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با حذف 4 صفر از پول ملی، »ریال« پول خرد ایران می شود

 تهدید و فرصت
حذف صفر از پول ملی

در صورت تصویب الیحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس شورای اسالمی، هر هزار تومان فعلی معادل یک تومان خواهد 
ش��د و ریال تبدیل به پول خرد می ش��ود؛ با این تفاوت که در نظام جدید پولی کشور، هر یک تومان نیز معادل ۱۰۰ ریال جدید 
خواهد بود، اما مهم ترین نکته توجه به آثار مثبت و منفی این الیحه اس��ت. به گزارش ایس��نا، طرح جدید اسکناس های ۵۰ هزار 
تومانی که بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته منتشر کرد، سبب شد تا گمانه زنی برای حذف چهار صفر از پول ملی آغاز شود، 
اما چند روز پس از این موضوع در ۱۶ دی ماه سال گذشته، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه الیحه حذف 
چهار صفر از پول ملی را به دولت ارائه کرده ام، خبر از بررسی این موضوع در دولت داد. آنطور که همتی گفته بود، پیشنهاد شده...

رئیس سازمان بورس از اصالح قوانین بازار پایه فرابورس خبر داد

 دستورالعمل بازار پایه
در ۸ بند اجرا می شود
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گزارش مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار از آخرین وضعیت 
اشتغال نشان می دهد

موج بلند دلسردی در بازار کار

اینترنت؛ بستری برای کسب مهارت های پولساز
ضرورت های بازاریابی در عصر دیجیتال

چگونه لینک سازی محتوا را با بودجه کم بهتر کنیم؟
چگونه بالگ ها تبدیل به سالح هایی برای فروش شده اند

خلق برند قوی با اجتناب از فرآیند برندسازی
برندینگ و 125 نکته طالیی

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک بورینگ کمپانی را 
به چین می برد

7

رئیس پلیس فتا استان البرز به متقاضیان کارت سوخت توصیه 
کرد که برای درخواست این کارت از طریق مجاری رسمی اقدام 

کنند.  به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، »طبق 
اعالم قبلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی...

 خبر جدید
درباره کارت سوخت

یادداشت
توقع معقول از حذف 4 صفر

حذف چه��ار صفر از پ��ول ملی و 
تغیی��ر واحد پولی ملی ب��ه تومان به 
جای ریال در جلس��ه هیات دولت در 
نهم مردادماه به تصویب رسید تا پس 
از طی مراحل قانون��ی بانک مرکزی 
جمه��وری اس��المی ای��ران اقدامات 
اجرایی آن را آغاز کند. حذف تعدادی 
صفر از پول ملی موضوع تازه ای نبوده 
و بارها مطرح ش��ده اس��ت. مطالعات 
مربوط ب��ه کاهش تع��داد صفرهای 
واحد پول ملی از قبل وجود داش��ت 
و حت��ی در زم��ان ریاس��ت محترم 
قبل��ی بانک مرکزی اعالم رس��انه ای 
ش��د. این بدان معناست که موضوع 
کاه��ش تعداد صفره��ای پول ملی و 
حذف تعدادی صفر از پول ملی نوعی 
ضرورت بوده که لزوم طرح آن و انجام 
مطالع��ات مرتبط با آن در دس��تگاه 
سیاس��ت گذاری پولی وجود داش��ته 
اس��ت، لذا انجام ای��ن مهم موضوعی 
نیس��ت که ناگهان مطرح شده باشد 
و تغیی��ر روی��ه ای در بان��ک مرکزی 
جمهوری اس��المی ای��ران در ارتباط 
با موضوع تلقی ش��ود، گرچه در دوره 
مدیریت جدید بانک مرکزی س��عی 
شده است به برخی اصالحات اساسی 
در حوزه پولی توجه بیشتری شود و با 
وجود دشواری های فراوان اقتصادی از 
انجام اصالحات ضروری غفلت نشود.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
ام��ا چرا حذف چهار صفر از پول ملی ضرورت پیدا کرده اس��ت؟ به طور معمول، 
کش��وری اقدام به حذف تع��دادی صفر از پول ملی می کند که با تورم های ش��دید 
و به ویژه ابرتورم روبه رو ش��ده باش��د. آشکار اس��ت که اقتصاد ایران خوشبختانه با 
تورم های بسیار شدید و به ویژه ابرتورم که وقوع آن در یک بازه کوتاه حذف تعدادی 
صفر از پول ملی را اجتناب ناپذیر کرده باشد، روبه رو نشده است. گرچه اقتصاد ایران 
با تورم های بسیار حاد و ابرتورم، مانند آنچه در برخی از کشورهای آمریکای التین 
در دهه های قبل یا کش��ورهایی مانن��د زیمبابوه و ونزوئال در دوره های اخیرتر با آن 
درگیر بوده اند، روبه رو نش��ده است، اما اقتصاد ایران از معدود اقتصادهایی است که 
در ی��ک دوره طوالنی با تورم های دورقمی دس��ت و پنجه نرم کرده اس��ت. به طور 
مش��خص، اقتص��اد ایران از زمان انتش��ار آمار مربوط به نرخ تورم در س��ال ۱۳۱۵ 
تاکنون غیر از دهه ۱۳۴۰ به ندرت تورم های پایین را تجربه کرده اس��ت )باالترین 
نرخ تورم تاریخ ایران مربوط به سال ۱۳۲۲ و برابر با ۱۱۰٫۵درصد بوده است( و به 
طور مش��خص تر از ابتدای دهه ۱۳۵۰، یعنی حدود ۵ دهه، غالبا تورم های دورقمی 
با متوس��ط ۱۵درصد را تجربه کرده اس��ت. تداوم تورم های باال در یک دوره بسیار 
طوالنی مش��ابه وقوع ابرتورم در مقطع��ی کوتاه عمل می کند و همانطور که ابرتورم 
در یک مقطع کوتاه حذف تعدادی صفر از پول ملی را اجتناب ناپذیر می کند، تداوم 
ت��ورم باال در یک دوره بس��یار طوالنی نیز همین ض��رورت را ایجاد می کند. بر این 
اس��اس، استدالل درستی نیست که گفته ش��ود چون ایران با ابرتورم روبه رو نشده 

است، نیاز به حذف تعدادی صفر از پول ملی ندارد.
موض��وع بعدی این اس��ت که ح��ذف تعدادی صف��ر از پول ملی چه مش��کل یا 
مش��کالتی را حل می کند؟ مشاهده می ش��ود که برخی چنین اظهار یا چنین توقع 
ایج��اد می کنند که حذف صفر از پول ملی به کاهش تورم و مواردی از این دس��ت 
کمک می کند. آشکار است که ایجاد این توقع امری ناسودمند است و بانک مرکزی 
جمه��وری اس��المی ایران هم به عنوان پیش��نهاددهنده این اص��الح پولی و هم به 
عن��وان مجری آن به هیچ وج��ه چنین توقعی از کاهش و ح��ذف صفر از پول ملی 
ندارد. الزم است اشاره شود که به طور مشخص حذف چهار صفر از پول ملی حتی 
در حد اعداد اعش��اری چند ص��دم و چند هزارم هم در تغییر ن��رخ تورم اثر ندارد. 
آش��کار است که نرخ تورم مربوط به درصد افزایش قیمت ها است و نه مطلق سطح 
قیمت ه��ا و ب��ه همین دلیل حذف چهار صفر از پول ملی به هیچ وجه قرار نیس��ت 
ب��ه کاه��ش نرخ تورم کمک کند. در مورد حذف چهار صفر از پول ملی و مش��کلی 
که این اقدام قرار اس��ت حل کند باید به آنچه تینبرگن گفته است اشاره کرد و آن 
اینک��ه در برنامه ریزی باید به ازای تعداد اهداف مدنظر سیاس��ت گذار ابزار نیز برای 
 Assignment( دس��تیابی به آن اهداف وجود داش��ته باشد و به مس��اله گمارش
Problem( اش��اره کرد که هر ابزار و سیاس��تی برای حل یک مشکل خاص دارای 
اولویت و ترجیح اس��ت. کاهش تورم یک پدیده سیاس��ت گذاری پولی است که در 
حال حاضر در دنیا دستیابی به آن از طریق هدف گذاری تورمی با کنترل نرخ سود 
بازار بین بانکی در کوتاه مدت و کنترل رش��د نقدینگی در بلندمدت حاصل می شود. 
این بدان معناس��ت که هیچ سیاس��ت یا اقدام دیگری قرار نیست ابزار کنترل تورم 
باشد و قرار نیست توقع کنترل تورم از سیاست و اقدام دیگری و به ویژه حذف صفر 

از پول ملی را داشته باشیم.
بالفاصله پس از موضوع فوق این مسئله مطرح می شود که اگر قرار نیست حذف 
صفر از پول ملی به کاهش تورم یا س��ایر مشکالت مرتبط با آن )که در حال حاضر 
اولویت اصلی سیاست گذاری باید باشد( کمک کند، چه ضرورتی برای طرح و اجرای 
آن وجود داش��ته اس��ت؟ همانطور که اشاره ش��د، حذف تعدادی صفر از پول ملی 
موضوع تازه ای نیس��ت و بارها مطرح ش��ده و حتی در آستانه اجرا شدن قرار گرفته 
و این به معنای ضرورت آن بوده اس��ت. اولین دلیلی که برای ضرورت آن می توان 
ارائه کرد آن اس��ت که واحد رسمی پول کشور ریال است اما در حال حاضر نه یک 

ریالی وجود خارجی دارد و نه قیمتی در حد ریال در اقتصاد کش��ور وجود دارد. به 
عنوان مثالی برای روش��ن ش��دن موضوع پول واحد اروپایی یا یورو را که ۲۰ سال 
بیش��تر از عمر آن نمی گذرد در نظر بگیرید. اوال یک یورو در واقعیت وجود دارد و 
دس��ت به دست می شود و ثانیا بس��یاری از کاالها و خدمات وجود دارند که قیمت 
آنها یک یورو و حتی کمتر از آن )یعنی به س��نت معادل یک صدم یورو( است. اگر 
چنین اس��ت، پس یک ریال به عنوان پول رس��می کشور در عالم واقع وجود ندارد 
و در داد و س��تد مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد. ممکن است آنچه اشاره شد، به ویژه 
زمانی که داد و س��تدها با ابزارهای الکترونیکی انجام می ش��ود، فی نفس��ه مساله ای 
حائز اهمیت نباشد. مشکل اصلی در این زمینه آن است که بخشی از داد و ستدها 
همچنان با اس��کناس و س��که های پولی انجام می ش��ود. در آن صورت، تداوم تورم 
س��بب شده اس��ت برای انجام داد و س��تد مثال یک پرس غذای رستوران به تعداد 
بیش��تری اسکناس )مثال ۱۰۰۰ ریالی( نیاز باش��د، اما این بدان معناست که بانک 
ناشر اس��کناس اگر بخواهد اس��کناس هایی با ارقام بزرگتر منتشر نکند ناچار است 
تعداد بسیار بیشتری اسکناس ۱۰۰۰ ریالی منتشر کند تا شهروندان کشور قادر به 
پرداخت هزینه یک پرس غذای رستوران خود باشند و این به معنای متحمل شدن 
هزینه های بسیار بیشتری برای چاپ و به گردش انداختن اسکناس است که مطابق 
تحلیل اقتصادی هیچ دلیلی برای متحمل ش��دن این هزینه وجود ندارد. همچنین، 
در صورت انتشار اسکناس هایی مانند ۱۰۰۰ ریالی در شرایطی که قیمت ها پیوسته 
در حال افزایش است، اشخاص ناچارند برای انجام مقدار مشخصی داد و ستد نقدی 
مقدار بسیار بیشتری اسکناس نگهداری و با خود حمل کنند که این نیز دربردارنده 
دش��واری هایی است. اگر بانک ناشر اس��کناس به جای انتشار اسکناس های ۱۰۰۰ 
ریالی به طور پیوس��ته ارقام روی اسکناس ها را بزرگتر کند )به انتشار اسکناس های 
۱۰۰۰۰ ریال��ی، ۱۰۰۰۰۰ ریالی و... روی آورد( در عمل همانند حذف صفر از پول 
ملی است. لذا، مشکل اصلی که حذف صفر از پول ملی قرار است حل کند یا کاهش 
دهد، صرفه جویی در هزینه های مربوط به چاپ اس��کناس و ضرب س��که و بنابراین 
پرهیز از متحمل شدن هزینه ای است که ضرورتی برای آن وجود ندارد. البته حذف 
۴ صفر عالوه بر مورد اش��اره شده دارای س��هولت هایی نیز در بیان قیمت ها و ثبت 
اقالم مالی در دفاتر اش��خاص و موسس��ات است که خود به بیانی دیگر نوعی پرهیز 

از هزینه در استفاده از پول به عنوان واحد شمارش است.
باالخره، موضوع دیگری که الزم اس��ت به آن اش��اره ش��ود آن است که بسیاری 
ادعا می کنند حذف چهار صفر از پول ملی اقدامی ضروری و سودمند است، اما در 
حال حاضر اولویت ندارد یا ش��رایط مناسبی برای اجرای آن نیست. در این ارتباط 
الزم اس��ت اش��اره ش��ود که اوال حذف چهار صفر از پول ملی امری اجتناب ناپذیر 
اس��ت و ثانیا بانک مرکزی در به تصویب رساندن دستورالعمل عملیات بازار باز در 
واقع در آس��تانه اجرایی کردن هدف گذاری تورمی قرار گرفته است. واضح است که 
اگر بانک مرکزی سیاس��ت گذاری پولی خود را در جهت هدف گذاری تورمی تغییر 
مس��یر داده است، یکی از اصالحات مناسب و ضروری در این راستا اصالح پولی از 
نوع حذف صفر از پول ملی است. به عبارت دیگر، هنگامی مناسب است که حذف 
صف��ر از پول ملی صورت گیرد که برنامه هدف گذاری تورم و کاهش ش��دید تورم 
در دس��تور کار قرار گرفته باش��د. بر این اس��اس، اگر اصل حذف صفر از پول ملی 
اجتناب ناپذیر و مطلوب اس��ت )که ظاهرا همه بر آن توافق دارند(، زمان مناس��ب 
برای آن نیز می تواند همان زمانی باشد که سیاست گذار پولی به هدف گذاری تورم 
روی می آورد. واضح اس��ت که اگر قرار باش��د تورم باال همچنان ادامه یابد، پس از 
گذش��ت مدت زمانی ممکن اس��ت مجددا به کاهش تعدادی صفر از پول ملی نیاز 
باش��د و به همین دلیل، برای پرهیز از تکرار حذف صفر از پول ملی برنامه کنترل 
ت��ورم پایین اصلی ضروری اس��ت و صد البته حذف صفر از پول ملی قرار نیس��ت 

مشکل تورم را حل کند.
منبع : ایِبنا

آیا بانک مرکزی تنها با پرداخت نرخ سود باالی 20درصد برخورد می کند؟توقع معقول از حذف 4 صفر
مدارای 5درصدی بانک مرکزی

ش��ورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد می گویند که بانک ها نباید بیش از ۱۵درصد س��ود به س��پرده ها پرداخت 
کنند، اما بانک مرکزی برخورد جدی با بانک ها را مربوط به بانک هایی دانسته که بیش از ۲۰درصد سود پرداخت 

می کنند و به نوعی با بانک ها مدارا می کند.
به گزارش ایس��نا، افزایش نرخ س��ود سپرده که از سوی بانک ها به مردم ارائه ش��د، از آنجایی شکل گرفت که 
بانک ها برای جذب منابع بیشتر رقابتی را با یکدیگر آغاز کردند که به گفته بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی 

رقابتی باخت باخت بود و در نهایت همه آنها متضرر شدند.
بانک ها برای جذب س��پرده بیش��تر از مشتریان خود نرخ س��ود را افزایش دادند و این در حالی است که گفته 
می ش��ود س��ودهایی که بعضی از بانک ها نسبت به پرداخت آن اقدام می کردند، سبب اضافه برداشت آنها از بانک 

مرکزی و در نهایت ناترازی بانک ها شود.
در س��ال ۱۳۸۶، ش��ورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده  را برای بانک ها مش��خص کرد تا بانک ها نتوانند 
سودهای بدون حساب و کتاب به مشتریان خود ارائه کنند، اما در این میان بانک ها همواره راه هایی برای دورزدن 

قوانین شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی یافته اند و به کار خود ادامه دادند.
تا اینکه از سال گذشته بانک مرکزی به طور جدی تری به این موضوع ورود کرد و عبدالناصر همتی، رئیس کل 

بانک مرکزی بانک هایی که سودهای بیش از ۲۰درصد را ارائه می کنند را به جریمه و حتی ادغام تهدید کرد.
این در حالی اس��ت که براس��اس آخرین قانون مصوب شورای پول و اعتبار، س��قف نرخ سود برای سپرده های 

کوتاه مدت ۱۰درصد و برای سپرده های بلندمدت ۱۵درصد است.
با توجه به تهدید بانک مرکزی، بانک ها تا حدودی این موضوع را اجرایی کردند، اما این بار وزارت امور اقتصادی 
و دارایی به بانک ها تاکید کرده که باید مصوبات ش��ورای پول و اعتبار را رعایت کرده و بیش��تر از ۱۵درصد سود 

به سپرده ها پرداخت نکنند.
این اقدام با ارس��ال نامه ای توس��ط معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد به مدیران عامل 
۱۳ بانک دولتی انجام گرفته و از آنها خواس��ته ش��ده که قوانین ش��ورای پول و اعتبار را اجرایی کرده و بیشتر از 

۱۵درصد سود پرداخت نکنند.
حال آنکه اهرم نظارتی برای اجرای مصوبات ش��ورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اس��ت که می تواند با نظارت بر 

نرخ سودهای پرداختی بانک ها به مشتریان، از پرداخت سودهای بیش از نرخ مصوب جلوگیری کند.
اما نکته اینجاست که با توجه به باال بودن نرخ تورم به ویژه در یک سال اخیر، کاهش نرخ سود بانکی، ممکن 

است این منابع را از بانک ها خارج کرده و به سمت سایر بازارها بکشاند.
با این وجود ممکن است وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید ویژه بر این مهم، برنامه دیگری را برای بانک ها 

داشته باشد که الزمه آن کاهش نرخ سود است.
البته بانک مرکزی نیز با کاهش نرخ سود به دنبال اصالح ناترازی بانک ها و در نهایت اصالح نظام بانکی کشور 

است، اما این کار را بسیار با احتیاط انجام می دهد.
جالب اینجاست که بانک مرکزی به نوعی با بانک ها مدارا می کند، چراکه پرداخت نرخ سود ۲۰درصدی از سوی 
بانک ها به مردم، عمال موضوعی فراتر از قانون است، چراکه قانون مصوب شورای پول و اعتبار می گوید که حداکثر 
سود پرداختی باید ۱۵درصد باشد، اما بانک مرکزی در سال گذشته اعالم کرد که برخورد جدی با بانک هایی که 
بیش از ۲۰ درصد سود پرداخت کنند، انجام می شود. بنابراین اگر قرار است بانک ها بتوانند تا ۲۰درصد نرخ سود 

را باال ببرند، این موضوع باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد 

دانشگاه تهران



فرص��ت امروز: »وضعی��ت اقتصادی دنیا خوب اس��ت، اما ب��ا توجه به 
سیاس��ت ها    یی که اخیرا اجرا شده،                      ش��رایط در حال بحرانی شدن است و 
نمی ت��وان تصویر روش��نی از آینده اقتص��ادی دنیا داش��ت. از مهمترین 
دالی��ل این بحران می        توان به روی کار آمدن رهبران پوپولیس��ت در دنیا ،                      
سیاست ها    ی مخالف تجارت آزاد در آمریکا و تشدید تحریم ها علیه ایران و 
ونزوئال به عنوان دو کشور بزرگ نفت خیر و تاثیرگذار در اقتصاد دنیا اشاره 
کرد. از سوی دیگر، وضعیت دالر به عنوان ارز مرجع در              دنیا بحرانی است، 
زیرا اعتبار سیاس��ی و اقتصادی آمریکا در حال افول است و این خبر بدی 

برای فعاالن اقتصادی و صنعتی است.«
این س��خنان را دیوید لیپتون،              معاون رئیس              صندوق بین المللی      پول در 
مصاحبه با شبکه تلویریونی بلومبرگ و در توصیف وضعیت اقتصاد جهان 
بیان کرده و از مصائب سیاس��ت ها    ی دولتی در                      فضای              اقتصاد سخن گفته 
است. به گفته لیپتون، سیاست ها    ی دولتی، فضای              اقتصاد را تیره وتار کرده 
است؛              سیاست ها    یی که روسای جمهوری کشورهای مختلف اجرا می        کنند 
و به بهانه حمایت از اقتصاد داخلی در مس��یر تجارت مانع تراشی می        کنند 
در میان مدت می        تواند روند رشد اقتصادی دنیا را مختل کند و جهان را به 

سمت بحران های      مالی هدایت کند. 
ب��ه اعتقاد این مقام مس��ئول در              صندوق بین المللی      پ��ول، تجارت آزاد 
مهم ترین دس��تاورد جامعه جهانی در قرن بیست و یکم بوده است، اما ما 
شاهد این مسئله                      هستیم که آمریکا و چندین کشور دیگر با وضع تعرفه ها 
به تدریج به مقابله با این سیاس��ت می        پردازند و این موضوع نگران کننده 
است. تجارت میان آمریکا و چین که دو قطب اصلی و بزرگ اقتصادی در 
دنیا هستند با چالش روبه رو           شده است و این وضعیت می        تواند جهان را با 

تهدید های      اقتصادی مواجه کند.
ب��ه گ��زارش »آینده نگر« به نقل از »بیزینس مانیتور«، س��خنان دیوید 
لیپتون،              دیدگاه صندوق بین المللی      پول و بانک جهانی را در مورد              وضعیت 
اقتصادی دنیا به خوبی نمایان می        کن��د، زیرا هر دو ارگان در  گزارش ها                      ی 
جداگانه در ابتدای امسال رسما در مورد تاثیر عوامل غیراقتصادی از جمله 

سیاست ها    ی دولتی بر اقتصاد دنیا ابراز نگرانی کرده اند .
ای��ن دو نه��اد اقتصادی مه��م دنیا در              ش��رایطی که نگران��ی در مورد 
سیاس��ت ها    ی حمایتی از اقتصاد داخلی و اث��رات مخرب آن روی تجارت 
و اقتصاد دنیا هر روز بیش��تر می        ش��ود،  گزارش ها                      یی در مورد شاخص های      
اقتص��ادی در ماه های اخیر ارائه دادند. صندوق بین المللی      پول نرخ رش��د 
اقتصادی دنیا در س��ال ۲۰۱۸ را برابر با ۳.۹درصد پیش بینی کرده اس��ت 
که نس��بت به سال قبل بیشتر خواهد بود. در سال ۲۰۱۹ هم اقتصاد              دنیا 
با نرخ ۳.۹درصد رشد خواهد کرد، اما متوسط نرخ رشد اقتصادی چین در 
این دو س��ال به ترتیب ۶.۵درصد و ۶.۳درصد خواهد بود و اقتصاد آمریکا 

ه��م در س��ال ها     ی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب رش��د ۲.۹              و ۲.۷درصدی را 
تجربه می        کند. متوس��ط نرخ رش��د اقتصادی منطقه یورو در این سال ها      
برابر با ۲.۵ و ۲درصد و متوس��ط نرخ رش��د اقتصادی ژاپن برابر با ۱.۲ و 

۰.۹درصد خواهد بود.
از جنگ تجاری تا افزایش بدهی های      دولتی

اما دیوید لیپت��ون در مورد تهدید های      بزرگی هم صحبت کرد که بدنه 
اقتص��ادی دنیا را هدف قرار داده اس��ت. از جمله این تهدید ها می        توان به 
افزایش بدهی های      دولتی              در دنیا و گذش��تن آن از مرز ۱۶۴ میلیارد دالر 
آمریکا اش��اره کرد و آمریکا در این مس��یر بزرگ ترین              جایگاه را دارد. این 
کش��ور بزرگ ترین دولت بدهکار دنیا را دارد و همین مس��ئله                      اقتصاد را با 

بحران های      جدی              و سختی روبه رو           کرده است.
افزایش بدهی های      دولتی ثبات مالی را در دنیا تهدید می        کند              و می        تواند 
س��رعت رش��د اقتصادی را در جه��ان تنزل دهد. از ط��رف دیگر افزایش 
احتمالی نرخ بهره بانکی در آمریکا و کاهش نرخ رش��د اقتصادی در چین 
هم از عواملی اس��ت که می        تواند روی روند رش��د اقتصادی              دنیا اثر منفی 

داشته باشد.
تهدی��د دیگری که              در اقتصاد دنیا وجود دارد، جنگ تجاری اس��ت که 
             هم اکن��ون بین آمریکا و چین اس��ت ولی به تدری��ج می        تواند تمامی دنیا 
را درگی��ر کند. جنگی که با افزایش تعرفه ه��ای      واردات محصوالت فلزی 
چینی به آمریکا آغاز ش��د و با مقابله به مثل چی��ن ادامه پیدا کرد. حال 
وزیر خزانه داری آمریکا              اعالم کرده اس��ت که قصد سفر به چین و مذاکره 
در مورد تحوالت اخیر را دارد. استیون مانچین وزیر خزانه داری آمریکا در 
این مورد گفت: نمی توان گفت که به نتیجه این سفر              خوش بین هستم زیرا 
             چین تعرفه های      واردات کاالهای وارداتی از آمریکا را افزایش داده اس��ت و 
قصد دارد              این سیاس��ت را ادامه دهد. هدف از س��فر من این نیست که              از 
چین بخواهم تعرفه ها را حذف کند بلکه خواستار ممانعت از افزایش بیشتر 

تعرفه ها هستم.
صن��دوق بین المللی      پ��ول در گزارش خود، این جن��گ تجاری را یکی 
از مهم تری��ن مس��ائل امروز دنیا اعالم کرده اس��ت، زیرا گس��ترش آن به 
کشورهای دیگر می        تواند به معنای پایان عصر تجارت آزاد باشد. کریستین 
الگارد رئیس صندوق بین المللی      پول هم هش��دار داد که در ماه های اخیر 
س��طح اعتماد              مردم به اقتصاد و فضای کس��ب و کار کاهش یافته است و 
این مسئله                      می        تواند روی تصمیمات س��رمایه گذاری و سیاست ها    ی مالی 
اثر منفی داش��ته باشد. یکی دیگر از نگرانی های      مقامات اقتصادی و مالی 
کشورهای مختلف ،                      تغییر مداوم دیدگاه های      رئیس جمهوری آمریکا است. 
             او به سیاست ها    ی وضع شده در دوره روسای جمهوری قبلی پایبند نیست و 
اصول اقتصادی ای را که اقتصاددانان بر آن تاکید می        کنند              نادرست می        داند. 

به همین دلیل کارهایی انجام می        دهد که خودش فکر می        کند درست است 
نه بیش از این.

افزایش تعرفه چه بر سر اقتصاد جهانی می آورد؟
روس��ای بانک های مرکزی دنیا در بیانیه ای              هشدار دادند که این جنگ 
تجاری و افزایش تعرفه های      کاالهای وارداتی              می        تواند زمینه س��از رکود و 
سقوط اقتصاد شود. آنها به نگاه دیگری که در بازار وجود دارد اشاره کردند 
و گفتند: برخی افزایش تعرفه های      وارداتی              و جنگ تجاری را عامل افزایش 
تورم در دنیا می        دانند که              کامال درس��ت              اس��ت ولی واقعیت اینجاست که 
سقوط و رکود حاصل از این سیاست تاثیر بسیار بزرگ تری نسبت به تورم 

ناشی از آن روی اقتصاد دنیا و بازارهای مالی دارد.
از طرف دیگر،              سیاست ها    ی اجراشده              توسط دولت فعلی آمریکا زمینه را 
برای بی ثباتی مالی فراهم کرده اس��ت. این بی ثباتی و بحران های      مالی از 
شش ماه قبل در              دنیا مشاهده شده است و در صورتی که سیاست ها     اصالح 

نشود، بر شدت این بحران ها افزوده خواهد شد.
در این میان، صندوق بین المللی      پول در گزارش��ی مجزا به خطراتی که 
بازار مالی دنیا را تهدید می        کند، اشاره کرد و نوشت: بی ثباتی در سیاست 
گذاری ،                      اجرای سیاس��ت ها    ی      فکرنشده و              بی توجهی به تاثیر سیاستی که 
در یک کشور اجرا می        شود روی اقتصاد دنیا و دیگر کشورها از بزرگ ترین 
ریس��ک هایی اس��ت که اقتصاد دنیا را تهدید می        کن��د. اقتصاد دنیا مانند 
حلقه های      زنجیر اس��ت و اگر هر یک از ای��ن حلقه ها ناکارآمد عمل کند ،                      
عملکرد کل زنجیر آسیب می        بیند. وضعیت کنونی اقتصاد دنیا چنین است. 
اگر یک کش��ور به دلیل سیاست ها    ی نادرس��ت اقتصادی از چرخه عادی 
عملکردش خارج ش��ود ،                      در ادامه بحران های                   بیش��تری هم دامنگیر همان 

اقتصاد و هم دامنگیر اقتصاد کل کشورها خواهد شد.
در ادامه گزارش آمده اس��ت: بازارها تهدید ش��وک های      تورمی              ناشی از 
کاهش بی��کاری در آمریکا تا مرز بیکاری طبیعی ،                      افزایش دس��تمزدها و 
افزایش تعرفه های      وارداتی را              کمتر از واقع ارزیابی می        کنند. در شرایط فعلی 
اقتصاد آمریکا، فدرال رزرو مجبور است با سرعت بیشتری روند افزایش نرخ 
بهره بانکی را آغاز کند              و این مسئله                      می        تواند روی              بازارهای              کشورهای در 

حال گذار اثر منفی بر جای بگذارد.
بسیاری از مقامات اقتصادی دنیا در اعتراض به سیاست ها    ی دولت ترامپ 
که باعث بحرانی ش��دن اوضاع مالی و اقتصادی دنیا شده است از صندوق 
بین المللی      پول خواستند تا نقش هادی را در بازار مالی دنیا ایفا کند و مانع 
از این شود که یک کشور خاص با سیاست ها    ی مخالف اصول اقتصادی و 
تجاری جهانی زمینه را برای              بحرانی شدن اوضاع اقتصادی دنیا فراهم کند؛ 
درخواس��تی که تاکنون توس��ط مقامات صندوق مورد اجابت قرار نگرفته 

است.

گزارش صندوق بین المللی      پول از خطراتی که بازارهای مالی دنیا را تهدید می        کند

ریسک های مالی در اقتصاد جهانی

بازرسان و کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی در روزهای آتی از نظام بانکی و مالی 
امارات متحده عربی بازدید می کنند. در همین حال، ایران باید نس��بت به تعامالت 

امارات و FATF هوشیار باشد.
به گزارش مهر و به نوش��ته پایگاه اینترنتیZawya ، ارزیابی متقابل FATF از 
نظ��ام بانکی و مالی امارات متحده عربی در این ماه صورت می گیرد. کارشناس��ان 
FATF ب��ه بازدید از وزارتخانه ها، نهادهای مالی و طیف وس��یعی از ش��رکت های 
غیرمالی به منظور بررسی میزان قدرت قوانین مبارزه با پولشویی )AML( و مبارزه 

با تامین مالی تروریسم )CFT( و کارایی آنها در عمل می پردازند.
FATF ارتباط با ایران، دلیلی مهم برای بازرسی های

پای��گاه اینترنتیZawya  با تاکید بر روابط تجارِی تاریخی این کش��ور با ایران 
می نویس��د: »دالیل فراوانی برای محافظت از موسس��ات مالی امارات متحده عربی 
وجود دارد، از جمله روابط تجارِی تاریخی با ایران که تحت تحریم اقتصادی است و 
همچنین گزارش های رسانه های بین المللی مبنی بر اینکه امارات متحده عربی قبال 
برای پولشویی از طریق انجام معامالت نقدی بزرگ استفاده شده است، از جمله در 

بخش امالک و مستغالت.«

این بخش از گزارش نشان می دهد که FATF ابزاری برای جلوگیری از دور زدن 
تحریم های اقتصادی توسط ایران است.

در ادامه این گزارش هم با اش��اره به اینکه نتایج حاصل از بررس��ی FATF در 
س��ال جاری برای تصویر و ش��هرت بخش خدمات مالی ام��ارات مهم خواهد بود، 
آمده اس��ت: »زیرا این نتیجه احتماال نقش مهمی در تعیی��ن نحوه رژیم مبارزه با 
پولشویی امارات متحده عربی در سطح جهان ایفا می کند. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸، 
قانون جدید مبارزه با پولش��ویی AML با تغییرات گس��ترده ای از جمله تغییرات 
س��خت افزاری و نرم افزاری، ابالغ ش��د. این قانون ارتب��اط تنگاتنگی با توصیه های 

FATF و استانداردهای بین المللی AML دارد.«
پایگاه اینترنت��یZawya  در ادامه این گزارش، با بی��ان اینکه بانک های بزرگ 
 AML امارات متحده عربی افراد خبره ای را برای اجرای رژیم مبارزه با پولش��ویی
استخدام کرده اند، می گوید: »ماه گذشته واحد FIU بانک مرکزی رونمایی از پلتفرم 

جدید AML را به نام goAML اعالم کرده است.«
FATF الزام صرافی ها به رعایت استانداردهای

ای��ن پایگاه می افزاید: »در قانون جدی��د AML: صرافی های امارات نیز ملزم به 

اجرای الزامات درخواست های شناسایی هویت مشتری )از مهمترین استانداردهای 
FATF( هستند. بانک مرکزی امارات دو سال پیش شروع به ارائه دستورالعمل های 
مربوطه به صرافی ها کرد و به آنها فرصت کافی برای انطباق با استانداردهای جدید 
قان��ون AML جدید )۲۰۱۸( را داد. بانک مرک��زی رتبه اعتباری هفت صرافی را 
ک��ه مقررات AML را نقض ک��رده بودند، کاهش داد و آنه��ا را از انجام معامالت 

محروم کرد.«
در پایان این گزارش آمده اس��ت: »انتظار م��ی رود یافته های FATF در آوریل 

۲۰۲۰ منتشر شود.«
اما همانطور که در این گزارش تصریح شده است، یکی از دالیل مهم بازرسی های 
FATF از ام��ارات، روابط تاریخی این کش��ور با ای��ران در زمینه های مالی و پولی، 
مخصوصا صرافی اس��ت. از سوی دیگر، ایران در شرایط تحریم قرار دارد و اقدام به 
دورزدن تحریم ها ) از جمله ورود حجم باالی ارز به صورت نقدی( می کند، از منظر 
اس��تانداردهای FATF، از دورزدن تحریم ها تحت عنوان »پولشویی« یاد می شود، 
بنابراین ضروری است ایران نسبت به تعامالت با امارات مخصوصا در بخش صرافی 

احتیاط کند و از تمرکز نقشه ارزی کشور در دوبی جلوگیری کند.

بازرسی FATF از نظام بانکی و مالی امارات

زنگ هشدار برای ایران

نگاه

کدام سازمان، یارانه دهک های باال را حذف می کند؟
یک گام تا حذف یارانه ثروتمندان

کارگروهی برای حذف دهک های باالی درآمدی با مس��ئولیت س��ازمان 
برنامه و بودجه تش��کیل شده اس��ت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و وزارت کش��ور در این کارگروه عضو هس��تند و با همکاری س��ازمان ها و 

وزارتخانه ها آیین نامه اجرایی می شود.
ب��ه گزارش اتاق بازرگانی تهران، به نظر می رس��د یاران��ه برخی افراد در 
تیرماه حذف ش��ده اس��ت؛ موضوعی ک��ه ماجرای ح��ذف یارانه دهک های 
باالی جامعه را نزدیک تر کرده اس��ت. البته که برای حذف یارانه های تیرماه 
وزیر کار اعالم کرده اس��ت که این موضوع هیچ ارتباطی به آیین نامه حذف 
دهک های باالی درآمدی ندارد و باید از سازمان هدفمندی یارانه ها در این 

باره سوال شود چراکه ممکن است ایراد فنی رخ داده باشد.
با این حال، محمد ش��ریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
آیین نامه اجرایی حذف یارانه نقدی دهک های باالی درآمدی به پیش��نهاد 
س��ازمان برنام��ه و بودجه در دولت تصویب ش��ده و ب��ه زودی ابالغ و اجرا 
می ش��ود. به گفت��ه او، کارگروهی برای حذف دهک ه��ای باالی درآمدی با 
مس��ئولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است که وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و وزارت کش��ور در این کارگروه عضو هستند و با همکاری 

سازمان و وزارتخانه ها آیین نامه اجرایی می شود.
به نظر می رس��د صحبت شریعتمداری با چالش های جدیدی مواجه شده 
اس��ت. اقتصاد نیوز در گزارش��ی در این باره نوشت: »وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، اعالم کرده که اجرای حذف س��ه دهک، با مس��ئولیت »سازمان 
برنام��ه و بودجه« صورت می گیرد، در حالی که براس��اس آیین نامه اجرایی 
م��اده ۶ تبص��ره ۱۴ ماده واح��ده قانون بودجه س��ال ۱۳۹۸، وزارت تعاون 
مکلف ش��ده که نسبت به شناسایی و حذف یارانه سه دهک باالی درآمدی 

اقدام کند.«
براس��اس ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبص��ره ۱۴ ماده واحده قانون 
بودج��ه س��ال ۱۳۹۸، »وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی مکلف 
اس��ت با هم��کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و س��ازمان 
هدفمندس��ازی یارانه ه��ا و وزارت کش��ور، در دس��تورالعملی ک��ه 
ظ��رف یک ماه از تاری��خ ابالغ این آیین نامه تهیه می کند، نس��بت 
به شناس��ایی و حذف یارانه نقدی س��ه دهک باالی درآمدی اقدام 
کند.« در این ماده تاکید ش��ده که سازمان هدفمندسازی یارانه ها 
موظف اس��ت، پس از اعالم »وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی« 
نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعالمی در اولین نوبت اقدام کند. 
به بیان دیگر، در این ماده نیز اعالم لیس��ت را برعهده وزارت تعاون 
قرار داده اس��ت. این در حالی است که در تازه ترین اظهارنظر، وزیر 
تعاون، مس��ئولیت ای��ن موضوع را متوجه س��ازمان برنامه و بودجه 

دانسته است.
تخمین ها نش��ان می دهد در صورتی که یارانه سه دهک باال حذف شود، 
بس��ته به ش��رایط مختلف بین ۶ هزار و ۲۰۰ میلی��ارد تومان تا ۱۰ هزار و 
۴۰۰ میلی��ارد تومان منابع برای دول��ت آزاد خواهد کرد. در مجموع حدود 
۱۹ میلیون نفر در مقطع فعلی در س��ه دهک باال هستند که یارانه دریافت 

می کنند.

حذف صفر از پول ملی، سیاست درستی است
در جست وجوی صنعتی شدن ایران

سیاس��ت ایران حرکت در مسیر توس��عه است و حذف چهار صفر از پول 
ملی نیز اقدامی در راستای اصالحات اقتصادی تلقی می شود.

عل��ی قنبری، م��درس دانش��گاه تربیت م��درس، در گفت وگو با 
خبرآنالی��ن، با اعالم این مطلب گفت: ایران باید در هر س��ه بخش 
اقتص��ادی یعنی صنعت، کش��اورزی و خدمات به س��مت توس��عه 
حرک��ت کن��د و اقدامات دولت در حوزه رفع موان��ع تولید اقدامات 

مثبتی است.
به گفته این اقتصاددان، هر س��ه بخش در کشور پتانسیل بالقوه 
تولید دارند و همگی برای رش��د و توس��عه ما ضروری هستند. این 
می��ان نباید تصور کنیم ک��ه این اتفاق عجیبی خواه��د بود اگر ما 
در این س��ه بخش تا حدود زیادی بتوانیم نیازهای خود را برطرف 
کنیم، اما فراموش نکنیم بس��یاری از کش��ورهای جه��ان، به ویژه 
آنهای��ی که جمعیت ب��االی ۵۰ میلیون نفر دارن��د، عمال به چنین 
مهمی دس��ت یافتن��د ولی ما در ایران چون ع��ادت به منابع نفتی 
داشتیم که س��هل الوصول بودند، اقدامی جدی برای رشد و توسعه 

در این بخش ها در دستور کار قرار ندادیم.
معاون س��ابق وزیر جهاد کشاورزی با اش��اره به اینکه در شرایط 
کنونی چاره ای جز تقویت هر س��ه بخش وجود ندارد، ادامه داد: در 
حال حاضر دولت می خواهد بخشی از موانع تولید را حل کند که به 
نظر من حرکت بسیار خوبی است. بسیاری از کشورهایی که اکنون 
توس��عه یافته محسوب می ش��وند این مس��یر را طی کردند و حتی 
روزهای س��خت تری از امروز ایران داشتند مانند ژاپن بعد از جنگ 
دوم جهانی. این تجارب می تواند به دولتمردان و مس��ئوالن کشور 
یاری دهد تا مس��یرهای درست را بهتر پیدا کنند. به هر حال روی 
آوردن به تولید داخلی یکی از بهترین روش ها برای صنعتی ش��دن 

است و اکنون نیز ما چاره ای جز این کار نداریم.
این مدرس دانش��گاه ادامه داد: بخشی چون گردشگری از یکسو 
بکر اس��ت و می ت��وان کارهای زیادی در آن انج��ام داد که تاکنون 
مس��کوت مانده اس��ت و از س��وی دیگر درآمدهای ارزی مناسبی 
را ه��م برای کش��ور به ارمغ��ان خواهد آورد. گرچ��ه در این بخش 
محدودیت هایی در ایران وجود دارد اما اگر به همس��ایه غربی خود 
یعن��ی ترکیه نگاه کنیم، متوجه خواهیم ش��د این بخش تا چه حد 

می تواند به سود توسعه و پیشرفت عمل کند.
او ب��ا اش��اره ب��ه توانایی های س��نتی تولید در کش��ور افزود: در 
بخش هایی چون کشاورزی روش های سنتی همچنان کاربرد دارند، 
ولی به نظر من اس��تفاده از روش های مدرن به مراتب نتایج بهتری 
به همراه خواهد داشت و اکنون می توانیم از توانایی انسانی کشور و 
تعداد زیادی از فارغ التحصیالن بیکار جهت توسعه بخش تکنولوژی 
هم اس��تفاده کنیم در خیلی از بخش ه��ا نیازها را از داخل برطرف 
کنیم. معاون س��ابق وزیر جهاد کش��اورزی، نقش سیاست هایی که 
به آرامش اقتصاد یاری رس��اند را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: 
هم اکنون اجرای سیاس��ت ح��ذف صفرهای اضاف��ی از واحد پولی 
کشور و تبدیل آن از ریال به تومان می تواند تا حد زیادی به آرامش 
بیش��تر اقتصاد و آمادگی بیشتر کش��ور برای استفاده از روش های 

نوین بینجامد.
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فرصت امروز:  »دلسردی از بازار کار« کلیدواژه جدیدی است که شاید 
بای��د از این پس آن را به ادبیات اقتص��ادی ایران اضافه کرد؛ موضوعی 
که در بررس��ی های مرکز پژوهش های مجل��س از آخرین وضعیت بازار 
کار در فصل بهار ۹۸ حاصل ش��ده است. گزارش نهاد پژوهشی مجلس 
نشان می دهد که طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷، جمعیت فعال در 
هر س��ال به طور متوس��ط ۵۹۸ هزار نفر افزایش داشته است که تقریباً 
۵۳درصد از آن مردان و مابقی زنان بوده اند، اما در بهار ۱۳۹۸ نسبت به 
فصل مش��ابه سال قبل، جمعیت فعال ۴۳ هزار نفر کاهش داشته است. 
این کاهش عمدت��اً به دلیل کاهش در جمعیت فعال زنان )حدود ۱۷۰ 
هزار نفر( رخ داده اس��ت و جمعیت فعال مردان در این فصل نس��بت به 
فصل مش��ابه س��ال قبل ۱۲۷ هزار نفر افزایش یافته است. البته همین 
افزایش جمعیت فعال مردان نس��بت به متوس��ط این رقم در سه سال 
منته��ی به بهار ۱۳۹۷ ) ۵۲۰ هزار نفر افزایش در س��ال( به یک پنجم 
خود رسیده است، بنابراین کاهش جمعیت فعال به دلیل خروج افراد از 
بازار کار رخ داده اس��ت. به نظر می رسد کاهش جدی در جمعیت فعال 
بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده و این رویه در کاهش 

جمعیت فعال زنان بسیار مشهود است.
همچنی��ن در ای��ن دوره زمان��ی یعنی بهار امس��ال، نرخ مش��ارکت 
۴۰.۶درصد بوده اس��ت که نس��بت به بهار ۱۳۹۷ ب��ا عدد ۴۱.۱درصد، 
حدود ۰.۵درصد کاهش داش��ته است. همچنین نرخ مشارکت زنان در 
این دوره ۰.۷درصد کاهش داش��ته و به ۱۶.۱درصد رس��یده است. در 
همین حال، نرخ مش��ارکت مردان نیز حدود ۰.۳درصد کاهش را تجربه 

کرده و به ۶۵درصد رسیده است.
ترک بازار کار و غیرفعال شدن زنان شاغل

عالوه بر اینها در فص��ل بهار ۱۳۹۸، جمعیت غیرفعال ۸۴۰ هزار نفر 
نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل افزایش داشته اس��ت. این در حالی 
است که به طور متوسط طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ ، جمعیت 
غیرفع��ال هر س��ال ۲۷۵ هزار نفر کاهش را نش��ان می ده��د و در بهار 
۱۳۹۷ نیز این رقم، ۴۹ هزار نفر کاهش داش��ته است. از ۸۴۰ هزار نفر 
افزایش جمعیت غیرفعال در بهار امس��ال، ۳۰درصد مربوط به جمعیت 
غیرفع��ال مردان و در حدود ۷۰درص��د آن مربوط به جمعیت غیرفعال 
زنان اس��ت. طی سه سال منتهی به بهار ۱۳۹۷ به طور متوسط سالیانه 
۷۲۳ هزار نفر به جمعیت ش��اغل اضافه شده است که ۳۶۷ هزار نفر آن 
م��رد و ۳۵۶ هزار نفر آن زن بوده اند، اما در بهار ۱۳۹۸ نس��بت به بهار 
۱۳۹۷ ، ۳۲۱ هزار نفر به جمعیت ش��اغالن اضافه شده است که در این 
میان ۳۵۴ هزار نفر آن مردان بوده اند و جمعیت ش��اغالن زن، ۳۲ هزار 

نفر کاهش داشته است.
در س��ه س��ال منتهی به بهار ۱۳۹۷ به طور متوسط سالیانه ۲۶۲ 

هزار نفر به جمعیت بیکار اضافه ش��ده اس��ت که در این میان ۱۵۳ 
هزار نفر آن مرد و ۱۰۲ هزار نفر آن زنان بوده اند، اما در بهار ۱۳۹۸ 
نس��بت به بهار ۱۳۹۷، جمعیت بیکار ۳۶۵ هزار نفر کاهش داش��ته 
اس��ت و جمعیت بیکار مردان ۲۲۷ ه��زار نفر و جمعیت بیکار زنان 
۱۳۸ هزار نفر کاهش داش��ته اس��ت. همچنین جمعیت بیکار جوان 
۲۴ - ۱۵ س��اله، ۱۳۰ هزار نفر و بیکاری فارغ التحصیالن عالی نیز 
۲۰ هزار نفر کاهش را نشان می دهد. کاهش جمعیت بیکار به همراه 
کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت 
غیرفعال در مردان و زنان، نش��ان مي دهد که به دلیل نامساعدبودن 
وضعیت بازار، افراد بیکار از جس��ت وجوي کار دلسرد شده و از بازار 
کار خارج شده اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب 
۵۰درص��دي جمعیت زن��ان از جمعیت در س��ن کار، قابل تأمل و 

توجه است.
در گ��زارش مرکز پژوهش های مجلس درب��اره وضعیت بازار کار آمده 
اس��ت: »هرچند آمار نش��ان می دهد نرخ بی��کاری در فصل بهار ۱۳۹۸ 
نس��بت به فصول مشابه در س��ه سال اخیر کاهش داش��ته است، اما با 
توجه به س��ایر ش��اخص های بازار کار، بایستي توجه داشت کاهش نرخ 
بیکاري نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه، بلکه به دلیل خارج شدن 
افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده اس��ت. 
برآوردهای بازوی کارشناس��ی مجلس نشان می دهد در صورتي که این 
افراد از بازار کار خارج نمي ش��دند نرخ بیکاري کل کشور به ۱۳.۹درصد 
مي رسید که نس��بت به نرخ اعالم شده ۳.۱درصد بیشتر است. در واقع، 
در صورتي که افراد خارج شده از بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۸ همچنان 
تقاضاي شغل داش��تند نه تنها نرخ بیکاري ۱.۳درصد کاهش نمي یافت، 
بلک��ه ۱.۶درصد نیز افزایش مي یاف��ت. این موضوع در نرخ بیکاري زنان 
بسیار جدي تر است، به طوري که با این فرض، نرخ بیکاري زنان به جاي 

۱۷.۳درصد به ۲۸.۱ درصد مي رسید.«
سهم 19درصدی زنان و ۸1درصدی مردان از اشتغال

در همی��ن حال، مرکز آم��ار و اطالعات راهب��ردی وزارت کار نیز در 
گزارش��ی جدید از سهم ۱۹درصدی زنان و همینطور سهم ۸۱درصدی 

مردان از اشتغال در سال گذشته خبر داده است.
ب��ه گفته وزارت کار، در س��ال ۹۷ س��هم زنان از تمام مش��اغل مزد 
و حقوق بگی��ری تنه��ا ۱۹درصد و مردان ۸۱درصد بوده اس��ت که این 
امر نش��ان می دهد مردان و زنان دسترس��ی بس��یار نابرابری به مشاغل 
مزد و حقوق بگیری در کش��ور دارند. اگرچه در طول چند دهه گذشته، 
موضوع اشتغال یکی از حساس ترین و مهم ترین موضوعات تاثیرگذار در 
سیاس��ت گذاری ها و تصمیم گیرهای کالن کشور بوده است، اما در این 
بین به دلیل آنکه اش��تغال دارای ابعاد گس��ترده ای بوده، زنان به لحاظ 

اش��تغال آسیب پذیری بیشتری داش��ته اند. در حال حاضر سهم اشتغال 
زن��ان در اغلب کش��ورهای در حال توس��عه کمتر از مردان اس��ت، این 
در حالی اس��ت که شکاف جنسیتی اش��تغال در کشورهای توسعه یافته 

کمتر است. 
براساس گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، بررسی های 
انجام شده از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در ارتباط با اشتغال مزد و 
حقوق بگیری در ایران نشان می دهد طی سال ۱۳۹۷ حدود ۵۳.۹درصد 
از کل ش��اغالن مزد و حقوق  بگیر )م��زد و حقوق بگیر بخش خصوصی، 
تعاونی و عمومی( و ح��دود ۴۶.۱درصد غیرمزد و حقوق بگیر )کارفرما، 

کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد( بوده اند.
اگرچه تعداد ش��اغالن و به تبع آن مزد و حقوق بگیران طی سال های 
۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷رو به افزایش بوده ولی سهم شاغالن مزد و حقوق  بگیر، 
طی دوره مذکور رو به کاهش است که این امر می تواند بیانگر کم شدن 

گرایش به اشتغال مزد و حقوق بگیری به ویژه در مردان باشد.
این گزارش حاکی از آن است که در طول سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷،  
س��هم اش��تغال مزد و حقوق بگی��ری زنان از ۵۵.۵درص��د به ۵۶درصد 
رس��یده این در حالی است که س��هم خوداشتغالی میان شاغالن مرد از 

۴۵.۱درصد به ۴۶.۶درصد افزایش پیدا کرده است.
شکاف جنسیتی در بخش مزد و حقوق بگیری

با نگاه به نس��بت جنسی مزدبگیری می توان اینطور برداشت کرد که 
نسبت جنسی مزد و حقوق بگیری در سال گذشته ۴۲۷ بوده و به ازای 
هر زن نزدیک به چهار مرد در کش��ور مزد و حقوق بگیر هس��تند. نتایج 
این گزارش بیانگر آن اس��ت ک��ه مردان و زنان دسترس��ی نابرابری به 
مشاغل مزد و حقوق بگیری دارند به نحوی که طی سال گذشته مردان 
۸۱درص��د و زنان تنها ۱۹درصد از تمام مش��اغل مزد و حقوق بگیری را 

اشغال کرده اند.
گفتنی اس��ت نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی 
کار نشان می دهد که در بهار امسال از مجموع ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار 
و ۴۳۱ نفر جمعیت فعال کش��ور، ۲۴ میلی��ون و ۳۸۲ هزار و ۷۴۴ نفر 

شاغل و ۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۸۷ نفر بیکار بوده اند.
در حالی که تعداد ش��اغالن مرد در بهار امس��ال، ۱۹ میلیون و ۹۱۹ 
ه��زار و ۸۸۵ نفر بوده، تعداد ش��اغالن زن به ۴میلی��ون و ۴۶۲ هزار و 
۸۵۸ نفر رس��یده اس��ت. به موجب این گزارش،   ۹۳۲ هزار و ۸۸۱ نفر 
از جمعیت بیکار کش��ور در بهار ۹۸ را زنان و ۲میلیون و ۲۳ هزار ۸۰۶ 

نفر را مردان تشکیل داده اند.
گفتنی اس��ت منظ��ور از مزد و حقوق بگیر، م��زد و حقوق بگیر بخش 
خصوصی، تعاونی و عمومی اس��ت و غیرم��زد و حقوق بگیر در برگیرنده 

کارفرما، کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار از آخرین وضعیت اشتغال نشان می دهد

موج بلند دلسردی در بازار کار
یادداشت

راهکارهایی برای کنترل التهاب مسکن

یکی از اصلی ترین روش های کنترل التهاب و هیجان بازار مس��کن 
راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای اس��ت؛ چراکه به واسطه آنکه تامین 
اجاره بها و اجاره نش��ینی در ش��رایط فعلی و در نبود ب��ازار اجاره داری 

حرفه ای به مهم ترین دشواری معیشتی خانوارها تبدیل شده است.
بهتر اس��ت به جای اجرای سیاس��ت های عجوالنه در حوزه مسکن 
راهکارهایی مورد توجه ق��رار بگیرد که در نهایت منجر به توزیع برابر 
ث��روت و در نتیجه کاس��تن از بار التهابات قیمت��ی و هیجانی در بازار 
مس��کن شود. برخی از سیاس��ت هایی که این روزها از سوی مسئوالن 
بخش مسکن مورد تاکید قرار می گیرد در گذشته نیز آزمون شده است 
که نتیجه ای جز توزیع ارزش��مندترین و کمیاب ترین دارایی اجتماعی 
یعنی زمین تنها در میان برخی از اقشار نداشته است که همین اقدامات 
در گذش��ته منجر به بازتوزیع نابرابر ثروت در میان اقش��ار و گروه های 

مختلف جامعه شد.
هم اکنون برنامه های اولویت دارتری وجود دارد که می توان و باید به 
آنها پرداخته ش��ود و از موجودی دارایی های نقدی و غیرنقدی دولتی 
برای پیشبرد آنها استفاده شود. در وهله اول تکمیل واحدهای مسکن 
مهر و ایجاد تمام روبناها و تامین همه زیرس��اخت های مورد نیاز برای 
اف��رادی ک��ه اقدام به خرید ای��ن واحدها کرده اند باید در دس��تور کار 
ق��رار بگیرد. اگرچه انتقاداتی به این طرح وارد اس��ت اما این برنامه به 
اجرا درآمده اس��ت و حدود ۲میلیون خانوار ای��ن واحدها را خریداری 
کرده اند، بنابراین الزم اس��ت ابتدا و قبل از اجرای هر طرحی نسبت به 
تعیین تکلیف این واحدها و سکونت پذیر کردن آنها به معنای واقعی و 

متناسب با استانداردهای شهری اقدام شود.
پس از این اقدام دولت باید از ظرفیت های اراضی شهری به خصوص 
در کالنش��هرها برای س��اخت ش��هرک های چند هزار واحدی مشابه 
ش��هرک اکباتان اقدام کن��د و اولویت واگذاری واحدها را به س��اکنان 
بافت های فرسوده قرار دهد؛ از این طریق یکی دیگر از مهمترین اهداف 
دولت یعنی بازآفرینی ش��هری و بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده 

نیز محقق می شود.
نوسازی بافت های فرسوده باید مهم ترین اولویت دولت در این زمینه 
باش��د، این ش��هرک ها می تواند ویژگی های محالت قدیمی را در خود 
داشته باش��د تا ساکنان بافت های فرسوده نیز در آنها احساس بهتری 
داش��ته باشند. در ش��رایط کنونی راهکار اساسی این است که به جای 
آنک��ه دولت مناب��ع و اراضی خود را صرف فعالیت های ش��تابزده کند 
در کالنش��هرها برای ساخت مس��کن در بافت های فرسوده و بهسازی 
واحدهای قدیمی متمرکز ش��ود؛ در واقع دولت باید با این ذهنیت که 
هم نظام مسکن و شهری سامان پیدا کند و هم در آینده از محل اراضی 
دولتی تعداد بیشتری واحد مسکونی به بازار عرضه کند وارد عمل شود.
راه��کار دیگ��ر اس��تفاده از اراض��ی دولتی برای س��اخت واحدهای 
استیجاری است؛ یکی از اصلی ترین روش های کنترل التهاب و هیجان 
بازار مسکن راه  اندازی بازار اجاره داری حرفه ای است؛ چراکه به واسطه 
آنکه تامین اجاره بها و اجاره نش��ینی در ش��رایط فعل��ی و در نبود بازار 
اجاره داری حرفه ای به مهم ترین دشواری معیشتی خانوارها تبدیل شده 
اس��ت تقاضا برای خرید مسکن به حالت هیجانی درآمده است و همه 
خانوارها تالش می  کنند به مس��کن ملکی دسترسی داشته باشند تا از 
اجاره نش��ینی و پرداخت اجاره بهای سنگین رهایی یابند. با راه اندازی 
بازار اجاره داری حرفه ای عطش خرید مسکن نیز کاهش می یابد و این 

موضوع تا حد زیادی به کنترل التهاب در بازار مسکن کمک می کند.
منبع: تسنیم

اسالمی از افتتاح آزمایشی آزادراه تهران-شمال در آینده 
نزدیک خبر داد

خبرنگاران هم صاحب خانه می شوند
وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت طرح خانه دار ش��دن کارمندان دولت 

مشمول خبرنگاران هم می شود.
محمد اس��المی در جریان بازدید از باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره 
به زمان دقیق افتتاح فاز یک آزادراه تهران-ش��مال گفت: طبق توافق 
با بنیاد مستضعفان، مقرر شد تا قطعه یک این پروژه تا پایان شهریور 

امسال به اتمام رسیده و به صورت آزمایشی افتتاح شود.
این عضو دولت دوازدهم ادامه داد: شرایط فعلی و بازدید های به عمل 
آمده نش��ان می دهد که عملیات عمرانی به اتمام رس��یده است و تنها 
نصب تجهیزات مراحل پایانی خود را طی می کنند، اما با توجه به اینکه 
این اتوبان یک مس��یر هوشمند است نیازمند یک سری مقدمات برای 
عبور مرور مردمی است. مقدماتی از جمله نصب دوربین کنترل ترافیک 
و مدار بسته، سیستم مدیریت راه ها، سیستم مدیریت تونل تجهیزات و 

نیروی انسانی که باید برای انجام عملیات آموزش دیده باشند.
ب��ه گفته وزیر راه و شهرس��ازی، این آزادراه یک اتوب��ان یا یک جاده 
معمولی نیس��ت که مردم ب��رای فرار از ترافی��ک از آن عبور کنند بلکه 
مسیری کامال هوشمند با پیش��رفته ترین تکنولوژی دنیا در زمینه راه و 
ساختمان است. اسالمی افزود: برای افتتاح این آزادراه دو مرحله در نظر 
گرفته ایم که ابتدا پایان فصل تابستان افتتاح آزمایشی آن صورت می گیرد 
و سپس با عبور از مرحله آزمایشی، مرحله رسمی افتتاح آن تا پایان سال 
با حضور رئیس جمهور عملیاتی خواهد ش��د. او با اشاره به  قول سازمان 
برنامه بودجه مبنی بر تخصیص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی به 
این پروژه گفت: این نهاد برای تخصیص منابع اوراق منتشر کردند تا در 
بورس تامین مالی ش��ود. طبق جلس��ات مختلف من به پیمانکاران قول 
دادم که تا پایان خرداد پول پرداخت ش��ود، اما باالخره ش��رایط مالی به 
گونه ای است که تخصیص برخی منابع سخت است، ولی چون دولت در 
این باره بسیاری حساس و دقیق است، این منابع با سختی نیز عملیاتی 
ش��د. اس��المی بیان کرد: چیزی از مردم پنهان نداریم و وعده بی پایه و 
اس��اس به مردم نمی دهیم برخی قصد دارن��د به مردم القا کنند که این 
پروژه وعده ای توخالی اس��ت و عملیاتی نمی شود که من قطعا این قول 
را به مردم می دهم فاز یک آزادراه تهران-ش��مال تا پایان س��ال به طور 
رسمی افتتاح خواهد شد. این مقام مسئول در پایان گفت: نکته مهمی که 
درخصوص آزادراه تهران-شمال وجود دارد این است که هر آنچه که باید 
برای این مکان نصب شود، خریداری و در کارگاه ذخیره سازی شده است، 
در نتیجه نگرانی برای تامین این قطعات وجود ندارد، اما دالیل تاخیر در 
افتتاح وجود حساسیت در کابل کشی میان اتوبان و جت فن های مورد نیاز 

تونل ها بود که این مراحل نیز به پایان رسیده است.
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علی دینی
کارشناس مسکن

یک کارشناس مسکن گفت سیگنال های بازار مسکن با توجه به سیکل های قبلی، 
نشان دهنده ورود به دوره رکود چهار تا پنج ساله است.

مهدی روانش��ادنیا در گفت وگو با ایس��نا، ادامه داد: بازار مس��کن از نفس افتاده، 
علتش هم کاهش قدرت خرید مردم است و با قیمت های فعلی امکان تامین مسکن 
برای متقاضیان موثر وجود ندارد. البته بعد از اینکه بازار به ثبات قیمتی می رس��د 
طبیعی اس��ت که تا چند ماه ب��ا تالطم هایی در برخی مناطق مواجه ش��ویم و در 
تابس��تان امسال این مساله خود را نشان می دهد. ممکن  است قیمت ها در بعضی 

مناطق افزایش بیشتری داشته باشد، در مناطقی ثابت بماند یا کاهش پیدا کند.
وی با اش��اره به کاهش قابل توجه معامالت مس��کن در منطقه  ۱ تهران گفت: 
سال گذشته معامالت و به تبع آن  قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران افزایش 
یافت، اما در تیرماه  شاهد بودیم که معامالت منطقه ۱ از برخی  مناطق جنوبی نیز 
کمتر بود. این مس��اله حاوی این عالمت است که تقاضای سرمایه گذاری در بخش 
مس��کن کاهش یافته و خرید و فروش هایی که ص��ورت می گیرد از طرف تقاضای 

مصرفی است.
این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: از طرف دیگر تعداد معامالت شهر تهران به 
زیر ۵۰۰۰ مورد رس��یده که یک رکورد بی سابقه در شش سال گذشته بوده است. 
در ش��رایط فعلی، بازار مسکن تا پایان تابستان به تعادل قیمتی در مناطق مختلف 
می رسد. اگرچه کاهش محس��وس قیمت ها در افق بلندمدت، محتمل نیست ولی 

افزایش قیمت، بسیار بعید است.
روانشادنیا اظهار داش��ت: پیش بینی می شود قیمت مسکن در سطح فعلی باقی 
بماند مگر اینکه در اتفاق خاصی در شرایط کالن اقتصاد بیفتد، اما سیگنال های بازار 
مسکن با توجه به سیکل های قبلی رونق و رکود، نشان دهنده ورود به یک دوره رکود 

۴ تا ۵ ساله است و بعد از مدتی تعداد معامالت، اندکی باال می رود.
وی درب��اره نقش دولت در زمان رکود مس��کن گفت: متاس��فانه اتفاق بدی که 
می افتد این اس��ت که همزمان با واردش��دن بازار به رکود، سرمایه گذاری در تولید 
مسکن دچار وقفه می شود. این مساله به تشدید قیمت ها در رونق بعدی می انجامد. 

کاری که دولت در شرایط تحریم های فعلی می تواند انجام بدهد این است که صنعت 
س��اختمان را با توجه به بومی بودن و پیش��تاز بودن آن به حرکت درآورد. اقدامات 
دولت می تواند ارائه تس��هیالت ارزان قیمت به حوزه ساخت، تسهیل قوانین یا حتی 

در اختیار گذاشتن زمین های دولتی برای عرضه مسکن باشد.
به گفته روانش��ادنیا، بخش خصوصی تا پایان س��ال سرمایه اش را از بازار مسکن 
خارج می کند و در نتیجه در سال ۹۹ احتماال شاهد کاهش تعداد پروانه های صادره 

و رکود بیشتر در تولید و عرضه مسکن خواهیم بود.
گفتنی اس��ت براس��اس اعالم بانک مرکزی، قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه 
۱۳۹۸ به میانگین ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت 
به ماه قبل، تنها ۰.۴درصد و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل ۹۱درصد رشد یافت. 
معامالت نیز ۴۸۰۰ فقره بود که کاهش ۶۵درصدی را نس��بت به تیرماه سال قبل 
نش��ان می دهد. این حجم از افت فش��ار ماهیانه قیمت از مردادماه ۱۳۹۴ تاکنون 

بی سابقه بوده است.

یک پیش بینی بدبینانه درباره رکود مسکن

بازار مسکن وارد رکود 4 تا 5 ساله می شود؟

دوشنبه
14 مرداد 1398
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پاسخ رئیس جمهور به نامه نگاری فعاالن اقتصادی
ماموریت روحانی برای دو عضو کابینه

پس از نامه نگاری رئیس اتاق بازرگانی تهران با رئیس جمهور 
درخصوص ترخیص کاالهای اساس��ی، حسن روحانی به وزیر 

اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دستور ارائه راهکار داد.
به گزارش مهر، مس��عود خوانس��اری، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران با ارس��ال نام��ه ای به رئیس جمهوری اس��المی ایران، 
خواس��تار حل مش��کل ترخیص کاالهای مان��ده در گمرکات 
کش��ور ش��د. بر این اس��اس، محم��ود واعظی، رئی��س دفتر 
رئیس جمه��ور، در نامه ای ب��ا قید فوریت »آن��ی« خطاب به 
فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتص��اد و عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی، پی نوش��ت حس��ن روحانی با این مضمون که 
»نس��بت به ترخیص کاالهای موردنیاز کش��ور که در گمرک 
ثبت سفارش شده، راه حل ارائه شود« را به اطالع این مقامات 
دولت رساند؛ نامه ای که در آن از مشکالت اولویت دار تجارت 
خارجی س��خن گفته ش��ده ب��ود که باعث رس��وب کاالهای 

موردنیاز در گمرک شده است.
خوانساری در این نامه پنج بندی که از سوی اتاق بازرگانی 
تهران منتش��ر شده است، به مس��اله دپوی کاالهای وارداتی 
مج��از در گمرک به دلیل ع��دم امکان تامین ی��ا انتقال ارز، 
دخالت س��ازمان اموال تملیک��ی و تصاحب کاالها، رفع تعهد 
از هزینه ه��ای غیرمنصفانه نقل و انتقال ارز و غیرواقعی بودن 
ارزش پایه گمرک��ی پرداخته و در نهایت پیش��نهاد می دهد 
کارگروهی متشکل از نمایندگان تام االختیار نهادهای ذی ربط 
دولت��ی با حضور موردی نمایندگان تش��کل ها در اتاق تهران 
تش��کیل جلس��ه دهند تا راهکارهای منطقی و درستی برای 

این مسائل اولویت دار حاصل شود.

بخشنامه جدید برای دارندگان وام بانکی
برداشت بانک ها از حساب ضامنین ممنوع شد

بان��ک مرکزی با ص��دور بخش��نامه ای برداش��ت مطالبات 
غیرمس��تقیم بانک ها و موسس��ات اعتباری از موجودی قابل 
برداش��ت هر یک از حساب های انفرادی مشتری و یا ضامنین 

را غیرمجاز اعالم کرد.
به گ��زارش »فرصت ام��روز« مدیرکل مق��ررات، مجوزهای 
بانک��ی و مبارزه با پولش��ویی اداره مطالع��ات و مقررات بانکی 
بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل تمامی بانک ها و 
موسس��ات اعتباری اعالم کرد که با توجه به رأی دیوان عدالت 
اداری بانک ها و موسس��ات اعتباری تنه��ا می توانند مطالبات 
مس��تقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم برداشت از 
موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های انفرادی مشتری 
یا ضامنین برداش��ت کنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از 
این حس��اب ها مجاز نیست. در بخش��نامه بانک مرکزی آمده 
اس��ت: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال ۱۳۹۴ با 
رویکرد تس��ریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک ها و 
همچنی��ن اتخاذ تمهیدات الزم به منظور جلوگیری از افزایش 
حج��م مطالبات غیرجاری، اقدام ب��ه بازنگری آیین نامه وصول 
مطالبات غیرجاری مؤسس��ات اعتباری )ارزی و ریالی( کرد و 
متعاقباً اصالحیه آیین نامه مذکور را پس از تصویب در یک هزار 
و دویس��ت و ششمین جلس��ه مورخ ۱۳۹۴.۶.۱۰ شورای پول 
و اعتب��ار، به ش��بکه بانکی کش��ور ابالغ کرد. ب��ه موجب ماده 
)۱۹( آیین نامه مورد اش��اره؛ »مؤسسه اعتباری موظف است به 
منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابالغ این آیین نامه، 
قراردادهای اعطای تس��هیالت بانکی را به گونه ای منعقد کنند 
که مش��تری، ضامن و یا ضامنین با ش��رط ضمن عقد به طور 
غیرقاب��ل رجوع به مؤسس��ه اعتباری اختی��ار دهد که هرگونه 
مطالب��ات خود اع��م از مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم را پس از 
سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت 
هر یک از حس��اب های انفرادی مشتری و یا ضامنین )ریالی و 
ارزی(، اموال و اس��ناد آنان نزد مؤسس��ه اعتباری رأساً و بدون 
نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی 
مشتری منظور کند. مش��تری، ضامن و یا ضامنین در صورت 
اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و 

طرح دعوی را از خود سلب می کند.

بانکنامه

در صورت تصویب الیحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس شورای اسالمی، 
ه��ر ه��زار تومان فعلی معادل یک تومان خواهد ش��د و ریال تبدی��ل به پول خرد 
می ش��ود؛ با این تفاوت که در نظام جدید پولی کش��ور، هر یک تومان نیز معادل 
۱۰۰ ری��ال جدید خواهد بود، اما مهم ترین نکت��ه توجه به آثار مثبت و منفی این 

الیحه است.
به گزارش ایسنا، طرح جدید اسکناس های ۵۰ هزار تومانی که بانک مرکزی در 
نیمه دوم س��ال گذشته منتشر کرد، سبب شد تا گمانه زنی برای حذف چهار صفر 
از پول ملی آغاز ش��ود، اما چند روز پس از این موضوع در ۱۶ دی ماه سال گذشته، 
عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه الیحه حذف چهار صفر از 

پول ملی را به دولت ارائه کرده ام، خبر از بررسی این موضوع در دولت داد.
آنطور که همتی گفته بود، پیشنهاد شده که هر ۱۰ هزار ریال فعلی معادل یک 
تومان و هر تومان معادل ۱۰۰ ریال جدید باشد و با تصویب دولت و تایید مجلس 

اقدامات اجرایی این امر آغاز می شود.
هرچند که این موضوع در ماه های اخیر مسکوت مانده و هیچ مقامی در رابطه با 
آن اظهارنظر نکرده بود و به نظر می رس��ید که چندان جدی نباشد، اما دولت طی 
روزهای گذش��ته این طرح بانک مرکزی را در دول��ت تصویب کرد و اکنون الیحه 
ح��ذف چهار صفر از پول ملی باید به تصویب مجلس برس��د تا مراحل اجرایی آن 

آغاز شود.
البته گفته می ش��ود که این طرح زمان بر بوده و اجرای آن به دو س��ال زمان نیاز 
دارد و بعد از قانونی شدن، پول های جدید به تدریج با جایگزینی آنها با اسکناس های 
فرس��وده قبلی وارد چرخه می شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم 

زیاد اسکناس های فعلی نخواهد بود.
وقتی »ریال« پول خرد می شود

ح��ذف چه��ار صفر از پول ملی تغییراتی در روند پولی کش��ور ایجاد می کند که 
ممکن اس��ت بسیاری از مردم با آن آش��نا نباشند، اما مهم ترین نکته این است که 
ه��ر ۱۰۰۰ توم��ان فعلی پس از اجرای این طرح برابر با یک تومان خواهد بود و در 
صورت تصویب این طرح، واحد پولی ایران به طور رس��می از ریال به تومان تغییر 

پیدا می کند.
اما پول خرد نیز در این فرآیند نقش مهمی دارد و آنطور که بانک مرکزی اعالم 
کرده، به نظر می رس��د که قرار اس��ت هر تومان جدید برابر با ۱۰۰ ریال باش��د؛ به 
عب��ارت دیگ��ر واحد اصلی پول ایران تومان و واحد خرد آن ریال خواهد بود که هر 

۱۰۰ ریال برابر با یک تومان خواهد شد.
حال باید دید که نمایندگان مجلس شورای اسالمی که این روزها نظرات متفاوتی 
نسبت به این موضوع دارند، به اجرای این الیحه رأی مثبت می دهند، یا اینکه این 

الیحه در همین دولت به کار خود پایان خواهد داد؟
نماین��دگان موافق این الیحه معتقدند که حذف چه��ار صفر از پول ملی هزینه 
چاپ اسکناس را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر چهره پول ایران در صحنه های 
بین المللی را بهبود خواهد بخشید، اما با وجود اینکه تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد، 

می تواند روند حسابرسی را نیز آسان کرده و به طور کلی هزینه ها را کاهش دهد.
ام��ا در مقابل، نمایندگان مخالف این الیحه می گویند که اکنون زمان مناس��بی 
برای این کار نیس��ت و بانک مرکزی بهتر اس��ت در این دوره به اصالح س��اختاری 
نظام بانکی اهتمام بورزد. البته برخی از کارشناسان نیز معتقدند که این کار می تواند 

تورم زا باشد.
در آخر آنچه مهم اس��ت اینکه به اعتقاد کارشناس��ان، حذف چهار صفر از پول 
ملی، آثار اقتصادی قابل توجهی نخواهد داشت و تنها برای کاهش هزینه ها و جلوه 
کار انجام می ش��ود، اما ممکن اس��ت بتواند تغییراتی را در اقتصاد کشور به صورت 

غیرمستقیم ایجاد کند.
فرصت ها و تهدیدهای حذف صفر از پول ملی

در این میان، عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد اس��ت که نمی توان 
به طرح حذف چهار صفر از پول ملی نگاهی سیاه یا سفید داشت و چگونگی اجرای 

این طرح، میزان موفقیتش را نشان خواهد داد.
آرگ��ون در گفت وگو با ایس��نا، ادامه داد: حذف صف��ر از پول ملی می تواند نتایج 
مثبتی حتی در کوتاه مدت داش��ته باش��د. یکی از این نتایج تسهیل محاسبات در 
س��طح کالن است. با توجه به تورم قابل توجهی که اقتصاد ایران در طول سال ها و 
دهه های گذش��ته با آن روبه رو بوده، اعداد و ارقام در قراردادهای تجاری و بانکی به 
شدت باال رفته است و همین مسئله محاسبات را در سطوح کالن دشوار کرده که 

با حذف صفر می توان بخشی از این دغدغه ها را مدیریت کرد.
به گفته وی، هزینه باالی چاپ اس��کناس و توزیع آن یکی دیگر از دغدغه هایی 
است که با حذف صفر از پول ملی می توان برای آن چاره ای جدید پیدا کرد و بخشی 

از فشار بودجه ای موجود در این زمینه را حل کرد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش ارزش پول ملی، تصریح کرد: در 
س��ال های اخیر روند کاهشی ارزش ریال به حدی رسیده که در مقایسه با ارزهای 

بین المللی فاصله  ما بسیار زیاد است و با حذف صفر، می توان انتظار داشت که از نظر 
روانی و ذهنی تاثیری مثبت در جامعه رخ دهد.

آرگ��ون در بیان تهدیدهای احتمالی اجرای طرح حذف چهار صفر از 
پ��ول ملی نیز تصریح کرد: همانطور که اج��رای این طرح از نظر روانی 
می تواند تاثیرات مثبتی داش��ته باشد، می توان تاثیراتی منفی نیز برای 
آن برش��مرد. برای مث��ال در کوتاه م��دت چگونگی محاس��به نرخ های 
جدید و تبیین آن برای مردم قطعا س��خت خواهد بود و زمانی کوتاه یا 

میان مدت نیاز است تا جامعه با این قیمت ها وفق پیدا کند.
وی ادامه داد: جدای از آن با حذف صفر میزان حقوق، درآمد یا ثروتی 
که در بانک ها وجود دارد نیز از نظر اسمی کاهش پیدا می کند و باید با 

شفاف سازی شرایط، بار روانی حاصل از این اتفاق مدیریت شود.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، با ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای موجود در 
این طرح نمی توان انتظار داشت که پیش از اجرای حذف صفر از پول ملی، به طور 

قطع راجع به مثبت یا منفی بودن اجرای آن سخن گفت.
آرگون با بیان اینک��ه بزرگترین تهدید برای اجرای این طرح، باال بودن 
نرخ تورم اس��ت، تاکید کرد: وقتی تورم ادامه دار باشد و قیمت ها همچنان 
باال بروند، حذف صفر نیز تاثیر خود را نشان نمی دهد و در آینده نه چندان 
دور باز هم ش��اهد رش��د صفرهای جدید خواهیم ب��ود. از این رو به نظر 
می رس��د در کنار اجرای این طرح باید تالش کرد مش��کالت س��اختاری 

اقتصاد ایران همچون تورم نیز با راه حل های جدید مواجه شوند.

با حذف 4 صفر از پول ملی، »ریال« پول خرد ایران می شود

تهدید و فرصت حذف صفر از پول ملی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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اثر حذف صفر از پول ملی بر عملکرد بورس چیست؟
دورنمای بازار سرمایه پس از حذف 4 صفر

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به برنامه دولت برای حذف چهار 
صف��ر از پول ملی گفت تا زمانی که عزم جدی و دانش کافی برای مهار این 
عوامل وجود نداشته باشد، حذف چهار صفر نه تنها نتیجه ای ندارد، بلکه بعد 

از مدتی با همین وضعیت فعلی روبه رو خواهیم بود.
ولی نادی قومی در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ به اینکه براساس متون 
علمی، اصالح پولی در چه صورت انجام می ش��ود؟ اظهار داش��ت: وقتی که 
نظ��ام مبادالت پولی ناکارآمد می ش��ود و اعداد و ارق��ام پولی اعتبار خود را 
نزد عموم مردم از دس��ت می دهد )مقایسه ارزش پول شان با ارزش ارزهای 
خارج��ی(، دولت ه��ا برای حفظ غرور مل��ی، افزایش اعتبارش��ان نزد عموم 
و جلوگی��ری از تبدیل پ��ول ملی به ارزهای خارجی اق��دام به اصالح پولی 
)Currency reform ی��اMonetary( reform  می کنن��د. در واقع از 
جمله اقدامات روبنایی برای حذف آثار تورم از روی ارزش پول ملی، اصالح 

پولی است.
وی افزود: س��اده ترین روش اصالح پولی، کاهش صفر اس��ت )معموال سه 
صفر( که به نوعی تغییر ضریب محاسباتی است. تجربه کشورهایی که اقدام 
به اصالح پولی کرده اند، نش��ان می دهد کشورهایی از این اقدام بهره برده اند 
ک��ه آن را در قالب یک برنامه جامع تر تحت عنوان اصالح س��اختاری نظام 

مالی، اجرا کرده اند.
نادی قومی در پاسخ به اینکه حذف چهار صفر از پول ملی چه تاثیری بر 
اقتصاد و بازارهای مالی از جمله بازار س��رمایه دارد، گفت: تغییر واحد پول 
ملی اگرچه در ابتدای امر موجب افزایش تورم و انتظارات تورمی می ش��ود، 
اما اگر در قالب برنامه ثبات مالی اجرا شود، به تدریج موجب کاهش تورم و 

افزایش اعتماد عمومی به پول ملی می شود.
وی ادامه داد: وقتی که مردم قدرت خرید پول شان را با پول های خارجی 
مقایس��ه می کنند غرور و اعتماد به نفس ش��ان افزایش می یابد. اثر آن روی 

بازار سرمایه به صورت کوتاه مدت و بلندمدت است.
ن��ادی قومی افزود: در حال حاضر برخی از ش��رکت ها زیر ارزش اس��می 
یا نزدیک به ارزش اسمی ش��ان معامله می ش��وند که قاعدتاً تاثیر کوتاه مدت 
مثبت روی این ش��رکت ها و نیز کل ب��ازار دارد اما در بلندمدت حذف تورم 

موجب تحرک کمتر بازار سرمایه می شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در حال حاضر تورم و کاهش ارزش 
پ��ول ملی عام��ل اصلی حرکت بازار س��هام قلمداد می ش��ود که در صورت 
ح��ذف آن محرک های اصلی بازار س��رمایه باید نقش آفرین ش��وند. در یک 
بازار س��رمایه مدرن با نرخ تورم پایین، آنچه که موجب رش��د قیمت سهام 
شرکت ها می شود، رش��د بهره وری تولید کاال و خدمات، توسعه بازار فروش 
محصوالت و کاهش ریس��ک است، بنابراین ش��رکتی با رشد قیمت مواجه 
خواهد ش��د که بتواند ی��ک محصول قابل رقاب��ت و باکیفیت با یک قیمت 
معقول تولید کند. این موضوع کمتر در بازار سرمایه کشور حاکم بوده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا شرایط اقتصاد کشور برای اصالح پولی مهیاست، 
گفت: اقتصاد کش��ور با مشکالت و چالش های عدیده ای نظیر تورم، بیکاری، 
ناکارآم��دی نظام بانکی، بهره وری پایین و . . . دس��ت به گریبان اس��ت که 
عبور از آنها مس��تلزم اقدامات گام به گام در جهت توسعه روابط بین المللی 

و میدان دادن به بخش خصوصی است.
ن��ادی قومی ادامه داد: عوامل ایجاد تورم طی ۵۰ س��ال اخیر مش��خص 
اس��ت. تا زمانی که ع��زم جدی و دانش کافی برای مه��ار این عوامل وجود 
نداش��ته باش��د، حذف چهار صفر منجر به نتیجه ای نخواهد شد بلکه بعد از 
مدتی با همین وضعیت فعلی روبه رو خواهیم بود. به نظر می رسد که حذف 
چه��ار صفر از پول ملی به این زودی اجرا نش��ود، چراکه ش��رایط اقتصادی 

کشور خاص است.
این کارش��ناس بازار سرمایه افزود: درآمدهای دولت محدود شده است و 
هزینه های دولت در سال ۱۳۹۸ حداقل ۲۰درصد باالتر از مبلغ سال گذشته 
اس��ت، بنابراین کارشناس��ان انتظار دارند بودجه کشور با ۱۴۰ هزار میلیارد 
تومان کس��ری مواجه شود که بخش��ی از آن در نهایت از محل منابع بانک 
مرکزی جبران خواهد شد. این موضوع می تواند موجب جهش تورمی شود. 
نادی قومی در پاسخ به اینکه آیا این اقدام، سیاستی در جهت مهار نقدینگی 
است؟ گفت: افزایش نقدینگی اقتصاد در درجه اول معلول کسری ساختاری 
بودجه )انضباط مالی پایین( و ناترازی ترازنامه بانک هاس��ت. مادامی که این 
موضوعات به طور بنیادی و در قالب یک طرح ثبات مالی حل نش��ود، مهار 
نقدینگ��ی از طریق حذف صفر از پول ملی، یک مرهم موقت اس��ت. به هر 
ح��ال تجربه های متعددی در زمینه کاهش صفرها وجود دارد که شکس��ت 
خورده است. کشورهایی نظیر آرژانتین، ترکیه، برزیل و بالروس بارها و بارها 

اقدام به کاهش صفر پول ملی شان کردند اما لزوماً موفق نشده اند.

شاخص بورس از ارتفاع 255 هزار واحد عبور کرد
رشد هزار واحدی بورس در دومین روز هفته

شاخص کل در بورس تهران، یک هزار و ۷۶ واحد رشد داشت و در نهایت 
به رقم ۲۵۵ هزار و ۵۳۰ واحد رسید.

به گزارش ایرنا، روز یکشنبه بیش از ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال در ۲۸۴ هزار نوبت 
داد و س��تد شد. همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با ۹۶۲ واحد افزایش به 
۶۳ هزار و ۵۷۵ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۶۴۵ واحد رشد به ۴۲ 
هزار و ۶۲۴ واحد رس��یدند. شاخص آزاد شناور نیز با یک هزار و ۶۳۶ واحد 
افزایش به رقم ۲۸۴ هزار و ۵۵۳ واحد رس��ید، شاخص بازار اول ۴۱۱ واحد 

و شاخص بازار دوم ۳هزار و ۸۳۵ واحد افزایش داشتند.
ع��الوه بر این در بین تمامی نمادها، مخابرات ایران )اخابر( با ۱۶۱ واحد، 
گروه مپنا )س��هامی عام( )رمپنا( با ۱۳۶ واحد، س. نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با ۱۱۷ واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۸۱ واحد و پتروشیمی 
جم )جم( با ۶۹ واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را بر ش��اخص کل داشتند. در 
مقابل پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( ب��ا ۱۲۴ واحد و ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با ۹۷ واحد از جمله گروه هایی بودند که افت شاخص بورس را 
رقم زدند. گروه شیمیایی در معامالت این روز، صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه ۱۲۹ میلیون و ۳۶۶ هزار برگه سهم به ارزش یک 

هزار و ۲۴۵میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۳ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۳هزار 
و ۴۰۶ واح��د ثابت مان��د. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۴۱۵ میلیون 

برگه سهم به ارزش بیش از ۹ هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین تمامی نمادها، س��نگ آهن گهرزمی��ن )کگهر(، تولید نیروی برق 
دماوند )دماوند(، تولید برق عس��لویه مپن��ا )بمپنا(، هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو( و صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا( بیشترین تأثیر 
مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. در مقابل پتروشیمی مارون )مارون( و 

پتروشیمی زاگرس )زاگرس( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

نماگربازارسهام

عرض��ه ی��ک میلیون بش��که ای نفت خ��ام در بورس نفت ب��ار دیگر 
بی مش��تری ماند و خری��دار داخلی برای این میزان از نفت پیدا نش��د. 
در هفته گذش��ته، یک بار دیگر بشکه های سیاه نفت روی تابلوی بورس 
انرژی قرار گرفت تا شاید این بار و در شرایطی که دولت در فروش نفت 
به مش��تریان خارجی به س��د تحریم ها برخورده  است، بخش  خصوصی 
بتواند مشتریانش را به خط کند، اما این عرضه نیز ناکام ماند تا تردیدها 

نسبت به کارایی بورس نفت همچنان باقی بماند.
در همین زمینه، دو کارشناس حوزه انرژی و نفت از ناکافی بودن ابزار 
بخ��ش خصوصی برای خرید، حمل و صادرات نفت خام و فراهم نبودن 
الزامات ورود به بورس انرژی می گویند که باعث شده تا عرضه های روی 
تابلو بدون مش��تری بماند. ابتدا رضا پدیدار، رئیس کمیس��یون انرژی و 
محیط زیس��ت اتاق تهران درخصوص آسیب شناس��ی عدم فروش موفق 
نف��ت خام در بورس، گفت: س��از و کاری که ب��رای عرضه نفت خام در 

بورس ترسیم شده ، با تجارت و بازار این محصول تطابق ندارد.
او در گفت و گ��و با روابط عمومی اتاق تهران، ب��ا بیان اینکه در ایجاد 
ب��ورس انرژی در ایران، استانداردس��ازی ها صورت نگرفته  اس��ت، ادامه 
داد: همزم��ان با دور دوم تحریم های ایاالت متح��ده آمریکا علیه ایران 
که از چهارم نوامبر س��ال ۲۰۱۸ آغاز شد، بورس انرژی می توانست خأل 

ناشی از محدودیت ها و ممنوعیت های فروش نفت توسط دولت در بازار 
جهان��ی را جبران کند، ام��ا ضوابط این بازار به گونه ای اس��ت که عماًل 
اج��ازه عرض اندام به فعاالن اقتصادی بخش  خصوصی برای ورود به این 
عرص��ه را نمی دهد. وی با این توضیح که حداقل میزان خرید نفت خام 
در بورس نفت، ۳۵ هزار بش��که اس��ت، افزود: حداقل ظرفیت الزم برای 
حرکت کشتی و نفت کش ها از بنادر صادراتی نفت خام ایران، ۷۰۰ هزار 
بش��که اس��ت، حال آنکه خرید محموله ۳۵ هزار بش��که ای نفت خام از 
بورس انرژی عمال امکان حمل و صادرات آن را برای خریداران ناممکن 
می کند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اش��اره به اینکه خریداران 
ناچار هستند ظرفیت خرید از بورس را تا ۲۰ برابر افزایش دهند، افزود: 
اگر نرخ صادراتی هر بشکه نفت عرضه شده در بورس را ۶۰ دالر در نظر 
بگیریم، معامله گران بخش  خصوصی برای خرید حداقل ۷۰۰هزار بشکه 
نفت خام از بورس باید معادل ۴۲ میلیون دالر در جیب داش��ته باشند 
که این رقم برای بخش  خصوصی ایران با شرایط بد اقتصادی که در آن 

به سر می بریم، به هیچ وجه قابل تامین نیست.
 پدیدار س��پس با این توضی��ح که باید مدل اقتص��ادی کارآمد برای 
ب��ورس نفت تعری��ف و تدوین کرد، گفت: صادرکنن��دگان معتبر بخش  
خصوصی باید توس��ط امور بین الملل شرکت ملی نفت شناسایی شده و 

به آنها برمبنای قوانین مالی و حقوقی مشخص، خط اعتباری داده شود 
تا امکان خرید میزان عرضه نفت در بورس با تناژ باال را داشته باشند. از 
طرف دیگر، باید ش��یوه خرید کاغذی در بورس نفت به کار گرفته شود 
تا معامله گران جزء و کوچک نیز امکان ورود به این بازار را داشته باشند.
همچنین نرسی قربان از کارشناسان حوزه نفت و انرژی، الزامات اولیه 
برای راه اندازی بورس نفت خام در ایران را ناکافی دانست و گفت: نفت 
خ��ام در حالی روی تابلو بورس عرضه می ش��ود که ابزارهای اولیه برای 

صادرات این محصول کارایی ندارد.
ب��ه گفت��ه وی، معامله گران نف��ت در بورس به انباره��ای کافی برای 
ذخیره سازی محموله های نفتی دسترسی ندارند، در حالی که خریداران 
با چالش بزرگ حمل و نقل محموله های خریداری شده نیز مواجه هستند.
نرس��ی قربان افزود: این در حالی اس��ت که بخش  خصوصی به منابع 
مالی بزرگ و مکفی برای ورود به بورس نفت دسترس��ی ندارد و منابع 

مالی که بنگاه ها و افراد در اختیار دارند نیز محدود است.
او افزود: حتی اگر نرخ معامله هر بشکه نفت خام در بورس، یک دالر 
نیز در نظر گرفته ش��ود تا زمانی که ابزارهای مالی، فنی و ذخیره سازی 
محموله های بورس��ی ایجاد نش��ود، بخش  خصوصی تمایلی به ورود به 

معامله در بورس نفت نخواهد داشت.

تحلیل 2 کارشناس حوزه نفت و انرژی از ناکامی معامالت نفتی در بورس

چرا نفت در بورس فروش نمی رود؟

فرصت امروز: رئیس س��ازمان بورس از اجرای مقررات افشا، پذیرش و 
معامالت بازار پایه فرابورس در ۸ بند خبر داد و بخش��ی از تغییرات در 

سه تابلو زرد، نارنجی و قرمز را اعالم کرد.
ش��اپور محمدی با اشاره به تصمیم ش��ورای عالی بورس برای اصالح 
مقررات افش��ا، پذیرش و معامالت بازار پایه فرابورس و مصوبه بهمن ماه 
سال گذشته هیات مدیره سازمان بورس گفت: برای اصالح قوانین افشا، 
پذی��رش و معامالت بازار پایه فرابورس زمان بن��دی عملیاتی پنج ماهه 
تعریف شد و با نزدیک شدن به زمان اجرا، سرمایه گذاران نگرانی هایی را 

مطرح کردند که به اطالع وزیر اقتصاد رسید.
وی افزود: طبق دستور دژپسند، توجه به نظرات فعاالن بازار و تامین 
مطالبات در دس��تور کار س��ازمان بورس قرار گرف��ت و به همین دلیل 
زمان بن��دی اجرای اصالحات تمدید و مقرر ش��د با کس��ب نظر فعاالن، 
بررس��ی دقیق تری درخصوص ابهامات انجام و نتیجه به ش��ورای عالی 
بورس پیشنهاد شود. طی دو ماه گذشته هم جلساتی برگزار شد و پس 
از کس��ب نظر دو کانون نهادهای س��رمایه گذاری و کارگزاران ، ناشران 
بازار پایه و فعاالن حقیقی و حقوقی، جمع بندی در اختیار شورای عالی 
بورس قرار گرفت. این مقام مس��ئول ادامه داد: از س��وی دیگر به دلیل 
ابهام��ات فقهی در مورد س��از و کار معامالتی و نحوه نمایش مظنه های 
قیمتی و اثرات آن بر داد و س��تد س��هام، کمیته فقهی س��ازمان بورس 
موضوع را بررس��ی و اعالم کرد مش��کل ش��رعی وجود ندارد. در نهایت 
مقرر شد اصالح مقررات افشا، پذیرش و معامالت بازار پایه فرابورس در 

۸ بند عملیاتی شود.  
محمدی افزود: در ش��ورای عالی بورس به ل��زوم اصالحات بازارپایه، 
اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و انضباطی برای برخورد با تخلفات ناشران بازار 
پایه همچون گذش��ته، طبقه بندی شرکت ها در تابلوهای زرد، نارنجی و 
قرمز و حراج ناپیوسته و کشف قیمت در تابلوی های فوق حداقل یک بار 

در هفته با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید شد.
رئی��س هیات مدیره س��ازمان بورس با بیان اینکه تس��هیل انتقال به 
تابلوها و بازارهای باالتر از دیگر موارد تاییدش��ده ش��ورای عالی بورس 
بود، ادامه داد: دامنه نوس��ان بازارهای پای��ه زرد، نارنجی و قرمز هم به 
ترتی��ب ۳ ، ۲ و یک درصد تعیین ش��ده که در روزهای بعد از کش��ف 
قیمت، اعمال می ش��ود و قیمت پایه هر روز، قیمت کشف ش��ده در روز 

حراج ناپیوسته است.
محمدی ادامه داد: همچنین در رابطه با عدم نمایش مظنه های خرید 
و ف��روش مقرر ش��د این موضوع ب��ه تدریج و مرحله ای ب��ا اعالم قبلی 
عملیاتی شود و فعاًل مظنه های خرید و فروش برای شش ماه طبق روال 

سابق قابل رویت خواهد بود.
وی تاکید کرد: اعضای ش��ورای عالی و مدیران سازمان بورس، ارتقای 
سالمت بازارسرمایه و افزایش اعتماد و اطمینان فعاالن را اصول  تدوین 
سیاس��ت ها می دانن��د و هر اصالحی در بازار تنها ب��ا رضایت حداکثری 

فعاالن انجام می شود.
عرضه اولیه 20شرکت در فرابورس تا پایان سال

در این میان، دیروز پنجاه و هشتمین نشست خبری »یک دیدار یک 

عرضه« در آس��تانه گشایش نماد شرکت »فرابورس ایران« در بازار اول 
فرابورس ایران، در محل این شرکت برگزار شد.

به گزارش س��نا، در آغاز این نشس��ت خبری، محمدحسن ابراهیمی 
سرو علیا رئیس هیات مدیره فرابورس ایران با بیان اینکه فرابورس یکی 
از شرکت های حاکمیتی بازار سرمایه است، گفت: فرابورس ایران با یک 
ب��ازار فعالیت خود را آغاز ک��رد و اکنون ۹ بازار دارد و عالوه بر اینکه از 
نظر بازارها و ابزارهای معامالتی پا به پای ش��رکت های برتر دنیا حرکت 
می کن��د، از نظر عملکرد س��هام نیز بازده مناس��بی طی مدت یک دهه 

فعالیت خود داشته است.
رئیس هی��ات مدیره فراب��ورس همچنین به عضوی��ت این بورس در 

فدراسیون بورس های اروپا–آسیایی اشاره کرد.
همچنین در ادامه این مراسم، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران 
جلس��ه حاضر را پیرو رس��م فرابورس در عرضه های اولیه و نیز گزارش 
عملکرد نماد »فرابورس« به مناس��بت گشایش نماد در بازار اول عنوان 
کرد. هامونی با بیان تاریخچه ای از شکل گیری فرابورس گفت: این رکن 
بازار س��رمایه با س��ه  نیروی انس��انی آغاز به کار کرد و طی س��ال های 
گذشته ارزش بازاری آن از ۸ میلیارد تومان به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان 

و نیروی انسانی آن به ۱۳۳ نفر افزایش یافته است.
رتبه نخست فرابورس در فدراسیون جهانی

ب��ه گفته مدیرعامل فرابورس ایران، این رکن بازار س��رمایه در عرصه 
بین المللی توانس��ته عملکرد قابل قبولی داش��ته باشد و در بین اعضای 
فدراس��یون جهانی بورس ها با ۱۰۶درصد بازدهی، رتبه اول را در س��ال 

گذشته کسب کند.
هامون��ی مهمترین برنامه های فراب��ورس را راه ان��دازی عملیات بازار 
ب��از با کمک بانک مرک��زی و به منظور اس��تفاده از ابزارهای بازارمحور 
سیاس��ت های پولی عنوان ک��رد و گفت: همچنی��ن از دیگر برنامه های 
فرابورس ادامه تمرکز بر حوزه تکنولوژی، سرمایه گذاری در فین تک ها و 

تقویت سایر تکنولوژی های مالی است.
 SME مدیرعامل فرابورس همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون بازار
و دالی��ل کوچک مان��دن این بازار گفت: دو مانع اصلی برای رش��د این 
بازار، موضوع حاکمیت ش��رکتی و ش��فافیت در ارائ��ه صورت های مالی 
ش��رکت های SME اس��ت که موجب ش��ده با وجود تعداد بسیار زیاد 
ش��رکت های در صف پذیرش تنها ۱۸ ش��رکت اس��تانداردهای مدنظر 

فرابورس را کسب کنند و پذیرش شوند.
ب��ه گفت��ه هامونی، بازار SME یک��ی از بازارهای آینده دار و روش��ن 
خواهد بود و در این مسیر باید دستگاه های مختلف نظیر معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، شهرک های صنعتی و وزارت صنعت، معدن 

و تجارت همکاری هایی انجام دهند.
او درخص��وص عملیات بازار باز و نقش و عملکرد بانک مرکزی و بازار 
س��رمایه در آن نیز گفت: عملیات بازار باز به توسعه ابزارهای بازارمحور 
سیاس��ت پولی کمک می کند. ابزاری که تاکنون در جمهوری اس��المی 
ایران وجود نداش��ته و معتقدیم مهمترین همکاری بین بانک مرکزی و 
س��ازمان بورس، راه اندازی عملیات بازار باز بوده اس��ت. ابزاری که نقش 

بس��زایی در کنترل نقدینگی خواهد داش��ت و البت��ه بازارهای مختلف 
نظی��ر صکوک، بازار س��هام و ب��ازار بدهی را نیز از مزای��ای خود منتفع 

خواهد کرد.
مدیرعامل فرابورس ایران س��پس در پاس��خ به این س��وال که پیش 
از ای��ن چند اس��تارت آپ مایل بودند وارد بورس و فرابورس ش��وند، اما 
بورس اعالم کرد این ش��رکت ها ص��ورت مالی معتب��ری ندارند اکنون 
این اس��تارت آپ ها یا س��رمایه گذاران خود را از دست داده اند و یا ادغام 
ش��ده اند. بورس و فرابورس چه نقش��ی در زمینه اس��تارت آپ ها دارند؟ 
گفت: پیش از این چند اس��تارت آپی که مدنظر شما هستند تالش هایی 
کردند، اما به دلیل فقدان صورت مالی معتبر شفاف و نظام مالی مقتدر 
و اصولی نتوانستند به هدف خود برسند. اکنون ما از سوی این شرکت ها 

درخواستی نداریم و خودشان پیگیر ورود به بازار سرمایه نیستند.
هامونی اظهار داش��ت: تاکنون ۲۹ ش��رکت دانش بنی��ان در بورس و 
فرابورس عرضه اولیه شده اند و ارزش آنها بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان 
اس��ت. باید توجه کرد که خط قرمز  بازار س��رمایه عدم شفافیت مالی و 
نبود حاکمیت شرکتی است و با رعایت این موارد در آینده می توان رشد 

استارت آپ ها در بازار سرمایه را بیش از همیشه شاهد بود.
مدیرعامل فرابورس در پاسخ به سوالی درخصوص تامین مالی جمعی 
)crowed funding( و اقدام��ات فراب��ورس در ای��ن بخ��ش به ۱۰ 
درخواس��ت دریافت شده برای راه اندازی سکوی عاملیت کراودفاندینگ 
اش��اره کرد و گفت: از میان این درخواس��ت ها، یک درخواست موفق به 

اخذ موافقت اصولی شده است.
هامون��ی همچنین به موضوع فراخوان بالک چین  اش��اره کرد و گفت: 
مهلت ما رو به پایان اس��ت و ان ش��اءاهلل بعد از پایان آن در ۱۵ مرداد، 
نتایج نهایی اعالم خواهد شد. از سوی دیگر در زمینه asset token ها 
و security token ه��ا برنامه های جدی داریم و توافقات و مذاکراتی 
با دانش��گاه های معتبر کشور انجام شده است و امیدواریم منجر به عقد 

قرارداد شود.
تغییر در سامانه معامالتی با حذف 4 صفر از پول ملی

او همچنی��ن درخصوص سیاس��ت ح��ذف چهار صفر از پ��ول ملی و 
تاثی��ر آن بر اقتص��اد گفت:  طبعا حذف چهار صف��ر  باید در کنار بقیه 
سیاس��ت  های پولی دیده ش��ود و تمام کش��ورهای موفق در اجرای این 

برنامه، پیش از هر چیز به ثبات بازارهای مالی فکر کرده اند.
مدیرعام��ل فرابورس ای��ران در پایان گفت: در ب��ورس هم طبیعتا با 
اجرای سیاس��ت حذف چهار صفر در سامانه معامالتی تغییراتی باید رخ 
دهد. همچنین برای حق تقدم های کمتر از ۱۰ تومان نیاز به اصالحاتی 
وج��ود دارد. ب��ه گفته هامونی با توجه به جلس��اتی که در این خصوص 
برگزار می ش��ود به نظر می رس��د بانک مرکزی سیاس��ت های تکمیلی 
نیز تعریف کرده اس��ت. در ادامه این مراس��م، رض��ا غالمعلی پور معاون 
پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران نیز با اش��اره به اینکه از ابتدای س��ال 
تاکنون تعداد هفت ش��رکت در فرابورس درج شده، گفت: درصورتی که 
شرکت ها بعد از پذیرش الزامات الزم را رعایت کنند، پیش بینی می شود 

حدود ۲۰ شرکت تا پایان سال عرضه اولیه شود.

رئیس سازمان بورس از اصالح قوانین بازار پایه فرابورس خبر داد

دستورالعمل بازار پایه در ۸ بند اجرا می شود
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جذب سرمایه از ایران برای استفاده در پروژه 
بازسازی این کشور

معاون وزیر اقتصاد تجارت خارجی س��وریه گف��ت اولویت ما برای جذب 
س��رمایه از ایران است تا در مرحله بازس��ازی از آن استفاده کنیم در زمینه 

تجاری نیز اولویت با کسانی است که کاال هایی از ایران به سوریه بیاورند.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، رانیا احمد در همایش آش��نایی با 
فرصت های س��رمایه  گذاری در سوریه گفت: ما ش��رایطی ایجاد می کنیم تا 
تاثیرات منفی اش��کاالت سازمانی که به دلیل جنگ در سوریه به وجود آمد 

و محاصره ای که علیه سوریه انجام شد، خنثی شود.
وی با اش��اره به برنامه  دولت س��وریه برای بعد از جن��گ، ادامه داد: همه 
نهادها در این برنامه نقش مهمی دارند و برهه زمانی مش��خصی برای انجام 
پروژه ها مش��خص شده اس��ت. یک بخش از این برنامه در زمینه حاکمیت 
قانون و ایجاد نهادها و س��ازمان  هایی است که به بازسازی و خدمات مربوط 

هستند.
احمد تصریح کرد: در حوزه بازس��ازی س��ه مرحله امدادرس��انی، بهبود و 
توس��عه را مدنظر داریم که در مرحله اول باید چالش  ها را شناسایی و افقی 

برای آینده سوریه ترسیم کنیم.
مع��اون وزی��ر اقتص��اد تج��ارت خارجی س��وریه گف��ت: قان��ون جدید 
سرمایه  گذاری در سوریه را تدوین و در مراحل پایانی است تا به این ترتیب 

سرمایه الزم برای بازسازی را جذب کنیم.
احم��د اضافه ک��رد: در واق��ع می  خواهیم چت��ری ایجاد کنی��م که همه 
س��رمایه  ها را تحت پوش��ش گرفته و اجازه ندهی��م برخوردهای متفاوتی با 
س��رمایه ها ش��ود. یکی از برنامه های ما خودکفایی به جای واردات اس��ت و 
در این زمینه بخش خصوصی باید در ایجاد ش��هرک  ها و ش��هرهای صنعتی 

به ما کمک کند.
وی اف��زود: اولویت برای ما جذب س��رمایه از ایران اس��ت ت��ا در مرحله 
بازس��ازی از آن اس��تفاده کنیم، در زمینه تجاری نیز این اولویت با کسانی 

است که کاالهایی از ایران به سوریه بیاورند.
احمد س��رمایه  گذاری در سوریه را از بهترین س��رمایه گذاری  ها دانست و 
گفت: تمام مذاکرات میان ایران و س��وریه در سطح رسمی نشان  دهنده این 

است که هر دو کشور برای همکاری با یکدیگر تمایل زیادی دارند.

گواهی 650 هزار تن بذر محصوالت زراعی در 
کشور

مع��اون کنترل گواهی بذر موسس��ه تحقیقات ثب��ت و گواهی بذر و نهال 
گفت نزدیک به ۶۵۰هزار تن بذر محصوالت زراعی و سبزی و صیفی تولید 

داخل در سال ۹۷ گواهی شد که تاکنون در کشور بی سابقه بوده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، 
صمد مبّصر اظهار داش��ت: حجم زیادی از این بذر های گواهی ش��ده مربوط 
به محصول گندم بود به طوری که در س��ال گذشته از حدود ۵۳۰ هزار تن 
بذرخ��ام گندم، توانس��تیم ۴۶۰ هزار تن بذر گندم را اس��تحصال و گواهی 

کنیم.
وی افزود: امس��ال براساس س��طح مزارع احداث شده و تولید نسبتاً خوب 
مزارع آبی و دیم، خرید ۵۴۰ هزار تن بذر خام گندم از ارقام دیم و آبی بود، 
اما با توجه به ۱۰۰ هزار تن بذر مانده انباری سال گذشته، نشت قسمتی از 
محصول مزارع بذری به بیرون از ش��بکه و همچنین نامشخص بودن قیمت 
خرید تضمینی گندم برای س��ال زراعی آتی، تخمین زده می شود که تولید 

بذر گندم در سطح ۴۰۰ هزار تن باشد.
مع��اون کنترل گواهی بذر موسس��ه تحقیقات ثب��ت و گواهی بذر و نهال 
تصری��ح ک��رد: از آنجایی که هن��وز قس��متی از محصول م��زارع بذری در 
اقلیم های معتدل و س��رد نزد پیمانکاران موجود است، اعالم به موقع قیمت 
خرید تضمینی گندم برای س��ال زراعی آتی، می توان��د تاحدودی وضعیت 

تولید بذر گندم ارقام مختلف کشور را بهبود بخشد.

جنگ تجاری تعطیالت تابستانی ندارد
اقتصاددان ه��ا تخمی��ن می زنند وض��ع عوارض فعل��ی آمریکا بر 
کاالهای چینی باعث ۰.۲درصد کاهش رش��د ناخالص داخلی چین 

در سال جاری میالدی و ۰.۴درصد در ۲۰۲۱ شود.
به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، تصمیم دونالد ترامپ برای 
افزایش جنگ تجاری  آسمان تجارت جهانی را تیره و تار می کند.

 نزاع تجاری بین چی��ن و آمریکا طی این هفته هم ادامه خواهد 
داشت. اقتصاددان ها در تالشند بفهمند ۱۰درصد عوارض اضافی بر 
۳۰۰ میلیارد دالر واردات چینی چه تاثیری بر رش��د اقتصاد جهان 

می گذارد.
 اقتصاددان ه��ا تخمی��ن می زنند عوارض فعل��ی باعث ۰.۲درصد 
کاهش رش��د ناخالص داخلی چین در س��ال جاری و ۰.۴درصد در 
۲۰۲۱ می شود چون قیمت ها افزایش می یابند. به گفته تام اورلیک، 
اقتصاددان ارشد، عوارض اضافی آمریکا و پاسخ چین به آن این رقم 

را تا ۰.۶درصد باال خواهد برد.
 اورلیک گفت: »اگر جنگ تجاری تمام عیار همچنان به تجارت و 
اطمینان بازار ضربه بزند، تخمین می زنیم فدرال رزرو تا پایان سال 
ن��رخ بهره را ۷۵ واح��د دیگر پایین بیاورد و بان��ک پیپل چین هم 

مجبور شود همین کار را انجام دهد.«
 بازاره��ای جه��ان نه تنها تح��ت تاثیر جنگ تج��اری  قرار دارند 
بلکه گزارش دس��تمزدهای پرداختی هفته گذشته و تصمیم فدرال 
رزرو برای کاهش نرخ بهره هم بر آن تاثیر می گذارند. ش��اخص روز 
دوشنبه برای خدمات مشخص می کند که آیا این بخش تحت تاثیر 

کندی تولیدکارخانه ای قرار گرفته است یا نه.
 اطالعات اقتصادی منطقه یورو همچنان ناامیدکننده اس��ت و  و 
تاکی��د می  کند که سیاس��ت گذاران آن باید هرچه زودتر اقدامی در 
این ب��اره انجام دهند. در این هفته اطالع��ات تولید صنعتی آلمان 
به مشخص شدن ش��رایط اقتصاد در این منطقه در پایان سه ماهه 
دوم س��ال جاری کمک می کند. برخالف بیش��تر کشورهای منطقه 
ی��ورو، بزرگترین اقتصاد اروپا هنوز مش��خص نکرده طی س��ه ماهه 
دوم س��ال چه اتفاقی برای رش��د اقتصادی آن افت��اده ولی احتماال 

رکود داشته است.
در انگلس��تان، اقتصاددان ه��ا پیش بینی می کنند اقتصاد در س��ه 
ماهه دوم س��ال کوچک ش��ده ولی طی فصل آین��ده رونق خواهد 
یافت. رومانی و صربس��تان هم نرخ بهره ش��ان را اعالم کرده اند ولی 

انتظار نمی رود تغییری کرده باشند.

اخبـــار

نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران گفت بان��ک مرکزی باید تمهیدات 
ویژه برای صادرکنندگان زعفران در نظر گیرد تا مشکل بازگشت ارز به 

سامانه نیما منجر به قاچاق نشود.
غالمرضا میری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
تحوالت بازار زعفران اظهار داش��ت: با توجه ب��ه افزایش قیمت زعفران 
در ماه های اخیر و کاهش قدرت خرید خانوار و مش��کالت بازگشت ارز 

به سامانه نیما، بازار داخلی و خارجی زعفران در رکود به سر می برد.
وی، حداق��ل نرخ هر کیلو طالی س��رخ را ۷ میلی��ون و ۵۰۰ هزار و 

حداکثر ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعالم کرد.
میری ادامه داد: امسال سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان 
رضوی و جنوبی به س��بب شرایط مساعد اقلیمی از ۱۱۰ هزار هکتار به 

۱۲۴ هزار هکتار رسیده که این امر در کنار افزایش سطح زیرکشت در 
سایر استان ها بیانگر رشد چشمگیر محصول است.

نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران، اس��تاندارد پیاز زعفران را ۱۵ گرم 
اع��الم کرد و گف��ت: این در حالی اس��ت که متوس��ط پیاز های کنونی 
زعفران به سبب بارش های اخیر حدود ۳۵ تا ۴۰ گرم وزن دارد که این 

امر بیانگر گلدهی باالی محصول است.
به گفته وی، امسال تولید زعفران با رشد ۲۰ تا ۲۵درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال قبل به ۵۰۰ تن می رسد.
میری با تاکید بر ایجاد بازار های جدید و فرآوری زعفران بیان کرد: با 
توج��ه به افزایش تولید زعفران، ایجاد بازار های جدید، صنایع تبدیلی و 
فرآوری محصول و توسعه صادرات امری ضروری به منظور جلوگیری از 

زیان کشاورزان به شمار می رود.
این مقام مسئول آشتی کردن دولت و بانک مرکزی با صادرکنندگان 
را تنها ش��رط توسعه بازار های هدف دانست و گفت: صادرات زعفران با 
دیگر محصوالت کش��اورزی متفاوت است، به عنوان مثال اگرچه امکان 
قاچاق خش��کبار، خرم��ا و میوه وجود ندارد، ام��ا زعفران کاالیی خاص 
است که به سهولت می توان ۱۰ کیلو از این محصول را که حداقل ۱۰۰ 

میلیون تومان ارزش دارد، به بازار های هدف قاچاق کرد.
می��ری در پایان تصریح کرد: مس��ئوالن امر ب��رای جلوگیری از قاچاق 
زعف��ران باید تمهیداتی خاص در نظر بگیرند، به همین خاطر پیش��نهاد 
داده ایم اتاق پایاپایی تشکیل شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان تحت 

نظارت بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را مبادله کنند.

آشتی کردن بانک مرکزی با صادرکنندگان تنها راه توسعه صادرات زعفران

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از توزیع ۹۰درصد گوشی های وارداتی 
با ارز دولتی در بازار موبایل کشور خبر داد.

ابراهیم درس��تی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت بازار 
موبایل گفت:  ۹۰درصد گوش��ی های وارداتی با ارز دولتی، در بازار توزیع ش��ده 
اس��ت و قرار بر این ش��د که مابه التفاوت نرخ گوش��ی هایی که با  ارز دولتی وارد 

شده اند با  ارز نیمایی، محاسبه و توزیع شوند.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان تلف��ن همراه ادامه داد: هم اکنون ۱۰۰ ش��رکت 
واردکننده گوش��ی، نیاز ب��ازار را تامین می کنند و تمام تالش مان آن اس��ت که 

گوشی ارزان تر به دست مردم برسد. درستی با اشاره به اینکه شرکت های دارای 
پروانه کس��ب تنها  می توانند اقدام به واردات کنند، گفت: واردات این شرکت ها 
نه تنها باعث می ش��ود بازار با کمبود گوش��ی مواجه نش��ود؛ بلکه قیمت ها روند 

کاهشی خواهد گرفت.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان تلفن همراه با با بیان اینکه بسیاری از شرکت ها و 
یا واردکنندگان، گوشی ها را برمبنای نرخ ارز آزاد وارد کرده بودند، اظهار داشت: 
با افزایش نرخ ارز، قیمت گوش��ی ها نیز افزایش می  یابد، همچنین باید با کاهش 
ن��رخ ارز هم قیمت ها کاهش یابد اما برخی از ش��رکت ها به بهانه  های واهی این 

موضوع را رعایت نمی کنند. به گفته درستی، امیدواریم طی این هفته وضعیت و 
قیمت بازار موبایل روند بهتری به خود بگیرد.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان تلفن همراه درباره تکلیف ۶۰۰ هزار گوشی به جا 
مانده در گمرک، افزود: بس��یاری از این گوش��ی ها روانه بازار شدند و تنها تعداد 

معدودی از آنها در گمرک به جا مانده است.
درس��تی گفت: زمانی وضع بازار موبایل مش��خص می شود که دست دالالن و 
س��ودجویان در بازار کوتاه ش��ود و امیدواریم همکاری دولت و اصناف بازار روند 

بهتری به خود بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با وزیر اقتصاد کش��ور آذربایجان، 
بر ضرورت فعال سازی ظرفیت ها و افزایش همکاری های اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از ش��اتا، رض��ا رحمانی در دیدار 
با ش��اهین مصطفی یف اظهار داش��ت: مبادالت تجاری دو طرف، طی یک سال 
گذش��ته از رشد خوبی برخوردار بوده و با توجه به اراده مقامات ارشد دو کشور، 

هیچ مانع و محدودیتی برای گسترش همکاری ها وجود ندارد.
وی با اش��اره به برنامه های مش��ترک همکاری در بخش های مختلف صنعتی 
میان ایران آذربایجان، خاطرنشان کرد: توافقات انجام شده در صنایع خودروسازی 
و تولی��دات قطعات خودرو، تولید دارو، ایجاد منطقه مش��ترک صنعتی و. . . ، با 

اهتمام جدی طرفین می توانند هرچه سریع تر عملیاتی شوند.
رحمانی تصریح کرد: با شناس��ایی و تامین گروه ه��ای کاالیی هدف صادراتی 
طرفی��ن و ورود بخش خصوصی، به افزایش بیش از پیش حجم مبادالت تجاری 

ایران و آذربایجان کمک کند.
وی گف��ت: ای��ران از موقعی��ت جغرافیایی و تجاری مناس��بی ب��رای برقراری 
مبادالت تجاری کریدور ش��مال_جنوب و اتصال کش��ور های حاشیه دریای خزر 

به کش��ور های حاشیه خلیج فارس و ش��مال آفریقا برخوردار است که می توانیم 
در سایه همکاری های چندجانبه، ظرفیت های موجود را برای بهره مندی تجاری 
و صنعت��ی طرفین فعال کنیم. وی افزود: ایران آمادگ��ی الزم را دارد تا با ایجاد 
طرح های مشترک صنعتی سطح همکاری های خود را با کشور آذربایجان توسعه 
دهد و در همین راس��تا از طرح خودروس��ازی مشترک میان دو کشور به عنوان 

نماد همکاری های اقتصادی طرفین یاد کرد.
رحمانی با اشاره به اقدامات طرف ایرانی در تسریع طرح ساخت مشترک انواع 
اتوبوس و کامیون میان دو کشور، گفت: در حوزه داروسازی و صادرات دارو های 
تولیدی ایران، کش��ورمان دارای ظرفیت های بس��یار خوبی اس��ت که می توانیم 
روی توسعه همکاری های دو طرف در این زمینه اقدامات موثرتری انجام دهیم.

وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت ایران ب��ا ی��ادآوری توانمندی ه��ای نیروی 
انس��انی متخصص کش��ورمان برای برقراری همکاری های الزم با تولیدکنندگان 
آذربایجانی، گفت: برای پیش��برد اهداف توس��عه ای کش��ور آذربایجان در حوزه 
صنایع می توانیم تجربیات و توانمندی نیروی انسانی متخصص ایرانی را با کشور 

آذربایجان و بخش صنعتی آن به اشتراک بگذاریم.

رحمانی همچنین به مصوبه الحاق ایران به اتحادیه کش��ور های اورآسیا اشاره 
ک��رد و تصریح کرد: با توجه به عدم حضور کش��ور آذربایج��ان در این اتحادیه، 
می توانی��م در نقش ش��ریک اقتص��ادی مطمئن به افزایش حج��م همکاری های 

اقتصادی چندجانبه طرفین کمک کنیم.
افزایش 2 برابری مبادالت تجاری ایران و آذربایجان

وزیر اقتصاد کش��ور آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به افزایش ۲.۲ برابری 
حجم مب��ادالت تجاری ای��ران و آذربایجان، گفت: ارتقای س��طح همکاری های 
اقتص��ادی، تج��اری و صنعتی دو طرف مورد اس��تقبال ما نیز هس��ت و در این 

خصوص تمام تالش خود را به کار می بندیم.
ش��اهین مصطفی یف اظهار داش��ت: حجم همکاری صنعت��ی دو طرف بیش 
از ۳۴درصد افزایش داش��ته و در همین راس��تا س��رمایه گذاران دو طرف را برای 

مشارکت در توسعه صنعتی دو کشور تشویق می کنیم.
وی افزود: سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به کشور آذربایجان، مبنای 
توس��عه همکاری های تجاری و اقتصادی دو کش��ور ش��ده اس��ت و خوشبختانه 

گام های خوبی هم برای توسعه همکاری ها طی این مدت برداشته شده است.

تکلیف گوشی های وارداتی با ارز دولتی چه شد؟

افزایش 2 برابری مبادالت تجاری ایران و آذربایجان

 فعال سازی طرح های مشترک صنعتی

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

خبر جدید درباره کارت سوخت
رئیس پلیس فتا اس��تان البرز به متقاضیان کارت سوخت توصیه کرد که 

برای درخواست این کارت از طریق مجاری رسمی اقدام کنند.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، »طبق اعالم قبلی ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران عرضه بنزین در جایگاه های برخی اس��تان ها 
مانند البرز از تاریخ بیس��تم مردادماه امس��ال فقط با ارائه کارت هوش��مند 

سوخت خودرو، امکان پذیر خواهد بود.«
لزوم اس��تفاده از کارت سوخت شخصی با اولویت در کالنشهرهای تهران، 

کرج، تبریز و اصفهان اجرا می شود.
س��رهنگ محمد اقبالی افزود: برخی برای کالهبرداری اینترنتی به ارسال 
پنل های پیامکی با موضوع نام نویس��ی برای کارت سوخت روی آورده اند که 

مردم فریب این افراد را نخورند.
کالهبرداران با ارس��ال پیامکی با عنوان های مختل��ف و ارائه آدرس های 
کاذب ب��رای ثبت ن��ام کارت س��وخت در فرصت باقیمانده، مس��یری برای 
کالهبرداری گش��وده اند که پس از ورود کاربران به آدرس و درگاه فیشینگ 

اقدام به برداشت از حساب آنها می کنند.
هموطنان در صورت مشاهده چنین پیامک هایی، برای اطمینان از صحت 
و س��قم محتوای پیامک های ارس��الی موضوع را از طریق منابع و رسانه های 

معتبر پیگیری کنند.
اقبالی خاطرنش��ان ک��رد: با توجه ب��ه افزایش ش��گرد کالهبرداری های 

اینترنتی، آموزش خانواده ها در موضوعات جرایم سایبری ضرورت دارد.
هموطن��ان می توانند از طریق راه ارتباطی س��ایت پلی��س فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir از آخری��ن هش��دارهای س��ایبری و روش ه��ای 

پیشگیری از سایر جرائم مطلع شوند.

نماینده مجلس: دولت دست دالالن را از بازار 
خودرو کوتاه کند

عض��و کمیس��یون صنایع با بی��ان اینکه دالالن بازار خودرو را در دس��ت 
گرفته ان��د، گفت متأس��فانه دالالن به این ح��وزه ورود کرده اند و به صورت 

لحظه ای قیمت خودرو را تغییر می دهند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، محمدرضا منصوری 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی، ضمن 
انتقاد از وضعیت بازار خودرو، گفت: در ماه های اخیر شاهد وضعیت 
نگران کننده  و نابس��امانی و در بازار خودرو هس��تیم که این شرایط 

باید اصالح شود.
وی یک��ی از دالیل افزایش قیمت خودرو را واس��طه گری و داللی در این 
بازار دانس��ت و اظهار داشت: نظارت دولت بر بازار خودرو ضعیف است و به 
همی��ن دلیل دالالن به راحتی در این حوزه ج��والن می دهند و با اقدامات 

خود بازار خودرو را ملتهب و موجب نارضایتی مردم می شوند.
عضو کمیس��یون صنای��ع مجلس با بی��ان اینکه، حض��ور دالالن یکی از 
مهم تری��ن دالیل افزایش قیمت خودرو اس��ت، ادام��ه داد: دولت باید بحث 
نظارت بر بازار خودرو را افزایش دهد تا دست دالالن از این بازار کوتاه شده 

و بازار به ثبات برسد.
منصوری با تاکید بر اینکه دالالن بازار خودرو را در دست گرفته اند، اظهار 
داش��ت: متأس��فانه دالالن به این حوزه ورود کرده اند و به صورت لحظه ای 

قیمت خودرو را تغییر می دهند.
نماین��ده مردم س��اوه در مجلس تصریح کرد: این دالالن در س��ایت ها و 
فضای  مجازی نیز فعالیت دارند و قیمت ها را جا به جا می کنند که باعث برهم 
زدن ثبات اقتصادی می ش��ود بنابراین ضروری است تا دولت بر بازار نظارت 

و جلوی سوء استفاده دالالن را بگیرد.

گذرموقت خودروها از کیش به داخل کشور 
بالمانع است

رئی��س پلیس راهور کیش اعالم کرد گذرموق��ت تمامی خودروها به جز 
برندهای آمریکایی از کیش به داخل کشور بالمانع است.

 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، سرگرد ایمانی نسب تصریح کرد: 
همانگونه که قبال اعالم شده براساس اخذ مجوزهای الزم، خروج موقت انواع 
خودرو و خودروهای  باالی ۲۵۰۰ س��ی سی معمولی از جزیره کیش به جز 
خودروه��ای برند آمریکا و خودروهای خاص از جمله المبورگینی و بوگاتی، 
مازراتی... و یا خودروهای با رنگ طالیی که خروج آنها به داخل کشور فعال 
ممنوع است سایر خودروها بالمانع اعالم شده و ممانعتی از نظر پلیس کیش 

در این خصوص وجود ندارد.
وی افزود: مال��کان این خودروها می توانند پس از اخذ مجوزهای 
الزم از گم��رک ب��ه پلیس راه��ور جهت دریافت پ��الک گذرموقت 

مراجعه کنند..
رئیس پلی��س راهور کیش در ادامه همچنین افزود: امتیاز خروج 
موق��ت خودرو  برای فعاالن اقتصادی و خانواده های س��اکن جزیره 
کیش که با توجه به موقعیت مکانی تنها مس��یر هوایی را می توانند 
به عنوان گزینه اصلی برای س��فر در تعطیالت تابس��تانی و نوروزی 
به س��رزمین اصلی انتخاب کنند بس��یار حائز اهمیت است و پلیس 
جزی��ره کیش نی��ز همواره در جهت تس��هیل و خدمات رس��انی به 

ساکنین جزیره پیشقدم بوده و در این راستا گام برمی دارد.

ارزآوری با صادرات دیاگ خودرو
ب��ا صادرات دیاگ خ��ودرو در منطقه آزاد انزلی ۲۵۰ ه��زار دالر ارز وارد 

کشور شد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر، معاون اقتصادی سازمان 
منطق��ه آزاد انزلی گفت: در ۱۸ماه گذش��ته ۵۰۰دس��تگاه دیاگ خودرو به 
ارزش ۲۵۰هزار دالر، تولیدی یک شرکت خصوصی در منطقه آزاد انزلی به 

خارج از کشور صادر شد. 
وحید طالب پور افزود: این دیاگ ها به سفارش کشور های دیگر در منطقه 

آزاد انزلی تولید می شود. 
وی گفت: ۵۰۰دس��تگاه دیاگ به کشور های اروپایی، چین، کره جنوبی و 

هندوستان صادر شد. 
این ش��رکت تولید دیاگ یک شرکت ایرانی – کره ای است که از سال۹۶ 

فعالیت خود را در سازمان منطقه آزاد انزلی آغاز کرد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران اعالم می کند که با توجه به تجربه 
داخل کش��ور نمی توان گفت که خصوصی سازی خودروسازی کشور فی نفسه کار 
درست یا نادرستی است؛ به عبارتی، همه چیز به نحوه واگذاری و خریداران بستگی 
دارد و اگر واگذاری سهام دولت به شکل درست انجام شود قطعا شاهد بهبود کیفیت 

خودرو و بهبود عملکرد و توسعه خودروسازی کشور خواهیم بود.
آرمان خالقی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص چالش های احتمالی 
خودروس��ازی کشور پس از واگذاری س��هام دولت اظهار داشت: همه چیز به طور 
مس��تقیم به نحوه واگذاری بس��تگی دارد؛ اینکه واگذاری به چه شکل انجام شود، 

خریداران چه کسانی باشند و چه اندازه صالحیت داشته باشند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران تصریح کرد: نحوه واگذاری س��هام 
دولت بسیار مهم است؛ اینکه سهام در بورس واگذار می شود یا خیر و آیا به صورت 
بلوکی واگذار می ش��ود یا خیر. خریداران از کدام بخش هس��تند، آیا قطعه س��ازان 
خریدار سهام دولت خواهند بود یا دیگر فعاالن اقتصادی خریدار خواهند بود؛ همه 
چیز بستگی به نوع ورود این افراد دارد و اینکه قرار است چه کسانی سکان مدیریت 

خودروسازی کشور را پس از واگذاری به عهده گیرند.
خالقی گفت: تجربه خصوصی س��ازی در کش��ور ما در مواردی موفق 
نب��وده و در برخی م��وارد، تجربیات موفق داش��ته ایم، بنابراین با توجه 
به تجربه داخل کش��ور نمی توان گفت که خصوصی سازی فی نفسه کار 
درس��ت یا نادرستی است؛ به عبارتی، اگر واگذاری سهام دولت به شکل 
درس��ت انجام شود قطعا شاهد بهبود کیفیت خودرو و بهبود عملکرد و 

توسعه خودروسازی کشور خواهیم بود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران گفت: در ش��رایط عادی 
الزم است سایه تعرفه های حمایتی از خودروسازی کشور برداشته شود 
که البته ما ۴۰ س��ال اس��ت ش��رایط عادی را تجربه نکرده ایم و همواره 
با تحریم، جنگ یا دامپینگ مواجه بوده ایم، اما اگر قرار باش��د ش��رایط 
عادی در کش��ور برقرار باشد باید در طول یک دوره و یک بازه زمانی به 
تدریج حمایت ها را از خودروس��ازی کش��ور کاهش دهیم تا به شرایطی 
برسیم که گویی در حال کار در بازار جهانی هستیم. در چنین شرایطی 

خودروسازی کشور به تدریج خود را با شرایط بین المللی تطبیق داده و 
شروع به رقابت می کند.

خالق��ی افزود: در حال حاضر خودروس��ازی کش��ور در وضعیتی اس��ت که اگر 
تعرفه های حمایتی و دیگر پشتیبانی ها را از آن برداریم تعطیل می شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران گفت: ش��رایط اقتصادی کش��ور به 
نحوی اس��ت که بخش خصوصی نیز بدون وجود اینگون��ه حمایت ها نمی تواند به 

سرعت بر مسائل غلبه کند و این موضوع، زمان بر خواهد بود.
خالقی درخصوص مقدمات واگذاری س��هام دولت گفت: اوال س��هام باید به طور 
ش��فاف و آزاد عرضه شود تا هر کسی که توان خرید این سهام را دارد بتواند بدون 
تبعیض، وارد معامالت خرید سهام شود. اگر قرار باشد بخش اعظمی از سهام را به 
ص��ورت بلوکی واگذار کنیم افرادی که به این موضوع ورود می کنند قطعا کس��انی 
خواهند بود که در زمینه صنعت و خودرو فعالیت کرده اند و توانایی این سرمایه گذاری 
و اداره خودروس��ازی ها را دارند. در واگذاری به صورت بلوکی، تشخیص صالحیت 

خریدار جزو موضوعات مهمی است که باید حتما در نظر گرفته شود.

بهبود و توسعه خودروسازی کشور در گرو واگذاری صحیح سهام دولت

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ۳۰۰ میلیون دالر برای 
واردات م��واد اولیه موردنیاز تولید تایر در نظر گرفته ش��د، گفت به ازای واردات 

یک کیلو مواد اولیه موردنیاز تولید الستیک تنها یک دالر پرداخت می شود.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، ولی ملکی عضو کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اسالمی درباره وضعیت تولید الستیک، گفت: در صورتی 
که ارز موردنیاز تولید الس��تیک تامین ش��ود تولیدکنندگان می توانند ۸۵درصد 
تایر موردنیاز خودروهای س��واری و ۷۵درصد خودروهای سنگین را تولید کنند، 
البته با راه اندازی خط تولید الس��تیک سنگین در کارخانه آرتاویل تایر نیاز تایر 

خودروهای سنگین به صورت ۱۰۰درصدی در داخل تامین می شود.
ولی ملکی در مناظره خانه ملت با موضوع افزایش تعرفه واردات 

خودروهای هیبریدی
نماینده مردم مش��کین شهر در مجلس شورای اسالمی افزود: کارگروه صنعت 

کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در س��ه جلس��ه با حض��ور تولیدکنندگان، 
واردکنندگان و بانک مرکزی مش��کل تامی��ن ارز موردنیاز تولیدکنندگان تایر را 
مورد بررس��ی قرار داد در نهایت مقرر ش��د؛ ۳۰۰ میلیون دالر برای تامین مواد 
اولی��ه وارداتی در نظر گرفته ش��د و مس��ئول اعتبارات ارزی بان��ک مرکزی نیز 

پرداخت و تخصیص این اعتبار را تضمین کرد.
ب��رای واردات ه��ر کیلو تای��ر ۴ دالر ارز دولتی پرداخت می ش��ود، اما به ازای 

واردات مواد اولیه موردنیاز تولید تایر تنها یک دالر پرداخت می شود.
واردات کائوچو نیاز اصلی تولید تایر

عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ب��ا بیان اینکه ب��رای پیگیری امور 
مربوط به تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید الستیک نمایندگان انجمن 
تولیدکنندگان تایر و وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شدند، اظهار داشت: 
تولید تایر به کائوچو نیاز دارد که این ماده در داخل تولید نمی شود و باید زمینه 

واردات آن فراهم شود.
تخصیص 4 دالر ارز دولتی برای واردات هر کیلو تایر

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه با تخصیص ارز مناس��ب برای 
واردات م��واد اولیه، تولیدکنندگان داخل��ی از تمام ظرفیت خود برای تولید تایر 
اس��تفاده ک��رده در نتیجه عرضه به بازار افزایش پی��دا می کند، اضافه کرد: برای 
واردات هر کیلو تایر ۴ دالر ارز دولتی پرداخت می شود، اما به ازای واردات مواد 
اولیه موردنیاز تولید تایر تنها یک دالر پرداخت می ش��ود در واقع با واردات مواد 
اولیه در هر کیلو س��ه دالر صرفه جویی ش��ده، اشتغال افزایش پیدا کرده و رونق 

تولید پیدا می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره گرانی تایر در بازار، تصریح کرد: 
موضوع قیمت الس��تیک در بازار باید توسط س��ازمان حمایت از مصرف کننده و 

تولیدکننده ساماندهی شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان لنت ترمز و کالچ اعالم می کند که ش��روع مجدد 
واردات لنت ترمز در حالی که نیازی به واردات نبوده و تولید داخل این محصول 
بی��ش از مصرف داخل اس��ت، ضربه ای جدی به تولیدکنن��دگان لنت ترمز وارد 

خواهد کرد.
حس��ین الجوردی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: وضعیت 
تولید لنت تزمز توس��ط تولیدکنندگان لنت ترمز و کالچ کش��ور مس��اعد بوده و 

کمبودی در بازار وجود ندارد.
وی تصری��ح کرد: کارخانجات تولیدی لن��ت ترمز و کالچ در زمان کمبود این 
محصول با ش��رایط س��خت در حال فعالیت بودند و کار خود را توس��عه داده و 
ظرفیت ها و شیفت های کاری را افزایش دادند و حتی واحدهای تعطیل شده به 
تولید بازگش��تند تا نیاز کشور در زمینه لنت ترمز رفع شود، اما متاسفانه مجددا 
بر س��ر جای اول خود بازگش��ته ایم و در حالی که تولید داخل، کل نیاز کشور را 

تأمین می نماید متأسفانه واردات این محصول، آزاد و آغاز شده است.
رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان لنت ترم��ز و کالچ اف��زود: هیچ گونه نیازی به 
واردات لنت ترمز وجود ندارد و تولید داخل این محصول، بیش از مصرف داخل 
است. ضمن آنکه در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی عالوه بر تأمین نیاز داخل، 

صادرات قابل توجهی را به سایر کشورها انجام می دهند.
الجوردی گفت: مس��ئولین بارها اع��الم کرده ان��د واردات کاالهایی که تولید 
داخلی دارند و ظرفیت تولید آنها پاس��خگوی نیاز کشور است ممنوع است اما با 
کمال تعجب در س��ال رونق تولید، ش��اهد از سرگیری واردات لنت ترمز و کالچ 

هستیم.
رئی��س انجمن تولیدکنندگان لنت ترمز و کالچ افزود: آغاز واردات محصوالت 
لن��ت ترمز، ضربه ای جدی به تولید داخل وارد می کند و این احتمال وجود دارد 
ک��ه برخی از تولیدکنندگان که در این حوزه احس��اس اطمینان نمی کنند دیگر 

به تولید بازنگردند.
الجوردی درخصوص طرح مطالبی درخصوص احتمال ورود لنت های آزبستی 
به کش��ور گفت: در صورتی که لنت ترمز از مبادی رس��می و با انجام تش��ریفات 
قانونی وارد کش��ور شود امکان ورود لنت آزبس��تی وجود ندارد، اما ممکن است 
برخی تجار س��ودجو جهت افزایش حاشیه س��ود )به علت ارزان بودن لنت های 
آزبستی( مبادرت به واردات لنت ترمز از طرق غیررسمی و غیرقانونی نمایند، لذا 
توجه مصرف کنندگان را به این نکته جلب می کنیم که جهت خرید لنت ترمز و 

کالچ از طریق نمایندگان و فروشندگان معتبر اقدام نمایند.
رئی��س انجمن تولیدکنندگان لنت ترمز و کالچ در پایان گفت: از مس��ئولین 
کش��ور، حمای��ت از تولید داخ��ل را -در تمام زمینه ها اعم از لنت ترمز و س��ایر 
تولی��دات داخلی- خواس��تاریم. مس��ئولین اگر قصد اش��تغال زایی و رفع معضل 
بیکاری را دارند باید در عمل، حمایت واقعی خود را از تولید داخلی نشان دهند.

تخصیص 300 میلیون دالر برای واردات مواد اولیه تولید الستیک

از سرگیری واردات لنت ترمز و کالچ در سال رونق تولید
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کسب و کارامـروز۸

رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی، بخشنامه دستورالعمل راه اندازی و اداره مراکز 
رشد واحدهای فناور و کارآفرین )دانش محور( دانشگاه را ابالغ کرد.

ب��ه گ��زارش دانش��گاه آزاد اس��المی، محمدمه��دی طهرانچی، بخش��نامه 
دس��تورالعمل راه ان��دازی و اداره مراک��ز رش��د 
واحدهای فناور و کارآفرین )دانش محور( دانشگاه 
آزاد اسالمی را به معاونان، رؤسای مراکز، مدیران 
کل س��ازمان مرکزی، رؤسای استان ها، واحدها و 

مراکز آموزشی این دانشگاه ابالغ کرد.
در این بخش��نامه تاکید ش��ده است که مراکز 
رش��د واحدهای فناور و کارآفرین بس��تری برای 
توس��عه فضای کس��ب و کار در س��طح دانشگاه 
اس��ت و زیرس��اخت های فیزیکی و نرم افزاری را 
برای توانمندس��ازی واحدهای فناور و کارآفرین 
مهی��ا می کند. ب��ه منظ��ور حمای��ت از ایجاد و 
توسعه کسب و کارهای نوین و فناور و همچنین 
شرکت های دانش بنیان و با توجه به اسناد حوزه 

فناوری و نوآوری جمهوری اسالمی ایران، دستورالعمل راه اندازی و اداره مراکز 
رش��د واحدهای فناور و کارآفرین )دانش محور( دانشگاه آزاد اسالمی به منظور 
یکسان سازی فعالیت ها تدوین و ابالغ می شود. در این دستورالعمل به مواردی 

از جمله اهداف مراکز رش��د، ترکیب ش��ورای سیاست گذاری و راهبری، ارکان 
مرکز رشد، وظایف و اختیارات واحد مؤسس، شورای مرکز رشد واحد مؤسس، 
کمیت��ه جذب و پذیرش مرکز رش��د، وظای��ف و اختیارات مدیر مرکز رش��د، 
خدمات مرکز رش��د، مق��ررات مالی و نظارت و 
ارزیابی اش��اره ش��ده که جزییات کامل آن در 
اختی��ار معاونان، رؤس��ای مراک��ز، مدیران کل 
س��ازمان مرکزی، رؤسای اس��تان ها، واحدها و 

مراکز آموزشی دانشگاه قرار گرفته است.
براساس این دستورالعمل، اهداف مرکز شامل 
مواردی از جمله ایجاد فضای الزم برای رشد و 
گسترش واحدهای فناور و کارآفرین، کمک به 
این واحدها به منظور تولید و توسعه محصوالت 
و خدمات، ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از 
نوآوری و خالقیت کارآفرینان، دانش آموختگان 
دانش��گاهی و فناوران، ایج��اد زمینه های الزم 
برای تجاری س��ازی دس��تاوردهای تحقیقاتی و 
سرمایه گذاری در اقتصاد خالق، کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری 
و کارآفرینی، توس��عه شبکه همکاری بین بخش های تحقیقاتی و محیط کسب 

و کار و توسعه فضای صادرات و همکاری های بین المللی است.

ش��هرام کوس��ه غراوی، نماینده مینودش��ت، کالله، مراوه تپه و گالیکش در 
مجلس، درباره نقش ش��رکت های دانش بنیان در عبور از تحریم ها اظهار داشت 
ش��رکت های دانش بنی��ان توانایی تولی��د علم و تبدیل آن به فن��اوری را دارند 

و اگ��ر این کار در زمان خود مدیریت ش��ود به 
طور قطع خواهیم توانست از سد تحریم ها عبور 

کنیم.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، این 
نماین��ده اس��تان گلس��تان در مجل��س میزان 
پیشرفت ش��رکت های دانش بنیان را در کشور 
قاب��ل قبول ارزیابی کرد و  گفت: متاس��فانه در 
اس��تان ما بنا به دالیل مختلفی این شرکت ها 
نه معرفی و نه حتی تشکیل شده اند؛ متاسفانه 
افرادی که اقدام به تاسیس چنین شرکت هایی 

کردند تعدادشان بسیار محدود است.
کوسه غراوی افزود: شرکت های دانش بنیان 
بای��د م��ورد حمای��ت بانک ه��ا و صندوق های 

تخصصی قرار بگیرند ت��ا بتوانند با تامین بودجه کافی، طرح های خود را پیش 
ببرند.

وی ب��ا بی��ان اینکه صندوق نوآوری و ش��کوفایی وظیفه ارائه تس��هیالت به 

ش��رکت های دانش بنی��ان را برعهده دارد، گفت: مدیران صن��دوق با دادن وام 
به موقع و کم بهره می توانند این ش��رکت ها را در پیش��برد اهداف اقتصادی شان 

که در نهایت کمک به اقتصاد کشور است، حمایت کنند.
حمایت از شرکت های دانش بنیان را جدی 

بگیریم
عضو کمیس��یون عم��ران مجل��س عنوان 
کرد: ب��ا توجه به ظرفیت ه��ای خوبی که در 
کش��ور وجود دارد باید حمایت از شرکت های 
دانش بنی��ان را ج��دی بگیری��م، زی��را ای��ن 
شرکت ها خالقیت و تفکر علمی الزم را برای 
رش��د و پویایی اقتصاد کشور دارند و با توجه 
به این ویژگی ها می توانند درآمدزایی بیشتر و 

ثروت آفرینی کنند.
کوس��ه غراوی گف��ت: یک��ی از حوزه های 
مورد تحریم کش��ور بحث فناوری است، اما با 
توجه به اینکه شرکت های دانش بنیان بر پایه 
فناوری و نوآوری ش��کل گرفته اند تقویت آنها تا حد زیادی می تواند نگرانی ما 
را از اثرگ��ذاری تحریم ه��ا در حوزه های مختلف اقتصادی به ویژه حوزه صنعت 

مرتفع کند.

حمایت از شرکت های دانش بنیان را جدی بگیریمدستورالعمل راه اندازی مراکز رشد واحدهای فناور و کارآفرین ابالغ شد

براساس گزارش های موجود، ش��رکت تایوانی فاکسکان قصد 
دارد کارخان��ه  تولی��د نمایش��گرهای LCD خ��ود را در چین 

به فروش برساند.
 )Foxconn( به گزارش رویترز، ش��رکت تایوانی فاکس��کان
به دنبال فروش کارخانه جدید تولید پنل نمایشگر خود در چین 
است؛ کارخانه  ای به ارزش ۸.۸ میلیارد دالر. گفته می شود دلیل 
ای��ن حرکت، کاهش تقاضا برای این نوع محصوالت در بحبوحه  

جنگ تجاری میان چین و آمریکا است.
طبق گزارش دو فرد مطلع از این موضوع، فاکس��کان که با نام 
هون های پریس��یژن اینداستری نیز ش��ناخته می شود، در حال 
مذاکره با چندین بانک است تا برای کارخانه  تولید نمایشگرهای 
LCD خود که در ش��هر گوانگ ژو چین در حال س��اخت است، 

خریدار پیدا کنند.
فاکسکان در زمان حساسی به  فکر فروش کارخانه خود افتاده 
که س��رمایه گذاری های کالنی در کشور چین و همچنین تعداد 
زیادی از ش��رکت های آمریکایی از جمله اپل انجام داده است  و 
در می��ان جنگ تجاری دنباله دار مابین واش��نگتن و پکن، باید 
مس��یری دش��وار را طی کند. تایوانی ها با فروش کارخانه ش��ان 
در چین، بزرگ ترین خروج س��رمایه  خود از این کش��ور را رقم 

خواهند زد.
براس��اس گزارش منابع مطلع، مذاکرات فاکسکان در مراحل 
اولی��ه ق��رار دارد و آنها هنوز قیمتی ب��رای کارخانه خود تعیین 
نکرده اند؛ کارخانه ای که تأسیسات Gen-۱۰.۵ نامیده می شود 
و در زمینه تولید نمایش��گرهای LCD بزرگ تخصص دارد. این 
منابع اضافه کردند که هیچ تضمینی برای فروش این تأسیسات 

وجود ندارد.
یک��ی از مناب��ع با اش��اره ب��ه کاه��ش تقاضای جهان��ی برای 

نمایشگرهای بزرگ LCD بیان کرد:
این معامله فروش آسانی نخواهد بود و مقداری طول می کشد.
فاکس��کان طی بیانیه ای به رویترز نوشت: »فاکسکان به دلیل 
سیاست هایش، به شایعات و گمانه زنی های بازار پاسخ نمی دهد.« 
منابع مذکور به دلیل محرمانه بودن این گفت وگوها، تقاضا دارند 

که ناشناس بمانند.
دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ب��ا اقدامات خود جنگ 
تج��اری با چین را تش��دید کرده و اخیرا با اع��الم اعمال تعرفه 
۱۰درص��دی روی ۳۰۰ میلی��ارد دالر از واردات کاالهای چینی 

از اول سپتامبر، در بازار مالی جهان تشنج ایجاد کرده است.
جنگ تج��اری میان چین و ایاالت متحده، به طور گس��ترده، 
زنجی��ره  تأمی��ن جهان��ی فناوری را ب��ا اختالل مواج��ه کرده و 
ش��رکت هایی همچون فاکسکان را به تجدیدنظر در فعالیت های 

خود واداشته است.
به گفته  یکی از منابع آشنا با تفکرات مدیران فاکسکان، عوامل 
یادش��ده به همراه کاهش تقاضا ب��رای تلویزیون ها و مانیتورهای 
دارای صفحه نمای��ش ب��زرگ، دست به دس��ت ه��م داده ان��د تا 
مدیران فاکسکان را به جس��ت وجو برای خریدار کارخانه تولید 
نمایش��گرهای LCD ش��رکت تایوانی وادار کنند. سواالتی نیز 
راج��ع  به لزوم اجرای پروژه گوانگ ژو توس��ط فاکس��کان مطرح 

ش��ده اس��ت. باوجود اینک��ه کارخانه های موجود هن��وز با تمام 
ظرفیت خود کار نمی کنند، چرا فاکس��کان باید کارخانه  دیگری 

را نیز تأسیس کند؟
منبع دوم اظهار داش��ت که کارخانه  جدید ت��ا اوایل اکتبر به 
مرحله  تولید وارد نخواهد ش��د که همی��ن عامل، به دلیل ایجاد 
ریس��ک های اضاف��ی نس��بت  به ی��ک کارخانه  در ح��ال تولید، 

جذابیت آن را برای خریداران کاهش می دهد.
خبرگزاری Nikkei چند ماه گذش��ته گزارش داد که شرکت 
تایوان��ی بس��یاری از تولیدات خ��ود را در گوان��گ ژو تا حداقل 
ش��ش ماه به تأخیر می اندازد، اما فاکس��کان اعالم کرد که پروژه 
طبق برنامه ریزی معمول پیش خواهد رفت. رس��انه های چینی 
گزارش داده بودند که تأس��یس کارخانه فاکسکان در گوانگ ژو، 
به عن��وان بزرگ ترین س��رمایه گذاری در جنوب چین ش��ناخته 
می شود. ش��رکت تایوانی در س��ال ۲۰۱۶ اعالم کرد که انتظار 
دارد کارخانه  گوانگ ژو تا س��ال ۲۰۱۹ عملکرد خود را آغاز کند 
تا تقاضای افزایش یافته برای تلویزیون ها و نمایش��گرهای دارای 
صفحه نمایش بزرگ در آس��یا را مرتفع کند. هدف فاکس��کان از 
این اقدام، مبارزه با ش��رکت چینی صاحب نام تولید نمایش��گر، 

به نام BOE Technology Group بود.
پروژه  یادش��ده عمدتا توس��ط فرمانداری گوانگ ژو و ش��رکت 
ژاپنی تولید نمایش��گر ساکای اجرا شد. گفتنی است که شرکت 
س��اکای تحت مالکیت ش��رکت ش��ارپ وتری گ��و، بنیان گذار 

فاکسکان قرار دارد.
شرکت ژاپنی تولید نمایشگر، روز سه شنبه اعالم کرد که قصد 
دارد برای تولید نمایش��گرهای تخت و دستگاه های الکترونیکی، 
کارخانه ای را در ویتنام تأسیس کند تا از تعرفه های جدید دولت 

آمریکا بر کاالهای وارداتی چینی در امان بماند.
صنعت تولید نمایش��گر در سراسر جهان با عرضه بیش از حد 
کاال و نوس��ان درآمد دس��ت وپنجه نرم می کن��د؛ چراکه فروش 
تلویزیون ها و گوشی های هوشمند درحال کاهش است و تشدید 
مناقشه تجاری می تواند به افزایش قیمت کاال و کاهش تقاضای 

مشتریان منجر شود.
شرکت شارپ روز سه شنبه، کاهشی دورقمی در سود سه ماهه  
دوم خ��ود گ��زارش داد و آن را به کمبود تقاضای ش��رکت های 

فناوری نسبت داد.
هنگام��ی ک��ه درباره  سرنوش��ت پ��روژه ۱۰ میلی��ارد دالری 
فاکس��کان در ایالت ویسکانس��ین آمریکا شبهاتی وجود داشت، 
ش��رکت تایوان��ی فاکس��کان در ماه آوری��ل اعالم ک��رد که به 
س��اخت کارخانه تولید نمایشگر و تأسیس��ات پژوهشی فناوری 
در ویسکانس��ین آمری��کا متعه��د خواهد ماند. ترام��پ کارخانه  
فاکس��کان در ویسکانسین را به عنوان ش��اهدی بر احیای تولید 
در آمریکا توس��ط دولت خود خوانده بود، اما فاکس��کان اکنون 
به دلیل شکست در تولید شغل در ایالت ویسکانسین زیر ذره بین 
قرار دارد. شرکت تایوانی چند ماه گذشته به رویترز اعالم کرده 
بود که قصد دارد در برنامه  تولید پنل های پیش��رفته LCD در 

ویسکانسین آمریکا تجدیدنظر کند.
REUTERS/zoomit :منبع

 فاکسکان کارخانه ۸.۸ میلیارد دالری خود
در چین را می فروشد

دریچــه

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت یکی از ماموریت های 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حرکت به سمت نسل سوم دانشگاه ها است که بتواند 
پژوهش های کاربردی ارائه کند و چرخه فناوری را تکمیل کند. به گزارش مهر، دکتر افشین 
زرقی افزود: دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهش��تی دارای چهار مرکز رشد است و در سال 
گذشته ۵ میلیارد تومان گرانت و فاند تحقیقاتی به فناوران و محققان اعطا شده است. زرقی 
خاطرنش��ان کرد: با تفاهم نامه ای که دانش��گاه با وزارت دادگستری امضا کرده است بحث 
مالکیت فکری تحقیقات و ثبت اختراع به س��رانجام رس��یده است. وی همچنین از اجرای 
تفاهم نامه با دانش��گاه های صنعتی خبر داد و گفت: به زودی یک شتاب دهنده در دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی به منظور توسعه تحقیقات پزشکی و صنعتی ایجاد می شود و هر 

سه تا شش ماه از محصوالت دانش بنیان دانشگاه رونمایی می شود.

ایجاد شتاب دهنده تحقیقاتی در 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دوشنبه
14 مرداد 1398

شماره 1366
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جش��نواره »فن��اوری و نوآوری در زنجی��ره ارزش گیاه��ان دارویی« عنوان 
رویدادی اس��ت که با حمایت از ایده های نو تولید محصول متناس��ب با شرایط 

روز، ایجاد اشتغال و رونق تولید در کشور را هدف قرار داده است.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
بان��ک کش��اورزی »جش��نواره فن��اوری و 
ن��وآوری در زنجی��ره ارزش گیاهان دارویی 
)Herbal Tech(« را ب��ا حضور منتخبی 
از اس��تارت آپ های فع��ال در حوزه گیاهان 
داروی��ی و حمای��ت س��تاد فرهنگ س��ازی 
اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری  و س��تاد توسعه علوم و 
فن��اوری گیاه��ان داروی��ی و طب س��نتی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
برگزار می کند. هدف از برگزاری این رویداد 
تسهیل حضور ش��رکت های دانش بنیان در 

حوزه اقتصاد و رونق تولید در بخش کش��اورزی است. جشنواره در سه 
مح��ور اصلی »تامین گیاهان دارویی«، »فرآوری گیاهان دارویی« و » 

بازاریابی گیاهان دارویی« برگزار می شود.

بانک کشاورزی با برگزاری این جشنواره می کوشد تا به عنوان بانک 
پیش��رو در اقتصاد مقاومتی، به حوزه شرکت های دانش بنیان و تعامل 
با اس��تارت آپ ها به صورت جدی ورود کند و با حمایت از ایده های نو 
و صاحبان آنها در راس��تای تجاری سازی 
و تولید محصول متناس��ب با شرایط روز، 
ایجاد اش��تغال، رونق تولید و به کارگیری 
و فعال سازی ظرفیت های نهفته در کشور 
کمک کند که این روال در درازمدت عالوه 
بر خلق ثروت از دانش، زمینه ساز تقویت و 
حمایت تولید داخلی و اقتصاد ملی است.

بنابرای��ن آث��ار برت��ر جش��نواره پس از 
داوری مشخص می ش��وند و به طرح های 
برت��ر عالوه ب��ر جوایز نقدی، تس��هیل در 
دریافت امتیاز شرکت خالق و استقرار در 
شتاب دهنده ها و کارخانه های نوآوری اهدا 

می شود.
عالقه مندان تا ۲۱ مردادماه سال جاری برای شرکت در این جشنواره مهلت 
دارند. همچنین برای کس��ب اطالعات بیشتر و ثبت نام می توانید به وب سایت 

بانک کشاورزی به آدرس bki.ir مراجعه کنید.

رئیس مرکز رش��د واحدهای فن��اور هنرهای قرآنی جهاد دانش��گاهی گفت 
این مرکز تخصصی با تمرکز بر توس��عه کس��ب و کارهای نوپای اس��المی آغاز 
به فعالیت کرده اس��ت که با ارائه خدمات حمایتی، زمینه ایجاد و رش��د کسب 

و کاره��ای نوپا در این ح��وزه را فراهم می کند تا 
حلقه مفقوده تجاری سازی فناوری  های فرهنگی 

بازیابی شود.
رحیم خاکی روز یکش��نبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا، اظهار داش��ت: مرکز رش��د 
واحده��ای فن��اور هنره��ای قرآن��ی جهاد 
دانش��گاهی به منظور تقویت و آش��نایی با 
نحوه ایج��اد و راه اندازی کس��ب و کارهای 
نوپ��ا با تمرک��ز بر بازار جهان اس��الم، دوره 
کوتاه مدت MBA کس��ب و کارهای نوپای 
 )Islamic Startups MBA( اس��المی 
را با همکاری دانش��کده کارآفرینی دانشگاه 
تهران با حضور اس��اتید برجسته کارآفرینی 

و صاحبان کس��ب و کارهای موفق ملی و بین المللی در  س��ال جاری 
برگزار می کند.

وی با اشاره به مهمترین هدف مرکز، تصریح کرد: کمک به توسعه اشتغال و 

بهره وری در س��طح کشور و همچنین برگزاری دوره آموزشی »MBA« کسب 
و کارهای نوپای اس��المی  به صورت علمی و کاربردی برای جوانان و صاحبان 

کسب و کارها  از اهداف مهم مرکز است.
مدیر مرکز اظهار داش��ت: رویک��رد مرکز به 
ارتق��ای س��طح دانش صاحبان کس��ب و کار و 
افزایش بهره وری مش��اغل آنه��ا و به دنبال آن، 
بهره وری سیس��تم های اقتصادی کش��ور برای 
ورود ب��ه بازاره��ای جهان اس��الم؛ کمک قابل 

توجهی می کند.
خاکی عنوان کرد: دوره آموزشی MBA  در 
راس��تای ارائه آموزش هایی در حوزه کس��ب و 
کارهای نوپا، توس��عه دانش، تبدیل ایده به یک 
فعالیت شغلی پایدار، کمک به حفظ و پایداری 
فعالیت ه��ای نوپای کارآفرینی در صحنه رقابت 
اقتص��ادی و توس��عه فعالیت ه��ای دانش مدار 

تدوین شده است.
وی افزود: مدت زمان برگزاری دوره ۱۶۰ ساعت ) دو ترم( در نیمه دوم سال 
اس��ت. همچنین شرط ورود به دوره داشتن مدرک کارشناسی ) کلیه رشته ها( 

تحت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط متقاضی است.

بازیابی حلقه مفقوده تجاری سازی فناوری های فرهنگیخالقیت و نوآوری ها در بخش کشاورزی حمایت می شود

دبی��ر انجمن مدی��ران صنای��ع اصفهان گفت برای رش��د 
و توس��عه زیس��ت بوم )اکوسیس��تم( کارآفرینی در کش��ور، 
هماهنگ��ی و همکاری ۱۳ بخش دولتی، غیردولتی و مردمی 

ضروری است.
زیس��ت بوم )اکوسیس��تم( کارآفرینی ب��ه مجموعه افراد، 
س��ازمان  ها، روش  ه��ا، قوانی��ن و رویدادها در ی��ک محدوده 
جغرافیایی گفته می  شود که بر فعالیت  های کارآفرینی در آن 

منطقه، اثر می گذارد. 
نوید ادریس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این بخش ها 
و اجزا ش��امل نهادهای دولتی، شرکت های نوپا، شرکت های 
مادر و بزرگ، سازمان های مردم نهاد، مجموعه های رسانه ای 
و چند رس��انه ای، مش��ارکت کننده ها، عالقه مندان، هادیان و 
تس��هیلگران کارآفرینی، اتحادیه ها، اصناف، نظام مهندس��ی 
تخصص��ی، مجموعه های کمک کارآفرین، مراکز آموزش��ی و 
پژوهش��ی، مش��اوران و نیروهای متخصص و ارائه دهندگان 

تضمین و امنیت کسب وکار است.
وی با اش��اره به مدل راهبردی رش��د و توس��عه زیست بوم 
کارآفرین��ی در کش��ور اظهار داش��ت: ابتدا بای��د اجزای این 
زیست بوم را بشناسیم و این اجزا به صورت هماهنگ و برای 

توسعه زیست بوم همکاری کنند.
این کارشناس کارآفرینی با بیان اینکه باید جایگاه هر یک 
از نهادهای دولتی در توس��عه اقتصادی، مش��خص شود و به 
سمت چابک سازی حرکت کنند، خاطرنشان کرد: از وظایف 
اصل��ی این نهادها، مهیا کردن زیرس��اخت ها از جمله فنی و 
قانونی ، امنیتی، تسهیل در گردش کار و هماهنگی های مورد 

نیاز است.
ادریس، ش��رکت های نوپا را هسته زیست بوم )اکوسیستم( 
کارآفرینی خواند و اضافه کرد: در این شرکت ها، متخصصان و 
کارآفرین ها در قالب یک گروه در کنار یکدیگر فعال هستند.

وی با بیان اینکه ش��رکت های مادر و بزرگ جایگاه  مهمی 
در اقتصاد کش��ور به دلیل تامین مواد اولیه و بسترساز ایجاد 
صنایع دیگر و استارت آپ ها دارند، اظهار داشت: این شرکت ها 
با اعالم  نیازها و مشکالت خود، باعث شکل گیری شرکت های 
نوپایی می ش��وند که برای برطرف کردن آن مشکالت، تالش 

می کنند.
این کارش��ناس با اشاره به سازمان های مردم نهاد)سمن ها( 
مانند اتاق بازرگانی، گفت: این تشکل های اقتصادی می توانند 
نقش های��ی از جمل��ه رابط بی��ن نهادهای دولت��ی و بخش 
خصوص��ی، هم افزایی های کارآفرینان، برگ��زاری رویدادها و 

حمایت از مجموعه های کارآفرینان داشته باشند.
ادری��س با تاکی��د ب��ر اینک��ه  مجموعه های رس��انه ای و 
چندرسانه ای مانند روزنامه ها، رسانه های مجازی و شبکه های 
اجتماعی نقش بس��زایی در توسعه برند و شناخت محصول و 
مشتری دارند، افزود: مشارکت کننده ها نیز شامل مجموعه ها 
و اش��خاص س��رمایه گذار از جمله س��رمایه گذاران شخصی ، 
صندوق های جس��ورانه، قرض الحسنه و فرابورس هستند که 

می توانند معادل س��رمایه برای رش��د و توس��عه و ایجاد یک 
کسب وکار کارآفرینی را در اختیار کارآفرینان قرار دهند.

وی، عالقه مندان را اش��خاص عادی دانس��ت که در کمک 
و توس��عه مجموعه ها و فرهنگ س��ازی در جهت رشد فضای 
کارآفرینی و معرفی و فروش کمک بس��زایی می توانند انجام 
بدهن��د، ادام��ه داد: هادی��ان و تس��هیلگران کارآفرینی نیز 
اش��خاصی هس��تند که با توجه به تجربه ای که دارند، روابط 
ش��غلی و کاری گس��ترده خ��ود را در خدمت دیگ��ران قرار 

می دهند تا فضای کارآفرینی رشد کند.
این کارشناس، اتحادیه ها، اصناف و نظام مهندسی تخصصی 
را مجموعه ه��ای رابط بین نهادهای دولت��ی و خصوصی در 
توسعه کارآفرینی دانست و اظهار داشت: مجموعه های کمک 
کارآفرین  نیز شامل ش��تاب دهنده ها و  مراکز رشد است که 
به کمک اس��تارت آپ ها و شرکت  های نوپا می آیند و امکانات 

اولیه شروع یک کسب وکار را در اختیار آنها قرار می دهند.
وی با بیان اینکه در چند س��ال گذش��ته ش��تاب دهنده ها 
و مراکز رش��د باعث سرعت بخش��ی به فض��ای کارآفرینی و 
استارت آپی ایران شدند، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ۱۰ 
شتاب دهنده و ۱۵ مرکز رشد در استان اصفهان فعال است.

این کارش��ناس با اش��اره به اهمیت آموزش  و پژوهش در 
کارآفرین��ی، تصریح ک��رد: این موضوع باعث ارتقای س��طح 
مهارت ه��ای کارآفرین��ی به وی��ژه در طراح��ی راهبردهای 

کسب وکار و مدیریت بنگاه های اقتصادی می شود. 
وی، نق��ش مش��اوران و نیروهای متخص��ص مانند وکیل، 
حسابدار و مش��اور کسب وکار را در توسعه کارآفرینی، بسیار 
مه��م خواند و اضافه کرد: کارآفرینان کش��ورمان هنوز تاثیر 
اس��تفاده از این مش��اوران را قبل از اق��دام به خوبی متوجه 

نشده اند.
ادری��س، بیم��ه، ثب��ت برن��د، ثب��ت اخت��راع و بانک ها را 
ارائه دهن��دگان تضمین و امنیت کس��ب وکار عنوان و تاکید 
کرد: وجود امنیت بیش��تر در فعالیت هایی مانند تیم س��ازی ، 
فروش و ارتباطات فراکش��وری، هم افزایی  و حرکت به سمت 
اقدام های جسورانه، باعث رش��د و ایجاد سریع تر کسب وکار 

می شود.
دبی��ر انجم��ن مدی��ران صنای��ع اصفه��ان با بی��ان اینکه 
شاخصه هایی برای ارزیابی رشد فضای کارآفرینی وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: ش��اخص جهانی کارآفرینی )GEI( یکی از 
آنهاس��ت که رتبه ایران در ارزیابی س��ال ۲۰۱۸ آن در بین 

۱۳۷ کشور، ۷۲ بود.
وی برخ��ی از معیاره��ای این ش��اخص جهان��ی را مهارت 
کس��ب و کارهای نوپا، پذیرش ریسک )خطر(، شبکه سازی، 
پش��تیبانی فرهنگی، جذب فناوری، سرمایه انسانی، رقابت و 
نوآوری محصول عنوان و اضافه کرد: ایران در سال های اخیر 
روند رو به رش��دی در این شاخص ها داش��ته که امید است 
با همکاری و هم افزایی بیش��تر بین ۱۳ بخش مذکور ش��اهد 

توسعه هرچه بیشتر کارآفرینی در کشورمان باشیم.

ایالن ماسک از افتتاح استارت آپ تونل  سازی و حمل و نقل خود یعنی 
بورینـگ کمپانی در چین خبر داد. برای یـک کمپانی که تا به حال تمام 
فعالیت های خود را در آمریکا به انجام رسـانده این حرکت قدمی بزرگ 

محسوب می شود.
به گزارش دیجیاتو، ماسـک ایـن خبر را در توییتر خـود اعالم کرده. 
او قـرار اسـت بـرای شـرکت در کنفرانـس جهانی هـوش مصنوعی که 
در شـانگهای برگزار می شـود به چین سـفر کند و براسـاس این توییت 
برنامه هایش در این سفر فقط به سخنرانی در کنفرانس خالصه نمی شود.
او هنوز در مورد هدفش از گسترش بورینگ کمپانی در چین توضیحی 
نـداده، اما می توان چند دلیل را برای این کار محتمل دانسـت. به عنوان 
مثـال این شـرکت احتماال با فشـار کمتـری از طـرف تعدیل کننده ها و 
گروه های همسایه روبه رو شـده و قوانین توسعه نه چندان سخت گیرانه 

کار را برای پیشرفت پروژه ها راحت تر خواهد کرد.
عالوه بر این در چین جمعیت بیشـتری از تونل ها و سـاخت و سازهای 
حمـل و نقلـی بورینـگ کمپانی اسـتفاده می کنند. این مسـاله در کنار 
برنامه های تسـال برای گسترش کارش در چین می تواند به کمک ماسک 
بیاید و تکمیل کننده برنامه های شـرکت خودروسـازی او در این منطقه 

باشد.
ماه گذشته یک پرونده اوراق بهادار افشا کرده بود که بورینگ کمپانی 
اولین بودجه سـرمایه گذاری خارجی خود را با فـروش 120 میلیارد دالر 
سهام تامین کرده است. همچنین این شرکت اخیرا اولین قرارداد تجاری 
خـود را به ارزش 4۸.7 میلیارد دالر برای سـاخت تونلی در الس وگاس 

به امضا رسانده.
بنابرایـن منطقی به نظر می رسـد که با درآمدهای اخیر این شـرکت، 
ماسـک به فکر گسـترش کسـب و کار بورینگ کمپانی در کشـورهای 
پرجمعیتـی مثل چین باشـد که زیرسـاخت های الزم را هم برای اجرای 

پروژه های جدید در اختیار دارد.
ایالن ماسک همچنین در پاسخ به توییتی اعالم کرده که برنامه ساخت 
تونل های زیر آب هم در دستور کار بورینگ کمپانی قرار دارد. البته فعال 

برنامه های شرکت در این باره اعالم نشده است.

همکاری 13 بخش دولتی و غیردولتی برای توسعه کارآفرینی 
در کشور ضروری است

ایالن ماسک بورینگ 
کمپانی را به چین می برد

یادداشـت

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان 
و اس��تار ت آپ های تخصصی در حوزه بیوتک و تولی��د داروی بومی، گفت در حال حاضر بیش 
از ۴۵۰۰ ش��رکت دانش بنیان و هزاران اس��تارت آپ در کش��ور فعال هس��تند که با شناسایی 
نیازه��ای مردم برای رفع نیازه��ا و ارائه راهکار فناورانه و بومی ارائ��ه می دهند. به گزارش مهر 
وی اف��زود: یکی از نیازهای کش��ور در حوزه ه��ای بیوتک و دارویی بوده ک��ه در این حوزه نیز 
شتابدهنده های تخصصی، مراکز نوآوری در کنار پارک های علم و فناوری ما بسیار خوب عمل 
کردند، معاونت علمی شکل دهی و حمایت از این شرکت ها و استارت آپ ها و حمایت از به وجود 
آمدن شتاب دهنده های تخصصی در این حوزه ها را در دستور کار داشته و ایجاد مراکز نوآوری 
و کارخانجات نوآوری توس��ط معاونت هم در این راس��تا بوده به طوری که می توانیم بگوییم در 

حال حاضر بهترین شرکت های دانش بنیان در حوزه بیوتک و دارویی در منطقه ایرانی هستند.

دانش بنیان های ایرانی بهترین 
شرکت های منطقه هستند



اگر در آمازون برای یافتن کتاب های مربوط به برندسازی جست وجو کنید، بیش 
از ۱۰هزار عنوان کتاب پیدا خواهید کرد. از آنجایی که فعالیت برندها هیچ گاه تمام 
نمی ش��ود، نگارش کتاب پیرامون آنها اهمی��ت باالیی دارد. این امر با هدف معرفی 
آخرین دستاوردهای حوزه تعامل برندها با مشتریان صورت می گیرد. بدون تردید به 
عنوان بازاریاب ما نیازمند ابزارها و کتاب های راهنمای مناسب برای ادامه مسیرمان 
هستیم، با این حال حضور در دنیای پر از اطالعات مختلف و منابع گوناگون همیشه 
خطر س��ردرگمی را افزایش می دهد. به عقیده باب هافمن، کارش��ناس برندسازی، 
از زمان��ی که مفهوم برند بدل به یک موضوع برای نگارش کتاب های متعدد ش��د، 
دردسرهای بسیاری به وجود آمد. به این ترتیب شاید دسترسی ما به منابع گسترده 

در زمینه برندسازی به نوعی کارمان را دشوار نیز کند. 
به نظر باب هافمن یک برند خوب صرفا از دل فرآیند برندسازی خلق نمی شود. 
برعکس، برای برندس��ازی مناس��ب نیازمند انجام کارهای بس��یار زیاد و متنوعی 
هس��تیم. بس��یاری از چیزها در زندگی به این شیوه انجام می شود. به بیان هافمن: 
»ش��ما نمی توانید با تالش برای ش��اد بودن، به معنای واقعی شاد شوید. به منظور 
کسب شادی ما باید فعالیت های دیگری نظیر ماهیگیری، وقت گذرانی با دوستان و 
مانند اینها را انجام دهیم.« در بس��یاری از مواقع حل مشکالت زندگی یا دستیابی 
به اهدافی مش��خص نیازمند تمرکز صرف بر روی موارد مذکور نیست. برعکس، ما 
باید فقط به مسیرمان در زندگی با توجه نسبی به هدف مورد نظر ادامه دهیم. من 
به یاد دارم زمانی یکی از دوستانم از تالش برای بهبود وضعیت ازدواج خود صحبت 
می کرد، با این حال پس از گذشت اندک زمانی متوجه تماس وی با بنگاه های امالک 
به منظور تعیین وضعیت خانه اش پس از طالق شدم. شاید این مثالی جالب برای 
عطف توجه مان به مواردی به جز تالش مستقیم برای دستیابی به یک هدف باشد. 
هرچه ما بیش��تر در تالش برای خلق برندی بزرگ از طریق فرآیند برندس��ازی 
صرف باشیم، بیشتر از هدف اصلی مان دور خواهیم شد. به همین دلیل باید برنامه ای 
دقیق برای انجام فعالیت های مکمل به منظور ایجاد برندی قوی داشته باشیم. هدف 
من از نگارش این مقاله نیز بررسی سه پیش نیاز اصلی برای برندسازی است. تالش 
عمده من توجه به فرآیندهای متنوع و مکمل این فرآیند است، بنابراین اجازه دهید 

به بررسی هر کدام از این موارد بپردازیم.

فروش محصوالت و خدمات عالی
همانطور که اس��کات گالوایدر مقاله خ��ود تحت عنوان »چرا محصوالت 
در حال تجربه دوره رنسانس هس��تند«، بیان می کند: »اگرچه بسیاری از 
صاحبان برندها توسعه فناوری و دسترسی به ابزارهای تازه را مهم ترین عامل 
توس��عه برندها می دانند، اما عامل اصلی را باید در جایی دیگر جس��ت وجو 
کرد. دلیل اصلی پیشرفت کسب و کارها و بهبود وضعیت برندها در زمینه 
فروش توانایی شان برای رفع مشکالت و نیازهای مشتریان در کمترین زمان 
ممکن است.« براساس ادعای اسکات، رفع نیاز مشتریان در بازه زمانی اندک 
ربط مس��تقیمی به تکنولوژی در دسترس ندارد. در عوض ما باید به دنبال 
ایده های خالقانه برای این کار باشیم. به این ترتیب توانایی برندها در زمینه 

رفع مشکالت مشتریان افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
اجازه دهید بحث موردنظر را به ش��یوه ای ساده تر بیان کنم. توانایی یک برند در 
زمینه تبدیل خود به گزینه مورد نخست و مورد اعتماد مشتریان در گرو مهارتش در 
زمینه رفع سریع نیازها و مشکالت مشتریان است. به این ترتیب اگر یک محصول 
با اس��تفاده از تکنولوژی نسبتا پایین اما مناسب در زمینه رفع سریع نیاز مشتریان 
تولید شود، نسبت به بهترین محصوالت در زمینه استفاده از تکنولوژی های برتر نیز 
برتری خواهد داشت. این امر در مورد ارائه خدمات مختلف از سوی برندها نیز صادق 
است. به این ترتیب با فروش محصوالت و خدمات عالی امکان جلب نظر مشتریان 
به بهترین شیوه فراهم می شود. بدون تردید این امر تاثیر انکارناپذیری هم بر روی 

ساختار برند ما و جایگاهش در بازار خواهد داشت. 
مراقبت مطلوب از مشتریان و کارمندان

نیراج داوار، کارش��ناس مشهور حوزه کسب و کار، به پرسش »چرا مشتریان مان 
از ما خرید می کنند؟« پاس��خ جالبی داده اس��ت. به عقی��ده وی عالوه بر کیفیت 
محص��والت و خدمات عوامل دیگری نیز در این می��ان نقش دارند. عناصری نظیر 
اعتماد، میزان حمایت شرکت از مشتریان و تالش برندها برای مراقبت از خریدارها 
در میان برترین عوامل قرار دارد. چنین عواملی از طریق یک خط تولید پیش��رفته 
قابل دس��تیابی نیس��ت، بنابراین باید بر روی آنها در طول زمان کار کرد. همچنین 
ام��کان عرض��ه آنها به مش��تریان از طریق قفس��ه  خرده فروش��ی های مختلف نیز 

امکان پذیر نیست. 
بهترین راهکار برای ایجاد اعتماد، نمایش حمایت و مراقبت عملی مان از مشتریان 
تعامل با آنهاس��ت. بدون تعامل س��ازنده با مشتریان امکان جلب اعتماد آنها وجود 

ن��دارد. به طور معمول برندهای بزرگ از بخش پش��تیبانی و امور مش��تریان قوی 
بهره مند هستند. به همین دلیل نیز میزان شکایت مشتریان شان از آنها بسیار پایین 
است. حتی در صورت وجود شکایت نیز برندها در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به 

رفع آن می کنند. 
یکی از نکات مهم در زمینه خلق برندی قوی توجه به کارمندان است. هیچ برندی 
بدون توجه و مراقبت از کارمندانش توانایی دستیابی به جایگاه مناسبی در بازار را 
نخواهد داشت. درست به همین خاطر برندهای بزرگی نظیر نایک یا اپل تمام تالش 
خود را در راس��تای بهبود وضعیت کاری و رفاهی کارمندان ش��ان انجام می دهند. 
در نتیج��ه توجه به وضعیت کارمندان برندمان در کنار س��ایر موارد نظیر تعامل با 

مشتریان باید در اولویت قرار گیرد. 
خلق کمپین های تبلیغاتی خالقانه برای ایجاد تفاوت میان 

برندمان و رقبا
هر برندی به منظور جلب نظر و اعتماد مشتریان باید به گونه ای معنادار با رقبای 
خود تفاوت داش��ته باش��د. چنین تفاوتی هم در سطح شعارهای تبلیغاتی و هم در 
مرحله عمل و فعالیت های مختلف ضروری است. شاید در نگاه نخست این امر اندکی 
عجیب به نظر برسد، با این حال واقعیت حوزه کسب و کار از این قرار است. رقبای 
ما در تالش برای بهبود وضعیت خود و تضعیف جایگاه ما هستند، بنابراین بهترین 
اقدام ما شامل تالش برای ایجاد تفاوت های فاحش میان خودمان و آنها خواهد بود. 
به این ترتیب مشتریان نیاز به زمان کمتری به منظور انتخاب ما خواهند داشت. به 
طور معمول هرچه یک برند از دیگر رقبای خود متفاوت تر باش��د، شانس بیشتری 
برای جلب نظر مش��تریان دارد. در این زمینه ریچارد شاتون، نویسنده و کارشناس 
تبلیغ��ات، عقیده جالب��ی دارد: »برندها باید اهمیت تبلیغات و تاثیر آن را به خوبی 
بشناس��ند. در این زمینه تبلیغات مناس��ب تاثیر انکارناپذیری بر روی آینده برندها 
خواهد داش��ت. البته ای��ن امر در تعامل با وضعیت روابط عمومی برندها و س��طح 

رابطه شان با مشتریان ارزیابی خواهد شد.« 
بدون شک تالش برای ایجاد برندی بزرگ و ارتقای جایگاه برندمان ارزش باالیی 
دارد. متاس��فانه بس��یاری از برندها در این میان تمرکزشان بر روی اهداف اصلی را 
از دس��ت می دهند. ش��رکت های بزرگ همیشه به نکات اساسی و پایه ای در زمینه 
بهبود وضعیت برندش��ان توجه دارند. همین امر کلید موفقیت شان در زمینه ایجاد 

برندهای قدرتمند است. 
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همه می خواهند بدانند که چطور می شود در دنیای تجارت آنالین موفق شد. این 
سوالی بزرگ است. چگونه ما افراد را برای جلب توجه فرا می خوانیم؟

مشاوران شبکه های اجتماعی می گویند: شما باید از تصاویر و ویدئو استفاده کنید. 
این برای آینده است. خب، این مثل پرسیدن این سوال است، »چطور چیزی بپزم 

که دیگران دوست داشته باشند« و برای استفاده از غذا فرا خوانده شوند.
در واق��ع، م��ا درباره قالب محتوا، به آن اندازه ای که کیفیت مهم اس��ت صحبت 
نمی کنی��م. اگ��ر تصاوی��ر باکیفیت کلی��د موفقیت اس��ت، پس چط��ور صفحات 
اینس��تاگرامی با بودجه های کم توانس��ته اند ۳میلیون دنبال کننده داش��ته باشند؟ 
اگر ویدئو کلید اس��ت، پس چطور کانال های یوتیوب با پست های هفتگی شان تنها  

۱.۰۰۰مشترک دارند؟
در بس��یاری از موارد، برندها )و افراد( فکر می کنند که اقدامات ش��ان موفقیت را 
مشخص می کند. در حالی که پست گذاشتن های روزانه مثل عکس و موارد دیگر، 
هیچ چیزی را تضمین نمی کند. اگر شما هر روز در فیس بوک یا اینستاگرام پست 
می گذارید، به این معنا نیست که مطالب و تصاویر خوب و باارزشی منتشر می کنید.
در اینج��ا مواردی را می بینید که به بهتر ش��دن برندتان در زمینه آنالین کمک 

می کند. چرا مردم در درجه  اول به شما توجه نمی کنند؟
1. محتوای شما مانند بقیه افراد است

این دلیلی اس��ت که نش��ان می دهد چرا بررسی های رقابتی مهم است. اگر شما 
کاری را می کنید که همه انجام می دهند، چطور انتظار دیده ش��دن دارید؟ یا بدتر 
از آن، چرا کس��ی باید ش��ما را فالو کند، در حالی که کس دیگری را با محتواهای 

شبیه شما فالو می کند؟
2. شما هیچ پیام واقعی و باارزشی ندارید

پس��ت های انگیزشی مثل جمالتی مبهم و بی ارزش که از دیالوگ های فیلم های 
مس��خره گرفته می شوند، محتوای خوب به شمار نمی روند. شما باید بدانید، با چه 
صدایی حرف بزنید که ش��ما را منحصر به فرد می کند و چه پیامی برندتان را بهتر 

از قبل می کند.
3. شما از بهترین شیوه پیروی نمی کنید

اش��تراک گذاری پست های اینستاگرام در فیس بوک، هش��تگ ها و . . . ، بهترین 
روش کاری نیستند. شما باید روش های دیگری را هم انتخاب کنید.

4. شما هرگز همکاری نمی کنید
این سریع ترین راه برای گسترش کارتان است. اگر فکر می کنید که دیگران شما 
را »پیدا می کنند«، در اشتباه هستید. شما باید همکاری کنید و وقت بیشتری برای 

دیده شدن محتوای تان بگذارید، به جای اینکه آن را به باد بسپارید.
5. شما درک درستی از مخاطبان تان ندارید

بین فکر کردن ش��ما درباره خواس��ته  مخاطبان و چیزی که توجه آنها را جلب 
می کند، تفاوت وجود دارد. محتوای تان را ببینید. ببینید چه محتوایی مورد عالقه 

آنها است و سپس از محتوایی که هیچ کس دوست ندارد خالص شوید.
6. شما ثابت قدم نیستید

افراد زیادی هستند که صفحه ای جدید در شبکه های اجتماعی می سازند و دوام 
نمی آورند. یا بدتر از آن، آنها تنها چند صد فالوور دارند و با خودشان می گویند، »من 

۳۶۲ نفر را دارم که به من در توییتر توجه می کند! این واقعا زیاد است!« خیر، این 
تعداد واقعا زیاد نیس��ت و هیچ کس به ش��ما، حداقل تا زمانی که اینگونه فکر کنید 

نگاه نمی کند.
7. امروز هم همان کاری را می کنید که دیروز انجام دادید

ش��ما بای��د محتواهای تان را روز ب��ه روز بهتر کنید، چراکه بدون پیش��رفت در 
محتواهای تان، دیگر کسی شما را فالو نمی کند. آنها هم می خواهند با شما چیزهای 
بهتری بخوانند. برای آنها هم بهتر ش��دن ش��ما مفید است. آنها می خواهند بدانند 

کسی یا چیزی را فالو می کنند که در مسیری رو به بهتر شدن است.
۸. شما ارزش کافی ارائه نمی دهید

این مورد بس��یار مهم است. اگر صفحات ش��ما بهترین منبع اینترنت در بازار یا 
موضوعی که کار می کنید نیس��ت، یعنی به اندازه کافی تالش نکرده اید. فردی که 
ش��ما را فالو می کند پیدا کنید، یا کسی که دوس��تش دارید یا کسی که بازار شما 
را دارد. حال، کارهایی که آنها انجام می دهند را سعی کنید به شیوه ای بهتر انجام 

دهید. این رقابت شما است.
9. شما به دیگران چیزی یاد نمی دهید

اغلب افراد، بحث آموزشی را فراموش می کنند. پست گذاشتن کافی نیست. شما 
می خواهید که افراد، بارها و بارها به صفحه تان برگردند، چراکه ش��ما با محتواهای 
مفیدت��ان، ب��ه آنها چیزی یاد داده اید. اگر به مخاطبان ت��ان، هر روز چیزی تازه یاد 

ندهید، آنها هم دلیلی ندارند که به شما توجه کنند.
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9 دلیل که نشان می دهد چرا کسی به محتوای شما توجه نمی کند

برندینگ و 125 نکته طالیی)۸( 

در مطالب پیش��ین به ۶۱ نکته طالیی برندینگ اشاره کردیم و حال آنها 
را ادامه می دهیم.

۶۲-محدوده جغرافیایی خاص آنها را شناسایی کنید 
این امر باعث خواهد ش��د تا ش��ما با شناس��ایی پایگاه اصلی رقبای خود 
بتوانی��د، جامعه هدف مناس��ب تری را برای خود پیدا کنی��د. همچنین در 
صورتی که از قدرت رقابت با آنها برخوردار باشید، می توانید با جذب آنها به 

سوی خود، ضربه ای نابودکننده را به آنها وارد کنید. 
۶۳-وضعیت برندهای رقیب در آینده را پیش بینی کنید 

در صورتی که یک برند در مس��یر پس��رفت قرار داش��ته و به پایان خود 
نزدیک می شود، ابدا نباید وارد رقابت با آن شوید. این امر یک اقدام بیهوده 
خواهد بود. به همین خاطر نیز می توانید با شناس��ایی برندهایی که ضعیف 

عمل می کنند، اقدام به بازاریابی مشتریان آنها کنید. 
۶۴-به عضویت انجمن های تجاری درآیید

این انجمن ها به افزایش ش��هرت و توان برند ش��ما منجر خواهد ش��د. به 
همی��ن خاطر نیز الزم اس��ت تا ضم��ن عضویت در ای��ن انجمن ها، فعالیت 

مستمری را داشته باشید. 
۶۵-شعار برندهای رقیب را مورد ارزیابی قرار دهید 

این امر باعث خواهد ش��د تا اطمینان حاصل کنید که شعار مدنظر شما، 
قبال توسط برندی دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است. 

۶۶- بیابی��د که تا چه میزان برندهای دیگر تهدیدی برای تان محس��وب 
می شوند

حتی در بهترین حالت نیز شما قادر به درگیر کردن خود با تمامی برندها 
نخواهی��د بود. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا تنه��ا برندهایی را مورد 
توجه قرار دهید که برای ش��ما تهدیدی محس��وب می شوند. این امر باعث 

خواهد شد تا بتوانید روش درست برای رقابت با هر یک را بیابید. 
۶۷-ارزش اصلی هر یک را شناسایی کنید

ای��ن امر که بدانی��د مزیت اصلی هر یک از رقبا چه اس��ت، باعث خواهد 
ش��د تا بتوانید با ش��بیه کردن س��طح خود ب��ه ارزش های اصل��ی آنها و یا 
حت��ی فراتر رفتن از آن، به گزینه ای محبوب تر برای مشتریان ش��ان تبدیل 
ش��وید. همچنین از این اطالعات در راستای اقدامی دیگر که ضربه زدن به 

ارزش های اصلی هر برند است، می توان استفاده کرد. 
۶۸-وضعیت فروش هر یک را مورد بررسی قرار دهید 

ش��ما باید به خوبی بدانید که وضعیت فروش رقبای ش��ما به چه صورتی 
اس��ت. در نهایت الزم است تا به دنبال دالیل فروش باال و یا کم آنها باشید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا ش��ما بتوانید از آنها در راستای بهبود عملکرد 

خود استفاده کنید. 
۶۹-سبک خاص هر یک از برندها را شناسایی کنید 

بدون ش��ک هر ش��رکتی برای خود روش های��ی را در زمینه های مختلف 
دارد. آگاه��ی از آنها باعث خواهد ش��د تا با انواع روش های کارآمدی آش��نا 

شوید که هر یک می تواند برای ما سودمند باشد. 
۷۰-علت عالقه مخاطبان نسبت به رقبای خود را بیابید 

تنه��ا کیفیت محصوالت نمی تواند باعث ش��ود که مخاط��ب به یک برند 
وفادار بماند. علت این امر به این خاطر است که در موارد متعددی مشاهده 
ش��ده است که این دسته از افراد حتی در مواجهه با محصوالت هم رده و یا 
کم��ی باکیفیت تر نیز حاضر به تعویض برند خود نیس��تند، به همین خاطر 
نیز الزم اس��ت تا بدانید که به چه علت هایی اف��راد به برندهای دیگر عالقه 

نشان داده اند. 
۷۱-خود را در جایگاه مدیریت برندهای دیگر تصور کنید 

این امر باعث خواهد شد تا بتوانید به خوبی عملکرد سایرین را نقد کنید. 
با توجه به این امر که هیچ برندی کامل نیس��ت، با این اقدام ش��ما متوجه 
بسیاری از اشتباهات و یا مواردی خواهید شد که کامال مورد غفلت هر یک 
از آنها قرار گرفته است. تحت این شرایط شما با رعایت هر یک از این موارد 
به دست آمده، می توانید برند خود را در جایگاهی باالتر از آنها قرار دهید. 

۷۲-نس��بت به وضعیت ارتباطی بین برندهای رقیب با مشتریان خود به 
آگاهی الزم دست پیدا کنید

قبل از آنکه بخواهید به دنبال جذب مش��تریان س��ایر برندها باشید، الزم 
اس��ت تا نسبت به ش��یوه و میزان ارتباط آنها آگاهی پیدا کنید. برای مثال 
در صورتی که عملکرد یک برند در این زمینه کامال مناس��ب اس��ت، توصیه 
می ش��ود تا در ابتدا برندهایی را مورد ه��دف قرار دهید که در این زمینه با 

مشکالتی مواجه هستند. 
ادامه دارد ...
copyblogger :منبع
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تاریخ بازاریابی محتوا به چند قرن پیش بر می گردد. بنجامین فرانکلین در سال 
۱۷۳۲ میالدی،  با انتشار روزنامه Poor Richard's Almanak سعی داشت که 
کسب و کار خود را که در حوزه چاپ بود گسترش دهد. شرکت تایرسازی میشلن با 
انتشار Michelin Guide در سال ۱۹۰۰ و شرکت Jell-O که برندی در زمینه  
دس��رهای ژالتینی مانند ژله و پودینگ است، در س��ال ۱۹۰۱ با دادن دستورهای 
غذایی رایگان به مردم که مواد اولیه آنها محصوالت خودش بود، از بازاریابی محتوا 

استفاده می کردند.
بنیانگذاران بازاریابی محتوا ایده های س��نجیده ای در ذهن ش��ان داش��تند. ارائه 
محت��وای جذاب و مفید به مش��تریان باع��ث افزایش فروش، رش��د جامعه آماری 
مشتریان و بیشتر شدن وفاداری مردم به برند می شود. شرکت Jell-O در عرض دو 
س��ال، توانست با دستورهای غذایی که ارائه می داد، یک میلیون دالر درآمد داشته 
باشد. Michelin Guide هم تاکنون مورد استفاده افراد مختلف از جمله راننده ها 

و گردشگران قرار گرفته است.
در عصر اینترنت، موانع ورود به بازاریابی محتوا کامال از بین رفته است، اما کیفیت 
و نفوذ آن به طرز چش��مگیری کاهش یافته اس��ت. امروزه به جای ارائه  ارزش های 
واقعی محتوا به خوانندگان، ش��اهد حضور و افزایش مطالب کلیک خور و تبلیغاتی 

خودساخته هستیم.
در چند س��ال اخیر، با وجود مطالب بی کیفیت، ش��اهد انقالبی نیز در بازاریابی 
 B۲B و )SAAS )Software as a Service محت��وا از طری��ق ارائه دهن��دگان
)کسب و کار با کس��ب و کار( بوده ایم. بزرگان تولید محتوا، سازندگان ماشین های 
محتوایی ان��د که ارزش واقعی محتوا را به خوانندگان ارائه می دهند، بدون اینکه به 

طور مستقیم بر روی ROI )بازگشت سرمایه( برندها تمرکز کنند.
با صحبت با چند مدیر صنعتی درباره  اینکه چرا بالگ ها سالح های مخفی جدید 

برای کمپانی های SAAS هستند، نتایجی را به دست آوردیم.
تغییر تمرکز

قبل از وجود مطالب خودس��اخته بی کیفیت در اینترنت، ش��بکه های اجتماعی 
کامال در دسترس بودند اما امکان بازاریابی محتوا در جهت برندسازی محدود بود. 
ش��رکت های بزرگ تر هم بودجه و منابع مورد نیاز برای ساخت، انتشار و توزیع در 
رس��انه های چاپی و همینطور جوامع کافی برای ارزش��مند کردن آن را در اختیار 

داشتند.
با اینکه اینترنت دس��ت هر کسی را برای تولید محتوا باز کرده است، اما باید در 
نظر گرفت، این امکان مانند یک شمشیر دو لبه است. متاسفانه کمیت و نه کیفیت، 
تبدیل به مهم ترین بخش تولید محتوا شده است. از این رو، بازاریابی محتوا خیلی 

زود به انتشار پست های جفنگ، بی ارزش و کلیک خور در بالگ ها تبدیل شد.
س��رویس هایی که ب��ر عملکرده��ای مادی تر و ف��روش تمرکز داش��تند )مثل 
شرکت های SAAS و B۲B(، بهتر بودند. فرصت های تولید محتوا برای آنها کمتر 
دیده می ش��د، بنابراین بازاریاب هایی که در این صنای��ع کار می کردند، خیلی زود 
متوجه شدند به نفوذ بیشتری نیاز دارند تا برای مصرف کنندگان هدف شان مفیدتر 
باش��ند و با کیفیت بیش��تر عمل کنند، بدون اینکه جنبه فروش مستقیم از طریق 

محتوا یا برندسازی را در نظر بگیرند.
Tobias Lütke، مدیرعام��ل وب س��ایت Shopify می گوید: »خرده فروش��ی 
آنالین بازار عجیبی اس��ت. هر کسی می داند که این بازار چقدر وسیع است و همه 
هم آن را بیش��تر آن چیزی که هست تخمین می زنند. در هیچ کجا نمی توان پیدا 

کرد که چگونه س��اخت تجارتی بزرگ با محتوا ممکن اس��ت، یا اینکه هیچ کس به 
ش��ما نمی گوید، چطور در اینستاگرام تبلیغ کنید، با این حال ما تصمیم گرفته ایم 
که محتوا را به بخشی از کسب و کارمان اضافه کنیم چون کار درستی بود که باید 

انجام می دادیم.«
مدیران صنایع SAAS مش��کلی را در زمین��ه بازاریابی محتوا گفته اند. صاحبان 
کسب و کارهای کوچک نیاز به مهارت های زیادی برای ادامه کارشان، در این عصر 
دیجیتال دارند. به جای اینکه آنها به ناشران تولید محتوا تکیه کنند، باید خودشان 

محتوا تولید کنند.
سود دوطرفه

شرکت های SAAS عمدتا گروه های خاصی را هدف خود قرار می دهند که شامل 
کارآفرینان، شرکت های سازمانی، استارت آپ ها و یا کسب و کارهای کوچک است. 
هر کدام نیاز خاص خودش��ان را دارند و محتواهای متفاوتی هم نیازشان را برطرف 
می کند. برای مثال، اگر محصول ش��ما یک نرم افزار پرداخت قبوض است )مثالی از 
SAAS(، باید در نظر گرفت که کاربران تمام روز پرداخت انجام نمی دهند یا دریافت 
نمی کنند. این دس��ته نیازمند یادگیری درباره فروش، بازاریابی، خدمات مشتری و 
فرهنگ شرکتی هستند تا کسب و کارشان را موثرتر به حرکت در آورند. به خصوص 

زمانی که رقیبان زیادند.
در مقال��ه ای در وب س��ایت Design Mantric، طراحی چهار بالگ ش��رکت 
SAAS مورد بررس��ی و تحلیل قرار گرفت. مش��کل رایج در بین آنها، نبود ابزاری 
مناس��ب برای راهنمایی و هدایت کاربر به س��مت مقاله ای بود که دنبالش اس��ت. 

همینطور ارائه  مقاالتی مثل پادکست ها، ویدئوها و حتی کتاب های الکترونیک.
با این حال که بالگ ها برای شرکت برندسازی شده اند و عموما از رنگ برند هم 
در طراحی استفاده کرده اند، فضاهای خالی زیادی هم در خود دارند که با طراحی 
بهتر می توانست کاربر را به سمت محتوا هدایت کند. دکمه های ثبت نام هم خیلی 
در توجه نیس��تند و کمتر دیده می شوند. تمرکز اصلی روی فراهم کردن محتوایی 
خوب اس��ت که به خوانندگان درباره سبک زندگی   صحبت  می کنند، بدون اینکه 

به فروش توجه کنند.
بالگ ها به ما نش��ان می دهند، با اینکه هدف اصلی فراهم کردن اطالعات مورد 
نیاز برای مصرف کنندگان هدف اس��ت، این ش��یوه  بازاریابی محتوا باعث وابستگی 
خوانن��دگان به برند، پس از اس��تفاده از محتوا به ص��ورت منظم در یک بازه  زمانی 

می شود.
Matt Hodges، سرپرست ارشد شرکت Intercom می گوید: »ما نیاز داریم 
مصرف کنندگان را بشناسیم و محتوایی برای شان پیدا کنیم که مفید و جذاب باشد. 
این محتواها برای دستیابی به آنها است، برای معرفی برند، به رسمیت شناختن آن 
توسط آنها و جلب اعتماد. اینگونه، اگر آنها در آینده به محصوالت و خدمات ما نیاز 

داشتند، به برندمان فکر خواهند کرد.«
ارتباط با مشتری

Hodges می گوی��د ک��ه با این تجربه، مش��تریان آینده که هم از وب س��ایت و 
هم از بالگ دیدن کرده اند، تمایل بیش��تری برای خری��د دارند. Sujan Patel، از 
بنیانگذارانWeb Profits US  می گوید، برای تاثیرگذاری بر روی تصمیم خرید 
مصرف کنندگان در آینده، بالگ های باکیفیت، لینک های بیش��تری می سازند که 
احتمال فروش را افزایش می دهد. رشد ساالنه ترافیک یک وب سایت برای بازاریابان 

محتوایی، هشت برابر بیشتر از دنبال کنندگان است.

Dea Wilson، موسس Lifograph می گوید: »نوشتن مطالبی در وبالگ که 
همیشه تازگی دارند، در نتایج سئو استارت آپ ها هم کمک می کند که همین باعث 

آمدن کاربران بیشتر و جدیدتر به وب سایت می شود.«
با اینکه تمام جنبه ها و ابعاد بازاریابی محتوا اهمیت دارد، مسلما کلید رسیدن به 

دستاورد، ساخت پیوندی درازمدت بین مصرف کننده و برند است.
محتوای منظم بیش��تر برای ترغیب کاربر توس��عه داده می ش��ود ت��ا دوباره به 
وب س��ایت بیاید. طبق گفته Content Marketing Institute ، ۸۲درصد از 
مصرف کنندگان پس از خواندن محتوای سفارشی، حس بهتری نسبت به آن شرکت 

پیدا می کنند.
Mike McDerment، مدیرعامل FreshBooks می گوید: »تعداد زیادی از 
مشتریان ما ایزوله و جدا از دیگران هستند، چون در خانه به تنهایی کار می کنند یا 
در حال س��اخت چیزی هستند. هدف ما ارائه محتوایی به آنها است که از آن سود 
ببرند و یا به آنها مربوط ش��ود، تا بتوانند راضی تر باش��ند و کمتر احس��اس تنهایی 

کنند.«
 SAAS در شرایطی که در دنیای تجارت احساس بیگانگی می کنیم، شرکت های
به طور موثری با هم رقابت می کنند تا ببینند چه کسی می تواند محتوای باکیفیتی 
را برای کاربران و به صورت رایگان تولید کند و با ش��انس کم بازگش��ت س��رمایه 

مستقیم در آینده  نزدیک، این کار را ادامه دهد.
همکاری

س��اخت یک جامعه کاربری ب��اال، یکی از اهداف اصلی ماش��ین های 
محتوایی اس��ت و هر ثبت نامی که در وب س��ایت ص��ورت گیرد یا هر 
اش��تراک گذاری در فیس ب��وک، امکان دسترس��ی به ش��بکه ای جدید 
از خوانن��دگان را فراه��م می کن��د. به همی��ن خاطر، معم��وال بالگ ها 
از هم��کاران مهمان دیگر اس��تارت آپ ها دعوت می کنن��د؛ چون نه تنها 
مخاطبان از ایده های جالب س��ود می برن��د، بلکه همکاران هم محتوا را 
در رس��انه ها و شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند و به گسترش 

آن کمک می کنند.
David Mendlen، مدیرکل شرکت مایکروس��افت می گوید: »بالگ ها راهی 
ش��گفت انگیز برای بزرگ شدن و گسترش استارت آپ ها به شمار می روند. در بالگ 
مایکروسافت، ما از استارت آپ هایی که مفید هستند حرف می زنیم و فضایی مناسب 

در جامعه تکنولوژی ایجاد می کنیم.«
اکثر بالگ ها روزانه به روز می ش��وند. اجازه دادن به همکاری برای نویسندگان و 
همکاران مهمان، باعث تعادل در به  روز رس��انی محتوا می شود و بینش خوانندگان 
نس��بت به ش��رکت را بیش��تر می کنند. تجربه ها و درس های دیگر کارآفرینان به 

خوانندگان کمک می کند تا خوانندگان هم کسب و کار خود را بسازند.
س��اخت و توس��عه یک محتوای موثر و کارآمد، نیازمند تالش تیمی، از تحقیق 
و س��اخت گرفته تا به دس��ت آوردن همکار مهمان و بازخوردهای مردم اس��ت. در 
حالی که این کار زمانبر اس��ت و به تالش و منابع مالی نیاز دارد، اما س��ودی که در 
درازمدت به دست می آید، قابل توجه است. شرکت های SAAS و B۲Bدر جنبش 
»ماشین های محتوا« پیشتاز هستند، اما می توانیم امید داشته باشیم که شرکت های 
دیگر هم نوش��تن را با کیفیت و برای دلیلی خاص ش��روع کنند و ش��اهد محتوای 

بی کیفیت و بی ارزش نباشیم.
entrepreneur/ucan :منبع 

چگونه لینک سازی محتوا را با بودجه کم بهتر 
کنیم؟

در فعالیت ه��ای مارکتین��گ معموالً وقتی بودجه محدود باش��د 
فرصت ظهور خالقیت بیشتر اس��ت. درخصوص محتوایی که تولید 
می کنی��د نیز قضیه از همین قرار اس��ت. قرار نیس��ت همواره برای 
بهبود وضعیت SEO بودجه فراوانی هزینه کرد؛ بلکه گاهی می توان 
با به کارگیری خالقیت بیش��تر لینک س��ازی محتوایی را که تولید 
کرده اید بهبود چش��مگیری ببخش��ید. فارغ از اینکه محتوای ش��ما 
کیفیت باالیی دارد یا نه موضوعی که در این مقاله به آن می پردازیم 
این است که وضعیت لینک سازی آن را با چه روش های کم هزینه ای 
می توان��د ارتقا داد؛ چراکه در وضعیت رقابتی فعلی دنیای دیجیتال 
هر محتوایی نیاز به لینک سازی خوب دارد. قبل از ارائه تکنیک های 
کاربردی جهت بهبود لینک سازی محتوا، باید بدانیم در دنیای امروز 
لینک س��ازی دقیقاً به چه معناست. لینک ها در حقیقت واحد پولی 
دیجیتال مارکتینگ هستند که باید با آگاهی کامل آنها را به دست 
آورد یا هزینه کرد. برای به دست آوردن آنها نیاز به ایجاد ارتباطات 
خوب دارید. لینک س��ازی با یک شریک اس��تراتژیک در مقایسه با 
لینک سازی اتفاقی به یک غریبه مزایای بیشتری برای شما به همراه 

خواهد داشت.
چند تاکتیک برای بهبود لینک سازی محتوا

اگر شما محتوایی باکیفیت اما بدون تمرکز بر لینک ها تولید کنید، 
ترافیک کافی برای آن محتوا نخواهید داشت. بیشترین شانس شما 
ب��رای بهبود SEO در مورد یک محت��وا در فضای دیجیتال تمرکز 
بر قابلیت لینک دهی به آن محتوا اس��ت حتی قبل از تولید آن. در 
این مقاله به چند تکنیک جهت بهتر دیده ش��دن محتوایی که تولید 

می کنید، می پردازیم.
• نقل قول از افراد متخصص

نقل قول کردن از افراد خبره بس��یار به قابلیت انتشار و لینک دهی 
بیش��تر مطلب ش��ما کمک می کند در عین  حال بسیار سریع است 
و نی��از به صرف وقت زیاد ندارد. وقتی ش��ما در حوزه تخصص خود 
می نویس��ید نقل ق��ول کردن از یک ف��رد رهبر و تأثیرگ��ذار در آن 
حوزه کمک می کند که اعتبار و ارزش محتوای ش��ما بیش��تر شود. 
حال بس��تگی دارد که شرکت ش��ما در چه اندازه است که تصمیم 
بگیرید مصاحبه ای مس��تقیم با افراد تأثیرگذار داش��ته باش��ید یا از 

نقل قول های آنها در جاهای دیگر استفاده کنید.
• به صورت استراتژیک به مطالب سایت های موردعالقه تان لینک 

دهید.
 یک نگرش اس��تراتژیک در بلندمدت معموالً به نتیجه می رس��د 
اما در زمانی که لینک س��ازی می کنید خیلی به این بس��تگی دارد 
ک��ه چقدر در جای خوبی از فرصت لینک دادن اس��تفاده می کنید. 
حت��ی جایی که لین��ک می دهید در اینکه در آینده چقدر به ش��ما 
لینک دهند بسیار مؤثر خواهد بود. اگر شما می خواهید که رهبران 
صنعت تان به ش��ما لین��ک دهند پس باید به آنه��ا اثبات کنید که 
محتوایی که انتشار می دهید ارزشش را دارد. بهترین راه برای اینکه 
خود را به آنها بشناسانید این است که شما هم به آنها لینک دهید.
• عکس ه��ا و گیف بنرهای خوبی در محتواه��ای خود قرار دهید 
و از یک طراح حرفه ای برای هرچه بهتر ش��دن ظاهر گرافیکی آنها 

استفاده کنید.
 Stock در سال ۲۰۱۹ استفاده از عکس های موجود در گوگل و یا
image ها یک اشتباه بسیار بزرگ است. هر فرد حرفه ای به سرعت 
متوجه خواهد ش��د که ش��ما ب��رای تصاویر موج��ود در مطالب تان 
خیلی وقت نگذاش��ته اید و به خلق عکس ه��ای منحصربه فرد اقدام 
نکرده ای��د. برای داش��تن تصاویر منحصربه فرد خ��ود لزوماً به طراح 
نیاز ندارید. بلکه با اس��تفاده از خیل��ی ابزارها مثل Vengagge و 
Canva می توانید خیلی راحت تصاویر گرافیکی منحصربه فرد خود 

را بسازید.
در نهای��ت باید بدانید که تنها راه اینکه به ش��ما لینک بیش��تری 
داده شود این است که محتوای جذاب و ارزشمندی را منتشر کنید. 
ای��ن موضوع می تواند گاهی هزینه زیادی دربر داش��ته باش��د. تنها 
داشتن یک محتوای باکیفیت کافی نیست؛ بلکه شیوه انتشار آن در 
اینکه چقدر دیده شود و موردتوجه قرار گیرد مؤثر است. استفاده از 
نقل قول ه��ای افراد خبره، تصاویر و گرافیک های جذاب، بک لینک ها 
و ایمیل ه��ا همگی اجزای یک طرح هس��تند که با کمک هم باعث 

می شوند محتوایی که انتشار می دهید بیشتر دیده شود.
hormond :منبع

ایستگاهبازاریابی ظهور ماشین های محتوا

چگونه بالگ ها تبدیل به سالح هایی مخفی برای فروش شده اند
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ضرورت های بازاریابی در عصر دیجیتال
استفاده از شبکه های اجتماعی برای جبران 

کاستی های ارتباطی با مشتریان

در مورد برندهای فعال در زمینه B۲B هیچ چیز به اندازه مالقات رو در رو 
با مشتریان اهمیت ندارد. در زمینه فروش های بزرگ مالقات مستقیم تاثیر 
انکارناپذیری دارد. بدون تردید سایر شرکت ها و موسسات تمایل بیشتری به 

خرید از یک برند در صورت مالقات و تعامل واقعی خواهند داشت. 
یک��ی از چالش های اصلی برندهای عرصه B۲B مقوله زمان اس��ت. بدون 
تردید اغلب این برندها از اهمیت مالقات رو در رو با مشتریان آگاهی دارند، 
با این حال زمان در دسترس آنها بسیار اندک است. به این ترتیب ما توانایی 
مدیریت چند مالقات جداگانه به صورت همزمان را نخواهیم داشت. اگر هم 
در ای��ن زمینه تالش کنیم، هیچ نتیجه ای بهتر از نابودی تمام ش��انس های 
فروش مان به دس��ت نمی آوریم. توجه به عامل زمان موجب درک یک نکته 
مهم خواهد شد: با تنظیم قرار مالقات با یک مشتری در عمل شانس تعامل 

با دیگر مشتریان را در آن زمان از دست خواهیم داد. 
در یک ش��هر شلوغ مانند تورنتو، جایی که من زندگی می کنم، مالقات با 
یک مشتری نزدیک به نیمی از روز را به خود اختصاص خواهد داد. به طور 
معمول مش��تریان مایل به مالقات در دفتر مرکزی برندشان هستند. به این 
ترتیب من باید مسافتی یک یا دوساعته را با اتومبیل طی کنم. سپس چهار 
تا ش��ش ساعت گفت وگو با آنها را پشت سر خواهم گذاشت. صادقانه بگویم، 
پس از گذش��ت این زمان دیگر انرژی کافی برای فعالیت کاری را ندارم. به 
همی��ن دلیل پس از آن ب��ه خانه می روم. این امر در مورد س��ایر کارمندان 
ش��رکت نیز صادق اس��ت. آنها نیز پس از یک جلس��ه مالقات طوالنی دیگر 

انرژی کافی برای کار و فعالیت را نخواهند داشت. 
آیا من مشغول شکایت از وضعیت کاری ام هستم؟ نه، به هر حال ما باید با 
شرایط کاری مان کنار بیاییم، با این حال نکته اصلی در این میان دغدغه ها و 
مسئولیت های دیگر من به عنوان کارآفرین است. به این ترتیب باید دست به 
انتخابی دشوار میان کارهای روزانه ام بزنم. این کارها به ترتیب ذیر هستند:

• تمرکز بر روی کارهای مشتریان
• تنظیم قرار مالقات و دیدار با مشتریان

• تولید محتوا
یکی از مزیت های بزرگ زندگی در عصر حاضر بهره مندی از ش��بکه های 
اجتماع��ی اس��ت. به این ترتی��ب افراد فرص��ت تعامل اجتماع��ی از طریق 
ش��بکه های اجتماع��ی و پرهیز از ات��الف وقت را دارند. به ه��ر حال امروزه 
درخواست برگزاری جلسات از طریق ویدئو کنفرانس یا چت تصویری گزینه 
چندان بدی نخواهد بود. البته در موارد پیشرفته هنوز هم نیاز به گفت وگوی 

مستقیم وجود دارد. 
هرگاه برندها در ش��بکه های اجتماعی مطلبی منتش��ر می کنند، کاربران 
جلوه ای از چهره آنها را مشاهده خواهند کرد. این امر فرصتی هرچند کوتاه 
ب��رای برندها در راس��تای افزای��ش آگاهی دیگران از فعالیت ش��ان را فراهم 
می کند، با این حال پرسش اساسی در اینجا به شرح ذیل است: آیا کاربران 
نمای آنالین برند ما را می پس��ندند؟ بدون تردید پاسخگویی به این پرسش 

اندکی دشوارتر خواهد بود. 
بارگذاری مداوم پس��ت در ش��بکه های اجتماعی موفقی��ت ما را تضمین 
نخواه��د کرد. اگر ما محتوای بی ربط منتش��ر کنی��م، به جای جلب رضایت 
مخاطب بیشتر او را دلسرد می کنیم. امروزه حجم وسیعی از شکایت کاربران 

در شبکه های اجتماعی مربوط به مزاحمت پست های برندهاست. 
به منظور فعالیت مناس��ب در ش��بکه های اجتماعی اکان��ت ما باید دارای 

دو ویژگی باشد:
• بارگذاری مداوم پس��ت: پس��ت ها در ش��بکه های اجتماعی به س��رعت 
فراموش می ش��وند. به همین خاطر باید به طور مداوم پست های تازه منتشر 

کنیم.
• محتوای مرتبط: یکی از نکات بسیار مهم در زمینه فعالیت در شبکه های 
اجتماعی ارتباط پس��ت های ما با س��لیقه و نیاز مخاطب اس��ت. در غیر این 
صورت شانس چندانی برای جلب نظر کاربران شبکه های اجتماعی نخواهیم 

داشت. 
بدون تردید هر برندی نیازمند فعالیت بازاریابی پر س��ر و صداس��ت. البته 
ای��ن امر نیازمند صرف هزینه های گزاف نیس��ت. ایده های خالقانه و جذاب 
همیش��ه موجب جلب توجه و رضایت مشتریان می ش��ود. متاسفانه امروزه 
بس��یاری از برندها به گونه ای بس��یار شبیه به هم مش��غول فعالیت هستند. 
ب��ه این ترتیب در عمل فعالیت برندها ش��باهت بس��یار زی��ادی به هم پیدا 
کرده اس��ت. درس��ت به همین خاطر اغلب افراد نسبت به فعالیت برندها در 
شبکه های اجتماعی بدبین هس��تند. راهکار غلبه بر این شرایط تالش برای 
پیگیری ش��یوه ای خالقانه تر از سوی برندهاس��ت. نکته مهم بعدی شلوغی 
بیش از اندازه فضای ش��بکه های اجتماعی اس��ت. به این ترتیب تالش برای 
نمایش جلوه ای جذاب از برندمان دشواری های خاص خود را خواهد داشت. 
بس��یاری از برندها به منظور حل این مش��کل اقدام به استفاده از تعرفه های 
تبلیغاتی می کنند. به این ترتیب فرآیند توس��عه آنها در عمل بسیار سریع تر 
طی خواهد ش��د. نکته مهم در این میان ض��رورت تولید محتوای باکیفیت 
اس��ت. بدون محت��وای باکیفیت ما هرگز توانایی تعامل س��ازنده با مخاطب 

هدف مان را نخواهیم داشت. 
اج��ازه دهید دوباره به بحث مالقات ه��ای کاری برگردیم. اکنون با توجه 
به تاثیر ش��گرف شبکه های اجتماعی، استفاده از این پدیده برای ساماندهی 
هرچ��ه بهتر مالقات ه��ای تجاری ضروری خواهد بود. ب��ه نظر من از طریق 
فعالیت مناس��ب در ش��بکه های اجتماع��ی امکان کاهش نی��از به برگزاری 
مالقات های رس��می برای انجام معامالت فراهم خواه��د بود. در این زمینه 

به نکات ذیل توجه کنید:
• بارگذاری مداوم پس��ت در ش��بکه های اجتماعی به منظور جلب توجه و 

اعتماد شرکای تجاری
• بارگذاری محتوای باکیفیت، مرتبط با نیاز مشتریان و دارای ارزش باال

• توجه به الگوی جس��ت وجوی کاربران هدف مان در شبکه های اجتماعی 
به منظور دستیابی به بیشترین تاثیر از طریق فعالیت در شبکه های اجتماعی

• ارزیاب��ی وضعی��ت بازاریاب��ی برندم��ان در پلتفرم ه��ای اجتماعی، اخذ 
شیوه های تازه و تالش برای بهبود نقاط ضعف مان

بدون تردید هیچ چیز جای مالقات های رو در رو را پر نخواهد کرد، با این 
حال ش��بکه های اجتماعی فرصت طالیی در اختیار برندها به منظور کاهش 
هرچه بیشتر نیاز به مالقات های رو در رو قرار می دهد. از نظر من ما باید به 
شبکه های اجتماعی به عنوان فرصتی برای پر کردن فضای خالی تعامل مان 
ب��ا مش��تریان نگاه کنی��م. در این صورت ام��کان نتیجه گی��ری از فعالیت و 

سرمایه گذاری مان در پلتفرم های اجتماعی را خواهیم داشت. 
stickybranding :منبع
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ظهور اینترنت و رشد فوق العاده آن، منجر به امکانات متنوعی برای افراد شده 
اس��ت. برای مثال در حال حاضر انواع وبینارها، مفیدتر از سمینارهای رایج بوده 
و در زمان و سرمایه افراد صرفه جویی بسیاری را می کند. به همین خاطر نیز در 
جهان پیش رو، تنها افرادی می توانند موفق ظاهر ش��وند که از امکانات موجود، 
بهترین استفاده را داشته باشند. با توجه به اوضاع اقتصادی حال حاضر، این امر 
بس��یار طبیعی است که افراد با فعالیت در یک شرکت، توان زندگی ایده آل خود 
را نداش��ته باش��ند. به همین خاطر نیز یک توصیه خوب اقتصادی این است که 
منابع درآمدی خود را متنوع س��ازید. در این رابط��ه وجود مهارت، کامال الزامی 
است. درواقع بدون داشتن این امر، شما نمی توانید با حفظ شغل فعلی خود، کار 
دومی را نیز داشته باشید، با این حال در رابطه با کسب مهارت، بسیاری از افراد 
تصور می کنن��د که نیازمند صرف هزینه و ش��رکت در کالس های طوالنی مدت 
هستند، با این حال این شیوه یادگیری متعلق به چندین سال قبل بوده. امروزه 
آموزش آنالین در صدر روش ها در این رابطه قرار دارد. این امر باعث خواهد شد 
تا ش��ما با یک تلفن همراه، در هر م��کان و زمانی بتوانید آموزش مدنظر خود را 
داش��ته باش��ید. همچنین مدت زمان یادگیری برای هر روز نیز کامال به خواست 
خود ش��ما خواهد بود که این انعطاف پذیری زمانی، مزیت بسیار بزرگی برای هر 
فرد محس��وب می شود، با این حال شما باید اولویت بندی مناسبی را برای کسب 
مهارت ها تعیین کنید. همچنین ضروری اس��ت تا نس��بت به مهارت های پولساز 
آگاهی کافی را داشته باشید. علت این امر به این خاطر است که تصور این امر که 
ش��ما برای آموزش چند مهارت به صورت همزمان، زمان و انرژی کافی را داشته 
باش��ید، بسیار س��خت خواهد بود. به همین خاطر نیز توصیه می شود تا برای هر 
بار، تنها به دنبال کسب مهارت در یک زمینه باشید. با رسیدن به سطح مطلوب، 
می توانید ب��ه دنبال مهارت های دیگری بروید. با توجه به توضیحات ارائه ش��ده، 
در ادامه به بررس��ی ۱۴ مهارت پولسازی که به صورت آنالین می-توان آموزش 

دید، خواهیم پرداخت. 
1-چت بات

اگرچه برای بس��یاری از افراد کدنویس��ی و طراحی نرم افزار و اپلیکیشن کاری 
دش��وار به نظر می  رس��د، با این حال این امر در رابطه با چت بات ها با رش��دی 
فوق العاده در س��ال-های اخیر مواجه ش��ده اند، کامال متفاوت اس��ت. در ابتدای 
بحث الزم است تا تفاوت آنها با روبات ها را به خوبی درک کنید. درواقع روبات ها 
تنها یکس��ری اقدامات تعیین ش��ده را انجام می دهند. با این حال چت بات ها از 
قدرت پاسخگویی متفاوت به مخاطبان برخوردار هستند که به علت وجود هوش 
مصنوعی در آنها اس��ت. درواق��ع توانایی تماس-های صوت��ی، مزیت اصلی آنها 
محسوب می ش��ود. برای مثال شما از یک چت بات می-توانید رزو بلیت خود را 
به صورت صوتی بخواهید. این امر در تمامی زمینه ها می تواند سهولت کار بسیار 
باالیی را به همراه داش��ته باشد. درواقع می توان آنها را به عنوان دستیار مجازی 
افراد تلقی کرد. علی رغم ظاهر پیچیده، ش��ما به هیچ گونه دانش کدنویسی نیاز 
نخواهید داش��ت، با این حال یک دوره آموزش��ی برای آگاهی از محیط و نحوه 
س��اخت و مدیریت آن، ضروری است. در نهایت با تکمیل آموزش های خود می-
توانید از طریق س��ایت هایی نظیر  botsify.com، اقدام به ایجاد چت بات های 

موردنظر خود کنید. 
2-کدنویسی

اگرچ��ه این مهارت ممکن اس��ت برای بس��یاری کامال پیچیده باش��د، با این 
حال جالب اس��ت بدانی��د که حتی کودکان��ی که آموزش دیده اند، به س��ادگی 
کدنویس��ی های جالب��ی را دارن��د. در این رابط��ه مارک زاکربرگ موس��س برند 
فیس ب��وک نیز عقی��ده دارد که این مهارت، باید به مانند خواندن و نوش��تن در 
تمام��ی مدارس به آموزش گذاش��ته ش��ود. درواقع با توجه به رش��د تکنولوژی، 
اف��رادی ک��ه در این زمینه فعالیت کنند، قادر به کس��ب درآمده��ای فوق  العاده 
خواهند بود. در این رابطه انواع دوره های آموزشی آنالین وجود دارد، با این حال 
بهتر اس��ت تا در میان دانش افزایی، تمرین کافی برای کسب تجربه را نیز داشته 
باش��ید. درواقع بیش از حد تئوری بودن نیز نمی تواند ش��ما را به سطح موردنیاز 
برس��اند. علی رغم وجود فایل ها و دوره های آموزشی، بازی های جذابی به مانند 
CodeMonkey وجود دارد که تا س��اعت ها می تواند شما را سرگرم نگه دارد. 

به همین خاطر برای تمرین های خود می توانید از آنها استفاده کنید. 
3-اکسل 

اکسل از جمله برنامه های محبوب شرکت مایکروسافت محسوب شده و کاربرد 
بس��یاری را در زمینه های مختلف کاری دارا اس��ت. درواق��ع برخی از نرم افزارها 
کامال تخصصی یک رش��ته بوده، با این حال اکس��ل علی رغم تصور عموم، صرفا 
برای حسابدارها کاربرد ندارد. به همین خاطر نیز مهارت در این زمینه، می تواند 

زمینه فرصت های ش��غلی بهتر و رش��د را فراهم آورد. به همین خاطر نیز نباید 
تص��ور کرد که برای افزایش درآمد خود، صرفا باید ب��ه دنبال مهارت هایی برای 
ایجاد ش��غل دوم باش��ید. جالب اس��ت بدانید که حتی مربی های ورزش��ی برای 
بررس��ی داده های خود نظیر، امتیاز عملکرد بازیکنان، از اکسل استفاده می کنند. 
درواقع برای مکتوب کردن، مدیریت و انجام عملیات های مختلف بر روی داده ها، 
اکسل بهترین گزینه موجود محسوب می شود، با این حال علی رغم ظاهر ساده، 
یادگیری آن به آموزش درس��ت نیاز دارد. در غیر این صورت ممکن است نسبت 
به بسیاری از قابلیت های آن غافل بمانید. به همین خاطر آموزش آنالین در این 

زمینه کامال ضروری خواهد بود. 
4-زبان دوم 

ای��ن امر ک��ه به زبانی غی��ر از زبان مادری خود مس��لط باش��ید، باعث ایجاد 
فرصت های شغلی بسیار متنوعی خواهد شد. درواقع شما می توانید پس از کسب 
مه��ارت، در زمینه آموزش، ترجمه، تولید محتوا و... فعالیت کنید. در این زمینه 
محدوده شغل های آن بسیار متنوع است. به همین خاطر در صورتی که آموزش 
کاملی را داش��ته باش��ید، می-توانید نسبت به یافتن ش��غلی مناسب، اطمینان 
حاصل کنید، با این حال الزم اس��ت تا به دنبال یادگیری زبان هایی باش��ید که 
زمینه فعالیت آنها در جامعه ش��ما مهیا باش��د. در راستای یادگیری آنالین زبان 
دوم، ش��ما می توانید از سایت LiveMocha استفاده کنید. در این سایت پس 
از تعیین س��طح، می توانید به آموزش زبان مورد نظر خود بپردازید. متنوع بودن 
روش های یادگیری که منجر به پوش��ش مناسب چهار بخش اصلی در یادگیری 
هر زبان اس��ت ک��ه از جمله مزیت های بزرگ آن محس��وب می ش��ود که باعث 
می ش��ود تا یادگیری از طریق آن کامال جامع و مناس��ب باشد. در نهایت شما با 
تعیین زبان مادری خود، می توانید تمامی توضیحات را به این زبان دریافت کنید 

که خود منجر به سرعت بخشی در روند یادگیری خواهد شد. 
5-عکاسی

امروزه دیگر عکاس��ی نیاز به ابزارهای خاص و بس��یار گران نداشته و تنوع کار 
بس��یار باال رفته اس��ت. درواقع امکان عکس های باکیفیت، ب��ه یکی از نیازهای 
اصلی کس��ب وکارها و حتی زندگی روزمره افراد تبدیل شده است. همین امر نیز 
باعث می ش��ود تا شما با بازار کار شلوغی مواجه باشید، با این حال در این رابطه 
ش��ما صرفا به عکس گرفتن برای دیگران محدود نبوده و می توانید با فعالیت در 
زمینه مورد عالقه خود و قرار دادن نمونه کارها در ش��بکه های اجتماعی، به یک 
اینفلوئنسر تبدیل شده و با کسب شهرت، از تبلیغات درآمد داشته باشید، با این 
ح��ال تمامی این م��وارد نیاز به دوره های آموزش��ی الزم دارد تا بتوانید عملکرد 
حرفه ای را داشته باشید. برای این امر udemy یک سایت آموزشی است که در 
آن می توانید دوره های آنالین و تصویری جامعی را در زمینه های مختلف عکاسی 
داش��ته باش��ید. با توجه به پولی بودن این سایت، در ابتدا الزم است تا نسبت به 

عالقه و اطمینان خود برای فعالیت در این عرصه، اطمینان حاصل کنید. 
6-فتوشاپ 

فتوش��اپ در حال حاضر قوی ترین نرم افزار ویرایش عکس محس��وب می شود، 
ب��ا این حال از امکانات آن برای انواع طراحی ها نیز می توان اس��تفاده کرد. برای 
مثال طراحی کارت ، از جمله موارد رایج در این زمینه محس��وب می ش��ود. برای 
کسب مهارت در این زمینه، شما می توانید از دوره های خود شرکت تولیدکننده 
این نرم افزار)ادوبی( استفاده کرده و به صورت گام به گام مهارت های خود را در 

این زمینه افزایش دهید. 
7-نویسندگی

اگرچه برخی قدرت نویسندگی را یک استعداد ذاتی تلقی می کنند، با این حال 
واقعیت این است که بدون آموزش نمی توان حتی استعداد خود در این زمینه را 
شکوفا کرد. به همین خاطر نیز ضروری است تا آموزشی را در این رابطه داشته 
باشید. فراموش نکنید که در ابتدا زمینه اصلی شما باید مشخص شود. برای مثال 
مهارت های الزم برای نوشتن کتاب، با تولید محتوا و شعرسرایی تفاوت داشته و 
به همین خاطر عدم مشخص کردن حوزه اصلی، اقدامی هوشمندانه نخواهد بود. 
در نهایت ش��ما می توانید با انتشارات مختلف، سایت ها و نشریات همکاری کرده 
و از این طریق درآمد کسب کنید. برای این امر سایت SkillShare، با توجه به 

امکانات و دوره های مختلف، بهترین گزینه موجود محسوب می شود. 
۸-سئو سایت 

این امر که محتواهای تولیدش��ده در موتورهای جس��ت وجوگر بهتر به نمایش 
گذاشته شوند، اقداماتی را نیاز خواهد داشت که به آن سئو گفته می شود. درواقع 
حتی بهترین مطالب نیز در صورتی که به خوبی دیده نش��وند، ناکارآمد خواهند 
بود. به همین خاطر نیز این امر به نیاز بس��یار مهم هر برندی تبدیل شده است. 
به همین خاطر نیز ش��ما می-توانید با کس��ب مهارت در این زمینه، درآمدهای 
قابل توجهی را داش��ته باشید. نکته بس��یار مهم در این زمینه این است که شما 
تنه��ا مح��دود به همکاری با یک برند، نخواهید بود و می توانید س��ئو س��ایت را 

ب��رای چندین برند انجام دهی��د که این امر خود به افزایش درآمد ش��ما کمک 
خواهد کرد. در نهایت نوش��تن مطالب آموزش��ی در این رابطه برای س��ایت های 
مختلف، خود از دیگر اقداماتی محس��وب می ش��ود که می تواند به درآمدی برای 
 ،Google Webmaster Central شما تبدیل ش��ود. در این رابطه س��ایت
ابزاری فوق العاده محسوب می شود که به سهولت کار شما در زمینه سئو، کمک 
بس��یاری را خواهد کرد. به همین خاطر در کنار یادگیری آنالین اصول و روش-

های س��ئو، الزم اس��ت تا با محیط کاربری و امکانات این س��ایت نیز به خوبی 
آشنا شوید. سایت Progate، از جمله بهترین مکان ها برای آموزش آنالین این 

مهارت محسوب می شود. 
9-بازاریابی شبکه های اجتماعی

این امر یکی از روش های بازاریابی دیجیتالی محس��وب شده و در آن افراد به 
فعالیت در ش��بکه های اجتماعی موجود می پردازند. اگرچه از این طریق می توان 
فروش مس��تقیم داش��ت، با این حال این امر بیش��تر در زمینه تبلیغات و جذب 
مخاطب کاربرد دارد. بدون ش��ک موفقیت در این زمینه تنها در حضور فعال در 
شبکه های اجتماعی خالصه نشده و الزم است تا اطالعات کافی را داشته باشید 
تا بتوانید از آن هم برای افزایش ترافیک س��ایت اس��تفاده ک��رده و هم بهترین 
عملکرد ممکن را داشته باشید. برای موفقیت در این زمینه استفاده از دوره های 

آموزشی سایت Contently، انتخابی هوشمندانه خواهد بود. 
10-رهبری و مدیریت 

این امر که خود را برای باالترین مقام ممکن آماده کنید، شایس��تگی ش��ما را 
برای این عنوان افزایش خواهد داد با این حال این امر تنها مختص به این افراد 
نبوده و خود مدیران نیز باید برای به روز رسانی و یا تقویت مهارت خود، در این 
زمینه دوره های آموزش��ی مناس��ب را بگذرانند با این حال ش��ما تنها به شرکت 
در دوره ه��ای آموزش��ی محدود نبوده و می توانید از ان��واع محتواهای موجود در 

سایت های مختلف نیز استفاده کنید. 
11-مدیریت بودجه 

در هر سطحی، اگر مدیریت بودجه مناسبی را نداشته باشید، امکان رشد را از 
خود خواهید گرفت. درواقع ش��ما باید به خوبی بتوانید هماهنگی ای میان درآمد 
و هزینه های خود ایجاد کنید. اگرچه این امر در ابتدا س��اده به نظر می رس��د، با 
این حال اس��تراتژی ها و اصول مختلفی در این رابطه وجود دارد که در راس��تای 
عملکرد درخش��ان الزم اس��ت تا به خوبی آنها را فرا گیرید. درواقع در راس��تای 
بهبود سطح مالی، حتما نباید به دنبال روش های افزایش درآمد خود باشید. این 
امر که از اتالف در این رابطه نیز جلوگیری کرده و بودجه بندی حرفه ای داش��ته 
باش��ید، بدون شک کمک بسیار خوبی محسوب خواهد شد. برای این امر سایت 

Udacity یک گزینه عالی محسوب می شود. 
12-طراحی گرافیک 

اگرچ��ه ممکن اس��ت این بخش را با فتوش��اپ یکی تصور کنی��د، با این حال 
واقعیت این است که فتوشاپ تنها یکی از ابزارهای طراحی بوده و شما الزم است 
تا با موارد دیگر نظیر Illustrator و InDesign نیز آش��ناییت پیدا کنید. در 
این رابطه س��ایت Lynda.com جامع ترین آموزش ه��ا را در اختیار عموم قرار 
می دهد. با مهارت در این زمینه ش��ما علی رغم طراح��ی مواردی نظیر کارت و 
پوستر، می توانید با عکاسان همکاری کرده و در زمینه تولید محتواهای رسانه ای 

نیز نقش مکملی را ایفا کنید. 
13-مدیریت پروژه

ای��ن امر که بتوانید یک پروژه را به خوبی مدیریت کنید، اصلی اس��ت که در 
زمینه مدیریت پروژه مطرح می ش��ود. با توجه به حساسیت های این امر از آن به 
عنوان یک مهارت مهم مدیریتی باید می شود. به همین خاطر نیز با تقویت خود 
در ای��ن زمینه می-توانید آمادگی انجام کارهای بیش��تری را پیدا کنید. در این 
رابطه س��خنرانی ها و مقاالت بهترین گزینه های موجود برای تقویت این مهارت 
محس��وب می شوند، با این حال در راس��تای یک دوره آموزش منظم و هدفمند، 

سایت Pluralsight گزینه مناسبی محسوب می شود. 
14-فن بیان 

صحب��ت کردن مهم ترین راهکار ارتباطی محس��وب می ش��ود. درواقع تفاوتی 
ندارد که در چه زمینه ای فعالیت دارید، بدون ش��ک مهارت کافی در این زمینه 
هم��ه چیز را دگرگون خواهد س��اخت. در این رابطه دوره های آموزش��ی متنوع 
می تواند ش��ما را به س��طح مطلوب برس��اند. درواقع در موارد متعددی مشاهده 
ش��ده است که حتی مدیران نیز از س��خنرانی برای افراد زیاد واهمه داشته و در 
انتخاب کلمات با مشکل مواجه هستند. این دوره ها به شما کمک خواهد کرد تا 
اعتماد به نفس، صداسازی، انتخاب درست کلمات و تمامی مواردی را که موجب 
کاریزماتیک ش��دن گفته های شما خواهد ش��د را بیاموزید. در این رابطه سایت 

Coursera بهترین گزینه موجود است. 
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بررسی 14 مهارت با بازار کار مناسب که به صورت کامال آنالین می توان فرا گرفت
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85 درصد مشترکان گاز در خراسان رضوی از نحوه دریافت خدمات 
رضایت دارند

مشــهد - صابر ابراهیم بای:  نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده در سال 98 نشان می دهد 
85 درصد مشــترکان گاز طبیعی در خراســان رضوی از نحوه ارائه و دریافت خدمات توســط این 
شــرکت رضایت دارند. حسن خیراندیش با اعالم این خبر اظهار کرد: این اطالعات با همکاری یک 
موسسه معتبر حوزه پژوهش و افکارسنجی در یک جامعه آماری با بیش از 3500 هزار نفر متشکل از 
مشترکین گاز در هشت منطقه  گازرسانی شهر مقدس مشهد و 13 شهرستان کالت، درگز، قوچان، 
چناران، سبزوار، نیشابور، خواف، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، فریمان، کاشمر و گناباد جمع آوری 
شده است. سخنگو و سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان افزود: مطابق با جمع بندی نهایی، 85.4 درصد مشترکین استان 
از نحوه ارائه و دریافت خدمات مرتبط با گاز طبیعی به طور کامل رضایت دارند. مولفه های رضایت مشترکین در چهار بخش عمده 
وفاداری، عملکرد ماموران امداد، خدمات، پشتیبانی و تحویل محصول  تقسیم بندی می شود. وی با اشاره به نفوذ نزدیک به 100 
درصدی گاز در بخش خانوار شهری و 88 درصدی خانوار واجد شرایط روستایی استان ادامه داد: تالش می کنیم تا با بررسی نقاط 
ضعف و تعریف پروژه های بهبود، زمینه افزایش رضایتمندی شهروندان از خدمات شرکت گاز در خراسان رضوی را افزایش دهیم. 
سخنگوی شرکت گاز استان افزود: این نظرسنجی عالوه بر مشترکین جزء و عمده شامل دیگر گروه های ذینفعان همانند مراجعان، 
متقاضیان، همسایگان تاسیسات گازرسانی، کارکنان، مدیران، پیمانکاران اجرایی و تامین کنندگان نیز می شود. خیراندیش یادآور: 
سامانه ارتباطات مردمی شرکت گاز استان به شماره 37074 آماده ثبت نظرات و پیشنهادات شهروندان در حوزه های مرتبط با گاز 
طبیعی است. خراسان رضوی پس از تهران بزرگ، بیشترین حجم تعداد مشترکین گاز طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
زیرساخت های دولت الکترونیک در استان گلستان مطلوب است

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه  گلســتان در گفتگوی تلفنی برنامه خبری شبکه سبز گلستان 
شرکت کرد .به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان در پاسخ 
مجری برنامه گفتگوی خبر در خصوص اینکه شــرکت مخابرات چه اقداماتی در جهت توسعه دولت الکترونیک در استان 
انجام داده است اعالم کرد :یکی از مؤلفه های مهم دولت الکترونیک تأمین زیرساخت های ارتباطی است که خوشبختانه 
شرکت مخابرات به عنوان بزرگترین وقدیمی ترین اپراتور تأمین کننده زیرساخت های ارتباطی استان را برعهده دارد در 
ســالهای اخیر گامهای بسیار بزرگی در جهت توسعه زیرساخت ها ی ارتباطی وشبکه مخابراتی برداشته است .وی عنوان 
کرد مخابرات گلستان ظرف سه سال گذشته بیش از هزار وسیصد  پروژه مخابراتی را در سطح استان با اعتباری بالغ بر سه 
میلیارد وچهارصد میلیون ریال به بهره برداری رسانده استوی ادامه داد یکی از بحث هایی مهم در دولت الکترونیک پهنای 
باند بسیار باال می باشد که شرکت مخابرات ایران جهت اتصال به شبکه اینترنت واتصال شبکه های داخلی سازمانها وشرکت 
ها توسعه شبکه فیبرنوری را به عنوان یک اولویت مهم مد نظر قرارداده است که خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در این 
زمینه انجام پذیرفته است .مهندس شهمرادی  اظهار داشت در مخابرات استان  ارائه سرویس FTTH ویا سرویس اتصال 
منازل به فیبرنوری را در دســتور کار قرار گرفته و توســعه این سرویس در نقاط مختلف استان را از برنامه های دیگر خود 
دانست .وی توسعه فناوری 4G.3G را  ازجمله اقدامات مهم دیگر در سالهای اخیر در استان گلستان عنوان کرد و گفت 
: بیش ازپانصد تکنولوژی در نقاط مختلف شهری وروستایی در جاده ها واماکن تفریحی وتوریستی استان به بهره برداری 
رسانده ایم.وی در پاسخ مجری برنامه در خصوص پوشش اینترنت در سطح استان گفت: نقاط شهری پورت های پرسرعت 
ثابت و اینترنت پرسرعت استان را دارا می باشند و هیچ مشکلی در شهرها نداریم ودر نقاط روستایی هم خوشبختانه جزو 
اســتانهایی هستیم که از  پوشش اینترنت بسیار خوبی برخوردار می باشد.وی تصریح کرد از هزار وپنجاه روستا در استان 
حدود هفتصد روستا توسط شرکت مخابرات امکان برقراری با اینترنت رادارند بقیه روستاها نیز توسط دیگر اپراتورها تأمین 
می گردند.در پایان وی اظهار داشت نود درصد روستاهای استان تحت پوشش اینترنت می باشد و با برنامه ای که در شرکت 

مخابرات وسایر اپراتورها وجود دارد امیدواریم تا پایان سال بقیه روستاها مجهز به سرویس اینترنت شوند.

 خط قرمز حوزه توسعه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، حفظ و تکریم 
کارکنان و معیشت آنان است

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: به گفته دکتــر محمدعلی معصومی فر، معاون 
توسعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشکی قزوین، خط قرمز این معاونت، حفظ و 
تکریم کارکنان و معیشت آنان است، زیرا نگرانی از امنیت شغلی، بزرگ ترین آسیب را 
به بدنه نیروی انسانی و کارشناسی دانشگاه وارد می کند. ایشان گفت:  چنانچه در اجرای 
برنامه ای یا اصالح فرآیندی، مخالفتی وجود داشــته باشد؛ اعالم مخالفت کافی نبوده و 
حتماً باید برنامه اصالحی و یا ارائه راه حل جدید، برای اجرای آن فرآیند ارائه شود. دکتر 
معصومی فر، اذعان کرد: با توجه به اینکه هر کدام از مدیریت های مستقر در معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، 
به لحاظ وظایف، ماموریت ها و اختیارات از اهمیت و گستردگی زیادی برخوردار هستند؛ بنابر این، تصمیم گیری ها و 
برنامه های مدیریت ها، تاثیر بسزایی بر عملکرد کلیه واحدهای دانشگاه خواهد داشت. مسؤول حوزه توسعه دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین تصریح کرد که به  همین دلیل، باید این مدیریت ها از روزمرگی خارج شده و به دنبال برنامه ریزی 
برای ایجاد تحول مناسب و مطلوب در حوزه های متناظر خود در کل دانشگاه باشند. وی با بیان اینکه معاونت توسعه 
دانشگاه، مسؤولیت انجام برنامه های مذکور را بر عهده داشته و حتی در مواردی که به حوزه تخصصی این معاونت، 
مربوط نیست، الزم است با توجه شرایط خاص اقتصادی، ورود پیدا کرده و به دنبال ایجاد بهره روی و افزایش کارایی 
در حوزه های درآمدی و کاهش هزینه ها باشد؛ گفت: از کلیه مدیریت ها انتظار می رود که بر مبنای این بینش، نقش 

آفرینی کرده و فعاالنه مشارکت کنند.

شهردارشاهرود:    اجرای طرح های عمرانی مهم ترین هدف توسعه  شهری است
شاهرود- حسین بابامحمدی: شهردارشاهرود با اشاره به اینکه اجرای عملیات 
های عمرانی مهمترین هدف توســعه شــهری اســت،گفت: همه اقدامات  مدیریت 
شــهری باید بر اساس رســیدگی به حقوق مردم باشــد.مهندس محسن احمدی با 
تاکید بر لزوم تســریع در رونــد اقدامات عمرانی و آبادانی در شــهر، افزود: یکی از 
رســالتهای اصلی مدیریت شــهری ارتقاء ســطح کیفی پروژههای عمرانی است که 
توســعه زیرساختهای شهری را به همراه دارد. وی با بیان اینکه رضایت شهروندان از 
عملکرد  شهرداری نشانه ارج نهادن به حقوق شهروندی است، ابراز داشت: بر این اساس سهم و نقش شهرداری 
که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهروندی است از  اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
شــهردار شاهرود با بیان اینکه از نگاه دین اسالم مردم ولی نعمت مسئوالن هستند،  اظهار کرد:  رسیدگی به 

حقوق شهروندی در رفتار بزرگان دین  ما با مردم نشانه توجه ویژه دین اسالم به این امر است.
مهندس احمدی  با اشاره به اینکه سیاستهای مدیریت شهری شاهرود در حوزه حقوق شهروندی از اولویتها 
به شــمار می رود ،عنوان داشت: اگر امروز شــهرداری در ارائه خدمت به مردم موفقیت نسبی را حاصل کرده 
است، مرهون تالشهای شبانه روزی نیروهایی سخت کوشی است که با استفاده از امکانات موجود و تالش های 

شبانه روزی خود خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی همشهریان را سرلوحه کار خود قرارداده اند.

                      تحویل اشیا جا مانده در ناوگان حمل و نقل عمومی به سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک طی خرداد ماه سال جاری 

اراک - مینو رســتمی: حجت اله مرادی ، سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک، 
از تحویل 79 مورد اشیاء جا مانده در تاکسی و اتوبوس ها در خرداد ماه سال جاری به این سازمان خبر داد.

مرادی گفت: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک جهت تعامل ، تکریم حقوق شهروندان 
و همچنین نظارت بر عملکرد رانندگان تاکسی و اتوبوس و پیگیری اشیا گمشده در ایستگاه های مختلف دارای 
اکیپ های ثابت بوده که در این رابطه رانندگان، در خردادماه، تعداد 79 مورد اشیاء جا مانده را به این واحد ها 
تحویل دادند.  وی تصریح کرد: از میان این اقالم، بیش از 8 دستگاه انواع گوشی موبایل ، تعدای کیف مدارک 
، البسه و ... تحویل سازمان شده است.  مرادی اضافه کرد: اگر کیفی حاوی مدارک معتبر از قبیل شناسنامه و 
یا کارت ملی به ســازمان تحویل داده شود، مدارک در سازمان نگهداری شده و در صورت وجود شماره تماس 
در بین مدارک، با برقراری تماس یا صاحب مدارک ســعی می شــود در اولین فرصت ممکن با مراجعه صاحب 
مدارک به سازمان نسبت به تحویل آن اقدام شود.  وی تصریح کرد: شهروندانی که اشیاء خود را داخل تاکسی 
ها جا می گذارند، می توانند در ســاعت اداری با واحد بازرسی ســازمان از طریق شماره 34130500 تماس 
حاصل نمایند و مشــخصات وسایل جا مانده را با شماره تماس خود به مسوول اعالم نمایند تا در صورت پیدا 

شدن اشیاء توسط رانندگان تاکسی و اتوبوس، در سریع ترین زمان ممکن اشیاء به آنان بازگردانده شود. 
وی در خاتمه ضمن تقدیر و تشــکر از رانندگان حمل و نقل عمومی خاطرنشــان کرد: به همشهریان توصیه 

می شود که در ترددهای درون شهری خود همواره از تاکسی و اتوبوس استفاده نمایند. 
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تبریز - ماهان فالح: مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
آذربایجان شرقی گفت: این اســتان در زمینه مقاوم سازی مسکن 
روســتایی 11 درصد از میانگین کشوری جلوتر است. حافظ باباپور 
در جلسه شورای مسکن هریس با بیان اینکه تا پایان امسال مسکن 
مهر 4۶ شــهر استان به شهرداری ها واگذار می  شود، گفت: تاکنون 
مسکن مهر 5 شهر برای تکمیل و آماده سازی محوطه به شهرداری 
ها واگذار شــده و تا پایان سال در تمامی شهرهای زیر۲5 هزار نفر 
جمعیت به شهرداری واگذار می شود. وی اظهار داشت: در شهرستان 
هریس واگذاری در حال انجام است و تا پایان امسال موضوع مسکن 
مهر در اســتان خاتمه یافته و تمامی واگذاری ها به پایان می رسد. 
وی از اختصاص 130 واحد مســکونی در قالب طرح اقدام ملی برای 
شهرستان هریس  با تسهیالت 750 میلیون ریالی خبر داد و افزود: 
این تســهیالت با سود 9درصد و اولویت با اقشار کم درآمد می باشد 
و برای تمامی شهرهای ۶ گانه این شهرستان اختصاص یافته است. 
باباپور با بیان اینکه دریافت اسناد مالکیت به منظور حفظ حقوق مالک 
و نیز تامین امنیت قضایی و تثبیت مالکیت، امری ضروری است، اظهار 
داشــت : تامین زمین و ساخت مسکن روستایی برای اقشار آسیب 
پذیر جامعه روســتایی در راستای اجرای ماده 4 قانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مســکن روســتایی و نیز صدور سند برای 

امالک روستایی و شهرهای زیر ۲5 هزار نفر جمعیت با همکاری اداره 
ثبت اسناد وامالک از جمله وظایف ذاتی بنیاد مسکن است. مدیرکل 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی با اعالم اینکه تسهیالت 
مقاوم سازی مساکن روستایی از ابتدای سال جاری 400 میلیون ریال 
تعیین شده است، گفت: در صورت تخصیص و تأمین اعتبار عالوه بر 
این تسهیالت ارزان قیمت، 1۲0 میلیون ریال وام قرض الحسنه نیز 
به متقاضیان مقاوم سازی مسکن پرداخت می شود. وی اظهار داشت: 
کسانی که به علت کمبود امکانات مالی نتوانند با این تسهیالت مسکن 
خود را تکمیل و مقاوم سازی کنند، با تائید کارشناسان بازسازی این 
بنیاد 80 میلیون ریال نیز از سوی بنیاد مسکن وام بالعوض به آنها 

تعلق می گیرد. باباپور، علت بازگشت روستاییان به خانه و کاشانه خود 
را تکمیل زیرساخت ها، مقاوم سازی مساکن روستایی، رونق تولید و 
اشتغال دانست و ادامه داد: تاکنون 15۲ هزار واحد مسکن روستایی 

معادل 5۲ درصد واحدهای روستایی مقاوم سازی شده است.
 فرماندار هریس نیز در این جلسه، بزرگ ترین مشکل مسکن مهر 
شهرستان را عدم توجه مســئوالن وقت در انتخاب زمین مناسب، 
فرهنگ آپارتمان نشینی و هزینه های انتقال خدمات به مسکن مهر 
احداث شــده در سطح شهرستان عنوان کرد و خواستار حل نهایی 

مسکن های مهر شهرستان هریس شد.
علیرضا خاکپور از نبود انعطاف روســای ادارات این شهرستان در 
اجرای قانون به نفع مردم در تمامی زمینه ها به ویژه در حوزه مسکن 

مهر در این شهرستان انتقاد کرد.
وی با اشاره به تحقق 50 درصدی اعتبارات مسکن روستایی این 
شهرستان در سال گذشته گفت: 345 واحد مسکونی با اعتباری بالغ 

بر8۶ میلیارد ریال در حال ساخت و تکمیل است.
 فرمانــدار هریس افزود: از 387 واحد تخصیص یافته، 345 واحد 
ابالغ شده  که تا امروز 1۶۲ واحد برای تشکیل پرونده و دریافت وام 
به بانک ها اعالم شده و بقیه نیز تا اتمام فصل کاری جهت معرفی به 

بانک های عامل معرفی می شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی:

۱۵۲ هزار واحد مسکن روستایی مقاوم سازی شده است

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری قم از برگزاری آیین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب خبر و رسانه 
اســتان قم با مشارکت شهرداری قم خبر داد به گزارش روابط عمومی 
شهرداری قم ، مهدی کالنترزاده در خصوص برگزاری مراسم ویژه روز 
خبرنگار و آیین تجلیل از خبرنگاران و اصحاب خبر و رسانه استان قم 
گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده، این مراسم در آستانه فرا رسیدن 
17 مرداد ماه سالروز شهادت مظلومانه محمود صارمی در سال 1377 
برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه این مناسبت فرصتی مغتنم برای 
تقدیر از خدمات و زحمات قشر فرهیخته خبر و رسانه می باشد، گفت: 
با هدف تکریم مقام اصحاب خبر و رســانه، مراسمی به یادماندنی و با 
شکوه، با مشارکت اســتانداری قم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و شــهرداری قم برگزار خواهد شد. کالنترزاده با بیان اینکه تالش های 

عزیزان خبر و رسانه مصداق نمایانی از تعهد و تخصص و عدالت خواهی 
است، اضافه کرد: بدون شــک حضور خبرنگاران در الیه های مختلف 
جامعه و به ویژه در دســتگاه ها و نهادها می تواند عاملی برای حرکت 
در جهت رشــد و توسعه همه جانبه و اعتالی نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایران باشد. مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم 
در ادامه کار خبرنگاران و اصحاب رســانه اســتان قم را نسبت به سایر 
خدمات به مراتب اثرگذارتر و مهم تر دانســت و افزود: از لحاظ کمیت 
و کیفیت آثار تولیدی در بخش خبر و رسانه، خبرنگاران قمی جایگاه 
ویژه ای را در بین سایر استان ها در کشور دارا هستند که این امر نمادی 
از توانمندی و تخصص ایشان می باشد. وی با اشاره به حضور مقامات و 
مسئولین استان در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در استان قم گفت: 
با هماهنگی های صورت گرفته اســتاندار و معاونین ایشان، شهردار قم 

و برخی از مدیران شــهری، اعضای شورای اسالمی شهر قم، مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و تنی چند از مسئولین و مقامات ارشد استان 
قم در این مراســم حضور خواهند داشت. کالنترزاده با بیان اینکه این 
مراسم فرصتی برای بیان و شنیدن دغدغه ها و مشکالت خبرنگاران می 
باشد،افزود: در تالش هستیم تا به نحو شایسته از تالش های خبرنگارانی 
که در جهت نقد و انتقاد سازنده و انعکاس مطلوب خدمات و عملکرد 
دستگاه ها و نهادهای استان فعال هستند، تجلیل بعمل آوریم. شایان ذکر 
است: مراسم بزرگداشت روز خبرنگار و تجلیل از اصحاب خبر و رسانه 
استان قم صبح روز چهارشنبه 1۶ مرداد ماه با حضور جامعه خبری و 
اصحاب رسانه استان قم برگزار خواهد شد و طبق هماهنگی های بعمل 
آمده در این مراسم از خبرنگاران عزیزی که در فاصله زمانی 17مرداد97 

تا17مرداد98 مقام ملی و بین المللی کسب نموده اند، تقدیر می شود.

با مشارکت شهرداری قم، در آستانه 1۷ مرداد ماه، خبرنگاران قم تجلیل می شوند

تبریز - ماهان فالح: چهارمین دوره ارزیابی ســبک رهبری به 
روش 3۶0 درجه با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و کارکنان 
در محل همایش های شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

سیدرضا رهنمای توحیدی، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی در این مراسم با تاکید بر استفاده مناسب از نتایج ارزیابی 3۶0 
درجه در فرایندهای توسعه منابع انسانی گفت: هدف از برگزاری ارزیابی 
3۶0 درجه دریافت بازخورد از زوایای مختلف و شناسایی مهارت ها و 
توامندی های و همچنین برنامه ریزی برای نیازهای آموزشی و توسعه 
همچنین مدیر منابع انسانی شرکت گاز آذربایجان شرقی نیز در تشریح ای کارکنان می باشد و این نوع ارزیابی متفاوت با ارزیابی عملکرد است. 

جزئیات دوره چهارم ارزیابی سبک رهبری اظهار کرد: دور چهارم با تعداد 
8۶ نفر از مدیران و کارکنان ارزیابی شونده و 3۲3 نفر ارزیابی کننده  از 
منظر مافوق، همتراز، زیردست و مشتری خاتمه یافته است. علی پور با 
اشاره به اهمیت سیستم بازخورد 3۶0 درجه به عنوان یکی از راهکارهای 
مهم در توانمند سازی منابع انسانی و به ویژه مدیران تصریح کرد:  دور 
پنجم این ارزیابی با پیش بینی تعداد 107 نفر ارزیابی شونده با  431 
نفر ارزیابی کننده در دست برنامه ریزی و اقدام می باشد. خاطرنشان می 
گردد در پایان این مراسم از نفرات برتر دوره چهارم در دو بخش  باالترین 

امتیاز و بیشترین جهش ارتقاء نسبت به دوره قبل تجلیل بعمل آمد.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان گفت: پیک تیر ماه سال جاری 8 هزار و 83 مگاوات 
بوده که نســبت به پیک بار در مدت مشــابه سال قبل، حدود 
۲ درصد افزایش داشــته است .فرامرز شــادفر بیان کرد: انرژی 
مصرفی در چهار ماهه ســال گذشته نیز برابر با 15 هزار و 384 
گیگاوات ساعت بوده که نشــان دهنده حدود 4 درصد افزایش 
مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل می باشد.  وی 
با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری تا پایان تیرماه در خوزستان 
درصد این تولید سهم نیروگاه های برق آبی و سهم نیروگاه های 15 هزار و 403 گیگاوات ساعت برق تولید شده، اظهار کرد: 57 

حرارتی و ســیکل ترکیبی برابر با 43 درصد کل انرژی تولیدی 
بوده اســت. مدیر بازار برق شــرکت برق منطقه ای خوزستان 
تصریح کرد: از ۶ هزار و 37۶ گیگاوات ســاعت تولیدی نیروگاه 
های حرارتی و گازی 4۶ درصد توســط بخش دولتی ) نیروگاه 
های رامین و ماهشــهر( و 54 درصد توسط نیروگاه های بخش 
خصوصی ) نیروگاه های زرگان، آبادان، بهبهان، خرمشهر و فجر( 
تولید و به شــبکه تحویل شده است. شادفر افزود: نیروگاه های 
حرارتی و گازی اســتان در این دوره به طور متوسط در هر روز 
حدود 5۲ گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند.

اصفهان - قاسم اســد: هم اکنون  تا مین آب شرب 
شــهرضا در وضعیت مطلوب قرار دارد و مردم با هیچگونه 
افت فشار و قطعی احتمالی آب مواجه نیستند. مدیرعامل 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به وقوع حادثه 
در یکی از منابع تولید آب شرب در شهرضا گفت: در چند 
روز اخیــر در یکی ا ز چاهها  که آبدهی آن به بیش از 40 
لیتر در ثانیه می رســدکه میزان قابل توجهی است حادثه 
ایی رخ داد که با رفع آن در حال حاضر وضعیت تامین آب 
شرب شــهرضا مطلوب است. مهندس هاشم امینی با بیان 
اینکه وقوع چنین حادثه ایی کاهش 10 درصدی  ظرفیت 

تامیــن را به دنبال داشــت اعالم کرد: با بــروز این حادثه 
بیش از 10 درصد ظرفیت تامین آب شرب شهرضا کاهش 
یافت که این رقم تاثیر بســزایی در تامین پایدار آب شرب 
مشــترکین داشــت. وی با بیان اینکه آب شرب شهرضا از 
طریق منابع زیرزمینی تامین می شود عنوان کرد: شهرضا 
تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرارندارد و آب 
شرب این شهر از طریق چاههایی که در شهرستان سمیرم 
و شــهرضا قرار دارند تامین می شــود. وی بــا بیان اینکه 
برای تامین آب شــرب  70 هزار آحاد مشــترکین شهرضا 
،حداقل نیاز به 530 لیتر آب در ثانیه است اعالم کرد: برای 

تامین پایدار آب شــرب جمعیت شــهرضا به 530 لیتر در 
ثانیه آب نیاز است این در حالیست که هم اکنون ظرفیت 
تامین آب شــرب در این منطقــه حداکثر به 380 لیتر در 
ثانیه می رســد. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهــان  مدیریت مصرف آب را یکــی از عوامل موثر در 
برون از مشــکل کم آبی در شهرضا برشمرد و خاطر نشان 
ساخت: در حال حاضر برای تامین پایدار آب شرب شهرضا 
با کمبود 150 لیتر در ثانیه مواجه هستیم که خو شبختانه 
توانستیم با اعمال مدیریت مصرف آب شرب را عادالنه و با 

فشار یکسان در بین مردم توزیع کنیم. 

ساری - دهقان : مدیر عامل شرکت گاز مازندران گفت : همزمان 
با گرامیداشت هفته دولت مشعل گاز شهر فریم و 97 روستای واقع 

در بخش دو دانگه و چهار دانگه شهرستان ساری روشن می شود.
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران، -جعفر احمدپور- در بازدید از پروژه گازرســانی به منطقه 
دودانگه ســاری با حضور معاون عمرانی استاندار مازندران ، مدیر کل 
راه و شــهر سازی ، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ، دامادی 
نماینده مردم ســاری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی و فرماندار 
شهرستان ساری افزود: همززمان با اجرای عملیات لوله کشی خط 4۲ 
اینچ دامغان - ساری ، لوله گذاری گاز و ایجاد علمک با حضور بیش از 
۲5 پیمکانکار در شهرهای کیاسر ، فریم و 1۶0 روستای بخش دودانگه 
و چهاردانگه ساری و 151 روستای بخش هزار جریب نکا و یانسر بهشهر 
آغاز شده بود.  مدیر عامل شرکت گاز مازندران تصریح داشت: گاز رسانی 
به مناطق کوهستانی و دورافتاده مازندران از مهرماه سال 9۶ همزمان 
با بهره برداری از طرح بزرگ خط 4۲ اینچ دامغان - کیاســر - ساری 

در  دستور کار دولت قرار گرفت. حذف مصرف سوخت فسیلی و پایان 
دادن به برداشــت چوب از جنگل برای سوخت از اهداف گازرسانی به 
این مناطق اعالم شــد. وی با بیان اینکه همزان با هفته دولت امسال 
مشعل گاز شهر فریم و 57 روستای بخش دودانگه و 40 روستای بخش 
چهاردانگه روشن می شود، اظهار داشت: با توجه به افزایش هزینه لوله 
کشی و باال رفتن تجهیزات ، تا کنون ۲00میلیارد تومان سرمایه گذاری 
برای اجرای این طرح صورت گرفته اســت. احمدپور با بیان اینکه  گاز 

رسانی به 57 روستای باقی مانده در بخش چهاردانگه ساری نیز تا قبل 
از زمستان امسال انجام می شود، بیان داشت: اگر چه پیمانکاران در حال 
کار هســتند اما به دلیل افزایش قیمت لوله و نوسانات اقتصادی برای 
اتمام گاز رسانی این روستاها به 40 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با 
پیگیری جدی شرکت ملی گاز ایران این اعتبار را تامین کرده است. مدیر 
عامل شرکت گاز مازندران گفت: با اتمام تمام پروژه های گاز رسانی به 
واحدهای مسکونی و تولیدی و صنعتی سه بخش دودانگه ، چهاردانگه و 
کلیجانروستاق ساالنه از مصرف 74میلیون لیتر فرآورده های نفتی صرفه 
جویی می شــود. وی افزود : با گاز دار شدن این مناطق خسارت های 
زیســت محیطی که در اثر حمل و نقل و برداشت چوب از جنگل وارد 
می شده نیز از بین می رود. مدیرعامل شرکت گاز مازندران اعالم کرد: 
با وجود افزایش هزینه های گازرسانی و وضعیت اقتصادی کشور، دولت 
مصمم است تا گازرسانی به مناطق روستایی کشور را ادامه دهد. طبق 
آمار رسمی شرکت گاز مازندران اکنون، 99.8 درصد جمعیت شهری و 

93 درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز برخوردار شدند. 

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار کرد؛

اختتامیه چهارمین دوره ارزیابی سبک رهبری به روش 360 درجه

افزایش ۲ درصدی پیک برق خوزستان در تیرماه

با اعمال مدیریت مصرف تحقق یافت:

وضعیت مطلوب تامین آب شرب شهرضا

مدیر عامل شرکت گاز مازندران :

مشعل گاز 100روستای ساری هفته دولت روشن می شود
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ارتباط منطقی با پول گام آغازین مدیریت پول
مترجم: نازنین توکلی :  هنگامی که صحبت از برقراری ارتباط می ش��ود،  ناخودآگاه ذهن انس��ان به سمت روابطی 
که در طول روز با افراد مختلف برقرار می کند، کشیده می شود، اما برای کارآفرینان، یکی از محبوب  ترین روابط،  ارتباط 

صحیح و منطقی با مفهوم »پول« است.
کارآفرینان برای تبدیل ش��دن به بهترین ها، سرش��ار از انگیزه و اش��تیاق هس��تند و اغلب میزان نزدیک ش��دن به 
اهداف ش��ان را با معیار پول می سنجند. جس��ت وجو برای یافتن راه های درآمدزایی و پول سازی بیشتر در DNA این 

افراد نهادینه شده است.
ارزش عظیمی در نگاه هدفمند به پول وجود دارد، اما گفتنش آس��ان تر از انجام دادن آن اس��ت. تا آنجایی که من 
به عنوان کارآفرین به یاد دارم، همه تصمیمات زندگی  ام با توجه به پول بوده اس��ت. همیش��ه در حال هزینه – منفعت  
کردن تصمیماتم بودم. چون دائما ذهنم مشغول این بود که ثروت بیشتری داشته باشم. لباس بهتری بپوشم، ماشین 

لوکس تری سوار شوم و خانه بزرگ تر داشته باشم.
اما اکنون با نگاهی به گذشته متوجه می شوم که همه اینها در مقیاسی بزرگ تر کامال بی مفهومند. من حقیقتی که 
پش��ت این  مفاهیم پنهان بود را نمی دیدم. زرق و برق دالرهای بیش��تر کورم کرده بود. زمان و انرژی زیادی را صرف 
کردم تا امروز توانس��تم ارتباط سالم تر و منطقی تری با پول برقرار کنم. عوامل مالی همچنان در تصمیم گیری های من 
نقش دارند، اما همه توجه من روی آنها متمرکز نیست. صادقانه بگویم که رسیدن به این نقطه، یک سفر دشوار است.

در این مطلب می خواهم بخش هایی از این س��فر و درس هایی که در آن آموخته ام را با ش��ما به اش��تراک بگذارم. 
امیدوارم اگر رابطه شما با پول دچار چالش و از مسیر منطقی خارج شده  است، داستان من بتواند درک تازه و روشنی 

را از این مفهوم برای شما به ارمغان آورد.
ماجرای ارتباط من با پول

تمایل و عالقه من به پول از سال های نوجوانی آغاز شد. عاشق پدرم بودم. پدرم یک کارآفرین به شدت سختکوش 
بود. همچنان که سختکوش��ی و پول س��ازی او را تماش��ا می کردم، باوری در ذهن من شکل گرفت. میزان پولی که به 
دست می آورم، میزان موفقیت من را در زندگی تعیین می کند. خیلی به وقت گذراندن در کنار خانواده فکر نمی کردم. 

درست مثل پدرم که بیشتر وقت ها در خانه و کنار ما نبود.
آنچه در ذهن من می گذش��ت ایجاد یک اخالق کاری قوی و پیش��برد اثربخش اهدافم بود. من همیش��ه از پدرم به 
خاط��ر اخ��الق کاری قوی که در من ایجاد کرد، ممنونم. زیرا برخ��ورداری از این ویژگی پیامدهای مثبت زیادی را در 
دهه های بعدی زندگی نصیبم کرد. اما همه زندگی او کار بود و هیچ وقتی برای بازی و تفریح در کنار فرزندش نداشت. 
البته این ویژگی اخالقی هم به ش��کل عادت به زندگی بزرگس��الی من وارد شد. عادتی که باعث شد بیشتر از هر چیز 
دیگری به تفریح و س��رگرمی روی آورم. بعدها صرف هزینه های س��نگین برای تفریح و س��رگرمی و از طرفی انگیزه و 

اشتیاقم برای کار و درآمدزایی هرچه بیشتر، عدم تعادل و نوسان های زیادی را وارد زندگیم کرد.
از همان س��ال های نوجوانی به دنبال پول بیش��تر بودم ولی هرگز ارزش واقعی  آن را درک نکردم. هرگز توجهی به 
عادت ه��ای پول خرج کردنم نداش��تم. مفاهیم��ی مثل دخل و خرج، کوپن و تخفیف برای��م بی معنا بود.  فکر می کردم 

چنین مفاهیمی شامل حال من نمی شود.
می دانس��تم چگونه درآمدزایی و پول س��ازی کنم. در این  کار تبحر داش��تم ولی هرگز قدردان پولی که به دس��ت  
می آوردم نبودم.  در نتیجه رابطه خصمانه ای بین من و پول هایم ایجاد شد. تقریبا در هر تصمیم گیری که در آن »پول« 
عامل محرک بود، نتیجه آن به شکس��ت و ناکامی کش��یده می ش��د. چون در تصمیم گیری ها، صرفا پول انگیزه اصلی 
من بود. این نتایج منفی من را از نظر احساسی نابود کرد به طوری که در مورد اهداف زندگی دچار سردرگمی شدم.

اگر ش��ما هم این تجربه را داش��ته باش��ید می توانید درک کنید که در چنین موقعیتی پول و احس��اس به هم گره 
می خورند. شاید فکر کنید که »پول« و »احساس« دو موضوع متمایز هستند و باید به صورت مجزا آنها را بررسی کرد 
ولی در حقیقت هر مشکلی که برای پول تان به وجود می آید به همان اندازه احساس شما را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

به این داستان کوتاه توجه کنید:
چند س��ال پیش یکی از دوس��تانم از من خواست تا ۲۰۰۰ دالر به او قرض بدهم. او دوستم بود و من هم این مقدار 
پول را داش��تم. بنابراین بدون معطلی مبلغی که خواس��ته بود را به او قرض دادم. قرار ش��د که یک هفته بعد پول را به 
من برگرداند، اما یک هفته گذش��ت و همچنان منتظر بازگش��ت پولم بودم. با گذشتن شش ماه و تسویه نشدن بدهی 

دوستم،  تلنگری به من وارد شد. باید به چیزهای بیشتری توجه می کردم.
یادآوری کنم که من در آن زمان یک ش��رکت ۵ میلیون دالری داش��تم. چرا قرض دادن ۲۰۰۰ دالر به دوستم باید 
ذهن من را مشغول می کرد؟ شاید الزم بود به دوستم »نه« بگویم، اما برای لحظه ای ذهنم درگیر این مساله نشد. این 
موضوع بسیار من را خسته و آزرده خاطر کرد. حتی اگر در نهایت این پول را از او پس می گرفتم باز هم نمی توانست 
احس��اس خوب برنده ش��دن را در من ایجاد کند. این تجربه و احساس ناخوش��ایند کم کم  به یک وسواس ناسالم در 

تعامل با دوستانم تبدیل شد.
با نگاهی به گذش��ته، به وضوح می توانم درک کنم که چقدر شکست های مهم در زندگی من کوچک شمرده شدند. 
البته من از این تجربه قدردانی می کنم. چون به من آموخت که پول تا چه اندازه می تواند احس��اس من را تحت تاثیر 

قرار دهد.
از این داستان چه درس هایی می آموزیم؟

وقتی صحبت از پول و متعلقاتش می ش��ود، دارید از موضوعی بس��یار حس��اس و احساس��ی صحبت می کنید. برای 
داشتن یک رابطه سالم با پول، تا جای ممکن آن را به عنوان یک واقعیت عینی در نظر بگیرید. روشی که پول از طریق 
آن می تواند احساس شما را تحت تاثیر قرار بدهد را بشناسید. گاهی اوقات، باید تجربیات منفی کسب کنید تا متمایز 

شوید و بدانید چه زمانی باید یک گام به عقب برگردید و عملکرد و تصمیمات  تان را بازبینی کنید.
من اکنون اگر پولی به کس��ی قرض دهم، می دانم که احس��اس خوبی از این کار نخواهم داش��ت. چون درگذش��ته 
»انتظار من برای بازپرداخت به موقع پولم« مورد احترام قرار نگرفته اس��ت، اما ش��اید الزم بود این تجربه را به وسیله 

یکی از دوستان نزدیک به دست می آوردم تا به بینش امروزم در مورد پول برسم.  
به عنوان مالک کس��ب و کار، خوب اس��ت که گاهی خودتان را در موقعیت کس��ی که به ش��دت به پول وابسته شده 

 است، قرار دهید.
مثال اگر واحد حقوق و دستمزد شرکت، در پرداخت قراردادها فقط یک روز تاخیر داشته باشد،  پیمانکاران بالفاصله 
فکر می کنند که ش��رکت می خواهد س��ر آنها را کاله بگذارد. درحالی که این تاخیر ممکن اس��ت ناش��ی از یک خطای 
کوچک انس��انی باش��د نه از روی س��وء نیت. ولی از آنجایی که پول به س��رعت احساس��ات را تحت تاثیر قرار می دهد، 
واکنش های سریعی را به همراه خواهد داشت. به خاطر داشته باشید که همه ما در چنین موقعیت هایی قرار گرفته ایم.

وظیف��ه ش��ما نگهداری و مراقبت از این بخش احساس��ی در ذهن تان اس��ت. ش��ما کار می کنید ت��ا راه حلی برای 
موقعیت های این چنینی بیابید. اگر اهمیت نگهداری و مدیریت پول در نگاه بلندمدت ش��ما به زندگی تقویت شود، در 

همه زمینه ها و موقعیت های زندگی تان تصمیمات منطقی تر و اثربخش تری خواهید گرفت.
از طرفی اگر به درستی ارزشی برای پول قائل نباشید، می تواند تاثیرات منفی روی تصمیمات شما داشته باشد،  نتایج 
مخربی به بار آورد و ش��ما را از نظر احساس��ی به چالش بکشاند. داشتن رابطه ای سالم و منطقی با پول زندگی شما را 

متعادل می کند و حتی می تواند باعث شود با دیگران آسان تر و موثرتر ارتباط برقرار کنید.
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اعتماد به نفس واقعی تفاوت زیادی با خودش��یفتگی دارد، البته 
ممکن است این دو را با هم اشتباه بگیرید. افراد خودشیفته تالش 
می کنند دیگران فکر کنند آنها انس��ان های خاصی هس��تند. آنها 
نیازمند تحسین و توجه اطرافیا ن شان هستند و احساس می کنند 
الیق تحس��ین و توجه دیگران هس��تند؛ در حالی که احساس آنها 
ریش��ه در ناامنی های عمیق خودش��یفته ها دارد. در مقابل افرادی 
ک��ه اعتماد به نفس واقع��ی دارند هیچ نیازی به تایید و تش��ویق 
دیگ��ران ندارن��د. با ما همراه باش��ید ت��ا تفاوت اف��راد بااعتماد به 
نفس و خودش��یفته را بیشتر درک کنید. اعتماد به نفس واقعی و 
خودشیفتگی متفاوت از هم هستند، چون با پاداش و تایید دیگران 
به دست نمی آید، بلکه با سختکوشی و ایجاد عادت های مناسب در 
افراد ش��کل می گیرد. در این مطل��ب، ۱۳ عادت مخرب را معرفی 
می کنیم که می توان��د اعتماد به نفس تان را تحت تأثیر قرار دهد. 
همچنین به ش��ما می گویید چگونه با کنار گذاشتن این عادات، به 
اعتماد به نفس��ی که همیشه در آرزویش بودید، دست یابید. افراد 
با اعتماد به نف��س واقعی دلیلی نمی بینند دیگران آرامش و ثبات 
آنها را ببینند، چون تایید دیگران اهمیتی برای ش��ان ندارد. آنها به 
توانایی ه��ا و دانش خود اعتماد دارند. برای افراد با اعتماد به نفس 
اهمیتی ندارد چه موانعی س��ر راه شان قرار دارد، زیرا راهی که در 
پیش گرفته اند را باور دارند و معتقدند مقصد نهایی در انتظارشان 
اس��ت. حتما می دانید، عقیده و باور سرس��خت آنها دیگران را هم 
جذب می کند، زیرا س��بب می ش��ود همه اعتماد به نفس بیشتری 

نسبت به خود داشته باشند.
برای داشتن اعتماد به نفس واقعی باید سخت تالش کرد. بدون 
ش��ک نمی توانید تنها با خریدن وس��ایل جدید توقع داشته باشید 
اعتم��اد به نف��س خود را در طول تمام فراز و نش��یب های زندگی 
حف��ظ کنید، بلکه باید با انجام تمرین های توس��عه فردی، اعتماد 
به نفس واقعی که همیشه آرزوی آن را داشتید، در خود به وجود 

آورید.
رفتارهایی که هرگز در افراد با اعتماد به نفس نمی بینید:

تکرار خودگویی های منفی
خودگویی های منفی باعث می ش��ود از زندگی عقب بمانید و هر 
روز عزت نفس تان کمتر ش��ود. پس همان معلم درونی بداخالقی 

که روزی انگیزه بخش تان بوده اس��ت، اکنون مانع بزرگی در س��ر 
راه تان است.

توجه بیش از اندازه به نظرات دیگران
به دنب��ال تایید دیگران بودن، این تفکر را به وجود می آورد که 
ش��ما نیاز به تایید و تصدیق آنها دارید، در حالی که عشق درونی 
ش��ما کافی نیس��ت. برای اهمیت ندادن به نظرات دیگران و اینکه 
بتوانید شخصیت خودتان را بسازید، از تالش برای تحقق انتظارات 

مردم دست بردارید و قدر خود را بدانید.
اتالف زمان برای انجام کارهایی مانند تماشای فیلم 

و سریال
برای ایجاد اعتماد به نفس باید بتوانید به توانایی ها و مهارت های 
خود افتخار کنید. پس به جای اینکه تنها به سرگرمی های موقتی 
و بی ارزش خود رسیدگی کنید، روی خودتان سرمایه  گذاری کنید.

توجه به نقایص به جای دیدن فرصت های موجود 
برای پیشرفت

تمرکز روی محدودیت ها تنها باعث قدرت گرفتن آنها می ش��ود. 
باید ضعف و کاس��تی های موجود را به زمینه پیشرفت خود تبدیل 

کنید و برای رسیدن به رشد هدفمند قدم بردارید.
وقت گذرانی با صفحه نمایش ها به جای تفکر بیشتر

مغ��ز خود را تمام روز درگیر خیره ش��دن ب��ه صفحه نمایش ها 
نکنید. اغل��ب افراد باهوش و موفق، می خوانن��د و تفکر می کنند. 
پس به جای اینکه به دنبال س��رگرمی های کاذب و بیهوده باشید، 
در پی راهکارهایی برای دس��تیابی ب��ه موفقیت و اعتماد به نفس 

بیشتر بروید.
غرق شدن در گذشته

ه��ر اتفاقی که در گذش��ته برای تان افتاده، اهمی��ت ندارد. باید 
تمام توجه خود را جلب امروزتان کنید و به دنبال ساخت آینده ای 

بهتر باشید.
نگرانی درباره آینده

تنها راه رس��یدن به آینده ای که به دنبالش هس��تید این است 
همی��ن حاال مفید و کارآمد باش��ید. پس خیال ه��ا و رؤیاهای تان 
درباره آینده هیچ ارزش��ی ندارد، مگر اینکه همین حاال دس��ت به 

اقدام بزنید و برای رسیدن به آنها تالش کنید.

پرسیدن نظر دیگران پیش از بیان نظر خود
باید به نظرات و تجربیات خود اهمیت دهید، موضع خود را داشته 
باشید و با پذیرش اطالعات جدید، به دیدگاه دیگران هم گوش دهید. 

سعی کنید هیچ وقت در جایگاه منفعل و تسلیم قرار نگیرید.
تمرکز زیاد روی جزییات و فکر نکردن به مسائل کلی

باید چش��م انداز متعادلی نس��بت به کارهای تان داشته باشید تا 
بتوانید به پیشرفت برسید. دقیقا بدانید به کجا می خواهید برسید 

و اکنون چقدر جلو رفته اید.
به دنبال مقصر بیرونی بودن برای آرام کردن 

ناکامی های خود
اف��راد با اعتماد ب��ه نفس واقعی، از درده��ای عاطفی خود آگاه 
هستند و با درمان این دردها یا دریافت آموزش های الزم برای رفع 
آنها اقدام می کنند. کس��انی که واقعاً اعتماد به نفس دارند، گرفتار 
مکانیسم های دفاعی و لذت های موقتی نمی شوند که هیچ کمکی 

به رفع مشکل اصلی آنها نمی کند.
توجه به مشکالت کوچکی که هیچ اهمیتی ندارند

به دنبال توجه به مش��کالت جزئی و اس��ترس های غیرضروری 
نباش��ید، زیرا با ای��ن کار تنها از انرژی ارزش��مندی که باید روی 

رشد فردی و حرفه ای تان سرمایه گذاری کنید، بی بهره می شوید.
تمرکز روی اشتباهات و شکست ها به جای تمرین 

شکرگزاری و قدرشناسی
اغلب مردم چیزی نیس��تند که دوست دارند باشند. افراد شاد و 
با اعتماد به نفس، قدردان داشته های ش��ان هستند و این احساس 
قدرشناس��ی آنها باعث می شود به رشد بیش��تر و ساختن زندگی 

رضایت بخش برای خود ادامه دهند.
مقایسه دائمی خود با دیگران

زندگی خود را با آنچه در صفحات مجازی است، مقایسه نکنید. 
حسادت کردن به زندگی دیگران، وقتی می توانید به ارزش واقعی 
خ��ود پی ببرید، هیچ فایده ای برای تان ن��دارد. فرصت های زیادی 
در زندگ��ی وج��ود دارد و هر چق��در برای بهب��ود مهارت های تان 
بیش��تر تالش کنید، اعتماد به نفس بیش��تری نصیب تان می شود 

و زندگی تان رو به بهبود می رود.
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رفتارهایی که در افراد بااعتماد به نفس دیده نمی شود
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