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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

دولتآیندهریسکبازارسرمایهنیست

 نگاه بورس
به دولت سیزدهم

فرصت امروز: بازار سرمایه در هجدهمین روز خردادماه روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت و پس از آنکه شاخص 
کل بورس در ابتدای معامالت سه ش��نبه تا رقم یک میلیون و ۱۶۶ هزار واحد افزایش یافت، در س��اعات پایانی 
معامالت روندی نزولی به خود گرفت و با رس��یدن به رقم یک میلیون و ۱۶0 هزار واحد به رش��د ۳ هزار و ۳۶۲ 
واحدی بسنده کرد. در معامالت این روز بیش از 8میلیارد و ۲۴۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۵۳ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال داد و ستد شد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۱۱۵ واحد افزایش به ۳8۳ هزار...

نشانیازتوسعهخواهیدرگفتاروعملکردنامزدهایریاستجمهوریدیدهنمیشود

درغیابراهبردتوسعه
3

4

2

ژئوپلیتیککسبوکارهایجهانیچطورتغییرکرد؟

تخریبخالقانهدراقتصادجهانی

8

مدیریتوکسبوکار

4

دراولیننشستشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصیدرسال1400،عملکرداینشورادرسال
گذشـتهبررسیشدوهمچنینپسلرزههایمناظرهنامزدهایانتخاباتریاستجمهوریبهبحثهای

حاضراندرنشسـتکشـیدهشـد.بهطوریکهوزیراقتصادباردیگرهرگونهاسـتقراضاز
بانکمرکزیراردکردوآنراخطقرمزدولتخواندوازسـویدیگررئیسپارلمانبخش...

وزیراقتصاد:تامینمالی300هزارمیلیاردیدولتازبورسکذباست

پس لرزه های انتخاباتی در شورای گفت وگو

نگـــاه
نگاهمردمبهانتخابات

28خردادماه
فرصت ام��روز: دومی��ن مناظره 
انتخاب��ات  نامزده��ای  تلویزیون��ی 
ریاس��ت جمه��وری در حالی عصر 
سه ش��نبه برگزار شد که با گذشت 
چند روز از مناظره نخست کاندیداها 
در پانزدهم خردادماه، پس لرزه های 
آن در روزه��ای بعد ادامه داش��ت. 
روز گذش��ته و چند ساعت پیش از 
برگزاری مناظره دوم نیز نظرسنجی 
ایس��پا از نگرش م��ردم به انتخابات 
ریاست جمهوری منتشر شد که با 
توجه به انجام این پیمایش میدانی 
در روزهای یکش��نبه و دوشنبه این 
هفته، یعنی روزهای بعد از مناظره 
اول نامزدها می توان آن را مهم تر و 
دقیق تر از نظرس��نجی های پیشین 
ایس��پا دانس��ت و تاثیر مناظره اول 
نامزدها را در نگاه مردم به مشارکت 
در انتخابات سیزدهم دریافت. آنطور 
که ایسپا گزارش داده، از هر ۱0 نفر 
افراد باالی ۱8 سال کشور، سه نفر 
مناظ��ره اول انتخابات��ی را دیده اند 
و ح��دود ۳8 درصد پاس��خگویان 
گفته ان��د که در انتخابات ش��رکت 
می کنند. در این نظرسنجی ابتدا از 
کل پاسخگویان پرسیده شد که روز 
شنبه اولین مناظره بین نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری برگزار ش��د. آیا 
ش��ما ای��ن مناظ��ره را دیدید؟ که 
۳0.7 درصد از پاسخگویان گفته اند 
مناظ��ره اول را دیده اند و در مقابل 
۶9.۳ درصد به این س��وال پاس��خ 

منفی داده اند. 
ادامهدرهمینصفحه

۲8 شوال ۱۴۴۲ - س�ال هفتم
شماره   ۱79۶

8 صفحه - ۵000 تومان
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ادامهازهمینصفحه
موج نهم نظرس��نجی انتخاباتی ایس��پا با جامعه آماری افراد باالی ۱8 
س��ال در سراس��ر کش��ور در حالی روزهای ۱۶ و ۱7 خردادماه انجام شد 
که در نظرس��نجی پیشین یعنی موج هش��تم در روزهای نهم تا یازدهم 
خردادماه، ۳۴.۱ درصد پاسخگویان گفتند که قطعا در انتخابات پیش رو 
ش��رکت خواهند کرد. این میزان حاال در آخرین نظرسنجی ایسپا به ۳8 
درصد رس��یده و می توان گفت مناظره نخست نامزدها تقریبا در افزایش 
ش��ور انتخاباتی موثر بوده است. حال باید به انتظار موج دهم نظرسنجی 
ایسپا نشس��ت و دید مناظره دوم نامزدها چه بازخوردی در افکار عمومی 

داشته است.
* ظرفیت های اقتصادی براساس عدالت توزیع شود

در دومین مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
سیدابراهیم رئیسی از توزیع ظرفیت های اقتصادی براساس عدالت سخن 
گفت؛ محس��ن رضایی گفت که مشکالت ریشه اقتصادی دارد و با حرف 
درمانی به نتیجه نمی رسد؛ سعید جلیلی به فرهنگ سیاسی غلط و توقف 
ظرفیت های کش��ور اشاره کرد، محسن مهرعلیزاده از لزوم همکاری همه 
نهادها گفت تا برجام و مذاکرات وین به نتیجه برسد؛ عبدالناصر همتی خود 
را صدای بی صداها و قدرت بی قدرتان خواند؛ س��ید امیرحسین قاضی زاده 
هاشمی از ضرورت توزیع منطقه ای بودجه حرف زد و نهایتا علیرضا زاکانی 
از لزوم افزایش جمعیت و رس��اندن نرخ باروری به ۲.۳ سخن گفت. سید 
ابراهیم رئیسی در ابتدای بخش نخست مناظره در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه آیا در دولت شما شاهد فاصله طبقاتی خواهیم بود؟ گفت: در جلسه 
قبل برخی از بداخالقی ها صورت گرفت که به مثابه آنچه که در قانون آمده 
اجازه داده شد که دفاع کنم و من از آن استفاده نمی کنم و به مردم واگذار 
می کنم. آذری زبان های عزیز از استان های آذربایجان و اردبیل من را مورد 
محبت قرار دادند که بسیار سپاسگزارم. او سپس به موضوع شکاف طبقاتی 
اش��اره کرد و افزود: فاصله طبقاتی که یکی از مش��کالت جامعه ماست و 
محصول بی عدالتی و سیاست های نادرست اقتصادی است. در طرح تحول 
س��المت برخی ها صد یا  دویس��ت  میلیون دریافت می کردند و برخی از 
کارمندان و پرستاران دریافتی ناچیزی داشتند. ان شاءاهلل اگر رأی مردم به 

من تعلق گرفت در بخشنامه ها تجدیدنظر می کنم.
به اعتقاد رئیسی، ظرفیت های اقتصادی باید براساس عدالت توزیع شود. 
اگر همه ظرفیت ها به عدالت توزیع ش��ود شاهد فاصله طبقاتی نیستیم. 

پرداخت تس��هیالت به شکل ناعادالنه در کش��ور موجب فاصله طبقاتی 
می شود و بس��یاری از فاصله های طبقاتی محصول ناعدالتی هاست. نظام 
قیمت گذاری و تامین و توزیع می تواند به جلوگیری از فاصله طبقاتی منجر 
شود. فاصله طبقاتی محصول تصمیم گیری های غلطی است که برخی را 

برخوردار از حقوق نجومی می کند و برخی را حقوق ناچیز.
* مشکالت اقتصادی با حرف درمانی به نتیجه نمی رسد

محس��ن رضایی نیز در پاس��خ به اینکه اصلی ترین مانع امید بر سر راه 
جوانان و راهکارهای عملی تان چیست، گفت: ملت ایران! مشکالت شما با 
شعار و وعده و شعبده بازی و حرف های مفت حل نمی شود، بلکه مشکالت 
ریش��ه اقتصادی دارد و با حرف درمانی به نتیجه نمی رسد. یک دانشجوی 
شیمی در حال دستفروشی می گفت، ما از گرسنگی، امید می خوریم چون 
امید دیدنی است نه شنیدنی. دولت ما امید را به شما برمی گرداند و یک 
بار دیگر لبخند پیروزی بر لبان شما می نشیند. او با بیان اینکه در مناظره 
قبلی از امید به ایران و آینده صحبت کردم و در اینجا از همه اقوام بامعرفت 
و تمدن س��از ایرانی از آذربایجانی ها و آقا مهدی باکری، از تهرانی مقدم و 
همه قهرمانان اقوام ایرانی که با هم جنگ و انقالب را به نتیجه رس��اندیم 
قدردانی می کنم و همچنین از اهل تسنن و تشیع، ادامه داد: ما را به خاطر 
زاگرس��ی بودن متهم می کنند، افتخار می کنم از قوم لر هس��تم و از همه 
اقوام ایرانی در کارها اس��تفاده کرده ام و دولت ما از همه ایرانی ها تشکیل 
می شود. معتقدم امید زمانی تحقق می یابد که انرژی جدیدی ایجاد کنیم 
و از دولت های خاک آلوده ای که ش��ب می خوابند و قیمت بنزین را چند 
برابر می کنند و  مردمی که با آنها صحبت نمی شود، خداحافظی می کنیم.

این کاندیدای س��یزدهمین انتخابات ریاس��ت جمهوری افزود: ۱۴00 
سال گش��ایش آینده ایران اس��ت و آغاز جدیدی خواهیم داشت. امسال 
به نام مبارک حضرت ولیعصر )ع( منتخب ش��ده و معتقدم ملت ایران با 
مش��کالت خداحافظی خواهد کرد و یک بار دیگر لبخند را به چهره ها و 
برکت را به سفره ها برمی گردانیم و امید جدیدی آن هم دیدنی نه گفتنی 

ایجاد می شود.
* با فرهنگ سیاسی غلط، ظرفیت ها متوقف می ماند

س��عید جلیلی نیز در ابتدای مناظره دوم در پاس��خ به این س��وال که 
چه برنام��ه ای برای تقویت اعتماد مردم به دولت خ��ود دارید، گفت: اگر 
می خواهید اعتماد مردم جلب شود حتما باید رفتار مسئوالن درست شود. 
فرهنگ سیاسی غلط در نظام اداری و اجرایی ما یکی از موانع کشور است 

که این به این جناح و آن جناح یا یک دولت مربوط نیس��ت و موضوعی 
فراگیر اس��ت. کس��انی چه از رقبا چه از دوس��تان ممکن است دچار این 
آسیب باشند. اگر فرهنگ سیاسی غلط را پاک نکنیم ظرفیت های کشور 

متوقف می ماند.
او ادام��ه داد: اگر نمایش جای کار واقعی را گرفت نمی توان انتظار جلو 
رفتن کارها را داش��ت. زیرا کش��ور با نمایش اداره نمی شود. اگر مرتب به 
ج��ای اینکه نتیج��ه کار را بیان کنید فرآیند کار را توضیح دهید که مثال 
چقدر س��فر رفته اید ولی اینها نتیجه نداشته باشد، موجب می شود کارها 
پیش نرود. اگر به جای کار ریشه ای، کارهای نمایشی انجام شد مشکالت 
باقی می ماند. اگر اقدامات مسئوالن در زندگی مردم ملموس نباشد، معلوم 
می شود کار نمایشی بوده نه واقعی. این داوطلب انتخابات ریاست جمهوری 
افزود: تیری شلیک می کنید به هر جا اصابت کرد می گویید همانجا هدف 
بوده اس��ت، می گویید فالن توافق را کردیم تا تحریم ها برداشته شود، اما 
وقتی تحریم ها دو برابر شد، می گویید جام اخالق را بردیم. اگر تصمیم ها 
به موقع گرفته نش��ود، کش��ور معطل یکی دو تصمیم ش��ود و چندشغله 
بودن مسئوالن رواج داشته باشد، کارها پیش نمی رود. اگر فرهنگ سیاسی 
اصالح شود خیلی امور به راحتی شکل می گیرد، اما اگر این فرهنگ اشتباه 

به نسل بعد رفت، شرایط بدتر می شود.
* همه نهادها همکاری کنند تا برجام به نتیجه برسد

محسن مهرعلیزاده در پاسخ به پرسشی درباره تحقق سیاست کلی نظام 
در قبال بازگش��ت آمریکایی ها به برجام گفت: براساس سیاست های نظام 
و به دلیل بدعهدی ها، فشارهای حداکثری را وارد کردند و مقاومت جانانه 
مردم ایران توطئه ها را بر باد داده اس��ت. مواضع جمهوری اس��المی ایران 
مواضع درستی است و باید باقوت در جهت زنده کردن برجام در مذاکرات 
حاضر شویم. باید همه امکانات کشور و همه تصمیم گیران کشور در همه 

نهادها همکاری کنند که برجام و مذاکرات وین به نتیجه برسد.
او س��پس با اش��اره به اظهارات رئیسی افزود: آقای رئیسی فرمودند که 
دفعه قبل بداخالقی هایی در جلسه شده و از وقت خود استفاده نمی کنند 
و از حق خود می گذرند و همچنین فرمودند آذری زبانان به ایش��ان زنگ 
زدن��د و دلجوی��ی کردند؛ درحال��ی که من فکر نمی کن��م آذری زبانان به 
ایشان توهین کرده باشند؛ چراکه آذری زبانی در اینجا نبوده که به ایشان 
توهین کرده باشد. ضمنا باید تصحیح کنم که آنچه که هست در مناطق 
آذربایجان های شرقی، غربی، اردبیل، همدان، اصفهان، شیراز و خوزستان 

ترک زبانان هس��تند و از آقای رئیسی می خواهم که به این موضوع توجه 
کنند.

مهرعلیزاده ادامه داد: من با توجه به اینکه آقای رئیسی قاضی هستند 
از ایش��ان می خواهم که در این زمینه دقت بیشتری کنند؛ من نمی دانم 
م��ا اخالق یا بداخالقی را چه تعری��ف می کنیم؛ مطلبی که درباره مدرک 
تحصیلی آقای رئیسی عرض کردم، مطلب حقی بود؛ آقای رئیسی از نظر 
کالس��یک شش کالس درس خواندند و من هم با احترام عرض کردم که 
ایش��ان پس از دروس حوزوی، این دروس را معادل سازی کردند و دکترا 
گرفتند. م��ن عرض کردم که اصوال علم اقتصاد مثل علم پزش��کی، علم 

خاص خود را می خواهد.
* من صدای بی صداها و قدرت بی قدرتان هستم

عبدالناصر همتی نیز در پاسخ به اولین سوال از دومین مناظره ۱۴00 
درباره نبود اعتبار معنادار میان نظام آموزشی و وضعیت اقتصادی و برنامه 
وی برای مناسب سازی در این زمینه گفت: الزم می دانم به شیوه مناظره 
انتقاد وارد کنم و اینکه شبیه مسابقه هفتگی شده است. مردم باید پاسخ 
به س��واالت مهم تر را از کاندیداها ببینند. من مخالف انحصار هس��تم که 
در اقتصاد و رس��انه به یک اندازه بد اس��ت و باید رفع شود. نباید بگذاریم 
دری که دارد روی کنش گران اجتماعی بس��ته می ش��ود بسته شود. من 
صدای بی صداها و قدرت بی قدرتان هس��تم که آس��یب فراوان از وضعیت 
فعل��ی می بیند. این کاندیدای انتخابات ریاس��ت جمه��وری ادامه داد: ما 
باید برای آنان ش��رایط زندگی بهت��ری فراهم کنیم، از کوله بران گرفته تا 
زنان سرپرس��ت خانوار و معتادان و کودکان کار و کودکان بدسرپرس��ت 
و بی سرپرس��ت، اینها هدف اصلی دولت من هس��تند. در ن��گاه من بازار 
رقابتی نقش مهمی دارد، اما در س��المت، آموزش و اقشار آسیب پذیر باید 
توجه دولت بیشتر از گذشته باشد. ما می توانیم در زمینه آموزش به اولیا 
بسته هایی بدهیم تا براس��اس آنچه که خودشان تصمیم  می گیرند برای 

ثبت نام فرزندان در مدارس اقدام کنند.
* بودجه را به صورت منطقه ای توزیع می کنیم

همچنین سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاش��می در بخش اول مناظره 
تلویزیونی دوم در پاس��خ به س��والی درباره مدیریت میان بخشی اجزای 
دولت گفت: یکی از مش��کالت ما در نظام اداری کش��ور که دولت س��الم 
به دنبال اصالح آن اس��ت، نحوه تقسیم وظایف اس��ت. ما وزارتخانه های 
بخشی، موضوعی و ش��وراهای باالدستی و نهادهایی را داریم که بعضا در 

بدنه دولت یا خارج از آن هس��تند که وظایفی شبیه به هم دارند. مثال در 
حوزه فرهنگ ۳8 سازمان فعال داریم و در آموزش، بهداشت و سالمت هم 
همینطور است. همچنین برای فرار از پاسخگویی شوراهایی درست شده و 
مصوبات مدنظر در شوراها به تصویب می رسد که معلوم نیست مسئولیتش 
با کیست. لذا باید این را برای دولت بازطراحی کنیم. ما در نظر داریم که 
بودجه را به صورت منطقه ای توزیع کنیم و آن را در اختیار اس��تانداران، 

فرمانداران و هیأت وزیران قرار دهیم.
قاضی زاده هاش��می یادآور شد: در طراحی ما دولت پنج فرماندهی در 
پنج حوزه اصلی پیدا می کند که هر کدام از فرماند هان دبیر شورای عالی 
هم خواهند ب��ود. با این روش خیلی از مصوبات مثل االن بالتکلیف باقی 
نمی ماند. او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: مسائلی درباره سواد 
و علم روحانیت مطرح ش��د. ما نزد علمای اس��الم دانشمندان بزرگی در 
رش��ته های اقتصاد و علوم انس��انی داریم. خود من در بسیاری موضوعات 

تلمذ می کنم. لذا نباید ساحت علم را منحصر کرد.
* موضوع جمعیت به نقطه بحرانی رسیده است

علیرضا زاکانی نیز در پاس��خ به س��والی درباره برنامه اش برای مقابله با 
عوام��ل تهدیدکننده جمعیت گفت: موضوع جمعیت در کش��ور به نقطه 
بس��یار بحرانی رس��یده که نیاز به تغییر خاصی دارد.  نرخ رشد جمعیت 
به هش��ت دهم درصد رس��یده و نرخ ب��اروری از ۶.9 در س��ال ۱۳۶0 به 
۱.7 رسیده است. ما باید نرخ باروری را به ۲.۳ برسانیم تا از این وضعیت 
اسفناک خارج شویم. برای این مهم چند سطح برنامه در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی دارم، چهار خط تالش در حوزه تعلیم و تربیت، تحکیم خانواده، 
رشد جمعیت، احساس نشاط و رفاه اجتماعی و صیانت از محیط زیست 

را دنبال می کنم.
او ب��ا بیان اینکه ۳.۵ میلیون زوج نابارور داری��م، افزود: از هر پنج زوج 
یک نفر نابارور هس��تند، بنده اولین کاری که می کنم آن اس��ت که آنها 
را بیمه کن��م تا بتوانند به درمان با هزینه های کم پرداخته و هیچ زوجی 
نباشد که بچه دار ش��دن برایش آرزو باشد. سال ۱۳8۴ پیمایشی صورت 
گرفت که 70 درصد مردم اعالم کردند قائل به داش��تن دو فرزند هستند. 
در س��ال ۱۳98 پیمایش دیگری انجام ش��د و ۶0 درصد مردم گفتند که 
سه فرزندی مطلوب است، اما دولت وضعیتی را به وجود آورده که اکنون 
پوش��ک بچه اینقدر گران شده که خانواده باید ماهی یک میلیون تومان 

برای آن کنار بگذارند.

با تأثیرگذاری بیش از پیش سازمان ها بر محورهای سازنده توسعه 
پایدار ازجمله اقتصاد، جامعه و محیط زیست، در چند دهه گذشته 
در جهان و در چند سال اخیر در ایران، مفهوم »مسئولیت اجتماعی 
بنگاه ه��ا« وارد ادبیات دنیای مدیریت ش��ده اس��ت. »مس��ئولیت 
اجتماعی بنگاه ها« بیانگر این حقیقت اس��ت که سازمان ها تنها در 
مقابل سهامداران شان مسئول نیستند، بلکه دایره مسئولیت پذیری 
بنگاه ها به وس��عت مرزهای یک جامعه اس��ت. ای��ن موضوع البته 
تنها جنبه اخالق��ی ندارد و در نظر نگرفتن مس��ئولیت اجتماعی 
در بلندمدت مطمئنا س��وددهی اقتصادی س��هامداران را به خطر 
می اندازد و بر شهرت و برند یک سازمان نیز اثر منفی می گذارد. به 
همین دلیل، »مسئولیت اجتماعی بنگاه ها« در دنیای امروز به جزء 

جدایی ناپذیر فعالیت شرکت ها و فعاالن اقتصادی تبدیل شده و به  
عنوان پارادایمی جدید برای بنگاهداری مطرح شده است.

در این راس��تا، بانک پاسارگاد در س��ال های گذشته به موضوع 
»مسئولیت اجتماعی بنگاه ها« توجه شایانی کرده و ساخت چندین 
و چند مدرس��ه در روس��تاهای محروم و آس��یب دیده استان های 
لرستان و خوزستان، تازه ترین نمود ایفای مسئولیت های اجتماعی 
این بانک اس��ت. مدرسه س��ازی در حالی به تکه ای مه��م از پازل 
مسئولیت اجتماعی بانک پاسارگاد تبدیل شده است که به تازگی 
س��ه باب مدرسه در استان لرس��تان و دو باب در استان خوزستان 
افتتاح ش��ده و کلنگ ساخت یک مدرس��ه ۱۲کالسه نیز در شهر 

دزفول به زمین زده شد.

ب��ه گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در روزهای چهارم و 
پنجم خردادم��اه با حضور دکتر مجید قاس��می، مدیرعامل بانک 
پاس��ارگاد و شماری از مسئوالن استانی و محلی، پنج باب مدرسه 
در استان های لرستان و خوزستان افتتاح و همزمان با »روز دزفول« 
عملیات احداث مدرس��ه ۱۲ کالسه در منطقه مهرشهر شهرستان 
دزفول آغاز شد. در این باره، راحله شهرابی مدیر امور حوزه راهبری 
و روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، مس��ئولیت اجتماعی را به عنوان 
فرهنگی نهادینه و بخش��ی جدایی ناپذی��ر از فعالیت های این بانک 
دانس��ت و گفت: »بانک  پاس��ارگاد همواره اقدام��ات و فعالیت های 
متن��وع و گس��ترده ای را در بخش های مختل��ف علمی، فرهنگی، 
آموزشی، ورزش��ی و همچنین اعطای کمک های انسان دوستانه و 

خیرخواهانه با هدف مشارکت سازنده در توسعه اجتماعی به انجام 
می رساند. از جمله این اقدامات می توان به ساخت مدرسه و کتابخانه 
در مناطق آس��یب دیده از س��یل و زلزله و مناطق کمتر برخوردار 

استان های مختلف کشور اشاره کرد.«
به گفت��ه ش��هرابی، »بانک پاس��ارگاد تاکنون ۲۵ مدرس��ه در 
استان های کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، 
خراس��ان رضوی، البرز، آذربایجان ش��رقی، خوزس��تان، لرستان و 
گلستان ساخته است و ساخت ۱۱ مدرسه دیگر در استان لرستان را 
در دستور کار خود دارد. در حوزه ساخت کتابخانه نیز ۱7 کتابخانه 
در اس��تان های اردبیل، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، لرس��تان و 
فارس توسط بانک پاسارگاد احداث شده که تنها بخشی از اقدامات 

فرهنگی این بانک را شامل می شود.«
گفتنی اس��ت مدارس افتتاح شده در اس��تان لرستان شامل سه 
مدرس��ه در روس��تاهای ش��یراوند، دمرود علیا و همت آباد است. با 
افتت��اح این م��دارس ۱۴ کالس درس و بی��ش از ۱۲00 مترمربع 
به مجموعه فضای آموزشی اس��تان لرستان افزوده شد. همچنین 
با افتتاح دو مدرس��ه در روس��تای ذبید دبات و شهر الوان در استان 
خوزس��تان، ۱۲ کالس درس و بی��ش از ۲ هزار مترمربع به فضای 
آموزش��ی این استان اضافه ش��د. آغاز عملیات احداث مدرسه ۱۲ 
کالسه در مهرش��هر دزفول نیز موجب ش��ده تا فرزندان عزیزمان 
در ای��ن منطقه در آینده ای نزدیک از وجود مدرس��ه ای در مقطع 

متوسطه برخوردار شوند.

6مدرسهدراستانهایلرستانوخوزستانکلنگزنیوافتتاحشد
مسئولیتاجتماعیبانکپاسارگاددرمدرسهسازی
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بازاریابیکسبوکارهایکوچکدرشبکههایاجتماعی
بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی دیگر یک گزینه دلبخواهی برای کس��ب و کارها نیست. این امر به طور ویژه ای 
در مورد کس��ب و کارهای کوچک مصداق دارد. ش��اید تا همین چند س��ال پیش و قبل از شیوع کرونا بازاریابی در 
شبکه های اجتماعی دست کم برای کسب و کارهای کوچک نوعی گزینه دلبخواهی و لوکس بود، اما امروزه بدل به 
نیازی ضروری شده است.  اگر یک کسب و کار در بازاریابی بر روی شبکه های اجتماعی سرمایه گذاری مناسبی انجام 
ندهد، شانسی برای معرفی برندش به مشتریان نخواهد داشت. این امر به معنای ناتوانی برای فروش هرچه بیشتر 
نیز خواهد بود. هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از توصیه ها و تکنیک های بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
برای کسب و کارهای کوچک است. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد...



فرصت امروز: وقتی دو کشوری به بزرگی چین و آمریکا در صحنه جهانی 
با یکدیگر درگیر می شوند، پرواضح است که پای بقیه کشورها هم به این 
ماجرا باز می ش��ود. این روزها ش��اهد جنگ سرد تازه ای میان واشنگتن و 
پکن هس��تیم و دنیا در حال تجزیه شدن است. نکته جالب اینجاست که 
هر دو کشور یعنی هم چین و هم آمریکا تصور می کنند می توانند حامیان 
بیشتری در این مسیر برای خود بیابند. همین که دو طرف به دنبال حامی 
در جنگ سرد هستند، به این معناست که جنگ فقط دامان خودشان را 
نخواهد گرفت، بلکه کش��ورهای دیگر را هم وارد این معرکه خواهد کرد. 
البته این مس��ئله جدیدی نیست، اما جنگ س��رد به شکلی نو در جریان 
است و به همین خاطر، ورود دیگر کشورها به این کارزار اهمیت دوچندانی 

پیدا کرده است.
با همه این اوضاع، واشنگتن و پکن در یک موضوع با هم مشترک هستند 
و آن اینکه هر دو کشور بر قله سیاست و اقتصاد جهانی ایستاده اند و فاصله 
زیادی با بقیه کش��ورها پیدا کرده اند. در این زمینه، نشریه »اکونومیست« 
در یک گزارش تحلیلی به راز سبقت چین و آمریکا از اروپا و سایر کشورها 
پرداخته و پویایی اقتصادی و »تخریب خالق« را علت این موضوع ارزیابی 
کرده اس��ت. به اعتقاد نویسندگان این گزارش، ژئوپلیتیک کسب وکارهای 
جهانی در سال های گذشته تغییر کرده و از ۱9 شرکت بزرگی که در ۲۵ 
سال اخیر در جهان ایجاد شده است، 9 شرکت آمریکایی و هشت شرکت 

چینی هستند.
یکهتازیچینوآمریکادرکارزارجهانی

اکونومیس��ت می گوید از بین کش��ورهای دنیا فقط چی��ن و آمریکا در 
س��ال های گذشته توانس��ته اند روند »تخریب خالقانه« را به  درستی طی 
کنند؛ چنانکه از بین ۱9 ش��رکتی که در ۲۵ س��ال گذش��ته ایجاد شده 
و در ح��ال حاضر بی��ش از ۱00 میلیون دالر ارزش دارند، 9 ش��رکت در 
آمریکا و هش��ت ش��رکت در چین هس��تند. این در حالی اس��ت که اروپا 
هیچ سهمی در این میان ندارد. همچنین آمریکا و چین از نظر دارا بودن 
ارزشمندترین شرکت های جهان در صدر قله جهانی ایستاده اند، به طوری 
که پکن و واش��نگتن در مجموع 7۶ ش��رکت ارزشمند جهان را در اختیار 
دارند، درحالی که تعداد شرکت های ارزشمند اروپایی از ۴۱ شرکت در سال 

۲000 میالدی به ۱۵ شرکت در سال ۲0۲0 رسیده است.
۲0 س��ال پیش در چنین زمانی قیمت س��هام اس��تارت آپی که توسط 
ف��رد عالقه مند و پیگیری به نام جف بزوس راه اندازی ش��ده بود، در طول 
۱۲ ماه 7۱ درصد افت کرد. تجربه نزدیک به س��قوط آمازون بخش��ی از 
سقوط دات کام بود که غرور سیلیکون ولی را تحت تاثیر قرار داد و به  دنبال 
کالهبرداری ۱۴میلیون دالری ش��رکت انرون، اعتماد به کس��ب وکارهای 
آمریکایی را از میان برد. در همین حال، چین در تالش بود تا شرکت های 
دولتی درحال فروپاشی خود را خصوصی سازی کند و نشانه های اندکی از 
اینکه بتواند فرهنگ کارآفرینی ایجاد نماید، وجود داش��ت. امیدها بیشتر 
به اروپا بود؛ جایی که یک ارز واحد جدید، نوید بازاری بزرگ، متش��کل و 

دوستدار تجارت را وعده می داد.
»تخریب خالق« )مفهومی در اقتصاد که در دهه ۱9۵0 توسط شومپیتر، 
اقتصاددان اتریش��ی مطرح شد و به معنای از بین بردن روش های قدیمی 
ب��رای ایجاد نوآوری به  عنوان نیروی محرک س��رمایه داری اس��ت( اغلب 
باعث می ش��ود پیش بینی ها غیرواقع بینانه به  نظر برسند ولی حتی با این 

استانداردها هم دنیای کسب وکار پساکرونا کامال با چیزی که ممکن بود دو 
دهه قبل پیش بینی شود، متفاوت است. شرکت های تکنولوژی یک چهارم 
از بازار س��هام جهانی را تش��کیل می دهند و ترکی��ب جغرافیایی به  طور 
قابل توجهی نامتقارن ش��ده اس��ت. آمریکا و چین در صدر هس��تند و 7۶ 
ش��رکت از ارزشمندترین شرکت های جهان را در اختیار دارند؛ درحالی که 
تعداد ش��رکت های اروپایی از ۴۱ شرکت در س��ال ۲000 به ۱۵ شرکت 
رس��یده است. این عدم تعادل تا حد زیادی مهارت آمریکایی ها و چینی ها 
و سرخوشی بیش از اندازه در اروپا و سایر نقاط را نشان می دهد که باعث 
مطرح ش��دن دو سوال اساسی می ش��ود: چرا این اتفاق افتاد؟ آیا می تواند 

ادامه پیدا کند؟
ش��رکت های بزرگ به خودی خود از شرکت های کوچک بهتر نیستند. 
شرکت های بزرگ می توانند نشانه ای از موفقیت و در عین حال نشانه ای از 
فساد باش��ند. آرامکوی سعودی، دومین شرکت باارزش جهان به اندازه ای 
که وابس��تگی خطرناک پادشاهی سعودی به سوخت های فسیلی را نشان 
می ده��د، نماد ۲ه��زار میلیارد دالری قدرت نیس��ت. به هر ح��ال، انواع 
ابرشرکت ها نش��انه ای از وجود یک اکولوژی سالم کسب وکار است که در 
آن ش��رکت های بزرگ و کارآمد ایجاد می ش��وند و دائم با رقابت از میان 
می روند. این موضوع موجب تداوم رشد و توسعه اقتصادی در دنیای امروز 

شده است.
یکی از راه های ارزیابی تسلط آمریکا و چین، مقایسه سهم آنها از تولید 
جهانی با سهم ش��ان از فعالیت های تجاری اس��ت )که به  وسیله متوسط 
سهم شان در سرمایه گذاری در بازار سهام، درآمد حاصل از عرضه عمومی، 
تامین س��رمایه پروژه های پرریسک و اس��تارت آپ های بزرگ خصوصی و 
یکصد ش��رکت بزرگ جهانی سنجیده می ش��ود(. با این معیار ۲۴ درصد 
از تولی��د ناخالص داخلی جهان و ۴8 درصد از فعالیت های تجاری متعلق 
به آمریکاس��ت. چین هم سهم ۱8درصدی از تولید ناخالص داخلی و ۲0 
درصدی از فعالیت های تجاری جهان دارد. حال آنکه کش��ورهای دیگر که 
شامل 77 درصد جمعیت جهان می شوند، در جایگاهی پایین تر از وزن شان 

قرار گرفته اند.
فرصتاروپاییچگونهازدسترفت؟

بخشی از این شرایط به فرصت از دست رفته اروپا برمی گردد. مداخالت 
سیاسی و بحران بدهی سال های ۲0۱0 تا ۲0۱۲ در روند ادغام اقتصادی 
ای��ن قاره اختالل ایجاد کرد. ش��رکت ها تا حد زیادی در پیش بینی تغییر 
جهت به سمت اقتصاد دانش محور شکست خوردند. اروپا هیچ استارت آپی 
ب��رای رقاب��ت با آم��ازون و گوگل ندارد ولی س��ایر کش��ورها تالش هایی 
داشته اند؛ یک دهه قبل برزیل، مکزیک و هند آماده ایجاد گروه بزرگی از 
ش��رکت های جهانی بودند که تعداد کمی از آنها ظهور کردند. تنها آمریکا 
و چین توانس��ته اند پروسه »تخریب خالق« را سازماندهی کنند. در حالی 
که از ۱9 ش��رکتی که در ۲۵ سال گذشته ایجاد شده و هم اکنون بیش از 
۱00 میلیون دالر ارزش دارند، 9 شرکت آمریکایی و هشت شرکت چینی 
هستند، اما اروپا هیچ سهمی ندارد. در شرایطی که ابرشرکت های قدیمی 
تکنولوژی نظیر اپل و علی بابا تالش می کنند تس��لط خود را حفظ کنند، 
مجموعه ای از ش��رکت های جدید فناوری شامل اس��نپ، پی پال، میتوان 
و پین دودو در حال بیش��تر ش��دن هستند. شیوع کرونا همچنین موجب 
انفجار انرژی در آمریکا و چین ش��ده اس��ت. شرکت ها در هر دو کشور در 

آستانه تسلط بر مرزهای جدید تکنولوژی چون فین تک و خودروهای برقی 
هستند. بازار بزرگ خانگی به شرکت ها کمک کرده به  سرعت مقیاس خود 
را گس��ترش دهند. بازارهای کارآی سرمایه، شبکه هایی از سرمایه گذاران 
ریسک پذیر و دانشگاه های تراز اول در چند سال اخیر رونق استارت آپ ها 
را حفظ کرده اند. در مجموع می توان گفت آمریکا مدت هاست که تخریب 
بیشتری را نسبت به اروپای دنج و امن تحمل کرده و پس از سال ۲000 

نیز حاکمان چین دست کارآفرینان را باز گذاشته اند.
در همین حال، از بین رفتن اجماع سیاس��ی در دو کش��ور آمریکا و 
چین می تواند موجب تزلزل در پیشتازی ش��ان در صحنه جهانی باش��د. 
آمریکایی ه��ا نگران کاهش قدرت جهانی خود و دس��تمزدهای پایین و 
انحصار هس��تند. هفته نامه »اکونومیس��ت« از هدف گذاری دولت بایدن 
برای ارتقای رقابت و گس��ترش ش��بکه امنیت اجتماعی کارگران که از 
»تخریب« آسیب دیده اند، حمایت می کند ولی این خطر وجود دارد که 
آمریکا به سمت حمایت از تولیدات داخلی، سیاست صنعتی و همچنین 
مالیات بر س��رمایه گرایش پیدا کند که توانای��ی تجاری اش را تضعیف 
می کند. رئیس جمهور شی جین پینگ نیز به شرکت های خصوصی بزرگ 
به  عنوان تهدیدی برای حزب کمونیست و ثبات اجتماعی نگاه می کند. 
مرعوب کردن س��رمایه داران بزرگ از س��ال قبل با جک ما، بنیان گذار 
علی بابا ش��روع ش��د و از آن زمان روس��ای سه ش��رکت بزرگ دیگر را 
نیز درگیر کرده اس��ت. البته از آنجا که مقامات حزب برای رس��یدن به 
اهداف سیاس��ی چون خودکفایی ملی در برخ��ی از فناوری ها به  دنبال 
»هدایت« ش��رکت های خصوصی هستند، احتماال از آنها در برابر رقبای 

بدون محدودیت و آزادشان حمایت می کنند.
مداخلهدولتهاوتهدیداقتصادجهانی

هرچه آمریکا و چین مداخله بیش��تری داش��ته باشند، بقیه کشورهای 
جهان باید بیش��تر نگ��ران جغرافیای نامتقارن اقتصاد جهانی باش��ند. در 
تئ��وری، ملیت ش��رکت های جویای س��ود اهمیت��ی ندارد؛ ت��ا زمانی که 
محصوالت رقابتی می فروش��ند و شغل ایجاد می کنند، چه کسی اهمیت 
می ده��د، ولی در صورت��ی که بنگاه های اقتص��ادی تحت تاثیر دولت های 
داخلی قرار داش��ته باش��ند آنگاه دیگر قضیه فرق می کند. با سست شدن 
جهانی سازی حاال جدل ها بر سر این است که شرکت های چندملیتی کجا 
واکسن تولید کنند، قوانین دیجیتال وضع نمایند و مالیات پرداخت کنند. 
امیدهای اروپا برای مبدل ش��دن به یک ابرقدرت نظارتی ممکن است به 

پوششی برای حمایت گرایی کشورها مبدل شود.
دیگران با نفوذ کمتر نیز ممکن است موانعی ایجاد کنند؛ هند برای اثبات 
سلطه خود، شبکه های اجتماعی چین را ممنوع کرده و در کار شرکت های 
تجارت الکترونیک آمریکایی مشکل ایجاد می کند. این بدترین حالت برای 
هر دو طرف اس��ت؛ محروم کردن مصرف کنندگان داخلی از نوآوری های 
جهانی و ایجاد موانعی که گسترش یافتن را برای شرکت های داخلی حتی 
مشکل تر هم می کند.  اگر تنها دو کشور جهان توانایی ادامه روند »تخریب 
خالق« را به  طور گس��ترده داش��ته باشند، فاجعه است، اما در صورتی که 
آنها هم رویگردان شوند و سایر نقاط نیز شکست را بپذیرند و موانع را برپا 
کنند، وضعیت بدتر هم خواهد بود. بهترین معیار س��نجش موفقیت این 
است که فهرست بزرگترین شرکت های جهان ۲0 سال دیگر با امروز کامال 

فرق کرده باشد.

ژئوپلیتیککسبوکارهایجهانیچطورتغییرکرد؟

تخریب خالقانه در اقتصاد جهانی

شاید چنین به نظر برسد که تورم مشکلی است که به  زودی برطرف 
خواهد ش��د، اما اقتصاددانان »دویچه بانک« معتقدند که این مش��کل 
می تواند در سال های آتی ادامه یابد و به بحرانی تازه برای اقتصاد جهانی 
منجر ش��ود. این اقتصاددانان، رشد کم سابقه نرخ تورم جهان را به یک 
بمب س��اعتی تش��بیه می کنند که انفجار آن به  ویژه برای اقتصادهای 

نوظهور و اقشار آسیب پذیر جهان فاجعه بار خواهد بود.
»دویچه بانک« در گزارش تازه خود هشدار داده که تمرکز بر محرک های 
مالی بدون در نظر گرفتن تورم ناشی از این محرک ها حتی اگر در کوتاه مدت 
خطری برای اقتصاد جهانی نداش��ته باشد، اشتباهی است که اثرات آن از 
سال ۲0۲۳ به بعد نمایان خواهد شد. هشدار اقتصاددانان »دویچه بانک« 
البته کامال با نظرات سیاستگذاران و فعاالن اقتصادی در تضاد است. در این 
گ��زارش، به  طور خاص از فدرال رزرو )بان��ک مرکزی آمریکا( و چارچوب 
سیاستی جدید آن که بهبود کامل و فراگیر اقتصاد را به قیمت تورم باالتر 
مجاز می ش��مارد، انتقاد شده و آمده است: تصمیم فدرال رزرو برای حفظ 
سیاس��ت های پولی انبساطی تا زمانی که اثراتی از پایداری رشد نرخ تورم 

پدیدار شود، عواقب وخیمی خواهد داشت.
به اعتقاد دیوید فولکرت��ز الندائو و دیگر همکارانش در دویچه بانک، 
»پیامد تأخی��ر )در مهار تورم( بروز اخت��الالت بزرگتر در فعالیت های 
اقتص��ادی و مالی خواهد بود. تالش دیرهنگام برای مهار تورم منجر به 
ایجاد یک رکود جدی و شکل گیری زنجیره ای از فشارها و خطرات مالی 

در سراسر جهان به ویژه در اقتصادهای نوظهور خواهد شد.«
تاکنون چندین مقام ارشد فدرال رزرو تأکید کرده اند که تا زمانی که پیشرفت 

چشمگیری در تحقق هدف بهبود فراگیر اقتصاد مشاهده نشود، نرخ بهره پایه 
را افزایش نخواهند داد و به گفته آنها هنوز فاصله زیادی تا تحقق این هدف 
وجود دارد. از سوی دیگر، شاخص هایی مانند شاخص قیمت مصرف کننده و 
شاخص مخارج مصرفی شخصی به طور محسوسی افزایش یافته و کامال باالتر 
از نرخ تورم ۲ درصدی که تورم هدف فدرال رزرو محس��وب می ش��ود، قرار 
گرفته اند. با این حال، سیاستگذاران آمریکایی می گویند افزایش کنونی نرخ 
تورم یک پدیده موقتی است و به محض اینکه اختالالت زنجیره های تأمین 
و اثرات برجای مانده از ماه های نخس��ت بحران کرونا برطرف شود، تورم نیز 
فروکش خواهد کرد. اما اقتصاددانان »دویچه بانک« با چنین تحلیلی مخالفند 
و می گوین��د محرک های مالی افراطی و تغییرات بنیادین اقتصادی موجب 
تداوم رشد تورم خواهد شد و فدرال رزرو نیز برای مقابله با این سناریو آمادگی 
کافی نخواهد داش��ت. دیوید فولکرتز الندائو می گوید: »شاید تا سال ۲0۲۳ 
طول بکشد تا بازگشت تورم به اقتصاد جهانی نمایان شود. اولویت های فدرال 
رزرو به سمت اهداف اجتماعی قابل ستایش در حال تغییر است و به همین 
دلیل افزایش نرخ تورم را تحمل می کند، اما نادیده گرفتن تورم مانند این است 
که اقتصاد جهانی در حالی که روی یک بمب ساعتی نشسته است، به حال 
خود رها شود. انفجار این بمب ساعتی به ویژه برای اقشار آسیب پذیر جوامع 

می تواند اثرات ویران کننده ای داشته باشد.«
البته این موضع »دویچه بانک« طرفداران زیادی در بین اقتصاددانان ندارد. 
اغلب تحلیلگران »وال اس��تریت« با دیدگاه فدرال رزرو که فشارهای تورمی 
کنونی پایدار نخواهد بود، موافقند و به همین دلیل چندان انتظار ندارند که 
سیاست های انبساطی فدرال رزرو در آینده نزدیک متوقف شود. به اعتقاد یان 

هاتزیوس اقتصاددان گلدمن ساکس، دالیلی قوی برای اثبات گذرا بودن رشد 
ت��ورم وجود دارد که یکی از آنها احتم��ال پایان یافتن ارائه مزایای اضافی از 
سوی دولت به بیکاران است که باعث خواهد شد کارگران طی ماه های آینده 
به مشاغل قبلی خود بازگردند و فشار دستمزدها کاهش یابد. او در یادداشتی 
نوشته است: »بخش زیادی از جهش اخیر قیمت ها ناشی از عوامل بی سابقه 
بیرونی است که طی ماه های آینده از اثرات آنها کاسته می شود و قیمت ها به 
سطح نرمال بازخواهند گشت. همه این موارد نشان می دهد فدرال رزرو باید 
تنها به  صورت کامال تدریجی از سیاست های انبساطی کنونی فاصله بگیرد.«

از نظر اقتصاددانان »دویچه بانک« اما این یک دیدگاه اش��تباه است. 
کنگ��ره آمری��کا تاکنون با تخصیص بی��ش از ۵ تریلی��ون دالر از انواع 
محرک های مالی مرتبط با شیوع کرونا موافقت کرده و از ابتدای بحران 
کرونا ترازنامه فدرال رزرو تقریبا دو برابر ش��ده و به مرز 8 تریلیون دالر 
رس��یده است. حتی با وجود اینکه از ابتدای سال ۲0۲۱ ماهانه به  طور 
متوسط ۴78 هزار شغل جدید در آمریکا ایجاد شده و انتظار می رود نرخ 
رش��د اقتصادی این کشور در سه  ماهه دوم امسال به حدود ۱0 درصد 
برسد، قرار نیست که روند تخصیص این محرک های مالی متوقف شود.

دیوید فولکرتز الندائو در این باره یادآور می ش��ود: »قبال هرگز شاهد 
این میزان از سیاست های پولی و مالی انبساطی هماهنگ نبوده ایم. در 
حالی که تولید به س��رعت افزایش یافته و در حال رسیدن به سطحی 
باالتر از سطح بالقوه آن است، این سیاست های انبساطی همچنان ادامه 
دارند. به همین دلیل است که معتقدیم تورم این بار متفاوت از دوره های 

قبلی است.«

هشدار»دویچهبانک«دربارهپیامدهایسیاستهایپولیانبساطی

تیکتاکبمبساعتیتورمبهصدادرآمد

باشگاهاقتصاددانان

7درسیکهآندرهشالیفرازکمونیسمآموخت
مهندسناظرگذارازکمونیسم

آندره شالیفر، اقتصاددان برجسته ای است که در سه دهه گذشته 
بر کرس��ی اقتصاد دانشگاه هاروارد تکیه زده است. شالیفر مشخصا 
در دو زمینه اقتصاد گذار کار کرده است؛ یکی، گذار از کمونیسم به 
سرمایه داری در کشورهای اتحاد شوروی و دیگری، ایجاد نهادهای 
نوین اقتصادی و اصالحات برای کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد.
پیش از آنکه بیشتر با این اقتصاددان روسی-آمریکایی آشنا شویم، 
بد نیس��ت یادآوری کنیم که او یکی از اصلی ترین چهره های پروژه 
هاروارد برای بازس��ازی اقتصاد روس��یه پس از فروپاشی کمونیسم 
ب��ود. دول��ت آمریکا قص��د داش��ت از طریق این پ��روژه اصالحاتی 
اقتصادی در روس��یه اجرا کند و در راه اندازی یک بازار سهام بسیار 
قدرتمند به این کش��ور کمک برساند. در نهایت معلوم شد شالیفر 
از این موقعیت ویژه خود سوءاس��تفاده کرده و حجم زیادی سود را 
از طرقی غیرقانونی نصیب خود کرده است که این مسئله منجر به 
جریمه شدن دانشگاه هاروارد به مبلغ ۲۵.۶ میلیون دالر و شالیفر 
به مبلغ ۲ میلیون دالر شد و دولت آمریکا نهایتا هدایت منابع مالی 

خود از طریق پروژه هاروارد را متوقف کرد.
البت��ه این مس��ئله را نباید فراموش کرد که ش��الیفر به رغم این 
رفتار خالف قانون به راس��تی یکی از برجسته ترین اقتصاددان های 
دوره خود هم به حس��اب می آید و حجم گسترده ای از نوشته های 
او به مسائلی نظیر حقوق در اقتصاد، حکمرانی بر شرکت ها و مالیه 
رفتاری اختصاص دارد. با این حال، او بیش��تر از هر چیزی با مسئله 
اصالح اقتصادی و گذار از کمونیس��م به س��رمایه داری در شوروی 

شناخته می شود.
آن��دره ش��الیفر در زمس��تان ۱9۶۱ در یک خان��واده یهودی در 
مس��کو و زمان اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمد. او به عنوان یک 
نوجوان در سال ۱97۶ به نیویورک آمریکا مهاجرت کرد و همان جا 
تحصیالت خود را ادامه داد. با ورود به دانش��گاه هاروارد توانس��ت 
در س��ال ۱98۲ کارشناسی ریاضی خود را دریافت کند و سپس با 
س��رعت تحصیالت خود را ادامه داد تا نهایتا در ۱98۶ از دانش��گاه 
ام آی تی دکترای اقتصاد خود را گرفت. او از سال ۱99۱ در دانشگاه 
ه��اروارد تدریس می کند و یکی از چهره ه��ای اصلی پروژه هاروارد 
برای بازسازی اقتصاد روسیه پس از فروپاشی کمونیسم بود که این 
مس��ئله رس��وایی های اقتصادی و مالی فراوانی را هم برای او و هم 

دانشگاه هاروارد به دنبال داشت.
ش��الیفر در دهه دوم قرن بیس��ت ویکم یادداشت کوتاهی تحت 
عنوان »هفت درس گذار از کمونیسم که آموختم« منتشر کرد که 
نظر افراد بس��یار زیادی را به خود جلب ک��رد و اتفاقا در ایران هم 
ترجمه و منتشر شد. درس نخستی که شالیفر از کمونیسم گرفته، 
این اس��ت که فعالیت اقتصادی در ابتدای اصالحات افت کرد، پس 
اف��رادی که قص��د دارند چنی��ن اصالحاتی را در کش��ورهای خود 
مدیریت کنند نباید توقع رش��د بسیار س��ریع و بالفاصله ای داشته 
باش��ند. در نظر داش��تن این نکته بسیار مهم اس��ت که اصالحات 

اقتصادی زمان می برند.
درس بع��دی تقریبا در امتداد نکته قبلی به این مس��ئله اش��اره 
می کن��د که اگرچه مس��یر اص��الح به کن��دی آغاز ش��د و فراز و 
نشیب هایی نسبی را از سر گذراند، اما در نهایت طی ۲0 سال پس 
از اصالحات، عمده مردمی که در بلوک ش��رق زندگی می کردند از 
هر لحاظ کیفیت زندگی بهتری را تجربه کردند. شالیفر با تکیه به 
این مس��ئله از افرادی که قصد اصالحات اقتصادی دارند می خواهد 

که به سرمایه داری »ایمان« داشته باشند.
درس سوم تا حدی پیچیدگی های خاص خود را دارد. اصالحات، 
تولی��د را کاه��ش می دهن��د و این مس��ئله ممکن اس��ت منجر به 
اعتراضات مردمی و ظهور پوپولیس��م شود. ش��الیفر تذکر می دهد 
ک��ه این اتفاق نیفتاد و مردم از دولت ه��ای اصالحاتی راضی بودند 
و اتفاقی که در برخی از نقاط رخ داد، به قدرت رس��یدن اش��رافیت 
جدی��دی بود که ب��ه تازگی س��ربرآورده بودن��د. پیچیدگی ماجرا 
اینجاس��ت که ش��الیفر به روش��نی توضیح نمی دهد که از دل این 

اصالحات چطور این اشرافیت ایجاد شد؟
درس چه��ارم ش��الیفر این اس��ت ک��ه ه��م اقتصاددان ها و هم 
اصالح گ��ران نبای��د حرک��ت به س��مت بازار ه��ا را زیادت��ر از حد  
برنامه ری��زی کنند، ام��ا مهم تر اینک��ه به امید اج��رای اصالحات 
مرتب ت��ر و بس��امان تر در آین��ده آن را به تاخی��ر نیندازند. درس 
پنجم این اس��ت که برای رشد جدای از ایجاد انگیزه از طریق ارائه 
مش��وق نیازمند سرمایه  انسانی مناسب هم هستیم و همین ضعف 
در س��رمایه انسانی باعث شد که بسیاری از بنگاه های موفق بلوک 
ش��رق در یک اقتصاد رقابتی شکس��ت بخورند. به گفته ش��الیفر، 
»نمی توانید به یک سگ پیر حتی با دادن مشوق ها حقه های جدید 

بیاموزید.«
درس شش��م تقریبا برای بسیاری از مس��ائل و دوره های تاریخی 
صادق است و آن اینکه بیش از حد نباید ضربات منفی یک بحران 
اقتصادی را جدی گرفت و بزرگ جلوه داد. ش��الیفر با اشاره کردن 
به بحران اقتصادی س��ال های پایانی قرن بیس��تم در روسیه به این 
نکته اشاره می کند که نباید از بحران ها وحشت داشت، زیرا آنها به 
زودی فراموش می شوند. درس آخر هم که غیراقتصادی ترین درس 
اس��ت، به گذار سیاس��ی در کنار گذار اقتصادی اش��اره می کند. به 
اعتقاد شالیفر، اگرچه می توانیم مسیر گذاری برای اقتصاد مشخص 
کنیم و سطحی از پیش بینی در آن داشته باشیم، اما در پیش بینی 
تغییرات سیاس��ی با دشواری های بس��یار فراوانی روبه رو هستیم و 
کش��ورهای بلوک ش��رق هم س��طح گس��ترده ای از حکومت های 

متفاوت را دل خود جای داده اند.
از جمله آثار آندره شالیفر، کتاب »دست در جیب دیگران« است 
که در سال ۲00۲ منتشر شد. شالیفر به همراه رابرت ویشنی سعی 
دارند بسیاری از مشکالت مداخله دولتی در اقتصاد را نشان دهند. 
در بس��یاری از کش��ورها، نهادهای دولتی فشار زیادی را بر زندگی 
اقتصادی تحمیل می کنند و باعث می ش��وند که ثروت ملی به هدر 
ب��رود و ج��دای از آن، مس��تعدترین افراد را به ج��ای بهره وری به 
سمت رانت خواری متمایل می کنند. این کتاب، انواع سوءرفتارهای 
اقتصادی دولت را بررس��ی کرده و عواقب س��نگین هر یک از آنها 
ب��رای رش��د را بیان می کن��د. از نگاه این کتاب، سیاس��ت زدایی از 
اقتصاد، یکی از اصالحات اساس��ی الزم برای هر س��اختار اقتصادی 
اس��ت و باید حتی االمکان میزان حضور و تاثیر دولت در اقتصاد را 

کاهش داد.
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فرصت امروز: در روزهای اخیر و به ویژه پس از اولین مناظره تلویزیونی 
نامزده��ا، ش��عارهای انتخابات��ی کاندیداه��ا در بوته نق��د اقتصاددانان و 
صاحب نظران قرار گرفته و جملگی آنها طرح و برنامه های اقتصادی هفت 
نامزد ریاس��ت جمهوری را خالی از هر گونه راهبرد توس��عه و خط مشی 
اقتصادی و سرش��ار از کلی گویی و عوام گرایی دانسته اند. با اینکه موضوع 
مناظره نخست سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری به اقتصاد اختصاص 
داشت و هرچند بحث ها و صحبت هایی درباره مسائل اقتصادی نیز مطرح 
ش��د، اما به جای آنکه فضا به س��مت تحلیل کارشناس��ی و نقد و معرفی 
برنامه های اقتصادی کاندیداها برود، بیشتر به تخریب یکدیگر و زیر سوال 
بردن عملکرد دولت روحانی گذش��ت. از همین رو بود که هنوز س��اعتی 
از پایان مناظره نخس��ت نامزدها در شامگاه ش��نبه )۱۵ خرداد( نگذشته 
بود، علی ربیعی، س��خنگوی دولت در نامه ای به رئیس سازمان صداوسیما 
خواس��تار در نظر گرفتن زمان برای دولت جهت پاسخگویی به اتهامات و 

انتقادات شد.
در همین حال و در چند روز گذشته با داغ شدن رفته رفته رقابت های 
انتخاباتی، کارشناس��ان و صاحب نظ��ران اقتصادی نیز به نقد ش��عارها و 
وعده ه��ای نامزدها پرداخته و  اغلب این وعده ه��ا از ۱0 برابر کردن مبلغ 
یارانه نقدی تا حل مش��کالت بورس در س��ه روز را خالی از امکان تحقق 
یافته اند. از جمله این کارشناس��ان، فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگراست 
ک��ه به تازگی در یک نشس��ت مج��ازی به نقد گفتار و عملک��رد نامزدها 
پرداخته و می گوید: »به گواه س��وابقی که از ای��ن کاندیداها وجود دارد و 
به گواه حرف هایی که تا امروزه زده اند، ردی از توس��عه خواهی در گفتار و 

عملکردشان ندیده ام.«
شعارهایاقتصادینامزدهاازنگاهفرشادمومنی

فرش��اد مومنی در نشس��ت مجازی »مبارزه با عوام فریبی و عوام گرایی 
در تبلیغات انتخاباتی از طریق ترویج اندیش��ه توس��عه خواهی« که توسط 
»موسسه مطالعات دین و اقتصاد« برگزار شد، گفتار و عملکرد کاندیداهای 
انتخابات سیزدهم را خالی از راهبرد توسعه دانست و گفت: »ایام انتخابات 
در ای��ران بیش از آنکه به  مثابه زمان��ی برای تضارب آراء و ایجاد فرآیندی 
برای ارتقای اندیشه ای حکومت و مردم باشد، تالش می شود به یک معرکه 
تقوافروشی و عوام گرایی و عوام فریبی از سوی برخی از گروه های پرنفوذ و 

ذی نفع تبدیل شود.«
به گفته مومنی، »به  طور نسبی اتفاق نظری در میان همه اندیشه ورزان 
علوم انس��انی و اجتماعی وجود دارد، در غربت اندیش��ه توسعه هست که 
ناپایداری ها و ناهنجاری ها تا آستانه فروپاشی و اضمحالل کشورها را جلو 

می برند. ما به اعتبار نکته بنیادی روش شناختی یعنی تقدم رتبه ای مسائل 
س��طح توسعه به مس��ائل س��طح کالن و خرد و اینکه غفلت تباهی آور از 
این مس��ئله و تن در دادن س��اختار قدرت و ثروت به مناسبات رانتی که 
روزمرگ��ی، پوچ گرایی، درجا زدن و تحقی��ر را در ذهن تداعی می کند، با 
کمال تأس��ف می بینیم که در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری هم 
نمی توان هیچ ردی از یک رویکرد روش مند و باضابطه و غیرعوام فریبانه و 

صادقانه با مسائل سطح توسعه به  سادگی پیدا کرد.«
او به غربت اندیش��ه توس��عه خواهی در کلیت همه دولت ها اش��اره کرد 
و ادامه داد: »ش��دت غربت و به حاش��یه راندن مس��ائل توسعه به  گونه ای 
اس��ت که حتی وقت��ی همه ارکان نظ��ام تصمیم گیری کش��ور بر تحقق 
اهدافی در بلندمدت تحت عنوان اهداف چش��م انداز توافق می کنند، خود 
آنها هم که این ایده ها را مطرح و براس��اس آن برنامه ریزی کرده اند به آن 
توجهی نشان نمی دهند. طبیعتا به  محض اینکه آرمان خواهی و اعتالیابی 
در چارچوب اندیش��ه توسعه کنار زده شوند مناسبات غیرمولد، غیرخالق، 
غیراعتالبخشی و مبتنی بر س��تیز، حذف و فریب خواهد شد. جای تأمل 
هست که متفکران بزرگ کشور به هر دلیل فاقد انگیزه های بایسته هستند 
تا در چنین ش��رایطی به دولتمردان بفهمانند وقتی که با مسائل بنیادین 
به طور سهل انگارانه برخورد می کنید کار به جایی می رسد که با رویه های 

رفوکارانه نمی توان بقای جامعه را تضمین کرد.«
او با اش��اره به شعارها و وعده های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
افزود: »یک نفر از عادالنه کردن قیمت حامل های انرژی می گوید؛ دیگری 
س��اماندهی به یارانه های ضمنی را می گوید و همه از این تعابیر اس��تفاده 
می کنن��د که من با کمال تأس��ف می خواهم بگویم هر چقدر تالش کردم 
نتوانس��تم ردی از علم و صداق��ت در این گونه صورت بندی مفاهیم مطرح 
کنم. ش��ما صادقانه به مردم بگویید وعده پول های یامفت و بدون زحمت 
می دهی��د اما با ش��وک درمانی از چش��م، دماغ، ده��ان و گوش های اینها 
چرک های ناش��ی از اقدام تان جامعه را فرامی گیرد. شرافت انسانی و ملّی 
اقتضا می کند عزیزان در این زمینه ها کمی صادقانه برخورد کنند. در اوایل 
بع��د از جنگ، ما به فاجعه س��ازی توصیه هایی ک��ه در کادر برنامه تعدیل 
ساختاری در دستور کار قرار گرفته بود، استناد می کردیم. آنجا می گفتند 
بحث نظری هست و بگذارید آن را تجربه کنیم، اکنون یک سند مبتذلی 
که سند فاجعه سازی برای ایران است و اسم آن را برنامه نجات گذاشته اند، 

مطرح شده است.«
اینکهبگوییداقتصاددانهستم،کافینیست

استاد دانش��گاه عالمه طباطبائی با اشاره به صحبت های برخی نامزدها 

که خود را اقتصاددان می خوانند، گفت: »می گوید من اقتصاددان هس��تم، 
مگر ما اقتصاددان بی سواد کم داریم. صرف اقتصاد خواندن کفایت نمی کند 
باید فهمی حاصل شده باشد. صرف اینکه بگویید اقتصاددان هستم، کفایت 

نمی کند.«
وی با بیان اینکه »عزیزانی که این قدر بی پروا وعده می دهند باید بفهمند 
می خواهند با این توان اجرایی وعده ها را جلو ببرند«، ادامه داد: »براساس 
گزارش ها ایران از نظر توانمندی اجرایی در زمره کش��ورهای ضعیف قرار 
دارد. تفاوت ضعف ایران از نظر توانمندی اجرایی نسبت به بقیه کشورهای 
ضعیف دنیا به صورتی اس��ت که طی ۱0 س��ال گذش��ته ش��یب سقوط 
توانمن��دی اجرایی کش��ور جزو کم نظیرها در دنیاس��ت. بنابراین از منظر 
توالی ها اگر کاندیدایی ادعای داشتن برنامه کرد و حرفی درباره توانمندی 
اجرایی کش��ور نزد و برنامه ای از موضع آسیب شناسی و راه حل ارائه نکرد 

بدین معناست که صالحیت اندیشه ای برای این مسئولیت ندارد.«
به گفته این اقتصاددان نهادگرا، »تقریبا عموم متفکران توسعه می گویند 
هیچ کش��وری قادر به تحقق توسعه نیس��ت اال اینکه ابتدا صالحیت های 
خ��ودش را در زمین��ه حداکثرس��ازی اس��تفاده از ظرفیت های س��رمایه 
انس��انی مشخص کرده باشد. به همین خاطر، یکی از مهمترین نشان های 
توسعه نیافتگی در مطالعات توسعه را اندازه ظرفیت های بالاستفاده منابع 
مادی و انس��انی به حس��اب می آورند. این در حالی اس��ت که از نظر رشد 
انگیزه های خروج س��رمایه های انسانی در سال های اخیر، وضعیتی بسیار 

وخیم تر از موج خروج سرمایه های مادی را تجربه می کنیم.«
مومنی با بیان اینکه »تورم در اقتصاد سیاسی، حکم جیب بری از مردم 
توس��ط دولت را دارد« گفت: »اکنون نزدیک به ۵0 سال هست که از نظر 
تورم دورقمی جزو ممتازها هس��تیم. فقر، فالک��ت، طالق، دزدی و... جزو 
پیامدهای تورم هستند. بنابراین این هم یکی از متغیرهای کنترلی کلیدی 
هس��ت. اگر عزیزان ادعا دارند و چهار خط چیز می نویس��ند و اسم آن را 
برنامه می گذارند یکی از حیاتی ترین چیزهایی که باید توضیح دهند، این 

است که می خواهند با این تورم چه کار کنند؟«
او در پایان با اش��اره به اینکه »یک��ی از مفاهیمی که در ایران به ابتذال 
کشیده ش��ده، مفهوم خصوصی سازی اس��ت« افزود: »از منظر توالی های 
سیاستی در تحلیل های سطح توسعه می گویند اگر می خواهید به معنای 
دقیق کلمه خصوصی س��ازی توس��عه گرا داشته باش��ید باید به گسترش 
فضای رقابتی و کارآمدسازی نظام اداری تقدم دهید ولی اگر هدف به نام 
خصوصی سازی، کسب درآمد است باید اولویت را برای واگذاری دارایی ها 

بگذارید.«

نشانیازتوسعهخواهیدرگفتاروعملکردنامزدهایریاستجمهوریدیدهنمیشود

در غیاب راهبرد توسعه

از امروز چهارش��نبه ۱9 خردادماه ثبت نام دوباره طرح مسکن ملی آغاز 
می شود و آنطور که وزارت راه و شهرسازی خبر داده، احداث مسکن ملی 
در ۲۳0 شهر جدید شروع می شود. این چهارمین دوره ثبت نام متقاضیان 
در طرح ملی مسکن است که در دوره دولت حسن روحانی اجرا شده و به 
گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در دولت بعدی نیز ادامه خواهد داشت. 
محمود محمودزاده در این باره گفته اس��ت: مردم با تغییر دولت ها نگران 
ادامه پروژه مسکن ملی نباشند چراکه مخاطب مردم حاکمیت است و این 
اطمینان را داش��ته باشند که پیش��رفت فیزیکی پروژه ها از جمله مسکن 

ملی ادامه دارد.
محمودزاده همچنین با اشاره به ظرفیت های ایجادشده برای ثبت نام در 
مرحله جدید این طرح افزود: در بیش از ۲۴0 ش��هر ظرفیت جدید برای 
ثبت نام ایجاد ش��ده که ش��امل تامین زمین و یا ظرفیت موجود از محل 
ثبت نام های گذشته بوده و از چهارشنبه مجددا ثبت نام برای این شهرها 

انجام می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال 
که آیا در ثبت نام جدید، ظرفیتی برای ش��هرهای اطراف تهران نیز ایجاد 
شده، گفت: در حال حاضر ظرفیت محدودی در هشتگرد و ایوانکی وجود 
دارد اما هنوز ثبت نام در هشتگرد و پرند نهایی نشده  است. البته پردیس 
هی��چ ظرفیتی ندارد و در ح��ال حاضر ظرفیت فیزیکی در ش��هر جدید 

پردیس برای ثبت نام مجدد موجود نیست.
او درباره امکان حضور افرادی که از مراحل قبل ثبت نام انصراف داده اند 
یا حتی وجهی واریز کرده اما جزو انصرافی ها بوده اند نیز گفت: افرادی که 
انصراف داده اند اگر در محدوده ۲۴0 شهر اعالم شده باشند، می توانند باز 

هم نسبت به ثبت نام در مرحله جدید اقدام کنند.
ب��ه گفته محمودزاده، از متقاضیانی که در لیس��ت انتظار باقی مانده اند 
بانک اطالعاتی وجود دارد. کسانی که قبال ثبت نام کردند اما موفق  نشدند 

ثبت نام را کامل کنند، می توانند دوباره برای ثبت نام اقدام کنند. همچنین 
اف��رادی که مقداری از آورده اولیه که کف آن ۴0میلیون تومان اس��ت را 
واریز کرده اند، اگر اقدام به تکمیل آن کنند می توانند در ۲۴0 شهر اعالم 
شده ثبت نام کرده و به پروژه ها معرفی شوند. حدود 80 هزار متقاضی در 
لیست ذخیره حضور دارند که در مراحل مختلف سیستم تایید نشده اند یا 
تایید ش��ده اند، اما سایر مراحل را تکمیل نکرده اند. این افراد هم می توانند 
در مرحله جدید ثبت نام کنند. روال ثبت  نام هم مثل گذشته است و قرار 
نیست سایت با تکمیل ظرفیت بسته شود. متقاضیان یک هفته برای ثبت 
 نام فرصت دارند و پس از آن کسانی که ثبت نام کرده اند، پاالیش می شوند.

صحبت ه��ای معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی در حالی اس��ت که هنوز 
جزییاتی از فهرس��ت شهرهای مش��مول این ثبت  نام منتشر نشده است. 
طب��ق اعالم وزارت راه و شهرس��ازی، مش��موالن وام ۱۵0میلیون تومانی 
دریافت خواهند کرد. طرح مسکن ملی به  عنوان شاخص ترین طرح حوزه 
مسکن دولت روحانی، با اتکا به آورده متقاضیان و تسهیالت بانکی، زمین 
دولتی و س��ازمانی و البته برمبنای هزینه واقعی س��اخته می شود و بعد از 
تحویل واحدهای مس��کونی به متقاضیان، ضمن تسویه تسهیالت بانکی 
به  صورت اقس��اط بلندمدت، قیمت زمین نیز به  صورت اجاره 99س��اله یا 
اقساط ۱0ساله وصول خواهد شد. همچنین باتوجه به درخواست وزارت راه 
و شهرسازی از شورای پول و اعتبار، تسهیالت مسکن ملی از ۱00 میلیون 

به ۱۵0میلیون تومان افزایش یافته است. 
طرح اقدام ملی تأمین مسکن موسوم به مسکن ملی از آبان ۱۳98آغاز 
شده و به  تدریج اغلب استان ها و شهرهای کشور به این طرح پیوسته اند. در 
پایتخت نیز ساخت مسکن ملی به واسطه وضعیت و قیمت زمین مسکونی 
در متن بافت شهری تهران، به شهرهای جدید حومه پایتخت منتقل شد. 
در ابتدای امر، برای طرح مسکن ملی، ۴00هزار واحد تعریف شده بود که 
در همان دو دور اول ظرفیت آن تکمیل شد؛ چراکه با آغاز نام نویسی این 

طرح، ۱.۶ میلیون نفر متقاضی با ارسال پیامک ثبت  نام کردند و ۴۶0هزار 
نفر از آنها واجد شرایط شناخته شدند. در ادامه با تأمین زمین های جدید 
و ثبت  نام دور س��وم مس��کن ملی، تعداد واحدهای مشمول این طرح به 
حدود ۵۳0هزار واحد رس��ید. متقاضیان این طرح باید به  صورت پیوسته 
آورده نقدی خود را واریز کنند تا به همراه تسهیالت ۱00میلیون تومانی 
اختص��اص یافت��ه به هر واحد مس��کن ملی، هزینه س��اخت مس��کن در 
زمین های اختصاص یافته به طرح تأمین ش��ود. در ادامه به  واسطه جهش 
تورم نهاده های ساختمانی و باال رفتن هزینه ساخت مسکن ملی، وام بانکی 
مس��کن ملی ۵0درصد افزایش پیدا کرد و به ۱۵0میلیون تومان رس��ید. 
این تس��هیالت با نرخ س��ود ۱8 درصد به مسکن ملی اختصاص می یابد و 
متقاضیان باید بعد از تحویل واحد به  مدت ۱۲س��ال اقس��اط ماهانه آن را 
بپردازند. همچنین قیمت زمین مس��کن ملی نیز بعد از تحویل واحدها به 
دو صورت قابل تسویه است. هزینه زمین در روش اول مانند مسکن مهر به  
صورت اجاره 99ساله و برمبنای یک  سوم قیمت ساخت محاسبه و وصول 
خواهد شد یا بعد از تعیین قیمت کارشناسی، به  صورت اقساط ۱0ساله از 

متقاضیان دریافت و در ازای آن سند مالکیت ارائه می شود.
اولین گروه از واحدهای س��اخته ش��ده در طرح مس��کن ملی به تعداد 
۱۱هزار و ۵۶0 واحد در آبان ماه ۱۳99 به دستور رئیس جمهور افتتاح شد. 
آخرین آمارها نشان می دهد تا اواسط فروردین امسال از مجموع ۵۳0هزار 
واحد مس��کن ملی در دست س��اخت، ۲۱۳هزار و ۱0۱متقاضی نسبت به 
افتتاح حس��اب اقدام کرده و از این تعداد ۱۵0 هزار و ۳۳8 نفر درمجموع 
۶ه��زار و 790میلیارد تومان به عنوان آورده اولی��ه واریز کرده اند و مابقی 
متقاضیان مس��کن ملی حدود ۳۱7هزار نفر هن��وز مبلغی واریز نکرده اند. 
از آنجا که از عمر دولت دوازدهم تنها دو ماه باقی اس��ت، کس��انی که در 
این طرح س��رمایه گذاری کرده اند، به رغم صحبت های محمودزاده، نگران 

سرانجام طرح و زمان تحویل خانه های شان هستند.

احداثمسکنملیدر230شهرجدیدشروعمیشود

صف80هزارنفریدرلیستانتظار

بانکنامه

عبورنقدینگیازمرز3476هزارمیلیاردتومان
بدهیبانکهابهبانکمرکزیزیادشد

بان��ک مرکزی می��زان نقدینگی در پایان س��ال 99 را بیش از ۳ 
هزار و ۴7۶ هزار میلیارد تومان اعالم کرد که حاکی از رش��د ۴0.۶ 
درصدی اس��ت. این در حالی اس��ت که این ش��اخص در سال 98 
مع��ادل ۲۶.۳ درص��د و در س��ال های 97 و 9۶ ح��دود ۲۵ درصد 
افزای��ش یافته اس��ت. همچنین ضریب فزاین��ده نقدینگی در پایان 
س��ال گذش��ته 7.۶۲۴ بوده که 8.8 درصد نسبت به پایان سال 98 

رشد داشته است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز زیاد شد و طبق آمارهای بانک 
مرکزی، بدهی بانک ها به این بانک 8.7 درصد رش��د داش��ته است. 
بررس��ی گزیده آمارهای اقتصادی ماه پایانی س��ال گذش��ته درباره 
خالص��ه دارایی ها و بدهی ه��ای بانک مرکزی بیانگر آن اس��ت که 
میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان س��ال گذش��ته به 
۴۴۲7 هزار و ۴00 میلیارد تومان رس��ید که حاکی از رش��د ۲7.۴ 
درصدی در این سال است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی 
از بخ��ش دولتی ب��ا ۲۴0 درصد کاهش به منف��ی ۲۱ هزار و 900 
میلیارد تومان، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 8.7 درصد رش��د 
ب��ه ۱۲0 هزار و ۳00 میلیارد تومان رس��ید. عالوه ب��ر این، میزان 
دارایی ه��ای خارجی در این بخش با ۴7.9 درصد رش��د نس��بت به 
پایان س��ال قبل همراه بوده و به 9۱9 ه��زار و ۲00 میلیارد تومان 
رس��ید که حجم اس��کناس و مس��کوک نیز با ۲۴.9 درصد افت به 
۶700 میلیارد تومان رس��ید. س��پرده بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی ن��زد بانک مرکزی نیز با ۳۲.9 درصد افزایش نس��بت به 
س��ال ۱۳98 به ۳7۵ هزار و ۶00 میلیارد تومان رس��ید. همچنین 
بدهی بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانک��ی به بانک مرکزی در 
پایان سال گذشته با 8.7 درصد افزایش به ۱۲0هزار و ۳00 میلیارد 

تومان رسید.
میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کش��ور در پایان سال 
گذش��ته معادل ۱۳۵ هزار و ۱00 میلیارد تومان اس��ت که نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال قبلش 7۵.۵ درصد رش��د نش��ان می دهد. 
س��پرده بانک های تجاری ن��زد بانک مرکزی نی��ز ۶9 هزار و ۱00 
میلیارد تومان بوده که ۲۴.۵ درصد افزایش یافته اس��ت. جمع کل 
دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررس��ی، ۱۱8۶ هزار و 
700 میلی��ارد تومان بوده که به نس��بت پایان س��ال ۱۳98 دارای 
۴8.۱ درصد رش��د اس��ت و میزان بدهی بانک های تجاری به بانک 
مرکزی در پایان س��ال گذش��ته به ۱0 هزار و ۵00 میلیارد تومان 

رسیده که ۱۴۱.9 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
ب��ه گفته بان��ک مرکزی، می��زان دارایی های خارج��ی بانک های 
تخصصی در پایان س��ال گذش��ته معادل ۲۲۵ هزار و ۴00 میلیارد 
تومان است که نسبت به سال قبلش ۲۲.۶ درصد رشد یافته است. 
جمع کل دارایی های بانک ه��ای تخصصی در این دوره رقم ۱007 
ه��زار و 800 میلیارد تومان اس��ت که ۲۲.۴ درصد رش��د دارد که 
میزان بدهی ای��ن بانک ها به بانک مرکزی ۴۴ هزار و ۳00 میلیارد 
توم��ان اس��ت که معادل ۵.7 درصد نس��بت به پایان س��ال ۱۳98 

کاهش داشته است.
از س��وی دیگر، بده��ی خارجی ایران در اس��فندماه پارس��ال با 
افزایش نس��بت به س��ال ۱۳98، به رقم 9 میلیارد و ۱۴۲ میلیون 
دالر رس��ید. میزان بدهی های کوتاه مدت کشور حدود ۱.9 میلیارد 
دالر و بدهی ه��ای بلندمدت ایران نیز 7.۱ میلیارد دالر اعالم ش��ده 
اس��ت. همچنین مع��ادل یورویی بدهی خارجی ای��ران حدود 7.۶ 
میلیارد یورو است که ۶ میلیارد یورو از این میزان، حجم بدهی های 
میان م��دت و بلندمدت ب��وده و یک میلی��ارد و ۶00 میلیون یورو 
حج��م بدهی های کوتاه مدت اس��ت. این در حالی اس��ت که میزان 
بدهی خارجی کش��ور در پایان اس��فند ۱۳98 مع��ادل 9 میلیارد و 
۳۱ میلی��ون دالر بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت کش��ور حدود 
۱.۵ میلی��ارد دالر و بدهی های بلندمدت ایران نیز 7.۴میلیارد دالر 
اعالم ش��ده است. گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات 
ایجادش��ده در نتیجه گش��ایش اعتبار اسنادی تس��هیالت دریافتی 
از بانک جهانی و س��ایر س��ازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین 
تامین مال��ی پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق 

قرضه بین المللی را دربر می گیرد.
طبق اعالم بانک مرکزی همچنین بدهی بخش دولتی به سیستم 
بانکی هم در پایان سال گذشته معادل ۲7 درصد رشد یافته است. 
بر این اس��اس، در پایان س��ال گذش��ته میزان دارایی های خارجی 
سیستم بانکی با ۳۳ درصد رشد به رقم ۱۵۴0 هزار و ۶00 میلیارد 
تومان رس��ید. از س��وی  دیگر،  رقم بدهی بخ��ش دولتی نیز با ۲7 
درصد رشد به میزان ۵۲8 هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافت. 
ع��الوه بر این، حجم دارایی ها و بدهی های سیس��تم بانکی در پایان 
س��ال گذشته با ۳9.۴  درصد رش��د، به 7۵۵۶ هزار و 900 میلیارد 
تومان رسیده است که این میزان در پایان سال 98 بیش از ۵ هزار 

و ۴۲0 میلیارد تومان بود.

خریدکاالدرصدرلیستتراکنش
3.2میلیاردتراکنشدریکماه

در اردیبهش��ت م��اه امس��ال بی��ش از ۳ میلی��ارد و ۲0 میلیون 
تراکنش انجام ش��ده که ح��دود 90 درص��د از کل این تراکنش ها 
از طریق کارتخوان های فروش��گاهی بوده است. جدیدترین گزارش 
ش��اپرک نشان می دهد در اردیبهش��ت ماه بیش از ۳ میلیارد و ۲0 
میلی��ون و 9۳0 ه��زار تراکنش ب��ه ارزش ۴80۱۳۲۲۳۳۲ میلیون 
ریال انجام ش��ده که نس��بت به فروردین ماه و مدت مش��ابه سال 
قبل به ترتیب ۱۶ درصد و ۲0 درصد رش��د داش��ته اس��ت. س��هم 
اب��زار پذیرش اینترنتی از تعداد کل تراکنش ها نیز ۶ درصد، س��هم 
ابزار پذیرش موبایلی ۳ درصد و سهم کارتخوان های فروشگاهی نیز 
89 درص��د بوده اس��ت. همچنین 98 درص��د از مبلغ تراکنش های 
ش��اپرکی مربوط به خرید کاال و خدم��ات و بیش از یک درصد نیز 
در اردیبهش��ت ماه مربوط ب��ه پرداخت قبض و خرید ش��ارژ تلفن 
همراه بوده اس��ت. س��هم مبلغی و تعداد تراکنش های انجام ش��ده 
از طری��ق ابزارهای پذیرش ش��رکت های پرداخت در این ماه نزولی 
بوده و در بخش بانک ها،  س��هم مبلغی تراکنش های انجام ش��ده از 
طریق ابزارهای بانکی از کل بازار رش��د داش��ته، ولی سهم تعدادی 

تراکنش ها از کل بازار افت داشته است.
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وزیرنفتدرصحنمجلس:
35میلیارددالریارانهگازبهمردمدادهمیشود

به گفته وزیر نفت، س��الیانه رقمی مع��ادل ۳۵ میلیارد دالر به مردم به 
صورت یارانه گاز داده می شود.

بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به پرسش 
علیرض��ا ورناصری قندعلی، نماینده مسجدس��لیمان درب��اره جمع آوری 
گازهای مشعل و همینطور سوال جالل محمودزاده، نماینده مهاباد درباره 
گازرسانی و کمبود گاز مایع گفت: گازهای مشعل یا همان گازهایی که به 
مشعل می رود موضوعی است که بیش از ۶0 سال مطرح بوده و اجرای آن 
پیچیده، دشوار و پرهزینه  است. مجلس شورای اسالمی نیز به این مسئله 
توجه داش��ته و آخرین بار در ماده ۴8 قانون برنامه ششم توسعه، دولت را 
موظف کرد تا گازهای مش��عل به قیمت عادالنه واگذار شود. ما در اجرای 
ای��ن قانون یک مزایده برگزار کردیم و قیمت هر مترمکعب گاز برای پایه 
مزایده را نیم سنت تا دو سنت تعیین کردیم که تقریبا رایگان بود، اما تعداد 

مراجعه کنندگان اندک بود.
زنگنه ادامه داد: بر این اساس قراردادهایی به مقدار نیم میلیون مترمکعب 
برای ایستگاه جمع آوری گازهای مشعل میدان پارسی و مارون سه امضا و 
راه اندازی ش��د و تاسیسات جمع آوری چند مورد دیگر نیز به ظرفیت یک 
میلیون و 700 هزار مترمکعب انجام ش��د، اما مقادیر بسیار کم بود. برای 
جمع آوری گازهای مشعل باید واحدهایی به نام ان.  جی.  ال یا  پاالیشگاه 
گازی س��اخته ش��ود، در این واحدها گازهای جمع آوری ش��ده از چاه های 
مختلف، شیرین سازی و تفکیک و هر کدام برای هدفی مصرف می شوند، 

اما این موضوع به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد.

روحانیدرستاداقتصادیدولتمطرحکرد
لزومقانونمندشدنفعالیترمزارزها

دویست و سی و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه 
به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و لزوم چاره اندیشی برای فعالیت قانونمند 
رمزارزها و کنترل قیمت ها از س��وی وزارت صمت از مهمترین بحث های این 
نشست بود. در ابتدای این نشست گزارشی از وضعیت قیمت کاالهای اساسی و 
اقالم مصرفی و ضروری مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ تعادل در قیمت 
از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد و حسن روحانی با تاکید بر 
مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت ها، گفت: دولت صریحا 
تاکید و اعالم کرده است افزایش قیمت کاالها به ویژه اقالم ضروری مردم به 
هیچ وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با 
جدیت و با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، )اصناف و تولیدکنندگان( نسبت 
به کنترل قیمت ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف 
به زندگی و معیش��ت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود. سپس در ادامه 
این جلس��ه وضعیت عرضه و تقاضای رمزارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید و تبادل رمزارزها 
در اقتصاد ایران را ارائه کرد. رئیس جمهور نیز درخصوص فعالیت رمزارزها بر 
ضرورت حفظ و حمایت از منافع ملی در این حوزه تاکید کرد و گفت: امروزه 
برنامه هوشمندسازی اقتصاد یک الزام محیطی است و بایستی نسبت به الزامات 
حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای تدوین راهبرد 
پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کالن کش��ور اقدامات الزم انجام شود. 
روحانی با تاکید بر اینکه آگاهی مردم در این حوزه ضروری است و با توجه به 
مخاطرات قابل توجه در حوزه مبادالت رمزارزها، از ورود غیرکارشناسانه در این 
حوزه باید اجتناب شود، تصریح کرد: باید برای قانونمندشدن فعالیت رمزارزها 
و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید و قوانین و 
دس��تورالعمل های الزم را وضع و ابالغ نمود. رئیس جمهور با اشاره به پدیده 
جدید رمزارزها و اقتضائات و الزامات آن افزود: دستگاه های مسئول در حوزه بازار 
سرمایه با همکاری رسانه ها و فضای مجازی در زمینه اطالع رسانی، آموزش و 
آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعمل ها و قوانین آن فعالیت 
موثر داشته باشند. به گفته روحانی، تولید رمزارز تا پایان شهریورماه اکیدا ممنوع 
اس��ت و وزارتخانه های اطالعات، ارتباطات و فناوری اطالعات و نیرو مسئول 

برخورد و قطع برق این مراکز هستند.

معاونوزیرنیروهشدارداد
رشدمصرفبرقدرهفتهآینده

در نشست اضطراری تأمین برق اعالم شد که همه شرکت های برق در 
سراسر کشور، خود را برای شرایط تنش دمایی هفته آینده که باعث افزایش 

شدید مصرف خواهد شد، آماده می کنند.
این نشس��ت روز گذشته با حضور مسئوالن ارشد صنعت برق کشور در 
مرکز پای�ش صنع�ت برق برگ�زار ش�د. همایون حای�ری معاون وزیر نی�رو 
در امور برق و انرژی در ابتدای این جلس��ه گفت: هفته گذش��ته میانگین 
دمای کش��ور در ح��دود ۳۶ درجه بود که پیک ۵8 ه��زار و ۵۶۳ مگاوات 
به ثبت رس��ید. این در حالی است که براس��اس پیش بینی ها هفته آینده 
میانگین دمای هوا ۱.۴ درجه افزایش خواهد یافت و در شرایط تنش دمایی 
و مص��رف برق قرار خواهیم گرفت. معاون وزیر نی��رو در امور برق و انرژی 
در عین حال از همه روابط عمومی ها و رس��انه ها خواس��ت با اطالع رسانی 
صادقانه و آگاه سازی، هموطنان را در جریان شرایط کنونی صنعت برق قرار 
دهند. حای�ری تأکی��د کرد: باید تالش های صنعت برق برای مدیریت این 
ش��رایط اطالع رسان�ی شود تا مردم نیز بتوانند با اطمینان کامل نسبت به 
کاهش مصرف اقدام کنند. در این نشست همچنین محمدحسن متول�ی زاده 
مدیرعامل توانی�ر نیز با تأکی�د بر اطالع رسانی مستمر تصریح کرد: باید در 
اطالع رسانی ها، تأثی�ر شدید شرایط آب وهوایی بر مصرف برق تبیی�ن شود. 
همچنین باید آث�ار کم بارش��ی، نحوه برخورد با مراک�ز استخراج غیرمجاز 
رمزارز و ادارات پُرمصرف برای مردم اطالع رسانی شود. متولی زاده با تأکید بر 
اینکه برنامه های تعمیراتی به  جز موارد اضطرار، باید تعلیق شود، اضافه کرد: 
با وزارت صمت برای جلب بیشتر همکاری با صنایع، هماهنگی شده است.

مدیرعام��ل توانیر در عین حال با تأکید به اینکه باید به  دور از جریانات 
سیاسی به خدمت رسانی بپردازیم، افزود: باید ضمن دعوت مردم به حضور 
در انتخابات، از موضع گیری ها پرهیز کنیم و صرفا به خدمت رسانی و تأمین 
برق مردم بپردازیم. او با اشاره به اینکه تنها دو راه برای جلوگیری از اعمال 
خاموش��ی وجود دارد، ادامه داد: یک راه س��اخت ۱0 هزار مگاوات نیروگاه 
جدید است که اعتباری بالغ بر ۲۵0 هزار میلیارد تومانی را نیاز دارد و در 
مدت زمان کوتاه نیز به نتیجه نخواهد رسید. راه دوم جلب مشارکت عم�وم 
مردم برای همکاری در مدیریت مصرف و انجام کار های ساده مانند تنظیم 
کولر های گازی روی ۲۵ درجه و اس��تفاده از دور کند کولر های آبی است 
و خاموش کردن المپ های اضاف�ی اس��ت ک��ه می توانیم با انتخاب آن از 

خاموشی رهایی پیدا کنیم.

خبرخوان

فرصت امروز: بازار س��رمایه در هجدهمین روز خردادماه روز پرنوسانی را 
پش��ت سر گذاشت و پس از آنکه ش��اخص کل بورس در ابتدای معامالت 
سه ش��نبه تا رقم یک میلیون و ۱۶۶ هزار واحد افزایش یافت، در س��اعات 
پایانی معامالت روندی نزولی به خود گرفت و با رسیدن به رقم یک میلیون 
و ۱۶0 هزار واحد به رش��د ۳ هزار و ۳۶۲ واحدی بسنده کرد. در معامالت 
این روز بیش از 8میلیارد و ۲۴۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۵۳ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. شاخص کل با معیار 
هم وزن نیز با ۱۱۵ واحد افزایش به ۳8۳ هزار و 9۴۲ واحد و شاخص قیمت 
هم وزن با 7۴ واحد رشد به ۲۴7 هزار و ۴88 واحد رسید. شاخص بازار اول 
۴ هزار و ۳0۶ واحد و ش��اخص بازار دوم ۴77 واحد افزایش داشت. در آن 
سوی بازار سرمایه اما شاخص فرابورس حدود ۶0 واحد افت داشت و بر روی 

کانال ۱7 هزار و ۶۶0 واحد ثابت ماند.
در ای��ن روز همچنی��ن برتری��ن صندوق ه��ای س��رمایه گذاری تا پایان 
اردیبهش��ت ماه اعالم شد و آنطور که شرکت پردازش اطالعات مالی پارت 
گزارش داده، صندوق های س��رمایه گذاری آس��مان خاورمیانه سبدگردان 
آس��مان، سپهراندیش نوین تامین سرمایه نوین و تجربه ایرانیان کارگزاری 
بان��ک آینده به ترتیب رتبه اول تا س��وم گ��روه صندوق های مختلط را به 
دس��ت آوردند. گروه صندوق های س��هامی نیز ش��اهد رتبه اول تا س��وم 
صندوق های س��رمایه گذاری مشترک پیشتاز س��بدگردان انتخاب مفید، 
آسمان یکم سبدگردان آسمان و افق ملت تامین سرمایه ملت بود. همچنین 
صندوق های کاریزما، کاردان و نگین س��امان ب��ه عنوان بهترین های گروه 

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت معرفی شدند.
تصمیماتمجلسمهمترازدولتآیندهاست

ای��ن روزها بازار س��رمایه نگاه ویژه ای به انتخابات ریاس��ت جمهوری 
دارد و ب��ه م��وازات آن به خبرهای جس��ته و گریخته ای ک��ه از وین به 
گوش می رس��د، گوش��ه چشمی دارد. به نظر می رس��د با طوالنی شدن 
رون��د مذاکرات احی��ای برجام، انتخابات ریاس��ت جمهوری س��یزدهم 
مهمترین متغیری است که بازار سهام این روزها مترصد نتایج آن است. 
کمت��ر از ۱0 روز تا انتخابات ۲8 خردادماه باقی مانده و طبیعی اس��ت 
که گمانه زنی ها درباره سیاس��ت های دولت بع��دی در کانون بحث های 
س��هامداران و فعاالن بازار سهام جای داشته باشد. در این باره، علیرضا 
عسگری مارانی، کارش��ناس بازار سرمایه می گوید: هر یک از نامزدهای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری با هر گرایش سیاس��ی که پیروز شود، باید 
در چارچوب قانون بودجه و تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
حرکت کند. قانون برنامه توس��عه پنج س��اله بعدی نیز در راه اس��ت و 

تنظیم آن توس��ط مجلس انجام می ش��ود بنابراین تحت هیچ شرایطی 
از س��مت گرایش سیاسی دولت، ریس��کی متوجه بازار سرمایه نیست و 

شرایط سال ۱۳8۴ یا ۱۳9۲ تکرار نمی شود.
او با بیان اینکه جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران دیگر قابل قیاس 
با گذش��ته نیست و نگاه کل نهادهای کشور به آن معطوف شده و نقطه 
کلیدی برنامه های اقتصادی است، به سنا می گوید: قوانین مجلس و نگاه 
قوه قضائیه نقشه راه بازار سرمایه در دولت بعدی است. به این ترتیب هر 
فردی که س��کاندار دولت بعدی باشد، باید براساس جایگاه بازار سرمایه 
در بودجه مصوب و برنامه توسعه عمل کند. در این شرایط نگرانی برای 
س��رمایه گذاران بورس��ی وجود ندارد و امیدوارم نامزدها به بازار سرمایه 

نگاه ایده آلیست و شعارگونه نداشته باشند.
عس��گری مارانی ب��ا بیان اینک��ه در روزه��ای آینده اث��ر تصمیمات 
نمایندگان خانه ملت بر صنایع فعال بازار س��رمایه بسیار مهمتر از نقش 
دولت آینده است، درباره مهمترین چالش های دولت سیزدهم می افزاید: 
مهمترین چالش دول��ت آتی، پیش بینی بحران های احتمالی اثرگذار بر 
اقتص��اد و برنامه ریزی برای حل آنها اس��ت. به عن��وان مثال بحران آب 
یک بحران جدی اس��ت. صنایع فعال در مناطق کویری مانند چادرملو، 
گل گه��ر و ملی مس ای��ن بحران را پیش بینی و با لوله کش��ی و انتقال 
آب خلیج فارس اقدام الزم را برای حل مش��کل انجام داده اند، بنابراین 
این ش��رکت ها با بحران جدی آب مواجه نمی شوند، اما دولت باید سایر 
ش��رکت های اثرپذیر از بحران آب را شناسایی و تسهیالت الزم را برای 

مدیریت شرایط در اختیار آنها قرار دهد.
ب��ه اعتق��اد وی، برخی از بنگاه ه��ا در چارچوب قان��ون برنامه بودجه 
امس��ال، با ریسک های ناش��ی از افزایش قیمت حامل های انرژی مواجه 
می ش��وند. خوشبختانه یا متأس��فانه افزایش قیمت حامل های انرژی در 
محدوده حداکثری اس��ت و بیشتر از این نمی تواند رشد کند. زمانی که 
ب��رق صنعتی ما در پی��ک زمانی خود به قیمت ب��رق ترکیه )به عنوان 
گران تری��ن برق منطقه( می رس��د، دیگر جایی برای افزایش بیش��تر در 
س��ال های آتی نخواهد داش��ت. با این حال حرکت صنایع باید براساس 
پیش بینی افزایش قیمت حامل های انرژی صورت گیرد، لذا دولت بعدی 
باید درخصوص قیمت حامل های انرژی برنامه باثبات، زمان بندی ش��ده 

و مشخصی را در نظر بگیرد و حتی قیمت های فعلی را تعدیل کند.
این فعال بازار س��رمایه، ریسک بسیار جدی دیگر را »پیمان پاریس« 
عن��وان می کند و ادامه می دهد: تاثیر »پیم��ان پاریس«۱ در ۱0 تا ۱۲ 
س��ال آینده نمایان می شود. متاس��فانه توجه الزم درخصوص آن انجام 

نش��ده و اثر جرایم صنایع آالینده، مدنظر قرار نگرفته اس��ت. بیشترین 
جرایم در نظر گرفته ش��ده در این پیمان معطوف به کشورهای در حال 
توس��عه مانند ایران است و برای جلوگیری از اثرات جریمه باید بسیاری 
از ماشین آالت در نیروگاه ها، پاالیشگاه ها و صنایع بهینه و به روز رسانی 
ش��وند. البته در حاش��یه مذاکرات وین باید به فکر پیم��ان پاریس نیز 
باشیم و حتما از غرب برای دسترسی به تکنولوژی و ماشین آالت جدید 
امتیاز بگیریم. یعنی تنها به دنبال ایجاد مس��یر اعتباری، س��وئیفت و ... 
نباش��یم، بلکه باید به فکر صنایع در ۱0س��ال آتی باش��یم یا از پیمان 

پاریس خارج شویم.
چشماندازمثبت،پیشرویبازارسرمایه

او یکی از مهمترین مس��ائل دولت و بازار س��رمایه را تصمیمات مجلس 
می دان��د و می گوی��د: نمایندگان مجلس باید به تاثی��ر تصمیمات خود بر 
س��هامداران، بنگاه��داران و بازار واقف باش��ند. به عب��ارت دقیق تر برخی 
تصمیماتی که در مجلس گرفته می ش��ود، اقتصاد کشور و بازار سرمایه را 
دچار چالش می کند. باید مجلس، دولت و بانک مرکزی از طریق تشکل های 
باالدستی مراقب باشند ریسک سیستماتیک را وارد جریان اقتصاد نکنند. به 
عنوان مثال صادرات غیرنفتی ما از جمله فوالد یک مزیت در شرایط کنونی 
اقتصاد کشور اس��ت و اجرای قوانین جدید مجلس می تواند این صنعت را 
آسیب پذیر کند. اگر عوارض بر صادرات فوالد وضع شود، وارد بازی ترامپ 
می شویم که صادرات فوالد را تحریم کرد. ما با تعیین عوارض برای صادرات 
فوالد با اقدامی مشابه ترامپ، صنعت را تحریم می کنیم. امیدواریم که دولت 
جدید ضمن هماهنگی های الزم با مجلس، قوانینی از این دست را بازنگری 

کند و با اصالح رویه ها توان تولید و جهش اقتصاد را افزایش دهد.
عس��گری مارانی در پای��ان به عوامل مثبت پیش روی بازار س��رمایه 
نیز اش��اره میکند و می افزاید: اقتصاد ایران بس��یار بزرگ اس��ت و ما از 
بستر مناس��ب تولید برخورداریم. صنایع فوالد، سیمان، خودرو، انرژی، 
نفت، محصوالت ش��یمیایی، معدن، فلزات اساسی به ویژه مس، صنایع 
کش��اورزی و ... راه هموار س��رمایه گذاری و تولید هستند. در مقایسه با 
این ظرفیت، بازار سرمایه ما بسیار کوچک است و به رغم فراز و نشیب 
ماه های اخیر، ریسک آن در مقایسه با سایر بازارهای موازی و مخصوصا 
رمزارزها به مراتب کمتر و بازدهی آن به مراتب بیش��تر اس��ت. با وجود 
افزایش ضریب نفوذ گس��ترده در جامعه ام��ا همچنان نحوه فعالیت در 
بورس ما ش��ناخته شده نیس��ت و این بازار جای رشد بسیار باالیی دارد 
و از پتانس��یل باالیی برخوردار اس��ت. بدون شک بازار سرمایه به زودی 

تحت تاثیر پتانسیل های جدید حرکت می کند.

دولتآیندهریسکبازارسرمایهنیست

نگاه بورس به دولت سیزدهم

در اولین نشس��ت ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخ��ش خصوصی در 
س��ال ۱۴00، عملکرد این شورا در س��ال گذشته بررسی شد و همچنین 
پس لرزه های مناظره نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری به بحث های 
حاضران در نشست کشیده شد. به طوری که وزیر اقتصاد بار دیگر هرگونه 
اس��تقراض از بانک مرک��زی را رد کرد و آن را خط قرم��ز دولت خواند و 
از س��وی دیگر رئی��س پارلمان بخش خصوصی،  همانقدر که ش��عارهای 
اقتص��ادی نامزدها را خوش��حال کننده دانس��ت به همان نس��بت، مبنای 

صدقه ای و اعانه ای این شعارها را ناراحت کننده خواند.
در ابتدای این نشس��ت، فرهاد دژپس��ند وزیر اقتصاد و رئیس ش��ورای 
گفت وگو، س��ال 99 را سال س��خت و پیچیده ای توصیف کرد و هم گرایی 
بخش خصوصی، دولت و قوای حاکمیتی را در غلبه بر فش��ارهای دشمن 
م��ورد توجه قرار داد و گفت: با وجود تحریم ها و همه گیری کرونا، س��طح 
ص��ادرات و واردات رضایت بخ��ش ب��ود و ای��ن نتیجه همی��ن تعامالت و 
هم گرایی هاست. پیش بینی می شد در سال 99 به سمت استقراض از بانک 
مرکزی و یا افزایش س��طح فشارهای مالیاتی برویم، با وجود اینکه در این 
سال رشد ۳7 درصدی در هزینه های دولت اتفاق افتاد، اما دولت حتی یک 
ریال هم از طریق اس��تقراض تامین نکرد. البته افرادی هستند که برخی 

اقدامات دولت را به عنوان استقراض معنا می کنند که نادرست است.
به گفته دژپس��ند، فروش اوراق و فروش دارایی های مازاد و سهام دولت 

در کنار مالیات سه منبع اصلی دولت در تامین هزینه هایش بود.
وزی��ر اقتصاد تحق��ق درآمد مالیاتی دولت در س��ال 99 را بالغ بر ۱07 
درص��د مصوب در قان��ون بودجه عنوان کرد و افزود: در س��ال 99 فروش 

اوراق جزو منابع جدی تامین هزینه های دولت بود. در این سال ۱۳۲ هزار 
میلیارد تومان فروش اوراق داشتیم که نیمی از آن در بازار سرمایه فروخته 
شد. از روند فروش دارایی های دولت هم شش برابر سال 98 درآمد کسب 
کردیم. اینکه در روزهای اخیر متناس��ب با نزدیک شدن به زمان انتخابات 
ریاست جمهوری گفته می ش��ود دولت ۳00 هزار میلیارد تومان از جیب 
مردم برداشت، درست نیست و اثر خوبی ندارد. بودجه دولت باید از نفت به 

سمت مالیات حرکت کند و این به معنای برداشت از جیب مردم نیست.
او رش��د اقتصادی را طبق برآوردهای مرکز آمار که البته هنوز نهایی و 
منتشر نشده است را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: خوشبختانه خیز خوبی 
در سال 99 برداشته شد و امیدواریم در سال جاری روند شروع شده ادامه 
پیدا کند و سه اتاق از ظرفیت شورای گفت وگو بهره ببرند. در سال ۱۴00 
باید 9۵ هزار میلیارد تومان از مسیر واگذاری ها درآمد کسب شود و ترجیح 

آن است که در قالب بازار سرمایه و به شکل شفاف صورت گیرد.
رئیس شورای گفت وگو در نهایت اظهار امیدواری کرد که در سال جاری 
از ظرفیت ش��ورای گفت وگو برای اصالح رویه های مزاحم، تدوین مقررات 

الزم و تسهیل و تسریع روند تولید بهره ببریم.
همچنین غالمحس��ین ش��افعی، رئیس اتاق ایران در ادامه این نشست 
گفت: بخش خصوصی توانس��ت در بسیاری از مواقع به خوبی کمبودهای 
موجود را پر کند و امیدوارم با تغییراتی که در نگرش ها پیش آمده شاهد 

اثرگذاری بیشتر و  پررنگ تر بخش خصوصی در اقتصاد باشیم.
او از اقدام��ات اخی��ر وزارت اقتصاد در حوزه مالیات از س��وی واحدهای 
مس��تقر در اس��تان ها نیز قدردانی کرد و گفت: اینک��ه مالیات واحدهای 

تولیدی از سوی حوزه های مالیاتی استانی دریافت شود اتفاق بسیار مثبتی 
است و به عدالت مالیاتی نیز کمک کرده است.

دبیر ش��ورای گفت وگ��و ادام��ه داد: علی رغم همه اتفاق��ات، امیدواریم 
مش��ارکت در انتخابات باال باشد. در این بین خوشحال هستیم که بیشتر 
ش��عارها از طرف کاندیداهای ریاست جمهوری جنبه اقتصادی دارد و نیز 
بس��یار ناراحتیم که این ش��عارهای اقتصادی بر همان مبنای صدقه ای و 

اعانه ای استوار است.
محمدرض��ا پورابراهیمی، رئیس کمیس��یون اقتصاد مجلس نیز از طرح 
مسائل و مشکالت بخش خصوصی در جلسات شورا در سال گذشته تشکر 
کرد و درباره موضوع قطعی برق واحدهای تولیدی و اثرات آن بر صنعت و 
تولید گفت: طبق قانون باید خسارت های ناشی از قطعی برق به واحدهای 
آسیب دیده پرداخت شود. در این راستا اتاق ایران گزارشی تهیه و ارائه دهد 

تا موضوع قابل پیگری باشد.
رئیس کمیس��یون اقتصاد مجلس همچنین توج��ه به موضوع عرضه و 
تقاضای برق و راه اندازی بورس انرژی را خواستار شد و گفت: این مسئله به 
عهده وزارت نیرو قرار گرفته اما تاکنون اقدام نشده است. شاید بهتر باشد 
وزارت اقتص��اد به عنوان متولی بازار س��رمایه ورود کند و پیگیر راه اندازی 

بورس انرژی باشد.
پورابراهیم��ی مجموع مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی از دولت را 
۲8 هزار میلیارد تومان برآورد کرد که اگر برای آن فکری نش��ود مش��کل 
بزرگی ایجاد خواهد ش��د. به باور او، یکی از راه های حل و فصل مشکالت 

حوزه برق، ایجاد بورس انرژی است.

وزیراقتصاد:تامینمالی300هزارمیلیاردیدولتازبورسکذباست
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جوجه8000تومانیبازارگرمیاست
صفرتاصدتولیدمرغرصدمیشود

سرپرس��ت دفتر خدمات بازرگانی معاونت توس��عه بازرگانی وزارت 
جهاد کشاورزی با بیان اینکه صفر تا صد تولید مرغ در سامانه مدیریت 
اطالع��ات صنعت طیور رصد می ش��ود، گفت قیم��ت جوجه یکروزه 
در س��امانه س��ماصط همان قیمت مصوب ۴۲00 تومان است و اکثر 
مرغداران با این قیمت جوجه تهیه کرده اند و قیمت های 8000، 9000 

تومان برای جوجه یکروزه بازارگرمی توسط برخی افراد است.
حسن عباسی معروفان در گفت و گو با ایسنا، در پاسخ به این سوال 
که گفته می شود در شش ماه گذشته چندین هزار مرغداری غیرفعال 
نهاده دولتی دریافت کرده اند و آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر؟ 
گفت: سامانه ای به نام سماصط)سامانه مدیریت اطالعات صنعت طیور(  
در وزارت جهاد کش��اورزی وجود دارد که همه اطالعات مرغداری ها از 
جوجه ریزی تا مصرف دان و میزان مرغی که باید تحویل داده ش��ود، 
ثبت می ش��ود و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی نیز از صفر تا 

صد آن را رصد می کند.
وی ادامه داد: مرغداری هایی که مجوز و پروانه بهره برداری نداش��ته 
باشند در این سامانه ثبت نمی شوند و سهمیه نهاده دولتی به آنها تعلق 
نمی گیرد. سرپرس��ت دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کش��اورزی اضافه کرد: نشت نهاده دولتی هم امکان پذیر 
نیس��ت، زیرا تخصیص نهاده از صفر تا صد مشخص است. البته شاید 
قبال در س��ایه نبود نظارت ش��دید این اتفاق رخ م��ی داد ولی در حال 
حاضر نش��تی نهاده وجود ندارد. اگر مواردی هم باشد در صورت اعالم 
قابل پیگیری و برخورد خواهد بود. وی تصریح کرد: در سامانه سماصط 
به طور دقیق مشخص است که هر مرغداری چقدر نهاده گرفته، به چه 
میزان جوجه ریزی انجام داده و چقدر مرغ باید تحویل کشتارگاه دهد. 
این سامانه برای همه استان ها بوده و ورودی و خروجی کنترل می شود.

معروفان در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر اینکه آیا در فروردین 
ماه دس��تگاه های مربوطه با توجه به افزای��ش قیمت جوجه یکروزه و 
نهاده و... قیمت مرغ را اصالح کردند، گفت: در کش��ور سازمانی به نام 
س��ازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنن��دگان وجود دارد که 
مکانیزم تعیین قیمت با آنها است. یعنی قیمت همه مولفه های تولید 
را استخراج و سپس قیمت محصول نهایی را اعالم می کنند. زمانی که 
قیمت مرغ به ۲۴هزار و 900 تومان تغییر یافت همه افزایش هزینه ها 
در نظر گرفته شد. وی در پایان گفت: در سامانه سماصط قیمت جوجه 
یکروزه  همان ۴۲00 تومان است و بیش از 98 درصد مرغداری ها هم 
با همان قیمت مصوب جوجه خریداری کرده اند. اینکه کسی خارج از 
سامانه با قیمت های گران تر خریده مبنای ما نیست. قیمت های 8000 
تا 9000 تومانی که برای جوجه یکروزه گفته می شود بازارگرمی توسط 
برخی افراد است. همچنین اگر کسی مدعی است که جوجه یکروزه را 
گران خریده می تواند اعالم کند و دس��تگاه های نظارتی حتما پیگیری 

خواهند کرد.

نماگربازارسهام

تویوتا با داشتن خودروهای هیبریدی عالی، یک رهبر الکتریکی سازی 
خودرو بود، اما از زمانی که توجه همه به س��مت هیبریدهای پالگین و 
س��پس خودروهای کامال الکتریکی معطوف ش��د، تمرکز خود را تغییر 

داده است تا با روند تغییر همراه شود.
به گ��زارش خبرخ��ودرو، اخیرا این ش��رکت به طور رس��می موتور 
هیدروژن��ی خ��ود را در یک خ��ودروی مس��ابقه اس��تقامتی با حضور 
مدیرعامل این ش��رکت آکیو تویودا رونمایی کرد، که به وضوح نش��ان 

می دهد هنوز به دنبال پیش��رانه های جایگزی��ن خودروهای الکتریکی 
است.

از آنجایی که تقاضا برای خودروهای الکتریکی در سراس��ر جهان )از 
جمل��ه ایاالت متحده( در حال افزایش اس��ت، تویوتا هم اکنون در حال 
کار بر روی راه اندازی اولین خودروی الکتریکی مناسب خود برای بازار 
 RAV۴ یک کراس اوور الکتریک��ی در اندازه ،bZ۴X جهان��ی، یعن��ی
اس��ت. همچنین به طور علنی اعالم کرد که قصد دارد تا سال ۲0۲۵، 

۱۵ خودروی الکتریکی باتری جدید را در س��طح جهان به بازار عرضه 
کند، با این حال آنها فقط کسری از تمام مدل های جدیدی هستند که 

تا آن زمان به بازار عرضه می شوند.
به یاد داشته باشید که پلتفرم e-TNGA فقط یک نسخه سازگار از 
پلتفرم مدوالر TNGA است که در سال ۲0۱۵ با نسل چهارم پریوس 
راه اندازی ش��د. این پلتفرم به طور خاص ب��رای خودروهای الکتریکی 

طراحی نشده و تاکنون فقط در bZ۴X استفاده شده است.

در حالی قیمت مرغ نس��بت به پارسال تا ۱۳۴درصد افزایش داشته که 
این جریان افزایش قیمت متوقف نشده و اخیرا بار دیگر افزایش آن در بازار 
قابل مشاهده است. به گزارش ایسنا، افزایش قیمت مرغ و نوسان بازار آن 
از نیمه دوم سال گذشته شدت گرفت و با وجود واکنش های متفاوتی که 
نس��بت به این موضوع وجود داشت، هنوز سازمانی مسئولیت این افزایش 

قیمت و حتی تنظیم بازار آن را به گردن نگرفته است.
این در حالی است که بررسی وضعیت قیمت مرغ براساس گزارش مرکز 
آمار نش��ان می دهد که در اردیبهشت ماه امس��ال نسبت به سال گذشته 
قیمت این محصول مصرفی م��ردم ۱۳۴.۱ درصد افزایش دارد؛ به طوری 
که هر کیلو مرغ در اردیبهشت ماه پارسال به طور متوسط ۱۱ هزار تومان 
بوده و در فروردین ماه امسال به حدود ۲7 هزار و ۴00 تومان رسیده است، 
ولی در اردیبهشت ماه متوسط قیمت ۲۵ هزار و 900 تومان اعالم شده که 

نشان می دهد ۵.۵ درصد در فاصله این دو ماه کاهش دارد.
حداکثرقیمت27هزارتومان!

حداق��ل و حداکثر قیمت مرغ ۲۴ هزار و 700 و ۲8 هزار و 800 تومان 
ثبت ش��ده است، قیمت هایی که مرکز آمار منتشر کرده و  حتی در مورد 
حداکثر باز هم از قیمت های موجود در بازار کمتر است، چراکه مرغ در بازار 
ت��ا ۳۴ یا ۳۵ هزار تومان هم فروش می رود. در مورد مرغ های قطعه بندی 
شده نیز قیمت بسیار باالتر است و حتی با نرخ ۶0 هزار، 70 هزار و باالتر 
قیمت گذاری می شود. در رابطه با تغییر قیمت گوشت مرغ از سال گذشته 
تاکنون نیز  هر کیلو مرغ ماشینی در خردادماه به طور متوسط ۱۲ هزار و 
۴00 تومان، تیرماه ۱7 هزار و ۲00، مرداد۱7 هزار و 900، ش��هریور  ۱8 
ه��زار و ۱00، مهر ۱9 هزار و ۲00، آب��ان  ۲۴ هزار و ۲00، آذر ۲7 هزار و 
۳00، دی  ۲۱ هزار ، بهمن  ۲۳ هزار، اس��فند ۲۵ هزار و 800 و در س��ال 

ج��اری در فروردین ماه ۲7 هزار و ۳00 و اردیبهش��ت ماه ۲۵ هزار و 800 
تومان بوده است.

واردات94تندرفروردین
این در ش��رایطی اس��ت که جهت تنظیم بازار مرغ در اس��فندماه سال 
گذش��ته طی مصوبه هیأت وزیران قرار ش��د ۵0 هزار تن با ارز ترجیحی 
۴۲00 تومانی توس��ط شرکت امور پشتیبانی امور دام  عرضه شود و طی 
روزهای اخیر این میزان واردات تا ۱۲0 هزار تن مصوب ش��د. اما آنچه در 
گزارش گمرک ایران برای فروردین ماه مشاهده می شود، واردات 9۴ تن به 
ارزش ۱8۲.8 هزار دالر بوده اس��ت که اگر تمام این واردات با ارز ۴۲00 و 
مصوبه هیأت دولت صورت گرفته باش��د باز هم فاصله بسیار زیادی با رقم 
مصوب دارد و مشخص نیست چرا با وجود مصوبه برای ورود گوشت مرغ 

جهت تنظیم بازار این واردات در حداکثر صورت گرفته است.

جزییاتافزایش134درصدیقیمتمرغ

در صورت وجود تقاضا، تویوتا خودروهای الکتریکی بیشتری تولید می کند
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ترجمه: علی آل علی

اگر ش��ما قصد برگزاری مراسمی برای کارمندان یا مشتریان برندتان را 
داشته باشید، دردسرهای زیادی پیش روی تان قرار خواهد گرفت. بسیاری 
از برنده��ا برگزاری مراس��م برای کارمندان را یک ام��ر غیرضروری تلقی 
می کنند. اگر هم یک برند ایده ای برای این کار داش��ته باشد، آن را بدون 
دق��ت الزم و از س��ر اجبار انجام خواهد داد. اگر ش��ما قصد برگزاری یک 
مراسم حرفه ای و ایجاد تفاوت با رقبای تان را دارید، باید پیش از هر نکته 
دیگری به انتخاب یک سخنران خوب توجه نمایید. یک سخنران حرفه ای 
مهارت الزم برای تبدیل مراسم تان به یکی از خاطره انگیزترین رویدادهای 

حوزه کسب و کار را دارد. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها اطالعات کافی در زمین��ه نحوه انتخاب 
سخنران حرفه ای برای مراسم ش��ان را ندارند. همین امر موجب برگزاری 
مراسم موردنظر به طور نامناسب می شود. هدف اصلی در این مقاله کمک 
به ش��ما برای انتخاب بهترین سخنران ممکن برای کسب و کارتان است. 
شما در این راستا باید چندین نکته مهم را مدنظر داشته باشید که در ادامه 

به آنها خواهیم پرداخت. 
مخاطبهدفتانکیست؟

مخاطب هدف برند دارای اهمیت بس��یار زیادی است. وقتی شما قصد 
برگ��زاری یک مراس��م را دارید، بای��د به بهترین ش��کل ممکن مخاطب 
هدف تان را مش��خص س��ازید. در غیر این صورت مراس��م تان فاقد شور و 

هیجان کافی خواهد بود. 
انتخاب سخنران براس��اس ماهیت مهمان های مراسم صورت می گیرد. 
اگر ش��ما قصد برگزاری یک مراس��م برای فروش��ندگان برندتان را دارید، 
باید سخنران متفاوتی در مقایسه با زمانی که مراسمی برای عوامل بخش 
روابط عمومی ترتیب می دهید، انتخاب کنید. این امر در نگاه نخست بیش 
از اندازه ریزبینانه به نظر می رسد، اما اگر به همین نکات کوچک در زمینه 
کسب و کار توجه نکنید، شانسی برای جلب نظر مشتریان نخواهید داشت. 

ماهیتمراسمشماچیست؟
ش��ما قصد چه مراس��می را دارید؟ آیا هدف از برگزاری مراسم تقدیر از 
برخی کارمندان برند یا مش��تریان اس��ت؟ پاسخ به دو پرسش فوق نقش 
مهمی در انتخاب سخنران اصلی خواهد داشت. متاسفانه برخی از برندها 

به طور مداوم در زمینه انتخاب سخنران اصلی اشتباه می کنند. دلیل این 
امر عدم توجه به ماهیت مراسم است. 

اگر شما از یک سخنران حرفه ای برای حضور در مراسم برندتان دعوت 
کنید، نخستین سوالش درباره ماهیت مراسم خواهد بود. این امر باید شما 
را نس��بت به دعوت از س��خنران ها براساس ماهیت مراسم، مثل قدردانی، 

تبیین استراتژی ها یا رونمایی از محصولی تازه، هوشیار سازد. 
زمانبرگزاریمراسمچهموقعیاست؟

زمان برگزاری مراس��م باید با سخنران اصلی هماهنگ شود در غیر این 
صورت یک بی نظمی تمام عیار به ارمغان می آید. بس��یاری از برندها برای 
برگزاری مراسم کاری شان به سخنران به عنوان آخرین نفر اطالعات الزم 

را می دهند. این امر شاید وجهه بسیار نامناسبی داشته باشد و حتی مراسم 
شما را بدون سخنران کند.  انتخاب سخنران باید براساس زمان خالی که 
وی دارد، صورت گیرد. در غیر این صورت حتی اگر سخنران موردنظر در 
مراس��م شما حاضر شود، بیش از اندازه خس��ته خواهد بود. این امر یکی 
از مش��کالت اساس��ی برندها در زمینه هماهنگی با سخنران ها محسوب 
می شود. اگر شما در تعامل با یک سخنران دارای برنامه های بسیار فشرده 
هستید، باید همین حاال به دنبال فردی دیگر باشید. سخنران های حرفه ای 
در طول روز فقط به یک مراسم می روند. دلیل این امر تمرکز کافی بر روی 
مراسم موردنظر و اجرای درست آن است بنابراین شما باید این نکته را در 

زمینه انتخاب سخنران مدنظر قرار دهید.

مراسمکجابرگزارمیشود؟
مراسم برند ش��ما نباید در محلی خیلی دور از دسترس مخاطب هدف 
برگزار شود. اگر ش��ما امکان همکاری با یک سخنران محلی در برگزاری 
مراس��م تان را داشته باشید، دیگر خبری از دیر کردن سخنران و برگزاری 
دیرهنگام مراسم تان نخواهد بود. این امر اهمیت بسیار زیادی برای مخاطب 
هدف مراس��م دارد. امروزه بسیاری از مراسم های حرفه ای به دلیل تاخیر 
در ش��روع شمار قابل مالحظه ای از مخاطب های شان را از دست می دهند 
بنابراین اگر ش��ما قصد دارید به شیوه ای متفاوت از رقبای تان عمل کنید، 

حتما برگزاری در زمان مقرر را مدنظر قرار دهید. 
noobpreneur.com:منبع

انتخاب سخنران اصلی، مهمترین بخش برگزاری مراسم کاری
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اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس از افزایش 200 درصدی صادرات این پاالیشگاه 
در ســال 1399 نسبت به ســال 1398 خبر داد و گفت: تشکیل 
کارگروه تعییــن قیمت فرآورده های تولیدی نقــش مؤثری در به 
نتیجه رســیدن کار گروهی و اعتماد به جوانان متخصص ایرانی در 
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس داشت. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، »محمدعلی دادور« شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس را یکی از بزرگ تریــن فعاالن در زمینه تولید 
و فــروش فرآورده های نفتی عنوان کرد و افــزود: علی رغم اعمال 
تحریم های ظالمانه سیاســی و اقتصادی، با بهره گیری حداکثری 
از توان و ظرفیت های موجود، توانســتیم نقش مؤثری را در تأمین 
سبد سوخت کشور و خوراک صنایع پتروشیمی و همچنین صادرات 
فرآورده های ویژه در بازار جهانی ایفا کنیم. وی بازارهای نفتی را در 
شرایط کنونی یکی از پیچیده ترین، پرتالطم ترین و غیرشفاف ترین 
بازارهای مالی بین المللی خواند و افزود: بااین حال برآورد قیمت نهایی 
فروش فرآورده نقش مؤثری در برنامه ریزی فروش و بهینه ســازی 
میــزان تولید در بلندمدت دارد و بــه همین دلیل کارگروه تعیین 
قیمــت فرآورده های تولیدی با هدف بررســی و ارزیابی مهم ترین 

عوامل تأثیرگذار در نرخ فرآورده، تشکیل دادیم تا به قیمت توجیهی 
برای محصوالت ویژه تولیدی دســت یابیم. مدیرعامل شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس اضافه کرد: با تعیین نرخ، عالوه افزایش امکان 
رقابت در بازار جهانی، منافع و مصالح پاالیشــگاه با دســت یابی به 
وســعت گســترده تری از بازار انرژی حفظ خواهد شد. وی قیمت 
فــروش فرآورده در بازار هدف، هزینه حمل تا مقصد نهایی، هزینه 
دموراژ، هزینه های ثابت جانبی و درنهایت سود خریدار را در تعیین 
قیمت تأثیرگذار دانســت و تصریح کــرد: در پیش بینی پارامترها، 
عواملــی ازجمله وضعیت ذخیره ســازی مخــازن و اولویت بندی 

فروش فرآورده های تولیدی پاالیشــگاه، وضعیــت تقاضا و رقبای 
مارکت، وضعیــت Stock Market فرآورده، تحلیل های تقاضای 
فرآورده و روند قیمت محصوالت در آینده لحاظ می شود که سبب 
ایجاد دیدی شفاف نســبت به بازار خواهد شد. دادور بیان داشت: 
در این شرایط با بررسی حاشــیه سود و رصد کرک قیمت فروش 
فرآورده های MOPAG و MOPS، MOPJ تصمیم گیری برای 
مذاکرات و بازاریابی برای مشتریان بازار هدف شرق آسیا نیز حاصل 
و مطابق آن عرضه و فروش این محصوالت برنامه ریزی می شــود. 
وی به کارگیری الگوریتم های پیش بینی قیمت های جهانی ازجمله 
الگوریتــم Neural Network را ترفنــدی برای کاهش خطا و 
افزایش دقت در پیش بینی ها عنوان کرد و گفت: در این ارزیابی ها، 
با استفاده از یادگیري هدایت شــده، یک مدل شبکه عصبي براي 
پیش بینی ماهانه قیمت فرآورده های نفتی، توســعه داده شده و در 
فرآیند توسعه این مدل، تأثیر انواع متغیرهاي فني و بنیادي، تعداد 
نرون هاي الیه ورودي، تعداد الیه ها و نرون هاي پنهان، توابع تبدیل 
الیه ها، پیش پردازش مناســب داده ها و تقسیمات مختلف داده ها 
براي انتخاب مجموعه های آموزش و آزمایش، بهبود یافته و شرایط 

مناسبی برای پیش بینی روند قیمت فرآورده فراهم شده است.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: استاندار آذربایجان شرقی با 
تاکید بر اهمیت انتقال آب رودخانه ارس به دشت تبریز، گفت: دولت 
و وزارت نیــرو باید اجرای این طرح مهم را تســریع کنند. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، محمدرضا پورمحمدی، افزود: بدون تردید انتقال 
آب ارس به تبریز یکی از مهمترین و بزرگ ترین طرح های عمرانی در 
بخش زیرساخت وزارت نیرو است که تسریع در تکمیل و اتمام آن باید 
جــزو اولویت های اصلی وزارت نیرو قرار بگیرد تا از ثمرات و ظرفیت 
های اقتصادی آن مردم منطقه در کوتاه ترین زمان بهره مند شــوند. 
وی با اشاره به اینکه طول طرح انتقال آب ارس به تبریز 1۴0 کیلومتر 
است، یادآور شد: تاکنون حدود 3۵ کیلومتر از این طرح با تامین اعتبار 
از محل اعتبارات آب های مرزی تکمیل و اجرایی شــده است و برای 
ادامه آن نیازمند تخصیص منابع مالی از ســوی دولت و وزارت نیرو 
هستیم. پورمحمدی ادامه داد: در حال حاضر برای 10۵ کیلومتر باقی 
مانده طرح انتقال آب ارس به دشت تبریز در مرحله انتخاب پیمانکار 

هستیم که اگر اعتبارات الزم به استان تخصیص یابد در سریع ترین 
زمان ممکن با مشــخص شدن پیمانکار، عملیات اجرایی آن تسریع 
می شود. به گفته وی طرح فوق در مسیر هرزندات تا تبریز که 10۵ 
کیلومتر را شــامل می شود از حدود 8 سال قبل راکد مانده است که 
دلیل آن ناتوانایی کنسرسیوم برنده مناقصه بود که متعهد به تامین 

منابع مالی بود و البته خط اعتباری ایران و چین هم به مشکل برخورد. 
پورمحمدی با تاکید بر نقش بسیار مهم انتقال آب ارس به تبریز، اظهار 
کرد: این طرح از نظر تامین آب و نقش پدافندی برای اســتان بسیار 
مهم است،  چون در صورت بروز مشکل در هر یک از خطوط انتقال 
آب زرینه رود و ارس می توانند جایگزین هم شــوند. طرح انتقال آب 
رودخانه ارس به شمال شرق دریاچه ارومیه شامل آبگیری در حاشیه 
رودخانه ارس در محدوده جلفا با ظرفیت 300 میلیون مترمکعب در 
ســال، مرداد ماه 1392 توسط وزیر وقت نیرو و جمعی از مقام های 
ارشــد کشوری و استانی کلنگ زنی شد. هزینه سرمایه گذاری اولیه 
طرح انتقال آب ارس برای اجرای آبگیر، خط انتقال، تونل انتقال، راه 
دسترسی، ایستگاه های پمپاژ، تصفیه خانه، مخازن ذخیره، سیستم 
انتقال پیام با احتساب هزینه های استمالک اراضی و نیرو رسانی بر 
اســاس برآورد سال 1392 بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال و با احتساب 

بازپرداخت اصل و سود فاینانس، در حدود 3۵ هزار میلیارد ریال بود.

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل بنادرو دریانوردی امیرآباد گفت: 
"نخستین محموله صادراتی مونواتیلن گالیکول)MEG( ، تولید 
شــرکت پتروشیمی شازند ، به شکل فلکسی تانک از بندر امیرآباد 
به مقصد آستاراخان روسیه بارگیری و ارسال شد. به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل پتروشیمی شازند به نقل از روابط عمومی 
اداره کل بنادرو دریانوردی امیرآباد؛ محمدعلی اصل سعیدی پور با 
بیان این که تقویت دانش و فناوری های درون زا به عنوان یکی از 
مهمترین شاخص های رشد زیر ســاختی اقتصاد کشور به شمار 
می رود گفت: "تالش علمی جهت تجاری ســازی و در راســتای 
حمایت از تولید داخلی و بازاریابی بین المللی موجب شد ، تا مونو 
اتیلن گالیکول به یک کاالی تجاری و صادراتی در کشــور تبدیل 

شود.  وی با اشاره به اینکه مونو اتیلن گالیکول درگذشته به صورت 
بشــکه ای و محدود از خلیج فارس به کشــور چین و کشورهای 

شرق و جنوب شرقی آســیا صادر می شد اظهار داشت:" با تالش 
شبانه روزی مجموعه بندر امیرآباد در فراهم نمودن شرایط نگهداری 
این ماده ارزشمند ، برای نخستین بار محموله مونو اتیلن گالیکول 
تولیدی شــرکت پتروشیمی شازند از بندر امیرآباد به روسیه صادر 
 TEU شد."  مدیرکل بندر امیرآباد حجم این محموله صادراتی را
9  کانتینــر 20 فوت عنوان کرد: در صنایع نســاجی و چرم ، ضد 
یخ  ، تولید انواع رزین پلیمری ، مصالح و مواد ساختمانی ، صنایع 
الســتیک سازی و ... کاربرد فراوان دارد. سعیدی پور در پایان ابراز 
امیدواری کرد:" با توجه به فراهم بودن زیرساخت ها و روند فزاینده 
صادرات کاال در سال جاری ، شاهد ارسال انواع کاالهای تجاری از 

بندرامیرآباد به سایر کشورهای  حوزه CIS باشیم."

اهواز – شبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: پســت برق 132 به 33 
کیلوولت حمیدیه با ارزش سرمایه گذاری حدود 20 میلیارد ریال 
بهینه سازی شد. امیر زبیدی در خصوص ضرورت بهینه سازی پست 
فوق توزیع حمیدیه، بیان کرد: این پست در سال 13۶0 مورد بهره 
برداری قرار گرفته بود و همین قدیمی بودن باعث شد که قطعات 
یدکی کافی برای تعمیرات آن موجود نباشــد و امکان مانور بهره 
برداری مناســب نیز به دلیل نبود باس سکشن در خروجی ترانس 
ها، امکانپذیر نبود. وی افزود: با بهینه ســازی انجام شده مانورهای 
بهره برداری و پخش بار مناسب روی ترانس ها از طریق جابجایی 
فیدر افزایش پیدا کرد و خاموشی های ناخواسته گذشته نیز برطرف 

شد. همچنین ضریب ایمنی و جلوگیری از حوادث انسانی با جمع 
آوری شــمش فرعی فشرده در پست، افزایش پیدا کرد. مدیر امور 
بهره برداری ناحیه غرب اهواز شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان 

کرد: از جمله تجهیزات جدیدی که در بهینه سازی پست فوق توزیع 
حمیدیه بکار رفته می توان به یک دستگاه بریکر، دو دستگاه ترانس 
مصرف داخلی، ســه دستگاه CT 33 کیلو ولت، سه دستگاه تابلو 
فرمان، یک دستگاه تابلو چنج اور با تجهیزات مرتبط، بالغ بر هزار 
متر کابل فشــار ضعیف و دو دستگاه سکسیونر اشاره کرد. زبیدی 
اضافه کرد: نصب باسکشن و دو دستگاه سکسیونر و تابلوی فرمان 
مربوطه، جابجایی فیدر و CT ها، جمع آوری کل شــمش فرعی، 
جابجایی و نصب ترانس مصرف داخلی، تعویض تابلوهای قدیمی و 
نصب تابلوهای چنج اور و بهینه سازی کل تابلوهای مرتبط با مصرف 
داخلی پســت، اقدامات انجام شده در پست 132 به 33 کیلوولت 

حمیدیه برای بهینه سازی آن است.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیــرکل حفاظت 
محیط زیســت آذربایجان شــرقی گفت: ضروری اســت همه 
واحدهای صنعتی استان استفاده از فناری های نوین و ضوابط 
و مقررات محیط زیستی را در اولویت خود قرار دهند تا بتوانند 
خروجی های خود را با اســتانداردهای زیست محیطی تطبیق 

دهند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حسن عباس نژاد در بازدید 
از یکــی از صنایع فعال در عرصه تولید فوالد، افزود: با توجه به 
شعار سال "تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" به دنبال ایجاد 
تعامل ســازنده با مدیران صنعتی هســتیم تا تولید کنندگان 
اداره محیط زیســت را در کنار خود ببینند و بی شــک اداره 
کل حفاظت محیط زیست نیز برای رفع موانع و دفاع از جایگاه 
صنایع در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها اقدام خواهد کرد. وی 
تاکید کرد: واحدهای صنعتی نیز ملزم هســتند که ضوابط و 
مقررات زیست محیطی را در زمینه مدیریت پساب ها، پسماندها 
و کنترل آالیندگی هــا رعایت کنند. عباس نژاد با بیان اینکه 
واحدی که بتواند در محدوده اســتانداردهای محیط زیســت 
فعالیت کند از نظر ما واحدی موجه اســت، گفت: اگر واحدی 
تدابیر بیشــتری برای توسعه فضای سبز و مدیریت آالینده ها 
داشته باشد، می تواند در زمره واحدهای صنعتی سبز قرار گیرد 
و هر واحد صنعتی، صنفی و خدماتی که نتواند استانداردهای 

زیســت محیطی را رعایت کند در فهرست صنایع آالینده قرار 
خواهد گرفت و مشــمول عوارض آالیندگی می شود. مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت آذربایجان شرقی تاکید کرد: چنانچه 
مقررات زیست محیطی در واحدهای صنعتی، صنفی و خدماتی 
استان آذربایجان شرقی اجرا شود صاحبان صنایع می توانند از 
مزایای اقدامات خود بهره مند شــوند.   عباس نژاد با اشاره به 
عملیات احداث کارخانجات نورد ســرد شرکت فوالد شهریار 
تبریز گفت: توســعه صنایع بویژه صنایــع مادر مانند فوالد به 
دســت گروه صنعتی پارس ساختار به عنوان بخش خصوصی 
موفق در استان خبر مســرت بخشی است که قطعا به میزان 
اشتغال منطقه کمک شــایانی خواهد شد. نایب رییس هیات 

عامل گروه صنعتی پارس ساختار نیز در این بازدید گفت: توجه 
به حفظ محیط زیست و رعایت الزمات زیست محیطی یکی از 
اولویت های اساسی در تمامی شرکت های تابعه گروه صنعتی 
پارس ســاختار می باشد. نوید نواده اباذر افزود: شرکت صنایع 
فوالد شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار تنها 
تولید کننده ورق گالوانیزه در شمالغرب کشور می باشد که مواد 
اولیه بســیاری از واحدهای تولیدی منطقه را تامین می کند 
و تنها تولید کننــده ضخیم ترین ورق گالوانیزه خاورمیانه نیز 
می باشــد. وی با اشاره به کلنگ زنی احداث کارخانجات نورد 
سرد در اسفند ماه گذشته گفت: با اجرای این طرح برای ۵00 
نفر به صورت مستقیم و تعداد بیشتری به صورت غیرمستقیم 
اشــتغال ایجاد خواهد شد. نواده اباذر ادامه داد: ورق سرد نورد 
شده تولیدی این مجموعه یکی از محصوالت استراتژیک صنعت 
فوالد می  باشــد که عمده کاربرد آن در صنایع خودروسازی، 
لوازم خانگی و سایر صنایع تولیدی خواهد بود که امید است با 
یاری خداوند، کمبود این محصول که تاثیر بسزایی در افزایش 
قیمت محصوالت پایین دســتی دارد، حل شود. وی ادامه داد: 
با توسعه خطوط تولید ورق سرد، عالوه بر خودکفائی در تامین 
این کاالی راهبردی و جلوگیری از خروج ارز در شرایط تحریم 
کنونــی، با صادرات این محصــول، ارز آوری قابل توجهی نیز 

می توان متصور بود.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خبر داد:

افزایش 200 درصدی صادرات ابر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

نقش بسیار مهم انتقال آب ارس به تبریز

نخستین محموله صادراتی مونو اتیلن گالیکول تولیدی شرکت پتروشیمی شازند 
از بندر امیرآباد به مقصد روسیه ارسال شد

پست برق فوق توزیع قدیمی حمیدیه بهینه سازی شد

نایب رییس هیات عامل گروه صنعتی پارس ساختار اعالم کرد؛

شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز تنها تولید کننده ضخیم ترین ورق گالوانیزه خاورمیانه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن :
باید سطح کیفی مراکز شتابدهنده ها را ارتقا دهیم

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن در 
اولین نشست هم اندیشی شتابدهنده های گیالن که در پارک علم و فناوری برگزار 
شــد با اشاره به هفت مرکز شتابدهنده تشکیل شده در استان ، نقش این مراکز را 
در راه اندازی و رشــد کسب و کارهای جدید ضروری عنوان کرد. باید سطح کیفی 
مراکز شتابدهنده ها را ارتقا دهیم به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
استان گیالن: عباس علیزاده در نشست هم اندیشی با  مراکز شتابدهنده ها گفت: 
باید با ایجاد تعامل و همگرایی بین مراکز شتابدهنده با بخش دولتی و خصوصی سطح کیفی این مراکز را ارتقا دهیم.  مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن در اولین نشست هم اندیشی شتابدهنده های گیالن که در پارک علم و فناوری برگزار شد با 
اشاره به هفت مرکز شتابدهنده تشکیل شده در استان ، نقش این مراکز را در راه اندازی  و رشد کسب و کارهای جدید ضروری 
عنوان کرد. وی با بیان اینکه این مراکز در مرکز استان فعال هستند تصریح کرد : تشکیل و گسترش مراکز شتابدهنده و مشاوره  
در شهرستان ها و دسترسی آسان جوانان به این مراکز از اولویت های مهم ما به عنوان متولی صدور مجوز برای این مراکز است.  
علیزاده با تاکید بر ارتقای کیفیت این مراکز گفت: تشریح و تبیین اکوسیستم کارآفرینی و آشنایی سرمایه گذاران و کارآفرینان 
و همچنین بهره بردن از ظرفیت ها و فضاهای آموزشی دانشگاه ها و مراکز علمی نقش مهمی در تحقق این امر دارد. وی اضافه 
کرد: تشکیل انجمن صنفی منسجم و نظارت بر مراکز شتابدهنده در دستور کار است زیرا از این طریق نیز می توان به اثر بخشی 
آنها کمک کرد. علیزاده همچنین تعامل با دیگر دستگاه های اجرایی،بانک ها و بخش صنعت را از دیگر عوامل مهم در تقویت این 
مراکز عنوان کرد.  وی در ادامه ضمن تقدیر از باستی رییس پارک علم و فن آوری استان در جوانگرایی و اقدامات موثر وی افزود: 
می توانیم با استفاده از ظرفیت ها و و توانمندی های جوانان مستعد و نخبه گیالن شاهد ایجاد کسب و کارهای نوپا در استان 
باشیم. علیزاده در پایان این نشست به منظور هم افزایی و یکپارچگی بیشتر خواستار تشکیل کمیته تخصصی مشترک متشکل از 

نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن، پارک علم و فن آوری و مراکز شتابدهنده های استان شد.

کشف 44 دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال
اخطار قطع برق به ادارات و بانك ها پرمصرف

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم از 
کشــف و ضبط ۴۴ دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال غیرقانونی، اخطار به ۴2 اداره و 
بانک پرمصرف و تغییر ساعات کاری ادارات خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان قم، مهندس مهدی آهنین پنجه از کشف ۴۴ دستگاه تولید 
رمز ارز غیرمجاز در هفتمین اقدام فراگیر صنعت برق کشــور خبر داد و گفت: این 
تعداد دســتگاه تولید ارز دیجیتال با حضور عوامل نیروی انتظامی از ســه کارخانه 
صنعتی کشــف و ضبط شد. وی افزود: این کارخانه ها با اســتفاده غیرمجاز از دستگاه های رمز ارز معادل برق 2۵0 خانوار را در 
سال مصرف می کردند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم همچنین بازرسی از دستگاه های اداری، نهادها و بانک های 
پرمصرف را از دیگر برنامه های این مانور اعالم کرد و از اخطار قطع برق به ۴2 دستگاه پرمصرف خبر داد. وی با تأکید بر اینکه 
مصرف برق تمام دستگاه های اداری و اجرایی به صورت هوشمند رصد می شوند، یادآور شد: به دستگاه های پرمصرف اخطار داده 
می شود و در صورت اینکه به این اخطارها توجه نشود و مصارف کاهش پیدا نکند برق آن ها قطع می شود. آهنین پنجه در ادامه 
با اشاره به تغییر ساعات کار ادارات به منظور جا به جایی بار شبکه از 17 خردادماه تا پایان مردادماه به پیشنهاد شرکت توزیع 
برق استان و موافقت استاندار گفت: امیدواریم با کاهش مصارف برق به ویژه در ساعت پیک شاهد کاهش خاموشی های اضطراری 
به ویژه در بخش های صنعت و کشــاورزی باشیم. وی ســاعات پیک بار ادارات را از 11 الی 1۵ اعالم و خاطرنشان کرد: ادارات و 

نهادها و بانک ها باید در ساعات کاری و پیک بار ۵0 درصد و در پایان وقت اداری نیز 90 درصد از مصارف خود را کاهش دهند.

جهت انجام تعمیرات میاندوره ای :
واحد بخار بلوک سیکل ترکیبي نیروگاه نکا از مدار تولید خارج شد

ساری_ مرآتی:واحد بخار بلوک سیکل ترکیبي نیروگاه شهیدسلیمي نکا طبق 
برنامــه و جهت انجام تعمیرات میاندوره اي از مدار تولید خارج شــد .  مدیر امور 
تعمیرات نیروگاه ســیکل ترکیبي با اعالم این خبر افــزود: در طول این تعمیرات 
که طبق برنامه زمانبندي و براي کســب آمادگي حداکثري و گذر مطمئن از پیک 
مصرف تابستان از مدار تولید خارج شد، عالوه بر فعالیتهاي معمول دوره اي در زمان 
خروج واحد، فعالیتهاي شــاخص زیر نیز انجام مي شود: دم گیت گذاري و تخلیه 
کامل کانال آب دریا و تعویض شیر یکطرفه آب دریا به قطر داخلي 1۴00 میلیمتر، 
سرویس موتور پمپ آب دریا، بازدید از بخش بخار توربین بخار و تست غیر مخرب 
پره هاي توربین فشارضعیف، تخلیه کامل مخزن کلین درین آبهاي بویلر و سرویس 
و رفع نشتي ولوهاي مسیر تخلیه، رفع نشتي روغن از سایت گلسرله بوخهلتس ترانس ۶.۶ کیلوولت، رفع اشکال از دبریس فیلتر 
شمالي سیستم کولینگ، رفع اشکال از کنترل ولو گاز داکت برنر بویلربازیاب شماره 2، رفع اشکال از پوزیشنر شیر کنارگذر فشار 
ضعیف توربین. عبدالرضا محمودي گفت: بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبي نکا از نوع E  و داراي 97000 ساعت کارکرد معادل 
با ظرفیت تولید 1۶0 مگاوات است. لذا همکاران بخش تعمیرات و بهره برداري این نیروگاه با درک نیاز شدید شبکه سراسري 
برق کشــور و اهمیت در مدار بودن واحدها، تالش شبانه روزي خود را براي کوتاه نمودن زمان تعمیرات و تسریع در راه اندازي 

مجدد این واحد انجام مي دهند.

مراسم افتتاحیه دفاتر خدمات و اتفاقات شبکه برق شهرهای قرق و جلین
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: دفاتر خدمات و اتفاقات شبکه برق در شهرهاي قرق و جلین گرگان با حضور نمایندگان 
مردم گرگان و آق قال در مجلس شورایاسالمي ،فرماندار گرگان ، بخشدار بهاران ، مدیران عامل شرکت توزیع نیروي برق گلستان 
و آبفا استان ، شهردار و اعضاي شوراي شهر قرق افتتاح شد.علي اکبر نصیري گفت : در راستاي برنامه استراتژیک شرکت توزیع 
نیروي برق اســتان گلستان و به منظور افزایش ســرعت واحدهاي اتفاقات و عملیات، دو دفتر خدمات برق در شهرهاي قرق و 
جلین گرگان افتتاح شد.وي افزود : مشترکین محترم برق این دوشهر مي توانند بصورت شبانه روزي با این مرکز تماس گرفته و 
مشکالت روشنایي معابر ،قطعي هاي برق ، حوادث و اتفاقات ناشي از برق را به 121 اعالم نمایند تا در اسرع وقت ممکن بررسي و 
رفع گردد.نصیري اضافه کرد :بمنظور افزایش رضایتمندي مشترکین مکالمات مربوطه به تلفن 121 ضبط شده وقابل پیگیري مي 
باشد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان در ادامه گذري هم بر مدیریت کردن مصرف برق در این روزهاي سال زد و گفت 
: با توجه خالي بودن سدها از اب و عدم تولید کافي انرژي برق ، امسال با کمبود انرژي مواجه هستیم و این صرفا با کمک مردم با 
مدیریت کردن مصرف برق حل خواهد شد.در ادامه نمایندگان مردم گرگان و آق قال در مجلس شوراي اسالمي و فرماندار گرگان 

از مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان و مجموعه پرسنل این دستگاه به جهت ارائه خدمات مطلوب تقدیر و تشکر نمود.

با توان متخصصان داخلي انجام شد:
افزایش ظرفیت دوبرابري دیگ های بخار در شرکت پاالیش گازفجرجم

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت پاالیش گازفجرجم با اشاره 
به مطالعات اولیه کارشناسان اداره مهندسی این شرکت گفت: خوشبختانه به دنبال 
مطالعات صورت گرفته، ظرفیت تولید بخار در این شرکت افزایش یافته است و این 
مهم تاثیر مهمي بر روند افزایش تولید خواهد داشــت. وي افزود: تحقیقات صورت 
گرفته توسط کارشناسان این شــرکت منجر به صدور دستورالعمل جهت افزایش 
ظرفیت ســایر دیگ های بخار  نیزگردیده است. مهندس عبدالصمد نجفي تصریح 
کرد: برهمین اساس، قسمتهاي مختلف یکي از دیگ ها بخار این شرکت  )گازو سطح آب و بخار( مجددا کالیبره و تجهیزات برقي 
بررسی وکلیه لوله هاي داخل کوره جهت انتقال حرارت بهتر با وایر برس تمیزکاری گردید. وي اظهار داشت: سیستم FDF و 
الکتروموتور مربوطه باز و جهت بررسی به کارگاه مرکزي این شرکت انتقال داده شد تا براساس دستورالعمل هاي فني، افزایش 

ظرفیت تولید بخار دیگ بخار E در حالت ایمن انجام و در اسرع وقت عملیاتی گردد.

آزمون تغییر حالت اشتغال نیروهای حجمی و خدماتی شرکت آب و 
فاضالب استان ایالم

ایالم – منصوری: معاون منابع اسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان ایالم روند مربوط به برگزاری آزمون داوطلبین" 
تغییر حالت اشتغال" را اعالم نمود .  مهندس ملکیان با اعالم این خبر بیان داشت: آزمون مذکور با همکاری سازمان سنجش کشور، 
بعنوان  مجری برگزاری آزمون، در روز پنجشنبه مورخ 21/۵/1۴00 برگزار خواهد شد. لذا متقاضیان محترم جهت ثبت نام در آزمون، 
از تاریخ 07/0۴/1۴00 الی 13/0۴/1۴00 به سایت سازمان سنجش کشور به آدرس Http://sanjesh.org مراجعه نمایند. وی اضافه 
نمود: کلیه موارد اطالع رسانی نحوه و زمان برگزاری از طریق سایت سازمان سنجش انجام خواهد پذیرفت و داوطلبین می بایست در 
بازه زمانی ذکر شده،بصورت مستمر اطالعیه ها و اخبار سایت سنجش را رصد و پیگیری نمایند.الزم بذکر است آزمون تغییر حالت 

اشتغال فقط مخصوص نیروی های حجمی و خدماتی شرکت آب و فاضالب استان ایالم است
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ترجمه:علیآلعلی

بازاریابی در شبکه های اجتماعی دیگر یک گزینه دلبخواهی 
برای کس��ب و کارها نیس��ت. این امر به طور ویژه ای در مورد 
کسب و کارهای کوچک مصداق دارد. شاید تا همین چند سال 
پیش و قبل از ش��یوع کرونا بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
دست کم برای کسب و کارهای کوچک نوعی گزینه دلبخواهی 

و لوکس بود، اما امروزه بدل به نیازی ضروری شده است. 
اگ��ر ی��ک کس��ب و کار در بازاریابی بر روی ش��بکه های 
اجتماعی سرمایه گذاری مناس��بی انجام ندهد، شانسی برای 
معرفی برندش به مشتریان نخواهد داشت. این امر به معنای 
ناتوانی برای فروش هرچه بیشتر نیز خواهد بود. هدف اصلی 
در این مقاله بررسی برخی از توصیه ها و تکنیک های بازاریابی 
در ش��بکه های اجتماعی برای کسب و کارهای کوچک است. 
در ادامه برخی از مهمترین نکات در این رابطه را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
ایجادحسابرسمیدرپلتفرمهایمختلف

امروزه ش��مار باالیی از پلتفرم های اجتماعی در دس��ترس 
کاربران قرار دارد. برخی از کس��ب و کارها در این میان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تمرکزشان را فقط بر روی 
ی��ک پلتفرم معطوف می کنند. این امر ش��اید بهترین گزینه 
ممکن نباشد، اما رواج بسیار زیادی در میان برندها دارد. نکته 
مهم در این میان اش��تباه بودن چنین تصمیم گیری ای است. 
اگر ش��ما فقط در یک پلتفرم اجتماعی حضور داشته باشید، 

فقط با برخی از کاربران محدود در تعامل خواهید بود. 
حضور در شبکه های اجتماعی مختلف برای معرفی هرچه 
بهتر برند به مش��تریان امری ضروری محسوب می شود. شما 
با حضور در هر کدام از پلتفرم های مش��هور امکان جلب نظر 
بخش��ی از مشتریان را خواهید داش��ت بنابراین باید بهترین 
عملکردتان در این زمینه را نش��ان دهید در غیر این صورت 
شانسی برای تعامل با آنها در دنیای بازاریابی نخواهید داشت. 
ام��روزه پی��دا ک��ردن بهتری��ن ش��بکه های اجتماعی کار 
چندان س��ختی نیس��ت. اغلب کاربران در پلتفرم هایی نظیر 
اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و تیک تاک حضور دارند بنابراین 
س��رمایه گذاری شما برای حضور در چنین پلتفرم هایی امری 
منطقی خواهد ب��ود. در غیر این صورت بای��د به طور مداوم 
نگران نحوه تعامل با مخاطب هدف باش��ید. اش��تباه برخی از 
بازاریاب ها تالش ب��رای حضور در تمام پلتفرم های اجتماعی 
اس��ت. به عنوان مث��ال، پلتفرم تویچ را در نظ��ر بگیرید. این 
پلتفرم مخصوص گیمرها طراحی شده و حضور برندها در آن 
امر منطقی نیست بنابراین اگر شما در تالش برای حضور در 
پلتفرم های کمتر شناخته شده هستید، باید به طور کامل در 

این راستا تجدیدنظر نمایید. 
تعییناهدافمشخص

هدف گذاری دقیق ب��رای بازاریابی و تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف امر مهمی محسوب می شود. بسیاری از برندها 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هیچ برنامه و هدفی 
ندارن��د. این امر منجر ب��ه ناتوانی برای تاثیرگ��ذاری بر روی 

مخاطب هدف و شکل دهی به روند تعامل با آنها می شود. 
ام��روزه اهداف رای��ج در زمین��ه بازاریابی ش��امل افزایش 
ترافیک سایت رسمی، آگاهی بخشی درباره برند به مشتریان و 
همچنین تعامل با مشتریان است. در این میان شاید به فروش 
بیش��تر محصوالت به عنوان یک هدف کالن نیز بش��ود نگاه 
کرد بنابراین در نگاه نخس��ت شما دردسری برای پیدا کردن 

هدف تان به بهترین شکل ممکن نخواهید داشت.
شاید انتخاب اهداف ترکیبی برای یک کمپین بازاریابی ایده 
جذابی به نظر برس��د. این امر برای کسب و کارهای کوچک 
ب��ا بودجه های محدود یک��ی از بهترین انتخاب های ممکن را 
رق��م می زند. بس��یاری از برنده��ا برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف نیاز به هدف گذاری چندگانه ندارند. دلیل این 
امر سختی های مدیریت یک کمپین با اهداف چندگانه است 
بنابراین ش��ما باید نسبت به تعیین یک هدف مشخص برای 
کمپین بازاریابی تان اقدام نمایید در غیر این صورت شانس��ی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت. 
تعیی��ن هدف در یک گام امکان پذیر نیس��ت. بس��یاری از 
بازاریاب ه��ا بدون مش��ورت های الزم در ت��الش برای تعیین 
هدف ش��ان هستند. این امر شاید به اندازه کافی هیجان انگیز 
و س��ریع به نظر برسد، اما امکان کارش��ناس اهداف را از بین 
می برد. شما باید به طور مداوم از همکاران تان در دیگر بخش ها 
برای نظ��ر دادن درباره کیفیت محتوای بازاریابی و همچنین 
هدف اصلی اش درخواس��ت نمایید. این امر شما را نسبت به 
اج��رای یک کمپین بازاریابی ب��ه طور مطمئن دلگرم خواهد 

کرد. 
تولیدمحتوابهطورروزانه

امروزه برندهای بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی وجود 
دارند. بس��یاری از کاربران برای ارتب��اط با برندها گزینه های 
زی��ادی پیش رو داش��ته و فق��ط به بهترین ها توجه نش��ان 
می دهند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای هر برند به همراه 
دارد. اگر ش��ما در زمینه تعامل با مخاطب هدف دردسرهای 
زیادی پیش روی تان مشاهده می کنید، به احتمال زیاد تولید 

محتوا به طور روزانه را مدنظر قرار نداده اید.
بس��یاری از برندها برای تولید محتوا به طور کاربردی زمان 
زیادی را صرف می کنند. این امر با توجه به ش��رایط س��خت 
تولید محت��وا و پیدا ک��ردن ایده ای ج��ذاب منطقی به نظر 
می رسد. نکته مهم در این میان عدم توجه کاربران به چنین 
امری است. اگر شما توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
با تولید محتوا به طور روزانه را نداش��ته باش��ید، باید به طور 
کامل موفقیت در بازاریابی را فراموش کنید. درست به همین 
خاطر بس��یاری از برندها در مسیر تعامل با مخاطب هدف با 

شکست های سنگین مواجه می شوند.
برنامه ریزی برای تولید محتوا به طور روزانه امر س��ختی به 
نظر می رسد، اما شما باید آن را برای خودتان ساده کنید. این 
امر با طراحی روندهای مشخص برای تولید محتوا به بهترین 

ش��کل ممکن فراهم می شود. شما در این میان باید به بازدید 
فراوان از پس��ت های تان نیز توجه نشان دهید بهترین راهکار 
برای جلب بازدید فراوان به محتوای برند نیز بازنشر محتوا در 
سایت و وبالگ رسمی شرکت است. این امر نظارت را به طور 
قابل مالحظه ای به محتوای تولیدی در شبکه های اجتماعی 

جلب خواهد کرد. 
متاسفانه امروزه بس��یاری از برندها به تولید محتوا به طور 
روزانه توجه ندارند. این امر برای ش��ما یک فرصت طالیی به 
منظور پیش��ی گرفتن از دیگر کسب و کارها خواهد بود. شما 
ب��ا تولید محتوای باکیفیت به طور روزانه خیلی راحت امکان 

تبدیل شدن به برند مورد عالقه مشتریان را خواهید داشت. 
قانعکردنمشتریانبرایفالوکردنبرند

کاربران در شبکه های اجتماعی بی دلیل هیچ اکانتی را فالو 
نمی کنند. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به بهترین ش��کل ممکن هستید، باید چنین نکاتی را مدنظر 
قرار دهید در غیر این صورت شانس��ی برای تعامل با مخاطب 

هدف نخواهید داشت. 

کاربران در تعامل با برندها س��ختگیری بسیار بیشتری در 
زمینه فالو کردن نش��ان می دهند بنابراین کار ش��ما بس��یار 
س��خت تر از آنچه فکرش را می کنید، است. براساس مطالعه 
موسسه هاب اسپات، ۵7 درصد از  کاربران در تعامل با برندها 
به دنبال محتوای جذاب و تاثیرگذاری در رابطه با محصوالت 
هس��تند. در واقع قصد اصلی مشتریان از تعامل با برندها پیدا 
کردن محصوالت مناس��ب برای خرید است بنابراین اگر شما 
محتوای مناس��بی در زمینه معرفی محصوالت تان در اختیار 
آنها قرار دهید، بخش قابل مالحظه ای از مشکالت تان حل و 

فصل خواهد شد. 
گام بع��دی ب��رای اقناع مش��تریان به منظ��ور فالو کردن 
برن��د مربوط به ارائه مش��اوره های مناس��ب در م��ورد خرید 
محصوالت اس��ت. ش��ما باید بهترین گزینه ها برای خرید را 
پیش روی مش��تریان قرار دهید. اگر در این میان مقایسه ای 
از محصوالت تان با دیگر نمونه های بازار نیز منتش��ر نمایید، 
توجه مش��تریان بیش از هر زمان دیگری جلب خواهد ش��د. 
ای��ن امر به معنای فراتر رفتن از س��طح محدود تولید محتوا 
در ش��بکه  های اجتماعی و ترغیب مشتریان برای فالو کردن 

برندتان خواهد بود. 
ضرورتتعاملبااینفلوئنسرها

هی��چ کس��ب و کاری بدون تعامل با اینفلوئنس��رها امکان 
موفقیت در بازاریابی را ندارند. اگر شما به دنبال ایجاد تصویری 
حرف��ه ای از برندتان در ش��بکه های اجتماعی و میان کاربران 
هس��تید، باید همیشه تعامل با اینفلوئنس��رها را مدنظر قرار 
دهید. دلیل این امر اعتبار باالی اینفلوئنسرها در میان کاربران 
و تاثیرگذاری ش��ان بر روی تصمیم گیری کاربران برای خرید 

است. 
ب��دون تردید یک کس��ب و کار کوچک فقط ب��ا بازاریابی 
ارگانیک شانسی برای رقابت با برندهای بزرگ ندارند بنابراین 
باید بخشی از بودجه بازاریابی تان را به همکاری با اینفلوئنسرها 
اختصاص دهید. در غیر این صورت دردسرهای بسیار زیادی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید داشت. این 
امر جذاب ترین بخش در زمینه تعامل با مخاطب هدف نیست 
و برای بس��یاری از برندها مشکالت عمده ای به همراه خواهد 
داش��ت. بحث مالی در زمینه تعامل با مخاطب هدف همیشه 
دردسرساز است. همچنین باید نسبت به انتخاب اینفلوئنسر 
مناسب نیز توجه نشان دهید. در غیر این صورت شاید کارتان 

به همکاری با یک اینفلوئنسر نامناسب کشیده شود. 
بی تردید هیچ کسب و کاری تمایل به سرمایه گذاری در حوزه 
بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی و همکاری با اینفلوئنسرها 
بدون دریافت نتیجه مناسب را ندارد. این امر موجب ناامیدی 
بس��یاری از برندها از فرآیند اینفلوئنسر مارکتینگ می شود. 
مهمترین مسئله در اینجا تالش برای توجه ویژه به اعتبار یک 
اینفلوئنسر به جای تعداد فالوورهای وی است. این امر اهمیت 
بسیار زیادی برای برندها به همراه داشته و باید به طور مداوم 
نس��بت به آن توجه نمایند. در غیر این صورت هیچ شانسی 

برای تعامل مناسب با مخاطب هدف نخواهید داشت. 
استفادهازابزارهایاتوماسیوندربازاریابی

استفاده از اتوماسیون در بازاریابی شاید ایده بسیار عجیبی 
ب��ه نظر برس��د، اما نوعی نیاز ب��ه روز بازاریاب ه��ا و تیم های 
بازاریابی محس��وب می شود. کس��ب و کارها بدون استفاده از 
اتوماسیون شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نداشته و زمان زیادی برای تعامل با آنها باید اختصاص دهند. 
امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای تعامل با مخاطب هدف به 

ساده ترین شکل ممکن در دسترس برندها قرار دارد. برخی از 
تیم های بازاریابی در این میان از ابزارهای بسیار ساده ای برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده می کنند. این امر 
شانس آنها برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به بهترین ش��کل ممکن را به ط��ور قابل مالحظه ای افزایش 

می دهد. 
شما با جست وجویی ساده در فضای اینترنت امکان آشنایی 
با چندین ابزار برای اتوماس��یون در بازاریابی را دارید بنابراین 
تنها وظیفه اصلی ش��ما در این می��ان تالش برای پیدا کردن 
یک ابزار مناس��ب براساس نیازهای تان در بازاریابی است. این 
امر به ش��ما برای تعامل هرچ��ه بهتر با مخاطب هدف کمک 

خواهد کرد. 
استفادهازمحتوایتولیدیکاربران

اس��تفاده از محتوای تولیدی کاربران امر ساده ای محسوب 
می ش��ود. اگر کس��ب و کار ش��ما دارای دامنه ای مناسب از 
مشتریان باشد، ش��انس تان برای دریافت محتوای تولیدی از 
سوی آنها به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا می کند. این امر 
شاید در نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد، اما تاثیرگذاری 
بسیار باالیی بر روی کاربران دارد. دلیل این امر اعتماد بسیار 
بیشتر کاربران به محتوای تولیدی از سوی اشخاص حقیقی یا 
به عبارت بهتر کاربران دیگر است. در این میان سطح اعتماد و 
باور به برندها بسیار کمتر است. دلیل این امر سابقه نامناسب 
برخ��ی از برندها در زمین��ه تعامل با مخاطب ه��دف و ارائه 

محتوای بی کیفیت به آنهاست. 
بازنش��ر محتوای تولی��دی کاربران برای کس��ب و کارهای 
کوچک بس��یار ساده اس��ت. برخی از برندها در این میان کار 
را برای خودش��ان بیش از اندازه سخت و دشوار می کنند. این 
امر به معنای ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
خواهد بود. شما باید به ساده ترین شکل ممکن در تالش برای 
بازنشر بهترین محتوای دریافتی از سوی کاربران باشید. البته 
در این میان عدم بازنشر محتوای برخی از کاربران دردسرساز 

خواهد بود. 
اگر ش��ما یک محتوای خاص از س��وی کاربران را بازنش��ر 
نمی کنید، باید دلیل مش��خصی برای آن داش��ته باشید. در 
غیر این صورت کاربران به ش��دت از عملکرد برند شما دلخور 
خواهند ش��د. این امر ش��اید در نگاه نخست برای شما هیچ 
مسئله ای نداشته باشد، اما در درازمدت بخش قابل مالحظه ای 

از مشتریان را نسبت به شما ناامید خواهد کرد. 
برخ��ی از برندها تعداد بس��یار باالی��ی از محتوای تولیدی 
کاربران را دریافت می کنند. این امر بازنش��ر همه آنها به طور 
جداگانه را امری غیرممکن می س��ازد. یک ایده جذاب در این 
میان ترکیب تمام محتوای دریافتی از س��وی مخاطب هدف 
و ترکیب ش��ان برای تاثیرگذاری هرچه بهتر است. این امر نه 
تنها محتوای جذابی برای مخاطب هدف ایجاد می کند، بلکه 
دیگر همراه با نارضایتی برخی از کاربران نسبت به عدم بازنشر 
محتوای شان هم نخواهد بود بنابراین برنده اصلی در این میان 

کسب و کار شماست. 
توجهبهمحتوایموقتی

گاهی اوقات یک رویداد در لحظه یا مناس��بت برای تولید 
محتوای بازاریابی بسیار مناسب به نظر می رسد. شاید شما در 
این موارد به دلیل پروس��ه به نسبت طوالنی تولید محتوا قید 
رویداد موردنظر را بزنید. این امر موجب توجه مش��تریان تان 
ب��ه برندهای دیگر با عملکرد بهت��ر در زمینه تولید محتوای 

مناسبتی می شود. 
پی��ش از این بر روی ایجاد روندهای مش��خص برای تولید 
هرچه س��اده تر و سریع تر محتوای بازاریابی اشاره کردیم. اگر 
ش��ما قصد تولید محتوای بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی 
برای یک اتفاق در لحظه را دارید، هیچ چیز به اندازه انتش��ار 
پس��ت موقت تاثیرگذاری نخواهد ب��ود. این امر موجب جلب 
س��ریع توجه کاربران به محتوای ش��ما و پوشش ضعف های 
احتمالی اش به دلیل طراحی بسیار سریع اش می شود بنابراین 
دیگر مشکلی پیش روی شما برای تاثیرگذاری مناسب بر روی 

مخاطب هدف نخواهد بود. 
بارگذاریویدئوهایالیو

ویدئوه��ای الیو بخش مهمی از تجربه کاربران در تعامل با 
برندها محس��وب می شود. اگر کس��ب و کار شما نیز در این 
رابطه عملکرد مناس��بی داشته باش��د، به خوبی امکان جلب 
نظر مخاطب هدف را خواهد داش��ت. مهمترین مزیت کسب 
و کارهای کوچک در این میان امکان اطالع رس��انی سریع به 
تمام مخاطب ها بدون دردسرهای رایج است. متاسفانه این امر 
برای برندهای بزرگ به طور کامل برعکس است بنابراین شما 
باید از این مزیت تان برای جلب نظر مشتریان به بهترین شکل 

ممکن استفاده نمایید. 
یکی از بهتری��ن ایده ها برای بارگذاری ویدئوی الیو مربوط 
به پرسش و پاسخ اس��ت. این امر شامل دریافت پرسش های 
مختلف مش��تریان و تالش برای پاس��خگویی به تمام آنها در 
یک برنامه الیو است. حضور مدیران ارشد شرکت یا مدیرعامل 
در ای��ن الیو تاثیرگذاری اش را دوچندان خواهد کرد بنابراین 

همیشه نسبت به حضور در برنامه های الیو اقدام نمایید.
خوشبختانه امروزه اغلب شبکه های اجتماعی از قابلیت الیو 
پشتیبانی می کنند. این امر به معنای امکان تاثیرگذاری بسیار 
ساده و سریع بر روی مخاطب هدف است. اگر شما در زمینه 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف مش��کالت زیادی دارید، 
اس��تفاده از برخی چهره های مشهور مانند اینفلوئنسرها ایده 
جذابی خواهد بود. شما به این ترتیب جذابیت مضاعفی برای 
کاربران به منظور تعامل با کسب و کارتان ایجاد خواهید کرد. 
بی ش��ک بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی برای کسب و 
کارهای کوچک امر بسیار سختی محسوب می شود. بسیاری 
از برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هزینه های 
بسیار زیادی را متحمل می شوند، اما شما نیازی به استفاده از 
چنی��ن راهکاری ندارید. اگر به نکات مورد بحث در این مقاله 
به خوبی عمل کنید، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به ساده ترین و کم هزینه ترین شکل ممکن را خواهید داشت. 
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بازاریابی کسب و کارهای کوچک در شبکه های اجتماعی
بهترینابزارهایمدیریتپروژهکدامند؟

بهقلم:دیویددین/ کارشناس مدیریت کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

مدیریت پروژه یکی از پردردس��رترین کارها در عرصه کسب و کار محسوب می شود. همیشه امکان بروز خطا 
یا انحراف از مسیر اصلی در مدیریت پروژه ها وجود دارد بنابراین اگر شما به وضعیت مدیریت پروژه در کسب و 
کارتان توجه نداشته باشید، در مدت زمانی کوتاه بدل به بی  نظم ترین کسب و کار در بازار خواهید شد. بدون تردید 
این امر دردسرهای زیادی برای کسب و کارها به همراه دارد. یکی از راهکارهای مناسب برای رهایی از دردسرهای 
مدیریت پروژه استفاده از نرم افزارهای حرفه ای در این زمینه است. چنین نرم افزارهایی به شما برای مدیریت پروژه 
به بهترین شکل ممکن کمک خواهد کرد.  بدون تردید پیدا کردن بهترین نرم افزار ممکن برای مدیریت پروژه کار 
ساده ای نیست. شما در این مسیر باید ابزارهای مختلف در بازار را به خوبی مورد شناسایی قرار داده و در نهایت 
بهترین نمونه ممکن را انتخاب نمایید در غیر این صورت شانس��ی برای بهره گیری از مزایای ابزارهای مدیریت 
پروژه و بهترین امکانات شان نخواهید داشت.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات در راستای 
انتخاب ابزار مدیریت پروژه است. ما این کار را از طریق بررسی برخی از ابزارهای مشهور در بازار انجام خواهیم داد. 

این امر به شما چشم اندازی وسیع برای انتخاب از میان ابزارهای مختلف خواهد داد. 
ترلو:بهترینگزینهبرایتازهکارها

ترلو با یک رابط کاربردی س��اده و چش��م نواز یکی از بهترین گزینه های موجود در بازار محس��وب می شود. 
بس��یاری از برندها در سطوح مختلف از این ابزار برای مدیریت پروژه های شان استفاده می کنند. دلیل این امر 
سادگی کار با این ابزار و همچنین رابط کاربری سرراستش است. اگر شما هم تردیدهای بسیار زیادی درباره 

انتخاب ابزار مدیریت پروژه به منظور شروع کارتان دارید، باید همین حاال ترلو را انتخاب کنید. 
تیم توس��عه دهنده ترلو این ابزار را به طور ویژه برای کارآفرینان تازه کار و کس��انی که نخستین تجربه شان 
از کار با ابزارهای مدیریت پروژه را پشت سر می گذارند، طراحی کرده است. شما با استفاده از این ابزار امکان 
تقسیم بندی پروژه ها و در عین حال همگام سازی شان به طور مداوم را خواهید داشت. بر این اساس هر تیم با 

کار بر روی بخشی از پروژه امکان مشاهده نمای کلی آن را نیز خواهد داشت. 
ورایکی:گزینهایپرسرعت

سرعت بارگذاری فایل ها و دسترسی به اسناد مهم برای مدیریت پروژه یکی از گزینه های مهم برای انتخاب 
یک ابزار مناسب است. اگر شما دوست دارید کارهای تان با نهایت سرعت دنبال شود، باید ورایکی را در صدر 
فهرست تان قرار دهید. دلیل این امر امکان مدیریت پروژه به ساده ترین شکل ممکن و تعامل با کاربران بدون 
نیاز به دردسرهای فراوان است. امروزه بسیاری از ابزارهای مدیریت پروژه زمان زیادی برای بارگذاری فایل ها یا 
همگام سازی سیستم های مختلف می گیرند. با این حال ورایکی به لطف نوآوری های تازه ای که در طراحی اش 

استفاده شده، سریعترین گزینه در دسترس محسوب می شود. 
نمای بصری طراحی این ابزار اندکی پیچیده تر از ترلو است. همین امر کار با آن را برای افراد مبتدی اندکی 
سخت می کند بنابراین اگر شما دارای مهارت باالیی در زمینه کار با ابزارهای مدیریت پروژه هستید و در عین 

حال به دنبال یک ابزار تازه با سرعت باال می گردید، ورایکی بهترین گزینه ممکن خواهد بود. 
بیسکمپ:گزینهایمطمئنبرایکارگروهی

پروژه های کاری دیگر فقط از س��وی یک کارمند مش��خص مدیریت نمی شود. امروزه در برخی از پروژه های 
بزرگ چندین کارمند به طور همزمان مش��غول به کار هس��تند. این امر از نقطه نظر مدیریت پروژه و ایجاد 
هماهنگی اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر کوچکترین ناهماهنگی یا اشتباهی در پروژه های گروهی ایجاد شود، 
دامنه مشکالت پیش آمده بسیار گسترده خواهد بود بنابراین باید از همان گام نخست نسبت به رفع مشکالت و 
تالش برای فعالیت بهینه اقدام کرد. در غیر این صورت شما هیچ شانسی برای توسعه کسب و کارتان نخواهید 

داشت. 
ابزار بیس کمپ به طور اختصاصی برای کار گروهی بر روی پروژه ها طراحی شده است. این ابزار همگام سازی 
اسناد و کارهای انجام شده از سوی هر کارمند را در سریعترین زمان ممکن انجام می دهد. همچنین پشتیبانی 
آنالین از آن نیز برای کارآفرینان جذابیت زیادی به همراه دارد. اگر شما عالقه مند به استفاده از یک ابزار دارای 

پشتیبانی دائمی هستید، هرگز بیس کمپ را فراموش نکنید. 
لیکوییدپلنر:ابزاریبابیشترینامکاناتممکن

اگر شما پیش از این یک ابزار ساده در زمینه مدیریت پروژه داشته اید، به احتمال زیاد شمار قابل توجهی از 
ابزارهای جانبی را نیز در کنار آن استفاده می کردید. نکته مهم در این میان استفاده از یک ابزار مدیریت پروژه 
با بیشترین امکانات ممکن است. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شانس بسیار باالیی 
خواهد داد.   لیکویید پلنر یکی از ابزارهای بی س��ر و صدا در زمینه مدیریت پروژه محس��وب می شود. این ابزار 
به کاربران امکان مدیریت پروژه های شان با بیشتری امکانات ممکن را می دهد. اگر شما این ابزار را در کسب و 
کارتان داشته باشید، به طور کامل از نصب دیگر ابزارهای جانبی راحت خواهید بود. پس نیازی نیست در این 
رابطه شک و تردید به خودتان راه دهید.  لیکویید پلنر به فکر کاربران سایر ابزارهای مدیریت پروژه هم بوده 
است. این امر شامل پشتیبانی از ادامه کار بر روی یک پروژه با ابزارش است بنابراین اگر شما در میانه مدیریت 
یک پروژه به فکر تغییر ابزارتان افتاده اید، لیکویید پلنر به سادگی هرچه تمام تر از شما پشتیبانی خواهد کرد. 

مایکروسافتپراجکت:بهترینگزینهبرایشرکتهایبزرگ
مایکروسافت نامی آشنا در زمینه فناوری و IT محسوب می شود. ابزار مدیریت پروژه این شرکت سازگاری 
کاملی از ویندوز و همچنین دیگر ابزارهای این غول فناوری دارد بنابراین استفاده از آن برای شرکت های بزرگ 
گزینه ای منطقی خواهد بود. بسیاری از شرکت ها برای همگام سازی ابزار مدیریت پروژه شان با نسخه های ویندوز 
دردسرهای زیادی را متحمل می شوند. این امر با استفاده از مایکروسافت پراجکت به طور کامل رفع خواهد شد 

بنابراین شما نیازی به نگرانی در این رابطه ندارید. 
تیمورک:ابزاریسادهوکاربردی

تیم ورک یکی از ابزارهای س��اده و در عین حال کاربردی برای مدیریت پروژه است. این ابزار دسترسی های 
الزم ب��ه ه��ر کدام از کاربران برای کمک به یکدیگر و همچنین دخال��ت در انجام پروژه های مختلف را فراهم 
می کند. چنین امری تیم ورک را بدل به گزینه ای جذاب برای کاربران کرده است. نسخه آزمایشی یک ماهه 
تیم ورک برای بسیاری از کارآفرینان جذابیت زیادی دارد. شما پس از استفاده یک ماهه از نسخه رایگان این 
ابزار بدون هیچ تردید مشتری ثابت آنها خواهید شد. با این حساب اگر سادگی در کنار امکانات مختلف برای 
مدیریت پروژه امری مهم برای شما محسوب می شود، هرگز تیم ورک را فراموش نکنید.  امروزه مدیریت پروژه 
بدون ابزارهای کاربردی به هیچ وجه امکان پذیر نیس��ت. شما با توجه به نکات مورد بحث در این مقاله امکان 
انتخاب بهترین ابزار مدیریت پروژه بدون دردس��رهای مختلف را خواهید داشت بنابراین در انتخاب ابزار مورد 

نظرتان به هیچ وجه عجله نکنید و بهترین گزینه را براساس نیاز کسب و کارتان مدنظر قرار دهید. 
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