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گزارش جدید صندوق بین المللی پول از اقتصاد خاورمیانه در سال 2019

 تعمیق رکود
در اقتصاد ایران

فرصت امروز: صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه منا پیش بینی کرد رشد اقتصادی بسیاری 
از کشورهای منطقه خاورمیانه کاهش می یابد. صندوق بین المللی پول در این گزارش، تحریم های آمریکا علیه ایران را عاملی جدی 
بر سر تقویت رشد اقتصادی معرفی کرد و از کاهش 1.7درصدی حجم تولیدات کاال و خدمات در شش کشور عضو شورای همکاری 
خلیج فارس خبر داد که بخش بزرگی از آن ناشی از تحریم های نفتی جدید آمریکا بر ضد ایران خواهد بود. این نهاد بین المللی 
همچنین از کاهش 6درصدی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰19 خبر داده که در مقایسه با رشد منفی ۳.7درصدی سال ۲۰1۸ 

نشان دهنده تعمیق رکود اقتصاد است. البته دیگر صادرکنندگان نفتی نیز از پیامدهای تحریم های جدید مستثنی...

خبر وزیر اقتصاد درباره تصمیم بنزینی دولت
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سهم تسهیالت در گران شدن مسکن چقدر است؟

بازار مسکن؛ گرانی و رکود در کنار هم

راهکارهای ساده که شما را فردی با اعتماد به نفس می کند
برندهای ماندگار مانند سیاه چاله ها رفتار می کنند

راهی مقرون به صرفه و تأثیرگذار برای بازاریابی
10 استراتژی بازاریابی دیجیتال برای کسب وکارهای آنالین

چاپ و تبلیغات: روشی کارآمد و تاثیرگذار
از برندها مدیریت بحران بیاموزیم 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک دیگر بدون اجازه 
وکالی تسال اجازه انتشار برخی 

توییت ها را ندارد
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فرصت امروز: بانک مرکزی در بخشـنامه ای استفاده از چک 
آزاد را به شـبکه بانکی ابالغ کرد. چک آزاد در قانون قدیم 

برای هر مشتری یک بار در سال قابل استفاده بود، 
اما با ابالغ قانون جدید، مشتریان صاحب دسته...

 استفاده از »چک آزاد« در شبکه بانکی
تا سه بار در سال مجاز شد

قانون »چک آزاد« تغییر کرد

یادداشت
تحلیل بازار سکه 24 ساعت 

معتبر است

در چند روز گذشته، قیمت سکه 
در بازار داخل��ی افزایش پیدا کرد. 
رشد قیمت اُنس جهانی و افزایش 
قیمت ارز در بازار داخل باعث شد 
هیجانی کاذب در بازار طال و سکه 
و ارز ایجاد ش��ود و قیمت سکه به 
بی��ش از 5میلیون تومان برس��د، 
اما ای��ن هیجان در روز دوش��نبه 
حوالی ظهر افت کرد و قیمت سکه 
کاهش یافت. قیمت س��که امامی 
نیز در این روز به 4میلیون و 94۰ 

هزار تومان رسید.
اکنون وضعیت عرضه و تقاضای 
س��که در ب��ازار داخل��ی متعادل و 
تقاض��ای اضاف��ی در ب��ازار وجود 
ن��دارد. ب��ا توجه به نزدیک ش��دن 
به م��اه مبارک رمضان دادوس��تد 
س��که روند کاهشی را طی می کند 
و همین مس��ئله به کاهش قیمت 

سکه می انجامد.
البته نمی توان در شرایط کنونی 
بازدهی س��رمایه گذاری در  درباره 
بازار س��که در س��ال ج��اری نظر 
داد. حرک��ت س��رمایه های خرد از 
ی��ک بازار به بازار دیگر تابع عوامل 
متعدد از جمله عوامل سیاس��ی و 
بعضی  است.  اقتصادی  رخدادهای 
اخب��ار و رخدادها می تواند به طور 
آن��ی بر ب��ازار س��که اثر بگ��ذارد. 

اثرگذار هم  رخداده��ای 
4قابل پیش بینی نیست...

88936651

چهار شنبه
11  اردیبهشت

1398

25 شعبان 1440 - سـال پنجم
شماره   1302- 16صفحه - 50000 ریال

Wed.1 May 2019

رئیس جمهور ه��دف از تحریم ظالمانه و غیرقانونی آمریکا را فش��ار به مردم، 
کارگران و اقش��ار ضعیف جامعه دانس��ت و با تاکید بر اینک��ه کارگران با تالش 
در عرص��ه تولید و افزایش صادرات غیرنفتی، در خط مقدم مقابله با تحریم های 
آمریکا هستند، گفت هر واحدی که ظرفیت تولید را توسعه دهد بیشتر از منابع 

صندوق توسعه بهره مند  می شود.
به گزارش خبرآنالین، دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در سی امین جشنواره 
ملی قدردانی از کارگران نمونه، قدرت دولت را نتیجه پش��تیبانی مردم و تالش 
کارگران خواند و با اش��اره به صادرات غیرنفتی 4۰ میلیارد دالری کش��ور تاکید 
کرد: هدف آمریکا از قطع صادرات نفت کاهش درآمد ارزی ماس��ت و راه مقابله 

با آن تولید و صادرات غیرنفتی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه بسیار خوشحالم در آستانه ماه مبارک رمضان؛ ماه 
میهمان��ی خداوند، در جمع کارگران عزیز در هفته کارگر هس��تم به دو موضوع 
مهم در مقطع فعلی و با توجه به شرایط خاص و ویژه کشور اشاره کرد و گفت:  
در حال حاضر در برابر تحریم ظالمانه و غیرقانونی آمریکا هس��تیم که فشار این 
تحریم به طور مس��تقیم بر مردم عزیز کش��ور و به ویژه کارگران، اقشار متوسط 

و پایین جامعه است.
روحانی در این مراس��م که در مجموعه ورزش��ی شهید معتمدی انجام شد، با 
تأکی��د بر اینکه دول��ت، کارفرمایان، کارگران، کارآفرین��ان و بخش های مختلف 
تولیدی جامعه امروز بار س��نگین تری بر دوش دارند، ادامه داد: آمریکا از طریق 
اعم��ال تحریم های ظالمانه به دنبال کاهش درآمد ارزی کش��ور اس��ت و منبع 
بزرگ درآمد ارزی همواره فروش نفت، میعانات و برخی صنایع وابس��ته به تولید 

نفت و گاز بوده است.
او بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی تأکید کرد و گفت: این بدان معنا است که 
ارزش ریال در برابر ارز خارجی کاهش نیابد و این در صورتی است که میزان ارز 
را افزایش دهیم. برای رس��یدن به این مهم یا باید عرضه افزایش یابد و یا تقاضا 

کم شود تا نیاز مردم به ارز خارجی کاهش یابد.
مهمترین بندهای سخنان روحانی به شرح زیر است:

*چهارمین س��ال خودکفایی و بی نیازی کش��ور در محصول گندم است. این 
همان بی نیازی از ارز اس��ت که در سال اول دولت در حدود 6 میلیون تن گندم 
وارد می کردیم، اما در طول چهار س��ال گذشته نیازی به تولید گندم نداشتیم و 

در این زمینه نیاز به ارز کاسته شده است.
* ب��رای حف��ظ ارزش پول ی��ا باید قیم��ت ارز خارجی کاهش یاب��د و یا ارز 
بیش��تری به دست آوریم، در زمینه کم ش��دن نیاز به ارز، کارگران، کارفرمایان و 
تولیدکنندگان کار بزرگی انجام می دهند و بخشی از نیازهای جامعه توسط شما 
قش��ر عزیز برطرف می ش��ود و امروز در برخی از بخش ها تبدیل به صادرکننده 

شده ایم و البته در کشاورزی هم صادرات و واردات انجام می شود.
* در ابت��دای دولت، میزان واردات ما ۸ میلیارد دالر بیش��تر از صادرات بود، 
اما این رقم اکنون به ۳ میلیارد رسیده که بیانگر حرکت ما به سمت خودکفایی 
اس��ت، وقتی اعالم می کنیم در محصول گندم برای چهار س��ال خودکفا شدیم، 

بدان معنا است که کشاورزان عزیز کشور را خودکفا کردند و در سایر محصوالت 
نی��ز کارگ��ران ما را به مرحل��ه خودکفایی رس��انده اند و همچنی��ن اگر در رفع 
نیازمندی تس��لیحاتی بی��ش از 9۰درصد روی پای خود ایس��تاده ایم بدان معنا 
اس��ت که کارگر، مهندس و طراح ایرانی م��ا را به چنین مرحله ای از خودکفایی 
رس��انده اس��ت. هر جا به دنبال خودکفایی برویم بدان معنا است که ارزش پول 
مل��ی افزای��ش یافته و نیاز به ارز خارجی کمتر ش��ده اس��ت و همچنین هرچه 

صادرات افزایش یابد درآمد ارزی برای کشور بیشتر خواهد شد.
* امروز رقم صادرات غیرنفتی بس��یار قابل توجه و به 4۰ میلیارد دالر رسیده 
که با تالش بیش��تر بهبود کیفیت، کاه��ش مصرف داخلی و افزایش صادرات در 
محص��والت غیرنفتی می توانیم بازارهای منطقه و جهان را تصاحب کنیم که در 
نتیجه درآمد ارزی کش��ور افزایش می یابد و یکی از قدم های مهم برای مبارزه با 

آمریکا همین موضوع است.
* آمریکا به دنبال این اس��ت که از طریق فشار به صادرات نفتی، درآمد ارزی 
کاهش یابد تا نیازمندی های داخلی برای تولید کاالهای اساسی و واردات برخی 
محصوالت مورد نیاز دچار مش��کل ش��ود، پس یکی از راه ه��ای مقابله با آمریکا 
و خط مقدم این مبارزه ش��ما کارگران عزیز هس��تید که بتوانید با کار بیش��تر 

محصوالت بیشتری تولید کنید و ظرفیت خالی کارخانجات پرشود.
* یک��ی از مصوبات مهم هیأت امنای صندوق توس��عه مل��ی این بود که اگر 
کارخانه ای ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و یا تأس��یس شود، ظرفیت تولید 
برای دریافت پول از صندوق توس��عه مل��ی در اولویت خواهد بود، این به معنای 
آن نیس��ت که س��الن و تجهیزات اضافه ش��ود، بلکه باید با افزایش شیفت های 
کاری، ت��ا چن��د برابر، ظرفی��ت را افزایش دهیم و کیفیت کااله��ا نیز به همین 

نسبت ارتقا یابد.
*وقتی در کش��ورهای همسایه مش��اهده می کنیم، کاالهای ساخت کارگران 
ایرانی در مغازه های این کش��ورها به فروش می رس��د، انسان به خود می بالد که 
کاالی ما جای کاالهای کش��ورهای غربی یا ش��رقی را پر می کند و این مهم به 

دست شما انجام شده است.
* ش��اید ش��ما به دولت خطاب کنید که چرا قیم��ت ارز کاهش نمی آید، هر 
چقدر تولید افزایش یابد و به س��مت خودکفایی حرکت کنیم، قیمت ارز کاهش 

می یابد.
* آمریکا فش��ار می آورد تا نفت خام صادر نکنیم و البته باید به صادرات نفت 
خام ادامه دهیم، همه مسئوالن اتفاق نظر دارند، که تصمیم آمریکا برای رساندن 
صادرات نفت ایران به صفر تصمیمی غلط و نادرس��ت اس��ت که اجازه نخواهیم 

داد اجرایی و عملیاتی شود.
*آمریکایی ها در ماه های آینده متوجه می شوند که صادرات نفت خود را ادامه 
خواهیم داد، ممکن است از یک راه درها را بر روی ما ببندند، اما یک باب وجود 
ندارد که آمریکا فش��ار می آورد تا بسته شود، بلکه هنوز شش درب وجود دارد و 

ما با قدرت به صادرات نفت ادامه خواهیم داد.
* برخی کشورها در برابر فشار آمریکا عقب نشینی کردند که همین امر باعث 

ش��ده فشار آمریکا بیشتر ش��ود، اما ملت ایران در طول انقالب اسالمی روبه روی 
آمریکا ایس��تادگی کرد و به پیروزی رس��ید. در حادثه طبس نیز که البته لطف 

پروردگار از مقاومت ملت بیشتر بود، روبه روی آمریکا ایستادیم.
* در دوران دفاع مقدس نیز ملت ایران در برابر آمریکا و همه قدرت هایی که 
به صدام کمک می کردند، ایس��تادند و امروز نیز ایستادگی می کنیم، نباید اجازه 
دهیم که جامعه در فش��ار باش��د و رس��یدن به این مهم، اتحاد دولت و ملت را 

می طلبد و اگر ملت در هر جا پشتیبان دولت نباشد، دولت ناموفق خواهد بود.
* توان و قدرت دولت در س��ایه بازوان پرتوان و انگش��تان ماهر شما در تولید 
اس��ت، هرچه تولید افزایش یابد، مردم در رفاه قرار می گیرند و قدرت اقتصادی 

خواهیم بود.
*در فروردین امسال، با معضل سیل در کشور مواجه شدیم که در یکصد سال 
اخیر س��ابقه نداشته است. هرچند که همزمان بارش رحمت خداوند، نعمت های 
فراوانی را برای کش��ور به همراه داشت و امروز س��دها، تاالب ها و قنوات کشور، 
پرآب شده و نعمت خدا برای ملت به وجود آمده اما در عین حال این سیالب ها 

مشکالتی را برای مردم به وجود آوردند.
* هیچ زمانی در ایران به طور همزمان حدود ۲۸ استان با معضل سیل مواجه 
نبوده است، اداره کردن و ساماندهی امور در همه این استان ها به ویژه در برخی 

استان هایی که مشکالت و خرابی های زیادی داشتند، کار آسانی نبود.
*به وزرای »صنعت، معدن و تجارت«، »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و »جهاد 
کشاورزی«، اعالم می کنم که بازسازی همه مراکز تولیدی، بنگاه ها و کارگاه های 
اقتصادی، مراکز دامپروری و کش��اورزی که در مناطق س��یل زده دچار خسارت 
ش��ده اند، اولویت دولت اس��ت و همه باید تالش کنیم تا ش��رایط کار و تولید در 

این مناطق به سرعت به شرایط گذشته و حتی بهتر از آن، بازگردانده شود.
*در جلس��ه هماهنگی مدیریت بحران اس��تان خوزس��تان براس��اس گزارش 
مس��ئول جهاد کشاورزی این استان 15۰ هزار هکتار گندم در این منطقه بر اثر 
سیل به زیر آب رفته،  برمبنای برآوردها در سال جاری می بایست گندم زیادی 
برای صادرات در کش��ور تولید می شد، اما علی رغم همه مشکالت و با وجود این 
خس��ارت ها، امس��ال نیز در گندم خودکفا خواهیم بود. مقابله با تحریم و توطئه 
آمریکا و رسیدگی به مناطق سیل زده از وظایف اصلی همه مسئوالن است و باید 

همه در این راستا دست به دست یکدیگر بدهیم.
* در شرایط کنونی و با توجه به تغییر و تحوالت جامعه جهانی، شیوه ها، نوع 
و شکل کار در کشور در حال تغییر بوده و بسیاری از شغل های جدید به ویژه در 
فضای مجازی ایجاد ش��ده است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید از امروز 

برای مشاغل در 1۰ سال آینده برنامه ریزی داشته باشد.
* ام��روز فرصت های بس��یار خوبی در بخش گردش��گری برای اش��تغال زایی 
مهیاست، افزایش اشتغال و صادرات و تغییر در شیوه های ایجاد شغل با توجه به 

شرایط باید مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم از مشکالت عبور کنیم.
* آمار ارائه ش��ده از س��وی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه مس��ائل 
مربوط به کارگران امیدوارکننده اس��ت و کارگران باید نس��بت به آینده زندگی 

خود امیدوار باش��ند چرا که هرچه کار با نش��اط و با روحیه انجام شود، محصول 
بهتری خواهد داشت.

*کارگ��ری ک��ه بداند پس از چند س��ال تالش می تواند صاحب خانه ش��ود و 
دغدغه های مربوط به تهیه مس��کن را ندارد، با روحیه بهتری می تواند در مسیر 
تولید محصول باکیفیت تالش کند و در این راس��تا تالش مس��ئوالن در وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بیشتر از گذشته شود.
* برنامه ری��زی ب��رای س��هیم کردن کارگ��ران در تولیدات بیش��تر و صادرات 
محصوالت مورد تأکید است. کارگر باید بداند که اگر کیفیت محصولی که تولید 
می کند ارتقا یابد، این جنس صادر شده و می تواند در سود حاصل از آن سهمی 

داشته باشد، در این صورت با انگیزه بهتر و بیشتری تالش خواهد کرد.
*در جلس��ه های مختلف اقتصادی از هر پیش��نهادی از سوی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، در راس��تای حمایت از کارگران و کاهش مشکالت آنها حمایت 
می شود، حمایت از کارگر تنها به معنای افزایش حقوق آنان نیست بلکه باید در 
بس��یاری موارد به گونه ای برنامه ریزی کنیم که کارگران در سود حاصل از تولید 

و صادرات محصوالت سهیم و شریک شوند.
* افزای��ش چندین برابری امکانات و مس��ائل رفاهی ب��رای کارگران در دولت 
تدبیر و امید براساس گزارش ارائه شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
مایه مباهات دولت اس��ت. اینکه تش��کل های کارگری در ای��ن دولت 1.6درصد 
افزایش داش��ته موجب افتخار دولت اس��ت چرا که معتقدی��م کارگران از طریق 
تش��کل های صنفی باید به دنبال منافع خود باشند و تشکل های کارگری باید از 

منافع کارگران در بخش های مختلف دفاع کنند.
* دولت با همه توان و امکانات خود در کنار کارگران است و هیچ کس تردید 
ن��دارد که رش��د تولید و قدرت کش��ور و مبارزه در برابر دش��منان تنها با کار و 
تولید امکان پذیر اس��ت؛ بنابراین وظیفه دولت است تا در راستای افزایش تولید 

و اشتغال تالش کند.
*براس��اس گزارشی از سوی کمیته امداد امام خمینی)ره(، در یکسال گذشته 
با حمایت بانک ها 1۳6هزار ش��غل جدید از جمله در زمینه اش��تغال روس��تایی 

ایجاد شده است که این بسیار امیدوارکننده است.
* بانک ها باید در مس��یر توس��عه اش��تغال به صحنه بیایند، تولید و افزایش 
اش��تغال بدون حض��ور بانک ها و حمای��ت آنها امکان ن��دارد، در عین حال باید 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای هم به روز ش��ده و به گونه ای برنامه ریزی کنیم که 
دانش آموزان و دانشجویان ما پس از دوران تحصیل خود صاحب مهارت باشند و 
این از وظایف وزارتخانه های »تعاون، کار و رفاه اجتماعی«، »آموزش و پرورش« 

و »علوم، تحقیقات و فناوری« است.
* باید س��طح اطالعات کارگران، قبل و حین انجام کار افزایش یابد، اگر همه 
در کنار هم تالش کنیم خداوند نیز نصرت و یاری خود را نصیب ما خواهد کرد 
و می توانیم دش��منان را به زانو در بیاوریم. کارگران غیور کش��ور، زنان، مردان و 
جوانان نخواهند گذاش��ت که آمریکا پیروز ش��ود و ما قطعاً آمریکا را به زانو در 

می آوریم.

روحانی در سی امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران نمونه:

آمریکا خواهد دید که نمی گذاریم صادرات نفت ایران به صفر برسد

محمد کشتی آرای
 تحلیلگر بازار طال



فرصت امروز: صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش چش��م انداز اقتصادی 
منطقه منا پیش بینی کرد رش��د اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه 

کاهش می یابد.
صندوق بین المللی پ��ول در این گزارش، تحریم های آمریکا علیه ایران را عاملی 
جدی بر س��ر تقویت رش��د اقتصادی معرفی کرد و از کاه��ش 1.7درصدی حجم 
تولیدات کاال و خدمات در ش��ش کشور عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس خبر 
داد ک��ه بخش بزرگی از آن ناش��ی از تحریم های نفتی جدی��د آمریکا بر ضد ایران 

خواهد بود.
این نهاد بین المللی همچنین از کاهش 6درصدی رش��د اقتصادی ایران در سال 
۲۰19 خبر داده که در مقایسه با رشد منفی ۳.7درصدی سال ۲۰1۸ نشان دهنده 
تعمی��ق رک��ود اقتصاد اس��ت. البته دیگر صادرکنن��دگان نفتی نی��ز از پیامدهای 
تحریم های جدید مستثنی نیستند به گونه ای که رشد بخش نفتی کشورهای عرب 
حاش��یه خلیج فارس با ۰.۲درصد کاهش در مقایس��ه با سال گذشته به ۰.4درصد 

رسیده است. 
صندوق بین المللی پول در عین حال، از کمرنگ شدن آثار افزایش مخارج دولتی 
بر تقویت رش��د کش��ورهای عربی خبر داده اس��ت و به آنها توصیه کرده اس��ت با 
برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت ها، چارچوب میان مدت معینی برای مقاوم سازی 
بیش��تر اقتصاد ایجاد کنند. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، متوس��ط نسبت 
بده��ی به تولید ناخالص داخلی کش��ورهای منطقه ۲۰درصد برآورد ش��ده، اما در 
دو کش��ور سودان و لیبی این نسبت از ۸۰درصد فراتر رفته که آماری نگران کننده 

محسوب می شود.
صن��دوق بین المللی پ��ول همچنین تقویت کیفیت نظام آموزش��ی، اصالح بازار 
کار، اصالح ش��کاف زیرس��اختی در مناطق مختلف و بهبود فضای کس��ب و کار را 

اولویت های اصلی برای کشورهای منطقه منا عنوان کرده است.
در اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا چه می گذرد؟

طبق گزارش صن��دوق بین المللی پول، نااطمینانی ه��ای منطقه ای و جهانی بر 
چشم انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان سایه 
افکنده و باعث شده است که کارشناسان صندوق بین المللی پول، یک افت نسبی را 

برای اقتصاد این منطقه پیش بینی کنند.
در حالی که صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی منطقه در سال گذشته 
می��الدی را 1.۸درص��د اعالم کرده اس��ت، اقتصاددانان این نه��اد پولی بین المللی 
پیش بینی می کنند که این رقم در س��ال جاری میالدی به 1.5درصد کاهش یابد؛ 
هرچند با توجه به مثبت شدن احتمالی نرخ رشد اقتصادی ایران )به عنوان یکی از 
بزرگترین اقتصادهای منطقه( در س��ال آینده میالدی، صندوق بین المللی پول در 
گزارش خود نرخ رش��د ۳.۲درصد را برای اقتصاد منطقه در سال آینده پیش بینی 

کرده است.
در گزارش صندوق بین المللی پول تصریح ش��ده است که تنش های تجاری بین 
چی��ن و آمریکا اگرچه قابل حل به نظر می رس��ند و مذاکراتی نیز برای حل وفصل 
آنها صورت گرفته است، اما احتماالً بر چشم انداز اقتصادی سایر نقاط جهان به ویژه 

منطقه خاورمیانه، ش��مال آفریقا، افغانس��تان و پاکستان که کش��ورهای آن اغلب 
روابط تجاری گسترده ای با چین و آمریکا دارند، تأثیرات نامطلوبی خواهد گذاشت؛ 
تأثیرات��ی که از جمله آنها می توان ب��ه اختالل در زنجیره تأمین و کاهش احتمالی 

سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد.
از طرفی نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مطمئناً بر بودجه دولت ها و تراز 
تجاری کشورهای نفت خیز منطقه بی تأثیر نخواهد بود. البته کشورهای واردکننده 

نفت در منطقه نیز از این نوسانات و نااطمینانی ها زیان خواهند دید.
قیمت نفت که در 1۰ ماهه نخس��ت سال ۲۰1۸ حدود ۳۰درصد افزایش یافته 
و به بیش از ۸۰ دالر در هر بش��که رس��یده بود، در اواخر سال رو به کاهش نهاد و 
حتی به مرز 5۰دالر هم نزدیک ش��د. نوسانات شدید قیمت نفت در ماه های اخیر 
ناشی از عوامل مختلفی است که از جمله آنها می توان به نوسانات عرضه، تغییرات 
تکنولوژیکی و نااطمینانی های ژئوپلیتیکی اشاره کرد. در ماه های پایانی سال ۲۰1۸ 
اتفاقات مهمی ش��امل آغاز تحریم های نفتی آمری��کا علیه ایران، اعطای معافیت از 
اجرای تحریم ها به برخی از مشتریان نفت ایران و همچنین افزایش عرضه نفت از 
سوی عربستان موجب نوسانات ناگهانی در شدیدی در بازار نفت شد و این نوسانات 

و نااطمینانی ها تا به امروز نیز ادامه یافته است.
عالوه بر این، ریس��ک های سیاسی و ژئوپلیتیکی در کشورهای خاورمیانه، شمال 
آفریقا، افغانس��تان و پاکستان مدت هاس��ت که اقتصاد این منطقه را آزار می دهند. 
عواملی همچون تنش های اخیر بین پاکس��تان و همس��ایه ش��رقی اش یعنی هند، 
اعتراضات خیابانی گس��ترده و بحران سیاس��ی در الجزایر، درگیری های سیاسی و 
نظامی در لیبی، چالش های موجود در روند صلح افغانستان و نیز تحریم های آمریکا 

علیه ایران بر شدت این ریسک ها افزوده اند.
این ریس��ک ها و نااطمینانی ها اگرچه در همه کشورهای منطقه مشهود نیست، 
اما ممکن اس��ت برداشت س��رمایه گذاران خارجی از کل منطقه را تحت تأثیر قرار 
داده و منجر به خروج س��رمایه از کش��ورهای منطق��ه و متعاقباً تضعیف پول ملی 
آنها ش��ود. چندین کشور در منطقه از قبل دچار بحران بوده یا اینکه به تازگی وارد 

بحران شده اند.
فارغ بر مسائل منطقه ای و جهانی باید اذعان داشت که سیاست گذاران اقتصادی 
کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در تالش خود برای بهبود 
رش��د اقتصادی کش��ورهای خود نیز با چالش های جدی مواجه شده اند. نرخ رشد 
اقتصادی پایین و فرسایشی شدن روند اصالحات اقتصادی در بسیاری از کشورهای 
منطق��ه، بروز ناآرامی ه��ای را به دنبال داش��ته و این ناآرامی ها خ��ود به تهدیدی 
جدی برای ثبات اقتصادی منطقه بدل ش��ده اند. ناآرامی های اجتماعی و سیاس��ی 
نه تنها ممکن اس��ت به خ��روج اصالحات اقتصادی از مس��یر اصلی خود بینجامند 
بلکه می توانند به بروز درگیری های داخلی منجر شده و بر شدت نااطمینانی ها در 

منطقه بیفزایند.
انفعال سیاس��ت گذاران اقتصادی کش��ورهای منطقه در مواجهه با این چالش ها 
می تواند هزینه های سیاسی و اقتصادی سنگینی را به این کشورها تحمیل کند. آنها 
باید همین حاال برای تقویت نرخ رش��د اقتصادی و نیز دستیابی به رشد اقتصادی 

فراگیرتر وارد عمل شوند زیرا هرچه زمان بگذرد، شرایط دشوارتر خواهد شد.
به گفته کارشناس��ان صندوق بین المللی پول، در س��ال های اخیر مشخص شده 
اس��ت که سیاس��ت های مالی دوره ای دولت ها در کش��ورهای صادرکننده نفت در 
منطقه خاورمیانه، ش��مال آفریقا، پاکس��تان و افغانس��تان کمک چندانی به رشد 
اقتص��ادی این کش��ورها نمی کند که البت��ه در این میان نبای��د نقش ضعف های 
س��اختاری اقتصاد این کش��ورها را نادیده گرفت. مبارزه با فس��اد، بهبود دسترسی 
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به منابع مالی و تقویت نظام تأمین اجتماعی 
می تواند هم رشد اقتصادی باالتر و فراگیرتری را برای این کشورها رقم بزند و هم به 

متنوع سازی اقتصاد آنها کمک کند.
اصالحات عمیق تر برای احیای رشد اقتصادی

صن��دوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود با اش��اره به چالش هایی همچون 
چش��م انداز نامطمئن بازار نفت و افت ش��اخص های اقتصاد جهانی به کش��ورهای 
صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه، ش��مال آفریقا، افغانستان و پاکستان توصیه 
می کند که به دنبال اصالح تدریجی ساختار مالی خود برای مواجهه با شرایط جدید 
باشند و همچنین برای انجام اصالحات عمیق و در عین حال گسترده ساختاری در 

اقتصاد خود بیشتر تالش کنند.
اصالح��ات در بودجه دولت ها باید تا آنجا پیش برود که مخارج به س��طح پایدار 
برس��د و فضای مالی مناسبی به منظور ایمن ساختن بودجه در برابر نوسانات نفتی 
ایجاد ش��ود. اندازه و س��رعت اصالحات به فضای مالی کنونی و ضروریات مالی هر 

کشور بستگی دارد.
عالوه بر این، کشورهای صادرکننده نفت در منطقه باید از شدت وابستگی خود 
به درآمدهای نفتی بکاهند و در پی متنوع سازی اقتصاد خود باشند. مدل های رشد 
دولت مح��ور که به ش��رکت های بزرگ دولتی و برون ران��ی بخش خصوصی تمایل 
بیش��تری دارند، نتوانسته اند به رش��د فراگیر و ایجاد شغل های بیشتر کمک کنند، 
بنابراین الزم است کشورهای منطقه برای دستیابی به رشد اقتصادی باالتر، تحریک 
س��رمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاری خارجی به الگوهای مبتنی بر توسعه 

بخش خصوصی روی بیاورند.
در همین راس��تا این کشورها باید روی بهبود کیفیت آموزش، اصالح بازار کار و 
سوق دادن افراد به سمت اشتغال در بخش خصوصی بیشتر تمرکز کنند. همچنین 
در برخی از این کش��ورها باید تالش بیشتری برای بهبود محیط کسب وکار صورت 
گیرد. تمرکز ویژه بر توس��عه، تقویت و افزایش بهره وری کس��ب وکارهای کوچک و 
متوس��ط می تواند بخش زیادی از مشکالت این کش��ورها در زمینه ایجاد شغل را 

حل کند.
اگرچه بسیاری از کشورهای منطقه به اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط 
پی برده اند اما اصالحات آنها در این حوزه فاقد جامعیت الزم بوده و بعضاً در مراحل 
اولیه پیشرفت است. برخی از کشورهای منطقه مانند امارات و بحرین، راهبردها و 
قوانین اختصاصی برای توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط در نظر گرفته اند و 
برخی دیگر مانند الجزایر، قطر و عربستان، کسب وکارهای کوچک و متوسط را ذیل 

راهبردها و برنامه های ملی توسعه مورد توجه قرار داده اند.

گزارش جدید صندوق بین المللی پول از اقتصاد خاورمیانه در سال 2019

تعمیق رکود در اقتصاد ایران

پس از تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای پایان معافیت ها برای واردات نفت ایران، 
قیمت های نفت پتانسیل صعود بیشتر را پیدا کرده و موانعی را پیش روی اقتصاد 

جهان قرار داده است.
به گزارش ایسنا، نفت برنت امسال حدود ۳۳درصد رشد قیمت داشته و نزدیک 
به باالترین حد خود در شش ماه اخیر قرار دارد. اگرچه قیمت های باالتر به دلیل 
تقاضای قوی معموالً منعکس کننده یک اقتصاد جهانی نیرومند اس��ت، اما شوک 
ناش��ی از محدودیت عرضه، منفی خواهد بود. البته باید دید افزایش قیمت تا چه 
حد پایدار اس��ت. کش��ورهای صادرکننده نفت از افزایش درآمد شرکت ها و دولت 
برخوردار خواهند ش��د و در مقابل، کش��ورهای مصرف کننده هزینه بیش��تری را 
متحم��ل می ش��وند که به تورم آنها دامن زده و تقاض��ا را متأثر می کند. در نتیجه 

مقطعی می رسد که قیمت های باال به همه آسیب می زند.
قیمت های باالتر نفت چه تبعاتی برای رشد جهانی دارد؟

تأثیر قیمت های باال برای هر کس متفاوت خواهد بود. افزایش قیمت ها به درآمد 
خانواده ها و قدرت خرید آنها لطمه می زند و ممکن اس��ت رش��د تورم را تس��ریع 
کند. چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان آس��یب پذیر است و بسیاری 
از کش��ورها در اروپا نیز به انرژی وارداتی نیاز دارند. تأثیرات فصلی نیز اثر خواهد 
گذاشت. با نزدیک شدن تابستان در نیم کره شمالی، مصرف کنندگان می توانند از 
منابع انرژی دیگری اس��تفاده کرده و مصرف ش��ان را کاهش دهند. کندی اقتصاد 

جهانی به تقاضا آسیب خواهد زد و رشد قیمت های نفت را محدود می کند.
اقتصاد جهان چگونه نفت 100دالری را هضم می کند؟

اقتصاددانان می گویند اگر نفت باالی 1۰۰ دالر بماند به رش��د اقتصادی آسیب 
پای��دار خواهد زد. همچنی��ن با توجه به اینکه نفت ب��ه دالر آمریکا قیمت گذاری 

می ش��ود، ب��ه ضعف و قوت دالر نیز بس��تگی خواهد داش��ت. تحلیل آکس��فورد 
اکونومیکس نش��ان می دهد که نفت برنت 1۰۰ دالر در هر بش��که تا پایان س��ال 
۲۰19 ب��ه معنای آن خواهد بود که تولید ناخالص داخلی جهانی ۰.6درصد کمتر 
از نرخ پیش بینی  ش��ده تا پایان س��ال ۲۰۲۰ خواهد بود و ت��ورم به طور میانگین 

۰.7درصد باالتر می رود.
ایران و ترامپ چه تأثیری روی بازار خواهند گذاشت؟

ملتهب ش��دن تجارت نفت جهانی به دلیل تش��دید تحریم ه��ای آمریکا علیه 
ص��ادرات ایران، روی بازارهای مالی تأثیر قابل توجهی خواهد گذاش��ت. ابهاماتی 
پیرامون وجود نفت کافی برای عرضه در بازارها وجود دارد و حساس��یت سیاس��ی 
این تحوالت باعث می شود بازارهای دیگر مهیای نوسان شوند. ترامپ قول داده با 
کمک عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیازهای بازار نفت را تأمین کند، اما 
با توجه به اینکه تولید داخلی آمریکا حدود یک چهارم گریدهای مشابه نفت ایران 

است، به سختی می توان ادعای آمریکا را باور کرد.
چه کسانی از قیمت های باالتر نفت سود می برند؟

اقتصادهای نوظهوری که در صدر فهرست کشورهای تولیدکننده نفت قرار دارند 
درآمد باالتری کسب خواهند کرد و قادر خواهند بود کسری بودجه و حساب جاری 
خود را ترمیم کنند و دولت های شان امکان پیدا می کنند هزینه بیشتری صرف کنند 
که مشوق سرمایه گذاری خواهد بود. طبق تحلیل شرکت نومورا، برندگان قیمت های 

باالی نفت، عربستان سعودی، روسیه، نروژ، نیجریه و اکوادور خواهند بود.
چه کسانی ضرر می کنند؟

اقتصادهای نوظهوری که کسری حساب جاری و مالی آنها را در خطر فرار بزرگ 
س��رمایه و افت ارزش ارزها و جهش تورم قرار داده اس��ت از قیمت های باالتر ضرر 

می کنند. این امر دولت ها و بانک های مرکزی آنها را به بررس��ی گزینه هایی مانند 
افزایش نرخ های بهره با وجود خطر فرار سرمایه یا کندی اقتصادی واخواهد داشت. 

طبق تحلیل نومورا، کشورهایی مانند ترکیه، اوکراین و هند متضرر خواهند شد.
نفت 100دالری چه معنایی برای بزرگترین اقتصاد جهان دارد؟

در حالی که تولیدکنندگان نفت آمریکا از افزایش فروش نفت به مشتریان نفت 
ایران سود ببرند، اقتصاد آمریکا لزوماً از نفت 1۰۰ دالری سود نمی برد. این مسئله 
مصرف کنن��دگان آمریکایی را در مضیقه ق��رار می دهد. قیمت های بنزین بیش از 
7درصد در ماه جاری افزایش یافته و به ۲.۸9 دالر در هر گالن رس��یده اس��ت که 
ممکن اس��ت روی خرده فروشی تأثیر منفی بگذارد. اگر اوضاع در بازارهای جهانی 
نفت ملتهب ش��ود، این ریس��ک وجود دارد که سرزنش سیاس��ی بابت تحریم ها 
متوجه آمریکا شود و به شکل معکوس شدن سرمایه گذاری یا در کانال های دیگری 

منعکس شود که ثبات اقتصادی را تهدید می کند.
آیا قیمت های باالتر نفت به تورم باال در جهان منجر می شود؟

ب��ه دلی��ل اینکه ان��رژی در ش��اخص های قیم��ت مصرف کنن��ده ق��رار دارد، 
سیاست گذاران به تورم مبنا نگاه می کنند که قیمت کاالهای پرنوسان را به حساب 
نمی آورد. اگر رشد قیمت ها قابل توجه و پایدار باشد، این هزینه ها در حمل و نقل 
و قیمت نیرو منعکس خواهد شد. براساس گزارش بلومبرگ، همچنین بانک های 
مرکزی سراس��ر جهان که به دلیل عدم وجود فش��ارهای تورمی به کندی رش��د 
اقتصادی معطوف ش��ده و سیاس��ت پولی خود را مالیم تر کرده اند ممکن است به 
س��رعت روندش��ان را تغییر دهند. صندوق بین المللی پول ماه میالدی جاری نرخ 
م��ورد پیش بینی برای رش��د اقتصاد جهانی را کاه��ش داد و اعالم کرد جهان در 

وضعیت حساسی قرار دارد.

در صورت صعود قیمت نفت به 100 دالر

اقتصاد جهان برای تحریم های نفتی ایران تاوان پس می دهد؟

دریچه

وضعیت شاخص محیط کسب وکار در زمستان 97
زمستان مساعدتر کسب وکار

فرص��ت ام��روز: نتایج »پایش ملی کس��ب وکار زمس��تان 1۳97« با 
نظرسنجی از ۲5۸1 فعال اقتصادی از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر 
ش��د و این گزارش نش��ان می دهد ب��ا وجود بهبود نامحس��وس فضای 
کس��ب و کار در آخرین فصل از س��ال گذش��ته، همچنان این شاخص 
برای رسیدن به ش��رایط قابل دفاع فاصله ای نسبتاً طوالنی دارد. با این 
حال، از دید فعاالن اقتصادی، وضعیت بیشتر مولفه های موثر بر محیط 
کس��ب وکار ایران در فصل زمس��تان 1۳97 تا حدودی مس��اعدتر شده 

است.
در جدیدترین گزارش منتشرش��ده از آخرین وضعیت محیط کس��ب 
و کار در زمس��تان س��ال قبل، رقم این ش��اخص به عدد 6.۲7 رسیده 
اس��ت و در ش��رایطی که رس��یدن به عدد 1۰ بدترین میزان ممکن در 
این شاخص خواهد بود، وضعیت شاخص کسب و کار در قیاس با پاییز 
س��ال قبل بهبود نسبی پیدا کرده است. آخرین آمارها نشان می داد که 
در پاییز س��ال 97 شاخص ملی کس��ب و کار در عدد 6.49 قرار گرفته 
بود. با وجود این، بهبود نس��بی مقایس��ه آنچه در ماه های پایانی س��ال 
گذش��ته، اتفاق افتاده در قیاس با عملکرد سال های 95 و 96 حاکی از 
آن اس��ت که این شاخص حرکتی منفی داش��ته است. گزارش ها نشان 
می دهد در س��ال 95 شاخص ملی محیط کسب و کار 5.۸5 و در سال 

96 نیز 5.7۸ بوده است. 
موانع اصلی کسب وکار

بررس��ی عوامل اصلی دش��وار ش��دن فعالیت در محیط کسب و کار 
نشان می دهد که شرکت ها و فعاالن اقتصادی سه عامل اصلی را در این 
موضوع با نقش��ی محوری تصور می کنن��د. تأثیرگذارترین عامل از نگاه 
فعاالن اقتصادی، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصوالت در اقتصاد ایران است. عامل دوم، بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار است و سومین عامل 

نیز دشواری تأمین مالی از بانک ها بوده است. 
در مقابل، فعاالن اقتصادی، سه مولفه »محدودیت دسترسی به آب«، 
»محدودیت دسترس��ی به حامل های انرژی اع��م از برق، گاز، گازوییل 
و...« و »محدودیت های دسترس��ی به شبکه تلفن همراه و اینترنت« را 
مناسب ترین مولفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه ها 

ارزیابی کرده اند. 
عالوه بر این، مهم ترین موانع کس��ب وکار بیان ش��ده توس��ط فعاالن 
اقتص��ادی زیرمجموعه هر یک از س��ه اتاق بازرگان��ی، تعاون و اصناف 
ایران نش��ان دهنده آن اس��ت که اولویت اول این س��ه ات��اق، غیرقابل 
پیش بینی ب��ودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت عنوان ش��ده 
اس��ت، اما اولوی��ت دوم در ات��اق بازرگانی ایران، بی ثباتی سیاس��ت ها، 
مق��ررات و رویه ه��ای اجرایی ناظر به کس��ب و کار و همچنین در اتاق 
تعاون ایران و اصناف ایران، دش��واری تامین مالی از بانک ها عنوان شده 
است. در عین حال، اولویت سوم در اتاق بازرگانی ایران، دشواری تامین 
مالی از بانک ها، در اتاق اصناف ایران، آزاد بی ثباتی سیاست ها، قوانین و 
مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کس��ب و کار و در اتاق تعاون، تولید 

و عرضه نسبتا کاالهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار قرار گرفته اند.
همچنین براس��اس نتای��ج این پایش وضعیت محیط کس��ب وکار در 
بخش خدمات در مقایس��ه با بخش های کشاورزی و صنعت نامناسب تر 
ارزیاب��ی ش��ده اس��ت. در بین رش��ته فعالیت ه��ای اقتصادی، رش��ته 
فعالیت های »اداری و خدمات پش��تیبانی، آب رسانی، مدیریت پسماند، 
فاضالب و فعالیت های تصفیه و س��المت انسان و مددکاری اجتماعی«، 
به ترتیب دارای بدترین وضعیت و در مقابل رشته فعالیت های »مالی و 
بیمه، ساختمان و خدمات مربوط به تأمین جا و غذا«، به ترتیب بهترین 
وضعیت کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در 

کشور داشته اند.
اما یکی از چارچوب های نظری که براس��اس آن شاخص کلی محیط 
کسب وکار مورد سنجش قرار می گیرد، »نظریه کارآفرینی شین« است. 
براس��اس این نظریه، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در زمستان 
1۳97 عدد 6.۳5 )عدد 1۰ بدترین ارزیابی( به دس��ت آمده اس��ت که 
بهت��ر از وضعیت این ش��اخص در ارزیابی فصل گذش��ته )پاییز 1۳97 
با میانگین 6.47( اس��ت. میانگی��ن ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.49 
است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.54 حاصل شده بود و میانگین 
ارزیابی محیط نهادی عدد 6.۲۳ اس��ت که در فصل گذشته عدد 6.41 
ارزیابی ش��ده بود. نگاه اجمالی نش��ان می دهد، همانند فصل گذش��ته 
محی��ط جغرافیایی با ع��دد 5.۳۰ و محیط مالی با عدد ۸.6۸ به ترتیب 
مساعدترین و نامساعدترین محیط ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی 
ش��ین بوده اند. بررسی ها نش��ان می دهد مولفه غیرقابل پیش بینی بودن 
و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت بیش��ترین س��هم را در ایجاد 
محیط نامناس��ب برای فعاالن اقتصادی در محیط مالی داش��ته اس��ت. 
بنابراین ش��اخص ملی کارآفرینی ش��ین نس��بت به فصل پاییز 1۳97 
دارای درصد تغییرات منفی 1.۸۸ اس��ت که به معنای بهترشدن جزئی 
در ش��رایط کارآفرینی در فصل زمستان نس��بت به فصل پاییز در سال 
1۳97 بوده اس��ت. همچنین تغییرات نس��بت به فصل مشابه سال قبل 

)5.۸۰درصد( نشان می دهد، شرایط کارآفرینی نامساعدتر شده است.
جغرافیای استانی کسب وکار

بررسی استانی وضعیت شاخص محیط کسب و کار نیز نشان می دهد 
در زمس��تانی که گذش��ت، استان گیالن با قرار داش��تن در عدد 5.67 
بهتری��ن فض��ا برای فعالیت ه��ای اقتصادی را به وجود آورده و اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان با قرار گرفتن در عدد 6.6۰ بدترین شرایط را 
برای فضای اقتصادی در اختیار س��اکنانش قرار داده است. در این میان 
اس��تان تهران، ب��ا عدد 6.17 از نظر فضای کس��ب و کار در ش��رایطی 

بینابین بوده است.
از س��وی دیگر، ارزیابی های مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران 
نشانگر این اس��ت که از دید فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در پایش 
ملی کس��ب وکار در فصل زمس��تان 1۳97، وضعیت بیش��تر مولفه های 
موثر بر محیط کس��ب وکار ایران در اکثر اس��تان ها تا حدودی مساعدتر 
شده است. در پایش ملی کسب وکار در فصل زمستان 97، عدد شاخص 
برای حدود 67درصد اس��تان های کش��ور از عدد ش��اخص ملی فضای 
کس��ب وکار کمتر بوده و اختالف عدد ش��اخص در بهتری��ن و بدترین 
اس��تان حداکثر معادل ۰.9۲ واحد است که از نبود تفاوت قابل توجه در 
وضعیت عدد شاخص استان ها نسبت به یکدیگر حکایت دارد. براساس 
جزییات یافته های این طرح در زمستان 1۳97، استان های »سیستان و 
بلوچستان، البرز و کردستان« دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار 
و در مقابل استان های »گیالن، آذربایجان غربی و زنجان« دارای بهترین 

وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.
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بازار مس��کن بازاری اعجاب انگیز شده است و با وجود نقدشوندگی پایین از یک 
سو و کاهش توان خرید مشتریان و رکود شدید، مسکن روز به روز گران تر می شود.

به گزارش خبرآنالین، سال گذشته قیمت مسکن نیز به مانند سایر کاالها رشد 
چشمگیری را تجربه کرد. طبق آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت 
مس��کن در شهر تهران در اس��فندماه 1۳97 به 11 میلیون تومان در هر مترمربع 
رس��ید که در مقایسه با مدت مشابه سال 1۳96 رش��د نزدیک به 1۰۰درصدی را 
نش��ان می دهد. با این افزایش نجومی قیمت مس��کن دو راهکار اصلی برای خرید 
مسکن که تا پیش از این، پس انداز و تسهیالت مسکن بود، روز به روز کمرنگ تر شد 
و در روندی معکوس حتی افزایش تس��هیالت به گران تر شدن قیمت مسکن دامن 
زد. در حالی که هنوز رقم نهایی تسهیالت مسکن به ۲۰۰ میلیون نرسیده و ابالغ 
نش��ده بسیاری از مشاوران امالک با نشر این خبر که تسهیالت مسکن زیاد شده و 
قیمت رو به رشد است افسار جو روانی آماده به تشنج این بازار را در دست گرفتند.

پس انداز راه خانه دار شدن نیست
با در نظر گرفتن این آمار ش��اخص دسترس��ی به مسکن شهری برای یک واحد 
نمونه 1۰۰متر مربعی با ذخیره تمام حقوق ساالنه خانوار در سال 1۳76 پنج سال 
بوده اس��ت که این ش��اخص در سال 1۳۸۳ نیز پنج س��ال و در سال 76 به شش 
سال رسیده است. گزارش بانک مرکزی که متوسط قیمت مسکن در تهران را 11 
میلیون و ۲7۰ هزار تومان است نشان داد که باید مدت انتظار برای خرید یک واحد 

مسکونی را بیش از 4۰ سال در نظر گرفت و آن را تأیید کرد.
مهدی روانشادنیا، کارشناس مسکن در مورد اینکه آیا می توان با پس انداز صاحب 
مسکن ش��د، گفت: اگر متوسط قیمت یک متر مربع مسکن که به تازگی از سوی 
بانک مرکزی منتش��ر ش��ده را 11 میلیون تومان در نظر بگیریم، اگر یک متقاضی 
بخواهد یک واحد مسکونی 75 متری خریداری کند، باید حدود ۸۲5 میلیون تومان 
پرداخت کند، حال اگر حداقل حقوق 1،5 میلیون تومان در نظر گرفته ش��ود، باید 
بیش از 46 س��ال در صورت تغییر نکردن قیمت مس��کن انتظار و پس انداز کند، تا 

صاحب مسکن شود.
افزایش بدهی مردم به بانک ها برای رویای خانه دار شدن

این در حالی است که پایگاه خبری بانک مسکن ابتدای امسال خبرداد این بانک 
در سال 97 موفق شد نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان انواع تسهیالت پرداخت کند 

که بیش از 9۰درصد آن در بخش مسکن و ساختمان بوده است.
در س��ال گذشته بانک مس��کن در مجموع رقمی معادل 19هزار و 77۰ میلیارد 
تومان انواع تس��هیالت پرداخت کرد. این میزان تسهیالت که در قالب 519 هزار و 
۳65 فقره انواع تسهیالت ساخت مسکن، خرید مسکن، تعمیر منزل و در عین حال 
به س��ایر بخش های اقتصاد پرداخت شده اس��ت، به لحاظ ارزش ریالی و همچنین 

تعداد تسهیالت از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
تعداد تسهیالتی که سال گذشته توسط بانک مسکن به کل بخش های اقتصاد )با 
اولویت بخش مس��کن( پرداخت شد ۲4درصد نسبت به یکسال 96 رشد پیدا کرد. 
همچنین ارزش ریالی کل تسهیالت پرداختی توسط بانک مسکن نیز در سال 97 

معادل 1۳درصد بیشتر از سال 96 بوده است.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اهمیت 
و نق��ش بانک ه��ا در تقویت بنیه مالی خریداران مس��کن، تصریح ک��رد: با افزایش 

تس��هیالت بانکی، حرکتی که در س��مت تقاض��ای بازار برای خ��روج از رکود الزم 
اس��ت اتفاق می افتد. در صورت هدایت نقدینگی کش��ور به سمت تولید، از تالطم 
و نابسامانی در بخش های مختلف اقتصادی جلوگیری خواهد شد؛ چراکه رهاشدن 
نقدینگی عامل اصلی بسیاری از نابسامانی های اقتصادی است، در صورتی که هدایت 

نقدینگی به سمت تولید به منزله سدی مقابل بروز تورم عمل می کند.
با وجود ارائه راهکار افزایش تس��هیالت برای خانه دار شدن مردم اما بازار مسکن 
تبدیل به بازاری سفته بازانه شده و در پیروی از سایر بازارهای متشنج مانند سکه و 

طال و ارز همچنان مسیر خود را به رسیدن به قله های گرانی طی می کند.
خرید مسکن برای سواری بر موج قیمت ها

ای��ن در حالی اس��ت که از دیدگاه مطالعات موسس��ه عالی آم��وزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه ریزی، واژه تبدیل به احسن کردن که در ادبیات مسکن وارد شده، 
به مفهوم تغییر محل سکونت و ارزشمندتر کردن مسکن با استفاده از پس اندازهای 
ریالی است. این مفهوم نشانه ای از نوع دیگر خریدهای ملکی است که همه خانوارها 
را درگیر کرده و موجب شده با هدف حفظ پس انداز، خانوارها دست به تغییر محل 

یا ارزشمندتر کردن واحد مورد سکونت باشند.
بخش��ی از خریدهای غیرمصرفی در بازار مس��کن باعث ش��ده تعداد واحدهای 
مس��کونی خالی از س��کنه در یک دهه گذش��ته از 457 هزار به بیش از ۲ میلیون 
واحد مسکونی برس��د و مساحت زیربنای واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز از 
57 میلیون مترمربع به ۲6۳میلیون مترمربع افزایش یافته اس��ت. برآورد می شود 
ارزش خانه ه��ای خال��ی نیز از ۲۰هزار میلیارد تومان ب��ه 747 هزار میلیارد تومان 

رسیده باشد.
افزایش وام مسکن، راهگشای خانه دار شدن است؟

مهدی سلطان محمدی، کارشناس و تحلیلگر حوزه مسکن گفت: اینکه استطاعت 
مالی خانوارها برای خرید مس��کن افزایش یابد نهایتاً ب��ه این موضوع باز می گردد 
ک��ه درآمد ملی افزایش پیدا کن��د و از این طریق وضعیت درآمدی خانوارها بهبود 

پیدا کند.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته درآمد خانوارها رشد آنچنانی نداشته است و 
بنابراین می توان گفت: پس انداز خانوارها که از محل مازاد درآمد نسبت به هزینه به 
وجود می آید، ارتقا پیدا نکرده است و این در حالی است که قیمت مسکن همواره 

رو به افزایش بوده است.
س��لطان محمدی افزود: بنابراین راهکار اساسی و بنیادی در این زمینه این است 
ک��ه درآمد خانوارها افزایش یابد. به جز این راهکار، راهکار دیگری وجود ندارد مگر 
آنکه بخواهیم از طریق سوبسیدها و کمک های بیرونی این موضوع را حل کنیم که 

این موارد هم راه حل های پایداری نیستند.
این تحلیلگر حوزه مس��کن در مورد راهکار افزایش س��قف وام برای بازگرداندن 
قدرت خرید مسکن به مردم، گفت: با افزایش سقف وام می توان قدرت خرید مردم را 
افزایش داد، اما این افزایش به این موضوع باز می گردد که خانوارها توان بازپرداخت 

اقساط آن را داشته باشند.
با این تحلیل ها ش��اید بتوان گفت رشد تس��هیالت خود به ماشین حباب سازی 
برای نرخ مس��کن تبدیل شده و در بازار حباب های اقتصاد ایران مقام نخست را از 

آن خود کرده است.

مسکن، کاالیی که در رکود هم گران می شود
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک نیز می گوید ماجرای گرانی 
خانه از یک س��و به ابهامات مالکان بر می گردد و از س��وی دیگر س��ایت هایی که 
رایگان آگهی درج می کنند به این فضا دامن زده اند و هر کسی هر قیمتی که دلش 

می خواهد را پیشنهاد می دهد.
 او تاکید کرد: نباید در این فضا جوگیر شد و هیجانی اقدام کرد، به هر حال الزم 
است با تأمل بیشتری خریداران دست به خرید بزنند و با جست وجو واحدهایی را از 
مشاوران واقعی دریافت کنند. حسن السجردی، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی نیز 
با آسیب شناسی روند رو به رشد قیمت مسکن اعتقاد دارد به دلیل کشش همیشگی 
مردم به زمین و مس��کن مجموعه ای از کسانی که در این بازار دست دارند همیشه 
سعی در ایجاد التهاب و بحرانی کردن این فضا داشته تا قیمت ها افزایش یافته و در 

نتیجه آنها به نون و نوایی بیشتر برسند.
ع��الوه بر اینها میزان نقدینگی و نحوه گردش آن از جمله عوامل مؤثر در فراز و 
نشیب های بازار مسکن بوده تا آنجا که این حضور توانسته در چند مرحله تاکنون 

موجب افزایش لجام گسیخته قیمت ها شده و این بازار را آشفته سازد.
سیاست های دولت حاکم نیز از دیگر عناصر مهم تاثیرگذار بر فضای بازار مسکن 
اس��ت تا جایی که بهره گیری از تسهیالت، ارائه وام های بهینه و وارد کردن سرمایه 
مناسب در این بخش توانسته اند در برخی موارد این بازار را مدیریت کنند، ولی در 
برخی مواقع هم بدون داشتن هر گونه مداخله مدیریتی و پولی این بازار را رها کرده 

تا خودبه خود به آرامش برسد که این نیز بسیار هزینه ساز بوده است.
چه باید کرد؟

در نهایت ش��اید بتوان این نتیج��ه را گرفت که مجموعه عواملی مانند ش��وک 
قیمت ارزی، نوس��انات قیمت در بازارهای موازی مانند ارز و طال و افزایش ریسک 
س��رمایه گذاری در بورس منجر به ش��روع مسابقه گرانی مسکن ش��د، اما در کنار 
این عوامل داللی و جو روانی هم همچون س��ایر بازارها بخش مس��کن را به شدت 
به واکنش واداش��ت. به طوری که با وجود رک��ود و کاهش توان خرید خریداران و 
مش��قات مختلف برای دریافت تس��هیالت قیمت مسکن بدون خریدار همچنان به 
گران تر ش��دن ادامه داد. ارزان شدن اوراق مسکن و افزایش تسهیالت هم نتوانست 

حتی سرعت این گران شدن را قدری کاهش دهد.
دراین برهه از زمان شاید بد نباشد که دولت و متصدیان امور مسکن مانند وزارت 
راه و شهرس��ازی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و به خصوص س��ازمان امور مالیاتی، 
در کنار سایر نهادهای نظارتی و قضایی با هم اندیشی و اقدام مکمل، بازار مسکن را 
نیز مانند بازار متالطم ارز نظارت و کنترل کنند. شاید افزایش رقم تسهیالت برای 
خرید مس��کن راه حل خوبی باشد اما این افزایش رقم تسهیالت به معنای افزایش 
بده��ی مردم و احیاناً افزایش مطالب��ات معوق بانکی در آینده نه چندان دور خواهد 
شد، اما برخورد با منابع اطالع رسانی و سیگنال های مهیج گران شدن ملک همچون 
س��ایت های فروش و قیمت مسکن پیش و بیش از افزایش رقم تسهیالت می تواند 

در این بازار مؤثر واقع شود.
از سوی دیگر برخورد قانونی با خانه های خالی از طریق اخذ مالیات نیز شاید یکی 
از راهکارهایی باش��د که حداقل به اس��تفاده از این دارایی های در حال رشد قیمت 

بینجامد و بخش کوچکی از تقاضای مسکن را پاسخ دهد.

سهم تسهیالت در گران شدن مسکن چقدر است؟

بازار مسکن؛ گرانی و رکود در کنار هم
حملونقل

بزرگترین چالش توسعه حمل و نقل ریلی ایران 
چیست؟

ریل هایی که به توسعه نرسیدند
در دو س��ال گذش��ته توس��عه خطوط ریلی و بهره برداری از 
مسیرهای جدید ریلی س��رعت بیشتری گرفته است، به طوری 
که اس��تان های گیالن، هم��دان، کرمانش��اه و آذربایجان غربی 
هم به کریدور سراس��ری کشور متصل شده اند، اما با وجود این 
پیشرفت ها نباید فراموش کرد که همچنان بخش هایی از کشور 
و تعدادی از اس��تان  ها و مراکز استان ها به خطوط ریلی متصل 
نش��ده اند حال آنکه بیش از 9۰ س��ال از ورود راه آهن به ایران 

می گذرد.
بخ��ش حمل ونقل و ترانزیت به دلی��ل اهمیت ویژه و جایگاه 
مهم��ی ک��ه در اقتص��اد کش��ورها دارد، یکی از ش��اخص های 
توس��عه یافتگی کشورها محسوب می ش��ود و پیشرفت و توسعه 
آن نقش مهم��ی در ایجاد تحول در س��ایر بخش های صنعتی، 
کش��اورزی و تولیدی ایف��ا می کند تا جایی که امروزه بیش��تر 
اندیش��مندان و صاحبنظران عرصه اقتصادی، رش��د و توس��عه 
همه جانبه کش��ورها را مش��روط به توس��عه بخ��ش حمل ونقل 
می دانن��د و این صنعت را به عنوان محور فعالیت های اساس��ی 
و زیربنای��ی و الزمه تحول به حس��اب می آورن��د و در این بین 
حم��ل و نقل ریلی به دلیل مزیت های مهم آن در اولویت اصلی 
جای دارد. براس��اس آمارهای جهانی هر واحد رش��د اقتصادی 
در کش��ورها مس��تلزم 5 / 1 تا ۲ واحد رش��د در بخش حمل و 

نقل است.
در این بین بررس��ی هایی که مرکز پژوهش های مجلس انجام 
داده است نشان می دهد که اصلی ترین چالش های حمل و نقلی 
ریلی در کش��ور ش��امل: » زیرس��اختی، بهره وری، تأمین مالی، 
لجستیک، قانونگذاری و نظارت، مدیریتی و بوروکراسی، عوامل 
خارجی و استقالل بخش خصوصی و شفافیت آماری« است. در 
بین چالش های فوق البته چالش های زیرس��اختی با ۲4درصد، 
چال��ش تأمی��ن مالی ب��ا 15درص��د و چالش ه��ای مدیریتی و 
بوروکراس��ی و قانونگذاری و نظارت  با 1۲درصد بیشترین سهم 

را در عدم توسعه مناسب خطوط ریلی در کشور دارند.
یک��ی از مس��یرهایی که کش��ورمان در آن از مزیت نس��بی 
برخوردار بوده و در تولید زیرس��اخت های آن تقریباً در مس��یر 
خودکفایی اس��ت، مسیر ریلی اس��ت. یکی از ایمن ترین وسایل 
نقلیه، ریل اس��ت. کشته ش��دگان در حمل و نقل ریلی بس��یار 
معدود اس��ت. به جز س��انحه هفتخوان که 44 کش��ته داشت؛ 
در طول 9 س��ال گذش��ته حدود 1۲ نفر تلفات در کل س��وانح 
داش��ته ایم. از بین سیس��تم های مختلف حمل و نقل، راه آهن 
ب��ه دلیل مزایای��ی از قبیل ام��کان ارتقای س��رعت در ترابری 
مس��افری و رقاب��ت با حمل و نقل ج��اده ای و هوایی، باال بودن 
نسبی سرمایه گذاری اولیه و دیربازگشت شدن آن در مقایسه با 
جاده، قابلیت برنامه ریزی و استمرار خدمات در شرایط مختلف 
از جمله ش��رایط بحرانی، استهالک بسیار کمتر شبکه و ناوگان، 
اش��غال کمتر زمین، عوارض کمتر زیس��ت محیطی و سازگاری 
با اهداف توس��عه پایدار، مصرف بس��یار کمت��ر انرژی در حمل 
بار نس��بت به جاده، امکان استفاده از س��وخت های غیرفسیلی 
مناس��ب برای جابه جایی انبوه بار و مس��افر، رفاه و امنیت باالتر 
مس��افران و جاذبه برای آنها، حجم باالی ترابری در بسیاری از 
محورهای برون ش��هری و حومه، آلودگی کمتر محیط زیس��ت، 
مص��رف س��وخت کمتر و... اهمیت ویژه ای در رش��د و توس��عه 

کشورها از جمله ایران دارد.
متوسط عمر ناوگان هوایی ایران به 24 سال رسید

مرک��ز پژوهش های مجل��س همچنین در گزارش��ی دیگر به 
»چالش ه��ای حمل ونق��ل هوای��ی« پرداخت��ه و معتقد اس��ت: 
حمل ونقل هوایی خوب اس��ت، اما چالش ها و مشکالتی هم در 
پیش دارد، به خصوص که سن ناوگان هوایی در کشور باال است. 
به گفته مرکز پژوهش ها، ایمنی، چالش��ی اس��ت که می تواند 
تمامی برتری ه��ای حمل ونقل هوایی ایران را زیر س��ؤال ببرد. 
این چالش یک مفهوم کلی را ش��امل می ش��ود به این معنا که 
با چالش های دیگر به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم در ارتباط 
اس��ت. به دلیل اس��تفاده از تکنولوژی پیشرفته و نیروی انسانی 
متخص��ص در صنعت هوایی کمبود یا نقصان هر یک از اینها به 
ایمنی این صنعت ضرب��ه خواهد زد. نیروی متخصص و ماهر و 
آموزش دیده در سطح جهانی و با توجه به معیارهای به روز شده 
در دنیا باعث افزایش کارایی و بهره وری می ش��ود. بنابراین، این 
نیرو قادر به اس��تفاده و به کارگیری تکنولوژی پیشرفته خواهد 
بود. یکی دیگر از چالش های مهم که با ایمنی ارتباط مس��تقیم 
دارد کهنه بودن ناوگان مورداس��تفاده در این صنعت اس��ت که 
ممکن اس��ت به دالیل فرس��ودگی و نقص های فنی باعث ایجاد 
حوادث ناگواری شود. درنتیجه ایمنی چالشی است که می تواند 
در زیرمجموعه چالش های دیگر قرار گیرد، ولی به دلیل اهمیت 

آن به صورت مجزا بررسی می شود. 
طبق گزارش مرک��ز پژوهش ها، جدی ترین چالش حمل ونقل 
هوایی کش��ور که ب��ا برطرف کردن آن بس��یاری از چالش های 
دیگر نیز حل می ش��ود، باال بودن میانگی��ن عمر ناوگان هوایی 
کش��ور است. برای مثال به علت پیشرفت تکنولوژی به کار رفته 
در س��اخت هواپیماها، س��وخت مصرفی هواپیماهای جدید سه 
برابر کمتر از هواپیماهای ساخت 4۰سال پیش است. همچنین 
با به روز کردن ناوگان هوایی کش��ور در کن��ار آموزش کارکنان 
می توان گفت چالش ایمن��ی در حمل ونقل هوایی نیز تا حدود 
بسیاری حل می شود. متوسط عمر ناوگان هوایی ایران هم اکنون 
به ۲4 س��ال رس��یده که در عرف بین المللی بس��یار باال بوده و 
بس��یاری از هواپیماهای موجود در ناوگان از رده خارج هستند، 
ام��ا ش��رکت های ایران��ی به دلیل مش��کالت موج��ود با صرف 
هزینه ه��ای زیاد، این هواپیماها را در ناوگان هوایی کش��ور نگه  
داش��ته اند. اصلی ترین علت این مش��کل وج��ود تحریم ها علیه 
کش��ور اس��ت، چراکه تکنولوژی هواپیما به عن��وان یک فناوری 
خاص به دست تعداد محدودی از کشورهاست، بنابراین باوجود 
تحریم های اقتص��ادی امکان خرید هواپیما و تجهیزات جدید و 
به روز برای کشور بسیار محدود است. خوشبختانه بعد از امضای 
برجام این امکان به وجود آمد تا حد توان ناوگان هوایی کش��ور 

جوان تر شود.
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وزیر اقتصاد با بیان اینکه بنزین س��رمایه کش��ور اس��ت و بای��د از هدررفت آن 
جلوگی��ری کنیم گفت بر همین اس��اس دولت در آس��تانه تصمیم گیری نهایی در 

این زمینه است.
به گزارش تس��نیم، دژپسند در حاشیه نشست با مجمع کارآفرینان در مصاحبه 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات در دست اجرا برای اصالح نظام بانکی گفت: 
همچنین ش��یوه نامه را برای اجرای بانکداری دیجیتال در کشور دادیم که خیلی از 

روندها را اصالح خواهد کرد.
وزیر اقتصاد افزود: وزارتخانه پیشنهادی را برای نحوه واگذاری و فروش دارایی های 

مازاد بانک های دولتی ارائه کرده که در جلسه چهارشنبه دولت مطرح می شود.
او درباره ادغام بانک های نظامی نیز گفت: این کار در حال انجام اس��ت و قدم به 

قدم پیش می رود و تاکنون به خوبی انجام شده است.

دژپس��ند در پاسخ به سوالی درخصوص زمان ارائه الیحه سی جی تی گفت این 
الیحه در آستانه نهایی شدن است و تا خرداد از وزارت اقتصاد ارسال می شود.

وی درباره زمان برگزاری جلس��ه هیات واگذاری گفت جلس��ه آینده این هیات 
برای بررس��ی راهکارهای عملی برون رفت از آسیب های فعلی دوشنبه آینده برگزار 
می ش��ود. دژپسند در پاسخ به سوالی درباره وجود یارانه های پنهان گفت: مدیریت 
این موضوع از جمله یارانه سوخت و انرژی باید به گونه ای باشد که به رفاه جامعه به 
ویژه اقشار در دهک اول تا هفتم دچار آسیب نشود. از طرفی بنزین سرمایه کشور 
اس��ت و باید از هدررفت آن جلوگیری کنیم که بر همین اس��اس دولت در آستانه 

تصمیم گیری نهایی در این زمینه است.
او با اش��اره به نشس��ت با فعاالن اقتصادی و کارآفرینان گفت: در این نشس��ت 
موضوعاتی مثل مالیات، بیمه، بانک، گمرک و سرمایه گذاری مطرح و موانع موجود 

بررس��ی شد و در خیلی از موارد از گذش��ته کارگروه مورد نظر تشکیل شده است. 
قرار ش��د برای توس��عه بازار و تامین مالی بنگاه های اقتصادی وزارت اقتصاد کمک 
کند و تاکید بر این بود تا کارگروهی برای تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار سرمایه 

تشکیل شود.
دژپسند با بیان اینکه از 4۰ میلیارد دالر صادرات فقط 1۰ میلیارد دالر تو چرخه 
اقتصاد بازگشته است گفت از طرفی بخش خصوصی باید کمک کند تا ارز حاصل 

از صادرات به چرخه اقتصاد باز گردد.
به گفته وی، موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز با تصویب نهایی در مجلس بخش 

قابل توجهی از مشکالت مربوط به آن حل خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره مسائل گمرکی نیز گفت: بازرگانانی که کارت طالیی دارند باید 

در مدت ۲4 ساعت امور مربوط به گمرک آنها انجام شود.

خبر وزیر اقتصاد درباره تصمیم بنزینی دولت

چهار شنبه
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تحلیل بازار سکه 24 ساعت معتبر است

در چند روز گذش��ته، قیمت س��که در بازار داخل��ی افزایش پیدا 
کرد. رش��د قیمت اُنس جهانی و افزایش قیم��ت ارز در بازار داخل 
باعث ش��د هیجانی کاذب در بازار طال و س��که و ارز ایجاد ش��ود و 
قیمت سکه به بیش از 5میلیون تومان برسد، اما این هیجان در روز 
دوش��نبه حوالی ظهر افت کرد و قیمت س��که کاهش یافت. قیمت 

سکه امامی نیز در این روز به 4میلیون و 94۰ هزار تومان رسید.
اکن��ون وضعیت عرضه و تقاضای س��که در بازار داخلی متعادل و 
تقاضای اضافی در بازار وجود ندارد. با توجه به نزدیک ش��دن به ماه 
مبارک رمضان دادوستد سکه روند کاهشی را طی می کند و همین 

مسئله به کاهش قیمت سکه می انجامد.
البته نمی توان در ش��رایط کنونی درباره بازدهی س��رمایه گذاری 
در بازار س��که در س��ال جاری نظر داد. حرکت سرمایه های خرد از 
یک بازار به بازار دیگر تابع عوامل متعدد از جمله عوامل سیاس��ی و 
رخدادهای اقتصادی است. بعضی اخبار و رخدادها می تواند به طور 
آنی بر بازار سکه اثر بگذارد. رخدادهای اثرگذار هم قابل پیش بینی 
نیس��ت و بنابراین امکان اظهار نظر درباره بازار س��که و قیمت سکه 
در روزهای آینده و س��ال جاری ممکن نیست و هر تحلیلی در این 

باره تنها ۲4 ساعت اعتبار دارد.
با افزایش تقاضا، حباب س��که هم رش��د می کند. با این حال، در 
ش��رایط کنونی نیازی به ورود بانک مرکزی و عرضه س��که نیست. 
بانک مرکزی با توجه به تجربه س��ال گذش��ته و تجربیات پیش��ین 
ک��ه تعداد زیادی از قطعات س��که را واگذار ک��رد، دوباره به چنین 
کاری اقدام نمی کند. عرضه بیش��تر س��که از سوی بانک مرکزی با 
توجه به وضعیت فعلی بازار به صالح نیست و سکه های دست مردم 

کفایت می کند.

بازار سکه و طال در دهمین روز اردیبهشت
عقب نشینی نرخ دالر و سکه در بازار آزاد

نرخ ارزهای عمده در بازار آزاد تهران در روز سه ش��نبه نسبت به 
روز قب��ل کاهش یافت، به طوری که هر دالر آمریکا 14 هزار و 5۰ 
تومان به فروش رسید و بهای هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید 

نیز 4 میلیون و 975 هزار تومان بود که افت محسوسی داشت.
به گزارش ایرنا، روز گذش��ته در بازار تهران بهای هر قطعه س��که 
تمام بهار آزادی طرح قدیم 4میلیون و 75۰ هزار تومان، نیم س��که 
۲ میلی��ون و 75۰ هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و 7۸۰ هزار 
تومان و هر قطعه س��که گرمی 9۸۰ هزار تومان در بازار آزاد تهران 

به فروش رسید.
همچنی��ن در بازار آزاد تهران هر گ��رم طالی خام 1۸ عیار 446 
هزار تومان به فروش رسید و هر مثقال طال نیز یک میلیون و 9۳۳ 
هزار تومان قیمت گذاری شد. نرخ اونس طال در بازارهای جهانی نیز 

اندکی رشد کرد و به رقم یک هزار و ۲۸4 دالر رسید.
همچنی��ن صرافی ها هر اس��کناس دالر آمری��کا را 14 هزار و 5۰ 
تومان و هر یورو را 15 هزار و 9۰۰ تومان فروختند. میانگین بهای 
هر یورو روز دوشنبه در سامانه سنا 15 هزار و 911تومان و هر دالر 
14 هزار و 1۸1 تومان بود. همچنین حواله فروش در س��امانه نیما 
برای هر یورو 11 هزار و ۲۳۲ تومان و هر حواله دالر به نرخ 9 هزار 

و 5۳۲ تومان عرضه شد.

650 هزار میلیارد یارانه برای کاالهای 
اساسی، سوخت و دارو

اگ��ر دولت به روال خود ب��رای پرداخت یارانه ادام��ه دهد، برای 
امسال حدود 65۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای کاالهای اساسی، 

دارو و فرآورده های نفتی اختصاص خواهد یافت.
به گزارش ایس��نا، تأمین کاالها با ارز ن��رخ ترجیحی و همچنین 
س��وخت با قیمت��ی پایین تر از ف��وب خلیج فارس هم��واره موجب 
پرداخت یارانه س��نگینی در این بخش ها ش��ده اس��ت که البته در 
بخش سوخت بسیار قابل تأمل بوده و یکی از عوامل افزایش قاچاق 
آن به ش��مار می رود. بررس��ی جریان پرداخت ه��ای یارانه ای دولت 
در بودجه 1۳9۸ و آنچه در بودجه س��ال گذش��ته اتف��اق افتاد، از 
ای��ن حکایت دارد که اگر مبنای نرخ ارز ۸.۰۰۰ تومان در س��امانه 
نیم��ا قرار گیرد با توجه به اختالف قیمتی که با نرخ 4.۲۰۰ تومان 
ارز ترجیح��ی وجود دارد، برای کاالهای اساس��ی و دارو در مجموع 
ح��دود 5۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می ش��ود. از این رقم 
ت��ا ۳9 ه��زار و 9۰۰ تومان به کاالهای اساس��ی و 1۰ هزار و ۲6۰ 
ه��زار تومان به دارو اختصاص دارد. در بخش س��وخت نیز با توجه 
ب��ه اینکه فرآورده های نفتی با نرخ ف��وب خلیج فارس و قیمت گاز 
طبیعی نسبت به قیمت صادراتی سنجیده می شود، برآوردها از این 
حکایت دارد ک��ه در مجموع ۳1۰ هزار و 11۳ میلیارد تومان بابت 
فرآورده ه��ای نفتی، ۲79 هزار تومان گاز طبیعی و حدود 9 هزار و 

99۰ میلیارد تومان برای برق یارانه پنهان پرداخت می شود.
در بخ��ش فرآورده ه��ای نفتی، برای بنزین ت��ا 1۲۳ هزار و 5۲4 
میلیارد تومان، نفت سفید 1۰ هزار و 4۸۸ میلیارد تومان، گازوییل 
1۲9 ه��زار و 7۰۳ میلیارد، نفت کوره 14 هزار و ۲49 میلیارد، گاز 
مایع 1۲ میلیارد و 4۲6 میلیارد و س��وخت هوایی و س��وخت جت 

۸.661میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود.
یارانه پنهان به ع��دم نفع دولت به دلیل فروش کاالهای تولیدی 
در داخل ب��ا قیمت پایین تر قیمت قابل فروش در خارج از کش��ور 
برمی گردد. این جریان سال هاست که در اقتصاد ایران تکرار شده و 

البته مورد انتقاد نیز بوده است.
دول��ت اخیراً موضوع یارانه های پنهان و اصالح آن را مطرح کرده 
و معتقد اس��ت که با اصالح این ش��یوه پرداخ��ت یارانه، این منابع 
در اختی��ار آن ق��رار می گیرد و می تواند درباره نح��وه باز توزیع آن 
تصمیم گی��ری کند. در عین حال که نهایتا به پایداری بودجه دولت 

و قطع یارانه از محل های ناپایدارکننده سیاست مالی می انجامد.

یادداشت

فرصت امروز: بانک مرکزی در بخشنامه ای استفاده از چک آزاد را به شبکه بانکی 
ابالغ کرد. چک آزاد در قانون قدیم برای هر مشتری یک بار در سال قابل استفاده 
بود، اما با ابالغ قانون جدید، مشتریان صاحب دسته چک می تواند تا سه بار در سال 
از چک آزاد استفاده کنند. عالوه بر این، میزان برداشت از حساب های جاری بدون 
ارائه برگه چک با استفاده از چک آزاد، سه برابر افزایش پیدا کرده است و مشتریان 
می توانند از گزینه »س��اتنا« و »پایا« بهره مند ش��وند. بر این اساس و با ابالغ بانک 
مرکزی، مشتریان بانکی می توانند سه بار در سال از »چک آزاد« برای برداشت وجه 

در شعب بدون همراه داشتن دسته چک استفاده کنند.
اگرچه چک آزاد که با عنوان چک امنیبوس نیز شناخته می شود، ازجمله خدمات 
سیس��تم بانکی بوده که تا پیش از این در بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری به 
ندرت استفاده می شد، اما حاال با تغییرات تازه در استفاده از چک آزاد انتظار می رود 
اس��تفاده از آن افزایش پیدا کند. البته زمانی می توان از چک آزاد استفاده کرد که 
صاحب دسته چک بخواهد چکی را صادر کند و با استفاده از آن وجهی را از بانک 
دریافت کند، اما دسته چک همراه نداشته باشد. در این صورت، مشتری حقیقی یا 
حقوقی می تواند از بانک تقاضای یک برگ چک عمومی آزاد کند تا عملیات بانکی 
و برداشت وجه را انجام دهد. چک آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته می شود 

اما به هیچ عنوان قابل ظهرنویسی و یا انتقال نیست.
هنگام مراجعه مش��تری به منظور دریافت چ��ک عمومی، باید متصدی مربوطه 
ش��ماره حساب وی را در پایین چک یادداشت و مشخصاتی از قبیل مبلغ و شماره 
سریال چک و نام استفاده کننده )صاحب حساب( را در دفتر و ته سوش چک ثبت 
کند و مشتری باید دفتر و ظهر »ته سوش چک« را به عنوان رسید امضا کند. چک 
آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته می شود و متصدیان حساب جاری نیز باید 
شماره چک را با ذکر کلمه »امنیبوس« در دفتر و کارت حساب جاری مشتری قید 
کنند که با شماره سری دسته چک های دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمایز 
باشد. گفتنی است مشتریان برای هر بار استفاده از چک آزاد باید مبلغ 5 هزار تومان 

را به عنوان کارمزد به بانک پرداخت کنند.
چرا قانون صدور چک اصالح شد؟

به گزارش ایسنا، از سال گذشته تغییرات مهمی در قانون صدور چک ایجاد شده 
که این تغییرات در مرحله نخست به دنبال شفاف سازی نقل و انتقاالت مالی و پس 
از آن به دنبال کاهش آمار چک های برگش��تی اس��ت. به این ترتیب، بانک مرکزی 
نش��ان داده که از سال گذشته تاکید بس��یار زیادی بر روند صدور چک داشته و به 

دنبال ساماندهی قوانین در حوزه چک ها و اصالح مشکالت مربوط به آن است.

در آذرماه س��ال گذش��ته بود که قانونی درباره صدور چک از سوی بانک مرکزی 
ابالغ و اجرایی ش��د که براساس آن صدور چک های تضمینی حتماً باید به نام فرد 
دارنده چک و با درج کد ملی او صورت گیرد. این اقدام بانک مرکزی در راس��تای 
افزایش ش��فافیت در نظام بانکی و قابل ردگیری بودن انتقال مبالغ قابل توجه بود 
و طی روزهای گذش��ته نیز قانون دیگری در این زمینه برای کاهش آمار چک های 
برگشتی ابالغ شده که گفته می شود این قانون در اسفندماه سال گذشته از سوی 

بانک مرکزی به مدیران عامل بانک ها ابالغ شده است.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی از چک های برگشتی معادل 64۲ هزار فقره چک 
به ارزش��ی بالغ بر ۸۲ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 1۳97 در کل کشور برگشت 
داده شده است که نسبت به ماه قبل از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 15.7درصد 

و 7درصد کاهش را نشان می دهد.
همچنین در ماه مورد گزارش، در اس��تان ته��ران حدود ۲15 هزار فقره چک به 
ارزشی حدود 44 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد و در همین ماه در کل کشور 
9.7درص��د از کل تع��داد چک های مبادله ای و 11.1درص��د از کل مبلغ چک های 
مبادله ای برگش��ت داده شده اس��ت. این گزارش حاکی از آن است که حدود 616 
هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 76 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 1۳97 در کل 
کشور به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است؛ در واقع در کل 
کشور از نظر تعداد 95.9درصد و از نظر ارزش 9۲.۸درصد از کل چک های برگشتی 

به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
تأثیرات قانون اصالح صدور چک

در همین راستا بانک مرکزی در روزهای گذشته اطالعیه ای درباره قانون جدید 
چک منتشر کرده و این اطالعیه شامل پنج بند می شود که بند نخست آن به مهلت 
1۰ روزه بانک ها برای ثبت اطالعات چک های برگش��تی در س��امانه بانک مرکزی 
اشاره دارد، به این صورت که مهلت 1۰ روزه برای ارسال اطالعات چک های برگشتی 
به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک ها 

مکلف به ارسال اطالعات مذکور به این سامانه هستند.
این موضوع می تواند در مرحله اول شفافیت را حفظ کرده و از دیگر سو سرعت 
رسیدگی به چک های برگشتی توسط بانک مرکزی و تغییرات آن را افزایش دهد، 
چراکه بانک ها از این پس موظفند در صورت مش��کل در وصول چک، همان لحظه 

اطالعات را برای بانک مرکزی ارسال کنند.
اما در بند دیگر این اطالعیه بانک ها مکلف به درج کد رهگیری روی گواهینامه 
عدم پرداخت صادره ش��ده اند و در صورت عدم درج کد رهگیری در مراجع قضایی 

به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
یک��ی از مهم ترین تأثی��رات این تغییر در قانون جدید می تواند امکان ش��کایت، 
پیگیری و رس��یدگی فوری به چک برگش��تی را با توجه به کد پیگیری درج ش��ده 
روی آن فراهم کند که به گفته کارشناسان، این اقدامات می تواند در طول ۲۰ روز 

به اجراییه برسد.
از س��وی دیگر، رس��یدگی و پیگیری س��ریع چک های برگش��تی س��بب عدم 

انباشته شدن چک های برگشتی رو هم و باال رفتن آمار آنها می شود.
اما در همین اطالعیه تاکید ش��ده که به استناد تبصره ۲ ماده 5 مکرر، اطالعات 
چک های برگشتی اشخاص حقوقی در س��ابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده 
خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.

این بخش به افرادی مربوط اس��ت که در س��ازمان، نهاد، ش��رکت یا … سمتی 
دارند که در آن یکی از امضاکنندگان چک های صادره به شمار می روند که براساس 
این قانون جدید حتی اگر این افراد از آن ش��رکت خارج ش��وند، س��وءاثر ناشی از 
برگش��ت خوردن آن چک در سابقه این افراد منظور می شود؛ به این ترتیب این امر 
می تواند از صدور چک های بی محل در نهادها و س��ازمان ها جلوگیری کرده و فرد 

خود را مسئول چک صادرشده بداند.
اما پیش از این، اگر چک فردی در صورت فقدان یا کس��ری موجودی برگش��ت 
می خورد، می توانس��ت با واریز مبلغ کس��ری و اقدام به مسدودسازی آن از حساب 
خود رفع سوءاثر کند و این پول در صورتی که دارنده چک اقدام به پیگیری قضایی 
و اخذ این مبلغ نکند، به مدت دو س��ال در حس��اب فرد مسدود می ماند، اما اکنون 
در صورت این اقدام از سوی صادرکننده چک، زمان مسدودی به یک سال کاهش 

یافته و پس از آن آزاد خواهد شد.
به گفته کارشناس��ان، در این قانون راه های متنوعی برای رفع سوءاثر پیش بینی 
ش��ده اس��ت و برای مثال در بند پنجم این اطالعیه آمده که ارائه الش��ه چک به 
بانک به منزله انصراف دارنده چک از ش��کایت است و برای صادرکننده رفع سوءاثر 
می ش��ود. همچنین به وس��یله ارائه یک نامه رسمی از اش��خاص حقوقی مبنی بر 
رضای��ت دارنده چک و ارائه نامه رس��می از مرجع قضای��ی مبنی بر اتمام عملیات 
اجرایی و… نیز می توان رفع سوءاثر کرد که به این ترتیب این موضوعات به اطالع 

بانک ها رسیده است.
نگاه��ی به بندهای مختلف این اطالعیه نش��ان می دهد که تمامی این موارد در 
راس��تای کاهش آمار چک های برگش��تی بوده و بانک مرکزی در تالش است تا از 

تعداد این چک ها بکاهد.

استفاده از »چک آزاد« در شبکه بانکی تا سه بار در سال مجاز شد

قانون »چک آزاد« تغییر کرد

بان��ک مرکزی ب��ه تازگی اطالعیه مهمی را در زمینه وظای��ف بانک ها در اجرای 
قانون »اصالح قانون صدور چک« صادر کرد. این اطالعیه پنج بند دارد که در واقع 
چکیده ای از بخش��نامه ۲۸ اسفندماه سال گذش��ته بانک مرکزی به مدیران عامل 
بانک ها است. بند نخست این اطالعیه به مهلت 1۰ روزه بانک ها برای ثبت اطالعات 
چک های برگش��تی در س��امانه بانک مرکزی اش��اره دارد و در این بند آمده است: 
»مهلت 1۰ روزه برای ارسال اطالعات چک های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو 
ش��ده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک ها مکلف به ارسال اطالعات 

مذکور به این سامانه هستند.«
در همین زمینه، یک کارشناس بانکی در گفت وگو با ایسنا، توضیحات بیشتری 
در این باره داده است. محمدامین دژمان در این رابطه گفت: تا پیش از این بانک ها 
مکل��ف به ثبت آنی اطالعات چک ها در س��امانه  چک های برگش��تی نبودند و این 
اطالعات را می توانستند با تاخیر 1۰ روزه وارد این سامانه کنند، اما به موجب این 
بخشنامه در همان لحظه برگشت زدن چک، باید این اطالعات در سامانه ثبت شود.
در بند دوم این اطالعیه به عنوان مهم ترین بند آن، آمده است: » بانک ها مکلف 
ب��ه درج کد رهگیری روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی اس��ت به 
گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.«
به گفته این کارش��ناس امور چک، کد رهگیری به معنای مقدمه ای برای اجرای 
ش��یوه جدید پیگیری قضایی چک های برگشتی  است. به این صورت که دارندگان 
چک های برگش��تی با رجوع به بانک و اخذ گواهینام��ه عدم پرداختی که روی آن 

کد رهگیری درج شده است، می توانند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت 
کنند و در صورتی که چک از لحاظ شکلی، موارد گفته شده در قانون را دارا باشد، 
می توانند در کمتر از ۲۰ روز به اجراییه برس��ند. طبق این بخش��نامه تمامی شعب 
بانک ها مکلفند در همان لحظه صدور گواهینامه، کد رهگیری را نیز برروی آن درج 
کنند. بند سوم به موضوع افراد درگیر در چک های برگشتی حقوقی اشاره دارد. در 
این بند تاکید ش��ده  است: »به اس��تناد تبصره ۲ ماده 5 مکرر، اطالعات چک های 
برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و 

خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.«
دژمان در این رابطه توضیح داد: این بند از بخش��نامه به این نکته اشاره دارد که 
از این پس تمامی اطالعات امضاکنندگان چک های اش��خاص حقوقی که برگشت 
خورده اند به صورت دقیق در سامانه ثبت شده و برای آنها سوءاثر محسوب شود و 

حتی خروج آنها از شرکت نیز نافی درج سوءاثر برای فرد نمی شود.
 در بند چهارم این اطالعیه آمده اس��ت: »درخصوص واریز کسری مبلغ چک به 
حس��اب توسط صادرکننده برای رفع س��وء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در 

حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.«
وی در توضیح این بند گفت: یکی از راه های رفع سوء اثر، واریز مبلغ کسری چک 
و تقاضای مسدودسازی آن است. طبق این بند در صورتی که صادرکننده این اقدام 
را برای رفع س��وء اثر انجام دهد، اگر که دارنده چک اقدام به پیگیری قضایی و اخذ 
این مبلغ نکند، مبلغ واریزشده تنها به مدت یک سال مسدود خواهد ماند و پس از 

آن آزاد خواهد ش��د. در آخرین بند این اطالعیه اشاره شده است: »در صورت ارائه 
هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک های برگشتی مذکور در متن قانون 
)الشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی 
ذی ص��الح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک؛ حکم قضایی مبنی بر 
برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک( پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ 

چک، بانک می بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدودشده اقدام کند.«
به گفته دژمان، در این قانون راه های متنوعی برای رفع س��وء اثر پیش بینی شده 
اس��ت. برای مثال ارائه الش��ه چک به بانک به منزله انصراف دارنده چک از شکایت 
اس��ت و برای صادرکننده رفع سوء اثر می ش��ود. همچنین به وسیله ارائه یک نامه 
رسمی از اشخاص حقوقی مبنی بر رضایت دارنده چک و ارائه نامه رسمی از مرجع 
قضایی مبنی بر اتمام عملیات اجرایی و ... نیز می توان رفع س��وء اثر کرد که به این 

ترتیب این موضوعات به اطالع بانک ها رسیده است.
وی در پایان گفت: قانون جدید صدور چک در آبان ماه سال گذشته تصویب و در 
آذرماه توسط ریاست محترم جمهور به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ابالغ 
ش��د. این قانون سعی در کاهش آمار چک های برگشتی و افزایش اعتبار چک، این 
برگه بهادار سهل الوصول دارد. ابالغ این بخشنامه گام بزرگ بانک مرکزی در راستای 
اجرای این قانون است، اما این تمامی ماجرا نیست و بانک مرکزی می بایست سایر 
اقدامات قانون، مانند مس��دودی وجوه حس��اب صادرکننده چک برگشتی به اندازه 

مبلغ کسری را هرچه سریع تر اجرایی کند.

دارندگان دسته چک بخوانند

تغییرات جدید قانون چک را دریابید

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران:
ناشران بورسی اطالعات را به موقع افشا کنند

معاون ناش��ران و اعضای ب��ورس اوراق بهادار تهران ضمن درخواس��ت از 
ناش��ران بورس��ی برای انتش��ار به موقع و با کیفیت اطالعات مالی شرکت ها، 
تاکید کرد در س��ال گذش��ته 1۰۰ش��رکت بورس��ی هیچ تأخیری در ارسال 
گزارش ها نداش��تند و باقی ناشران نیز باید به این سطح برسند. سید روح اهلل 
حس��ینی مقدم در گفت وگو با ایس��نا، درباره اقداماتی که ناشران بورسی باید 
در فضای رونِق بورس بیش��تر رعایت کنند، اظهار داش��ت: در این مقطع که 
بازار رو به رش��د و حجم معامالت هم خوب است به نظر می رسد که ناشران 
بورس��ی در حوزه ش��فافیت باید کمک بیش��تری به بازار کنند. در این راستا 
ش��رکت ها باید در انتش��ار گزارش های ماهانه سریع تر اقدام کنند، چراکه در 
چنین ش��رایطی تأخیر در گزارش گری اصاًل جایز نیس��ت. وی با بیان اینکه 
تأخیر در انتش��ار اطالعات می تواند به فضای شایعات دامن بزند، گفت: بهتر 
است ش��رکت ها روی گزارش های ماهانه و انتشار به موقع آنها با دقت تمرکز 
کنند و به موقع صورت های مالی خود را به بازار منعکس کنند تا سهامداران 
از خأل اطالعاتی آس��یب نبینند. معاون ناش��ران و اعضای بورس اوراق بهادار 
تهران با اش��اره به کنفرانس اطالع رس��انی ناشران، گفت: نوسان قیمت سهم 
تعدادی از ش��رکت ها به بیش از 5۰درصد رسیده، ولی شاهد هستیم که در 
برخی از شرکت ها، سرمایه گذاران در کنفرانس اطالع رسانی ناشران مشارکت 
نمی کنند، اگر ش��ایعاتی سبب شده که نوس��ان 5۰درصدی ایجاد شود باید 
درباره این ش��ایعات از مدیران شرکت ها س��وال پرسیده شود. حسینی مقدم 
تاکید کرد: کنفرانس اطالع رس��انی، برای سرمایه گذاران امتیاز خیلی خوبی 
است تا عدم تقارن اطالعات کاهش یابد، این فرصت برای همه شرکت ها باید 
اس��تفاده شود. خیلی از شرکت ها از این فرصت استقبال خوبی می کنند ولی 
تک ش��رکت هایی هم دیده می ش��ود که در کنفرانس اطالع رسانی مشارکت 
ضعیف��ی دارند. معاون ناش��ران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران با اش��اره 
به اقداماتی که در س��ال 1۳97 در بورس تهران صورت گرفت، گفت: س��ال 
گذش��ته در ب��ورس ته��ران اقداماتی در حوزه ش��فافیت انجام ش��د. اگرچه 
ش��روع جلسات کمیته اطالع رس��انی از س��ال 1۳96 بود، ولی در 1۳97 از 
نتایج آن اس��تفاده ش��د که این هم اقدام خوبی بود و به کاهش س��طح عدم 
تقارن اطالعات در بازار کمک کرد. وی در پاس��خ به اینکه در س��ال 1۳97 
وضعیت گزارش دهی و افشای اطالعات ناشران چطور ارزیابی می شود، گفت: 
گزارش دهی ناش��ران در س��ال گذشته ماه به ماه بهتر ش��د و از حدود ۳۲6 
ش��رکتی که در بورس است 1۰۰ ش��رکت هیچ گزارش با تأخیری نداشتند؛ 
یعنی تمام گزارش های این 1۰۰ ش��رکت به موقع بود که بسیار خوب است. 
باقی ش��رکت ها هم باید به این سمت حرکت کنند. خوشبختانه مقدار تأخیر 
در گزارش دهی ها ماه به ماه در حال کاهش اس��ت و این یعنی شرکت ها این 
حساسیت را درک کرده اند. حس��ینی مقدم ادامه داد: وظیفه داریم اقداماتی 
انجام دهیم تا در کنار افزایش کمیت گزارش گری ها، کیفیت گزارش گری ها 
هم بهبود پیدا کند. در این راستا هفته بعد جلسه ای را با حضور شرکت های 
بورسی داریم که در آن کارگاه هایی برای تهیه گزارش های تفسیری مدیریت 
برگزار می ش��ود تا بتوانیم کاری کنیم که کیفیت این گزارش ها افزایش یابد. 
در آن جلس��ه چالش ش��رکت ها را بررسی خواهیم کرد و اگر همین مسیر را 
طی کنیم سال آینده مشکلی به نام گزارش گری بی موقع و با تأخیر نخواهیم 
داشت. معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به راه اندازی 
قرارداد آتی س��بد سهام اظهار کرد: در سال 1۳97 در حوزه های مختلف در 
بورس کارهای خوبی انجام ش��د؛ راه اندازی بازار آپشن اقدام خوبی بود که به 

فضای تحلیل در بازار کمک و بازار را حرفه ای تر می کند.

نماگربازارسهام

فضای مثبت این روزهای بورس تهران س��بب شده تا صف های پایدار 
خرید در بازار بیش��تر شود و نقدینگی بیش��تری به سمت بازار سرمایه 
بیاید. مدتی اس��ت که فعاالن بازار سرمایه به صورت مداوم شاهد رشد 
قیمت ها در بازار س��هام هس��تند؛ به طوری که بسیاری از سهم ها صف 
خرید را تجربه کردند و تقاضا در این روزها به شدت بر عرضه غلبه کرده 
اس��ت. هرچند که قیمت ها در بورس تهران در این روز رش��د مضاعفی 
دارند، اما باید دقت شود که ریسک این بازار از دیگر بازارها بسیار باالتر 
اس��ت و بدون توجه به اطالعات مالی و تس��لط بر بازار سرمایه نباید به 

معامالت بازار سرمایه ورود کرد.
به گزارش ایس��نا، بس��یاری معتقدند جوی که در بازار ایجاد شده یکی از دالیل 
رکوردشکنی هاست. این جو سبب شده است که نقدینگی بیشتری جذب بازار شود 

و حجم و ارزش معامالت از رشد قابل توجهی برخوردار باشد.
اما در چهارمین روز هفته ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران 1774 واحد رشد کرد و به رقم ۲16 هزار و 641 واحدی رسید. شاخص کل 
ه��م وزن نیز با 4۰1 واحد افزایش رقم 4۳ ه��زار و ۸7۸ واحدی را تجربه کرد. در 
عین حال ش��اخص آزاد شناور با 19۲۰ واحد رشد رقم ۲44 هزار و 4۰1 را تجربه 
کرد و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب 1166 و 41۸۳ واحد رشد کردند.

صدرنشینان بورس تهران
در روز سه ش��نبه همانند روز دوشنبه فلزی ها تأثیر بسزایی در نوسانات دماسنج 
بازار س��رمایه داشتند؛ به طوری که فوالد مبارک اصفهان با ۲۳9 واحد تأثیر مثبت 
س��عی کرد شاخص های بازار را تقویت کند، همچنین پتروشیمی جم، گروه مپنا و 
سرمایه گذاری غدیر هر کدام ۲1۲، 1۸5 و 14۳ واحد تأثیر مثبت روی شاخص های 
بازار داش��تند. در ط��رف مقابل نیز پاالیش نفت بندرعباس، گس��ترش نفت و گاز 
پارسیان و پاالیش نفت اصفهان هر کدام به ترتیب 14۳،6۳ و 59 واحد تأثیر کاهنده 

روی شاخص های بازار داشتند.
تع��دادی از نفتی ها در این روز افت قیم��ت را تجربه کردند و اما قیمت اکثریت 
سهم های این گروه با رشد مواجه شد. در این گروه 74 میلیون سهم به ارزش بیش 

از 7۳ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
اما خودروهایی بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند و با معامله ای 
بیش از یک میلیارد سهم و اوراق مالی به ارزش بیش از 1۸5 میلیارد تومان رسیدند. 
در این روز نیز بر روی بس��یاری از س��هم ها صف های خرید مشاهده می شد و کفه 

تقاضا بر عرضه سنگینی می کرد.
در بورس تهران ارزش معامالت به 1.567 میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی 
از دست به دست شدن 5.۳ میلیارد سهم و اوراق مالی بود همچنین تعداد معامالت 

این بازار به رقم ۳7۳ هزار و ۳4۸ نوبت رسید.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نیز در چهارمین روز هفته بیش از 1۸ واحد رشد داشت و به 
رقم ۲هزار و 6۳۲ واحد رسید. ارزش معامالت فرابورس ایران به رقم 7۰1 میلیارد 
تومان رسید و در این بازار یک میلیارد و 754 میلیون برگه سهم به ارزش بیش از 

7هزار و 1۳۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماد )گلگهر( سنگ آهن گهر زمین، )میدکو( هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، 
) شراز( پاالیش نفت شیراز، )شاوان( پاالیش نفت الوان، )بزاگرس( نیروگاه زاگرس 

کوثر، )شپاس( نفت پاسارگاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
الگوهای پیشنهادی در به کارگیری ابزار فروش تعهدی

تحوالت بورس تهران در حالی اس��ت که رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
از پیش��نهاد الگوهای مختلف برای به کارگیری اب��زار »فروش تعهدی« یا »فروش 
اس��تقراضی« خبر داد و گفت: باید به تصمیم بازار احترام بگذاریم. در این ش��رایط 
تحلیلگران براساس تحلیل های خود راجع به هر سهمی برنامه ریزی، خرید و تنوع 

در سرمایه گذاری می کنند و در واقع این به صالحدید سرمایه گذاران بستگی دارد.
به گفته ش��اپور محم��دی، بازار به قیمت کاالهای ش��رکت ها، می��زان تولید و 
صورت ه��ای مال��ی آن توجه می کند و فعاالن بازار هم براس��اس نگاه س��ودآوری، 
هوشمندی و استفاده از سواد مالی خود تحلیل و عمل می کنند و ما نیز باید نسبت 
به تحلیل بازار احترام بگذاریم، بنابراین انتخاب س��هم و تش��کیل پورتفو براساس 

تحلیل بازار است.
او در حاش��یه بازدید از س��ی و دومین نمایش��گاه بین المللی کتاب همچنین از 
الگوهای پیش��نهادی در به کارگیری ابزار فروش تعهدی خبر داد و به س��نا، گفت: 
مسئولیت این کار برعهده شرکت بورس تهران است و تاکنون الگوهای مختلفی از 
جمل��ه الگوی وکالت، الگوی مبتنی بر اختیار س��هام، الگوی مبتنی بر قرارداد آتی 

برای آن پیشنهاد شده است.
به گفته س��خنگوی س��ازمان بورس، همه این الگوها مورد مطالعه قرار گرفته و 
س��ازوکارهای اجرایی آن تنظیم شده اس��ت که در نهایت، یکی از این الگوها مبنا 

قرار خواهد گرفت .
دبیر ش��ورای عالی بورس با بیان اینکه ابزارهای مالی کالس��یک در کش��ورهای 
دیگر هم مورد اس��تفاده قرار گرفته اند، ابراز امیدواری کرد که اوراق فروش تعهدی 
به س��رعت در کشور عملیاتی ش��ود و این ابزار  به جمع ابزارهای موجود در بورس 

بپیوندد .
محمدی با بیان اینکه در سه سال اخیر ابزارهای متنوع و کارآمدی به بازار اضافه 
ش��ده اس��ت، ادامه داد: اخیرا ابزارهایی همچون آتی س��بد سهام  و اختیار خرید و 
فروش در بازار سرمایه راه اندازی شد و ابزار فروش تعهدی یا فروش استقراضی هم 

یکی از ابزارهایی است که به زودی اضافه خواهد شد .

رئیس س��ازمان بورس س��پس با اش��اره به رونق ابزارهای مالی اسالمی در ایران 
و دیگر کش��ورها گفت: خوش��بختانه کشور ما در این زمینه پیش��رو است و اوراق 
منفعت، اوراق جعاله، اوراق وکالت، اوراق مشارکت، صکوک اجاره، صکوک استصناع 
و صکوک اجاره س��هام را که در بازارهای مالی دنیا هم در حال معامله است به کار 
گرفته ایم که امیدواریم این ابزار با فرهنگ سازی صحیح، رواج و توسعه بیشتری پیدا 
کنند . به گفته وی، در مورد انتشار کتب مالی اسالمی هم سازمان بورس عنوان های 
مختلفی را دنبال کرده و سعی در چاپ آنها کرده است. در حوزه مالی - اسالمی نیز 
مجموعه ای از مس��تندات به عربی ترجمه شده که برای بورس های عراق، سوریه و 

دیگر کشورهای اسالمی ارسال می شود.
وی با بیان اینکه این مس��تندات قابلیت تبدیل به کت��اب را دارد، گفت: یکی از 
برنامه های س��ازمان بورس و اوراق بهادار این اس��ت که مستندات مربوط به انتشار 
اوراق در کشور را با استفاده از ابزارهای مالی اسالمی تبدیل به مجموعه ای از کتب 
مرجع کنیم. عالوه بر این، بحث هایی که در  حوزه مالی کالس��یک مطرح اس��ت و 
همچنین ابزارهای مالی و متونی که در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، 

اکثرا در اینجا هم ترجمه و استفاده می شود.
س��خنگوی سازمان بورس خاطرنشان کرد: انتشارات بورس، عناوین مشخصی را 
که پیش از این طی تفاهمنامه با دانش��گاه ها نهایی شده و احیانا می تواند به عنوان 

کتب درسی دانشگاه ها پیشنهاد شود، تا نهایی شدن دنبال می کند.
محم��دی همچنین اس��تقبال از س��ی و دومین نمایش��گاه کت��اب و همچنین 
کتاب های تخصصی در حوزه مالی و بازار س��رمایه را پرش��ور توصیف کرد و گفت: 
ازدحام و اس��تقبال در غرفه انتش��ارات بورس نشان می دهد که عالقه مندی به این 

بازار و مباحث مربوط به آن در جامعه افزایش یافته است .
وی افزود: خوش��بختانه هم تعداد عناوین و هم استقبال مردم بسیار خوب بود و 
امیدواریم یکی از محورهای فرهنگ سازی در بازار سرمایه که انتشار منابع درسی و 
کتب مرجع در رشته مالی است، با کمک همکاران در شرکت اطالع رسانی و خدمات 

بورس  به نحو احسن انجام شود.

شاخص بورس 1774 واحد دیگر رشد کرد

رکوردشکنی بورس تهران ادامه دارد
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نان بربری به 3 هزار تومان رسید 
 سازمان حمایت بر قیمت گذاری نان ها نظارت 

می کند!
یک مقام مس��ئول با اش��اره به افزایش قیمت نهایی تولید نان، قیمت نان 

بربری را ۲5۰۰ تا ۳ هزار تومان اعالم کرد.
محمدجواد کرمی، رئی��س اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی 
در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان،  اظهار کرد: طبق مصوبه دولت در 

سال 9۳ اتحادیه ها نقشی در قیمت گذاری نان ها ندارند.
وی با اش��اره به اینکه هزینه کارگری ۳5درصد افزایش پیدا کرده اس��ت، 
بیان کرد: بس��یاری از مواد اولیه همچون شکر، روغن و خمیرمایه به عنوان 
مولفه های تولید افزایش قیمت داشته اند، به همین دلیل قیمت نهایی تولید 

نان هم دستخوش تغییراتی قرار گرفته است.
رئی��س اتحادی��ه نانوایان حجی��م و نیمه حجیم صنعت��ی تصریح کرد: با 
آزادس��ازی نرخ آرد و ن��ان، نانوایان در یک فضای رقابت��ی به فعالیت خود 

ادامه می دهند.
کرمی با بیان اینکه س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
صنع��ت، معدن و تجارت بر قیمت گذاری نان ها نظارت می کنند، اظهار کرد: 

در صورت مشاهده تخلف، با افراد خاطی برخورد می شود.
وی با اش��اره به اینکه ۸5درصد واحد های نانوایی، واحد هایی هستند که 
از آرد یارانه ای اس��تفاده می کنن��د، تصریح کرد: 15درصد واحد های نانوایی 

آزادپز هستند.
رئی��س اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی در تش��ریح قیمت 
نان های پرمصرف  گفت: باگت فرانسوی بزرگ ۲5۰۰ تا ۳ هزار تومان، نیم 
باگت 15۰۰ تومان، نان بربری ۲5۰۰ تا ۳ هزار تومان، نان کوچک هر بسته 

5 هزار تومان )بسته ای 6۰۰تومان( است.
کرم��ی با بیان اینک��ه نان های حجی��م و نیمه حجیم، یک��ی از نان های 
پرمصرف در جهان است، گفت: با رشد شهرنشینی در ایران، تولید و مصرف 

این دسته از نان ها، رونق یافته و عرضه آن بیشتر شده است.
به گفته وی، امیدواریم در سال جدید وضع بازار نان، به نسبت سال های 

گذشته بهتر شود.

کاهش قیمت پیاز بعد از ممنوعیت صادرات
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان می��وه و س��بزی اعالم ک��رد در پی اعالم 
ممنوعی��ت صادرات پیاز قیمت این محصول در بازار رو به کاهش اس��ت از 

این به بعد نیز قیمت ها روند کاهشی خود ادامه می دهند.
به گزارش ایس��نا، از اواخر سال گذش��ته قیمت سیب زمینی و پیاز رو به 
افزایش رفت به گونه ای که بعد از تعطیالت نوروزی قیمت هر کیلوگرم پیاز 
به حدود 15 هزار تومان رسیده بود؛ طی این افزایش قیمت، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ابالغیه ای به گمرک ارس��ال کرد که براس��اس آن، صادرات 

سیب زمینی و پیاز از 15 فروردین ماه تا اطالع ثانونی ممنوع اعالم شد.
اس��داهلل کارگر - رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی - در این باره 
ب��ه ایس��نا، گفت که قیمت پی��از در پی اعالم ممنوعیت ص��ادرات آن روند 
کاهشی به خود گرفته و هم اکنون در بازار عمده فروشی بین کیلویی 5۰۰۰ 
تا 6.5۰۰ تومان فروخته می ش��ود که میوه فروشان سطح شهر نیز می توانند 

براساس این قیمت ها تا سقف ۳5درصد سود برای خود در نظر بگیرند.
وی اف��زود: ب��ا توجه به افزایش قیمت پیاز فروش��ندگان میوه و س��بزی 
همواره در این بازه زمانی سعی کردند که از به حداقل سود پیاز قانع شوند 
چراکه برای آنها س��ود این محصول چندان اهمیتی نداشت و می خواستند 
مغازه شان خالی از این محصول نباشد و مردم بتواند آن را خریداری کند و 

هم اکنون نیز این گونه است.
پیگیری های خبرنگار ایس��نا و مشاهدات میدانی نشان می دهد که قیمت 
پیاز در بازار روند کاهش��ی به خود گرفته و تا کمتر از 9 هزار تومان رسیده 
اس��ت. در این زمینه کارگر اظهار کرد که کاهش قیمت پیاز و دیگر میوه ها 
و محصوالت تره باری همچنان ادامه خواهد داش��ت و در هفته های پیش رو 

شاهد ارزان شدن انواع میوه و سبزی در بازار خواهیم بود.

کاهش 6 هزار تومانی نرخ هر کیلو شقه گوسفندی در بازار
 قیمت گوشت در ماه رمضان نوسانی نخواهد 

داشت
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی شهرستان ری گفت هم اکنون هر کیلو 
ش��قه گوس��فندی بدون دنبه با نرخ 9۸ تا 99 هزار تومان به مصرف کننده 

عرضه می شود.
حس��ن شکوهی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش 6 هزار 
تومانی نرخ گوش��ت گوسفندی در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو 
ش��قه گوس��فندی بدون دنبه با نرخ 9۸ تا 99 هزار تومان به مصرف کننده 
عرضه می ش��ود. وی کنت��رل قاچاق دام از مرز های کش��ور و کاهش قدرت 
خرید خانوار را دلیل اصلی افت قیمت گوشت در بازار اعالم کرد و افزود: با 
توزیع مجدد گوشت وارداتی به واحد های صنفی پیش  بینی می شود که روند 

نزولی قیمت گوشت در بازار ادامه دار شود.
شکوهی از افزایش قیمت گوشت وارداتی در بازار خبر داد و گفت: با توجه 
به ح��ذف ارز 4۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات، قیمت هر کیلو 

الشه وارداتی به باالی ۸۰هزار تومان رسیده است.
این مقام مس��ئول قیمت گوش��ت در بازار ماه رمضان را پیش بینی کرد و 
گفت: با توجه به افزایش عرضه در برابر واردات بعید است که قیمت گوشت 

مجدد در ماه رمضان افزایش یابد.
وی ب��ا بیان اینکه کمبودی در عرض��ه دام داخل نداریم، افزود: هم اکنون 
هر کیلو دام زنده با نرخ 44 هزارتومان در میادین عرضه می شود که نسبت 

به هفته های اخیر 4 تا 5 هزار تومان کاهش داشته است.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی شهرس��تان ری ادامه داد: با توجه به 
شرایط مساعد بارندگی و رویش علف در مراتع و جنگل ها و افزایش تولید و 
زایش بره ها پیش بینی می شود که روند کاهش قیمت گوشت در بازار ادامه 
دارد. ش��کوهی از ورود بره های نو طی ماه های آتی به بازار خبر داد و گفت: 
با توجه به افزایش عرضه دام و ورود بره های نو به بازار پیش بینی می ش��ود 

که قیمت گوشت نوسان خاصی نداشته باشد.
این مقام مس��ئول در پایان با بیان اینکه بخش اعظم گوشت مورد نیاز از 
تولید داخل تامین می ش��ود، تصریح کرد: با توجه به سیاس��ت مسئوالن در 
جلوگیری از خروج دام از مرز های کشور پیش بینی می شود که استمرار این 

روند و ازدیاد عرضه بر کنترل بازار گوشت تاثیر بسزایی دارد.

اخبـــار

عضو ش��ورای ملی زعفران گفت هم اکنون زعفران ایرانی به افغانس��تان قاچاق 
می شود که این امر زنگ خطری برای تولید طالی سرخ به شمار می رود.

علی حس��ینی در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، از ثبات نرخ طالی 
س��رخ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو زعفران دسته ای 
7 میلیون و 5۰۰ هزار و حداکثر هر کیلو زعفران س��وپر نگین 1۲ تا 14 میلیون 

تومان است.
وی افزود: همه س��اله در آس��تانه ماه رمضان، دالالن به سبب ازدیاد تقاضا برای 
خرید زعفران از س��وی کش��ور های مس��لمان، قیمت ها را به ط��ور کاذب افزایش 
می دهند که خوش��بختانه از روز گذشته با فروکش کردن حباب قیمت ها، بازار به 

ثبات نسبی رسیده است.
حس��ینی قیمت زعفران در م��اه رمضان را پیش بینی ک��رد و گفت: با توجه به 

کاهش تقاضا برای خرید زعفران از س��وی کشور های مسلمان پیش بینی می شود 
که نوسان خاصی در ماه رمضان اتفاق نیفتد.

عضو ش��ورای ملی زعفران قاچاق طالی س��رخ را خطری بزرگ برای تولید این 
محصول استراتژیک دانست و افزود: با توجه به قاچاق زعفران ایرانی از سوی کشور 
افغانستان باید به صورت جدی با این مسئله برخورد شود چرا که افغان ها زعفران 
ایرانی را با برند خود به کشور های چین و هند صادر می کنند که این امر به سبب 
همجواری افغانس��تان با ایران برای بزرگترین تولیدکنن��ده زعفران یک تهدید به 
ش��مار می رود. وی ادامه داد؛ بنده معتقدم که تشکل های تخصصی که مسئولیت 
بازار را برعهده دارند، باید با برخورد جدی جلوی پدیده ش��وم قاچاق را بگیرند و 

همواره حافظ منافع صادرکنندگان باشند.
حسینی درباره تاثیر قاچاق زعفران بر وضعیت بازار گفت: اگرچه استمرار قاچاق 

زعف��ران بر افزایش قیمت زعف��ران و بهبود جزئی وضعیت بازار تاثیرگذار اس��ت، 
ام��ا دود ای��ن افزایش قیمت به چش��م خودمان خواهد رفت ک��ه به همین خاطر 
نباید منافع کوتاه مدت را بر بلندمدت ترجیح دهیم چرا که افزایش تصنعی قیمت 

ضربه ای مهلک به تولید داخل وارد می کند.
این مقام مس��ئول با بی��ان اینکه صادرات زعفران تعریفی ن��دارد، اظهار کرد: با 
توجه به اشباع شدن بازار های منطقه توسط افغان ها ناشی از قاچاق زعفران شاهد 

کندشدن صادرات رسمی و قانونی صادرکنندگان هستیم.
حسینی در پایان با انتقاد از این مسئله که گمرک آمار دقیقی راجع به صادرات 
زعف��ران ارائه نکرده اس��ت، تصریح ک��رد: با توجه به آنکه آمار ارائه ش��ده صادرات 
زعفران از سوی گمرک غیرواقعی است، از این رو درخواست بازنگری در قیمت ها 

را به گمرک داده ایم چراکه آمار ها به هیچ عنوان منطقی نیستند.

هشدار نسبت به قاچاق طالی سرخ به افغانستان

بازار زعفران به ثبات رسید

مجری طرح توس��عه زنبورداری کشور گفت در سند اجرایی توسعه زنبورداری 
اهداف و چشم انداز این صنعت در این سند ترسیم شده است. به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران جوان، به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، فرهاد مش��یر غفاری  در 
مراس��م امضای توافقنامه کاری مش��ترک توسعه کس��ب و کار و تجارت صنعت 
زنب��ورداری ایران در بازار های بین المللی اظهار کرد: اهداف و چش��م انداز صنعت 
زنبورداری در این س��ند ترس��یم ش��ده اس��ت. وی افزود: س��ند اجرایی توسعه 

زنبورداری کشور در حال تدوین است.
مش��یر غفاری ادامه داد: با وجود پتانس��یل های خ��وب در حوزه زنبورداری از 
جمل��ه ۲5۰تعاونی، ۲6 اتحادیه، یک اتحادیه سراس��ری، یک صندوق حمایت از 

توسعه س��رمایه گذاری در بخش کشاورزی و انجمن علمی، توسعه این حرفه در 
بخش کش��اورزی بر افزایش تولید و کیفیت محصوالت با گردافش��انی تاثیرگذار 
خواهد بود. مجری طرح توس��عه زنبورداری کشور افزود: محصوالت اصلی زنبور 
عسل مانند ژل رویال، گرده گل، موم عسل و زهر زنبور عسل ارزش باالیی برای 
این حرفه و جمعیت ۸5 هزار نفری زنبورداری کش��ور ب��ه همراه دارد. وی ابراز 
امیدواری کرد که همکاری مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی به منظور توسعه صنعت زنبورداری ادامه پیدا کند.
در این مراس��م، مدیر ارشد پروژه سازمان توس��عه صنعتی ملل متحد موسوم 
ب��ه یونی��دو )UNIDO( بر ن��وآوری و خالقیت ب��ه منظور پیش��رفت صنعت 

زنب��ورداری در ایران تاکید ک��رد و گفت: صنعت زنب��ورداری در ایران نیاز دارد 
که به تکنولوزی های جدید متصل ش��ود.  باکالی افزود: تکنولوژی های جدید از 
جمله Block Chain به ایجاد شفافیت در حوزه عسل و زنبورداری و دسترسی 
آس��ان تر به بازار کمک می کند. وی ادامه داد: از طریق این تکنولوژی، اطالعات 
مربوط به تولیدکننده، منطقه تولیدش��ده و سایر اطالعات در زنجیره ارزش برای 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عسل و فرآورده های آن قابل دسترسی است.
این مقام مس��ئول در پایان تصریح کرد: کارآفرین��ی بدون نوآوری امکان پذیر 
نیس��ت و در س��ایه تکنولوژی ه��ای جدید می ت��وان به اهداف توس��عه صنعت 

زنبورداری در ایران دست یافت.

نایب رئیس هیات مدیره ش��رکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت 
خوش��بختانه با فروکش کردن آب در خوزس��تان برداش��ت مزارع نیشکر آغاز و 
همینطور دو کارخانه تصفیه شکر نیز آماده تصفیه شکر خام است، بنابراین امروز 

یا فردا محصول تازه وارد بازار مصرف می شود.
به گزارش تسنیم، محمدمهدی راسخ در مصاحبه با رادیو افزود: زمان برداشت 
نیش��کر قبل از س��ال بود که به دلی��ل بارندگی ها واحدهای نیش��کری موفق به 
برداش��ت محصول خود نش��دند، چرا که برای برداشت نیشکر باید زمین خشک 

باشد تا دستگاه ها بتوانند محصول را برداشت کنند.
وی همچنی��ن اظهار داش��ت: پس از عید نیز باوقوع س��یل در خوزس��تان از 

مجموع هفت واحد نیشکری پنج واحد به طور کامل به زیر آب رفت.
نایب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: 
پیش بینی می ش��د امسال کشور با کمبود شکر مواجه شود، چرا که میزان تولید 

شکر به دلیل خشکسالی سال گذشته کمی دچار کاهش شده بود.
وی در ادامه افزود: به طور کلی با توجه به کمبودهایی که بود شرکت بازرگانی 

دولتی وارد عمل شد و مقداری شکر وارد کرد.
راس��خ اظهار داشت: جدا از بازرگانی دولتی به شرکت های خصوصی هم برای 
واردات ش��کر مجوز صادر ش��ده و این ش��رکت ها در حال واردات شکر هستند، 
بنابراین مردم نگران کمبود شکر نباشد و به مقدار نیاز واقعی خود خرید کنند.

وی گفت: تصمیم شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز معطوف 
به اینکه عمده ش��کر اس��تحصالی کارخانجات نیش��کری از طریق فروشگاه های 
زنجی��ره ای، ش��رکت های تعاونی مصرف و اتحادیه های صنف��ی با قیمت مصوب 
در س��طح کش��ور توزیع ش��ود تا در ماه رمضان مردم بابت شکر مشکل خاصی 

نداشته باشند.
نایب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی افزود: 
خوش��بختانه با فروکش کردن آب در خوزس��تان برداش��ت مزارع نیشکر آغاز و 
همینطور دو کارخانه تصفیه شکر نیز آماده تصفیه شکر خام است، بنابراین امروز 

یا فردا محصول تازه وارد بازار مصرف می شود.

سند اجرایی توسعه زنبورداری کشور در حال تدوین است

آغاز برداشت مزارع نیشکر در خوزستان

 عرضه شکر تازه به بازار طی روزهای آینده

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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فروش های فوری خودروسازها چه دردی از بازار دوا می کند؟ 
 780 هزار نفر هنوز خودرو نگرفته اند

درحالی مصوب��ه جدید کمیته خودرو برای مدیریت بازار با هدف 
افزای��ش 1۰درصدی فروش فوری خودروس��ازها رونمایی ش��د که 
تعهدات معوق 7۸۰ هزار دس��تگاهی ایران خودرو و سایپا اعتراض 

بسیاری از خریداران را به همراه داشته است.
صبح روز گذش��ته مصوبه عجیب و البته قابل تأمل کمیته خودرو 
در وزارت صنعت برای مدیریت بازار خودرو درحالی رونمایی شد که 
این روزها بازار با روند افزایش��ی قیمت ها و عدم تحویل خودروهای 

پیش فروش شده قبلی روبه رو است.
با این حال اما کمیته خودرو مصوب کرده تا »سهم فروش فوری 
خودروس��ازها 1۰درصد افزایش یابد.« این تصمیم در حالی گرفته 
شده که هنوز خبری از تحویل به موقع خودروهای خریداری شده به 

مشتریان در سال 97 نشده است.
ادامه طرح های ف��روش در هفته های اخیر و مصوبه امروز کمیته 
خودرو ثابت می کند که عماًل فقط خودروسازها مشغول جمع آوری 
نقدینگی از س��وی مردم به بهانه پیش فروش و فروش فوری خودرو 

هستند.
نکته مهم اینجاس��ت با توجه به اینکه در حال حاضر تعهدات دو 
شرکت ایران خودرو و سایپا در سال 97 و یک ماه امسال 7۸۰ هزار 
دستگاه خودرو اس��ت فروش  جدید خودرو توجیهی نداشته و این 
شرکت ها باید تمرکز خود را بر تحویل محصوالت به مشتریان انجام 
دهند تا به واس��طه این موض��وع عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا 

کرده و کاهش قیمت ها در بازار اتفاق بیفتد.
در حال حاضر بازار خ��ودرو مقصر اصلی بهم ریختگی قیمت ها را 
خودروس��ازان در عدم تحویل محصوالت به مردم می داند و فعاالن 
ای��ن بخش  معتقدند اگر خودروهای مردم تحویل داده می ش��د به 
طور حتم ب��ازار با این همه تقاضا و افزای��ش قیمت ها روبه رو نبود. 
فروشندگان خودرو با تأکید بر اینکه قیمت خودرو متناسب با عرضه 
و تقاضا اس��ت، می گویند وقتی عرضه ای وجود نداشته باشد به طور 

حتم تعادل بازار بهم ریخته و شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.
پیش فروش هایی که ثانیه ای تمام می شود

ع��الوه بر این در طرح های فروش هم کمتر کس��ی موفق به ثبت 
می ش��ود چراکه وقتی خریداران به سایت مراجعه می کنند ظرفیت 
ثبت نام ظرف چند ثانیه به اتمام رسیده و نمی توانند ثبت نام کنند. 
به عنوان نمونه تعدادی از مش��تریان خرید خ��ودرو می گویند: 1۰ 
روزی اس��ت که می خواهیم یک ماشین ثبت نام کنیم اما در عرض 
15 ثانیه ظرفیت تمام می ش��ود و همه ما به نوعی سرکار هستیم و 

خودروساز از این شرایط نفع خود را می برند.
در این شرایط  این مردم هستند که هر روز سرگردان تر از دیروز 
می ش��وند  چراکه نه می توانند از ب��ازار خودرو بخرند نه از کارخانه! 
حت��ی آنهایی هم که ثبت ن��ام کرده اند باید دنبال تحویل خودروی 
خود بدوند تا بتوانند بعد از یک س��ال خودروی خود را از ش��رکت 

تحویل بگیرند.

افزایش قیمت تایر در انتظار تایید
رئی��س انجمن صنفی صنع��ت تایر ایران اعالم ک��رد که با توجه 
به افزایش هزینه های تولید در س��ال 9۸، قیمت تمام ش��ده تایر۳6 
ت��ا 4۰درص��د افزایش یافته و ب��ر همین مبنا درخص��وص افزایش 
قیمت تایر درخواس��ت خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان ارائه کرده ایم و این موضوع در حال بررسی است.

محمدرض��ا تقی گنج��ی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار خبرخودرو، 
درخص��وص کارمزد تبدی��ل یوآن چین به دیگر ارزها و مش��کالت 
این مس��اله ب��رای تولیدکنندگان تایر گفت: قطعا این مس��اله برای 
تولیدکنندگان مش��کالتی را به همراه دارد چراکه برای تبدیل یوآن 

به یورو 1۲ تا 15درصد کارمزد دریافت می کنند.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران افزود: مساله نقل و انتقال 
ارز و تبدیل آن به ارز معتبر خارجی مهم و دارای مشکالتی است و 
دولت و بانک مرکزی باید در این خصوص با طرف چینی مذاکراتی 

داشته باشند و به نتایج مطلوب دست یابند.
گنجی درخصوص افزایش هزینه تولید در س��ال 9۸ گفت: هزینه 
تولید در س��ال 9۸ افزایش یافته، به عنوان نمونه حقوق ۳6درصد، 
انرژی 7درصد و هزینه تبدیل ارز 15درصد افزایش داشته، همچنین 
هزینه های خرید مواد اولیه داخلی افزایش یافته اس��ت که تمام این 
موارد موجب شده قیمت تمام شده تایر ۳6 تا 4۰درصد افزایش یابد.
رئی��س انجمن صنفی صنعت تایر ایران درخصوص مجوز افزایش 
قیمت محصوالت تایر از س��وی س��ازمان حمایت مصرف  کنندگان 
و تولیدکنندگان گفت: س��ازمان حمایت هن��وز قیمت ها را افزایش 
ن��داده، ما درخصوص افزایش قیمت تایر درخواس��ت داده ایم و این 

مساله در حال بررسی است.
گنجی درخص��وص وضعیت تولیدکنندگان تای��ر گفت: وضعیت 
تولیدکنندگان به ش��دت نامس��اعد و موجودی مواد اولیه به شدت 
پایین اس��ت؛ در حقیقت م��ا برای تامین ارز، ریال ه��ای الزم را به 
بانک ه��ای عامل ارائه کرده ایم اما متاس��فانه هن��وز ارزی اختصاص 

داده نشده است.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران در پایان گفت: درخواست 
ما از بانک مرکزی این اس��ت که هرچه س��ریع تر تامین ارز را انجام 

دهند.

س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو ترخیص اقالم یدکی موجود در 
گم��رک را تنها راه تعادل در بازار دانس��ت و ضمن تاکی��د بر این موضع 

خواستار رفع موانع گمرکی و تسهیل در واردات شد.
س��یدمهدی کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، گفت: کمیت 
و کیفیت قطعه یدکی از نیازهای ضروری برای تامین به موقع بازار اس��ت، 
لذا می بایست با رفع موانع گمرکی که ناشی از بدهی های بانکی تجار و یا 
سایر موانع است ترتیبی اتخاذ شود تا با کاهش سختگیری ها به مشکالت 

دامن زده نشود.
وی در ادامه گفت: خوشبختانه همکاری گمرک با تجار بهتر از گذشته 
شده، اما فضا باید برای تامین بازار به گونه ای مهیا شود که مردم و اعضای 

اتحادیه آس��یب نبینند و کمبودها و افزایش قیمت ها پایان یابد. با دست 
روی دست گذاشتن و نادیده گرفتن موقعیت کاری از پیش نمی رود.

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو ضمن تایید فروش اقالم بی کیفیت 
و تقلبی در بازار لوازم یدکی ابراز امیدواری کرد با همکاری مصرف کنندگان 

از بروز این پدیده در بازار لوازم یدکی خودرو جلوگیری شود.
وی این اقدام را ناشی از ناآگاهی برخی افراد برای سوء  استفاده از جو بازار 
پرمصرف این روزها دانس��ت و با بیان اینکه اتحادیه لوازم یدکی تهران به 
صورت جدی به این موضوع وارد می شود، گفت: بنده مسئولیت رسیدگی 
و برخورد با موضوع گرانفروشی و تقلب را دارم و به شما اطمینان می دهم 

با متخلفین برخورد قانونی صورت پذیرد.

سید مهدی کاظمی با اشاره به گستردگی بازار لوازم یدکی تهران گفت: 
از مصرف کنندگان تقاضا داریم اگر با تخلفاتی همچون گرانفروشی، فروش 
کاالی بی کیفیت و یا تقلبی مواجه ش��دند حتما اتحادیه را در جریان قرار 
دهند و کس��انی که فک��ر می کنند حقی از آنها تضییع ش��ده به اتحادیه 

مراجعه کنند تا به این موضوع رسیدگی شود.
وی پیرام��ون تامی��ن قطعه یدک��ی خودروهای شاس��ی بلند نیز گفت: 
مش��کالت تهیه قطعه یدکی شاس��ی بلندهای خارجی هنوز ادامه دارد و 
در ای��ن حوزه با بحران کمبود و افزایش قیمت روبه رو ش��ده ایم در چنین 
ش��رایطی قیمت ها نس��بت به زمانی که واردات راحت بود و قیمت ارز نیز 

افزایش نیافتاده بود بسیار گران تر شده است.

بحران کمبود و افزایش قیمت قطعات یدکی شاسی بلندهای خارجی

عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با بیان اینکه هزینه های خودروس��ازان 
براس��اس ریال اس��ت اما قیمت گذاری  براس��اس دالر گفت وزی��ر صمت باید 
پاس��خگوی قیمت ه��ای لحظه ای در بازار که مش��خص نیس��ت چه کس��ی 

تعیین کننده آن است باشد.
 ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، حجت االس��الم 
سیدناصر موس��وی الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  
با اشاره به التهابات بازار خودرو و افزایش قیمت آن، گفت: بیشتر کاالهایی که 
در کشور به بهانه نوسان ارز، تفاوت نرخ پیدا کرده اند در حقیقت هیچ ارتباطی 

با قیمت ارز نداشته است.
وی افزود: مدیران ایران خودرو و سایپا گفته اند که 9۰درصد قطعات سمند 
و پراید تولید داخل اس��ت لذا قیمت های لحظه ای بازار خودرو که مش��خص 

نیس��ت چه کس��ی نرخ ها را تعیین می کند به هیچ وجه پذیرفته شده نیست و 
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت باید پاسخگو باشد.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مبنای تعیین قیمت خودرو 
در بازار چیس��ت و کیست که بر همین اساس عرضه خودرو صورت می گیرد؟ 
آیا می توان س��قفی برای نرخ بازار آزاد تعیین کرد؟ در س��الیان گذشته نرخ و 
قیمت خودرو را برای یک س��ال تعیین می کردند و تکلیف س��ازنده و خریدار 

مشخص بود.
وی اظهار داش��ت: عرضه خودرو توسط خودروس��ازان در بازار قطره چکانی 
اس��ت و اگر این عرضه صورت نگیرد التهاب ایجاد می ش��ود که باید نهادهای 

نظارتی به این تخلف ورود کنند.
وی تصری��ح کرد: اگر کارخانه های خودروس��ازی قطعات خ��ود را با دالر و 

قیمت ه��ای بازار آزاد خری��داری کنند افزایش قیمت روزان��ه مبنا دارد، ولی 
هزینه های خودروسازی ها براساس ریال بوده و این افزایش قیمت که در بازار 

خودرو به وجود آمده قابل پذیرش نیست.
نماینده مردم فالورجان با بیان اینکه از زمانی که شورای رقابت حذف شد و 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کم فروغ شده التهابات بازار 
خودرو ایجاد شد که به همین دلیل باید وزیر صمت پاسخگوی شرایط کنونی 
باش��ند.  ضمن اینکه مجلس باید از جایگاه نظارتی خود به این موضوع ورود 

کرده و جلوی این نابسامانی که حد و حدودی نداشته را بگیرد.
موس��وی الرگانی گفت: چرا بای��د قیمت پراید در ب��ازار آزاد به حدود 55 
میلیون تومان برس��د؟ در حالی که کیفیت نس��بت به گذش��ته افت شدیدی 

پیدا کرده است.

س��خنگوی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفت��ی ایران از ثبت نام 
1۰۰ هزار نفر در س��امانه دولت همراه برای دریافت کارت س��وخت خودرو خبر 
داد و گفت افرادی که در نخستین فراخوان ثبت نام کارت سوخت نسبت به ثبت 

درخواست خود اقدام کرده بودند، مجددا به سامانه مراجعه نکنند.
ب��ه گ��زارش گروه خبر خبرگ��زاری برنا، به نقل از ش��انا، »زیبا اس��ماعیلی«، 
س��خنگوی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، با اش��اره به 
اینکه از روز گذش��ته تاکنون حدود 1۰۰ هزار نفر در س��امانه دولت همراه برای 
دریافت کارت س��وخت ثب��ت نام کرده اند، گفت: ثبت ن��ام همچنان ادامه دارد و 

افرادی که کارت س��وخت آنها مفقود ش��ده است، می توانند با مراجعه به سامانه 
دولت همراه به آدرس اینترنتی www.mob.gov.ir نسبت به ثبت درخواست 

دریافت کارت سوخت خود اقدام کنند.
رئیس روابط عمومی ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی ایران 
تاکید کرد: افرادی که در نخس��تین فراخوان ثبت نام کارت س��وخت ش��رکت و 
نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کرده و کارت بانکی خود را معرفی کرده اند 
و تایید نهایی درخواست آنها صورت گرفته است، نیاز به اقدام دیگری نداشته و 

ثبت نام آنها انجام شده است و نیاز نیست دوباره به سامانه مراجعه کنند.

 اس��ماعیلی با بیان اینک��ه هم اکنون 17 میلیون و 7۰۰ هزار کارت س��وخت 
شخصی فعال در کشور وجود دارد، افزود: بیش از ۳7۸ هزار خودرو از این تعداد، 
خودروهای عمومی مانند تاکس��ی ها و 196 هزار دستگاه نیز خودروهای دولتی 
است، در واقع حدود 9۰درصد از خودروهای بنزین سوز کشور شخصی هستند.

وی همچنین از وجود 5 میلیون کارت س��وخت موتورسیکلت فعال در کشور 
خبر داد و گفت: تعداد 7۰۰ هزار کارت س��وخت خودروهای نوش��ماره سال های 
9۳ تا 96 که در باجه های پس��ت معطل مانده بود، بازتوزیع و به آدرس صاحبان 

آن ارسال شده و تعدادی نیز در حال ارسال است.

هزینه های خودروسازان براساس ریال است اما قیمت گذاری  براساس دالر

ثبت نام 100 هزار نفر در سامانه دولت همراه برای دریافت کارت سوخت
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رئیس دانش��گاه یزد ن��وآوری را به عنوان یک ش��اه کلید حل چالش ها برای 
دانش��گاه دانست و با اش��اره به تقویت عملکرد اقتصادی، گفت حل چالش های 
جهانی و محلی مقدمه ای برای گس��ترش روابط دانشگاهی در سطح بین الملل 

اس��ت. »محمد صالح اولیا«با بی��ان اینکه امروزه 
دانش��گاه ها در س��طح جه��ان ب��ا چالش های��ی 
مواجه هس��تند ک��ه برخی از ای��ن چالش ها بین 
ایران و مجارس��تان مشترک اس��ت، اظهار کرد: 
ای��ن کنفران��س می توان��د س��رآغازی ب��رای به 
اش��تراک گذاری ایده ها در راستای حل چالش ها 
باش��د. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به سه عامل 
رقابت دانشگاه ها در سطح جهان بر عواملی مانند 
کیفی��ت، هزین��ه و متغیرهای مال��ی تاکید کرد 
و اف��زود: دانش��گاه یزد با در نظ��ر گرفتن عوامل 
متع��ددی که مرتبط با نظام آموزش عالی اس��ت 
تالش کرده با جذب دانش��جویان بین المللی گام 
مهمی را در راس��تای بین المللی ش��دن آموزش 

عال��ی بردارد. رئیس دانش��گاه یزد در ادامه با بی��ان اینکه عالوه بر چالش هایی 
در ابع��اد جهانی، دانش��گاه ها امروزه با چالش های محلی نیز مواجهه هس��تند، 
گف��ت: مس��ئولیت دانش��گاه ها در قبال جامعه )مش��کالت فن��ی و محیطی(، 

اش��تغال دانش آموختگان، بهره وری بیش��تر از چالش های محلی و بومی برای 
دانش��گاه های در عصر حاضر اس��ت. اولی��ا همچنین ن��وآوری را به عنوان یک 
ش��اه کلید حل چالش ها برای دانشگاه برشمرد و بر تقویت عملکرد اقتصادی و 

ایجاد یک محیط مساعد اجتماعی تاکید کرد.
این مس��ئول ح��ل چالش ه��ا را در گرو آغاز 
حرکت��ی با محوریت پیوند س��ه ضل��ع دولت، 
دانش��گاه و صنعت دانس��ت و بی��ان کرد: نقش 
دانشگاه ها ش��امل آماده کردن دانشجویان برای 
کارآفرین��ی، تقوی��ت عنصر فرهنگ��ی و انتقال 
تکنول��وژی از دانش��گاه به صنعت و مش��ارکت 

تنگاتنگ به بخش خصوصی است.
وی توسعه آموزش عالی براساس اولویت های 
توس��عه اس��تانی، اجرای برنامه ه��ای متقابل، 
ایجاد اندیشکده ها براساس پیوند بین دانشگاه، 
دولت و صنعت و تأسیس نهاد همکاری نهادی 
ب��رای آموزش عال��ی را از دیگ��ر راهکاری های 
نقش آفرینی بیش از پیش دانش��گاه ها در توس��عه جوامع عن��وان کرد و افزود: 
تالش در راستای تحقق دانشگاه هوشمند، ایجاد پارک اقتصادی، پارک صنعتی 

و منطقه فرهنگی از جمله طرح ها و برنامه های دانشگاه یزد است.

سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت صندوق نوآوری 
و شکوفایی به منظور تقویت بسته های فناور در حوزه های مختلف صنعت و فناوری و 
توسعه جریان شکل گیری شرکت های دانش بنیان در سراسر کشور برنامه ویژه ای برای 

حمایت از ش��تاب دهنده های دانش بنیان تدارک 
دیده است، این برنامه ها متناسب با نیازها و ماهیت 
فعالیت ش��تاب دهنده های دانش بنیان طراحی و 
تصویب شده اس��ت. به گزارش فارس، وی با بیان 
اینکه یک��ی از نیازهای اصلی ش��تاب دهنده های 
دانش بنیان تامین فضای اس��تقرار آنها به ویژه در 
شهرهای بزرگ و کالنشهرها است، گفت: به منظور 
رفع این نیاز، صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیالت 
وی��ژه ای برای تامین 7۰درصد ودیعه رهن، فضای 
استقرار ش��تاب دهنده های دانش بنیان بدون بهره 
در نظر گرفته است. معاون توسعه صندوق نوآوری 
و شکوفایی ادامه داد: همچنین شتاب دهنده های 
دانش بنیان می توانند برای انجام تعمیرات احتمالی 

و آماده سازی فضای استقرار خود نیز از تسهیالت کم بهره، صندوق نوآوری و شکوفایی 
اس��تفاده کنند.ملکی فر ادامه داد: یکی دیگ��ر از محورهای حمایت صندوق نوآوری 
و شکوفایی از ش��تاب دهنده های دانش بنیان اعطای تسهیالت کم بهره برای تجهیز 

شتاب دهنده هاست. زیرا به ویژه ش��تاب دهنده های تخصصی در حوزه فناوری های 
سخت نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی برای توسعه پروتوتایپ محصوالت فناورانه است. 
وی اظهار داشت: یکی از خدمات اصلی شتاب دهنده ها به هسته های فناور و نوآوری 
که میزبان آنها هستند تامین سرمایه بذری است، 
بنابراین صندوق نوآوری و شکوفایی آمادگی دارد 
ب��ا ارائه تس��هیالت کم بهره ش��تاب دهنده های 
دانش بنیان را در تامین سرمایه بذری مورد نیاز 
هسته های فناور و نوآور یاری دهد. معاون توسعه 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی گف��ت:  در انتهای 
هر یک از چرخه ها یا س��یکل های ش��تاب دهی، 
ش��تاب دهنده ها می کوش��ند همزمان با خروج 
هسته های فناور و نوآور موفق سرمایه مورد نیاز 
برای توسعه آنها را تامین کنند، صندوق نوآوری 
و شکوفایی در چارچوب همکاری با صندوق های 
پژوهش  و فناوری تس��هیالت کم به��ره ای را به 
منظور تامین مالی اکوسیستم فناوری و نوآوری 
کش��ور در اختیار آنها قرار داده اس��ت و انتظار می رود این تسهیالت که با احتساب 
خط اعتباری حدود هزار میلیارد تومان نیاز شتاب دهنده های دانش بنیان به سرمایه 

خطرپذیر در انتهای چرخه های شتاب دهی را به کلی مرتفع سازد.

بسته تسهیالت صندوق نوآوری برای حمایت از شتاب دهنده ها»نوآوری« شاه کلید حل چالش های دانشگاه

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری میزبان جمعی 
از نمایندگان وزارتخانه ها و دس��تگاه های اجرایی کش��ور در نشس��ت مشترک 
اجرایي سازي سند جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسالمی ایران شد تا 
در آن، تعامالت کشور در عرصه بین المللی علم و فناوری، براساس یک راهبرد 

جامع و شفاف بررسی و ارزیابی شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این نشست از نقش هماهنگ کننده 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برای تسهیل و توسعه روابط علمی 
و فن��اوری در عرصه بین المللی کش��ور گفت و ادام��ه داد: ارتباط فضای علمی 
و فن��اوری کش��ور با محی��ط پیرامونی متضم��ن ادامه حی��ات و حرکت رو به 
پیش��رفت کشور در این عرصه است. زیست بوم کارآفرینی و نوآوری باید بتواند 
با زیست بوم  دیگر کشورها ارتباط داشته باشد تا توسعه زاینده و فزاینده دانش 

و نوآوری رنگ واقعیت بگیرد.
ضرورت آمارهای صحیح و مستند 

س��تاری همچنین ب��ر اهمیت یک 
فض��ای س��الم و ایم��ن ب��رای تعامل 
علمی و فن��اوری در عرصه بین الملل 
تأکی��د کرد و گفت: ای��ن ارتباط باید 
به گونه ای باش��د که فوای��د و مزایا به 

معایب و آسیب ها برتری یابد.
وي همچنین ارائه برخی از آمارهای 
اغراق آمیز و ناصحیح مهاجرت کش��ور 
را یکی از آس��یب های جدی در فضای 
علم و فناوری کش��ور دانس��ت و ابراز 
کرد: باید آگاهی داشته باشیم و بدانیم 
که عدد دقیق مهاجرت مان چه میزان 
اس��ت؛ فضای مهاجرت بای��د به طور 
دقیق و مستمر رصد شود و در اختیار 
داشتن بانک اطالعاتی از چند و چون 
این آمارها، فضای س��المی را برای ما 
فراه��م می آورد تا تصویری ش��فاف از 
فضای مهاجرت کش��ور ب��ه نهادهای 

مرتبط ارائه دهیم.
جای��گاه هماهنگ معاونت علمی در 

تعامالت بین المللی علمی و فناورانه
در بخش دیگری از این نشس��ت، علی مرتضی بیرنگ، رئیس مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری از وظیفه تحقق بخشیدن و اجرایی ساختن مفاد سند 
جام��ع روابط علمی بین المللی گفت و ادامه داد: هماهنگی، پیش��نهاد ضوابط، 
دریافت نقش��ه راه و ایجاد س��ازوکارها جزو مهم ترین کارهایی بوده است که در 
یک ماه گذش��ته توس��ط این مرکز به عنوان دبیرخانه اجرایی س��ازی سند در 

تعامل با سایر دستگاه ها انجام شد.
به گفته بیرنگ در روزهای پایانی س��ال 97، چارچوب اجرایی برای این سند 
تدوین، تنظیم و به دستگاه های مختلف ارسال شد تا راهکارها و برنامه های شان 

را در حوزه توسعه روابط بین المللی ارائه دهند.
وی همچنین به نقش معاونت علمی و فناوری در هماهنگی بین دس��تگاه ها 
اشاره کرد و گفت: پیگیری و هماهنگی های الزم، تدوین نقشه راه و ارائه گزارش 
جامع از وضع موجود و تدوین راهبردهای آتی در تعامل نزدیک با ستاد راهبری 

اجرای نقشه جامع علمی کشور، در دستور کار معاونت علمی و فناوری است.

برنامه ریزی برای حرکت هماهنگ دستگاه ها در تعامالت فناورانه
مهدی الیاس��ی، معاون سیاس��ت گذاری و توس��عه معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری نیز در این نشس��ت، از اهمیت وجود یک برنامه دقیق گفت 
و اظهار کرد: این نشس��ت ها فرصتی فراهم می کند تا با گفت و گوی روش��ن و 
هدفمند، هر دستگاهی بداند که برای توسعه تعامالت علمی و فناوری در حوزه 
بین المل��ل در آینده چ��ه برنامه هایی را باید در دس��تور کار قرار دهد. به گفته 
الیاس��ی، هر دستگاهی در موضوع فعالیت خودش، نقشی راهبردی دارد و یک 
برنامه منس��جم نیاز اس��ت تا ظرف مدت کوتاه، یک خط مشی مشخص برای 
حرکت دس��تگاه ها تعیین شود. معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری ادامه داد: شکل گرفتن و برگزاری نشست های ستاد 
هماهنگ��ی و تعیین مقررات و ضوابط، برای عملیاتی و اجرایی ش��دن تعامالت 
بین المللی علم و فناوری، دو محور اصلی است که با قرار گرفتن در کنار محور 

وجود نقشه راه، فرصتی را برای حوزه بین الملل کشور ایجاد خواهد کرد.
در این نشس��ت 1۳ نف��ر از معاونان 
وزارتخانه ها و نمایندگان دس��تگاه های 
اجرایی، برنامه ها و راهبردهای دستگاه 
مربوط��ه را ب��رای توس��عه تعام��الت 
بین الملل��ی در ح��وزه علمی و فناوری 
ارائه کردند. »وجود ساز و کار مناسب 
ج��ذب دانش��جویان«، »شبکه س��ازی 
برای متخصصین و فناوران خارجی«، 
»ایجاد ش��بکه بین ایرانی��ان خارج از 
کش��ور و سازمان ها و اس��تفاده بیشتر 
از ظرفیت ش��بکه های اجتماعی برای 
ای��ران«،  دس��تاوردهای  نش��ان دادن 
سفارتخانه ها،  ظرفیت  از  »بهره برداری 
رایزنی های فرهنگی و س��ایر نهادهای 
فعال در عرصه بین المللی برای توسعه 
بین المللی«  علم��ی  روابط  هوش��مند 
و همچنی��ن »اع��زام رایزن��ان فناوری 
ب��ه کش��ورهای ه��دف«، از مهم ترین 
برنام��ه  و محوره��ای مطرح ش��ده در 
این نشس��ت بود. براساس این گزارش، 
تدوین سند جامع توسعه روابط علمي 
بین المللي جمهوري اس��المي ایران، به منظور اجرای دستور مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( درخصوص مراودات و مبادالت علمی، آموزشی و پژوهشی با سایر 
کشورها در شهریورماه 95 در دستور کار شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار گرفت 
و پس از بررسي هاي متعدد، در جلسه ۸۰5 این شورا در اسفندماه 96 به تصویب 
رسید و متعاقبا توسط رئیس جمهور محترم براي اجرا به معاونت علمي و فناوري 
ریاس��ت جمهوري ابالغ شد. سند مذکور، تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری 
اس��المی ایران، بند شش��م سیاس��ت های کلی علم و فناوری و راهبرد کالن نهم 
نقش��ه جامع علمی کش��ور که در آنها گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و 
الهام بخش در حوزه علم و فناوری با س��ایر کش��ورها و مراکز علمی و فنی معتبر 
منطقه ای و جهانی همراه با تحکیم اس��تقالل کشور و جلوگیری از تحقق اهداف 
نظام سلطه براساس اصل عزت، حکمت و مصلحت مورد تأکید قرار گرفته است را 
در دستور اجرا دارد. براساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، معاونت علمی 

و فناوری رئیس جمهور مسئولیت اجرایی سازی مفاد این سند را برعهده دارد.

پیشرفت کشور نیازمند ارتباط زیست بوم کارآفرینی و نوآوری 
ایران با جهان است

دریچــه

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت کارآفرینی 
جوانان، اظهار کرد حضور جوانان کارآفرین و عملکرد آنها برای کش��ور اهمیت بسزایی 
دارد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی ادام��ه داد: کارآفرینی یکی از بحث های 
جدی اقتصاد دانش بنیان اس��ت و با کار دولتی تفاوت بس��یاری دارد. ستاری درباره کار 
دولتی بیان کرد: فردی که کار دولتی داشته باشد و هر روز پشت یک میز بنشیند و به 

استخدام دولت درآمده باشد، ریسک نمی کند و کارآفرین نمی شود.
معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تصریح ک��رد: تفاوت اقتصاد دانش بنیان و 
کار دولتی در کارآفرینی خالصه می ش��ود، امروز جوانان بسیاری در دانشگاه ها و مراکز 
کارآفرین��ی فعالیت می کنند و ن��گاه جدی آنها به اقتصاد دانش بنیان س��بب تغییرات 

بسیاری می شود.

از دل اقتصاد دولتی کارآفرینی به 
وجود نمی آید

چهار شنبه
11 اردیبهشت 1398

شماره 1302
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ش��رکت های خالق و نوآور می توانند با ثبت نام در سایت الکامپ ۲5 و حضور 
در این نمایش��گاه دستاوردهای فناورانه خود را در این نمایشگاه عرضه کنند. به 
گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، شرکت های خالق مطابق سال 

گذش��ته می توانند از 5۰درصد تخفیف تا س��قف 
۲۰ میلی��ون ریال، جه��ت اخذ غرف��ه و یا کانتر 
جهت حضور در این نمایش��گاه برخوردار ش��وند. 
ش��رکت های خالق پس از انجام ثبت نام و حضور 
در این رویداد، با ارائه مستندات حضور، می توانند 
وجه حمایتی خود را دریافت کنند. پیش ثبت نام 
بزرگتری��ن رویداد فناوری-تجاری کش��ور از دوم 
 iran-elecomp.com اردیبهشت ماه در سامانه
آغاز شده اس��ت. همچون ادوار گذشته اولویت در 
پیش ثب��ت  نام در جانمایی و اختصاص غرفه موثر 
خواه��د ب��ود. متقاضیان می توانند جهت کس��ب 
اطالعات بیش��تر از قبیل روند ثبت نام و تعرفه ها 
 /http://iran-elecomp.com نش��انی  ب��ه 

مراجعه کنند . نمایشگاه الکامپ در عرصه طراحی، ساخت و تولید و پشتیبانی از 
محصوالت، خدمات، محتوا و راهکارهای صنایع الکترونیکی، کامپیوتر و دیجیتال 
در اقتصاد ایران و بزرگترین رویداد فناوری کشور است. الکامپ همه ساله با حضور 

گس��ترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.  نمایشگاه الکامپ، آوردگاهی است 
که ساالنه ذی نفعان توسعه و تحول اقتصاد دیجیتال با بررسی فرصت های بازار به 
جایگاه سازی محصوالت و خدمات خود پرداخته 
و عملکرد ساالنه خود را در معرض دید و داوری 
مش��تریان و اس��تفاده کنندگان قرار می دهند تا 
ب��ا تحریک تقاضای بازار به تعمیق و گس��ترش 
اقتصاد کش��ور یاری رسانند. دستیابی به اقتصاد 
دانش بنیان و عمق بخش��ی به اقتصاد زیست بوم 
فناوری کش��ور، جز با مش��ارکت فع��ال تمامی 
ذی نفعان اقتصاد و تحول دیجیتال در حوزه های 
مختلف الکترونی��ک، کامپیوتر )س��خت افزار و 
نرم اف��زار( و حضور مقتدرانه بازیگران بخش های 
مختلف اقتص��ادی، صنعتی و خدماتی کش��ور 
محقق ش��دنی نیس��ت. س��ازمان نظ��ام صنفی 
رایانه ای با انتخاب شعار راهبردی #آینده_بهتر 
امیدوار است تا با برگزاری هرچه باشکوه تر بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ در 
تاری��خ ۲7 تا ۳۰ تیر ماه 1۳9۸ و حضور موثر تمامی فعاالن این حوزه موجبات 

پیشرفت صنعت و سربلندی کشور فراهم آید. 

رئی��س س��ازمان جوان��ان جمعیت هالل احمر ب��ا بیان اینکه امس��ال هفته 
ه��الل احمر )1۲ تا 1۸ اردیبهش��ت( با رقابت اس��تارتاپ ها کلید می خورد از 
برگ��زاری نخس��تین رویداد   مل��ی )کارآفرینی و فناوری( ب��ه میزبانی جمعیت 

ه��الل احم��ر ط��ی روزهای1۲و1۳اردیبهش��ت 
جاری در مجتمع توانبخش��ی این جمعیت خبر 
داد. ش��هاب الدین صابونچ��ی در گف��ت و گ��و با 
خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: نخس��تین رویداد 
مل��ی )کارآفرینی و فناوری( ایده پردازی، فناوری 
و کارآفرین��ی امداد، نجات و خدمات داوطلبانه با 
مش��ارکت همه واحد های جمعی��ت هالل احمر 
و همکاری ش��رکت های تخصصی و دانش��گاه ها 
همکاری زیس��ت بوم تولید محتوای دیجیتال ابر 
زندگی، مرکز نوآوری و ش��تابدهی توسکا و سایر 
دستگاه ها و س��ازمان ها با هدف تشویق و ترویج 
توس��عه فناوری در حوزه ماموریت های جمعیت 
هالل احم��ر برگزار می ش��ود. وی ادامه داد: این 

رویداد ملی با انتخاب ۳۰ طرح اس��تارتاپی و 1۰ ایده دانش آموزی از بین 774 
نفر با ۲11 ایده برگزار خواهد شد. رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
اضافه ک��رد: این رخداد در امتداد فعالیت های این س��ازمان در زمینه آموزش 

مبانی کارآفرینی و کسب و کار در بین جوانان هالل احمری و برگزاری رویداد 
کارآفرینی مقدماتی و پیش��رفته از تمام اس��تان ها است که در دو سال گذشته 
ب��ا عنوان »بومین��و« با همکاری گروهی از اس��اتید دانش��گاهی و متخصصان 
ح��وزه کارآفرین��ی و با حمایت وزارت کش��ور 
صورت گرفته اس��ت. صابونچی اف��زود: در این 
رویداد ملی، شرکت کنندگان می  توانند در یک 
مس��ابقه علمی و عملیاتی نسبت به ارائه ایده  ها 
و طرح  های عملیاتی و اجرایی خود با محوریت 
فرهنگ س��ازی، اطالع رس��انی، پیش آگاه��ی و 
فناوری های حوزه توانمند س��ازی و بازسازی و 
نظایر آن اقدام کنند. وی تصریح کرد: قرار است 
در پایان این رویداد ملی س��ه تیم برتر انتخاب 
ش��وند و 1۰ ایده برتر از سوی معاونت فناوری 
ریاست جمهوری برای تولید مورد حمایت قرار 
بگیرند. 1۲ تا 1۸ اردیبهشت ماه به عنوان هفته 
هالل احمر گرامی داش��ته می شود تا با رعایت 
اصول هفت گانه تعریف ش��ده از س��وی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هالل 
احمر و اجرای مفاد حقوق بین المللی بشردوس��تانه از سوی کشورهای مختلف 

به برقراری صلح و آرامش در جهان کمکی شده باشد. 

هفته هالل احمر با رقابت استارتاپ ها کلید می خوردفرصت عرضه دستاوردهای شرکت های خالق فراهم شد

تهیه کننده »حرف حساب« گفت افرادی که تصمیم به راه اندازی کسب 
و کار دارند ولی سرمایه ندارند به برنامه جشنواره کارآفرینی حرف حساب 

دعوت می شوند تا بتوانند حامی مالی پیدا کنند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، علی ملکی تهیه کننده برنامه »حرف 
حس��اب« شبکه یک س��یما درباره ایده جش��نواره کارآفرینی این برنامه 
توضیح داد: ایده این جش��نواره در گروه دانش و اقتصاد شبکه یک مطرح 

و پخته شد.
وی افزود: در واقع هدف ما حمایت از کس��ب و کار بوده اس��ت، یعنی 
افرادی را که تصمیم به راه اندازی کسب و کار دارند ولی به دلیل نداشتن 
س��رمایه موفق نشده اند، به برنامه جشنواره کارآفرینی دعوت می کنیم تا 

بتوانند حامی مالی پیدا کنند.
 ایده هایی که ویدئو می شوند

ملک��ی همچنی��ن درب��اره نحوه 
شرکت افراد در این جشنواره تصریح 
کرد: افراد ابتدا ایده های ش��ان را به 
صورت ویدئوهایی برای برنامه ارسال 
می کنند و کارشناسان کسب و کار 
برنامه، آنها را بازبینی می کنند. ایده 
افرادی ش��رایط حضور در برنامه را 
پی��دا می کند که پ��س از تایید تیم 

کارشناسی قابل ارائه باشد. 
اینک��ه  ضم��ن  داد:  ادام��ه  وی 
نس��خه ای از برنام��ه نیز در س��ایت 
»میدون« قرار می گیرد. این سایت 
یک سامانه کس��ب و کاری وابسته 
به برنامه اس��ت که مردم می توانند 
از این طریق ویدئوها را تماشا کرده 
و به آنه��ا امتیاز دهن��د. همچنین 
سرمایه گذاران می توانند از ایده هایی 
که روی آنتن مطرح می شود حمایت 

مالی کند.
 کمک 4میلیارد تومانی به 

شش کسب و کار در دوره های 
قبل

تهیه کنن��ده »ح��رف حس��اب« 
خاطرنش��ان کرد: این جش��نواره بعد از ماه مبارک رمض��ان ادامه دارد و 
مذاکرات ما با صندوق کارآفرینی امید برای افزایش س��قف حمایت های 

مالی در جریان است.
وی با اشاره به برگزاری مرحله نخست این جشنواره در زمستان 97 ادامه 
داد: در دوره نخست صندوق کارآفرینی امید وابسته به ریاست جمهوری و 
بنیاد کرامت رضوی وابسته به آستان قدس دو حامی این جشنواره بودند. 
کارشناسان صندوق کارآفرینی امید ایده های شرکت کنندگان در جشنواره 
را از دی ماه تا آخر اسفند 97 بررسی کردند و افرادی که برای دریافت وام 
واجد شرایط بودند انتخاب شدند و به صاحبان شش کسب و کار 4میلیارد 

تومان کمک مالی کردند.
ملکی اظهار داشت: پرداختن به چنین برنامه هایی در تلویزیون به منزله 
تش��ویق رونق داخلی است و این کار باعث می ش��ود افرادی که کسب و 
کارهای کوچک یا نوپا داش��ته و با نیاز به س��رمایه قصد آغاز کسب و کار 

دارند، در مسیر فعالیت با مشکالت کمتری مواجه شوند.

تهیه کننده حرف حس��اب یادآور شد: اکنون موضوع ارسال ویدئوها به 
س��امانه »میدون« در حال اطالع رسانی اس��ت و پس از دریافت فیلم ها، 
ادیت، بازبینی و پخش انجام خواهد شد. همچنین شرکت کنندگان بعد از 

ماه مبارک رمضان به برنامه دعوت می شوند.
او خاطرنش��ان کرد: در نهایت کارشناسان این صندوق از ایده هایی که 

توجیه اقتصادی دارد حمایت مالی خواهد کرد.
تهیه کننده برنامه »حرف حس��اب« با اشاره به برگزاری مرحله نخست 
این جشنواره در زمستان 97 ادامه داد: در دوره نخست جشنواره، صندوق 
کارآفرینی امید وابسته به ریاست جمهوری و بنیاد کرامت رضوی وابسته 
به آس��تان قدس، دو حامی این جش��نواره بودند. کارشناس��ان صندوق 
کارآفرینی امید ایده های شرکت کنندگان در جشنواره را از دی ماه تا آخر 
اس��فند 97 بررسی کردند. افرادی 
که برای دریافت وام واجد شرایط 
بودند انتخاب شدند و به صاحبان 
شش کسب و کار 4میلیارد تومان 

کمک مالی کردند.
 10 میلیارد تومان معامله 

خارج از برنامه
کیا داوود اس��فندیاری، مجری 
برنام��ه »ح��رف حس��اب« درباره 
اه��داف ای��ن جش��نواره این گونه 
توضی��ح داد: یک��ی از اه��داف ما 
انگی��زه دادن ب��ه بیننده هاس��ت، 
هنگامی ک��ه این کس��ب وکارها 
نشان می دهند س��ود دهی خوبی 
دارند و فرصت های مناسب کسب 
و کار وج��ود دارد، در مردم انگیزه 
ایجاد می شود. هدف بعدی این بود 
که مخاطبان با کس��ب و کارهای 
مختلف آش��نا ش��وند، ذهن شان 
به جریان بیفتد و کس��انی که به 
دنبال ایده هستند استفاده کنند. 
هدف دیگر نی��ز این بود که مردم 
خودشان بتوانند به یکدیگر متصل 
شوند و کس��ب و کار راه بیندازند. 
ضمناً خارج از برنامه نیز بیش از 1۰ میلیارد تومان معامله و تأمین مالی 

صورت گرفته است.
وی درباره تأثیر تلویزیون در پرداختن به چنین برنامه ها و جشنواره هایی 
نیز خاطرنشان کرد: این اقدامات می تواند بسیار مؤثر باشد. تا جایی که در 
این جشنواره برخی سرمایه گذاران با دیدن برنامه با اختصاص بیش از 1۰ 

میلیارد تومان از برخی طرح ها حمایت کردند.
با وجود تفکر اشتباه کسب پول بدون زحمت در بخشی از جامعه وقتی 
مخاطبان قصه ها و سرگذش��ت واقعی کس��انی را که از محل کسب وکار 
درآمدزایی می کنند، مش��اهده می کنند بدون شک تشویق به راه اندازی و 

توسعه کسب و کار صورت می گیرد.
اس��فندیاری در پایان گفت: از س��وی دیگر کسانی که به دنبال کسب 
و کار هس��تند شاهد باشند که تلویزیون به آنها اهمیت می دهد، تشویق 
خواهند ش��د. باید فضایی ایجاد کنیم تا صاحبان ایده امیدوار و نسبت به 

آینده مطمئن باشند.

ایالن ماسک که از طریق توییتر جنجال های زیادی برپا کرده بود حاال 
متعهد شده که بیانیه های عمومی درباره وضعیت شرکت را قبل از انتشار 

با وکیل قانونی کمپانی در میان بگذارد.
به گزارش دیجیاتو، سال گذشته کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا 
)SEC( از ایالن ماسـک به خاطر انتشار توییتی مبنی بر خصوصی کردن 
سـهام تسال شـکایت کرده بود. SEC اعالم کرد این توییت ناقض قانون 
اسـت چراکه روند خصوصی سازی تسـال در ابتدای راه بوده و توییت به 
منظور گمراه کردن و دسـتکاری بازار سـهام منتشر شـده است. بعد از 
مجادالت فراوان با SEC و اتفاقاتی که در پی این شـکایت برای ماسـک 
افتاد، او متعهد شـد که هرگونه بیانیه نوشتاری را قبل از انتشار به تایید 

وکالی شرکت برساند.
چندی پیش SEC مجددا از ماسـک به خاطر انتشـار توییتی در مورد 
اعداد و ارقام تولیدات تسال شکایت کرد و از قاضی درخواست کرد که او 

را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
البته وکیل کمپانی در دادگاه تاکید کرد که توییت منتشرشـده حاوی 
اطالعـات جدیـدی مرتبط بـا فعالیت سـهامداران نبـوده و طبق توافق 
امضاشده او به پیش تایید تمام توییت هایش در مورد تسال نیازی ندارد.

حـال در توافق نامـه جدیدی کـه روز جمعه و به منظور برطرف شـدن 
هرگونه ابهام در این خصوص ارائه شـد، لیسـت موضوعاتی که ماسـک 
باید بـرای اظهارنظر در مـورد آنها پیش تایید دریافـت کند، به تفکیک 
اعالم شده است. وضعیت مالی تسال، قراردادهای بالقوه یا پیشنهاد شده 
و معامالت شخصی خود ماسک در امورات کمپانی از این جمله هستند.

توافق نامه جدیـد همچنین به هیات مدیره این اجـازه را می دهد برای 
مواردی که منافع سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد، ایالن ماسک را 

به گرفتن پیش تایید قبل از انتشار صحبت هایش ملزم کنند.
اگر این توافق به تایید قاضی برسـد، ماسک دیگر برای زیر پا گذاشتن 

توافق قبلی اش تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد داشت.

»حرف حساب«؛ جشنواره  ای برای کارآفرینی

ایالن ماسک دیگر بدون اجازه 
وکالی تسال اجازه انتشار 
برخی توییت ها را ندارد

یادداشـت

نشس��ت مشترک صندوق توسعه فناوری های نوین با شرکت های عضو پارک فناوری 
پردیس معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری درخصوص ایجاد خط اعتباری ویژه 

برای اعطای وام و تسهیالت با شرایط مناسب برگزار شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
به منظور تس��ریع و تس��هیل در نظام تامین مالي ش��رکت هاي دانش بنی��ان و فناور و 
کاهش حجم عملیات مستقیم و لزوم برون سپاری صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق 
توس��عه فناوری های نوین خط اعتباری بالغ بر 14۰۰ میلیارد ریال از صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی دریافت کند، تا با ش��رایط مناسب و منعطف، نس��بت به تخصیص اعتبار 

اخذشده به شرکت های دانش بنیان و فناور، اقدام کند.

شرکت های دانش بنیان و فناور پارک فناوری 
پردیس تسهیالت دریافت می کنند



ام��روزه در دنیای مدرن، افراد وابس��ته به تکنولوژی هس��تند و ت��ا وقتی از یک 
دس��تگاه دیجیتالی استفاده نکنند، احس��اس آرامش و راحتی نمی کنند. به همین 
دلی��ل، برخی از افراد در صنعت تبلیغ��ات می خواهند متقاعدتان کنند که چاپ و 
تبلیغات از رده خارج شده است و همه  تمرکزها باید روی تبلیغات آنالین باشد، ولی 
چنین چیزی حقیقت ندارد. چاپ و تبلیغات هنوز زنده و پا بر جا است و کسانی که 
آن را جزئی از برنامه های بازاریابی خود قرار می دهند، پتانس��یل باالیی برای جذب 

مخاطب بیشتر دارند.
تبلیغات چاپی نوعی از تبلیغ اس��ت که از رسانه های فیزیکی و چاپ شده، مانند 
مجله، روزنامه، پوس��تر، تابلوی تبلیغاتی، نامه و بروش��ور اس��تفاده می کند. هدف 
استفاده از چاپ و تبلیغات دسترسی به مصرف کنندگان و مشتریان بیشتر است و 
می تواند گستره  فعالیت های تان را افزایش دهد. همچنین می توان از چاپ و تبلیغات 

برای افزایش مخاطبان آنالین استفاده کرد.
انواع تبلیغات چاپی

روزنامه ها
تبلیغ کنن��دگان می توانند از انواع مختلف روزنامه ها برای تبلیغات اس��تفاده 
کنند. روزنامه های محلی، منطقه ای و کشوری از انواع این روزنامه ها هستند که 
به صورت روزانه و هفتگی منتشر می شوند. روزنامه ها مخاطبان متفاوتی را مورد 
هدف قرار داده و محتوای مختلفی را به آنها عرضه می کنند. این محتوا شامل 
موضوعات ورزشی، تجاری، سیاس��ی، سرگرمی و مد روز هستند که به همراه 
اخب��ار محلی، ملی و بین المللی ارائه می ش��وند. به این ترتیب، تبلیغ کنندگان 
می توانند فضاهایی در اندازه های متفاوت در این روزنامه ها بخرند و آنها را برای 
تبلیغات خود اختصاص دهند. در کمترین حالت این تبلیغ به صورت یک متن 
کوتاه در قس��متی از روزنامه چاپ می ش��ود. با هزینه  بیشتر می توان از فضای 
بیش��تری استفاده کرد و عکس ها و طراحی های جذاب را در یک یا دو صفحه  

کامل به دست مخاطبان رساند.
مجالت عمومی و تجاری

در زمین��ه  چ��اپ و تبلیغ��ات، مجالت اب��زار بس��یار قدرتمندی هس��تند و به 
تبلیغ کنن��دگان اجازه انتخاب گس��ترده ای برای تعیین مخاطب��ان و تعداد دفعات 
تبلیغ��ات می دهند. مجالت عمومی محتوای متنوعی مانند ورزش، س��رگرمی، مد 
روز، س��المتی، اخبار و موضوعات محلی را منتشر می کنند. این در حالی است که 
بس��یاری از مجالت تج��اری موضوع صنایع خاصی مانند صنای��ع برقی و بورس را 
پوش��ش می دهند. برخی از آنها موضوعات بین صنعتی مانند ارتباطات و نیروهای 
انسانی و بقیه موضوعات مرتبط شغل هایی مانند متخصصان بازاریابی و یا مهندسین 
را به مخاطبان عرضه می کنند. این مجالت به صورت هفتگی، ماهانه و فصلی چاپ 
می شوند. همانند روزنامه ها، تبلیغ کنندگان در مجالت نیز می توانند تبلیغات خود 

را در فضای کوچکی بین تبلیغات دیگر جا داده و یا یک صفحه کامل را، به صورت 
رنگی یا سیاه و سفید، به تبلیغ شان اختصاص دهند.

پوسترها و تابلوهای تبلیغاتی
تبلیغات و چاپ وقتی به پوسترها و تابلو های تبلیغاتی می رسد، به تبلیغ کنندگان 
فرصت برقراری ارتباط با مخاطبان در حال حرکت را می دهد. برای مثال، استفاده 
از پوستر در مراکز خرید مخاطبان را نزدیک به محل خرید تحت تاثیر قرار می دهد. 
پوس��تر ها و تابلوهای تبلیغاتی در ایستگاه های راه آهن، فرودگاه ها و مرکز شهرهای 
ش��لوغ پتانسیل جذب مخاطبان زیادی را دارند. تبلیغ کنندگان می توانند پیام این 

پوسترها و تابلوهای تبلیغاتی را با انتخاب خود هر چند وقت یک بار عوض کنند.
نامه ها و کارت پستال ها

تبلیغ کنندگان از پس��ت برای دسترسی به مخاطبان محدود و منتخب استفاده 
می کنند. چاپ و تبلیغات در این زمینه به ش��کل نامه ها، بروش��ور ها و فالیرهایی 
درمی آیند که از طریق پست به دست مخاطبان می رسند. برای استفاده  بهینه از این 
روش، تبلیغ-کنندگان باید لیس��تی از مخاطبان را آماده کنند. برای آسان تر شدن 

کارها، این لیست را می توان از طریق شرکت های متخصص تهیه کرد.
همانطور که دیدید چاپ و تبلیغات روش های مختلفی دارد و امکانات گسترده ای 
برای تبلیغ کنندگان ارائه می دهد. حال می خواهیم ش��ما را با شش مزیت عالی آن 

آشنا کنیم، با ما همراه باشید.
مزایای چاپ و تبلیغات
1. اعتبار و نفوذ بیشتر

ش��رکت هایی که به طور م��داوم، از طریق چاپ و تبلیغات، ب��ه مخاطبان خود 
محتوای باکیفیت و قابل اعتماد ارائه می کنند، اعتبار بیش��تری کس��ب می کنند و 
تبلیغ کنندگان به راحتی می توانند از این قدرت نفوذ اس��تفاده کنند. برندهایی که 
تبلیغات خود را در انتش��ارات معتبر چاپ می کنند، یک قدم از بقیه جلوتر هستند 
زیرا مخاطبان به همان اندازه که به خود انتش��ارات عالقه دارند، از تبلیغات در آن 
حس مثبتی می گیرند. این بدین معناس��ت که تبلیغات تان کامال مورد اعتماد قرار 
می گیرند و افراد زیادی به سمت شرکت تان کشیده می شوند و در نهایت، فروش و 

سوددهی تان افزایش پیدا می کند. به این مقوله، اثر هاله ای گفته می شود.
2. جذب افراد تاثیرگذار توسط چاپ و تبلیغات

یک تحقیق درباره  مصرف کنندگان آمریکایی نشان می دهد که افراد تاثیرگذار یا 
مصرف کنندگانی که توانایی عوض کردن نظر دیگر مشتریان دیگر را دارند، خودشان 
توسط تبلیغات چاپی تحت تاثیر قرار می گیرند. طبق آمار، 51درصد از آنها توسط 

مجالت و 5۳درصد توسط روزنامه ها جذب می شوند.
3. مخاطبان محتوای چاپی بیشتر توجه می کنند

عصر دیجیتال تقریبا گس��تره  توجه افراد را از بین برده اس��ت. در حالی که در 
مرورگ��ر خود چند زبانه  فعال داریم، با فرد دیگری چت می کنیم و در همان حین 
س��ریال مورد عالقه مان در پس زمینه از طریق تلویزیون پخش می شود. به عبارت 
س��اده به تمام تبلیغات دیجیتالی در اطراف مان بی توجه هس��تیم. از طرف دیگر، 

مخاطب��ان محتوای چاپی وقتی یک روزنام��ه یا مجله می خوانند، معموال چند کار 
را یک جا انجام نمی دهند و این باعث می ش��ود توجه بس��یار بیش��تری نس��بت به 

تبلیغات تان داشته باشند.    
4. چاپ و تبلیغات، به دور از دنیای دیجیتالی

در ابتدا گفتیم که انس��ان ها به تکنولوژی وابس��ته شده اند، ولی همانقدر دوست 
دارند از دنیای دیجیتال فاصله بگیرند و با گذشت زمان، افراد بیشتر اهمیت آن را 
درک می-کنند. انس��ان ها وقتی که از این دنیای دیجیتالی دور می شوند به دنبال 
سرگرمی های دیگری می روند. محتوای چاپی از مهم ترین آنها هستند و افراذ زیادی 
وقت خود را با آنها می گذرانند، بنابراین چاپ و تبلیغات می تواند توانایی خود را در 

اینجا نشان داده و سوددهی شرکت ها را افزایش دهد.
5. انعطاف پذیری باال و حق انتخاب بیشتر

چاپ و تبلیغات به شما اجازه  انتخاب و مورد هدف قرار دادن مخاطبان را می دهد. 
می توانید انتخاب کنید که مخاطب تان دقیقا کدام قس��مت یک مجله یا روزنامه را 
می-خوان��د و تبلیغ خود را آنجا قرار دهی��د؛ می توانید آنها را در مجالت تخصصی 
منتش��ر کنید و یا از مجالتی اس��تفاده کنید که به یک محدوده  خاص جغرافیایی 
محدود هستند. همچنین می توانید تعیین کنید که در کدام روز هفته تبلیغات تان 
به دس��ت مردم می رس��د. همانطور که قبال هم اشاره کردیم، فضا و اندازه  تبلیغات 

وابسته به شماست. 
6. محتوای چاپی، مخاطبان را مجاب به اقدام می کنند

طبق تحقیقات، 65درصد از مخاطبان محتوای چاپی همیشه بعد از خواندن یک 
تبلیغ در رووزنامه دست به اقدامی می زنند. برای مثال، افرادی که تبلیغاتی راجع به 
زنجیره  مواد غذایی خوانده بودند، شش برابر افراد دیگر این محصوالت را می خریدند.
وقت��ی ک��ه چاپ و تبلیغات و تبلیغات آنالین دس��ت به دس��ت ه��م می دهند، 
 QR می توانید انتظار نتایج خیره کننده ای از آنها داش��ته باشید. استفاده از کدهای
و ویژگی ه��ای دیگر که می توانند این دو روش را به هم ارتباط دهند، بین محتوای 
دیجیتالی و چاپی تان پلی ایجاد کند. تبلیغات ش��ما می توانند وعده  دانلود رایگان 
دهند و یا مشخصات شبکه های اجتماعی تان را بدهند. از این طریق همان مخاطبان 
به صورت آنالین نیز با شما در ارتباط خواهند بود و به این ترتیب مخاطبان بیشتری 

به دایره  تبلیغات تان اضافه می شوند.
در این مقاله دیدیم که تبلیغات چاپی بسیار انعطاف پذیر است و به تبلیغ کنندگان 
حق انتخاب آزادانه می دهد. وابسته به هدف تبلیغات، محتوای تان می تواند در انواع 
مختلف چاپ شود و به دست مخاطبان برسد. از طرف دیگر مزایای فوق العاده ای به 
ش��ما ارائه می دهد و باعث افزایش حتمی مخاطبان می شود و فروش محصوالت و 
خدمات تان روند صعودی را طی می کنند. با وجود چنین امکانات و مزایایی، استفاده 
از چاپ و تبلیغات از ضروریات اس��ت و این نشان می دهد که نه تنها عصر دیجیتال 
باعث از بین رفتن تبلیغات چاپی نشده است، بلکه ترکیب زیرکانه  آنها می تواند به 

عنوان سکوی پرتاب شرکت تان به سمت موفقیت عمل کند.
 smallbusiness, mediaspacesolutions :منابع

 از برندها
مدیریت بحران بیاموزیم 

همه ما دوست داریم با خود فکر کنیم که وقتی تحت فشار قرار 
می گیریم واکنش خوبی را از خود نش��ان می دهیم. به این ترتیب 
می توانیم ادع��ا کنیم که مثل افراد حرف��ه ای انتقادها را مدیریت 
کرده ای��م، یعن��ی می توانیم وقتی ب��ه طرفداران مان ش��وک وارد 
می ش��ود، واکنش مناسبی را از خود نش��ان دهیم. متاسفانه، این 
اتفاق همیش��ه برای برندها و مدیران آنها رخ نمی دهد. اینجاست 
که اس��تراتژی مدیریت بح��ران یک نقش مه��م و حیاتی را پیدا 

می کند.
در چن��د ماه گذش��ته باره��ا دیده ایم که بعض��ی از بزرگ ترین 
برندهای جهان تحت فشار رسانه ها و حتی فالوورهای محترم شان 
ق��رار گرفتند. ما مش��اهده کرده ایم که Uber به خاطر هش��تگ 
 United ۲۰۰ هزار کاربر و خطوط هواپیمایی DeleteUber#
۸۰۰ دالر از ارزش خود را فقط در مدت چند ساعت از دست داده 
اس��ت. این نوع واکنش به بحران های برند بسیار قابل توجه است 
و در ادامه نکات دیگری را درباره اس��تراتژی های مدیریت هر برند 

به ما می گوید.
مدیریت بحران چیست؟ 

وبالگ تحلیلی Shift Communications چنین تعریفی از 
مدیریت بحران را ارائه می  کند:

» ...چیزی ش��بیه به آتش زدن...« برای تولید آتش به س��ه چیز 
نیازمندیم: گرما )انرژی(، س��وخت و اکس��یژن یا کاتالیزوری مثل 
آن )س��رعت(. در ص��ورت عدم وجود هر ی��ک از این عناصر آتش 
خاموش می ش��ود. در یک وضعیت مدیریت بحران، اش��تباهی رخ 
داده است و برند شما در معرض شعله های آتش قرار گرفته است. 
این اشتباه را شما در گذشته مرتکب شدید یا مسئول آن هستید. 
اشتباه فوق به منزله سوخت مورد نیاز برای برپا شدن آتش است. 
از جریان افکار عمومی به مثابه گرما یا انرژی الزم برای آتش زدن 
چیزی نام برده می ش��ود. س��رعت واکنش شما نسبت به آن نقش 
کاتالی��زور را ب��ازی می کند. به همین ترتیب در آتش س��وزی های 
واقعی نی��ز اگر یکی از این منابع را ان��کار کنید، یک نوع واکنش 
زنجیره ای را به وجود می آورید که باعث آتش س��وزی می ش��ود و 

خود را می سوزاند.
در ادام��ه مدیرعام��ل وب��الگ Brandfolder، اس��تیو بیکر، 

مدیریت بحران را چنین توصیف می کند:
»مدیریت بحران مثل غذای دس��تپخت پدر خانواده است که از 
قبل آماده ش��ده است )همه ما پدر و مادرهایی را می شناسیم که 

این کار را انجام می دهند(. 
مدیریت بحران مثل یک کار افراطی یا آماده شدن برای رویدادی 
اس��ت که هرگز اتفاق نخواه��د افتاد، اما افراد ی��ا برندهای دارای 
توانای��ی مدیریت بحران یک اس��تراتژی، منابع و حتی برنامه های 
ارتباطی خاصی دارند که طوری برنامه ریزی و از پیش تعیین شده 
بودند که چنانچه بدترین اتفاق رخ دهد همه چیز آماده اس��ت. به 
عنوان یک برند ش��ما امیدوارید که مثل یک پ��در باتدبیر، کاری 
کنی��د که یک بحران به هیچ نحوی رخ ندهد، اما اگر هم رخ داد، 
شما دوس��ت دارید که از قبل همه نقش��ه های مدیریت بحران را 

آماده داشته باشید تا از شرکت و برندتان محافظت کنید.«
Chiptole :مدیریت بحران

 ام ب��ی ای نیوز: در جوالی ۲۰15، باکتری E coli در غذاهای 
رستوران های زنجیره ای »Chipotle« شیوع پیدا کرد و این روند 
ت��ا ژانویه ۲۰16 ادام��ه یافت. این بحران در ش��مال غربی ایاالت 
متحده آمریکا ش��روع ش��د و در ده ها ایالت کشور گسترش یافت. 
نتیج��ه ۸۲درص��د کاهش در میزان س��وددهی طی یک س��ال و 
اف��ت 15درصدی ارزش س��هام Chipotle در این مدت بود. در 
سال ۲۰16 همچنین ش��اهد دستگیری یکی از مسئوالن اجرایی 
رس��توران به جرم حمل کوکائین و طرح ادع��ای قانونی کارگران 

علیه شرکت به دلیل عدم پرداخت غرامت به آنها بودیم.
Chipotle مدیریت بحران

 »burrito« اس��تراتژی مدیریت بحران شرکت غذای مکزیکی
برای س��ال ها و به کرات مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت. در اواسط 
بحران ش��یوع باکتری در س��ال ۲۰15، یک��ی از مدیران عامل در 
یکی از کنفرانس های صنعت رس��توران داری برای سرمایه گذاران 

چنین گفت:
»این اتفاق محصول راهی غیرمعمول و حتی غیرمتعارف اس��ت 
که توسط مراکز کنترل بیماری )CDC( برای اعالم موارد مربوط 
به ش��یوع اولیه باکتری در ش��مال غربی ایاالت متحده آمریکا در 
پیش گرفته ش��د و از آنجا که رس��انه ها دوست دارند که تیترهای 
داغ و حس��اس را بنویسند، شما احتماال می بینید که کمی بعد از 

آن، هر عطسه ای را نشانه شیوع E. coli می دانند.«
در عی��ن درس��تی، همان ط��ور ک��ه روزنامه ن��گاران در مجل��ه 
Fortune به این موضوع اش��اره کردند، مدیریت بحران به معنای 
احیای اعتماد از دس��ت  رفته در سرتاس��ر جهان نیست. چند روز 
بعد، موس��س Chipotle، استیو الیس با حضور در برنامه خبری 
»Today show« ضم��ن عذرخواهی از مصرف کنندگان به آنها 
قول می دهد ک��ه »رویکرد Chipotle امروزه فراتر از هنجارهای 
صنعت رس��توران داری و هدف رس��توران حرکت به سوی تبدیل 
ش��دن به س��الم ترین جا برای غذا خوردن اس��ت.« این یک وعده 
جسورانه بود که برخی افراد حرفه ای در عرصه روابط عمومی را از 
دست یک شرکت همیشه وسواسی و بسیار دقیق عصبی می کرد، 
 Chipotle اما س��خنرانی الیس یک رشد 5درصدی ارزش سهام

را در پی داشت.
در س��ال ۲۰17، موران به عنوان یکی از مدیران عامل ش��رکت 
اس��تعفا داد. خبر این حرکت توسط بسیاری از افراد اعالم شد. به 
هر حال، اشاره انگشتان، پاسخ های عجیب و غریب، عذرخواهی  ها 
و ع��دم حضور ش��رکت در پرونده های س��المت 1۲5 غذا که در 
س��ال ۲۰16 میالدی حل و فصل ش��د، این احس��اس را به انسان 
تلقین می کند که Chiptole می توانس��ت ی��ک کار بهتر و قابل 

اعتمادتری را برای بهبود تصویر برند انجام دهد.
یک موض��وع گیج کننده دیگ��ر؟ جدید ترین کمپی��ن تبلیغاتی 
Chipotle ک��ه در آن کمدین ها از ویژگی ه��ای »غذای واقعی« 

برند لذت می برند.
mbanews :منبع
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بازاریابی دیجیتال عنصری مهم برای کس��ب وکارهای آنالین به حساب می آید. 
در این مقاله من به جمع  آوری 1۰ استراتژی برتر در زمینه بازاریابی دیجیتال برای 
کسب وکارهای آنالین پرداخته ام. در طراحی این توصیه ها تمرکز اصلی من بر روی 

قابلیت اجرای آنها در اغلب کسب وکارهای معمولی آنالین بود. 
کس��ب وکارهای کوچک همیشه دس��تیابی به موفقیت را در دنیای تحت سلطه 
برندهای بزرگ و جهانی دشوار می یابند. بدون تردید برندهای بزرگ دارای امکانات 
وس��یع تری در زمینه دستیابی به اطالعات مورد نیازشان هستند. همچنین بودجه 
مناسب آنها راه را برای اعمال استراتژی های مختلف باز می کند. با این حال چنین 
امری به معنای ناتوانی برندهای کوچک در دستیابی به موفقیت نیست. زمینه اصلی 

رقابت کسب وکارهای کوچک استفاده از مزیت بازاریابی دیجیتال است. 
اکنون ش��مار بسیار بیش��تری از مردم به اینترنت دسترسی دارند. خبر خوب در 
این میان س��یر ش��دید صعودی دسترس��ی مردم مختلف دنیا به اینترنت است. از 
نقطه نظر تجاری چنین امری به معنای افزایش ش��مار مشتریان برندها در دنیای 
آنالین اس��ت. بازاریابی دیجیتال ابزار اصلی برندها برای کس��ب موفقیت در دنیای 
اینترنت به حساب می آید. نکته مهم در این میان عدم تناسب یک تکنیک بازاریابی 
برای همگان است. به همین دلیل صاحبان کسب وکار ها باید توجه کافی به یافتن 

استراتژی مناسب برندشان داشته باشند. 
در ای��ن مقاله من اس��تراتژی های کارب��ردی به همراه توصیه ه��ای جانبی برای 
کسب وکارهای آنالین را کنار هم قرار داده ام. اجازه دهید به سراغ بررسی هر کدام 

از این توصیه ها برویم.
10 استراتژی عالی بازاریابی دیجیتال برای کسب وکارهای آنالین

1. همکاری با افراد تاثیرگذار
یکی از اس��تراتژی های ت��ازه در زمینه بازاریابی دیجیت��ال مربوط به همکاری با 
افراد تاثیرگذار اس��ت. این تکنیک در برگیرنده همکاری با فردی نس��بتا مش��هور 
مانند یک وبالگ نویس، سلبریتی یا منتقد به منظور توسعه جایگاه کسب وکارمان 
اس��ت. در توضیح افراد تاثیرگذار باید به نکته ای مهم اش��اره ک��رد. افراد تاثیرگذار 
برخالف س��لبریتی های بسیار مش��هور مانند بازیگران، در یک زمینه تخصصی به 
ش��هرت رسیده اند. به عنوان مثال در ش��بکه های اجتماعی افراد تاثیرگذار منحصر 
به حوزه لوازم آرایش��ی وجود دارند. وقتی نوبت به همکاری با برندها می رسد، این 
افراد تاثیرگذار فقط در زمینه تخصصی خود به فعالیت می پردازند. به همین دلیل 
باورپذیری بیش��تری از س��وی مخاطب حاصل می ش��ود. تنها نکته منفی در مورد 
اس��تراتژی همکاری با افراد تاثیرگذار بحث مالی ماجراست. از آنجایی که این افراد 
دارای سطح باالیی از تاثیرگذاری بر روی مخاطب هستند، مبالغ زیادی را در ازای 
همکاری با برندهای تجاری دریافت می کنند. همچنین برخی از افراد تاثیرگذار در 
س��طح های حرفه ای پیش از پذیرش پیشنهاد برندها اقدام به انطباق نوع همکاری 
با زمینه تخصصی و پیش ش��رط های خود می کنند. به همین دلیل همکاری با آنها 

همیشه ساده نیست، اگرچه تاثیرگذاری بسیار باالیی دارد. 
2. طراحی جذاب و چشم نواز سایت

بسیاری از برندها نگاه صرفا تجاری به سایت های شان دارند. به این ترتیب سایت 
ی��ک برند محل اصلی معامالت تجاری آنالین و فروش تلقی می ش��ود. اگرچه این 
نکته بدون تردید حقیقت هایی در خود دارد، با این حال سایت برند ما محلی برای 
بازاریابی نیز هست. به عبارت دیگر، سایت برندها به خودی خود یک ابزار حرفه ای 

برای بازاریابی دیجیتال است. 
به یاد داش��ته باش��ید در دنیای آنالین طراحی س��ایت یک برند بیانگر صورت 
اصلی اش اس��ت. بس��یاری از کاربران اینترنتی در صورت مش��اهده طراحی بد یک 
س��ایت قید مطالعه مطالبش را می زنند. دلیل چنین گذار س��اده ای از سایت ها نیز 
بس��یار ساده است: صدها سایت مشابه دیگر اطالعاتی شبیه به آنچه برند ما تولید 
می کند، در اختیار مخاطب قرار می دهد. شاید در نگاه نخست عدم مراجعه کاربران 
به س��ایت برند ما چندانی نکته تاثیرگذاری به حساب نیاید. با این حال نکته مهم 
توقف فرایند فروش آنالین از طریق سایت مان در صورت ناتوانی در جذب مخاطب 

است. 
بنابر آنچه در س��طرهای قبلی گفته ش��د، قالب کلی س��ایت ما باید دوس��تانه، 
گرافیکی و از همه مهم تر واضح باش��د. منظور من از وضوح س��ایت توانایی انتخاب 
زیرمجموعه مطالب و سرویس ها به گونه ای ساده از سوی کاربران است. بدون تردید 
همه ما تجربه گم ش��دن در میان مطالب یک سایت را داریم. چنین تجربه ای برای 

برندها در اغلب موارد گران تمام می شود. 
3. اهمیت و تاثیرگذاری وبالگ درون سایتی

یکی دیگر از استراتژی های مناسب بازاریابی دیجیتال که به کار کسب وکارهای 
آنالین خواهد آمد، راه اندازی یک وبالگ درون س��ایتی است. چنین وبالگی به 
طور معمول در کنار س��ایت اصلی قرار دارد. به این ترتیب مطالب تخصصی یا 
معرفی عمیق محصوالت برندها در چنی��ن وبالگ هایی صورت می گیرد. نکته 
جالب درخصوص وبالگ ها اس��تقبال ش��دید کاربران از آنهاست. به این ترتیب 
کارب��ران فضایی مناس��ب برای مطالع��ه مقاالت عمیق تر خواهن��د یافت. نکته 
آزاردهنده برای بسیاری از کاربران اینترنتی مشاهده مطالب بازاریابی و تبلیغاتی 
در تمام گوش��ه و کنار سایت هاس��ت. درست به همین خاطر یافتن وبالگی که 
منحصر به مقاالت تخصصی در زمینه کس��ب وکار یک برند اس��ت، بسیار مورد 
اس��تقبال قرار می گیرد. به این ترتیب سطح تعامل ما با مخاطب هدف برندمان 

عمیق تر خواهد شد. 
ج��دای از اینکه وبالگ به ما فضایی مناس��ب به منظور ارائ��ه آپدیت ها، اخبار و 
اعالن های رس��می می دهد، زمینه مناسبی برای ایفای نقش کارشناسی هم فراهم 
خواه��د کرد. بس��یاری از برندها از طریق تهیه و انتش��ار مطال��ب دقیق در زمینه 
کسب وکارش��ان در عمل بدل به کارش��ناس های حرفه ای می شوند. به این ترتیب 
خریدارها براساس توصیه های چنین برندهایی اقدام به خرید محصوالت می کنند. 
نکته مهم نهفته در این رابطه ایجاد احس��اس اعتماد در مخاطب اس��ت. وقتی یک 
کاربر براس��اس توصیه های برند ما اقدام به خرید می کند، رابطه از س��طح خرید و 

فروش بسیار عمیق تر شده است. 
4. بهینه سازی موتورهای جست وجوگر

بهینه سازی موتورهای جست وجوگر معموال یک استراتژی تازه تلقی نمی شود. با 
این حال تاثیر انکارناپذیری بر روی جلب توجه بیشتر برندها دارد. فرآیند اصلی در 
اس��تراتژی بهینه سازی موتورهای جست وجوگر استفاده از کلیدواژه ها در مطالب و 
بخش های مختلف سایت برندمان است. به این ترتیب موتورهای جست وجوگر رتبه 

بهتری برای سایت ما قائل خواهند شد. 
به راس��تی چ��را نمایش س��ایت مان در رتبه های برتر موتورهای جس��ت وجوگر 
اهمیت دارد؟ متاس��فانه بسیاری از برندها نسبت به اهمیت این نکته غاف هستند. 
به همین دلیل نیز توجهی به استراتژی مورد بحث ندارند. براساس آمارهای شرکت 
گوگل، نزدیک به 9۰درصد از کاربران پس از جس��ت وجو در گوگل فقط به صفحه 
نخست نتایج توجه می کنند. معنای این اقدام کاربران عدم توجه به شمار وسیعی 
از س��ایت های موجود در صفحات دیگر اس��ت، بنابراین جای تعجبی ندارد که برند 
ما در جلب نظر کاربران موفقیت چندانی به دس��ت نمی آورد. اگر به دنبال نمایش 
جلوه موفقی از برندمان به شمار هرچه بیشتر کاربران هستیم، باید برنامه ای دقیق 
برای بهینه سازی موتورهای جست وجوگر داشته باشیم. خوشبختانه امروزه اطالعات 
وسیعی در این زمینه موجود است. همچنین برای دسترسی به اغلب این اطالعات 
نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای نیست. پایگاه آماری گوگل به صورت منظم اطالعات 
طبقه بندی ش��ده مناس��بی را در اختیار عالقه مندان قرار می دهد. اگر هم به دنبال 
اطالعات دقیق تری هستید، همکاری با آژانس های تخصصی گزینه مناسبی خواهد 

بود. البته در این مورد نیاز به پرداخت مقدار مشخصی هزینه خواهید داشت. 
5. تبلیغات دیجیتال

راهکار بع��دی مورد نظر در مقاله کنونی تبلیغات دیجیتال اس��ت. بدون تردید 
این ایده بهترین استراتژی در میان تمام تکنیک های پولی به حساب می آید. نکته 
مهم درخصوص تبلیغات دیجیتال انتخاب سایت میزبان است. با توجه به گسترش 
شبکه های اجتماعی بسیاری از برندها اقدام به تبلیغ در چنین پلتفرم هایی می کنند. 
نتیجه بخشی این تبلیغات ضامن معتبری برای پیگیری اش از سوی برند ما خواهد 
بود، بنابراین در بودجه بازاریابی برندمان باید جایگاه ویژه ای برای تبلیغات دیجیتال 

قرار دهیم. 
چالش اصلی در زمینه تبلیغات دیجیتال بحث مالی اس��ت. به ویژه اگر تبلیغات 
ما براساس مدل »پرداخت به ازای هر کلیک« باشد. بی تردید اداره چنین تبلیغاتی 
برای کسب وکارهای کوچک هزینه های گزافی به همراه دارد. در هر صورت برندهای 
کوچک دارای بودجه های محدودی هستند. راهکار پیشنهادی من برای این وضعیت 
کاهش حجم تبلیغات مان است. از آنجایی که تبلیغات در شبکه های اجتماعی بازده 
مناسبی دارد، باید به جای صرف هزینه در شیوه های دیگر تبلیغاتی بر روی همین 

نقطه تمرکز کنیم. 
6. استفاده از ابرداده ها

یکی از اس��تراتژی های تازه در زمینه بازاریابی دیجیتال استفاده از ابرداده هاست. 
معموال چنین داده هایی از س��وی آژانس های تخصصی گردآوری می ش��ود. تعریف 
ابرداده ها از کارشناسی به کارشناس دیگر متفاوت است. با این حال در یک تعریف 
عام باید به چنین بیانی اکتفا کرد: ابرداده ها به اطالعات چندجانبه ای در مورد نحوه 

رفتار و سلیقه مشتریان یک بازار منحصر به فرد اشاره دارد. 

آنطور ک��ه از تعریف باال بر می آید، ابرداده ها کمک ش��ایانی به برندها در زمینه 
هدف گذاری بهینه برای یافتن مشتریان هدف می کنند. 

ابرداده ها به طور معمول نیازمند استفاده از ابزارهای ویژه کامپیوتری است. معنای 
این امر ضرورت همکاری با افراد حرفه ای برای دستیابی به نتایج دلخواه است. 

7. حضور در رسانه ها
فضای اینترنت امروزه ش��امل میلیون ها صفحه متفاوت و گوناگون است. چنین 
تنوعی در فضای اینترنت باید به عنوان مزیتی ویژه برای برند ما مورد استفاده قرار 
گیرد. وجود نام برند ما در مقاله های سایت های کوچک و بزرگ موجب توجه هرچه 

بیشتر کاربران به ما خواهد شد. 
چنین شیوه بازاریابی دیجیتالی دارای مزیت های چندگانه است. نخست، نگارش 
مقاله ای در مورد برند ما کنجکاوی زیادی در میان مخاطب های س��ایت مورد نظر 
برمی انگی��زد. نتیجه این کنجکاوی معموال گس��ترش دامنه مخاطب های برندمان 
است. دوم، حضور در رسانه های معتبر به ما فرصت جلب اعتماد مخاطب را خواهد 
داد. در نهایت، حضور در رسانه ها موجب ارتقای سطح فعالیت برندمان خواهد شد. 
البته توجه داشته باشید که حضور یک برند نه چندان نام آشنا در سایت های معتبر 
نیازمند دست به جیب شدن ماست، بنابراین در سطح پیشرفته این استراتژی هم 
نیازمند بودجه ای نسبتا زیاد است. به عنوان توصیه ای برای کسب وکارهای کوچک 
همکاری با رس��انه های هم س��طح و محلی را پیشنهاد می کنم. به این ترتیب وقتی 
سطح برندمان باالتر رفت، بدون نیاز به پرداخت هزینه توجه رسانه های بزرگ تر را 

جلب خواهید کرد. 
8. شبکه های اجتماعی

از آنجای��ی که اکنون میلیاردها کاربر فعال در توییتر، فیس بوک، اینس��تاگرام و 
بس��یاری دیگر از ش��بکه های اجتماعی فعالی��ت دارند، حضور رس��می برندها در 
پلتفرم های اجتماعی منطقی به نظر می رسد. به عنوان یک کسب وکار آنالین عدم 
حضور در شبکه های اجتماعی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. هدف اصلی از فعالیت 
در شبکه های اجتماعی باید برقراری ارتباط با مخاطب هدف باشد. اشتباه بسیاری از 

برندها پیگیری اهداف تجاری صرف در پلتفرم های اجتماعی است. 
اگر برند شما بودجه کافی در اختیار دارد، استخدام افراد حرفه ای برای مدیریت 
اکانت های تان در ش��بکه های اجتماعی ایده چندان بدی نخواهد بود. در هر صورت 

امروزه هیچ ابزاری به اندازه شبکه های اجتماعی بر روی مخاطب تاثیرگذار نیست.
9. بازاریابی ایمیلی

نخستین گام در پیگیری بازاریابی ایمیلی ایجاد یک فهرست دقیق از مخاطب های 
هدف است. در حقیقت دوران ارسال ایمیل های توده ای مدت ها قبل به پایان رسیده 
اس��ت. در مقام تعریف استراتژی بازاریابی ایمیلی باید آن را فرآیند ارسال محتوای 
گوناگون مربوط به برندمان به مشتریان و مخاطب های عالقه مند به کسب وکارمان 

عنوان کنیم. 
استراتژی مورد بحث در این بخش به دلیل هزینه های اندک مورد استقبال اغلب 
برندها قرار دارد. همچنین از نظر سطح تاثیرگذاری همیشه بازاریابی ایمیلی در میان 
برترین تکنیک ها قرار دارد. در حقیقت، برای کسب وکارهای کوچک بازاریابی ایمیلی 
اهمیت به مراتب بیش��تری دارد. دلیل اصلی آن هم سازگاری اش با محدودیت های 

بودجه برندهای کوچک است. 
ارزش و تاثیرگذاری فرآیند بازاریابی ایمیلی هرچه دامنه فهرست ما بیشتر باشد، 
افزایش خواهد یافت. هدف اصلی از بازاریابی ایمیلی افزایش مخاطب و تعامل بهینه 
با  مشتریان است، بنابراین ارسال پیام های طوالنی و پشت سر هم را فراموش کنید. 

در غیر این صورت آدرس ایمیل برندمان در فهرست سیاه کاربران قرار می گیرد. 
10. ترغیب کاربران به ثبت نظر

مطالعه نظر کاربران در مورد برندمان در قالب پیام خصوصی یا سایت های تحلیلی 
همیش��ه همراه با نگرانی برای ماست. در هر صورت نظر کاربران می تواند همراه با 
تعریف و تمجید یا انتقادهای کوبنده باشد. نگرانی اغلب برندها نیز در مورد نظرات 
عمومی اس��ت. به این ترتی��ب برخی از برندها اقدام به حذف انتق��ادات کاربران از 
صفحات شان در شبکه های اجتماعی می کنند. بدون تردید این اقدام نتایج مخربی 
برای هر برندی به همراه دارد. اقدام مناس��ب در چنین مواردی باید بر پایه تعامل 

منطقی صورت گیرد. 
یکی از مزیت های افزای��ش نظردهی کاربران در مورد برند ما امکان یافتن نقاط 
ضعف بدون نیاز به صرف کمترین بودجه ای اس��ت. به همین خاطر حتی برندهای 
بزرگ نیز مخاطب های خود را تش��ویق به ثبت نظ��ر می کنند. در صورتی که نظر 
کاربران شامل تعریف از برندمان باشد، تکلیف مشخص خواهد بود: برند ما یک سفیر 
تبلیغاتی تازه پیدا کرده است. در حقیقت تعریف و تمجید کاربران از برند ما تاثیر 
بسیار بیشتری بر روی تصمیم گیری خریداران مبنی بر انتخاب محصوالت مان دارد. 
noobpreneur :منبع

محتوای تولیدشده کاربر؛ راهی مقرون به صرفه 
و تأثیرگذار برای بازاریابی

محتوای تولیدش��ده  کاربر یکی از روش های مؤث��ر و مقرون به صرفه برای 
برگزاری کمپین های تبلیغاتی و افزایش ارتباطات برند با مشتری است.

زمانی ک��ه از خریدن محص��ول یا خدمت جدید صحب��ت به میان می آید، 
مشتری به حرف چه کسی بیشتر توجه می کند؟ برندی که محصوالت خود 
را تبلیغ می کند یا شخصی که پیش ازاین محصول را امتحان کرده و کیفیت 
آن را تضمی��ن می کند؟ مطمئنا همه  ما گزینه  دوم را ترجیح می دهیم و به 
حرف دوس��تان یا اعضای خانواده اعتماد بیش��تری می کنیم که پیش از ما 

محصول یا خدمات مدنظر را امتحان کرده اند.
به عبارتِ دیگ��ر، پیش از خری��د محصول، نظر افراد معتم��د خود را جویا 
می ش��ویم و س��پس براس��اس آن، تصمیم گیری می کنیم. این، دقیقا همان 
User-( مفهوم محتوای تولید ش��ده  کاربر اس��ت. محتوای تولیدشده  کاربر

generated content( ک��ه به اختصار UGC گفته می ش��ود، محتوایی 
اس��ت که کاربران و مش��تریان درباره  برند یا محصوالت آن تولید می کنند و 

به  اشتراک می گذارند.
UGC رای��گان اس��ت و کامال ب��ه محتوایی بس��تگی دارد ک��ه کاربر در 
شبکه های اجتماعی یا سایر پلتفرم ها به اشتراک می گذارد. درواقع، محتوای 
تولیدشده  کاربر روشی مؤثر برای افزایش ارتباط برند با مخاطبان خود است. 
طبق گ��زارش AdWeek، حدود ۸5درصد از کارب��ران معتقدند محتوای 
بصری تولید ش��ده  س��ایر مش��تریان برند در مقایس��ه  با عکس یا ویدئوهای 
تولید شده  برند، نقش پررنگ تری در تصمیم گیری آنها ایفا کرده است. نکاتی 
که هنگام استفاده از محتوای تولید شده  کاربر باید رعایت کنید، عبارتند از:

• محتوای تولیدشده باید اصیل و معتبر باشد.
• محتوای تولیدشده باید برای کاربران مختلف به اشتراک گذاشته شود.

• به مخاطبان نشان دهید عضوی از جامعه ای بزرگ هستند.
• محتوای تولیدشده را به یادماندنی و سرگرم کننده کنید.

اس��تفاده از محتوای تولیدش��ده  کاربر در  حال  گس��ترش است و به راهی 
سرگرم کننده و مطمئن برای افزایش ارتباط برند با مشتری تبدیل می شود. 
در ادامه، مثال هایی را بررس��ی می کنیم که می توانید از محتوای تولیدشده  

کاربر برای کسب وکارتان استفاده کنید.
1. راه اندازی یک مسابقه  تولید محتوا

انگیزه  دادن ب��ه مخاطبان، یکی از راه های مؤثر برای به اشتراک گذاش��تن 
محت��وای مدنظر به وس��یله  کارب��ران اس��ت. کمپین های تبلیغات��ی موفق، 
کمپین هایی هس��تند که ارزش مخاطبان برند را افزایش می دهند. به عنوان 
مثال، می توانید یکی از محصوالت خود را به عنوان جایزه به آنها اهدا کنید.
بااین حال، بهتر است در انجام این کار زیاده روی نکنید. نتیجه  نظرسنجی 
از 4۰۰ مش��تری نش��ان می دهد تنه��ا ۳۲درصد مردم با هدف برنده ش��دن 
جایزه در مس��ابقات شرکت می کنند و محتوای تولیدشده  خود را به اشتراک 
می گذارن��د. درمقاب��ل، 6۰درصد م��ردم ترجیح می دهند محت��وای خود را 
به منظ��ور افزایش تعداد الیک یا اش��تراک گذاری مجدد آن به وس��یله  برند 

معروف منتشر کنند.
برای نمونه، برند دوربین عکاس��ی کان��ن در کمپین های تبلیغاتی خود از 
مخاطبان می خواهد عکس های گرفته شده با دوربین این شرکت را با دیگران 
به اش��تراک بگذارند. کارب��ران عکس هایی که با دوربی��ن کانن گرفته اند، در 
صفحات مجازی خود و با هش��تگ مسابقه به اش��تراک می گذارند و کانن با 
انتخاب بهترین عکس، برنده را در صفحه  خود معرفی می کند. بدین ترتیب، 

سایر مخاطبان نیز برای شرکت در مسابقه تشویق می شوند.
۲. استفاده از داده های کاربران

دنبال کنندگان هر کس��ب وکار در ش��بکه های اجتماعی، نقش مهمی در 
کمپین های محتوای تولید ش��ده  کاربر ایف��ا می کنند. کلمات کلیدی مرتبط 
با کس��ب وکار خود را شناس��ایی و آنها را در شبکه های اجتماعی جست وجو 
کنید. بعد از پیداکردن محتوای به اشتراک گذاشته شده  کاربران به آنها پیغام 

دهید.
فرس��تادن ایمیل یا پیغام در ش��بکه های اجتماعی، مانند اینس��تاگرام و 
فیس ب��وک، معموال بهترین راه برقراری ارتباط با مخاطب اس��ت. همیش��ه 
پیش از اشتراک گذاری مجدد محتوای تولید شده  کاربر از آنها اجازه بگیرید.

اس��پاتیفای در س��ال ۲۰16، با اس��تفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی کمپین 
جالب��ی در آمری��کا و انگلیس و فرانس��ه طراحی کرد. این ش��رکت کمپین 
خود را براس��اس داده  کاربران و عادت ها و رفتارهای آنان طراحی کرده بود. 
بدین صورت که کارهایی جالب و عجیبی را در بیلبوردهای تبلیغاتی نوش��ته 
بود که کاربران تا به حال در پلتفرم اس��پاتیفای انجام داده بودند. این کمپین 
به اندازه ای موفق بود که اس��پاتیفای تا چند س��ال بعد، از همین روش برای 

تبلیغ برند خود استفاده می کرد.
۳. افزایش ارزش اشتراک گذاری محتوای تولیدشده

تولی��د محتوای باکیفیت، تنها زمانی ارزش دارد که درگیرکننده باش��د و 
با دیگران به اش��تراک گذاشته ش��ود. چه عاملی باعث می شود کاربر هنگام 
خواندن مطالب مختلف در ش��بکه های اجتماعی، پستی از یک برند را برای 

دوستان خود به اشتراک بگذارد؟
تیم بازاریابی کوکاکوال در سال ۲۰11، ایده  جالبی برای کمپین تبلیغاتی 
خود ارائه داد؛ بدین ش��کل که 15۰ نام معروف را روی بطری های خود چاپ 
کرد و از مش��تریان خواس��ت تصویر بطری را با دیگران به اشتراک بگذارند. 
بعد از اج��رای کمپین، مردم بطری محبوب خود را می خریدند و تصویر آن 
را در صفحات مجازی با دوس��تان خود به اشتراک می گذاشتند. این کمپین 
تبلیغاتی به اندازه ای موفق بود که در ۸۰ کش��ور دیگر نیز اجرا ش��د و تمام 

آنها موفقیت آمیز بودند.
هنگام برگزاری کمپین های UGC، هش��تگ مخصوصی طراحی کنید تا 
پیگیری آنها راحت تر باش��د. همچنین، اقدام به عمل واضحی طراحی کنید 
و از مخاطب��ان خود بخواهید پس��ت را با دیگران به اش��تراک بگذارند. انجام 
این کار ش��اید ساده به نظر برسد، اما اس��تفاده از یک یا چند لغت نامناسب 
باعث می شود مخاطب از اشتراک گذاری پست با دوستان خود منصرف شود.

4. تبدیل کردن اشتیاق مشتری به محتوا
ه��دف مردم از حضور در ش��بکه های اجتماعی این اس��ت که به دیگران 
بگویند چه ش��خصیتی دارند و با دوس��تان خود در ارتباط باشند و برندهای 
محبوب خود را دنبال کنند. بنابراین، عالقه مندی و اش��تیاق مخاطبان خود 
را پیدا کنید و ببینید این افراد به چه نوع محتوایی عالقه مند هس��تند و هر 

چند وقت یک بار محتوای دلخواه خود را با دیگران به اشتراک می گذارند.
 Facebook Audience( به عن��وان مثال، بینش مخاطبان فیس ب��وک
Insights( یک��ی از راه های مؤثر ش��ناخت مخاطب��ان از روی صفحه های 
الیک ک��رده ، می��زان اس��تفاده از فیس ب��وک، خریدهای آنالی��ن، موقعیت 
جغرافیای��ی و زبانی آنها اس��ت. هش��تگ های توییت��ر و اینس��تاگرام و نیز 
پست های به اشتراک گذاشته شده در لینکدین، راه های دیگری برای شناخت 
مخاطب و موضوعات پرطرفدار هس��تند که می توانید کمپین های تبلیغاتی 

FORBES/zoomit :خود را براساس آنها طراحی کنید.             منبع
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اخبار

اهواز- شـبنم قجاوند- با حضور رئیس هیئت مدیره شرکت 
گاز اس��تان خوزس��تان دکتر دینی، اعضای هی��ات مدیره و مدیر 
عامل شرکت گاز خوزس��تان مهندس ابول پور، از وضعیت شهرها 
و روستاهای س��یل زده و تاسیسات و ایس��تگاه های گاز در مسیر 
سیالب بازدید شد. مدیر عامل شرکت گاز خوزستان مهندس ابول 
پ��ور در ای��ن بازدید با ارائه گزارش جامعی از وضعیت س��یالب در 
خوزس��تان گفت: شرکت گاز خوزس��تان با تشکیل ستاد مدیریت 
بحران در چهار محور نسبت به اقدامات پیشگیرانه، مقابله با بحران 
سیالب، تعیین خس��ارات ناشی از سیالب و کمک رسانی به سیل 
زدگان برنامه ریزی نموده است. مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با 
اش��اره به کاهش ارتفاع سیل در مناطق مرکزی استان و همچنین 
هجوم سیالب به مناطق جنوبی خوزستان از جمله: شادگان و آبادان 
اظهار داشت: بس��یاری از تاسیسات زیرساختی و ایستگاه های گاز 
این ش��رکت تحت تاثیر س��یالب قرار گرفته است که در جلسات 
کمیت��ه ی بحران و تمهیدات انجام ش��ده در حال کنترل وضعیت 
تاسیس��ات و ایس��تگاه ها هس��تیم. مهندس ابول پور با بیان اینکه 

اقدامات پدافندی در خصوص جلوگیری از بروز سیالب به ایستگاه ها 
صورت گرفته اس��ت تصریح کرد: احداث س��یل بند، نصب نشانگر 
بر روی خطوط لوله های گاز و راه اندازی دیس��پچینگ جهت رصد 
وضعیت ایستگاه ها از جمله اقداماتی است که در جلسات کمیته ی 
بحران گاز استان تصمیم گیری و برنامه ریزی شده است. مدیر عامل 
شرکت گاز خوزس��تان در خصوص محافظت از دستگاه ها تصریح 
کرد: با بکارگیری ماشین آالت سنگین نسبت به مقاوم سازی سیل 

بندهای احداث شده جهت جلوگیری از ورود سیالب به ایستگاه ها 
و تاسیسات گاز اقدامات موثری انجام شده است. مهندس ابول پور 
در خصوص کمک رس��انی به سیل زدگان گفت: شرکت گاز استان 
خوزستان با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استانداری و جمعیت 
هالل احمر اس��تان تاکنون اقالم قابل توجهی بس��ته های حمایتی 
شامل: انواع کنس��روجات، پتو، مواد بهداشتی، چادر، گونی و سایر 
اقالم مورد نیاز را به آس��یب دیدگان ناشی از سیل ارائه داده است. 
در ادامه این بازدید رئیس هیئت مدیره گاز خوزس��تان دکتر دینی 
ضمن بازدید از ش��هرها و روس��تاهای در معرض سیل و همچنین 
تاسیسات زیرساختی و ایستگاه های گاز گفت: یاری رسانی به مردم 
سیل زده و پایداری شبکه های گاز به شهرها و روستاها باید بیش از 
پیش شتاب بیشتری پیدا کند.گفتنی است نشست اعضای هیئت 
مدیره شرکت گاز اس��تان خوزستان پس از بازدید از مناطق سیل 
زده با حضور دکتر دینی رئیس هیئت مدیره، اعضای هیات مدیره 
و مهندس ابول پور مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان در اداره 

گاز شهرستان آبادان برگزار شد.

ایالم-هـدی منصوری- رئیس بازرس��ی فنی ش��رکت ملی 
گاز ایران با اش��اره به اینکه بحث های کیفی و اطمینان از صحت 
تجهیزات و تاسیسات بسیار مهم است،گفت: بازرسی فنی ماموریت 
ویژه ای در خصوص حصول اطمینان و صحت عملکرد تاسیسات 
و تجهیزات ش��رکت های تابعه ش��رکت ملی گاز را دارد. مهندس 
مسعود زردویان در بازدید از پاالیشگاه گاز ایالم افزود: بعد از صنایع 
هسته ای، صنعت گاز از پر مخاطره ترین صنایع در دنیا محسوب 
می شود و بازرسی فنی از تجهیزات و تاسیسات این صنعت میتواند 
از  بروز حوادث احتمالی جلوگیری کند. وی اظهار داشت: به همین 
منظور در ستاد شرکت ملی گاز ایران واحدی با عنوان امور بازرسی 
و کنترل فنی در نظر گرفته شده که وظیفه راهبردی و استراتژیک 
نظارت بر عملکرد واحدهای بازرسی فنی شرکتهای تابعه و تدوین 
دس��تورالعمل های الزم در این زمینه را دارد. رئیس بازرسی فنی 
شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه بازرسی فنی در بخش های 
تولید،انتقال،توزیع و مهندس��ی و توس��عه نقش مهمی را ایفا می 

کند، خاطر نشان کرد:حساسیت و لزوم رعایت ایمنی و مالحظات 
عملیاتی در واحدهای بازرسی فنی بسیار پررنگ است.وی ادامه داد: 
بازرس��ی فنی از تجهیزات و تاسیسات شرکت های زیر مجموعه از 
جمله پاالیشگاه ها، شرکت های گاز استانی، انتقال و واحد مهندسی 
توس��عه موجب کاهش ح��وادث و جلوگیری از نصب قطعات غیر 
استاندارد و نا ایمن  شده و سالمت و اطمینان از عملکرد تجهیزات را 

تضمین می کند.مهندس زردویان با اشاره به اینکه در زمان تعمیرات 
اساسی وظیفه بازرسان فنی مهم و حیاتی است، گفت: شرکت ملی 
گاز ایران برنامه تعمیرات اساسی دوره ای را برای پاالیشگاه ایالم در 
خرداد ماه سال جاری برنامه ریزی نموده که در این مدت مواردی 
که از نگاه بازرس��ی فنی نیاز به اصالح و تعمیر دارند نیز انجام می 
ش��وند و همچنین مواردی که نیاز به پایش دارند بازدید ش��ده و 
اطالعات الزم برای مطالعه و بررس��ی های بیشتر توسط بازرسین 
فنی استخراج می گردند.رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز  ایران 
گفت: بر اساس س��ابقه چند ساله گذشته در بخش های بازرسی 
فنی، کنترل تمام تجهیزات در شرکت پاالیش گاز ایالم به صورت 
استاندارد و ایمن انجام شده و برنامه های اصالحی الزم متناسب با 
اطالعات روز استخراج شده است که قابل تقدیر می باشد. مهندس 
زردویان افزود: پاالیشگاه گاز ایالم در زمینه های مختلف پیشرفت 
قابل توجهی داشته و در حوزه بازرسی فنی نیز بسیار موفق عمل 

کرده است.

اصفهان - قاسم اسد- رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: 
ب��رای رونق تولید، هیچ راهی نداریم مگر اینکه تمام توان خود را در 
راس��تای بهبود شاخص های کس��ب وکار بگذاریم . به گزارش روابط 
عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،مسعود گلشیرازی در نشستاصالح قانون 
کار اظهار کرد:شاخص های محیط کسب وکار کشور، پیام خوشایندی 
را مخابره نمی کنند و در آخرین گزارشی که از سوی نهادهای جهانی 
منتشر شده، وضعیت اکثر مناطق کشور در شاخص های کسب وکار، 
بحرانی است. وی یادآور شد: استان اصفهان که در گزارش های قبلی 
نیز وضعیتی نامطلوب داش��ت، هنوز با مشکالت فضای کسب وکار 
مواجه اس��ت و موضوعات مالیاتی، تأمین اجتماعی و نحوه برخورد 
ادارات دولتی با فعاالن اقتصادی در صدر مشکالت این استان است.

گلش��یرازی متذکر ش��د: اصالح نظام بانکی، اصالح نظام مالیاتی و 

اصالح قانون کار، سه رکن اصلی برای بهبود فضای کسب وکار است.
وی خاطرنشان کرد: در تاریخ قانون کار آمده، که مجلس برای تصویب 
این قانون، از امام خمینی )ره( حکم اجرای موقت گرفت و متعهد شد 
که سریعاً اشکاالت آن را رفع کند اما مصلحت اندیشی سیاسی و تقدم 

سیاست بر اقتصاد باعث شد تا از این اصالحات غفلت صورت گیرد. به 
گفته رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان همین غفلت باعث شده تا در 
حال حاضر با بحران بیکاری در کشور مواجه باشیم و نرخ بیکاری در 
استان اصفهان نیز ۲ درصد باالتر از متوسط کشوری باشدگلشیرازی 
در پایان گفت:بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، حاوی نکات مهمی است 
که باید از سوی اهالی کسب وکار مورد بررسی قرار گرفته و در راستای 
رف��ع نقصان های موجود در فضای کس��ب وکار به کار گرفته ش��ود.

رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان خاطرنشان کرد: برای رسیدن به 
جامعه ای شاد، نیازمند رفع مشکالت اقتصادی هستیم و این اقدامات 
باید در فضایی جهاد گونه صورت پذیرند. نشست اصالح قانون کار به 
همت خیزیه نذر اشتغال امام حسین )ع( با حضور استادان دانشگاه و 

فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی برگزار شد.

شوراهاي اسالمي از ثمرات گرانسنگ جمهوري اسالمي، ارکان مهم 
تصمیم گیري، زیباترین جلوه مردم س��االري دیني نظام اسالمي و 
مظهر حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش محسوب مي شود. در پرتو 
استقرار نظام شورایي و به مدد ظرفیت هاي فراوان این نهاد مردمي، 
فرصت هاي کم نظیري در جهت خدمات رساني صادقانه و گسترده 
به مردم و عمران و آباداني مناطق شهري و روستایي کشور به وجود 

آمده است. 
پس از دو دهه فعالیت نظام مند ش��وراهاي اس��المي، بدون شک 
کارآمدي بیشتر نهاد مردمي شوراها و دستیابي کامل به اهداف متعالي 
مد نظر از تشکیل این نهاد، مستلزم آسیب شناسي درست، بازنگري و 

اصالح قوانین ومقررات و فراهم شدن امکان حضور و انتخاب مناسب 
ترین، مؤثرترین و مفیدترین چه��ره ها برای خدمتگزاری عالمانه و 

دلسوزانه در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، خدماتی و 
عمراني مورد نیاز مدیریت شهرها و روستاها است.

اینجانب ضم��ن ارج نهادن به زحمات تالش گران عرصه خدمت 
به مردم، فرارسیدن نهم اردیبهش��ت "روز ملي شوراهاي اسالمي" 
را به کلیه منتخبین مردم در ش��وراهاي اسالمي شهري و روستایي 
اس��تان قم تبریک و تهنیت عرض نموده و با قدرداني از مس��اعي و 
خدمات ارزنده آنان در راه انجام تکالیف قانوني و همکاري با دستگاه 
هاي اجرایي در زمینه پیشبرد برنامه هاي توسعه اي استان، توفیقات 

روزافزون ایشان را از درگاه خداوند منان مسألت دارم.
بهرام سرمست - استاندار قم

ساری - دهقان : مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در پیامی 
روز یازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت. به 
گزارش خبرنگار مازندران و به نقل  روابط عمومی ش��رکت گاز استان 
مازندران ، جعفر احمدپور مدیرعامل شرکت گاز مازندران در متن پیام 
آورده اس��ت: هفته کارگر فرصت مناسبی است برای تجلیل از کسانی 
که ردای تالش و خدمت بر قامت استوارشان، تجسمی از اراده و همت 
است. آن بزرگ مردان و شیرزنانی که با اراده ای پوالدین در اعتالی نام 
ایران زمین، بر بلندای قله های افتخار و عزت ، گام برداشته و عاشقانه 

تالش می کنند تا شعار »ما می توانیم« را بار دیگر به گوش بدخواهان 
و دشمنان قسم خورده و همه آنانی که شکست ایران را در تحریم می 
دانند، برسانند. اینجانب ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان واال 
مقام کارگر ، فرا رسیدن این روز خجسته را به یکایک کارگران پرتالش 
ش��رکت گاز اس��تان مازندران و خانواده محترمشان تبریک و تهنیت 
عرض نموده و امیدوارم در سال جدید با سر لوحه قراردادن شعار »رونق 
تولید« بتوانیم در جهت توسعه و شکوفایی هر چه بیشتر کشور عزیزمان 

ایران و ارائه خدمات مطلوب تر به هم استانی های فهیم گام برداریم.

رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان خوزستان:

یاری  رسانی به آسیب دیده گان ناشی از سیل شتاب بیشتری بگیرد

رئیس بازرسی فنی شرکت ملی گاز ایران در بازدید از پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:

بازرسی فنی ماموریت ویژه ای در بررسی و پایش وضعیت عملکرد تاسیسات و تجهیزات دارد

گلشیرازی:

بهبود شاخص های محیط کسب و کار باید محور  فعالیت دولت و بخش خصوصی در کشور  باشد

پیام استاندار قم به مناسبت روز ملي شوراهاي اسالمي

پیام تبریک مدیرعامل شرکت گاز مازندران بمناسبت روز جهانی کارگر

بوشهر-: خبرنگارفرصت امروز - مهندس رحیم جمالی گفت: 
در جلسه ستاد تسهیالت سفر استان بوشهر ، شهرستان کنگان بعنوان 
جایگاه اولی در ارائه تس��هیالت س��فر در سطح استان انتخاب شد به 
گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی بندر کنگان مهندس 
رحیم جمالی گفت: در جلس��ه ستاد تسهیالت سفر استان بوشهر ، 
شهرستان کنگان بعنوان جایگاه اولی در ارائه تسهیالت سفر در سطح 
استان انتخاب ش��د وی با تقدیر از فرماندار و رییس ستاد تسهیالت 
سفر شهرستان کنگان بیان کرد: این اتفاق مهم در سایه مدیریت ستاد 
تسهیالت شهرستان و همدلی همه اعضا و همت و مشارکت شهروندان 
مسئولیت پذیر محقق شده است. شهردار کنگان به نقش شهرداری 
ها در تس��هیالت سفر و انتخاب شهرستان کنگان بعنوان شهرستان 
برتر در اس��تان اشاره و بیان نمود: ش��هرداری ها همواره رکن رکین 

س��تاد تسهیالت سفر اند و نقش شهرداری ها در کسب رتبه نخست 
اس��تانی بی بدیل است. جمالی به اقدامات شهرداری کنگان در پایان 
س��ال 97 و نوروز 9۸ در حوزه تسهیالت نوروزی اشاره و بیان داشت: 
شهرداری و شورای اسالمی کنگان در حوزه زیرساختی شرایط و بستر 

مناس��بی را برای مهمانان فراهم کرده ، که از جمل��ه آنها راه اندازی 
مدیری��ت یکپارچه س��احل ، راه اندازی 6۰ محل اس��کان در دهکده 
گردشگری ، ساماندهی پارک ها و بوستان های محله ای ، مشارکت در 
راه اندازی بازارچه نوروزی از جمله آنهاست. وی گفت: در راستای نظم 
ترافیکی و نیز ایجاد فرصت برای بخش خصوصی ، پارکینگ دهکده 
گردشگری با همکاری پلیس به بخش خصوصی واگذار شد که عالوه 
بر نظم و امنیت چندین جوان نیز در این ایام مش��غول بکار ش��دند. 
این مقام مسئول عنوان کرد: یکی از اقدامات مهم شهرداری در کنار 
دیگر دستگاهها کمک و مشارکت جدی در اسکان اضطراری مسافران 
نوروزی در چند روز بحرانی نوروز بود که خدماتی از قبیل تامین آب 
ش��رب ، نصب و اصالح دینام ، اصالح وضعیت نور برخی مکان های 

اسکان اضطراری و … توسط شهرداری صورت گرفت.

شهردار کنگان:

ستاد تسهیالت سفر شهرستان کنگان رتبه نخست استانی را کسب کرد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز 
300 هزار کارگر بیمه شده تأمین اجتماعی در استان البرز اشتغال دارند

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: حدود ۳۰۰ 
هزار کارگر بیمه شده تأمین اجتماعی در البرز مشغول به کار هستند. اسماعیل خلیلی در جشنواره 
امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدهای تولیدی نمونه استان، بابیان اینکه کارگران در طول 4۰ 
سال انقالب اسالمی همیشه یار و یاور نظام بوده اند، اظهار کرد: آنچه کارگر می تواند به آن ببالد نان 
حالل، کار و تولید اس��ت. وی با اش��اره به اینکه البرز از استان های مهم و استراتژیک در بحث تولید 
است، افزود: حدود ۳۰۰ هزار کارگر بیمه شده تأمین اجتماعی در البرز مشغول به کار هستند. مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تأکید بر اینکه بزرگ ترین شهرک صنعتی کشور در استان البرز مستقر است، ادامه داد: بیش 
از 15۰ هزار بیمه شده ِحَرف و مشاغل آزاد نیز در البرز مشغول به فعالیت هستند. خلیلی بابیان اینکه سال گذشته تنها ۳ درصد از 
جمعیت کارگران در البرز با کارفرمایان به اختالف برخوردند، گفت: در سال 97 حدود 1۲ هزار و ۲6۰ پرونده اختالفی را رسیدگی 
کردیم که این امر نشان دهنده تفکر، تفاهم و آرامش در محیط کارگری- کارفرمایی است. وی بابیان این مطلب که سال گذشته حتی 
یک تحصن، تجمع و اعتصاب غیرقانونی نداشتیم، عنوان کرد: این نشانده این است که کارآفرینان، تشکل های کارگری و کارفرمایان 
به یک تعامل دست پیداکرده اند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بابیان این مطلب که اولویت اول ما صیانت از نیروی 
کار و حفظ جان کارگران است، افزود: در سال 96 تعداد 55 فوتی حین کار داشتیم که این رقم در سال 97 به ۳5 عدد رسیده است.

معاون جهاد کشاورزی کرمانشاه:
پیش بینی تولید 30 هزار تن کلزا در استان کرمانشاه

 کرمانشاه منیر دشتی - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه پیش بینی کرد: امسال میزان 
تولید کلزا در مزارع استان به حدود ۳۰ هزار تن برسد.  سید افشین صفوی با اشاره به اینکه امسال یازده هزار و 4۰۰ هکتار کلزا در 
سطح مزارع استان کرمانشاه کشت شده، اظهار کرد: بیشترین سطح کلزا در شهرستان های کرمانشاه، کنگاور، صحنه، روانسر و هرسین 
کشت شده است، هرچند در اکثر شهرستان های استان کشت کلزا را داریم.  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
کرمانشاه با بیان اینکه برداشت کلزا از مزارع مناطق گرمسیر استان از نیمه اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد، گفت: برداشت کلزا در 
مناطق سردسیر استان بسته به شرایط آب و هوایی احتماال تا اوایل مرداد ماه ادامه پیدا خواهد کرد.وی تیرماه را زمان اوج برداشت 
کلزا در مزارع استان کرمانشاه عنوان کرد. صفوی در ادامه با اشاره به تدارک ۲۲ مرکز برای خرید تضمینی کلزا از کلزاکاران در فصل 
برداشت، گفت: هیچ مشکلی برای خرید کلزا از زارعان در فصل برداشت نداریم. صفوی سپس متوسط عملکرد کلزا در مزارع استان 
کرمانشاه را ۲.6 تن در هکتار عنوان کرد و افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته امسال میزان تولید کلزا در مزارع استان کرمانشاه 
به حدود ۳۰ هزار تن خواهد رسید. وی اضافه کرد: امسال شاهد افزایش حدود 1۰ هزار تنی تولید کلزا در استان خواهیم بود. صفوی 
با بیان اینکه سال گذشته هفت هزار و 5۰۰ هکتار کلزا در مزارع استان کرمانشاه کشت شده بود، گفت: سال گذشته در مجموع 
۲۰ هزار و ۲۸1 تن کلزا از کلزاکاران استان کرمانشاه  خریداری شد. به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 

کرمانشاه، این استان رتبه پنجم کشور را از نظر تولید کلزا دارد.

سرپرست مخابرات منطقه خراسان رضوی؛
در توسعه زیرساخت های ارتباطی استان، الویت ما استفاده از تولیدات داخلی است

مشهد - صابر ابراهیم بای - مهندس حسن اروجی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی استان 
ضمن اشاره به اینکه خراسان رضوی از لحاظ زیرساخت های ارتباطی جزء استان های خوب کشور 
است و اکنون تمام شهرهای استان تحت پوشش نسل سوم و چهارم همراه اول قرار دارند بیان کرد:با 
توجه به اینکه سال 9۸ از سوی مقام معظم رهبری رنق تولید نام گذاری شده است ما هم برای تحقق 
این شعار برای توسعه زیرساخت های ارتباطی استان استفاده حداکثری از تولیدات داخلی را در دستور 
کار قرار خواهیم داد. وی گفت:در سال 97 اقدامات بسیار خوبی در راستای توسعه زیرساخت های 
ارتباطی در استان انجام شد و ما توانستیم ۳۲۰ کیلومتر کابل کشی فیبر نوری،11۲4 پروژه مفصلبندی و فیوژن فیبر نوری و نزدیک 
به 5 هزار  پورت ADSL  در سطح استان نصب و راه اندازی کنیم.سرپرست مخابرات منطقه خراسان رضوی ضمن اشاره به اینکه 
بنده از تمام همکاران خود می خواهم که مانند گذشته با تالش بیشتری در جهت پیشبرد اهداف شرکت مخابرات  ایران در منطقه 
خراسان رضوی  عمل کنند بیان کرد:خوشبختانه ما در این استان از سرمایه نیروی انسانی بسیار خوبی بهره مند هستیم و با یک 
همدلی بسیار خوبی که در این مجموعه وجود دارد تمام تالش خود را برای ارائه بهترین خدمات ارتباطی به مردم به کار خواهیم بست.

عزم شهرداری نصیرشهر برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها
رباط کریم- خبرنگار فرصت امروز- در راستای افزایش درآمد و کاهش هزینه ها در شهرداری؛ 
کمیته درآمد شهرداری نصیرشهر تشکیل جلسه داد  کمیته درآمد شهرداری نصیر شهر  با حضور 
مهندس رنجی شهردار ، مهندس تیمور پور سخنگوی شورای اسالمی نصیر شهر، معاونین و تعدادی 
از مسئولین واحدهای شهرداری به منظور بررسی راهکارهای تامین منابع و افزایش درآمد به جهت 
ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان برگزار گردید. رنجی شهردار نصیر شهر درابتدای  این جلسه به 
تشریح  وضعیت درآمد شهر پرداخت و پیشنهادهایی را  جهت  افزایش درآمد شهرداری  در ماه های 
آتی ارائه  و از همه همکاران همفکری و تالش جهت ارتقاء بخش درآمدی و به تبع آن ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را خواستار 
شد.در ادامه این نشست مهندس تیمورپور سخنگوی شورای اسالمش نصیر شهر ،  کمیته درآمد شهرداری را حلقه واسطه و پل 
ارتباطی بین حوزه های مختلف مالی و اقتصادی شهرداری عنوان کرد و گفت امیدواریم که برنامه ها و مطالعات این کمیته بتواند 

مدیریت شهری را در مسیر توسعه درآمدهای پایدار و ارتقای سهم شهروندان در توسعه یافتگی شهر قرار دهد.

اصالح و بهبود مستمر سیستم رسیدگی به شکایات در جهت افزایش 
رضایتمندی مشترکین 

رشت- زینب قلیپور- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در جلسه رسیدگي به شکایات و میز خدمت شرکت 
گاز گفت: هدف از برگزاري این جلسات، اصالح و بهبود مستمر سیستم رسیدگي به شکایات در جهت افزایش سطح رضایتمندي 
مشترکین و مراجعین محترم مي باشد.وي با اشاره به راه اندازی سامانه های مختلف برای پرداخت گازبها توسط مشترکین از قبیل 
سامانه تلفني پرداخت ۳415، نرم افزار موبایلی گاز گیالن، سایت اینترنتی و .... بر سهولت دسترسی و اطالع رسانی آنها به مشترکین 
تاکید کرد.در ادامه این جلسه گزارش پاسخگویی به شکایات اسفندماه و نیز سال97 به سمع و نظر کمیته رسیدگی به شکایات رسانده 
شد و بر این اساس مقرر گردید اقدامات الزم درخصوص بهبود سامانه رسیدگي به شکایات شرکت اجرا گردد.در پایان با توجه به 
مباحث مطروحه درخصوص نصب کنتور مقرر گردید تا در راستاي رعایت استانداردها و افزایش سطح رضایتمندي مشترکین، پیمان 

نصب کنتور در شهرستان رشت در اولین گام بصورت عمده اجرایی شود.

دیدار مدیرمخا برات منطقه مرکزی با فرماندارشهرستان ساوه
اراک- مینو رسـتمی- مهندس ملک حس��ینی ،مدیرمخا برات منطقه مرکزی 
با مهندس میرزایی فرماندار شهرس��تان س��اوه دیدار کرد.  در این نشس��ت صمیمی 
مدیرمخابرات منطقه مرکزی  ضمن تبریک سال جدید،گزارشی ازتوسعه شبکه های 
مخا براتی در شهرستان ساوه ارایه نمود وفرماندار شهرستان ساوه از مجموعه اقدامات 
وتعامالت سازنده ومستمر مهندس ملک حسینی بادستگاه های اجرایی بویژه فرمانداری 

شهرستان ساوه تشکر وقدردانی به عمل آورد .

توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد : 
برگزاری کنگره سالیانه دانشجویی طبری و کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات 
ساری -دهقان - دومین کنگره سالیانه دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره دانشجویی 
کمیته تحقیقات دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران با حضور ۳5۰ شرکت کننده از سراسر کشور در 
ساری برگزار شد. دکتر مجید سعیدی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران و 
رئیس کنگره س��الیانه دانشجویی طبری ، با اعالم خبر فوق، موضوع تحقیقات در حوزه سلول های 
بنیادی و مهندسی بافت را محور ویژه و برگزاری کارگاه های تفکر نقادانه، کار با حیوانات و استارتاپ 
در حوزه علوم پزشکی را از جمله برنامه های این کنگره عنوان کرد و افزود:  در این کنگره  6۸5 مقاله 
با محورهای نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی پزشکی،   تولید مثل و ناباروری ، سرطان و خون شناسی، علوم اعصاب، علوم دارویی ، علوم 
بهداشتی و تغذیه، بیماری های غیرواگیر، تحقیقات در حوزه علوم آزمایشگاهی، طب سنتی و گیاهان دارویي، پرستاري و مامایي و 
دندانپزشکي از دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور انتخاب شدند . گفتنی است در مراسم اختتامیه دومین کنگره سالیانه دانشجویی 
طبری و بیست و دومین کنگره دانشجویی کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش سخنرانی دکتر حانیه صالحی 
پورمهر، سحر شهیر داور پناه، دکتر سعید تقیلو، دکتر فاطمه سادات مهدوي، رضا حیدري سورشجاني ، دکتر امیرحسین رمضاني 
احمدي و در بخش پوستر محمد حسین جلودار ناصري، سمیرا مشایخي و دکتر احمد فتوحي بعنوان نفرات برتر معرفي و لوح و 

تندیس این کنگره را دریافت کردند.

چهار شنبه
11 اردیبهشت 1398
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برندهای ماندگار مانند سیاه چاله ها رفتار 
می کنند

اولی��ن عکس از ی��ک س��یاه چاله و هاله درخش��ان آن به تازگی 
منتشرشده و از نظر بصری گمانه زنی های 1۰۰ ساله علمی را تایید 
کرده  اس��ت. با اینکه عکس کمی شبیه به یک دونات شیشه ای بود، 

اما می تواند قدرت و مقیاس مشخص آن را نمایش دهد.
ش��باهت های قابل توجهی بین س��یاه چاله ها و برندهای تجاری 
وجود دارد. دلیل ش��باهت آنها، شهرت ش��ان نیس��ت بلکه به این 
خاط��ر اس��ت که ه��ر دو توجه مخاطبان ش��ان را ب��ه خود جلب 
می کنند و جهان را تغییر می دهند. یکی از ویژگی های اسرارآمیز 
س��یاه چاله  ها این است که اجازه می دهد، بدون تغییر اندازه حجم 
خ��ود را افزای��ش دهند. یک کس��ب و کار باید به طور مش��ابهی 
در صدد توس��عه و افزایش پایگاه مشتریانش بدون تغییر اساسی 
اما از سیاه چاله ها می توانیم چه چیزی  برند خود باشد. 
درباره اس��تراتژی های رش��د یاد بگیریم؟ اگر برندها قصد افزایش 
مش��تریان خود را دارند باید بتوانند هر گوشه ای از بازار را تسخیر 
کنند، آنها باید استراتژی های بازاریابی دیجیتال جدیدی را کشف 

کنند.
به عن��وان مث��ال »پینترس��ت« را در نظ��ر بگیرید. ی��ک پلتفرم 
اجتماع��ی که به ۲65 میلیون کاربر رس��یده و فقط 51 میلیون نفر 
در سال گذشته به آن اضافه شده اند.  قابل توجه است که 9۰درصد 
از کارب��ران برای خریدهای خود به آن اتکا می کنند. توجه آنالین و 
درگیرکردن مشتریان، مباحث داغی هستند، اما پینترست مثل نور 

سیاه چاله به دنبال کشف مشتریان است.
»ام��ی ونر« معتقد اس��ت در اس��تراتژی عمودی خرده فروش��ی 
پینترس��ت شناختن مش��تریان اهمیت زیادی دارد و بیان می کند: 
»ما معتقدیم که کلید رش��د در پینترست درک کامل فرآیند خرید 

مصرف کننده است.«
از استراتژی های بازاریابی دیجیتال زیر استفاده کنید تا برند خود 

را به سیاه چاله تبدیل کنید:
1.مالکیت برند خود را حفظ کنید:

رشد مداوم اهمیت دارد. با این حال، مهم است که در نظر بگیرید 
که چه مدت می توانید مشتریان خود را نگه دارید. در حالت ایده آل، 
مش��تریان را بای��د برای همیش��ه نگه دارید، هیچ چی��ز از افق دید 
س��یاه چاله خارج نمی شود، آیا نمی خواهید نام تجاری شما این نوع 

جاذبه را داشته باشد؟
مدیرعامل یک شرکت آژانس خرید و فروش دیجیتال، معتقد است 
بهترین برند های تجاری، طول عمر مشتری را در نظر می گیرند. آنها 
ارزش یک مش��تری جدی��د را درک می کنن��د و فرمول های خرید 
مش��تری خود را حول کس��ب موفقیت طوالنی م��دت، نه صرفا یک 

درآمد، طراحی می کنند.
در عمل، این امر مستلزم افزایش هزینه های مجاز برای هر کسب 
و کار است تا منابع بیشتری را به منظور خلق ارزش بلندمدت برای 
مش��تریان صرف کند. به عنوان مثال، ایمیل شما نسبت به وبینارها 
ارزش بیش��تری را ارائ��ه می ده��د و از نظر آماری دقیق تر اس��ت، 
بنابراین پول بیش��تری هزینه کنید تا دس��تاورد و پیامد بلندمدت 

ارزشمندی به دست آورید.
2. به طور منظم سیگنال ارسال کنید:

برخالف عقیده عمومی، س��یاه چاله ها می توانند امواجی را دریافت 
یا ارسال کنند. حتی وقتی که آ نها ستاره ای را به سمت خود جذب 
می کنن��د، به دالیلی ک��ه هنوز نمی دانیم ام��واج رادیویی )در قالب 
انفجارهای ناش��ی از وقوع زلزله( به س��مت کیهان ارسال می کنند. 
همانطور که  سیاه چاله ها  امواج الکترومغناطیسی را در طول فرآیند 
گسترش شان ارسال می کنند، بازاریابان دیجیتال باید به طور مشابه 

از پیام رسانی در استراتژی های رشد خود استفاده کنند.
پیام های موبایل یک راه اصلی  اس��ت که ارتباطات را با تالش های 
بازاریاب��ی دیجیتال مرتبط می کند. در یک نظرس��نجی در  س��ال 
۲۰1۸ مشخص شد که تا سال ۲۰۲۲، بیش از ۳6درصد از جمعیت 
جهان از طریق پیام رس��ان هایی مثل واتس اپ ارتباط برقرار خواهند 

کرد.
ارتباط��ات دیجیتال موثر، احتمال رش��د 15درصدی درآمدها را 
فراه��م می کند. پس مهم اس��ت که دقیقا بدانیم مش��تریان چگونه 
اطالع��ات را مبادله می کنند. برند زیبایی Sephora به س��رعت بر 
روی ارزش پیام رس��انی تلفن همراه سرمایه گذاری کرد و با استفاده 
از یک روبات محاوره ای در پیام رس��ان فیس بوک به صورت ساده و 
شخصی ش��ده انجام ش��د. برند آنها رش��د زیادی یافت دقیقا به این 
دلیل که از طریق کانالی که مشتریان هدف، آن را ترجیح می دادند، 

ارتباط برقرار می کرد.
3.دنیایی جدید خلق کنید:

دانش��مندان به تازگی کش��ف کردند که س��یاه چاله ها می توانند 
فضاه��ای جدی��دی را ایج��اد کنن��د که س��وژه ای مناس��ب برای 
داستان های علمی - تخیلی است، اما از فیزیک نجومی ریشه گرفته 

 است. نکته اینجاست که سیاه چاله ها خلق می کنند نه ویران!
همچنین برنده��ا می توانند فضاهای جدی��دی را خلق کنند، اما 
قطعا در مقیاس یک سیاه چاله نیستند. ایجاد انجمن  برای مشتریان، 
محل��ی را برای بحث و تبادل نظر درباره محصوالت، ارائه توصیه ها، 
پرس��ش و پاس��خ  فراهم می کند. برندها این فضاها را می سازند اما 
کاربران آنها را به طور مس��تقیم هدایت کرده و یک اکوسیس��تم را 

خلق می کنند.
 » Bumble « ب��ه عنوان برنامه ای برای یافتن دوس��ت، برنامه 
»bee« را برای مش��ارکت کاربران جدید ایج��اد کرد. این برنامه با 
اتکا به یک جامعه مش��تاق و معتبر به جای تبلیغات متعارف، ظرف 
س��ه س��ال به ۲6 میلیون کاربر افزایش یافت. برندها در زمانی که 
ب��ه مصرف کنندگان فضای��ی می دهند تا در م��ورد کاری که انجام 

می دهند، هیجان زده شوند، شاهد رشد خواهند بود.
بازاریابان دیجیتال و منجمین در داش��تن تفکر دائم برای رش��د، 
مش��ترک هستند. ش��یوه های س��یاه چاله ها برای جذب یک ستاره 
می توان��د دیدگاه های اس��تراتژیک مفیدی را ب��ه بازاریابان از جمله 
توجه به ارزش ارائه ش��ده برای مش��تریان و جذب دائمی آنها، ارائه 

دهد. 
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نویسنده: ملیکا نصیر
 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

اگرچ��ه تعریف هر فردی از موفقیت ش��غلی متفاوت اس��ت و به همین خاطر 
نمی ت��وان در ای��ن زمین��ه تعریف واح��دی را ارائه ک��رد، با این ح��ال همواره 
راهکارهایی در این زمینه وجود دارد که وابس��ته به تعریف ش��ما نبوده و تحت 
هر ش��رایطی نتیجه مثبت را به همراه خواهند داشت. در این رابطه توجه داشته 
باش��ید که نمی توان انتظار داش��ت که مدیران برای افزایش سطح شما فعالیتی 
را انجام دهند، اگرچه در برخی از ش��رکت ها این اقدامات صورت می گیرد با این 
حال این امر نباید باعث ش��ود تا شما از تالش و فعالیت دور بمانید. درواقع هیچ 
فردی به مانند خودتان نمی تواند کمک  رس��ان باش��د. در همین راستا و در ادامه 
به بررس��ی 11 نکته که می تواند به افزایش موفقیت ش��غلی ش��ما منجر ش��ود، 

خواهیم پرداخت. 
1-شغل خود را با دقت کافی انتخاب کنید

بدون ش��ک موفقیت در کاری که نس��بت به آن تمایل نداری��د، امری تقریبا 
غیرممکن و بسیار دشوار خواهد بود. علت این امر نیز به این خاطر است که شما 
هدفی برای پیشرفت نداشته و همین امر باعث می شود تا از قبول هرگونه سختی 
در کار خود، ممانعت کنید. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا قبل از شروع یک 
حرفه، نس��بت به توانایی انجام روزانه آن برای سال های متوالی اطمینان حاصل 
کنید. بدون شک یک انتخاب خود، زمینه را برای شروع و اقدامات مناسب مهیا 
خواهد س��اخت. در این رابطه این امر که زمان کافی را صرف خودشناسی کنید، 
کمک خواهد کرد تا به درک بهتری از عالیق و اس��تعدادهای خود دس��ت پیدا 
کرده و انتخاب بهتری را داشته باشید. همچنین استفاده از نظرات افراد قابل نیز 

در این رابطه کمک بسزایی محسوب خواهد شد.   
2-نظرات دیگران را دستور عمل اقدامات خود قرار ندهید 

ب��دون ش��ک هر فردی ب��ا توجه به جهان بین��ی خود در رابطه ب��ا موضوعات 
مختلف، نظراتی متفاوت از دیگری را ارائه خواهد کرد. برای مثال ممکن اس��ت 
اطرافیان به ش��ما یک رش��ته و یا حرفه را پیشنهاد کنند و برای آن دلیل خاص 
خود را نیز داش��ته باش��ند. با این حال موفقیت شغلی تنها زمانی حاصل خواهد 
ش��د که رضایت و درآمد کافی، هر دو در کنار هم باش��ند. به همین خاطر این 
امر که صرفا بر پایه گفته های سایرین اقدامی را انجام دهید، تصمیمی پرریسک 
خواهد بود. در این رابطه با نگاهی به افراد موفق جهان، به این نکته پی خواهید 
برد که آنها نیز تصمیمی جسورانه را اتخاذ کرده و مسیر خود را انتخاب کرده اند.
 3-میزان موفقیت خود در هر مرحله را مورد ارزیابی قرار دهید 
با انتخاب مس��یر خود، ش��ما نیاز به افزایش مهارت ها و تعیین اهداف خرد و 
کالن خواهید داش��ت. تحت این شرایط تنها زمانی می توانید از درستی اقدامات 
خود اطمینان حاصل کنید که میزان موفقیت خود را در هر مرحله مورد ارزیابی 
قرار دهید. بدون ش��ک این امر حتی در رابطه با شکس��ت ها نیز ضروری بوده و 

نباید هیچ اقدامی را بدون بررسی مجدد و ارزیابی نتایج آن، رها سازید. 

4-از درخواست کمک واهمه ای نداشته باشید
ای��ن باور را در خود ش��کل دهید که هی��چ فردی کامل نب��وده و در بهترین 
حالت نیز نمی-توان خود را کامل تلقی کرد. به همین خاطر ش��ما به س��ایرین 
نیاز خواهید داش��ت. در بس��یاری از موارد علت عدم رشد و یا تاخیر در رسیدن 
به اهداف، تصورات غلطی است که افراد نسبت به کمک   گرفتن از سایرین دارند. 
درواقع آنها این اقدام را نوعی ضعف تلقی کرده و به همین خاطر به سادگی خود 
را از فرصت های پیش رو محروم می-س��ازند. با این حال در صورتی که خواهان 
موفقیت در کار خود هستید، الزم است تا عقاید بیهوده و اشتباه را کنار گذاشته 
و در این رابطه غرور بی مورد نداش��ته باش��ید. با این حال توجه داشته باشید که 
این امر نباید منجر به تنبلی شما شود. برای مثال این امر که بخواهید یک کار را 
فردی دیگر انجام دهد، بدون شک باعث خواهد شد که تا ابد شما محتاج به آن 
فرد باش��ید. به همین خاطر نیز بهترین نوع درخواس��ت کمک این است که رفع 

مشکل شما همراه با یادگیری باشد. 
5-همواره قدردان کمک های سایرین باشید 

بدون ش��ک یکی از ارزشمندترین چیزهایی که در اختیار هر فردی قرار دارد، 
زمان او است. به همین خاطر الزم است تا از فردی که وقت خود را برای کمک 
در اختیار ش��ما قرار داده است، قدردانی کنید. این امر به خوبی مهارت ارتباطی 
ش��ما را نشان داده و باعث خواهد شد تا افراد تمایل به کمک های بعدی به شما 
نیز باش��ند. درواقع توجه داشته باش��ید که مهارت های ارتباطی از جمله الزامات 
موفقیت در هر حرفه ای محس��وب می شود و به همین خاطر الزم است تا نسبت 
ب��ه توانایی های خود در این زمینه اطمینان حاصل کنید. در آخر توجه داش��ته 
باشید که این اقدام شما تمرینی درست در راستای افزایش مهارت های ارتباطی 

و قدرت نفوذ در دیگران خواهد بود. 
6-مسئولیت اشتباهات خود را برعهده بگیرید 

بس��یاری از اف��رادی در هنگام بروز یک مش��کل به دنبال مقص��ری برای آن 
هستند. این امر در حالی است که هر فردی مسئول زندگی و اتفاقات خود بوده و 
مقصر دانستن فردی دیگر تنها فرار از این اتفاق خواهد بود. بدون شک پیشرفت 
از دل همین اش��تباهات و شکست ها بیرون خواهد آمد. با این حال تا زمانی که 
خود را مس��ئول اتفاقات پیرامون خود تصور نکنید، بدون ش��ک توفیقی در این 
زمینه به دست نخواهد آمد. این نکته را نیز فراموش نکنید که مدیران نیز انتظار 
بی نقص بودن را از ش��ما نداشته و شجاعت قبول اشتباهات و تالش برای بهبود، 

در نزد آنها پنهان نخواهد ماند. 
7-رئیس خود باشید 

از جمله قابلیت های انس��ان این اس��ت که به هر شرایطی می تواند عادت کند. 
به همین خاطر بهتر اس��ت تا خود را به رعایت یک سری اصول و قوانین مجبور 
کنید. برای این هدف این امر که به عنوان رئیسی برای خود عمل کنید، می تواند 
کامال کارس��از باشد. روان ش��ناس ها در این رابطه عقیده دارند که بهترین منتقد 
و مش��وق هر فرد، خود او اس��ت. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا در این زمینه 
نیز فعالیت الزم را داش��ته باشید. درست به مانند یک شرکت که بدون مدیریت 

درس��ت نمی تواند راندمان کاری مطلوبی را داشته باشد، افراد نیز بدون مدیریت 
خود قادر به پیگیری اهداف نخواهند بود.  

8-محدودیت های ذهنی خود را نابود سازید 
ب��ا نگاهی به اتفاقات پیرامون خود، به ای��ن نکته پی خواهید برد که هیچ هدفی 
غیرممک��ن نخواه��د بود. ب��ا این حال بس��یاری از اف��راد به دلیل تفک��ر ضعیف و 
بهانه تراشی های متعدد، همواره خود را از رسیدن به باالترین نقطه های ممکن محروم 
می  س��ازند. با این حال در صورتی که ش��ما خواهان موفقیت است، الزم است تا به 
نحوی متفاوت عمل کنید. بدون شک ذهن بزرگ ترین محرک جسم محسوب شده 
و الزم است تا در رابطه با آن دقت کافی را داشته باشید. در نهایت نیز تضعیف روحیه 
و تحقیر، تنها باعث کمرنگ ش��دن انگیزه شما خواهد شد. به همین خاطر نباید به 

خاطر یک یا چند روز سخت، خود را محکوم به شکست تلقی کنید. 
9-از اعمال تغییرات برای کاهش فشارها استفاده کنید 

ای��ن ام��ر که برای مدتی طوالنی تحت فش��ار زیاد قرار گیری��د، باعث کاهش 
شدید آستانه تحمل و خستگی طاقت فرسا خواهد شد. تحت این شرایط بسیاری 
از افراد موقعیت ش��غلی خود را رها کرده و به دنبال کاری دیگر می  روند. با این 
حال رها کردن هدفی که نس��بت به آن تمایل زیادی را دارید، نمی تواند اقدامی 
هوشمندانه محسوب شود. به همین خاطر توصیه می شود همواره به دنبال ریشه 
مشکالت خود باشید و در صورت نیاز از اعمال تغییرات واهمه ای نداشته باشید. 
در آخر نیز این جمله را فراموش نکنید که انسان قدرت اختیار و حرکت را داشته 

و می تواند شرایط مطلوب خود را ایجاد کند.
10-عادت های منفی خود را کاهش دهید 

از جمله موارد دیگری که می تواند به افزایش توان ش��ما برای کسب موفقیت 
در کار و زندگی ش��خصی کمک کند، جایگزین کردن عادت های مثبت در ازای 
موارد منفی است. برای مثال در صورتی که برنامه خواب نامنظمی را دارید و این 
امر ش��ما را در زمینه مدیریت زمان با مشکل مواجه می سازد، می توانید آن را با 
مشخص بودن میزان ساعت خود عوض کرده و با این اقدام شرایط خود را بهبود 
بخش��ید. درواقع این امر که مش��کالت را رها س��اخته و به آنها فکر نکنید، تنها 
باعث پاک شدن صورت مسئله خواهد شد و مشکالت شما همچنان باقی خواهد 
مان��د. در آخ��ر نیز فراموش نکنید که در صورت عدم رس��یدگی به موقع به این 
موارد، یک مشکل کوچک ممکن است به معضلی بزرگ در آینده تبدیل شود. 

11-بیش از آنکه سخن بگویید به سخنان دیگران گوش فرا دهید 
ش��ما می توانید با گوش دادن چیزهای جدی��دی را بیاموزید. در این رابطه با 
نگاه��ی ب��ه کودکان نیز به ای��ن نکته پی خواهید برد که آنها از طریق ش��نیدن 
بس��یاری از مراحل رش��د خود را طی می کنند. بدون شک شما نیز می توانید با 
دقت در گفته های س��ایرین، نکات بسیار ارزش��مندی را استخراج کنید. در این 
رابطه همراه داش��تن همیشگی وس��یله-ای برای نوشتن امری ضروری محسوب 
می شود. در نهایت فردی که به خوبی گوش می دهد، با مشکالت کمتری مواجه 

شده و یادگیری بهتری را نیز خواهد داشت. 
thebalancecareers :منبع

11 نکته که در زمینه موفقیت شغلی الزم است تا مورد توجه قرار دهید 
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از اعتماد به نفس می توان برای انجام هر کاری چون افزایش اطمینان به خود، 
مدیری��ت ترس ها و انجام کارهایی که برای تان مهم هس��تند، اس��تفاده کرد، اما 
تعداد محدودی از افراد می دانند اعتماد به نفس همانند یک عضله است و برای 
تقویتش همیشه باید از آن استفاده کرد؛ این بدین معناست اگر اعتماد به نفس 
خ��ود را به کار نگیرید، روز به روز تحلیل می رود. در ادامه با ما همراه باش��ید تا 

6۳ روش برای افزایش اعتماد به نفس معرفی کنیم.
• در یک کالس آموزشی ثبت نام کرده و شروع به یادگیری مهارت های جدید 

کنید.
• برای اینکه از الک خودتان بیرون بیایید، از همس��ر یا دوس��ت صمیمی تان 

بپرسید نیاز دارد چه کاری برایش انجام دهید.
• در باش��گاه ورزش��ی ثبت نام کنید. آزاد ش��دن هورمون های شادی در حین 

ورزش سبب ایجاد حس خوبی در شما می شود.
• در ی��ک رویداد اجتماعی ش��رکت کنید و به جای نگرانی در مورد مس��ائل 

خودتان، روی اینکه چطور می توانید به دیگران کمک کنید، تمرکز کنید.
• دقیق��ا بدانید چه چیزی برای تان مهم تر اس��ت. اگر این موارد در زندگی تان 

وجود ندارد، آنها را وارد زندگی تان کنید.
• لیستی از چیزهایی که در زندگی تان با آنها کنار می آیید، تهیه کرده و ببینید 

کدام یک را می توانید حذف کرده یا به حداقل برسانید.
• موفقیت ه��ای خود را به یاد آورید و ب��رای آنها به خود افتخار کنید. اهمیت 
دادن به دستاوردهای تان نه تنها خودستایی نیست، بلکه به سالمتی و شادی تان 

کمک می کند.
• بار دیگر که در یک رویداد اجتماعی حاضر ش��دید، تنها در کنار دوس��تان و 
آشنایان تان نمانید. سعی کنید با غریبه ها وارد صحبت شوید تا تجربیات جدیدی 

به دست آورید.
• اگر می خواهید از انجام کاری چون حضور در یک مهمانی یا انجام یک پروژه  

چالشی، طفره بروید، هر طور شده به دنبال انجام آن باشید.
• هر روز کاری انجام دهید که باعث می شود لبخند روی لبان تان دیده شود.

• به دنبال الگوهای فکری باش��ید که س��بب می شود به خودتان شک کنید یا 
بیش از حد به خود س��خت بگیرید. تصور کنید دوس��ت تان چنین مسیری را در 

پیش گرفته و حاال در جا زده است. به او چه می گویید؟
• اگر مجرد هستید، با دختر یا پسر موردعالقه تان به رستوران بروید.

• لیستی از ۲۰ چیزی داشته باشید که ذهن تان را بیدار و هوشیار نگه می دارد. 
از این موارد در زندگی تان استفاده کرده و ذهن تان را تقویت کنید.

• از داش��تن چند نقش مختلف و قرار دادن خودتان در موقعیت هایی که فکر 
می کنید دیگران از شما انتظار دارند، دست بکشید.

• ه��ر باری که به خ��ود می گویید، نمی توانید فالن چیز را به دس��ت آورید یا 
برای دس��تیابی به رؤیاهای تان ب��ه اندازه  کافی خوب نیس��تید، جلوی بروز این 

افکار را بگیرید.
• تصمیمات بدون اراده نگیرید. براساس آنچه واقعاً برای تان مهم است، بهترین 

تصمیم را اتخاذ کنید.
• وقت��ی در مقابل یک مش��کل یا چالش مقاومت کردید، ب��ه ندای درونی تان 
گوش دهید و به دنبال راهی برای رفع آن باشید. در این مواقع از خودتان بپرسید 

»چه چیزی این را ساده تر می کند؟«

• از احمق به نظر رسیدن واهمه دارید؟ همه همین طور هستند، اما اصاًل چیز 
مهمی نیس��ت، پس نگذارید چیزی مانع تان ش��ود. همیش��ه با خود تکرار کنید: 

»اهمیتی ندارد.«
• هی��چ وق��ت فک��ر نکنی��د، نمی توانید ب��ا اعتماد ب��ه نفس باش��ید. اکنون 
مسئولیت های زیادی برعهده  شماست که با اعتماد به نفس انجام شان می دهید. 
تنها باید آنها را شناس��ایی کنید تا احس��اس خوبی در شما ایجاد شود. به دنبال 
انجام کارهایی باش��ید که برای انجام آنها نیازی به س��ؤال برای وجود اعتماد به 

نفس کافی وجود ندارد.
• به شک و تردیدهای تان گوش دهید و همواره آماده باشید تصمیمات آگاهانه و 
هوشمندانه بگیرید. گاهی شک های تان به شما امکان می دهد بدانید باید برای چه 
چیزی آماده باشید، پس می توانید در حرکت رو به جلوی تان از آنها استفاده کنید.
• زمان��ی را در نظر بگیرید که فکر می کردید راه های زیادی برای یک موقعیت 
در ذهن تان وجود دارد و شما روی تمام آنها کار می کردید. چطور این کار را انجام 

می دادید و چرا چنین احساس خوبی را داشتید؟
• قوانین کهنه و تاریخ گذش��ته  زیادی وجود دارد که به ش��ما می گوید چه کار 
کنی��د و چه کار نکنید، چه کار باید انجام دهید و چه کار نباید انجام دهید. این 
قوانین باعث محدود ش��دن تفکرتان می شود. بهتر است تمام آنها را دور بریزید 
تا ببینید با تصمیمات هوش��مندانه و بی پروا، چقدر احس��اس آزادی و اعتماد به 

نفس دارید.
• زمان��ی ک��ه کاری را به بهترین وج��ه ممکن انجام نمی دهی��د یا فرصتی را 
از دس��ت می دهید، از دس��ت خود کالفه و عصبی می ش��وید؟ هیچ وقت خود را 
س��رزنش نکنید، زیرا باعث می شود احس��اس بدتری پیدا کنید. باید با خودتان 
روراست باشید و ببینید در این موقعیت چه چیزی به دست آورده و چه چیزی 
را از دس��ت داده اید. بر این اساس بار دیگر می توانید چه انتخاب متفاوتی داشته 

باشید؟
• اگر هر کاری برای دس��تیابی به اهداف تان انجام داده اید، نیاز نیس��ت نگران 
باش��ید یا بترسید. هرگز فکر نکنید ترس��یدن به معنای بی اعتماد به نفس بودن 

است، بلکه بدین معناست شما در حال پیمودن مسیر جدیدی هستید.
• اگر افرادی در زندگی تان هس��تند که س��بب دلس��ردی تان ش��ده یا شما را 
کوچک می ش��مارند، به آنها بگویید انتظار بیش��تری داری��د و لیاقت تان بهتر از 

این است.
• ب��ا هم��ه بگو و بخند کنید. این کار آس��انی برای ایجاد ارتب��اط با دیگران و 

خوش گذرانی است.
• در ارتباطاتی که به نظرتان کس��ل کننده اس��ت، کمی بیشتر خود واقعی تان 

را نشان دهید.
• برای تمام تجربیات خود، چه خوب و چه بد، ارزش قائل شوید. این تجربیات 
بس��یار ارزش��مند هس��تند و پنهان کردن برخی چیزها، تنها ب��ه این خاطر که 

دوست شان ندارید، سبب ایجاد تضاد و دوگانگی می شود.
• باید بدانید وقتی در موقعیتی قرار دارید، بهترین انتخاب برای آن هس��تید، 

بدون توجه به اینکه همه چیز چقدر سخت شود.
• خیلی درگیر مشکالت موجود در زندگی تان نشوید، بلکه به دنبال راهکارهای 

عملی برای کنار آمدن با آنها باشید.
• مدام به دنبال این نباشید محبت دیگران را جبران کنید، زیرا گاهی این کار 

نشان می دهد ارزش خودتان را دست کم می گیرید.
• اگ��ر می خواهی��د داد بزنید »من الیق بهتر از این هس��تم« یک گام به عقب 

بردارید و بگویید »من می توانم بهتر از این باشم.«
• گاهی اعتماد به نفس به معنای تایید این اس��ت که اشتباه کرده اید. همیشه 

آماده باشید اشتباه خود را بپذیرید و ذهنیت تان را تغییر دهید.
• به غرایزتان اطمینان کنید، چرا که همیشه درست هستند.

• ترس بهترین راه اس��ت برای اینکه بدانید می توانید پیشرفت کنید و اعتماد 
ب��ه نفس تان را باال ببرید. بهتر اس��ت از ترس برای جلو رفت��ن و نه فرار کردن، 

استفاده کنید.
• در ذهن تان خود را موفق، با اعتماد به نفس، جذاب و پرش��ور و نشاط تصور 
کنید، همان ش��خصیتی که می خواهید دقیقا بدین شکل باشد. این خود به شما 

چه می گوید؟
• فکر نکنید تمام کارها را خودتان باید انجام دهید. گاهی رفتار توأم با اعتماد 

به نفس به معنای درخواست کمک است.
• فردا از یک فرصت جدید استفاده کنید. هر فرصتی، چه بزرگ و چه کوچک، 

تنها از آن استفاده کنید.
• با کسانی وارد رابطه شوید که احساس نزدیکی با شما دارند، پس بیشتر وقت 
خود را با کسانی که حامی و پشتیبان تان هستند سپری کنید و کمترین زمان را 

به افرادی اختصاص دهید که شما را دست کم می گیرند.
• برای امور نامطلوب در زندگی تان تالش نکنید؛ فضایی در پیرامون تان ایجاد 

کنید تا بتوانید خودتان باشید.
• هیچ کس��ی در این دنیا مستقل نیست و شما هم نیاز دارید بخشی از جهان 
اطراف تان باش��ید که به شما احس��اس اعتماد به نفس بدهد. چه کاری برای تان 

مهم است که می توانید در آن شرکت کنید؟
• س��ود و ضرر را از یاد ببرید. باید در برخورد با چالش ها و بهارخواب های تان 

کاری شجاعانه انجام دهید.
• مهارت هایی را باال ببری��د که برای موفقیت در کارهایی که برای تان اهمیت 
دارد، به آنها نیاز دارید. روی چه کاری می توانید تمرین کنید تا شانس موفقیت 

شما را باال ببرد؟
• بدن آینه  ذهن اس��ت، پس حالت فردی با اعتماد به نفس را به خود بگیرید 

تا از نتایج فوق العاده  آن بهره مند شوید.
• وقتی به 9۰درصد چیزی می رسید که برای دستیابی به آن تالش می کنید، 
ناامی��د و بی انگیزه نش��وید. بلکه به تالش خود ادامه دهی��د تا ببینید 1۰درصد 

باقی مانده چه معجزه ای می کند.
• هنوز خود را با دیگران مقایسه می کنید؟ بهتر است دست از این کار بردارید، 
آن وقت مجبور نیس��تید با مقایسه، به خودتان اعتبار دهید. مطمئن باشید شما 

به همان اندازه جذاب و فوق العاده هستید.
• در محل کار س��رتان را باال بگیرید. اگر فکر می کنید چیزی هس��ت که باید 

اصالح شود یا ایده ای دارید که به نظرتان ارزشمند است، حتماً مطرح کنید.
• اگر مدت زیادی اس��ت به دنبال فهم چیزی هستید، دست از تالش بردارید. 

بهتر است آن را همان طور که فهمیده اید، بپذیرید.
• در برخورد با دیگران خجالتی هس��تید؟ مهم نیس��ت، خجالتی بودن ویژگی 
بدی نیست و شما را فردی بی اعتماد به نفس نشان نمی دهد. خیلی به خودتان 

س��خت نگیرید و هیچ وقت فکر نکنید کمتر از آنچه باید هستید؛ زیرا با داشتن 
این طرز تفکر، خجالتی بودن تان بیشتر خواهد شد.

• محی��ط اطراف ش��ما روی روحیه و درک ت��ان از خود تأثی��ر دارد، پس اگر 
اطراف تان خیلی ش��لوغ و بهم ریخته اس��ت، یک روز را به مرتب کردن وس��ایل 

اختصاص دهید و منظم شوید.
• لیس��تی از تمام کارهای��ی که می خواهید در زندگی ت��ان انجام دهید، آماده 

کنید و با اولین چیزی که شما را به وجد می آورد، شروع کنید.
• هیچ وقت در زندگی ارزش و خوشحالی تان را به بودن در یک رابطه یا تایید 
شدن توسط دیگران وابسته نکنید. باید به ارزش ذاتی خود پی ببرید تا در نتیجه  

آن روابط و اعتماد به نفس تان باال رود.
• از نقاط قوت خود برای غلبه بر نقطه ضعف های تان استفاده کنید. هر فردی 
نقطه ضعف هایی دارد، اما اگر به آنها اجازه  بروز دهید، به مرور اعتماد به نفس تان 

از دست می رود.
• هر چقدر کارهای تان را بیش��تر به تعویق بیندازید، انرژی بیش��تری از ش��ما 
می گیرد و حتی بزرگ تر هم به نظر می رس��د. پس همان اول کار بزرگ را انجام 

دهید و خیال خود را راحت کنید.
• چ��ه موضوعات طالیی و مش��وق هایی در زندگی تان بوده اس��ت؟ اگر اکنون 

چنین چیزهایی در زندگی تان وجود ندارد، اولویت ها ی تان را تغییر دهید.
• چه تصویری از بدن تان دارید؟ اگر رابطه بدی میان ذهن و بدن ش��ما وجود 
داش��ته باش��د، از درون احس��اس اعتماد به نفس نخواهید کرد. پس به بدن تان 

کمک کنید با هم در یک مسیر قرار گیرند.
• ب��ا اعتماد به نفس بودن، فرآیندی مداوم اس��ت. مقصدی نیس��ت که به آن 
برسید و سپس متوقف شوید. وقتی به بهترین نحو ممکن عمل کنید، همیشه با 

اعتماد به نفس خواهید بود.
• مس��یر جدی��دی را امتح��ان کنید. آش��نایی با مس��یرهای پررف��ت و آمد 
زندگی می تواند س��بب دل زدگی و بی انگیزگی تان ش��ود، اما مسیر جدید باعث 

هوشیاری تان خواهد شد.
• به آسانی برای انجام یک تکلیف و تنها برای اینکه طرف مقابل ناراحت نشود، 
ج��واب مثبت ندهید. می توانید خیلی مؤدبانه به کارهایی که انجام آنها برای تان 
مقدور نیست، »نه« بگویید و حتی به بهانه تراشی و گفتن دلیل هم نیاز ندارید.

• به کس��انی که برای شان احترام قائل هس��تید و به نظرتان با اعتماد به نفس 
هستند، نگاه کنید. نیاز نیست از آنها تقلید کنید، بلکه تمام چیزی که سبب تمایز 

آنها در داشتن اعتماد به نفس می شود را شناسایی کرده و در خود ایجاد کنید.
• برنام��ه ای برای انجام کارهای تان تدوین کنید و انتخاب های آگاهانه ای برای 
دنبال کردن این برنامه داش��ته باش��ید. با دیدن پیشرفت تان، روحیه تان تقویت 

می شود.
• وقتی می بینید تمام تمرکزتان به درون اس��ت و به خاطر داش��تن ش��ک و 
ترس از کار افتاده اید، توجه تان را به بیرون و آنچه می توانید با آن تعامل داش��ته 

باشید، معطوف کنید.
• هنوز خود را برای شکس��ت و اش��تباهات تان مالمت می کنید؟ شاید این کار 
شادی را از زندگی تان بگیرد، اما به شما کمک نمی کند از این مسیر عبور کنید. 

باید با پذیرش هر چیز خوب یا بد، تمرین کنید زندگی پرباری داشته باشید.
lifehack/ucan :منبع
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7 قانون استفاده از تلفن همراه در محل کار

بدون تردید تلفن های همراه به یکی از اقالم بسیار پرکاربرد و مورد استفاده در زندگی افراد تبدیل شده 
اس��ت. اگرچه این ابزار امکانات متفاوتی را نظیر تماس با س��ایرین و اتصال به اینترنت در اختیار شما قرار 
می  دهد، با این حال خود این وس��یله می تواند به زمینه ای برای کاهش تمرکز ش��ما در محل کار تبدیل 
ش��ود. به همین خاطر امروزه بسیاری از ش��رکت ها محدودیت های جدی در این زمینه اعمال کرده اند. با 
این حال تفاوتی ندارد اگر در ش��رکت ش��ما چنین قوانینی وجود نداش��ته باش��د. در راستای نشان دادن 
تعهد خود نس��بت به موقعیت شغلی به دست آمده، الزم است تا محدودیت هایی برای خود تعیین کنید. 
درواقع شما برای انجام دقیق کارهای خود، به حداکثر تمرکز ممکن نیاز خواهید داشت. در همین راستا 
و در ادامه به بررسی هفت قانون اصلی در زمینه استفاده از تلفن همراه در محل کار، خواهیم پرداخت. 

1-تلفن همراه را در مکانی دور از دسترس خود قرار دهید 
چک کردن ش��بکه های اجتماعی، نگاه کردن به لیس��ت پیام ها و تماس ها و تمایل به اس��تفاده از انواع 
اپلیکیش��ن ها از جمله مواردی محسوب می شود که ممکن است در طول زمان انجام یک فعالیت به ذهن 
شما خطور کند. برای کاهش این احتمال توصیه می شود تا تلفن همراه را در مکانی دور از دید و دسترس 
خود قرار داده و با این اقدام به حفظ تمرکز خود کمک کنید. با این حال این امر به معنای خاموش کردن 
گوش��ی تا پایان س��اعت کاری نبوده و این احتمال وجود دارد که تماس مهمی را داشته باشید. همچنین 
بهتر اس��ت تا در زمان اس��تراحت خود، اقدام به اس��تفاده از آن کنید تا خود را بیش از حد محدود تلقی 
نکنی��د. فراموش نکنید که امکان انجام یک برنامه کامال سرس��ختانه در این زمینه س��خت خواهد بود و 
احتمال پایبندی به آن را کاهش خواهد داد. به همین خاطر الزم است تا برنامه ای درست را داشته باشید.

۲-انواع هشدار ها و زنگ تماس تلفن خود را غیرفعال سازید
بدن ش��ک صدای تلفن همراه ش��ما حتی در دورترین نقطه اتاق کار نیز قابل ش��نیدن خواهد بود. به 
همین خاطر الزم است تا در گام بعدی اقدام به غیرفعال کردن تمامی صداهای احتمالی تلفن همراه خود 
کنید. در این رابطه الزم اس��ت تا یک لیس��ت از افرادی را که حتما باید به تماس آنها پاسخ دهید، ایجاد 
کرده و با اس��تفاده از یک ساعت هوش��مند، از تماس آنها باخبر شوید. اگرچه ممکن است تصور شود که 
این ابزار نیز تمرکز ش��ما را مختل خواهد کرد، با این حال این س��اعت ها از امکانات به مراتب کمتری در 
مقایسه با تلفن های همراه برخوردار بوده و نتایج آمارها نیز حاکی از آن است که افراد تمایلی به استفاده 

طوالنی مدت از آن را ندارند. به همین خاطر نمی توان آن را مشکلی تلقی کرد. 
۳-تماس های ضروری را جدی بگیرید

در صورتی که ش��ما از ش��رایط خاصی برخوردار هس��تید، الزم اس��ت تا هش��داری مخصوص را برای 
تماس هایی خاص در نظر گرفته و آن را جدی تلقی کنید. برای مثال ممکن است فرزند شما بیمار شده 
باش��د و ش��ما او را به آشنایی س��پرده باشید. تحت این شرایط عدم پاس��خگویی سریع شما ممکن است 

زمینه ساز مشکلی بزرگ شود. 
4-فراموش نکنید که ارسال صدا وقت کمتری را در مقایسه با نوشتن از شما اشغال خواهد کرد

افراد برای نوش��تن نیاز به دیدن صفحه نمایش و اس��تفاده از دس��تان خود خواهند داشت، با این حال 
ارس��ال صدا، این محدودیت ها را نداش��ته و افراد می توانند در هنگام انجام این اقدام، به کارهای دیگر نیز 
بپردازند. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا در صورتی که مجبور به ارس��ال پیامی هس��تید، این اقدام را 

از طریق ضبط صدای خود انجام دهید. بدون شک این امر به زمان کمتری نیز احتیاج خواهد داشت. 
5-از جواب دادن به تماس خود در مکان های عمومی خودداری کنید 

بنا به هر دلیلی این احتمال وجود دارد که ش��ما مجبور به پاس��خ دادن به یک تماس و یا برقراری آن 
باشید. با این حال این اقدام شما نباید منجر به از دست رفتن تمرکز سایر همکاران شود. به همین خاطر 
نیز ضروری است تا مکانی مناسب را برای این امر پیدا کنید. همچنین توجه داشته باشید که هیچ دلیلی 
وجود ندارد که همکار ش��ما از محتوای تماس ها باخبر ش��ود. به همین خاطر این اقدام به حفظ زندگی 

شخصی و اسرار کاری شما نیز کمک خواهد کرد. 
 6-اطالعات مهم شرکت را در تلفن همراه خود ذخیره نکنید 

می��زان امنیت تلفن های همراه چندان باال نبوده و نصب انواع برنامه ها بر روی آن می-تواند منجر به از 
دس��ت رفتن اطالعات مهم شرکت ش��ود. در این رابطه حتی عکس برداری نیز مشکالت خود را به همراه 
داشته و حتی توصیه می شود تا در جلسات شرکت این وسیله را با خود به همراه نداشته باشید. در نهایت 
نیز توصیه می ش��ود تا در زمینه امنیت ش��بکه آموزش های الزم را داش��ته باشید تا با دقت عمل باالتری 

رفتار کنید. 
7-در هنگام صحبت با دیگران از تلفن همراه خود استفاده نکنید 

تفاوتی نمی کند که شما مشغول صحبت و یا گوش دادن هستید. استفاده از تلفن همراه در این شرایط 
اقدام��ی کام��ال غیرحرف��ه ای و بی ادبانه خواهد بود. همچنی��ن این امر که کنفرانس ه��ای خود را از روی 
متن های ذخیره شده در تلفن همراه خود انجام دهید، عدم تسلط و اشراف شما را نسبت به موضوع مورد 
بحث نش��ان خواهد داد. به همین خاطر نیز نباید از اهمیت ارتباط چش��می با س��ایرین در افزایش تاثیر 
گفته های خود غافل ش��وید. نکته دیگری که الزم اس��ت تا در این بخش مورد توجه خود قرار دهید این 
اس��ت که عدم اس��تفاده بیش از حد از تلفن همراه باعث خواهد ش��د تا شما مجبور به ارتباطات مستقیم 
بیش تری باش��ید که در زمینه بهبود ارتباطات شما با کارمندان و ایجاد محیط کاری بهتر، کمک شایانی 

خواهد کرد. 
در آخر نیز توجه داش��ته باشید که نتایج تحقیقات حاکی از آن است که استفاده مداوم از تلفن همراه، 
بر روی س��المتی ش��ما تاثیر منفی را به همراه خواهد داشت. با توجه به این امر که شما برای ساعت های 
طوالنی در محل کار خود حضور خواهید داش��ت، به همین خاطر الزم اس��ت تا دور بودن از این وسیله را 

اقدامی برای حفظ سالمتی خود تلقی کنید. 
thebalancecareers :منبع
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از آنجا که جهان با س��رعت زیادی در حال حرکت اس��ت ما به 
عنوان کارآفرین تحت فشار زیادی هستیم. کارآفرینان از آنجا که 
نمی توانند این س��رعت را کاهش دهن��د، روزانه تالش می کنند از 
آن پیشی بگیرند. به نظر می رسد کارآفرینان و تأثیرگذارانی که ما 
آنها را تحس��ین می کنیم همه چیز را تحت کنترل دارند، بنابراین 
ما همواره سعی می کنیم بیشتر شبیه آنها شویم. در ادامه ما  پنج 
حرکت ذهنیتی که ش��ما را به اس��تاد احساس��ات  و قدرت خود 
تبدیل می کند معرفی خواهیم کرد. پنج روش  فکری که می توانید 

از آنها استفاده کنید:
1. زندگ��ی هرگ��ز به ان��دازه  »بدتری��ن س��ناریویی« که تصور 

می کنید بد نیست
»تجس��م منفی« یک تکنیک است که سامورایی ها آن را به کار 
می برند. س��امورایی ها برای غلبه بر ترس از شکست خود را مجبور 
به تصورکردن بدترین حالت ممکن می کنند. این بدبینی نیس��ت، 

بلکه بررسی یک واقعیت است.
با استفاده از این روش می دانید بدترین چیزی که قرار است رخ 
دهد چیس��ت. به این ترتیب، احتماالً می توانید بفهمید همه چیز 

واقعاً بد پیش نرفته است.
تغیی��ر ذهنی��ت: وقت��ی من با ی��ک تصمیم اس��ترس زا روبه رو 
می شوم، بدترین سناریوی ممکن را تصور می کنم، بنابراین متوجه 

خواهم شد:
الف( این امر بعید است اتفاق بیفتد

ب( حتی اگر اتفاق بیفتد من برای رویارویی با آن آماده هستم. 
  در مدیتیش��ن صبحگاهی، راه های مختلف کشته شدن خود را 
تصور کنید؛ مانند تکه تکه ش��دن توس��ط تیر کمان، تیر، شمشیر 
و نیزه، غرق ش��دن در موج جزر و مد، سوختن در آتش، مردن در 
اثر رعد و برق، مردن در یک زلزله، سقوط از بلندی یا مبتال شدن 
به یک بیماری شدید )Yamamoto Tsunetomo  سامورایی 

قرن 17(
 ۲. هیچ کس دقیقا نمی داند چه کار می کند و این اشکالی ندارد
خیل��ی وقت ها هنگامی ک��ه می خواهید تصمی��م بگیرید دچار 
ش��ک و تردید می شوید و احس��اس می کنید توانایی الزم را برای 

تصمیم گیری قطعی ندارید. حقیقت این است که حتی موفق ترین 
افراد جهان هم در زندگی دچار شک و تردید می شوند. 

تغیی��ر ذهنیت: طبیعی اس��ت هنگامی که ب��ا تصمیمات مهم 
مواجه می ش��وم احس��اس س��ردرگمی کن��م، بنابرای��ن به جای 
جلوگیری از بروز این احساس��ات س��عی می کنم آنها را به عنوان 

بخشی از زندگی یک کارآفرین بپذیرم. 
۳. طبیعی است هنگامی که نمی توانید احساسات تان را کنترل 

کنید تصمیمات غیرمنطقی بگیرید
طبیعی اس��ت هنگامی که ش��دیدا درگیر احساسات می شوید، 
تصمیم��ات غیرمنطق��ی بگیری��د، ام��ا بس��یاری از کارآفرین��ان 
ذهنیت ش��ان را از »احساسات خود را س��رکوب کن«  به »به آنها 
پاسخ بده« تغییر می دهند. سرکوب کردن احساسات معموال جواب 

نمی دهد پس بهتر است آن را کنار بگذارید.
عباراتی مانند »با آن کنار می آیم«، »این خیلی هم بد نیست«، 
»هر کس دیگری می تواند بهتر از من با این ش��رایط مقابله کند«، 
افکار منفی هس��تند که انرژی تان را هدر می دهند. بنابراین همراه 
با تکنیک حالت احساسی خود را همان طور که هست قبول کنید 

و تکنیک تنفس را امتحان کنید.
تغیی��ر ذهنیت: دفعه آینده که باید یک تصمیم س��خت بگیرم، 

پنج دقیقه این تکنیک تنفسی را امتحان می کنم:
چهار ثانیه دم انجام دهید

چهار ثانیه نفس خود را نگه دارید
چهار ثانیه بازدم انجام دهید

چهار ثانیه بمانید.
4. اگر مراقب خودتان نباش��ید نخواهید توانست به طور موثر به 

دیگران کمک کنید
بسیاری از شما از ابتدا کارآفرین شدید چون می خواهید جهان 
را برای بهترش��دن تغییر دهید، اما باید این نکته را بدانید که اگر 
مراقب خودتان نباش��ید، نمی توانید به طور موثر به دیگران کمک 
کنید. اگر ابتدا نیازهای اساس��ی خود را برآورده نکنید، نمی توانید 
از دوس��تان، خانواده و مش��تریان خود به نحوی که دوست دارید 

حمایت کنید بنابراین همیشه باید مراقب خودتان باشید.

تغییر ذهنیت: من سالمتی ام را فدای آسایش دیگران نمی کنم، 
بنابراین قبل از هر چیز تالش می کنم تغذیه خوب و سالمی داشته 
باش��م، خواب کافی داشته باش��م، به میزان کافی استراحت کنم، 
مدیتیشن کنم، ورزش کردن را در برنامه های روزانه ام بگنجانم، به 

احساساتم اهمیت بدهم و از زندگی لذت ببرم. 
  مدیتیش��ن حکمت به ارمغان می آورد؛ نبود مدیتیش��ن سبب 
ناآگاهی می ش��ود. بدانید چه چیزی شما را به جلو هدایت می کند 
و چه چیزی مانع ش��ما می ش��ود و مس��یری که منجر به حکمت 

می شود را انتخاب کنید. )بودا( 
5. گاهی اوقات، ش��ما باید از دیگران کم��ک بخواهید و این به 

معنای اینکه به اندازه کافی قوی نیستید، نیست
وقتی سامورایی ها جوان هستند، استادها به آنها کن دو )طریقت 
شمشیر(، بودیس��م ذن، کد اخالقی سامورایی و بوشیدو )طریقت 
جنگجو( را آموزش می دهند. بیشتر این شیوه ها به طور مستقیم با 
تمرینات درونی ذهن ارتباط دارند.  امروزه بس��یاری از کارآفرینان 
با درخواست کمک برای حل مشکالتی در ذهن شان دارند، مشکل 
دارند. باید این را بدانید که کمک گرفتن در مواقعی باعث می شود 

شما بهره وری تان را افزایش دهید. 
تغیی��ر ذهنیت: من قبول دارم با خالی ک��ردن ذهنم تصمیمات 
بهت��ری می توانم بگیرم و برای دس��تیابی به این احتماالً به کمک 
دیگران نیاز دارم: متخصص تغذیه، یک محرم اسرار، روانشناس یا 
مربی. کمک گرفتن از دیگران به معنای اینکه من ضعیف هس��تم 
نیس��ت؛ بلکه نش��ان می دهد من مایلم برای رسیدن به اهداف از 

هیچ تالشی دست نمی کشم.
سامورایی ها احساسات یا ترس های خود را انکار نمی کنند بلکه آنها 
را ب��رای یافتن بهترین راه می پذیرند، بنابرای��ن چه در حال انتخاب 
سرمایه گذاری بعدی کارآفرینی تان باشید، چه در حال تصمیم گیری 
اینکه چه کسی را استخدام یا اخراج کنید چه در حال بررسی اینکه 
چگون��ه به��ره وری صبح های خ��ود را افزایش دهید، ب��ر آنچه واقعاً 
می توانی��د کنترل کنی��د تمرکز کنید. تنها در ای��ن صورت خواهید 

توانست به شیوه یک سامورایی تصمیم گیری کنید. 
Addicted2successs/ucan :منبع

با تغییردادن 5 باور ذهنی مانند یک سامورایی تصمیم بگیرید
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