامش بهاری 
که در این اداره کل برگزار شد گفت: امسال برای هشتمین سال متولی 
طرح آرامش بهاری به همت سازمان اوقاف و امور خیریه و واحدهای 
استانی و شهرستانی برگزار می شود. در این طرح زائرین و مجاورین 
بقاع متبرکه از خدمات ارائه ش��ده در طرح آرامش بهاری اس��تفاده 
می کنند. وی تصریح کرد: س��ال گذش��ته ۴0میلیون بار زائر از بقاع 

متبرکه ای که در طرح آرامش بهاری سازمان اوقاف مشارکت داشتند 
بازدید کردند. کارکرد بقاع متبرکه در تمام کار ویژه ها و مناس��بت ها 
فرهنگی است. اجرای طرح آرامش بهاری از جمعه، 25اسفند آغاز و 
تا ۱5 فروردین ماه س��ال ٩٧ ادامه دارد. حجت االسالم دالوری اضافه 

کرد: ٨5 بقعه استان مرکزی در هشتمین سال برگزاری میزبان اجرای 
طرح آرامش بهاری است.این طرح در سطوح ویژه، سطح یک، سطح 
2، س��طح 3 برگزار می شود که هر یک شاخصه های مربوط به خود 
را دارند. در ایام نوروز اکثر دس��تگاه های فرهنگی تعطیل هستند اما 
سازمان اوقاف ستادهای ویژه ای را از 20اسفند تا ۱5فروردین مستقر 
کرده اس��ت. وی ادام��ه داد: بیش از ۱0هزار اق��الم فرهنگی رایگان 
در اختیار کودکان، نوجوانان و جوانان گذاش��ته می ش��ود. در برخی 
شهرستان ها همچون محالت، تفرش، اراک، شازند و محالت برخی 
بقاع خدمات را شبانه روزی ارائه می دهند، در پایان طرح نیز از بقاع و 

گلزار شهدا غباروبی و عطرافشانی می شود.

رئیس منطقه شمالغرب بانک شهر:

آماده ارائه تسهیالت بانکی به اعضای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی هستیم 
منابع بانک شهر در شمالغرب کشور رشد 60 درصدی دارد

مجرد در همایش سفرهای نوروزی جایگاههای سوخت خبر داد

سوخت مسافران نوروزی استان آذربایجان غربی بطور کامل تامین و ذخیره سازی شده است 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد

عبور از تابستان 9۷ با تالش مضاعف

نمایشگاه دستاوردهای بنیاد تعاون زندانیان اصفهان، آخرین نمایشگاه امسال

سرپرست اوقاف و امور خیریه استان مرکزی خبرداد

آغاز طرح آرامش بهاری از 25 اسفند

تقدیر سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان از 
بانوان شاغل در شرکت

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - همزمان با سالروز والدت بانوی بزرگ اسالم حضرت فاطمه )س( سرپرست شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گلستان طی مراسمی از بانوان شاغل در منطقه تقدیر کرد .به گزارش روابط عمومی شرکت نفت گلستان 
در این مراسم حبیبی سرپرست منطقه ضمن تبریک والدت حضرت فاطمه )س( و روز زن گفت:بانوان باید همواره سیره اخالقی و 
رفتاری حضرت فاطمه زهرا )س( را سرمشق و الگوی خود قرار دهند که الهام گرفتن از چنین الگویی همه را در مسیر انسانیت قرار 
خواهد داد.وی ضمن تشکر از عملکرد و فعالیتهای خوب بانوان درشرکت اظهار داشت: بانوان نقش غیر قابل انکاری در رشد و تعالی 
جامعه ایفا می کنند و عالوه بر اینکه خودشان در همه ابعاد نقش فعالی دارند وظیفه تربیت فرزندان و آینده سازان جامعه را نیز برعهده 
دارند.در ادامه این مراسم نیز مصیبی، از مداحان برجسته استان در مدح بانوی دوعالم حضرت فاطمه)س( مولودی خوانی کرد.گفتنی 

است در پایان این مراسم هدایایی به رسم یادبود از سوی سرپرست منطقه به بانوان تقدیم گردید

آمادگی کامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان برای 
سوخت رسانی در ایام نوروز

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - در نشست مشترک مسوولین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با 
مدیران و مالکین جایگاههای عرضه سوخت استان، سرپرست منطقه از آمادگی کامل این شرکت برای سوخترسانی مناسب و 
مطلوب به مسافرین نوروزی خبر داد.به گزارش روابط عمومی، در این نشست که در آستانه فصل بهار و شروع تعطیالت نوروزی 
بمنظور هماهنگی و آماده سازی مجاری عرضه استان برگزار شد، حبیبی ضمن قدردانی از تالش و مساعی مالکین و مدیران 
جایگاهها و کلیه زحمتکشان عرصه سوخترسانی گفت: به یاری خداوند متعال و کوشش شبانه روزی شما عزیزان سوخترسانی در 
فصل سرما در تمامی زمینه ها به بهترین نحو و با باالترین کیفیت انجام شد.وی افزود: با برنامه ریزیها و تمهیدات صورت پذیرفته 
و ذخیره سازی مناسب انواع فراورده های نفتی در انبارهای نفت استان،شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
امادگی کامل برای عرضه و توزیع در ایام پایانی سال و تعطیالت نوروزی سال ٩٧ را احراز کرده و کلیه امکانات در اختیار را بکار 
می گیرد تا بهترین شرایط جهت سوخترسانی مطلوب و جلب رضایتمندی مردم شریف استان و مسافرین و زائرین معزز حضرت 
ثامن الحجج)ع( را فراهم آورد.ایشان بیان کرد:در حال حاضر ۱30باب جایگاه عرضه سوخت)٧2 جایگاه عرضه فراورده مایع و 5٨ 
باب CNG( با پراکندگی مناسب در استان فعال و آماده خدماترسانی به مراجعین محترم می باشند.در ادامه این نشست علیرضا 
راجی، معاون بازرگانی منطقه گلستان به طرح "نظارت بر عرضه مطلوب سوخت" اشاره و خاطر نشان کرد:همکاران و کارشناسان 
شرکت نفت گلستان در واحدهای مختلف بصورت شبانه روزی بر نحوه فعالیتهای جایگاهها و کیفیت و کمیت فراورده های نفتی 

عرضه شده در قالب تیمهای بازرسی، نظارت ویژه و مستمر خواهند داشت.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی: امروز شاهد خدمات متنوعی از سوی 
آستان قدس رضوی در کشور هستیم

مشهد - صابر ابراهیم بای – حجت االسالم و المسلمین نصراله پژمانفر نماینده مردم مشهد در 
مجلس ش��ورای اسالمی در خصوص تشریح عملکرد تولیت آستان قدس رضوی از زمان انتصاب تا 
حال، اظهار داشت: ضمن تقدیر از زحمات مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی تولیت فقید آستان قدس 
رضوی که خدمات شایانی در زمان زمان حیاتشان در این مکان مبارک و شهر مقدس مشهد انجام 
دادند، پس از حکم رهبری برای حجت االسالم رئیسی شاهد خدمات متنوعی از سوی آستان قدس 
رضوی در کشور هستیم. وی با بیان اینکه یکی از این کارها انجام تسهیالتی برای فراهم کردن زیارت 
بهتر و آرامتر زائرین عزیز است، افزود: حضور آستان قدس رضوی در پشتیبانی فقرا و ضعفا در سطح کشور مانند زلزله کرمانشاه و…از 
دیگر توفیقاتی است که امروز به وضوح شاهد آن هستیم. نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی گفت: برنامه ریزی 
برای حضور سالیانه چند هزار زائر اولی که تا امروز توفیق زیارت بارگاه منور علی بن موسی الرضا)ع( را نداشته اند، نیز از جمله اتفاقات 
مبارک در دوره جدید تولیت آستان قدس رضوی است. حجت االسالم پژمانفر عنوان کرد: ورود آستان قدس رضوی به عرصه های 
برنامه ریزی بلند مدت و جدی در بخش های مختلف و تغییر رویکردهای اقتصادی در فعالیت ها و تحت الشعاع بودن این اقدامات با 
توجه به مصالح مردم از دیگر اقدامات خوب مجموعه مدیریتی جدید است. حجت االسالم پژمانفر در ادامه عنوان کرد: مشارکت های 
جدیدی که آس��تان قدس رضوی در ارائه خدمات دارد به عنوان واس��طه گری برای حضور بیشتر مردم در خدمات عام المنفعه از 

اقداماتی است که کمتر به این مهم پرداخته می شده است که حائز اهمیت است.

در بیستمین روز از اسفند ماه:
بازدید استاندار مازندران از واحد تولیدات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ساری

ساری - دهقان - سالمی، استاندار مازندران پس از بازدید و اعالم رضایتمندی از عملکرد 
س��ازمان فضای سبز شهرداری س��اری، طی دستوری رویکرد کاشت انواع گونه های بومی و 
جنگلی این سازمان را به تمام شهرداری های استان مازندران ابالغ نمودند. به گزارش خبرنگار 
مازندران و به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری به نقل از سازمان پارک ها 
و فضای س��بز شهرداری مرکز استان، صبح امروز 2۱ اس��فند ٩٦، محمد اسالمی، استاندار 
مازندران، عباسعلی نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و 
همچنین ناصری، رئیس مرکز بذر و اصالح ژنتیک با همراهی زارع، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ساری از واحد 
تولیدات این سازمان بازدید به عمل آوردند. طی این بازدید مدیر عامل سازمان، گزارش کاملی از فعالیتهای صورت گرفته در حوزه 
تولیدات، جابجایی و حفظ درختان در مسیر پروژه های عمرانی و همچنین رویکرد سازمان مبنی بر کاشت گونه های بومی و جنگلی 
در شهر ساری ارائه داد. استاندار مازندران ضمن اعالم رضایتمندی از اقدامات خوب شهرداری ساری بیان داشت: با این اقدامات موثر 

و بهینه، شهر ساری تبدیل به بانک ژن گیاهان بومی شمال کشور خواهد شد.

برگزاری مسابقات کشتی با چوخه قهرمانی کشور در مالرد
مالرد- مژگان علیقارداشـی- مسابقات کشتی با چوخه قهرمانی کشور، گرامیداشت 
شهدای ورزشکار و شهید محسن حججی در شهرستان مالرد برگزار شد.  علیرضا صیفوری 
مسئول برگزاری مسابقات کشتی با چوخه  گفت: در دهمین دوره از مسابقات کشتی با چوخه 
قهرمانی کشور ۱20 کشتی گیر از ۱٧ شهرستان مطرح ،به صورت تک حذفی با هم به رقابت 
می پردازند. علیرضا صیفوری افزود: هدف از برگزاری این مسابقات ، زنده نگه داشتن فرهنگ 
رشادت و دالورمردی های شهدای انقالب اسالمی  و آئین ها و سنت های بومی کشوراست. وی  
با اشاره به اینکه کشتی با چوخه بیش از 300 سال قدمت دارد ، گفت: کشتی با چوخه تلفیقی از رشته های جودو، ووشو، آلیش، 
کوراش، کشتی آزاد است و ملی پوشان  و نام آوران این رشته های ورزشی هم در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند . صیفوری 
افزود: در این دوره از مسابقات چوخه کاران در وزنهای ٦٦، ٧۴، ٨۴، ٩٦ و به اضافه ٩٦ کیلوگرم با هم به رقابت می پردازند. رئیس 
اداره تربیت بدنی شهرستان مالرد افزود: عالوه بر اهدای جوایز نفیس به نفرات اول تا سوم هر وزن، نام این افراد در فهرست پهلوانان 

ملی کشور ثبت و به اردوی تیم ملی کشتی با چوخه کشور معرفی خواهند شد. 

 برگزاری مراسم کاشت نهال در معاونت بهره برداری 
شرکت برق منطقه ای خوزستان

اهواز - شبنم قجاوند- مراسم کاشت نهال در معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
خوزستان با همکاری انجمن حامیان توسعه خوزستان به مناسبت هفته درختکاری برگزار 
شد. پیرو جلسات صورت گرفته مابین معاونت بهره برداری برق منطقه ای خوزستان با انجمن 
حامیان توسعه خوزستان در خصوص ایجاد فرهنگ درختکاری و ترغیب پرسنل این معاونت 
در امر نهال کاری و حفظ و مراقبت از محیط زیست مراسمی به مناسبت هفته درختکاری 
برگزار گردید. در این مراس��م با همراهی انجمن حامیان توسعه خوزستان و پرسنل معاونت 
تعدادی نهال میوه در چند قسمت از محوطه معاونت بهره برداری کاشته شد. انجمن حامیان توسعه خوزستان از انجمن های فعال 

در کاشت نهال و ترویج این فرهنگ در استان به خصوص شهر اهواز است.

تبریز – ماهان فالح- اولین کارگاه تخصصی ایمنی که با حضور 
٩0 پیمانکار اجرایی و خدماتی طرف قرارداد با شرکت گاز و همچنین 
مسئولین پروژه ها و ناظرین اجرای طرح ها و سایر عالقه مندان در 
س��الن آمفی تئاتر مرکز آموزش شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی، رئیس امور HSE شرکت با اعالم این خبر 
گفت: این کارگاه برای ٩0 پیمانکار اجرایی و خدماتی طرف قرارداد با 
شرکت گاز و همچنین مسئولین پروژه  ها و ناظرین اجرای طرح ها 
و س��ایر عالقه مندان برگزار گردیده است. ابراهیم خدایی در توضیح 
این اقدام گفت: کارگاه مذکور با رویکرد بیان تعاریف، تحلیل برخی 

از مهم ترین حوادث بوقوع پیوسته در پروژه های خدماتی و اجرایی 
س��نوات گذشته شرکت، عبرت آموزی و تش��ریح علل بروز حوادث 

برگزار گردیده اس��ت. وی با اش��اره به اهمیت ایمنی در کار تصریح 
کرد: برگزاری چنین کارگاه هایی نیاز کامال ملموس در تحلیل حوادث 
بوده و با توجه به استقبال گسترده پیمانکاران و مسئولین پروژه ها 
از الزامات اس��تانداردهای روز در کاهش ریس��ک و مخاطرات، برنامه 
ریزی الزم برای برگزاری کارگاه های تخصصی تر در دستور کار این 
واحد قرار گرفته است. الزم به ذکر است در این کارگاه پس از تحلیل 
حوادث توسط مصطفی جوانمرد، رئیس ایمنی و آتش نشانی و پاسخ 
به سواالت حضار، پیشنهادات و دیدگاه های پیمانکاران جهت ارتقای 
س��طح ایمنی و پیشگیری از حوادث جمع بندی و پس از تحلیل به 

منصه اجرا خواهد رسید.

توسط مرکز آموزش شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

اولین کارگاه تخصصی ایمنی با رویکرد تجزیه و تحلیل حوادث محیط کار برگزار شد
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موضوع: خرید و فروش پروژه های شخصی
توضیح بیشتر: 

بیدیمو پلتفرمی اس��ت ک��ه بنیانگ��ذاران، طراحان و 
برنامه نویس  ها می توانند محصوالت یا پروژه های شخصی 
خ��ود را برای واگذاری در معرض دید عموم و همین طور 
جامع��ه  خریداران و س��رمایه گذاران معتمد بیدیمو قرار 

دهند. 

یک تصویر زیبا بیش از هزار کلمه تأثیر گذار است! 
ای��ن گفته در زمینه مارکتینگ در اینس��تاگرام ثابت 
ش��ده اس��ت. اگرچه فیس بوک، توییتر و لینکدین در 
زمین��ه بازاریابی آنالین با اس��تفاده از محتوا، بس��یار 
موف��ق عمل کرده اند، عملکرد اینس��تاگرم تنها حول 
یک عک��س می چرخد. اما چه چیز اینس��تاگرام را از 
دیگر ش��بکه های اجتماعی متمای��ز می کند؟ جواب 

ساده است: سادگی محتوا و دسترسی آسان. 
ب��ا بکارگی��ری متد های ذکر ش��ده در زیر، ش��ما 
می توانید بیش از پیش در دیده ش��دن تبلیغات خود 

موفق شوید: 
۱- از عکس ها و تصاویر با کیفیت استفاده کنید: با 
استفاده از ابزارهای تصحیح تصویر تمام سعی خود را 
برای نمایش بهترین حالت محصول و یا سرویس خود 
استفاده کنید و فراموش نکنید که در امر مارکتینگ 

در اینستاگرام، تصویر حرف اول را میزند. 
2- از هشتگ اس��تفاده کنید: هشتگ ها ابزار هایی 
ساده و س��ریع برای نمایش هرچه بیشتر محصول یا 

سرویس شما به کاربران بیشتر است. 
3- محدود کردن محدوده جغرافیایی: با این کار به 
آسانی می توانید محدوده دیده شدن محصول خود را 

مختص مشتریان احتمالی قرار دهید. 
۴- مخاطب��ان را از دیگ��ر ش��بکه های اجتماع��ی 
انتقال دهید: فیس بوک مخاطبان ش��ما را به صورت 
اتوماتیک در اینستاگرام پیشنهاد می دهد. اما شما نیز 
به این مکانیزم اتوماتیک قانع نش��وید و سعی کنید از 
تمامی مخاطبان خود در فیس بوک، در اینس��تاگرام 

نیز بهره ببرید. 
به لطف طراحی خاص برنامه اینستاگرام دسترسی 
به آن از طریق اس��مارت فون ها بس��یار س��اده است، 

برنامه ای متناس��ب با نیاز های شخصی و حرفه ای هر 
فرد. اگرچه بیش از ٧0درصد کاربران اینستاگرام زیر 
35 سال هستند، این قضیه در حال تغییر است. سن 
کم کاربران می تواند منجر به ایجاد ابزار هایی مفید نیز 
بشود. برای مثال در ژانویه گذشته ابزار »استوری« با 
استقبال وصف ناپذیری مواجه شده است و به صورت 
چش��م گیری باعث افزای��ش ترافیک در ش��بکه های 
اجتماعی ش��ده اس��ت. این ابزار به شما امکان پخش 
یک تصویر و یا ویدئو را به مدت 2۴ س��اعت می دهد.  
جا دارد در اینجا یادآور شویم که طبق آمار های سال 
20۱٧، س��رمایه گذاری در تبلیغات آنالین از تبلیغات 
تلویزیونی پیش��ی گرفته است؛ پس زمان را از دست 
ندهید، از رقبای خود پیش��ی بگیرید و از شبکه های 

اجتماعی برای تبلیغات کارآمدتر بهره ببرید. 
banner-design :منبع

نقش اینستاگرام در تبلیغات آنالین

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 929 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: انجام همزمان چندین کار با هم 
فش��ار روانی فراوانی را به شما وارد می کند و باید تالش 
کنید که این عادت را از خود دور س��ازید. برای این کار 
به ش��ما توصیه می کنیم برنامه روزان��ه ای را برای خود 
بنویس��ید و زمان های��ی را به تلفن های ضروری، پاس��خ 
ب��ه ایمیل ها و انجام تحقیق��ات اختصاص دهید. در این 

مرحل��ه بای��د وقفه ه��ای کاری خ��ود را مدیریت کنید. 
بررسی کنید که کدام کارمندان یا مدیران تان بیشترین 
وقف��ه را در کار ش��ما ایج��اد می کنند و این مس��ئله را 
متوق��ف کنید.  ه��رگاه می خواهی��د کار مهمی را انجام 
دهید، یک نفس عمیق بکش��ید و قابلیت دریافت ایمیل 
و تم��اس را در تلفن همراه خود خاموش کنید تا تمرکز 
خود را افزایش دهید. بس��تن چش��م برای چند دقیقه، 
می تواند س��طح اس��ترس را کاهش دهد و میزان توجه 

شما را بیشتر کند. با قرار دادن خود در لحظه، افکارتان 
را به س��مت کاری که باید انجام دهی��د، هدایت کنید. 
به عنوان مثال اگر در یک جلس��ه کاری مهم نشسته اید 
و ناخودآگاه به جلس��ه فردا فکر می کنید، دائما به خود 
یادآوری کنید که در جلس��ه نشسته اید و باید بیشترین 
استفاده را از زمانی که می گذارید، ببرید. شاید انجام این 
کار در ابتدا س��خت به نظر برس��د، اما به مرور و با کمی 

تمرین به آن عادت خواهید کرد. 

مدیر پرکار

پرسـش: مدیری با بیش از 10 سـال سابقه مدیریت هستم. در چند ماه اخیر، حجم باالی کارها موجب شده که به ناچار 
چندین موضوع را همزمان با هم پیگیری و مدیریت کنم و این مسئله بر کیفیت تصمیم گیری ها و بهره وری کارم تاثیر 

گذاشته است. چطور می توانم این روند را متوقف کنم؟ 
کلینیک کسب و کار

مدیریت زمان، عادت میلیونرها
ش��کی نیس��ت که یکی از راز های موفقیت میلیونرها 
مدیری��ت زم��ان اس��ت. تحقیق��ات وج��ود س��ه عادت 

برنامه ریزی زمان را در این افراد مشترک یافته است. 
در س��ال های اخیر ی��ک تحقیق روی 20ه��زار نفر از 
صاحبان و مدیران کس��ب وکار انجام ش��د. با بسیاری از 
میلیونرها که دارای عاداتی مانند سختکوش��ی، ایده های 
هوش��مندانه و مدیری��ت زم��ان بودند مصاحب��ه انجام 
گرفت. ای��ن ب��زرگان در حیطه خود موف��ق بودند زیرا 
آنها می دانس��تند که چگونه باید ع��الوه بر تأثیرگذاری، 
کارآم��د نیز بود. این پژوهش نش��ان داد س��ه عادت زیر 
بین صاحبان کسب وکارهای کوچک مشترک بوده است: 

عادت اول: تمرکز بر درختان، نه جنگل
 chunking« در دنیای کامپیوتر، یک اصطالح به نام
down« وج��ود دارد ک��ه اساس��ا ب��ه معنی شکس��تن 
مجموعه ه��ای کامل و بزرگ به قس��مت های کوچک تر 
اس��ت. تعداد زیادی از کارآفرینان فوق العاده موفقی که 
با آنها مصاحبه ش��ده، پروژه ها و اهداف بزرگ خود را به 
قسمت های بس��یار کوچک  تر تقسیم می کردند. این کار 
ب��ه آنها کمک می کند تا س��ریع تر و راحت تر دس��ت به 
عمل بزنن��د و همچنین این کار به آنها حس جنگندگی 

و غرور می دهد. 
از خودتان بپرسید: 

در ح��ال حاضر کارهای بزرگی ک��ه در تالش برای به 
سرانجام رساندن آنها هستم، کدامند؟ 

چگونه می توانم این کارها را به بخش های کوچک تر و 
قابل کنترل تر تقسیم کنم؟ 

عادت دوم: برای تکمیل یک کار، با انرژی زیاد 
اقدام می کنند

بس��یاری از ما بدون اینکه احساس موفقیت یا رضایت 
از کار قبلی به ما دس��ت بدهد، تا مراحل آخر یک کار یا 
پروژه ب��زرگ، در حالت انتظار به کارمان ادامه می دهیم 
و بعد تجدید قوا می کنیم، اما افراد موفق این گونه عمل 
نمی کنند. ای��ن میلیونرها عادت دارند که در حال انجام 
ه��ر کاری چه کوچ��ک و چه بزرگ، ان��رژی و روحیه را 
در محی��ط کار خود ب��ه گردش دربیاورن��د. آنها منتظر 
نمی مانن��د تا ۱00درصد کاره��ا انجام گیرد و بعد با یک 
جشن روحیه و انرژی خود را تجدید کنند، بلکه آنها هر 
زمان که قس��متی از کار تمام می شود، جشنی می گیرند 

و انرژی را در میان خود جاری می کنند. 

از خودتان بپرسید: 
چه پیش��رفتی را در یک پروژه بزرگ انجام داده اید یا 
انجام می دهید، اما به خودتان به اندازه کافی پاداش برای 

تجدید قوی، نداده اید؟ 
عادت سوم: متعهد نسبت به تقویم کاری و 

برنامه ریزی زمان
اف��راد موفق عادت دارند تا ب��ا مدیریت زمان از تأخیر 
در ام��ان بمانند. ب��ه عبارت س��اده تر، برنامه ریزی زمان، 
اختص��اص دادن واحده��ای زمان به کارهایی اس��ت که 
قصد انجام آن را دارید. بیشتر میلیونرها برای ایجاد یک 
برنامه زمانی خوب مراحل ساده زیر را طی کرده بودند: 
زمان ه��ای اوج کارایی خ��ود را پیدا کنید. هرکس��ی 
افت وخی��ز انرژی و س��طح تمرکز را تجرب��ه می کند. با 
دانس��تن س��اعات اوج کارایی خود می توانید یک برنامه 

زمانی متناسب با ویژگی های خودتان تنظیم کنید. 
برای انجام هر کار وقت مش��خصی تعیین کنید. با در 
نظر گرفتن زمان هایی که در اوج کارایی خود هس��تید، 
ب��ه تقویم کاری تان مراجعه کنید و برای روز یا روزهایی 
ک��ه باید یک کار مش��خص را انجام دهی��د، زمان بندی 
کنید. واحدهای زمانی ک��ه میلیونرها برای خود انتخاب 
می کردن��د از ۱5 تا ۴5 دقیقه متغیر بود و از طرفی آنها 
هر چند س��اعت یک استراحت ۱0 دقیقه ای به مغز خود 

می دادند تا دوباره آماده پردازش داده ها شود. 
در نهای��ت، اینکه تنه��ا این برنامه ری��زی را در خاطر 
داشته باشید کافی نیست، بلکه باید آن را مکتوب کنید. 
برای مکت��وب ک��ردن برنامه های ت��ان می توانید از یک 
نرم افزار یا روش قدیمی نوشتن در دفتر سالنامه استفاده 
کنید؛ درهرصورت نوشتن برنامه ها امری کلیدی است. 

از خودتان بپرسید: چه کارهایی را به خاطر سپرده ام تا 
انجام شود و حاال باید برای آنها برنامه ریزی و زمان بندی 

کنم؟ 
اکثر ما می دانیم که چ��ه باید بکنیم و چگونه باید آن 
کار را انج��ام بدهیم. س��ؤال این اس��ت اغلب چه چیزی 
باع��ث می ش��ود تا ب��ه نظم و انضب��اط ع��ادت نکنید و 
بیش��ترین کارایی را نداش��ته باش��ید؟ کمی بیندیشید، 
شاید شما با میلیونر شدن تنها به اندازه چند عادت برای 

برنامه ریزی فاصله داشته باشید. 
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شبکه بانکی شتاب ایران به شبکه 
میر روسیه وصل می شود

یک��ی از مش��کالتی ک��ه تحریم ه��ا برای کش��ور ما و 
مب��ادالت بانکی ب��ه وجود آورده، ع��دم توانایی برقراری 
اتصال ب��ا بانک های خارجی اس��ت. کارت های عابربانک 
داخل کش��ور ما در اکثر نقاط دنیا بالاس��تفاده هستند و 
کارکردی برای گردشگران یا تجار ندارند. از چندی پیش 
زمزمه هایی مبنی بر اولین اتصال کارت های شتاب ایرانی 
با سیس��تم بانکی روس��یه به گوش می رس��ید که ظاهرا 
قطعی ش��ده و به گفته »مسعود کرباس��یان«، وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی این امر ت��ا چند روز آینده به مرحله 

نهایی خواهد رسید. 
کرباس��یان ضمن تأیید این ق��رارداد تأثیر آن را روی 
مسئله توریسم مورد تاکید قرار داده و البته برای محقق 
شدن کامل این فرآیند گفته که دولت نیاز به زمان دارد: 
 »انعقاد و نهایی شدن این قرارداد اثر مهمی در زمینه 
رف��ع نیازهای توریس��ت ها دارد و همچنی��ن بحث های 
زی��ادی از جمله مباحث تجاری و ارز ملی مطرح اس��ت 
که باید دنبال ش��ود و ب��ه همین خاطر زمان بیش��تری 
هم می گی��رد، البته تأکید می کنم ک��ه رابطه کارگزاری 

بانک های ایران و روسیه به خوبی در حال اجراست.«
 »پوریا محبی« کارش��ناس انفورماتیک کش��ورمان از 
اینکه نهایی ش��دن ای��ن فرآیند با این حج��م از تأخیر 
مواجه ش��ده متعجب اس��ت و اعتقاد دارد ک��ه با وجود 
تحریم ه��ا و روابط خوب ایران و روس��یه، این اقدام باید 

مدت ها پیش انجام می شد.
 وی ب��ه دیجیات��و می گوی��د: »از اوایل امس��ال آقای 
»ابوطالب نجفی« خبر از راه اندازی این سیس��تم تا آخر 
به��ار ٩٦ داده بودند و در ادامه خود بانک مرکزی نیز در 
پاییز امس��ال بعد از مدت ها سکوت خبری اعالم کرد که 
تا پایان پاییز کار تمام خواهد شد. جدا از اینکه به جریان 
انداختن چرخه اتصال به بانک های روسی در سال ۱3٩٦ 
هم به خودی خود دیر اس��ت، ول��ی گویا باالخره تا قبل 

از پایان امسال شاهد برقراری نهایی آن خواهیم بود.«
او قرارداد برای توس��عه یک س��وییچ بین المللی را اما 
مکم��ل این طرح عن��وان می کند و اعتق��اد دارد تا این 
قرارداد بسته نشود عمال اتفاق خاصی در چرخ اقتصادی 
کش��ور نخواهد افتاد: وی در نهایت ای��ن خبر را خبری 
خوش یمن عنوان  و تعامل در ش��بکه بانکی کش��ورها را 
با توجه به وضعی��ت تحریم های فعلی امری مثبت تلقی 
می کند که می توان آن را در استارت آپ های گردشگری 

حتی به صورت صحیح به کار برد. 

معرفیاستارتآپ

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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