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شــرايط تحريم براي روابط
بانكــي بینالمللــی ايــران
مشــكالت خاصــي را ايجاد
كرده اســت ،اما روابط بانكي
بینالمللــیايران در شــرايط
عادي هــم نياز بــه اقداماتي
دارد تا بانكهــای بينالمللي
را مجاب به ايجاد روابط مالي
با ايران كند .بانكهای ما بايد
در چارچوب روابط و مقررات
بینالمللی عمل بكنند .يعني
بايد آن درجه از شــفافيت و
افشــاي اطالعات كــه روابط
بینالمللی مــا را به انجام آن
ملــزم میكنــد ،بپذيريم ،در
غير اين صــورت نميتوانيم با
بانكهای خوب دنيا كار كنيم.

البته اين ارتباطــات دوطرفه
اســت يعني اینطور نیست که
فقــط بانكهای مــا ملزم به
شــفافيت باشــند ،بلكه از آن
طرف بانكهــای خارجي هم
بايد در افشاي اطالعات بانكي
مربوط به تراكنشها همكاري
كنند .اگــر اين شــفافيت از
جانب هر كــدام از بانكهای
دو طرف وجود نداشــته باشد،
طــرف ديگر میتوانــد روابط
مالــي را محدود كنــد .نكته
بعدي اين اســت كه
2
های بانكي...
فعاليت 

اقتصاد به مدار رشد بازگشت؛ بازارها به آرامش رسید

پایان بحران

رکود کمسابقه در معامالت ملک

عقبگرد قیمت در بازار مسکن

شــاید برای بســیاری از تحلیلگران و فعاالن اقتصادی روشن باشــد که در نیمه دوم سال  ،۱۳۹۸ماههایی با
رشــد و رونق اقتصادی نخواهیم دید ،اما تحلیلها نشــان میدهد بازارها در ماههــای آتی روزهای آرامتری را
تجربه میکنند و تقریبا در هیچ بازاری با وجود نوسانها ،جهشی رخ نمیدهد .به گزارش خبرآنالین ،شیب نزولی
شــاخصهای کالن اقتصادی در طول یکســال و نیم گذشته بر کسی پوشیده نیست .تشدید تحریمهای اقتصادی
توســط دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در فصل ابتدایی سال گذشته باعث شد که بخشهای مختلف اقتصادی
تحت فشار سنگینی قرار گیرند؛ تا جایی که تمام دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی همچون تکرقمی شدن تورم،
افزایش نرخ رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی با چالش مواجه شود و در نهایت سال  ۹۷بنا به گزارش مرکز آمار ایران...

2

با حذف دالر از معامالت تجاری

زور آمریکا به اقتصاد ایران نرسید
2

بوکار
مدیریت و کس 
 10اشتباه رایج در زمینه سئو سایت
اکوسیستم اقتصاد دیجیتال شتاب گرفت
چالش های بازاریابی برای همایش های کاری
مهارت های اساسی بازاریابی دیجیتال در عصر مدرن
برندسازی به شیوه مرکزگرا Core Branding

3
از ساختمان سیاست تا سیاست ساختمانی

گزارش اکونومیست از شکل ساختمان پارلمانهای جهان

آیا اینکه نمایندههای یک مجلس روبهروي هم بنشــینند و با هم بحث کنند
یا در کنار هم نشســته و حرفهایشــان را به شــخصی ســوم بزنند ،در نحوه
تصمیمگیری آنها فرق دارد؟ برای آشــنایی بیشــتر با ایــن بحث حتما گزارش
اکونومیست از شکل ساختمان پارلمانهای جهان را بخوانید.
به گفته اکونومیســت ،در ماه آوریل بود که اعضای پارلمان انگلســتان درباره
اصالحیــه مالیات بحث میکردند که آب از یک لوله شکســته وارد مجلس عوام
شد .این مســئله اصال جای تعجب نداشــت .کاخ وستمینستر در سال 1870
ســاخته شد و سالها است که لولهکشی فرسوده دارد .مشکالت سازهای و برقی
هم دارد .اعضای پارلمان هم با خنده به بحث خود ادامه دادند ،اما جاستین مدرز
که عضوی از حزب کارگر در مجلس اســت ،میگوید این مســئله نمادی از این
است که بسیاری از مردم هم پارلمان را به عنوان چیزی مصیبتزده میبینند.
چند ســال دیگر اعضای این مجلــس باید جای خود را عــوض کنند ،البته
سیاســتمداران زیادی در جهــان همین وضعیت را دارند .همین امســال بود
کــه مجلس کانــادا از بلوک مرکزی پارلمان به مدت  10ســال نقل مکان کرد.
اعضای پارلمان اتریش هم در کاخ هافبورگ وین مالقات میکنند تا بازســازی
ساختمانشــان به پایان برسد .سیاستمداران هلندی هم آماده این هستند که
ساختمان 800ســاله بیننهاف را ترک کنند .همین داستان در مصر ،جامائیکا،
تایلند و اوگاندا هم در حال وقوع اســت .هر یک از این کشــورها هم طرحهای
مشــخصی برای ســاختن ســاختمان جدید خود دارند ،که این طرحها هم به
فرهنگ آن کشــور و ایدهآلهای مردمش بازمیگردد .البته شباهتها بیشتر از
تفاوتها هستند .به اســتثنای جامائیکا که قصد دارد مجلس خود را مانند یک
استادیوم بسازد ،باقی کشورها تا حد زیادی به کلیت معماری ساختمان قدیمی
مجلــس خود وفادار ماندهاند .زمانی که وضعیت کانادا و بریتانیا را نگاه میکنیم
متوجه میشویم که گویا تا حد بسیار زیادی تالش شده تا شباهتهای بسیاری
حتی در ســاختمانهای موقت رعایت شود .بســیاری میگویند که انگلیسیها
احتماال در نهایت حتی همان رنگها را هم پیادهسازی کنند.
اکونومیست معتقد است که این کشورها فرصت تغییر روشهای سیاسی خود
را از دست میدهند .اگر ساختمانهای پارلمان در جهان را با هم مقایسه کنیم،

متوجه میشــویم که گرچه شکل این ســاختمان ،عملکرد داخلی آن را تغییر
نمیدهد ،اما بر آن تاثیرگذار اســت .اگر ســاختمان را به شکلی خاص بسازیم
و افراد را به شــکلی خــاص مقابل هم قرار دهیم تا بحــث کنند ،قطعا بر نحوه
بحث کردن آنها تاثیر خواهیم گذاشت؛ مسئلهای که به آن جامعهشناسی مکان
میگویند .در همین راســتا ،دو معمار معروف ،ساختمانهای پارلمانهای جهان
را به پنج دســته مختلف تقســیم کردهاند .مجلس عوام نیمکتهایی مقابل هم
دارد و مستعمرات قدیمی بریتانیا مانند جامائیکا و اوگاندا هم همینطور هستند.
آمریکا و بســیاری از کشــورهای اروپایی در مجلس خود از یک شکل پروانهای
اســتفاده میکنند که به آن نیمچرخه هم میگویند .اگر دو حالت اول را با هم
ترکیب کنیم به شکل سوم ،یعنی نعلی یا Uشکل میرسیم که در ایرلند و کنیا
استفاده میشــود .چهارمین دسته که یک دایره است ،نادرتر است که در ایالت
آلمانی راین شــمالی استفاده میشود .پنجمین حالت هم حالت چینی و روسی
است که شبیه یک تئاتر یا یک کالس درس قدیمی است.
هیچیک از دو شــکل اول برای سیاســت ساخته نشــدهاند .عوام انگلستان
در اصل یک کلیســا بوده است .در اواسط قرن شــانزدهم ،اعضای پارلمان وارد
کلیســای سنت استفان شــدند .زمانی که این ساختمان در قرن نوزدهم به یک
مجلس تبدیل شد ،طرح آن حفظ شد .مهمترین نیمدایره در مجلسها ،شورای
ملی فرانســه است که در سال  1798در بوربون ایجاد شد .این شکل از مجلس
تحت تاثیر دانشــکده جراحی در پاریس قرار دارد .در سال  ،1941مجلس عوام
توســط بمب نابود شد .دو سال بعد ،نخست وزیر این کشور ،وینستون چرچیل،
گفت که این ســاختمان باید دقیقا به همان شــکلی که بوده ســاخته شود .او
میگفت که نظریهپردازان سیاســی ،نیمدایرهها را دوست دارند ،اما این شکل از
مجلس باعث میشــود که سیاستمداران دائما به گروههای مختلف ُسر بخورند.
برای اینکه احزاب قدرتمند و مستقل از هم باقی بمانند ،باید نیمکتهایی مقابل
هم داشته باشیم .البته چرچیل میگفت این ساختمان باید حتياالمکان کوچک
هم باشــد ،تا احتمال وقوع بحثهایی تند و داغ را بسیار باال ببرد .حال که گویا
این شــکل ساختمان بر سیاست تاثیر بسزایی دارد ،بهتر است که آن را جدیتر
بررسی کنیم.
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اقتصاد به مدار رشد بازگشت؛ بازارها به آرامش رسید

پایان بحران

نبايد كل نظام بانكي را درگير روابط
غيررسمي كنيم
كامران ندري

عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

شــرايط تحريم بــراي روابط بانكي بینالمللیايران مشــكالت
خاصي را ايجاد كرده اســت ،اما روابــط بانكي بینالمللیايران در
بانكهای بينالمللي را

شــرايط عادي هم نياز به اقداماتي دارد تا
مجــاب به ايجاد روابــط مالي با ايران كند .بانكهــای ما بايد در
چارچوب روابط و مقررات بینالمللــیعمل بكنند .يعني بايد آن
درجه از شــفافيت و افشاي اطالعات كه روابط بینالمللیما را به
انجام آن ملــزم میكند ،بپذيريم ،در غير اين صورت نميتوانيم با
بانكهای خوب دنيا كار كنيم .البته اين ارتباطات دوطرفه اســت
يعني اینطور نیست که فقط بانكهای ما ملزم به شفافيت باشند،
بلكــه از آن طرف بانكهای خارجي هم بايد در افشــاي اطالعات
بانكي مربــوط به تراكنشهاهمكاري كنند .اگر اين شــفافيت از
جانب هر كدام از بانكهای دو طرف وجود نداشــته باشــد ،طرف
ديگر میتواند روابط مالي را محدود كند .نكته بعدي اين است كه
بانكهای بینالمللی

های بانكي نســبتاً پرريسك هستند و
فعاليت 
بــراي انجام ايــن فعاليتهااز خطوط اعتباري مطمئن اســتفاده
میكنند .مخصوصا اگر روابط بين بانكي فراتر از نقل و انتقال منابع
باشــد و بخواهيد از امكانات مالي استفاده كنيد ،طرف مقابل بايد
اطمينان الزم را از سالمت نظام بانكي ما به دست آورد .آنها منابع
خــود را فقط در اختيار خطوط اعتباري ســالم قرار میدهند .در
شرايط عادي اگر خطوط اعتباري معتبر و شفاف را در نظام بانكي
خود نداشته باشيم ،امكان برقراري ارتباط دوطرفه بين موسسات
مالــي كاهش میيابد يا هزينه ارتباطات مالــي باال میرود .يعني
ممكن است ارتباطات مالي برقرار باشد ،اما به دليل ريسك بااليي
كه متوجه طرف مقابل میشود هزينه روابط افزايش میيابد.
با همه اين احوال ،اكنون ما در شــرايط عادي نيستیم و تحريم،
موقعيــت حاد و خاصي را براي ما ايجاد كرده اســت .طبعاً روابط
مالــي ما تحت تاثير تحريــم قرار دارد .در ايــن موقعيت ،به نظر
میرســد كه ما بايد از طرقي غير از راههای رســمي ،فعاليتهای
بانكــي بینالمللیخــود را دنبال كنيم .البته ايــن به معناي اين
نيست كه ما كل نظام بانكي خود را درگير روابط غيررسمي كنيم.
بلكه بايد بخشي از نظام بانكي را كه حدود  20تا  30درصد آن را
شامل میشود ،درگير روابط غيررسمي كنيم تا در اين شرايط هم
ارتباطات خود را با بانكهای بینالمللیادامه دهيم .به هر حال ما
در شــرايط تحريم نميتوانيم در چارچوب ضوابط و مقررات عمل
های غيررســمي بانكي را
كنيم ،بنابراين میتوان محتاطانه فعاليت 
دنبال كرد .البته اينكه اين معامالت غيررسمي دقيقا به چه طريقي
انجام میشــود مشخص نيســت و اين را بايد از آنهايي كه دستي
بر آتش دارند و به صورت عملي بــا اين مراودات بانكي درگيرند،
پرسيد.
های بانكي غيررســمي در دنيا و
فراموش نكنيم كه اين فعاليت 
های اقتصادي
كشورهاي سرمايهدار هم بسيار متداول است .در نظام 
بزرگ نيز همه چيز شــفاف و روشن نيست و خيلي از كشورهاي
دنيا هم به خاطر بعضي مســائل سياســي ،از راههای غيررسمي
معامــات بانكي خــود را انجام میدهند ،اما نكته اينجاســت كه
مــا نبايد كل نظــام بانكي را درگير اين روابط غيررســمي كنيم.
وقتي اين روابط غيررســمي به كل نظام بانكي تسري يابد ،هزينه
روابط مالي براي كل اقتصاد به شــدت باال مــیرود .اين روشها
اصــ ً
ا عجيب و غريب نيســت و در دنيا همه درگير آن هســتند،
اما هزينههای آن از روشهای رسمي و عادي بسيار باالتر است.
تحريمهاهمچنين باعث شــده تا بــراي نقل و انتقاالت مالي به
صرافيهارو بياوريم .در شــرايط عادي طبيعتــاً انجام دادن نقل
و انتقاالت مالــي از طريق بانكهاانجام میشــود كه هزينههای
كمتــري دارد ،اما به هر حــال روابط ما با دنيــا هيچوقت عادي
نبوده اســت ،هميشــه مجبور بودهايم معامالت بانكي را به طرق
غيرمتعارفتــري انجام دهيم .امروز چون ارتباط شــبكه بانكي از
بانكهای خارجي قطع شــده اســت ،صرافيهــااهميت خاص و

ويــژهاي پيدا كردهاند .اكنون مهمترين كانال نقل و انتقال مالي به
های نقل و انتقال
خارج از كشور ،صرافيهاهستند .كارايي و هزينه 
وجوه در اين شبكه از هزينه نقل و انتقال در نظام بانكي بینالملل
بيشــتر است ،اما در شــرايط فعلي چاره ديگري نداريم .البته اين
نكته هم حائز اهميت اســت كه صرافيهاهم شــبكه محدودي را
شــامل میشوند .نقشــه مبادالت ما از طريق صرافيهاهم روز به
روز تغييــر میكند .مث ً
ال مدتي با صرافيهــای امارات متحده كار
میكرديم ،اما مدتي است سختگيريهای امارات در مورد مقررات
مبارزه با پولشويي و رعايت الزامات اف اي تي اف بيشتر شده است
كه باعث شــده نقل و انتقال مالي از مســير امارات براي ما سخت
شود .كانالهای ديگري در شهرهاي هرات و سليمانيه براي انتقال
وجوه باز شــده ،اما اگر آن كشــورها هم مقررات اف اي تي اف را
بيشتر رعايت كنند ،شرايط براي ما باز هم دشوار میشود.
در كشــور ما هم اين تلقي بايد اصالح شــود كه اف ای تی اف
مانع روابط بانكي ما با دنياســت .اف اي تي اف در تالش اســت تا
روابط مالي به صورت شــفاف باشــد .به هر حال مسائل سياسي
بين همه كشــورها وجــود دارد و اختالفاتي در هر زمينهاي ديده
میشــود .بعضيهابراي تحميل خواسته خود میتوانند از الزامات
و مقررات اســتفاده كنند ،اما ما هم بايد در عرصه بینالمللبهتر
بــازي كنيم .بايد بخشــي از نظــام مالي مــا در همين چارچوب
ضوابط بینالمللفعاليت كند ،اما بخش ديگري از فعاليتهارا كه
حساسيت بيشــتري دارد میتوان خارج از نظام رسمي بینالملل
دنبال كرد.
از آن طــرف اگر كل نظــام بانكي را از ايــن تعامالت با اقتصاد
بینالمللمحروم كنيم ،هزينههاو تبعات زيادي به كل سيســتم
اقتصادي تحميل میشــود كــه ضرورتي نــدارد .اينكه در عرصه
بینالمللبازيگر فعالي باشــيم ،خيلي بهتر از برخوردهاي انفعالي
و ستيزهجويانه اســت ،لذا باز تاكيد میكنم كه میتوانيم بحث و
گفتوگو بــا دنيا را همچنان از طرق رســمي دنبال كنيم ،ضمن
اينكه دستگاه ديپلماســي ما تالش كند تا چالشهارا هم با نظام
بینالمللیحل كند.
منبع :آینده نگر

شــاید برای بسیاری از تحلیلگران و فعاالن اقتصادی روشن باشد که
در نیمه دوم ســال  ،۱۳۹۸ماههایی با رشد و رونق اقتصادی نخواهیم
دیــد ،اما تحلیلها نشــان میدهــد بازارها در ماههــای آتی روزهای
آرامتری را تجربه میکنند و تقریبا در هیچ بازاری با وجود نوســانها،
جهشی رخ نمیدهد.
به گزارش خبرآنالین ،شــیب نزولی شــاخصهای کالن اقتصادی در
طول یکســال و نیم گذشته بر کسی پوشیده نیست .تشدید تحریمهای
اقتصادی توسط دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا در فصل ابتدایی سال
گذشته باعث شد که بخشهای مختلف اقتصادی تحت فشار سنگینی قرار
گیرند؛ تا جایی که تمام دســتاوردهای اقتصادی دولت روحانی همچون
تکرقمی شدن تورم ،افزایش نرخ رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی با چالش
مواجه شود و در نهایت سال  ۹۷بنا به گزارش مرکز آمار ایران ،با نرخ تورم
ساالنه ۲۶.۹درصد ،نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۷.۵درصد ،نرخ رشد اقتصادی
منفی ۴.۹درصد با نفت و منفی ۲.۴درصد بدون نفت به پایان رسید .این در
حالی است که این آمارها در پایان سال  ۹۶چنین دیده میشد :نرخ تورم
ســاالنه ۸.۲درصد ،نرخ تورم نقطه به نقطه ۷.۲درصد ،نرخ رشد اقتصادی
۳.۷درصد با نفت و ۴.۳درصد بدون نفت.
اما به نظر میرسد رفتار شاخصهای کالن اقتصادی در سال  ۹۸متفاوت
شده است؛ اگرچه شاخص قیمت کاالها بنا به گزارشهای رسمی همچنان
رو به رشــد است .براســاس گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ تورم فروردین،
اردیبهشت و خرداد  ۹۸به ترتیب  ۳۴.۲ ،۳۰.۶و ۳۷.۶درصد بوده است .در
ماه اول فصل تابســتان نیز نرخ تورم به ۴۰.۴درصد رسید ،اما از مردادماه
آهنگ رشــد تورم کند شــد؛ به طوری که نرخ تورم مرداد ۴۲.۲درصد و
شهریور ۴۲.۷درصد گزارش شد.
بروز نشانههای خروج از بحران؟
با وجود روند فزاینده نرخ تورم ،اما به نظر میرســد نشانههای خروج از
بحران اقتصادی در کشور در حال بروز است؛ شاید کند شدن شیب تورم،
یکی از این نشــانهها باشــد .موضوعی که معاون اقتصادی رئیسجمهور،
محمد نهاوندیان نیز به آن اشــاره میکند .وی در هفته ابتدایی شهریور
امســال در جلسه مشــترک ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اســتان قم عنوان کرد« :نشــانههای
خروج از التهاب و بحران اقتصادی در کشور در ماههای اخیر مشهود است.
وی ،آشــکار شدن نشانههای خروج از التهاب اقتصادی در ماههای اخیر را
با کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه ،شاهد این موضوع دانست و گفت« :این
نشان میدهد سختترین شرایط را پشت سر گذاشتهایم».
نهاوندیان« ،پیام روند مثبت شــاخصهای اقتصادی کشور در ماههای
اخیر را بینتیجهبودن ادامه فشــار اقتصادی دشــمنان دانست و تصریح
کرد :شــرایط حتما تغییر میکند و به جهش در شــاخصهای اقتصادی
امیدواریم».
حســن روحانی ،رئیسجمهوری نیز عصر چهارشــنبه گذشته به وقت
نیویورک ،در گفتوگو با شبکه تلویزیونی ایبیسینیوز آمریکا با اشاره به
هدف آمریکا از اعمال تحریم علیه ایران ،عنوان کرد« :مردم در فشار زندگی
خواهند کرد ،اما آنچنان اقتصاد ایران خود را با تحریم جدید آمریکا منطبق
کرده که در سه ماه اخیر ،مسیر رشد اقتصادی آغاز شده است؛ در حالی که
در ماههای قبل ،رشد اقتصادی منفی بود».
وی در عین حال در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید
کرد« :ما در ایران با وجود همه سنگاندازیهای دولت آمریکا ،به حرکت
در مسیر رشد و سازندگی اقتصاد و جامعه ایران ادامه دادهایم».
به گفته رئیسجمهوری« ،اقتصاد ایران در سال  ۲۰۱۷باالترین نرخ رشد
اقتصادی در جهان را همراه با کاهش مستمر نرخ تورم تجربه کرد و امروز
هم با وجود التهابهای ناشی از عوامل خارجی در یک سال و نیم گذشته،
بار دیگر به مسیر رشد و ثبات بازگشته است».
روحانی متذکر شــد« :رشــد تولید ناخالص داخلی ایران بدون نفت در
ماههای اخیر مجددا مثبت شده و تراز تجاری کشور همچنان مثبت است».
اقتصاد ایران به مدار رشد بازگشت
در حالــی رئیسجمهور از بهبود یکی از مهمترین شــاخصهای کالن
اقتصادی و به عبارتی ،نرخ رشد اقتصادی خبر میدهد که هنوز جزییاتی
از آن به صورت رسمی توسط سازمانهای آماری منتشر نشده است .البته

در روزهای پایانی شهریور ،وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین تحوالت از رشد
اقتصادی کشــور ،جدیدترین آمارها از رشــد اقتصادی سه ماهه نخست
سالجاری را ارائه کرد.
بر این اســاس ،رشــد اقتصادی در بخش غیرنفتی در سه ماهه نخست
امســال به مثبت ۰.۴درصد رســیده است .فرهاد دژپســند متذکر شد:
«براساس آماری که در هیات دولت ارائه شد ،رشد بخش کشاورزی نیز در
سه ماهه نخست  ۹۸بیش از ۶درصد بوده است».
این در شرایطی است که رئیسکل بانک مرکزی در گزارشی در صفحه
اینستاگرام خود اعالم کرد« :گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت
رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور است .در سه ماه اول سال  ۹۸بخش
غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد اســت ،حدود ۰.۴درصد نسبت به مدت
مشــابه  ۹۷رشد داشته است .هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است،
ولی با توجه به رشــد منفی ســه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش
تورم ،امیدوارکننده است».
به گفته عبدالناصر همتی«،این مهم در ســایه بازگشت آرامش و ثبات
نســبی بازار ارز و تخلیه آثار شــوکهای خارجی ناشی از تحریم و فشار
حداکثری ،تحقق یافته است».
وی تاکید کرد که «نظام بانکی خود را موظف به کمک به اقتصاد برای
تداوم این رشــد دانسته و به تازگی در جلســهای با حضور معاون اول و
روسای بانکها مصوب شده است که در نیمه دوم سال ،حدود  ۱۰۰هزار
میلیارد تومان تسهیالت برای بخشهای پیشران اختصاص یابد».
علی ربیعی ،سخنگوی دولت نیز چندی پیش با استناد به گزارش رئیس
کل بانک مرکزی به هیات وزیران ،رشــد در بخشهای مختلف اقتصادی
را مثبت اعالم کرد .وی با اشــاره به گزارش بانک مرکزی گفت« :در بهار
امسال بخش کشاورزی رشد بسیار خوب ۶.۵درصدی داشته است؛ اهمیت
این موضوع آنجاست که در سه ماهه آخر سال گذشته بخش کشاورزی سه
واحد منفی بود و اکنون رشد خوبی داشته که البته میتوانسته ۹.۵درصد
باشد».
به گفته ربیعی« ،در بخش صنعت و معدن نیز خوشبختانه از رشد منفی
خارج شدیم و درست است که در حال حاضر صفر است ،اما از حالت منفی
خارج شــده است .در این حوزه  ۹واحد رشد منفی داشتیم که عدد قابل
توجهی است و صفر شدن آن عالمت بسیار خوبی در رشد اقتصادی بدون
نفتمان محسوب میشود».
بازارها به آرامش رسید
در سوی دیگر ،رصد تغییر و تحوالت بازارها ،از به آرامش رسیدن خرید
و فروش و معامالت حکایت دارد؛ این در حالی است که نمودارهای قیمتی
در ســال گذشــته رفتارهای دیگری از بازارها را نشان میداد .رشد چند
برابری قیمت بســیاری از کاالها ،محصول التهاب بازارها در سال گذشته
بود ،اما در نیمه اول  ۹۸بازارهای طال ،ارز ،ســکه ،خودرو و مسکن تقریبا
جذابیت خود را برای سرمایهگذاری از دست دادند .حتی شاهد بودیم که
قیمت دالر ۱۲درصد ،سکه ۱۲.۴درصد و طال ۴.۲درصد کاهش یافت.
رئیسکل بانک مرکزی در این خصوص با اشــاره به اینکه کنترل کامل
بر بازار داریم و نگرانی از این بابت وجود ندارد ،هفته گذشــته در حاشیه
نســبت هیات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد« :در آینده این ثبات
ادامه دارد».
وی گفت« :کنترل کامل بر بازار ارز برقرار است .روند صادرات غیرنفتی
ادامه دارد و عرضه مداوم ارز در نیما در حال انجام است».
همتی متذکر شــد« :ادعای آرامش قبل از توفان که مطرح شده فقط
باعث خالیکردن دل مردم میشــود .اکنون روند خوبی حاکم شده و در
آینده بهتر نیز میشــود .هدف ما تامین ارز مــورد نیاز کاالهای ضروری
است».
پیش از این مرتضی ایمانیراد ،اقتصاددان درباره اقتصاد ایران در شش
ماهه دوم ســال در یادداشتی اینستاگرامی نوشته بود« :در گفتوگوهای
قبلی همیشه تاکید داشتم که در مقاطع خاصی در اقتصاد ایران ،ارز کنترل
اقتصاد را در دست میگیرد .سالهای  ۹۱و  ۹۷وضع ما اینچنین بود .در
سال بعد ،در هر دو مقطع با آرامشدن بازار ارز ،سایر متغیرها نیز آرام شدند،
در سال  ۹۷ارز هدایت متغیرهای اقتصادی را داشت و در شش ماهه اول
سال  ۹۸با آرام شدن بازار ارز سایر متغیرها نیز آرام شدند».

ل جاری اقتصاد
وی افزوده بود« :انتظار میرود که در شــش ماه دوم سا 
ایران دچار التهاب نشــود و نوسانات قابل توجهی در متغیرهای اقتصادی
نداشــته باشیم .طبیعی است که این شــرایط تا زمانی که ارز آرا م است،
آرام خواهد بود .اگر این شــرایط آرام بماند ،سرمایهگذاریها از حوزههای
تحریکپذیر (همانند طال و دالر) به حوزههای باثبات (همانند بازار بورس،
ســپردهگذاری در بانکها ،ســپردهگذاری در صندوقهــا) تغییر جهت
میدهند».
چک برگشتی کم شد
در این میان ،به طور معمول یکی از نشــانههای بروز بحران یا ثبات در
اقتصاد ،تعداد چکهای مبادله شــده و برگشتی است .گزارش اخیر بانک
مرکزی نشان میدهد در مرداد امسال در کل کشور  ۷.۲میلیون فقره چک
به ارزشــی بالغ بر  ۸۶.۵هزار میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به ماه
قبل از نظر تعداد ۶.۱درصد و از نظر مبلغ ۱۳.۹درصد کاهش داشته است.
از  ۷.۲میلیون فقره چک مبادلهشده در مردادماه سالجاری ۶.۶ ،میلیون
فقــره چک به ارزش  ۷۵هزار میلیارد تومان وصول و  ۶۴۶هزار فقره چک
به ارزشــی بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است .تعداد
چکهای برگشتی در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل ۹.۸درصد کاهش
داشته است.
این آمار نشــان میدهد میزان وضعیت چکهای برگشتی بهتر شده و
عالوه بر این ،شــرایط اقتصادی نسبت به گذشته در وضعیت مناسبتری
قــرار دارد .تحلیلگــران اقتصادی عنوان میکنند کــه کاهش قابلتوجه
چکهای برگشتی نشان از «بازگشت ثبات به فضای اقتصاد کالن» دارد.
تجارت بدون تحریم
چگونگی تجارت خارجی در شــرایط تحریم ،موضوع دیگری است که
اخیــرا در اظهارات رئیــسکل بانک مرکزی ،چنین دیده میشــود« :ما
دنبال دور زدن تحریم نیستیم ،اکنون در حال انجام تجارت بدون تحریم
هستیم».
وی در اظهارات اخیر خود با اشاره به اینکه تحریم بانک مرکزی از سوی
آمریکا بیشــتر جو روانی اســت ،گفت« :آمریکا میگوید ما را با سرفصل
دیگری تحریم کرده اســت .واقعیت این است که آمریکا مشکالت جدی
را از نظــر روابط بانکی برای ما ایجاد کرده ،اما ایران راههای دیگری برای
فعالیت پیدا کرده است».
آخرین گزارش گمرک از وضعیت تجارت خارجی کشور نشان میدهد
میزان تجارت خارجی کشور در پنج ماهه ابتدای سالجاری به  ۳۵میلیارد
و  ۵۳۹میلیون دالر رسید .سهم صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور
(به اســتثنای نفتخام ،نفتکوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب
صــادرات از محل تجارت چمدانی) در این مدت بالغ بر ۶۰میلیون و ۷۳۷
هزار تن به ارزش  ۱۷میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر بود.
بنا به این گزارش ،پنج کشــور عمده مقصــد صادراتی ایران طی مدت
مذکــور به ترتیب چین ،عراق ،ترکیه ،امارات متحده عربی و افغانســتان
بودهانــد که مبلغی بالغ بــر  ۱۳میلیارد و  ۳۷۷میلیــون دالر را به خود
اختصاص دادند.
ســهم واردات کاال به ایران نیز طی پنج ماهه سالجاری به  ۱۴میلیون
و  ۱۲۶هزار به ارزش  ۱۷میلیارد و  ۷۳۹میلیون دالر رسید .براساس این
آمار ،کشــورهای چین ،امارات متحده عربی ،ترکیه ،هند و آلمان در این
مدت بالغ بر  ۱۲میلیارد و  ۲۸۰میلیون دالر کاال به ایران صادر کردند.
آینده بازارها چه میشود؟
در این شــرایط ،شاید برای بسیاری از کارشناسان ،تحلیلگران و فعاالن
اقتصادی روشــن باشد که در نیمه دوم ســال  ،۱۳۹۸ماههایی با رشد و
رونق اقتصادی نخواهیم دید ،اما تحلیلها نشان میدهد بازارها در ماههای
آتی روزهــای آرامتری را تجربه میکنند و تقریبا در هیچ بازاری با وجود
نوسانها ،جهشی رخ نمیدهد.
اگرچه در شرایط نااطمینانی موجود در فضای کشور نمیتوان تحلیلی
کامال فنی از شــرایط بازارها داشــت و باید منتظر اثر اتفاقات سیاسی و
جهانی در بازارها بود که قطعا اثرات بزرگتری در بازار دارند ،اما با توجه به
شرایط موجود ،به نظر میرسد ثباتی نسبی در تمامی بازارها شکل گرفته
اســت؛ ثباتی که حاکی از آن است که جهشهایی از جنس سال  ۹۷در
این بازارها رخ نمیدهد.

با حذف دالر از معامالت تجاری

زور آمریکا به اقتصاد ایران نرسید
مراودات مالی و تجاری غیردالری ایران با ســایر کشورها تاثیرپذیری
اقتصاد ایران از تحریمها را به حداقل رسانده و ارزش پول ملی را افزایش
داده است.
به گزارش ایســنا ،هرچند که تحریمهای آمریکا علیه ایران نتوانسته
اقتصاد ایران را از پا دربیاورد ،اما مشکالتی در زمینه تجارت خارجی ایران
و تبادل کاال و ارز با سایر کشورها برای ایران ایجاد کرده است.
آمریکا کوشــیده تا با اعمال شــدیدترین تحریمها علیه ایران ،ارتباط
کشورمان را با اقتصاد جهانی به حداقل برساند ،اما در این بین مذاکرات
ایران با متحدانش ســبب شده آمریکا تا حد زیادی در این موضوع ناکام
بماند.
با توجه به خروج یکباره آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها ،اقتصاد
ایران تا مدتی دســتخوش این تغییرات قرار گرفــت و ارزش پول ملی
کاهش یافت ،اما اکنون با برقراری روابط تجاری با کشــورهای دوســت
سبب شده تا بازار بار دیگر به آرامش برسد.
یکی از مهمترین اقدامات ایران در این زمینه ،برقراری روابط تجاری با
سایر کشورها از طریق پول ملی دو کشور و در واقع کنار گذاشتن دالر از

معامالت تجاری بوده که تاثیرپذیری تجارت خارجی ایران از تحریمهای
آمریکا را به حداقل رسانده است.
در حال حاضر ،سوئیفت دسترســی بانکهای ایرانی به این سامانه را
قطع کرده و بانکهای ایرانی نمیتوانند مبادالت تجاری خود بر پایه دالر
را با بانکهای سایر کشورها انجام دهند ،در همین راستا مسئوالن بانک
مرکزی تــاش کردهاند تا با ایجاد روابط تجاری از طریق پول ملی ،این
مشکل را تا حدودی حل کنند.
یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه ،تجارت خارجی با کشور روسیه
از طریق پول ملی دو کشــور است ،در واقع روسیه برای برقراری ارتباط
تجاری با ایران که در صورت عدم تحریم ،مشتریان زیادی دارد ،سوئیفت
را کنار گذاشته و از طریق پول ملی دو کشور این کار را انجام میدهد.
این امر ســبب شده تا با رفع بسیاری از مشکالت ،زمینه واردات مواد
اولیه و موارد ضروری فراهم شده و ارزش پول ملی ایران در این مبادالت
افزایش یابد.
کارشناسان معتقدند که با برقراری روابط تجاری با سایر کشورها از این
طریق ،ارزش پول ملی بازهم افزایش خواهد یافت و این کار میتواند پول

ملی ایران را به ارزش واقعی خود برساند .در حال حاضر ،عالوه بر روسیه،
ترکیــه نیز تاکید کرده که به رغم تحریمهای آمریکا ،واردات نفت و گاز
خود از ایران را متوقف نخواهد کرد .همچنین برخی کشورهای دیگر نیز
به طور رســمی و غیررسمی با ایران مبادالت تجاری دارند که گسترش
این کار در طوالنیمدت میتواند تحریمپذیری اقتصاد ایران از تحریمها و
نوسانات قیمت دالر را کاهش دهد.
طی روزهای اخیر بســیاری از مســئوالن کشــور نیز تاکید کردهاند
کــه اکنون ایران در مقابل تحریمها مقاوم شــده و تبدیل به کشــوری
تحریمناپذیر شــده اســت .البته با این حال نمیتوان تاثیر تحریمهای
آمریکا بر اقتصاد ایران را نادیده انگاشت ،اما در حالی که آمریکا میکوشد
تا اقتصاد ایران را ازکارافتاده و در مرحله پایانی خود نشان دهد ،بررسی
آمارهای اقتصادی حاکی از آن اســت که اوضاع اقتصــادی ایران رو به
بهبود است.
از ســوی دیگر ،آمریکا شدیدترین تحریمهایی را که میتوانسته علیه
ایران اعمال کرده و عمال مهره دیگری برای بازی ندارد ،اما ایران نیز نشان
داده که در مقابل شدیدترین تحریمها نیز به مقاومت نسبی رسیده است.
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راه و مسکن
توصیه وزیر راه و شهرسازی:

طبقه متوسط و پایین در پروژه اقدام ملی
مسکن ثبت نام کنند

وزیر راه و شهرسازی گفت در شرایط آرامش بازار ارز ،کسانی که نیازمند
واقعی هستند میتوانند برای تهیه مسکن اقدام کنند.
محمد اسالمی در گفت و گو با ایسنا ،درباره وضعیت بازار مسکن اظهار
داشت :قیمت مســکن فقط تابع خود مسکن نیســت بلکه تابع شرایط
اقتصادی و قیمت ارز هم هســت .وی ادامه داد :در شــرایط فعلی آرامش
به بازار رســیده است و افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود آن
را در بازارهای گوناگون حرکت نمیدهند ،بنابراین در این شرایط کسانی
که نیازمند واقعی مسکن هستند ،میتوانند برای تهیه مسکن اقدام کنند.
اسالمی همچنین خاطرنشان کرد :کسانی که طبقه متوسط و پایین یعنی
جامعه هدف ما هستند ،برای تهیه مسکن در پروژه اقدام ملی مسکن ثبت
نام کنند و دیگران هم که استطاعت مالی دارند ،میتوانند خودشان برای
تهیه مسکن اقدام کنند.
علت واژگونی قطار مسافربری زاهدان-تهران

ردپای پدیده پیچدزدی

میانگین قیمت مسکن شهر تهران در حالی شهریورماه امسال مجددا
وارد کانال ۱۲میلیون تومان شد که سرعت رشد ماهیانه آن از میانگین
۵درصد به منفی ۲.۴درصد در دو ماه اخیر رسیده است.
به گزارش ایســنا ،بازار مسکن شهر تهران دومین افت ماهیانه قیمت
را تجربه کرد و خرید و فروش تقریبا قفل شده است .آمار نشان میدهد
تعداد معامالت در شــهریورماه به پایینترین حد خود دستکم از سال
 ۱۳۹۰تاکنون رســیده است .در شهریورماه  ۱۳۹۸فقط  ۲۸۵۵قرارداد
خرید و فروش در تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه
سال قبل به ترتیب  ۱۵و ۷۳درصد کاهش یافت .این حجم اندک حتی
نســبت به فروردین ماه نیمه تعطیل امسال که با نوسانات جوی و سیل
همراه بود ۴۶درصد کاهش نشان میدهد.
بــا اینکه هنــوز جزییات قیمت و معامالت در مناطق مختلف شــهر
تهران منتشر نشده ،شواهد گویای افت بیشتر قیمت در مناطق شمالی
نســبت به مناطق جنوبی اســت .مردادماه امسال قیمت مسکن در ۱۸
منطقه از تهران با کاهش نســبت به ماه قبل همراه بود و تنها در چهار
منطقــه  ۱۶ ،۸ ،۳و  ۲۱رشــد اندک قیمت به ثبت رســید .هماکنون
میتوان با قطعیت بیشــتری از ســرایت رکود بــه کل مناطق پایتخت
صحبت کرد .با این وجود تجربه نشــان داده بعد از جهشهای ماهیانه
که در زمان رونق ادواری مســکن رخ میدهــد ،روند نزولی قیمت در
زمان رکود به کندی صــورت میگیرد .میانگین افزایش قیمت ماهیانه
در یک سال اخیر 5درصد بوده و در بعضی ماهها مثل اردیبهشت امسال
به رشــد ۱۱.۴درصد نیز رسید .این در حالی است که کاهش قیمت در
ماههای مرداد و شهریور امســال تنها  ۳.۱و ۱.۷درصد گزارش شد که
نشان میدهد سرعت رشد آن از 5درصد طی یک سال گذشته به منفی
۲.۴درصد طی دو ماه اخیر رسیده است.

بعد از آغاز روند صعودی قیمت در ابتدای ســال  ۱۳۹۶از اردیبهشت
ماه  ۱۳۹۷بر سرعت تداوم رشد قیمت مسکن افزوده شد؛ به طوری که
شاخص ماهیانه هفت تا هشت درصد را تجربه کرد و در اردیبهشت ماه
 ۱۳۹۸با ۱۱.۴درصد به باالترین میزان افزایش ماهیانه طی شش سال
اخیر رسید .بعد سرعت رشد در ماههای خرداد و تیر کاهش پیدا کرد و
در تیرماه به رشــد ناچیز ۰.۴درصد رسید .مرداد و شهریور نیز شاخص
کلی منفی  ۳.۱و ۱.۷درصد را نشان داد.
علت اصلی کســادی بیسابقه بازار مســکن به کوچ تقاضای مصرفی
مربوط میشــود .گذشته از کاهش شدید توان متقاضیان واقعی ،انتظار
برای افت بیشــتر قیمت به تعلیق معامالت دامن زده است .کارشناسان
انتظار دارند اواخر سال جاری با تقویت توان متقاضیان مصرفی و ایجاد
ثبات نسبی قیمت ،تعداد معامالت به تدریج افزایش پیدا کند.
بازگشت مسکن به کانال  ۱۲میلیون تومان
پس از آنکه در خردادماه میانگین قیمت مســکن شــهر تهران وارد
کانال  ۱۳میلیون تومان شــد و حتــی در تیرماه به  ۱۳میلیون و ۶۰۰
هزار تومان در هر متر مربع رســید ،بــه دنبال کاهش قیمت در دو ماه
اخیر متوســط قیمتها به کانــال  ۱۲میلیون تومان برگشــت خورد.
براساس اعالم دفتر اقتصاد مسکن در شهریورماه  ۱۳۹۸متوسط قیمت
هر متر مربع آپارتمان در شــهر تهران به  ۱۲میلیون و  ۹۶۹هزار تومان
رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۷درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال
قبل ۵۹.۷درصد افزایش یافت .تعداد معامالت نیز افت محسوســی پیدا
کرده اســت .در شهریورماه  ۱۳۹۸بالغ بر  ۲۸۵۵قرارداد خرید و فروش
مسکن در شــهر تهران به امضا رسیده که از کاهش  ۱۵و ۷۳درصد به
ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
ارزش ریالی ایــن تعداد از معامالت  ۲۹۴۰میلیــارد تومان بوده که

نشاندهنده افت  ۲۰و ۶۱درصدی به ترتیب نسبت به مردادماه امسال
و شهریورماه سال گذشته است.
وضعیت بازار مسکن در  6ماهه نخست امسال
گزارش تجمیعی وضعیت بازار مســکن شــهر تهران طی شش ماهه
نخست سال  ۱۳۹۸گویای آن است که در مدت مذکور متوسط قیمت
یک متر مربع واحد مســکونی آپارتمانی در شــهر تهران  ۱۲میلیون و
 ۸۸۶هزار تومان بوده که نســبت به شــش ماهه ابتدایی سال گذشته
۹۰.۵درصد افزایش یافته است .در شش ماهه نخست امسال همچنین
 ۳۳هــزار و  ۵۸قرارداد خرید و فروش در تهران به امضا رســیده که از
افت ۵۷درصدی نسبت به شش ماهه نخست سال  ۱۳۹۷حکایت دارد.
ارزش ریالی معامالت مسکن پایتخت در نیمه نخست امسال  ۳۲هزار
و ۴۷۰میلیارد تومان بوده که کاهش ۱۲.۵درصدی را نســبت به شش
ماهه اول سال  ۱۳۹۷نشان میدهد.
تعداد واحد مســکونی در پروانههای ساختمانی صادره نیز طی نیمه
اول ســال جاری ۲۷هــزار و  ۳۸۴مورد بوده که نشــاندهنده کاهش
۲۱درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل است.
دومین افت پیاپی قیمت مسکن
افت ۱.۷درصدی ماهیانه قیمت مســکن شهر تهران براساس گزارش
دفتر اقتصاد مسکن در حالی رقم خورده که مردادماه نیز قیمت ماهیانه
۳.۱درصد کاهش یافته بود و چشــمانداز قیمتها را نزولی کرد .کارنامه
شهریورماه از بازار مسکن ،دومین افت پیاپی قیمتها را پس از  ۲۰ماه
که بازار در مســیر صعود قرار داشت نشان میدهد .گزارشهای میدانی
از دفاتر امالک نشان میدهد تمایل به فروش افزایش یافته و در مقابل
با توجه به پایین آمدن قیمتهای پیشــنهادی و رســمی ،اقبال برای
خرید کاهش یافته است.

 7میلیـون و  900هـزار سالمند در ایران زندگی میکنند

«روزگار سپریشده مردم سالخورده»
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به مناسبت روز جهانی سالمندان به
وضعیت رشد جمعیت سالمند ایران پرداخته و از آمار  7میلیـون و 900
هـزاری آنها خبر داده است.
به گفته سازمان برنامه و بودجه ،درصد جمعیت سالمند از سال  1355الی
 1397روندی صعودی داشــته بهطوریکه براساس برآورد انجامشده تعداد
جمعیت سالمند ( 60ساله و بیشتر) سال در کشور  1397به بیش از 7میلیـون
و 900هـــزار نفر رسیده است که نسبت به سال 7.0 ،1395درصد افزایش
داشته است .همچنین متوسط رشد سالیانه جمعیت در افراد سالمند در دوره
 1395الی  1397حدود 3.4درصد شده است درحالیکه ایـن نسـبت برای
جمعیت کل کشور حدود 1.3درصد بهدستآمده است.
شاخص پیری به تعداد افراد  60ساله و بیشتر به ازای هر  100نفر جمعیت
کمتر از  15ســال ( 0-14ساله) اطالق میشود که از تقسیم تعداد افراد 60
ب در  100بهدست میآید.
ساله و بیشتر به تعداد افراد کمتر از  15سال ضر 
این درحالی اســت که مقدار شاخص پیری جمعیت ایران در حدود از حدود
دهــه اخیر  15نفر در  100نفر به بیش از  39نفر یعنی به بیش از  2.6برابر
افزایشیافته است .به تعبیر دیگر در سال  1397به ازای هر  100نفر جمعیت
زیر  15ساله کشور ،حدود  40نفر  60ساله و بیشتر در کشور زندگی میکنند.
این به آن معنا است که کشور در حال نزدیکشدن به میانسالی است و تقریباً
به کشورهایی با ترکیب جمعیت پیر میپیوندد.
طبق برآوردهای انجامشــده در ســال  ،1397جمعیت کل کشور برابر
 82084هزار نفر بوده اســت که  7933هزار نفر را جمعیت  60ســاله و

بیشتر تشکیل میدهند .به عبارت دیگر 9.7درصد جمعیت کشور سالمند
هســتند که 73.3درصد آنان در مناطق شهری و 26.7درصد در مناطق
روستایی سکونت دارند.
همچنین در همین سال مقدار شاخص پیری جمعیت برای مردان 38
نفر سالمند در  100جمعیت نفر  0-14ساله و برای زنان  42نفر بوده است
که حاکی از پیرتر بودن جمعیت زنان در قیاس با مردان است.
این شاخص برای مناطق شهری و روستایی در سال  1397در بین 100
جمعیت نفر  14-0به ســاله ترتیب حدود  41و  37نفر سالمند است که
حاکی از پیرتر بودن جمعیت شهری در قیاس با جمعیت روستایی است.
نسبت وابســتگی کل که از حاصل تقسیم مجموع جمعیت  65ساله و
بیشــتر و زیر  15سال بر جمعیت  15-64ســاله ضربدر  100به دست
میآید یکی از شاخص اندازهگیری پیری جمعیت است که به نحوی ارتباط
میان افراد بالقوه فعال و مولد را با دو گروه از جمعیت جوان و پیر نشــان
میدهد .این شاخص برای جمعیت کشورها بهصورت نسبتهای وابستگی
کل ،جوانی و سالمندی محاسبه و تحلیل میشود.
در ســال  ،1397به ازای هر یکصد نفر جمعیت  15تا  64ساله بالقوه
فعال کشور ،حدود  44نفر به آنها وابسته هستند .این شاخص برای مناطق
شهری و روستایی به ترتیب  42و  52نفر است.
عالوه بر این ،براســاس برآورد انجامشده در سال  1397از کل جمعیت
کشــور9.7 ،درصد را جمعیت سالمندان به خود اختصاص دادهاند ،بـــه
عبارت دیگر در سال  1397از هر  100نفر جمعیت کشور ،حدود  10نفر

در رده سنی سالمند ( 60ساله و بیشتر) قرار دارند.
همچنین بیشترین درصد جمعیت سالمندان در مقایسه با کل کشور در
بین استانهای کشـور مربـوط بـه اسـتان گـیالن (13.9درصد) ،مازندران
(12.0درصد) و آذربایجان شرقی ،همدان ،مرکزی و اصفهان (11.1درصد)
و کمترین درصد به ترتیب مربـوط بـه استانهای سیستان و بلوچستان
(4.9درصد) ،هرمزگان(6.2درصد) و بوشهر (7.1درصد) بوده است.
براســاس برآورد انجامشــده در ســال  ،1397نسبت جنسی جمعیت
سالمند کشور95.1 ،درصد است .بهعبارتدیگر در ســـال  1397به ازای
هر  100نفر زن سالمند ،حدود  95مرد سالمند در کشور وجـــود دارد .از
طرفـی نیـــز همانگونه در اکثر استانهای کشور ،جمعیت زنان سالمند
بیشتر از مردان سالمند است ،بهطوریکه تنهـــا در سه اســـتان ایالم،
کهگیلویه و بویراحمد و سیســتان و بلوچستان ،جمعیت مردان سالمند
بیشتر از زنان سالمند است.
براســاس برآورد انجامشده در سال  ،1397بیشترین شاخص پیری در
نقاط شهری به ازای هر یکصـــد نفـر جمعیـت  0-14سـاله به ترتیب با
حدود  61 ،79و  54نفر ســالمند مربوط به استانهای گیالن ،مازندران
تهران و کمترین آن به ترتیب با حـدود  20 ،13و  26نفر سالمند مربوط
به استانهای سیستان و بلوچســتان ،هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد
بوده است.
* روزگار سپریشــده مردم سالخورده ،نام رمانی سه جلدی از محمود
دولتآبادی است.

حقوق کارمندان در سال آینده چقدر افزایش مییابد؟

اگرچه هنوز وضعیت حقوقی کارمندان در بودجه ســال آینده مشخص
نیست ولی ظاهرا با توجه به منابع در اختیار دولت ،درصد افزایش حقوق
کارکنان تفاوت چندانی با امسال نداشته و بعید نیست با متوسط ۲۰درصد
پیشــنهاد شود .به گزارش ایســنا ،الیحه بودجه  ۱۳۹۹اکنون در مرحله
بررســی و تدوین قرار داشته و تا نیمه آذرماه به مجلس ارائه میشود .این
در حالی اســت که در جریان برآورد هزینه و درآمد بودجه ،ارقام مربوط
بــه حقوق از اهمیت ویژهای برخوردار اســت ،چراکه عمده هزینه جاری
دولت را حقوق و دســتمزد تشــکیل داده و ساالنه حجم باالیی از بودجه
عمومی را صرف خود میکند ،بر این اســاس برآورد هزینههای حقوقی و
متناسبسازی آن با منابع در اختیار دولت مورد توجه است.
آنطور که تاکنون مسئوالن سازمان برنامه و بودجه اعالم کردهاند ،بودجه
 ۱۳۹۹متفاوت از سالهای گذشته خواهد بود؛ به طوری که در مهمترین
تغییرات منابع نفتی از هزینههای جــاری که تا ۸۰درصد آن را حقوق و
دســتمزد دربر میگیرد کنار گذاشته میشــود .در این حالت هزینههای

میزان افزایش حقوق کارمندان

جاری دولت قرار اســت از طریق ســایر بخشها یعنی مالیات ،اوراق و یا
ف بخشی از یارانه پنهان و سایر درآمدها تامین شود.
احتماال حذ 
امــا اینکه در تغییرات جدید بودجه با توجه به کاهش درآمدهای نفتی
و خروج آن از حقوق کارکنان ،روند افزایش حقوق برای ســال بعد چگونه
خواهد بود ،موضوعی اســت که گرچه هنوز کامال مشــخص نیســت اما
پیگیری آن از این حکایــت دارد که احتماال هزینههای جاری در بودجه
ســال آینده تغییر قابل توجهی نسبت به سال پیدا نکند و در این شرایط
درصد افزایش حقوق کارکنان نیز اختالف چندانی با امسال نخواهد داشت.
برای سال جاری دولت حدود  ۴۴۸هزار میلیارد تومان منابع عمومی در
بودجه داشــت که با کاهش درآمدها دست به اصالح زده و آن را تا ۳۸۶
هزار میلیارد تومان کاهش داد .در این بین هزینههای جاری که  ۳۵۰هزار
میلیارد تومان از بودجه عمومی را تشکیل داده بود تا مرز  ۳۰۰هزار میلیارد
تومان کم شد .از این رو در سال آینده نیز اگر هزینههای جاری حدود ۳۵۰
هزار میلیارد یا حدی باالتر باشد ،افزایش حقوق باالتر از متوسط ۲۰درصد

را به دنبال نخواهد داشت.
البته باید حقوق کارکنان متناسب با تورم تغییر کند که در حال حاضر
حدود 42درصد ساالنه بوده و برای نقطه به نقطه به ۳۵درصد میرسد که
نسبت به ماههای اخیر تا حدودی کاهشی بوده است و بسته به پیشبینی
سال بعد حقوق به تناسب آن افزایش یابد.
اما برای امســال افزایش حقوق کارکنــان از زمان تدوین الیحه بودجه
 ۱۳۹۸تا چند ماهی که از اعمال آن در ســال  ۱۳۹۹گذشــت با اختالف
نظرهایی بین دولت و مجلس همراه بود .دولت پیشنهاد افزایش ۲۰درصد
به طور یکسان را به مجلس برد ،ولی نمایندگان با آن مخالفت کرده و در
نهایت رشد  ۴۰۰هزار تومانی به طور یکسان و افزایش حداکثر ۱۰درصدی
مصوب شد ،با این حال مدتها در نحوه اجرای همین مصوبه نیز ایراداتی
از سوی مجلس به دولت وارد بود که در نهایت هم مشخص نشد که درصد
افزایش حقوق کارکنان به چه ترتیبی اعمال و دولت و مجلس اختالف در
این رابطه را حل و فصل کردند.

از آخرین باری که سرقت ادوات ریلی دلیل واژگونی قطار اعالم شد چهار
سال میگذرد اما از آن زمان تاکنون راه آهن جمهوری اسالمی ایران بارها
با موضوع سرقت پیچ و پابندها مواجه بوده است که گاهی به ایجاد خسارت
و گاهی به ایجاد یک فاجعه انسانی مواجه شده است.
به گزارش ایرنا ،چهار ســال پیش و پس از خروج قطار اتوبوسی گرگان
– اینچهبــرون از ریل ،روابط عمومی راه آهن در اطالعیهای علت حادثه را
سرقت پیچهای ریل از سوی سارقان اعالم کرد .باز شدن پیچهای ریل قطار
با اقدام سارقان و جدا شدن خطوط ریلی در خط گرگان -اینچهبرون تلفات
انسانی نداشت اما خسارات زیادی را به این مسیر ریلی وارد کرد.
سال گذشته نیز در مسیر تهران -رشــت و درحالی که تنها  ۱۰روز از
افتتاح این مسیر ریلی میگذشت سارقان پیچهای سنگین محل اتصاالت
ریل راهآهن قزوین  -رشــت در محدوده رودبار را به سرقت بردند .در این
مسیر ریلی شانس با مســافران بود و ناظران شرکت راه آهن توانستند با
شناســایی به موقع و جاســازی مجدد پابندها اقدام به ایمنسازی مجدد
مسیرو جلوگیری از بروز فاجعه کنند .بریدن خطوط ریل راهآهن کرمانشاه
که البته هیچگاه به تایید مســئوالن شرکت راه آهن نرسید و تنها به درج
در نشریات محلی اســتان ختم شد نیز یکی از دالیل تاخیر در افتتاحیه
قطار کرمانشــاه در سال گذشته عنوان شد .گفته شده است پس از اتمام
ریلگذاری کریدور غرب با دزدی ریلهای حد فاصل بیستون به کرمانشاه
بخشــی از کار تکمیل این خطآهن عقب افتاد که پرونده قضایی آن هنوز
در دادگســتری استان کرمانشاه باز است .سارقان ریلی با آگاهی از تبعات
این اقدام خالفکارانه ،برای دســت یافتن به پول بیشــتر دست به سرقت
میزنند ،اما نکته اصلی این است که امکان سرقت پیچ و مهرههای ریلها
به راحتی وجود ندارد و توان بازکردن پیچها کار هر سارقی نیست و گاهی
این اقدام نهایتا به شــل شــدن پابندها منجر میشود که اگر فورا پیچها
سفت نشــود بر اثر عبور قطارها ریلها از هم باز شده و باعث بروز فاجعه
میشوند .مسیرهای ریلی به مراقبتهای دائمی و همیشگی نیازمند است
و البته مامورهایی دائما در راه آهن جمهوری اسالمی ایران موظف هستند
از تمامی مسیرهای خطوط راه آهن بازدید داشته باشند تا اگر با بازشدگی
پیچها مواجه بودند فورا اقدام به بازسازی مسیر داشته باشند.
هنوز علت واژگونی قطار مسافربری زاهدان  -تهران که چهار روز پیش
در منطقه شورو زاهدان از خط خارج شد مشخص نشده است و علت این
حادثه در کمیســیون عالی سوانح در دست بررسی است اما محتملترین
دلیل این حادثه مشــکل اتصاالت ریل عنوان شده است .مهرداد تقیزاده،
دبیر انجمن شــرکتهای حملو نقل ریلی کشور نیز روز شنبه در گفتو
گو با خبرنگار ایرنا ،اعــام کرد که علت حادثه از ناحیه واگن و لکوموتیو
نبوده است و باید برای این حادثه ریلی به دنبال دلیل دیگری بود .اگر این
حادثه ریلی نیز به دلیل باز شدن پابندهای ریل چه از ناحیه سارقان و چه
به دلیل حرکت قطارها باشــد الزم است راه آهن جمهوری اسالمی ایران
مراقبت بیشتری از محورهای ریلی کشور داشته باشد .گفتنی است ریلبند
یا ترا ِورس به تکیهگاه بتونی یا چوبی یا فوالدی میگویند که ریلها روی آن
بسته میشود و وظیفهاش ایجاد بستری برای ریل است تا نیروهای وارده از
ریل را به زیرسازی منتقل میکند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی:

آژانسها فروش اینترنتی بلیت اربعین ندارند

دبیــر انجمن شــرکتهای هواپیمایی اعالم کرد که بــا توجه به برخی
سوءاستفادههای صورتگرفته از سوی برخی سایتهای گمنام فروش بلیت
هواپیما ،تصمیم بر آن شد که بلیت هواپیما برای سفرهای اربعین از سوی
آژانسهای مســافرتی به صورت اینترنتی فروخته نشــود و تنها ایرالینها
بتوانند این کار را انجام دهند .به گزارش ایسنا ،چندی پیش برای سفرهای
هوایی اربعین نرخهایی اعالم شد و بر این اساس قرار بود در تاریخهای  ۲۰تا
 ۳۰مهرماه قیمت پرواز رفت و برگشت تهران-نجف و تهران-بغداد 2میلیون
و  ۲۰۰هزار تومان و قیمت پرواز رفت و برگشت مشهد-نجف و مشهد-بغداد
نیز 2میلیون و  ۸۰۰هزار تومان باشد .البته قیمت بلیت یکطرفه این پروازها
نیمبها بوده و مقرر شد پروازهای دیگر که از فرودگاههای کشور انجام میشود
ت با مبدأ تهران باشــد .دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با
تابع نرخ بلی 
بیان اینکه دفاتر فروش بلیت هواپیما برای سفرهای اربعین مشخص و اعالم
شــده است ،درباره شیوه خرید بلیت این پروازها به ایسنا ،گفت :با توجه به
سوءاستفاده برخی سایتهای گمنام فروش بلیت ،براساس هماهنگیهای
صورتگرفته با ســازمان هواپیمایی مقرر شــد تا فــروش بلیت به صورت
اینترنتی نباشد و آژانسهای مسافرتی نتوانند بلیت این پروازها را که در ایام
مذکور نرخ ثابتی هم دارد ،به صورت آنالین بفروشند .مقصود اسعدیسامانی
با بیان اینکه براساس این تصمیم ،زائران میتوانند برای خرید بلیت پروازهای
اربعین به دفاتر رسمی اعالم شده مراجعه کنند ،افزود :شرکتهای هواپیمایی
داخلی که در این طرح قرار دارند و پروازهای فوقالعاده برای خدماترسانی
به مسافران اربعین انجام میدهند ،در سایت رسمی خود بلیت هواپیما را به
صورت اینترنتی میفروشــند و مردم میتوانند از سایت این شرکتها برای
خرید آنالین اســتفاده کنند .به گفته وی ،قیمت بلیت هواپیما برای زائران
اربعین در تاریخهای  ۲۰تا  ۳۰مهرماه نرخ ثابت و اعالمشدهای دارد و اگر هر
مسافری متوجه گرانفروشی از سوی یکی از فروشندگان شد ،سریعا سازمان
هواپیمایی را در جریان قرار دهد تا به سرعت با متخلف یا متخلفان برخورد
کرده و نسبت به احقاق حقوق زائران اربعین اقدام کنیم.
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ماجرای خرید و فروش وامهای بانکی چیست؟

معاون وزیر اقتصاد پاسخ داد

بانکها در بازار مسکن اخالل ایجاد کردهاند؟

ســوالی که در ســالهای اخیر همواره دغدغه مردم و بسیاری از
کارشناســان بوده و البته همواره هم بدون پاســخ مانده ،این است
که بازیگران قدرتمند بازار مســکن چه گروهها یا کســانی هستند؟
نگاهی به ســری زمانی بخش مسکن و ســاختمان در ایران نشان
میدهد این بخش به جهت عدم کاربست ابزارهای مالیاتی ،همواره
مأوای ســرمایههای سرگردانی اســت که به قصد بورسبازی به آن
روی آورده و باعث ایجاد تقاضای ســوداگرانه در این بازار میشوند،
چنانکه مطابق سرشماریهای رســمی مرکز آمار ایران و دادههای
آماری بانک مرکزی ،در بازه زمانی  ۱۳۸۵تا  ۱۳۹۵بیش از 7میلیون
واحد مسکونی (بدون احتساب خانههای خالی از سکنه) به موجودی
مسکن کشــور افزوده شــده ،درحالی که فقط  2.4میلیون خانوار
جدید دارای مســکن ملکی شــدهاند .در این میان ،بانکها همواره
در مظان اتهام قرار داشــتهاند و کارشناسان همواره نسبت به حضور
چراغ خاموش بانکها در بازار مسکن هشدار دادهاند.
در تازهترین اظهارنظر نیز معاون وزیر اقتصاد درباره روند واگذاری
اموال مازاد بانکها با بیــان اینکه طبق قانون بانکها اموال خود را
به مزایده گذاشتهاند و تکلیف قانونی خود را انجام دادهاند ،اما برای
بخشی از این اموال ،مشتری و خریداری نبوده است ،گفت :هر مقدار
از بنگاهها و اموالی که واگذار نشــود ،بانکها با یک مالیات مضاعفی
جریمه میشوند.
محمدعلی دهقان دهنوی در گفتوگو با ایلنا ،درباره تعیین تکلیف
بنگاههای اقتصادی بانکها نیز گفت :براســاس قانون شــرکتها و
بنگاههایی که در مجموعه بانکها فعال هستند در صورتی مجاز به
ادامه کار در مجموعه بانکی هستند که فعالیت بانک داشته باشند و
در غیر این صورت باید واگذار شوند.
معاون اقتصــادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بانک مرکزی برخی
از بنگاههای بانکها را به عنوان فعالیت مجاز بانکی شناسایی کرده
اســت ،ادامه داد :نگهداری شرکت صرافی،شرکت کارگزاری و انواع
شرکتهایی که جزو فعالیتهای مجاز بانکی شناخته شدهاند و برای
بانکها ایرادی ندارد ،اما ممکن اســت بانکی سهام شرکت آزادراهی
یا سهام یک شرکت پتروشیمی و ...را خریداری کرده باشند که این
شرکتها ارتباطی با فعالیت بانکی ندارند و باید واگذار شوند.
دهقان دهنوی با اشــاره به جریمه بانک در صورت عدم واگذاری
امــوال مازاد و بنگاههایی که ارتباطی با فعالیت بانکی ندارند ،افزود:
هر مقدار از بنگاهها و اموالی که واگذار نشــود ،بانکها با یک مالیات
مضاعفی جریمه میشــوند .وی همچنین درباره علت تاخیر در این
واگذاریها گفت :فهرست داراییهای مازاد بانکها متفاوت است اما
تاکنون بانکها مقاومتی برای واگذاری اموال مازاد خود نداشــتند و
تمام بانکها گزارش ارزش داراییها خود را منتشر کرده و به معاونت
بانکی وزارت اقتصاد ارائه دادهاند و به طور مســتمر نسبت واگذاری
اموال اقدام میکنند .دهقان دهنوی درباره شــرکتهای ساختمانی
برخی از بانکها گفت :برخی از بانکها شــرکت ساختمانی تاسیس
کردهاند که اساسا تولید مســکن توسط این شرکتها اقدام مثبتی
محسوب میشود ،اما طبق قانون بانکها باید از این فعالیتها خارج
شوند .وی ادامه داد :انتقادی که به عملکرد بانکها در ورود به بخش
مسکن مطرح بوده این است اینکه برخی از بانکها مسکن را احتکار
کردهاند و تعداد زیادی مسکن خریداری و نگهداری کردهاند که در
دوره افزایش قیمتها این واحدها را به فروش برســند ،اما حجم آن
به اندازهای نبوده که در بازار مســکن تاثیرگذار باشد و گزارشی هم
در این باره که بانکها در بازار مســکن اخــال ایجاد کردهاند ارائه
نشده است.
رتبهبندی محرمانه بانکها در دستور کار بانک مرکزی

«خوبها» و «بدها» در نظام بانکی

بانــک مرکزی طبقهبندی بانکهــا را در حالی آغاز کرده که قرار
نیست فهرست بانکهای «خوب» و «بد» فعال اطالعرسانی شود ،اما
ســپردهگذاران معتقدند که این اطالعرسانی ،راهنمای بزرگی برای
آنها خواهد بود ،زیــرا این رتبهبندی عالوه بر اینکه میتواند تکلیف
بانکها را برای اصالحات درونی مشــخص کند ،برای سهامداران و
سپردهگذاران نیز به معنای شناسایی ریسک خواهد بود.
به گزارش مهر ،عملکرد بانکها طی ســالهای گذشــته از جمله
دغدغههای اصلی سیاســتگذاران پولی و ارزی کشــور بوده است.
واقعیت آن اســت که نظام بانکی در ایــران ،اگرچه بار اصلی تامین
مالی اقتصاد را بر دوش میکشــد ،اما هنوز هم با استانداردهای دنیا
در حوزه بانکداری فاصله بســیاری داشــته و حتی در حوزه نظارت
و تدوین صورتهای مالی نیز اگرچه تالش شــده تا گامهایی برای
نزدیکســازی به اســتانداردهای روز جهانی بردارد ،اما این فاصله
زیــاد همچنان زیاد اســت .در این میان بانک مرکــزی به عنوان
سیاستگذار پولی و ارزی کشور ،در دورههای مختلف زمانی تالش
کرد تا رتبهبندی بانکها را در دســتور کار قرار دهد و شاخصهایی
بــرای آن طراحی و اجرا کنــد ،اما هر بار به دالیلــی نامعلوم ،این
رتبهبندیها کنار گذاشــته شــد و بانکها باز هم به روالی که خود
دوست داشتند و طبیعت بنگاهداری آنها میطلبید ،بازگشتند.
آخرین باری که بانک مرکزی برای طبقهبندی و رتبهبندی بانکها
گامهای جدی برداشــت ،زمان ریاست ولیاهلل سیف بود که در آن
دوران ،معاونت نظارت بانک مرکزی مامور شــد تا سیستمی را برای
رتبهبندی بانکها طراحی کند .در واقع ،اداره کل نظارت بر بانکها
و موسســات اعتباری بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم میکرد تا
بانکها براســاس استانداردهای تعریفشــده از سوی بانک مرکزی
حرکت کرده و در چارچوبهای استاندارد در بازار بین بانکی ،تعیین
نرخ سود سپردهها برای ســپردهگذاران ،ورود به مسائل بنگاهداری
یا نظایر آن حرکت کنند .اما این رتبهبندی به ســرانجام مشخصی
نرسیده و یا اگر هم رسیده ،بانک مرکزی ترجیح داده تا در مورد آن
صحبتی به میان نیاورد .پس هنوز هم ســهامداران و سپردهگذاران
بانکها نمیدانند که کدام بانکها در فهرست بانکهای خوب یا بد
قرار میگیرند .یک مقام مســئول در نظام بانکی گفت :طبقهبندی
بانکها در حال انجام اســت و بانک مرکزی بنا به دستور رئیس کل
بانک مرکزی فعال اجازه اطالعرســانی در مورد آن را ندارد؛ ولی کار
در حال انجام اســت و با جدیت از سوی عبدالناصر همتی ،پیگیری
میشود و گزارشات مرتبط با آن از بانکها گرفته میشود.

پشت پرده «وامفروشی»

فرصــت امروز :اگر روزنامه همشــهری را ورق بزنید و یا به ســایت
نیازمندیهای آن مراجعه کنید حتما در بخش خدمات امالک با مواردی
همانند «مشــاوره وام» برخورد کردهاید .همینطور کافی اســت یکبار به
هنگام خروج از شعب بانکهای پرمشتری ،نگاهی به اطراف بیندازید تا نام
و نشانی از خریداران و یا فروشندگان غیررسمی تسهیالت بانکی مشاهده
کنید؛ پدیدهای که به دلیل سختگیریهای بانکی در اعطای تسهیالت و
همچنین پرســود بودن خرید و فروش بانکی در بطن جامعه پدید آمده
است؛ شغلی کاذب با نام «خرید و فروش وام» که سالهاست همانند سایر
داللیها در صنوف مختلف ،گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده و ریشههای
بســیاری دارد که یکی از عوامل بروز آن را میتوان قطعا سختگیریها و
پیچ و خمهای فراوان برای دریافت وام دانســت .زمانی که قشر عظیمی از
جامعه برای دریافت تسهیالت موردنیاز خود با فراز و فرود زیادی رو به رو
میشوند ،طبیعی است که برای تهیه بهموقع منابع مالی موردنیاز ،به سمت
استفاده از روندهای غیرقانونی پیش میروند.
در همین راستا ،خبرنگار «باشگاه خبرنگاران جوان» در گزارشی میدانی
به این پدیده پرداخته و سوژه گزارشش را از مشاهده یک آگهی نصبشده
بــر روی پل عابر پیــاده در یکی از خیابانهای تهران به دســت آورد .او
سپس با پیگیری موضوع ،کوشید تا به پشت پرده ماجرای خرید و فروش
وامهای بانکی بپردازد و ســر از داستان بلند و دنبالهدار این حربه و شگرد
غیرقانونی دربیاورد.
پشت پرده معامالت زیرزمینی وامهای بانکی
در این آگهی نوشته شده بود که «وام ازدواج شما را خریداریم» و چند
شماره تلفن هم در ادامه آن آمده بود .این آگهی خبر از درخواست افرادی
برای خرید وام ازدواج میداد و خبرنگار ما با یکی از شماره تلفنها تماس
گرفت تا دلیل نصب این آگهی که به نوعی روند غیرقانونی بود را جویا شود.
برخالف تصور اما نصاب این آگهی ،زوج جوانی نبودند که در جستوجوی
وام ازدواجند ،بلکه متاسفانه گروهی بودند که به خرید انواع وام مسکن و
ازدواج مشغول هستند و البته حاضر به ادامه صحبت با خبرنگار ما نشدند.
وجهه اصلی این موضوع ،غیرقانونی بودن این نوع تجارت است ،چراکه
زمینهساز اختالسها و کالهبرداریهاست ،چنانچه در ماده  ۲قانون تشدید
مجازات کالهبرداری و اختالس نیز به این موضوع اشــاره شده و خرید و
فروش امتیــازات دولتی و تجاری به هر نحوی منــع و ارتکاب آن ،جرم
تلقی میشود.
خرید و فروش وام در قانون ،جرم است
در همین زمینه ،رضا نامدار ،کارشــناس حقوقی و بانکی در تشریح این
موضوع و مجازات آن میگوید« :سالهاســت که متاســفانه به علت عدم
نظارت و یا گستردگی این عمل قبیح و خالف قانون ،نظام بانکی همچنان
با این موضوع دست به گریبان بوده و ممکن است درصد زیادی از معوقات
بانکــی نیز به همین نوع کالهبرداریها بازگــردد ،چراکه تعداد زیادی از
پروندههای قضایی در حوزه مالی به وامفروشیها باز میگردد .البته در این
بین باید نقش دولتیها را هم جدی گرفت؛ اگر نظام پرداخت تســهیالت
به ســمت اعتبارسنجی حرکت کرده و تضامین دست و بال متقاضیان را
نگیرد ،قطعا عموم جامعه در شرایط سخت زندگی به این نوع تامین مالی
روی نمیآورند».

او در پاســخ به این ســوال که چرا برخی از شرکتها تحت عنوان «وام
فوری» راهاندازی شــدهاند ،گفت« :شاید به این دلیل است که برای حالل
جلــوه دادن و یا قانونی کردن این موضوع وکالت محضری و بیعنامه بین
خود و فروشــنده وام تنظیم میکنند و به نوعی به این نوع کســب و کار
لباس قانونی میپوشانند».
همچنین حســین تاجمیر ریاحی ،مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور
مالیاتی کشــور که یکی از منتقدان جدی حســابهای اجــارهای و این
نوع مراودات مالی اســت ،گفت« :در ســطح کشــور از افرادی که هیچ
اســتطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب اســتفاده میشود و از طرفی
هم با شــگردهای مختلف برای بهرهبرداری از وامهای کالن از این اسامی
سوءاستفاده میکنند».
وی در پاسخ به این سوال که به هنگام دریافت اقساط و یا مالیات از این
نوع موارد به ســراغ صاحب حساب بانکی یا فرد استفادهکننده از حساب
بانکــی میروید ،گفت« :قانون تاکید جدی دارد که باید مالیات و ســایر
مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود .به همین دلیل اگر فردی
متوجه سوءاستفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این
حساب نشود ،در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر میشود».
بــه گفته این مقام مســئول« ،بارهــا از طریق سیســتمهای مختلف
اطالعرســانی به مردم این آگاهی را دادهایم که اقدام به افتتاح حســاب
با نام خود و اســتفاده دیگران نکنند ،متاســفانه هماکنون نیز در سازمان
مالیاتی درگیر پروندهای هســتیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب
برای فردی کردهاند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کردهاند و حال
با معوقات و مطالبات بســیار زیادی درگیر شدهاند .شاید نظام مالیاتی از
اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف نظر کند اما سیستم بانکی
اینگونه نخواهد بود ».با شنیدن نظرات کارشناسی و همچنین مسئوالن،
این بار به سراغ نرمافزارهای خرید و فروش رفتیم و متاسفانه تعداد بسیار
زیادی از این نوع خرید و فروش را شــاهد بودیم؛ موضوعی که در چنین
فضاهایی شــدت گرفته و متاســفانه با هر روندی نمیتوان جلوی آن را
گرفت .جالب اینجاســت که غیرقانونی بــودن خرید و فروش وام ،فعاالن
در این عرصه را زیر چتر حمایتی موسســاتی با نام مشاورههای مالیاتی،
گمرکی ،ســرمایهگذاری و بانکی برده و به هیچ عنوان نمیتوان آنها را به
صورت دقیق و جزئی پیدا و مورد مجازات قرار داد.
اگر بخواهیم بخش خرید و فروش یا به اصطالح داللی وام مسکن را مجزا
بررســی کنیم ،میتوان گفت که خرید و فروش این نوع وام ابتدا از طریق
دفاتر مشاوره امالک باب شد که با غیرقانونیشدن آن ،مشاوران امالک با
روشهای بسیار پیچیده و پنهان به این موضوع میپردازند.
دالالن به دنبال وامهایی با درصد بازپرداخت کمتر
مسعود عبدلی ،مدیر اسبق یکی از بانکهای دولتی نیز از تجربیاتش در
بررسی علل وجود کسب و کاری با نام «نامفروشی» میگوید« :وام مسکن
پرمخاطبترین نوع تســهیالت برای افرادی است که میخواهند اقدام به
خرید و فروش وام کنند .از این بین خرید وام مســکن جوانان که در سال
گذشته تا سقف  ۲۰۰میلیون هم رسید برای آنها جذابتر است».
او ادامه داد« :دالالن نظام تســهیالت هم به دو بخش تقسیم میشوند،
افرادی که با سیســتم بانکی در ارتباط بوده و جزییات دریافت وام توسط

افراد را میدانند و به راحتی وارد عمل میشوند ،یکی از اشکاالت اساسی
این روند (وامفروشــی) ،این است که یک فرد با خرید وام از نفرات متعدد
به یکباره وام کالنی را بدون آنکه رد و نشــانی از خود در سیســتم بانکی
بگذارد ،در دســت میگیرد حتی اگر اقســاط آن را هم به موقع و با رویه
عادی پرداخت کند این فرد بدون طیکردن روند قانونی اخذ تســهیالت،
یک شبه توانسته است مبلغ کالنی را به جیب بزند».
به گفته این مدیر اســبق نظام بانکی« ،خرید وام مســکن جوانان برای
دالالن یک جذابیت دیگر نیز دارد و آن هم درصد بازپرداخت آن به نظام
بانکی اســت ،همانطور که میدانید بازپرداخت تسهیالت مسکن جوانان
۹درصد است این در حالی اســت که سود بازپرداخت وام مسکن چیزی
حدود ۱۸درصد عنوان میشــود .گزارشهای دریافتی از نظام بانکی این
موضوع را تایید میکند که دالالن نظام بانکی بیشتر از هر چیزی به سمت
وام مسکن جوانان و وام مسکن اولیهاست».
دریافت وام کالن بدون هیچ رد و نشان
علی کاظمپور ،استاد دانشکده اقتصاد تبریز نیز به تبعات خرید و فروش
امتیازات بانکی در جامعه اشــاره کرده و میگوید« :اجراییشدن یک روند
غیرقانونی در کشور تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد .به
طور مثال در نظر بگیرید فردی وام مسکن  ۸۰میلیون تومانی را دریافت
کرده است و آن را با مبلغ یا درصدی به خریدار وام ،که به نوعی دالل است
واگذار میکند .حال فر ِد خریدار حتی با تنظیم وکالتنامه این تعهد را به
فرد گیرنده وام میدهد که از پرداخت اقساط سر باز نزند ،دو مشکل قانونی
در این بین وجود دارد ،یک اینکه از لحاظ شرعی مالیات و عوارض سیستم
بانکی به نام فرد گیرنده وضع میشــود و در صورت کالهبرداری ،گیرنده
وام متضمن پرداخت سایر اقساط و افزونی مشکالت اقتصادی میشود».
این استاد دانشگاه گفت« :دومین مشکل قانونی نیز ممنوعیت واگذاری
امتیازات اخذشــده از نظام مالی و بانکی کشــور به فرد دیگر است .حتی
فردی خود را تحت عنوان ضامن در معرض دالالن وام قرار دهد نیز نوعی
جرم محســوب میشــود ،چرا که این نوع کسب و کار ،تجارت آسیبزا و
مخل نظام اقتصادی کشور شناخته میشوند».
کاظمپور به تبعات اجتماعی این روند نیز اشــاره کرده و ادامه میدهد:
«وام ازدواج ،وام مسکن ،وام خرید خودرو و سایر وامها همگی برای پوشش
خألهای موجود در جامعه اســت ،یعنی برای اجرای عدالت اجتماعی در
کشور تســهیالتی را در اختیار افراد کمتر برخوردار قرار میدهند تا آنها
نیز به ســطح خوبی از رفاه اجتماعی برســند .حال شما متصور شوید که
باندبــازان و خریداران وام که عمدتا افراد پردرآمد هســتند روز به روز به
ایجاد فاصله بین طبقات اجتماعی دامن میزنند ،آنهم با سوءاستفاده از
افراد کمتر برخوردار».
در پایان باید گفت قوانین بانکی و همینطور جامعه در شــکلگیری این
کســب و کار ممنوعه به یک اندازه مقصر هســتند .شاید اگر نظام بانکی
رسما اعطای تسهیالت را به سمت اعتبارسنجی پیش میبرد این اتفاقات
کمتر مشهود بود .نظارت بیشتر و مجازاتهای سنگینتر نیز میتوانست
مانع بروز چنین اتفاقاتی باشــد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و
قبح شمردن این موضوع میتوانست دالالن را نسبت به این موضوع دلسرد
کرده و از ریشه دواندن وامفروشی در جامعه جلوگیری کند.

مبادله  ۸۶هزار میلیارد تومان چک در مردادماه

وضعیت چکهای برگشتی در میانه تابستان
براساس آمار بانک مرکزی  ۸۶.۶هزار میلیارد تومان چک در مردادماه در
سراسر کشور مبادله شد که ۱۲.۵درصد از این میزان برگشت خورده است.
براســاس تازهترین آمار بانک مرکزی ،در مردادماه امسال  7.3میلیون
فقره چک به ارزش  86.6هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر
تعداد 13.9درصد و از نظر ارزش 6.1درصد کاهش یافته است .طبق اعالم
متولی بازار پول ،مجموعاً 12.5درصد از ارزش چکهای مبادلهشده در این
ماه برگشت خورده است.
در مردادماه امســال حدود  ۷میلیــون و  ۳۰۰هزار فقره چک به ارزش
 ۸۶.۶هزار میلیارد تومان در کل کشــور مبادله شــد است که نسبت به
ماه قبل از نظر تعداد 13.9درصد و از نظر ارزش 6.1درصد کاهش نشــان
میدهد.
همچنین طبــق اعالم متولی بازار پــول ،در مردادماه امســال حدود
 ۶۴۷هزار فقره چک به ارزشــی بالغبــر  10.8هزار میلیارد تومان معادل
12.5درصد از کل ارزش چکهای مبادلهشــده برگشت داده شده است.
مبلغ و تعداد چکهای برگشــتی در مردادماه امسال نسبت به ماه قبل از
نظر تعداد ۹.۸درصد و از نظر مبلغ ۲.۸درصد کاهش نشان میدهد.
آمارهــا حاکی از این اســت که بالغبر ۵۱.۳درصــد از تعداد چکهای
مبادلهای کل کشــور در مردادماه  ۱۳۹۸در ســه استان تهران ،اصفهان
و خراســان رضوی مبادلهشــده که به ترتیب با ۳۳.۴درصد۹.۹ ،درصد و
۸درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند .همچنین
۶۵.۲درصد از ارزش چکهای فوق در ســه اســتان تهران (۵۱.۸درصد)،
اصفهان (۷.۴درصد) و خراســان رضوی (۶درصد) مبادله شــده است که
بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
* چکهای وصولی :بالغبر  ۶میلیون و  ۶۰۰هزار فقره چک به ارزشــی

بالغبر  75.7هزار میلیارد تومان در مردادماه  ۱۳۹۸در کل کشــور وصول
شــد که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بــه ترتیب ۵.۷درصد و
۱۵.۳درصد کاهش نشان میدهد .در این ماه و در کل کشور ۹۱.۱درصد از
کل تعداد چکهای مبادلهای و ۸۷.۵درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای
وصول شــد .در این ماه در اســتان تهران بالغبر  ۲میلیــون و  ۲۰۰هزار
فقره چک به ارزشــی حدود  ۴۰هزار میلیارد تومان وصول شــد .در ماه
مورد بررســی در اســتان تهران از نظر تعداد ۹۱.۹درصد و از نظر ارزش
۸۹.۱درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای وصول شده است.
در مردادماه  ،1398در بین ســایر اســتانهای کشور بیشترین نسبت
تعداد چکهای وصولی به کل چکهای مبادلهای در استان ،به ترتیب به
اســتانهای گیالن (۹۳.۴درصد) ،البرز (۹۲.۵درصد) و یزد (۹۲.۱درصد)
اختصاص یافته است و اســتانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸۵.۵درصد)،
چهارمحــال و بختیاری و کرمــان (هر کدام ۸۷.۴درصد) و کردســتان
(۸۷.۶درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای وصولی به کل چکهای
مبادلهشده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررســی ،در بین ســایر استانهای کشور بیشترین نسبت
ارزش چکهــای وصولی به کل ارزش چکهای مبادلهای در اســتان به
ترتیب به اســتانهای کهگیلویــه و بویراحمد (۹۱.۶درصد) ،کرمانشــاه
(۹۱درصد) و گیالن (۹۰.۹درصد) اختصاص یافته اســت و اســتانهای
اصفهان (۷۳.۲درصد) ،سیســتان و بلوچستان (۸۴.۱درصد) و چهارمحال
و بختیاری (۸۴.۶درصد) کمترین نســبت ارزش چکهای وصولی به کل
ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
* چکهای برگشتی :حدود  ۶۴۷هزار فقره چک به ارزشی بالغبر ۱۰۸
هزار میلیارد ریال در مردادماه  ۱۳۹۸در کل کشور برگشت داده شده است

که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۸درصد و ۲.۸درصد
کاهش نشــان میدهد .در ماه مورد گزارش ،در استان تهران بالغبر ۱۹۶
هزار فقره چک به ارزشی حدود  ۴۹هزار میلیارد ریال برگشت داده شد .در
ماه مورد بررسی ،در کل کشور ۸.۹درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای و
۱۲.۵درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است .در ماه
مورد بررســی ،در استان تهران ۸.۱درصد از کل تعداد چکهای مبادلهای
و ۱۰.۹درصد از کل مبلغ چکهای مبادلهای برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین ســایر اســتانهای کشور بیشترین نسبت ارزش
چکهای برگشــتی به کل ارزش چکهای مبادلهشــده در اســتان به
ترتیب به اســتانهای اصفهان (۲۶.۸درصد) ،سیســتان و بلوچســتان
(۱۵.۹درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۵.۴درصد) اختصاص یافته است
و اســتانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸.۴درصد) ،کرمانشــاه (۹درصد) و
گیالن (۹.۱درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش
چکهای مبادلهشده در استان را به خود اختصاص دادهاند.
* چکهای برگشــتی به تفکیک علل :حدود  ۶۲۱هزار فقره چک به
ارزشــی حدود  ۱۰۴هزار میلیارد ریال در مردادماه  ۱۳۹۸در کل کشور
به دالیل کســری یا فقدان موجودی برگشــت داده شده است .در واقع
در کل کشــور از نظر تعداد ۹۵.۹درصد و از نظــر ارزش ۹۵.۸درصد از
کل چکهای برگشــتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررســی ،در اســتان تهران بالغبــر  ۱۸۵هزار فقره چک به
ارزشی بالغبر  4.6هزار میلیارد تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی
برگشت داده شده است .در واقع در استان تهران از نظر تعداد و مبلغ (هر
کدام ۹۴.۴درصد) از کل چکهای برگشتی بـــه دالیل کسری یا فقدان
موجودی بوده است.
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شاخص بورس تهران در رکوردی جدید ،قله  ۳۲۰هزار واحد را فتح کرد

عبور از مدار ۳۲۰

شاخص بورس تهران در نخستین روز هفته از کانال  ۳۲۰هزار واحد
عبور کرد و ســیر رکوردشــکنیهای خود را ادامه داد .شاخص هموزن
نیز با  ۲۴۱۳واحد افزایش به رقم ۹۳هزار و  ۹۶۴واحد رســید .شاخص
بازار اول به کانال  ۲۳۲هزار واحدی وارد شــد و شــاخص بازار دوم نیز
عــدد  ۶۴۹هزار و  ۵۲۲واحــد را ثبت کرد .آیفکــس نیز عدد ۴۲۴۷
واحد را ثبت کرد .به اعتقاد کارشناسان ،گزارشهای ماهانه شهریورماه
شــرکتها ،انتظار سهامداران از رشــد قیمتها در بازار را افزایش داده
اســت و این موضوع میتواند یکی از دالیل رشد قیمتها در بازار باشد.
این انتظارات سبب شده نقدینگی جدیدی وارد بازار سهام شود.
درســت زمانی که شــاخص بورس در مسیر افزایشــی قرار گرفت،
پیشبینی نخســت کارشناسان بورس برای شــاخص ،کانال  ۳۰۰هزار
واحد بود که در چند روز گذشــته بورس تهران قادر به فتح قله نخست
پیشبینیها شــد ،اما بعد از عبور شــاخص بورس از کانال  ۳۰۰هزار
واحد ،مقاومت بعدی شــاخص ،کانال  ۳۲۰هزار واحد اعالم شد که روز
گذشته بورس تهران در ادامه رکوردشکنیهای خود باز هم به قله دیگر
پیشبینیها دست یافت.
صدرنشینان نخستین روز هفته
به گزارش ایسنا ،شرکتهای فوالد مبارکه اصفهان ،مخابرات تهران و
توسعه معادن و فلزات هر کدام به ترتیب  ۲۶۵ ،۷۴۳و  ۲۴۳واحد تاثیر
افزایشی روی شاخصهای بازار داشتند ،اما در طرف مقابل پاالیش نفت

بندرعباس ،پاالیش نفت اصفهان و پتروشیمی شیراز هر کدام به ترتیب
 ۸۰ ،۱۱۰و  ۳۴واحد در کاهش شاخصها تاثیرگذار بودند.
در گروه خودرو ســاخت قطعات بیش از  ۶۵۰میلیون ســهم و اوراق
مالی به ارزش بیش از  ۱۹۵میلیارد تومان داد و ستد شد؛ به طوری که
این گروه بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص داد .خودروییها
عمدتا با رشــد قیمت مواجه بودند و تعدادی از ســهمهای آنها با صف
خرید روبهرو شد.
ش معامالت را
گروه فلزات اساســی پس از خودروییها بیشترین ارز 
به خود اختصاص دادند به طوری که توانســتند  ۲۷۶میلیون ســهم به
ارزش بیــش از  ۱۹۲میلیارد تومان را معامله کننــد .در این گروه نیز
تعداد بیشــتر سهمها با رشد قیمت رو به رو بودند .گروههای شیمیایی،
بانکها و کانههای فلزی پس از این دو گروه توانستند بیشترین ارزش
معامالت را داشته باشند.
ارزش معامالت بورس تهران در مجموع به  ۲۲۱میلیارد تومان رسید
و حجــم معامالت رقم  ۴.۷میلیارد ســهم و اوراق مالی را تجربه کرد.
تعداد معامالت این بازار نیز به عدد  ۵۱۱هزار و  ۸۳۱رســید .درنهایت،
روز گذشته دربورس تهران  ۲۸۴سهم با رشد قیمت و  ۶۱سهم با افت
قیمت روبهرو شدند.
در فرابورس نیز  ۱۳۱ســهم رشــد و  ۶۶سهم افت کردند .آیفکس با
حدود  ۸۰واحد رشــد توانست به عدد ۴۲۴۷برسد .ارزش معامالت این
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بــازار رقم هزار و  ۱۲میلیارد تومانی را شــاهد بود و حجم معامالت به
عدد  ۱.۴میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.
شاخص فرابورس نیز نزدیک به  ۸۰واحد رشد داشت و بر روی کانال
4هزار و  ۲۴۷واحد ثابت ماند .همچنین در این بازار یک میلیارد و ۴۶۰
میلیون برگه ســهم به ارزش بیش از  ۱۰هزار و  ۱۲۱میلیارد ریال داد
و ستد شد.
در بین همه نمادها ،پتروشــیمی مارون (مارون) ،سهامی ذوب آهن
اصفهان (ذوب) ،فوالد هرمزگان جنوب (هرمز) ،قاســم ایران (قاســم)،
تولیــد نیروی برق دماوند (دماوند) و توســعه مولــد نیروگاهی جهرم
(بجهرم) بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص این بازار داشــتند .در
مقابل پتروشیمی زاگرس (زاگرس) ،س .توسعه و عمران استان کرمان
(کرمان) و هتل پارسیان کوثر اصفهان (گکوثر) مانع از رشد بیشتر این
شاخص شدند.
سرعت رشد شاخص بورس کاهشی میشود
یک کارشناس بازار سرمایه درباره سمت و سوی بازار سهام پیشبینی
کرد :با توجه به بازدهی بورس از ابتدای امســال تاکنون ،ســرعت رشد
شاخص بورس به احتمال زیاد کاهش مییابد.
سلمان نصیرزاده در گفتوگو با ایرنا ،با تاکید بر اینکه هنوز نمیتوان
در رابطه با ریزش یا اتمام روند صعودی بازار نظر قطعی داد ،افزود :این
احتمــال وجود دارد که بازار با توجه بــه بازدهی معقولی که از ابتدای
ســال جاری داشــت با کاهش سرعت رشد مواجه شــود و تا حدودی
میتوان گفت که اصالح برای این روند بازار الزم است.
وی معتقد اســت ،در کوتاهمدت صنایعی که داراییمحور هســتند و
با تجدید ارزیابی همراه خواهند بود مورد توجه ســهامداران پرریســک
قرار میگیرند.
نصیرزاده با اشاره به کاهش سرعت رشد شاخص بورس گفت :اکنون
وضعیت به گونهای نیست که بخواهیم در انتظار ریزش بازار باشیم ،ولی
بازار بعد از انتشــار گزارش شش ماه شــرکتها در کوتاهمدت نیازمند
اصالح است.
این کارشناس بازار ســرمایه خاطرنشان کرد :قیمت جهانی جذابیت
خود را نسبت به یک ســال گذشته از دست داده و شاهد کاهش قابل
توجــه قیمتها بودهایم ،اما با توجه به تحلیلهای موجود افت بیشــتر
قیمتها دور از انتظار است.
وی افزود :بــا توجه به اینکه دیگر بازارهای موازی با بورس در حالت
رکود به سر میبرند بنابراین اکنون این بازار به عنوان بازار جذابی برای
سرمایهگذاران تلقی میشود.
این کارشــناس بازار ســرمایه به روند معامالت بورس در هفتهای که
گذشــت اشاره و بیان کرد :در هفته گذشــته فاکتورهایی مانند قدرت
جریان نقدینگی و ســود انتظاری بازار از شــرکتها تاثیر ویژهای را در
روند معامالت و حرکت آتی بازار گذاشت.
وی بــا بیان اینکه در بازار هفته گذشــته حجم چشــمگیر معامالت
ســبب بهبود کیفیت معامالت شد ،اظهار داشت :در پیشبودن گزارش
شــهریورماه و شش ماهه شــرکتها از جمله عواملی است که شرایط
مطلوبی را بر روند معامالت شــرکتهایی مانند گروه پاالیشــی ،فلزات
اساسی ،دارویی و سیمان که از پتانســیل سودآوری باالتری برخوردار
هستند ایجاد خواهد کرد.
به گفته نصیرزاده ،شرکتهایی مانند گروه ساختمان که داراییمحور
هســتند و همچنیــن گروههایی مانند گروه خودرو که شــامل تجدید
ارزیابی بر دارایی میشوند شرایط مثبتی را در بازار هفته گذشته ایجاد
کردند .به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه ،روند کلی معامالت بورس
در هفته گذشته به جز یک روز که بازار تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار
گرفت ،مطلوب بود.
پیشبینی معامالت بورس در ادامه هفته
رونــد معامالت بورس در هفته جاری را مــورد پیشبینی قرار داد و
گفت :بازار در انتظار گزارشهای ماهانه شــرکتها است ،نوع عملکرد
گزارش ماهانه شــرکتها در قدرت یا تضعیف رفتار معاملهگران بسیار
موثر است .نصیرزاده خاطرنشان کرد :نرخ فروش شرکتها به خصوص
در گروه فوالدی و پتروشــیمی تحت تاثیر قیمت جهانی و رکود تقاضا
در بازار داخلی کاهش پیدا کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تا امروز نسبت به دو ماه
گذشــته گزارشهای چندان قوی را از شرکتها شاهد نیستیم ،گفت:
رفتار بازار در معامالت هفته جاری چندان هیجانی و مثبت نخواهد بود
و ممکن اســت که تا حدودی شــاهد تضعیف روند معامالت بخشی از
شرکتها که گزارش چندان مثبتی را نداشتند باشیم.
وی به کندترشدن سرعت رشــد بازار تا دو هفته آینده اشاره و بیان
کرد :نکتهای که در روزهای گذشته وجود داشت کاهش ارزش معامالت
اســت ،این موضوع را باید رصد کرد که آیا در هفته جاری این موضوع
ادامهدار خواهد بود یا خیر ،چراکه رشــد بازار با جریان نقدینگی رابطه
مستقیمی دارد.
نصیــرزاده گفت :از دو هفتــه آینده باید منتظر گزارش شــش ماه
شــرکتها بود که احتمــال دارد بازار یک حرکتی را بر شــرکتهای
سودمحور داشته باشد و در مسیر رشد قرار بگیرند.

زمســتان سال گذشــته بود که نخســتین بار از مقررات
جدید بازار پایه رونمایی شد .دوازدهم دی  ۹۷یعنی حدود
 ۹ماه قبل ،رســانهها این خبر را پوشــش دادند و بعد هم
اســفند در دو نوبت از طریق اطالعیههای فرابورس ،اعالم
عمومی شد .اطالعیهها تصریح میکرد که مقررات جدید در
خرداد  ۹۸جنبه اجرایی خواهد گرفت.
به گزارش سنا ،سازمان بورس و اوراق بهادار در جلساتی
موضوع را با حضور فعاالن بازار پایه به بررســی گذاشــت و
کانون نهادهای ســرمایهگذاری بعد از جمعبندی دیدگاهها
مجددا از عموم نظرخواهی کرد تا اگر ابهام و سوال و نقدی
باقی اســت ،پاسخ داده شود .بعد از آن بود که شورای عالی
بورس با بررسی دیدگاه فعاالن این بازار مقرر کرد ،به جای
دامنه نوســان یک ریــال در روز و یک حراج هفتگی دامنه
نوســان  ۲ ،۱و ۳درصد در بازارهای قرمز ،نارنجی و زرد و
تعداد حراجها حداقل هفتهای یک حراج باشــد .همچنین
قیمتها و مظنهها به شکل شفاف قابل نمایش و مشاهده
باشد .بنابراین ،اســاس تغییر مقررات بازار پایه که تا امروز
اجرایی شــده ،مصوبه شــورای عالی بورس بوده و فقط هم
به تغییر دامنه نوســان محدود شــده است .گذشته از این،
شــکلگیری بازار پایه منوط به قانون برنامه پنجم توســعه
مبنی بر الزام شرکتهای سهامی عام و دارای شمولیت ثبت
نزد ســازمان بورس است که اجازه معامله سهام در خارج از
بورسها را ندارند و اگر در بورســی پذیرش نشــدهاند ،باید
حتما در بازار پایه قرار بگیرند.
بازار پایه؛ پرریسک و محبوب
همهچیز روشن و شفاف اســت .فرابورس ایران در نقطه
شــروع از ســرمایهگذارانی کــه میخواهند به بــازار پایه
بپیوندنــد ،میخواهد که بیانیه ریســک را مطالعه و با علم
به موضوع وارد شــوند تا به آنها یادآوری کند قدم به بازاری
پرریسک گذاشتهاند ،با این همه در چنین بازار پرریسک و
البته پرسود و پولسازی آنجا که ابهامی در میان باشد ،ناظر
تالش میکند با محدودسازی دامنه نوسان ،بازار را مدیریت
و از ریســک ســرمایهگذار کم کند .این معادله در نهایت
به کشــف قیمت صحیح میدان میدهد تا ســرمایهگذاران
در فضــای هیجانی خریــد و فروش نکننــد و معامالت از
قیمتهای واقعی فاصله نگیرد.
تغییر دامنه نوسان؛ از آغاز تا امروز
دامنه نوسان ۵درصدی فعلی در بورس تهران از سال ۷۸
برقرار بود .شورای عالی یا دبیرکل بورس به صورت قضاوتی
این دامنه را تعیین میکرد،اما بعد از نوســانهای شــدید
در سال  ۸۰ســه نوع دامنه نوســان ۱درصد۲.۵ ،درصد و
۵درصد در نظر گرفته شــد .در ادامــه ،این رقم به دفعات
دستخوش تغییر شــد و دامنههای  ،۴ ،۲،۳و  ۵در مقاطع
زمانی مختلف در بورس تهران در نظر گرفته شــد .در بازار
پایه اما پیش از اصالح مقررات ،دامنه نوسان بازارهای پایه
الف و ب ۱۰درصد بود .بازار پایه ج هم بدون دامنه نوسان
بود که با مصوبه شورای عالی بورس دامنه نوسان بازار پایه
الف(زرد) ۳درصد ،بازار پایه ب(نارنجی) ۲درصد و بازار پایه
ج(قرمز) ۱درصد تعیین شد.
از طرفی بازار پایه بنا به دالیلی ،چون حضور شرکتهایی
کــه بعضاً با حکم قضایی دســتور انحالل آنها صادر شــده
بود یا شــرکتهایی که فاقد انتشار اطالعات به موقع برای
سهامداران بودند با ریسک باالیی مواجه بود .برخی نیز با به
کارگیری شبکههای اجتماعی و مجاری غیرقانونی شروع به
جوســازی برای سهام این نوع شرکتها میکردند و همین
باعث میشد تا ریسکهای زیادی ناخواسته به فعاالن بازار
تحمیل شــود .به همین دلیل تصمیم بر آن شد که دامنه
نوســان قیمت از ۱۰درصد به یک ،دو و ســه درصد برای
تابلوهای قرمز ،نارنجی و زرد تقسیمبندی شود.
کاهش ریسک دامنه نوسان با وضع مقررات جدید
محدودیت نوسان برای بازارهای پرریسک ضروری است.
زمانــی که بازار با ریســک و ابهام روبهرو شــود ،آن قواعد
کمک میکند ســرمایهگذار در خریــد و فروش دچار ضرر
و زیان نشــود .از طرفی دامنه نوســان روزانه قیمت سهام،
مبنای تعیین قیمت نیســت و در واقع قیمت سهام در بازار
ســرمایه به ســودآوری و ارزش خالص داراییهای شرکت
بســتگی دارد .به ایــن ترتیب اگر بتوان بــا افزایش دامنه
نوســان قیمت ســهام شــرکتها را افزایش داد ،شرکتها
میتوانند بــه جای افزایش تولید و بهرهوری ،تالش خود را
برای افزایش یا برداشتن دامنه نوسان قیمت مصروف کنند
و از این طریق ثروت ســهامداران را یــک روزه بدون هیچ
تغییری در سودآوری شــرکت افزایش دهند .دامنه نوسان
قیمت ۱۰درصدی در زمان افزایش قیمت ســهام ،رشد را
تســریع میکند ،اما در زمان افت قیمت سهام نیز میتواند
باعث کاهش بســیار شــدید در زمان خیلی کوتاه شود به
نحوی که در فاصلهای کوتاه بخش اعظم ارزش سهام را از
بین خواهد برد .بازار زرد ،نارنجی و قرمز ،این ریســک را تا
حد قابل توجهی پایین میآورند .
دامنه نوسان پویا
تغییــرات جدید بازار پایه اگرچه دیرهنــگام اتفاق افتاد،
اما فشــاری بود بر شــرکتهای حاضر در این بازار تا سطح
شــفافیت را ارتقا دهند و از این پس صورتهای مالی خود
را به موقع منتشــر کنند .این روند باعث خواهد شد که این
شــرکتها جایگاه خود را ارتقا دهند و روند معامالتی خود
را بهبود ببخشــند .در الگوی جدید ،قرار نیســت با دامنه
نوســانهای ۲تا  ۳درصد اعمالی ،سود شرکتها کم شود و
قیمت سهام شــرکتها باال یا پایین رود؛ یعنی اگر سهمی
واقعا ارزنده باشــد و ظرفیت رشــد را داشته باشد با همین
دامنه نوســان ۳درصدی هم میتواند در طول یک ســال
تا ۴۶۰درصد رشــد کند؛ چراکه در تغییرات جدید ،دامنه
نوسان کامال پویا است.
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اخبـــار
آخرین وضعیت مجوز پرورش عقرب در
کشور

رئیس ســازمان دامپزشکی کشــور گفت تاکنون مجوز پرورش
عقربی در کشــور صادر نشــده اســت و متقاضیان در ابتدا باید
مجوزهای الزم را از محیط زیست و وزارت بهداشت بگیرند.
علیرضــا رفیعیپور در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان،
دربــاره آخرین وضعیــت مجوز پــرورش عقرب اظهار داشــت:
متقاضیانی که به دنبال ســرمایهگذاری و بهرهمندی از مزیتهای
نسبی برخی از حشرات یا حیوانات هستند ،ضمن دریافت مجوز از
سازمان دامپزشکی باید از سایر دستگاهها همچون محیط زیست و
وزارت بهداشت مجوزهای الزم را داشته باشند.
وی افزود :متقاضیان سرمایهگذار در زمینه پرورش عقرب ،مار و
موارد مشابه ابتدا باید مجوزهای الزم را از محیط زیست و وزارت
بهداشت دریافت کنند و سپس سازمان دامپزشکی مجوزهای الزم
در حوزه خود را برای آغاز کار اقتصادی به سرمایهگذاران میدهد.
رفیعیپور درباره مدتزمان دریافت صدور مجوز پرورش عقرب
از ســازمان دامپزشکی گفت :در حوزه دامپزشکی ،متقاضیانی که
مدارک و مســتندات آنها برابر با دســتورالعملها باشد ،به سبب
سیستمیبودن بالفاصله صدور پروانه یا مجوز توسط سیستم انجام
میشود.
رئیس سازمان دامپزشکی در پایان درباره تعداد صدور مجوزهای
پرورش عقرب بیان کرد :تاکنون مجوز پرورش عقربی در کشــور
صادر نشده است.
این گزارش میافزاید :نوپا بودن این صنعت و عدم نیاز به مکان
بزرگ و ســرمایه زیاد برای پــرورش در کنار قیمت باالی زهر آن
در دنیا موجب شده در گوشــه و کنار کشور برخی افراد اقدام به
طرح پرورش عقرب و تجارت سم کنند ،در حالیکه رئیس سازمان
دامپزشــکی میگوید تاکنون مجوزی بــرای پرورش عقرب صادر
نکردیم که این امر نشان از قاچاق این صنعت دارد.
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صنعت،معدن،تجارت

تلفن مستقیم86073290 :

ی ایرانی را باندل میکنند
اپراتورها گوش 

افزایش ۵۰۰تومانی قیمت ذرت در بنادر
شمالی

مدیرعامل تعاونیهای کارخانجات خوراک دام ،طیور و آبزیان از
افزایش ۵۰۰تومانی ذرت در بنادر شمالی خبر داد و گفت این امر
منجر به افزایش ۴۰درصدی هزینههای تولید شده است.
حسین کیهانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره
آخرین وضعیت بازار نهادههای دامی اظهار داشت :با توجه به عدم
تخصیــص ارز به موقع به واردکننده ،نوســاناتی در حوزه نهادهها
صورت گرفته اســت .وی از افزایش ۵۰۰تومانــی ذرت در بنادر
شــمالی خبر داد و گفت :قیمت هر کیلو ذرت از یک هزار و ۳۵۰
به یک هزار و  ۸۵۰تومان رسیده که این امر منجر به افزایش ۳۷
تا ۴۰درصدی هزینههای تولید شده است.
کیهانی ادامه داد :از زمانی کــه علوفه را از اختیار وزارت جهاد
کشــاورزی خارج کردند و اختیارات بازرگانــی وزارت جهاد را به
صمت دادند ،این نوســانات در حوزه نهادههــا اتفاق افتاد چراکه
وزارت صمت تخصصی نیست و از حوزه دامپروری اطالع ندارند.
به گفته این مقام مســئول ،با واگذاری وظایف وزارت جهاد به
وزارت صمت و عدم تخصیص بهموقع ارز به واردات علوفه نوساناتی
را در بــازار ایجاد کرده که امیدواریم در ماههای آتی از این بحران
جلوگیری شــود .وی با اشاره به دالیل افزایش ۴۰درصدی قیمت
ســبوس گفت :اتخاذ تصمیمات نادرســت وزارت صمت و ستاد
تنظیم بازار را دلیل اصلی افزایش ۴۰درصدی قیمت ســبوس در
خــرداد اعالم کرد ،در حالی که اواخر ســال گذشــته قیمت این
محصول  ۴۰تا ۵۰درصد افزایــش یافته بود .کیهانی ادامه داد :با
توجه به نامهنگاری دامداران به رئیس جمهور و درخواست کمک
از ایشــان و ورود رئیس جمهور و معــاون امر به این حوزه قیمت
سبوس در جلسه ســتاد تنظیم بازار در تاریخ  ۳۰شهریور از یک
هــزار و  ۲۵۰به یکهزار تومان کاهش یافت که این امر در تعدیل
هزینههای تولید و بار مالی دامداران تاثیرگذار است.
مدیرعامل تعاونیهــای کارخانجات خوراک دام ،طیور و آبزیان
در پایان تصریح کرد :از مســئوالن امر تقاضا داریم که امور مربوط
بــه نهادههای دامــی را به وزارت جهاد برگرداننــد و در غیر این
صورت به ســبب اتخاذ تصمیمات نادرســت وزارت صمت شاهد
نابودی صنعت دامپروری کشور خواهیم بود.
تولید فوالد ایران از  ۱۷میلیون تن گذشت

م آمریکا
رشد 6درصدی با وجود تحری 

انجمــن جهانی آهــن و فوالد اعالم کرد تولیــد فوالد ایران در
هشت ماهه نخست سال جاری میالدی با رشد ۶.۴درصدی نسبت
به مدت مشابه سال قبل به ۱۷.۱۸۸میلیون تن رسید.
به گزارش تســنیم ،انجمن جهانی آهــن و فوالد در جدیدترین
گزارش خود از رشــد 6.4درصدی تولید فوالد ایران در هشت ماه
نخست سال جاری میالدی خبر داد.
تولید فوالد ایران که در هشــت ماه نخست سال  2018بالغ بر
 16.153میلیون تن گزارش شده بود در هشت ماهه نخست سال
جاری میالدی به 17.188میلیون تن افزایش یافته است.
رشــد بیش از 6درصدی تولید فوالد ایران طی سال  2019در
حالی اســت که دولت آمریکا با خروج از توافق هستهای تحریمها
بر اقتصاد ایران از جمله تحریم بر صنعت فوالد را بازگردانده است.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهــوری آمریکا در اوایل ماه مه 2019
با صــدور یک فرمان اجرایی صنایع فوالد ،آهن ،مس و آلومینیوم
ایران را تحریم کرد .این فرمان که هشــت ماه مه صادر شد درآمد
صادرات صنایع فلزی ایران را هدف قرار داده است.
تولید فوالد جهان در هشــت ماهه نخست سال جاری میالدی
نســبت به مدت مشابه سال قبل رشــد 4.4درصدی داشته و به
 1240میلیون تن رسیده است.
براساس این گزارش در هشتمین ماه سال جاری میالدی تولید
فوالد ایران  2.2میلیون تن بوده است که این رقم نسبت به مدت
مشابه سال قبل رشد 6.7درصدی داشته است .ایران در اوت سال
قبل  2.062میلیون تن فوالد تولید کرده بود.

در صورتی که اپراتورها بتوانند گوشــی ایرانی را برای مشــترکان خود
باندل کنند ،مشترک ملزم به استفاه از امکانات اپراتور خود میشود و در
مقابل ،تلفن همراه ایرانی با امکاناتی از جمله خرید قسطی در اختیارش
قرار میگیرد.
به گزارش ایسنا ،موضوع گوشی ایرانی مدت زیادی است که مطرح شده
و چند ســال پیش هم گوشیهایی که به انحای مختلف در داخل تولید
شده بودند ،در بازار موجود بوده است .اخیرا نیز محمدجواد آذریجهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات -از برطرف شدن ایرادات گوشی تلفنهمراه تولیدکننده داخلی خبر داد و گفت :ایرادهایی که در این گوشــی
وجود داشت ،توسط تولیدکنندگان ایرانی حل شده و نسخه آخر گوشی،
انصافا خوب و قابل رقابت با نوع خارجیاش است.
او همچنیــن عنوان کــرد که این امکان وجــود دارد که پس از اینکه
این گوشــی به خط تولید رســید ،به خبرنگاران دولت داده شود تا پس
از بررســی ،ایراداتش را اعالم کنند و درباره قیمت تمامشده این گوشی
تلفن همراه اظهار داشت :قیمت تمامشده گوشی ایرانی 2میلیون و ۸۰۰
هزار تومان اســت که با نمونه  6میلیونی خارجی خود قابل رقابت است،
دوربین این گوشی ارتقا یافته و سرعت پردازش سیستم آن خیلی خوب

شده است.
آذریجهرمی همچنین خاطرنشــان کرد :با رئیس کل بانک مرکزی و
وزیر صنعــت تفاهم کردیم که یک خط اعتباری  ۲۰۰میلیاردی را برای
تحریــک بازار موبایل داخلی اختصاص بدهند تا با قرار دادن این پول در
اختیار اپراتورها ،آنها بتوانند گوشی ایرانی را برای مشترکین باندل کنند.
خط تولید این گوشــی در حال حاضر  ۱۵هزار دســتگاه اســت که فکر
میکنــم میتوان خط  ۱۰۰هزارتایی برای آن راه انداخت؛ با این شــیوه
میتوانیم ســهم گوشی ایرانی را به ســهم قابل قبولی در بازار برسانیم و
مشکالت را حل کنیم .به این شکل دیگر وابستگی به ارز نخواهیم داشت.
باندل گوشی به چه صورت است؟
به گزارش ایسنا ،عرضه گوشیهای باندل با سیمکارت اپراتورهای معتبر
در سراسر دنیا ،یکی خدماتی است که سالهاست در کشورهای پیشرفته
در حال انجام اســت .باندلینگ گوشی مجموعهای از چند کاال به همراه
قیمت آنها در یک بســته به همراه گوشی اســت که توسط اپراتورها به
مشــتریان داده میشود .برخی از اپراتورها از بستههای باندلینگ گوشی
اســتفاده میکنند؛ به گونهای که گوشــیهایی با برندهای مختلف را به
همراه خدمات اینترنتی و تماس خود ،در یک بست ه باندلینگ در اختیار

برخی از کاربران قرار میدهند و در زمان تحویل گوشــی به مشــتریان
شــرایطی را تعیین میکنند و هزین ه آن را به صورت اقســاطی حساب
میکنند.
معموال همراه این گوشــی پکیجی موجود اســت که تا پایان اقســاط
میتوانند از گوشــی استفاده کنند؛ مثال گوشی را با سیمکارت در اختیار
کاربران قرار میدهند و مشــتریان به هیج وجه نمیتوانند ســیمکارت
را عوض کننــد و از خدمات تماس و اینترنت این ســیمکارت تا زمانی
میتوانند اســتفاده کنند که اقساط گوشی را بهصورت کامل و سر وقت
پرداخت کرده باشند ،در صورتی که به شرایط باندلینگ عمل نکنند ،بعد
از محدودیت زمانی که تعیین شده ،گوشی از رجیستر خارج شده و دیگر
قابل استفاده نیست.
طبــق اظهارات آذریجهرمی ،در صورتی که اپراتورها بتوانند گوشــی
ایرانی را برای مشترکان خود باندل کنند ،بدین معناست که هر اپراتور با
در اختیار قرار دادن گوشی ایرانی ،مشترک را ملزم به استفاده از امکانات
اپراتــور خود میکند و اما به ازای آن ،میتوان گوشــی تلفن همراه را با
شرایطی از جمله دریافت اقساطی ،خریداری کرد و این موضوع میتواند
موجب افزایش سهم گوشیهای ایرانی در بازار شود.

انجام معامالت ایران و قزاقستان از طریق پول ملی دو کشور
وزیر جهاد کشــاورزی جمهوری اســامی ایران گفــت این امکان
وجود دارد که معامالت ایران و قزاقســتان از طریق پول ایران و پول
کشورهای عضواتحادیه اوراسیا صورت پذیرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،
محمود حجتی که به قزاقســتان ســفر کرده اســت در نخستین روز
حضور خود با ســاپارخان عمراف وزیر کشــاورزی قزاقستان دیدار و
راههای توسعه همکاری دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.
در این دیدار ،وزیر کشــاورزی قزاقســتان با اشاره به توانمندیهای
ایــران در عرصه تولید گفت :بازار ایران نخســتین بــازار هدف برای

تولیدکنندگان خرد و کالن قزاقستان است .وزیر کشاورزی قزاقستان
با برشــمردن ظرفیتها و تواناییهای دو کشــور بر استفاده از دانش
و تجربیــات متخصصان ایرانــی و انتقال تجربیات تاکیــد کرد .وزیر
جهاد کشــاورزی هم گفت :تاکنون بین ایران و قزاقستان یکصد سند
همکاری امضا شده است که بسیاری از آنها اجرایی نشده و فقط مفاد
آن در روی کاغذ باقی مانده است.
محمود حجتی با اشــاره به موانع بانکی ،خواستار معامالت از طریق
پول ملی دو کشــور شد و گفت :با پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی
اوراســیا این امکان وجود دارد که معامالت از طریق پول ایران و پول

کشورهای عضواتحادیه اوراسیا صورت پذیرد.
حجتی با اشاره به ســرمایهگذاری در بخش زیرساختها و حمل و
نقل پیشــنهاد خواهرخواندگی بنادر آکتائو قزاقستان و بندر امیرآباد
ایــران ـ کــه به ترتیب در شــمال و جنوب دریای خزر قــرار دارد ـ
را مطرح و بر اســتفاده از بنادر نوشــهر و انزلــی و اتصال به راه آهن
ســرخس و آبهای گرم برای انتقال کاالهای قزاقستان از مسیر ایران
اعــام آمادگی کرد .تولید روغن ،آبیاری و انتقال آب ،پرورش ماهی و
صادرات خرما و عرضه محصوالت باغی از دیگر موضوعاتی مطرح بین
وزرای کشاورزی ایران و قزاقستان بود.

زیان یک هزار و  ۸۰۰تومانی تولیدکنندگان در فروش هر کیلو قارچ
رئیــس انجمن پرورشدهندگان قــارچ خوراکی گفت با توجه به
شرایط کنونی بازار ،قارچکاران در فروش هر کیلو قارچ با زیان یک
هزار و  800تومانی روبهرو هستند.
محمدحسن افشــار ،در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان،
درباره آخرین تحوالت بازار قارچ اظهار داشت :با توجه به بازگشایی
مدارس و کاهش تقاضا ،قیمت قارچ در بازار افت چشمگیری داشته
است.
وی نرخ کنونی هر کیلو قارچ را  ۱۰هزار تومان اعالم کرد و گفت:
قیمت تمامشــده هر کیلو قارچ  ۱۱هزار و  ۸۰۰تومان اســت که با
ایــن وجود قارچکاران در فروش هر کیلــو قارچ با زیان یک هزار و
 ۸۰۰تومانی روبهرو هستند.

افشار ادامه داد :با توجه به تعطیلی رستورانها از  ۸تا  ۱۱محرم،
انجمن  ۱۵تن قارچ مازاد تولیدکنندگان را از سطح بازار جمعآوری
و روانه صنایع تبدیلی کرد ،در غیر این صورت به سبب مازاد عرضه
در برابر تقاضا قارچکاران با افت بیشتر قیمت در بازار روبهرو بودند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در شرایط عادی روزانه بیش از
 ۷۰تن قارچ در بازار عرضه میشــود ،بیان کرد :این در حالی است
که هماکنون عرضه روزانه قارچ به  ۳۰تا ۳۵تن رســیده اســت که
امیدواریم از ابتدای مهر بازار مساعد شود.
رئیس انجمن پرورشدهندگان قارچ خوراکی تولید روزانه قارچ را
 ۴۰۰تن اعالم کرد و درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ گفت :با
خنک شدن هوا و رونق صادرات پیشبینی میشود که تا پایان سال

مجموع صادرات به  ۳۰هزار تن برسد.
افشــار ادامــه داد :در فصل گرما به ســبب مشــکالت حمل و
نقــل توفیق چندانی در صادرات نداشــتیم که بــا هماهنگیهای
صورتگرفته مبنی بر سیســتم حمل یکســره تا مرز عراق در نظر
داریم ماهانه حداقل  ۳هزار تن قارچ صادر شود.
رئیس انجمن پرورشدهندگان قارچ خوراکی در پایان تصریح کرد:
با توجه به گرمای هوا در فصل تابســتان ،صادرات افت چشمگیری
داشــته است ،از این رو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در صدد
رفع آن هســتیم ،ضمن آنکه مشکل تخلیه و بارگیری در مرز عراق
همچنان رفع نشــده اســت تا بتوانیم با کامیونهــای یخچالدار،
صادرات بدون توقف از مبدأ به مرز داشته باشیم.

تلفن مستقیم86073290 :
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آیا گره کور  7000خودرو دپوشده در انبارهای گمرک باز میشود؟

خودروهای مانده در گمرکات جنوبی کشور تنها مورد توجه مالکان
آنها نیستند؛ برخی سازمانها و نهادهای دولتی نیز در انتظار متروکه
اعالم شدن این خودروها هستند.
به گزارش پدال نیوز ،مهدی میراشــرفی ،رئیسکل گمرک درخصوص
ک به
پیگیــری حقوق مالکان خودروهای در گمــرکمانده گفت« :نزدی 
۹۰درصد آنچه در گزارش مجلس در مورد تخلفات گمرک آمده ،ناشیاز
پیگیریهای مجدانه خود گمرک در بحث پیشــگیری و مبارزه با قاچاق
بوده است ».وی همچنین درخصوص آمار رسوب کاال در انبارهای گمرک
معتقد اســت« :نباید موجودی انبارهای گمرک را با رســوب کاال اشتباه
بگیریم .سرمایه قابل توجهیاز ثروتهای مردمی در بخشهای مختلفی
همچون خودرو بالتکلیف اســت که این سازمان هم متمایل است هرچه
سریعتر این مشکل ازسوی هیاتدولت برطرف شود ».این درحالی است
کــه مهرداد جمالارونقی ،معاون فنیو امور گمرکی ســازمان گمرک با
ارائه دو پیشــنهاد ب ه وزارت اقتصاد و هیاتدولت خواستار تعیینتکلیف
وضعیت این خودروها شده است .وی با اشاره بهاینکه گمرک موظف است
لیســت کاالهای متروکه را بهسازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی
اعالم کند ،گفت« :با اتمام مهلت ترخیص خودروها در تاریخ ۱۶تیر ،۹۸
هنوز ۳۴۰دستگاه خودرو نتوانستهاند پروانه الکترونیکی گمرکی دریافت و

ترخیص شوند و یکهزار و  48دستگاه خودرو سواری بهرغم اینکه برای
آنها پروانه هم صادر شــده است ،صاحبانشان موفق نشدهاند کاالی خود
را از گمــرکات خارج کنند و طبق قانون ،گمرکات موظفند این کاالها را
متروکه اعالم کنند».
گمرک تالش خود را برای ترخیص دپوشدهها انجام داد
میراشــرفی درخصــوص وضعیت ترخیــص کاالها اظهار داشــت:
«کاالهایی که در محوطهها ،بنادر و مناطق آزاد و ویژه بود با هشــت
پیشــنهادی که ابتدای سال جاری از ســوی وزارت امور اقتصادی و
دارایی ارائه شده بود ،تعیینتکلیف شد ».رئیسگمرک در ادامه افزود:
«ازجملــه کاالهایی که در این راســتا تعیینتکلیف شــد خودروهای
دپوشــده بود که تا ۱۶تیرماه تعداد 6هزار و ۶۵۳دســتگاه از گمرک
ترخیص شــده و ۳۴۰دســتگاه نیز اظهار شــدهاند ،امــا بنابهدالیلی
نتوانســتهاند بهمرحله صدور پروانه برســند ».وی با بیان اینکه امکان
ترخیص همین تعداد از خودروها دســتاورد پیشنهادهای گمرک بود،
گفت« :مباحــث زیادی در رابطهبا رســوب کاال در بنادر و گمرکات
عنوان میشــود؛ درحالیکه در بیشتر مواقع ،بحث مربوط بهموجودی
با رسوب اشتباه گرفته میشــود .بهعنوان مثال در بندر شهیدرجایی
نزدیکبه ۳.۵میلیون  TEUکانتینــر ظرفیت وجود دارد .بااینوجود

بخش کمی از این کاالها ،بهمرحله رســوب رسیدهاند ،اما در اخبار از
کلمه رسوب برای تمامی کاالهای موجود در انبارهای گمرک استفاده
میشــود که از نظر کارشناســی این نوع نگــرش بهکاالهای موجود
درگمرک صحیح نیست».
میراشــرفی در رابطه با خودروهای بالتکلیف مانده در گمرک ادامه
داد« :تعیین وضعیت این خودروها از شــرح وظایف این سازمان خارج
است .دراینخصوص پیشنهادهای مختلفی بههیاتدولت ارائه کردیم و
این انتظار وجود دارد که دولت هرچه سریعتر در صدد حل این مشکل
برآید ».این درحالی اســت که مهــرداد جمالارونقی معاونفنیوامور
گمرکی گمرک با اشاره بهتمایل این سازمان درخصوص تعیینتکلیف
خودروهای مانده در انبارهای گمرک گفت« :گمرک دو پیشنهاد برای
ایجــاد راهکار برای خروج این خودروهــا از انبارهای گمرک بهوزارت
اقتصاد و هیاتدولت ارائه کرده اســت ».وی پیشــنهاد گمرک بهوزیر
اقتصاد درخصوص خودروهای متروکه را اینطور تشریح کرد« :نخست
اینکه اجازه خروج بهیکهزار و ۴۸دســتگاه خــودرو را طبق مصوبه
بدهند و آنها ترخیص شــوند و دوم اینکــه گمرک موافقت خودش را
جهتتمدید مجدد مصوبهای که براســاس آن ســایر خودروهایی که
اظهار نشدهاند و عملیات گمرکی آنها انجام شده است ،اعالم کند».

پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو برای آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی
اگر خودروهایی با رنج ترکیبی ســیکل شــش لیتر را هدفگذاری
کنیم ،حداقل اثر  ۳۰تا ۴۰درصدی در کاهش مصرف بنزین را شــاهد
خواهیم بود و غلظت آالیندهها نیز کاهش پیدا میکند.
به گزارش پدال نیوز ،موضــوع خودروهای هیبرید میتواند از چند
منظر مــورد توجه دولتمردان قــرار گیرد؛ ابتدا آنکــه این خودروها
جایگزین مناســبی برای خودروهای صرفا بنزینی هســتند و باتوجه
بهبرخورداری از موتور دوم برقی ،بهصورت خودشارژ نیمیاز پیمایش
خود را بدونمصــرف بنزین انجام میدهند .حــال اگر این خودروها
پالگین هیبرید باشــند ،امکان شــارژ برقی از بیــرون را نیز دارند و
میتوانند بدون وابســتگی بهبنزین حرکت کنند .بر ایناســاس ،این
خودروها آلودگی کمتری نســبت بهخودروهای دیگــر دارند .حضور
خودروهــای هیبرید در ناوگان حملونقــل عمومی میتواند تا میزان
قابــل توجهی از آالیندههای تولیدشــده توســط خودروهای عمومی
شهری با سوخت فسیلی بکاهد .درهمینزمینه ،انجمن واردکنندگان
خودرو پیشــنهاد آزادســازی واردات خودروهای هیبریــد را مطرح
کردهاند.
مهــدی دادفر ،دبیر این انجمن درخصوص این پیشــنهاد میگوید:

«خــودرو ابزاری نیســت کــه از آن انتظار کاهش مصــرف بنزین را
داشــته باشــیم ،اما اگر خودروهایی با رنج ترکیبی سیکل شش لیتر
را هدفگــذاری کنیم ،حداقل اثر  ۳۰تا ۴۰درصدی در کاهش مصرف
بنزیــن را شــاهد خواهیم بود و غلظــت آالیندهها نیــز کاهش پیدا
میکند».
کاهش اشتغال بخش واردات خودرو از 17هزار به 3هزار نفر
دادفر باتشــریح وضعیت واردات خودرو درکشور گفت« :ممنوعیت
واردات ،تمام شــرکتهای فعال دراینزمینــه را تحتتاثیر خود قرار
داده است ،چراکه اکثر شرکتهای واردکننده خودرو فعالیتهایشان
تعدیل شــده و فعالیت ۱۷هزار نفر نیروی انسانی به ۳هزار نفر کاهش
پیدا کرده اســت و آنها اکنون از بیمه بیکاری استفاده میکنند و این
برای فضای کسبوکار و اشتغال اصال مساعد نیست».
این در حالی اســت که مهناز رمضانی ،کارشــناس صنعت خودرو
درخصوص آزادســازی واردات خودروهای هیبریــد و پالگینهیبرید
معتقد اســت« :اولین نیاز پیشــرانه خودروهــای پالگینهیبرید برق
اســت و برق هــم در ایران در مقیــاس انبوه با هزینه بســیار پایین
تولید میشــود .مسلما مصرف برق نسبت بهمصرف سوخت فسیلی از

آالیندگی کمتری درکالنشهرها برخوردار است و بهدلیل آنکه آلودگی
کمتری دارد ،صرفهجویی گستردهای در میزان ارز مصرفی درخصوص
واردات داروهای بیماریهای تنفسی بهدنبال دارد».
وی در ادامه افزود« :نباید بهنفت اتکا داشته باشیم؛ ایران هم مانند
دیگر کشــورها در سراسر جهان باید برنامهای برای خروج خودروهای
فسیلی ازسطح کشور داشته باشد».
واردات خودروهای هیبرید خطری برای تولید داخلی ندارد
رمضانــی بیان کرد« :هنوز در داخل کشــور اقــدام جدی در مورد
تولید ،راهاندازی و توزیع خودروهای هیبریدی انجام نشــده اســت و
گویا مشــکل اصلی قیمت تمامشده باتری آنهاست .حتی خودروهایی
که قرار است تولید شوند و باتری آنها وارد شود ،قیمت تمامشده بسیار
باالیی دارند و بهصرفه نخواهند بود».
ایــن کارشــناس صنعتخــودرو در ادامه افزود« :بر ایناســاس،
شــرکتهای دانشبنیان باید در حوزه تولید خودرو ورود پیدا کنند تا
مرحله تجاریســازی نهایی شود .در این صورت ،این خودروها مشابه
خودروهای وارداتی در کشــور طراحی خواهند شد ،اما درحالحاضر
هیچکدام از این دیدگاهها عملی نشده است».

خصوصیسازی صنعت خودرو موجب افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو میشود
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی پیرامون
خصوصیســازی صنعت خودرو اظهار داشــت بخش خصوصی سعی
میکنــد بهرهوری را افزایش دهد و انگیــزه الزم برای تحول را دارد،
همچنیــن فضای رقابتــی حاکم بر بخش خصوصــی موجب افزایش
کیفیــت و کاهــش قیمت خودرو میشــود و در این فضــا ضرورتی
برای رانت وجود نخواهد داشــت .ســید مهدی مقدســی درخصوص
موانع تحقق خصوصیســازی صنعت خودرو گفت :یک دلیل منطقی
و اقتصــادی برای این مســاله وجود دارد که چــرا باید دخالت دولت
در صنعــت خودرو کاهش یابد و خودرو به ســمت رقابتها در بخش
خصوصی حرکت کند؛ دلیل این اســت که دولتهــا هیچگاه در امر
اقتصــاد موفق نبودهاند و هر جا میزان دخالــت دولتی در امر اقتصاد
بیشتر باشــد مشکالت بیشــتر خواهد بود ،البته ســاماندهی بخش
خصوصی و وجــود قوانین متقن و انجام نظارتهای الزم در کنار این
موضوع ضروری اســت .نماینده مردم اراک ،خنــداب و کمیجان در
مجلس شورای اسالمی افزود :صنعت خودرو کشور دچار یک بیماری
مزمن اســت .صنعت خودرو کره جنوبی امروز در دنیا جایگاه خود را
یافته و بخشی از بازار دنیا را در اختیار دارد و علت آن است که دخالت
دولت این کشــور در صنعت خودرو به حداقل ممکن رسیده و دولت

نظارت میکند و ســرمایهگذاری بخش خصوصی و رقابت وجود دارد
و در حوزه تحقیق و توسعه و طراحی نیز سرمایهگذاری شده است.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســامی گفت:
در طرح ســاماندهی خودرو پیشــنهاد شــد که ظرف سه سال دولت
از صنعت خودرو خارج شــود و به نظارت بپردازد و زمینه رقابت سالم
را در امر خودروســازی فراهم سازد که رفع ایرادات شورای نگهبان در
دستور اولین جلسه کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد.
مقدســی گفت :خصوصیسازیهای ناموفق گذشته که موجب شده
شــرکتها یا خصولتی شــوند و یا به نااهل واگذار شوند موجب یک
بدبینی نســبت به مساله خصوصیسازی شده ،در صورتیکه اصل 44
یک اصل مترقی در قانون اساســی است اما به خوبی عمل نشده و با
روش معقول و نظارت ویژه یقینا شرایط بهبود مییابد.
نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان در مجلس شــورای اسالمی
افزود :فضای حوزه خودرو باید رقابتی باشد ،شاید در شرایط فعلی که
سیاســتهای انقباضی ارزی داریم مصلحت نباشد اما باید به سمتی
حرکت کنیم که خصوصیســازی در شــرایط مناسب محقق شود و
رقابت افزایش یابد و با شــرکتهای خارجی معتبر قراردادهای محکم
و بینقص ببندیم به نحوی که روح حاکم بر قراردادها مســاله انتقال

تکنولوژی باشد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســامی افزود:
شــرایط خصوصیســازی باید بهبود یابــد و بدبینیها رفع شــود و
مجموعهها باید به افرادی واگذار شود که دارای اهلیت الزم در زمینه
مالــی و فنی و مدیریتی باشــند؛ در این صــورت میتوانیم به آینده
صنعت خودرو خوشبین باشیم.
مقدسی افزود :متاســفانه در حوزه تحقیق و توسعه خودروسازیها
ضعفها و ایراداتی وجود داشته که منجر به عدم پیشرفت شده است.
برای رشــد صنعت خودرو باید در جهت ایجاد رقابت ،خروج از رانت و
فراهمکردن فضای رقابتی و کاهش دخالت دولت به حداقل و افزایش
نظارت دولت به میزان حداکثر حرکت کنیم و شــیوه واگذاری باید به
گونهای باشــد که ذینفعان از جمله نیروی انسانی دغدغهای نداشته
باشند و مالکین دارای اهلیت الزم باشند.
نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان در مجلس شــورای اسالمی
افزود :صنعت خودرو در چند ســال گذشته رشد قابل توجهی نداشته
است؛ در چند سال اخیر روی کیفیت خودرو کار شده ،اما کافی نیست
و قیمت تمامشده خودرو در ایران منطق اقتصادی ندارد و قیمتها باال
است و مردم در این زمینهها رضایت ندارند.
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اخبار

عدم ارسال قطعات موردنیاز خودروسازان به
دلیل تحریمها مصداق فورسماژور قرارداد
است

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پی اظهارات اخیر وزیر صنعت
درخصوص تاخیر خودروســازان درعمل به تعهــدات خود ،گفت
خودروسازی را سراغ نداریم که عامدانه از تحویل خودرو خودداری
کند؛ در قراردادها ذکر شــده که خودروسازان در صورت تاخیر در
تحویل باید عالوه بر ســود مشارکت ،درصدی جریمه نیز پرداخت
کنند ،بنابراین عدم تحویل عمدی تعهدات ،کاری عاقالنه نیســت،
ضمن اینکه دپوی خودروهای تولیدی ریسک بسیار باالیی دارد.
به گزارش خبرنگار خبر خودرو ،وزیر صمت هفته گذشــته اعالم
کرد که اگر شرکت خودروســازی با وجود داشتن امکانات الزم به
تعهداتش عمل نکرد ،به تعزیرات معرفی خواهد شد ،اما در مواردی
که خودروسازی به دلیل مســائل تحریمی و عدم دریافت بهموقع
قطعه به تعهداتش عمل نکرد قضیه متفاوت خواهد بود.
احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروســازان ایران در این رابطه
اظهار داشت :هیچ خودروسازی را سراغ نداریم که عامدانه از تحویل
خودرو خودداری کند؛ در قراردادها ذکر شــده که خودروســازان
در صورت تاخیر در تحویل باید عالوه بر ســود مشارکت ،درصدی
جریمه نیز پرداخت کنند ،بنابراین عــدم تحویل عمدی تعهدات،
کاری عاقالنه نیست ،ضمن اینکه دپوی خودروهای تولیدی ریسک
بسیار باالیی دارد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود :بررسی مسئوالن ثابت کرد
که هیچ خودروسازی دست به احتکار خودرو نزده و خودروهایی که
در پارکینگها ماند هاند ،دارای نقص هســتند .البته عدم تحویل به
موقع تعهدات ،درخصوص خودروسازانی که به دلیل مسائل تحریمی
و عدم دریافــت به موقع قطعه ،قادر به تحویــل به موقع نبودهاند
متفاوت اســت و این خودروسازان به تعزیرات معرفی نشدند .البته
99درصد تعهدات معوق و خودروهای موجود در پارکینگها به این
دسته اختصاص دارد.
نعمتبخش افزود :ایران خودرو و ســایپا و خودروســازان بخش
خصوصــی برخی تعهدات معوق دارند که بــه دلیل تحریم و عدم
تامین بهموقع قطعه و کمبود نقدینگی رخ داده است.
دبیر انجمن خودروســازان ایران گفت :وقتی خودروساز به دلیل
تحریــم و عدم تامین قطعه قادر بــه تحویل بهموقع تعهدات نبوده
قضیه متفاوت اســت چراکه این مســاله در ید اختیار طرف ایرانی
نیست و این مساله دقیقا مصداق فورسماژور قرارداد محسوب شده
و مانند یک بالی آســمانی اســت و قضیه در اختیار خودروسازان
نبوده است.

مازراتی هم به جمع برقیها میپیوندد!

این روزها اکثر خودروســازان در حال حرکت به ســمت ساخت
خودروهای برقی هستند؛ مازراتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به گــزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» ،طبــق گفته مازراتی،
قرار اســت یک ســری تغییرات اساسی در این شــرکت رخ دهد.
خودروهای آینده این برند از سیستم هیبرید و حتی کامال برقی در
آینده برخوردار خواهند شد .مازراتی همچنان اصالت خود را حفظ
خواهد کرد و محصوالت را در ایتالیا به تولید خواهد رساند .در بین
محصوالت جدیدی که قرار است رونمایی شود ،مدل گیبلی هیبرید
نیز وجود دارد اما متاســفانه کمپانی ،اطالعات دقیق و بیشتری در
مورد این خودرو منتشر نکرده است.
یــک خودروی اســپرت نیز در راه اســت که احتمــاال ظاهر و
مشخصاتی شبیه به نمونه مفهومی  Alfieriخواهد داشت .مازراتی
قصد دارد تغییراتی در کارخانه خود در مدنای ایتالیا اعمال کند تا
به ساخت پیشرانه الکتریکی برای خودروها بپردازد .یک کراساوور
جدید نیز قرار است تولید شود که احتماال نسخه جدید لوانته است.
نســخههای جدیدی از گرن توریزمو و گــرن کبریو تولید خواهند
شد که پروسه ســاخت آنها در کارخانه تورین انجام میشود .طبق
گزارشی که به دســت آمده ،مازراتی نسخههای جدیدی از لوانته،
گیبلی و کواتروپورته را در سال  2020روانه بازار میکند.
محصوالت جدید مازراتی که در سال  2020عرضه خواهند شد از
سیستم دستیار جادهای جدید و هوشمند که در طبقهبندی سطح 2
قرار دارد بهره میبرند .در آینده این سیستم به حالتی خواهد رسید
که نیازی به قرارگیری دست روی فرمان نخواهد داشت ضمن اینکه
تغییر خط نیز انجام خواهد شد .مازراتی زمانبندی دقیقی برای ارائه
این سیســتم جدید اعالم نکرده است و باید منتظر ماند و دید که
تغییرات اساسی مازراتی از چه تاریخی اتفاق خواهد افتاد.

تاکنون فقط 10درصد از مالکان خودرو از
کارت سوخت شخصی استفاده کردهاند

اجرای طرح گام به گام اســتفاده از کارت ســوخت با هدف الزام
بــه یکپارچگی کاربرد آن با رعایت مصالح مــردم و به دور از تنش
عملیاتی میشود.
توگو با
مســعود رضایی ،مدیر سامانه هوشــمند سوخت در گف 
خبرنگار سرمد نیوز با اعالم این خبر گفت :سامانه هوشمند سوخت
از نظر سختافزاری و نرمافزاری کام ً
ال به روزرسانی شده است و این
امــکان وجود دارد که حتی از همین امروز کلیه دارندگان خودرو را
ملزم به استفاده از کارت سوخت خودشان در جایگاهها کنیم.
وی افــزود :در  10روز اول این طــرح را گام به گام اجرا کردیم،
تمام ســختافزارها و نرمافزارها برنامهریزی و بهروز رسانی شده و
کارتهای سوخت خام به تعداد خیلی بیشتر از مقدار موردنیاز وجود
دارد و درباره دریافت قطعات موردنیاز نیز هیچ مشکلی نیست.
رضایی درباره اینکه آیا در مراحل بعد الزامی برای استفاده از کارت
سوخت شــخصی به مردم اعمال میشود یا خیر گفت :بسیاری از
مردم پس از وقفه استفاده از کارت سوخت طی سالیان اخیر ،کارت
خود را مفقود یا خراب کردهاند ،اجازه اســتفاده از کارت ســوخت
جایگاهداران به همین خاطر داده شــد کــه  4الی  5میلیون نفری
کارت ســوخت نداشتند به مشکلی برنخورند ،اما اجرای گام به گام
این طرح به زودی به اســتفاده یکپارچه از کارت ســوخت انجام
خواهد شد.
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بوکارهای خانگی بهترین گزینه
کس 
برای جوانان
مدیرکل ترویج ،آموزش و تحقیقات تعاونیهای وزارت کار گفت اگر کســب و
کارهای خرد و خانگی در قالب تعاونیهای پشتیبان و تامین نیاز ساماندهی شوند،
موجب کاهش قیمت تمامشــده کاال و حل مشکل بازاریابی و فروش محصوالت
میشوند .مســلمخانی با تاکید بر نقش موثر و جایگاه تعاونیها در شرایط رکود
تورمی ناشی از تحریمها گفت :در تمام کشورهای دنیا از تعاونیها به عنوان الگویی
برای غلبه بر شرایط سخت استفاده میشود تا هم به تجمیع سرمایههای خرد و
هم به سازماندهی و ساماندهی منابع انسانی منجر شود؛ لذا الگوی تعاونی در همه
جای دنیا این دو رسالت را بر دوش دارند که اندوختهها و داراییهای اندک مردم
را مدیریت و تبدیل به ســرمایههای بزرگ کنند و در اختیار پروژههای عمرانی و
خدماتی و کسب و کار قرار دهند.

دریچــه

 5راه که انگیزه اعضای تیم را باال ببریم و به موفقیت برسیم
امروزه ســاختار تیمی و همکاری بین گروهی به ســرعت در حال
تغییر و توسعه اســت .با ارائه روشهای نوین پاداشدهی ،انگیزه کار
کارمندانتان را باال ببرید و به بهرهوری سازمان خود کمک کنید.
انگیزهدهی به تیم کاری برای موفقیت و ســامت هر کسب و کاری
الزم اســت .قطعا نمیتوانید بدون همراهی یک تیم خوب کســب و
کارتان را با موفقیت جلو ببرید .به همین منظور الزم است تکنیکهای
جدید و خالقانهای را دنبال کنید و هر روز به تیم خود انگیزه بدهید.
شاید الزم اســت کارمندانتان را به سمت هدفی مشترک رهنمون
کنید که نسبت به آن شور و اشتیاق دارند .پس با آنها صادق و روراست
باشید تا احساس کنند در جایگاه خوبی قرار گرفتهاند .بهترین راه این
است که به آنها بگویید کارشان را خیلی خوب انجام میدهند.
گاهی تیم کاری به چیزی فراتر از حمایت لفظی نیاز دارد .در ادامه
مقاله ،پنج راه برای باانگیزه نگه داشــتن تیم کاری را به شــما معرفی
میکنیم که کمک میکند محیط کاری پرانرژی و شادی داشته باشید.
 .1فعالیتهای سازنده را در برنام ه خود بگنجانید
بــرای انگیزه دادن به اعضــای تیمتان ،باید پیشــنهاداتی باالتر از
حقوق و دســتمزد و تعطیالت رسمی داشته باشید .باید این اطمینان
را بــه وجود آورید که کارمندانتان به عنوان یک تیم برای یک هدف
مشترک تالش میکنند و برای دستیابی به این هدف هیچ کاری بهتر
از فعالیتهای تیمساز نیست.
مزایای فعالیتهای تیمساز عبارتند از:
 کارمندان را از دفتر کارشــان بیرون میکشد تا کاری انجام دهندکه به آنها انرژی و هیجان میدهد.
 آنها را در فعالیتهای اجتماعی یا امور خیریه دخیل میکند. ایــن امکان را مهیا میکند تــا کارمندان در فضایی خصوصیتر باهم آشنا شوند.
فعالیتهای تیمساز ،کارمندان را به هم نزدیکتر میکند و همچنین:
 به آنها کمک میکند مهارتهای ارتباطیشان را بهبود دهند. آنها را از رکود خارج میکند. به ارزشهای تیم میافزاید. توانایی آنها را در حل مشکالت بیشتر میکند. بــه کارمندان کمک میکند آزادانهتــر رفتار کنند و اوقات خوبیداشته باشند.
 به آنها امکان میدهد مهارتهای رهبریشان را ارتقا دهند. .2از کارمندانتان حمایت کنید
بدون حمایت و پشتیبانی شما ،تیم کاریتان هیچ پیشرفتی نمیکند
و به موفقیت نخواهد رســید .باید ابزارهایی در اختیار اعضای تیمتان
بگذارید تا بتوانند به اهدافی که تعیین کردهاند برســند .حمایت شما
از کارمندان به صورتهای مختلفــی نمود میکند؛ مثال وقتی برخی
از اعضای تیم برای پیشرفت یک پروژه به اطالعات خاصی نیاز دارند،
ممکن است برخی دیگر نیازمند آموزشهای پیشرفتهتری باشند.
پس روش حمایتی شــما باید بین اهداف کوتاهمدت و بلندمدت به
تعادل برســد .ممکن است به این درک برســید که برگزاری جلسات
منظم در بلندمدت باعث افزایش بهرهوری شــرکت میشود .از سوی
دیگــر باید با کارمندان در فواصل زمانی کوتاهتر در تماس باشــید تا
مطمئن شــوید آنها تمام امکانات الزم برای انجام وظایفشــان را در
اختیار دارند.
 .3بگذارید کارمندان گاهی اوقات کارشان را از راه دور انجام دهند
در مقطعی زندگی میکنیم که هر روز بر محبوبیت آزادکاری افزوده

میشــود .تحقیقات نشــان میدهد اثرات مثبت دورکاری کارمندان
میتواند:
 بهرهوری آنها را ارتقا دهد به کاراییشان بیفزاید سطح استرس آنها را کاهش دهد روحیه آنها را تقویت کند تعامل بین آنها را افزایش دهد تا به کارشان متعهدتر شوند آمار جایگزینی کارمندان را پایین بیاورد هزینههای کلی را کاهش دهد اثرات محیط زیستی مثبتی به ارمغان آورداگر بــه کارمندانتان اجازه دهید برمبنای دورکاری ســاعت کاری
منعطفی داشته باشند ،در پدیدهای جهانی وارد میشوید که خیلیها
میگویند مبنای روش کاری در آینده است؛ خصوصا کارمندان جوان
که اگر محیط کاریشــان انعطافپذیر ،سرگرمکننده و رضایتبخش
باشد ،نگرش بهتری به مدیر و شرکت خود خواهند داشت.
 .4محیطی سرگرمکننده برای استراحت کارمندان فراهم کنید
فضای اســتراحت کارمندان جایی است که آنها به ذهنشان آرامش
میدهند ،استراحت میکنند و در کنار هم قهوه مینوشند .این مکان
باید سرگرمکننده و پرانرژی باشد تا در زمانهایی که مشغول وظایف
ســخت و طاقتفرسا هســتند ،به آنجا بروند تا کیفیت کارشان بهبود
پیدا کند و انگیزهشان باالتر رود.
بایــد فضایی مهیا کنید که در آن کارمندانتان به آرامش برســند.
برای مدتی که از کار فاصله میگیرند ،ذهنشان را سرو سامان بدهند
و از اســترسهای کاری دور شوند .توصیه میکنیم در اتاق استراحت
میز تنیس بگذارید تا کارمنــدان بتوانند در گروههای دو یا چند نفره
به بازیهای مهیج بپردازند و کمی هم فعالیت فیزیکی داشته باشند.
قرار گرفتن کارمندان در چنین فضایی باعث میشود:
 حال و هوای کارمندان بهتر شود. جایی داشته باشــند که بتوانند در هنگام مشکالت کاری به آنجابروند و ذهنشان را سامان دهند.
 سالمت عمومی کارمندان بهتر شود. میتوانید تیم کاری مفیدتری در کنار خود داشته باشید.اتاق استراحت فضای خوبی است که کارمندان میتوانند بعد از  8یا
 9ساعت کار ،به آنجا بروند و روحیهشان را تجدید کنند.
 .5قدردانی خود را نشان دهید
وقتی شــرکت به دستاورد خوبی میرســد ،بهتر است موضوع را با
کارمندانتان در میان بگذارید و این موفقیت را با هم جشــن بگیرید.
بایــد در هر فرصتی به کارمندان نشــان دهیــد ارزش واقعی آنها را
میدانیــد و نهتنها در زمان موفقیت شــرکت ،بلکــه در موقعیتهای
دیگری چون ســالروز تولد ،ازدواج و ترفیع گرفتنشــان جشنی برپا
کنید.
هر حرکت کوچکی از جانب شــما ،برای کارمندان ارزشــمند است.
قدردانی از آنها یا تایید اینکه کارشــان را خــوب انجام دادهاند ،نتایج
بســیار مثبتی دارد .باعث میشود برای تالش بیشــتر انگیزه داشته
باشــند و تعهد کاری بیشــتری هم از خود نشــان دهند .برای نشان
دادن قدردانی نســبت به تیم خود ،میتوانید بعد از تمام شــدن روز
کاری آنها را به یک فنجان قهوه دعوت کنید یا حتی برنامه یک شــام
دستهجمعی را بریزید.
منبعentrepreneur/ucan :

2مهمان جدید در بازار شرکتهای کوچک و متوسط
سارا سادات اخالقی ،مدیر پذیرش فرابورس گفت شرکت صنعتی و معدنی
ســتبران و شرکت کیا الکترود شــرق در مرحله پذیرش مشروط قرار دارند
و در صورتی که آیتمهای مدنظر هیات پذیرش از ســوی آنها رعایت شوند،
موفق به پذیــرش قطعی و درج نماد معامالتی
در این بازار خواهند شد.
معرفی شرکتهای تازه پذیرششده
به گزارش ســنا ،اخالقی با ارائــه اطالعاتی
کلی از فعالیــت این دو شــرکت ،درخصوص
«کیا الکترود شــرق» گفت :زمینه فعالیت این
شرکت تولید انواع الکترودهای جوشکاری بوده
و موضوع پذیرش آن در تابلو رشد بازار SME
اولین بار در تاریخ  ۲۶مردادماه سال جاری در
هیــات پذیرش فرابورس مطرح و با آن موافقت
شــده اســت .مدیر پذیرش فرابورس سرمایه
شــرکت کیا الکترود شرق را  ۱۶۱میلیارد ریال
و میزان عرضه ســهام مصوب در عرضه اولیه را
نیز ۱۰درصد اعالم کرد .وی همچنین در تشــریح شرکت صنعتی و معدنی
ســتبران بیان کرد :این شرکت در تاریخ ۱۳شهریور امسال در جلسه هیات
پذیرش فرابورس برای پذیرش در تابلو رشــد مطرح و با آن موافقت شده و

فعالیت این شــرکت در حوزه تولید لعاب کاشــی و سرامیک بوده و سرمایه
شــرکت  ۲۰میلیارد ریال اســت .اخالقی میزان عرضه سهام شرکت را در
بازار ســهام ۱۰درصد عنوان کرد و گفت :ســهامدار عمده شرکت صنعتی
و معدنی ســتبران ،شرکت صنایع سرماآفرین
با درصــد مالکیت ۶۷درصد بوده ،اما به دلیل
اینکه این شــرکت ســهامی عام اســت ،باید
مراحل ثبت را نزد سازمان را طی کند .وی در
رابطه با تغییرات مدنظر فرابورس درخصوص
مقررات بــازار  SMEنیز بیان کرد :تغییرات
پیــشرو با هــدف انعطافپذیــری و کارایی
بیشــتر بــازار خواهد بود و در نظــر داریم تا
مواردی نظیر فرآیند پذیرش این شــرکتها،
سقف و کفهای ســرمایهای شرکتها برای
ورود به بــازار ،نحوه ورود ســرمایهگذاران و
مواردی از این دست را اصالح کنیم ،اما با این
حال تحقیقات و مطالعــات ما هنوز در حال
انجام اســت و کارشناســان بازارپژوهی فرابورس ،همچنان مشغول بررسی
بورسهای مختلف دنیا با هدف تغییر قوانین و دســتورالعملهای فعلی این
بازار به منظور رشد و توسعه بیشتر هستند.

علیبابا از اولین تراشه مبتنی
بر هوش مصنوعی خود با نام
 800 Hanguangرونمایی کرد
علیبابا ،بزرگترین شــرکت تجارت الکترونیکی چین ،از اولین تراشه استنتاجی
مبتنی بر هوش مصنوعی خود با نام هانگوانگ  )800 Hanguang( ۸۰۰رونمایی کرد.
به گزارش زومیت ،ســال گذشــته علیبابا در پی آن بود تا اولین پردازند ه هوش
مصنوعی خود را راهی بازار کند .در آن زمان گفتهشــد که پردازند ه مذکور بهمنظور
توسع ه کسبوکار این شرکت در حوز ه ابری و اینترنت اشیا مورد استفاده قرار خواهد
گرفت .باالخره ،غول اینترنتی علیبابا اولین تراش ه استنتاجی مبتنی بر هوش مصنوعی
خود را رونمایی کرد .این تراشه که دارای واحد پردازش عصبی است با نام هانگوانگ
 )800 Hanguang( ۸۰۰معرفی شده است و میتواند با مصرف انرژی بهینه عملکرد
وظایف یادگیری ماشین را به طرز چشمگیری سریعتر و با انرژی بیشتری بهبود ببخشد.
این تراشه در کنفرانس ســاالن ه محاسبات فضای ابری علیبابا موسوم به Apsara
 Computing Conferenceدر شهر هانگژو چین رسما معرفی شد .تراش ه مبتنی
بر هوش مصنوعی هانگوانگ  ،۸۰۰در حال حاضر برای بهبود قابلیتهای ســایتها و
فروشگاههای اینترنتی تجارت الکترونیک علیبابا مثل بهبود جستوجوی محصول و
ارائ ه توصی ه شخصی بهتر به مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است و در آینده نیز
از طریق خدمات علیبابا کالد ( )Alibaba Cloudدر دسترس مشتریان قرار خواهد
گرفت.
علیبابا برای روشــنتر شدن نحو ه عملکرد این تراشــه گفت ،برای نمونه یکی از
ی تجاری این شــرکت به نام  Taobaoدر حالت معمول برای دســتهبندی
پلتفرمها 
عکسهای حدود یــک میلیون محصــول و نمایش دادن آنها در پیشــنهادهای
شخصیسازی شده معموالً یک ســاعت زمان الزم دارد؛ درحالیکه به کمک تراشه
هانگوانگ  ،۸۰۰این عملیات در تنها پنج دقیقه انجام میشود .غول اینترنتی علیبابا
بوکارهای خود که به پردازش ماشین نیاز
درحال حاضر از این تراشه در بسیاری از کس 
دارد ،استفاده میکند .همچنین قرار است از تراش ه هانگوانگ  ،۸۰۰در بخشهای دیگر
کسبوکار علیبابا از جمله ترجم ه خودکار در سایتهای تجارت الکترونیک ،تبلیغات و
همچنین بهبود سرویسهای پشتیبانی مشتری نیز استفاده شود.
علیبابا هنوز اطالعات دقیقی از زمان در دسترس قرار گرفتن این تراشه به مشتریان
کالد منتشر نکرده است ،با اینوجود پیشبینی میشود که این تراشه به شرکتهای
چینی کمک خواهد کرد تا وابستگی خود را به ایاالت متحده کاهش دهند .همچنین،
این تراشــه در جنگ تجاری آمریکا با چین و سختتر شدن همکاری با شرکتهای
آمریکایی ،به علیبابا کمک خواهد کرد تا به بازارهای بینالمللی وارد شــود و باعث
رشد این شرکت در بازارهای خارج از چین خواهد شد .اگرچه بهگفته گروه تحقیقاتی
سینرژی ،علیبابا در چین پیشرو بوده است ،اما خارج از مرزهای این کشور در منطقه
آسیا  -اقیانوسیه پشت سر شــرکتهای بزرگی چون آمازون ،مایکروسافت و گوگل
حرکت میکند.
تراش ه هانگوانگ  ۸۰۰توسط بخش  T-Headشرکت علیبابا ساخته شده است که
پروژههای توسع ه تراشههای ابری و رایانش مرزی ( )edge computingرا در آکادمی
تحقیق و توسع ه جهانی علیبابا با بیش از  ۱۵میلیارد سرمایهگذاری به نام DAMO
 Academyرهبری میکند .بخش  T-Headهمچنین ،ســختافزار و الگوریتمهای
تراشه را برای اپلیکیشنهای تجاری مانند اپلیکیشنهای خردهفروشی و لجستیک
علیبابا توسعه داده است.
جف ژانگ ،مدیر ارشد فناوری علیبابا در بیانیهای گفت:
راهاندازی تراش ه هانگوانگ  ،۸۰۰گامی مهم در دستیابی به فناوریهای نسل بعدی
است و باعث افزایش تواناییهای محاسباتی خواهد شد که ضمن بهبود راندمان انرژی،
بوکار خواهد بود.
ابزاری برای گسترش کس 
او در ادامه افزود :در آیندهای نزدیک ،قصد داریم با فراهم آوردن دسترسی از طریق
تجارت ابری به محاسبات پیشرفته ،به کمک این تراش ه جدید مشتریان خود را مجهز
به استفاده از این فناوری در هر زمان و هر مکان بکنیم.
علیبابا ،بزرگترین شــرکت تجارت الکترونیکی چین ،پیشتر نیز اولین تراشــه
اختصاصی خود را در اوایل ســال جاری با نام شوانتی  )910 Xuantie( ۹۱۰مبتنی بر
معماری  RISC–Vرونمایی کرده بود که دیگر دستاورد بخش  T-Headبود .کار روی
این تراشه با مجموعه دستورالعمل سختافزار متنباز  RISC-Vبهعنوان پروژهای در
دانشگاه برکلی آغاز شده بود .تراش ه شوانتی  ،۹۱۰برای اپلیکیشنهای اینترنت اشیا با
بار دستورالعملهای سنگین مانند رایانش مرزی ،شبکهسازی و سیستمهای رانندگی
خودکار ایجاد شده است.
زیرمجموع ه تحقیق و توســع ه علیبابا یعنی  Damo Academyبا بســیاری از
دانشگاههای سراسر جهان مانند برکلی همکاری میکند .پژوهشگران در این برنامه با
هدف خدمترسانی به 2میلیارد مشتری و ایجاد  ۱۰۰میلیون شغل تا سال  ۲۰۳۵روی
مباحثی چون یادگیری ماشین ،امنیت شبکه ،محاسبات بصری و پردازش زبان طبیعی
متمرکزهستند.

خوشههای همگرایی در اقتصاد تعاونمحور
اســتانهای کوچکــی مانند چهارمحال و بختیــاری که نرخ
باالی بیکاری دارد ،نیازمند توسعه و همگرایی در بخش اقتصاد
تعاونمحور است .به گزارش ایرنا ،گاهی از فصلها به ویژه فصل
زمستان که طرحهای عمرانی متوقف
میشود نرخ بیکاری در چهارمحال و
بختیاری به باالی ۲۰درصد میرسد،
اما در این زمینه چــه ایدههایی باید
اجرا شود تا نرخ بیکاری باالتر نرود؟
برخی از جوانان جویــای کار برای
ایجاد اشتغال حاضر به تشکیل تعاونی
و همگرایی نیســتند و بیشتر تمایل
دارنــد که شــغل خــود را به صورت
انفــرادی ایجــاد کنند یا بــه دنبال
اشــتغال از پیش تعریف شده در نهاد
اقتصاد هستند.
برخی از این جوانان به تشــکیالت
تعاونی در حوزه اقتصاد به عنوان یک شــریک نگاه میکنند که
قرار اســت درآمد حاصل از این اشتراک را نصف کند در حالی
که تعاونیها یک اقتصاد همگرا هستند.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ،از ایدههای جوانان،
کنسرســیومهایی شــکل میگیرد که گاهی بخشی از اقتصاد
جهــان را متحول میکنند و این کنسرســیومها ،زنجیره تولید
و اشــتغال را تکمیــل میکننــد و
این مدل میتوانــد در تعاونیها نیز
نقشآفرین باشد.
در کشــورهای اروپایــی ایجــاد
هرگونه شرکتی با مشارکت جمعیت
باالی مجاز باید در بهبود کســب و
وضع اقتصادی افراد گــروه اثرگذار
باشــد و بدون ایجاد هدف غایی در
شــخص منحصر به فرد تمامی افراد
از وسایل و امکانات به صورت یکسان
برخوردار شوند.
در ایــران نیــز براســاس اصول
اقتصادی قانون اساســی جمهوری
اســامی ایران ،اقتصاد تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی
به صورت یکی از بخشهای ســهگانه اقتصاد ایران تعیین شده
است.
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 ۱۴میلیون نیروی کار زیر پوشش قانون
کار در کشور فعال هستند
مدیرکل بازرســی و نظــارت وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی گفت ۱۴
میلیون نیروی کار زیر پوشش قانون کار در بیش از یک میلیون و  ۳۰۰هزار
کارگاه در کشور فعال هستند که بیش از  ۳۶هزار و  ۶۰۰مورد در کارگاههای
بــاالی  ۵۰نفــر و  ۱۳۸هزار مورد در کارگاههای بیــن  ۱۱تا  ۵۰نفر فعالیت
میکنند که این موضوع نشــان میدهد کارگاههای با مقیاس کوچک پوشش
اشــتغال بیشــتری دارند .به گزارش ایســنا ،دکتر علی مظفری جمعه شب
پنجم مهرماه در آیین اختتامیه اولین اســتارتآپ ویکند ایمنی مجتمع مس
سرچشمه اظهار داشت :سازمان بینالمللی ایمنی کار که مقررات حوزه ایمنی
و بهداشــت کار را مصوب میکند بیش از  ۱۰۰ســال تأسیس آن میگذرد و
بیش از  ۱۸۰کشور جهان عضو آن هستند.

یادداشـت
به مناسبت روز جهانگردی

سفر ،کسبوکار من است
 ۱۲ســال آزگار هر روز سر ســاعت پنجونیم بیدار میشده ،ورزش
میکرده ،قهوه میخورده و سر کار میرفته اما یکباره همهچیز را رها
میکند تا جهان را با سفر کردن بشناسد.
به گزارش ایسنا ،او 38ساله است .هم سابقه تدریس در مدرسه را دارد
و هم کارمندیِ بیمارستان اما هیچچیز بهاندازه «سفر» که در فرهنگ
واژگان او مترادف با «زندگی» اســت ،او را به دنیا و بیشــتر از همه ،به
خودش گره نزده .سحر طوسی ،داستان جهانگردشدنش را اینگونه برای
خبرنگار ایسنا ،روایت میکند:
«ســالها مجبور بودم هر روز صبح زود از خواب بیدار شــوم ،ورزش
کنم ،قهوه بخورم و ســر کار بروم اما حتی همان ســالها هم روزهای
پنجشنبه با کولهپشتی سر کار میرفتم و بعد از پر کردن ساعت ،سوار
اتوبوس میشدم و سفر میکردم .طوری برنامهریزی میکردم که شب
جمعه سوار اتوبوس باشــم و صبح شنبه دوباره با کولهپشتی ،سر کار.
برای سفرهای طوالنیتر هم مرخصی بدون حقوق میگرفتم ،اما بعد از
 ۱۲سال دیگر تحمل این وضعیت را نداشتم .ازیکطرف دلم به حقوق
خوش بــود اما از طرف دیگر ،تلخی یک زندگــی روزمره کامم را زهر
میکرد.
نشســتم و دیدم که من چقدر هر روز کارهــای تکراری میکنم و
حرفهای تکراری میزنم؛ منی که هر لحظه ممکن است دیگر نباشم
یا اگر شــانس بیاورم و پیر شوم ،باید غروبها به این صبح تا عصرهای
ازدسترفته فکر کنم و بعد مثل همه موسفیدها ،این رسم کهن را بهجا
بیاورم و به جوانهای دوروبرم بگویم« :قدر جوانیتان را بدانید».
بله من آن زمان ه م ســفر میکردم ،اما سفر نبود ،سکسک بود! در
حدی که دلم خوش باشد فالن مکان را دیدهام.
یکبار رفتم تربتحیدریه تا از نزدیک شــاهد مراحل زعفرانچینی
باشــم .دو روز مرخصی داشتم و نتوانستم صفر تا صد این کار را ببینم؛
اتفاقی که در شــفت هم برایم تکرار شده و حسرت دیدن همه مراحل
برداشــت برنج را به دلم گذاشــته بود .در ســفرنامهها میخواندم که
جهانگردها گاهی یکی دو سال در ســفر بودهاند و به خودم میگفتم:
نگاه کن ،همهچیزت نصفهنیمه است؛ هم کارت و همسفرت .راستش را
بخواهید ،فکر میکردم حقوقی که میگیرم رشــوهای است برای اینکه
تصمیم ترک کار مدتها ذهنم را مشــغول
آرزوهایم را فراموش کنم!
ِ
کرده بود اما میگفتم باید تا پیدا کردن یک شغل جایگزین صبر کنم.
گذشــت و گذشت تا اینکه در جشــنواره گل نرگس شرکت کردم و
بعد ،اتفاقی به شــیراز و حافظیه رفتم .آقای حافظ ،با این بیت ،کار مرا
یکسره کرد:
غــام همت آنم که زیر چرخ کبود /ز هر چه رنگ تعلق پذیرد ،آزاد
است
من دیگر به تهران برنگشتم! یک ماه شیراز ماندم و از همانجا راهی
سفر فیلیپین شدم .چه کارمند بدی!»
این خانم جهانگرد ،تنها و آهسته سفر میکند و برای این کار دالیلی
هم دارد« :اولین سفرهای من با شرکت در تورهای طبیعتگردی آغاز
شد .خیلی خوش میگذشت اما وقتی برمیگشتم میدیدم فقط کمی
خندیدهام و یک عالم کولهکشــی کردهام .برای همین تصمیم گرفتم
تنها سفر کنم .مقصد اولین سفر تنهایی من ترکیه بود .هم سخت بود،
هم خوش گذشــت .همراهی نداشتم برای همین با آدمهای آن کشور
حرف زدم و ترکی یاد گرفتم .آنجا فهمیدم چه کلمات مشــابهی بین
ما و ترکها هســت .برگشتم و در ایران هم تنها سفر کردم .من عاشق

دستورالعمل نظارت بر تاکسیهای اینترنتی ابالغ شد
ســخنگوی وزارت کشور از ابالغ دستورالعمل نظارت بر تاکسیهای
اینترنتی خبر داد و گفت طبق این دســتورالعمل فعالیت تاکسیهای
اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت.
بــه گــزارش مهــر بــه نقــل از پایگاه
اطالعرســانی وزارت کشــور ،سید سلمان
ســامانی ســخنگوی وزارت کشــور از
ابــاغ دســتورالعمل نظارت بــر فعالیت
ارائهدهندگان خدمات هوشــمند مســافر
توسط وزیر کشور خبر داد.
وی افــزود :این دســتورالعمل در اجرای
تاکیدات ریاست محترم جمهور ،وزیر محترم
کشور و دولت در حمایت از استارتآپها و
نظاممندکردن روابط فیمابین شهرداریها
با شرکتهای ارائهدهنده خدمات هوشمند
مسافر (تاکسیهای اینترنتی) تهیه و ابالغ
شد.
معاون هماهنگی وزارت کشــور یادآور شــد :دســتورالعمل نظارت
بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشــمند مســافر سرانجام پس از
مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت

کشــور ،وزارت صمت ،وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات ،معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری ،تاکسیهای آنالین و شهرداریها
تهیه و تدوین شده است.
ســخنگوی وزارت کشــور تصریــح
کــرد :طبق ایــن دســتورالعمل فعالیت
تاکســیهای اینترنتی در کشور رسمیت
بیشــتری خواهد یافت و همچنین در آن
ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکتها،
رانندگان و خودروها تعیین شده است به
نحوی کــه  ۱۰ضابطه بــرای رانندگان و
خودروهای فعال در شــرکتهای حمل و
نقل هوشــمند و اینترنتی در نظر گرفته
شده است.
ســامانی اضافــه کــرد :از ایــن پس
شــرکتهای فعال در حوزه تاکســیهای
اینترنتی و ســایر شــرکتهایی که قصد
ورود به حوزه حمل و نقل هوشمند را دارند شاهد رقابت عادالنهتر در
این حوزه خواهند بود و مردم هم به تبع این رقابت عادالنه از خدمات
باکیفیتتری بهرهمند خواهند شد.

داســتان بودم و سعی میکردم داســتان آدمهای شهرهای مختلف را
بشنوم .یادگرفتن زبانها و لهجههای مختلف ،اعتمادبهنفس مرا باال برد
و زندگی در بطن مردم ،جهانبینی مرا دگرگون کرد».
ســفر به عراق و دیدن آن سرزمین تاریخی ،میل به خواندن تاریخ را
در او شــعلهور میکند و مطالعه ،اهمیت شناخت «خود» را در جان او
میکارد« :آدمی که خودش را بشناسد راحتتر مشکالت را از سر راهش
برمیدارد و به هدفش میرسد».
توصیه او به سفر اولیها چنین است« :اول :خودتان را بشناسید .دوم:
دو برنامه داشــته باشید که اگر برنامه یک به هم خورد سفرتان خراب
نشــود و برنامه دو را پیاده کنید .سوم :جســتوجو کنید هم پیش از
سفر ،هم در سفر و هم بعد از سفر .من یک شعار دارم :عشق ،جسارت،
احتیاط .برای اینکه ســفرتان کمهزینهتر شود ،بهروز بودن خیلی مهم
اســت .حواستان به تخفیفها باشــد از بلیت هواپیما گرفته تا قیمت
هتلها و  ...رعایت کردن قوانین کشــورها هم از خرجهای ناخواســته
جلوگیری میکند .زبان کشور مقصد را یاد بگیرید تا کمتر سرتان کاله
بگذارند و با عکاسها دوست شوید که برکات زیادی دارد!»
او از این میگوید که چطور شهری یا کشوری فقط و فقط با یک بنا،
شــهره جهان شدهاند اما ما با این گنجینههای بیشمار هنوز که هنوز
است در خم یک کوچهایم« :در کشورهای جهان سوم به میراث تاریخی
آنطور که بایدوشاید توجه نمیشود .در کشورهای دیگر که گاهی فقط
یک بنا دارند آنقدر از این بنا محافظت میشــود که بیاوببین و نهفقط
از جسم بنا محافظت میشــود بلکه روح آن و قصههایی که درباره آن
بنا ساختهشده هم از کودکی به بچهها آموزش داده میشود تا همه در
حفظ تاریخ و میراث کشورشان سهیم باشند .متأسفانه از ناآگاهی است
یا کینه یا سیاســت ،ما هنوز به این درجه نرسیدهایم که قدر و قیمت
داشتههایمان را بدانیم».
جالبترین خاطره سفرش را اینگونه تعریف میکند« :یکبار از مرز
عراق تا مرز پاکســتان با دوچرخه سفر کردم .قرار بود به شهری برسم
و میزبانی منتظرم بود اما بین راه خســته شــدم و به یکی از روستاها
رفتم .وارد مسجدشان شدم و اجازه گرفتم که شب را آنجا بمانم ،چون
میدانستم در مسجد اهل سنت اتاقی برای مهمان هست .به من اجازه
دادند اما چند دقیقه که گذشــت همسر خادم مسجد آمد و گفت شما
مهمان مایید و باید به منزل ما بیایید.
مرا به خانه بردند ،دوچرخهام را وسط اتاق پذیرایی گذاشتند و همه
زنان روستا یکییکی میآمدند ،مینشستند ،سؤاالتی مثل اینکه چند
سال داری؟ چرا تنها سفر میکنی؟ و  ...از من میپرسیدند ،یک چایی
هم میخوردند و میرفتند .بعد دوباره یک دسته دیگر میآمدند و دور
اتاق مینشســتند و با تعجب از من ســؤال میپرسیدند! پشت در هم
جوابهای مرا برای مردهایشان تکرار میکردند.
به من گفتند :حمام کن ،خستهای ،لباسهایت را میشوییم و لباس
محلیشان را به من دادند .شام به منزل دیگری رفتم و صبح همه آمدند
و با کلی لقمه و خوراکی بدرقهام کردند! قول هم گرفتند که یکبار دیگر
بروم و بیشتر بمانم .این جالبترین خاطره من است».
کل زندگی را یک سفر میداند« :ما آدمها از زمانی
این خانم جهانگردِ ،
که به دنیا میآییم تا زمانی که از دنیا میرویم در سفریم .با دیدن آدمها
و مکانهای مختلف تغییر میکنیم ،عوض میشــویم و از همه مهمتر
خودمان را میشناســیم .خب ،اگر خودمان را درست نشناسیم سفر ما
به مقصد نمیرسد».

افزایش  ۱۰برابری ظرفیت نوآوری در دانشگاه امیرکبیر
دکتر سید احمد معتمدی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان
جدیدالورود دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جزو قدیمیترین دانشــگاههای کشور به شمار میرود .قدمت یکی از
فاکتورهای مهم در حوزههای علمی است و
دانشگاههای بزرگ کشور نیز قدمت زیادی
دارنــد .به گــزارش مهر ،رئیس دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیر اظهار داشــت :ویژگی
دانشــگاههای پلیتکنیک این است که علم
را به صورت کاربردیتر دنبال میکنند که
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر نیز این رویه را
دنبال میکند .معتمــدی عنوان کرد :یکی
از ویژگیهــای دانشــگاه صنعتی امیرکبیر
سیاســی و اجتماعی بودن فارغالتحصیالن
است ،بنابراین فارغالتحصیالن ما یکبعدی
نیســتند و بیشــترین مدیــران کشــور
فارغالتحصیالن این دانشگاه هستند.
وی اضافــه کرد :دانشــگاههای بزرگ دنیا نیز بــه بحث مدیریت و
فعالیتهای اجتماعی میپردازند.
رئیس دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با اشــاره به برنامه راهبردی این

دانشــگاه گفت :براساس این برنامه قرار است دانشگاه در سال ۱۴۰۴
جزو  ۱۰۰دانشــگاه برتر دنیا و به عنوان دانشــگاه نسل سوم فعالیت
کند.
معتمدی گفت :این دانشــگاه در چهار
رتبهبندی مطرح دنیا شــرکت و رتبههای
خوبی را کسب کرده است.
وی افــزود :دانشــگاه نســل ســوم
دانشــگاههایی هســتند کــه در چرخه
اقتصادی و توســعه کشــور نقش بسزایی
دارند .ما ایــن موضوع را هدف قرار دادیم
تا بتوانیم فارغالتحصیالن کارآمدتر داشته
باشیم.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر
خاطرنشــان کــرد :فارغالتحصیالن این
دانشگاه باید در کنار تحصیل مهارتهای
الزم را داشته باشند.
معتمدی تاکید کرد :در بحث نوآوری طی پنج سال گذشته ظرفیت
دانشگاه حدود ۱۰برابر افزایش یافته و در سال تحصیلی جدید برنامه
داریم ظرفیت نوآوری و فناوری دانشگاه را دو برابر کنیم.
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کارمندان چگونه می توانند برای خود برند
شخصی ایجاد کنند
به قلم :ژوزف لو نویسنده حوزه برندینگ و کسب وکار

تبلیغاتوبرندینگ

تلفن مستقیم86073290 :

چگونه برندمان را از رقبا متفاوت سازیم؟

برندسازی به شیوه مرکزگرا Core Branding

مترجم :امیر آل علی

برای بسیاری از افراد برند شــخصی محدود به کارت ویزیت است.
در این رابطه توجه داشته باشید که برندینگ نسبت به گذشته بسیار
پیشرفته و پیچیده تر شده است و این امر در رابطه با برندهای شخصی
نیز کامال صادق اســت ،با این حال این امر مختص به گذشته بوده و
در جهان حال حاضر ،با توجه به افزایش چشمگیر تعداد افرادی که در
زمینه برند شخصی فعالیت دارند ،دیگر نمی توان با تکیه بر این اقدام،
به دنبال ایجاد برند شــخصی قدرتمند برای خود باشید .درواقع هدف
از انجام این امر ،ایجاد تمایز با سایرین است .به همین خاطر در اختیار
داشتن یک کارت ویزیت ،ابدا نمیتواند به تنهایی در این زمینه به شما
کمکی کند .اگرچه هر فردی می تواند برای ایجاد یک برند شــخصی
اقداماتی را انجام دهد ،با این حال انجام آن در محیط کاری ،خود دارای
اهمیت باالتری خواهد بود .علت این امر به این خاطر است که زمینه
رشد سریع شما را فراهم خواهد کرد .در این رابطه توجه داشته باشید
که در زمینه ایجاد هر برندی ،باید توجه داشــته نقطه پایانی برای آن
وجود ندارد .به همین خاطر باید اقداماتی که قصد معرفی آن را داریم،
تنها برای یک بار تلقی نکنید .در همین راستا و در ادامه به بررسی پنج
مورد منتخب ،خواهیم پرداخت.
-1به فرصت های مناسب پاسخ مثبت دهید
در هر کسب وکاری ،فرصت های متعددی وجود دارد که افراد با مورد
توجه قرار دادن آنها می توانند خود را به نســبت سایرین متمایز کرده
و در صــدر توجهات قرار گیرند .این امر در حالی اســت که به عقیده
بسیاری از افراد ،این امر نتیجهای را به همراه نداشته و تنها حجم کا ِری
آنها را افزایش خواهد داد .علت این بهانه ها ناشــی از نگاه کوتاهمدت و
عدم آگاهی از روش ها و مزیت های ایجاد برند شــخصی اســت .برای
مثال یک فروشنده می تواند با انجام تحقیقات میدانی و بررسی عملکرد
فروشــندگان مختلف ،به ایده ای برای متفاوت کردن خود دست پیدا
کند .به همین خاطر همه چیز به خودتان بستگی خواهد داشت .درواقع
اگر در زمینه ایجاد برند شرکت ،افراد مختلفی فعالیت کرده و تاثیرگذار
هستند ،در زمینه برند شخصی ،تنها خودتان باید تمامی اقدامات الزم
را حداقل در ابتدای کار انجام دهید .با کسب شهرت می توان از سایرین
برای عملکردی بهتر اســتفاده کرد ،با این حال بهتر است که قبل از
انجــام هر اقدامی ،با خود کامال صادق بــوده و آینده موردنظر خود را
به تصویر بکشــید .این امر باعث خواهد شد تا به خوبی بدانید که در
چه مســیری باید گام بردارید .فراموش نکنید که ایجاد برند شخصی،
به معنای توانایی انجام هر کاری نبوده و ضروری اســت تا بر روی یک
موضوع ،کامال متمرکز شوید.
-2در کنفرانس ها سخنرانی کنید
تا زمانی که صحبت نکنید ،افراد به خوبی شما را نخواهند شناخت.
فرامــوش نکنید که در اکثر کنفرانس ها ،شــرکت ها و افراد مختلفی
حضور دارند که تحت تاثیر قرار دادن آنها می تواند زمینه شناخته شدن
را برای شما به همراه داشته باشد .در این رابطه فراموش نکنید که هیچ
فردی ،یک سخنران فوقالعاده به دنیا نیامده است و شما با آموزش و
تمرین می توانید در این زمینه به موفقیت های چشمگیری دست پیدا
کنید .در این رابطه فراموش نکنید که سخنرانی شما خود بیانگر متمایز
بودن تان از سایر افراد شرکت بوده و اعتماد به نفس و شایستگی شما
را به اثبات می رســاند .در نهایت نیز مدیران ،همواره از این دســته از
کارمندان خود حمایت می کنند که خود یک مزیت بزرگ است.
-3ذهنی پرسشگر داشته باشید
بدون شــک افرادی که ســوال می کنند ،بیش از سایرین در ذهن
باقی خواهند ماند .این امر نهتنها به افزایش سطح اطالعات شما کمک
خواهد کرد ،بلکه تفاوت و دقت شما را نیز نشان خواهد داد .به همین
خاطر توصیه می شود که قبل از حضور در هر مکانی ،چند سوال خوب
را آماده کنید تا با مطرحکردن آن ،برای چند دقیقه در مرکز توجهات
قرار گیرید .در این رابطه به خاطر داشته باشید که هیچ فردی نمی تواند
با آرام ماندن ،به شــهرت برســد ،با این حال توجه داشته باشید که
افراد براســاس کیفیت سواالت ،در رابطه با شما قضاوت خواهند کرد.
بــه همین خاطر تنها باید مواردی را مطرح کنید که اهمیت زیادی را
داشته و بحثبرانگیز محسوب می شوند .به عنوان نکته پایانی ،ذکر این
مورد ضروری اســت که همواره باید قبل از مطرحکردن پرسش خود،
اسم و ســمت خود در شرکت را مطرح کنید تا افراد به خوبی شما را
در خاطر داشته باشند.
-4با همکاران خود ارتباط فوقالعاده ای داشته باشید
محبوب بودن در شــرکت ،خود از جمله مواردی است که باعث
خواهد شد تا امکان ایجاد برند شخصی وجود داشته باشد .فراموش
نکنید که اگر قادر به کســب محبوبیت در محیط کوچکی به مانند
یک شــرکت نباشید ،بدون شــک در جامعه نیز نمی توانید به این
هدف دســت پیدا کنید .به همین خاطر افراد تیم را باید به عنوان
یک جامعه کوچک در نظر گرفت و مهارت های برندسازی را با آنها
تمرین کرد .فراموش نکنید که ارتباطات خوب ،باعث خواهد شــد
تا افراد به صورت ناخودآگاه به عنوان مبلغ های شــما رفتار کنند.
در نهایــت فراموش نکنید که نبایــد تصور کنید که اگر تاکنون در
این رابطه موفق عمل نکردهاید ،شانســی برای یک شروع مجدد را
نخواهید داشت.
-5از افراد تاثیرگذار کمک بگیرید
بسیاری از افراد می توانند به شهرت سریع تر شما کمک کنند .برای
مثال روزنامهنگارها از جمله این افراد محســوب میشوند .همچنین
ارتباط برقرار کردن با برترین های عرصه کاری خود نیز از دیگر اقداماتی
است که می تواند شــهرت اولیه را برای شما به همراه داشته باشد ،با
این حال توجه داشته باشید که این موارد تنها باعث جذب طرفدارانی
خواهد شد ،با این حال در صورتی که برنامهریزی ای برای نگه داشتن
آنها نداشته باشید ،بدون شک تمامی این اقدامات تنها نتایج مقطعی را
به همراه خواهد داشت .در نهایت فراموش نکنید که با توجه به این امر
که لینکدین شبکه اجتماعی تخصصی در زمینه کسب وکار محسوب
می شود ،شما می توانید با حضور موثر در آن ،به شهرت موردنظر خود
دست پیدا کنید ،با این حال فراموش نکنید که خالقیت و نوآوری ،کلید
اصلی در زمینه برندســازی سریع خواهد بود .به همین خاطر ضروری
است تا به دنبال اقداماتی متفاوت باشید.
منبعforbes :

ترجمه :علی آلعلی
ایجاد تمایز میــان برندمان با رقبا در بازار رقابتی مدرن کار بســیار
دشواری است .هر سال بسیاری از برندهای تازه تاسیس به دلیل ناتوانی
در رقابت با ســایر برندها اعالم ورشکستگی می کنند .نکته مهم ماجرا
درگیری تمام کارآفرینان با این مســئله به صورت روزانه است .به این
ترتیب مســئله بقا در بازار کسب و کار بدل به چالشی طاقتفرسا شده
است.
در این مقاله به منظور یافتن راهکاری عملی برای مشکل فوق همراه
با جف جی هانتر به گفتوگو پرداخته ایم .جف یکی از کارشــناس های
حرفهای در عرصه برندسازی است .همکاری با شمار باالیی از برندهای
مشــهور در مقیاس جهانی از جف فردی حرفه ای و در عین حال دقیق
ســاخته اســت .مزیت اصلی توصیه های جف سادگی شان است .البته
چنیــن امری به معنای بینیازی از دقت و تداوم در انجام آنها نیســت.
ما در اینجا با شــیوه مخصوص جف به نام برندسازی از مرکز (Core
 )Brandingمواجه هســتیم .شاید در نگاه نخست این مفهوم اندکی
عجیب به نظر برســد ،با این حال جف از آن برای ســرهمبندی چهار
بخش مختلف برندسازی استفاده می کند .در ادامه تالش مقاله کنونی
روشن ساختن شیوه برندسازی جف هانتر خواهد بود.
گام نخست :ایجاد ارتباط
نخســتین نیاز هــر برندی ایجاد ارتباط نزدیــک و عمیق با مخاطب
هدفش اســت .نحوه داوری مردم از برندها براســاس نوع رفتارشان با
مشــتریان صورت می گیرد .به این ترتیب آداب رفتاری ما نقش مهمی
در جلب نظر مخاطب بازی می کند .بسیاری از مشتریان به جای توجه
به محصوالت و کیفیت خدمات بیشتر به دنبال دریافت احترام هستند.
امروزه کیفیت خدمات و محصوالت اغلب برندها در ســطح یکســانی
قرار دارد ،با این حســاب ســایر المان ها نقش اساسی در تصمیمگیری
مشتریان را بازی می کند.
توصیه جــف در این بخش تالش برای رفتار براســاس واقعیت های
موجود اســت .ما نباید تصویر بسیار آرمانی از برندمان بسازیم .این امر
موجــب ناتوانی ما در زمینه برآورده ســاختن انتظارات مخاطب هدف
خواهد شــد .بدون شــک خالقیت فزاینده برندها در ایجــاد ارتباط با
مشــتریان نقش مهمی در جلب نظرشــان دارد .بــه همین خاطر باید
همیشه نقش سازنده خالقیت را به یاد داشته باشیم .متاسفانه بسیاری
از برندها در عمــل هیچگونه تفکری در مورد فرآیند برندسازی شــان
نمی کننــد .بالطبع با ایــن اوضاع فرآیند ایجاد ارتبــاط با مخاطب نیز
دســتخوش تغییر می شــود .بیتردید بهرهگیــری از تکنیک کنونی و
ترکیب آن با خالقیت منحصر به فرد برندمان وضعیت ما را بهتر خواهد
کرد.
گام دوم :حضور در تمام شبکه های اجتماعی ممنوع
بدون تردید توصیه کنونی را بارها و بارها در رســانه ها و سایت های

تخصصی کســب و کار مشــاهده کرده اید .نکته مهم در اینجا شــیوه
انتخاب کانال های ارتباطی برای تعامل با مخاطب هدف اســت .امروزه
مخاطب برندها به شــیوه های مختلفی با آنها ارتباط برقرار می کنند .تا
همین چند دهه پیش منبع اصلی آشنایی مردم با برندها تبلیغات چاپی
و تلویزیونی بــود ،با این حال اکنون وضعیت بــه طور کلی فرق کرده
اســت .ظهور شبکه های اجتماعی تغییر بنیادی در فرآیند تبلیغات و از
همه مهم تر برندسازی شرکت ها ایجاد کرده است .امروزه بدون فعالیت
مناسب در شبکه های اجتماعی امکان موفقیت در حوزه برندسازی و به
طور کلی کسب و کار وجود نخواهد داشت.
اشــتباه برخی از برندها در زمینه فعالیت در کانال های ارتباطی (به
طور ویژه شبکه های اجتماعی) تالش برای حضور در تمام پلتفرم هاست.
این امر موجب ناتوانی آنها در زمینه مدیریت اکانت های شان می شود.
از نقطه نظر برندسازی حضور در تمام شبکه-های اجتماعی یک هدف
یا مزیت رقابتی نیســت .ما باید در دو یا در نهایت سه شبکه اجتماعی
محبوب میان مشــتریان حضور فعال داشــته باشــیم .حضور در سایر
شبکه های اجتماعی بیشتر نوعی ولخرجی بینتیجه محسوب می شود.
گام سوم :اهمیت ارتباط مفهومی با سلیقه مخاطب
فروش محصــوالت و خدمــات مختلف در دنیای کســب و کار کار
چندان ســاده ای نیســت .مشــتریان به منظور خرید از یک برند ابتدا
باید احســاس نیاز به آن را داشــته باشــند .بدون تردید احساس نیاز
مشــتریان به محصوالت مختلف همیشه شــکل نمی گیرد ،بنابراین ما
باید گاهی اوقات نیاز موردنظر را در مشــتریان ایجاد کنیم .بسیاری از
محصوالت مختلف در سراسر جهان نه به خاطر نیاز مستقیم مشتریان،
بلکه به علت تبلیغات و فعالیت مناســب شرکت ها به فروش می رسند.
تفاوت میان برندهای برنده ،موفق و مشــهور با برندهای شکستخورده
در همین نکته نهفته اســت .ما باید توانایی شــناخت سلیقه مخاطب و
اســتفاده از آن برای ایجاد نیازهای تازه در آنها را داشته باشیم .در غیر
این صورت شانس فروش محصوالت مان به شدت کاهش پیدا می کند.
چالش اصلی پیش روی برندها شــیوه ایجاد ارتباط مفهومی با سلیقه
مشتریان اســت .در این میان شیوه های ســنتی دیگر کاربرد چندانی
ندارد .به همین خاطر باید به دنبــال راهکارهای تازه برای رفع چالش
موجود باشیم .اســتفاده از فناوری های تازه یکی از راهکارهای مناسب
در این راســتا محسوب می شود .به عنوان صاحب یک کسب و کار باید
اطالع دقیقی از ابزارهای موجود در حوزه کاری مان داشــته باشیم .این
امر فرصت جلب نظر مشــتریان به شــیوه ای تاثیرگذار را می دهد .گام
نخســت در این فرآیند شناخت ســلیقه مخاطب هدف است .بیتردید
مخاطب هدف یک گروه یکپارچه محســوب نمی-شود .به همین خاطر
باید به تنــوع مخاطب هدف و گروهبندی های مختلف درونی آن توجه
الزم را داشته باشــیم .به این ترتیب شانس ما برای کسب موفقیت در
حوزه برندسازی بیشتر خواهد شد.
گام چهارم :اهمیت جلب نظر و تعامل مشتریان
اگر ما شیوه های ارتباطی مناسبی برای تعامل با مخاطب هدف داشته

باشــیم ،سطح تمایل آنها برای تعامل با ما افزایش خواهد یافت .پرسش
اصلــی در اینجا نحوه عالقهمنــدی مخاطب به تعامل با برندهاســت.
بیتردید مشــتریان به هر برندی تمایل پیــدا نمی کنند .در این میان
خالقیت هر برند در ایجاد ارتباط با مشــتریان حــرف اول را می-زند.
متاسفانه هنوز هم بسیاری از برندها الگوهای سنتی تعامل با مشتریان
را دنبال می کنند .در نتیجه مشــتریان تمایل چندانی به تعامل با آنها
نشــان نمی دهند .دنیای کسب و کار به صورت روزمره در حال تغییر و
تحول اســت ،بنابراین ما هم باید در پی ایجاد تغییرات اساسی در نحوه
کســب و کارمان باشیم .در غیر این صورت به سرعت از جریان کسب و
کار کنار خواهیم رفت.
برندســازی امروزه بدل به نوعی علم شده است ،با این حساب اتکا بر
شــیوه های سنتی هیچ جای توجیحی ندارد .در عوض ما باید به دنبال
راهکارهای تازه ،خالقانه و تضمینشــده باشــیم .بیشک تضمین یک
راهکار امر عجیبی به نظر می رسد .در این حوزه ترکیب تجربیات قبلی
سایر برندها و ایده های نوآورانه رمز موفقیت ما خواهد بود.
استفاده عملی از برندسازی مرکزگرا
اکنون ما با شــیوه برندسازی مرکزگرا آشنا شده ایم .به این ترتیب
پیشنیازهای اساســی برای کاربر ایــن روش در اختیار ما قرار دارد.
رمــز موفقیت در بازار کنونی کســب و کار امــکان ایجاد تمایز برای
برندمان اســت .به این ترتیب ما باید شیوه های خاص خود را توسعه
دهیــم .فقط در این صورت مشــتریان تفاوت میان مــا و دیگران را
حس خواهند کرد .مشــکل اغلب برندهای تــازهکار ناتوانی در زمینه
جلب نظر مشــتریان اســت .به این ترتیب حتی با گذشت سال ها از
فعالیت شان هم به تعداد مشتریان دلخواه دست پیدا نمی کنند.
بدون تردید بسیاری از مخاطب های این مقاله پس از پایان مطالعه
آن به ســراغ کارهای دیگری می روند ،بنابراین شــانس فراموشــی
تکنیک های مورد بحث در اینجا بســیار باالست .امیدواری من توجه
شما به این تکنیک ها و تامل بر روی شان است .این امر قوه خالقیت
شــما را فعال خواهد کرد .در نتیجه الگوی برندســازی مرکزگرا را با
نیازهای برندتــان هماهنگ خواهید کرد .امروزه کمتر شــیوه ای به
صورت یکســان در تمام کســب و کارها قابل پیادهســازی است .به
همیــن خاطر ما بایــد در خودمان توانایی شخصیســازی الگوهای
مختلف برندسازی را تقویت کنیم.
جف جی هانتر به منظور طراحی الگوی برندســازی مرکزگرا تجربه
سال های فعالیت در بازار کسب و کار و مطالعه را با هم ترکیب کرده
است .از نظر وی ایجاد ارتباط معنادار با مخاطب هدف مهم ترین گام
در راســتای برندسازی موفق است .اشتباه بســیاری از برندها تالش
برای پیادهســازی وارونه الگوی مورد بحث است .به این ترتیب آنها با
گام چهارم کار را شــروع می کنند .نکته مهم در اینجا توجه به شیوه
برنامهریزی برای برندسازی است .رعایت اولویت و نظم مراحل ضامن
موفقیت نهایی برند ما خواهد بود.
منبعinfluencive :
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ایستگاه بازاریابی
 5تکنیک برتر بازاریابی همایش ها

چالش های بازاریابی برای همایش های کاری
به قلم :تامی ویهر کارشناس تبلیغات و برگزاری همایش
ترجمه :علی آلعلی

به قلم :نیکول لیگوئه کارشناس بازاریابی دیجیتال
ترجمه :علی آلعلی

بازاریابی دیجیتال یکی از حوزه های پر از رقابت در دنیای کســب و
کار محســوب می-شود .ترندها در این حوزه به سرعت تغییر می کنند.
بــه همین خاطــر بازاریاب ها باید در کمترین زمان ممکن نســبت به
ســازگاری با ترندهای جدید اقــدام کنند .در غیــر این صورت حجم
انتظــارات آنها را از دور رقابت خارج خواهــد کرد .بیتردید فعالیت در
چنین فضای پر از رقابت و استرس برای هر فردی دشوار خواهد بود .به
همین خاطر من در این مقاله به بررســی برخی از مهارت های ضروری
برای موفقیت بــه عنوان بازاریاب دیجیتال خواهــم پرداخت .پیش از
بررسی این نکات باید تعریف دقیقی از بازاریابی دیجیتال داشته باشیم.
بازاریابی دیجیتال چیست؟
اصطالح بازاریابی دیجیتال به الگوی خاصی از بازاریابی در پی رشــد
فناوری های نوین اشــاره دارد .بر این اســاس بازاریاب ها با استفاده از
ابزارهای دیجیتال اقدام به فروش هر نوع محصولی میکنند .نکته مهم
در این زمینه توجه به دستگاه های هوشمند است .رایانه های شخصی،
گوشی های هوشــمند و اخیرا تلویزیون های هوشمند گزینه ای اصلی
برای بازاریابی دیجیتال محســوب می شود .استراتژی درست در حوزه
بازاریابی دیجیتال به برندها در زمینه جلب نظر مشــتریان تازه و حفظ
خریدارهای فعلی شان کمک می-کند .برخالف تصور رایج ،وظیفه اصلی
حوزه بازاریابی امری فراتر از صرف فروش بیشــتر محصوالت است .در
اینجا هدف ما برقراری رابطه ای نزدیک و عمیق با مشتریان خواهد بود.
بــا توجه به توضیح مختصر در مــورد بازاریابی دیجیتال اکنون نوبت
به بررســی پنج تکنیک و مهارت کاربردی برای موفقیت در این عرصه
می رسد.
 .1اهمیت مدیریت سئو
بهینهســازی موتورهای جســتوجو یا به اختصار «ســئو» یکی از
مهارت های اساســی در زمینه بازاریابی دیجیتال محســوب می شود.
افزایش مهارت در این حوزه موجب توانایی بیشــتر برندمان برای جلب
نظر مشــتریان می شود .فرآیند مدیریت ســئو در تالش برای استفاده
از تکنیک هــای کاربردی به منظور نمایــش محتوای آنالین برندها در
رتبه های بهتر موتورهای جستوجو است .مهم ترین موتور جستوجو
در دنیای کنونی گوگل است .به همین خاطر اغلب برنامه های مدیریت
سئو با تمرکز بر این پلتفرم ساماندهی می شود.
مفهوم مدیریت ســئو فرآیند های پرشــماری را دربــر می گیرد .از
توانایی نگارش متن جذاب گرفته تا اســتفاده از کلیدواژه های مناسب،
شخصیســازی محتوا و آشــنایی با ترندهای محلی ،همگی در دامنه
مدیریت ســئو قرار دارد .بدون تردید شــروع فرآیند یادگیری مدیریت
سئو همراه با دشواری های خاصی خواهد بود .به هر حال هیچکس یک
شــبه این مهارت را یاد نمی گیــرد .به همین خاطر باید صبر و حوصله
زیادی از خود نشان دهیم.
بیتردید امکان توضیح بیشــتر در مورد مدیریت ســئو در این مقاله
کوتاه وجود نــدارد .خبر خوش برای عالقهمنــدان به این حوزه وجود
شــمار باالیی از مقاالت مفید در فضای آنالین است .همچنین شرکت
در کالس های آموزشی مدیریت سئو نیز گزینه منطقی خواهد بود.

 .2مفهومی به نام مدیریت شبکه های اجتماعی
آیا شــما نیز گشــت و گــذار در فیسبوک ،اینســتاگرام و توییتر را
دوســت دارید؟ آیا تا به حال نسبت به نحوه نمایش تبلیغات هماهنگ
با ســلیقه تان در این پلتفرم ها فکر کرده-اید؟ به طور معمول تبلیغات
نمایشــی در شــبکه های اجتماعی هماهنگی باالیی با سلیقه ما دارد.
مشــاهده این نوع محتوای تبلیغاتی به هیچوجه تصادفی نیست این امر
ناشــی از موفقیت برندها در زمینه مدیریت شبکه های اجتماعی است.
امروزه با پیشرفت فناوری امکان تحلیل عملکرد کاربران در شبکه های
اجتماعی در مقیاسی وسیع وجود دارد .به عالوه ،پلتفرم های اجتماعی
نیز اطالعات عمومی (بدون نقض حریم خصوصی کاربران) را در اختیار
برندهــا قرار می دهند .نتیجه این امــر افزایش توانایی برندها در زمینه
تولید محتوای تبلیغاتی هماهنگ با سلیقه مشتریان است.
مهــارت مورد بحث در اینجا ،عالوه بر دسترســی به اطالعات دقیق،
نیازمند خالقیت نیز هست .اســتفاده از اطالعات پیرامون کاربران یک
نکته کامال جدا از خالقیت بازاریابی اســت .متاسفانه بسیاری از برندها
صرفا بر روی اســتفاده از اطالعات دقیق تمرکــز دارند .به این ترتیب
تبلیغات آنها بیشــتر شبیه مقاالت آموزشی است .ترکیب مناسب میان
اطالعات کاربردی و عنصر خالقیت موجب ایجاد هیجان برای مخاطب
خواهد شــد .به این ترتیب مخاطب هدف تمایل بیشتری به همکاری با
برند ما و در نهایت خرید از آن نشان خواهد داد.
خوشــبختانه یادگیــری مهــارت مدیریت شــبکه های اجتماعی از
طریق شــرکت در کالس-های آنالین امکانپذیر اســت .مزیت اصلی
چنین کالس هایی تنوع وســیع ساعت های برگزاریشان است .به این
ترتیب دیگر نیازی به برهم زدن ســاعت کار برای شرکت در کالس ها
نخواهد بود .بهترین پلتفرم های آموزشــی در این زمینه  Udemyو
 HubSpotهستند .شــرکت در کالس های مجازی این دو موسسه
مهارت های ما به عنوان بازاریاب دیجیتال را به شــدت افزایش خواهد
داد.
 .3ضرورت تحلیل دقیق داده ها
هنگامی که نوبت به ارزیابی وضعیت کمپین های دیجیتال می رسد،
هیــچ امری به اندازه گــردآوری داده ها و از همــه مهم تر تحلیل آنها
ضروری نیست .هیچ بازاریابی بدون ارزیابی وضعیت قبلی کمپین های
شرکت توانایی بهبود سطح کیفیت کمپین های بعدی را نخواهد داشت.
به همین خاطر بسیاری از برندها در عمل به سوی استفاده از اطالعات
طبقهبندیشده می روند .این امر به معنای پرداخت هزینه های گزاف به
آژانس های بازاریابی برای دریافت اطالعات مربوط به کمپین های مان
اســت .اگر ما توانایی تحلیل درون شرکتی کمپین ها را داشته باشیم،
دیگــر نیازی به پرداخت هزینه-های گــزاف نخواهد بود .بیتردید این
فرآیند در نگاه نخســت بسیار دشــوار به نظر می-رسد ،با این حال اگر
تمرکز کافی بر روی آن صورت گیرد ،امکان یادگیری آن وجود خواهد
داشــت .نکته مهم در اینجا اســتفاده از تجربیات دیگران است .این امر
ما را در مقایســه با دیگر رقبا به شــدت جلو خواهد انداخت .متاسفانه
بســیاری از بازاریاب ها در تالش برای تجربه همه امور هستند .این امر
زمــان و انرژی زیادی از آنها خواهد گرفت .به عالوه ،هزینه های چنین
شیوه ای نیز همیشه سرسامآور خواهد بود.
یکــی از ابزارهای بســیار مفید بــرای ارزیابی داده هــای مربوط به

کمپین هــای بازاریابی دیجیتال بخش تحلیل و ارزیابی گوگل اســت.
در این بخش بسیاری از مطالب آنالین به صورت خودکار مورد ارزیابی
قرار می گیرد .در مورد بررســی دقیق تر وضعیت محتوای-مان نیز باید
از ابزارهای دارای هوش مصنوعی استفاده کنیم .به این ترتیب تمام امور
به صورت خودکار انجام می پذیرد.
 .4مهارت نگارش محتوای دیجیتال
نویســندگان محتوای دیجیتال وظیفه نظــارت بر تمام محتوای یک
برنــد در فضای آنالین را دارند .به ایــن ترتیب احتمال انتظار محتوای
نادرست و همراه با اشــتباه به حداقل خواهد رسید .برندهای بزرگ به
طور معمول شمار بســیار باالیی نویسنده محتوای دیجیتال دارند .این
امــر به آنها در زمینه تولید جذاب تریــن محتوای ممکن کمک زیادی
می کنــد .بدون تردید همه برندها توانایی اســتفاده از چنین افرادی را
ندارند .در صورت داشــتن بودجه محدود ما باید راهکار جایگزینی برای
این امر پیــدا کنیم .از نظر من همکاری با افراد حرفه ای به عنوان یک
برند کوچک منتفی اســت ،بنابراین باید اقدام به یادگیری این مهارت
به صورت شــخصی کنیم .موفقیت در زمینه نگارش محتوای دیجیتال
نیازمند ترکیب مدیریت بهینه ســئو و فعالیت مناســب در شبکه های
اجتماعی است ،بنابراین بدون یادگیری دو مهارت مذکور امکان نگارش
محتوای دیجیتال مناسب نخواهد بود.
در اینجا نیز امکان شــرکت در کالس هــای آنالین نگارش محتوای
دیجیتــال وجود دارد .اگر به حوزه محتوای بصری عالقهمند هســتید،
باید نســبت به یادگیری کار با نرمافزارهای گرافیکی نظیر فوتوشــاپ
نیز اقدام کنید.
 .5طراحی گرافیکی و ویرایش ویدئو
بدون تردید همه ما تجربه مشــاهده تصاویــر و ویدئوهای بازاریابی
جــذاب را داریم .برخی از این محتواهــا در عمل مخاطب را میخکوب
می کند .دلیل ایــن امر تاثیرگذاری به مراتب بیشــتر محتوای بصری
در مقایســه با محتوای متنی اســت .امروزه 80درصد از حجم ترافیک
اینترنتی مربوط به مشــاهده ویدئوهای آنالین است .این امر به خوبی
بیانگر عالقه مخاطب مدرن به فرمت ویدئو اســت .وظیفه ما به عنوان
بازاریاب دیجیتال احترام به خواست و نظر مخاطب خواهد بود ،بنابراین
باید نسبت به یادگیری شیوه های تولید محتوای بصری و ویرایش آنها
اقدام کنیم.
تا همین چند ســال پیش کار با فوتوشاپ یکی از مهارت های دشوار
محســوب می شــد .با این حال امروزه کالس های یادگیری کار با این
نرمافزار کار را بسیار ساده کرده است .عالوه بر این مورد ما باید نسبت
به یادگیری نکاتی مانند ویرایش ویدئو نیز توجه داشــته باشیم .به طور
معمــول ضبط ویدئوهای تبلیغاتی در دامنــه توانایی ای یک بازاریابی،
به تنهایی ،نیســت ،بنابراین تمرکز بر روی ویرایش ویدئو به نظر کافی
خواهد بود.
بیتردیــد افزایش مهارت در زمینه بازاریابی دیجیتال امر ســاده ای
نیســت ،با این حال تمرین و تالش برای یادگیری موجب پیشرفت ما
خواهد شد .توصیه نهایی من در این بخش ادامه فرآیند یادگیری و عدم
ناامیدی است .هرچه پایداری ما در این مسیر بیشتر باشد ،کسب نتیجه
دلخواه در مدتزمان کمتری صورت خواهد گرفت.
منبعinfluencive :

منافــع برگزاری یک همایش کاری در زمینه های مختلف بر هیچکس
پوشــیده نیســت .به طور معمول برتریــن برندها در هــر عرصه ای با
برگزاری همایش های کاربردی اقدام به توســعه جایگاه شــان می کنند.
در حــوزه بازاریابی نیز آژانس های بزرگ به صورت ســاالنه همایش ها و
گردهمایی های متعددی برگزار می کننــد .به این ترتیب امکان معرفی
آخرین دســتاوردهای حوزه بازاریابی به مشــتریان و هماندیشی بیشتر
بــا دیگر آژانس ها فراهم میشــود .بدون تردید در هــر حوزه ای امکان
بهرهمندی از مزیت های برگزاری همایش وجود دارد ،با این حال چالش
اصلی نحوه بازاریابی برای همایش مان است .در نگاه نخست برگزاری یک
همایش کار چندان دشواری به نظر نمی رسد ،با این حال حوزه بازاریابی به
دلیل سرعت باالی تغییر ترندها حالت خاصی دارد .من در ادامه این مقاله
به بررســی برخی از ترندهای مهم در عرصه برگزاری همایش و بازاریابی
برای آن خواهم پرداخت.
اهمیت محل برگزاری همایش
محل برگزاری همایش نقش تعیینکننده ای دارد .بسیاری از عالقهمندان
به حوزه کاری ما به دلیل مســیر نامناســب همایش ها از حضور در آنها
صرف نظر می کنند .به نظر من انتخاب محیطی با ســهولت دسترسی از
طریق وســایل حمل و نقل عمومی اهمیت بســیار زیادی دارد .برخی از
موسســه های خیریه اقدام به برگزاری همایشهای خود در محیطهای
تاریخــی می کنند .این امر از نظر روانی بر روی افراد تاثیر مثبتی دارد .به
این ترتیب تمایل آنها به پرداخت کمک به خیریه ها افزایش خواهد یافت.
نکته مهم در اینجا تفاوت میان حوزه کســب و کار و امور خیریه است .بر
این اساس محل برگزاری همایش ما باید طراحی و معماری مدرنی داشته
باشــد .حوزه بازاریابی امری مربوط به گذشــته نیست .بر این اساس باید
نسبت به استفاده از محیط های الهامبخش مدرن نهایت تالشمان را کنیم.
وقتی در مورد محل برگزاری همایش فکر می کنیم ،باید نسبت به نحوه
تاثیرگذاری آن بر روی مخاطب نیز به خوبی فکر کنیم .در غیر این صورت
امکان دستیابی به موفقیت برای ما فراهم نخواهد شد.
نقش موثر سازمان های خیریه
اهدای بخشی از درآمد حاصل از بلیت فروش به امور خیریه همیشه ایده
جذابی محسوب می شود .امروزه مردم بیش از هر زمان دیگری به فکر حل
و فصل مشکالت اجتماعی هستند .حضور فعال شرکت ها در این زمینه
موقعیت مناسبی برای تقویت انگیزه و جلب نظر مشتریان فراهم می کند.
درســت به همین خاطر اغلب برندهای بزرگ نقشی فعال در امور خیریه
بازی می کنند .به هر حال حضور در دنیای کســب و کار فقط معطوف به
درآمدزایی نیست .گاهی اوقات باید نسبت به مشکالت اجتماعی و به طور
کلی دغدغه های مشتریان نیز احساس نگرانی کنیم .در غیر این صورت
جلوه انسانی برندمان با خطر مواجه خواهد شد .امروزه درک کلی بسیاری
از مردم از برندها نوعی هویت خشک و ماشینی است .به همین خاطر ما
باید نهایت تالش مان را در راستای تغییر این نوع ذهنیت انجام دهیم .ایده
من در اینجا مشارکت با یک یا چند سازمان خیریه برای برگزاری همایش
است .به این ترتیب با حضور خیریه ها در مراسم امکان جمعآوری مقدار
قابل توجهی بودجه برای ساماندهی امور عامالمنفعه وجود خواهد داشت.
ارزیابی اطالعات مربوط به همایش های قبلی
همیشــه امــکان درسگرفتن از تجربیــات قبلی وجــود دارد .اغلب
بازاریاب های حرفه ای پیش از برگزاری همایش اقدام به بررسی و تحلیل
اطالعات مربوط به همایش های قبلی شــان می کنند .بدون تردید هیچ
همایشی کامل نیست .به همین خاطر همیشه نیاز به بازبینی همایش های
قبلــی برای بهبــود کیفیت مراســم های بعدی وجود خواهد داشــت.
خوشبختانه امروزه ابزارهای بسیار مفیدی برای گردآوری اطالعات وجود
دارد .به این ترتیب افراد امکان دسترســی به اطالعات کاربردی در مورد
ســلیقه مشــتریان و ترندهای برتر در حوزه برگزاری همایش را خواهند
داشــت .اســتفاده از این ترندها به کیفیت هرچه بهتر همایش ما کمک
شایانی خواهد کرد.
یکی از راهکارهای ســاده برای یافتن المان های برتر در حوزه برگزاری
همایش مشاهده نحوه فعایت رقباست .بدون شک ما تنها شرکت فعال در
زمینه برگزاری همایش در حوزه کسب و کارمان نیستیم .همین امر بدل
به مزیتی برای ما خواهد شــد .توصیه مــن در مورد زمانبندی برگزاری
همایش انتخاب آخرین زمان ممکن اســت .به این ترتیب امکان مشاهده
نحوه فعالیت رقبا و درس گرفتن از اشتباهات احتمالی آنها وجود خواهد
داشت .به عالوه ،حضور در مراسم رقبا موجب آشنایی بیشتر ما با مشتریان
خواهد شد .به این ترتیب ما شناخت بهتری از آنها خواهیم داشت .نتیجه
امر اینکه در زمان برگزاری همایش مان امکان تاثیرگذاری بیشتر ما بر روی
آنها فراهم می شود .یکی از نکات مهم درخصوص برگزاری همایش های
چند روزه اهمیت روزهای نخســت اســت .همیشــه بازدیدکنندگان در
روزهای اول انگیزه بیشــتری برای حضور در همایــش دارند .این امر با
گذشت زمان کاهش چشــمگیری خواهد یافت .به همین خاطر ما باید
برنامه های اصلی مان را همان روزهای نخست برگزار کنیم.
ضرورت طراحی اپ کاربردی برای مراسم
امروزه به لطف توسعه شیوه های ارتباطی نحوه اطالعرسانی برندها نیز
تغییر شگرفی کرده است .دیگر خبری از ارسال نامه پستی برای افراد به
منظور دعوت به همایش نیســت .در عوض تمام امور حالت الکترونیکی
گرفته اســت .توصیه من در این بخش طراحی یــک اپ کاربردی برای
همایش مان اســت .به این ترتیب امکان بارگذاری تمام اطالعات مربوط
به مراســم ها و سخنرانی های مختلف در آن اپ وجود دارد .خبر خوش
بــرای برندهای عالقهمند به طراحی اپ برای همایش شــان عدم نیاز به
صرف هزینه باالست .امروزه با کمک ابزارهای کمکی بدون نیاز به اطالع از
علم برنامهنویسی امکان طراحی اپ وجود دارد .البته شاید طراحی اپ به
تنهایی تاثیرگذار نباشد .به همین خاطر باید به فکر فعالیت در شبکه های
اجتماعی نیز باشیم .این امر از طریق ساخت اکانتی مستقل برای مراسم و
استفاده از هشتگ اختصاصی صورت خواهد گرفت .به این ترتیب مراسم ما
تفاوت آشکاری با نحوه فعالیت رقبا خواهد داشت .در حوزه بازاریابی همین
تفاوت های به ظاهر ساده سرنوشت برندها را مشخص می سازد .همانطور
که مشاهده می کنید ،برنامهریزی و بازاریابی برای یک مراسم تخصصی امر
دشــواری است .به همین خاطر استفاده از تکنیک های کاربردی ضروری
خواهد بود .در این زمینه توصیه هــای مقاله حاضر نقش موثری خواهد
داشت .نکته مهم نگاه به این تکنیک ها به عنوان شروع راه است ،بنابراین
هرگز جستوجو برای تکنیک های بهتر را متوقف نکنید.
منبعinfluencive :
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صنعت فروش آنالین مواد غذایی به ســرعت در حال رشــد و توســعه
است .امروزه شمار هرچه بیشــتری از مردم عالقهمند به خرید محصوالت
موردنیازشان از طریق فروشگاه-های اینترنتی هستند .در این میان برخی از
برندهای آنالین اقدام به فروش دامنه هرچه وســیع تر محصوالت می کنند.
نمونه بارز این امر آمازون اســت ،با این حال برخی دیگر به صورت متمرکز
در یک حوزه فعالیت دارند .نکته مهم درخصوص صنعت فروش آنالین مواد
غذایی افزایش دید عالقه مردم و عقب ماندن برندهای فعال در این حوزه از
یافتن داده های بهروز اســت .اکنون سهم صنعت فروش مواد غذایی از بازار
خردهفروشــی آنالین 5.5دردصد است .این رقم در مقایسه با فروش آنالین
لوازم منزل (18.9درصد) و عرصه پوشــاک (10درصد) در جایگاه مناسبی
قرار ندارد.
چرا سهم مواد غذایی از بازار آنالین اندک است؟
بیشــک برای بررسی این موضوع امکان گردآوری دالیل متعددی وجود
دارد .یکی از دالیل اصلی در این زمینه مربوط به نحوه پدید آمدن نیاز به مواد
غذایی است .به طور معمول مردم به صورت ناگهانی به مواد غذایی نیاز پیدا
می کنند .در چنین شــرایطی اغلب افراد مراجعه حضوری به فروشگاه را به
انتظار برای رسیدن سفارش آنالین ترجیح می دهند .این امر به خوبی دلیل
درآمد سرشار فروشگاه های مواد غذایی را توضیح می دهد.
یکــی دیگر از دالیل عمده گرایش مردم بــه خرید حضوری مواد غذایی
مربوط به بخش ارسال سفارش ها از سوی فروشگاه های آنالین است .بسیاری
از مواد غذایی در صورت ارسال دیرهنگام کیفیت خود را از دست می دهند.
این امر ســرعت باالی خردهفروشــی-های آنالین در رساندن سفارشات به
دست مشتریان را طلب می کند .متاسفانه بسیاری از برندها با تعلل در این
زمینه موجب کاهش کیفیت مواد غذایی میشوند .به این ترتیب مشتریان
از کیفیت نهایی محصول رضایت کافی را نخواهند داشت .این امر تجربه ای
نامناسب برای مشتریان از خرید آنالین پدید خواهد آورد.
نظر من در زمینه دلیل عدم تمایل شمار عظیمی از مردم به خرید آنالین
در حوزه مواد غذایی با ایده های قبلی اندکی متفاوت است .به نظر من اغلب
مــردم تمایل به تجربه حس خرید حضوری در مــورد مواد غذایی را دارند.
مشــاهده خوراکی هایی که می خریم ،لذت بیواسطه ای را پدید می آورد.
این امر در مورد خرید آنالین به هیچوجه امکانپذیر نیست .به عنوان دلیل
پایانــی نیز باید به عملکرد کند برندهای آنالیــن در زمینه ارتقای کیفیت
فروشگاه شــان اشاره کرد .بسیاری از فروشگاه های تخصصی در زمینه مواد
غذایی آنقدر کند عمل کرده اند که فروشــگاه هایی نظیر والمارت در عمل
اقــدام به راهاندازی بخش فــروش آنالین مواد غذایی کرده اند .براســاس
آمارهای رســمی امکان انتظار برای پیشرفت سهم حوزه مواد غذایی از بازار
فروش آنالین تا 10درصد در سال  2022وجود دارد .این امر به معنای ارزش
 133.8میلیارد دالری فروش آنالین مواد غذایی خواهد بود .با توجه به این
رقم بزرگ ورود هرچه بیشتر برندها به این عرصه انکارناپذیر خواهد بود.
افزایش عالقه مشتریان به خرید آنالین در طول سال های اخیر
اگرچه بسیاری از مردم تجربه های بسیار بدی در زمینه خرید آنالین مواد
غذایی داشــته اند ،اما در کل میزان تمایل مردم به خرید آنالین مواد غذایی
در آمریکا رو به رشد است.
براســاس پژوهش موسسه  Influenciveبر روی مشتریان بازار آمریکا
23درصد از مردم دســتکم یکبار برای خریــد آنالین مواد غذایی تالش
کرده اند .از این میان بســیاری از مردم افزایش کیفیت خدمات فروشگاه ها
در طول ســال های اخیر را تایید می کنند .این امر به معنای درس گرفتن
برندهای آنالین از تجربه نامناســب گذشته شان اســت .به این ترتیب در
طول سال های آینده شــمار طرفدارهای خرید آنالین مواد غذایی افزایش
چشمگیری خواهد داشــت .نکته مهم روند جهانی این تحول است .امروزه
تقریبا در تمام کشورها فروشگاه های آنالین مواد غذایی وجود دارد .اکنون
با استفاده از سرویس های حمل و نقل پیشرفته امکان ارسال سفارش ها در
کمترین زمان ممکن وجود دارد .نتیجه این امر افزایش تمایل بســیاری از
مردم نسبت به خرید آنالین مواد غذایی مورد نیازشان است.
خرید آنالین بیشتر نوعی عادت است
تفــاوت معناداری میان افراد عالقهمند بــه خرید حضوری مواد غذایی و
مشــتریان آنالین وجود دارد .آنهایی که عالقهمند به خرید آنالین هستند،
عالقه کمتری به ماجراجویی دارند .همچنین آنها تمایل به کسب عادت های
پایدار نیز دارند .این دست از افراد عالقه بیشتری به خرید از برندهای مشهور
یا دستکم برندهای مورد عالقه شان نشان می-دهند .اگرچه امروزه یافتن
محصوالت تازه بســیار ساده و راحت اســت ،اما افراد حاضر در این دسته
شخصیتی تمایل چندانی به خرید محصوالت تازه ندارند.
یکــی از دالیل اصلی عالقه مشــتریان به خرید آنالین عــدم تمایل به
مواجهه با فضای شلوغ فروشــگاه های فیزیکی است .در زمینه بستهبندی
محصوالت نیز برندهای آنالین دست برتر را دارند .این برندها به طور معمول
بستهبندی های بسیار زیبا و جذابی برای سفارش مشتریان به کار می گیرند.
فاکتورهای مذکور نقش اصلی در افزایش تمایل مشــتریان به خرید آنالین
مواد غذایی را بازی می کند .بدون تردید تفاوت میان ویژگی های شخصیتی
مشــتریان بسیار مهم است ،با این حال همچنان امکان تاثیرگذاری بر روی
افراد بیعالقه به خرید آنالیــن وجود دارد .کلید موفقیت در فروش آنالین
مواد غذایی تالش برای نمایش جزییات هرچه دقیق تر از محصوالت است.
به این ترتیب نظر دامنه وســیع تری از مشتریان به محصوالت آنالین جلب
خواهد شد.
جمعبندینهایی
اگرچه اکنون سهم صنعت مواد غذایی از فروش آنالین اندک است ،با این
حال شمار هرچه بیشتری از افراد در تالش برای ثبت نخستین سفارش های
خود هســتند .این امر به معنای افزایش شمار مشتریان خواهد بود .مزیت
اصلی فروشگاه های آنالین عدم نیاز به کارمندان فراوان است .به این ترتیب
بودجه آنها برای سرمایهگذاری بر روی ارائه کیفیت برتر به مشتریان افزایش
چشمگیری خواهد یافت .به عالوه ،با صرفهجویی در هزینه های جاری امکان
ارائه تخفیف های گسترده به مشتریان نیز وجود دارد .بدون تردید در چند
سال آینده خردهفروشی های آنالین مواد غذایی مشتریان بیشتری به دست
می آورند .به این ترتیب شاید شاهد پایان سلطه فروشگاه های واقعی بر عرصه
مواد غذایی باشــیم .البته این امر نیازمند تالش گسترده خردهفروشی های
آنالین و درس گرفتن از اشتباهات گذشته است .در جمعبندی کلی ،آینده
روشنی برای صنعت فروش آنالین مواد غذایی قابل مشاهده است ،بنابراین
شــاید ورود به این عرصه اقدام استراتژیک و تاثیرگذار شما در سال جاری
باشد.
منبعinfluencive :

مترجم :امیر آل علی
به علت اهمیت بهینهســازی موتور های جست و جو ،همواره در این
رابطه صحبت های متعددی می شود .به همین خاطر در حال حاضر این
اقدام ،برای تمامی برندها اهمیتی کامال حیاتی پیدا کرده است .فراموش
نکنید که این امر در زمینه تبلیغات آنالین شما نیز کامال تاثیرگذار بوده
و شانس موفقیت شما را به نحوی چشمگیر افزایش خواهد داد .در این
رابطه الزم است تا روش ها ،کامال براساس نتایج تحقیقات باشد .در غیر
این صورت ممکن است برای تمامی برندها ،نتیجه یکسانی را به همراه
نداشــته و این امر بدون شک مخرب خواهد بود .درواقع روش هایی که
قصد معرفی آنها را داریم ،طی یک دوره تحقیقات کامل به دست آمده
و عدم رعایت آنها باعث خواهد شــد تا 80درصد تبلیغات آنالین شــما
با شکست مواجه شــود .درواقع حتی بهترین محتواهای تولیدشده نیز
در صورتی که اصول ســئو در آن رعایت نشده باشد ،بدون شک شانس
دیدهشدن کمی را خواهند داشت .در همین راستا و در ادامه به بررسی
 10اشتباه رایج در زمینه سئو سایت خواهیم پرداخت.
-1عدم کاهش کدهای 4XX
کدهای وضعیت  HTTPدرواقع اســتانداردهایی برای پاســخدهی
محســوب می شــوند .این کدها کمک می کنند تا مشــکالت موجود
راحت تر شناسایی و در نهایت رفع شود .اگرچه این امر برای مخاطبان
ممکن است بیمعنا به نظر برسد ،با این حال برای سئوکارها بسیار مهم
است .در این رابطه رایج ترین کد 4XX،است که وجود یک خطا و عدم
امکان قبول درخواســت را نشــان می دهد .تحت این شرایط مخاطب
قادر به دسترســی به صفحه موردنظر نخواهد بود .در این رابطه با توجه
بــه تعداد باالی کدهای وضعیت  HTTPمانند خطای  503که بیانگر
شلوغبودن بیش از حد سرور که منجر به قطع موقتی شده است و یا در
هنگام بهروزرسانی نشان داده خواهد شد .به همین خاطر ضروری است
تا با انواع کدهای  ،4XXآشنا شوید.
:Forbidden 403
این کد بیانگر آن است که مشاهده محتوای درخواستی برای کاربر ممنوع
اســت .علت اصلی این پیام به خاطر این است که کاربران ،اکانت الزم برای
ورود به این بخش را در اختیار ندارند ،با این حال توصیه می شود که شرایطی
را فراهــم آورید که مخاطب با این صفحه مواجه نشــود .در غیر این صورت
ممکن است مراجعه به سایت شما برای آنها به یک تجربه تلخ تبدیل شود.
:Not Found 404
بدون شــک پربازدیدترین کد ،مربوط به همین بخش است .این امر
برای تمامی کاربران یکســان بوده و بیانگر وجود مشکل و یا پاک شدن
صفحه اســت .در این رابطه فراموش نکنیــد که مخاطب این کد را نیز
نباید تا حد امکان مشــاهده کند .به همین خاطر ضروری است تا برای
رفع آن ســریعا اقدام کنید .برای این امر بازنشــر مطلب با یک URL
جدید ،می تواند کامال سودمند باشد.
-2عدم پیگیری و رفع لینک های داخلی شکسته
در ابتدا الزم است تا نسبت به مفهوم لینکسازی داخلی ،به اطالعاتی

دست پیدا کنید .به زبانی ساده ،لینکسازی را باید به مانند آسانسوری
دانست که شما را به طبقه موردنظر خواهد رساند .این امر باعث خواهد
شد تا جســت وجوهای کاربران هدفمندتر باشــد .در این رابطه توجه
داشته باشــید اگر یک مطلب جدید را منتشر کنید ولی لینک داخلی
در درون ســایت شما برای آن ایجاد نشــده باشد ،بدون شک مخاطب
دسترســی الزم را به آن نخواهد داشــت .این امر درست به مانند یک
طبقــه جدید در درون یک برج خواهد بود کــه هیچ گونه راه ارتباطی
بــه آن وجود ندارد .به همین خاطر ضروری اســت تــا این امر را مورد
توجــه جدی خود قرار داده و اصول آن را فــرا گیرید .برای مثال یکی
از راهکارها برای ایجاد لینک داخلی ،تکنیک مرزبندی محتواها اســت.
بدون شــک بدون آگاهی الزم شــما در این زمینه هیچ موفقیتی را به
دست نخواهید آورد.
 -3عدم انتخاب تیترهای مناسب
تیتر نخستین موردی اســت که مخاطب با آن مواجه خواهد شد .به
همین خاطر بســیار مهم اســت که موردی را انتخــاب کنید که کامال
جذاب باشد و افراد را به مطالعه آن سوق دهد ،با این حال اهمیت تیتر
تنها برای خواننده نبوده و این امر می تواند در زمینه ســئو ســایت نیز
تاثیرگذار باشــد .برای مثال ترتیب قرارگیری کلمات بسیار مهم بوده و
ضروری اســت از پرکاربردترین آنها شــروع کنید .همچنین استفاده از
کلمات کلیدی و تگ عنوان در  HTMLنیز از دیگر مواردی اســت که
شانس موفقیت شــما را افزایش خواهد داد .برای آگاهی کامل از نحوه
انجام این کار توصیه می شود تا مطالعه کافی را داشته باشید.
-4عدم توجه به توضیحات متا
توضیحات متا چکیدهای از محتوای ســایت محســوب می شود که
اگرچه از دید مخاطب پنهان است ،با این حال به درک بهتر موتورهای
جســت وجوگر کمک خواهد کــرد .این امر کمک خواهــد کرد تا در
جســتوجوهای افراد ،شما شــانس باالتری برای دیدهشدن را داشته
باشــید .در این رابطه فراموش نکنید که اکثر افراد نتایج جست وجوی
خود را به صفحه نخست محدود کرده و این امر باعث می شود تا توجه
به این نکات کامال ضروری باشــد .در این رابطه فراموش نکنید که شما
با محدودیت کلمه مواجه هســتید .به همین خاطر توصیه می شود که
کلمات کلیدی را اولویت قــرار دهید .این امر در نهایت به افزایش نرخ
کلیک بر روی مطالب منجر خواهد شد که خود افزایش ترافیک سایت
و باال رفتن رنکینگ را به همراه دارد.
-5عدم توجه به قابلیت گوشی تلفن همراه
گوشی های تلفن همراه دارای ابعاد متفاوتی هستند .در این رابطه اگر
قابلیت  Mobile vieportرا برای آن ایجاد نکرده باشید ،عمال هیچ
مخاطبی را از طریق تلفن همراه به دســت نخواهید آورد .در این رابطه
توجه داشته باشید که امروزه بیشتر افراد از طریق تلفن های همراه خود
به جست وجو در فضای اینترنت می پردازند .به همین خاطر بسیار مهم
اســت که به این امر توجه داشته باشید .در این رابطه مهم ترین اقدامی
که باید انجام دهید ،تعریف کدهای cssهای دقیق و متفاوت اســت تا
دیگر نوع گوشــی تلفن همراه و ابعاد آن به مشکلی تبدیل نشود .برای
این امر نیز ضروری اســت تا مقاالت مرتبط با این بحث را مورد مطالعه

قرار داده و یا از فردی حرفه ای کمک بگیرید.
-6سرعت پایین سایت
یکی از فاکتورهای مهم در زمینه ســئو ســایت ،ســرعت باالی آن
محســوب می شــود .این امر برای مخاطبان نیز بسیار مهم خواهد بود.
طبق تحقیقات انجامشده اگر یک سایت بیش از سه ثانیه زمان را برای
باالآمدن نیاز داشته باشد ،بیش از نیمی از کاربران از آن خارج خواهند
شــد .برای این امر چندین راهــکار وجود دارد .بهینهســازی کدهای
 HTMLو فشردهســازی فایل ها نظیر تصاویــر ،از جمله راهکارهای
موجود محســوب می -شــود .همچنین برای بررسی میزان پیشرفت و
سرعت سایت خود نیز می توان از ابزار  page speedگوگل استفاده
کرد ،با این حال برای افزایش ســرعت سایت ،راهکارهای تخصصیتری
نیز وجود دارد .به همین خاطر توصیه می شود تا بهروزترین مقاالت در
این زمینه را مورد بررسی قرار دهید.
-7عدم توجه به محتواهای تکراری
یکی از اشتباهات بزرگ که به سئو سایت شما لطمه ای جدی را وارد
خواهد کرد ،اســتفاده از مطالب دیگر سایت ها است .درواقع شما باید
تنها محتواهای منحصر به فرد خود را مورد توجه قرار داده و تنظیمات
آن نظیر انتخــاب و ترتیب قرارگیری کلمات کلیدی را انجام دهید .در
نهایت توجه داشته باشید که تکراریبودن برخی از مطالب درون سایت
نیز از دیگر موارد مخرب محسوب می شود.
-8بهروزرسانی نکردن مداوم
موتورهای جســت وجوگر اهمیت ویژه ای را به بروزرسانی سایت  ها
نشــان می دهند .به همین خاطر بســیار مهم اســت که در این زمینه
کامال فعال باشــید .در این رابطه فراموش نکنیــد که همواره نیازی به
اضافهکردن مطالب جدید نبوده و با ویرایش و بهبود مطالب قدیمی نیز
می توان در ایــن رابطه اقدام کرد .در نهایت فراموش نکنید که همواره
برای بهبود سئو سایت ،روش های جدیدتری معرفی می شود .به همین
خاطر توصیه می شود که از قسمت اخبار گوگل ،جدیدترین مطالب در
زمینه سئو را پیگیری کنید.
-9وجود تصاویر شکسته
همه ما در برخورد با ســایت های مختلف ،متوجه تصویری می  شویم
که به خوبی به نمایش گذاشته نشده و در اصطالح به آنها شکسته گفته
می شــود .این امر نهتنها کاربر را ناامید خواهد ســاخت ،بلکه در زمینه
ســئو سایت نیز کامال مضر خواهد بود .به همین خاطر ضروری است تا
تصاویر را پس از بارگذاری ،مورد بررسی مجدد قرار دهید.
-10تعداد کلمات پایین
گوگل همواره به مطالب طوالنی تر توجه بیشتری را نشان می دهد .به
همین خاطر ضروری اســت تا یک استاندارد مشخصی را داشته باشید.
در این رابطــه فراموش نکنید که بیش از حــد طوالنیبودن نیز مفید
نخواهد بود و مخاطب را خســته خواهد کرد .در نهایت فراموش نکنید
که همواره باید اولویت خود را بر روی اســتفاده از مطالب سایت-های
معتبــر قرار دهید .این امر بدون شــک برای مخاطبان نیز دارای ارزش
باالتری خواهد بود.
منبعsearchenginejournal :

تلفن مستقیم86073290 :

اخبار

ایرانزمـــین

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران خبر داد :

بهره برداری از دو سد الستیکی الریم و پازوار تا پایان سال در استان مازندران

ساری – دهقان  :به گزارش خبرنگار مازندران روابط عمومی آب منطقه ای مازندران آقای مهندس
حیدر داودیان معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به پتانسیل آبی استان در
زمینه آب های سطحی به ضرورت مهار آب های سطحی در استان پرداخت و گفت :یکی از روش های
مفید و کم هزینه برای مهار آب های ســطحی احداث سدهای الستیکی است .وی افزود :این سدها
عالوه بر جلوگیری از تداخل آب شــور دریا و آب شیرین ،آب رودخانه ها را به گونه ای مهار می کنند
که کشاورزان بتوانند از آب جمع شده پشت این سدها براحتی بهره برداری کنند .داودیان مزیت اصلی
این سد را عدم انباشت رسوبات پشت سدهای الستیکی دانست و گفت :برخالف سدهای بزرگ ،هیچ
رسوبی پشت این سدهای جمع نخواهد شد و عمر مفید این سدها براساس عمر الستیک تعیین میگردد که عمر مفید این سازه ها معموال بین
 ۲۵تا  ۳۰سال است پس از آن با تعویض الستیک میتوان دوباره از آنها بهره برداری کرد .معاون طرح و توسعه آب منطقه ای به اولین سد
الستیکی ساخته شده در مازندران در سال  ۱۳۷۵اشاره کرد و گفت :در حال حاضر  ۵سد الستیکی با ظرفیت  ۴میلیون متر مکعب در دست
بهره برداری است؛ همچنین  ۴سد الستیکی در دست اجراست که در سال  ۹۸حداقل  ۲مورد از آن یعنی سد الستیکی الریم که عملیات نصب
الستیک آن به پایان رسیده و سد الستیکی پازوار که الستیک آن در حال نصب است به بهره برداری می رسد در صورت تامین مالی ان شااهلل
 ۲سد دیگر نیز در نیمه اول سال آینده به بهره برداری خواهد رسید .ایشان از جمله اهداف دیگر این سدها را گردشگری و سازگار با محیط
زیست برشمرد و گفت :ضمن آنکه رسوبی در پشت این سدها انباشت نمی شود با احداث کانال ماهی رو امکان عبور موجودات آبزی به باالست
و پایین دست نیز فراهم می شود داودیان تصریح کرد :عالوه بر احداث سد الستیکی اقدامات مهندسی رودخانه در باالدست و پایین دست سد
نیز انجام می شود که این اقدام موجب تسهیل در عبور جریان بویژه عبور سیالب خواهد شد و در باالست امکان ذخیره آب بیشتری را فراهم
می کند .داودیان در پایان تاکید کرد :باتوجه به برافراشته شدن سد الستیکی در زمان بهره برداری و همچنین ارتفاع متوسط سدهای الستیکی
بین  ۳تا  ۵متر و شیب کم رودخانه؛ از مجاورین این سدها خواست در زمان بهره برداری نسبت به رعایت این مقررات بویژه مباحث ایمنی توجه
و عنایت الزم را داشته باشند تا ان شااهلل شاهد وقوع حوادث ناگوار و یا مشکل خاصی برای آنها نباشیم.

جنگل پیمایی و پاک سازی منطقه حفاظتی گونه شمشاد قرن آباد توسط کارکنان
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به مناسبت هفته دفاع مقدس

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز :به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به مناسبت هفته دفاع مقدس کارکنان
این اداره کل با هماهنگی و همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه و امور فرهنگی این اداره کل در روز پنجشنبه مورخ  4مهر سال جاری اقدام به جنگل
پیمایی و پاکســازی در منطقه حفاظت شده گونه شمشــاد قرن آباد گرگان نمودند.در این مراسم مدیرکل و معونت فنی و آبخیزداری و همچنین
کارکنان این اداره کل حضور داشتند.ابوطالب قزل سفلو مدیرکل این اداره کل با تاکید بر این اقدام فرهنگی افزود ":این گونه اقدامات گامی مثبت در
جهت حفاظت گونه مهم شمشاد بوده و در نگاهی وسیع تر در جهت حفظ و توسعه فضای سبز و فرهنگ سازی در این زمینه می باشد".

برگزاری اولین دوره نمایشگاه خط ونقاشی بمناسبت هفته دفاع مقدس در
مخابرات منطقه گلستان

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز :اولین دوره نمایشگاه خط ونقاشی بمناسبت هفته دفاع مقدس در مخابرات منطقه گلستان برگزار شد .به
گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان نمایشگاه یک روزه با موضوع هفته دفاع مقدس در محل مرکز شهید صلبی مخابرات شهرستان
گرگان برگزار گردید .دراین نمایشگاه که با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان افتتاح گردید آثار هنری  15نفر از همکاران وفرزندان همکار در
معرض نمایش قرار گرفت .گفتنی است این نمایشگاه با تالش آقای حسینی اصل برگزار و در پایان نیز به تعدادی از آثار برتر جوایزی اهداء گردید .
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی:

سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری ،گامی در راستای تحقق توسعه پایدار اقتصادی

قزوین  -خبرنگار فرصت امروز :سامانه پنجره واحد الکترونیک سرمایه گذاری روزنه ایی به توسعه اقتصادی و گامی موثر در راستای شفاف
سازی و سالم سازی می باشد  .به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین ،محسن اسماعیلی با بیان اینکه
پنجره واحد سرمایه گذاری و کارآفرینی با رفع موانع موجود و افزایش اشتغال و تولید ،روزنه ایی به توسعه اقتصادی است گفت :سامانه پنجره
واحد الکترونیک سرمایه گذاری ،گامی موثر در راستای شفاف سازی و سالم سازی و اقدامی امید بخش برای سرمایه گذاران می باشد  .معاون
شهرســازی و معماری اداره کل راه و شهرســازی بیان داشت :در همین راستا در چهارمین جلسه کارگروه زیربنایی ،توسعه روستایی ،عشایری،
شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست ،موضوع اجرای سامانه پنجره واحد الکترونیک و چگونگی چرخه اجرایی آن در جلسه مطرح و مصوب
گردید .وی در ادامه بیان داشت  :در این سامانه که با هدف کمک به توسعه اقتصادی و اطالع رسانی مناسب به سرمایه گذاران داخل و خارج و
بررسی و رفع موانع و تسهیل امر سرمایه گذاری طراحی شده است ،امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاران بطور مستمر تا حصول نتیجه پیگیری
می شود .اسماعیلی همچنین اظهار داشت :با توجه به عزم استان مبنی بر اجرای طرح سامانه پنجره واحد در جهت کاهش مدت زمان صدور
مجوز پروژه های سرمایه گذاری ،موضوع در جلسات کارشناسی با حضور نماینده اداره اقتصاد و دارایی و اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذار
و اعضا گروه کارشناسی کارگروه زیربنایی مطرح شد .وی افزود :چرخه ممکن به منظور اخذ مجوزات الکترونیکی و چگونگی تکمیل استعالمات
و راهکارهای جذب سرمایه گذار ،با همکاری دبیرخانه تبصره  1ماده  ،1دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و اداره اقتصاد و دارایی
استانداری در دبیرخانه کارگروه در مرحله تدوین و ابالغ میباشد  .اسماعیلی بیان داشت :در همین راستا مقرر گردید در جهت باال بردن قابلیت
سامانه و تسریع در روند پاسخگویی ،اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری ،بر اساس پاسخ دستگاه های ذیربط ،شاخص های سرمایه گذاری
را احصا و جهت اعمال در سامانه ،موضوع را به دبیرخانه کارگروه گزارش و دستگاه های ذیربط نیز محدودیت های سازمانی خود را در پهنه استان،
به منظور بارگذاری در سامانه ،به دبیرخانه اعالم نماید .همچنین لیدا معروفی سرپرست دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اداره اظهارداشت :با
توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و شرایط مناسب استان که مستعد جذب سرمایه گذاران می باشد  ،ضروری است در جهت جذب سرمایه
گذاری ها در سطح استان و تسریع در روند صدور مجوزات ،کلیه دستگاه های مرتبط با فرایند صدور مجوز سرمایه گذاری  ،با هدف کارآمدسازی
اطالعات و رعایت دقیق قوانین و مقررات ،همکاری الزم را در جهت اجرای سامانه داشته باشند .وی افزود :از مزایای این سامانه میتوان به این
نکته اشاره کرد که دارای مزایایی از جمله کاهش اتالف منابع انسانی و هزینه ها ،کاهش خطای غیر عمد ،انجام امور به صورت منسجم ،امنیت
بیشتر ،حذف تشریفات اداری ،شفاف سازی و از بین بردن انحصار اطالعات می باشد را داشته باشند .

شهردار رشت در گردهمایی شهرداران و روسای شوراهای اسالمی گیالن:
ساخت اتوبان در محدوده کمربندی خروجی رشت به تهران الزامی است

رشت -زینب قلیپور :شهردار رشت با اشاره به طوالنی بود ن مسیر کمربندی خروجی شهر به سمت تهران با اشاره به تردد خودروهای
سنگین و افزایش میزان استهالک آسفالت ای ن مسیر گفت :برای ساخت  ۱۵کیلومتر اتوبان در ای ن مسیر با وزیر راه و شهرسازی مذاکره شده
است .دکتر ناصر حاج محمدی در همایش شهرداران و روسای شورای اسالمی استان گیالن که صبح امروز پنجشنبه چهار مهر ماه امسال در
تاالر اجتماعات استانداری گیالن با حضور استاندار و معاونان وی برگزار شد ،از مطالبات  ۵۰۰میلیارد تومانی شهرداری رشت از دستگاه های
اجرایی خبر داد و گفت :وصول این مبالغ راهگشای بسیاری از کارهای شهری است.وی بر ضرورت ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری رشت
ت مطالبات از طریق اوراق نیز می تواند به ایجاد این درآمد
تاکید کرد و گفت :برای تحقق پروژه های شهری منابع مالی پایدار الزم است و دریاف 
کمک کند.شهردار رشت با بیان اینکه نیروی انتظامی در زمره اولی ن نهادهایی بود که در زمینه پرداخت طلب شهرداری کمک کرد ،از ای ن نهاد
قدردانی نمود.حاجمحمدی همچنین در باره درآمد پایدار شهرداریها گفت :باید از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود .وی جذب
ســرمایه گذار را از راه های دیگر درآمدزایی برای شــهر برشمرد و ادامه داد :برای ای ن تحقق این موضوع گامهای مطلوبی به کمک استانداری
گیالن برداشته شده است.شهردار رشت کسب درآمد شهرداری از راه کمیسیون ماده  ۱۰۰را نادرست قلمداد کرد و گفت :تاکنون شهرداریها
از محل تخلفات ساختماتی ارتزاق و درآمدزایی می کردند که این امر نه به یکباره بلکه باید به مرور زمان ،اصالح شود.حاج محمدی با اشاره به
صدور رای تخریب برخی از ساختمانهای نسقی ساز نیز خاطر نشان کرد :هر چند رای صادر می شود اما در عمل نمی توان به تخریب این سازه
ها پرداخت چون امروز این مساله به چالشی مهم تبدیل شده است.وی افزود :صادر نشدن پروانه ساخت برای امالکنسقی مشکالت فراوانی را به
وجود آورده که باید برای این موضوع مهم چاره ای اندیشیده شود و از گسترش اینگونه ساخت و سازها جلوگیری به عمل آید.شهردار رشت با
اشاره به مشکالت عدیده ای که در پی انسداد حساب شهرداری از سوی برخی پیمانکاران و دستگاه های اجرایی به وجود آمد ،خواستار حمایت
استاندار و دیگر دستگاه های مربوطه شد.وی همچنین با اشاره به فاصله موجود بین کمربندی خروجی شهر نیز گفت :خیابانهای رشت به ویژه
از میدانگیل تا امامزاده هاشم به دلیل تردد خودروهای سنگین از بافت خیابانی خوبی برخوردار نیست از اینرو از وزیر راه و شهرسازی تقاضا
شده است که  ۱۵کیلومتر از این کمربندی به اتوبان تبدیل شود.گفتنی است در این همایش اسماعیل حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر
رشت نیز در سخنانی بر لزوم کار و فعالیت شورایی تاکید کردو دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن نیز با اشاره توفیقات شهرداران به ویژه در نیمه
نخست سال پیش ،از همکاریها و مشارکت مردم و تعامالت روسای شوراهای در انجام کارها قدردانی کرد.

37074؛ سامانه پرداخت تلفنی قبوض گاز در خراسان رضوی

مشهد  -صابر ابراهیم بای :مدیربهره برداری شرکت گاز استان گفت :مشترکین گاز طبیعی در خراسان رضوی می توانند قبوض گاز
خود را با اســتفاده از سامانه تلفنی  37074پرداخت کنند .حســن افتخاری هدف از این اقدام را تکریم ارباب رجوع و کاهش مدت زمان
پاســخگویی به شهروندان عنوان کرد .وی افزود :مشترکین گاز طبیعی در خراسان رضوی می توانند از طریق کارت بانکی دارای رمز دوم
و شماره گیری تلفن  ،37074نسبت به ثبت شناسه قبض و دریافت خدمات غیرحضوری پرداخت قبوض گاز اقدام کنند .افتخاری ادامه
داد :در کنار اجرای طرح حذف کاغذی قبوض گاز راهکارهای الکترونیکی ساده ای برای آرامش و راحتی شهروندان اندیشیده شده است.
مدیربهره برداری شرکت گاز استان گفت :با راه اندازي و استفاده شهروندان از سامانه تلفنی  37074ديگر نيازي به مراجعه افراد به پايانههاي
الكترونيكي مانند خودپرداز ،وب كيوسك ،پايانههاي فروشگاهي و شعب بانكي برای پرداخت هزینه گازبها وجود ندارد .خراسان رضوی پس
از تهران بزرگ ،بیشترین حجم تعداد مشترکین گاز طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است.
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شهردار قم :مسیر روگذر تقاطع ولیعصر(عج) بزودی افتتاح میشود

قم  -خبرنگار فرصت امروز :شــهردار قم گفت :شــهرداری تا پایان ســال
پروژههای متعددی را افتتاح خواهد کرد؛ مسیر روگذر تقاطع ولیعصر(عج) بزودی
افتتاح میشود و کل پروژه در دهه فجر به بهره برداری می رسد .به گزارش روابط
عمومی شهرداری قم ،دکتر سیدمرتضی سقائیاننژاد در آیین افتتاح و بهرهبرداری
از مجموعه ورزشی سردار شهید اکبر غالمپور که همزمان با هفته دفاع مقدس به
عنوان نخستین رویداد کنگره ملی  ۶هزار شهید استان قم در سالن همایش مجتمع
فرهنگی حضرت معصومه(س) برگزار شد ،با اشاره به همزمانی ایام محرم و هفته
دفاع مقدس اظهار کرد :این مجموعه ورزشی در این ایام به نام یک شهید نامگذاری
شده که نشانههای زیادی برای ما دارد؛ حسین(ع) عنوان کردند که به دنبال احیای
سیره جدم هستم و سیره حسینبن علی هم سیره رشد است .شهردار قم با تاکید
بر اینکه اسالم بزرگترین ســرمایهای بود که پیامبر برجای گذاشت ،تصریح کرد:
حسین(ع) قیام کرد که از این سرمایه حراست کند و با حرکت خود و اهل بیتش
این سرمایه را زنده کرد؛ اگر امروز در هر کوی و برزنی نام حسین(ع) و نام شهدا را
میبینیم به خاطر همین حرکت است .سقائیاننژاد با اشاره به بخشی از زندگینامه

شــهید غالمپور ،گفت :این شهید وقتی ترکش میخورد و به زمین میافتد با نام
یاحسین جان خود را از دست میدهد .وی با تاکید بر اینکه شهدا چراغهای هدایت
هستند ،گفت :انقالب اسالمی برگرفته از فرهنگ شهادت و رشد آن به خاطر خون
شهدا بوده و امروز نمایش نام شهدا در کوی و برزنها برای این است که این فرهنگ
از یاد نرود .شــهردار قم با اذعان به اینکه شهرداریها ارگانهایی عمومی ،مستقل،

غیردولتی و از دل مردم هســتند ،اظهار کرد :به همیــن خاطر یکی از افتخارات
شــهرداری اتکا به مردم است؛ اعتماد مردم برای شهرداریها بسیار با ارزش است.
سقائیاننژاد با اشاره به تحریمهای مختلفی که علیه کشور اتفاق افتاده است ،افزود:
بودجه شهرداری قم از  ۸۰۰میلیارد تومان به بیش از  ۲هزار میلیارد تومان رسیده
اســت و این نشان میدهد که در شهرداری نگرانی در خصوص تحریمها نیست و
این خوداتکایی به پاس خون شــهدا اســت.وی با بیان اینکه منطقه  ۶قم یکی از
مناطق محروم این شــهر است ،گفت :تالش شهرداری بر این است که محرومیت
مناطق را به مرور به حداقل برساند .شهردار قم تصریح کرد :شهرداری تا پایان سال
پروژههای متعددی را افتتاح خواهد کرد؛ مسیر روگذر تقاطع ولیعصر(عج) بزودی
افتتاح میشود و کل پروژه در دهه فجر به بهره برداری می رسد و زیرگذر فردوسی
هم در دســتور کار افتتاح است .سقائیاننژاد با اشاره به ورود  ۱۱۰دستگاه اتوبوس
جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی قم ،افزود :این در مقابل اعتماد و نگاه مثبت
مردم به شــهرداری بسیار ناچیز است اما ما تالش داریم همواره خدمات مطلوب و
شایستهای به مردم ارائه کنیم.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی:

سه دفتر تخصصی در برج خدمات فناوری و کسب و کار شهرک فناوری ارومیه شروع بکار کرد

ارومیه-رونق :امیر شهســوار جالوت با اشــاره به سفر معاون صنایع
کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به آذربایجان غربی
به جهت افتتاح نمایشگاه تخصصی عسل در ارومیه  ،اظهار کرد :در حاشیه
این سفر دفتر کلینیک کسب و کار و دفتر خوشه ها و انجمن های فراگیر
و همچنین دفتر کنسرســیوم های صادراتی و شرکتهای مدیریت صادرات
نیز شروع بکار کردند .وی با بیان اینکه دفتر کلینیک کسب و کار با هدف
ارائه مشاوره های تخصصی به واحدهای تولیدی و کارشنایی موارد ارجاعی
از ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید به بهره براری رسید ،اذعان داشت :این
دفتر با  5دپارتمان در زمینه های عارضه یابی و بهره وری و سیســتم های
مدیریت و کیفیت و بازاریابی و برند و امورات بیمه ای و بانکی و مالی و نیز
امور فناوری و دانش بنیان افتتاح شد .شهسوار گفت :این کلینیک با مجوز
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ایجاد شد و  23مشاور در
زمینه های مختلف در آن همکاری خواهند کرد .وی در ادامه افزود :تاکنون

برای آغاز فعالیت  8پروژه عارضه یابی از منابع ملی هزینه شده و برای 11
واحد صنعتی جهت طرح مشــکالت و موانع گزارش کارشناسی تهیه شده
اســت .معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با
اشــاره به افتتاح دفتر خوشــه ها و انجمن های فراگیر که با هدف استقرار
نمایندگان و عاملین خوشه های در دست اجرا و انجمن های فراگیر خوشه

های خاتمه یافته تأسیس شده است ،گفت :در استان خوشه عرقیات گیاهی
و نقل و بیدمشک و نیز خوشه سنگ خاتمه یافته اند و خوشه عسل و نیز
خوشه فرآوری محصوالت باغی نیز در مرحله اجرا می باشد و خوشه صنعتی
مبل در مرحله انجام مناقصه برای شروع عملیات اجرایی و پیاده سازی است.
شهسوار در ادامه تصریح کرد :دفتر کنسرسیوم های صادراتی و شرکتهای
مدیریت صادرات سومین دفتر به بهره برداری رسیده در جریان سفر معاون
صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران می باشد
که در راستای توسعه بازار محصوالت تولیدی از جمله محصوالت کلیدی در
حوزه های عسل و عرقیات گیاهی و محصوالت باغی و سنگ و فرش و مبل
برنامه ریزی شده است .وی افزود :این دفتر با هدف گسترش همکاری های
مشترک شرکت های مدیریت صادرات در استان و توسعه فعالیتهای B2B
و استفاده از پتانسیل های مرزی استان برای گسترش صادرات محصوالت
به همسایگان خواهد بود.

نقش بارز بهره برداران در صنعت آبفا  ،تولید ارزش از منابع و افزایش بهره وری در استفاده از تاسیسات است
اصفهان  -قاســم اسد :مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان
اصفهان در جمع فعاالن در واحد بهره برداری گفت :تولید ارزش از منابع
و افزایش بهره وری در اســتفاده از تاسیسات نقش بارز بهره برداران در
صنعت آبفا می باشد.چرا که ضعیف ترین استراتژیک راهبردی در واحد
بهره برداری نداشــتن برنامه برای تامین پایدار خدمات به شیوه نوین به
مشترکین می باشد  .مهندس هاشم امینی با اشاره به اینکه تاسیسات و
منابع در اختیار بهره برداران قرار می گیرد تا شاهد ارائه خدمات بهینه
به مردم باشیم ،خاطرنشان ساخت :در چند سال اخیرشرکت آبفا استان
اصفهان به رغم چالش های مالی اقدام به تهیه و بکارگیری تاسیســات
و تجهیــزات نوین در صنعت آبفا نمودبنابراین از بهره برداران انتظار می
رود به بهترین شــکل ممکن از این تجهیزات در راستای خدمت رسانی
مطلوب به مردم اســفاده نمایند .وی واحد بهره برداری آبفا را به بخش
اوژانس شــرکت تشبیه نمود و اعالم کرد :مردم از فعاالن در صنعت آبفا
توقع خدمات پایدار در هر شــرایطی را دارنــد ،پس بهره برداران حتی
هنــگام وقوع حوادث غیر مترقبه باید با رفع ســریع حادثه درصدد ارائه
خدمات مستمر باشند .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
برخورداری بهره برداران از دانش روز را خواستار شد و خاطرنشان ساخت:
فعاالن در واحد بهره برداری به جهت افزایش بهره وری باید از دانش روز

بهره مند باشند چرا که دیگر نمی توان به روش سنتی ،خدمات گسترده
و مستمر در اختیار مشــترکین قرار داد .وی گفت :بهره برداران خالق
می توانند با ارائه طرح های خالقانه و بدیع ،راندمان خدمات به مردم را
افزایش دهند که این امر هدف غایی صنعت به شمار می آید.براین اساس
بهره بردارن نباید دچار روزمره گی شــوند .مهندس هاشم امینی یکی
دیگر از ویژگیهای بهره برداران را تالش شبانه روزی در راستای خدمات
رسانی پایدار به مردم دانست و تصریح کرد :در سالهای اخیر شرکت آبفا
اصفهان به رغم کمبود منابع آبی و از سویی افزایش  600هزار مشترک
توانســت با تالش شبانه روزی آب شرب بیش از  4میلیون مشترک در
ســطح اســتان را تامین نماید .وی کاهش آب بــدون درآمد را در تمام

مناطق و شهرستانهای استان خواستار شــد و بیان کرد:در حال حاضر
میزان آب بدون درآمد در اســتان اصفهان حدود  16درصد می باشد که
کمترین میزان در کشور محسوب می شود اما با این وجود بعضا در برخی
از شهرستانها رقم آب بدون درآمد بیش از حد متعارف است که باید این
روند مهار شود .در ادامه این نشست رئیس گروه نگهداری ،تعمیرات بخش
آب،شــبکه های توزیع و مخازن شرکت مهندسی آب وفاضالب کشوربا
اشــاره به بازدیدی که از تاسیســات صنعت آبفا در کشور ژاپن داشتند
گفت:ارائــه خدمات پایدار در صنعت آبفا ژاپن بر مبنای پیاده ســازی و
تمرکز بر استقرار مدیریت دارایی صورت می گیرد  .معصومه مهدی بادی
افزود :مدیریت دارایی در ژاپن بر اساس برنامه ریزی ،تعیین استراتژیک
،افزایش بهره وری و تولید ارزش انجام می شــود که در این میان طرح
ریزی دقیق به منظور اصالح ،بازسازی شبکه آب برای رسیدن به میزان
هدر رفت به صفر مد نظر قرار گرفته است .وی با اشاره به کاهش میزان
هدر رفت آب در شــهر هیروشیما ژاپن بیان کرد :بعد از حمله شیمیایی
به شهر هیروشــیما در جنگ جهانی دوم ،میزان هدر رفت آب در سال
 1949در این شــهر بیش  56/7درصد بوده است این درحالیست که با
برنامه ریزی درزمینه اصالح شبکه های فرسوده این رقم در سال 2018
به کمتر از  2/67درصد رسیده است.

معاون مرکز جهانی یونسکو در اجالس راه ابریشم :
همدان -فاطمه صنیعی وحید  :معاون آسیا و اقیانوسیه مرکز جهانی
یونسکو گفت :تا دو سال آینده یکی از آثار همدان در سازمان جهانی یونسکو
را تضمین م ی کنم .جینگ فنگ در اختتامیه ششــمین نشســت کمیته
هماهنگی معرفی میراث برای ثبتهای زنجیرهای در کشورهای مسیر جاده
ابریشم با بیان اینکه نمایشگاه صنایع دستی کشورهای حاشیه راه ابریشم
در ســال  ۲۰۲۰در همدان برگزار می شود ،افزود :پیگیر ثبت جهانی آثار
همدان در اجالس جهانی یونسکو هســتیم.وی اظهار داشت :توسعه تمام
نامزدیها و معرفی ســایتها کار سختی خواهد بود و به همین دلیل کار
زیادی پیش رو داریم و باید پروندههای جدیدی برای ثبت جهانی در حوزه
راه ابریشم آماده کنیم.معاون آسیا و اقیانوسیه مرکز جهانی یونسکو با بیان
اینکه برنامهریزی اجالس جهانی راه ابریشــم توسط ایران بسیار خوشحال

آثار همدان در یونسکو ثبت میشود

کننده بود ،افزود :ســاماندهی و نظم ششمین اجالس جهانی راه ابریشم به
میزبانی همدان بسیار چشمگیر و قابل توجه بود.فنگ با بیان اینکه در این
اجالس موفقیت اولین سایت جهانی راه ابریشم از چین تا قزاقستان مشاهده

شد ،عنوان کرد :با وجود فرهنگ و زبانهای مختلف در کشورهای حاشیه
راه ابریشــم همکاری فوقالعاده ای بین آنهــا برای ثبت زنجیرهای آثار این
جاده شــکل گرفته اســت.وی اظهار کرد  :هدف اصلی اجالس جهانی راه
ابریشــم کنوانســیون بینالمللی و اجتماعی بوده که عملی شده است ،و
توجه به صنایع دستی کشورهای مسیر جاده ابریشم از نتایج مهم ششمین
اجالس جهانی راه ابریشــم اســت.فنگ تصریح کرد  :مترجمان به بهترین
نحو پل ارتباطی را بین تمام کشــورهای حاشیه جاده ابریشم ایجاد کردند.
اجالس جهانی گردشــگری یکم تا هفتم مهرماه با حضور  ۴۰مهمان از ۱۴
کشــور در همدان در حال برگزاری است.این مهمانان از کشورهای فرانسه،
ازبکستان ،آذربایجان ،چین ،روسیه ،کرهجنوبی ،ژاپن ،بوتان ،ترکیه ،سوئیس،
قرقیزستان ،تاجیکستان ،قزاقستان و نپال هستند

رئیس مطالعات انرژی و تحلیل سیستمهای پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:

پاالیشگاه گاز ايالم ،پيشرو در زمينه استقرار سامانه یکپارچه تحقق اهداف استراتژیک
ایالم – هدی منصوری :رئیس مطالعات انرژی و تحلیل سیستمهای شرکت
پاالیش گاز ایالم گفت :پاالیشگاه گاز ایالم در بین شرکتهای پاالیشی گاز کشور
به عنوان شركت پیشرو در زمينه استقرار و بهره برداري از سامانه یکپارچه تحقق
اهداف استراتژیک معرفی شد" ..علی رحیمی زاده" افزود :مدیریت هماهنگی و
نظارت بر تولید شــرکت ملی گاز ایران با تعریف چشم انداز " پاالیش گاز ایران،
صنعتی ســرآمد و رقابت پذیر در تراز جهانی در افق  " 1404از ســال 1396
اقدام به تعریف ارکان جهت ســاز و تدوین کارتهای  BSCدر ســطح صنعت
پاالیش گاز نموده و در ادامه به منظور جاری سازی فرآیند مدیریت استراتژیک
در شرکتهای پاالیش گاز  ،نسبت به پیاده سازی سامانه یکپارچه تحقق اهداف

اســتراتژیک تحت عنوان  BSC MASTERاقدام نموده است .وی هدف از
ایجاد و استقرار سامانه مذکور را دریاقت دوره ای مقادیر شاخص های استراتژیک

از پاالیشــگاهها و پایش میزان تحقق اهداف در سطح صنعت پاالیش گاز کشور
عنوان کرد .رئیس مطالعات انرژی و تحلیل سیســتمهای پاالیشگاه گاز ایالم
اظهار داشــت :از دیگر مزایای این سامانه  ،فراهم شدن امکان بررسی و مقایسه
عملکرد وضعیت پاالیشگاهها در سطح داخلی و مقایسه عملکرد صنعت پاالیش
گاز کشور با صنایع پیشرو جهانی می باشد که در نتیجه بستر الزم را برای بهبود
و ارتقاء شــاخصهای استراتژیک فراهم می نماید .وی تصریح کرد :پاالیشگاه گاز
ایالم از ابتدای استقرار این سامانه ،با پیگیری و تالش مستمر موفق گردید شرکت
پیشرو در زمینه ایجاد ارتباط و ارسال اطالعات شاخصهای استراتژیک از سامانه
داخلی به سامانه مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز باشد.

خدمتی دیگر از نفت و گاز مسجدسلیمان برای تحقق یک خواسته ی دیرینه

آغاز عملیات احداث پلهای جاده ورودی شهر مسجدسلیمان

اهواز – شبنم قجاوند :عملیات احداث  2دستگاه پل بزرگ بتنی جهت انجام
تعریض و ایمن بخشــی جاده ورودی شهر مسجدسلیمان آغاز شد  .این آیین با
حضور علی عســگر ظاهری نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی – علی
اسکندری دادستان عمومی و انقالب – قباد ناصری مدیرعامل شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان – رسول کریمی نژاد رییس اداره راه و شهرسازی – میرنام
جانشین سپاه ناحیه مسجدسلیمان و جمعی دیگر از مسئولین شهری برگزار شد .
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسالمی طی سخنانی در این مراسم
از نقش و عاملیت صنعت نفت در عمران و توسعه شهر مسجدسلیمان تقدیر و تشکر
کرد و گفت  :طی 3سال گذشته شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان به جهت خدمت
به مردم پروژه های مختلفی را تعریف و به مرحله ی اجرا در آورده است  .وی با اشاره
به عالقمندی وزیر نفت به مسجدسلیمان گفت  :با حمایت و عنایت ایشان اعتبارات
مناسبی جهت اجرای پروژه های مختلف در این منطقه تخصیص یافته است .

وی با اشاره به برخی از این پروژه ها گفت  :طرح آسفالت محالت و مناطق شهر
مسجدسلیمان – تکمیل منازل طرح  1400واحدی شهرک ولیعصر (عج) که از
پیشــرفت باالی  50درصد برخوردارند و تعیین و تکلیف جابجایی منازل واقع در
مناطق آلوده به نشت نفت و گاز با اعتبار125میلیارد تومان از جمله این پروژه ها می

باشند که بزودی عملیات اجرایی آنها آغاز می شود  .عضو کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسالمی ادامه داد  :در بخش ورزش – توسعه اماکن ورزشی – پشتیبانی از
تیمفوتبالنفتمسجدسلیمانوانجامپروژهبازسازیومرمت استادیومشهیدبهنام
محمدی جهت کسب نظر فدراسیون فوتبال و حفظ و استمرار میزبانی از بازی های
خانگی این تیم بمنظور حضور پرشور جوانان و نوجوانان ورزش دوست این شهر در
استادیوم خودشان – تعمیر و مرمت مدارس و سایر عرصه ها این شرکت بخوبی
توانسته در حوزه مسئولیت های اجتماعی خدمات شایان توجهی را به شهروندان
ارائه نماید  .مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز طی
سخنانی اظهار داشت  :ایمن سازی جاده ورودی شهر مسجدسلیمان یکی از دغدغه
های دیرینه هیأت مدیره این شرکت و یک خواسته ی عمومی می باشد که امروز با
همت همکارانم در مدیریت مهندسی و ساختمان و همکاری اداره راه و شهرسازی
عملیات احداث  2دستگاه پل بزرگ بتنی آن آغاز می شود .
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با امضای تفاهمنامه زیستبوم کارآفرینی دیجیتال

اکوسیستم اقتصاد دیجیتال شتاب گرفت

نخســتین زیســتبوم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال با حمایت ســتاد
فرهنگســازی اقتصاد دانشبنیان و ستاد توســعه فناوریهای اقتصاد
دیجیتال و هوشمندسازی و شرکت دانشبنیان مطهرنت پارس رونمایی
شد.
بــه گزارش پایگاه اطالعرســانی بنیــاد ملی نخبــگان ،پرویز کرمی
دبیر ســتاد فرهنگســازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در این نشست بیان کرد :مطهرنت پارس از نخستین
شــرکتهای دانشبنیان در حوزه دیجیتال است که صاحب طرحها و
ایدههای خالقانه خوبی است .ســتاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان
برای توســعه و کمک به رشد و ارتقای زیســتبوم کارآفرینی اقتصاد
دیجیتال به حمایت از این شرکتهای دانشبنیان پرداخت.
کرمــی ادامــه داد :در این برنامه عــاوه بر رونمایی از زیســتبوم
کارآفرینی اقتصاد دیجیتال ،تفاهمنامهای نیز میان ستاد فرهنگسازی
اقتصاد دانشبنیان و ســتاد توســعه فناوریهای اقتصــاد دیجیتال و
هوشمندســازی و شرکت دانشبنیان مطهرنت پارس منعقد میشود تا
توسعه این زیستبوم با شتاب بیشتر انجام شود.
حمایت معاونت علمی از اشتغال پایدار جوانان
مشــاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشــاره به حمایت
معاونت علمی و فناوری از کســب و کارهای نو همچون اســتارتآپها
در کنــار حمایــت از تحقیقات مرز دانش و تجاریســازی فناوریها و
شرکتهای دانشبنیان گفت :معاونت علمی همواره در تالش است تا از
ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان حمایت کند تا با استفاده از توانمندی
و خالقیت نیروی انســانی نوآوری شــاهد رونق زیســتبوم فناوری و
نوآوری در کشور باشیم.
دبیر ستاد توســعه فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و
فناوری همچنین ابراز داشــت :در این رونمایی نیز دو برنامه «اپ بازار»
و «بوت کمپ زعفران» به عنوان دو بخش از اجزای زیســتبوم اقتصاد
دیجیتال رونمایی شــدند .در پروژه «اپ بازار» تالش میشــود تا برای
افراد توانمند حوزه برنامهنویســی بازار جدیدی ایجاد شود .در این اپ

بازار از یک سو نیازها و تقاضاها از سوی دیگر افراد توانمند برای رفع آن
معرفی میشوند .البته در کنار آن ،این شرکت دانشبنیان مشاورههای
فنی و تخصصی نیز به افراد و بازار متقاضی ارائه میدهد.
کرمی همچنین درباره بوت کمپ زعفران توضیحاتی ارائه داد و گفت:
برای توســعه زبان برنامهنویسی زعفران در کشــور قطعا وجود نیروی
انسانی توانمند در این حوزه نخستین نیاز است .این بوت کمپ با هدف
مهارتافزایی جوانان در حوزه برنامهنویســی در دورههای کوتاهمدت و
میانمدت راهاندازی شــده اســت و نوید افزایش مهارتهای پایهای و
تخصصــی و دیجیتال این جوانــان را در آیندهای نزدیک میدهد .بوت
کمپ زعفران امکان آموزش حضــوری  100نفر و غیرحضوری 1000
نفر را انجام میدهد تا این افراد با توانمندی خود وارد بازار برنامهنویسی
کشور شوند و کسب و کاری راهاندازی و آن را ارتقا دهند.
مشــاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهــوری با بیان اینکه رونق
زیســتبوم نوآوری و فناوری در کشور ایجاد بازار و اشتغال برای نیروی
جوان را به همراه دارد ،گفت :زیستبوم اقتصاد دیجیتال در کشورهای
پیشــرفته از درآمدزایی و ارزش افزوده باالیی برخوردار است .در کشور
ما هنوز به خوبی این زیســتبوم شکل نگرفته است و این اقدام معاونت
علمی و فناوری در راستای رونق آن است و برای این کار از شرکتهای
دانشبنیان و استارتآپها حمایت میکند و خود در اجرا ورودی ندارد.
همانطور که امروز با حمایت از این شــرکت دانشبنیان و خالق گامی
برای ارتقای زیســتبوم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال برداشــته شد تا با
محصولی ایران ساخت این امر تحقق یابد.
کرمی افــزود؛ به طور خالصه ما در زنجیــره تولید اقتصاد دیجیتال
مراحل آموزشهای پایهای ،توانمندســازی و ارتقای مهارت ،ایجاد بازار
کار و تولید محتوا توســط شــرکتها و افراد و در نهایت تســهیلگری،
امکان و کمک به صادرات این محتواها و اپها را مدنظر قرار دادیم و به
دنبال تکمیل این زنجیره هستیم.
رونق زیستبوم کارآفرینی با وجود صاحبان ایده محقق میشود
در ادامــه نیز مهــدی محمدی ،دبیر توســعه فناوریهای اقتصاد

دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بیان کرد :یک زیســتبوم برای شــکلگیری باید سه عنصر کلیدی
را دارا باشــد .این عناصر قوانین و مقــررات (زمین بازی) ،بازیگران
توانمنــد (همچون نیروی انســانی ،اســتارتآپها و شــرکتهای
دانشبنیان) و شــبکه همکاری مناســب میان بازیگران را شــامل
میشــود .برای رونق زیستبوم کارآفرینی باید زنجیرهای از اقدامات
انجام شــود تا کارآفرینی معنا پیدا کند .وجود صاحبان ایده در این
فرآیند اصل مهم است.
محمدی ادامه داد :نیروی انســانی موجود در کشــور برای رونق این
زیســتبوم باید توانمند و صاحب مهارت شوند ،بنابراین پیش از ورود
به مرحله شــتابدهی و سرمایهگذاری ریســکپذیر باید اقداماتی انجام
شود .یکی از آنها توانمندســازی دانشآموزان در حوزه دیجیتال است.
زیرا  10ســال آینده این حوزه تبدیل به مهارتهای پایهای میشــود،
بنابراین برای این حوزه و ارتقای مهارت برنامهنویســی دانشآموزان با
همکاری ستاد فرهنگســازی اقتصاد دانشبنیان از طرح ملی دارکوب
حمایت کردیم.
وی همچنین عنوان کرد :پــس از آن نیز با برگزاری بوت کمپهای
مختلف در مســیر توانمندسازی دانشــجویان و سایر فعاالن این حوزه
قــرار گرفتیم .بوت کمپها دورههای مهارت محور تخصصی کوتاهمدت
هســتند که افراد در آنها دارای مهارت تخصصی میشوند و در انتهای
دوره آن افراد با ایده اولیه خود قدرت خلق ثروت را دارند .در بوت کمپ
زعفران نیز مسیر مهارتآموزی و ورود به کارآفرینی هموار میشود.
دبیر توســعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت
علمی و فناوری ریاســت جمهوری به برنامه «اپ بازار» نیز اشاره کرد و
گفت :این برنامه نخستین اپلیکیشن برای رفع نیاز فعاالن این حوزه از
یک ســو و نمایش توانمندی افراد از سوی دیگر است تا همکاری میان
صاحبان تقاضا و توسعهدهندگان را شاهد باشیم.
در ادامه این مراســم امیر ســرکندی ،مدیرعامل شرکت دانشبنیان
مطهرنت پارس نیز توضیحاتی درباره این شرکت ارائه داد.

رشد محصوالت «ایران ساخت»
همچنیــن در پایــان این مراســم تفاهمنامه همکاری میان ســتاد
فرهنگســازی اقتصــاد دانشبنیان معاونت علمی و ســتاد توســعه
فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی و شــرکت دانشبنیان
مطهرنت پارس منعقد شــد .امضای این تفاهمنامه در راســتای کمک
به گســترش زیســتبوم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال و حمایت از رشد
محصوالت ایران ســاخت ،کمک به بازار فریلنسرها و تعدیل قیمتهای
بازار با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی انجام شد.
فرهنگســازی اقتصاد دانشبنیان و کمک به زیستبوم کارآفرینی،
کمک به همافزایی و آگاهیبخشــی قابلیتهای زیستبوم کارآفرینی،
همــکاری در برگــزاری نشســتها ،رویدادها و برگــزاری کارگاههای
آموزشی مهارتمحور و مهارتافزایی و آموزشهای تخصصی و کاربردی
از موضوعات این تفاهمنامه همکاری است.
براســاس این گزارش ،این اکوسیستم قصد دارد بازار و اشتغال پایدار
را با آموزش ،توانمندسازی ،تســهیلگری و تضمین بازار ایجاد کند .در
این مراسم دو بخش از اجزای این اکوسیستم شامل «اپ بازار» و «بوت
کمپ زعفران» رونمایی شد.
پروژه «اپ بازار» یکی از مهمترین پروژههای اکوسیســتم کارآفرینی
اقتصاد دیجیتال اســت که در آن تولیدکنندگان اپلیکیشن و متقاضیان
ساخت نرمافزار موبایل حضور دارند و میتوانند در این بستر ایجادشده
بــا یکدیگر ارتباط برقرار کنند .در این اپلیکیشــن افراد آموزشدیده با
زعفران و همچنین ســایر فریلنســرها و تولیدکنندگان اپلیکیشنهای
موبایل میتوانند حضور داشته باشند.
در بوت کمپ زعفران نیز افراد عالقهمند یا دارای دانش برنامهنویسی
ابتدایی میتوانند تحت آموزش برنامهنویســی اپلیکیشنهای موبایل با
 SDKزعفران کد قرار گیرند و با اســتفاده از این  SDKبه کدنویسی
بپردازند .در این بوت کمپ شــرکت دانشبنیان نرمافزار گستر زعفران
قصــد دارد تا  100نفر را به صورت حضــوری  1000نفر را به صورت
غیرحضوری آموزش دهد.
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تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
بررسی  5تکنیک کاربردی در حوزه سرمایهگذاری

چگونه سرمایهگذار موفقی باشیم؟

ترجمــه :علی آلعلی :امروزه عرصه ســرمایهگذاری بــدل به یکی از حیاتی تریــن امور اقتصادی
در سراســر دنیا شده اســت .بدون حضور سرمایهگذارها در عرصه کســب و کار امکان تحقق بسیاری از
اســتارتآپ ها وجود ندارد .به همین خطار اغلب برندها در تالش برای جلب ســرمایهگذار تازه و حفظ
آنها برای مدتزمان طوالنی هســتند .نکته جالب در این میان عدم توجه بســیاری از افراد به ســامت
مالی شــان است .این امر به معنای وجود تعادل در فعالیت مالی است .بیتوجهی به این نکته در بسیاری
از موارد موجب ورشکســتگی و حتی خلق بدهیهای هنگفت از سوی سرمایهگذارها می شود .به گزارش
موسسه سالمت مالی در آمریکا 28درصد از مردم از سالمت مالی برخوردار نیستند .همچنین به گزارش
موسســه 54 Pewدرصد از مردم آمریکا بیش از درآمدشــان مشغول ولخرجی هستند .این امر در مورد
سرمایهگذارهای حرفه ای نیز صادق است .به این ترتیب بسیاری از سرمایهگذارها و برندها در عمل پس
از مدت کوتاهی با مشکالت عمده در حوزه مالی مواجه می شوند.
نگرانی های حوزه مالی تقریبا همه افراد را درگیر می ســازد .این امر ارتباط چندانی با ســطح درآمد
ما ندارد .به همین خاطر باید نهایت توجه را نســبت به وضعیت مدیریت مالی مان داشــته باشیم .در این
مقاله هدف اصلی من بررســی شیوه های کاهش ریسک-های مالی و افزایش آگاهی مان پیرامون وضعت
مالی مان است .در این راستا به بررسی پنج نکته مهم خواهیم پرداخت.
 .1اهمیت ارزیابی مقدار خرج مان
به عنوان یک ســرمایهگذار به صورتحســاب های اخیرتان نگاه کنید .برداشــت شما از آنها چیست؟
در یک نگاه ســاده باید میزان هزینه نهایی مان را محاســبه کنیم .این امــر بیانگر هرگونه هزینه ما در
حوزه سرمایهگذاری و کســب و کار است .مشخص ساختن حوزه-های صرف درآمدمان کمک زیادی به
برنامهریزی دقیق خواهد کرد .متاســفانه بسیاری از سرمایهگذارها در عمل نسبت به این امر توجه کافی
را ندارند .نکته جالب اینکه ســهولت این امر نیاز به اســتخدام مشاور مالی را نیز به حداقل می رساند .به
عنوان یک سرمایهگذار مقدار پرداختی های ما در طول ماه تقریبا ثابت است ،بنابراین با بررسی وضعیت
یک ماه امکان محاســبه مخارج تمام ســال مان امکانپذیر خواهد بود .نکه مهم در اینجا توجه به عدم
تجاوز ســطح هزینه های مان از میزان درآمدمان اســت .به این ترتیب همیشــه وضعیت مالی مناسب و
باثباتی خواهیم داشت.
 .2اهمیت تعادل در کارت های بانکی
امروزه خدمات بانکی توســعه بسیار زیادی یافته اســت ،بنابراین اغلب کارآفرینان و سرمایهگذارها در
عمل امکان بهرهمندی از امکانات گســترده ای را دارند .یکی از این امکانات پرداخت هزینه ها در صورت
کســری حساب مان اســت .برخی از بانک ها به منظور حمایت از سپردهگذارهای خود اقدام به پرداخت
چک های شــان در صورت کسری حساب می کنند .نکته مهم در اینجا ضرورت بازپرداخت بدهی مان به
بانک در پایان هر ماه اســت .در غیر این صورت وضعیت حساب ما خطرناک خواهد شد .بانک ها به طور
معمول فرصت دو ماهه ای به ســپردهگذارها برای ایجاد تعادل در حساب شــان می دهند .اگر ما نسبت
به این فرصت و کســری حساب مان آگاهی نداشته باشیم ،احتمال اعالم ورشکستگی مان از سوی بانک
وجود دارد .این امر به ســرعت اعتبار ما در عرصه کســب و کار را از بین خواهد برد .توصیه من در اینجا
بررســی مداوم صورتحساب های مان اســت .به طور معمول این بازرسی ماهانه صورت می گیرد ،با این
حال توصیه من بررســی وضعیت حساب هر دو هفته یکبار است .این امر احتمال بروز هرگونه خطایی را
کاهش می دهد.
 .3اهمیت پسانداز برای روزهای بارانی
بدون تردید چالش های مالی یکی از امور رایج در کسب و کار محسوب می شود .این امر تا حد زیادی
در اختیار برندها نیســت .در حوزه ســرمایهگذاری نیز گاهی اوقات مشــکالت پیشبینینشده ای روی
می دهد .به همین خاطر باید همیشه مقدار مشخصی از بودجه مان را به عنوان پسانداز ذخیره کنیم .در
بسیاری از موارد همین پساندازها موجب نجات کارآفرینان می شود .در دنیای امروزه مواجهه با شکست
در حوزه مالی بسیار دشوار خواهد بود .به همین خاطر باید نسبت به پسانداز مقدار مناسبی از درآمدمان
توجه داشته باشیم .بسیاری از اهداف در دنیای کسب و کار نیازمند سرمایهگذاری کالنند .این امر موجب
ترغیب سرمایهگذارها به اختصاص تمام درآمدشان می شود به این ترتیب در عمل هیچ پساندازی برای
روزهای بارانی باقی نمی ماند .توصیه من احتیاط در زمینه ســرمایهگذاری است .به این ترتیب دستکم
احتمال ورشکستگی و مواجهه با بحران-های مالی به شدت کاهش خواهد یافت .در این زمینه نیازی به
تدوین برنامه های سفت و سخت نیست .پسانداز 10درصد از درآمدمان به صورت ماهانه گزینه منطقی
خواهد بود .به این ترتیب پس از گذشــت  10ماه به اندازه درآمد یک ماه مان پسانداز خواهیم داشــت.
ادامه این روند در بلندمدت موجب پدید آمدن صندوق پسانداز عظیمی می-شود.
 .4اهمیت استفاده از خدمات بیمه
صنعت بیمه در طول چند دهه گذشــته توســعه بسیار زیادی یافته اســت .امروزه تقریبا هر فردی در
حوزه کســب و کار خود را بیمه می کند .به این ترتیــب در مواجهه با خطرهای احتمالی خیالش راحت
خواهد بود .این توصیه در حقیقت ادامه تکنیک قبلی اســت .در اینجا ما دیگر نیازی به پسانداز شخصی
نخواهیم داشت .در عوض با پرداخت هزینه کمتر در مواقع موردنیاز از حمایت مالی گسترده شرکت های
بیمه بهرهمند خواهیم شــد .به طور معمول شرکت های بیمه در قبال دریافت مبالغ اندک حمایت مالی
گســترده ای انجام می دهند .این امر شــامل پرداخت  400دالر حق بیمه در مواقــع موردنیاز در ازای
پرداخــت هر  20دالر اســت .نکته مهم در این میان پرداخت هزینه فقــط در صورت مواجهه برندمان با
مشــکالت مالی است ،بنابراین مزیت پسانداز شخصی مان امکان استفاده از مبلغ مورد نظر در هر زمانی
است.
 .5به خودتان متعهد باشید
فعالیت در حوزه سرمایهگذاری درست مانند رفتن به باشگاه ورزشی است .در این حوزه تداوم تعهدمان
حرف اول را می زند .بسیاری از افراد پس از تجربه ای کوتاه مبنی بر حضور در باشگاه ورزشی قید آن را
می زنند .به همین خاطر هیچوقت به تناسب اندام مورد نظرشان دست نخواهند یافت .موفقیت در حوزه
ســرمایهگذاری نیز دقیقا به همین شکل است .بدون تعهد به خودمان امکان موفقیت در این حوزه وجود
ندارد ،بنابراین باید برنامه ای دستکم پنج ساله برای حضور در حوزه سرمایهگذاری داشته باشیم .توصیه
من در اینجا مشــورت با کارشناس های سرمایهگذاری یا افراد ماهر در این حوزه است ،بنابراین ما تصویر
واضحی از فرآیند ســرمایهگذاری و مهارت های پیشنیاز آن به دست می آوریم .اگر شما به اندازه کافی
نســبت به موفقیت در حوزه سرمایهگذاری از خود تعهد نشان دهید ،کسب موفقیت امر دشواری نخواهد
بود .متاســفانه بسیاری از سرمایهگذارها در انتظار موفقیت کوتاهمدت و عظیم هستند .به همین خاطر با
گذشت اندک زمانی نسبت به ادامه کار دچار شک و تردید خواهند شد.
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مسیرموفقیـت
موفقیت و  50اقدام ضروری()1

چگونه به فردی موفق تبدیل شویم
به قلم :بنجامین هاردی روانشناس
مترجم :امیر آل علی

بدون شک همه افراد خواهان موفقیت هستند ،با این حال
برنامهریزی بسیاری از افراد با مشکالت بسیار جدی مواجه
بوده و همین امر باعث می شــود تا به موفقیت دلخواه خود
دست پیدا نکنند .در این رابطه آگاهی از مواردی که باید در
زندگی خود رعایت کنید ،اقدامی بسیار سودمند خواهد بود.
درواقع بدون در اختیار داشــتن یک سبک زندگی درست،
شرایط برای پیشرفت مهیا نخواهد شد .در همین راستا و در
ادامه به بررسی  50اقدام ضروری خواهیم پرداخت.
-1مصرف کافئین را متوقف کنید
اشتباه بزرگ بسیاری از افراد این است که تصور می کنند
مصرف روزانه چند فنجان قهوه ،انرژی الزم را در آنها ایجاد
خواهد کررد ،با این حال واقعیت این اســت که هر چیزی
باید تعادل درســت خود را داشته باشد .بدون شک کافئین
نیــز از جملــه مواردی محســوب
میشــود کــه در صــورت مصرف
بیش از حد ،مشکالت جدی ای را
برای سالمت افراد به همراه خواهد
داشت و نتایج تحقیقات نیز درستی
این مطلب را اثبات می کند .برای
مثال اختالل در میزان خواب افراد،
از جمله رایج ترین آنها محســوب
می شــود .به همیــن خاطر الزم
اســت تا از وابستهشدن خود به آن
جلوگیری کنید .درواقع استاندارد
رایج برای مصرف این نوشــیدنی،
دو لیــوان در هفتــه اســت .در
نهایت توصیه می شــود تا از سایر
دمنوش ها اســتفاده کرده و با این
اقدام ،ســامت خــود را تضمین
کنیــد .درواقع شــما تنهــا زمانی
میتوانید برای موفقیت خود تالش
کنید که شرایط ذهنی و بدنی شما
برای این امر آماده باشد.
-2از اهمیت مراقبه غافل
نشوید
شــما باید توجه کافی را نسبت
به خود داشته باشــید .بدون شک
مراقبه کمترین اقدامی است که هر
فرد می تواند برای خود انجام دهد.
این امر شما را به آرامش جسمی و
ذهنی خواهد رســاند که مدیتیشن
یکی از روش های رایج آن محسوب
میشــود .فرامــوش نکنیــد کــه
تمرین های آن نیز کامال ســاده و
بدون نیاز به امکانات خاصی بوده و
به همین خاطر در هر ساعتی از روز
قابل اجرا خواهد بود .بدون شــک
به هر میزانی که آرامش بیشــتری
داشته باشید ،استرس های ناشی از
کار کمتری را تجربه خواهید کرد.
در این رابطه آنتونی رابینز در یکی
از مصاحبه هــای خود عنوان کرده
اســت که بهترین تمرینی که برای
بهبود عملکرد خود انجام می دهد،
مراقبه اســت .به همین خاطر نباید
این امر را تنها برای کســب آرامش
مفید تلقــی کنید .در آخر فراموش
نکنید کــه اعمال مذهبــی نیز از
جمله راهکارها در راســتای مراقبه
محسوب می شوند.

-3هر هفته یک کتاب را مورد مطالعه قرار دهید
افراد عادی به دنبال ســرگرمی هســتند .این امر اگرچه
ایرادی ندارد ،بــا این حال افراد موفق ،ســرگرمی هایی را
انتخاب می کننــد که جنبه آموزشــی ای را نیز برای آنها
به همراه داشــته باشــد .در این رابطه اگرچه مطالعه ،یک
اقدام ضروری برای موفقیت محســوب می شود ،با این حال
با توجه به تعداد و دســتهبندی بســیار زیاد آنها ،ضروری
اســت تا به دنبال انتخاب بهترین ها باشــید .در این رابطه
کتاب های آموزشــی ،بهترین گزینه موجود برای افرادی
محسوب می شــوند که خواهان موفقیت هستند .برای این
امر مداوم بودن مطالعه ،بســیار مهــم خواهد بود .به همین
خاطر ضروری اســت تا یک نرخ مشخصی را داشته باشید.
برای مثال مطالعه یک کتاب طی یک هفته ،کامال مناســب
خواهد بود .در این رابطه بهتر اســت تا اولویتبندی داشته
باشــید .درواقع تمامی کتاب ها از اهمیت یکسان برخوردار
نبوده و الزم است تا ترتیب مطالعه هر یک را مشخص کنید.

در نهایت در صورتی که شــرایط بــرای مطالعه کتاب های
چاپی مهیا نیســت ،بهتر است تا نســخه های صوتی آن را
مورد استفاده قرار دهید .با این اقدام امکان استفاده مفید از
بسیاری از زمان های مرده ،مهیا خواهد شد.
-4خاطرهنویسی کنید
ایــن امر نهتنها یک یادگاری ارزشــمند را برای شــما به
همــراه خواهد داشــت ،بلکه در زمینــه افزایش خالقیت و
خالیکردن ذهن نیز کامال مفید اســت ،با این حال ضروری
است تا برای اقدام خود محدودیت زمانی تعیین کنید تا تنها
به مواردی بپردازید که اهمیت باالیی را در طول روز شــما
داشته است .به عقیده نویســنده معروف گرگ مک کیون،
تالش در زمینه نویسندگی ،حتی اگر بسیار محدود و شامل
خاطرات روزانه نیز باشد ،در عملکرد ذهن و میزان خالقیت
فرد ،تاثیر معجزهآسایی را به همراه خواهد داشت.
ادامه دارد ...
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