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تحلیل رسانه های غربی از راهبرد ایران در مقابل تحریم های آمریکا

راهبردمقابلهباتحریمها
ازنگاهرسانههایغربی

فرصت امروز: یکی از مهم ترین مسائلی که فضای اقتصادی ایران را درگیر کرده، خروج آمریکا از برجام و بازگشت 
تحریم هاس��ت. در مورد اینکه پاس��خ ایران در مقابل این تحریم ها چه باید باشد، روایت های مختلفی مطرح می شود. 
برخی می گویند باید ایران تن به مذاکره بدهد تا از زیر بار فش��ارهای اقتصادی برهد و در س��وی دیگر، برخی مذاکره 
با دولت کنونی آمریکا را نادرست می دانند و انتظار برای مذاکره با رئیس جمهور بعدی را پیشنهاد می کنند. دیدگاه 
س��ومی هم وجود دارد که معتقد است سیاست های دولتی آمریکا یکس��ان است و بنابراین راهبرد مذاکره با آمریکا 

نمی تواند راهگشا باشد. در همین زمینه، »بیزینس مانیتور« سناریوهای مختلفی را که پیش روی ایران قرار دارد...
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با پیشنهاد تجمیع وام ازدواج با وام مسکن یکم

قدرت خرید مسکن افزایش می یابد؟

زنانی با دغدغه کارآفرینی
موفقیت در کسب و کار با برگزاری دوره های مهارت افزایی

افزایش فروش در اینستاگرام با 4 اقدام ساده
برنامه بازاریابی خدمات مشتریان

چگونه برنامه رسانه تبلیغاتی برای برندمان تدوین کنیم؟
افزایش بی سابقه قدرت تبلیغاتی آمازون

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

سرمایه گذاری یک میلیارد 
دالری اپل در هند؛ مقدمه ای 

برای خروج از چین

4 فرصت امروز: براساس آخرین آمار بانک مرکزی از 
تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های مختلف...

تازه ترین آمار بانک مرکزی از تسهیالت پرداختی بانک ها 
در 4 ماهه نخست امسال

3درصدنقدینگی
دستمردماست

یادداشت
 تقدم ثبات پولی
بر خروج از رکود

از میان��ه س��ال گذش��ته، اقتصاد 
ایران به صورت همزمان با دو پدیده 
رکود و تورم مواجه شده و در چنین 
ش��رایطی، پرس��ش مهمی در مقابل 
سیاس��ت گذار قرار دارد ک��ه در این 
شرایط همزمانی، مقابله با کدام یک 
از اولویت باالتری برخوردار است؟ در 
این یادداش��ت، دالیلی مطرح ش��ده 
که نش��ان می دهد ثبات اقتصادی و 
مدیریت نقدینگی  نسبت به خروج از 

رکود، اولویت باالتری دارد. 
دلیل نخس��ت، رابط��ه علّیت بین 
این دو پدیده در اقتصاد اس��ت. تورم 
مزمن و باال در اقتصاد ایران از جمله 
علل موثر بر کاهش رش��د اقتصادی 
در بلندم��دت و تعمی��ق رک��ود در 
کوتاه مدت اس��ت. ثبات اقتصادی را 
نه تنها در بلندمدت می توان از جمله 
اصلی تری��ن الزامات رش��د اقتصادی 
دانس��ت، بلکه حت��ی در کوتاه مدت 
نی��ز بی ثباتی ش��دید قیمت ه��ا، از 
مس��یرهای مختلف مان��ع از احیای 
رش��د اقتصادی می ش��ود و رکود را 

عمیق تر می کند.
با توجه به رابطه علّیت بین ثبات 
اقتصادی و رشد اقتصادی، الزم است 
برای خ��روج از رکود ابت��دا اقدامات 
الزم برای ثبات اقتصادی در دس��تور 
کار قرار گی��رد. بی ثباتی قیمت ها و 

تداوم نرخ های باالی تورم، 
4موجب می شود...
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حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به هوش��یاری عمیق و تحس��ین برانگیز م��ردم در مقابل 
توطئه های دش��منان در چهار دهه گذش��ته، تنها راه عالج مشکالت کش��ور را تکیه به مردم و 

جوانان و جدی گرفتن ظرفیت های داخلی دانستند.
به گزارش ایس��نا،  حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح سه ش��نبه با اش��اره به هوش��یاری عمیق 
و تحس��ین برانگیز م��ردم در مقابل توطئه های دش��منان در چهار دهه گذش��ته، تنها راه عالج 
مش��کالت کش��ور را تکیه به مردم و جوانان و جدی گرفتن ظرفیت های داخلی دانس��تند و با 
اشاره به طرح مجدد موضوع مذاکره از جانب آمریکایی ها، هدف آنها از ترفند مذاکره را تحمیل 
خواسته های خود و اثبات تأثیرگذاری فشار حداکثری بر ایران خواندند و تاکید کردند: سیاست 
فش��ار حداکثری در مقابل ملت ایران پش��یزی ارزش ندارد و همه مسئوالن جمهوری اسالمی 

یک صدا معتقدند که با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد.
رهبر انقالب اس��المی در ابتدای جلس��ه درس خارج فقه در آغاز س��ال تحصیلی حوزه های 
علمیه، مجالس عزاداری حضرت اباعبداهلل علیه الس��الم در محرم امسال را پررونق تر از هر سال 
دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: این حقیقت پرمعنا نش��ان می دهد که پیوند مردم با اهل بیت 
علیهم السالم یک پیوند مستحکم است و به رغم انبوه تبلیغات دشمنان علیه مقدسات و با وجود 
انواع س��رگرمی ها و جاذبه های گوناگون برای جوانان، با فرا رسیدن محرم، امواج عظیم مردمی 
که اغلب نیز جوانان هستند به سمت خیمه حسین بن علی علیه السالم حرکت می کند و ملت ما 

در زیر خیمه حضرت اباعبداهلل به راه خود ادامه می دهد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در ادامه با اش��اره به برخی مس��ائل مه��م روز، گفتند: ملت ایران 
در مواجهه با موج تبلیغاتی گس��ترده، عظیم و عمیق دش��من علیه کش��ور و مقدسات در حال 
تصمیم گیری اس��ت، البته در مقابل این امواج غالباً پنهان و زیرزمینی که گاهی در گوشه ای از 
کشور نیز خود را نشان می دهد، دستگاه های مختلف هوشیار هستند، اما مهم، نقش مردم است.
ایشان با تاکید بر اینکه زمام بهبود امور کشور به دست مردم و به ویژه جوانان است، افزودند: 
عزم، تصمیم، بصیرت و ایمان مردم می تواند کشور را به نقطه مطلوب برساند و بر همین اساس 
اس��ت که مک��رراً بر جدی گرفتن ظرفیت ه��ای داخلی در همه بخش ه��ای فرهنگی، اقتصادی، 

اجتماعی و امنیتی تأکید و تکیه می کنیم.
رهبر انقالب اس��المی با اشاره به پیش��رفت های کشور در علم و فناوری و همچنین خبرهای 
خوب از بخش تولید، گفتند: در بخش تولید، غفلت ها و کوتاهی هایی وجود داش��ته اس��ت اما 
حرکت ه��ای خوبی به س��مت اهداف مطلوب در جریان اس��ت که ان ش��اءاهلل م��ردم آثار آن را 

خواهند دید.
ایش��ان با تاکید بر اینکه عالج مش��کالت گوناگون در دست مردم اس��ت، افزودند: به بیگانه 
نباید نگاه کرد، به فالن دولت و فالن دولت نباید امید بس��ت، به نشس��ت و برخاست با دیگران 

نباید اتکال کرد.
رهبر انقالب اس��المی افزودند: البته این حرف به معنای بستن باب مراوده با دولت های عالم 
نیس��ت، ما اهل مراوده و گفت وگو و نشس��ت و برخاست هس��تیم اما نباید کارهای کشور را به 
نشس��ت و برخاس��ت با دیگران موکول کرد. هرچه می توانید از امکانات دنیا استفاده کنید، اما 

عالج در داخل کشور و حل مشکالت به دست مردم است.
ایش��ان با اش��اره به حرف نو و راه جدیدی که جمهوری اس��المی ایران در دنیا پیش گرفته 
است، استقبال بیگانگان و عوامل نظام پوسیده سرمایه داری غربی از این راه پرافتخار را ناممکن 
دانستند و افزودند: آنها هرچه بتوانند دشمنی کرده و می کنند اما به حول و قوه الهی این کارها 

به جایی نرسیده و نخواهد رسید و ملت بر دشمنان خود به ویژه آمریکا پیروز خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای درخصوص هدف آمریکایی ها از مطرح کردن مجدد موضوع مذاکره 

با ایران گفتند: همه باید بدانند و توجه کنند که این یک ترفند است.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به مواضع متف��اوت مقام های آمریکای��ی درخصوص مذاکره 
افزودن��د: گاهی می گویند مذاکره بدون پیش ش��رط، گاهی نیز می گویند مذاکره با ۱۲ ش��رط. 
اینگونه س��خنان یا ناشی از سیاست آشفته آنها اس��ت و یا ترفندی برای سردرگم کردن طرف 
مقابل. البته جمهوری اس��المی س��ردرگم نمی شود، چراکه راه ما روش��ن است و می دانیم چه 

می کنیم.

ایش��ان هدف آمریکایی ها از مذاک��ره را نه یافتن راه حل عادالنه، بلکه تحمیل خواس��ته های 
گس��تاخانه دانس��تند و گفتند: این حرف را که هدف آمریکا از مذاکره، تحمیل است قباًل بنده 
می گفتم اما آنها اینقدر گستاخ شده اند که امروز این واقعیت را خودشان هم به زبان می آورند.

رهبر انقالب اس��المی با اشاره به س��خنان اخیر یک مقام آمریکایی که گفته بود باید با ایران 
سر میز مذاکره بنشینیم و ما فالن چیزها را بگوییم و ایران قبول کند، خاطرنشان کردند: برای 
این نوع مذاکره باید به س��راغ همان کس��انی بروند که به عنوان گاو ش��یرده آنها عمل می کنند. 

جمهوری اسالمی، جمهورِی مؤمنین، جمهوری مسلمین هلل و جمهوری عزت است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به تبیین اهداف آمریکا از سیاس��ت فش��ار حداکثری و در 
عین حال، تالش برای کشاندن ایران پای میز مذاکره پرداختند و گفتند: سیاست دولت آمریکا، 
فش��ار حداکثری به ایران در قالب تحریم های گوناگون، تهدید و یاوه گویی های مختلف اس��ت، 
چراکه دولت کنونی آمریکا معتقد اس��ت با رودربایستی و تعارف نمی توان جمهوری اسالمی را 

به زانو درآورد و وادار به تواضع و قبول کرد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: رژیم ایاالت متحده به دنبال آن است که هم برای رقبای داخلی 
خ��ود و هم برای اروپایی ها این را به عنوان یک سیاس��ت قطعی جا بیندازد که تنها راه مواجهه 

با ایران، فشار حداکثری است.
ایش��ان با اش��اره به اذعان آمریکایی ها و متحدان آنها به ناکام ماندن سیاست فشار حداکثری 
در به زانو درآوردن ایران، گفتند: هدف آنها از مذاکره این اس��ت که به همه ثابت کنند فش��ار 
حداکثری جواب داد و مس��ئوالن جمهوری اس��المی برخالف آنکه می گفتند مذاکره نمی کنیم 

مجبور شدند پای میز مذاکره بیایند، بنابراین تنها راه مواجهه با ایران، فشار حداکثری است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اگر دش��من توانس��ت اثبات کند که فشار حداکثری 
عالج کار ایران و مؤثر بر روی ایران اس��ت، ایران و ملت عزیز ما دیگر روی آس��ایش را نخواهند 
دید، چون پش��ت سر همه سیاست های مس��تکبرانه آمریکا این سیاست قرار خواهد گرفت و از 
ای��ن به بعد، هر چیزی را که قلدرانه از جمهوری اس��المی مطالبه کنند، اگر به آنها »َچش��م« 

گفتیم، مسئله تمام است اما اگر »نه« گفتیم دوباره فشار حداکثری آغاز خواهد شد.
ایش��ان، علت اصرار آمریکایی ها و واس��طه کردن برخی اروپایی ها برای مذاکره و دیدار را در 
همی��ن چارچوب دانس��تند و افزودند: البته من راجع به اروپایی ه��ا در یک وقت دیگر صحبت 
خواه��م کرد اما عل��ت اصرار آنها به اینکه اگر با رئیس جمهور آمریکا یک جلس��ه بگذارید همه 
مش��کالت شما حل خواهد شد، این اس��ت که اثبات کنند فشار حداکثری در مقابل ایران یک 

سیاست موفق است و باید همین سیاست را به کار بست.
رهبر انقالب اس��المی تأکید کردند: ما در مقابل باید ثابت کنیم که سیاست فشار حداکثری 

در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سخنان خود درخصوص مذاکره با آمریکا را در دو نکته جمع بندی 
کردند: ۱( مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواس��ته های آنان بر جمهوری اس��المی، ۲( مذاکره 

یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری آمریکا.
ایش��ان افزودند: برای همین است که مسئوالن کش��ور از رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و 
دیگ��ران، یک صدا اع��الم کردند که با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد ن��ه مذاکره دوجانبه نه چند 

جانبه.
رهبر انقالب اس��المی تأکید کردند: چنانچه آمریکا حرف خود را پس گرفت و توبه کرد و به 
معاهده هسته ای که آن را نقض کرده است، بازگشت، آن وقت در جمع کشورهای عضو معاهده 
که ش��رکت و با ایران صحبت می کنند، آمریکا هم می تواند ش��رکت کند، اما در غیر این صورت 
هیچ مذاکره ای در هیچ س��طحی بین مس��ئوالن جمهوری اسالمی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد 

افتاد نه در نیویورک و نه غیر آن.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان اینکه در طول ۴۰ سال گذشته جمهوری اسالمی در مواجهه 
با انواع ترفندها قرار داشته است و دشمنان نتوانسته اند ایران عزیز را مغلوب کنند، خاطرنشان 
کردند: سیاست های آنان یکی پس از دیگری مغلوب سیاست های جمهوری اسالمی شده است 
و بعد از این نیز جمهوری اسالمی به حول قوه الهی آنها را مغلوب خواهد کرد و پیروز و سربلند 

از میدان خارج خواهد شد.

رهبر انقالب در جلسه درس خارج فقه:

با آمریکا مذاکره نمی کنیم؛ نه دوجانبه، نه چندجانبه
آمریکا توانست صادرات نفت ایران را به صفر برساند؟

شکست ترامپ و یک سالگی تحریم نفتی ایران
نزدیک به یک س��ال پیش بود که ماجرای کاهش فروش نفت ایران در بازارهای بین المللی توس��ط آمریکا برنامه ریزی و اجرا 
شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز ۱۸اردیبهشت ماه سال گذشته کشورش را از توافق هسته ای برجام خارج و فرمانی 
را برای احیای تحریم ها علیه ایران پس از دوره های زمانی ۹۰ و ۱۸۰ روزه امضا کرد. تحریم های مربوط به محدودکردن فروش 
نف��ت ایران، جزو تحریم هایی هس��تند که اج��رای آنها ۱۸۰روز بعد از خروج آمریکا از برج��ام، در تاریخ ۴ نوامبر )۱۳ آبان ماه( 
اجرایی ش��د. این در حالی اس��ت ک��ه از زمانی که ترامپ و معاونانش اعالم کردند تصمیم دارن��د صادرات نفت ایران را به صفر 
برسانند، اغلب رسانه های خارجی به صورت جسته و گریخته درباره ناموفق بودن ترامپ در دستیابی به این هدف هشدار دادند.

به گزارش خبرآنالین، اویل پرایس در گزارشی نوشت: »اگرچه دالیلی وجود دارد که معتقد باشیم تحریم ها اثربخش خواهند 
بود اما مش��کل اصلی که ممکن اس��ت دولت ترامپ را خشمگین کند، بازار نفت است که در موقعیت متفاوتی نسبت به دوران 
قبلی تحریم ها در فاصله سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ قرار دارد. بازار نفت دچار شدیدترین وضع محدودیت عرضه در چند سال اخیر 

قرار دارد که نهایتاً آمریکا را ناچار خواهد کرد موضعش نسبت به ایران را مالیم تر کند.«
بلومبرگ نیز در این رابطه با اش��اره به خطر افزایش قیمت نفت و وزیدن باد مخالف برای اقتصاد مش��تریان بزرگ در نتیجه 
محدودشدن صادرات نفت ایران، نوشت: »طبق قانون، آمریکا باید قبل از اجرای تحریم ها علیه صادرات نفت ایران، تأمین بازار 
جهانی را تضمین کند اما با توجه به تقاضای فعلی بازار نفت، در تنگنا بودن ونزوئال و توافق بین اوپک و روسیه باید در انتظار 

شوک های بیشتری در عرضه نفت بود.«
همچنین رویترز در تحلیلی از اینکه چرا آمریکا هش��ت کش��ور را از تحریم نفتی ایران معاف کرده، نوش��ت: »این معافیت ها 
دس��ت کنگره برای تحریم عربس��تان به خاطر قتل خاش��قچی را باز می گذارد. این معافیت ها راهی است برای مدیریت تناقض 
موجود بین دو هدف ترامپ، یعنی پایین نگه داش��تن قیمت نفت و همزمان حذف روزانه ۲ میلیون بش��که نفت از بازار بی رونق 

فعلی.«
سی ان بی سی هم در این مورد نوشت: »در شرایط کنونی که سطح روابط سیاسی عربستان با آمریکا تقلیل یافته و تحریم 
نفتی ونزوئال، عرضه در بازار را کاهش خواهد داد، نمی توان سخن از به صفر رساندن صادرات ایران کرد. ایران بازیگری مهم در 
بازار نفت است و حذف آن در شرایط کنونی کار نادرستی است و می تواند بسترساز سه رقمی شدن قیمت نفت در بازار شود.«

»بلومبرگ« نیز در این خصوص با اش��اره به اینکه رئیس جمهور آمریکا در دو راهی کاهش قیمت بنزین در داخل و تش��دید 
تحریم نفتی ایران قرار گرفته، نوشت: »اگر ترامپ بخواهد فشار بر ایران را بیشتر کند، با مشکالتی روبه رو می شود.«

اما از دیگر رس��انه هایی که به عدم موفقیت ترامپ در زمینه صفر کردن صادرات نفت ایران پرداخته، »س��ی ان بی سی« بود 
و در این باره نوشت: »علی رغم اصرار مداوم مقامات دولت آمریکا برای تحقق هدف صفر شدن صادرات ایران، شرایط حاکم بر 

بازار چنین اجازه ای به ترامپ نمی دهد.«
»سی ان بی سی« در گزارش خود با اشاره به اینکه درست یک ماه پیش دستیار ارشد ترامپ در امور ایران در یک کنفرانس 
بزرگ انرژی گفت که شرایط بازار برای رسیدن به هدف صفر کردن صادرات نفت ایران مساعد است، افزود: »از آن زمان قیمت 
نفت خام آمریکا ۱۲درصد افزایش یافته، نفت خام برنت باالتر از ۷۰ دالر در هر بش��که معامله ش��ده و میانگین قیمت بنزین 

۳۰درصد باال رفته است.«
این نگرانی ها در حالی روز به روز افزایش پیدا کرد که همزمان با افزایش قیمت نفت کشورهای خریدار نفت ایران نیز شروع 
به مخالفت جدی با آمریکا در تحریم نفت ایران کردند، چراکه این کشورها راهی برای جایگزینی نفت ایران نداشتند و نخریدن 
نفت ایران تبعات سنگینی برای آنها به بار می آورد؛ چنانچه »واشنگتن پست« در گزارشی نوشت: »هند و چین در حال حاضر 
بزرگترین واردکنندگان نفت از ایران هستند. اگر این کشورها با خواسته های ترامپ همراهی نکنند ممکن است روابط دوجانبه 
این کشورها با آمریکا دچار تنش شده و به موضوعات دیگری مانند تجارت سرریز کند. آمار و گزارش های تحلیلگران غیردولتی 

حاکی است که صادرات نفت ایران در اوایل سال ۲۰۱۹ افزایش داشت.«
»آسوشیتدپرس« نیز با اشاره به نگرانی از آثار حذف نفت ایران از بازار جهانی، نوشت: »دولت آمریکا در حال بررسی ساز و 
کاری اس��ت که می تواند به معافیت فروش بخش��ی از نفت ایران از تحریم ها از طریق پیش خرید محموله ها، منجر شود. هرچند 
دول��ت آمریکا اعالم کرده برای به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران تالش می کند، ام��ا مقام های آمریکایی، این احتمال را که 
برخی از واردکنندگان فرصت بیش��تری برای کاهش میزان واردات خود از ایران دریافت کنند، رد نکرده اند. این مس��ئله مورد 
انتقاد برخی از نمایندگان کنگره و اندیشکده های دست راستی مانند »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« )اف دی دی( قرار گرفته که 

می گویند بدون توقف صادرات نفت ایران، »کارزار فشار حداکثری« بی معنا است.«
»وال اس��تریت ژورنال« هم در گزارش��ی از آبدیده تر شدن ایران نوش��ت و به اعتقاد این نشریه، مقام های آمریکایی در حالی 
به دنبال اجرای نس��خه گس��ترش غیرقانونی تحریم های یکجانبه علیه ایران هستند که عزم عمومی در داخل کشور معطوف به 
ارتقای توان داخلی و تکیه به داشته های بومی برای غلبه بر شرایط تحمیلی و سخت کنونی از سوی واشنگتن است. این رسانه 
به نقل از مقام های آمریکایی نوش��ت که واش��نگتن به دنبال گسترش حوزه اعمال تحریم های خود در صنایع پتروشیمی است؛ 
اقدامی که پیشتر از سوی مقام های ایرانی و تحلیلگران به ویژه در عرصه اقتصادی قابل پیش بینی و به عنوان تالشی مذبوحانه 

در گذشته از سوی آمریکایی ها علیه کشورهای مستقل اجرا شده است.

حمید آذرمند
کارشناس اقتصادی



فرص��ت امروز: یکی از مهم ترین مس��ائلی که فضای اقتص��ادی ایران را 
درگی��ر کرده، خروج آمریکا از برجام و بازگش��ت تحریم هاس��ت. در مورد 
اینکه پاسخ ایران در مقابل این تحریم ها چه باید باشد، روایت های مختلفی 
مطرح می ش��ود. برخی می گویند باید ایران ت��ن به مذاکره بدهد تا از زیر 
بار فش��ارهای اقتصادی برهد و در س��وی دیگر، برخ��ی مذاکره با دولت 
کنونی آمریکا را نادرس��ت می دانند و انتظار برای مذاکره با رئیس جمهور 
بعدی را پیشنهاد می کنند. دیدگاه سومی هم وجود دارد که معتقد است 
سیاست های دولتی آمریکا یکسان است و بنابراین راهبرد مذاکره با آمریکا 
نمی تواند راهگش��ا باشد. در همین زمینه، »بیزینس مانیتور« سناریوهای 
مختلفی را که پیش روی ایران قرار دارد، بررسی کرده است. همچنین یک 
تحلیلگر بانک »آر بی سی« در پاسخ به سواالت »سی ان بی سی« از سه 

سناریوی ایران برای پاسخ به ترامپ سخن گفته است.
از زمانی که تحریم نفتی ایران ش��روع ش��د، رس��انه ها     درباره اثرات این 
سیاس��ت بر قیمت نفت گمانه زنی می کردند؛ ابتدا گفته شد که عربستان 
جایگزین نفت ایران می ش��ود، اما در همان زم��ان »بیزینس مانیتور« در 
گزارش��ی تحلیلی نوشت: »انتظار اینکه عربستان و دیگر کشورهای اوپک 
بتوانند میزان تولید نفت خود را به حدی برسانند که کمبود نفت ایران در 
بازار را جبران کند، انتظاری خوش بینانه اس��ت. تداوم افزایش تولید نفت 
توسط کشورهای اوپک و روسیه باعث می شود تا ساختار این کارتل نفتی 
آسیب ببیند که برای هیچ یک از کشورهای عضو کارتل مطلوب نیست. از 
طرف دیگر، ایران در مقابل این فشارهای اقتصادی ساکت نخواهد ماند و 
هر پاس��خی که برای مقابله با این فشارها در نظر بگیرد مستقیما بر بازار 

نفت تاثیر خواهد داشت.«
به گزارش آینده نگر، اما مطالعات نش��ان می دهد سرعت افزایش قیمت 
نف��ت در ماه های     اخیر یعنی بعد از تش��دید تحریم ها     علی��ه اقتصاد ایران 
کمتر از انتظار بود. هلیما کرافت، رئیس مرکز مطالعات کاالهای اساس��ی 
و اس��تراتژیک در بانک آر بی سی  معتقد است که جنگ تجاری آمریکا و 
چین در کنار بحران ارزی موجود در کشورهای در حال توسعه و بازارهای 
در حال گذار می تواند مانعی در  مسیر افزایش قیمت نفت باشد، ولی تاثیر 
این دو عامل در مقابل تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی احتمالی در کشورهای 
نفت خیز خاورمیانه و باال گرفتن جنگ های     منطقه ای و داخلی  بسیار کم 
است. به تعبیر صحیح تر، به دلیل بحران های     دیگری که در عرصه تجارت 
بین الملل ایجاد شده است، تحریم های     نفتی ایران بسترساز افزایش ناگهانی 
قیمت نفت نشد، اما  اگر درگیری نظامی ایجاد شود، قیمت نفت با شوک 

بزرگی روبه رو می شود.
گزینه های ایران در مقابل تحریم ها

بعد از خروج آمریکا از برجام،     اروپا اعالم کرد به این توافق پایبند می ماند 
و تالش می کند تا ایران را از منافع این توافق بهره مند کند، اما با گذشت 
چندین ماه هنوز ایران نتوانس��ته از تمامی منافع برجام برخوردار ش��ود و 
گمانه زنی های��ی وجود دارد که اروپا یا نمی خواه��د و یا نمی تواند از ایران 

حمایت کند.
سی ان ان در همین زمینه نوشت: کشورهای اروپایی با سیاست ترامپ 
مبنی بر خروج از توافق هس��ته ای مخالف هس��تند و این مخالفت را بارها 
عن��وان کرده اند. رهبران اروپایی معتقدند توافق هس��ته ای ،     بهترین توافق 
ممکن با ایران است و حفظ آن اهمیت زیادی دارد ولی دولت آمریکا بدون 
توجه به نظر هم پیمانانش از این توافق خارج شد و هزینه های     زیادی را به 

اقتصاد دنیا تحمیل کرد. 
اما این سیاس��ت ترامپ و پافش��اری او در پایبندی به این اش��تباه چه 
تبعاتی برای اقتصاد دنیا دارد؟ در اولین نگاه، دور ش��دن منافع  اقتصادی 
و سیاس��ی اروپا و آمریکا قرار دارد که می تواند جهت گیری های     آنها را در 
تصمیم گیری ه��ای     جهانی تغییر دهد. از طرف دیگر تالش برای جایگزین 
ش��دن ارزهای دیگر ب��ه عنوان ارز مرجع در نظام مبادالت جهانی اس��ت 
ک��ه می تواند آس��یب زیادی به اقتصاد آمریکا وارد کن��د. دولت آمریکا در 
سال های اخیر به دلیل وابستگی اقتصادی دنیا به دالر ،     فشارهای زیادی را 
به کشورهایی وارد کرد که سیاست های شان همسو با سیاست های آمریکا 
نبود. در واقع، دالر ابزاری ش��ده اس��ت برای فش��ار آوردن آمریکا به دیگر 
کش��ورها و مجبور کردن آنها به انج��ام کاری که دولت آمریکا می خواهد 

یا می پسندد.
نشانه های     دور شدن سیاست های آمریکا و اروپا

اولین نتیجه این سیاس��ت یک جانبه گرایانه، فاصله افتادن بین آمریکا و 
کش��ورهای اروپایی اس��ت. این دو منطقه که همیشه دوست و هم پیمان 
بودند ،     حال با هم اختالفات زیادی دارند و این اختالفات در سیاس��ت های 
اقتصادی و سیاست خارجی بروز کرده است. حال صداهایی از اروپا شنیده 

می شود مبنی بر اینکه این منطقه باید استقالل خود را حفظ کند و پشت 
سر آمریکا حرکت نکند. ایجاد سیستم مالی مستقل از دالر، ایجاد سازمان 
امنیتی و دفاعی مجزا از قاره آمریکا و تالش برای تعامل اقتصادی با ایران 
علی رغم مخالفت های آمریکا همگی از مصادیق این اختالف است. ولی باید 
به این نکته توجه داش��ت که حتی اگر همه کشورهای اروپایی در  زمینه 
ضرورت جدا ش��دن اقتصاد کشورها از آمریکا هم نظر باشند ولی به دلیل 
بزرگی و تاثیرگذاری اقتصاد آمریکا در دنیا و نقش این کش��ور در تجارت 
جهانی، تا زمان استقالل کامل راه زیادی در پیش است و در این بازه زمانی 
احتمال وقوع تحوالت زیاد در دنیا وجود دارد. تحوالتی که ناشی از تحمیل 

سیاست های آمریکا به اقتصادهای اروپایی و شرقی است.
از طرف دیگر ایران هم در مقابل سیاس��ت های آمریکا س��اکت نخواهد 
نشس��ت و برمبنای منافع خود راهکاری را برای پاس��خ به این تهدیدها و 
تحریم ها     در پیش می گیرد. در این ش��رایط تصمی��م ایران در مورد نحوه 
عکس العمل در مقابل تهدیدهای آمریکا است که می تواند وضعیت امنیتی، 
اقتص��ادی و تجاری دنیا را تعیین کند و حتی ت��ا اندازه زیادی در تعیین 

قیمت نفت در بازار جهانی اثرگذار باشد.
س��والی که هر روز در رس��انه های     فعال در حوزه انرژی مطرح اس��ت و 
کارشناسان در پی یافتن پاسخ برای آن هستند، این است که پاسخ ایران به 
فشارهای یک جانبه آمریکا چیست؟ آیا اروپا می تواند توافق هسته ای ایران 
را حفظ کند و به همکاری با ایران ادامه دهد؟ احتمال درگیری نظامی بین 
ایران و آمریکا یا کشورهای خاورمیانه  چقدر است و ایران چگونه می تواند 
از این خطر بزرگ برهد؟ از طرف دیگر، پاسخ های     مختلف ایران به فشارها 

چه تاثیری روی بازار نفت خواهد داشت؟
هلیما کرافت، تحلیلگر بانک آر بی سی در پاسخ به این سواالت به شبکه 
خبری سی ان بی سی گفت: پاسخ ایران به این تهدیدها را می توان تحت 
سه سناریو بررسی کرد. سناریوهایی که هر کدام برنده ها     و بازنده های     خود 
را دارد و تحت هر سه سناریو اقتصاد دنیا با شوک منفی اقتصادی روبه رو 
می شود ولی عامل ایجادکننده بحران، کشور یا دولتی است که بی توجه به 
توافق های     بین المللی تنها به منافع و خواسته های     کوتاه مدت خود اهمیت 
می دهد. عکس العمل ایران در قالب هر یک از این سناریوها می تواند قیمت 
نف��ت در ب��ازار جهانی و آینده اقتص��اد دنیا را تحت تاثیر ق��رار دهد. وی 

سناریوها را این طور معرفی کرد:
سناریوی اول؛ بازی انتظار

سناریوی بازی انتظار همین سناریویی است که ایران بعد از خارج شدن 
آمریکا از توافق هسته ای در پیش گرفت و حتی بعد از بازگشت تحریم های 
    بانکی در ماه اوت س��ال قبل ،     بازگشت تحریم های     نفتی در نوامبر و حتی 
تحریم خرید فوالد و مصنوعات فلزی در سال جاری هم به آن پایبند ماند. 
تحت این س��ناریو خطرات نظامی و امنیتی حداقل اس��ت و ایران تالش 
می کند تا روابط اقتصادی خود را با کشورهای دوست و هم پیمان افزایش 
دهد بدون اینکه تنشی ایجاد کند. البته این سناریو تحت فشارهای زیادی 
که اقتصاد ایران متحمل می ش��ود نمی تواند دوام زیادی داش��ته باشد  به 
خصوص که ایران اعالم کرده در صورت عدم کس��ب منفعت از اینستکس 

بار دیگر تولید هسته ای خود را افزایش می دهد.
س��ناریوی بازی انتظار بعد از اجرایی ش��دن تحریم نفتی این اس��ت که 
ایران با پایبند ماندن به توافق هسته ای ،     با شرکای تجاری خود عملکردی 
دوستانه داشته باشد و تالش کند تا مسائل دوجانبه را از طریق دیپلماسی 
مذاکره حل کند. در این وضعیت ایران از هر تحرک نظامی امتناع می کند 
و تالش می کند تا فضا برای تحرکات نظامی در نزدیکی مرزهای کشورش 
هم فراهم نش��ود. این تحرکات نظامی هم شامل تحرک نظامی علیه یک 

کشور خاص و هم علیه منافع یک کشور در مناطق دیگر جهان می شود.
 طبق این س��ناریو ایران هیچ  کاری که باعث متشنج شدن فضا بشود 
انج��ام نمی دهد ولی اگر ترامپ در این  مس��یر حرکت کند بدون ش��ک 
پاس��خ خواهد داد. در این ش��رایط قیمت نفت بع��د از تحریم نفتی ایران 
تغیی��ر چندانی نمی کند و اگر تغیری ایجاد ش��ود به دلیل فش��ار بر بازار 
عرضه خواهد بود. بررسی عملکرد ایران طی چند ماه اخیر نشان داده است 
تاکنون هم ایران به تعهدات خود در توافق هس��ته ای پایبند بوده اس��ت. 
آژانس بین المللی انرژی هم پیش از اینکه آمریکا از توافق هسته ای خارج 
ش��ود و هم بعد از خارج ش��دن این کشور از توافق بارها پایبندی ایران به 

توافق را تایید کرده بود.
کراف��ت ادامه داد: تاکنون ایران ب��ه این دلیل به توافق پایبند مانده بود 
که اروپا متعهد بود که ایران را از منافع برجام بهره مند کند ولی با گذشت 
چندین ماه از خارج شدن آمریکا از توافق هسته ای شاهد این هستیم که 
شرکت های بزرگ اروپایی هم از ایران خارج شده اند و به همکاری خود با 

ایران پایان داده اند. ش��رکت هایی از قبیل توتال و زیمنس و پژو که سهم 
زیادی در بازار ایران داشتند ولی به دلیل منافع زیادی که در بازار آمریکا 
داشتند، بعد از اجرایی شدن بخش اول تحریم ها     از همکاری با ایران امتناع 
کردن��د. از طرف دیگر اروپا اعالم کرده اس��ت که قص��د ادامه همکاری با 
ایران را دارد ولی به دلیل تحریم ها     و فش��ارها تاکنون نتوانس��ته است در 
این زمینه موفقیتی به دس��ت آورد. یورو نیوز در این زمینه نوش��ت: ایران 
نتوانس��ته ضمانت های الزم برای منفعت ب��ردن از پایبندی به برجام را از 
اروپا بگیرد و قرار بر این اس��ت که با حصول اطمین��ان از ناتوانی اروپا در 
دادن تضمین های     الزم به ایران، این کشور فعالیت هسته ای خود را از سر 
بگی��رد. از طرف دیگر ایران تهدید کرده اس��ت اگر اجازه صادرات نفت به 
این کشور داده نشود، شاهراه انتقال نفت در جنوب کشور را خواهد بست. 
این ش��اهراه مس��یر انتقال روزانه ۱۹.۵ میلیون بش��که نفت است و بسته 
ش��دن آن به معنای بحرانی شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی در دنیا است. 
در صورت��ی که ایران این تهدید را عملی کند ،     احتمال درگیری نظامی با 
آمری��کا در محل تنگه هرمز وج��ود دارد که این درگیری می تواند بحرانی 
انسانی ،     اقتصادی ،     سیاسی و ژئوپلیتیکی به همراه بیاورد. ولی در سناریوی 
بازی انتظار ایران از انجام هر کاری که زمینه ساز افزایش تنش باشد امتناع 

می کند و بسته شدن تنگه هرمز هم یکی از این سیاست ها است.
سناریوی دوم و تاثیر آن در اقتصاد جهانی

سناریوی دوم این اس��ت که تنش های کنونی بین ایران و آمریکا ادامه 
پی��دا کند و دامن��ه این تنش ها به روابط ایران در منطقه هم برس��د. این 
سناریو خطرات ژئوپلیتیکی زیادی را به همراه دارد و می تواند زمینه را برای 
افزایش ۱۵ تا ۳۰ دالری قیمت هر بش��که نفت در بازار فراهم کند. تحت 
این س��ناریو ایران فعالیت هسته ای تعلیق شده خود را از سر می گیرد ولی 
برای نشان دادن حسن نیت خود،  به بازرسان بین المللی اجازه می دهد تا 
از سایت های هسته ای کشور بازدید و تایید کنند که برنامه هسته ای ایران 

برای اهداف صلح آمیز است.
آغاز فعالیت هسته ای ایران بدون شک با اعتراض اسرائیل روبه رو می شود 
و احتمال درگیر شدن ایران و اسرائیل در خارج از مرزهای دو کشور وجود 
دارد ولی از آنجا که این درگیری به کشور نفت خیز ایران نمی رسد، تاثیرش 
روی قیمت نفت چندان زیاد نخواهد بود. اما اگر این درگیری به کشورهای 
منطقه گسترش پیدا کند یا ایران را درگیر کند احتمال افزایش ۳۰ دالری 
قیمت هر بش��که نفت در بازار های     جهانی بسیار زیاد است و برخی حتی 

اعالم کرده اند می توان شوک های     بزرگ و ناگهانی را در بازار شاهد بود.
سناریوی سوم و افزایش ریسک در بازار نفت

سخت ترین سناریو و تاثیرگذارترین س��ناریو روی بازار نفت را می توان 
زمانی دانس��ت که ایران به طور رس��می از توافق هس��ته ای خارج شود و 
سیاس��ت های خصمانه ای در مقابل کش��ورهای غربی در پیش بگیرد و یا 
اینکه حمله ای نظامی را تجربه کند که مستقیما کشور ایران را هدف قرار 
دهد. تحت این سناریو ایران ضمن خارج شدن از توافق هسته ای می تواند 
به تهدید خود مبنی بر بس��تن تنگه هرمز جامه عمل بپوش��اند. احتمال 
حمالت سایبری به ایران در این سناریو وجود دارد تا از این طریق داده های 
    موجود در ایستگاه های     اطالعاتی و داده پردازی از بین برود یا منتقل شود. 
همان طور که طی یک سال اخیر به گفته مقامات ایران این کشور هزاران 

حمله سایبری را شناسایی و دفع کرده است.
در این سناریو خطرات ژئوپلیتیکی بسیار زیاد است و زمینه برای افزایش 
قیمت هر بش��که نفت در بازار جهانی فراهم می شود. از طرف دیگر هرچه 
ایران فعالیت هس��ته ای خود را با قدرت بیش��تری پیگی��ری کند، تمایل 
کش��ورهای دیگر خاورمیانه برای سرمایه  گذاری در بخش هسته ای بیشتر 
می ش��ود و امنیت  منطقه زیر س��وال می رود. تحت این سناریو تنها ایران 
نیس��ت که با خطر جنگ روبه رو است بلکه تمامی خاورمیانه به خصوص 
عربس��تان و اس��رائیل و یمن و عراق با خطر جنگ و درگیری خارجی و 
داخلی روبه رو خواهند بود و ش��مار زیادی از مردم بی گناه در این کشورها 
جان خود را از دست خواهند داد. این سناریو سخت ترین سناریوی پیش 
روی ایران است ،     سناریویی که می تواند تنش را در کل منطقه افزایش دهد 
و قیمت نفت را به بالغ بر ۱۳۰ دالر برساند به خصوص اگر عربستان و ایران 
که هر دو کشور تولیدکننده نفت هستند تحت تاثیر این افزایش تنش ها 

و درگیری ها قرار بگیرند.
در پایان باید گفت در شرایطی که هیچ یک از رهبران دنیا تمایلی به آغاز 
جنگ برای حل مس��ئله و تنش ایجادش��ده ندارند، اگر وضعیت را درست 
ارزیابی نکنند و تصمیم های     عجوالنه و نادرست اتخاذ کنند، نه یک کشور و 
دو کشور بلکه کل خاورمیانه را دچار تنش و اقتصاد دنیا را با بحران قیمت 

باالی نفت روبه رو می کنند.

تحلیل رسانه های غربی از راهبرد ایران در مقابل تحریم های آمریکا

راهبردمقابلهباتحریمهاازنگاهرسانههایغربی
نگاه

گزارش »بلومبرگ« از وضعیت نفت پس از انفجار آرامکو
تب و تاب نفت در روزهای سخت اقتصاد

قیم��ت نفت در بازارهای جهانی در اولی��ن روز معامالتی پس از 
حمله به تأسیس��ات نفتی عربس��تان، در حالی به طور کم سابقه ای 
افزایش یافته اس��ت که اقتص��اد جهانی در ش��رایط مطلوبی برای 
مواجهه با یک شوک نفتی به سر نمی برد و حتی گفته می شود که 

در آستانه ورود به یک دوره رکودی جدید قرار دارد.
اگرچه ش��دت تأثی��ر جهش قیمت نف��ت بر اقتص��اد جهانی به 
مدت زم��ان باقی ماندن قیمت در س��طوح کنونی یا باالتر بس��تگی 
دارد، ام��ا در هر صورت این جهش قیمت به تضعیف ش��اخص های 
کسب وکار و اطمینان مصرف کننده منجر خواهد شد؛ شاخص هایی 
ک��ه همی��ن حاال نیز بر اث��ر تنش های تجاری بی��ن آمریکا و چین 
و کاه��ش تقاضای جهان��ی، وضعیت چندان مطلوب��ی ندارند. افت 
ش��اخص های تقاضا و تولید در اقصی نقاط جهان باعث کاهش نرخ 
رشد اقتصادی کش��ورهای صادرات محور مانند چین و آلمان شده 

است.
راب س��وبارمن، مدیر بخش تحقیق��ات کالن جهانی در هلدینگ 
ژاپنی نومورا، در این رابطه می گوید: »یک ش��وک منفی عرضه، آن 
هم در شرایطی که ما ش��اهد کاهش هماهنگ نرخ رشد اقتصادی 

کشورهای جهان هستیم، اتفاق مطلوبی نیست.«
این ش��وک نفت��ی در حالی اتف��اق افتاده که از قبل نش��انه های 
هش��داردهنده ای برای اقتصاد جهانی پدیدار ش��ده است. شاخص 
تولی��د صنعت��ی چین در ماه آگوس��ت که آماره��ای مربوط به آن 
به تازگی منتش��ر ش��ده، در بدترین وضعیت خود در ۱۷ سال اخیر 
ق��رار گرفته اس��ت. در م��اه جوالی نی��ز صن��دوق بین المللی پول 
پیش بین��ی خ��ود از نرخ رش��د اقتصادی جه��ان را تعدیل کرد که 
براس��اس پیش بینی جدید، نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال 
جاری و س��ال آینده می��الدی به ترتی��ب ۳.۲ و ۳.۵درصد خواهد 
بود. اگر نرخ رش��د اقتص��ادی جهان به کمتر از ۳.۳درصد برس��د، 
آنگاه بدترین عملکرد اقتصاد جهانی بعد از سال ۲۰۰۹ رقم خواهد 

خورد.
تفاوت تأثیرپذیری کشورها از شوک نفتی

می��زان تأثیرگذاری جه��ش قیمت نفت ب��ر اقتصادهای مختلف 
جه��ان، یکس��ان نخواهد ب��ود. اقتصادهای نوظه��وری مانند هند، 
آفریقای جنوبی و دیگران که با کس��ری حس��اب جاری و کس��ری 
بودجه دس��ت وپنجه نرم می کنند، ممکن است بر اثر شوک نفتی با 
ریسک خروج سرمایه و کاهش ارزش پول ملی خود مواجه شوند.

کش��ورهای صادرکننده نفت ش��اهد افزایش درآمدهای دولت و 
ش��رکت های خود خواهند بود و در مقابل، کش��ورهای واردکننده 
نف��ت بای��د منتظر افزایش قیمت س��وخت و متعاقباً رش��د تورم و 
تضعیف تقاضا باش��ند. بزرگترین واردکننده نف��ت در جهان یعنی 
چین و همچنین بسیاری از کشورهای اروپایی که به انرژی وارداتی 

وابسته اند، در برابر افزایش قیمت نفت آسیب پذیر خواهند بود.
در حال حاضر مس��ئله تورم دغدغه ای مهم و فوری برای اقتصاد 
جهان��ی نیس��ت ]به دلی��ل پایین بودن ن��رخ تورم در بس��یاری از 
کش��ورها[، اما نگرانی بزرگتر این اس��ت که ش��وک افزایش قیمت 
نف��ت می تواند ب��ر تقاضای جهانی که همین ح��اال هم ضعیف تر از 
حد مطلوب است، تأثیر منفی بگذارد. لوئیس کویجس، اقتصاددان 
ارشد حوزه آسیا در مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، در این خصوص 
می گوید: »تورم اکنون یک موضوع نگران کننده نیس��ت، اما کمبود 
تولی��د و افزایش قیمت منجر به فش��ار بر ق��درت خرید و در ادامه 
کاهش مخارج مصرف کنندگان در این ش��رایط بسیار حساس برای 

اقتصاد جهانی خواهد شد.«
احتمال واکنش نسبتاً مالیم به شوک نفتی

براساس پژوهشی که کارشناسان صندوق بین المللی پول در سال 
۲۰۱۷ انجام دادند، ش��وک یک س��اله در عرضه نفت به میزان یک 
انح��راف معیار –که طی آن قیم��ت نفت بیش از ۱۰درصد افزایش 
یابد- باعث کاهش نرخ رش��د تولید ناخال��ص جهان به میزان ۰.۱ 

واحد درصد طی دو سال متوالی خواهد شد.
به گفته »دیوید مان« اقتصاددان ارش��د بانک انگلیسی استاندارد 
چارت��رد در س��نگاپور، حمله اخیر به تأسیس��ات نفتی عربس��تان 
احتم��ال تزریق پول بیش��تر به اقتصاد از س��وی بانک های مرکزی 
را افزای��ش داده اس��ت زیرا بانک های مرک��زی پیش بینی می کنند 
ک��ه این اتفاق موجب افزایش قیمت نفت خواهد ش��د که عماًل به 
مثاب��ه افزایش مالیات بر مصرف خواهد ب��ود. دیوید مان می افزاید: 
»م��ن فکر می کنم این اتفاق نیز دلیل دیگری خواهد بود که باعث 
می ش��ود در هفته های آینده ما ش��اهد غافلگیری ه��ای مالیمی از 

سوی بانک های مرکزی باشیم.«
انتظ��ار می رود فدرال رزرو )بانک مرک��زی آمریکا( این هفته بار 
دیگر نرخ بهره پایه را کاهش دهد و کمی پس از نشس��ت مدیران 
فدرال رزرو، بانک مرکزی ژاپن که از سوی سرمایه گذاران به منظور 
کاهش نرخ بهره تحت فش��ار اس��ت نیز برای تصمیم گیری در این 
زمینه تشکیل جلسه خواهد داد. بانک های مرکزی برزیل، آفریقای 
جنوب��ی، نروژ، س��وئیس و انگلیس نیز این هفته درب��اره نرخ بهره 

جدید تصمیم گیری خواهند کرد.
پ��س از انتش��ار اخب��ار حمله به تأسیس��ات نفتی عربس��تان، 
»بنجامی��ن دیونکو« رئی��س بانک مرکزی فیلیپی��ن اعالم کرد 
ش��وک قیمتی ناش��ی از این اتفاق جزو موضوعاتی اس��ت که در 
نشس��ت آتی مقامات این بانک برای تعیین نرخ بهره در فیلیپین 
مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. اظهارات رئیس بانک 
مرکزی فیلیپین به خوبی نش��ان می دهد که شوک نفتی اخیر تا 
چه حد در تصمیم گیری های بانک ه��ای مرکزی در اقتصادهای 

نوظهور اهمیت دارد.
اندونزی یکی دیگر از اقتصادهای نوظهور بزرگ جهان اس��ت که 
مقامات بانک مرکزی آن روز پنجشنبه درخصوص تعیین نرخ بهره 
جدید کشور تشکیل جلسه خواهند داد. در یک نظرسنجی که پیش 
از جهش اخیر قیمت نفت انجام ش��د، اغلب اقتصاددانان پیش بینی 
کردن��د که بانک مرک��زی اندونزی تصمیم ب��ه کاهش ۰.۲۵درصد 
نرخ بهره پایه در این کش��ور خواهد گرفت. حال باید دید که حمله 
اخیر به تأسیس��ات نفتی عربس��تان که جهش قیمت جهانی نفت 
را به دنبال داش��ته اس��ت، تصمیمات بانک مرکزی اندونزی و سایر 
بانک ه��ای مرکزی به ویژه در اقتصاده��ای نوظهور جهان را چگونه 

تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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اولویت پرداخت وام ازدواج به کسانی که در صندوق پس انداز مسکن 
یکم ثبت نام کرده اند در حالی از س��وی مجلس شورای اسالمی مطرح 
ش��ده است که محاسبات نش��ان می دهد تجمیع این دو نوع تسهیالت 
تنه��ا ۳۱درصد ارزش یک آپارتمان ۵۵متری با توجه به میانگین قیمت 

پایتخت را پوشش می دهد.
به گزارش ایس��نا، در پیش��نهادی که مرکز پژوهش های مجلس ارائه 
ک��رده، اولویت پرداخ��ت وام ۶۰ میلیون تومان��ی ازدواج برای زوجینی 
باش��د که در صندوق پس انداز مس��کن یکم ثبت ن��ام کرده اند. در این 
زمین��ه معاون وزیر اقتصاد گفته که ای��ن موضوع می تواند قدرت خرید 

خانه اولی ها را افزایش دهد.
در ح��ال حاضر س��قف وام ب��رای زوجین خانه اول��ی در تهران ۱۶۰ 
میلیون تومان اس��ت که طبق جدیدترین میانگین قیمت مس��کن شهر 
تهران یعنی ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان در هر متر مربع طی مردادماه 
۱۳۹۸، تنه��ا می تواند ۲۲درصد یک آپارتم��ان ۵۵  متری در پایتخت 
را پوش��ش دهد. ب��ا وجود اینکه برخی کارشناس��ان بر ضرورت افزایش 
سقف تس��هیالت تاکید می کنند، این موضوع مخالفانی دارد. وزیر راه و 
شهرسازی از جمله این افراد است که می گوید افزایش مبلغ وام مسکن 
تورم زا اس��ت. در س��وی دیگر بعضی فعاالن بازار مسکن می گویند وزن 
معامالت س��وداگرانه در جهش قیمت مسکن طی دو سال اخیر، بیشتر 

از خرید و فروش واقعی بوده است.
هم اکنون وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۳۰ میلیون تومان اس��ت 
که جمعا ۶۰ میلیون تومان  می ش��ود. تجمیع این مبلغ با ۱۶۰ میلیون 
تومان تس��هیالت صندوق پس انداز مس��کن یک��م ۲۲۰ میلیون تومان 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که هم اکنون قیمت یک واحد ۵۵متری 
با توجه به متوس��ط قیمت ش��هر تهران ۷۱۶ میلیون تومان می ش��ود. 
به بیان دیگر تس��هیالت مس��کن یکم در تهران ۲۲درصد یک واحد ۵۵ 
مت��ری و تجمیع وام ازدواج و وام خان��ه اولی ها ۳۰.۷درصد قیمت یک 
آپارتم��ان ۵۵متری را پوش��ش می دهد و ۷۰درص��د مابقی را باید خود 

افراد تهیه کنند.
از س��وی دیگر مبلغ هر قسط از تس��هیالت صندوق پس انداز مسکن 
یکم با توجه به سود ۸درصد آن ۸۶۵ هزار تومان است که برای دو نفر 
ب��ه یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان می رس��د و ای��ن ارقام خارج از توان 

بسیاری از خانواده ها است.
مبلغ وام صندوق پس انداز مسکن یکم برای انفرادی در تهران ۸۰ 
میلیون تومان، ش��هرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون 
و برای س��ایر مناطق تا ۴۰ میلیون تومان اس��ت. برای زوجین نیز 
در ته��ران تا ۱۶۰ میلیون تومان، ش��هرهای ب��االی ۲۰۰ هزار نفر 
۱۲۰میلی��ون و س��ایر مناطق تا ۸۰ میلیون توم��ان اختصاص پیدا 
می کن��د. به این ترتیب متقاض��ی اگر به طور انف��رادی اقدام کند، 
می توان��د نصف مبلغ وام موردنظر را برای یک دوره س��پرده گذاری 
کرده و در سررس��ید یک ساله مبلغ خود را دریافت کند. به عنوان 
مثال متقاضی وام ۸۰ میلیونی، ۴۰ میلیون تومان سپرده می خواهد 
و بعد از یک سال ۸۰میلیون وام به اضافه ۴۰ میلیون سپرده گذاری 

شده را دریافت می کند.
ح��دود چهار س��الی که از راه ان��دازی صندوق پس انداز مس��کن یکم 
می گذرد س��ود اختصاص یافته به تس��هیالت آن به تدریج کمتر شد تا 
اینکه از حدود ۱۴درصد ابتدای دوره به ۸درصد در اوایل س��ال ۱۳۹۷ 

رسید و تاکنون روی همین رقم باقی مانده است.
در جدولی که در ادامه گزارش آمده، مبلغ وام های ۴۰ تا ۱۶۰ میلیون 
تومانی صندوق پس انداز یکم با توجه به نرخ سود ۸درصد با فرض دوره 
بازپرداخت ۱۲ ساله مورد محاسبه قرار گرفته است. به هر ترتیب مرکز 
پژوهش های مجلس در  روزهای اخیر پیشنهاد داده تا اولویت پرداخت 
تسهیالت ازدواج به کسانی که در صندوق پس انداز مسکن یکم ثبت نام 
کرده اند باش��د که در این خصوص  معاون ام��ور اقتصادی وزیر اقتصاد 
گفته است: پرداخت فوری تس��هیالت ازدواج به کسانی که در صندوق 
پس انداز مسکن یکم س��پرده گذاری کرده اند و موعد دریافت تسهیالت 

آنها فرا رس��یده یا پس از گذشت مدتی فرا خواهد رسید، می تواند یک 
تحول مثبت به نفع خانه اولی ها باشد.

وی همچنین معتقد اس��ت تسهیالت ۶۰ میلیونی ازدواج می تواند در 
صندوق پس انداز یکم سپرده گذاری شود و در صورت تکمیل موجودی 
تا ۸۰ میلیون تومان، زوجین پس از گذشت یک سال می توانند از امتیاز 
ارزان قیمت ترین تس��هیالت مسکن حال حاضر ش��بکه بانکی برخوردار 

شوند.
با ای��ن حال دیدگاه معاون وزیر اقتصاد این اس��ت ک��ه نباید جبری 
برای سپره گذاری در صندوق یکم با تسهیالت ازدواج اعمال شود و این 

راهکار صرفا به شکل پیشنهاد و به صورت اختیاری باید پیاده شود.
دهقان دهن��وی به این موضوع نیز اش��اره کرد ک��ه الزاما هر کس در 
صندوق یکم س��پرده گذاری کرده یا قصد سپرده گذاری دارد، نمی تواند 

واجد اولویت برای پرداخت تسهیالت ازدواج شناخته شود.
مع��اون وزیر اقتصاد در این ب��اره توضیح داد: ممکن اس��ت نیازهای 
مالی فوری تری در زوجین دیگر وجود داش��ته باش��د و اساسا تشخیص 
اولویت میان زوجین متقاضی دریافت تس��هیالت ازدواج کار س��اده ای 
نیس��ت. انتظار این اس��ت که منابع بانکی تکافوی پرداخت تس��هیالت 
به تمام زوجین را داش��ته باشد و اساس��ا صفی تشکیل نشود که نیازی 
به اولویت بندی در پرداخت این تس��هیالت باشد و به همه متقاضیان با 

سرعت و سهولت، این وام پرداخت شود.
کل بازپرداخت )تومان( مبلغ وام انفرادی )تومان(     اقساط ماهانه )تومان(            سود دوره )تومان( 

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰  ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰ میلیون             ۸۶۵.۰۰۰ 
۹۴.۰۰۰.۰۰۰  ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰ میلیون             ۶۵۰.۰۰۰ 
۶۲.۰۰۰.۰۰۰  ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰ میلیون              ۴۳۳.۰۰۰ 

-  -  - مبلغ وام زوجین 
۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰  ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱۶۰ میلیون             ۱.۷۰۰.۰۰۰ 
۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰  ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۰ میلیون              ۱.۲۹۰.۰۰۰ 
۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰  ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ۸۰ میلیون               ۸۶۵.۰۰۰ 

با پیشنهاد تجمیع وام ازدواج با وام مسکن یکم

قدرتخریدمسکنافزایشمییابد؟
دریچه

وزیر ارتباطات خبر داد
سرویس های ارزش افزوده تعطیل می شوند

وزیر ارتباطات از احتمال تعطیل  ش��دن همیشگی سرویس های ارزش افزوده 
خبر داد.

به گزارش ایس��نا، خدمات ارزش افزوده )Value Added Services( که 
به اختصار VAS نامیده می ش��وند، ش��امل مواردی غیر از خدمات اس��تاندارد 
اپراتورها مانند تماس صوتی و پیامک معمول اس��ت. در خدمات ارزش افزوده 
تلف��ن همراه ابزارهایی مانند پیامک، تماس و دیتای مصرفی به عنوان ابزار ارائه 

خدمات استفاده می شود.
خدمات ارزش افزوده می تواند توس��ط خود اپراتورها یا توسط شرکای ثالثی 
که به عنوان تامین کننده  محتوا )Content Provider( ش��ناخته می شوند، 
انجام شود. مهم ترین موضوعات خدمات ارزش افزوده تلفن همراه، شامل اخبار، 
مس��ابقات و رأی گیری، خدمات تماس از دست رفته و صندوق پستی، تبلیغات 
موبایلی، اطالع رس��انی، پرداخت موبایلی، تلویزی��ون آنالین و OTT، پخش یا 
دانلود موسیقی، زنگ انتظار تماس، بازی آنالین، خدمات ورزشی و اطالع رسانی، 

خدمات استیکر و این قبیل سرویس ها می شود.
اگرچه اس��تفاده از ای��ن خدمات ارزش افزوده باید اختیاری و توس��ط کاربر 
انتخاب ش��ود، اما به نظر می رس��د توسط برخی از ش��رکت های ارزش افزوده، 
کاربران به عضویت این سرویس ها درآمده بودند و با توجه به اینکه این خدمات 
معموالً هزینه های باالیی دارند، برای مثال ارس��ال یک پیامک ارزش افزوده به 

کاربر می تواند حداقل ۳۰۰ تومان هزینه داشته باشد.
در دوره های گذش��ته در این پیامک ها هیچ اش��اره ای به عضویت و محاسبه 
هزینه وجود نداش��ت و تعداد بس��یار زیادی از مش��ترکین به این صورت برای 
دریافت خدمات عضو شدند. اما در حال حاضر نحوه ارسال پیامک های مربوط 
به خدمات باید به گونه ای باشد که هزینه و روش لغو عضویت آن در هر پیامک 
ارسالی درج شود. مدتی پیش هم پرونده  یک تخلف در ارزش افزوده آشکار شد 
ک��ه موجب یک کالهبرداری ۲۲ میلیارد تومانی از کاربرانی که بدون اطالع در 
سرویس های ارزش افزوده عضو شده بودند، شده بود که وزیر ارتباطات در نهایت 

از بازگشت مبالغ کسرشده از حساب کاربران خبر داد.
ام��ا در آخرین واکن��ش درباره خدم��ات ارزش افزوده، جهرمی با هش��تگ 
پایان VAS، در توییتر نوش��ت: شاید وقتش رس��یده باشد که به زودی »کل 
س��رویس های ارزش افزوده« را برای همیش��ه تعطیل کنیم. دوستان دیگر به 
یقین رسیده اند که در مورد حق الناس هیچ خط قرمزی ندارم، مخصوصا اگر از 

جیب مردم دزدی شود.
در مواردی مش��اهده ش��ده پیامک های تبلیغاتی یا مت��ن فریبنده از طریق 
پیام رسان های اجتماعی یا سرش��ماره های شخصی ارسال می شود که کاربران 
را تش��ویق می کند با ارسال کد، شارژ یا سرویس رایگان دریافت کنند و برخی 
از کاربران با اعتماد به این پیام ها، موارد درخواستی در پیامک را انجام می دهند 
که در برخی موارد به ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آنها 

منجر می شود.
به همین دلیل اپراتورها از س��وی رگوالتوری ملزم ش��دند که در این باره به 
مشترکین اطالع رس��انی الزم را انجام دهند و همچنین به تمامی شرکت های 
ارائه دهن��ده خدمات مبتنی بر محتوا برای انجام ندادن اینگونه تبلیغات اخطار 
جدی ارس��ال کنند. مطابق مصوبه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 
برای ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی از س��وی اپراتورها تأیید مشترک برای 
فعال سازی الزامی است، بنابراین اپراتور باید در مورد تمامی خدمات ارزش افزوده 
محتوایی پیامکی، قبل از ش��روع ارائه خدمات، از طریق یک پیامک درباره ارائه 

خدمات از مشترک سوال کند و در صورت تأیید مشترک آن را فعال کند.
البت��ه وزیر ارتباطات بارها درباره نحوه غیرفعال کردن س��رویس های ارزش 
اف��زوده هم هش��دار داده بود که مش��ترکان تلفن همراه می توانن��د از طریق 
ش��ماره گیری #۸۰۰* در تمام اپراتورهای تلفن همراه از س��رویس های ارزش 
افزوده ای که برای آنها فعال اس��ت، مطلع شده و در صورت عدم تمایل نسبت 
به حذف آنها اقدام کنند. همچنین در صورت مواجهه با عضویت ناخواس��ته در 
خدمات ارزش افزوده پیامکی مشترکان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی 
ir.۱۹۵ یا تماس با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات حوزه ICT به شماره 

۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنند.
اما به نظر می رس��د این بار تصمیم وزارت ارتباطات ب��رای برخورد جدی با 
س��رویس های ارزش افزوده جدی اس��ت و به همین دلیل از تعطیل کردن این 
س��رویس ها خبر داده است. باید دید با توجه به اظهار وزیر درباره این موضوع، 

سرویس های ارزش افزوده چه سرنوشتی پیدا می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران هشدار داد
خطر ورود 15۰ هزار میلیارد تومان به 

بازارهای سوداگرایانه
رئی��س اتاق بازرگانی تهران در نشس��ت هیات نمایندگان این اتاق نس��بت 
به رواج دوباره س��وداگری هش��دار داد و گفت نقدینگی کش��ور به مبلغ هزار و 
۹۸۰ هزار میلیارد تومان رس��یده که س��هم پول در نقدینگی از ۱۲درصد کل 
نقدینگی به ۱۵درصد افزایش یافته است. بر این اساس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 
از سپرده های بلندمدت کاسته شده و به نظر می رسد که این نقدینگی احتماالً 

بیشتر در سوداگری به کار گرفته می شود.
به گزارش ایرنا، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، از 
هیات دولت برای پذیرش س��ه درخواست جدید این اتاق قدردانی کرد و گفت: 
نخس��تین موضوع بخش��ودگی جرائم مالیاتی بود که تا آبان ماه برای پرداخت 
آن فرصت داده ش��د، دومین مطلب موضوع تمدید تجدید ارزیابی ها و سومین 
درخواست قبول ارز ماشین آالت برای خط تولید بود تا با قیمت زمان گشایش 

انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به آمار و ارقام موجود در زمینه تجارت 
گفت: واردات در پنج ماهه نخست امسال حدود ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دالر 
بوده که ۷درصد کاهش را نس��بت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. این 
کاهش در ارتباط با کشور چین، کره جنوبی و فرانسه بوده چون قطعات منفصله 
ماشین آالت از این کش��ورها واردات داشتیم. از طرف دیگر واردات از دو کشور 

ترکیه و هند روند افزایشی داشته است.
خوانس��اری درباره وضعیت نقدینگی کشور نیز گفت: براساس گزارش بانک 
مرک��زی، نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۹۸ به میزان ۲۵درصد اضافه 

شده است.
او ضم��ن انتق��اد از وضعیت تصویب الیحه تج��ارت در مجلس گفت: الیحه 
تجارت ۸۵ سال سابقه دارد و به عنوان قانون مدنی و مادر در کشور، همه افراد 
فعال در کسب وکار با این قانون آشنایی دارند. تغییر این قانون با فوریت منطقی 

نیست و نیاز به نظرات کارشناسان دارد.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه در مدت دو س��اعت ۱۰۹ ماده این قانون در 
مجلس تصویب ش��د و از مجلس خواس��تار توقف این روند شد، زیرا این روش 

قانون گذاری به صالح کشور نیست.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

چن��دی پیش، مرکز آم��ار ایران، گزارش هزینه و درآمد خانوارهای روس��تایی و 
شهری در سال ۹۷ را منتشر کرد. طبق آن گزارش، هر خانوار شهری در کل سال 
به طور متوس��ط ۴۳ میلیون و ۴۹۱ هزار توم��ان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۲۳ هزار 
تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه ۳ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان درآمد و 
۳ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان هزینه اس��ت. هر خانوار روستایی نیز در این سال ۲۳ 
میلیون و ۳۱۱ هزار تومان درآمد و ۲۱ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان هزینه داشته که 
معادل متوس��ط ماهانه یک میلیون و ۹۴۳تومان درآمد و یک میلیون و ۷۸۷ هزار 

تومان هزینه بوده است.
مرک��ز آمار ایران حاال در گزارش��ی جدیدتر، مابه التفاوت ای��ن هزینه و درآمد را 
عنوان کرده اس��ت؛ شاخصی که نشان می دهد خانوارها و دهک های مختلف چقدر 
برای هزینه های خود ک��م می آورند. طبق این گزارش، مابه التفاوت درآمد و هزینه 
س��االنه خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۷ نش��ان می دهد هر خانوار شهری به طور 
متوس��ط ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانوار روس��تایی یک 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 روس��تایی بوده اس��ت. البته طبق این گزارش، مابه التفاوت درآمد و هزینه خانوار 
لزوماً به معناي پس انداز خانوار نیست. روند مابه التفاوت درآمد و هزینه خانوارها در 
سال های اخیر از مثبت بودن این مابه التفاوت از چند سال گذشته حکایت دارد؛ به 
گونه ای که در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز هر خانوار شهری به ترتیب ۳ میلیون و 
۲۳۹ هزار تومان و ۳ میلیون و ۷۴۲ هزار تومان و هر خانوار روستایی به ترتیب یک 
میلیون و ۹۹۶ هزار تومان و ۲ میلیون و ۳۱۷ هزار تومان بیشتر از هزینه ساالنه اش 
درآمد داش��ته است. در واقع، از س��ال 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.
این گزارش همچنین ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ متوسط ماهانه مابه التفاوت درآمد 
نس��بت هزینه برای هر خانوار شهری و روس��تایی به ترتیب معادل با ۳۴۷ هزار و 
۳۰۰ تومان و ۱۵۵هزار و ۴۰۰ تومان بوده است. در سال ۱۳۹۷مابه التفاوت درآمد 
ماهانه خانوارها نس��بت به هزینه شان در دهک های مختلف درآمدی نشان می دهد 
این مابه التفاوت در خانوارهای واقع در س��ه دهک پایین درآمدی در نقاط ش��هری 
و پن��ج ده��ک پایین درآمدی در نقاط روس��تایی منفی بوده اس��ت؛ به طوری که 

خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی در نقاط شهری به ترتیب با ۲۴۹ هزار 
توم��ان، ۱۳۷ ه��زار تومان و ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان و خانوارهای واقع در پنج دهک 
پایین درآمدی در نقاط روس��تایی به ترتیب با ۲۱۲ هزار تومان، ۲۲۷ هزار تومان، 
۱۹۸ هزار تومان، ۱۰۲ هزار تومان و ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان کس��ری درآمد نس��بت 

به هزینه مواجه بوده اند.
خانوارهای شهری واقع در دهک های درآمدی چهارم تا دهم به ترتیب ۵۵ هزار و 
۶۰۰ تومان، ۱۷۲ هزار تومان، ۲۰۵ هزار تومان، ۳۲۰ هزار تومان، ۳۹۰ هزار تومان 
۸۰۷ هزار تومان و یک میلیون و ۹۲۹ هزار تومان بیشتر از هزینه ساالنه شان درآمد 
داش��ته اند. خانوارهای روستایی واقع در دهک های درآمدی ششم تا دهم به ترتیب 
۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان، ۱۱۴ هزار تومان، ۳۱۱ هزار تومان، ۳۹۴ هزار تومان و یک 

میلیون و ۴۵۱ هزار تومان بیشتر از هزینه ساالنه شان درآمد داشته اند.
گفتنی است در سال ۱۳۹۶ مابه التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک 
اول و خانوارهای روس��تایی چهار دهک اول نسبت به هزینه شان منفی بوده که در 
سال ۱۳۹۷ این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی 

پنج دهک اول گسترش یافته است.

طب��ق اعالم رئیس س��ازمان امور مالیاتی، در راس��تای اجرای م��اده ۱۶۹ قانون 
مالیات های مستقیم مبنی بر تعیین مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش، 

عالوه بر پزشکان، ۱۵ صنف دیگر نیز مشمول نصب این سامانه شدند.
امیدعلی پارسا با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی و تصمیم گیری در سازمان، 
با حضور نمایندگان اتاق اصناف و وزارت صمت و سایر مراجع و تشکل های صنفی 
و حرفه ای ذی ربط، از تعیین فهرست نهایی صاحبان مشاغل مشمول نصب سامانه 

صندوق فروش خبر داد.
به گزارش س��ازمان امور مالیاتی کشور، پارسا با اشاره به مفاد ماده )۳( آیین نامه 
اجرایی تبصره )۲( ماده )۱۶۹( قانون مالیات های مس��تقیم مبنی بر تعیین مشاغل 
مشمول نصب سامانه صندوق فروش گفت: براساس مصوبه اخیر، مشاغل و حرفه زیر 
مشمول نصب سامانه فروش هستند: وکال؛ مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده؛ دفاتر 
اسناد رسمی؛ مشاوران امالک؛ تاالر پذیرایی، رستوران ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها 

و فست فودی ها، سفره خانه  های سنتی و کافی شاپ ها؛ مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، 
هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها و مهمان  سراها؛ نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط 
نقلیه موتوری؛ آرایش��گاه های مردانه و زنانه؛ آجیل و خشکبار فروشی ها؛ قنادی  ها 
و شیرینی فروش��ی ها، آب میوه فروشی ها، بس��تنی و فالوده فروشی ها؛ میوه و تره بار 
فروش های مس��تقر در میادی��ن میوه و تره بار؛ مجموعه های فرهنگی و ورزش��ی؛ 
لوازم التحریر و نوشت افزارفروشی ها؛ بازی های رایانه ای و کافی نت ها و دفاتر خدمات 

ارتباطی.
به گفته پارس��ا، صاحبان مش��اغل مذکور، از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به 
استفاده از سامانه صندوق فروش )پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت 
بانکی( و صدور صورتحساب فروش)فاکتور( مطابق مقررات هستند. بر این 
اساس، از کلیه صاحبان مشاغل و حرف مذکور دعوت به عمل می آید که از 
ابتدای مهرماه سال جاری، با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان 

امور مالیاتی کشور به نش��انی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به 
ثبت سریال استاندارد پایانه یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت 

بانکی خود ) کارتخوان های بانکی( اقدام کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پایان گفت: مودیان محترم هنگام مراجعه به 
سامانه الکترونیکی مذکور، وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی و ارائه شماره اقتصادی 
ش��ده، در قسمت ثبت مش��خصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی و پس از وارد 

کردن نام کاربری و رمز عبور، نسبت به ثبت مشخصات اقدام کنند.
گفتنی اس��ت، س��ازمان امور مالیاتی کش��ور پیش از این و در اجرای حکم بند 
)ی( تبصره )۶( قانون بودجه س��ال ۱۳۹۸، صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، 
داروسازی و دامپزشکی را ملزم به ثبت نام در نظام سامانه فروش و نصب و استفاده 
از پایانه فروش از ابتدای مهرماه امس��ال کرده بود. همچنین مرکز پاس��خگویی به 

هرگونه مشکل یا ابهام در خصوص فراخوان مذکور شماره تلفن ۱۵۲۶  است.

خانواده های ایرانی در طول ماه چقدر کسری درآمد دارند؟
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تقدم ثبات پولی بر خروج از رکود

از میانه سال گذشته، اقتصاد ایران به صورت همزمان با دو پدیده رکود و تورم 
مواجه شده و در چنین شرایطی، پرسش مهمی در مقابل سیاست گذار قرار دارد 
که در این شرایط همزمانی، مقابله با کدام یک از اولویت باالتری برخوردار است؟ 
در این یادداشت، دالیلی مطرح شده که نشان می دهد ثبات اقتصادی و مدیریت 

نقدینگی  نسبت به خروج از رکود، اولویت باالتری دارد. 
دلیل نخس��ت، رابطه علّیت بین این دو پدیده در اقتصاد اس��ت. تورم مزمن و 
باال در اقتصاد ایران از جمله علل موثر بر کاهش رش��د اقتصادی در بلندمدت و 
تعمیق رکود در کوتاه مدت اس��ت. ثبات اقتصادی را نه تنها در بلندمدت می توان 
از جمله اصلی ترین الزامات رش��د اقتصادی دانست، بلکه حتی در کوتاه مدت نیز 
بی ثباتی ش��دید قیمت ها، از مس��یرهای مختلف مانع از احیای رش��د اقتصادی 

می شود و رکود را عمیق تر می کند.
با توجه به رابطه علّیت بین ثبات اقتصادی و رش��د اقتصادی، الزم است برای 
خروج از رکود ابتدا اقدامات الزم برای ثبات اقتصادی در دس��تور کار قرار گیرد. 
بی ثبات��ی قیمت ها و تداوم نرخ های باالی تورم، موجب می ش��ود نااطمینانی در 
اقتص��اد و به تبع آن هزینه مبادله فعالیت ه��ای اقتصادی افزایش یابد و محیط 
کسب و کار نامساعدتر  شود که تمامی این عوامل به عمیق تر شدن رکود منجر 

می شود.
همچنین تورم باال به واس��طه اثرگ��ذاری بر رفتار دولت در جهت تنظیم بازار 
کااله��ا و اخالل در قیمت های نس��بی، عوارض مخربی بر محیط کس��ب و کار 
برج��ای می گ��ذارد. به میزانی که نرخ ت��ورم باالتر م��ی رود و بی ثباتی قیمت ها 
افزای��ش می یابد، دخالت دولت در بازار در راس��تای تنظیم دس��توری قیمت ها 
افزای��ش می یابد. با ش��تاب گرفتن قیمت ها، دولت ها بیش از همیش��ه اقدام به 
دخالت مس��تقیم در قیمت گذاری ها و برخورد ب��ا بنگاه های متخلف می کنند و 
اغلب در پاس��خ به افزایش قیمت ها، به تثبیت نرخ ارز، سهمیه بندی ارز دولتی، 
تثبی��ت قیمت ان��رژی، تعیین قیمت برای محصوالت و تعیین س��قف قیمتی و 

نظایر آن متوسل می شوند.
تمامی این اقدامات منجر به اختالل گسترده در بازارها و کاهش تولید و در نتیجه 
عمیق تر ش��دن رکود می ش��ود. تورم باال در اقتصاد، مانع از احیای رش��د اقتصادی 
می ش��ود و هرگونه تشدید بی ثباتی در اقتصاد و افزایش تورم، زمینه عمیق تر شدن 
رکود را فراهم می کند. در یک ش��رایط تورمی، هرگونه اقدام برای خروج از رکود و 
رونق تولید، بی نتیجه خواهد بود. بنابراین، با توجه به اینکه تشدید بی ثباتی قیمت ها 
و افزایش نرخ تورم یکی از ریشه های رکود فعلی است و همچنین با توجه  به اینکه 
افزایش بیشتر نرخ تورم منجر به تعمیق رکود خواهد شد، اقدام ثبات ساز و جلوگیری 

از تشدید تورم از اولویت باالتری برخوردار است.
دلی��ل دوم برای اثبات تقدم ثبات اقتصادی بر خ��روج از رکود،  توجه به ماهیت 
دو پدیده تورم و رکود اس��ت. تورم اقتصاد ایران که اکنون به رقمی بیش از دو برابر 
متوسط بلندمدت رسیده، ریشه در ناترازی بودجه دولت و مشکالت ساختاری نظام 

بانکی دارد و تا زمانی که ریشه  ناترازی ها اصالح نشود، برقرار خواهد ماند.
ماهیت تورم به گونه ای است که با تداوم سیاست های مالی فعلی، نه تنها به طور 
طبیعی فروکش نخواهد کرد بلکه اقتصاد به علل مختلف در معرض بی ثباتی بیشتر 
قیمت ها قرار خواهد داشت. از یک طرف، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و 
شکاف رشد بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، همچنان در حال رشد است و به این 

دلیل، زمینه افزایش تورم و بی ثباتی اقتصاد کالن همچنان برقرار است.
از ط��رف دیگر، از آنجا که اقتصاد با کاهش ظرفیت های تولید مواجه ش��ده، آثار 
رشد نقدینگی با شدت بیشتری به صورت رشد عمومی قیمت ها آشکار خواهد شد 
و باید انتظار داشت نرخ رشد قیمت ها بیش از نرخ رشد نقدینگی باشد. در ماه های 
اخیر بین اجزای نقدینگی، شتاب رشد پول بسیار بیشتر از رشد شبه پول بوده و این 
مسئله نیز می تواند شاهد دیگری بر افزایش سرعت گردش پول و شتاب گرفتن رشد 

قیمت ها در اقتصاد باشد.
جدا از تحوالت متغیرهای پولی، کشور به طور کم سابقه ای با کسری بودجه دولت 
مواجه است. امسال در اثر کاهش صادرات نفت و همچنین کاهش درآمدهای مالیاتی 
ناش��ی از رکود، بخش��ی از درآمدهای دولت محقق نخواهد شد. بدهی های انباشته 
دولت و کاهش ظرفیت بازپرداخت بدهی ها نیز امکان ایجاد بدهی های جدید را برای 

دولت محدود خواهد کرد.
نظام بانکی نیز با مش��کالتی مواجه اس��ت که هزینه های آن مستمرا از منابع 
بان��ک مرکزی و به بهای رش��د مس��تمر پول پرقدرت پرداخت می ش��ود. بدون 
اصالحات نظام بانکی و در صورت انتقال این مش��کالت به منابع بانک مرکزی، 
رون��د فزاین��ده پایه پولی و نقدینگی بیش از قبل ش��تاب خواهد گرفت. در این 
ش��رایط، مدیریت کس��ری بودجه و اصالح س��اختار بانک ها، حساسیت باالیی 
می یاب��د و هرگونه خطا در سیاس��ت گذاری یا کوتاه��ی در اصالحات اقتصادی 
می تواند زمینه انتقال مشکالت بودجه ای و مشکالت نظام بانکی را به متغیرهای 
پولی فراهم کن��د، بنابراین با توجه به عواملی مانن��د تحوالت متغیرهای پولی، 
مسئله کسری بودجه دولت و مشکالت نظام بانکی، الزم است تدابیری در جهت 

کنترل رشد نقدینگی در چند فصل آینده اتخاذ شود.
حال اگر به ریش��ه یابی مسئله رکود بپردازیم، از برخی جهات، پویایی های آن 
و نحوه ورود سیاست گذار به حل مسئله، تفاوت عمده با مسئله تورم دارد. رکود 
فعلی اقتصاد ایران ناشی از عوامل مختلف است که برخی از آنها ماهیت ساختاری 
و بلندمدت دارند و برخی متاثر از ش��وک های برون زا و عوامل کوتاه مدت است. 
برخی دیگر از علل رکود، منشأ برون زا دارد و ناشی از تشدید تحریم های خارجی 
اس��ت و برخی دیگر متاثر از محیط اقتصاد کالن و بی ثباتی قیمت ها و افزایش 
تورم اس��ت. در نهایت، بخش دیگری از رکود نیز در اثر سیاست های اخالل زا از 
قبیل دخالت در قیمت گذاری ها و نظایر آن تش��دید ش��ده اس��ت. با جمع بندی 
نکات مربوط به تفاوت ماهیت رکود و تورم، می توان گفت برخالف تورم، ماهیت 
رکود به گونه ای اس��ت که اساساً خروج از آن باید در بازه زمانی میان مدت و در 

چارچوب احیای تدریجی ظرفیت های رشد اقتصادی مطرح شود. 
سومین دلیل، به رفتار تاریخی دولت ها در مواجهه با رکود بازمی گردد. با مراجعه 
به حافظه تاریخی درخصوص رفتار دولت ها، این نگرانی وجود دارد که تمرکز دولت 
ب��ر خروج از رکود و بی توجهی به ضرورت ثب��ات اقتصاد کالن، در نهایت به برخی 
سیاست های انبس��اطی و خلق نقدینگی و بی ثباتی بیشتر منتهی شود. حال آنکه 
بهترین شیوه رفع موانع تولید و خروج از رکود در شرایط فعلی، اقداماتی مثل تعلیق 
مق��ررات دس��ت و پاگیر تولید، کاهش دخالت های دول��ت در قیمت گذاری، حذف 
انحصارات، بازنگری در ممنوعیت های صادراتی، پیش بینی پذیر کردن سیاست های 

دولت و ثبات اقصاد کالن است.
در ش��رایطی که در اثر مجموعه ای از شرایط ساختاری و بلندمدت، ظرفیت های 
رشد اقتصادی مستهلک شده، سیاست های پولی و مالی انبساطی ممکن است نه تنها 
کمکی به خروج از رکود نکند بلکه حتی به بی ثباتی و تورم بیشتر منجر شود، بنابراین 
الزم اس��ت در شرایط فعلی، اولویت اصلی دولت بر ثبات اقتصادی و مدیریت رشد 

نقدینگی از مسیر اصالحات بودجه ای و اصالحات بانکی متمرکز شود.
منبع: ایِبنا

یادداشت

فرصت امروز: براساس آخرین آمار بانک مرکزی از تسهیالت پرداختی بانک ها 
به بخش های مختلف اقتصادی کشور، در چهار ماهه نخست سال ۹۸ در مجموع 
۲۱۸ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان تس��هیالت از سوی بانک ها پرداخت شده است 
که در مقایس��ه با دوره مشابه سال گذشته مبلغ بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان 
افزایش را نش��ان می دهد. به این ترتیب پرداخت تسهیالت بانکی به بخش های 
مختلف اقتصادی کش��ور در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۳۱درصد 
افزایش یافته است. همچنین در چهار ماهه نخست امسال حدود ۳۷۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت بانکی برای خرید مسکن به بخش ساختمان و مسکن پرداخت 

شده است.
در میان انواع تسهیالت پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی، تامین سرمایه 
در گ��ردش حدود ۶۰درصد از کل تس��هیالت پرداختی را ب��ه خود اختصاص داده 
است؛ به عبارت دیگر ۶۰درصد از تسهیالت پرداختی بانک ها در سال جاری صرف 
تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده که این درصد نسبت به آمار انتهای 
س��ال گذشته با افزایش همراه بوده است. به این ترتیب بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان از تس��هیالت پرداختی به تامین سرمایه در گردش، ۲۲ هزار میلیارد تومان 
به خرید کاالی شخصی، ۲۰ هزار میلیارد تومان به ایجاد واحدهای جدید، ۱۶ هزار 
میلیارد تومان آن به توس��عه واحدها، ۶۳۰۰ میلیارد تومان به تعمیر، حدود ۵۰۰۰ 
میلیارد ریال به خرید مس��کن و ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به س��ایر مصارف 

اختصاص یافته است.
اما براساس این گزارش، سهم بخش کشاورزی از تسهیالت پرداختی در این مدت 
حدود ۱۸ هزار میلیارد، صنعت و معدن بیش از ۶۰ هزار میلیارد، مسکن و ساختمان 
۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد، بازرگانی حدود ۴۰ هزار میلیارد، خدمات ۸۸ هزار و ۷۰۰ 
میلیارد و س��ایر بخش ها ۳۱۰ میلیارد تومان بوده اس��ت. به این ترتیب بخش های 
صنعت و معدن و خدمات در این مدت بیشترین جذب تسهیالت را داشته اند و در 
عین حال این آمار حاکی از آن است که سهم ۲۷درصدی بخش صنعت و معدن از 

تسهیالت بانکی نسبت به پایان سال گذشته ثابت مانده است.
از سوی دیگر در بخش مسکن و ساختمان حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
برای خرید مس��کن در چهار ماهه نخست سال جاری پرداخت شده است؛ در واقع 

در چهار ماهه نخست سال جاری حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای خرید 
مسکن به بخش ساختمان و مسکن پرداخت شده است.

۳درصد نقدینگی به شکل اسکناس در دست مردم
اما در حالی که بانک مرکزی حجم نقدینگی خردادماه امسال را یک هزار و ۹۷۹ 
هزار میلیارد تومان اعالم کرده، تنها ۳درصد نقدینگی به شکل اسکناس در اختیار 

مردم است.
به گزارش ایِبنا، س��هم اسکناس در دست اشخاص )تنها جزء نقدینگی خارج از 
بانک ها( از کل نقدینگی خردادماه ۱۳۹۷ برابر با ۲.۵۶۵درصد در اسفندماه ۱۳۹۷ 
برابر با ۲.۹۰۸ درصد و در خردادماه ۱۳۹۸ برابر با ۲.۵۳۶درصد بوده است، بنابراین 
در سالی که نقدینگی به شدت سیال شده و در اوج سیال شدن آن کمتر از ۳درصد 
نقدینگی به شکل اسکناس در دست مردم بوده است. بقیه آن مانده حساب اشخاص 
نزد بانک ها بوده است برهمین اساس اصطالحا کوچ نقدینگی یا خروج نقدینگی از 

بانک ها ناصحیح است.
 بررسی آمارها نشان می دهد حجم اسکناس در اختیار مردم از ۵۴.۷ هزار میلیارد 
تومان در پایان س��ال ۹۷ ب��ه ۵۰.۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۸ رس��یده که 

نشان دهنده کاهش ۴.۵ هزار میلیارد تومانی )۸.۳درصدی( این شاخص است.
بررس��ی دقیق تر حکایت از این دارد که بخش اعظم اسکناس ها نه تنها در جیب 
مردم نیس��ت بلکه به منابع در اختیار بانک ها و بانک مرکزی منتقل ش��ده اس��ت. 
درواقع، اسکناس و مسکوک در اختیار بانک ها از ۸.۸ هزار میلیارد تومان در اسفند 
۹۷ به ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۸ رسیده که نشان دهنده رشد ۳.۴ هزار 

میلیارد تومانی است.
اس��کناس و مس��کوک در اختیار بانک مرکزی نیز از ۲.۱ هزار میلیارد تومان در 
اس��فند ۹۷ به ۳.۲ هزار میلیارد تومان در پایان بهار ۹۸ رسید که از رشد ۱.۱ هزار 

میلیارد تومانی حکایت دارد.
 در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی نیز راهبرد بانک مرکزی را برای نقدینگی 
به هدایت به سمت تولید اعالم کرده و گفته است: نقدینگی باید به سمت تولید و 

رونق تولید سوق پیدا کند.
عبدالناصر همتی همچنین گفته اس��ت: رشد نقدینگی سبب ثبات قیمت ها در 

جامعه خواهد ش��د و در این راس��تا وظیفه اصلی و مهم بانک مرکزی بحث ثبات 
قیمت است.

او با تاکید بر اینکه نقدینگی باید به س��مت تولید و رونق تولید س��وق پیدا کند، 
گفت: الزمه این کار این اس��ت که باید ببینیم چه تولیداتی هس��تند که با تزریق 

نقدینگی منجر به تولید شده و به عنوان مولدی در کشور عمل خواهد کرد.
وضعیت اسکناس و ارتباط آن با نقدینگی

در همین زمینه،  یک کارشناس اقتصادی درخصوص وضعیت اسکناس و ارتباط 
آن با نقدینگی معتقد اس��ت: حجم نقدینگی تنها اسکناس نیست و خدماتی که از 
طریق ابزارهای نوین مالی مانند اپ ها ارائه می شود، می تواند نیاز به اسکناس را در 

کشور کاهش دهد.
محمدحسین فاتحی ادامه داد: به مجموعه پول شامل سپرده های دیداری بخش 
غیردولتی نزد بانک ها و اس��کناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده های 
متفرقه نقدینگی گفته می شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات 

و منابع اعتبارات بانکی، مهم ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند.
به گفته وی، نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت 
تورم زایی دارد بدین معنا که چنانچه حجم پول نقد باال باشد قدرت خرید باال رفته و 

باعث گران شدن کاال یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می شود. 
فاتحی تصریح کرد: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناس��ب با میزان تولید 
کاال و خدمات باش��د. در غیر این صورت ب��دون تردید باعث تورم با رکود در تولید 
خواهد شد. با توجه به اینکه گردش مالی از طریق نرم افزارهای نوین مالی هم انجام 

می شود میزان اسکناس موردنیاز کمتر شده است.
به گفته این کارش��ناس اقتصادی، از آنجایی که رابطه مس��تقیمی بین قیمت ها 
و نقدینگی وجود دارد بنابراین حجم اس��کناس در دس��ترس مردم می تواند منجر 

به تورم شود.
او ورود نقدینگی به بخش تولید را بهترین راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی 
کش��ور دانس��ت و گفت: بانک مرکزی باید برای ورود نقدینگ��ی به بخش تولید و 

شکوفایی اقتصاد کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

تازه ترین آمار بانک مرکزی از تسهیالت پرداختی بانک ها در 4 ماهه نخست امسال

3درصدنقدینگیدستمردماست

بعد از اینکه یوری یوش��اکوف، دس��تیار رئیس جمهور روسیه از همکاری ایران و 
روسیه برای جایگزینی سیستم سوئیفت خبر داد، حاال عبدالناصر همتی از برقراری 
ارتباط بانکی دو کش��ور از طریق پیام رسان روسی و سپام بانک مرکزی ایران خبر 

داده که از حذف سوئیفت از روابط بانکی دو کشور حکایت دارد.
اوای��ل همین هفته بود که یوری یوش��اکوف، دس��تیار رئیس جمهور روس��یه به 
خبرن��گاران گفت: ایران و روس��یه برای محافظت از رواب��ط دوجانبه خود در برابر 
تحریم های دیگر کش��ورها، در حال برنامه ریزی برای استفاده از سیستم پیام رسان 
مالی روس��ی مشابه سوئیفت و سیستم ایرانی »سپام« به عنوان جایگزین سوئیفت 

هستند.
یوش��اکوف، ارزیابی اقدامات الزم نظیر اس��تفاده از ارزهای ملی و اتصال سیستم 
پیام رسان مالی روسیه و ایران را ازجمله برنامه های دو کشور برای مراقبت از تجارت 

دوجانبه و روابط اقتصادی عنوان کرده بود.
حاال رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران از برقراری ارتباط بانکی از 
طریق پیام رس��ان روسی و سپام بانک مرکزی ایران )غیرسوئیفت( خبر داده است. 
همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: در جریان مذاکرات ۲۵ شهریور ۹۷ روسای 
جمهور ایران و روس��یه، در کنار مباحث مهم سیاسی، درخصوص توسعه و ارتقای 
روابط اقتصادی و تجاری دو کش��ور و نیز روابط بانکی دو کش��ور بحث های مهمی 

انجام گرفت.
به گفته همتی، طرفین به سقوط تدریجی نقش دالر در روابط اقتصادی جهان، 
به خاطر سیاس��ت های خود آمریکا اشاره و بر انجام مبادالت تجاری برمبنای پول 

ملی دو کشور تأکید کردند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این دیدار اعالم کردم ارتباط بانکی دو کشور 

از طریق پیام رسان روسی و سپام بانک مرکزی ایران )غیرسوئیفت( برقرار شده است 
و امکان استفاده از این سیستم برای مبادالت تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه 
اوراس��یا، می تواند به توسعه مبادالت تجاری بین اعضا کمک شایانی بکند. در این 
دیدار، عزم جدی رئیس جمهور روس��یه برای توس��عه روابط اقتصادی دو کشور در 
زمینه های مختلف، کاماًل مشهود بود. با توجه به توافقنامه ها و مذاکرات در جریان، 

شاهد ارتقای روابط اقتصادی دو کشور خواهیم بود.
با این حس��اب، اگر تغییر مس��یر ارتباط بانکی ایران و روس��یه از س��وئیفت به 
پیام رس��ان روسی و س��پام بانک مرکزی ایران منتقل ش��ود و کشورهای دوست و 
همکار با ایران و روسیه، به خصوص ترکیه و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز وارد 
این ارتباط ش��وند، بخش عمده مبادالت منطقه ای می تواند در بستر این دو سامانه 

انجام شود و روند حذف دالر از مبادالت مالی سرعت بگیرد.

فعاالن بازار ارز می گویند که هم اکنون عرضه در سامانه نیما، نسبت 
به تقاضا پیش��ی گرفته است و همین امر منجر به کاهش معامالت این 
سامانه شده؛ اگرچه برخی روزها قیمت دالر نیمایی بیشتر از بازار است.

به گزارش مهر، س��امانه نیما ای��ن روزها مراحل بلوغ و تکامل خود 
به لحاظ معامالت را س��پری می کند. عرضه و تقاضا ش��کل گرفته و 
بخش عمده ای از نیازهای وارداتی کش��ور به س��مت تامین ارز خود 
از این س��امانه پیش رفته است. شاید روزهایی که سامانه نیما اعالم 
موجودیت ک��رد، اختالف نرخ ارز آنقدر زیاد ب��ود که انتقادات حتی 
این س��امانه را به سمت اضمحالل هم پیش برد، اما با مقاومت بانک 
مرک��زی، مجدد حضور نیما در عرصه تج��ارت خارجی ایران پررنگ 
ش��د. بس��یاری از فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان آن روزها بر این 
ب��اور بودند که س��امانه نیم��ا، راه به جایی نخواهد ب��رد و تنها ارز را 

چندنرخی خواهد کرد.
روزهای اول راه اندازی س��امانه نیز این اتفاق رخ داد؛ به نحوی که ارز 
به دلیل اختالف قیمت میان نرخ ۴۲۰۰ تومانی، سامانه نیما و بازار آزاد 
چندنرخی ش��د و اما اکنون بعد از گذشت بالغ بر یک سال، سامانه نیما 
خود را پیدا کرده و عرضه و تقاضا به ش��کل واقعی در آن ایجاد ش��ده 
اس��ت، اما اتفاق مهمی که ظرف هفته های گذش��ته در س��امانه نیما به 
چش��م می خورد، پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا است که به گفته فعاالن 
اقتص��ادی، چندین زمینه دارد؛ به این معنا که دولت براس��اس مکانیزم 
مدیریت واردات، تالش کرده تا میزان واردات کشور را مدیریت کرده و 
بخش عمده ای از ارز وارداتی موردنیاز کش��ور در بخش غیر از کاالهای 

اساسی را از طریق این سامانه تامین کند.
از س��وی دیگ��ر، عرضه کنن��دگان عم��ده ارز در این س��امانه را هم 
صادرکنندگان غیرنفتی تشکیل می دهند که این روزها به دلیل نزدیکی 

نرخ در س��امانه نیما و ب��ازار آزاد، رغبت پیدا کرده ان��د تا ارز حاصل از 
صادرات خود را عرضه کرده و منجر به عمق بخشی در این سامانه شوند. 
اینجا اس��ت که تعداد بازیگران و عرضه کنندگان ارز افزایش یافته و در 
مقابل، دولت با مدیریت واردات، تقاضاهایی را که به سمت سامانه نیما 

سوق می دهد را نیز مدیریت کند.
تقاضا در سامانه نیما کمتر از عرضه است

در همین زمینه، کامران سلطانی زاده با برشمردن دالیل کاهش تقاضا 
در س��امانه نیما نسبت به عرضه ارزهای صادراتی گفت: واردات محدود 
ش��ده و تقاضا کمتر از عرضه صورت گرفته در سامانه نیما است؛ ضمن 
اینکه ارز مس��افرتی نیز یک بار در س��ال بیشتر داده نمی شود، بنابراین 

تقاضای رسمی برای ارز در بازار وجود ندارد.
رئیس کانون صرافان ادامه داد: در این میان، خرید صرافان از س��امانه 
نیما نیز مش��روط به فروش ارز در قالب س��رفصل هایی اس��ت که بانک 
مرکزی تعیین کرده، بوده و بنابراین تقاضایی هم از این سمت به شکل 
افزایش��ی وجود ندارد. ضمن اینکه تفاوت قیمت بازار آزاد با سامانه نیما 

نیز اکنون بسیار اندک بوده و در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی است.
وی تصری��ح ک��رد: هر چقدر فاصله بین ارز آزاد و س��امانه نیما کمتر 
باش��د، تقاضاهای س��فته بازانه نیز کاهش می یابد و اکنون این اتفاق در 

بازار رخ داده است. پس تقاضای کلی بازار نیز کاهش یافته است.
عملکرد سامانه نیما در سال 9۸

آمارهای سامانه نیما حکایت از آن دارد که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون، 
مجم��وع معامالت فروش ارز صادراتی ۷میلی��ارد و۷۰۰ میلیون یورو و 
مجموع تامی��ن ارز واردات نیز از محل این س��امانه حدود ۶.۹ میلیارد 
یورو بوده اس��ت، بنابراین اکنون مازاد عرضه حدود یک میلیارد یورویی 

به چشم می خورد.

براساس آمارهای رسمی سنا، میانگین موزون نرخ حواله یورو برای خرید 
در ۲۴ شهریورماه ۹۸ معادل ۱۲ هزار و ۹۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۲ هزار 
و ۲۶۱ تومان بوده است. ضمن اینکه میانگین نرخ خرید هفتگی ۱۲ هزار و 

۱۱ تومان و نرخ فروش ۱۲ هزار و ۲۲۹ تومان است.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

ارتباط بانکی ایران و روسیه بدون نیاز به سوئیفت برقرار شد

محدودیت واردات قیمت را کاهش داد

کم رونقی معامالت در سامانه نیما

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

حمید آذرمند
کارشناس اقتصادی

مزایده فروش
شرکتی در نظر دارد سه دستگاه خودرو متعلق به خود را با مشخصات 

ذیل از طریق مزایده به فروش برساند.
۱- خودروی پژو۲۰۷ اتوماتیک TU۵ مدل ۱۳۹۱

۲- خودروی پژو پارس XU۷ مدل ۱۳۹۱
۳- خودروی پراید SE ۱۳۱ مدل ۱۳۹۶

شرایط متقاضیان:
۱- متقاضیان می بایس��تی مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ش��رکت در 
مزایده پژو ۲۰۷ و مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت شرکت در مزایده پراید 
و پژو پارس جهت حس��ن انجام تعهدات را به صورت چک بانکی تحویل 

و رسید دریافت نمایند.
۲- حداکثر ارائه پیشنهادات ۱۵ روز از تاریخ درج آگهی می باشد.

۳- امکان بازدید فراهم می باشد.
۴- متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و یا اخذ 
مدارک مزایده به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک س��اعتی، 
روبروی بیمارس��تان مهرگان، پالک ۲۴۳۴ مراجعه و یا با ش��ماره تلفن 
واحد پش��تیبانی ۸۹۳۴۲۳۰۷-۰۲۱ و موبایل ۶۱۰۸۴۱۷-۰۹۱۲ تماس 

حاصل نمایند.
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در چهارمین روز هفته رخ داد
معامله ۳5 هزار تن وکیوم باتوم در بورس 

کاالی ایران
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران، روز سه شنبه 

۲۶ شهریورماه معامله ۳۵ هزار تن وکیوم باتوم را شاهد بود.
ب��ورس کاالی ایران در معامالت این روز میزبان دادوس��تد ۵۰ هزار 
و ۲۲۸ ت��ن م��واد پلیمری بود؛ همچنی��ن در این روز ۲ ه��زار و ۴۰۰ 
تن س��الپس واک��س، یک ه��زار و ۹۰۷ تن قیر و ۳۵ ه��زار تن وکیوم 
باتوم معامله ش��د. شایان ذکر اس��ت ۸۸۰  تن سبد میلگرد نیز در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی به فروش رس��ید. این گزارش حاکی است، 
ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران هم در این روز معامله ۸ هزار و ۵۷۰ 

تن قیر را تجربه کرد.
رشد حجم معامالت هفتگی پلیمرها در بورس کاال

انتظ��ار می رود حجم معامالت هفتگی تاالر محصوالت پتروش��یمی و 
فرآورده های نفتی به صورت معناداری افزایش یابد.

معامله گر ش��رکت کارگزاری ایساتیس پویا در گفت وگو با »کاالخبر« 
با بیان این مطلب به بررس��ی رون��د معامالت روزانه محصوالت پلیمری 
و ش��یمیایی در ب��ورس کاالی ایران پرداخت و گف��ت: در معامالت روز 
گذش��ته به دلیل کاهش قیمت های پایه و جذاب ش��دن قیمت بیشتر 
محصوالت نسبت به هفته های گذشته و در مقابل جهش بهای نفت در 
بازارهای جهانی و پایداری نرخ ارز در س��امانه نیما، شاهد افزایش تقاضا 

و رشد حجم معامالت بودیم.
رس��ول علیمحم��دی ادامه داد: در این روز، خری��داران به دلیل آنکه 
قیمت ه��ا را کف قیمت های دو تا س��ه هفته آت��ی پیش بینی می کنند، 
می��زان تقاضای خ��ود را افزایش دادند که در نتیج��ه آن انتظار می رود 
حجم معامالت هفتگی به صورت معناداری نسبت به هفته های گذشته 

افزایش یابد.
این کارگزار تاالر پتروشیمی با بیان اینکه در برخی محصوالت شاهد 
افزایش رقاب��ت در میان خریداران بودیم، گفت: اف��زون بر رقابت برای 
خرید برخی محصوالت پلیمری و شیمیایی، در محصوالتی که معامالت 
روی قیمت های پایه انجام ش��د نیز شاهد افزایش حجم معامالت بودیم 
و همزمان با آن، رشد حجم معامالت مچینگ نیز در تاالر به ثبت رسید.
وی ادامه داد: همچنین محصوالتی از جمله پلی اتیلن س��بک خطی 
۲۰۹ پتروش��یمی امیرکبیر و پلی اتیلن سنگین لوله مشکی پتروشیمی 
ش��ازند و عمده پلی استایرن ها با رش��د تقاضا و رقابت خریداران همراه 
شدند. ضمن اینکه سه گرید از پلی اتیلن های گرید تزریقی پتروشیمی 
بندرامام که بعد از مدتی در بازار عرضه ش��دند، با مازاد تقاضا رو به رو 
بودند. عمده محصول پلی اتیلن س��نگین اکستروژن عرضه شده در تاالر 
در حال��ی معامله ش��د که در هفته های قبلی تنه��ا نصف عرضه ها مورد 
معامل��ه قرار می گرفت. اما در معامالت اگر حتی بخش��ی از معامالت به 

مچینگ می رفت، معامله آن در قالب مچینگ انجام می شد.
علیمحم��دی درخص��وص روند معامالت روزانه پت ها نیز گفت: س��ه 
گری��د از پت ه��ا بعد از آنکه طی چند هفته گذش��ته به قیمت های پایه 

معامله می  شدند، دیروز شاهد رقابت اندک خریداران بودند. 
علیمحم��دی درخصوص انتظار برای افزایش حجم معامالت و رش��د 
تقاض��ا در بازار طی هفته آت��ی گفت: به دلیل آنکه قیمت پایه طی ۶ تا 
۷ هفته گذش��ته کاهش��ی بود و با توجه به رشد بهای نفت و پیش بینی 
افزای��ش قیمت های جهانی به ویژه درخصوص ش��یمیایی ها، خریداران 
انتظار رش��د قیمت ها را ب��رای هفته آینده دارند که انتظار برای رش��د 
قیمت ه��ای پای��ه در هفت��ه آینده به وض��وح در رفتار خری��داران قابل 
مش��اهده بود؛ به طوری که خریداران تقاضای خود را در بازار باال بردند 

و حجم معامالت را افزایش دادند.

نقش بورس کاال در رشد کیفیت زعفران کشور
پی��ش از ورود زعف��ران ب��ه بورس، کیفی��ت محصول چن��دان برای 
تولیدکنن��ده مه��م نبود و کش��اورزان و زعفران کاران بیش��تر به دنبال 
افزایش وزن محصول تولیدی بودند ولی از زمانی که زعفران وارد بورس 
ش��ده، زعفران نگین بورس��ی به عنوان یک محصول ش��اخص در بین 
زعفران کاران مطرح ش��ده و همه به دنبال آن هستند که زعفران نگین 

بیشتری فرآوری کنند.
به گزارش ایلنا، ح��دود ۹۰درصد از زعفران جهان در حالی در ایران 
تولید می ش��ود که با توجه ب��ه عوامل مختلف از جمله هزینه های باالی 
تولید در کش��ورهای رقیب مانند اس��پانیا، فرصت بی نظیری برای تولید 
این محصول ارزش��مند در کشور فراهم است؛ با این حال اما سهم ایران 

از در بازارهای جهانی زعفران مطابق تولید نیست.
در ای��ن میان مش��کالتی نظیر صادرات فله ای، نب��ود نظارت و ایجاد 
انگی��زه در تولید محصول با کیفیت، حضور دالالن و واس��طه ها در این 
بازار، عدم نظارت و مدیریت مناس��ب، نبود بس��ته بندی مناس��ب، عدم 
تعامل با کش��ورهای مقصد و . . . سبب شده است تا زعفران ایران با نام 
کش��ورهایی نظیر اس��پانیا و امارات وارد بازارهای جهانی شود و دست 
اقتصاد و کشاورزان ایرانی از مزایای تولید زعفران در کشور کوتاه باشد.
در ای��ن راس��تا چند وقتی اس��ت که ب��ورس کاالی ای��ران به عنوان 
راهکاری مناس��ب جهت حل این مش��کالت و تجربه شده در دنیا برای 
اثرگ��ذاری در ب��ازار محصوالت مختل��ف از جمله کش��اورزی، پذیرای 
ای��ن محص��ول با ارزش و فعاالن این بازار اس��ت. در ای��ن خصوص نیز 
قراردادهای آتی زعفران به عنوان یکی از مهمترین و اثرگذارترین ابزارها 
در حل مش��کالت این صنعت از دوم خرداد سال ۱۳۹۷ راه اندازی شده 
و ش��روع به فعالیت کرده است که از قضا مورد توجه و استقبال فعاالن 

اقتصادی و بازار زعفران قرار گرفته است. 
در همی��ن زمین��ه، محمدعل��ی فرهمن��دراد معاون س��ازمان جهاد 
کش��اورزی استان خراس��ان رضوی و مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان 
نیش��ابور به افزایش سطح زیرکش��ت در پی بروز خشکسالی اشاره کرد 
و گفت: با توجه به خشکس��الی های اخیر که در کش��ور رخ داده، سطح 
زیر کش��ت زعفران در استان های شرقی کشور از جمله خراسان رضوی 
به عنوان محصول ش��اخص با مصرف پایین آب، افزایش یافته، اما رشد 
س��طح زیرکشت محصول طی س��ال های گذش��ته این نگرانی را ایجاد 
می کرد که اگر تولید زیاد شود چه اتفاقی در روند قیمت ها خواهد افتاد؟ 
از این رو، کشاورزان با نوسانات قیمتی خیلی زیادی مواجه بودند. ضمن 
اینکه در این ش��رایط متاس��فانه دالالن هم موقعیت پیدا کرده و زمان 
عرضه محصول در فصل برداشت، زعفران را با قیمت پایین از کشاورزان 
می خریدن��د و به همین دلیل اکثر زعف��ران کاران از دامپینگ قیمت ها 

متضرر می شدند.

بورسکاال

در کالهبرداری س��ببی )Affinity Fraud(  کالهبرداران طعمه های خود را 
بیش��تر از گروه ها یا اقش��ار خاصی از جامعه که ارتباطات سببی، موجب تشکیل 
آن گروه شده است، انتخاب می کنند. به عبارت ساده تر هدف فریبکاران می تواند 
اف��رادی از فرقه های مذهبی، گروه های قومی، اقلیت های نژادی و حتی مهاجران 

باشد.
به گزارش س��نا، این نوع از کالهب��رداران توانمندی آن را دارند تا هر گروهی 
را جهت انجام س��رمایه گذاری های جعلی فریب دهند و همچنین با ش��یوه هایی 
بسیار هوشمندانه می توانند سرمایه های مردم به ویژه پس اندازهای سالمندان را 

از طریق متقاعدکردن آنها به سرمایه گذاری های بدون ریسک به چنگ آورند.
غالباً »کالهبرداری س��ببی« نوعی از س��رمایه گذاری های صوری است که در 
آن پنهان کاری مش��کوک مش��اهده می ش��ود. به بیان دیگ��ر، کالهبردار تالش 
می کن��د ت��ا درخصوص جزیی��ات مهم س��رمایه گذاری اعم از احتم��ال خطر از 
دست دادن سرمایه، س��ابقه طرح های ارتقای سرمایه گذاری و سایر موارد مشابه 

به سرمایه گذار دروغ بگوید.
طرح ه��ای  از  کالهب��رداری  ن��وع  ای��ن  در  کالهب��رداران  از  بس��یاری 
»هرم��ی)Pyramid(« یا »پونزی)Ponzi(« اس��تفاده می کنند. به این صورت 
که سود پرداختی به س��رمایه گذاران به جای اینکه از سود انجام فعالیت اقتصاد 
واقعی باش��د، در واقع از پول خود سرمایه گذاران یا از پول سرمایه گذاران جدید 

خواهد بود، همانند شرکت های هرمی از جمله گلدکوییست.

ه��دف از انجام این طرح فریبکارانه، ایجاد توهم به اصطالح »س��رمایه گذاری 
موفقیت آمیز« برای سرمایه گذاران است. کالهبردار به سادگی پول سرمایه گذاران 
جدید را برای استفاده شخصی در امور کالهبرداری  خود به ویژه زمانی که بعضی 
از س��رمایه گذاران به آنها مشکوک می ش��وند، هزینه می کند. سرانجام زمانی که 
تأمین مالی س��رمایه گذار به تدریج کاهش یابد و س��رمایه گذاران فعلی خواستار 
پرداخت س��ود ش��وند، این طرح به هم خ��ورده و س��رمایه گذاران، تازه متوجه 

خواهند شد که بیشتر یا کل پول شان از بین رفته است.
می توان اذعان داش��ت که »کالهبرداری سببی« از اعتماد و دوستی افراد نهایت 
سوء اس��تفاده را می کن��د. در واقع گروه های��ی هدف این کالهبرداران هس��تند که 
موضوعات و یا مس��ائل مش��ترک بین آنان وجود دارد. کالهبرداران برای دستیابی 
ب��ه این گروه ها از روش های مختلفی اس��تفاده می کنند. یک روش بس��یار معمول 
آنها اس��تفاده از لیدرهای درون گروهی که مورد احترام همه هس��تند، اس��ت. این 
لیدرها ممکن است خودشان متوجه نشوند که با انجام سرمایه گذاری به درخواست 
کالهبردار، در واقع خودشان جزو قربانیان ناخواسته محسوب خواهند شد و چه بسا 
س��ایر افراد گروه، با اعتمادی که به لیدر خود دارند اقدام به سرمایه گذاری از طریق 
کالهبردار مبادرت می ورزند. بدیهی است لیدرهای اجتماعات گوناگون یا لیدرهای 

مذهبی بیشتر موردنظر این دسته از فریبکاران هستند.
نکته جالب توجه این اس��ت که وجود س��اختار محکم در بسیاری از گروه ها، 
امکان تشخیص »کالهبرداری سببی« را برای مقامات اجرایی دشوار کرده است. 

در اکث��ر مواقع فریب خ��وردگان در متقاعد کردن مقام��ات قانونی یا پیگیری از 
طریق راه حل های مناسب ناکام می مانند.

حال این سوال مطرح می شود که چه رفتار هوشمندانه ای باید داشته باشیم تا 
از گرفتارشدن در دام این کالهبرداران در امان باشیم؟ هشدارها و پیشنهادهای 
ارائه ش��ده از س��وی دفتر آموزش و مشاوره س��رمایه گذاری »کمیسیون بورس و 
اوراق به��ادار ایاالت متح��ده )SEC(« برای افراد فرقه ه��ای مذهبی، قومیت ها، 
اقلیت ه��ای نژادی، مهاجران و س��المندان در رابطه با این موضوع به ش��رح زیر 

است:
در مورد فردی که پیشنهاد سرمایه گذاری به شما می دهد، تحقیق کنید، حتی 
اگر او را بشناس��ید بهتر است درخصوص پیش��ینه او با دقت بررسی کنید. مهم 
نیست آن فردی که شما را به سرمایه گذاری دعوت کرده است تا چه میزان قابل 
اعتماد شماس��ت، به هرحال شما باید آگاهانه رفتار کنید، شاید فرد معتمد شما 

خود نیز در دام کالهبرداران افتاده و از این موضوع بی اطالع باشد.
هرگز اقدام به انجام س��رمایه گذاری به پیش��نهاد یا توصیه اعضای سازمان یا 
گروه��ی که در آن عضو هس��تید نکنید. این موضوع به خص��وص در گروه های 
آنالین، چت روم ها یا تابلوهای اعالنات بسیار مشهود است. ممکن است این نوع 
پیش��نهادات یک نوع کالهبرداری باش��د. می توان به کالهبرداری از طریق وبگاه 
ش��رکت »سکه ثامن« در ایران اشاره کرد که کالهبرداری کالن از حدود ۳۰۰۰ 

کاربر فعال این سایت انجام شد.
ب��ه تبلیغات اف��رادی که نوی��د س��ودهای باورنکردنی یا تضمین ش��ده برای 
س��رمایه گذاری را می دهن��د، توجه نکنید. به همین ترتی��ب، وعده هایی از قبیل 
س��رمایه گذاری بدون ریسک با سود س��ریع و باال، را هوشمندانه مدیریت کنید. 
چون سرمایه گذاری های بدون ریسک، واقعا انگشت شمار هستند. وعده های سود 
س��ریع و باال با ریس��ک بسیار کم یا بدون ریس��ک، در واقع عالئم هشداردهنده 

کالسیک کالهبرداری است.
در مورد هرگونه فرصت س��رمایه گذاری که نمی توان آن را مکتوب کرد، تردید 
کنید. غالباً کالهبرداران از مکتوب کردن امور سرمایه گذاری خودداری می کنند. 
اگر به شما گفته شد که وقت الزم برای نوشتن اطالعات مربوط به سرمایه گذاری 
را ندارند، از انجام آن سرمایه گذاری پرهیز کنید. همچنین زمانی که به شما گفته 
ش��ود، درخصوص این فرصت س��رمایه گذاری که در اختیارت��ان قرار داده اند راز 
نگه دار باشید و محرمانه بودن آن را حفظ کنید، باید با دیده تردید بدان بنگرید.

برای انجام س��رمایه گذاری عجله نکنید یا اجازه ندهید شما را تحت فشار قرار 
دهند. چراکه ش��ما باید فرصت کافی برای تحقیق در مورد آن داش��ته باش��ید. 
ممکن اس��ت افرادی که شما نیز آنها را می شناس��ید ادعا کنند که از انجام یک 
س��رمایه گذاری سود هنگفتی به دس��ت آورده اند، توجه کنید این مطلب به این 

معنا نخواهد بود که شما هم همانند او سود فراوانی به دست خواهید آورد.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که به وعده های سرمایه گذاری که تحت این 
عنوان که »این تنها فرصتی است که یک بار در طول عمر خود خواهید داشت« 
مطرح می ش��وند و نیز تاکید می شود که اطالعات این سرمایه گذاری »محرمانه« 

بماند، حتماً تردید کنید.
به طور کلی از آنجایی که همه افراد تخصص الزم را ندارند و قادر نیس��تند تا 
اطالعات کافی در زمان مناسب را دارا باشند، از این رو توصیه می شود از مشاوران 
سرمایه گذاری مورد تایید نهادهای ناظر از جمله »سازمان بورس و اوراق بهادار« 
برای انجام س��رمایه گذاری استفاده کنید. مش��اوران غیرمتخصص و بدون مجوز 
که عمدتاً در وب س��ایت های مختلف و شبکه های اجتماعی فعالیت دارند باعث 
گمراهی س��رمایه گذاران و گروه های موردنظر کالهبرداران می شوند و ضررهای 

جبران ناپذیری را نصیب فریب خوردگان می کنند.

چگونه از »کالهبرداری سببی« جلوگیری کنیم؟

همه چیز درباره کالهبرداری سببی

بورس تهران به نوس��ان های خود ادامه می دهد و به صورت یک در میان در این 
هفته ش��اهد رش��د و اصالح شاخص بوده اس��ت، به طوری که پس از رکوردشکنی 
تاریخی ابتدای هفته، اما دیروز و در چهارمین روز هفته، شاخص کل ۳هزار و ۸۳۴ 

واحد افت داشت و در نهایت به رقم ۳۰۲ هزار و ۸۲ واحد رسید.
تحلیلگران، نوسان های اخیر بازار سرمایه را به اصالح دامنه نوسان قیمت سهام در 
بازار س��رمایه، ورود سرمایه های سرگردان به بورس، افزایش قیمت جهانی کاالهای 
بورس��ی و اخبار سیاسی نسبت می دهند. در این میان، هجوم سرمایه های خرد به 
بورس که پیش��تر متوجه بازار س��که و ارز بوده، بعضی کارشناسان بازار سرمایه را 
نس��بت به آینده نگران کرده است. کارشناسان می گویند ورود این موج سرمایه به 
دلیل عدم شناخت صاحبان سرمایه های خرد از فضای بورس، سود و زیان شرکت ها 
و وضعی��ت مال��ی آنها، زمینه تحلیل منطقی را از بین می ب��رد و به تناقض در بازار 
دامن زده و آن را از روند طبیعی خود خارج می کند. از سوی دیگر، درک مفاهیمی 
چون ریسک و بازده از سوی خریداران غیرحرفه ای و تازه وارد، مورد تردید است، با 
این حال این امید وجود دارد که تبلیغات درباره ابزارهای مالی به ویژه صندوق های 

سرمایه گذاری، زمینه را برای استفاده صحیح از سرمایه های خرد فراهم کند.
شاخص بورس عقب نشینی کرد

اما پس از رش��د فزاینده نماگر اصلی بورس در روز دوش��نبه، این ش��اخص روز 
سه ش��نبه ۳۸۴۳ واحد افت کرد و به کانال ۳۰۲ هزار واحدی بازگشت. به گزارش 

ایس��نا، در عین حال ش��اخص کل هم وزن نیز با ۴۸۹ واحد کاهش رقم ۸۶ هزار و 
۳۶۹ واحدی را تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با ۴۲۰۰ واحد افت عدد ۳۴۶ 
ه��زار و ۷۳۸  واحدی را تجربه کرد و ش��اخص بازار اول نیز با ۳۰۲۱ واحد کاهش 
به عدد ۲۲۰ هزار و ۲۷ واحد رس��ید. ش��اخص بازار دوم نیز با افت ۶۷۴۷  واحدی 

روبه رو شد.
فوالد مبارکه اصفهان، مخابرات ایران، معدنی و صنعتی چادرملو و سرمایه گذاری، 
نفت، گاز و پتروشیمی تامین هر کدام به ترتیب ۳۴۴، ۲۱۶، ۱۹۱ و ۱۸۵ واحد به 
کاهش ش��اخص های بازار کمک کرد. در طرف مقابل فوالد خراسان، بانک تجارت 
و بان��ک صادرات ای��ران هر کدام به ترتیب ۱۶۹، ۱۲۸ و ۱۱۰ واحد ش��اخص ها را 

تقویت کردند.
در گروه بانک ها و موسسات اعتباری حجم معامالت به ۶.۸ میلیارد سهم و اوراق 
مالی به ارزش ۴۳۵ میلیارد تومان رسید و به بیشترین ارزش معامالت دست پیدا 
کرد. بانک تجارت، بانک صادرات و بانک دی و موسسه اعتباری ملل نمادهای بودند 
که در گروه بانکی توانستند بیش از ۳درصد رشد قیمت را تجربه کنند. گروه خودرو 
و س��اخت قطعات بعد از بانکی ها بیش��ترین ارزش معامالت را شاهد بودند. بیشتر 

نمادها در این گروه با کاهش قیمت رو به رو بودند.
در تعداد نسبتا زیادی از نمادها شاهد افزایش عرضه نسبت به تقاضا بودیم و این 
موضوع سبب شد بیشتر سهم ها با کاهش رو به رو شود. ارزش کل معامالت بورس 

به رقم ۲۵۹۴ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش 
از ۱۰.۵ میلیارد س��هم و اوراق مالی بود. تع��داد معامالت این بازار نیز به رقم ۶۵۵ 

هزار و ۲۰۵ نوبت رسید.
آیفک��س نیز با بی��ش از ۲۱ واحد افت عدد ۳۹۹۰ را تجربه کرد. ارزش معامالت 
فرابورس ایران به عدد ۱۰۹۶ میلیارد تومان رسید و حجم معامالت رقم ۱.۶ میلیارد 
س��هم و اوراق مال��ی را تجربه کرد. تع��داد معامالت نیز عدد ۲۱۸ ه��زار و ۷۷۸ را 

تجربه کرد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

درحالی در بورس تهران ۱۲۲ نماد با رشد قیمت و ۲۲۹ سهم با افت قیمت رو به 
رو بودند که در فرابورس ایران تعداد نمادهای مثبت به ۹۱ و تعداد نمادهای منفی 
به ۱۰۸ رس��ید. شاخص فرابورس هم بیش از ۲۱ واحد افت داشت و بر روی کانال 
۳هزار و ۹۹۰ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۶۴۰ هزار برگه 

سهم به ارزش بیش از ۱۰هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بی��ن همه نمادها، قاس��م ایران )قاس��م(، بان��ک دی )دی(، نفت پاس��ارگاد 
)پاسارگاد( و سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
این بازار داشتند. در مقابل پتروشیمی مارون )مارون(، پتروشیمی دماوند )دماوند(، 
پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، پاالیش نفت ش��یراز )ش��راز(، پاالی��ش نفت الوان 

)شاوان( و فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

کاهش ۳۸۰۰ واحدی شاخص بورس در چهارمین روز هفته

نوساندربورستهران
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تولید کنسانتره سنگ آهن به 19 میلیون و 
725 هزار و 197 تن رسید

تولیدکنندگان بزرگ س��نگ آهن کش��ور توانستند ۱۹ میلیون و 
۷۲۵ هزار و ۱۹۷ تن کنسانتره سنگ آهن تولید کنند.

ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان ب��ه نق��ل از ایمیدرو، 
تولیدکنندگان بزرگ س��نگ آهن کشور از ابتدای فروردین تا پایان 
مرداد، ۱۹ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۱۹۷ تن کنس��انتره س��نگ آهن 
تولید کردند. میزان تولید مدت مش��ابه سال گذشته، ۱۸ میلیون و 

۹۶۰ هزار و ۶۹۵ تن بود.
از ای��ن میزان، ش��رکت های »گل گهر« ۶ میلی��ون و ۷۴۱ هزار و 
۹۲ ت��ن، »چادرمل��و« ۴ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۵۱۱ تن، »س��نگ 
آهن مرکزی« ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۷۹۶ تن، »توس��عه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه« ۲ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۳۹۸ تن، »گهر 
زمین« یک میلیون و ۷۴۶ هزار و ۹۷۹ تن، »اپال پارسیان سنگان« 
ی��ک میلیون و ۲۵۲ ه��زار و ۵۱۷ تن، »صنعتی و معدنی توس��عه 
مل��ی« ۹۰۵ ه��زار و ۳۴۷ تن، »صبا نور« ۳۶۱ ه��زار و ۵۳۹ تن و 
»جالل آباد« ۲۱۸ هزار و ۱۸ تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند.

بنا به این گزارش، ۵ ش��رکت بزرگ معدنی طی ۵ ماهه نخس��ت 
س��ال ۹۸ ح��دود ۲ میلی��ون و ۲۲ ه��زار و ۲۰۶ تن س��نگ آهن 
دانه بندی تولید کردند. این رقم نس��بت به برنامه )۳میلیون و ۳۵۹ 

هزار و ۶۴۰ تن(، ۴۰درصد کاهش نشان می دهد.
از این میزان، شرکت سنگ آهن سنگان »۲۴۷ هزار و ۴۷۷ تن«، 
صبا نور »۸۸۵ هزار و ۵۹۹ تن«، سنگ آهن مرکزی »۲۸۹ هزار و 
۹۲۰ تن«، فالت مرک��زی »۴۱۲ هزار و ۲۱۰تن« و چادرملو ۱۸۷ 

هزار تن تولید کردند.

تولید کلزا از 4۰۰ هزار تن گذشت
صرفه جویی 45۰ میلیون دالر ارز از محل 

کاهش واردات
مجری طرح دانه های روغنی گفت علی رغم وقوع س��یل در چهار 

استان اصلی، تولید کلزا از ۴۰۰ هزار تن گذشت.
علیرض��ا مهاجر در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین وضعیت تولید کلزا اظهار داش��ت: علی رغم وقوع سیل در ۴ 
استان اصلی، تولید کلزا از ۴۰۰ هزار تن گذشت که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.
وی با اش��اره به اینکه برداشت کلزا به طور کامل به پایان رسیده 
اس��ت، افزود: از مجموع ۴۰۰ هزار ت��ن رقمی حدود ۳۸۰ هزار تن 
کلزا از کش��اورزان خرید تضمینی ش��ده که وجه آن به طور کامل 
پرداخت ش��ده اس��ت. مهاجر ادام��ه داد: برای س��ال زراعی آینده 
برنامه ریزی کرده ایم که سطح زیر کشت کلزا را به ۵۰۰ هزار هکتار 
افزای��ش دهیم که در صورت تحقق این ام��ر تولید این محصول از 
۶۰۰هزار تن فراتر خواهد رفت. مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره 
ب��ه اینکه امس��ال از مجموع تولید ۴۰۰ هزار ت��ن کلزا حدود ۱۶۰ 
هزار تن روغن اس��تحصال می شود، بیان کرد: با توجه به آنکه سایر 
دانه های روغنی برداش��ت نشده است، از این رو نمی توان پیش بینی 
دقیقی نس��بت به استحصال روغن و صرفه جویی ارزی از این محل 
داش��ت. مجری طرح دانه های روغن��ی درباره آخرین وضعیت دیگر 
دانه های روغنی گفت: امسال کشت سویا به دلیل اختصاص اراضی 
به برنج کاهش و کشت کنجد ۲ برابر و گلرنگ به سبب اشتغال باال 

در مناطق کم آب افزایش یافته است.
به گفته مهاجر، با توجه به افزایش قیمت برنج و ارزان بودن قیمت 
سویا، کشاورزان اس��تان های مازندران و گلستان رغبت چندانی به 
تولید س��ویا ندارند، اما با وجود تمامی مشکالت پیش بینی می شود 

که تولید سویا به ۸۰ هزار تن برسد.
وی تولی��د کنج��د را ۶۰ تا ۷۰ هزار تن، گلرن��گ را بیش از ۳۰ 
هزار تن و آفتابگردان روغنی را ۴۰ هزار تن پیش بینی کرد و گفت: 
برخی محصوالت دانه های روغنی مثل آفتابگردان، گلرنگ و س��ویا 

به منظور مصرف های چندگانه جذب بازار می شوند.
مش��اور وزیر جهاد کش��اورزی مجموع صرفه جویی ارزی از محل 
اس��تحصال روغن از تولید کل��زا را حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیون دالر 
اعالم کرد و افزود: بر این اس��اس از مسئوالن شورای اقتصاد انتظار 
می رود که هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی کلزا برای سال زراعی 
جدید را اعالم کنن��د تا برنامه خوداتکایی در تولید روغن و کاهش 

واردات محقق شود.
وی در پای��ان با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت 
کش��اورزی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد نرخ خرید 
تضمینی دانه های روغنی را از دو ماه پیش به دولت داده اس��ت که 
امیدواریم ش��ورای اقتصاد بنابر قانون و مطابق با هزینه های تولید و 
تورم، نرخ خرید تضمینی را اعالم کند تا برنامه تولید محقق ش��ود. 
بنابر فرمول قانون خرید تضمینی و رغبت کشاورزان به ادامه تولید، 

قیمت دانه های روغنی نباید کمتر از ۵ هزار تومان اعالم شود.

کاهش 7درصدی واردات، نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته

رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران گف��ت واردات در ۵ ماهه ۹۸. ۱۷ 
میلیارد و ۷۳۹ میلیارد دالر بوده که ۷درصد نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته کاهش یافته اس��ت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان، مس��عود خوانساری در شش��مین نشست نهمین دوره هیات 
نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران که ۲۶ ش��هریور در اتاق بازرگانی 
تهران برگزار شد، اظهار داشت: واردات در ۵ ماهه ۹۸. ۱۷ میلیارد 
و ۷۳۹ میلیارد دالر بوده که ۷درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته کاهشی بوده است. عمده ترین کاهش واردات از کشور هایی 
مانند چین. کره و فرانسه گزارش شده است که علت آن را می توان 
ب��ه خاطر کاهش ف��روش قطعات منفصله دانس��ت، ام��ا همچنان 
کشور هایی همچون ترکیه و هند بیشترین واردات به ایران را دارند.
رئی��س ات��اق بازرگان��ی ته��ران در ادام��ه از هم��کاری خود با 
اس��تارت آپ های گردش��گری خب��ر داد و گف��ت: ای��ن ایده ه��ا و 
فعالیت ه��ای جدید گردش��گری به بخش ه��ای مختلف آژانس های 
هواپیمایی مربوط می ش��ود که ات��اق بازرگانی تهران تمام همکاری 

خود را در این زمینه خواهد داشت.

اخبـــار

مدیرکل س��ازمان ملی اس��تاندارد با بیان اینکه توری گندم مورد اس��تفاده در 
فرآیند خرید تضمینی گندم با استاندارد ملی ایران انطباق ندارد، از ورود کمیسیون 

کشاورزی مجلس شورای اسالمی برای بررسی کیفیت گندم خبر داد.
دو روز پیش رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران موضوع وجود فسادی 
گسترده  در سیستم خرید تضمینی گندم را مطرح کرد و گفت که دالالن ساالنه 
۷۰۰ ه��زار تن ضایعات همچون ش��ن و خاک و ضایعات گن��دم به ارزش ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان را به عنوان گندم وارد پروسه خرید و فروش و تحویل گندم به دولت 
می کنند، اما پاسخ وزیر جهاد کشاورزی به هشدارها نسبت به این موضوع این بوده 

که »اشکالی ندارد، به جیب کشاورز می رود.«
ب��ه گفته محمدرضا مرتضوی، طبق قانون در فرآیند خرید تضمینی گندم برای 
جلوگیری از تحویل ضایعات و ش��ن و خاک همراه گندم، باید از توری اس��تاندارد 
۲۰*۲ استفاده کنند اما مسئوالن مربوطه برای آنکه تخلف خودشان را بپوشانند، 
به  جای استفاده از توری استاندارد از توری غیراستاندارد ۲*۲ که ضایعات و شن و 

خاک را از خود عبور نمی دهد، در مراکز خرید گندم استفاده می کنند.
خبرنگار ایس��نا این موضوع را از س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران پیگیری کرد. 

غالمرض��ا امین��ی - مدیرکل دفتر نظارت ب��ر اجرای اس��تاندارد صنایع غیرفلزی 
این س��ازمان - در پاس��خ یکی از وظایف اصلی سازمان ملی اس��تاندارد را تدوین 
اس��تانداردهای ملی برای همه کاالهایی که در کش��ور تولید می شود، عنوان کرد 
و گفت: گندم مش��مول مقررات استاندارد اجباری نیست و سازمان ملی استاندارد 
هیچ کنترل و نظارتی بر موضوع گندم نداش��ته و در این رابطه مسئولیتی برعهده 
این سازمان نیست بلکه متولی اصلی محصوالت کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی 
اس��ت و بررس��ی ها و کنترل ها بر گندم در موسس��ات تحقیقاتی و آزمایشگاه های 
وزارت جهاد کش��اورزی انجام می ش��ود. وی افزود: با توجه به اینکه س��ازمان ملی 
استاندارد در حوزه واحدهای های تولیدی فعالیت دارد و گندم ماده اولیه واحدهای 
آردس��ازی است، این واحدها را موظف کردیم که از گندم منطبق بر استاندارد در 
فرآیند تولید استفاده کنند، چراکه اگر گندم دارای استانداردهای کیفی پایین تری 

باشد، هزینه و وقت زیادی را به کارخانه های آرد تحمیل خواهد کرد.
الک گندم با استاندارد ملی ایران انطباق ندارد

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد 
ایران درباره موضوع مطرح ش��ده مبنی بر وجود ضایعاتی همچون شن و خاک در 

گندم خریداری شده از سوی دولت در فرآیند خرید تضمینی گندم، اظهار داشت: 
کانون انجمن های صنایع غذایی ایران پیشتر این موضوع را به ما اعالم کرده بود و 
سازمان ملی استاندارد دستورالعملی که توسط متولی اصلی خرید گندم تهیه شده 
بود را، بررس��ی کرد که طبق نتیجه آن الک )توری( گندم با اس��تاندارد ملی ایران 
انطباق نداشت و در پی این نتایج، در جلساتی از متولیان این بخش خواستیم که 

این موضوع را اصالح کنند تا با استاندارد ملی ایران انطباق پیدا کند.
وی افزود: وقتی درجه الک با استاندارد ملی ایران انطباق نداشته باشد، می تواند 
کیفیت گندم تحویلی به کارخانه های آردس��ازی و کیفیت آرد تولیدش��ده آنها را 

پایین بیاورد.
امینی با بیان اینکه اجرای اس��تاندارد نیاز به اقدامات و زیرساخت هایی دارد، از 
ورود کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی برای بررسی کیفیت گندم خبر 
داد و تصریح کرد: در جلساتی که امسال با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، 
متولیان خرید گندم و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی برگزار 
ش��ده بود، مسئوالن مربوطه وعده دادند شرایط الزم برای اجرای این استاندارد را 

فراهم کنند.

توری خرید گندم استاندارد نیست

ورودکمیسیونکشاورزیبهموضوعکیفیتگندم

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی معتقد است ادعای برخی از فعاالن 
اقتصادی، اتاق های بازرگانی و تشکل های صنفی مبنی بر اینکه بررسی و تصویب 
الیحه تجارت بدون اطالع آنها بوده، پذیرفتنی نیس��ت چراکه از زمان ارسال این 

الیحه به مجلس حدود ۱۵ سال می گذرد.
به گزارش تس��نیم به نقل از خانه ملت، حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیس��یون 
وی��ژه حمایت از تولید مل��ی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساس��ی مجلس 
شورای اسالمی درباره تصویب باب نخست الیحه تجارت در مجلس، گفت: قانون 
تجارت کنونی نخس��تین بار در س��ال ۱۳۱۱ تصویب و در س��ال ۱۳۳۷ اصالح 
ش��د و اگرچه این قانون مس��تحکم و جامع بوده و براساس قوانین سایر کشورها 
تنظیم شده است اما باید با مباحث شرعی و برخی تغییرات محیط کسب و کار 

وفق داده شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی به روز شدن قانون تجارت 
را الزامی دانس��ت و افزود: اکنون ش��یوه ها، روش ها و ابزارهای تجارت و کسب و 
کارها گس��ترده، نوین و متفاوت ش��ده اس��ت که قانون تجارت فعلی متناسب با 

این شرایط نیست.
وی در تش��ریح سیر تاریخی رس��یدگی به الیحه تجارت، اظهار داشت: الیحه 
تجارت از سوی دولت هشتم به مجلس هفتم ارسال شد و در سه دوره مجلس و 

حدود ۱۵ س��ال مورد بررسی قرار گرفت و علی رغم موافقت صحن علنی مجلس 
برای بررس��ی این الیحه براس��اس اصل ۸۵ قانون اساس��ی،  ش��ورای نگهبان با 
آن مخالف��ت کرد چراک��ه معتقد بود برای تصویب این قان��ون نباید از اصل ۸۵ 
اس��تفاده کرد. عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی درباره 
برخی انتقادات مبنی بر اینکه تصویب باب نخست الیحه تجارت با سرعت انجام 
گرفت، تصریح کرد: این الیحه در کمیس��یون تخصصی حقوق و قضایی مجلس 
بررس��ی شده بود و براس��اس آیین نامه مجلس، مواد هر الیحه و طرح در صورت 
وجود پیش��نهاد، مورد بحث و بررس��ی قرار می گیرد، بنابراین اگر پیشنهادی از 

سوی نمایندگان مطرح نشود ماده به ماده و به سرعت تصویب می شود.
فوالدگر با بیان اینکه انتقادات کنونی برخی رس��انه ها نسبت به  الیحه تجارت 
بیش از آنکه محتوایی باش��د به روش تصویب این الیحه اس��ت، ادامه داد: مواد 
باب نخس��ت الیحه تجارت سریع تصویب شد چراکه پیشنهادات چندانی در این 

زمینه مطرح نشد.
به زعم رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ 
قانون اساس��ی مجلس، ادعای فعاالن اقتصادی، اتاق های بازرگانی، تش��کل های 
صنفی و... مبنی بر اینکه تصویب الیحه تجارت بدون اطالع آنها بوده، پذیرفتنی 

نیست چراکه از زمان ارسال این الیحه به مجلس حدود ۱۵ سال می گذرد.

ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم با بیان اینکه باب نخس��ت الیحه تجارت 
در مورد تعاریف و مفاهیم اس��ت، اضافه کرد: مباحث مربوط به انواع شرکت های 
تجاری و تجارت الکترونیک در س��ایر باب های الیحه تجارت بررس��ی می ش��ود، 

بنابراین اقتصاددانان می توانند پیشنهادات خود را به مجلس ارائه دهند.
وی ب��ا بیان اینکه تمامی تش��کل ها می توانند انتقادات و پیش��نهادات خود را 
پیش از بررسی سایر باب های الیحه تجارت به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال 
کنند، گفت: چگونه ممکن است علی رغم حضور نماینده اتاق بازرگانی در صحن 

علنی، این اتاق از الیحه تجارت اطالعی نداشته باشد؟!
فوالدگ��ر با بی��ان اینکه باید با کمک تمامی دس��تگاه ها، تش��کل ها و... الیحه 
تجارت به سرانجام برسد، افزود: الیحه تجارت باید هرچه زودتر به قانونی تبدیل 
شود که عالوه بر دارا بودن استحکام قانون تجارت کنونی، به روز شده و با شرایط 

فعلی کشور منطبق باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون 
اساس��ی مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه تصویب الیحه تجارت، کسب و 
کارها و انواع تجارت را سهل کرده و شفاف سازی را افزایش می دهد، تاکید کرد: 
تصوی��ب الیحه تجارت از تولید حمایت و موانع پیش روی تولیدکنندگان و تجار 

را رفع می کند که انجام این مهم به رونق تولید منتهی می شود.

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت تولید سیمان در پنج ماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۸درصد افزایش داشته است.

عبدالرضا ش��یخان، در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره وضعیت 
بازار س��یمان اظهار داش��ت: تولید س��یمان در پنج ماهه امسال نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذشته، ۴.۸درصد افزایش و در تولید کلینکر در همین بازه زمانی، 

۷.۵درصد افزایش تولید گزارش شده است.
به گفته دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان، در پنج ماهه امسال، وضعیت 

صنعت سیمان در حوزه های تولید و صادرات بهتر از سال گذشته بوده است.
ش��یخان با اشاره به اینکه در بخش صادرات به دلیل تحریم ها و افزایش حمل 
داخلی و دریایی صادرات کم ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: آمارها نشان می دهد 
که  نس��بت به پنج ماه سال گذش��ته، کلینکر حدود ۲درصد و در سیمان حدود 
۱۷درص��د کاهش صادرات داش��ته ایم. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت س��یمان 
صادرات س��یمان و کلینکر در پنج ماهه امس��ال را حدود ۵ میلیون و ۴۸۰ هزار 

تن بوده اعالم می کند.

ش��یخان با اش��اره به اینکه ما در س��ال، حدود ۶۱ میلیون تن سیمان تولید و 
توزیع می کنیم، تصریح کرد: خوش��بختانه سال هاس��ت که واردات سیمان انجام 
نمی ش��ود. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در پاسخ به این پرسش که آیا 
کمبود س��یمان در بازار صح��ت دارد؟ گفت: این موضوع صحت ندارد و برعکس 

سیمان و کلینکر به وفور در بازار یافت می شود.
ش��یخان ابراز امیدواری کرد که بازار س��یمان همانند دیگر صنایع می تواند به 

رشد و شکوفایی خوبی دست یابد.

رسیدگی به الیحه تجارت 15 سال زمان برد

افزایش 4.۸درصدی تولید سیمان در 5 ماه امسال

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

اجازه ترخیص خودروهای سفارش آمریکا با برند آسیایی داده 
می شود

در حال مکاتبه برای ترخیص اموال مردم از 
گمرکات هستیم

مدیرعام��ل منطقه آزاد ارون��د با بیان اینکه در منطق��ه آزاد اروند ۲۵۰ 
خ��ودرو در گمرک باقی مانده اس��ت، گفت به ط��ور مرتب در حال مکاتبه 
با س��ازمان های مربوطه هس��تیم تا بتوانیم اجازه ترخیص اموال مردم را از 

دولت بگیریم.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایلنا،  اس��ماعیل زمانی 
درباره آخرین وضعیت خودروهای وارداتی دپوشده در گمرک منطقه آزاد، 
اظهار داش��ت: در مبادی ورودی س��طح کشور تعدادی خودرو در گمرکات 
و کاالی متروکه باقی مانده و دپوش��ده اس��ت که هرچه زودتر باید تعیین 

تکلیف شوند.
وی ب��ا بیان اینکه ارز واردات این خودروها پرداخت ش��ده اس��ت و وارد 
کشور ش��ده اند بنابراین باید مصوبه ای ابالغ شود تا به صورت یکجا تکلیف 
این خودروهای دپوشده در گمرکات مشخص شود، گفت: به طور مرتب در 
حال مکاتبه با س��ازمان های مربوطه هستیم تا بتوانیم اجازه ترخیص اموال 

مردم را از دولت بگیریم.
مدیرعامل منطقه آزاد اروند با اشاره به تعداد خودروهای وارداتی دپوشده 
در این منطقه ادامه داد: در منطقه آزاد اروند ۲۵۰ خودرو در گمرک باقی 
مانده اس��ت که تعدادی از این خودروها از جمله خودروهای باالی ۲۵۰۰ 

سی سی هستند.
زمان��ی اف��زود: همچنی��ن ۶۰ الی ۷۰ دس��تگاه از ای��ن خودروها هم از 
خودروهای برند آسیایی سفارش آمریکا هستند که در حال حاضر بیشترین 

مشکل متوجه ترخیص این خودروها است.
وی با بیان اینکه مالک این خودروها اش��خاص حقیقی هس��تند، گفت: 
مس��ئوالن سازمان های مربوطه قول داده اند که خودروهای سفارش آمریکا 
با برند آسیایی را بپذیرند و اجازه ترخیص آنها را بدهند. خودروهای باالی 

۲۵۰۰ سی سی هم نیازمند مصوبه دولت است.

قیمت باتری خودرو در کشور رقابتی و ارزان است
رئیس اتحادیه باتری س��ازان کش��ور با بیان اینک��ه ۹۰درصد باتری های 
موج��ود در بازار س��اخت داخل هس��تند، گفت در گذش��ته ح��دود ۳۰ تا 
۴۰درص��د باتری خودرو از طریق واردات وارد می ش��د، اما اکنون این رقم 
تنها ۱۰درصد است که نش��ان از تعمیق داخلی سازی این قطعه خودرویی 
اس��ت. ۱۰درصد باقی مانده نیز مربوط به خودروهای وارداتی متفرقه است 

که تولید آنها در داخل به صرفه نیست.
تق��ی علی اکب��ری در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، اذعان داش��ت: 
باتری س��ازان داخلی قابلیت تولید ۱۰۰درصد باتری های موردنیاز کشور را 
دارن��د و الحمدهلل کارخانجات داخلی توانس��ته اند هم کیفیت این کاال را تا 
اندازه مطلوب آن ارتقا بخشند و هم تنوع تولید را افزایش دهند. برای تولید 
باتری اصل تهیه قالب آن است که همه این کارخانجات قالب های موردنظر 

را دارند و در حال تولید هستند.
وی بیان داشت: پیش از سال ۹۷ حدود ۳۰ تا ۴۰درصد باتری موردنیاز 
کش��ور از خارج وارد می ش��د. در س��ال ۹۷ م��ا با بحران مواجه ش��دیم و 
کمبودهای بسیاری داشتیم اما اجازه ندادیم این کمبودها به چالش بزرگی 
تبدیل ش��وند و س��روصدا ایجاد کند. دوس��تان ما در کارخانجات و اعضای 
صنف همه با کمک هم توانسته ایم هر طور شده نیاز بازار را تامین کنیم و 
خوشبختانه در این راه موفق هم بوده ایم. رئیس اتحادیه باتری سازان کشور 
گفت: با وجود اینکه قیمت تمام ش��ده با نوس��انات دالر یک مرتبه افزایش 
یاف��ت اما تا آنجا ک��ه در توان مان بود اجازه ندادیم به مردم فش��اری وارد 
ش��ود و کمبودی در این رابطه احساس کنند. االن هم تولید مازاد داریم و 
باتری با قیمت های رقابتی و ارزان عرضه می ش��ود. علی اکبری افزود: باتری 
تاریخ مصرف کوتاهی دارد و طول عمر آن تنها یک س��ال تا یکس��ال و نیم 
اس��ت ک��ه در این مدت حتما باید مورد اس��تفاده قرار گی��رد لذا به خاطر 
اش��باع بودن بازار و جبران کمبودها توس��ط باتری س��ازان داخلی با قیمت 
پایین تر هم عرضه می ش��ود. وی تصریح کرد: از کارخانجات بزرگ موجود 
در کشور، یکی که دولتی است و زیر نظر وزارت دفاع فعالیت می کند و دو 
مورد هم خصوصی هس��تند یکی انرژی یا همان صبا باتری سابق و دیگری 
اوربیتال اصفهان اس��ت که در تیراژ باال تولید می کنند سایر تولیدکنندگان 
۲۰۰ه��زار تا ۳۰۰ هزار باتری در س��ال تولید می کنند و هیچ کدام به تیراژ 

یک میلیونی نمی رسد.
رئیس اتحادیه باتری س��ازان کش��ور تاکید داش��ت: کیفی��ت باتری های 
تولیدی در کش��ور بسیار مطلوب است و در حد استانداردهای جهانی است 
و ۱۰۰درص��د قابلیت ص��ادرات دارند و هم اکنون هم برخ��ی کارخانجات 
صادرات انجام می دهند. این کیفیت به حدی اس��ت که کارخانجات داخلی 
محصوالت خود را به مدت های طوالنی ضمانت می کنند و از بابت ضمانت 

آنها نگرانی ندارند.

بازار خودرو به کدام سمت خواهد رفت؟
 مافیا مانع واردات خودرو می شوند

یک کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به وابس��تگی صنعت به مسائل 
اقتصادی و سیاس��ی گفت صنعت خودرو به مجموعه فعالیت های اقتصادی 

و تجاری کشور وابسته است و از جهت گیری های آن تاثیر می پذیرد.
ب��ه گزارش اقتصادآنالین، بابک صدرای��ی در گفت وگو با اقتصادآنالین با 
اش��اره ب��ه تحریم ها و تاثیر آن بر صنعت خ��ودرو بیان کرد: در حال حاضر 
ب��ه لحاظ جهت گی��ری صنعت از ش��رایط سیاس��ی، خودروس��ازی ما در 
بدتری��ن حال��ت ممکن ق��رار دارد و وضعیت این صنعت به گونه ای ش��ده 
که خودروس��ازان دولتی ما عمال همه شرکای خود را از دست داده اند و از 
طرفی خودروهایی هم که به اسم ایرانی تولید می شود به دلیل وابستگی به 

برخی قطعات وارداتی با مشکل روبه رو هستند.
وی اف��زود: با ادامه وض��ع موجود، بازار خودرو کام��ال انحصاری و عاری 
از هرگونه تنوع محصول خواهد ش��د و در نهایت به بازار ۲۰س��ال قبل باز 
خواهیم گش��ت. صدرایی همچنین به طرح ممنوعیت واردات خودرو اشاره 
کرد و گفت: این موضوع بیشتر جنبه سیاسی و اقتصادی دارد و دولت برای 
جلوگیری از هزینه های اضافی در شرایط بحران ارزی، مانع واردات خودرو 

به عنوان کاالی غیرضروری شده است.
به گفته این کارش��ناس خودرو، قطعا تا زمانی که تحریم ها وجود دارد و 
در تامین ارز مش��کل داریم، واردات خ��ودرو هم ممنوع خواهد بود اما این 
موضوع نیز باعث می شود مردم ایران نتوانند تحوالت روز دنیا را لمس کنند 

و صنعت خودروی ما بیش از پیش در انحصار فرو می رود.

طرف��داران حضور دوباره ش��ورای رقابت منتظرند بار دیگر این ش��ورا به گردونه 
قیمت گذاری خودرو برگردد تا س��ر و س��امانی 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 ش��رایط حاکم بر اقتصاد کشور این سوال 
مطرح اس��ت که آیا ش��ورای رقابت می تواند با قیمت گذاری دوب��اره در این حوزه، 
معج��زه ای برای کاهش ضرر و زیان خودروس��ازان و همچنین بازار ملتهب خودرو 

کند؟
 پیش از پاس��خ به س��وال مذکور باید این مس��اله را مدنظر قرار داد که چنانچه 
شورای رقابت چه در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو و چه با درخواست مقامات 
قضایی بنا باشد به چرخه قیمت گذاری باز شود، باید خأل قانونی حضور دوباره این 
ش��ورا مرتفع شود. پیش تر شاهد بودیم که ش��ورای رقابت براساس مصوبه دولت، 
مس��ئول قیمت گ��ذاری خودروهایی بود که در بازه قیمت��ی زیر ۴۵ میلیون تومان 
قرار داش��ت. براساس این مصوبه اختیار قیمت گذاری محصوالت باالی ۴۵ میلیون 
تومان با شرکت های خودروساز بود و شورای رقابت دخالتی در این زمینه نمی کرد.

 نگاهی به لیست قیمت های محصوالت خودروسازان در شرایط فعلی گویای این 
نکته اس��ت که از میان محصوالتی که پیش تر توس��ط شورای رقابت تعیین قیمت 
می شدند، تنها چهار خودروی پراید ۱۱۱، پراید ۱۳۱، پراید ۱۵۱ و تیبا صندوقدار 
همچنان براساس مصوبه دولت قابلیت قیمت گذاری توسط این شورا را دارند و باقی 
محصوالت در بازه بیش از ۴۵میلیون تومان قرار می گیرند، بنابراین چنانچه شورای 
رقابت بخواهد بار دیگر در این پروسه فعال شود پیش از هر چیز باید نسبت به تغییر 

مصوبه مذکور اقداماتی صورت بگیرد.
 با ای��ن حال برخی از نمایندگان مجلس و همچنی��ن مقامات قضایی معتقدند 
خروج ش��ورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت محصوالت ش��رکت های خودروساز و 
جایگزینی آن با س��تاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از دالیل اصلی بر هم خوردن 
تعادل بازار خودرو بوده اس��ت. از این رو در طرح س��اماندهی صنعت خودرو تالش 
ش��د بار دیگر زمینه بازگش��ت ش��ورای رقابت به گردونه قیمت گذاری محصوالت 

شرکت های خودروساز فراهم شود.
 ب��ه این ترتیب در ش��رایطی ک��ه طرفداران حضور ش��ورای رقاب��ت در فرآیند 
قیمت گذاری از هیچ کوشش��ی برای احیای نقش این ش��ورا فرو گذاری نمی کنند، 
کارشناسان معتقدند خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودرو را نمی توان 

از دالیل اصلی آشفتگی 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 شورای رقابت 
نقش بس��یار کمرنگی در آن داشت، رو به آشفتگی و التهاب رفت. کارشناسان سه 
عامل را س��بب بر هم خوردن تعادل بازار و افزایش قیمت محصوالت ش��رکت های 
خودروساز می دانند. نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت تمامی نهاده های تولید و 
قیمت تمام شده خودروهای تولیدی، افزایش تقاضا در بازار به منظور حفظ ارزش 
منابع مالی و همچنین کاهش توان تولیدی خودروس��ازان که سبب کاهش عرضه 
ش��د از عواملی اس��ت که صنعت خودرو را از یکسال گذشته تاکنون ملتهب کرده 
اس��ت. بررسی سه عامل یادشده نش��ان دهنده این موضوع است که کنترل آنها در 
شرایط 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 دس��توری اس��ت. در دوران خروج ش��ورای رقابت از گردونه 
قیمت گذاری، روش تعیین دس��توری قیمت همچنان تداوم یافته اس��ت. در حال 
حاضر و براس��اس 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 براس��اس قیمت هایی که توسط ستاد 
تنظیم بازار و س��ازمان حمایت در بهمن ماه سال گذشته تعیین شده است، عرضه 
می کنند. بنابراین ش��اهد هستیم در شرایطی که مرجع قیمت گذاری تغییر کرده، 
ولی سیاست 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 توسط س��تاد تنظیم بازار و سازمان حمایت متفاوت از شورای رقابت 
اس��ت. آنها می گوین��د به آن میزان که ش��ورای رقابت مناف��ع مصرف کنندگان را 
لح��اظ می ک��رد، نهادهای مس��ئول فعلی در بخ��ش قیمت گذاری خ��ودرو منافع 
مصرف کنندگان را مدنظر قرار نمی دهند. شورای رقابت پیشتر براساس قیمت تمام 
ش��ده اعالمی توسط خودروسازان و توجه به دو آیتم بهره وری و کیفیت نسبت به 
تعیین قیمت ها اقدام می کرد. در حالی که در فرمول قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار 
و س��ازمان حمایت، آیتم خدمات پس از ف��روش را جایگزین بهره وری کرد. به این 
ترتیب به نظر می رسد که چه شورای رقابت مسئول قیمت گذاری باشد و چه ستاد 
تنظیم بازار و س��ازمان حمایت، قیمت گذاری دس��توری یکی از دالیل اصلی بر هم 

خوردن تعادل بازار است. 

کاهشقیمتخودروهادرشرایطکنونیباحضورشورایرقابتمحققمیشود؟

یک مقایسه  ساده میان هزینه  های آژانس های تلفنی در تهران و کمیسیون های 
دریافتی آنها و هزینه  سفر با یک تاکسی اینترنتی نشان می دهد که شرکت های 
حمل ونقل هوش��مند برای آنکه جایی در دنیای حمل ونقل امروزی برای خود باز 

کنند، زیان ده بودن را پذیرفته اند.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از فارس، رش��د و گس��ترش 
س��ریع تاکسی های اینترنتی در دهه  اخیر شگفتی ساز شد و از آن با عنوان یکی 
از مهم ترین پیش��رفت ها در زمینه تس��هیل زندگی  ش��هری یاد می کنند. بنا به 
پیش بینی های محققان این حوزه، پیش��رفت تکنولوژی موجب می شود در دهه  
آینده باز هم شاهد تغییرات گسترده ای در زمینه  رانندگی، دلیوری و حمل ونقل 
خرد در ش��هرها باش��یم. با وجود آنکه مدل تجاری تاکسی اینترنتی و همینطور 
س��رویس های حمل ونقل و دلیوری بدون راننده در حال پیش��رفت اس��ت، ولی 
برخالف تصور عموم، هیچ کدام از ش��رکت های اس��تارت آپی که در این زمینه ها 
مشغول به کار هستند و حتی در این مسیر پیشرو بوده اند، با وجود تاثیر عمیقی 
که بر س��بک زندگی و روزمره شهروندان خصوصا در کالنشهرها ایجاد کرده اند و 
با وجود س��رمایه های کالن و درآمدهای به ظاهر کافی نتوانسته اند به سوددهی 

پایدار برسند.
ش��اید در نگاه اول به نظر غیرمنطقی باش��د. چطور ممکن است اوبر با وجود 
۳.۹ میلیون راننده در ۶۵ کشور و ۶۰۰ شهر و ۱۴ میلیون سفر روزانه  در سراسر 
دنیا هنوز به س��وددهی نرسیده باشد و استارت آپ لیفت، بزرگ ترین رقیب اوبر، 

با۱.۴ میلیون راننده در دنیا با درآمد ۲.۲ میلیارد دالر در س��ال ۲۰۱۸ همچنان 
ناچار به برنامه ریزی برای جبران ضرر ساالنه باشد؟ نگاهی به آمار و ارقام مربوط 
به س��ود و درآمد تاکسی های اینترنتی نشان می دهد برخالف انتظار هیچ کدام از 
تاکسی های اینترنتی بزرگ دنیا با وجود در دست داشتن بخش عمده ای از بازار 

و حتی گسترش کسب و کار نتوانسته اند به مرحله  سوددهی برسند.
لیفت و اوبر، در رقابت برای زنده ماندن

در س��ال ۲۰۱۹ با افزایش تعداد مس��افران و همینطور باال رفتن کمیس��یون، 
اس��تارت آپ لیفت اعالم کرده است که درآمدش نسبت به سال گذشته برخالف 
انتظ��ار تا اندازه  معقولی افزایش داش��ته و از ۳.۵ به ۳.۴۷ میلیارد دالر رس��یده 
اس��ت. این افزایش درآمد ب��ه گفته  لوگان گرین، هم بنیان گ��ذار لیفت منجر به 
کاهش عدد ضرر س��االنه  این استارت آپ شده است و از ۱.۱۷ میلیارد دالر ضرر 

در سال ۲۰۱۸ به ۸۷۵ میلیون دالر ضرر رسیده است.
ام��ا نیویورک تایمز گزارش می دهد که با وجود این رش��د یک س��اله، لیفت 
همچنان از مرحله  س��وددهی فاصله  زیادی دارد. در س��ال ۲۰۱۹ در س��ه ماهه  
دوم بیش از ۶۰۰ میلیون دالر ضرر داده اس��ت که در مقایس��ه با سه ماهه  دوم 
س��ال گذشته که ۱۷۸.۹ میلیون دالر اعالم زیان کرده بود، به عدد سرسام آوری 
رسیده اس��ت. بخش عمده ای از این زیان) نزدیک به ۳۰۰ میلیون دالر( مربوط 
به پرداختی های کارکنان لیفت اس��ت و به گفته برایان رابرتز، مدیر مالی لیفت، 
برای توان ادامه  رقابت با اوبر در س��ال گذش��ته این ش��رکت بخش عمده ای از 

تخفیف های س��فرهای درون ش��هری را حذف کرده است. این کمپانی در سه ماه  
دوم ۲۰۱۹بیش از ۱۸۰ میلیون دالر در بخش مارکتینگ هزینه کرده اس��ت که 
برابر با ۱۹درصد از کل درآمد سه ماهه است و سال گذشته مجموعه ۳۵درصد از 

کل درآمد لیفت در بخش فروش و مارکتینگ هزینه شده است.
اوبر بزرگ ترین استار ت آپ حمل ونقل اینترنتی هم تقریبا به همین وضع دچار 
است. بلومبرگ درباره  وضعیت درآمد و سود ساالنه  اوبر در ماه آوریل در گزارشی 
می نویس��د که می توان گفت سه ماهه  اول س��ال ۲۰۱۹ سقف رشد شرکت های 
حمل ونقل اینترنتی را در دهه  اخیر را ثبت کرده اس��ت. علت این نامگذاری هم 
با مروری بر اس��ناد مالی اوبر تکنولوژی در سه  ماهه  اول سال آشکار می شود. در 
این اس��ناد جمع درآمد س��فرهای اوبر بین ۱۱.۳و ۱۱.۴۵ میلیارد دالر است که 

نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش داشته است.
گزارش��گران اعتقاد دارند ورود اوبر به حوزه  دلیوری غذا اساس��ا به این دلیل 
بود که استراتژیس��ت های این اس��تارت آپ با پیش بینی اینکه در زمینه تاکسی 
اینترنت��ی به نهایت میزان رش��د رس��یده اند تالش کردند کس��ب و کاری را که 
محدود به حمل ونقل ش��هری و بین شهری بود، به شکل قابل توجهی گسترش و 
آن  را از رک��ود نج��ات دهند، اما اعداد و ارقام چند س��ال اخیر اوبر را اگر مرور و 
با هم مقایس��ه کنیم، به این نتیجه خواهیم رس��ید که با وجود ادامه  روند رشد، 
همچنان اوبر یک کمپانی زیان ده اس��ت و مهم تر از آن به نظر می رسد که جایی 

برای رشد بیشتر ندارد.

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران درباره وضعیت تولید خودرو در کش��ور گفت 
تولید خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۲درصد افت کرده است که 

دلیل اصلی آن تامین نقدینگی است.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عص��ر خودرو« به نق��ل از گس��ترش نیوز، احمد 
نعمت بخش، دبیر انجمن خودروس��ازان ایران درخصوص اوضاع تولید خودرو در 
کش��ور اظهار داشت: در حال حاضر شاهد ۲۲درصد افت تولید خودرو نسبت به 
سال گذشته و در همین زمان مشابه هستیم. تنها دلیل این افت تولید به کمبود 
نقدینگی بازمی گردد. در این زمینه انجمن خودروس��ازان مکاتبه ای با معاون اول 
رئیس جمهور انجام داد و گفته شد که هم در زمان قیمت گذاری توسط شورای 
رقاب��ت و هم با توجه به تکلیف وزیر صمت در س��تاد تنظی��م بازار برای فروش 
خودرو با قیمت ها قبلی زیان های س��نگینی به دو خودروساز کشور وارد شد. در 
ادامه دستورات قیمتی که توسط وزارت صمت به شرکت های خودروساز تلکیف 

شد به ضعیف شدن توان مالی خودروسازان انجامید.
وضعیت خودروهای ناقص کف کارخانه

وی ادامه داد: الزم به ذکر اس��ت که در ح��ال حاضر بین ۱۴۰ الی ۱۵۰ هزار 
دس��تگاه خ��ودرو ناقص در ک��ف کارخانه ها داریم که ای��ن خودروهای ناقص به 
دلیل کمبود قطعه است و قطعه سازان نیز از خودروسازان طلب دارند. در مقابل 
نیز خودروس��ازان دچار مش��کالت مالی اس��ت و به همین دلیل امکان رسیدن 
قطع��ات به خودروس��ازان وجود ن��دارد. دو قانون در این زمین��ه وجود دارد که 

طبق ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توس��عه تبص��ره ۱ و اصل ۴۴ بند ۹۰ اگر دولت به 
ه��ر دلیلی قیمت کاالیی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به 
آن تولیدکنن��ده بدهد. دبیر انجمن خودروس��ازان ایران درباره جزییات پرداخت 
وام به خودروسازان اظهار داشت: طی نامه نگاری که با معاون اول رئیس جمهور 
صورت گرفت صحبت بر این ش��د که کمک زیان به تولیدکنندگان داده ش��ود، 
اما چنین اتفاقی تاکنون نیفتاد. در س��تاد اقتصاد سران صحبت هایی مطرح شد 
تا وام به خودروس��ازان داده شود و سال گذشته قرار شد ۱۱ هزار میلیارد تومان 
به خودروس��ازان داده شود. اواخر اسفند سال گذش��ته ۴ هزار میلیارد تومان به 
خودروسازان داده شد که این مبلغ سریعا به دست قطعه سازان رسید. اما ۷ هزار 

میلیارد تومان مابقی داده نشد و اختالفاتی سر بهره بانکی وجود داشت.
فروش اموال مازاد غیرمولد خودروسازان

نعمت بخش درباره فروش اموال مازاد خودروسازان به ذکر نکاتی پرداخت: یکی از 
راه های دیگر تامین نقدینگی خودروسازان فروش امول مازاد و غیرمولد خودروسازان 
است، اما فروش این اموال به صورت سریع قابل انجام نیست و باید با قیمت مناسب 
فروش صورت پذیرد. یکی از دالیل اصلی کاهش تولید خودرو تامین نقدینگی است 
و باید این مشکل برطرف شود. زمانی که وام در اختیار خودروسازان قرار گرفت رشد 
تولید داشتیم و توانستیم قطعات الزم را تامین کنید. دلیل خرید برخی از این اموال 
مازاد توسط خودروسازان قابل دفاع است اما در این میان از برخی موارد نیز نمی توان 

دفاع کرد و مسئله را باید از مدیران اصلی جویا شد.

چینی ها سر دوراهی همکاری با ایران و آمریکا
وی درباره وضعیت همکاری خودروس��ازان چینی با ایران گفت: خدمات پس 
از ف��روش خودروهای چینی ادامه دارد و تولیدکنندگان موظف هس��تند تا ۱۰ 
س��ال از آخرین تولید خدمات مناس��ب را ارائه دهن��د. در نتیجه نگرانی زیادی 
ب��رای صاحبان خودروهای چینی وجود ندارد ضمن اینکه لوازم یدکی نیز تامین 
می ش��ود. در هر صورت آمریکا یک ابرقدرت اس��ت و کش��ور چین نیز از آمریکا 
حساب می برد در نتیجه چین از تحریم های آمریکا می ترسد. شرکت های چینی 
که با آمریکا ارتباطات گسترده ای ندارند به فعالیت و همکاری خود با ایران ادامه 

خواهند داد اما بقیه ایران را ترک کردند.
احتمال سنجی ورود خودروهای روسی به کشور

نعمت بخ��ش در پای��ان به احتم��ال همکاری با روس��ی ها پرداخ��ت و گفت: 
زمانی که چینی ها به تقاضای ما پاس��خ نداده باش��ند احتمال اینکه ایران سراغ 
خودروهای روس��ی برود وجود دارد. این موارد به مسائل سیاسی باز می گردد اما 
مردم از خودروهای روسی استقبال نمی کنند. ما زمانی که چاره ای نداشتیم باید 
به س��مت خرید این نوع خودروها برای نوس��ازی ناوگان برویم. این نکته را نیز 
نباید فراموش کرد که ما باید به س��مت ادغام در خودروسازی برویم تا تولیدات 
مقیاس اقتصادی برای داخلی س��ازی داشته باش��د. در صورت ورود خودروهای 
روسی باید زمینه همکاری میان شرکت های این کشور با یک خودروساز داخلی 

فراهم شود.

آیا صنعت حمل ونقل اینترنتی در آینده به سوددهی خواهند رسید؟

احتمال  ورود خودروهای روسی به ایران

تولید خودرو 22درصد افت کرد
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کسب و کارامـروز۸

یکی از دغدغه های س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری افزایش بهره وری از نهاده های کشاورزی است.

ب��ه گزارش مه��ر، صنعت کش��اورزی یکی از کس��ب و کاره��ای باقدمت و 
دیرینه ای اس��ت که در تاریخ بش��ر ب��رای تامین 
نیازهای مختلف انس��انی نقش پررنگی ایفا کرده 
و می کند. صنعتی با چالش های مختلف و سنتی 
که چند س��الی است در دنیا دستخوش تغییرات 
مختلفی ش��ده است. کس��ب و کاری که با ورود 
فناوری  ه��ای نوین راهی جدی��د در پیش گرفته 

است و به شیوه ای جدید ادامه حیات می دهد.
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه ای��ران کش��وری غنی 
راه ان��دازی  اس��ت  کش��اورزی  ظرفیت ه��ای  از 
اس��تارت آپ هایی در ای��ن حوزه برای اس��تفاده 
بهین��ه از امکان��ات موجود و کاهش مش��کالت 
و چالش های این حوزه بس��یار ضروری اس��ت و 
می توانند تس��هیلگر و زمینه ساز فعالیت های این 

حوزه باشد. فعالیت های استارت آپی در حوزه کشاورزی در ایران با وجود ارزش 
میلیاردی این صنعت در کش��ور، چندان رشد خوبی نیافته اند. در حالی که اگر 
این اس��تارت آپ ها به کمک یک الگوی موفق رش��د و توس��عه یابند می توانند 

ناجی اقتصاد کش��ور باش��ند. یکی از اقدامات مهم ستاد توسعه زیست فناوری 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، راه اندازی اس��تارت آپ هایی برای 
توس��عه کش��اورزی و افزایش امنیت غذای مصرفی مردم اس��ت. دغدغه ای که 
ارتباط مس��تقیمی با س��المت جامع��ه دارد و 
یک موض��وع مهم و حیاتی برای هر کش��وری 
محسوب می شود. در همین راستا، ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ذیل اجرای طرح ش��بکه سالم اقدام 
به حمای��ت از اس��تارت آپ های فع��ال در این 
حوزه کرده اس��ت. یکی از این استارت آپ ها با 
یک ایده نو به حل مش��کالت حوزه کش��اورزی 
و توانمندس��ازی توس��عه کش��اورزی و افزایش 
نهاده ه��ای  ح��وزه  در  به��ره وری  و  راندم��ان 
کشاورزی کرده است. این طرح با حضور جمعی 
از متخصصان حوزه کش��اورزی و حوزه فناوری 

اطالعات و مدیریت اجرایی می شود.
دغدغه ای که منجر به حمایت از ایده های اس��تارت آپی و ایده های نو ش��د؛ 
ایده هایی که در درازمدت می تواند جانی تازه به کش��اورزی و سفره های مردم 

دهد.

وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت ۳۰درصدی یارانه دس��تمزد 
ب��ه کارآفرینان در ازای جذب فارغ التحصیالن خب��ر داد و گفت طرح یارانه 
دستمزد یکی از برنامه ها و سیاست های این وزارتخانه در حوزه اشتغال است 

که در هشت استان کشور اجرایی می شود.
به گزارش ایسنا، طی نشست مشترک اکبر 
بهنام جو اس��تاندار اردبی��ل و مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اس��تان اردبیل با محمد 
شریعتمداری مسائل و مشکالت دستگاه های 
زیرمجموعه این وزارتخانه در اس��تان اردبیل 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره 
به اجرای همزمان چندین طرح اش��تغالی در 
کش��ور جهت صیانت از نی��روی کار موجود و 
اشتغال زایی گفت: با توجه به قوانین موجود، 
س��رمایه گذاری دولتی جهت ایجاد اش��تغال 
ممنوع بوده، از این رو سیاس��ت های اشتغالی 

ما ارائه مش��وق و تسهیل فرآیندها برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور 
است.

 ش��ریعتمداری افزود: حوزه رف��اه اجتماعی یکی  از رس��الت های مهم ما 

در این وزارتخانه جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه است.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنش��ان کرد: اجرای همزمان چندین 
طرح اش��تغالی با اتخاذ سیاس��ت های حمایتی و تعریف مش��وق های جدید 
برای کارفرمایان یکی از سیاس��ت های مهم 
این وزارت جهت گش��ایش امر اش��تغال در 

کشور است.
 در ادامه این دیدار قاسم رحیمی مدیرکل 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اردبیل 
با اش��اره به اینکه اردبیل یکی از استان های 
محروم کش��ور به شمار می رود، گفت: قطعا 
زدودن رنگ محرومیت از این اس��تان توجه 

ویژه مسئولین دولتی را می طلبد.
 وی ب��ا عن��وان اینک��ه ط��رح حمایت از 
اشتغال پایدار روس��تایی و عشایری یکی از 
سیاست های مهم این وزارتخانه درخصوص 
ایج��اد اش��تغال و جلوگی��ری از مهاج��رت 
روس��تاییان بوده است، افزود: پرداخت تسهیالت متمم برای اتمام طرح های 
نیمه تمام روس��تایی و عش��ایری یکی از موارد مهمی است که ضرورت دارد 

مورد توجه قرار گیرد.

پرداخت ۳۰درصدی یارانه دستمزد به کارآفرینانافزایش راندمان نهاده های کشاورزی با ایده استارت  آپی

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در دیدار نیال 
فریدمولک وزیر بهداش��ت اندونزی، بیان کرد حدود پنج س��الی است 
که فضای جدیدی از کس��ب و کار در ایران شکل گرفته که مبتنی بر 

نیروی انسانی و ایده های آنها است.
به گ��زارش بنیاد مل��ی نخبگان، س��تاری در ادامه نیروی انس��انی 
کشورمان را مورد توجه قرار داد و گفت: ایران ذخیره بزرگی از نیروی 
انس��انی را در اختیار دارد. در حال حاضر ۳۳میلیون جوان بین ۲۰ تا 
۴۰ س��ال و ۵ میلیون دانشجو در ایران هستند که بزرگترین گنجینه 
ما ب��رای حرکت از اقتصاد نفت محور به اقتصاد دانش بنیان محس��وب 

می شوند.
مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری افزود: نس��ل جدیدی از 

کارآفرین��ان به حوزه اش��تغال کش��ور 
تزریق شده اند که این نسل استارت آ پی 
در حوزه های مختلف��ی چون هوا فضا، 
نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، سلول های 

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

دانش بنیان است
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین با 
تاکید بر اینک��ه تالش معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری تحقق اقتصاد 
دانش بنی��ان اس��ت، عنوان ک��رد: پنج 
سال اس��ت که تالش می کنیم اقتصاد 
دانش بنیان را جایگزی��ن اقتصاد نفتی 

کنیم.
وی ادام��ه داد: تبدی��ل اقتصاد نفتی 
به اقتصاد دانش بنیان، در قالب زیس��ت 
بومی محقق می ش��ود که صندوق های 
خطرپذی��ر، پارک های عل��م و فناوری، 
اس��تارت آپ ها و بانک ها را در دل خود 

جای داده است.
س��تاری با اش��اره به پیش��رفت های 
ایران در حوزه بهداشت و درمان، اظهار 

داشت: در حال حاضر بیش از ۹۷درصد داروهای داخلی در کشورمان 
تولید می ش��ود که این اس��تقالل دارویی به علت تحریم های سیاسی 
و اقتصادی ایران در دهه های گذش��ته بوده و ش��کل گیری بزرگ ترین 
ش��رکت های بیوتکنول��وژی منطقه خاورمیانه در ای��ران نتیجه همین 

تحریم ها است.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری همچنین تاکید ک��رد: ایران آمادگی کاملی 
دارد ت��ا در ح��وزه صادرات محص��والت و تجهیزات پزش��کی و انتقال 
فناوری تولید داروها به کشور اندونزی پیش قدم شود. وظیفه ما ایجاد 
پ��ل ارتباطی بین اس��اتید، دانش��جویان و ش��رکت های ایرانی با دیگر 

کشورها است تا تعامل بین آنها بیشتر شود.
معاون علمی و فناوری رئی��س جمهوری در ادامه عنوان کرد: ایران 
می توان��د 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

نیال فریدمولک، وزیر بهداشت 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 پیش��رفت توافق نامه هایی است که سال های 

گذشته بین دو کشور منعقد شده است.
وی اف��زود: در این س��فر از پیش��رفت های ایران در حوزه پزش��کی، 
به خص��وص نانوتکنول��وژی دارویی بازدی��د کردی��م و امیدواریم این 

پیشرفت ها به کشور ما نیز منتقل شود.
مولک همچنی��ن تصریح کرد: اندونزی آماده پذیرش تکنولوژی های 
پیش��رفته ایران در حوزه نانوتکنولوژی در زمینه س��المت و بهداشت 

است.
حمایت همه جانبه از دفتر 

همکاری های علمی و فناوری 
ایران در جاکارتا

س��عید سرکار، دبیر س��تاد توسعه 
و  علم��ی  معاون��ت  نانوتکنول��وژی 
فن��اوری ریاس��ت جمه��وری نیز در 
این دیدار، با اشاره به موافقت معاون 
علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری 
از تاس��یس مرک��ز نانوتکنولوژی در 
اندونزی، گفت: ب��ه زودی این مرکز 
در کش��ور اندونزی تاسیس می شود. 
این مرکز همکاری بین دو کشور در 

حوزه نانو را افزایش می دهد.
وی افزود: در این س��فر مذاکرات 
مختلفی بین شرکت های دانش بنیان 
ح��وزه  در  اندونزیای��ی  و  ایران��ی 
پزش��کی  تجهی��زات  و  نانوداروه��ا 
برگزار ش��د ک��ه امیدواریم به زودی 
محص��والت و تکنولوژی های دارویی 
و تجهیزات پزش��کی بین دو کش��ور 

تبادل شود.
انتقال تکنولوژی داروی سرطان از ایران به اندونزی

مصطفی قانعی، دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری نیز با اشاره به پیشرفت های ایران در حوزه 
تولید داروهای ضدس��رطان و داروهای زیس��تی، گفت: ایران آمادگی 
کاملی دارد تا تکنولوژی تولید این داروها را به کش��ور 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 انته��ای این دی��دار تفاهم نامه انتقال فناوری تولید پنج واکس��ن  
انس��انی از اندونزی به ایران بین دو ش��رکت ایرانی و اندونزیایی و نیز 
تفاهم نامه صادرات و انتق��ال فناوری محصوالت نانوتکنولوژی از ایران 
به اندونزی توس��ط وزارت بهداش��ت و درمان اندونزی و س��تاد توسعه 

فناوری نانو به امضا رسید.

تزریق نسل جدیدی از کارآفرینان به محیط کسب و کار ایران

دریچــه

رئیس بنیاد نخبگان اس��تان خراس��ان جنوبی گفت بای��د از فرصت های موجود برای 
معرفی محصوالت اس��تراتژیک اس��تان در س��طح ملی و بین الملل��ی و همچنین ایجاد 
ارزش اف��زوده بهره برد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، در راس��تای 
زمینه س��ازی ب��رای به  کارگیری بهینه توان نخبگانی برای رفع مش��کالت و چالش های 
موجود در اس��تان، جلس��ه بررس��ی طرح های اولویت دار محصوالت استراتژیک استان 

خراسان جنوبی برگزار شد.
در این نشس��ت، س��ید س��عیدرضا احمدی زاده به لزوم توس��عه فناوری های گیاهان 
داروی��ی و محصوالت اس��تراتژیک اش��اره کرد و گف��ت: باید از فرصت ه��ای موجود و 
فضای ایجادش��ده در استان به بهترین  ش��کل برای معرفی محصوالت در سطح ملی و 

بین المللی، ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد مردم و کشاورزان بهره برد.

لزوم افزایش ارزش   افزوده از 
محصوالت استراتژیک

چهارشنبه
27 شهریور 1398

شماره 1394
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رئیس دانشگاه پیام نور همدان گفت در یک سال گذشته ۱۱ هسته کارآفرینی 
با هدف حمایت از نوآوری و خالقیت دانش��جویان، دانش آموختگان و محققان در 

دانشگاه های این استان راه اندازی شده است.
به گزارش ایرنا، صفی اهلل صفایی روز سه شنبه در 
جمع خبرنگاران بیان کرد: همچنین ۲ مرکز رشد 
در دانش��گاه های پیام نور تویسرکان و مالیر، مرکز 
نوآور در دانشگاه پیام نور اسدآباد و نهاوند راه اندازی 
شده است. وی با بیان اینکه ۱۲ شرکت فن آور سال 
گذشته در دانشگاه های پیام نور استان همدان فعال 
شده است، افزود: چهار ایده پارک در مالیر، نهاوند، 
همدان و تویسرکان برگزار شد که مهمترین آنها در 
راستای ارتباط صنعت و دانش��گاه و برگزاری ایده 
پارک با همکاری شرکت صنعتی سحر بود. صفایی 
هزینه تحصیل در این دانشگاه را بسیار پایین عنوان 
کرد و گفت: شهریه ماهانه یک مهد کودک بین ۲ 
تا ۳میلیون ریال است در حالی که دانشگاه پیام نور 

برای هر ترم در مقطع کارشناسی حدود ۶ میلیون ریال دریافت می کند.
رئیس دانش��گاه پی��ام نور مرکز هم��دان ادامه داد: ش��هریه تحصیل در مقطع 
کارشناسی هر ترم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و کارشناسی ارشد ۲۲ میلیون ریال 

است با این وجود وام هایی برای دانشجویان پیش بینی شده است. 
صفای��ی با بیان اینک��ه امروز بدون هی��چ دغدغه می توان در دانش��گاه پیام نور 
نام نویسی کرد، گفت: این دانشگاه دارای ۱۲ واحد مرکز، ۱۲ هزار و ۳۵۸ دانشجو 
در مقطع کارشناس��ی و یک هزار و ۴۰۰ دانشجو 

در مقطع کارشناسی ارشد است.
رئیس دانش��گاه پیام نور مرکز همدان یادآوری 
کرد: زمانی تعداد دانشجویان این دانشگاه ۲۶ هزار 
نف��ر بود اما هم اینک به ۱۳ هزار نفر کاهش یافته 
اس��ت با این وجود این میزان دانشجو با امکانات 

متوازن است. 
صفایی اظهار داشت: فعالیت برخی از دانشگاه ها 
از جمله در شهر دمق از توابع رزن توجیه اقتصادی 
برای پیام نور ندارد ولی وجود آنها یک نماد و نهاد 
فرهنگی است بنابراین آن را سر پا نگه داشته ایم.  
وی ادام��ه داد: ۶۴درصد دانش��جویان پیام نور 
همدان دختر هستند و برخی از خانواده ها از منظر 
اجتماع��ی امکان تحصیل دختران در ش��هرهای دیگر را نمی دهند بنابراین وجود 
برخی دانش��گاه ها با وجود نداش��تن توجیه اقتصادی، زمینه تحصیل این افراد در 

دانشگاه محل سکونت را فراهم کرده است.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری خوزستان گفت صاحبان کسب 
و کاره��ای نوپا و عالقه مندان به حوزه نوآفرینی می توانند در س��امانه ملی »ایران 
نوآفرین« ثبت نام کنند و از امکانات این س��امانه برای پیش��برد و توسعه اهداف و 

کار خود قدم بردارند. امید بن عباس دوش��نبه در 
گف��ت و گو با خبرنگار ایرنا، با اش��اره به اینکه این 
س��امانه در خردادماه امسال فعال شده است، بیان 
کرد: س��امانه ملی ایران نوآفرین، س��امانه  ای جامع 
در حوزه نوآفرینی کش��ور اس��ت تا امکان رش��د و 
شکوفایی در این حوزه از طریق تسهیل دسترسی 
به اطالعات و امکانات موردنیاز فعاالن را فراهم کند، 
استقبال صاحبان مشاغل نوپا برای ثبت نام در این 
سامانه می  تواند در ایجاد فرصت های شغلی بیشتر 
در خوزستان تاثیرگذار باشد. وی گفت: این سامانه 
در بخش  کس��ب و کار نوپا ارائه خدمت می کند و 
 از طریق متمرکزس��ازی، یکپارچه  کردن و تسهیل 
فرصت های دریافت خدمات و تسهیالت مختلف در 

حوزه های نوآوری، هوش��مندی، اقتصاد و تحول دیجیتال، مالی، مشاوره، بازاریابی 
و س��ایر حوزه  های حمایتی اقدامی موثر در توس��عه زیس��ت  بوم نوآفرینی، رشد 
پایدار اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و حرکت کشور به سوی نوآوری و فناوری های 

نوین در کش��ور راه اندازی شده است. مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خوزس��تان ادامه داد: هر ش��رکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات که کمتر از س��ه س��ال از تاریخ ثبت آن گذشته است، با داشتن شرایط 
الزم مورد حمایت این سامانه قرار می گیرند. وی 
با اشاره به ش��رایط ثبت نام شرکت ها و اشخاص 
فع��ال در ح��وزه نوآفرینی در این س��امانه افزود: 
حداکثر س��رمایه ثبتی ش��رکت برای عضو شدن 
در این س��امانه ۲میلی��ارد و ۵۰۰ میلیون ریال و 
درآمد ش��رکت در س��ال کمتر از ۵ میلیارد باید 
ریال باشد. بن عباس ادامه داد: این مبلغ در سال 
۱۳۹۸ مالک اس��ت و در س��ال های بعد براساس 
نرخ تورم اعالمی بانک ملی مرکزی تعدیل و اعالم 
خواهد شد. وی با اش��اره به اهداف راه اندازی این 
س��امانه اظهار داشت: ساده  سازی، ایجاد شفافیت 
و یکپارچه س��ازی فرآیند ارائه خدمات؛ تس��هیل 
سرمایه گذاری در شرکت های نوپا و ارائه مشوق ها 
به آنها؛ تسهیل ارتباط فعاالن حوزه کارآفرینی با مراکز دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی 
و مراکز رش��د و همچنین ایجاد و تشویق کس��ب وکارهای نوآور وخالق از اهداف 

راه اندازی این سامانه است.

صاحبان کسب و کارهای نوآفرین و نوپا حمایت می شوند11 هسته کارآفرینی در دانشگاه پیام نور همدان راه اندازی شد

جلسه فوق العاده شورای گرگان به منظور تصویب الیحه واگذاری زمین 
برای ایجاد کارخانه نوآوری در این ش��هر تش��کیل نشد و به همین دلیل 
انعقاد تفاهم نامه ایجاد این کارخانه نوآوری در س��فر دیروز معاون علمی 

رئیس جمهور به گلستان، به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش ایس��نا، ایجاد کارخانه نوآوری با هدف جذب شتاب  دهنده ها، 
استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران و انجام فعالیت های 

کارآفرینی، نوآوری و فناوری در مرکز استان در دستور کار قرار گرفت.
تحقق این امر نیازمند انعقاد تفاهم نامه ای چند جانبه بین معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، استانداری و پارک علم و فناوری گلستان و 
شهرداری گرگان بود که قرار بود در سفر دیروز دکتر ستاری به گلستان 

محقق شود.
به منظ��ور واگذاری زمین 
ب��رای  ش��هرداری  توس��ط 
ایجاد ای��ن کارخانه نوآوری، 
ش��هرداری الیح��ه ای را به 
شورای ش��هر ارسال کرد اما 
ای��ن الیحه که بررس��ی آن 
در ش��ورا از شنبه به جلسه 
فوق العاده روز گذشته موکول 
ش��ده بود، بی نتیجه ماند و 
اصال این جلس��ه به دلیل به 
ح��د نصاب نرس��یدن اعضا، 

تشکیل نشد!
رئیس ش��ورای اس��المی 
شهر گرگان در گفت وگویی 
رادیوی��ی در پاس��خ به علت 
تشکیل نش��دن این جلسه 
ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت این 
موضوع و سفر دکتر ستاری 
به استان، گفت: بررسی این 
الیح��ه برای بررس��ی از روز 
شنبه به جلس��ه فوق العاده 
دوش��نبه موکول شد، اما به 
جهت حضور دو س��ه نفر از 
اعضای ش��ورا در مرخصی و 
ماموریت و مشکلی که برای 
دو نفر دیگه از اعضای شورا 
به وجود آمده بود، به شکل 

ناخواسته این جلسه به خاطر به حد نصاب نرسیدن اعضا تشکیل نشد.
حمیدرضا آقامالیی تاکید کرد: ش��ورای اسالمی شهر گرگان با تصویب 
این الیحه موافق اس��ت و روز ش��نبه مجددا این الیحه را در شورا مطرح 
می کنیم و به امید خدا به تصویب می رس��د. وی در پاسخ به این پرسش 
که قرار بود در سفر دیروز معاون علمی رئیس جمهور به استان تفاهم نامه 
ایجاد کارخانه نوآوری گرگان منعقد شود و به دلیل واگذار نشدن زمین این 
امر محقق نمی ش��ود، گفت: این پروژه جزو برنامه های ما است و تردیدی 
نداشته باشید که پیگیر آن خواهیم بود و این مهم در گرگان اتفاق خواهد 

افتاد.
دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دیروز در سفری یک 
روزه وارد گلستان شد. یکی از برنامه های سفر وی جلسه با دانشگاهیان، 

نخبگان، مدیران دستگاه های اجرایی، فناوران و فعاالن حوزه دانش بنیان 
استان در سالن جلسات استانداری گلستان بود که این برنامه تغییر و به 
جای آن جلسه رونق تولید و توسعه اقتصاد دانش بنیان در سالن جلسات 

فرمانداری گنبدکاووس برگزار خواهد شد.
این موضوع زمزمه هایی را درخصوص مرتبط بودن تغییر این برنامه با به 
تصویب نرسیدن الیحه کارخانه نوآوری در شورا به وجود آورد که فرماندار 

گرگان به این موضوع واکنش نشان داد.
محمد حمیدی گفت: هرگونه مطلب درخصوص تشکیل نشدن جلسه 
شورای ش��هر گرگان و به تصویب نرسیدن الیحه کارخانه علم  و فناوری 
در گ��رگان و به دنبال آن تغییر س��فر از گرگان به گنبدکاووس توس��ط 
معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهور تکذیب می شود.
ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
شورای اسالمی شهر گرگان 
با تصویب این الیحه موافق 
بوده و در جلسه آتی نیز این 
مهم به تصویب خواهد رسید 
و به دلیل وجود مشکل برای 
حض��ور چند ت��ن از اعضای 
شورا در جلسه فوق العاده این 

جلسه به حد نصاب نرسید.
فرماندار گرگان با اش��اره 
ب��ه برنامه های س��فر دکتر 
ستاری به اس��تان و بازدید 
دانش بنیان  ش��رکت های  از 
در گ��رگان، علی آباد کتول، 
مینودش��ت و گنبدکاووس، 
تصریح ک��رد: به دلیل اینکه 
در  شهرس��تان  آخری��ن 
بازدیدهای این س��فر گنبد 
کاووس خواه��د ب��ود، ب��ه 
منظور استفاده بهتر از زمان، 
جلس��ه پایانی و جمع بندی 
نیز با حضور دکتر س��تاری 
در همان شهرس��تان برگزار 

می شود.
رئیس پارک علم و فناوری 
گلستان نیز در گفت وگو با 
ایس��نا، درخصوص این پروژه اظهار داشت: در نظر داریم فضایی در مرکز 
شهر که در اختیار شهرداری گرگان است و تاکنون کاربری خاصی نداشته 
با متراژ حدود ۲۴۰۰ مترمربع به جهت راه اندازی کارخانه نوآوری گرگان 
اختصاص یابد. مهدی غفاری گفت: در این فضا مکان هایی از جمله فضای 
کار اش��تراکی ثابت و غیرثاب��ت، مرکز نوآوری آقایان و بانوان، ش��تابنده 
استانی، سالن جلسات، شرکت های پش��تیبان، کتابخانه، کافی شاپ و . . 

. دیده شده است.
فراهم نشدن زمینه ایجاد این کارخانه نوآوری در مرکز استان را با توجه 
به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از بخش علم و فناوری 
در کشور می توان یک فرصت سوزی دانست که امیدواریم با پیگیری هرچه 

سریع تر مسئوالن استان به نتیجه برسد.

اپل ظاهرا در شـرف سرمایه گذاری سرسام آوری در هند اسـت که شایعات مربوط به انتقال 
واحدهای تولیدی این شرکت به خارج از چین را تقویت می کند.

به گزارش دیجیاتو، نشـریه هندی »تایمز او ایندیا« به نقل از منابع آگاه مدعی شده کمپانی 
کوپرتینویی و شـرکایش یـک میلیارد دالر در هند سـرمایه گذاری می کنند. بخش اصلی این 
بودجه هنگفت نه از طرف اپل بلکه از طریق شرکایش تامین خواهد شد، برای مثال فاکسکان 
بـا تقویت کارخانه خود در »چنای« توان این مرکـز در تولید محصوالت برای بازارهای جهانی 

را تقویت خواهد کرد.
براسـاس این گزارش اپل همزمان با آزمایش کیفیت محصوالت تولیدشـده در هند سرگرم 
مذاکره با دولت این کشـور برای برخوردار شـدن از مشوق های صادراتی و تسهیل چالش های 

تولید است.
پیمانـکاران اپل از حدود دو ماه قبل صادرات آیفون به بازار اروپا را شـروع کرده اند که گام 
مهمی برای تنوع بخشـیدن به زنجیره تامین جهانی اپل به شـمار می رود. این گوشی ها ظاهرا 
در کمپانی واقع در»بنگلور« تولید شـده که اداره آن در دست کمپانی »ویسترون« قرار دارد. 
ویسترون که تولید آیفون های SE و 6S را برای بازار داخلی برعهده داشت، اواخر سال گذشته 

به سرمایه گذاری ۳4۰ میلیون دالری در واحدهای هندی خود چراغ سبز نشان داد.
استراتژی اپل در این شبه قاره با پشتیبانی و حمایت مقامات دولتی همراه شده است. »راوی 

شانکار پارساد«، وزیر فناوری اطالعات هند در این باره گفته است:
اپل تولید آیفون و قطعات آن در داخل و صادرات آن به کشـورهای دیگر را کلید زده است. 

این کمپانی یکی از اجزای داستان موفقیت هند است.
خبرهای مربوط به سـرمایه گذاری در هند در حالی مطرح شده که اپل برای واردات کاالهای 
تولید چین به آمریکا باید تعرفه هایی اضافه پرداخت کند، با این حال هند هم از نیروی کارگر 

ارزان بهره می برد و به همین خاطر مکان مناسبی برای جایگزینی چین به نظر می رسد.

فرصت سوزی علمی و فناوری!

سرمایهگذارییکمیلیارددالریاپلدر
هند؛مقدمهایبرایخروجازچین

یادداشـت

با تالش ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، بخش خصوصی و دولتی برای توسعه بازار صنعت پهپادی کشور با یکدیگر 
همکاری می کنند.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، همایش عرضه کاربردی فناوری نوین پهپاد توسط ستاد توسعه فناوری های حوزه 
فضایی و حمل و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و با همکاری 
صندوق نوآوری و شکوفایی و کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی ایران برگزار می شود. این 
همایش دو روزه با محورهای پهپاد و کش��اورزی، پهپاد و مدیریت بحران و امداد و نجات، 
س��نجش از راه دور، پهپاد و بازرس��ی از خطوط برق و نیروگاه ها، پهپاد و حوزه نفت و گاز، 
پهپاد و مدیریت ترافیک و پهپاد در محیط زیست، ۲۶ و ۲۷ شهریورماه سال جاری در محل 

صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار خواهد شد.

هم افزایی بخش خصوصی و دولتی به 
بازار صنعت پهپادی رونق می دهد



ی��ک برنامه رس��انه ای کامل در کنار انتخاب رس��انه  خ��وب و خرید صحیح آن 
موجب می شود که پیام تبلیغاتی در زمانی مناسب و در وضعیتی صحیح، مخاطبان 
متناسب با آن رسانه را به سوی خود جذب کند. براساس تحقیقات کاملی که صورت 
گرفته اس��ت، می توان گفت اجرای یک برنامه خوب در زمینه رسانه، تالشی است 
که موجب می ش��ود باقی اجزای یک مبارزه تبلیغاتی مؤثر واقع ش��وند یا برعکس، 
نش��وند. هنگامی که یک برنامه رس��انه های تبلیغاتی را تدوین می کنید باید مسائل 
زیادی را مدنظر قرار دهید: منطق موجود در سراس��ر برنامه، پیش��روی مشهود از 
یک مرحله  برنامه به مرحله ای دیگر، تش��ریح کامل و توجیه هر تصمیم اتخاذشده 
و درنهایت دستیابی به اهداف تعیین شده تان. در برنامه رسانه ها مراحل تدوین شده 
کاماًل مش��خصی وجود دارد. بس��یاری از برنامه ها از یک قالب مشهور به شرح زیر 

استفاده می کنند:
خالصه اجرایی

همانند بس��یاری از گزارش ها و پیش طرح های تج��اری ما کار را با یک خالصه 
ش��روع می کنی��م که معم��والً خالص��ه اجرایی خوان��ده می ش��ود. در این بخش 
پیشنهادهای اصلی خالصه خواهد شد. توجه داشته باشید که در این بخش نباید 
به تبلیغ دهن��ده مواردی را که پیش ازاین خود او درباره ش��رکت و نام تجاری اش 
می دانسته است، بگویید. بلکه خالصه اجرایی باید خالصه ای از پیشنهادهای شما 
برای رسانه ها باشد. خالصه اجرایی درواقع پیش بینی آنچه پیش خواهد آمد است. 
این خالصه به نوعی اطالعات مفیدی است که سبب می شود برنامه رسانه ای بهتری 
پیشنهاد کنید. بس��یاری از متخصصان تنها به مطالعه این خالصه می پردازند اما 
مدی��ر نام تجاری باید پیش طرح را مطالعه کند. به عبارت دیگر از این خالصه برای 
گردآوری اطالعات گذش��ته و پیش بینی آینده قبل از وارد ش��دن به قلب برنامه 

رسانه استفاده می شود.
تحلیل رقابتی

در این قسمت باید تحلیل بر جزییات و کاملی از وضعیت رقبای اصلی تان انجام 
ش��ود. این جزییات ش��امل بازاریابی رقبا، تالش های تبلیغاتی ش��ان، اهداف رقبا و 
درنهایت رس��انه های مورداستفاده آنها می شود. ضروری است قبل از تعیین اهداف، 
محیط رقابت کاماًل تحلیل شود؛ چراکه ممکن است رقابت و داده های تحلیل رقابتی 

به عنوان یک ورودی برای تحلیل بعضی از اهداف ما مورد استفاده قرار گیرد.
وضعیت بازار

اگر محیط بازار پیچیده باش��د و تحلیل رقابتی نتواند آن را پوشش دهد نیازمند 
به تحلیل وضعیت بازار در بخش جداگانه دیگری خواهیم بود. بازهم تأکید می شود 
ازآنجاکه از این اطالعات برای تحلیل و تنظیم اهداف اس��تفاده می ش��ود. باید این 

تحلیل پیش از تعیین اهداف انجام شود.
اهداف و مقاصد رسانه ها

اهداف رسانه های تبلیغاتی با ذکر تمامی جزییات و نحوه تطابق آنها با یکدیگر در 
این بخش تشریح می شود. اهداف رسانه ها باید با اهداف تبلیغاتی هم پوشانی داشته 

باشد. درعین حال هر کدام از آنها به  نوبه خود متمم اهداف مهم تر بازاریابی هستند. 
در حقیقت معموالً اهداف بازاریابی و اهداف تبلیغاتی در اینجا خالصه می شوند که 

این دو منبعی برای تعیین اهداف رسانه ای را فراهم می کنند.
استراتژی رسانه ها

به یاد داشته باشید که استراتژی ها همان برنامه ریزی هستند؛ بنابراین، این بخش 
شامل برنامه هایی حقیقی است که شامل اهداف رسانه ها می شود.

اهداف
برخ��ی از برنامه ریزان رس��انه ها، اه��داف را در مقاصد می گنجانند. در بس��یاری 
از روش ها، قس��مت هایی از برنامه برای دس��تیابی به مقاصد نوش��ته می شود. پس 
معقوالنه تر است که اهداف را اینجا در بخش استراتژیک برنامه بیاوریم. اهداف باید 
ش��رح داده شوند و انتخاب آنها کاماًل توجیه شده باشد. حداقل سه نوع هدف باید 

در برنامه تشریح شود:
بازار هدف

اگر اصطالح بازار به مناطق جغرافیایی مقید شود باید برنامه ریزی جغرافیایی برای 
رسانه ها در این قسمت تصریح شود. این بخش به جنبه جغرافیایی هدف اشاره دارد.

گروه هدف
دسته ای از مردم هستند که برنامه رسانه ای قصد دستیابی به آنها را دارد و درواقع 

به جنبه جمعیت شناختی هدف اشاره دارد.
مخاطب هدف

ازآنجاکه هیچ رس��انه تبلیغاتی وجود ندارد که به تمام بازار هدف یا گروه هدف 
موردنظر دسترسی پیدا کند، مخاطبین رسانه ها که شما موفق به دستیابی به آنها 

می شوید، در اینجا معموالً به صورت متمایز از بازار یا گروه هدف تصریح می شوند.
انواع رسانه ها

به یاد داشته باشیم که رسانه های تبلیغاتی بیشتر از خود اهداف، راه های رسیدن 
به مقصود محسوب می شوند. به همین علت است که رسانه ها دارای استراتژی های 
بیش��تری نسبت به اهداف هس��تند. انتخاب هر یک از رس��انه های تبلیغاتی برای 
کمپین باید کاماًل مس��تدل و توجیه شده باشد. مضاف بر اینکه تمامی رسانه هایی 
که مطرح گش��ته اما به دالیلی انتخاب  نشده اند، باید با ذکر علت عدم انتخاب شان 

در این قسمت فهرست شوند.
تاکتیک های رسانه ای

برنامه تبلیغاتی حقیقی، همان تاکتیک هایی اس��ت که در برنامه رسانه ای قصد 
اجرای آنها را داریم. این تاکتیک ها باید همراه برنامه رس��انه ای تأییدش��ده باشند، 
بنابرای��ن باید مباحثی راجع ب��ه تاکتیک های استفاده ش��ده و توجیه کامل دالیل 

استفاده از آنها مطرح شود.
وسایل انتقال پیام

ممکن است که انواع رسانه ها در بخش رسانه ها آورده شود اما درباره وسایل انتقال 
پیام موردنظر توضیحی داده نشود. در این قسمت، هم باید تمامی انتخاب ها مطرح و 

هم دالیل انتخاب تصریح شود.
واحد رسانه ها )اندازه هر واحد پیام(

طول پیام بازرگانی، اندازه تبلیغات چاپی و توضیح اینکه از چه حاشیه ای یا از چه 
رنگی استفاده می شود، مربوط به این قسمت می شود.
زمان بندی رسانه ها

برای اینکه برنامه های تبلیغاتی اجرا ش��ود زمان بندی رس��انه ها ممکن است در 
اهداف تبلیغاتی یا در بخش های جلوتر در برنامه رسانه ها مطرح شود. در این قسمت 
باید جزییات زمان بندی پیش��نهادی شامل زمان شروع و خاتمه تبلیغات، اینکه در 
کجا پرفشارتر و تهاجمی است، میزان تبلیغات، هماهنگی زمان بندی در رسانه های 
مختلف، تایید تقویم فروش و س��ایر عوامل زمانی همراه با توضیحات کافی مطرح 

شود.
رسانه های ترویج فروش

اگر تاکنون راجع به فروش بدون تبلیغات بحثی به میان نیاورده اید، این مبحث 
بای��د در اینجا مطرح ش��ود، اما پیش��نهاد می کنیم که این توضیح��ات را در اکثر 

بخش های جلوتر برنامه و تا حد امکان در مراحل استراتژیک بیاورید.
ابزار استفاده شده برای رسانه ها

بهتر اس��ت فعالیت های حمایتی مانند تحقیقات خاص رسانه ای، عکاسی، چاپ، 
تولیدات مربوط به پخش و س��ایر موارد مش��ابه را در اینجا و با ذکر جزییات مطرح 

کنید.
استمرار برنامه ها

در این بخش در صورت نیاز به استمرار برنامه ها و نحوه استمرار با ذکر جزییات 
پرداخته می ش��ود. در این قس��مت فرصت کوچکی برای توس��عه و تکمیل برنامه 

کمپین اصلی به وجود می آید.
روزشمار

آوردن نحوه زمان بندی در هر جایی از برنامه های رس��انه ای ممکن است اما بهتر 
آن اس��ت که یک بخش مرکزی در نظر گرفته ش��ود و برنامه زمان بندی رسانه ها و 
اقدام��ات ترویج فروش در آن تصریح ش��ود. این زمان بن��دی معموالً به صورت یک 

فلوچارت نمایش داده می شود.
بودجه

بودجه رس��انه های تبلیغاتی با سهمیه تخصیص داده شده به هر رسانه، همراه با 
توضیحات الزم و مبنای کار در این قسمت توضیح داده می شود.
یکپارچه سازی بازاریابی و رسانه ها

به این علت که بس��یاری از شرکت ها از بازاریابی یکپارچه استفاده می کنند. بهتر 
است یکپارچگی برنامه رس��انه های تبلیغاتی هم با برنامه های بازاریابی اعالم شود. 
چنانچه از ارتباطات یکپارچه بازاریابی و یا رسانه های یکپارچه استفاده می کنید، آن 

را در این قسمت اعالم کنید.
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 بازاریابی خدمات، ش��امل تمامی فعالیت های انجام ش��ده توسط یک شرکت در 
زمانی است که خدمات کافی نیستند. نبود و کمبود خدمات، می تواند دالیل بسیار 
متفاوتی داشته باشد. گاهی اوقات کیفیت خدمات فنی وجود ندارد. گاهی قصور و 
فق��دان در مورد کیفیت خدمات عملیاتی وجود دارد. برخی اوقات تقصیر بر گردن 
شرکت ها و گاهی بر گردن مشتری و یا اعضای شبکه است. معموالً مشتریان نگران 

این نیستند که مقصر کیست؛ بلکه فقط می خواهند که مشکل حل و رفع شود.
تحقیقات نش��ان می دهد که وقتی شرکت ها، مش��کالت را با سرعت و به صورت 
کارآم��دی حل وفصل می کنند، عواید و نتایج مثبتی برای رضایت مش��تری، حفظ 
و مش��تری و حرف های دهان به دهان وجود خواهد داشت. مشخص شده مشتریانی 
که ابتدا مأیوس ش��ده و س��پس بازیابی می شوند، راضی تر از مشتریانی هستند که 
اصاًل ناامید و رها نش��ده اند. این مسئله را می توان احتماالً به صورت جنبه های راتر 
کیفیت خدمات ش��رح و توضیح داد. دریافت خدمات در اولین مرتبه نش��ان دهنده 
قابلیت اعتماد اس��ت، اما بازیابی پس از عدم کفایت خدمات، نشان دهنده همدلی و 
پاسخگویی است. قابلیت اعتماد را می توان در فرآیندهای تولید و ارائه خدمات یک 
ش��رکت برنامه ریزی کرد. همدلی و پاسخگویی نش��ان دهنده ویژگی های انسانی و 

انعطاف پذیری است. برعکس، مشتریانی که یک مرتبه رهاشده و مأیوس شده اند تا 
یک فرآیند بازیابی ناامیدکننده را تجربه کنند، می توانند به س��مت تروریست هایی 

بروند که به طور جدی و فعاالنه به دنبال پخش حرف های دهان به دهان هستند.
وقتی مش��تریان با کمبود و نبود خدمات مواجه می ش��وند، می توانند یا کاری را 
انجام ندهند و یا رنجش و نارضایتی خود را بیان کنند. یک مشتری که تصمیم به 
بیان این مسئله می گیرد، می تواند به ارائه دهنده خدمات، همدستان و واسطه های 
آن و یا دیگران در ش��بکه شخصی ش��ان و یا به یک شخص سوم مثل سازمان امور 
مصرف کنن��دگان یا مأمور رس��یدگی به ش��کایات اعتراض کند. تئ��وری برابری و 
بی طرفی بیان می دارد که مشتریانی که اعتراض می کنند، به دنبال عدالت و انصاف 
هس��تند. تئوری برابری و بی طرفی بیان می دارد که مشتریان قربانی هایی که انجام 
می دهند و نیز مزایایی که تجربه می کنند را با قربانی ها و مزایای دیگر مش��تریان 
مقایس��ه می کنند. وقتی مشتریان، همان میزان بها را پرداخت می کنند، اما سطح 
غیرقابل قبولی از خدمات را در مقایسه با دیگر مشتریان دریافت می دارند، احساس 
بی عدالتی و بی انصافی دارند. زمانی که اعتراض می کنند از ش��رکت می خواهند که 

عدم توازن و نابرابری را برطرف کند. آنان خواهان عدالت هستند.

تحقیقات نش��ان می دهد که انواع متفاوتی از عدالت وجود دارد. س��ه ش��کل از 
عدالت که ش��اکیان به دنبال آن هس��تند؛ عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت 
تعاملی. عدالت توزیعی، زمانی به دس��ت می آید که مشتری، نتیجه اساسی در پس 
شکایت را به دست می آورد. مشتریان ممکن است با یک عذرخواهی و یا برگه اعتبار 
خرید برای خریدهای آتی راضی ش��وند. دیگر اینکه مش��تری ممکن است بخواهد 
که خدمات مجدداً انجام شود. اگر عدالت توزیعی به آنچه دریافت می شود، مربوط 
باشد، عدالت رویه ای مربوط می شود به ارزیابی مشتریان از فرآیندها و دستگاه هایی 
که در طول قس��مت شکایات با آن روبه رو می شوند. مشتریان معموالً نمی خواهند 
فرم ها را پر کرده، دالیل خرید که پیدا کردن شان مشکل است را ارائه و یا نامه های 
رسمی برای تأیید شکایات بنویسند. این ساختارها نشان دهنده این نیست که یک 
شرکت سازمان یافته بوده و می خواهد مشکل را با سرعت حل کند. عدالت تعاملی 
هنگامی حاصل می شود که مشتری قضاوت کند که تعامل خاص مرتبط با شکایات 
با ارائه دهنده خدمات، رضایت بخش بوده است. آنان می خواهند که کارکنان پاسخگو 

و همدل باشند.
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برنامه بازاریابی خدمات مشتریان

تبلیغات آنالین دیگر در سلطه گوگل و فیس بوک نیست
افزایش بی سابقه قدرت تبلیغاتی آمازون

برن��د آمازون در طول چند س��ال اخیر قدرت بس��یار زی��ادی در زمینه 
تبلیغات کس��ب کرده است. اگرچه اکنون نزدیک به ۷۰درصد از درآمدهای 
تبلیغات��ی آنالین به گوگل و فیس بوک اختصاص دارد، اما روند رو به رش��د 
درآمد آمازون قابل توجه است. براساس گزارشی از سوی موسسه فارستر در 
طول دو سال گذشته برندهای هرچه بیشتری در حال اعتماد به آمازون به 

عنوان پلتفرم تبلیغاتی هستند. 
اورن اس��ترن، مدیرعامل موسسه تحقیقاتی کنشو، در مصاحبه با فارستر 
نظر جالبی در مورد ش��رایط آمازون بیان داش��ته است: »سال ۲۰۱۷ نقطه 
عطف��ی در اعتماد برنده��ای مختلف به آمازون بود. در س��ال بعد برندهای 
گوناگون اعتماد بیشتری به آمازون کردند. در نهایت نیز با فرا رسیدن سال 

جاری میزان درآمد تبلیغاتی این پلتفرم سر به فلک کشیده است.«
بدون تردید مش��اهده نمایش تبلیغات بیش��تر در آمازون کامال محسوس 
است. نکته مهم تحلیل این شرایط است. موسسه فارستر در گزارشی تحلیل 
اقدام به بررسی و ارزیابی این موضوع کرده است. در ادامه چتر محور اصلی 

و تاثیرگذار از نظر این موسسه را مرور خواهیم کرد:
۱. طراح های تبلیغاتی که در آمازون مش��غول به فروش محصوالت ش��ان 
هس��تند، به بحث مدیریت س��ئو توجه باالیی دارند. ب��ه این ترتیب آمازون 
برای آنها به عنوان محل حضور طیف وسیعی از مشتریان هدف شان مطرح 
است. براساس اظهارنظر لیزا لیسی در مصاحبه با AdWeek روند افزایش 
تبلیغات برای تمام برندها تغییراتی را ایجاد کرده است: »اکنون دیگر بدون 
تبلیغات موثر در آمازون امکان برجسته س��ازی محصوالت وجود ندارد. یکی 
از برندهای فعال در زمینه داروسازی در مورد این بحث به کاهش فروش اش 
در آمازون در پی افزایش تبلیغات رقبا اشاره کرده است. به این ترتیب شاید 

عرصه فعالیت بدون نیاز به پرداخت هزینه در آمازون رو به پایان باشد.« 
۲. امروزه حتی برندهایی که اقدام به فروش محصوالت شان در آمازون نیز 
نمی-کنند، مشتاق به استفاده از اطالعات طبقه  بندی شده مبتنی بر فعالیت 
مش��تریان این پلتفرم هس��تند. این امر بیانگر میزان دقت باالی آمازون در 

هدف گذاری بر روی مخاطب تبلیغاتش و جلب نظر آنهاست. 
۳. موفقی��ت آمازون در عرصه تبلیغات تاثیرگذار موجب ترغیب برندهای 
سنتی به سرمایه گذاری در حوزه تبلیغات دیجیتال شده است. به این ترتیب 
درآمد تبلیغاتی آمازون در پی این تغییر استراتژی برندهای سنتی به شدت 

افزایش یافته است.
۴. آمازون در طول س��ال های اخیر همکاری بسیار نزدیکی با آژانس های 
رسانه ای داشته اس��ت. وظیفه اصلی این آژانس ها ساماندهی روند تبلیغات 
برندهاست. به این ترتیب آمازون با سرمایه گذاری هوشمندانه فرصت تبدیل 
تبلیغات مش��تریانش به پیام های کامال تاثیرگذار را پیدا کرده است. در این 
زمینه باید ب��ه همکاری آمازون با آژانس های تبلیغات��ی نظیر اومنیکام نیز 
اشاره کرد. این همکاری درآمد ۸۰۰ میلیون دالری را در طول سال ۲۰۱۸ 
ب��رای آمازون ب��ه ارمغان آورده اس��ت. اکنون درآمد کلی آم��ازون از حوزه 
تبلیغات ۱.۵ میلیارد دالر برآورد می ش��ود. بدون تردید این رقم در مقایسه 
با درآمد ۱۷۱ میلیاردی گوگل و فیس بوک بس��یار ناچیز است. با این حال 
براساس پیش بینی ها در طول پنج سال آینده سود آمازون به شدت افزایش 

خواهد یافت. 
اگرچه توس��عه فرآین��د تبلیغاتی در آمازون ایرادهایی در زمینه توس��عه 
طبیع��ی برندها و فروش بدون نیاز ب��ه پرداخت هزینه تبلیغاتی دارد، اما به 
طور کلی چش��م انداز پیش روی آمازون مثبت ارزیابی می شود. مزیت اصلی 
آمازون در این میان ش��لوغی بیش از حد گوگل و فیس بوک اس��ت. به این 

ترتیب فضا برای جلب نظر برندها از سوی آمازون فراهم می شود. 
نکته مهم از نظر من درخص��وص افزایش قدرت تبلیغاتی آمازون مربوط 
به یافتن پلتفرم مناس��ب برای تبلیغات از س��وی برندهاست. امروزه برندها 
تبلیغات در خرده فروشی آنالینی مانند آمازون را به دلیل سهولت در زمینه 
فروش مس��تقیم ترجیح می دهند. البته هنوز مس��یر دش��واری پیش روی 
آم��ازون قرار دارد، با این ح��ال آینده حوزه تبلیغات آنالین دیگر در انحصار 

گوگل و فیس بوک نخواهد بود. 
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بدون شک در حال حاضر اینستاگرام یکی از سریع ترین مکان ها برای پیدا کردن 
مشتری محسوب می  ش��ود. همین امر نیز باعث شده است تا بسیاری از برندها در 
آن حضور داش��ته باش��ند، با این ح��ال یک تصور کامال غلط در ای��ن رابطه وجود 
دارد. درواقع بس��یاری از برند ها خصوصا برندهای نوپا و شرکت های کوچک، تصور 
می کنن��د که برای موفقی��ت، نیاز به صرف هزینه های هنگفت داش��ته و بدون آن 
شانس��ی را نخواهند داشت. اگرچه نمی توان تاثیر اختصاص بودجه مناسب را برای 
کسب موفقیت انکار کرد، با این حال نباید آن را همه چیز تصور کرد. درواقع برخی 
از راهکارهای بسیار ساده نیز وجود دارد که می تواند تعداد مشتریان شما را افزایش 
دهد. به همین خاطر نباید بهانه ها را به س��دی برای تالش نکردن تبدیل کرد. در 

همین راستا و در ادامه به بررسی چهار مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-جذابیت و کیفیت باالیی را داشته باشید 

در ابتدا الزم اس��ت تا به دنبال حداقل یک خالقیت، برای ایجاد تمایز با سایرین 
باش��ید. درواقع ممکن است شما قادر به عقد قرار دادن با بهترین تیم فیلم برداری 
و عکاس��ی نباشید، به همین خاطر در راس��تای رقابت، الزم است تا به دنبال ارائه 
خالقیت هایی جذاب باشید. فراموش نکنید که یک اقدام جدید حتی اگر جذابیت 
بصری فوق العاده ای را نیز به همراه نداش��ته باش��د، بدون شک با مخاطبان خوبی 
هم��راه خواهد بود. به همین خاطر حتی اگر قادر به پیدا کردن یک نوآوری جدید 
نیستید، الزم است تا در شیوه انجام یک کار تکراری، خالقیت هایی را داشته باشید. 
در نهایت فراموش نکنید که امروزه دیگر تبلیغات مس��تقیم تاثیر الزم را به همراه 
نداشته و الزم است تا به صورت غیرمستقیم برند و محصوالت خود را معرفی و تبلیغ 
کنید. در این رابطه تولید و یا ترجمه محتواهای ارزش��مند در کنار ارس��ال مطالب 

آموزش��ی، کامال مهم خواهد بود، با این حال بهتر اس��ت تا از یک آموزش طوالنی 
جلوگیری کرده و آن را به چندین جلسه کوتاه تبدیل کنید. این امر درست اقدامی 
است که در هر حرفه ای کامال قابل اجرا خواهد بود. برای مثال یک عکاس می تواند 
تکنیک ه��ای ویرایش عکس را منتش��ر کند که ب��رای آن تنها به یک برنامه ضبط 

صفحه لپ تاپ و یا گوشی تلفن همراه خود، نیاز خواهید داشت. 
2-مخاطبان خود را بشناسید 

اگرچه این امر بیش از حد س��اده به نظر می رس��د، با این حال واقعیت این است 
که بسیاری از صفحات در اینستاگرام با مشکل در این زمینه مواجه هستند. همین 
امر نیز باعث می ش��ود تا آنها به اقداماتی بپردازند که کامال مخالف نیاز و انتظارات 
مخاطبان اس��ت. برای این امر تغییر صفحه خود به حالت تجاری گام نخست بوده 
و الزم اس��ت تا از اطالعات آن، برای بهبود عملکرد خود استفاده کنید، با این حال 
اقدامات خود را به این س��طح محدود نکرده و برای برنامه ریزی و کس��ب اطالعات 
مفید تر، الزم اس��ت تا از نرم افزارهای دیگری نظیر گوگل آنالیز نیز اس��تفاده کنید. 
ایجاد نظرسنجی نیز از دیگر مواردی است که باعث خواهد شد تا به سطح ایده آل 
خود نزدیک تر شوید. در این رابطه بررسی اقدامات مشابه سایر برندها نیز می تواند 
کامال س��ودمند باش��د، با این حال بهتر اس��ت تا از طریق اطالعاتی که به دس��ت 

آورده اید به دنبال راهکارهای جدیدتر و جذاب-تری باشید. 
۳-از قابلیت استوری برای درگیر کردن مخاطبان خود استفاده 

کنید 
شما باید در تالش برای ایجاد ارتباط دوطرفه باشید. درواقع صرف هزینه کمتر، 
به معنای نیاز به فعالیت بیشتر خواهد بود. به همین خاطر ضروری است تا از تمامی 
قابلیت های این ش��بکه، به بهترین نحو ممکن اس��تفاده کنید. برای این امر به هر 
میزانی که مطالب شما درگیرکننده تر باشد، با استقبال بیشتری همراه خواهد شد. 
به همین خاطر در استوری های خود می توانید حتی با یک سوال ساده نیز مخاطب 

را به خوبی درگیر کنید. با این حال نباید از اهمیت برگزاری مسابقات و چالش های 
مختلف، غافل شد. درواقع شما باید افراد را به کاری تشویق کنید تا به خوبی برند 
شما در ذهن آنها حک شده و دلیل برای بازدید روزانه از صفحه شما داشته باشند. 
بدون ش��ک ایجاد ارتباط خوب، خود عاملی برای تبدیل آنها به مش��تریان وفادار 
خواهد بود. این امر درست اقدامی است که بسیاری از اینفلوئنسرها انجام می دهند. 
درواق��ع آنها در ابتدا ارتباط خوبی را با مخاطبان خود ایجاد می کنند و بعد بر پایه 
دوستان و طرفدارانی که برای خود پیدا کرده اند، در زمینه تبلیغات و یا ایجاد یک 
برند، فعالیت می کنند که معموال با رشدی سریع همراه است. به همین خاطر نباید 

در زمینه وقت گذاشتن برای مخاطبان، کوتاهی کنید.
4-صدا و تصویر خود را نشان دهید 

اعتمادسازی، مهم ترین اقدامی است که باید در زمینه فعالیت  و فروش اینترنتی 
انج��ام داد. درواق��ع با توجه به انواع کالهبرداری ها در این زمینه، ضروری اس��ت تا 
اقدامات الزم را برای جلب اعتمادها انجام دهید. برای این امر نمایش تصویر و صدا، 
از جمله موارد الزامی محسوب می شود. به همین خاطر به صورت مکرر در قسمت 
الیو در این زمینه فعالیت کرده و با مخاطب به صورت مستقیم ارتباط برقرار کنید. 
فرام��وش نکنید که این امر تنها باید در قس��مت الیو انج��ام گیرد. علت این امر به 
این خاطر اس��ت که  در پس��ت و استوری، امکات ارسال مطالب از پیش تهیه شده 
وجود داش��ته و این امر اعتماد الزم را به وجود نخواهد آورد. در نهایت تنها نش��ان 
دادن تصور خود کافی نبوده و الزم است تا محصوالت را نیز در الیو خود به خوبی 
نش��ان داده و حتی از بس��ته بندی آن باز کنید. دنبال کردن صفحات متعدد نیز از 
دیگر مواردی اس��ت که باید مورد توجه خود قرار دهید. درواقع با توجه به این امر 
که ش��ما به محبوبیت الزم دست پیدا نکرده اید، الزم است تا به این طریق سایرین 
را از وجود خود مطلع س��ازید. درواقع باال بودن تعداد صفحاتی که دنبال می کنید، 
ابدا یک ضعف محسوب نشده و نباید عقاید نادرستی را در این زمینه داشته باشید. 

ممنون می شم کمی از سابقه کاری خودتون برای دوستان توضیح بدید:
من مانوئل اوهانجانیانس هستم، متولد ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۷، کارشناسی 
مهندس��ی صنایع و ارش��د مدیریت اجرایی گرایش مدیریت اس��تراتژیک 
دانشگاه تهران. از سال ۱۳۸۲ به دنیای بالگ نویسی وارد شدم، در بازه زمانی 
س��ال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۶ به عنوان مشاور مدیریت در پروژه های مختلف 
سازمانی برای تدوین و اجرای برنامه کالن استراتژیک، مدیریت فرآیندها و 
مدیریت منابع انسانی حضور داشتم. از مهر ۱۳۹۶ )بعد از حدودا چهار سال 
کار غیرمتمرکز روی ایده استارت آپی خودم که وب سایت ایسمینار هست(، 
به صورت متمرکز با تش��کیل تیم، س��عی در توسعه ایسمینار دارم. از سال 
۱۳۹۵ هم ورود جدی به اکوسیستم کارآفرینی و استارت آپی ایران داشته و 
در صدها رویداد و کارگاه و ده ها مرکز نوآوری و شتابدهنده  به عنوان منتور، 

مشاور افتخار حضور داشتم.
• بهترین پروژه ای که داشتید کدام پروژه بود و چرا؟

اگر منظور از پروژه یک بیزینس هست، بهترین پروژه من ایسمینار هست، چون 
هم خودم حال خوبی باهاش دارم و هم مشتریان و کاربرانمون حال خوبی باهاش 
دارن. همیش��ه دوست داش��تم برای خودم و اطرافیانم مفید باشم و سعی کنم اثر 
مثبتی روی جامعه و اکوسیس��تمی که در آن فعال هس��تم داشته باشم. ایسمینار 
ازون جن��س پروژه ه��ا و بیزینس هاس که فوق العاده می تونه تو آینده انس��ان ها اثر 

مثبت بذاره.
• چرا صاحبین کس��ب و کار و استارت آپ ها کمتر به س��راغ برنامه ریزی اصولی 

برای بازاریابی می روند؟
اگه برگردیم به تعریف اس��تارت آپ، استارت آپ ها سازمان های موقتی هستن که 
تو ش��رایط عدم قطعیت و ریس��ک باال دنبال یه بیزینس مدل پایدار، تکرارپذیر و 
مقیاس پذیر و در نهایت یه رش��د بسیار سریع هستند. با این تعریف، استارت آپ ها 
تو ابتدای شکل گیریش��ون تا مراحل اولیه ورود جدیش��ون به بازار، همچنان دنبال 

بیزینس مدلشون هس��تن و در این بین کمترین توجه به برنامه ریزی اصولی روی 
بازاریابی دارند با این حال برای اس��تارت آپ ها در استیج های رشد، این برنامه ریزی 

جدی تر میشه.
یه نکته هم که باید اشاره کنم اینه برای استارت آپ ها اکثرا شاخص های عملکردی 
بازاریابی و پرفورمنس مارکتینگ بسیار مهمه. شاخص های رشد استارت آپ ها اکثرا 

به جریان های درآمدی اونها برمیگرده بنابراین حائز اهمیت میشه.
• ممنون می ش��م روش های اصول��ی برنامه ریزی و نظ��ارت در بازاریابی را برای 

مدیران شرح دهید
من یه نکته رو اینجا متذکر بشم، من متخصص مارکتینگ نیستم و هر چیزی که 
دارم می گم فقط و فقط تجربه خودم به عنوان فاندر و مدیر یک استارت آپ هست 
و دوس��تان با این دید بهش نگاه کنند، در جواب این س��وال ما معموال تو ایسمینار 
یه داش��بورد مدیریتی داریم که یه سری شاخص های مهم مون که عمدتا مرتبط با 
بیزینس و مارکتینگ میش��ه رو توش پایش می کنیم، همچنین تیم مارکتینگ یه 
س��ری گوگل ش��یت دارن که با من به اشتراک گذاشته شده که توش براساس هر 
کانال بازاریابی میان و شاخص های مرتبط رو بررسی می کنن، معموال هدف گذاری 
داریم و براساس اون اهداف شاخص ها هم تعیین می شن، اگه بخوام به چن تا از این 
شاخص ها اشاره کنم می تونم به CPO، CAC، CPA )هزینه به ازای هر جذب( 

یا CPC اشاره کنم.
• چه ابزاری و یا پلتفرم هایی را برای شاخه های مختلف بازاریابی توصیه می کنید؟

ما تو ایسمینار اکثرا از گوگل آنالیتیکس، گوگل تگ منجر، هات جر، از ابزارهای 
تحلی��ل کلیدواژه و… اس��تفاده می کنیم که هر کدوم براس��اس کانال و اهداف و 
شاخص هایی که به صورت ماهانه یا فصلی تعریف می کنیم، میتونن کاربرد متفاوتی 

داشته باشند.
• کدام ابزارهای ایرانی را می توان همس��طح تولزها و پلتفرم های خارجی معرفی 

کرد؟

در ح��ال حاض��ر ما از چند اب��زار ایرانی اس��تفاده می کنیم، یک��ی رایچت برای 
چت آنالین که به نظرم میش��ه گفت با چشم پوش��ی از یه س��ری امکانات کمتر و 
محدودیت ها، در حد کریسپ می تونه باشه و همچنین از نوین هاب برای مدیریت 
شبکه های اجتماعی  مون بهره می گیریم که به نظرم رشد خوبی داشتن و خوب دارن 
پیش میرن. اخیرا هم مذاکراتی با جادوبی داشتیم که قرار هست به عنوان پایلوت 
ازشون استفاده کنیم. برای پوش نوتیفیکیشن هم از نجوا استفاده می کنیم که اونم 
به نظرم بد نمیاد، البته باید مارینا مدیر مارکتینگمون در مورد اینها بیشتر نظر بده 

من فقط نتایجشون رو می بینم.
• چه منابعی برای مطالعه در این زمینه به صورت تخصصی پیشنهاد می کنید؟

با توجه به اینکه ماهیت حوزه مارکتینگ مخصوصا دیجیتال مارکتینگ بس��یار 
به روز هست و لحظه به لحظه در حال تغییراتی در کانسپت ها، ابزارها و روش هایی 
هست به نظرم دنبال کردن سایت ها و کانال های تخصصی این حوزه خیلی می تونه 
مثمرثمر باشه برای اون هایی که می خوان تو این حوزه تخصصی کار کنند. در کنار 
اینه��ا به نظرم نبای��د از وبینارهای تخصصی این حوزه هم چشم پوش��ی کنیم که 
بدون هیچ جانبداری به نظرم تو ایسمینار متخصصین این حوزه وبینارهای به روز، 
کاربردی و جذابی رو برگزار می کنن با قیمت های مناسب. کال به نظرم در این حوزه 
باید مهارت آموزی کرد، تا میشه از محتوای کاربردی و مهارتی بهره برد در کنارش 
هم کارآموزی تو اس��تارت آپ ها یا ش��رکت هایی که تو مارکتینگ دارن خوب کار 

می کنن هم نباید فراموش کرد.
سخن پایانی:

مرسی از شما رفقای گل که این فرصت رو بهم دادین که چند کلمه ای در خدمت 
مخاطبین خوبتون باش��م، همچنین از شراگیم مرادی هم بسیار تشکر می کنم که 
خیل��ی برای این مصاحبه اذیتش ک��ردم؛ امیدوارم خوندن این مطلب براتون مفید 

باشه.
blogad :منبع

  گفت وگو با مانوئل اوهانجانیانس

  نقش پلتفرم های ایرانی در دیجیتال مارکتینگ

Wieden + Kennedy همکاری مک دونالد با آژانس بازاریابی
چرا آینده بازاریابی مک دونالد شباهت زیادی 

به نایک دارد؟

برن��د مک دونالد یکی از غول های عرصه فس��ت فود در جهان اس��ت. آنها 
در طول دوران فعالیت ش��ان همیش��ه کمپین های بازاریابی بس��یار موفقی 
داش��ته اند. نکته مهم درخصوص این برند جهت گی��ری متفاوتش در زمینه 
بازاریابی به ویژه در طول س��ال های اخیر اس��ت. آنها در تازه ترین اقدام  شان 
 Wieden + Kennedy در زمینه بازاریابی قراردادی طوالنی مدت با برند
امضا کرده اند. بدون تردید امضای یک قرارداد تازه میان دو برند هیچ مشکلی 
 Wieden + ن��دارد، با این حال در چنین م��وردی باید به همکاری نزدیک
Kennedy در ح��وزه تبلیغات و بازاریابی نیز اش��اره کرد. به این ترتیب در 

عمل یک برند بازاریابی با هر دو برند نایک و مک دونالد همکاری دارد. 
دفتر مسئول رسیدگی به امور بازاریابی مک دونالد در شهر نیویورک قرار 
دارد. برند Wieden + Kennedy در این دفتر عالوه بر رسیدگی به امور 
بازاریابی برندهای محلی با شرکت فرود نیز همکاری دارد. هدف اصلی مک 
دونالد از تغییر آژانس بازاریابی طرف قراردادش مقابله با فعالیت های موفق و 
در حال رشد رقیب اصلی اش یعنی KFC است. اجازه دهید در ادامه نگاهی 

عمیق تر به نحوه فعالیت همکار تازه مک دونالد داشته باشیم.
Wieden + Kennedy تفاوت کار

ش��اید در نگاه نخس��ت اقدام ت��ازه مک دونالد یک جهش تازه به س��وی 
اس��تفاده از تغییرات زودگذر هم��کاری با آژانس تبلیغات��ی و بازاریابی تازه 
اس��ت. ام��روزه اغلب برندها هر چند س��ال یک بار اقدام ب��ه ایجاد تغییراتی 
این چنینی برای بهبود وضعیت کس��ب و کارش��ان می کنند. با این حال در 
مورد مک دونالد این امر اندکی متفاوت اس��ت. نخست اینکه مک دونالد به 
خاطر پایداری در الگوهای بازاریابی شناخته شده است. به این ترتیب انتظار 
هم��کاری بلندمدت از ارتباط میان ای��ن دو برند می رود. همکاری قبلی این 
برند در زمینه بازاریابی با آژانس اومنیکام ۳۵ سال به طور انجامید، بنابراین 
فرض فعالیت کوتاه مدت از سوی این برند غیرواقعی است. همین امر موجب 
س��رمایه گذاری عظیم اومنیکام در راس��تای ارائه خدمات انحصاری به مک 
دونالد ش��د. تی��م مدیریتی این آژان��س تمام فعالیت های خود را براس��اس 
وضعی��ت و جایگاه مک دونالد در بازار انج��ام می داد. همکاری طوالنی مدت 
می��ان ای��ن دو برند مزیت های زیادی برای هر دو ط��رف به ارمغان آورد. به 
این ترتیب مک دونالد و اومنیکام بدل به دو غول موفق در زمینه فس��ت فود 

و بازاریابی شدند. 
تغییر جهت مک دونالد به س��وی آژانس Wieden + Kennedy ناشی 
از یک اقدام س��اده و بدون تامل نیس��ت. غول دنیای فست فود در طول یک 
دهه اخیر به طور فاحشی رقابت را به دیگر برندها مانند KFC و برگرکینگ 
واگذار کرده اس��ت. البته این امر ناشی از فعالیت خالقانه رقبا نیز هست. به 
ه��ر حال، تصمیم نهایی تیم مدیریت��ی مک دونالد تغییر همکار بازاریابی به 
منظور بازیابی جایگاه از دس��ت رفته شان است. بدون تردید تجربه همکاری 
موفق میان Wieden + Kennedy و س��ایر برندهای بزرگ به ویژه نایک 

در تصمیم هیأت مدیره مک دونالد تاثیر ویژه ای داشته است. 
پی��ام اصلی اقدام ت��ازه مک دونالد برای برندهای ب��زرگ و کوچک تغییر 
بنیادی دنیای بازاریابی است، بنابراین در صورت عدم توجه به تحوالت تازه 
امکان رقابت سالم با سایر رقبا از میان خواهد رفت. از نقطه نظر آژانس های 
تبلیغاتی ناتوانی در زمینه برآورده ساختن انتظارات برندها موجب مواجهه با 

شکست و واگذاری عرصه به سایر برندهای تبلیغاتی می شود. 
یافتن صدای تازه برای برند

به گزارش موسس��ه AdAge، مورگان فالتلی، مسئول بازاریابی محتوایی 
م��ک دونالد، هدف اصلی از همکاری با آژانس Wieden + Kennedy  را 
ایجاد تحولی در زمینه ایده پردازی خالق عنوان کرده است. به گفته مورگان 
صدای برند مک دونالد در طول چند س��ال اخیر هیچ تغییری نداشته است. 
به همین خاطر آنها به فکر همکاری با یک آژانس بازاریابی جدید افتاده اند. 
مزیت اصلی موسسه Wieden + Kennedy از نظر مسئوالن مک دونالد 
فهم عمی��ق از ارزش های مرکزی این برند و روح مک دونالد اس��ت. همین 
امر فرآیند همکاری میان دو طرف را س��رعت بخش��ید. برخالف بسیاری از 
 Wieden + Kennedy فرآیندها، در اینجا هم��کاری میان مک دونالد و
در کمتر از یک هفته نهایی ش��د. جهت گیری مک دونالد به سوی همکاری 
با موسس��ه Wieden + Kennedy نمای کلی استراتژی بازاریابی آنها را 
بیش از هر زمان دیگری به نایک شبیه خواهد کرد. برند نایک نیز با همکاری 
آژان��س Wieden + Kennedy موفق به  ایجاد تحولی ش��گرف در نحوه 
فعالیت خود ش��د. همین امر آنها را بدل به یکی از مش��هورترین برندها در 
شبکه های اجتماعی کرده است. براساس پیش بینی کارشناس ها در آینده ای 
نزدیک نحوه فعالیت بازاریابی مک دونالد، به ویژه در ش��بکه های اجتماعی، 

شباهت بسیار زیادی به نایک پیدا خواهد کرد. 
fastcompany :منبع
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1۳کتاب برای هر کارآفرینی که خواهان 
موفقیت نامحدود است )1(

مترجم: امیر آل علی
بدون ش��ک مطالعه، یکی از الزامی ترین مواردی است که هر فردی برای 
موفقیت به آن نیاز خواهد داش��ت. در هر زمینه ای می توان تعداد بی شماری 
کت��اب را پی��دا کرد، با این ح��ال کارآفرین ها به علت مش��غله ای که دارند، 
همواره به دنبال بهترین گزینه های موجود هس��تند. به همین خاطر در این 
مقاله به بررس��ی کتاب هایی خواهیم پرداخت که منجر به افزایش چشمگیر 
س��طح هر کارآفرینی خواهد ش��د. در همین راستا و در ادامه به بررسی ۱۳ 

مورد منتخب، خواهیم پرداخت. 
1-هفت عادت مردمان موثر)استفان کاوی(

بدون ش��ک این کتاب نیازی به معرفی نداشته و هر فردی حداقل یک بار 
نام آن را ش��نیده اس��ت. اس��تفان کاوی س��خنران، مربی و نویسنده حوزه 
موفقیت اس��ت که در اثر فوق العاده خود به بررس��ی هف��ت عادتی پرداخته 
اس��ت که هر فردی را به س��مت موفقیت س��وق خواهد داد. از نگاه وی این 
عادت ها ش��امل:۱-عامل باش��ید ۲-به صورت ذهنی از پایان هر چیز شروع 
کنید ۳-در ابتدا به اولین ها بپردازید ۴-تفکر برد داش��ته باش��ید ۵-در ابتدا 
گوش دهی��د ۶-هم افزایی یا س��ینرژی را جدی بگیری��د ۷-اره خود را تیز 
کنید. تمامی این موارد با یکدیگر ارتباط داش��ته و برای موفقیت الزم است 
ت��ا تمامی آنها را مورد توجه قرار دهید. از دیگ��ر نکات بارز این کتاب، قرار 
گرفتن در فهرس��ت پرفروش-ترین کتاب های جهان به مدت ۱۰ سال است 
که یک رکورد محس��وب ش��ده و هم��واره به عنوان یک��ی از ۱۰ کتاب برتر 
تاریخ در زمینه مدیریت معرفی می شود. به عنوان نکته پایانی، ذکر این امر 
ضروری اس��ت که موارد معرفی شده به ترتیب اولویت بوده و الزم است تا از 

مورد یک به هفت بروید. 
2-مدیر یک دقیقه ای )کن بالنچارد(

کن بالنچارد را باید نویس��نده ای بس��یار توانا دانس��ت که تاکنون بیش از 
۶۰ اثر را از خود به جای گذاش��ته است، با این حال مدیر یک دقیقه ای وی 
نس��بت به سایر آثار از محبوبیت باالتری برخوردار است. این کتاب در قالب 
داستان و به الزامات موفقیت یک مدیر را معرفی می کند. موارد و راهکارهای 
این کتاب کامال نوآورانه و موثر بوده و همین امر باعث فروش میلیونی آن در 
سرتاسر جهان شده است. از دیگر مزیت های این کتاب این است که تنها به 
معرفی موارد مدنظر نویس��نده نپرداخته و تالش کرده است تا دلیل ایده آل 

بودن الگوهای خود برای مدیریت را نیز به اثبات برساند. 
۳-آیین دوست یابی)دیل کارنگی(

بدون شک دیل کارنگی یکی از نوابغ حوزه موفقیت محسوب می شد. وی 
در زمینه نگارش کتاب، مش��اوره و سخنرانی اقدامات بسیار بزرگی را انجام 
داده اس��ت. از جمله ایده های بس��یار جذاب وی که منجر به تحولی عظیم 
در روابط افراد با یکدیگر ش��ده است، عقیده به این باور بوده که برای تغییر 
رفتار سایرین با خود، الزم است تا تغییراتی را خودمان اعمال کنیم. این امر 
در حالی اس��ت که تا آن زمان تصور می ش��د که برای این امر باید در تالش 
برای تغییر س��ایرین باش��یم. اگرچه این کتاب در سال ۱۹۳۶ تالیف شده و 
جزو نخس��تین ها در زمینه خودیاری محسوب می شود، با این حال به علت 
جامعی��ت محت��وای آن، هنوز هم برای هر فردی کارآم��د خواهد بود. بدون 
ش��ک در زمینه کاری نیز روابط، یکی از الزامات موفقیت محس��وب می شود 

که این کتاب شما را به تمامی موارد الزم در این زمینه خواهد رساند. 
4-خودتان را انتخاب کنید)جیمز آلتوچر(

در این کتاب نویس��نده به خوبی اهمیت س��رمایه گذاری بر خود را نشان 
داده و بی��ان می-کند که هر فرد باید به دنبال تحقق رویای خود باش��د. به 
همی��ن خاطر کارمندی مطل��ق را باید فراموش ک��رده و آن را تنها یکی از 
مراحل در مس��یر رس��یدن به هدف اصلی تلقی کنید. نویسنده این اثر تنها 
به تحریک ش��ما برای ایجاد تحول در زندگ��ی پرداخته و راهکارهای کامال 
کارآمدی را نیز معرفی می کند. اس��تفاده از تجربیات شخصی آقای آلتوچر، 
از دیگر مزیت های این کتاب محسوب می شود که مخاطب را به اعتماد الزم 

در رابطه با درستی گفته های وی خواهد رساند. 
5-سختی کارهای سخت)بن هورویتز(

نویس��نده این کتاب را کامال براس��اس تجربیات کارآفرینی خود نوش��ته 
و همی��ن امر باعث می ش��ود تا موارد معرفی ش��ده وی، کامال عملی باش��د. 
وی در ای��ن کتاب ب��ه زندگی خود پرداخته و نکات��ی را معرفی می کند که 
به عقیده خود وی در هیچ مدرس��ه و دانش��گاهی یافت نخواهد شد. وی به 
خوب��ی س��ختی های کارآفرینی را معرفی ک��رده و راهکارهای خود برای هر 
ی��ک از آنه��ا را معرفی می کند. وی در فصل پایانی کت��اب خود، تیتر قانون 
اول کارآفرین��ی: هیچ قانونی وجود ندارد را انتخاب کرده اس��ت. درواقع وی 
عقیده دارد که قوانین رایج براساس نیاز زمانه خود نوشته شده و اگر مدیری 
بخواهد بر طبق آنها رفتار کند، تنها زمینه رشد خود را محدود خواهد کرد. 
به همین خاطر یک مدیر و کارآفرین، باید قدرت درهم شکس��تن هر قانون 

محدودکننده ای را داشته باشد. 
ادامه دارد ...
businesscollective :منبع
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موفقیت در کس��ب و کار بدون بهره من��دی از کارمندان ماهر و توانمند 
امکان پذیر نیست. به همین خاطر اغلب برندها اقدام به برگزاری دوره های 
مهارت افزای��ی و آموزش نکات جدید به کارمندان ش��ان می کنند. از نقطه 
نظر کارمندان، تمام آنها در تالش برای ارتقای وضعیت شغلی شان هستند. 
همی��ن امر موجب اس��تقبال آنه��ا از فرآیند برگزاری دوره های آموزش��ی 
خواهد شد. اگر در ش��رکت تان کارمندان نسل جدید دارید، آموزش نکات 
کاربردی به آنها باید در دستور کار قرار گیرد. براساس گزارش های رسمی 
تا س��ال ۲۰۲۵ بیش از ۷۵درصد نیروی ش��اغل در بازارهای جهانی شامل 
افراد نسل جوان خواهد بود. اطمینان از مهارت های مناسب و موردنیاز آنها 
برای انجام کارهای مختلف در ش��رکت ها پیش نیاز انکارناپذیری محسوب 
می ش��ود. وقتی کارمندان ما از فعالیت در ش��رکت رضایت داش��ته باشند، 
انگیزه ش��ان برای کار خالقانه افزایش چش��مگیری خواهد یافت. براساس 
گ��زارش موسس��ه Go Gulf ارائ��ه دوره های آموزش��ی ب��ه کارمندان تا 

۲۴درصد به سود خالص شرکت ها می افزاید. 
بدون تردید مزیت افزایش س��ود ناش��ی از برگزاری دوره های آموزش��ی 
بس��یار چشمگیر است. به همین خاطر ش��مار باالیی از شرکت ها اقدام به 
س��اماندهی چنین دوره هایی می کنند. گزارش خبرگزاری ایندیپندنت در 
مورد رضایت ش��غلی کارمندان در ایاالت متح��ده بیانگر نارضایتی نزدیک 
به دو س��وم کارمندان ش��اغل در شرکت های این کش��ور به خاطر کمبود 
دوره های آموزش��ی است. این امر موجب تمایل نیروی کار به تغییر زمینه 
فعالی��ت و به ویژه ش��رکت مورد فعالی��ت  می گردد. نکته مه��م در زمینه 
برگ��زاری دوره های آموزش��ی توجه ب��ه دو گروه کارمن��دان و مدیران در 
کنار هم اس��ت. متاسفانه امروزه اغلب افراد دوره های آموزشی را مخصوص 
کارمندان می دانند. حقیقت ماجرا وقوع تغییرات سریع در تمام حوزه های 
کاری اس��ت. به این ترتیب توجه به عرصه مدیریت نیز باید در دستور کار 
ق��رار گیرد. مهم ترین توصیه من در این میان تالش براس س��رمایه گذاری 
بلندمدت در حوزه نیروی کار اس��ت. به این ترتیب ما امکان بهره مندی از 

مزیت های یک برنامه منسجم و یکپاچه را خواهیم داشت. 
یک��ی از چالش های مه��م در زمینه برگزاری کارگاه ه��ای مهارت افزایی 
برای اعضای ش��رکت یافتن معیاری مناس��ب برای زمان بندی دوره هاست. 
ب��ه عبارت دیگر، هر چند وقت یک ب��ار باید اقدام به برگزاری دوره ها کرد؟ 
بی شک برگزاری دوره های بیش از حد نیز به اندازه عدم برگزاری آنها مضر 

خواهد بود. در ادامه این پرسش اساسی مورد بحث بیشتر قرار می گیرد. 
آموزش مهارت های تکنیکی

اگر ش��ما نیازمند مراجعه به پزشک باش��ید، انتخاب نخست تان پزشکی 
با س��طح آگاهی به روز خواهد بود. هیچ کس عالقه ای به درمان تحت نظر 
پزش��کی با اطالعات قدیمی ندارد. اگر هم این امر روی دهد، بدون ش��ک 
از س��ر اجبار خواهد بود. به طور مش��ابه، در حوزه کس��ب و کار نیز برای 
جلب اعتماد مش��تریان و فروش هرچه بیش��تر باید آخرین اطالعات را در 
اختیار داش��ته باشیم. این امر به ما در راس��تای ارائه خدمات بهینه کمک 
ش��ایانی خواهد کرد. گام نخس��ت در این فرآیند شناخت نقطه ضعف های 
کارمندان است. به راستی کارمندان ما در کدام بخش ها با ضعف و ناتوانی 
ش��دید مواجه هستند؟ ش��روع فرآیند مهارت افزایی باید از مشکالت کامال 
آشکار و عجیب و غریب شروع شود. عدم توجه فوری به چنین حوزه هایی 

همیشه خطر افزایش ریسک های جاری پیرامون کسب و کارمان را در پی 
خواهد داشت. 

مهارت ه��ای تکنیکی همیش��ه نقش کاربردی در مدیریت کس��ب و کار 
ایفا می کن��د. این امر به طور خالصه به توانایی اعضای ش��رکت در زمینه 
استفاده درس��ت از امکانات موجود برای پیشبرد اهداف و ارائه خدمات به 
مشتریان اشاره دارد. دلیل اصلی موفقیت برندهای بزرگ در زمینه فروش 
محصوالت شان اس��تفاده از نیروی کار ماهر اس��ت. این امر فقط در حوزه 
تولید و فروش اهمیت ندارد. در زمینه بازاریابی و حتی مدیریت کلی کسب 
و کار نیز بهره مندی از آخرین مهارت های کاربردی تاثیرگذار خواهد بود. 

زمان مناسب برای برگزاری کارگاه های مربوط به مهارت افزایی در زمینه 
مهارت های تکنیکی کدام است؟ این پرسش یکی از پیچیده ترین چالش ها 
در زمینه مدیریت کسب و کار به حساب می آید. بسیاری از کارآفرینان در 
عمل توانایی پاس��خگویی به این پرسش را ندارند. به همین خاطر در عمل 
به هنگام مدیریت شرکت ش��ان با مشکالت حل ناش��دنی مواجه می شوند. 
توصی��ه م��ن در اینجا توجه ب��ه پیش��نهادها و ارزیابی وضعی��ت عملکرد 
کارمندان است. وقتی کارمندان ما در زمینه فعالیت شان با مشکالت زیادی 
مواجه می شوند، زمان مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی فرا رسیده 
است. خوشبختانه در اغلب موارد کارمندان نیز به صورت خودجوش اقدام 
به درخواست برگزاری دوره های آموزشی می کنند. در این صورت به عنوان 

مدیر شرکت وظیفه شما تایید برگزاری چنین دوره هایی خواهد بود. 
آموزش های حوزه اطالعات محصوالت و خدمات

کارمن��دان باید آگاهی دقیق و عمیقی از محصوالت و خدمات ش��رکت 
متبوع شان داشته باش��ند. این امر به هنگام تالش برای فروش محصوالت 
بس��یار راهگش��ا خواهد بود. در غیر این صورت فرآیند فروش ش��رکت با 
مش��کالت عمده ای مواجه می ش��ود. امروزه مشتریان به هنگام خرید بیش 
از ه��ر زمان دیگری س��ختگیری به خرج می دهند. ب��ه همین خاطر بدون 
اطالع دقیق از ویژگی های محصوالت و خدمات امکان جلب نظرشان وجود 

نخواهد داشت.
در اغل��ب م��وارد از نحوه صحبت فروش��ندگان با مش��تریان امکان فهم 
می��زان آگاهی دقیق-ش��ان از محصوالت و خدمات وجود دارد. متاس��فانه 
فروشندگان بس��یاری از برندها تسلط کافی به هنگام گفت وگو با مخاطب 
را ندارن��د. آموزش ه��ای این بخش بای��د در دو قالب کلی ارائه ش��ود. در 
مرحله نخس��ت باید اطالعات موردنیاز پیرامون محصوالت و خدمات مورد 
تاکی��د قرار گیرد. در مرحله بعد ارائ��ه اطالعات دقیق در مورد نحوه ایجاد 
ارتب��اط کالمی، چش��می و زبان ب��دن اهمیت خواهد داش��ت. به نظر من 
حتی بهترین فروش��ندگان از نظر دانش و اطالعات پیرامون محصوالت نیز 
ب��دون تکنیک های رفتاری در زمینه جلب اعتماد مش��تریان ضعیف عمل 

خواهند کرد. 
درس��ت مانند آموزش های حوزه تکنیکی، در اینجا نیز ارزیابی وضعیت 
فعالیت کارمندان اهمیت دارد. آیا آنها ارتباط مطلوبی با مش��تریان دارند؟ 
وضعیت نرخ فروش شرکت در طول چند ماه گذشته افول یافته است؟ در 
صورت مش��اهده کاهش کیفیت کاری کارمندان باید کالس های مربوط به 
تعامل با مشتریان و به روز رسانی اطالعات محصوالت و خدمات در دستور 
کار قرار گیرد. به این ترتیب امکان حفظ روند رو به رشد برندمان در زمینه 

فروش وجود خواهد داشت. 
نکت��ه مهم درخصوص برگزاری کالس های آموزش��ی ت��الش برندها در 
راس��تای اج��رای چنین طرح هایی به صورت داخلی اس��ت. خوش��بختانه 

ام��روزه آژانس های متعددی در زمینه برگزاری چنین دوره هایی مش��غول 
به فعالیتند. در صورت عالقه و داش��تن بودجه مناس��ب همکاری با چنین 
آژانس هایی بهترین گزینه محس��وب می ش��ود. در صورتی که به هر دلیل 
امکان همکاری برای ش��ما فراهم نیس��ت، اقدام به برگ��زاری کالس ها به 
صورت درون شرکتی کنید. نکته مهم در این میان بهره مندی از یک مربی 
یا معلم با س��طح اطالعات باالست. بدون تردید با اندکی جست وجو امکان 
یافتن معلم موردنظر وجود خواهد داش��ت. به این ترتیب کالس های شما 

آماده برگزاری خواهد بود. 
ارزیابی وضعیت فروش ش��رکت براساس معیارهای عددی همیشه مورد 
عالق��ه مدیران بوده اس��ت. در اینجا نیز من خ��ود را از بیان معیار عددی 
ناگزیر می دانم. پیش��نهاد م��ن در اینجا توجه به می��زان فروش کارمندان 
بخ��ش فروش اس��ت. اگ��ر آنه��ا در روز کمت��ر از دو محص��ول به فروش 
می رسانند، زنگ خطر برای ما به صدا درآمده است. به این ترتیب برگزاری 

دوره های آموزشی ویژه باید مدنظر قرار گیرد. 
آموزش مهارت های نرم

شاید در نگاه نخست مهارت های نرم از مهارت های قبلی کم اهمیت تر به 
نظر برسد، با این حال چنین امری از تاثیرگذاری آنها چیزی کم نمی کند. 
به طور کلی مهارت های نرم به ش��یوه های ارتباطی ما با مش��تریان اش��اره 
دارد. البته در تعریف های تازه تر نحوه س��اماندهی ارتباطات درون شرکتی 
نی��ز مدنظر قرار می گیرد. به این ترتیب آم��وزش  معارت های نرم به ایجاد 

ارتباط پایدار و عمیق میان برند ما و مشتریان کمک خواهد کرد. 
براساس مطالعه ای از س��وی پلتفرم لینکدین، ۷۵درصد از موفقیت های 
بلندمدت در کارها ناش��ی از تقویت مهارت  در حوزه رفتاری و توانایی های 
نرم اس��ت. در گزارشی دیگر از س��وی همین پلتفرم میزان رضایت بسیار 
پایی��ن کارمندان در اروپا نس��بت به آموزش-های ح��وزه مهارت های نرم 
در ش��رکت ها ارائه شده است. بر این اس��اس فقط یک چهارم شرکت های 
فعال در اروپا و آمریکای ش��مالی از نظر برگزاری چنین دوره هایی رضایت 
کارمندان را جلب می کنند. سایر شرکت ها به طور کامل نسبت به برگزاری 

به موقع دوره های مذکور بی توجه هستند. 
وقتی نوبت به بررسی وضعیت تمرین های حوزه مهارت های نرم می شود، 
اغلب کارش��ناس ها بدان به چش��م مهارتی کاربردی نمی نگرند. به همین 
خاط��ر آن را موکول به لحظه آخر و در ص��ورت باقی ماندن مقدار بودجه 
مناس��ب می کنند. در اغل��ب موارد نی��ز بودجه موردنظر هی��چ گاه تامین 
نمی ش��ود، بنابراین مهارت ه��ای حوزه نرم مورد بی توجهی گس��ترده قرار 
خواهد گرفت. به نظر من مهارت های حوزه نرم به اندازه س��ایر مهارت های 
اهمی��ت حیاتی ندارد، با این حال توجه به آنها ضروری اس��ت. باید مقدار 
توجه مناسبی به آنها نشان داد. در غیر این صورت سرمایه گذاری برندمان 
بر روی س��ایر حوزه ها بی نتیجه باقی می ماند. در اینجا برگزاری دوره ها به 
صورت هر ش��ش ماه یک بار مناسب به نظر می رسد. به این ترتیب همیشه 
ام��کان اطمینان از کیفیت ب��االی کارمندان در زمینه برق��راری ارتباط با 

دیگران وجود خواهد داشت. 
امروزه مهارت افزایی بدل به ضرورت اصلی کس��ب و کارها شده است. در 
ای��ن مقاله برخی از مهم ترین گام ها مورد بررس��ی قرار گرفت، با این حال 
این امر پایان کار نیست. به عنوان مدیر یک شرکت باید به فکر شیوه های 
هرچ��ه بهتر ب��رای مهارت افزایی کارمندان و از هم��ه مهم تر مهارت افزایی 

خودتان باشید. 
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اردوهای دوستی سازمان جوانان هالل احمر به همدان رسید 
همدان-فاطمه صنیعی وحید : چهارمین دوره اردوهای دوستی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور 
به میزبانی هالل احمرهمدان آغاز شد. 150 دانش آموز از استانهای غرب و جنوب غرب به همدان آمدند تا با 
شــرکت در چهارمین مرحله اردوهای دوستی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور، صلح و دوستی را با 
تکیه بر گفتگو ترویج کنند.  دانش آموزان دختر شــرکت کننده در این اردو با همراهی سرپرستان خود که از 
ســوی جمعیت های هالل احمر و اداره اموزش وپرورش استانها معرفی شده اند، وارد اردوگاه فرهنگی تربیتی 

ابوذر شدند و مورد استقبال جوانان و کادر اجرایی معاونت جوانان هالل احمر همدان قرار گرفتند. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان با حضور در محل این اردو، به اعضای شرکت کننده خدا قوت 

گفت و  برای میهمانان سفر آموزشی و تفریحی مفید و لذتبخشی را آرزو کرد. 
بهروز کارخانه ای همچنین از حسینقلی شوندی همدانی به عنوان افضل الکماالت نام برد و افزود: این فقیه 
عارف بیش از 300 شاگرد داشته که یکی از برجسته ترین آنها شیخ محمد بهاری همدانی است که او هم مقام 

واالیی در عرفان دارد و با تالیف تذکره المتقین خدمت بزرگی به بشریت کرد. 
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به میراث فرهنگی و تاریخی به یادگار مانده از هزاره های پیشــین 
در همدان اشــاره کرد و به عنوان مثال از کتیبه های گنجنامه نام برد که نوشــته هایش نماد صلح، دوستی، 
وحدانیت و بندگی است.  غار شگفت انگیزعلیصدر، دیگر جاذبه گردشگری همدان بود که کارخانه ای از آن به 
عنوان نماد عینی عظمت پروردگار نام برد و ابراز امیدواری کرد: دانش آموزان با بازدید از این اماکن تاریخی و 

جاذبه های گردشگری، بیشتر با داشته های ارزشمند ایران زمین آشنا شده و آنها را قدر بدانند. 
معاونت جوانان جمعیت هالل احمر استان همدان نیز در نشست توجیهی سرپرستان این اردو با بیان اینکه 
ســعی کرده ایم برنامه های متنوعی را برای دانش آموزان شــرکت کننده در اردو در نظر بگیریم، از برگزاری 
سه کارگاه همدانشناسی، آشــنایی باتاریخچه نهضت بین المللی هالل احمر وصلیب سرخ   مخاطرات زیست 
محیطــی برای این دانش آموزان خبــر داد.   مریم پاک بین با بیان اینکه تقویت مهارت های فردی و فعالیت 
های گروهی نیز دو هدفی هســتند که در این اردو دنبال می کنیم، از پخت دو وعده غذایی به وســیله خود 

دانش آموزان و با نظارت وهمراهی مربیان و مسابقه گنج یابی به عنوان نمونه نام برد. 
رئیس اداره دانش آموزی ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشــور نیز که همزمان با آغاز پذیرش دانش 
آموزان در محل این اردو حاضر شده، با تقدیر از مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان برای قبول این 
میزبانی، خطاب به سرپرســتان گفت: مسئولیتی که شــما برعهده گرفته اید مسئولیت بسیار سنگینی است 
و الزم اســت ســرحد توان خود را به کار بگیرید تا ضمن کمک به برگزارکنندگان اردو در بهره مندی دانش 
آموزان از برنامه های پیش بینی شــده، حافظ ســالمت و امنیت آنها باشید.  سمیه شیخ محمدی همچنین از 
انتخــاب یک تیم و یک دانش آموز به عنوان تیم و فرد بشردوســت این مرحلــه از اردوها خبر داد و افزود: با 
هدف ترویج بشردوستی در میان دانش آموزان و با درنظر گرفتن شاخص هایی، به یک تیم و یک فرد منتخب 

جوایزی اهدا خواهد شد.

برگزاری تور رسانه ای استان گلستان از پروژه های آبخیزداری اعتبارات 
صندوق توسعه ملی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: برگزاری تور رسانه ای از پروژه های آبخیزداری اعتبارات صندوق توسعه 
ملی و پروژه مدیریت مشــارکتی منابع طبیعی و توســعه پایدار روســتایی استان گلســتان )ترسیب کربن (
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان گلســتان تور رسانه ای معاونت توسعه 
روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری  از پروژه های ترسیب کربن و پروژه های آبخیزداری در شهرستان 
آزادشــهر که از محل اعتبار صندوق توسعه ملی اســت برگزار شد. .این تور که با حضور خبرنگاران عکاسان و 
تصویر برداران  در بخش چشــمه ساران شهرستان آزادشهر اجرا شد. از فعا لیت های این تور  بازدید از پروژه 
های آبخیزداری و ترســیب کربن و روستاهای این بخش و بررسی فعالیت های انجام شده در راستای پیشبرد 
اهداف توســعه محور و ظرفیت های این مناطق، جمع آوری اطالعات از موانع و چالش های موجود در روستاها 
و انعــکاس دســتاوردها و فعالیت های عمرانی و اقتصادی )اشــتغالزایی( میتوان ذکــر کرد.این تور با حضور 
خبرنگاران کشــوری خبرگزاری های ایرنا، ایلنا، تسنیم، فارس و باشگاه خبرنگاران جوان،همچنین خبرنگاران 

استانی برگزار شد.

آغاز اجرای طرح آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی در علی آباد  کتول
گــرگان- خبرنگار فرصت امروز: محمد پرتوی گفت: طرح آبخیزداری از محل صندوق توســعه ملی در 
حــوزه آبخیز محمد آباد علی آباد اجرا می شــود. به گزارش روابط عمومــی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان علی اباد، رییس این شهرستان اظهار کرد: دو پروژه سنگ و مالت ساه مرزکوه و الستان  برای حوزه 
آبخیز محمد آباد شهرســتان علی آباد تعریف شــده و در حال حاضر 5 الی 10 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشــاره به اینکه پروژه های مذکور از محل صندوق توسعه ملی اجرا می شود، افزود: هدف از اجرای این 
پروژه ها بهره وری از رواناب های سطحی، کنترل سیالب، افزایش و تقویت سفره های آب زیرزمینی، پیشگیری 

و کاهش اثرات خشکسالی، کنترل فرسایش خاک، تثبیت خاک و بهبود پوشش گیاهی است.

ستاره خلیج فارس از زیرساخت های استراتژیک کشور است
بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز:   رئیس ســازمان پدافند غیرعامل 
در حاشیه بازدید از پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس، این پاالیشگاه را در زمره ی 

زیرساخت های استراتژیک کشور قرار داد.
 به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت ستاره خلیج فارس، سردار »غالمرضا 
جاللی« به همراه جمعی از کارشناســان حوزه ی پدافند غیرعامل و مســئوالن 
اســتانی از پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس بازدید کرد. رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور ضمن باعظمت خواندن ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس و تاکید 
بر نقش ویژه آن در توازن انرژی منطقه، بیان داشــت: با توجه به اهمیت پاالیشگاه ها به عنوان زیرساخت های  
استراتژیک کشــور اجرای مانورهای منظم برای ارتقای پایداری و تاب آوری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی اضافه کرد: برگزاری مانورهای منظم ارزیابی وضعیت در پاالیشگاه ها از منظر پدافند غیرعامل امری اساسی 
و ضروری است که حتما باید در برنامه های ساالنه در نظر گرفته شود. جاللی در پایان ضمن ارائه ی پیشنهاد 
برگزاری رزمایش ســایبری در پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس، آمادگی این پاالیشگاه در مقابله با مخاطرات را 
مورد ستایش قرار داد و گفت: نکته ای که بسیار اهمیت دارد آمادگی کارکنان در پاسخ گویی به حوادث و حفظ 

کارکرد پاالیشگاه است که این کار با آموزش، تمرین و تکرار در قالب رزمایش محقق می شود .

بهبود مدیریت توزیع و کیفیت آب در شهر رازقان استان مرکزي 
اراک - مینو رستمی: درراستاي بهسازي و نوسازي شبکه آبرساني وهمچنین مدیریت درست توزیع آب 
در شــهر رازقان ، امورآب وفاضالب شهرســتان زرندیه اقدام به تعویض 2دستگاه شیر فلکه شبکه توزیع آب با 
اقطار150و 200میلیمتردر این شهر نمود.        به گزارش روابط عمومي شرکت آب وفاضالب استان مرکزي 
مهندس بابک غفاري مدیرامورآب و فاضالب شهرستان زرندیه با اعالم خبر فوق اظهار داشت : با  خارج نمودن 
شــیرهاي معیوب شبکه  ازمدار بهره برداري و تعویض آنها با شیرهاي جدید ، توزیع آب و فشارشبکه  به نحو 

مطلوب تري مدیریت  و هنگام حوادث احتمالي اقدامات الزم با سرعت و در شرایط بهتري انجام مي شود.
وي از شستشوي بیش از 1500 متر شبکه توزیع آب شهر رازقان در راستاي بهبود کیفیت و افزایش ضریب 
بهداشــت آب شرب شــهر رازقان یاد نمود و تصریح عملیات فوق با هزینه اي بالغ بر 120 میلیون ریال و در 

حداقل زمان ممکن انجام شده است.

سومین جلسه رسیدگي به شكایات شرکت گاز استان گیالن برگزار شد 
 رشت- زینب قلیپور : در ابتداي این جلسه مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن، ضمن عرض تسلیت به 
مناسبت ایام سوگواري حضرت امام حسین )ع(، با اشاره به حذف صورتحساب کاغذي گاز، بر جایگزین نمودن 
روش جدید )ارسال پیامک( و اطالع رساني بیشتر در خصوص نرم افزار موبایلي خدمات الکترونیک شرکت گاز 

استان گیالن براي مشترکین و کارکنان شرکت تاکید کرد.
در ادامه گزارش خروجي شــکایات مرداد ماه 98 به سمع و نظر اعضاي کمیته رسیدگي به شکایات رسانده 
شــد و مقرر گردید برنامه ریزي الزم در خصوص وارد نمودن شــماره موبایل هاي مشــترکین جهت تسهیل 
در اســتفاده از خدمات الکترونیکي در آینده صورت گیرد.ارســال پیام صوتي به تلفن ثابت مشــترکین جهت 
اعالم شــماره موبایل به شرکت گاز، جمع آوري و به روزرساني شماره موبایل مشترکین توسط کنتورخوان ها 
و گازبان ها و به روزرســاني تابلوي اســم و ســمت کارکنان و قرار گرفتن در معرض دید ارباب رجوع از دیگر 

مصوبات این جلسه بود.
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اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل نقل جاده ای هرمزگان در چهاردهمین جشــنواره 
انتشــارات روابط عمومي ایران رتبه اول پژوهش کشوري را به خود 

اختصاص داد..
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای 
هرمزگان، چهاردهمین انتشارات روابط عمومي ایران درمورخ 9شهریور 
1398 درســالن همایش هاي ســازمان مدیریت صنعتي با حضور 
دبیرشورایعالي انقالب فرهنگي وجمع کثیري ازمتخصصان وصاحب 
نظران ومدیران حوزه انجمن متخصصان روابط عمومي ایران و مدیران 
روابط عمومي سازمانها وادارات کشوري واستاني با هدف آشنایی با 
اصول و اســتانداردهای نشرالکترونیک و مکتوب در روابط عمومی و 
ارائه آثار و تجارب موفق ،توسعه و ارتقای سطح توانمندیها و مهارتهای 

مدیران و کارشناسان روابط عمومی در حوزه فعالیتهای انتشاراتی ، 
فرهنگ سازی مناسب و تکریم و معرفی نخبگان و الگوهای برتر در 
حوزه انتشارات،تبیین نقش تکنولوژیهای نوین ارتباطی و آموزشی در 

فرآیند انتشارات ،دستیابی به راهکارهای مناسب برای اعتال و ارتقای 
نشر الکترونیک و مکتوب در روابط عمومی ها ، ایجاد فضای رقابتی 
سالم و شــور و نشاط علمی و تعامل بین متخصصان و کارشناسان 
این عرصه، فراهم شــدن بستر مناسب جهت عرضه فعالیتهای برتر 
و شاخص و تحرک بخشیدن به فعالیتهای انتشاراتی به لحاظ کیفی 
و کمی برگزار شــدکه روابط عمومي اداره کل راهداري وحمل ونقل 
جاده اي استان هرمزگان موفق گردید رتبه اول پژوهش کشوري را 
از آن خود کند روابط عمومي این اداره کل در محور انتشارات در دو 
رشــته گزارش ، تبلیغات مکتوب حائز رتبه اول ، در محور انتشارات 
اصلي در دو رشته کتاب و تبلیغات خالقانه حائز رتبه دوم وهمچنین 
در شاخه رسانه هاي دیداري وشنیداري دردو رشته فیلم ومستند ، 

موشن گرافي حایز رتبه سوم کشوري گردید .

تبریز - فالح: معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، توسعه 
فعالیت سازمان های مردم نهاد را از اصلی ترین اولویت های دولت تدبیر و امید 

دانست و بر ضرورت توجه مسئوالن به این امر تاکید کرد.
علیار راستگو در هشتادمین جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان استان، 
توجه به توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد را از اصلی ترین اولویت های 
محوری دولت تدبیر و امید و مدیریت ارشــد اســتان دانست و  گفت: تعداد 
سازمان های مردم نهاد استان از 308 مورد قبل از دولت تدبیر و امید به 800 
مورد رسیده و فعالیت کمی و کیفی آن ها نیز رو به روز در حال افزایش است. 
وی با تاکید بر افزایش فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در جامعه افزود: توجه 
ویژه به توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در تمامی بخش های جامعه 
بخصوص در مناطق محروم، یک ضرورت اســت که انتظار داریم مسئوالن و 
بخصوص سازمان های مردم نهاد به این امر توجه ویژه ای داشته باشند. وی با 
اشاره به آغاز فعالیت 4 دفتر تسهیل گری در تبریز و شناسایی و رصد تمامی 
کامل در بخش های فرهنگی و اجتماعی در مناطق محروم توسط این دفاتر مشکالت و معضالت موجود در مناطق هدف عنوان کرد: خوشبختانه اطالعات 

گردآوری شده و برنامه ریزی های خوبی در جهت سامان دهی و رفع مشکالت 
در حال انجام است. وی به موضوع زباله گردی در سطح شهر تبریز و ضرورت 
بررسی علل این معضل اجتماعی توسط کارشناسان امر تاکید کرد و ادامه داد: 
شــهرداری تبریز روزانه بیش از یک هزار و 200 تن زباله از سطح شهر تبریز 
جمع آوری می کند و اقدامات بسیار خوبی هم در زمینه بازیافت زباله انجام 
شــده و باید متناسب با تکنولوژی های روز بتوانیم میزان بازیافت زباله ها به 
عنوان طالی کثیف را افزایش دهیم. بدر شکوهی، مدیرکل امور اجتماعی و 
فرهنگی اســتانداری نیز در این جلسه با اشاره به نبود قانون شفاف و مصوب 
مجلس در مورد فعالیت سازمان های مردم نهاد ادامه داد: بر همین  اساس و به 
دلیل فقدان مجوز فعالیت اکثر سازمان های مردم نهاد، دستور العمل اجرایی 
این در تفاهم نامه مشترک وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان، مورد توجه 
قرار گرفته است. به گفته وی پس از تایید و تصویب صالحیت سازمان های 
مردم نهاد در هیات نظارت اســتان، مراحل صدور پروانه و شناسه فعالیت با 

امضای شخص استاندار به سازمان های مردم نهاد انجام می شود.

تبریز - فالح: شــهردار جدید منطقه 8 تبریز با حکمی از 
ســوی شهردار تبریز منصوب شــد. بر اساس حکمی از سوی 
شــهردار تبریز، »علی مدبر« به عنوان شهردار منطقه 8 تبریز 

منصوب شد. 
وی پیش از این سابقه مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری و شهرداری منطقه 8 تبریز را در کارنامه خود دارد. 
آیین تودیع و معارفه شهردار منطقه 8 تبریز با حضور موسایی 
قائم مقام شهردار تبریز و کاشتکار مدیرکل بازرسی شهرداری 
تبریز برگزار شد. قائم مقام شهردار تبریز در این مراسم تغییرات 
سازمانی را در راستای افزایش بهره وری سازمانی، الزم و ضروری 
دانست و اعالم کرد: تغییر و تحوالت سازمانی نشان ضعف یک 
مدیر یا نشــان قوت مدیر دیگر نیست بلکه تغییرات الزمه هر 
سازمانی اســت تا با انرژی جدید و مضاعف در راستای بهبود 
عملکرد سازمانی قدم هایی برداشته شود. او از شهرداری منطقه 

8 تبریز به عنوان مهمترین نقطه کالنشهر تبریز و اتاق پذیرایی 
شــهر یاد کرد و افزود: مدیریت در شهرداری منطقه تاریخی 
فرهنگی شهر، روحیه خاص و همتی مضاعف نیاز دارد، چرا که 
کار کردن در این منطقه نیازمند تجربه و خوشفکری در راستای 
هویت بخشی و احیاء بافت تاریخی شهر است. موسایی در ادامه 
گفت: با توجه به حساسیت مکانی منطقه و نیازمند بودن به یک 

مدیر با تجربه و خوش فکر، شهردار تبریز تصمیم گرفت علی 
مدبر که ســالیان سال تجربه مدیریت این منطقه را در سوابق 
خود داشــت و عالوه بر شناخت عالی از منطقه، تعامل خوبی 
با بازاریان و ساکنین منطقه دارد را به عنوان سرپرست جدید 

منطقه تاریخی فرهنگی شهر انتخاب کنند.
او از مدبر به عنوان یکی از خالق ترین و فعال ترین شهرداران 
تاریخ شهرداری منطقه 8  نام برد و اقدامات وی در طول دوران 
شهرداری اسبق خود در این منطقه را بسیار ارزنده و به یادگار 
ماندنی توصیف کرد. موســایی همچنان از زحمات چند ماهه 
سرپرست موقت منطقه 8، عبداللهی تقدیر و تشکر و عملکرد 
چند ماهه وی را در حوزه شهرسازی ارزشمند عنوان کرد. مدیر 
دفتر نمایندگی و سرپرستی روزنامه در استان آذربایجان شرقی 
پذیرش مسوولیت شهرداری منطقه 8 کالنشهر تبریز را به علی 

مدبر تبریک و تهنیت عرض می کند.

قــم - خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار قم با 
صدور پیامی کســب ســهمیه المپیک 2020 ژاپن 
توســط آقای علیرضا نجاتی قهرمان ارزنده کشــتی 

استان قم را تبریک گفت.
بــه گزارش روابط عمومی اســتانداری قم در پیام 
دکتر بهرام سرمســت استاندار قم آمده است :کسب 
سهمیه ارزشــمند المپیک 2020 ژاپن توسط آقای 
علیرضا نجاتی کشتی گیر قمی در مسابقات قزاقستان 

مایه مباهات و افتخار مردم ورزش دوست استان قم 
و خانواده بزرگ کشتی گردیده است .اینجانب ضمن 
تبریک درخشش روز افزون و غرورآفرین جوانان در 
میادین ورزشی ملی و بین المللی که حاکی از اراده 
پوالدین ، تالش و همت خستگی ناپذیر ورزشکاران 
و مربیان ورزشی است پیشاپیش برای آقای علیرضا 
نجاتی و دیگر ورزشــکاران کشــورمان در المپیک 

2020 آرزوی موفقیت دارم .

ســاری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل 
روابــط عمومی آب منطقه ای مازنــدران آقای دکتر غالمی 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از تصفیه خانه اب شرب 
ساری ،و نیروگاه برقابی در دست اجرای آن بازدید و در جریان 
وضعیت و پیشرفت طرح های آبرسانی استان از جمله طرح 

آبرسانی ساری قرار گرفتند.  
در این بازدید که تعدادی از مدیران سازمان برنامه ریزی حضور 
داشتند ابتدا دکتر یخکشی به تشریح سیمای طرح های آبرسانی 
استان پرداخت و گفت: برای آبرسانی به شهرها و روستاها، استان 
به 8 زون یا 8 طرح عمرانی تقســیم شده که همه این طرح ها 
دارای ردیف اجرایی است و بخش هایی از هریک از طرح ها در 
هر یک از زون ها شــروع شده اســت .وی با اشاره به محدویت 
تامین آب شرب از آب زیرزمینی افزود: عمده منابع تامین آب 

شرب این مجتمع های بزرگ آبرسانی از سدها تامین می شود.
دکتر یخکشــی در ادامه با بیان وضعیت منابع مالی طرحهای 
آبرسانی و تنوع بخشی به منابع مورد نیاز تصریح کرد: شرکت 
جهت سرعت بخشیدن به اجرای این طرح ها پیگیر تامین منابع 
مالی به مبلغ 100 میلیون یورو از محل بانک توســعه آسیایی 

است. ایشان تصفیه خانه آب شرب ساری را یکی از طرح های 
مهم آبرســانی برشمرد و یاد آور شــد: این طرح در افق 1405 
قدرت تامین آب 400 هزار نفر از اهالی شهرستان های ساری 
و میاندرود را خواهد داشت .در انتها آقای دکترغالمی راد ضمن 
قدر دانی از تالش آب منطقــه ای مازندران در اجرای طرح ها 
و ابراز خرســندی از روند پیشرفت طرح آبرسانی ساری، طرح 
های آبرسانی را مهم و برای مردم استان حیاتی برشمرد وگفت: 
سازمان برنامه به اینگونه طرح ها نگاه ویژه دارد و از هیچ کمک 
و تالشی برای اتمام هرچه سریعتر آنها که آب شرب مردم استان 
را ارتقا کمی و کیفی خواهد بخشید دریغ نخواهد کرد.شایان ذکر 
اســت دکتر غالمی راد عالوه بر طرح آبرسانی ساری از نیروگاه 
های در دست اجرا آب شــرب ساری و سد و نیروگاه برق آبی 

شهید رجایی بازدید به عمل آوردند.

اهواز - شبنم قجاوند: در راستای نظارت بر عملکرد شعب تابعه 
، سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان از 

تأمین اجتماعی شعبه مسجد سلیمان بازدید کرد.
سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان ضمن 
بازدید از شــعبه مسجد سلیمان و دیدار با بیمه شدگان ، کارفرمایان ، 
مستمری بگیران و کارکنان با تأکید بر ایجاد رضایتمندی و تحقق اهداف 
متعالی سازمان تأمین اجتماعی در راستای ارائه خدمات غیرحضوری 
تصریح کرد : بی تردید کارگران و کارفرمایان بعنوان شــرکای سازمان 
نیازمند حمایت بیش از پیش در حوزه تأمین اجتماعی هستند و می 
بایست نسبت به مسائل بیمه ای آنان اهتمام بیشتری معمول داشت. 
مرعشی بازنشستگان و مســتمری بگیران را صاحبان اصلی سازمان 

برشمرد و افزود : بهبود روند اجرایی امور ، بویژه تسهیل و تسریع در انجام 
امور محوله و مرتبط با آنان را از اهمیتی فوق العاده ای خواند که با اجرای 
آن  شاهد ارتقاء این رضایتمندی خواهیم بود.همچنین علیرضا فرجی 

رئیس تأمین اجتماعی شعبه مسجد سلیمان با اشاره به وقوع زلزله اخیر 
در شهرستان مسجد سلیمان گفت : با هماهنگی و مساعدت ستاد اداره 
استان و با برنامه ریزی های بعمل آمده بایگانی های چهارگانه امور بیمه 
شدگان ، مستمریها ، درآمد ، لیست ها و پرونده های راکد با موفقیت 
انجام پذیرفت که با کارشناسی های اعمال شده توانستیم زیر ساخت 
های اساســی را در ایجاد شبکه کامپیوتر از لحاظ سخت افزاری و نرم 
افزاری تهیه و فراهم نمائیم. فرجی همچنین تصریح کرد : خوشبختانه 
در ســایه تعامل بسیار خوبی که میان مسئولین شهرستان وجود دارد 
توانســته ایم بهترین خدمات را ارائه نمائیم که می توان از اهم آنان به 
تشکیل جلسات و تصمیم گیری در خصوص بدهی های کالن شرکت 

ها ، موسسات و کارگاه های بدهکار به تأمین اجتماعی اشاره نمود.

درخشش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل هرمزگان 
درچهاردهمين جشنواره انتشارات روابط عمومي ايران

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:

توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد از اهداف اصلی دولت است

با حكمی از سوی شهردار تبریز؛

شهردار جدید منطقه ۸ تبریز منصوب شد

پیام تبریک استاندار قم به مناسبت کسب سهمیه المپیک 2020ژاپن توسط قهرمان کشتی استان قم

با حضور دکتر یخكشی  مدیرعامل آب منطقه ای مازندران انجام شد :
بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از تصفیه خانه آب شرب ساری، نیروگاه برقابی و سد شهید رجایی

در راستای نظارت بر عملكرد شعب تابعه انجام شد
بازدید مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان از شعبه مسجد سلیمان
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زنان در جوامع مختلف یکی از ارکان ارتقای خانواده ها و رش��د و توس��عه  
محس��وب می ش��وند؛ در ایران نیز بانوان در کنار وظایف همسری و مادری 
در من��زل، در اجتماع نی��ز حضوری جدی دارند؛ یک��ی از انواع حضور زنان 
در اجتماع امر کارآفرینی اس��ت؛ بانوانی ک��ه دغدغه  اجتماعی آنها اقتصاد و 
اشتغال است و برای ایجاد رونق در اشتغال شان نیازمند حمایت دستگاه های 

دولتی هستند.
به گزارش ایس��نا، بانوان ایران زمین همواره دوش��ادوش مردان فعالیت داشته 
و دارن��د، بعد از پیروزی انقالب اس��المی حضور و فعالی��ت بانوان در عرصه های 

مختلف اقتصاد آسان تر شده است.
زنان زیادی به دالیل مختلف از جمله بیکاری، کاهش دس��تمزدها و نارضایتی 
از ش��غل قبلی، در امر کارآفرینی وارد می ش��وند و گاه ب��ا کمترین امکانات یک 
فعالی��ت اقتصادی ب��رای خود و چند نفر دیگر ایجاد می کنن��د؛  بانوان فعالی که 
دغدغ��ه ای به جز اقتصاد و اش��تغال ندارند و برای ایجاد رونق در اشتغال ش��ان 

نیازمند حمایت دستگاه های دولتی هستند.
یکی از عرصه های کارآفرینی صنایع دس��تی و بافندگی اس��ت و طی دهه های 
گذشته بسیاری از بانوان به این حوزه وارد شده و برخی با تأسیس تعاونی نسبت 

به گسترش مشاغل خود اقدام کرده اند.
حضور زنان در این مش��اغل از ش��مال تا جنوب قزوین به وفور دیده می شود، 
برای مثال بانوان روس��تاهای طارم به گلیم بافی و فرش بافی، بانوان الموت نیز به 
چادرش��ب بافی اش��تغال دارند؛ در این گزارش به فرصت ها و تهدیدهای مشاغل 
خانگی زنان شهرستان های بوئین زهرا و آبیک از توابع استان قزوین می پردازیم.

زنانی که با کمترین امکانات آغاز می کنند
مریم خلج، مدیر یک شرکت تعاونی در حوزه فرش بافی که کارآفرین برتر سال 
۹۵ در شهرستان بوئین زهرا است به ایسنا، می گوید: از کودکی به بافندگی عالقه 
داشتم و چند سالی است به صورت حرفه ای در آن اشتغال دارم و به علت تشویق 
اطرافیان و دریافت سفارش از اقوام و بستگان به این شغل ورود پیدا کردم؛ بعد 
از چند س��ال اقدام به تأسیس تعاونی کردم که در آن ۵۰ بافنده فرش به صورت 

مستمر و ۱۰ بافنده به صورت مقطعی مشغول به فعالیت هستند.
خلج می گوید: با حضور در نمایش��گاه ها سفارش دریافت می کنیم و هر بافنده 
در منزل خود کارگاه قالی بافی را دایر می کند بدین ترتیب هر بافنده ماهانه ۶۰۰ 

هزار تا یک میلیون تومان درآمد دارد.
وی عنوان می کند: عمده مش��کل بافندگان بیمه اس��ت که اگر تحت پوشش 

بیمه قرار گیرند برای فعالیت در این عرصه بیشتر مشتاق می شوند.
زهره مرادی پویا دیگر بانوی هنرمند از شهرس��تان آبیک اس��ت که به ایس��نا، 
می گوی��د: فعالیت هنری خود را از س��ال ۸۹ و با حضور در دوره های آموزش��ی 
کیف دوزی میراث فرهنگی آغاز کردم؛ در همین دوره آموزشی آثار خود را بدون 

دریافت اجرت به اطرافیان و بستگان به فروش می رساندم.
وی اضاف��ه می کن��د: س��ال ۹۱ با توجه ب��ه اینکه صنعتگران صنایع  دس��تی 
ملزوم��ات خود را از دیگر ش��هرها تهی��ه می کردند بنا به پیش��نهاد رئیس اداره 
میراث فرهنگی این شهرس��تان در داخل این اداره فروشگاهی را راه اندازی کردم 
تا در آن مواد اولیه موردنیاز صنایع  دس��تی در رش��ته هایی از قبیل چرم، گلیم و 

چوب را عرضه کنم.
م��رادی پوی��ا تصریح می کند: س��ال ۹۲ غرفه را به داخل ش��هر منتقل و یک 
تعاونی تأس��یس کردم؛ بالکن شش متری فروشگاه را به کارگاه تبدیل کرده و با 
چند نفر اقدام به تولید کردیم؛ در این کارگاه پنج نفر به صورت مستقیم مشغول 

به کار هستند و ماهانه ۵۰۰هزار تومان درآمد دارند.
حمایت از مشاغل خانگی مطلوب نیست

ع��دم همکاری اداره صنعت و معدن و تجارت شهرس��تان بوئین زهرا از جمله 
گله مندی های بانوان کارآفرین اس��ت، م��رادی پویا در این باره می گوید: دولت از 
مش��اغل خانگی و کوچ��ک حمایت دارد ولی این حمایت مطلوب نبوده اس��ت؛ 
هر از چند گاهی نمایش��گاه برپا می ش��ود این در حالی اس��ت که برای استفاده 
مردم از صنایع دس��تی فرهنگ س��ازی صورت نمی گیرد به همین دلیل مشتری 
صنایع دس��تی اندک اس��ت و بس��یاری از مش��اغل مرتبط با آن از چرخه حذف 

می شوند.
وی ادامه می ده��د: مردم هنوز به خرید کاالی چینی بی کیفیت رغبت دارند؛ 
خیلی ها می گویند صنایع دس��تی گران اس��ت و با توجه به تورم، خانواده ها توان 

اقتصادی خرید صنایع دستی را ندارند.
خلج از گرانی مواد اولیه شکایت می کند و ادامه می دهد: مواد اولیه گران است 
و در اس��تان مکان و یا فروشگاهی وجود ندارد که این مواد را به صورت مستقیم 

تهیه کنیم، به همین دلیل سود باالیی نصیب واسطه ها می شود.

دولت می تواند نقش هدایتگری داشته باشد
خلج اشاره می کند: اگر صاحبان کارگاه ها با هم هماهنگ شوند و همگی نقشه 
متحد ببافند و مواد اولیه را از یک نفر خریداری کنند بسیاری از مشکالت کاسته 
ش��ده و هزینه تمام ش��ده نیز کاهش پیدا خواهد کرد؛ همچنین دولت می تواند 

نقش هدایتگری داشته باشد.
مرادی پویا به فروش اشاره می کند و ادامه می دهد: در سالیان گذشته استقبال 
از چرم بهتر بود ولی در یک سال اخیر به دلیل بروز مشکالت اقتصادی و کاهش 

قدرت خرید مردم از فروش نیز کاسته شده است.
وی تصریح می کند: قیمت مواد اولیه س��ه برابر افزایش پیدا کرده و دلیل آن 
عدم واردات است و مواد موجود در بازار نیز موجودی انبارهاست که اکنون وارد 

بازار شده است.
مرادی پوی��ا می گوید: برای فروش و بازاریابی در ابت��دا باید نمونه رایگان ارائه 
داد و ی��ا اینک��ه محصول را با تخفیف عرضه کرد تا بخش��ی از بازار را به دس��ت 
آورد ک��ه بنده نیز در ابتدا تنها هزینه م��واد اولیه را دریافت و در حقیقت بدون 

اجرت تولید می کردم.
این کارآفرین خاطرنش��ان می کند: صداقت در فروش مهم ترین اصل است که 
یک فروش��نده باید واقعیت ها را مطرح کرده و ع��الوه بر آن نیز خدمات پس از 

فروش را هم ارائه دهد.
وی با اش��اره به تس��هیالت عنوان می کند: اگر یک دریافت کننده تس��هیالت 
مشاغل خانگی وام دریافت کند و نتواند اقساط آن را پرداخت کند تنها مقروض 

بانک خواهد شد و اگر بازار نداشته باشد چطور می تواند به تولید ادامه دهد.
مرادی پویا اضافه می کند: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان وام دریافت 
می کنند و در آخر می گویند که محصول ش��ان مشتری ندارد و توان بازپرداخت 

اقساط را ندارند.
مشاغل خانگی تحت تأثیر اقتصاد کالن کشور است

علی حقیقت یک پژوهش��گر اقتصادی به ایسنا، می گوید: آفت مشاغل خانگی 
آفت کالن اس��ت چراکه باید در سطح ملی ثبات نرخ ارز و تورم را داشته باشیم؛ 
مشکل اصلی در ثبات سیاست های ملی و متغیرهای کالن کشور است که اثرات 
آن به اس��تان ها نیز القا می شود؛ شاید بتوان گفت که ۸۰ تا ۹۰درصد بنگاه های 
کوچک و مش��اغل خانگی تحت تأثیر ش��رایط اقتصاد کالن کش��ور قرار دارند و 

ریشه آن در وابستگی به نفت و کسری بودجه دولت و سیاست های پولی است.
وی اضاف��ه می کند: باید روی این عوامل اصالحات جدی صورت گیرد چراکه 
به دلیل عدم ثبات بازار وقتی تسهیالت به دست فرد می آید انگیزه دیگری پیدا 
کرده و پول را در بخش دیگر هزینه می کند که این مش��کل باید توس��ط نظارت 

نهادهای مربوطه حل شود.
اغلب تسهیالت مشاغل خانگی وارد چرخه تولید نمی شود

مرادی پویا می گوید: براساس شواهد موجود قریب به اتفاق دریافت کنندگان 
تس��هیالت مش��اغل خانگی با وام دریافتی طال، یخچال و امثال آن خریداری 
می کنند و در حقیقت این تس��هیالت وارد چرخه اش��تغال نشده است و برای 
بانک ها نیز تنها دریافت اقس��اط مهم اس��ت؛ سال هاست که مسئوالن به این 
ش��یوه کار می کنند؛ بنده اقتصاددان نیستم ولی اعطای تسهیالت به مشاغلی 

که به تولید منجر نمی شود این چرخه را با مشکل مواجه می کند.
وی اضافه می کند: بسیاری از تولیدکنندگان ریسک نمی کنند و حتی چند 
نمون��ه اولی��ه از محصول خود را نیز تهیه نمی کنند چ��ون از به فروش نرفتن 
آن واهمه دارند و حتی حاضر نیس��تند برای بازاریابی و جذب مش��تری نمونه 

رایگان و با تخفیف ارائه دهند.
این کارآفرین بیان می کند: دیدگاه بس��یاری از بانوان برای کار تغییر کرده 
اس��ت و بس��یاری از آنان حاضر نیس��تند با مبلغ کمتر حتی در منزل فعالیت 
اقتصادی داش��ته باش��ند و همه به دنبال کار کمتر و با درآمد باالتر همراه با 

بیمه هستند.
به گزارش ایس��نا، مش��کل فعاالن اقتصادی به ویژه زنان در عرضه مشاغل 
خانگ��ی تهیه م��واد اولیه و فروش محصوالت اس��ت؛ عدم نظ��ارت بر اعطای 
تس��هیالت نیز از دیگر مش��کالت این گونه مشاغل اس��ت؛ افراد بسیاری برای 
دریافت وام تالش می کنند ولی درنهایت موفق نمی شوند و معموالً افرادی که 
موفق به اخذ تس��هیالت می شوند این مبالغ را از چرخه تولید خارج می کنند 

که این امر به اقتصاد کشور آسیب وارد می کند.
ارگان های مرتبط با تولید، در س��الی که از س��وی رهب��ر معظم انقالب به 
عنوان »رونق تولید« نام گذاری ش��ده اس��ت می بایس��ت نه فق��ط با پرداخت 
تسهیالت بلکه با ایجاد شرایط مناسب راه را برای زنان کارآفرین هموار کنند، 

زنانی که با وجود مشکالت متعدد همچنان در عرصه تولید فعالیت دارند.

زنانیبادغدغهکارآفرینی
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5 تکنیک کاربردی برای افزایش کیفیت کار شرکت ها
راه و چاه های افزایش کارآمدی کارمندان در دفتر شرکت

دفتر کار محل فعالیت اغلب کارمندان ش��رکت اس��ت. آنها بیشتر زمان کاری خود را در این محیط سپری می کنند. اگر 
کارمندان شرکت ما از محیط کار خود ناراضی باشند، فعالیت بهینه مان با خطر مواجه خواهد شد. بدون تردید هدف اصلی 
هر شرکتی ایجاد کارآمدی و افزایش میزان تولید است. این امر بدون بهره مندی از نیروی کار ماهر و دارای رضایت از محیط 
کار امکان پذیر نخواهد بود. محیط کار نامناسب نه تنها کیفیت کاری کارمندان را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه رابطه میان آنها 
و تیم مدیریتی را نیز دچار چالش می کند.  کارمندان وقتی در محل کار حاضر می شوند، باید روحیه و انگیزه مناسبی داشته 
باشند. به عنوان مدیر یک شرکت تالش برای تقویت انگیزه کارمندان کار چندان دشواری محسوب نمی شود. بی توجهی به 
این امر همیشه تبعات نامناسبی برای ما به همراه خواهد داشت. چالش اصلی در اینجا عدم آگاهی مدیران از شیوه های ایجاد 
فضای کاری بهتر است. اگر شما نیز با چنین مشکلی مواجه هستید، در این مقاله برخی از تکنیک های کاربردی برای افزایش 

کارآمدی کارمندان در محیط کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. استفاده از ابزارهای زمان سنجی

اعط��ای جای��زه و پ��اداش انگیزه هر فردی را برای کار بیش��تر تقویت خواهد کرد. در اینجا نی��ازی به خرید آخرین 
محصول اپل برای ش��اد کردن کارمندان نیس��ت. فقط باید کار و تالش آنها را پیش چش��م داشته باشیم. چنین امری 
ب��ا قدردانی از آنها در مواقع مناس��ب روی خواهد داد. در بس��یاری از مواقع همی��ن کار کوچک انگیزه کارمندان را به 
ش��دت افزایش می دهد.  یکی از پیش نیازهای قدردانی از کارمندان برتر و پرتالش شناس��ایی آنهاس��ت. بدون انتخاب 
معیارهای مناسب امکان سنجش میزان کار کارمندان وجود نخواهد داشت. توصیه من در اینجا استفاده از نرم افزارهای 
زمان س��نجی و برنامه ریزی میزان کار باقی مانده اس��ت. به این ترتیب کارمندان از مدت زمان کارشان در طول هفته و 
مقدار پیش��برد پروژه ها مطلع خواهند شد. خوشبختانه امروزه اپ های بسیار زیادی در زمینه نمایش وضعیت پروژه ها 
وجود دارد. مزیت چنین نرم افزارهایی عالوه بر نمایش یکپارچه اطالعات به تمام اعضای ش��رکت، امکان نصب بر روی 
گوش��ی های همراه نیز هس��ت. به این ترتیب دیگر نیازی به دسترسی به رایانه برای مش��اهده وضعیت کاری نخواهد 
بود. هرچه ما فرآیند نمایش اطالعات کاری را س��اده تر س��ازیم، امکان برنامه ریزی بیشتر برای کارمندان فراهم خواهد 
شد. در نهایت نیز با ارزیابی وضعیت کاری هر کدام از کارمندان امکان انتخاب کارمند برتر ماه وجود خواهد داشت. 

2. اهمیت نظافت دفتر کار
بدون تردید وظیفه هر کارمندی تالش برای تمیز نگه داشتن دفتر کار است. نکته مهم در این میان ضرورت اقدام مدیر 
شرکت برای ایجاد محیطی پاکیزه است. اگر ما محیط کثیفی در اختیار کارمندان قرار دهیم، آنها امکان تمیز نگه داشتنش 
را نخواهند داش��ت. متاس��فانه بسیاری از شرکت ها فقط به فکر نظافت محدوده دفترشان هستند. به این ترتیب در عمل از 
نمای ساختمان، راهروها و البی غافل می شوند.  استفاده از نیروی کار ماهر در زمینه نظافت محیط کار امری رایج در میان 
شرکت-هاس��ت. اگر زمان و بودجه کافی برای اس��تخدام دائمی نیروی کار ندارید، همکاری با موسسه های نظافتی بهترین 
گزینه خواهد بود. امروزه شمار باالیی از این موسسه ها در نقاط مختلف مشغول به کار هستند. جالب اینکه در صورت عقد 
قرارداد بلندمدت امکان بهره مندی از مزیت های مختلف و تخفیف بیشتر نیز وجود خواهد داشت، بنابراین مشکل خاصی پیش 
روی مسیر ما در راستای ایجاد محیط کاری تمیز و پاکیزه نخواهد بود. وقتی ما محیط کار تمیزی در اختیار کارمندان قرار 
دهیم، انگیزه آنها برای تمیز نگه داشتن دفتر کار دوچندان خواهد شد. به عالوه، این امر در روحیه کلی آنها نیز تاثیر دارد. 

۳. طراحی برنامه کار همراه با استراحت
امروزه دنیای کسب و کار سرعت و فشردگی زیادی پیدا کرده است. همین امر اغلب کارمندان را مجاب به صرف نظر 
از وعده ناهار می کند. به این ترتیب کارمندان به جای استراحت و صرف ناهار به ادامه فعالیت شان می پردازند. به عنوان 
یک مدیر نوآور توجه به س��المت و اس��تراحت کارمندان ضروری است. بدون نیروی کار سالم و سر حال امکان فعالیت 
مفید وجود نخواهد داشت. شاید توصیه کنونی من اندکی عجیب به نظر برسد، با این حال باید کارمندان را موظف به 
ترک کار و صرف ناهار در کنار همدیگر کرد. در این میان تفاوتی میان فوریت و ضرورت رس��یدگی به پروژه ها وجود 
ندارد. نکته مهم در اینجا فقط توجه به وعده ناهار نیست. کار پشت سر هم موجب خستگی مفرط می شود. به همین 
خاطر باید هر ۹۰ دقیقه یک استراحت کوتاه را پیش بینی کرد. این امر توان ادامه فعالیت مناسب کارمندان را افزایش 
می دهد. مش��کل بس��یاری از شرکت ها تمرکز صرف بر روی کار هرچه بیشتر و مداوم کارمندان است. به این ترتیب در 
عمل کیفیت کاری آنها کاهش چشمگیری خواهد یافت.  کارآمدی کارمندان در محیط کار به معنای حضور آنها پشت 
میز برای هش��ت ساعت متمادی نیس��ت. آنها در طول مدت زمان کار نیاز به اندکی استراحت نیز دارند. به این ترتیب 

پس از کاهش انگیزه  و توان شان با استراحتی کوتاه دوباره سر حال خواهند شد.
4. انجام کارهای همزمان ممنوع

گاهی اوقات ش��رکت ها روزهای بس��یار شلوغی را تجربه می کنند. در چنین شرایطی اغلب مدیران به سوی استفاده 
از کارمن��دان در چند پروژه همزمان می روند. چنی��ن کاری هیچ گاه نتیجه مطلوب در پی ندارد. کارمندان زمان انجام 
چند کار به صورت همزمان همیش��ه دچار س��ردرگمی خواهند ش��د. به این ترتیب کیفیت کار پایین می آید. مشاهده 

کارهای بی سرانجام و شلختگی فراوان در ساماندهی به امور به هنگام کار همزمان امری کامال طبیعی خواهد بود. 
بدون شک همه شرکت ها روزهای شلوغ در برنامه شان دارند. هیچ راه فراری از چنین اتفاقی نیست، با این حال باید 
برنامه ریزی درس��تی برای رسیدگی به این امور داشته باش��یم. اختصاص زمان مناسب به کارمندان برای رسیدگی به 
پروژه های اضافی و حتی ارائه حقوق بیشتر در روزهای اوج کاری گزینه مناسبی خواهد بود. توصیه من در اینجا ارائه 
کارهای آسان یا حتی مرخصی به کارمندان پس از روزای پرفشار است. به این ترتیب آنها در طول روزهای پرفشار با 
فکر تعطیالت یا حقوق اضافه سر حال خواهند آمد. این امر برای برندهای جویای نام اهمیت بسیار باالیی دارد. بدون 

توجه به چنین نکته ای امکان موفقیت در عرصه مدیریت کسب و کار فراهم نمی شود. 
5. مراقبت دائمی از کارمندان

حفظ رابطه رئیس و کارمندی همیش��ه اهمیت دارد. بس��یاری از مدیران این رابطه را به طور دائم بر هم می زنند. 
به این ترتیب یک روز با کارمندان بیش از حد صمیمی و روز دیگر کامال س��رد هس��تند. چنین رفتارهای پرنوس��انی 
هر کارمندی را گیج خواهد کرد. پایداری و ثبات در رفتار مدیریتی با کارمندان کلید موفقیت در این حوزه اس��ت. به 
نظر من توجه به کارمندان فقط شامل وضعیت شان در محیط کار نیست. ما باید توجه ویژه ای به زندگی شخصی آنها 
نیز داش��ته باش��یم. به این ترتیب امکان ایجاد رابطه ای صمیمی، منطقی و پایدار فراهم خواهد شد. نگاه صرفا تجاری 
به کارمندان همیش��ه موجب دلسردی ش��ان می شود.  بدون ش��ک هدف همه ما از کار و تالش سخت بهبود وضعیت 
زندگی مان است، بنابراین در حوزه مدیریت باید زندگی شخصی کارمندان را مدنظر داشت. بدون این امر آنها به سرعت 

از دور برندمان پراکنده خواهند شد. 
جمع بندی

افزایش کارآمدی کارمندان در دفتر شرکت کار چندان دشوار و پیچیده ای نیست. دلیل شکست اغلب مدیران در این زمینه 
بی توجهی به تکنیک های کاربردی است. با تالش برای نگاه به مسائل از زاویه دید کارمندان امکان تقویت مهارت مدیریتی 

ما فراهم خواهد شد. در این مسیر توصیه های مورد بحث در مقاله کنونی گزینه مناسبی برای شروع مسیرتان خواهد بود. 
noobpreneur :منبع

تبلیغـاتخالق

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت  
 ترجمه: علی آل علی   

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  چهارنبه   27 شهریور 1۳9۸    شماره 1۳94   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349

مترجم: امیر آل علی
همواره با این جمله مواجه ش��ده اید که اف��راد در روز مصاحبه 
عمال از اس��تخدام ش��دن خود مطمئن بوده ولی با نتیجه ای کامال 
متفاوت مواجه ش��ده اند. درواقع برخی از اقدامات به ظاهر س��اده 
می تواند به راحتی ش��ما را از لیس��ت خارج کنن��د. آگاهی از این 
موارد باعث خواهد شد تا امکان رفع سریع آنها وجود داشته باشد. 
در همین راس��تا در ادامه به بررس��ی ۱۰ م��ورد منتخب خواهیم 

پرداخت. 
1-بیش از اندازه پرحرف بوده اید 

برخی از افراد تصور می کنند که در روز اس��تخدام خود، باید تا 
ح��د امکان صحبت کنند تا به نوعی اوضاع را در دس��ت گرفته و 
ف��رد مصاحبه کننده را تحت تاثیر ق��رار دهند. با این حال واقعیت 
این اس��ت که ش��ما باید طبق قوانین رفتار کنید. درواقع صحبت 
کردن ش��ما تنها زمانی موثر خواهد بود که از شما سوالی پرسیده 
شود. حتی تحت این شرایط نیز پاسخ های شما باید به کوتاه ترین 
ش��کل ممکن داده شود. بدون ش��ک در صورت نیاز به توضیحات 
بیش��تر، افراد از ش��ما آن را خواهند خواس��ت. فراموش نکنید که 
ش��ما قرار است تا در ش��رکت به عنوان یک کارمند فعالیت کنید. 
تحت این شرایط ضروری است تا شنونده بهتری باشید. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا به خوبی به ط��رف مقابل خود گوش داده 

و مه��ارت خود را در این زمینه به رخ بکش��ید. در نهایت فراموش 
نکنید که ش��ما باید پاسخگوی سواالت در روز مصاحبه باشید. به 
همین خاطر ضروری اس��ت تا اجازه دهید افراد به ش��یوه مدنظر 

خود جلو بروند. 
2-لباسی نامناسب را به تن داشته اید 

بدون ش��ک یک��ی از م��واردی که اف��راد بر طب��ق آن قضاوت 
می شوند، نوع لباس پوشیدن آنها است. در این رابطه توجه داشته 
باشید که هر مکانی، لباس مخصوص به خود را نیاز خواهد داشت. 
برای مثال هیچ فردی در یک مراس��م عروسی، لباس ورزشی را به 
ت��ن نخواهد ک��رد. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا به نحوی 
لباس بپوش��ید که قرار اس��ت در صورت قبولی، به آن صورت در 
ش��رکت ظاهر شوید. برای این امر استفاده از کت و شلوار، بهترین 
گزینه محسوب می ش��ود. با این حال تنها نوع لباس مهم نبوده و 
الزم اس��ت تا تمامی نکات آراستگی و شیک پوشی را رعایت کنید. 
برای مثال اس��تفاده از ساعت مچی و عطر، از جمله موارد کوچک 
ولی کامال موثر محس��وب می ش��ود. به همین خاطر الزم است تا 
بهترین لباس خود را به تن کرده تا خود را حتی در زمینه انتخاب 

لباس نیز یک حرفه ای نشان دهید. 
۳-تاثیر زبان بدن را جدی نگرفته اید 

نوع راه رفتن، نشس��تن و برخی از ح��رکات بدن دارای معنای 

خاصی اس��ت. به همین خاطر الزم اس��ت تا در این زمینه مطالعه 
کافی را داش��ته و به نحوی رفتار کنید که بیانگر وجود اعتماد به 
نفس کافی و عدم اس��ترس در ش��ما اس��ت. برای مثال محکم و 
ش��مرده راه رفتن، محکم دس��ت دادن و صاف نشس��تن از جمله 
مرس��وم ترین مواردی اس��ت که بیانگر وجود اعتم��اد به نفس در 
ش��ما است. در آخر فراموش نکنید که در این رابطه تنها یادگیری 
تئوری کافی نبوه و الزم اس��ت تا تمرین کافی را نیز داشته باشید 

تا این موارد به عادت رفتاری شما تبدیل شود. 
4-وقت شناس نبوده اید

شما باید زودتر از موعد مقرر در دفتر شرکت حاضر باشید. این 
اقدام شما بیانگر آن خواهد بود که در این زمینه هیچ گونه مشکلی 
وجود نداشته و ش��ما برای زمان شرکت احترام قائل هستید. این 
امر بدون ش��ک تصور اولیه خوبی را از ش��ما ایجاد خواهد کرد. در 
نهایت زودتر رس��یدن به ش��ما این امکان را خواهد داد تا بتوانید 
استرس خود را کاهش داده و موارد مورد نظر خود را یک بار دیگر 
مورد بررس��ی قرار دهید. در نهایت فراموش نکنید که بیش از حد 
زود رسیدن نیز تاثیری منفی را به همراه خواهد داشت. به همین 

خاطر صرفا ۲۰دقیقه زودتر، کافی خواهد بود. 
ادامه دارد ...
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1۰ اشتباه ساده ای که شانس استخدام شما را به شدت کاهش خواهد داد)1(
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