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سرمایه گذاران در کدامیک از بازارهای موازی، سود یا ضرر کردند؟

 کارنامه ۶ بازار
در نیمه اول سال

درحالی نیمه اول ســال 98 برخالف نیمه نخست سال گذشته بر بسیاری از بازارها آرام گذشت که بازارهای طال، 
ارز، ســکه، خودرو و مسکن تقریبا جذابیت خود را برای ســرمایه گذاری در این مدت از دست دادند. در مقابل، بازار 
سهام درخشش ویژه ای از خود نشان داد و بورس تهران در نیمه نخست سال به بازدهی 68.5درصدی رسید، آن هم 
در مقابل افت 12درصدی دالر، 12.4درصدی سکه و 4.2درصدی طال. در یک کالم، بررسی وضعیت بازارها در نیمه 
نخست امسال، از رکود و نزول قیمت ها حکایت دارد؛ تا جایی که نه تنها سرمایه گذاران بازارهای موازی به جز بورس...

پیش بینی وضعیت بورس تهران در نیمه دوم سال

بورس همچنان می تازد
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با گذشت بیش از ۶ ماه هنوز خبری از افتتاح بازار متشکل ارزی نیست

تعویق چندباره اکران بازار متشکل ارزی

چگونه موفق باشیم 

دنبال کردن رویاها، توهم مخرب استارت آپی

15 مهارت ضروری برای مدیران موفق

مدیریت روابط با مشتریان براساس دانش مشتریان

اینفلوئنسرها قهرمانان نسل جوان در حوزه خرید 

بازاریابی مناسبتی موفق چه ویژگی هایی دارد؟

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

 دولت چین نمایندگان خود را در
100 کمپانی خصوصی مستقر می کند

3
در سال 2۰18 تنها هفت کشور از 193 کشور جهان، تورم باالی 

25درصدی داشــته اند که ایران هم یکی از آنهاست، اما 
جالب است که بدانید هیچ یک از همسایگان ایران و...

همسایگان ایران چگونه تورم را مهار کردند؟

 ایران ششمین کشور
با تورم باال

یادداشت
دوقلوهای چسبیده به 

اقتصاد ایران

رکــود و تــورم، دو مهمــان 
نام آشنای چند سال اخیر اقتصاد 
ایــران بوده انــد و تجربه نشــان 
داده همنشــینی این دو در کنار 
یکدیگر معموال نتیجه ای جز رکود 

اقتصادی نداشته است.
نرخ تورم در سال 9۷ تحت تاثیر 
عواملی که تا پیــش از آن ایجاد 
شده بود، یعنی افزایش نقدینگی 
در سال های گذشته و عدم رشد 
متناسب نقدینگی و نرخ تورم به 
واسطه باال بودن نرخ سود بانکی 
و کاهش ســرعت گردش پول و 
همچنین ثبات نسبی نرخ ارز طی 
ســال های 92 تا 96 قرار گرفته و 
از این رو انتظار یک افزایش قابل 
توجه در نرخ تورم در ســال 9۷ 

وجود داشت.
اقتصــاد ایــران در ســال 98 
همچنان با پدیــده رکود تورمی 
دست به گریبان خواهد بود. با این 
حال، رکود اقتصادی و همچنین 
تداوم آن در ســال های آینده به 
سیاســت گذاری اقتصادی به ویژه 
چگونگی طراحی و پیاده ســازی 
بستگی  مالی-بودجه ای  سیاست 
دارد. در حالی که در اقتصادهای 
متعارف، سیاســت های بودجه ای 
دولت نقش پا و چرخه ای داشته 

با رکود  و در مواجهــه 
2اقتصادی...

چهارشنبه
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فرصت امروز: سران کشورهای عضو سازمان ملل از روز گذشته به مدت پنج روز در مقر سازمان ملل 
در نیویورک گردهم آمدند تا نقطه نظرات خود را در مورد مهم ترین مســائل پیش روی جهان مطرح 
کنند؛ از تغییرات اقلیمی گرفته تا توســعه متوازن و از بحران های منطقه ای در خاورمیانه، کشــمیر 
و هنگ کنگ گرفته تا صلح افغانســتان. شــی جین پینگ و والدیمیر پوتین، روسای جمهور چین و 
روسیه مهم ترین غایبان هفتادوچهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل هستند. دیگر غایب بزرگ 
نشست امسال سازمان ملل، بنیامین نتانیاهو خواهد بود که همچنان در شوک شکست انتخاباتی است 
و ترجیح داده در خانه بماند تا شــاید بتواند خودش حزب لیکود را از یک بحران خودســاخته خارج 
کند. غیر از اینها، نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال نیز در نشست مجمع عمومی غایب خواهد بود، 
چراکه حدود 5۰کشور همزبان با آمریکا، حضور او در قدرت را غیرقانونی دانسته و خواستار برکناری 
او شده اند. نشست مجمع عمومی سازمان ملل از سه شنبه هفته گذشته آغاز شده و به مدت 13هفته 
ادامه خواهد داشت. سخنرانی های سران کشورها اما از روز گذشته آغاز شد. طبق برنامه ریزی انجام شده 
برای نشست امسال، پنج روز زمان می برد تا سران همه کشورها در مجمع عمومی در دو نوبت صبح 
و عصر ســخنرانی کنند. هر کدام از سخنرانان 15دقیقه زمان خواهند داشت، هرچند برخی از سران 
کشــورها این محدودیت زمانی را رعایت نمی کنند. برزیل به طور ســنتی نخستین سخنران نشست 
مجمع عمومی است، چراکه رئیس جمهور این کشور در سال های اول تاسیس سازمان ملل، زمانی که 
کشــورها تمایل چندانی به ابراز عقایدشان نداشتند، همیشه نخستین فردی بود که داوطلب می شد. 
پس از رئیس جمهور برزیل نوبت به رئیس جمهور آمریکا به عنوان میزبان مقر اصلی ســازمان ملل در 
نیویورک می رسد. بعد از این دو کشور، دیگر کشورها براساس سهمیه منطقه ای و میزان همکاری شان 
در نهادهای ســازمان ملل قرار می  گیرند. حسن روحانی نیز امروز چهارشنبه در جمع سران کشورها 
سخنرانی خواهد کرد تا ابتکار جدید امنیتی ایران در منطقه خلیج فارس که با عنوان »ابتکار صلح هرمز 

یا ایده ائتالف برای امید« معرفی شده است را تشریح کند.
دیدار روحانی و مکرون در حاشیه اجالس سازمان ملل

در همین حال، رؤســای جمهوری اسالمی ایران و فرانســه دیروز با هم دیدار کردند و درباره 
جزییات تالش های فرانسه برای حفظ برجام و همچنین توسعه همکاری های دوجانبه و منطقه ای 
رایزنی کردند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی و امانوئل مکرون عصر سه شنبه 
به وقت محلی نیویورک در حاشــیه هفتاد و چهارمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
دیدار و درخصوص توسعه همکاری های دوجانبه در زمینه های مورد عالقه ایران و فرانسه، شرایط 
حســاس منطقه و ابتکار جدید دکتر روحانی برای حفظ امنیت منطقه خلیج فارس موســوم به 
»ابتکار صلح هرمز« تبادل نظر کردند و بر عزم خود برای توسعه روابط و همکاری در عرصه های 
مختلــف دوجانبــه و بین المللی تاکید کردنــد. روحانی در این دیدار ضمــن تاکید بر وظایف و 
مســئولیت ســایر طرف های برجام و از جمله فرانســه برای حفظ این توافق مهم بین المللی بعد 
از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از آن؛ بیانیه اخیر کشــورهای فرانســه، انگلیس و آلمان را 
اتهام زنی بی اساس به جمهوری اسالمی ایران عنوان و از آن انتقاد کرد. امانوئل مکرون نیز در این 
دیدار ضمن استقبال از طرح دکتر روحانی برای امنیت منطقه، به تشریح تالش های فرانسه برای 
کمک به اجرای برجام پرداخت و همکاری اروپا با سایر طرف های این توافق به ویژه روسیه و چین 
را ضروری دانســت. رئیس جمهور فرانســه همچنین تعامل و گفت وگو با ایران به عنوان کشوری 

تاثیرگذار در منطقه و نیز تداوم روابط سازنده پاریس - تهران تاکید کرد.
آمریکا، غایب نشست بحران اقلیمی

طی روزهای آینده تقابل و تعامل کشــورها و ســران آنها لحظاتی را در مقر سازمان ملل رقم 
خواهد زد که بســیاری از آنها بخشی از تاریخ دیپلماســی جهان خواهد بود. جهان امروز درگیر 

تنش هایی است که در اغلب آنها رد پایی هم از آمریکا دیده می شود.
شــنبه گذشــته کودکان و نوجوانان در بیش از 4هزار و 5۰۰شهر جهان به خیابان ها آمدند تا 
اعتراض خود را به رفتار دولت ها در مورد پدیده گرم شدن زمین نشان دهند. اعتراض های بی سابقه 
جهانــی اکنون به مقر ســازمان ملل رســیده و فعاالن آب و هوایی دیروز بــر همان صندلی هایی 
نشســتند که سران کشــورها امروز خواهند نشست. حدود 6۰نفر از سران کشورها در نشست دو 
روز قبل بحران اقلیمی ســازمان ملل سخنرانی کردند. غایب بزرگ این نشست اما رئیس جمهور 

آمریکا بود که دو سال قبل، کشورش را از پیمان آب و هوایی پاریس خارج کرد.

آمریکا، چین و ادامه جنگ تجاری
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، یکی از نتایج حضور دونالد ترامپ در قدرت، آغاز یک جنگ 
تجاری بی سابقه میان آمریکا و چین به عنوان مهم ترین رقیب اقتصادی اش بوده است؛ جنگی که 
به اقتصاد هر دو کشور آسیب وارد کرده است. جنگ تعرفه ای میان چین و آمریکا با افزایش تعرفه  
کاالهای وارداتی از چین به آمریکا طبق دســتور ترامپ آغاز و با پاسخ مشابه چینی ها همراه شد. 
آمریــکا تعرفه بیش از 36۰میلیارد دالر کاالی چینی و چین نیز تعرفه بیش از 11۰میلیارد دالر 
کاالی آمریکایی را افزایش داده است. مذاکرات هم شکست خورده و اکنون نگاه ها به نشست های 
حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل است تا شاید دیدار وزرای دارایی دو کشور بتواند گفت وگوها 

را از بن بست خارج کند.
مکرون، میانجی ایران و آمریکا

روابط ایران و آمریکا از سال گذشته با خروج دونالد ترامپ از برجام، به شکل بی سابقه ای درگیر 
تنش شــده اســت. آخرین پرده این تنش ها، حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی بوده که 
واشنگتن و ریاض، ایران را مسئول آن دانسته اند. دیدار میان حسن روحانی و دونالد ترامپ تقریبا 
غیرممکن خواهد بود اما به نظر می رســد امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، همچنان بر ایجاد 
ارتباطی غیرمستقیم میان دو رئیس جمهور اصرار دارد. مکرون دیروز با روحانی دیدار کرد و البته 
ممکن اســت حامل پیامی میان دو طرف باشد. چه نشست های حاشیه ای مجمع عمومی سازمان 
ملل به کاهش تنش میان ایران و آمریکا منجر شــود و چه نشــود، برنده این ماجرا رئیس جمهور 
فرانسه خواهد بود. مکرون از وضعیت آشفته دیگر کشورهای بزرگ اروپایی استفاده کرده و اکنون 
مدعی رهبری اروپاست. او در ماجرای تغییرات اقلیمی نیز همچون سال گذشته در نشست امسال 

حرف های زیادی برای گفتن دارد.
کره جنوبی و ژاپن، درگیر تنش

کره جنوبــی یک  ماه پیش همکاری های اطالعاتی خود را با ژاپن متوقف کرد. اقدام ســئول در 
واکنــش به اقدام توکیو برای حذف نام کره جنوبی از فهرســت شــرکای تجاری مورد اعتمادش 
انجام می شــد. ژاپن همچنین صادرات برخی قطعــات الکترونیک حیاتی برای صنایع کره جنوبی 
به این کشــور را نیز با محدودیت هایی روبه رو کرد. برخورد ژاپنی ها با کره ای ها پس از آن انجام 
شــد که کره جنوبی خواستار پرداخت غرامت به خاطر اشــغال این کشور از سوی نیروهای ژاپنی 
شد؛ اختالفی که ریشه ای 1۰۰ساله دارد. روابط دو طرف طی دو  ماه اخیر آنقدر بحرانی شده که 
پیش بینی می شــود سران آنها در مجمع عمومی نیز دیداری با هم نداشته باشند. هر دو کشور از 
متحدان آمریکا هستند و پای واشنگتن ناخودآگاه در این بحران نیز گیر است. آمریکا اما ناتوان از 

حل بحران میان کره جنوبی و کره شمالی، در بحران تازه نیز کاری از پیش نبرده است.
 ترامپ و اردوغان، دیدار پرابهام

روســای جمهور آمریکا و ترکیه قرار اســت در حاشــیه مجمع عمومی با یکدیگر دیدار کنند. 
اردوغان به جای خرید سیســتم دفاع موشــکی پاتریوت آمریکایی، سیســتم اس-4۰۰روسی را 
خریداری کرده اســت. ترامپ در مقابل فروش جنگنده های پیشرفته اف-35به ترکیه را متوقف و 
اعالم کرده قصد دارد این کشــور را تحریم کند. حضور دو کشــور در سازمان ناتو به عنوان متحد 
یکدیگر بر پیچیدگی وضعیت افزوده اســت. از ســوی دیگر دو طرف بر سر مناطق شمال سوریه 
نیز دچار اختالفات جدی هستند. ترکیه به دنبال برخورد با نیروهای کرد است و آمریکا کردهای 
ســوریه را متحد خود می داند. دو رئیس جمهور با یکدیگر دیدار خواهند کرد اما کســی به نتایج 

مثبت حاصل از این دیدار امیدوار نیست.
افغانستان همچنان روی میز سازمان ملل

ماجرای جنگ افغانســتان طی 18ســال گذشته همیشــه بخشــی از بحران های مطرح شده در 
نشست های مجمع عمومی بوده است. این کشور اکنون از یک سو درگیر انتخابات است و از سوی دیگر 
متاثر از نتیجه مذاکرات میان آمریکا و طالبان. نمایندگان آمریکا و رهبران طالبان طی 11 ماه گذشته 
درگیر گفت وگوهای صلح بوده اند؛ گفت وگوهایی که حدود دو هفته قبل با دخالت ترامپ ناگهان متوقف 
شد. عدم موافقت رهبران طالبان برای سفر به خاک آمریکا برای امضای توافقنامه با دونالد ترامپ، دلیل 
اصلی توقف این مذاکرات گزارش شده است. همه اینها در حالی است که درگیری ها در این کشور ادامه 

دارد تا مردم افغان  همچنان قربانی اصلی این بحران باشند.

روحانی و مکرون در حاشیه اجالس سازمان ملل دیدار و گفت وگو کردند

سازمان ملل، یک نشست و یک جهان تنش
معاون اول رئیس جمهور در دیدار با زنان فعال اقتصادی تاکید کرد

حمایت دولت از زنان کارآفرین
جلســه دیدار با زنان فعال اقتصادی کشور ظهر دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و اسحاق 
جهانگیری با تاکید بر اینکه خوشبختانه توانمندی و ظرفیت بسیار خوبی در زنان کشور شکل گرفته است، گفت 
امروز شــاهد آن هســتیم که تعداد قابل توجهی از واحدهای بزرگ تولیدی توسط زنان کارآفرین به نحو مطلوب 
اداره می شــود. جهانگیری با بیان اینکه امروز حضور زنان در صحنه مدیریت کشــور نیز به میزان قابل توجهی 
افزایش یافته، افزود: در دانشــگاه های کشور به جز رشته های مهندسی، در سایر رشته ها سهم دختران نسبت به 

پسران افزایش یافته است.
او بــا بیان اینکه در ســال های اخیر تحوالت بازار کار به میزان چشــمگیری به نفع زنان رقم خورده اســت،  
خاطرنشــان کرد: براساس آمارها سهم زنان در اشتغال کشور ارتقا پیدا کرده و این مرهون تالش زنان کارآفرین 

است که سرمایه های مهمی برای کشور محسوب می شوند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، جهانگیری با تاکید بر اهمیت نقش زنان در مقاطع مختلف نظیر دوران 
انقالب اســالمی و دوره دفاع مقدس،  تصریح کرد: زنان ایران در همه مقاطع با عملکرد موفق خود توانسته اند به 
اداره کشــور کمک های شایانی را انجام دهند و در مقطع فعلی نیز که به دلیل جنگ اقتصادی و فشارهای ناشی 
از تحریم کشــور با چالش های جدی روبه رو است، کارآفرینان زن نقش پراهمیتی در اشتغال زایی و اقتصاد کشور 
ایفا می کنند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: خوشــبختانه به فضل الهی امروز با وجود همه فشــارهای ناشی 
از تحریم های ظالمانه آمریکا، آرامش و ثبات نســبی در اقتصاد کشور حاکم شده است. البته این سخن به معنای 
رشــد باالی اقتصادی نیســت بلکه به این معنا است که دشــمنان ملت ایران تالش کرده اند که اقتصاد کشور را 
متالشی کنند، اما امروز اقتصاد ایران روی پای خود ایستاده و شاخص های اقتصادی ثبات نسبی را نشان می دهد.
وی با تاکید بر اینکه زنان ایرانی از توانمندی باالیی در عرصه های مختلف برخوردار هستند، افزود: در گذشته 
باور زنان کشــور نسبت به توانمندی خودشــان ضعیف بود، اما امروز اعتماد به نفس آنها تقویت شده و با قدرت 
و روحیه قوی در صحنه حضور دارند. جهانگیری با اشــاره به برخی گالیه های مطرح شــده در جلسه درخصوص 
موانع پیش روی فعالیت استار ت آپ ها و شرکت های دانش بنیان، گفت: حمایت از شرکت های دانش بنیان یکی از 
رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی است و عالوه بر آن دولت نیز به توانمندی جوانان تحصیلکرده باور جدی دارد 

چراکه جوانان و شرکت های دانش بنیان توانسته اند گره های بزرگی را در کشور باز کنند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: البته وجود برخی مقاومت ها در برابر گسترش استارت آپ ها و فعالیت شرکت های 
دانش بنیان چندان دور از ذهن نیســت، چرا که روندهای سنتی در حال تبدیل شدن به نوآوری و روندهای نوین 

هستند و ممکن است این تغییرات برای عده ای خوشایند نباشد و بخواهند در برابر این تغییر مقاومت کنند.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت از زنان کارآفرین فعال در عرصه صادرات، اظهار داشــت: در شرایطی 
که تحریم های ظالمانه آمریکا درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران را هدف قرار داده اســت، یکی از اصلی ترین 
و مهمترین سیاســت های دولت حمایت از صادرات غیرنفتی اســت که در همین راستا تالش خواهیم کرد موانع 

پیش روی صادرات محصوالت تولیدی زنان کارآفرین برطرف شود.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به زنان کارآفرین حاضر در جلسه با تاکید بر اینکه دولت با همه توان از شما 
حمایت خواهد کرد، گفت: مســائل و دغدغه هایی که در این جلسه مطرح کردید مورد بررسی قرار خواهد گرفت 

و در چارچوب مقررات و تا حد امکان نسبت به رفع این مشکالت اقدام خواهد شد.
در این جلســه که وزرای جهاد کشــاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعــت، معدن و تجارت نیز حضور 
داشــتند، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه گام های بلندی در دولت دوازدهم در عرصه 

زنان برداشته شده است، گزارشی از تحوالت صورت گرفته در بخش های مختلف ارائه کرد.
ابتکار همچنین گزارشــی از فعالیت معاونت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری ارائه کرد و افزود: شناسایی 
گروه های اولویت دار شــامل فارغ التحصیالن دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار از جمله اقدامات این معاونت بوده 

است و پس از شناسایی نسبت به توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی آنان اقدام شده است.
وی با اشــاره به باالبودن شــکاف جنسیتی در مشارکت اقتصادی و اشــتغال زنان، گفت: برای رفع این ضعف، 
برنامه ریزی هایی صورت گرفت که استانداردسازی و حمایت از مشاغل خانگی و ایجاد ساز و کار مناسب برای ثبت 
مشاغل غیررسمی از جمله این اقدامات است. وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز در این نشست از اهتمام جدی خود برای کمک به زنان کارآفرین خبر دادند و به تشریح برنامه ها و 

سازو کارهای دستگاه اجرایی خود برای رفع دغدغه های فعالیت اقتصادی زنان پرداختند.
در ادامه این جلســه 2۰ نفر از زنان کارآفرین به معرفی حوزه فعالیت و میزان اشــتغال زایی خود پرداختند و 
مهمترین و اصلی ترین دغدغه های خود را مطرح کردند که تسهیل  امور، رفع مقررات دست و پا گیر اداری، تامین 
نقدینگی، ایجاد تسهیالت برای حضور در بازار و نمایشگاه های بین المللی و امکان خرید اعتباری مواد اولیه تولید 

از جمله مسائل مطرح شده بود.

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی



درحالی نیمه اول سال 98 برخالف نیمه نخست سال گذشته بر بسیاری 
از بازارها آرام گذشــت که بازارهای طال، ارز، سکه، خودرو و مسکن تقریبا 
جذابیــت خود را برای ســرمایه گذاری در این مدت از دســت دادند. در 
مقابل، بازار سهام درخشــش ویژه ای از خود نشان داد و بورس تهران در 
نیمه نخست ســال به بازدهی 68.5درصدی رسید، آن هم در مقابل افت 
12درصدی دالر، 12.4درصدی ســکه و 4.2درصدی طال. در یک کالم، 
بررســی وضعیت بازارها در نیمه نخست امسال، از رکود و نزول قیمت ها 
حکایــت دارد؛ تا جایی که نه تنها ســرمایه گذاران بازارهای موازی به جز 

بورس سود نکردند، بلکه ضرر و زیان هم دیده اند.
ورود بورس به ابرکانال 300 هزار واحدی

به گزارش خبرآنالین، بازار ســرمایه در نیمه نخست امسال تنها بازاری 
بوده است که رشد چشمگیری را به ثبت رساند؛ به طوری که در هفته های 
پایانی فصل تابســتان، رکوردها را یکی پــس از دیگری جابه جا کرد و در 

نهایت وارد کانال 3۰۰ هزار واحدی شد.
در ابتدای امسال شــاخص بورس تهران در کانال 1۰۰ هزار واحد قرار 
داشــت و در آخرین روز شهریورماه بود که شاخص بورس تهران به سطح 
3۰2 هزار و 1۰3 واحد دســت یافت. البته این بیشــترین رکوردی نبود 
که بازار ســهام در این مدت به آن دست یافته بود، چنانچه باالترین رقم 
شاخص در روز 25 شهریورماه مشــاهده شد؛ آن هم با عدد 3۰5 هزار و 

91۷ واحد.
تحلیل های آماری نشــان می دهد که در نیمه نخســت امسال بازدهی 
بازار ســهام در حدود 68.5درصد بوده اســت. این مهم نشان می دهد که 
نقدینگی حدود 2 هزار هزار میلیارد تومانی، تغییر مسیر داده و وارد بازار 

سهام شده است.
برخی از تحلیلگران بازار سرمایه قبال پیش بینی کرده بودند که »با توجه 
به افزایش نرخ ارز، احتمال رشد شاخص بورس به بیش از 3۰۰ هزار واحد 
بعید نیست.« به باور آنها، »باید ارزش بازار را متناسب با رشد قیمت دالر 
در نظر بگیریم؛ بدین معنا که بورس باید همسو با افزایش قیمت دالر روند 
صعودی را در پیش گیرد، بنابراین رشد بازار سرمایه نسبت به بازار پولی و 

کاالیی بسیار عقب است و بورس همچنان جا برای رشد دارد.«
افت 12درصدی دالر در نیمه نخست سال

با وجود اینکه بازار ارز در نیمه اول ســال گذشته روزهای پرتالطمی را 
سپری کرد، اما وضعیت بازار ارز در سال  جاری، از آرامش این بازار حکایت 
دارد؛ به طوری که در شــش ماه اول سال، سرمایه گذاران بازار ارز، نه تنها 

سود نکردند بلکه 12 درصد زیان هم دیدند.
نگاهی به نرخ روزانه بازار ارز نشــان می دهــد در حالی که نرخ دالر در 
نخســتین روز کاری ســال 98 یعنی پنجم فروردین ماه حدود 12 هزار و 
952 تومان بود، اما در پایان نیمه نخســت ســال و در 31 شهریورماه با 
نــرخ 11 هزار و 394 تومان دیده شــد، اگرچه در همیــن 183 روز اول 
سال، نرخ های دیگری نیز از دالر دیده شد. آن گونه که اعداد و ارقام نشان 
می دهد، 19 اردیبهشت امسال دالر با نرخ 15 هزار و 35۰ تومان در بازار 
خرید و فروش می شد که این رقم، باالترین نرخ در سال  جاری بوده است.

دالر البته پنجم شــهریورماه امســال تنها برای چند ساعت وارد کانال 

1۰ هزار تومان شــد و با نرخ 1۰ هزار و 95۰ تومان به فروش رســید، اما 
در نهایــت در پایان روز دوباره وارد کانال 11 هزار تومان شــد و 11 هزار 
و 1۰۰ تومان قیمت پیدا کرد. تحلیلگران عواملی همچون رفتارهای موثر 
بانک مرکزی، انبساط عرضه و انقباض تقاضا، توافقات برای تامین کاالهای 

اساسی و... را در کاهش نرخ ارز تاثیرگذار می دانند.
زیان 4.2درصدی سرمایه گذاران بازار طال

اما تنها سرمایه گذاران بازار ارز در شش ماه اول سال زیان ندیدند، بلکه 
سرمایه گذاران بازار طال نیز با زیان حدود 4.2درصدی در این مدت مواجه 
شــدند. بررســی وضعیت قیمت ها در مدت 183 روز نخست سال نشان 
می دهد در حالی که پنجم فروردین، یعنی روز اول کاری امسال، هر گرم 
طالی 18عیار 426 هزار و 9۰۰ تومان قیمت داشت، اما نرخ آن در پایان 

فصل تابستان به 4۰8 هزار و 9۰۰ تومان کاهش یافت.
البته در این بازه زمانی، بازار طال با نوسان هایی نیز همراه بود؛ به طوری 
که 19اردیبهشت ماه هر گرم طالی 18عیار تا حد 4۷2 هزار و 1۰۰ تومان 
افزایش پیدا کرد. 2۷ تیرمــاه نیز هر گرم طالی 18عیار وارد کانال 3۰۰ 

هزار تومان شد و با رقم 393 هزار و 2۰۰ تومان به فروش رسید.
فعاالن بازار طال معتقدند »به دلیل اینکه شــرایط اقتصادی کشــور در 
وضعیت خاصی اســت، مســئوالن با سیاســت هایی که در اقتصاد لحاظ 
کرده اند، توانســته اند بازار ارز را به آرامش برســانند و بازار طال نیز در این 
مسیر حرکت می کند، بنابراین طبیعی است که بازار طال نیز آرامش نسبی 

خود را داشته باشد و خیلی درگیر هیجانات و التهابات نباشد.«
تخلیه حباب بازار سکه

با وجود حباب ســنگینی که طی ماه های اخیر در بازار ســکه مشاهده 
شــده، اما به باور فعاالن بازار، اخیرا این حباب تقریبا تخلیه شــده است. 
آمارها و وضعیت بازار هم حاکی از آن اســت که خریداران سکه در شش 

ماه اول امسال با زیان 12.4درصدی مواجه شدند.
براساس این گزارش، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در روز اول کاری امسال یعنی 5 فروردین ماه در حدود 4 میلیون و 629 
هزار تومان بود، اما با گذشــت حدود شــش ماه 5۷۷ هزار تومان کاهش 
قیمت پیدا کرد؛ به گونه ای که 31 شــهریور درنهایت با قیمت 4 میلیون 
و 52 هزار تومان به فروش رفت. البته نگاهی به وضعیت بازار ســکه طی 
183 روز اول ســال 98 نشان می دهد که رکورد قیمتی بازار سکه در روز 
19 اردیبهشت ماه و با قیمت 5 میلیون و 16۰ هزار تومان زده شده است. 
کمترین قیمت ســکه نیز در روز 4 شــهریورماه بوده است که با قیمت 3 

میلیون و 96۷ هزار تومان فروخته شد.
فعاالن بازار ســکه معتقدند که در حال حاضر تقریبا حباب سکه تخلیه 
شــده است. بر این اساس، درخواســت رئیس کمیسیون تخصصی طال و 
جواهر از مردم این بوده است که زمانی به خرید طال و سکه اقدام کنند که 

بازار روند متعادلی داشته باشد.
نبود خریدار در بازار مسکن

در این میان، کاهش شدید قدرت خرید مردم و همسان نشدن تسهیالت 
بانکی با رشد قیمت مســکن، عاملی بوده که بازار مسکن را در نیمه اول 
سال 1398 به رکود عمیق برده است؛ تا جایی که آمارها از وضعیت خرید 

و فروش ملک به خوبی از کاهش خرید و فروش مسکن حکایت دارد؛ این 
در شرایطی است که قیمت ملک در این بازه زمانی حدود 2میلیون تومان 

افزایش پیدا کرده است.
گزارش بانک مرکزی نشــان می دهد که در فروردین ماه امســال تعداد 
معامالت آپارتمان های مســکونی شــهر تهران به 3 هــزار و 423 واحد 
مسکونی رسیده که نسبت به اســفندماه 139۷ از کاهش ۷3.3درصدی 
برخوردار بوده اســت. در اســفندماه 139۷ تعداد معامالت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران در حدود 12 هزار و 811 واحد مسکونی گزارش شده 
بود. این آمار اما در مردادماه امســال و در آخرین گزارش بانک مرکزی از 

وضعیت بازار مسکن، 3 هزار و 292 واحد بوده است.
تحلیل این آمارها نشــان می دهد که در طول شش ماه اول سال تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی شــهر تهران حدود 9 هزار و 515 واحد 
مسکونی افت کرده است؛ این یعنی خرید و فروش در پایان تابستان امسال 

نسبت به پایان سال گذشته حدود ۷4درصد کاهش یافته است.
اگرچه وضعیت قیمت ها در بازار در نیمه اول سال 1398 تا حدی مسیر 
افزایشی را طی کرده است، اما این افزایش همانند سال 9۷ نبوده است. در 
حالی که در پایان سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
11 میلیون تومان گزارش شده بود و این رقم در فروردین 1398 به 11.2 
میلیون تومان افزایش یافت، اما در مردادماه متوســط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی 13 میلیون گزارش شده بود. این یعنی متوسط قیمت هر 

واحد مسکونی حدود 2میلیون تومان افزایش یافته است.
بی رغبتی خریداران به بازار خودرو

به دنبال افزایش شدید قیمت خودرو در سال گذشته، تقریبا خریداران 
و سرمایه  گذاران، بازار خودرو را رها کردند؛ تا جایی که فعاالن بازار از افت 
شــدید خرید و فروش خودرو می گویند و مشــاهده وضعیت قیمت ها در 
طول مدت 183 روز اول امســال نیــز از افت قیمت خودرو حکایت دارد. 
در پایان ســال 139۷ قیمت خودروها این گونه بود: پراید 111 حدود 4۷ 
میلیون تومــان، پراید 131 حدود 44 میلیــون و 8۰۰ هزار تومان، تیبا 
صندوقدار 52میلیون و 5۰۰ هزار تومان، ساینا دنده ای 5۷ میلیون و 5۰۰ 
هــزار تومان، پژو4۰5 حدود ۷1 میلیون و 5۰۰ هزار تومان، پژوپارس 89 
میلیون و 5۰۰ هزار تومان، پژو2۰6 تیپ دو ۷۷ میلیون تومان و ســمند 

ال ایکس ۷۷ میلیون تومان.
این در حالی است که این خودروها در پایان فصل تابستان 1398 با این 
قیمت ها به فروش رفتند: پراید 111 حدود 46 میلیون تومان، پراید 131 
حــدود 41 میلیون و 4۰۰ هزار تومان، تیبا صندوقدار 48 میلیون تومان، 
ساینا دنده ای 53 میلیون و 5۰۰ هزار تومان، پژو4۰5 حدود ۷۰ میلیون و 
۷۰۰ هزار تومان، پژوپارس 89 میلیون تومان، پژو2۰6 تیپ دو ۷6 میلیون 

تومان و سمند ال ایکس ۷2 میلیون و 9۰۰ هزار تومان.
مقایســه این قیمت ها نشان می دهد که پراید 111 یک میلیون تومان، 
پراید 131 حدود 4۰۰ هزار تومان، تیبا صندوقدار 4 میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان، ســاینا دنده ای 4 میلیون تومان، پژو4۰5 حدود 8۰۰ هزار تومان، 
پژوپــارس 5۰۰ هزار تومان، پژو2۰6 تیپ2 یک میلیون تومان، ســمند 

ال ایکس 4 میلیون و 1۰۰ هزار تومان افت قیمت داشته اند.

سرمایه گذاران در کدامیک از بازارهای موازی، سود یا ضرر کردند؟

کارنامه ۶ بازار در نیمه اول سال

عملیات حذف یارانه ثروتمندان وارد فاز اجرایی شده و در فاز اول بنا بر 
آمارهای رسمی حداقل 8۰۰ هزار نفر از فهرست یارانه بگیران خط خوردند. 
حاال در آستانه 1۰ ســالگی برنامه پرداخت یارانه های نقدی، باالخره گام 
عملی برای حذف یارانه برخورداران به مرحله اجرا گذاشــته شد و یارانه 

برخی افراد که شرایط خاصی را دارا بوده اند، حذف شده است.
به گزارش خبرآنالین، هرچند ســخنگوی دولت از حذف 8۰۰ هزار نفر 
از یارانه بگیران برخوردار در روزهای پایانی تابستان خبر داده، اما بررسی ها 
نشان می دهد در صورت اجرای برنامه حذف سه دهک برخوردار از فهرست 
یارانه بگیران، شمارش معکوس برای حذف یارانه نقدی تعدادی بیش از این 
میزان آغاز شده است. به نظر می رسد از پس یک دهه پرداخت یارانه، زمان 

بیرون آمدن پای اقتصاد ایران از چاله یارانه های نقدی فرا رسیده است.
چه کسانی پیامک حذف یارانه دریافت می کنند؟

»شهروند گرامی یارانه خانوار شــما از شهریورماه حذف شده است. در 
صورت درخواست رســیدگی، با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر 
و ارائه این پیامک به نزدیک ترین دفتر پیشــخوان خدمات دولت مراجعه 
فرماییــد.« این متن پیامکی اســت که آن روزها به دســت بســیاری از 
شــهروندان ایرانی که دارای تمکن مالی تشخیص داده می شوند، رسیده 
اســت. در عین حال یارانه برخی خانوارها حذف شده اما هنوز سرپرست 
خانــوار پیامکی در این خصوص دریافت نکرده کــه دلیل آن اختالل در 

سایت سازمان هدفمندی اعالم شده است.
 براســاس گزارش های رســمی، مجموعه ای از شــاخص ها برای اعالم 

برخــورداری یا نیاز به یارانه مدنظر اعالم ســتاد اجرایی ماده 6 آیین نامه 
اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 98 قرار گرفته است. این مجموعه شاخص 
دارایی هــا و درآمدها را توامان در خود جــای می دهند. تا پایان مردادماه 
نزدیــک به ۷8 میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می کردند این در حالی 
است که پیش تر حتی برنامه ریزی بر حذف حداقل 24 میلیون یارانه بگیر 
برخوردار استوار بود. به نظر می رسد با تکمیل بانک های اطالعاتی، پروسه 

حذف یارانه بگیران برخوردار تسهیل شده باشد.
 دولــت پیش از ســال 139۷ نیز اقــدام به حذف یارانــه برخی از 
ثروتمندان و کسانی که دارای تمکن مالی بودند، کرد. طبق گزارشی که 
میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین سال گذشته 
ارائه شــده است، در پنج سال منتهی به ســال 139۷، پرونده بیش از 
45۰ هزار شــکایت از قطع یارانه مورد رســیدگی قرار گرفته است که 
این میزان پرونده کل شکایات دیوان عدالت اداری است. میدری درباره 
برخی از اعتراض کنندگان نیز گفته بود: »برای نمونه فردی را داشته ایم 
که نســبت به قطع یارانه اش اعتراض داشته، وقتی به او گفته می شود 
که معامله ملکی به مبلغ 8 میلیارد تومان داشته می پذیرد، اما می گوید 
من حقوق ندارم و یا در مورد دیگر پزشــکی داشــتیم که می گفت من 
پزشــک متخصص هستم اما فوق تخصص نیستم. شاید اینها شوخی به 

نظر برسد ولی واقعا جدی است.«
براساس اعالم ســتاد اجرایی ماده 6 آیین نامه تبصره 14 قانون بودجه، 
تعداد و ارزش خــودروی اعضای خانوار، تعــداد و ارزش امالک خانوار و 

البته تعداد سفرهای خارجی اعضای خانوار در این پروسه از اهمیت باالیی 
برخوردار است. صاحبان برخی مشاغل نیز واحد شرایط برای دریافت یارانه 
اعالم نشــده اند، پزشــکان، مدیران دولتی، وکال، هیات علمی، کارفرمای 
حقیقــی یا حقوقی، صاحبان صرافی، اصناف، فعاالن کســب و کار از این 

جمله مشاغل هستند.
 براساس این گزارش مبنای محاسبه برای تعیین درآمد نیز تنها درآمد 
سرپرست خانوار نیست و دستمزد اعضای خانوار در این پروسه مدنظر قرار 
می گیرد. تعداد و استان یا منطقه محل زندگی برمبنای مالکیت یا اجاره 

در این پروسه دخیل هستند.
 سقف درآمدی برای برخورداری از یارانه نقدی

طبق اخبار رسمی اعالمی اگر حداقل هزینه کرد خانوار تک نفره در ماه 
کمتر از 4 میلیون تومان باشد، این فرد مشمول دریافت یارانه خواهد بود 
البته پیش  شــرط های ذکرشده در حوزه دارایی را باید احراز کند. این رقم 
هزینه کرد برای خانوار دو نفره 5 میلیون تومان؛ برای خانوار ســه نفره 6 
میلیون و 5۰۰ هزار تومان و برای خانوار چهار نفره ۷ میلیون و 5۰۰ هزار 
تومان است. برای خانوارهایی باالتر از 5 نفر، رقم هزینه کرد از 8 میلیون و 
5۰۰هزار تومان به باال در نظر گرفته شده است. به این ترتیب سرپرستان 
خانوار با تکیه بر این معیارها می توانند به شکل سرانگشتی خود محاسبه 
کنند که در ماه های آتی مشــمول دریافت یارانه نقدی هســتند یا خیر. 
براساس این گزارش معترضان به قطع یارانه این اجازه را به دولت می دهند 

که نسبت به بررسی حساب های بانکی شان اقدام کنند.

جزییات تازه از حذف یارانه برخورداران

چه کسانی منتظر پیامک هستند؟

یادداشت

دوقلوهای چسبیده به اقتصاد ایران

رکود و تورم، دو مهمان نام آشنای چند سال اخیر اقتصاد ایران بوده اند و 
تجربه نشان داده همنشینی این دو در کنار یکدیگر معموال نتیجه ای جز 

رکود اقتصادی نداشته است.
نرخ تورم در سال 9۷ تحت تاثیر عواملی که تا پیش از آن ایجاد شده بود، 
یعنی افزایش نقدینگی در سال های گذشته و عدم رشد متناسب نقدینگی 
و نرخ تورم به واســطه باال بودن نرخ سود بانکی و کاهش سرعت گردش 
پول و همچنین ثبات نسبی نرخ ارز طی سال های 92 تا 96 قرار گرفته و از 
این رو انتظار یک افزایش قابل توجه در نرخ تورم در سال 9۷ وجود داشت.
اقتصاد ایران در سال 98 همچنان با پدیده رکود تورمی دست به گریبان 
خواهد بود. با این حال، رکود اقتصادی و همچنین تداوم آن در سال های 
آینده به سیاســت گذاری اقتصادی به ویژه چگونگی طراحی و پیاده سازی 
سیاســت مالی-بودجــه ای بســتگی دارد. در حالی کــه در اقتصادهای 
متعارف، سیاســت های بودجه ای دولت نقش پا و چرخه ای داشــته و در 
مواجهه با رکود اقتصادی ذیل تنظیم کننده های خودکار اقتصادی یا اعمال 
سیاست های انبســاطی در جهت تحریک تقاضاها و جلوگیری از تشدید 

رکود تنظیم می شوند.
در اقتصاد ایران به دلیل وابســتگی منابــع بودجه به درآمدهای نفتی 
و همچنین اثرپذیری اقتصاد از صادرات درآمدهای نفتی، سیاســت های 
مالی-بودجه ای موافق چرخه بوده و همین امر باعث شده تا سیاست های 
مالی-بودجه ای نقش ثبات ساز اقتصادی را ایفا نکنند. با این حال در شرایط 
موجود به دلیل عمق رکود اقتصادی در سال 9۷ و چشم انداز آن در سال 
98 و همچنین اهمیت مدیریت رکود اقتصادی در دوره جاری به منظور 
جلوگیری از تغییر روند رشد بلندمدت اقتصادی ایران در سال های پیش 
رو، ایفای نقش ثابت ساز بودجه در جهت جلوگیری از تشدید رکود، اهمیت 

به مراتب بیشتری نسبت به گذشته دارد.
در طول یک دهه گذشــته، روند ســرمایه گذاری و انباشت سرمایه در 
اقتصاد ایران عمدتا به دلیل مشــکالت در بازارهــای مالی و پولی تغییر 
جهت داده و نســبت سرمایه گذاری به موجودی ســرمایه، روند مستمر 
نزولی را تجربه کرده اســت. از این رو، به نظر می رسد رکود تورمی جاری 
نه تنها عملکرد اقتصادی، معیشــت و رفاه آحاد مردم در سال های جاری 
را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه به نظر می رســد در صورت عدم مدیریت 
صحیح اقتصاد کالن کشور در جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی، عملکرد 

بلندمدت اقتصادی را نیز تحت تاثیر رکود جاری قرار دهد.
در شــرایط کنونی با توجه به کاهش شدید درآمد حقیقی خانوارهای 
ایرانی، کاهش بازدهی سرمایه گذاری و موانع تجاری داخلی و خارجی برای 
تحریک تقاضای صادراتی، بودجه دولت تنها ابزار ســمت تقاضای اقتصاد 
است که می تواند در جهت ایجاد تقاضای موثر برای جلوگیری از تشدید 
رکود ایفای نقش کند. با این حال، ایفای این نقش مستلزم تامین مالی و 

غیرتورمی برای بودجه دولت است.
تورم باال از جمله مصیبت هایی است که طی چهار دهه گذشته گریبان 
اقتصاد ایران را چسبیده است و هیچ گاه به سطح متوسط کشورهای جهان 
نزدیک نشــده و حتی نتوانسته برای چند ســال خود را پایدار نگه دارد. 
مساله ای که در اکثر کشورهای دنیا به امری عادی تبدیل شده، در ایران به 
موضوعی سرسخت تغییر شکل داده که به طور مستمر خرد و کالن اقتصاد 
را تحت تاثیر قرار می دهند، شکاف طبقاتی را افزایش می دهد، سطح رفاه 
را کاهش می دهد، نااطمینانی را برای خانوار و بنگاه های اقتصادی تشدید 
می کنــد، ارزش پول ملی را تضعیف می کند، انگیزه تولید و تولیدگران را 
از بین برده و فضا را برای دالالن گرم می کند. شــش ماه ابتدایی امســال 
تفاوت چندانی با شرایط معمول چهار دهه گذشته نداشته و حتی بیشتر 
از گذشته منجر به دلسردی مردم شده است. یکی از مهم ترین دالیل تورم 
یک سال و نیم گذشته، رشد باالی نقدینگی در کنار رشد آهسته و گاها 

منفی تولید ناخالص داخلی بود.
رشــد قابل توجه نقدینگی در حالی به دالیل مختلف از جمله کسری 
بودجه فرضی دولت ایجاد می شــد که در مقابل، کاال و خدمات یا به بیان 
دیگر، ارزش افزوده ایجادشــده در اقتصاد رشد چندانی نداشت و بنابراین 
منجر به جهش قیمت ها شــد. پول در دسترس مردم آنقدر زیاد بود که 
حتی با وجود افزایش چند برابری قیمت در بازارهای ارز و طال و ســکه، 

خودرو و مسکن، باز هم تقاضا افزایش می یافت.
عامل مهم دیگر در تورم موجود، جهش شــدید نــرخ ارز بود که برای 
چند سال سرکوب شــده بود. افزایش شدید نرخ دالر که در پی اتفاقات 
سیاسی و تحریم های مجدد آمریکا شکل گرفت، قیمت کاالهای وارداتی را 
چندین برابر کرد. در این هیاهو، سیاست شکست خورده قدیمی سرکوب 
قیمتی یکبار دیگر آزموده شد و دولت حسن روحانی تالش کرد با قانون 
و بخشنامه از افزایش قیمت ها جلوگیری کند. با تمام این حرف ها، موتور 
خلق نقدینگی همچنان با قدرت در حال فعالیت است و سرعت رشد آن 
به گونه ای است که انتظار کاهش معنادار تورم و حداقل بازگشت مجدد به 

نزدیکی های 1۰درصد در آینده نزدیک تقریبا غیرممکن است.
از ســوی دیگر، دولتمردان بدون توجه به ریشه های اصلی کار به دنبال 
راه حل هایی موقت و کوتاه مدت هســتند؛ راه حل هایی که تجارب گذشته 
نشــان می دهد تورم خدمات به مراتب کمتر از کاال بوده اســت. براساس 
برآورد دولت در ســال 98 پس از کاهش ســقف بودجه، حدود 8۰ هزار 
میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. در صورتی که این میزان کسری 
بودجه با کاهش هزینه ها یا کاهش برخی از یارانه ها جبران شود، می توان 
امیدوار بود که تامین مالی کســری بودجه دولت پیامدهای تورمی در پی 
نداشته باشد، اما در صورتی که کسری بودجه از منابع بانک مرکزی تامین 
شــود، پیامدهای تورمی به دنبال خواهد داشــت و حتی اگر در سال 98 
منجر به افزایش نرخ تورم نشود، پیامدهای تورمی در پی دارد و حتی اگر 
منجر به افزایش نرخ تورم نشود، پیامدهای تورمی آن در سال 99 و حتی 

14۰۰ بروز پیدا خواهد کرد.
همچنیــن سیاســت گذاری ارزی دولت نیز در کنار سیاســت پولی و 
مالی از اهمیت باالیی برخوردار اســت. نرخ ارز در ســال 9۷ رشــد قابل 
مالحظه ای کرده و به نظر می رسد به مقادیر تعادلی نزدیک شده و انتظار 
جهش های زیاد در ســال 98 وجود نخواهد داشت. بررسی روند شاخص 
قیمت مصرف کننده از ابتدای ســال 98 نشان می دهد این شاخص یک 
روند کاهشی باثبات نداشته تا بتوان امیدوار بود نرخ تورم در سال 98 روند 
کاهشی را در پیش گرفته است. در مجموع درخصوص روند شاخص قیمت 
مصرف کننده در ســال 98 باید گفت سیاســت پولی و مالی دولت نقش 
موثری در تعیین نرخ تورم و وضعیت ثبات اقتصاد کالن خواهد داشــت و 
نحوه تامین مالی کســری بودجه بر شاخص قیمت در سال 98 و حتی تا 

سال 14۰۰ موثر خواهد بود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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در ســال 2۰18 تنها هفت کشور از 193 کشــور جهان، تورم باالی 
25درصدی داشــته اند که ایران هم یکی از آنهاست، اما جالب است که 
بدانید هیچ یک از همســایگان ایران و حتی افغانستان در پیشتاز بودن 
تورم با ایران هم گروه نیســتند. طبق آمارهای صندوق بین المللی پول، 
ونزوئال همانند چند سال گذشته در صدر این فهرست ایستاده و سودان 
جنوبی و همچنین ســودان در رتبه های دوم و ســوم کشورهای دارای 
بیشــترین تورم قرار گرفته اند. یمــن و آرژانتین نیز در جایگاه چهارم و 

پنجم و ایران و کنگو در رده ششم و هفتم ایستاده اند.
صنــدوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده در ســال 2۰24 
یعنی در آستانه تحقق سند چشم انداز 14۰4، تنها ایران و سودان تورم 
باالی 25درصدی در جهان خواهند داشــت. این در حالی است که در 
همین سال، بیشترین نرخ تورم در بین همسایگان ایران به کشور ترکیه 
با نرخ 12.4درصدی مربوط خواهــد بود. به گزارش ایرنا، تورم ازجمله 
شاخص هایی است که تغییرات آن به راحتی برای مردم قابل درک است. 
در فرهنگ لغات، تورم به معنای »ورم کردن« اســت. البته برای درک 
معنای تورم بدیهی اســت که نیازی به فرهنگ لغت نیست. همین که 
به بازار برویم و ببینیم که قیمت ها نســبت به سال قبل چقدر افزایش 
داشــته اند، معنای تورم را متوجه می شویم. البته باید دقت کرد که هر 
نوع گرانی  هم تورم نیست. اقتصاددان ها تورم را در 2۰ واژه به  این شرح 
تعریف می کنند: »شــاخص کمی که تغییرات قیمت یک سبد مشخص 

از کاالها و خدمات را در یک بازه زمانی خاص اندازه گیری می کند.«
مورد دیگری که اقتصاددان ها از مردم می خواهند درباره آن هوشــیار 
باشند، مفهوم »کاهش« یا »افزایش« تورم است. کاهش تورم همیشه به 
معنای ارزان شدن قیمت ها نیست. کاهش تورم یعنی میانگین قیمت ها 
افزایش یافته، اما این افزایش، نســبت به دوره قبل، کمتر بوده اســت. 
وقتی تورم صفر باشــد، یعنی میانگین قیمت کاالها و خدمات نسبت به 
دوره قبل تغییری نکرده اســت و وقتی تورم به زیر صفر برســد، یعنی 

میانگین قیمت ها نسبت به دوره قبل کاهش یافته است.
تورم چگونه کنترل می شود؟

تورم، یکی از شــاخص های عالمت دهنده در اقتصاد اســت. بعضی از 
شاخص های اقتصادی، بازتابی از کنش ها و واکنش هایی را که در اقتصاد 
رخ می دهنــد،  ارائه می کنند و تورم یکی از این شاخص هاســت. مثاًل 
وقتی تورم، صفر یا منفی باشد، اقتصاددان ها و سیاست گذاران، به دنبال 
نشــانه های رکود می گردند و وقتی تورم، اعداد بزرگی را نشان دهد، به 

دنبال شناخت عوامل ایجادکننده آن می روند.
تــورم باال، تورم افسارگســیخته یا ابرتورم، پدیــده ای تقریباً کمیاب 

در دنیاســت و در طول زمان، کشــورها آموخته اند که چگونه می توان 
نرخ های باالی تورم را کنترل کرد و کاهش داد؛ به طوری که براســاس 
آمارهای صندوق بین المللی پول، از 193 کشور جهان تنها هفت کشور 
تورم باالی 25درصدی در ســال 2۰18 را تجربه کردند که البته ایران 
هم جزو این گروه اســت، اما جالب اســت که در این گروه هیچ  یک از 
همســایه های ایران، حضور ندارند. در واقع، ایران با تورم 31.2درصدی 
در ســال 2۰18، اختالف قابل توجهی با کشــورهای همسایه و منطقه 

خود دارد.
ونزوئــال با عدد باورنکردنی  929۷89.5درصــد، رکورددار این هفت 
کشور اســت. بعد از ونزوئال، سودان جنوبی و ســودان با تورم 83.5 و 
63.3درصدی قرار دارند. سودان جنوبی حدود سه سال پیش از سودان 
جــدا شــد، اما بحران هنوز این دو کشــور را رها نکــرده و آثار بحران 
در نرخ تورم شــان نمایان اســت. یمن نیز دیگر کشــوری است که با 
تــورم 41.8درصدی در این گروه قــرار دارد. آرژانتین و کنگو هم دیگر 
کشــورهایی اند که با تورم 34.3درصــدی و 29.3درصدی در این گروه 
ایستاده اند. میانگین تورم در منطقه خاورمیانه 9درصد است، در منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا این عدد برابر 11.4درصد است و اگر پاکستان 
و افغانســتان را هم به مجموع این کشــورها اضافه کنیم، میانگین نرخ 
تورم به 1۰.4می رســد. ایران نیز یکی از کشورهایی است که میانگین 

نرخ تورم را در این منطقه باال نگه داشته است.
براســاس پیش بینی صندوق بین المللی پول، در ســال 2۰24 یعنی 
در آســتانه تحقق سند چشــم انداز 14۰4، تنها دو کشور، تورم باالی 
25درصدی خواهند داشــت، ایران و سودان. این در حالی است که در 
همین سال، بیشترین نرخ تورم در بین کشورهای همسایه ایران مربوط 

به ترکیه و برابر با 12.4درصد خواهد بود.
همسایگان ما چگونه نرخ تورم را پایین نگه  داشتند؟

تــورم، تغییرات ســطح عمومی قیمت هــا را اندازه گیــری می کند. 
شــاید اولین راه حلی کــه برای کنترل تورم به ذهن می رســد، کنترل 
قیمت ها باشــد. اگر جلوی افزایش قیمت کاالها و خدمات گرفته شود، 
ســطح عمومی قیمت ها هم تغییر نخواهــد کرد. این کوتاه ترین و البته 
بی تأثیرترین راه حل ممکن است. وقتی عوامل افزایش قیمت، شناسایی 
و کنترل نشــود، قیمت ها هم کنترل نخواهد شــد. دولت ها می توانند 
بخشنامه هایی برای تعیین ســقف و کف قیمت  کاالها و خدمات صادر 
کنند، اما نســبت به هزینه های تولید بی تفاوت باشــند. اینجاست که 
بنگاه های تولیدی یا به دلیل تخلف تعطیل می شوند یا به علت به صرفه 
 نبودن تولید، از بازار خارج می شــوند و قیمت هــا هم به دلیل کاهش 

عرضه و برخالف هدف اولیه دولت، باز هم افزایش می یابد.
راه حلی که کشــورهای مختلف را در دســتیابی به کنترل و مدیریت 
نرخ تورم به موفقیت رســانده، اتخاذ سیاســت های پولی صحیح است. 
سیاست های پولی توســط بانک مرکزی تعیین و اجرا می شوند. نگاهی 
به کشورهای همسایه نیز نشان می دهد بانک های مرکزی این کشورها 
چگونه توانســتند نرخ تورم را در ســطحی نگه  دارند که هم ارزش پول 

ملی و رفاه خانوار حفظ شود و هم چرخ اقتصاد بچرخد.
در افغانستان نرخ تورم به دلیل قیمت های پایین مواد غذایی و تقویت 
پول ملی در مقایسه با شرکای تجاری، در سطح مدیریت شده ۰.6درصد 
قرار دارد. در ارمنســتان، تورم 2.5درصدی، با هدف گذاری تورمی بانک 
مرکزی این کشور، به دست آمده اســت. آذربایجان نیز به شیوه مشابه 
توانسته نرخ تورم را از ۷.9درصد در سال 2۰1۷ به 1.6 در سال 2۰18 
برســاند. در عراق نرخ تورم در ســطح پایین ۰.4درصدی است، اما به 
دلیــل افزایش تقاضای داخلی و نیز باالرفتن هزینه مواد غذایی و حمل 
و نقل، نسبت به سال 2۰1۷، این عدد افزایش یافته است. هدف گذاری 
تورمی سیاست گذار پولی در قزاقستان موجب افزایش مصرف خصوصی 

در این کشور شده است.
کاهش ارزش روپیه در مقابل ارزهای خارجی، فشــار تقاضا و افزایش 
قیمت سوخت، باعث شد تورم پاکستان از جوالی 2۰18 / تیر 139۷ تا 
مارس 2۰19 / فروردین 1398 افزایش یافته و به 6.8درصد برسد. تورم 
پاکســتان در دوره مشابه گذشــته، 3.8درصد بوده است. بانک مرکزی 
پاکســتان در واکنش به افزایش نرخ تورم، نرخ بهره سیاستی را افزایش 
داد. اســتفاده از نرخ بهره اســتقراض بانک ها از بانــک مرکزی، ابزاری 
اســت که پس از اصالح نظام پولی پاکســتان و نیز راه اندازی عملیات 
بازار باز، ممکن شــده است. در روسیه نیز این بانک مرکزی است که با 
هدف گذاری تورمی از سال 2۰15، توانسته است نرخ تورم را پایین نگه  
دارد. افزایش نرخ تورم در سال گذشته میالدی، بانک مرکزی ترکیه را 
وارد عمل کرده تا با اتخاذ سیاســت مضیقه پولی، مانع افزایش بیشــتر 

تورم شود.
بد نیســت دوباره به خاطر آوریم که عراق جنگ زده ســه سال است 
که تورم زیر یک درصد را تجربه می کند. بیشــترین تورم افغانستان نیز 
از ســال 2۰14 به این سو، 5درصد بوده اســت. این نشان می دهد که 
سیاســت گذاری پولی صحیح و اســتفاده از ابزارهای مناسب تا چه حد 
می تواند در کنترل تورم مؤثر باشد. آنچه امید می رود در دوره مدیریت 
فعلی بانک مرکزی و با عنایت بــه رویکرد رئیس کل این نهاد، اقتصاد 

ما نیز به آن دست یابد.

همسایگان ایران چگونه تورم را مهار کردند؟

ایران ششمین کشور با تورم باال
انرژی

پاسخ وزارت نفت به خبر افزایش قیمت بنزین
هنوز تصمیمی نهایی نشده است

وزیر نفت در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تصمیم شورای 
عالی هماهنگــی اقتصادی برای افزایش قیمت حامل های انرژی به 
وزارت نفت ابالغ شده است، گفت هنوز تصمیمی نهایی نشده است.
در همیــن زمینــه، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با انتشــار 
اطالعیه ای اعالم کرد: در پی برداشت نادرست برخی رسانه ها از سخنان 
)روز یکشــنبه، 31 شهریورماه( بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه آیین 
گشایش رسمی سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست درباره قیمت بنزین، 
به آگاهی می رســاند وزیر نفت در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران 
مبنی بر اینکه آیا تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش 
قیمت حامل های انرژی به وزارت نفت ابالغ شده است؟ اظهار داشت: 

»هنوز تصمیمی نهایی نشده است.«

عبور روزانه 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز
چرا تنگه هرمز مهم است؟

بعد از اینکه تنش ها در خاورمیانه باال گرفت، تنگه هرمز بیش  از پیش 
مورد توجه جهانیان قرار گرفت. در همین زمینه، ماهنامه تحلیلی انرژی 
مرکز پژوهش های مجلس به طور ویژه به تحوالت تنگه هرمز پرداخته و 
به این سوال پاسخ داده است که به راستی چرا تنگه هرمز اینقدر مهم 
است؟ به گفته بازوی کارشناسی مجلس، تنگه هرمز به عنوان گلوگاه 
اصلی مبادالت نفتی جهان است و در سال 2۰19 براساس تخمین ها 
به طور متوســط روزانه حدود 2۰ میلیون بشــکه در روز مجموع نفت 
خــام، میعانات و فرآورده های نفتی )2۰درصد از عرضه نفت جهان( از 
این منطقه صورت می گیرد. براساس آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا 
این میزان در ســال 2۰18 به طور میانگین 21 میلیون بشکه در روز 
بوده است. عربستان ســعودی در نظر دارد در ماه های آتی ظرفیت 5 
میلیون بشکه در روز خط لوله غربیـ  شرقی را به ۷ میلیون بشکه در 
روز افزایش دهد. در حال حاضر، از یک خط لوله 12۰۰ کیلومتری که 
هسته اصلی نفت در استان شرقی را به پایانه دریای سرخ واقع در ینبوع 
متصل می کند، حدود 2 میلیون بشکه در روز نفت خام ارسال و حدود 
6۰۰ هزار بشکه در روز نیز از مرزهای غربی صادر می شود، در صورت 
بروز اختالل در تنگه هرمز 5 میلیون بشــکه در روز از مازاد نفت خام 

عربستان به ساحل غربی منحرف خواهد شد.
براساس این گزارش، عراق هم در تالش است از پایانه سیحان ترکیه 
نفت صادر کند و خطوط لوله جدیدی در پایانه های لبنان و ســوریه 
بسازد. مذاکرات به منظور بازگشایی خط لوله عراق در عربستان سعودی 
موســوم به IPSA میان بغداد و ریاض انجام  شده است. شایان توجه 
 IPSA است که این خط لوله قریب به 3۰ سال مسدود بود. خط لوله
از بصره در جنوب عراق تا خط لوله شــرقی غربی عربستان سعودی، 
امتداد دارد و ظرفیت حمل آن 1.6 میلیون بشــکه در روز است. طی 
نیمه نخست سال جاری حدود 15.5 میلیون بشکه در روز نفت از تنگه 
هرمز ترانزیت شده که مبدأ این میزان نفت از کشورهای ایران، کویت، 
قطر، امارات و عراق و عربســتان ســعودی بوده است. به دلیل اعمال 
تحریم ها علیه ایران و توافق اوپک پالس، ترانزیت نفت از نیمه اول سال 
گذشته 2 میلیون بشکه در روز کاهش  یافته است. در نیمه نخست سال 
جاری میزان فروش نفت به آسیا از خلیج فارس 12.9 میلیون بشکه در 
روز بوده است. طی نیمه اول سال 2۰19، چین از طریق این تنگه 3.3 
میلیون بشــکه در روز نفت دریافت کرده که یک میلیون بشکه در روز 
بیشتر از پنج ســال گذشته بوده است. هند نیز در همین دوره زمانی 
5۰۰ هزار بشــکه در روز واردات داشت درحالی که این میزان در نیمه 
اول سال جاری به 2.5 میلیون بشکه در روز رسید. در مقابل، صادرات 
نفت از تنگه هرمز به غرب به ویژه به آمریکا بسیار کاهش  یافته و علت 
آن رشد تولید نفت شــیل بوده است. پاالیشگران آمریکایی فقط 8۰ 
هزار بشکه در روز از تنگه هرمز طی نیمه نخست سال وارد کردند که 
نسبت به زمان مشابه سال 2۰14 روزانه یک میلیون بشکه کاهش  یافته 
اســت. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عراق تنها کشورهای 
دارای خطوط لوله میانُبر عملیاتی بر انتقال نفت به پایانه های خارج از 
خلیج فارس هســتند. عالوه بر 2 میلیون بشکه در روز که عربستان در 
حال حاضر به خط لوله غربیـ  شرقی انتقال می دهد، عراق 5۰۰ هزار 
بشــکه در روز از طریق یک مسیر شمالی به ترکیه با ظرفیت تقریبی 
۷۰۰ هزار بشکه در روز ارسال می کند. امارات متحده عربی با خط لوله 
1.5 میلیون بشــکه در روز حبشــان- فجیره، 6۰۰ هزار بشکه در روز 

نفت انتقال می دهد.

راشاتودی گزارش داد
آرامکو دیگر ناجی بودجه عربستان نیست

مقامات عربستان معتقدند که ارزش سهام آرامکو 2 تریلیون دالر 
است، اما اقتصاددانان چیز دیگری می گویند و معتقدند با انفجاری 
که در آرامکو با حمله حوثی های یمنی اتفاق افتاده، از ارزش سهام 
آرامکو کاسته شده است. به گزارش خبرآنالین به نقل از راشاتودی، 
شــرکت ملی نفت عربستان در هفته گذشته هدف حمالت پهپادها 
قرار گرفت و به گفته کارشناســان هدف حمله کاهش ارزش سهام 

آرامکو بوده است که گویا مهاجم به هدف خود دست یافته است.
پیش بینی می شــود عربستان طول 4 تا 6 هفته آینده بتواند تولید 
را به سطوح قبل از حمله برگرداند، ولی آنها نخواهند توانست سهام 
آرامکــو را به قیمــت قبل از حمله بازگردانند و این شــرکت باید از 
قیمت ســهم هایش در بازار ســهام بکاهد. کاهش ارزش سهام یک 
شــرکت تبعات ســنگینی برای آن خواهد داشــت و نه تنها باعث 
تضعیف موقعیت آرامکو خواهد شــد بلکه در قیمت گذاری نفت نیز 
بســیار موثر خواهد بود. عربســتان که برای فرار از رکود اقتصادی و 
ورشکســتگی دل به فروش سهام آرامکو بســته بود حال با کاهش 
ارزش ســهام های این شرکت در بازار ســهام مواجه شده است و با 
توجه به تنش هایی که در خلیج فارس و خاورمیانه ایجاد شده است 
پیش بینی می شود کاهش ارزش سهام این کشور ادامه داشته باشد. 
با افزایش تنش های خاورمیانه شاهد کاهش ارزش سهام این شرکت 
خواهیم بود و در ادامه شــاهد افزایــش قیمت نفت نیز خواهیم بود، 
ولی در حال حاضر کاهش ارزش سهام آرامکو برای عربستان سعودی 
که در لبه تیغ ورشکســتگی است بســیار حیاتی است و این اتفاق 
ممکن اســت در قیمت نفت این شرکت نیز تاثیر بگذارد و عربستان 

مجبور شود نفت خود را به قیمت کمتر به مشتریانش بفروشد.
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درجه حرارت بازار مسکن در نیمه نخست امسال به طور محسوسی پایین 
آمده و قراردادهای خرید و فروش مســکن نسبت به شش ماهه ابتدایی سال 
گذشته، نزدیک به 3۰درصد افت کرده است. به گزارش ایسنا، آمار به دست 
آمده از اتحادیه مشاوران امالک نشان می دهد رونق سال 9۷ بازار مسکن کشور 
به طور چشمگیری کمرنگ شده و بازار مسکن وارد فاز کسادی شده است. در 
شش ماهه ابتدایی سال 98 تعداد 268 هزار و 585 قرارداد خرید و فروش ملک 
در کشور منعقد شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل، کاهش 3۰درصدی 
نشان می دهد. افت قراردادهای خرید و فروش در حالی اتفاق افتاده که روند 
ریزش معامالت هر ماهه تشدید شده و تعداد مبایعه نامه ها از اردیبهشت ماه 
روند منفی به خود گرفته است. آمار نقطه به نقطه نیز گویای آن است که بعد از 
افزایش 4درصدی مبایعه نامه ها در فروردین ماه، معامالت 6، 34، 4۰، 53 و 54 
درصد به ترتیب در ماه های اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور نسبت به 
زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است. قراردادهای اجاره در کشور اما کاهش 
اندکی نشان می دهد؛ چنانچه در شش ماهه اول سال 98 بالغ بر 3۰2 هزار و 
143 اجاره نامه در سراسر کشور به امضا رسیده که از کاهش ۷درصدی نسبت 

به شش ماهه اول سال قبل حکایت دارد.
سرمای بازار مسکن در تهران

در شهر تهران دماسنج معامالت از افت بیشتری حکایت دارد؛ به طوری 

که در شــش ماهه ابتدای ســال 98 تنها 41 هزار و 844 قرارداد خرید و 
فروش ملک در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال 
قبل کاهش 5۷درصدی را نشان می دهد. آنطور که اتحادیه مشاوران امالک 
گزارش داده، روند منفی معامالت از فروردین ماه آغاز شده و قراردادها هر 
ماه ریزش بیشتری داشته است. آمار نقطه به نقطه هم گویای آن است که 
از فروردین تا شــهریورماه قراردادهای خرید و فروش به ترتیب 4۰، 4۰، 
62، 66، ۷5 و ۷4درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش یافته است.
قراردادهــای اجاره در تهــران نیز به غیر از شــهریورماه در بقیه ماه ها 
کاهش معناداری نشــان می دهد. در شــهریورماه امسال 12 هزار و 546 
اجاره نامــه در تهران به امضا رســیده که از کاهش 5درصدی نســبت به 
شهریور پارسال حکایت دارد. مقایسه قراردادهای اجاره در تهران از ابتدای 
ســال تا شهریورماه نشــان دهنده افت 26، 23، 23، 14، 22 و 5درصدی 
اســت. گزارش های میدانی حاکی از آن است که با توجه به افزایش 3۰ تا 
۷۰درصدی قیمت ها در بازار اجاره تعداد قابل توجهی از مستاجران اقدام 
به تمدید قرارداد کرده اند. با وجود ریزش محسوس معامالت، کارشناسان 
دفاتر امالک و دیگر فعاالن بازار مســکن، انتظار بهبود معامالت در پایان 
ســال را دارند و معتقدند بازار بهبود پیدا می کند. علی رغم کاهش شدید 
توان متقاضیان واقعی انتظار می رود متغیرهای تقویت کننده بازار مسکن 

از اواخر ســال به شــکل کمرنگ بروز کنند. تلفیق پس انداز خانواده ها با 
تســهیالت بانکی که البته هم اکنون تنها 22درصد قیمت یک واحد 55 
متری را با توجه به میانگین قیمت شهر تهران پوشش می دهد، از عوامل 

کمک کننده به بازار مسکن خواهد بود.
اعالم مظنه 50 متری های شهر تهران

در همین حال، بررســی قیمت روز مسکن در تهران نشان می دهد یک 
واحــد 5۰ متری در خیابان خرمشــهر 38۰ میلیون تومان و آپارتمانی با 

همین متراژ در سعادت آباد 1.5 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.
به گزارش تســنیم، یک واحد مسکونی 5۰ متر مربعی واقع در دردشت 
نیز به قیمت 55۰ میلیون تومان )هر مترمربع 11 میلیون تومان ( عرضه 

شده است؛ آپارتمانی که یک خوابه و دو سال ساخت است.
همچنین آپارتمان 5۰ متری هشــت سال ســاخت در جیحون 5۰۰ 
میلیــون تومان، واحد نوســاز 5۰ متری در پونــک ۷۰۰ میلیون تومان، 
آپارتمان 13 ســاله 5۰ متری واقــع در آیت اهلل کاشــانی 8۷۰ میلیون 
تومان و یک واحد مســکونی 5۰ مترمربعی در پونک ۷1۰میلیون تومان 
قیمت گذاری شده است. یک دســتگاه آپارتمان با مساحت 5۰ مترمربع 
در خیابان مولوی هم 39۰ میلیون تومان یعنی هر مترمربع ۷.8 میلیون 

تومان قیمت گذاری شده است.

تمایل به راه انــدازی واحدهای تولیدی جدید چقدر اســت؟ آیا تاکید 
دولتمردان بر پایان یافتن رکود در فعالیت واحدهای تولیدی درست است؟ 
چقدر ســرمایه گذاران جدید به حوزه تولید و تاسیس واحدهای تولیدی 
ورود پیدا کرده اند؟ پاســخ این سواالت در تازه ترین گزارش وزارت صمت 

نهفته است.
گزارش چهارماهه اول سال 98 وزارت صمت درباره  تعداد جواز تأسیس 
واحدهای صنعتی صادر شده نشان می دهد در این مدت  8355 فقره جواز 
تأسیس واحدهای جدید صادر شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 
24درصد رشد داشته است. تعداد مجوزهای صادرشده در سال قبل 6۷31 
مورد بوده است. همچنین در این گزارش آمده طی چهار ماهه اول امسال 
191۰ فقره پروانه بهره برداری در کشــور صادر شده که آن هم نسبت به 
چهار ماه ابتدای سال گذشــته از نظر تعداد، رشد 1.65درصدی و از نظر 

سرمایه  کاهش 54.5درصدی را تجربه کرده است.
تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی صادرشــده طی این مدت از نظر 
میزان اشتغال نیز 3.3درصد رشد داشته و برای 31 هزار  و 29 نفر  فرصت 
اشتغال  به وجود آمده است.  همچنین آمارهای مربوط به پروانه بهره برداری 
صنعتی صادرشده در چهار ماهه ابتدایی امسال نشان می دهد از تعداد کل 

1۰29 فقره ایجادی و 881 فقره مجوز توسعه ای بوده است.
آمارهای وزارت صمت همچنین نشان می دهد که در سال های گذشته 
واحدهای صنعتی افت و خیز بســیاری را تجربه کرده اند. در سال 1395 
از مجموع 16988 مورد جواز تأســیس 5649 مورد، معادل 32.25درصد 
پروانه بهره برداری گرفته اند. در سال 1396 در مقابل 2۰۷6۷ جواز تأسیس 
5835 مورد، معادل 28درصد پروانه بهره برداری صادر شده است. همچنین 
در سال 139۷ نیز تعداد جواز تأسیس و پروانه بهره برداری افزایش داشته 

اســت اما درصد تحقق آن، یعنی درصد جوازهای تأســیس که به مرحله 
صدور پروانه بهره برداری رسیده، کاهش داشته است. در سال 139۷تعداد 
24414 مورد جواز تأسیس و 61۷8 پروانه بهره برداری صادر شده و بدین 
ترتیب 25.3درصد از جوازهای تأسیس به مرحله صدور پروانه بهره برداری 

رسیده که حدود 3درصد کمتر از سال قبل است.
اما در این بین، نکته مهم، میزان اشــتغال زایی واحدهای تولیدی است. 
آمارهای وزارت صمت نشان می دهد درصد تحقق اشتغال، از درصد تحقق 
پروانه های بهره برداری پایین تر اســت یعنی بنگاه  هایی با درصد اشــتغال 
پایین به مرحله بهره برداری رسیده اند. معموال وزارت صمت بعد از صدور 
پروانه نســبت به نوع واحد پیش بینی هایی را از میزان اشــتغال آن ارائه 
می دهد. برای مثال در ســال 1396 اشــتغال جواز تأسیس 553445 و 

اشتغال بهره برداری 1۰62۰3 و درصد تحقق19.18بوده است.

مظنه خانه های 50 متری پایتخت چقدر است؟

کارنامه تجدیدی بازار مسکن در نیمه اول 98

با وجود رشد تعداد مجوز، میزان سرمایه گذاری کاهش یافت

حال و روز صنعت در ایران

چهارشنبه
3 مهر 1398

شماره 1399



تجویز غلط برای کنترل رشد تورم و نقدینگی

شاید اینگونه تجویز شود که برای کنترل رشد نقدینگی و تورم کافی است 
که نرخ سود کاهش یابد، اما آیا می توان در شرایط وجود ناترازی بانکی از متغیر 

نرخ سود انتظار کنترل تورم را داشت؟
بسیاری از اقتصاددانان بر این گفته نوبلیست اقتصاد، میلتون فریدمن، صحه 
می گذارند که »تورم در همه جا و در همه زمان ها یک پدیده پولی است.« فارغ 
از نقدهای وارد بر این گفته و تفسیرها و برداشت های متفاوت از آن، می توان 
ریشــه تورم مزمن اقتصاد ایران را در رشد حجم نقدینگی جست و جو کرد و 
عالج آن را مانند بسیاری از کشورهای دیگر در گروی کنترل این رشد دانست.
با این فرض، باید تشــخیص داد که مهمترین عوامل اثرگذار بر رشد تقریباً 
یکنواخت نقدینگی در اقتصاد ایران کدام مواردند؟ نقدینگی تعاریف مختلفی 
داشــته و بر این اساس به شــیوه های مختلفی محاسبه می شود، اما در نحوه 
محاسبه بانک مرکزی ایران از جمع جبری پول )شامل اسکناس و مسکوک و 
سپرده های دیداری( و شبه پول )سپرده های غیردیداری و اوراق گواهی سپرده( 

به دست می آید.
بنابراین اوراق گواهی ســپرده خود بخشــی از نقدینگی است و انتشار آن 
نمی تواند هدف کنترل نقدینگی را دنبال کند، اما اثرگذاری پول و شبه پول بر 
تورم متفاوت است. طبیعتاً آنچه منجر به تقاضا برای کاالها و خدمات و متعاقباً 
افزایش قیمت آنها می شــود، پول است و نه شبه پول، با این حال شبه پول را 
نمی توان در اثرگذاری بر تورم نادیده گرفت، چراکه به ســرعت قابل تبدیل به 
پول است. برای مثال سپرده های مدت دار می توانند پشتوانه تسهیالت اعطایی 
بانک ها قرار گرفته و منجر به خلق پول جدید شوند. به این ترتیب شاید بتوان 
گفت که اثر رشــد پول بر تورم با سرعت و اثر رشد شبه پول بر تورم با تاخیر 

بروز می یابد.
ممکن اســت به اشتباه اینگونه تصور شــود که با تبدیل پول به شبه پول 
می تــوان بدون هزینه چندانی، تحقق تورم باال را به تعویق انداخت و بنابراین 
فقط کافی اســت که در مواجهه با شوک های تورمی، نرخ سود را افزایش داد. 
البته این سیاست می تواند تحقق تورم را به تعویق بیندازد، اما هزینه آن اصاًل 
اندک نیست، چراکه سود پرداختی به سپرده ها در سررسید، عماًل بر حجم پول 

موجود خواهد افزود و تورم را با شدت بیشتری رقم خواهد زد.
هرچه نرخ سود واقعی مثبت تر بوده و این حباب بزرگتر باشد، تبعات ناشی 
از ترکیدن آن ســنگین تر خواهد بود. این همان اتفاقی است که در سال های 
اخیر در اقتصاد ایران تجربه کرده ایم. در خردادماه سال 1398 رشد نقدینگی 
25.1درصد )نســبت به خرداد 139۷( بوده است. این رشد در سه سال اخیر 

تغییر چندانی نداشته و در حدود 23درصد در نوسان بوده است.
اما رشد حجم پول که در اسفند 1393 و در پی افزایش نرخ سود واقعی به 
یک درصد )نسبت به اسفند سال 1392( رسیده بود، رفته رفته افزایش یافت و 
در خرداد 1398 به 5۰.9درصد )نسبت به خرداد 139۷( رسید. در واقع آنچه 
در سال های قبل با وعده پرداخت سود به سپرده ها کاشتیم، حاال با تورم باالی 

ناشی از خلق پول برداشت می کنیم.
با این فروض ممکن است اینگونه تجویز شود که برای کنترل رشد نقدینگی 
و تورم کافی است که نرخ سود، چه به صورت دستوری و چه به صورت استفاده 
بانک مرکزی از ابزار عملیات بازار باز، کاهش یابد. برخی استدالل کرده اند که 
تشدید شرایط بحرانی آرژانتین به دلیل آزادسازی نرخ بهره بوده است، اما این 
تجویز تبعات شــدید سرکوب مالی ناشی از نرخ سود حقیقی منفی را در نظر 

نمی گیرد.
فراموش نکنیم که در شرایطی که تورم حال حاضر اقتصاد ایران باالتر از نرخ 
ســود بوده، ثبات اسمی نرخ سود نیز به معنای منفی شدن نرخ سود حقیقی 
است که می تواند تبعاتی از قبیل مازاد تقاضای تسهیالت بانکی و فساد متعاقب 
آن، اتالف منابع و تشدید بنگاه داری بانک ها یا افزایش امالک و دارایی های مازاد 

آنها را به همراه داشته باشد.
این در حالی است که می دانیم به دلیل شرایط نابسامان بودجه دولت، انتشار 
بیشتر اوراق مالی دولتی در دستور کار قرار گرفته و این امر فشار افزایشی قابل 
توجهی را بر نرخ سود وارد خواهد کرد. پافشاری بر تثبیت نرخ سود اسمی به 
معنای انتقال بیشتر بدهی دولتی به ترازنامه بانک مرکزی و افزایش پایه پولی 

است و تشدید تورم را به همراه خواهد داشت.
نکته مهم دیگر این اســت که تا زمانی که نظارت جدی و سختگیرانه برای 
حل معضل ناترازی بانک های مشکلدار وجود ندارد، انگیزه اجرای بازی پانزی 
در این نهادها وجود داشــته و تالش دســتوری یا غیردستوری بانک مرکزی 
برای کاهش نرخ سود در عمل با شکست مواجه خواهد شد. کما اینکه پیش از 
این نیز مشاهده کرده ایم که بسیاری از بانک ها و موسسات در عمل نرخ سود 
مصوب شــورای پول و اعتبار را رعایت نکرده اند و با ارائه نرخ سودهای باالتر، 

در پی جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده های قبلی خود بوده اند.
بنابراین بدون اصالح نظام بانکی، کنترل نقدینگی و متعاقباً کنترل تورم در 
ایران با موفقیت زیادی همراه نخواهد شد. اصالح نظام بانکی و تقبل هزینه های 
اقتصادی و اجتماعی ناشــی از آن مهمترین گام در این مســیر است که در 
ادامه باید گام های تکمیلی از قبیل کنترل کســری بودجه دولت را به دنبال 

داشته باشد.

احتمال برگشت چک در کدام استان ها باالست؟
جغرافیای استانی چک برگشتی

در مردادماه ســال 98 حدود 9درصد از تعداد چک های مبادله شده کشور 
برگشــت خورد. براساس آمارهای بانک مرکزی، در مردادماه امسال در سراسر 
کشور ۷٫2 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 86٫5 هزار میلیارد تومان مبادله 
شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 6٫1درصد و از نظر مبلغ 13٫9درصد 
کاهش داشته است. به گزارش تجارت نیوز، همچنین از ۷٫2 میلیون فقره چک 
مبادله شــده در مردادماه سال جاری 6٫6 میلیون فقره چک به ارزش ۷5 هزار 
میلیارد تومان وصول و 646 هزار فقره چک به ارزشی بیش از 1۰هزار میلیارد 
تومان برگشت داده شــده است. در همین حال، تعداد چک های برگشتی در 

مردادماه امسال نسبت به ماه قبل 9٫8درصد کاهش داشته است. 
در مردادماه امسال در بین استان های کشور بیشترین نسبت تعداد چک های 
وصـولی بـه کـل چک های مبادله ای، متعلق به استان گیالن و البرز بوده و در 
این استان ها حدود بیش از 92درصد چک ها وصول می شود. همچنین در این 
ماه در بین استان های کشور احتمال برگشت خوردن چک در استان کرمانشاه 

بیشتر بوده است.
بررســی آمارها نشان می دهد بیشترین نســبت تعداد چک های برگشتی 
بـه کـــل چک های مبادله ای به استان کرمانشاه تعلق دارد، در مرداد امسال 
14٫5درصد چک های مبادله شده در این استان برگشت داده شده و استان های 
کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.

یادداشت

زمان افتتاح بازار متشــکل ارزی از اواخر سال گذشته تا امروز هر بار 
به تعویق افتاده اســت. پس از متشکل شدن بازار پول و ساماندهی بازار 
غیرمتشکل پولی، بانک مرکزی حاال متشکل کردن بازار ارز را در دستور 
کار خــود قرار داده اســت، اما بعد از آنکه بانک مرکــزی در میانه های 
تابســتان اعالم کرد بازار متشکل ارزی به عنوان رکن جدید بازار ارز به 
طور رسمی در روز عید قربان آغاز به کار می کند، این اتفاق نیفتاد و به 
دلیل آنچه »آماده نبودن بانک ها« ازسوی بانک مرکزی اعالم شد، زمان 
راه اندازی آن به تعویق افتاد. اگرچه تاریخ جدیدی پس از آن برای شروع 
به کار بازار متشکل اعالم نشد، اما آتش سوزی ای که در آخرین روزهای 
شــهریورماه در ساختمان بازار متشــکل ارزی رخ داد قطعا به تعویق و 

تاخیر هرچه بیشتر افتتاح این بازار خواهد انجامید.
آنچه بر بازار متشکل ارزی گذشت

ابتدا در بهمن ماه سال گذشته بود که برای نخستین بار قرار شد بازار 
متشکل ارزی راه اندازی شود. در این میان، هر بار تاریخ مختلفی از سوی 
مدیران بانــک مرکزی برای راه اندازی این بازار اعالم شــد، تا اینکه در 
آخرین اظهارنظر رسمی رئیس کل بانک مرکزی، قرار شد تا بازار متشکل 
ارزی در عید سعید قربان رسما آغاز به کار کند، این زمان اما سر رسید 

و تاریخ شروع به کار بازار متشکل دوباره به تعویق افتاد. 
از مهم ترین دالیل تاخیر در افتتاح بازار متشکل ارزی، کم بودن تعداد 
صرافی ها و بانک هایی اســت که مدارک خــود را تکمیل کرده اند. گفته 
شــده حدود 35 صرافی و دو بانک آماده راه اندازی بازار متشــکل ارزی 
هســتند، اما با توجه بــه اینکه بانک مرکزی می خواهــد این بازار تاثیر 
حداکثری خود را داشته و با تعداد قابل قبولی از بانک ها و صرافی ها آغاز 
به کار کند، راه اندازی آن با تاخیر مواجه شــده اســت. با این همه هنوز 
مشخص نیست که چه مقدار زمان الزم است تا سایر بانک ها و صرافی ها 
نســبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی 
نیز پس از آنکه افتتاح رسمی بازار متشکل ارزی در عید قربان به تعویق 
افتاد، دیگر زمانی را برای شروع فعالیت آن اعالم نکرد و مشخص نیست 
که به هر حال، بازار متشــکل ارزی سرانجام در چه زمانی شروع به کار 

خواهد کرد.

در تازه تریــن اتفاق هم چند روز پیش ســاختمان شــماره یک بانک 
مرکزی در خیابان فردوســی که برای راه اندازی بازار متشــکل ارزی در 
حال آماده ســازی بود، طعمه حریق شــد و در آتش سوخت. اگرچه به 
گفته محمود شکسته بند مدیرعامل بازار متشکل ارزی، سرورها در محل 
امنی قرار داشته و آسیبی در آتش سوزی ندیده اند، اما به هرحال بدیهی 
اســت که این اتفــاق، اثر طبیعی خود را در افتتاح بازار متشــکل ارزی 

خواهد گذاشت و افتتاح رسمی آن را بیشتر به تعویق خواهد انداخت.
سرانجام قیمت واقعی دالر کشف می شود

در ســال های گذشــته بــازار ارز آزاد ایران همواره تحــت تاثیر بازار 
کشــورهای منطقه از جمله امارات، عراق و افغانستان قرار داشته و این 
درحالی اســت که بازارســاز یعنی بانک مرکزی با ابزاری که در اختیار 
دارد اخیــرا تالش کرده تا این نقش آفرینی را بــه داخل مرزهای ایران 
بازگردانــد. در این میان، در کنار ســامانه نیما که ارز حاصل از صادرات 
را به متقاضیان واردات می فروشــد، یکی از مهمترین بخش های بازار ارز 

همانا بازار متشکل ارزی است.
بر این اساس، با راه اندازی بازار متشکل ارزی، قیمت واقعی دالر در این 
بازار کشف می شــود و بازار ارز برمبنای نرخ واقعی حرکت می کند. این 
مهمترین هدف از افتتاح بازار متشــکل ارزی است و همچنین با ایجاد 
شفافیت و امنیت در بازار ارز، خریدار و فروشنده با خیال راحت اقدام به 

خرید و فروش ارز می کنند.
بازار متشــکل ارزی یک شرکت خصوصی و متشکل از کانون صرافان، 
کانون بانک های دولتی، کانون بانک های خصوصی و فرابورس است که با 
نظارت بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد. البته این نظارت، سیستماتیک 
و غیر مســتقیم خواهد بود و بانک مرکــزی با رصد فعالیت ها در صورت 

لزوم برای ایجاد تعادل در بازار دخالت می کند.
نحوه فعالیت این بازار هم به گونه ای است که افراد حقیقی نمی توانند 
در بازار متشــکل ارزی خرید و فروش کنند و این افراد برای تامین نیاز 
ارزی خود باید همانند گذشــته به صرافی ها مراجعه کنند. تنها بانک ها 
و صرافی های مجاز به عنوان بازیگران رسمی بازار متشکل ارزی قادر به 

اخذ کد و خرید و فروش ارز هستند.
قرار اســت در ابتدا معامالت دو یا سه نوع ارز اصلی شامل دالر، یورو 
و درهم آغاز شــود، اما به تدریج به سایر ارزها تسری یابد. زمان معامالت 
این بازار هم از ساعت 1۰ صبح آغاز شده و تا پایان ساعت کاری بانک ها 

ادامه می یابد. همچنین قرار اســت در پایان ساعت معامالت، کار تسویه 
انجام شود و به این ترتیب، تسویه معامالت به روز آینده موکول نخواهد 

شد.
هم اکنون برای تعیین نرخ ارز بیشــتر توجهات به سوی دوبی، امارات 
و سلیمانیه عراق است و این بازارها نقش اصلی را در تعیین قیمت دالر 
و ســایر ارزها در ایران دارند، اما با راه اندازی بازار متشــکل ارزی، نرخ 
تعیین در ابتدای معامالت این بازار به عنوان نرخ مرجع منتشر می شود و 

به تدریج بازارهای رقیب در خارج از کشور به حاشیه می روند.
چگونگی تعیین نرخ ارز و دامنه نوسانات

نحوه تعیین نرخ ارز و دامنه نوسانات هم به این صورت است که نرخ ها 
در بازار متشــکل ارزی براســاس عرضه و تقاضا تعیین شده و دستوری 
نخواهد بود. خریداران و فروشــندگان با سازوکاری همانند بورس، پیش 
از آغــاز معامالت، تقاضاهــای خود را ثبت کرده و در نهایت براســاس 

نزدیک ترین قیمت، معامالت انجام خواهد شد.
هم اکنون پیشــنهادهای مختلفی برای دامنه نوسان روزانه نرخ ارز در 
بازار متشــکل ارزی مطرح شده که مهم ترین پیشنهاد دامنه نوسان 5 تا 
1۰درصدی اســت. با توجه به اینکه دســتورالعمل این بازار هنوز نهایی 
نشــده، احتمال تغییر دامنه نوسان وجود دارد. در صورت وقوع تحوالت 
سیاسی و اقتصادی مهم که معموال باعث افزایش یا کاهش شدید تقاضا 
برای ارز می شــود، امــکان دارد که روند معامالت قفل شــده و به قول 
فعاالن اقتصادی، صف خرید یا صف فروش شــکل بگیرد. برای مقابله با 
این وضعیت نیز پیش بینی شده که با تصمیم هیات مدیره، دامنه نوسان 

افزایش یافته و با مشارکت بانک ها قفل معامالت باز شود. 
همچنین قرار است معامالت به صورت خرید و فروش بسته های حدود 
1۰۰ هزار تایی هر نوع ارزی انجام شود و در ابتدا سقف معامالت محدود 
خواهد بود اما به تدریج با تثبیت جایگاه این بازار، سقف معامالت افزایش 

می یابد.
امــا معامالت اســکناس دالر و ســایر ارزها در بــازار آزاد که خیابان 
منوچهری جلوه آشــکار آن به شــمار می رود، نمی تواند رقیب معامالت 
اســکناس بازار متشکل باشــد. به گفته برخی مسئوالن، حدود 2درصد 
معامالت ارز به صورت دســتی در خیابان منوچهری و کف خیابان انجام 
می شود که گفته شده نمی تواند در مقابل بازار متشکل ارزی، عرض اندام 

کند و به تدریج به حاشیه رانده می شود.

با گذشت بیش از ۶ ماه هنوز خبری از افتتاح بازار متشکل ارزی نیست

تعویق چندباره اکران بازار متشکل ارزی

بانک مرکزی آیین نامه نظام ســنجش اعتبار را به نظام بانکی ابالغ کرد 
و بر این اساس، بانک ها و مؤسســات اعتباری موظف شدند برای اعطای 
تســهیالت و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ 

کنند.
بانک مرکزی در بخشــنامه ای به تمامی بانک ها و موسســات اعتباری 
اعالم کرد: به اســتناد مواد )5( و )8( قانون تسهیل اعطای تســـهیالت 
بـــانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی 
و افزایــش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ســال 1386، »آیین نامه 
نظام سنجش اعتبار« موضوع تصویب نامه شماره 211829/ت39396 هـ 
مورخ 1386.12.26 هیأت محترم وزیران به تصویب رسید و طی بخشنامه 

شماره مب/348 مورخ 138۷.2.2 به شبکه بانکی کشور ابالغ شد.
متعاقباً طی ســالیان اخیر و نظر به ضرورت بازنگری آیین نامه مذکور، 
به روزرســانی آیین نامه نظام سنجش اعتبار در دستور کار این بانک قرار 
گرفت و نهایتاً اصالحیه آیین نامه یادشــده در جلسه مورخ 1398.3.29 

هیات محترم وزیران تصویب شد. براساس این آیین نامه، موسسات اعتباری 
موظف شدند به منظور اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری 
از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت 
اعتبارســنجی نافی مسئولیت مؤسســه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت 

اعتباری متقاضی تسهیالت نخواهد بود.
همچنین مؤسســات اعتبــاری صرفاً مجــاز به همکاری با شــرکت 
اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.

طبق ایــن آیین نامه، حداقل مبلغ ســرمایه برای تاســیس و فعالیت 
شرکت اعتبارسنجی 5۰۰میلیارد ریال تعیین شده اســـت که برمبنای 
آن، تامین کنندگان موظفند ظرف مهلت های مقرر که به تصویب شورای 
موضوع ماده 2 آیین نامه می رسد، با فراهم ساختن زیرساخت های الزم و در 
چارچوب آیین نامه مزبور و مصوبات شورای یادشده، اطالعاتی که موجب 
تکمیل نظام سنجش اعتبار می شود را از طریق بستر شبکه ملی اطالعات 

در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند.

همچنین شــرکت های موجود فعال در زمینه اعتبارســنجی موظفند 
حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور تعیین می کند، نسـبت بـه تطبیق 
وضعیــت خود با مفاد آیین نامــه اقدام کنند. در غیــر این  صورت، بانک 
مرکــزی اقدامات الزم از قبیل تعلیق و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه 

اعتبارسنجی را اعمال می کند.
براساس آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، اجرای برخی از وظایف و تکالیف 
مقرر در آیین نامه مورد بحث، مستلزم تهیه ضوابط مربوط توسط نهادهای 
ذی ربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است که بدیهی است 
با تدارک و آماده شــدن موارد مذکور، مراتب به نحو مقتضی اطالع رسانی 
خواهد شد. همچنین تأکید می شود در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤال 
در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به آیین نامه یادشده و یا در صورت 
نیاز به هرگونه مکاتبه ای درخصوص مفاد »آیین نامه نظام سنجش اعتبار«، 
مراتب مستقیماً به »اداره اطالعات بانکی« این بانک که متولی رسیدگی 

بـه موضوعات مرتبط با آیین نامه مذکور است، منعکس شود.

رئیس کل بانک مرکزی توسعه تکنولوژی و بدهی های شرکتی را چالش 
آینــده بانکداری عنوان کرد و گفت بدهی های شــرکتی در حال افزایش 
است و اگر افزایش ادامه پیدا کند در سال 2۰4۰ بدهی ها نسبت به تولید 
ناخالص جهان تقریبا 5۰۰درصد بیشــتر می شــود که در این زمینه در 

کنفرانس بین المللی بانکداری کویت بحث شد.
عبدالناصر همتی درخصوص کنفرانس بین المللی بانکداری در کشــور 
کویــت گفت: به دعوت رئیس کل بانک مرکزی کویت که دو هفته پیش 
انجام شــد در این جلسه شرکت کردم تا هم از نزدیک با مباحث سمینار 
آشــنا شوم و هم فرصتی باشد که با برخی همکاران مان در سایر کشورها 

مذاکره و گفت وگو کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه رؤسای بانک مرکزی بسیاری 
از کشورهای حاشــیه منطقه خلیج فارس همچنین مصر، اردن، موریس 
و مالــزی در این کنفرانس حضور داشــتند، افزود: در این کنفراس درباره 
چالش هــای آینده بانکداری بحث شــد. خصوصا توســعه تکنولوژی که 

با ســرعت در حال پیشــرفت اســت و ما نیاز داریم خودمان را با سرعت 
تکنولوژی تطبیــق دهیم و اگر ندهیم همان بالیی که ســر موبایل های 
قدیمی تر در مواجهه با تکنولوژی موبایل های هوشمند آمد برای بانکداری 

نیز اتفاق می افتد.
وی ادامــه داد: همچنین موضوع بدهی هــای دولت ها و خانوارها که به 

صورت اوراق و سیستم بانکی است، در این کنفرانس مطرح شد.
به گفته همتی، بدهی های شرکتی در حال افزایش است و اگر افزایش 
ادامه پیدا کند در ســال 2۰4۰ بدهی ها نســبت به تولید ناخالص جهان 
تقریبا 5۰۰درصد بیشتر می شــود و بدهی شرکتی افزایش قابل توجهی 

پیدا خواهد کرد.
طبــق اعالم بانک مرکــزی، رئیس کل این بانک خاطرنشــان کرد: در 
حاشیه کنفرانس با رؤســای بانک مرکزی، روابط خوب و دوستانه برقرار 
کردیم. علی رغم جو و فشــاری که آمریکا ایجاد می کند خیلی از کشورها 
تمایل داشــتند با ما همکاری کنند و ابراز دوستی شــان را مطرح کردند. 

یکی - دو کشــور نیز به خاطر فشارهای آمریکا تمایل برای ارتباط نشان 
ندادند و برای ما قابل درک است.

همتــی افزود: دیدارها و مذاکرات خوبی با هم داشــتیم و امیدواریم در 
آینده این مباحث را به جاهای خوبی برسانیم.

وی با اشاره به اهمیت حضور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایــران در این اجالس گفت: حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران بســیار 
مهم و ضروری بود و توانســتیم مواضع مان را با دوستان مان مطرح کنیم. 
همچنین اتفاقاتی که در کشورمان افتاده و مقاومتی که مردم بزرگ ایران 
انجام دادند و برنامه ریزی هایی که برای خنثی کردن حداکثر فشــار دولت 

آمریکا شده را برای شان تشریح کردیم.
همتی در پایان عنوان کرد: بســیاری از رؤســای کل بانک های مرکزی 
کشورهای منطقه تاکید داشتند که آمریکا سالح تحریمش کند شده است 
و خیلی خوشحال بودند که شرایط خوبی در ایران حاکم شده و ثبات در 
اقتصاد ایران برقرار است و تحریم های آمریکا دیگر نمی تواند اثربخش باشد.

با اعالم بانک مرکزی

پرداخت تسهیالت بانکی منوط به اخذ گزارش اعتباری شد

مذاکره همتی با رؤسای بانک  مرکزی در همایش بانکداری کویت

رئیس کل بانک مرکزی: سالح تحریم آمریکا ُکند شده است

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد تشریح کرد
دالیل مثبت های اخیر نماد بانک پاسارگاد در بورس

 »وپاسار« نمادی از گروه بانکی است که این روزها عجیب مورد 
توجه قرار گرفته و هــر روز برگ برنده ای رو می کند که برای بازار 
سرمایه جذاب تر می شــود. به گزارش »بورس24« بانک پاسارگاد 
جزو معدود بانک های گروه خود است که زیان در صورت های مالی 
ندارد و از طرفی ســاختار مالی این شرکت گویای شرایط مطلوب 
در بانک اســت، ذخایر کافی در صورت  های مالی و تراز مثبت ارزی 
و ساختار مالی مســتحکم جزو مواردی است که بانک پاسارگاد را 

برای سرمایه گذاری جذاب تر می کند.
دالیل مثبت سهم

علی اکبر امین تفرشی، عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد درباره علل 
اقبال بازار به سهام این بانک به بورس24 گفت: بانک عملکرد مطلوبی 
دارد و جزو بانک هایی بودیم که در زمان مشــکالت حاکم بر بانک ها 
از نظر عملکردی در شــرایط مطلوبی بودیم، همچنین اخیرا افزایش 
سرمایه از محل سود ناشی از عملیات ارزی را اعالم کردیم که تمام این 
موارد منجر شد تا سرمایه گذاران به خرید سهام بانک پاسارگاد اقبال 
داشته باشــند. از طرفی مدت زمان طوالنی نماد بانک متوقف بود که 
منجر شــد در دورانی که بازار رشد داشت نماد تحرکی نداشته باشد، 
بنابراین همین عقب بودن ارزش سهام از بازار نیز جزو دالیلی است که 

سرمایه گذاری در نماد ما را با اقبال مواجه کرده است.
چه شد افزایش سرمایه؟

امین تفرشــی درباره افزایش ســرمایه هم گفت: عملیات افزایش 
ســرمایه در فاز اول احتیاج به مصوبه هیأت مدیره داشــت که این 
موضوع عملیاتی شد از طرفی سود ناشی از تراز مثبت ارزی با توجه 
به دســتورالعمل ها باید به منظور افزایش سرمایه صرف می شد، بر 
همین اســاس موافقت اولیه بانک مرکزی برای افزایش سرمایه نیز 
وجود دارد و در تالشــیم تا با سرعت اقدامات الزم در راستای اخذ 
مجوز بانک مرکزی، اظهار نظر حســابرس و مجوز سازمان بورس را 

اخذ کنیم و مجمع به منظور افزایش سرمایه برگزار شود.
۶ ماهه خوبی در راه است

وی درباره عملکرد بانک هم گفت: مســتندات الزم در راســتای 
آماده سازی گزارش حسابرسی شده ارائه شده و در حال بررسی است 
و به زودی گزارش شش ماهه ما در کدال ارائه خواهد شد، عملکرد 
ما براســاس بودجه ای که پیش بینی کرده بودیم در حرکت است و 
در انتظار گزارش خوبی برای شــش ماهه هستیم. امین  تفرشی در 
پایان گفت: عملکرد مطلوب بانــک متاثر از برنامه ریزی های دقیق 
و مدیریــت منابع و مصارف، کاهش قیمت تمام شــده پول و ارائه 
خدمات و محصوالت جدید در راستای توسعه بازار بوده است و در 
تالشــیم تا بهبود بیش از پیش عملکرد در بانک، در راستای حفظ 

حقوق سهامداران و سپرده گذاران حرکت کنیم.

نگاه

فعاالن بازار ســرمایه در دومین روز مهرماه شــاهد رکورد جدیدی در 
شــاخص بورس اوراق بهادار بودند؛ به طوری که این شاخص برای اولین 
بار توانست به کانال 312 هزار واحدی وارد شود. در این روز، شاخص کل 
بازده نقدی و قیمتی بورس تهران ۷13 واحد رشــد کرد و توانست برای 
نخســتین بار در تاریخ بازار در تراز 312 هــزار و 2۰6 واحدی قرار گیرد. 
شاخص کل هم وزن نیز در این بین 332 واحد رشد کرد و تا رقم 9۰ هزار 
و 351 واحدی رشــد کرد. همچنین شاخص آزاد شناور توانست با ۷24 

واحد رشد رقم 359 هزار و 425 واحدی را پشت سر بگذارد.
به گزارش ایســنا، گروه مدیریت ســرمایه گذاری امیــد، پاالیش نفت 
اصفهان، ســرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین هر کدام به ترتیب 
239، 18۰ و 12۰ واحد تاثیر مثبت سعی کردند که شاخص های بازار را 
به سمت باال هدایت کنند. از طرف دیگر، معدنی و صنعتی گل گهر، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس و گروه مپنا به ترتیب 199، 1۷۰ و 14۰ واحد 

شاخص های بازار را با کاهش مواجه کردند.
خودرویی ها که عمدتا با رشــد قیمت پایانی مواجه بودند، توانستند با 
حجم معامالت 1.4میلیارد ســهم و اوراق مالی بــه ارزش 284 میلیارد 
تومان بیشــترین ارزش معامالت را به خود اختصــاص دهند. بعد از این 
گروه شــیمیایی ها، مواد دارویی و فلزات اساسی بیشترین ارزش معامالت 

را از آن خود کردند.
ارزش کل معامالت بورس تهران به رقم 2241 میلیارد تومان رسید که 
این رقم ناشی از دست به دست شدن حدود 5میلیارد سهم و اوراق مالی 
بود. در بورس تهران 169 ســهم با رشد و 191 سهم با افت قیمت مواجه 
شــدند. از طرفی در فرابورس ایران 98 سهم افزایش و  96 سهم کاهش 
قیمت را تجربه کردند. آیفکس نیز با حدود 1۷ واحد رشد مواجه شد که 
بــه این ترتیب تا کانال 4138 واحدی باال رفت. ارزش معامالت فرابورس 
ایران 1۰4۷ میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت به 1.6 میلیارد 

سهم و اوراق مالی رسید.
چگونگی وضعیت بورس در نیمه دوم سال

شــاخص کل بورس تهران در اولین روز مهرماه با رشــد 3.1درصدی 
به رقم بی ســابقه 311هزار و 483 واحد رســید و با 936۷ واحد باالتر از 
رقم شــاخص در آخرین روز تابستان ایستاد. این میزان رشد بیش از هر 
چیز مرهون افزایش تقاضا برای خرید ســهام شرکت های شاخص ساز بود 
و فضای هیجانی و مثبت بازار به رشــد کلیت بــازار نیز دامن زد و آن را 

سبزپوش کرد.
پیرو این رشــد انفجاری شــاخص کل، انتظار می رفت بورس تهران در 
دومین روز مهرماه تا حدودی متعادل تر برگزار شــود و با افزایش فشــار 
فــروش، صف های خرید در اغلب نمادها عرضه شــود. اتفاقی که از اولین 
ســاعات گشــایش بازار رخ داد و حتی برخی از صفوف خرید را تا منفی 

سنگین عقب راند.
در همین راستا، یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسانات قیمت ها 
در بازار سرمایه، گفت: با توجه به رکود در بازارهای موازی با بازار سرمایه، 
این بازار می تواند جایگزین خوبی برای بازار ارز، طال و ســکه باشــد و در 
مجموع شش ماهه دوم سال روند مثبتی خواهیم داشت اما روند صعودی 

شاخص روندی منطقی تر و معقول تری خواهد بود.
علیرضا قدرتی درباره فراز و فرود قیمت ها در معامالت در بازار ســهام 
گفت: بازار ســرمایه به صورت سنتی در مواقع مختلف سال شرایط منفی 
یا مثبت دارد. با توجه به رسیدن به پایان سال مالی برخی از شرکت های 
کارگزاری )پایان شهریورماه(، فشار فروش طی هفته های گذشته در بازار 
سرمایه افزایش یافته و این عرضه ها سبب شد که قیمت برخی از سهم ها 

روند کاهشی داشته باشد که این موضوع کامال طبیعی است.
به گفته وی، با سپری شدن این مقطع زمانی بازار روند طبیعی خود را 

پیدا می کند و عرضه و تقاضا منطقی تر می شود.
این کارشــناس بازار سرمایه با اشــاره به افزایش عرضه ها در برخی از 
روزهای معامالتی هفته گذشته، افزود: عرضه های بسیار زیاد هفته گذشته 
از سمت برخی حقوقی های غیرفعال در بازار سرمایه بود. این حقوقی ها به 
دالیل مختلف طی ســال های گذشته سهام شرکت های بزرگی را تملک 
کرده بودند. در هفته گذشته شاهد عرضه های بسیار سنگینی بیش از 4۰۰ 

میلیارد تومان از سوی این سهامداران حقوقی بودیم.
قدرتــی افزود: این هم نکته مثبت دارد و هم نکته منفی؛ نکته مثبتش 
این است که این سهم ها توسط سهامداران مختلف خریداری شد و نکته 
منفی اینکه این حقوقی های یادشــده فعال در بازار سرمایه نیستند و این 
سهم ها را بابت رد دیون یا مطالبات سهام خود از دولت گرفتند. آنها بازار 
سرمایه را محلی برای نقد کردن و وصول مطالبات خود می دانند. در نتیجه 

این پول ها از چرخه طبیعی بازار سرمایه خارج می شود و این نکته ای منفی 
است که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

وی ادامه داد: آنچه مسلم است، ما شاهد ورود جریان نقدینگی و منابع 
جدید پولی از بیرون بازار سرمایه هستیم که این منابع باعث شده جریان 
پول در بازار افزایش پیدا کند و قیمت سهم ها روند صعودی به خود گیرند.
این کارشــناس بازار ســرمایه افزود: نکته مثبتی که در یکی - دو ماه 
اخیر در بازار می بینیم توجه به ســهم های بزرگتر و بنیادی تر است که در 
ماه های گذشــته این اتفاق نمی افتاد و این جای خوشحالی دارد. تدابیر و 
دستورالعمل های بازار پایه دیرموقع بود، اما باالخره اجرایی شد و آن تب و 

تاب و هیجاناتی که در بازار وجود داشت را کاهش داد.
به گفته قدرتی، با توجه به پایان یافتن شــهریورماه شاهد خواهیم بود 
هفته های آینده گزارش های فصلی و شــش ماهه و دوره ای شــرکت های 
مختلف بورســی منتشر می شود پیش بینی این اســت که این گزارش ها 

مثبت باشد و شاید شاهد روند مثبت در این صنایع باشیم.
او همچنین در پایان با اشاره به اتفاقاتی که در سطح بین الملل و منطقه 
خاورمیانه رخ داد، گفت: در این مدت تنش های سیاســی در منطقه زیاد 
بود ولی نشانه هایی که وجود دارد این است که این تنش ها تا حدود بسیار 
زیادی فروکش پیدا کرده و من فکر می کنم با توجه به رکود در بازارهای 
موازی بازار سرمایه جایگزین بسیار خوبی برای بازار ارز، طال و سکه خواهد 
بود. در مجموع نیز شش ماهه دوم سال باید روند مثبتی داشته باشیم، اما 

روند صعودی شاخص روندی منطقی تر و معقول تری خواهد بود.
شرکت های بنیادی، لنگر حفظ تعادل در بورس

بــورس تهران یــک روز پس از فتح قلــه 311 هزار واحدی با فشــار 
فروش مواجه شــد و هرچند معامالت مثبت در نمادهای تأثیرگذار اجازه 
منفی شدن به شــاخص نداد، اما سهم بخش قابل توجهی از شرکت ها در 
بازه منفی دادوستد شد. در همین زمینه، یک تحلیلگر بازار سرمایه معتقد 
است روند رو به رشد بازار سرمایه ادامه دارد اما این رشد بیشتر از هر چیز 

مرهون شرکت های بزرگ و شاخص ساز خواهد بود.
احسان رضاپور در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران درباره تحوالت روز 
سه شــنبه بورس تهران گفت: به واسطه اینکه سهام بخشی از شرکت های 
حاضر در بازار سرمایه از ابتدای امسال رشد نسبتاً باالیی داشته و بازدهی 
آنها به بیش ازحد انتظار بازار رسیده است، سهامداران تمایل زیادی برای 
فروش و سیو ســود دارند و همین مسئله به افزایش فشار فروش در این 

شرکت ها دامن می زند.
به گفته رضاپور، نکته دیگر این است که در برخی از شرکت های بورسی، 
خصوصاً شــرکت های کوچک، ارزش بازار شرکت ها از ارزش ذاتی و حتی 
ارزش جایگزینی این شرکت ها نیز فراتر رفته و همین مسئله افراد بیشتری 
را به فروش ســهام ترغیب می کند و ناگزیر اصالح قیمتی این شرکت ها 

مشهود خواهد بود.
مدیرعامل هلدینگ تتا انرژی با اشاره به تداوم تزریق پول به بازار سرمایه 
تصریح کرد: وضعیت نامساعد بازارهای رقیب بورس به افزایش ورود پول 
به این بازار کمک کرده و به همین واســطه باوجود منفی شــدن قیمت 
سهام، باز هم خریداران قدرتمندی هستند که هجوم می آورند و این سهام 
را خریداری می کنند؛ ازاین رو نقدشوندگی بورس تهران حتی در بازه های 

منفی نیز به مدد ورود مستمر پول باال مانده است.
رضاپور ادامه داد: در کنار مســئله ورود پول، چیزی که باعث می شــود 
ســناریوی ریزش بازار ضعیف بماند و فعاًل باعث نگرانی سهامداران نشود 
این است که اغلب شرکت های بنیادی و بزرگ که از قضا شاخص ساز نیز 
هستند، رشد قابل توجهی در دو سال اخیر نداشته اند و فعاًل در قیمت های 
جذاب با استقبال سهامداران مواجه هستند و از ریزش احتمالی شاخص 

کل جلوگیری می کنند.
او بــا تأکید بر اینکه در ماه های پیش رو، شــرکت های بزرگ و بنیادی 
لنگری بــرای حفظ تعادل بازار خواهند بود، افزود: شــرکت های معدنی، 
فلزی، شیمیایی و نفتی از جمله شرکت های بنیادی و اثرگذار بازار سرمایه 
هستند که حتی اگر قیمت دالر در محدوده فعلی تثبیت شود و فقط کمی 
قیمت های جهانی بهبود یابد می توانند ســودآوری خوبی داشته باشند و 
قیمت سهام آنها در روند صعودی باقی بماند؛ در نتیجه این اتفاق، شاخص 
کل بورس تهران ریزش سنگینی را متحمل نخواهد شد و حتی اصاًل بخش 

رشد کرده بازار نیز نمی تواند مانع تداوم روند صعودی آن شود.
البته این تحلیلگر بازار ســرمایه این نکته را نیز یادآور می شود که رشد 
کلی بازار سرمایه منوط به پایدار ماندن شرایط اقتصادی و سیاسی است و 
اگر خبرهای بد و ناامیدکننده ای به بازار نرسد و ریسک جدیدی به اهالی 

بورس تحمیل نکند می تواند به تحلیل رشد بورس امیدوار بود.

مدیرعامل هلدینگ تتا انرژی با اشاره به اینکه به واسطه رکود در بازارهای 
موازی، ورود پول به بورس شدت گرفته است به سهامداران جدیدالورود توصیه 
کرد در خرید ســهام چند نکته را مدنظر قرار دهند و از خرید ســهام رشد 
کرده پرهیز کنند. رضاپور تأکید کرد: خرید سهام شرکت هایی که عمدتاً کوچ 
هستند، نقدشوندگی پایینی دارند و در طول دو سال گذشته چندین برابر رشد 
کرده اند ریســک بسیار باالیی دارد و ازآنجایی که تعداد زیادی از این سهام در 
شرف اصالح قرار دارند، خرید آنها توسط سهامداران تازه وارد می توان به زیان 
سنگین آنها در کوتاه مدت منجر شود. به عقیده این تحلیلگر بازار سرمایه، خرید 
سهام بنیادی و سودده در بورس، بهترین گزینه ای است که برای سهامداران 

تازه وارد می تواند جذاب و کم ریسک باشد.

پیش بینی وضعیت بورس تهران در نیمه دوم سال

بورس همچنان می تازد
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روند کاهشی قیمت انواع میوه ادامه دارد
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار با بیان اینکه طبق ارزیابی های 
صورت گرفته پیش بینی شده بود که در ایام محرم و صفر قیمت انواع میوه 
در ســطح بازار کاهش پیدا  کند، گفت قیمت انواع میوه در ســطح بازار تا 
پایان ماه محرم و صفر، اگر ثابت نباشد، رو به کاهش است و افزایش قیمتی 
نخواهیم داشت. اســداهلل کارگر در گفت وگو با ایســنا، درباره جدیدترین 
وضعیت قیمت انواع میوه در ســطح بازار با اشــاره به اینکه از ابتدای ماه 
محــرم، قیمت انواع میوه کاهشــی بوده و این روند تــا پایان ماه محرم و 
صفر نیز ادامه خواهد داشــت، تصریح کرد: البته اگر افزایش قیمتی هم در 
بازار میوه و تره بار داشــته باشیم، موردی و مقطعی است به گونه ای که در 
برخی از میوه ها در یک مقطع 5 تا 1۰ روزه افزایش قیمت داریم و ســپس 
قیمت به ثبات می رســد یا کاهش می یابد. وی خاطرنشان کرد: به عنوان 
مثال پس از افزایش قیمت گوجه فرنگی و ســیب زمینی در ســطح بازار، 
اکنون با کاهش قیمت آنها که غیرقابل انتظار بود، مواجه هســتیم. رئیس 
اتحادیه فروشــندگان میوه و تره بار در ادامه دلیل کاهش قیمت انواع میوه 
در ســطح بازار را  کمبود تقاضا و عدم برگزاری جشن ها اعالم کرد. کارگر 
بــا بیان اینکه زمانی که عرضــه و تقاضا کاهش پیدا کند، در نتیجه قیمت 
انواع میوه نیز کاهش می یابد، افزود: قیمت موز در سطح بازار تا قبل از ماه 
محرم به 1۷ هزار تومان رســیده بود، در حالی که اکنون قیمت این میوه 
در ســطح بازار معادل 8 تا 1۰ هزار تومان است که در کل قیمت موز 4۰ 
تا 5۰درصد کاهش داشته است. به گزارش ایسنا، حدود دو هفته پیش نیز 
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره وبار اعالم کرده بود: قبل از ایام محرم 
به دلیل افزایش برگزاری اعیاد و جشــن ها، قیمت میوه هایی همچون موز، 
شلیل و خیار که در این مراسم ها بیشتر استفاده می شوند و مصرف روزانه 
دارند، افزایش پیدا کرد که بنابر تجربه  سال های گذشته پیش بینی می شود 

در ایام محرم قیمت آنها کاهش پیدا کند.

سهم ۷0درصدی واردات در بازار آلومینیوم 
 معدن عاملی برای رفع فقر ساکنان بومی

وزیر صمت گفت غیر از آلومینیوم کــه ۷۰درصد محصوالتش، وارداتی 
است به حجم استخراج مناسبی در صنعت معدنی کشور دست یافته ایم.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رضا رحمانی گفت: مطابق بیانات 
مقام معظم رهبری تولید امری مقدس و تالش برای تولید جهاد است؛ در 
دوران دفاع مقدس تمام مردم پای کار آمدند پس باید امروز هم در زمینه 
تولید به این موضوع دســت پیدا کنیم. محور های هفت گانه برای صنعت، 
معدن و تجارت تعریف شــد که یکی از آنها به معادن می پرداخت؛ معادن 
منبعی خدادادی است که می تواند  سرمایه کشور ما باشد، اما اگر از آن به 

عنوان بودجه استفاده کنیم به اُفت تبدیل می شود.
او فعالیت های امروز را شــروعی برای رسیدن به اهداف دانست و گفت: 
اکتشــاف در صنعت معدن شاید مهم تر و ارزشــمندتر از تولید یک قطعه 
در زیر شاخه های صنعت باشد؛ ســالیانه 5۰۰ میلیون تن استخراج داریم 
کــه بخش عمــده ای از آن در ســال های اخیر افزایش پیدا کرده اســت؛ 
خوشبختانه امروزه به غیر از آلومینیوم که ۷۰درصد وارداتی است به حجم 
استخراج مناسبی دست یافته ایم و شروع فعالیت معدنی اکتشاف است که 

دقیقا بنا بر آمار ها نقطه ضعف کشورمان است.
رحمانی با اشاره اینکه اغلب اکتشافات کشورمان به بررسی های سطحی 
مربــوط می شــود، تاکید کرد: مهم تریــن دغدغه ما در اکتشــافات بود و 
خوشبختانه امروز شاهد اکتشاف در مناطق مختلف بودیم که مجموع این 
اکتشافات برابر میزان سال های اخیر برآورد شده است؛ اکنون زمینه برای 
ورود شــرکت های دانش بنیان و دانش های جدید بیش از گذشته در زمینه 
معدن فراهم شده است. وزیر صمت تصریح کرد: توان دولتی و سازمانی ما 
بیش از عملکرد امروز اســت؛ باید اطالعات به دست آمده بین بخش های 
مربوط به صنعت، معدن و شــرکت های فعال در این زمینه مبادله شــود، 
همچنین دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان می توانند همراه معدن باشد.
او با اشــاره به نقش قابل توجه معادن و سرمایه های نفتی در تامین ارز 
موردنیاز کشور بیان کرد: به دنبال آن هستیم که معادن به یکی از پایه های 
اقتصادی استان ها تبدیل شود و در صورت امکان اختیارات را برای استان ها 
تفویــض کنیم. باید تعریف معدن در ذهن مردم بــه عاملی برای رفع فقر 
و محرومیت زدایی تبدیل شــود. رحمانی تاکید کرد: برنامه جامعی مدنظر 
داریم تا به انقالب معدنی دســت پیدا کنیم؛ بســیاری از کشور ها علی رغم 
وجود فصای ســبز اقدام به انجام فعالیت های معدنی می کنند اما باید برای 
تمام اقدامات برنامه از پیش تعیین شده داشته باشیم. همچنین وزیر صمت 
در جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت همراهی دســتگاه های مختلف برای 
گســترش بازده صنعت معدن در کشور، اظهار داشت: حفظ فضای سبز و 
منابع طبیعی یکی از دغدغه های امروز ما است و معادن مکلف به توجه به 
این هســتند. او ادامه داد: ارتباط مناسبی بین وزارت صمت و سازمان های 
مرتبط مثل ســازمان محیط زیســت و منابع طبیعی، جهاد و . . . به وجود 
آمده است و برنامه های مشترکی برای حفظ محیط زیست خواهیم داشت.

ممنوعیت صادرات تخم مرغ
 خرید توافقی بر بهبود قیمت تخم مرغ بی تاثیر 

است
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت هم اکنون متوســط نرخ 
هر کیلــو تخم مرغ درب مرغداری 5 هزار و 6۰۰ تومان اســت که با نرخ 

مصوب ستاد تنظیم بازار 2 هزار و 23۰ تومان فاصله دارد.
ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در 
گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر 
داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 5 هزار 
و 5۰۰ تا 5 هزار و 6۰۰ تومان اســت که با نرخ مصوب ســتاد تنظیم بازار 
2 هــزار و 23۰ تومان فاصله دارد. وی درباره آخرین وضعیت خرید توافقی 
تخــم مرغ افزود: علی رغم آنکه پشــتیبانی امور دام هر کیلو تخم مرغ را با 
نرخ 6 هزار تومان به منظــور تعادل قیمت از مرغداران خریداری می کند، 
اما تفاوتی در نرخ های بازار حاصل نشده به طوری که مرغداران همچنان در 
حاشــیه زیان هستند. نبی پور ادامه داد: خرید توافقی تخم مرغ در ماه های 
اخیر تا حدودی بر کاهش زیان مرغداران در بازار اثر گذاشت که متاسفانه 
هم اکنون به ســبب تولید باال و کاهش قدرت خرید خانوار تغییری نداشته 
اســت. این مقام مسئول قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: 
با توجه به شــرایط کنونی بازار پیش بینی می شود در صورتی که قیمت هر 
کیلو تخم مرغ به 1۰ هزار تومان برســد، 5۰درصد زیان انباشته مرغداران 

در سال 98 جبران نمی شود.

اخبـــار

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با انتقاد از روابط یک طرفه در 
تجارت با عراق گفت عراق گرچه شاید نتواند خودش کاالهای موردنیاز ما 
را تأمیــن کند ولی می تواند 6میلیارد دالر کاالی موردنیازمان را از طریق 

ترانزیت تأمین کند.
به گزارش تسنیم، در سال های اخیر عراق به یکی از مهمترین شرکای 
تجاری ایران تبدیل شــده ولی علی رغم افزایش چشمگیر صادرات ایران 
به عراق در این ســال ها، بسیاری از کارشناسان معتقدند حجم تعامالت 
تجاری دو کشــور به اندازه پتانســیل موجود بین ایران و عراق نیست و 
اشتراکات مرزی، سیاسی، مذهبی و تاریخی میان این دو کشور، بستری را 
فراهم کرده که درخور تعامالت تجاری بیش از حجم تجارت فعلی است.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق، توسعه 
کشــور را در گروی توســعه تجارت بین المللی می داند و توســعه روابط 
تجاری با کشــور عراق را در گروی عواملی می داند که شاید کمتر به آنها 
توجه شــده؛ او معتقد اســت حجم مبادالت اقتصادی ایران و 15 کشور 
همسایه می تواند در همین شــرایط امروز، به بیش از 2۰۰ میلیارد دالر 

برسد و در این میان نقش دیپلماسی اقتصادی انکارناپذیر است.
حــال نظر رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق و وزیر اســبق 

بازرگانی را در زیر بخوانید. به گفته آل اســحاق، توســعه در هر کشوری 
یک معنا بیشتر ندارد؛ آن هم توسعه تجارت که کار بسیار سختی است و 
نیاز به برنامه ریزی و دانش بسیاری دارد؛ سختی اش از آن جهت است که 
شما باید در بازار به شدت رقابتی، دارای مزیتی باشید که این مزیت بتواند 
مخاطب و خریدار را به ســمت شما بکشــاند؛ شما این موضوع را در نظر 
بگیرید که اگر مثاًل بخواهید یک رب گوجه فرنگی را به یک کشــور مثاًل 
همین حاشــیه خلیج فارس صادر کنید باید چه اتفاقی بیفتد؛ به هرحال 
در آن کشــورها این طور نیست که رب گوجه فرنگی وجود نداشته باشد و 
شما به محض اینکه رب گوجه خودتان را بردید آنجا خواهد فروخت، بلکه 
باید یکی از رب گوجه هایی را که در قفســه های فروشگاه های آن کشور 
وجود دارد پایین بکشید تا رب خودتان را در جای آن بنشانید؛ پس باید 
یک زنجیره علل و عواملی را که باعث شــده آن رب گوجه در آن قفسه 
بنشــیند در اختیار داشته باشید؛ منافع تولیدکننده، منافع حمل کننده، 
منافع فروشنده و منافع خریدار را در نظر بگیرید و در این جنگ، طوری 
برنامه ریزی کنید که منافع بیشتری به آنها برسد تا رب شما جایگزین آن 

رب قبلی در قفسه فروش و سبد خرید مردم آن کشور شود.
شــما اگر یک روزی ۷۰۰ میلیارد دالر تجارت با دنیا داشــته باشید و 

از این رقم 4۰۰ میلیارد دالر صادرات داشــته باشید و 3۰۰ میلیارد دالر 
واردات، جایــگاه بهتری در دنیا، منطقه و در داخل دارید یا اینکه بگویید 
واردات ما به حداقل ممکن رسیده و صادرات ما به 4۰ میلیارد دالر رسیده 
و واردات مــا به 3۰ میلیارد دالر؟ می دانیــد تفاوت این دو بیش از 6۰۰ 
میلیارد دالر حجم مبادالت است که یعنی 6۰۰ میلیارد دالر تکنولوژی، 
6۰۰میلیارد دالر اشتغال، 6۰۰ میلیارد دالر دانش، کیفیت تولید و...؛ حاال 
متأسفانه بعضی از آقایان می آیند و می گویند »افتخار ما این است که 4۰ 
یا 3۰ میلیارد دالر واردات داریم و حداقل واردات را داریم«، در مقابل کره 
جنوبی می آید و بــا افتخار می گوید که 4۰۰ میلیارد دالر واردات دارد و 
6۰۰ میلیــارد دالر صادرات؛ این یعنی ارزش افزوده به آن واردات داده و 

2۰۰ میلیارد دالر درآمدزایی کرده است.
اگر چنین نگاهی شــکل گیرد، آن وقت اســت که قوانین تجاری شما 
متناسب با این فرآیند تغییر می کند، دانش دانشگاه های شما برای حرکت 
بر لبه تکنولوژی عوض می شــود، نوع نگاه شما به بازار متفاوت می شود، 
ادبیات و ســطح مدیریت شــما در ســطح مدیریت بین الملل می شود و 
خالصــه همه چیز تغییر می کند؛ به عبارت بهتر »تجارت« هندل اقتصاد 

است و محور همه حرکت ها است.

 روابط تجاری ایران و عراق »یک طرفه« است

 امکان تحقق تجارت ۲۰۰میلیارد دالری با ۱۵ کشور همسایه

درحالــی دیروز اتحادیه نانوایان نرخ جدیــد قیمت نان در پایتخت 
را منتشــر کرده و اتاق اصناف آن را رد کرده که امروز رئیس سازمان 
صمت اســتان تهران افزایش قیمت نان در تهــران را تایید کرد ولی 
مدیرکل وزارت صمت بار دیگر با تکذیب گرانی نان، قیمت های جدید 

را تایید کرد!
روز گذشته تسنیم اطالعیه ای از اتحادیه نانوایان سنتی تهران درباره 
قیمت های جدید نان در پایتخت  از اول مهر منتشــر کرد، اما قاســم 
نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
به این ابالغیه به ســرعت و تندی واکنش نشان داد و اظهار داشت: تا 
به امروز ابالغیه جدیدی برای تغییر قیمت نان به دســت اتاق اصناف 
تهران نرسیده است که بخواهیم آن را به اتحادیه نانوایان ابالغ کنیم.

وی افزود: در صورتی که  نرخ نامه جدیدی توســط اتحادیه نانوایان 
ســنتی به نانوایان ابالغ شده، این اتحادیه  اشتباه کرده است زیرا  به 
من که رئیس اتاق اصناف تهران هســتم، نرخ جدیدی ابالغ نشده که 

آن را به اتحادیه ها ابالغ کنم.
اما روز گذشته یداهلل صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان تهران در نشســت ستاد تنظیم بازار اســتان خبر از تغییرات 
قیمــت نان در تهران داد و گفت:  در بخش نانوایی های یارانه پز، بربری 
بــا آرد 83۰ تومانــی به قیمت یک هزار تومان، ســنگک با آرد 815 
تومانــی، یک هــزار و 2۰۰ تومان، تافتون بــا آرد 82۰ تومانی، 55۰ 

تومان و لواش با آرد 82۰ تومانی به نرخ 3۰۰ تومان عرضه می شــود. 
وی اظهار داشت: وزن چانه برای بربری 51۰ گرم، سنگک 56۰ گرم، 
تافتون 23۰ و لواش 14۰ گرم باشد. صادقی قیمت های جدید را برای 
نانوایی های آزادپز نیز با قیمت گندم 9۰۰ تومانی اعالم و تشریح کرد:  
قیمت بربری در این نانوایی ها با آرد یک هزار و 23۰ تومانی به قیمت 
یــک هزار و 5۰۰ تومان، ســنگک با آرد یک هــزار و 1۷۰ تومانی به 
نــرخ یک هزار و 8۰۰تومان، تافتون با آرد یک هزار و 2۰۰ تومانی به 
قیمت 85۰ تومان و لواش با آرد یک هزار و 2۰۰ تومانی به نرخ 45۰ 
تومان عرضه می شــود. وی خاطرنشان کرد: وزن چانه در نانوایی های 
آزادپز برای بربری باید 58۰، سنگک 65۰، تافتون 28۰ و لواش 1۷۰ 
گرم لحاظ شود. صادقی تاکید کرد: نرخ انواع نان برای شهرستان  های 
استان بناست پس از بررسی اعالم شود. رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان تهران اعالم کــرد: دولت مجوز افزایش قیمت نان را 
برای اســتان ها در اختیار اســتانداران قرار داده اما برای پایتخت خود 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: این نرخ ها برای ســاماندهی قیمت نان است چون 
در عمل نانوایان طی ســال های گذشــته با کم کردن چانه یا با عنوان 

افزودنی ها قیمت نان را تغییر داده اند.
برخــالف اظهارات یداهلل صادقی، محمدرضــا کالمی مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی وزارت صمت اعالم کرد: قیمت نان گران نشــده و اگر نرخ 

جدیدی برای نان اعالم شــده، در راســتای یکسان سازی قیمت ها و 
نظارت بیشتر است!

محمدرضــا کالمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم 
بازار وزارت صنعت در این ارتباط اظهار داشــت: از ســال 93 تاکنون 
قیمت نان به صورت رســمی افزایش نیافته اســت و نانوایان در چند 
ســال اخیر به طور مدام از افزایش هزینه های مختلف تولید از جمله 
افزایش هزینه های انرژی و هزینه کارگری در مقابل افزایش نداشــتن 
قیمت نان گالیه مند بودنــد و بنابراین برای جبران هزینه ها، تعدادی 
از نانوایان، به طور خودســرانه اقدام به افزایش قیمت کرده اند و عمال 

نرخ های مصوب سال 93 رعایت نمی شود.
وی ادامــه داد: با توجه به افزایش هزینه ها، امکان نظارت بازرســان 
نسبت به گران فروشــی و افزایش قیمت ها محدود می شد، بنابراین با 
افزایش هزینه های تولید، نانوایی ها در ســال های اخیر خواستار واقعی 

شدن قیمت نان بوده اند.
کالمی با بیان اینکه بــرای تغییر در قیمت نان و جلوگیری از ضرر 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، دو ســناریو مطرح بود، تاکید کرد: 
یک ســناریو افزایش قیمت گندم و ســناریوی دیگــر افزایش قیمت 
نــان بود، اما دولت در نهایت تصمیــم گرفت، تا قیمت گندم یارانه ای 
بــرای تهیه آرد نانوایی ها تغییر نکند و همچنان گندمی که در اختیار 

نانوایی ها قرار می گیرد، به نرخ یارانه ای باشد.

بــه اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، دروازه ورود به فعالیت های 
معدنی، اکتشــاف اســت. بنابراین باید با توجه به منابع غنی معدنی 
کشــور، به حوزه اکتشــاف توجه ویژه ای داشته باشــیم و برای آن با 
دســتگاه های مختلــف در زمینــه اکتشــاف، تجهیــز، بهره برداری 

همکاری هایی صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، رضا رحمانی روز گذشته در حاشیه همایش توسعه 
فعالیت های اکتشــافی ایران؛ پهنه هــا، فرصت ها و چالش ها، در جمع 
خبرنگاران ضمن تاکید بر  اهمیت همراهی دستگاه های مختلف برای 
گســترش بازده صنعت و معدن در کشور، اظهار داشت: حفظ فضای 
ســبز و منابع طبیعی از جمله دغدغه های امروز ماست. برای اکتشاف 
معادن و معدنکاری باید با دســتگاه های مختلف در زمینه اکتشــاف، 

تجهیــز، بهره برداری همکاری هایی صورت گیــرد و معادن نیز مکلف 
بــه توجه به این مهم هســتند. وزیر صنعت، معــدن و تجارت افزود: 
ارتباط مناســبی بین وزارت صنعت و ســازمان های مرتبط، همچون 
ســازمان محیط زیســت و منابع طبیعی، جهاد و . . . به وجود آمده و 
برنامه های مشترکی برای حفظ محیط زیست خواهیم داشت. عالوه بر 

این معتقدیم باید از منابع خدادادی بهره مند شد.
رحمانــی ضمن بیــان اینکه اکتشــاف  »دروازه ورود به فعالیت در 
حوزه معدن« اســت، اظهار داشت: با عدم توجه به این موضوع، مابقی 
فعالیت ها صرفا شعار است، بنابراین باید با توجه به منابع غنی معدنی 
کشــورمان به حوزه اکتشــاف توجه ویژه ای داشــته باشیم. با امضای 
تفاهم نامه صورت گرفته بین سازمان فضایی ایران و سازمان توسعه و 

نوسازی معادن ایران و با توجه به اینکه ایران جزو 1۰ کشور برخوردار 
از پتانســیل باالی معدنی محسوب می شود، باید به  موضوع اکتشاف 

توجه ویژه ای شود.
وی اظهار داشــت: یکــی از نیازهای موجــود در زمینه تامین مالی 
بخش معدن، تشــکیل کنسرسیوم های مشــترک با استفاده از منابع 
شرکت های دولتی و خصوصی اســت، لذا حرکت به سمت شیوه های 
نویــن تامین مالی یکی از برنامه های ما در ســال تولید ملی اســت. 
تشــکیل کنسرســیوم ها، صندوق های توسعه اســتانی، صندوق های 
ارزی و ریالی را از جمله اقدامات مدنظر در این راســتا خواهد بود که  
حرکت های خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته که نتایج ملموســی 

خواهد داشت.

نان در تهران گران شد یا نشد؟

 تناقض گویی مسئوالن و سردرگمی مردم

اکتشاف، دروازه ورود به فعالیت های معدنی است

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

کاهش 50درصدی خودروهای کف کارخانه 
ایران خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو توانست با همت بلند کارگران خطوط 
تولید و تمهیــدات مدبرانه مدیریت عالی و همراهی قطعه ســازان 
بیش از 5۰درصد خودروهــای کف را جمع آوری، تکمیل و تحویل 
مشتریان دهد. به گزارش پرشین خودرو، براساس آمارهای موجود 
تعداد خودروهای دارای کســری قطعه از 1۰5 هزار دستگاه قبل از 
خردادماه ســال جاری با تالش کارگران ایــن گروه صنعتی به 6۰ 
هزار دســتگاه رسید و روند تجاری سازی خودروهای کف با سرعت 
بیشــتری در حال انجام اســت. به عبارت بهتر، این گروه صنعتی 
توانســت 5۰درصد خودروهای ناقص کف کارخانه را جمع آوری و 
به بخشــی از تعهدات معوقه خود عمل کند.  برمبنای این گزارش، 
جمع آوری خودروهای کف و رسیدن تولید به شرایط عادی با کمک 
زنجیره تامین از اولویت های مهم این خودروساز است. با تمهیدات 
انجام شده در حوزه تامین، تکمیل خودروها به منظور انجام تعهدات 
رونــد صعودی دارد و پیش بینی می شــود در آینــده نزدیک تمام 

تعهدات سال 9۷ این خودروساز پاس شود.

نخستین محموله استارت و دینام ایرانی در 
راه روسیه

براساس سند چشــم انداز صنعت خودرو صادرات قطعات خودرو در 
سال 14۰4، 6میلیارد دالر پیش بینی شده است که با تالش جهادگران، 
این مهم با ارسال نخستین محموله دینام و استارت به روسیه در حال 
انجام اســت. به گزارش پرشــین خودرو، ویرایش دوم سند اهداف و 
سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق ایران 14۰4 در سال 1393 
به تصویب شورای سیاســت گذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت رســیده و برای اجرا ابالغ شد؛ در سند اهداف و سیاست های 
توسعه صنعت خودرو در افق 14۰4 در بخش توسعه صادرات قطعات 
پیش بینی شده که در سال 14۰4 میزان صادرات قطعات خودرویی به 
6میلیارد دالر برســد. در حال حاضر با گذشت پنج سال از ابالغ سند 
چشــم انداز ایران در سال 14۰4 شرکت ایسکرا اتوالکترونیک ایران با 
تالش جوانان و مهندسان نخبه توانســت اولین محموله صادراتی به 
کشــور روسیه را تهیه و بارگیری کند. امیرحسین جاللی، نایب رئیس 
انجمن قطعه ســازان استان تهران و مدیرعامل این شرکت گفت: پس 
از چند ماه مذاکره و ارســال نمونه و نقشــه قطعات موردنیاز مشتری 
توانســتیم در آغاز هفته دفاع مقدس قراردادی بین شرکت ایسکرا و 
شــرکت LLC Pramo-Electro منعقد کرده که به موجب آن 
در اولین سفارش تعداد بیش از 3هزار از انواع قطعات استارت و دینام 
سفارش داده شده است که شــامل انواع آرمیچر،سلونوئید، الستیک 
اینسرت، مجموعه یوک و استاتورپک است. جاللی در ادامه خاطرنشان 
کرد: تمامی مراحل مهندســی معکوس، تولیــد و کنترل کیفی این 
محصوالت در سایت ایسکرا و توسط مهندسین ایرانی انجام شده است 
که توانســته ایم بیش از یکصد هزار یورو ارزآوری برای کشــور داشته 
باشیم که امیدوار هســتم با همراهی دستگاه های متولی بتوانیم این 

قطعات را به سایر کشورهای همسایه صادر کنیم.

مسدود شدن برخی از کارت های سوخت با 
حکم مراجع قضایی است

پس از کشف کارت های سوخت مهاجر، مراجع قضایی تا تصمیم گیری 
برای تعیین غرامت، دستور مسدودی کارت های موصوف را صادر کردند 
اگرچه ممکن است در مواردی مالک اصلی خودرو تقصیر نداشته باشد. 
به گزارش اکوفارس، چندی پیش خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان 
»حواشی رفع مسدودی کارت های سوخت مهاجر« به بررسی مشکالت 
مردم در روند بازگشــت کارت سوخت شخصی به چرخه سوختگیری 
پرداخته بود که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در واکنش به این 
گزارش، توضیحاتی را ارســال کرده و درباره بخش هایی از این چالش ها 
توضیحاتی ارائه داده است؛ هرچند که طبق گزارش های مردمی، بخش 

قابل توجهی از این چالش ها هنوز ادامه دارد.
متن کامل توضیحات شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به این 

شرح است:
در پي درج گزارشي در خبرگزاری مهر در روز  سه شنبه 12 شهریورماه 
98 بــا عنوان »حواشــی رفع مسدودی کارت های ســوخت مهاجر« و 
انعکاس مشــکالت برخی از دارندگان خــودرو در ارتباط با کارت های 
هوشمند سوخت مهاجر مسدودشــده در این گزارش، توضیحاتي را به 

اطالع خوانندگان محترم مي رساند:
1- متاســفانه با کم اهمیت شدن استفاده از کارت هوشمند  سوخت 
از ســال های گذشته، بسیاری از هموطنان با توجه به در دسترس بودن 
کارت ســوخت موجود نزد جایگاه دارها و حذف ســهمیه بندی بنزین، 
اهتمامــی برای اســتفاده و نگهــداری از کارت هوشمند شخصي خود 
نداشــتند و در این شرایط زمینه ای برای افــراد سودجو فراهم آمد که 
به شیوه های مختلف این کارت ها را جمع آوری و سوءاستفاده کنند که 
این شرایط در نهایت و پس از انجام هماهنگی با مبادی قانونی ذی ربط 
منجر به صدور احکامی از طرف مراجع قضایی برای مسدودســازی این 

دسته از کارت ها شد.
2-در اجرای این طرح، پس از کشف کارهای سوخت مهاجر، مراجع 
قضایی، تا زمان اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین غرامت، دستور مسدودی 
کارت های موصوف را صادر و اعالم کردند اگرچه ممکن است در مواردی 
مالک اصلی خودرو تقصیر نداشته لیکن به هر شکل، همانند کارت های 

بانکی، مسئولیت امر، الجرم به عهده صاحب کارت موصوف است.
3-با اجرایی شــدن طــرح »الزام اســتفاده از کارت های هوشــمند 
خودروهای شــخصی« شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به منظور 
تســهیل طرح، از طریق رایزنی با مقامات محترم قضایی برای بسیاری 
از هموطنان که رفع مســدودی کارت سوخت آنها صادر شده شرایطی 
را فراهم آورده اســت تا ضمن مراجعه به مراکز پلیس 1۰+ درخواست 

دریافت کارت المثنی خود را به ثبت برسانند.
4-از همه هموطنان عزیز درخواست می شود با توجه به الزامی شدن 
اســتفاده از کارت های هوشمند سوخت شــخصی و لزوم پیشگیری از 
سوءاســتفاده های احتمالی و مشــکالت قضایی در حفــظ و نگهداری 
کارت  های هوشمند سوخت شخصی خود اهتمام بیشتری داشته باشند و 
به هیچ وجه کارت سوخت شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

خودروســازی ایران دومین شاخه مهم اقتصاد ملی، بعد از صنعت نفت 
و گاز به حســاب می آید به طوری که صنعت خودرو سهم 4درصدی در 
تولید ناخالص داخلی کشور و همچنین سهم 2۰درصدی در بخش صنعت 
و سهم 12درصدی اشــتغال در بخش صنعتی کشور از جایگاه اقتصادی 

ویژه ای برخوردار است.
به گزارش اقتصادآنالین، براساس مطالعات انجام شده حدود 855 هزار 
نفر در این صنعت مشــغول به کار هستند که نشــان دهنده اهمیت این 

صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور است.
صنعت خودرو در سال های گذشــته با مشکالت متعددی مواجه بوده 

است.
عوارض ناشی از تحریم ها و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش شدید 
قیمت ورق فوالدی و ریخته گــری که بخش اصلی مواد اولیه محصوالت 
بوده موجب افزایش بهای تمام شــده خودرو شده و موجب برهم خوردن 
نظم عرضه و تقاضای بازار و افزایش مشــکالت ناشی از کمبود نقدینگی 

شده است.
به طوری که این وضعیت باعت تولید پایین تر از ظرفیت شــرکت های 

خودروسازی شده است.

با توجه به مشــکالت پیش آمده در سال های اخیر که گریبانگیر تمام 
صنایع علی الخصوص خودروســازی بوده شــرکت رینگ سازی مشهد در 
سا ل های اخیر توانسته با شناسایی فعالیت های فاقد ارزش افزوده،کاهش 
ســاعات توقف ماشــین آالت، کاهش زمان تولید محصوالت و راه اندازی 
خــط تولید محصوالت جدید گامی موثــر را در جهت کاهش هزینه های 
جذب نشده، افزایش کارایی و بهره وری و کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده 

محصوالت بردارد .
استراتژی شرکت در حوزه بازار داخلی، حفظ و تقویت سهم بازار و تولید 

محصوالت جدید بوده است.
در این حوزه سعی شده ضمن افزایش سهم و تامین خودروساز با تعریف 
پروژه های جدید نسبت به افزایش درآمد و فعالیت های شرکت اقدام شود.
در حوزه بازار یدک نیز سعی شده ضمن پایش فعالیت های نمایندگان 
فروش و شرایط رقبا در بازار نسبت به بهبود حاشیه سود از طریق اصالح 

قیمت فروش نسبت به قیمت تمام شده اقدام شود.
همچنین با افزایش قیمت ارز و سوق پیدا کردن کشورهای همسایه به 
سمت بازار داخلی، شــرکت از فرصت ایجادشده، استفاده و با کشورهای 
همسایه ازجمله پاکســتان، عراق، آذربایجان وارد مذاکره شد و موفق به 

انعقاد قرارداد صادرات رینگ شد.
ظرفیت قابل دســترس )عملی( شــرکت تولید 3.۷میلیون حلقه انواع 
رینگ و تولید 24۰ هزار عدد رام زیر موتور بوده که در پایان سال 139۷ 
تعداد 1.6 میلیون حلقه رینگ و 162 هزار عدد رام زیرموتور تولید شــده 
و همچنین در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال قبل تولید انواع رینگ 
33درصد کاهش و رام زیرموتور 35درصد کاهش داشــته است که عمده 
دلیل کاهش تولید رینگ سواری و رام، کاهش میزان تولید خودروسازها 

بوده است.
اما در زمینه تولید رینگ های تجاری و ســنگین با افزایش تیراژ مواجه 
بوده که عمده دالیل افزایش تقاضا، افزایش نرخ ارز و گرایش مصرف کننده 

به سمت تولیدات داخلی بوده است.
فروش خالص شــرکت در ســال 139۷ مبلغ 2۷98649 میلیون ریال 
بوده اســت که نسبت به سال گذشــته 26درصد کاهش داشته است که 
عمده دالیل آن کاهش تولید خودرو از جانب خودروسازها به علت اعمال 
تحریم ها بوده است و چون بخش عمده فروش محصوالت به شرکت های 
خودروســاز بوده این کاهش تیراژ تولید خودرو در کاهش فروش شرکت 

نقش داشته است.

عمده ترین دلیل کاهش تولید رینگ ناشی از افت تولید خودرو است

معاون حمل  و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت در مسیر توسعه 
پیــاده راه و احداث خیابان کامل، هر ســاله یک خیابــان در مناطق 

بیست و دوگانه پایتخت به خیابان کامل بدل می شود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، محســن پورســیدآقایی در 
حاشــیه مراســم روز جهانی بدون خودرو و پیوستن تهران به کمپین 
بین المللی حمل ونقل پاک در جمع خبرنگاران، گفت: مدیریت شهری 
نه می خواهد ماشــین های پایتخت را کم کند و نه می خواهد معبری 
اضافــه کند، زیــرا در پایتخت معابر خوبی داریم کــه زیر بار ترافیک 
خودرو ها قرار دارد. او با اشاره به تبدیل خیابان های مطهری و بهشتی 
به خیابان کامل و توســعه پیاده راه آن، افزود: توسعه پیاده راه و ایجاد 
خیابان های کامل جزو برنامه های مدیریت شهری است و طبق برنامه 
باید هر ساله یک خیابان کامل با توسعه پیاده راه به پایتخت ارائه شود 

که در منطقه 2۰ پایتخت اولین خیابان کامل افتتاح می شــود و مورد 
بهره برداری شهروندان قرار می گیرد.

افزایش ظرفیت 54درصدی مترو در پایتخت
معاون حمل  و نقل و ترافیک شــهرداری تهران با اشــاره به کاهش 
ســرفاصله حرکت قطار های مترو در تهران، گفت: با افزایش ظرفیت 
54درصدی مترو در پایتخت، توانستیم میزان سرفاصله رسیدن قطار 
در خطوط مترو را به سه و نیم دقیقه کاهش دهیم و در سال گذشته 
نیز شــهروندان نزدیک به 4 هزار سفر درون شهری خود را با استفاده 
از دوچرخه های اشــتراکی که مدیریت شهری برای آنها در نظر گرفته 
بود، انجام دادند. پورسیدآقایی تأکید کرد: در هشت ماهه اجرای طرح 
دوچرخه های اشــتراکی توانستیم از آزادسازی 14 تن کربن در هوای 
پایتخت جلوگیری کنیم که اگر این اقدام صورت نمی گرفت، این 14 

تن کربن در هوای پایتخت آزاد می شد.
او تأکید کرد: ما برای اســتفاده شــهروندان از خودروی شــخصی 
سیاست سلبی نداریم و در کنار افزایش ظرفیت مترو و توسعه بی آرتی 
باید محدودیت تردد خودرو نیز داشته باشیم و این جزو سیاست های 
جهانی اســت که برای کاهش تردد خودرو ها از آن استفاده می شود و 

به عنوان یک ابزار اقتصادی نیز به آن نگاه کنیم.
معاون حمل  و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پاسخ به این سوال 
باشگاه خبرنگاران جوان که وضعیت ترافیک پایتخت در دومین روز از 
ماه مهر به چه شــکل بود؟، گفت: طبق گزارش های فرماندهان پلیس 
راهور، امروز ترافیک خوبی داشــتیم و دیروز نیــز بعدازظهر ترافیک 
داشــتیم که با مدیریت صحیح در کوتاه ترین زمان ممکن خاتمه پیدا 

کرد.

 دبیــر انجمن واردکنندگان خودرو می گویــد این روزها در بازار به 
جای فروش خودرو حواله فروشــی می شــود. در این شرایط از مردم 
می خواهیــم به هیچ عنوان خودرویــی را پیش خرید نکنند. همچنین 
یکی دیگر از کارشناســان نیز چنین هشــداری را درباره خودروهای 

بیسو می دهد.
به گزارش پدال نیوز، اولین بار خودروهای بیســو در ســال 2۰1۷ 
توسط دو گروه خودروسازی پکن و یینشیانگ تولید شد. از آنجایی که 
ایرانی ها مشتاق استفاده از خودروهای شاسی بلند هستند نمایندگان 

بخش خصوصی برای واردات این نوع خودروها اعالم آمادگی کردند.
آنطــور کــه در اخبار آمده، شــرکت ســیف خودرو نتوانســت به 
تعهدات شــان مبنی بر واردات به موقع خودروها اقدام کند. براســاس 
گفته فعاالن بازار خودرو تنها 8۰۰ خودرو بیســو ثبت سفارش شده و 
این در حالی اســت که هم اکنون آگهی های بی شمار و متفاوتی مبنی 
بر فروش حواله بیســو T3 در فضای مجازی و ســایت های متعلق به 
فروش خودرو وجود دارد.  حدود دو سال گذشته شرکت سیف خودرو 
با شعار »شاسی بلند، لوکس اقتصادی« در بازار ایران عرض اندام کرد. 
بنرهای این شرکت خودرویی در زمان اعمال قانون ممنوعیت واردات 

خودروهای خارجی سطح شهر و اتوبان ها را پوشش داده بود.
مردم خودرو بیسو نخرند

این شرکت واردکننده با وعده عرضه خودروها با قیمت های مناسب 

قصــد داشــت در میان رقبا برنده میدان شــود؛ این در حالی اســت 
متقاضیانی پر و پا قرص این خودرو که زمانی بی صبرانه منتظر واردات 
این نوع از خودروها بودند حاال حواله های شــان را به نرخ های 15۰تا 
2۰۰ میلیون تومان به معرض فروش گذاشته اند. در همین حال دبیر 
انجمن واردکنندگان خودرو در توصیــه ای به مردم می گوید: »هرگز 
بــرای خرید این نــوع خودروها اقدام نکنید، چرا کــه فعال خبری از 

واردات خودروهای خارجی و چینی نیست.«
بررســی آگهی های ســایت های خریدوفروش خودرو نشان می دهد 
تعداد قابل توجهی از فروشــندگان این خودرو، تنها می خواهند حواله 
خودرو را بفروشند که به گفته برخی از این فروشندگان، خودشان هم 

نمی دانند چه زمانی امکان دارد این حوله به خودرویی تبدیل شود.
چرا مردم حواله  خودروهای چینی را می فروشند؟

در همین حال، یک فروشنده حواله درباره چرایی فروش خودروهای 
بیسو می گوید: اسفند ماه سال 139۷، بابت ثبت نام 9۰ میلیون تومان 
به حســاب شرکت واریز شــد. در 24 شــهریورماه امسال دعوت نامه 
تکمیل وجه دریافت شده، که مبلغ 12 میلیون و 8۰۰ هزار تومن سود 
مشارکت و تاخیر لحاظ شده است. تاریخ تحویل خودرو در دعوت نامه 

3۰ روز کاری پس از تکمیل وجه است.
او اظهــار می کند: با توجه به بی تعهدی گروه خودروســازی ترجیح 
دادم تا حواله این خودرو را به گروه واردکننده خودرو واگذار کنم؛ چرا 

که ســال گذشته قیمت تمام شده خودرو 19۰ میلیون تومان بود، این 
در حالی اســت که گروه واردکننده در تماســی به ما اعالم کردند که 
قیمت این خودرو به 249 میلیون تومان رســیده؛ با وجود ممنوعیت 
واردات خودروها و همچنین افزایش یکباره قیمت ها خرید این خودرو 

دیگر برای ما صرفه اقتصادی ندارد.
انصراف خریداران از خودرو بیسو

به نظر می رسد خریداران خودرو در این شرایط یک به یک در حال 
انصراف از خودروهای پیش خرید شده هستند. البته بماند که »جک« 
و »ام وی ام« از جمله خودروهای چینی هســتند که به نظر می رسد 
همچنــان هم مشــتریانی دارند. نمونه آن یکــی از ثبت نام کنندگان 
خودروی بیســو درباره علت انصرافش بــه تجارت نیوز می گوید: عدم 
تحویل به موقع و معطل ماندن سرمایه های مان باعث شد از خرید این 
خودرو منصرف شــوم. سرمایه معطل شده را از شرکت طلب کردم و با 
دریافت پول موردنظر یک خودروی جک را از بازار با قیمت پایین تری 
خریداری کردم. او اظهار می کند: البته در ســری نخست واردات بیسو 
از این خودرو استفاده کردم اما با توجه به سابقه استفاده از خودروهای 
جــک باز هم ترجیح دادم این بار به جــای خرید مدل های ارتقا یافته 
بیسو، ســری جدید خودروهای جک را خریداری کنم، چراکه به نظر 
می رسد واردکنندگان خودروهای جک و چری در این شرایط متعهدتر 

از دیگر واردکنندگان هستند.

سیاست سلبی برای استفاده شهروندان از خودرو نداریم

 تبدیل خیابان های مناطق بیست و دوگانه پایتخت به خیابان کامل

هشدار نسبت به خرید و فروش حواله  خودروهای بیسو

 شرکت سیف خودرو به تعهداتش عمل نکرد   
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دبیر علمی ســمپوزیوم بین المللی گردشگری پایدار گفت امیدواریم 
این سمپوزیوم تحولی شگرف در حوزه اکوتوریسم و جاذبه های طبیعی 
کشــور ایجاد کرده و موجب حفظ و صیانت از محیط طبیعی کشــور 

شود. به گزارش مهر، منوچهر جهانیان دبیر 
علمی ســمپوزیوم بین المللی گردشــگری 
پایدار  ضمــن بیان اینکــه در این رویداد 
مباحث علمی به صورت کارگاهی و با حضور 
اســاتید، متخصصــان و صاحبنظران حوزه 
گردشگری که از علم، دانش و تخصص کافی 
برخوردارند، ارائه خواهد شــد، گفت: تبادل 
اطالعات علمــی و مدیریت دانش از طریق 
برگزاری کارگاه هایی با حضور اساتید سرآمد 
و صاحب نظــران داخلــی و خارجــی برای 
منتفع شــدن، ذی نفعان حوزه اکوتوریسم و 
طبیعت گردی در ایــن رویداد انجام خواهد 
شد. رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه علم 

و فرهنگ با بیان اینکه دانشــجویان، اســاتید، فعاالن بخش خصوصی 
و جوامع محلی و اکوتوریســم ها می توانند از مباحث مطرح شــده در 
کارگاه های آموزشــی بهره ببرنــد، در رابطه با عناویــن این کارگاه ها 

گفت: معرفی و توســعه محصوالت اکوتوریسم عنوان نخستین کارگاه 
این رویداد اســت. وی افزود: با توجه بــه اینکه ایران به عنوان یکی از 
مقاصد بین المللی اکوتوریسم پتانســیل های خوبی در این حوزه دارد 
و به لحاظ جاذبه های اکوتوریستی نیز در 
دنیا مطرح اســت اما آنگونه که شایســته 
پتانسیل های  نتوانســته اند  اســت،  ایران 
کشــور را معرفــی و به محصــول تبدیل 
کنند. از این رو، دســتاورد این سمپوزیوم 
ایران  بین المللی  تعامالت  توسعه  می تواند 
به عنوان یک مقصد گردشــگری طبیعی 
باشد. رئیس دانشکده گردشگری دانشگاه 
علم و فرهنــگ تصریح کرد: کارگاه بعدی 
که برگزار خواهد شد، تحت عنوان آموزش 
و آگاه سازی زیســت   محیطی برای جوامع 
میزبان و محلی است که متناسب با شعار 
سازمان جهانی گردشگری در سال 2۰19 
موضوع آموزش و اشــتغال و تاثیر آن در توســعه بیشــتر جاذبه های 
طبیعی در مناطق را مطرح می کند که می تواند نقطه مثبت و برجسته 

این سمپوزیوم تلقی شود.

نهمین نشست شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی با حضور سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بنیاد ملــی نخبگان، مهدی صفاری نیا 
دبیر شورای سیاست گذاری جایزه مصطفی 
در نهمین نشســت شورای سیاست گذاری 
جایزه مصطفی، گفت: از برگزیدگان جایزه 
مصطفی)ص(، 2۰ آبان ماه امسال در تاالر 
وحدت، تقدیر خواهد شد. وی افزود: داوری 
آثار سومین دوره جایزه مصطفی با 4 هزار 
نفر ســاعت انجام شــد. در این دوره بیش 
از 5۰۰ داور و مشــاور بین المللــی و 2۰۰ 
دانشگاه از 35 کشور مشارکت داشتند. به 
گفتــه صفاری نیا، یک هــزار و 649 اثر به 
جایزه مصطفی ارسال شد که از این تعداد 
2۰1اثر به مرحله داوری رســید و در انتها، 

9 نفر به مرحله نهایی رسیدند.
وی با اشــاره بــه دیگر فعالیت های بنیاد مصطفی در دو ســال اخیر، 
بیان کرد: اعضای خادم المصطفی)ص( که شامل 381 عضو از 23 کشور 
هســتند، مبلغی را به عنوان وقف در صندوق سرمایه گذاری و موقوفات 

جایزه مصطفی)ص( قرار داده اند.
صفاری نیا در ادامه با اشاره به برگزاری نشست استپ، گفت: چهارمین 
نشســت اســتپ )تبادل تجربیات علم و فنــاوری( در عمان و پنجمین 
نشســت در کراچی پاکستان در سال 9۷ 
برگزار شــد. در این نشســت بین المللی 
64 دانشــمند از 19 کشــور توانســتند 
دستاوردهای خود را در قالب های مختلف 
در نشست استپ که در کراچی پاکستان 

برگزار شد، به نمایش بگذارند.
جایزه  سیاســت گذاری  شــورای  دبیر 
مصطفــی همچنین اظهار داشــت: یکی 
دیگر از اقدامات ما در این حوزه برگزاری 
ســومین دوره )ایســا( بود. ایسا با هدف 
دانشــمندان جهان  دســتاوردهای  ارائه 
اســالم به صنایع در کنار نشست استپ 
برگزار می شــود که در سومین دوره، 14 
شرکت از کشور پاکســتان، ایران و مصر در این نشست حضور داشتند 
و دســتاوردهای خود را ارائــه کردند. حاصل این نشســت، انعقاد 1۰ 

تفاهم نامه همکاری بود.

نشست انتخاب برگزیدگان جایزه مصطفی برگزار شد امکان تبادل اطالعات علمی و مدیریت دانش در سمپوزیوم گردشگری

رئیس دانشــگاه فنــی و حرفه ای بر نقش آموزش هــای مهارتی در 
بازار کار فارغ التحصیالن در کشــور تاکید کرد و گفت به طور میانگین 
بیش از ۷۰درصد دانشــجویان دانشگاه فنی و حرفه ای جذب بازار کار 

می شوند.
به گزارش ایســنا، دکتر صالحی عمران در جلسه توجیهی و مراسم 
معارفه و استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشکده فنی و حرفه ای 
انقالب اســالمی تهران با اشــاره بر اینکه آغاز سال تحصیلی جدید با 
هفته دفاع مقدس همراه شده اســت، اظهار داشت: یاد و خاطره امام 
راحل و سلحشــوری های رزمندگان اســالم باالخص شــهدای هشت 
ســال دفاع مقدس را گرامی می داریم و هیچ گاه رشادت ها و ایثارگری 

این عزیــزان را از خاطر نخواهیم برد 
چراکــه امنیت امروز کشــور مرهون 

خونفشانی و جانبازی شهدا است.
وی در ادامه گفت: پیش از حضور 
در این مراسم در جلسه ای که با مقام 
عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
داشتیم سالم ویژه ای خدمت یکایک 
دانشــجویان دانشگاه فنی و حرفه ای 
ابراز داشــته و تأکید کردند حتماً به 
بحمداهلل  کنیــد  اعالم  دانشــجویان 
انتخــاب  را  هدفمنــدی  دانشــگاه 
کرده اند و توصیه فرمودند تمام توان 
خود را برای ارتقــای علمی و عملی 
آموزش های عالــی فنی و حرفه ای و 

مهارتی به کار ببندیم.
وی افــزود: انگیزه هــای تحصیلی 
برای ورود به دانشــگاه به دو دســته 
تقسیم می شود دسته اول انگیزه های 
فرهنگی و اجتماعی اســت که منجر 
به ارتقای منزلــت تربیتی، فرهنگی 
و اعتبار اجتماعی شــخص می شود و 
آثار بســیار خوبی هم دارد، اما دسته 
دوم انگیزه های تحصیلی در دانشگاه 
جنبه هــای اقتصادی، دســتیابی به 

اشتغال و کسب درآمد است که در بین تمامی دانشجویان وجود دارد 
و مبنای انتخاب دانشــگاه و رشته تحصیلی بر این نگرش استوار است 
که در آینده در چه شــغلی فعالیت خواهد داشت و چه مهارتی فرد را 

به بازار کار نزدیک خواهد کرد.
صالحی عمران با اشــاره بــر اینکه امروز اشــتغال دانش آموختگان 
به دغدغه تمامی خانواده ها و مســئولین کشــور تبدیل شده تصریح 
کرد: در گذشــته داشتن مدارک دانشگاهی کفایت می کرد و عمدتاً در 
بخش های دولتی جذب و مشــغول به کار می شدند و ورود به دانشگاه 
با اســتخدام در بخش های دولتی همراه بــود، اما امروزه آنچه افراد را 
به اشــتغال و بازار کار نزدیک می کند عالوه بر داشــتن مدرک، توجه 
به ارزش ها و نگرش ها و بهره جســتن از مهارت های موردنیاز هر شغل 

اســت. رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای با عنوان اینکه در ایام فراغت؛ 
تجربیــات، تحقیقات و پژوهش های علمی و مهارتی دنیا را رصد کنید 
تــا بتوانید با برنامه و انتخابی آگاهانــه آینده ای خوبی برای خود رقم 
بزنید خاطرنشان کرد: دانشگاه و مسئوالن دانشگاه نقش تسهیلگری را 
ایفاد می کنند لذا کسی که برنامه ریزی و انگیزه های درونی باالیی دارد 

آینده شغلی بهتری هم خواهد داشت.
صالحی خطاب به دانشــجویان جدیدالورود با بیان اینکه در مســیر 
تحصیل  دانشــگاهی که انتخاب کرده اید شــک نکنید، تصریح کرد: 
آخرین یافته های تحقیقات و خروجی دانش آموختگان دانشــگاه فنی 
و حرفه ای در ســال های اخیر مشخص می کند به طور میانگین بیش 
از ۷۰درصد دانشــجویان دانشگاه 
فنــی و حرفه ای جذب بــازار کار 
می شــوند و این آمار قابل قبولی 
است و نشــانگر آن است دانشگاه 
فنی و حرفه ای توان ایجاد اشتغال 

و کارآفرینی را دارد.
خوشــبختانه حضور  گفت:  وی 
دانشــجویان  شــما  تحصیــل  و 
جدیدالورود با تغییر و به روزرسانی 
برنامه ریزی درســی همراه شــده 
و امســال دانشــجویان جدیــد با 
برنامه ریــزی درســی جدید وارد 

کالس ها و کارگاه ها خواهند شد.
روابط  اداره کل  گــزارش  بــه 
و حرفه ای،  فنی  دانشگاه  عمومی 
صالحی با بیــان اینکه برنامه های 
توانمندســازی  بــرای  ویــژه ای 
اســتادان و اعضای هیأت علمی 
و ارتقــای تجهیــزات کارگاهی و 
آزمایشــگاهی در سراســر کشور 
داریم با عنوان توصیه هایی از زبان 
مهارتی  آموزش های  متخصصین 
دنیا گفت: برای موفقیت در بازار 
کار و اشتغال در کنار مهارت هایی 
کــه افراد کســب می کنند ویژگی هــا و شایســتگی های اخالقی و 
شــخصیتی، آمادگی روانی بــرای مقابله با چالش هــا، مهارت های 
اجتماعی، اعتماد به نفس، تســلط بر زبان های دیگر، خوشــرویی، 
صداقت، رازداری، شفافیت، درستکاری، امانتداری، با وجدان بودن، 
خوش اخالقی، مثبت اندیشی، خوش بینی و پرانرژی بودن بسیار مهم 

و موثر تلقی می شود.
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای در پایان از دانشجویان خواست در 
کنار آموزش های رســمی دانشــگاهی، آموزش های کوتاه مدت را در 
دســتور کار قرار دهند و مهارت های مختلفــی را در کنار تحصیل در 
ســازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی دیگر متناسب با رشته های 

تحصیلی فرا بگیرند چراکه برای آینده شغلی موردنیاز خواهد بود.

شــهر هانگژو که برترین هاب تکنولوژی در چین به شــمار می آید برنامه هایی برای همکاری 
مقامات دولتی با 1۰۰ کمپانی معتبــر تجارت الکترونیکی از جمله علی بابا دارد. چنین اقدامی 
احتماال در آینده نگرانی های ناشی از افزایش دخالت دولت در این حوزه را افزایش خواهد داد.

به گزارش دیجیاتو، این اقدام تاکید می کند که دولت چین و مقامات حزبی بیشــتر و بیشتر 
وارد بخش خصوصی می شــوند و این روند در حالی رو به افزایش است که دولت این کشور در 

میانه جنگ تجاری همه جانبه با ایاالت متحده قرار گرفته است.
هانگژو که شــرکت بزرگ علی بابا هم در آن بنا شــده، قرار اســت مقامات دولتی را برای کار 

با 1۰۰ شــرکت اســتان شــرقی ژجیانگ منتصب کند. در این برنامه که به عنوان وســیله ای 
برای ارتقای صنعت تولید پایه گذاری شــده، نامی از این 1۰۰ شــرکت برده نشــده اســت اما 
 Zhejiang Geely رسانه های دولتی گزارش کرده اند که نام علی بابا و شرکت تولید اتومبیل

Automobile Holdings در این لیست وجود دارد.
علی بابا در این رابطه اعالم کرده که برنامه مذکور تداخلی با عملکرد فعلی این شرکت نخواهد 

داشت. آنها در بیانیه شان گفته اند:
مــا متوجه مقصود این برنامه هســتیم و می دانیم که هدف آن پــرورش محیط تجاری بهتر 

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای:

 بیش از ۷0درصد دانشجویان فنی و حرفه ای
جذب بازار کار می شوند

دولت چین نمایندگان خود را در ۱۰۰ کمپانی خصوصی مستقر می کند

دریچــه

با افتتاح شــتابدهنده تخصصی حوزه تجهیزات پزشکی، رونق شرکت های 
نوپا و استارت آپ های این حوزه شتاب گرفت.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بنیاد ملی نخبگان، ســورنا ســتاری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری صبح روز گذشته و در بازدید از شرکت های 

دانش بنیان پایتخت، شتابدهنده اسپین را افتتاح می کند.
قرار است با افتتاح این شتابدهنده توسط بخش خصوصی و حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، تولید تجهیزات پزشکی و زیست فناوری 
شتاب بگیرد.  شتاب دهنده »اسپین« که با هدف توسعه شرکت های دانش بنیان 
و استارت آپ های حوزه زیست فناوری تاسیس شده و توسط شرکت طاهر تاج 
پارس شــرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی و سالمت راه اندازی شده، دیگر 

میزبان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری است.

شتاب دهنده اسپین افتتاح شد

چهارشنبه
3 مهر 1398

شماره 1399
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مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به 
اشــتغال جوانان در مناطق مرزی و محروم، از افزایش ۷درصدی سهم 

این صندوق در پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی خبر داد.
اصغر نورالــه زاده در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار داشــت: حمایــت از مناطق مرزی و 
محروم و کم برخــوردار یکی از اولویت های 
صندوق کارآفرینی امید بوده و همواره نگاه 
ویژه ای به این مناطق در بحث اشتغال زایی 
داشــته اســت.  به گفته وی در راســتای 
پرداخــت تســهیالت حمایت از توســعه 
اشتغال پایدار، تاکنون بیش از 9۷5۰ طرح 
به ارزش بیش از 398۰ میلیارد ریال با نرخ 
کارمزد 4درصــد در مناطق مرزی پرداخت 
شده اســت. مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید با اشاره به عملکرد مطلوب صندوق در 
مرحله اول و دوم پرداخت تسهیالت افزود: 

این امر افزایش ســهم صندوق در مرحله ســوم و چهارم را به دنبال 
داشــت و موجب شــد تا با همکاری وزارت کار، تمهیدات الزم برای 

سرعت بخشیدن به پرداخت تسهیالت صورت گیرد.

نورالــه زاده در ادامه بــر لزوم نگاه ویژه به اشــتغال زایی در مناطق 
محروم و مرزی تاکید و خاطرنشــان کرد: بی تردید اشــتغال زایی در 
نقاط مرزی عالوه بر کاهش معضالت اجتماعی به ایجاد امنیت پایدار 
در کشــور منجر می شــود و از این جهت 
صندوق همواره نگاه حمایتی نســبت به 

این مناطق داشته است.
وی در عیــن حال از افزایش ۷درصدی 
ســهم صنــدوق کارآفرینــی امیــد در 
پرداخت تسهیالت خبر داد و گفت: روند 
تســهیالت دهی در چند اســتان به طور 
بازرسی شــد و گزارش ها نشان  تصادفی 
داد که در میان موسســات عامل بهترین 
عملکــرد در پرداخت متعلــق به صندوق 
کارآفرینی امید بوده اســت. بر این اساس 
با توجه به عملکرد مثبتی که صندوق در 
مراحل ســوم و چهارم پرداخت تسهیالت 
داشــت، 1۰درصد از ســهم بانک کشاورزی کاســته،  ۷درصد آن به 
صندوق کارآفرینی امید، 2درصد به بانک توســعه تعاون و یک درصد 

به پست بانک افزوده شد.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان گفت در راســتای رونق تولید 
هنرســتان ها را در دســتور کار قرار داده ایم که کار آموزش همراه با تولید 
را در ایــن مدارس دنبال می کنیم و 16 هنرســتان کارآفرینی در اســتان 

راه انــدازی کرده ایم. به گزارش ایســنا، »احمد 
اسکندری نســب« بعد از ظهر روز گذشته اول 
مهرماه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان 
کرمان بــا حضور معاون وزیر آموزش و پرورش 
اظهار داشت: از ســال 92 در استان کرمان در 
راستای عزتمندی معلمان فعالیت هایی را آغاز 
کرده ایــم زیرا رکن اصلی آموزش و نظام تعلیم 
و تربیت معلم اســت و هرچه این قشر با فراغ 
بــال، انگیزه بهتر و با دغدغه کمتری در کالس 
درس حضــور یابند، می توانیــم نتیجه بهتری 
از کار آنهــا بگیریم. وی افزود: در این راســتا 
همــه مراکز رفاهی اســتان را در دســتور کار 
قرار داده و علی رغــم محدودیت های مالی، در 

همه شهرســتان ها و مناطق فضایی برای استفاده همکاران تعریف کرده ایم.
اسکندری نسب تصریح کرد: درمان فرهنگیان بحث مهمی است که در کرمان 
کلینیک فرهنگیان به دستگاه های موردنیاز مجهز خواهد شد و کلینیک های 

فرهنگیان در شهرســتان  های سیرجان، زرند، رفسنجان و جیرفت نیز فعال 
شــده است. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان با اشاره به آغاز سال 
تحصیلی جدید بیان کرد: برای رســیدن به عدالت آموزشی، قریب به 61۰ 
مدرسه در استان با کمتر از 1۰ نفر دانش آموز 
خدمات آموزشی ارائه می کنند و 251 مدرسه 
زیر پنج نفر در مناطق کوهستانی، دوردست و 
عشایری داریم. وی با اشاره به کمک خّیران به 
ساخت مدرسه افزود: از ابتدای دولت تدبیر و 
امید تا امــروز قریب به 2 هزار و 5۰۰ کالس 
درس در اســتان کرمان بــا همکاری خیران 
ساخته شــده و با توجه به ورود خیران برای 
شهر کرمان پروژه های بزرگی تعریف کرده ایم. 
اسکندری نسب با اشاره به اینکه در جمع کردن 
بخاری هــای نفتــی از مــدارس و همچنین 
مدارس خشت و گلی کارهای خوبی در سطح 
اســتان کرمان انجام شــد، اظهار داشت: در 
راستای رونق تولید هنرستان ها را در دستور کار قرار داده ایم که کار آموزش 
همراه با تولید را در این مدارس دنبال می کنیم و 16 هنرستان کارآفرینی در 

استان راه اندازی کرده ایم.

راه اندازی 1۶ مدرسه کارآفرینی در استان کرمانایجاد امنیت پایدار با اشتغال زایی در مناطق مرزی

بنیاد ملی نخبگان براســاس آیین نامه »پشــتیبانی از فعالیت های 
علمی و فرهنگی دانشــجویان مســتعد تحصیلی کشــور«، تسهیالت 
ویژه ای را به دانشــجویان مستعد دانشــگاه ها و پژوهشگاه های کشور 

اعطا می کند.
به گزارش ایســنا، بنیاد ملی نخبگان براساس آیین نامه »پشتیبانی 
از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشــجویان مستعد تحصیلی کشور«، 

از قبیل رتبه  تســهیالت ویــژه ای 
دانشــجویی، اعتبــار آموزش یاری، 
اعتبار همکاری های علمی- اجرایی/ 
فن یاری، اعتبار توانمندی آموزشی، 
کارآفرینــی،  توان منــدی  اعتبــار 
اعتبــار ارتباطات علمــی و ... را به 
دانشــجویان مســتعد دانشگاه ها و 

پژوهشگاه های کشور اعطا می کند.
ایــن  از  بهره منــدی  شــرایط 
تســهیالت و مهم ترین نکات آن به 

شرح زیر است:
»دانشجویان هر یک از دانشگاه ها 
و مراکــز آموزش عالی کشــور که 
واجد شــرایط مذکور در »شیوه نامه 
پشتیبانی هایی از فعالیت های علمی 
و فرهنگــی دانشــجویان مســتعد 
تحصیلی کشــور در سال تحصیلی 
99-1398« هســتند، می توانند در 

این رقابت شرکت کنند.«
»ثبت نام دانشــجویان ســال اول 
دانشگاه ها از روز اول مهرماه 1398 
آغاز  شده و فرصت نهایی آنان برای 
ارائه درخواســت،  تکمیل پرونده و 
ســی ام مهر ماه ســال جاری است. 
متقاضی،  دانشجویان  است  ضروری 
اطالعات خود را بــه همراه تصاویر 
اطالعاتی  آنها، در ســامانه  مدارک 
https://sina. بنیــاد به نشــانی

bmn.ir  بارگذاری یا به روزرسانی 
کنند و پس از آن، حداکثر تا تاریخ 
3۰ مهرمــاه گزینــه »درخواســت 
بهره مندی  بــرای  پرونده  بررســی 

از پشــتیبانی های دانشــجویی« را در بخش »ثبت درخواســت ها«ی 
ســامانه انتخاب کنند. پس از انتخاب این گزینه جمله »درخواســت 
شــما با موفقیت به ثبت رسید« نمایش داده خواهد شد. این مهلت به 

هیچ وجه تمدید نخواهد شد.«
در سال اول مقطع کارشناسی و دکترای  حرفه ای، صرفاً دانشجویانی 
که واجد حداقل یکی از شــرایط زیر باشــند، مشمول پشتیبانی های 

دانشجویی می شوند:
الف. دارندگان رتبه 1 تا 1۰۰ کشــوری در آزمون سراسری ورود به 

دانشگاه ها در گروه ریاضی و فنی
ب. دارندگان رتبه 1 تا 1۰۰ کشــوری در آزمون سراسری ورود به 

دانشگاه ها در گروه علوم تجربی

ج. دارنــدگان رتبه 1 تا 8۰ کشــوری در آزمون سراســری ورود به 
دانشگاه ها در گروه علوم انسانی

د. دارنــدگان رتبه 1 تا 4۰ کشــوری در آزمون سراســری ورود به 
دانشگاه ها در گروه هنر.

براســاس اعالم بنیاد ملی نخبگان، دانشجویانی که به دلیل داشتن 
یکی از شرایط فوق، مشمول پشتیبانی های دانشجویی بنیاد می شوند، 
این تســهیالت  از  بهره مندی  برای 
باید اطالعات خود شامل مشخصات 
فردی و تصویر ثبت نام در نیم ســال 
اول ســال تحصیلی 99-1398 در 
درگاه اینترنتی آموزشی دانشگاه را 
در سامانه اطالعاتی بنیاد به نشانی 
بارگذاری   https://sina.bmn.ir
یا به روزرســانی کنند و پس از آن، 
حداکثر تــا تاریخ 3۰ مهرماه گزینه 
»درخواســت بررســی پرونده برای 
در  را  دانشــجویی«  پشتیبانی های 
بخــش »ثبــت درخواســت ها«ی 

سامانه انتخاب کنند.
شــهید  جایــزه  »برگزیــدگان 
احدی بنیاد ملی نخبگان، در ســال 
اول تحصیــل در مقطــع دکترای 
تخصصــی در ســال تحصیلی 99-
1398، بــدون محاســبه امتیــاز، 
مشمول پشــتیبانی های دانشجویی 
می شوند، اما الزم است پرونده خود 
را در ســامانه سینا تکمیل و گزینه 
»درخواســت بررســی پرونده برای 
بهره مندی از تسهیالت دانشجویی« 
را در بخش »ثبت درخواســت های 

سامانه« انتخاب کنند.«
»دانشــجویان ســال اول مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی 
کــه متقاضی بررســی پرونــده از 
طریق محاســبه امتیاز هستند، باید 
مشــخصات فردی، سوابق تحصیلی 
و فعالیت های پژوهشــی خود را به 
در  ثبت نام  تصویر وضعیــت  همراه 
نیم ســال اول ســال تحصیلی 99-1398 در درگاه اینترنتی آموزشی 
دانشگاه، در ســامانه درج کنند. همچنین سوابق درج شده در پرونده 
الکترونیکی خود درخصوص کسب مدال در المپیادهای دانش آموزی، 
کســب رتبه برتر در آزمون های سراســری ورود به دانشــگاه، کسب 
رتبه برتر در المپیادهای دانشــجویی و اختراعات مورد تأیید بنیاد را 
بررسی و در صورت نقص، در بخش »ثبت مدارک/ اطالعات مشترک/ 

افتخارات« درج کنند.«
»پس از بررســی پرونده هــا و انتخاب برگزیــدگان، نتایج از طریق 
ســامانه سینا به اطالع متقاضیان خواهد رسید. شایان ذکر است ثبت 
اطالعات،  بررسی پرونده و اعالم نتایج، صرفاً از طریق سامانه مذکور و 

به صورت الکترونیکی انجام می شود.«

با 1۰۰ شــرکت اســتان شــرقی ژجیانگ منتصب کند. در این برنامه که به عنوان وســیله ای 
برای ارتقای صنعت تولید پایه گذاری شــده، نامی از این 1۰۰ شــرکت برده نشــده اســت اما 
 Zhejiang Geely رسانه های دولتی گزارش کرده اند که نام علی بابا و شرکت تولید اتومبیل

Automobile Holdings در این لیست وجود دارد.
علی بابا در این رابطه اعالم کرده که برنامه مذکور تداخلی با عملکرد فعلی این شرکت نخواهد 

داشت. آنها در بیانیه شان گفته اند:
مــا متوجه مقصود این برنامه هســتیم و می دانیم که هدف آن پــرورش محیط تجاری بهتر 

برای پشتیبانی از کســب و کارهای شهر هانگژو است. نمایندگان دولت به عنوان پلی با بخش 
خصوصی عمل می کنند و دخالتی در روند کار شرکت نخواهند داشت.

مدت زیادی اســت که شــرکت های بزرگ چینی بایــد در دفاتر خود بخــش ویژه ای برای 
گزارش دهی به مقامات دولتی داشــته باشــند. با اینکه تشــکیل این بخش تا به حال بیشــتر 
فرمالیته به نظر می رســیده اما کارگزاران خارجی اعالم کرده اند که طی ســال های اخیر بارها 
تحت فشار قرار گرفته اند تا به نمایندگان احزاب اجازه دخالت بیشتر در عملیات درون سازمانی 

خودشان بدهند.

پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از نودانشجویان صاحب استعداد برتر

دولت چین نمایندگان خود را در ۱۰۰ کمپانی خصوصی مستقر می کند

یادداشـت

رئیس اتاق تعاون البرز از فعالیت هزار و 2۰۰ تعاونی در استان خبر داد.
محمد مختاری در گفت وگو با ایســنا، اظهار داشــت: در حال حاضر هزار و 
2۰۰ تعاونی در بخش های مختلف استان فعال است که تعاونی سهام عدالت 

کرج با 85۰ هزار عضو بزرگترین  این تعاونی ها است.
وی با اشــاره به نقش تعاونی ها در پویایی اقتصاد کشور ادامه داد: تعاونی ها 
به عنوان یکی از عرصه های تاثیرگذار مشــارکت مردمی، قابلیت ایفای نقش  
ســازنده ای در حوزه های اقتصادی و اجتماعی دارند و استفاده از ظرفیت آنها 
تاثیر بســزایی در حمایت از کارآفرینی، تولید ثروت و حرکت کشور به سمت 

توسعه پایدار دارد.

تعاون به سهم خود از اقتصاد کشور 
نرسیده است



ارتباطات ویدئویی مزیتی اســت که پیشرفت فناوری در اختیار ما قرار 
داده، با بهره  گیری از این قابلیت شرکت ها و کسب و کارها می توانند هزینه ها 
را کاهش داده و بهره وری و بازده را افزایش دهند. با  ما همراه باشــید تا 
در این باره بیشــتر بدانید. برای مقابله با چالش های اقتصادی، بسیاری از 
سازمان ها به دنبال یافتن محل کار متحرک هستند تا هزینه های عملیاتی 
را کاهــش داده و رفاه کارکنان را  با جا به جایی به مکان های کوچک تر و 
ارزان تر و تشویق به کار از راه دور یا از خانه افزایش دهند. به این ترتیب، ما 
شاهد گسترش تعریف فضای کاری از دفتر کاری به کافی شاپ ها هستیم.

یکی از راه های حمایت از این پویایی جدید در محل کار، سرمایه گذاری 
در تکنولوژی است. آخرین گزینه های ارتباط ویدئویی، از قبیل Zoom، از 
جدیدترین پیشرفت های تکنولوژیکی برخوردار است که می تواند بازده قابل 
توجهی در ســرمایه گذاری در بسیاری از مناطق را فراهم کند. مهمترین 
مزایای آن کاهش هزینه های رفت و آمد اســت که بخش قابل توجهی از 
بودجه هر شــرکت را مصرف می کند و افزایش بهره وری با اجازه دادن به 
همکاری بین کارکنان، مشــتریان و تامین کنندگان بدون توجه به مکان 

است.
بهره وری را افزایش می دهد

در اینجا چهار مزیتی که نشان می دهد کنفرانس ویدئویی در بهره وری 
تاثیر دارد را با شما به اشتراک می گذاریم:

1.  توانایی دیدن همه تاثیر مثبت دارد
2. کنفرانس های تلفنی که مجهز به ویدئو نیســتند ممکن است باعث 

حواس پرتی برخی اعضای تیم شود. ویدئو باعث می شود آنها بیشتر تمرکز 
کنند، زیرا هر کدام به دیگری نگاه می کند.

2. سفر کمتر به معنای افزایش بهره وری است
مسافرت امری بسیار استرس زا بوده و زمان زیادی برای پرواز، رانندگی 
و یا سفر با قطار به مکان های راه دور هدر می رود. ارتباطات ویدئویی این 
امکان را فراهم می کند بدون اینکه نیاز به رفتن به ســفر کاری باشد امور 
کاری انجام شــود. از آنجا که تعادل زندگی و کار بیشتر می شود بهره وری 

هم افزایش پیدا می کند.
3. سطح باالتری از آموزش  را فراهم می سازد

ارتباطات ویدئویی این امکان را به ما می دهند تا سطح باالیی از آموزش 
در محل کار صورت گیرد، که به این معنا است که کارکنان می توانند کار 
خود را بهتر و ســریع تر انجام دهند و از فرصت های جدید الهام بگیرند و 

همین امر بر بهره وری آنان تأثیر می گذارد.
4. یک برتری ویژه نسبت به رقیبان محسوب می شود

هرچه یک شرکت توانایی استفاده از تکنولوژی بیشتری را داشته باشد، 
از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار است. کنفرانس های ویدئویی برقراری 
ارتبــاط موثر را امکان پذیــر می کنند و به کارکنان القــا می کند همواره 
بخواهند برای حفظ این مزیت بیشــتر تالش کنند. محصوالت ســریع تر 
توسعه می یابند و سریع تر به بازار معرفی می شوند، مشکالت سریع تر حل 
می شوند و همه کسانی که نیاز به تصمیم گیری دارند، بدون نیاز به سفر یا 

انتظار برای مالقات می توانند این کار را انجام دهند.

هزینه ها را کاهش می دهد
هنگامی که بحث کاهش هزینه هــا پیش می آید، هزینه های ارتباطات 
ویدئویی در مقایســه با هزینه های سفر و هزینه های مربوطه بسیار کمتر 
اســت. تحقیقات اخیر Frost & Sullivan نشــان می دهد زمانی که 
مســافرت های طوالنی مدت نیاز اســت، ســفرهای کاری می تواند بسیار 
پرهزینه باشــد حتی زمانی که کارکنان به جلســات پرواز و یا رانندگی 
می کنند. بــرای هر فردی که مجبور نیســت رانندگی و یــا پرواز کند، 

شرکت ها می توانند صدها یا حتی هزاران پوند ذخیره کنند.
هنگامی که شرکت های پیشــرو، ارتباطات ویدئویی انجام می دهند از 
مزایای تکنولوژی بهره مند می شــوند. اگر آنها مجبور نباشند ساعت ها یا 
حتی روزها برای ســفر به جلسات صرف کنند، مولد تر خواهند بود - آنها 
می توانند از همان زمان سفر برای انجام کار واقعی استفاده کنند و از آنجا 
که ارتباطات ویدئویی باعث می شود جلسات صوتی و وب بیشتر موثر باشد، 
تکنولوژی ارزش این ابزار را بهبود می بخشد. در نهایت، ارتباطات تصویری 
می تواند تیم هــای مجازی را با کمک به کارکنان راه دور قوی تر ســازد. 
این کار باعث می شــود جلسات پربازده تر شــوند و چرخه تصمیم گیری، 

فرآیندهای کسب و کار و تعامالت را کوتاه تر می کند.
فناوری های پیشــرفته ارتباطات در محل کار مجــازی، با کارکنانی از 
سراسر جهان، نحوه کســب و کار را تغییر می دهند. ابزار جدید می تواند 
کارکنان را پربازده تر کند و هزینه ها و زمان های هدر رفته را کاهش دهد. 
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کارآمدی یک سیســتم مدیریت روابط با مشتریان با قابلیت های آن در 
برقراری روابط بلندمدت با مشــتریان بســتگی دارد. ازاین رو بنگاه ها باید 
در طراحی سیســتم مدیریت روابط با مشتریان عناصر اساسی و موردنیاز 
یک سیســتم CRM را موردتوجه قرار دهند. عناصر اصلی یکی سیستم 

CRM را می توان به چهار بخش تقسیم کرد:
•  تمرکز بر مشــتریان کلیدی: تمرکز بر روی مشتریان کلیدی یکی از 
مهم ترین ابعاد مدیریت روابط با مشــتریان است که خود دارای چند بعد 
بازاریابی مشتری مدار، شناســایی ارزش مشتریان کلیدی در چرخه عمر 

آنها، شخصی سازی و بازاریابی تعاملی است.
• ســازمانCRM: مقصود از ســازمان CRM این است که استفاده 
کارآمد از مدیریت روابط با مشتریان مستلزم تغییراتی در ساختار سازمان، 

فرآیندهای کسب وکار، مدیریت منابع انسانی و . . . است.
• CRM مبتنــی بر فناوری: با توجه بــه اینکه عملکرد موفقیت آمیز 
مدیریت روابط با مشــتریان مستلزم جمع آوری داده های درست در مورد 
مشــتریان اســت، ازاین رو در مدیریت روابط با مشتریان، فناوری و ایجاد 
هوشــمندی در سازمان نقشــی کلیدی برعهده  دارند. مباحثی همچون 
بازاریابی یک به یک، سفارشی سازی و . . . مدیون فناوری هایی است که در 

این حوزه استفاده می شود که از آن جمله می توان به فناوری های مبتنی 
بر وب اشاره کرد.

• مدیریــت دانش: در این بخش نیز مباحثی چون جمع آوری دانش، به 
اشــتراک گذاری دانش، انتشــار دانش و . . . مطرح می شود. وجه اشتراک 
مدیریــت روابط با مشــتریان و مدیریت دانش این اســت که در خدمت 

فعالیت های کسب وکار قرار گیرند تا بنگاه ها به مزیت رقابتی دست یابند.
 SFA و CAS با رشــد کاربــرد فروش مبتنی بــر فناوری ازجملــه
ضرورت روابط تعاملی با مشــتریان روزبه روز برای بنگاه ها آشکارتر شده 
است، بنابراین فرآیندهای مدیریت روابط با مشتریان مطرح شده که این 
فرآیندها نیز به شدت نیازمند مدیریت دانش است، چراکه دانش مشتریان 
در فرآیندهای CRM در جریان است و باید بنگاه ها بتوانند با شناسایی 
این دانش، از آن به نحو مطلوبی استفاده کنند. دانش موجود در فرآیندهای 

CRM را می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:
• دانش برای مشتریان: این دانش در فرآیندهای CRM موردنیاز است 
تا نیازهای دانشــی مشتریان را ارضا کنند؛ مانند دانش در مورد محصول، 

عرضه کنندگان، بازار و ....
• دانــش درباره مشــتریان: این بخش عمدتــاً درک تجمعی نیازهای 

مشــتریان را دربر می گیــرد، به نحوی که بتوان براســاس آن به نیازهای 
مشــتریان پاســخ داد و آنها را در پاسخگویی به این نیازها راهنمایی کرد 
که از آن جمله اطالعات تاریخی در مورد مشتریان، رفتار، خرید، ارتباطات 

و … آنهاست.
• دانــش از مشــتریان: دانــش مشــتریان در مورد محصــول، بازار و 
عرضه کنندگان است. این نوع دانش از طریق تعامالت بلندمدت با مشتریان 
حاصل می شود و دانش حاصل از آن را می توان در بهبود محصوالت موجود 

و یا توسعه محصوالت جدید استفاده کرد.
دانش برای مشــتریان و دانش از مشــتریان نوعی از سرمایه معنوی و 
ارتباطــی بنگاه تلقی می شــود. مدیریــت این جریانات دانــش، یکی از 
چالش های اساسی مدیریت روابط با مشتریان است. برای شناسایی دانش 
موردنیاز فرآیندهای کســب وکار می توان از روش های مهندســی مجدد 
فرآیند کســب وکار بهره گرفت. از سوی دیگر از دیدگاه برنارد لیوتد یکی 
از چالش های اساســی در مدیریت دانش مشتریان، مقوله برقراری روابط 
بلندمدت با مشتریان اســت که این امر مستلزم داشتن روابط مبتنی بر 

برد –برد با مشتریان است.
hormond :منبع

مدیریت روابط با مشتریان براساس دانش مشتریان

 افراد تاثیرگذار بیشترین تاثیر تبلیغاتی را
بر روی نسل جوان دارند

 اینفلوئنسرها
قهرمانان نسل جوان در حوزه خرید 

امروزه دنیای بازاریابی و تبلیغات وسعت بسیار زیادی پیدا کرده 
اســت. برندها به منظور دستیابی به اهداف شــان هرچه بیشتر بر 
روی این دو حوزه ســرمایه گذاری می کنند. در این میان توجه به 
 Z نســل جوان اهمیت فراوانی دارد. نسل جوان یا به اختصار نسل
دارای ویژگی های رفتاری و ســلیقه متفاوتی در مقایســه با نسل 
 Generation قبلی است. براســاس پژوهش موسسه تحقیقاتی
Alpha نزدیک به 55درصد از کودکان و نوجوانان 6 تا 16 ســال 
در انگلســتان و ایــاالت متحده تمایل به خریــد محصوالت مورد 
اســتفاده اینفلوئنســرهای محبوب شــان در یوتیوب و اینستاگرام 
دارنــد. بی تردید این حجــم از تاثیرگذاری اینفلوئنســرها بر روی 
نسل Z با میانگین ســنی پایین حیرت انگیز است. اعتبار پژوهش 
موسســه Generation Alpha براساس تهیه جامعه آماری 4 
هزار نفری است. به این ترتیب پژوهش این موسسه از سطح نسبتا 

باالیی از اعتبار برخوردار است. 
در حالی که شــبکه های اجتماعی نقش مهمی در شکل دهی به 
ســلیقه نسل جوان در زمینه خرید بازی می کند، اما هنوز هم رتبه 
نخســت تاثیرگذاری در اختیار گروه همساالن است. به این ترتیب 
کودکان بیش از هر نکته دیگری به نظر گروه همساالن و خریدهای 
آنها توجه دارند. درست به همین خاطر در صورت خرید محصولی 
خاص از ســوی یک کودک بــه طور گســترده آن محصول مورد 
توجه ســایر دوستان همسال وی نیز قرار خواهد گرفت. در مطالعه 
موسســه Generation Alpha بر روی کودکان 25درصد از 
آنها تمایل شدیدی به خرید کاالیی مشابه آنچه دوست شان خریده 
است، نشان داده اند. نکته جالب در اینجا افزایش نقش شبکه های 
اجتماعی همزمان با رشــد کودکان است. به این ترتیب پس از سن 
14 ســالگی و در نخستین ســال های نوجوانی فرآیند تاثیرگذاری 
شبکه های اجتماعی شروع می شــود. در این سن بیشترین تمایل 
افراد به خرید محصوالتی مشابه آنچه اینفلوئنسرهای مشهور دارند، 
شکل می گیرد. این نکته برای برندها اهمیت زیادی دارد، بنابراین 
اغلب شــرکت ها باید بر روی توسعه ســطح فعالیت شان در سطح 
همــکاری با افراد تاثیرگذار به منظور جلب نظر افراد بالغ تر متعلق 

به نسل Z سرمایه گذاری کنند. 
 Generation یکی دیگر از نــکات جالب پژوهش موسســه
Alpha مربــوط به تاثیرگــذاری تبلیغات اینســتاگرامی بر روی 
5۰درصد از نسل جوان است. بی شک این رقم بسیار عجیب به نظر 
می رســد. نقطه اوج کار پس از رونمایی از قابلیت خرید محصوالت 
مختلف از طریق ســفارش درون برنامه ای در اینستاگرام روی داد. 
از میان جامعه آماری موسســه Generation Alpha نزدیک 
به 2۷درصد تجربه خرید آنالین از طریق اینســتاگرام را داشته اند. 
بی تردید این امر بــرای برندها اهمیت زیادی دارد. به هر حال آنها 
اکنون توانایی تاثیرگذاری بســیار بیشــتری بر روی نسل جوان از 
طریق اینســتاگرام را دارند. اگر به حوزه هزینه های تبلیغاتی نگاه 
کنیم، اینســتاگرام با اختالف نســبت به ســایر پلتفرم ها در حال 
توسعه اســت. دلیل عمده این امر نتیجه بخشــی به مراتب بیشتر 

تبلیغات اینستاگرامی در مقایسه با سایر الگوهای تبلیغاتی است. 
مبنای اصلی پژوهش Generation Alpha تقســیم نســل 
جوان به دو گروه اســت. نسل جوان نوپا و میانه. نسل جوان نوپا به 
کودکان و نوجوانان بین 6 تا 16 سال اشاره دارد. بر این اساس افراد 
تاثیرگذار بیشتر نسل جوان میانه را ترغیب به خرید می کنند. یکی 
از پیش بینی های کاربردی در مورد وضعیت اینفلوئنســرها افزایش 
تاثیرگذاری شان بر روی اعضای کم  سن و سال  تر نسل جوان است. 
به این ترتیب همکاری تبلیغاتی با افراد تاثیرگذار روز به روز فرآیند 

پرسودتری خواهد شد. 
براســاس پیش  بینی خبرگزاری بیزینس اینسایدر، میزان درآمد 
افراد تاثیرگــذار از همکاری تبلیغاتی با برندها تا ســال 2۰22 به 
15 میلیارد دالر خواهد رســید. نکته مهــم در اینجا پلتفرم هدف 
فعالیت افراد تاثیرگذار است. بی تردید اینستاگرام و یوتیوب جایگاه 
تثبیت شده ای دارند، با این حال آیا این امر پایان ماجراست؟ به نظر 
من مهم-ترین رقیب شبکه های اجتماعی در آینده تبلیغات آمازون 
خواهد بود. امروزه بسیاری از جوانان عالقه مند به خرید محصوالت 
موردنظرشان از آمازون هستند. دلیل اصلی این امر ارائه توضیحات 
و مشاوره های حرفه ای است. به عالوه، دامنه محصوالت موجود در 
آمازون نیز به مراتب بیشــتر از هر نوع فروشگاهی در دنیای واقعی 
خواهد بود. تاثیر این امر بر روی فعالیت تبلیغاتی برندها معطوف به 
همکاری شان با اینفلوئنسرها خواهد بود. به این ترتیب برندها باید 
در جست وجوی راهکارهای تازه برای همکاری با افراد تاثیرگذار در 
آمازون باشــند. بی تردید هنوز تبلیغات در آمازون بدل به یک ترند 
جهانی نشده است، با این حال افزایش قدرت تبلیغاتی این فروشگاه 
آنالین انکارناپذیر اســت. در نتیجه برای موفقیت در حوزه بازاریابی 
و تبلیغــات مبتنی بر همکاری با افــراد تاثیرگذار باید این حوزه را 

در یاد داشته باشیم. 
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اکنون هــوش مصنوعی دیگــر فنــاوری متعلق به آینده نیســت. با 
پیشرفت های چشمگیر در این حوزه تقریبا تمام برندها در حال استفاده 
از مزیت هــای هوش مصنوعی در حوزه کســب و کار هســتند. یکی از 
بخش های مهم کســب و کار که تحت تاثیر هــوش مصنوعی قرار دارد، 
بازاریابی دیجیتال است. نکته جالب در این میان عدم تفاوت معنایی میان 
برندهای بزرگ و کوچک فعال در حوزه بازاریابی است. به این ترتیب تمام 

آنها به یک صورت از فناوری هوش مصنوعی تاثیر پذیرفته اند. 
ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی رواج بسیار زیادی در میان بازاریاب ها 
دارد. مزیــت اصلی این نوع ابزارهای افزایش ســرعت جمع آوری داده  و 
خودکارســازی فرآیند تحلیل آنهاســت. به این ترتیب زمان زیادی برای 

بازاریاب ها ذخیره می شود. 
چگونه هوش مصنوعی ارزش اضافی برای بازاریابی دیجیتال به ارمغان 

می آورد؟
بازاریاب های دیجیتال در طول چند ســال گذشته تالش زیادی برای 
اســتفاده از فناوری هوش مصنوعی در زمینــه برنامه ریزی کمپین ها و 
تصمیم گیری پیرامون آینده حوزه بازاریابی داشــته اند. اغلب آنها فناوری 
هوش مصنوعی را در زمینه افزایش تاثیرگذاری کمپین های شان سودمند 
یافته اند. نکته مهم در اینجا کاهش زحمات نیروی انســانی با ورود هوش 
مصنوعی اســت. وقتی بسیاری از کارهای موجود به صورت خودکار انجام 
شــود، دیگر خبری از اتالف وقت نخواهد بــود. به این ترتیب بازاریاب ها 
فرصت پرداختن به امور دیگر را پیدا می کنند. نسل جدید هوش مصنوعی 
فرصت گردآوری داده و تحلیل آن در حوزه های تخصصی را دارد. این امر 
با اتکار بر فرآیند یادگیری ماشــینی بدون نیاز به تعریف بانک اطالعاتی 
گسترده شکل می گیرد. مفهوم یادگیری ماشینی در عمل به معنای ارتقای 
خودکار کیفیت عملکرد سیستم های بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی در 
طول زمان است. اکنون سیستم های بازاریابی هوشمند درست مانند یک 
انسان رفتار می کنند، بنابراین هرچه حضور آنها در عرصه بازاریابی بیشتر 

باشد، امکان تاثیرگذاری شان نیز افزایش می یابد. 
بدون شــک وقتی پای فناوری تازه ای در حوزه کســب و کار به میان 
می آید، بســیاری از برندها به دنبال تاثیر آن بر کاهش هزینه های جاری 
خــود نیز خواهند بود. در این زمینه فنــاوری هوش مصنوعی حرف های 
زیادی برای گفتن دارد. براساس مطالعه ما در موسسه فوربس شرکت هایی 
که به تازگی از فناوری هوش مصنوعی برای طراحی استراتژی بازاریابی شان 
اســتفاده کرده اند، 3۷درصد کاهش در هزینه ها و 39درصد افزایش سود 
خالص را تجربه کرده اند. پیش بینی ها از افزایش این میزان گاهی هزینه و 
افزایش درآمد تا پایان سال 2۰2۰ دارد، بنابراین روز به روز به طرفدارهای 

فناوری هوش مصنوعی در عرصه بازاریابی افزوده خواهد شد. 
کاربرد هوش مصنوعی در زمینه شناخت دقیق مشتریان

فهم دقیق مشتریان همیشه یکی از چالش های اصلی برندها و به ویژه 
بازاریاب ها محسوب می شود. در دنیای امروزه سلیقه و نیازهای مشتریان 
به سرعت تغییر می کند، بنابراین اگر اندکی از جریان روزمره کسب و کار 

فاصله بگیریم، به ســرعت با مشتریان-مان بیگانه خواهیم شد. درست به 
همین خاطر اغلب برندها در تالش برای نزدیکی هرچه بیشتر به مشتریان 
هستند. در این میان جمع آوری اطالعات پیرامون مشتریان اهمیت زیادی 
دارد. با این کار ما از تازه ترین تغییرات در زمینه سلیقه و نیاز آنها به سرعت 
آگاه خواهیم شد. چالش اصلی در اینجا دشواری فرآیند گردآوری اطالعات 
پیرامون مشتریان است. به این ترتیب در عمل بسیاری از برندها به جامعه 
آماری اندک اکتفا می کنند. برخی دیگر نیز با صرف هزینه های نســبتا 
گزاف اقدام به همکاری با آژانس هــای بازاریابی و تبلیغات خواهند کرد. 
بدون تردید همــه برندها بودجه و توان الزم برای همکاری با آژانس های 
تبلیغاتی معتبر را ندارند. به همین خاطر در عمل گره بازنشدنی در مسیر 

فعالیت  آنها قرار خواهد گرفت. 
خبر خوش برای برندها ورود فناوری هوش مصنوعی به مرحله اجرایی 
است. تا همین چند سال پیش اغلب کارشناس ها به طور مداوم به تکرار 
»تعلق آینده کسب و کار به هوش مصنوعی« اشاره می کردند. این آینده 
بسیار دور و دراز به نظر می رسد. همچنین امکان استفاده عملی از هوش 
مصنوعی نیز وجود نداشت. اکنون شرایط به طور کلی فرق کرده است. با 
بهره برداری از هوش مصنوعی در مرحله اجرا تمام پیش بینی  کارشناس ها 
به تحقق پیوسته است.  نسل جدید هوش مصنوعی بیشتر به یک پلتفرم 
یکپارچه در زمینه تحلیل وضعیت بازار، سلیقه مشتریان و در نهایت کمک 
به برندها برای شناخت بهتر مشتریان می ماند. این امر صرفه جویی بسیار 
زیادی در وقت و هزینه برندها به همراه خواهد داشت. اگر تا پیش از این 
بخش بازاریابی برندها نیازمند بودجه کالن داشت، اکنون دیگر با هر بودجه 

اندکی امکان توسعه آن وجود خواهد داشت. 
پرســش های اصلی برندها به هنگام طراحی کمپین بازاریابی دیجیتال 
معطوف به چگونگی یافتن مخاطف هدف، شــیوه مناسب تعامل با آنها، 
نحوه ارســال محتوا و در نهایت جلب رضایــت و ترغیب آنها برای خرید 
بیشتر است. اگر قصد بررسی دقیق این حوزه را داشته باشیم، امکان ادامه 
موضوعات تا بی نهایت وجود دارد. درســت به همین خاطر اغلب تیم های 
بازاریابــی از مدت ها قبل اقدام به جمع آوری اطالعات کاربردی می کنند. 
رمز موفقیت برندها در عرصه بازاریابی دیجیتال اســتفاده بهینه از هوش 
مصنوعی اســت. پیش از این به مزیت افزایش سرعت گردآوری و تحلیل 
داده اشــاره کردم. در اینجا باید به ایراد اصلی در مســیر موفقیت برندها 
اشاره کرد. متاسفانه بســیاری از برندها در عمل توان استفاده مناسب از 
هوش مصنوعی را ندارند. بخشــی از این مشکل ریشه در کمبود اطالعات 
و دانش آنهاســت. این امر اهمیت بســیار زیادی دارد. گردآوری و تحلیل 
داده ها تنها مزیت هوش مصنوعی نیست. امروزه برای جلب نظر مخاطب 
هدف باید برنامه ای دقیق به منظور شخصی سازی محتوای مان برای آنها 
داشته باشیم. بی تردید سلیقه مشــتریان هدف ما با یکدیگر تفاوت های 
عمده دارد. به این ترتیب ارائه محتوایی یکســان به آنها موجب ناتوانی در 
زمینه جلب نظرشان خواهد شد. برندهای موفق همیشه به مهارت افزایی 
در زمینه شخصی ســازی محتوا توجه ویژه دارنــد. تا پیش از این فرآیند 
شخصی سازی محتوا به طور کامل از سوی بازاریاب ها ساماندهی می شد. 
تاثیر هوش مصنوعی و پلتفرم های بهره مند از آن بر روی شخصی ســازی 
محتوا انکارناپذیر اســت. در اینجا نیز ســاماندهی خودکار امور به کمک 

برندها می آید. 
امروزه بازاریاب های دیجیتال مســیر دشوارتری برای موفقیت پیش رو 
دارند. دلیل این امر توسعه سریع هوش مصنوعی و امکان دسترسی به آن 
با پرداخت هزینه اندک، در مقایسه با شیوه های سنتی، است. پلتفرم های 
هوش مصنوعی با تحلیل هوشمند داده ها موفق به شناخت سلیقه منحصر 
به فرد هر گروه از مشــتریان می شود. به این ترتیب ما امکان ساماندهی 

بهینه برنامه برندمان را خواهیم داشت. 
براساس مطالعه ای از سوی فورســتر و آلبرت، دو پژوهشگر مطرح در 
زمینه بازاریابی دیجیتال، اکنون فقط 26درصد از بازاریاب ها نســبت به 
اســتفاده از پلتفرم های هوش مصنوعی برای توسعه کیفی کارشان توجه 
نشــان می دهند. به این ترتیب ۷4درصد دیگــر بازاریاب ها همچنان از 
شیوه های سنتی استفاده می کنند. این امر تاثیر عمیقی بر روی سرنوشت 
حــوزه بازاریابــی دارد. به عنوان یک بازاریاب همین حاال باید شــروع به 
اســتفاده از پلتفرم های هوش مصنوعی کنید. مزیت اصلی این اقدام جلو 
افتادن از ســایر رقبا خواهد بود. وقتی همه بازاریاب ها مشغول استفاده از 
شیوه های سنتی هستند، جهت گیری ما به سوی شیوه های نوین مزیتی 

رقابتی پدید خواهد آورد. 
هوش مصنوعی در کدام بخش های بازاریابی دیجیتال تاثیر اصلی دارد؟
بی شــک تاثیر هوش مصنوعی در حوزه کسب و کار و به ویژه بازاریابی 
دیجیتال بســیار زیاد اســت، با این حال در یــک تحلیل کلی مهم ترین 

حوزه های تاثیرگذاری این فناوری به شرح ذیل است:
• مدیریت داده های مشتریان

• تحلیل رفتار مشتریان و تجربه خرید آنها
• تحلیل های آینده نگرانه در مورد مشتریان و وضعیت بازار

• تحلیل ترندهای موجود و برنامه ریزی برای طراحی کمپین ها
• خودکارسازی فرآیندهای بازاریابی

• توسعه بازاریابی محتوایی به صورت شخصی سازی شده
• توسعه هرچه سریع تر فناوری جست وجوی صوتی

• بهبود وضعیت تاثیرگذاری تبلیغات
• افزایش ترافیک ارگانیک سایت  برندها با مدیریت خودکار سئو

براساس آمار رسمی انجمن بازاریابی ایاالت متحده میزان سرمایه گذاری 
برندهــا بر روی حوزه هوش مصنوعی تا ســال 2۰23 به رقم خیره کننده 
21 میلیارد دالر خواهد رســید. نتیجه منطقی این امر افزایش ســرعت 
جهت گیری برندها به سوی استفاده هرچه بیشتر از فناوری هوش مصنوعی 
اســت. در نتیجه اگر ما به دنبال ایجاد مزیتی برای برندمان در این حوزه 
هســتیم، باید زودتر از سایر رقبا دســت به کار شویم. در غیر این صورت 
رقابت در این عرصه برای ما بســیار دشوار خواهد شد. اشتباه بسیاری از 
برندها انتظار برای آزمــون و خطای برندهای دیگر در حوزه فناوری های 
نوین و سپس ورود به آن عرصه-هاست. نتیجه این امر شکست و ناکامی 
برندهای تازه وارد خواهد بود. وقتی یک شرکت پس از گذشت چند سال 
مهارت کافی در زمینه فناوری تازه )در اینجا هوش مصنوعی( پیدا می کند، 
بالطبع صاحب اعتبار نیز خواهد بود. در چنین شرایطی رقابت با این برندها 

بدل به چالشی دشوار خواهد شد. 
entrepreneur :منبع

بایدها و نبایدهای بازاریابی مناسبتی 
بازاریابی مناسبتی موفق چه ویژگی هایی دارد؟

بازاریابی مناسبتی یکی از الگوهای جالب و هیجان انگیز در زمینه جلب نظر 
مشتریان محســوب می شود. بسیاری از برندها در مناسبت های مهم بیشتری 
سودشــان را کسب می کنند. به همین خاطر اغلب این بازه های زمانی اهمیت 
تجاری زیادی دارد. در اغلب کشورهای جهان کریسمس یکی از مناسبت های 
بسیار مهم محسوب می شود. برندهای مهم در اروپا و آمریکای شمالی همیشه 
برنامه ویژه ای برای این مناســبت دارند. شــاید عجیب باشد، اما از همین ماه 
سپتامبر بسیاری از برندها در تالش برای تدوین برنامه بازاریابی مناسبتی شان 
هستند. نکته مهم درخصوص بازاریابی مناسبتی امکان جلب نظر مشتریان به 
دو صورت آنالین و آفالین است.  مهم ترین کلید موفقیت در بازاریابی مناسبتی 
اطمینان از اســتفاده درســت از تکنیک ها، الگوها و محتوای مطابق با سلیقه 
مشتریان است. اگر شما برای مناسبت های پیش رو اندکی اضطراب دارید، در 
اینجا به بررسی برخی از مهم ترین نکات کلیدی در این زمینه خواهیم پرداخت. 

یافتن مکان های نه چندان کلیشه ای 
مناسبت های بزرگ همیشه زمان اوج مسافرت ها محسوب می شود، بنابراین 
شــانس برندها برای مالقات مشتریان هدف شــان در مکان های غیرمنتظره 
بســیار باال خواهد بود. به طور معمول در چنین روزهایی مردم مورد هجوم و 
بمباران تبلیغات مختلف قرار می گیرند. توصیه من در این بخش تالش برای 
حضور در محیط های نه چندان کلیشه ای است. به این ترتیب شانس ما برای 

مواجهه با دامنه هرچه وسیع تری از مشتریان افزایش خواهد یافت. 
 DTC یکی از برندهای موفق در زمینه طراحی کمپین بازاریابی مناسبتی
نام دارد. این برند در سال گذشته بیلبوردهای بسیار زیادی در مترو نیویورک 
اجاره کرد. این امر با هدف جشن گرفتن سالگرد تاسیس برند موردنظر طراحی 
شده بود. نکته مهم درخصوص کمپین برند DTC انتخاب بازه زمانی جالب 
و مکان خالقانه برای کمپین بود. ما اغلب عادت به مشاهده تبلیغات مناسبتی 
در کریســمس یا سایر مناسبت های ســال نو در دیگر نقاط جهان داریم، با 
این حال برند DTC با پایبندی به ارزش های اصلی اش برنامه مرکزی خود 
بــرای بازاریابی مناســبتی را به گونه ای متفاوت طراحی کــرد.  از زمانی که 
تبلیغات برند DTC در دنیای آنالین توســعه یافت، بســیاری از مخاطب ها 
بدان روی خوش نشــان دادند. این امر موجب ترغیب بازاریاب های این برند 
به توسعه کمپین شان در دنیای آنالین شد. به این ترتیب پس از مدتی کوتاه 
کمپین سالگرد تاسیس برند DTC در شبکه های اجتماعی نیز بدل به ترندی 
داغ شد. مزیت استفاده از شبکه های اجتماعی امکان جلب نظر دامنه هرچه 
وسیع تری از مخاطب هاست. نکته جالب اینکه هزینه مدیریت کمپین بازاریابی 
در پلتفرم های اجتماعی به مراتب کمتر از حوزه آفالین است. صادقانه بگویم، 
امروزه مشتریان عالقه بیشتری به مشاهده تبلیغات و کمپین های بازاریابی به 
صورت آنالین دارند. به همین خاطر درآمد تبلیغاتی برندهایی نظیر فیس بوک 

و گوگل در طول یک دهه اخیر به شدت افزایش داشته است. 
راه اندازی فروش ویژه و تخفیف های گسترده

بی تردید به هنگام یک مناســبت مهم انگیزه مشتریان برای خرید بیشتر 
می شــود. در ســال نو اغلب مردم در تکاپو برای خرید لباس یا تغییر وسایل 
منزل هستند. به همین خاطر فعالیت برندها اوج می گیرد. وقتی پای افزایش 
فروش در میان باشــد، به طور طبیعی بحث تبلیغــات و بازاریابی نیز مطرح 
خواهد شــد. فرآیند تبلیغ و بازاریابی در مناســبت-های مهم از زمان حضور 
مشتریان در فروشگاه فیزیکی یا آنالین شروع می شود. نکته مهم اینکه چنین 
فرآیندی تا زمان خرید قطعی مشــتریان ادامه خواهد داشــت. در این میان 
دو عامل نقش مهمی را بازی می کند: نخســت طرح های فروش ویژه و دوم 
تخفیف های گسترده. شــاید به عنوان یک بازاریاب تازه کار دو مفهوم قبل را 
یکسان فرض کنید، با این حال در حقیقت این بار کامال متفاوت است. فروش 
ویژه به طور معمول شــامل تخفیف در قیمت نهایی نمی شود. به این ترتیب 
برندها امکانات گســترده و اضافی برای مشتریان تدارک می بینند. به عنوان 
مثال، در صورت خرید یخچال برند سامسونگ در کریسمس از گارانتی بیشتر 
و خدمات پشتیبانی ویژه برخوردار می شویم. در مورد تخفیف های گسترده، 
همانطور که از نام اش پیداســت، برند موردنظر اقدام به کاهش سطح قیمت 
محصوالتش با هدف ترغیب مشتریان به خرید می کند. یکی از مناسبت های 
ابداعی جالب در این زمینه جمعه سیاه )Black Friday( است. در این روز 
تقریبا تمام خرده فروشی ها و برندها محصوالت شان را همراه با تخفیف های 
گســترده عرضه می کنند. این امر موجب ترغیب انگیزه مشــتریان به خرید 
محصوالت می شود. نکته مهم در اینجا جبران تخفیف ارائه شده در سود نهایی 

ناشی از فروش تعداد باالی محصوالت است. 
طراحی صفحات ویژه سایت

وقتی یک مناسبت مهم از راه می  رسد، همراه با تغییر حال و هوای جامعه 
باید تحولی در برند ما نیز نمایان شــود. وظیفه اصلی برندها در این بازه های 
زمانی نمایش اهمیت مناسب موردنظر از دیدگاه فرهنگ سازمانی اش است. 
امروزه اغلب برندها ســایت رســمی دارند. به عالوه، حضور در شــبکه های 
اجتماعی نیز بدل به امری رایج شــده اســت. به همیــن خاطر ایجاد حال و 
هوای دارای تناســب با مناسب موردنظر در دنیای آنالین ضروری خواهد بود. 
اغلب برندها در دنیای واقعی اقدامات مناسبی انجام می دهند، با این حال در 
عمل حوزه آنالین را فراموش می کنند.  یکی از اقدامات مفید برندها در زمینه 
توسعه کمپین های بازاریابی شان مربوط به جمع آوری اطالعات مشتریان شان 
اســت. به این ترتیب با فرا رسیدن مناســب موردنظر برقراری تماس با آنها 
ساده خواهد شد. محتوای اصلی پیام برندها برای مشتریان دعوت به بازدید از 
سایت رسمی یا طرح های ویژه فروش است. با همین تکنیک های ساده امکان 

افزایش فروش برندمان در مناسبت های مهم وجود دارد. 
ارزیابی میزان موفقیت

وقتی از برگزاری کمپین های مناسبتی حرف می زنیم، عدم توجه به ارزیابی نهایی 
وضعیت کمپین امکان ناپذیر است. پس از پایان هر کمپین بازاریابی ماموریت اصلی 
برندها بهبود شناخت شان از مشتریان است. رفتار مشتریان در طول زمان تغییرات 
زیادی به خود می بیند. به همین خاطر باید همیشــه انتظار اتفاقات تازه را داشــته 
باشیم. هرچه توانایی برند ما در زمینه کسب اطالعات دقیق تر و تحلیل کاربردی تر 
نتایج کمپین بیشتر باشد، شــانس مان برای کسب موفقیت بیشتر در کمپین های 
بعدی افزایش خواهد یافت.  شــاید مشتریان در یک مناسبت با مشاهده کمپین ما 
همان زمان اقدام به خرید نکنند، با این حال نام برند ما در ذهن آنها باقی خواهد ماند. 
البته این امر بستگی به موفقیت هر برند در زمینه تولید محتوای هیجان انگیز دارد. 
هدف من از طرح این بحث اشــاره به نتیجه بخشی برخی از کمپین ها در بلندمدت 
است. به این ترتیب نباید در ابتدای راه عجله داشت.  بی شک بازاریابی مناسبتی جای 
کار و خالقیت زیادی دارد. یکی از مزیت های اصلی طراحی کمپین مناسبتی امکان 
ترغیب مخاطب هدف برای پیشنهاد محصوالت برندمان به دوستان و آشنایان است. 
این امر یکی از تاثیرگذارترین الگوهای بازاریابی را به ارمغان می آورد. به طور معمول 

افراد اعتماد بسیار بیشتری به نظرات دوستان و اعضای خانواده دارند. 
influencive :منبع

ایستگاهبازاریابی از بازاریابی دیجیتال در پیوند با هوش مصنوعی چه می دانیم؟

هوش مصنوعی و ایجاد تغییر بنیادی در بازاریابی دیجیتال
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چگونه بدل به مدیری موفق شویم؟)3(
15 مهارت ضروری برای مدیران موفق

در قســمت پیشــین به 1۰ مهارت ضروری برای مدیران موفق 
پرداختیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

11. معجزه شوخ طبعی
جان رمپتون: موسسه کلندر

شــرکت ها v معموال فضای سنگینی دارند. همین امر استرس و 
فشار زیادی را بر کارمندان تحمیل می کند. در اغلب موارد مدیران 
توانایی الزم برای مدیریت اســترس و فشــار کارمندان را از دست 
می دهند. در چنین مواقعی بحران داخلی در شرکت ها پدیدار می-
شود الگوهای سنتی مدیریت بر جایگاه جدی و سخت گیری هرچه 
بیشــتر تاکید داشت. بی تردید همه اعضای شرکت باید در کارشان 
جدی باشــند، با این حال چنین امری به معنای عدم شــوخ طبعی 
و تالش برای بهبود فضای شــرکت نیســت. بدون شک همه ما از 
کار روزانه خســته می شــویم. اگر فرآیند کار را با اندکی شوخی و 
ایجاد صمیمیت ترکیب کنیم، بدون تردید نتیجه بهتری از کارمان 
خواهیم گرفت. دســت کم میزان فشار بر روی کارمندان به حداقل 

خواهد رسید. 
12. مزیت های درونگرایی

OneIMS ساالمون تیموتی: موسسه
اغلب افراد مدیران را افراد برونگرایی می دانند. به این ترتیب آنها 
توانایــی ایجاد ارتباط و صحت مداوم با افــراد گوناگون را خواهند 
داشــت. اگرچــه برونگرایی اهمیــت زیادی در موفقیــت مدیران 
دارد، اما لزوما همه مدیران موفق برونگرا نیســتند. شــمار زیادی 
از مدیــران با ویژگی هــای عمیقا درونگرا بــه موفقیت های عمده 
رســیده اند. به عنــوان مثال بیل گیتس را در نظــر بگیرید. وی از 
نظر شخصیتی فردی درونگرا محسوب می شود، با این حال چنین 
امری مانع موفقیت وی در عرصه کســب و کار نشــده است. از نظر 
من درونگرایی موجب تقویت مهارت تفکر انتقادی می شود. به این 
ترتیب ما توانایی الزم برای توســعه جایگاه برندمان با تفکر انتقادی 

در مورد نکات مختلف را خواهیم داشت. 
13. ضرورت نگاه مثبت به امور

توماس گریفین: موسسه اوپتیم مانستر
بسیاری از مدیران در سراســر جهان ژست واقع نگری به مسائل 
مختلــف را دارند. همین امر موجب عــدم توجه آنها به نگاه مثبت 
و خوشــایند به مسائل مختلف می شــود. همه ما تجربه مشترکی 
از کار بــا مدیــران منفی باف داریم. آنها همیشــه بــه دنبال نکات 
منفی هســتند. به این ترتیب در عمل مجالی بــرای امیدواری به 
آینده شــرکت باقی نمی ماند. وقتی ما همیشه نگاه منفی به حوزه 
کارمان داشــته باشــیم. به تدریج این نوع نگاه به تمام بخش های 
کســب و کار تسری خواهد یافت. به این ترتیب کارمندان نیز از ما 
پیروی خواهند کرد. بی شــک فعالیت در شرکتی با دیدگاه عمومی 
منفی گرایی موجب دشــواری هرچه بیشتر ادامه کار خواهد شد. از 
نظر من توســعه احساس خوشایند و مثبت میان کارمندان اهمیت 
باالیــی دارد. به ایــن ترتیب ما فرصت کافی بــرای تاثیرگذاری بر 
روی کارمندان را خواهیم داشت. مدیران موفق به جای منفی نگری 
و تخریــب امیدهای کارمندان از هر فرصتی بــرای حمایت از آنها 
اســتفاده می کنند، بنابراین اندکی نگاه مثبت به امور نیز در زمینه 

کسب و کار ضروری خواهد بود. 
14. اشتیاق به کار، عامل اصلی موفقیت
WPForms جارد آتچیسون: موسسه

آیا شما تا به حال تجربه کار برای مدیری بسیار مشتاق به کارش 
را داشــته اید؟ در این میان فرقی بین زمینه فعالیت برند موردنظر 
وجود ندارد. برخی از کارآفرینان نسبت به کاری که انجام می دهند 
شــوق و عالقه بسیار زیادی دارند. به این ترتیب با دستیابی آنها به 
جایگاه مدیریتی برنامه برندها به طور کامل عوض می شود. شوق و 
عالقه مدیران به فعالیت در شرکت همیشه باعث تاثیرگذاری مثبت 
بر روی کارمندان نیز می شود. به این ترتیب در عمل کارمندان نیز 
به سوی عالقه بیشتر به کارشان و تالش بیشتر هدایت خواهند شد. 
متاسفانه بسیاری از کارآفرینان در زمینه کسب و کار با بی حوصلکی 
مواجه اند. به این ترتیب مدیریت آنها بر شــرکت موردنظر در عمل 
چنگــی بــه دل نخواهد زد. مزیت اصلی شــوق و اشــتیاق به کار 
تاثیرگذاری باالی آن بر روی دیگران اســت. به همین خاطر اغلب 

مدیران موفق این ویژگی را در خود تقویت می کنند.
15. ثبات، عامل موفقیت بلندمدت

Human Heritage ییفی ین: موسسه
مدیریت خوب نیازمند مهارت های چندگانه است. اشتباه بسیاری 
از مدیران تمرکز صرف بر روی یک حوزه اســت. به این ترتیب آنها 
از ایجاد ثبات و توانایی های شــان باز می مانند. نکته مهم در زمینه 
مدیریت مناسب ضرورت توجه به تمام مهارت هاست. این امر ثبات 
مدیریتی را پدید می آورد. بدون ثبات امکان دســتیابی به موفقیت 
بلندمدت برای هیچ کس وجود نخواهد داشت. از نظر من ثبات فقط 
به معنای کســب مهارت های الزم نیست. کلید موفقیت در زمینه 
ثبات مدیریتی حفظ آرامش در مواجهه با مشــکالت مختلف است. 
فقط در این صورت ما توانایی دســتیابی به موفقیت های بلندمدت 

را خواهیم داشت. 
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وقتی در موقعیت مصاحبه بــا کارفرمای جدید برای تعیین حقوق و 
دستمزد هستیم یا می خواهیم حقوق فعلی مان را افزایش دهیم، باید از 
بیان برخی کلمات اجتناب کنیم. زیرا به ضررمان تمام می شــود و بعدا 
از گفتن آنها پشــیمان خواهیم شد. با ما همراه باشید تا به شما بگوییم 

چه حرف هایی را به زبان نیاورید.
مذاکره در مورد حقوق و دستمزد از مهم ترین موارد در انتخاب شغل 
اســت. در این زمان باید از گفتن برخی کلمــات اجتناب کنیم. جاش 
دودی، نویســنده کتاب مذاکرات حقوقی بی پــروا، در مورد نحوه انجام 

مذاکرات حقوق و دستمزد پیشنهادات خوبی دارد. او می گوید:
 مذاکره حقوقی نوعی همکاری اســت و یک عنصر مهم برای داشتن 
همکاری و ارتباط ایده آل محســوب می شــود. نحوه  تعامل شــما برای 
جلوگیری از ابهام و سوءتفاهم مساله  بسیار مهمی است و می تواند روند 

مذاکره را کند یا تند کند.
 جاش دودی، نویســنده و کارآفرین بزرگی اســت که به مردم برای 
دستیابی به درآمد بیشــتر کمک می کند. افراد می توانند با راهکارهای 
ســاده ای که او ارائه می دهد، به درآمد بیشتری برسند. کتاب »مذاکره 
حقوقی بی پروا«، به افراد جویای شــغل کمک می کند در مصاحبه های 

شغلی و مذاکرت حقوق و دستمزد موفق شوند.
دودی از حرف هایی که باید در مذاکرات حقوق و دستمزد گفته شود 
چیــزی نمی گوید، اما در مورد ممنوعیت هایی حرف می زند که برای از 
دســت ندادن حقوق خود باید از گفتن آنها خودداری کرد. در ادامه به 
9 موردی که نباید در مذاکرات حقوق و دستمزد خود حرفی از آنها به 

میان بیاورید، اشاره می کنیم:
1. »در حال حاضر« یعنی »من در حال حاضر هستم ...«

معمــوال اســتخدام کنندگان و کارفرمان از داوطلبان جویای شــغل 
می پرســند: »شــما در حال حاضر چقدر حقوق می گیریــد؟ یا انتظار 
دریافت چه حقوقی را دارید؟« شما باید حواس تان به این مورد باشد و 

به خاطر آن، کار موردنظرتان را از دست ندهید.
دودی می گوید:  از نظر من این سوال، سوال حقوقی خطرناکی است 
و فریبــکاری در آن نهفته اســت. زیرا در همان ابتــدای روند مصاحبه 
پرســیده می شود. خیلی از داوطلبان چنین ســوالی را جزئی از فرآیند 
مذاکره حقوق و دســتمزد نمی دانند، اما این ســوال بخشی از مذاکره 

است.
پاسخ به این سوال استخدام کننده با استفاده از اعداد، می تواند بحث 
در مورد حقوق در مذاکرات بعدی را سخت تر کند. زیرا ممکن است فرد 
به همان حقوق اعالم شــده محدود شود. وقتی مصاحبه شونده حقوق و 
دستمزد موردنظرش را فاش می کند، پیشنهاد داده شده بسیار نزدیک 
بــه این مبلغ خواهد بود. در حالی که ممکن اســت شــرکت حقوق و 
دســتمزد بیشتری را مدنظر داشته باشد. پس پاسخ دادن به این سوال، 

برای داوطلب سخت و زیان بار خواهد بود.

2. »موردنظر« یعنی »حقوق موردنظر من ...«
هیچ وقت حقوق و دستمزد فعلی خود را فاش نکنید. به گفته  دودی:
 این اشــتباه بسیار ساده لوحانه ای است و شــرایط تعیین دستمزد و 
حقوق را برای تان سخت می کند. بهترین کار، بررسی مزایا برای جبران 
کمبودهای حقوقی اســت. اگر اعطای بیمه درمانی، مرخصی با حقوق، 
اضافه حقوق یا دیگر موارد از جمله این مزایا باشــد، فرد می تواند وقتی 
تحت فشــار قرار می گیرد، از آنها برای جبران خســارات وارده استفاده 
کند.  به جای چنین عباراتی، از این عبارات استفاده کنید: »من خیلی 
دوســت ندارم حقوق و دســتمزدم را اعالم کنم. ترجیح می دهم روی 
حقوقی که قرار است شرکت شما به من بدهد تمرکز کنم تا حقوقی که 
اکنــون دریافت می کنم. مبلغ خاصی برای دریافت حقوق مدنظر ندارم 
و شــما خیلی بهتر می دانید توانایی ها و تجربیات من برای این شرکت 

چقدر ارزشمند است.«
3. متاسفم

بنــا به توصیه های دودی: تمایل طبیعی ما در مذاکره این اســت که 
واکنش های تند را در یک مکالمه سخت به حداقل برسانیم. بیان کلمه 
»متاســفم« در صحبت با مدیر و استخدام کننده این پیام را می دهد که 
تمایلی به فعالیت در این شرکت ندارید و مایل به عقب نشینی هستید. 

این کار اشتباه بزرگی است. پس هنگام مذاکره عذرخواهی نکنید.
 4. نه

باید در مذاکره ســعی کنید موقعیت خود را بهبود دهید و این کار را 
می توان با اجتناب از کلمات منفــی و تمرکز روی کلمات مثبت انجام 
داد. پس به جای استفاده از »نه برای من هیچ فایده ای ندارد« )دو کلمه 
منفی( از »من راحت تر هســتم اگر...« )جمله  مثبت( اســتفاده کنید. 
اســتفاده از کلمات منفی باعث کندشدن روند مذاکره می شود و حتی 
ممکن اســت موانعی برای همکاری ایجاد کند. شاید به سختی بتوانید 
از کلمات مثبت استفاده کنید، اما مطمئن باشید این کار نتیجه خوبی 

دارد و با اندکی تمرین می توان آن را انجام داد.
5. بله

معموال این کلمه در هنگام مذاکره با اســتخدام کننده بیش از اندازه 
بیان می شود، دودی پیشــنهاد می کند با احتیاط از این کلمه استفاده 
کنید. شــاید با پیشنهاد شــغلی مواجه شــوید که خیلی عالی به نظر 
می رســد و حتی بیشتر از توقع شما باشــد. در این صورت غریزه شما، 
تمایل به پذیرفتن این پیشنهاد را دارد، زیرا خیلی خوب به نظر می رسد.

اما آیا این پیشنهاد واقعا خوب است؟
در این شــرایط غرایز برای پذیرفتن این شغل شما را تحت فشار قرار 
می دهد، اما به جای کلمه  »بله« سعی کنید پیشنهادی حقوقی تنظیم 
کنید و ببینید در این زمینه چقدر توانایی پیشــرفت دارید. با شنیدن 
»بله« به پیشــنهاد خودتان، مذاکره را به اتمام برســانید. وقتی آنها به 
شما »بله« می گویند و با درخواست های شما موافقت می کنند، مذاکره 

را تمام کنید.
۶. »بعدا« یعنی »من می توانم  بعد از اینکه شروع به کار کردم با 

شما معامله کنم«
دودی این چنین می گوید:   گاهی ممکن اســت تمایل داشته باشید 
بخش های سخت مذاکره را به بعد از استخدام موکول کنید. این اشتباه 
بسیار بزرگی اســت، زیرا نشان می دهد در هنگام مذاکره توانایی کافی 
برای بهبود موقعیت خود را ندارید. باید برای بهبود شــرایط خود تالش 

کنید، حتی اگر احساس خوبی در مورد آن ندارید.
 ۷. »سعی کردن« یعنی »آیا می توانیم سعی کنیم ...؟«

دودی به این مســاله توجه دارد که تالش، کلمه ای منفعالنه است و 
باعث نادیده گرفتن مســائل زیادی خواهد شــد. شاید گفتن اینکه »ما 
تالش خواهیم کرد« خیلی راحت باشد و صداقت شما را نشان دهد، اما 
نباید چنین جمله ای را بیان کنید. احتماال مصاحبه کنندگان در پاســخ 
به درخواست حقوق شما چنین می گویند: »ما تالش خود را کردیم اما 
این کار انجام نشد.« پس از آنها نخواهید برای انجام کاری تالش کنند. 
بهتر است از کلمات مثبت بیشتری استفاده کنید، مانند »من اینطوری 

راحت تر هستم.«
8. »بیشتر« یعنی »من بیشتر می خواهم ...«

کلمه  بیشــتر یک کلمه شمارشی است. زیرا شما صحبت می کنید تا 
دستمزد بیشتری بگیرید. با این حال در مذاکرات موفقیت آمیز، به وفور 
از آن استفاده می شود. به جای استفاده از این جمله، روی حقوق بیشتر 
یا مرخصی بیشــتر تمرکز کنید و وقت خــود را روی یک مورد خاص 
نگذارید. در هنگام مذاکره با استخدام کننده، خیال پردازی نکنید. هیچ 
وقت این ســوال که »چه حقوقی مدنظرتان است« را با اعداد فرضی و 

تخیلی پاسخ ندهید.
9. »می خواهم«

جمله  »من می خواهم« ممکن اســت مذاکرات را به شکل نامطلوبی 
جلو ببرد. به کار بردن این کلمه می تواند اســاس مذاکره برای دریافت 
حقوق بیشــتر یا داشــتن شایســتگی الزم برای گرفتن حقوق بیشتر 
را نابود کند. در مذاکره با اســتخدام کننده از اســناد اســتفاده کنید و 
مذاکره ای قانع کننده داشته باشید. با ارائه  فرم حقوقی و مزایای شخصی 
خود شــروع کنید و ارزش خود را بدانید. حقــوق پایه تان را مطابق با 

قوانین کاری تعیین کنید.
دودی در ادامــه اینطور می گوید:  شــما نه تنها در مــوارد مهم بلکه 
دربــاره هر آنچه که می خواهید، اجــازه  صحبت کردن دارید. می توانید 
درباره وظایف و اهداف شــرکت و هر آنچه در مورد شــرکت نمی دانید 
حرف بزنید. روی نیازهای شرکت و کارهایی که می توانید به آن کمک 
کنید تمرکز کنید تا آنها به طور واضح ارزش شما را درک کنند و برای 

جبران کمبود دستمزدتان کاری انجام دهند.
glassdoor/ucan :منبع  

9 کلمه ای که نباید در مذاکرات حقوق و دستمزد گفته شود
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آغاز تعمیرات اساسی واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی قزوین
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: تعمیرات اساسی و RI واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی 
آغاز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، واحد شماره 5 توربین گازی 
این نیروگاه، به منظور انجام تعمیرات اساسی و تعمیرات RI توربین، از مدار تولید برق خارج شد. بنا به این 
گزارش، بازدید و تعمیرات اساسی تجهیزات کمپرسور و مسیر گاز داغ، تعمیرات اساسی تجهیزات کمکی، 
بازدید و تعمیرات اساســی تجهیزات ژنراتور، همچنین تعمیرات اساسی تجهیزات بویلر واحد، از فعالیت 
های مهم این دوره از تعمیرات است که مطابق جدول زمانبندی پیش بینی شده، انجام خواهد شد. ویژگی 
مهم این برنامه تعمیراتی، برنامه ریزی انجام تعمیرات RI و باالنس توربین واحد است که در کنار سایر 
فعالیت ها به انجام خواهد رسید. تعمیرات اساسی بویلر فیدپمپ ها، بازدید و تعمیرات اساسی درام ها، بازدید و تعمیرات اساسی ترانسفورماتورهای 
واحد و نیز بازدید و تعمیرات تجهیزات الکتریکی و ابزار دقیقی، از دیگر برنامه های تعمیراتی است که از سوی متخصصان نیروگاه انجام می شود.
گفتنی است، هرساله به منظور کسب آمادگی تولید در این نیروگاه، 1۷ برنامه تعمیراتی براساس میزان کارکرد واحدها در طول سال، برنامه ریزی 
و عملیاتی می شود که در این میان، واحد شماره 5 گازی، پنجمین تعمیرات اساسی خود را از زمان آغاز بهره برداری آن تاکنون، تجربه می کند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد : 
آغاز طرح حذف قبوض کاغذی گاز مازندران

ســاری – دهقان : مدیرعامل شــرکت گاز مازندران اعالم کرد با هدف ارائــه خدمات الکترونیک و 
غیرحضوری به مشــترکان این شرکت و در راســتای اجرای سیاست های دولت الکترونیک، حذف قبوض 
کاغذی گاز در دستور کار این شرکت قرار گرفت. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
گاز استان مازندران ، "جعفر احمدپور"  با اعالم این خبر افزود: ثبت شماره اشتراک و تلفن همراه مشترکان 
گاز استان  برای حذف قبض کاغذی آغاز شده است و طبق برنامه شرکت در صورت مهیا شدن همه شرائط 
از آذرماه امسال قبوض کاغذی برای مشترکان صادر نخواهد شد. وی به روش های ثبت شمـــاره همــراه 
مشترکان گاز استان مازندران اشاره کرد و توضیح داد: در روش نخست مشترکان می توانند شماره اشتراک 
را به ســامانه  2۰۰۰2۰194 پیامک کنند. احمدپور ادامه داد: روش دوم ثبت شــماره تلفن همراه ارسال پیامک شماره اشتراک به عالوه *1  را به 
ســامانه 1۰۰۰194 است. مدیر عامل شــرکت گاز مازندران همچنین گفت که مشترکان برای دریافت آخرین صورتحساب می توانند رقم مشکی 
کنتور را به عالوه *5* و شماره اشتراک را به سامانه 2۰۰۰2۰194  پیامک کنند که شماره تلفن آنان نیز به برای حذف قبوض کاغذی به ثبت می 
رسد. وی گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون و 5۰۰ هزار مشترک گاز استان مازندران هستند. احمدپور افزود: تالش برای حفظ محیط زیست، 
توسعه خدمات الکترونیک، ارتباط دوسویه با مشترکان و ارتقاء سطح خدمات و بهره مندی از فناوری های نو از اهداف اجرای این طرح به شمار می رود.

فرماندار بندرعباس: گمرک بندر شهید رجایی در کل منطقه مهم و حساس است
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: فرماندار بندرعباس گفت: صادرات و واردات مهم کشور در بندرشهید 
رجایی صورت می گیرد و گمرک نقش بســیار مهمی در این زمینه دارد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
شهرستان بندرعباس ، جلسه با مجموعه گمرک بندر شهید رجایی به ریاست عزیزاله کناری فرماندار شهرستان 
بندرعباس با حضور علیرضا قنبری باغبانی سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک 
بندر شهید رجایی ، نرگس غالمپور معاون اقتصادی فرماندار ، آقای آشوری زاده مدیر دفتر امنیتی و انتظامی 
فرمانداری ، ایمان رفیعی مســئول دفتر عمران فرمانداری و مسلم عاشوری مسئول روابط عمومی فرمانداری 
شهرستان بندرعباس در محل سالن کنفرانس گمرک برگزار گردید و پس از اتمام جلسه فرماندار بندرعباس با 
همراهی مدیر و مسئولین گمرک از مجموعه گمرک بندر شهید رجایی بازدید بعمل آوردند که این جلسه و بازدید از  ساعت ۷ صبح شروع و تا ساعت 
11:3۰ به طول انجامید. در شروع این جلسه علیرضا قنبری باغبانی سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک بندر شهید رجایی 
ضمن خیر مقدم به فرماندار بندرعباس و هیئت همراه اظهار داشت: استان هرمزگان بزرگترین گمرک در سطح کشور است و ما در کل کشور دارای 15۷ 
گمرک هستیم که 29 گمرک در استان هرمزگان می باشد. وی در ادامه  با ذکر اینکه در استان هرمزگان 5 اداره کل گمرک وجود دارد افزود:  با توجه 
به اهمیت و جایگاه گمرک بیش از 54 درصد فعالیت گمرک در اســتان هرمزگان صورت می گیرد که از 89 درصد  59درصد آن در بندرعباس انجام 
می گیرد و از بندر جاسک تا بندر پارسیان دارای گمرک هستیم و در تمامی گمرکات سطح استان عملیات های گمرکی به نحو مطلوب در حال انجام 
شدن است. قنبری باغبانی در پایان تصریح کرد: همکاران ما در مجموعه گمرک بطور شبانه روز در حال انجام وظیفه هستند و نیروهای انسانی مستقر 

در استان هرمزگان و بندرشهید رجایی از تجربه بسیاری برخوردارند که این امر موجب گردیده به مشکل خاصی در انجام امورات گمرکی بر نخوریم.

مدیرعامل گاز گلستان از گازرسانی به 1۷۶۶ پروژه در استان تاکنون خبر داد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس محمد رحیم رحیمی درگفتگوبا پایگاه خبری شرکت گاز استان گلستان ازگازرسانی به  1۷66 پروژه  
در بخشهای مختلف درسطح استان  تاکنون خبر داد.  وی افزود: ازاین تعداد  تمامی 33  شهراستان بهمراه  8۷2 روستا و۷9۷ واحد صنعتی عمده و 
همچنین  64 جایگاه سی ان جی از نعمت گازطبیعی بهره مند شده اند.مهندس رحیمی ضمن تشکرازتالش و زحمات مجموعه کارکنان و پیمانکاران 
گرامی گازگلستان گفت:این شرکت توانست افزون بر9 هزار 359 کیلومترشبکه گازرا دراستان اجرا نماید که درهمین رابطه تاکنون تعداد 5۷3 هزار و 
۷۷8 مشترک نیز جذب شوند.وی درادامه اظهارداشت:درحال حاضر تعداد 5۷9 هزار و 5۰۰ خانواراستان به جمع مصرف کنندگان گازپیوستند،ضمن 
اینکه 1۰۰ درصد خانوارشــهری و96 درصد خانوارروســتایی استان ازاین انرژی برخوردار می باشند.   مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درپایان 
باتشکرازهمراهی مشترکین گاز،درخواست داشت تا این عزیزان همچون گذشته نهایت همکاری را با این شرکت داشته باشند وضمن پرداخت به موقع 

گازبهاء،بدهی های معوق خود را نیزواریز تا انشاء ا...بتوانیم عالوه برتوسعه گازرسانی ،خدمات خود را درسطح استان ارتقاء دهیم.    

شهردار رشت بر لزوم فراهم  کردن بستر های الزم برای هوشمند سازی 
شهر خالق تاکید کرد 

 رشت- زینب قلیپور:  دکتر ناصر حاج محمدی عصر روز دوشنبه در نشست با معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیالن در زمینه 
طرح شهر هوشمند گفت: رشت ظرفیت فراوانی برای تحقق شهر الکترونیک دارد.وی  گفت: الکترونیک شدن شهر، موجب کاهش آلودگی آب و 
هوا و کم شدن تردد و ترافیک شهری می شود.شهردار رشت فعالیت و حضور استار تاپ ها در زمینه شهر الکترونیک را بسیار تاثیرگذار و مفید 
دانست و این موضوع را در زمره بستر های الزم برای ایجاد شهر هوشمند برشمرد.حاج محمدی با اشاره به ظرفیتهای موجود رشت با توجه به 
برگزاری جلسه پیشین با مسئوالن شهر یانگ جوی چین در ارتباط با شهر خالق گفت: باید از تجارب این شهر به ویژه در زمینه هوشمند سازی 
شهر خالق بهره های فراوانی ببریم. وی افزود: اگر بستر های الزم برای شهر خالق خوراک رشت هر چه سریع تر فراهم شود، می توان به درآمد 
زایی و اشتغالزایی شهر نیز کمکهای فراوانی بنماید.حاج محمدی با بیان اینکه شهر هوشمند نیازمند حضور شهروند هوشمند است، خاطر نشان  
کرد: در شهر خالق موضوعاتی همچون سالمت شهروندان، کاهش آلودگی زمین و هوا، خرید و فروش پسماند های غذایی و زندگی سالم مورد 
توجه قرار می گیرد.وی افزود: رشت می تواند با سرمایه ای ناچیز پایلوت بسیار مناسب برای شهر هوشمند خوراک نیز باشد.شهردار رشت سپس 
خاطر نشان  کرد: هوشمند شدن شهر خالق هم به سیستم تصمیم  گیری غنی نیاز دارد و پارک علم و فناوری می تواند به عنوان دستگاه یاری 
رسان و کمک کننده در کنار شهرداری قرار بگیرد.حاج محمدی پارک علم و فناوری را مکانی بسیار مناسب و ارزشمند برای پیشرفت امور شهری 
دانست و گفت: شهرداری نیز باید همکاریهای الزم را با این  نهاد اعمال کند.وی افزود: شهر هوشمند شدن نیاز به تشکیل کمیته ویژه برای پیگیری 

جدی این موضوع دارد و استانداری گیالن می تواند در این زمینه به شهرداری مساعدت برساند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان خبر داد :
تشکیل اداره شهر دوستدار کودک در شهرداری سمنان

سمنان _ حسین بابامحمدی :اداره »شهر دوستدار کودک« با دستورالعمل ابالغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ساختار معاونت 
شهرســازی و معماری شــهرداری سمنان ایجاد شــد . مریم معتمدی با اعالم این خبر افزود : در راســتای اجرای بهتر ابتکار شهر دوستدار کودک با 
دســتورالعمل ابالغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ، اداره شهر دوستدار کودک در ساختار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سمنان 
ایجاد و فعالیت های خود را در حوزه بررسی مسایل کودک و با بهره گیری از خردجمعی فعاالن و اساتید این حوزه آغاز نموده است .  معتمدی ضمن 
اشاره به لزوم ارتباط گیری بین دستگاه های مرتبط با حوزه کودک گفت : با دستگاه های همسو با فعالیت های حوزه کودک مانند کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی مذاکراتی صورت گرفته و تفاهم نامه های همکاری منعقد شده تا با هم افزایی ظرفیتها و امکانات ، بتوان چشم 
انداز روشنی را برای شهر دوستدار کودک ترسیم کرد .وی به تدوین ضوابط ویژه در ساختمان سازی و شهرسازی و مباحث ترافیکی اشاره کرد و گفت 
از اسفندماه سال گذشته برای تمامی سازمانهای زیرمجموعه شهرداری در خصوص رعایت موارد مرتبط با حوزه کودکان ، دستورالعمل ارسال شده که 
برخی از این  اقدامات  انجام و یا در حال انجام است.معاون شهرسازی و معماری خاطرنشان کرد شهر دوستدار کودک هدف نیست بلکه یک مسیری 

است که با انتخاب این مسیر می توانیم با افزایش شاخص های کیفیت زندگی کودکان در شهر ، زیست پذیری شهری را برای آنان تسهیل کنیم .

آغاز پروژه مرمت و بازسازی بام بازار تاریخی اراک
اراک – مینو رســتمی: در نشست مهندس شفیعی شهردار کالنشهر اراک با ایزدی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان مرکزی که با حضور شاه کرمی شهردار منطقه بافت تاریخی،حمزه لو رییس اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، کارشناسان اداره 
میراث فرهنگی، مسوول هیات اجرایی هیات امنا بازار و نمایندگان هیات مدیره بنیاد اراک شناسی، به منظور تسریع و برنامه ریزی در اجرای 
پروژه آجر فرش و همچنین مرمت و بازسازی بام بازار اراک برگزار شد، پیرامون وضعیت بازار و نحوه اجرای پروژه آجر فرش دو گذر انتهای بازار 
)سپهداری و آقاضیاالدین( پس از تکمیل کانال تاسیسات و همچنین نحوه شروع و مرمت کاهگل بام و بازسازی نقاط آسیب دیده بازار بحث و 
تبادل نظر شد. در پایان جلسه و با تخصیص مبلغ دو میلیارد تومان از سوی شهرداری به جهت مرمت بام، مقرر شد ظرف روزهای آینده، پروژه 

مرمت و بازسازی بام بازار تاریخی اراک آغاز گردد.

اخبار

اهواز  -  شبنم قجاوند:  دومین نشست ستاد اربعین صنعت نفت در 
استان خوزســتان با حضور مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت های زیر 
مجموعه وزارت نفت در اســتان به میزبانی شرکت ملی مناطق نفت خیز 

جنوب برگزار شد.
این نشست با حضور صدیقی مدیرکل امور شهری شوراهای استانداری 
خوزســتان با هدف هم افزایی و هماهنگی شــرکت های تابعه وزارت نفت 
برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین برگزار شــد.  در این نشســت 
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و رئیس ستاد اربعین صنعت 
نفت خوزستان اظهار داشت: این ستاد با هدف انسجام و هماهنگی شرکت 
های تابعه وزارت نفت در استان برای خدمات رسانی بهتر به زائران اربعین 
تشکیل شــد و نمایندگان این شرکت ها عضو این ستاد هستند. مهندس 
احمد محمدی گفت: در ســال های گذشته شرکت های تابعه وزارت نفت 
به صورت جداگانه با ســتاد اربعین استان خوزستان همکاری داشته اند که 
مقرر شد از سال جاری کمک ها و خدمات آنها با وحدت رویه و متناسب با 
ظرفیت ها و امکانات شرکت ها ارائه گردد.  وی افزود: ستاد اربعین صنعت 
نفت استان خوزستان نیازمندی های ستاد اربعین استان را دریافت نموده 
و کارها متناسب با توانمندی هر شرکت به آنها واگذار می شود تا بتوانیم با 
استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود بخشی از نیازهای زائرین محترم را 
مرتفع سازیم. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب همچنین بر 
مستندسازی فعالیت های ستاد اربعین صنعت نفت استان خوزستان توسط 
کمیته اطالع رســانی تاکید کرد و هماهنگی روابط عمومی شــرکت های 
زیر مجموعه وزارت نفت در اســتان را با این کمیته خواستار شد.  مدیرکل 
امور شــهری و شوراهای استانداری خوزستان نیز در این نشست با تشریح 
فعالیت های ستاد اربعین استان خوزستان برای آماده سازی مرزهای چذابه 

و شلمچه به منظور خدمت رسانی به زائران گفت: خدمات رسانی به زائران 
در این دو مرز از آغاز ســفر تا یک هفته پس از روز اربعین انجام می شــود 
و آماده ســازی زیرســاخت ها از جمله جاده های دسترسی، پارکینگ ها، 
شبکه آب و فاضالب در حال انجام است. شهـــــاب صــــــدیقی با بیان 
اینکه بخشــی از زیرساخت ها در جریان سیل آسیب دید گفت: امسال در 
بحث زیرســاخت ها هم در زمینه تعمیر و هم در زمینه توسعه کار کردیم.  
وی با اشــاره به اینکه پیش بینی می شود امســال تعداد زائران عبوری از 
شلمچه و چذابه افزایش یابد افزود: انتظار داریم شرکت های نفتی در زمینه 
تامین نیازمندی های ستاد اربعین استان از جمله تامین ماشین آالت سبک، 
اتوبوس، کانکس، تانکر آب و مکنده فاضالب همکاری نمایند. در این نشست 
مدیران عامل و نماینده های شــرکت های وزارت نفت در استان و اعضای 
ستاد اربعین به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.  حجت االسالم رضا 
حیدری مســئول قرارگاه فرهنگی و ستاد اقامه نماز وزارت نفت در استان 
خوزســتان در این نشســت از تالش ها و زحمات همه مدیران و کارکنان 
صنعت نفت در اســتان جهت خدمات رسانی به زائران تقدیر و تشکر کرد. 

جهانگیر پورهنگ مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان با ابراز 
خرسندی از تشکیل ستاد اربعین صنعت نفت در استان خوزستان و انسجام 
شــرکت ها، گفت: انتظار داریم با تشکیل این ستاد، فرمانداران و مسئوالن 
دســتگاه های خدمات رســان، از این پس درخواست های خود را به ستاد 
اربعین استان خوزستان ارائه دهند. عبداله ابول پور مدیر عامل شرکت گاز 
استان خوزستان نیز با اعالم آمادگی این شرکت برای ارائه خدمات به زائران، 
بــر رعایت نکات ایمنی در مواکب تاکید کرد.  نعمت اله نجفی مدیر پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اهواز نیز گفت: این شرکت تدابیر الزم برای تامین 
ســوخت مورد نیاز خودروهای زائران در مرزهای چذابه و شلمچه و مبادی 
ورودی به استان خوزستان را فراهم کرده است. جهانبخش راهداری از روابط 
عمومی شرکت ملی حفاری ایران نیز با اشاره همکاری تنگاتنگ این شرکت 
با حوزه مقاومت بســیج شــهیدتندگویان در زمینه خدمات رسانی زائران 
اربعین در مرز چذابه طی سالهای گذشته، آمادگی این شرکت برای استمرار 
این همکاری را اعالم داشت. سرهنگ عباس ممبینی فرمانده حوزه مقاومت 
بســیج شهیدتندگویان نیز با ارائه گزارشــی از خدمات این حوزه به زائران 
اربعین حسینی طی سال های گذشته، اظهار داشت: برپایی موکب شهدای 
صنعت نفت جنوب همانند سال های گذشته در مرز چذابه برپا خواهد شد 
که بالفاصله پس از اتمام برنامه های هفته دفاع مقدس نســبت به برپایی 
آن اقدام می شود. در پایان مهران حسنوند مدیر عملیات ترابری و خدمات 
پشــتیبانی مناطق نفتخیز جنوب متمرکز شدن خدمات و پرهیز از موازی 
کاری را مهم ارزیابی کرد و به خدمات رسانی قابل توجه این مدیریت جهت 
جا به جایی زوار در ســال گذشته اشاره کرد و گفت:  6۰ سرویس بصورت 
3بار در روز از سوی مدیریت ترابری در قالب کاروانهایی جهت خدمت رسانی 

به حجم بسیار باالی زائران اربعین اختصاص داده شد.

 همدان - فاطمه صنیعی وحید :وزیــر علوم، تحقیقات و فناوری 
در همایش بین المللی  راه ابریشــم که به میزبانی همدان برگزار شــد 
،بیــان کرد : امروزه در ایران یک درهم تنیدگی بین فرهنگ غنی ایرانی 
و فرهنگ اســالمی داریم یعنی ایرانیان با ســبقه دانش و فرهنگ وقتی 
با ایدئو لوژی اســالم روبه رو شدند آن را با علم و دانش پذیرفتند؛ دینی 
که پیامبر با توجه به علم آن را شــروع کرد.  دکتر منصور غالمی  گفت: 
در روز هــای اخیر در ایران به پاس جان فشــانی های جوانان دلیر ایران 
و تالش ها برای حفظ خاک این مرز و بوم مراســم های خاصی صورت 
میگیرد که بخشــی از فرهنگ غنی و پربــار این مرز و بوم را به نمایش 
می گــذارد.  وزیر علوم، تحقیقــات و فناوری تصریح کــرد: ملت ایران 
هیچ گاه به هیچ ملتی تهاجم نداشته و همواره میزبان علما از کشورهای 
مختلف جهان بوده است و قدیمی ترین دانشگاه جهان را در خود دارد؛ 
قطعا شکل گیری دانشگاه مقدماتی دارد که بخش مهمی در توسعه علم 

و دانش بوده اســت. غالمی گفت: تاریخ و فرهنگ علم دوســتی کشور 
منجر به شــکوفایی علم و دانش شــد که پایه رشد و ترقی علم و دانش 
جهانی گشــت؛ راه ابریشــم راهی برای تبادل علم و فرهنگ بوده است. 
وی بیان کرد: ما دانشــمندان زیاد و به نامی را می شناســیم که راه های 
طوالنی را طی می کردند تا از توانمندی های علمی مناطق بهره ببرند، به 

منطقه خود برگردند و نقش خود را ایفا کنند.
دکتر منصور غالمی تشــریح کرد: راه ابریشم راه مبادله علم، فرهنگ و 
مبادالت تجاری بوده اســت؛ امروز ما در یکی از شــهر های مهم مسیر این 
راه تاریخی به اهمیت دســتاورد های شــکل گیری این راه و آثار ارتباطاتی 
که در این بســتر رخ داده اســت می پردازیم؛ حضور نمایندگان کشور ها از 
سراســر جهان نشــان از توجه تاریخ و فرهنگ گذشتگانمان دارد؛ همدان 
عمری به بلندی تاریخ و تمدن ایرانیان دارد و دانشــمندان به نامی از این 
خاک برخواســتند. غالمی تصریح کرد: همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام 
یکی از موارد مهم در همدان است و عالوه بر حیات سیاسی، محل زندگی 
مسالمت آمیز ادیان مختلف در کنار یکدیگر بوده است. وی با اشاره به اینکه 
در همدان زیست کرد، ترک، لر و مذاهبی از مسیحیت، کلیمی و زرتشتی را 
داشتیم افزود: نشست های این چنینی حتما دستاوردهای گران مایه ای برای 

مردم و اقوام مختلف حاشیه این جاده مهم خواهد داشت.

کرمانشاه  - منیر دشتی: مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ضمن 
اعالم اهم برنامه های این شرکت در حوزه تامین پایدار خوراک پاالیشگاه ها 
از تعیین تکلیف پروژه ایستگاه تقویت فشار کنگان تا پایان امسال خبر داد.

رامین حاتمی ،نفت مرکزی را تامین کننده اختصاصی گاز پاالیشــگاه های 
پارســیان، ایالم، شــهید هاشــمی نژاد و بخش عمده گاز پاالیشگاه فجر جم و 
پاالیشــگاه ســرخون بندرعباس اعالم کرد و گفت: گاز این پاالیشگاه به صورت 
اختصاصی از میدان های خشــکی تحت مدیریت شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران تامین می شــود. وی با بیان اینکه تامین به موقع خوراک پاالیشــگاه ها و 
تولید پایدار، نیازمند برنامه ریزی جامع است، گفت: به منظور تولید پایدار خوراک 
پاالیشگاه فجر جم، پروژه ایستگاه تقویت فشار کنگان به روش تامین منابع مالی 
را داریم که از ســوی سرمایه گذار در حال انجام است. حاتمی از انجام مذاکرات 
قراردادی پروژه ایستگاه تقویت فشار کنگان خبر داد و گفت: بخش مطالعاتی این 
پروژه ماه گذشته واگذار شده که بر اساس آن باید طی مدت 4 ماه این مطالعات 
انجام شود. با آماده شدن بسته قراردادی و به نتیجه رسیدن مذاکرات، امیدواریم 
تا پایان امسال این طرح هم تعیین تکلیف شود. وی در مورد طرح های شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران به منظور تولید پایدار خوراک پاالیشگاه پارسیان، گفت: 
در این زمینه پروژه احداث ایســتگاه تقویت فشــار هما، واروی و مرکز تفکیک 
تابناک در برنامه اســت که از سال گذشته کلید خورده، مطالعات اولیه انجام و 

مذاکرات قراردادی به روش تامین منابع مالی نهایی شــده است. حاتمی افزود: 
طی 2 ماه آینده، قرارداد طرح احداث ایســتگاه تقویت فشار هما، واروی و مرکز 
تفکیک تابناک امضا می شود که عمال به معنای آغازاجرای پروژه است و به طور 
قطع طی 5 سال آینده تولید پایدار خوراک پاالیشگاه پارسیان را خواهیم داشت. 
وی از اجرای پروژه فاز دوم توسعه میدان تنگ بیجار و میدان های اطراف آن خبر 
داد و گفت: خوشبختانه با نگاه سازنده ای که وزارت نفت به توسعه مناطق محروم 
و تامین گاز پاالیشگاه ها و همچنین صنایع پایین دستی دارد این پروژه تعریف 
شده است. حاتمی افزود: به منظور توسعه فاز دوم میدان تنگ بیجار مصوبه ای 
از سوی شرکت ملی نفت ایران با اعتبار 4 هزار میلیارد ریال و 12۰ میلیون دالر 
صادر شده که عمال از سال گذشته کلید خورده است. هم اکنون حفاری چاه ها 

در حال انجام اســت و حتی حفاری سه حلقه چاه نیز به اتمام رسیده است. کار 
نصب تسهیالت سرچاهی و احداث خطوط لوله جریانی نیز در حال انجام است. 
وی در مورد اهداف توســعه ای فاز دوم میــدان تنگ بیجار گفت: در این پروژه 
توســعه واحد TCF موجود به منظور دســتیابی به تولید گاز از ۷ میلیون متر 
مکعب در روز به 11 میلیون متر مکعب و افزایش میعانات گازی از روزانه 8 هزار 
و 5۰۰ بشکه به 13 هزار بشکه در برنامه است. همچنین به منظور انتقال میعانات 
گازی حاصل از این توسعه، خط لوله 8 اینچ به طول حدود 2۰ کیلومتر احداث 
می شــود.به گفته حاتمی، با مصوبه صادر شده از سوی شرکت ملی نفت ایران 
به منظور توســعه فاز دوم میدان تنگ بیجار، قرار شده که شرکت نفت مناطق 
مرکزی، احداث ایستگاه تقویت فشار هم در همین فاز اجرا کند که این اقدام به 
طور قطع تحولی را در منطقه ایالم، تامین خوراک پایدار پاالیشکاه ایالم و صنایع 
پایین دســتی ایجاد می کند. وی ادامه داد: پروژه لرزه نگاری میدان های تنگ 
بیجار، بانکول ، باباگیر و دالوران که یکی از بزرگترن پروژه های لرزه نگاری حال 
حاضر کشور است در پهنه یک هزار و 56۰ کیلومتر مربع در بخش سه بعدی و 
بیش از 8۰۰ کیلومتر در بخش دوبعدی در برنامه قرار دارد و عمال فعالیت های 
اجرایی از ابتدای امســال شروع شده اســت. با این اقدام به طور قطع ظرفیبت 
های اطراف میدان تنگ بیجار شناســایی می شود که این امر به تامین و آینده 
تامین خوراک پاالیشگاه ایالم، بخش پایین دست و صنایع وابسته کمک می کند

قم - خبرنگار فرصت امروز:  معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف استان 
قم گفت: موکب این اداره کل بیســت و سه روز و در شهر سامرا در خدمت 
زائران حســینی خواهد بود.  به گزارش روابط عمومــی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اســتان قم، حجت االسالم والمسلمین یوسف احمدی با اشاره 
به فعالیت موکب اوقاف اســتان قم طی سه سال در مرز مهران اظهار کرد: 
با توجه به تعداد باالی موکب های مستقر در این مکان و نیز برپایی موکب 
آستان قدس رضوی در مهران از سال گذشته تصمیم گرفته شد که محل 
موکب تغییر یابد. وی افزود: طی هماهنگی با ستاد اربعین شهرهای مختلفی 
مورد بررســی قرار گرفتند که در نهایت سامرا برای برپایی اوقاف استان قم 
در نظر گرفته شد. معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان قم 
با اشــاره به فعالیت ۷۰ نفر از پرســنل این اداره کل در موکب شهر سامرا 

طی ســال گذشته خاطرنشان کرد: امســال هم ۷۰ نفر همراه با تجهیزات 
پیشرفته تر نسبت به ســال قبل در این موکب مستقر می شوند. وی ادامه 
داد: از جمله تجهیزاتی که امسال به موکب اوقاف استان قم اضافه می شود 

یک باب نانوایی است تا نان تازه در اختیار زائران حسینی قرار گیرد. احمدی 
با اشــاره به تدارک سه وعده غذا برای زائران اربعین در موکب اوقاف استان 
قم عنــوان کرد: همچنین دو میان وعده قبل از ظهر و عصر نیز تهیه و در 
بین زائران توزیع خواهد شد. معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه 
استان قم با اشاره به اقبال عمومی برای سهیم شدن در برپایی موکب های 
اربعین تصریح کرد: عمــوم عالقه مندان به این کار می توانند با مراجعه به 
بقاع متبرکه سطح استان قم کمک های نقدی و غیر نقدی خود را در اختیار 
اداره کل اوقاف استان قم قرار دهند تا در برپایی موکب اربعین سال جاری 

مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: موکب اوقات استان قم در شهر سامرا از پنجم تا بیست و هشتم 

ماه صفر در خدمت زائران حسینی خواهد بود.

اصفهان - قا سم اسد: سومین نشست شورای عالی توسعه پایداردر 
اتاق بازرگانی اصفهان،با حضور اســتادان برتر در حوزه های اقتصادی و 
اعضای شــورای راهبری اســتان تشکیل شــد و به بررسی مشکالت 

اقتصادی و گردشگری موجود در اصفهان پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اصفهان، در این جلســه حمیدرضا صفری، مشــاور برنامه جامع شهر 
منطقه اصفهان،با بیان اینکه در بررسی های صورت گرفته، این نتیجه 
حاصل شد که بخش خدمات؛ بهویژه گردشگری در شهر و شهرستان 
اصفهان به دالیلی چون افزایش شــدید مشــاغل تبعی؛ به خصوص 
خرده فروشی ها، عدم ارتباط بخش خدمات با فعالیت های صنعتی و 
کشاورزی، همچنین،تضعیف بخش گردشگری و بازرگانی با مشکالت 
زیادی روبهرو است، تصریح کرد: تحریم های اعمال شده علیه ایران، نبوِد 
زیرساخت های کافی و مناسب گردشگری در اصفهان، عدم برنامه مدون 
راهبردی در حوزه گردشگری، کمبود شدید مراکز تفریحی و سرگرمی 
در اصفهان به عنوان محصوالت گردشــگری مکمــل برای جاذبه های 

تاریخی و فرهنگی شهر و نوسانات اقتصاد کالن کشور؛ از جمله عوامل 
تضعیف بخش گردشگری هستند. صفری در ادامه، عدم انطباق قوانین 
و ضوابط ســاخت و ســاز با نیازهای بازار، محدودیت فرصت های انبوه 
ســازی در شــهر اصفهان، افزایش قیمت زمین و امالک در شهر و در 
نتیجه، کاهش قدرت خرید مردم و سهم باالی مسکن در بودجه خانوار، 
وابستگی شدید بخش مســکن به دوره های رکود و رونق اقتصادی و... 
را از جمله عوامل مشکل ساز در بخش مسکن شهر اصفهان بیان کرد.

در این جلســه، حاضرانساماندهی خرده فروشی های سطح شهر در 
قالب تشکیل مجتمع های صنفی و نقش بی بدیل آن در اصالح فضای 
کسب وکاروبهبود صنعت گردشــگری، مشخص شدن نقشه راه برای 
بهبود تراز گردشــگری، رعایت قانون فاصله صنفــی و قانون اجاره و 
مالکیت، تغییر نگرش مســئوالن، دست اندرکاران صنعت گردشگری 
و مــردم درخصوص توریســم، تمرکز بر بهره منــدی از ظرفیت های 
مردم در رفع مشــکالت اقتصادی شهر و رفع موانع گردشگری، وجود 
اراده واقعی برای توســعه صنعت گردشگری در کشور و فراهم نمودن 

فضای مناسب برای ســرمایه گذاری در این حوزه را در بهبود وضعیت 
گردشگری در کشور و اصفهان مؤثر دانستند. آنها همچنین، متناسب 
نبــودن اندازه فیزیکی با جمعیت شــهرو عدم تقــارن اطالعات بین 
سازندگان و مصرف کنندگان مسکن رانیز از جمله دالیل گرانی مسکن 

در شهراصفهان بیان کردند. 
گفتنی استسحر امینی، دبیر شورای هماهنگی توسعه پایدار نیزدر 
ابتدای این جلســه، با بیان اینکه کمیســیون اقتصاد و گردشــگری، 
زیرمجموعه شورای راهبری استان در طرح جامع شهر -منطقه اصفهان، 
به شناســایی مشــکالت گلوگاهی در حوزه های اقتصاد و گردشگری 
شــهر-منطقه  اصفهان می پردازد،گفت: در این جلسات نظرات فعاالن 
اقتصــادی در حوزه های مربوطه اخذ و پــس از تجزیه و تحلیل جمع 
بندی خواهد شد. وی افزود: شاخه های کمیسیون مذکور شامل اقتصاد 
مســکن، اقتصاد کشاورزی، مالیه، فقر، اقتصاد دانش بنیان و... بوده که 
هدف از تشکیل جلسات در هریک از این شاخه ها، شناسایی مشکالت 

گلوگاهی موجود است. 

مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب در دومین نشست ستاد اربعین صنعت نفت تاکید کرد؛
انسجام شرکت های تابعه وزارت نفت در خوزستان برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین

وزیر علوم، در همایش راه ابریشم:

 راه ابریشم ؛راهی برای تبادل علم و فرهنگ بوده است
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دنبال کردن رویاها از شــعارهای پرکاربرد دنیای استارت آپی است که 
بیش از همه به گوش می رســد. آیا واقعا چنین رویکردی برای موفقیت 

کافی خواهد بود؟
دنیای استارت آپی و تصور زندگی کارآفرین های بزرگ برای بسیاری 
از افراد جذابیت دارد. صبحی که با ورزش و یک صبحانه ســالم شروع 
می شــود و احتماال با سفر به وسیله  دوچرخه، اسکوتر یا هر ابزار جذاب 
دیگــر به محل کار ادامه پیدا می کند. کارآفرینی که انرژی خود را برای 
شــروع یک روز کاری جدید جمع می کند و آینده  روشنی را پیش روی 
چشــمانش می بیند. او باید برای انواع روش های مدیریتی از چرخش، 
مقیاس دهی، ساختارشــکنی تا بسیاری موارد دیگر استفاده کند تا دنیا 
به جایی بهتر برای زندگی تبدیل شود. اکثر افراد در کنار این چشم انداز 
زیبا تصور می کنند که کارآفرین ها، تنها با دنبال کردن رویاهای خود به 

موفقیت و درآمد می رسند.
آنچه خواندید، بخشی از کلیشه های همیشگی سیلیکون ولی محسوب 
می شــود. در ســال های اخیر پرداختن به این کلیشــه ها به اوج خود 
رســیده است و امروز بیش از همیشه شــاهد تبلیغ شدن شان هستیم. 
نگاهی به اینســتاگرام یا حتی لینکدین کنید تا با ســیلی از جمله های 
انگیزه بخش با هــدف دنبال کردن رویاها روبه رو شــوید. قطعا همه ما 
می خواهیم احســاس شگفت انگیزی از کســب وکار خود داشته باشیم. 
به عالوه مقاومت و پشــتکار اغلب به نتایج عالی ختم می شود. درنهایت 
ترک کردن شــغل ثابت برای پیگیری رویای شخصی، برای هر شخصی 

جذاب به نظر می رسد.
ما شــعارهای انگیزشــی را در ترکیب با افراد موفق جهان، تشــدید 
می کنیم. افراد تصور می کنند که اگر 8۰ ســاعت در هفته مشــغول به 
فعالیت باشند و مســیر قهرمانان خود را دنبال کنند، احتماال محصول 
و ابزار بزرگ بعــدی را در دنیای فناوری خلق خواهند کرد. البته قطعا 
چنین نتیجه ای محتمل اســت، اما اغلب اتفــاق متفاوتی رخ می دهد. 
چنین رویکردی اغلب باعث می شــود که افراد باهوش، کسب وکاری را 

پیش از آماده بودن کامل، راه اندازی کنند.
آیتکیــن تانــک، بنیان گــذار JetForm، نظرات جالبــی دربار ه 
تأسیس اســتارت آپ و دنبال کردن رویاها دارد. او با توضیح بخش های 
بــاال، دنبال کردن رویا را ابزاری کافی بــرای موفقیت نمی داند و مفهوم 
بوت استرپ را به عنوان مسیر مناسب پیشرفت بیان می کند. او جت فرم 
را 13 سال پیش تأسیس کرد که حتی گوگل هم از رقبای جدی برای 
تصاحب سهم بازار بود. اکنون آنها 5میلیون کاربر و 14۰ کارمند دارند 
و آیتکیــن به هیچ عنوان دنبال کردن رویا را دلیل این موفقیت نمی داند. 
او بوت استرپ را به عنوان مسیر توسعه انتخاب کرد که در کنار ساختن 
کســب وکار مورد عالقه، آزادی و زندگی شــخصی او را نیز حفظ کرد. 
بنیان گذار جت فرم در مسیر بوت استرپ درس های متعددی آموخت که 

در ادامه به شش مورد از آنها می پردازیم.
شغل اصلی به عنوان موتور محرک کسب وکار

دیدگاه افراد به شــغل باید چیزی فراتر از حقوق و مزایا باشد. اگر با 
یک کارمند صحبت کنید، قطعا به ریزه کاری ها و مهارت های متعددی 
پی می برید که برای حیات یک کسب وکار الزامی هستند. کار کردن در 
فضای یک شــرکت همچنین درس های راهگشایی پیرامون ارتباطات، 
کار تیمی، مدیریت و کسب وکار به صورت کلی به شما می دهد. به عالوه 
شاید در همان شرایط کاری ایده  استارت آپ به ذهن تان خطور کند که 

برای بسیاری از کارآفرین ها، همین اتفاق رخ داده است.
آیتکین داســتان خود را برای توصیف شرایط کارمندی بیان می کند. 
او پس از دانشــگاه به عنوان توســعه دهنده و به مدت پنج سال در یک 
شــرکت رسانه ای مشــغول به کار بود. نیروهای ویراستاری آن شرکت 
همیشــه برای نظرسنجی، رأی گیری، مسابقه و بســیاری موارد دیگر، 
به فرم های تحت وب شخصی سازی شــده نیاز داشــتند. ساختن فرم ها 
فرآیندی خســته کننده و تکراری بود که او را به توسعه ابزاری راحت تر 

تشویق کرد. همین رویکرد درنهایت به ساخت JetForm انجامید.
پیداکردن راهی برای حل چالش ها

کلمه اشتیاق به اندازه کلیشه  اســتارت آپ گسترش پیدا کرده است. 
امروز همه  افراد به اشــتیاق و موضوع مورد عالقه خود می اندیشــند تا 

به عنوان ایده  اســتارت آپ از آن استفاده کنند. در این  میان موفق ترین 
استارت آپ ها آنهایی هستند که مشکلی را از کاربران حل می کنند.

برخی کارشناســان کســب وکار اعتقاد دارند کــه بهترین ایده های 
استارت آپی نشان دهنده  چیزی هستند که بنیان گذار آنها می خواهد. از 
نظر آیتکین، ایده ها باید درباره نیازهای مردم )و نه بنیان گذاران( باشد. 
بنیان گذارها تنها باید توانایی ساختن محصول و راهکاری برای رفع آن 
نیاز را داشته باشند. شــروع کردن با نیاز کنونی مردم، کارآفرین را در 
رقابت اســتارت آپی کیلومترها جلوتر از رقیبی قرار می دهد که تنها به 

اشتیاق خود می اندیشد.
رشد طبیعی

دنبال کردن رویاها اغلب به معنای مقیاس دهی پیش از اتمام ســرمایه  
موجود استارت آپ است. ساعت معکوس پیشرفت یا شکست استارت آپ 
از همان زمانی تیک تاک می کند که اســتعفا از شــغل روزمره را امضا 
می کنیــد. دراین میان آزمایش ایده به عنوان فعالیت جانبی و ادامه دادن 
آن تا زمان معقول شدن، رویکرد هوشمندانه تری خواهد شد. درنهایت 
بدون فشارهای سرمایه گذار یا اهداف بیش از حد بزرگ، هیچ کس تالش 

خارق العاده ای برای رشد سریع و همه جانبه ندارد.
فعالیت بدون حضور ســرمایه گذار، رشــد طبیعی را آسان تر می کند. 
همان طور که گفته شد، فشار کمتری برای مقیاس دهی وجود دارد، اما 
قطعا کار زیادی نیاز خواهد بود. به عالوه زمان پیشــرفت هم در مســیر 
بوت اســترپ طوالنی تر می شود. ساختن کسب وکار با استفاده از هزینه  
مشتریان و بدون نیاز به سرمایه گذار خطرپذیر، حساسیت باالیی دارد، 
اما به هرحال ارزش نهایی آن بیشتر خواهد بود. فراموش نکنید، کاربری 
که برای ســرویس و محصول شــما هزینه پرداخــت می کند، به نوعی 

کسب وکار را تأیید کرده است.
یک فاکتور برای موفقیت

ما عموما از فاکتورهای موفقیت پوچ مانند جذب مشتری شگفت زده 
می شویم. به عالوه کارآفرین هایی را تحسین می کنیم که جذب سرمایه  
عظیم انجام داده اند. وقتی با اســتفاده از فرآیند بوت استرپ کسب وکار 
خود را تأســیس کنید، تنها یک فاکتور برای شــما مهــم خواهد بود: 
سودآوری. ســودآوری به بیان ساده یعنی درآمد شما بیشتر از هزینه ها 

باشد.
تعریف بــاال برای همــه  انواع کســب وکار صادق نیســت؛ به عنوان 
مثال خرده فروشــی ها، رستوران ها و کســب وکارهای مشابه احتماال به 
ســرمایه گذاری نیاز خواهند داشت. هیچ کســب وکاری شبیه دیگری 
نیســت و کارآفرین برای پیداکردن مســیر و ابزار مناســب، باید درک 
باالیی از ماهیت استارت آپ خود داشته باشد. در این  میان هدف گذاری 

برای سودآوری از همان ابتدای فعالیت، اهمیت باالیی دارد.
به تنهایی پرواز کنید

آیتکین برای مثالی پیرامون رشــد تنهای بنیان گذارها، اســتارت آپ 
Parachute و بنیان گذار آن، آریل کای را بیان می کند. او تابستان 
گذشته سرمایه گذاری 3۰ میلیون دالری را در دور سوم جذب سرمایه 
دریافت کرد. شرکت تحت مدیریت آریل از زمان تأسیس )2۰14( رشد 

ساالنه  4۰۰درصد را تجربه کرد و او به تنهایی از موفقیت ها سود برد.
اکثر مشاوران کسب وکار و سرمایه  گذارهای خطرپذیر به کارآفرین ها 
می گوینــد که شــریک و همکار پیــدا کننــد. آنها پیداکــردن یک 
هم بنیان گذار با مهارت های مکمل را بیش از همه پیشــنهاد می دهند. 
بســیاری از اســتارت آپ های بزرگ امروزی هم بیش از یک بنیان گذار 
دارند. به هرحال از نظر آیتکین، پیداکردن فرد مناسب به زمان و انرژی 
باالیی نیاز دارد. درصورت مخالف بودن شــرکا هــم چالش های زیادی 
انتظار آنها را می کشــد. درنهایت اگر بنیان گذارها ایده های مشــترک 

داشته باشند، شاید بتوان به موفقیت همکاری آنها امیدوار بود.
اجبار به تمرکز

اداره کردن کســب وکار به معنای تقســیم زمان، انرژی و تمرکز کاری 
خواهد بود؛ به عنوان مثال باید اســتراتژی های ســطح باال را با جزییات 
عملیاتــی مقایســه و تحلیل کنید و عموما این فرآیند باید با ســرعت 
باالیی انجام شود. دراین میان اگر سرمایه  گذار هم داشته باشید، کارهای 
دیگر همچون آماده کردن ارائه های خســته کننده هم به وظایف شــما 

افزوده می شود.
شــرکت هایی که با بوت استرپ اداره می شــوند، تنها به مشتریان و 
کاربران خود پاسخگو هستند. آنها سهامدار یا سرمایه گذار خطرپذیری 
در فهرســت خود ندارند. درنهایت بنیان گذار چنین اســتارت آپی برای 
ساختن محصول یا سرویس بهتر، تنها به باارزش ترین منبع خود یعنی 

مشتری رجوع می کند.

مطالب باال نشــان می  دهد که بدون تمرکز صرف بر رویا و اشــتیاق 
کارآفرین، نیاز به جذب ســرمایه  سریع و مقایس دهی عظیم تاحدودی 
از بیــن می رود. درنتیجه کارآفرین می تواند با فرآیند بوت اســترپ و با 
ســرعتی طبیعی به رشــد ادامه دهد. همین رویکرد شاید در موفقیت 

آهسته  استارت آپ و کاهش استرس های کاری بنیان گذار مؤثر باشد.
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تاکنون نســبت به نگرش خود به موفقیت فکر کرده اید؟ بدون شک 
بــرای هر فردی، موفقیت معنای خاصی را خواهد داشــت، با این حال 
راهکارهای رسیدن به آنها عمال یکسان است. برای مثال مدیریت زمان 
از جمله موارد الزامی ای محســوب می شود که دیگر تفاوتی ندارد که 
فرد در چه حوزه ای می خواهد به موفقیت برســد. بدون شک رعایت 
آن کامال مهــم و حیاتی خواهد بود. در این زمینــه اگرچه کتاب ها و 
مقاالت متعددی به چاپ رســیده اســت، با این حــال در اکثر آنها، به 
بررسی نظرات نویســنده و یا چند فرد محدود پرداخته شده و این امر 
جامعیت کافی را به همراه ندارد. به همین خاطر بســیار مهم است که 
با نظریات برترین های جهان در این رابطه آشــنا شــوید. علت این امر 
به این خاطر اســت که این افراد، در زمینه کاری خود به موفقیت الزم 
دســت پیدا کرده و به همین خاطر نظریات و توصیه های آنها می تواند 
کامال کاربردی باشــد. در این رابطه وجود تنــوع در حوزه کاری افراد 
موفــق نیز کامال مهم خواهد بود. برای مثال این امر که موفقیت تنها از 
نگاه کارآفرین ها مورد ارزیابی قرار گیرد، بدون شــک توصیه-های آنها 
تنوع و جامعیت الزم را به همراه نخواهد داشــت. در همین راستا و در 
ادامه به بررسی رازهای موفقیت از نگاه برترین های جهان در حوزه های 

مختلف، خواهیم پرداخت. 
1-بزرگ فکر کنید)میکل آنژ(

میکل آنژ را باید یکی از بزرگترین هنرمندان تاریخ دانســت. وی در 
زمینه نقاشــی، شاعری، مجسمه سازی و معماری فعالیت داشته و یکی 
از شناخته شده ترین نام های تاریخ محسوب می شود. وی در جمله ای 
طالیی عنوان کرده اســت که بزرگترین تهدید و خطری که هر فرد را 
تهدید می کند، پایین بودن و در دسترس بودن اهداف آن است. درواقع 
هر فردی باید بتواند فراتر از محدودیت ها فکر کند. در این رابطه میکل 
آنژ نیز در بدو تولد مادر  خود را از دست داد و در کنار پدری بزرگ شد 
که کمترین توجهی را به هنر نداشته است. همچنین شرایط جامعه وی 
نیز بسیار سخت بوده و فورانس شهری درگیر جنگ محسوب می شد، 
با ایــن حال همه این موارد به دلیلی برای رهــا کردن رویای او نبوده 
است. بدون شــک وی در هیچ حوزه ای نمی توانست به اندازه هنر، به 
موفقیت دست پیدا کرده و نام خود را در تاریخ جاودانه سازد. به همین 
خاطر بســیار مهم است که در چه حوزه ای قصد فعالیت دارید. درواقع 
هر فرد تنها باید به دنبال عالقه خود باشــد. در غیر این صورت زندگی 
خود را در یک حسرت همیشگی به پایان خواهد رساند. به همین خاطر 
رویا هــای خود را محدود نکــرده و از فکر کردن به موارد بزرگ، واهمه 
نداشــته باشــید. با نگاهی به تمامی افراد موفق جهان، به این نکته پی 
خواهید برد کــه آنها رویایی به مراتب بزرگ تر از شــرایط فعلی خود 
داشــته اند. همین امر نیز باعث شده است تا قادر به انجام کاری باشند 

که از نظر سایرین، غیرممکن به نظر می رسد.
2-عالقه اصلی خود را پیدا کنید)اوپرا وینفری(

بدون شک اوپرا وینفری را باید یکی از موفق ترین زنان تاریخ دانست. 
وی اگرچه دوران کودکی و نوجوانی فاجعه باری را تجربه کرده اســت، 
با این حال به علت انتخاب درســت حوزه مورد عالقه خود، موفق شده 
اســت تا به ثروت و شــهرتی مثال زدنی دســت پیدا کند. وی از جمله 
برترین مجری های تاریخ محســوب شــده و برنامه وی به مدت بیش 
از 2۰ ســال، محبوبیت بســیار باالیی را داشته اســت که یک رکورد 
دســت نیافتنی محســوب می شود. جالب اســت بدانید که وی اگرچه 
در زمینه بازیگری فعالیت بســیار کمی را داشــته است، با این حال در 
نخستین حضور خود، موفق شده است تا جایزه اسکار بهترین بازیگر زن 
را به دست آورد. وی عقیده دارد که هر  موقعیتی را که در ذهن بتوانید 
بــه خوبی تصور کنید، بدون شــک قدرت به دســت آوردن آن را پیدا 
خواهید کرد. در این رابطه توجه داشته باشید که هرگز نباید به شرایط 
فعلی خود توجه داشــته باشــید. درواقع این امر که در چه خانواده ای 
بزرگ شــده اید، ابدا دست شما نیست، با این حال تعیین مسیر آینده 
کامال در اختیار خودتان است. به همین خاطر هیچ بهانه ای را به سدی 
برای خود تبدیل نکنید. بدون شــک اگر من توانستم از بدترین شرایط 
ممکن فاصله گرفته و به عنوان یکی از پرنفوذترین و ثروتمندترین زنان 
تاریخ قرار گیریم، شما نیز قادر به خلق افسانه خود خواهید بود، با این 
حال این امر تنها زمانی میسر است که عالقه اصلی خود را بتوانید پیدا 
نمایید. در این رابطه فراموش نکنید که هیچ ســنی زود و یا دیر نبوده 
و نباید خود را با ســایرین مقایسه کنید. همواره این جمله را به خاطر 
داشته باشید که گیاهی به مانند بامبو، اگرچه بسیار دیر شکوفا می شود، 
با این حال پس طی کردن این مرحله، ســرعت فوق العاده ای در رشد را 
تجربه خواهد کرد. این مثال به تنهایی کافی خواهد بود تا خود را دیگر 
درگیر هیچ مقایسه ای نکنید. بدون شک عالقه، تمام آن چیزی خواهد 

بود که شما برای موفقیت نیاز خواهید داشت. 
3-نحوه ایجاد تعادل در زندگی را بیابید)فیل نایت(

هــر فردی باید بتواند در زندگی خود تعادل ایجاد کند. بدون این امر 
امکان برنامه ریزی درست عمال غیرممکن خواهد بود. فراموش نکنید که 
حتی در بهترین حالت ممکن نیز شما نمی توانید 24 ساعت شبانه روز 
را بــه کار اختصاص دهید. درواقع با نگاهــی واقع بینانه به این امر پی 
خواهیــد برد که ابدا موفقیت به معنای فــدا کردن زندگی در یک بعد 
خاص نبوده و الزم است تا کیفیت کار باالیی داشته باشید. بدون شک 
چنین برنامه ای شــما را در مدت زمان بســیار کوتاهــی، از پا خواهد 
انداخت. در این رابطه توجه داشــته باشــید که من قبل از رسیدن به 
موفقیت، ازدواج کرده و صاحب چند فرزند شدم. درواقع داشتن هدف، 
به معنای عدم توجه به ســایر بخش های مهــم زندگی نبوده و هرگز 
نبایــد تک بعدی زندگی کنید. به همین خاطر از همان ابتدای کار خود 
به دنبال ایجاد تعادلی درســت باشید. در این رابطه شما باید به اندازه 
کافی زمان برای استراحت، تفریح و رسیدگی به خانواده خود را داشته 
باشــید. در غیر این صورت حتی در صورت رســیدن به موفقیت، عمال 
هیــچ لذتی را از زندگی خود نبرده ایــد. فراموش نکنید که مهم-ترین 
دارایی هر فردی، زمان است. شما با هیچ پول و اقدامی نمی توانید حتی 
یــک ثانیه آن را بازگردانید. به همین خاطر ضروری اســت تا از تمامی 
لحظات آن به خوبی اســتفاده کنید. در نهایت فراموش نکنید که برای 
موفقیت، هیچ نقطه پایانی وجود ندارد به همین خاطر ضروری است تا 
زندگی متعادلی داشته باشید تا همه چیز را در کنار هم به دست آورید. 

بــا نگاهی به افراد موفق اطراف خود نیز به این باور خواهید رســید که 
آنها بیشتر از سایرین کار نکرده و عامل اصلی موفقیت آنها، برنامه ریزی 
درســت و همه جانبه بوده اســت. برای خود من، خانــواده بزرگترین 
پشتیبان و انگیزه برای فعالیت بوده است. به همین خاطر نباید تشکیل 

خانواده را اقدامی زمان بر و متضاد با اهداف خود تلقی کنید. 
4-از شکست واهمه نداشته باشید)هنری فورد(

بســیاری از افراد هیــچ اقدامی را تنها به علت ترس از شکســت انجام 
نمی دهند. همین امر نیز باعث می شــود تا آنها در سطحی بسیار محدود 
به کار خود پایان دهند. این امر در حالی است که در نهایت همه ما از این 
جهان چشم فرو خواهیم بست. به همین خاطر کامال دیوانگی خواهد بود 
اگر به دنبال تحقق رویا های خود نباشید. در این رابطه فراموش نکنید که 
هیچ گاه فردی به خاطر شکســت جان خود را از دست نداده است. درواقع 
هر انســانی که در راستای هدفی ارزشــمند قدم برمی دارد بدون شک با 
شکســت-هایی نیز مواجه خواهد شد. این امر کامال طبیعی و مختص به 
همگان خواهد بود. درواقع شکست تنها به این معنا است که شما هنوز برای 
رســیدن به مراحل باالتر آماده نیستید که خود عاملی سودمند محسوب 
می شود. درواقع اگر شما شایستگی یک اتفاق و یا دستاورد را نداشته باشید، 
در صورت کسب آن، همه چیز را به سادگی از دست خواهید داد. به همین 
خاطر شکســت یک اتفاق بسیار سودمند محسوب می شود که باید از آن 
نهایت استفاده را کرد. با نگاهی به افراد موفق نیز به این نکته پی خواهید برد 
که آنها دیدگاه بسیار متفاوتی را نسبت به شکست دارند. برای مثال توماس 
ادیسون از 1۰۰۰ بار تالش خود برای پیدا کردن رشته مناسب المپ، ابدا 
به عنوان یک شکســت یاد نکرده است. به همین خاطر اگر هدفی مطابق 
عالقه خود را دارید، هر اتفاقی برای شما جذابیت باالیی را به همراه خواهد 
داشت. فراموش نکنید که انسان های موفق، از دل شکست های خود نحوه 
موفق شدن را می آموزند. به همین خاطر ضروری است که از همین امروز 
تصــورات غلط خود را در این رابطه کنار گذاشــته و بدون ترس به دنبال 
تحقق رویای خود باشید. فراموش نکنید که هر انسانی، برای خود رویایی 
دارد. تفاوتی ندارد که آن تا چه میزان بزرگ تلقی شود. در این رابطه حتی 
ممکن است سایرین شما را مسخره کنند. علت این امر به این خاطر است 
که رویای شما تنها به خودتان تعلق داشته و این امر بسیار طبیعی است که 
ســایرین آن را درک نکنند. در این رابطه در صورتی که با شکستی مواجه 
شدید، خوشحال باشید. بدون شک شما یک قدم به رویای خود نزدیک تر 
شده اید. درواقع تنها کسانی با شکست مواجه نمی شوند که حقیقتا تالشی 

جدی را در دستور کار خود قرار نمی دهند. 
5-به بهترین شکلی که می توانید تالش کنید)کلنل ساندرز(

مجموعه رســتوران های مرغ ســوخاری کنتاکی، بدون شک یکی از 
موفق ترین ها در جهان محســوب می شود. موســس آن آقای کلنل 
ساندرز، در دوران جوانی اگرچه کارهای مختلفی را امتحان کرده است، 
با این حال وی همواره عنوان کرده اســت که تصمیم درست وی ایجاد 
یک رســتوران هرچند کوچک برای خود بوده اســت. وی در طول کار 
خود موفق شــد تا به فرمول مرغ کنتاکی دســت پیــدا کند که برای 
وی شــهرت و ثروت فوق العاده ای را به همراه داشــت. در حال حاضر 
نیز وی از یک رستوران بســیار کوچک جنب پمپ بنزین، به مجموعه 
رستوران هایی در سرتاسر جهان دســت پیدا کرده است که تعداد آن 
بیش از 6۰۰۰ است. وی در رابطه با موفقیت عنوان کرده است که من 
تصمیم گرفتم تا به بهترین شــکلی که قادر هستم، تالش کنم. درواقع 
نمی  توان از خود انتظارات خارج از محدوده توانایی را داشت. درواقع من 
قادر به خرید حتی یک رســتوران بزرگ تر نیز نبودم. به همین خاطر 
تنها راز موفقیت را در پیدا کردن یک روش جدید پخت می دانســتم. 
همین امر نیز باعث شــد تا همواره در تالش برای امتحان روش-های 
مختلف باشــم کــه در نهایت به فرمول مرغ کنتاکی منتهی شــد. این 
موفقیت برای من در سن 65 ســالگی اتفاق افتاد. به همین خاطر ابدا 
نمی توان زمان دقیقی را برای نتیجه دادن تالش های خود تعیین کرد، 
با این حال در صورتی که تالش نکنید، بدون شــک هیچ شانسی برای 
موفقیت نخواهید داشت. به همین خاطر ضروری است تا شوق پیشرفت 

و رسیدن به موفقیت را تا آخرین لحظات عمر خود حفظ کنید. 
۶-اقدام کردن را به تاخیر نیندازید)لئوناردو داوینچی( 

هر چیز که بیش از حد ســاکن بماند، فاســد خواهد شد. این امر در 
رابطــه با تمامی افراد صادق بوده و نباید اجازه دهید که زندگی شــما 
درگیر اتفاقات تکراری شــود. در این رابطه وجود اهداف مختلف کامال 
ضروری اســت. اهداف مختلف به معنای متضاد بودن آنها نیســت و به 
این امر اشــاره دارد که می توان یک هدف بســیار بزرگ را به اهدفی 
کوچک تر تقســیم کرد تا رسیدن به آن ملموس تر باشد. در این رابطه 
فراموش نکنید که نباید از پیشــگام بودن در عرصه خود واهمه داشته 
باشــید. درواقع اگر از همان ابتدا نقطه پایانی برای خود متصور شوید، 
بدون شک حتی قادر به رسیدن به آن نیز نخواهید بود. به همین خاطر 
ضروری اســت تا با قدرت اقدام کرده و اولین قدم را که مهم ترین آنها 
است، با قدرت بردارید. تحت این شرایط می توانید شاهد این امر باشید 
که چگونه همه چیز به نفع شما تغییر خواهد کرد. علت این امر به این 
خاطر است که جهان متعلق به کسانی است که در تالش برای رسیدن 
به هدفی هستند. در نهایت فراموش نکنید که فرصت ها تنها برای شما 
نبوده و هر فردی ممکن اســت از آن استفاده کند. به همین خاطر در 
صورتی که انجام یک کاری را بیش از حد به تاخیر بیندازید، باید شاهد 

انجام شدن آن توسط فرد دیگری باشید. 
۷-به کیفیت روابط خود توجه ویژه ای را داشته باشید )تئودور 

روزولت(
تئودور روزولت، بیســت و ششمین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است 
کــه تفاوت وی با ســایرین در این بوده که نخســتین فــرد آمریکایی 
محسوب می شود که موفق به دریافت جایزه نوبل شده است. همچنین 
وی یکی از نخســتین آمریکایی هایی است که به کمربند قهوه ای در 
رشــته جودو دست پیدا کرده اســت. وی در رابطه با موفقیت، اهمیت 
آموزش و کیفیت اطرافیان را بســیار مهم می داند. درواقع شــما باید 
برای موفقیت، بیش از هرچیز بر روی خود ســرمایه گذاری کرده و تنها 
با افرادی همنشــین شوید که بهتر از شما هستند. این امر باعث خواهد 
شــد تا در کوتاه ترین مدت، به باالترین جایگاه ها دســت پیدا کنید. 
بــه همین خاطر نباید از کنار گذاشــتن برخی از افراد در زندگی خود، 
واهمه-ای داشته باشید. در نهایت این امر که بدانید با مردم چگونه باید 
رفتار کرد، خود از جمله مهم ترین مواردی است که شما را به موفقیت 
خواهد رســاند. فراموش نکنید که در هر حزوه ای مردم، مشــتریان و 

عوامل اصلی موفقیت شــما خواهند بود. به همین خاطر ضروری است 
تا به خوبی آنها را شناخته و به بهترین نحو ممکن با آنها ارتباط برقرار 
کنید. در نهایت به خاطر داشته باشید که با کمک به افراد توانا، آنها نیز 

به عملی مشابه رفتار شما تشویق خواهند شد.  
8-از بیان ایده های خود نترسید)مارک توآین( 

مارک توآن نویســنده مطرح آمریکایی اســت. وی اگرچه در دوران 
نوجوانی پدر خود را از دست داد، با این حال این امر باعث شد تا بسیار 
زود وارد بازار کار شــده و به عنوان مسئول حروف چینی، فعالیت کند. 
همین امر نیز جرقــه اولیه را برای عالقه مندی او به ادبیات ایجاد کرد. 
عالقه وی به این حوزه باعث شــد تا وی در زمینه نگارش مطالب طنز 
نیز فعالیت کنــد. او راز موفقیت خود در این زمینه را شــجاعت خود 
برای بیان ایده هایش عنوان کرده اســت. درواقــع تا زمانی که نتوانید 
خواســته های خود را مطرح کرده و ایده-های خود را به مرحله عمل 
برسانید، بدون شک هیچ گونه تغییر مثبتی در زندگی شما رخ نخواهد 
داد. در این رابطه توجه داشته باشید که تقریبا تمامی افراد از ایده های 
فوق العاده ای برخوردار هستند، با این حال ترس از بیان آن باعث شده 
اســت تا نتوانند استعدادهای خود را شــکوفا کنند. فراموش نکنید که 
هیچ فــردی به غیر از خودتان، در این رابطــه اقدامی را انجام نخواهد 
داد. به همین خاطر نباید تصور کنید که در یک فرصت مناسب، فردی 
به کمک شــما خواهد آمد. در آخر فراموش نکنید که تمامی ایده-های 
برتر جهان، در ابتدا کامال خام بوده و به همین خاطر حتی ســاده ترین 
ایده ها را نباید به ســادگی رها کنید. درواقع حتی عجیب ترین ایده ها 
نیز ممکن اســت در زمانی دیگر، کامال سودمند باشد. به همین خاطر 
عمال نمی توان هیچ ایده ای را بد تلقی کرد، با این حال باید با مکتوب 

کردن آن، زمان دقیق به اجرا گذاشتن هر یک را بیابید.  
9-به توانایی های خود برای رسیدن به موفقیت ایمان داشته 

باشید )والت دیزنی(
به عقیــده والت دیزنی اگــر بتوانید چیزی را در ذهــن خود تصور 
کنید، بدون شــک قــادر به انجام دادن آن خواهید بــود. درواقع والت 
دیزنی را باید نمونه کامل از فردی تصور کرد که از دل شــرایطی بد و 
شکســت های متعدد، موفق به ساخت یک امپراتوری عظیم برای خود 
شــد. وی در این رابطه عنوان کرده اســت که او به خوبی می دانست 
که توانایی موفق شــدن را دارد. همین امر نیز باعث شــد که حتی در 
برخورد با سخت ترین شــرایط نیز ناامید نشود. درواقع برای فردی که 
به خود ایمــان دارد، موفقیت حتمی خواهد بود، با این حال نمی توان 
زمان دقیق آن را مشــخص کرد. به همین خاطر تنها کافی است تا در 
مســیر رویای خود همواره به ســمت جلو گام بردارید. بدون شک اگر 
قدرتمندتر از شــرایط و اتفاقات تلخ زندگی خود باشید، به هر موفقیتی 

دست پیدا خواهید کرد. 
10-همواره نگرشی مثبت داشته باشید)توماس جفرسون(

ســومین رئیس جمهور تاریخ آمریکا که اقدامات فوق العاده ای نظیر 
تاســیس دانشگاه ویریجینیا را در کارنامه خود دارد، در زمینه موفقیت 
عنوان کرده اســت که همه چیز به ذهنیت و نوع نگرش فرد بســتگی 
دارد. درواقــع حتی بهترین راهکارها نیز نمی تواند به فردی که نگرش 
منفــی در رابطه با موفقیت دارد، کمکی کنــد. به همین خاطر قبل از 
هر چیز الزم اســت تا بر روی تفکرات خود فکر کنید. در این رابطه هر 
تفکر محدودکننده ای باید کنار گذاشــته شــود. بدون شک اگر فردی 
موفق شــده اســت تا اقدامات بزرگ و منحصر به فردی را انجام دهد، 
شــما نیز قادر به انجام آن خواهید بود. جالب است بدانید تقریبا تمامی 
افراد موفق جهان، از خانواده فقیر بوده و در سخت ترین شرایط زندگی 
کرده انــد. همین امر نیز باعث انگیزه قوی بــرای تغییر اوضاع در آنها 
شــده اســت. به همین خاطر هیچ یک از مواردی که به عنوان الزامات 
موفقیت محســوب می شوند را نباید به قدرتمندی ذهن و انگیزه تصور 
کرد. درواقع این امر تنها چیزی است که شما برای انجام هر کاری نیاز 
خواهید داشــت. برای فردی که انگیزه و ذهنیت یک فرد برنده را دارد، 
حتی نبود امکانات و شــرایط مناسب نیز بی معنا خواهد بود. در نهایت 
مثبت ماندن هنری اســت که باعث خواهد شــد تا هیچ اتفاق تلخی بر 

روی شما تاثیر مخربی را نداشته باشد. 
11-اجازه ندهید که دلسرد شدن شما را از به سمت جلو قدم 

گذاشتن دور نگه دارد )آبراهام لینکلن(
این امر یک واقعیت اســت که همه چیز مطابق میل و انتظار شــما 
نخواهد بود. این امر به ســادگی می تواند شما را نسبت به آینده ناامید 
سازد، با این حال نباید فراموش کنید که لحظات سخت هیچ گاه ابدی 
نبوده و آزمایشــی است تا شما شایستگی خود را نشان دهید. به همین 
خاطر افرادی که خواهان موفقیت هستند باید قدرت تحمل و صبر خود 
را افزایش دهند. علت این امر به این خاطر اســت که شــما نمی توانید 
تعیین کنید که در چه زمانی اهداف خود را به دست خواهید آورد. تنها 
کافی اســت که در برابر سختی ها صبر داشته و همواره رو به جلو گام 
بردارید. این امر که امکان عقب نشــینی را برای خود نابود سازید، خود 
از جمله اقداماتی اســت که باعث خواهد شد تا هیچ راهی به جز موفق 
شدن برای شما وجود نداشته باشد. در نهایت فراموش نکنید که این امر 
بسیار طبیعی اســت که اطرافیان به شما شک کنند. تحت این شرایط 
اگر از شــخصیت درســت و قدرتمندی برخوردار نباشید، ممکن است 

نظرات سایرین شما را تحت تاثیر قرار دهد. بدون شک این امر دلسری 
را به همراه خواهد داشــت که خود زمینه انواع تردیدها را مهیا خواهد 
کرد. به همین خاطر برای نزدیک نشــدن به چنین ســطحی، ضروری 

است تا راهکارهایی برای حفظ روحیه خود داشته باشید. 
12-یک مبارز واقعی باشید )جیمز کش پنی(

وی یکی از مشــهورترین بازرگانان تاریخ آمریکا است که موفق شده 
است تا برند جی.ســی پنی را تاسیس کند. ابن برند یکی از بزرگترین 
شرکت ها فعال در زمینه خرده فروشی محسوب می شود. وی در زمینه 
موفقیــت عقیده دارد که باید خود را برای انجام کارهای ســخت آماده 
ســازید. درواقع اگر بــه مانند یک مبارز واقعی به مقابله با ســختی ها 
نروید، بدون شک در سطح افراد برتر جهان قرار نخواهید گرفت. درواقع 
موفقیت ابدا ساده نبوده و به همین خاطر است که درصد کمی از افراد 
جهان در این رده قرار می-گیرنــد. به همین خاطر هیچ فرمولی برای 
موفقیت یک شــبه وجود نداشته و الزم اســت تا خود را برای چندین 
سال فعالیت ســخت و مداوم آماده کنید. فراموش نکنید که هیچ چیز 
به اندازه کار کردن شــما را بــه موفقیت نزدیک نخواهد کرد. به همین 
خاطر به محض آنکه ایده و هدف خود را تعیین کردید، الزم اســت تا 
برای اقدام کردن آماده شوید. در نهایت فراموش نکنید که هیچ گاه در 
رابطه با زندگی افراد موفق، به بخش های پس از کســب موفقیت آنها 
توجه نداشــته باشید. این امر ممکن است شما را به این باور برساند که 
به سادگی می توانید به سطحی حتی فراتر از آنها دست پیدا کنید. این 
امر در حالی است که موقعیت فعلی آ نها، حاصل سالیان متمادی تالش 
بی وقفه بوده اســت. به همین خاطر اگر خواهان مبارزه با سختی ها و 
تالش فوق العاده نیستید، بهتر است تا رویای خود را فراموش کرده و به 

مانند فردی عادی به زندگی خود ادامه دهید. 
13-فراموش نکنید که زمان در اختیار شما محدود است)استیو 

جابز(
بدون شک زمان افراد برای زندگی در این جهان، بسیار محدود است. 
درواقع شــما نمی توانید اطمینان داشته باشــید که فردا زنده خواهید 
ماند. به همین خاطر ضروری اســت تــا از تمامی دقایق خود به خوبی 
اســتفاده کرده و بهترین عملکرد ممکــن را از خود به نمایش بگذارید. 
این امر باعث خواهد شــد تا رضایت درونی از خود در شما شکل گرفته 
و فردی باشــید که هر روز بــا بیش ترین انگیزه چشــمان خود را باز 
خواهد کرد. با توجه به محدود بودن زمان، بســیار مهم است که هدف 
اصلی خود را شناســایی کنید. درواقع شــما فرصت برای پرداختن به 
همــه حوزه ها را نداریــد. حتی در صورت تالش بــرای این امر نیز به 
باالترین مراتب در هیچ یک از آنها دســت پیدا نخواهید کرد. به همین 
خاطر بسیار مهم است که بر روی یک هدف تمرکز کنید. در این رابطه 
تنها افرادی می توانند بهترین مســیر ممکن را برای خود پیدا کنند که 

خودشناسی خوبی داشته باشند. 
lifehack :منبع

برترین های جهان پاسخ می دهند
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4 مسئله اساسی پیش روی کارآفرینان تازه کار
چالش های ترک حوزه کارمندی و شروع زندگی کارآفرینی

ســبک زندگی کارآفرینی برای بسیاری از جوان ها هیجان زیادی به همراه دارد. امروزه اغلب مردم 
در پی ترک شغل شــان در شــرکت ها و فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل هستند. جالب اینکه برای 
بسیاری از مردم این امر در سطح یک رویا باقی می ماند. بی تردید فعالیت به عنوان کارآفرین مستقل 
مزیت های زیادی دارد. دیگر خبری از قوانین ســازمانی و تحمیل آنها بر ما نیســت، با این حال باید 
روی دیگر ســکه را نیز مدنظر قرار داد. به عنوان کارآفرین و صاحب یک برند کوچک دامنه وظایف ما 
بسیار گسترده خواهد بود. همیشه کارآفرینان در ابتدای مسیر خود با چالش ها و دشواری های زیادی 
مواجه می شــوند. عدم آمادگی برای مواجهه با این چالش ها همیشــه موجب دردسر و در بسیاری از 

موارد شکست افراد در همان ابتدا می شود. 
هدف اصلی من در این مقاله بررســی چالش های پیش روی افراد هنگام ورود به عرصه کارآفرینی 

است. به این ترتیب امکان آمادگی بیشتر برای مواجهه با چالش ها فراهم خواهد شد. 
1. کسب درآمد، وظیفه اصلی صاحب برند

اجازه دهید با واضح ترین مورد کارمان را شــروع کنیم. وقتی ما در اســتخدام فرد یا شــرکتی قرار 
نداریم، کســب درآمد وظیفه اصلی مان خواهد بود. دیگر خبری از حقوق ثابت انتهای ماه نیســت. در 
این میان باید عالوه بر درآمد شخصی به فکر هزینه های برندمان نیز باشیم. این امر در عمل نیازمند 
تالش و کوشــش فراوان از سوی کارآفرینان است. به عبارت بهتر، ما در سبک زندگی کارآفرینی باید 

کامال روی پای خودمان بایستیم.
شــاید ما در زمینه تولید محصول مورد عالقه مشتریان و در عین حال کاربردی با مشکالت زیادی 
مواجه شــویم. بی تردید این امر وضعیت برند ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نکته مهم در این میان 
پذیرش مســئولیت مان به عنوان کارآفرین در راســتای خلق ایده های جذاب برای تولید محصوالت 

است. 
یکی از اشتباهات رایج افراد در شروع فعالیت کارآفرینی خراب کردن تمام پل های قبلی است. بدون 
تردید شــروع هر کسب و کاری نیازمند چند ماه تحمل درآمد اندک است. در چنین شرایطی داشتن 
یک شغل جانبی کمک زیادی به ما خواهد کرد. جست وجو برای شغلی مناسب همراه با ساعت کاری 
مناسب اهمیت بسیار زیادی دارد. در زمینه هدف گذاری نیز ما باید بر روی اهداف قابل تحقق و مطابق 

با واقعیت های موجود تمرکز کنیم. 
2. مدیریت روابط به عنوان بخش اساسی کار

وقتی ما شــرکت مان را تاسیس می کنیم، دامنه ارتباطات مان گسترش خواهد یافت. شاید تا پیش 
از این حوزه اصلی ارتباط ما با همکاران و در نهایت برخی از مشتریان بود، با این حال اکنون ماجرا به 
طور کلی فرق می کند. هرگونه ارتباطی میان برندمان و ســایر افراد و موسسه ها در حیطه وظایف ما 
خواهد بود. چالش اصلی در زمینه مدیریت روابط شرکت به عنوان یک کارآفرین ریشه در عادت های 
مــا دارد. فعالیت به عنوان کارمند یک شــرکت ذهنیــت پذیرندگی و انفعــال را تقویت می کند. به 
طور معمول کارمندان یک شــرکت برنامه کاری آماده ای دریافت می کنند. مشکل اساسی به هنگام 
تالش کارمندان برای تقویت تامل انتقادی به هنگام شــروع فعالیت به عنوان کارآفرینی رخ می دهد. 
کارآفرین ها نیازمند توانایی باال در زمینه طراحی برنامه های کاری هستند. این امر به طور معمول در 
زندگی کارمندی کمتر فرصت بروز دارد. به همین خاطر تغییر سریع از جایگاه کارمندی به کارآفرینی 
چنین مشــکالتی را نیز در پی خواهد داشت. پیشنهاد من در اینجا ادامه به فعالیت در یک شرکت به 
عنوان کارمند پاره وقت اســت. به این ترتیب فرصت کافی برای عادت به مهارت طراحی برنامه کاری 

خواهیم داشت. 
نکتــه مهم در زمینه مدیریت روابط کاری نوع نگاه ما به آنهاســت. بــه عنوان یک کارمند مدیریت 
ارتباطات شــرکت در مقیاس کالن برای ما اهمیت چندانی ندارد، با این حال در جایگاه مدیریتی این 
امر بدل به المانی حیاتی خواهد شــد. چالش اصلی پس از طراحی برنامه مناسب برای مدیریت روابط 
برندمــان در دنیای واقعی روی می دهد. مرحله بعد مدیریت روابط برندمان در دنیای آنالین اســت. 
امروزه هیچ کســب و کاری بدون حضور فعال در دنیای آنالین امکان دســتیابی به موفقیت ندارد. به 
همین خاطر اغلب برندهای بزرگ در پلتفرم های اجتماعی مشهور مشغول به فعالیت هستند. بی تردید 
برنامه ریــزی برای مدیریت روابط برندمان در فضای آنالین به مراتب دشــوارتر از دنیای واقعی خواهد 

بود، با این حال برای دستیابی به موفقیت چاره ای جز پرداختن مستقیم به این امور نداریم. 
3. ضرورت مدیریت زمان به شیوه کاربردی

مدیریت زمان یکی از نکات مهم در هدایت برندها به ســوی موفقیت اســت. در اینجا نیز وظیفه و 
مســئولیت اصلی متوجه کارآفرینان خواهد بود. دیگر خبری از حمایت تیم مدیریتی از ما نیســت. در 
اینجا ما نه کارمند، بلکه صاحب کسب و کار هستیم. سبک زندگی کارمندی در بسیاری از موارد افراد 
را دچار مشــکالت جدی برای مدیریت زمان می کند. توصیه من در این بخش حضور در کالس های 
مهارت افزایی پیش از تاســیس برند است. خوشبختانه امروزه کالس های بسیار زیادی در سراسر دنیا 
برگزار می شــود. مربی های حاضــر در چنین کالس هایی نیز مهارت و توانایی بســیار باالیی دارند، 

بنابراین دیگر جایی برای کم کاری ما باقی نخواهد ماند. 
اســتفاده از نرم افزارهای مدیریت زمان یکی از ترندهای برتر در چند ســال اخیر است. مزیت اصلی 
اســتفاده از چنیــن نرم افزارهایی امکان یافتن حوزه های اصلی اتالف وقت در برندمان اســت. به این 

ترتیب فرصت مناسب برای بهبود نقاط ضعف فراهم می شود. 
4. دشواری های ایجاد رابطه صمیمی با کارمندان

بی تردید در ابتدا فقط ما به عنوان عضو شرکت مشغول به کار خواهیم بود، با این حال گذشت زمان 
موجب افزایش تمایل برندها به اســتخدام کارمند می شــود. این امر ناشی از موفقیت ابتدایی برندها 
و کســب منابع مالی بیشــتر نیز هست. نکته مهم در زمینه اســتخدام کارمندان تالش برای مدیریت 
رابطه مان با آنهاســت. برخورد بسیار ســرد یا بیش از حد صمیمی با کارمندان ما را با مشکل مواجه 
خواهد کــرد. به همین خاطر باید کامال هوشــمندانه رفتار کنیم. کلید موفقیــت در این بخش فهم 
مشــکالت کارمندان و تالش برای حل و فصل آنهاســت. کارآفرینان و مدیران موفق به بهترین شکل 
این توانایی را دارند. ما نیز به عنوان کارآفرینان تازه کار باید این مهارت را در خود تقویت کنیم. به این 

ترتیب کارآمدی کلی شرکت مان افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
noobpreneur :منبع

تبلیغـاتخالق

اقتصادی مدیریتی-  روزنامه 

  چهارشنبه   3 مهر 1398    شماره 1399   صفحه1۶  

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

در سه قسمت گذشته به 11 نکته طالیی برای موفقیت 
اشاره کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

12-تصور شما از آینده، معرف شخصیت شما خواهد بود 
ایــن امکان وجــود دارد که در حال حاضر در شــرایط 
ایده آل خود قرار نداشــته باشــید. تحت این شرایط الزم 
اســت تا به شما تبریک بگویم. درواقع افرادی که از سطح 
رفاه خوبی برخوردار هستند، انگیزه کافی برای پیشرفت را 
نخواهند داشت. به همین خاطر است که موفق ترین افراد، 
از میان فقرا و افراد سطح پایین جامعه، شکل می گیرد. در 
این رابطه اوپرا وینفری عقیده دارد که شــما به آن  چیزی 
تبدیل خواهید شد که به آن اعتقاد دارید. به همین خاطر 
خود را در جایگاهی که می خواهید متصور شوید. این امر 
باعث خواهد شد تا رسیدن به این مرحله، برای شما کامال 
عملی تصور شــود. تحت این شرایط پیگیری اقداماتی که 
باید انجام شود، کامال آســان خواهد بود. درواقع ابدا مهم 
نیســت که اکنون در چه جایگاهی هســتید، مقصد شما 

معرف شخصیت واقعی تان خواهد بود. 
13-به دنبال یادگیری نحوه ماهیگیری باشید 

حتی اگر یک ثــروت میلیاردی را نیز به ارث ببرید، اگر 
طریقه درســت استفاده از آن را ندانید، بدون شک همواره 
با کاهش آن مواجه خواهید شــد. درواقع شما باید فردی 
باشــید که میان یک ثروت بادآورده و طریقه کســب آن، 

مــورد دوم را انتخاب کنید. این امر باعث خواهد شــد تا 
در طول زندگی خود به دنبال یادگیری همیشــگی باشید. 
بدون شــک برای چنین فردی، حتی از دست دادن تمامی 
پول هــا نیز به معنای نقطه پایان نخواهد بود. درواقع افراد 
موفــق به دنبال ثروت یک شــبه نبــوده و در تالش برای 
یادگیری اصولی هســتند که منجر به ثروتمندشــدن آنها 

خواهد شد.
14-ثروت اندوزی را برخالف انسانیت تصور نکنید

بسیاری از افراد تصور می کنند که ثروت اندوزی یک اقدام 
ناشایست بوده و نباید به دنبال مادیات باشند، با این حال پول 
به مانند هر چیز دیگری، یک وسیله بوده شما تعیین می کنید 
که از آن چگونه اســتفاده کنید. در این رابطه فراموش نکنید 
که حتی برای کمک کردن به دیگران نیز الزم است تا فردی 
ثروتمند باشید، با این حال نباید اجازه دهید که پول، شما را 
به انسانی دیگر تبدیل کند. به همین خاطر ضروری است که 
در حین فعالیت در این زمینه، به دنبال خودســازی مناسبی 
نیز باشید. بدون شک تا زمانی که نسبت به پول، حس خوبی 

نداشته باشید، به سراغ شما نخواهد آمد.
15-فراموش کردن را یک مزیت تلقی کنید 

اگــر قادر بــه فرامــوش کــردن بســیاری از چیزها و 
ســاده گرفتن زندگی نباشید بدون شــک درگیر اتفاقاتی 
خواهید شــد که تنها زمان شــما را هــدر خواهد داد. به 
همین خاطر ضروری اســت تا تمامی مواردی که منجر به 
زودرنجی در شــما می شــود را کنار گذاشته و از فراموش 
کردن اتفاقات تلخ، واهمه ای نداشته باشید. این امر فضا را 

برای توجه به اتفاقات جدید، فراهم خواهد کرد. در نهایت 
نقطه پایان را فراموش کرده و از مسیری که در آن در حال 

قدم زدن هستید، لذت ببرید. 
1۶-فراموش نکنید که تمرکز همه چیز است 

در حال حاضر مواردی که تمرکز افراد را درگیر می کند، 
کامال آنهــا را از اهداف اصلی دور می  ســازد. برای مثال 
اینترنت به فضایی تبدیل شــده است که افراد تنها در آن 
وقت خود را می گذرانند. این امر در حالی است که تعدادی 
از افراد نیز از این وسیله، درآمدهای فوق العاده ای را کسب 
می کنند. درواقع بســیار مهم است که با چه دیدگاهی از 
امکانات اطراف خود اســتفاده می کنید. درواقع شما باید 
تنها به دنبال تمرکز بر روی مواردی باشــید که مزیتی را 
برای زندگی شما به همراه دارد. فراموش نکنید که اینترنت 
و شبکه های اجتماعی منجر به سطحی نگری شده و ما را 
از یادگیری عمیق دور می ســازد. به همین خاطر ضروری 
اســت تا تعداد ساعت های اســتفاده از آن را تا حد امکان 
کاهش داده و به دنبال استفاده از مواردی سودمندتر نظیر 
گذراندن دوره های آموزشــی و مطالعه کتاب باشــید. در 
نهایت توصیه می شود که تنها در یک حوزه خاص تمرکز 
کرده و به دنبال رسیدن به باالترین سطح ها در آن باشید. 
این امر بدون شــک بهتر از زمانــی خواهد بود که چندین 
هــدف و حوزه کاری را به صورت همزمان مورد توجه قرار 

دهید. 
ادامه دارد ...
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