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دولت بازار ثانویه ارز را به رسمیت شناخت 

تشکیل بازار ثانویه ارز 
تا هفته آینده

فرص��ت ام��روز: رئیس کل بانک مرک��زی از ایجاد بازار ثانویه ارز تا هفته آینده خب��ر داد. در عین حال، یکی از 
رس��انه  ها روز گذش��ته در گفت وگو با یک مقام مس��ئول در نظام بانکی، به جزییات جلسه تیم اقتصادی دولت با 
حضور رئیس جمهور پرداخت و از مجاز ش��دن معامله توافقی ارز با موافقت حس��ن روحانی خبر داد. پیش بینی ها 
حکایت از آن دارد که اتخاذ این تصمیم منجر به تخلیه بخشی از حباب بازار ارز شود و البته نیازهای خرد مردم 
هم پاسخ داده شود. البته گفته می شود که سقفی هم برای ارزش اظهارنامه های صادراتی در نظر گرفته شده که...

واردات کاالهای گروه چهارم ممنوع شد

 تازه ترین تصمیمات
ارزی دولت
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احتمال توافقات جدید ارزی

نرخ سوم دالر در راه است

7 روش بودجه بندی برای کسب وکارهای کوچک
4 دلیل محکم برای راه اندازی کسب وکار در ایام جوانی
اشتباهاتی که هنگام عقد قرارداد با مشتری رخ می دهد
 DeadPool 2 بررسی الگوی بازاریابی محتوایی فیلم

چگونه بهترین نام تجاری را بیابیم
8 راهکار برای افزایش تأثیر تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 قابلیت Screen Time آی او اس
حتی تیم کوک را هم شوکه کرده است

4

زمانی که نرخ سـکه مـرز یک میلیون و 500هـزار تومان را 
رد کـرد، دولت تصمیم گرفت با حراج سـکه از طریق بانک 
کارگشـایی از عطش جویندگان طال کم کند. در آبان ماه 96 

که به دلیل تقویت عرضه کاذب، حباب سکه بزرگ 
و بزرگ تر می شد، رگوالتور بازار سکه برگزاری...

ثبت سفارش خرید سکه آتی در بورس کاال آزاد شد

کالف سردرگم بازار سکه

یادداشت
 راه مبارزه

با آثار تحریم

از توس��عه  بس��ته حمای��ت 
حالی  در  غیرنفت��ی  ص��ادرات 
توسط معاون اول رئیس جمهور 
فرمانده��ی  س��تاد  رئی��س  و 
اقتصاد مقاومتی ابالغ ش��د که 
از یک طرف بس��ته ب��ا تأخیر 
تصویب ش��ده و از طرف دیگر 
توس��ط  آن  ش��دن  عملیات��ی 
دس��تگاه های اجرای��ی نیز نیاز 
به زم��ان دارد که ای��ن تأخیر 
می تواند باعث کاهش اثربخشی 
بس��ته مذکور ش��ود.  از طرف 
دیگ��ر الزم اس��ت ت��ا عملکرد 
مشوق های س��ال 1396 مورد 
بررسی کارشناسی قرار گیرد و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در این خصوص همراه با بسته 
حمایت از صادرات سال 1397 
گزارش عملکرد این بس��ته در 
س��ال 1396 را نی��ز ارائه کند.  
به نظر می رس��د مشوق های در 
نظر گرفته ش��ده در س��ال 96 
نتوانسته محرک مناسبی برای 
باشد  غیرنفتی  توسعه صادرات 
و رش��د صادرات صورت گرفته 
در سال گذش��ته، کمتر ناشی 
از مشوق های هدفمند و بیشتر 

وابس��ته ب��ه افزای��ش 
2قیمت های جهانی...

عدنان 
موسی پور

 رئیس کمیسیون 
 توسعه صادرات
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فرصت امـروز: دیروز بازار ته��ران صحنه اعتراض و 
تجم��ع بازاریان بود. یک روز پس از اینکه فروش��ندگان 
موبایل پایتخت در بازار چارس��و و عالءالدین در اعتراض 
ب��ه افزایش بی رویه ن��رخ ارز و گران ش��دن تلفن همراه 
اعت��راض ک��رده بودن��د، روز دوش��نبه بازار ته��ران نیز 
برای س��اعاتی دس��تخوش تشنج ش��د و بازاریان تهران 
در اعت��راض به وضعیت ب��ازار ارز و م��وج گرانی کاالها 
دس��ت از کار کشیدند. بنا به گزارش خبرگزاری ها، ابتدا 
پارچه فروش��ان و بازاریان راس��ته بازار بزرگ و چارسوق 
و س��رای قیصریه اقدام به بس��تن مغازه های خود کردند 
و پس از آن س��ایر بازاریان نیز با بس��تن مغازه ها دست 
از کار کش��یدند. پلیس نیز در صحنه حضور داش��ت و با 
ایجاد نظم و آرامش، زمینه تجمع مسالمت آمیز و صنفی 
بازاری��ان را فراهم کرده بود. به گ��زارش فارس، در بازار 
امین حض��ور که محل فروش لوازم خانگی اس��ت برخی 
از بازاریان می گویند به خاطر اینکه نمی دانیم سرنوشت 
دالر چه می ش��ود یا جنس به مشتری نمی فروشیم و یا 
ابتدا پیش دریافتی از او می گیریم و با او شرط می کنیم 
که اگر جنس مورد نیاز از س��وی کارخانه گران تر ش��د، 
بای��د تف��اوت قیمت را نیز قب��ول کند. در این ش��رایط 
نمی توانیم جنس های موجود را به مردم بفروش��یم چون 
نمی دانیم برای تامین اجناس فروخته ش��ده براساس چه 

نرخ دالری باید کاال خریداری کنیم.
در بازار تهران چه خبر بود؟

تس��نیم نیز در گزارش��ی به اعتراض دیروز بازار تهران 
پرداخت و گزارش داد که تعدادی از اغتشاشگران، اموال 
عموم��ی را به آتش کش��یدند. در گزارش تس��نیم آمده 
ک��ه از صبح جمعی از بازاریان در ب��ازار بزرگ تهران در 
اعتراض به سیاس��ت های اقتصادی دولت در بازار تجمع 
کرده و س��اعتی پس از اعالم اعت��راض خود به وضعیت 
اقتص��ادی و تصمیم��ات مقام��ات اقتص��ادی دولت، به 
اعتراض خود پایان دادند. همچنین جمعی از بازاریان نیز 
برای رساندن اعتراض خود به گوش مسئوالن دولتی، به 
ط��ور نمادین کرکره مغازه های خود را پایین کش��یده و 

دقایقی بعد دوباره مشغول به کار شدند.
اما در این بین، تعدادی از افراد ناش��ناس با چهره های 
پوش��انده در ب��ازار ته��ران اق��دام ب��ه پایین کش��یدن 
کرکره ه��ای مغازه با توس��ل به زور ک��رده و بازاریان را 
مجبور ب��ه تعطیل کردن مغازه های خ��ود کرده اند که با 

مقاوم��ت بازاریان مواجه ش��ده و مجبور ب��ه ترک بازار 
بزرگ تهران ش��دند. ای��ن افراد پس از ناامید ش��دن از 
ایجاد درگیری و اغتشاش در بازار تهران، به خیابان های 
اطراف آمده و به س��وی میدان اصلی اطراف بازار حرکت 
کردند. در ی��ک نمونه، تعدادی از ای��ن افراد در خیابان 
جمه��وری و الله زار اقدام به تخری��ب و آتش زدن اموال 
عمومی، کیوسک های انتظامی، موتورسیکلت های مردم 

و سطل های زباله کردند.
حال و هوای بازار بزرگ تهران

ایس��نا نیز گزارش داد که برخی از کسبه بازار تهران در 
اعتراض به گرانی های اخیر و نوسانات دالر مغازه های خود 
را به حالت نیمه تعطیل درآوردند و اظهارات مقامات مسئول 
حاکی از آن است که این اعتراضات از پیش  برنامه ریزی شده 
نبوده و آرامش به بازار بازخواهد گش��ت. گزارش ایس��نا از 
وضعیت روز گذشته بازار بزرگ تهران حاکی است که برخی 
از فروشندگان پوشاک، پارچه و طال در اعتراض به نوسانات 
ب��ازار ارز فعالیت خود را متوقف کردند. حضور این افراد در 
خیابان اصلی بازار )خیابان 1۵ خرداد( موجب ازدحام ش��د 
و برخ��ی از آنان این حرک��ت را خودجوش و در واکنش به 
گرانی های فزاینده در بازار ارز اعالم کردند. به گفته آنان در 
یک ماه گذش��ته که تالطمات نرخ ارز شروع شده، کسب و 
کار آنها با کساد و رکود روبه رو شده است. در همین رابطه 
عبداهلل اسفندیاری، رئیس هیات امنای مرکزی بازار تهران 
از اعتراض بخشی از کسبه بازار تهران شامل بازار کیلویی ها، 
چارس��و کوچک و پارچه فروشان خبر داد و گفت: خواسته 
کس��به بازار بحق اس��ت و می خواهند تکلیف بازار ارز یک 
بار برای همیش��ه روشن شود که امیدواریم با رسیدگی به 
مشکالت آنها، بازار به حالت عادی بازگردد. وی افزود: کسبه 
بازار نسبت به گرانی ارز، نوسانات و افزایش بی رویه نرخ آن، 
بی ثباتی در گمرک و ترخیص نشدن کاالها، نبودن معیار و 
اصولی مشخص برای ترخیص کاالها و . . . اعتراض دارند و 
با توجه به اینکه در چنین شرایطی به هیچ وجه نمی توانند 
تصمیم بگیرند و کاالی خود را بفروشند کار خود را به حالت 

نیمه تعطیل در آورده اند تا تکلیف شان روشن شود.
رئی��س هیات امن��ای مرکزی بازار تهران ب��ا بیان اینکه 
مسائلی مبنی بر مدیریت ش��ده بودن چنین اعتراضاتی به 
هیچ وجه صحت ندارد، ادامه داد: اگر یک فروشنده کاالیی 
را ۵۰۰۰ تومان خریداری کرده باشد و آن را بفروشد چند 
روز بع��د بای��د آن را 7۰۰۰ تومان یا حتی بیش��تر بخرد، 

بنابرای��ن حتی در جایگزین��ی کاال در مغازه خود با ضرر و 
زیان مواجه می شود. در چنین شرایطی قطعا هیچ عرضه ای 
منطقی نخواهد بود و فروشی صورت نمی گیرد. اسفندیاری 
تصریح کرد: کس��به بازار نگران آینده، معیشت خود و بازار 
هس��تند و مسئوالن حداقل باید پاس��خگو باشند و از این 
زاویه اگر نگاه کنیم متوجه می شویم که خواسته آنها بحق 
اس��ت. البته اینکه گفته می شود احتکار در بازار وجود دارد 
و برخ��ی ب��ا دالر ۴۲۰۰ تومان��ی کاال وارد کرده اند و آن را 
گران تر می فروشند یا احتکار می کنند، صحت ندارد، چراکه 
حداقل ۴7 تا ۵۰ روز طول می کشد تا محصوالت و کاالهای 
خریداری شده از آب بگذرد و به گمرک ها برسد. وی تاکید 
کرد: در شرایط کنونی مسئوالن بخش دولتی و خصوصی 
باید قاطعانه ورود کنند و یک بار برای همیش��ه مشکالت 
موجود در بازار از جمله نوسانات ارزی را پاسخگو باشند تا 

شاهد چنین وضعیتی نباشیم.
پشت پرده تجمع بازار تهران

اما س��اعتی بعد خبرگزاری ایس��نا در گزارش��ی دیگر 
ب��ه اتفاقات پش��ت پ��رده در ای��ن ماجرا پرداخ��ت و از 
دخالت برخی افراد غیرمس��ئول و با هویت نامشخص در 
شلوغی ها و اعتراضات به وجود آمده خبر داد، چرا  که به 
گفته کس��به، این افراد نه تنها کسبه معترض را بعضا به 
زور به جمع خودش��ان که در حال اعتراض بودند اضافه 
می کردند، بلکه کرکره های هر مغازه ای که هنوز تعطیل 
نش��ده بود را نیز به اجبار پایین می کش��یدند و از کسبه 
می خواس��تند تا آنها را باز نکنن��د! در ادامه این گزارش 
آمده که در چنین شرایطی که بازار با مشکالت مختلفی 
از جمل��ه کمب��ود نقدینگی، تامین نش��دن ارز به میزان 
کافی، اختالل در عرضه و تقاضای بازار، نوس��ان هزینه و 
قیمت های تمام ش��ده برای بخش های مختلف بازار و . . . 
مواجه است، به نظر می رسد چنین اقداماتی در راستای 
به تعطیل کش��اندن بازار اهداف دیگری را دنبال می کند 
و مسئوالن، دس��تگاه های نظارتی و انتظامی باید هرچه 
س��ریع تر نسبت به شناسایی آنها و برخورد با کسانی که 
قصد خراب تر کردن اوضاع را دارند، اقدام کنند. ش��کی 
نیست که اقتصاد و بازار امروز حال و روز چندان مناسبی 
ندارد و نوس��انات مختلف نیز باری روی این مش��کالت 
می گذارد، اما در این وضعیت باید مش��خص شود که چه 
کس��انی و با چه هدفی به دنبال تعطیل کردن بازار و به 

راه انداختن کارناوال اعتراضی هستند. 

پشت پرده اتفاقات روز گذشته بازار تهران از نگاه رسانه ها

تجمع در بازار بزرگ تهران
وضعی��ت نه چندان مطل��وب تولید صنعتی و گس��ترش 
واردات باعث ایجاد قشر جدیدی از فعاالن اقتصادی کم مزد 
و بی منت به جای کارگران شده است. »کارمندان« این قشر 
جدید هستند که بنا بر آمارهای مرکز آمار حدود 6۰ درصد 
از آنه��ا در مراکز خدماتی و بازرگانی بدون حقوق و مواجب 
کار می کنن��د.  به گزارش ایس��نا، رش��د غیرمنطقی بخش 
خدمات آن هم برای کش��وری همچ��ون ایران که به لحاظ 
مراتب توس��عه ای جزو کشورهای در حال توسعه به حساب 
می آی��د، اتفاقی نادر در نوع خود اس��ت؛ چرا که این رش��د 
اساساً ناشی از به کارگیری یا تولید تکنولوژی های پیشرفته 
)همانند کشورهای توسعه یافته( نیست. رشد بخش خدمات 
بیش��تر تابعی از رش��د بازار واردات است؛ به این صورت که 
رش��د واردات باعث ورود س��یل بزرگی از کاالهای مصرفی 
ش��ده است که مراحل توزیع و پخش آن یک بازار عظیم از 

فعالیت های خدماتی را به وجود آورده است. 
کارمندان به جای کارگران! 

در چنین شرایطی که فعالیت های مرتبط با صنعت و تولید 
در کش��ور دچار رکود و سردی شده است، اما حوزه آموزش 
که بخش عم��ده ای از بازار خدماتی را به خودش اختصاص 
داده همچنان گرم گرم اس��ت. وجود انواع موسسات مربوط 
به آموزش و سنجش کنکور در پایه های مختلف باعث شده 
این حوزه همچنان افرادی را تحت عنوان مشاور، کارمند یا 

بازاریاب به خودش مشغول کند. 
اینکه ایران در طول تاریخ یک کشور صنعتی با مختصات 
کش��ورهای صنعتی نبوده است واقعیتی کتمان ناپذیر است 
و ب��رای همین هم بوده اس��ت که جنبش ه��ای کارگری یا 
حامی کارگر هیچ گاه در ایران نتوانسته اند آنگونه که در دیگر 
کشورهای صنعتی قدرت داشتند، کسب قدرت کنند. تعداد 
کارگران صنعتی در کش��ور ما بسیار کمتر از آن اندازه بوده 
است که بتوانند به یک طبقه یا قشر تبدیل شوند و نماینده 

یا حزبی را برای خود داشته باشند. 
در عوض اما ایران یک کشور نفتی است؛ یعنی اصلی ترین 
منبع درآمد ما نه صنعت یا کش��اورزی یا گردش��گری بلکه 
نفت اس��ت. در سیس��تم اقتصادی مبتنی ب��ر نفت هم آن 
چی��زی که اهمیت دارد توزیع درآمد و واردات حاصل از آن 
است و همه مشاغل هم حول همین محور تعریف می شوند؛ 
بنابراین به جای اینکه ما در کش��ور کارگران زیادی داشته 
باشیم کارمندان زیادی داریم. هم بخش بوروکراسی دولتی 
در کش��ور ما خیلی بزرگ اس��ت و هم بخش زیادی از این 
کارمن��دان در ش��رکت های خصوصی مش��غول به فعالیت 
هس��تند که متناسب با عنوان ش��ان -که یک عنوان طبقه 
متوس��طی اس��ت- اوضاع چندان خوبی ندارند!  تفاوت بارز 
ای��ن کارمندان با دیگر فعاالن اقتص��ادی که اوضاع چندان 
خوبی ندارند در تحصیلکرده بودن آنها اس��ت. عدم تعریف 
جایگاه هایی برای اش��تغال این فارغ التحصیالن باعث شده 
است تا آنها برای امرار معاش خود به هر کاری با هر شرایطی 
ت��ن دهند. عده ای هم از این وضعیت سوءاس��تفاده کرده و 
برای ن��دادن حقوق به کارمندان خ��ود آنها را تحت عنوان 

»نیروی آزمایشی« به مدت چند ماه به خدمت می گیرند و 
بعد از آن مدت هم به بهانه اینکه از کار آن شخص رضایت 
ندارند با دادن یک آگهی استخدام او را با شخص تازه نفس 

دیگری تعویض می کنند! 
60 درصد از کارمندان بی جیره مواجب کار می کنند

مطاب��ق با گزارش مرکز آمار ای��ران 6۰ درصد از کارکنان 
کارگاه های بازرگانی و خدمات را کارکنان بدون مزد و حقوق 
و ۴۰درصد کارکنان در این کارگاه ها، حقوق بگیر هس��تند. 
بیش از 3٨درص��د از ارزش افزوده کارگاه ه��ای بازرگانی و 
خدمات مربوط به فعالیت خرده فروش��ی به جز وسایل نقلیه 
موتوری و موتورسیکلت  است.  آخرین نتایج این طرح آماری 
در س��ال 139۴ نش��ان می دهد که در این سال حدود ٨3 
درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را کارکنان مرد 
و 17 درصد را کارکنان زن تشکیل می دهند. کارگاه های با 
فعالیت های مربوط به سالمت انسان دارای ۵6 درصد کارکن 
زن و بیش��ترین سهم در بین فعالیت های بخش بازرگانی و 
خدمات بوده است و کارگاه های دارای فعالیت  تعمیر وسایل 
نقلیه موتوری با یک درصد، کمترین س��هم را دارا هستند.  
ای��ن آمار به طور واضح می گویند که 6۰ درصد از کارکنان و 
کارمندان این نهادهای خدماتی بدون حقوق کار می کنند. 
این یعنی اینکه نیروی کار در ایران آنقدر ارزان ش��ده است 
که عده ای حاضرند به خاطر احیانا وعده اس��تخدام در ازای 
»هیچ« برای کارفرمایان خود کار کنند! اتفاقی که می تواند 
باعث اتالف عمر و گس��ترش فقر در بین قش��ری عظیم از 
کارمندان با عنوان کارمندان ش��ود. این کارمندان البته در 
آمارها جزو ش��اغلین به حس��اب می آیند و آمار بیکاری را 

کاهش می دهند اما در عمل امر شاغالن بیکار هستند! 
دالالن بخشی از خدمات را هم اشغال کرده اند

در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی، با بیان این که 
در دو دهه گذش��ته ترکیب رش��د اقتصادی در کشورهای 
پیش��رفته دنیا از صنعت به س��مت خدم��ات حرکت کرده 
اس��ت، اضافه کرد: جایگاه بخش خدمات در ترکیب رش��د 
اقتصادی کش��ورهای در حال توسعه باید مورد تحلیل قرار 
گیرد. در این کش��ورها تولید س��هم کمی از رشد اقتصادی 
دارد و در عوض خدمات بسیار بیشتر رشد کرده که بخشی 
از آن به واس��طه رشد بنگاه های مالی است؛ زمانی که بخش 
خدمات افزایش می یابد یعنی بخش های تولیدی کوچک تر 
شده اند. در سال های گذش��ته سرمایه گذاری در بسیاری از 
حوزه های تولیدی کاهش پیدا کرده است. این که ما خودمان 
را با کش��ورهای توسعه یافته که در آنها بخش خدمات رو به 
رشد است مقایسه کنیم کار درستی نیست، چرا که باید به 
جنس خدماتی که گس��ترش یافته هم توجه داشته باشیم.  
مس��تخدمین حس��ینی با بیان این که بزرگ ش��دن بخش 
خدمات لزوما مساوی با تسهیل هر چه بیشتر خدمات رسانی 
در کشور نیس��ت، گفت بخشی از این مسئله به دلیل رشد 
واس��طه گری ها در اقتصاد اس��ت که به خ��ودی خود باعث 
می ش��ود یک محصول دست به دست بچرخد و چه بسا در 

نهایت گران تر به دست مصرف کننده برسد. 

کارمندان به جای کارگران

بررسی وضعیت قشری نوظهور در اقتصاد ایران



فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز تا هفته 
آینده خبر داد. در عین حال، یکی از رس��انه  ها روز گذشته در گفت وگو 
ب��ا یک مقام مس��ئول در نظام بانکی، به جزییات جلس��ه تیم اقتصادی 
دول��ت با حضور رئیس جمهور پرداخت و از مجاز ش��دن معامله توافقی 
ارز با موافقت حس��ن روحانی خبر داد. پیش بینی ها حکایت از آن دارد 
که اتخاذ این تصمیم منجر به تخلیه بخش��ی از حباب بازار ارز ش��ود و 
البته نیازهای خرد مردم هم پاس��خ داده ش��ود. البته گفته می شود که 
سقفی هم برای ارزش اظهارنامه های صادراتی در نظر گرفته شده که با 
احتساب نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی، نرخ نهایی این ارز فاصله زیادی با نرخ 

دولتی دالر نداشته باشد. 
بر اس��اس این گ��زارش، در جلس��ه ای که با حضور تی��م اقتصادی و 
رئیس جمهور برگزار ش��ده است، حسن روحانی باالخره خرید و فروش 
توافقی می��ان صادرکنندگان و واردکنن��دگان را در صرافی ها پذیرفت. 
یک مقام مسئول در نظام بانکی، با تشریح جزییات جلسه تیم اقتصادی 
دولت با حس��ن روحانی در خصوص تغییر در برخی سیاست های ارزی 
گفت: در جلس��ه ای که روز یکشنبه تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور 
برگزار کرده، توانسته شخص وی را قانع کند که خرید و فروش توافقی 

ارز میان صادر کننده و وارد کننده عملیاتی شود. 
به گزارش مهر، او ادامه داد: مدت ها بود تیم اقتصادی دولت به دنبال 
برقراری چنین ش��رایطی در معامالت ارزی کشور بود اما رئیس جمهور 
 بن��ا ب��ر دالیل��ی خواس��تار در نظر گرفت��ن تنها ی��ک ن��رخ و آن هم

۴۲۰۰ تومان به ازای هر دالر ش��ده بود و همین موضوع پذیرش طرح 
تیم اقتصادی که مورد تأیید فعاالن اقتصادی هم بود را برای حدود یک 

ماهی به تعویق انداخت. 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت باالخره توانست 
رئیس جمه��ور را قانع کند که ن��رخ معامالتی دالر برای صادرکنندگانی 
که ارز حاصل از صادرات آنها از ش��مول خرید و فروش در س��امانه نیما 
خارج اس��ت همان ۴۲۰۰ تومان باش��د و در مقابل، اظهارنامه صادراتی 

ارزش پیدا کند. بر این اس��اس، این تصمیم مورد موافقت رئیس جمهور 
در این جلسه قرار گرفته و البته ممکن است دولت برخی ضوابط را برای 

کنترل نرخ در نظر گیرد. 
تشکیل »بازار ثانویه ارز« تا هفته آینده

همچنین رئیس کل بان��ک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز طی هفته 
آینده خبر داد. ولی اله س��یف در حاشیه جلسه کمیسیون ویژه حمایت 
از تولی��د ملی، گفت: جزیی��ات این بازار ثانویه تدوین ش��ده و از محل 
۲۰درص��د صادرات غیرنفتی که عمدت��ا از طریق بخش  خصوصی انجام 
می شود برای واردات برخی کاال های غیراساسی و به صورت نرخ توافقی 
خواه��د بود. وی گفت: ایج��اد این بازار از ش��کل گیری برخی نرخ های 
نامش��خص که ام��روز در کوچه پ��س کوچه ها از طری��ق دالالن انجام 

می شود، جلوگیری می کند. 
به گفته س��یف، یکی از موضوعاتی که در س��تاد اقتص��ادی دولت با 
حض��ور رئیس جمهور مورد بررس��ی ق��رار گرفته، بازار ثانویه اس��ت که 

می تواند با استفاده از ارزهای صادراتی خود تأمین شود. 
او در تش��ریح چه��ار گ��روه واردات کاال گف��ت: دس��ته اول کاالهای 
حیات��ی و اساس��ی مثل دارو هس��تند که ارز حاصل از ف��روش نفت از 
طریق بانک مرکزی به این دس��ته از کااله��ا اختصاص می یابد. این ارز 
با نرخ ۴۲۰۰ تومان ش��روع و االن به ۴۲۵۰ تومان رسیده است. دسته 
دوم کاالهای ضروری هس��تند که ٨۰درصد از ارز شرکت های غیرنفتی 
)مانند پاالیش��گاه ها و پتروشیمی ها( توس��ط سامانه نیما به واردات این 

کاالها اختصاص می یابد. 
 س��یف ادامه داد: مس��ئله این اس��ت ک��ه برخی کاالهایی ک��ه با ارز
۴۲۰۰ تومان وارد می شود با نرخ باالتری به فروش می رسند. قرار است 
بانک مرکزی لیس��ت کاالهایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می ش��وند 
اع��الم کند که هر کس��ی کاالی��ی را خریداری می کند ک��ه قیمت آن 

منطقی نیست، اعالم کند. 
به گفته وی، دس��ته س��وم کاالهایی هس��تند ک��ه ارز واردات آن از 

۲۰درص��د از ارز حاصل از ص��ادرات کاالهای غیرنفتی ب��ا نرخ توافقی 
تأمین می شود. دسته چهارم نیز کاالهای ممنوع الورود هستند. 

سیف در پایان ابراز امیدواری کرد که با این اقدامات آرامش در فضای 
اقتصادی کشور ایجاد شود. 

نرخ سود بانکی افزایش می یابد؟ 
همچنی��ن گمانه زنی ه��ا حکایت از آن دارد که بع��د از تصمیم دولت 
مبن��ی بر آزاد ش��دن خرید و فروش توافقی ارز می��ان صادرکنندگان و 
واردکنن��دگان، اکنون دولت برای ج��ذب نقدینگی به صورت جدی در 
حال بررس��ی افزایش نرخ س��ود بانکی اس��ت. بر این اساس، یک مقام 
مس��ئول در دولت گفته اس��ت که بر این اس��اس افزایش نرخ سود نرخ 
بانک��ی برای مدیریت ریال های ناش��ی از فروش اس��کناس دالر در بازار 
غیررسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است. احتمال دارد در جلسه 
امروز شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. 
این در حالی است که پس از تصمیم دولت مبنی بر آزاد شدن خرید 
و ف��روش توافقی ارز میان صادرکنن��دگان و واردکنندگان، اکنون روند 
کاهشی قیمت در بازار آغاز شده و در بازار غیررسمی نرخ دالر با تخلیه 

حباب دست و پنجه نرم می کند. 
بر اس��اس گزارش مهر، قیمت از آغاز معامالت صبح دوشنبه در بازار 

غیررسمی بین 7۰۰ تا هزار تومان کاهش یافته است. 
در این رابطه یک مقام مس��ئول از برنامه ری��زی دولت برای مدیریت 
نقدینگی و ریال های ناش��ی از فروش ارزهای خریداری ش��ده توس��ط 
برخی مردم خبر داد و گفت: بر این اساس افزایش نرخ سود نرخ بانکی 
برای مدیریت ریال های ناشی از فروش اسکناس دالر در بازار غیررسمی 

در دستور کار دولت قرار گرفته است. 
وی افزود: احتمال دارد در جلس��ه سه ش��نبه)امروز( ش��ورای پول و 
اعتبار این موضوع مورد بررسی و تصویب قرار گیرد اما اکنون به عنوان 
یک گزینه جدی از س��وی دولت و مقامات ارش��د دولتی برای مدیریت 

نقدینگی موجود در جامعه در دستور کار قرار دارد. 

دولت بازار ثانویه ارز را به رسمیت شناخت 

تشکیل بازار ثانویه ارز تا هفته آینده

تصمیم دولت برای تش��کیل بازار ثانویه ارز، نکته ای است که بسیاری 
از فعاالن اقتصادی به آن باور دارند و معتقدند که برای سامان دادن به 
بازار ارزی باید هرچه زودتر بازار ثانویه ارزی ش��کل بگیرد و بخش��ی از 
درآمدهای ناش��ی از صادرات غیرنفتی در آن بازار به صورت توافقی بین 
صادرکنندگان و واردکنندگان معامله ش��ود.  به گفته رئیس کمیسیون 
تسهیل تجارت اتاق تهران، البته این معامالت باید با نظارت دولت باشد 
تا جلوی رفتارهای هیجانی گرفته شود، چراکه امروز یکی از دغدغه های 
مهم دولت، موضوع معیشت مردم و قدرت خرید است و رها کردن نرخ 
ارز و رسیدن آن به هر نرخ پایه ای می تواند سفره مردم را تهدید کند. 

محسن بهرامی ارض اقدس می گوید: امروز شاهد مواضع سیاه و سفید 
دو س��ر طیف بازیگران اقتصادی و از زاویه نگاه و نقطه نظر خودش��ان 
به بازار ارز هس��تیم؛ یک ع��ده ای 1۰۰ درصد مداف��ع مداخله دولت و 
کنترل های دولتی در بازار هس��تند و عده دیگ��ری هم مخالف هرگونه 

مداخله اند. 
او با بیان اینکه دولت بزرگ ترین بازیگر اقتصادی در کشور است، ادامه 
می دهد: در ش��رایطی که بخش عم��ده ای از اقتصاد ما خواهی  نخواهی 

دولتی اس��ت و دول��ت بزرگ ترین کارفرم��ا، بزرگ ترین مصرف کننده و 
بعضاً در مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته بزرگ ترین پیمانکار اس��ت 
و ب��ه دلیل فروش نفت بیش��ترین درآمد ارزی کش��ور را هم در اختیار 
دارد؛ بنابراین، انکار نقش دولت اصاًل کار س��اده ای نیس��ت و به اعتقاد 
من نشدنی است. در مقابل این شرایط باید پذیرفت که بخش خصوصی 
در کش��ور ما ناتوان است؛ موضوعی که ریشه تاریخی دارد و اجازه داده 
نشده که متأسفانه شاهد شکل گیری انباشت سرمایه در بخش خصوصی 
باشیم و بالطبع نباید توقع سرمایه گذاری بزرگ از آن را داشت. بنابراین 
برای برداشتن گام های بزرگ، دولت باید به عنوان بازیگر اصلی که ملت 
را نمایندگی می کند، وارد عمل شود و در نهایت آن چیزی که در گروی 

منافع عمومی است را عملیاتی کند. 
وی با اش��اره به اینکه برای حل مش��کالتی ارزی، م��ن راه اعتدال را 
می پذیرم، گفت: نه رها کردن بازار ارز درس��ت اس��ت که اتفاق قبل از 
۲1 فروردین را ش��اهد بودی��م و نه مداخله 1۰۰ درصدی، دس��توری، 
چارچوب��ی و میخکوب جواب خواهد داد. تفکر همینی که ما می گوییم؛ 
به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید و نقطه اصلی باید جایی باشد که اعتدال 

و مصلحت کش��ور را تأمین کند. برای مثال االن می بینیم افرادی که به 
دنبال واردات هس��تند معتقدند باید ارز ارزان باش��د و آنهایی که حامی 

صادرات هستند، به ارز با قیمت باال و افزایش اعتقاد دارند. 
ارض اق��دس می گوید: در ش��رایط فعلی من فک��ر می کنم آن مقدار 
از ارزی که در اختیار دولت اس��ت و ناش��ی از فروش نفت و محصوالت 
نفت پایه و خام اس��ت که از کش��ور صادرات می شود، باید در چارچوب 
سیاس��ت های دولت مدیریت شود و بخش ناشی از صادرات غیرنفتی و 
صنعت��ی و تولید در بازار ثانویه ارز که بخش خصوصی به دس��ت آورده؛ 
در بازار ثانویه در یک چارچوب مشخص حرکت کند. در ارتباط با نظام 
ارزی احکام باال دستی کشور هم می گوید »نظام شناور مدیریت شده« 
که معنایش همین است؛ استخری را در نظر بگیرید که می توان در آن 
شنا کرد ولی عمق و سقف آن مشخص است. دولت باید اجازه دهد که 
صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار ارز ثانویه خودشان باهم تفاهم و 
تواف��ق کنند و در یک نرخ معقول و معمول با هم مبادالت انجام دهند، 
البته مدیریت کند که این نرخ از حدی بیشتر تجاوز نکند که آثار تورم 

انتظاری را در جامعه تشدید کند. 

نظر فعاالن بخش خصوصی درباره بازار ارز

بازار ارز ثانویه هرچه سریع تر عملیاتی شود

یادداشت

راه مبارزه با آثار تحریم

بس��ته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در حالی توسط معاون 
اول رئیس جمه��ور و رئیس س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابالغ 
ش��د که از یک طرف بس��ته با تأخیر تصویب شده و از طرف دیگر 
عملیاتی شدن آن توسط دستگاه های اجرایی نیز، نیاز به زمان دارد 
که این تأخیر می تواند باعث کاهش اثر بخشی بسته مذکور شود. 

از طرف دیگر الزم اس��ت تا عملکرد مشوق های سال 1396 مورد 
بررسی کارشناس��ی قرار گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
این خصوص همراه با بسته حمایت از صادرات سال 1397 گزارش 

عملکرد این بسته در سال 1396 را نیز ارائه کند. 
به نظر می رس��د مش��وق های در نظر گرفته ش��ده در س��ال 96 
نتوانس��ته محرک مناس��بی برای توس��عه صادرات غیرنفتی باشد 
و رش��د صادرات صورت گرفته در س��ال گذش��ته، کمتر ناش��ی از 
مش��وق های هدفمند و بیشتر وابسته به افزایش قیمت های جهانی، 

تغییر ارزش کاالهای صادراتی و افزایش نرخ ارز بوده است. 
انتظار می رود دولت با ارائه اس��تراتژی مناس��ب در حوزه تجارت 
خارجی، حمایت ها و مشوق ها را هدفمند و دقیق اختصاص دهد تا 
از توزیع رانت و حمایت های گس��ترده و بی برنامه مبتنی بر کلیاتی 
چون دانش بنیان بودن و ایجاد ارزش افزوده بیش��تر در امان بماند، 
زیرا اس��تراتژی تجاری هدفمن��د می تواند تعیین کند چه کاالهایی 
می بایس��ت با ارزش افزوده باال صادر شوند و چه کاالهایی نیازی به 

ایجاد ارزش افزوده برای صادرات ندارند. 
در آخری��ن نشس��ت کمیس��یون توس��عه ص��ادرات پارلم��ان 
بخش خصوصی کش��ور با حضور رئیس کمیسیون توسعه اقتصادی 
مجلس،  »آقای  پور ابراهیمی«، موضوع بخشنامه اخیر ارزی دولت 
از منظر صادرکنندگان با دقت و وس��واس بس��یار بررس��ی ش��د. 
کمیس��یون توس��عه اقتصادی مجلس و کمیسیون توسعه صادرات 
اتاق ایران، کاماًل همس��و و معتقد هس��تند با وج��ود اینکه اقتصاد 
کش��ور در حال پرداخت هزینه های س��نگین افزای��ش بی رویه ارز 
ب��وده و ص��د البته عدم توجه ب��ه فریادهای فعاالن درد کش��یده، 
بخش خصوصی واقعی در زمان مناس��ب بسترساز این هزینه هایی 
است که اقتصاد کش��ور می پردازد، اما همچنان فرصت باقی است 
تا این ش��رایط را به فرصتی فرا ملی در راس��تای اعتالی صادرات و 

سکوی پرش مبدل سازیم. 
البته این مهم در ش��رایطی قابل اس��تحصال اس��ت که دولت از 
صدور انواع و اقس��ام بخش��نامه های دس��ت و پا گیر و ناهماهنگ 
با ش��رایط موجود کش��ور خودداری کرده و معافیت بی قید و شرط 
صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی کش��ور از بخشنامه  های اخیر 
ارزی را صادر کند و همچنین بازار ثانویه توس��ط دولت به رسمیت 
ش��ناخته ش��ود تا فعاالن واقعی بخش خصوصی بتوانند در شرایط 
تحری��م با آزادی عمل بیش��تری به جنگ آثار مخ��رب آن به ویژه 
تحریم های بانکی بروند و خواهانیم که دولت بیش از این س��دی بر 
توس��عه صادرات نش��ود و در این برهه حساس که حلقه تحریم در 
حال تنگ ش��دن اس��ت ضرورتی اجتناب ناپذیر است که با تسهیل 
فضای کسب وکار به مبارزه با آثار مخرب تحریم بپردازیم و با ایجاد 
حلقه اتح��اد دولت، بخش خصوصی و مردم فهیم با قدرت از پیچ و 

خم این بحران هم عبور کنیم. 

 تصمیم ناگهانی دولت به بلبشوی ارزی
دامن می زند

تصمیمات فی البداهه دولت که با هدف ساماندهی بازار ارز انجام 
می شود، بیش از اثر مثبت، اثر منفی خواهد داشت. دولت می خواهد 
از انتقال ارز به خارج جلوگیری کند اما در ش��رایط بلبشوی ارزی، 
به ویژه شرایط چند روز گذشته که ارزش پول ملی به شدت کاهش 
پیدا کرده، بحث مالیات بر معامالت ارزی را مطرح می کند. مالیات 
بر معامالت ارزی در حالی مطرح می ش��ود ک��ه صادرات از مالیات 
معاف اس��ت و چنین اقدامی به افزایش دوب��اره نرخ ارز می انجامد. 
دولت به جای تصمیمات ناگهانی باید یک تصمیم عقالنی و اثرگذار 

در طوالنی مدت بگیرد. 
بخش��ی از سرمایه ها به بورس هدایت ش��ده است و امروز بورس 
باالی هزار میلیارد تومان خریدوفروش س��هام داش��ته که سه برابر 
س��طح معمول است. این نش��ان می دهد که در کشور بازاری وجود 
دارد که سرمایه گذار می تواند با اطمینان در آن سرمایه اش را برای 
کمک به تولید به کار بیندازد. مش��خص نیست چرا دولت به چنین 
ظرفیت هایی توجه نمی کند و با اعالم و اجرای تصمیم های ناگهانی 
ب��ازار را بر هم می زند. پس از اعالم نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای 
ارز در ۲1 فروردین ماه امس��ال، نرخ های مختلفی از بازار غیررسمی 
برای ارز اعالم ش��ده است. اکنون برای تولیدکننده صرف ندارد که 
ارز را ب��ا نرخ بیش از ٨ ه��زار تومان خریداری کند و مواد اولیه اش 

را بخرد. 
بهترین راه حل در ش��رایط فعلی، عرضه اطالعات شفاف به مردم 
اس��ت؛ مردمی که نیاز ارزی دارن��د و صنعتگران به دلیل نگرانی از 
وضعی��ت آینده برای تقویت توان خرید م��واد اولیه و جلوگیری از 
تعطیلی واحدهایشان مازاد نیاز ارز خریداری کرده اند. به طورمعمول 
تولیدکننده برای دو سه ماه مواد اولیه وارد می کند اما اکنون برای 
یک سال است که مواد اولیه وارد کرده اند. این تصمیم غلطی نیست 
اما موجب می شود که ارز به دیگران نرسد. منابع ارزی ایران در حد 
صادرات آن است و رقم مشخصی است که اگر به صنایع اختصاص 
پیدا نکند، مش��کالت تولید و اشتغال عمیق می شود. نگرانی کنونی 
مردم به این دلیل اس��ت که اطالعات ش��فافی نسبت به یک سال 
آین��ده و طوالنی مدت در اختی��ار ندارند و وقتی بحث تحریم پیش 
می آید، همه بیش��تر احتیاط می کنند. گروه اقتصادی دولت باید با 
مردم شفاف س��خن بگوید. بی برنامگی دلیل اصلی ایجاد مشکالت 

کنونی است. 
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در نتیجه جلس��ات تیم اقتصادی دولت ظاهرا قرار بر این ش��ده تا در 
کنار نرخ ۴۲۰۰ تومانی دالر، نرخ جدیدی هم برای معامالت و نیازهای 

ارزی تعیین شود.
به گزارش ایس��نا، طی روزه��ای اخیر اخباری مبن��ی بر ورود نرخ 
س��وم ارز برای پاس��خگویی به نیازهایی که در سیاس��ت جدید ارزی 
دولت تعریف نش��ده بود وجود داش��ت که از س��وی مقامات رس��می 
تایید نش��د، اما خبرهای جدید این موضوع را تایید می کند. به دنبال 
نوس��انی که اخیرا در بازار ارز اتفاق افتاده و همچنین برخی مس��ائلی 
که در سیاس��ت جدید ارزی دولت وجود داش��ت، جلساتی برای رفع 

این مشکالت برگزار شد.
آخری��ن خبرها از ای��ن حکایت دارد که قرار بر این ش��ده ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به واردات کاالهای اساسی اختصاص یابد، اما سایر نیازها و آنچه 
که از ش��مول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج اس��ت با نرخ جدید مورد معامله 
قرار گیرد. در حالی این نرخ هنوز رسما اعالم نشده که شنیده ها حاکی 
از آن است که نرخ سوم دالر می تواند بین 6۰۰۰ تا 6۵۰۰ تومان باشد.

در مجم��وع در سیاس��تی ک��ه مورد بررس��ی قرار گرفته، قرار ش��ده 
صادرکنندگان��ی ک��ه تا پیش از ای��ن ارز خود را در س��امانه نیما )نظام 
یکپارچ��ه ارزی( ارائ��ه نمی کردن��د،   ارز ناش��ی از ص��ادرات خ��ود را 
ب��ا ن��رخ توافقی عرض��ه کنند تا ب��ه نیازه��ای خ��ارج از اولویت بندی 
 انجام ش��ده )تامین نیاز مازاد ارز و گروه های حذف ش��ده از لیست دالر

۴۲۰۰ تومانی( اختصاص پیدا کند.
در همین راس��تا معاون س��ازمان توسعه تجارت ایران نیز ضمن تایید 
تلویحی این خبر اعالم کرده که برای آن دسته از کاالهایی که مشمول 
ارز با نرخی توافقی هس��تند نیز تصمیم گیری ها در حال بررس��ی برای 
ابالغ است و به زودی اعالم خواهد شد. این دسته از کاالها از محصوالت 
صادراتی ارز با توافق صادرکنندگان دریافت می کنند که لزوما نیازی به 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات کاالی شان از طریق سامانه نیما نیست. 
در واق��ع صادرکنن��دگان آن کاالها اظهارنامه ه��ای صادراتی خود را در 
اختی��ار واردکنندگان قرار می دهند، اما ب��رای نرخ مورد توافق بین آنها 
هن��وز تصمیم گی��ری نهایی صورت نگرفته که در این زمینه بررس��ی ها 

همچنان ادامه دارد و به زودی لیست آنها اعالم می شود.
اگ��ر این سیاس��ت اجرایی ش��ود، در این حالت ارز حداقل س��ه نرخ 
خواهد داش��ت؛ یک نرخ 3٨۰۰تومان برای کاالهای اساس��ی که شامل 
یارانه ۴۰۰تومانی است، دیگری نرخ ۴۲۰۰تومانی که برای واردات سایر 
کاالها اختصاص می یابد و نرخ س��وم ک��ه همان نرخ توافقی خواهد بود 

که هنوز اعالم نشده است.
این در حالی اس��ت که اخیرا دولت با بازنگری در سیاست ارزی خود 
لیس��ت کاالهای وارداتی که تماما مشمول دالر ۴۲۰۰ تومانی می شدند 
را تغیی��ر داده و گروه های��ی را از آن خ��ارج کرد؛ ب��ه طوری که واردات 
بیش از 13۰۰ قلم کاال ممنوع ش��د. در این اولویت بندی یک س��ری از 
کاالهای اساس��ی و حیاتی براساس درآمدهای نفتی تامین ارز می شود. 
دومین گ��روه مواد اولیه کارخانه ها و کاالهای ضروری هس��تند که ارز 
آنها از طریق صادرات کاالهای غیرنفتی تامین خواهد ش��د، اما سومین 
گروه آنهایی هستند که براساس درآمد ارزی از محل ۲۰درصد صادرات 
غیرنفت��ی و همچنی��ن ارز صادرکنن��دگان خرد به آنه��ا ارز اختصاص 

می یابد.

مکالمه ارزی »بهکیش« و »سیف«
نقل  قولی ک��ه محمدمهدی بهکیش از رئیس کل بانک مرکزی درباره 
مدیریت بازار ارز داشته حاشیه برانگیز شده است. در جلسه روز یکشنبه 
ات��اق بازرگانی ایران با حضور وزیر ام��ور خارجه، محمدمهدی بهکیش، 
نایب رئی��س و دبیرکل کمیته ایرانی ICC گفت که در جلس��ه ای که با 
ولی اهلل س��یف رئیس کل بانک مرکزی داش��ته، س��یف اظهار کرده »که 

نمی داند با بازار ارز چه باید کند.«
این صحبت او در ش��رایط موجود ارزی بازتاب زیادی داش��ت، تا آنجا 
که بهکیش مجبور ش��د تا در این باره توضی��ح دهد. بهکیش گفته که 
بعد از اجرای سیاس��ت جدی��د ارزی، آنچه که اکنون وج��ود دارد بازار 
غیررسمی ارز بوده که معامالت آن قاچاق و غیرقانونی اعالم شده است. 
این در حالی است که در صحبتی که بین وی و سیف در مورد بازار ارز 
مطرح شده است، رئیس کل بانک مرکزی گفته که در مورد بازار ارز که 
اکنون غیررسمی اعالم ش��ده و قاچاق محسوب می شود، بانک مرکزی 
به عنوان سیاس��ت گذار ارزی نمی تواند ورود کند و لذا مس��ئول کنترل 

این بازار قاچاق نیست.
این اقتصاددان ادامه داد: وقتی کل یک بازار را قاچاق فرض می کنیم 
واضح است که سیاست گذار ارزی نمی تواند به آن ورود کرده و ابعاد آن 
را کنترل کند؛ چراکه در حوزه وظایف آن نیست. این در حالی است که 
اش��کال اصلی به سیاست گذاری اولیه ارزی  برمی گردد که با این تصور 

شکل گرفته که اینگونه می توان بازار ارز را کنترل کرد.
بازار ارز را آزاد کنید

بهکی��ش همچنین گری��زی به بازار کنونی ارز نی��ز زد و گفت که در 
شرایط موجود ارزی باید بازار ارز آزاد اعالم شده تا بتواند با ایجاد تعادل 
در عرضه و تقاضا موجب کاهش قیمت و تغییرات اوضاع شود. او تاکید 
کرد که از همان ابتدای اجرای این سیاس��ت اعالم کرده بودیم که کار 
غلطی اس��ت و باید تغییر کند، چراکه نمی توان��د تمام نیازهای موجود 
ارزی را پاسخ داده و به طور طبیعی باعث ایجاد رانت و آشفتگی فضای 

ارزی خواهد شد.
وی با اشاره به برخی جوانبی که در سیاست جدید ارزی نادیده گرفته 
ش��د، گفت: به عنوان مثال ما میلیون ها ایرانی در خارج از کشور داریم 
که به هر حال امالکی در داخل دارند و اگر بخواهند آن را حتی منتقل 
کرده و جابه جایی انجام دهند سیاس��ت برای آن تعریف نش��ده است و 
دول��ت نمی داند در مورد آن چه کند و یا در برخی بخش های دیگر نیز 

این بالتکلیفی وجود دارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه وقتی بازار ارز را غیررسمی اعالم می کنیم 
ب��ه طور طبیعی بانک مرک��زی آن را در حوزه وظایف خود برای کنترل 
نمی داند و نمی تواند ورود کند، یادآور شد: اکنون در شرایطی قرار داریم 
که حتی نیروی انتظامی هم نمی تواند کنترلی بر بازار داشته باشد و در 

نهایت شرایط فعلی ایجاد شده و قاچاق در آن دیده می شود.
بهکیش با اعتقاد به اینکه باید بازار آزاد به رسمیت شناخته شده و در 
کنار سیاست گذاری فعلی قرار گیرد، گفت: وقتی بازار آزاد فعالیت کند، 
قیمت های موجود نیز رو به کاهش می رود، چراکه در این حالت عرضه 
و تقاضا یکدیگر را پیدا کرده و موجب ایجاد تعادل و عادی شدن شرایط 
می ش��ود، اما اکنون نگرانی هایی وجود دارد که بای��د منبع این نگرانی 
شناس��ایی شده و برطرف ش��ود، در غیر این صورت خود موجب هجوم 

برای خرید دالر ش��ده که نمی تواند مانع از توقف رش��د قیمت باش��د، 
زیرا عرضه محدود و تقاضا باالس��ت. وی یادآور ش��د: با وجود اینکه در 
حال حاضر بازار حاش��یه ای وجود دارد و فعالیت می کند، ولی جو بسیار 
نامناسبی در آن ایجاد شده که موجب نگرانی مردم برای از دست دادن 
ارزش دارایی های خود شده است. توجه کنید که در همین مدت کوتاه 
برای بازرگانان و صاحبان صنعت چه اتفاقی افتاده آنها سرمایه های شان 
تا نصف کاهش پیدا کرده است، چراکه قیمت دالر در بازار به طور قابل 

توجهی رشد داشته و موجب کاهش اموال مردم شده است.
به گفته وی طبیعی اس��ت که مردم با توجه به نگرانی های موجود به 
سمتی بروند که دارایی های خود را به ارز تبدیل کرده و از کاهش ارزش 

آن جلوگیری کنند.

احتمال توافقات جدید ارزی

نرخ سوم دالر در راه است

رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ما باید دنبال 
این باشیم که آرامش در بازار ارز و یا آرامش و ثبات را در اقتصاد کشور 

ایجاد کنیم؛ تثبیت نرخ ارز اتفاق مطلوبی نیست.
محسن جالل پور در گفت وگو با خبرآنالین، با تاکید بر آرام سازی بازار 
ارز، اظهار داش��ت: آلمان که ۵۰س��ال اس��ت نرخ تورم کمتر از ۲درصد 
دارد، در طول 1۰ س��ال گذش��ته حدود 3۰درص��د تلورانس برابری ارز 

با دالر داشته است. هیچ کسی هم نگفته اقتصاد آلمان بی ثبات است.
رئیس س��ابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: ارز را 
در دنیا مثل یک کاال، کش��ورها با یکدیگر مبادله می کنند، بنابراین در 
آیتم های اقتصادی ممکن اس��ت نرخ براب��ری آن تغییر کند و همه هم 

آن را می پذیرن��د و عم��ال ثبات نرخ ارز، عامل ثب��ات اقتصادی یا لزوما 
ثابت بودن نرخ ارز موجب تسکین و اطمینان فعاالن اقتصادی نیست.

جالل پور عنوان کرد: ما با فش��رده کردن نرخ ارز و نیز ثبات مصنوعی 
نرخ ارز در طول پنج سال گذشته هیزمی را آماده کرده بودیم. جرقه ای 
ک��ه این هی��زم را تبدیل به آتش کرد، فعل و انفعال های سیاس��ی بود. 
ضمن اینکه ما تورم 1۵درصد، ۲۰درصد و 1۰درصد در کشور داشتیم، 

اما نرخ ارز را کمتر از 6درصد افزایش داده بودیم.
وی متذکر ش��د: بر این اس��اس، ما یک فاصله ای بی��ن نرخی که ارز 
باید نس��بت به تورم پیدا می کرد و نرخ مصنوعی ای که ثابت نگه داشته 

بودیم، در شرایط اواخر سال 1396 و اوایل سال 1397 داشتیم. 

بازار ارز نیاز به آرامش دارد

تثبیت نرخ ارز، ُمسکن اقتصاد نخواهد بود

حملونقلریلی

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ضرورت گفت وگوی مسئوالن با مردم
دولت افزایش سرمایه اجتماعی را 

هدف گذاری کند
عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: اگر مردم 
به این نتیجه برس��ند که تصمیمات دولت در راستای تامین منافع 
مردم است، بی تردید از اجرایی شدن برنامه ها حمایت خواهند کرد.

 عل��ی قنبری با اعالم این مطلب در گفت وگو با خبرآنالین افزود: 
وضعیت اقتصادی کشور وضعیت مطلوبی نیست و طبیعی است در 

شرایط غیرعادی نمی توان انتظار اتخاذ تصمیمات عادی داشت.
 وی ب��ا اش��اره به تصمی��م اخیر دولت مبنی بر اب��الغ ممنوعیت 
واردات 1۴۰۰ قلم کاال از جمله خودرو گفت: امسال سال حمایت از 
کاالی ایرانی اس��ت، نه فقط امسال، که در سالیان گذشته و سالیان 
آینده الزم است بر توان تولید داخلی تکیه کنیم و مانع از هدر روی 
ارز کش��ور شویم.  معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: حاال 
اما وضعیت به گونه ای اس��ت که اقتصاد ایران دستخوش تالطمات 
جدی است و بخشی از این بحران ناشی از وضعیت نامناسب داخلی 

و بخشی ناشی از تهدیدها و تحریم های خارجی است.
قنبری با اش��اره به اینکه وضعیت اقتصادی کشور به نحوی است 
که باید بیشتر بر تولید داخل تکیه کنیم، گفت: در این شرایط بیش 
از زمان ه��ای عادی نیاز داریم که از خروج ارز پیش��گیری کنیم تا 
مضیقه ارزی به درس��تی مدیریت شود. او در پاسخ به این سوال که 
وضعی��ت مذکور تا کجا ادام��ه خواهد یافت و چه تاثیری بر کیفیت 
و ش��رایط رقابتی تولیدات ایرانی به جا می گذارد؟ گفت: در شرایط 
منطقی، این تصمیم می تواند فرصت بازس��ازی و بازارسازی را پیش 
روی بخ��ش تولی��د قرار دهد، به هر تقدیر ب��ازار بزرگ ٨۰ میلیون 
نف��ری داخلی در اختی��ار تولیدکنندگان قرار می  گی��رد، ماندگاری 
ای��ن وضعیت اما به عملکرد بخش تولید باز می گردد، اینکه بتوانند 

کیفیت و قیمت قابل رقابتی را به مشتری ارائه دهند یا خیر.
وی ب��ه بخ��ش تولی��د ای��ران توصیه ک��رد فرصت کنون��ی را با 
زیاده خواهی در بازار از دست ندهد و برخورداری از بازار بزرگ ایران 
را فرصت مغتنمی برای باالبردن سطح کیفیت و تولید خود بدانند.
 قنبری در توضیح این مطلب افزود: بی تردید وقتی نتوانند قیمت 
و کیفی��ت قابل قبولی را به مش��تری ارائه دهن��د، به محض ایجاد 
شرایط برای مشتری، نمونه خارجی جایگزین کاالی داخلی می شود 
و این امر خود تهدیدی جدی برای اقتصاد مولد محسوب می شود.

او در جواب این پرس��ش که اتفاقاتی از این دس��ت تا چه میزان 
زمین��ه را برای التهابات در بازارها ایجاد می کند؟ گفت: وقتی دولت 
مصوب��ه ای مبنی ب��ر ممنوعی��ت واردات 1۴۰۰ قل��م کاال را ابالغ 
می کند، طبیعی است که در کوتاه مدت بازار به این تصمیم واکنش 
نش��ان داده و به س��رعت قیمت اق��الم مذکور در کن��ار اقالمی که 
احتم��ال اتخاذ این تصمیم برای ش��ان م��ی رود، افزایش می یابد اما 
نکته ای که نباید از نظر دور داش��ت میزان حمایت مردمی از چنین 

تصمیماتی است.

سه شنبه
5 تیر 1397
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با وجود رشد معامالت مسکن در کشور
 سرعت رشد قیمت مسکن در پایتخت

کاهش یافت
رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک معتقد اس��ت تع��داد معامالت 
خریدوفروش مسکن کشور در خردادماه سال جاری ۲1درصد رشد 
کرده اما این شاخص در تهران با 9درصد کاهش مواجه بوده است.

رئی��س اتحادی��ه مش��اوران ام��الک در گفت وگو با ایرن��ا، گفت: 
خردادماه امس��ال 6٨ ه��زار و ۲۴۴ مبایعه نامه در دفاتر مش��اوران 
امالک در سراس��ر کش��ور ثبت شد که در مقایس��ه با مدت مشابه 

پارسال، بیش از ۲1درصد رشد نشان می دهد.
مصطفی قلی خس��روی با اش��اره به کاهش قراردادهای اجاره در 
 ب��ازار امالک کش��ور یادآور ش��د: در خردادماه گذش��ته 6۰ هزار و
1۴1 قرارداد اجاره در دفاتر مش��اوران امالک تنظیم و کد رهگیری 
دریافت ش��د که در مقایس��ه با خردادماه س��ال گذشته ۲۰درصد 
کاه��ش یافت. ب��ه گفته وی، در خردادماه س��ال جاری در مجموع 
1۲9 ه��زار و ٨۵۲ ق��رارداد اج��اره و مبایعه نامه ب��رای دریافت کد 
رهگیری در دفاتر مشاوران امالک کشور ثبت شده که در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته ۲درصد کاهش داشته است.
نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران 
امالک کش��ور و رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران بیان کرد: در 
خردادماه سال گذشته درمجموع 13۲ هزار و ۵۴6 قرارداد اجاره و 
مبایعه نامه در سطح کشور تنظیم شد که ۵6 هزار و ۲۵٨ مورد آن 
مرب��وط به مبایعه نامه ها و 7۴ هزار و 93٨ مورد آن مربوط به اجاره 

واحدهای مسکونی بوده است.
روند نزولی بازار مسکن پایتخت

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه خریدوفروش مسکن 
و اج��اره در کش��ور در خردادماه س��ال جاری روند نزولی داش��ته 
اس��ت، گفت: آمارها نش��ان می دهد که تع��داد قراردادهای اجاره و 
خریدوفروش مسکن در پایتخت نیز کاهش داشته و همچنان شاهد 

روند نزولی آن در تهران بودیم.
خس��روی با اش��اره به آمار کاهش خریدوفروش مسکن در تهران 
اظهار داش��ت: در این ماه 3۴ هزار و 6٨٨قرارداد اجاره و مبایعه نامه 
در دفاتر مش��اوران امالک تهران به ثبت رس��ید که در مقایس��ه با 

خردادماه 16درصد کاهش داشته است.
نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران 
امالک کش��ور و رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تهران یادآور شد: 
در س��ومین ماه س��ال جاری درمجم��وع 17 ه��زار و 1۲1 قرارداد 
خریدوفروش مس��کن در شهر تهران به ثبت رسید که در مقایسه با 

سال گذشته 9درصد کاهش نشان می دهد.
خسروی اظهار کرد: در خردادماه پارسال در شهر تهران درمجموع 
۲۲ هزار و 1۴3 قرارداد اجاره ثبت ش��د که ای��ن تعداد قرارداد در 
خردادماه امس��ال به 17هزار و ۲٨3 فقره کاهش یافت که حاکی از 

کاهش ۲۲درصدی است.
براس��اس این گزارش، آخرین آمار بان��ک مرکزی درباره تحوالت 
بازار مس��کن به اردیبهش��ت ماه امس��ال اختصاص دارد که نش��ان 
می دهد نیز در این ماه تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر 
ته��ران به بیش از 19 هزار واحد رس��ید که نس��بت ب��ه ماه پیش 
)فروردین ماه 97( و ماه مش��ابه سال گذشته )اردیبهشت( به ترتیب 

۲7٨.7 و 16.7درصد افزایش داشته است.

با این اوص��اف روند معامالت مس��کن در پایتخت پس از جهش 
قیمتی در اردیبهش��ت ماه و با وج��ود ورود به فصل نقل و انتقاالت، 

نزولی شده است.
در اردیبهش��ت ماه امس��ال متوس��ط قیم��ت خریدوف��روش یک 
مترمربع زیربنای واحد مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی ش��هر تهران ۵9.٨میلیون ریال بود که نسبت به ماه 

مشابه پارسال 3۴.٨درصد افزایش نشان می دهد.
در این ماه، واحدهای مس��کونی با زیربنای کمتر از ٨۰ مترمربع، 
۵۵.6درصد از معامالت انجام ش��ده را ب��ه خود اختصاص دادند که 
از این میان، بیش��ترین سهم از معامالت انجام شده نیز به واحدهای 

مسکونی با زیربنای »6۰ تا 7۰« مترمربع اختصاص داشته است.
کاهش سرعت رشد قیمت مسکن تهران

همچنین بررس��ی آمار ارائه ش��ده از بازار مس��کن شهر تهران در 
خردادماه که توس��ط دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی 
ارائه ش��ده نش��ان می دهد با اینکه قیمت ها ۲9درصد نسبت به ماه 
مشابه سال قبل افزایش یافته از سرعت رشد آن کاسته شده و علت 
ای��ن افزایش قیمت نیز پرش قیمت های پیش��نهادی در مناطق 1، 

۲ و ۵ بوده است.
به گزارش ایس��نا، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه 
و شهرس��ازی آمار تع��داد معامالت مس��کن در خردادماه امس��ال 
و میانگی��ن قیم��ت هر متر مرب��ع آپارتمان چه در س��طح مناطق 

بیست و دوگانه و چه در سطح شهر تهران را اعالم کرد.
براس��اس این گزارش تعداد کل مبایعه نامه های امضا شده در شهر 
تهران 1۵ هزار و ۲۰9 فقره بود که نس��بت به اردیبهش��ت امس��ال 

۲1.7درصد تعداد معامالت کاهش یافته است.
همچنین میانگین قیمت هر متر مربع واحد مس��کونی در تهران 
6 میلی��ون و ۴9۰ ه��زار توم��ان بوده که نس��بت به ماه گذش��ته 
)اردیبهش��ت 97( معادل 7.7درصد و نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته )خرداد 96( ۲9.۵درصد افزایش را نشان می دهد.
نکت��ه قاب��ل توجه از بررس��ی این آمار آن اس��ت که علت رش��د 
میانگی��ن قیمت، پرش قیمت های پیش��نهادی و قطعی در مناطق 
1، ۲ و ۵ بوده و افزایش قیمت در س��ایر مناطق ش��یب مالیم تری 

داشته است. 

خبرنــامه

زمان��ی که نرخ س��که مرز یک میلیون و ۵۰۰ه��زار تومان را رد کرد، 
دولت تصمیم گرفت با حراج س��که از طریق بانک کارگش��ایی از عطش 
جویندگان طال کم کند. در آبان ماه 96 که به دلیل تقویت عرضه کاذب، 
حباب سکه بزرگ و بزرگ تر می شد، رگوالتور بازار سکه برگزاری حراج 
و پس از آن پیش فروش سکه را آغاز کرد. ۴٨۵ هزار قطعه سکه تمام و 
نیم بهار آزادی تا دومین ماه س��ال جاری به فروش رسید و حباب سکه 
را که به بیش از ۲۰۰هزار تومان رس��یده بود، به 6۰ تا 7۰ هزار تومان 
کاهش داد با این وجود نرخ سکه باز سر به فلک گذاشت و روز یکشنبه 
از ۲ میلیون و 7۰۰ هزار تومان گذش��ت. روز دوشنبه هم در بازار سکه 
تهران و در معامالت خرده فروش��ی، س��که امامی ۲میلیون و ٨76 هزار 

تومان قیمت گذاری شد.
افزای��ش ن��رخ آتی س��که تمام بهار آزادی روز یکش��نبه ب��ه بیش از 
3میلیون تومان همچنین باعث شد تا معامله آتی در بورس کاال متوقف 
شود. رسانه ها روز گذشته در این باره نوشتند که صندوق سرمایه گذاری 
دو بانک بزرگ با حمله به معامالت آتی سکه در بورس کاال بازار را برهم 
زدند و باعث افزایش ناگهانی قیمت سکه آتی و کاهش ارزش پول ملی 
ش��دند. غیر از این بانک مرکزی هم اعالم کرد ک��ه تمایل دارد گواهی 
پیش فروش س��که را به اوراق سکه تبدیل کند؛ اوراقی که دارندگان آن 
در زمان سررس��ید می توانند سکه شان را دریافت کنند یا پیش از موعد 
آن را نقد کنند. هرچند بانک مرکزی در نشس��ت هماهنگی با س��ازمان 
ب��ورس کاال و کارگ��زاری بانک مل��ی از این گفت که ٨ میلیون س��که 
پیش فروش ش��ده مهیاس��ت، اما اظهار عالقه مندی به جایگزینی گواهی 

به جای س��که فیزیکی به عنوان یک عالمت منفی دیگر بازار را ملتهب 
کرده است. تالطم های بازار سکه در حالی ادامه دارد که بازار ارز هم در 
وضعیت نابسامانی است. هرچند دولت پافشاری می کند که نرخ دالر ۴ 
هزار و ۲۰۰ تومان اس��ت اما روز یکشنبه در بازار غیررسمی قیمت دالر 

آمریکا حتی به بیش از 9 هزار تومان رسیده بود.
خرید سکه آتی در بورس کاال آزاد شد

اما ثبت سفارش خرید سکه آتی در بورس کاال که روز یکشنبه پس از 
نوسان های شدید بهای سکه در بازار آتی و بازار نقد، لغو شده بود، از روز 
دوش��نبه مجددا آزاد شد. براس��اس اطالعیه بورس کاال، از روز دوشنبه 
اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده در قراردادهای آتی س��که طال برای 
فعاالن بازار، امکان پذیر اس��ت و اطالعیه ممنوعیت ثبت سفارش خرید، 
لغو می ش��ود؛ به این ترتیب عالقه مندان قادر به ثبت سفارش های خرید 

و فروش سکه در معامالت آتی بورس کاال هستند.
با توجه به نوسان شدید قیمت سکه در بازار آتی و بازار نقد که تحت 
تاثیر رشد قیمت دالر رخ داده، بورس کاال با هدف کاستن از شدت رشد 

قیمت ها، محدودیت هایی را برای معامالت در نظر گرفته است.
همچنین براساس اطالعیه دیگری که چندی پیش صادر شد، بورس 
کاال برای محدودکردن نوسان قیمت ها در بازار آتی سکه، وجه تضمین 
اولیه قراردادهای آتی سکه را ۲ میلیون و 7۵۰ هزار تومان افزایش داد.

بر این اساس، از روز دوشنبه وجه تضمین اولیه قرارداد آتی سکه طال 
با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای این بازار، ۵میلیون و 
۴۰۰هزار تومان ش��د که در مجموع )وجه تضمین اولیه + وجه تضمین 

اضافی( در مجموع به 7میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافت.
170 هزار تومان حباب برای یک گرم سکه!

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان طال، هر گرم طالی 1٨ عیار ۲۵7 
هزار و ٨۵۰ تومان فروخته می شود، در حالی که سکه یک گرمی ۴3۰ 
هزار تومان قیمت دارد که نشان دهنده حباب حدود 17۰ هزار تومانی 

در فروش این نوع سکه است.
ابراهی��م محمدولی در گفت وگو با ایس��نا، درباره ب��اال بودن تقاضای 
خرید سکه معتقد است: تقاضای خرید سکه از سوی افراد خاص افزایش 
یافت که این تقاضا نیز از طریق پیش فروش هایی که بانک مرکزی اجرا 
کرد، تامین ش��د و چندان به کس��به مرتبط نیس��ت و آنها کسب و کار 

معمول خود را دارند.
وی با اش��اره به ثبات تقریبی قیمت های طال و س��که نس��بت به روز 
قب��ل اعالم کرد: قیمت س��که تمام طرح جدید ۲میلی��ون و 9۵۵ هزار 
تومان اس��ت و س��که تمام طرح قدیم نیز ۲میلیون و 7۵۰ هزار تومان 

فروخته می شود.
به گفته محمدولی، نیم سکه نیز یک میلیون و ۴7۰هزار تومان و ربع 

سکه 7٨۵ هزار تومان قیمت دارد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان و تولیدکنندگان طال و جواهر همچنین 
قیم��ت هر مثقال طالی 17 عیار را یک میلی��ون و 117 هزار تومان و 
ه��ر مثقال طالی 1٨ عیار را یک میلیون و 1٨٨ هزار تومان اعالم کرد. 
به گفت��ه وی، کمپین های نخریدن طال تاثی��ر چندانی بر تقاضای بازار 

نداشته و این بخش در رکود قبلی خود به سر می برد.

فرصـت امـروز: تازه ترین تصمیم��ات جدید ارزی دول��ت دیروز در 
جلسه ای به ریاست اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور اتخاذ 
ش��د. جهانگیری در این جلس��ه با بی��ان اینکه ایج��اد امنیت و آرامش 
اقتصادی خواست مردم و همه فعاالن اقتصادی است، از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک خواست تا با اطالع رسانی کافی 
و بهنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص کاال ش��فافیت الزم را برای 
ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خالف علیه اقدامات 

دولت درخصوص تامین ارز مورد نیاز کشور به وجود آورند.
همچنی��ن در این جلس��ه ک��ه وزرای صنعت، مع��دن و تجارت، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی 
و نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و معاون 
اقتص��ادی رئیس جمهور و رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق و بهادار 
کش��ور حضور داشتند مصوب ش��د؛ به کاالهای گروه اول که شامل 
کاالهای اساسی و حیاتی می شود حدود 1٨ میلیارد دالر، به کاالهای 
گروه دوم که ش��امل کاالهای مصرف��ی و مواد و تجهیزات مورد نیاز 
تولید می ش��ود. حدود ۲۴میلیارد دالر و برای کاالهای گروه س��وم 
۵.6میلیارد دالر ارز پیش بینی ش��ده است که توسط صادرکنندگانی 
که ارز خود را با نرخ رقابتی و توافقی در بورس عرضه خواهند کرد، 

تامین خواهد شد.
در این جلسه مصوب شد، واردات کاالهای گروه چهارم که نیاز اصلی 
مردم نیس��ت ممنوع ش��ود و این گروه از کاالها حتی با نرخ غیررسمی 
امکان ورود نداش��ته باش��ند. همچنین در این جلس��ه مقرر شد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت،  بانک مرکزی و س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
درخصوص س��از و کاره��ای اجرایی و الزم جهت ارائه ارز ش��رکت های 
صادرکننده محصوالت غیرنفتی در بورس تصمیمات الزم را اتخاذ کنند.

در عین حال، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی و جهاد کش��اورزی موظف ش��دند درخصوص نحوه 
تامین ارز مورد نیاز، میزان واردات و قیمت کاالهای اساس��ی به س��از و 

کار واحدی دست یابند.
به گزارش پایگاه خبری معاون اول رئیس جمهور، جهانگیری همچنین 
در این جلسه با اشاره به شرایط جدید کشور و تنگناها و محدودیت های 
موجود گف��ت: مدیریت منابع ارزی کش��ور در وضعیت کنونی ضروری 

است و دولت در این خصوص برنامه ریزی جدی انجام داده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه در تخصیص ارز با نرخ رس��می برای تامین 
کاالهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم کمترین اختاللی ایجاد نخواهد 
ش��د، اظهار داشت: مردم اطمینان داشته باش��ند حتی در بحرانی ترین 
شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان کافی برای تامین کاالهای 

اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.
جهانگیری با اش��اره ب��ه گروه بندی و تعیین فهرس��ت کاالهای مورد 

نیاز کش��ور براساس اولویت بندی و گروه بندی کاالها گفت: دستگاه های 
دولت��ی و نظارتی درخصوص قیمت گذاری، می��زان واردات و نظارت بر 
نحوه تخصیص ارز و توزیع کاالهای اساسی و حساس برنامه ریزی دقیق 
و منظم��ی انجام داده ان��د و از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات 
گازی و محصوالت پتروش��یمی و سایر صادرات غیرنفتی، ارز مورد نیاز 

کاالهای اساسی و حیاتی تامین خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور با 
بیان اینکه نخواهیم گذاش��ت کوچک ترین رانت و فساد در این خصوص 
ایجاد شود، افزود: در شرایط کنونی کشور با کسانی که بخواهند با ایجاد 
فس��اد به نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کنند محکم و به طور جدی 

برخورد خواهد شد. 

واردات کاالهای گروه چهارم ممنوع شد

تازه ترین تصمیمات ارزی دولت

ثبت سفارش خرید سکه آتی در بورس کاال آزاد شد

کالف سردرگم بازار سکه

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رئیس اتحادیه طال و جواهر عنوان کرد
 بازگشت تعادل به بازار سکه

با کمک بورس کاال
در ط��رح پیش فروش س��که بانک  مرکزی که از بهمن ماه س��ال 
گذشته تا پایان فروردین ماه امسال اجرا شد، 7 میلیون و 6۰۰ هزار 
س��که در 7 نوبت سررسید در بازه های زمانی یک ماه تا دو سال به 
فروش رس��ید، اما نکته ای که در طرح پیش فروش سکه وجود دارد، 
این اس��ت که گواهی ها تا زمانی که سررس��ید آنها فرا  نرسیده بود، 
قابلی��ت فروش نداش��تند و دارنده آنها باید از چند ماه تا دو س��ال 
برای فروش انتظار می کش��ید و ای��ن امر به معنای حبس نقدینگی 
بود؛ برای حل این مسئله تفاهم نامه ای سه جانبه میان بانک مرکزی، 
بورس کاالی ایران و کارگزاری بانک ملی امضا ش��د. در این طرح، 
بان��ک مرکزی قصد دارد برای س��که های پیش فروش ش��ده اوراق 
گواهی س��که طال منتش��ر کند و به این ترتیب امکان نقدشوندگی 

پیش از سررسید برای اوراق پیش فروش ایجاد می شود. 
ب��ه گزارش س��نا، بر اس��اس ای��ن طرح خری��داران س��که های 
پیش ف��روش، می توانند با مراجعه به ش��عب منتخب بانک ملی، در 
قبال ارائه رس��یدهای دریافتی خود، اوراق گواهی سکه طال دریافت 
کرده و آنها را پیش از سررس��ید در بورس کاال و با قیمتی متناسب 
با زمان باقیمانده تا سررس��ید به فروش برسانند. اوراق گواهی سکه 
طال قبل و بعد از سررسید در بورس کاال قابل خرید و فروش است؛ 
با این تفاوت که قبل از سررس��ید قابلیت تبدیل به سکه را ندارد و 
پس از آن و در صورت درخواست دارنده اوراق، امکان تبدیل آن به 

سکه طال وجود دارد. 
در همین رابطه محمد کش��تی آرای، رئیس اتحادیه طال و جواهر 
ب��ا تأکید بر اینکه این طرح تأثیرات مثبت��ی دارد، گفت: این اقدام 
در درجه اول الته��اب کاذب بازار را می گیرد. به بیان دیگر افزایش 
دسترس��ی همه مردم به س��که که محصول این اقدام اس��ت سبب 

کاهش التهاب بازار می شود. 
او اف��زود: وقتی مردم بدانند که می توانند نی��از خود را در جایی 
تأمین کنند طبیعتاً هجوم برای خرید س��که و ذخیره کردن س��که 
نخواهیم داش��ت. وقتی افراد جامعه احس��اس کنن��د در هر زمان و 
مکانی که بخواهند می توانند به بانک ملی مراجعه کنند یا در بورس 

کاال معامالت خود را انجام دهند هیجان بازار کنترل می شود. 
کش��تی آرای با بیان اینکه جو روانی امنیتی نگهداری از سکه نیز 
عامل مهمی اس��ت، عنوان کرد: بس��یاری از خانواده ها و افرادی که 
سکه ثبت نام کرده اند مشکل نگهداری آن را دارند و این خود عامل 

مثبت و تأثیرگذار در بازار است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه هنگام ایجاد حباب در بازار ها از جمله س��که 
و طال بای��د از ابزارهای کنترلی منطقی بهره ب��رد، گفت: زمانی که 
از حب��اب بازارها صحبت می کنی��م یعنی بر اثر عدم تعادل عرضه و 
تقاضا قیمت واقعی و قیمتی که کاال داد و س��تد می ش��ود اختالف 

دارد. 

دریچه

بورس تهران در روز دوش��نبه نیز شاهد رکوردشکنی های پیایی بود. 
تیرماه ش��گفت انگیز بورس تهران در حالی ادامه دارد که س��هامداران 
شاهد ثبت رقم جدیدی در میزان رشد روزانه شاخص بودند، به طوری که 
در کمتر از یک س��اعت از فعالیت بازار، رش��د روزانه به بیش از ۲ هزار 

و 9۰۰ واحد رسید. 
در واقع، بازار س��هام در روز گذش��ته با عددهای تازه ای رونمایی شد 
و یک ش��گفتی دیگر در تاریخ فعالیت این بازار به ثبت رس��اند. چنانچه 
بورس تهران در ۴۰ دقیقه آغازین معامالت تحت تأثیر تقاضای سنگین 
س��هامداران در بسیاری از سهام، توانست با رشد بیش از ۲هزار و 9۰۰ 
واحدی رکورد بیش��ترین رش��د روزانه را جابه جا کند. همچنین نماگر 
ش��اخص نیز توانس��ت با لمس یک کانال جدید دیگر، به رقم 11۵هزار 
واحد برس��د و بورس را در مسیر رکوردش��کنی های پیاپی نگه دارد. از 
س��وی دیگر، رقم ارزش معامالت بازار متفاوت از دیگر مقاطع رش��دی 
ادوار گذشته و به تبع چند روز اخیر باز هم قابل توجه بود. این مولفه در 
این بازه زمانی به محدوده 3۵۰ میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت 

نیز در محدوده هزار میلیون سهم قرار گرفت. 
ب��ر اس��اس این گ��زارش، بورس ته��ران روز گذش��ته ب��ا ادامه روند 
افزایش��ی قیمت سهم ها مواجه شد و عالوه بر آن، در بسیاری از گروه ها 
نوس��ان گیران بازار س��هام برای خرید به صف ش��ده اند، اما خودرویی ها 
خالف جهت بازار یکدس��ت افت کردند. به گزارش ایس��نا، قیمت دالر 
در بازارهای غیررس��می ایران در بازاره��ای دیگر از جمله بورس تهران 

تأثیرگ��ذار ب��وده و این موضوع س��بب افزایش قیمت س��هم ها در تاالر 
شیشه ای شده است. 

معامله گران بورس تهران در روزهای گذشته شاهد صف پایدار خرید 
سهام در بس��یاری از گروه ها بودند. روز دوشنبه نیز گروه هایی همچون 
فلزات اساسی، کانه های فلزی و نفتی ها یک دست رشد قیمت را تجربه 

کردند و بعضاً شاهد صف پایدار بودند. 
کارشناسان علت عمده رفتار بورس در این روزها را نوسانات صعودی 
قیمت دالر در بازارهای غیررس��می عنوان می کنن��د، چراکه با افزایش 
قیمت دالر ش��رکت های بورس��ی محصوالت ش��ان را گران تر به فروش 
می رس��انند و در نتیجه سود شناسایی می کنند. این موضوع سبب شده 
بازار س��هام تا حدودی هیجانی عمل کند و صف های خرید کم سابقه ای 

را در بورس شاهد باشیم. 
بر این اس��اس، ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران در روز دوش��نبه تا س��اعت 9:3۰ دقیقه، نزدیک به 3۰۰۰ واحد 
رش��د کرد و وارد کانال 11۴ هزار و 9۲۴ واحدی ش��د، اما در ادامه این 
روند فزاینده رشد آرام شد و در نهایت با نماگر اصلی بازار در تراز 11۵ 
هزار و 17۴ واحدی ایس��تاد. ش��اخص کل هم وزن با رشد 19۵ واحد تا 
رقم 19 هزار و 137 باال رفت. شاخص بازار شناور نیز 3۵1۵ واحد رشد 
کرد و رقم 1۲7 هزار و 17۴ واحدی را تجربه کرد. ش��اخص بازار اول و 

دوم نیز به یکباره ۲۰96 و 617۵ واحد رشد کردند. 
فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس، ملی صنایع 

م��س ایران، معدنی و صنعتی گل گه��ر چهار نمادی بودند که به ترتیب 
با 393، 37۲، ۲3٨ و ۲31 واحد تأثیر در رش��د فزاینده ش��اخص کل 

نقش ایفا کردند. 
همچنین دیروز گروه فلزات اساس��ی با روند رشد قیمت ها روبه رو شد 
و بس��یاری از نماده��ا صف خرید را تجربه کردن��د. در گروه محصوالت 
ش��یمیایی نیز صف خرید در بسیاری از سهم ها مشهود بود و روند رشد 
قیمت ها تا مرز ۵ درصد ادامه داشت. فرآورده های نفتی، کک و سوخت 
هس��ته ای نیز ش��اهد رشد یکدست قیمت س��هم ها در این گروه بودند.
از جمل��ه نمادهای تأثیرگذار روی ش��اخص در ای��ن گروه پاالیش نفت 
اصفهان بود که حدود ۵ درصد رش��د قیمت را تجربه کرد و شاهد صف 

خریدی با حجم نزدیک به پنج میلیون سهم بود. 
ام��ا خودرویی ه��ا در حرکتی خالف جریان بازار یکدس��ت قرمزپوش 
ش��دند و روند کاهشی قیمت را تجربه کردند، به طوری که ایران خودرو 
بعد از مخابرات ایران بیش��ترین تأثیر منفی را روی نماگر اصلی بورس 

داشت. 
حجم معامالت بورس تهران روز دوش��نبه به رقم 9۵7 میلیارد تومان 
رس��ید و حجم معامالت عدد 3.1 میلیارد سهم و اوراق مالی را رد کرد. 
این حجم از معامله در تاریخ بورس کم سابقه است. آیفکس نیز ۲9.۵۴ 
واحد رش��د کرد و به رقم 1117 واحدی رس��ید. ارزش فرابورس ایران 
نیز رقم 36۴ میلیارد تومان را پش��ت س��ر گذاشت و شاهد معامله 1.۲ 

میلیون سهم و اوراق مالی بود. 

پرش شاخص بورس به قله 115 هزار واحدی

رکوردشکنی های بورس ادامه دارد
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قابل توجه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری 
مشترک اندیشه فردا

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1397/۰۲/19 و تاییدیه سازمان 
بورس و اوراق بهادار، مف��اد بند 1۰-3 امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های 
قاب��ل پرداخت از محل دارایی های صندوق تغییر یافت. همچنین مفاد ماده 
۲-۴ امیدنامه مبنی بر نرخ بازده پیش بینی س��ود سالیانه صندوق از 16 به 
1٨ درصد سالیانه افزایش یافت. برای آگاهی از جزئیات بیشتر به وب سایت 

www.andishefardafund.com مراجعه فرمایید.

سه شنبه
5 تیر 1397

شماره 1096



آیا سود ممنوعیت ورود کاالهای خارجی به 
تولیدکنندگان داخلی می رسد؟

عضو هیأت مدیره س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران با ابراز خرس��ندی از ممنوعیت ورود 1۲۰۰ قلم کاال به کشور 
گف��ت: امیدواریم مزیت های این قانون روی تولید کش��ور کش��یده 
شود. به گزارش ایسنا، »غفار اسماعیلی« در نشست ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید اظهار کرد: با ارزیابی جمیع شرایط، وضعیت امروز 
آنچنان مطلوب نیست و اگر واحدهایی به چرخه  تولید برمی گردند 

مرهون مسئولیت پذیری مدیران است.
وی با بیان اینکه بار س��نگین یک تصمیم بین المللی در آن طرف 
دنیا مس��تقیما بر دوش مس��ئوالن و ملت اس��ت، ادامه داد: در این 
ش��رایط باید متحدتر از همیش��ه عمل کنیم و تولیدکننده، کارگر، 
کشاورز، مدیر، استاندار و وزیر همه باید دست به دست هم دهیم تا 
از این گردنه با سربلندی عبور کنیم و هر کس هم باید اهل گذشت 
باش��د. عض��و هیأت مدیره س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعت��ی ایران گفت: خوش��بختانه با تدبیر رهب��ری و تالش دولت 

امروز کمک های خوبی به طرح های تولیدی می شود.
اس��ماعیلی با قدردان��ی از همدلی موجود و پ��ای کار بودن همه 
مدیران اس��تان ایالم، تصریح کرد: خوش��بختانه این جلسات همه 
ح��ول محور تولید کننده می گردند و بیش��ترین تالش خود را برای 
حل مش��کل آنان به کار می برند. وی با ابراز خرسندی از ممنوعیت 
ورود 1۲۰۰ قل��م کاال تصریح ک��رد: مزیت های این قانون باید روی 

تولید کشور کشیده شود.
عضو هیأت مدیره س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ای��ران تاکید کرد: هرچند این میزان اعتبار برای س��ال 1397 قابل 
مالحظه نیس��ت اما جای پای خوبی در بودجه باز ش��ده و عالوه بر 
این س��همی از مالیات ب��ر ارزش افزوده برده ای��م و در واقع ردیفی 

اعتباری برای شهرک ها در بودجه سنوات باز شده است.
وی گف��ت: در اس��تان ای��الم س��ال گذش��ته 1۰ میلی��ارد برای 
ش��هرک های صنعتی مصوب و در مجموع ۵میلیارد کمک ش��د که 
امیدواریم امسال هم سال خوبی شود و به همان میزان نیز از مرکز 
اختصاص پیدا کند. مرتضی دارایی، مدیرعامل ش��رکت شهرک های 
صنعتی اس��تان ایالم نیز ب��ا قدردانی از حمایت ه��ای دولت گفت: 
آخری��ن بار حدود ۲ میلیارد تومان به ش��هرک های اس��تان کمک 
شده اس��ت. وی به افزایش مجوز برای راه اندازی واحدهای تولیدی 
اش��اره کرد و گفت: این ش��رایط موجب رونق و بهبود فضای کسب 

و کار خواهد شد.

 افزایش 2 برابری زعفران
با تکیه  بر یافته های پژوهشی

عضو هیات  علمی پژوهشکده صنایع غذایی خراسان رضوی گفت: 
متاسفانه کشورهای عربستان، هند و چین تعرفه ۲۵ تا 3۰درصدی 
روی زعفران ما بسته اند، در حالی  که افغانستان که چهارمین کشور 
تولیدکننده و سومین کش��ور صادرکننده زعفران است، این تعرفه 
را ن��دارد، لذا ما باید محصول باکیفیت و ارزان تری نس��بت به رقبا 
داشته باشیم تا بازار دنیا را از دست ندهیم. دکتر عبداهلل مالفیالبی 
در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر ٨۰درصد 
زارع��ان در مرداد و ش��هریور کش��ت و کار می کنن��د، عنوان کرد: 
بهترین زمان کاش��ت زعفران براساس یافته های پژوهشی نیمه  اول 
خردادماه است. وی ادامه داد: در حال حاضر متوسط عملکرد در هر 
هکتار 3.٨ کیلو است در حالی که در این روش ما می توانیم حداقل 

محصول را دو برابر کنیم.
عضو هیات علمی پژوهشکده صنایع غذایی خراسان رضوی ادامه 
داد: ب��ا توجه به اینکه این محصول به عنوان داروی ضد س��رطان 
مطرح اس��ت، بایستی از خام فروش��ی پرهیز کنیم و روی فرآوری 
آن کار کنیم. در حال حاضر در س��ایر کش��ورها از آن در ساخت 
کرم ض��د آفتاب، پماد ضد خارش لثه، قرص های ش��ادی بخش و 
رنگ برای صنایع نوشابه س��ازی اس��تفاده می شود. در این صورت 
می توانیم ارزش افزوده  بیش��تری کس��ب کنی��م. مالفیالبی اضافه 
کرد: البته در حال حاضر زعفران در ایران نیز در صنایع به  عنوان 
پ��ودر کیک زعفرانی، پودر س��وخاری زعفرانی، پودر پروبیوتیک و 
قرص زعفران اس��تفاده می ش��ود که البته این درصد خیلی کمی 
اس��ت و بای��د در جهت تبدیل به محصوالت دیگ��ر برای صادرات 

روی آن کار کرد.
وی ادام��ه داد: همچنین در این زمینه می ت��وان کارخانجات در 
قط��ب تولید این محصول را تش��ویق به س��رمایه گذاری در جهت 
فرآوری آن کرد تا از حالت ادویه خارج و به عنوان دارو مطرح شود.
عضو هی��ات علمی پژوهش��کده صنایع غذایی خراس��ان رضوی 
عنوان کرد: در حال حاضر تیم هایی در خارج از کشور روی خاصیت 
ضدسرطانی زعفران مشغول آزمایش��ات مختلف هستند. در داخل 
کش��ور نیز در دانشکده های پزشکی و داروس��ازی این امر در حال 
انجام اس��ت تا این محصول بتواند به عنوان داروی هزاره  سوم مطرح 

باشد.
مالفیالبی تاکید کرد: در حال حاضر کشور اسپانیا با اینکه ساالنه 
حدود یک تن تولید دارد، اما با خرید زعفران ما و بسته بندی آن به 

نام خود، آن را با نام جهانی به اتحادیه اروپا عرضه می کند.
وی یکی دیگر از مزیت های زعفران را زمان برداشت این محصول 
دانس��ت و ادامه داد: ما به زارعان پیش��نهاد می کنیم پیاز را از جای 
مطمئن خریداری کنند آن را ضد عفونی کنند و با تراکم باال بکارند 
و اضافه بر آن به دلیل ارگانیک بودن این محصول در زمان استفاده 
از کود دامی احتیاط الزم را بکنند چراکه اگر محصول آلوده ش��ود 

قابل تمیز کردن، شست وشو و ضدعفونی نیست.
عضو هیات علمی پژوهش��کده صنایع غذایی خراس��ان رضوی  با 
تاکید بر اینکه زارعان باید از یافته های پژوهش��ی که در س��ه دهه 
اخیر توس��ط محققان به دس��ت آمده است، اس��تفاده الزم را انجام 
دهن��د، اف��زود: اگر این موارد رعایت ش��ود ما مطمئن هس��تیم به 
 جای نگهداری مزارع به مدت هش��ت س��ال و تولی��د به طور نمونه

۴۰ کیل��و زعف��ران، این کار در مدت چهار س��ال ب��ا همان میزان 
محصول انجام خواهد شد و این اقتصادی ترین محصولی است که با 
توجه به خشکسالی ارزش افزوده آب را باال می برد و به ازای هر یک 

متر مکعب آب یک گرم محصول برداشت می شود.

اخبـــار

معاون س��ازمان توس��عه تجارت ایران اعالم کرد: ب��رای واردات کاالهای 
اساس��ی و اس��تراتژیک دالر 3٨۰۰تومانی اختصاص می یابد و به کاالهای 
وارداتی نظیر مواد اولیه و ماشین آالت نیز دالر ۴۲۰۰تومانی تعلق می گیرد، 
اما برای واردات دیگر کاالها که در اولویت سوم قرار دارند دالر با نرخ توافقی 

اختصاص می یابد که به زودی فهرست این کاالها اعالم می شود.
در پی تصمیم گی��ری دولت برای اعالم فهرس��تی از کاالهای وارداتی و 
اولویت بن��دی آن برای تخصیص ارز مورد نیازش��ان محمدرضا مودودی - 
معاون س��ازمان توسعه تجارت ایران - در پاسخ به این سوال که کدام یک 
از این بخش ها مشمول دالر ۴۲۰۰تومانی می شوند؟ به ایسنا، گفت: برخی 
از کاالهای اساس��ی و استراتژیک مشمول اولویت یک و دالر 3٨۰۰تومانی 
می ش��وند و ارز آن نی��ز از مح��ل درآمده��ای حاصل از ص��ادرات نفت و 
فرآورده های نفتی تامین می شود، اما موارد دیگر نظیر مواد اولیه، تجهیزات، 
ماشین آالت و اقالمی از این دست که مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی 

است، دالر ۴۲۰۰تومانی به آنها تعلق می گیرد.
وی افزود: برای آن دسته از کاالهایی که مشمول ارز با نرخی توافقی 
هس��تند نیز تصمیم گیری ها در حال بررسی برای ابالغ است و به زودی 
اعالم خواهد شد. این دسته از کاالها از محصوالت صادراتی، ارز با توافق 
صادرکنندگان دریافت می کنند که لزوما نیازی به بازگشت ارز حاصل از 
صادرات کاالی شان از طریق سامانه نیما نیست. در واقع صادرکنندگان 
آن کاالها اظهارنامه ه��ای صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان قرار 
می دهن��د، اما برای نرخ مورد تواف��ق بین آنها هنوز تصمیم گیری نهایی 

صورت نگرفته که در این زمینه بررسی ها همچنان ادامه دارد و به زودی 
لیست آنها اعالم می شود.

مودودی درباره اینکه برخی از بازرگانان نس��بت به چند دسته شدن 
کاالها و در واقع چندنرخی شدن ارز در بازار انتقاد دارند و آن را مسبب 
بی انضباطی در بازار ارز می دانند، گفت: کاالهایی که مش��مول نرخ دالر 
توافقی می شوند معموال جزو آن دسته از محصوالت و کاالهایی هستند 
که چندان حساس��یت و تقاضای��ی در بازار ندارن��د و معموال جزو مواد 
مصرفی به شمار می روند نه کاالهای اساسی و مورد نیاز تولید، بنابراین 
اگر بازار و جامعه کش��ش و توان خرید آن را داش��ته باشد، نرخ ارز نیز 
چن��دان اهمیتی در آن زمینه ندارد، چراکه در این زمینه قطعا کش��ش 
بازار تعیین کننده نرخ ارز توافقی خواهد بود و نحوه برخورد مردم با این 

بازار جدید بسیار تعیین کننده و اثرگذار است.
معاون سازمان توس��عه تجارت در پاسخ به اینکه آیا هجوم و افزایش 
اقبال مردم برای تقاضای ارز و ثبت س��فارش تهدید به شمار می رود یا 
خیر؟ گفت: همواره طی س��ال های گذش��ته میزان ثبت س��فارش برای 
واردات کاال بس��یار بیش��تر از واردات واقع��ی بوده اس��ت و در دو ماهه 
نخست امسال نیز نشان می دهد که هر قدر ثبت سفارش صورت گرفته 
باش��د، بیش��تر از 6.۵ میلیارد دالر واردات نداشته ایم که نسبت به سال 
گذش��ته حدود نیم درصد رش��د داشته است. در حالی که صادرات طی 
همین بازه زمانی بیش از ۲۲درصد رش��د داش��ته اس��ت. آنچه در این 
زمینه و درباره ثبت سفارش��ی که ش��دت گرفته، اهمیت دارد درست و 

ضروری بودن بخشی از آن است، چراکه در زمان و شرایطی که ترامپ و 
دولت آمریکا ایران را تحریم می کند، بس��یاری از کارخانه ها بیش از نیاز 
خودش��ان می خواهند واردات مواد اولیه و مورد نیازشان را انجام دهند 
تا اگر به بحرانی به نام تحریم برخورد کردند، با کمبود مواجه نش��وند، 

بنابراین می توان بخشی از این افزایش را این گونه تفسیر کرد.
وی ادام��ه داد: به بیان دیگر افزایش واردات برای ذخیره س��ازی مواد 
اولیه مورد نیاز تولید می تواند مثمر ثمر و مفید باش��د، چراکه ٨۵درصد 
واردات ترکیبی از مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای و س��رمایه ای اس��ت 
ک��ه اگر در همان اولویت دوم واردات و تخصیص ارز باش��ند که از دالر 
۴۲۰۰تومانی اس��تفاده کنند، رانتی تلقی نمی شود و ارز مورد نیاز را در 

اختیارشان قرار می دهیم.
معاون س��ازمان توس��عه تجارت اظهار کرد: مسئله دیگر این است که 
از آنجا که از س��ال گذشته نیز مدت زمان ثبت سفارش از دو بازه زمانی 
ش��ش ماهه ب��ه دو بازه زمانی س��ه ماهه کاهش پیدا کرده اس��ت، این 
فرصت طلبی را از کسانی که بخواهند براساس کشش بازار ثبت سفارش 
انج��ام دهند، می گیرن��د؛ چراکه آنها باید اگر واقعا ب��ه کاالیی که ثبت 
سفارش کرده اند، نیاز دارند آن را در بازه زمانی شش ماهه مشخص شده 
وارد کنند و اگر این کار را انجام ندهند، عمال ثبت سفارش آنها سوخته 
شده اس��ت و این ش��رایط وضعیت را به گونه ای تغییر می دهد تا واقعا 
آنهایی که به گونه ای نیازمند هس��تند، ثبت سفارش را انجام دهند و به 

این عرصه وارد شوند.

فهرست کاالهای وارداتی با دالر توافقی به زودی اعالم می شود

مدیرعامل تعاونی های کش��اورزی ایران گفت: س��ه پ��روژه کمک به 
ارتقای محصوالت کشاورزی از ماه مه ۲۰1٨ با حمایت منابع مالی اروپا 

در کشورمان عملیاتی می شود.
به گزارش تس��نیم به نق��ل از روابط عمومی تعاونی های کش��اورزی 
ای��ران، جواد کالهان، مدیرعامل این تعاونی روز گذش��ته اظهار کرد: به 
دنبال تفاهم نامه ای هستیم که اواخر سال میالدی گذشته با حضور فیل 
هوگان کمیسیونر کش��اورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا و حجتی 
وزیر جهاد کش��اورزی در محل وزارت جهاد کش��اورزی ایران، فیمابین 
ش��رکت بازرگانی تعاونی های کش��اورزی ایران )بتکا( و فدراسیون ملی 

تولیدکنندگان بذر ذرت و سورگوم فرانسه)FNPSMS( منعقد شد.
مل��ی  »فدراس��یون  الزم  زمینه س��ازی های  از  پ��س  اف��زود:  وی 
تولیدکنندگان بذر ذرت و س��ورگوم فرانسه«)FNPSMS( و»سازمان 
توس��عه جهانی س��ورگوم« )SORGHUM ID(پروژه های جدیدی 
ب��ه منظور ارتقای کمی و کیفی ذرت، س��ورگوم و هیبریدهای ژنتیکی 
اروپایی با نظارت معاونت وزارت جهاد کش��اورزی ایران از ماه مه ۲۰1٨ 

میالدی عملیاتی شد.
 کالهان با اعالم اینکه پس از دو سال پیگیری های طرفین، پروژه های 
مذکور س��ه س��اله با حمایت مناب��ع مالی اتحادیه اروپ��ا برای کمک به 
ارتقای محصوالت کش��اورزی اجرایی شده اند، یادآوری کرد: پروژه های 
ارائه ش��ده این دو س��ازمان به کمیسیون اروپا، طی دو سال متوالی با به 

دست آوردن تأمین مالی کمیسیون، مورد تقدیر نیز قرار گرفته اند.
»فدراس��یون مل��ی تولیدکنن��دگان بذر ذرت و س��ورگوم فرانس��ه« 
 SORGHUM( »و »س��ازمان توسعه جهانی سورگوم )FNPSMS(
ID( در س��ال ۲۰17 می��الدی نیز از حمایت کمیس��یون اتحادیه اروپا 
برای پیشبرد سورگوم و هیبریدهای ژنتیکی اروپایی در پنج کشور عضو 

اتحادیه اروپا و دو کشور غیرعضو اتحادیه اروپا برخوردار شدند.
ش��ایان ذکر است که این نتایج مثبت منجر به تنظیم اسناد جدیدی 
با هدف توس��عه س��ورگوم و ذرت و هیبریدهای ژنتیکی اروپایی ش��ده 
است. نخس��تین قدم موفقیت آمیز، تأیید س��ه پروژه ارائه شده در اواخر 
س��ال ۲۰17 میالدی در بروکس��ل بلژیک اس��ت که در این میان یکی 
از مهم ترین پروژه ها »توس��عه کش��ت ذرت و س��ورگوم و ژنتیک آن در 
ایران« اس��ت.   مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی های کشاورزی ایران 
)بتکا( با اشاره به جزییات توافقات انجام شده خاطرنشان کرد: پروژه های 

فوق الذکر شامل:
1 -توس��عه کشت س��ورگوم و ارتقای ژنتیکی آن در ایران و ترکیه و 

ذرت )دانه ای و علوفه ای( و ژنتیک آن در ایران
۲ -توس��عه کش��ت ذرت علوفه ای و ارتقای ژنتیکی آن در روس��یه و 

قزاقستان
3 - توس��عه کش��ت س��ورگوم و ارتقای ژنتیکی آن در مجارس��تان و 
اتریش اس��ت که پروژه های مذکور در بازه زمانی سه ساله از مه ۲۰1٨ 

 )SORGHUM ID( و  )FNPSMS( تا آوری��ل ۲۰۲1 با نظ��ارت
اجرایی می شود.

  وی ای��ن پروژه ها را ترکیبی از دانش تکنیک��ی، اقتصاد و ارتباطات 
برش��مرد که از طریق مجموعه عملیاتی وس��یعی مانند مزارع آزمایشی 
ارقام، راهنماهای فنی و مقاالت روزنامه ها، نمایش��گاه های کشاورزی و 
کنفرانس ها، وب سایت و فیلم های آموزشی ویدئویی، تورهای  رسانه ای، 
راهنمایی های تخصصی و برنامه های ترویجی انجام می شوند. انجام این 
اقدامات از طریق منابع انس��انی متعهد و با حمایت یک آژانس ارتباطی 

صورت می گیرد.
و  ذرت  ب��ذر  تولیدکنن��دگان  مل��ی  »فدراس��یون  بدی��ن  ترتی��ب 
جهان��ی  توس��عه  »س��ازمان  و   )FNPSMS( فرانس��ه«  س��ورگوم 
س��ورگوم«)SORGHUM ID(، با اطمینان از نقش توس��عه ذرت و 
س��ورگوم به تقویت بلندمدت این بخش ممتاز، متعهد به پیشبرد دانش 

فنی اروپایی در زمینه محصوالت کشاورزی می شوند.
همچنی��ن انتق��ال دانش فنی اروپای��ی در این زمینه ک��ه با حمایت 
اتحادیه اروپا صورت می گیرد منجر به رش��د، توسعه و افزایش بهره وری 
در بخش کش��اورزی کشورمان خواهد ش��د. ضمن آنکه دستاوردهایی 
نظی��ر کاهش وابس��تگی کش��ور ب��ه واردات ذرت دانه ای، رس��یدن به 
خودکفایی و س��ازگاری با ش��رایط کمبود آب در ایران را نیز به دنبال 

خواهد داشت.

یک کارشناس بخش صنعت با تاکید بر ضرورت ورود فناوری نوین و 
نوس��ازی صنایع ماشین ابزار ایران، وضع قوانین حمایتی از این صنایع را 
خواس��تار شد. به گزارش سرویس بازار ایسنا، آرتور هوسپیان کارشناس 
بخش صنعت با بیان اینکه صنایع ایران طی چهار دهه گذش��ته همواره 
در مع��رض تحری��م بوده اند، اظهارک��رد: این تحریم ها ک��م و بیش در 
دوره های مختلف وجود داش��ته و در برخی مقاطع مثل پیش از برجام، 
ش��دت تحریم به حدی بوده که حتی مکاتبات و ایمیل های صنعتگران 

ایرانی توسط طرف های خارجی بی جواب گذاشته می شد.
این کارش��ناس بخش صنعت این وضعیت را موجب دور شدن صنعت 
کش��ور از جریان به روزرس��انی و نوسازی دانس��ت و افزود: فرسودگی و 
کهنه ب��ودن فناوری ماش��ین آالت و تجهیزات صنایع کش��ور پیامد این 
وضعیت اس��ت که با افزایش هزینه تولی��د و کاهش کیفیت محصوالت 
صنعتی خسارت های سنگینی به تولید و صنعت ایران وارد کرده است.

وی با اش��اره به برگزاری سومین نمایش��گاه صنعت ماشین ابزار ایران 
موس��وم ب��ه amb iran2018 از پنجم تا هش��تم تیرماه امس��ال در 

مجموعه نمایش��گاهی شهر آفتاب با مشارکت ش��رکت های مطرحی از 
آلمان و س��ایر کشورهای اروپا و همچنین کشورهای جنوب شرق آسیا 
بیان کرد: بعد از برجام انجمن ماش��ین ابزار آلمان به همکاری در جهت 
نوس��ازی تجهیزات صنعت ماش��ین ابزار ایران اقدام کرد که ماحصل آن 

برگزاری دو دوره نمایشگاه در ایران بود.
هوس��پیان افزود: قراردادهای جوینت ونچر بین طرف های خارجی و 
صنعتگران ایرانی طی برگزاری این دو دوره نمایش��گاه بس��ته ش��د که 
گام های بزرگی برای به روزرسانی دانش و فناوری صنعت کشور به شمار 

می رود و امید داریم در سومین دوره نیز این روند ادامه یابد.
این کارش��ناس بخش صنعت ب��ا بیان اینکه در تاری��خ صنعت ایران 
تاکن��ون چنین حجم��ی از فناوری ه��ای نوین و های تک وارد کش��ور 
نشده اس��ت، تصریح کرد: آلمانی ها سابقه خوبی از خود در ایران به جا 
گذاشته اند و در انتقال تکنولوژی اخالق مدار هستند البته آنها هم منافع 
و ش��رایط خود را دارند و الزم است صنعتگران ما در قراردادهای شان با 

هوشمندی بر انتقال فناوری تاکید داشته باشند.

هوس��پیان با بیان اینکه صنعت ماش��ین ابزار داخل��ی از نبود قوانین 
حمایتی رنج می برد، افزود: چند ش��رکت تولیدکننده بزرگ ماشین ابزار 
در ایران فعالیت می کند که ظرفیت بسیار خوبی برای تولید و صادرات 
ماشین ابزار دارند، اما متاسفانه قوانین موجود در جهت حمایت از دالالن 
و واردکنندگان تجهیزات دس��ت دوم یا بی کیفیت چینی و کش��ورهای 
مشابه چین است. برای مثال تولیدکننده داخلی باید تولیدات خود را با 
ارز بازارسیاه 7هزار تومانی تولید کند، اما به واردکننده ای که تجهیزات 

بی کیفیت یا دست دوم وارد می کند ارز دولتی تعلق می گیرد.
وی  با بیان اینکه واردات تجهیزات دس��ت دوم صنعتی به دلیل نبود 
قوانین حمایت از صنایع داخلی به تجارت پررونق دالالن و واردکنندگان 
تبدیل شده است، بیان کرد: ورود این تجهیزات دست دوم به نفع تولید 
و صنعت کش��ور نیس��ت و فقط منافع افراد معدودی را تامین می کند، 
بنابراین الزم اس��ت دولت با وضع قوانین جدید و اصالح مقررات فعلی 
مس��یر را برای ورود فناوری نوین از کشورهای صاحب صنعت و مطرح 

که به شدت مورد نیاز صنایع داخلی است، حمایت کند.

حمایت مالی اتحادیه اروپا از کشاورزی ایران

نبود قوانین حمایتی از صنایع ماشین ابزار داخلی

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

کورس در الین خودرو
برخی کارشناس��ان ب��ازار خ��ودرو ممنوعی��ت واردات خودرو را 
سیاس��تی می دانند که بازار خودرو را مج��دداً ناپایدار خواهد کرد، 
ضم��ن اینکه ب��ا این اتفاق ح��دود 1۰ هزار نفر نی��ز کار خود را از 
دست خواهند داد. وضعیت افسارگسیخته امروز اقتصاد ایران ناشی 
از شوک هایی اس��ت که به گفته مسئوالن از سوی جنگ اقتصادی 
غرب به ویژه آمریکا آغاز ش��ده و البته بازار آش��فته امروز  از حضور 

عوامل متشنج کننده داخلی بی نصیب نمانده است. 
به گزارش پدال نیوز، آماری که در ۲1 فروردین ماه 1397 درباره 
واردات خودرو در س��ال 96 منتشر شد، نشان می دهد که در این 
سال تعداد 7۰ هزار و 7۵ دستگاه خودروی سواری به ارزش یک 
میلیارد و ٨3٨ میلیون و ٨۵1 هزار دالر به کشور وارد شده است 
که نس��بت به س��ال قبل از آن ٨ و 66 صدم درصد در تعداد و از 
حیث ارزش ٨ و ۴۴ صدم درصد کاهش را نشان می دهد. در سال 
9۵ تعداد 76 هزار و 71۵ دستگاه خودرو به ارزش ۲ میلیارد و ٨ 
میلیون و ۲٨7 هزار دالر وارد کشور شده بود، بخش خودروسازی 
کشور با بخش هایی از اقتصاد که دارای اشتغال باال هستند بیشتر 
از بخش هایی که دارای اش��تغال پایین اند، ارتباط دارد، به طوری 
که دو ضریب تأثیر اش��تغال و جبران خدمات همبس��تگی دارند. 
ممنوعی��ت واردات خودرو زمانی روی زبان ها افتاد که حدود پنج 
هزار خودروی وارداتی که در گمرک خاک می خورد با هک سایت 
وزارت صنع��ت مجوز ورود به کش��ور یافت و هیچ کس هم حرفی 
ن��زد، اما بعد از این اتفاق انگار برخی ها ب��ا دیدن به خطر افتادن 
منافع ش��ان به این فک��ر افتاده اند که واردات را به اش��تغال ربط 

دهند! 
 نگران از سرمایه گذاری 

آقای »فربد زاوه« کارشناس صنعت خودرو با بیان این که در حال 
حاضر مردم نگران س��رمایه گذاری و شغل خود هستند، گفت: »این 
ش��وک برای صنعت خودرو نیازی نب��ود، چراکه با وجود نرخ باالی 
ارز و ع��دم تخصیص آن، میزان واردات به اندازه کافی کاهش یافته 
بود.« او به افزایش هجوم س��رمایه به سمت خودرو های سی کی دی 
اشاره و اضافه کرد:  »با اجرای این سیاست روند کاهش قیمتی که 
در بازار به وجود آمده بود متوقف ش��ده و قیمت ها مجدداً به همان 
روال گذشته بازمی گردد، از طرفی گرانی خودرو های سی کی دی را 
نیز ش��اهد خواهیم بود. در این بین واردکنندگانی که توانس��تند با 
دالر دولت��ی و بدون انتقال ارز ثبت س��فارش انجام دهند، مجاز به 
واردات خودرو هس��تند که این چیزی جز رانت مس��تقیم نیست.« 
ای��ن کارش��ناس خودرو درب��اره تأثیر ممنوعی��ت واردات بر قیمت 
خودرو ه��ای داخل��ی ادامه داد: »این سیاس��ت در قیم��ت و تولید 
خودرو های پرتیراژ داخلی تأثیر چندانی نخواهد گذاش��ت.« زاوه با 
اش��اره به ممنوع ش��دن واردات خودرو گفته اس��ت:  »در پی این 
سیاس��ت بازار خودرو مجدداً ناپایدار شده و حدود 1۰ هزار نفر نیز 

بیکار می شوند.« 
 مشکالت تحمیلی و سود یک عده 

آقای نادر همدلی، کارشناس بازار خودرو هم درباره مشکالتی 
ک��ه با کاهش واردات خودرو به کش��ور و ح��وزه صنعت خودرو 
تحمیل می شود، گفت:  »افزایش واردات خودرو یا کاهش موانع 
واردات منج��ر به کاهش فرصت های ش��غلی در بخش خودرو به 
صورت مس��تقیم و بخش های دیگر را ب��ه همراه دارد. در بخش 
خودرو اگ��ر واردات 1۰۰ میلی��ون تومان افزای��ش یابد جبران 
خدم��ات یا همان اش��تغال به صورت ارزش��ی ٨ میلیون تومان 
کاه��ش می یابد.« وی اضافه می کند: »در ای��ن باره می توان دو 
س��ناریو را در پیش گرفت؛ س��ناریوی اول اینکه صنعت خودرو 
دارای مزیت نس��بی اس��ت در ای��ن حالت نباید نگ��ران واردات 
خودرو و تأثیر آن بر اش��تغال بود، اما س��ناریوی دوم این اس��ت 
که این صنعت دارای مزیت نس��بی در کش��ور نیس��ت و در این 
حال��ت قطعاً نگرانی وجود دارد.« این کارش��ناس بازار خودرو با 
اش��اره به راهکار کاهش این نگرانی، اضافه می کند: »این راهکار 
در راستای سیاس��ت های کلی نظام در بخش صنعت به ویژه لغو 
امتیازات خاص و انحصارات غیرضروری است. صنعتی که در یک 
کشور مزیت نسبی ندارد قطعاً باید کوچک و در نهایت از اقتصاد 
محو ش��ود، حال اگر دولت یا هر نهاد دیگری که متولی صنعت 
خودرو در کش��ور اس��ت در مقطعی از زمان به کاهش تعرفه ای 
واردات خودرو بپردازد، باید هزینه خروج از صنعت را نیز بپردازد 

که مهم ترین آن کاهش اشتغال است.« 
 
 

تکذیب ادغام شریک وفادار صنعت خودروی 
ایران با دو شرکت معروف دیگر

مدیرعام��ل رنو فرانس��ه با رد ش��ایعات خرید س��هام نیس��ان و 
میتسوبیشی از عدم ادغام این سه شرکت خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کارلوس گوسن که در مجمع 
س��االنه به سهامداران شرکت فرانس��وی رنو اعالم کرده بود به رغم 
اعم��ال مجدد تحریم های آمری��کا، همچنان در ایران حضور خواهد 
داشت، ادغام با دو ش��رکت نیسان و میتسوبیشی را منتفی دانست 
و گفت هر س��ه ش��ریک در عین حفظ اس��تقالل، برای گس��ترش 

همکاری ها تالش می کنند و هیچ ادغامی صورت نخواهد گرفت. 
وی ادامه داد: شایعات خرید سهام نیسان و میتسوبیشی از سوی 

رنو راه به جایی نخواهد برد. 
بناب��ر این گزارش، رویترز ماه مارس گزارش داد رنو و نیس��ان در 
پی گسترش همکاری ها هستند به طوری که دولت فرانسه به اعمال 
نف��وذ ب��ر رنو پایان داده و رن��و هم از تأثیرگذاری بر سیاس��ت های 
نیس��ان چشم پوش��ی می کن��د. همکاری این س��ه خودروس��از در 
فعالیت های تحقیق  و  توس��عه، تأمین و تولید نزدیک به ۲۰ س��ال 
ادام��ه داش��ته و رنو، نیس��ان و میتسوبیش��ی را ب��ه پرفروش ترین 

تولیدکننده خودروهای سواری تبدیل کرده است. 
مدیرعامل رنو گفته بود به رغم اعمال مجدد تحریم های آمریکا در 
مردادم��اه و با وجود اجبار احتمال��ی در کاهش تولید، همچنان در 

ایران حضور خواهد داشت. 
وی با اشاره به ادامه شراکت و حفظ قرارداد 7٨۰ میلیون دالری 
ب��ا ایدرو، هدف از این تصمیم را حفظ برتری نس��بت به دیگر رقبا 

هنگام بازگشایی مجدد بازار دانسته است. 

در پی تصمیم س��تاد اقتصاد مقاومتی مبنی ب��ر ممنوعیت واردات 
1339 قلم کاال به کشور از جمله خودرو، بسیاری از کارشناسان بنا بر 
تجربه های گذشته تأکید دارند که این تصمیم دولت نمی تواند شرایط 
اقتص��اد کش��ور را در وضعیت مناس��ب تری قرار ده��د، چراکه ارزش 

واردات خودرو در مقایسه با واردات کل کشور رقم ناچیزی است. 
به گزارش خبر خودرو، در شرایطی تصمیمات یک شبه دولت بدون 
نظرخواه��ی از فعاالن اقتصادی از یک س��و موج��ی از انتقادات را به 
دنبال داشته و از سوی دیگر تنشی جدی به بازار خودروهای خارجی 
وارد کرده اس��ت که کارشناسان اقتصادی نیز تأکید دارند تصمیماتی 
از این جنس که در گذش��ته نیز مس��بوق به سابقه اس��ت، نتوانسته 

اهداف مسئوالن را تأمین کند. 
 دول��ت در حالی با عن��وان صرفه جویی ارزی خودرو را در لیس��ت 
کاالهای ممنوعه برای واردات قرار داده اس��ت که آخرین آمار منتشر 
ش��ده از س��وی اتاق بازرگانی تهران نش��ان می دهد از ابتدای س��ال 
13٨۴ تا پایان اردیبهش��ت س��ال 1397 بی��ش از 1۵میلیارد و ۲3۵ 
میلیون دالر ارز برای واردات 6٨۴ هزار دستگاه خودرو از کشور خارج 

 شده اس��ت. از سوی دیگر براس��اس آخرین آمارهای منتشر شده در
س��ال 96 تعداد 7۰ هزار و 7۵ دس��تگاه خودرو سواری به کشور وارد 
ش��ده است. بر این اساس در س��ال گذشته، ارزش کل واردات خودرو 
به میزان یک میلیارد و ٨37 میلیون دالر به کش��ور بوده اس��ت. حال 
آنکه ارزش واردات خودرو نس��بت به س��ال قبل از آن نیز ٨.6 درصد 

کاهش یافته است. 
 از طرف دیگر، بررسی آمارهای واردات سال گذشته نشان می دهد 
 ارزش واردات خودرو به کش��ور در مقایس��ه با واردات کل به کش��ور
3.۴ درصد اس��ت، چراکه بنا بر آمار س��ازمان توس��عه تجارت، ارزش 
واردات کل کشور طی سال گذشته ۵۴ میلیارد دالر بوده که تنها یک 
میلیارد و ٨37 میلیون دالر آن به واردات خودرو تعلق داشته است. 

 بنابرای��ن در ش��رایطی دولت یک��ی از اصلی تری��ن راه های کنترل 
تقاض��ای ارز را مدیری��ت و محدودیت واردات خ��ودرو و جلوگیری از 
تخصی��ص ارز ب��ه این بخش می  دان��د که این رقم تأثی��ر چندانی در 
صرفه جوی��ی منابع ارزی ندارد، چراکه دولت با اقدامات متناس��ب در 
حوزه  های دیگر از جمله در بحث قاچاق می تواند نسبت به صرفه جویی 

در منابع ارزی اقدام کند. 
 موضوع مهم دیگر آنک��ه تصمیم دولت چند پیامد جدی به همراه 
دارد؛ اولین پیامد مدنظر، تنش در بازار و صعودی ش��دن روند قیمت  
خودروهای خارجی است. این ممنوعیت اما پیامد مهمی نیز در بخش 
عرض��ه به همراه دارد، به طوری که با این تصمیم، بازار با خالء مواجه 
می ش��ود. هر چند واردات خودرو به کش��ور سهمی بین ۴ تا ۵ درصد 
در بازار خودروی کشور را به خود اختصاص می  دهد اما نبود عرضه در 
بازار موجب می ش��ود مشتریان این دست از خودروها با مشکل جدی 
مواجه ش��وند. از آنجا که ذائقه مش��تریان خودروهای خارجی مصرف 
خودروهای روز دنیاس��ت و خودرویی با این ویژگی  ها و مشخصات در 
کشور به تولید نمی رسد، بنابراین پاسخ به نیاز این دست از مشتریان 

با چالش جدی مواجه می شود. 
 در ش��رایطی که ابهامات و پرس��ش   های جدی پیرامون ممنوعیت 
جدید دولت برای واردات خودرو و سایر کاالهایی که غیرضرور نامیده 
می شود، وجود دارد، اما آنگونه که به نظر می رسد تالش فعاالن بخش 

 خصوصی آرام کردن فضا برای تغییر در این تصمیم است. 

واردات خودرو به باد رفت؟ 

خوش��بختانه ش��رکای چینی خودروس��ازان ایران، همگ��ی در زمره 
برترین و بزرگ ترین برندهای خودروس��از کش��ور پهناور چین به شمار 
می آیند، اما این مهم از زاویه ای دیگر به هیچ وجه به نفع بازار خودروی 
کش��ور نیست، چراکه اگر روزی نوبت به خداحافظی اجباری با چینی ها 
فرا برسد، بدون ش��ک برترین خودروسازان این کشور اولین شرکت هایی 

خواهند بود که ایران را ترک می کنند. 
به گزارش پدال نیوز، ، هنوز با وجود تش��دید شدن روزمره تحریم ها، 
ردپ��ای برخی خودروس��ازان اروپایی در ایران دیده می ش��ود و ش��اید 
بارقه های��ی از امید در این میان هنوز از بین نرفته باش��د، اما احتیاط و 
آمادگی ش��رط عقل است و به منظور عدم غافل گیری بهترین آمادگی، 
پیش بین��ی ش��رایط در آین��ده نزدیک و اخ��ذ بهتری��ن و منطقی ترین 

تصمیمات است. 
 درصورت تش��دید ش��دن تحریم ها و اوج گیری ترام��پ تا جایی که 
دولت چین را ملزم به عقب نش��ینی از بازار ایران کند، نتیجه آن خواهد 
 FAW، ،بود که برترین برندهای خودروس��از چینی نظی��ر گریت وال
BYD، جیل��ی و JAC که هم اکنون در بازار ایران فعال هس��تند بدون 
شک زرق و برق و عظمت بازار پررونق آمریکای شمالی را تنها به خاطر 
فروش س��االنه چندهزار دس��تگاهی در ایران نادیده نمی گیرند و فرار را 

بر قرار ترجیح می دهند. 
 حال س��ؤال آن اس��ت که در این صورت، خأل تعدد گزینه ها و سبد 
خالی ش��ده محص��والت خودرویی ایران را چه چی��زی پر خواهد کرد؟ 
خودروه��ای چینی ناش��ناخته و بی کیفیت یا تولی��دات داخلی صنعت 

خودروسازی کشور؟ 

 حس��ن کریمی س��نجری، کارش��ناس خودرو در این ب��اره می گوید: 
»صنعت خودروسازی کشور ما سیکل کامل خودروساز بودن را ندارد و 
در نتیجه نمی تواند به تنهایی روی پای خود بایستد و تمام سگمنت های 
ب��ازار را تأمی��ن کند. از این رو می توان گفت در چنین ش��رایطی دچار 

چالش های بسیاری خواهیم شد.« 
 او ادام��ه می ده��د:  »ما هن��وز در زمینه تولی��د و عرضه خودروهای 
داخلی که س��ال ها اس��ت بر پلتفرم های قدیمی تولید می شوند مشکل 
داری��م، چرا ک��ه در تحریم های پیش��ین برخی قطعات ای��ن خودروها 
را از کش��ور چی��ن وارد کردی��م. از این رو اگر این کش��ور هم به جرگه 
تحریم کنندگان کش��ور ای��ران بپیوندد نه تنها ب��ازار عرضه خودروهای 
چینی را از دس��ت می دهیم بلک��ه در تولید خودروه��ای داخلی نیز با 

مشکل مواجه خواهیم شد.« 
 این کارش��ناس در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر این ک��ه چرا پس از 
این همه س��ال سبد محصوالت خودرویی کش��ور به اندازه ای کوچک و 
محدود اس��ت که برای بقا وابس��ته به چینی ها باشد، می گوید: »صنعت 
خودروی ایران حلقه کامل خودروس��از بودن ش��امل تحقیق و توسعه، 
طراحی ماژول و پلتفرم تا قطعه س��ازی و خطوط مدرن مونتاژ را هرگز 

نداشت چرا که همه آنها نیاز به سرمایه نقدی باال و دانش فنی دارد.«
س��نجری ادامه می ده��د: »دلیل پیش��رفت چینی ه��ا در این زمینه 
داش��تن ش��ریک تجاری بزرگ و صاحبنام اس��ت که س��ه امتیاز اصلی 
ش��امل س��رمایه نقدی، دانش فن��ی و بازارهای مش��ترک منطقه ای و 
بین المللی را برای خودروس��ازان چینی به ارمغان آورد و استفاده مفید 
چینی ها از این فرصت های اس��تثنایی به پیشرفت امروزی آنها انجامید. 

صنعت خودروس��ازی ای��ران اما کمتر از این موهبت ه��ا بهره برد. حتی 
پ��س از برجام نیز فرص��ت آن را نیافت تا از جوینت ونچر و قراردادهای 

بین المللی منعقد شده بهره برداری کند.« 
 این کارشناس می افزاید: »۴۰ سال است خودروسازی کشور از دستیابی 
به دانش فنی و زیرساخت س��ازی قطعه س��ازی روز دنیا محروم بوده است. 
حال ممکن است این سؤال به وجود آید که چرا خودمان در راستای بهبود 
 اوضاع برنیامدیم. دو دلیل عمده در پیشرفت صنعت خودروسازی کشور در

۴۰ سال گذشته دخیل بوده است که دلیل اول شرایط سیاسی در جمهوری 
اس��المی است که اجازه چنین س��رمایه گذاری و مشارکت های خارجی را 
نمی دهد و دلیل دوم آن اس��ت که صنعت خودروسازی ایران هرگز از زیر 

یوغ مدیریت دولتی بیرون نیامد.« 
 او ادامه می دهد: »مدیریت دولتی با سهامداری دولتی متفاوت است 
و س��هامداری دولتی هی��چ ایرادی ندارد اما مدیری��ت دولتی به معنای 
دخالت های دولت در کس��ب وکارهای یک خودروس��از در کنار شرایط 
سیاس��ی نامناس��ب موجب عقب افتادگی صنعت خودروی ایران ش��د. 
مش��کالتی چون جنگ هشت س��اله فرآیند خصوصی سازی را به تأخیر 
انداخت اما پس از آن در پاره ای از زمان دولت ها احساس کردند که در 
ای��ن صنعت درآمد و قدرت وج��ود دارد و از این رو پس از آن دولت ها 
دیگر تمایلی به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش  خصوصی از خود 
نشان ندادند. امروزه نیز ساختار شرکت های خودروسازی از دیدگاه مالی 
و ساختاری به خصوص در کسب و کار های غیرمرتبط به اندازه ای بزرگ 
و پیچیده ش��ده اس��ت که انتقال آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی 

به مراتب سخت تر از یک یا دو دهه گذشته شده است.« 

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت افرادی از داخل کشور 
پیام های��ی به آمریکا می دهند تا رنو را تحریم کند و مافیای این صنعت 

به خواسته خود برسند. 
محمدرض��ا منصوری در گفت وگو ب��ا خبرگزاری خان��ه ملت، گفت: 
خودروسازان نتوانسته اند قطعه  سازان را به گونه ای رشد دهند تا بتوانند 
قطعه با ظرفیت صادراتی تولید کنند، قطعه س��ازان برای خودروس��ازان 
ب��ه گونه ای تولید کرده اند که اکنون علی رغ��م افزایش قیمت ارز توان 

صادرات محصوالت خود را ندارند. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 

در ب��ازار کنونی این امکان وجود دارد تا قطعه س��ازان و خودروس��ازان 
بیشترین سود ممکن را داشته باشند، گفت: در حال حاضر خودروسازان 
اقداماتی را انجام می دهند تا ش��رکت رنو به رغم میلی که دارد، در ایران 

فعالیت نکند. 
نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
اینکه کارخانه موجود در س��اوه به رنو تحویل داده نمی شود درحالی که 
قرارداد آن منعقد ش��ده اس��ت و طول دادن آن توسط داخلی ها صورت 
می گی��رد، ادامه داد: مدیرعامل س��ابق س��ایپا و هیأت مدیره به ش��دت 
مخالفت می کردند و تاکنون نیز این کارخانه تحویل داده نش��ده است، 

این اقدامان نش��ان می دهد که دست های پش��ت پرده اجازه نمی دهند 
خودروی خوب تولید و صادر کنیم. 

این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��المی در پای��ان با تأکید بر 
اینکه امیدواریم مس��ئوالن نظ��ام به موضوع وارد ش��وند، تصریح کرد: 
مس��ئوالن باید نس��بت به پول پرداختی و قرارداد منعقد ش��ده نظارت 
کنن��د زیرا در این حالت ط��رف ایرانی باید به تعه��د خود عمل کند و 
کارخان��ه را در اختی��ار رنو بگذارد. افرادی از داخل کش��ور پیام هایی به 
آمری��کا می دهند تا رنو را تحریم کند و مافیای این صنعت به خواس��ته 

خود برسند. 

سبد خودروسازان در غیاب چینی ها خالی می شود؟ 

مافیای صنعت خودرو به دنبال تحریم رنو توسط آمریکا هستند
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معاون فرهنگی و دانش��جویی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه های 
فرهنگی علوم پزش��کی از رصد وضعیت واقعی فرهنگی دانش��گاه ها و 
ت��الش برای ورود انجمن های علمی دانش��جویی به حوزه اس��تارتاپی 

خبر داد.
دکت��ر محمدرض��ا فراهانی اف��زود: ما در 
حوزه فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت 
یک کار پژوهش��ی را در س��ال های گذشته 
انجام می دادیم که درباره س��یمای زندگی 
دانشجویی بود. به همین منظور دو پژوهش 
امس��ال اجرایی می ش��ود ک��ه نتیجه آن به 
مدیران فرهنگ��ی کمک می کند تا وضعیت 
واقعی فرهنگی دانش��گاه های علوم پزشکی 

را مشاهده کنند.
به گزارش مهر، وی افزود: این پژوهش ها 
در دو بخش انجام می ش��ود. در شش ماهه 
اول س��ال 97 س��نجش س��رمایه فرهنگی 

دانش��جویان انجام می ش��ود و در ش��ش ماهه دوم س��ال نیز مطالعه 
»ارزش ها و نگرش های دانش��جویان« در دانش��گاه های علوم پزشکی 

انجام می شود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به برنامه های حوزه معاونت دانشجویی 
و فرهنگی وزارت بهداش��ت در حوزه قرآنی یادآور ش��د: در این زمینه 
به دنبال افزایش س��رانه آموزش های قرآنی در دانشگاه ها هستیم. این 
آموزش ه��ا برای دانش��جویان، کارکنان و 

اعضای هیات علمی ارائه می شود.
وی اف��زود: همچنی��ن در ح��وزه قرآنی 
مباح��ث جدیدی را ب��از خواهیم کرد که 
به مباحث سبک زندگی شایسته از منظر 
قرآن می پردازد. در این بخش برنامه هایی 

را به صورت پایلوت در صدد اجرا داریم.
فراهان��ی همچنین با اش��اره به آموزش 
دانشجو معلم گفت: دانشجویان عالقه مند 
به آموزش قرآن در دانشگاه ها نیز آموزش 

می بینند و کار خود را شروع می کنند.
همچنی��ن  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
پژوهش ه��ای قرآن��ی و س��المت وارد فاز 
جدیدی ش��ده اس��ت و کارها و مطالعات بنیادی در این حوزه تعریف 
کردیم. به طور مشخص در حوزه »علم و دین«، »طب و دین« و »طب 

و قرآن« کارهای پژوهشی انجام خواهد شد.

 مع��اون وزی��ر ورزش و جوانان از پرداخت تس��هیالت تا س��قف
1۰۰ میلیون تومان به جوانان کارآفرین در کشور خبر داد.

به گزارش مهر، محمدمهدی تندگویان روز دوش��نبه در نشس��ت 
مش��ترک با دبیران سازمان های مردم نهاد 
حوزه جوانان اس��تان آذربایجان شرقی با 
بیان اینک��ه در بحث شناس��ایی نخبگان 
اجتماعی تحصیالت و مدرک دانش��گاهی 
به هیچ عنوان مالک��ی برای وزارت ورزش 
و جوانان نیس��ت، اظهار داشت: متاسفانه 
مدرک گرایی در جامعه امروزی ما معضلی 
بزرگ به شمار می رود که با آن گریبانگیر 

هستیم.
معاون وزی��ر ورزش و جوان��ان با طرح 
ای��ن موضوع ک��ه بس��یاری از جوانان در 
ش��غل هایی که هیچ تناس��بی ب��ا مدرک 
تحصیل��ی آنان ن��دارد فعالی��ت می کنند، 

اف��زود: این موض��وع از آنجایی نش��أت می گیرد ک��ه یعنی مدرک 
تحصیلی تولیدشده بدون توجه به بازار کار بوده است.

وی، اش��تغال زایی و رف��ع معضل بی��کاری را از دیگر رویکردهای 

وزارت ورزش و جوانان برش��مرد، گفت: ما بیشتر به دنبال جوانانی 
هستیم که هم کارآفرین بوده و هم در جامعه پویا و فعال باشند، از 

نگاه ما این جوانان می توانند آینده روشنی داشته باشند.
تندگوی��ان از پرداخ��ت تس��هیالت تا 
س��قف 1۰۰میلی��ون تومان ب��ه جوانان 
کارآفری��ن در کش��ور خب��ر داد و بیان 
داش��ت: تس��هیالت کم به��ره ک��ه قرار 
اس��ت از طریق صندوق کارآفرینی امید 
پرداخت ش��ود س��قف پرداخت آن را تا 
1۰۰میلیون تومان مقرر کرده اند و صرفا 
این تسهیالت متعلق به جوانانی است که 

بتوانند در جامعه کارآفرین باشند.
مع��اون وزیر ورزش و جوان��ان با بیان 
اینک��ه س��ن جوانی در کش��ور به زودی 
تغیی��ر پی��دا می کن��د، گفت: براس��اس 
مصوبه س��تاد س��اماندهی ام��ور جوانان 
کش��ور س��ن جوانی به 1٨ تا 3۵ س��ال تغییر یافت��ه در حالی که 
نهایی ش��دن این مصوبه منوط به تصویب در ش��ورای عالی جوانان 

کشور است.

پرداخت تسهیالت 100میلیون تومانی کم بهره به جوانان کارآفرین در کشورانجمن های علمی استارتاپی می شوند

رفتار تکانشی رفتاری است که انسان در شرایط برانگیختگی لحظه ای انجام 
می دهد و ش��اید مدتی بعد پشیمان ش��ود. آیا این رفتار کمک می کند رهبر 
بهتری باش��ید؟  تصور کنید برای شرکت در جلسه ای آماده می شوید و قرار 
است در مورد محصول خود برای سرمایه گذاران صحبت کنید. سرمایه گذاران 
نح��وه صحب��ت ک��ردن ش��ما را قض��اوت ک��رده و مهارت های رهب��ری و 
چش��م اندازهای کارآفرینی تان را در این سخنرانی می سنجند. مطمئناً اولین 
سؤالی که در ذهن تان نقش می بندد این است که سرمایه گذاران چه انتظاری 
دارند و رهبری به کدام ش��یوه را ترجیح می دهن��د؟ آیا دنبال فرد محتاطی 
هستند که در مورد همه چیز مشورت می کند؟ یا فرد جسوری را می خواهند 
که از روی غریزه عمل می کند؟ دانیل کانمن، برنده جایزه نوبل و نویس��نده 
کت��اب »تفکر س��ریع و کند« معتقد اس��ت اگر می خواهید دیگران ش��ما را 
به عنوان یک رهبر انتخاب کنند باید ویژگی های گزینه دوم را داش��ته باشید.  
به عقیده کانمن، زمانی که از نردبان ترقی باال می روید، تصمیم گیری سریع و 
بدون تفکر یک نقطه ضعف به حس��اب می آید اما تا زمانی که به نقطه باالیی 
برس��ید همه قوانین به نوعی تغییر خواهند کرد. چرا رهبرانی که سریع فکر 
می کنند جذاب تر هستند؟ و اگر فردی برای تصمیم گرفتن به مشورت احتیاج 
داشته باشد آیا می تواند رهبر تأثیرگذاری باشد؟ در ادامه این مقاله  به بررسی 
دالیل موفقیت رهبرانی با طرز تفکر سریع می پردازیم و راه های رسیدن به این 

طرز تفکر را توضیح می دهیم. 
1- تسلط بیشتری روی موضوع دارند

تصور کنید فردی تیر خورده است و به اورژانس بیمارستان منتقل می شود. 
شدت جراحت زیاد است و امکان دارد فرد زنده نماند. مطمئناً در این موقعیت 
نمی توان به دکتری اعتماد کرد که کتاب آموزشی خود را باز کرده و بر اساس 
نوش��ته ها تصمیم می گیرد چه اقدامی انجام دهد. در این موقعیت به دکتری 
نیاز است که سریع تصمیم گیری کرده و به بهترین نحو ممکن و در سریع ترین 
زم��ان مهارت های خود را برای خ��ارج کردن گلوله به کار بگیرد.  اگر مهارت 
س��ریع فکر کردن را ندارید: اگر نمی توانید در شرایط بحرانی تصور کنید که 
مهارت های باالیی برای انجام کار دارید، باید مهارت های واقعی را در خودتان 
پرورش دهید. تجربه و مهارت به تفکر سریع و تالش و کوشش شما بستگی 
دارد. س��ؤال های احتمالی در مورد مسائل مالی، هزینه کسب وکار و هر چیز 
دیگری که فکر می کنید در جلس��ه با سرمایه گذار مطرح می شود را همه جا 
حتی در خواب تمرین کنید. این کار میزان آمادگی را باال برده و کمک می کند 

بدون فکر کردن به سؤال ها پاسخ دهید. 
2- کاریزماتیک به نظر می رسند

در سال ۲۰1۵ تحقیقی تحت عنوان »افرادی با طرز تفکر سریع، سنجیده تر 
صبحت می کنند« انجام ش��د و به این نتیجه رس��ید افرادی که س��ریع تر به 
سؤال ها پاسخ داده اند، بدون در نظر گرفتن IQ و دانش عمومی کاریزماتیک تر 
از افرادی هس��تند که به زمان بیش��تری برای پاس��خ دهی احتیاج داش��تند. 
تصمیم گیری س��ریع نش��ان دهنده این اس��ت که کاریزمای بیشتری دارید. 
کاریزما به معنای ویژگی های ممتاز و منحصربه فردی اس��ت که مورد پسند 

دیگران واقع می شود. 
اگر مهارت س��ریع فک��ر کردن را ندارید: س��ریع فکر ک��ردن تنها ویژگی 
نش��ان دهنده کاریزماتی��ک بودن یک فرد نیس��ت. جان آنتوناکیس، اس��تاد 
رفتارهای سازمانی دانشگاه لوزان، کاریزما را به سه بخش دسته بندی می کند. 
اگر شما این سه مورد را در سخنرانی خود لحاظ کنید، حتی کاریزماتیک تر از 

افرادی با طرز تفکر سریع به نظر خواهید رسید: 
قالب بن��دی: موضوعی که قصد دارید عنوان کنید را به ش��کل داس��تان و 

استعاره قالب بندی کنید. 
تأثیرگذاری: با اشاره به رویاهایی که دارید و ربط دادن آن به رویاها و اهداف 

دیگران، تأثیرگذار باشید. 
اس��تفاده از تاکتیک: با تغییر لحن صدا و ح��رکات بدن کاری کنید توجه 

مخاطب به صحبت های شما جلب شود. 
3- داناتر از دیگران به نظر می رسند

مردم دوس��ت دارند یک رهبر در زمینه هایی که معموالً خودشان شکست 
می خورند، موفق و پیروز باش��د. این یعنی مهارت و دانایی این افراد بیشتر از 
توانایی خودش��ان است. اغلب مهارت ها آموختنی هستند اما استعداد ویژگی 
اس��ت که فقط در افراد خاص وجود دارد. افرادی با طرز تفکر س��ریع کسانی 
 هس��تند که کارها را از طریق نوعی درک و ش��هود ذاتی مدیریت می کنند. 
اگر مهارت سریع فکر کردن را ندارید: درک ذاتی زمانی اتفاق می افتد که در 
مورد یک ایده حس انس��جامی داشته باشید که از طریق کلمات قابل وصف 
نباشد. رس��یدن به این درک با تکیه بر تجربیات گذشته و دانشی که به طور 
ناخودآگاه به مرور زمان کسب کرده اید میسر می شود. بنابراین هرقدر تجربه 
بیشتری کس��ب کنید، مهارت های بیشتری در درک شرایط خواهید داشت. 
تفکر کردن در ش��رایط آرام احساسی میزان درک انسان از شرایط را افزایش 
می دهد بنابراین تنظیم احساسات نیز در این زمینه به شما کمک خواهد کرد. 

4- زیر فشار، آرام به نظر می رسند
واکنش نش��ان دادن از روی استرس منجر به بروز یکی از سه مدل رفتاری 
جنگ، گریز یا توقف خواهد شد. معموالً از یک رهبر انتظار می رود شجاع بوده 
و به بهترین نحو تصمیم گیری کند. سریع فکر کردن نشان می دهد یک رهبر 

در شرایط سخت و تحت فشار جا نمی زند. 
اگر مهارت های س��ریع فکر کردن را ندارید: اگر نمی توانید س��رمایه گذارها 
را ب��ا کلمات تحت تأثیر ق��رار دهید، این کار را از طری��ق عمل انجام دهید. 
آرام و راح��ت بودن، محکم و یکنواخت صحبت کردن و آرام نفس کش��یدن 
نشان دهنده مدیریت روی خود و شرایط حاکم است حتی اگر این احساسات 

واقعاً از درون وجود نداشته باشد. 
5- قابل اعتماد هستند

س��رمایه گذاران می خواهند با طرز تفکر واقعی یک کارآفرین آشنا شوند نه 
طرز تفکری که به صورت نمایش��ی به آنها القاء می ش��ود. شخصی که سریع 
پاس��خ می دهد معموالً طرز تفکر واقعی خود را نش��ان می دهد. هرقدر زمان 
پاس��خ دهی کمتر باشد یعنی مغز پردازش کمتری روی جواب ها انجام داده و 

حرف هایی که زده می شود تفکرات واقعی شخص هستند. 
اگر مهارت س��ریع فکر کردن را ندارید: ارتباط چشمی، صداقت و باز بودن 
نسبت به موضوع های مختلف روش های دیگری برای جلب اعتماد طرف مقابل 
هس��تند.  اگرچه نقطه ضعف نش��ان دادن به هیچ عنوان توصیه نمی شود اما 
کمی آس��یب پذیری، میزان اعتماد طرف مقاب��ل را افزایش می دهد. پس در 
کنار صحبت از اهداف و موفقیت هایی که داشته اید کمی در مورد شکست ها 
یا نگرانی ها صحبت کنید. اغلب س��رمایه گذاران خودشان چنین شرایطی را 
تجربه کرده اند و با دیدن آس��یب پذیری ها اعتماد بیشتری به چشم اندازهای 

طرف مقابل خواهند داشت. 
م��دت زم��ان تصمیم گیری تأثی��ر مس��تقیمی روی دق��ت کار می گذارد 
زیرا مغز انس��ان پیش از هر تصمیم گیری، به جمع آوری ش��واهد می پردازد. 
برخی تصمیم ها مهم تر هس��تند و مطمئناً مغز به ش��واهد بیشتری احتیاج 
خواهد داش��ت. محدود کردن زمان جمع آوری مدارک، روی کیفیت و دقت 
تصمیم گیری تأثیر می گذارد. اختالف زیادی میان رهبران واقعی و افرادی که 
سعی می کنند رهبر پرقدرتی به نظر برسند وجود دارند. رهبران واقعی آستانه 
زمان برای جمع آوری مدارک را می دانند و درنتیجه دقت تصمیم گیری ش��ان 

هرگز بابت تأخیر آسیب نمی بیند. 
inc/zoomit :منبع

اگر پیگیـر اخبـار iOS 12 بوده اید، حتما با Screen Timeآشـنا 
هسـتید. این قابلیت که کمـک می کند زمان سپری شـده پای آیفون 
و آیپد و اپلیکیشـن ها را بسـنجید، قرار اسـت پاییز امسال با آپدیت 

سیستم عامل به دست کاربران برسد.
به گزارش دیجیاتو، اما از همین حاال هم می توان با دانلود نسخه بتای 
توسـعه دهندگان iOS 12 به این خصوصیت دسترسـی داشت. همین 
موضوع عده ای از کاربران مشـتاق را واداشته که Screen Time را با 
دانلود نسخه بتا شخصا مورد بررسی قرار بدهند و بازخوردهایی که تا 

امروز از این افراد به دست آمده بسیار جالب توجه بوده است.
 Screen بسیاری از کاربران اعتراف کرده اند که از دیدن آمار و ارقام
Time به شـدت شـوکه شـده اند. به عنوان مثال نویسـنده بیزینس 
اینسـایدر می گوید که مطابق آمار اپلیکیشـن، روزی به طور متوسط 
248بـار آیفون را بر می داشـته و بیش از پنج سـاعت مشـغول وقت 
گذراندن پای گوشی بوده و همین باعث شده که از شدت اعتیادش به 

موبایل شوکه شود.
بـا این وجود، او در ایـن موضوع تنها نبوده اسـت. حتی تیم کوک، 
مدیرعامـل اپل پس از کار بـا Screen Time اعالم کرده که از دیدن 
آمار و ارقام خودش جا خورده اسـت. کوک در مصاحبه با سـی ان ان 

گفته:
»مـن از آن ]Screen Time[ اسـتفاده می کـردم و تصور می کردم 
که در اسـتفاده از موبایل به خوبی خویشـتن دار هسـتم، اما اشـتباه 
می کردم. وقتی که اطالعات را دریافت کردم، فهمیدم بیشـتر از آنکه 

باید پای موبایل زمان می گذارم.«
کوک در ادامه صحبت هایش می گوید که از دیدن آمار تعداد دفعاتی 
که گوشـی را بر می داشـته و در دسـت می گرفته هم غافلگیر شده و 
تصـور نمی کرده که تعداد نوتیفیکیشـن های دریافتی اش اینقدر زیاد 
باشـند. با این وجود، مدیرعامل اپل اعتقاد دارد که Screen Time با 
ارائه این آمار به کاربران ضرری برای کسب و کار اپل به همراه نخواهد 

داشت.
کوک می گوید ما دوسـت داریم مردم از کار با دیوایس های ما راضی 
باشـند و با آن احسـاس قدرت کنند. با این وجـود هرگز نمی خواهیم 
کـه زمان زیادی را پای آنها بگذارند. بـرای همین چنین قابلیتی را در 

نسخه جدید آی او اس ارائه دادیم.
 

آشنایی بیشتر با ضعفی که کمک می کند رهبر بزرگی باشید

 قابلیت Screen Time آی او اس
حتی تیم کوک را هم شوکه کرده است

استاندار لرستان گفت تمامی کارفرمایانی که با حفظ اشتغال موجود، اقدام 
به جذب و به کارگیری نیروی جدید از کارجویان مراکز کاریابی کنند به مدت 
دو س��ال از پرداخت حق بیمه س��هم کارفرمایی معاف می شوند. سید موسی 
خادمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اهمیت ویژه مباحث 
اش��تغال و کارآفرین��ی و اهتمام ویژه دولت تدبی��ر و امید برای کاهش میزان 
بیکاری در جامعه، حل مش��کل اش��تغال در گرو حمایت از بخش خصوصی و 
کارفرمایان بوده و بدین منظور طرح های مختلفی در دولت مطرح و اجرا شده 
است. وی اظهار داشت: براس��اس دستورالعمل اجرایی طرح مشوق های بیمه 
کارفرمای��ی، کارفرمایانی که از طریق مراک��ز کاریابی نیروی کار جدید اضافه 

کنند از پرداخت بیمه سهم کارفرمایی به مدت دو سال معاف می شوند.

جذب نیرو از مراکز کاریابی موجب 
معافیت بیمه ای کارفرما می شود

دریچــه

سه شنبه
5 تیر 1397

شماره 1096
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قائم مقام وزیر علوم، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و حرکت دانشگاه ها 
به سمت دانشگاه های کارآفرین و حضور موثر در بطن جامعه را تعیین کننده 
دانس��ت. به گزارش مهر، عبدالرضا باقری روز دوشنبه در نشستی با مدیران 

و هیات امنای ممیزی دانش��گاه تبریز، با اشاره 
به اینکه دانش��گاه تبریز یکی از دانش��گاه های 
اثرگذار و برتر کش��ور ش��ناخته می شود، اظهار 
کرد: دانش��گاه تبری��ز از ویژگی ه��ای مختلف 
و ظرفیت ه��ای متع��ددی برخوردار اس��ت که 
می بایس��ت به س��مت دانش��گاهی کارآفرین، 
توس��عه همکاری ه��ای بین الملل��ی و ج��ذب 
دانش��جویانی از دیگر کش��ورها حرکت کند و 
زبانزد عام و خاص ش��ود. قائم مقام وزیر علوم، 
تحقیق��ات و فن��اوری، حل مش��کالت مردم و 
جامعه را از ش��اخص های دانش��گاه های سطح 
یک، برتر و تاثیرگذار کشور عنوان کرد و افزود: 
امروز آنچه که بیش��تر به چش��م می خورد این 

است که وجود وزارت بهداشت با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پزشکی 
بیش��تر برای مردم قابل لمس است، اما آنگونه که انتظار می رود هنوز نقش 
و جایگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حل مش��کالت مردم و جامعه 

به خوبی تبیین نش��ده است. وی ادامه داد: شاید در گذشته به دلیل تحقق 
مطالبات اجتماعی بر تعدد دانشگاه ها در کشور افزوده شده است، اما اکنون 
می طلبد دانش��گاه ها به سمت و سوی حضوری موثر و کیفیت گرایی حرکت 
کنن��د این انتظاری اس��ت که از دانش��گاه ها 
داریم. باق��ری، اجرای پروژه ه��ای تحقیقاتی 
مشترک با سایر دستگاه و سازمان ها به منظور 
حل مشکالت جامعه، تقویت ارتباط دانشگاه 
و صنع��ت و حرک��ت دانش��گاه ها به س��مت 
دانشگاه های کارآفرین و حضور موثر در بطن 
جامعه را تعیین کننده دانست، گفت: انتخاب 
مدی��ران متعه��د و کاردان و ماموریت محور 
کردن دانش��گاه ها از رویکردهای وزارت علوم 
است. قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
با تاکید بر اینکه تربیت نیروهای متخصص و 
متعهد در پیشرفت، توس��عه و آبادانی کشور 
نقش بس��زایی می تواند داش��ته باشد، یادآور 
ش��د: ماموریتی که می توان برای هر دانش��گاهی تعریف کرد این اس��ت که 
به لحاظ نیازهای منطق��ه خویش در حوزه های اقتصادی و صنعتی طرح و 

پروژه هایی را در حد توان خود اجرایی کنند.

اگر س��یر توسعه کسب وکارها را به س��ه مرحله »پیش  رشد«، »رشد« 
و »پس��ا رشد« تقسیم کنیم، در مرحله پیش رش��د، آگاه سازی، آموزش 
و توانمندس��ازی دانش��جویان در زمینه های مرتبط با کس��ب وکار انجام 

می ش��ود، در پایان این مرحله انتظار می رود 
دانش آموخت��گان ب��ا فض��ای کارآفرین��ی و 
راه اندازی کسب وکار آشنا شده و با هدف گذاری 
درس��ت به »هسته های فناوری« تبدیل  شده 
باش��ند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخب��گان، یکی از ارکان اصلی و ش��اید 
مهم ترین رکن اکوسیس��تم نوآوری، دانشگاه 
است، که بذر هسته های فناوری در آن به بار 
نشسته و به شکل کسب وکارهای دانش بنیان 
از آن خ��روج می ش��وند. در طول��ی که مرکز 
رشد میزبان واحدهای فناوری است، عالوه بر 
فضای فیزیکی و خدمات و خدمات پشتیبانی، 
آموزش های منظم، مشاوره و خدمات بازاریابی 

را در اختیار واحدهای فناوری قرار می دهد.
بر همین اس��اس، هس��ته های فناوری که قصد ورود به مرکز رش��د را 
دارند، ممکن است در مرکز کارآفرینی، شتاب دهنده یا برنامه تجاری سازی 

دانشگاه، برنامه های توانمندسازی را پست سر گذاشته و حتی پس از ثبت 
شرکت به مرکز رشد مراجعه کنند.

اما برخی هس��ته ها نیز بدون گذراندن این برنامه های توانمندس��ازی 
تقاض��ای ورود به مرکز رش��د را دارند، این 
گروه معموال فارغ التحصیالنی هس��تند، که 
از پایان تحصیالت دانشگاهی خود تصمیم 
ب��ه ایجاد یک کس��ب وکار گرفته اند، به باور 
مدی��ران مرک��ز رش��د بهتر اس��ت، مرحله 
پیش رشد در دوران دانشجویی و اکوسیستم 
نوآوری دانشگاه طی شود تا تیم ها با آمادگی 

بیشتری پا به مرحله رشد بگذارند.
یک��ی از مالحظ��ات مه��م مرکز رش��د، 
شناس��ایی تیم هایی است، که موقعیت آنها 
واقعا مستلزم ثبت رسمی یک شرکت است، 
لذا پس از مشاوره به افراد و تیم ها، برخی از 
آنها از ثبت ش��رکت منصرف شده و تا وقت 
نیاز و شرایط واقعی در قالب فرد یا تیم به کسب وکار خود ادامه می دهند، 
اما اگر یک هسته فناور پس از طی این مدت )حداکثر 9 ماه( به شرکت 

تبدیل نشود، مجبور به ترک مرکز خواهد شد.

دانشگاه کارآفرین مهم ترین رکن اکوسیستم نوآوریدانشگاه ها به سمت کارآفرینی حرکت کنند

خانه تکان��ی و نوس��ازی فق��ط مخصوص منازل مس��کونی نیس��ت. 
کارآفرین��ان و مدیران عامل نیز باید برای باقی ماندن در میدان رقابت 
و بازار به نوس��ازی و بازسازی اس��تراتژی کسب وکار خود توجه داشته 
باش��ند. پس به مانند صاحب��ان منازل که همواره ب��ه دنبال الگوها و 
طرح های جدید و خانه تکانی هستند، شما نیز باید جهت حفظ برتری 

و مزیت رقابتی به فکر نوسازی استراتژی کسب وکار خود باشید. 
البت��ه انجام ای��ن کار به هیچ عنوان س��اده نیس��ت. به روز رس��انی 
استراتژی کسب وکار نیازمند کمی آماده سازی است و همچنین درک 
این موضوع که هر نوس��ازی چه تأثیری بر کل س��ازمان ش��ما خواهد 

داشت نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار خواهد بود. 
در زمان توسعه طرح نوسازی حتماً به الگوهای صنعت توجه داشته 

باشید. 
نوس��ازی کس��ب وکار به معنای تغییر ظاهر چند دفتر انگشت شمار 
نیس��ت. شما باید خود را با توجه به نیاز و سلیقه مشتری تغییر دهید. 

پس اولی��ن قدم، یادگیری نح��وه تکامل نیاز 
مشتری است تا به این ترتیب در تعیین مسیر 
نوسازی و بازسازی خود دچار مشکل نشوید. 
ژورنال ه��ای تج��اری، مجله ها و جلس��ات 
هی��أت مدی��ره، همگی منابع مناس��بی برای 
آگاهی از وضعیت صنعت هس��تند. همچنین 
ش��ما می توانید با ش��رکت در کنفرانس ها یا 
گفت وگو با همکاران خود از کم و کاستی های 
س��ازمان مطلع شوید. به زبان ساده، شما باید 
پیش از عملی س��ازی تغیی��رات مدنظر خود 
از ه��ر فرصت��ی ب��رای درک الگوهای صنعت 

استفاده کنید. 
پس از کس��ب این اطالع��ات، کار اصلی با 

تعیین تغییرات و نحوه اعمال آنها آغاز خواهد شد. به این نکات حتماً 
توجه داشته باشید. 

1- پیش از شروع، به نمای کلی کار توجه کنید 
تغییر در یک چش��م به هم زدن رخ نخواهد داد. زمانی که دیواری در 
منزلی نابود می شود، باید به تأثیر این عمل بر سایر اتاق نیز توجه کرد. 
به طور مش��ابه، چنانچه ش��ما یک ایده عالی برای یکی از دپارتمان ها 
دارید، باید از تأثیر این ایده بر عملکرد س��ایر بخش ها نیز آگاه ش��وید. 
تضمی��ن تطابق ای��ن تغییرات ب��ا تکنولوژی های موجود در ش��رکت 

نکته ای بسیار حیاتی و مهم است. 
ایندرپ��ال س��ینگ )Inderpal Singh(، موس��س و مدیر اجرایی 
ن��رس ش��ور پارتن��رز )Northshore Partners(، ب��ر همخوان��ی 
 آی تی با اس��تراتژی کسب وکار به شدت تأکید دارد: »شما پس از آغاز 
عملی سازی طرح استراتژیک خود شروع به یادگیری و تطابق خواهید 
کرد و معموالً با انجام این تغییرات و پاالیش اس��تراتژی، سازمان های 
حمایت کننده ش��ما مانند آی تی یک فکر ثانویه خواهند بود و شیفت 
الزم را انج��ام نمی دهند.« درک این موضوع ک��ه تمام اجزای تجارت 
شما تحت تأثیر تصمیمات شما هستند، به شناسایی بهترین ایده های 

نوسازی کمک شایانی خواهد کرد. 
2- نوسازی جالب است، ولی تعمیرات و تنظیمات روتین را از 

یاد نبرید 
صاحب��ان خان��ه معم��والً با هیجان ب��ه پروژه های بع��دی خود فکر 
می کنند و در نتیجه تنظیم و تعمیر اش��کاالت و نقص های پروژه های 
قبل کاماًل فراموش می شود. رهبران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. 
در زمان انجام نوس��ازی های بهاری، حتماً با کمک تیم خود به بررسی 

و رفع نواقص و اشکاالت پروژه های قبلی نیز بپردازید. 
البت��ه، تم��ام تمرکز خود را بر روی مش��کالت گذش��ته قرار ندهید 
زی��را به این ترتیب آینده فراموش خواهد ش��د. به گفته اندی راس��ل 
)Andy Russell(، نویس��نده »درود ب��ر ن��گاه دارندگان« و اس��تاد 
تاریخ و عضو هیأت علمی دانش��گاه هنر و علوم در سازمان پلی تکنیک 
س��ونی )SUNY( در یوتیکا ش��هر نیویورک: »تعمی��ر و تنظیم نباید 
باعث نادیده گرفته ش��دن آینده ش��ود.« به نظر او تمرکز بر تعمیرات 
انعکاس دهنده »یک شیفت در ارزش ها و دوری از اشیای جدید پرزرق 
و برق« و حرکت به سمت منابع روزمره است که باعث بهبود عملکرد 

سازمان می شوند. 
در نهایت، باید میان توسعه ایده های جدید 
و حفظ عملکرد مناسب پروژه های قبل یک 
تعادل ایجاد کنید. درک فاکتورهای اساسی 
ش��رکت نه تنها باعث حفظ وضعیت مناسب 
ش��رکت می ش��ود، بلکه قابلی��ت فنی الزم 
جهت پیشرفت را نیز به دست خواهید آورد. 

3- با متخصصان مشورت کنید، ولی 
کار را به آنها واگذار نکنید 

درس��ت مانن��د صاحب��ان خان��ه ک��ه با 
معم��اران، طراح��ان داخل��ی و لوله کش��ان 
مشورت می کنند، شما نیز باید جهت کسب 
اطالعات الزم برای انجام نوسازی ها حتماً با 
یک متخصص مشورت کنید. شما می توانید 
پ��س از درک نقش تم��ام کارمندان، طرح های خ��ود را با کمک یک 

متخصص عملی سازید. 
مش��کل این اس��ت که اکثر مدیران عامل و سایر مس��ئوالن از این 
فلس��فه به درستی اس��تفاده نمی کنند. برای مثال، طبق یک مقاله در 
م��ورد تجزیه و تحلی��ل داده ها: »پیچیدگی روش ه��ا، افزایش اهمیت 
یادگیری ماشینی و مقیاس بزرگ مجموعه داده ها، رهبران و مسئوالن 

را به واگذاری امور و کار به افراد متخصص وسوسه می کند.« 
دخیل کردن متخصصان در روند نوآوری بس��یار مهم است ولی شما 
ب��ه عنوان یک رهبر تجاری باید کنترل اوضاع و تغییرات را همواره در 
دس��ت داشته باش��ید. شاید شما یک متخصص نباش��ید، ولی فعالیت 
مداوم و مشارکت در نوسازی های فنی شرکت باعث پیشرفت و برتری 

در رقابت خواهد شد. 
نوسازی کسب وکار به هیچ عنوان کار ساده ای نیست، ولی شما برای 
بقا در یک میدان به شدت رقابتی قطعاً به آن نیاز خواهید داشت. شما 
می توانید با کمک این نکات و نوس��ازی اس��تراتژی فعلی خود تا پایان 

سال به بهترین نتیجه ممکن دست پیدا کنید. 
entrepreneur :منبع

3 نکته برای بازسازی استراتژی کسب وکار 

یادداشـت

 روی��داد کارآفرینی با ایده های نوآورانه »نوآوردگاه مکمل های غذایی و گیاهی« 
با حمایت ستاد توس��عه فناوری های گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی 
برگزار می ش��ود. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، با تغییرات 
صورت گرفته در شرایط جامعه و در نتیجه تغییر سبک زندگی افراد، نیاز و تمایل 
به مصرف مکمل های غذایی به شدت افزایش  یافته است.  موسسه پژوهشی علوم و 
صنایع غذایی با مشارکت شرکت نوآوران فناوری های همگرای شناختی، زیستی، 
اطالعات و نانو )ش��زان( و همچنین با حمایت س��تاد توسعه فناوری های گیاهان 
دارویی و طب سنتی معاونت علمی به برگزاری رویداد نوآوردگاه به منظور راه اندازی 

کسب وکارهای نوپا در حوزه مکمل های غذایی و گیاهی اقدام کرده است.

رویداد کارآفرینی »نوآوردگاه مکمل های 
غذایی و گیاهی« برگزار می شود

مترجم: نیما جوادی



ش��ما می توانید یک ایده بدیع را در س��ر بپرورانید، یک سازمان را از 
صفر ایجاد کنید، به دقت طرح کس��ب وکار خ��ود را بریزید و یک گروه 
متشخص استخدام کنید و باز هم در مورد یک بخش به ظاهر جزئی به 

اشکال بر بخورید: انتخاب نامی برای کسب وکارتان. 
نام ش��رکت شما نباید به صورت اتفاقی انتخاب یا کم اهمیت انگاشته 
ش��ود. مصرف کنندگان بدون شک بر اس��اس نام برند شما فرضیاتی را 
خواهند داشت و اگر این نام نشان دهنده آن چیزی نباشد که به دنبالش 
هس��تید، پس خش��ت اول را کج نهاده اید. با اینکه قرار نیست همیشه 
همان ی��ک نام را اختیار کنید، اما باید نام��ی را انتخاب کنید که قصد 
حفظ آن را برای س��الیان سال داشته باش��ید. در اینجا چگونگی انجام 

این کار آمده است. 
یک نام تجاری چه مزیتی دارد؟ 

یک کتاب را نباید از روی جلد آن قضاوت کرد، درس��ت است؟ خب، 
ما در هر صورت این کار را انجام می دهیم. همین طور، مش��تریان تمایل 

دارند یک کسب وکار را بر اساس نام آن مورد قضاوت قرار دهند. 
فی��ل دیویس، رئی��س برندس��ازی تانگس��ِتن )Tungsten(، گفت:  
نام های تجاری از اهمیت برخوردارند؛ خیلی زیاد. با اینکه یک نام عالی 
می تواند موجب پیشرفت غیرمترقبه موفقیت آمیزی شود، بعد منفی آن 

می تواند به همین اندازه قابل توجه باشد.
بس��یاری از صاحبان ش��رکت ها، نام یک محصول یا خدمت خاص در 
حال عرضه خود را بر کس��ب وکار خ��ود می گذارند. با این حال این کار 
می تواند زمانی که ش��رکت ش��روع به ارائه چیزی نامرتب��ط با نام خود 
 )IHOP( می کند، باعث ایجاد مسائلی شود. مثال شرکت آی. اچ. او. پی
)که قبال به  دلیل پنکیک های خود ش��ناخته می ش��د ک��ه دیگر مانند 
گذشته خریدار زیادی ندارند(، به تازگی شروع به استفاده از نام آی. اچ. 
او. بی )IHOb( -  یا خانه بین المللی برگر - کرده تا بهتر بتواند تغییر 
برند خود را نشان دهد )هرچند این کار ممکن است تنها یک هنرنمایی 
بازاریابی باش��د. به دلیل موقعیت های اینچنینی اس��ت که بس��یاری از 

شرکت ها به مرور زمان نام خود را تغییر می دهند. 
ش��رکت ها همین طور پس از ادغام و واگذاری، به دنبال نام های جدید 
هس��تند. کس��ب و کارهایی که پس از ورود به بازارهای جدید، با رقبایی 
مواجه می ش��وند که نام تجاری مش��ابهی دارند، اغلب نام خود را عوض 
می کنند تا مش��کل وجود چن��د عالمت تجاری یکس��ان را حل کنند. 
دیگران ممکن اس��ت این تغییر نام را برای پش��ت س��ر گذاشتن وقایع 
منفی انجام دهند و البته هر ش��رکت جدی��د، حتما باید نام جدیدی را 

ارائه دهد. 

انتخاب یک نام تجاری 
داش��تن نام مناس��ب می تواند باع��ث صرفه  جویی در هزینه ها ش��ود، 
چراکه یک کسب وکار دیگر مجبور نیست هزینه زیادی را بابت تبلیغات 
و بازاریابی صرف کند تا پیام گیج کننده ای را که نام اشتباه القا می کند، 
تصریح کرده یا با دقت ش��رح دهد. همین طور ی��ک نام خوب می تواند 
تأمی��ن  کنن��ده را در موقعیت بهتری از رقبا قرار دهد، س��عی در ایجاد 

ارتباط با بازارهای نوظهور کند و اجازه ترقی بیشتر را بدهد. 
متخصص��ان نام گذاری می گویند: »نام گذاری مجدد بیش��تر در مورد 
س��اخت یک نام اس��ت تا انتخ��اب آن.« آماندا س��ودرلوند، مدیر تولید 
ش��رکت کالچ )Clutch( و مؤلف »گزارشی پیرامون نامگذاری« گفت: 
»س��اخت نام تجاری، با تعریف کس��ب و کارت��ان و برندها و اهداف آن 

آغاز می شود.«

ِجی جوریس��یچ، مدیرعامل و سرپرست خالق سازمان نامگذاری زین 
زین )Zinzin(  گفت: »متأس��فانه بیشتر کس��ب وکارها، نام های برند 
افتض��اح یا پیش پا افتاده ای را برای محصوالت و ش��رکت خود انتخاب 
می کنند.« نام های نامناس��ب، اغلب از متصدیان قبلی به ارث می رسند، 

اما جوریسیچ گفت که او مراحل ضعیف ایجاد نام را مقصر می داند. 
او گفت: »نامی که ش��ما می خواهید احتماال بیانگر آن خواهد بود که 
کس��ب وکار شما چگونه تجارت انجام می دهد، نه فقط اینکه چه چیزی 
را می فروش��ید. این به معنای اجتن��اب از نام های توصیفی تحت اللفظی 
محص��والت یا خدمات و نیز اش��اره به مکان های جغرافیایی اس��ت که 

می تواند بازار محصول شما را محدود کند.« 
دیویس گفت: »ش��رکت منحل ش��ده فروش رایانه کامپ یو. اس. ای 

)CompUSA(، ه��ر دو ای��ن اش��تباهات را مرتکب ش��د. درحالی که 
رقیب در حال رش��د او، ش��رکت بِس��ت بای )Best Buy(، از رویکرد 

نامشخص تری استفاده کرد که ثابت شده موفق تر است.« 
او درباره ش��رکت باقیمان��ده گفت: »آنها نام خ��ود را از یک خصلت 

جاودان گرفتند. پس انداز کردن پول هیچ وقت از مد نمی افتد.« 
اشتباه بیش��تر کسب وکارهایی که در اندیشه یک نام تجاری هستند، 
همان چیزی اس��ت که متخصصان نامگذاری، آن را خطای کبیره تلقی 
می کنند. یعنی به دنبال نامی می گردند که دوست دارند. انتخاب یک نام 
براس��اس تمایالت شخصی، یکی از خطاهای رایجی است که سودرلوند 
ذکر کرد. اشتباه دیگری که وی گفت فراوان مشاهده می کند، »انتخاب 
نامی اس��ت که )خوب به نظر می رس��د( یا )مناس��ب به نظر می رس��د( 
و س��پس از طریق دوس��تان یا خان��واده و بدون هیچ راه��کار واقعی یا 

پشتیبانی عملی، این نام ها را تأیید می کنند.«
همین طور کوش��ش نکنید که نام تجاری ش��ما همه چیز را در مورد 
کس��ب وکارتان بازگو کند. دیویس گفت: »این نام باید آغازگر گفت وگو 

باشد نه پایان دهنده آن.«
پس از آن، مس��ئله بده بستان مطرح است. لغات ابداعی که به عنوان 
نام تجاری به کار رفته اند، مثل اِکس��ون )Exxon(، خطر اشتباه گرفته 
ش��دن با دیگر نام ها را کاهش می دهند، اما قبل از آنکه معنی ش��ان در 
ذهن مش��تریان جا بیفتد، وقت و هزین��ه بازاریابی زیادی را می طلبند. 
همین طور، لغات تازه ابداع ش��ده ممکن است در زبان ها و فرهنگ های 

دیگر، معانی نامناسبی داشته باشند. 
لغات موجود که می توان در لغتنامه یافت، معانی مش��خصی دارند، اما 
همین طور احتمال دارد که رقبای سرشناس��ی هم در حال اس��تفاده از 
آنها باش��ند. یک نگرانی اصلی در مورد نامگذاری آن است که آیا عالئم 
تجاری و نام های دامنه موجود هستند یا نه و بسیاری از لغات رایج، قبال 

در این حوزه ها مورد استفاده قرار گرفته اند. 
یک مصالحه مفید ممکن است استفاده از لغت رایجی باشد که بدون 
وابس��تگی مس��تقیم به محصول یا پیش��نهادات فروش خود یا شرکتی 
دیگر، ویژگی کسب وکار را به خاطر آورد. نِست )Nest(، نام شرکتی که 
ترموستات خانگی قابل تنظیم می فروشد، نمونه ای از این رویکرد است. 
سودرلوند گفت که بیشتر نام های تجاری موفق، از نامگذاران حرفه ای 
و نه کمیته های موقتی افراد خودی در ش��رکت به دست می آید. هزینه 
استخدام یک س��ازمان برای ارائه یک نام تجاری، می تواند از چند هزار 
دالر تا چند صد هزار دالر باش��د. برای کمک به نامگذاران جهت درک 
کس��ب وکار، برنده��ا و بازارها، به مدیریت زمان نیاز اس��ت. برای عرضه 
نام تازه و شاید تغییر نوش��تار، عالمت ها و بسته بندی محصول، به پول 

بیشتری نیاز خواهد بود. 
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8 راهکار برای افزایش تأثیر تبلیغات

هدف تمامی برندها و کمپین های تبلیغاتی این است که تبلیغات 
آنها تأثیر کافی داش��ته باش��د، با این حال در بسیاری از موارد این 
موضوع اتفاق نیفتاده و به از دس��ت رفتن زمان و پول هزینه ش��ده 
منجر می شود. بدون شک این موضوع برای هر شرکتی یک شکست 
بزرگ محس��وب می ش��ود و به همین دلیل و در ادامه به بررس��ی 

هشت راهکار افزایش تأثیر تبلیغات خواهیم پرداخت. 
1- خالق تر باشید 

نتایج تحقیقات در زمینه تبلیغات بیانگر آن است که موارد خالق 
بیشترین موفقیت را به همراه داشته اند. به همین دلیل الزم است تا 
این موضوع به عنوان مهم ترین فاکتور مدنظر شما باشد. با این حال 
توجه داش��ته باشید که خالقیت ش��ما باید کامال با توجه به بودجه 
تعیین ش��ده باش��د تا جنبه اقتصادی به خود بگیرد و از تحمیل بار 
مالی بیش از حد جلوگیری شود. اگرچه موارد طنز معموال بهتر در 
خاط��ر افراد می مانند ب��ا این حال تأکید بیش از حد بر این موضوع 
می تواند وجهه ش��رکت را خدشه دار کند. به همین دلیل الزم است 
عالوه بر توجه به اقدامات موفق س��ایر برندها، از تیمی با س��ابقه و 

شایسته بهره بگیرید. 
2- به وعده های تبلیغاتی خود عمل کنید

بس��یاری از ش��رکت ها تنها حرف های امیدبخش می زنند و دیگر 
توجهی ب��ه اینکه حرف های آنها باید با تعهد همراه باش��د، ندارند. 
ای��ن موض��وع در درازمدت بی اعتمادی را نس��بت به برند ش��ما به 
همراه خواهد داش��ت. در این رابطه توجه داشته باشید که تبلیغات 
ش��ما باید در جهت تبدیل مخاطب به مشتری دائم باشد تا بتوانید 
آن را اقدام��ی موف��ق بدانید. ب��ه همین دلیل در ب��ازار حال حاضر 
با وجود رقبای بس��یار، از دس��ت دادن حتی یک مشتری می تواند 
به قدرتمندتر ش��دن آنها منجر ش��ود که بدون شک مطلوب هیچ 
ش��رکتی نخواهد بود. در همین راستا الزم است تا به هر آن چیزی 
که به مخاطب وعده می دهید عمل کنید. با این حال در این رابطه 
تنه��ا منتظر مراجعه افراد به نمایندگی های فروش خود نباش��ید و 

ضمن نمایش تبلیغ اقداماتی را در راستای آن صورت دهید. 
3- از افراد مشهور کمک بگیرید 

رایج ترین ش��کل این موضوع اس��تفاده از آنها به عنوان مدل های 
تبلیغاتی است. این دسته از افراد به علت شهرت و محبوبیتی که در 
میان افراد جامعه دارند، با بازخورد به مراتب بهتری همراه خواهند 
ب��ود. به همین دلیل اس��تفاده از آنها می تواند به بهتر دیده ش��ده 
ش��ما کمک کند. با این حال توصیه می شود همکاری شما بیش از 
صرفا یک عکس یا حضور در کلیپ تبلیغاتی باش��د تا افراد ش��ما را 
در زندگی فرد مذکور حس و با این اقدام به راحتی به ش��ما اعتماد 
کنند. درواقع افراد تمایل دارند مانند فردی که نسبت به آن توجه و 
تمایل دارند، رفتار کنند و این موضوع بدون شک مشتریان بسیاری 

را برای شما به همراه خواهد داشت. 
4- از اهمیت زمان غافل نشوید

این موضوع که تبلیغ ش��ما به چه میزان یا در چه زمان هایی در 
معرض نمایش قرار گیرد، از جمله مواردی است که کامال وابسته به 
نوع فعالیت شما خواهد بود. برای مثال در صورتی که جامعه هدف 
شما نوجوانان هستند، بهتر است این موضوع در ساعات اولیه صبح 
و ظهرها صورت گیرد تا شانس دیده شدن شما افزایش پیدا کند. 

5- تبلیغات تلویزیونی را اولویت اول خود بدانید 
اگرچه ب��ه عقیده برخی افراد امروزه با توج��ه به تنوع فوق العاده 
روش ه��ای تبلیغاتی و به خصوص ظهور و همگانی ش��دن اینترنت، 
دیگ��ر تلویزیون جایگاه مطلق خود را از دس��ت داده اس��ت، با این 
حال واقعیت این است که هنوز هم افراد زمان زیادی را به تماشای 
برنامه های تلویزیونی اختصاص می دهند و به همین دلیل الزم است 
اولویت اول تبلیغاتی ش��ما باشد. با این حال این موضوع به معنای 
عدم استفاده از سایر روش ها نیست و تنها به این موضوع اشاره دارد 

که این موضوع از مزیت های بیشتری برخوردار است. 
6- احساسات افراد را درگیر کنید 

افراد در تصمیم گیری های خود با دو مرجع عقل و احساس مواجه 
هستند. به هیمن دلیل الزم است احساسات آنها را نیز درگیر کنید 

تا بتوانید بیشترین تأثیر ممکن را در آنها ایجاد کنید.
7- پل های ارتباطی خود را متنوع سازید 

در واقع پش��تیبانی ش��ما نی��ز از جمله مواردی اس��ت که باعث 
می شود مخاطب بتواند برای تمامی پرسش های خود پاسخ مناسب 
بیابد. به همین دلیل الزم اس��ت تا راه های ارتباطی شما تنوع کافی 
داشته باش��د تا همگان بتوانند از روش مطلوب خود با شما ارتباط 

برقرار سازند. 
8- نقش آموزش را جدی بگیرید 

به رغم این موضوع که ش��ما باید تمامی کارمندان خود را تحت 
آموزش هایی در راس��تای عملکرد بهتر و هماهنگ قرار دهید، الزم 
اس��ت آموزش هایی را برای مخاطب نیز در نظر داشته باشید. برای 
مثال در صورتی که در زمینه فروش وس��ایل عکاسی فعالیت دارید، 
توصیه می ش��ود کالس هایی مرتبط با ای��ن حوزه به صورت رایگان 

برگزار کنید تا افراد بیشتری را بتوانید به خرید ترغیب کنید. 
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امروزه اکثر اس��تارتاپ ها ک��م و بیش از بازاریابی محتوایی اس��تفاده 
می کنند. زمانی که بودجه شما اندک است، بازاریابی محتوایی گزینه ای 
ارزان و در عین حال تأثیرگذار برای توس��عه کس��ب وکارتان به حساب 
می آی��د. ب��ه ع��الوه همانطور ک��ه دارِمش ش��اه، یکی از مؤس��س های 
Hubspot، اشاره می کند: »اگرچه هنوز هم امکان تأثیرگذاری بر دنیا 
از طریق ارائه پیام های جذاب وجود دارد، اما شیوه های بازاریابی سنتی 
بس��یار پرخرج هستند. در این میان راهکار بهتر خلق داستانی جذاب یا 
به اشتراک گذاری محتوایی به درد بخور است. در واقع راهکار جایگزین 

بهره گیری از قدرت بازاریابی محتوایی خواهد بود.« 
اگرچه بازاریابی محتوایی کم هزینه محسوب می شود، اما این امر لزوما 
به معنای سهولت کاربردش نیست. بی شک خلق محتوای جذاب بسیار 
دشوار است، به ویژه محتوای ویدئوی که در عین ارائه المان های جذاب 
بای��د داس��تانی در مورد برندمان نیز بیان کند. ب��ه این ترتیب انتظار از 

محتوای ویدئویی جذب مخاطب به برند مدنظرمان است. 
دش��واری بازاریابی محتوایی ش��اید برای رایان رینولدز چندان دشوار 
به نظر نرس��د. وی سال های زیادی را در راستای جمع آوری منابع مالی 
مناس��ب و حمایت اس��تودیوی س��ازنده از فیل��م DeadPool، که در 
س��ال ۲۰16 با بودجه ۵٨ میلیون دالر س��اخته شد، صرف کرد. چنین 
بودجه ای ب��رای یک فیلم قهرمان محور در عصر حاضر ریس��ک بزرگی 
محس��وب می ش��ود. این ریس��ک به طور عمده متوجه دشواری ساخت 
چنی��ن فیلم هایی با بودجه ای چنین اندک اس��ت. به عنوان مثال فیلم 
مشهور Avengers: Infinity Wars برای ساخت بودجه ای نزدیک 

به 3۰۰میلیون دالر در اختیار داشت. 
ب��ه مانن��د بودجه اصلی فیل��م، بخ��ش بازاریاب��ی DeadPool نیز 
از کمب��ود منابع مالی رن��ج می برد. به این ترتیب رینولدز س��راغ خلق 
داس��تانی رفت ک��ه در عین هزینه کم توجه اس��تودیو س��ازنده را نیز 
ب��ه خود جلب کند. جوک ه��ای درون گفت وگوی��ی، طنزهای عریان و 
طراحی لباس هوش��مندانه ایده های رایان برای خلق داس��تانی جذاب 
بودن��د. در حقیقت بازاریابی فیل��م DeadPool خالقیت را جایگزین 
هزینه های س��نگین بازاریابی کرد. در کمال تعجب برنامه رایان و فیلم 
DeadPool ب��ا موفقی��ت همراه ش��د. ای��ن فیلم در س��ال ۲۰16 در 
سراس��ر دنیا بی��ش از 7۵۰ میلیون دالر فروش داش��ت. به این ترتیب 
DeadPool  به پرفروش ترین فیلم تاریخ در دس��ته R )دس��ته بندی 

فیلم بزرگساالن( بدل شد. 
فیلم DeadPool ۲ به عنوان دنباله نس��خه موف��ق قبلی انتظارات 
زیادی را باید برآورده س��ازد. در این میان اگرچه س��ازندگان فیلم روی 
برخی اس��تراتژی های مش��هور بازاریابی حس��اب باز کرده اند، اما رایان 
رینولدز تم��ام تمرکزش را روی بازاریابی محتوایی ق��رار داد. به عنوان 
مثال، وی از تمام توان طنزپردازی ش��خصیت فیلم در ویدئوهای جالبی 
نظی��ر کلیپ هم��راه با دیوید بکام قرار داده اس��ت. این ویدئو که به نام 
»هم��راه با عذرخواهی هایی برای دیوید بکام« روانه بازار ش��د، بیش از 
17 میلی��ون بازدید در طول هفته نخس��ت کس��ب ک��رد. در مورد این 
کلیپ باید به یک نکته بس��یار مهم توجه داشت. در حقیقت این کلیپ 
هی��چ صحنه ای از فیلم جدی��د را رو نمی کند، بلکه فقط به گفت وگویی 
جذاب می��ان رایان و بکام می پردازد. بی تردی��د این یک کلیپ جذاب، 

هیجان انگیز و در عین حال مخاطب پسند به حساب می آید. 
ع��الوه بر همکاری با س��تاره ای مانند دیوید بکام، رینولدز به س��راغ 
برنامه مش��هور اس��تفان کولبرت نیز رفته است. این برنامه که به سبک 

نمایش گفت وگومحور پخش می ش��ود، یکی از نمایش های مش��هور در 
آمریکاس��ت. براین اساس هنگامی که استفان در حال صحبت پیرامون 
مهمان امش��ب برنام��ه اش بود، رینولدز با پیراهن مخصوص ش��خصیت 
DeadPool وارد می ش��ود. نکته جالب اینکه رینولدز اصال میهمان آن 
شب برنامه نبود. با چنین غافلگیری وی برای چند دقیقه همه حاضران 

و بیننده های برنامه را هیجان زده کرد. 
همچنی��ن رینولدز در یک کلیپ جالب با س��یلین دیون نیز همکاری 
کرد. در این موزیک ویدئو شخصیت DeadPool نقش اصلی را برعهده 
داش��ت. صحنه های موزیک ویدئو نیز ترکیب��ی از ایده اصلی خواننده و 
سکانس هایی از فیلم بود. بی تردید این ویدئو در مقایسه با سایر کارهای 
رینولدز برای جلب مخاطب تنها س��رگرمی س��اده ای محسوب می شود. 
با این حال همین طرح به ظاهر س��اده نی��ز حدود ۲۰میلیون مخاطب 

به خود جلب کرد. 
با بیان چند نمونه موفق از ش��یوه های بازاریاب��ی رایان رینولدز برای 
فیل��م DeadPool به نظر باید نکاتی را برای کمپین های آتی خود به 
خاطر بسپاریم. در ادامه مقاله به بررسی چند نکته مهم در مورد الگوی 

بازاریابی محتوایی این فیلم خواهیم پرداخت. 
1- شما حتما باید بازاریابی کنید

بسیاری از اس��تارتاپ ها از بازاریابی صرف نظر می کنند. در هر صورت 

آنها در پی تولید محصولی جذاب برای خرید هس��تند. در این میان هم 
بازاریاب��ی را در صورت تولید کاالیی باکیفی��ت امری غیرضروری تلقی 
می کنند. با این حال این دس��ته از ش��رکت ها به ی��ک نکته مهم توجه 
ندارند: بدون بازاریابی درست چه کسی از وجود محصول باکیفیت شما 
باخبر خواهد ش��د؟ بازاریابی به شیوه درست شما را در یافتن مخاطب 

عالقه مند به کسب وکارتان یاری می کند. 
براین اس��اس اگر برنامه ای برای سرمایه گذاری روی بازاریابی ندارید، 
توصیه من عدم سرمایه گذاری روی ایجاد کسب وکار به طور کلی است. 

2- بازاریابی باید معطوف به رفع یک نیاز باشد
هیچکس با چنین فکری صبح ها از خواب بیدار نمی شود: خدایا امروز 
می خواهم یک تبلیغ اس��پم مشاهده کنم. در حقیقت 9۵درصد مردم از 
اینکه تمرکز یا حواس شان پرت شود، بدشان می آید. ۵درصد بعدی نیز 

از پرت شدن حواس شان نفرت دارند. 
بهتری��ن ش��یوه بازاریابی مبتنی ب��ر تمرکز روی کاری اس��ت که به 
بهترین نحو انجام می دهیم: کمک به مشتری. به عبارتی دیگر، بهترین 
الگوی بازاریابی باید مبتنی بر ارائه محتوایی ارزشمند و کمک کننده به 

مش��تریان ثابت یا بالقوه باش��د. رمز موفقیت کمپین های موفق همین 
است. ارائه مطالبی که به درد مخاطب می خورد. 

در اینج��ا یک نکته را به یاد داش��ته باش��ید. محتوای ب��ه درد بخور 
لزوم��ا کاربرد عینی در زندگ��ی روزمره ندارد. به ای��ن ترتیب بازاریابی 
محتوای��ی مبتنی بر کمدی نیز جزئی از مطالب به درد بخور و کاربردی 
دس��ته بندی می ش��ود. در هر صورت همه ما در طول روز نیاز به اندکی 

خنده و شادی نیز داریم. 
3- اگر تا زمان آمادگی محصول تان برای بازاریابی صبر کنید، 

همه چیز را باخته اید
به طور ایده آل ش��ما باید نخس��تین خ��ط از کمپی��ن بازاریابی تان را 
ب��ه هنگام طراح��ی ایده اصلی محصول تان در ذه��ن پرورش دهید. در 
حقیقت هرچه زودتر اقدام ب��ه جذب مخاطب برای محصول مان کنیم، 

بازار هدف آمادگی پذیرایی بهتری از ما را خواهد داشت. 
در م��ورد فیلم DeadPool ۲ یک س��ال پیش از نمایش دس��ت به 
کار ش��د. یکی از نخستین کلیپ های تبلیغاتی این فیلم با حضور رایان 
رینول��دز در نقش ب��اب راس روی آنتن رفت. در این کلیپ جالب رایان 
با ایفای نقش نقاش مش��هور به ترس��یم برخی از صحنه های سری دوم 
فیلمش پرداخت. توصیه اصلی این بخش دقیقا همین اس��ت: س��رعت 

عمل باال در بازاریابی هیچگاه بد نیست. 
4- خرید توجه ممکن نیست

پی��روزی در بازاریاب��ی با بلن��د داد زدن، ایجاد تبلیغ��ات بزرگ تر یا 
پخ��ش آگهی در میان برنامه های پرطرفدار به دس��ت نمی آید. در واقع 
ش��ما نمی توانید توجه مخاطب را خریداری کنی��د، بلکه تنها اجاره آن 
ممکن است. در حقیقت تبلیغات همیشه موقتی است. درست زمانی که 
کمپین تان تمام می شود، توجه مخاطب نیز از شما برداشته خواهد شد. 
به عالوه همیش��ه رقبای پولدار در پی هزینه بیش��تر هستند. این نکته 
به طور معمول برای ش��رکت های کوچک تر خطری در پی ندارد. در هر 
صورت هزینه بیش��تر الزاما به معنای نتیجه بهتر نیست، بنابراین اجازه 

دهید رقبای پولدارتان بودجه شان را بی دلیل خرج کنند. 
ب��ه عنوان یک اس��تارتاپ اس��تفاده ش��ما از بازاریاب��ی باید معطوف 
به دس��تیابی به مخاطب هدف باش��د. مخاطب هدف نیز ش��امل افراد 
عالقه مند کس��ب وکار و محصول شما می شود. تنها در این صورت شما 
توان ادامه فعالیت کسب وکارتان را در شرایط مناسب خواهید داشت. 

5- فقط به تیم بازاریابی تان اکتفا نکنید
در سال های نخست فعالیت هر شرکتی تمام کارمندان باید در فرآیند 
فروش دخالت داشته باشند. همچنین تمام افراد باید در فرآیند بازاریابی 
نیز نقشی ایفا کنند. در این زمینه رایان رینولدز نمونه کامال مناسبی به 
حساب می آید. در واقع وی فقط به یک تبلیغ سطحی در آستانه نمایش 
فیلم��ش اکتفا نکرد. وی در این خصوص در مصاحبه با هالیوود ریپورتر 
اینگونه اظهارنظر کرده اس��ت: »من هیچ��گاه همکاری به این بزرگی در 
فرآیند تولید و نمایش فیلم نداش��تم. در طول مدت س��اخت فیلم و به 
وی��ژه فرآیند بازاریابی من همکاری نزدیکی با تیم تبلیغاتی داش��تم. در 
حقیق��ت گاه��ی اوقات من ایده ه��ای تازه ام را در س��اعت 3 صبح برای 
اعضای تیم به صورت ایمیل می فرس��تادم. نکته جالب اینکه حداکثر 1۰ 
تا 1۵ دقیقه بعد پاسخ آنها را دریافت می کردم.« درست به همین دلیل 
تیم ش��ما نیازمند افرادی با میزان دلسوزی و عالقه باال به کسب وکارتان 
است؛ کسانی که توانایی الزم برای ایده پردازی و ارائه آن به استودیوهای 
ضبط فیلم را داشته باشند. در زمینه جذب چنین افرادی هیچگاه نباید 
کم کاری کرد. در حقیقت هرچه ش��مار بیشتری از افراد را جذب کنید، 

در زمینه بازاریابی و تبلیغات موفق تر عمل خواهید کرد. 
inc :منبع

 اشتباهاتی که هنگام عقد قرارداد
با مشتری رخ می دهد

درس گرفت��ن از اش��تباهات دیگران می تواند تا ح��د زیادی فرآیندهای 
کس��ب وکار مثل عقد قرارداد را بهبود دهد.  تجربه بهترین معلم اس��ت به 
ش��رطی که بخواهید از خطاهای دیگران درس بگیرید. اغلب افراد با انجام 
کارها و آزمون  و خطا به اش��تباهات خود پی می برند، اما عده ای دیگر برای 
مرتکب نش��دن اشتباه به دنبال روش های س��اده تر هستند. آنها با بررسی 
تجربیات، کارها و س��خنان اطرافیان خود به اش��تباهات و باید و نبایدهای 
کس��ب وکار پی می برند.  لیزا پرامیس مدت هش��ت سال است که به عنوان 
مشاور بازاریابی و اس��تراتژی استارتاپ ها و کسب وکارهای نوظهور فعالیت 
می کند. او به عنوان مؤس��س و مش��اور گروه Promise consulting یا 
LLC کل قراردادها، فاکتورها، حس��اب ها و مالیات خود را کنترل می کند. 
او با داش��تن بیش از ۲۰ مش��تری در چند سال گذشته توانسته درس های 
زیادی را از آنها یاد بگیرد. معموال کار یک مشاور تازه وارد به ویژه برای کنترل 
قراردادها و دستمزدها دشوار است. هدف پرامیس اشتراک گذاری تجربیات 
و اشتباهات گذشته خود با دیگران است تا به این صورت بتواند به بقیه در 

اجتناب از این خطاها کمک کند. 
1. نبود یک قرارداد مکتوب

آیا جمله حرف من س��ند اس��ت معنایی برای شما دارد؟ برای بسیاری 
از افراد صرفا بیان این جمله کافی نیس��ت. قراردادهای کالمی را می توان 
به عنوان یک تأیید اولیه  از س��وی مشتری به حساب آورد نه تأیید نهایی.  
س��عی کنید قراردادهای خود را به ش��کل مکتوب دربیاورید. یک قرارداد 
بنویسید که هر دو طرف آن  را امضا کنند )شما و مشتری(. هر تغییری در 
توافق باید به شکل ضمیمه مکتوب به آن الحاق شود یا اینکه حداقل در 

قالب یک ایمیل مستند برای تغییرات وجود داشته باشد. 
2. استفاده از ساختار نرخ اشتباه

پرامیس می گوید: درگذش��ته به صورت هفتگی، س��اعت هایی را برای 
مالقات با مش��تری در نظر می گرفتم. درنهایت هفته موعود س��ر رسید و 
کار هم در حال پیش��رفت بود، اما درخواستی از مشتری نیامد. این یعنی 
نمی توانستم به کار ادامه دهم و به دلیل کامل نکردن این زمان، نمی توانستم 
صورتحس��ابی را صادر کنم. به این صورت نمی توان درآمد س��االنه )حتی 
هفتگی( را کنترل کرد.  سعی کنید ساختار پرداخت مخصوص به خود را 
بس��ازید. برای مثال این ساختار می تواند بر مبنای پرداخت ساعتی باشد. 
پرامیس توافق کرده بود کار را در ساعت های به خصوص با یک نرخ ثابت 
به انجام برس��اند. درنتیجه او بر اساس زمان توافق شده کار خود را انجام 

می داد و در ازای آن دستمزد خود را دریافت می کرد. 
3. نبود بند مربوط به خروج در قرارداد

گاهی با تمام تالش های انجام شده برای جلب مشارکت مشتری، توافق 
به شکل غیرمنتظره ای به پایان می رسد. در دنیای مشاوره، احتمال پایان 
پروژه وجود دارد و اغلب اوقات افراد به صورت تمام وقت استخدام می شوند، 
اما پر کردن این شکاف برای یک پروژه ازدست رفته نیاز به زمان دارد.  قرار 
دادن بند یا ش��رایط خروج باعث می ش��ود طرفین به راحتی بتوانند برای 
کارهای آینده خود برنامه ریزی کنند. مش��تری در صورت تمایل به پایان 
قرارداد از قبل هش��دار می دهد، بنابراین شما زمان الزم را برای دستیابی 
به چشم اندازهای پروژه آینده خود خواهید داشت. معموال مهلت 3۰  روزه 

برای خروج در صنایع، مهلت استانداردی است. 
4. نبود شرایط پرداخت

ممکن است به عنوان یک کارمند، چک های پرداختی با بازه های پرداخت 
هفتگی یا دوهفته یک بار داش��ته باشید. ش��رکت ها معموال با مشاورها یا 
افرادی که به صورت پروژه ای برای آنها کار می کنند، رفتار یکسانی ندارند. 
برای مثال در بعضی ش��رکت ها اشخاص ثالث، در آخرین اولویت پرداخت 
حقوق قرار می گیرند. شرکت ها معموال حقوق کارمندان تمام وقت خود را 
در اولویت قرار می دهند؛ بنابراین ممکن است توافق net 3۰ شما دو، چهار 
یا چند هفته  بعد پرداخت ش��ود )توافق net 3۰ به طرح قراردادی گفته 
می ش��ود که بر اس��اس آن حقوق در بازه های 3۰  روزه پرداخت می شود(.  
برای مثال دس��تمزد کاری که در اردیبهش��ت انجام داده اید ممکن است 
حتی در بهترین حالت تا ماه مرداد هم پرداخت نش��ود. پرداخت 1۵ روزه 
بهترین روش پرداخت اس��ت. برای مش��اورها هم نباید ش��رایط پرداخت 
متفاوت با یک کارمند تمام وقت باشد. کارمندان پروژه ای هم باید از حقوق 
یکسان با بقیه کارکنان برخوردار باشند. پرداخت در بازه های زمانی دوهفته 

یک بار ارزش و مزیت کار را حفظ می کند. 
5. در نظر گرفتن  بندی در مورد آخرین حقوق و دستمزد

بعضی مش��تریان پرداخت فاکتور را از چند روز تا چند هفته به تعویق 
می اندازند. بدترین نمونه آن ش��ش ماه اس��ت. پرامیس بر اس��اس روش 
حس��ابداری خود )تعه��دی( مالیات ها را در نظر می گی��رد و مجموع آنها 
غیرقابل چشم پوش��ی است )مطمئن شوید قبل از شروع کار در مورد سود 
و زیان روش های حس��ابداری تحقیق کرده باش��ید! (.  تنها یک بند حل 
اخت��الف در توافق خود در نظر نگیرید، بلکه تم��ام بندهای موجود را در 
ص��ورت عدم پرداخت مش��تری، مکتوب کنید. در ص��ورت عدم دریافت 
دس��تمزد، نباید از ش��ما انتظار ادامه کار داش��ته باش��ند و جمع ش��دن 
بدهی های پرداخت نشده می تواند در آینده مشکل ساز شود، بنابراین بهتر 
است بند یا شرایط مشخصی را در مورد مجموع بدهی )از طریق سازمان 

یا وکیل خود( به قرارداد اضافه کنید. 
6. عدم استفاده از یک الگوی قرارداد

اغل��ب اوق��ات، الگوی ق��رارداد را می ت��وان برای عقد هرگون��ه قرارداد 
با مش��تری های جدید به کار برد. این الگو آشناس��ت و از منافع ش��ما و 
مشتری حمایت می کند. همیشه س��عی کنید تا آنجا که می توانید روی 
الگوی قرارداد خود کار کنید. نداشتن الگو باعث می شود حل مشکالت و 
شناسایی گزینه های موجود برای تان دشوارتر شود. همیشه مطمئن شوید 
ش��رایط کلیدی را در قرارداد خود در نظر گرفته اید. فقط به هش��دارهای 
موجود در قرارداد طرف مقابل بسنده نکنید، بلکه مطمئن شوید در صورت 
درس��ت پیش نرفتن امور، مورد حمایت قرار خواهید گرفت.  بر اس��اس 
این ش��ش نکته می توانید تا حد ممکن از خطا و اش��تباه در عقد قرارداد 
جلوگیری کنید. اگر همیش��ه خود را برای بدترین ش��رایط آماده کنید، 
ادامه کار برای تان آس��ان تر خواهد بود. هرچقدر بیشتر با امور حسابداری، 
قراردادها و امور داخلی کس��ب وکار خود آشنا باشید، با آمادگی بیشتری 
وارد قراردادهای جدید خواهید شد. همچنین نسبت به مشتری های بالقوه 
حرفه ای تر عمل می کنید. از کمک خواستن نترسید، اگر شک دارید سعی 
کنید همیش��ه با یک وکیل یا راهنمای قابل اعتماد مش��ورت کنید.  هر 
تالش جدید، به تجربه شما اضافه می کند و پیشرفت خود را در طی مسیر 
کاری خواهید دید. راه اندازی کس��ب وکار مسئولیت بزرگ و درعین حال 
سودبخش��ی است. تا جایی که ممکن است سؤال بپرسید، اطراف خود را 
بررسی و مشاهده کنید و تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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4 دلیل محکم برای راه اندازی کسب وکار در 
ایام جوانی

کارآفرینان جوان نسبت به موسسان مسن تری که تازه آغاز به کار 
می کنند، از مزایای قابل توجهی برخوردار هس��تند. اگر در اندیش��ه 
پذیرش پیش��نهاد کاری خاصی هس��تید، قبل از آن ب��ه این نکته 

توجه کنید. 
در س��ن 1۵ سالگی، یعنی در دوران دبیرستان، یک روز مادرم به 

دنبال من آمد )چون من هنوز گواهینامه نگرفته بودم(. 
ناچار ب��ودم چند دقیقه زودتر کالس را ت��رک کنم، چرا که قرار 

مالقات داشتم. 
۴۵  دقیقه به س��مت ش��مال و مرکز شهر بوس��تون پیش رفتیم 
و همچنان که من در آسانس��ور برج پرودنش��ال سنتر باال می رفتم، 
مادرم در ماش��ین منتظر من بود. درحالی که ب��ه خاطر ارائه اولین 
طرح فروش��م به معنای واقعی، هیجان سرتاسر وجودم را فرا گرفته 
 Boston( بود، وارد بخش اداری تورهای مشهور بوستون داک تورز

Duck Tours(  شدم. 
بع��د از اینکه از طرف محله خودم به مدیر بازاریابی این ش��رکت 
ارجاع داده ش��دم، هفته ها از طریق ایمیل با او در تماس بودم. قبال 
به ش��کل تلفنی درباره ویدئوی شرکتی پایان سالی که این شرکت 
معتقد بود من می توانم به س��اخت آن کمک کنم، با مدیر بازاریابی 
آن صحب��ت کرده بودم. من کلیپ ویدئویی نمونه خودم را از طریق 
ایمیل برای دفتر این ش��رکت فرستادم تا کیفیت مد نظر آنها بر آن 

اعمال شود. 
در این میان، از 1۵ ساله بودنم چیزی به آنها نگفته بودم. 

نگاهی که به محض ورود به اتاق کنفرانس با آن مواجه شدم، غیر 
قاب��ل توصیف بود. اما ارزش��مندتر از آن تجربه ای بود که به عنوان 
یک کارآفرین جوان در حال کس��ب آن بودم. اگر در اندیشه شروع 
یک کسب وکار در سنین باالتر هستید، با استفاده از دالیل زیر شما 

را متقاعد می کنم که بهتر است همین االن شروع کنید. 
1- در سنین جوانی به اندازه کافی خوش قول هستید 

در حوزه کس��ب وکار، یکی از بهترین اقداماتی که می توانید انجام 
دهید خوش قولی و تحویل پیش از موعد است. فاصله میان این دو 

مقوله نقطه ایجاد ارزش باال در چشم مشتریان است. 
طبیعی اس��ت که به دلیل جوان بودن ش��ما، مشتریان می دانند 
اعتماد به ش��ما به معنی ریسک کردن اس��ت. انتظارات آنها نسبتا 
کمتر بوده و نوعی عنصر بشردوس��تانه سبب می شود تمایل داشته 

باشند به پیشرفت شما کمک کنند. 
بنابرای��ن، وقتی محصول یا خدماتی ب��ا کیفیت را ارائه می دهید، 
همین حامیان ابتدایی به بزرگ ترین طرفداران شما تبدیل خواهند 

شد. 
2- میزان ریسک کمتر است 

بسیاری از دوس��تان من در دوران کالج می گفتند که قصد دارند 
کس��ب وکار مربوط به خود را راه اندازی کنند، اما تعداد کمی از آنها 

موفق به انجام این کار شدند. 
وقتی مش��غول به کار شده و مس��ئولیت هایی همچون رهن و وام 
ماشین و یا حتی مسئولیت یک خانواده را در دنیای واقعی به دوش 
می گیرید، تصمیم گیری برای رها کردن شغل پردرآمدتان سخت تر 

نیز می شود. 
به عنوان یک دانش��جو یا ش��خصی که اخیرا فارغ التحصیل شده 
قطعا درآمد ش��ما چندان زیاد نیس��ت و قطعا مسئولیت های زیادی 
برعهده ندارید، بنابراین، این فرصت را برای سختکوش��ی و ش��روع 

فعالیت پیش از آنکه شرایط سخت شود، غنیمت بشمارید. 
3- دانشجویان فرصت شرکت در گردهمایی ها را به دست 

می آورند
 در مثال��ی ک��ه در ابت��دا مطرح ک��ردم، مخاطبان من از س��ن و 
س��ال من آگاهی نداش��تند. با این حال، همچنان که کس��ب وکارم 
را گس��ترش دادم، چندین بار از جمله »من یک دانش آموز هستم« 
ب��ه عنوان یک برگ برن��ده برای ترتیب دادن مالقات با مش��تریان 

استفاده کردم. 
درس��ی که باید آموخ��ت و رویکردی که باید ب��ه کار گرفت این 
اس��ت: تقاضای کمک کنید. هرکسی دوست دارد به یک دانش آموز 
کمک کند، اما در عوض فروش، دریافت بازخورد را هدف قرار دهید. 
برای مشتری یا همکارتان فعالیت های خود را شرح دهید و آنها را 
آگاه کنید که چگونه بازخورد یا حمایت آنها به ش��ما کمک می کند 
فعالیت خود را ش��روع کنید. در ش��رایط من، بسیاری از افرادی که 
در مالقات های اولیه با آنها آش��نا ش��ده بودم بعدا به مشتریان من 
تبدیل ش��دند، چرا که سعی داشتند در اولین فرصت ممکن به من 

کمک کنند. 
4- می توانید بر کسب نتایج متمرکز شوید و نه قوی کردن رزومه 

پیدا کردن یک کار شرکتی موقت خارج از مدرسه قطعا جذاب به 
نظر می رس��د. درآمدی را برای پرداخت وام های دانش آموزی کسب 
می کنی��د و یک فضای راحت برای کس��ب تجرب��ه در دنیای واقعی 
در اختیارت��ان قرار می گیرد، اما اگر مث��ل خیلی از فارغ التحصیالن 

امروزی باشید، باید به کار بعدی و بعدی چشم بدوزید. 
وب س��ایت Monster. com به افرادی که مدام ش��غل خود را 
تغیی��ر می دهند توصیه می کند بر تجارب مهم خود در هر ش��رکت 
متمرکز شوند تا برای مس��ئولیت بعدی خود آماده شوند. به عنوان 
ی��ک کارآفرین، تجربه مربوط به ی��ک مالک، مدیر، نماینده فروش، 

بازاریاب و هر رده شغلی در میان آنها را فرامی گیرید. 
راه اندازی یک شرکت به مفهوم ایجاد مشتری است. به این شکل، 
درآمدزایی کرده و به نتایجی دست می یابید که پتانسیل سوق دادن 
شما به سوی رقابت با رقبا، کار روی استارتاپی جدید، یا اشتغال در 
همان شرکتی را که قبال به آن فکر می کردید دارند و شاید پله های 

ترقی را نیز به همین طریق طی کنید. 
بس��یاری از اف��راد تمایل دارند ی��ک روز کس��ب وکار جدیدی را 
راه اندازی کنند. چه ش��رکت ش��ما به موفقیت دست یابد، چه دچار 
شکس��ت ش��ود، جوانی خود را به عنوان نوعی دارایی ارزش��مند و 
تجربه کارآفرینی خود را به عنوان غنیمتی برای قدم گذاش��تن در 
راهی که افراد کمی ش��هامت قدم گذاش��تن در آن را دارند، به کار 

بگیرید. 
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تعجبی نیست که راه اندازی کس��ب وکار نیازمند سرمایه گذاری مالی 
است، اما تا وقتی  که دست به کار نشده و پویایی الزم را نداشته باشید، 

هزینه ها پایان نمی یابند. 
 ،Pace Public Relations طبق گفته انی اس��کرانتون، صاح��ب
کس��ب وکارها در تمام��ی ابعاد، دچار نوس��ان مالی می ش��وند، اما آنچه  

اهمیت دارد، طرح ریزی های ما بعد آن است. 
او می گوید: اگر بودجه بندی درس��تی نداشته باشید و به همان نسبت 
هم پس انداز نکنید، ش��رکت تان در زمان بحران های ش��غلی و مالی در 
مس��یر بدی خواهد افتاد. باید پرداخت های کند را در نظر داشته باشید 
و بودجه بندی صحیح می تواند فش��ار مال��ی پیش از وصول چک ها را تا 
حدود زیادی تس��کین دهد. پیش از رهسپار شدن در مسیر کسب وکار، 
ابتدا برای ش��رکت خود بودجه بندی ای ایس��تا و در عی��ن حال واقعی 
طراح��ی کنید. به افتخ��ار دوره دان��ش مالی، نکات حرف��ه ای را برای 
صاحبان کس��ب وکارهای کوچکی که قصد تنظیم ش��رایط مالی خود را 

دارند، تدارک دیده ایم. 
1- کارمندان خود را دخیل کنید

مالکیت یک کس��ب وکار بدین معنا نیس��ت که تمام فش��ار ها بر شما 
اعمال می ش��وند. بودجه بندی شرکت ش��امل حال تمامی کارکنان آن 
می ش��ود، بنابراین هر کارمندی باید از اوضاع رؤس��ای خود و همچنین 

هرگونه نگرش و ایده ای که ضروری به نظر می رسد، آگاه باشد. 
نِی��ت مسترس��ون، مدی��ر بازاریاب��ی Maple Holistics می گوید: 
بودجه بندی مناس��ب بسیار مهم اس��ت و برای پذیرفتن این مسئولیت 
متغیرهای بس��یار زیادی وج��ود دارد که از توان یک نفر خارج اس��ت. 
بودجه بن��دی ایده آل، بودجه بندی ای اس��ت که مورد تحلیل و بررس��ی 
تیمی از کارکنان مس��تعد قرار بگیرد تا از این طریق بودجه کسب وکار 
به شکلی تأثیرگذار و کارکردی مدیریت شود. با اتکا بر تیمی هماهنگ، 
می توانید از نظرات مختلفی نس��بت به بودجه بن��دی  خود پیروی و در 
نهایت مسائل غیرمنتظره را انتظار داشته باشید و به تبع آن طرح ریزی 
کنی��د. افزون براین، کارکنان باید نس��بت به هر تغییری که می تواند بر 
آنها یا بر کلیت شرکت اثر کند، مطلع باشند تا اینکه انتظاراتی را که از 

ایشان می رود کامال درک کنند. 
 Fifth Third Bank کاال گیبسن سرپرست بانکداری کسب وکار در
می گوید: پیوس��ته کارکنان تان را از اهداف مالی کوتاه مدت و بلندمدت 
خود آگاه کنید تا در دس��تیابی به آنها کمک حال تان باش��ند. با متصل 
ک��ردن اهداف فردی با افق های کس��ب وکار، قادر خواهی��د بود نیروی 

تمامی افراد را برای رسیدن به هدفی مشخص و یکسان، متحد کنید.
2- برای خودتان حقوق پایین درنظر نگیرید 

به رغ��م این که داش��تن پش��توانه مالی حائ��ز اهمیت اس��ت، باید در 
بودجه بندی  ش��رکت تان مجال کافی را برای پرداخت های بس��یاری در 

نظر بگیرید. 
داگ کل��ر برنامه ریز مال��ی Peak Personal Finance می گوید: 
کس��ب وکارهای کوچک به خاطر داش��تن بخش های متحرک بسیار، در 
مع��رض فراموش کردن پرداخت های خود هس��تند. برخی از اش��خاص 
به واس��طه  وجود امکان اختصاص سرمایه مالی به سایر بخش ها، از دادن 

دس��تمزدهای باال به خودشان احس��اس گناه می کنند. اما در آخر حتی 
صاحب کسب وکار هم خود کارمند است. باید خود را نسبت به پذیرفتن 
ای��ن حقیقت قانع و روش های دیگری برای پرداخت هزینه های تان پیدا 

کنید.
3- خطرها را شناسایی و درک کنید 

هر کس��ب وکاری خطرات خاص خود را دارد و ه��ر خطری می تواند 
 Align موجودی��ت مالی ش��رکت را به خطر بین��دازد. پاول ک��و مدیر
Income Share Funding می گوید: کس��ب وکارهای کوچک باید 
خط��رات اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود را در نظر بیاورند تا با دقت 

برای آینده مالی خود طرح ریزی کنند.
ک��و می گوید: چگونه تغییر حداقل دس��تمزد ی��ا بیمه های درمانی بر 
نی��روی کارتان اث��ر می گذارد؟آیا در منطق��ه جغرافیایی که خطر بالی 

طبیعی وجود داشته باشد، عملکرد دارید؟
آیا وابستگی تان به کارکنان فصلی زیاد است؟ درک خطرات پتانسیلی 
که در مس��یر اهداف کوتاه مدت و بلندمدت بر سر راه تان واقع می شوند، 
برای تمامی کس��ب وکارها مهم اس��ت. به محض اینکه نقش��ه دستیابی 
هدف های ت��ان را با نیت ایجاد باروری هرچه بیش��تر طرح ریزی کردید، 
میزان شفافیت برنامه ریزی های اضطراری، نیازهای بیمه ای و ... افزایش 

می یابد. 
اسکرانتون فهرست بندی درآمد های تضمین شده و هزینه های ماهانه 

را گامی مؤثر برای درک و شناخت خطرات احتمالی می داند. 
او می گوید: این بهترین خط مبنا و ش��اخص سیال بودن یک شرکت 
است. اگر کار می کنید و پول درمی آورید، پس قادر هستید حداقل یک 
قسمت از درآمد خود را برای پس انداز کنار بگذارید، یا اینکه شرکت را 

با استخدام های جدید و رویکرد توسعه ای، ارتقا دهید.
4- هزینه ها را دست باال درنظر بگیرید

اگر ساختار کسب وکارتان به شکل پروژه ای باشد، طبیعتا می دانید که 
هیچ دو مش��تری ای مشابه همدیگر نیس��تند و هرگز دو پروژه مثل هم 
نخواهند بود. اغلب نمی توانید روند پیشرفت پروژه ها را پیش بینی کنید. 
کلر می گوید: قسم عمده ای از فرآیند کسب وکار مشتمل بر طرح ریزی 
و واکن��ش در براب��ر وقای��ع غیرقابل انتظار اس��ت. در کس��ب وکارهای 
کوچک، شکس��ت در پرداخ��ت هزینه ها یا میزان بزرگی شکس��ت های 
ش��غلی نشان دهنده آن است که این سازمان ها پیش از رشد خود دچار 
نارسایی بوده اند. برای مقابله با این مسئله بسیار مهم است که صاحبان 
کس��ب وکار، هزینه ها را دس��ت باال در نظر گرفته و خود را بیمه کنند. 
این کار تاکتیکی برای بقاس��ت و صاحبان کسب وکار را در برابر خطر و 
شکس��ت حفاظت می کند.  جیمز اونترا، مدیر و سرپرست مدیریت ارائه 
شرکت شافلر می گوید: به نظر می رسد هر پروژه ای هزینه هایی دارد که 

هرگز در مورد آنها اندیشه ای صورت نگرفته است.
به همین خاطر، اونترا دس��ت  باال گرفتن هزینه ها را پیشنهاد می کند، 
چ��را که اگر اتفاقی بیفت��د و میزان هزینه ها از مقدار پیش بینی ش��ده 

بیشتر شود، آماده خواهید بود. 
5- به چرخه فروش خود توجه داشته باشید 

بس��یاری از کسب وکارها در طول س��ال فراز و نشیب های بسیاری را 
تجربه می کنند. اگر ماهیت ش��غلی شرکت تان فصل رکود داشته باشد، 
باید هزینه های آن دوره زمانی را مدنظر داش��ته باشید. پیشنهاد کو این 

اس��ت که از دوره های رکود سال جاری برای ارتقای فروش در سال بعد 
اس��تفاده کنید.  وی می گوی��د: چیزهای زی��ادی را می توانید از چرخه 
فروش ت��ان بیاموزید. دوره های رکود را م��ورد مطالعه قرار داده و از آنها 
برای ارتقای اس��تراتژی بازاریابی خود اس��تفاده کنید تا ش��اهد کاهش 
میزان س��ودآوری نباشید. برای اینکه پیوسته در مسیر رشد و پیشرفت 
باش��ید، باید روش های جدید و خالقانه ای برای بازاریابی محصوالت و یا 
خدمات ش��رکت تان بیابید. اس��کرانتون می گوید: اگر از وجود دوره های 
رکود مطلع هس��تید، باید برای پوش��ش هزینه های آن ماه ها، مقداری 
پول در بانک داشته باش��ید. او می گوید: بهترین کار پایین نگاه داشتن 
هزینه هاس��ت که اهمی��ت این کار در دوران رکود چند برابر می ش��ود. 
چراکه اگر مقدار پول مورد انتظارتان را به دس��ت نیاورید، حداقل میزان 

پس اندازتان را افزایش داده اید. 
6- به خاطر داشته باشید که وقت طالست

یکی از رایج ترین اشتباهاتی که صاحبان کسب وکارهای کوچک دچار 
می ش��وند، به حس��اب نیاوردن فاکتور زمان، هن��گام طرح ریزی بودجه 
اس��ت. اونترا بیان می کند که وقت طالس��ت، خصوصا اگر با افرادی کار 

کنید که به خاطر زمان شان حقوق می گیرند. 
اونت��را می گوید: دس��ت پایین گرفت��ن مفهوم زمان بندی، مس��تقیما 
هزینه ها را افزایش می دهد. نه تنها نمی توانید پروژه ها را در زمان درست 
تحویل دهید، بلکه تمرکز و فکر جمعی افراد بر پروژه های جدید خواهد 
ب��ود. اونت��را توصیه می کند که با زمان همچون پ��ول رفتار کنید و بعد 
ضرب االجل های بیرونی را بعد از تاریخ اطمینان از اتمام پروژه ها تنظیم 
کنید.  او می گوید: اگر مطمئن هس��تید که فالن پروژه در روز جمعه به 
پایان می رسد، روز دوشنبه را به عنوان روز تحویل پروژه در نظر بگیرید. 
حال اگر کار را در روز جمعه به اتمام رس��اندید، آن را تحویل داده و به 
س��تاره بدل ش��وید. اگر بنا به هردلیلی زمان از دس��ت رفت، کار را روز 

دوشنبه تحویل دهید و با این حال همچنان موفق شده اید.
7- به طور پیوسته بودجه خود را بازبینی کنید 

هرگز بودجه  ش��ما ایس��تا و پایدار نخواهد بود، بلکه به مثابه ش��رایط 
کاری، تغیی��ر می کند و نمو می یابد. پ��س باید بودجه خود را مبتنی بر 

الگوهای سود و رشد تنظیم کنید. 
کلر می گوید: صاحبان کسب وکارهای کوچک با گذشت زمان طبیعت 
گردش��ی کار را فرامی گیرند و متعاقبا متوجه تأثیرات ش��رایط فصلی بر 
س��ودآوری س��ازمانی و بودجه می ش��وند. بودجه بندی به ویژه در اوایل 
کار نیازمند بازنگری بیش��تری است. چرا که با گذشت زمان هزینه های 
تازه ای پدیدار می شوند که باید در نظر آورده شوند. در نتیجه، صاحبان 
کس��ب وکار باید اهمیت ای��ن مهم را درک کنن��د، بودجه بندی خود را 
دیده بانی کنند و پیوسته برای بازنگری و تنظیم دوباره آن آماده باشند.
کو پیش��نهاد می کند که مرتب��ا بودجه های ماهانه و س��االنه خود را 
بازبینی کنید تا از اوضاع مالی شرکت تان تصویر بهتری داشته باشید. 

کو می گوید: باید ش��رایط بازار در سال گذش��ته را نیز در نظر داشته 
باش��ید، چرا که این چنین مالحظات، در تصمیم گی��ری و برنامه ریزی 
برای س��ال آینده نقش��ی مهم ایفا می کنند. او اضاف��ه می کند: از آنجا 
به بع��د می توانید مبلغی را برای هزینه ه��ای اضطراری و غیرقابل انتظار 

در نظر بگیرید.«
businessnewsdaily :منبع 
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اخبار

اصفهان - قاســم اسد- شــصت و يكمين جلســه شوراي 
گفتگوي بخش خصوصي و دولت اســتان اصفهان با حضور محسن 
مهرعليزاده استاندار، مديران سازمان و نهادهاي دولتي و نمايندگان 
بخش خصوصي در اتاق بازرگاني برگزار شد. به گزارش بازنيوز، سيد 
عبدالوهاب سهل آبادي در شصت و يكمين جلسه شوراي گفتگوي 
بخش خصوصي و دولت استان اصفهان  با اشاره به نوسانات نرخ ارز 
گفت: دولت اين تصميم را گرفت که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تک 
نرخی کند که به نظر می رســد ناچار بوده اين تصميم را بگيرد. چرا 
که اگر روند خروج ارز و سرمايه ها از کشور به بانک ها هم کشيده مي 
شد، قطعا ديگر نمی شد جلوی اين روند را گرفت؛ بنابراين اگرچه تک 
نرخی کردن ارز با اين قيمت تصميم درستی نيست و اشكاالت زيادی 
دارد امــا به هر حال بايد محدوديت های دولت را هم در نظر گرفت. 
سهل آبادي تاکيد کرد: قيمت ۴۲۰۰ تومانی برای دالر قطعا واقعی 
نيســت ولی بايد شــرايط دولت را هم درک کرد چراکه اکنون اين 
تصميم اقتصادی امنيتی شده است و همه بايد به اجرای آن کمک 
کنند. وي با بيان مشكالت فعاالن اقتصادي در اين خصوص و انتقاد 
از عدم پاســخگويي مناسب مسوالن ، تاکيد کرد: دولت بايد هر چه 
زودتر تكليف وضعيت ارز را روشن کند و روزه سكوت مسوالن دردي 

از اقتصاد دوا نمي کند،سامانه نيما هنوز کارايي الزم را نداشته و باعث 
سرگرداني توليد کنندگان و حتي وارد کنندگان شده است. رييس 
خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ادامه داد: ورود ماشــين آالت و 
مواد اوليه مورد نياز صنايع با مشكالت جدي رو به رو است و خسارت 
بالتكليفي و ترديد در اراده و توان دولت براي حل مشكالت از تحريم 
هاي احتمالي جدي تر است و اين بسيار دردناک است که گاهي مي 
شنويم مديران بانک مرکزي از جهش بي سابقه نرخ غير رسمي ارز و 
يا قيمت طال و سكه ابراز بي اطالعي مي کنند. سهل آبادي افزود: از 
سال ١٣٩۰ تاکنون ارزش رشد سرمايه منفی شده است، ضمن اينكه 

روز به روز دارايی های کشــور تنزل پيدا کرده و رشد سرمايه گذاری 
منفی شد و در عين حال خروج سرمايه نيز صورت گرفته که خود را 
در اتفاقات اخير ارزی نشان داد. دکتر حميدرضا فوالدگر در اين جلسه  
با بيان اينكه تصميم گيری هايی برای ساماندهی صورت گرفته و سامانه 
ارزی راه اندازی شده است، اظهار کرد: در جلسه مشترک کميسيون 
ويژه توليد ملی و صنايع که با حضور رئيس بانک مرکزی، وزير اقتصاد، 
معاون وزير صنعت، رئيس ســازمان توسعه تجارت و نماينده بخش 
خصوصی برای رفع موانع توليدکننــدگان و صادرکنندگان برگزار 
کرديم قرار شــد، کارگروهی تشكيل شود و نظرات بخش خصوصی 
را استماع کنيم که اين کارگروه امروز )چهارشنبه( تشكيل و مسير 
را ادامــه خواهد داد. وی با بيان اينكه پيش از اين عنوان شــده بود، 
ممكن است ۲۰ درصد صادرکنندگان در سامانه نيما ثبت نام نكنند، 
تصريح کرد: برای ســاماندهی اين ۲۰ درصد نيز راه حل داريم. يكی 
از برنامه ها اين است که بازگرداندن صدردصد منابع الزامی نباشد و 
٥ درصد در اختيار تجار قرار گيرد. همچنين صادرات به کشورهای 
همسايه، صادرات در قبال واردات از ديگر برنامه هايی پيشنهادی بود. 
فوالدگر تصريح کرد: واردکنندگان هم مواردی داشتند، مانند اينكه 

نرخ گشايش اعتبار را چگونه می خواهند با آنان حساب کنند.

اهواز- شــبنم قجاوند- رئيس هيئت مديــره و مديرعامل 
شرکت توانير با اهدای لوح تقدير از نماينده مهندسی ارزش شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان برای قرار گرفتن در بين پنج رتبه برتر 
نمايندگان مهندسی ارزش تشــكر و قدردانی کرد. در لوح تقدير 
اهدايی آرش کردی به ابراهيم زلقی آمده است: دستيابی به اهداف 
استراتژيک صنعت برق در ســايه همت، تالش موثر و استفاده از 
تكنيک هــای نوين و فن آوری روز محقق می گردد. جای گرفتن 
در بين پنج رتبه برتر نمايندگان مهندسی ارزش شرکت های برق 

منطقه ای نشان از همت باال و تالش مضاعف جنابعالی دارد. بدين 
وسيله از زحمات شما در جهت استقرار موثر و بهينه مهندسی ارزش 
در آن شرکت تشكر و قدردانی نموده و توفيق روز افزون جنابعالی و 
همكاران محترم را از خداوند منان خواستارم. از جمله فعاليت های 
انجام شده ابراهيم زلقی در زمينه مهندسی ارزش می توان به مقاله 
هايی در کنفرانس های بين المللی، پايان نامه کارشناســی ارشد، 
تاليف کتاب نگاهی تازه به مهندسی ارزش در زمينه برق، حضور در 

کارگاه ها و .. اشاره کرد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- آيين اختتاميه مسابقات فوتسال و 
واليبال جام رمضان شــرکت آب و فاضالب استان قم با حضور معاون 
سياســی و امنيتی استاندار قم برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان قم، معاون سياسی و امنيتی استاندار قم 
در اين مراسم در ســخنانی با قدردانی از توجه مديران شرکت آب و 
فاضالب استان به امر ورزش همگانی، آرامش روحی و روانی جامعه را 
درگرو داشتن بدن سالم دانست و اظهار داشت: ورزش باعث سالمت 
جسم و نشاط و پويايی جامعه می شود و انگيزه حيات و اميد به زندگی 
را در آن جامعه افزايش می دهد. احد جمالی با بيان اينكه توجه به امر 
ورزش بايد به يک فرهنگ تبديل شود، به حرکت سيستمی شرکت آب 
و فاضالب در بحث ورزش اشــاره کرد و گفت: اميدواريم مديران ساير 
دستگاه های اســتان با الگو گيری از اقدامات آبفا در خصوص ورزش، 
زمينه هدايت جامعه به سمت سالم سازی جسم و روح فراهم آورند. * 
الگوی سازی دوچرخه سواری در دستگاه های دولتی مديرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان قم نيز با اشاره به فراهم آوردن امكانات اوليه برای 
کارکنان و خانواده های شــرکت آب و فاضالب استان برای پرداختن 
به امر ورزش اظهار داشــت: اين عزيزان متناسب با عالقه مندی خود 
می توانند در رشــته های مختلف به ورزش بپردازند. وی با اشــاره به 

استقبال بسيار خوب کارکنان آبفا از فرصت ايجاد شده خاطرنشان کرد: 
ما معتقديم سالمت سازمان در گروه سالمت جسمی و روانی کارکنان 
محقق می شود که در نهايت امكان ارائه خدمات بهتر به مردم را فراهم 
می آورد. دکتر علی جان صادق پور با اشاره به برنامه های ورزشی شرکت 
آب و فاضالب گفت: در راستای سالمت کارکنان، جلوگيری از ترافيک 
و آلودگی محيط زيست در تالش هستيم که امسال حداقل ٥۰ تا 6۰ 
نفر از کارکنان آبفا با دوچرخه در محل کار خود حاضر شوند که در اين 
خصوص مشــوقاتی در نظر گرفته ايم. وی با بيان اينكه اميدواريم اين 
حرکت شرکت آب و فاضالب فرهنگ دوچرخه سواری و ورزش همگانی 
را در جامعه رونق بخشــد، اظهار داشت: اگر جامعه ورزشكاری داشته 

باشيم بسياری از مشكالت روحی و روانی ما حل می شود. مديرعامل 
شــرکت آب و فاضالب استان قم خواستار ايجاد فضای مناسب برای 
دوچرخه ســواری در شهر شــد و گفت: اگر اين فضا ايجاد شود مردم 
به ويژه دانش آموزان نســبت به استفاده از دوچرخه ترغيب می شوند 
که اين موضوع سالمت جامعه را به همراه خواهد داشت. دبير کميته 
ورزش شرکت آب و فاضالب استان قم نيز به ارائه گزارشی از وضعيت 
ورزش در شرکت آب و فاضالب پرداخت و با اشاره به برگزاری هرساله 
مسابقات فوتسال و واليبال در شب های ماه مبارک رمضان ابراز داشت: 
آن چيزی که بيشــتر در اين مسابقات موردنظر مديران شرکت است 
ايجاد نشــاط در کارکنان اســت. وی با بيان اينكه مسابقات فوتسال 
امسال ٩ تيم شرکت داشتند اظهار داشت: در نهايت تيم های حراست 
الف، مشترکين و قرائت مقام های اول تا سوم اين مسابقات را به خود 
اختصاص دادند ضمن اينكه تيم برنامه ريزی چهارم شد. سعيد عباسی 
همچنين با اشاره به حضور 6 در مسابقات واليبال خاطرنشان کرد: در 
اين مسابقات نيز تيم های مشترکين الف، حراست و مشترکين ب به 
ترتيب اول تا سوم شدند. وی در پايان از حمايت های بی دريغ مديرعامل 
شرکت آب و فاضالب و ساير معاونين و مديرانی که کميته ورزش را در 

انجام وظايف خود ياری می رسانند قدردانی کرد.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست شهرکهای صنعتی البرز  
از تحقق ســهم ٣۰ درصدی صنايع  کوچک و متوسط در ٣ ماهه اول  
سال خبر داد. محمدامين بزازي پور فرشي با اشاره به سهم ٣۰ درصدی 
صادرات صنايع کوچک   ومتوسط استان  البرزدر٣ ماهه اول سال اظهار  
داشت: در سال جاری و بر اساس شاخص های اعالمی توسط سازمان 
صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران ، سهم ٣۰ درصدی صادرات 
صنايع کوچک و متوســط واحدهای  مســتقر در شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان البرز محقق شده است. وي با اشاره به اينكه صادرات در 
زمينه محصوالت شيميايی،غذای،بهداشتی و دارويی،پالستيک و ... بوده 
است،افزود: صنايع کوچک و متوسط استان البرز با استفاده از ظرفيت 
های موجود توانستند سهم ٣۰ درصدي اين استان در زمينه صادرات 
را محقق سازند. فرشي اظهار اميدواری کرد وگفت: در سال حمايت از 

کاالی ايرانی ،صنايع کوچک و متوسط استان البرز ضمن افزايش کيفيت 
خود و تامين نياز بازار مصرف داخلی ،در عرصه بين الملل نيزحضوری 
موفق داشته باشند.  سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان البرز 
گفت:پايان نامه های دانشجويی در حوزه توسعه بازار واحدهای صنعتي 

مورد حمايت قرار مي گيرند.  فرشی  با بيان اين مطلب ادامه داد: پايان 
نامه های دانشجويی در مقاطع کارشناسی ارشد،دکترا و دکترای ارشد 
که در حوزه های توسعه بازار واحدهای صنعتی و يا در زمينه روش ها 
نوين تصفيه پساب های صنعتی باشند، از حمايت اين شرکت برخوردار 
خواهند شد. وی خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص های ارزيابی، برای 
پايان نامه های مقطع کارشناســی ارشد ۲۰ ميليون ريال،براي مقطع 
دکتــرا ۴۰ ميليون ريال و برای مقطع فوق دکترا 6۰ ميليون تومان به 
دانشجويان پرداخت می شود. فرشی با بيان اينكه فرم های مربوطه در 
سايت شرکت شهرک های صنعتی بارگذاری شده است، عنوان  کرد: 
مقاله هايی که در زمينه توسعه بازار واحدهای صنعتی و روش های نوين 
تصفيه پساب هايذ صنعتی  قابليت کاربردی داشته باشند، در شهرک 

های صنعتی استان اجرايی می شوند.

مشهد - صابر ابراهیم بای - مديرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی با اشــاره به تحقق ١۰۰درصدی اهداف و برنامه های دولت 
تدبيــر و اميد در حوزه گازرســانی گفــت: در ادامه نهضت بزرگ 
گازرســانی در سال ٩7 نيز هر روز يک روستا و ۲ مورد صنعت در 
استان گازرسانی خواهد شد. مديرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
با اشــاره به تحقق ١۰۰درصدی اهداف و برنامه های دولت تدبير و 
اميد در حوزه گازرسانی گفت: در ادامه نهضت بزرگ گازرسانی در 
سال ٩7 نيز هر روز يک روستا و ۲ مورد صنعت در استان گازرسانی 
خواهد شد. ســيد حميد فانی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: 
تالش های گســترده ای در حوزه گازرسانی شهری و روستايی در 
دولت تدبير و اميد انجام شده که اين موضوع هم اکنون نيز با شتاب 
ادامه دارد. وی با بيان اين مطلب که در حال حاضر ١7٩٩ روستای 
استان تحت پوشش شبكه گازرسانی قرار دارند گفت: اين در حالی 
است که عمليات اجرايی گازرســانی به 6١7 روستای ديگر نيز با 

جمعيتی معادل 8١ هزار و 7۲١ خانوار در حال اجرا است. در ابتدای 
آغاز به کار دولت يازدهم ضريب نفوذ گاز طبيعی در روســتاهای 
اســتان ٥6 درصد بود که اين رقم تاکنون به 8٣ درصد ارتقا يافته 
است. مديرعامل شرکت گاز خراسان رضوی افزود: در سال ٩٥؛ هر 
۲ روز يک روســتای استان به شبكه سراسری گاز کشور متصل، و 
اين رقم با افزايش چهار برابری ظرفيت کاری در سال ٩6 نسبت به 

مدت مشابه سال قبل از آن به "هر ١۲ ساعت يک روستا" رسيد. 
فانی با اشاره به نام گذاری سال جديد از سوی مقام معظم رهبری 
مبنی بر سال "حمايت از کاالی ايرانی" گفت: در راستای تسهيل 
در امر توسعه اقتصادی استان طی سال جاری عالوه بر اتصال يک 
روستا به شبكه سراسری گاز کشور به ازای هر روز، ۲ مورد صنعت 
نيز گازرسانی می شود. وی کاهش بهای تمام شده کاال، کمک به 
حفظ محيط زيست و ايجاد رقابت برای توليد کنندگان داخلی در 
مقابل رقبای خارجی را از دستاوردهای گازرسانی به صنايع دانست. 
فانی با اشاره به برنامه ريزی های گسترده شرکت گاز استان در مسير 
گازرسانی به صنايع کوچک و بزرگ اعالم کرد: اين شرکت پيشرو 
و سرآمد بحث ايجاد اشتغال و زمينه ساز رشد اقتصادی بنگاه های 
توليدی استان است. يادآور می شــود؛ هم اکنون ١۲ هزار و 78٣ 
مشــترک صنعتی عمده و جزء  در خراسان رضوی از سوخت گاز 

استفاده می کنند.

ريیس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران تاکید کرد؛

سهل آبادي: تكليف وضعيت ارز را روشن كنيد

کارمند برق منطقه ای خوزستان در بین رتبه های برتر مهندسی ارزش

معاون استاندار قم در مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی آبفا:

ورزش امید به زندگی را در جامعه افزايش می دهد

تحقق سهم 30درصدی صادرات صنايع کوچک و متوسط در 3 ماهه اول سال در البرز زبان

هر روز 1 روستا و 2 صنعت در خراسان رضوی گازرسانی می شوند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدير کل ورزش وجوانان 
استان گلستان با اشاره به ورود تيم ووشو کشور سوئد برای شرکت 
در مســابقات جام پارس  گفت:  گلستان از فردا با ورود تيم های 
شرکت کننده به صورت رسمی ميزبان مسابقات بين المللی ووشو 
جام پارس خواهد بود.بهمن طيبی در جلسه هماهنگی برگزاری 
مسابقات بين المللی ووشو جام پارس اظهار داشت: مسابقات ووشو 
جام پارس با شــرکت ۲ تيم از ايران و ٩ تيم از کشورهای ديگر 

از فردا در استان گلستان آغاز می شود.وی تصريح کرد: در جلسه 
هماهنگی که بين اداره کل ورزش وجوانان استان گلستان،  صدا 
وسيمای مرکز گلستان و نيروی انتظامی برگزار شد بحث پوشش 
و انعكاس بازی ها و امنيت مســابقات مطرح و تصميمات نهايی 
گرفته شد.طيبی خاطرنشان کرد: تيم سوئد به عنوان نخستين 
تيم خارجی امروز وارد کشور و استان گلستان شد و تيم ها تا صبح 
شنبه همه وارد گرگان خواهند شد تا مرحله وزن کشی انجام شود.

مدير کل ورزش و جوانان استان گلستان گفت: از عصر روز شنبه 
بازی ها به صورت رسمی در مجموعه امام خمينی)ره( گرگان آغاز 
می شود و تيم ها براساس جدول بندی با هم به رقابت می پردازند 
و به مــدت ۲ روز اين رقابت ها ادامه دارد.وی با اشــاره به پايان 
اين مسابقات هم اظهار داشت: اين رقابت ها در چهارم تير ماه با 
معرفی تيم های برتر به پايان می رسد و اميدواريم شاهد رقابت های 

خوبی باشيم.

مسابقات ووشو جام پارس :تیم ووشوی سوئد  وارد گلستان شد 

مديرکل ورزش و جوانان گلستان:
مجوز حضور بانوان در سالن مسابقات ووشو جام پارس در گرگان صادر شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مديرکل ورزش و جوانان گلســتان گفت: مجوز حضور بانوان در سالن مسابقات بين المللی 
ووشو جام پارس که به ميزبانی گرگان برگزار می شود با تصويب شورای تامين استان صادر شد.بهمن طيبی در حاشيه استقبال از 
تيم های شرکت کننده در مسابقات بين المللی ووشو جام پارس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در گرگان اظهار کرد: از امروز 
تيم ها وارد استان گلستان خواهند شد.وی ادامه داد: صبح روز شنبه وزن کشی تيم ها انجام می شود و عصر شنبه ساعت ١7 افتتاحيه 
مسابقات در سالن امام خمينی)ره( گرگان برگزار خواهد شد.مديرکل ورزش و جوانان استان گلستان خاطرنشان کرد: مسابقات از روز 
يكشنبه دوم تيرماه آغاز می شود و تا پنجم ادامه خواهد داشت و در اين مسابقات ١١ تيم از کشورهای مختلف با يكديگر به رقابت 
می پردازند.طيبی بيان کرد: خوشبختانه هماهنگی های الزم برای پخش زنده مسابقات انجام شده و پخش زنده راديويی و تلويزيونی 
مسابقات از طريق صدا و سيمای مرکز گلستان انجام می شود و همچنين مقرر شد اين مسابقات از شبكه ورزش نيز به صورت زنده و 
مستقيم پخش شود.وی اضافه کرد: با تصويب شورای تامين استان گلستان مجوز حضور بانوان در سالن مسابقات برای تماشای اين 
ديدار ها صادر شده و تمهيدات الزم نيز برای ايجاد شرايط مناسب برای بانوان در سالن فراهم شده است.مديرکل ورزش و جوانان 
گلســتان تصريح کرد: برگزاری اين رويدادها عالوه بر اينكه تاثيرات خوب ورزشی را در استان در پی دارد، باعث توسعه اقتصادی، 

گردشگری، تعامل فرهنگی بين کشورها، معرفی جاذبه های ايرانی اسالمی کشورمان و استان گلستن می شود.

مديرعامل آبفاشهری مازندران تاکید کرد: 
نقش کلیدی آب در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع

ساری - دهقان - مديرعامل آبفاشهری مازندران با اشاره به اهميت آب در حيات تمدنها و جوامع 
بر نقش کليدی اين مايه ارزشمند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تاکيد کرد. به 
گزارش خبرنگار مازندران و به نقل  شرکت آبفاشهری مازندران، مهندس ذاکری، با بيان اينكه زمين، 
خاک و آب ســه منبع اساسی هستند که در توسعه شهرها نقش بسيار مهمی دارند، گفت: آب در 
تمامی زمينه ها با اقتصاد در ارتباط است. وی، ضمن اشاره به کمبود جهانی آب ادامه داد: کشور ايران 
در منطقه خشــک و نيمه خشــک قرار دارد که اين امر به دليل کاهش بارندگی، افت ذخاير آبهای 
زيرزمينی و افزايش جمعيت، سرانه توليد آب را کاهش داده است. مديرعامل آبفاشهری مازندران، با بيان اينكه تامين آب سالم و 
قابل شرب در چنين شرايطی دشوار است، ادامه داد: تالش شبانه روزی همكاران ما در تامين و توزيع آب سالم قابل ستايش است. 
مهندس ذاکری، آب آلوده را منشا بسياری از بيماری ها دانست و تصريح کرد: آزمايشهای روزانه، ماهيانه و ساالنه با نظارت کارشناسان 
بهداشتی درحال انجام است. وی، اظهار داشت: افزايش تامين و توزيع آب با کيفيت منجر به ارتقای رفاه نسبی و در نهايت توسعه  
پايدار با رويكرد عدالت اجتماعی خواهد شد. مهندس ذاکری، مهاجرت را يكی از بحرانهای ناشی از کمبود آب عنوان کرد و گفت: اين 
امر منجر به نابودی ظرفيتهای توليدی و اقتصادی مناطق کم آب می شود. مديرعامل آبفاشهری مازندران، با بيان اينكه مشترکين 
بازوان اصلی در حفظ و نگهداری منابع آب محسوب می شوند، خاطرنشان کرد: با صرفه جويی و به کارگيری شيوه های مديريت 

مصرف و فرهنگ سازی در اين زمينه، منابع آبی جانی دوباره می يابند.

مدير عامل شرکت برق کرمانشاه:
احتمال قطعی برق در مرداد وجود دارد

   کرمانشاه - منیر دشتی - مدير عامل شرکت توزيع برق کرمانشاه گفت: شيب مصرف برق استان هر روز بيشتر می شود و اگر 
با اين وضعيت شهروندان برق مصرف کنند احتمال قطعی برق در مرداد ماه باال می رود. عليمراد مرادی مجد افزايش قيمت برق را 
تكذيب کرد و افزود: تنها چيزی که اين روزها افزايش يافته ميزان مصرف برق مشترکان  ست. وی در ادامه ساعات پيک مصرف برق 
در استان را بين ساعات ١۲ تا چهار بعد از ظهر و هفت تا ١١ شب اعالم کرد و از همه مردم خواست در مصرف برق نهايت دقت و 

مراقبت داشته باشند، زيرا با اين شيبی که اکنون برق مصرف می شود احتمال قطعی برق زياد است.
افزايش 60 درصدی مصرف برق در مناطق زلزله زده

مرادی مجد، همچنين از افزايش 6۰ درصدی مصرف برق در مناطق زلزله زده نســبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: 
تاکنون هيچ گونه قطعی برق در اين مناطق نداشته ايم. وی در ادامه عنوان داشت: با توجه به افزايش چند برابری بار مصرف برق در 
مناطق زلزله زده، اگر مردم مصرف را کاهش ندهند، احتمال قطعی گسترده برق وجود خواهد داشت. وی در پايان از مردم خواست 
کاهش مصرف برق را جدی بگيرند و در ســاعات پيک مصرف از انجام کارهای برقی غيرضروری خودداری کنند. زمين لرزه ٣.7 
ريشتری ۲١ آبان در ١١ کيلومتری بخش ازگله، ٣۲ کيلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه 6۲۰ کشته و ١۲ هزار و 
٣86 مصدوم داشت. اين زلزله به ١۰ شهرستان و يک هزار و ٩٣۰ روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرده و براساس ارزيابی های 

صورت گرفته حدود ٩۰ هزار واحد مسكونی شهری و روستايی نيز آسيب کلی و جزئی ديده است.

12 میلیارد تومان در ساماندهی بافت فرسوده قزوين هزينه می شود
قزويــن- خبرنگار فرصت امروز- رئيس اداره عمران و بهســازی راه و 
شهرسازی استان قزوين گفت: در سال جاری برای ساماندهی حاشيه شهرها و بافت 
فرسوده و سكونت گاههای غير رســمی ١۲ ميليارد تومان اختصاص يافته است به 
گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوين، به گزارش خبرنگار 
مهر رافع ناصری فر روز چهارشنبه در جلسه ستاد بازآفرينی شهری که در استانداری 
قزوين برگزاری شد اظهارداشت: بافت تاريخی قزوين با ٥۲۰ هكتار حدود دو درصد 
سهم استان از کشور است. وی اضافه کرد: مساحت بافت ناکارآمد شهری حدود 8۴۴ هكتار و سكونت گاههای غير رسمی هم ٣٥٩ 
هكتار است که برای آتها بايد برنامه ريزی کنيم. رئيس اداره عمران و بهسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوين گفت: در اجرای 
طرح بازآفرينی شهری ١٣ محله شامل محله های سردار، سپه، بالغی، پنبه ريسه، راه آهن، باغ نشاط، ديمج، هادی آباد، چوبيندر، 
اللوها و امام خمينی )ره( در قزوين و ۲ محله در تاکستان و الوند به عنوان محالت هدف تعيين شده است. وی افزود: اين محالت 
با حدود ١١ هزار هكتار مســاحت دارای بيش از 87۰ هزار نفر جمعيت اســت و در ١۲ شهر استان بافت ناکارآمد داريم. ناصری فر 
تصريح کرد: مجموعه مساحت بافت های ناکارآمد و تاريخی استان بالغ بر يک هزار و ٥۲۰ هكتار است که حدود ٥۰۰ هكتار آن در 
شهر قزوين است و محدوده بافت تاريخی هم ۴۰٥ هكتار و مناطق حاشيه ای 7٩ هكتار است. وی اظهارداشت: با تشكيل 8 جلسه 
در سال جاری با ٣7 مصوبه تالش کرديم با برنامه های بازآفرينی در شهرستان ها و مرکز استان در دستور کار قرار گيرد تا اين طرح 

در همه مناطق به صورت متوازن عملياتی شود. 

نشست تخصصی معرفی آخرين دستاوردهای صنعت رول فرمینگ در اراک
اراک- مینو رستمی - نشست تخصصی معرفی آخرين دستاوردهای صنعت رول فرمينگ با حضور مدير عامل شرکت شهرکهای 
صنعتی استان مرکزی و شرکت ديتا ام آلمان در مرکز خدمات فن آوری وکسب وکار استان برگزار گرديد.  به گزارش روابط عمومی 
شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در حاشيه اين نشست تخصصی که مورداستقبال مديران واحدهای صنعتی بويژه صنايع 
قطعه سازی خودرو و ريلی استان قرار گرفت آمره مدير عامل شرکت گفت : اين نشست با حمايت شرکت شهرکهای صنعتی استان 
و همت فن بازار منطقه ای استان مرکزی برگزار گرديد. مديرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی افزود: اين جلسه نتيجه 
جهت گيری های توسعه ای سازمان صنايع کوچک و شهرکهای صنعتی ايران در راستای ارتقای سطح فن آوری و تحقيق و توسعه 
در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است . وی در ادامه گفت : پيرو اعزام سه گروه از مديران واحدهای صنعتی به کشور آلمان در 
سال گذشته توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، شاهد ارتباطات خوبی ميان واحدهای صنعتی استان و آلمان هستيم و 
اين نشست در راستای تفاهم يكی از اين واحدهای صنعتی استان و شرکت آلمانی شكل گرفته است. در اين نشست فن آوری سدمير 
مديرعامل شرکت آلمانی ابراز اميدواری کرد اين نشست مقدمه ای برای توسعه همكاری های صنعتی اين شرکت و واحدهای صنعتی 

فعال در استان مرکزی در اين حوزه تخصصی فراهم آورد. 

پیام اعضای شورای اسالمی شهر قدس به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه
شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- اعضای شورای اسالمی شهر قدس با صدور پيامی هفته قوه قضائيه را به دست 

اندرکاران اين حوزه تبريک گفتند متن پيام به شرح ذيل است : بسم اهلل الرحمن الرحيم
هوالعادل أفَضُل الَخلِق أقضاُهم بِالَحقِّ بهترين مردم کسی است که بيش از ديگران به حق، داوری کند. امام علی)ع(  هفتم تيرماه يادآور 
شهادت مظلومانه دکتر بهشتی  و 7۲ تن از ياران باوفايش که به حق نمادی از توجه به اصول قضاوت خدا مدارانه و اسالمی برای گستراندن 
امر عدالت در نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران به شمار می آيد. در ادامه اين پيام آمده است : هفته قوه قضائيه فرصتی است مغتنم 
برای تجليل و پاسداشت ياد و خاطره بزرگ معمار دستگاه قضايی ، مجاهد نستوه و مجتهد متفكر ، شهيد مظلوم دکتر بهشتی و شهيدان 
واالمقام اين عرصه و همچنين تكريم تالش خالصانه قشر خدوم و متعهد در قوه قضايی کشور اسالميمان ايران  که در عرصه احقاق حق 
مظلومان و عدالت گستری ،همت گمارده و شبانه روزی به مردم خدمت می نمايند. خدمت در امر قضا و عدالت گستری خدمتی است 
بس ارزشمند و ستوده و آنگاه که اين خدمت سترگ در مسير خدايی و مطابق با احكام و تعاليم دين مبين اسالم باشد ، در حقيقت تالشی 
است الهی که رنگ و نشان از ذات احديت و صفات خداوندی دارد چرا که حضرت باری تعالی خود بزرگ دادگر و عادل است و دادگاه 
عدلش عالميان را فراگير. در بخش پايانی پيام آمده است :اينجانبان  با گرامی داشت ياد و خاطره شهيد دکتر بهشتی و ياران باوفايش  
هفته قوه قضائيه را به مجموعه متعهد و خدوم در قوه قضائيه و دست اندرکاران امر قضا در ايران اسالمی بويِژه قضات ،وکال و کارکنان 
دادگستری و دادسرای عمومی شهرستان قدس و ساير ادارات و نهادها که در تحقق و اجرای  عدالت  ياری رسان هستند تبريک عرض 

نموده و موفقيت و تأييدات الهی در مسير خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران را برای اين عزيزان آرزومنديم.
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اگرچه کسب ثروت میلیاردی خواسته هر فردی است، با 
این حال تنها افراد اندکی موفق می ش��وند به این موفقیت 
دس��ت پیدا کنند. مقاالت متعددی در رابطه با راهکارهای 
کسب ثروت به چاپ رسیده است، با این حال در این مقاله 
قصد داریم تا به ویژگی های افرادی که باعث می ش��ود آنها 

نتوانند در این مسیر موفق باشند، بپردازیم. 
1- تأکید بیش از حد روی صرفه جویی

اگرچ��ه از ویژگی های مه��م افراد ثروتمند این اس��ت که 
مدیریت درآم��د خود و صرفه جویی الزم را دارند، با این حال 
تمرکز روی درآمد نیز از دیگر معیارهای تعیین کننده در این 
رابطه اس��ت. درواقع بس��یاری از افراد فرصت های خود را به 
بهانه های مالی از دست می دهند و این امر به علت تفکر بیش 
از حد منفی باف آنها است. درواقع الزم است تا شما مدیریت 
الزم را بر درآمد خود داش��ته باش��ید و تنها بخش��ی از آن را 
پس انداز کنید.  در ابتدای راه موفقیت، شما هزینه های زیادی 
دارید که این امر نیازمند پول خرج کردن است. برای مثال در 
صورتی که شما خواهان موفقیت در یک عرصه هستید، الزم 
است در رابطه با آن به تخصص کافی دست پیدا کنید. با این 
حال بهتر اس��ت در این رابط��ه خود را محدود به حد معینی 
نکرده و در هر لحظه به فکر پیش��رفت و ترقی خود باشید. به 
عقیده افراد ثروتمند بهتر اس��ت به جای تمرکز روی کاهش 
هزینه های خود به فکر افزایش درآمد باشید. این امر از طریق 
گسترش محدوده عملکردی خود و یا تنوع بخشی به درآمدها 
مس��یر خواهد ب��ود. درواقع انج��ام کارهای متن��وع می تواند 

فرصت های شغلی بی نظیری را برای شما به ارمغان آورد. 

2- نبود اهداف مالی 
کارآفری��ن مع��روف ت��ی هارواکر، در کت��اب خود تحت 
عنوان اس��رار ذهن یک میلیونر این نکت��ه را بیان می کند 
که افراد باید برای خود هدفی مش��خص داشته باشند، در 
غیر این صورت تمامی اقدامات آنها پراکنده و بدون برنامه 
خاص��ی بوده و این ام��ر موفقیت چندانی را ب��رای فرد به 
همراه نخواهد داشت. به همین خاطر الزم است هدف مالی 
خاصی را برای خود مش��خص کنید و تمامی اقدامات تان را 

حول محور آن شکل دهید. 
3- عدم ایجاد تفاوت میان خواسته و آرزو 

اگرچه برای بس��یاری از افراد تفاوتی میان این دو وجود 
ندارد، با این حال واقعیت این اس��ت که این دو مورد کامال 
تف��اوت دارن��د و آرزو صرف��ا خواس��ته های بی برنامه افراد 
محسوب می شوند. به همین دلیل الزم است تا برای هر آن 
 چیزی که می خواهید در زندگی خود داش��ته باشید برنامه 
و تالش کافی را از خود نش��ان دهی��د. در غیر این صورت 
موارد موردپسند ش��ما تنها در حد یک آرزو باقی خواهند 
ماند. درآخر توجه داش��ته باشید که تنها خود شما هستید 
که قادر خواهید بود مسیر موفقیت را ایجاد کنید و تمامی 

موارد دیگر تنها کمک رسان شما خواهند بود. 
4- عدم تمایل به نوآوری

انجام کاری تکراری در بهترین حالت نتایجی مش��ابه را 
به همراه خواهد داش��ت که این ام��ر معموال به این خاطر 
ک��ه دیگر برای مخاطب جذابی��ت اولیه را ندارد، با نتایجی 
معمولی همراه خواهد بود. بدون ش��ک تحت این ش��رایط 
مسیر کس��ب ثروت ش��ما کامال پیچیده و طوالنی شده و 
نمی توانی��د خود را در زمان مطلوب به باالترین حد ممکن 
برس��انید. به همین خاطر الزم است تا روحیه نوآوری را در 

خود تقویت کنید. در این رابطه برخی از افراد عقیده دارند 
که این امر کاماًل ذاتی است و برخی از وجود آن بی بهره اند. 
ب��ا ای��ن حال واقعیت این اس��ت که این امر نی��ز تنها یک 
مه��ارت بوده و هر فردی با تمری��ن می تواند آن را در خود 
تقوی��ت کند. ب��ه همین خاطر نباید چنی��ن جمالتی را به 

بهانه خود تبدیل کنید. 
5- عدم تمایل به ریسک 

تا زمانی که ش��ما در محدوده آرام زندگی خود باشید، قادر 
نخواهید بود به موفقیت های مناس��ب دس��ت پیدا کنید. به 
همین خاطر بس��یار مهم است تا خود را در معرض چیزهای 
جدی��د و حتی س��خت قرار دهی��د و از به چالش کش��یدن 
خود واهمه ای نداش��ته باشید. اگرچه ریسک پذیری از جمله 
ویژگی های افراد موفق محس��وب می ش��ود، با این حال این 
امر به معنای بی برنامگی نبوده و الزم اس��ت تا همواره جانب 

احتیاط را رعایت کنید. 
6- نبود اعتماد به نفس کافی

درمواجهه با تقریبا تمامی افراد ش��ما با این جمله مواجه 
خواهید شد که تنها برخی افراد می توانند ثروت های کالنی 
داش��ته باشند. علت این امر را نیز در محدود بودن امکانات 
و شرایط پیش��رفت برای آنها می دانند. با این حال واقعیت 
این اس��ت که بسیاری از ثروتمندترین افراد، میلیاردرهایی 
خودس��اخته بوده و این امر بیانگر آن است که این کار ابدا 
غیرممکن نیست. با این حال ذهن افراد محرک اصلی آنها 
محس��وب می شود و تا زمانی که خود را ناتوان بدانید، هیچ 

تغییر مثبتی در زندگی شما شکل نخواهد گرفت. 
در این زمینه توصیه می شود تا با روش های موجود نظیر 

ورزش مداوم، اعتماد به نفس خود را بهبود بخشید. 
cnbc :منبع

اگر این 6 نشانه را در خود می بینید نمی توانید ثروتمند شوید

ارزش ویژه برند چیست؟ 
ارزش ویژه برند مجموعه ای از تداعیات و رفتار در بخشی از مشتریان برند، اعضای کانال توزیع و شرکت 
مادر که به برند اجازه می دهد حجم یا حاش��یه س��ود بیشتری به دست آورد تعریف می شود؛ البته نسبت 
به زمانی که بدون نام برند می توانس��ت به دس��ت آورد. این تعریف تا حدودی علت اضافه شدن برندها به 
ترازنامه ش��رکت ها را توضیح می دهد و  دلیل اصلی ش��رکت ها را توضیح می دهد و به عنوان دلیل اصلی 
شرکت ها در تملک های انجام گرفته در سال های آخر دهه 19٨۰ بیان شده است. برای مثال، رنک هوویس 
و مک دالگا در میان نخس��تین ش��رکت های بریتانیایی بودند که برندهای خود را در س��ال های آخر دهه 
19٨۰ وارد ترازنامه کردند. در س��ال 19٨٨ نس��تله ش��ش برابر ارزش دفتری برند خریداری شده رونتری 

را برای دست یافتن به برندهایی مانند کیت کت، کوآلیتی استریت، اسمارتیز، رولو و یورکی پرداخت. 
در تملک ها، ش��رکت خریدار بای��د میان آنچه خریده و قیمتی که پرداخته تطابق بی نظی��ری ایجاد کند. گاهی اوقات 
وقتی ش��رکت های بزرگ به فروش می رسند مبالغ س��رقفلی هنگفتی پرداخت می شود؛ مانند زمانی که نستله، رونتری را 
خرید. هنگامی که یک برند به طور مجزا خریده می شود ارزش این دارایی نیز باید آشکار شود. به عبارت دیگر، تنها مبادالت 
دربرگیرنده برندهای بیرونی، برای ثبت در ترازنامه شرکت استفاده می شدند. رویکرد با گرایش مالی در سنجش و اندازه گیری 
ارزش ویژه برند در ادغام های فرضی بر مدل تراز فرکوهر و راو مبتنی هس��تند. این مدل، برحس��ب یک سری ویژگی های 
گوناگون تطابقی میان شرکت خریدار و شکت خریداری شده را پیشنهاد می کند. این مدل بر رویکردی چند خصیصه ای 
برای ارزشیابی طرف های خرید مبتنی است. این رویکرد عناصر ارزش ویژه برند را به صورت ضمنی و برحسب کل فروش 
ساالنه، متوسط بازده حقوق صاحبان سهام، متوسط بدهی ها، جمع دارایی ها، نسبت ارزش دفتری / بازار و مالکیت سهام 
داخلی برآورده می کند. این رویکرد، هر برند را برای فروش را برحسب حقوق صاحبان سهام در برابر ارزش دفتری / بازار، 
بازده حقوق صاحبان سهام در برابر حق مالکیت داخلی ارزشیابی می کند. ارزش ویژه برند باید در سه سطح دارایی های برند، 
قدرت برند و ارزش برند بررس��ی ش��ود که دربرگیرنده چهارعنصر اصلی آگاهی به نام برند، وفاداری به برند، کیفیت درک 
شده و تداعیات ذهنی برند است. ازاین رو ارزش ویژه برند معیار مناسبی برای ارزشیابی اثر بلندمدت تصمیم های مارکتینگ 
است. به طورکلی، مفهوم ارزش ویژه برند و آنچه درون و بیرون آن جای می گیرد، به مدیران کمک می کند تا چگونگی و 
جایی را که برندها ارزش افزوده ایجاد می کنند درک کنند. ارزش ویژه برند یک دارایی برند اس��ت که به مرورزمان س��اخته 
می شود. برای پیگیری ارزش ویژه برند کاپفرر پیشنهاد می کند که مدیران باید به طور منظم قدرت برند را بسنجند و دلیل 
باال یا پایین رفتن این قدرت را تشخیص دهند و در باال بردن سطح دارایی برند تالش کنند، برای مثال از طریق تبلیغات و 
hormond :سایر ارتباطات مارکتینگ.                                                                                           منبع

کشف لحظات مفید و طالیی در جلسات کاری
جلسات کاری با تمام مزایا و معایب، قسمت ها و دقایقی دارند که حداکثر خروجی از آنها دریافت می شود و 
باید این قسمت ها را افزایش دهیم.  افراد کمی هستند که به شرکت در جلسات کاری عالقه نشان دهند. این 
پدیده ها روز به روز در حال افزایش و از بین بردن زمان کاری کارمندان هستند. مؤسسه کسب وکار هاروارد در 
یکی از تحقیقات خود اعالم کرده در ۵۰ س��ال گذش��ته آمار جلسات کاری از کمتر از 1۰ ساعت در هفته، به 
۲3 ساعت رسیده است که بیش از نیمی از زمان کاری افراد را اشغال می کند. البته برخی مدیران هنوز مزایای 
جلسات کاری را بیشتر از معایب آنها می دانند. آنها معتقدند این گردهمایی ها موجب تمرکز روی انجام کارها و 
ایجاد ارتباط بین کارمندان می شود. به عالوه ارتباطات چهره به چهره حتی از راه دور نیز بینش افراد نسبت به 
یکدیگر و چشم انداز شرکت را افزایش می دهد. شاید دلیل منفور بودن جلسات کاری، توجه نکردن به لحظات 
مفید و گم کردن آنها در حجم عظیم اتفاقات و مکالمات ناخوشایند باشد. تعدد موضوعات و محدودیت زمانی 
از دالیلی است که موجب نادیده گرفته شدن مسائل مهم و زمان های طالیی جلسات کاری می شود. به هر حال 

می  توانیم با توجه بیشتر این لحظات طالیی را پیدا کنیم و در افزایش دادن مقدار آنها در جلسات بکوشیم. 
نشانه های کالمی و غیرکالمی

موقعیت های مهم را می توان با توجه به رفتار افراد حاضر در جلس��ه تشخیص داد. در عموم جلسات اوقاتی 
هس��تند که افراد بدون عالقه خاص به صحبت ها گوش می دهند یا حتی با گوشی موبایل خود کار می کنند. 
نقاط حیاتی زمان هایی هستند که افراد به ناگهان حضور فیزیکی تر و احساسی تری در بحث و جلسه دارند و از 
کارهای متفرقه خودداری می کنند.  به افرادی که یادداشت  برمی دارند یا در بحث شرکت می کنند دقت کنید. 
شرکت کردن در بحث نشان می دهد که افراد عالوه بر توجه کردن، نقطه نظرات خود را نیز ارائه می کنند. در 
این مواقع آنها با عبارتی صحبت های یکدیگر را تأیید می کنند و عموما با اضافه کردن یک »اما« نظرات خود 
را می گویند. در این مواقع آنها به تأثیر مکالمه روی خود و سبک کاری شان اشاره می کنند.  وقتی این لحظات 
پیش  می آیند، با آنها مقابله نکنید و اجازه دهید به نتیجه برسند. وقتی افراد حول موضوع بحث می کنند، آنها 

را تشویق و حتی بقیه را نیز با سؤال کردن و نظرخواهی به مشارکت دعوت کنید. 
فرهنگ همکاری ایجاد کنید

پیدا کردن و پرورش دادن لحظات مهم در جلس��ه ها نیاز به توجه کافی به فرهنگ س��ازمانی دارد. اگر 
جلسات شما تنها محل صدور بیانیه و سخنرانی است و اجازه مشارکت به حضار داده نمی شود، نمی توان 
امید زیادی به کش��ف لحظات طالیی داش��ت. به بیان دیگر، قدم اول برای رس��یدن به لحظات طالیی و 
حصول بهترین نتایج از جلسات، ایجاد فرهنگ حامی همکاری است. باید به شرکت کنندگان در جلسات 

اجازه بدهید که با سؤال کردن، نظر دادن و حتی جلب توجه دیگران، مشارکت بیشتری داشته باشند. 
دستورجلسه انعطاف پذیر داشته باشید

در اغلب جلسات تأکید زیادی روی پیروی از دستور جلسه می شود. این دستور قطعا به دلیل مشخصی تدوین 
شده است و باید رعایت شود، اما می توان کمی انعطاف چاشنی آن کرد. به عنوان مثال اگر دستور شما در یک 
جلس��ه یک ساعته شامل شش مبحث می شود، فش��ار برای پایان دادن هر بحث و پرداختن به موضوع بعدی 
افزایش می یابد. اگر در طول جلسه متوجه تمرکز زیاد افراد روی یک موضوع و مشارکت سازنده آنها شدید، این 
مبحث را با دقت بیشتری بررسی و بقیه موارد را به زمانی دیگر موکول کنید.  در جلسات با دقت به اتفاقات در 
حال وقوع و افزایش و کاهش انرژی و مشارکت همکاران دقت کنید. در صورت رخ دادن لحظات طالیی آنها را 
مقدم تر از دستور جلسه بدانید. فراموش نکنید که جلسات کاری به منظور ایجاد بحث و تبادل نظر در زمان حال 

تشکیل می شوند، در غیر این صورت فرستادن ایمیل راحت تر از برگزاری جلسه بود. 
فرصت ها را غنیمت بشمارید

وقتی شاهد افزایش تمایل و مشارکت افراد شدید، موضوع یا اتفاق جذاب را یادداشت کنید. این موضوع می تواند 
یک بحث، چالش، ایده یا حتی یک فرد خاص باش��د. فراموش نکنید که پیدا کردن این لحظات و موضوعات و 

پرورش دادن آنها در جلسات بعدی، کلید طالیی شما برای رهایی از جلسات کاری خسته کننده هستند. 
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