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آنچه انفجار آرامکو بر سر قیمت جهانی نفت آورد

آتش بازی نفتی
حمله ۱۰ پهپاد به تاسیسات نفتی در منطقه بقیق و خریص در جنوب شرقی منطقه ظهران عربستان، 
تولید نفت عربســتان را با اختالل مواجه کرد و حجم تولید این کشــور را در حدود ۵.۷ میلیون بشــکه 
کاســت، این بدان معناســت که بیش از ۶۰درصد از تولید نفت عربستان سعودی حاال زیر عالمت سوال 
بزرگی قرار گرفته اســت. بازگشــایی بازارهای جهانی نشــان داد قیمت ها روندی رو به رشد را در پیش 
گرفته اند، باالخره نفت از کف کانال ۶۰دالر دل کند و حاال مســتقیم تا کانال ۷۰دالر در حال پیشــروی 
اســت. قیمت ها ساعت به ساعت افزایش می یابد تا مشخص شود دامنه بحران فراتر از مرزهای عربستان 
اســت، حاال بازار جهانی نفت با بحرانی جدی روبه روست. ولیعهد سعودی، سودای بلندی در سر دارد. او 
برنامه کاهش وابستگی به نفت را پی گرفته و در این مسیر فروش سهام آرامکو یکی از اهداف تعریف...

معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

 تحقق اقتصاد مقاومتی
در عملکرد وزارت نفت متبلور است
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تازه ترین آمار بانک مرکزی از فعالیت ۶۸۶ صرافی مجاز در شهریورماه حکایت دارد

رشد ۳1درصدی پرداخت تسهیالت بانکی

ارتقای روحیه تیم شرکت با 7 اقدام طالیی
چطور در شبکه های اجتماعی فعالیت کنیم؟

بازاریابی موفق در اینستاگرام با 17 اپ کاربردی
داستان جالب موفقیت ۸ اکانت اینستاگرامی
تغییرات حوزه بازاریابی در طول ۳ دهه اخیر

شگفتی جدید کوکاکوال در عرصه تبلیغات
۸ تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

 استقبال از آیفون 11 
بیش از انتظار است

۳
فرصت امروز: مرکز آمار ایران مدعی شــده است که از ابتدای سال 

۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۳۹۷ همواره درآمد خانوارهای ایرانی از 
هزینه آنها بیشتر بوده و درنتیجه مابه التفاوت درآمد و هزینه...

گزارش مرکز آمار ایران درباره پیشی گرفتن درآمد خانوار از هزینه ها

 تراز مالی مثبت
خانواده های ایرانی

یادداشت
عوامل غیراقتصادی، مانع 

ثبات بلندمدت بازار ارز

خصوصی  بخــش  خواســته 
واقعــی بــودن نرخ ارز اســت 
و بخــش خصوصی بــه دنبال 
آن اســت تا نــرخ ارز نه به طور 
افزایــش پیدا کند و  غیرواقعی 
یابد.  نه به طور دستوری کاهش 
قیمت شناور متناسب با شرایط 
بخش  مطلوب  کشور،  اقتصادی 
خصوصــی اســت. در واقع، این 
عرضــه و تقاضای واقعی در بازار 
ارز اســت که بایــد قیمت ارز را 
تعییــن کند و عرضه مــازاد ارز 
یا التهابــات بیرونی، برهم زننده 
مکانیزم بازار و روند طبیعی آن 
به شــمار می رود. در چند سال 
گذشــته بارها شاهد بوده ایم که 
دولت ها با تزریق دالر اجازه رشد 
نرخ ارز متناسب با تورم موجود 
در اقتصاد را ندادند و این مداخله، 
جهــش بیــش از ۱۰۰درصدی 
قیمت دالر را در بازار رقم زد. از 
سوی دیگر، تهدیدهای خارجی 
و تحریــم، نرخ ارز را به ســمت 
غیرواقعی شدن ســوق می داد. 
بنابر تجربه ســال های گذشته، 
هــر زمان که بــازار ارز به ثبات 
نسبی می رسد باید دالیل آن را 
بررسی کرد و دید ثباتی که ایجاد 
شــده، تا چه اندازه می تواند به 

فعال  پیش بینی پذیری 
۳اقتصادی و آینده نگری...
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جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار 
شد و اســحاق جهانگیری در این جلســه با اشــاره به گزارش وزیر نفت درخصوص 
پیشــرفت ها و دستاوردهای کشور در بخش نفت و گاز در اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، گفت: اقدامات انجام شــده در این حوزه کامال منطبق با سیاست های اقتصاد 

مقاومتی بوده است و باید باجدیت تداوم یابد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، جهانگیری با بیــان اینکه همه ویژگی های 
اقتصاد مقاومتی نظیر دانش بنیان بودن، مردمی کردن اقتصاد، برونگرایی، درون زایی و 
عدالت بنیانی در طرح های اجراشــده در صنعت نفت و گاز کشور نمایان است،  تصریح 
کــرد: ایجاد ارزش افزوده و ممانعت از خام فروشــی، افزایش برداشــت نفت و گاز از 
میادین مشــترک، واگذاری طرح ها به پیمانــکاران داخلی و بخش خصوصی و فراهم 
کردن زمینه برای حضور دانشــگاه ها و شرکت های استارت آپی از دستاوردهای بزرگ 

وزارت نفت است که باید در این زمینه از مدیران این وزارتخانه قدردانی کنیم.
وی ادامــه داد: یکی از بخش هایــی که در دولت تدبیر و امید به طور جدی متحول 
شد، بخش نفت و گاز کشور بود که این تحول مدیون مدیریت صحیح و دقیقی است 
که به شکلی قابل ستایش توانسته محدودیت ها در توسعه این صنعت را برطرف کند.
معاون اول رئیس جمهور ضمن ابراز تأســف از هجمه ها و فشــارها بر وزارت نفت، 
گفت: جای تعجب اســت که وزارت نفت با وجود کارنامه درخشان خود باید به جای 

حمایت و تقدیر بیشترین فشارها و هجمه ها را متحمل شود.
جهانگیری با اشــاره به وضعیت این صنعت در شــروع کار دولــت یازدهم و تاثیر 
تحریم ها در فروش فرآورده های نفت و گاز، گفت: در آن زمان با توجه به عدم فروش و 
ذخیره شدن میعانات گازی در کشتی ها، برخی از مدیران دولت گذشته تاکید داشتند 

که ممکن است با استمرار این شرایط میدان پارس جنوبی با تعطیلی مواجه شود.
وی خاطرنشــان کرد: بــا وجود کمبود منابع و حتی نبود ســرمایه گذاری خارجی، 
مدیریت کارآمد آقای مهندس زنگنه و همکارانش باعث شد نه تنها این اتفاق رخ ندهد 
بلکه همه طرح های نیمه تمام در پارس جنوبی تکمیل شد و از آن مهمتر شاهد ایجاد 

بازار مصرف و فروش محصوالت آن باشیم.
معــاون اول رئیس جمهور با اشــاره به اینکه برای اجــرای طرح های بزرگ، تامین 
منابع مالی و فروش نفت و گاز در دوره تحریم ده ها ســوال از نظر فنی وجود داشت، 
افزود: ما در میدان مشــترک پارس جنوبی با قطر برداشت برابری داشتیم اما در یک 
دوره قطری ها موفق شــدند برداشت خود را از این میدان چندین برابر افزایش دهند،  
خوشبختانه در شش سال گذشته موفق شده ایم با تکمیل طرح های نیمه تمام و اجرای 

طرح های جدید در تولید و برداشت روزانه گاز از این کشور جلو بیفتیم.
جهانگیری ادامه داد: در میدان مشترک غرب کارون توانسته ایم ظرفیت تولید را از 
۵۰ هزار بشــکه به ۳۵۰ هزار بشــکه نفت افزایش دهیم این در حالی است که در این 
میدان ده ها شرکت بزرگ بین المللی در عراق فعالیت می کنند تا برداشت بیشتری از 

این میدان مشترک داشته باشند.
وی با بیان اینکه همواره مردم از هدررفت و ســوختن گازهای همراه نفت به دالیل 
زیست محیطی و اقتصادی گالیه  مند بودند،  گفت: در این شش سال بیش از ۷میلیارد 
دالر بــرای جمع آوری گازهایی که به هدر می رفت ســرمایه گذاری شــده و با ایجاد 

محصول جدید، خوراک بخشی از صنایع پتروشیمی کشور نیز تامین شده است.
رئیس ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تغییر ســوخت صنایع کشور از سوخت 
مایع به گاز به عنوان یکی از مهمترین دســتاوردهای وزارت نفت یاد کرد و گفت: با 
این دســتاورد، دیگر صنایع و نیروگاه های کشور از این بابت دیگر نگرانی ندارند و در 

حوزه زیست محیطی نیز این اقدام تاثیرات شگرفی به دنبال داشته است.
معــاون اول رئیس جمهور افزود: در طول دولت تدبیــر و امید به بیش از ۱۴ هزار 
روســتا گازرسانی شــده که معادل عملکرد همه دولت های قبل در این زمینه است و 

نکته مهم این دستاورد عدم استفاده از بودجه دولت است.
جهانگیری ادامه داد: مایه افتخار است که در کشور نفت خیز ما پس از ۱۰۰سال که 
از آغاز کار این صنعت می گذرد دانشــگاه های ما در عرصه اکتشاف، استخراج، تولید و 
تامین زنجیره محصوالت و قطعات مصرفی وارد شــده اند تا جوانان و مهندسان کشور 

در عرصه کار و عمل به دانش بومی این صنعت دست یابند.
رئیس ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و 
بودجه و صندوق توسعه ملی خواست تا از بخش نفت و گاز حمایت های الزم را انجام 
دهند تا روند رو به رشــد این صنعت آســیبی نبیند و مردم و کشور از مزایای توسعه 

بخش نفت و گاز کشور بهره مند شوند.
معــاون اول رئیــس جمهور ادامه داد: در این زمینه اگر نیاز باشــد شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی قوای ســه گانه آماده است تا مصوبات الزم را برای توسعه صنعت 

نفت و گاز کشور اتخاذ کند.
وی با قدردانی از وزیر نفت و مجموعه همکاران وی در پیشــبرد برنامه های صنعت 
نفت و گاز کشــور با وجود تحریم های آمریکا و تالش این کشور برای به صفر رساندن 
فروش نفت کشــور، تصریح کرد: خوشــبختانه آمریکایی ها در زمینه به صفر رساندن 
فروش نفت ایران ناموفق بوده اند و ما از همه توان و ظرفیت موجود برای فروش نفت 

استفاده می کنیم.
همچنین در ابتدای این جلســه، بیژن زنگنه گزارش مفصلی از اقدامات وزارت نفت 
در راستای اجرای ماموریت های محوله به این وزارتخانه در اجرای سیاست های اقتصاد 

مقاومتی ارائه کرد.
وزیر نفت گزارش خود را در شــش قسمت اقدامات در بخش باالدستی نفت و گاز، 
اقدامات در بخــش انتقال، توزیع و صادرات گاز طبیعی، بخش صنعت پتروشــیمی، 
بخــش پاالیــش و پخش فرآورده هــای نفتی و بخــش حمایت از ســاخت داخل و 
شــرکت های دانش بنیان ارائه کرد و گفت: تکمیل طرح های پارس جنوبی، توســعه 
میادین مشترک غرب کارون،  تمرکز بر ادامه طرح های گازرسانی به شهرها و روستاها، 
اتمام طرح های نیمه تمام پتروشیمی و تامین خوراک واحدهای پایین دستی، افزایش 
ظرفیت پاالیشــی و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی تولیــدی و ادامه آنها، تمرکز بر 
ادامه اجرای طرح های نگهداشت توان تولید، پیگیری عقد و اجرای قراردادهای توسعه 
میادین در چارچوب مدل جدید IPC، تقویت حمایت از ســاخت داخل با تمرکز بر 
 EPC/EPD ۱۰ قلــم خانواده کاالیی تعریف شــده، به ویژه در اجــرای طرح های
باالدســتی نفت، طرح جمع آوری گازهای مشعل و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و اســتارت آپ ها در صنعت نفت رئوس طرح های راهبردی وزارت نفت در سال رونق 

تولید ملی هستند.
زنگنه با بیان اینکه وزارت نفت به دنبال تالش های مجدانه توانســته با دست یافتن 
به افزایش بیش از ۵ برابري  تولید نفت خام از میدان های مشترک غرب کارون، تولید 
روزانه نفت در این میدان را از ۷۰ هزار بشــکه در ســال ۹۲ به ۳۵۵ هزار بشــکه در 
سال ۹۷ برساند، افزود: همچنین دستیابی به تولید ۶۰ هزار بشکه نفت خام در روز از 
میدان مشترک آذر تا پایان سال ۱۳۹۸ و آغاز تولید از الیه نفتي میدان پارس جنوبي 

از فروردین ماه ۱۳۹۶ از دیگر دستاوردها در این قسمت است.
در پایان این نشســت همچنین گزارشی از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای تسهیل صادرات محصوالت معدنی و صنعتی و نیز تامین مواد اولیه و تجهیزات و 
منابع مالی مورد نیاز صنایع و معادن کشور ارائه شد که براساس این گزارش با وجود 
تحریم های آمریکا علیه صنایع فلزی و پتروشیمی کشورمان، با تدابیر اتخاذشده روند 
صادرات محصوالت تولیدی و تامین مواد و اقالم موردنیاز از خارج به شــکل مطلوبی 
در حال انجام اســت و درآمدهای ارزی صــادرات محصوالت این بخش نیز به چرخه 

اقتصاد کشور باز می گردد.

معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

تحقق اقتصاد مقاومتی در عملکرد وزارت نفت متبلور است
سخنگوی دولت: اتهام زنی به ایران در موضوع آرامکو، عجوالنه بود

ســخنگوی دولت گفت امیدواریم رئیس جمهور و تیم همراه در ســفر به نیویورک بار دیگر بتوانند حقانیت ایران را در مورد 
مسائل مختلف به گوش جهانیان برسانند.

به گزارش ایســنا، ربیعی در آغاز این نشست خبری با اشاره به ســفر حسن روحانی به آنکارا گفت: این سفر در ادامه ابتکار 
مذاکرات آســتانه و مربوط به ایجاد صلح و ثبات در ســوریه و برقراری نظم و ثبات سیاســی در این کشور و همچنین تعمیق 
ارتباطات سیاســی دو کشور در موضوعات دیگر منطقه ای است. مذاکرات آستانه الگویی برای حل و فصل بحران هایی است که 
در منطقه و ســایر مناطق بحران خیز وجود دارد. معتقدم کشــورهای مهم و اثرگذار منطقه بیشترین حق را برای حل و فصل 
منازعات منطقه ای دارند و می توانند در ساختن الگوهایی که مسائل منطقه را در درون خودش حل و فصل کند، موثر باشند.

 وی افزود: شاید هیچ گاه ارزش و جدی بودن کار با همسایه ها به برکت تحریم ها آنقدر حساس نشده بود و خوشبختانه روابط 
ما با ترکیه و روسیه در بهترین دوران تاریخی خودش به سر می برد و استراتژی اصلی ما هم در سیاست خارجی تعمیق روابط 
گســترده با همســایگان مان است. امروز معتقدیم که از برکات تحریم اســت که رویکردمان در کار با همسایگان متعدد امکان 
بســیار خوبی برای ما فراهم کرده است و رئیس جمهوری هم روز گذشته پیش از عزیمت به آنکارا اعالم کرد که آمادگی کامل 
داریم روابط حســنه مان را با همه همســایگان مان مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل داشته باشیم و این سیاست و استراتژی ما 

است که مجددا بر آن تاکید می کنیم.
ســخنگوی دولت با اشــاره به اهداف این سفر ادامه داد: به طور طبیعی در این سفر؛ در نشست های دوجانبه ای که با روسیه 
داریم درباره خریدهایی که از این کشــور داریم و صادراتی که به روســیه خواهیم داشــت، صحبت خواهد شد. در گذشته هم 
کمیســیون های مشــترک ما با روســیه و ترکیه تفاهم هایی را صورت داده اند و کارها را جلو برده اند که در این سفر بخشی از 

گفت و گوها درباره تداوم ارتباطات، تحکیم یا عملیاتی کردن تفاهم نامه ها با این کمیسیون های مشترک دنبال می شود.
ربیعی با اشــاره به حمله به تاسیســات نفتی  آرامکو در عربستان ســعودی، گفت: برخی بداندیشان منطقه با طرح اتهامات 
بی اســاس در مسیر ایجاد تفرقه حرکت کرده و تالش می کنند بی اعتمادی بین همسایگان را افزایش دهند که ما یک نمونه از 
این اقدامات مخرب را در روزهای گذشته در پی حادثه پیش آمده برای شرکت آرامکو در عربستان مشاهده کردیم. در حالی که 
به ریشــه های این جنگ و ناامنی و بی ثباتی در منطقه توجه نمی شــود. ما معتقدیم یمن مورد هجوم و زیر شدیدترین حمالت 
و رفتارهای ضدانسانی قرار دارد و کشته های زیاد، کودکان آواره و بی سرپرست زیاد محصول این جنگ ۵ ساله علیه این مردم 

بی دفاع است. اینها ریشه ها و بنیادهای ناامنی های منطقه است که نیاز به فرافکنی ندارد.
ربیعی با اشــاره به اینکه برای بحران یمــن طرح چهار ماده ای ارائه کردیم، افزود: هنوز معتقدیم که راه بازگشــت ثبات به 
منطقه و یمن چیزی شبیه به همان طرح چهار ماده ای است و من از همین جا اعالم می کنم که جمهوری اسالمی آمادگی دارد 

تا با سازمان ملل در این زمینه همکاری کند و اعالم می کنیم که وجود بی ثباتی و ناامنی در منطقه به نفع هیچ کس نیست.
وی افزود: یمنی ها هم دانش، امکانات و ظرفیت های خود را توســعه داده اند و هم متحدانی در منطقه و در داخل کشورها و 
جنبش های منطقه ای  دارند و اینکه به دنبال فرافکنی باشــند و باز انتقام گیری و خونریزی و باز هم تهدید و حمله مجدد به 
یمن و تهدید سایر کشورها را راه حلی برای پایان این حوادث و مناقشات بدانند همان مسیر طی شده است که منجر به ایجاد 

بن بست و هزینه دادن کشورهای منطقه و سود بردن قدرت ها از جمله ایاالت متحده آمریکا می شود.
ربیعی با اشــاره به ســفر قریب الوقوع روحانی به نیویورک گفت: این سفر می تواند فضای مناسبی را برای گفت وگو با رهبران 
کشورهای مختلف ایجاد کند و اینکه امیدواریم رئیس جمهوری و تیم همراه در این سفر نیز بار دیگر بتوانند حقانیت ایران را 

در مورد مسائل مختلف به گوش جهانیان برسانند.
ســخنگوی دولت با اشاره به مصوبات جلسه اخیر ســران قوا درباره مسائل اقتصادی نیز گفت: مصوبه ای را برای تنظیم بازار 
کاال و خدمات و در نظر گرفتن اختیاراتی برای وزارت صمت تصویب کردیم. همچنین قرار اســت قوه قضائیه و قوه مقننه هم 

به منظور هم افزایی و هماهنگی در این زمینه طرح مشترکی در زمینه تعزیرات حکومتی ارائه کنند.
ربیعی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره راهبرد ایران برای دیدار با آمریکایی ها در سفر روحانی به نیویورک، گفت: از نگاه 
ایران توقف کلیه تحریم هایی که پس از خروج آمریکا از برجام صورت گرفت، امکان مذاکره را فراهم می کند. ما توقف تحریم ها 
و برگشتن به شرایط قبل از تحریم ها را خواستار هستیم و آمریکا برای نشان دادن صداقتش در این مسیر باید شرایط را برای 

تامین منافع مردم ایران تامین کند و در حال حاضر هیچ نشانه ای در این زمینه نمی بینیم.
وی افزود: اگر ترامپ بتواند با این کارها و اقدامات اعتماد را به ما برگرداند آن وقت باید درباره مذاکره کردن یا نکردن صحبت 
کرد وگرنه اینکه مدام از آمادگی برای مذاکره صحبت کنیم دردی را دوا نمی کند و برای افکار عمومی هم نیاز این اســت که 
مشــخص شود در زمان مذاکره چه دســتاوردهایی برای ایران متصور است. ما یک بار در شرایط تحریم مذاکره کردیم و دیگر 

چنین چیزی را تکرار نمی کنیم.
ربیعی در پاســخ به پرسشــی درباره پیشنهاد فرانســه به ایران در زمینه خط خرید نفت ۱۵ میلیارد دالری، گفت: قرار بود 
نفت ایران خریداری شــود و پولش هم به ما برســد. ما گفته ایم که تعهد در برابر تعهد، اروپایی ها می خواهند برخی از تعهدات 
خود را عملی کنند ما هم به بخشی از تعهدات خود معتقد خواهیم بود، نه بیشتر. اگر تعهدات افزایش یابد ما هم این تعهدات 
خود را افزایش می دهیم، البته امیدوارم در جریان ســفر به نیویورک نیز آقای روحانی بتوانند با سران کشورهای اروپایی گفت 

و گو داشته باشند.

عباس آرگون
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران



حمله ۱۰ پهپاد به تاسیســات نفتــی در منطقه بقیق و خریص 
در جنوب شــرقی منطقه ظهران عربستان، تولید نفت عربستان را 
بــا اختالل مواجه کرد و حجم تولید این کشــور را در حدود ۵.۷ 
میلیون بشکه کاســت، این بدان معناست که بیش از ۶۰درصد از 
تولید نفت عربستان ســعودی حاال زیر عالمت سوال بزرگی قرار 
گرفته است. بازگشایی بازارهای جهانی نشان داد قیمت ها روندی 
رو به رشد را در پیش گرفته اند، باالخره نفت از کف کانال ۶۰دالر 
دل کند و حاال مســتقیم تا کانال ۷۰دالر در حال پیشروی است. 
قیمت ها ساعت به ســاعت افزایش می یابد تا مشخص شود دامنه 
بحران فراتر از مرزهای عربستان اســت، حاال بازار جهانی نفت با 

بحرانی جدی روبه روست.
بدترین زمان برای بن سلمان

به گزارش خبرآنالین، ولیعهد ســعودی، سودای بلندی در سر 
دارد. او برنامه کاهش وابستگی به نفت را پی گرفته و در این مسیر 
فروش ســهام آرامکو یکی از اهداف تعریف شــده اش است. البته 
هنوز وزیر نفت عربســتان الفالح بر مسند وزارت انرژی این کشور 
تکیه زده بود که دامنه قدرتش را کوتاه کرد و مسئولیت آرامکو که 
به شکل سنتی همواره با وزیر نفت این کشور بود، از او گرفت. حاال 
برادر ناتنی وی، »عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعودی« 
که گفته می شود ارتباط چندان خوبی با بن سلمان ندارد بر مسند 
وزارت نفت تکیه زده اســت، با همان محدوده کوچک شده قدرت، 
جدا شــدن بخش هایی از وزارت انرژی عربستان پیش تر نشان از 
نارضایتی از عملکرد الفالح داشــت. برخی گزارش ها داللت بر آن 
دارد که مهمترین مورد اختالفی بن ســلمان و الفالح بر سر زمان و 
نحوه عرضه اولیه ســهام آرامکو بوده است. حاال اما با حمالت رخ 
داده، این قیمت نفت اســت که باال می رود و ارزش ســهام آرامکو 
اســت که می ریزد. این حمالت در حالی رخ داد که بعد از دو سال 
ناکامی بن ســلمان در واگذاری ۵درصد از ســهام شرکت آرامکو، 
قــرار بود به زودی ایــن اتفاق رخ دهد اما بــا این حمالت ارزش 
این شرکت بســیار کاهش یافته اســت چرا که نه تنها تاسیسات 
آســیب دیده و خسارت دیده است بلکه ســایه حمالت احتمالی 

بعدی، خریداران را از این شــرکت دور خواهد کرد. روز یکشــنبه 
بورس عربســتان ۲.۳درصد و ارزش سهام شرکت سابیک سعودی 
بزرگ ترین شــرکت پتروشیمی این کشــور نیز بیش از ۳.۵درصد 
کاهش یافت. حداکثر ظرفیت تولید آن ۱۲ میلیون بشــکه در روز 
اســت. در حال حاضر ارزش آرامکو از نظر دولتمردان عربستان ۲ 
تریلیون دالر برآورد شده است ولی از نظر کارشناسان اقتصادی با 
توجه به اینکه آرامکو هدف حمالت گســترده ای قرار گرفته است 
ارزش این غول نفتی ۱.۵ تریلیون دالر اســت. برخی پیش بینی ها 
داللت بــر آن دارد که نفت تا محدوده ۸۰دالر پیشــروی خواهد 
کرد. تحلیلگران معتقدند موضع عربستان درخصوص نحوه و زمان 

بازسازی البته در این رشد خیره کننده موثر خواهد بود.
نفت دوباره بر صدر اخبار بازگشت

آژانــس بین المللی انرژی پیش از این نســبت بــه کمبود نفت 
هشدار داده بود. عربستان پیش تر در همراهی با تحریم های نفتی 
آمریکا علیه ایران تالش گســترده ای را برای بیرون راندن ایران از 
بازار نفت کلید زد؛ تالشــی که البته با توفیق چندانی همراه نبود 
و نتوانســت صادرات نفت را از بزرگتریــن دارنده ذخایر انرژی در 
جهان متوقف کند، با این حال آنچه در حال حاضر رخ داده است، 
زیان مسلمی برای بن سلمان است به طوری که برخی تحلیلگران 
معتقدند با از دســت رفتن جذابیت آرامکو حاال ممکن است زمان 
عرضه اولیه ســهام این شــرکت تغییر کند، این چنین بن سلمان 
با شکستی آشــکار برای تنوع بخشــی به اقتصاد عربستان مواجه 

می شود و دامنه رویاپردازی اش بی تردید محدود خواهد شد.
پس از انفجار آرامکو در روز شــنبه گذشته، پیش بینی ها حاکی 
از افزایش قیمت نفت طی گشــایش بازارها در روز دوشــنبه بوده 
اســت و با گشایش بازارها شــاهد افزایش قیمت این طالی سیاه 
هستیم. حمالت پهپادهای نیروهای یمنی به تاسیسات غول نفتی 
عربســتان، آرامکو، به خروج ۵.۷ میلیون بشــکه ای تولید روزانه 
عربســتان منجر شده است؛ یعنی چیزی بیش از نیمی از تولیدات 

نفتی سعودی ها و ۶درصد عرضه کل نفت دنیا.
 قبــل از حملــه به تاسیســات آرامکــو، قیمت نفــت به گفته 

کارشناســان مســیر نزولی را می پیمــود و پیش بینی ها حاکی از 
کاهش قیمت نفت تا بشــکه ای ۵۷ دالر بود ولی با تشدید تنش ها 
در منطقــه نظریه ادامه پیدا کردن کاهش قیمت نفت باطل شــد 
و همــه منتظر افزایش قیمت این طال ســیاه شــدند. پیش بینی 
کارشناســان بعــد از وقوع انفجار در آرامکو به حقیقت بدل شــد 
و تنها با گذشــت چند ساعت از گشایش بازارها قیمت نفت برنت 
بشکه ای شش دالر افزایش یافت؛ قیمت نفت WTI نیز بشکه ای 

۵ دالر افزایش یافت.
در حال حاضر صادرات نفت عربســتان بــه نصف کاهش یافته 
اســت ولی مقامات مطلع این کشور اظهار کردند که صادرات نفت 
عربســتان پس از بازسازی تاسیســات به طور کامل از سر گرفته 
خواهد شد و تا آن زمان آمریکا خود را برای تامین تقاضای جهانی 

آماده کرده است.
از نظر نیویورک تایمز حمله پهپادها به شرکت ملی نفت عربستان 
نه تنها آســیب پذیری عربستان سعودی در جنگ علیه حوثی ها را 
برمال کرد، بلکه نشان داد که انجام چنین حمالت مهمی تا چه حد 
کم هزینه شده اســت. »میم زویجننبرگ« پژوهشگر ارشد مسائل 
پهپادی در مؤسســه صلح هلندی »پکس« می گوید برای ساخت 
پهپادهای مورد استفاده در این عملیات تنها ۱۵۰۰۰ دالر یا کمتر 

هزینه شده است.«
انور قرقاش وزیر مشــاور در امور خارجه امارات در مصاحبه ای با 
روســیاالیوم در این خصوص می گوید: »حمله حوثی ها به شرکت 
آرامکو در شهر بقیق دامن امارات و کشورهای منطقه را هم خواهد 
گرفت. این حمله تروریســتی دامن همه ما را خواهد گرفت و این 
نشان دهنده چالش استراتژیکی است که منطقه با آن روبه رو است 

و تالش جمعی در قبال آن را ضروری می کند.«
طبق گزارش اویل پرایس، قیمت نفت برنت تا روز سه شــنبه به 
بشکه ای ۸۰ دالر خواهد رسید و احتمال اینکه افزایش قیمت آن 
 WTI ادامه پیدا کند باال است و این در حالی است که قیمت نفت
نیز به بشــکه ای ۷۵ دالر خواهد رســید و این افزایش قیمت ها به 

احتمال زیاد تا بشکه ای ۱۰۰ دالر ادامه پیدا خواهد کرد.

آنچه انفجار آرامکو بر سر قیمت جهانی نفت آورد

آتش بازی  نفتی

قیمــت نفت بعد از حمالت پهپــادی که باعث اختالل در تولید 
نفت خام عربســتان شد و تولید نفت این کشور را به نصف کاهش 
داد، به طور بی ســابقه ای رشــد کرد. در همین حــال و علی رغم 
مجوز ترامپ برای استفاده از ذخایر نفت آمریکا برای جلوگیری از 
افزایش قیمت نفت، برخی منابع از افزایش ۱۹درصدی قیمت نفت 

خام برنت در معامالت روز دوشنبه خبر داده اند.
شــبکه خبری بی بی ســی گزارش داد که قیمت معامالت آتی 
نفت خام برنت در بازار ســنگاپور در آغاز معامالت روز دوشنبه با 
۱۹درصد افزایش به ۷۱ دالر و ۹۵ ســنت افزایش یافته است که 
باالترین رقم طی چهار ماه گذشــته محسوب می شود. قیمت نفت 

خام برنت طی روزهای گذشته حدود ۶۰ دالر بوده است.
شــبکه سی ان بی ســی نیز گزارش داد که قیمت نفت »وست 
تگزاس اینترمدیت«)WTI( نیز بــا ۱۵درصد افزایش به ۶۳.۳۴ 
دالر افزایش یافته اســت. خبرگزاری رویترز نیز علت این افزایش 
ناگهانی را حمالت پهپادی نیروهای انصاراهلل به تاسیســات نفتی 
عربستان سعودی خوانده و نوشته است که در نتیجه این حمالت 

۵درصد عرضه نفت به بازارهای جهانی کاهش یافته است.
همچنین پایگاه خبری بلومبــرگ با بیان اینکه ۵درصد از نفت 
موردنیاز بازار یعنی حدود ۵.۷ میلیون بشکه در روز دچار اختالل 
شده است، نوشت: این بدترین شوک برای بازارهای نفتی از زمان 
حمله صدام، دیکتاتور معدوم عراق، به کویت در سال ۱۹۹۰ است. 
بلومبرگ می گوید، این میزان از دســت دادن نفت حتی از کسری 
عرضه نفت ایران، ناشــی از انقالب اســالمی در ســال ۱۹۷۹ نیز 

بیشتر است.
در تازه تریــن ارزیابی، شــرکت انرژی انگلیســی Aspect در 
تحلیل خود در زمینه اختالل در صادرات نفتی عربستان سعودی 
اعالم کرده اســت که ۱۸درصد از تولیــدات گاز طبیعی و حدود 
۵۰درصــد از تولیدات نفت مایع عربســتان ســعودی بعد از این 

حمالت دچار تعلیق و اختالل شده است.
علی رغــم آنکه آژانس بین المللی انــرژی در گزارش خود اعالم 

کرده اســت که عرضه نفت به بازار جهانی به میزان کافی در حال 
انجام است و ســعودی ها ادعا کرده اند که می توانند عرضه نفت را 
مجددا در مدت زمان کوتاهی افزایش دهند، اما حمله یمنی ها به 

تاسیسات البقیق می تواند باعث افزایش قیمت جهانی نفت شود.
بخشــی از پیش بینی ها حاکی از آن اســت که ممکن است در 
پی حمله به تاسیســات فرآوری نفت البقیق قیمت نفت حتی سه 
رقمی شــود. افزایش قیمت جهانی نفت در حالی است که رئیس 
جمهور آمریکا بامداد دوشــنبه به وقت تهران اعالم کرد که مجوز 
اســتفاده از ذخایر اســتراتژیک نفت این کشور را برای جلوگیری 
از افزایش قیمت نفت صادر کرده اســت. دونالد ترامپ در حساب 
توئیتری خود نوشت: »به خاطر حمله به تاسیسات نفتی عربستان 
ســعودی که ممکن اســت روی قیمت نفت تاثیر داشته باشد من 
مجوز اســتفاده از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را در صورت نیاز 

صادر کرده ام. به اندازه ای که بازارها نفت کافی داشته باشند.«
آنچه در آرامکو اتفاق افتاد

روز شنبه، هواپیماهای بدون سرنشین به یک پاالیشگاه در ابقیق 
و میدان نفتــی خریص حمله کردند. طی این حمله، ۵.۷ میلیون 
بشــکه از تولید روزانه نفت خام عربســتان که معادل ۵۰درصد از 
تولید این کشور می شود، از دست رفت. به گفته کارشناسان، شاید 
در کوتاه مدت تأثیر مســتقیم فیزیکی در بازار محدود باشد، اما در 

حین حال باعث افزایش حق بیمه ریسک می شود.
ابقیق بزرگ ترین تأسیســات پاالیشگاهی نفت و کارخانه تثبیت 
نفت خام جهان با ظرفیت پاالیش بیش از ۷ میلیون بشکه در روز 
اســت. خریص هم دومین میدان نفتی بزرگ این کشور با ظرفیت 
پمپ حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز است. در ماه اوت، عربستان 

سعودی ۹.۸۵ میلیون بشکه در روز تولید کرده است.
حوثی های یمن مســئولیت ایــن حمله را برعهــده  گرفته اند. 
گفته می شــود این یکــی از بزرگ ترین حمالت آنهــا تاکنون در 
داخل پادشــاهی بوده اســت. ایاالت  متحده، ایران را مقصر حمله 
هواپیماهای بدون سرنشــین به تجهیزات عربستان می داند. مایک 

پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا روز شــنبه در توئیتی اعالم کرد: 
ایران حمله بی سابقه ای به منابع انرژی جهان آغاز کرده است.

برخی تحلیلگران هم عنوان کرده انــد با توجه به اینکه ایران از 
برگرداندن درآمدهای حاصل از صادرات نفت خامش ناامید شده ، 
حمله به منابع نفتی عربســتان پاســخی محتمل به نظر می رسد. 
به گفته آنها، خطر درگیری گســترده تر در منطقه ازجمله پاســخ 
عربســتان یا آمریکا به این حمالت، احتماالً حق بیمه ریســک را 
باال می برد که باعث می شــود قیمت نفت خام ۵ تا ۱۰ دالر در هر 

بشکه افزایش یابد.
ریزش ارزش سهام شرکت نفتی عربستان

حمله به آرامکو همزمان با آماده شدن عربستان برای گفت و گو 
در حــوزه نفتی اتفاق افتاد و تاثیر آن بر مختل شــدن روند تولید 
نفت این شــرکت آنقدر زیاد بوده است که تولید نفت عربستان به 
نصف کاهش پیدا کرده اســت و این اتفاقــات می تواند برنامه های 
ولیعهد عربستان مبنی بر فروش سهام خود آرامکو را پیچیده کند.

شاخص سهام این شرکت پس از حمالت ۳.۱درصد کاهش پیدا 
کرد و تا امروز ارزش ســهام بهبود یافــت و در حال حاضر ارزش 

سهام این شرکت ۰.۹درصد پایین تر از قبل انفجار است.
به گفته کارشناســان حمالتی که در شــنبه گذشته اتفاق افتاد 
تنها فروش سهام عربستان در اوپک را کمی حساس تر خواهد کرد 
و تنش های منطقه ای را تشدید خواهد کرد، ولی تاثیر چندانی بر 

روی قیمت نفت و ارزش این طالی سیاه نخواهد گذاشت.
در حــال حاضــر ارزش آرامکو از نظر دولتمردان عربســتان ۲ 
تریلیون دالر برآورد شده است ولی از نظر کارشناسان اقتصادی با 
توجه به اینکه آرامکو هدف حمالت گســترده ای قرار گرفته است 

ارزش این غول نفتی ۱.۵ تریلیون دالر است.
از نظرکارشناســان اقتصــادی هدف اصلی حمــالت در آرامکو 
باال بردن ریســک فروش سهام عربســتان در اوپک است، چراکه 
این اتفاق ســرمایه گذاران را بــه فکر فرو خواهد بــرد که آینده 

سرمایه گذاری در این غول نفتی چگونه خواهد بود؟

با انفجار آرامکو قیمت نفت خام برنت 19درصد افزایش یافت

قیمت نفت تا کجا رشد خواهد کرد؟

دریچه

در پی انفجار آرامکو رخ داد
بازگشت ریسک سیاسی به بازار نفت

حمله پهپادی حوثی های یمن به تاسیسات نفتی عربستان در 
ابتــدای هفته، تأثیر خود را بر قیمت جهانی نفت گذاشــت و با 
گشایش بازارهای جهانی در بامداد روز دوشنبه، نفت خام برنت 
در آغاز معامالت با ۱۹درصد جهش به ۷۱ دالر و ۹۵ سنت رسید. 
قیمت نفت خام برنت ســپس در ادامه معامالت تعدیل شد و به 
۶۶ دالر و ۲۴ سنت رسید، اما افزایش ۱۹درصدی قیمت در آغاز 
معامالت، رکوردی را به جا گذاشــت که از سال ۱۹۹۱ تاکنون 

یعنی طی ۲۸ سال گذشته بی سابقه بوده است.
 همزمان نفت خام قیمت نفت غرب تگزاس، دیگر شاخص مهم 
جهانی، ۱۵درصد جهش کرد و بشــکه ای ۶۳ دالر و ۳۴ ســنت 
معامله شــد. قیمت نفت تگزاس سپس با اندکی پایین آمد روی 
۹درصد ثابت ماند. با این حال، این میزان افزایش ناگهانی قیمت 

نفت تگزاس از سال ۲۰۰۸ تاکنون بی سابقه بوده است.
 روز جمعه دولت عربستان تأیید کرد که مجموعه پاالیشگاهی 
بقیق که از آن به عنوان بزرگ ترین مجتمع پاالیشگاهی جهان نام 
برده می شــود و همچنین میدان نفتی خریص هدف یک حمله 
پهپادی قرار گرفته است. ساعاتی بعد جنبش انصاراهلل مسئولیت 
این حمله را به عهده گرفت و اعالم کرد که این حمله با استفاده 

از ۱۰ پهپاد انجام شده است.
 مجتمع پاالیشــگاهی بقیــق در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی 
ظهران قرار دارد. این پاالیشــگاه، نفت خام شــور را به نفت خام 
شیرین تبدیل می کند. نفت پاالیش شده در این مجتمع از طریق 
پایانه های نفتی عربســتان در خلیج فارس و دریای ســرخ صادر 
می شــود. گفته می شود این پاالیشــگاه توان پاالیش روزانه تا ۷ 
میلیون بشکه نفت را دارد. پاالیشگاه بقیق در سال ۲۰۰۶ هدف 
یک حمله انتحاری ناموفق از طرف گروه القاعده قرار گرفته بود. 
میــدان نفتی خریص نیز در ۱۶۰ کیلومتــری ریاض قرار دارد و 

طبق برآوردها ذخیره آن حدود ۲۰میلیارد بشکه نفت است.
در پی حمله به تاسیســات نفتی عربستان که بر حدود نیمی 
از تولید نفت این کشــور یعنی تولید بیش از ۵ میلیون بشکه در 
روز اثر گذاشته، افزایش قیمت نفت پیش بینی می شد. وب سایت 
بلومبرگ به نقل از ســائول کاوونیچ، یکــی از تحلیلگران انرژی، 
نوشته است: »چنین کاهش تولید و چنین واکنش قیمتی هرگز 
در بازار جهانی نفت سابقه نداشته است. ریسک سیاسی بار دیگر 

به بازار بازگشته است.«
 شرکت نفت دولتی عربســتان، آرامکو، که صاحب تاسیسات 
نفتی هدف قرار گرفته اســت، اعالم کرده ۵.۷ میلیون بشکه از 
تولید روزانه نفت خود را از دست داده است. در بازار جهانی نفت، 
این بی سابقه ترین کاهش تولید ناگهانی به شمار می رود. پیش از 
این، حتی جنگ کویت که طی آن صدام حسین به خاک کویت 
حمله کرد نیز چنین اثری بر بازار نگذاشــت. این میزان کاهش 
تولید نفت، در بحبوحه انقالب اسالمی که صنعت نفت ایران به 

طور کامل تولید خود را متوقف کرد نیز تجربه نشده است.
طبق گزارش بلومبرگ، میزان آســیب واردشده به پاالیشگاه 
بقیق به گونه ای اســت که احتماالً طی روزهای آینده بخشی از 
کاهش تولید جبران می شود، اما تعمیر تاسیسات به طور کامل 
هفته ها زمان نیاز دارد. بلومبرگ به نقل از اد مورس از شــرکت 
ســیتی گروپ آورده اســت: »مهم نیســت که تعمیر تاسیسات 
نفتی عربســتان چند روز طول می کشــد، موضوع این است که 
آسیب پذیری زیرساخت های این کشور اکنون عیان شده است.« 
این در حالی اســت که پیش از این، عربســتان همیشه یکی از 

باثبات ترین تولیدکنندگان نفت جهان به شمار می رفت.
کاهش قیمت جهانی نفت پس از افزایش ناگهانی در ســاعات 
اولیه گشــایش بازارها مرهون واکنش دونالد ترامپ بوده است. 
رئیس جمهور آمریکا با کاهش تولید نفت عربســتان و افزایش 
ناگهانی قیمت ها دستور داد ذخایر نفتی استراتژیک این کشور باز 
شــود. او پیش از این، در پستی توییتری ایران را به طور ضمنی 
تهدید به حمله کرد و گفت که آمریکا »مســلح و آماده است.« 
ترامپ همچنین نوشت: »خطوط عرضه نفت عربستان سعودی 
هدف حمله قرار گرفته. دالیلی برای این باور هست که می دانیم 
کار چه کســی بوده، ما بسته به تأیید موضوع آماده اقدام نظامی 
هستیم، اما منتظریم عربستان سعودی نظر خود را درباره اینکه به 
باور آنها چه کسی عامل این حمله بوده بگوید و اینکه تحت چه 
شرایطی اقدام خواهیم کرد!« پیش از ترامپ، وزیر خارجه او نیز 
در پســتی توییتری با اشاره به حمله پهپادی به تاسیسات نفتی 
عربستان، ایران را متهم کرد که در این حمله دست داشته است.

در همین حــال، حمالت پهپادی که علیه تاسیســات نفتی 
عربســتان ســعودی انجام گرفت و به توقف نیمی از تولید نفت 
این کشور منجر شد، توجه بازار را مجددا به ریسک ژئوپلیتیکی و 
کمبود احتمالی عرضه معطوف کرد. این حمالت در زمانی روی 
داد که به نظر می رســید بازار محدودیت عرضه پیدا کرده و در 
هفته های اخیر تحت تاثیر محدودیت عرضه اوپک، سقوط تولید 
ونزوئال و تحریم های آمریکا علیه ایران میزان تقاضا برای نفت از 

عرضه فزونی پیدا کرده است.
اگر توقف نیمی از ظرفیت تولید نفت خام عربســتان سعودی 
طوالنی شــود، ریسک کمبود مازاد ظرفیت تولید در نقاط دیگر 

برای واکنش به بحران های عرضه را بارز خواهد کرد.
جو مک مانیگل، تحلیلگر شــرکت »هدگــی کپیتال« در این 
باره گفت: بازارهای نفت در حال حاضر طوری رفتار کرده اند که 
دچار مازاد عرضه هســتند و تقاضا آهسته شده است و حمله به 
تاسیسات نفتی عربستان سعودی که برای عرضه جهانی اهمیت 

باالیی دارد، نظریه مازاد عرضه را به بوته آزمون خواهد گذاشت.
از ســوی دیگر، این حمالت ممکن اســت باعث شــود اوپک 
در برنامه های خود برای تشــدید پایبندی به سهمیه های تولید 
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اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه

26 شهریور 1398

شماره 1393



فرصت امروز: مرکز آمار ایران مدعی شده است که از ابتدای سال ۱۳۹۵ 
تا پایان سال ۱۳۹۷ همواره درآمد خانوارهای ایرانی از هزینه آنها بیشتر بوده 
و درنتیجه مابه التفاوت درآمد و هزینه خانواده های ایرانی در این بازه زمانی، 
مثبت بوده است. به گفته مرکز آمار، میزان درآمد هر خانوار شهری در سال 
۱۳۹۷ حدود ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و میزان هزینه خانوار شهری نیز 
حدود ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده و به این ترتیب، پس انداز ساالنه 
برای خانوارهای شهری در سال گذشته حدود ۴ میلیون تومان بوده است. 
در مقیاس ماهانه نیز درآمد هر ایرانی در مناطق شهری، یک میلیون و ۶۰ 
هزار تومان بوده است که از این رقم، ۹۶۰ هزار تومان مربوط به هزینه و ۱۰۰ 

هزار تومان نیز به پس انداز اختصاص داشته است.
چنــدی پیش بود که مرکز آمار ایران، گــزارش دخل و خرج خانوارهای 
ایرانی در سال ۹۷ را منتشر کرد و از جزییات بودجه خانوار در سال گذشته 

و امکان مقایسه آن با سال های قبل سخن گفت.
به گفته مرکز آمار ایران، خانوارهای شــهری در ســال گذشــته به طور 
متوســط ۴۳ میلیون و ۴۹۱ هزار تومــان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۲۳ هزار 
تومان هزینه داشته اند که معادل متوسط ماهانه ۳میلیون و ۶۲۴ هزار تومان 
درآمــد و ۳ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان هزینه اســت. همچنین هر خانوار 
روستایی حدود  ۲۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان درآمد و ۲۱ میلیون و ۴۴۷ 
هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ۹۴۳ تومان 

درآمد و یک میلیون و ۷۸۷ هزار تومان هزینه بوده است.
براساس این گزارش، مابه التفاوت درآمد و هزینه ساالنه خانوارهای کشور 

در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که هر خانوار شهری به طور متوسط ۴میلیون 
و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانوار روســتایی یــک میلیون و ۸۶۴ هزار تومان 
بیشتر از هزینه ساالنه اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ۳۴۷ 
هزار و ۳۰۰ تومان و ۱۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری 
و روستایی بوده است. در واقع، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ هر خانوار شهری به 
ترتیب ۱۰.۲، ۱۰.۲ و ۹.۶درصد و هر خانوار روستایی به ترتیب ۱۱.۳، ۱۱.۵ 

و ۸درصد از درآمدش نسبت به کل هزینه هایش بیشتر بوده است.
همچنین بررسی متوسط هزینه ساالنه یک خانوار شهری نشان می دهد 
که استان تهران با ۵۸۴ میلیون و ۶۷۶ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با 
۲۳۷ میلیون و ۴۱۵ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۳۹۷ داشته اند. در 
سوی مقابل نیز استان تهران با ۶۴میلیون تومان بیشترین و استان آذربایجان 
غربی با ۲۶۴ میلیون و ۷۱۱ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد ساالنه یک 

خانوار شهری را در سال ۱۳۹۷ به خود اختصاص داده است.
در همیــن حال، مرکــز آمار ایران به تازگی در گزارشــی به روند درآمد 
و هزینه خانوارها در چند ســال اخیر اشــاره کرده و گفته اســت که روند 
مابه التفاوت درآمد و هزینه خانوارها در ســال های اخیر از مثبت بودن این 
مابه التفاوت از چند ســال گذشته حکایت دارد؛ به گونه ای که در سال های 
۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز هر خانوار شهری به ترتیب ۳میلیون و ۲۳۹ هزار تومان 
و ۳میلیون و ۷۴۲ هزار تومان و هر خانوار روســتایی به ترتیب یک میلیون 
و ۹۹۶ هزار تومان و ۲میلیون و ۳۱۷ هزار تومان بیشتر از هزینه ساالنه اش 

درآمد داشته است.

در توضیحــی که مرکز آمار ایران در رابطه بــا پس انداز خانوارها در این 
گزارش ارائه کرده اســت، مابه التفاوت درآمد و هزینه خانوار لزوما به معنای 
پس انداز خانوار نیســت. به طور ســاده پس انداز عبارت است از بخشی از 
درآمدهای افراد که خرج نشده است. اما در تحلیل های اقتصاد کالن مفهوم 
صحیح پس انداز را باید از جریان دایره وار درآمد و تولید ملی فهمید. با توجه 
به اینکه هر درآمدی که ایجاد می  شود از طرف دیگر به معنای تولید کاال و 
خدمات است، لذا خودداری از مصرف و خرج نکردن تمام درآمد به معنای 
مصرف نشدن بخشی از کاال و خدمات تولیدشده نیز بوده و در واقع در مفهوم 
اقتصاد کالن، همین بخش از تولید مصرف نشــده است که بیانگر پس انداز 
است. چنانچه به پس انداز از دید تشکیل سرمایه بنگریم، مناسب ترین مفهوم 
برای پس انداز است زیرا پس انداز و سرمایه گذاری در دنیای واقعی جدا از هم 
نیستند. به عبارت دیگر همان کاال و خدماتی که بر اثر خودداری افراد جامعه 
از خرج کردن همه درآمد یا بر اثر پس انداز به مصرف نرسیده است، می  تواند 

تبدیل به سرمایه گذاری شود.
همچنین در ادامه توضیح مرکز آمار ایران آمده اســت که در طرح  های 
آمارگیری هزینه و درآمد خانوار درآمد یک سال گذشته خانوار سوال شده 
و آن بخشی که برای سرمایه گذاری از خانوار خارج می  شود پرسیده نشده 
و فقط در صورتی  که در کوتاه مدت )دوره زمانی یک ســاله مورد پرسش( 
دارای بازدهی مالی باشد در بخش درآمدها ثبت می شود، بنابراین نمی توان 
پس انــداز خانوارها را )چه در کوتاه مــدت و چه در بلندمدت( از طریق این 

آمارگیری محاسبه کرد.

گزارش مرکز آمار ایران درباره پیشی گرفتن درآمد خانوار از هزینه ها

تراز مالی مثبت خانواده های ایرانی
یادداشت

عوامل غیراقتصادی، مانع ثبات بلندمدت 
بازار ارز

خواسته بخش خصوصی واقعی بودن نرخ ارز است و بخش خصوصی 
به دنبال آن اســت تا نرخ ارز نه به طور غیرواقعی افزایش پیدا کند و نه 
به طور دستوری کاهش یابد. قیمت شناور متناسب با شرایط اقتصادی 
کشــور، مطلوب بخش خصوصی اســت. در واقع، این عرضه و تقاضای 
واقعی در بازار ارز اســت که باید قیمت ارز را تعیین کند و عرضه مازاد 
ارز یــا التهابات بیرونی، برهم زننــده مکانیزم بازار و روند طبیعی آن به 

شمار می رود.
در چند سال گذشته بارها شــاهد بوده ایم که دولت ها با تزریق دالر 
اجازه رشــد نرخ ارز متناســب با تورم موجود در اقتصاد را ندادند و این 
مداخله، جهش بیــش از ۱۰۰درصدی قیمت دالر را در بازار رقم زد. از 
سوی دیگر، تهدیدهای خارجی و تحریم، نرخ ارز را به سمت غیرواقعی 
شــدن سوق می داد. بنابر تجربه سال های گذشته، هر زمان که بازار ارز 
به ثبات نســبی می رســد باید دالیل آن را بررسی کرد و دید ثباتی که 
ایجاد شــده، تا چه اندازه می تواند به پیش بینی پذیری فعال اقتصادی و 

آینده نگری او کمک کند؟
انتشار اخبار مثبت از تالش های فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و 
آمریکا، از عوامل تاثیرگذار در ثبات نسبی بازار و کاهش دالر در بعضی از 
روزهای سال بوده است. کاهش التهاب در روابط بین المللی زمینه محدود 
شدن دامنه نوسان قیمت را فراهم کرده است بنابراین سوداگرانی که به 
دنبال بهره بردن از نوسان های ناگهانی بودند، از بازار خارج شدند. بازدهی 
منفی بازار ارز در ماه های گذشته از سال جاری و حرکت پول از این بازار 
به سمت بازار سهام که شتابان رشد کرده است، کاهش سرعت رشد تورم 
در سال جاری نسبت به سال گذشته و محدود شدن فعالیت سفته بازان 
با قاعده گذاری های بانک مرکزی، نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما به 
نرخ  بازار آزاد و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات، به نهایت رسیدن 
انتظارات منفی از تحریم در داخل و مدیریت تقاضای ارز در ثبات کنونی 
بازار ارز اثرگذار بوده است. در واقع، این ثبات برآیندی از چند عامل است.

اما باید چه کرد که این ثبات به سرنوشت دیگر دوره های ثبات بازار ارز 
تبدیل نشود و چرخه سرکوب و جهش قیمت ارز دوباره جامعه اقتصادی 
را برهم نریزد؟ کلید واقعی ماندن نرخ ارز در  این است که دولت، نقش 
عوامل غیراقتصادی در  بازار ارز را به کمترین میزان ممکن برساند. اگر 
نرخ ارز متناســب با شرایط اقتصادی و به معنای واقعی شناور شود و به 
دلیــل نگاه به عوامل غیراقتصادی و بــا تزریق درآمدهای نفتی نرخ ارز 
کاهش پیدا نکند، امکان برنامه ریزی برای آینده برای فعال اقتصادی در 

بخش خصوصی فراهم خواهد شد.

آخرین یارانه نقدی اقشار پردرآمد واریز می شود؟
مردن به وقت شهریور

یکصد و سومین مرحله یارانه نقدی امروز به حساب سرپرستان خانوار 
واریز می شــود و در صورت پایبندی دولت به اجرای سیاست غربالگری 
یارانه بگیران، احتماال یارانه شهریور آخرین یارانه قشر پرمصرف خواهد 

بود.
به گزارش مهر، مبلغ یارانه نقدی در طول سال های گذشته تغییری 
نکرده است و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال واریز می شود که در 
مجموع اکنون بیش از ۷۸ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می کنند 

که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه دربر دارد.
ثبات مبلغ یارانه نقدی در حالی اســت که طی ســال های گذشته، 
وضعیت تورم و خط فقر نسبت به ســال ۸۹ که سال آغازین پرداخت 
یارانــه نقدی بود به طور کلی تغییر کــرده و این مبلغ اگرچه بی تاثیر 
نیست اما کمک چندانی نیز به خانوارهای نیازمند و کم درآمد نمی کند؛ 
به عنوان نمونه آخرین تغییرات نرخ ۲۴ قلم خوراکی در مردادماه سال 
جاری تفاوت فاحشی نسبت به مردادماه سال ۹۷ یافته است چه برسد 

که بخواهیم این نرخ ها را با قیمت های سال ۸۹ یا ۹۰ مقایسه کنیم.
در این بین، با توجه به الزام قانون بودجه مبنی بر حذف ســه دهک 
باالی درآمدی از صف یارانه بگیران طی سال جاری، محمد شریعتمداری 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته گذشــته از اجرای این بند قانونی 

از ابتدای پاییز خبر داد.
شریعتمداری که بدون اعالم جزییات صرفا به بیان »حذف خانوارهای 
پرمصرف« اکتفا کرد و حتی معیار، ســقف و نوع مصرف را برای اینکه 
مشخص شــود چه خانوارهایی جزو پرمصرف ها محسوب می شوند، در 
حاشیه نشست هیات دولت گفته بود که »سقف درآمدی معینی برای 
حذف یارانه وجود ندارد و نشــان تمکن در سه دهک باال میزان مصرف 
خانوارها خواهد بود؛ در واقع آن دسته از خانواده ها که میزان مصرف شان 
از حد معین باالتر است مشمول حذف یارانه می شوند. امیدواریم که این 
اقدام به گونه ای اتفاق بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخشی از افراد برخوردار 
را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.« 
بنابراین در صورت اجرای این سیاســت از مهرماه، یارانه شهریورماه 
آخرین یارانه قشر پرمصرف و سه دهک باالی درآمدی خواهد بود. البته 
ضروری اســت که پیش از رسیدن موعد غربالگری یارانه بگیران، دولت 
به ویــژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت شــفاف، دقیق و 
کامل در رابطه با معیارهای خود برای حذف خانوارها اطالع رسانی کند 
تا مشــکالتی که پیش از این در حذف اقشــار پردرآمد پیش آمده بود، 

مجدد تکرار نشود.
از سوی دیگر، عدم اطالع رسانی دقیق دولت در نحوه حذف خانوارها 
از صف دریافت یارانه، قطعا منجر به بروز مســائل حاشیه داری همچون 
راه اندازی ســایت های جعلی اعتراض و ثبت نام حذف شــدگان خواهد 
شــد و تنها نتیجه ای که دارد افزایش بی اعتمادی مردم و سوءاستفاده 
سودجویان از اطالعات هویتی و بانکی افراد خواهد بود چه بسا که پیش 
از این بارها از این نوع ســایت ها راه اندازی شــده و پلیس فتا با انتشار 
اعالمیه هایی به مردم هشدار داده است؛ به عنوان نمونه اخیرا در استان 
کرمانشاه سودجویان اقدام به راه اندازی سایتی جعلی در این زمینه کرده 

بودند.
گفتنی است طی حدود ۹ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر 
در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و 

۶۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه دریافت کرده است.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

عباس آرگون
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

معامالت مسکن سراسر کشور در ۲۲ روز شهریورماه با منفی ۶۲درصد 
به بیشترین افت خود در شش سال اخیر رسید؛ چنانچه در ۲۲ روز ابتدای 
شهریورماه ۱۳۹۸ تعداد ۱۸هزار و ۲۲۹ قرارداد خرید و فروش در سراسر 
کشــور به امضا رسیده است که پایین ترین میزان دست کم از سال ۱۳۹۲ 

تاکنون محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، آمار اتحادیه مشــاوران امالک گویای آن است که به 
دنبال روند کاهنده خرید و فروش مســکن در کل کشور که از اردیبهشت 
امسال آغاز شده، رکورد منفی در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه به ثبت رسیده 
اســت. از یکم تا بیست و دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۱۸ هزار و 
۲۲۹ قرارداد خرید و فروش ملک امضا شده که نسبت به زمان مشابه سال 
قبل ۶۲درصد کاهش نشــان می دهد. اجاره نامه نیز در این مدت ۳۰ هزار 
و ۷۷۸ مورد بوده که از افت ۱۳درصدی نســبت به زمان مشابه سال قبل 
حکایت دارد. کارشناســان می گویند این حجم اندک حتی در سال های  

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ که بازار مسکن در رکود قرار داشت نیز مشاهده نشد.
پس از آنکه در فروردین ماه ۱۳۹۸ تعداد مبایعه نامه ها در کل کشــور 
نسبت به زمان مشابه سال قبل ۴درصد افزایش یافت، قراردادها در مسیر 
نزولی قرار گرفت. مطابق آمار تعداد معامالت هر ماه کاهش یافته اســت؛ 
به طوری که قراردادهای خرید و فروش مســکن کل کشــور در ماه های 
اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و ۲۲ روز ابتدای شهریور به ترتیب ۶، ۳۴، 

۴۰، ۵۳ و ۶۲ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است.
همچنین در شهر تهران آنطور که اتحادیه صنف مشاوران امالک تهران 

گزارش داده تعداد معامالت مســکن در ۲۲ روز ابتدای شهریورماه ۲۲۲۱ 
مورد بوده که نســبت به زمان مشابه ســال قبل ۷۹درصد کاهش نشان 
می دهد. در این مدت همچنین ۸۱۶۱ اجاره نامه امضا شده که نشان دهنده 
افت ۲۲درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل است. کاهش ۷۹درصدی 
معامالت خرید و فروش ملک در پایتخت در شــرایطی به ثبت رسیده که 
آمار اتحادیه از فروردین، اردیبهشــت، خرداد، تیــر و مردادماه به ترتیب 
کاهش ۴۰، ۴۰، ۶۲، ۶۶ و ۷۵درصدی را نســبت به ماه مشابه سال قبل 
نشــان می داد. بدین ترتیب بازار مسکن در شهریورماه که آخرین مهلت 

فصل جابه جایی محسوب می شود در مسیر افت قرار داشته است.
قیمت مسکن در سراشیبی

پس از کاهش معامالت، قیمت های پیشنهادی و قطعی هم نزولی شده 
است. گزارش های دریافتی از کالنشهرها از انجماد دارایی ها در بخش ملک 
حکایت دارد و به همین دلیل نرخ های پیشــنهادی ۵ تا ۱۵درصد کاهش 
یافته اســت. در تهران هم قیمت های پیشنهادی و هم قیمت های قطعی 
افت کرد. مشــاهدات نشــان می دهد که عمده مالکان قیمت ها را از ۵ تا 
۲۰درصد کاهش داده اند. نرخ ماهیانه نیز براساس آمار رسمی در مردادماه 
بــرای اولین بار طی ۲۰ ماه اخیر منفی شــد. در مردادماه ۱۳۹۸ قیمت 
مسکن شهر تهران به ۱۳میلیون و ۳۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید 

که نسبت به ماه قبل ۲.۴درصد کاهش یافت.
در شــرایط کنونی، انتظارات افزایشی جای خود را به انتظارات کاهشی 
در بازار مســکن داده اســت. متقاضیان واقعی یا پول ندارند یا در انتظار 

رســیدن به کف قیمت برای ورود به بازار هستند. به عبارت دیگر، تعلیق 
معامالت که تا تیرماه از ســوی طرف عرضه بود، هم اکنون از طرف تقاضا 

صورت می گیرد.
جزییات کاهش قیمت مسکن در مناطق پایتخت

نبض بازار مســکن در ۱۸ منطقه  تهران متوقف و قیمت ماهیانه منفی 
شــد. آمار گویای آن است که مردادماه ۱۳۹۸ قیمت آپارتمان در مناطق 
۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ 
نسبت به ماه قبل کاهش داشته و تنها در چهار منطقه از تهران شامل ۳، 
۸، ۱۶ و ۲۱ نرخ ها تا حد اندکی افزایش را به ثبت رســاند. بیشترین افت 

قیمت ماهیانه در منطقه ۱۹ با ۸.۸درصد کاهش مربوط می شود.
در همین باره، مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن می گوید: 
هم اکنون می توان با اطمینان از پایان دوره رونق مســکن صحبت کرد. او 
معتقد است: هدایت امکانات و تقاضای مسکن به اطراف کالنشهرها، کنترل 

نقدینگی و مهار تورم برای ادامه  روند آرام بازار ملک ضروری است.
این کارشــناس مســکن با بیان اینکه معموال چرخه های رونق و رکود 
مســکن دو تا سه سال تداوم داشته اســت، گفت: شدت رونق و رکود به 
پارامترهایی بســتگی دارد. بعضی عوامل از رکود عمیق این دوره حکایت 
دارد؛ چراکه پیش بینی رشــد توان خانوار با توجه به تحریم ها بعید است. 
موضوع دیگری که ممکن اســت ایــن رکود را طوالنی تــر کند افزایش 
احتمالی قیمت اسمی مسکن اســت؛ ولو اینکه قیمت واقعی در مقایسه 

با تورم کاهش یابد.

با توجه به بررسی الیحه اصالح قانون تجارت در مجلس شورای اسالمی 
و احتمال تصویب آن، به نظر می رسد تغییر قانون تجارت ده ها برابر مهم تر 
از بهبود فضای کســب و کار است و این قانون حدود ۲۰ میلیون نفر را به 
صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین تغییرات سریع و بدون 

مالحظه آن همچون توفانی مخرب در فضای اقتصادی خواهد بود.
این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب الیحه ای به نام 
»الیحه تجارت« هســتند که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، 
ابعاد وســیعی از فعالیت ها و مبادالت اقتصادی از جمله قوانین مربوط به 

قراردادها را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
قانون تجارت شــامل بیش از ۶۰۰ ماده قانونی می شود که تغییر در هر 
کدام از آنها می تواند قاعده تبادالت اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نکته 

مهم در اجرای این تغییرات سرعت آن است؛ به طوری که در کمتر از چند 
روز بیش از ۳۰۰ ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته اســت. در این باره 

یک اقتصاددان به بررسی این تحوالت پرداخته است.
در همین زمینه، حامد پاک طینت در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فرآیند 
تصویب الیحه تجارت در مجلس شــورای اسالمی گفت: تصویب عجوالنه 
الیحــه تجارت تبعاتی برای مجموعه اقتصاد و فعــاالن آن دارد. از طرف 
دیگــر قوای مجریه، مقننه و قضائیه نیز با تغییرات جدید تحت تاثیر قرار 
خواهند گرفت. این اقتصاددان با تاکید بر نیاز به اصالح و تغییر در قوانین 
تجارت اضافه کرد: با این حال قوانین جدید باید ویژگی هایی داشته باشند 
که »شفافیت« یکی از آنهاست. بعید است کسی نسبت به اصل تغییرات 

اعتراضی داشته باشد اما مساله اصلی چگونگی انجام این تغییرات است.

او قوانین تجارت را مهمترین قوانین اقتصادی کشور ارزیابی کرد و گفت:  
قوانین تجارت حداقل ۲۰ میلیون نفر را به صورت مســتقیم تحت تاثیر 
قرار می دهد و اگر قرار باشد این قوانین یک شبه تغییر کنند مانند توفانی 

مخرب می تواند باعث به وجود آمدن آسیب های جدی شود.
پاک طینــت راه حل تغییر قانون تجارت را در تغییر تدریجی و مورد به 
مورد این قانون دانست و افزود: پیش از هر چیز مرکز پژوهش های مجلس، 
اقتصاددان ها و همچنین اعضای اتاق بازرگانی باید تغییرات جدید را در نظر 
بگیرند و درباره آن بحث کنند. او با اشاره به راه اندازی کمیسیونی تخصصی 
در مجلس برای بهبود فضای کســب و کار اضافه کرد: این در حالی است 
که تغییر قانون تجارت ده ها برابر از بهبود فضای کسب و کار مهم تر است 

و باید در کمیسیونی تخصصی مورد بحث قرار می گرفت.

قراردادها در شهریورماه ۶2درصد افت کرد

ریزش سراسری معامالت مسکن

تغییر قانون تجارت توفان به پا می کند

20 میلیون نفر درگیر می شوند
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امکان رؤیت قبض برق از طریق نرم افزار »کیپاد« فراهم شد
اجرای »طرح ملی قبض سبز« با » کیپاد«

بانک  پاسارگاد به عنوان نخستین بانک در کشور، »طرح ملی قبض 
سبز« را در نرم افزار کیف پول همراه )کیپاد( اجرا کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک  پاســارگاد، »طرح ملی قبض سبز« 
توسط شرکت توانیر، در راستای توسعه دولت الکترونیک، حذف قبض 
کاغذی و جایگزینی قبض الکترونیکی رونمایی شد. این طرح با هدف 
حفظ محیط  زیست و ارتقای سطح رفاه و خدمات مشتریان اجرا شده  
اســت. در پی عملیاتی شــدن این طرح، بانک  پاسارگاد، با اختصاص 
گزینه »قبض برق« در نســخه جدید نرم افزار کیپاد، پیشگام اجرای 
طرح ملی قبض سبز شــد. از این پس مشترکان برق سراسر کشور، 
می  تواننــد با نصب نرم  افزار کیپاد و مراجعه به گزینه »قبض برق« در 
این نرم  افزار، تنها یک بار شناسه قبض برق خود را وارد کرده و نسبت 

به رؤیت صورت حساب برق مصرفی و پرداخت مبلغ آن اقدام کنند.
براساس این خبر، بانک پاسارگاد با مشارکت شرکت پرداخت الکترونیک 
پاسارگاد، نسخه جدیدی از کیف پول همراه پاسارگاد )کیپاد( را در راستای 
توســعه راهکارهای پرداخت الکترونیک از طریق تلفن همراه هوشمند 
طراحی کرده  است. مشتریان می توانند از طریق این برنامه، به راحتی و 
بدون اتالف وقت، پرداختی ســریع، امن و خوشایند را در حوزه مختلف 
تجربه کنند. پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی، پرداخت عوارض طرح 
ترافیک، انتقال پول به دیگر کاربران، انتقال به حساب، اشتراک و پخش 
آنالین فیلم و سریال آیو، پرداخت قبض، خرید بسته اینترنتی، خرید شارژ 
مستقیم، انجام امور نیکوکاری، اســکن کد QR، افزایش اعتبار کارت 
شهروندی مشــهد و... از جمله خدماتی است که در نرم افزار کیپاد ارائه 
می شود. گفتنی است این برنامه برای نسخه های اندروید و IOS از طریق 
www.bpi. و سایت بانک پاسارگاد به نشانی www.kipod.ir سایت
ir قابل دریافت است. همچنین مشتریان می توانند برای کسب اطالعات 
بیشتر درخصوص جزییات خدمات ارائه شده در این برنامه، با مرکز تماس 
مشتریان شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به شماره ۲۳۵۰۵ و یا مرکز 
مشــاوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ تماس حاصل 

کنند.

رمزارز فیس بوک زیر ذره بین بانک های مرکزی
نمایندگان ۲۶ بانک مرکزی در نشستی با فیس بوک، پرسش هایی 
را در مورد دامنه و طراحی لیبرا، رمزارز اختصاصی این کمپانی مطرح 
می کننــد. به گزارش پایگاه اینترنتــی »انگجت« مقامات مربوطه در 
گفت وگو با روزنامه فایننشــال تایمز اعالم کردند که نمایندگان لیبرا 
روز ۱۶ ســپتامبر )۲۵ شهریور( در بازل سوئیس با مقامات ۲۶ بانک 
مرکزی از جمله بانک های مرکزی انگلســتان و آمریکا دیدار خواهند 
کرد. بنوا کور عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا ریاست این نشست 
را برعهده خواهد داشــت. فیس بوک در واکنــش به این تصمیم، در 
تکرار موضع پیشــین خود اعالم کرد که از تعامل با سیاســت مداران 
و قانون گذاران اســتقبال می کند و اینکه عمــدا عرضه این رمزارز را 
طوالنی کرده است تا در مورد مسائل موجود گفت وگو کرده و برنامه ها 
را متناسب با بازخوردی که می گیرد، تغییر دهد. اما ممکن است این 
گفت وگوها آنطور کــه فیس بوک انتظارش را دارد، پیش نرود. وزرای 
اقتصاد اروپا به ویژه نگران آن هستند که رمزارزهایی چون لیبرا اقتصاد 
را متزلزل کرده و قدرت بانک های دولتی را کاهش دهند. فرانســه و 
آلمان پیشنهاد داده اند تا استفاده از رمزارز لیبرا در اتحادیه اروپا ممنوع 

شود زیرا ممکن است حاکمیت مالی دولت ها را به چالش بکشد.
فیس بوک لیبرا را طراحی کرده تا پول را دموکراتیزه کند و فرمتی را 
مستقل از هر کشوری به وجود آورد اما همین نکته مقامات و منتقدان 
را نگران کرده است. اگرچه لیبرا یک استیبل کوین است که باید ثبات 
قیمت را ارائه داده و یا توسط دارایی های ذخیره شده پشتیبانی شود، 
اگر به مرحله رشد سریع برسد نفوذ زیادی را برای فیس بوک و انجمن 
لیبرا به همراه خواهد آورد. اگر فیس بوک می خواهد رمزارز اختصاصی 
آن به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد، احتماال چاره ای جز امتیاز 
دادن نخواهد داشــت، البته در چنین حالتی نیز باز تضمینی در این 
باره وجود ندارد. ارز دیجیتال یا رمزارز نوعی پول مجازی اســت که از 
فناوری رمزنگاری در طراحی آن اســتفاده شــده و معموالً به صورت 
غیرمتمرکز اداره می شــود. رمزارزها چون سایر ارزهای فیات )بدون 
پشتوانه( قابلیت مبادله، انجام تراکنش، خرید آنالین و غیره را دارند. 
بیــت  کوین، اتریوم، الیت کوین، بایت کویــن، بیت کوین کش، ریپل، 
مونرو، استالر، ورج و دیگر آلت کوین ها از انواع رمزارز هستند. عالوه بر 
فیس بــوک، تلگرام و وال مارت نیز در پی طراحی و عرضه رمزارزهای 

اختصاصی خود هستند.

رشد اونس، قیمت طال و سکه را افزایش داد
ارز مسافرتی 250 تومان ارزان شد

رشــد بهای اونس در بازارهای جهانی، قیمت طال و انواع ســکه را 
در بازارهــای داخلی افزایش داد به طوری که هر قطعه ســکه تمام 
بهــار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با رشــد بیش از ۳۰ هزار 
تومانی ارزش به نرخ ۴میلیون و ۲۰ هزار تومان فروخته شــد. اونس 
جهانی طال تحت تاثیر حمالت به تاسیســات نفتی عربستان، با رشد 
قیمت همــراه بود به طوری که بهای اونــس پس از پایان تعطیالت 
حدود ۱۵ دالر رشــد کرد و به یک هزار و ۵۰۲ دالر افزایش یافت. بر 
این اساس، هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد 
تهران به بهای ۴میلیون تومان به فروش رسید. نیم سکه نیز ۲میلیون 
و ۶۰ هزارتومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و هر قطعه 
ســکه گرمی ۸۵۰ هزار تومان داد و ستد شد. همچنین در بازار آزاد 
تهــران هر گرم طالی خام ۱۸ عیار ۴۰۶ هزار تومان و هر مثقال طال 
نیز یک میلیون و ۷۶۲ هزار تومان فروخته شــد. همچنین قیمت ها 
در معامالت بازار ارز به مانند روزهای اخیر نوســان چندانی نداشت و 
بازار آرام بود. بررســی تغییر قیمت ارز در معامالت روز دوشنبه نشان 
می دهد که بانک ها هر دالر را ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان و هر یورو را ۱۲ 
هزار و ۴۵۰ تومان خریداری کردند. ارز مســافرتی نیز حدود ۱۲ هزار 
و ۶۵۰ تومان بود که نسبت به روز یکشنبه حدود ۲۵۰تومانی کاهش 
داشــته است که با این وجود همچنان قیمتی باالتر از بازار آزاد دارد. 
همچنین صرافی های بانکی برای دالر ۱۱ هزار و ۳۵۰ و یورو ۱۲ هزار 
و ۶۵۰ تومان قیمت گــذاری کردند که آن هم تفاوت قابل توجهی با 

روز یکشنبه ندارد.

بانکنامه

فرصت امروز: تازه ترین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که ۶۸۶ صرافی 
مجاز در سراسر کشور هم اکنون در حال فعالیت هستند. این در حالی است 
که این تعداد در اردیبهشت ماه ۶۹۲ مورد بوده که طی چهار ماه، فعالیت 

شش صرافی متوقف شده است.
بررســی جدیدترین به روزرسانی فهرســت صرافی های دارای مجوز از 
بانک مرکزی نشــان می دهد در حالی تعداد صرافی های دارای مجوز در 
شهریورماه امسال با کاهش مواجه شده که تعداد صرافی های دارای مجوز 
در سراسر کشور در اردیبهشــت ماه با اضافه شدن ۵۲ صرافی جدید، به 

۶۹۲ مورد رسیده بود.
چه تعداد صرافی مجاز در کشور فعال است؟

این آمار در حالی اســت که در ســال ۹۶ تعداد صرافی های مجاز ۴۱۹ 
مورد بوده است که نشــان از روند رو به رشد تاسیس صرافی ها در کشور 
در این سال نسبت به سال های قبل از آن دارد. از این تعداد صرافی، ۳۴۱ 
مورد در تهران مشــغول به کار هستند که بیشتر آنها در محدوده خیابان 

فردوسی فعالیت دارند و مابقی نیز در سایر شهرستان ها فعال هستند.
در حال حاضر براساس قوانین بانک مرکزی، خرید و فروش ارز حاصل 
از صادرات به صورت حواله های ارزی در چارچوب مقررات ارزی برمبنای 
نرخ بازار صرفا از طریق »ســامانه نظام یکپارچــه معامالت ارزی )نیما(« 
مجاز اســت. همچنین صرافی های مجاز معتبر موظفند حواله های ارزی 
خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما رأسا و یا به واسطه سایر 
صرافی های معتبر و بانک های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به 
فروش رســاند. نرخ فروش ارز صرافی های مجاز معتبر حداکثر یک درصد 

باالی نرخ خرید مندرج در سامانه »نیما« و »سنا« خواهد بود.
با توجه به قوانین جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس )معامالت 
جزئی برمبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها( توسط صرافی های 
مجاز معتبر صرفا با ثبت در »ســامانه نظارت ارز )سنا(« امکان پذیر است 

و همــه صرافی های مجاز معتبر می توانند نســبت به خرید ارز به صورت 
اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.

بر این اســاس فروش ارز به صورت اســکناس توسط صرافی های مجاز 
معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه 
با پولشویی مجاز است و صرافی های مجاز معتبر می توانند حداکثر ۵درصد 
از حواله های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز کرده و به صورت اسکناس 
برای مصارف خدماتی به فروش رسانند. همچنین همه هزینه های نقل و 

انتقاالت و تبدیالت ارزی به عهده مشتری خواهد بود.
رشد ۳1درصدی تسهیالت پرداختی به بخش های اقتصادی

در همین حال، تســهیالت پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی در 
چهار ماه نخســت سال ۱۳۹۸ به ۲هزار و ۱۸۸ هزار میلیارد ریال رسیده 
است که نشان دهنده رشــد ۳۰.۹درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال 

است.
براساس آنچه بانک مرکزی اعالم کرده است، سهم تسهیالت پرداختی 
در قالب سرمایه در گردش در بخش های مختلف اقتصادی طی چهار ماه 
ســال جاری، یعنی از فروردین تا تیرماه، مبلــغ ۱۳۰۸هزار میلیارد ریال 
معادل ۵۹.۸درصد کل تســهیالت پرداختی است که در مقایسه با دوره 

مشابه سال قبل معادل ۲۷.۷درصد افزایش را نشان می دهد.
براســاس این گزارش، سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در 
گردش بخش صنعــت و معدن در این مدت معــادل ۴۸۶ هزار میلیارد 
ریال بوده که حاکی از تخصیــص ۳۷.۲درصد از منابع تخصیص یافته به 
بخش صنعت است. از ۶۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی در بخش 
صنعت و معــدن معادل ۸۰.۸درصد آن برای تأمین ســرمایه در گردش 
پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این 

بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
باید در پرداخت تســهیالت جاری، مالحظات مربوط به کنترل تورم را 

نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از 
فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش 
توان مالی بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، 
کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی 
بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین ســرمایه در گردش تولیدی، 
پرهیز از فشــارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی 
به ســمت بازار ســرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های 

اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.
رشد ۳درصدی سپرده های بانکی

همچنین مانده کل ســپرده های بانکی در پایان اردیبهشت ماه امسال 
به ۲ هزار و ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رســیده که نسبت به پایان سال ۹۷ 

حدود ۳درصد افزایش داشته است.
براســاس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان رشد مانده کل سپرده های 
بانکی نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۲۶.۲درصدی را نشان می دهد. 
مانده کل تســهیالت نیز در دوره مورد بررســی به یک هزار و ۵۳۴ هزار 
میلیارد تومان رســیده که نسبت به پایان ســال ۹۷ رشد ۱.۷درصدی و 

نسبت به اردیبهشت ۹۷ افزایش ۱۹.۷درصدی داشته است.
بررســی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که استان تهران با یک هزار و 
۱۶۳ هزار میلیارد تومان رکورددار مانده ســپرده در نظام بانکی به شمار 
می رود. کمترین مانده ســپرده به استان کهگیلویه و بویراحمد تعلق دارد 
به طوری که این اســتان تنها ۵.۵ هزار میلیارد تومان مانده سپرده داشته 

است.
یکی از علل مهم باالبودن رقم تســهیالت و ســپرده ها در استان تهران 
استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شــرکت ها و موسسه های تولیدی سایر 
استان ها در استان تهران بوده است. همچنین بیشتر فعالیت های بانکی آنها 

توسط شعب بانک ها و موسسه های اعتباری استان تهران انجام می شود.

تازه ترین آمار بانک مرکزی از فعالیت ۶۸۶ صرافی مجاز در شهریورماه حکایت دارد

رشد ۳۱درصدی پرداخت تسهیالت بانکی

طالی آب شــده در حالی به انتخاب نخســت برخــی خانواده ها برای 
سرمایه گذاری تبدیل شده و حدود ۶۰درصد معامالت بازار طال را به خود 
اختصاص داده که دغدغه های جدی درباره افزودن مس و ســایر فلزات به 

آنها و زیان سنگین خریداران وجود دارد.
بــه گزارش ایرنا، بازار خرید طالی آب شــده در دو ســال اخیر به ویژه 
پس از رشــد شــتابان نرخ دالر و افزایش بهای سکه و طال، رونق گرفت. 
خانواده هایی که طبق ســنتی دیرینه، بخشــی از دارایی خود را با هدف 
ســرمایه گذاری برای خرید طال صرف می کردند، به علت افزایش قیمت 
طالی ساخته شده به سراغ طالی آب شده رفتند تا پول ساخت را نداده و 

در نتیجه سود بیشتری کنند.
بازار فروش طالی آب شده در ماه های گذشته به حدی گرم شده بود که 
بیشتر سهم بازار فروش بازار طال در اختیار طالی آب شده قرار گرفته بود.

برخــی گزارش ها نیز از این حکایت داشــت که ۶۰ تا ۸۰درصد فروش 
در بازار طال به طالی آب شــده و بقیه به ســکه تعلق گرفته است. طالی 

ساخته شده نیز ۲ تا ۵درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده بود.
به تدریج با افزایش فروش طالی آب شده و حتی انتشار اخباری مبنی بر 

فروش طالی آب شده در واحدهای غیرمجاز و حتی فروش توسط دالالن 
در راه پله مجتمع های تجاری، نگرانی درباره استاندارد بودن و کیفیت این 

طالهای آب شده افزایش یافت.
بر این اســاس، مدیرکل استاندارد تهران هشدار داد که امکان تقلب در 
طالی آب  شــده وجود دارد و مردم برای ســرمایه گذاری آن را خریداری 
نکنند. محمودرضا طاهری گفت: براساس بررسی های انجام شده، معموال 
عیار طالی  آب شــده که در آزمایشگاه هایی غیر از آزمایشگاه  های همکار 
اســتاندارد عیارسنجی می  شــوند، دارای مغایرت بوده و مردم عادی تنها 
حین فروش آن و با آزمون مجدد توسط خریدار، متوجه این تقلب و ضرر 
می  شــوند. اگرچه اکنون از تب و تاب خرید طالی آب شده اندکی کاسته 
شده، اما پیگیری ها نشــان می دهد که همچنان طالی آب شده در صدر 
انتخاب خانواده ها برای خرید طال اســت. نکته جالب توجه این است که 
بســیاری از واحدهای صنفی دارای مجوز که طالی آب شده را به فروش 
می رسانند، حاضر نیســتند طالی آب شده سایر طالفروشی ها را به دلیل 
مشخص نبودن عیار آنها بخرند و فقط طالی آب شده فروخته شده توسط 
خود را با ارائه فاکتور دوباره خریداری می کنند. در این میان، تکلیف فروش 

طالی آب شده در واحدهای غیرمجاز و به اصطالح زیرپله ای توسط دالالن 
بســیار مبهم بوده و مشخص نیســت چه کالهی سر خریداران آنها رفته 
اســت. در همین حال، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره معامالت 
طالی آب شــده گفت: از اواخر سال ۹۷ و اوایل ۹۸ خرید طالی آب شده 
رونق گرفت، بســیاری از خانواده ها برای کســب سود بیشتر و نپرداختن 

اجرت ساخت طال به سراغ طالی آب شده رفتند.
ابراهیم محمدولی توصیه کرد: مردم بهتر اســت طالی ساخته شــده 
که دارای عیار و کیفیت مشــخص اســت را خریداری کنند، زیرا طالی 
آب شده دارای ریسک زیادی است. بسیاری از افرادی که طالی آب شده را 
می فروشند، دالل و فاقد مجوز هستند، آنها به واحد صنفی تعلق نداشته 
و در بیــن آنها، افراد کالهبردار نیز وجــود دارد. به گفته وی، برخی افراد 
ســودجو، فلزاتی مانند مس، روی و برنج را با طال ترکیب کرده و به اسم 
طالی آب شده می فروشند که خریداران ناآشنا متوجه این تخلف نمی شوند.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره معامالت طالی دست دوم نیز 
گفت: به دالیل فنی نباید طالی دست دوم خرید و فروش شود؛ ممنوعیت 

معامالت طالی دست دوم باید حفظ شود.

گزارش های منتشرشده از ســوی پلیس فتا در سال های اخیر نشان از 
رشد ســریع کالهبرداری های مالی و سوءاستفاده کالهبرداران از کمبود 
آگاهی مردم در اســتفاده ایمن از کارت های بانکی دارد؛ بر همین اساس 
ضروری اســت تا نکات امنیتی ســاده اما مهمی از سوی شهروندان برای 
افزایش امنیت کارت بانکی رعایت شود تا از رشد فزآینده کالهبرداری های 

مرتبط با کارت از جمله برداشت غیرمجاز وجه جلوگیری شود.
* رمز مهم ترین ابزار حفظ امنیت کارت بانکی است که در نگهداری آن 
باید دقت بســیار زیادی شود و طبق الزامات امنیتی نباید به هیچ عنوان 
در اختیار فرد دیگری قرار گیرد؛ به گزارش ایِبنا، براساس قانون و الزامات 
شاپرک و بانک مرکزی، رمز کارت باید توسط خریدار در دستگاه کارتخوان 
وارد شود بر همین اساس همواره در خریدها رمز کارت بانکی را در دستگاه 
کارتخوان وارد کنید تا از کالهبرداری با اســتفاده از اسکیمر و کپی شدن 
کارت بانکی دور بمانید؛ در صورتی که به اجبار کارت بانکی را به همراه رمز 
در اختیار دیگران قرار دادید و نسبت به فرد مشکوک بودید، فورا نسبت به 

تغییر رمز کارت بانکی اقدام کنید.
* از انتخاب و قرار دادن رمزهای ســاده و قابل حدس به خصوص سال 
تولد برای کارت بانکی در رمز اول و دوم خودداری کنید؛ همچنین یک رمز 
مشترک را برای تمامی کارت های بانکی انتخاب نکنید و رمزهایی متفاوت 

برای کارت های بانکی تعیین شود.
* رمــز کارت بانکــی را روی کارت بانکی یادداشــت نکنید و در کنار 
کارت بانکی قرار ندهید چرا که عالوه بر کاهش امنیت، در صورت سرقت 

کارت احتمال برداشت غیرمجاز  و سوءاستفاده از کارت بانکی بسیار زیاد 
است؛ همچنین از ارسال تصویر کارت بانکی در پیام رسان ها و شبکه های 

اجتماعی خودداری کنید.
* به صورت دوره ای )حداکثر سه ماه یکبار( رمز اول و دوم کارت بانکی 

خود را تغییر دهید تا از کالهبرداری و سوءاستفاده دور باشید.
* در صورت برخورداری بانک عامل خود از زیرســاخت رمز اول و دوم 
یکبار مصرف نســبت به فعال سازی آن و اســتفاده از رمزهای پویا اقدام 
کنید تا تراکنش هایی امن تر داشته باشید تا در نهایت امکان سوءاستفاده 

کاهش پیدا کند.
* در هنگام  افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی نسبت به فعال سازی 
سیستم پیامکی بانک برای حساب خود اقدام کنید تا در صورت برداشت 
و یا واریز وجه به حساب تان فوراً از موضوع مطلع شوید؛ برای فعال سازی 

پیامک حساب به یکی از شعب بانک عامل خود مراجعه کنید.
* برگ رســید ارائه شده از سوی دســتگاه خودپرداز را در محل رها 
نکنید و در صورت نیاز نداشــتن به رسید کاغذی آن را به صورت کامل 

از بین ببرید.
* یکی از ترفندهای رایج و خطرناک کالهبرداران برای سرقت اطالعات 
حساب بانکی و برداشت غیرمجاز مســابقات تلفنی و استفاده از دستگاه 
خودپرداز اســت که با عنوان کالهبرداری با خودپرداز شناخته می شود؛ 
الزم است بدانید که لزومی ندارد در زمانی که پولی از طریق کارت بانکی 
به حساب شما منتقل خواهد شد به دستگاه خودپرداز مراجعه یا اقدامی 

کنید و تمامی درخواست های مراجعه به دستگاه خودپرداز به منظور واریز 
وجه در حســاب شما کالهبرداری است که باید به صورت فوری به پلیس 

فتا برای پیگیری بیشتر اطالع داده شود.
* فیشــینگ یکی از روش های کالهبرداری است که متاسفانه در طول  
ســال های اخیر با افزایش روند خرید اینترنتی و اســتفاده از درگاه های 
پرداخت الکترونیک رشــد بســیار زیادی داشته اســت؛ بر همین اساس 
رعایــت ایمنی رمز دوم کارت بانکی و توجه به اصالت درگاه های پرداخت 
به منظــور انجام تراکنش برای جلوگیری از افتادن در دام کالهبرداران با 
ترفند فیشینگ و سرقت اطالعات کارت بانکی نیاز است تا نکات امنیتی 
درگاه پرداخت را بررسی کنید که از جمله آنها باید به وجود قفل سبز در 
نوار آدرس اینترنت، وجود پروتکل Https، قرار گرفتن  نام دامنه شاپرک 
به صورت مثــال  https://xxx.shaparak.ir و تغییر هر باره تصویر 
امنیتی و جایگاه اعداد در صفحه کلید مجازی اشــاره داشــت؛ همچنین 
توصیه می شــود برای انجام تراکنش های اینترنتی از وای فای عمومی یا 
شــبکه های اینترنتی که به امنیت آنها اعتماد ندارید اســتفاده نکنید تا 

احتمال سرقت اطالعات کارت بانکی کاهش پیدا کند.
* از کارت بانکی خــود کامال محافظت کنید و در صورتی که دیگر به 
کارت بانکی نیاز ندارید، با مراجعه به شــعبه بانک عامل نسبت به باطل و 
مسدودســازی کارت اقدام کنید، اما در صورتی که کارت را در محلی امن 
رها کرده اید، به هیچ عنوان رمز آن را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و 

پیشگیری از مشکالت قضایی ناشی از آن فاش نکنید.

اتحادیه طال: خرید طالی آب شده ریسک دارد

باالخره طالی آب شده بخریم یا نه؟

وقتی کالهبرداران از کمبود آگاهی مردم سوءاستفاده می کنند

10 نکته برای افزایش امنیت کارت بانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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اقبال معامله گران در نخستین روز بازگشایی
معامله  12۸ میلیون سهم در بازار پایه

فرصت امروز: بیشــتر نمادهای معامالتی بــازار پایه فرابورس ایران پس 
از چنــد روز توقف اجباری، روز معامالتی خود را با روند افزایشــی و اقبال 

سهامداران و معامله گران به پایان رساندند.
در پی اعمال دســتورالعمل جدید، ۱۸۱ شــرکت بازار پایه  ای فرابورس 
 که به دلیل بحث های فنی از روز شــنبه)۱۶ شــهریور( به مدت پنج روز 
کاری متوقف شده بودند از روز دوشنبه در حالی بازگشایی شدند که بیشتر 
نمادهای معامالتی این بازار، روز معامالتی خود را با روند افزایشــی و اقبال 

سهامداران و معامله گران به پایان رساندند.
براســاس طبقه بندی جدید از ۱۸۱ شــرکت موجود در بازار  پایه، ۱۲۵ 
شرکت به تابلو زرد، ۴۲ شرکت به تابلو نارنجی و ۱۴ شرکت به تابلو قرمز 
منتقل شــده اند. این در حالی است که از ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ روز گذشته 
یعنی در مرحله پیش گشــایش، ســفارش گیری  در این بازار انجام شد که 
طی آن دامنه نوســان در بازارهای پایــه زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۶، 
۴ و ۲درصد )۲ برابر دامنه نوســان عادی هر تابلــو(  بود و در نهایت رأس 
ساعت ۱۲:۳۰ طی حراج ناپیوســته، هماهنگی قیمت ها صورت گرفت و 

قیمت پایانی  مشخص شد.
با اتمام بازار و مشخص شدن قیمت پایانی، این قیمت مبنای محاسباتی 
دامنه نوســان در هفته کاری بعد از آن  خواهد بود.  بر این اســاس در سایر 
روزهای هفته یعنی شــنبه، یکشــنبه، سه شــنبه و چهارشنبه هر هفته 
سفارش گیری در این بازار از ساعت ۸:۳۰ تا ۹ یعنی در مرحله پیش گشایش 
انجام می شود و  رأس ساعت ۹ هم طی حراج ناپیوسته، قیمت ها هماهنگ 
شده و از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ معامالت به صورت حراج  پیوسته انجام می شود. 
در این روزها دامنه نوسان در بازارهای پایه زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب۳، 
۲ و ۱  درصد نســبت به قیمت پایانی دوشــنبه گذشــته یا آخرین حراج 

ناپیوسته خواهد بود. 
در همین حال، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس، معامالت روز 
نخست بعد از اجرای دستورالعمل جدید در بازار پایه را نرمال توصیف کرد و 

از انجام بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ معامله در این بازار خبر داد.
روح اهلل دهقان ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه به عملیاتی ســازی 
دستورالعمل جدید و اجرایی شدن آن در بازار پایه، عملیات بازگشایی این 
بازار پس از اقدام های فشــرده صورت گرفته در ۱۰ روز گذشته با ۹ هزار و 

۵۰۹ معامله همراه شد.
وی افــزود: ارزش این معامالت بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال بوده و ســبب 

جابه جایی حدود ۱۲۸ میلیون سهم شد.
به گفته دهقان، در طول ۱۰ روز کاری گذشــته با همت کارشناســان 
شرکت مدیریت فناوری بورس بالغ بر ۲۹۰ نماد معامالتی به همراه نمادهای 
حق تقدم شــان طبق دستورالعمل جدید در گروه های معامالتی خود قرار 
گرفته و مقررات هر گروه معامالتی مطابق با دستورالعمل ابالغ شده، معین 

و در سامانه معامالت پیاده سازی شد.
مدیرعامل شــرکت مدیریت فناوری بورس، ابراز امیدواری کرد: براساس 
پیاده سازی این مقررات، در چارچوب حفظ حقوق سهامداران گام موثری 
برداشته شــود. همچنین معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران با 
ارائه توضیحاتی درخصوص دامنه نوســان حراج هــای پایانی در بازار پایه 
شفاف سازی کرد. بهنام محسنی در گفت وگو با سنا، در مورد شرایط دامنه 
نوسان حراج های پایانی در تابلوهای رنگی بازار پایه گفت: با توجه به دریافت 
نظرات کارشناسان در روزهای اخیر درخصوص دامنه نوسان در حراج های 
پایانی روزهای دوشنبه هر هفته، براساس ظرفیت های موجود در مقررات 
جدید بازار پایه، تصمیم گیری شده است که دامنه نوسان حراج های پایانی 
در این روزها، دو برابر دامنه نوســان نمادهای معامالتی در بازارهای عادی 
باشد به نحوی که مبنای محاســبه دامنه نوسان در حراج پایانی، آخرین 

قیمت پایانی در نماد معامالتی باشد.
وی بــا ذکر مثالی در این خصوص عنوان کرد: به عنوان مثال اگر قیمت 
پایانی یک نماد در تابلو زرد تا ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مبلغ ۱۵۰ ریال 
باشــد، دامنه نوسان در حراج پایانی آن روز در محدوده مبلغ ۱۴۱ ریال تا 

۱۵۹ ریال اعمال می شود.

فرابورس

با رشد تقاضا نسبت به عرضه در معامالت بازار سهام، نماگر اصلی بورس 
تهران یک بار دیگر توانست رکورد جدیدی را به ثبت برساند و به آستانه 
کانال ۳۰۶ هزار واحدی برسد. در سومین روز معامالت بازار سهام در این 
هفته، نماگر اصلی بورس تهران به روند افزایشی بازگشت و توانست کانال 
۳۰۴ هزار واحدی را که روز یکشنبه از دست داده بود دوباره بازپس گیرد. 
به این ترتیب، این شــاخص ۳۵۲۲ واحد رشد کرد و در تراز ۳۰۵ هزار و 
۹۱۸ واحدی ایســتاد. با ثبت این عدد شاخص کل باز هم رکورد جدیدی 

را به ثبت رساند.
به گزارش ایســنا، شــاخص کل هم وزن نیز با ۱۶۰۰ واحد رشد همراه 
شــد و در تراز ۸۶ هزار و ۸۵۹ واحدی قرار گرفت در عین حال شــاخص 
آزاد شــناور نیز با ۴۴۲۱ واحد رشد تراز ۳۵۰ هزار و ۹۳۹ را تجربه کرد. 
شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب ۲۴۷۲ و ۷۵۵۹ واحد رشد 

را تجربه کردند.
پاالیشگاه نفت تهران، فوالد خراســان، فوالد خوزستان و پاالیش نفت 
اصفهان هر کدام به ترتیب ۲۱۶، ۱۷۳، ۱۶۴ و ۱۳۲ واحد تاثیر افزایشــی 
روی شاخص های بازار داشتند. همچنین معدنی و صنعتی گل گهر، گروه 
مدیریت سرمایه گذاری و امید و کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران سه 
نمــادی بودند که به ترتیــب ۱۱۸، ۹۸ و ۶۱ واحد تاثیر کاهشــی روی 

شاخص های بازار داشتند.
بیشترین ارزش معامالت از آن بانکی ها

گروه بانک ها و موسسات اعتباری با داد و ستد ۳.۵ میلیارد سهم و اوراق 
مالی به ارزش بیش از ۳۲۲ میلیارد تومان بیشــترین ارزش معامالت را از 
آن خود کردند. همچنین در گروه خودرو و ســاخت قطعات ۸۴ میلیون 
ســهم به ارزش حدودی ۲۴۸ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت 
به این ترتیب خودرویی ها در جایگاه دوم از نظر ارزش معامالت ایستادند.

همچنین در بیشتر گروه ها از جمله گروه فرآورده های نفتی، گروه فلزات 
اساســی و بانک ها شاهد رشد قیمت ســهم ها بودیم و تقاضا از عرضه به 
مراتــب جلوتر بود. ارزش معامالت بورس تهــران مجموعا به رقم ۲۵۰۸ 
میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۷.۶ میلیارد 
ســهم و اوراق مالی بود. همچنین تعداد معامالت این بازار عدد ۵۹۳ هزار 

و ۸۶۷ را تجربه کرد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

اما در حالی در بورس تهران ۲۱۶ سهم با رشد قیمت و ۱۳۶ سهم با افت 

قیمت رو به رو شدند که در فرابورس ایران تعداد نمادهای مثبت به ۱۳۶ 
و تعداد نمادهای منفی ۶۷ رسید.

شاخص فرابورس نیز بیش از ۸۱ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۴هزار 
و ۱۱ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۱۸۲ هزار برگه 

سهم به ارزش بیش از ۱۲ هزار و ۶۷۱ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بین همه نمادها، پتروشــیمی مارون )مارون(، ســهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، پتروشیمی دماوند )دماوند(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، 
پاالیش نفت الوان )شــاوان(، پاالیش نفت شیراز )شــراز( و پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس( بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص این بازار داشتند. 
در مقابل بیمــه کوثر )کوثر(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( 
و شرکت بیمه اتکایی امین )اتکام( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

رشد شاخص بورس در بلندمدت ادامه دار است
درباره سمت و سوی بازار سهام، یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بعد 
از رشدهای ســنگین باید توقع اصالح داشته باشیم، رشد شاخص بورس 
در بلندمدت ادامه دار است اما با توجه به اینکه رشد بازار سرمایه نمی تواند 
تا ابد ادامه دار باشــد، بنابراین به طور حتم شاخص بورس در کوتاه مدت با 

اصالح مواجه خواهد شد.
امیرعلی امیرباقری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، به رشد بیش از ۴هزار 
واحدی شــاخص بورس در بازار اشــاره و بیان کرد: یکــی از دالیل مهم 
رشــد اخیر شاخص بورس اقبال بازار به سمت سهم های بنیادی است که 
این سهم ها به عنوان ســهام مهم و شاخص ساز در بازار سرمایه محسوب 

می شوند.
وی ادامه داد: این ســهم ها به میزان دیگر سهام رشد نکرد و به تعبیری 

جزو بازمانده ها و کم ریسک های بازار تلقی می شوند.
امیرباقری به تغییر قوانین بازار پایه اشاره و خاطرنشان کرد: وضع قوانین 
مثبتی که در خصوص بازار پایه در نظر گرفته شــد باعث ایجاد حاشــیه 

امنیت برای نقدینگی های موجود در بورس شد.
این کارشناس بازار ســرمایه اظهار داشت: در وضعیت کنونی بازارهای 
موازی با بورس از جذابیت چندانی برای سرمایه گذاری برخوردار نیستند 
بنابراین نقدینگی های موجود در بورس به ســمت ســهم هایی که رشد 
چندانــی را تجربــه نکردند پیش رفت و این امر زمینه اقبال ســهم های 
بنیــادی در بورس را فراهم کرد. در این مواقع باید شــاهد عدم عرضه و 
حمایت حقوقی ها از این ســهم ها باشیم که تاکنون چنین اتفاقی از سوی 

سهامداران رخ نداده است.
امیرباقری جهش قیمت نفت را مهمترین عامل رشد شاخص بورس در 
بازار دوشنبه اعالم کرد و گفت: در پی اتفاق پاالیشگاه آرامکو قیمت نفت 
رشــد چشمگیری را تجربه کرد که این موضوع بی تاثیر بر روند معامالتی 
بورس نبود. حقیقت امر این اســت که بعد از رشدهای سنگین باید توقع 
اصالح داشته باشیم، رشد شاخص بورس در بلندمدت ادامه دار است اما با 
توجه به اینکه رشد بازار سرمایه نمی تواند تا ابد ادامه دار باشد بنابراین به 

طور حتم شاخص بورس در کوتاه مدت با اصالح مواجه خواهد شد.
وی در پاســخ به این سوال که آیا رشد شاخص بورس ادامه دار است یا 
خیر، گفت: در تحلیل های تکنیکالی دو بحث وجود دارد در ابتدا بحث عبور 
و شکستن از یک سری کانال ها و بحث دیگر موضوع تثبیت رشد است که 
در ابتدا باید دید شاخص توانایی تثبیت در کانال کنونی را دارد یا خیر؟ اما 
براساس بررسی های صورت گرفته به نظر می رسد تا بازگشتی در شاخص 

بورس داشته باشیم و شاهد اصالح درون کانالی خواهیم بود.
امیرباقری معتقد است، یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه، 
شرایط سیاســی جهانی و خارج از کنترل بازار است. اگر اتفاقی که برای 
پاالیشگاه آرامکو رخ داد از بعد اقتصادی و سیاسی مورد تحلیل قرار گیرد 
باید گفت که این اتفاق در میان مدت و بلندمدت از بعد ریســک و قیمت 

نفت، تاثیر خود را در بازار خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه در شــرایط حاضر سهام پاالیشگاهی و پتروشیمی به 
دلیل قیمت جهانی نفت با اقبال سهامداران مواجه شده است، گفت: بحثی 
که وجود دارد ورود ذخایر استراتژیک از جانب آمریکا و عربستان است که 
این موضوع احتمال ایجاد اصــالح در روند صعودی قیمت نفت را فراهم 

خواهد کرد.

تقاضا از عرضه در معامالت بازار سهام جلو افتاد

شاخص بورس در مسیر صعود
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کاهش 10 تا 15درصدی قیمت لوازم خانگی 
در راه است

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت با افزایش تولید در ماه آینده، بازار 
لوازم خانگی کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت را تجربه می کند. ســید 
مرتضــی میری، رئیــس اتحادیه لوازم خانگی در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرین شرایط خرید و فروش لوازم خانگی در 
کشور اظهار داشت: قرار است بعد از ایام محرم و صفر، سه برند )نشان 
تجاری( کره ای  بر روی خط تولید بیایند که اگر این مهم، محقق شود؛ 
کاهش قیمت را در بازار خواهیم داشــت. رئیس اتحادیه لوازم خانگی 
ادامه داد: اگر این سه برند بر روی خط تولید بیایند افزایش ۳۵درصدی 
را در تولیدهای خود و کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت لوازم خانگی را 
شاهد خواهیم بود. میری در پاسخ به این پرسش که وضع تولیدات در 
بازار چگونه اســت؟ تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به شرایط ارزی و 
ســرمایه در گردش، تولیدکنندگان شرایط خوبی در بازار دارند؛ چراکه 
توان تولیدی کشور به حدی تقویت شده که کارخانه ای را هم در کشور 
عراق افتتــاح کرده ایم. رئیس اتحادیه لوازم خانگی تصریح کرد: قیمت 
لوازم خانگی از اردیبهشــت به صــورت ثابت مانده و هم اکنون افزایش 
قیمتی در بازار نداریم. میری در ادامه ابراز امیدواری کرد که بازار لوازم 
خانگی بتواند همین روند قیمتی را در بازار داشته باشد تا افراد مشکلی 
در خرید آن نداشــته باشــند. رئیس اتحادیه لــوازم خانگی بیان کرد: 
هم اکنون نیرو های بازرســی و تعزیرات نظارت کامل بر این واحد های 

صنفی دارند و افراد در صورت تخلف، می توانند آن را گزارش کنند.

در فصل برداشت، به برنج وارداتی نیاز نداریم
 برنج داخلی ارزان می شود

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران معتقد است با توجه 
به آغاز فصل برداشــت برنج در کشــور، واردات برنج به ضرر کشاورزان و 
تولیدکنندگان تمام خواهد شــد. امیر یوسفی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
داشت: همانطور که از گذشته نیز روال بوده در فصل برداشت برنج ایرانی، 
موضــوع واردات برنج دیگر توجیحی نــدارد زیرا در این فصل محصوالت 
کشــاورزان در مدتی کوتاه وارد بازار شــده و در صورتی که بازار از سوی 
خارجی ها اشــباع شده باشد، کشــاورزان ایرانی متضرر خواهند شد. وی 
با بیان اینکه در ســال جاری با توجه به افزایــش قابل توجه بارندگی ها، 
میزان ســطح کشت برنج کشور نیز به شــکل قابل توجهی افزایش یافته 
اســت، توضیح داد: با افزایش سطح کشــت، میزان محصولی که از طرف 
تولیدکنندگان ایرانی به بازار عرضه می شــود، قطعا افزایش خواهد یافت 
و بخش قابل توجهی از نیاز کشــور به این ترتیب پاسخ داده خواهد شد. 
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: امسال آمارها 
نشان می دهد که نه تنها در استان های اصلی کشت کننده برنج، که حتی 
در دیگر استان ها نیز میزان کشت برنج افزایش یافته است. برای مثال در 
استان گلستان، با وجود محدودیت هایی که برای کشت وجود دارد، میزان 
کشت برنج به ۱۲۰ هزار هکتار رسیده که این عدد در قیاس با سال قبل 
افزایش دو برابری را نشان می دهد. از این رو به نظر می رسد باید در سال 
جاری سیاست دیگری در نظر گرفته می شد. یوسفی در پاسخ به این سوال 
که با توجه به افزایش قیمت برنج ایرانی در ماه های گذشــته، در صورت 
محدود یا ممنوع شــدن واردات برنج، نیاز اقشار کم درآمد چگونه برطرف 
خواهد شد؟ توضیح داد: همانطور که از قبل نیز پیش بینی می شد، با آغاز 
فصل برداشت، قیمت برنج در بازار داخلی کاهش پیدا می کند و این اتفاق 
در روزهای گذشته نیز افتاده است. فصل برداشت در روزهای ابتدایی خود 
قرار دارد و تا پایان آبان ادامه پیدا می کند و کاهش بیش از این قیمت برنج 
نیز دور از تصور نیســت. به گفته وی، امروز قیمت برنج ایرانی نســبت به 
هفته های قبل چند هزار تومان در هر کیلو کاهش داشته و احتمال تداوم 
این روند نیز در هفته های پیش رو وجود دارد. در این شــرایط می توان به 
محدودیت واردات برنج به شــکل جدی فکر کرد. به گزارش ایسنا، امروز 
اعالم شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز ترخیص برنج هایی که 
در گمرک باقی مانده  بودند را صادر کرده اســت. این برنج ها از قبل ثبت 
سفارش شده و به گمرک رسیده بودند، اما فعال ثبت سفارش جدیدی برای 

واردات برنج انجام نمی شود.

استقبال چینی ها برای سرمایه گذاری در 
بنادر ایران

رئیس ســازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد با توجه به عقد تفاهم 
خواهرخواندگی و مذاکرات صورت  گرفته امید بســیاری وجود دارد که 
چینی ها در حوزه بندری و دریایی ایران ســرمایه گذاری کنند، چراکه 
در طول سفرمان به این کشور مقامات چین آمادگی خود در این زمینه 
را اعالم کردند. به گزارش ایسنا، طی هفته های گذشته رئیس سازمان 
بنــادر و دریانــوردی با هیات همراه به چین ســفر کردند تا با آنها در 
حوزه بندری و دریایی مذاکراتی داشته باشند و در همین راستا از بندر 
نینگبو به عنوان چهارمین بندر بزرگ دنیا بازدید کردند و نهایتا تفاهم 
خواهرخواندگی بین دو کشــور منعقد شد. محمد راستاد - معاون وزیر 
راه و شهرســازی و رئیس ســازمان بنادر و دریانوردی - در این باره به 
ایسنا، گفت: از ســال ۱۳۸۲ با چینی ها موافقت نامه کشتیرانی تجاری 
داریم و ســازوکاری برای همکاری در این زمینه و در حوزه بندری نیز 
بین طرفین تعریف شده است. وی افزود: هیات ایرانی و چینی در طول 
مذاکراتی که در این کشــور انجام شــد بر گسترش تعامالت تجاری و 
حل مشــکالت موجود فی مابین تاکیــد کردند. در این زمینه از طرف 
چینی خواستیم تا مشکالت تجار ایرانی را در بنادر این کشور حل کند 
و جلســه بســیار مثبت و عملیاتی با معاون حمل و نقل چینی داشته 
باشــیم.  رئیس ســازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سوال که 
یکی از تاکیدات چینی و مواردی که از سرمایه گذاری برای آن استقبال 
کردند، بنادر ایران اســت، در این زمینــه چه اولویت هایی وجود دارد؟ 
اظهار داشت: در این مذاکرات اعالم کردیم که پتانسیل های خوبی برای 
ســرمایه گذاری در بنادر ایران وجود دارد و ایران نیز از سرمایه گذاری 
چینی ها استقبال می کند. به صورت مشخص احداث مراکز لجستیکی 
در پســکرانه های بنادر، توسعه زیرســاخت ها، روساخت ها و تجهیزات 
پایانه های بندری و... جزو مواردی اســت کــه همه طرف های خارجی 
ماننــد چینی ها می توانند در این زمینه ســرمایه گذاری کنند که البته 
در مذاکرات صورت گرفته موردنظر مورد اســتقبال این کشور نیز قرار 
گرفت چرا که با توجه به حجم تخلیه و بارگیری بنادر کشور، این حوزه 

جذابیت های بسیار باالیی برای سرمایه گذاری خارجی خواهد داشت.

اخبـــار

در طول ســالیان اخیر فعالیت در بازار کامپیوتر با رشــد قابل توجهی 
همراه شده، تکثری که ریشه آن را باید در رسوب هرچه بیشتر رایانه در 
زندگی عمومی مردم جست وجو کرد، اما در ماه های گذشته این وضعیت 
با انســدادی خاص همراه شده تا جایی که برخی تغییر شغل فعاالن این 

حوزه را بیش از هر زمان دیگری محتمل می دانند.
بــه گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، قریب بــه دو دهه پیش عموما 
کامپیوتر یا همان سیستم های رایانه ای تنها در ادارات و نهاد های دولتی 
مشــاهده می شد و جز معدودی از کارشناسان این حوزه که بعضا نسبت 
بــه تهیه و خرید کامپیوتر برای منازل اقدام می کردندگرایش چندانی به 
این تجهیزات دیده نمی شــد، زیرا ضرورت و الزامی برای حصول این امر 

وجود نداشت.
با گذشت زمان به تدریج ضریب نفوذ و رسوخ کامپیوتر در زندگی مردم 
رو به فزونی گرفت و هر آنچه گذشــت قرابت و نیاز روزمره مردم به این 

سیستم ها بیشتر شد.
به واقع تب خرید کامپیوتر در خانواده ها برای نخســتین بار، در قالب و 
شــکل پرستیژ و به تعبیر عوامانه باالرفتن کالس زندگی و بعضا چشم و 
همچشمی های بین فامیلی و درون خانوادگی ظهور و بروز پیدا کرد و از 
همان زمان سنگ بنای رشد و افزایش واحد های فروش قطعات کامپیوتر 

و ارائه خدمات مرتبط با آن گذاشته شد.
البتــه طرح این موضوع به معنای عدم وجود چنین مراکزی تا پیش از 
آن نیســت، اما مراکز فعال در این عرصه، بسیار محدود و معدود بودند و 
به تدریج خرید و تهیه کامپیوتر آنچنان با افزایش همراه شــد که اطالق 

عنوان اپیدمی برای این امر دور از واقعیت و اغراق آمیز به نظر نمی رسد.

به واقع رشــد و گســترش فناوری ها، به خصوص در دنیای دیجیتال 
و عرصه سیســتم های کامپیوتری به یک باره با سرعت و شتابی کم نظیر 
همراه شد و به تبع آن زندگی عموم مردم نیز با این تجهیزات و ادوات به 

میزان قابل توجهی قرابت پیدا کرد.
با قاطعیت می توان عنوان کرد امروزه زندگی روزمره هیچ کدام از افراد 
این کشــور با سیستم های کامپیوتری و رایانه غریب نیست و این ارتباط 
آنچنان تنگاتنگ شــده که تمامی اقشار جامعه اعم از ضعیف، متوسط و 

غنی نمی تواند خود را بی نیاز از این سیستم ها تلقی کند.
به تبع این رشــد و فزونی، ضریب اشــتغال زایی و توسعه فرصت های 
شــغلی مرتبط با این عرصه نیز به میزان فزاینــده ای ارتقا پیدا کرد و 
اگــر در دو دهه پیش، تنها در مناطقی خاص از کالنشــهر ها، مراکز و 
واحد های عرضه و فروش سیستم های رایانه ای یا نرم افزار ها مشغول به 
فعالیــت بودند، امروز حتی در محالت و بعضا در مناطق روســتایی نیز 
افراد و گروه هایی در قالب ها و اشکال گوناگون در این بخش ها مشغول 

به فعالیت هستند.
در این میان، اکثریت قریب به اتفاق تجهیزات و قطعات منفصله مرتبط 
با رایانه، در آن سوی آب ها تولید و عرضه می شوند و طبیعتا عرصه مذکور 
را می توان یکــی از حوزه هایی تلقی کرد که به صورت مســتقیم به ارز 
وابسته است و طبیعتا هرگونه نوسانی در نرخ ارز، بازار مذکور را به صورت 

مستقیم تحت الشعاع قرار می دهد.
کاوه خســروجردی، یکی از فعــاالن عرضه و فروش اقــالم رایانه، در 
گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشــاره به افزایش قابل توجه فرصت های شــغلی به 

موازات نفوذ سیســتم های رایانه ای در زندگی عموم مردم اظهار داشت: 
قریب به دو تا ســه دهه پیش، گمانه زنی ها بــر این امر مبتنی بود که با 
گســتره و افزایش ضریب نفوذ رایانه در جامعه، بســیاری از فرصت های 
شغلی از بین خواهد رفت، اما به تدریج ثابت شد این گمانه زنی اشتباه بود، 
زیرا آنچنان که بر رشد و تکثر فناوری ها افزوده می شد به همان میزان نیز 

تنوع و گستردگی خدمات و تقاضا برای آن افزایش پیدا کرد.
وی افــزود: فارغ از موضوع خدمــات مرتبط با این عرصه خرید و تهیه 
تجهیزات کامپیوتری نیز با اقبال بسیاری همراه شد، اما در سالیان اخیر با 
کاهش قدرت خرید مردم میزان تقاضا برای خرید به روز رسانی و ارتقای 
سیستم های کامپیوتری نیز با اُفت روبه رو شد که البته این تنزل و کاهش 
تقاضا در مناطق متوسط و ضعیف نشین جامعه )از حیث اقتصادی( بیشتر 

ظهور و بروز پیدا کرد.
این فعال در بخش توزیع و فــروش تجهیزات کامپیوتری گفت: البته 
بخش دیگری از این افت تقاضا برای خرید رایانه در جامعه نیز بی ارتباط 
به تنوع و گستره اســتفاده از گوشی های همراه اندروید در جامعه نبوده 

و نیست.
خســروجردی تصریح کرد: با همه این اوصاف تا سال ۹۶ شرایط برای 
اســتمرار فعالیت، کم و بیش مهیا بود، اگرچه این امر بعضا با دشواری و 
ســختی های معیشــتی برای فعاالن این عرصه همراه می شد، اما به هر 
ترتیب و به هر نحــوی از انحای فعاالن حوزه مذکور تالش می کردند به 
اصطالح، چراغ مغازه ها و واحد های تجاری خود را روشــن نگاه دارند، اما 
متاسفانه در سالیان اخیر و به خصوص ماه های گذشته، شرایط متفاوتی 

رقم خورده که تحمل استمرار این وضعیت دشوار به نظر می رسد.

بازار کامپیوتر، غیر قابل پیش بینی تر از همیشه

 احتمال تغییر شغل فعاالن این حوزه بیش از پیش قوت گرفته است

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از افزایش 
۱۰۰ تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت امروز نرخ هر کیلو 

تخم مرغ درب مرغداری ۵ هزار و ۲۰۰ تومان است.
ناصر نبی پور در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، از افزایش 
۱۰۰ تومانی نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوســط 
نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۵ هزار و ۲۰۰ معادل شــانه ای 

۱۰ هزار تومان است.
وی با اشــاره به اینکه آمار دقیقی از میزان خرید توافقی تخم مرغ 
در دسترس نیســت، افزود: پشتیبانی امور دام از هفته گذشته اقدام 
بــه خرید توافقی تخم مرغ با نــرخ ۵ هزار و ۲۰۰ تومان کرده که به 
منظور کاهش زیان مرغداران قرار اســت این نرخ را به ۶ هزار تومان 

افزایش دهد.
نبی پــور نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار را ۷ هــزار و ۷۸۰ تومان 
اعــالم کرد و گفــت: فروش با نرخ های کنونــی بیانگر زیان باالی ۲ 

هزار و ۵۰۰ تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ اســت که 
با اســتمرار این روند، تولیدکنندگان قــادر به جوجه ریزی واحد های 

خود نخواهند بود.
این مقام مســئول با انتقاد از عرضه هر شانه تخم مرغ با نرخ باالی 
۱۵ هــزار تومان در خرده فروشــی ها بیان کرد: بــا توجه به آنکه هر 
کیلو تخم مــرغ درب مرغداری با نرخ ۵ تا ۵ هزار و ۴۰۰ تومان داد 
و ســتد می شود، از این رو عرضه هر شانه تخم مرغ با نرخ باالی ۱۵ 
هزار تومان در خرده فروشی ها در سایه کمبود نظارت ها و سودجویی 

برخی مغازه داران اتفاق می افتد.
وی با اشــاره به اینکه مشــکلی در تولید تخم مرغ نداریم، افزود: 
برآورد ها حاکی از آن اســت که تا پایان سال مجموع تولید تخم مرغ 
به رقمی حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برســد که با احتســاب 
مصــرف داخل ۲۵۰ تن از مازاد تولید باید از طریق صادرات یا خرید 

توافقی از چرخه خارج شود.

نبی پور درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: با توجه به 
اتخاذ تصمیمات یک شــبه مبنی بر ممنوعیت صادرات، تجار عراقی 
حاضــر به خرید تخم مرغ از صادرکنندگان نیســتند و می گویند در 
صــورت انعقاد قرارداد شــش ماهه اجازه ورود تخم مــرغ ایرانی به 

کشورشان را می دهند.
بــه گفته وی، بنابر آمار از ابتدای ســال تاکنون ۱۳ هزار تن تخم 
مرغ صادر شــده است، در حالی که تا پایان سال باید ۲۵۰ تن تخم 
مرغ مازاد از کشور خارج شود که متاسفانه به سبب برخی مشکالت، 
تجــار عراقی تخم مــرغ موردنیاز را با قیمت بســیار باالتر از ترکیه 

خریداری می کنند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار در پایان درباره آخرین 
وضعیت نهاده های دامی تصریح کرد: قیمت فعلی کنجاله ســویا در 
بازار آزاد با نرخ مصوب تفاوت چندانی ندارد، اما قیمت ذرت به سبب 

کمبود عرضه با نوساناتی در بازار روبه روست.

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی ایران گفت ارزش بازار 
انواع فرش و قالیچه ماشــینی، موکت و کفپوش در دنیا ۸۴.۳ میلیارد 

دالر است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی و امور 
بین الملل شــرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایــران، بهمن حســین زاده، گفــت: ارزش بازار انواع فــرش و قالیچه 
ماشینی، موکت و کفپوش در دنیا ۸۴.۳ میلیارد دالر است که این رقم 

در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۸ میلیارد دالر خواهد رسید.
وی با بیان اینکه در ســال ۲۰۱۸ ارزش صــادرات انواع فرش های 
ماشــینی و دســتباف، موکت و کفپوش در دنیــا ۱۶.۵ میلیارد دالر 

بوده اســت، افزود: ایران در میان کشــور های برتــر صادرکننده این 
محصوالت توانسته در رتبه هفتم قرار بگیرد و کشور های چین، ترکیه، 
هندوســتان، بلژیک، هلند، ایاالت متحده از جمله کشور های برتر در 

این زمینه هستند.
معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت همچنیــن اعالم کرد: ارزش 
صادرات انواع فرش ماشــینی، موکت و کفپوش ایرانی در سال ۲۰۱۸ 
حدود ۳۰۰ میلیون دالر بوده که بازار های مناســبی برای این کاالی 
ایرانی در کشور های افغانستان، عراق، جمهوری های آسیای مرکزی و 

شیخ نشین های خلیج فارس در کنار کشور های اروپایی وجود دارد.
حســین زاده با یادآوری این مطلب که در ایران بیش از ۱۰۰۰ واحد 

به تولید فرش ماشــینی مشغول هســتند، عنوان کرد: ساالنه بیش از 
۹۵ میلیون مترمربع فرش توســط این واحد ها بافته می شــود. البته 
این در حالی اســت که ظرفیت تولید فرش ماشــینی در ایران حدود 
۱۴۰ میلیون متر مربع اســت. وی در پایان به حمایت شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اســالمی ایــران از صنعت فرش 
ماشینی کشور اشاره کرد و گفت: این شرکت با مشارکت نمایشگاه های 
مهم بین المللی مانند نمایشــگاه دموتکس شــانگهای و کلن و برپایی 
نمایشــگاه های اختصاصی در کشور های همســایه در سال های اخیر 
تــالش کرده که ویژگی های منحصر به فرد انواع فرش های دســتباف 

و ماشینی ایران را به جهانیان معرفی کند.

نوسان قیمت تخم مرغ در بازار

 صادرات تخم مرغ به 1۳ هزار تن رسید

۸4 میلیارد دالر ارزش بازار انواع فرش و قالیچه ماشینی

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

دولت با پرداخت کمک زیان به خودروسازان، 
به افزایش تولید کمک کند

دبیر انجمن خودروســازان ایــران اعالم می کند کــه جا ماندن 
خودروســازان از ســقف پیش بینی تولید خودرو در سال ۹۸ تنها 
بــه دلیل کمبود نقدینگی اســت و دولت باید براســاس قانون، به 
خودروســازان کمک زیان پرداخت کند، در غیر این صورت دولت 
حق ســهامداران ایران خودرو و ســایپا را غصب کرده و این مساله 
خالف شــرع اســت. احمد نعمت بخش در گفت وگو بــا خبرنگار 
خبرخــودرو، درخصــوص جبران عقــب ماندن خودروســازان از 
ســقف پیش بینی تولید خودرو در ســال ۹۸ و انطباق تیراژ تولید 
با برنامه های وزارت صمت اظهار داشــت: مشــکل اساسی در این 
خصوص، کمبود نقدینگی اســت. با توجه به دســتورات دولتی به 
شــرکت  های خودروساز مبنی بر فروش خودرو با قیمت های سابق، 
هر یک از دو خودروســاز بزرگ کشور حدود ۸ هزار میلیارد تومان 

زیان دیده اند و این مساله در مجمع شرکت ها گزارش داده شد.
دبیــر انجمن خودروســازان ایــران گفت: براســاس ماده ۱۰۱ 
برنامه پنجم توســعه و بند ۹۷ اصل ۴۴، دولت موظف اســت اگر 
قیمــت کاالیــی را کمتر از قیمت واقعی تعییــن کند، کمک زیان 
بپردازد. بنده به عنوان مســئول انجمن خودروسازان ایران با آقای 
جهانگیری نامه نگاری و عنوان کردم که براســاس دســتورات وزیر 
صمت و شــورای رقابت و با توجه بــه قیمت های غیرواقعی فروش 
خودرو، خودروســازان متحمل زیان فراوان شده اند و باید به استناد 
قانون های مذکور، به خودروسازان کمک زیان پرداخت شود اما این 

امر محقق نشد زیرا وضعیت مالی دولت مساعد نیست.
نعمت بخش افزود: این مســاله به ستاد اقتصادی سران قوا ارجاع 
داده شد و بر این اساس قرار شد به خودروسازان وام تخصیص یابد 
و بنابراین مقرر شــد مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
به خودروسازان اختصاص یابد. در اسفند سال گذشته، مبلغ ۴هزار 
میلیارد تومان از این وام به خودروسازان اعطا شد و در اثر آن، تولید 
خودرو افزایش یافت، اما ۷ هزار میلیارد تومان باقیمانده که قرار بود 

به صورت ارزی پرداخت شود تاکنون پرداخت نشده است.
دبیر انجمن خودروســازان ایران افزود: خودروســازان از کمبود 
نقدینگی رنج می برند و جا ماندن خودروســازان از سقف پیش بینی 
تولیــد خودرو در ســال ۹۸ تنها به دلیل کمبود نقدینگی اســت؛ 
اگر نقدینگی خودروســازان تامین شــود قطعا تیراژ تولید افزایش 
خواهــد یافت. نعمت بخش گفت: خودروســازان حــدود ۲۰ هزار 
میلیارد تومان به قطعه ســازان بدهی دارند. با توجه به این شرایط، 
توان قطعه ســازان نیز برای تولید محدود است و اگر خودروسازان 
مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند، قطعه سازان می توانند با دور 
زدن تحریم هــا به خوبی قطعات موردنیاز خطــوط تولید را تامین 
کننــد، چراکه همچنان حدود ۱۴۰ هزار دســتگاه خودروی ناقص 

کف پارکینگ ها وجود دارد.

 خودروسازان به دنبال دور زدن
قانون هوای پاک!؟

به دنبال درخواست یکی از شرکت های خودروسازی برای توقف 
»نصب فیلتر دوده« روی خودروهای دیزلی، معاون محیط زیســت 
انســانی سازمان حفاظت محیط زیســت مخالفت سازمان را با این 
خواســته اعالم و تأکید کرد که خودروسازان به بهانه تحریم قصد 
دارند که مصوبه فیلتــر دوده را حذف کنند در حالی که اگر قیمت 

فیلتر افزایش یافته، هزینه درمان سرطان هم بیشتر شده است.
 به گــزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از  ایســنا، در 
سال ۹۳ براســاس مصوبه هیأت دولت، نصب »فیلتر جاذب دوده« 
به منظور کاهش آلودگی هوا الزامی شــد و خودروســازان با وجود 
مخالفت های گســترده، مجبور به اجرای این مصوبه محیط زیستی 
شــدند، اما اخیرا یکی از شرکت های خودروسازی درخواست کرده  
که تا زمان رفع تحریم هــا، اجرای مصوبه نصب فیلتر دوده متوقف 
شــود که ســازمان حفاظت محیط زیســت به عنوان متولی اصلی 

کاهش آلودگی هوا با این خواسته مخالفت کرده است.
مســعود تجریشــی با بیان اینکه نمی دانم تا چه زمانی قرار است 
از خودروسازانی که هیچ سودی برای مردم نداشته اند، حمایت صد 
درصدی کنیم، می گوید: خودروســازان قبل از تحریم ها هم زیر بار 
اجــرای نصب فیلتر دوده روی خودروهــای دیزلی نمی رفتند و به 

دنبال فرار از این مصوبه بودند. حاال هم تحریم را بهانه می کنند.

 طرفداران حضور دوباره شــورای رقابت منتظرند بار دیگر این شورا به 
گردونه قیمت گذاری خودرو برگردد تا ســر و سامانی به وضعیت قیمت ها 
در شرکت های خودروساز دهد. این خواست در میان نمایندگان مجلس و 

برخی مسئوالن قضایی کشور نیز طرفدارانی پیدا کرده است.
 به گزارش پدال نیوز، حال با توجه به شــرایط حاکم بر اقتصاد کشــور 
این سوال مطرح است که آیا شورای رقابت می تواند با قیمت گذاری دوباره 
در این حوزه، معجزه ای برای کاهش ضرر و زیان خودروسازان و همچنین 

بازار ملتهب خودرو کند؟
 پیش از پاســخ به سوال مذکور باید این مســاله را مدنظر قرار داد که 
چنانچه شــورای رقابت چه در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو و چه 
با درخواست مقامات قضایی بنا باشد به چرخه قیمت گذاری بازگردد، باید 
خأل قانونی حضور دوباره این شــورا مرتفع شود. پیش تر شاهد بودیم که 
شورای رقابت براساس مصوبه دولت، مسئول قیمت گذاری خودروهایی بود 
که در بازه قیمتی زیر ۴۵ میلیون تومان قرار داشــت. براساس این مصوبه 
اختیار قیمت گذاری محصوالت باالی ۴۵ میلیون تومان با شــرکت های 

خودروساز بود و شورای رقابت دخالتی در این زمینه نمی کرد.
 نگاهی به لیســت قیمت های محصوالت خودروسازان در شرایط فعلی 
گویای این نکته اســت که از میان محصوالتی که پیش تر توسط شورای 
رقابت تعیین قیمت می شــدند، تنها ۴ خودروی پراید ۱۱۱، پراید ۱۳۱، 
پرایــد ۱۵۱ و تیبا صندوقدار همچنان براســاس مصوبــه دولت قابلیت 

قیمت گذاری توسط این شــورا را دارند و باقی محصوالت در بازه بیش از 
۴۵میلیون تومان قرار می گیرند، بنابراین چنانچه شــورای رقابت بخواهد 
بار دیگر در این پروســه فعال شــود پیش از هر چیز باید نسبت به تغییر 
مصوبــه مذکور اقداماتی صورت بگیرد.  با ایــن حال برخی از نمایندگان 
مجلس و همچنین مقامات قضایی معتقدند خروج شورای رقابت از فرآیند 
تعیین قیمت محصوالت شــرکت های خودروساز و جایگزینی آن با ستاد 
تنظیم بازار و ســازمان حمایت از دالیل اصلی بر هم خوردن تعادل بازار 
خودرو بوده اســت. از این رو در طرح ساماندهی صنعت خودرو تالش شد 
بار دیگر زمینه بازگشت شورای رقابت به گردونه قیمت گذاری محصوالت 

شرکت های خودروساز فراهم شود.
 به این ترتیب در شــرایطی کــه طرفداران حضور شــورای رقابت در 
فرآینــد قیمت گذاری از هیچ کوششــی بــرای احیای نقش این شــورا 
فرو گذاری نمی کنند، کارشناسان معتقدند خروج شورای رقابت از فرآیند 
قیمت گذاری خودرو را نمی توان از دالیل اصلی آشــفتگی بازار و افزایش 

قیمت ها قلمداد کرد.
 صعودی شدن نمودار قیمت ها در بازار که از تابستان گذشته به تدریج 
آغاز شد، گویای این نکته است که بازار خودرو تحت تاثیر عوامل مختلفی 
که شــورای رقابت نقش بســیار کمرنگی در آن داشت، رو به آشفتگی و 
التهاب رفت. کارشناســان سه عامل را ســبب بر هم خوردن تعادل بازار 
و افزایش قیمت محصوالت شــرکت های خودروســاز می دانند. نرخ ارز و 

به دنبــال آن افزایش قیمت تمامی نهاده های تولید و قیمت تمام شــده 
خودروهای تولیدی، افزایش تقاضــا در بازار به منظور حفظ ارزش منابع 
مالی و همچنین کاهش توان تولیدی خودروسازان که سبب کاهش عرضه 
شد از عواملی است که صنعت خودرو را از یکسال گذشته تاکنون ملتهب 
کرده است. بررسی سه عامل یادشــده نشان دهنده این موضوع است که 
کنترل آنها در شــرایط حاضر به راحتی ممکن نیست و شورای رقابت نیز 

ابزار الزم برای مهار آنها را در اختیار ندارد.
 کارشناسان تاکید می کنند تنها ابزاری که شورای رقابت در اختیار دارد 
کوبیدن بر طبل قیمت گذاری دســتوری اســت. در دوران خروج شورای 
رقابــت از گردونه قیمت گذاری، روش تعیین دســتوری قیمت همچنان 
تداوم یافته اســت. در حال حاضر و براساس تکلیف مدیریت ارشد وزارت 
صمت خودروسازان مجبور هستند تعهدات معوق شده خود را با قیمت های 
قدیم تحویل مشتریان دهند. همچنین آنها در طرح های فروش فوری خود 
محصوالت را براســاس قیمت هایی که توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان 
حمایت در بهمن ماه ســال گذشته تعیین شــده است، عرضه می کنند، 
بنابراین شاهد هستیم در شــرایطی که مرجع قیمت گذاری تغییر کرده، 
ولی سیاســت تعیین قیمت دستوری نتوانسته جلوی افزایش قیمت ها را 
بگیرد. این در حالی است که برخی مخالفان حذف شورای رقابت معتقدند 
جنس قیمت گذاری صورت گرفته توســط ســتاد تنظیم بازار و سازمان 

حمایت متفاوت از شورای رقابت است. 

کاهش قیمت خودروها در شرایط کنونی با حضور شورای رقابت محقق می شود؟

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی اعالم 
می کند که اگر خصوصی ســازی صنعت خودرو به درستی محقق شود 
و از آفات خصوصی ســازی های گذشــته به دور باشد این اتفاق، عین 
موفقیــت خواهد بود و در این صورت، جای رانت در این صنعت باقی 

نخواهد ماند.
غالم محمد زارعی در گفت وگو بــا خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
موانــع تحقق خصوصی ســازی صنعت خودرو اظهار داشــت: یکی از 
موانع بر ســر راه خصوصی ســازی خودروســازی ها، خود شرکت های 
خودروساز بوده اند. شرکت های خودروساز به دلیل گردش مالی بسیار 
باال و شــرایط حاکم، انگیزه و تمایلی برای خصوصی سازی این صنعت 

نداشته اند.
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی افزود: البته 
متاســفانه ما تجربه خوبی از خصوصی ســازی در کشــور نداریم و در 
ایــن خصوص تجربیات تلخی داریم. در خصوصی ســازی مجموعه ها، 
یا ســرمایه ها به صورت ارزان واگذار شــده اند و یا مجموعه  ها بعد از 

واگذاری به تعطیلی رسیده اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود: یکی 
دیگر از موانع تحقق خصوصی ســازی صنعت خودرو این اســت که به 
دلیل حجم باالی سرمایه گذاری موردنیاز در خودروسازی و هزینه های 
موجود در مدیریت این مجموعه ها شاید در سطح ملی و داخل کشور، 
توانمندی هایی که بخش خصوصی باید در این حوزه از نظر تخصص و 

توان مالی داشته باشد تا حدودی فراهم نبوده است.
زارعی افزود: مانع ســوم بر ســر راه خصوصی سازی صنعت خودرو 
این است که اساسا خود دولت در گذشته در پیگیری خصوصی سازی 
صنعــت خــودرو جدی نبوده و البتــه در حال حاضــر دولت در این 

خصوص جدی تر شده است.
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی درخصوص 
تاثیرات مثبت خصوصی ســازی در صنعت خودرو کشور اظهار داشت: 
اگر خصوصی سازی صنعت خودرو از آفات خصوصی سازی های گذشته 
به دور باشــد این اتفاق، عین موفقیت خواهد بود و صنعت خودرو از 

یک بن بســت و هزینه زایی و عدم رضایتمندی مصرف کنندگان و عدم 
تحرک و فقدان رقابت خارج خواهد شد.

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی گفت: 
اگر خصوصی ســازی صنعت خودرو به درستی محقق شود و از آفات 
خصوصی سازی های گذشته به دور باشد قطعا رانت و فساد در صنعت 
خودرو کاهش خواهد یافت. به عبارتی، بخش خصوصی برای کار خود 

برنامه ریزی خواهد کرد و جای رانت باقی نخواهد ماند.
زارعــی تصریح کرد: بخش خصوصی بــرای تولید و فروش و عرضه 
و حوزه قطعات و خدمات پس از فروش ســرمایه گذاری خواهد کرد و 

به دنبال برنامه ریزی برای کسب سود از داشته های خود خواهد بود.
نماینــده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شــورای اســالمی افزود: 
وقتی خودروســاز مالحظه می کند که اگر با مشکل مواجه شود دولت 
ناچار به کمک و ارائه تســهیالت به او است، در این صورت خودروساز 
برنامه ریزی دقیقی نخواهد کرد اما بخش خصوصی برای اداره مجموعه 

خود ناچار به برنامه ریزی و دقت است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار تهران گفت کنترل خودرو و 
رانندگان تاکسی های اینترنتی به شهرداری محول شد.

به گزارش تسنیم، محسن پورسیدآقایی در ادامه نشست خبری روز 
گذشته در پاسخ به پرسشی درباره میزان ظرفیت حمل و نقل عمومی 
برای آغاز ســال تحصیلی و استقبال از مهر گفت: راه اندازی بخشی از 
خطوط ۶ و ۷ مترو برای خدمات رسانی به شهروندان به کمک ما آمده 
است؛ خط هفت از میدان صنعت تا مرکز شهر و جنوب شرقی تهران و 
خط ۶ از دولت آباد تا میدان شهدا به ناوگان مترو افزوده شده می تواند 

در بهبود خدمات رسانی به شهروندان موثر باشد.
معاون حمل و نقل ترافیک شهردار تهران تصریح کرد: عالوه بر این 
همــه اتوبوس های موجود در ناوگان راه اندازی شــده و ۹۰درصد آنها 
در ابتدای مهر پای کار هســتند؛ همچنین هیچ قطار متوقف شــده ای 
نداریم و همه قطارهایی که به تعمیر نیاز داشتند به مدار سرویس دهی 
اضافه شــده اند. تاکسی ها نیز در مسیرهای خود سرویس مناسب را به 
شهروندان خواهند داد. درآمد ۱۶۰ میلیارد تومانی شهرداری از محل 
صدور طرح ترافیک وی در پاســخ به پرســش دیگری درباره درآمد 
حاصل از طرح ترافیک، گفــت: طبق آخرین آمار موجود حدود ۱۶۰ 
میلیــارد تومان از محل فروش طرح ترافیک درآمد وصول شــده که 
بخشــی از آن در اتوبوســرانی و مترو هزینه شده است. بخش دیگر از 
این درآمد در صندوق کارآفرینی امید به کار گرفته شد که قرار است 
با منابع افزوده شــده از سوی این صندوق وام برای خرید ۲۸ دستگاه 
اتوبوس، ۲۰۰ دستگاه تاکسی و ۲هزار دستگاه دوچرخه پرداخت شود؛ 

شیوه نامه های پرداخت این وام مصوب شده است.
معاون حمل و نقل ترافیک شــهردار تهران در پاســخ به پرســش 

دیگری درباره سرانجام پرونده شکایت پلیس راهور از شهرداری تهران 
درباره دریافت عوارض از محدوده زوج و فرد، اظهار داشــت: از نظر ما 
این موضوع مختومه بوده و هســت، شــکایت پلیس راهور نیز در این 

خصوص نیز به نتیجه نرسید.
وی در پاســخ به پرســش دیگری درباره میزان ســرفاصله حرکت 
قطارها در آســتانه آغاز سال تحصیلی گفت: در خط ۷ مترو سرفاصله 
قطارها را به ۱۰ دقیقه کاهش می دهیم. سرفاصله حرکت خط های ۱ 

و ۴ نیز ۴ دقیقه و در خط ۳ نیز ۸ دقیقه است.
پورســیدآقایی در پاسخ به پرســش دیگری درباره اینکه قرار است 
تاکســی های اینترنتی تحت نظارت معاونت حمــل و نقل و ترافیک 
شــهرداری تهران قرار گیرد، گفت: قیمت نرخ کرایه این تاکســی ها 
تحت کنترل هیچ نهادی نیســت و براساس رصد ما آنها نرخ کرایه را 
از ابتــدای تیر بیش از ۳۰درصد افزایش داده انــد. از این بعد نیز قرار 
نیست وضعیت نرخ آنها تحت نظارت ما باشد ولی دستورالعملی درباره 
نحوه کنترل خودرو و راننده ها تنظیم شــده اســت که برای پاراف به 
وزرای ذی ربط ارسال شده و امیدواریم طی این هفته این دستورالعمل 

ابالغ شود.
وی در پاســخ به پرســش دیگری درباره وعده نوبخت درخصوص 
کمــک به حمل و نقل عمومی از محل تبصره ۱۸ گفت: فردای روزی 
که نوبخت چنین وعده ای داد جلسه مفصلی با حضور معاونان سازمان 
برنامه، شــهردار تهران و هاشمی رئیس شورای شهر برگزار کرد. برای 
تأمیــن ۲۱۰ واگن مترو و جایگزینی موتورســیکلت های کاربراتوری  
دستورات الزم را صادر کرد. جلسات کارشناسی این موضوع نیز انجام 

شده و کار در حال پیشرفت است.

خصوصی سازی اصولی صنعت خودرو راه را به روی رانت می بندد

کنترل خودرو و رانندگان تاکسی های اینترنتی به شهرداری محول شد
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کسب و کارامـروز۸

یکی از دغدغه های ستاد توسعه زیســت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری افزایش بهره وری از نهاده های کشاورزی است. دغدغه ای 
که منجر به حمایت از ایده های اســتارت آپی و ایده های نو شد؛ ایده هایی که 

در درازمدت می تواند جانی تازه به کشاورزی و 
سفره های مردم دهد.  به گزارش مرکز ارتباطات 
و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، صنعت کشــاورزی یکی از کســب 
و کارهــای با قدمت و دیرینه ای اســت که در 
تاریخ بشر برای تامین نیازهای مختلف انسانی 
نقــش پررنگی ایفا کــرده و می کند. صنعتی با 
چالش های مختلف و سنتی که چند سالی است 
در دنیا دستخوش تغییرات مختلفی شده است. 
کسب و کاری که با ورود فناوری های نوین راهی 
جدید در پیش گرفته است و به شیوه ای جدید 
ادامه حیــات می دهد. با توجه بــه اینکه ایران 
کشــوری غنی از ظرفیت های کشاورزی است 

راه اندازی استارت آپ هایی در این حوزه برای استفاده بهینه از امکانات موجود 
و کاهش مشــکالت و چالش های این حوزه بسیار ضروری است و می توانند 
تسهیلگر و زمینه ســاز فعالیت های این حوزه باشد. فعالیت های استارت آپی 

در حوزه کشــاورزی در ایران با وجود ارزش میلیاردی این صنعت در کشور، 
چندان رشد خوبی نیافته اند. در حالی که اگر این استارت آپ ها به کمک یک 
الگوی موفق رشــد و توسعه یابند می توانند ناجی اقتصاد کشور باشند. یکی 
از اقدامات مهم ســتاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
راه انــدازی اســتارت آپ هایی برای توســعه 
کشــاورزی و افزایش امنیــت غذای مصرفی 
مردم اســت؛ دغدغه ای که ارتباط مستقیمی 
با ســالمت جامعه دارد و یک موضوع مهم و 
حیاتی برای هر کشــوری محسوب می شود. 
در همین راستا، ســتاد توسعه زیست فناوری 
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
ذیل اجرای طرح شبکه سالم اقدام به حمایت 
از اســتارت آپ های فعــال در این حوزه کرده 
است. یکی از این استارت آپ ها با یک ایده نو به 
حل مشکالت حوزه کشاورزی و توانمندسازی 
توسعه کشاورزی و افزایش راندمان و بهره وری در حوزه نهاده های کشاورزی 
اقدام کرده اســت. این طرح با حضور جمعی از متخصصان حوزه کشاورزی و 

حوزه فناوری اطالعات و مدیریت اجرایی می شود.

کســب و کارهای حوزه داده های زیســتی به ســرعت در دنیا در حال 
گسترش اســت .در این حوزه مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری نیز توسعه کسب و کارهای این حوزه 

را در دســتور کار خود قرار داده اســت.  به 
گــزارش مرکــز ارتباطات و اطالع رســانی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
علی محمد ســلطانی رئیس مرکز راهبردی 
فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری بــا بیان اینکه نســل 
جدیــد توالی یابی )NGS(، بــه مجموعه 
فناوری هایی اطالق می شــود که می توانند 
در  را  ای«  ان  »دی  از  زیــادی  حجــم 
مدت زمانی کوتــاه و با هزینه کم توالی یابی 
کننــد دربــاره اقدامات این مرکــز در این 
حوزه بیان کرد: تنظیم گری دولت و توسعه 
خدمــات توســط کســب وکارهای جدید، 

مهمترین راهبردی اســت که برای این حوزه می توان در نظر گرفت. البته 
تهیه پیش نویس مصوبه دولت برای تنظیم گری و توســعه کسب و کارها 
یکی از اقدامات انجام شــده این مرکز در این حوزه است.  وی در ادامه به 

اقدامــات دیگر مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت علمی در حوزه 
نسل جدید توالی یابی اشاره کرد و گفت: شناسایی کسب و کارهای حول 
نسل جدید توالی یابی، بررسی شرایط حمایت از کسب و کارهای داده های 
زیســتی، مطالعه بازار این حوزه در دنیا، 
مطالعــه و امکان ســنجی تولید کیت ها و 
مواد مصرفی این حوزه در کشور نیز برخی 
دیگر از اقدامات انجام شده است. تمام این 
اقدامات برای توسعه فعالیت ها و گسترش 
آن در کشور صورت گرفته است. سلطانی 
با اشاره به اینکه فعالیت های این حوزه  در 
 NGS ســه بخش اصلی زنجیــره ارزش
یعنی تولیــد داده، پایــگاه داده و تحلیل 
داده انجام شد، گفت: البته در سال جاری 
نیز در همین سه بخش فعالیت ها پیگیری 
می شــود. عالوه بــر آن همکاری ها برای 
راه اندازی پایگاه ملی داده های زیستی نیز 
در حال انجام اســت تا به زودی این اتفاق رخ دهد. البته توســعه کسب 
و کارهای این حوزه با ســرعت در حال پیگیری اســت و همچنین تولید 

کیت ها و مواد مصرفی از اهدافی است که دنبال می شود.

بازار داده های زیستی با کسب و کارهای نو رونق می گیردراندمان نهاده های کشاورزی با یک ایده استارت آپی افزایش می یابد

نسیم توکل، کارآفرین نمونه : آیا موانع موجود در تأمین مالی 
اســتارت آپ های ایرانی حیات آنها را با خطر روبــه رو می کند؟ چرا 
منابع مالی صندوق های ســرمایه گذاری جسورانه نتوانسته  کسب و 
کارهای اینترنتی را حمایت کند؟ تا به حال چقدر به این پرســش ها 

و پاسخ آنها فکر کرده اید؟ بگذارید ریشه ای تر به مساله نگاه کنیم.
بــورس و فرابــورس مهم ترین منابــع مالی برای تأمیــن مالی و 
ادامه حیات کســب و کارهای اینترنتی هســتند. یکی از چالش های 
سرمایه گذاری در اکوسیستم اســتارت آپی، ارزش گذاری های بسیار 
باال توسط سهامداران شان و میزان سرمایه موردنیاز است. از این رو، 
چندان مورد توجه و استقبال ســرمایه گذاران داخلی قرار نگرفته اند 
لذا این مجموعه ها چشــم انداز روشــنی برای تامین نیازهای خود از 
داخل پیش رو نمی بینند. از طرفی، کاهش ارزش پول ملی، احتمال 
عدم نقدشوندگی سرمایه گذاری و موانع موجود در انتقال دانش فنی 
باعث شــده ســرمایه گذاران خارجی نیز تمایل چندانی به حضور در 
بازار ایران نشــان ندهند، بنابراین تأمین مالی مهم ترین چالش پیش 
رو اکوسیستم کارآفرینی ایران در سال جاری و سال پیش رو خواهد 

بود.
صندوق هــای ســرمایه گذاری جســورانه به عنوان یــک مدل یا 
راهکار ســال های اخیر برای برون رفت استارت آپ ها از معضل تأمین 
مالی طراحی شــده و به میدان آمدند. درواقــع این صندوق ها پول 
سرمایه گذارانی که به دنبال داشتن سهام شرکت های نوپا با پتانسیل 
رشد باال، کوچک و متوســط، استارت آپ و دانش بنیان هستند را به 
آنها هدایت می کنند. ســرمایه گذاری جسورانه یا خطرپذیر نوعی از 
تأمین مالی برای سهام شرکت است که به کارآفرینان و شرکت های 
کوچک توانایی دسترسی و کسب منابع مالی را می دهند. تفاوت این 
صندوق ها با صندوق های سرمایه گذاری مشترک در این است که بر 
روی انواع خاصی از سرمایه گذاری روی محصوالت و شرکت های نوپا 

متمرکز هستند.
اما با حکم برنامه ششم توسعه امکان سرمایه گذاری نهادهای مالی 
و بانکی با منابع مردم در این صندوق ها از بین رفت. از ســوی دیگر، 
تن بی جان اعتماد عمومی نسبت به واگذاری سپرده نزد صندوق های 
مالــی تحت تأثیر فســاد مالی برخی شــاهد پایین تریــن میزان در 
ســال های اخیر اســت، بنابراین عجیب نیست که ســرمایه گذاران 
حرفه ای به این صندوق ها اعتمــاد نکردند. حتی راه اندازی ابزارهای 
مالی جدیدی توســط سازمان بورس و اوراق بهادار همچون صندوق 
سهام اختصاصی )Private equity fund( و صندوق صندوق ها 
)Fund of funds( تاثیری در اســتقبال ســرمایه گذاران از طرح 
تأمین مالی اســتارت آپ ها نداشت. البته تالش متولیان بازار سرمایه 
به اینجا ختم نشــده و راه اندازی »های-تک مارکت« و بازار رشد از 
برنامه های دیگری است که در راستای افزایش جذب سرمایه گذاران 

و کمک به ورود شرکت ها به تابلو تاالر شیشه ای صورت گرفته اند.
اگرچه، این تمام ماجرا نیســت. در ســال های گذشته تعدادی از 
اســتارت آپ ها یا استارت آپ کمپانی ها )شرکت رشدی- یک کپی از 
نمونه موفق خارجی هستند که به داخل کشور آورده شده اند( مدعی 
هســتند که ارزش های میلیون دالری دارند و بر این اســاس اعتقاد 
دارند سرمایه گذار خارجی قســمتی از سهام شان را با چنین ارقامی 
خریداری کرده است. بسیاری از این شرکت ها همانطور که اشاره شد 

استارت آپ کمپانی هســتند. یعنی بدون هیچ ایده  نویی برنامه های 
اینترنتی خارجی را کپی کردند و عین آن را به ایران آوردند.

کسب و کارهای غربی از نظر ارزش بازار در سطح باالیی قرار دارند 
و مشــکل از آنجایی قوت گرفت که برخی از صاحبان اســتارت آپ 
کمپانی ها ســعی کردند برای منافع شــخصی بــا معامالتی صوری 
اقدام به باال بردن ارزش ســهام خود کننــد و با علم به اینکه ارزش 
نمونه خارجی باالســت، ارزش خود را به صــورت صوری باال ببرند 
و ارزش گذاری هایــی غیرواقعی برای خود قائل شــوند تا در نتیجه، 
از کســب و کار خارج شوند، اما وقتی ســعی کردند از طریق عرضه 
در بورس یا فرابورس از قســمتی از سرمایه گذاری خود خارج شوند 
سازمان بورس اعالم کرد که این ارزش گذاری های غیرواقعی هستند 

و به هیچ وجه آنها را قبول ندارد.
دولت هم در عرصه تامین سرمایه تالش کرده نقش مهم و غیرقابل 
چشم پوشــی ایفا کند. دولت در ســال های اخیر از طریق راه اندازی 
صندوق نوآوری و شــکوفایی و وام دادن به بخشی از استارت آپ ها، 
ســعی کرده به نوعی حضور خــود را در این فضا ثابت کند. در واقع، 
اســتارت آپ هایی که بتوانند از گیت معاونت علمی بگذرند مشمول 

حمایت های مالی می شوند.
یکی دیگــر از راهکارهای ارائه شــده برای تأمین مالی کســب و 
کارهای اینترنتی تامین مالی جمعی )Crowd Funding( است 
که پیشینه آن در بازار فناوری های نوین به بیش از یک دهه می رسد. 
این روش تامین مالی، همگام با پیشرفت فناوری های نوین اطالعاتی 
و ارتباطاتی، توســعه یافته اســت. در این روش از جذب ســرمایه، 
کارآفرین با معرفی محصول و کســب و کار خود، دیگران را متقاعد 
به سرمایه گذاری می کند. برای پس دادن کمک های دریافت شده نیز 
راه های مختلفی از اعطای نســخه های رایگان محصول یا درصد سود 
دریافتی از درآمدهای آتی پیشــنهاد می شود. سرویس هایی همچون 
کیک اســتارتر مدت هاست این امکان را در جهان به وجود آورده اند. 
در ایران این مدل دشــوارترین روش تأمین مالی است که مشکالت 
مربوط به اطالعات نامتقــارن مجریان طرح و تامین کنندگان وجوه، 
تضاد منافع بالقوه بین آنها و ظن پولشــویی، انجام کار را سخت و تا 

حدی ناممکن می کند.
با این همه، بــه گواه ناظران ایران تا ســال ۱۴۰۰، دارای ۱۴۰۰ 
استارت آپ خواهد شــد که برای تأمین مالی آنها به ۱۴۰۰ میلیون 
دالر نیاز دارد. قرار اســت یک سوم از این مبلغ توسط سرمایه گذاران 
خارجی و دو ســوم دیگر توســط منابــع داخلی تأمین شــود. این 
بزرگترین چالش کنونی اســتارت آپ ها در کنار بحث ارزش گذاری 

واقعی است.
در نهایت باید به این نکته اشــاره کرد که چالش های مالی و تامین 
سرمایه، همیشــه پیش روی اســتارت آپ ها قرار دارد و آنها در این 
رقابت با همتایان بزرگتر خود، مشــکالت زیادی خواهند داشت. در 
این میان، راه حل اساسی و کاربردی، ساختارشکنی در فضای مالی و 
رجوع به منابع جایگزین است. از طرفی بانک های سنتی نیز باید این 
نکته را در نظر داشته باشند که تنها با ارائه  خدمات مدرن و تسهیل 
شــرایط برای شــرکت های نوپا، می توانند در بازار آتی مالی فعالیت 

مفید داشته و مشتریان همیشگی جذب کنند.
digiato :منبع

تضاد سرمایه گذاری و ارزش گذاری در استارت آپ های ایرانی

دریچــه

شبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در نیمه دوم سال جاری به دنبال ایجاد زیرساخت ها و سازوکارهای 

الزم برای عرضه خدمات مراکز عضو به مشتریان خارج از کشور است.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، به منظور توسعه کمی و کیفی خدمات آزمایشگاهی کشور 
تشــکیل شــده اســت و فعالیت می کند و در حدود ۴۰۰ مرکز آزمایشگاهی 
تخصصی در سراســر کشور را تحت پوشــش دارد. برنامه فعالیت های شبکه 
برای ســال ۹۸ تدوین شــده و به تصویب معاونت علمی و فناوری ریاســت 

جمهوری نیز رسیده است. 

خدمات شبکه آزمایشگاهی به 
بازارهای بین المللی می رسد
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تفاهم نامه همکاری بین ســتاد توســعه فناوری های فضایی و حمل 
و نقل پیشــرفته معاونــت علمی و فنــاوری و ســازمان جغرافیایی 
نیروهای مســلح، با هدف توســعه فناوری های مکان محور در کشور 

و افزایش فعالیت شــرکت های دانش بنیان 
این حوزه منعقد شــد. در مراســم امضای 
این تفاهم نامه، منوچهر منطقی دبیر ستاد 
توســعه فناوری های فضایی و حمل و نقل 
پیشــرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
بــا اشــاره به ضــرورت حضور  جمهوری 
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در حوزه 
فناوری هــای مکان محور، گفت: اســتفاده 
از توان شــرکت های دانش بنیــان فعال در 
حوزه ژئوماتیک یــا مکان محور، گامی مهم 
در جهت حمایت از توان داخلی اســت. به 
گفته منطقی، سازمان جغرافیایی نیروهای 
مسلح پتانسیل باالیی در زمینه فناوری های 

مکان محور دارد کــه باید از این توانایی ها به نحو مطلوبی بهره ببریم. 
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین تصریح کرد: پس از امضای 

این تفاهم نامه انتظار داریم همکاری های سازمان جغرافیایی نیروهای 
مسلح در زمینه  سنجش از راه دور و هوشمندسازی حمل ونقل کشور 
با ســتاد افزایش یابد. ما در معاونت علمــی و فناوری پیگیر عملیاتی 

کردن این نوع تفاهم نامه ها هستیم.
همچنیــن در این مراســم، امیرمجید 
فخری رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای 
مســلح بــا مهم قلمــداد کردن توســعه 
فناوری های مکان محور در کشــور، گفت: 
ســازمان جغرافیایــی نیروهای مســلح، 
تحقیقــات گســترده ای را در این زمینه 
انجــام داده اســت و امیدواریــم با ورود 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
پژوهش ها با ســرعت بیشتری به محصول 

تبدیل شود.
وی افزود: ســتاد توســعه فناوری های 
فضایی و حمل و نقل پیشــرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری شناخت بیشتر و بهتری نسبت به 
ظرفیت موجود علمی در کشور دارند و امیدواریم این تفاهم نامه بتواند 

شتاب بیشتری به این روند بدهد.

رئیس خانه جوان سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان گفت به زودی 
اتاق ویژه اســتارت آپ های معلوالن در خانه جوان اصفهان راه اندازی 

می شود تا بتوانیم کارآفرینی اجتماعی را گسترش دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اکبرزاده 
در حاشــیه نشست کارآفرینی اجتماعی در 
گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشــت: 
در این نشســت وحیــد رجب لــو برترین 
استارت آپ توانخواه کشور و سمیرا علی پور 
به عنوان یک نویســنده توانخــواه و موفق 
دعوت شــده بودند؛ این افراد یک محرک 
و انگیــزه خوب بــرای توانخواهان کشــور 
هســتند که نشــان می دهند با وجود همه 
محدودیت ها و فشــارها می توان به بهترین 

خواسته های خود دست یافت.
باعــث  هرگــز  معلولیــت  افــزود:  وی 
محدودیت نمی شود مگر اینکه معلولیت در 

ذهن و تفکر انســان رخ دهد؛ انســان اگر بتواند روح خود را گسترش 
دهد به طور قطع به همه خواسته هایش دست می یابد.

رئیس خانه جوان ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان 

تصریح کرد: در این نشســت با وجود دو توانخواه موفق کشــورمان به 
ایــن نکته رســیدیم که هرگز نباید امید خود را در زندگی از دســت 
بدهیم؛ بلکه باید با امید، تالش، کوشــش و انگیزه زندگی کنیم تا به 

آرزوها و آمال خود دست یابیم.
وی افزود: متاســفانه بسیاری از جوانان 
اظهار می کنند که در جامعه فرصتی برای 
پیشرفت، کار و اشــتغال ما وجود ندارد، 
امــا باید بدانند که فرصت را باید خودمان 
ایجاد کنیم؛ فرصت ها از درون ما، با نگرش 

و نوع نگاه ما به زندگی شکل می گیرند.
اکبرزاده ابراز داشت:  همه ما می توانیم 
با امید و انرژی زندگی کنیم، عشق بورزیم 

و به دیگران کمک کنیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بخشــی 
از بنای خانه جوان نیاز به بازســازی دارد 
که چنانچه درســت شــود، قول مساعد 
می دهیــم که یکی از اتاق های خانه جوان را به صورت ویژه در اختیار 
اســتارت آپ های ویژه توانخواهان قرار دهیم تا در این راســتا بتوانیم 

کارآفرینی اجتماعی را نیز گسترش دهیم.

راه اندازی اتاق ویژه استارت آپ های معلوالن در خانه جوان اصفهانشرکت های دانش بنیان مکان محور به میدان می آیند

معــاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مالقات وزیر بهداشــت و 
درمان کشــور اندونزی و معاونین و مدیران وزارت بهداشــت اندونزی 
با تاکید بر تزریق نســل جدیدی از کارآفرینان به محیط کسب و کار 
ایران، گفت: اســتارت آپ های گوناگونــی در حوزه های مختلف علمی 

مانند نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و . . . در کشور شکل گرفته است.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، ســورنا ســتاری معاون علمی و فنــاوری رئیس 
جمهوری در دیدار نیال فریدمولک وزیر بهداشــت اندونزی، بیان کرد: 
حدود پنج سالی است که فضای جدیدی از کسب و کار در ایران شکل 

گرفته که مبتنی بر نیروی انسانی و ایده های آنها است.
ســتاری در ادامه نیروی انسانی کشــورمان را مورد توجه قرار داد 
و گفــت: ایران ذخیره بزرگی از نیروی انســانی را در اختیار دارد. در 
حال حاضر ۳۳ میلیون جوان بین ۲۰ تا ۴۰ســال و ۵ میلیون دانشجو 
در ایران هســتند کــه بزرگترین گنجینه ما بــرای حرکت از اقتصاد 

نفت محور به اقتصاد دانش بنیان محسوب می شوند.
معــاون علمــی و فناوری رئیــس جمهوری افزود: نســل جدیدی 

از کارآفرینــان به حوزه اشــتغال کشــور 
تزریق شــده اند که این نســل استارت آپی 
در حوزه هــای مختلفــی چــون هوافضا، 
بیوتکنولوژی، ســلول های  نانوتکنولــوژی، 

بنیادی و . . . فعالیت می کنند.
هدف معاونت علمی تحقق اقتصاد 

دانش بنیان است
رئیس بنیــاد ملی نخبــگان همچنین با 
تاکیــد بر اینکــه تالش معاونــت علمی و 
فناوری ریاســت جمهــوری تحقق اقتصاد 
دانش بنیان اســت، عنوان کرد: پنج ســال 
است که تالش می کنیم اقتصاد دانش بنیان 

را جایگزین اقتصاد نفتی کنیم.
وی ادامه داد: تبدیل اقتصاد نفتــی به اقتصاد دانش بنیان، در قالب 
زیست بومی  محقق می شود که صندوق های خطرپذیر، پارک های علم 

و فناوری، استارت آپ ها و بانک ها را در دل خود جای داده است.
ستاری با اشاره به پیشــرفت های ایران در حوزه بهداشت و درمان، 
اظهار داشــت: در حال حاضر بیش از ۹۷درصــد داروهای داخلی در 
کشــورمان تولید می شود که این استقالل دارویی به علت تحریم  های 
سیاســی و اقتصادی ایران در دهه های گذشــته بوده و شــکل گیری 
بزرگ ترین شرکت های بیوتکنولوژی منطقه خاورمیانه در ایران نتیجه 

همین تحریم ها است.
رئیس ســتاد فرهنگ ســازی اقتصاد دانش بنیــان معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری همچنین تاکید کرد: ایران آمادگی کاملی 
دارد تــا در حوزه صــادرات محصوالت و تجهیزات پزشــکی و انتقال 
فناوری تولید داروها به کشور اندونزی پیش قدم شود. وظیفه ما ایجاد 
پل ارتباطی بین اســاتید، دانشــجویان و شــرکت های ایرانی با دیگر 

کشورها است تا تعامل بین آنها بیشتر شود.
معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری در ادامه عنوان کرد: ایران 

می توانــد با هزینه کم و کیفیت باال تکنولوژی های دارویی و تجهیزات 
پزشکی خود را به کشور اندونزی منتقل کند که این کار باعث افزایش 

همکاری های بین دو کشور می شود.
انتقال نانوتکنولوژی از ایران به اندونزی ضروری است

نیالفریدمولک، وزیر بهداشــت اندونزی نیز در این دیدار، با اشاره به 
پیشرفت های خوب ایران در حوزه های مختلف علمی، گفت: سفر ما به 
ایران برای پیگیری میزان پیشرفت توافق نامه هایی است که سال های 

گذشته بین دو کشور منعقد شده است.
وی افزود: در  این ســفر از پیشــرفت های ایران در حوزه پزشکی، 
به خصــوص نانوتکنولوژی دارویــی بازدید کردیــم و امیدواریم این 

پیشرفت ها به کشور ما نیز منتقل شود.
مولــک همچنین تصریح کرد: اندونزی آماده پذیرش تکنولوژی های 
پیشــرفته ایران در حوزه نانوتکنولوژی در زمینه ســالمت و بهداشت 

است.
حمایت همه جانبه از دفتر همکاری های علمی و فناوری ایران 

در جاکارتا 
ســعید ســرکار، دبیر ســتاد توســعه 
نانوتکنولــوژی معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری نیز در این دیدار، با اشاره 
بــه موافقت معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری از تاســیس مرکز نانوتکنولوژی 
در اندونــزی، گفت: به زودی این مرکز در 
کشور اندونزی تاسیس می شود. این مرکز 
همــکاری بین دو کشــور در حوزه نانو را 

افزایش می دهد.
وی افــزود: در ایــن ســفر مذاکــرات 
دانش بنیان  شــرکت های  بیــن  مختلفی 
ایرانــی و اندونزیایی در حوزه نانوداروها و 
تجهیزات پزشکی برگزار شد که امیدواریم 
به زودی محصوالت و تکنولوژی های دارویی و تجهیزات پزشــکی بین 

دو کشور تبادل شود.
انتقال تکنولوژی داروی سرطان از ایران به اندونزی

مصطفی قانعی، دبیر ستاد توســعه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری نیز با اشاره به پیشرفت  های ایران در حوزه 
تولید داروهای ضدســرطان و داروهای زیســتی، گفت: ایران آمادگی 
کاملی دارد تا تکنولوژی تولید این داروها را به کشــور اندونزی منتقل 

کند.
وی افزود: در حال حاضر ۲۲ داروی زیستی در کشور تولید می شود 
و ۵۰۰ شرکت دانش بنیان نیز در این زمینه فعالیت می  کنند که هشت 

شرکت به عنوان بزرگ ترین شرکت های دارویی معرفی شده اند.
در انتهــای این دیدار تفاهم  نامه انتقال فناوری تولید پنج واکســن  
انســانی از اندونزی به ایران بین دو شــرکت ایرانی و اندونزیایی و نیز 
تفاهم نامه صــادرات و انتقال فناوری محصوالت نانوتکنولوژی از ایران 
به اندونزی توســط وزارت بهداشــت و درمان اندونزی و ستاد توسعه 

فناوری نانو به امضا رسید.

مینگ-چی کو تحلیلگر مشــهور اپل باور دارد که در ایاالت متحده آیفون ۱۱ پرو 
بیشتر از آیفون ۱۱ به فروش می رسد. عالوه بر این اشاره کرده که درخواست سفارش 

این دو مدل که از جمعه پیش آغاز شده بیش از انتظارات است.
به گزارش دیجیاتو، درخواست ها برای رنگ های جدید آیفون ها )از جمله رنگ سبز 
نیمه شب آیفون ۱۱ پرو و سبز و بنفش آیفون ۱۱( باال است. البته هشدار داده که به 
دلیل مشکالت تولید شیشه به رنگ سبز نیمه شب، در حال حاضر عرضه این مدل 
محدود است. در بازار چین اما شرایط با ایاالت متحده متفاوت بوده. در کشور اژدهای 

سرخ از آیفون ۱۱ بیشتر استقبال شده است.
عالوه بر این تحلیلگر مشــهور اپل معتقد است امکان تعویض گوشی های قدیمی 
با مدل های جدید که از ســوی اپل فراهم شده کاربران را به خرید آخرین آیفون ها 
ترقیب کرده است. همچنین طرح های پرداخت بدون بهره در افزایش میزان فروش 

تأثیرگذار بوده اند.
از دیگــر مواردی که فروش باالتر آیفون هــای جدید را رقم می زنند قیمت گذاری 
۶۹۹ دالری آیفــون ۱۱ اســت؛ موبایلی که از قابلیت های جدیدی از جمله لنز فوق 
عریض، باتری بهبود یافته و فیلم برداری ۴K بهره می برد. در گزارش اشاره شــده که 
قیمت گذاری آیفون ۱۱، این گوشــی را به گزینه ای ایده آل برای کاربران گوشی  های 

آیفون ۶، ۶ اس و ۷ بدل کرده است.
شــرکت فعال در حوزه مالی TF Securities هم پیش بینی های خود از میزان 
عرضه آیفون ها در ســال ۲۰۱۹ را از ۶۵ تا ۷۰ میلیون دستگاه به ۷۰ تا ۷۵ میلیون 

افزایش داده است.
سری آیفون ۱۱ با قابلیت هایی از جمله نایت مود، فیلم برداری  ۴Kبا نرخ ۶۰ فریم 
بر ثانیه، گستره دینامیکی بهبودیافته در ثبت ویدئو، ۲۰درصد قدرت پردازشی باالتر 

به لطف چیپ A۱۳ بایونیک و مقاومت باالتر در برابر نفوذ آب همراه شده اند.
پیش فروش پرچمداران سری آیفون ۱۱ از جمعه آغاز شده و گوشی های جدید اپل 

از ۲۹شهریورماه روانه بازار می شوند.

ستاری در جمع هیات اندونزیایی:

نسل جدیدی از کارآفرینان به محیط کسب  وکار ایران 
تزریق شده است

استقبال از آیفون ۱۱ 
بیش از انتظار است

یادداشـت

»کافه ســرمایه« عنوان رویدادی اســت که با حمایت ستاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با هدف جذب 

سرمایه برای استارت آپ ها برگزار می شود.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری،  یکی از دغدغه های کسب و کارهای نوپا جذب سرمایه گذار است. 
ســرمایه گذاری که به این کســب و کارها اعتماد کند و برای توسعه فعالیت 
آنها پا به میدان گذارد. در این راســتا رویدادی با عنوان »کافه سرمایه« می 
شود و ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری نیز از آن حمایت می کند. این رویداد با همکاری  صندوق نوآوری 
و شــکوفایی، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، سازمان فناوری اطالعات و 

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود.

استارت آپ ها سرمایه جذب می کنند



اغلب ما جمله مشــهور »همه چیز به ســرعت در حال تغییر است« را 
بارها و بارها شــنیده ایم. جالب اینکه تجربه شــخصی ما نیز این واقعیت 
را تایید می کند، با این حال در زمینه فعالیت کاری هنوز هم بســیاری از 
ما به شــیوه های سنتی پایبندیم. شاید ادامه استفاده از برخی شیوه های 
تبلیغاتی مخصوص دهه ۸۰ میالدی در قرن ۲۱ شــما را وادار به تعجب 
کند. متاســفانه هنوز در برخی از حوزه ها ما با شیوه های مدیریت سنتی 

کسب و کار و به ویژه بازاریابی مواجه هستیم. 
بسیاری از ما با مشاهده کارتون های قدیمی یا وسایل مربوط به دوران 
کودکی مان به یاد تجربه شــیرین دهه ها قبل می افتیم. اگرچه هنوز هم 
مشــاهده خاطرات دوران کودکی برای ما لذت بخش است، اما گذر زمان 
بازگشــت دوباره آنها به زندگی مان را غیرممکن می کند. این امر در مورد 
تکنیک های بازاریابی نیز صادق است. به این ترتیب خیال پردازی در مورد 
امکان استفاده دوباره از تکنیک های قدیمی بازاریابی ریسک های زیادی 
به همراه خواهد داشــت. نکته خطرناک تر در این میان ادامه اســتفاده از 

الگوهای قدیمی بازاریابی از سوی بسیاری از بازاریاب هاست. 
امروز هدف اصلی من بررســی الگوهای قدیمــی حوزه بازاریابی و بیان 
شــیوه های جایگزین آنهاســت. به این ترتیب امکان دســت شستن از 
شــیوه های قدیمی برای ما فراهم خواهد شــد. بی تردید بررسی برخی از 
شیوه های بازاریابی قدیمی همه ما را به دوران خوش کودکی خواهد برد. 
نکته مهم در این میان ضرورت فراموشی آنها در حوزه کسب و کار است. 
در غیر این صورت فعالیت برندمان با مشکالت عمده ای مواجه می شود. 

1. ایجاد آگاهی پیرامون برند
شیوه قدیمی: دفترچه تلفن  و نقشه های عمومی

در گذشته ما از انگشتان دست مان بیش از هر عضو دیگری برای یافتن 
موقعیت جغرافیایی فروشــگاه ها استفاده می کردیم. پیش از حضور نسل 
مســیریاب های هوشــمند تمام اطالعات موردنیاز در نقشه های کاغذی 
وجود داشــت. اغلب این نقشــه ها در ابعاد جیبی و به رنگ زرد منتشــر 
می شد. به همین خاطر دنیای زرد مفهومی خاطره انگیز برای جوانان دهه 
۸۰ میالدی اســت. برخالف امروز، امکان تماس با شرکت ها براساس یک 
جســت وجوی ساده در اینترنت وجود ندارد. به همین خاطر ما مجبور به 

ورق زدن دفترهای بزرگ شماره تلفن عمومی بودیم. 
نقشــه های راهنما و دفترچه های تلفن تا دهه ها صفحه اصلی برندها 
برای توســعه نام شان محسوب می شد. همانطور که امروزه صفحه گوگل 
بیزینس اهمیــت باالیی دارد، در دهه ۸۰ میالدی نیز دفترچه تلفن های 
عمومی میزبان فعالیت بازاریابــی برندها بود. به طور معمول آگهی ها در 
این دفترچه ها شامل نام، آدرس و شماره تماس شرکت ها بود. در صورت 
پرداخت پول اضافه امکان درج شــعار تبلیغاتی نیز وجود داشت. طنز تلخ 
ماجرا در این مورد اشتباه های تایپی در چاپ اطالعات بود. به این ترتیب 
گاهی اوقات برای خرید پوشاک آدرس یک پیتزافروشی درج می شد. این 

امر مشکالت زیادی برای مشتریان به ارمغان می آورد. 
شیوه مدرن: مدیریت سئو محلی

در ســال ۲۰۱۹ دیگر خبری از دفترچه های تلفن نیست. اگرچه هنوز 
هم توســعه برند و ایجاد آگاهی پیرامون آن اهمیت دارد. به همین خاطر 
شیوه های آگاهی بخشی دســتخوش تغییر و تحوالت زیادی شده  است. 
اکنون منبع اصلی مــردم برای یافتن اطالعات مورد نیازشــان پیرامون 
برندها موتورهای جســت وجوگر اســت. پلتفرم هایی مانند گوگل و یاهو 
حجم وســیعی از اطالعات موردنیاز کاربــران را در کمترین زمان ممکن 
ارائه می کنند. مزیت این شــیوه امکان دسترسی به اطالعات کامال دقیق 
و طبقه بندی شــده اســت، بنابراین دیگر خبری از اشتباهات فاحش در 
زمینه چاپ اطالعات نیســت. به عالوه، دیگر نیاز به جست وجوی نام برند 
موردنظرمــان در میان هزاران نام دیگــر نخواهد بود. به طور کلی فرآیند 
دسترســی به شرکت ها با سهولت بسیار بیشــتری دنبال می شود. منبع 
اصلی اعتبار برندهایی نظیر گوگل ارائه اطالعات معتبر اســت، بنابراین با 
اســتفاده از این ابزارها ســرعت و دقت یافتن اطالعات موردنیاز پیرامون 
برندها افزایش یافته است.  صاحبان کسب و کارهای کوچک اکنون بیش 
از هر زمان دیگری به اهمیت مدیریت سئو محلی آگاهی یافته اند. مدیریت 
سئو به استفاده از ساز و کارهایی برای بهبود رتبه سایت برندمان در نتایج 
جست وجوی کاربران اطالق می شود. از آنجایی که اغلب برندهای کوچک 
در ســطح محلی فعالیت دارند، سرمایه گذاری بر روی مدیریت سئو کالن 
ایده چندان مناسبی برای آنها نخواهد بود. براساس گزارش گوگل نزدیک 
به ۸۰درصد از کاربران این پلتفــرم از آن برای یافتن اطالعات مربوط به 
برندهای فعال در ســطح محلی استفاده می کنند. درست به همین خاطر 

توجه به موتورهای جست وجو برای برندها اهمیت باالیی دارد. 
2. تبلیغات آماری

شیوه قدیمی: تبلیغات چاپی
توسعه و تحول رسانه های جمعی در دهه ۸۰ موجب توجه هرچه بیشتر 
برندها به حوزه تبلیغات شــد. بالطبع با افزایش توجه برندها عرصه کسب 
و کار بازاریاب هــا و آژانس های تبلیغاتی نیز رونق خاصی پیدا کرد. بدون 
شک از دهه ۸۰ به این سو تبلیغات تلویزیونی رونق چشمگیری یافته است. 
البته این امر نباید موجب بی توجهی به تبلیغات چاپی شــود. روزنامه ها و 
به طور کلی مطبوعات در دوران طالیی شــان درآمد سرشاری از تبلیغات 
چاپی به دســت می آوردند. تحول بیلبوردهای خیابانی نیز از همین زمان 
شروع شد. به این ترتیب فضای شهرها و رسانه های آن هرچه بیشتر حال 

و هوای تجاری به خود گرفت. 

امروزه اغلب تبلیغات مربوط به گوشــی های همــراه از طریق اینترنت 
انجام می شود، با این حال همین چند دهه پیش نسل نخست گوشی های 
همراه به صورت چاپی در مجالت مختلف تبلیغ می شد. نکته جالب عالقه 
مشتریان به صفحات مربوط به تبلیغات مجالت بود. به این ترتیب میزان 
تاثیرگذاری تبلیغات چاپی بسیار باال ارزیابی می شد. از زمان ظهور و توسعه 
اینترنت و به ویژه معرفی شبکه های اجتماعی عرصه تبلیغات چاپی دچار 
رکود شد. دیگر خبری از آن هیاهوهای گسترده برای کسب صفحه نخست 
تبلیغات در روزنامه های مطرح نیست. در عوض، اکنون رقابت سختی برای 
نمایش تبلیغات در شــبکه های اجتماعی مشهور مانند اینستاگرام وجود 
دارد. مزیت اصلی این رسانه های تبلیغاتی امکان دسترسی به دامنه بسیار 
وسیع تر از مخاطب هدف است. به همین خاطر دیگر برندها توجه چندانی 

به عرصه تبلیغات چاپی ندارند. 
شیوه مدرن: تبلیغات دیجیتال

تبلیغات چاپی هنوز هم ادامه حیات دارد، با این حال بودجه های هرچه 
بیشتری در زمینه تبلیغات دیجیتال صرف می شود. امروزه به بیان اغلب 
کارشناس های خبره هیچ پلتفرمی توان رقابت با حوزه تبلیغات دیجیتال را 
ندارد. نکته جالب عدم تمرکز صرف طراح های تبلیغاتی بر روی شبکه های 
اجتماعی است. بیلبوردها در عصر کنونی ماهیت کامال دیجیتال یافته اند. 
به این ترتیب حتی امکان پخش ویدئو نیز در آنها وجود دارد. سایت های 
پرطرفدار نظیــر eBay و آمازون یکی از بهترین موقعیت های تبلیغاتی 
را در اختیار برندها قرار داده اند. همچنین شیوه های نوینی نظیر ساخت 

پادکست و حمایت مالی از آنها نیز در کانون توجه قرار گرفته است. 
امروزه درســت مانند روند توسعه گوشی های هوشمند، اندازه تبلیغات 
نیز آب رفته است. دیگر خبری از تبلیغات طوالنی در عرصه کسب و کار 
نیست. برعکس، تمرکز اصلی بر روی انتقال پیام اصلی در کوتاه ترین زمان 
ممکن اســت. حوصله کاربران مدرن بسیار کوتاه شده است، بنابراین آنها 

حوصله کنار آمدن با تبلیغات طوالنی را ندارند. 
بــه عنوان آخرین نکته در این بخش باید به توســعه تبلیغات ویدئویی 
اشــاره کنم. تا پیش از این مجال زیادی برای برندها در راســتای ساخت 
ویدئوهای تبلیغاتی وجود نداشت. اکنون به لطف توسعه روند ضبط ویدئوها 
و تکنیک های فیلمبرداری با هزینه اندک همه برندها امکان تولید ویدئوی 
تبلیغاتی را دارند. جالب اینکه حوزه شخصی ســازی تبلیغات نیز به شدت 
توسعه یافته است. به این ترتیب برندها فرصت کافی برای شخصی سازی 
تبلیغات موردنظرشان را خواهند داشت. این امر موجب توجه هرچه بیشتر 
برندها به دسته بندی دقیق دامنه مخاطب هدف شان می شود. پلتفرم هایی 
نظیر گوگل و فیس بوک نیز در این میان با ارائه راهکارهای کاربردی اقدام 

به کسب درآمدهای سرشار می کنند. 
۳. حوزه عمومی تبلیغات

شیوه قدیمی: تبلیغات تلویزیونی
در دهه ۸۰ بین پخش ســریال های مختلف تبلیغات نســبتا جذاب و 
پرشــماری پخش می-شــد. نکته جالب در مورد این تبلیغات مدت زمان 
طوالنی پخش آنها بود. ثبت رکورد پخش ۳۰دقیقه تبلیغ پشت سر هم در 
دهه ۸۰ امر عجیبی محسوب نمی شد. به این ترتیب مخاطب ها در برخی 
از موارد اقدام به تغییر کانال و مشاهده برنامه ای دیگر تا شروع برنامه تازه 
کانال قبلی می کردند. این امر به معنای از دست رفتن تالش های تبلیغاتی 

در تلویزیون بود. 
در دهه ۸۰ فروش در منزل نیز توسعه یافت. به این ترتیب فروشندگان 
برندهای بزرگ با حضور در خانه افراد اقدام به تبلیغ محصوالت مختلف و 
فروش می کردند. موفقیت این شیوه در گرو آگاهی مناسب فروشندگان از 
زبان بدن و نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب بود. به این ترتیب بسیاری از 
مشتریان در دهه ۸۰ حتی اقدام به خرید محصوالت کامال نامناسب برای 

خود می کردند. این امر قدرت فروش در آن دوره را نشان می داد. 
امروزه هنوز هم تبلیغات ویدئویی در جریان است، با این حال دیگر آن 
شور و حال سابق را ندارد. مخاطب های مدرن بیشتر عالقه مند به مشاهده 
برنامه های سرویس های پخش آنالین به جای کانال های سنتی هستند. 
نکته مهم برای کســب و کارهای کوچک ناتوانی آنها در زمینه استفاده از 
تبلیغات تلویزیونی است. پیش از این فقط برندهای بزرگ توانایی پرداخت 
هزینه هــای گزاف تبلیغات را داشــته اند. به همین خاطر ســطح قیمت 

تبلیغات در تلویزیون به طور سرسام آوری افزایش می یابد. 
شیوه مدرن: تبلیغات ویدئویی آنالین

براساس مطالعه ای از سوی موسسه eMarketer در سال ۲۰۱۹ برای 
نخستین بار مردم ایاالت متحده زمان بیشتری پای گوشی های هوشمند 
در مقایسه با تلویزیون صرف می کنند. این امر به معنای سلطه گوشی های 
هوشــمند بر زندگی و اوقات فراغت مردم است. چنین پیش بینی از یک 
دهه قبل به صورت های مختلف از زبان کارشناس-های مختلف بیان شده 
بود. با این حال باور اینکه تلویزیون با آن ســابقه و محبوبیتش در رقابت 
با دستگاه های هوشمند کوچک شکست بخورد، هنوز هم عجیب به نظر 

می-رسد. 
در طول ســال های اخیر فرم ویدئو در میان کاربران آنالین محبوبیت 
گســترده ای پیدا کرده است. براســاس پیش بینی  گوگل تا سال آینده 
۸۰درصد فضای کل اینترنت به تسخیر فرمت ویدئو درمی آید. تاثیر این 
امر بر روی حوزه تبلیغات کاهش تاثیرگذاری الگوی تبلیغات متنی است. 
اگر تا پیش از این نگارش متن های جذاب تبلیغاتی اهمیت داشت، اکنون 
ساخت ویدئوها مهم شده است. مردم دیگر حوصله مطالعه متن ندارند، به 

ویژه اگر متن موردنظر تبلیغاتی باشد. 
امروزه امکان تبلیغ ویدئویی در پلتفرم هایی نظیر یوتیوب به آسان ترین 
شیوه ممکن فراهم شده است. تنها پیش نیاز این امر ساخت یک ویدئوی 

جذاب و ترجیحا کوتاه است. به این ترتیب امکان جلب نظر طیف وسیعی 
از افراد در سراسر جهان فراهم خواهد شد. به مانند سایر حوزه ها، در اینجا 
نیز مخاطب حوصله مواجهه با تبلیغات طوالنی را ندارد. به همین خاطر برد 
با برندهای موفق در زمینه تولید ویدئوهای تا حد ممکن کوتاه خواهد بود. 

4. بازاریابی مخاطب محور
شیوه قدیمی: تماس های تلفنی بی روح

در دهه ۸۰ میالدی نحوه بازاریابی برای جلب نظر مشــتریان بســیار 
متفاوت با امروز بود. آن زمان تلفن یکی از مدرن ترین شیوه های ارتباط از 
دور محسوب می شد. به همین خاطر بسیاری از برندها بخش ویژه بازاریابی 
تلفنی برقرار می کردند. وظیفه اصلی این بخش تماس با تمام مشترکین 
تلفن در محدوده موردنظر شرکت و تبلیغ محصوالت و خدمات شان بود. 
بی تردید پیگیری گسترده این شــیوه از سوی برندهای بزرگ و کوچک 
بیانگر موفقیت آمیزبودنش است، با این حال با گذشت اندک زمانی ماهیت 
این شــیوه تغییر یافت. در حقیقت مخاطب دیگــر عالقه مند به دریافت 
تماس هــای پرتعداد تبلیغاتی نبود. این روند تا به امــروز نیز ادامه دارد. 
اکنون افراد در صورت مشاهده تماس تبلیغاتی بر روی تلفن همراه شان به 
سرعت شماره موردنظر را وارد لیست سیاه می کنند. به این ترتیب دیگر 

امکان برقراری تماس برای شرکت موردنظر فراهم نخواهد بود. 
در دهه ۸۰ فروش تلفنی بدون هرگونه اســتراتژی و برنامه قبلی روی 
می داد. کارمندان بخش بازاریابی تلفنی برخالف فروشــندگان حضوری 
انگیزه و اشــتیاق الزم برای تالش در راســتای جلب نظر مشــتریان را 
نداشتند. این امر در کنار سایر مشکالت ساختاری و مربوط به فناوری آن 
زمان موجب ایجاد ماهیت شانسی برای تماس های تبلیغاتی شد. بسیاری 
از فروشندگان بدون تغییر برنامه شان در زمینه گفت وگو با مخاطب فقط 
به فکر برقراری تماس های هرچه بیشتر بودند. در نتیجه دریافت دست کم 
یک تماس تبلیغاتی در روز برای مشترکین تلفن ثابت و سپس همراه امری 

عادی محسوب می شد. 
شیوه مدرن: بازاریابی چند رسانه ای

اگر کســب و کار شــما همچنان از تماس های تلفنی برای جلب نظر 
مشتری اســتفاده می کند، وضعیت برندتان بسیار خطرناک است. به هر 
حال شــما هنوز به شیوه ای کالســیک و مختلف به ۳ دهه پیش پایبند 
هستید. این امر بیانگر نکات مثبتی در مورد کسب و کار شما نخواهد بود. 
امروزه به لطــف نرم افزارهای نمایش شــماره تماس گیرنده و اپ های 
هوشمند مسدودسازی شماره های تبلیغاتی دیگر دامنه فعالیت برندها در 
حوزه تماس تلفنی چندان گسترده نیســت. روند توجه و تمایل افراد به 
پاســخگویی و خرید محصوالت مختلف از طریق تماس تلفنی به شدت 
کاهش یافته است. در این میان بازاریاب ها به سراغ راهکار تازه ای رفته اند. 
راهکار موردنظر و جایگزین در این بخش بازاریابی چند رسانه ای است. به 
این ترتیب دیگر تمرکز صرف بر روی یک یا چند حوزه قرار نمی-گیرد. به 
گزارش وال استریت ژورنال، بازاریابی مبتنی بر تماس تلفنی دیگر بدل به 

الگویی قدیمی و کامال کهنه شده است. 
اکنون شــیوه بازاریابی برندها تنوع بســیار زیادی یافته است. بازاریابی 
ایمیلی، توســعه وبالگ، فعالیت در شبکه های اجتماعی و طراحی سایت 
کاربردی برای برندمان از جمله این فعالیت های همزمان و تاثیرگذار است. 
نکته جالب اینکه امکان بیان برتری یک مورد بر دیگری به همین راحتی 
امکان پذیر نیست. به همین خاطر اغلب برندها تمام این شیوه ها را در کنار 

هم پیگیری می کنند. 
مزیت اصلی دنیای بازاریابی مدرن امکان دســتیابی به اطالعات وسیع 
در مورد مشــتریان است. این امر ما را در راستای شخصی سازی اطالعات 
برای آنها یاری خواهد کرد. در نتیجه تاثیرگذاری محتوای بازاریابی برندها 

افزایش چشمگیری می یابد.
بازاریابی نامه محور و ایمیلی

شیوه قدیمی: ارسال نامه به صورت مستقیم
ارسال نامه به اشخاص در دهه ۸۰ راهکار بسیار موثری برای انتقال پیام 
محسوب می-شد. آن زمان هنوز ســرویس های ایمیل و پیام رسان های 
مختلف شــروع به کار نکرده بودند. به همین خاطــر نامه مهم ترین پل 
ارتباطی میان افراد پس از تماس تلفنی محسوب می شد. نکته جالب در 
این میان ســاختار یکسان و مشــابه تمام نامه ها در آن دوران بود. به این 
ترتیب همه نامه ها با یک ساختار مشخص شروع می شدند. این امر پس از 
گذشت اندک زمانی از تبدیل ارسال نامه به ترند بازاریابی موجب کاهش 

شدید تاثیرگذاری اش شد. 
امــروزه اغلب مردم به زحمت نگاهی به صندوق پســتی منزل شــان 
می اندازند. مهم ترین پیام ها که شــامل قبض های خدماتی بود نیز دیگر 
به صورت کامال هوشمند صادر می-شود. با این حساب شاید تا چند سال 

آینده دیگر هیچ خبری از پیام های فیزیکی نباشد. 
شیوه مدرن: بازاریابی ایمیلی

در سال ۲۰۱۹ روند رشد بازاریابی ایمیلی همچنان ادامه دارد. امروزه مردم 
در طول روز به طور مداوم ایمیل های شان را چک می کنند. به عالوه، اپ های 
موبایلی نیز در صورت دریافت ایمیل تازه پیامی خاص برای کاربران ارســال 
می کنند. به این ترتیب احتمال عدم مشاهده ایمیل های مهم از سوی کاربران 
به شدت کاهش می یابد. چالش اصلی برندها در این فضا تولید محتوای جذاب 
برای مخاطب است. به این ترتیب امکان جلب نظر وی به فرآیند بازاریابی و 
تبلیغات برندمان وجود خواهد داشت. یکی از مزیت های شیوه بازاریابی ایمیلی 
آزادی عمل مخاطب اســت. به این ترتیب وی در هــر زمان دلخواه فرصت 
مشــاهده پیام ما را خواهد داشت. توجه به انتخاب تیتر مناسب برای ایمیل 

مهم ترین وظیفه برندها محسوب می شود. 
autopilothq :منبع

بررسی کمپین تبلیغاتی تازه دایت کوک
شگفتی جدید کوکاکوال در عرصه تبلیغات

برند کوکاکوال یکی از قدیمی ترین برندهای فعال در زمینه تولید 
نوشیدنی محســوب می شــود. این برند میان مردم سراسر جهان 
طرفدارهای خاص خود را دارد. آنها از ســال ۱۹۸۲ زیرشــاخه ای 
به نام »دایت کوک« راه اندازی کرده اســت. این زیرشاخه در زمینه 
تولید نوشــابه های رژیمــی فعالیت دارد. ایده تولید نوشــابه های 
رژیمــی یکی از موفق ترین ابتکارات کوکاکوال در عرصه کســب و 

کار محسوب می شود. 
کوکاکوال در طول دوران فعالیتش همیشه کمپین های تبلیغاتی 
بســیار موفقی را ساماندهی کرده است. در حقیقت یکی از بهترین 
مثال ها در زمینه تبلیغات برند، کوکاکوالســت. آنها اخیرا کمپین 
تازه ای را در انگلســتان رونمایی کرده انــد. این کمپین به صورت 
انحصاری از ســوی »دایت کوک« طراحی و اجرا شده است. محور 
اصلی آن نیز اســتفاده از عبارت های مشهور مورد استفاده در زمان 
ناتوانی افراد در زمینه یافتن کلمات مناســب است. همه ما تجربه 
فراموشــی کوتاه مدت کلمات موردنیازمان در طول ســخنرانی را 
داریم. اغلب اوقات افراد از کلماتی مشخص برای نمایش تامل شان 
بر روی یافتن کلمه مناسب استفاده می کنند. در کمپین تازه کوکا 

این نوع عبارت ها در مرکز توجه قرار دارد. 
 Wieden کمپین تازه کوکاکوال با همــکاری آژانس تبلیغاتی
Kennedy + طراحی شــده اســت. این کمپین شامل دو تبلیغ 
تلویزیونی و هشت طراحی گرافیکی است. در همه این طراحی ها از 
عبارت هایی نظیر »خب، می دانی منظورم چیست«، »منظورم این 
اســت که« و سایر عبارت های کاربردی به هنگام ناتوانی در زمینه 

یافتن کلمات مناسب استفاده شده است. 
کوکاکوال در زمینه پیشــبرد اهداف خود بــرای کمپین تازه اش 
عالوه بر شبکه های اجتماعی، با محوریت اسنپ چت، سرمایه گذاری 
مناســبی بر روی الگوهای ســنتی تبلیغات انجام داده است. نکته 
جالب اینکه اســنپ چت همکار تجاری رســمی کوکاکوال در این 

کمپین محسوب می شود. 
کریس رابنز، مسئول تازه بازاریابی کوکاکوال در انگلستان و ایرلند، 
مدیریت کمپین تازه را برعهده دارد. به این ترتیب کریس نخستین 
تجربه بازاریابی رسمی برای کوکاکوال در دوران تازه مدیریتی اش را 
تجربه خواهد کرد. علت انتخاب محتوای عامیانه برای کمپین تازه 
تالش برای غلبه بر روند رو به افول فروش نوشــیدنی های رژیمی 
شرکت در اروپا عنوان شده است. در حقیقت محصوالت دایت کوک 
در طول یک دهه اخیر محبوبیت خود را به شدت در میان مشتریان 

از دست داده است. 
کوکاکوال در مورد ماهیت کلمات مورد استفاده در کمپین تازه اش 
بر وجه عامیانه آنهــا تاکید دارد. هدف اصلی از این کمپین تقویت 
روحیه مشــتریان در زمینه لذت بردن از تمام لحظات زندگی شان، 
حتی اوقاتی که در بیان کلمات موردنظرشان ناتوان هستند، است. 
یکــی از صحنه های اصلــی ویدئوی تبلیغاتی کوکاکوال شــامل 
نمایش یک خانم مســن در حال کار با گوشــی هوشمندش است. 
وی در تالش برای ارســال پیام صوتی در شبکه-های اجتماعی با 
استرس زیادی مواجه می شــود. در این میان تبلیغ دوم کوکاکوال 
پخش می شــود. به این ترتیب پیرزن موردنظر از عبارت موجود در 
تبلیغ کوکاکوال برای پیدا کردن کلمه موردنظرش در ارســال پیام 
صوتی اســتفاده می کند. به این ترتیب کوکاکــوال ویدئو تبلیغاتی 
دوم خود را در ترکیب با ویدئو تبلیغاتی نخســت به دست مخاطب 

می-رساند. 
در انتهــای این ویدئو تبلیغاتی نیز ســرزندگی و شــادی پیرزن 
موردنظر به چشم می آید. نخستین پرسشی که در این میان مطرح 
می شــود، دلیل سرزندگی او در میانه ۸۰ ســالگی است. در اینجا 
کوکاکــوال اقدام به تبلیغ اصلی برای دایــت کوک می کند. به این 
ترتیب دلیل اصلی سرزندگی و شــادابی پیرزن داستان استفاده از 
نوشــابه دایت کوک به جای سایر نوشابه های قنددار و مضر عنوان 
می شــود. بــه این ترتیب کوکاکوال به شــیوه ای جالــب به تبلیغ 
محصــول خود می پردازد. روند این کمپیــن جذابیت باالیی دارد. 
کوکاکوال بر روی یکی از جزئی ترین تجربیات شــخصی هر کدام از 
ما دســت می گذارد. به این ترتیب در نگاه نخســت جذابیت تبلیغ 
موردنظر برای افراد دوچندان خواهد شــد. مشاهده یک فرد مسن 
در حال کار با گوشــی هوشمند نیز جذابیت خاص خود را دارد. در 
نهایــت هم کوکاکوال زمان اندکی به تبلیغ محصول خود اختصاص 
می دهــد. به همین زیبایی یکی از بهتریــن کمپین های تبلیغاتی 

کوکاکوال در برابر دیدگان مخاطب قرار می گیرد. 
marketingdive :منبع
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در حال حاضر اینستاگرام در سطحی باالتر از تمامی شبکه های اجتماعی 
قرار داشته و تمامی افراد و برندهای مطرح نیز در این شبکه فعالیت دارند. 
درواقع این شبکه در حال حاضر بهترین مکان برای برندسازی بوده و الزم 
اســت تا مورد توجه همگان قرار گیرد. فراموش نکنید که بسیاری از افراد 
ناشناخته، به کمک این شبکه موفق شده اند تا برندهای شخصی قدرتمند 
و حتــی جهانی ای را برای خود ایجاد کنند، با این حال با توجه به حضور 
تعداد افراد بســیار زیاد، رقابت در این شبکه نیز بسیار باال رفته است. به 
همین خاطر بدون برنامه ریزی و رعایت اصول حرفه ای، شــانس موفقیت 
بسیار پایینی را خواهید داشت. در این رابطه بررسی عملکرد افراد موفق، 
کامال ســودمند خواهد بود. درواقع آنها موفق به پیمودن مسیری شده اند 
که شما اکنون قصد قدم گذاشتن در آن را دارید. نکته ای که در این بخش 
باید مورد توجه قرار دهید این است که برای این امر که مطالب جامعیت 
الزم را داشته باشد، صفحات منتخب را از میان اشخاص و برندهای موفق 
انتخاب کرده ایم. در همین راســتا و در ادامه به بررسی ۸ اکانت منتخب، 

خواهیم پرداخت. 
1-کایلی جنر

تعداد دنبال کننده: 14۶ میلیون نفر
کایلــی جنر در حال حاضــر جوان ترین میلیاردر خودســاخته جهان 
محســوب می شود. وی با تکیه بر قدرت رســانه و شبکه های اجتماعی، 
موفق به ثبت برند شخصی بســیار قدرتمندی برای خود شده است. وی 
اگرچه تحصیالت دانشگاهی ندارد، با این حال چندین برند در زمینه مد و 
زیبایی را ایجاد کرده و از این طریق در کنار تبلیغات، به ثروتی فوق العاده 
دســت پیدا کرده اســت. اگر بخواهیم اصول موفقیت وی در اینستاگرام 
را در چند مورد خالصه کنیم، بدون شــک موارد زیر از اهمیت بیشتری 
برخوردار خواهند بود. اولین عامل موفقیت وی را باید فعالیت اینفلوئنسر 
گونه وی دانست. درواقع اینستاگرام وی تنها مکانی برای تبلیغ محصوالت 
نبوده و خود اولین نفری است که آنها را امتحان می کند. آموزش ترفندها 
و به اشتراک گذاشتن تجربه های شخصی، از دیگر مواردی است که باعث 
شــده تا افراد دلیلی مهم برای دنبال کردن وی داشته باشند. همچنین او 
به خوبی از اهمیت فعال بودن در شــبکه اینستاگرام آگاه بوده و برای این 
امر، از چند ادمین استفاده می کند. همین امر باعث می شود تا وی مجبور 
به حضور مداوم در این شبکه نباشد. در نهایت این امر که وی تک بعدی 
عمل نکرده و اتفاقات روزمره خود را نیز با مخاطبان به اشتراک می گذارد، 

از جمله دیگر عوامل موفقیت صفحه اینستاگرام او محسوب می شود. 
2-لگو

تعداد دنبال کننده: 4 میلیون نفر
لگو بزرگترین و یکی از باسابقه ترین برندها در زمینه تولید اسباب بازی 
محسوب می-شود. این برند با درک درست از نیازها و روند تغییرات بازار، 
موفق شده است تا پس از سال ها به عنوان تنها برندی در زمینه کاری خود 
محسوب شود که شهرت جهانی خود را حفظ کرده است. برای مثال تولید 
انیمیشــن، از جمله جدیدترین اقدامات آن می شود که به علت جذابیت 
و کیفیت کار باالی آن، منجر به افزایش محبوبیت این برند شــده است. 
این برند دانمارکی در اینستاگرام موفق به جذب مخاطبان مناسبی شده 
اســت که به علت سیاست های متفاوت و جذاب آن است. برای مثال لگو 
همــواره چندعامل را برای تحت تاثیر قــرار دادن مخاطبان خود رعایت 
می کند. نخســتین عامل، ایجاد حس مثبــت در مخاطب از طریق خلق 
تصاویر بامزه اســت. همچنین آنها به علت سابقه کاری بسیار باالی خود، 
از تاثیر نوســتالژی غافل نشده و در پست های آنها همواره می توان نمونه 
تصاویر قدیمی را نیز پیدا کــرد. همچنین عدم تمرکز بر روی کودکان و 
نوجوانان باعث شده است تا امکان جذب حداکثری فراهم آید. درواقع شما 
نباید جامعه هدف خود را محدود کرده و الزم است تا مشتریانی از تمامی 
رنج های سنی را به نمایش بگذارید. این امر باعث خواهد شد تا افراد به این 
باور دســت پیدا کنند که محصول شما، رده بندی سنی مشخصی نداشته 
و همگان می توانند از آن اســتفاده کنند. این امر در حالی است که تصور 
عموم در رابطه با اســباب بازی، وسایل سرگرمی کودکان است که لگو به 
خوبی موفق شده است که تا حدودی این تصور را درهم شکند. نکته آخری 
که می توان از صفحه اینستاگرام این برند خالق آموخت این است که باید 
از افراد مشــهور در تمامی حرفه ها اســتفاده کرد. برای مثال در بازسازی 
فیلم دنیای ژوراسیک، این برند سری کامل اسباب بازی های خود را برای 
شخصیت های اصلی این فیلم فرستاده و یک مصاحبه و چند تصویر را از 

آنها تهیه کرده است. همین اقدام آنها با بازخوردهای فوق العاده ای همراه 
بوده و طرفداران بازیگران و فیلم ها را به سمت آنها کشانده است. در این 
رابطه اگرچه بازیگران و قهرمانان ورزشی محبوبیت بسیار باالیی را دارند، 
با این حال نباید تنها به این قشــر خود را محدود کنید. درواقع هر فردی 
که میزان قابل قبولی شــهرت را در جامعه دارد، الزم است تا مورد توجه 
شما قرار گیرد. این امر درست نکته-ای است که لگو در صفحه اینستاگرام 

خود رعایت می کند. 
۳-رنت د رانوی

تعداد دنبال کننده: ۳10 هزار نفر
یکــی از برندهایی که به تازگی فعالیت خــود را آغاز کرده و در همین 
مدت زمان کم، تعجب بســیاری از رقبا را برانگیخته اســت، رنت د رانوی 
اســت. این برند که در زمینه پوشــاک بانوان فعالیت دارد، در حال حاضر 
سرعت رشد بســیار باالیی را تجربه می کند. با نگاهی به صفحه این برند 
متوجه رعایت درست تمامی اصول سئو خواهید شد. در کنار آن انتخاب 
یک شعار جذاب، از دیگر موارد مهم این صفحه محسوب می شود. درواقع 
عبارت کمتر خرید کنید و بیشتر زندگی نمایید، اگرچه در ابتدا برای یک 
برند پوشاک به این علت که به خرید کمتر تشویق می کند، کمی عجیب 
به نظر می رسد، با این حال واقعیت این است که این جمله بیانگر کیفیت 
باالی محصوالت این برند بوده و به همین خاطر خرید از آنها را به معنای 
کاهــش نیاز به خریدهای مداوم عنوان می کنــد که خود لذت و راحتی 
بیشــتر مخاطبان را به همراه خواهد داشت. از سیاست های جذاب دیگر 
این برند، عدم اســتفاده از عکاسان و مدل های مطرح است. این امر باعث 
می شود تا حتی یک مشتری و یا عکاسی که خواهان دیده شدن است، به 
صورت رایگان بــرای آنها به تولید محتوا بپردازند. این امر خود به ارتباط 
بیشــتر مخاطبان و افزایش رضایت آنها منجر شده است. این شیوه کامال 
متفاوت با سایر برندهایی است که تنها از مدل-های خوش اندام و عکاسان 
خبره استفاده کرده و بسیاری بر این باور هستند که تصاویر آنها، با واقعیت 
موجود تفاوت های چشــمگیری را دارد. پاسخ مداوم به سواالت متداول، 
به اشــتراک گذاشــتن جدیدترین اخبار پیرامون برند و نمایش تصاویر و 
فیلم های مشــتریان با محصوالت، از دیگر اقداماتی است که باعث ایجاد 
یک فضای دوســتانه و ارتباطی فراتــر از یک رابطه اقتصادی میان برند و 
مشتریان آنها شده است. پاک نکردن حتی بدترین نظرات و تهیه تصاویر 
با فرم های بدنی مختلف، باعث شده است تا افراد، محصوالت برند را صرفا 
برای مدل های الغر و خوش اندام تصور نکرده و با توجه قیمت مناســب 
محصوالت آنها، فرآیند تبدیل مشتری برای این برند سرعت بسیار باالیی 

را دارد. 
4-جوناتان جادلی

تعداد دنبال کننده:70 هزار نفر
وی از جمله افرادی اســت که کامال با ســایر موارد معرفی شــده 
متفاوت بوده و عمال هیچ-گونه برند و یا شهرت خارج از اینستاگرامی 
را ندارد. شــاید بتوان سیاست ســاده ولی مهم وی را صداقت کامل 
دانســت. وی عالقه مند به حوزه تولید محتــوا در زمینه تکنولوژی و 
شبکه های اجتماعی بوده و در قسمت بیوگرافی صفحه خود از رویای 
خود که مطلب نویســی در ســایت های مطرحی نظیر فوربس است، 
سخن به میان آورده است. وی از تمامی افراد خواسته تا به وی برای 
رســیدن به این رویا کمک کنند. اگرچه با مشــاهده صفحه وی هیچ 
چیز منحصر به فردی را نمی توانید بیابید و تنها چند تصویر معمولی 
از وی وجــود دارد، با این حال به علت صداقت و درخواســت کمکی 
کــه وی مطرح کرده اســت، این صفحه با رشــدی فوق العاده همراه 
بوده و پیش بینی می شود که وی به محض جدی کردن فعالیت های 
خود، به علت شــهرتی که در حال ساخت آن است، بتواند طی کمتر 
از یک ســال به یکی از پرطرفدارترین نویسنده ها تبدیل شود. برای 
باور به این امر که درخواســت کردن از سایرین تا چه میزان می تواند 
تاثیرگذار باشــد، تنها کافی است تا جریان شکل گرفتن صفحه تخم 
مرغــی را مطالعه کنید که موفق شــد تا رکورد تعــداد الیک که در 
اختیار صفحه کایلی جنر بود را بکشــند. درواقع ایده شکل گیری این 
صفحه بســیار ســاده بوده و تنها یک تصویر ساده از تخم مرغ در آن 
وجود داشــته اســت، با این حال به علت درخواست عجیب و جالب 
آنها از همگان برای کمک به محقق شدن یک رویا، این صفحه موفق 
شــد تا به موفقیتی دســت پیدا کند که بســیاری از برندها با صرف 
هزینه های گزاف و برنامه ریزی های مداوم، هنوز هم در رســیدن به 
آن ناکام مانده اند. به همین خاطر شــما نیز در صفحه خود می توانید 

از این سیاست ساده ولی موثر استفاده کنید. 

5-تسال
تعداد دنبال کننده: ۶میلیون نفر

شرکت تولیدکننده خودروهای باکیفیت برقی که موسس آن یکی از نوابغ 
عصر حاضر به نام ایالن ماسک است، در شبکه اجتماعی اینستاگرام موفق شده 
است تا فراتر از حد انتظارات ظاهر شود. این برند به علت این امر که بزرگترین 
تولیدکننده خودروهای برقی در جهان محسوب می شود، در بازاری بدون رقیب 
بوده و پیش بینی می شود طی سال های آینده با کاهش سوخت فسیلی، این 
برند به رتبه یک برترین برندهای خودروســازی درآید. در صفحه رسمی این 
شرکت، می توان تعداد بسیار باالیی از ویدئو-هایی را مشاهده کرد که حاصل 
تجربه رانندگی با محصوالت این برند است. تمرکز بر روی ویژگی های منحصر 
به فرد این برند و نمایش چهره متعجب و شگفت زده مخاطبان، از جمله مواردی 
اســت که باعث شــده تا افراد این برند را در مقایسه با سایر خودروسازها، در 
جایگاهی باالتر و متعلق به جهان آینده تصور کنند. درواقع در صفحه ســایر 
برندهای فعال در زمینه خودروسازی، تنها تصاویر جذاب از محصوالت و تاکید 
بر ویژگی هایی نظیر سرعت، راحتی و ســایر مواردی است که کامال رایج و 
تکراری محسوب می شود. با این حال تسال بر روی تکنولوژی هایی تاکید دارد 
که کامال نوآورانه محسوب شده و حتی نمونه مشابه آن نیز در سایر برندها وجود 
ندارد. به همین خاطر نباید در تالش برای شبیه کردن خود با برترین برندهای 

موجود در حوزه کاری باشید.
۶-ایربی ان بی

تعداد دنبال کننده: 4میلیون نفر
بزرگترین ســایت کرایه خانه در جهان، نام برندی است که در بدو ورود 
خود، صنعت هتلداری را با مشــکالت بسیاری مواجه ساخت. درواقع آنها 
به خوبی و با اســتفاده از ابزار اینترنت، موفق به ایجاد یک تفاوت جذاب 
با ســایرین شده اند. آنها در صفحه اینستاگرام خود تصاویری چشم نواز را 
از ساختمان های سراسر جهان منتشر می کند. اگرچه در نگاه اول ممکن 
اســت تصور کنید که این حجم از گسترده بودن مکان ها و تهیه تصاویر 
بســیار هزینه بر است، با این حال جالب است بدانید که آنها در این زمینه 
هیچ هزینه ای را صرف نکرده و از تصاویر ارسالی سایرین استفاده می کنند. 
رســیدن به چنین جایگاه سودآوری، به علت درک درست از این واقعیت 
بوده اســت که افراد تمایل به دیده شدن دارند. درواقع یک عکاس خوب، 
ممکن است نتواند به شهرت مدنظر خود دست پیدا کند. به همین خاطر 
با توجه به مخاطبان میلیونی این صفحه، نمایش تصویر همراه با تگ شدن 
آنها، خود باعث افزایش شهرت آنها خواهد شد. درواقع این سیاست، یک 
اقدام برد-برد محســوب می شود. شما نیز در اینستاگرام می توانید از این 
سیاست برای کاهش هزینه ها، استفاده کنید. به اشتراک گذاشتن یکسری 
اطالعات جذاب تاریخی در رابطه با مکان های مشــهور، از دیگر اقداماتی 
است که باعث شده تا دلیلی برای بازدید روزانه از این صفحه، به وجود آید. 

7-نایک 
تعداد دنبال کننده: 92 میلیون نفر

هیچ برندی را در زمینه تولید لوازم ورزشی نمی توان به اندازه نایک محبوب 
تصور کرد. استفاده مداوم از برترین ورزشکاران مرد و زن، باعث شده است تا 
محتواهای ارسالی این صفحه، با بازخوردهای فوق العاده ای همراه باشد، با این 
حال آنها برای خارج کردن فعالیت های خود از حالت تبلیغاتی، همواره به دنبال 
دلیلی برای ارســال تصاویر ورزشکاران با محصوالت خود هستند. برای مثال 
آنها از تصویر رافائل نادال تنها به بهانه قهرمانی، رسیدن به فینال و یا تولد وی 
استفاده می کنند. این امر باعث می شود تا این اقدام آنها، دلیلی فراتر از نمایش 
محصوالت داشته و پوشش اخبار ورزشی نیز محسوب شود. در آخر نایک تنها 
به تهیه تصاویر جذاب بسنده نکرده و مصاحبه های دیدنی، از دیگر اقدامات آنها 

در راستای جذب مخاطب بیشتر محسوب می شود. 
۸-انجمن بین المللی کریکت

تعداد دنبال کننده: 9میلیون نفر
کریکت از جمله ورزش هایی محســوب می شــود که به علت پوشش 
خبری مناســب و عملکرد مناسب فدراســیون آن، در چند سال اخیر با 
طرفداران بسیاری مواجه شده است. با این حال شروع کسب شهرت این 
پیج از یک تصور که شکار لحظه  بسیار دقیقی محسوب می شد، آغاز شد. 
در ایــن تصویر بازیکن مطرح، ویرات کوهلی در حال تمرین با یک هوادار 
ســالخورده است که مورد توجه بســیاری قرار گرفت. درواقع این تصویر 
بیانگر تحقق رویای هواداری اســت که پس از گذشت سال ها هنوز موفق 
نشده بود تا در یک زمین حرفه ای به انجام ورزش مورد عالقه خود بپردازد. 
به همین خاطر شما با تحریک احساسات انسانی، می توانید زمینه رشد و 

در مرکز توجه قرار گرفتن را برای خود ایجاد کنید. 
entrepreneur :منبع

بررسی برترین اپ های بازاریابی در اینستاگرام)۳(
بازاریابی موفق در اینستاگرام با 17 اپ 

کاربردی

Clipomatic .1
در اینجــا باز هم با یکی از اپ هــای اختصاصی IOS مواجه 
هستیم. استراتژی اپل برای طراحی اپ های اختصاصی با قیمت 
پایین و امکانت گســترده بسیار جالب توجه است. به این ترتیب 
در عمل بســیاری از بازاریاب ها برای ویرایش ویدئوهای شان از 

محصوالت اپل استفاده می کنند. 
بــدون تردید درج کپشــن در ویدئوها اهمیــت باالیی دارد. 
امروزه اغلب کاربران اینســتاگرام عالقه ای به مشــاهده ویدئو با 
صدا ندارند. بــه همین خاطر درج زیرنویس و کپشــن اهمیت 
باالیــی یافتــه اســت. بــا اســتفاده از Clipomatic امکان 
بهره مندی از ابزاری حرفه ای برای ویرایش ویدئو در کنار ساخت 

زیرنویس های قدرتمند را فراهم می سازد. 
2. گو پرو

همه ما با محصوالت برند گو پرو آشــنایی داریم. این برند به 
صورت اختصاصی در زمینــه تولید دوربین های مخصوص ثبت 
لحظات خــاص در ورزش های مختلف فعالیــت دارد. این برند 
در راســتای افزایش رضایت مشتریان خود اقدام به طراحی اپی 
خاص برای ویرایش ویدئو کرده اســت. به این ترتیب دارندگان 
دوربین های گو پرو دیگر نیازی به استفاده از نرم افزارهای جانبی 
و مشکالت موجود در زمینه ویرایش فیلم های باکیفیت شان را 
نخواهند داشــت. نکته جالب در مورد ایــن اپ عرضه رایگانش 
است. ابتدا دسترسی به این اپ فقط برای دارندگان دوربین های 
گو پرو میســر بود، با این حال اکنون تمام کاربران سراســر دنیا 

امکان بهره مندی از این ویرایشگر قوی را دارند. 
مزیت اصلی اپ گو پرو سازگاری فوق العاده با دوربین های شان 
اســت. به این ترتیــب بدون نیاز به انتقال ویدئو به شــیوه های 
ســنتی به گوشــی همراه مان اتصال بیــن اپ و دوربین گو پرو 
برقرار می شــود. این امر امکانات گسترده ای در زمینه ویرایش 
ســریع ویدئوی موردنظر و بارگذاری مستقیم در اینستاگرام یا 

سایر شبکه های اجتماعی را فراهم می سازد. 
ابزارهــای جمــع آوری و طبقه بنــدی اطالعــات مربــوط به 

مخاطب ها
Hootsuite ۳. اپ موبایل

همانطور که پیش از این اشاره شد، پلتفرم Hootsuite در 
زمینه کمک به فرآیند بازاریابی برندها فعالیت دارد. تیم توسعه و 
تحقیقات این برند به منظور سهولت کاربران در زمینه دسترسی 
بــه اطالعات موردنیازشــان اقــدام به طراحــی اپ مخصوصی 
کرده اند. بــه این ترتیب کاربــران بدون نیاز به دسترســی به 
رایانه های شــخصی امکان مشاهده وضعیت آنالین برندشان در 
شــبکه های اجتماعی را خواهند داشت. این اپ به صورت کامال 
رایگان و برای اندروید و IOS ارائه شــده است. یکی از امکانات 
منحصر به فرد این پلتفرم ارائه اطالعات طبقه بندی شده مربوط 
به برندها در قالب نمودارهای جذاب است. به این ترتیب زحمت 
تبدیل اطالعات به نمودارهای کاربردی و اســتفاده عملی از آنها 

از دوش ما برداشته خواهد شد. 
اگر در زمینه بارگذاری پســت های اینســتاگرامی با مشــکل 
زمان بندی مواجه هستید، این اپ امکان تعریف بازه های زمانی 
مشــخص و بارگذاری مطلب در آن بازه ها را فراهم می-ســازد. 
بــه این ترتیب دیگر نیازی به بارگذاری مطالب در ســاعت های 
مشخص و توقف ســایر کارهای مان نخواهد بود. همچنین ابزار 
Hootsuite بــا تحلیل وضعیت  پســت های ما بهترین زمان 

برای بارگذاری پست را مشخص می کند. 
Icon Square .4

 Icon .این ابــزار به ســورت کامال پولــی عرضه می شــود
Square در دو نســخه مخصوص کســب و کارهای کوچک 
و برندهای بزرگ در دســترس قرار دارد. هزینه اســتفاده از هر 
کدام آنها براســاس ســطح نیاز برندها متفاوت خواهد بود. این 
ابزار با تحلیل عمیق و گســترده وضعیت برندمان در اینستاگرام 
گزارش هــای منظم و کاربردی در مــورد وضعیت برندمان ارائه 
می کند. به این ترتیب فرصت کافی برای بهبود وضعیت برندمان 
فراهم خواهد شــد. نکته مهم درخصوص گزارش های ارائه شده، 
دقت باالی آنهاســت. در این زمینه دو کارشــناس این شرکت 
گزارش هــا را پیــش از ارائه به شــما مورد بررســی دقیق قرار 
می دهند. به عالوه، امکان بهره  مندی از پشتیبانی ۲۴ ساعته در 

مواقع موردنیاز نیز فراهم خواهد بود. 
5. پانورامیک

 Hootsuite در اینجا بازهم با یک پلتفرم کاربردی از سوی
 Hootsuite مواجه هستیم. این پلتفرم با هدف تکمیل خدمات
روانه بازار شــده اســت. اگر ابزارهای مورد بحث تا اینجا به طور 
کلی تمام پلتفرم های اجتماعی را پوشش می دهند، پانورامیک 
به طور انحصاری بر روی اینســتاگرام تمرکــز دارد. همین امر 
فرصــت بهتری در اختیار برندها برای دریافت اطالعات دقیق تر 
می دهد. دلیل توجه ویژه به اینســتاگرام محبوبیت گسترده آن 
در میان بازاریاب هاست. به این ترتیب با پرداخت هزینه اشتراک 
ماهانــه ۸ دالر امــکان بهره  مندی از اطالعات طبقه بندی شــده 

پانورامیک وجود خواهد داشت. 
۶. ابزار اطالعات اینستاگرام کامند

به عنوان آخرین اپ مورد بررســی در این مقاله به سراغ یک 
ابــزار اختصاصی بــرای IOS خواهیم رفت. کامند با اســتفاده 
از هوش مصنوعی پیشــرفته امکان تحلیــل وضعیت برندها در 
اینســتاگرام را دارد. استفاده از نسل نوین هوش مصنوعی امکان 
تحلیل داده ها به صورت کامال هوشــمند و سریع را فراهم کرده 
اســت. یکی از امکانات جالب این ابزار معرفی افراد تاثیرگذار و 
بازاریاب های کارکشــته به کاربران اســت. به این ترتیب امکان 

توسعه جایگاه برندمان به ساده ترین شیوه فراهم خواهد شد. 
hootsuite :منبع
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مدیران و کارآفرین ها چه مطالبی را نباید در شبکه های اجتماعی 
به اشتراک بگذارند

چطور در شبکه های اجتماعی فعالیت کنیم؟

در حال حاضــر با توجه به مزیت های شــبکه های اجتماعی، تقریبا تمامی 
مدیران حداقل در یکی از آنها حضور دارند، با این حال با توجه به جایگاه حساس 
آنها در شرکت، الزم است تا یکسری مالحظات وجود داشته باشد تا فعالیت آنها، 
زمینه ساز مشکلی نباشد. بدون شک  آگاهی در این زمینه بسیار مهم خواهد بود. 
درواقع هیچ مدیر و یا کارآفرینی را نمی توان پیدا کرد که در تالش برای آسیب 
رساندن به شرکت خود باشد. درواقع دلیل اصلی بروز این امر، ناآگاهی و یا تصور 
غلط آنها بوده و الزم اســت تا سریعا اصالح شوند. در همین راستا و در ادامه به 

بررسی ۵ مورد منتخب، خواهیم پرداخت. 
1-عقاید سیاسی و مذهبی

شما تنها باید در رابطه با موضوعاتی اظهارنظر کنید که نسبت به آنها از سطح 
اطالع کافی برخوردار هســتید. برای مثال مدیر یک شــرکت خودروسازی، ابدا 
نمی تواند در رابطه با صنعت تولید تلفن های همراه، نظری داشــته باشــد. در 
رابطه با مســائل سیاســی و مذهبی نیز این امر صادق است. درواقع شما تحت 
هیچ شــرایطی نباید در این زمینه به تولید محتوا بپردازید. فراموش نکنید که 
حتی کمی ایراد در عقاید شما نیز می تواند با نارضایتی های بسیاری همراه باشد. 
همچنین این امر که یک مدیر، به مانند فردی عادی رفتار کند، بدون شــک در 
تضاد با شخصیت الزم خواهد بود. درواقع شما نباید عقاید شخصی را به صورت 
کامل علنی کنید، با این حال از تبریک اعیاد و یا تسلیت گفتن، نباید غافل شد. 
بهتر اســت تا به جای تالش برای تغییر عقاید افراد و یا بیان نظرات سیاســی و 
مذهبی خود، به موضوعاتی دیگر بپردازید که رضایت مخاطب را به همراه خواهد 
داشــت. برای مثال می توان هزینه فرصت موجــود را به اقدامات دیگری نظیر 
صحبت کردن در رابطه با وضعیت بازار و یا پاســخ دادن به ســواالت مخاطبان، 
اختصاص دهید. به همین خاطر هرگز فراموش نکنید که صفحه شما به عنوان 
مدیر یک شرکت، ابدا به مانند سایرین نبوده و نباید آن را کامال شخصی تصور 

کرده و هر مطلبی را ارسال کنید. 
2-فعالیت تک بعدی 

اشــتباه بزرگ بسیاری از مدیران این است که مطالب آنها تنها در یک زمینه 
اســت. برای مثال ممکن است تنها تصاویر خود را ارسال کنند، با این حال این 
حجم از تکراری بودن مطالب، بدون شک در درازمدت نارضایتی هایی را به همراه 
داشته و امکان رشد شما و دســتیابی به برند شخصی قدرتمند را نابود خواهد 
ساخت. درواقع باید توجه داشته باشید که افراد شما را به عنوان مدیر یک شرکت 
یاد می کنند. به همین خاطر نباید بیش از حد به موضوعات شــخصی بپردازید. 
درواقع این امر تنها در رابطه با تصاویر شخصی نبوده و به صورت کلی، نباید تک 
بعدی فعالیت کنید. برای مثال ارســال تصاویر محصوالت، اگر به فعالیت عمده 
شما تبدیل شود، اگرچه اقدامی شخصی نیست، با این حال نتایجی به مانند حالت 
اول را به همراه خواهد داشــت. به همین خاطر ضروری است تا از تکراری شدن 
خود جلوگیری کرده و تنوع باالیی را داشته باشید. درواقع شما باید به ترکیبی از 
مسائل شخصی، اظهارنظرها، مطالب آموزشی و مطالب مرتبط با برند خود دست 
پیدا کنید. در این رابطه نباید از اهمیت معجزه آسای آموزش غافل شد. درواقع 
افراد همواره تمایل دارند تا چیزهایی را از افراد موفق یاد بگیرند. به همین خاطر 
نباید آنها را ناامید سازید. با این حال ضروری است تا برنامه ریزی دقیقی را داشته 
باشید تا آموزش ها و مطالب ارسالی، ارزش  کافی را برای مخاطب داشته باشند. 
برای این امر اســتفاده از یک ادمین و وقت گذاشتن برای تولید محتواهایی که 

جذابیت بصری کافی را نیز داشته باشند، بسیار مهم خواهد بود. 
۳-مطالب منفی 

هیچ فردی تمایل ندارد تا مطالب منفی را به صورت مکرر یادآوری کند. اگرچه 
شــکایت کردن و بیان موارد منفی از جمله عادت های افراد معمولی محسوب 
می شود، با این حال شــما به عنوان مدیر و یک کارآفرین، الزم است تا خود را 
به عنوان فردی معرفی کنید که قادر است تا از هر مشکلی عبور کند. به همین 
خاطر همواره الزم است تا امید را به مخاطبان خود انتقال داده و به جای شکایت 
کردن، یک راهکار را برای رفع مشــکالت موجود مطرح کنید. درواقع شکایت، 
اقدامی اســت که هر فردی قادر است تا آن را انجام دهد. با این حال هنر واقعی 
این است که بتوانید راهکاری را برای رفع آنها مطرح کنید. درواقع این امر درست 
انتظاری است که مخاطبان از شما خواهند داشت. به همین خاطر ضروری است 
تا از بیان هر موردی که بار معنایی منفی را به همراه دارد، اکیدا خودداری کنید، 
با این حال ایــن امر به معنای عدم صداقت و یا فریب مخاطبان نبوده و به این 
امر اشــاره دارد که برای هر اتفاق بد، باید راهکاری را داشته باشید و صرفا بیان 

مشکل، ابدا کافی نخواهد بود.  
4-فعالیت بیش از حد 

برای هر شبکه اجتماعی، یک نرخ منطقی برای ارسال محتوا وجود دارد. برای 
مثال در شبکه اجتماعی توییتر که حجم مطالب بسیار کوتاه است، بدون شک 
امکان ارسال مطالب بیشتر در مقایسه با شبکه دیگری به مانند اینستاگرام وجود 
دارد. در این رابطه الزم اســت تا میزان منطقی ای را برای خود پیدا کنید. این 
امر درســت به نوع محتواهای ارسالی شما نیز بستگی خواهد داشت. برای مثال 
اگر مطلب موردنظر شما تنها یک اینفوگرافی کوچک است، بدون شک به وقفه 
کمتری نیاز خواهید داشت. با این حال اگر یک کلیپ طوالنی را ارسال کرده اید، 
بدون شک چندین ساعت فاصله تا ارسال مطلب بعدی الزامی خواهد بود. درواقع 
در این رابطه تنها یکسری قوانین وجود داشته و نمی توان زمان دقیقی را برای آن 
مشخص کرد. درنهایت الزم است تا امکان ارسال نظر را باز بگذارید تا افراد عقیده 
و ســواالت خود را مطرح کرده و شما به آنها پاسخ دهید. به طور کلی شما باید 
از فعالیت زیاد و یا کم در شــبکه های اجتماعی خودداری کرده و ارسال مطالب 
پشت سر هم و زیاد را یک مزیت تلقی نکنید. درواقع ارسال مطالب شما باید تابع 

سیاست ها و دالیل درستی باشد. 
5-مطالب غیرمعتبر

شما باید به ویژگی هر شبکه اجتماعی توجه داشته باشید. برای مثال محوریت 
اصلی اینستاگرام بر پایه ارسال عکس بوده و توییتر برای متن های کوتاه طراحی 
شــده است. بدون شــک عدم توجه به این موارد، حتی بهترین محتواها را نیز 
بی ارزش خواهد ســاخت. همچنین این امر که تنها مطالب معتبر و درســت را 
منتشر کنید، از دیگر مواردی است که باید به شدت به آن توجه کنید. درواقع در 
شبکه  های اجتماعی، به علت سرعت بسیار باالی انتشار اخبار، ممکن است خبر و 
یا مطلبی فراگیر شود که مطابق با واقعیت نیست. به همین خاطر ضروری است تا 
از اظهارنظرهای سریع خودداری کرده و به دنبال منابعی درست برای آنها باشید. 
بدون شک حتی یک اشتباه در شبکه های اجتماعی، تمامی تالش های چندین 
ساله شما را نابود خواهد ساخت. در آخر فراموش نکنید که اگر زمان و یا تمایل 
کافی برای حضور در شبکه های اجتماعی را ندارید، بهتر است تا ابدا در این زمینه 
فعالیت نکنید. این امر اگرچه ضررهایی را به همراه خواهد داشــت، با این حال 

میزان آنها به مراتب کمتر از دردسرهای فعالیت های غیرحرفه ای خواهد بود. 
entrepreneur :منبع
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بدون شــک مهم ترین دارایی هر شرکتی، تیم آن محسوب می شود. 
در این رابطه همواره مشاهده می شود که مدیران در تالش برای جذب 
بهترین ها بوده و این امر را ضامن موفقیت خود تلقی می کنند. اگرچه 
این امر، اقدامی سودمند محسوب می شود، با این حال نباید خود را به 
این مرحله محدود کنید. درواقع تیم شرکت باید روحیه خوبی را داشته 
باشد تا بتوانند همواره مطابق انتظارات ظاهر شوند. در این رابطه نقش 
مدیریــت کامال حیاتی بوده و اقدامات آنها به ســادگی می تواند میزان 
روحیه تیم را افزایش و یا کاهش دهد. بدون شــک آگاهی از روش های 
درســت در این رابطه، کمک بسیار خوبی محسوب می شود. در همین 
راســتا و در ادامه به بررسی هفت اقدام طالیی برای ارتقای روحیه تیم 

شرکت، خواهیم پرداخت. 
1-ارتباطی صمیمانه برقرار کرده و به صحبت های تمامی افراد 

تیم خود گوش دهید 
هیچ چیز بدتر از مدیری نخواهد بود که هیچ گاه در بین تیم شــرکت 
حاضر نشــده و کمترین ارتباط ممکن را با کارمندان خود دارد. درواقع 
ایجاد ارتباط با تیم، نه تنها باعــث افزایش انگیزه و روحیه آنها خواهد 
شد، بلکه شــما را به اطالعات کاملی در رابطه با اوضاع شرکت، خواهد 
رساند. به همین خاطر از نشستن های طوالنی در دفتر، خودداری کرده 
و به دفتر کار تمامی کارمندان خود ســر بزنید. بدون شک هنگامی که 
افراد حضور مداوم شــما را در کنار خود حس کنند، انگیزه بیشتری را 
بــرای انجام بهتر کارها پیدا خواهند کــرد. در نهایت تنها به قدم زدن 
اکتفــا نکرده و با افراد به گفت و-گوهای دوســتانه بپردازید. همچنین 
ضروری اســت تا به حرف های آنها به خوبی گــوش دهید. درواقع هر 
فردی ممکن است نظراتی را داشته باشد. بدون شک عدم توجه در این 
رابطه باعث خواهد شــد تا زمینه نارضایتی فراهم شود. فراموش نکنید 
که افراد در دفتر کار خود، راحتی بیشــتری را داشــته و قادر به بیان 
مواردی خواهند بود که ممکن است در جمع، بنا به دالیلی تمایلی برای 
مطرح کردن آنها نداشــته باشند. در آخر شما باید اطمینان الزم را در 
آنها ایجاد کنید که حتی انتقادات نیز موقعیت شــغلی آنها را با آسیبی 
مواجه نکند. اگرچه ایجاد ارتباط دوســتانه و گوش دادن به صحبت ها، 
اقدامی ساده محسوب می شــود، با این حال بر طبق آمار منتشرشده، 
دارای بیشــترین تاثیر در بین اقداماتی است که مدیران می توانند برای 

ارتقای روحیه تیم خود انجام دهند.
2-زمانی را برای آموزش و تمرین اختصاص دهید 

در رابطــه با کار افراد تیم، توجه به تعداد ســاعت ابدا مهم نبوده و 
برند های مطرح به کیفیت آن بیشــترین توجه را دارند. درواقع یک 
ســاعت کار خالقانه و مفید، دارای ارزشــی باالتــر از حتی چند روز 
کاری خواهد بــود. به همین خاطر نباید تصــور کنید که کارمندان 
در تمامی ســاعات حضور خود در شرکت، الزاما باید مشغول به انجام 
کاری باشــند. در راســتای افزایش تاثیر اقدامات آنها، ضروری است 

تا زمانی را برای افزایش دانــش و تجربه آ نها اختصاص دهید. بدون 
شــک برای علم در هیچ حوزه ای نمی توان محدوده ای را مشــخص 
کــرد. اگرچه برخی از مدیران تصور می کننــد که کارمندان باید در 
ســاعات غیراداری در اندیشه ارتقای ســطح خود باشند، با این حال 
واقعیت این اســت که این زمان برای افراد، به معنای رســیدگی به 
زندگی شــخصی اســت. به همین خاطر نمی-توان انتظار داشت که 
آنها در این رابطــه اقدامی را انجام دهند. با نگاهی واقع بینانه نیز پی 
به این حقیقت خواهید برد که تمامی زمان کاری شــرکت نیز صرف 
انجام اقدامات سودمند نمی شود. به همین خاطر نیز توصیه می شود 
تــا هم برای آموزش و هم برای تمرین کــردن افراد تیم خود، زمانی 
را در طول روز مشــخص کنید. خوشبختانه امروزه به لطف پیشرفت 
تکنولوژی، امــکان گذراندن دوره های آنالین نیز وجود دارد که خود 
بســیاری از مشــکالت موجود در این رابطه را برطــرف خواهد کرد. 
فراموش نکنید این امر که کارمندان حضور در شــرکت را مفید تلقی 
کرده و از روزمرگی فاصله بگیرند، خود از مواردی اســت که روحیه و 
انگیزه آنها را به شــدت افزایش خواهد داد. در نهایت تمرین تنها در 
رابطه با دانسته های کسب  شده نبوده و الزم است تا از اهمیت تمارین 
ورزشــی نیز غافل نشوید. بدون شک با انجام ورزش به صورت روزانه، 
نه تنها تیمی ســرحال تر را در اختیار خواهید داشت، بلکه با کاهش 
شــدید نیاز به مرخصی و نگرانی از بیمار شدن افراد تیم خود مواجه 
خواهید شــد. بدون شک این سطح از مفید بودن شرکت برای افراد، 

خود تاثیرگذاری بسیار باالیی را به همراه خواهد داشت.  
۳-از درستی روش مدیریتی خود اطمینان حاصل کنید 

در موارد متعددی مشــاهده می شود که حتی باانگیزه ترین افراد نیز 
پس از مدتی، با کاهش روحیه مواجه می شوند. در برخی از موارد علت 
اصلی ناکارآمدی شیوه مدیریتی و فرهنگ شکل گرفته در شرکت است. 
بــه همین خاطر حتــی جایگزین کردن افراد نیز فایــده ای را نخواهد 
داشــت. به همین خاطر اگر با کاهش چشــمگیر روحیه همه و یا حتی 
برخی از افراد تیم خود مواجه هســتید، الزم اســت تا نگاهی دوباره به 
شــیوه مدیریتی خود داشته باشید. بدون شک این امر که صرفا نگاهی 
ابزاری به کارمندان خود برای رسیدن به اهداف داشته باشید، سیاست 
درستی نبوده و موفقیت درازمدت را به همراه نخواهد داشت. به همین 
خاطر نبایــد از بازبینی و جایگزین کردن شــیوه های خود، واهمه ای 

داشته باشید. 
4-اهمیت آنها را برای شرکت یادآور شوید 

بــرای افزایش روحیه، حتما نیازی به انجام کارهای بزرگ و هزینه بر 
نبوده و حتی یک جمله نیز می تواند کامال ســودمند باشد. برای مثال 
بســیاری از مربیان تیم های ورزشی، با حضور در کنار تیم و سخنرانی 
برای آنها، روحیه تیم خود را دگرگون می کنند. شــما نیز الزم اســت 
تا در این رابطه فعالیت کافی داشــته باشــید. در ابتدا توصیه می شود 
تا اصول ســخنرانی را فــرا گرفته و در تالش بــرای افزایش کاریزمای 
خود باشــید. این امر تاثیر گفته های شما را افزایش خواهد داد. در این 
رابطه یادآوری مکرر ارزش افراد برای شرکت، از جمله بهترین جمالت 

انگیزشی محســوب می شــود. به همین خاطر ضروری است تا قدرت 
بهبود روحیه تیم خود را با بیان جمالتی داشــته باشید. این امر جایگاه 
شــما را از یک مدیر، به رهبری واقعی تبدیــل خواهد کرد. در نهایت 
قدردانی از دســتاوردهای هرچند کوچک افــراد، خود از دیگر اقدامات 

موثر محسوب می شود. 
5-به وضعیت زندگی افراد تیم شرکت توجه کافی داشته باشید 
بدون شــک برای هر فــردی، خانواده در مرتبــه باالتری از موقعیت 
شــغلی قرار دارد. بــه همین خاطر با توجه بــه آن ، می توان روحیه و 
انگیزه افراد را با تحولی عظیم مواجه ســاخت. درواقع یک مدیر خوب، 
باید به خوبی از اوضاع زندگی تمامی افراد تیم خود آگاه باشــد. این امر 
باعث درک بهتر آنها خواهد شــد. برای مثال ممکن اســت یک کارمند 
نیاز به حضور بیشتر در کنار خانواده خود داشته باشد. تحت این شرایط 
پیشــنهاد دورکاری از جمله مواردی اســت که روحیه و تمرکز آنها را 
افزایــش خواهــد داد، با این حال این امر تنها یک مثال ســاده بوده و 
مــوارد دیگری نظیر نیــاز به افزایش حقوق، افزایــش مرخصی و... نیز 
ممکن است برای هر یک از کارمندان شما وجود داشته باشد. به همین 
خاطر نباید از کســب اطالعات در رابطه با زندگی شــخصی افراد خود، 
خودداری کنید. بدون شــک راحتی بیشتر، عالقه و انگیزه به کار را نیز 

افزایش خواهد داد.
۶-عملکردی حرفه ای داشته باشید 

بــا توجه بــه این امر که شــما الگوی تمامی افراد تیم محســوب 
می شــوید، به هر نحوی که رفتار کنید، بدون شک تیم شرکت نیز 
آن را به عنوان فرهنگ شــرکت خواهد پذیرفت. به همین خاطر نیز 
ضروری است تا از حرفه ای ترین اخالق کاری برخوردار باشید. برای 
مثال اگر خواهان وقت شناســی افراد تیم خود هستید، الزم است تا 
شــما به عنوان اولین نفر، در شرکت حضور داشته باشید. بدون شک 
این امر که انتظاراتی را از افراد تیم خود داشــته باشــید که خود به 
آنها احترام می گذارید، خود در انگیزه افراد برای انجام آنها تاثیرگذار 
خواهد بود. در آخر فراموش نکنید که بســیاری از کارمندان، شرکت 
را ترک نکرده و علت اصلی جدایی آنها، مدیران بد اســت. به همین 
خاطر نباید با عملکرد خود، روحیه تیم را تضعیف کرد. در این رابطه 
مطالعه مداوم مقاالت مرتبط، به افزایش حرفه ای بودن شــما کمک 

خواهد کرد. 
7-محیط شرکت را به مکانی شاد و پرانرژی تبدیل کنید 

مهم تریــن توصیه ای که می توان به تمامی مدیران کرد این اســت 
که کار کردن را برای افراد تیم خود ســرگرم کننده کنند. این امر باعث 
خواهد شد تا افراد بدون خستگی، ساعت ها بتوانند کاری مفید را ارائه 
دهنــد. برای این امر حتی تغییر دکوراســیون دفتر کار نیز می تواند به 
افزایش ارتباطات افراد تیم و سرعت بخشی به انجام کارها منجر شود، با 
این حال شما باید به دنبال روش های خالقانه ای برای تمامی افراد خود 
باشــید تا آنها به عالقه بیشتری نسبت به کار خود دست پیدا کنند. به 

همین خاطر تنها اتکا به روش های کلی، کافی نخواهد بود. 
businesscollective :منبع

ارتقای روحیه تیم شرکت با 7 اقدام طالیی
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مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
تبیین و تبلیغ بیانیه گام دوم انقالب در جامعه یک ضرورت است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: حجت االســالم نوراهلل ولی نژاد با بیان اینکه اجرای تبیین بیانیه گام دوم انقالب یک تکلیف شــرعی 
است، گفت: تبیین و تبلیغ بیانیه گام دوم انقالب در جامعه یک ضرورت است. به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان، 
حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد در گفتگو با خبرنگاران، بیانیه گام دوم انقالب را یک سند مهم باالدستی کشور دانست و اظهار کرد: این سند از 
سوی رهبر انقالب اسالمی ترسیم شده که بسیار مورد اهمیت است.عضو شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب 
شناخت کامل و دقیق نسبت به اولویت ها، ضرورت های دنیا و اشراف تاریخی به همه دوران زندگی بشری خصوصا دوره معاصر دارد، افزود: 
اجرای بیانه انقالب اسالمی یک تکلیف و وظیفه شرعی، اجتماعی و انقالبی است که همه مردم باید نسبت به آن توجه داشته باشند.مدیرکل 
تبلیغات اسالمی گلستان با بیان اینکه مردم باید بیانیه گام دوم را بخوانند، تحلیل و تفسیر داشته باشند، گفت: در پی صدور این بیانیه آنچه 
که در توان افراد است باید اجرا کنند. ما یکی از آحاد این مردم هستیم که باید برای تبیین گام دوم انقالب قدم های محکمی برداریم و تبلیغ 
آن را وظیفه خود بدانیم.وی با بیان اینکه بیانیه باید به اندازه کافی تبیین و تبلیغ شود تا جامعه به ضرورت آن پی ببرد، یادآور شد: برای اینکه 
این تکلیف شرعی را به نتیجه برسانیم جلسات متعددی آغاز کردیم.ولی نژاد با اشاره به اهمیت نقش و جایگاه رسانه ها در جامعه، اظهار کرد: 
برای اینکه جامعه به ضرورت موضوع حساسیت پیدا کند باید اصحاب رسانه پررنگ تر وارد میدان شوند و کار بیشتری در این خصوص انجام 
دهند.عضو شورای فرهنگ عمومی استان ادامه داد: همراهی و همکاری همه صنوف خصوصا اصحاب رسانه باعث می شود تا این موضوع به 
گفتمان و فرهنگ عمومی تبدیل شود که در این صورت جامعه تالش می کند تا وظایف خود را نسبت به این بیانیه عملی و اجرایی کند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گلستان خانواده را بیس و سرمایه جامعه دانست و گفت: برای داشتن جامعه خوب باید خانواده خوبی داشته 
باشیم و اگر قرار است انقالب اسالمی را به دنیا صادر کنیم حتما باید خانواده سالم و صالح داشته باشیم.وی یادآور شد: برای تربیت و اصالح 
خانواده همه گروه ها باید تالش کنند.علما، طلبه ها و مبلغین نقش مهمی در امر تربیت خانواده بر عهده دارند.ولی نژاد با بیان اینکه اکنون 
در جامعه خانواده های صالح و سالم فراوانی وجود دارد، اظهار کرد: خانواده های سالم وصالح همان خانواده هایی هستند که برای ایستادگی 
در مقابل دشمن فرزندان خود را راهی جبهه ها و سوریه کردند و حماسه های مختلف چون ۲۲ بهمن، مراسم عاشورا و تاسوعا را شکل می 
دهند.وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به خانواده متعالی باید توصیه های مقام معظم رهبری را در بیانیه گام دوم به خوبی اجرایی کنیم تا 

از خانواده خوبی برخوردار شویم.

توسط منطقه 9 عملیات انتقال گاز انجام شد : 
ترمیم ابنیه در رودخانه های نوشهر و آزادشهر

ســاری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه ۹ 
عملیات انتقال گاز، ابنیه های رودخانه ها در مسیر خطوط لوله  نکا- رامسر در رودخانه 
های وازیوار نوشــهر و قره قاچ آزادشهر با تالش خطوط لوله منطقه عملیات بازسازی 
و ترمیم ابنیه های رودخانه انجام شد. همچنین ابنیه در تقاطع خط نکا – رامسر در 
مسیر رودخانه کورکورسر نوشهر نیز با همت عملیات خطوط لوله ترمیم و ایمن سازی 

انجام شد.

دوره کارآموزی کوهنوردی برای کارکنان پاالیشگاه ایالم برگزار شد 
ایالم – هدی منصوری: یک دوره آموزش کوهنوردی به منظور ایجاد نشــاط و ترویج ورزش 
همگانی سالمتی و غیره برای جمعی از کارکنان شرکت پاالیش گاز ایالم برگزار شد .  این دوره آموزش 
کوهنوردی به مدت ۳ روز و هر روز به مدت ۶ ساعت در تنگه ارغوان شهرستان ایالم برگزار شد در 
این راستا ۱۲ نفر از همکاران اصول اولیه کوهپیمایی، گام برداریف تجهیزات کوهپیمایی، صعود سنگ 
کوتاه، گره های کوهنوردی و تغذیه آشنایی و مهارتهای الزم را کسب کردند.ضمنا مدارک کارآموزی 
کوهنوردی) بیس کوه پیمایی( توسط فدراسیون کوهنوردی کشور برای همکاران شرکت کننده در 

دوره مذکور صادر می شود.

آبفای هرمزگان حائز عنوان دستگاه برتر بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان شد
بندر عباس – خبرنگار فرصت امروز: در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی 
استان، شرکت آب و فاضالب هرمزگان حائز عنوان برتر درمجموع شاخص های عمومی 
و اختصاصی شد.  به گزارش روابط عمومي آب و فاضالب استان، در بیست و دومین 
جشنواره شــهید رجایي که با حضور دکتر "همتي" استاندار هرمزگان و جمعي از 
مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان برگزار شد، شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
در ارزیابی عملکرد سال ۹۷ دستگاه های اجرایی، عنوان دستگاه برتر جشنواره را احراز 
نمود و تندیس و لوح تقدیر جشــنواره از ســوی استاندار هرمزگان به امین قصمي 
مدیرعامل آبفاي استان اهدا شد. بنا براین گزارش، بر اساس نتایج ارزیابي صورت گرفته از عملکرد دستگاه های اجرایي 
استان  و بر اساس شاخص های  عمومي و اختصاصي، این شرکت با ارائه عملکرد قابل قبول و مطلوب، در میان سایر 
دســتگاه های اجرایي هرمزگان با کسب عنوان دســتگاه برتر مورد تقدیر قرار گرفت. شایان ذکر است؛ شرکت آب و 
فاضالب روستایی هرمزگان نیز در بخش رشد شاخص های وظیفه ای، حائز عنوان دستگاه برتر شد و  از "امین قصمی" 

سرپرست آبفاروستایی استان تقدیر به عمل آمد. 

رییس اداره محیط زیست، سالمت و ایمنی شهرداری مشهد خبر داد:
شناسایی و برخورد با 17 هزار تخلف زیست محیطی طی ماه نخست سال جاری

مشهد - صابر ابراهیم بای: محمد پذیرا گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاری، از طریق بازدیدها 
و گشت های مختلف زیست محیطی، بیش از ۱۷ هزار تخلف زیست محیطی در شهر مشهد شناسایی 
شد و ۳۸۲۲ خودروی دودزا به تعمیرگاه منتقل شدند. وی افزود: کالنشهرهای کشور از جمله شهر 
مشهد با معضل آلودگی هوا به عنوان چهارمین عامل خطر مرگ و میر در دنیا مواجه هستند و ابعاد 
مختلف زندگی شهروندان تحت الشعاع این خطر زیست محیطی قرار گرفته است. پذیرا عنوان کرد: 
همین موضوع باعث شده تا برخورد با منابع آالینده های زیست محیطی به عنوان یکی از مهم ترین 
اولویت های حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد مورد توجه ویژه ای قرار گیرد. رییس اداره 
محیط زیســت، سالمت و ایمنی شهرداری مشهد بیان کرد: در پنج ماهه نخست سال ۹۸، خودروهای دودزا و آالینده محیط زیست ۸۰ 
درصد، پســماند تولید شده در شهر ۸ درصد، آلودگی صوتی ۸ درصد، آلودگی نوری ۲ درصد و سایر آالینده ها دو درصد کل آلودگی های 
زیست محیطی شهر مشهد را تشکیل داده اند. پذیرا با اشاره به اینکه از تعداد کل تخلف های زیست محیطی صورت گرفته ار ابتدای سال 
جاری تاکنون، ۱۴ هزار مورد مربوط به خودروهای دودزا بوده است، گفت: از این تعداد ۱۰ هزار دستگاه فاقد معاینه فنی بودند که اخطار 
تهیه معاینه فنی به آن ها ابالغ شد و بیش از ۳۰۰۰ خودرو به دلیل دودزا بودن به تعمیرگاه منتقل شدند تا با تعمیرات الزم از ایجاد آلودگی 

بیشتر در سطح شهر مشهد جلوگیری شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان:
۶5درصد دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی را آقایان تشکیل می دهند

همدان- فاطمه صنیعی وحید: رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی همدان گفت: حدود ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی 
همدان مرد و بقیه خانم هستند. به گزارش خبرنگار همدان سیدمحمود تعجبی شامگاه چهار شنبه  در نشست خبری  اظهار کرد: دانشگاه 
علمی و کاربردی همدان ۶۰ رشته کاردانی و کارشناسی دارد. قبال افرادی که برای تحصیل به دانشگاه مراجعه داشتند شاغل بودند و اکنون 
بیشتر افراد برای حرفه ای آموزی و نه مهارت آموزی در دانشگاه تحصیل می کنند. وی  افزود: قبال بودجه  ارزاق عمومی به دانشگاه تحویل می 
شد اما اکنون این بودجه در هر ترم در حدود ۱۰۰ هزار تومان به حساب دانشجویان واریز می شود تا به صالحدید خود برای تامین غذا هزینه 
کنند.  تعجبی با تاکید بر این که غالبا رشته های تحصیلی دانشگاه علمی و کاربری  دانشجو را آشنا به حرفه و شغلی خاص تربیت می کنند 
گفت: انتظار داریم تا در سال تحصیلی جدی به دلیل فرا رسیدن زمان فارغ التحصیل دانش آموزان هنرستانی دانشجوی بیشتری جذب مراکز 
علمی و کاربردی شوند. رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی همدان از بهرهبرداری ساختمان اداری و جدید دانشگاه در همدان خبر داد و 
افزود: ساختمان فعلی هم برای استفاده از مدیریت غرب کشور دانشگاه پیشنهاد شده است.  تعجبی اظهار کرد: براساس فرایند اجرای برنامه 
آموزشی کشور ۳۰ درصد دانشجویان باید در برنامه ششم توسعه مهارت محور تربیت شوند که هیچ دانشگاهی تاکنون این هدف را محقق 
نکرده است. وی گفت: اکنون دانشگاه ۶۰۰ نفر مدرس دارد که از این تعداد ۵۵ درصد آقایان و بقیه همه خانم هستند و نسبت دانشجویان 

دختر به پسر دانشگاه هم ۳۵ به ۶۵ است

باهدف نظارت، مدیریت و توزیع عادالنه آب یکدستگاه فلومتر روی انشعاب دوم 
تأسیسات شکاکم نصب شد 

 رشت- زینب قلیپور:  معاونت بهره برداری این شرکت از نصب فلومتر روی دومین انشعاب تاسیسات شکاکم الهیجان خبر داد. غالمپور 
معاون بهره برداری آبفای گیالن با اعالم این خبر گفت: به منظور مدیریت و توزیع عادالنه آب یکدستگاه فلومتر اُلتراسونیک روی انشعاب دوم 
تأسیسات شکاکم از خط انتقال شرق گیالن نصب  و راه اندازی شد.وی قطر لوله ای که این دستگاه فلومتر روی آن نصب شده را ۴۰۰ میلی 
متر عنوان و اضافه کرد: این دستگاه قادر است، به صورت لحظه ای میزان برداشت آب را اندازه گیری و اطالعات مربوطه را در بستر ارتباطی 

APN به مراکز مانیتورینگ امور الهیجان و مرکز استان ارسال نماید.

اخبار

تبریز - اســد فالح: اســتاندار آذربایجان شــرقی با انتقاد از 
تأخیرهای مکــرر در تکمیل پروژه ســامان دهی مجموعه تاریخی 
مقبره الشعرای تبریز، اظهار داشــت: اتمام این پروژه، خواسته بحق 
مردم فرهنگ دوست اســتان و مطالبه جدی مدیریت ارشد استان 
نیز هســت و مســئوالن امر باید نســبت به عملکرد خود در این 
خصوص پاسخگو باشند. دکتر محمدرضا پورمحمدی با بیان اینکه 
مقبره الشــعرا، نماد فرهنگ و هنر تبریز و آبروی استان است، افزود: 
متاسفانه  به دالیل مختلف سامان دهی این مجموعه تاریخی به تاخیر 
افتاده اســت و همین امر موجب شده اســت که نتوانیم از ظرفیت 
فرهنگی و گردشــگری آن در راستای توسعه استان استفاده کنیم. 
وی با تأکید بر جدیت دســتگاه های مسئول بویژه اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی استان و شهرداری تبریز در اتمام این پروژه، اظهار 
داشــت: همه دستگاه ها باید برای پیشبرد سامان دهی این مجموعه 
و اتمام عملیات عمرانی در آن همکاری کنند. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار آذربایجان شــرقی نیز در این باره گفت: متاسفانه 

بسیاری از مسائل فنی و تخصصی که باید در توسعه و مرمت اماکن 
تاریخی مورد توجه قرار گیرد، در عملیات عمرانی مقبره الشعرا مورد 
غفلت قرار گرفته اســت. جواد رحمتی، به توسعه عجوالنه و بدون 
توجه به کاوش های باستان شناســی در این مجموعه تاریخی، افزود: 
زیربنای در نظر گرفته شده برای توسعه مقبره الشعرا نیز متناسب با 
میزان اعتبارات تخصیص یافته به این پروژه نبوده که این روند باعث 

طوالنی شدن ســامان دهی آن در طول زمان شده است. وی با بیان 
اینکه همه ساله اعتباراتی از سوی شهرداری و دولت برای تکمیل این 
پروژه پیش بینی می شود، ادامه داد: تکمیل این پروژه یکی از مطالبات 
جدی مردم است و دستگاه های مسئول باید برای آماده سازی آن برای 
حضور مردم و گردشگران اهتمام جدی داشته باشند. معاون عمرانی 
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه تکمیل و بهره برداری کامل از پروژه 
مقبره الشعرا را نیازمند بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار دانست و افزود: 
عملیات سامان دهی این مجموعه با اولویت محوطه سازی و آماده کردن 
آن برای بازدید گردشــگران ادامه می یابد و برای اصالح داخل بنا نیز 
اعتباراتی مورد نیاز است که انتظار داریم تخصیص به موقع از سوی 
دولت و پرداخت به موقع از سوی شهرداری، شاهد تسریع در اتمام آن 
باشیم. رحمتی افزود: در سال جاری ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ۹۰ میلیارد ریال نیز توسط شهرداری 
برای این پروژه در نظر گرفته شده که در صورت تخصیص و پرداخت 

کامل، عملیات عمرانی برای تکمیل پروژه سرعت بیشتری می گیرد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قم بر لزوم تدوین ســند راهبردی و چشم انداز سینمایی 
استان قم در شورای سیاست گذاری سینمایی استان تأکید کرد و 
گفت: این سند در آینده به عنوان مبنای حرکت و توسعه در بخش 
سینمایی اســتان مورد توجه قرار خواهد گرفت. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم، سیدموسی 
حسینی کاشانی در دیدار با اعضای شورای سیاست گذاری سینمایی 
قم که به مناســبت روز ملی ســینما برگزار شد، گفت: هم اکنون 
حدود ۱۵ انجمن صنفــی ادبی، فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در 
زیرمجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم فعالیت می کنند 
که می توانند در حوزه اجرایی بازوی قوی و مورد اعتماد باشــند. 
وی، یکی از سیاست های مورد تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
را توســعه فعالیت های فرهنگی و هنری در استان ها عنوان کرد و 

گفت: وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی اعتقاد دارد که ایران فقط 
تهران نیست و بر همین اساس، ۲۰درصد بودجه این وزراتخانه را 
به برگزاری جشنواره ها و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری در 

استان ها اختصاص داده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم با ابراز خرسندی از تشکیل 
خانه ســینمای مستند قم، گفت: روند شکل گیری این انجمن به 
خوبــی و در کمترین زمان ممکن انجام شــد و حمایت های الزم 
را از آن خواهیم داشت. حسینی کاشانی همچنین افزود: با تعامل 
و همکاری ســینماداران استان، تعیین ســانس ویژه برای اکران 

فیلم های مستند در طول هفته برنامه ریزی شود.
وی همچنین بر لزوم تدوین سند راهبردی و چشم انداز سینمایی 
استان قم در شورای سیاست گذاری سینمایی استان تأکید کرد و 
گفت: این سند در آینده به عنوان مبنای حرکت و توسعه در بخش 
سینمایی استان مورد توجه قرار خواهد گرفت. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی قم همچنین خواستار همدلی، هم گرایی و انسجام 
انجمن های صنفی حوزه ســینما شــد و افزود: تثبیت و تقویت 

انجمن های صنفی جهت ارائه نتایج بهتر و موفق تر دنبال شود.

تبریز - اسد فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی گفت: احداث 
مرکز ماده ۱۶ بانوان، اولویت نخست ماست و امیدوارم با حمایت 
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، راه اندازی این مرکز تا پایان اسفند 

ماه امسال به اتمام برسد.
 دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان، همدلی و پای کار بودن مسئوالن و حساسیت 
ســازمانهای مردم نهاد نسبت به این موضوع را اصلی ترین عامل 
پاک بودن اســتان در مقایسه با استان های دیگر کشور دانست و 
گفت: از ســال های گذشته، تالش های بسیار خوب و موثری در 
زمینه مبارزه با مصرف مواد مخدر در اســتان انجام شده که باید 
از این پس نیز عالوه بر تثبیت وضعیت فعلی به ســمت وضعیت 
مطلوب حرکت کنیم. وی با اشاره به احتمال تغییر علت مصرف 
مواد مخدر به دلیل تحوالت مختلف اجتماعی و فرهنگی در گذر 

زمان ابراز کرد: آسیب شناسی و علت یابی مصرف مواد مخدر در 
سنین مختلف باید مورد توجه مسئوالن مربوطه قرار گرفته و با 
توجه به اطالعات تخصصی این بررسی ها، روز به روز برای کاهش 
مصرف مواد مخدر در اســتان، برنامه ریزی و تالش کنیم. وی بر 
توجه به تسریع در احداث مرکز ماده ۱۶ برای بانوان تاکید کرد و 

ادامه داد: وضعیت فعلی برخی مراکز نگهداری بانوان، زیبنده استان 
نیست و متاسفانه در حال حاضر، بسیاری از بانوان مبتال به اعتیاد 
و انواع بیماری ها،فقط شــب را در این مراکز، ســپری می کنند. 
استاندار آذربایجان شرقی در همین راستا، احداث این مرکز برای 
بانوان را اولویت نخست مدیریت ارشد استان در شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر دانست و ادامه داد: سردار مومنی در سفر اخیر 
خود به تبریز نیز نسبت به احداث این مرکز در تبریز، قول حمایت 
دادند که امیدوارم شاهد اتمام احداث این مرکز تا پایان سال جاری 
باشیم. پورمحمدی همچنین ورزش را از اصلی ترین عوامل موثر 
در کاهش مصرف مواد مخدر در جامعه قلمداد کرد و ابراز داشت: 
تبریز در کنار داشــتن عناوین افتخارآمیزی همچون شهر بدون 
معتاد متجاهر و شهر بدون گدا از این پس باید به عنوان یک شهر 

ورزشی نیز شناخته شود.

اهواز- شــبنم قجاوند: به منظور جلوگیری از اثرات مخرب 
ریزگردها و مقاوم ســازی ســطوح عایقی تجهیزات برق در برابر 
رطوبت، پنج پســت دیگر انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه 
ای خوزستان در شهرستان های آبادان، خرمشهر و شادگان پوشش 
عایقی شــدند. مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب این شــرکت 
گفت: عملیات پوشش عایقی RTV کلیه تجهیزات و ادوات برقی 
پســت های برق اصلی آبادان و بهمن شــیر درشهرستان آبادان، 
شهید احمدیان در شهرستان شادگان، شهید جهان آرا و مقاومت 

رضا جعفری بیان کرد: ارزش ســرمایه گذاری انجام شده برای درشهرستان خرمشهر پوشش عایقی شدند.

پوشش عایقی این پنج پست، بیش از ۲۲ میلیارد ریال بوده است.
وی اضافــه کرد: این اقــدام به منظور پایداری شــبکه برق و 
جلوگیری از حوادث احتمالی و خاموشی های ناخواسته در مقابله با 

شرایط نامساعد جوی و ریزگردها انجام شده است. 
مدیــر امور بهره برداری ناحیه جنوب شــرکت برق منطقه ای 
خوزستان تصریح کرد: پوشــش عایقی تجهیزات این پنج پست 
بدون اعمال خاموشــی به مشترکین و با انتقال بار درکوتاهترین 
زمان ممکن انجام شده و پوشش عایقی دیگر پست های برق ناحیه 

جنوب نیز در دستور کار قرار گرفته است.

بندر عباس – خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان از جابجایی ۴۲میلیون تن انواع کاالی 
نفتی و غیرنفتی در بنادر این استان با آهنگ رشد ۴درصدی 
و ترابری ۸.۵ میلیون نفر سفر در پایانه های دریایی با افزایش 
۷درصدی طی پنج ماهه ســال جــاری خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان، "اله 
مراد عفیفی پور" با تشریح گزارشی از عملکرد مجموعه ۷۱ 
بندر اســتان هرمزگان در دوره زمانی پنج ماه نخست سال 
۹۸، اظهار داشــت: از مجموع ۴۱ میلیــون و ۷۷۷ هزار تن 
کاالی تخلیه و بارگیری شده، ۲۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۳۳۰  
تــن مربوط به کاالهای غیر نفتی با رشــد ۸ درصدی و ۱۳ 
میلیون و ۸۳ هزار و ۵۱۵ تن به فرآورده های نفتی اختصاص 
دارد. رشد ۱۴ درصدی صادرات کاالهای غیرنفتی وی حجم 
صادرات غیرنفتی از طریق بنادر تجاری این اســتان را ۱۷ 
میلیون و ۶۴۰  هزار و ۷۸۰ تن با رشد ۱۳.۹ درصدی اعالم 
کرد و افزود: از آغاز سال ۹۸ تا ابتدای شهریور ماه جاری، یک 

میلیون و ۵۷۷ هزار و ۵۰۷ تن از این کاالها، با رشــد مثبت  
۲۴.۶ درصدی ترانشــیپ و یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۶۳۴ 

تن نیز ترانزیت شد.
عفیفی پور از کابوتاژ )کران بری( سه میلیون و ۵۱۳ هزار 
و ۱۹۸ تن با افزایش ۶.۶ درصدی و همچنین واردات ســه 
میلیــون و ۴۱۷ هزار و ۸۳۸ تــن کاالی غیرنفتی در بنادر 
این استان خبر داد. ترانزیت فرآورده نفتی ۵۸ درصد افزایش 
یافت. مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان حجم صادرات 

فرآورده هــای نفتی در بنادر این اســتان را پنج میلیون و 
۷۴ هزار و ۴۳۲ تن اعالم کرد و گفت: طی مدت یاد شــده، 
۳۴ هزار و ۳۰۰ تن، با افزایش چشــمگیر ۵۸.۴ درصدی در 
همســنجی با مدت مشابه سال گذشــته، ترانزیت و هشت 
میلیون و ۵۴۳ هزار و ۷۵۳ تن، کابوتاژ شد که در این بخش 

رشد ۷.۷ درصدی به ثبت رسید. 
۶۸۱ هزار TEU کانتینر تخلیه و بارگیری شد وی اظهار 
داشــت: در دوره زمانی پنج ماهه نخست سال جاری، ۶۸۱ 
هزار و TEU ۳۴ کانتینر )هر تی.ای. یو معادل یک کانتینر 
بیست فوت( در مجموعه بنادر بازرگانی این استان تخلیه و 
بارگیری شــد . تردد ۳۴ هزار فروند شناور به بنادر مدیرکل 
بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان از پهلوگیری ۳۴ هزار و 
۴۴۸ فروند شناور در بنادر این استان خبر داد و گفت: از این 
رقم، دو هزار و ۱۱۱ فروند شامل کشتی های باالی هزار تن و 
۳۲ هزار و ۳۳۷ فروند از شناورهای پهلو گرفته در این بنادر، 

زیر هزار تن وزن داشته است.

اصفهان- قاسم اسد: حسینی، مدیر کل راه آهن اصفهان 
از بروزرسانی ، طراحی و بهره برداری از سیستم عالئم الکتریکی 

ایستگاه تشکیالتی سیستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن اصفهان ، ســید 
رضا سادات حسینی بابیان این مطلب گفت: با توجه به توسعه 
خطوط ایستگاه سیستان در راستای پروژه طرح دوخطه بافق 
– زرین شهر ، سیستم عالئم الکتریکی ایستگاه نیز توسعه و 

نوسازی شده و هم اکنون به بهره برداری قطعی رسیده است.
سادات حســینی افزود: این ایستگاه با ۲۹ سوزن عالئمی 
و ۴ بــالک عالئمی در طرفین، در مــدت زمان ۳ ماه مطابق 

با پیشــرفت عملیات زیربنایی طرح دو خطه و بااســتفاده از 
تجهیزات قدیمی و اســتوک و با صرفه جویی چشمگیر در 
هزینه ها به تتمام رسید که با اتصال کامل خطوط این ایستگاه 
به ایســتگاه های فیروزه و خیرآباد در آینده ی نزدیک ، تردد 
قطارها با سیستم عالئم الکتریکی و با ایمنی و سرعت بیشتری 
انجام خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه با 
هزینه تقریبی بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال از محل 
اعتبارات جاری اداره کل راه آهن اصفهان ، به اتکای توانمندی 
شــرکت های داخلی به اتمام رسیده و عالئم الکتریکی جدید 

ایستگاه در سرویس بهره برداری قرارگرفته است.

مدیر کل راه آهن اصفهان یادآور شــد: تجهیز و نوســازی 
سیســتم های عالئم این محور با حفر کانال به طول ۳هزار و 
۳۶۳ متر مکعب ، ۱۱ هزار متر طول کابل کشی و بروزرسانی 

کلیه نقشه های اینترالکینگ انجام پذیرفت.
ســادات حســینی در پایان گفت: مزایای این پروژه را رفع 
نواقص و از بین رفتن برخی مشکالت در محورهای مجهز به 
سیستم عالئم الکتریکی، افزایش سرعت بازرگانی ، ایمنی سیر 
و حرکت، ســهولت در امر نگهداری و تعمیرات عالئمی آن و 
درنهایت تالش برای جاری سازی سیاست های مرتبط با اقتصاد 

مقاومتی برشمرد.

استاندار آذربایجان شرقی:

سامان دهی مقبره الشعرا مطالبه جدی مردم و مدیریت ارشد استان است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:

سند راهبردی سینمایی استان قم تدوین شود

استاندار آذربایجان شرقی:

احداث مرکز ماده 1۶ بانوان، اولویت نخست مبارزه با مواد مخدر استان است

اتمام پوشش عایقی پنج پست برق دیگر در خوزستان

رشد مثبت 4درصدی تخلیه و بارگیری کاال در بنادر هرمزگان

بهره برداری از سیستم جدید عالئم الکتریکی ایستگاه تشکیالتی سیستان در اداره کل راه آهن اصفهان 
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رئوف رحیمی، یکی از کارآفرینان موفق کردســتانی و مخترع اولین 
سیســتم مانیتورینگ شغلی در کشور اســت که تحت عنوان »سنه« 
نامگذاری و در سال ۹۳ از آن رونمایی شده و در دفتر ریاست جمهوری 

به عنوان طرح ملی به ثبت رسیده است.
رحیمی ســرمایه گذار شهربازی سربسته »سرزمین جاذبه« با احداث 
این شهربازی توانســته تا حدودی رویای بچه های کردستانی را تحقق 

بخشد.
ایــن کارآفرین در گفــت و گو با خبرنگار ایســنا، در رابطه با ایده و 
چگونگی عملی کردن طرح خود مبنی بر احداث این شــهربازی گفت: 
طــرح اولیه این کار از ســال ها پیش در ذهنم شــکل گرفته بود اما به 
دلیل نداشــتن منابع مالی  قادر به انجام آن نبودم؛ بعد از مدتی که در 
روسیه اقامت داشــتم به سنندج بازگشتم، شهربازی سرزمین جاذبه را 
احداث کــردم و هزینه این طرح را از طریق قــرض از دیگران و از راه 
فروش خانه و ماشــینم تامین کردم. وی با بیان اینکه سرزمین جاذبه 
تنها شــهربازی راه اندازی شده در ایران اســت که دارای پنج شعبه در 
شــهرهای مختلف است، اظهار داشت: این پنج شــعبه دارای پروتکل 
کمک به بچه های بی بضاعت اســت و حق اســتفاده از این شهربازی را 

برای کودکان حاشیه نشین فراهم کرده است.
رحیمی درباره ســابقه شــغلی خود عنوان کرد: به مدت چند ســال 
معاون اداره کل، کمیته امداد بودم و مدتی نیز در سمت معاون مدیرکل 
اشــتغال و کارآفرینی کمیته امداد خدمت کــرده ام اما بعد از مدتی به 
منظور راه اندازی و ایجاد مشــاغل و کارآفرینی از ســمت خود استعفا 

دادم.
این کارآفرین کردستانی در پاســخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر 
معرفی شــاخص های موفقیت ادامه داد: یک شــاخص اقتصادی تحت 
عنوان نرخ بازگشت داخلی سرمایه بدون در نظر گرفتن عوامل خارجی 
وجود دارد، که براســاس آن مشــاغل موفق در کوتــاه مدت می توانند 

سرمایه ای که برای کار در نظر گرفته اند را دوباره به دست بیاورند.
وی در ادامه افزود: کسب و کاری موفق است که بتواند خروجی های 
اقتصادی داشته باشد و همچنین عالوه بر رفع نیازهای مشتریان، ارزش 

پیشنهادی مناسبی برای آنها داشته باشد.
رحیمی، یکی از شاخص های موفقیت را داشتن استراتژی مشخص در 
هر کاری دانست و افزود: مشاغلی که از استراتژی مشخصی برخوردارند 

در بلندمدت دچار شکست نمی شوند.
وی، یکی از دالیل شکســت مشاغل در ایران را ناپایداری شغلی ذکر 

کــرد و گفت:  کارهای کوچک به دلیل نداشــتن پشــتوانه های مالی، 
همچون بیمه و سرمایه با شکست مواجه می شوند.

وی همچنین دلیل دیگر موفقیت و عدم موفقیت را در آموزش عنوان 
کرد و افزود: اگر شــغلی آموزش پذیر نباشــد در کوتاه مدت با شکست 

مواجه می شود .
رحیمی یکی از شاخص های موفقیت در کسب و کار را رضایت شخص 
از شــغل موردنظر ذکر کرد و گفت: رضایت فرد از شغل، شاخصی مهم 
برای کسب و کار موفق محسوب می شود چرا که در این صورت شخص 

با انگیزه بیشتری می تواند گام بردارد و ادامه دهد.
وی بر این باور است که توسعه همراه با تامین مالی شکل می گیرد و 
این دو موضوع به هیچ وجه از هم جدا نیســتند. فضای کسب و کار نیز 
در موفقیت یک شــغل موثر است و بخش مهمی از موفقیت یک شغل 

ساختار آن است که با محیط جغرافیایی ارتباط مستقیم دارد.
رئوف رحیمی در پاسخ به این سوال که انسان های موفق چه کسانی 
هســتند، گفت: اولین شــاخصه  موفقیت، اســتراتژی افرادی در حوزه 
عملیات است که شعار »خواستن توانستن است« را تحقق بخشیده اند.

این کارآفرین موفق تشــریح کرد: اســتراتژی در ایران بر پایه دو نوع 
دولتی و خصوصی اســت که بخش دولتی، شــامل کارمندان دولت که 
مداوم در حال برنامه ریزی هستند و این برنامه ریزی ها عملی نمی شوند 
و بخش خصوصی شــامل آن دسته از افرادی می شود که بدون داشتن 

برنامه و استراتژی مشخص، مداوم در حال کار عملیاتی هستند.
وی عنوان کرد: اما افراد موفق، افرادی هســتند که خط مشی بخش 
دولتــی و خصوصی را دنبــال نمی کنند بلکه در ابتدا بــرای کار خود 

برنامه ریزی و طراحی می کنند و سپس وارد عملیات می شوند.
رحیمی در ادامه افزود: افرادی موفق خواهند شد که بتوانند در ابتدا 
ســاختار ذهنی خود را شــکل دهند و برای کارهای خود برنامه ریزی، 
سیاست گذاری و تیم سازی کنند و بر این اساس محیط ها و فرصت های 
خود را شناســایی و برای محصوالت و خدمات خود برنامه ریزی کنند و 

همواره یادگیرنده باشند.
این کارآفرین موفق، در ادامه با اشــاره به اینکه در موفقیت جزییات 
بیشــتر از کلیات اهمیت دارد، بیان کرد: همواره کسانی موفق خواهند 
بود که با مشتریان خود ارتباط خوبی برقرار کنند و در سناریوی کاری 

خود به آنها امتیاز بدهند و مشتری های مشترک خود را شکل دهند.
وی در پاســخ به این سوال مبنی بر اینکه چگون می توانیم به عنوان 
یک کارآفرین موفق الگویی برای ســایر افراد جامعه باشیم افزود: کسب 

و کار موفق به مثابه قطاری است که تنها با یک لکوموتیو موجب حرکت 
سایر واگن ها می شود و می تواند سایر افراد جامعه را با خود همراه سازد.

این کارآفرین موفق عنوان کرد: زنجیره ارزش بخشی از اقتصاد است، 
که در آن هر تولیدی پنج ایستگاه تامین مواد اولیه، طرح و شکل برنامه 

تولید، بازاریابی و فروش را طی می کند تا به مرحله تولید برسد.
وی همچنین خاطرنشــان کرد: کســب و کار موفــق زمانی موفق تر 
خواهد شــد که بتواند در جامعه ریشه بدواند و دیگران را با خود همراه 

کند.
رحیمی درخصوص کسب و کار موفق اظهار کرد: کسب و کاری موفق 
است که بتواند مشاغل باالدست و پایین دست خود را بشناسد و با آنها 
ارتباط برقرار کنــد، که این ارتباطات به مرور عالوه بر رشــد، موجب 

توسعه نیز می شود و به یک خوشه اقتصادی تبدیل می شود.
ایــن کارآفرین موفق درخصوص اینکه برای کســب و کار موفق چه 
چیزی الزم اســت و باید از چه کســانی کمک بگیریم و چگونه کاری 
را به نقطه موفقیت برســانیم، گفت: در کارآفرینی زیست بومی، تحت 
عنوان اکوسیستم کارآفرینی، وجود دارد که شامل مشاغل موفقی است 
کــه طی مدت طوالنی در جریان هســتند و تاییدیــه موفقیت خود را 

گرفته اند.
وی افزود: زمانی که ما می خواهیم کســب و کاری را راه اندازی کنیم 
نیازمند نیرو و تشــکیالتی هســتیم که در اقتصاد به آنها عامل توسعه 

گفته می شود.
وی عنوان کرد: شــخصی که در صدد راه اندازی کسب و کاری جدید 
است، باید با عبور از چندین مرحله به سواالت متعددی، از جمله اینکه 
می خواهد چه چیزی تولید کند؟ مشــتریان او چه کسانی خواهند بود؟ 
با چه هزینه ای، در چه محیطی، با چه  چشم اندازی و توسط چه کسانی 
این کار را راه اندازی کند؟ پاسخ دهد تا بتواند برای ایجاد شغل موردنظر 

برنامه ریزی کند.
رحیمی اظهار کرد: اولین بحث موردنظر در ایجاد کسب و کار، طرح 
ایده اســت و ما باید با کمک عامل توسعه، ابعاد مختلف ایده را بررسی 
کرده و با شناســایی نقاط ضعف و قوت ایده هــا، رقبا و مزیت های آنها 

را بشناسیم.
وی، یکی از ابعاد مورد بررســی در راه اندازی کســب و کار موفق را 
بعد فنی دانســت و گفت: باید به این مساله توجه کرد که آیا انجام این 
ایده شــدنی است یا نه؟ امکان پذیر اســت یا نه؟ اگر امکان پذیر است، 
مشتری های ما چه کسانی خواهند بود؟ میزان درآمد حاصله از این کار 

چقدر خواهد بود؟ ســایز مشــتریان ما چقدر است و بر این اساس باید 
سایز سرمایه خود را تعیین کنیم.

این کارآفرین موفق با بیان اینکه استارت آپ ها باید در ابتدا به گونه ای 
عمل کنند که نه سود کنند نه زیان گفت: برای راه اندازی یک کسب و 
کار باید با توجه به مسائل قانونی و تعیین مدل کسب و کار خود اقدام 

به اخذ گواهی های الزم جهت راه اندازی شغل موردنظر کنیم.
  رحیمی درباره تفاوت قوانین حمایتی در ایجاد کسب و کار در ایران 
با کشــورهای اروپایی پیشرفته افزود: ســاختار اقتصادی ایران بر پایه 
اقتصاد دولتی و لیبرالیســم اقتصادی اســت در حالی که در کشورهای 
اروپایی حاکمیت اقتصادی بر پایه حاکمیت شرکتی است، در جایی که 
در ایران مدل اقتصادی بر پایه تامین مالی و متقاضی محور است ساختار 

اقتصادی آنها براساس مدل توسعه ای و برنامه ریزی محور است.
وی درخصوص قانون و مقررات حاکم در کشــورهای اروپایی تشریح 
کرد: در کشــورهای پیشرفته اروپایی بیشــتر از آنکه به فرآیند اهمیت 
بدهند به فکر دســتیابی به نتیجه مطلوب هســتند که این امر درست 
برعکس قوانین کشور ایران اســت، در ایران به فرآیند بیشتر از نتیجه 

اهمیت داده می شود.
رحیمی درخصوص ســوال خبرنگار ایســنا مبنی بر چگونگی تامین 
سرمایه و راه  های تامین ســرمایه اظهار کرد: یکی از وظایف کارآفرین، 
تعیین عددهای اقتصادی است و یکی از این اعداد، نظام عرضه و تقاضا 
اســت، به گونه ای که کارآفرین، زمانی که سهم خود را از بازار مشخص 
کرد، می تواند ســاختار تولید را تعیین و میزان ســرمایه الزم برای کار 

خود را مشخص کند.
ایــن کارآفرین موفق خاطرنشــان کرد: تامین مالــی به چند طریق 
از جملــه تخصیص اعتبارات و امالک خود، گرفتن وام و مشــارکت با 

سرمایه گذاران می تواند صورت گیرد.
رحیمی یادآور شــد: آنچه که آینده را می ســازد عادت های ماست و 
باید تالش مان بر این باشــد که با فراهم کردن توســعه مداوم در درون 
خود و خانواده، براســاس هدف زندگی کنیم و با تغییر عادت های خود 

وارد کسب و کار شویم.
وی بیان کرد: این را نیز بدانیم که دنیای کســب و کار دنیای پرفراز 
و نشــیبی اســت و در پس زندگی هر انسان موفقی شکست ها و فراز و 
نشیب های بسیاری وجود دارد، این را به یاد داشته باشیم که کارآفرینی 
ژنتیکی نیســت، بلکه با آموزش و مهارت و مطالعــه می توانیم به یک 

انسان موفق تبدیل شویم.

دالیل شکست مشاغل در ایران از نگاه یک کارآفرین
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کتــاب عادت های اتمی راهکاری ســاده و آســان برای ایجاد 
عادت های خوب و ترک عادت های بد اســت. این کتاب از سری 
کتاب های حوزه کسب و کار نشر هورمزد  و پرفروش ترین کتاب 

نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و آمازون است.
مولف معتقد اســت علی رغم  اینکه هدف گذاری خوب است اما 
هدف گذاری موجب رشــد و پیشرفت نمی شــود زیرا همه آدم ها 
هــدف دارند اما آنچه که باعث می شــود تا فــرد از یک موقعیت 
معمولی به وضعیت عالی برســد تغییر عادت هاست و این امر یک 

باره اتفاق نمی افتاد بلکه آرام آرام  شکل می گیرد. 
به همین منظور می گوید: هدف نتیجه ای است که می خواهید 
به آن برســید، اما سیستم فرآیندی اســت که شما را به نتیجه 
رهنمون می سازد. براساس نظر مولف کتاب عادت های اتمی برای 
رســیدن به موقعیت عالی باید روی سیســتم تمرکز کرد و طبق 
این روش کسانی که دارای سیستم منظمی هستند یعنی همواره 
در مدار حرکت قرار دارند، اما کســانی که هدف گذاری می کنند 
به نقطه پیــروزی فکر می کنند. به عبارتی منظور از عادت اتمی، 
تغییری کوچک دستاوردی جزئی و پیشرفت یک درصدی است.

جیمز کلیر، یکی از استادن بزرگ و پیشرو در زمینه شکل گیری 
عادت و یا تغییرات آنهاســت. در این کتاب، مولف با اســتفاده از 
نظریه های علوم روانشناسی و بیولوژی راهکاری ساده و کاربردی 
بــرای تغییرات بزرگ ارائه می کند که اجرای آنها می تواند ثمرات 

درخشانی برای زندگی و کسب و کار افراد داشته باشد.
کتاب عادت های اتمی با ترجمه هوشــمند دهقان شامل شش 
بخش و بیســت فصل است. مولف در هر بخش توضیحاتی درباره 
چگونگی تغییــر عادت ها بیان می کند. در بخش اول تمرکز روی 
چرایــی و چگونگی تغییر اســت. چرا تغییــرات کوچک تفاوت 
چشــمگیری ایجاد می کند؟ در واقع این بخش خواننده را به یاد 
کتاب اثر مرکب دارن هاردی می اندازد و این ســخن اینیشــتین 
که اثر مرکب هشــتمین شگفتی جهان است. اگر در هر زمینه ای 
تغییرات کوچک اما پیوســته ای را صورت دهیم شاهد اتفاق های 
بزرگ و مثبت در زندگی خواهیم بود. در بخش ششــم و پایانی 
کتــاب نیز کلیر مباحثی را مطرح می کنــد که می تواند یک آدم 

موفــق را به  یک آدم فوق العــاده تبدیل کند و اینکه طبق قانون 
گلدی الکس چطــور در زندگی و کار باانگیزه بمانیم. زیرا انگیزه 
عامل مهمی در موفقیت است و زمانی کسل می شویم و انگیزه را 
از دست می دهیم که عادت ها لذت بخش نباشند به قول ماکیاولی 
آدمیان به قدری تنوع طلبند که همان قدر که خواهان تغییر افراد 

ناکارآمد هستند طالب تغییر افراد کارآمد نیز هستند.
ساختار اصلی کتاب عادت های اتمی بر مدل چهار قدمی عادت، 

محرک، اشــتیاق، پاسخ و پاداش است. طبعا همه ما می دانیم که 
رفتارهای آدمی همواره در حال تغییر و تبدیل از یک موقعیت به 
موقعیت دیگر است ولی مولف معتقد است که ما در این کتاب از 
حقایق حرف می زنیم که غیرقابل تغییر است، چراکه از رفتارهای 
بنیادی انســان حرف می زند. یعنــی از اصول و ایده هایی که فرد 

می تواند بر پایه آن زندگی و کسب و کار خود را شکل دهد.
کتــاب عادت های اتمی به خواننده یــاد می دهد که دیگرگونه 
شــدن یک شــبه اتفاق نمی افتاد و اگر شــما خواهان تغییر در 
رفتارهای زندگی و یا کســب و کار خود هستید باید گام به گام 
عمل کنید تا به نتایج درخشانی برسید، بنابراین همه کسانی که 
به دنبال سالمت، ثروت و یا ارتباطات خوب و خوشبختی هستند 
یک باره نمی توانند به آن دست یابند بلکه باید طبق یک سیستم 

عامل قوی درونی، آرام آرم این تغییرات را در خود نهادینه کنند. 
کتــاب عادت هــای اتمی به ما یــاد می دهد که بــا فراگیری 
عادت هــای کوچک هر روز یک درصد بهتر شــویم. هر روز یک 
درصد بهتر شــدن، معادل ســالی ۳۷ برابر بهتر شــدن است! به 
قول جیمز کلیر نویســنده کتاب عادت های اتمی، همین رفتارها 
و عادت های کوچک اســت که تعیین می  کند ۵ ســال بعد کجا 

هستیم و چقدر موفق شده ایم یا شکست خورده ایم!
با خواندن کتــاب عادت های اتمی فصلی تازه در زندگی آدمی 
شروع می شود که می تواند راهی به سوی بهتر شدن و تازه شدن 
باشد. اگر به فکر سالمتی هســتید و فرضا می خواهید وزن خود 
را کاهــش دهید بهترین کار یادگیری اصول و قواعد تغییر عادت 
از نظر جیمز کلیر اســت که گام بــه گام عمل کنید. یعنی اگر با 
چای یا قهوه، شــیرینی رولت میل می کنید باید این عادت بد را 
برای ســالمتی تغییر دهید. اگر پــول درمی آورید اما نمی توانید 
پــول نگه دارید باید عادت بد خرج کردن را در خود تغییر دهید، 
امــا نمی توانید از همین امروز تصمیــم بگیرید که فرضا دیگر به 
رســتوران های لوکس نروید و یا برای تفریحات غیرســالم هزینه 
نکنیــد بلکه باید این عادت را آرام آرام تغییر دهید، بنابراین باید 
برای عادت های جدیــد و ترک عادت های بد قدیم وقت بگذاریم 
و بــا صبر تغییرات کوچکی را هر روز در خود به وجود بیاوریم تا 
شاهد نتایج چشمگیر باشــیم.  اگر ما یاد بگیریم که چگونه این 
تغییــرات را در جهت روند مثبت زندگی به کار گیریم می توانیم 
شــاهد تحوالت مثبت در سالمتی و ثروت و خوشبختی و روابط 
سالم باشیم. کافی است شما هر روز یک رفتار خوب از همسرتان 
را در دفتری یادداشــت کنید. شــما در پایان ماه ۳۰ نکته خوب 
از رفتار همســرتان را یادداشت کردید همین مساله می تواند نگاه 
شــما را به زندگی و همســرتان تغییر دهد و عشق شما را به هم 
بیشــتر کند. اگر روزی ۱۰صفحه کتاب بخوانید در پایان یک ماه 
۳۰۰ صفحه کتاب خواندید و در سال حدود ۳۶۰۰ صفحه مطالعه 

کردید که این مطالعه تاثیر مثبتی بر زندگی و کار شما دارد.
کتاب عادت های اتمی اثر جیمز کلیر با ترجمه ســاده و روان 
هوشــمند دهقان که از سوی نشر تخصصی هورمزد منتشر شده، 
یک کتاب کاربردی اســت و راهنمای خوبی برای کســانی است 
که مایلند با ایجاد تغییرات کوچک در زندگی و کســب و کار به 

نتایج بزرگی برسند.

هویت تابعی از عادت است

نگاهی به کتاب عادت های اتمی

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

تالیف: جیمز کلیر ترجمه: هوشمند دهقان
محمدرضا محمدی 

۸ اقدام ساده که به افزایش توان رهبری شما منجر می شود
مترجم: امیر آل علی: رهبری از جمله ویژگی هایی است که نمی توان برای آن نقطه پایانی را متصور شد. این امر 
در حالی اســت که بسیاری از مدیران، جایگاه فعلی را به معنای شایستگی مطلق خود تصور کرده و همین امر باعث 
می شود تا پس از مدتی، به فردی کامال ناکارآمد تبدیل شوند. به همین خاطر بسیار ضروری است تا برای افزایش توان 
رهبری و مدیریت خود، برنامه ریزی داشته باشید. در این رابطه اگرچه همواره راهکارهایی توصیه می شود، با این حال 
اکثر این موارد تنوع کافی را ندارند. برای مثال ممکن است صرفا چندین کتاب را معرفی کنند، با این حال جامع ترین 
توصیه در این زمینه باید تنوع کافی را داشته و شامل مواردی باشند که در دسترس همگان وجود دارد. در همین راستا 

و در ادامه به بررسی هشت اقدام ساده ای که به افزایش توان رهبری شما منجر می شود، خواهیم پرداخت. 
1-کتاب یک سال با پیتر دراکر را بخوانید 

این کتاب فوق العاده ۵۲ هفته تمرین رهبری را با استفاده از عقاید و نظریات پیتر دراکر)پدر کسب وکار نوین( ایجاد 
کرده و افراد را طی یک ســال، به باالترین سطح مدیریتی می رســاند. از نکات جذاب این کتاب، پرداختن به تمامی 
موضوعاتی است که یک مدیر در کار خود ممکن است با آن مواجه شود. به همین خاطر در صورتی که به علت مشغله 
کاری خود، زمان کافی برای مطالعه کتاب های متعدد را ندارید، تنها کافی اســت تا یک ســال را به خواندن و انجام 
تمارین این کتاب، اختصاص دهید. نویسنده این اثر ارزشمند که در سال ۲۰۱۴ به چاپ رسیده است، جوزپه ماسیاریلو 
است که خود در زمینه مدیریت و اقتصاد، فردی صاحب نظر و توانا محسوب شده و تاکنون چندین کتاب پرفروش را 

به چاپ رسانده است. 
2-به عضویت گروه مدیران درآیید

مدیران مختلف در هر کســب وکاری، اقدام به ایجاد گروه هایی می کنند تا با یکدیگر ارتباط الزم را داشته باشند. 
درواقع این شروع شکل گیری ارتباطات مهمی شده و حتی زمینه برای وقت گذراندن های بیشتر را نیز ایجاد می کند. 
با توجه به این امر که امروزه علم روان شناسی اثبات کرده است که افراد از اطرافیان خود بیشترین تاثیر را می-پذیرند، 
ضروری است تا بهترین ها را در کنار خود داشته باشید. در نهایت این امر، زمینه بسیاری از همکاری ها را نیز ایجاد کرده 
و شما را به جدیدترین دیدگاه ها، تحلیل ها و اخبار می رساند. این امر درست اقدامی است که در حال حاضر بسیاری 
از مدیران آن را انجام داده و با عضویت در چنین گروه هایی، یادگیری و افزایش سطح خود را تضمین می کنند. با این 
حال در صورتی که گروه مناسبی در زمینه کاری شما وجود ندارد، ضروری است تا خود در رابطه با ایجاد آن اقدام کنید. 

۳-کتاب تسلط بر عادت های راکفلر را بخوانید 
تا قبل از ظهور بیل گیتس، دیویس راکفلر نماد موفقیت و ثروت محســوب می شــد. به همین خاطر وجود نام وی 
در یک کتاب، خود بهانه کافی برای مطالعه آن خواهد بود. با مطالعه این اثر ارزشمند که در سال ۲۰۰۲ منتشر شده 
است، شما یک برنامه ساده را دریافت خواهید کرد. این برنامه به خوبی در عین سادگی، با تغییر دادن برخی از عادات 
و رفتارهای افراد، آنها را در مسیر تبدیل شدن به یک راکفلر دیگر قرار می دهد. روش های معرفی شده در این کتاب 

کامال کاربردی بوده و حتی با اجرایی کردن یک مورد از آنها نیز پی به نتایج فوق العاده آن خواهید برد. 
4-از کارمندان خود سوال کنید 

هیچ مدیر موفقی را نمی توانید بیابید که برای کارمندان خود وقت کافی را نگذارد. درواقع شما باید تمامی افراد تیم 
خود را به عنوان خانواده دوم محسوب کرده و توجه کافی را به آنها داشته باشید. در این رابطه از جمله اقداماتی که هم 
منجر به افزایش رضایت کارمندان خواهد شد و هم توان رهبری و مدیریت شما را افزایش خواهد داد، سوال کردن از 
کارمندان است. اگرچه برخی از مدیران تصور می کنند که این امر به معنای پایین آوردن جایگاه آنها محسوب می شود، 
با این حال واقعیت این اســت که شما هم عضوی از تیم شرکت محسوب می شوید. به همین خاطر ضروری است تا 
رفتارهای تیم گرایانه داشته باشید. نتایج آمارها نیز حاکی از آن است که کارمندان، سوال کردن مدیران را ابدا یک ضعف 
تلقی نکرده و به شدت از آن استقبال می کنند. به همین خاطر برای افزایش توان رهبری خود، کنار گذاشتن عقاید 
نادرست نیز کامال سودمند خواهد بود. در این رابطه فراموش نکنید که کارمندان شما نیز به علت درگیر بودن با مسائل 
شرکت، از نظرات و سطح آگاهی های مطلوبی برخوردار بوده و ممکن است نکاتی را مطرح کنند که تاکنون از دید شما 

پنهان مانده است. به همین خاطر ضروری است تا به صورت روزانه در این رابطه اقدام کنید. 
5-به کیفیت روابط خود دقت کنید 

آرامش، انگیزه و حس خوب از جمله مواردی محســوب می شــود که باعث بروز رهبری واقعی در افراد خواهد شد. 
درواقع در موارد متعددی مشــاهده می شود که مدیران، به خوبی از اقدامات الزم برای رهبری موثر آگاه بوده ولی به 
علت برخی از مشکالت نظیر نبود آرامش، عمال انگیزه ای برای به اجرا گذاشتن آن ندارند. فراموش نکنید که به عنوان 
یک مدیر که از حجم کاری باالیی برخوردار بوده و مهم ترین نقش را در شرکت ایفا می کند، ضروری است تا به سالمت 
جسم و روح خود توجه داشته باشید. برای این امر داشتن ارتباطات خوب و موثر، کامال ضروری است. به همین خاطر 
یک روز را صرف بررسی افکاری کنید که در طول روز و یا هفته، با آنها در ارتباط هستید، حال ضروری است تا تاثیر آنها 
بر روی خود را سنجیده و در صورتی که افرادی مثبت و مفید محسوب نمی شوند، اقدام به حذف آنها کنید. درواقع اگر 
خواهان سطح های باالتری در زندگی و کار خود هستید، الزم است تا به دنبال افرادی باشید که به شما برای رسیدن 
به این هدف کمک می کنند. با محدود نگه داشتن دایره ارتباطات خود و حفظ بهترین ها، آرامش و انرژی کافی برای 
تمرکز بر روی کار خود را پیدا خواهید کرد. بدون شک این دسته از مدیران، به سادگی تمامی آنچه که برای مدیریت 
موثر الزم است تا را به اجرا خواهند گذاشت. در آخر فراموش نکنید که این امر حتی شامل مشتریان و کارمندان نیز 
شده و الزم است تا موارد منفی را حذف کنید. این امر اگرچه ممکن است ضررهایی را به همراه داشته باشد، با این حال 

در درازمدت به نتایج به مراتب مهم تری دست پیدا خواهید کرد. 
۶-از StandOut استفاده کنید 

یکی از تگ های مهم در زمینه سئو سایت، StandOut است. از این امر باعث خواهد شد تا موتور جست وجوگر 
گوگل، منبع اصلی خبر را شناسایی کرده و با بررسی سایت، در نهایت شما را به عنوان یک تولیدکننده محتوا معرفی 
می کند. این امر یک امتیاز بســیار مهم برای هر مدیر محسوب می شود، با این حال ضروری است تا از این تگ تنها 
برای مطالب مفید اســتفاده کنید. درواقع اســتفاده مداوم از آن خود نتایج مضری را به همراه داشته و منجر به خارج 

شدن شما از لیست خواهد شد.
7-از اهمیت کتاب های صوتی غافل نشوید 

بدون شک مطالعه کتاب، فضای مناسبی را نیاز خواهد داشت، با این حال کتاب  های صوتی به علت این امر که نیازی 
به دیدن ندارند، فضایی را برای انجام دو کار به صورت همزمان فراهم می آورد. با این اقدام شاهد یک معجزه در نرخ 
مطالعه خود خواهید بود. با این حال از این اقدام می توان برای گوش دادن به جلسات و انواع پادکست ها نیز استفاده 

کرد که هر یک دارای مزیت های فوق العاده ای محسوب می شود. 
۸-مربی گری یک تیم کوچک را برعهده بگیرید 

برای این امر مربی تیم های ورزشی مدارس، گزینه های مطلوبی محسوب می شوند. علت این امر به این خاطر است 
که برای آنها رقابت چندان مهم نبوده و این امر انتظارات و حجم کاری شما را کاهش خواهد داد، با این حال مربی گری 
فرصتی فوق العاده برای تمرین بســیاری از مواردی است که عمال در محیط شرکت امکان به اجرا گذاشتن آنها وجود 
ندارد. در حال حاضر بسیاری از افراد عالقه مند به حوزه کارآفرینی، قبل از شروع کار خود در زمینه مربی گری فعالیت 

می کنند تا توان رهبری و مدیریت خود را به چالش کشیده و تجربیات ارزشمندی را به دست آورند. 
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