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گزارش رسانه های غربی درباره دورنمای بازار نفت در سال 2019

 پیش بینی رویترز
از صادرات نفت ایران

آمری��کا معافیت ه��ای نفت��ی ایران را تمدی��د نکرد و حاال بازار نفت وارد فاز جدیدی ش��ده اس��ت.  به گزارش 
بلومبرگ، با اینکه بازار نفت طی یک هفته دوبار با کاهش قیمت مواجه شده است، اما تحلیلگران می گویند سال 
2019، س��ال افزایش قیمت نفت خواهد بود. آنها دالیل این خوش بینی را اقدامات عربس��تان س��عودی همراه با 
روسیه و دیگر تولیدکنندگان عمده برای افزایش فشار در گسترش کاهش عرضه و تحریم های آمریکا علیه ایران و 
ونزوئال اعالم کرده اند.  اگرچه شاخص Relative Strength Index که حرکت قیمت را اندازه گیری می کند...
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بانـک مرکزی برای امنیت معامالت در بازار متشـکل ارزی، 
متولی حسـاب خریدار و فروشـنده می شود و با این کار راه 

َدبه کردن صراف ها بسـته می شود. در همین حال، 
فرآیند ثبت شرکت بازار متشکل ارزی و تأمین...

 برنامه بانک مرکزی
برای امنیت معامالت در بازار متشکل ارزی

صراف ها: عضو می شویم

یادداشت
شاه کلید شکست تحریم ها، 
کاهش نقش نفت در اقتصاد

ام��روزه ات��کا به نف��ت برای 
نه تنه��ا کافی  ای��ران  اقتص��اد 
نیست، بلکه پیدا کردن خریدار 
نفت ای��ران در ب��ازار تبادالت 
نفت��ی به امری مش��کل تبدیل 
ش��ده اس��ت. در این میان، در 
محاف��ل سیاس��ی و اقتصادی، 
متع��ددی  جایگزین ه��ای 
برای نف��ت مطرح می ش��ود و 
اقتص��اد  مختل��ف  حوزه ه��ای 
م��ورد واکاوی ق��رار می گیرد، 
ام��ا مس��ئله مه��م این اس��ت 
که می��زان ظرفیت کش��ور در 
دس��تیابی ب��ه ای��ن اه��داف و 
باید  برنامه ریزی ها  محقق شدن 
مالک کار قرار گیرد. واردکردن 
کش��ور به هر مسیری به صالح 
اقتصاد کش��ور نیست و باید در 
فضای کنونی بس��یار سنجیده 
اق��دام کرد ت��ا ثم��رات توزیع 
رفاه نصیب م��ردم با هر میزان 

درآمدی شود.
مفقوده  حلق��ه  گردش��گری 
بخش خدم��ات در اقتصاد ملی 
اس��ت، توجه و تمرک��ز به امر 
گردشگری امری اجتناب ناپذیر 
است. در طول دوران تحریم ها 
فش��ارهای زی��ادی به س��مت 
اقتصاد ایران هدایت  شده است 

ک��ه اگ��ر برنامه ریزی 
3مناسبی در جهت...
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رئیس جمهور معلمان را مربیان جامعه دانست و با تاکید بر اینکه معلم از مرزهای 
فرهنگ و اخالق کشور حراست می کند، گفت ارزش کار معلم با معیار مادی قابل 
مقایسه نیست و شهیدان مطهری، بهشتی، رجایی و باهنر نمونه های کم نظیر معلمی 
هستند. به گزارش خبرآنالین، حسن روحانی روز شنبه در مراسم بزرگذاشت مقام 
معلم و نکوداش��ت یکصد سال تربیت معلم در ایران با اشاره به اینکه رفتار معلم با 
دانش آموزان، مهمترین رکن تربیتی است، گفت: کالس درس باید کالس رحمت و 
گذشت باشد و اگر معلم روح دانش آموز را به سوی خدا متحول کند، کالس او حکم 
شب قدر دارد. رئیس جمهور در این مراسم باعنوان »تدبیر و امید در گام دوم انقالب 
با مدرسه سازی«، گفت: خوشحالم که هفته معلم در آستانه ماه رحمت، مغفرت و 
برکت الهی قرار گرفته است. یکی از دالیل ماه رمضان عالوه بر فضیلت های ذاتی آن 
نزول قرآن در این ماه است، قرآن کتاب هدایت انسان ها در مسیر سعادت و بشریت 
است. شب قدر از دالیل ماه رمضان است و همه ویژگی های خاص و بزرگی که در 
این ماه قرار دارد به نسبتی در کالس درس، مدرسه و تربیت هم مشاهده می شود.

مهمترین بندهای سخنان روحانی به شرح زیر است:
*برخ��ی از معلمان و دبیران در م��دارس محبوب دانش آموزان هس��تند و این 
محبوبیت ها با هم متفاوت اس��ت، آن معلمی که در مدرس��ه محبوب دانش آموزان 
اس��ت، می تواند یک مربی خوب بوده و اخالق، س��خن، نحوه تعامل و برخوردش با 
دانش آموز، تربیت کننده باشد. اگر معلمی با رفتار، اخالق و تعلیم خود بتواند یک نفر 
را هدایت کند، کالس درس برای معلم شب قدر است و اگر در آن کالس درس روح 
دانش آموز به سمت خدا متحول شود، آن کالس ارزش شب قدر را دارد و همانطور 
که در ش��ب قدر مالئکه نازل شده و عبادت در آن به اندازه هزار شب است، کالس 

درس هم می تواند اینچنین باشد.
* معلمان مانند سربازانی که از مرزهای میهن، فرهنگ و اخالق کشور حفاظت 
و حراس��ت می کنند و  جایگاه معلمان بس��یار ارزشمند و واالس��ت و اجر کار آنها 
با هیچ مالک و مقیاس مادی، قابل س��نجش و جبران نیس��ت. عالمه مطهری از 
ش��خصیت های کم نظیر و اس��تثناهای تاریخ روحانیت و دانش��گاه و انسانی بسیار 
مجرب، متخصص و دلسوز بود که مدام به دنبال رفع شبهات و جلوگیری از انحراف 

ذهن جوانان بود و در این مسیر تالش می کرد.
* بهترین الگو برای همه معلمان و اساتید سراسر کشور، اخالق، شیوه، کار، تالش 
و فداکاری شهید مطهری است، که امروز با وجود گذشت سال ها، همچنان کتاب های 
او روشنگر بوده و حل مشکل می کند. شاید جایگزین کردن این انسان ها بسیار سخت 

بود و دشمنان بهترین عزیزان ما را در سال های اول انقالب از ملت ایران گرفتند.
* در دولت دوازدهم باالترین زلزله تاریخ ایران و بزرگترین سیل تاریخ کشور به 
وقوع پیوس��ت، زلزله کرمانشاه و سیل اخیر در مناطق مختلف کشور، در 100سال 
گذشته بی سابقه بوده است به طوری که در این سیل، 28 استان کشور، درگیر سیل 
ش��دند به گونه ای که نمی دانستیم باید با کدام استاندار تماس گرفته و درخصوص 
مشکالت با او صحبت کنیم و روزهایی بود که از ظهر تا نیمه شب به طور مداوم با 

استانداران تماس گرفته و صحبت می کردم.
* حوادث داخل کشور به ما آموخت معلمان و مدارس، وظیفه بزرگی در حوادث 
طبیعی غیرمترقبه دارند، معلم باید در س��یل و زلزله در کنار دانش آموزان و مردم 
باش��د به گونه ای که در حادثه غیرمترقبه که مردم در محل های اس��کان موقت و 
چادر هستند، باید یک چادر به آموزش و پرورش اختصاص داشته و با تقسیم کار، 
کالس درس تش��کیل شود. هرچند ممکن اس��ت آن کالسی که در چادر تشکیل 
می شود، کیفیت کالس درس مدرسه را نداشته باشد، اما هنگامی که معلم در کنار 
دانش آموزان است، آنها احساس آرامش می کنند و از این منظر حضور معلم، دبیر و 

اساتید در کنار مردم بسیار حائز اهمیت است.
* بای��د به دانش آموزان مه��ارت الزم برای مواجهه با اینگونه حوادث را بیاموزیم 
ت��ا بدانند چه کاری باید انجام دهند،  دارا بودن مهارت در موقع حادثه و آش��نایی 

نوجوان��ان و جوانان با حوادث غیرمترقبه کش��ور، می توان��د درد و غم را در اینگونه 
مواقع کم کند.

* حتماً اینگونه نیس��ت که هر کس دوران مدرس��ه خود را تمام کرده و دیپلم 
می گیرد، باید کنکور داده و به دانش��گاه برود؛ در هیچ کجای دنیا اینگونه نیس��ت. 
حتماً اینطور نیست که هر کس از دانشگاه فارغ التحصیل می شود، باید کارمند یک 
دستگاه و یا اداره شود و یا به دنبال آن باشد که در مقاطع باالتر باید تحصیل کند؛ 
امروز در دانش��گاه های بزرگ اروپا افرادی که در مقطع دکترا تحصیل می کنند به 

تعداد انگشتان دست هستند.
* باید در هر مقطعی به نیازمندی جامعه نگاه کنیم و براساس آن در بخش های 
مختلف مهارت های گوناگون را آموزش دهیم، باید به نسل جوان خود ضمن اینکه 
مهارت می آموزیم، یاد بدهیم که تنها راه زندگی و اشتغال، استخدام دولتی نیست 
و بسیاری از کارها و تالش های دیگر وجود دارد که می توانند براساس عالئق خود، 

آنها را با مهارت انجام دهند.
* البت��ه باید همه را در ابتدا به تحصیل و درس خواندن تش��ویق کنیم، باید در 
آموزش مهارت به دانش آموزان اهتمام داش��ته باش��یم و همه دستگاه های مسئول 
مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، پا به میدان بگذارند. باید در 
پایان دوره دبیرستان به گونه ای تالش کرده باشیم که افرادی به جامعه وارد شوند 

که هم مدرک داشته و هم دارای مهارت باشند.
* آموزش مهارت های ش��غلی و کاری براس��اس عالئق و ذوق دانش آموزان یک 
ضرورت است، مدارس باید براساس مهارت آموزی متحول شوند. آموزش و پرورش 
برای نسل ما به این گونه بود که کتاب را از ابتدا شروع کنیم، تا آخر فصل تدریس 
ش��ود و س��پس از دانش آموزان در پایان سال تحصیلی امتحان به عمل آید که این 
سیستم بسیار قدیمی بوده و در دنیا اینگونه عمل نمی شود و متأسفانه در دانشگاه ها 

نیز همین سیستم ادامه دارد.
* همه دانش آموزان باید صاحب نظر باش��ند و نقد کنند، مس��یر آموزش نیاز به 
اصالح در آموزش و پرورش و دانش��گاه ها دارد و مدل های آموزشی در جهان شرق 
و غ��رب به اینگونه اس��ت که دانش آموزان باید وارد بحث ش��وند، نقد کنند، مقاله 
بنویسند، کنفرانس دهند و ضمن تبیین و تحلیل مسائل، کتاب های متعدد را نیز 
مطالعه کنند. اگر سیستم نمره دهی بر مبنای برگه امتحانی باشد، مشکالت فراوانی 
به وجود می آید و آموزش و پرورش باید در این زمینه ورود کند و از شما تقاضا دارم 
که در این زمینه تالش بیشتری به عمل آورید، بسیار مهم است که وقتی فردی از 
دبیرس��تان فارغ التحصیل می شود با چه ظرفیت و بهره ای وارد جامعه می شود و تا 

چه اندازه مهارت دارد.
* وقتی دانش آموز در مدارس و دبیرس��تان ها زبان خارجی یاد می گیرد آیا قادر 
است به اندازه دو دقیقه و دو جمله به این زبان ها صحبت کند و باید پرسید که این 
چه سبک تعلیم و تربیت است که از ابتدا با گرامر یا خواندن متون شروع می کنند.

* آیا مادر برای آموزش زبان به فرزند با گرامر شروع می کند، زبان از لسان و حرف 
زدن شروع می شود و فرد ابتدا باید خوب یاد بگیرد سخن بگوید و سپس گرامر را 
به سادگی یاد خواهد گرفت. نحوه آموزش در کشور باید متحول شود و ضرورت این 
مهم آن است که توسط مدیران و معلمان ماهر صورت پذیرد، ما به تحولی نوین با 

توجه به سال رونق تولید و مهارت نیاز داریم.
* در جامعه ایران و س��ایر کش��ورها تحوالت فراوانی صورت می پذیرد و فرزندان 
جامعه ما باید روحیه و شناخت الزم را راجع به تحوالت روز جامعه و جهان داشته 
باش��ند و این از وظایف معلمان عزیز کش��ور اس��ت. دانش آم��وزان باید با موضوع 
تحریم ه��ای خارجی به خوبی آگاه باش��ند و االن جمعی��ت 900 هزار نفری با 14 
میلیون امانت در اختیار شماس��ت و اگر دانش آموزان موضوعی را به خوبی بفهمند 

می توانند بر خانواده های خود نیز تأثیرگذار باشند.

روحانی در مراسم نکوداشت یکصد سال تربیت معلم در ایران:
در جنگ امید، پیروز میدان خواهیم بود

علی اکبر محمودی
کارشناس اقتصادی



تازه ترین گزارش »وضعیت احساس��ات« که هرس��اله از سوی موسسه 
گالوپ منتش��ر می ش��ود، نش��ان می دهد که مردم جهان در سال 2018  
غمگین تر، عصبانی تر و هراس��ان تر از هر زمان دیگری ش��ده اند و این سه 
احساس در سالی که گذشت، باالترین رکورد را به ثبت رساند. البته نکته 
مثبت این گزارش نش��ان دهنده آن است که استرس مردم نیز تا اندازه ای 
کاهش یافته و این به آن معناس��ت که در مجموع، جهان در سال 2018 

دقیقا به همان اندازه سال 201۷ درگیر فالکت بوده است.
با این حال، متاس��فانه جهان در س��ال 201۷ باالترین رکورد ش��اخص 
فالکت را به ثبت رس��اند و بر این اساس، در 12 ماه اخیر که جهان تحت 
س��لطه جنگ، بحران های سیاسی و ش��رایط اضطراری بشردوستانه قرار 
داش��ت، کش��ور چاد  در جایگاه منفی ترین کش��ور جهان ایستاد و پس از 
آن کش��ورهای نیجر، س��یرالئون و عراق به ترتی��ب در جایگاه های بعدی 
قرار گرفتند. در س��وی دیگر این فهرس��ت نیز کشورهای آمریکای التین، 

جایگاه های مثبت را به خود اختصاص دادند.
موسس��ه گالوپ با انجام 1۵1 هزار نظرس��نجی از افراد بالغ 140 کشور 
جهان در س��ال 2018 این تحقیق را ش��کل داد. این موسسه احساسات 
مردم جهان را از س��ال 200۶ تاکنون هر س��ال رصد کرده است. براساس 
این بررس��ی، در سال 2018 از هر 10 نفر 4 نفر اعالم کرده اند که در روز 
پیش از نظرس��نجی، ناراحتی زیادی را از سر گذرانده اند، یک سوم از آنان 
اعالم کردند تحت استرس بوده اند و نزدیک به ۳ نفر از هر 10 نفر گفتند 
که درد فیزیکی زیادی را تحمل کرده اند. همچنین یک چهارم از افراد غم 

را تجربه کرده و 22درصد نیز عصبانی بوده اند.
درباره موسسه گالوپ

جورج هاوس گالوپ یکی از متخصصان اس��تفاده از روش های آماری در 
مطالعه افکار و عقاید عمومی، در 2۷ دس��امبر 19۳۵ موسس��ه استخراج 
عموم��ی را بنیاد نهاد که به نام خود وی گالوپ خوانده می ش��ود. مخارج 
این موسسه از حق اشتراک موسسات تبلیغاتی و تولیدی در ایاالت متحده 
آمریکا تامین می شود. بس��یاری از کشورهای جهان در مواردی گوناگون، 
برای اطالع از افکار عمومی به این موسس��ه مراجعه می کنند. با این حال، 
گال��وپ به عنوان بزرگ ترین و معتبرترین مرکز آمارگیری جهان در رابطه 
ب��ا افکار عمومی، غالب��ا در خدمت اهداف و منافع قدرت های سیاس��ی و 

اقتصادی جهان نیز قرار گرفته است.
در آخرین گزارش موسسه گالوپ که نتیجه کار مطالعاتی و نظرسنجی 
در سال 2018 میالدی است، مشخص شده که مردم جهان برای دومین 
س��ال پیاپی غمگین تر، خشمگین تر و ترسناک تر از هر زمانی شده اند. در 

این تحقیق پرسش هایی با هدف درک عواطف و نگاه مردم به زندگی طرح 
شده و معیارهای سنتی تحقیقات از جمله تولید ناخالص داخلی کشورها، 
مدنظر قرار نگرفته اس��ت. به گزارش یورونیوز پرسش های طرح شده در 
این نظرس��نجی شامل این پرس��ش ها بوده که آیا دیروز احساس خوبی 
داشتید؟ آیا دیروز با احترام با شما رفتار شده است؟ آیا دیروز خندیده اید 
یا دست کم لبخند زده اید؟ آیا دیروز چیز جالبی آموخته اید یا کار جالبی 
انجام داده اید؟ آیا ش��ما بیشترین س��اعات روز را با غم و اندوه، استرس، 
دردهای فیزیکی، نگرانی و خشم سپری می کنید؟ همانطور که اشاره شد، 
نتایج این تحقیق نش��ان داده اس��ت که در سال گذشته میالدی به طور 
متوس��ط از هر10 نفر 4 نفر اعالم کرده اند که زندگی روزمره شان توأم با 
نگرانی های زیادی اس��ت و از هر10 نف��ر ۳ نفر نیز گفته اند همواره دچار 
استرس هستند و دردهای فیزیکی بسیاری را تحمل می کنند. یک چهارم 
مصاحبه شوندگان هم دچار غم و اندوه بودند و 22درصد از آنها نیز همواره 

خشمگین هستند.
براساس نتایج این تحقیق، ایران نیز در کنار 10 کشوری قرار گرفته است 
که مردم ش��ان بدترین وضعیت را در سال گذشته میالدی تجربه کرده اند؛ 
کش��ور هایی چون چاد، نیجر، س��یرالئون، عراق، لیبریا، گینه، فلسطین و 
کنگو. اما فارغ از اینکه نتایج این نظرسنجی تا چه حد در مورد مردم ایران 
نزدیک به واقعیت اس��ت، س��وال مهم این است که روحیه مغموم مردم تا 
چه حد تحت تاثیر شاخص های اقتصادی است و تا چه حد می تواند بر این 

شاخص ها اثرگذار باشد؟
ویژگی های رفاه شادی آفرین

در همین زمینه، علی اصغر س��عیدی، جامعه شناس و عضو هیات علمی 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران معتقد است: عالمان علوم اجتماعی 
دو نوع رفاه برای افراد در نظر می گیرند که شامل رفاه ذهنی و رفاه عینی 
است. به باور آنها، احساساتی چون شادکامی و سعادت از جنس رفاه ذهنی 
و دسترسی به مایحتاج زندگی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اشتغال 
در قالب رفاه عینی می گنجند. پس از جنگ جهانی دوم که دولت های رفاه 
ظهور کردند، در نخس��تین گام ت��الش کردند رفاه عینی را فراهم کنند و 
سپس به این نتیجه رسیدند که صرفاً رفاه عینی کافی نیست و باید ببینند 

که مردم در جوامع از زندگی خود نیز رضایت دارند؟
این جامعه ش��ناس ادامه داد: ب��رای مثال، ممکن اس��ت بنگاهی، انواع 
تس��هیالت را در اختیار کارکنان خود قرار دهد اما مهم این است که فرد 
احساس شادی کند. این شادکامی در فعالیت او بسیار اثرگذار خواهد بود. 
به بیان س��اده تر، سطح دستمزد ها نش��ان دهنده رفاه عینی برای کارکنان 
است اما این شاخصی نیست که کارایی را در محل کار باال ببرد. بلکه این 
فرد باید احس��اس وفاداری به محیط کار خود داشته باشد تا بتواند کارش 
را با لذت بیشتری انجام دهد و پیامد شادکامی و احساس سعادت، کارایی 

باالتر است.
 او با بیان اینکه نخستین نتیجه شادکامی، ارتقای سرمایه اجتماعی فرد 
با نش��انه هایی چون حس اعتماد و تقویت روابط اجتماعی است. بنابراین، 
احس��اس شادکامی در وهله نخست روی سرمایه اجتماعی اثر می گذارد و 
در عین حال، انواع امنیت را تحت تاثیر قرار می دهد. در مقابل، وقتی افراد 
احس��اس شادکامی نمی کنند، این ناش��ی از آن است که احساس امنیت 

ندارند و از وضعیت شان نگران هستند.
س��عیدی گفت: احساس ش��ادکامی یا غم روی مصرف افراد نیز اثرگذار 
است و ممکن است افراد با مصرف کردن احساس شادی دریافت کنند؛ به 
ویژه اکنون که کشور ما با تحریم و مشکالت اقتصادی مواجه است. به طور 
کلی ارتباط میان احس��اس ش��ادکامی و مصرف یک ارتباط متقابل است. 
چنانکه قدرت خرید پایین، روی احساس سعادت انسان ها اثر می گذارد؛ به 

این دلیل که رفاه ذهنی با رفاه عینی نیز در ارتباط است.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی تهران در پاسخ به این پرسش 
که آیا کاهش یا افزایش رش��د اقتصادی می تواند روی احساس شادکامی 
افراد اثرگذار باشد، توضیح داد: به هر حال وضعیت این شاخص تا حدودی 
روی احس��اس افراد اثرگذار است، اما نمی توان گفت که هر جامعه ای که 
وضعی��ت اقتصادی بهتری دارد جامعه س��عادتمندتری اس��ت؛ چه آنکه، 
تحقیقاتی که در غرب انجام گرفته نشان می دهد که پس از جنگ جهانی 
دوم ک��ه دولت ها به دنبال ارتقای رفاه عینی بوده اند، لزوماً در ارتقای رفاه 
ذهنی موفق نبوده اند و گاهاً نتیجه معکوس بوده است. برخی اندیشمندان 
عل��وم اجتماعی، دلی��ل این رفتار معکوس جوامع را در گس��ترش جامعه 
اطالعاتی می بینند؛ به بیان بهتر، انتشار تصویر و اخبار نابرابری های موجود 
در جهان، نظیر قحطی و گرسنگی یا آسیب های ناشی از سیل یا زلزله در 
یک نقطه از جهان سبب می شود که مردم مرفه در سایر کشور ها نیز کمتر 

احساس سعادت کنند.
به گفته س��عیدی، ایران نیز ش��رایط خاص خود را دارد؛ سال ها درگیر 
جن��گ و تحریم بوده و اکنون نیز با افزایش حوادث طبیعی مواجه ش��ده 
اس��ت. این وقایع تاثیر خود را روی افکار و احس��اس مردم گذاشته است. 
از طرفی به نظر می رس��د سیاست های اجتماعی ایران هنوز بسته است و 
اعطای آزادی های اجتماعی بیش��تر به گروه ها به ویژه جوانان تا اندازه ای 

می تواند احساس شادکامی در کشور را ارتقا ببخشد.
این اس��تاد دانش��گاه در پایان گفت: در بررس��ی عوامل موثر بر غم در 
میان مردم کش��ور کمتر باید به دنبال مس��ائل اقتص��ادی بود و تغییر در 
سیاست های اجتماعی نیز می تواند به بهبود شادکامی در میان مردم کمک 
کند. حال آنکه ارتقای احس��اس شادکامی می تواند به بهبود شاخص های 
اقتصادی کشور نیز بینجامد. البته این سیاست می تواند در سطح بنگاه نیز 

به نتایج مشابهی منتهی شود.

احساس شادکامی چگونه به ارتقای شاخص های اقتصادی کمک می کند؟

رضایت عمومی از مسیر اقتصاد

یک کارش��ناس اقتص��ادی گفت در پژوهش��ی که در 1۷ کش��ور 
توس��عه یافته، 9 کشور در حال توس��عه، 11 کشور در حال گذار، 1۷ 
کش��ور آمریکای التین و همچنین کش��ور چین انجام ش��ده، نشان 
می ده��د که ارتب��اط بین ثروت و اقتصاد رش��دیافته با میزان ادراک 
خوش��بختی مثبت است، ولی هرچه زمان بیشتر سپری می شود این 

ارتباط منفی و تا حدودی مبهم می شود.
س��ید محس��ن طباطبایی مزدآبادی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه ارتباط بین اقتصاد رش��د یافته و ثروت با ادراک خوشبختی 
یک ارتباط قوی اس��ت، گفت: این ارتباط مخصوصاً در جوامع کمتر 
توس��عه یافته قوی تر و پررنگ تر به نظر می رس��د، اما وقتی به صورت 
طول��ی مورد مطالع��ه قرار می گیرد ای��ن ارتباط کم��ی پیچیده تر و 

کمرنگ تر می شود.
او در ای��ن خصوص گفت: به عن��وان مثال طی چهار دهه اخیر اگر 
تولید ناخالص داخلی به عنوان یک ش��اخص توسعه و ثروت در نظر 
گرفته شود رشد قابل قبولی داشته است، اما متاسفانه طی این مدت 
احساس رضایت از زندگی و احساس خوشبختی رشد چندانی نداشته 
است؛ هرچند که در برخی مطالعات ممکن است رابطه معناداری بین 

این دو متغیر مشاهده شده باشد.
ای��ن مدرس دانش��گاه ادامه داد: ط��ی بررس��ی های طولی که در 
مورد ارتباط تولید ناخالص داخلی با احس��اس خوشبختی مردم طی 
سال های 19۶4 تا 19۵۶ میالدی و سپس تا 19۶۷  انجام شد میزان 
تولید ناخالص داخلی با احس��اس ش��ادکامی مردم در ارتباط بود اما 

پس از س��ال 19۷0 این ارتباط کمرنگ ش��د و ت��ا حدودی می توان 
گفت ارتباط معناداری وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش در 
کشورهایی با اقتصادهای مختلف نشان می دهد که ارتباط بین ثروت 
و تولید ناخالص داخلی با خوش��بختی و احس��اس رضایت از زندگی 
ی��ک الزام نیس��ت و هیچ ش��واهد قاطعی وجود ندارد که نرخ رش��د 
اقتصادی باالتر با احس��اس خوشبختی باالتر همراه باشد، یادآور شد: 
دو برابر شدن نرخ رشد اقتصادی به معنای دو برابر شدن خوشبختی 
و احس��اس رفاه ذهنی و رضای��ت از زندگی نیس��ت، هرچند که در 
کوتاه مدت  و در دوران گذار ممکن اس��ت ارتباطی بین این دو وجود 
داش��ته باش��د و پژوهش هایی هم این مس��ئله را تایید کنند، اما این 

ارتباط در بلندمدت حتی می تواند نزولی باشد.
او به تجربه کشور چین در این رابطه اشاره کرد و گفت: این کشور 
طی دو دهه اخیر دارای یک رش��د اقتصادی بسیار مثبت و صعودی 
بوده اس��ت و تولید ناخالص داخلی آن در مقیاس جهانی موفق و در 
صنعت خودروس��ازی به یک کشور پیشرو تبدیل شده، اما رضایت از 
زندگی و احساس خوش��بختی ادراک شده توسط مردمان این کشور 

رشد زیادی نداشته است.
طباطبایی ادامه داد: آکادمی علوم اجتماعی آمریکا در سال 2011  
طی تجزیه و تحلیل ش��ش نظرس��نجی به این نتیجه رسید که رشد 
اقتصادی نمی تواند ضامن احس��اس خوش��بختی باش��د، زیرا انتظار 
می رف��ت حال که طی دو دهه اخیر درآمد س��االنه واقعی چهار برابر 

افزایش یافته اس��ت، به همان نس��بت یا حتی کمی کمتر، احساس 
خوشبختی ادراک شده نیز رشد داشته باشد، اما طی نظرسنجی های 
ب��ه عمل آمده هی��چ افزایش قابل توجهی که انتظ��ار می رفت اتفاق 

نیفتاد.
او با بیان اینکه مطالعات علمی اندکی راجع به ارتباط بین وضعیت 
اقتص��ادی بد، بیکاری و رکود با احس��اس ناامیدی و عدم احس��اس 
خوش��بختی انجام شده اس��ت و داده های اندکی در این زمینه وجود 
دارد، گفت: احس��اس خوش��بختی و رفاه ذهنی، س��ازه های پیچیده 
هس��تند که نمی توان آنها را با یک متغیر سنجید و تبیین کرد بلکه 
همانند سایر ویژگی های انس��انی دارای ابعاد گسترده ای هستند که 

الزم است به صورت کلی مورد بررسی قرار گیرند.
نایب رئیس انجمن علمی اقتصاد ش��هری ایران تاکید کرد: اقتصاد، 
ثروت و پول شاید بتوانند انسان را از رنج نجات دهند و به عنوان یک 
مفروضه بس��یار مهم، حیاتی، تاثیرگذار و کلیدی در احساس رضایت 
انس��ان ها عمل کنند اما هیچ داده و پش��توانه علمی وجود ندارد که 

نشان دهد این عوامل می توانند باعث خوشبختی انسان شوند.
وی در پایان گفت: آنچه مش��خص به نظر می رس��د این اس��ت که 
براس��اس مطالب ذکرش��ده می توان نتیجه گیری کرد که باید تالش 
شود اقتصاد در مسیری قرار گیرد که بتواند با ایجاد یک رفاه عمومی 
باعث آرامش محیط زندگی فرد ش��ود و ای��ن امنیت، آرامش و رفاه 
عمومی منتقل ش��ده به فرد، بتواند احس��اس رفاه ذهنی و احس��اس 

خوشبختی را ایجاد کند.

خوشبختی ارتباط مستقیم با پول دارد، اما نه در بلندمدت

آیا رشد GDP موجب خوشبختی جامعه می شود؟

نگاه

میزان وابستگی رفاه ذهنی مردم به متغیرهای اقتصادی
شاخص های اقتصاد شادکامی در ایران

رف��اه و رابط��ه آن ب��ا متغیرهای اقتص��ادی، یک��ی از حوزه های 
مش��ترک محققان و سیاس��تگذاران اقتصادی بوده است. اینکه چه 
نوع رش��د اقتص��ادی می تواند منجر به رفاه ش��ود و آی��ا ضرورتاً با 
افزایش رش��د، می��زان رفاه نیز در جوامع مختل��ف افزایش می یابد 
همواره یکی از پرس��ش های مهم بوده است. به اعتقاد اقتصاددانان، 
سیاس��تگذاران در ایران نیز همیشه با این چالش روبه رو بوده اند که 
ابتدا کیک اقتصاد کش��ور را بزرگ کنیم و بعد در مورد تقسیم آن 
صحبت بکنیم یا ابتدا درباره س��هم افراد صحبت کنیم و بعد کیک 
را بزرگ کنیم. با این حال به نظر می رس��د که هنوز یک چارچوب 

نظری برای این چالش پیدا نشده است.
به گزارش تجارت فردا، یک پژوهش با عنوان »بررس��ی وابستگی 
رف��اه ذهن��ی مردم جوام��ع در حال توس��عه ب��ه متغیرهای کالن 
اقتصادی« که توس��ط فرهاد نیلی تهیه شده است، در حوزه اقتصاد 
ش��ادکامی و با اس��تفاده از داده های رفاه ذهنی 44 کشور در حال 
توس��عه، تاثیر منفی افزایش متغیره��ای نرخ بیکاری و نرخ تورم بر 

رفاه ذهنی مردم این کشورها را بررسی کرده است. 
این پژوهش در بخش نخست با تعریف اقتصاد شادکامی، جایگاه 
آن را در علم اقتصاد بررسی می کند. اقتصاددانان فعال در این حوزه 
با مفهومی به نام رفاه ذهنی س��روکار دارند. روشی که اقتصاددانان 
فعال در این حوزه به کار می برند، از روانشناس��ی وارد اقتصاد شده 
اس��ت. هر س��ال صدها هزار نفر در نقاط مختلف جهان به سواالتی 
نظیر »چه میزان از زندگی خود راضی هس��تید؟« یا »به طور کلی، 
این روزها چه میزان خوش��حال هس��تید؟« پاسخ می دهند و پاسخ 
آن در اختی��ار پژوهش��گران قرار می گیرد. کارب��رد این رویکرد در 
علم اقتصاد مدرن س��ابقه طوالنی ندارد و ریچارد اس��ترلین اولین 
اقتصاددانی است که در سال 19۷4 از آن استفاده کرد، اما در حال 
حاضر، کاربرد این رویکرد در میان اقتصاددانان پذیرفته شده است.
ای��ن پژوه��ش در بخ��ش بع��دی اهمی��ت اندازه گی��ری رفاه 
اجتماعی فردی را از جهات مختلف بررس��ی کرده اس��ت. از بعد 
سیاستگذاری، اغلب سیاستگذاران به اجرای سیاست هایی تمایل 
دارند که به بهبود رفاه افراد جوامع منجر می شود. داشتن تعریف 
دقی��ق از رفاه و معیاری که بتواند به درس��تی آن را اندازه گیری 
کند، الزمه کامیابی در تدوین و اجرای سیاس��ت هایی اس��ت که 
بتواند سیاستگذار را در دستیابی به هدف خود کمک کند. مطابق 
ای��ن پژوهش ب��رای اندازه گیری رفاه دو رویک��رد متفاوت به کار 
گرفته ش��ده است. آنچه در بین اهالی علم اقتصاد سابقه بیشتری 

دارد، اندازه گیری رفاه در قالب شاخص های عینی است.
مهم ترین این ش��اخص ها درآمد سرانه اس��ت، اما اقتصاددانان 
و سیاس��تمداران از این رویکرد بس��یار انتقاد کرده اند. همچنین 
تالش های فراوانی هم برای جایگزینی آن با شاخص های کامل تر 
صورت گرفته اس��ت، ام��ا رویکرد جایگزین ب��رای اندازه گیری و 
ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی رویکرد رفاه ذهنی است. این روش 
اندازه گیری رفاه را در قالب ش��اخص های ش��ادکامی و رضایت از 
زندگ��ی ارزیابی می کند. در این روش پرس��ش هایی نظیر »با در 
نظر گرفتن همه شرایط، در حال حاضر تا چه حد از زندگی خود 
راضی هستید؟ تا چه حد خوشحال هستید؟« رفاه فرد را ارزیابی 
می کنند. معموالً به پاسخ سوال نخست شاخص رضایت از زندگی 

و به پاسخ سوال دوم شاخص شادکامی اطالق می شود.
 Economics of( ب��ه عب��ارت بهت��ر، اقتص��اد ش��ادکامی
happiness( ح��وزه نس��بتا جدی��دی در اقتصاد اس��ت که در 
سال های اخیر جایگاه مهمی در معادالت سیاست گذاری بسیاری 
از کش��ورها پیدا کرده و اقتصاددان��ان در این حوزه با مفهومی به 

نام »رفاه  ذهنی« سر و کار دارند. 
طبق بررسی این پژوهش، بخش بزرگی از مطالعات اقتصاددانان 
در زمین��ه رفاه ذهنی درباره چگونگی رابطه رفاه ذهنی با رش��د 
اقتصادی بوده اس��ت. سوال اصلی این است که آیا افزایش درآمد 
باعث افزایش ش��اخص های رفاه ذهنی ش��ده اس��ت یا خیر؟ این 
س��وال از دو منظر بررسی شده است. نخست سری زمانی و دوم 
داده های مقطعی. در س��طح یک کش��ور، مطالعات انجام یافته از 
بیش��تر بودن رفاه ذهنی افراد با درآمد باال در مقایس��ه با افراد با 
درآم��د پایین حکایت دارد اما، در طول زمان افزایش درآمد همه 
افراد لزوماً به افزایش ش��ادکامی آنها منجر نشده است، مساله ای 
که به معمای ش��ادکامی یا معمای اس��ترلین شهرت یافته است. 
یکی از معروف ترین توضیحات درباره معمای اس��ترلین این است 
که شادکامی افراد به جایگاه نسبی درآمد افراد در جامعه بستگی 
دارد. به عبارت دیگر، ش��ادکامی، عالوه بر سطح مصرف حاصل از 
درآمد، به جایگاه نس��بی فرد نسبت به سایر افراد جامعه وابسته 

است.
در پژوهش منتشر شده، با استفاده از داده های خرد بیش از 9۵ 
هزار نفر در بیش از 44کش��ور در حال توس��عه و در نظر گرفتن 
اثر متغیرهای س��طح خرد، به ش��ناخت عوامل کالن تاثیر گذار بر 
رفاه مردم این جوامع پرداخته ش��ده است. این پژوهش در پایان، 
س��ه نتیجه مهم را بیان کرده است: نخس��ت آنکه در کشورهای 
در حال توس��عه افزایش سطح درآمد سرانه موجب ارتقای سطح 
رضایتمندی از زندگی می ش��ود. دوم آنکه کاهش نرخ تورم و نیز 
کاهش نرخ بی��کاری کل موجب افزایش رضایتمندی کل جامعه 
می ش��ود. این نتیجه نیز با نتایج مطالعات مشابه در کشورهای در 
حال توس��عه منطبق اس��ت. در حقیقت، مطالعه حاضر توانسته 
اس��ت نتیجه مذکور را به گروه گس��ترده تری از کش��ورها تعمیم 

دهد.
این نتیجه با در نظر گرفتن اثر متغیرهای سطح خرد به دست 
آم��د. از این رو، نتای��ج این تحقیق حاکی از آن اس��ت که ثبات 
اقتص��ادی و بهبود وضعیت اقتصاد کالن، فارغ از نظم های آماری 
ک��ه در س��طح خرد وجود دارد و با فرض ثب��ات آنها، می تواند به 
بهب��ود رفاه اجتماعی کم��ک کند. نتیجه آخر نیز آن اس��ت که 
اث��ر یک درصد کاهش ت��ورم در بهبود رف��اه اجتماعی معادل با 
اثر ی��ک درصد کاهش ن��رخ بیکاری کل نیس��ت. در نظر مردم، 
منفع��ت حاصل از کاهش یک درصدی ن��رخ بیکاری کل بیش از 
منفعت کاهش یک درصدی نرخ تورم است. بنابراین، در تابع رفاه 
اجتماع��ی مدنظر سیاس��تگذار پولی وزن این دو متغیر یکس��ان 
نیس��ت و سیاستگذار حداقل در کوتاه مدت می تواند برای بیکاری 

وزن بیشتری قائل شود.
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آمری��کا معافیت های نفتی ایران را تمدید نکرد و حاال بازار نفت وارد فاز 
جدیدی شده است. 

ب��ه گزارش بلومبرگ، با اینکه ب��ازار نفت طی یک هفته دوبار با کاهش 
قیمت مواجه شده است، اما تحلیلگران می گویند سال 2019، سال افزایش 
قیم��ت نفت خواهد بود. آنها دالیل این خوش بینی را اقدامات عربس��تان 
س��عودی همراه با روسیه و دیگر تولیدکنندگان عمده برای افزایش فشار 
در گس��ترش کاهش عرضه و تحریم های آمریکا علیه ایران و ونزوئال اعالم 

کرده اند. 
اگرچ��ه ش��اخص Relative Strength Index که حرکت قیمت را 
اندازه گیری می کند، نش��ان می دهد که قیمت نفت در هفته گذش��ته به 
پایین ترین س��طح از ماه ژانویه رس��یده است و قیمت آن نزدیک به کمتر 
از ارزش واقعی اش می ش��ود، بااین حال بانک جهانی گفته اس��ت، با وجود 
کاهش قیمت نفت به زیر ۷0 دالر در هر بشکه، نفت می تواند باوجود تعداد 

زیادی از تنش های ژئوپلیتیکی در آینده نزدیک به باالی ۷۵ دالر برسد.
بلومب��رگ همچنین در گزارش��ی دیگر به ماج��رای تحریم نفتی ایران 
پرداخت و نوشت: بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هشدار داده است که احتمال 
فروپاشی اوپک وجود دارد. به گفته زنگنه، کشورهای عضو اوپک به دنبال 
تضعیف اعضا هس��تند و به همین دلیل هم اوپک در معرض س��قوط قرار 

دارد. 
این صحبت های زنگنه به تعهد عربس��تان برای پرکردن ش��کاف عرضه 
ناش��ی از تحریم های آمریکا برای صادرات نفت ایران اشاره دارد. وزیر نفت 
ایران همچنین گفته اس��ت که ایران هرگونه تهدیدی از سوی کشورهای 

عضو اوپک را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.
آمریکا قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برس��اند و در این مسیر 
از حمایت عربس��تان و دیگر متحدان در خلیج فارس برای افزایش تولید و 

اطمینان از نبود فش��ار کمبود عرضه حس��اب می کند. این کشورها سال 
گذش��ته در دور اول تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران، می��زان تولید خود را 

افزایش داده بودند، اما سال جدید ایران تحت فشار بیشتری قرار دارد.
زنگنه پیش تر از دو کش��ور همس��ایه برای ابراز آمادگی برای پر کردن 
شکاف عرضه نفت حاصل از تحریم ها علیه ایران انتقاد کرده بود. بشکه های 
ازدس��ت رفته نفت همراه با اختالالت عرض��ه در ونزوئال و دیگر نقاط، این 
س��ؤال را مطرح کرده اس��ت که آیا بزرگ ترین تولیدکننده اوپک می تواند 
تعادل در بازار را حفظ کند یا خیر. زنگنه ماه گذش��ته عربس��تان سعودی 
و امارات متحده عربی را متهم به افزایش تولیدی بیش��تر از ظرفیت ش��ان 

کرده بود. 
اختالف میان اعضای خلیج فارس اوپک در سال گذشته، این سازمان را 
دچار مشکل کرد. به طوری که قطر سال گذشته بعد از بیش از پنج دهه 
عضویت در اوپک از این کارتل خارج شد. به غیر از خروج قطر از این گروه، 
اعضای اوپک ۶0 سال است که باوجود طیف وسیعی از اختالفات سیاسی 
مانند جنگ ایران و عراق در دهه 1980 و حمله صدام حس��ین به کویت، 

همچنان با هم کار می کنند.
پیش بینی رویترز درباره صادرات نفت ایران

در همین حال، رویترز گزارش داد صادرات نفت ایران در ماه مه و به رغم 
تالش های آمریکا به صفر نخواهد رس��ید و ایران احتماال در این ماه ۷00 

هزار بشکه در روز نفت خواهد فروخت. 
به گزارش تس��نیم به نق��ل از رویترز، صادرات نفت ای��ران در ماه مه با 
س��خت تر شدن تحریم های آمریکا بر منبع اصلی درآمد این کشور کاهش 
می یاب��د و به همراه کاهش تولید ونزوئال بر اثر تحریم های آمریکا و توافق 

کاهش تولید اوپک، عرضه جهانی نفت را  پایین می آورد.
 آمری��کا پس از بیرون رفتن از معاهده  برج��ام، تحریم ها علیه ایران را 

دوباره وضع کرد. این تحریم ها تا حاال صادرات نفت ایران را نصف کرده و 
به یک میلیون بشکه در روز رسانده اند. هدف واشنگتن صفر کردن فروش 
نفت ایران است. از این رو تمام معافیت هایی را که به برخی کشورها برای 
خرید نفت ایران داده بود لغو کرد. ایران اعالم کرده این اتفاق نمی افتد ولی 

مقامات ایران خود را برای کاهش عرضه نفت آماده کرده اند.
یک مقام ایرانی آگاه از سیاست نفت این کشور گفت صادرات احتماال تا 
۷00 هزار بشکه در روز کاهش می یابد و به تدریج به ۵00 هزار بشکه هم 
می رسد. یک منبع اوپک اعالم کرد صادرات ایران احتماال با 400 هزار تا 

۶00 هزار بشکه در روز ادامه می یابد.
  ایران می تواند برخی محموله های خود را برای بازپرداخت بدهی به چین 
و هند بفروش��د یا در چین ذخیره کند و مق��داری را هم  مثل دور قبلی 

تحریم ها  قاچاق کند.
سارا وخشوری، تحلیلگر نفتی گفت: »فروش صفر نفت در ماه مه بدان 
معنا نیس��ت که هیچ محموله ای به چین یا هن��د در این ماه تحویل داده 

نمی شود.«
»ایران در کل می تواند بین 200 هزار تا ۵۵0 هزار بش��که در روز نفت 

صادر کند که همه آن نفت را از قبل نفروخته است.«
تحلیلگران انرژی اس��پکتس انتظار یک کاه��ش را در صادرات ایران تا 

حدود ۶00 هزار بشکه در روز در ماه مه دارند.
 صادرات ایران از زمان بازگش��ت تحریم ها در نوامبر مبهم ش��ده است. 
ته��ران دیگر ارقام تولید خود را به اوپ��ک اعالم نمی کند و هیچ اطالعات 

دقیقی از مقدار صادرات وجود ندارد.
 ش��رکت ریفینیتیو آیکون و کپلر اعالم کردند ای��ن عضو اوپک در ماه 
آوریل بین 1.02 و 1.۳0 میلیون بش��که نفت خام و میعانات گازی صادر 

کرد.

گزارش رسانه های غربی درباره دورنمای بازار نفت در سال 2019

پیش بینی رویترز از صادرات نفت ایران

اتخاذ راهکارهای تعزیراتی برای مقابله با گران فروش��ی مس��أله ای است 
که محمود جامس��از، اقتصاددان آن را در راس��تای سیاست های دستوری 
در اقتصاد می داند و می گوید که این گونه اقدامات هرچند ممکن است به 
صورت آنی مؤثر باش��د اما در بلندمدت نمی تواند مشکالت اقتصاد دولتی 

را حل کند.
به گزارش ایسنا، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران مسأله ای واقعی است 
که تا حدود زیادی از افزایش حجم نقدینگی و گرانی دالر در سال گذشته 
تأثی��ر گرفت. این مس��اله از طریق التهاب بازارهای س��رمایه ای و افزایش 
هزینه های تولید شدت بیشتری هم گرفت. با این حال، واقعیت این است 
که در ش��رایط التهاب اقتصادی، فعاالن اقتصادی ه��م دچار نااطمینانی 
در س��رمایه گذاری می ش��وند و می خواهند از طریق حداکثرسازی قیمت 

خدمات خود، کمترین ضرر را از تورم داشته باشند.
به این قضیه می توان سوءاستفاده برخی از فعاالن اقتصادی را هم اضافه 

کرد. کسانی که می خواهند از تشویش بازار، حداکثر سوءاستفاده را کرده 
و خدمات خود را بس��یار بیش��تر از ارزش واقعی آن بفروشند. این شرایط 
باعث می شود بر شعله تورم دمیده شود و مصرف کنندگان بیشترین ضرر 

را از آن داشته باشند.
مجموع این شرایط باعث شد رئیس جمهور، دهم اردیبهشت امسال به 
چهار وزیر کابینه دستور دهد تا اقدامات الزم و مؤثر در زمینه توزیع کاالها 

و مقابله با گران فروشی را انجام دهند.
در ای��ن رابطه محمود جامس��از با بیان اینکه کس��انی ک��ه قدرت های 
اقتصادی دارند، می توانند با دسترسی به برخی اطالعات به اقداماتی دست 
بزنند که بازار را ملتهب کنند، گفت: در چنین شرایطی دولت هر از گاهی 
برای جلوگیری از گرانی های بی حد و حصر و گران فروشی ها مجبور است 
اقداماتی انجام دهد. این اقدامات معموالً از طریق تثبیت قیمت ها یا ایجاد 
فضای امنیتی انجام شود که هرچند ممکن است به صورت آنی مؤثر باشد 

اما در بلندمدت نمی تواند مشکالت اقتصاد دولتی را حل کند.
او با تاکید بر اینکه سیاست های دستوری در اقتصاد نمی تواند پاسخگوی 
مشکالت باش��د، ادامه داد: تثبیت قیمت ها جریان آزاد سرمایه را متوقف 
می کند و در چنین شرایطی هم نمی توان انتظار رونق سرمایه گذاری های 
اقتصادی را داشت. همانطور که می دانیم رونق سرمایه گذاری باعث افزایش 
درآمدهای ملی و افزایش رفاه می ش��ود که در ش��رایط اقتصاد دس��توری 

نمی تواند اتفاق بیفتد.
او به افزایش س��فته بازی ها در اقتصاد به عنوان یکی از عواملی که باعث 
کاهش رونق تولید و افزایش تورم می ش��ود، اشاره کرد و گفت: در چنین 
شرایط سیاست تنظیم بازار جزو یکی از وظایف اقتصادی دولت است که 
برای حمایت از مصرف کنندگان در برابر گرانی ها از آن اس��تفاده می شود. 
دولت در کنار این سیاست باید از سیاست های ضد انحصارطلبی هم برای 

مقابله با انباشت ناسالم ثروت استفاده کند.

افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را کاهش داده و این در حالی 
است که در س��ال جدید سه برنامه مجزا برای افزایش قدرت خرید مردم 
و کنترل قیمت مسکن برنامه ریزی شده که یکی از آنها افزایش مبلغ وام 

مسکن در صورت تایید شورای پول و اعتبار است.
به گزارش ایسنا، جهش قیمت مسکن در سال گذشته سبب شد بسیاری 
از افرادی که قصد خرید خانه داش��تند، به ویژه آنها که خانه اولی بودند با 
مشکل بزرگی روبه رو شوند که در این میان تسهیالت خرید مسکن نیز با 

توجه به افزایش قیمت ها چندان تأثیرگذار نبود.
در این میان پیش بینی می شد که سقف تسهیالت خرید مسکن افزایش 
پی��دا کند، اما ابوالقاس��م رحیمی انارکی - مدیرعامل بانک مس��کن - در 
سال گذش��ته چندین بار اعالم کرد که فعاًل برنامه ای برای افزایش سقف 

تسهیالت مسکن وجود ندارد.
وی در مقاب��ل، از راهکاری خبر داد که توس��ط بانک مس��کن در حال 
اجراست و براس��اس آن بناست که در سال جاری از طریق ایجاد زنجیره 
تأمین مصالح س��اختمانی برای تولید، قیمت تمام شده ساخت مسکن تا 

۳0درصد کاهش یابد.
مدیرعامل بانک مسکن اخیراً درباره این طرح گفته که در بانک مسکن 
از اواخر سال گذشته کار تدوین و تهیه این نقشه را شروع کردیم که این 
نقش��ه به دنبال اجرای یک بس��ته رونق زا در بخش مسکن و ساختمان با 
اس��تفاده از پتانسیل بازارهای پول و س��رمایه و فرصت سازی از تهدیدات 

پیش رو است.

به گفته رحیمی انارکی، بسته رونق بخش مسکن که بانک مسکن آن را 
تهیه کرده، فراتر از تس��هیالت دهی است؛ چراکه با توجه به جهش قیمت 
مسکن در تهران، خرید خانه توسط خانه اولی ها سخت شده و ممکن است 
تقاضای خرید مس��کن در ش��هرهای اطراف تهران یا موج های قیمتی در 

سایر شهرها به وجود آید.
وی اظهار کرده که در این بسته عواملی که موجب افزایش قیمت مسکن 
می ش��ود شناسایی ش��ده و تا حد امکان، راهکارهای کنترلی برای آنها در 

نظر گرفته شده است.
مدیرعامل بانک مسکن یکی از مهمترین راهکارهای این بسته را کاهش 
20 تا ۳0درصدی قیمت تمام شده مسکن از طریق مدیریت بازار عرضه و 
تقاضای مصالح ساختمانی توسط بانک مسکن عنوان و تاکید کرده که این 
بانک به دنبال آن اس��ت که در چارچوب این بسته، امکان خرید اعتباری 
مصالح ساختمانی در حجم انبوه را برای سازنده های حرفه ای، صالحیت دار 
و معتبر فراهم آورد و موضوع مهم دیگر در این بس��ته، کنترل سفته بازی 

در بازار مسکن است.
هرچند که این برنامه از سال گذشته به عنوان برنامه بانک مسکن برای 
بهبود اوضاع این بخش مطرح ش��ده، اما به نظر می رس��د که این بانک در 
سال جاری در کنار این طرح، به دنبال تغییر در سقف تسهیالت پرداختی 

بانک مسکن نیز است.
رحیمی انارکی در روزهای اخیر از تغییر س��قف وام خرید مسکن خبر 
داده و گفته که سیاس��ت گذاری کنونی در قالب مصوبات ش��ورای پول و 

اعتبار بیشتر بر بخش عرضه توجه دارد و در مجموعه سیاست های اعتباری 
امسال افزایش سقف مشارکت مدنی مدنظر قرار گرفته که وام ساخت در 
ته��ران به 1۷0 میلیون تومان به ازای هر واحد، در مراکز اس��تان ها 1۶0 
میلیون تومان، در س��ایر ش��هرها 1۳0 میلیون تومان و در مناطق کمتر 

توسعه یافته سقف این وام به 110 میلیون تومان افزایش یافته است.
اما تغییر در ش��رایط تسهیالت دهی به بخش مسکن فقط به این مورد 
ختم نمی ش��ود، بلکه گفته می شود که بانک مسکن طرحی را برای تغییر 
س��قف تسهیالت مس��کن بس��ته به قدرت خرید افراد و توان بازپرداخت 

اقساط آن به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است.
گفتنی اس��ت در ح��ال حاضر همه متقاضیان دهک های س��ه تا هفت 
درآمدی که گروه هدف بانک مس��کن برای پرداخت تس��هیالت مس��کن 
هس��تند، از سقف 80 میلیون تومانی استفاده می کنند، اما پیشنهاد شده 
که براساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف های تسهیالتی به 
صورت متغیر تعیین شود و افراد براساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط 

خود بتوانند از تسهیالت متناسب با شرایط خود استفاده کند.
به گفته مدیرعامل بانک مس��کن، اجرایی ش��دن این پیشنهاد، نیازمند 
مصوبه ش��ورای پول و اعتبار است. به این ترتیب، بانک مسکن سه برنامه 
مهم را در س��ال جاری برای کنترل قیمت مسکن و در عین حال افزایش 
قدرت خرید در این بخش در دس��تور کار دارد که ش��امل ایجاد زنجیره 
اعتباری تأمین مصالح ساختمانی، افزایش سقف تسهیالت ساخت و تغییر 

در سقف تسهیالت مسکن می شود.

راهکارهای تعزیراتی قیمت ها را کنترل می کند؟

در نقد اقتصاد دستوری

قرار است قیمت ساخت خانه 30درصد ارزان شود

متقاضیان وام مسکن منتظر رأی شورای پول و اعتبار

یادداشت

شاه کلید شکست تحریم ها، کاهش نقش نفت 
در اقتصاد

امروزه اتکا به نفت برای اقتصاد ایران نه تنها کافی نیست، بلکه 
پیدا ک��ردن خریدار نفت ایران در بازار تب��ادالت نفتی به امری 
مش��کل تبدیل ش��ده اس��ت. در این میان، در محافل سیاسی و 
اقتص��ادی، جایگزین های متعددی برای نفت مطرح می ش��ود و 
حوزه های مختلف اقتصاد مورد واکاوی قرار می گیرد، اما مسئله 
مهم این اس��ت که میزان ظرفیت کش��ور در دس��تیابی به این 
اهداف و محقق ش��دن برنامه ریزی ها باید م��الک کار قرار گیرد. 
واردکردن کش��ور به هر مسیری به صالح اقتصاد کشور نیست و 
باید در فضای کنونی بس��یار سنجیده اقدام کرد تا ثمرات توزیع 

رفاه نصیب مردم با هر میزان درآمدی شود.
گردشگری حلقه مفقوده بخش خدمات در اقتصاد ملی است، 
توجه و تمرکز به امر گردش��گری امری اجتناب ناپذیر اس��ت. در 
طول دوران تحریم ها فش��ارهای زیادی به س��مت اقتصاد ایران 
هدایت  ش��ده اس��ت که اگر برنامه ریزی مناسبی در جهت پاسخ 
مناس��ب به تحریم ها اتخاذ نش��ود بیش  از پی��ش اقتصاد ایران 

درگیر این مسائل خواهد شد.
توج��ه ب��ه گردش��گری و برنامه ری��زی صحی��ح در این حوزه 
می تواند منبع مناس��بی جهت تأمین ارز موردنیاز کش��ور شود. 
مس��ئوالن در ح��وزه گردش��گری در ایران معتقد هس��تند که 
ارزآوری مس��تقیم یک گردشگر رقمی در حدود ۷00 دالر است 
و به طور غیرمس��تقیم برابر با 1400دالر در زنجیره گردش��گری 

هزینه می کنند.
براساس آمار استخراج شده از مرکز آمار ایران تعداد گردشگران 
ورودی در س��ال گذش��ته بیش از ۵ میلیون نفر بوده است. اگر 
میزان ارز آورده هر گردشگر را در تعداد گردشگران ضرب کنیم 
به مبلغ قابل توجهی دس��ت می یابیم که این میزان از ارز حاصله 
نصیب اقتصاد ایران ش��ده اس��ت. تمامی این رهیافت ها خبر از 
اتفاقات خوبی است که در حوزه اقتصاد گردشگری ممکن است 
اتف��اق بیفتد و باعث توجه و تمرک��ز بیش ازپیش به این صنعت 

می شود.
کش��ور ای��ران از ظرفیت های بس��یاری در حوزه گردش��گری 
برخوردار اس��ت. براس��اس گزارش س��ازمان جهانی گردشگری، 
ای��ران رتب��ه دهم جاذبه های باس��تانی و تاریخ��ی و رتبه پنجم 
جاذبه ه��ای طبیع��ی را در جهان داراس��ت، که ب��ا توجه به این 
ظرفی��ت، بهره برداری مناس��بی از این صنع��ت در ایران صورت 

نگرفته است.
حال که تش��دید فش��ارهای خارجی جهت به صفر رس��اندن 
ف��روش نف��ت ایران قوت گرفته اس��ت باید به گردش��گری نگاه 
ویژه ای کرد و در زنجیره اقتصاد گردش��گری با برنامه ریزی های 
مناس��ب مس��یر کس��ب درآمد را هموارتر کرد. همچنین نباید 
از این مهم غفلت کرد که گردش��گری از پتانس��یل ایجاد شغل 
فراوانی برخوردار اس��ت که می ت��وان از آن به عنوان یک راهکار 
برای پاس��خ به افزایش نرخ بیکاری در ایران نگاه کرد، مس��ائل 
مرتب��ط به گردش��گری اعم از تس��هیل در صدور ویزا، تس��هیل 
در ام��ر انعقاد قرارداد با ش��رکت های معتبر برگ��زاری تورهای 
گردش��گری توس��ط بخش خصوصی، بازاریابی مناس��ب توسط 
بخ��ش خصوص��ی درگی��ر در این صنع��ت در خارج از کش��ور 
و حمای��ت بخش دولت��ی از این چنین اقدامات��ی، توجه به همه 
شقوق گردشگری اعم از گردشگری سالمت، گردشگری ورزشی، 
گردش��گری تاریخی، گردش��گری طبیعی و س��ایر موارد دخیل 
در ای��ن امر، احداث هتل های مناس��ب و تکمی��ل هتل های که 
پیشرفت فیزیکی مناسبی داشته اند، ارتقای سیستم حمل ونقل، 
افزایش مقاصد پروازی از ایران، بهبود زیرس��اخت های موجود و 
تکمیل زیرساخت های برنامه ریزی شده براساس سند چشم انداز 
1404 در بخش گردش��گری جهت جذب 20میلیون گردش��گر 
در س��ال، تقویت فرهنگ نحوه رفتار با گردشگران با استفاده از 
آموزش ه��ای عمومی و . . . باید موردتوجه قرار گیرد و توس��عه 
گردش��گری در اولوی��ت اقدامات دولتمردان واقع ش��ود در این 
صورت می توان گفت پاسخ مناسبی به تقاضای گردشگری داده  

شده است و پتانسیل های این حوزه نادیده نگرفته شده است.
افزایش اختالف نرخ ارز همچون دالر در ازای ریال ایران باعث 
ایجاد یک مزیت رقابتی برای ایران ش��ده است که باعث انتخاب 
ایران به عنوان مقصدی ارزان و ایده ال جهت گردشگری است که 
باید از این ظرفیت به نحو احسنت در جهت گسترش گردشگری 

استفاده کرد.
دش��من در این  بی��ن از راه��کار ایران هراس��ی در جنگ نرم 
اس��تفاده می کند ت��ا نگاه مردمان دیگر کش��ورها را نس��بت به 
ایران بدبین کرده و ترس از س��فر به ایران را در آنها ایجاد کند. 
باید س��ازمان های ذی ربط در مقابل این جنگ از سالح مناسب 
اس��تفاده کنند، چراکه تمامی گردش��گران هن��گام مراجعت به 
کش��ور خود به کذب بودن تمامی تبلیغات ایران هراس��ی اذعان 
می کنن��د و حتی گاهی در جهت معرفی ایران جهت مس��افرت 

و گردش قدم برمی دارند. 
درمجم��وع می ت��وان بی��ان کرد آنچ��ه در حوزه گردش��گری 
انجام ش��ده به هیچ عن��وان موردقب��ول نیس��ت، ش��اید کمتر از 
10درصد از ظرفیت های مان را استفاده کرده ایم، سؤال اینجاست 
چرا از این ظرفیت ها اس��تفاده مناسب صورت نمی گیرد، چراکه 
همیش��ه به دنبال نفت و فروش و س��رمایه گذاری در این حوزه 

قدم برداشته  شده است.
دولتمردان اشتیاقی به گسترش حوزه گردشگری از خود نشان 
نمی دهند و یا اگر هم اش��تیاقی باشد در حد یک برنامه ریزی بر 
روی یک کاغذ خالصه می شود و هیچ گاه به روند اجرا نمی رسد، 
موازی کاری نیز در امر گردش��گری گریبانگیر این صنعت است، 
به طوری که برای نمونه در حوزه گردش��گری سالمت با پتانسیل 
ارزآوری ب��اال و گاه��ا تا هفت براب��ر گردش��گری تاریخی هنوز 
مشخص نیس��ت متولی این حوزه گردش��گری وزارت بهداشت 
است یا س��ازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که 
باید ای��ن موضوع نیز موردتوجه قرار گی��رد و در جهت برطرف 
کردن موازی کاری در این صنعت تصمیمات مطلوب اتخاذ شود.
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از سامانه های بانکداری  الکترونیک بانک  پاسارگاد
رمز دوم کارت به صورت رمز پویا دریافت کنید

به منظور کاهش مخاطرات مرتبط با اس��تفاده از رم��ز دوم کارت های 
بانکی که در تراکنش های بدون حضور کارت به کار گرفته می شود، افزایش 
امنیت و جلوگیری از سوء استفاده سودجویان، امکان دریافت رمز دوم کارت 
به صورت رمز پویا و یک بار مصرف از طریق سامانه های بانکداری  الکترونیک 
بانک  پاسارگاد فراهم شده  است. به گزارش روابط عمومی بانک   پاسارگاد، 
مشتریان می توانند از طریق سامانه بانکداری مجازی و یا سامانه موبایل بانک 
)همراه بانک( نس��بت به فعال سازی رمز پویا و جهت دریافت رمز دوم پویا 
صرفاً از طریق سامانه موبایل بانک )همراه بانک( اقدام کنند. به این ترتیب 
که در س��امانه بانکداری  مجازی از طریق گزینه »مدیریت نوع رمز دوم« 
در بخش »کارت های من« و در س��امانه همراه بانک از طریق گزینه فعال/

غیرفعال س��ازی رمز یکبار مصرف کارت در بخش »عملیات کارت« امکان 
دریافت این نوع رمز وجود دارد. براساس این خبر، پس از فعال سازی رمز 
دوم یکبار مصرف، مشتری می تواند در زمان خرید کاال و خدمات بر روی 
درگاه های پرداخت، با مراجعه به موبایل بانک )همراه بانک(، قسمت سایر، 
عملیات کارت را انتخاب کرده و وارد این بخش شود. سپس با مراجعه به 
قسمت سایر، گزینه رمز یکبار مصرف کارت را انتخاب و یکی از کارت هایی 
که پیش از این رمز یکبار مصرف برای آن فعال شده را انتخاب کند. پس 
از آن رمز یکبار مصرف به مشتری نمایش داده می شود. مهلت استفاده از 
رمز پویا حدود یک دقیقه است و پس از این مدت باید رمز یکبار مصرف 
جدید دریافت ش��ود. مرکز مشاوره و اطالع رسانی به شماره 82890 آماده 

پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

تحقق اولین سرمایه گذاری خطرپذیر در 
صنعت نشر توسط شرکت شناسا

شرکت شناسا، از ش��رکت های گروه مالی پاسارگاد با رویکرد هم افزایی 
و ایج��اد ن��وآوری و تحول در صنعت نش��ر، در اس��تارتاپ »کتاب پالس« 
س��رمایه گذاری کرد. به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، نشس��ت 
»نوآوری در صنعت نش��ر« با حضور ناش��ران و سرمایه گذاران خطرپذیر و 
اس��تارتاپ  های حوزه نشر در تاریخ ۶ اردیبهش��ت 98 در سرای اهل قلم 
نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور 
دکتر عادل تقوی رئیس س��ازمان انتش��ارات جهاد دانش��گاهی، دکتر رزا 
مهرابی مدیر س��رمایه گذاری حوزه آموزش شرکت شناسا به عنوان بازوی 
س��رمایه گذاری خطرپذیر بانک پاس��ارگاد و مهدی س��عیدی کیا مؤسس 
کتاب پالس برگزار شد، درخصوص ضرورت ایجاد یک بازآفرینی در حوزه 
نش��ر و ورود نوآوری و ایده های خالق ب��رای درون رفت از معضالت فعلی 
بحث و گفت و گو ش��د. براساس این خبر، رزا مهرابی مدیر سرمایه گذاری 
حوزه آموزش و کودک شرکت شناسا با اشاره به فعالیت های شرکت شناسا 
در حوزه  سرمایه گذاری های خطرپذیر گفت: شناسا با رویکرد هم افزایی و 
ایجاد نوآوری و تحول در صنعت نشر وارد سرمایه گذاری در صنایع خالق 
شده  اس��ت. با توجه به این رویکرد، س��رمایه گذاری در استارتاپ »کتاب 
پالس« را برای خود ضروری دانس��ت. این اتفاق اولین سرمایه گذاری یک 
نهاد مالی و پولی در بخش کتاب فیزیکی اس��ت که به منظور حمایت از 
این بخش، تغییر سبک زندگی مردم، ایجاد ارزش آفرینی در جامعه، ترویج 

فرهنگ کتاب و کتابخوانی و جلوگیری از قاچاق کتاب انجام شده  است.
وی همچنین به تشریح اکوسیستم نوآوری و فرآیند شکل گیری یک ایده 
تا تبدیل آن به ارزش و ثروت پرداخت که در این فرآیند، ش��تاب دهنده ها، 
س��رمایه گذاران خطرپذیر و فرش��تگان س��رمایه گذار فعالیت می کنند. در 
ادامه این نشس��ت، س��عیدی کیا با بیان اینکه چرا نشر با مدل کالسیک و 
س��نتی توس��عه نیافتنی اس��ت، گفت: بدون اینکه کتاب فیزیک��ی را کنار 
بگذاریم، می توان با الگوبرداری از مدل توس��عه  یافته ناش��ران بزرگ دنیا از 
فناوری استفاده کرد. مهرابی نیز با بیان اینکه ناشران می توانند با همکاری 
شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، استارتاپ های حوزه نشر را ایجاد کنند 

به نقش این اقدام در ایجاد مقدمات نوسازی بازار صنعت نشر اشاره کرد.

حباب سکه در یک قدمی 600.000 تومان
سکه 5.070.000 تومان شد

رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر گفت با توجه به کاهش قیمت 
ارز و همچنین نرخ جهانی طال، قیمت س��که و طال در اولین روز هفته در 

بازار نسبت به روز پنجشنبه گذشته به صورت جزئی کاهش یافت. 
به گزارش خبرآنالین، محمد کشتی آرای با بیان این مطلب افزود: هفته 
گذش��ته نوس��ان قیمت ها در بازار حاکم بود اما باید گفت از هفته پیش 
تاکنون نرخ ه��ر اونس طالی جهانی به 12۷9 دالر کاهش یافته اس��ت.  
قیمت س��که و طال در هفته قبل نیز به بیش��ترین نرخ خود در هفته های 

پیش رسید و هرگونه نوسان نرخ ارز این بازار را تحت تاثیر قرار داد. 
وی درباره قیمت س��که و طال در چهاردهمین روز اردیبهش��ت گفت: 
قیمت سکه و طال تحت تاثیر ریزش مختصر نرخ دالر قرار گرفته به طوری 
که دالر از 149۵0 تومان در روز پنجشنبه به 14۷۵0 تومان در روز شنبه 
رسیده و این مساله سبب کاهش جزئی نرخ سکه و طال در بازار شده است. 
وی توضیح داد: هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید با 10هزار 
تومان کاهش نسبت به روز پنجشنبه، ۵میلیون و ۷0هزار تومان، سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم 4میلیون و 800 هزار تومان، نیم س��که 2میلیون و 
۷۵۵هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷80هزار تومان و سکه های گرمی 

نیز 9۶۵هزار تومان داد و ستد شد.
ای��ن فعال بازار طال و جواهر گفت: هر مثق��ال طالی 1۷عیار به عنوان 
مبن��ای تعیین قیمت ها یک میلیون و 9۷۵ه��زار تومان و هر گرم طالی 

18عیار هم 4۵۵هزار و 900 تومان معامله شد.
کش��تی آرای درباره حباب سکه نیز گفت: حباب سکه در مقایسه با روز 
پنجشنبه 10هزار تومان کاهش یافت و به ۵90 هزار تومان رسیده است. 

ب��ه گفته وی، در چند روز اخیر قیمت ها تغییرات جزئی داش��ته اند که 
بیشتر تحت تاثیر نرخ ارز بوده است. 

کشتی آرای گفت: با توجه به افزایش نرخ سکه و طال و قیمت باالی تمام 
سکه ها، کسانی که اندکی پس انداز دارند، ترجیح می دهند که پول خود را 

تبدیل به قطعات خرد سکه )نیم، سکه و گرمی( کنند. 
رئیس کمیسیون تخصصی طال توضیح داد: با توجه به تجربه سال های 
پیش و همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان به نظر می رسد تا دو هفته آینده 
میزان داد و ستدها در بازار کاهش یابد و میزان فروش کم شود. از اواسط 
ماه رمضان و هرچه به پایان این ماه نزدیک می ش��ویم، شاهد تغییرات در 

تعداد داد و ستدها خواهیم بود. 

بانکنامه

بانک مرکزی برای امنیت معامالت در بازار متشکل ارزی، متولی حساب 
خریدار و فروش��نده می ش��ود و با این کار راه َدبه کردن صراف ها بس��ته 
می ش��ود. در همین حال، فرآیند ثبت شرکت بازار متشکل ارزی و تأمین 
س��رمایه از سوی سهامداران روز گذش��ته انجام شد. طبق اعالم مدیریت 
این بازار، حس��اب شرکت افتتاح  شده و سرمایه 200 میلیارد تومانی بازار 

متشکل ارزی در حساب قرار می گیرد.
به گزارش تسنیم، تمامی مجوزهای راه اندازی بازار متشکل ارزی گرفته 
ش��ده و از مهمترین دالیل تأخیر در آغاز به کار این بازار پروس��ه تأمین 
س��رمایه و اعضای هیأت مدیره و ثبت شرکت بود. نرم افزارهای مربوط به 
انجام معامالت نیز از س��وی مدیران بازار متشکل ارزی، نهایی شده است؛ 
ضمن آنکه این نرم افزارها هم اکنون به شبکه بانکی متصل شده اند تا فرآیند 

برداشت از حساب های بانکی اعضا به منظور خرید و فروش انجام شود.
بازار متشکل ارزی که باید به سیستم سنا نیز متصل باشد، مدتی است 
به این سیس��تم وصل شده و دیگر مشکلی در اتصال به سامانه های بانکی 

ندارد.
بانک مرکزی در زمان ثبت نام اعضا برای حضور در بازار متشکل ارزی از 
آنها وکالت نامه می گیرد که به حس��اب های ارزی و ریالی دسترسی داشته 
باشد؛ این وکالت نامه به این منظور از صراف ها گرفته می شود که در زمان 
خرید و فروش ارز در مبالغ کالن، در گام اول موجودی حس��اب دو طرف 
معامله چک ش��ود و همزمان در صورت وجود موجودی حس��اب مسدود 

می شود تا فرآیند خرید ارز کامل شود.
در توضی��ح دریافت وکالت نامه از صراف ها، بانک مرکزی اعالم کرده که 
اگر متولی حساب ها نباشیم، نمی توانیم امنیت معامالت را ضمانت کنیم. 
اگر امنیت نباشد فروش��نده ای که در اول معامالت ارز خود را فروخته در 

صورت افزایش قیمت ارز در ساعات  بعدی روز، َدبه می کند.
اما با تکمیل ضوابط عضویت در بازار متش��کل ارزی، تمام اعضا متعهد 
می ش��وند که در زمان معامالت دیگر َدبه نکنند؛ این موضوع در جلس��ه 
امروز اعضای هیات مدیره بازار متشکل ارزی با کانون صراف ها نیز مطرح 
شده است. نکته مهم اینکه صراف ها مخالفتی با این موضوع ندارند و اعالم 

کرده اند که حتماً عضو بازار متشکل ارزی می شوند.
گفتنی است، هنوز امکان ثبت نام صراف ها در سایت رسمی بازار متشکل 

ارزی فراهم نیست ولی صراف ها اطالعات خود را به هیات مدیره این بازار 
داده اند و بعد از اعالم سایت رسمی بازار، اطالعات در سایت قرار می گیرد.

مدیران بازار متشکل ارزی می گویند: احتمال زیاد تا پایان هفته، تمامی 
فرآیند مربوط به راه اندازی بازار متش��کل ارزی کامل می ش��ود و این بازار 

رسماً فعالیت خود را آغاز می کند.
به گزارش تسنیم، بازار متشکل ارزی با هدف شناسایی و هویت بخشی 
به بازیگران اصلی بازار ارز به زودی آغاز به کار خواهد کرد. ایده راه اندازی 

این بازار برگرفته از تجربه جهانی است.
تجربه جهانی نش��ان داده که براس��اس نیازهای بازار، بازیگران مداخله 
کرده و نیازهای ارزی را پوشش می دهند؛ در ایران نیز بناست به زودی بازار 
متش��کل ارزی رسماً فعالیت خود را آغاز کند؛ هیات مدیره این بازار طبق 
اعالم بانک مرکزی هفته قبل تش��کیل شده و هم اکنون صراف ها در حال 

تکمیل اطالعات برای عضویت در بازار متشکل ارزی هستند.
بازیگ��ران اصل��ی ب��ازار متش��کل ارزی، صرافی های مج��از، بانک ها و 
صرافی های بانک ها هستند؛ تمام بازیگران موظف به معرفی حساب ارزی 
به بانک مرکزی هستند. صرافی هایی که در این بازار خرید و فروش عمده 
را انجام می دهند باید یک درصد باالتر از نرخ بازار متشکل، نیازهای ُخرد 

ارزی را براساس فهرست مصارف بیست وچهارگانه پوشش دهند.
همزم��ان با آغاز به کار بازار متش��کل ارزی، نرخ ارز براس��اس عرضه و 
تقاضا تعیین خواهد شد و در پایان هر روز نیز براساس میانگین قیمت ارز 
در همان روز، نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین می ش��ود. بناست نرخ های 

معامالتی در این بازار آنالین برای اطالع مردم نمایش داده شود.
قیمت ارز در این بازار، براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود؛ این بازار، 
امنیتی به بازیگران می دهد که براساس آن، وجوه بین خریدار و فروشنده 

به صورت ضمانت یافته رد و بدل می شود.
صرافی های عمده فروش در بازار متشکل ارزی می توانند ارز خود را عرضه 
کنند؛ در س��ایت این ب��ازار فقط مبلغ و قیمت نمایش داده خواهد ش��د. 
سامانه بازار به گونه ای طراحی شده است که پایین ترین قیمت فروش را در 
باالترین سطح نمایش قرار می دهد و در عین حال، باالترین قیمت خرید 
را در باالترین س��طح نمایش می دهد. برهمین اساس قیمت ها به صورت 

آنالین در سیستم َمچ می شود و کشف نرخ صورت می گیرد.

راهکار بانک مرکزی برای جلوگیری از ثبت نرخ های کاذب در این بازار 
تدوین آیین نامه معامالتی از س��وی بازیگران اصلی است؛ در آیین نامه به 
هیات مدیره بازار متش��کل اجازه داده می ش��ود نرخ را براساس کلوز آخر 

وقت روز قبل با نوسان ۵درصد تعیین کند.
از جمل��ه اهداف بازار متش��کل ارزی این اس��ت که اف��رادی که در این 
ب��ازار فعالیت می کنند و مجوز نیز دارند، گرداننده اصلی بازار ش��وند ولی 
تحت نظارت و رصد دقیق بانک مرکزی! گفتنی اس��ت، بناست بخشی از 
ساختمان شماره یک بانک مرکزی واقع در خیابان فردوسی، محل استقرار 

و فعالیت بازار متشکل ارزی باشد.
پیش از ایده ش��کل گیری و راه ان��دازی بازار متش��کل ارزی، نگاه تمام 
بازاری ها به دوبی و س��لیمانیه بود ولی با راه اندازی این بازار، بانک مرکزی 
بنا دارد که نقش این بازارها را در تعیین نرخ ارز به حداقل ممکن برساند.

مدافعان ش��کل گیری بازار متش��کل ارزی می گویند که این بازار برای 
حذف هیچ بازاری ایجاد نخواهد شد بلکه برای کشف نرخ و تضمین امنیت 
معامالت، اعمال نظارت بانک مرک��زی و رعایت قانون در عرصه بازیگران 
تش��کیل خواهد ش��د. در مصوبه ش��ورای پول و اعتبار آمده است که در 
بازار متشکل ارزی، ارزها به صورت نقد معامله می شوند و با توجه به اینکه 
کارگزاران مجاز ب��ازار ارز )اعم از بانک ها و صرافی های مجوزدار( بازیگران 
این بازار هستند، می توان انتظار داشت معامالت انجام شده در بازار متشکل 
ارز بر همان س��بک و س��یاق معامالت جاری بازار باش��د که براساس نرخ 
کشف شده در سنا و با اخذ کارمزد انجام می شود با این تفاوت که در بازار 

متشکل جدید، نرخ ارز نیز تحت نظارت بانک مرکزی کشف می شود.
این مسئله می تواند به واقعیت و شفافیت نرخ ارز کمک کند چراکه کل 
عرضه و تقاضای بازار ارز در یک پلتفرم جمع می شود و نرخ کشف شده از 
طریق معامالت این بازار، بیش از نرخ کشف ش��ده در سامانه سنا واقعیت 

دارد.
دس��تاورد دیگری که راه اندازی بازار متش��کل معام��الت ارزی می تواند 
داشته باشد، زمینه سازی برای کاهش تعداد نرخ هایی است که اینک برای 
ارز وج��ود دارد. به عب��ارت دیگر، با ایجاد این ب��ازار، قیمتی در معامالت 
توافقی کش��ف می ش��ود که عمیق تر و با اعتبارتر از نرخ های صرافی، سنا، 

بانکی، غیررسمی و … است و احتماال جایگزین همه آنها خواهد شد.

برنامه بانک مرکزی برای امنیت معامالت در بازار متشکل ارزی

صراف ها: عضو می شویم

استاد دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، ثبات بازار ارز و ممانعت از فعالیت 
سوداگران ارزی را از مزیت های راه اندازی بازار متشکل ارزی دانست و گفت 

بانک مرکزی نقش مهمی در موفقیت این بازار دارد.
الب��رت بغزیان در گفت و گو با مهر، با اش��اره به اق��دام بانک مرکزی در 
راه اندازی بازار متشکل ارزی گفت: قبل از هر موضوعی باید به هدف اصلی 
راه اندازی این بازار توجه کرد، بانک مرکزی باید در این زمینه شفاف سازی 
کن��د ک��ه آیا هدف تک نرخی کردن ارز یا صرفاً ثبات نس��بی و موقت در 

بازار ارز است.

وی افزود: یکی از دالیل اصلی تش��کیل این بازار به نظر می رسد کاهش 
نقش دالالن و نوس��انات ارزی است و با توجه به اینکه بانک مرکزی خود 
بازیگر اصلی بازار ارز است قطعاً این نهاد سیاستگذار با اتخاذ سیاست ها و 

تصمیمات درست و بجا می تواند بر بازار مسلط شود.
بغزیان با بیان اینکه در بازار متش��کل ارزی کشف قیمت انجام می شود، 
گفت: این مسئله می تواند به واقعی شدن و شفاف شدن نرخ ارز کمک کند، 
چراکه کل عرضه و تقاضای بازار ارز در یک پلتفرم جمع می ش��ود و نرخ 
کشف ش��ده از طریق معامالت این بازار، بیش از نرخ کشف ش��ده در سایر 

مکانیزم ها واقعیت دارد. این اس��تاد دانش��گاه تهران کنترل بازار ارز را به 
واس��طه بازار متشکل ارزی سهل تر خواند و گفت: با توجه به اینکه قیمت 
مبنای ارز در این بازار کش��ف می ش��ود و بانک مرکزی بر آن نظارت دارد، 

قطعاً از فعالیت سوداگران ارزی برای تعیین قیمت ممانعت خواهد کرد.
وی با اش��اره ب��ه اهمیت این بازار در جهت کمک به ص��ادرات، واردات 
و تولی��د، گفت: صادرکننده ه��ا در این بازار می توانند ارز خود را به راحتی 
بفروش��ند و طبیعتاً واردکننده نیز مش��کلی برای تأمین ارز خود نخواهد 

داشت و می تواند ارز موردنیاز خود را از طریق این بازار تأمین کند.

تعداد صرافی های دارای مجوز در سراس��ر کش��ور با اضافه ش��دن ۵2 
صرافی جدید، به ۶92مورد رسید.

به گزارش ایِبنا، بررس��ی جدیدترین به روزرسانی فهرست صرافی های 
دارای مجوز از بانک مرکزی نش��ان می دهد ک��ه ۶92 صرافی، مجاز به 
فعالیت در بازار ارز هس��تند؛ بر این اس��اس در مقایسه با مردادماه سال 
گذش��ته ۵2 صرافی دیگر به جمع صرافی های دارای مجوز پیوسته اند. 
این در حالی اس��ت که در س��ال 9۶ تعداد صرافی های مجاز 419 مورد 
بوده است که نشان از روند رو به رشد تاسیس صرافی ها در کشور دارد.

از این میزان صرافی ۳4۶ مورد در تهران مش��غول به کار هستند که 
بیش��تر آنها در محدوده خیابان فردوس��ی فعالیت دارند. همچنین 24 
صرافی که تمامی آنها در پایتخت فعالیت می کنند صرافی بانکی هستند 

و مابقی یعنی ۶۶8 صرافی دیگر به شکل تضامنی تاسیس شده اند.
از سوی دیگر پیش بینی می ش��ود که با راه اندازی بازار متشکل ارزی 

تع��داد تقاضاها برای اخذ مجوز فعالیت صراف��ی افزایش یابد چراکه به 
گفته مس��ئوالن این ب��ازار فعالیت در آن تنها ب��رای صرافی های دارای 
مجوز امکان پذیر اس��ت، همچنین دس��ت اندرکاران بازار متشکل ارزی 
پیش بینی می کنند که جذابیت این بازار به قدری باشد که دالالن ارزی 
را نیز به س��مت تجمیع و تاس��یس صرافی برای فعالیت در آن ترغیب 
کند. در حال حاضر براس��اس قوانین بان��ک مرکزی، خرید و فروش ارز 
حاصل از ص��ادرات به ص��ورت حواله ه��ای ارزی در چارچوب مقررات 
ارزی برمبنای نرخ بازار صرفا از طریق »س��امانه نظام یکپارچه  معامالت 
ارزی )نیما(« مجاز اس��ت. همچنین صرافی ه��ای مجاز معتبر موظفند 
حواله های ارزی خریداری ش��ده از صادرکنندگان را در سامانه نیما راسا 
و یا به واس��طه سایر صرافی های معتبر و بانک های عامل حداکثر ظرف 
مدت س��ه روز کاری به فروش رس��اند. نرخ فروش ارز صرافی های مجاز 
معتبر حداکث��ر یک درصد باالی نرخ خرید مندرج در س��امانه »نیما« 

و »س��نا« خواهد بود. ب��ا توجه به قوانین جدید خری��د و فروش ارز به 
صورت اس��کناس )معامالت جزیی بر مبنای مق��ررات ناظر بر عملیات 
ارزی صرافی ها( توسط صرافی های مجاز معتبر صرفا با ثبت در »سامانه 
نظارت ارز )س��نا(« امکان پذیر اس��ت و کلیه صرافی ه��ای مجاز معتبر 
می توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی 

و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
بر این اس��اس فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی های مجاز 
معتب��ر بابت مص��ارف ارزی خدماتی با رعایت مق��ررات ارزی و مقررات 
مب��ارزه با پولش��ویی مجاز اس��ت و صرافی های مجاز معتب��ر می توانند 
حداکثر ۵درصد از حواله های ارزی خریداری ش��ده را تبدیل به ارز کرده 
و به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی به فروش رسانند. همچنین 
کلیه هزینه های نقل و انتقاالت و تبدیالت ارزی به عهده مشتری خواهد 

بود.

ممانعت بانک مرکزی از حضور دالالن در بازار

نرخ گذاری از دست دالالن خارج می شود

تعداد صرافی های مجاز از 690 گذشت

فعالیت 2۴ صرافی بانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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این روزها قیمت سهم ها در بورس تهران با روند فزاینده ای رو به افزایش 
است. این رشد فزاینده قیمت ها سبب شده شاخص های بازار سهام لحظه 
به لحظه رکوردی جدید را ثبت کند و به رقم های نجومی برسد؛ به طوری 
که از ابتدای س��ال 1۳98 ش��اخص کل روند افزایش��ی داشته و توانسته 
رکورد 19۵ هزار واحدی سال گذشته را بشکند و از تراز 200هزار واحدی 

هم باالتر رود.
در همین ح��ال و در اولین روز کاری این هفته در بورس تهران باز هم 
شاهد رشد فزاینده قیمت ها و رکوردشکنی شاخص کل بازار سرمایه بودیم 
و صف های خرید در بیشتر گروه ها پایدار ماند. چنانچه شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس با 4480 واحد رشد تا رقم 224 هزار و ۵89 واحدی 
باال رفت. همچنین شاخص کل هم وزن با 124۶ واحد افزایش تا رقم 4۵ 
هزار و 88۷ واحدی پیش رفت. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با ۵4۷1 واحد 
افزایش تراز 2۵۳ هزار و ۵2۶ را تجربه کرد و ش��اخص بازار اول و دوم هر 

کدام به ترتیب ۳۵01و ۷98۶ واحد رشد کرده اند.
به گزارش ایسنا، در این روز نمادهایی در گروه فلزی، مخابرات و بانکی 
بیش��ترین تأثیر را روی نوسانات ش��اخص های بازار داشتند؛ به طوری که 
ف��والد مبارکه اصفهان به تنهایی ۳24 واحد ش��اخص های بازار را افزایش 
داد و پ��س از آن فوالد خوزس��تان گ��روه مدیریت س��رمایه گذاری امید، 
س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی تأمین و مخابرات ایران در روند 

افزایشی شاخص های بازار روند بسزایی داشتند.
همچنین نمادهای بانکی همچون بانک ملت و بانک تجارت و نمادهای 
خودرویی همچون ایران خودرو، سایپا در رشد شاخص ها تأثیرگذار بوده اند. 
در عین حال گس��ترش نفت و گاز پارس��یان، سیمان تهران و پتروشیمی 
شیراز و همچنین پاالیش نفت تهران تأثیر کاهنده روی شاخص های بازار 

داشتند.
بانکی ها نیز با رشد یکدست قیمت سهم ها مواجه شدند و هر کدام عمدتاً 
نزدیک به ۵درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند. در بسیاری از سهم های 
این گروه صف خرید پایدار تشکیل شد. همچنین در گروه خودرو و ساخت 
قطعات نیز اکثر س��هم ها با رش��د نزدیک به ۵درصد روبه رو شدند و کفه 
خرید به شدت از کفه فروش پیشی گرفت. در گروه مخابرات نیز تنها سهم 
باز این گروه توانس��ت تأثیر بسزایی روی شاخص های بازار بگذارد و شاهد 
ص��ف خرید پایدار بود. در گروه های دیگر نیز این روند افزایش قیمت ها و 
صف های خرید کاماًل مشهود بود و کمتر سهمی بود که کاهش قیمت را 

مشاهده کند.
از س��وی دیگر، باز هم قندی ها هم جهت ب��ا جریان بازار پیش رفتند و 
هر کدام نزدیک به ۵درصد رش��د قیمت را تجرب��ه کردند. افزایش تقاضا 
و صف های خرید در این گروه نیز کاماًل مش��هود بود. همین طور در گروه 
محصوالت ش��یمیایی قیمت سهم ها با رشد مواجه بود و سهامداران روی 

اکثر گروه ها شاهد رشد قیمت بودند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 1۶02 میلیارد تومانی رسید و حجم 
معامالت عدد ۶.4 س��هم و اوراق مال��ی را تجربه کرد. تعداد معامالت این 
بازار از رقم ۳۶0 هزار و 2۶۶گذشت. آیفکس نیز با رشد تقریباً 22 واحدی 
روبه رو ش��د و رقم 2۶۶۵ را تجربه کرد. ارزش معامالت فرابورس ایران تا 
رقم 8۳0 میلیارد تومان باال رفت و حجم معامالت عدد 2.2 میلیارد سهم 

و اوراق مالی را تجربه کرد.
شاخص بورس به قله نخست پیش بینی ها رسید

اما پرونده معامالت بازار سرمایه در هفته دوم اردیبهشت ماه با 8درصد 
رشد بسته شد و شاخص کل بورس از 20۳ هزار و ۷۷۷ واحد به 220 هزار 

و 108 واحد یعنی قله نخست پیش بینی ها رسید.
در این راس��تا، فرهاد رمضان در گفت و گو با ایرنا، به وضعیت معامالت 
بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و گفت: هفته گذشته شاهد یک 
فراز و نشیبی در بازار بودیم که در نهایت شاخص به کانال موردنظر و نیز 

رقم پیش بینی شده رسید.
او با بیان اینکه تغییر در سمت و سوی صنایع و فراهم شدن یک شرایط 
مس��اعد برای سهامداران زمینه ایجاد نوسان سینوس��ی در بازار را فراهم 
کرد، افزود: شناس��ایی سود، زمینه ساز تغییر مسیر س��رمایه گذاران برای 
خرید سهام بود؛ حجم زیادی از سرمایه ها جذب صنایعی همچون خودور 

و بانکی ها شد و صف خرید زیادی را در بازار هفته گذشته تجربه کردند.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، صنایع غذایی، معدنی، دارویی، 
کشاورزی از جمله سهم هایی بودند که هفته گذشته اقبال بر آنها زیاد بود 

و فعاالن قدیمی بازار تمرکز زیادی را بر روی آنها داشتند.
آهنگ رشد شاخص بورس آرام می شود

وی پیش بین��ی خود از روند بازار در هفته جاری را اینگونه بیان کرد: با 
توجه به اینکه در آستانه ورود به ایام ماه مبارک رمضان هستیم، تا حدودی 

از آهنگ رشد بازار کاسته می شود.
رمضان معتقد است، اکنون شاخص به حدی رسیده که نمی توان دیگر 
در انتظار تکرار روند بازار همانند روزهای گذش��ته باشیم که رشد 4 یا ۵ 
هزار واحدی را به صورت روزانه تجربه کند. آهنگ رشد بازار از این به بعد 
منطقی تر و رو به مثبت اس��ت؛ همچنین معامالت به طور حتم بیشتر به 

سمت سهام های ریشه ای در حرکت خواهد بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اع��الم اینکه براس��اس پیش بینی های 
صورت گرفته تا پایان فصل مجامع، سرمایه گذاران تمایلی به خروج از بازار 
س��هام و ورود به دیگر بازارها را ندارن��د، گفت: بازارهای موازی مانند طال 
و ارز اکنون اش��باع شده و دیگر س��رمایه گذاران تمایلی برای ورود به این 

بازارها ندارند.
وی با اش��اره به اینکه بازار س��رمایه برخالف دیگر بازارهای مالی، کامل 
و از یک ش��فافیت و معقولیتی برخوردار اس��ت، اف��زود: ورود و خروج به 
بورس نس��بت به دیگر بازارها راحت تر است که دلیل آن، باال بودن میزان 

نقدشوندگی در این بازار است.
جذب سرمایه های سرگردان به بورس

رمض��ان اف��زود: در صورت کوتاه تر ش��دن زم��ان توقف نماده��ا و نیز 
اطالع رس��انی دقیق مدیران شرکت ها به س��هامداران، به طور حتم میزان 
نقدش��وندگی با افزایش همراه می ش��ود و این موضوع کمکی در راستای 

جذب سرمایه های سرگردان به سمت بازار سرمایه خواهد بود.
این کارش��ناس بازار سرمایه گفت: به رغم اینکه شاخص کل در تمامی 
روزهای هفته گذشته مثبت بود، روز یکشنبه و سه شنبه اکثر سهم ها مانند 

سیمانی ها، بانکی ها و خودرویی ها روند منفی را در پیش گرفتند.
وی اظهار داش��ت: از روز چهارش��نبه روند بازار دوباره مثبت و به مسیر 
افزایشی خود بازگشت که به نظر می رسد بازار در هفته جاری هم به همین 

روند ادامه دهد.
رمضان با تاکید بر اینکه از این به بعد شاخص بورس به صورت پلکانی 
در حرک��ت خواهد بود، افزود: بازار در حال تطبیق خود با نرخ دالر جدید 
اس��ت؛ اکنون ش��اخص با رقم 220هزار واحد با چارچوب فعلی بازار و نیز 

قیمت ارز و نفت مناسب است.
رمضان با بیان اینکه بازار س��رمایه در سال 98 از چارچوب قیمتی خود 
خارج می شود، گفت: همیشه اعالم کرده ایم که بازار سرمایه، اقیانوسی به 
عمق یک سانتی متر است که عمق این بازار در سال جدید بیشتر می شود 

و مردم بیشتر تمایل به سرمایه گذاری در این بازار پیدا می کنند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در پایان با بیان اینکه بورس می تواند به 
عنوان یکی از بازارهای مهم در کش��ور مطرح ش��ود، گفت: هر چقدر بازار 
س��رمایه مورد تقویت قرار گیرد کنترل نقدینگی و تورم در کشور آسان تر 
خواهد شد که امیدواریم دولتمردان کشور توجه خود را نسبت به رشد این 

بازار معطوف کنند.

تالش بازار سرمایه برای جبران عقب ماندگی ها
همچنین سلمان نصیرزاده دیگر کارشناس بازار سرمایه درباره تحوالت 
بورس تهران در هفته ای که گذش��ت، گفت: بازار در هفته ای که گذش��ت 
تح��ت تاثیر جریان پول بود که به عنوان یک��ی از عوامل مهم حفظ روند 
مثبت بازار محس��وب می ش��ود. گزارش 12 ماهه شرکت ها و نیز عملکرد 
فروردین ماه آنها نشان دهنده قرارگرفتن بازار در شرایط مطلوب و مساعد 
است. آنچه که مهم است تالش بازار سهام برای جبران عقب ماندگی های 

خود نسبت به سایر بازارهای مالی مانند ارز و سکه است.
این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته 
بازار س��که بیش از 200درصد، بازار ارز 190درص��د و بورس 120درصد 
بازدهی را ثبت کرد، گفت: طبق بررس��ی های صورت گرفته بازار سرمایه با 

یک تاخیر زمانی نسبت به بازار ارز حرکت خود را آغاز کرده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه با توجه به وجود فضای تورمی و نیز ش��رایط حاکم 

در اکثر بازارهای مالی، بورس می تواند به عنوان یک بازار پیش��رو در سال 
98 باشد، گفت: بحث ریسک های سیاسی مانند تشدید تحریم ها و اثرات 
جانبی آن بر کاهش فروش نفت و معافیت ها از جمله فاکتورهایی است که 

می تواند زمینه بهم ریختگی بازار را فراهم کند.
نصیرزاده افزود: ورود ریسک مازاد ناشی از تشدید فضای تحریمی به بازار 
باعث ایجاد یک اثر تورمی بر بازار می ش��ود که از لحاظ اقتصادی می توان 
این اتفاق را در بازار سرمایه به عنوان عاملی مثبت تلقی کرد در حالی که 

به لحاظ اجتماعی نکته بسیار منفی است.
اولویت بورس نسبت به سایر بازارها 

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سهام نسبت به سایر بازارها 
مثبت اس��ت، اظهار داشت: رشد تورم در کشور باعث افزایش قیمت ها در 
بازار ارز می ش��ود که به مراتب ش��اخص بورس تحت تاثیر تورم و نرخ ارز 

رشد بیشتری را تجربه می کند.
ب��ه گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، هفته گذش��ته ش��رکت های 
دارایی محور و گروه هایی مانند س��یمان، انبوه س��ازی و خودرو که از بازار 
داخلی برخوردارند با اقبال سهامداران مواجه شد و توجه بیشتری به آنها 

صورت گرفت.
نصیرزاده گفت: در سال 98 عالوه بر شرکت های صادرات محور که تحت 
تاثیر کاهش نرخ ارز قرار می گیرند، گروه هایی مانند دارویی و غذایی تحت 

تاثیر تورم، نرخ ارز و افزایش قیمت محصوالت با رشد همراه می شوند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که در هفته گذشته این دسته از 
صنایع در امتداد هفته های گذشته مورد توجه بودند و به نظر می رسد در 

هفته جاری هم این روند ادامه دار باشد.
نصیرزاده گفت: روند مثبت بازار همراه با نقدینگی های پرقدرت احتمال 
کاهش قدرت رش��د بازار و نیز تجرب��ه اصالحی را فراهم می کند تا از این 

طریق زمینه ایجاد رشد جدید در بازار فراهم شود.
ریزش بازار در هفته جاری

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که احتمال اصالح و نیز ریزش 
بازار طی چند روز آینده وجود دارد که این ریزش در مس��یر رش��د ارزش 
بازار و تنفس��ی برای شاخص است تا بتواند با حرکت و نقدینگی جدیدتر 

فعالیت خود را آغاز کند.
وی با بیان اینکه با توجه به مولفه های موجود به نظر می رسد که می توان 
نس��بت به رش��د بازار امیدوار بود، گفت: از اس��فندماه تاکنون بسیاری از 

شرکت ها با بازدهی بیش از ۵0درصدی همراه بودند.
نصی��رزاده پیش بینی خود از صنایع برتر در هفته جاری را اینگونه بیان 
ک��رد: برای هفته جاری گروه خ��ودرو، فلزات اساس��ی، کانه های فلزی و 
پتروشیمی با اقبال بیشتری نسبت به سایر صنایع مواجهند و حرکت بازار 

را این گروه ها پیش خواهند برد.

شاخص بورس از 22۴ هزار واحد گذشت

صف های خرید در بورس برقرار ماند
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خسارات ناشی از گران فروشی باید به جیب 
مردم برگردد

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران با تاکید بر 
اینکه هدف نظارت بر بازار، حفظ منافع مردم اس��ت و خسارات 
ناشی از گران فروش��ی باید به جیب مردم برگردد، گفت نظارت 
دس��توری بر بازار به نتیجه مطلوب نمی رس��د، بنابراین نظارت 

باید مکانیزه باشد.
علیرض��ا حائری در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه نظارت بر 
ب��ازار باید مکانیزه و اتوماتیک باش��د، گف��ت: نظارتی که بر پایه 
حضور نیروی انس��انی باشد فسادآور اس��ت و نمی تواند مستمر 

باشد.
وی با بیان اینکه گرانی یک پدیده اقتصادی اس��ت و راه حل 
آن نیز باید اقتصادی باش��د، اظهار کرد: نظارت ها در کوتاه مدت 
می تواند نیاز کش��ور را برطرف کند اما نمی تواند مس��تمر ادامه 

داشته باشد.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در ادامه با 
اش��اره به اینکه هدف نظارت بر بازار، مردم هستند و باید منافع 
آنها در نظر گرفته ش��ود، تصری��ح کرد: بنابراین اگر از واحدهای 
گران فروش خس��ارتی دریافت می ش��ود، این پول باید به نحوی 

به جیب مردمی برگردد که از این گران فروشی زیان دیده اند.
وی افزود: اما در حال حاضر اگر واحدی به دلیل گران فروشی 
جریمه ش��ود این پول به خزانه دولت واریز می ش��ود و خسارت 
مردم جبران نمی ش��ود. این در حالی است که واحد مورد نظر با 
گران فروش��ی سود خود را به دس��ت آورده و با جریمه شدن این 

واحدها نیز بخشی از این سود به خزانه دولت رسیده است.
حائری در پایان با بیان اینکه اقتصاد دستورپذیر نیست، گفت: 
نظارت دس��توری بر بازار تاکنون به نتایج مطلوب نرسیده است، 
در این میان ثروت ملی نیز برای راه اندازی س��تادها و گشت های 

نظارتی هزینه می شود اما نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود.
به گزارش ایس��نا، اخیراً رئیس جمه��وری به چهار وزیر کابینه 
دستور داد تا اقدامات الزم و مؤثر در زمینه توزیع کاالها و مقابله 

با گران فروشی انجام شود.
رئیس جمه��ور ب��ه وزرای صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، جهاد 
کش��اورزی و کشور دس��تور داد تا به منظور کنترل و نظارت بر 
قیمت کاالها و خدمات، اقدامات الزم و مؤثر را در توزیع، عرضه 

و فروش کاالها با قیمت مناسب به عمل آوردند.
همچنین به وزیر دادگس��تری دس��تور داده ش��د تا س��ازمان 
تعزیرات حکومتی با گران فروش��ان مطابق ب��ا قوانین و مقررات 

برخورد کند.

افزایش علوفه مرتعی بر اثر رشد بارش ها
مدیرکل دفتر فنی مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کش��ور گفت با توجه به بارندگی های اخیر پیش بینی می ش��ود 

که تولید علوفه در عرصه های مرتعی به ۳.۵ میلیون تن برسد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نق��ل از وزارت جهاد 
کشاورزی؛ ترحم بهزاد، اظهار داشت: پراکنش و میزان بارش های 
چند ماهه اخیر در نیم قرن گذشته بی سابقه بوده و وجود بانک 
بذر مناس��ب در خاک های مرتع��ی موجب رویش انواع گونه ها و 

افزایش تولید علوفه در این عرصه ها شده است.
وی گفت: با افزایش هر میلی متر بارندگی، یک کیلوگرم در هر 

هکتار در عرصه های مرتعی تولید علوفه افزایش می یابد.
این مقام مس��ئول ادام��ه داد: در برخی مناطق مرتعی به علت 
کاه��ش چرا و احتم��ال باقی ماندن علوفه ه��ای مرتعی به ویژه 
علوفه های یکساله، احتمال وقوع آتش سوزی وجود دارد و از این 
رو برای جلوگیری از حریق در این عرصه ها بخش��نامه ای در 1۳ 

بند تدوین و به استان های کشور ابالغ کرده ایم.
بهزاد درباره مفاد این بخش��نامه تصریح کرد: در این بخشنامه 
به اس��تان ها تاکید شده به منظور جلوگیری از باقی ماندن علوفه 
خشک در مراتع با هماهنگی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
طبیعی استان نسبت به برآورد ظرفیت چرای واقعی مرتعی برای 

افزایش تعداد دام وارده، به موقع اقدام کنند.
وی اف��زود: در مراتعی ک��ه به علت محدودی��ت تعداد دام، 
امکان اس��تفاده کامل از علوفه توس��ط دام وج��ود ندارد و از 
طرفی امکان برداش��ت یا درو مستقیم علوفه مراتع و سیلوی 
آن وج��ود دارد، بهره ب��رداران می توانند برای ذخیره علوفه در 
س��ال های کم باران و ذخیره علوفه زمس��تانی، این علوفه ها را 

برداشت و درو کنند.
مدی��رکل فنی مرتع س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخیزداری 
کش��ور ادامه داد: اکثر تیپ های مرتع��ی گندمیان و یا تیپ های 
مرتع��ی بوته زار ی��ا درختچه زاری که زیراش��کوب آنها گندمیان 
یکساله یا چند ساله رویش دارند، مستعد وقوع و گسترش حریق 
هستند و از این رو در بخشنامه مذکور به استان ها پیشنهاد شده 
ب��ا هماهنگی و تعامل بهره برداران ذی نفع مرتعی اقدام به چرای 
متراکم دام در مقاطع زمانی فش��رده در این محدوده ها کنند تا 

پوشش گیاهی به صورت کامل و یکنواخت برداشت شود.
به گفته وی، از اس��تان ها خواس��ته شده حتی االمکان امکانات 
ابتدایی اطفای حریق را تهیه و ضمن ارائه آموزش های الزم، این 
امکان��ات را در اختیار بهره برداران، دهیاری ه��ا و جوامع محلی 

قرار دهند.
بهزاد با اشاره به سطح مراتع کشور گفت: بیش از ۵2درصد از 
سطح کشور شامل 84.8میلیون هکتار را مراتع تشکیل می دهد 
و در حال حاضر سرانه مرتع در ایران 1.۳2هکتار و سرانه جهانی 

آن 82 صدم هکتار است.
وی در ادام��ه افزود: 2۵درصد ارزش هر هکتار مرتع مربوط به 
تولی��د علوفه و ۷۵درصد مربوط به ارزش های زیس��ت محیطی 

است.
به��زاد در پایان تصریح کرد: برآورد می ش��ود از 84.8 میلیون 
هکتار مرتع کش��ور در ش��رایط زمان بارندگی 10.۷ میلیون تن 
علوفه تولید ش��ود که با توجه به کاهش بارندگی در س��ال های 
گذشته این میزان تولید به 8.۳ میلیون تن رسیده بود و امسال 

هم با افزایش بارش ها افزایش تولید علوفه مرتعی را داریم.

اخبـــار

در ط��ول ماه های اخیر، نوس��انات قیمتی کاغذ و مق��وا به صورت بارز و 
تامل برانگی��ز به پیش رفته اس��ت و ضعف نظارتی در بغرنج تر ش��دن این 

وضعیت بی تاثیر نبوده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در طول ماه های اخیر، نوس��انات 
قیمتی کاغذ و مقوا به صورت بارز و تامل برانگیز به پیش رفته است و ضعف 

نظارتی در بغرنج تر شدن این وضعیت بی تاثیر نبوده است.
کاغذ کاالیی نیس��ت که مبادی ورودی آن مشخص نباشد یا اینکه فرد 
بتوان��د آن را در چمدانش بگذارد و به کش��ور وارد کن��د. کاغذ از گمرک 
جنوب کشور وارد می شود. مکان ورود آن به کشور مشخص است. در واقع 
می توان با نظارت دقیق قیمت کاغذ را مانند کاال های اساسی دیگر کنترل 

کرد تا هر روز شاهد افزایش آن نباشیم.
به گفته برخی از فعاالن بازار دلیل گرانی کاغذ، تقسیم به دو گروه شدن 
آن اس��ت چرا که در این وضع گروه اول )کاغذ تحریر، بالکی و روزنامه ای( 
با ارز 4200 تومانی وارد شده و گروه دوم )مابقی کاال های سلولزی، گالسه 

و مقوا( با ارز 8800 تومان و این یک دوگانگی را در بازار ایجاد می کند.

کاغذهای تهیه شده با ارز دولتی به قیمت روز دالر به فروش می رسد
مرتضی هاشمی مقدم، یکی از فعاالن صنعت چاپ، گفت: داللی در بازار 
تمامی ندارد و تمام قیمت های بازار را این افراد س��ودجو تعیین می کنند، 
به طوری که هر روز در بازار برای خرید و فروش کاغذهای مختلف ساعت 
10 صب��ح به بعد قیمت ها را نس��بت به ن��رخ دالر روز تعیین و به فروش 
می رس��انند با توجه به اینکه کاغذها با ارز دولتی و ماه ها قبل وارد کش��ور 

شده است و هیچ گونه نظارتی هم بر آن نیست.
ای��ن فعال صنعت چاپ افزود: قیمت گ��ذاری کاغذ در بازار متولی ندارد  
و همین چند س��لیقه بودن تعیین قیمت بازار را به چالش کش��یده است 
و در چند ماه گذش��ته قیمت های کاغذ را چندی��ن برابر افزایش داده که 
ای��ن موضوع برای این صنعت مخرب و تبعات اقتصادی این وضعیت برای 
حوزه هایی که نیازمند به کاغذ هس��تند، مانند دانش��جویان، دانش آموزان 
و غی��ره را فلج می کند. هاش��می مقدم تصریح کرد: در انبارهای ش��ورآباد 
ب��ه ان��دازه کافی کاغذ موجود اس��ت و فقط باید قیمت ه��ا در این بخش 

یکسان سازی شود تا پای دالالن حذف و بازار به تعادل برسد.

هر بند کاغذ در بازار آزاد به 550 هزار تومان رسید
حسین میرباقری، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ گفت: قیمت 
کاغذ در هفته گذشته حدود  100 هزار تومان افزایش را تجربه کرده است 

و قیمت هر بند کاغذ در بازار آزاد به ۵۵0 هزار تومان رسید.
میرباقری اف��زود: این افزایش قیمت کاغذ و ت��داوم آن خانواده هایی را 
هدف قرار خواهد داد که چند ماه دیگر به دنبال تامین کتاب های درسی 
و  دفتر ه��ای م��ورد نیاز دانش آموزان خود هس��تند. این موضوع می تواند 

چالش های بزرگی را ایجاد کند و از طرفی به نفع سودجویان است.
رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان کاغذ و مقوا تصریح کرد: علت گرانی 
اخیر، کمبود عرضه کاغذ اس��ت و چندین ماه اس��ت که اتحادیه از توزیع 
کاغذ و فروش آن در بازار کنار گذاش��ته شده و وزارت ارشاد وظیفه توزیع 
کاغذ در سطح بازار را برعهده  دارد. کاغذی که با ارز دولتی تهیه شده است 
و وزارتخانه باید میان ناشران توزیع کند. به گفته وی، در سال گذشته و به 
دنبال حذف فروشندگان کاغذ، 10درصد فروشندگان کاغذ در بازار مجبور 

به تعطیلی کسب و کار خود شده اند.

چرا قیمت کاغذ دوباره گران شد؟

اتخاذ راهکارهای تعزیراتی برای مقابله با گران فروشی مسأله ای است که 
یک اقتصاددان آن را در راستای سیاست های دستوری در اقتصاد می داند 
و می گوید که این گونه اقدامات هرچند ممکن است به صورت آنی مؤثر 

باشد، اما در بلندمدت نمی تواند مشکالت اقتصاد دولتی را حل کند.
به گزارش ایس��نا، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران مس��أله ای واقعی 
است که تا حدود زیادی از افزایش حجم نقدینگی و گرانی دالر در سال 
گذش��ته تأثیر گرفت. این مس��اله از طریق التهاب بازارهای سرمایه ای و 

افزایش هزینه های تولید شدت بیشتری هم گرفت.
با این حال واقعیت این اس��ت که در شرایط التهاب اقتصادی، فعاالن 
اقتصادی هم دچار نااطمینانی در س��رمایه گذاری می شوند و می خواهند 
از طری��ق حداکثرس��ازی قیمت خدمات خود، کمترین ض��رر را از تورم 

داشته باشند.
به این قضیه می توان سوءاستفاده برخی از فعاالن اقتصادی را هم اضافه 
کرد. کسانی که می خواهند از تشویش بازار، حداکثر سوءاستفاده را کرده 
و خدمات خود را بس��یار بیشتر از ارزش واقعی آن بفروشند. این شرایط 
باعث می شود بر شعله تورم دمیده شود و مصرف کنندگان بیشترین ضرر 

را از آن داشته باشند.
مجموع این ش��رایط باعث شد رئیس جمهور، دهم اردیبهشت امسال 
به چهار وزیر کابینه دس��تور دهد تا اقدامات الزم و مؤثر در زمینه توزیع 

کاالها و مقابله با گران فروشی را انجام دهند.
در اقتصاد دستوری نمی توان انتظار سرمایه گذاری داشت

در ای��ن رابطه محمود جامس��از در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا بیان اینکه 
کس��انی که قدرت های اقتصادی دارند، می توانند با دسترس��ی به برخی 
اطالعات به اقداماتی دست بزنند که بازار را ملتهب کنند، گفت: در چنین 
ش��رایطی دولت هر از گاهی برای جلوگیری از گرانی های بی حد و حصر 
و گران فروشی ها مجبور اس��ت اقداماتی انجام دهد. این اقدامات معموالً 
از طریق تثبیت قیمت ها یا ایجاد فضای امنیتی انجام ش��ود که هرچند 
ممکن است به صورت آنی مؤثر باشد اما در بلندمدت نمی تواند مشکالت 

اقتصاد دولتی را حل کند.
او با تاکید بر اینکه سیاست های دستوری در اقتصاد نمی تواند پاسخگوی 
مش��کالت باشد، ادامه داد: تثبیت قیمت ها جریان آزاد سرمایه را متوقف 
می کند و در چنین شرایطی هم نمی توان انتظار رونق سرمایه گذاری های 

اقتصادی را داش��ت. همانط��ور که می دانیم رونق س��رمایه گذاری باعث 
افزای��ش درآمدهای ملی و افزایش رفاه می ش��ود که در ش��رایط اقتصاد 

دستوری نمی تواند اتفاق بیفتد.
دولت از سیاست های ضد انحصارطلبی هم استفاده کند

او به افزایش سفته بازی ها در اقتصاد به عنوان یکی از عواملی که باعث 
کاهش رونق تولید و افزایش تورم می شود، اشاره کرد و گفت: در چنین 
شرایط سیاست تنظیم بازار جزو یکی از وظایف اقتصادی دولت است که 
برای حمایت از مصرف کنندگان در برابر گرانی ها از آن استفاده می شود. 
دولت در کنار این سیاست باید از سیاست های ضد انحصارطلبی هم برای 

مقابله با انباشت ناسالم ثروت استفاده کند.
به گزارش ایس��نا، رئیس جمهور دهم اردیبهش��ت ماه سال جاری به 
وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کش��اورزی و کش��ور دستور داد به 
منظور کنترل و نظارت بر قیمت کاالها و خدمات، اقدامات الزم و مؤثر را 

در توزیع، عرضه و فروش کاالها با قیمت مناسب به عمل آوردند.
همچنین حس��ن روحانی به وزیر دادگس��تری دس��تور داد تا سازمان 
تعزیرات حکومتی با گران فروشان مطابق با قوانین و مقررات برخورد کند.

مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد 
که براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار همه کاالهای اساسی از جمله 
برنج، رونق، شکر، مرغ، گوشت قرمز و دیگر کاالها همچون خرما و زولبیا 
بامیه تأمین شده و قیمت و چگونگی توزیع آن نیز به همه استان ها ابالغ 
شده است. هر ساله بازار در ماه مبارک رمضان رونق بیشتری پیدا می کند 
و معموالً در این بازه زمانی تقاضا برای محصوالت مختلف افزایش می یابد 
و در این راس��تا دولت همیش��ه مصوباتی برای چگونگی توزیع و قیمت 
کاالهای اساس��ی مورد نیاز مردم برای ماه مبارک رمضان ابالغ می کند تا 

جلوی گرانی و گران فروشی احتمالی را بگیرد.
  روغن 10درصد ارزان تر از نرخ مصوب

مس��عود بصیری، مدیرکل دفتر برنامه ری��زی، تأمین، توزیع، تنظیم 
بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی - در این رابطه به ایسنا، 
گفت: در جلس��ه س��ی و دوم کارگروه تنظیم بازار کمیته ای تش��کیل 
ش��د و درباره چگونگی تنظیم ب��ازار کاالهای اساس��ی و دیگر کاالها 
همچ��ون خرما و زولبی��ا و بامیه تصمیماتی اتخ��اذ و این مصوبات به 
همه اس��تان ها ابالغ شد. به عنوان مثال در ردیف کاالهای اساسی ۳0 
هزار تن برنج 112۳ هندی برای توزیع استانی مصوب شده که قیمت 
مصرف کننده آن کیلویی ۷,400 تومان بوده و در بس��ته بندی های 10 
کیلوگرمی توزیع خواهد ش��د. همچنین برای ش��کر نیز 120 هزار تن 
برای مصارف صنف و صنعت و 20 هزار تن برای مصارف خانوار در نظر 

گرفته ایم ک��ه به صورت فله ای و با قیمت کیلویی ۳,400 تومان برای 
مصرف کنندگان در بخش های مختلف عرضه خواهد شد.

وی افزود: برای روغن نباتی نیز به گونه ای مصوب شده که 10 هزار 
تن با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای صنف و صنعت و 20 هزار تن 
برای مصارف خانوار که 10درصد پایین تر از نرخ مصوب خواهد بود، در 
نظر گرفته ایم که به عنوان مثال یک حلب 1۶کیلوگرمی برای مصارف 

صنف و صنعت 10۵ هزار تومان اعالم شده است.
مرغ کیلویی 11 هزار و 500 تومان 

مدی��رکل دفت��ر برنامه ریزی، تأمی��ن، توزیع، تنظیم ب��ازار و ذخایر 
راهب��ردی وزارت جهاد کش��اورزی درباره مصوبات س��تاد تنظیم بازار 
برای تنظیم بازار گوش��ت مرغ و گوشت قرمز نیز اظهار کرد: در زمینه 
گوش��ت مرغ 1۵ هزار تن به صورت گ��رم و به قیمت کیلویی 11هزار 
و ۵00 تومان و ۵000 تن گوش��ت م��رغ منجمد به قیمت 10 هزار و 
۵00 تومان در نظر گرفته شده است که در استان ها توزیع خواهد شد 
و این قیمت ها، قیمت مصرف کننده است. همچنین برای گوشت قرمز 
۵000 تن پیش بینی کرده ایم که قیمت یک کیلوگرم گوشت مخلوط 

منجمد را ۳1 هزار و ۵00 تومان در نظر گرفته ایم.
بصیری ادامه داد: در زمینه خرما نیز با توجه به اینکه در فصل تولید 
قرار نداریم و این محصول هم اکنون در اختیار تولیدکنندگان نیس��ت 
و در س��ردخانه ها وجود دارد با صاحبان کاال در اس��تان های خرماخیز 

جلساتی برگزار کرده ایم و مقرر شده در سازمان میادین میوه و تره بار 
تهران و برخی اس��تان ها غرفه های رایگانی در اختی��ار آنها قرار گیرد 
ت��ا خرما را با قیم��ت 1۵درصد پایین تر از نرخ میادی��ن میوه و تره بار 

شهرداری تهران عرضه کنند.
وی تأکید کرد: مصوبات اخیر س��تاد تنظیم بازار قابل تغییر است و 
اگر هر اس��تانی به کاالهای اساسی و دیگر کاالها نیاز بیشتری داشته 
باش��د میزان عرضه؛ قابل ترمیم و اصالح اس��ت، بنابراین هیچ مشکلی 

بابت تأمین کاالهای مورد نیاز در ماه رمضان نداریم.
مدی��رکل دفت��ر برنامه ریزی، تأمی��ن، توزیع، تنظیم ب��ازار و ذخایر 
راهب��ردی وزارت جه��اد کش��اورزی همچنی��ن درخص��وص تنظیم 
ب��ازار محصوالت مختل��ف در ماه رمضان گفت: گرچ��ه وظیفه نظارت 
بر بازار برعهده وزارت جهاد کش��اورزی نیس��ت، ام��ا نه تنها هم اکنون 
هیچ مش��کلی بابت تأمین کاالهای مختلف نداریم بلکه دس��تگاه های 
نظارتی همچون س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان، 
س��ازمان تعزیرات حکومتی و… نظارت های خود را تش��دید کردند و 
قطعاً در ماه رمضان با گرانی و گران فروش��ی برخورد خواهد شد و اگر 
مردم ش��اهد گران فروشی بودند باید آن را به این دستگاه های نظارتی 
اطالع رس��انی کنند و امیدواریم با توجه به تأمین کامل کاالهای مورد 
نیاز ماه رمضان مردم دغدغه تأمین نداش��ته باشند و بتوانند با قیمت 

مناسب نیاز خود را تهیه کنند.

راهکارهای تعزیراتی قیمت ها را کنترل می کند؟

قیمت کاالهای اساسی در ماه رمضان اعالم شد
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اخبار

خودرو بخریم یا نخریم؟!
این روز ها که بازار خودروی کش��ور با موجی جدید از التهاب 
و افزایش قیمت مواجه ش��ده، برخی مسئوالن و تصمیم سازان 
ب��رای گ��ذر از ای��ن ش��رایط، راهکار هایی توام ب��ا محدودیت 
پیشنهاد می دهند و خواستار رفتار های پلیسی در بازار هستند.
به گزارش بهداش��ت نیوز از حضور پررنگ تعزیرات و نظارت 
بیش��تر دولت گرفته تا بازگش��ت ش��ورای رقابت و توصیه به 
مش��تریان برای نخریدن، همه و همه راهکار هایی هس��تند که 
برای آرامش بازار خودرو و کاهش قیمت ها پیشنهاد می شوند. 
این در حالی است که تجربه ثابت کرده هیچ کدام از این موارد 
نتوانسته اند حداقل در درازمدت چاره ساز بوده و بازار خودرو را 

از موج سهمگین التهاب و افزایش قیمت نجات دهند.
آدرس های غلط در بازار خودرو

طی بیش از یک دهه گذش��ته، سیاست های محدودکننده و 
کنترلی و رفتار های به اصطالح پلیسی، به وفور در بازار خودرو 
اجرا و ش��کل گرفته اس��ت و اگرچه ش��اید موقت و گذرا و در 
ظاهر نتیجه بخش بوده اند، اما دوام نداشته و اثرات جانبی شان 
در نهای��ت گریبان بازار و مش��تریان و البته خودروس��ازان را 

گرفته است.
 این در حالی اس��ت که روش جهانی و پذیرفته ش��ده یعنی 
»آزادسازی« تقریبا هیچ گاه به معنای واقعی در بازار خودروی 
ایران )حداقل طی بیش از یک دهه گذشته( به اجرا درنیامده و 
طبعا بازار آرامشی طوالنی مدت را تجربه نکرده است. نگاهی به 
تقویم بازار خودرو از گذشته تا به امروز نشان می دهد هر وقت 
ممنوعیت و محدودیت های دس��توری از س��وی دولت و سایر 
نهاد های تصمیم ساز بر سر بازار خودرو سایه انداخته، از دل آن 
رانت هایی بزرگ بیرون آمده است و در نهایت مصرف کنندگان 
واقعی و تولیدکنندگان )خودروساز ها و قطعه سازها( زیان هایی 

آشکار و نهان را متحمل شده اند.
 از جمل��ه این ض��رر و زیان ها می توان ب��ه ایجاد فاصله زیاد 
بی��ن قیمت کارخانه و بازار خودرو ه��ا و در نتیجه، ایجاد رانت 
برای دالالن و واسطه گران، صعود منحنی قیمت ناشی از رشد 
داللی و ب��ه اصطالح س��فته بازی، زیان چند ه��زار میلیاردی 
خودروس��ازان، عدم تزریق س��ر وقت مطالبات قطعه س��ازان و 
همچنین کاهش کیفیت قطعات و خودرو های تولیدی، اش��اره 

کرد.
 در واقع تبعات منفی سیاست های کنترلی و پلیسی در بازار 
خودرو بسیار بیشتر از اثرات احتماال مثبت کوتاه مدت آن بوده 

و با این حال هنوز هم روی اجرای شان اصرار می شود.
قیمت گذاری دستوری

اما نگاهی بیندازیم به راهکار های پیشنهادی و سیاست های 
کنترلی نهاد های تصمیم س��از در بازار خودرو، تا مشخص شود 
تبعات آنها چه بوده و آیا صالح اس��ت دوباره اجرا ش��ده یا بر 
اجرای شان اصرار شود. معموال اصلی ترین روش و سیاستی که 
دولت ه��ا )در ایران( برای کاهش الته��اب بازار خودرو و پایین 
آوردن قیمت ها به کار می بندند، کنترل دستوری قیمت است.

 ای��ن روش مخت��ص دولت و وزیر خاصی نیس��ت و بیش��تر 
اوق��ات، نظ��ر موافق نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی نیز 
پش��توانه اجرای آن شده و می شود. در این روش، دولت سعی 
می کند قیمت خودرو را به صورت دس��توری پایین آورده و به 
نوعی س��رکوب کند تا مش��تریان را راضی نگه داش��ته و مانع 

تبعات اجتماعی رشد قیمت در بازار خودرو شود.
 ت��ا پیش از تصوی��ب قیمت گذاری خودرو در حاش��یه بازار 
)توسط ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه( دولت 
در پوش��ش ش��ورای رقابت قیمت خودرو را کنترل )سرکوب( 
می کرد. پس از این مصوبه اگرچه گمان می رفت دولت دس��ت 
از سر قیمت گذاری خودرو بردارد، با این حال بازهم به مداخله 
در بازار ادامه داد و نگذاش��ت قیمت ها را عرضه و تقاضا تعیین 

کند، نه دستور و بخشنامه.
در حال حاضر با وجود آنکه تصویب ش��ده خودرو های داخلی 
تا ۵درص��د زیر نرخ بازار قیمت گذاری ش��وند، دولت در قالب 
 ستاد تنظیم بازار اجازه اجرای مصوبه ای را که خود پای آن را 
امضا کرده، نمی دهد. ش��اهد مثال تداوم دخالت دولت در بازار 
خودرو، همین فروش فوری های روزانه خودروس��ازان است که 
محصوالت آنها با چندی��ن میلیون تومان پایین تر از نرخ بازار، 

به فروش گذاشته می شوند.

 توقیف 2500 دستگاه خودرو
با دستور قضایی

دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو گفت از 1۵هزار خودروی 
موجود، 2۵00خودرو براس��اس اعالم دس��تگاه قضایی مرتکب 

تخلف شده اند که این تعداد باید مورد بررسی قرار بگیرند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی دادفر، در نشست 
خبری روز گذشته با اصحاب رسانه با بیان اینکه مهلت مصوبه 
اجرایی هیات دولت درخصوص ترخیص خودرو های در گمرک 
مانده تا دو روز دیگر به پایان می رس��د، گفت: تنها تعداد کمی 
از خودرو های در گمرک مانده ترخیص ش��ده اند که تعداد آنها 
حتی به یک هزار دس��تگاه هم نمی رس��د و این تعداد اندک به 

تعادل بخشی به بازار کمکی نمی کند.
دادف��ر اف��زود: خریدارانی که بی��ش از یک س��ال ونیم تمام 
هزینه های خرید خودرویی را پرداخت کرده اند، با انتش��ار این 
اخبار خ��ود را محق می دانند که خ��ودرو ترخیصی در اختیار 
آن��ان قرار بگیرد و ای��ن موضوع اختالفات میان ش��رکت های 

نمایندگی و مردم را افزایش خواهد داد.
دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو با بی��ان اینکه 1۵هزار 
خودرو در گمرکات دپو شده است، اظهار کرد: با محاسبه نرخ 
ارز روز ح��دود 8هزار میلیارد توم��ان خودرو در گمرک وجود 

دارد که همه متعلق به مردم است.
وی گفت: از 1۵هزار خودروی موجود، 2۵00خودرو براساس 
اعالم دستگاه قضایی مرتکب تخلف شده اند که این تعداد باید 

مورد بررسی قرار بگیرند.

بازار خودرو در طول دو هفته اخیر به صورت س��ازمان یافته به س��مت 
افزایش قیمت رفته اس��ت، اما سوال اینجاست با ممنوعیت اعالم قیمت 

خودرو توسط سایت ها، بازار روند نزولی قیمت ها را خواهد دید؟
ب��ه گزارش تس��نیم، در طول هفته های اخیر قیم��ت انواع خودروهای 
داخلی و خارجی در بازار سرکش تر از سال گذشته هر روز روند صعودی 
پیدا کرده و هنوز خبری از ثبات قیمت ها و حتی کاهش قیمت ها نیست.

جالب اینجاست در هفته گذش��ته وزارت صنعت و سازمان حمایت به 
جای مدیریت اوضاع بازار خودرو از مردم خواستند »فعاًل خودرو نخرید« 
اما سوال اینجاست آیا در حال حاضر مردم امکان خرید خودرو دارند که 
دست از خرید بکشند. امروز حرف اول بازار خودرو را دالل بازی و کاهش 
عرضه خودرو می زند، در این ش��رایط  هر ک��س به هر ترفندی در صدد 
خرید خودرو و فروش آنها در بازار اس��ت. متأس��فانه مصرف  کننده اصلی 

هم نه امکان خرید از س��ایت فروش فوری محصوالت خودروس��ازان و نه 
از بازار را دارد.

در جدیدتری��ن اقدام واحده��ای نظارتی برای کاه��ش دالل بازی بازار 
خودرو در صدد ممنوعیت اعالم قیمت های خودرو از س��وی س��ایت ها از 
جمل��ه دیوار و ش��یپور برآمده اند تا از این طریق مان��ع اعالم قیمت های 
خالف واقع برای فروش خودرو ش��وند. به اعتقاد فروشندگان خودرو این 
اقدام دولت مثبت بوده و می تواند تا حدودی اعالم قیمت های غیرمنطقی 
را در بازار کاهش داد  چراکه کسی پراید ۶0 میلیون تومانی را نه فروخته 

و نه خریده است.
نوری یکی از فروشندگان خودرو در همین ارتباط با اعالم اینکه فضای 
مجازی نقش زیادی در اعالم قیمت های کاذب خودرو داش��ته اس��ت به 
خبرنگار تسنیم، می گوید: همه به نوعی کاسب شده اند و با صرف هزینه ای 

کم آگهی های نجومی قیمت خودرو را منتش��ر و در بازار التهاب به وجود 
می آورند.

وی ب��ا بی��ان اینکه البته آش��فته بازار خودرو با این گون��ه اقدامات آرام 
نمی شود، افزود: بازار خودرو در طول دو هفته اخیر به صورت سازمان یافته 
به س��مت افزایش قیمت رفته است و باید پشت پرده های این موضوع را 
پی��دا و برخ��ورد الزم را با آنها انجام داد. عالوه ب��ر این عرضه خودرو هم 
باید افزایش یافته و خودروس��ازان ضم��ن ایفای تعهدات خود به افزایش 

تولید اقدام کنند.
در حال حاضر پراید از 4۷ میلیون تومان به ۵4 میلیون تومان، پژو40۵ 
از ۶8 میلیون تومان به 84 میلیون تومان، پژو پارس از 8۶ میلیون تومان 
به 101 میلیون تومان، پژو 20۶ از ۷2 میلیون تومان به 9۵ میلیون تومان 

و سمند از ۷2 میلیون تومان به 8۵میلیون تومان رسیده است.

بازار خودرو با بستن سایت های قیمت گذاری آرام می شود؟

ب��ه گفت��ه دبیر انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو، از اعتب��ار مصوبه 
تصویب شده در دی ماه سال گذشته برای ترخیص خودروها از گمرک 
تنها دو روز باقی مانده است در حالی که در این مدت کمتر از 1000 
دس��تگاه خودرو ترخیص شده، بنابراین مدت مصوبه ضمن تسهیل در 

فرآیند رسیدگی به پرونده ها باید تمدید شود.
به گزارش ایس��نا، مهدی  دادفر روز گذش��ته در نشس��ت خبری در 
رابط��ه با روند رس��یدگی به ترخیص خودروهای دپوش��ده در گمرک 
اظهار کرد: با توجه اینکه طی هفته گذشته شاهد افزایش ۵0درصدی 
قیمت خودرو بوده ایم اولین روی س��خن ما با مس��ئوالن قضایی بابت 
رس��یدگی ب��ه پرونده های قضای��ی مربوط به فعاالن ح��وزه تجارت و 
اقتصاد خودرو کش��ور که بیش از یک سال و نیم است که با مضامین 
مختلف مورد اتهام قرار گرفتند، اس��ت. تقاضای ما تس��هیل در فرآیند 
رس��یدگی است ضمن اینکه نگاه به این موضوع که همکاران ما در امر 

واردات خودرو، علت نیستند.
دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو اف��زود: اما در تمامی اتفاقاتی که 
در بحث واردات خودرو حادث ش��ده اس��ت، هم��کاران ما معلول یک 
تصمیم نادرست بودند که یک شبه در سال 9۵ و 9۶ گرفته و منجر به 
تشکیل پرونده شده است. تقاضا این است که نوع نگاه علت و معلولی 
باش��د و در ضمن رسیدگی و تس��هیل در فرآیند آن، در پرونده هایی 
که مش��خص شد کس��ی در فعالیت های خود به عنوان مجرم شناخته 
شد؛ طعم رأفت اس��المی را به آنها بچشانند؛ چراکه در زمینه واردات 
خودرو، صرفاً در پی کسب رضایت مردم و ایفای تعهدات خود بوده اند 
و اگ��ر جرمی اتفاق افت��اده، از روی اجبار و اکراه بوده و کس��ی قصد 
قانون شکنی نداشته است؛ ضمن اینکه همه ما موظف به رعایت قوانین 

و مقررات هس��تیم و هر کس که خالف آن عمل کرده خود پاس��خگو 
خواهد بود.

وی خاطرنش��ان کرد: در رابطه با خودروه��ای موجود در گمرک از 
سال 9۷ بالغ بر 1۵ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور باقی ماند 
و هنوز هم در گمرکات موجود اس��ت. در شانزدهم دی ماه 9۷، هیأت 
دولت مصوبه ای مبنی بر فراهم شدن امکان خروج این تعداد خودروی 
مانده در گمرک را صادر کرد. با وجود این مصوبه که با نگاه گره گشایی 
از مش��کل مردم و ایفای تعهدات واردکنندگان خودرو تصویب شد؛ تا 
امروز کمتر از 1000 دس��تگاه خ��ودرو از بابت این مصوبه از گمرکات 

خارج شده است.
دادف��ر تصریح کرد: اعتبار این مصوب��ه از زمان صدور به مدت چهار 
م��اه بوده اس��ت، بنابراین در ش��انزدهم ماه جاری ای��ن مصوبه بی اثر 
خواه��د ش��د و تنها دو روز بیش��تر تا اعتبار این فرص��ت باقی نمانده 
اس��ت، اما به دلیل ناهماهنگی در بین دستگاه ها، تقاضای ما این است 
که گروهی برای بررس��ی این موضوع تعیین شوند و مشخص کنند که 
چرا مصوبه ای که برای حل مشکالت مورد تاکید و مورد پیگیری قرار 
گرفت؛ بعد از هشت مورد مکاتبه ما با رئیس جمهور، معاون اول رئیس 

جمهور و … اجرا نشد؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه روز گذش��ته یکی از 
مس��ئوالن در وزارت صمت طی مصاحبه ای اعالم کرده اس��ت که این 
وزارتخانه بالغ بر ۵000 دس��تگاه خودرو مجوز و ثبت س��فارش صادر 
کرده است، گفت: یقیناً درسته که ۵000 ثبت سفارش انجام شده اما 
زمانی که عدم همکاری بی��ن بانک مرکزی و گمرکات وجود دارد که 
هزاران چالش ایجاد کرده و کارایی و اثربخش��ی مصوبه را عماًل از بین 

برده و هیچ کس نتیجه ای از آن نگرفته اس��ت؛ آیا رافع مسئولیت های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است؟

وی افزود: هزاران مش��تری یک سال و نیم است که معطل دریافت 
خودروهای خود هس��تند که در گمرکات در معرض آسیب قرار گرفته 
است. یک سال و نیم است که عدم ایفای تعهدات واردکنندگان نسبت 
به مردم و خریداران، بازار خودرویی کشور را مورد تالطم و تهاجم قرار 
داده اس��ت. اگر در ش��رایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم؛ تصمیمات 
هم باید برای شرایط بحران و جنگ اتخاذ شود. نمی شود که اقتصاد و 
مردم در شرایط جنگی باشد اما تصمیمات مسئوالن برای این شرایط 

نباشد.
دادفر با بیان اینکه کسب و کار واردکنندگان خودرو به کشور به طور 
کل تعطیل ش��ده اس��ت، افزود: 1۵ هزار نفر مستقیماً در شرکت های 
واردکنن��ده خ��ودرو اعم از نمایندگی و غیرنمایندگی مش��غول به کار 
بوده ان��د. در ح��ال حاضر تعداد افراد مش��غول در این حوزه به 2۵00 
نفر تبدیل ش��ده است. فعالیت تعطیل شده و سرمایه ها همگی از بین 

رفته است.
وی در پاس��خ ب��ه یکی از خبرنگاران مبنی ب��ر اینکه تکلیف ۵000 
خودرویی که از نظر وزارت صمت مشکلی برای ترخیص ندارند بعد از 
اتمام مهلت مصوبه هیأت وزیران چه خواهد ش��د، گفت: در این مهلت 
چهار ماهه، وزارت صمت تنها 10 روز است که پای کار آمده و تاکنون 
کمتر از 1000 خودرو ترخیص شده است. مهلت مصوبه هیأت وزیران 
دو روز دیگر به اتمام می رس��د، لذا از دولت درخواس��ت داریم که این 
مهلت را تمدید کند وگرنه همه چیز از بین رفته و ما مجدداً به نقطه 

آغاز برمی گردیم.

صنعت خ��ودرو به عنوان نخس��تین صنعتی که م��ورد تحریم قرار 
گرفته از سال گذش��ته تاکنون با چالش های متعددی مواجه بوده که 

اصلی ترین آن را باید کمبود نقدینگی دانست.
به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو«، هرچند در ماه های پایانی 
س��ال با هدف حمایت از این صنعت، واحدهای قطعه س��ازی مشمول 
پرداخت تسهیالت ش��دند، اما به طور قطع این مسکن های مقطعی و 
کوتاه مدت دردی از این صنعت دوا نخواهد کرد و الزم است به صورت 
ریش��ه ای نس��بت به جبران زیان وارده به صنعت خ��ودرو که همانند 
س��یل های اخیر، خسارت های بی ش��ماری بر جای گذاشته، اقدام کرد 
در غیر این صورت بازگش��ت دوباره یک صنعت ورشکسته هزینه های 

بیشتری را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
آرش محبی ن��ژاد، دبی��ر انجم��ن صنای��ع همگ��ن، نیرومحرک��ه و 
قطعه سازی در گفت و گو با عصر خودرو، با تاکید بر اینکه جنس زیانی 
که به صنعت خودرو وارد می ش��ود به طور قطع با جنس س��یل وارده 
بس��یار متفاوت است، گفت: این روند در حالی است که برای کمک به 
س��یل زدگان تحریمی وجود ندارد و کمک ه��ای بین المللی و مایحتاج 
مورد نیاز از س��وی کشورها در حال تامین اس��ت و سایر کشورها نیز 
آمادگی خود را برای کمک به سیل زدگان اعالم کرده اند اما سیلی که 
در صنعت خودرو آمده، مورد تحریم بین المللی نیز قرار می گیرد و در 

عمل مانع از حیات قطعه سازان و خودروسازان می شود.

وی ب��ا تاکید بر ضرورت حمایت از صنعت خودرو در ش��رایط فعلی 
اظهار داشت: در صورت توقف فعالیت زنجیره تامین و قطعه سازان این 
صنعت ورشکس��ت شده و کارخانه  های آن تعطیل می شود و در چنین 

شرایطی شروع دوباره آن به شدت هزینه بر خواهد بود.
این فع��ال صنعت قطعه افزود: فعالیت فعلی صنعت خودرو به دلیل 
پویا بودن این صنعت اس��ت که همواره س��عی در به روز آوری و پاس 
کردن اس��تانداردهای جدید دارد هرچند این اقدامات در حد جهانی و 
بین المللی نیس��ت، اما همگام با تغییرات پیش می رود که این روند به 
نوعی پویایی صنعت خودرو را نشان می دهد، بنابراین تعطیلی صنعت 
خودرو تنها یک زیان اس��ت و زیان وارده به همین راحتی قابل جبران 

نیست.
محبی ن��ژاد با بیان اینکه حمایت از صنعت خودرو به معنای حمایت 
ویژه نیس��ت، تصریح کرد: س��رمایه در گ��ردش و نقدینگی مورد نیاز 
صنع��ت خودرو حدود چهار برابر افزای��ش یافته و نهاده های تولید نیز 
افزای��ش 4 تا ۷ برابری داش��ته به طوری که ب��رای تحقق تیراژ تولید 
س��ال گذشته چهار برابر نقدینگی پیش��ین نیاز است ضمن آنکه باید 

هزینه های دور زدن تحریم ها را نیز به آن اضافه کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی ادامه داد: وقتی 
مشکلی در سطح بین  المللی به وجود می آید و صنعت خودرو به عنوان 
تنها صنعت تحریمی دچار مش��کل می ش��ود، این روند بدون حمایت 

حاکمیت محال اس��ت، دوام بیاورد بنابراین ورود حاکمیت به صنعت 
خودرو ضروری است. وی با اشاره به ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته ضد 
تحریم صنعت خودرو در سطح ملی اظهار کرد: این کمیته به اتاق فکر 
این صنعت تبدیل می ش��ود و از آنجا ک��ه صنعت خودرو تنها صنعتی 
اس��ت که به صورت مستقیم تحریم شده، الزم است نسبت به حمایت 

بیشتر صنعت خودرو اقدام شود.
این کارش��ناس صنعت قطع��ه با تاکید بر اینک��ه صحبت از صنعت 
خودرو تنها به معنای حمایت از دو خودروس��از بزرگ نیس��ت، گفت: 
کل زنجیره تامین خودروسازی 80درصد ارزش افزوده صنعت خودرو 
را ایجاد می کند که ش��امل 1200 قطعه س��از می شود که باید نسبت 
ب��ه حمایت همه جانب��ه از آن اقدام کرد، بنابرای��ن کمیته ملی مقابله 
با تحریم ها باید در س��طح حاکمیت تش��کیل شود زیرا حمایت از این 
صنع��ت خارج از توان دولت اس��ت و وزارت صنعت نی��ز نمی تواند به 

تنهایی این کار را پیش ببرد. 
به گفته محبی نژاد، دولت به تنهایی نمی تواند از این صنعت حمایت 
کن��د زیرا قوانینی خ��ارج از اراده دولت وجود دارد ک��ه باید با کمک 
مجلس نسبت به اصالح آنها اقدام کرد بنابراین اگر موضوع حمایت از 
صنعت خودرو تبدیل به یک موضوع حاکمیتی ش��ود و در سطح ملی 
به آن رس��یدگی شود، نه تنها به ادامه این صنعت امید خواهیم داشت 
بلکه این صنعت شکوفا شده و عمق ساخت داخل نیز افزایش می یابد.

مصوبه ترخیص خودروها از گمرک تمدید شود

بررسی ضرورت های حمایت از صنعت خودرو

سیل وارده به صنعت خودرو جان این صنعت را می گیرد
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کسب و کارامـروز۸

مدیر نظارت صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاست جمهوری در آغاز با بیان 
اینکه در چند سال اخیر با توجه به راه اندازی پارک های علم و فناوری، توسعه 
مراکز علمی و فناوری در دانش��گاه ها و ایجاد ارتباط دانشگاه با صنعت توسط 

دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ها و همچنین 
موج ایجاد ش��رکت های دانش بنیان، صرف ارائه 
مقاله موفقیت محسوب نمی شود، اظهار داشت: 
باید حتما این اس��اتید و شرکت ها نتایج تحقیق 
و یافته ه��ای علمی خود را بتوانند به یک کاربرد 
تبدیل کنند و یک مسئله و مشکل را در جامعه 
ح��ل کنند. به گزارش رادی��و گفت و گو محمد 
محمودی��ان بیان داش��ت: آن علم��ی که ارزش 
افزوده و ثروت تولید می کند، بهتر از علم صرف 
اس��ت و در چند سال گذش��ته نیز شاهد بودیم 
این تفکر یعنی سوق یافتن به سمت تجاری سازی 
علوم بین اساتید دانشگاهی و اعضای هیات علمی 

نهادینه شده است.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه بس��یاری از اس��اتید و اعضای هیات علمی، 
ش��رکت های دانش بنیان تاسیس کرده اند، بیان کرد: این اساتید برای دریافت 
تسهیالت به صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری مراجعه کرده اند که 

این نشان می دهد اهمیت تجاری سازی در میان اساتید دانشگاهی افزایش پیدا 
کرده است. وی به چالش های شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و اظهار داشت: 
بسیاری از اس��اتید که چنین شرکت هایی تاسیس می کنند با چالش هایی از 
قبی��ل تبدی��ل دانش و علم ب��ه یک محصول 
تجاری، گذراندن مراح��ل پایلوت و صنعتی و 
همچنین نیمه صنعتی و درک فرآیند کس��ب 
و کار مواجه می ش��وند. عل��ت این عدم آگاهی 
آن اس��ت که این اس��اتید صرف��اً پیش زمینه 
دانش��گاهی دارن��د. محمودی��ان در رابط��ه با 
اقدامات صندوق اظهار داشت: صندوق نوآوری 
و شکوفایی ریاست جمهوری یکسری دوره های 
توانمندس��ازی تعریف و اجرا کرده اس��ت تا به 
شرکت های دانش بنیان آموزش هایی در حوزه 

کسب و کار ارائه کند. 
وی اف��زود: در زیس��ت بوم عل��م و فناوری، 
بازیگره��ای مختلفی در چند س��ال گذش��ته 
تعریف شده  اند که از آن جمله می توان به شتاب دهنده ها و کارخانه های نوآوری 
اش��اره کرد تا افرادی که نسبت به تجاری س��ازی یک محصول آگاهی ندارند 

با فرآیند این مهم آشنا شوند و محصولی را تولید کنند که بازارپسند باشد.

معاون شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت فلسفه شکل گیری 
ش��رکت های دانش بنیان در حوزه صنایع، کمک به توسعه واحدهای تولیدی 
قدیمی و تولید محصوالت جدید با بهره گیری از دانش و تجربیات دانشگاهیان 

اس��ت. به گ��زارش ایرنا، مجید علیخ��واه اظهار 
داشت: در شرایط سخت تحریم، فشار بیشتری 
بر واحدهای قدیمی وارد می ش��ود و این شرایط 
بهتری��ن زمان ب��رای حضور موث��ر فعالیت های 
دانش بنی��ان ب��رای کم��ک به رفع مش��کالت 
واحدهای قدیمی و تولید محصوالت جدید است.
وی گفت: از سال گذشته تاکنون شرکت های 
دانش بنیان، ش��هرک های صنعتی 1۷ اس��تان 
را در ح��وزه نیازهای فناورانه ی��اری داده اند که 
از جمل��ه آنها هم��کاری برای تولید عس��ل در 
آذربایجان شرقی، گز در چهارمحال و بختیاری و 
ماندگاری محصوالت صادراتی به ویژه سبزیجات 

و صیفی جات در دیگر مناطق است.
علیخواه افزود: ش��رکت های دانش بنیان خراس��ان رضوی در حوزه صادرات 

نیز فعال هستند و محصوالت خود را به کشورهای همسایه صادر می کنند.
وی اظه��ار داش��ت: تحریم ها ب��ر فعالیت های ش��رکت های دانش بنیان اثر 

گذاش��ته اس��ت اما از آنجا که این ش��رکت ها زایش و بخش تحقیق و توسعه 
دارند، می توانند با بهره گیری از دانش خود و ارتباط با دانش��گاه ها، اقالمی که 
به دلیل تحریم قادر به تامین آنها نیستیم را خود تولید کنند و این اتفاق در 

حال رخ دادن است.
وی گف��ت: مراحل ش��کل گیری و توس��عه 
اس��تارت آپ ها در دو مرحله »ویکند« و »دمو« 
صورت می گیرد، به صورتی که استارت آپ های 
ویکن��د در مرحل��ه ارائ��ه ط��رح هس��تند و 
استارت آپ های دمو در مرحله صنعتی شدن و 
ملحق شدن به یک واحد صنعتی قرار می گیرند.
علیخواه افزود: پارسال رویدادهای مرتبط با 
اس��تارت آپ دمو در حوزه تجهیزات پزشکی و 
همچنین اسباب بازی در خراسان رضوی برگزار 
ش��د، همچنین در حوزه بسته بندی صنایع به 
وی��ژه صنایع غذایی اس��تارت آپ هایی ش��کل 
گرفتن��د و قراردادهایی را ب��ا صنعتگران امضا 
کردند. وی ادامه داد: بهمن ماه س��ال گذش��ته فستیوال صنعت غذا با حضور 
استارت آپ ها از سراسر کشور در مشهد برگزار شد که در آن 100 طرح ارائه و 

منجر به انعقاد ۳9 تفاهمنامه شد.

تحریم ها بهترین زمان فعالیت دانش بنیان ها و استارتاپ هادوره های توانمندسازی شرکت های دانش بنیان

تصمیم گیری برای مدیران هنر است نه علم. این  یک فرآیند عمیقاً سیاسی 
است بر پایه اطالعات جزئی و ناکامل. از تصمیمات جزئی غافل می شویم و بر 
تصمیمات اصلی تمرکز می کنیم. در عمل مدیران کارآمد برای تصمیماتی که 

اتخاذ می کنند از پنج غربال استفاده می کنند:
1. چه کسی کدام گزینه را می خواهد؟ کسب وکار یک دموکراسی نیست. اگر 
باشد، خواهید دید که مدیرعامل هزار رأی دارد و بقیه صفر رأی. تصمیم گیری 
به همان اندازه که سیاسی است، منطقی هم هست، بنابراین مشخص کنید چه 
کسی چه چیزی می خواهد. بابت اینکه بخشی از اجماع هستید اخراج نخواهید 

ش��د، حتی اگر آن اجماع غلط 
باش��د. به تنهایی در غلط بودن 
به راس��تی غمباری  وضعی��ت 
است. به همان اندازه، اگر باید 
تصمیم دقیق��ی بگیرید و تیم 
شما گزینه الف را می خواهد و 
ن��ه گزینه ب را، در این صورت 
به سراغ گزینه الف بروید: کاری 
کنید مس��ئولیت را خودشان 
برعهده بگیرند. داش��تن تیمی 
که متعهد به تصمیمی اس��ت 
که آن را دوس��ت دارد بهتر از 
صرف کردن کل وقت خود برای 
متقاعدکردن تیم بی میلی است 
مبن��ی بر اینکه تصمیم ش��ما 
بهتر از تصمیمی است که آنها 

می خواهند.
2. مزایای این پروژه کدامند؟ 

مزایا معموالً سه طعم دارند:
 الف. منافع مالی و قابل احصا. 
این مزی��ت را دارد که به نظر 
برس��د مستقل و موش��کافانه 
اس��ت. در عمل، خیلی از این 
موارد منافع مالی فقط به همان 
خوبی مفروضاتی هس��تند که 
در پس آنها قرار دارد و مدیران 
فرض ها را به قواره موردش��ان 

می س��ازند، بنابراین مورد به یکی از دو طریق ظاهراً می شود و آزمون کلیدی 
این نیست که »آیا ارقام خوب به نظر می رسند؟« بلکه این است که »آیا ارقام 
باورکردنی هستند و می توانم همکاران را ترغیب کنم تا از آنها حمایت کنند؟«.
ب. منافع غیرمالی اما قابل احصا. اینها چیزهایی هس��تند مثل کاهش زمان 
رسیدن به بازار، عیوب کمتر، تعدیل کمتر کارکنان. اینها معموالً نقاط فروش 
ضعیف هستند تا اینکه تبدیل به منافع مالی ملموس شوند: عیوب کمتر یعنی 
دوباره کاری کمتر، دورریز کمتر و ادعای ضمانت کمتر که همگی هزینه مالی 

دارند.
ج. منافع غیرمالی و غیرقابل احصا مثل »بهبود روحیه کارکنان« و »تقویت 
شهرت بنگاه«. این منافعی که احساس می شود خوبند، نزد مدیرعامل اعتباری 
نزدیک به صفر دارند مگر اینکه آن مقام شخصاً خواب پروژه ای با این اهداف را 

دیده باشد که در آن صورت، اهمیت زیادی پیدا می کنند.

۳-هزینه ها و مخاطرات این پروژه کدامند؟ هزینه های هر پروژه ش��امل سه 
طعم از منافع است:

الف- هزینه های مالی: سرمایه گذاری، تبلیغات، زیرساخت، هزینه های فروش 
و . . ..

ب- هزینه ه��ای غیرمالی اما قابل احصا: زمان و تالش موردنیاز، اس��تفاده از 
منابع کمیابی مثل تحقیق و توسعه و آی تی.

ج- هزینه های غیرمالی غیرقابل احصا: حواس پرتی مدیریت، هزینه فرصت در 
مقابل عدم اجرای دیگر پروژه ها.

• آیا این الگو را قباًل دیده ام؟ 
قس��مت اعظم مدیریت درباره 
تش��خیص الگوهاس��ت. اگ��ر 
فیلمی را چند بار دیده باشید، 
می دانیدک��ه بعد چ��ه اتفاقی 
می افت��د. اگ��ر در مدیری��ت، 
موقعیت مش��ابهی را چند بار 
دیده باش��ید می دانید که باید 
انتظ��ار چه چیزی را داش��ت. 
بعد می توانید تصمیم درس��ت 
را اتخاذ کنی��د. قدیمی ها این 
را »تجربه« یا »ش��م تجاری« 
می نامن��د. در عم��ل مجب��ور 
نیستید 2۵ سال منتظر بمانید 

تا تجربه بیندوزید.
س��اده ترین راه داشتن یک 
مربی خوب است. مربی خوب 
کسی است که سؤال را با سؤال 
جواب ندهد. مربی ش��ما باید 
کسی باشد که همه فیلم های 
مدیریت را چند بار دیده باشد 
و بس��ته به اینک��ه قصد دارید 
چه کاری انجام دهید بتواند به 
شما بگوید احتماالً بعدش چه 
اتفاقی خواهد افتاد. می توانید با 
ناخنک زدن به دانش همکاران 
تجربه ان��دوزی خود را ش��تاب 
بخش��ید. مأموران فروش عاشق به رخ کشیدن ترفندهای تجاری خود به دیگر 
افراد هستند و خیلی از مدیران از در میان گذاشتن درایت خود لذت می برند. 
این کار باعث می شود احساس ارزشمندی و اهمیت پیدا کنند، بنابراین از آنها 

استفاده کنید.
• این با اولویت ها و دیدگاه و ارزش های سازمان چه تناسبی دارد؟ این اغلب 
راه ساده ای است در اتخاذ تصمیمی بسته. اگر بنگاه درباره رضایت مشتری جدی 
باش��د در این صورت با درخواست مشتری برای پس گرفتن کاال سخاوتمندانه 
برخورد خواهد کرد. اگر فقط با حرف به خدمات مشتریان می پردازند، مشتری 
را به میز حمایت مش��تری در والدی وستوک حواله خواهید داد. اولویت های 
س��ازمان را مشخص کنید، اگر تصمیمی با نیازهای مدیرعامل هماهنگ باشد 

محتمل تر از تصمیمی که هماهنگ نیست به تصویب خواهد رسید.
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پتنت هـای اسـتاندارد-الزم به آن دسـته از پتنت هایی گفته می شـود که هر 
شـرکتی در صنعت باید حق امتیاز آنها را پرداخت کند و به همین خاطر آنها را 

می توان گنجینه ای ارزشمند برای مخترعان شان خواند.
به گزارش دیجیاتو، اخیرا شـرکتی به نـام IPvtics که در زمینه تحلیل پتنت 
فعالیت دارد تحقیقی را انجام داده که براسـاس آن شمار پتنت های استاندارد-
الزم چین در زمینه 5G رشـدی چشـمگیر را نسبت به عصر ۴G تجربه کرده و 
حتی اگر شـرکت های چینی از فروش محصوالت خود به کشورها منع شوند باز 

هم یک سوم درآمد ناشی از تمامی پتنت های 5G نصیب این کشور می شود.
براسـاس گزارش IPlytics شـرکت هایی که در چین حضور دارند درخواست 
ثبت حدود 3۴درصد از تمامی پتنت های اصلی 5G را تا فصل نخست 2019 ارائه 
کرده اند. سـهم کره جنوی از این پتنت ها نیـز برابر با 25درصد و ایاالت متحده 
آمریکا و فنالند هر کدام 1۴درصد اعالم شده است. سوئد با ثبت ۸درصد از کلیه 
پتنت های 5G در جایگاه بعدی قرار دارد و ژاپن نیز 5درصد این سهم را به خود 
اختصاص داده است. تایوان، کانادا، انگلستان و ایتالیا نیز هر کدام با کسب یک 

درصد از این سهم در 10 کشور اصلی این فهرست جای گرفته اند.
الزم اسـت یادآور شـویم که فرآیند اندازه گیری مورد استفاده توسط شرکت 
IPlytics چندان هم کامل نیسـت و بر پایه تحلیل هایی اسـت که شرکت مورد 
بحـث از دیتابیـس جهانـی 9۴ میلیون پتنت و اسـتاندارد جمـع آوری کرده و 

پتنت های صادرشده و نهایی مالک آن نبوده است.
این شـرکت با جسـت وجوی کلیدواژه ها حدود 7۴500 پتنـت کلیدی 5G را 
مورد ارزیابی قرار داده و طبق بررسی آن بخش خودرو بیشترین تعداد پتنت را 

به ثبت رسانده است.
اما نکته قابل توجه دیگر در این گزارش سـهم چین از پتنت های 5G است که 
 ۴G ۴ حدودا 50درصد بیشتر شـده. پتنت های این کشور در حوزهG نسـبت به
در واقع با کره جنوبی برابری می کند و هر کدام از این دو کشور 22درصد از کل 

موارد ثبت شده را به خود اختصاص داده بودند.
با در نظر داشـتن تعداد پتنت هایی که هر یک از شـرکت های چینی در زمینه 
5G ثبت کرده اند، می توان اینطور نتیجه گرفت که هوآوی می تواند برنده بزرگ 
نسـل 5G  باشـد در حالی که نوکیا از فنالند سـهمی در حـدود 1۴درصد را به 
خود اختصاص داده اسـت. سامسونگ از کره جنوبی 13درصد و ال جی، شرکت 
هموطـن آن بـا 12درصد در جایگاه های بعـدی قرار دارند و شـرکت آمریکایی 
کوالکام نیز تنها حدود ۸درصد از پتنت های کلیدی 5G را به ثبت رسانده است 
که این رقم تقریبا با شـرکت سوئدی اریکسون برابری می کند. در عین حال اما 
کمپانی چینی ZTE نیز توانسـته حدود 11.7درصد از سهم پتنت های جهانی را 

به خود اختصاص دهد.

مهارت تصمیم گیری برای مدیران
 5G ۳۴درصد از کل پتنت های
دنیا توسط چین ثبت شده است

دریچــه

برترین های س��ومین رویداد ملی کارآفرینی دریامحور در بوشهر معرفی شدند. 
به گزارش ایرنا، رئیس مرکز کارآفرینی و نوآوری دانش��گاه خلیج فارس در آیین 
اختتامیه این رویداد گفت: رویدادهایی که برگزار می ش��ود گام اولیه است و باید 
چنین رویدادهایی با داش��تن پسارویداد خروجی مفیدی از خود برجای بگذارند.  
حسین ش��یرکانی افزود: در این زمینه دانش��گاه خلیج فارس برای حمایت های 
بعد از رویداد با توجه به ش��عار س��ه ساله دانشگاه در حوزه کارآفرینی ایده های با 
قابلیت خروجی را حمایت می کند.  وی اظهار داشت: در اختیار قرار دادن آفیس، 
کارگاه های آموزشی مورد نیاز، مشاوره ها و منتورینگ ها، حمایت مالی اولیه برای 
ش��روع کار )در حوزه فناوری اطالعات تا س��قف 40میلیون ریال و برای تولید و 

ساخت 120 میلیون ریال بالعوض( از جمله حمایت های پیش بینی شده است.

برترین های رویداد ملی کارآفرینی 
دریامحور معرفی شدند

یکشنبه
15 اردیبهشت 1398

شماره 1304
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مدیرکل دفتر آموزش متوسطه کار و دانش وزارت آموزش و پرورش، حمایت 
از کس��ب و کارهای دانش آموزی را جزو اسناسنامه صندوق کارآفرینی امید و 

اولویت برای توسعه و رونق تولید برشمرد.
به گ��زارش مهر، مصطفی آذرکیش ش��امگاه 
چهارش��نبه در اولین دوره جشنواره کارآفرینان 
آین��ده در اردوگاه بادل��ه ب��ا بیان اینک��ه آینده 
خوبی ب��رای فعالیت های کار و دانش پیش بینی 
می کنیم، اظهار داشت: تعامل اثربخش در منطقه 
مازن��دران و ویژگی مدرس��ه در افق 1404 نوید 

آینده ای خوش را می دهد.
وی گفت: اگر تولید در بستر فرهنگی مناسب 
رش��د یابد و رونق تولید داش��ته باش��یم باید به 
مباحث فرهنگی به عنوان مؤثرترین مؤلفه توجه 

کنیم.
وی تصریح کرد: فرهنگ مصرف تولید و کاالی 
ملی باید در جامعه نهادینه ش��ود و باید با کمک 

خانواده ها و مسئوالن به سمت توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در کشور پیش 
رویم و محیط های یادگیری را بسط دهیم.

آذرکیش با اظهار اینکه محیط های مدرسه، صنعتی و کارآفرینی به عنوان 

محیط های یادگیری محسوب می شود به نقش خانواده و جایگاه آن در ارتقای 
فرهنگ یادگیری اشاره و اضافه کرد: باید اجازه دهیم دانش آموزان ما در مسیر 

کارآفرینی قرار گیرند.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه کار و دانش 
وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: نوجوانان 
افتخار ما محسوب می شود و مهمترین مؤلفه 
در یادگیری، استفاده از ظرفیت عظیم جوانان 

به عنوان آینده سازان جامعه است.
وی گف��ت: طب��ق اس��تانداردهای جهان��ی 
۵درص��د دانش آموزان کارآفرین برتر ش��وند و 
1۵درصد در مس��ندهای مدیریتی قرار گیرند 

و 80درصد رفتارهای کارآفرینی را یاد گیرند.
آذرکی��ش ادام��ه داد: قان��ون جام��ع نظام 
آموزشی که در کش��ور مصوب شد تاکید دارد 
تا فرزندان، کارورزی های الزم را کس��ب کنند 
و امروز اولویت صن��دوق کارآفرینی امید ارائه 

تسهیالت به فارغ التحصیالن هنرستان ها است.
وی حمایت از کسب و کار دانش آموزی را جزو اساسنامه صندوق کارآفرینی 

امید دانست.

نشست تخصصی پیشران های توسعه خودروی الکتریکی با حضور طیف 
وسیعی از بازیگران این عرصه در ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و 

نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
نشست تخصصی پیشران های توسعه خودروی 
الکتریکی به همت گروه خودروی ستاد توسعه 
فناوری ه��ای فضایی و حمل و نقل پیش��رفته 
معاونت علمی و فناوری با هدف توس��عه این 
صنعت و بررس��ی وضعیت فعلی و چشم انداز 
آینده آن با حضور طیف وس��یعی از بازیگران 
این عرصه برگزار شد. در این نشست تخصصی، 
راهکارهای تس��هیلگری و حمایت از توس��عه 
اکوسیستم وس��ایل حمل و نقل الکتریکی در 

کشور مورد بررسی قرار گرفت.
نشس��ت تخصصی پیش��ران های توس��عه 

خودروی الکتریکی در کشور توسط ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی 
و حمل و نقل پیش��رفته و با همکاری دبیرخانه برنامه آینده نگاری صنعت 
حمل و نقل جاده ای با استقبال و مشارکت طیف وسیعی از متخصصان و 

فعاالن مرتبط با صنعت خودروی الکتریکی از جمله ش��رکت بهینه سازی 
مصرف س��وخت، انجمن خودروس��ازان ایران، ایران خودرو، سایپا، سازمان 
اس��تاندارد، بیمه جمهوری اسالمی ایران، س��ازمان محیط زیست، ایدرو، 
پژوهش��گاه نیرو، انجمن قطعه سازان، وزارت 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات، اعضای هیات 
علمی دانش��گاه، فعاالن بخش خصوصی و . . 

. برگزار شد.
در این نشست تخصصی، منوچهر منطقی 
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل 
و نق��ل پیش��رفته معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، ضمن تش��ریح اهداف 
بلندمدت س��تاد، از همه شرکت کنندگان در 
نشس��ت دعوت به همفک��ری و همیاری در 

توسعه خودروهای الکتریکی در کشور کرد.
وی ب��ا بیان ضرورت توس��عه حمل و نقل 
الکتریک��ی در کش��ور از همه س��ازمان ها و 
متخصصان و بازیگران این عرصه خواس��ت در مسیر ایجاد زیرساخت های 
الزم برای تجاری سازی این صنعت و توسعه آن همکاری های الزم را داشته 

باشند.

ایجاد زیرساخت های الزم برای تجاری  سازی صنعت خودروهای الکتریکیضرورت حمایت از کسب و کارهای دانش آموزی در جامعه

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت کس��انی که خود را 
برای تغییرات آینده بازار کار آماده نکنند، ش��غل خود را از دس��ت 

خواهند داد.
به گزارش ایس��نا، حاتم شاه کرمی گفت: رفتار خصمانه آمریکا در 
اعمال تحریم نس��بت به کمک رسانی به کارگران کشور اثرگذار بود 
و این تحریم ها کار و تولید کش��ور را نش��انه رفته بود؛ از این رو از 
س��ازمان جهانی کار می خواهیم نسبت به این رفتار آمریکا بی توجه 

نباشد.
وی که در همایش ملی آینده کار س��خن می گفت، ادامه داد: در 
دنیای امروز نیروها و تحوالت جدیدی وارد بازار کار می ش��وند. این 
تحوالت ناش��ی از پیش��رفت ها در حوزه هوش مصنوعی و اینترنت 
هس��تند ک��ه به ایجاد مش��اغل جدید دامن خواهن��د زد و چنانچه 
افراد نتوانند مهارت های جدید کس��ب کنند، شغل خود را از دست 
خواهن��د داد، لذا باید در مس��یر تغییراتی ک��ه در دنیای کار ایجاد 

می شود گام برداریم.
ش��اه کرمی با بیان اینکه در آینده، فرصت های ش��غلی نه تنها کم 
نمی شود بلکه مشاغل جدیدی جایگزین  آنها خواهد شد، تاکید کرد: 
افرادی که خود را برای تغییرات آینده بازار کار آماده نکنند ش��غل 

خود را از دست خواهند داد.
ب��ه گفت��ه معاون روابط کار وزیر کار در م��واد 1 تا 4 قانون کار با 
توج��ه به تعریف��ی که از کارگر، کارفرم��ا و کارگاه و قرارداد صورت 
گرفته، انعط��اف الزم برای مواجهه با تح��والت پیش  رو پیش بینی 

شده است.
وی با بیان اینکه در بس��یاری از مشاغل آینده، مهارت های امروز 
کارب��ردی نیس��تند و باید به فک��ر مهارت های تازه باش��یم، گفت: 
در آین��ده کمبود اصلی در حوزه مهارت هاس��ت؛ چنانچه براس��اس 
گزارش ه��ا ۶۵درصد کودکانی که اکنون وارد دبس��تان می ش��وند 
مش��اغلی را انتخاب خواهند ک��رد که امروز دیگر وج��ود ندارد لذا 
دولت ها و ملت ها باید خود را برای تغییرات بازار کار باید آماده کنند 

و براساس مهارت آموزی و نیازهای آینده کار وارد بازار کار شوند.
ش��اه کرمی ارائه آموزش های  رایگان و اجباری را خواس��تار شد و 
گفت: نظام آموزش��ی از پیش از دبس��تان باید آغاز ش��ود و افراد به 
ط��ور مادام العمر به آموزش های مرتبط با تح��والت آینده بازار کار 

دسترسی داشته باشند.
به گفته وی نظام آموزش و پرورش در حوزه هایی نظیر کارآفرینی 

باید ورود کند.
معاون روابط کار وزیر کار با تاکید بر ایجاد تغییر و تحول در روابط 
کارگری و کارفرمایی و به روز کردن مقررات موجود، اظهار داش��ت: 
به منظور استقبال از آینده کار باید در فراهم کردن فرصت های کار 
بیش��تر برای زنان و مردان و تغییر در پیمان نامه های دس��ته جمعی 

تمهیدات الزم اندیشیده شود.
برای تحوالت بازار کار آماده باشیم

در این مراسم، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی 
کارفرمایی ایران نیز در سخنانی گفت: ۶۵درصد کودکانی که امروز 
تحصیل می کنند، در آینده به مش��اغلی خواهند پرداخت که اکنون 

وجود ندارند.
محمد عطاردیان اظهار کرد: از حاال باید خودمان را برای تحوالت 

بازار کار آماده کنیم و ذهنیت مان را درباره ماهیت کار تغییر دهیم.
وی اف��زود: ش��کل کار در آینده کمتر به یک محی��ط کاری نیاز 
خواهد داش��ت و این تغییرات نیازمند پذیرش مسئولیت های بیشتر 

از جانب نیروهای کار است.
به گفته عطاردیان، کس��ب مهارت ه��ای جدید یکی از مؤلفه های 

پذیرش این مسئولیت  ها به شمار می رود.
وی، مدیریت، مش��اوره و روانشناسی را جزو مشاغلی عنوان کرد 
که ت��ا مدت ها تهدید جدی ب��رای آنها وجود نخواهد داش��ت ولی 
گف��ت که به موازات برخی تغیی��رات و از بین رفتن موقعیت ها پای 

فرصت های جدیدتری به میان خواهد آمد.
 وی از گردش��گری ب��ه عن��وان صنعتی ن��ام برد ک��ه همزمان با 
پیش��رفت تکنولوژی استقبال از آن بیشتر شده و به توسعه اشتغال 

و فرهنگ منجر خواهد شد.
عطاردی��ان در پای��ان ب��ا تقدی��ر از وزارت کار برای پیوس��تن به 
مقاوله نام��ه 144 س��ازمان جهان��ی کار، ای��ن اقدام را در راس��تای 
شکل گیری و تقویت گفت وگوهای سه جانبه گرایانه مثمر ثمر و حائز 

اهمیت خواند.
مهمترین چالش نیروهای کار در آینده

محمدرضا س��پهری، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی نیز در 
سخنانی با بیان اینکه نیروی کار آینده با چالش های زیادی از جمله 
مهاجرت روبه رو خواهد ش��د، گفت: باید فضای انعطاف پذیری را در 

محیط های کار خود ایجاد کنیم.
وی گفت: س��ازمان جهان��ی کار ترویج کار انس��ان محور را دنبال 
می کن��د و ما هم  باید کرامت  انس��انی را در مرکز توجه قرار دهیم 

و حفظ کنیم.
س��پهری با بیان اینکه تغییرات کالن جمعیتی، فناوری و اقلیمی 
ب��ر آین��ده کار موثر خواهند ب��ود، تاکید کرد: نی��روی کار آینده با 
چالش ه��ای زیادی از جمله مهاجرت روبه رو خواهد ش��د و ما باید 

فضای انعطاف پذیری را در محیط های کار خودمان بپذیریم.
رئیس موسس��ه کار و تامین اضافه کرد: در ش��رایطی هستیم که 
تغییرات بس��یار زیادی در حوزه فناوری رخ داده اس��ت. هم اکنون 
در حال رفتن به س��مت انقالب صنعتی چهارم هستیم که تغییرات 

تکنولوژیک را در خود جای داده است.
وی گفت: اگر با همان ش��کل س��ازماندهی گذش��ته تشکل های 
کارگ��ری و کارفرمایی پیش برویم، نمی توانی��م با تغییرات پیش رو 
مواجه ش��ویم ل��ذا باید پیامک های جهانی ش��دن را رص��د کنیم و 

سیستم های حمایتی را در مواجهه و تطابق با آنها شکل دهیم.
رئیس موسس��ه کار و تامین اجتماعی با اشاره به پدیده مهاجرت 
مغزها از کش��ور گفت: در حال حاضر یادگیری به سمت مدرن شدن 
م��ی رود و دانش��گاه های مع��روف دنیا، اس��تنفورد و غی��ره  به این 
می اندیش��ند ک��ه چه تع��داد از فارغ التحصی��الن آنها به ب��ازار کار 

پیوسته اند. دانشگاه های ما نیز باید به این مساله بپردازند.
س��پهری در پایان گفت: امروز تمام کشورها متخصصان آی تی و 
ش��بکه های فناوری اطالعات و امنیت را جلب می کنند. ما نیز باید 
استعدادهای موجود خودمان را حفظ و برای آنها چاره اندیشی کنیم 
چون مهارت های دانش بنیان، مهارت های رسانه ای، فناوری و شغلی 

و مهارت های نرم روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

مشاغل جدید در راه است

یادداشـت

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
گفت با توجه به پیش��رفت های داخلی، توانس��تیم تجهیزات زیس��ت فناوری 
مرتبط با تولید دارو مورد نیاز کشور را تولید کنیم، اما هنوز هم بخشی از این 
تجهیزات از خارج کش��ور تامین می ش��ود. مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری درباره تولید تجهیزات زیست فناوری 
مرتبط با تولید دارو در کش��ور، تصریح کرد: برای تولید محصوالت و داروهای 
زیس��تی نیاز به تجهیزات زیادی داریم که پس از برجام نه تنها این تجهیزات 
همچن��ان در فهرس��ت تحریم های آمریکا باقی ماند؛ بلک��ه پس از خروج این 

کشور از برجام، روند تامین تجهیزات سخت تر هم شد.

فعالیت بیش از500دانش بنیان در 
حوزه زیستی



تبلیغات و بازاریابی به بخش��ی مهم و حیاتی در کسب و کارهای جهان 
تبدیل ش��ده است. اگر شما محصوالت یا خدمات خیلی خوبی هم داشته 
باش��ید، باز هم باید در زمینه  فروش تبحر کسب کرده و هنرمندانه عمل 
کنید. هرچند هنوز هم بسیاری از شرکت ها همچنان پایبند به روش های 
تبلیغات سنتی هستند، اما شرکت های پیشرو و راهبر در کسب و کار، به 

تبلیغات نوین روی آورده اند.
مکتبی جدید از تبلیغات نوین به راه افتاده است که دارای ایده هایی نو 
و نوین در حوزه  تبلیغات هس��تند. تبلیغات روزنامه ای و تبلیغات بر روی 
کاغذه��ای کوچک دیگر دوره  خود را گذرانده ان��د و واقعاً کهنه و قدیمی 
ش��ده اند! اکنون باید به ایده های نو، سریع و هوشمند خوش آمد گفت. اگر 
شرکتی هنوز صرفاً به تبلیغات روزنامه ای، تلویزیونی یا رادیویی تکیه دارد، 
باید به س��مت تبلیغات نوین روی آورد. در این مقاله به بررس��ی تبلیغات 

نوین خواهیم پرداخت. 
 روش های تبلیغات نوین

روش های مختلفی به منظور تبلیغات برای محصوالت و خدمات وجود 
دارن��د. در اینجا تعدادی از روندهای جدید و داغ برای تبلیغات نوین ارائه 
می ش��وند که در حال حاضر در بین مردم محبوبیت پیدا کرده اند. امروزه 
م��ردم ب��ه دنبال انواع جدیدی از تبلیغات هس��تند تا آنه��ا را هدِف خود 
قرار دهند. بس��یاری از تبلیغات نوین با ظهور اینترنت، پا به عرصه  وجود 
گذاش��ته اند. برخی از روش های تبلیغات نوی��ن نیز صرفاً ایده هایی جدید 
هستند که سعی دارند تا از طریق رسانه های تبلیغاتی به شکلی جذاب تر 
توجه مردم را به سوی خود جلب کنند.   تبلیغات در اینترنت، یک مفهوم 
انتزاعی و گس��ترده است و بسیاری از روش های مختلف را در بر می گیرد. 
برخ��ی از این روش ها به تازگی به دنیای تبلیغات وارد ش��ده  اند. تبلیغات 
ایمیلی یکی از جدیدترین روش های تبلیغات نوین است. روش های جدید 
از این دست تبلیغات عبارتند از: تبلیغات بنری، تبلیغات کلیکی، تبلیغات 
بالگی، تبلیغات گوگل و تبلیغات همسان. در ادامه بعضی از پرکاربردترین 

روش های تبلیغات نوین را بیان خواهیم کرد. 
 تبلیغات بنری

تبلیغات بیلبوردی در کنار جاده ها مورد اس��تفاده قرار می گیرند. همین 
مفهوم به عنوان یکی از روش های تبلیغات نوین، در اینترنت به کار گرفته 
می ش��ود. نوارهای تبلیغاتی که در بسیاری از وب سایت ها در باالی صفحه 
قرار می گیرند، همین مفهوم را تداعی می کنند. این بنرها معموالً با استفاده 
از تصاویر یا کدهای جاوا اس��کریپتی یا هرگونه ش��ی مولتی مدیایی دیگر 
و انیمیش��ن  ساخته می ش��وند. اگر بر روی این بنرها کلیک شود، معموالً 
وب سایت مربوط به آن شرکت باز خواهد شد و اطالعات بیشتر درخصوص 

آن محصول یا خدمت در اختیار کاربر قرار داده می شود. 
 استفاده از تأثیرگذاران!

کالگی��ت ب��رای تبلیغات مس��واک های خود، عکس بروک ش��یلد را بر 
روی می��ز قرار داده اس��ت. زمانی هم کورن فلیکس برای تبلیغات خود از 
عکس های کینو ریوز اس��تفاده کرده بود. استفاده از این سلبریتی ها برای 
تبلیغ به معنای این است که تأیید یک محصول از سوی یک سلبریتی یا 
چهره  مورد قبول توس��ط مردم، کافی است تا بعضی از مشتریان به سمت 
آن محصول خاص جذب ش��وند. این گون��ه تأییدیه ها یا رضایت نامه ها نیز 
یکی از روش های تبلیغات نوین هستند که می توانند برای تبلیغ محصول 

یا خدمتی خاص بسیار مؤثر واقع شوند. 

یکی از نس��خه های جدید از این نوع تبلیغات، تبلیغات پنهانی است. در 
این نوع تبلیغ، نام برند یا محصوالت آن در تلویزیون یا س��ینما به شکلی 

غیرمستقیم تبلیغ می شود. 
 تبلیغات جایگزین

در بسیاری از کشورها تبلیغ برای محصوالتی خاص مانند الکل یا سیگار 
از س��وی دولت ممنوع اعالم شده اس��ت. در این گونه موارد، برندها روشی 
برای تبلیغات نوین محصوالت خود پیدا کرده اند. این برندها فقط نام برند 
چتری خود را تبلیغ می کنند. اما وقتی مشتریان نام این برند را می شنوند، 
محصوالت��ی از آن برند ک��ه تبلیغ برای آنها ممنوع هم هس��ت، در ذهن 

مشتریان نقش می بندد. 
 تبلیغات پیکسلی )بازدیدی(

تبلیغات پیکس��لی یک��ی از انواع روش های تبلیغات نوین اس��ت که در 
بستر اینترنت انجام می شود. هزینه  این گونه تبلیغات براساس پیکسل هایی 
محاسبه می شود که آن تبلیغ اشغال می کند. این نوع تبلیغ در اواخر سال 
200۵ معرفی ش��د. در این زمان یک دانشجوی انگلیسی، یک وب سایت 
به ن��ام Million Dollar Homepage را به راه انداخت. بس��یاری از 
تبلیغ کنندگان می توانس��تند فضایی را برای تبلیغ محصوالت یا خدمات 
خود در این وب سایت خریداری کنند. هر پیکسل یک دالر قیمت داشت 
و کل پیکسل های موجود بر روی صفحه برابر با یک میلیون پیکسل بود. 
عالوه بر فضاهایی که توس��ط سرور میزبان در این وب سایت ارائه می شد، 
گزینه ای هم با نام DIY )خودتان انجام دهید( برای افراد مهیا شده بود، تا 
بتوانند بدون هیچ مشکلی از پیکسل های این سایت در وب سایت خودشان 
 GPix Pixel Ad Scripts و Million Pixel Script .استفاده کنند

نمونه هایی از وب سایت هایی بودند که از قابلیت DIY استفاده کردند. 
 تبلیغات گوگل

یکی دیگر از روش های تبلیغات نوین، تبلیغاتی است که با توجه به یک 
زمینه  خاص انجام می شود. گوگل همواره براساس جست وجویی که در آن 
 Google ads ًانجام می ش��ود، تبلیغاتی را برای کاربر ارائه می کند. اخیرا
تبلیغاتی را در کنار ایمیل ها قرار می دهد. اگر کس��انی هس��تند که هنوز 
متوجه این گونه تبلیغات نش��ده اند، دیگر وقت آن رسیده تا از خواب بیدار 
شوند! Google Adsene اولین پلتفرمی بود که از این روش تبلیغات به 
عنوان یکی از روش های تبلیغات نوین استفاده کرد. این نوع تبلیغات یکی 
از خاص ترین روش های هدف گیری در بازاریابی اینترنتی اس��ت که در آن 
تبلیغات به صورت خودکار و براساس محتوایی که توسط کاربر به نمایش 
در می آید، تولید می شوند. بسیاری از موتورهای جست وجو هم از تبلیغات 
زمینه ای برای نمایش تبلیغات در نتایج جست وجو استفاده می کنند. وقتی 
ک��ه کاربران به دنبال موضوع یا محصولی خاص در اینترنت جس��ت وجو 
می کنند، این موتورهای جست وجو تبلیغاتی را که با آن موضوع جست وجو 
تطاب��ق دارند، به نمای��ش در می آورند. پس از آنکه گوگل این روند را آغاز 
کرد، بسیاری از موتورهای دیگر مانند Yahoo! و Microsoft هم همین 

روش را به تقلید از گوگل دنبال کردند. 
 تبلیغات کلیکی

این نوع تبلیغ اغلب تحت عن��وان پرداخت-به ازای-هر کلیک یا هزینه 
به ازای هر ورودی شناخته می شود. هرچند این روش از تبلیغات نوین را 
اولین بار یاهو ابداع کرد و به کار گرفت، اما اکنون Google Ads شهرت 
خود را مدیوِن این نوع از تبلیغات است. بعضی از موتورهای جست وجوی 
معروف��ی که از این ن��وع تبلیغات نوین اس��تفاده می کنن��د، عبارتند از: 
 Yahoo! Search Marketing، Microsoft adCenter، Miva

.LookSmart و

 تبلیغات وبالگی
یک وبالگ، صرفاً یک مجله  آنالین نیست، بلکه فراتر از آن است. وبالگ ها 
امروزه بس��یار محبوب ش��ده اند و شرکت ها از این وبالگ ها به عنوان یکی 
از روش های خوب برای تبلیغات نوین استفاده می کنند. در واقع وبالگ ها 
یک��ی از مؤثرتری��ن ابزارهای تبلیغ��ات و ابزاری اثربخش ب��رای بازاریابی 
هستند. وبالگ های شرکتی و مشارکتی، روشی بسیار عالی برای شرکت ها 
به حساب می آیند و آنها می توانند از طریق این وبالگ ها به مشتریان خود 
دس��ت پیدا کنند. در وبالگ های تبلیغاتی، اغلب از تکنیک های بازاریابی 
توسط موتورهای جست وجو استفاده می شود که در واقع، نتایجی بهتر را 

در بستر وب فراهم خواهند کرد. 
 تبلیغات موبایلی

بله، ممکن اس��ت دریافت پیام های تبلیغاتی بر روی گوشی های همراه 
آزاردهنده به نظر برسد. اما به هر حال، این گونه تبلیغات امروزه وجود دارند 
و به عنوان یکی از مؤثرترین روش های تبلیغات نوین به حس��اب می  آیند. 
بیش��تر اوقات، تبلیغ کنندگان فهرس��تی از ش��ماره موبایل های مشتریان 
قدیمی را در اختیار دارند. همچنین ش��ماره موبایل بس��یاری از مشتریان 
بالقوه را نیز در فهرست های خود موجود دارند. پیامی که از طریق موبایل 
برای افراد فرس��تاده می ش��ود، اغلِب اوقات دیده می شود و همین مسأله 
باعث می ش��ود این گونه تبلیغات نوین، ب��ه ابزاری قدرتمند برای تبلیغات 

تبدیل شود!
 تبلیغات روابط عمومی

برقرار نگه داش��تن و توسعه  روابط با مشتریان همواره به عنوان یکی از 
مؤثرترین روش های بازاریابی برای شرکت ها مطرح بوده است. این روش، 
صرفاً روش��ی برای دیده شدن توس��ط عموم به حساب نمی آید، بلکه این 
روش، روش��ی عالی برای ساختن و نگه داشتن یک تصویر ویژه از برند در 
ذهن افراد است، بنابراین روابط عمومی یکی از ابزارهای عالی برای تبلیغات 
است که توس��ط شرکت ها مورد اس��تفاده قرار می گیرد. آنها می توانند با 
اس��تفاده از این روابط، س��رمایه گذاران و کارمندان خود و البته مشتریان 

قدیمی و مشتریان بالقوه  خود را به دست آورند. 
با استفاده از تکنیک های جذاب در این گونه روابط، می  توان این روش را 

به یکی از بهترین روش های تبلیغات نوین تبدیل کرد. 
 تبلیغات حمامی

بله، درس��ت اس��ت. تبلیغ��ات حمامی چیزی نیس��ت جز آنک��ه بر روی 
سرویس های بهداشتی عمومی تبلیغ شود. تحقیقی در این زمینه انجام شد. 
در این تحقیق تبلیغاتی بر روی دیوارهای سرویس های بهداشتی نصب شد و 
از افراد خواسته شد تا زمانی که به سرویس بهداشتی مراجعه می کنند، بگویند 
که متوجه تبلیغ شده اند یا خیر. جالب اینجا بود که بسیاری از افرادی که به 
سرویس بهداشتی مراجعه کرده بودند، متوجه تبلیغات شده بودند و آن را به 
ذهن سپرده بودند. این مسأله منجر به این نتیجه شد که بسیاری از افرادی 
که به سرویس های بهداشتی مراجعه می کنند، می  توانند گروه های هدف بسیار 
خوبی به حساب آیند. این نوع تبلیغ، خیلی زود به یکی از روش های اثربخش 

در تبلیغات نوین تبدیل شد. 
 سخن پایانی

مش��اهده می ش��ود که حوزه  تبلیغات نوین به جایی رس��یده است که 
شاید یک دهه قبل، حتی نمی شد آن را تصور کرد. تمامی این تغییرات و 
نوآوری ها مدیون پیشرفت هایی است که در فناوری رخ داده است. امروزه 
افراد به هر جا که پا می گذارند، این نوع تبلیغات را می بینند و هر شکلی 
از تبلیغ��ات که بتوان آن را تصور کرد، امروزه در دنیای واقعی وجود دارد، 

کافی است نگاهی به اطراف بیندازید!

۸ نکته برای استفاده مثبت از پاپ آپ  ها

یک��ی از مزاحم ترین چیزهایی که باعث تلف ش��دن وقت کاربران 
در هنگام مرور صفحات وب می ش��ود پنجره های پاپ آپ اس��ت که 
ب��ا کلیک بر روی آنه��ا متصل به صفحات دیگر می ش��وید، اما این 
شناخت منفی است که ما از پاپ آپ به واسطه سایت های تبلیغاتی 
کم اعتب��ار به دس��ت آورده ایم که به واس��طه پ��اپ آپ می خواهند 
رن��ک خود را پایین تر نش��ان دهند، اما پاپ آپ ه��ا فقط مختص به 
سایت های ایرانی نیستند بلکه سایت های خارجی هم از پاپ آپ های 

آزاردهنده استفاده می کنند.
به طور کلی پاپ آپ ها به س��ه دس��ته تقس��یم می شوند که نحوه 

نمایش آنها در صفحات وب متفاوت است:
Modal این مدل از پاپ آپ ها به هنگام ورود شما بر روی صفحه 

ظاهر می شود و محتوای سایت را می پوشاند.
Notification Bar ای��ن مدل مانند نوتیفیکیش��ن ها فقط در 

باالی صفحه ظاهر می شوند.
Interstitial این نوع از پاپ ها هم به هنگام ورود بر روی صفحه 
وب س��ایت ظاهر می شوند و تمام صفحه را می پوشاند به طوری که 

دیگر محتوای سایت قابل دیدن نیستند.
 انواع پاپ آپ ها

اما موضوعی که قابل ذکر اس��ت این است که پاپ آپ ها به طوری 
کلی ه��م بد و آزاردهنده نیس��تند و به محتوایی ک��ه آنها نمایش 
می دهد هم بستگی دارد اگر پاپ آپی که بر روی صفحه شما نمایش 
داده می ش��ود با محتوای وب سایت یکس��ان باشد و یا شما را عضو 
خبرنامه آن س��ایت کند و یا تخفیف قابل توجهی را به ش��ما اطالع 
دهد می تواند بس��یار خوب و هیجان انگیز باش��د اگر شما هم قصد 
دارید از پاپ آپ در س��ایت خود اس��تفاده کنید این هشت نکته را 

رعایت کنید:
مزاحم نباشید

پاپ آپ وب س��ایت شما نباید در هنگام ورود کاربر به سایت شما 
ظاهر شود چون این موضوع باعث مزاحمت و آزار مراجعه کنندگان 
می شود سعی کنید همیشه پاپ های شما در پایان بازدید کاربر و یا 

پنج ثانیه بعد از ورود کاربر ظاهر شود.
زیبا ظاهر شوید

چش��م انسان همیش��ه به زیبایی ها و افکت های تصویری واکنش 
نش��ان می دهد و احس��اس خوبی را برای آن ایجاد می کند س��عی 
کنید پاپ آپی که برای وب س��ایت خودت��ان در نظر دارید مینیمال 

و زیبا باشد .
جلب توجه کنید

همانط��ور که در باال هم برای ش��ما گفتیم س��عی کنید که برای 
پاپ آپ ه��ای خود موضوع��ی را در نظر بگیرید ک��ه کاربر با دیدن 
آن خوش��حال شوند و احساس مزاحمت نکند تحقیقات نشان داده 
اس��ت که پاپ آپ ها می توانند ۳ تا 9درصد نرخ تبدیل مش��تری را 

افزایش دهند.
در اختیار باشید

همیش��ه بس��تن پاپ آپ ه��ا را ب��ه دلخ��واه کاربر بگذاری��د و از 
پاپ آپ ه��ای ثانیه ای اس��تفاده نکنید چرا که ای��ن کار 100درصد 

باعث آزار کاربر می شود و به میل او نخواهد بود.
استفاده از استیکی بار

برای اطالع از تخفیف ها و پیش��نهاد های ویژه از sticky bar ها 
استفاده کنید چون این کار جلب توجه بیشتری را همراه خود دارد.

ریسپانسیو
پاپ آپ های خود را ریسپانس��یو طراحی کنید چون پاپ آپ هایی 
که باعث بهم ریختگی س��ایت شما می ش��ود اصال چیز خوشایند و 

جالبی برای کاربر نیست.
به نظر کاربر توجه کنید

اگر پاپ آپ های ش��ما در اولین نمایش خود توس��ط کاربر بسته 
ش��د دیگ��ر آن پ��اپ آپ را در مراجعات بعدی و ی��ا صفحات دیگر 

نمایش ندهید.
دسته بندی داشته باشید

برای پاپ های خود دس��ته بندی داش��ته باشید یعنی اگر پاپ آپ 
شما آنقدر مهم است که کاربر باید از آن مطلع شود آن را در مرکز 
صفحه نمایش دهید ولی اگر مطلب پاپ آپی که می خواهید نمایش 

دهید آنقدر هم مهم نیست آن را در گوشه صفحه بیاورید.
blogad :منبع
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5 روش برای محبوبیت کسب و کارهای 
کوچک در اجتماع

مدیریت یک کس��ب و کار کوچک می تواند کار دش��واری باش��د 
و البت��ه بدون حمایت نواحی محلی، این کار دش��وارتر می ش��ود. با 
ای��ن اوصاف، پیدا کردن روش هایی برای ماندگاری ش��رکت در این 
جمعیت ش��لوغ و جلب توجه مش��تریان، امری ضروری اس��ت. در 
گذش��ته، تبلیغات بهترین روش برای به دست آوردن درآمد بیشتر 

بود، اما امروزه، به تالش های بیشتری نیاز دارد.
به مرور زمان، کس��ب و کارهای کوچک بیشتری در می یابند که 
بهترین راه برای پیروزی در این مس��یر، محبوبیت در جوامع است؛ 
آنها باید نش��ان دهند که به مش��کالت منطقه و س��المت اقتصادی 
ناحی��ه اهمیت می دهند. با این وجود، ش��ما ب��ه عنوان صاحب یک 
کس��ب و کار کوچک، چگونه می توانید به چنین هدفی دست یابید، 
در حالی که به سالمتی اقتصادی شرکت خود نیز فکر می کنید؟ این 

اید ه ها برای شروع، مناسب هستند.
1. پرسنل خود را از میان افراد محلی انتخاب کنید

ب��ه کار گرفتن افرادی با بهترین مهارت ها، امری ضروری اس��ت، 
اما جذب اس��تعدادهای محلی نیز به همان اندازه بااهمیت اس��ت و 
در برقراری ارتباط با جوامع نقش��ی اساس��ی دارد. برای مثال، شما 
اف��رادی را به کار می گیرید که به ناحیه مورد نظر، وفادار هس��تند 
و  می توانند اطالعاتی را نیز درباره بازار منطقه در اختیار ش��ما قرار 

دهند.
2. رویداد و مراسم های مختلفی را برگزار کنید

ایجاد یک رابطه س��الم با مش��تریان محلی در رشد کسب و کار، 
تاثیر بس��زایی دارد. بنابرای��ن، با انجام کاری ک��ه در خاطرات آنها 
می ماند و باعث لذت و سرگرمی آنها می شود، می توان بهترین تجربه 
را ایجاد کرد و چنین رابطه ای را تش��کیل داد. میزبانی یک مهمانی 
یا رویداد، باعث محبوبیت کس��ب و کارهای کوچک در جوامع شده 
و نام ش��رکت را بر سر زبان ها می اندازد. زمانی که مشتری ها تجربه 
دلپذیری را از ش��ما به خاطر داشته باشند، هنگام خرید به محصول 

یا خدمات شما فکر کرده و از آن استقبال می کنند.
3. برای رویدادهای خوب و مثبت داوطلب شوید  

با داوطلب شدن نیروی کارتان در رویدادهایی مثل خیریه و دیگر 
رویداده��ای مثبت دیگر، می توانید به تقویت پروفایل ش��رکت خود 
بپردازید. مزایای انجام دادن چنین کارهایی، نتایج چشمگیری دارد. 
با این کار، به راحتی در میان جوامع محبوب می شوید و نمای خوبی 
از ش��رکت خود را به نمایش می گذارید. بای��د به دنبال رویدادهای 
خیریه و مشابه در ناحیه خود باشید. اگر شرکت شما نیز از خدمات 
یا اس��تعداد منحصر به فردی برخوردار اس��ت ک��ه می تواند در این 
رویداد، مفید واقع ش��ود، آن را به صورت رایگان در اختیار این امور 
ق��رار دهید. ب��ا این کار، عالوه بر آگاهی م��ردم درباره نوع خدمات، 

می توانید مشتریان زیادی را در آینده برای خود پیدا کنید.
۴. حمایت های مالی ارائه دهید

بیشتر جوامع به بهبود اوضاع تحصیل جوانان منطقه خود اهمیت 
می دهن��د، بنابراین یکی از بهترین راه ها برای برقراری ارتباط میان 
کس��ب و کار با جمعیت ناحیه این اس��ت که روی شهروندان آینده 
ای��ن منطقه س��رمایه  گذاری کنی��د. ارائه بورس��یه های تحصیلی به 
دانش آموزان محلی که تمایل دارند در صنعت مورد نظر شما، ادامه 
تحصیل دهند، نشان می دهد که به استعدادهای محلی ایمان دارید 
و از اینک��ه به آنه��ا کمک کنید تا بهترین خودش��ان را ارائه دهند، 

خوشحال می شوید.
قمر زم��ان، مدیرعامل Submit Press Release 12۳ در این 
باره می گوید: »کمک های مالی به خانواده های محلی، جایگاه خوبی 
را برای شما به وجود می آورد و حمایت خانواده ها را به همراه دارد.«

5. به خیریه ها کمک کنید
یک��ی از بهتری��ن روش هایی که ش��ما را دیگر ش��رکت ها متمایز 
می کند، کمک به خیریه های محلی است. کمک کردن در پروژه های 
محلی و یا حمایت کردن از رویدادهای مش��ابه، تصویر متمایزی را از 

شرکت شما در ذهن افراد ایجاد می کند.
مدیریت کس��ب و کارها به اندازه کافی دش��وار اس��ت که ش��اید 
برای این کارها وقت نداش��ته باش��ید، اما با س��رمایه گذاری محلی، 
در واق��ع به خودتان لطف کرده اید. حس��ن نیتی ک��ه از طریق این 
اعمال بشردوس��تانه ش��کل می گیرد، احترامی که جامعه برای شما 

قائل می شود را عمیق تر می کند.
محبوبیت عمومی ناش��ی از آن باعث می  شود که تصویر خوبی از 
شما شکل بگیرد و آگاهی مردم نیز نسبت به مدل کسب و کار شما 
افزایش یاب��د. در بازار پررقابت امروزی، مش��تری ها تمایل دارند از 
کس��انی خرید کنند که ویژگی های خوبی را از خود نشان داده اند و 

تنها به سود خود فکر نمی کنند.
entrepreneur/ucan :منبع

من به عنوان بازاریاب عالقه زیادی به دنیای فیلم و س��ریال دارم. یکی 
از صحنه های مورد عالقه من از نمایش مش��هور »مردهای دیوانه« بخش 
تبلیغات دهه ۶0 آن اس��ت. نیمی از تبلیغ آنها بر پایه حقیقت بنا ش��ده 
ب��ود. به این ترتیب ادعای اصلی آنها »داش��تن اموال مادی بیش��تر باعث 

خوشحالی است« بود. 
در ش��روع مجموعه نمایش��ی مردهای دیوانه دان دراپر، سوژه تبلیغاتی 
اصلی، به طور امیدوارانه ای به ایده مطرح در سطر باال اعتقاد دارد. همین 
اعتقاد موجب موفقیت وی در فروش محصوالت، طراحی تبلیغات جذاب و 
حتی باورپذیر ساختن دروغ های عجیب و غریب می شود. نکته جالب اینکه 
دان  دراپر عالوه بر کسب سود باال از فروش محصوالت مختلف به آرزوی 

بسیاری از انسان ها یعنی شادی نیز رسید. 
در پایان این مجموعه سریالی دان یک نتیجه گیری کلید زد: مادی گرایی 
و تالش برای کسب اموال بیشتر فقط و فقط لذت بیشتری به همراه دارد. 
به این ترتیب پس از درگیری های فکری بس��یار او به سوی ایده ای تازه از 
خوشبختی رهنمون شد. ایده تازه دان خوشبختی را زندگی هیجان انگیز، 
ایجاد روابط اجتماعی پایدار با دیگران و عش��ق ورزی به افراد مهم زندگی 

تلقی می کرد. 
بدون تردید س��ریال مرد های دیوانه درس بس��یار بزرگ��ی به مردم در 
راس��تای فهم تازه ای از حقیقت داد. امروزه روانشناس ها و متخصص های 

اعصاب و روان نیز به دنبال القای نکته مشابهی به مردم هستند. 
توماس گیلویچ، استاد روانشناسی در دانشگاه ُکرنل، بخش قابل توجهی 
از عمر خود را صرف تاکید بر روی اشتباه بسیاری از انسان ها مبنی بر تلقی 
شادی و خوشبختی به مثابه کسب اموال بیشتر کرده است. به عقیده وی 
کسب تجربه های فرامادی به انسان در راستای کسب شادی کمک می کند. 

دلیل آن نیز مشخص است: شادی دقیقا امری فراتر از امور مادی است. 
بی ش��ک در اینجا نیاز به توضیح بیش��تر حس می ش��ود. از نقطه نظر 
مادی گرایی همیش��ه امکان خرید یک آیفون تازه برای مردم وجود دارد. 
با اندکی تالش بیش��تر خرید خودرو تازه نیز دور از ذهن نیست. به عالوه، 
اش��تراک گذاری خاطرات و تجربه های مختلف ما را به سوی ایجاد روابط 
اجتماعی با دیگران سوق می دهد. نکته مهم درخصوص خاطرات شباهت 
آنها به کس��ب اموال مادی است. با این حال یک فرق مهم بین آنها وجود 
دارد. در صورت از دست دادن گوشی آیفون لذت ناشی از آن تمام می شود. 
با این حال روابط اجتماعی همیش��ه جزوی از خاطرات ما خواهد ماند. به 
این ترتیب همیش��ه امکان بیان داس��تان های مختلفی در مورد کیفیت و 
چگونگی روابط اجتماعی وجود دارد. نتیجه چنین بحثی روش��ن اس��ت: 
ماده گرایی هیچ گاه بخش اصلی هویت ما نخواهد بود. هویت اصلی انسان ها 

براساس کیفیت روابط اجتماعی شان با یکدیگر ارزیابی و بیان می شود. 
در بازاریاب��ی، جذب مخاطب هدف به تجربیات برندمان یکی از بهترین 
راهکارها برای ایجاد پیوندی عاطفی میان برندمان و آنهاست. در این میان 
یکی از برترین گونه های تجربیات برندها از نظر کیفیت به یادسپاری تحت 

عنوان »فعالیت های برند« شناخته می شود. 
مفهوم فعالیت های برند چیست؟

فعالیت های برند شامل رویدادهای شخصی، تجربیات و تعامالتی متنوع 
برانگیزنده احساسات مخاطب است. به این ترتیب مخاطب رابطه عاطفی 
طوالنی ت��ری با برند مورد نظر برقرار خواهد کرد. به دلیل وجه احساس��ی 
چنین الگویی از بازاریابی و برندس��ازی اکنون بسیاری از برندها در تالش 

برای استفاده از آن هستند. 
برترین نمونه های فعالیت های برند در دنیای بازاریابی

1. براندون: آب ویتامینی
م��ن به ط��ور معمول توجه چندان��ی به تبلیغات مختل��ف داخل مترو 
نمی کنم. با این حال کمپین آب ویتامینی برند براندون نظر من را به خود 
جلب کرد. این کمپین یکی از بامزه ترین تبلیغات چند سال اخیر در محیط 
مترو محس��وب می شود. وقتی برای نخس��تین بار آن را مشاهده کردم، از 

شدت خنده از روی صندلی بلند شدم و خنده ام قطع نمی شد. 
نکته جالب پیوند میان تبلیغات بعدی براندون با آگهی مورد نظرم است. 
ب��ه این ترتیب چند هفته بعد من یک آگهی بس��یار خنده دارتر را از آنها 
مش��اهده کردم. هنگامی که در حال قدم زنی اطراف بوس��تون بودم، یک 
آگهی جالب دیدم: »آیا ش��ما به توصیه هایی برای رفع لرزش دس��ت نیاز 

دارید؟«.
نکت��ه جالب تبلی��غ فوق حضور یک ف��رد واقعی با پالکارد ب��رای ارائه 

توصیه هایی به منظور رفع لرزش دس��ت بود. این فرد در کار خود بس��یار 
جدی به نظر می رسید. وقتی پس از اندکی صحبت با وی از ماهیت اصلی 

تبلیغ وی آگاه شدم، خنده ام اصال قطع نمی شد. 
فرد موردنظر بخشی از تبلیغات برند براندون بود. دقیقا همان کمپین آب 
ویتامینی که قبل از آن در مترو مشاهده کرده بودم. در ادامه مسیر شمار 
بسیار بیشتری از افراد در حال تبلیغ کمپین براندون با استفاده از پالکاردها 

و پوسترهای مختلف بودند. 
نکته جال��ب در مورد کمپین براندون نحوه رفتار اف��راد بود. آنها دقیقا 
مانن��د کارمندان این برند رفتار می کردند. هر چقدر هم که در مورد نحوه 
همکاری ش��ان با براندون س��وال ک��ردم، آنها همچنان ب��ه کار خود ادامه 

می دادند. 
به راستی چرا براندون اینقدر در زمینه همکاری با مردم موفق عمل کرد؟ 
آنها با ایجاد تبلیغات خنده دار برای مخاطب در مترو رضایت مورد نیاز برای 
همکاری شان را جلب کردند. به این ترتیب مردم با عالقه هرچه تمام تر، در 

کنار فعالیت های روزمره، به تبلیغ برای این برند نیز می پرداختند. 
2. این ویژن: مستند خرابکارهای طراحی

در س��ال 201۶، برند این ویژن مس��تندی جذاب برای همراه س��اختن 
مخاط��ب با خ��ود در یک س��فر هیجان انگیز طراحی کرد. ب��دون تردید 
عالقه مندان به فیلم های مستند به خوبی با این ویژن و محصوالتش آشنایی 
دارن��د. با این حال آنها در تالش برای جلب نظر ش��مار هرچه بیش��تری 
از مخاطب ها دس��ت به اقدامی جس��ورانه زدند. نکته جالب در مورد آنها 
تمرکزشان بر روی ساخت مستندی به منظور نمایش در نت فلیکس نبود. 

بلکه آنها از این مستند برای گمراه ساختن مخاطب استفاده کردند. 
به ج��ای بارگذاری ویدئو ب��ر روی تمام ش��بکه های اجتماعی ممکن، 
این وی��ژن آن را فقط در فرش قرمز مخصوص اش به نمایش در آورد. پس 
از آن نیز مخاطب ها برای مش��اهده مستند از نت فلیکس باید از قبل وقت 
رزرو می کردند. به این ترتیب هیجان مخاطب برای مش��اهده مستند تازه 
آنها به اوج رسید. وقتی هم در نهایت ویدئو پشت صحنه مستند رونمایی 

شد، پیوند احساسی مخاطب با این ویژن به اوج خود رسید. 
کاری ک��ه این وی��ژن در ارتباط با مخاطب خود انج��ام داد، در حقیقت 
دس��تکاری در سیستم احساس��ی آنها بود. به این ترتیب با تحمیل انتظار 
بیشتر به مخاطب در عمل هیجان وی برای مشاهده مستند افزایش یافت. 

HBO .3: جهان غرب
شرکت HBO به منظور بازاریابی برای فصل دوم سریال محبوبش تحت 
عنوان جهان غرب دس��ت به اقدامی هیجان انگیز زد. آنها سازه مینیاتوری 
کامال مش��ابهی از دنیای س��ریال را در قالب پارکی سرگرم کننده در شهر 

آستین )ایالت تگزاس( بنا کردند. 
با حضور بیش از 40 راهنما در بخش های مختلف پارک، بازدیدکنندگان 
احساس حضور در دنیای واقعی سریال دنیای غرب را به دست می آوردند. 
بدون تردید مشاهده تمام المان های واقعی یک سریال از سوی عالقه مندان 
به آن هیجان خاص خود را دارد. به عالوه HBO در این پارک بخش های 
جزئی از داستان فصل دوم را نیز برمال کرد. به این ترتیب هیجان و انتظار 

مخاطب برای مشاهده فصل جدید به اوج خود رسید. 
یکی از ن��کات جالب اقدام HBO در پارک مخص��وص اش رونمایی از 
شخصیت های تازه سریال بود. این امر به صورت کامال غافلگیرانه در خالل 
بازدید تماش��اگرها روی می داد. تجربه صحنه حمله از سوی دشمنان تازه 

سریال و دفاع قهرمان اصلی از آن بدون تردید تکرارنشدنی خواهد بود. 
۴. چریتی واتر: واتر واک

چریتی واتر یک موسس��ه خیریه در زمینه فراهم س��ازی آب سالم برای 
روستاهای دورافتاده کشورهای در حال توسعه است. آنها اخیرا یک مراسم 
بس��یار به یادماندنی را برگزار کرده اند. به این ترتیب تا سال های سال یاد 
و خاطره این مراس��م در ذهن عالقه مندان به فعالیت های انسان دوس��تانه 

خواهد ماند. 
ایده چریتی واتر شبیه س��ازی سختی مردم دس��وتاهای آفریقایی برای 
دسترس��ی به آب بود. به این ترتیب آنها مس��یر وی��ژه ۵0 یاردی را برای 
حمل دو سطل آب 40 پوندی طراحی کردند. البته شرکت کنندگان فقط 
مسیری بسیار کوتاه را تجربه می کردند. با این حال مردم آفریقایی هر روز 
چندین مایل برای رسیدن به آب سالم راهپیمایی دارند. هدف اصلی این 

کمپین ترغیب مردم به صرف هزینه بیشتر برای امور خیریه بود. 
5. نُرد استورم: فرشگاه های کاالی مجانی

برن نرد استورم برای محصوالت گران قیمت و لوکس اش دارای شهرت 
اس��ت. با این حال در س��ال 201۷ آنها تصمیم به تاسیس گونه تازه ای 
از فروش��گاه های زنجیره ای گرفتند. به ط��ور معمول انتظار همه از یک 

فروشگاه عرضه شمار باالیی از کاالهای متنوع است. به این ترتیب پس 
از مشاهده تنوع کاالها به انتخاب گزینه مورد نظر خواهیم پرداخت. در 
این میان نرد اس��تورم اقدام به اهمیت بخشی به جایگاه تجربه و انتقال 
آن کرد. ایده فروش��گاه های زنجیره ای ت��ازه آنها نیز حول همین محور 
شکل گرفت. در این فروشگاه ها به جای کاالیی مشخص اقدام به فروش 
تجربه ش��رکت می شد. البته در پش��ت چنین اقدامی همچنان ترغیب 
مخاطب به خرید کاالهای مختلف این برند نهفته بود. با این حال اکنون 
فروش تجربه به مش��تریان باعث ایجاد رابطه ای عاطفی تر می شد. بدون 
تردید ش��مار بس��یار باالیی از مردم عالقه مند به دسترسی به تجربیات 
مهم و ارزش��مند برند نرد اس��تورم هس��تند. چنین برندهایی در طول 
س��ال های طوالنی فعالیت شان راهکارهای بسیار زیادی برای مواجهه با 
چالش ه��ا پیدا کرده اند، بنابراین کمک گرفتن از آنها منطقی ترین گزینه 

برای کسب وکارها خواهد بود. 
نکته جالب در مورد تجربیات برند نرد اس��تورم ش��کل دهی آنها به یک 
داس��تان واحد اس��ت. به عبارت بهتر، تجربیات مختلف این برند در عمل 
داستان کلی استارتاپ نرد استورم را بیان می کند. درست به همین خاطر 
اغلب مش��تریان فروش��گاه های تازه آنها ارتباط عاطف��ی پایدارتری با نرد 

استورم برقرار می کنند. 
CES 6. نت فلیکس: کربن تغییر یافته در کنفرانس

در مراس��م CES سال 2018 برند نت فلیکس یکی از بهترین غرفه های 
ممک��ن را طراح��ی کرد. نکته جالب ای��ن غرفه عدم تمرک��ز آن بر روی 
یافته های جدید نت فلیکس نظیر الگوریتم های نوین پیشنهادی برای جلب 
نظر مخاطب س��ینما یا پروژه تاثیر طیف رنگ س��بز بود. در حقیقت آنها 
برای مراسم سال 2018 طراحی ویژه ای داشتند: رونمایی از مفهوم کربن 

تغییریافته. 
در غرفه نت فلیک��س کارمندان کامال مصنوعی مش��غول به کار بودند. 
این کارمندان مجازی از س��وی برند Psychasec طراحی ش��ده اند. برند 
مذکور در زمینه طراحی نیروی کار هوش��مند و تمام الکترونیک فعالیت 
دارد. اگر قصد ساده س��ازی بحث را داش��ته باشیم، تحول تازه نت فلیکس 
در زمینه اس��تفاده از هوش مصنوعی بس��یار کاربردی تر از گذشته بود. به 
این ترتیب برندهای هرچه بیشتری با هزینه های کمتر امکان رسیدگی به 
دامنه کارهای وس��یع تری را دارند. مزیت اصلی سرویس هوش مصنوعی 
تازه نت فلیکس هزینه بسیار کمتر آن در مقایسه با نمونه های مشابه است. 
وقت��ی یک برن��د در زمینه نمایش فیلم و س��ریال های علمی و تخیلی 
فعالی��ت دارد، جلب نظر مخاطب به مس��ائل علم��ی و واقعی کار چندان 
دشواری نخواهد بود. نت فلیکس نیز با ایجاد پیوند میان یافته های خود با 
فیلم های علمی و تخیلی ایده زندگی برای همیشه را در ذهن مخاطب زنده 
کرد. البته چنین رویکردی به طور کامل در حوزه عمل پزش��کی است. با 
این حال مواجهه با کارمندان مصنوعی با شیوه رفتار کامال طبیعی چنین 

ایده ای را در ذهن هر مخاطبی ایجاد خواهد کرد. 
Calm .7: پروژه ۸۴

در بریتانیا خودکشی علت نخست مرگ مردان 18 تا 4۵ ساله محسوب 
می ش��ود. موسس��ه Calm یک مجموعه خیریه در زمینه پیش��گیری از 
خودکشی در بریتانیاس��ت. هدف اصلی آنها افزایش آگاهی جامعه از نرخ 
وحش��تناک خودکش��ی در میان مردم کشورشان اس��ت. به همین دلیل 
ای��ده خالقانه ای تحت عنوان پروژه 84 را راه اندازی کرده اند. در این پروژه 
هر هفته مجس��مه س��ر تعدادی از افراد مش��هور که به زندگی خود پایان 
می دهند، به تصویر کشیده می شود. همکاری با کانال های تلویزیونی بزرگ 
در بریتانیا به موسسه Calm امکان اطالع رسانی به طیف وسیعی از مردم 

را داده است. 
نکته جالب در مورد مجس��مه های جمجمه ساخت هر کدام به صورت 
منحص��ر به فرد اس��ت. ه��ر کدام از آنه��ا بیانگر داس��تان زندگی یکی از 
س��وژه های خودکشی در هفته اخیر اس��ت. به منظور اطالع رسانی هرچه 
بیش��تر در مورد خودکش��ی و نرخ ب��االی آن در میان مرده��ا تلویزیون 
اختصاصی موسس��ه Calm ویژه برنامه خودکشی را سه روز در هفته به 
عنوان برنامه صبحگاهی پخش می کند. به این ترتیب بسیاری از مردم روز 
خود را با کس��ب اطالعات مفید در مورد آمار خودکش��ی در بریتانیا آغاز 
می کنند. کمپین موسسه Calm عالوه بر اقدامات فرهنگی نظیر ساخت 
مجموعه سریالی برای آگاهی بخش��ی به مردم، شامل اقدام به جمع آوری 
امضا به منظور جلب توجه مسئوالن دولتی نیز هست. هدف اصلی موسسه 
از جمع آوری امضا اعمال فشار بر روی دولت به منظور تلقی خودکشی به 

عنوان یک امر بسیار خطرناک است. 
hubspot :منبع
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تصمیم گیری خوب به داده های دقیق و 
درست نیازمند است

هر کس��ب وکاری ب��رای پیش بینی وضعیت خ��ود در ماه های 
آین��ده ب��ه داده های درس��ت و دقیق نی��از دارد. با اس��تفاده از 

داده های نامناسب نمی توان بهترین تصمیم را گرفت.
اطالعات دقیق و درست پادشاه است. یک کسب وکار نمی تواند 
بدون اس��تفاده از داده های صحیح به درس��تی تصمیم بگیرد و 
امور را مدیریت کند. به دس��ت آوردن داده های صحیح آس��ان 
نیس��ت، اما نباید از داده های اشتباه برای تصمیم گیری استفاده 
کرد زیرا نه تنها مفید نیس��ت بلکه کسب وکار را در خطر نابودی 
قرار می دهد. کیفیت داده های جمع آوری ش��ده به اندازه ای مهم 
اس��ت که سرنوشت یک کس��ب وکار را تعیین می کند. داده های 
هر کس��ب وکاری معموال در بخش های مختلف مورد اس��تفاده 
ق��رار می گیرد که در ادامه به توضیح بیش��تر هر بخش اهمیت 

داده های جمع  آوری شده    دقیق در آنها می پردازیم.
مدیریت خط لوله فروش

در کس��ب وکارهای مدل تجارت با تجارت )B2B( که س��ابقه 
ف��روش باالیی دارند، تنها راه ب��رای پیش بینی میزان درآمد در 
س��ال ها ی��ا ماه های آینده اس��تفاده از داده هایی اس��ت که تیم 
ف��روش در CRM )نرم افزار مدیریت ارتباط با مش��تری( وارد 
کرده اند. باال رفتن میزان فروش یک فروشنده، روی قیف فروش 

و ارزش کل تأثیر می  گذارد.
بااین حال همه  داده ها قابل اعتماد نیس��تند. تصور کنید مدیر 
یک ش��رکت قص��د دارد عملکرد تی��م فروش را با اس��تفاده از 
داده های واردشده در CRM توسط فروشنده ها ارزیابی کند. اما 
گاهی اوقات فروشنده ها اطالعات را به طور کامل وارد نمی کنند 
یا برای حفظ موقعیت ش��غلی خود اطالعات را تغییر می دهند. 
به طور کلی زمانی که صحبت از نیروی انس��انی برای جمع آوری 

داده در میان باشد باید توقع خطاهای زیادی را داشت.
به عنوان مثال آیا فروش��نده یادش می ماند که سفارش جدید 
را در CRM وارد کند؟ آیا یادش می ماند که وضعیت س��فارش 
را از فعال به غیرفع��ال تغییر دهد؟ آیا فراموش نمی کند بعد از 
تغییر نظر مشتری ارزش سفارش را از 20 هزار دالر به 10 هزار 
دالر تغییر دهد؟ آیا بعد از تأخیر در تحویل پروژه یادش می ماند 
ک��ه تاریخ را به م��اه بعد تغییر دهد؟ اغلب مدیران کس��ب وکار 
تصمیم ه��ای مهم و حیاتی و انتظار درآم��د مالی برای ماه های 
آینده  شرکت را براساس داده هایی می گیرند که صحیح نیستند، 

به روزرسانی نشده اند و به طور کلی نباید به آنها اعتماد شود.
تص��ور کنید CRM پیش��نهاد می دهد ش��ما در حال حاضر 
یک میلیون س��فارش تأییدنش��ده دارید و نرخ تبدیل 20درصد 
اس��ت، درنتیجه فکر می کنید نزدی��ک به 200 هزار دالر درآمد 
خواهید داش��ت و بر همین اس��اس برای مدیریت کسب وکار و 
 CRM پرداخت قب��وض برنامه ریزی می کنید، اما اگر داده های
دقیق نباش��د در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت مگر اینکه از 
قبل 200 هزار دالر برای حوادث پیش بینی نشده پس انداز کرده 
باشید. مدیریت خط لوله فروش به داده های دقیق و صحیح نیاز 
دارد، بنابرای��ن هر هفته به تیم فروش یادآوری کنید که داده ها 
را به روزرس��انی کنن��د و در مورد هر داده ای که وارد سیس��تم 
ش��ده از آنها پرس وجو کنید. اس��تفاده از ابزاره��ای خودکار به 
افزای��ش دقت و صحت اطالعات کم��ک می کند، به عنوان مثال 
برخی سیس��تم های س��فارش ایمیل اطالعات را به طور خودکار 
وارد CRM می کنن��د ی��ا برخی سیس��تم های یادآوری کننده، 

به روزرسانی اطالعات را به تیم فروش گوشزد می کنند.
مدیریت بازاریابی

کیفیت بازاریابی یک کسب وکار به کیفیت داده هایی که مدیریت 
و مطالعه می شوند بستگی دارد. مدیریت بازاریابی معموال دو مسئله  
اساس��ی دارد: اولین مسئله این است که تیم بازاریابی در وهله  اول 
باید به س��مت معیارهای داده ای درست هدایت شود. مسئله  دوم 
اهمیت و اعتباری است که برای پیشبرد یک هدف به تیم بازاریابی 
داده می ش��ود. به عنوان مثال تصور کنید شرکتی مدیریت کمپین 
جست وجوی پرداخت شده  خود را به یک آژانس تبلیغاتی سپرده و 
بازگشت فوری هزینه تبلیغات را به عنوان معیار اصلی انتخاب کرده 
و مق��دار آن را درآمد حاصل از کمپین تقس��یم بر هزینه  بازاریابی 
کمپین تعریف کرده است. اتفاقی که افتاد این بود که فعالیت های 
جانبی شرکت یعنی تراکنش های آنالین تجارت الکترونیک افزایش 
پی��دا کرد، اما فعالیت اصلی ش��رکت یعن��ی تراکنش های تجارت 
با تجارت )B2B( هیچ رش��دی نکرد. درواق��ع تنها راه حل آژانس 
تبلیغات��ی برای بازگش��ت فوری هزینه  تبلیغات ای��ن بود که روی 
س��فارش های کوچک و آنالین تمرکز کند و هدف اصلی ش��رکت 
یعن��ی تجارت B2B ک��ه تضمینی برای فروش بلندم��دت بود را 
نادیده بگیرد. بنابراین ش��رکت تصمیم گرفت بعد از گذشت شش 
ماه کمپین تبلیغاتی جدیدی را راه ان��دازی کند. این بار به آژانس 
تبلیغاتی گفته نش��د که هدف بازگشت فوری تبلیغات است بلکه 
گفته شد هدف اصلی بازاریابی افزایش سریع سرنخ های B2B است. 
بعد از اعم��ال این تغییر، نرخ معامالت کوچک و جانبی ش��رکت 
به مقدار طبیعی خود بازگش��ت و تعداد سرنخ های B2B افزایش 
پیدا کرد. شرکت از اینکه توانسته بود نتیجه  دلخواه را بگیرد بسیار 

خوشحال بود اما متوجه شد مشکل دیگری وجود دارد.
ش��رکت بعد از بررسی دقیق س��رنخ های B2B متوجه شد با 
اینکه س��رنخ های معامالت B2B افزایش پی��دا کرده اما تعداد 
کمی از آنها به ثبت س��فارش و خرید منتهی شده است. بعد از 
بررس��ی دقیق تیم فروش مشخص شد سرنخ ها نسبت به قیمت 
بسیار حساس بودند و مشتری ها ترجیح می دادند از سایت های 
دیگ��ری خری��د کنند که قیم��ت پایین تری داش��تند، بنابراین 
تصمیم گرفتند معیار کلیدی بازاریابی را تغییر دهند و بار دیگر 
نتیجه را بررسی کنند. آنها حتی به این نتیجه رسیدند که شاید 
ایراد کار مربوط  به مش��کالت عملیاتی باش��د و تصمیم گرفتند 

نتیجه  همه تغییرات را در بلندمدت بررسی کنند.
بررس��ی مثال های ذکرشده نش��ان می دهد اطالعات دقیق و 
درس��ت نقش مهمی در سرنوشت یک کسب وکار دارند و مهم تر 
از آن انتخ��اب دقیق معیارها اس��ت؛ معیارهای��ی که منبع قابل 
اعتم��ادی برای پیش بینی عملکرد ش��رکت در ماه های آینده و 

تصمیم گیری باشند.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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س��م والتون، موسس بزرگترین مجموعه فروشگاه های زنجیره ای جهان 
به نام والمارت که بیش ترین میزان کارمند و درآمد را در مقایس��ه با سایر 
شرکت ها در اختیار دارد. وی در ابتدای کودکی در مزرعه اجاره ای پدر خود 
کار می کرد با این حال به علت درآمد پایین، وی به ش��غل روزنامه فروشی 
روی آورد که در این زمینه درخش��ش نس��بتا خوبی را داشت. با این حال 
وی هیچ گاه به چنین ش��غل هایی خود را محدود نکرده و برای رسیدن به 
جایگاه های به مراتب باالتر، در رش��ته اقتصاد دانشگاه میزوری به تحصیل 
پرداخت. وی پس از فارغ التحصیلی طی تنها چند روز وارد بازار کار ش��د 
و فعالیت خود را به عنوان کارآموز در یک خرده فروش��ی آغاز کرد. با این 
حال به علت مخالفت های او با روش های فروش و راندمان کاری رایج، در 
نهای��ت پ��س از 18 ماه از کار خود کنار رفت و به ارتش پیوس��ت. وی در 
ارتش نیز درخشش قابل توجهی را داشت و پس از آن در سن 2۶ سالگی 
نخستین پس��ت مدیریتی خود را آغاز کرد. سیاست های جالب وی مانند 
مخالفت با هرگونه پیچیده شدن روند کار و کاغذبازی های رایج همچنین 
حمایت 100درصد از مش��تری با تنوع بخش��ی به محصوالت فروشگاه از 
جمله اقدامات موثری بود که منجر ش��د تا وی بتواند دومین فروش��گاه از 
مجموعه فروشگاه های برادران بولتر را نیز اجاره کند. با این حال مدیر این 
فروشگاه های زنجیره ای، آقای پی.کی هولمز پس از مشاهده رشد بی نظیر 
س��م والتون در اقدامی عجیب قرارداد وی را تمدید نکرده و این موقعیت 
را به پس��ر خود واگذار کرد. با این حال این تصمیم باعث ش��د تا مرحله 
جدیدی در زندگی این کارآفرین خالق ش��کل گیرد. وی در ابتدا به مانند 
سابق یک مغازه را اجاره کرده و پس از موفقیت و کسب سود قابل توجه، 
ش��عبه های خود را گسترش داد. با این حال پس از تاسیس 1۶ فروشگاه، 
آقای والتون به این نکته پی برد که میزان درآمد به دست آمده در سطحی 
پایین تر از حد توقع او بوده و همین امر باعث شد تا وی به دنبال سیاستی 
جدید در زمینه فروش محصوالت باشد. نتیجه این امر اعطای تخفیف های 
باال برای تمامی محصوالت بود. اگرچه این تصمیم در نگاه اول باعث می-

ش��د تا توان رقابت با سایر برندهای مش��ابه به شکل کامل از بین برود، با 
این حال به علت قرار داش��تن نمایندگی ها در شهرهای کوچک و حاشیه 
شهرهای بزرگ، عمال شرکت های دیگر این برند نوپا را رقیبی جدی تلقی 
نکرده و این بی توجهی زمینه را برای رشد بدون دردسر برند والمارت فراهم 
کرد. درواقع سیاست سود پایین و قرار داشتن فروشگاه ها در نزدیکی انبار 
که هزینه و مسافت حمل کاال را کاهش می داد، باعث شد تا افراد بسیاری 
برای خرید در این فروشگاه ها حضور پیدا کنند. در نهایت نیز این شرکت 
با تکیه بر عملکردی نوین، موفق ش��د تا تمامی رقب��ای خود را کنار زده 
و به بزرگترین خرده فروش��ی ابتدا در آمریکا و س��پس در سراس��ر جهان 
تبدیل ش��ود. همچنین وی از سال 1982 تا 1988 در رده بندی هر ساله 
مجله فوربس، عنوان ثروتمندترین فرد جهان را به دست آورد. با توجه به 
توضیحات ارائه شده، در ادامه به بررسی 10 راز موفقیت از زبان این اسطوره 

کارآفرینی خواهیم پرداخت. 
1-به دنبال ارزش هایی برای خود باشید

ب��ه عقیده آقای والتون علت موفقیت وی، ارزش هایی بوده اس��ت که او 
در طول زندگی خود آنها را کش��ف کرده و هم��واره مورد توجه قرار داده 
است. برای مثال کاهش سود در راستای افزایش رضایت مشتری، از جمله 
ارزش هایی بود که وی از دل زندگی سخت خود به دست آورده و این امر 

امکان خرید را برای تمامی اقشار جامعه فراهم می کرد. در نهایت نیز این 
اقدام با توجه به افزایش چش��مگیر مشتری، س��ودی به مراتب بیشتر در 
مقایس��ه با سایر شرکت های رقیب را به همراه داشته است. همچنین وی 
هیچ گاه به یک ایده بسنده نکرده و همواره با توجه به شرایط گوناگون، از 

اعمال تغییرات در سیاست ها و شیوه کاری خود واهمه ای نداشته است. 
2-نسبت به مشتریان خود توجه ویژه ای را داشته باشید 

از جمله نکاتی که آقای س��م والتون به آن توجه بس��یاری را داشته این 
بوده اس��ت که آنها عمال از سابقه و شهرت سایر برندها برخوردار نیستند. 
همین امر نیز در ابتدا ممکن بود موفقیت آنها را امری کامال غیرممکن به 
نظر برساند. با این حال آنها به بعد کسب محبوبیت تکیه کرده و با اعمال 
سیاست های مشتری مدارانه، در مدت زمانی کوتاه طرفداران بی شماری را 
به دست آوردند. در نهایت نیز توجه فوق العاده به تمامی کارمندان و شریک 
کردن آنها با تمامی دستاوردهای شرکت، از دیگر اقداماتی بوده که منجر به 

تالش بی وقفه و انگیزه فعالیت باالی کارمندان شده است. 
3-انگیزه ایجاد کنید 

بدون ش��ک موفقیت در هیچ زمینه ای آس��ان نخواهد ب��ود. درواقع اگر 
می خواهید تا کاری بس��یار بزرگ را انجام دهید، با دشواری های بسیاری 
مواجه خواهید شد. تحت این شرایط در صورتی که انگیزه سازی مناسبی 
را نداشته باشید، در نقطه ای متوقف خواهید شد. با این حال به عنوان یک 
مدیر، تنها انگیزه س��ازی برای خودتان کافی نبوده و الزم اس��ت آن را به 
سایرین نیز منتقل کنید. این امر حتی شامل شرکای شما نیز شده و نباید 
اجازه دهید تا نگاه آنها تنها در مس��ائل مادی خالصه شود. این امر باعث 
خواهد شد تا آنها در هر مرحله ای با یک پیشنهاد خوب، عمال از ادامه کار 
منصرف ش��وند. به همین خاطر نیز الزم است تا همواره از چشم اندازهای 
خود به عنوان عاملی محرک اس��تفاده کرده و افراد را به آینده ای چندین 

برابر بهتر امیدوار نگه دارید. 
۴-پول را اولویت نخست قرار ندهید 

این امر که رویای شما پول باشد، بدون شک باعث خواهد شد تا به دنبال 
هر روشی برای رسیدن به آن باشید. با این حال در صورتی که رویای خود 
را دنبال کنید، ش��اهد خواهید بود که به مرور حتی به باالترین نقطه های 
ممکن نیز دست پیدا خواهید کرد. فراموش نکنید که پایه رشد و موفقیت 
افسانه ای آقای والتون در عدم توجه به سود باال در ابتدای کار خود بوده و 

همین امر باعث شد تا بتواند رشدی سریع را تجربه کند. 
5-کنترل هزینه ها را مهم تر از کنترل رقبای خود بدانید 

بسیاری از برندها از همان ابتدا خود را درگیر جنگ با سایر شرکت های 
رقی��ب ک��رده و این امر تمرکز آنها را معطوف ب��ه جنگی می کند که باید 
صرف رش��د آنها می ش��د. در این رابطه فراموش نکنی��د که در هیچ نبرد 
تجاری ای، برنده اصلی وجود نداش��ته و هر دو شرکت متحمل ضررهایی 
خواهند ش��د که مهم ترین آن از دس��ت رفتن وقت خواهد بود. به همین 
خاطر نیز سم والتون نخستین فروشگاه های خود را در مناطق نسبتا دور 
افتاده و ش��هرهای کوچک تاس��یس کرد تا در بازی رقابت با سایرین قرار 
نگیرد و بتواند با خیالی آس��وده سیاست های مدنظر خود را پیاده کند. در 
آخر نیز توجه داشته باشید که قدرت شما باید از درون شرکت ناشی شود، 
به همین خاطر الزم اس��ت تا از همان ابتدای کار خود حسابرسی درستی 

داشته و از اتالف هزینه تا حد امکان جلوگیری کنید. 
6-در کار خود صداقت داشته باشید 

هچ دلیلی برای دروغ گفتن و فریب س��ایرین نباید وجود داش��ته باشد. 
این امر در ارتباط با مشتری، کارمندان و شرکا یکسان بوده و الزم است تا 

به دنبال ایجاد وجهه ای مناس��ب از خود باشید. بدون شک صداقت باعث 
خواهد شد تا به فردی قابل اعتماد تبدیل شوید که این خود تضمین کننده 
موفقیت بلندمدت شما خواهد بود. با این حال این امر به معنای بیان همه 
چیز نبوده و همواره الزم اس��ت تا بدانید که تا چه س��طحی الزم است تا 
به دیگران اطالعات بدهید. بدون ش��ک افش��ای برخی مسائل و اسرار نیز 

مشکالتی را برای شما به همراه خواهد داشت. 
7-مشتری را رئیس خود بدانید

در هر کسب وکاری، مشتریان ضامن بقای شرکت خواهند بود. به همین 
خاطر نیز الزم است تا بیش ترین توجه خود را معطوف به آنها کنید. در این 
رابطه این امر که نس��بت به همسویی تمامی نمایندگی ها با سیاست های 
خود اطمینان داشته باشید نیز از دیگر الزامات مهم محسوب می  شود. در 
آخ��ر فراموش نکنید که در زمین��ه کار و اقدامات، همواره باید تنوع کافی 
وجود داش��ته باشد تا از تکراری ش��دن شما برای مشتری جلوگیری شود. 
درواقع این امر که همواره اقدامی را فراتر از حد انتظار مشتریان خود انجام 
دهید، باعث خواهد ش��د تا ش��ما به انتخاب اول آنها تبدیل شده و شانس 

مناسبی را برای افزایش وفاداری آنها داشته باشید. 
۸-قدردان هرگونه تالش در شرکت خود باشید 

 یک تعهد کاری باال حتی در پایان ترین سطح کاری شرکت نیز باید به 
خوبی مورد توجه شما قرار گیرد. این امر که کارمندان خود را مورد توجه 
مدیریت بدانید، باعث خواهد ش��د تا انگیزه ای برای تالش بیش��تر و رشد 
در کار خود داش��ته باشند. در این رابطه فراموش نکنید که برای قدردانی 
همواره نباید به دنبال موقعیتی مناسب و اقداماتی فراوان باشید. درواقع این 
امر در چند رده تقسیم بندی شده که تشکر کالمی ساده ترین آن محسوب 
می شود. به همین خاطر بهتر است تا از تمامی آنها در کم ترین زمان ممکن 
اس��تفاده کنید. جالب است بدانید که آقای والتون به وقت گذرانی در کنار 
کارمندان خود اعتقاد ش��دیدی را داش��ته و این امر به ارتباط صمیمی و 

عمیق وی با آنها منجر شد. 
9-از دانش و تکنولوژی های جدید استقبال کنید 

با ظهور اینترنت، دنیای فروش با تغییراتی چش��مگیر مواجه ش��د. در 
این بین تنها برندهایی موفق شدند تا در جهان جدید شکل گرفته موفق 
ظاهر شوند که نسبت به این تغییرات آمادگی کافی را داشته و به شکلی 
مناسب آنها را پذیرفته اند. در این راستا آقای والتون حتی به دنبال جذب 
نوابغ آینده نیز بوده و در این رابطه دانشجوهای چندین دانشگاه ها را مورد 
ارزیابی قرار داده است. همچنین این برند از جمله فروشگاه-هایی محسوب 
می ش��ود که از بارک��د جهانی بر روی محصوالت خود اس��تفاده کرده که 
به س��رعت انجام خرید و فروش منجر ش��ده است. با توجه به این امر که 
تکنولوژی های جدید به افزایش سرعت و دقت انجام کارها کمک می کند، 

الزم است تا نسبت به آن توجه کافی را داشته باشید. 
10-برخالف مسیر آب شنا کنید 

این امر که بخواهید کاری را به شیوه رایج انجام دهید، بدون شک باعث 
خواهد شد تا تفاوتی میان شما و سایرین شکل نگرفته و هیچ مزیت رقابتی 
مناسبی را نداشته باشید. درواقع برای موفقیت الزم نیست که حتما کاری 
خارق العاده و کامال متفاوت را انجام دهید، حتی انجام یک کار تکراری به 
شیوه های مختلف نیز می تواند شما را به موفقیت مدنظر برساند. در نهایت 
نیز توجه داشته باشید که شما باید به اهداف خود ایمان داشته باشید، در 
غیر این صورت حرف های منفی و مخالفت های اطرافیان ممکن است شما 

را به سادگی متوقف سازد.    
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند- مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران از 
تدوین منشور اجرایی این شرکت با محوریت انضباط مالی و عملیاتی 
خبر داد و گفت: منطقی کردن هزینه ها اولویت اصلی ما در س��ال 
98 است. عبداهلل موسوی در حاشیه نخستین روز از برگزاری بیست 
و چهارمین نمایش��گاه بین المللی صنعت نفت در جمع خبرنگاران 
افزود: در راس��تای اجرایی کردن این منشور، 14 کارگروه در شرکت 
ملی حفاری ایران تشکیل شده تا به صورت مستقیم بر فعالیت های 
شرکت نظارت کرده و مشکالت و مسائل شرکت را در تمامی حوزه 
ه��ا رفع کنند. وی ادامه داد: ش��رکت ملی حفاری ایران با در اختیار 
داش��تن ۷2 دکل حفاری، حدود ۶۵ درصد از فعالیت حفاری کشور 
را در اختیار دارد و الزم است تا برای منطقی کردن هزینه ها، ایجاد 
انضباط مالی و عملیاتی را در برنامه های خود بگنجاند. وی تاکید کرد: 
این امر می تواند کمک قابل توجهی در زمینه تغییر رویه ش��رکت 
ملی حفاری ایران به یک شرکت خودگردان داشته باشد. مدیر عامل 
شرکت ملی حفاری ایران در ادامه از برنامه این شرکت برای توسعه 
تعامالت مشترک با شرکت های خصوصی فعال در صنعت حفاری 
کشور خبر داد و اضافه کرد: صنعت حفاری در داخل کشور بومی شده 
است و الزم است تا شرکت ملی حفاری ایران به عنوان بازوی قدرتمند 
صنعت حفاری کشور تعامالت سازنده ای با دیگر شرکت های فعال 
در این حوزه داش��ته باش��د. وی از حضور در مناقصات مربوط به 2۷ 
طرح مربوط به افزایش و نگهداشت تولید خبر داد و گفت: با مشارکت 

هشت شرکت خصوصی در این مناقصات شرکت کرده ایم و تاکنون 
توانس��ته ایم حضور خود در 2 پروژه را قطعی کنیم. وی متذکر شد: 
این دو پروژه در حوزه نفت ش��هر و گچساران تعریف شده است. وی 
ادامه داد: مشارکت با شرکت های خصوصی دیگر می تواند به منطقی 
تر شدن قیمت خدمات حفاری کمک کند. موسوی در ادامه با اشاره 
به سیالب های اخیر در مناطق جنوبی کشور گفت: بالغ بر ۷00 نفر از 
متخصصان و کارکنان این شرکت با محوریت مدیریت ها و واحدهای 
مختلف، به همراه نیروهای پیمانکار طرف قرارداد، نهایت تالش خود را 
به کار گرفتند تا صدمات ناشی از سیالب های اخیر در مناطق جنوبی 
کشور را به حداقل برسانند. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار 
کرد: مجموعه این ش��رکت در طول بیش از یکصد کیلومتر از کرانه 
های رودخانه های کارون، کرخه و دز و همچنین مناطقی در داخل 

کالنشهر اهواز در کنار سایر دستگاه های اجرایی، نهادها، ارگان ها و 
سازمان های امدادی وظایف محوطه را به نحو مناسب پوشش دادند. 
وی اضافه کرد: با تاکید وزیر نفت بر اولویت نخست کارها در خصوص 
پاسخگویی به نیازهای اضطراری ستادهای بحران برای فائق شدن بر 
کنترل سیالب ها و پیشگیری از  ورود روان آب ها به مناطق مسکونی 
، کارکنان عملیاتی شرکت نیز در عرصه کار و تالش از ابتدای فروردین 
تا دهم اردیبهش��ت ماه موفق به اتمام عملیات حفر هفت حلقه چاه 
نف��ت و گاز و ثبت حدود 20 هزار متر حفاری در  میدان های نفتی 
شدند. وی تاکید کرد: این توفیق در شرایطی است که فعالیت هفت 
دستگاه حفاری در میادین آزادگان جنوبی، اهواز، آبتیمور و شادگان به 
سبب قرار گرفتن در معرض سیالب متوقف شده است. موسوی خاطر 
نشان کرد: در جریان اجرای عملیات احداث و تقویت سیل بندها از 
س��وی دستگاه های مختلف، تنها شرکت ملی حفاری ایران بیش از 
2۵0 دستگاه ماشین  آالت سنگین، سبک سازمانی و استیجاری به 
کار گیری کرد. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: در همین 
حال ارائه خدمات پزشکی و توزیع دارو در اردوگاه های سیل زدگان، 
تامین روزانه سوخت، غذای گرم، آب معدنی و اقالم بهداشتی نیز در 
دستور کار روزانه تعریف و هم اکنون نیز این شرکت ضمن آمادگی 
استمرار خدمات در صورت نیاز،  همچون گذشته توان عملیاتی خود 
را برای اجرای پروژه های حفاری و تامین نیازهای صنعت نفت کشور 

با پشتکار بیشتر به کار گرفته است.

اصفهان - قاسـم اسد- طرح تحقیق و بررسی نحوه استفاده از 
لجن های واحد بازیافت پاالیشگاه اصفهان در کارخانه سیمان اردستان 
و اج��راي ط��رح در مقیاس پایلوت تحت نظارت اداره کل س��ازمان 
حفاظت از محیط زیس��ت، به مجري گري دانشگاه پیام نور اصفهان 
و کارفرمایي ش��رکت پاالیش نفت اصفهان عملیاتي ش��د.         به 
گ��زارش واحد پژوهش  وفناوری ش��رکت پاالیش نفت اصفهان،  در 
مقیاس پایلوت و سایر مستندات و صورتجلسات، استفاده از این روش 
براي امحاء این نوع خاک آلوده به مواد نفتي  کامالً بي خطر و به دور از 
آسیب هاي محیط زیستي اعالم  شده است،  به طوري که مي توان این 
روش را به عنوان راهکاري بسیار موثر و مطلوب در استفاده از این نوع 
پسماندها و موارد مشابه )با انجام پایلوت مشابه فعالیت پژوهشي اخیر( 
قلمداد کرد.   رئیس پژوهش و فناوری شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در این زمینه گفت: صنایع پاالیش نفت مقدار زیادي از پس��ماندها 
را از منابع مختلف تولید مي کنند که یکي از آنها لجن هاي ناش��ي 

از ته ماندهاي نفتي، پس��اب ها و ضایعات مراحل مختلف جداسازي  
است. تجمع این لجن ها در پاالیشگاه ها باعث ایجاد مسائلي در نقاط 
مختلف جهان شده است.از طرفي قوانین زیست محیطي نیز مانع دفع 
این مواد به عنوان فضوالت خطرناک به زمین هاي اطراف مي ش��ود 
و از این رو  ضرورت توس��عه روش هاي مختلف براي  حذف فلزات 
سنگین و یا بازیابي ترکیبات نفتي از این لجن ها در سال هاي اخیر 

پر رنگ تر شده است. 
محسن  مرادمند افزود: پاالیشگاه اصفهان نیز به عنوان یکي از اصلي 
ترین پاالیشگاه هاي کشور با مشکل تجمع لجن هاي با محتواي نفتي 
باال مواجه بود، بنابراین  پروژه مذکور با هدف  بررس��ي کاربرد لجن 
ه��اي نفتي در فرآیند تولید س��یمان در جهت کاهش آالینده هاي 
محیط زیست تعریف شد. در مسیر انجام پروژه ابتدا روش استفاده از 
لجن هاي نفتي در تولید سیمان به منظور حذف آلودگي هاي زیست 
محیطي مطالعه شد و موانع و مشکالت احتمالي فرآیند مورد بررسي 

قرار گرفت. سپس با توجه به شرایط پاالیشگاه اصفهان و آنالیز دقیق 
لجن از لحاظ ترکیب ش��یمیایي، درصد آب، درصد oil و محتواي 
حرارتي لجن با نمونه برداریهاي مکرر،تستهاي فیزیکي و شیمیایي 
اس��تاندارد آزمایشگاه سیمان اردستان بر روي لجن صورت گرفته و 

فرموالسیون اختالط تعیین گردید. 
 وی ب��ا بیان اینکه  در ای��ن طرح و  با نظارت کامل اداره حفاظت 
از محیط زیس��ت،  کلیه آنالیزهاي مربوط به محتواي oil، حضور و 
میزان ترکیبات آروماتیک و نیز حضور و میزان فلزات سنگین توسط 
آزمایش��گاه معتمد محیط زیس��ت انجام و  سپس با در نظر گرفتن 
استانداردهاي مربوط به تولید سیمان این لجن هاي نفتي در تولید 
سیمان در کارخانه سیمان اردس��تان فرموله شد.در نهایت تاثیرات 

افزودن لجنها بر کیفیت سیمان تولید شده بررسي  گردید. 
 مرادمند تصریح نمود:  نتایج این پروژه نشان از  قابل تعمیم بودن 

آن به سایر پاالیشگاهها دارد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت 
شهرکهاي صنعتي هرمزگان گفت: در پی وقوع سیل در مناطق 
مختلف کشور و بروز مشکالت برای هموطنانمان، کارکنان این 
ش��رکت در اقدامی خداپسندانه و منس��جم سه روز از حقوق 
خود را برای کمک به سیل زدگان اختصاص دادند. به گزارش 
روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي هرمزگان، سیدامیر 
امیري زاد با اشاره به جاري شدن سیل در برخي نقاط کشور 
و ضرورت پش��تیباني از هموطنان سیل زده تصریح کرد: در 
راستای مسئولیت اجتماعی و حمایت از هموطنان سیل زده، 
کارمندان این شرکت سه روز از حقوق خود را برای کمک به 

سیل زدگان اختصاص دادند تا طبق اولویت نیاز، به نفع مردم 
سیل زده استان های درگیر سیل هزینه شود.

وي تصریح کرد: پیش از این ش��هرکهاي صنعتي و فعالین 
اقتصادي حوزه صنعت و معدن هرمزگان در دو مرحله محموله 
مواد مصرفي ضروري براي سیل زندگان استان هاي خوزستان 
و گلستان ارسال کردند. مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي 
افزود: همکاران ما تالش کردند در س��یل مهربانی نقشی ایفا 
کنند و امیدواریم ش��رایط مناطق س��یل زده هرچه زودتر به 
حالت مطلوب برگردد. وي خاطرنش��ان ک��رد: بارش باران در 
نوروز امسال عالوه بر خیر و برکت برای برخی از مناطق همراه 
با جاری شدن سیل بود که مشکالت فراوانی را برای هموطنان 

در نقاط حادثه خیز بوجود آورده است.

کرج - خبرنگار فرصت امـروز- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی البرز گفت: ش��رکت های تج��اری، اقتصادی و 
عمرانی ایران در کشور لهستان حضوری فعال دارند. رحیم بناموالئی 
در نشست مش��ترک فعاالن اقتصادی البرز با اعضای هیات تجاری 
استان سیسیلیا لهستان افزود: با وجود دست اندازهایی که آمریکا در 
مسیر تبادالت اقتصادی میان ایران و لهستان ایجاد کرده است از سال 
94 تا کنون س��االنه حدود ۳0 میلیون دالر صادرات در زمینه های 
مختلف از جمله خشکبار و داروهای گیاهی به این کشور داریم. وی 
گفت: گسترس فعالیت های تجاری و اقتصادی استان البرز با کشور 
لهستان منتج به تشکیل کمیته مشترک ایران و لهستان شده است 
و دوطرف تمایل به تداوم و گس��ترش این همکاری ها دارند. رئیس 
اتاق بازرگانی البرز با اش��اره به عالقمندی فعاالن اقتصادی لهستان 
برای حضور در بازار های آسیا میانه اظهار کرد: آمادگی داریم زمینه 

تولید کاال با برندهای آنها در کش��ورمان فراهم ش��ود و بدین ترتیب 
اینگونه محصوالت تولیدی از ایران راهی بازارهای منطقه خواهد شد.  
بناموالئی گفت: ما در زمینه های تولید مشترک صنایع غذایی، لبنی، 
نساجی، ماش��ین آالت صنعتی و حتی صنایع هایتک در کشورمان 
با برندهای لهس��تان آمادگی داریم. وی ادامه داد: اکنون یکی از تیم 

های این هیات تجاری در حال مذاکره و بررسی با کارشناسان بخش 
خصوصی ما در زمینه همکاری مشترک در خصوص تولید انواع بسته 
بندی از جمله بس��ته بندی های مناسب محصوالت صادرات محور 
می باشند.  وی خاطرنشان کرد: تصمیم بر این است با ایجاد تحول 
در بسته بندی محصوالت، انواع میوه و صیفی تولیدی کشورمان در 
بسته بندی های شیک و مناسب به روسیه و آسیای میانه صادر شود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: ما در تولید و صادرات محصوالت 
حالل با کیفیت باال به بازارهای هدف موفقیت هایی را کسب کرده 
ایم و در پی آنیم  با مش��ارکت و سرمایه گذاری خارجی در بازارهای 
رقابت منطقه ای و بین المللی حضوری پررنگ و فعال داشته باشیم. 
رحیم بناموالئی افزود: آمادگی داریم با مشارکت و همکاری لهستان 
در تج��ارت بین المللی حالل تح��ت برندهای ملی و بین المللی در 

بازارهای مختلف حضور یابیم.

بوشهر-خبرنگار فرصت امروز-     با هوشیاری ماموران یگان 
حفاظت اداره کل بنادرو دریانوردی اس��تان بوشهر تعداد 4۶ میلیون 
800 ه��زار عدد قرص غیر مجاز ترامادول کش��ف و ضبط ش��د. به 
گ��زارش روابط عمومی، عبدالمحمد ن��ادری فرمانده یگان حفاظت 
اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر در این باره گفت: در پی 
دریافت گزارشی مبنی بر مشاهده کاالی غیرمجاز بالفاصله نیروهای 
عملیاتی این یگان به همراه نمایندگان حراس��ت اداره کل به محل 
اعزام ش��دند. عبدالمحمد نادری افزود: بر اساس گزارش تیم اعزامی 
یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان، مشخص شد کاالی 
قاچ��اق غیرمجاز در قالب یک کانتین��ر 40 فوت که درمعرفی اولیه 

بعنوان مواد اولیه کلر وآمونیم اعالم شده است جاسازی گردیده و به 
دلیل عدم مراجعه صاحب کاال از سال 94جهت انجام فرایند بندری 

و گمرکی  ، کانتینر مورد نظر در س��ال 9۵  برابر با قوانین جاری در 
مالکیت و تصرف سازمان جمع آوری اموال تملیکی قرار گرفته است. 
وی عنوان کرد: با  حضور مامورین یگان حفاظت اداره کل  به جهت 
بررسی کانتینر، مشاهده شد ، 8۷8 کارتن بزرگ که تعداد 4۶ میلیون 
و 800 هزار عدد قرص ترامادول غیر مجاز  در آن جاس��ازی ش��ده  
در پشت پوشش ۷0 کارتن مواد اولیه کلر وآمونیم قرار گرفته است. 
فرمانده یگان حفاظت اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه 
کرد: پس از تکمیل گزارشات،  ارزش اولیه کاالی کشف شده معادل 
2۵0 میلیارد ریال اعالم شد که حسب دستور مقام قضایی کانتینر 
ضبط و پرونده مقدماتی به دادستانی شهرستان بوشهر ارسال گردید.

رشـت- زینب قلیپور- در هفته گذش��ته همایش کنتورخوانی 
شرکت گاز استان گیالن با حضور مدیرعامل و مسئولین شرکت گاز و 
پیمانکار کنتورخوانی در سالن همایش روابط عمومی برگزار شد. حسین 
اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در همایش کنتورخوانی گاز 
گیالن ضمن تشکر از پیمانکار مربوطه بجهت اجرای شایسته تعهدات 
گفت: سرمایه هر شرکتی عالوه بر تاسیسات، منابع انسانی می باشد و 
این منابع انسانی است که حافظ تاسیسات و دارایی های شرکت است.

وی در این خصوص اظهار داش��ت: نمونه بارز اهمیت منابع انسانی در 
بحران افت فش��ار گاز در ابتدای اردیبهشت امسال بود که با عملکرد 
مناسب پرسنل استان توانستیم اوضاع را به وضعیت عادی برگردانیم.
اکبر گفت: اجرای این طرح در ابتدا با ریسک و مخاطراتی روبرو بود ولی 
با توجه به زیرس��اخت مخابراتی مناسب در استان، شرکت گاز استان 
گیالن تصمیم به اجرای آن در سراس��ر اس��تان گرفت و خوشبختانه 
توانستیم به عنوان اولین شرکت گاز استانی این طرح را در همه نقاط 

استان به اجرا درآوریم.وی ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر گفت: 
همه ما به نوعی یک کارگر هس��تیم و بای��د در راه خدمت به مردم و 
مش��ترکین گرامی تالش نماییم.مهندس اکبر با بیان این موضوع که 
هم اکنون همه کنتورخوانان شرکت دارای لباس متحدالشکل و کارت 
شناسایی می باشند گفت: شما کنتورخوانان نماد شرکت ملی گاز ایران 
هستید  و عملکرد و رفتار مناسب شما با مشترکین سبب نمایش چهره 

ای مناسب از شرکت برای مردم خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران:

تعامل بیشتر با شرکت  های خصوصی در دستور کار است

استفاده موفق از لجن های واحد بازیافت پاالیشگاه اصفهان در کارخانه سیمان اردستان

مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي هرمزگان:

اختصاص سه روز از حقوق کارکنان شرکت شهرکهاي صنعتي هرمزگان به سیل زدگان

رئیس اتاق بازرگانی البرز:

شرکت های ایرانی در لهستان حضوری فعال دارند

کشف و ضبط محموله بزرگ قرص ترامادول ، با هوشیاری ماموران یگان حفاظت بندر بوشهر

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن: منابع انسانی، سرمایه اصلی شرکت گاز می باشد 

امضا تفاهم نامه همکاری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان با دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد 
کت��ول تفاه��م نامه همکاری امضا کرد.به گزارش روابط عمومی، مدیر منطقه ضمن اعالم این خبر گفت: این تفاهم نامه به منظور 
استفاده از توانایی های علمی، پژوهشی، فناوری و آموزشی و با هدف تقویت و توسعه همکاری فی ما بین و دسترسی و بکارگیری 
دانش و فناوری روز در اجرای طرحهای پژوهشی در موضاعات مرتبط با نیازهای متقابل منعقد شده است.عیسی افتخاری بر ضرورت 
رابطه دوجانبه و موثر بین دانش��گاه و دس��تگاههای اجرایی تاکید کرد و افزود: دانشگاه باید در کشف مشکالت و مسائل موجود در 
حوزه صنعت که از راه پژوهشی قابل حل می باشند ساعی باشد و در طرف مقابل دستگاههای اجرایی نیز بادقت و ریز بینی فرآوران 
ظرفیت های پژوهشی را چه به لحاظ سخت افزاری و چه به لحاظ نیروهای متخصص شناسایی کنند.وی ضمن قدردانی از تالش 
همکاران خود در کمیته پژوهش و فناوری منطقه اظهار امیدواری کرد که این تفاهم نامه در مسیر اجرایی خود نتایج مطلوبی به 
همراه داشته باشد.تاکنون 19 تفاهم نامه فی ما بین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با مراکز علمی، پژوهشی، 

فناوری و فرهنگی به امضا رسیده است.

تحلیل سیالب اخیر گلستان در جلسه کمیته  ملی سدهای بزرگ ایران با 
حضور مدیران شرکت آب منطقه ای گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در کمیته سدهای بزرگ ایران  و در کارگروه تخصصی سد و تاسیسات وابسته با حضور مدیران 
و کارشناسان شرکت آب منطقه ای گلستان، تحلیل سیالب اخیر استان انجام شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
گلستان،  دکتر محمد نوری مدیر فنی آب شرکت آب منطقه ای گلستان با حضور در این جلسه و ارائه گزارش تحلیل سیالب با 
اشاره به علل اصلی سیالب اخیر گلستان گفت:گستردگی بارش در کل حوضه های آبریز استان به طور همزمان اتفاق افتاده است و به 
دلیل بارش های مناسب در زمستان خاک منطقه اشباع بوده است.وی افزود: مقدار بارش اخیر نسبت به ظرفیت حوضه ودر مقایسه با 
متوسط بارش استان بسیار زیاد و چشمگیر بوده است و بخش های زیادی از بارش های اخیر در 24 ساعت اول بارندگی اتفاق افتاده 
است، ضمن اینکه تداوم دبی اوج سیالب در ایستگاه ها طوالنی بوده و تا 9 ساعت در ورودی سدهای استان ثبت شده است.دکتر 
نوری با بیان اینکه ظرفیت ایمن عبور سیالب در رودخانه های استان پاسخگوی حجم سیالب ورودی به رودخانه های استان نبوده 
است، گفت: شرایط توپوگرافی و شیب تند باالدست و شیب بسیار کم پایین دست ، جنس ریزدانه لسی خاک، وجود زیرساخت های 
نقلی وجاده ای و ریلی در منطقه سیالب زده و کاهش پوشش گیاهی از جمله علل وقوع سیل اخیر استان بوده است.وی با بیان اینکه 
حجم بارش تنها در حوضه گرگانرود طی ۵ روز حدود 2 میلیارد و 211 میلیون متر مکعب بوده است، گفت: حجم سیالب تولید شده 
۳2۷ میلیون متر مکعب وحدود ۳ برابر ظرفیت سدهای استان بوده است واین در حالی است که ظرفیت سدهای استان در حوضه 
گرگانرود 114 میلیون متر مکعب بوده است. وی افزود: در سیالب اخیر حدود 1۵۵ دستگاه و ماشین آالت سنگین و سبک طرف 

قرارداد شرکت و 100 نفر از نیروهای شرکت آب منطقه ای مشارکت داشته اند.  

امضای تفاهم نامه بیمه عمر و آتیه کارکنان و بازنشستگان شهرداری مشهد
مشهد- صابر ابراهیم بای - همزمان با روز کارگر، تفاهم نامه بیمه عمر و آتیه 
)تاک( کارکنان و بازنشستگان شهرداری، از سوی شهردار مشهد امضا شد. سیدکمال 
شاهچراغی، مدیرکل پشتیبانی و رفاه شهرداری مشهد در مراسم امضای تفاهم نامه 
بیمه عمر و آتیه کارکنان و بازنشس��تگان شهرداری که با حضور محمدرضا کالئی، 
شهردار مشهد، مدیرعامل بیمه دانا و تعدادی از کارکنان و کارگران شهرداری برگزار 
شد، گفت: با حمایت شهردار و اعضای شورای شهر و در راستای رفع نگرانی کارکنان 
برای اولین بار در کشور تفاهم نامه بیمه عمر و آتیه همکارانمان در شهرداری مشهد 
امضا شد. وی با بیان اینکه بیمه جدید شرایط مناسبتری را نسبت به بیمه عمر کنونی که هنگام فوت یکی از همکاران مبلغ ثابتی 
به خانواده پرداخت می ش��د و مزیتی دیگری نداش��ت، دارد، اظهار کرد: در طرح بیمه عمر و آتیه تنها به فوت افراد فکر نشده و در 
صورتی که بیمه شده تا پایان زمانی که در قرارداد در نظر گرفته شده در قید حیات باشد نیز می تواند از مزایای آن بهره مند شود. 
شاهچراغی تصریح کرد: با دستور شهردار مشهد 8۵ درصد حق بیمه را در این طرح شهرداری و 1۵ درصد آن را کارکنان می پردازند 
و بازنشس��تگان ش��هرداری نیز با پرداخت ساالنه ۶2 هزار تومان تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت که در صورت فوت 20 

میلیون تومان به خانواده آنها پرداخت خواهد شد. 

اقدامات اصالحی امور آب وفاضالب شهرستان اراک در کنترل سیالبهای 
ورودی به تصفیه خانه فاضالب اراک

اراک- مینو رستمی -  امور آب و فاضالب شهرستان اراک به منظور کنترل و هدایت سیالبهای اخیر در تصفیه خانه فاضالب 
شهر اراک مواردی چون پاکسازی لوله خروجی ، احداث کانال های خاکی و خاکریز را در دستور کار خود قرارداد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی مهندس سعید سرآبادانی مدیر امور آب وفاضالب شهرستان اراک ، با اشاره به اقداماتی 
که برای کنترل و هدایت سیالبهای ورودی به تصفیه خانه فاضالب شهر اراک انجام شده اظهار داشت : طی جلساتی که با حضور 
سرپرس��ت ش��رکت و معاون بهره برداری تشکیل شد ،اقداماتی چون پاکسازی لوله های تعبیه شده در زیر دیوارهای تصفیه خانه 
فاضالب، احداث خاکریز برای جلوگیری از ورود سیالبها به داخل استخرهای تصفیه فاضالب و همچنین احداث کانال های خاکی 
جهت عبور سیالب و هدایت درست آن، به عنوان اقداماتی اساسی در دستور کار امور آبفا اراک قرار گرفت. مهندس سرآبادانی درپایان 
تصریح کرد : با پیگیری و همت همکاران تصفیه خانه فاضالب اراک حداالمکان با تجهیزات و نیروی انسانی که در اختیار داشتیم  

توانستیم بحران به وجود آمده را مدیریت و خسارات احتمالی را کاهش دهیم.                     

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه:
آمادگی داریم میزبان شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق باشیم

کرمانشاه -منیر ددشتی - مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه گفت: کرمانشاه آماده است میزبان شهرک 
صنعتی مشترک ایران و عراق باشد. بیژن کردستانی با اشاره به اینکه در سفر اخیر وزیر صمت به استان کرمانشاه پیگیری هایی برای 
اینکه کرمانشاه صاحب شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق شود صورت گرفت، افزود: امکانات و زیرساخت های الزم را برای راه اندازی 
این شهرک داریم. وی ادامه داد: شهرک صنعتی مرزی قصرشیرین گزینه ای مناسب برای راه اندازی شهرک صنعتی مشترک ایران با 
عراق است و همه زیرساخت های این منطقه فراهم شده است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه با بیان اینکه 
شهرک صنعتی مرزی قصرشیرین از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه بود، خاطرنشان کرد: وسعت کل اراضی در 
اختیار این شهرک ۷۵ هکتار است که تمام این وسعت وارد فاز عملیاتی شده است. به گفته کردستانی، تاکنون سه قرارداد در این 

شهرک صنعتی مرزی با وسعت چهار هکتار با متقاضیان منعقد شده و زمینه برای انعقاد قراردادهای بیشتر فراهم است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر:
نهضت احیای زکات در استان بوشهر اجرا می شود

بوشهر- خبرنگارفرصت امروز- مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: به 
منظور جذب و مشارکت حداکثری مردم در پرداخت زکات، نهضت احیای این فریضه 
الهی در اس��تان بوشهر اجرا می ش��ود. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد 
لطفی، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در نشست شورای زکات این استان اظهار 
داشت: 98 درصد زکات جمع آوری شده در جهت فعالیت های توانمندسازی و کمک 
به نیازمندان هزینه می شود. وی از جمع آوری پنج میلیارد و ۵00 میلیون تومان زکات 
در سال گذشته در استان خبر داد و اضافه کرد: سه میلیارد تومان مربوط به زکات 
فطریه، دو میلیارد تومان زکات خرما و مابقی زکات مستحبی بوده است. مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به اینکه از 40 هزار 
خانواده تحت پوشش این نهاد، ۵0 درصد از کمک های جمع آوری شده در حوزه زکات استفاده کردند افزود: شناسایی ظرفیت های 
80 درصد باقیمانده پرداخت کنندگان زکات را در دستور کار داریم. وی بیان کرد: از محل زکات برای کمک به ساخت و تعمیر ۳00 
مسکن مددجویی، کمک به امر ازدواج ۳00 نوعروس، رفع گرفتاری یک هزار نفر از بیماران صعب العالج تحت حمایت و غیر تحت 

پوشش و پرداخت هزینه تحصیل 2۵0 نفر از دانش آموزان و دانشجویان اقدام شد.

طرح توسعه و نوسازی شبکه تلفن های بی سیم روستایی استان مرکزی کلید خورد 
اراک- مینو رسـتمی- در راس��تای یکپارچگی و توسعه سرویس ها و بهبود کیفیت خدمات تلفنی در روستاهای استان 
مرکزی، بهره برداری از شبکه جدید تلفن های بی سیم روستایی در استان مرکزی آغاز خواهد شد .  به نقل از روابط عمومی 
مخابرات منطقه مرکزی، در این طرح با توسعه تجهیزات در 200 سایت تلفن های بی سیم روستایی، بهبود کیفیت ارتباطات 
تلفن های بی سیم روستایی و رفع مشکالت آنتن دهی و قابلیت استفاده از اینترنت G 2 فراهم خواهد شد.  عملیات برگردان 
سایت های روستایی شهرستانهای اراک، خمین، محالت، دلیجان، شازند، تفرش، آشتیان و فراهان از امروز شنبه ۷ اردیبهشت 
ماه آغاز خواهد شد و مشترکین تلفن های بی سیم روستایی در این شهرستانها به مدت 10 روز دچار اختالل یا قطعی می 
شوند.  با بهره برداری از شبکه جدید روستایی، سیم کارت های قدیمی تعویض و سیم کارت های جدید به مشترکین تحویل 

خواهد شد.
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می خواهی��د درآمد آنالین داش��ته باش��ید  و ب��ا کمترین زحمت 
درآم��دی میلیونی به دس��ت آورید؟ بیش��تر بازاریابان در تالش��ند 
ت��ا این باور را در ش��ما القا کنند که داش��تن زندگی خوب با چند 
کلیک ممکن اس��ت! آنها به شما می گویند در بازارهای کشف نشده 

بدرخشید و به بهترین قسمت بازار دست  یابید. 
همه  ما نس��بت به روند این داس��تان آگاه هس��تیم. طمع زیادی 
ب��رای رهایی از کارهای س��ازمانی و جذب درآمد ب��اال، داریم! برای 
درآمدزای��ی چش��مگیر باید به معنای واقعی عم��ل کنید، اما اغلب 
این گونه نیست! متاسفانه تصمیماتی که گرفتیم را اجرا نمی کنیم!

بیش��تر اطرافیان می گویند س��خت کار کن! زحمت بکش! تالش 
کن! شب ها بیشتر بیدار بمان! البته، آنها می خواهند ما را به بهترین 
ابزارها برای موفقیت مجهز کنند. این نصایح خوب اس��ت، اما صرفا 
با س��خت کار کردن و زخمت کش��یدن نمی توان به موفقیت دست 
یافت. اگر خیلی سخت کار کنید بدون اینکه همه جوانب را در نظر 
بگیرید احتماال درآمد اندکی از اینترنت به دس��ت خواهید آورد، اما 

اگر هوشمندانه کار کنید به نتایج بهتری می رسید.
چگونه بدون ترک شغل، درآمد آنالین داشته باشیم؟

در بیش��تر موارد دلیل ترک شغل، یافتن استقالل فردی و رهایی 
از کاری اس��ت که عاشق آن نیس��تند. افراد می خواهند برای رفتن 
به هر جایی، در هر زمانی و با هر کس��ی آزاد و رها باش��ند و برای 
هر فعالیت خود نیازی به گزارش دادن نداش��ته باشند، اما قبل ترک 
ش��غل تان به یک برنام��ه نیاز دارید. می توانید تمام پل های پش��ت 
س��رتان را خراب کنید و امکان هر نوع عقب نشینی را از بین ببرید، 
ب��رای بعضی از افراد این روند موثر اس��ت و ب��ه تصمیم آنها کمک 
می کند اما برای افراد دیگر هنگام پیاده سازی تصمیم خود احساس 

ترس و وحشت به وجود می آید.
در اینج��ا حقیقتی وجود دارد. آیا برای اندکی پول آنالین اضافی، 
باید شغل روزمره خود را ترک کنید؟ قطعا نه! برای به دست آوردن 
منبع بی پایان ثروت در اینترنت کافی ا س��ت، تالش خود را بیش��تر 

کنید.
آیا ش��ما تبدیل به یک میلیاردر می ش��وید؟ احتماال نه. اما ش��ما 
قطعا می توانید به طور بالقوه ثروتمند شوید و درآمد میلیونی داشته 
باش��ید. تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که خودتان و 

توانمندی های تان را باور کنید.
تنها کاری که باید انجام دهید این اس��ت که راه را انتخاب کنید. 
چگونه به صورت آنالین پول به دس��ت خواهید آورد؟ و چقدر زمان 
ص��رف این کار خواهید کرد، اما این امر صرفا با س��خت کار کردن 
به دس��ت نمی آید. باید هوشمندانه کار کنید. ما درباره چهار ساعت 
کار هوشمندانه صحبت می کنیم و این به معنای برون سپاری است. 
کاری ک��ه برای ت��ان اهمیت دارد را انتخاب و بقیه را برون س��پاری 

کنید. نیازی نیس��ت در همه زمینه ها متخصص باش��ید، فقط باید 
در مورد کاری که تصمیم گرفته اید انجام دهید واقعا خوب باشید.

هر کس باید از جایی ش��روع کند. الزم نیس��ت پول را به عنوان 
ه��دف اصلی قرار دهی��د. اگر فقط به دنبال درآمد اضافی هس��تید، 
هدف ش��ما روشن است! ابتدا تمرکز بر به دست آوردن درآمد 100 
دالری داش��ته باش��ید اگر بتوانید آن را به دست بیاورید، می توانید 
1000 دالر هم کسب کنید! خودتان را دستپاچه و سردرگم نکنید. 
کم کم ش��روع کنید و بدانید که امری زمانبر است و این اتفاق یک 
ش��به رخ نخواهد داد، بنابراین با انتظار ثروت نامحدود در حس��اب 

بانکی تان، خودتان را ناامید نکنید!
1.کار آنالین روزانه را آغاز کنید:

 »جرمی دلک« یک فرد موفق که از صفر شروع کرده است. او در 
تولد 18 س��الگی اش ۳000 دالر از پدرش دریافت کرد و ارزش آن 
را به 1.2 میلیون رس��اند. 22 ساله بود و در دانشگاه همه اساتید او 
را می شناختند. رکود اقتصادی رخ داد و او همه چیز را از دست داد! 
بدتر از همه از دست دادن سرمایه ای بود که از پدرش گرفته بود! او 

معتقد بود تمام این اتقافات به او درس استقامت دادند.
طی سالیان سال بس��یار آموخت و هنگامی که رکود اقتصادی از 
بین رفت، او تجارت را آغاز کرد و در مسیر شروع کسب و کار قرار 
گرفت. در نهایت به یک کارآفرین بس��یار موفق با درآمد بیش��تر از 

100 میلیون دالر تبدیل شد!
او همیش��ه می گوید: با هوش��یاری ش��روع کنید. ماهیگیری یاد 
بگیرید نه اینکه منتظر باش��ید کس��ی به ش��ما ماهی بدهد. شور و 
شوق خود را دنبال کنید شما در هر کاری که شروع می کنید، بدون 
ش��ک عالی نخواهید بود، اما در طول زم��ان،  بهبود خواهید یافت. 
این مراحل ش��ما را در مس��یر پیش��رفت قرار می دهد. شما باید در 
مسیر درست قرار بگیرید. تداوم و عمل در هر کاری ضروری است، 
اما در مواردی که ش��ما در معرض خطر سرمایه گذاری هستید و در 
ابتدا مطمئن نیس��تید که چه کاری انج��ام می دهید، تداوم و عمل 
اهمیت بیشتری می یابد. درآمدزایی آنالین کار ساده ای نیست. باید 

هوشمندانه حرکت کنید.
2.به عرصه تجارت الکترونیک قدم بگذارید:

کارآفرینان موفق با چش��مان ب��از وارد مرحله تجارت الکترونیک 
می ش��وند. بهترین بخش در اینجا این اس��ت که گزینه های بس��یار 
زیادی وجود دارد. شما می توانید در آمازون بفروشید یا خودتان یک 
فروشگاه راه اندازی کنید و فروش داشته باشید و...  همه فرآیندهای 

چنین کسب و کارهایی به صورت آنالین صورت می گیرد!
»جیمی کراس«، موس��س یک شرکت صابون سازی و کارآفرینی 
نمونه اس��ت، او س��ال ها دعا کرد تا راهی برای به دست آوردن پول 
پیدا کند. در خانه مادرش زندگی می کرد و همچنان که فرزندانش 
را ب��زرگ می کرد، در تالش برای درآمدزایی هرچه بیش��تر بود. به 
قدری شکس��ت خورد که مجبور شد برای خرید مواد غذایی گدایی 
کند. این س��خت ترین زمان در زندگی او بود اما یک ش��ب، خوابی 

دید. او در خواب خودش را به ش��کل ش��یمیدانی در حال مخلوط 
کردن صابون و ترکیبات دیگر دید. همین خواب ایده کس��ب و کار 
موفقش را رقم زد. اکنون هفت س��ال است که کسب و کار خود را 
راه اندازی کرده و س��االنه میلیون ها دالر از طریق فروش صابون به 

صورت آنالین به دست می آورد.
 مواد شیمیایی زیادی در محصوالت بهداشتی کنونی وجود دارد 
که برای بدن مضر اس��ت، اما جیمی به معن��ای واقعی محصوالتی 
ارگانی��ک خلق کرده اس��ت که به گفته خودش آنق��در ارگانیک و 
طبیعی هس��تند که می توان آنها را خورد. عجیب به نظر می رس��د. 
اما ماجرای کارآفرینی جیمی نش��ان می دهد وقتی تصمیم خود را 
می گیری��د، هر چیزی امکان پذیر اس��ت. بس��یاری از مردم به جای 
اینک��ه به دنبال کار بگردند و تالش خود را ادامه دهند به س��رعت 

تسلیم می شوند.
3.بازاریابی شبکه ای را جدی بگیرید:

بازاریابی ش��بکه ای برای اغلب افراد کلمه  خوبی به نظر نمی رسد. 
افرادی در دنیای بازاریابی وجود دارند که بازاریابی شبکه ای را بدنام 
می کنند. »هیگدان«، یکی از موفق ترین بازاریابان ش��بکه ای است، 
ک��ه یک تیم بزرگ با ده ها هزار زیرمجموعه و بازاریاب و کارمند را 
اداره می کند. هیگدان مثل هر کس دیگری شروع به کار کرد. تنها 
کاری که او می خواس��ت انجام دهد این ب��ود که بدون ترک کردن 

شغل خود کمی پول از طریق اینترنت به دست آورد.
او  ابت��دا فرصت خوب��ی پیدا کرد و آن را ارتق��ا داد. بدون صرف 
اندکی پول با اس��تفاده از رس��انه  های اجتماعی به عنوان ابزار اصلی 
بازاریابی اش، تبلیغات خود را انجام می داد. او می گوید که ویدئوهای 
روزانه و مداومش که به مدت 9 سال تهیه می شد، به او کمک کرده 
تا باب��ت کمترین زحمت وجه  خوبی جذب کن��د و برند قوی برای 

خود بسازد.
حقیقت موضوع این اس��ت که هر روشی که برای به دست آوردن 
پ��ول نقد در اینترن��ت انتخاب می کنید، باید به آن پایبند باش��ید. 
ش��ما می توانید از فرصت استفاده کنید و انتظار داشته باشید که به 

موفقیت دست  یابید. این کار را به نحو احسن انجام دهید.
۴. یک مشاور کسب وکار کوچک شوید:

مش��اوران کسب و کار در اینترنت توفان به پا کرده اند. مزیت این 
کس��ب و کار این است که نیاز به زمان زیادی ندارد و شما مطمئنا 
ب��ا وجود یک کار تمام وق��ت، قادر به انج��ام دادن آن خواهید بود. 
بس��یاری از کس��ب و کار در طول زمان با توجه ب��ه افزایش فضای 
رقابتی در خطر از بین رفتن هستند و برای جلوگیری از اشتباهات 

حیاتی به کمک مشاوران نیاز دارند.
به عالوه، کسب و کارها برای دریافت مشاوره نسبت به فعالیت های 
دیگ��ر راحت تر پول پرداخت می کنند. حدود 1000 تا ۵،000 دالر 
در هر ماه طبیعی و نرمال است و به هیچ وجه غیرقابل باور نیست! 
البته، باید یک بازدهی س��رمایه مثبت برای مش��تریان خود داشته 
باشید. اگر بتوانید نتایج مورد نظر آنها را به دست آورید، آنها به شما 

پول پرداخت خواهند کرد، بنابراین مطمئن شوید که ارزش افزوده 
ایج��اد می کنید و در مورد نتایجی که نمی توانید به دس��ت بیاورید 

وعده ای به آنان ندهید.
»کتی ریچاردسون« سال ها پیش، با همسر خود، بن ریچاردسون 
کس��ب و کاری را ایجاد کرده بود، که یک اختراع هوشمندانه برای 
شس��تن نوزادان تازه متولد ش��ده بود. بعد از ف��روش محصوالت و 
آغاز انتقادات وی تصمیم گرفت ش��یوه استفاده از آن نوآوری را به 
مش��تریان خود آموزش دهد، بنابراین روی مشتریان هدفش تمرکز 

کرد و به آنها شیوه استفاده از محصوالتش را آموزش داد.
5. وب سایت راه اندازی کنید:

اگر به دنبال ایجاد یک کس��ب وکار مبتنی بر خدمات هس��تید، 
می توانی��د بدون ترک ش��غل خود به صورت آنالین پول به دس��ت 
آورید. ش��ما به یک مولفه خالقیت برای انجام این کار نیاز خواهید 
داش��ت و باید درک کنید که کسب و کار آنالین یک میدان رقابتی 
است. شما ممکن است چند ش��غل اینترنتی با دستمزد کم داشته 
باش��ید اما ارزشش را دارد. شما می توانید به راحتی 1000 دالر در 

هر ماه یا بیشتر به دست  آورید.
6.دوره های آنالین برگزار کنید:

اغلب کارآفرینان موفق از طریق دوره های آنالین تدریس می کنند. 
آیا به این معناس��ت که ش��ما باید یک متخصص باشید؟ نه، مسلما 
نه. تنها کاری که باید انجام دهید این اس��ت که چند قدم جلوتر از 
مخاطب قرار بگیرید. شما باید مکانیسم این دوره ها را درک کنید.

7.وبالگ داشته  باشید:
وبالگ نویس��ی یک��ی از زمینه ه��ای پرکاربرد اس��ت. نی��ازی به 
برنامه نویسی حرفه ای برای شروع یک وبالگ نیست. شما می توانید 
در هر زمانی این کار را ش��روع کنید. با این حال، شما باید پرانگیزه 
باش��ید، به خصوص در مراحل آغازین آن! رس��یدن ب��ه وبالگی با 
محت��وای اثربخش زمان بر خواهد بود. اگر فکر می کنید یک ش��به 
اتفاق می افتد، اینطور نیس��ت. در حقیقت، ماه ها یا ش��اید سال ها، 
نیاز به تالش مداوم باش��د، اما در نهایت، این یکی از بهترین منابع 

درآمدی  است که می توانید پیدا کنید.
چگون��ه ش��روع کنید؟ یک موض��وع را انتخاب کنی��د و مقداری 
تحقیق کنید. کافی است اطمینان حاصل کنید مخاطبان هدف تان 

را تحت تاثیر قرار می دهد و جذب می کند.
۸. تبلیغات را شروع کنید:

چ��ه بر روی تبلیغات فیس بوک، YouTube، بر اینس��تاگرام یا 
گ��وگل تمرکز کنید، به پول زی��ادی برای راه ان��دازی یک کمپین 
تبلیغاتی دیجیتال نیاز ندارید. به عالوه، ش��ما نیاز ندارید که شغل 
روزان��ه خود را رها کنید. می توانی��د این کار را در خانه انجام دهید 
حتی با گوشی هوش��مندتان، اما اول باید ماهیگیری را یاد بگیرید. 
منابع آموزش��ی فراوانی در اینترنت وجود دارد ش��ما می توانید هر 

مهارتی را از اینترنت به شکل آنالین یاد بگیرید.
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به رغم سابقه نسبتا طوالنی شرکت های دانش بنیان در کشورهای 
توس��عه یافته، این کانون های علم و فناوری در کش��ور ما نوپا و در 

ابتدای شکل گیری اقتصاد بر پایه دانش است. 
به گزارش ایسنا، با در نظر گرفتن این مهم که تولیدات شرکت های 
دانش بنیان ب��ر پایه خلق ثروت و ارزش اف��زوده برمبنای ایده های 
جدی��د، پژوهش و تحقیق به ش��مار می رود، هدایت و پش��تیبانی از 
اقتصاد دانش بنیان تحول ش��گرفی در تولیدات و محصوالت تجاری 

ایجاد می کند. 
نام گذاری س��ال 98 به ن��ام »رونق تولید« از س��وی مقام معظم 
رهب��ری، فرص��ت بس��یار مغتنم��ی ب��رای بهره گی��ری از ظرفیت 
ش��رکت های دانش  بنیان به منظور اشتغال، س��رمایه گذاری و رونق 

تولید در حوزه های مختلف علمی و صنعتی به شمار می رود.
90 هزار میلیارد تومان درآمد ش��رکت های دانش بنیان در س��ال 

گذشته بود 
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در س��فر اخیر خود به 
اس��تان کرمان در جم��ع فعاالن ش��رکت های دانش بنی��ان گفت: 
ش��رکت های دانش بنیان کشور در سال گذشته بین 80 تا 90 هزار 
میلیارد تومان درآمد داشتند و مهم ترین هدف این شرکت ها، تغییر 
پارادای��م اقتصادی از منابع زیرزمینی و نفتی به س��مت تخصص و 

دانش نیروی انسانی است.
س��ورنا س��تاری افزود: در س��ال های اخی��ر تعداد ش��رکت های 
دانش بنیان رش��د بس��یار خوبی داش��ته است و نس��ل جدیدی از 
کارآفرینان در حوزه شرکت های دانش بنیان مشغول به کار شده اند 
که به زودی به ش��رکت های بس��یار بزرگی تبدیل می ش��وند و پایه 
توسعه این شرکت ها، انسان های خالق و با اعتماد به نفس هستند. 
وی عن��وان کرد: ایج��اد ش��رکت های دانش بنی��ان جهت گیری 
جدی��دی در مقابل اقتصاد نفتی اس��ت و ثم��رات آن در حوزه های 
مختلف قابل مش��اهده است که جزو جهت گیری های اصلی کشور و 
از موارد مورد تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی نیز به شمار می رود.
وی تاکید کرد: در حوزه های دانش بنیان مش��کالت زیادی وجود 
دارد زیرا کار جدیدی اس��ت و مهم است که تالش کنیم تا بتوانیم 
این موارد را جا بیندازیم و جهت گیری بانک ها باید به ش��رکت های 

دانش بنیان متفاوت از سایر حوزه ها باشد. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تصریح کرد: صندوق های 
پژوه��ش و فناوری برای تامین مالی ش��رکت های دانش بنیان نقش 

بسیار مهمی دارند و ما هم آماده هستیم که به آنها کمک کنیم. 
وی ادامه داد: س��رمایه گذاری در حوزه ش��رکت های دانش بنیان 
زمانی ارزشمند است که بخش خصوصی به صحنه بیاید زیرا نتیجه 

پژوهشی که با پول دولتی انجام شود به درد مردم نمی خورد. 
ستاری با اشاره به مزیت های توسعه شرکت های دانش بنیان اظهار 
داشت: در اکوسیس��تمی که برای ایجاد شرکت های دانش بنیان در 

کشور ایجاد شده، 1۳0 تا 140 نوع خدمت می دهیم. 
دان��ش نخبگان ش��رکت های دانش بنیان در خدم��ت رونق تولید 

است 
رئیس پارک علم و فناوری اس��تان کرمان با اش��اره به طرح شعار 
س��ال 98 از س��وی مقام معظ��م رهبری گفت: برای اجرایی ش��دن 
آن بای��د ابت��دا درک درس��تی از موضوع و س��پس هدف گذاری و 
ریل گ��ذاری دقیقی توس��ط عوامل دخی��ل در اقتصاد و سیاس��ت 
جهت تحقق آن صورت پذیرد و آنچه در تحقق این شعار بیشترین 
اهمیت را دارد، این است که نهادها و سازمان ها هر یک متناسب با 

مسئولیت های شان به حوزه اجرا ورود کنند.
مس��عود ترکزاده ماهان��ی افزود: ش��رکت های دانش بنیان با توجه 
به اینکه از نخبگان، اس��اتید و فارغ التحصیالن دانش��گاهی تشکیل 
ش��ده اند، می توانند با اس��تفاده از دانش و تجربیات خود همچنین 
دس��تورالعمل های تش��ویقی در آیین نامه ها و بخشنامه های اقتصاد 
دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در تحقق ش��عار س��ال نقش اساسی 

داشته باشند.
وی تصری��ح کرد: با توجه به پتانس��یل باالی علمی ش��رکت های 
دانش بنیان، بومی س��ازی محصوالت خارجی با استفاده از مهندسی 
معکوس، کیفی س��ازی محصوالت داخلی، جمع آوری دانش بومی و 
گس��ترش آن در سطح داخلی و بین المللی از جمله آثاری است که 

در رونق تولید می توان به آن اشاره کرد.
رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان با اشاره به امکان سنجی 

ب��ازار و توس��عه ب��ازار تولیدات مل��ی تاکید کرد: آسیب شناس��ی و 
نیازس��نجی دقیق مراکز تولید و سپس رفع نیاز و آسیب با استفاده 

از توان داخلی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادام��ه داد: افزای��ش مش��وق های مادی و معن��وی پرداخت 
تس��هیالت خطرپذیر )کم بهره و بدون بهره(، تسهیل بخشنامه ها و 
آیین نامه های اجرایی، تش��ویق و ترغیب ادبیات رس��انه ای کشور به 
سمت شرکت های دانش بنیان برای توسعه کمی و کیفی این مراکز 

اهمیت دارد. 
ترکزاده ماهانی اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان استان کرمان 
هم به لحاظ کمی و هم از بعد کیفی چه در زمینه اس��تانی چه در 

زمینه ملی و منطقه ای دستاوردهای مهمی داشتند.
وی افزود: به طور مثال ش��رکت های دانش بنیان استان در زمینه 
صنایع هایتک )تکنولوژی باال( ورود کردند و به نتایج خوبی رسیدند 
به طوری که برخی از این محصوالت چه از نظر کیفی و چه از لحاظ 

قیمت ارزش باالتری نسبت به نمونه های خارجی دارند.
رئیس پارک علم و فناوری اس��تان کرم��ان گفت: در حال حاضر 
ح��دود 200 واحد فناور و ۶0 ش��رکت دانش بنیان در این اس��تان 
در زمینه های آی تی، کش��اورزی، پزش��کی، نانو، مکانیک، عمران و 
. . . فعالیت دارند و پیش بینی می ش��ود در س��ال های آتی با توجه 
به ترغیب و تش��ویق اس��اتید و فارغ التحصیالن این رقم به دو برابر 

افزایش یابد.
فعالیت ش��رکت های دانش بنیان راه را برای تحقق رونق تولید باز 

می کند 
رئیس انجمن ش��رکت های دانش بنیان استان کرمان گفت: تجربه 
نش��ان داده که هیچ گاه نمی توان با تکیه ب��ر منابع طبیعی و خرید 
تجهیزات پیش��رفته به تولید با رش��د پیوسته رسید و در واقع رونق 
تولید معطوف به تولید بومی و دانش بنیان است که با توانمندی های 

داخلی و استفاده از نوآوری های داخلی ایجاد شده باشد. 
عماد جمعه زاده افزود: تولیدی که بر پایه نوآوری و کس��ب دانش 
فنی بنا نهاده ش��ده با تحقیق و توس��عه در حال رشد و تغییر است 
و وجود چنین روندی به دلیل کس��ب تکنولوژی باعث ایجاد ارزش 
افزوده بس��یار ش��ده که در نهایت می تواند موج��ب رونق اقتصادی 

شود. 
وی تصری��ح ک��رد: در چند س��ال اخیر ش��رکت های دانش بنیان 
ب��ه یکی از جریان ه��ای اصلی تولید و اش��تغال تبدیل ش��ده اند و 
توانس��ته اند جای خود را در اقتصاد باز کنند و امروز با داشتن بیش 
از 4هزار ش��رکت دانش بنیان بیش از هر زمان دیگری اقتصاد روی 

آنها حساب باز کرده  است. 
رئیس انجمن ش��رکت های دانش بنیان استان کرمان تاکید کرد: 

این ش��رکت ها با توجه به ماهیت خصوصی و جذب و ایجاد اشتغال 
برای فارغ التحصیالن دانشگاهی و قشر تحصیلکرده جامعه از جایگاه 

ویژه ای برخوردارند. 
وی افزود: ش��رکت های دانش بنیان به یکی از قوی ترین ابزارهای 
رش��د پایدار و افزایش تولید که همان دانش و نوآوری اس��ت مجهز 
هستند و در واقع با نوآوری امکان افزایش ارزش محصول و افزایش 
س��هم بازار از طریق بهبود کیفیت و اس��تفاده بهین��ه از منابع رقم 
می خ��ورد که در نهایت باعث دس��تیابی به رش��د اقتص��ادی باالتر 

خواهد شد. 
جمعه زاده تاکی��د کرد: تعداد قابل توجه نیروی انس��انی جوان و 
خالق در این ش��رکت ها به مثابه ارزنده ترین س��رمایه کشور، راه را 

برای تحقق شعار امسال مبتنی بر رونق تولید هموار می کند. 
وی گفت: ش��رکت های دانش بنیان با محوری��ت ارائه خدمات در 
ح��وزه اقتصاد، موتور محرک رونق تولید هس��تند و باید از ظرفیت 

آنها نهایت بهره برداری متناسب با نام گذاری سال صورت گیرد. 
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان پیشرو صنعت دانش فراز با اشاره 
به نقش آفرینی مثبت ش��رکت های دانش بنیان در س��ال های اخیر 
در رون��ق تولید تصریح کرد: در ح��ال حاضر نزدیک به 4هزار ۳20 
ش��رکت دانش بنیان در کشور وجود دارد و در سال گذشته نزدیک 
ب��ه ۵00هزار میلیارد ریال از محل فعالیت های اقتصادی آنها درآمد 

حاصل شده است. 
وی افزود: س��االنه بیش از ۶00 میلیون دالر صادرات محصوالت 
دانش بنیان در کش��ور وجود دارد که هنوز پتانس��یل رش��د بسیار 

زیادی در این زمینه وجود دارد.
جمعه زاده بی��ان کرد: با توجه به نوع فعالی��ت علمی و اقتصادی 
اینگونه ش��رکت ها، تقریبا بیش از ۶0درصد نیروی انس��انی آنها از 
فارغ التحصیالن دانشگاهی است که همین امر باعث می شود توسعه 
ش��رکت های دانش بنیان باعث کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 

دانشگاهی شود.
وی با اشاره به فعالیت شرکت های دانش بنیان استان کرمان افزود: 
با توجه به وجود مراکز دانشگاهی و مراکز رشد مختلف و همچنین 
پتانس��یل استان هنوز از لحاظ تعداد شرکت های دانش بنیان استان 
به جایگاه خود نرس��یده است و هنوز بس��ترهای رشد شرکت های 

فناور در استان تکمیل نشده است.
رئیس انجمن ش��رکت های دانش بنیان اس��تان کرم��ان گفت: به 
منظور رشد و توس��عه شرکت های فناور نیاز به بسترسازی و وجود 
اکوسیس��تم فن��اوری و نوآوری در اس��تان وج��ود دارد که در این 
اکوسیس��تم تمامی عناصر از قبیل دانشگاه ها، پارک علم و فناوری، 
مراکز مهارت آموزی و سایر نهادهای مرتبط وظیفه خود را به خوبی 

انجام دهند.
نتایج و آثار فعالیت شرکت های دانش بنیان چشمگیر بوده  است 

مدیرعامل ش��رکت پزش��کی دانش بنیان زیست سالک گفت: این 
ش��رکت از حدود دو سال قبل تاسیس شده  است و در حوزه تولید 
واکسن سالک انسانی و تهیه کیت های آزمایشگاهی فعالیت دارد. 

حمید دانشور افزود: این واکسن در مناطقی از خراسان رضوی به 
کار برده شد و نتایج بسیار خوبی از آن به دست  آمد و به درخواست 
وزارت بهداش��ت در استان ایالم و فارس نیز استفاده شد و بیش از 

۵هزار نفر زیر پوشش این واکسن قرار گرفتند.
وی تصری��ح کرد: تصمیم داریم مرکزی در کرمان به عنوان مرکز 
تحقیق و تولید واکسن در جنوب شرق کشور ایجاد کنیم و مطالعه 
در رابطه با تهیه واکسن برای بیماری سرطان پروستات نیز از جمله 

فعالیت های در دست اقدام است.
مدیرعامل ش��رکت پزش��کی دانش بنیان زیس��ت س��الک تاکید 
ک��رد: امکانات محیطی و س��خت افزاری برای فعالیت ش��رکت های 
دانش بنیان کافی نیست و هیچ حمایت مالی نداشتیم و هزینه ها به 

طور کامل توسط شرکت پرداخت شده است.
وی با اش��اره به قابلیت صادرات محصول واکس��ن به کش��ورهای 
مختلف دنیا اگر تجاری سازی محصوالت شرکت با موفقیت به پایان 
برسد ضمن درآمدزایی چشمگیر، اشتغال زایی زیادی ایجاد خواهد 

کرد.
وی با اش��اره به اهمی��ت کار ش��رکت های دانش بنیان در چرخه 
اقتصاد کش��ور افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی در گروه توسعه تولید 
اس��ت و یکی از ویژگی ها برای اشتغال زایی و رونق تولید استفاده از 

شرکت های دانش بنیان محسوب می شود. 
دانش��ور با اش��اره به اینکه امکانات و مناب��ع داخلی به طور کامل 
و صحی��ح در اختیار اش��تغال زایی قرار نگرفته اس��ت، تصریح کرد: 
برای رس��یدن به رشد اقتصادی و افزایش تولید، حمایت از کسب و 

کارهایی مانند شرکت های دانش بنیان بسیار راهگشا است.
وی افزود: ش��رکت های دانش بنیان به رغم مدت زمان کمی که از 
عمر فعالیت آنها می گذرد توانستند نتایج و آثار درخشانی به وجود 

بیاورند و ادامه فعالیت آنها بستر رونق تولید محسوب می شود.
شرکت های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت پژوهشگران، نخبگان 
و دانش آموختگان کش��ور قادر هستند تا تحول عمیقی در تولید به 
وجود بیاورند که هم در داخل و هم در صادرات به خارج از کش��ور 

ارزش افزوده فراوانی نصیب اقتصاد کنند.
نام گ��ذاری س��ال رون��ق تولید فرصت بس��یار مغتنمی اس��ت تا 
مس��ئوالن با بهره گیری از تجارب و دستاوردها، پشتیبانی و حمایت 

خود را از شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها افزایش دهند.

شرکت های دانش بنیان شتاب دهنده رونق تولید
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بن��ا به ه��ر دلیلی این احتم��ال همواره وج��ود دارد که 
اق��دام به ترک محل کار خود کنید. با این حال شناس��ایی 
زمان مناس��ب برای این امر، بدون شک کمک بسیار خوبی 
برای ش��ما محسوب خواهد ش��د. درواقع عدم زمان سنجی 
مناس��ب در این زمینه، می تواند منجر به ترک بدموقع و به 
اجبار شما ش��ود. اگرچه همواره توصیه می  شود تا در ابتدا 
ب��ه دنبال حل مش��کالت خود در محل کار باش��ید، با این 
حال ترک شرکت نیز همواره از گزینه-های روی میز شما 
خواه��د بود و نباید آن را یک فاجعه تلقی کنید. آمارها نیز 
حاکی از آن اس��ت افرادی که به موقع کار نامناسب خود را 
ترک می کنند، در شغل بعدی خود کامال موفق ظاهر شده 
و توانسته اند تا پیشرفتی چشمگیر را تجربه کنند. با توجه 
به توضیحات ارائه ش��ده در ادامه به بررس��ی 9 نشانه زمان 

مناسب برای تغییر شغل، خواهیم پرداخت. 
1-به صورت مداوم در نگرانی به سر می برید

این امر که شغل شما فشار و استرس زیادی را به همراه 
داشته باش��د، از جمله مواردی اس��ت که باید آن را کامال 
ج��دی تلقی کرد. درواق��ع در صورتی که انجام کارها برای 
ش��ما با زحمت و مش��کل زیادی همراه است و ابدا نسبت 
ب��ه آنها حس خوب��ی ندارید، قادر به رش��د و ترقی در کار 
خود نخوهید بود و در بهترین حالت ممکن تنها می توانید 
موقعیت فعل��ی خود را حفظ کنید. در ای��ن رابطه توصیه 
می ش��ود تا مشکالت خود را شناس��ایی کرده و در صورت 
ع��دم امکان تغییر آنها، اقدام به ترک محل کار خود کنید. 
در رابطه با تغییر ش��غل نیز ذکر این نکته بس��یار ضروری 
اس��ت که باید قبل از ترک محل کار، فرصت های ش��غلی 
دیگ��ر خود را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهید تا اطمینان 
داش��ته باشید که این تغییر، کامال سودمند بوده و منجر به 

بیکاری بلندمدت شما نخواهد شد.
2-هیچ دانش و یا مهارتی به شما افزوده نمی شود 

ه��دف اصلی هیچ ف��ردی در رابطه با ش��غل خود، نباید 
تنها کس��ب درآمد باشد. درواقع ش��غل شما باید پیشرفت 
ش��خصی ای را برای شما به همراه داشته باشد. در غیر این 
صورت ش��ما نمی توانید به موقعیت فعل��ی خود به عنوان 
یک س��کوی پرتاب نگاه کرده و انتظ��ار تحولی در زندگی 
خود داش��ته باش��ید. در نهایت نیز توجه داشته باشید که 
ش��غل ش��ما نباید بیش ترین زمان طول روز شما را اشغال 

کن��د. درواق��ع این امر تنها خس��تگی بی��ش از حد و عدم 
ام��کان پرداختن و رس��یدگی به بخش ه��ای دیگر زندگی 
را به همراه خواهد داش��ت. به همی��ن خاطر ادامه دادن به 
چنین کارهایی، نمی تواند تصمیمی هوشمندانه و آینده ساز 

محسوب شود. 
3-سالمت شما با تهدیدی جدی مواجه می شود 

هیچ شغلی نباید سالمت شما را با تهدیدی جدی مواجه 
س��ازد. در این رابطه توجه داشته باشید که شما باید برای 
چندین سال فعالیت آمادگی داشته باشید. به همین خاطر 
پرداختن به کارهای بیش از حد س��خت و با ساعت کاری 
بس��یار زیاد بدون شک بازنشس��تگی زودهنگام را برای  تان 
به همراه خواهد داش��ت. با این ح��ال در صورتی که آینده 
کاری مناس��بی را برای خود می بینی��د، می توانید آن را به 
عنوان یک مرحله و آزمون س��خت تلقی کنید. با این حال 

مدت زمان این امر نباید بیش از حد طوالنی شود. 
۴-در گفت وگو با همکاران خود بیش از حد از شرایط 

کاری گله مند هستید 
در رابطه با موقعیت ش��غلی، هیچ فردی بهتر از خودتان 
نمی تواند تصمیم گیرنده باش��د. به همین خاطر نیز همواره 
توصیه می شود تا با خود کامال صادق بوده و در صورتی که 
نارضایتی های شما بیشتر از موارد رضایت بخش است، خود 

را محکوم به ادامه دادن در شرایط فعلی ندانید. 
5-قابلیت ها و تالش های شما نادیده گرفته می شود 

هر کاری باید برای فرد عزت نفس را به همراه داشته باشد 
به نحوی که از انجام آن احس��اس خوبی را داش��ته باشید. 
در ای��ن رابطه نقش مدیریت کامال پررنگ اس��ت و همواره 
ای��ن احتمال وج��ود دارد که مدیر ش��رکت از قابلیت ها و 
مهارت های مدیریتی الزم برخوردار نباشد. به همین خاطر 
نیز عنوان می ش��ود که کارمندان معموال به علت مدیریت 
ضعیف اقدام به ترک ش��رکت می  کنند. به همین خاطر در 
صورتی که مدیر ش��رکت توجهی به شما ندارد، نمی توانید 
انتظار داش��ته باشید که در کار خود پیشرفت خاصی را به 
دس��ت خواهید آورد و این امر نشان می دهد که بهتر است 

تا به دنبال شغلی دیگر باشید. 
6-با سایر کارمندان ارتباط خوبی ندارید 

ب��ا توجه ب��ه این امر که ش��ما بای��د به ص��ورت روزانه 
س��اعت هایی را در مح��ل کار خود س��پری کنید، می توان 
عنوان کرد که این محیط عمال خانه دوم ش��ما محس��وب 
می شود. بدون ش��ک عدم راحتی کافی مشکالت متعددی 
را به همراه خواهد داش��ت. در این رابطه نحوه ارتباط شما 

با س��ایر کارمن��دان از جمله موارد تعیین کننده محس��وب 
می ش��ود. به همین خاطر توصیه می شود تا در صورتی که 
پس از مدتی نتوانس��ته اید با سایرین ارتباط الزم را برقرار 

سازید، به دنبال پیداکردن محیط دلخواه خود باشید. 
7-میزان دستمزد شما با حجم کاری تان همخوانی 

نداشته و برنامه ای برای افزایش آن مشخص نشده است 
هر فردی برای گذران زندگی خود به حداقل درآمدهایی 
نیاز خواهد داش��ت. تحت این شرایط در صورتی که درآمد 
شما مطابق انتظارتان نیست و در آینده نیز تغییر چشمگیر 
در این زمینه رخ نخواهد داد، بهتر است تا به دنبال شغلی 
دیگر برای خود باش��د. در این رابطه توجه کنید که امروزه 
با توجه به رش��د چشمگیر اینترنت، شرایط برای پرداختن 
به شیوه هایی نظیر دورکاری بسیار فراهم است که می تواند 

از جمله گزینه های مناسب برای شما باشد. 
۸-عالقه الزم در شما شکل نگرفته است 

ب��رای این امر که تمایل به پیش��رفت داش��ته و بتوانید 
ب��ه خوبی با س��ختی های کار کنار بیایید، الزم اس��ت تا از 
عالقه کافی به کار خود بهره مند باش��ید. این امر تنها قبل 
از انتخاب شغل نبوده و ممکن است در جریان انجام کارها 
و با ش��ناخت بیش��تر، این عالقه ش��کل گیرد. با این حال 
در صورتی ک��ه پس از مدتی همچن��ان کمترین عالقه ای 
را ب��ه کار خود ندارید، ضروری اس��ت تا به دنبال ش��غلی 

دیگر باشید. 
9-فرهنگ سازمانی شرکت مناسب شما نیست 

بدون ش��ک هر ش��رکتی از فرهنگ سازمانی خاص خود 
برخوردار اس��ت. این امر یک اتفاق کامال طبیعی است که 
فرهنگ موجود با شخصیت کلی شما ارتباط نداشته باشد. 
تحت این ش��رایط تطابق پذیری ش��ما با آن کاری بس��یار 
دش��وار خواهد بود. ب��ه همین خاطر نیز الزم اس��ت تا در 
صورتی که فرهنگ س��ازمانی ش��رکت را قبول نداشته و یا 
نمی توانید با آن کنار بیایید، شغلی دیگر با فرهنگ دلخواه 

خود را انتخاب کنید. 
در آخر توجه داش��ته باشید که باید برای خود معیارهای 
مشخصی را در انتخاب کار داشته باشید تا انتخابی درست 
را تجربه کنید. بدون شک ورود به یک حرفه و خارج شدن 
ناگهانی از آن نیز مش��کالت خاص خود را به همراه خواهد 
داش��ت. به همین خاطر الزم اس��ت تا در انتخاب های خود 
نیز دقت عمل کافی را داشته و صرفا برای کسب درآمد به 

فعالیتی نپردازید. 
thebalancecareers :منبع

9 نشانه مبنی بر اینکه زمان تغییر شغل شما فرا رسیده است
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چگونه کارهای مان را اولویت بندی کنیم؟
م��ا در عصری زندگی می کنیم که انجام چندین کار با هم یک روش زندگی اس��ت. عصری که فناوری 
زندگی ما را حتی پیچیده تر کرده و این بدان معناس��ت که لیس��ت کارهای بیش��تری برای انجام داریم و 
اولویت بندی کار تبدیل به یک مهارت ویژه شده که حتماً باید آن را یاد بگیریم. در این مقاله روش انجام 

کارها، وظایف و نحوه اولویت بندی آنها را با شما به اشتراک می گذاریم.
از ی��ک طرف ایمیل ها، چت ها و رس��انه های اجتماعی، به طور م��داوم به ما کمک می کند تا با همه در 

ارتباط باشیم. از سوی دیگر، آنها تبدیل به نقطه تغذیه ای در لیست کارهای روزافزون ما شده اند.
مزایای فراوان فناوری را نمی توان انکار کرد. زندگی بدون فناوری آس��ان و راحت نخواهد بود، اما برای 
هم��ه چیز مضراتی وج��ود دارد. در دنیای امروز از آنجا ک��ه ما می توانیم کارهای بیش��تری انجام دهیم، 
انتظار داریم همه چیز بیشتر انجام شود. در ادامه مراحلی برای مدیریت  حجم کارها و وظایف را معرفی 

می کنیم.
 1.با نوشتن تمام وظایف شروع کنید

 نخستین گام برای مدیریت حجم کار خود، نوشتن تمام وظایف است. اگر فردی هستید که از فناوری 
متنفر اس��ت و فق��ط از تلفن های همراه برای برقراری تماس و دسترس��ی به اینترنت اس��تفاده می کند، 
می توانید با داش��تن یک دفترچه برای نوشتن کارهای خود، شروع کنید. اگر از فناوری استفاده می کنید 
نرم افزار »مدیریت وظیفه« مناسبی برای ایجاد یک لیست کاری پیدا کنید. هنگامی که تمام وظایف خود 

را در یک مکان جمع کرده باشید، آماده هستید که به مرحله بعدی مدیریت حجم کار بروید.
2. وظایف خود را اولویت بندی کنید

اولویت بندی لیس��ت کار یکی از س��خت ترین مراحل در مدیریت حجم کار اس��ت. به تعویق انداختن 
کارهای لیست انجام یک مشکل همه گیر بوده که باید از انجام آن جلوگیری شود. در حقیقت، به تعویق 

انداختن کارها به عنوان یک واقعیت اثبات شده، یک عادت بسیار بد است.
 در یک بررسی انجام شده در سال 201۷ چنین نتایجی حاصل شد:

• 40درصد از مردم به خاطر تعویق، زیان های مالی را متحمل شده اند.
• از ه��ر پنج نفر یک نفر آنقدر کارهایش را به تعویق می اندازد که خانواده، س��المت و روابط خود را در 

معرض خطر قرار دهد.
طبیعت انسانی است که ابتدا کارهای آسان را انتخاب کند و سپس سنگین ها را انجام دهد.

لیست کارهای انجام  باید براساس فاکتورهای زیر اولویت بندی شوند:
وظای��ف ف��وری و مهم به عنوان مثال، وظایفی که برای کار و مهم هس��تند و باید بالفاصله مورد توجه 

قرار گیرد.
برخی از نمونه های این وظایف عبارتند از: انجام یک تماس تلفنی با مش��تری که برنامه ریزی ش��ده یا 
پاس��خ به یک ایمیل فوری. سپس در لیست، وظایفی که غیرضروری هستند آورده می شود. اولویت بندی 

لیست کارها به شما کمک می کند تا حجم کارتان را  بهتر مدیریت کنید.
 3.برنامه ریزی کنید که چگونه کارها را انجام می دهید

اکنون لیستی از کارها دارید و آنها را اولویت بندی کرده اید. حاال به بخش دشوار ماجرا می  رسیم که در 
مورد برنامه ریزی برای اجرای وظایف است. برای تکمیل هر وظیفه ای باید دو سناریو را در نظر بگیرید:

اول، وظایفی که می تواند منتقل شود.
دوم، چالش هایی که به دخالت مستقیم شما نیاز دارند.

کلید موفقیت در وظایفی که نیاز به دخالت مس��تقیم ش��ما دارد تخصیص زمان اس��ت. به عنوان مثال 
جلس��ه ای که ش��ما در آن سخنران هستید را در نظر بگیرید. جلسه ای که باید در ۳0 دقیقه تمام شود را 

باید در ۳0 دقیقه به پایان برسانید.
از قبل تصمیم بگیرید که برای انجام کار در زمان تعیین ش��ده چه باید بکنید. پیش  از آن برنامه ریزی 
کنی��د ک��ه چه عوامل خارجی می تواند کار را به تأخیر بین��دازد و بر طبق آن برنامه ریزی کنید. به عنوان 
مثال، زمان کمتری را برای س��ؤاالت و پاس��خ های خود نگه دارید یا ب��رای یک همکار که تالش می کند 

جلسه را از مسیر خارج کند، یک استراتژی در نظر بگیرید.
وضعی��ت دیگری که در آن ش��ما ممکن اس��ت بی��ش از زمان تخمین زده ش��ده مص��رف کنید، هدف 
کمال گرایی اس��ت. درست است که کمال گرایی همیشه خوب خواهد بود، اما وظایفی وجود دارد که نیاز 
به کمال گرایی ندارد. شما باید وظایف را در زمان خود انجام دهید یا می توانید به امید کامل انجام دادن 

کاری تکمیل یا تحویل وظایف دیگر را به تأخیر بیندازید.
 ۴. به پایان رساندن وظیفه

در این مرحله ش��ما اس��تراتژی و برنامه ریزی را انجام داده اید و اکنون زمان تکمیل کار است. در اینجا 
چند نکته برای کمک به تکمیل کارها و پیروی از برنامه های تعیین شده توسط شما وجود دارد:

یاد بگیرید که حواس پرتی را از بین ببرید
 وقتی کس��ی وسط یک جلس��ه به تلفن همراه خود نگاه می کند تا پیام های واتس اپ یا فیس بوکش را 
بررس��ی کند کار ناخوش��ایندی انجام داده اس��ت. این کار به وضوح  این پیام را می رساند که او در لحظه 
حاضر نیس��ت. رس��انه های اجتماعی و اینترنت به طور کلی یکی از بزرگ ترین حواس پرتی های محل کار 
است. هنگامی که بر روی وظایف مهم و فوری کار می کنید، رسانه های  اجتماعی باید آخرین چیز در ذهن 

شما باشد. آنها را از زندگی خود دور نگه دارید و می بینید که وظایف خود را سریع انجام خواهید داد.
همچنین از باز کردن ایمیل های غیرضروری خودداری کنید. این ایمیل ها شما را از کارهایی که انجام 

می دهید دور می کند. انرژی خود را برای پایان دادن به کاری که در دست دارید متمرکز کنید.
یاد بگیرید نه بگویند

 اگر یاد نگیرید »نه« بگویید لیست کار خود را تا انتهای روز به پایان نخواهید رساند. کار شما به عنوان 
کارآفرین شامل بسیاری از وظایف چندگانه و بسیاری از کارهایی است که در لحظه  آخر پدیدار می شود. 
یاد بگیرید که به وظایف غیرمهم و غیرضروری نه بگویید. به این صورت شما قادر به مدیریت حجم کاری 

خود براساس برنامه تان خواهید بود.
 حجم کاری خود را به صورت مؤثر مدیریت کنید

سناریویی را تصور کنید که در آن چند هفته  است منتظرید از یک مشتری بشنوید تا یک معامله مهم 
را ببینید و مش��تری به ش��ما تلفن کند. آنها فردا یک جلس��ه هیات مدیره دارند و می خواهند شما را به 
هیات مدیره معرفی کنند. این فرصت اس��تثنایی است. ش��ما می دانید چه باید بکنید؟ قبل از اینکه همه 
چیز برنامه ریزی شده برای روز بعد را کنار بگذارید، کار دیگری را که شخص دیگری می تواند انجام دهد، 
مجدداً برنامه ریزی کنید و لیس��ت کار را برای انطباق با حجم کار براس��اس کار جدید )باالترین اولویت( 
اختصاص دهید. مدیریت حجم کار امری پیچیده و دشوار نیست. همه اینها نیاز به برنامه ریزی مناسب و 
نظم و انضباط دارد. همیش��ه به یاد داش��ته باشید، 20درصد از کارها به 80درصد از ارزش می انجامد. آن 

20درصد را اولویت بندی کرده و قادر خواهید بود به طور مؤثر کار خود را مدیریت کنید.
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