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گزارش مرکز پژوهش ها از پرداخت 9.5 میلیارد دالر یارانه پنهان گاز و برق به 3 بخش اقتصاد

 پیدا و پنهان
یارانه انرژی در ایران

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش هایی به بررسی یارانه پنهان انرژی در ایران پرداخت 
و از پرداخت 9.5 میلیارد دالر یارانه پنهان گاز و برق به ســه بخش صنعت، معدن و پتروشــیمی طی ســال 97 
خبر داد. نهاد پژوهشی مجلس در این گزارش با هدف نشان دادن تصویری شفاف از مصرف حامل های انرژی در 
اقتصاد ایران و برآورد تقریبی یارانه پنهان نوشــته است: در روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان، فرض شده است 
کل انرژی مصرف شــده در داخل کشور می تواند در خارج کشــور به فروش برسد، همچنین در مورد حامل هایی 
مانند بنزین که قیمت های جهانی دارند، می توان قیمت فوب خلیج فارس را به عنوان قیمت مرجع در نظر گرفت...

چند نفر در بازار سرمایه ایران فعالیت می کنند؟

آخرین خبرهای رئیس سازمان بورس از اصالح بازار پایه
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ضریب نفوذ اینترنت و استفاده از تلفن همراه در ایران چقدر است؟

زندگی آنالین به سبک ایرانی

گردشگری در ایران می تواند اشتغال زا باشد؟

موفقیت در کسب و کار تازه با 7 تکنیک طالیی 

سرمایه گذاری تسال بر روی خودروهای بدون راننده 

بازاریابی گردشگری و تکنیک های موفقیت در آن 

تیک تاک و جلوگیری از تبلیغات سیاسی 

فناوری جدید فیس بوک، ذهن خوانی می کند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تسال شرکت باتری سازی
Hibar Systems را در سکوت 

خبری تصاحب کرد

4

فرصت امروز: درحالی که وام 160میلیون تومانی مسکن زوجین 
تا دو ســال قبل حدود 50 درصــد قیمت یک خانه 75 متری در 

تهران را پوشــش می داد، اما هم اکنون با توجه به قیمت 
مسکن پایتخت، با وام 160میلیون تومانی تنها می توان...

 با تسهیالت 160 میلیونی مسکن
تنها می توان 12 متر خانه در پایتخت خرید

مصائب وام مسکن

یادداشت
اهمیت و مزایای ورود 

استارت آپ ها به بازار سرمایه

شرکت ها، موسسات و در کل 
بنگاه هــای اقتصــادی در طول 
زمان یک جریان درآمدی و یک 
جریان هزینه ای خواهند داشت 
که لزوماً بر هم منطبق نیستند و 
نهایتا شکافی بین  این دو جریان 
به وجود می آید؛ در نتیجه الزم 
اســت که طی فرآینــدی این 
شکاف پر شــود. به این  فرآیند 
که به دنبال ایجاد، جمع آوری و 
افزایش منابع مالی یا سرمایه ای 
نوع مخارجی اســت،  برای هر 

تأمین مالی می گویند.
برای تامیــن مالی روش های 
متنوعــی وجــود دارد که یکی 
از ایــن روش ها تامیــن مالی از 
طریق بازار ســرمایه اســت. در 
مقابل شاید مهم ترین بنگاه های 
اقتصادی که نیاز به تامین مالی 
اســتارت آپ ها  باشند  داشــته 
هســتند. شــرکت نوپــا یــا 
اســتارت آپ، کســب وکارهایی 
هستند که معموالً به تازگی و در 
نتیجه کارآفرینی ایجاد شده اند، 
رشد سریعی داشته و در جهت 
تولید راه حلی نوآورانه و دوام پذیر 
برای رفع یک نیاز در بازار شکل 
گرفته اند. این شرکت ها معموالً 
مبتنی بر ایده هایی ریسک پذیر 

هســتند کــه مــدل 
5کسب وکارشان...

سه شنبه
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فرصت امروز: معاون اول رئیس جمهور روز گذشته به منظور افتتاح چند طرح عمرانی و شرکت 
در ششمین همایش ملی روستا و عشایر به خراسان جنوبی رفت.

اســحاق جهانگیری ابتدا در مراسم بهره برداری طرح آبرسانی از محمدشهر به بیرجند با اشاره 
به تالش آمریکایی ها در فشار حداکثری و اعمال تحریم های ظالمانه گفت: تصور آمریکایی ها این 
بود که اقتصاد کشــور و نظام جمهوری اسالمی با این فشارها به سمت فروپاشی خواهد رفت، اما 
امروز با افتخار اعالم می کنیم که طرح آمریکایی ها با همت مردم عزیز سراســر کشــور و پیگیری 

مسئوالن اجرایی با شکست مواجه شده است.
جهانگیری ادامه داد: در همه بخش ها از نفت، نیرو، کشاورزی، فلزات و معادن،  راه و شهرسازی 
طرح های خوبی در کشــور به بهره برداری می رســد و امیدواریم بتوانیم در رفع دغدغه زندگی و 

معیشت مردم نیز گام های موثری برداریم تا مردم از آرامش بهتری برخوردار شوند.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به کارهای بزرگی که در بخش آب و برق کشور انجام شده، 
گفت: کارشناســان در سال های گذشته نسبت به خاموشی در تابستان و حتی مشکالت آبرسانی 
هشدار می دادند، اما هنردوستان ما در وزارت نیرو این بود که نه تنها در این سال ها دچار خاموشی 
و یا کم  آبی موثری نشــدیم بلکه توانســتیم صادرات برق نیز به کشورهای همسایه از جمله عراق 

و افغانستان داشته باشیم.
ایران می تواند قطب بزرگ تولید برق در منطقه باشد

 جهانگیری با بیان اینکه ایران می تواند قطب بزرگ تولید برق در منطقه باشد، گفت: با صادرات 
برق نه تنها دغدغه مردم کشــورهای همســایه را برطرف کرده ایم بلکه توانســته ایم ارز حاصل از 

فروش برق را به کشور بیاوریم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از ظلم های بزرگی که در حق کشــور، ملت و نظام 
و در آخر در حق دولت شد تبلیغات منفی در این باره بود که هیچ اقدام و طرح عمرانی در کشور 
انجام نشده است، گفت: متأسفانه با سیاه نمایی و در بوق و کرنا کردن این موضوع که وضع کشور 
خیلی بد اســت طوری جا انداختند که حتی مدیران دولتی از بیان اتفاقات و دستاوردها هراسان 
هستند.  جهانگیری ادامه داد: این در حالی است که در دولت تدبیر و امید تنها در حوزه آب های 
مــرزی 8 میلیارد دالر معادل 30 هزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری انجام شــد و طرح هایی به 

بهره برداری رسید که در سال های قبل انجام آن تصوری واهی تلقی می شد.
معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به خاطره ای از پخش فیلمی از آبرسانی به یکی از روستاها 
در یکی از جلسات شورای عالی آب و تأثیر حاضران از مشکالت مردم در این زمینه گفت: به واقع 
کار عمیقی انجام شد و تنها در سال 95 نزدیک به 3هزار روستا از آب پایدار برخوردار شده اند و 
با موافقت رهبر معظم انقالب در برداشت از حساب صندوق توسعه ملی این روند هر سال افزایش 

یافت و امروز میلیون ها نفر از روستاییان کشور از  آب سالم آشامیدنی برخوردارند.
وی به افتتاح طرح آبرســانی بیرجند اشاره کرد و گفت: بیرجند شهری استراتژیک و راهبردی 
در شرق کشور است و نمی توان نسبت به آب آشامیدنی آن بی توجه بود خوشبختانه این طرح در 
شروع این سفر به بهره برداری رسید و امیدوارم بتوانیم در حل مشکالت و توسعه استان خراسان 

جنوبی گام های بلندتری برداریم.
معاون اول رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد که طرح های آبرسانی سازگار با مناطق کویری و 
نیمه خشک کشور نظیر خراسان جنوبی با قوت ادامه یابد زیرا آب نیاز اصلی توسعه است و باید 

برای تأمین و استفاده قطره قطره آن برنامه ریزی کرد.
جهانگیری با بیان اینکه باید برای توســعه خراســان جنوبی فکر جدی داشته باشیم بر احیای 
قنوات و ســرمایه گذاری مطلوب در حوزه آب و فاضالب اســتان تأکید و اظهار امیدواری کرد با 
یکی شــدن متولی آب و فاضالب شــهر و روســتا شاهد حل مشکالت روســتاها در این زمینه و 

کوچکتر و کاراتر شدن دولت در حوزه آب و فاضالب شهر و روستا باشیم.
وزیر نیرو نیز در این جلســه با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش آب و فاضالب در 40 سال 
گذشته گفت: شاخص های کشور در این حوزه به استانداردهای جهانی نزدیک شده به طوری که 

تعداد تصفیه خانه های کشور از عدد 4 در ابتدای انقالب به 228 رسیده است.
اردکانیان با بیان اینکه هر هفته 30 روســتای کشــور به شبکه آبرسانی پایدار متصل می شود، 
گفت: تا پایان دولت دوازدهم 10 میلیون نفر از روســتاییان و عشــایر کشــور از نعمت آب سالم 

برخوردار می شــوند و تنها در اســتان خراســان جنوبــی 1360 پروژه بــرق، آب و فاضالب به 
بهره برداری خواهد رسید.

سقوط پهپاد آمریکایی نشانه جدیت ایران در حفاظت از مرز هاست
جهانگیری پس از بیرجند به شهرســتان مرزی سربیشــه رفت و در اجتماع مردم ُدَرح، ساقط 

کردن پهپاد آمریکایی را نشانه جدیت ایران در حفاظت از مرز های خود خواند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سفر مقام معظم رهبری به شهرستان نهبندان همزمان با 
فعالیت دولت اصالحات افزود: ایشــان در آن ســفر جمله معروفی بیان کردند مبنی بر اینکه »به 
شهرســتان نهبندان سفر کردم تا توجه مسئوالن را به این منطقه جلب کنم« و امروز من به این 
منطقه سفر کردم تا آن جمله را احیا کنم. نمی دانم در دولت های قبل چقدر به این منطقه توجه 
شــده، اما تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا امکانات تولید و ایجاد اشــتغال و به تبع آن 

ایجاد رفاه در منطقه فراهم شود.
او در ادامه ســخنانش با بیان اینکه همه دنیا می داند که ایران اســالمی به مرزهای خود بسیار 
حساس است، افزود: آمریکایی ها با همه ادعاهای خود می خواستند حساسیت ایران به مرزهایش 
را محک بزنند و لذا پهپاد جاسوســی خود را که اساساً مدعی بودند قابل ردیابی و انهدام نیست، 
به مرزهای ایران اســالمی فرستادند تا با عبور از مرز، مرزبانان ما را امتحان کند. نیروهای مسلح 
مقتدر کشــورمان با اســتفاده از تجهیزات و سالح های پدافندی ســاخت داخل، با ساقط کردن 
پهپاد پیشــرفته آمریکایی ها توان و حساسیت مرزبانان کشــورمان در حراست از ایران را به رخ 

آنها کشاندند.
معــاون اول رئیــس جمهور ادامــه داد: آمریکایی ها به همراه پنج قــدرت دیگر جهان پس از 
مذاکراتی پیچیده و طوالنی به توافقی با ایران رسیدند که مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل 
هم قرار گرفت. ایرانی ها براســاس دستور دینی و مرام اخالقی شان به همه تعهدات شان براساس 
این توافق عمل کردند، اما آمریکایی ها نه تنها به تعهدات خودشان عمل نکردند بلکه از این توافق 
خارج شــدند و به همین مقدار نیز بســنده نکرده و یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران به 
راه انداختند و مکرراً اعالم کردند که هدف شــان از این اقدامات فروپاشی اقتصاد و به هم ریختگی 

نظام ایران است.
وی  افزود: آنها بارها تأکید کردند که ایرانی ها چهلمین ســالروز پیروزی انقالب شان را نخواهند 
دید، اما امروز ما و شما اینجا در شهر مرزی ُدَرح کنار هم ایستاده ایم و نشان دادیم که توطئه های 

آمریکایی ها شکست خورده است.
جهانگیری با بیان اینکه مردم در میدان ایستاده و اعالم کردند که از دولت برای غلبه بر فشارها 
و آبادانی کشــور حمایت می کنند به امضای ســه تفاهم نامه برای توسعه استان خراسان جنوبی 
اشــاره و خاطرنشان کرد: در اجرای اقتصاد مقاومتی اولین بار این تجربه را داشتیم که دستگاه ها 
و نهادهای محلی با دولت تفاهم نامه هایی برای حل مشــکالت منطقه خود امضا کردند و در این 
زمینه بســیار موفق عمل کردند. امروز بنده به نمایندگی از دولت اعالم می کنم که دولت با تمام 
توان خود از اجرای این تفاهم نامه ها حمایت می کند و امیدواریم با اجرای این تفاهم نامه ها هر روز 

شاهد تحوالتی در مناطق محل اجرای آنها باشیم.
او با اشــاره به بازدید 7هزار گردشــگر داخلی و 800 گردشــگر خارجی از روستای ماخونیک 
خراسان جنوبی در ســال 97 گفت: چنین استقبالی از ظرفیت های گردشگری یک روستا نشان 
می دهد که ظرفیت های گردشگری و تاریخی و فرهنگی ایران صرفاً در استان هایی چون اصفهان 
و فارس خالصه نشــده و باید از چنین ظرفیت هایی که در همه مناطق کشــور وجود دارند برای 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار استفاده کنیم و در خراسان جنوبی نیز این ظرفیت های گردشگری 

احیا و معرفی شود.
معاون اول رئیس جمهور در پایان ســخنانش گفت: دولت برای کمک به توسعه مناطق محروم 
از اجرای توافق ســازمان برنامه و بودجه با کمیته امداد امام خمینی و بنیاد مسکن برای احداث 
10هزار واحد مســکونی در روســتاها حمایت می کند که بنا به گفته رئیس محترم کمیته امداد 
اجرای 5هزار واحد از این واحدهای مســکونی آغاز شــده است. دولت همچنین طرح های خوبی 
برای آبرســانی روستایی و نوسازی و توسعه راه های روســتایی دارد که اعتبارات خوبی نیز برای 

آنها در نظر گرفته شده است.

اسحاق جهانگیری در سفر به خراسان جنوبی تاکید کرد

شکست آمریکا در فروپاشی اقتصاد ایران
سخنگوی دولت در نشست خبری:

هدف ما گسترش مناسبات با همه کشورهای منطقه است
سخنگوی دولت توسعه رابطه با همسایگان را از سیاست های اصلی جمهوری اسالمی ایران برشمرد و گفت هدف ما گسترش 

مناسبات با همه کشورهای منطقه خصوصا خلیج فارس است.
به گزارش ایسنا، علی ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه گفت: امروز یکی از سیاست های ما توسعه 
رابطه با همســایگان است. سفر هفته گذشته رئیس جمهور برای شرکت در اجالسیه اوراسیا در همین راستا صورت پذیرفت و 

از اهمیت باالیی برخوردار است و تمام مسئولیت هایی که با همسایگان خواهیم داشت را ایفا خواهد کرد.
وی ادامه داد: با پنج کشور که بازاری نزدیک به 200هزار نفر خواهد داشت موافقت نامه بازار آزاد را امضا کردیم، به مجلس 

ارائه شده و از پنج آبان امسال 502 کاالی کشاورزی و صنعتی کاهش تعرفه خواهد داشت.
ربیعی همچنین گفت: در دیدار ســه جانبه با ترکیه و روسیه هم پیشرفت هایی داشته ایم. هدف ما گسترش مناسبات با همه 
کشــورهای منطقه خصوصا خلیج فارس است. ما مایل نیستیم هیچ کشوری را در اطراف خودمان از دایره سیاسی اقتصادی و 

فرهنگی منع کنیم. به همین دلیل تالش هایی شده که اوج آن ابتکار صلح هرمز بوده است.
وی ادامه داد: کســانی که تالش می  کنند ما صلح و دوســتی با همسایگان نداشته باشیم بدانند موفق نخواهند شد. مردم ما 

می دانند همکاری با همسایگان اهمیت باالیی دارد.
ســخنگوی دولت همچنین رخدادهای چند روز گذشــته عراق را مایه تاســف خواند و گفت: از هرگونه تنش در کشورهای 
همســایه متاثر می شــویم. رخدادهای چند روز گذشته عراق مایه تاسف است. در روزهایی که دولت ایران و عراق خود را برای 
بزرگ ترین رویداد مذهبی دنیا آماده می کردند، شاهد حوادث تلخی بودیم. دولت عراق اطمینان داده است که دخالتی نداشته 
در این امر و حضور بدخواهان در این میان بوده اســت. دولت و ملت عراق از بلوغ و آگاهی کافی برخوردار هســتند. راه درست 
وحدت عراق حول مرجعیت شــیعه است. جمهوری اسالمی همکاری خود را برای همراهی برادران عراقی اعالم می کند و هیچ 

شکلی از بدخواهی این رابطه را از بین نخواهد برد.
وی گفت: در این دوره تاریخی مراقبت از زندگی روزمره مردم، گســترش فضای اجتماعی، گسترش اشتغال و از همه مهم تر 
توســعه روستایی برنامه ای بوده است که در این سال ها دنبال کردیم. دموکراســی، پیگیری انتخابات آزاد و کمک به مقاومت 

داخل در کنار مردم ایستادن برای گذشتن از روزهای تحریم از برنامه های دولت است.
به گفته وی، دولت تدبیر و امید بیش از همیشــه سیاســت های معطوف به روســتا را تدوین کرده است. دولت با گسترش 
حاشیه نشــینی و امثال آن در روســتاها رو به رو بود. در این دولت تحوالت خوبی درخصوص زندگی روستاییان و عشایر پدید 
آمده اســت. ربیعی با اشــاره به تالش های دولت برای گسترش زندگی روستایی از جنبه اقتصادی و توسعه خدمات بهداشت و 
درمان و آموزش، آی تی، ارتباطات و اطالعات، افزایش رفاه و گســترش بیمه و تســهیالت و ایجاد اشتغال های خرد محلی در 
کنار دامداری و کشــاورزی گفت: معتقد هستیم خدمت به روستا و فقرزدایی برنامه بلندمدتی است که باید تالش بیشتری در 
راستای آن صورت بگیرد.  وی گفت: سهم اشتغال روستاییان از اشتغال خرد 25درصد افزایش پیدا کرده است. 140 هزار شغل 
از مجموع شغل های ایجادشده مربوط به روستاییان بوده است. همین جا از مقام معظم رهبری برای پولی که از صندوق ذخیره 
ملی به دولت اختصاص دادند جهت این موضوع تشــکر می کنم. ربیعی در ادامه تاکید کرد: دولت برای مقابله با ابعاد مختلف 
فقر برنامه ریزی هایی دارد که در سال های آینده آن را اجرایی می کند. او سپس به حذف درآمدهای نفتی از الیحه بودجه اشاره 
کرد و گفت: در جلســه قبل توضیح دادم، بخش جاری را از نفت جدا خواهیم کرد. تالش مان بر این اســت بودجه جاری را از 
مالیات و ســایر منابع مالی دولت تهیه کنیم. االن در قالب یک برنامه بودجه اســت. تحریم بد است اما اتفاقات خوبی هم برای 

ما داشته و آن تقویت بودجه بدون نفت بوده است.
ربیعی در ادامه یادآور شــد: هنوز هیچ تصمیمی به لحاظ متغیرهای متعدد اتخاذ نشــده اســت اما در مرحله نهایی است و 
قطعا هرگونه تصمیمی که در مورد یارانه های پنهان به ویژه ســوخت گرفته شــود دهک های پایین و طبقه متوسط در آن در 
نظر گرفته می شود. وی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد افزایش اشتغال در تابستان صورت گرفته است، گفت: در بخش های 
صنعتی کاهش داشــتیم، اما در بخش های تولید مولد رویش داشــته ایم. شــواهد تامین اجتماعی هم آمار را تایید می کند، در 
یک ســال گذشته 844 هزار نفر اعالم شــده، خالص اشتغال ایجادشده این رقم در روستاها هم افزایش داشته و نرخ مشارکت  

افزایش پیدا کرده است.
ســخنگوی دولت ادامه داد: نیاز ما به پنجره جمعیتی ســاالنه بیش از یک میلیون شغل اســت. این آمار به اعتقاد من آمار 
درســتی اســت، اما با توجه به بیماری بیکاری مزمن شــده که انتقال پیدا کرده کمی پیچیده شده است. جناب نوبخت اعالم 
کردند آمار بیماری مزمن قبلی کاهش پیدا می کند. من فکر می کنم سیاست کاهش واردات آثار خوبی بر بخش اشتغال گذاشته 
اســت. در این میان البته به فکر افزایش قدرت خرید مردم هم هســتیم. ربیعی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا 
رئیس جمهور ســخن کذبی درباره آمار اقتصادی داده اســت، گفت: گاهی ما در مورد یک موضوع حرف می زنیم در مورد یک 

موضوع دیگر کلیپ می سازند. ما گفتیم تورم بهبود پیدا کرده است نگفتیم کامال از بین رفته است.
ســخنگوی دولت ادامه داد: ما می دانیم مردم در شــرایط بدی هســتند، کمک به مردم در گرو کمک به دولت است. تحریم 
اجازه نداده که ما نفت بفروشیم کاال وارد کنیم و اینها در زندگی مردم اثر روانی و اقتصادی گذاشت. مهم این بود ما ارز را در 

یک کانال با نوسانات رو به بهبود وارد کردیم.

بهنام بهزادفر 
کارشناس بازار سرمایه



زیــاد دور نبود ســال هایی که هر یک از ما در خانه با هزار ســختی و 
مکافات از طریق »دایل آپ« به اینترنت وصل می شدیم و صدای »قیژ قیژ« 
آن هنوز در گوش های مان هســت. شاید آن زمان تصورش برای ما دشوار 
بــود که بدانیم تا چند صباحی دیگر اینترنت به یک امکان کامال معمولی 
در سبک زندگی ایرانی تبدیل می شود و با هر گوشی تلفن همراه می توان 
به راحتی آب خوردن به اینترنت وصل شــد، بنابراین سوال این است که 
ضریب نفوذ اینترنت و اســتفاده از تلفن همراه در خانواده های ایرانی در 
گذار این سال ها چقدر تغییر کرده است؟ چند درصد از ایرانیان هم اکنون 
در محل ســکونت خود امکان دسترسی و اتصال به اینترنت را دارند؟ چه 
اســتان هایی در حال حاضر، بیشترین اســتفاده را از اینترنت می کنند و 
کدام استان ها دسترسی کمتری به اینترنت دارند؟ اینها سواالتی است که 
مرکز آمار ایران در طرح آمارگیــری از فرهنگ رفتاری خانوارهای ایرانی 
به دنبال یافتن پاســخی برای آن بوده و اتفاقا نتایج قابل تأملی نیز به دست 
آورده اســت؛ به طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران می توان گفت 
زندگی ایرانیان رنگ و بوی آنالین به خود گرفته اســت و هم اکنون بیش 
از 72درصد خانواده های ایرانی در منازل خود امکان دسترســی راحت به 

اینترنت را دارند.
جزییات استفاده ایرانی ها از اینترنت و تلفن همراه

اگرچــه ارائه آمارهای دقیــق در حوزه ضریب نفــوذ اینترنت در ایران 
همیشــه با اما و اگرهای بی شماری همراه بوده اســت، اما گزارش مرکز 
آمار ایران به عنوان رســمی ترین مرجع آمارگیری کشــور نشان می دهد 
هم اکنون 72.8درصد خانواده های ایرانی )77.9درصد خانوارهای شهری 
و 57درصد خانوارهای  روستایی( در محل سکونت خود امکان دسترسی 
و اتصــال به اینترنت را دارند و به عبــارت راحت تر، از 24 میلیون و 684 
هزار و 28 خانواده در کشور، 17 میلیون و 960 هزار و 302 خانواده امکان 

اتصال به اینترنت را در محل سکونت شان دارند. همچنین این آمار نشان 
می دهد بیشترین دسترسی به اینترنت در سراسر کشور نسبت به میانگین 
جمعیت، از آن بوشــهری ها با 83.3درصد اســت و بعد از آن تهرانی ها با 

81.9درصد و خوزستانی ها با 80.6درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
امــا نکته جالــب گزارش مرکز آمــار ایران که به صــورت اینفوگرافی 
منتشرشــده، درباره درصد کاربران اینترنت کشــور نســبت به شــرایط 
سنی شــان اســت. در این گزارش از بین جمعیت باالی شش سال کشور 
64درصد هم اکنون از اینترنت استفاده می کنند که 67.7درصدشان مرد 
و 60.4درصدشان زن هستند و از بین آنها نیز 70درصد جمعیت شهری 
و 46.2درصد جمعیت روســتایی هســتند. در یک جمله، این آمار نشان 
می دهد که در سرتاسر کشور 46 میلیون و 315 هزار و 545 نفر که باالی 
شش سال سن دارند از اینترنت استفاده می کنند. همچنین گزارش مرکز 
آمار ایران از نظر »اســتفاده اینترنت بر حسب گروه سنی« نشان می دهد 
59درصد جمعیت کمتر از 15 ســال، 85درصد جمعیت 15 تا 24 سال، 
73.2درصد جمعیت 25 تا 49 سال و 34.5درصد جمعیت باالی 50 سال 

کشور از اینترنت استفاده می کنند.
اما شــاید این سوال برای شما مطرح شود که ایرانی ها چه استفاده ای از 
اینترنت می کنند؟ پاسخ این سوال در گزارش مرکز آمار ایران نهفته است. 
این گزارش نشــان می دهد بیشترین اســتفاده کاربران ایرانی از اینترنت 
برای دسترســی به شــبکه های اجتماعی با 70.5درصد است و بعد از آن 
دانلود فیلم، بازی و موســیقی با 55.1درصد و جست وجو برای اطالعات 
با 35.7درصد در رتبه های بعدی ایســتاده اند. گــزارش مرکز آمار ایران 
همچنین نشــان می دهد بیشترین سهم دسترســی به اینترنت از طریق 
گوشی های هوشمند با 94.5درصد است و بعد از آن، دسترسی به اینترنت 

خانه با 80.6درصد قرار گرفته است.
مرکز آمار ایران عالوه بر دسترسی به اینترنت، در دو اینفوگرافی دیگر به 
بررســی میزان دسترسی و استفاده ایرانی ها از تلفن همراه و کامپیوتر هم 
پرداخته اســت که آن هم نتایج جالبی به همراه دارد. طبق این گزارش ها 

هم اکنون 69.7درصد جمعیت ایران از کامپیوتر استفاده می کنند که این 
میزان در جامعه شــهری 78.8درصد و در جامعه روســتایی 44.6درصد 
اســت. از بین این جمعیت نیز 29.9درصد حداقل یک یارانه معمولی در 
خانه خود دارنــد، 40.3درصد لپ تاپ دارنــد و 34.2درصد هم از تبلت 
استفاده می کنند. همچنین جالب است بدانید که 95.9درصد خانواده های 
ایرانی تلفن همراه دارند که ســهم جامعه شهری 96.7 و جامعه روستایی 
93.3درصد اســت. در حال حاضر، جمعیت کاربران ایرانی باالی شــش 
ســال که از تلفن همراه استفاده می کنند 58 میلیون و 394 هزار و 397 
نفر اســت و از این میان، 61.8درصد دانش آموزان ابتدایی و 90.1درصد 

دانش آموزان متوسطه کشور، موبایل یا همان تلفن همراه دارند.
تنها 30درصد مردم ایران روزنامه می خوانند

مرکز آمار ایران همچنین در گزارشــی دیگر به بررسی وضعیت مطالعه در 
زندگی ایرانیان پرداخته و گفته اســت که تنها 30درصد مردم ایران روزنامه 
می خوانند. به بیان دیگر، وضعیت مطالعه افراد باسواد در ایران نشان می دهد که 
حدود 30درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر اهل مطالعه روزنامه هستند. گزارش 
مرکز آمار از وضعیت مطالعه افراد باسواد 15ساله و بیشتر تا پایان سال 1396 
نشان می دهد که 30درصد مردم اهل خواندن روزنامه های چاپی یا الکترونیکی 

هستند و 70درصد دیگر روزنامه مطالعه نمی کنند.
در بیــن افرادی که روزنامه مطالعه می کنند نیز موضوعات سیاســی و 
اجتماعــی هر کدام با 37درصد و حوادث با 36درصد در اولویت قرار دارد. 
همچنین موضوعات ورزشی با 30درصد، اقتصادی با 23درصد و بهداشت 
و سالمت با 17درصد در اولویت های بعدی روزنامه خوانان قرار دارد، اما در 
بین جمعیت باسواد 15ســاله و بیشتر، 58درصد اهل مطالعه کتاب های 
غیردرســی که مجموع چاپی یا الکترونیکی را دربر می گیرد، هســتند و 
42درصد کتاب غیردرسی نمی خوانند. قرآن و کتب ادعیه با 82درصد در 
صدر مطالعه کتاب های غیردرســی قرار دارد و پس از آن، رمان و داستان 
کوتاه با 33درصد، دینی با 25درصد و همچنین موضوع شعر و اجتماعی 

هر کدام با 12درصد در رده های بعدی مطالعه قرار دارند.

ضریب نفوذ اینترنت و استفاده از تلفن همراه در ایران چقدر است؟

زندگی آنالین به سبک ایرانی

اطالعات منتشرشــده از وضعیت بازار کار در تابســتان امســال نشان 
می دهــد نرخ بیکاری در این فصل با 1.8درصد کاهش نســبت به فصل 
مشابه سال قبل به 10.5درصد رسیده است، اما نکته مهم در این میان آن 
است که مرکز آمار ایران در این دوره، سن ورود به بازار کار از 10 سال به 
15سال تغییر داده است. این تغییر باعث شده است تا در تابستان امسال 
همــراه با کاهش نرخ بیکاری، تعداد بیکاران به 2میلیون و 894 هزار نفر 

کاهش یافته و بر تعداد شاغالن 844 هزار نفر افزوده شود.
به گزارش »فرصت امروز« مرکز آمار ایران به تازگی نتایج طرح آمارگیری 
نیروی کار در تابستان سال 1398 را منتشر کرد، اما این آمارگیری با تغییر 
شــاخص همراه بود؛ به طوری که از گذشته جمعیت 10ساله و بیشتر را 
مورد بررسی قرار می داد، اما برای تابستان امسال آن را به جمعیت 15ساله 

و بیشتر تغییر داده است.
مرکز آمار در این رابطه توضیح داده اســت که براساس بررسی های به 
عمل آمده و به دلیل تحوالت اجتماعی در زمینه سن ورود به بازار کار در 
کشورهای مختلف، حداقل سن 15 سال برای بررسی شاخص های کلیدی 
بازار کار در نظر گرفته شــده اســت؛ از این رو به دلیل تحوالت مشابه در 
ایران، از این پس شاخص های عمده بازار کار کشور براساس جمعیت 15 

ساله و بیشتر محاسبه و ارائه خواهد شد.
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری افراد 15 ســاله و بیشــتر نشان 
می دهد که 10.5درصد از جمعیت فعال )شــاغل و بیکار(، بیکار بوده اند 
که این شــاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشــته 1.8درصد کاهش 
یافته است. تعداد بیکاران هم در تابستان حدود 2میلیون و 894 هزار نفر 

گزارش شده است.
همچنین 44.9درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال 
بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. جمعیت شاغلین 
15 ساله و بیشتر در این فصل 24 میلیون و 751 هزار نفر بوده که نسبت 
به فصل مشابه سال قبل 844 هزار نفر افزایش داشته است. تغییرات نرخ 
مشــارکت اقتصادی نیز حاکی است که این نرخ نسبت به فصل تابستان 

سال 97 برابر با 0.2درصد افزایش داشته است.

8.8درصد شاغالن کمتر از 44 ساعت کار می کنند
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز نشان می دهد که 26.1درصد از 
فعاالن این گروه ســنی در تابستان 1398 بیکار بوده اند. بررسی تغییرات 
فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه 
در سال قبل 1.1درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری جوانان 18 
تا 35 ساله نیز نشان می دهد که در تابستان امسال 17.9درصد از جمعیت 
فعال این گروه ســنی بیکار بوده اند. این در حالی است که تغییرات فصلی 
نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد این نرخ نسبت به تابستان پارسال به 

میزان 2درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت 15 ساله و بیشتر نیز نشان می دهد 
که در تابستان امسال 8.8درصد جمعیت شاغل به دالیل اقتصادی اعم از 
فصل غیرکاری، رکود کاری و پیدا نکردن کار با ســاعت بیشــتر، کمتر از 
44 ســاعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این 
در حالی اســت که 40.7درصد از شاغلین 15 ساله و بیشتر، 49ساعت و 
بیشتر در هفته کار کرده اند. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی 
هم نشــان می دهد که در تابستان امســال، بخش خدمات با 49.1درصد 
بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی نیز 

بخش های صنعت با 32درصد و کشاورزی با 19درصد قرار دارند.
843 هزار نفر در تابستان امسال شاغل شدند

همانطور که اشــاره شد، اطالعات منتشرشــده از وضعیت بازار کار در 
تابستان امسال نشان می دهد نرخ بیکاری در این فصل با 1.8درصد کاهش 
نسبت به تابستان سال گذشته به 10.5درصد رسیده است، اما اتفاقی که 
در این آمارگیری رخ داده آن اســت که مرکز آمار ایران در این دوره، سن 

ورود به بازار کار از 10 سال به 15 سال افزایش داده است.
در همین راســتا، رئیس مرکز آمار ایــران در تازه ترین اظهارنظر درباره 
طرح آمارگیری این نهاد آماری گفته است: تعریف شاغل از دیدگاه مرکز 
آمار ایران مطابق همه دنیا و براساس دستورالعمل سازمان بین المللی کار 
است. براساس این تعریف، فردی شاغل است که در هفته مرجع، حداقل 

یک ساعت کار کرده باشد.

جواد حســین زاده با اشــاره به اینکه در مرکز آمار ایران، هر فصل طرح 
آمارگیری از نیروی کار اجرا می شــود، افزود: حــدود 60 هزار خانوار در 
نمونه های ما قرار می گیرند و این طرح، مشــابه طرح نیروی کار در همه 

جهان اجرا می شود و منطبق بر استانداردهای بین المللی است.
به گفته وی، نرخ بیکاری کشــور در تابستان امسال، 10.5درصد است 
که در مقایســه با تابستان پارسال، حدود یک و هشت دهم درصد کاهش 

نشان می دهد.
او بــا بیــان اینکه تعریف شــاغل از دیدگاه مرکز آمار ایران براســاس 
دستورالعمل سازمان بین المللی کار است، ادامه داد: براساس این تعریف، 
فردی شاغل است که در هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده باشد. 
ماموران آمارگیر همه استان ها آموزش دیده اند و با پرسشنامه ای مطابق با 
استانداردهای بین المللی به خانوارها مراجعه می کنند و براساس سواالتی 
که پرسیده می شود شاغل یا غیرشاغل بودن آنها تشخیص داده می شود. 
ســپس با روش های نمونه گیری منطبق با استانداردهای بین المللی، این 

نتایج به کل جامعه تعمیم داده می شود.
بــه گفته رئیس مرکز آمار، از مجموع حــدود 61 میلیون و 582 هزار 
جمعیت 15 ســاله و بیشــتر که جمعیت در سن کار محسوب می شوند، 
حــدود 44 و 9 دهم درصد آنها فعال هســتند و 33 میلیون و 937 هزار 
نفر تا ســال 98 غیرفعال بودند. همچنین از مجموع جمعیت فعال که به 
شــاغلین و بیکاران تقسیم می شــوند، حدود 24 میلیون و 751 هزار نفر 
یعنی 89.5درصد در تابســتان سال 98 شاغل بودند و 10.5درصد یعنی 
حدود 2میلیون و 894 هزار نفر بیکار بودند. در مجموع، در تابستان امسال 

843 هزار و 719 نفر به جمع شاغالن اضافه شد.
حســین زاده در پاسخ به این پرسش که آیا امســال دولت می تواند به 
تکلیف خود براســاس برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر ایجاد ساالنه 
حدود 955 هزار شــغل، عمل کند؟ گفت: برای پاسخ به این پرسش باید 
مجموع اشــتغال ایجادشده در طول ســال 98 را محاسبه کنیم. بر این 
اساس، تعداد شاغالن کشور در تابستان امسال حدود 843 هزار نفر افزایش 

داشت که با رقم پیش بینی شده اختالف اندکی دارد.

با افزایش سن ورود به بازار کار، نرخ بیکاری 10.5درصد اعالم شد

جزییات بیکاری در تابستان

نگاه

شامخ شهریورماه 50.43 واحد اعالم شد
بالتکلیفی میان رونق و رکود

شــاخص مدیران خرید )PMI( موسوم به شــامخ در شهریورماه 
امسال دوباره به مرز 50واحد برگشت. مرکز آمار و اطالعات اقتصادی 
اتاق ایران، شــامخ این ماه را 50.43 واحد محاســبه کرده که نسبت 
به شــامخ ماه قبل 4.64 واحد معادل 10.13درصد بهبود یافته است. 
اگرچه این میزان رشد تا حدودی می تواند نشانه بهبود نسبی وضعیت 
فعالیت های اقتصادی باشد، اما بررســی زیرشاخص های شامخ نشان 
می دهــد که همچنان بالتکلیفی فعالیت هــای اقتصادی میان رونق و 
رکود ادامه دارد. در یک کالم، در شــامخ شــهریورماه، سرعت انجام 
و تحویل ســفارش، میزان اســتخدام و به کارگیری نیروی انســانی و 
انتظارات تولید در ماه آینده بهبود داشته است، اما میزان سفارش های 
جدید مشــتریان با کاهش مواجه شــده که بالتکلیفــی فعالیت های 

اقتصادی را تشدید کرده است.
شاخص مدیران خرید چیست؟

مهرماه ســال 97 بود که مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران، 
استخراج و انتشــار شاخص مدیران خرید موســوم به شامخ را برای 
نخســتین بار در کشور در دســتور کار قرار داد و در دوازدهمین دوره 
انتشار این شاخص، شامخ شهریورماه امسال را 50.43 واحد محاسبه 

کرده است.
این شاخص، یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در کشورهای 
توسعه یافته است که براســاس داده های پانلی از حدود 400 شرکت 
در تمام فعالیت های بخش خصوصی تهیه می شود. سؤاالت پرسشنامه 
شــاخص مدیران خرید به نحوی طراحی شــده اســت که اطالعاتی 
درخصوص تولیدات صنعتی )میزان تولید، سفارشــات جدید داخلی 
و خارجی و نیروی کار اســتخدامی(، خدمات )کسب وکارهای جدید، 
کســب وکارهای صادراتــی جدید و هزینه ها(، عمده فروشــی )میزان 
تولید، سفارشات جدید و قیمت فروش( و ساخت وساز )کل فعالیت ها، 
ساخت وســاز مســکونی و تجاری و سفارشــات جدید( ارائه می دهد. 
ازاین رو شرکت های مدیریت دارایی از طریق دنبال کردن شاخص های 
ملی و بخشی در زمینه های رشد، بهره وری، روندهای قیمت و حاشیه 
ســود می توانند از اطالعات این شاخص در اســتراتژی ها و مدل های 
تخصیص دارایی و همچنین در تحلیل عملکرد پرتفوی خود استفاده 

کنند.
شــاخص کل PMI نشــان دهنده تغییرات شــرایط کالن است و 
اطالعات جزئی تــر مربوط به بخش های مختلف اقتصاد می تواند برای 
صندوق های خریدوفروش ســهام و اوراق با بازدهی ثابت نیز راهنمای 
خوبی در تحلیل و پیش بینی باشــد. در جریان اســتخراج شامخ، اگر 
عدد شــاخص بیش از 50 واحد باشــد، نشــان می دهــد که اقتصاد 
درحال توسعه است درحالی که هر رقمی زیر 50 واحد، از قرار داشتن 

اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.
براســاس تازه ترین محاســباتی که از ســوی مرکز آمار و اطالعات 
اقتصادی اتاق ایران برای اســتخراج شامخ انجام شده، شامخ شهریور 
امســال 50.43 واحد اعالم شــده اســت. در این ماه هرچند فعاالن 
اقتصادی نســبت به بهبود وضعیت تولید ابــراز امیدواری کرده اند اما 

کاهش سفارشات مشتریان باعث شده این خوش بینی تضعیف شود.
چکیده شامخ شهریورماه امسال

به طور خالصه، چکیده شامخ شهریورماه امسال به این شرح است: 
عدد شــامخ کل 50.43 واحد، نشان دهنده رونق در بخش صنعت در 
شهریورماه نسبت به ماه گذشته با 45.79واحد است؛ شاخص سرعت 
انجام و تحویل ســفارش 59.3 در شــهریور، بیشترین میزان شاخص 
در بین پنج مؤلفه اصلی شــامخ بوده است؛ شاخص میزان استخدام و 
به کارگیری نیروی انسانی 54.31 واحد، دارای تغییرات مثبتی نسبت 
به ماه گذشته با 51.69 واحد است؛ شاخص میزان سفارش های جدید 
مشــتریان 45.08 واحد، کمترین مقدار شــاخص در بین پنج مؤلفه 
اصلی شــامخ بوده است؛ شــاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز با 
رقــم 65.23 واحد، ادامه بهبود وضعیت بخــش صنعت در مهرماه را 

پیش بینی می کند.
براســاس این گزارش، شــاخص مدیران خرید که از مهرماه ســال 
گذشــته تاکنون همه ماهه توســط اتاق ایران محاسبه شده است، از 
ســایه سنگین رکود بر بخش صنعت کشــور حکایت دارد و وضعیت 
را به جز در ماه های اســفند و اردیبهشت، همواره بدتر از ماه قبل و یا 

بدون تغییر نسبت به ماه قبل گزارش کرده است.
وضعیــت در متغیرهای مقــدار تولید، میزان سفارشــات جدید و 
میزان فروش نیز تقریبا به همین ترتیب بوده اســت. میزان صادرات و 
موجودی مواد اولیه طی این ماه ها مدام رو به کاهش بوده است اما در 
مورد به کارگیری نیروی انســانی وضعیت تفاوت داشته به نحوی که تا 
قبل از اردیبهشت ماه، هر ماه با کاهش اشتغال صنعتی مواجه بوده ایم 
که پس ازآن میزان اشــتغال در این بخش تقریباً ثابت مانده اســت. 
قیمت مواد اولیه روند صعودی نشان می دهد که در دو ماه اخیر نسبتاً 
ثابت مانده اســت. قیمت محصوالت تولیدشــده نیز همواره صعودی 
بوده است که در دو ماه اخیر نسبت به ماه قبل کاهش نشان می دهد. 
نوسان زیرشــاخص موجودی انبار حول عدد 50 نیز حکایت از حفظ 

موجودی انبار توسط فعاالن اقتصادی دارد.
میزان خوش بینی فعاالن اقتصادی به آینده

نکته جالب توجه آن اســت که علی رغم شــرایط گفته شده، فعاالن 
اقتصادی از دی ماه ســال 1397 تاکنون به جز در اســفندماه، همواره 
انتظــار افزایــش تولید برای ماه آتی را داشــته اند کــه می توان این 
خوش بینی را به اعتماد فعاالن اقتصادی نســبت به قول مسئولین در 
رفع مشــکالت داخلی و تحرکات دیپلماتیک دولت برای کاهش و یا 

حذف تحریم های خارجی نسبت داد.
به عنوان نمونه، شــامخ کلی به دست آمده برای صنایع الستیک و 
پالستیک در شهریورماه معادل 47.5 واحد است، یعنی در شهریورماه 
نســبت به ماه گذشــته وضعیت عمومی این صنعت اندکی بدتر شده 
اســت. در این ماه، این صنعت در میزان فــروش محصوالت با امتیاز 
36.7 کاهش چشــمگیری را تجربه کرده اســت. این میزان کمترین 
عدد در میان ســایر صنایع است درحالی که قیمت مواد اولیه با امتیاز 
46.7 کاهش اندکی داشته و از طرف دیگر، موجودی انبار محصول با 

امتیاز 53.3 واحد افزایش یافته است.
نکتــه مهم در این رابطه، آن اســت که فعاالن صنعت الســتیک و 
پالستیک همچون مردادماه و همانند اغلب فعاالن اقتصادی در سایر 
صنایع، در شــهریورماه نیز انتظار بهبود وضعیت تولید در ماه آتی را 
داشته اند، اما عمال انتظار بهبود در مردادماه در شهریورماه هم محقق 

نشده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
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فرصــت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در سلســله گزارش هایی به 
بررســی یارانه پنهان انرژی در ایران پرداخت و از پرداخت 9.5 میلیارد 
دالر یارانه پنهان گاز و برق به ســه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی 

طی سال 97 خبر داد.
نهاد پژوهشــی مجلس در این گزارش با هدف نشــان دادن تصویری 
شــفاف از مصرف حامل های انرژی در اقتصاد ایــران و برآورد تقریبی 
یارانه پنهان نوشــته است: در روش مرسوم محاسبه یارانه پنهان، فرض 
شده اســت کل انرژی مصرف شده در داخل کشــور می تواند در خارج 
کشور به فروش برســد، همچنین در مورد حامل هایی مانند بنزین که 
قیمت های جهانی دارند، می تــوان قیمت فوب خلیج فارس را به عنوان 
قیمت مرجــع در نظر گرفت، اما در مورد حامل هایی مانند گاز طبیعی 
و برق که قیمت منطقه ای دارند، تعیین نرخ مرجع دشوار می شود. نرخ 
ارز مبنای تبدیل قیمت فروش انرژی موضوعی به شدت اختالف برانگیز 
اســت و بخش زیادی از یارانه پنهان که به این روش محاسبه می شود، 
چیزی جز تأثیرات افزایش نرخ ارز نیست، بدون آنکه در مصرف واقعی 

مردم تغییر محسوسی صورت گرفته باشد.
به گفته مرکز پژوهش ها، با توجه به ســهم خانــوار از مجموع یارانه 
هیدروکربوری در ســال های 1384 تا 1395، بیش از سه چهارم یارانه 
ضمنی هیدروکربوری به غیرخانوار اختصاص داشــته و به عبارت دیگر، 
انــرژی ارزان، مهم ترین روش حمایت دولت از بخــش تولید در ایران 
اســت، بنابراین هرگونه سیاست گذاری درباره تغییر این روش منوط به 

توجه به تبعات و آثار افزایش قیمت انرژی بر بخش تولید است.
بازوی کارشناســی مجلس گزارش داده اســت که میزان کل یارانه 
پنهان بخش صنعت، معدن و پتروشــیمی در ســال 1397 حدود 9.5 

میلیارد دالر برآورد شــده اســت که 5.2 میلیارد دالر مربوط به یارانه 
پنهان گاز طبیعی و 4.3 میلیارد دالر مربوط به یارانه پنهان برق است.
براســاس گزارش مرکز پژوهش ها و طبق برآوردهای صورت گرفته و 
آمارهای ارائه شــده از ســوی وزارت نفت و وزارت نیرو، در سال 1397 
میــزان کل مصرف گاز طبیعی برای بخش صنعت )بدون در نظ گرفتن 
خوراک واحدهای پتروشــیمی( 55.1 میلیــارد مترمکعب و میزان کل 
مصرف برق 78.4 میلیارد کیلووات ســاعت بوده اســت. متوسط تعرفه 
یارانه ای گاز طبیعی برای بخش صنعت، معدن و پتروشــیمی در سال 
1397 حدود 1800 ریال بر مترمکعب و متوســط تعرفه یارانه ای برق 
حدود 671 ریال بوده است. بر این اساس، میزان کل یارانه پنهان بخش 
صنعت، معدن و پتروشــیمی در ســال 1397 حدود 9.5 میلیارد دالر 
برآورد شــده که 5.2 میلیارد دالر آن به یارانه پنهان گاز طبیعی و 4.3 

میلیارد دالر به یارانه پنهان برق اختصاص داشته است.
همچنین براســاس آخرین آمار منتشرشده از ســوی وزارت نفت و 
وزارت نیرو، میزان مصرف کل گاز طبیعی در کشــور در حوزه صنعت، 
معدن و پتروشــیمی 55.1 میلیارد متر مکعب و میزان فروش کل برق 
در ســال 1397 در بخــش صنعت، معدن و پتروشــیمی حدود 78.4 
میلیارد کیلووات ســاعت بوده است. بر همین اساس و با در نظر گرفتن 
مفروضات زیر، برآوردی از میزان یارانه پنهان در این بخش برای ســال 

1397 ارائه شده است:
* متوســط تعرفه برق یارانه ای بخش صنعت، معدن و پتروشــیمی: 

671 کیلووات ساعت
* متوســط تعرفه گاز یارانه ای بخش صنعت، معدن و پتروشــیمی: 

1800 ریال بر هر متر مکعب

* متوســط بهای تمام شده برق صنعتی : 6057 ریال بر هر کیلووات 
ساعت )5.5سنت(

* متوسط بهای گاز صادراتی ایران: 12 هزار و 100  ریال بر هر متر 
مکعب )11 سنت(

* نرخ تسعیر هر دالر 110 هزار ریال در نظر گرفته شده است.
براســاس محاسبات انجام شده، میزان یارانه پنهان گاز طبیعی در بخش 
صنعت، معدن و پتروشــیمی )بدون در نظر گرفتن خوراک پتروشیمی ها( 
حــدود 5.2 میلیارد دالر و میزان یارانه پنهان برق در این بخش )با کســر 
میزان برق تولیدی نیروگاه های اختصاصــی واحدهای صنعتی، معدنی و 
پتروشــیمی( حدود 4.3 میلیارد دالر است، بنابراین در سال 1397 میزان 
یارانه پنهان انرژی در کل بخش صنعت، معدن و پتروشیمی کشور براساس 

مفروضات فوق، حدود 9.5 میلیارد دالر قابل برآورد است.
برای ارائه تصویری از میزان مصــرف انرژی در بخش صنعت، معدن 
و پتروشــیمی کشــور از ترازنامه هیدروکربوری کشــور )1396(، آمار 
ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران برای واحدهای 10 نفر کارکن و بیشتر  
)1395(، آمار منتشرشده از طرف دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کالن برق 

و انرژی وزارت نیرو )1397( و آمار وزارت نفت استفاده شده است.
در ســال 1395 کل بخش صنعت، معدن و پتروشیمی کشور حدود 
344.86 میلیون بشــکه معادل نفت خام انرژی مصرف کرده است. گاز 
طبیعــی 79.10درصد از میزان انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده 
است که برابر با 44.285 میلیون متر مکعب گاز طبیعی است. 13درصد 
از کل مصرف انرژی این بخش مربوط به برق است که برابر با 77.603 
گیگاوات ساعت است. سایر فرآورده های نفتی مانند نفت گاز و نفت کوره 

نیز سهم 7.6 درصدی را به خود اختصاص داده اند.

گزارش مرکز پژوهش ها از پرداخت 9.5 میلیارد دالر یارانه پنهان گاز و برق به 3 بخش اقتصاد

پیدا و پنهان یارانه انرژی در ایران
مسکن

از کاهش 60درصدی معامالت تا رشد 90درصدی قیمت
 گزارش وزارت راه و شهرسازی

از بازار مسکن 98
فرصت امروز: وزارت راه و شهرســازی، وضعیت بازار مسکن در نیمه 
نخست ســال 98 را تشــریح کرد و از کاهش 60درصدی معامالت تا 
افزایش 90درصدی قیمت مســکن خبر داد. همچنیــن در بازه زمانی 
ابتــدای فروردین تا انتهای مردادماه امســال، 27 هــزار و 384 واحد 
مســکونی در پایتخت تولید شــده که 21درصد کمتر از مدت مشابه 
ســال قبل است. براساس اعالم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی، در نیمه نخست امسال 33 هزار و 58 واحد مسکونی معامله 
شــد که نسبت به مدت مشابه سال گذشــته که 77هزار و 439 فقره 

مبایعه نامه به ثبت رسید 57.3درصد کاهش داشته است.
همچنین در این مدت، متوســط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
12 میلیون و 845 هزار و 900 تومان برآورد شــده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل یعنی شش ماهه نخست 97 که این شاخص در تهران 6 
میلیون و 766 هزار و 400 تومان بوده، رشد 89.8درصدی داشته است.
ارزش ریالی مبایعات مســکن در نیمه نخســت امسال نیز 35 هزار 
و 410 میلیارد تومان بوده اســت که نســبت به بازه زمانی مشابه سال 
گذشته که 44 هزار و 620 میلیارد تومان برآورد شد، 20.6درصد کاهش 
نشان می دهد. همچنین در بازه زمانی ابتدای فروردین تا انتهای مردادماه 
امســال 27 هزار و 384 واحد مســکونی احداث شده که این شاخص 
در مدت مشــابه ســال قبل، 34 هزار و 614 واحد مسکونی بوده است. 
در نتیجه، این آمار بیانگر کاهش 20.9درصدی تولید مســکن در نیمه 

نخست امسال نسبت به سال قبل است.

با وجود کاهش حباب مسکن در اطراف تهران
چرا کاهش قیمت خانه محسوس نیست؟

گزارش های میدانی حاکی از آن است که به دنبال کاهش اندک قیمت 
مسکن در تهران، نرخ های پیشنهادی در شهرهای اطراف پایتخت نیز 10 
تا 20درصد پایین آمده است؛ با این حال دفاتر مشاور امالک از واکنش 

خنثی متقاضیان نسبت به افت قیمت خبر می دهند.
به گزارش ایســنا، واســطه های ملکی در شــهرهای اطراف مجموعه 
شــهری تهران و کرج ابراز می کنند که نرخ های پیشنهادی مسکن 10 
تا 20درصد کاهش یافته اما کمتر خریداری در بازار دیده می شود. البته 
فایل های زیر قیمت هنوز برای فروش شانس دارند. در همین باره، یکی 
از مشــاوران امالک شهر جدید هشــتگرد گفت: از حدود یک سال قبل 
رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در هشتگرد آغاز شد که در هفته های 
اخیر قیمت ها به ثبات رســیده اما خریدار هم کمتر شــده است. با این 
وجود فایل های زیر قیمت بازار خوبی دارند. البته خرید و فروش در اینجا 
نسبت به تهران از رونق بهتری برخوردار است و هنوز رکود کامل به این 
منطقه نرسیده است. او با بیان اینکه قیمت مسکن در هشتگرد معقول تر 
از پردیس اســت، اظهار داشت: ســال قبل قیمت مسکن در پردیس  تا 
500درصد و در هشتگرد تا 300درصد افزایش یافت، اما به تدریج شاهد 
کاهش قیمت هســتیم؛ به طوری که در برخی قیمت های پیشــنهادی 
نرخ ها 20 تا 50 میلیون تومان نسبت به اردیبهشت امسال کاهش یافته 
اســت. بررسی های میدانی از شهر جدید پردیس نیز گویای آن است که 
حباب قیمت آپارتمان در این شهر به سرعت در حال تخلیه شدن است. 
سال قبل آپارتمان در برخی فازهای مسکن مهر پردیس تا 600 میلیون 
تومان هم خرید و فروش شد، اما در هفته های اخیر قیمت ها به 200 تا 
300 میلیون تومان رســیده و در برخی واحدهای تحویل آینده نرخ ها 
170 تا 190 میلیون تومان اســت. در شــهر تهران نیز طی دو ماه اخیر 
قیمت خانــه دو افت ماهیانه را تجربه کرد؛ به طــوری که قیمت ها در 
مردادماه و شهریورماه به ترتیب 2.4 و 2.8درصد نسبت به ماه قبل کاهش 
یافت، با این حال جهش قیمت ها طی دو سال اخیر، متقاضیان را از خرید، 
ناتوان کرده است. آمار گویای آن است که قیمت مسکن در تهران نسبت 
به چهار سال قبل 208درصد، نسبت به سه سال قبل 196درصد، نسبت 
به دو ســال قبل 166درصد و نسبت به سال قبل 56درصد رشد داشته 
است. در ماه های اخیر سرعت رشد قیمت کاهش یافت؛ تا اینکه مردادماه 
امسال پس از 20 ماه رشد لجام گسیخته، میانگین قیمت ها نسبت به ماه 
قبل 2.4درصد کاهش پیدا کرد. در شــهریورماه 1398 نیز افت قیمت 
ادامه یافت و آمار بانک مرکزی از افت 2.8درصدی قیمت نســبت به ماه 
قبل حکایت داشــت. با این وجود واســطه های ملکی از واکنش خنثی 

متقاضیان به کاهش ناچیز قیمت مسکن خبر می دهند.
در این میان، در شرایطی که طبق آمار رسمی قیمت مسکن نسبت به دو 
ماه قبــل 690هزار تومان کاهش یافته و اندک معامالت در گروه فایل های 
به قیمت انجام می شود، عده ای از فروشندگان که نیاز چندانی به نقدینگی 
ندارنــد و حدود نیمی از بازار مســکن را در بر می گیرند تمایلی به کاهش 
قیمت نشــان نمی دهند. این در حالی است که اغلب متقاضیان مصرفی در 
انتظار ریزش قیمت ها هستند. بازار مسکن پس از جهش های ماهیانه که 20 
ماه طول کشید از تیرماه ســال جاری وارد فاز فروش واحدهای زیر قیمت 
شده و معامالت عمدتا در این گروه از آپارتمان ها صورت می گیرد. به همین 
لحاظ آنچه در بازار مسکن شهر تهران دیده می شود با آماری که از معامالت 
بیرون می آید متفاوت اســت. گروهی از فروشندگان که حضور چشمگیری 
در آگهی هــای مجازی فروش ملک دارند هنوز در مقابل پذیرش رکود بازار 
مقاومت نشان می دهند و قیمت های پیشــنهادی را پایین نمی آورند. این 
موضوع به اختالف معنادار قیمت ها در آمار رســمی و کف بازار منجر شده 
اســت. در ســوی مقابل حدود یک چهارم مالکان که چشم انداز رکودی در 
بــازار می بینند با ارائه  تخفیفات 5 تا 15درصد از قیمت های نامتعارفی که 
در اردیبهشت ماه به ثبت رسید کوتاه آمده اند. بررسی ها نشان می دهد که 
معامالت صرفا بین خریداران واقعی و فروشندگان پول الزم انجام می شود و 
به همین دلیل حجم معامالت در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته 
73درصد و نسبت به دو سال قبل 82درصد کاهش یافته است. قیمت قطعی 
نیز نسبت به دو ماه قبل به طور میانگین 690 هزار تومان پایین آمده است. 
تعلل برای انعقاد قرارداد تا تیرماه امســال از ســوی عرضه انجام می شد اما 

هم اکنون معامالت از طرف تقاضا به حالت تعلیق درآمده است.
دوگانه کاهش قدرت خرید و انتظــار برای کاهش قیمت باعث افت 
تاریخی قیمت مسکن دســت کم در شش سال اخیر شده است. به جز 
تعداد اندکی از متقاضیان مصرفی که در بازار حضور دارند، بخش عمده 
خریداران واقعی در انتظار کاهش بیشتر قیمت ها هستند. این در حالی 
است که فایل های نامتعارف حدود نیمی از بازار را دربر گرفته اند و انتظار 
می رود با ناامیدشــدن فروشندگان این نوع واحدها از افزایش قیمت، به 

تدریج سهم این فایل ها در آگهی ها کاهش یابد.
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در حالی که براساس اعالم بانک جهانی، سرانه خط فقر در جهان روزانه 
دو دالر است، اما ایران روزانه نزدیک به 2.2 دالر یارانه سوخت فسیلی به 

شهروندان خود می دهد.
به گزارش خبرآنالین، براساس بررسی های صورت گرفته از سوی سازمان 
بین المللی انرژی، ایران یکــی از باالترین یارانه های انرژی را در جهان به 
شــهروندان خود پرداخت می کند که البته ناکارآمدی این شیوه پرداخت 
بیش از پیش مشخص شده است. هرچند با احتساب دالر 11 هزار و 400 
تومانی، دولت به ازای هر شهروند ایرانی روزانه 25هزار و 80 تومان یارانه 
سوخت های فســیلی تخصیص می دهد، اما در عمل این شرایط منجر به 
بهبود وضعیت رفاهی نشــده و در عمل، مصرف باالی سوخت بحران های 

زیست محیطی و اقتصادی را به همراه داشته است.
 ایران در حالی ســاالنه 69 میلیارد دالر یارانه انرژی به شهروندان خود 
پرداخت می کند که ســایر کشــورهای نفت خیر همســایه در این حوزه 
رتبه هایی پایین تر از ایران را به خود اختصاص داده اند. یارانه سوخت های 

فسیلی در عربستان کمی بیش از 40 میلیارد دالر اعالم شده است. در این 
میان حجم یارانه های پرداختی به سوخت های فسیلی در عراق، قزاقستان، 
کویت، ازبکستان، آرژانتین، ترکمنستان، لیبی، اوکراین و آفریقای جنوبی 
نیز بســیار کمتر از ایران گزارش شده اســت. در واقع، میزان یارانه انرژی 
پرداختی در این کشــورها کمتر از 10 میلیارد دالر است و کمترین یارانه 

در این حوزه در آفریقای جنوبی پرداخت می شود.
 قیمت حامل های انرژی در ایران بســیار اندک اســت و بر این اساس، 
ایران پس از ونزوئال دومین بنزین ارزان جهان را عرضه می کند. همچنین 
پایین بودن قیمت سوخت در ایران زمینه را برای قاچاق گسترده حامل های 
انرژی از ایران فراهم کرده است. هرچند سال هاست ضرورت اصالح ساختار 
پرداخت یارانه به حامل های انرژی در ایران آشــکار شــده است، اما عدم 
افزایش قیمت بنزین و گازوییل در سال های طوالنی، همواره عقب ماندگی 

قیمت از کشورهای اطراف را رقم می زند.
 ایران در 40 سال اخیر 15 بار افزایش قیمت بنزین را تجربه کرده است، 

اما هنوز یارانه بسیار سنگینی را در این حوزه پرداخت می کند. بررسی ها 
نشــان می دهد تنها در ســال 98 بنزین یارانه پنهانی برابر با 180 هزار 
میلیارد تومان است که رقمی بسیار قابل توجه را تشکیل می دهد. درعین 
حال آخرین بررسی های صورت گرفته توسط بانک مرکزی نشان می دهد 
کمتر از 50درصد جامعه ایران خودروی شخصی دارند، به این ترتیب یارانه 
تخصیص یافته به بنزین اتفاقا دهک های پردرآمد را در ایران نشانه می رود .

 محاســبات صورت گرفتــه حکایت از آن دارد کــه ضریب برخورداری 
ثروتمندان از یارانه بنزین 23 برابر دهک های کم درآمد اســت و این خود 
نشــان از بحران در این بخش دارد که تداوم این روند شــکاف طبقاتی را 
افزایش داده اســت و در نتیجه یارانه اهدافی عکس هدف اصلی تخصیص 
را محقــق می نماید. در یک جمله می توان گفت، قیمت بنزین در ایران از 
قیمت بنزین در ارزان ترین کشورهای همسایه 3هزار تومان ارزان تر است. 
این درحالی است که به رغم تغییر 15 باره قیمت بنزین در ایران، این مهم 

اما از سال 1394 تاکنون تغییری نکرده است.

مدتی اســت که کیفیت بنزین زیر ذره بین چند ســازمان قرار گرفته و 
در مورد آن اظهار نظرهای متفاوتی ارائه می شــود و این در حالی اســت 
که صدرنشــین وزارت نفت کیفیت این فرآورده نفتی را مطلوب ارزیابی 
می کند و بر این باور است که شایعه آلودگی بنزین بر صادرات آن تاثیری 

نمی گذارد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش شرکت پخش فرآورده های نفتی نسبت به 
اخباری که درباره کیفیت بنزین منتشر می شود، واکنش نشان داد و اعالم 
کرد کــه تنها مرجع صاحب صالحیت در ارزیابی انطباق فرآورده توزیعی 
با استاندارد موردنظر، سازمان ملی استاندارد و یا نهادهای مورد تایید آن 
است؛ چگونگی انجام نمونه گیری، روش آزمون و مابقی جزییات مربوط به 
آزمایش نمونه های بنزین امری تخصصی اســت؛ بنابراین اظهارنظر سایر 

نهادها فاقد صالحیت است.
سازمان ملی استاندارد نیز به تازگی در این باره اعالم کرد که در آزمایشات 
متعدد سازمان ملی استاندارد، نتایج عدم انطباق با استاندارد وجود نداشته 
است. در سال های گذشته این سازمان خود یکی از شاکیان کیفیت بنزین 
بود، اما آزمایش ها نشان داده میزان گوگرد در بنزین حتی پایین تر از حد 
استاندارد بوده و کاهش تعداد روزهای با هوای ناسالم در تهران این موضوع 

را تایید می کند.
وزیر نفت نیز به تازگی با تاکید بر اینکه شایعه آلودگی بنزین بر صادرات 
آن تاثیر نمی گذارد، گفت: صادرات بنزین در حال حاضر با کیفیت خوبی 

در حال انجام است. هر چند وقت یک بار عده ای حرف هایی می زنند و انگار 
نمی خواهند مردم آرامش ذهنی داشته باشند.

او درباره اینکه آیا کیفیت بنزین در تهران و شهرهای دیگر یکسان است، 
پاســخ منفی داد و گفت: کیفیت بنزین در کالنشهرها و  شهرهای بزرگ 
فرق دارد، زیرا به اندازه کافی بنزین یورو نداریم. بنزین یورو در شهرهایی 
که تراکم زیاد و مصرف باالست، در اولویت است،  زیرا بنزین در شهرهای 
کوچک اثری بر آلودگی هوا ندارد. به گفته زنگنه، هم اکنون 9 کالنشهر و 

شهرهای بزرگ از بنزین یورو 4 استفاده می کنند.
بررسی آخرین وضعیت تولید بنزین یورو در کشور نشان می دهد اگرچه 
ایران در ســال 1391 تولید بنزین یورو نداشت، اما در سال گذشته مقدار 
تولیــد روزانه بنزین با کیفیت یورو طبق اعــالم وزیر نفت به 76 میلیون 
لیتر رسید و اکنون در کالنشهرها بنزین یورو تولید می شود. در پاالیشگاه 
تبریز که به تازگی چند طرح آن با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد و در 

پاالیشگاه بندرعباس، بنزین باکیفیت و عالی تولید می شود.
از ســوی دیگر بهبود وضع هوا با دو موضوع بنزین و گازرسانی مرتبط 
است. آزاد شدن تردد خودروهای قدیمی نیمه سنگین که شب تا صبح در 
خیابان های کالنشهرها تردد می کنند و هیچ کدام دارای استاندارد نیستند، 
طبق تاکید زنگنه در آلودگی هوای کالنشــهرها تاثیر فراوانی دارد. بر این 
اســاس خودروهای نیمه سنگین فرسوده بســیار بد و غیرعادی گازوئیل 
مصرف می کنند، در حالی که مقدار آلودگی هوا از شب تا صبح باید کاهش 

یابد، اما با تردد این خودروها مردم هر صبح با باالترین مقدار آلودگی هوا 
روبه رو می شوند.

اما از جمله اقدام های انجام شده برای کاهش آلودگی هوای کالنشهرها، 
استفاده از گاز طبیعی در شهرها و در نیروگاه های اطراف شهرهای بزرگ 
اســت که سبب می شــود آلودگی نیروگاه ها بر هوای شهرها تاثیر منفی 
نداشته باشد. برای نمونه آلودگی نیروگاه تبریز بر آلودگی هوای شهر تبریز، 
آلودگی نیروگاه شهید رجایی و نیروگاه منتظرقائم بر هوای تهران و آلودگی 

نیروگاه اصفهان بر هوای شهر اصفهان تاثیر می گذارد.
بر این اســاس اتصال این نیروگاه ها به شبکه گاز طبیعی اهمیت بسیار 
زیادی داشــته و سبب شده اســت که مقدار آلودگی هوای شهرها به طور 
محسوســی تغییر کند؛ به طوری که وزیر نفــت در این باره تصریح کرده 
اکنون من از اتاق کارم در ســاعات ظهر و عصر می توانم کوه های تهران را 
ببینم، در حالی که تا دو یا ســه سال پیش کوه های تهران به دلیل وجود 

غبار قابل مشاهده نبود.
در هر حال مجموع تولید روزانه بنزین در کشــور به 115 میلیون لیتر 
رســیده اســت. در تیرماه و مردادماه به ترتیب مقدار تولید بنزین 111 و 
112 میلیون لیتر ثبت شــد، بنابراین با توجه به مقدار مصرف بنزین کل 
کشور، اکنون بیش از 11 میلیون لیتر تولید بنزین اضافه تر از میزان مصرف 
صورت می گیرد که همین مســاله دولت را به سمت صادرات این فرآورده 

نفتی سوق داده است.

ایرانی ها روزی 25 هزار تومان یارانه سوخت  می گیرند

اقتصاد یارانه ای ایران

چرا کیفیت بنزین در همه شهرها یکسان نیست؟

کیفیت بنزین زیر ذره بین
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همتی اعالم کرد
نرخ رشد تولیدات صنعتی مثبت شد

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد نرخ رشــد تولیدات صنعتی 
در شهریور امسال مثبت شــده که البته به معنای جبران کاهش 
تولیدات صنعتی نیســت و باید درخصوص تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص داخلی کشور و نرخ ســرمایه گذاری که روند نگران کننده 

دارد، چاره جویی کرد.
عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی اش نوشت: 
گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شــرکت های بورســی که بیش از 
نیمی از تولید صنعتی کشور را در اختیار دارند، حکایت از این دارد 
که رشد تولید صنعتی در شهریورماه نسبت به مردادماه 1٬2درصد 

مثبت بوده است.
به گفته همتی، گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بررسی ها نشان 
می دهد از ابتدای امســال روند رشد منفی صنعتی، به طور ماهانه 

کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است.
طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی، شــاخص مستخرج از تعداد 
230 شرکت صنعتی بورسی هم راستا با شاخص تولید صنعتی کل 
کشــور است، لذا باتوجه به اینکه شاخص های رسمی کل کشور با 
تأخیر منتشر می شود این شاخص بورسی می تواند جایگزین خوبی 
برای تغییرات ماهانه صنعت و حمایت کننده ای مناســب از مثبت 
شدن رشد غیرنفتی کشور باشد که در آمار سه ماهه اول سال نیز 

مشهود بود.
همتــی تأکید کــرده که این گزارش به معنــای جبران کاهش 
تولیدات صنعتی نیست و بایستی درخصوص تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص داخلی کشور و نرخ سرمایه گذاری که روند نگران کننده ای 

دارد، چاره جویی کرد.

ثبت 2.3 میلیارد تراکنش در شهریورماه
کارنامه تابستانی شاپرک

2 میلیارد و 300 میلیون و 275 هزار تراکنش به ارزش 2 هزار و 
505 میلیارد ریال طی شهریورماه امسال  در شبکه پرداخت انجام 

شد.
به گزارش ایِبنا، گزارش اقتصادی شــهریورماه شــرکت شاپرک 
نشان می دهد که در ماه گذشته بالغ بر 2 میلیارد و 300 میلیون و 
275 هزار تراکنش به ارزش 2هزار و 505 میلیارد ریال در شــبکه 
پرداخت انجام شــده که نســبت به مردادماه کاهش داشته است؛ 
همچنین بررســی این گزارش نشــان می دهد که بیشترین سهم 
در ابزارهای پرداخت متعلق به ابزار کارتخوان فروشــگاهی است و 
شرکت به پرداخت ملت در میان 12 شرکت فعال PSP بیشترین 

سهم از مبلغ و تعداد تراکنش های شاپرکی را داشته است.
گزارش شــبکه الکترونیکی پرداخت کارت از سهم بازار بانک ها 
در زمینه تعداد تراکنش های شــاپرکی حاکی از آن است که بانک 
ملت با 24.13درصد بیشــترین سهم را از تعداد تمام تراکنش های 
شــبکه پرداخت در شهریورماه داشــته و پس از آن نیز بانک  ملی 
ایران با 12.53درصد و بانک کشــاورزی با 7.24درصد بیشــترین 
تعداد تراکنش را در میان بانک ها به خود اختصاص داده اند؛ مقایسه 
گزارش شــهریورماه شاپرک با ماه های گذشته نشان از وجود ثبات 
نسبی در جایگاه بانک های پیشــتاز در تعداد تراکنش های شبکه 

شاپرک دارد.
در ادامــه این گزارش در زمینه وضعیت ســهم بــازار هر بانک 
پذیرنده از کل مبلغ تراکنش های شــبکه پرداخت اعالم شده که 
بانک ملت با سهم 22.29درصدی، بانک ملی ایران با 11.70درصد 
و بانک صادرات ایران با سهم 11.30درصدی در جایگاه اول تا سوم 
بیشترین سهم از مبلغ پذیرندگی تراکنش های شبکه پرداخت قرار 
گرفته اند؛ مقایسه گزارش شــهریورماه نسبت به مردادماه نشان از 
کاهش اندک سهم بازار بانک ملت و ارتقای جایگاه بانک ملی ایران 
از جایگاه ســوم به رتبه دوم و نزول یک پله ای بانک صادرات با از 
رتبه دوم در مبلغ تراکنش های شاپرکی به مقام سوم خبر می دهد.

فرمول محاسبه »خسارت تصادفات« تغییر کرد
پرداخت خسارت تا 180 میلیون

شــورای عالی بیمــه، فرمول محاســبه خســارت تصادفات با 
خودروهای نامتعارف را که توســط دیوان عدالت اداری ابطال شده 
بود، اصالح کرد. به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
خردادماه فرمول بیمه مرکزی در خصوص نحوه محاسبه پرداخت 
خسارت به خودروهای غیرمتعارف را غیرقانونی اعالم و آن را ابطال 
کرد. براســاس تبصره 3 ماده 8  قانون بیمه اجباری خسارات وارد 
بر شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 
خســارت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی صرفاً تا 
میزان خســارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف قابل 
جبران خواهد بود. بر این اساس، خودروها به طور کلی به دو دسته 
»متعارف« و »غیرمتعارف« تقســیم بندی شــده اند که برای مثال 
امســال قیمت خودروهای متعارف کمتــر از 180 میلیون تومان 
)نصف دیه مرد مسلمان در سال 98( و خودروهای غیرمتعارف نیز 
باالتر از این رقم است که خسارت خودروهای متعارف به طور کامل 
قابل جبران اســت و خسارت خودروهای نامتعارف براساس قاعده 
تناظر تا سقف نصف دیه مرد مسلمان توسط مقصر و شرکت بیمه 
مربوطه جبران می شود. شورای عالی بیمه در جلسه 13 شهریورماه 
1398 و در اجرای ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری 
ایران »دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 
ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر 
حوادث ناشــی از وسایل نقلیه« را اصالح کرد. بر این اساس، کلمه 
»معــادل« مندرج در بند )2( ماده )1( به عبارت »کمتر از« تغییر 
می کند؛ قبل از عبارت »بیشــتر از 50درصد سقف تعهدات بدنی« 
منــدرج در بند )3( ماده )1( عبارت »معادل یا« اضافه می شــود؛  
ماده )2( نیز به شرح ذیل اصالح و دو تبصره به آن الحاق می شود؛ 
عبارت »ارزیابان خسارت« مندرج در ماده 3 به عبارت »کارشناسان 
ارزیاب خســارت شرکت های بیمه و ارزیابان خسارت موضوع ماده 
39 قانــون« تغییر می یابد. طبق اعالم بیمــه مرکزی، این مصوبه 
برای اجرا توســط غالمرضا ســلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی به 

شرکت های بیمه ابالغ شده است.

بانکنامه

فرصت امروز: درحالی که وام 160میلیون تومانی مســکن زوجین تا 
دو ســال قبل حدود 50 درصد قیمت یک خانه 75 متری در تهران را 
پوشــش می داد، اما هم اکنون با توجه به قیمت مسکن پایتخت، با وام 

160میلیون تومانی تنها می توان یک اتاق 12متری خریداری کرد.
در این میان، به جز بانک عامل بخش مسکن که یکی از وظایف اصلی 
آن پرداخت وام به متقاضیان خرید و ساخت مسکن است، سایر بانک ها 
معموال با توجه به اقســاط طوالنی مدت این نوع تسهیالت، تمایلی به 
پرداخت این نوع تســهیالت ندارند. به همین دلیل در 29 اردیبهشت  
1394 بــود که شــورای پول و اعتبار با رفع انحصار بانک مســکن در 
پرداخت وام خرید مســکن موافقت کرد و این مصوبه از ســوی بانک 
مرکزی به کلیه  بانک های دولتی و خصوصی ابالغ شــد. با این وجود 
اما برخی بانک ها همچنان با پرداخت این تســهیالت موافقت، برخی 
مخالفت و برخــی دیگر با پرداخت کمتر از 60 میلیون تومان موافقت 
کرده اند. هرچند گزارش های میدانی نشان می دهد طی این سال ها غالبا 
بانک ها تمایلی برای پرداخت وام مســکن نشان نداده اند. همین ماجرا 
باعث شــده تا وزیر راه و شهرسازی به تازگی وظیفه تمامی بانک ها در 

پرداخت تسهیالت مسکن را به آنها یادآوری کند. 
اسالمی: همه بانک ها مکلف به پرداخت وام مسکن هستند

به گزارش ایســنا، روز یکشنبه همین هفته بود که محمد اسالمی بر 
وظیفه بانک ها در ارائه تســهیالت مسکن تاکید کرد و گفت: در اجرای 
طرح اقدام ملی مسکن تمامی بانک ها اعم از خصوصی و دولتی مکلف 
شده اند تا تسهیالت مسکن را تخصیص دهند و در این کار تنها به بانک 
مســکن اکتفا نشود. در این کار رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس 
بانــک مرکزی به تمامی بانک ها اعالم شــده که تمامی بانک ها باید تا 
سقف 20درصد از تســهیالت بانک خود را به بحث مسکن اختصاص 

دهند.
او که در چهاردهمین جلســه شورای هماهنگی مسکن که با حضور 
مسئوالن و  دست اندرکاران حوزه مســکن سخن می گفت، ادامه داد: 
ابزارهای اجرای تولید مسکن در طرح اقدام ملی مسکن، جامعه هدف، 
سازنده، زمین و تسهیالت هستند که باید با هنر مدیریت تمامی مدیران 

کل راه و شهرسازی و معاونت های مرتبط تبدیل به جریان پایدار تولید 
مسکن در طرح اقدام ملی و سایر طرح های مسکنی شود که برای همه 

این موارد، تمهیداتی وجود دارد.
به گفته اســالمی، مدیران کل راه و شهرسازی در استان های خود به 
انــدازه وزیر اختیار دارند و باید قــوی، محکم و مقتدر طرح اقدام ملی 

مسکن را عملیاتی و اجرایی کنند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر که بیشتر مردم و جامعه 
هدف نمی توانند بدون تســهیالت و همچنین سایر الزامات واحدهای 
مســکونی موردنیاز خود را تهیه کنند باید دولت و دستگاه های متولی 
از جمله وزارت راه و شهرسازی شــرایط خانه دار کردن اقشار هدف را 

فراهم کنند.
اســالمی افزود: بحث تسهیالت بانکی با شــرایطی که اکنون وجود 
دارد حتی با 18درصد ســود هنوز هم پاسخگوی نیاز برخی از دهک ها 
برای تامین مسکن هســت. در عین حال تالش می شود تا بتوان سود 
تســهیالت را کمتر کرد. در حال حاضر، مشــکل اساسی، مکانیابی و 

انتخاب سازندگان است که بخشی از آنها انجام در حال انجام است.
وی درخصوص قراردادهای تیپ نیز اعالم کرد: دســت مدیران کل 
راه و شهرســازی باز گذاشته شــود تا قراردادهای موردنظر را براساس 
اقتضائات اســتان خود منعقد کنند ولی در عین حال چارچوب داشته 

باشد.
وقتی با وام مسکن می توان یک اتاق 12 متری خرید

تاکید مسئوالن بر پرداخت تسهیالت مسکن از سوی تمامی بانک ها 
درحالی اســت که با وام 160 میلیون تومانی زوجین می توان یک اتاق 
12 متــری در تهران خریداری کرد! وام 160 میلیون تومانی زوجین تا 
حدود دو سال قبل حدود 50درصد قیمت یک خانه 75 متری در تهران 
را پوشش می داد، اما در حال حاضر با توجه به قیمت میانگین مسکن در 
پایتخت که 12 میلیون و 667 هزار تومان است، با مبلغ این وام می توان 
یــک اتاق 12 متری خریداری کرد. در واقع، قدرت پوشــش دهی این 
تسهیالت به حدود 17درصد رسیده و به همین دلیل است که متقاضی 
چندانی برای دریافت انواع تسهیالت مسکن به بانک مراجعه نمی کند.

قیمت اوراق تسهیالت مســکن از حدود 80 هزار تومان در دو سال 
قبل به نصف کاهش یافته و در روزهای اخیر »تســه« به محدوده 40 
هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر به نظر می رسد کسادی معامالت 
منجر به کاهش مراجعه برای ســپرده گذاری شده است. در این میان 
رقابت منفی بانک ها در پرداخت سود سپرده باعث شده تا نقدینگی به 
دیگر بانک ها برود تا به گفته مدیرعامل بانک مسکن، این بانک در جذب 

سرمایه دچار مشکل شود.
آنطور که رحیمی انارکی عنوان کرده، هم اکنون در جذب سپرده های 
جدید به دلیل آنکه وارد رقابت نرخ سود بانکی با سایر بانک ها نشده ایم 

با مشکل مواجه هستیم.
مدیرعامل بانک  مسکن تصریح کرد: امیدواریم با تمهیدات اندیشیده 
شــده و تالش هایی که برای ایجاد انضباط مالی در بانک مسکن انجام 
شد، نرخ سود ســپرده در نیمه دوم امسال برای این بانک بهتر شود و 
بتوانیم منابع موردنیاز خود را در نیمه دوم سال در قالب جذب سپرده، 
تامین کنیم. رحیمی انارکی گفت: بانک  مســکن همچنین یکسری از 
ابزارهای جدید را در دســتور کار و در دســت پیگیری دارد که با این 
ابزارهای جدید در صدد هستیم تا بتوانیم حوزه تامین مالی طرح های 

مسکن را در بازار سرمایه توسعه و تعمیق دهیم.
او تقویت بازار سرمایه را در اجرای طرح های مسکنی مستلزم همکاری 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین سایر نهادهای ناظر از جمله 
بانک  مرکزی دانســت و گفت: در این خصوص الزم اســت تا همکاری 
وزارتخانه های راه و شهرســازی و همچنین اقتصــاد و دارایی با بانک 

 مسکن بیشتر شود تا بتوانیم فعالیت ها را سهل تر به پیش ببریم.
 مدیرعامل بانک مسکن همچنین درباره چگونگی تامین اعتبار برای 
اجرای طرح اقدام ملی مســکن گفت: بانک مسکن از 400 هزار واحد 
مسکونی طرح اقدام ملی، پرداخت تسهیالت به 240 هزار واحد را تقبل 
کرده است که در این زمینه بخشی از تامین اعتبارات از محل صندوق 

پس انداز مسکن یکم انجام می شود.
بــه گفته رحیمی انارکی، هم اکنون بیش از 350 هزار فقره حســاب 
صندوق پس انداز مسکن یکم وجود دارد که حداقل ها را رعایت کرده اند.

با تسهیالت 160 میلیونی مسکن تنها می توان 12 متر خانه در پایتخت خرید

مصائب وام مسکن

آمار داد و ســتدهای اوراق تسهیالت مسکن در فرابورس نشان می دهد 
کــه ایــن اوراق در 6 ماه ابتدای امســال تا قیمت 38 هــزار تومان برای 

خریداران در نوسان است.
به گزارش ایِبنا، در اولیــن روز معامالت فرابورس در این هفته ، قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن »تسه« برای سال جاری بین قیمت 38 تا 39 هزار 

تومان از سوی سرمایه گذاران داد و ستد می شود.
آمارهای معامالتی نشان می دهد که در معامالت فرابورس، قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن »تسه« فروردین ماه سال 98 به میزان 39 هزار و 942 
تومان، اردیبهشت  ماه سال 98 به میزان 38 هزار و 797 تومان، خردادماه 
98 به میــزان 39 هزار و 811 تومان، تیرماه 98 به میزان 39 هزار و 50 
تومان،  مردادماه 98 به میزان 39 هزار و 70 تومان و شــهریورماه 98 به 

میزان 38 هزار و 293 تومان در تابلوهای آماری ثبت شده است.
افزون بر این، بررســی های ایِبنا از آمار داد و ســتدهای اوراق »تسه« 
نشان می دهد که قیمت اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی هم در وضعیت 
پرنوسانی قرار دارد به طوری که در اردیبهشت  ماه سال 98 به میزان 18 
هزار و 928 تومان، خرداد ماه ســال 98 به میزان 21هزار و 412 تومان و 

مرداد ماه سال 98 به میزان 20 هزار تومان رسیده است.
وضعیت اوراق تسهیالت مسکن در سال گذشته

این گزارش حاکی اســت که قیمت اوراق تســهیالت مســکن »تسه« 
اسفندماه سال 97 به میزان 39 هزار و 949 تومان، بهمن ماه سال 97 به 
میزان 40 هزار تومان، دی ماه 97 به میزان 40 هزار تومان، آذرماه 97 به 
میزان 40 هزار و 500 تومان، آبان ماه 97 به میزان 40 هزار و 407 تومان، 
مهرماه 97 به میزان 40 هزار و 264 تومان، شــهریورماه 97 به میزان 40 
هــزار و 500 تومان، مردادماه 97 به میزان 39 هزار و 421 تومان، تیرماه 
97 به میزان 38 هزار و 182 هزارتومان، خردادماه 97 به میزان 37 هزار و 
837 تومان، اردیبهشت ماه 97 به میزان 37 هزار و 619 تومان و فروردین 

ماه 97 به میزان 37 هزار و 832تومان داد و ستد می شود.
اما شاید برای بســیاری این سوال پیش آمده باشد که اوراق تسهیالت 

مسکن چیست؟ اوراق گواهی تســهیالت مسکن پیش تر در شعب بانک 
مسکن و تحت یک بازار غیرمنســجم معامله می شد و افراد با خرید این 
اوراق بــه نوعی هزینه فرصــت موردنیاز برای دریافــت وام را خریداری 
می کردند. پس از پذیرش این اوراق در فرابورس، در عمل معامله این اوراق 
شکل رسمی و ضابطه  مند به خود گرفت و در حال حاضر این اوراق مانند 
سایر ســهم های موجود در فرابورس در ساعات معامالتی خرید و فروش 
می شــود. همچنین به ازای دریافت هر 5.000.000 ریال تسهیالت، باید 
یک برگه اوراق خریداری شــود. گفتنی است، نماد اوراق »تسه« )مخفف 
تسهیالت( در بازار فرابورس شامل نام ماه و دو رقم آخر سال صدور است، 
که به کلمه »تسه« اضافه می شوند. به عنوان مثال نماد »امتیاز تسهیالت 
مسکن اسفند 97« که مربوط به اوراقی است که در اسفندماه 97 منتشر 
شده با عنوان »تسه9711« در بازار خرید و فروش می شود و مدت اعتبار 
اوراق صادره از تاریخ صدور به مدت 2.5 سال است که این مدت در شرایط 

خاص حداکثر تا دو دوره شش ماهه، قابل تمدید است.
روند معامله اوراق تسهیالت مسکن

برای شروع فرآیند خرید این اوراق مانند سایر نمادهای موجود در بازار 
فرابورس، متقاضیان باید ابتدا نسبت به دریافت کد بورسی خود از طریق 
کارگزاری ها اقدام کنند و پس از دریافت کد بورسی به خرید و فروش اوراق 

»تسه« به صورت حضوری یا »آفالین« بپردازد.
الزم به ذکر اســت دامنه نوسان تســهیالت مسکن، همانند سهم های 
موجــود در بازار بورس و فرابورس، می تواند روزانه 5+ درصد یا 5- درصد 
قیمت پایانی روز قبل خود باشد، یعنی می تواند تا 5درصد بیشتر یا کمتر 
از قیمت روز قبل معامله شود. همچنین سرمایه گذاران باید هنگام خرید و 

فروش این اوراق، مبلغی به عنوان کارمزد معامالت پرداخت کنند.
از سوی دیگر، هزینه کارمزد خرید اوراق تسهیالت مسکن )0.49درصد( 
و هزینه کارمزد فروش )0.24درصد( است و پس از خرید این اوراق توسط 
مشتریان از طرف شرکت سپرده  گذاری مرکزی برای آنها گواهی اعالمیه 
خرید صادر می شود که نشــان می دهد سرمایه گذاران چه تعداد از اوراق 

مسکن را در چه نمادی خریداری کرده اند. از سوی دیگر کارگزار خریدار، 
این گواهی را در اختیار مشــتریان قــرار می دهند تا با ارائه این گواهی به 

بانک، ادامه روند دریافت وام از جانب بانک صورت گیرد.
گفتنی است برای جلوگیری از سودجویی های احتمالی و دستکاری های 
قیمتی و جلوگیری از نوســان گیری  های احتمالی اوراق »تســه«، اوراق 
تسهیالت مســکن از 2 تا 4 ماه بعد از تاریخ خرید قابل فروش نیستند و 
ناظر آنها تا پایان محدودیت فروش، فرابورس باقی می ماند و در این مدت 
ناظر غیرقابل تغییر است و پس از گذشت این مدت می توان، با تغییر ناظر 
این اوراق را در هر کارگزاری به فروش رســاند. البته این محدودیت برای 

نمادهایی که کمتر از چهار ماه از اعتبار آنها باقی مانده، اعمال نمی شود.
همانطور که ذکر شــد مدت اعتبار اوراق صادر شــده از تاریخ صدور به 
مدت دو ســال است و در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به پایان برسد 
و دارنده اوراق از تســهیالت آن استفاده نکند، نماد معامالتی آن متوقف 
می شود و وجوه پرداختی برای خرید اوراق به سرمایه گذار مسترد نمی شود 
و به همین دلیل ســرمایه گذارانی که قصد استفاده از تسهیالت این اوراق 
را ندارنــد، باید تا قبل از پایان مهلت اعتبار این اوراق را در بازار به فروش 

رسانند.  
شیوه قیمت گذاری اوراق تسهیالت مسکن

فرآیند کلی انجام معامالت اوراق تسهیالت مسکن در فرابورس، مشابه 
معامالت ســایر انواع اوراق بهادار است. بدین معنا که قیمت این اوراق در 
سامانه معـــامالتی فرابـورس بـــراساس روش حراج و در نتیجه عرضه و 
تقاضای موجود در سامانه تعیین می شود و مالک تعیین قیمت در هر روز، 

برآیند حجم معامالت و قیمت عرضه و تقاضا است.
الزم به ذکر اســت این اوراق با توجــه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش 
باقی مانده، دارای قیمت متفاوتی اســت. در صورتی که مدت اعتبار این 
اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیالت مسکن آن استفاده نکند، 
نماد معامالتی آن متوقف می شــود و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق 

بازپرداخت نخواهد شد.

بررسی روند قیمتی اوراق تسهیالت مسکن در سال 98

قیمت اوراق تسهیالت مسکن 38 هزار تومان شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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اهمیت و مزایای ورود استارت آپ ها به بازار 
سرمایه

شرکت ها، موسسات و در کل بنگاه های اقتصادی در طول زمان یک 
جریان درآمدی و یک جریان هزینه ای خواهند داشت که لزوماً بر هم 
منطبق نیستند و نهایتا شکافی بین  این دو جریان به وجود می آید؛ در 
نتیجه الزم است که طی فرآیندی این شکاف پر شود. به این  فرآیند که 
به دنبال ایجاد، جمع آوری و افزایش منابع مالی یا سرمایه ای برای هر 

نوع مخارجی است، تأمین مالی می گویند.
بــرای تامین مالــی روش های متنوعی وجــود دارد که یکی از این 
روش ها تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. در مقابل شاید مهم ترین 
بنگاه های اقتصادی که نیاز به تامین مالی داشته باشند استارت آپ ها 
هستند. شرکت نوپا یا استارت آپ، کسب وکارهایی هستند که معموالً 
به تازگی و در نتیجه کارآفرینی ایجاد شــده اند، رشد سریعی داشته و 
در جهــت تولید راه حلی نوآورانه و دوام پذیر برای رفع یک نیاز در بازار 

شکل گرفته اند.
این شــرکت ها معموالً مبتنی بر ایده هایی ریسک پذیر هستند که 
مدل کسب وکارشان مشخص نیست و بازار هدف شان نیز در حد فرض 
است. شرکت های نوپا می توانند در هر حوزه ای ایجاد شوند. شرکت های 
اســتارت آپ برای حفظ پویایی سالم در اقتصاد ملی ضروری هستند؛ 
چراکه کارآفرینان نه تنها مشاغل ایجاد می کنند بلکه با افزایش رقابت و 
پر کردن خألها سبب افزایش بهره وری صنایع می شوند. با در نظر گرفتن 
اینکه نوآوری ها و شرکت های استارت آپ می توانند سهم قابل توجهی در 
فناوری های نوآورانه یک کشور داشته باشند، تامین مالی این شرکت ها 
در مراحل طول عمر شرکت از تولید ایده، راه اندازی و توسعه و درنهایت 
تجاری سازی و تبدیل شدن به یک شرکت معتبر بااهمیت است. یکی از 
راه های تامین مالی استارت آپ ها استفاده از پتانسیل های بازار سرمایه 

است. در این راه البته ابهامات زیادی وجود دارد.
هنوز روش ارزش گذاری مشخص و قابل استنادی برای استارت آپ ها 
و عرضــه آنها در بورس یا فرابورس وجود نــدارد. برای تامین مالی از 
طریق بازار ســرمایه باید مقدار ارزش گذاری استارت آپ ها کامال واضح 
باشد و سرمایه گذاران و سهامداران خرد و کالن بدانند که سهمی که 
خریداری می کنند در برابر مبلغی که می دهند ارزنده است یا خیر. از 
طرفی نیز باید مشخص باشد که این سهم در کدام بازار می تواند عرضه 
شود. در کنار این ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت پذیرش 
یا حضور در بازار سرمایه الزامی است، رعایت بحث حاکمیت شرکتی و 
روحیه بنگاه داری و اینکه شرکت چطور باید اداره شود، نقش، وظایف 
و اختیارات مدیرعامل چیست و هیأت مدیره چه جایگاهی دارد نکاتی 
هستند که در اســتارت آپ ها معموال رعایت نمی شود. همچنین ارائه 
پیش بینی نسبتا دقیق از وضعیت آتی شرکت نیز مانع بعدی است که 

در استار ت آپ ها کامال مبهم است.
در ایــن بین شــاید بهترین راه تامین مالی از طریق بازار ســرمایه 
اســتفاده از صندوق های جســورانه یا مخاطره پذیر است که در دنیا 
بــه نــام   Venture Capitalشــناخته می شــود. صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه در واقع صندوق های سرمایه  گذاری هستند که 
پول ســرمایه گذارانی که به دنبال داشتن ســهام در کسب و کارهای 
نوپا )اســتارت  آپ ها( و کســب و کارهای کوچک و متوسط هستند و 
پتانسیل رشد باالیی دارند را با ایجاد پرتفوی مدیریت می کنند. این نوع 
از سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری هایی با بازده و ریسک باال محسوب 

می شوند.
این صندوق ها به کارآفرینان و شــرکت های کوچک توانایی کسب 
و تامیــن منابع مالی را می دهد در واقع صندوق های ســرمایه گذاری 
جسورانه ابزار سرمایه گذاری برای سهام شرکت ها به صورت خصوصی 
هستند که به دنبال ســرمایه گذاری در بنگاه هایی هستند که بازده و 
ســوددهی باالیی دارند و البته به واسطه ماهیت فعالیت و نوآوری که 
انجام می دهند. در کشــور تعداد زیــادی از این صندوق ها وجود دارد 
که شــش مورد آنها اکنون در فرابورس ایران هستند که خوشبختانه 
قابــل معاملــه )exchange tradable fund( هســتند و هم 
ســرمایه گذاران خرد و هم اســتارت آپ ها می توانند در این حوزه وارد 
شــوند. در کنار شــرکت های تکنولوژی گروهی از استارت  آپ ها که 
می توانند از این قابلیت اســتفاده کنند تاکسی های اینترنتی هستند 
که جهت تامین مالی می  توانند بــه این صندوق ها رجوع کنند. البته 
شــرکت هایی که در سالیان گذشــته درآمدزایی پایدارتری داشتند و 
توانســتند مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی را ارائه کنند می توانند 
هم در قالب شــرکت های کوچک و متوســط )SME( هم در قالب 

شرکت های عادی وارد بازارهای بورس و فرابورس شوند.

رشد 701 واحدی شاخص بورس
بانکی ها در بورس اول شدند

دوشــنبه در بورس تهران شاهد رشــد 701 نماگر اصلی بودیم؛ به 
طوری که شــاخص کل به مرز کانال 321 هزار واحدی رسید. در این 
میان بانکی ها با 265 میلیارد تومان ارزش معامالت، بیشترین ارزش را 
از آن خود کردند. به گزارش ایســنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران 701  واحد رشــد کرد و به رقم 320 هزار و 
909 واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با 53 واحد افزایش 
رقم 95 هزار و 477 واحدی را تجربه کرد. شــاخص آزاد شــناور نیز 
بــا 282 واحد افزایش تا رقم 373 هــزار و 560 واحدی باال رفت، اما 
شــاخص بازار اول با 27 واحد کاهش رقم 231 هزار و 774 واحدی را 
تجربه کرد. همچنین شاخص بازار دوم با 3834 واحد رشد رقم 659 

هزار و 114 واحدی را تجربه کرد.
بانک ملت، بانک پاســارگاد، بانک تجارت و بانک صادرات ایران هر 
کدام به ترتیب 281، 129، 116 و 105 واحد روی شــاخص های بازار 
تاثیر کاهشــی داشتند. پاالیش نفت تهران، پاالیش نفت بندرعباس و 
پاالیش نفت اصفهان نیز سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر افزایشی 
روی شاخص های بازار داشتند هر کدام از نمادهای یادشده 220، 203 

و 189 واحد روی شاخص های بازار تاثیر افزایشی داشتند.
امروز در گروه بانک ها و موسسات اعتباری حجم معامالت به رقم 2 
میلیارد ســهم و اوراق مالی رسید و ارزش معامالت رقم 265 میلیارد 
تومان را تجربه کرد. پس از بانک ها گروه خودرو، فلزات اساسی و مواد 

دارویی بیشترین تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار داشتند.

یادداشت

چند روزی است محصول پسته به معامالت گواهی سپرده کاالیی بورس کاال 
راه یافته و قرار بر این اســت که امســال با آغاز فصل برداشــت پسته معامالت 
گواهی ســپرده و قراردادهای آتی این محصــول در بورس کاال انجام گیرد تا به 

ساماندهی بازار داخلی و به مرور صادرات این محصول کمک کند.
در این باره، مجتبی خســروتاج، وزیر صنعــت، معدن و تجارت به ایرنا، گفت: 
بــا وجــود همه عوامل برتری پســته ایران در جهان و حتــی در صورت قیمت 
پاییــن محصول ایران، اگر مــا مقررات و ضوابط بهداشــتی را رعایت نکنیم در 
رقابــت با بهترین ها از صحنه عقب خواهیم افتاد؛ در این زمینه با توجه به عرضه 
محصوالت استاندارد و با مشخصات بهداشتی مشخص در بورس کاال، این بورس 
می تواند در موفقیت صادرات پسته ایران و رقابت با آمریکا نقش ویژه ای ایفا کند.
وی در این زمینه معتقد اســت که ورود پسته به معامالت بورس کاال می تواند 
در شفاف سازی قیمت این محصول و حتی افزایش توان رقابت با محصول آمریکا 

در بازارهای رقیب موثر باشد.
خســروتاج گفت: هر کاالیی که در بورس عرضه می شود تعهدات را محکم تر 
و شــفافیت را بیشتر می کند. در واقع به دلیل ساز و کاری که در آن وجود دارد 
هر کســی به راحتی نمی تواند سلیقه ای رفتار کند زیرا سازوکار بورس، تعهدات 
خریدار و فروشنده را کنترل شده تر پیش می برد؛ به فرض اگر فروشنده ای ملزم 
به فروش کاالیی با مشــخصاتی تعریف شــده شــود، در مرحله تحویل کاال نیز 
باید محصولی کامال مطابق با کیفیت مشــخص و اســتانداردی که تعریف شده، 

تحویل دهد.
معاون اســبق وزیر صنعت تصریح می کند که عرضه کاال در بورس بی شــک 
در شفافیت قیمت موثر اســت به خصوص اگر تعداد عرضه کننده ها زیاد باشند؛ 
زیرا همه می دانند که فالن کاال امروز در بورس با چه قیمتی معامله شــده است 
پس تابلوی بورس برای خرده فروشــان یــا خرده خریداران هم قیمت واحدی را 

در بازار مشخص می کند.
تجربه تلخ خریداران پسته در بازار سنتی

خســروتاج با بیان اینکه به احتمال زیاد عرضه پســته در بورس با اســتقبال 
رو به رو خواهد شــد: به طور طبیعی بخشــی از فعاالن بازار پسته می خواهند از 
تعهدات حین معامله مطمئن شوند؛ به طوری که تاکنون خریداران زیادی پس از 
تسویه معامله با کیفیت پایین محصول خریداری شده برخالف توافق اولیه مواجه 
شده اند که این گروه از ساز و کار بورس و وجود ضمانت نامه ها و نقش کارگزاران 

در بورس استقبال خواهند کرد.
وی درباره احتمال اســتقبال معامالت پسته از ســوی تولیدکنندگان اظهار 
می کند که بعید می دانم که مشــکلی در عرضه بورسی پسته ایجاد شود. ساختار 
بازار پسته ما از قدیم این گونه بوده که پسته ای که روی درخت بوده را از باغدار 
می خریدند و برای صادرات آن در مرحله پس از برداشت، برنامه ریزی می کردند؛ 

اکنون نیز این روند می تواند از طریق بورس انجام شود.
او درباره تاثیر عرضه پســته در بورس بر روند کار باغداران و در پاسخ به 
این سوال که آیا عرضه در بورس و کشف قیمت عادالنه موجب کاهش فشار 
صادرکنندگان به باغداران می شود یا خیر، اظهار داشت: اغلب صادرکنندگان 
ترجیح شان این اســت که در بازار رقابت جهانی مثال در برابر رقیبانی مثل 
ترک ها یــا آمریکایی ها موفق عمل کنند پس این طبیعی اســت که برخی 
صادرکنندگان فشار بیاورند تا محصول را به قیمت حداقلی از کشاورز بخرند. 
این مســاله در تاریخ پســته ســابقه ای طوالنی دارد. اگر در تاریخ پسته به 
عقــب برگردید، درمی  یابید در اوایل انقالب یکی از تعاونی  هایی که شــکل 
گرفت، تعاونی واردکنندگان بر باغداران بود؛ این تعاونی با این هدف شــکل 
گرفت که از کشــاورزان حمایت کند و هنگام خرید محصول منجر به فشار 
از صادرکننده بر آنها نشــود که بخواهند قیمــت را پایین آورند و با قیمت 

پایین تر خرید کنند.
خسروتاج ادامه می دهد: این اصل بازار است؛ اغلب صادرکنندگان ترجیح شان 
این اســت که کاال را به قیمت حداقلی بخرند تــا بتوانند در بازار جهانی رقابت 
کنند حاال ممکن اســت رقابت چندان هم نزدیک نباشــد و صادرکنندگان تمام 
این تفاوت قیمت را به شــکل سود برای خودشان داشته باشند و یا ممکن است 
رقیبانی داشــته باشــند با قیمت هایی پایین تر که آنان را مجبور کند در فشار،  

قیمت خود را پایین تر آورند تا بتوانند در بازار صادرات کنند.
عرضه و تقاضا  محور کشف قیمت در بورس

قائم مقام پیشین وزیر همچنین عنوان می کند: در اینکه صادرکننده به دنبال 
خرید کاال با قیمت ارزان اســت تا بتواند با بازار جهانی رقابت کند شکی نیست 
چون این اصلی است که در همه کاالها مطرح است. تمام بازار برمی گردد به اصل 
قضیه عرضه و تقاضا؛ مثال سال گذشته محصول پسته کم بوده و چون محصولش 
کم بوده تقاضا مثل ســابق وجود داشــته پس قیمت کاال باال رفت، اما امســال 
محصول پســته زیاد اســت و به همین دلیل خود تولیدکننــدگان با هم رقابت 
می کنند و قیمت پایین می آید بنابراین این اصل باید در بورس مدنظر قرار گیرد.

وی می افزاید: در درجه اول قیمت متاثر از مکانیزم های عرضه و تقاضا اســت 
حــاال اگر به هــر دلیلی در این مکانیزم خللی ایجاد شــود ممکن اســت برای 
کوتاه مدت مکانیزم قیمت ها نتواند خوب عمل کند. در عین حال، بورس می تواند 
از نظر قیمت بازار را به ســمت عادالنه شــدن هدایت کند و در فرآیند خرید و 

فروش محصول، اطمینان ایجاد کند.
 خسروتاج می گوید: در بورس باید عرضه کننده محصول را ارائه دهد و قیمت 
پایه بگذارد، اگر خریدار داشت که معامله انجام می شود اما اگر نداشت باید دید 
تولیدکننده تا چه زمان روی آن قیمت صبر می کند مسلما اگر محصولش فروش 
نرود مجبور اســت آن را به قیمت پایین تری در بورس بفروشــد بنابراین قیمت 

واقعی را همواره عرضه و تقاضا در بورس تعیین می کند.

معاون اسبق وزیر صنعت از اوضاع بازار پسته می گوید

شکست آمریکا با تاکتیک بورس کاال

فرصت امروز: طبق آخرین آمارهایی که ســازمان بورس به تازگی اعالم 
کرده، تعداد کدهای سهامداری به 13 میلیون کد رسیده و 300 هزار نفر 
به صورت هفتگی در بازار سرمایه فعالیت می کنند. البته طبیعی است که 
از این 13 میلیون کد همه شان فعال نیستند. بنا به گفته شاپور محمدی 
رئیس ســازمان بورس، در حال حاضر 300 هــزار نفر به صورت هفتگی 
در بــازار فعالیت می کنند و از این میزان، 20 یا 30 هزار نفر در بازار پایه 

فرابورس حضور دارند.
همچنین شرکت ســپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه در اردیبهشت 
امســال اعالم کرده بود که تاکنون بیــش از 10 میلیون و 800 هزار کد 
سهامداری از ســوی سپرده گذاری مرکزی صادر شــده که 55 هزار کد 
مربوط به فروردین امســال بوده اســت. این آمار نشان می دهد که تعداد 
کدهای ســهامداری در چند ماه اخیر با رشد همراه بوده و سرمایه گذاران 
بیشتری وارد بازار سرمایه شدند. در یک کالم، با توجه به آخرین آمارهایی 
که رئیس ســازمان بورس در تلویزیون اعالم کرده 600 شرکت بورسی و 
650 نهاد مالی و 6 هزار مدیر در بازار ســرمایه حضور دارند. او چهاردهم 
مهرماه در برنامه »پایش« شــبکه یک ســیما حضور یافت و با تشــریح 

چشم انداز بازار پایه فرابورس به سواالت مردمی پاسخ داد.
سازمان بورس در کنار سهامداران است

رئیس سازمان بورس ضمن تشریح عملکرد بازار بورس به برخورد نهاد 
ناظر با سوءاســتفاده کنندگان در این بازار اشاره کرد و گفت: امکان دارد 
اطالعات در این بازار دیر منتشــر شــود، اما قطعــا مدیر مربوطه جریمه 
می شــود، که این به معنای رانت نیســت. اگر فــردی از اطالعات نهانی 

بهره برداری کرده باشد حتما بررسی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، محمدی با بیان اینکه روند اصالح قوانین بازار پایه یک 
شــبه اجرا نشــده گفت: بازار پایه فرابورس سال 1390 در تعاقب تکلیف 
قانونی حضور گسترده شرکت های سهامی عام )بعضا با اطالعات مالی کم( 
در بازار ســرمایه راه اندازی شد. اصالح قوانین این بازار نیز به سال گذشته 

باز می گردد و در بهمن 1397 موضوع اعالم عمومی شد.
به گفته وی، در اسفندماه دو ابالغیه رسمی در سایت فرابورس با موضوع 
اصالح قوانین بازار پایه منتشر شد. با توجه به حقوق سهامداران مبنی بر 
تمایــل برای خروج از بازار و همچنین تمهیدات فنی اعالم شــد مقررات 
جدیــد در خرداد ماه و پس از 70 روز کاری اجرایی می شــود. این زمان 
ســپری شد و در روز اجرا برخی عنوان کردند ابعاد فقهی موضوع بررسی 
نشده و نقدهایی هم با محور دامنه نوسان، تعداد حراج ها و مظنه ها مطرح 
شــد. در آن مقطع وزیر اقتصاد مقرر کرد موضوع در شورای عالی بورس 

مطرح و شــرایط مجددا بررسی شود، بنابراین اجرای مقررات جدید برای 
بررسی مجدد متوقف شد.

رئیس ســازمان بورس ادامه داد: موضوع در کمیته فقهی مطرح شد و 
پس از آن با کانون نهادهای ســرمایه گذاری، کانون کارگزاران بورس و دو 
تن از اعضای شورای عالی بورس نشست های متعددی انجام شد. مقرر شد 
بحث نمایش مظنه ها اصالح شود و دامنه یک ریالی نیز به سه، دو و یک 
درصد تغییر کند. اصالحات به شورای عالی بورس ارجاع و مقرر شد طبق 
بند یک بازار زرد، نارنجی و قرمز ایجاد شود، طبق بند 2 دامنه نوسان در 
این سه بازار سه، دو و یک درصد باشد و همچنین قرار شد حذف مظنه ها 

تدریجی انجام شود.

محمدی با بیان اینکه کل فرآیند اصالح مقررات تدریجی انجام شــده 
اســت، گفت: بعضا تفسیر شد شورای عالی بورس اعالم کرده کل فرآیند 
تدریجی انجام شــود در حالی که اجــرای تدریجی صرفا به نحوه نمایش 
مظنه ها باز می گشت، بنابراین اینکه گفته شود قوانین یک شبه اجرا شده 
به هیچ عنوان صحت ندارد. تصویر مصوبه نیز به اعضای کمیسیون مجلس 

تقدیم شد.
محمدی با بیان اینکه دامنه نوســان نیز با توجه به حجم معامالت قابل 
تغییر است، بیان کرد: دامنه نوســان نیز با توجه به حجم معامالت قابل 
تغییر اســت، 1200 خبر در روزنامه ها و شــبکه های اجتماعی با موضوع 
اصالح مقررات بازار پایه منتشــر شــده و به هیچ عنوان قوانین یک شبه 

اجرا نشده است.

وی در پاسخ به احتمال ایجاد رانت در فرآیند اصالح قوانین پایه گفت: 
اطالعات و اخبار اصالح قوانین بازار پایه 96 میلیون بار دیده و در مقاطع 
مختلف گفته شده دامنه نوسان در سه بازار به ترتیب سه، دو  و یک درصد 
اســت. روز دوشنبه آگهی از سوی فرابورس اعالم عمومی شد و فردای آن 
روز بازار پایه مثبت بود. روز چهارشنبه بازار منفی شد اما در همان روز 37 
هزار نفر فروشنده و 41 هزار نفر خریدار بودند. با حضور این 41 هزار نفر 
امکان رانت اطالعاتی وجود دارد؟ موضوعی که همه از آن مطلع هســتند 
دیگر مخفی نیست. پس از مصوبه یکی از اعضای شورای عالی بورس تمام 
موارد را اعالم کرد. باید به عده ای که با رفتار خود سرمایه گذاران را نگران 

کردند گفت سهام ارزنده به هیچ وجه آسیب نمی بینند.
چند کد سهامداری داریم و چند سهامدار؟

سخنگوی سازمان بورس افزود: 13 میلیون سهامدار داریم و 300 هزار 
نفــر به صورت هفتگی در بازار فعالیت می کننــد. از این میزان 20 یا 30 
هزار نفر در بازار پایه فرابورس حضور دارند. بعضی از این افراد ممکن است 
ســهمی را با قیمت باال داد و ستد کرده باشند. پس از اجرای مقررات نیز 
نمادها ممکن است با نوسان مواجه شوند اما اطمینان داشته باشید زمانی 
که ســهمی ارزنده اســت به قیمت باز می گردد. از سوی دیگر سهم فقط 
به واســطه نوسان قیمت سودآور نیست. سهام دو راه سودآوری دارد و در 

مجمع سود تقسیم می شود.
محمدی گفت: 600 شــرکت بورســی، 650 نهاد مالی و 6000  مدیر 
در بازار ســرمایه حضور دارند. سامانه سمتا در سایت سازمان بورس برای 

شکایت مردم راه اندازی شده، تردید نکنید که موضوع پیگیری می  شود.
وی ادامه داد: در بازار پایه روزانه تعداد زیادی نماد با دامنه نوسان مثبت 
3درصد داد و ســتد می شود و این نشان دهنده حضور سهام ارزنده در این 
بازار اســت. با کاهش دامنه نوسان، ریسک بازار پایه نیز کاهشی می شود. 
در گذشــته صندوق ها مجاز نبودند در این بازار فعالیت کنند، اما اکنون 
این امکان برای ورود صندوق ها فراهم شده است. اصالح ساختارها نیز در 
نهایت به سودآوری شرکت ها و بهبود عملکرد آنها منتهی می شود. با کمک 
ســهامداران تالش می کنیم بازار پایه آرامش بیشتری داشته باشد و قطعا 

سازمان بورس در کنار سهامداران بازار سرمایه است.
محمدی در پایان با بیان اینکه این هفته شــاهد عرضه اولیه هســتیم، 
افزود: در گذشــته تهمت هایی مطرح می شد و خوشبختانه طی سه سال 
گذشته با روش ثبت سفارش همه می توانند سهم خریداری کنند. سامانه 
معامالت نیز به روز رســانی شده و مشکالت حل شده اما با توجه به حجم 

باالی خرید و فروش امکان کندشدن سامانه معامالت وجود دارد.

چند نفر در بازار سرمایه ایران فعالیت می کنند؟

آخرین خبرهای رئیس سازمان بورس از اصالح بازار پایه
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مشکل تولید چادر مشکی در ایران چیست؟
فساد قاچاق پوشاک را در گمرک جست وجو کنید

یک تولیدکننده پوشــاک مشــکالت تولید و بازار چادر مشــکی را 
برشــمرد و گفت شــبانه در گمرکات کانتینرها بــه صورت 10تایی و 
5تایی ترخیص شده ولی برگ سبز ترخیص یک کامیون ثبت می شود. 
فســاد را باید در گمرکات جســت وجو کرد، غیر از این مگر می شــود 

8میلیارد دالر پوشاک قاچاق کرد.
عباس سرشــار در گفت وگو با تســنیم، با اشــاره به اینکه در تولید 
چادر مشــکی دو بحث فنی وجود دارد، اظهار داشــت: در حال حاضر 
تولیدکننــدگان داخلی در تولید فیزیکی پارچه چادر مشــکی که باید 
دارای لطافــت و نرمی باالیی باشــد، مشــکلی ندارند، بــه نحوی که 
ماشــین آالت دو کارخانه کرپ ناز کرمانشاه و حجاب شهرکرد قادر به 
تولید این پارچه هســتند. وی با بیان اینکه مشــکل اساسی در تولید 
چادر مشکی رنگ آن اســت، افزود: وقتی پارچه چادر در دستگاه های 
خاص به نرمی و لطافت می رسد باید بتوان رنگ مشکی را در تار و پود 
ایــن پارچه قرار داد که ما دانش فنــی این موضوع را نداریم و تکنیک 
خاصی را می طلبد. این تولیدکننده پوشاک با اعالم اینکه ایرادات تولید 
چادر مشــکی باعث شده تا محصول بور و حتی به قرمزی بزند، گفت: 
کارخانه ایران مرینوس در رابطه با رنگ چادر مشــکی تالش بسیاری 
کرد و تا حدودی هم موفق شد اما در نهایت بروز برخی مشکالت باعث 

شد تا نتواند در تولید چادر مشکی موفق باشد. 
سرشــار با اعالم اینکه آنهایی که ماشین آالت تولید چادر مشکی را 
خریده اند نخست باید به فکر انتقال دانش فنی رنگ آن باشند، تصریح 
کرد: باید قبل از خرید ماشــین آالت به طرف خارجی گفته شــود در 
صورتی این ماشــین آالت خریداری می شود که دانش فنی آنها نیز به 
کشــور انتقال پیدا کند، اما متأســفانه ما فقط تمرکز خود را به خرید 

ماشین آالت قرار دادیم و امروز در دانش فنی مشکل داریم.
اراده ای برای تولید چادر مشکی در کشور نیست

این عضو اتحادیه تولید و صادرات نســاجی و پوشاک ایران با انتقاد 
از اینکه البته امروز تالشــی برای کسب دانش فنی تولید چادر مشکی 
در کشور نمی شود، گفت: اگر یک دهم هزینه خرید ماشین آالت صرف 
سرمایه گذاری در دانشــگاه ها برای تولید چادر مشکی می شد به طور 
حتم ما امروز در این جایگاه قرار نداشــتیم و حتی می توانســتیم با دو 
کارخانه ای که امروز در کشور مســتقر هستند تمام نیاز چادر مشکی 
کشــور را تأمین کنیم. اما مشــکل اینجاســت که آقایان اعتقادی به 
ســرمایه گذاری در دانشــگاه ها ندارند و هنوز تولید چادر مشکی لنگ 

دانش فنی رنگ آن است.

نرخ رشد تولیدات صنعتی مثبت شد
رئیــس کل بانک مرکزی اعالم کرد نرخ رشــد تولیدات صنعتی در 
شــهریور امسال مثبت شده که البته به معنای جبران کاهش تولیدات 
صنعتی نیست و باید درخصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی 
کشور و نرخ سرمایه گذاری که روند نگران کننده دارد، چاره جویی کرد.
به گزارش ایسنا،  عبدالناصر همتی روز گذشته در پست اینستاگرامی 
اعالم کرد که گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شــرکت های بورسی که 
بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را در اختیار دارند، حکایت از این 
دارد که رشد تولید صنعتی در شهریورماه نسبت به مردادماه 1.2درصد 
مثبت بوده اســت. به گفته همتی، گزارش پژوهشــکده پولی و بانکی 
بررســی ها نشان می دهد، از ابتدای امســال روند رشد منفی صنعتی، 

به طور ماهانه کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است.
طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی، شاخص مستخرج از تعداد 230 
شــرکت صنعتی بورسی هم راستا با شــاخص تولید صنعتی کل کشور 
است؛ لذا باتوجه به اینکه شاخص های رسمی کل کشور با تأخیر منتشر 
می شــود این شاخص بورســی می تواند جایگزین خوبی برای تغییرات 
ماهانه صنعت و حمایت کننده ای مناســب از مثبت شدن رشد غیرنفتی 
کشور باشد که در آمار سه ماهه اول سال نیز مشهود بود. همتی تأکید 
کرده که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیســت 
و بایستی درخصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور و نرخ 

سرمایه گذاری که روند نگران کننده ای دارد، چاره جویی کرد.

آخرین جزییات از اشکاالت مطرح شده قانون 
الیحه تجارت

عضو کمیسیون صنایع مجلس شــورای اسالمی درخصوص آخرین 
جزییات از اشکاالت مطرح شده قانون الیحه تجارت خبر داد.

عبداهلل رضیان در گفت  وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اشکاالت مطرح شده درخصوص الیحه تجارت گفت: سابقه این موضوع 
به ســال های 1380 به بعد و دولت اصالحــات و دولت نهم و دهم باز 
می گردد. رضیــان تصریح کرد: کلیات الیحه تجــارت در فروردین ماه 
1397 به تصویب مجلس رســید و این الیحه برای بررســی بیشتر به 
کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شــد، اما این کمیســیون 

تاکنون تنها موفق به بررسی و تصویب باب اول الیحه شده است.
او ادامه داد: اشکاالت حقوقی زیادی نسبت به موضوع الیحه تجارت 
مطرح کردند که چرا در این الیحه تجارت الکترونیکی لحاظ نشــده به 
طــوری که ما یک قانون جدا در زمینه تجارت الکترونیک و یک قانون 
در زمینــه الیحه تجارت داریم و این دو موضوع کامال جدا و مرتبط با 
یکدیگر نیستند. عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: قانون تجارت نیاز به یک بازنگری دارد و این موضوع طی جلسه ای 
که میان کارگروه ها و اتاق بازرگانی تشکیل شده است تا به این موضوع 
بیشــتر پرداخته شود. رضیان ادامه داد: این الیحه، الیحه مهمی است 
که در گذشــته در شــورای نگهبان مطرح شــده بود و با ایراد شورای 
نگهبان به مجلس برگشــت داده شد و اخیراً مذاکراتی درخصوص این 
الیحه صورت گرفته بود که در صورت امکان الیحه مجدد در شــورای 

نگهبان بررسی شود.
او گفــت: نهایتا در صحن مجلس و بعد از ایرادات شــورای نگهبان، 
بخش بســیار زیــادی از مواردی که در الیحه دولت مطرح شــده بود 
بــه قوت خود باقی ماند، اما برخی از مباحث هم دچار تغییراتی شــد 
که ممکن اســت جای اشکال و ابهام باقی بگذارد، بنابراین باید منتظر 
باشــیم تا وقتی تمام الیحه در مجلس تصویب شــد و به صورت قانون 
درآمد، آن وقت باید به صورت ماده به ماده مورد بررســی قرار گیرد تا 

اشکاالت آن مشخص شود.

اخبـــار

بنابر گزارشــات موجود و اخبار واصله، با کاهــش تولید لوازم خانگی 
داخلی، قاچاق لــوازم خانگی و عرضه محصــوالت فاقد اصالت و جعلی 

)تحت عنوان برند و اورجینال( با افزایش قابل توجهی همراه شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، لوازم خانگــی از نمونه اقالم و 
محصوالتی به شــمار می رود که دایره و ضریب مصرف و تقاضای باالیی 
برای آن وجود دارد، به واقع به تعداد خانوارهای موجود در ایران، ضریب 
مصرف و خرید برای این محصوالت تعریف می شــود و اساسا امکان گریز 

از خرید و تهیه این محصوالت وجود ندارد.
بــه تعبیری در هر خانــه ای که خانواری در آن ســکونت دارد فارغ از 
تعداد نفرات آن، متقاضی برای خرید لوازم خانگی نیز قابل تعریف است، 
از تلویزیون، لوازم چوبی گرفته تا چای ســاز، جاروبرقی، میز، صندلی و... 
در زمره محصوالتی اســت که نیاز به آن ضروری و اجتناب ناپذیر است و 
همین نیاز گواهی اســت بر صحت این موضوع که گردش مالی باالیی در 
حــوزه تولید و عرضه لوازم خانگی وجود دارد. به واقع صنعت تولید لوازم 
خانگــی به مدد نیازی که برای اقالم تولیدی موجود در این عرصه وجود 
دارد، از قابلیت اشتغال زایی باالیی برخوردار است و اساسا صنعت مذکور 
از نمونه حوزه های فعالیتی به شــمار می رود که در صورت رونق تولید و 
پیشــرفت و توسعه تکنولوژیِک آن، اقتصاد کشورهای صاحب نام در این 

عرصه را متحول می ســازد. در سالیان نه چندان دور گذشته،کارخانجات 
تولید لوازم خانگی متعدد و متنوعی در ایران مشغول به فعالیت بودند، اما 
بنا به دالیل گوناگون و در سیر تحوالت،چراغ بسیاری از این کارخانجات 
رو به خاموشــی گرایید و به تبع آن بســیاری از افرادی که در این مراکز 
مشغول به فعالیت و اشتغال بودند بیکار شدند و همین عارضه، وزن و بار 
مشکالت اقتصادی جامعه را سنگین تر از گذشته کرد. تعطیلی یا کاهش 
ظرفیت تولیدی کارخانجاتی همچون ارج، آزمایش، جنرال الکتریک و...
نمونه هایی از این مراکز و کارخانجات به شــمار می روند که سرنوشــت 
مطلوب و نویدبخشــی برای آنها رقم نخورد. آنچنان که اخبار و گزارشات 
منعکس شده در رسانه ها نشان می دهد، محصوالت و لوازم خانگی بسیاری 
از مرزهای غربی و جنوبی کشور بدون نظارت کافی به مشتریاِن کم اطالع 
یا بی اطالع عرضه و فروخته می شود، فروشی تحت نام و عنوان محصوالت 
برند و اورجینال که از واقعیت دور اســت و متاسفانه در حال حاضر سهم 
قابل توجهی از لوازم خانگی موجــود قاچاق در بازار معطوف به این نوع 

خاص از اقالم و محصوالت می شود.
نیم نگاهی بر بازار لوازم خانگی در کشور

بازار لوازم خانگی در طول یکسال اخیر با تحوالت بسیاری مواجه شده 
است، قطع همکاری برخی از تولیدکنندگان صاحب نام آسیای شرقی و 

افزایش نرخ ارز مزید بر علت شده تا شاهد ظهور و بروز برخی نارسایی ها 
در این حوزه باشیم.

افزایش محســوس قیمت ها از یکســو و برهم خوردن ضریب عرضه و 
تقاضا باعث شده تا بستر عرضه کاال ها و محصوالت قاچاق همراه شود.

مســعود حیدری، یکی از فعاالن عرصه فروش لوازم خانگی، با اشاره به 
مطلب فوق اظهار داشت: آنچنان که برآُورد ها نشان می دهد میزان تولید 
لوازم خانگــی و کاهش عرضه در مجموع باعث افــت 40درصدی لوازم 

خانگِی موجود در بازار شده است.
وی افزود: طبیعتا در چنین شرایطی عرصه برای عرضه اندام محصوالت 
قاچاق فراخ تر خواهد شد و در حال حاضر کم نیستند کاال ها و محصوالتی 
که به اســم تولیدات کره ای یا اروپایی، اما در واقع جعلی و بی  اصالت به 

فروش می رسند.
حیــدری در ادامه بیان کرد: علی رغم افزایش نرخ ارز و کاهش واردات، 
همچنــان شــاهد ورود اقالم و محصوالت قاچاق هســتیم که هیچ گونه 
تضمینی در کیفیت آنها وجود ندارد و متاســفانه برخی از فروشندگان، 
تحریم ها را بهانه عدم گارانتــی این کاال ها اعالم می کنند در صورتی که 
عامــل اصلی عدم برخورداری این اقالم از گارانتی، از یک ســو قاچاق و 

غیرمجاز واردشدن آنها و از دیگر سو کیفیت نازل آنها است.

عرضه لوازم خانگی جعلی تحت عنوان برند

وقتی تولیدات داخلی در بانه مجددا بسته بندی و عرضه می شوند

رئیس ســازمان توســعه تجارت گفت برای تنظیم بــازار داخل و 
همچنین توسعه صادرات، باید نقشه راه تنظیم بازار و توسعه صادرات 
در نقطه بهینه هماهنگ شوند و در حال حاضر نقشه راه تنظیم بازار و 
توسعه صادرات در حال بازنگری و بازبینی است تا به انطباق بیشتری 
برســد. به گزارش تســنیم، حمید زادبوم در نشست خبری صبح روز 
گذشته خود که به مناسبت در پیِش رو بودن روز ملی صادرات برگزار 
شد با اشــاره به لزوم فرهنگ سازی در حوزه صادرات اظهار داشت: ما 
برای توسعه صادرات پیش از هر چیز نیازمند فرهنگ سازی و پاسخ به 

این سوال هستیم که آیا صادرات خوب است یا نه.
رئیس ســازمان توســعه تجارت با اشــاره به فرآینــد انتخاب 50 
صادرکننــده نمونه ملی و اهدای تندیس روز ملی صادرات از ســوی 
رئیــس جمهور یا معــاون اول رئیــس جمهور گفت: بــرای انتخاب 
صادرکنندگان نمونه، شاخص های متعددی مدنظر قرار گرفته است و 
»ارزش باالی صادراتی کاالها در مقایسه با سایر رقبا«، »کیفیت باالی 
کاالهای صادرشده«، »برند« و »فناوری تولید« از جمله شاخص هایی 

است که در این انتخاب مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: همچنین میزان صادرات ســه ســال گذشــته، تعدد 

بازارهای صادراتی، شرکت در نمایشگاه های بین المللی و دفاتر فروش 
صادرکننــدگان در کشــورهای مختلف و همچنین میــزان عمل به 
تعهدات ارزی نیز از دیگر مواردی است که برای انتخاب صادرکنندگان 

نمونه در نظر گرفته شده است.
زادبوم با بیان اینکه 106 صادرکننده، توانســته اند حداقل شــرایط 
موردنیاز را احراز کنند اضافه کرد: از این میان، 50 صادرکننده نمونه 
با مشــارکت اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون، وزارت جهاد کشاورزی، 
ســازمان برنامه و بودجه، سازمان ملی اســتاندارد، گمرک و سازمان 

توسعه تجارت انتخاب خواهند شد.
وی بــا بیــان اینکه امســال صادرکننــدگان کاالهای اساســی و 
خام فروشان که گروه های با ارزش صادراتی پایین را تشکیل می دهند 
از فرآینــد انتخاب صادرکننده نمونه حذف شــده اند، گفت: همچنین 

هیچ خودروسازی در میان صادرکنندگان نمونه نیست.
به گفته رئیس ســازمان توســعه تجارت، امســال برای نخســتین 
بــار، مراســم روز ملی صــادرات با مشــارکت جدی اتــاق بازرگانی 
ایــران و همچنین صندوق ضمانت صادرات و بانک توســعه صادرات 
برگزار خواهد شــد و نرم افزار تحت موبایل توســعه تجارت، ســامانه 

آنالین مشــاوره تجاری و سامانه آنالین نظرســنجی و ثبت پیشنهاد 
صادرکنندگان رونمایی می شود.

کاهش 10درصدی صادرات ایران در نیمه نخست 98
زادبوم در ادامه با اشــاره به آمار تجارت خارجی ایران در شش ماهه 
نخست امسال گفت: در نیمه نخست امسال معادل 20 میلیارد و 948 
میلیون دالر صادرات داشته ایم که از نظر ارزشی 10.5درصد کاهش و 
از نظر وزنی 22.5درصد افزایش را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
داشتیم. وی درخصوص چرایی کاهش ارزش صادراتی با وجود افزایش 
وزنــی کاالهای صادراتی گفت: از نیمه دوم ســال 97 صادرکنندگان 
برای اصالح نرخ گذاری کاالهای صادراتی تالش کردند و یکی از دالیل 
کاهــش ارزش صادراتی علی رغم افزایش وزنی صادرات، واقعی شــدن 
نرخ گذاری کاالهای صادراتی بوده است و طبعاً با احتساب نرخ گذاری 
امروز کاالهای صادراتی، میزان ارزش صادرات ســال قبل نیز کاهش 
خواهد داشــت.  رئیس سازمان توسعه تجارت درخصوص آمار واردات 
نیز گفت: در نیمه نخست امسال نیز حدود 21 میلیارد و 221 میلیون 
دالر واردات داشته ایم که از نظر ارزشی 5.5درصد کاهش یافته و نیم 

درصد نیز از لحاظ وزنی افزایش داشته است. 

نرخ هر کیلو الشه گوسفندی در فروشگاه ها به 79 هزار تومان رسید
پوریان از استمرار روند کاهشی قیمت دام زنده و الشه در بازار خبر 
داد و گفــت با توجه به ازدیاد عرضه دام ســبک زنده در برابر تقاضا، 
قیمت هر کیلو دام نســبت به هفته گذشــته یک هزار و 500 تومان 

کاهش داشته است.
منصور پوریان، رئیس شــورای تامین کنندگان دام کشور در گفت و 
گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه روند کاهشی قیمت 
دام زنده و الشه همچنان در بازار استمرار دارد، اظهار داشت: با توجه 
به ازدیاد عرضه دام ســبک زنده در برابر تقاضــا، قیمت هر کیلو دام 
نســبت به هفته گذشــته یک هزار و 500 تومان کاهش داشــته که 
این امر در افت قیمت گوشت گوسفندی در بازار تاثیر گذاشته است.

وی افــزود: آخرین رصد ها نشــان می دهد که هر کیلوگرم الشــه 

گوســفندی با نرخ 79 هزار تومان در فروشــگاه های زنجیره ای عرضه 
می شود که این امر بیانگر خروج از بحران نوسان قیمت بازار است.

پوریان با اشاره به اینکه انباشت دام سنگین در دامداری ها همچنان 
به قوت خود باقی است، بیان کرد: با توجه به انباشتگی گوساله با وزن 
باالی 500 کیلوگرم و افت چشــمگیر قیمت باید راهکاری اندیشیده 

شود تا دامداران متضرر نشوند.
رئیس شــورای تامین کنندگان دام از کاهش باالی 20 هزار تومانی 
قیمت دام طــی ماه های اخیر خبر داد و گفــت: اگرچه صادرات دام 
ســبک ممکن اســت بازار داخل را دچار التهاباتی کند، اما در بخش 
سنگین به سبب فراوانی و انباشت دام در واحد ها تنها راه حل صادرات 
اســت چراکه با زایش های پاییز مجدد قیمت دام در پی ازدیاد عرضه 

روند کاهشی به خود می گیرد.

وی قیمت کنونی هر کیلو دام ســبک بــا وزن پایین در میادین را 
42 تــا 43 هزار تومان و با وزن باال 38 تا 39 هزار تومان اعالم کرد و 
افزود: هر کیلو دام ســنگین با وزن پایین 400 کیلوگرم با نرخ 27 تا 
28 هــزار تومان و با وزن باالی 400 کیلوگرم کمتر از 25 هزار تومان 

در میدان عرضه می شود.
پوریان با بیان اینکه عرضه دام نســبت به سال قبل 120درصد در 
بازار افزایش داشــته است، گفت: با توجه به بارش های اخیر و شرایط 
مســاعد مرتع، میزان عرضه نسبت به سال قبل فزونی داشته که این 

امر بر کاهش قیمت در بازار تاثیر گذاشته است.
این مقام مســئول در پایان درباره آخرین وضعیت عرضه دام در ایام 
اربعین افزود: با توجه به شــرایط مســاعد تولید، کمبودی در عرضه 

وجود ندارد که بخواهد بر نوسان قیمت دام در بازار تاثیر بگذارد.

نقشه راه تنظیم بازار و توسعه صادرات بازنگری می شود

استمرار روند کاهشی قیمت دام زنده در بازار

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

آخرین جزییات از جایگزین پراید
قراردادها با قطعه سازان بسته شد

دبیر انجمن خودروسازان گفت قراردادهای الزم با قطعه سازان بسته شده 
و پروسه مرتبط با پلتفرم جدید سایپا در مراحل نهایی است.

به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« به نقل از گســترش نیوز،  احمد 
نعمت بخش، دبیر انجمن خودروســازان ایــران درخصوص جایگزین پراید 
گفت: سایپا در حال کار کردن روی یک پلتفرم است و جایگزین پراید قرار 
است سال 99 عرضه شود. در بازدیدی که از مرکز تحقیقات این خودروساز 
داشــتم مشاهده کردم که ســایپا روی پلتفرمی کار می کند که در مراحل 

نهایی قرار دارد ضمن اینکه قراردادها نیز با قطعه سازان بسته شده است.
قیمــت خودرویی که جایگزین پراید خواهد شــد قطعــا از نمونه فعلی 
گران تر اســت اما رقم آن هنوز مشخص نیست. مردم از خودروهایی مانند 
پراید و پژو 405 خسته شده اند و باید خودروهای جدید با تکنولوژی جدید 
جایگزین این محصوالت شــوند. عالوه بر این امکان اجرای استانداردهای 
جدید هشتادوپنج گانه به صورت کامل روی این دو خودرو وجود ندارد. وی 
ادامه داد: وزارتخانه به شدت سیاست داخلی سازی در صنعت خودرو را در 
پیش گرفته و می توان گفت به طور متوسط روی کلیه خودروها 75درصد 
داخلی سازی داشتیم. باید این میزان طی دو سال به 80درصد داخلی سازی 
برسد و این قضیه مربوط به همان سیاست جدید وزارتخانه است. در مورد 
میزان داخلی ســازی پراید باید به مقدار ارزبری اشاره کرد و هر دستگاه از 
این خودرو تقریبا هزار دالر ارزبری برای قطعه ســازان دارد. میزان آن برای 
کارخانه تولید نیز حدود 500 دالر اســت و به طور کلی تولید یک دستگاه 

پراید 1500 دالر ارزبری دارد.
دبیر انجمن خودروســازان در پایان اظهار داشت: اگر به دو سال گذشته 
بازگردیم، کلیه اقالم در زمینه گران شدن قطعا بیشتر از خودرو بوده است. 
صنعت خودرو در تالش است تا با افزایش تولید و کاهش هزینه ها، افزایش 
قیمت را نداشته باشد، اما زمانی که قیمت آلومینیوم 4 برابر یا فوالد 3 برابر 
می شــود نمی توان کاری کرد. ما قبول داریم که قدرت خرید مردم کاهش 

پیدا کرده اما راه چاره ای وجود ندارد.

رکود سنگین بازار خودرو از کجا آمد؟
 آیا دولت می تواند کمکی به رکودزدایی از بازار 

خودرو بکند؟
 در حــال حاضر دو اتفاق همزمان در بازار خودرو کشــور رخ داده، یکی 
نزولی شــدن قیمت ها و دومی افت خرید و فــروش. به گفته فعاالن بازار، 
هرچند قیمت خودروها در مقایســه با دوران اوج امسال )اردیبهشت( افت 

قابل توجهی کرده، با این حال تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد.
به گزارش پدال نیوز، بازار خودرو این روزها در رکودی سنگین فرو رفته 
و آنطور که نمایشــگاه داران و فعاالن در این بازار می گویند، کمتر کســی 
اقدام به خرید و فروش در این فضا می کند. با وجود این رکود، اما قیمت ها 
همچنان باالست و دست بســیاری از مشتریان به ارزان ترین خودروها نیز 
نمی رســد، چه آنکه کف قیمت در بازار همچنــان باالی 40میلیون تومان 
است. در این شــرایط، دو پرسش مهم پیش آمده است؛ نخست اینکه چه 
عواملــی بازار خودرو را به رکود این چنین ســنگینی فرو برده و دوم اینکه 

چاره خروج از این فضا چیست؟
پاییز معامالت در بازار خودرو

 در حــال حاضر دو اتفاق همزمان در بازار خودرو کشــور رخ داده، یکی 
نزولی شــدن قیمت ها و دومی افت خرید و فــروش. به گفته فعاالن بازار، 
هرچند قیمت خودروها در مقایســه با دوران اوج امســال )اردیبهشــت( 
افت قابل توجهــی کرده، با این حال تقاضای چندانــی برای خرید وجود 
ندارد، ضمن آنکه میل به فروش نیز خیلی باال نیســت. در واقع مشــتریان 
با وجود نزولی شــدن قیمت ها، میل چندانی به خرید ندارند، هرچند البته 
فقط پای بی میلی در میان نیســت و خیلی ها نیــز توان خریداری خودرو 
را با قیمت حال حاضر ندارند. در نتیجه، افت قیمت ها نیز ســبب نشــده 
کــه خرید و فــروش در بازار خــودرو جان بگیرد و ســایه رکود همچنان 
ســنگینی می کند. در این بین البته فروش فوری های روزانه خودروسازان 
همچنان با اســتقبال مشتریان روبه رو می شــود، که این موضوع به دلیل 
قیمت پایین تر خودروهای عرضه شده در مقایسه با نرخ بازار است. در واقع 
چون خودروســازان قیمت هایی پایین تر از بــازار را برای طرح های فروش 
فوری شان لحاظ می کنند، این طرح ها با استقبال مشتریان روبه رو می شود، 
زیرا ســودی چند میلیون تومانــی برای آنها دارد. البتــه این را هم نباید 
فراموش کرد که تعداد خودروهای عرضه شــده در فروش فوری های روزانه، 
بسیار محدود است و این ظرفیت اندک به سرعت پر می شود. هرچه هست، 
فعال که بازار خودرو از رونق افتاده و دیگر نه خبری از اوج گیری های قبلی 
اســت و نه مشــتریان میل چندانی به حضور در این بازار دارند و مشخص 

نیست رکود سنگین فعلی تا چه زمان ادامه خواهد داشت.
رکود از کجا آمد؟

 در بــاب اینکه بازار خــودرو چرا به چنین رکودی دچار شــده، دالیل 
مختلفی عنوان می شــود و مهم تریــن آن حول محور قیمت می چرخد. در 
واقــع باال ماندن قیمت خودروها دلیل اصلی افت تقاضا و در پی آن، رکود 
فعلی بازار اســت، زیرا بسیاری از مشتریان قدرت خرید خود را )با توجه به 
رشد شدید قیمت خودروها طی یک سال و نیم گذشته( از دست داده اند.

 افزایش قیمت در بازار خودرو اواخر سال 96 و پس از بروز بحران ارزی 
نخســت، رخ داد، هرچند البته چندان چشمگیر نبود و شوک شدیدی به 
دنبال نداشت. شوک اصلی وقتی وارد شد که آمریکا از برجام خارج و خبر 
از برقراری تحریم هایی سخت علیه خودروسازی ایران داد. با خروج آمریکا 
از برجام در اردیبهشــت سال گذشته، بازارهای ارز و سکه و طال افسار پاره 
کردند و به تبع آنها، بازار خودرو نیز روندی به شدت صعودی در قیمت به 
خود گرفت. منحنی قیمــت خودرویی مانند پراید را که مرور کنیم، کامال 
متوجه خواهیم شد در این یک سال و نیم چه بر سر بازار خودرو و قیمت ها 
آمده است. نهایت قیمت پراید در اوایل سال گذشته )قبل از خروج آمریکا 
از برجام( 23 میلیون تومان بود، اما این خودرو در اردیبهشــت امســال به 
مرز 60 میلیون تومان نیز نزدیک شــد و حاال هم حداقل 42 میلیون تومان 
قیمت دارد. ســایر خودروها نیز به نســبت قیمت قبل از نقض برجام، در 
این یک ســال و نیم نوسان داشته اند و در مقاطعی به خصوص اردیبهشت 
امســال، رکوردهایی شــگفت انگیز را به ثبت رســانده اند. هرچند قیمت 
خودروهای داخلی طی چند هفته اخیر نزولی شــده، با این حال هنوز هم 
نســبت به نرخ های قبل از نقض برجام، بسیار باال است، بنابراین همچنان 
دســت بسیاری از مشتریان به آنها نمی رســد. قیمت خودرو طی این یک 
ســال و نیم، تورم باالی 100درصد را نیز تجربه کرده، اما درآمد مشتریان 
اگر نگوییم کاهش یافته، افزایشی جزئی داشته و طبیعی است که در چنین 

فضایی، تقاضا برای خرید ضعیف باشد.

شرکت های خودروساز داخلی در شرایطی وارد نیمه دوم سال شدند که 
نیمه اول را با افت 30درصدی تولید طی کردند. حال پیش بینی می شود 
که افت نیم سال اول، هدف گذاری وزارت صمت برای رشد 20درصدی و 

رسیدن به تیراژ یک میلیون و 200 هزار دستگاهی را متاثر از خود کند.
 بــه گزارش پدال نیوز، با این حال اما مســئوالن ارشــد وزارت صمت 
معتقدند خودروســازان می توانند در نیمه دوم ســال رونــد تولید را به 
سمتی ببرند که هدف گذاری صورت گرفته محقق شود. آنها بر این باورند 
که با کاهش تعطیالت در نیمه دوم ســال و همچنین بهبود روند تزریق 
قطعات به خطوط تولید از مســیر افزایش عمق داخلی سازی قطعات، این 
امر محقق خواهد شد. مسئوالن در توضیح این دالیل عنوان می کنند در 
نیمه نخست سال، که همراه با تعطیالت عید نوروز و همچنین تعطیالت 
تابستانی خودروسازان است تولید به طور طبیعی کاهش پیدا می کند، این 
در شــرایطی است که در نیمه دوم سال شاهد چنین تعطیالتی نخواهیم 
بــود. مقامات صنعتی همچنین درباره بهبود روند تزریق قطعه به خطوط 
تولید نیز معتقدند که تشکیل میزهای افزایش عمق ساخت داخل که در 
نیمه دوم ســال نیز ادامه دارد و بخشی از نتایج آن در این زمان مشخص 
می شــود به بهبود روند تولید و رساندن تیراژ خودروسازان به عدد مدنظر 

سیاست گذار کالن خودرو کمک خواهد کرد.
 بر این اساس با توجه به اظهارات مقامات صنعتی و همچنین چالش های 
پیش روی خودروســازان این ســوال مطرح می شود که آیا آنها می توانند 
در نیمه دوم ســال عالوه بر جبران افت تولید حادث شــده در شش ماه 
ابتدایی به ســمت افزایش تیراژ به میزانی که هدف گذاری سیاســت گذار 
کالن بخش خــودرو را محقق کند، حرکت کنند؟ برای بررســی امکان 
دستیابی خودروسازان به هدف گذاری تعیین شده از سوی مسئوالن وزارت 
صمت، ابتدا نگاهی به وضعیت تولید خودروسازان در شش ماه نخست سال 

می اندازیم. با توجه به اینکه در حال حاضر خودروســازان در بخش تولید 
تجاری ها، ون و وانت با چالش های فراوانی روبه رو هســتند، قرار است بار 
این افزایش تیراژ را خودروهای سواری به نوعی به دوش بکشند. از این رو 
در ادامه وضعیت تولید سواری ها را در بازه زمانی یادشده بررسی می کنیم.
 سه خودروســاز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو 
در شــش ماه نخست سال در مجموع توانستند 376 هزار و 268 دستگاه 
از انواع محصوالت ســواری را در خطوط تولید خــود تکمیل کنند. این 
در حالی اســت که این شرکت ها در مدت مشــابه سال گذشته بیش از 
536 هزار دســتگاه از انواع محصوالت ســواری را تولید کرده اند، بنابراین 
خودروســازان تا اینجای کار 30درصد از میزان تولید ســال گذشته خود 
عقب هستند. در مورد چرایی افت تولید، اظهارات متفاوتی می شود حال 
آنکــه اعمال تحریم های بین المللی به طور حتم مهم ترین دلیل افت تیراژ 
است، اما در کنار تحریم ها، اعمال برخی سیاست های دستوری در راستای 
کاهش تاثیرات تحریم نیز خودروسازان را در تولید با مشکالتی مواجه کرد. 
حال این ســوال مطرح اســت که چگونه با عدم تغییر در این سیاست ها، 

مقامات صنعتی از رشد تولید در سال آینده دم می زنند؟
 به هر حال آنچه مشخص است بخشی از کارشناسان جبران این میزان 
افت تولید به عالوه افزایش تیراژ را برای نیمه دوم ســال به میزان مدنظر 
مســئوالن وزارت صمت، بسیار سخت می دانند. آنها معتقدند که با توجه 
به وضعیت حاکم بر شــرکت های خودروســاز در مجموع خودروســازان 
ســال جاری را با افت تولید نســبت به میزان تولید سال گذشته به پایان 
ببرند. در مقابل هستند کارشناسانی که با خوش بینی بیشتری به وضعیت 
تولید خودروسازان نگاه می کنند. آنها معتقدند شرکت های خودروساز به 
عدد یک میلیون و 200هزار دســتگاه خودرو تا پایان سال جاری نخواهند 
رســید، اما افت تولید را نیز به میزان سال گذشته تجربه نخواهند کرد و 

می توانند به همان میزان سال گذشته خودرو تولید کنند، اما عواملی که 
منجر به نزولی شدن شــیب تولید خودروسازان شد، چیست؟ در ادامه به 
ســراغ این عوامل می رویم. عواملی که طی شش ماهه ای که از سال جاری 
گذشته در فهرست چالش های خودروسازان قرار داشتند و سبب شدند تا 

ترمز تولید در این شرکت ها کشیده شود.
سیاست های دستوری بالی جان خودروسازان

 همان طور که اشــاره شد خودروسازان در شش ماه نخست امسال با 
افت 30درصدی در تولید به نســبت مدت مشــابه سال گذشته مواجه 
شــدند. این میزان افت تحت تاثیــر عواملی اتفاق افتــاد که در ادامه 
به بررســی آنها خواهیم پرداخت. عوامل موثــر در این زمینه عبارتند 
از کمبــود نقدینگی، تداوم حضور سیاســت گذار کالن خودرو در روند 
قیمت گذاری )که از آن به قیمت گذاری دســتوری و ســرکوب قیمتی 
یاد می شــود( و همچنین خروج خودروهــای مونتاژی از خطوط تولید 
و به همراه آن کمبود قطعات. آنچه مشــخص اســت کمبود نقدینگی 
و حضور دولت در پروســه قیمت گذاری محصوالت خودروسازان اتفاق 
جدیدی محسوب نمی شــود. در واقع شرکت های خودروساز همواره به 
دلیل اینکه نتوانســته اند محصوالت خود را با توجه به قیمت تمام شده 
و با حاشــیه سودی مطمئن به فروش برسانند، مجبور بودند که فروش 
همــراه با ضرر را در دســتور کار قــرار دهند. این مســاله به وضعیت 
نقدینگی خودروســازان فشار آورده است. البته ناکافی بودن منابع مالی 
خودروســازان به خصوص در زمان هایی که نرخ ارز نوسان پیدا می کند 
بیش از پیش مشــهود اســت. از این رو خودروســازان همواره نیازمند 
این هستند که از مســیرهای دیگر مانند دریافت تسهیالت از سیستم 
بانکی کشور یا دریافت مجوز پیش فروش از وزارت صمت به نوعی سر و 

سامانی به وضعیت نقدینگی خود دهند.

سیاست های دستوری بالی جان خودروسازان داخلی

 تولید خودرو چگونه افزایش می یابد؟

لیســت بلند افــراد در انتظار دریافت کارت ســوخت و محدودیت 
ســهمیه کارت ســوخت جایگاه ها ثمره ای جز صف هــای طوالنی و 

شلوغ شدن جایگاه ها به همراه نداشت.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باشگاه خبرنگاران، 
مدتی می شود که قوانین کشور دوباره به سمت استفاده از کارت های 

سوخت و نظارت بر مصرف بنزین تغییر جهت داده است.
با احتســاب بی توجهی های مردم در مصرف سوخت و حجم قاچاق 
ســوختی که به طور مداوم و از طریق مرز های کشــور انجام می شود، 
استفاده از کارت  ســوخت و نظارت بر حجم مصرف سوخت می تواند 

راهکار مناسب و درستی برای مدیریت این مشکالت باشد.
در این بین قانونی وضع شد که بنزین قابل برداشت از کارت سوخت 
جایــگاه داران را به 30 لیتر محــدود می کرد؛ به عبارتی دیگر برای پر 
کردن باک بنزین تان باید کارت ســوخت شــخصی به همراه داشــته 
باشــید در غیر این صورت با هر بار مراجعه به جایگاه ســوخت  گیری 

می توانید تنها 30 لیتر بنزین دریافت کنید.
مدتی پیش شــهرام رضایی، معاون برنامه ریزی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی معاون برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی درباره صدور کارت های المثنی گفت: از ابتدای اجرای این طرح، 
حدود 3 میلیون و 600 هزار درخواست صدور کارت المثنی داشته ایم 

کــه حدود 70درصد آنها تولید شــده و مابقی کارت ها تا آخر مهرماه 
تولید و به دست متقاضیان می رسد.

او با اشاره به زمان 2 تا 3 هفته ای موردنیاز برای صدور کارت المثنی 
گفت: با توجه به حجم درخواســتی که امروز با آن مواجه هســتیم، 

ممکن است فرآیند اخذ کارت سوخت به یک ماه برسد.
رضایــی تصریح کرد: علی رغم تعداد بــاالی متقاضیان صدور کارت 
سوخت، هنوز کارت جایگاه ها فعال است و کمتر از 10درصد از مردم 

از کارت شخصی استفاده می کنند.
اکنون به نیمه مهر ماه نزدیک می شــویم، اما کماکان افراد بسیاری 
کارت ســوخت خــود را دریافت نکرده اند و گمــان نمی کنیم در این 
چند روز تعداد افرادی که برای سوختگیری از کارت سوخت شخصی 

استفاده می کنند افزایش چندانی پیدا کرده باشد.
تعداد باالی افرادی با کارت جایگاه ها اقدام به سوختگیری می کنند 
و محدودیت دریافت ســوخت با این کارت ها، تنها یک معنا می تواند 
داشــته باشــد؛ افزایش دفعات ســوختگیری، طوالنی شدن صف های 
دریافت بنزین و... از جمله مشــکالت ناشــی از اعمال این محدودیت 

است.
نکته حائز اهمیت آنجاست که این محدودیت دریافت سوخت هیچ 
تاثیری به جز دردســر ندارد؛ کافی اســت از راننده های سطح شهر و 

مردم کوچه و بازار درباره محدودیت دریافت ســوخت ســوال کنید و 
در نهایت متوجه می شــوید که کافی است کارت سوخت را از دستگاه 
خارج کرده و دوباره جا گذاری کنید تا امکان اســتفاده از 30 لیتر دوم 

برای شما فراهم شود.
حسن مرادی استاد حقوق- انرژی دانشگاه تهران درباره اثرات اعمال 
محدودیت برداشت در کارت سوخت جایگاه ها، اظهار داشت: بازگشت 
کارت سوخت برای کنترل عرضه و قاچاق بنزین در کشور الزم است و 
دولت از این طریق می تواند به طور دقیق بررســی کند که چه کسانی 

در چه نقاطی و چه میزان سوخت مصرف می کنند.
او بــا تأکید بر تأثیر این روش بر کنترل قاچاق ســوخت در مناطق 
مرزی بیان کرد: افراد بســیاری کارت های سوخت مربوط به گذشته 
را گم کــرده یا دور انداخته اند چراکــه در آن زمان تأکیدی بر حفظ 
و نگهداری کارت های ســوخت بالاســتفاده نشــد، اما بــا این وجود 
امروزه کســانی که از گذشته کارت های سوخت خود را حفظ کرده اند 

می توانند اقدام به استفاده از آن کنند.
مرادی گفت: متأسفانه اخذ مجدد کارت سوخت کمی مشکل آفرین 
است؛ کسانی که کارت سوخت خود را گم کردند یا کارت های سوخت 
آنها عملکرد الزم را ندارد باید به مراکز پلیس+10 مراجعه کرده و چند 

روزی برای اخذ کارت زمان صرف کنند.

عضو کمیســیون صنایع و معدن مجلس معتقد است پیش از اینکه 
ایران به دنبال انعقاد قرارداد با خودروسازان ترکیه ای و روسیه ای باشد 
باید ظرفیت این کشورها شناسایی و در صورتی که توانایی آنها با نیاز 

ما در یک راستا بود، قراردادها منعقد شود.
بــه گزارش پایــگاه خبری»عصر خــودرو« به نقــل از خانه ملت، 
غالم محمد زارعی عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس، درباره 
برخــی زمزمه ها مبنی بر همکاری خودروســازان ایرانــی با ترکیه و 
روسیه، گفت: صنعت خودروســازی ایران به ابتکار جدید نیاز دارد تا 

ماندگار شده و خودروهای باکیفیت تولید کند.
تولید خودروی ملی به واردات قطعه وابسته است

نماینــده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شــورای اســالمی افزود: 
علی رغم اینکه در سال های گذشــته برخی خودروها به نام خودروی 
ملی در کشــور تولید می شــد اما تولید آنها در گــرو واردات قطعات 

خارجی بود، به همین دلیل صنعت خودروســازی نتوانست در شرایط 
بحران اســتقالل خود را حفظ کرده و به ادامــه فعالیت با رویه قبلی 
بپردازد. قراردادهای همکاری خودروسازان ایرانی با سایر کشورها باید 
به گونه ای باشــد که ایران در ســال های آینده به تولیدکننده اصلی 

تبدیل شود و وابستگی به خارج از کشور نداشته باشد.
وی اظهار داشت: اگرچه خودروســازان ایرانی قراردادهایی را با رنو 
و پــژو به منظور تولید خودرو منعقد کردند امــا با آغاز تحریم ها این 

شرکت ها قراردادها را یکطرفه رها کرده و ایران را ترک کردند.
ضرورت شناسایی ظرفیت روسیه و ترکیه در خودروسازی

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه کارشناسان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری مجلس ظرفیت ســایر 
کشــورها را برای کمک به خودروسازی شناســایی کنند، اضافه کرد: 
باید دید ترکیه و روســیه در کدام یک از ابعاد صنعت خودروســازی 

پیشــرفت کردند که ایــران بتواند از تجربه آنها برای بهبود شــرایط 
صنعت خودروسازی استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلــس دهم ادامه داد: قراردادهای همکاری 
خودروســازان ایرانی با سایر کشورها باید به گونه ای باشد که ایران در 
ســال های آینده به تولیدکننده اصلی تبدیل شود و وابستگی به خارج 

از کشور نداشته باشد.
انعقاد قرارداد با ترکیه و روســیه برای خودروسازی باید شامل چه 

شرایطی باشد؟
عضو کمیســیون صنایع و معدن مجلس تصریح کرد: پیش از اینکه 
ایران به دنبال انعقاد قرارداد با خودروســازان ترکیه ای و روســیه ای 
باشد، باید ظرفیت این کشورها شناسایی شود و در صورتی که توانایی 
آنهــا با نیاز ما در یک راســتا بود، قراردادها منعقد شــود در غیر این 

صورت نباید به این گونه مشارکت ها دل بست.

تبعات راه اندازی دوباره کارت سوخت

همکاری سه جانبه خودرویی ایران، ترکیه و روسیه متناسب با توانایی کشورها باشد
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سید جمال هادیان در حاشیه بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
از مرکز شتاب دهنده تخصصی محتوای کودک »جشنواره کودک آنالین« 
گفت رویدادی که امروز برگزار شد در حقیقت شکوفه دادن نهال جشنواره 

کودک آنالین اســت؛ جشنواره ای که حاصل 
ایده ای خالقانــه برای حمایــت از چرخه و 
نهضت تولید محتوا بود. به گزارش مهر، وی از 
برگزاری مراسم پایانی این جشنواره در اواخر 
آبان ماه در باغ کتاب تهران خبر داد و گفت: در 
این مراسم به مدت سه روز تولیدات آماده شده 
برای مخاطبان، کــودکان و نوجوانان پخش 
می شود و نظرات مخاطبان جمع می شود که 
این نظرات روی ادامه تولیدات تأثیر خواهند 
گذاشــت. همچنین جوایــز برترین ها اعطا 
می شــود و از این به بعــد 25 ایده از مرحله 
شتاب دهنده خارج و به مرحله تجاری سازی 
وارد می شوند و گروه های بعدی تولید محتوا 

برای شــتاب دهی وارد این مرکز می شوند. به گفته دبیر جشنواره کودک 
آنالین، تولید محتوای کودک در فضای مجازی، ســهم ما را از محتوای 
فارسی متناسب با فرهنگ و سبک زندگی ایرانی-اسالمی در فضای وب 

افزایش خواهد داد. هادیان با اشاره به اینکه جشنواره کودک آنالین از پاییز 
ســال گذشته در چهار فاز فراخوان ایده، انتخاب ایده های برتر، مشارکت 
در تولید ایده هــا و انتخاب تولیدات برتر آغاز به کار کرد، گفت: 25 ایده 
برتــر وارد مرکــز شــتاب دهنده تخصصی 
محتوای کودک شدند و این مرکز براساس 
قواعد علمی زمینه الزم برای به بار نشستن 
این ایده هــا را با ایجاد ارتباط بین صاحبان 
ایده، منتورهــا، تهیه کنندگان، کارگردانان، 
انیماتورها و عوامل فنــی فراهم کرد. مدیر 
روابط عمومی وزارت ارتباطات با اشــاره به 
اینکه این وزارتخانه در این بخش تنها فضای 
کار اشــتراکی را برای صاحبان ایده فراهم 
کرد و بقیه سرمایه گذاری ها اعم از منتورها و 
تجهیزات موردنیاز برای تولید و سایر موارد 
توســط بخش خصوصی انجام شد، تأکید 
کرد: اساســاً ما ریالی بودجه برای جشنواره 
و این پروژه هزینه نکرده ایــم و تنها عوامل تولید محتوا برای کودکان و 
نوجوانــان را کنار هم جمع کردیم و حلقــه وصل عوامل تولید محتوای 

کودکان شدیم.

رئیس مرکز راهبــردی فناوری های همگرا معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهــوری گفت این مرکز با حمایت های خود از اســتارت آپ ها و شــرکت های 
دانش بنیــان به آنها کمک می کند تا محصول خود را روانه بازار کنند. به گزارش 

مرکز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، علی محمد سلطانی 
رئیس مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره حمایت 
از کســب و کارهای حوزه همگرا گفت:  نگاه ما 
در توســعه محصــوالت همگرا کــه دو یا چند 
فناوری کلیدی در کنار یکدیگر توانمندی ایجاد 
می کنند، ایجاد زنجیره توسعه و تولید در کشور 
یا رفع نواقص زنجیره های در حال شــکلگیری 
است. تولید مواد اولیه، تولید محصوالت، فروش 
محصوالت، تنظیم گری بخش  های مختلف این 
زنجیره هســتند. مرکز فناوری هــای همگرای 
معاونت علمی برای رفع این نواقص ورود می کند 

تا با حمایت های خود منجر به گســترش فعالیت ها در این حوزه شود. وی ادامه 
داد: به عنوان مثال توالی یابی ژنتیکی یکی از نقاط همگرایی است. تولید تجهیزات 
و ماشــین آالت و خدمــات مبتنی بر آن،  نیاز به دانش بیوانفورماتیک، زیســت 

فنــاوری و گاهی فناوری نانو دارد. تولید داده های ژنومی، تحلیل داده و نگهداری 
داده ها ســه بخش اصلی در این حوزه است. در هر کدام از این بخش ها می تواند 
کســب و کارهایی شــکل گیرد و هر کدام از این بخش ها، یک سری الزامات و 
نیازمندی ها دارد. تحلیل داده با اهداف مختلفی 
همچون تعیین داروی ســازگار بــا بدن فرد 
بیمار، تشخیص استعداد یک فرد در ورزش یا 
تعیین نژاد یک حیوان انجام می شود. سلطانی 
همچنین بیان کرد: براساس این اهداف می توان 
کســب و کارهای مختلفی در این حوزه ایجاد 
شــود. از الزامات در این حوزه هم می توان به 
امن ماندن داده ها و عدم افشای آنها اشاره کرد. 
مرکز فناوری های راهبردی همگرا در هر کدام 
از این ســه بخش کســب و کارها و الزامات را 
شناسایی و برای توسعه آنها اقدام می کند. برای 
این امر هماهنگی های الزم بین این مرکز، ستاد 
زیســت فناوری و مرکز همکاری های تحول و 
پیشــرفت انجام شده و  فراخوان هایی منتشر می شود تا از کسب و کارهای حوزه 
تحلیل داده که در شکل استارت آپ یا شرکت دانش بنیان فعالیت می کنند حمایت 

شود و محصول این کسب و کارها وارد بازار شود.

کسب و کارهای مختلف حوزه همگرا برای ایجاد بازار حمایت  می شودجشنواره ای برای حمایت از نهضت تولید محتوا

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران با کمک 
استارت آپ ها در حوزه طراحی و تولید خودروهای برقی و الکتریکی 
آینده روشــنی خواهد داشــت، گفت توانمندی جوانــان ما در تمام 

حوزه ها اثبات شده است، فقط باید آنها را باور کنیم.
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در گردهمایی فناورانه صنایع، 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت خودرو، گفت: آینده 
صنعت خودرو در دستان توانمند جوانان و استارت آپ ها است و این 

نسل نوین می توانند آینده این صنعت را تامین کنند.
ســتاری با اشــاره به اینکه فرق کارخانه داری بــا صنعت در این 
اســت که در کارخانه داری به دانشــگاه، نیروی کارآفرین و نخبگان 
نیازی نیســت، گفت: نباید فراموش کنید که ما کارخانه دار هستیم 
نــه صنعتگر. به این معنا که بخش دانشــی صنعت که ارزش افزوده 

می آفریند را نداریم و فقط مونتاژکاریم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان 
اینکــه محصول، حاصل ســرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش 
اســت و پول دولتی محصول ســاز نیســت، افزود: معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری حامی شکل گیری صنعت است نه کارخانه. 
چون کارخانه داری همین کاری اســت که ما آن را با صنعت اشتباه 
گرفته ایم. رئیس ســتاد توســعه فناوری های حــوزه فضایی و حمل 
و نقل پیشــرفته در ادامه گفت: در صنعت اســت کــه می توانیم به 
طراحی و تولید محصول برســیم، اما در کارخانــه داری فقط مونتاژ 
می کنیــم. مونتاژکاری یعنی اینکه وقتی در دوران تحریم قرار داریم 
از کشــور چین محصول وارد می کنیم و در زمان صلح و نبود تحریم، 
محصوالت را از کشور فرانســه تامین می کنیم اما هیچ تالشی برای 

تولید و طراحی محصول خودمان نمی کنیم.
  اســتارت آپ ها نیروی انســانی موردنیاز زیست بوم دانش بنیان را 

تامین می کنند
رئیس ســتاد توســعه فرهنگ ســازی اقتصاد دانش بنیان با تاکید 
بــر اینکه در واقع اســتارت آپ ها به تامین نیروی انســانی موردنیاز 
اکوسیستم دانش بنیان می پردازند و هیچ وقت از بین نمی روند، اظهار 
داشت: این استارت آپ ها یا تبدیل به شرکت دانش بنیان می شوند یا 
به تزریق و تربیت نیروی انسانی موردنیاز اقتصاد دانش بنیان مشغول 

خواهند شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه بیان کرد: صنعت 
خودروی فعلی در کشــور به طراحی و تولید محصول ایرانی توجهی 
ندارد و خط تولید را که ارزش افزوده آن به دیگر کشورها می رسد و 

مرز دانش محسوب می شود را ندارد.
ســتاری در ادامه سخنانش با اشــاره به اینکه برای مونتاژکاری به 
دانشــگاه، نیروی کارآفرین و نخبه نیازی نداریم چون این حوزه هیچ 
پیوندی با دانشگاه نخواهد داشت و به منابع زیرزمینی وابسته است، 
افزود: پویایی محصول ذات صنعت است و این صنعت پویا می تواند با 

دانشگاه و اکوسیستم فناوری و نوآوری پیوند داشته باشد. 
رئیس ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته  
بــا بیان اینکه کارخانه داری آدرس غلطی از تولید محصول به جامعه 
می دهد، گفت: ما زمانی می توانیم مدعی تولید محصول شــویم که 
با اتکا به نیروی نوآور و نخبه به طراحی و تولید محصول برســیم نه 

اینکه با مونتاژکاری یک محصول غیرپویا را کنار هم بچینیم.
معــاون علمــی و فناوری رئیــس جمهوری در بخــش دیگری از 
ســخنان خود با بیان اینکه آینده خودروســازی کشــور در دستان 
توانمند استارت آپ ها است، گفت: اگر در ایران به اکوسیستم فناوری 
و نوآوری و شــکل گیری استارت آپ ها توجه شود، آینده همه صنایع 

خصوصا صنعت خودرو روشن خواهد شد.
هموارشدن مسیر توسعه صنعت خودرو با کمک شرکت های 

دانش بنیان
رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی نیز در این گردهمایی با اشاره 
به توانمندی جوانان ایرانی در صنعت خودرو، گفت: یک زیســت بوم 
جدی از شــرکت های دانش بنیان در ایران شــکل گرفته است. این 

زیست بوم کمک می کند تا صنایع کشور را متحول کنیم.
علی وحدت با بیان اینکه صنعتی که برمبنای زیست بوم فناوری و 
نوآوری نباشــد کیفیت محصوالت تولیدی آن پایین است به همین 
دلیــل محصوالت تولیدی این صنایع مورد پســند جامعه نیســت، 
اظهار داشــت: بازار بزرگ 80 میلیون نفری در اختیار یک مجموعه 
محدودی در صنعت خودرو اســت که این مجموعه محدود نتوانسته 
رضایت عمومــی مردم را جلب و محصوالت تولیــدی با کیفیتی به 

جامعه ارائه کند.
رئیــس صندوق نوآوری و شــکوفایی در ادامه اظهار داشــت: باید 
از شــرکت های دانش بنیــان و نوآور برای هموارکردن مســیر تولید 
خودروهای نوین برقی و الکترونیکی اســتفاده کنیم. این کار کمک 
می کند که هزینه پژوهش شــرکت ها و صنایع خودروسازی کاهش 

محسوس یابد.
 وحــدت با اشــاره به عقد برخــی قراردادها در ایــن گردهمایی 
ســه روزه گفت: با توجه به اینکه در این نمایشــگاه سه روزه صنعت 
خودرو، شــرکت های دانش بنیان، صنایع بزرگ و شرکت  های بزرگ 
تولیدکننده خودرو کنــار یکدیگر قرار دارند، قطعــا تفاهم نامه های 
همکاری بین آنها منعقد می شــود. صندوق نوآوری و شــکوفایی به 
عنوان واسط ســوم تالش می  کند در این قراردادها ریسک مالی این 

قراردادها را بپذیرد.
رئیــس صندوق نوآوری و شــکوفایی افزود: برای شــرکت در این 
نمایشــگاه، 784 نفر ثبت نام کردند و هفت نشست ارائه فناورانه نیز 
برگزار خواهد شــد. تاکنون 77 میلیارد تومان درخواست تسهیالت 
به صندوق نوآوری و شــکوفایی ارائه شــده اســت که از این میان، 

71میلیارد تومان آن محقق شده است.
ســتاری در ادامه این گردهمایی نمایشــگاه محصــوالت فناورانه 
شرکت ها و استارت آپ های صنعت خودرو را افتتاح کرد. این نمایشگاه 
با حضور و ارائه دســتاوردهای فناورانه 82 شــرکت دانش بنیان، 13 
شــرکت خودروساز بزرگ و 13 صنعت کشــور به مدت سه روز در 

صندوق نوآوری و شکوفایی برپا است.
در اولین روز از گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت های دانش بنیان 
و اســتارت آپ های حوزه صنعت تفاهم نامــه ای به ارزش 49 میلیارد 
تومان بین شــرکت تجارت الکترونیک عرش گستر و صنایع قطعات 
الکترونیک ایران درخصوص تامین واحد ایربگ در خودروها با حضور 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و علی وحدت، 

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی به امضا رسید.

تسال شرکت باتری سازی Hibar Systems را در سکوت خبری تصاحب کرد
شــرکت تســال که به دنبال تولید باتری های اتومبیل های برقی در کارخانه های خود است، 

شرکت باتری سازی کانادایی Hibar Systems را در سکوت خبری تصاحب کرد.
به گزارش دیجیاتو، به نقل از سایت Electric Autonomy، کمپانی باتری سازی مذکور 
متخصص ســاخت باتری برای خودروهای برقی، لپ تاپ و محصوالت مشابه بوده و اخیراً روی 

تولید یک باتری لیتیوم یون با بازدهی باال کار کرده است.
شــرکت تســال در تاریخ دوم اکتبــر )دهم مهرمــاه(، کمپانی باتری ســازی Hibar را به 
زیرمجموعه هــای خود اضافه کرده اســت ولی تاریخ دقیق عقد قرارداد با آن هنوز رســانه ای 

نشده است.

اقدامات اخیر شــرکت تســال در تصاحب شرکت  های باتری سازی نشــان می دهند عزم این 
شــرکت برای تولید خانگی باتری های لیتیوم یونی جدی اســت. این خودروســاز پیش از این 
کمپانی باتری سازی »مکسول« )Maxwell( را به زیرمجموعه های خود اضافه کرده بود که از 

مدت ها قبل در حال توسعه نسل بعد الکترودهای باتری های لیتیوم یون است.
شرکت تســال عالوه بر تصاحب شرکت های باتری سازی، یکی از پژوهشگران ارشد دپارتمان 
شــیمی دانشــگاه دالهاوزی به نام »Jeff Dahn« را نیز به خدمت گرفته است. از این فرد به 

عنوان مغز متفکر در توسعه باتری لیتیوم یونی برای لپ تاپ و تلفن هوشمند یاد می شود.
»ایالن ماســک«، مدیرعامل تسال و اســپیس ایکس اخیراً گفته بود که او و تیمش در تسال 

ستاری در گردهمایی فناورانه صنایع، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های صنعت خودرو:

آینده خودرو در دست استارت آپ ها است

دریچــه

بنیاد نخبگان استان تهران رویداد استارتآپ فضای سبز شهری را با رویکرد 
مصرف بهینــه آب برگزار می کند. به گزارش پایگاه اطالع رســانی بنیاد ملی 
نخبگان، بنیاد نخبگان اســتان تهــران با همکاری معاونــت علمی وفناوری 
ریاســت جمهوری و سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران، در نظر 
دارد استارت آپ فضای سبز شهری را با توجه به نیازهای موجود برگزار کند.

تقویت اکوسیســتم استارت آپی کشــور در حوزه فضای سبز شهری، ایجاد 
فضای تبادل نظر و گفت وگو، بسترســازی جهت ایجاد ارتباط ســازنده میان 
صاحبان ایده، فعاالن حوزه اســتارت آپ و صندوق های ســرمایه گذاری و در 
نهایــت به اشــتراک گذاری دانش و تجربه نوآورانــه، از مهمترین اهداف این 

برنامه است.

تقویت اکوسیستم استارت آپی کشور 
در حوزه فضای سبز شهری

سه شنبه
16 مهر 1398

شماره 1408
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تالش ها برای بومی ســازی تجهیزات با حمایت های گســترده ستاد توسعه 
علوم و فناوری های شــناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز 
شــد و تاکنون دســتاوردهای مهمی در این حوزه برای کشور به دست آمده 

است.
به گزارش مرکــز ارتباطات و اطالع رســانی 
معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری، 
نشســت ملی رســتاخیز علمــی در محور های 
هوافضا، انرژی هسته ای، فناوری نانو، سلول های 
بنیادی، فنــاوری فضایــی، علوم شــناختی و 
شــرکت های دانش بنیان بــرای تحقق مطالبات 
بیانیــه گام دوم انقــالب در حوزه هــای علم و 

فناوری برگزار شد.
 حسین عزیزی مسئول گروه پژوهش، فناوری 
و زیرســاخت ستاد توســعه علوم و فناوری های 
شــناختی معاونت علمــی و فناوری ریاســت 
جمهوری در این نشست گفت: با تالش محققان، 

دانشمندان و پژوهشــگران و با حمایت های گسترده این ستاد، دستاوردهای 
مهمی در امر طراحی، تولید و بومی ســازی تجهیزات و ابزارهای شناختی در 
کشــور به دست آمده اســت. وی با اشاره به اینکه دســتیابی به فناوری های 

پیشرفته و تبدیل علم به ثروت و خدمات یک نیاز ضروری در جامعه محسوب 
می شود، بیان کرد: تعامل بین رشــته ای مواردی همچون ابزارسازی و ایجاد 
فناوری در حوزه های علوم شناختی را ممکن ساخته است و ستاد توسعه علوم 
شــناختی در این زمینه حمایت از شکل گیری 
گروه های »پیشــران« را به منظور بهره برداری 
از ظرفیت و پتانسیل های موجود در کشور در 
اهداف و برنامه های خود انجام می دهد. در این 
راستا گروه  های متعددی از جمله در حوزه های 
نورواپتیک، اختالالت عصب-تحولی و تحریک 
عمقی مغز شــکل گرفته اســت.  وی با بیان 
اینکــه تالش ها در امر بومی ســازی تجهیزات 
و سیســتم های موردنیــاز مراکز پژوهشــی و 
تخصصی و درمانی با حمایت های گسترده این 
ستاد همچنان ادامه دارد، ابراز کرد: به واسطه 
تشکیل تیم های مشترک تحقیقاتی بسیاری از 
تجهیزات و دســتگاه های مورد نیاز بخش های 
دانش علوم شناختی از جمله دستگاه ثبت نوارهای مغزی، تحریک الکتریکی 
مغز، تصویربرداری از مغز در داخل کشــور طراحی، تولید و در مراکز علمی و 

درمانی مورد استفاده قرار دارد.

مدیریت پســماند شهری با هوشمندسازی فرآیندها و اقتصاد دیجیتال به منبع 
پایدار درآمد برای شهرها تبدیل شده است. در این راستا دومین نمایشگاه بین المللی 
مدیریت پسماند در تهران برگزار می شود .   به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری، 
مدیریت پسماند شهری به دلیل حجم تولید زباله 
در کالنشــهرها دیگر به شکل ســنتی و براساس 
روش های معمول چندان ممکن نیست. بهره گیری 
از روش های نوین برای جمع آوری و تفکیک زباله  در 
سایه خلق و بازتولید دانش در میان متخصصین و 
شرکت های دانش بنیان ممکن می شود. ستاد توسعه 
فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی براساس اسناد باالدستی سعی دارد در 
حوزه های مختلف و متنوع، توجه متخصصین را به 
مسائل و مشکالت موجود جلب کند تا این فعالین  
برای تبدیل تهدید به فرصت  برای آن راه حل های 
اجرایی بیابند . مسلماً برای کنترل و بهینه سازی این 

روند به صورت بازیافت و به چرخه برگرداندن پسماند، نیاز به همکاری عموم است. 
معضل مربوط به پسماندها به دلیل رشد سریع جمعیت و گسترش شهرنشینی و 
صنعتی شــدن کشورها، بیش از گذشته موجب نگرانی شــده است . در این راستا 

دومین نمایشگاه بین ا لمللی مدیریت پسماند، بازیافت، خدمات شهری، ماشین آالت 
و تجهیزات وابســته به همت شرکت بین المللی نمایشگاه های شهر آفتاب و دیگر 
ارگان های مربوطه در آذرماه ســال جاری برگزار می شود. تمام شرکت ها و جوانان 
خالق عالقه مند به این حوزه از هم اکنون می توانند 
ایده هــا و محصوالت خــود را برای ایــن رویداد 
آماده کنند . این نمایشگاه با هدف معرفی و ارائه 
توانمندی های داخلی در راستای تبدیل مواد زائد 
به مواد مصرفی، جلوگیری از خــروج ارز، صدور 
خدمات فنی و مهندســی کاال، ایجاد فرصت های 
سرمایه گذاری و همچنین تبادل تکنولوژی با سایر 
مشــارکت کنندگان برگزار می شــود تا با تجمیع 
همه تصمیم ســازان و تصمیم گیران سازمان ها و 
ارگان های حاکمیتی، متولی، صنفی، پژوهشــی، 
علمی و نیــز زنجیره تامین در یک زمان و مکان، 
توانمندی  واحدها و بنگاه های مختلف را به نمایش 
گذاشته و از سوی دیگر با گردهمایی تمام ارگان ها 
و سازمانه ای متولی و حاکمیتی که در این مهم نقش اصلی و حاکمیتی دارند، زمینه 
را برای دســتیابی به پویش ها و کمپین های هدفمند به منظور شــکل گیری افکار 

عمومی و فرهنگ سازی افکار فراهم سازد. 

گردهمایی فعاالن اقتصاد طالی کثیفبومی سازی تجهیزات و ابزارهای شناختی سرعت گرفت

شرکت های دانش بنیان گیاهان دارویی توانسته اند با بهره گیری 
از دانــش متخصصــان ایرانی گام هــای بلنــدی در جهت تولید 

محصوالت صادرات محور بردارند.
محمد حســن عصاره، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان 
دارویی با تاکید بر ســودآوری فرآوری گیاهان دارویی می گوید از 
این گیاهان می توان در صنایع بی شماری مانند عطرسازی، آرایشی 
و بهداشــتی اســتفاده کرد و درآمدزایی آن همپای صنعت نفت 

است .
خبرگزاری رویترز در گزارشــی تحلیلی با استنتاج از  آمارهای 
upmarketreserch   نوشــته اســت  کــه »بیماری هــای 
جهان گیر قلبی، کبدی و افزایش جمعیت در کنار رشــد فزاینده 
آگاهی عمومی  در مورد اهمیت داروهای گیاهی« بازاری کم نظیر 
را در یــک دهه پیش رو برای صنایع درمانی گیاه پایه رقم خواهد 

زد.
 جریمــه 492 میلیون دالری شــرکت داروســازی بریتانیایی 

 4.7 غرامــت  و  گالکسواســمیت کالین 
میلیــارد دالری کمپانــی جانســون در 
ایاالت متحده به خاطر تقلب در ســاخت 
داروهای شــیمیایی در تشــدید بدبینی 
شهروندان کشورهای توسعه یافته به انواع 
داروهای شــیمیایی و استقبال همزمان 
آنها از محصوالت ارگانیک و شــفابخش 
گیاهی موثر بوده اســت. یک کارشناس 
گیاهــان دارویــی به مرکــز ارتباطات و 
اطالع رســانی معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری می گوید که پتانسیل 
ایران برای کسب درآمد صادراتی در این 
حوزه چشمگیر است، اما فعالیت به شکل 

سنتی دیگر با منطق اقتصادی سازگار نیست و باید یک زیست بوم 
منحصر به فرد دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی توسعه یابد.

 بازار جهانی رو به رشد
سازمان خواربار جهانی معتقد است ارزش تجارت جهانی گیاهان 
دارویی که در حال حاضر رقمــی در حدود 100 تا 130 میلیارد 
دالر را دربر می گیرد، در ســال 2050 میالدی به رقم 5 تریلیون 
دالر خواهد رسید. چنین رشد خیره کننده ای در سایه جهانی شدن 
خرده  فرهنگ ارگانیک گرایی عملی خواهد شــد. گرجی مدیر یک 
شــرکت دارویی می گوید که در کشــوری مانند آلمان در برخی 
حوزه های دارویی 70درصد مصرف کشــور بــه داروهایی گیاهی 
اختصاص پیدا کرده است. سرانه مصرف ساالنه گیاهان دارویی در 
ایران 25 گرم است، اما این سرانه در اروپا900 و در آمریکا 2500 
گرم اســت. کشورهایی مانند چین، هند و آلمان از جمله بازیگران 
اصلی این عرصه محسوب می شــوند که همزمان هم صادرکننده 
هســتند و هم واردکننده. طبق آمارهای وزارت بهداشت 3درصد 
از بــازار داخلی به داروهای گیاهی اختصاص یافته اســت و هنوز 

97درصد از مردم، مصرف کننده داروهای شیمیایی هستند .
 با ایــن همه به خاطر بــازار صادراتی بکر و ســودآور و ارزش 
افــزوده باال در عرصه تولید گیاهان دارویــی، زمینه قابل توجهی 

بــرای فعالیت وجود دارد. از بیــش از 650 میلیون دالر صادرات 
محصــوالت گیاهی ایران، 70درصد آن مربوط به زعفران اســت. 
بــا توجه به وجــود 8 هزار گونه گیاهی در کشــور و با مقایســه 
ظرفیت های طبیعی ایران بــا رقبای منطقه ای مانند یمن و مصر، 
می توان نتیجه گرفت که پتانســیل های بالقوه قابل توجهی وجود 

دارد که می تواند برای سرمایه گذاران و محققین جذاب باشد .
 حلقه مفقوده دانش بنیان ها

شاید بتوان دلیل شــکل نگرفتن پنل صادراتی منسجم در این 
عرصه را حلقه مفقوده دانش بنیان ها معرفی کرد. عصاره با اشــاره 
به مزیت هاي ایران در حوزه گیاهان دارویي می گوید: میزان تنوع  
گونه هــاي گیاهي ایران دو تا ســه برابر قاره اروپاســت و بیش از 
8هزارگونه گیاهي در ایران رویــش دارند. بیش از 2 هزار و 300 
گونــه از میان این 8هــزار گونه داراي خــواص دارویي، عطري، 
ادویه اي، آرایشــي و بهداشتي و واجد شرایط براي ورود به صنعت 
هســتند. با این همه جوشاندن سنتی گیاهان در دیگ های بزرگ 
دیگر کارگشــا به نظر نمی رسد، عصاره 
معتقد اســت که بایــد از واژه گیاهان 
صنعتی اســتفاده کــرد. رئیس انجمن 
گیاهــان دارویــی می گویــد از 2300 
گونه گیــاه دارویی موجود در کشــور 
تنها 100گونه فرآوری شــده است. این 
مسئله نشانگر ظرفیت های خالی و قابل 
کار در این عرصه است که سال ها طول 

می کشد تا به نقطه اشباع برسد .
 اقلیم مناسب

با وجود آنکه ایــران 11 اقلیم از 13 
اقلیــم طبیعــی جهان را دارا اســت و 
تنوع گیاهی بســیار بیشتری از اروپای 
ســبز دارد و از 8 هزار و 425 گونه گیاهی شناسایی شــده کشور 
بیش از 2300 گونه، دارویی محســوب می شــوند، به دلیل آنکه 
ظرفیت های فرآوری در کشور کامل نشده است، هنوز این صنعت 

با هدف گذاری ها فاصله دارد .
نقطــه قابل توجه در پــرورش گیاهان دارویی آن اســت که با 
توجه به سیاســت های کالن حوزه کشاورزی، عالوه بر زمین های 
کشاورزی خصوصی، سازمان منابع طبیعی در بسیاری از استان ها 
اقدام به واگذاری مراتع جهت کشــت گیاه دارویی کرده اســت، 
براساس سند چشم انداز 1404 باید تا آن زمان 500 هزار هکتار از 
اراضی کشــور به کشت گیاهان دارویی اختصاص یابد.  ممنوعیت 
کشــت برخی محصوالت پرمصرف از نظر آب در مناطق خشــک 
کشــور، به خوبی توضیح می دهد که چرا باید کشت انواع گیاهان 
دارویی به ویژه در مناطق گرم و خشک جایگزین کشت محصوالت 

سنتی شود .
 در صورت شــکل گیری زیســت بوم اســتارت آپی دانش بنیان 
در ایــن عرصه، صدها هزار هکتار زمین قابــل کار برای صاحبان 
دانش و انگیزه وجود دارد. با توجه به نوســانات نرخ ارز در صورت 
شــکل گیری فرآیندهای موردنیاز برای فرآوری، بازدهی اقتصادی 

در برخی از اقالم بیش از 100درصد است .

تسال شرکت باتری سازی Hibar Systems را در سکوت خبری تصاحب کرد
اقدامات اخیر شــرکت تســال در تصاحب شرکت  های باتری سازی نشــان می دهند عزم این 
شــرکت برای تولید خانگی باتری های لیتیوم یونی جدی اســت. این خودروســاز پیش از این 
کمپانی باتری سازی »مکسول« )Maxwell( را به زیرمجموعه های خود اضافه کرده بود که از 

مدت ها قبل در حال توسعه نسل بعد الکترودهای باتری های لیتیوم یون است.
شرکت تســال عالوه بر تصاحب شرکت های باتری سازی، یکی از پژوهشگران ارشد دپارتمان 
شــیمی دانشــگاه دالهاوزی به نام »Jeff Dahn« را نیز به خدمت گرفته است. از این فرد به 

عنوان مغز متفکر در توسعه باتری لیتیوم یونی برای لپ تاپ و تلفن هوشمند یاد می شود.
»ایالن ماســک«، مدیرعامل تسال و اســپیس ایکس اخیراً گفته بود که او و تیمش در تسال 

به دنبال ســاخت باتری با طول عمری برابر بــا یک میلیون مایل )تقریباً 1600000 کیلومتر( 
هســتند. مقاله ای که »Dahn« در ماه ســپتامبر منتشر کرده نشــان می دهد تولید باتری با 

چنین طول عمر فوق العاده ای امکانپذیر است.
تصاحب شــرکت Hibar Systems توســط تسال نشان می دهد این شــرکت قصد دارد 
باتری  های لیتیوم یون را با ســرعت بیشتری تولید کند. البته بعید است این شرکت غول هایی 
مثل پاناسونیک و ال جی را به این زودی ها کنار بزند اما می خواهد هرچه زودتر جای پای خود 
را در این زمینه محکم کند. تولید باتری های جدید با عملکرد و دوام باال می تواند به شــرکت 

تسال در رقابت با رقبای نوظهور و قدرتمندی همچون پورشه تایکان، برتری دهد.

گام های بلند شرکت های دانش بنیان گیاهان دارویی با بهره گیری 
از دانش متخصصان ایرانی

یادداشـت

شــرکت های دانش بنیان می توانند نقش مهمی در ذخیره سازی نیروی انسانی 
موردنیاز صنایع مختلف به ویژه صنعت واکســن داشته باشند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه اعضای هیات علمی دانشــگاه ها می توانند 
شرکت خصوصی دانش بنیان راه اندازی کنند، تصریح کرد: با این قانون از ذخیره 
دانشــی موجود در دانشگاه ها در این شرکت ها استفاده خواهد شد. وی افزود: در 
حوزه واکسن پیشرفت قابل قبولی نداشــته ایم و در حوزه تربیت نیروی انسانی 
متخصص این صنعت اقدامات مان کافی نبوده اســت. بــه گفته قانعی، با وجود 
قدیمی ترین رکن زیست فناوری کشور که صنعت واکسن است، نتوانستیم در این 

حوزه منحنی رشد قابل قبولی داشته باشیم.

شرکت های دانش بنیان برای رونق 
صنعت واکسن به میدان بیایند



امروزه شــبکه های اجتماعی نقش بســیار مهمی در زندگی همه افراد 
بازی می کنند. تقریبا هیچ حوزه ای از زندگی روزمره ما از تاثیر پلتفرم های 
اجتماعی در امان نیست. این امر موجب ایجاد تغییرات عمده ای در زندگی 
ما شــده اســت. اکنون اغلب افراد پیش از خواب و پس از بیدار شدن در 
صبح نخســت به سراغ گوشی های شــان می روند. نخستین برنامه ای هم 
که در گوشــی های هوشمند باز می شود، شبکه های اجتماعی است. تاثیر 
باالی شــبکه های اجتماعی بر روی مردم موجب افزایش تمایل برندها به 
سرمایه گذاری در این حوزه شده است. به این ترتیب کمپین های تبلیغاتی 

متعددی در شبکه های اجتماعی قابل مشاهده است. 
در میان پلتفرم های اجتماعی تیک تاک وضعیت خاصی دارد. این پلتفرم 
به ســرعت در میان کاربران به محبوبیت رسیده اســت. از زمان معرفی 
این پلتفرم در ســال 2016 تعداد کاربران آن به صورت تصاعدی در حال 
افزایش است. به این ترتیب تیک تاک بدل به گزینه ای جذاب برای برندها 

شده است. 
امروزه در دنیای شــبکه های اجتماعی فقط برندها مشغول به فعالیت 
نیســتند. بسیاری از ســازمان ها و نهادهای سیاسی نیز فعالیت عمده ای 
در این پلتفرم هــا دارند. به عالوه، برخی از برندهــا نیز در تبلیغات خود 
موضع گیری های سیاسی کامال روشنی دارند. اگرچه بسیاری از پلتفرم ها 
تبلیغات سیاسی را نیز مانند سایر تبلیغات مجاز می دانند، اما وضعیت تیک 
تاک در این میان متفاوت اســت. آنها اجازه بارگذاری تبلیغات سیاسی در 

پلتفرم شان را نمی دهند. 
براساس اظهارنظر بلیک چندلی، نایب رئیس موسسه تیک تاک، پخش 
تبلیغات سیاســی در این پلتفرم با اهداف اصلی آن هماهنگی ندارد. آقای 

چندلی در مقاله ای در وبالگ شخصی اش هدف اصلی از راه اندازی پلتفرم 
تیک تــاک را صداقت با کاربران و ایجاد فضایی شــاد برای وقت گذرانی 
کاربران در کنار هم عنوان کرده اســت. بدون تردید این اهداف با پخش 
تبلیغات سیاسی در تضاد قرار دارد: »ما اجازه پخش تبلیغات پولی در تیک 
تاک برای توسعه جایگاه سیاســتمداران، نامزدهای انتخاباتی و احزاب را 
نخواهیم داد. این امر شامل هرگونه محتوای مرتبط با طرفداری تبلیغاتی 

از احزاب یا افراد سیاسی خواهد بود.« 
اظهارنظر فوق پس از رکوردشکنی تیک تاک در هفته گذشته در جذب 
ســریع کاربران فعال صورت گرفت. به این ترتیب مسئوالن تیک تاک بار 
دیگر اســتراتژی اولیه و تغییرناپذیرشان را اعالم کردند. نکته مهم در این 
میان امکان بارگذاری سایر محتوای تبلیغاتی در تیک تاک است، بنابراین 
فقط تبلیغات سیاسی منع خواهد شد. یکی از نوآوری های تازه تیک تاک 
در زمینه بهبود کیفیت محتوای تبلیغاتی ایجاد ســامانه ای برای ارتباط 
برندها با تولیدکنندگان محتوای تبلیغاتی اســت. بــه این ترتیب امکان 
تولید تبلیغات باکیفیت تر از ســوی برندها فراهم خواهد شد. این برنامه 
با هدف بهبود ســطح کیفیت تبلیغات در تیک تاک صورت گرفته است. 
به ایــن ترتیب برندها فرصت کافی برای تولیــد محتوای جذاب و جلب 
نظر کاربران تیک تاک را خواهند داشــت. از سوی دیگر پلتفرم تیک تاک 
نیز گزارش های حاکی از نارضایتی نســبت به کیفیت تبلیغات کمتری را 

دریافت خواهد کرد. 
پلتفرم تیک تاک از سوی موسسه فناوری بایت دنس مدیریت می شود. 
شعبه مرکزی این موسسه در پکن قرار دارد. براساس آخرین آمار رسمی 
موسسه بلومبرگ ارزش فعلی موسسه بایت دنس 75 میلیارد دالر است. 
نکته جالب ماجرا ایجاد نســخه ای مخصوص کشــور چین از ســوی این 
موسسه است. به این ترتیب تیک تاک دارای نسخه ای تحت عنوان دویین 
برای کاربران چینی است. اکنون این اپ در میان جوانان چینی محبوبیت 

بســیار زیادی دارد. دلیل این امر عدم دسترســی به تیک تاک در کشور 
چین است. 

وضعیت تیک تاک در میان ســایر پلتفرم های مشــهور اندکی متفاوت 
اســت. این شــبکه اجتماعی اکنون 500 میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. 
از زمان معرفی این پلتفرم در ســال 2016 بیش از 1.27 میلیارد دستگاه 
هوشــمند آن را نصب کرده اند. اقدام تیک تاک در راستای منع تبلیغات 
سیاســی به طور کلی جریان فعالیتش را از فیس بوک، توییتر و اســنپ 
چت جدا کرده اســت. این پلتفرم ها هنوز هم اجازه تبلیغات سیاســی را 
می دهند. به این ترتیب برای انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در سال 

2020 چالش های زیادی در انتظار آنها خواهد بود. 
براســاس گزارش های رســمی فیس بوک در پی ایجاد محدودیت های 
بیشــتر برای تبلیغات سیاســی در پلتفرم اش است، با این حال هنوز این 
پروژه به مرحله اجرا نرسیده است. به همین خاطر بسیاری از کارشناس ها 
در عمل عزم جدی از ســوی فیس بوک برای پرهیز از تبلیغات سیاســی 
مشاهده نمی کنند. نکته مهم درخصوص تبلیغات سیاسی نارضایتی شمار 
باالیی از کاربران فیس بوک از مشاهده چنین محتوایی است. اوج این امر 
در مورد انتخابات 2016 ریاســت جمهوری آمریکا روی داد. در آن زمان 
فیس بوک پر از تبلیغات سیاسی بود. به همین خاطر کاربران اعتراض های 
رسمی نســبت به این سیاست فیس بوک نشان دادند. بدون تردید امکان 
چشم پوشی از سود دریافتی از تبلیغات سیاسی برای فیس بوک یا توییتر 
وجود نــدارد. به ویژه  اینکه آنها اســتارت آپ هایی آمریکایی محســوب 
می شوند. به همین خاطر آینده فعالیت آنها در زمینه تبلیغات سیاسی در 
دست بررسی است. نکته مهم در اینجا ضرورت اعمال محدودیت بیشتر بر 
روی محتوای تبلیغات سیاسی و تعداد آنهاست. در غیر این صورت بسیاری 

از شبکه های اجتماعی دچار مشکالت فراوان خواهند شد. 
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سامسونگ یکی از برندهای موثر در زمینه توسعه فناوری گوشی های 
هوشمند محسوب می شود. این برند با معرفی سری گوشی های گلکسی 
گام مهمی در راستای کاهش سلطه آیفون بر بازار گوشی های هوشمند 
برداشــت. امروزه بسیاری از مردم کار با گوشــی های سامسونگ را به 
شدت دوســت دارند. این امر موفقیت بزرگی برای سامسونگ محسوب 
می شود. پیش از این برند کره ای بسیاری از شرکت های فعال در زمینه 
فناوری گوشــی های هوشمند در تالش برای رقابت با اپل بودند، با این 
حــال هیچ کدام موفقیتی در این زمینه کســب نکردند. با توجه به این 

نکته فهم اهمیت اقدام اپل بسیار راحت تر خواهد بود. 
بدون تردید مدیران سامسونگ به خوبی از اهمیت و تاثیرگذاری سری 
محصوالت گلکســی آگاهی دارند. به همین خاطر با گذشت 10 سال از 
معرفی نخستین نسل از خانواده گلکسی اقدام به طراحی کمپینی ویژه 
برای بزرگداشــت این محصول تاثیرگذار کرده اســت. براساس ادعای 
رسمی مدیران سامســونگ طراحی این کمپین با هدف شخصی سازی 
رونمایی از خانواده گلکســی صورت گرفته است. با توجه به این ادعای 
شــگرف افزایش سطح انتظار مشــتریان سامسونگ از کمپین پیش رو 

جای تعجب نخواهد داشت. 
امروزه اغلب کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی موفق مدت زمان کوتاهی 
دارند. این امر به دلیل تمایل مخاطب به سوی مشاهده ویدئوهای کوتاه 
است. امروزه مخاطب دیگر حوصله 1 یا 2 دهه پیش را ندارد. به همین 

خاطر نیز بازاریاب ها الگوی تــازه و کوتاهی برای تولید ویدئو در پیش 
گرفته اند. ویدئوی تبلیغاتی سامسونگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
به این ترتیب ما با یک کلیپ بازاریابی 60 ثانیه ای مواجه هستیم. تمرکز 
اصلی این ویدئوی کوتاه توســعه سبک زندگی موسوم به گلکسی است. 
بدون شــک در نگاه نخست چنین ادعایی عجیب به نظر خواهد رسید. 
به راستی ســبک زندگی گلکسی به چه معناســت؟ این امر مهم ترین 
بخش شخصی سازی کمپین جدید سامسونگ است. هر مخاطب امکان 
دریافت و تحلیل خاص خود از سبک زندگی گلکسی را دارد. نکته مهم 
در این میان اســتفاده از نکات مشــترک در زمینه استفاده کاربران از 
محصوالت این خانواده اســت. به این ترتیب تمام مخاطب های کمپین 

امکان همذات پنداری عمیق با یکدیگر را دارند. 
نسل جدید گوشــی های هوشمند امکانات بســیار گسترده ای دارد، 
بنابراین دیگــر صرفا برقراری تمــاس تلفنی هدف کاربــران از خرید 
گوشــی های گران قیمت نیست. اســتفاده از دوربین های باکیفیت تنها 
بخشــی از نوآوری سامسونگ محسوب می شــود. در این زمینه حتی 
سامســونگ در مورد برخــی از محصوالت  خانواده گلکســی اقدام به 
همــکاری با برندهای مطرح در زمینه تولیــد دوربین های حرفه ای نیز 
کرد. وقتی یک گوشی هوشمند از دوربین حرفه ای بهره مند است، سطح 
کاربری آن نیز افزایش خواهد یافت. استراتژی سامسونگ در شبکه های 
اجتماعــی به اشــتراک گذاری محتوای تولیدی کاربران با اســتفاده از 
گوشی های خانواده گلکسی و سایر محصوالت سامسونگ است. به این 
ترتیب سایر کاربران امکان مشاهده معجزه دوربین یک گوشی هوشمند 
را خواهند داشــت. تا همین چند سال پیش دوربین گوشی های همراه 

به عنوان نقطه ضعف این محصوالت شناخته می شد، با این حال اکنون 
همین نقطه ضعف بدل به نقطه قوت محصوالت سامسونگ شده است. 
کمپین تازه سامسونگ نیز بر روی کیفیت دوربین محصوالت این برند 
تمرکــز دارد. نکته جالب اینکه این کمپین به طور کامل با اســتفاده از 
دوربین گلکسی 9 ساخته شده اســت، بنابراین جای هیچ تردیدی در 

مورد کیفیت دوربین این محصول نخواهد بود. 
در بخشی از کمپین سامسونگ استفاده شبکه های ESPN، بخش 
ســرگرمی فاکس و فاکس اسپرت از گلکسی 10 به منظور تولید محتوا 
به تصویر کشــیده می شــود. در حقیقت سامســونگ با این کار در پی 
بزرگداشت 10 سالگی رونمایی از نخستین محصول خانواده گلکسی و 
معرفی نســخه 10 این محصول است. ترکیب این دو عنصر به خوبی بر 
روی ذهن مخاطب تاثیر خواهد گذاشــت. سامسونگ به خوبی اهمیت 
همکاری با سایر برندهای خوش آوازه برای تضمین موفقیتش در دنیای 
بازاریابی را درک کرده است. به این ترتیب در انتهای کلیپ این کمپین 
برخی از کاربران گلکســی 10 در حال انجام بازی فورتنایت هســتند. 
نکته جالب در این میان همکاری گلکسی و تیم توسعه دهنده این بازی 
است. بر این اســاس کاربران گلکسی 10 امکان استفاده از تجهیزات و 
لباس های ویژه برای شــخصیت های خود در بازی فورتنایت را خواهند 
داشــت. این امر بخش قابل توجهی از کمپین سامســونگ برای جلب 
نظر مخاطب هدف محسوب می شــود. به این ترتیب سامسونگ امکان 
تاثیرگذاری به شــیوه متفــاوت و همراه با خالقیت بــر روی مخاطب 

هدفش را به دست آورده است. 
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بررسی کمپین بازاریابی جدید سامسونگ

کمپین ویژه سامسونگ به مناسبت سالگرد عرضه سری گلکسی

فناوری جدید فیس بوک، ذهن خوانی می کند
بنا بر گزارش های دریافتی، فیس بوک بیش از 500 میلیون دالر 
پول صرف خرید ســهام یک استارت آپ ذهن خوان کرد. مردم این 

حرکت را زشت و ترسناک می نامند.
اخیرا، فیس بوک خبر خرید ســهام یک اســتارت آپ با فناوری 
ذهن خوانی به نــام »CTRL-Labs« را اعالم کرد. برخی منابع 

مبلغ خرید آن را یک میلیارد دالر گزارش کردند.
واکنش هــای عمومی نســبت به این خرید تا حــد زیادی منفی 
بودند. تازه ترین مثال از تغییر دیدگاه عموم مردم نسبت به اقدامات 
فیس بوک را می توان در پرونده رســوایی ســال ها تجاوز به حریم 
خصوصی کاربران و دسترسی به داده های اطالعاتی آنها پیدا کرد.

یکی از کاربران این حرکت را جدیدترین سرمایه گذاری فیس بوک 
و برداشــت افکار می خواند. یکی دیگر از آنها از فیس بوک می پرسد 
کــه آیا به اندازه کافی بــه داده های اطالعاتی کاربران دسترســی 

نداشته است؟
در این راســتا فیس بوک فقط سهام شــرکتی را خریده است که 

فناوری ذهن خوانی را می سازد.
شــرکت CTRL-Labs، مچ بندی را می ســازد که براســاس 
گفته ها و تحلیل ها سیگنال های الکتریکی را از مغز شما رمزگشایی 
می  کند. به گفته شــرکت، با اســتفاده از این مچ  بند، شما قادر به 

کنترل یک کامپیوتر با استفاده از افکارتان خواهید بود.
معاون فیس بوک، اندرو بوسورس در قالب یک پست در فیس بوک 
ضمن اعالم خبر این خرید گفت: شــما یک ســری سلول عصبی 
)نورون( در نخاع خود دارید که سیگنال های الکتریکی را به عضالت 
دســت شما می فرستند و به آنها می گویند که مثل کلیک کردن بر 
روی یک موس یا فشار دادن یک دکمه به روش های خاصی حرکت 
کنند. مچ بند با رمزگشــایی از آن ســیگنال ها و ترجمه آنها به یک 
سیگنال دیجیتال، موجبات درک شــما توسط ابزارتان را فراهم و 

توان کنترل زندگی دیجیتال شما را به وجود می آورد.
نکته قابل توجه این اســت که فیس بوک واقعا در زمینه تجارت 
لوازم الکترونیکی مصرفی فعالیت نمی کند )به استثنای ابزار دوربین 
هوشــمند پورتال آن(. فیس بوک بیشــتر در عرصه تجارت فروش 
آگهی تبلیغاتی فعال اســت و از داده های اطالعاتی تهیه شــده به 
وســیله کاربرانش برای قدرت بخشــیدن به آن کســب و کار بهره 
می برد. به این ترتیب، ابزاری که در باال توضیح داده شــد، در حالی 
دریافت می شــود که باز هم راه دیگــری برای جمع آوری داده های 

اطالعاتی کاربران توسط فیس بوک وجود دارد.
این بار، مجموعه داده های اطالعاتی به طور مســتقیم از مغزتان 

می آید.
یک کاربر توییتر به بوســورس گفت: »من صادقانه منظورم این 
است که شــما همگی فکر می کنید که چه کسی هستید؟ آیا شما 
به اندازه کافی پیش از این به داده های اطالعاتی ما دسترســی پیدا 

نکرده اید؟ خدای من ... این کار زشت است.«
این واکنش نماینده اکثر واکنش ها در پاســخ به توییت بوسورس 

بود.
یــک کاربر دیگر پاســخ داد: چرا کســی می خواهد به یک مدل 
کسب و کار فیس بوک یک شرکت اجازه اطالع از روش دسترسی به 
داده های اطالعاتی نخاع خود را بدهد؟ چگونه حتی یک راه حسی 
با یک ابزار تعامل پیدا می کند؟ با توجه به ورودهای اشتباه به حریم 
خصوصی شــما، چرا این نگرش نباید جــای اجتناب از محصوالت 

فیس بوک تا حد امکان را بگیرد؟
یک کاربر به طور مستقیم به این نکته رسید و آن را فهمید: »این 

کار ترسناک است.«
 Business نمایندگان فیس بوک به درخواست وب سایت خبری

insider برای اظهارنظر درباره خبر فوق پاسخ ندادند.
به طور کلی، این واکنش ها بخش اعظمی از احساســات عمومی 
پیرامــون فعالیت  های فیس بوک پس از ســال ها بحث و گفت وگو 
درباره حریم خصوصی داده های اطالعاتــی را بازتاب می دهند که 
طیف متنوعی از اشتباهات در مقیاس های کوچک تر تا مورد رسوایی 
 Cambridge« شــرکت مدیریت خدمات فنــاوری اطالعــات
Analytica« را دربر می گیرند. در آن زمان یک شرکت سیاسی 
تجزیــه و تحلیل داده هــای اطالعاتی خــارج از ادب به داده های 
اطالعاتی شــخصی بیش از 87 میلیون کاربر فیس بوک دسترسی 

یافت.
businessinsider/ mbanews :منبع
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آخریــن باری که به راحتی به یک مســافرت خــارج از برنامه کاری 
رفتیــد، چه زمانی بود؟ منظور من از مســافرت خــارج از برنامه کاری 
اختصاص تمام زمان ســفر به اســتراحت و دوری از دغدغه های کاری 
است. بســیاری از افراد حتی در طول سفر نیز به فکر کسب و کارشان 
هستند. به این ترتیب بخش زیادی از مدت سفر را به بررسی ایمیل ها، 
صحبــت تلفنی با همــکاران و همچنین دریافت اطالعــات مربوط به 
شرکت می گذرانند. بی تردید در چنین شرایطی وضعیت سفر برای فرد 
موردنظر و همراه های وی بسیار دشــوار خواهد شد. به راستی آخرین 
باری که یک مســافرت به معنای واقعی را تجربــه کرده اید، مربوط به 

چند وقت پیش است؟
براســاس گزارش خبرگزاری CNBC، فقط 28درصد از کارمندان 
آمریکایی از مدت زمان تعطیالت شــان در ســال به طور کامل استفاده 
می کننــد. به این ترتیب 72درصد دیگر حتی در مدت زمان مســافرت 
نیز به فکر کســب و کارشان هســتند. نکته مهم در اینجا عدم استفاده 
از فرصت های تعطیالتی از ســوی برخی از کارمندان اســت. بی تردید 
همه مــا برنامه های زیادی برای تفریح و دوری از دنیای کســب و کار 
داریم، با این حال در مرحله اجرا همیشــه چند نکته باعث عقب افتادن 
برنامه می شود. تجربه شــخصی من از عقب انداختن مداوم برنامه های 
مســافرتی حکایت دارد. امروزه به لطف اینترنت امکان جســت وجوی 
جاذبه های گردشــگری در دورافتاده ترین نقــاط جهان نیز وجود دارد. 
یکی از چالش های اصلی هر فردی در زمینه برنامه ریزی برای سفرهای 
دور و دراز انتخاب ســرویس حمل و نقل، محل اقامت و نحوه دسترسی 
به جاذبه های گردشگری است. بی شک تمام این فرآیندها نیازمند صرف 
زمان زیادی از ســوی ماست. درست به همین خاطر برخی از افراد قید 
ســفر به نقاط دور را می زنند. جالب اینکه در عمل بسیاری از کارمندان 
به طور کلی قید ســفر را می زنند. به این ترتیب بخش اعظمی از برنامه 

زندگی آنها معطوف به کار می شود. 
صرف نظــر از انتخاب محل موردنظــر برای مســافرت، اغلب افراد 
عالقه منــد بــه مطالعه در مــورد تاریخچــه و فرهنــگ محلی محل 
مسافرت شان هستند. این امر نیازمند شــناخت دقیق افراد از فرهنگ 
کشــور موردنظر اســت، با این حال اغلب مردم شناخت دقیقی در این 
زمینه ندارند. به همین خاطر استفاده از اطالعات موجود در اینترنت یا 
کتاب های راهنمای سفر ضروری خواهد بود. به هر حال هیچ گردشگری 
عالقه مند به عبور و مرور در خیابان های یک کشــور دیگر به مانند یک 
روبات نیســت. کلید موفقیت در زمینه برقراری ارتباط با مردم متعلق 
به یک کشــور دیگر شناخت فرهنگ بومی آنهاست. در غیر این صورت 

تجربه سفر خارجی ما چندان دلچسب نخواهد بود. 
اغلــب افراد به هنــگام مســافرت عالقه مند به اســتفاده از غذاها و 
خوراکی های محلی آن منطقه هســتند. متاســفانه امروزه با توســعه 
فروشــگاه های زنجیره ای و کســب و کار صنعتی امــکان بهره مندی از 
غذاهای ســنتی یک منطقه به راحتی وجود ندارد. اکنون تقریبا در هر 
شهر بزرگی یک شــعبه از مک دونالد، برگرکینگ و استارباکس وجود 
دارد. به همین خاطر یافتن غذای محلی بدل به امری دشــوار و سخت 

شده است. 
هدف مقاله حاضر بررســی برترین کمپین های بازاریابی محتوایی از 
ســوی برندهای خطوط هوایی و مراکز اقامتی اســت. به هر حال سود 
این مراکز بستگی به عالقه مردم به سفر و گشت و گذار دارد. به همین 
خاطر آنها ســرمایه گذاری وســیعی بر روی افزایش آگاهی مسافرها از 
نقاط گردشــگری و دیدنی سراســر دنیا می کنند. بی شک هر فردی در 
زمان مسافرت نیازمند کمک و راهنمایی است. نکته مهم در اینجا عدم 
عالقه بســیاری از افراد در زمینه درخواســت کمک به صورت مستقیم 
اســت. به این ترتیب کمک های موردنظر باید به گونه ای غیرمســتقیم 
ارائه شود. فقط در این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
وجود خواهد داشــت. صنعت گردشــگری و تعامل با مسافرها شرایط 
ویژه ای دارد. به همین خاطر تکنیک های بازاریابی محتوایی باید با دقت 
باالیی در این حوزه پیاده شــود. در ادامه به بررسی برخی از موفق ترین 
کمپین هــای بازاریابــی در صنعت خطوط هوایــی و هتلداری خواهیم 

پرداخت. 
AirBnB مجله :AirBnB .1

دنیای امروز ماهیتی کامال دیجیتــال دارد. عصر کنونی تحت عنوان 
عصر ارتباطات شــناخته می شــود. به همین خاطر کانال های ارتباطی 
نقــش مهمی میان مردم بازی می کند. یــک برند جویای موفقیت باید 
شیوه های استفاده درســت از کانال های ارتباطی جدید را داشته باشد. 

در غیر این صورت وضعیت  دشواری پیش رو خواهد داشت. 
شاید بسیاری از افراد عصر کنونی را تحت سلطه شبکه های اجتماعی 
و محتــوای دیجیتال بدانند، با این حال نظر من اندکی متفاوت خواهد 
بود. من عمیقا به پایداری تاثیر نشــریه های باکیفیت بر روی مخاطب 
اعتقاد دارم. هنوز هم مجالت حوزه ســاخت امکان تاثیرگذاری بر روی 
 AirBnB مخاطــب را دارد. به همیــن خاطر برندهای بزرگــی نظیر
ســرمایه گذاری هنگفتی بر روی این حوزه کرده اند. اگر فقط یکبار هم 
تجربه مســافرت با خطوط هوایی AirBnB را داشته باشید، به خوبی 
با مجله مســافرتی این برند آشــنایی دارید. این مجله به صورت جامع 
در مورد مقصد مســافرها بحث می کند. به این ترتیب مسافرها در طول 
ســفر امکان یادگیری نکات کلیدی و اساســی در مــورد منطقه مورد 
نظرشان را خواهند داشت. متاسفانه بسیاری از برندها در عمل مجالت 

خود را هیچ گاه به روز رســانی نمی کنند. به همین خاطر پس از گذشت 
مدت زمانی اندک ماهیت این مجالت قدیمی و از رده خارج می شــود. 
این امر به معنای مطالعه چند باره محتوای مورد نظر از سوی مخاطب 
هدف نیســت، بلکه تاریخ مصرف مجله موردنظر تمام می شــود. کلید 
موفقیت AirBnB در زمینه انتشار مجله مسافرتی به روز رسانی مداوم 
نسخه های نشریه اش اســت. همچنین این نشریه فقط در طول جریان 
ســفر در اختیار مسافرها قرار می گیرد، بنابراین خبری از عرضه آنها در 

فروشگاه ها یا دریافت پول در قبال استفاده مسافرها نیست. 
یکی از ترندهای محبوب در طول سال های اخیر انتخاب اقامتگاه های 
بومی برای مسافرت است. مجله AirBnB با معرفی اقامتگاه های بومی 
در مراکز گردشگری موردنظر مسافرها توجه زیادی به خود جلب کرده 
است. بدون تردید اقامتگاه های بومی در داخل شهر های بزرگ و صنعتی 
وجود ندارد. به همین خاطر دســت اندرکاران مجله AirBnB به سراغ 
یافتن محیط های بکر و دست نخورده در مقاصد هواپیمایی شان هستند. 
این امر بانک اطالعاتی بســیار پردامنه ای در اختیــار برندها قرار داده 

است. 
2. دیاموند ریزورتس: وبالگ مسافرتی برای مسافرهای عالقه مند
دیاموند ریزورتس یکی از هتل های خوشنام در سراسر دنیا محسوب 
می شود. امروزه انتخاب بسیاری از مســافرهای بین المللی برای اقامت 
در هتل هــای مختلف برند دیاموند ریزورتس اســت. موفقیت این برند 
فقط مدیون ارائه خدمات باکیفیت و دارای قیمت مناســب نیست. آنها 
در زمینــه بازاریابی محتوایی نیز حرف های زیــادی برای گفتن دارند. 
برخــالف آژانس هواپیمایــی AirBnB، در اینجا دیاموند ریزورتس از 
وبالگ نویســی به عنوان کلید موفقیتش استفاده کرده است. بی تردید 
بســیاری از اطالعات پیرامون نقاط گردشــگری و شهرهای مختلف در 
قالب مقاالت مربوط به یــک مجله نمی گنجد. به همین خاطر دیاموند 
ریزورتــس با راه اندازی یک وبالگ تخصصــی اقدام به بیان ویژگی ها و 
محیط های جذاب مناطق مختلف کرده اســت. این مجموعه هتل های 
زنجیــره ای در تمــام نقاط مورد بحث در وبالگش شــعبه دارد. به این 
ترتیب معرفی مناطق موردنظر نوعی بازاریابی برای ترغیب مسافرها به 

اقامت در هتل هایش نیز محسوب می شود. 
هدف اصلی وبالگ مورد بحــث در این مقاله تقویت روحیه و انگیزه 
افراد برای مســافرت و گشــت و گذار در مناطق مختلف است. امروزه 
زندگی صنعتی بسیاری از افراد را درگیر خود کرده است. به این ترتیب 
مــا خیلی کم از خانه یا محل کارمان خارج می شــویم. عقیده مدیران 
هتل دیاموند ریزورتس ضرر این نوع فعالیت برای انســان است. به این 
ترتیب ما نیازمند الگوهایی بســیار متنوع تــر از کار یکنواخت و روزمره 
هستیم. وبالگ مورد بحث ما وظیفه ترویج هرچه بهتر فرهنگ مسافرت 

و گردشگری را برعهده دارد. 
یکی از خدمات جالب مجموعه هتل هــای دیاموند ریزورتس مربوط 
به خدمات پشــتیبانی از مسافرهاســت. به این ترتیب اگر در میانه راه 
جســت وجو در شهر تازه ای با مشکل مواجه شدید، کارشناس های هتل 
همیشــه آماده کمک رسانی به شما خواهند بود. این امر شامل پیگیری 
ســفارش ها، کمک به یافتن جاذبه های گردشــگری و ناتوانی در زمینه 
فهم زبان خارجی مردم محلی می شــود. نکته جالــب اینکه تمام این 

خدمات به صورت کامال رایگان ارائه می شود. 
3. خطوط هوایی یونایتد: مجله دیجیتال و آزادی عمل مسافرها

چاپ و ارائه مجالت مخصوص به مسافرها یکی از ایده های جذاب در 
طول چند دهه اخیر محســوب می شــود. امروزه این ایده بدل به امری 
رایج در میان خطوط هوایی شــده اســت. به این ترتیب کمتر برندی 
در حــوزه خدمــات هوایی از این ایده جذاب بی بهره اســت. نکته مهم 
درخصوص اســتفاده همگانی برندها از یک ایده تبدیل آن به کلیشــه 
است. این امر موجب کاهش تاثیرگذاری ایده موردنظر می شود. به این 
ترتیب برندهای تازه وارد باید به ســراغ ایده های تازه تری بروند. این امر 
در مورد خطوط هوایی یونایتد به خوبی قابل مشــاهده است. به راستی 
چه راهکاری بهتر از ارائه مجــالت انحصاری برندمان به مخاطب برای 
مطالعــه در زمان حمل و نقل هوایی وجود دارد؟ خطوط هوایی یونایتد 

به خوبی پاسخ این پرسش را داده است. 
ایده برند یونایتد طراحی نســخه دیجیتال و بســیار پیشرفته نشریه 
اختصاصی بود. به این ترتیب مســافرها امکان مطالعه محتوای مختلف 
و حتی تماشــای ویدئوهای گوناگون از طریق صفحه نمایشــگر لمسی 
صندلی شــان را دارند. بی تردیــد امروزه عالقه مخاطــب برای مطالعه 
محتــوای متنی کاهش یافته اســت. به همین خاطر ما باید به ســوی 
اســتفاده هرچه بهتر از محتوای بصری حرکت کنیم. این امر مســتلزم 
بهره مندی برند ما از آخرین دستاوردهای تکنولوژی است. برند یونایتد 
با استفاده از نمایشگرهای هوشــمند دنیای تازه ای در اختیار مسافرها 
قــرار داده اســت. نکته جالب اینکــه اگر مســافران از اطالعات مجله 
دیجیتال یونایتد رضایت کافی را کســب نکنند، امکان جســت وجوی 
آنالیــن و رایگان نیز برای آنها وجود خواهد داشــت. این امر اوج تعهد 
یونایتد به مســئولیتش در قبال مسافرها را نشان می دهد. جالب اینکه 
مسافرها امکان طرح پرسش های مختلف از خدمه هواپیما را نیز دارند. 

به این ترتیب همه چیز آماده سفر هیجان انگیز مسافرها خواهد بود. 
بدون تردید ایده مجله دیجیتال در نگاه نخست ساده به نظر می رسد، 
با این حال نوآوری یونایتد دادن ابتکار عمل به دســت مسافرها بود. به 
این ترتیب مسافرها امکان دسترسی به اطالعات موردنیازشان را دارند. 
ایراد اصلی مجالت چاپی نیز همین نکته است. در نمونه مجالت چاپی 
دامنه انتخاب مسافر بسیار محدود است، با این حال در نسخه دیجیتال 
چنین محدودیتی وجود ندارد. به این ترتیب مســافرها احساس آزادی 

عملی بیشــتری خواهند داشــت. این امر از نقطه نظر بازاریابی اهمیت 
باالیــی دارد. نتیجه عینی این امر در زمینه افزایش ســود برند یونایتد 

پس از استفاده از این استراتژی قابل مشاهده است. 
Lonely Planet .4 و گو پرو: مجموعه »کشف کردن«

موسســه Lonely Planet در ســال 1972 شــروع به کار کرد. 
این موسســه در زمینه انتظار کتاب های راهنمای ســفر فعالیت دارد. 
شــاید در نگاه نخست یک موسسه انتشار کتاب راهنمای سفر در عصر 
 Lonely Planet دیجیتال محکوم به فنا باشد، با این حال مسئوالن
با اســتفاده از تکنیک های کاربردی و همکاری مناســب با دیگر برندها 
موفق به حفظ جایگاه شــان در دنیای کسب و کار شده اند. در حقیقت 
این شــرکت در طول زمان بدل به برندی موفق در زمینه معرفی خود 
به عنوان مشــاور معتبر در حوزه سیر و ســفر شده است. امروزه اغلب 
کتاب های این موسســه مرجع اصلی مسافرها برای بازدید از کشورهای 
مختلف محســوب می شــود. بدون تردید اعتبار این موسسه یک شبه 
حاصل نشده اســت. به این ترتیب موفقیت آنها در گرو تولید محتوای 
کاربردی و همکاری با برندهای معتبر اســت. یکی از کمپین های موفق 

Lonely Planet مربوط به همکاری با برند گو پرو است. 
بــدون تردید همه ما برند گو پرو را می شناســیم. این برند در زمینه 
تولید دوربین های مخصوص ثبت لحظات ورزشــی و رکوردهای مربوط 
به رشــته های دشوار ورزشی )مانند موتورسواری در کوهستان( فعالیت 
دارد. ایــن دو برنــد در پی همکاری بازاریابی اقــدام به تولید مجموعه 
ویدئوهای کوتاه به نام »کشف کردن« کردند. وظیفه ایده پردازی در این 
کمپین برعهده Lonely Planet بود. به این ترتیب مســئوالن این 
برند بهترین نقاط گردشــگری را انتخاب کردند. ســپس اطالعات مهم 
و کاربردی در مورد هر شــهر یا منطقه گردشــگری نیز گردآوری شد. 
گام بعــدی مربوط به برند گو پرو بود. این برند وظیفه تولید ویدئوهای 
جذاب از موقعیت های جغرافیایی مدنظر Lonely Planet را داشت. 
نتیجه این امر همکاری جــذاب و هیجان انگیز میان دو برند مطرح در 
زمینه گشت و گذار در طبیعت و مسافرت بسیار تاثیرگذار از کار درآمد. 
ویدئوهــای این مجموعه هنوز هم در یوتیــوب بازدیدکنندگان زیادی 
دارد. بــه این ترتیب همکاری هوشــمندانه میان ایــن دو برند موجب 

افزایش اعتبار و سود جاری شان شد. 
متاســفانه بسیاری از برندها در زمینه گردشگری و خدمات مسافرتی 
از همکاری با یکدیگر وحشــت دارند. این امر ریشه در نوع نگاه آنها به 
حوزه فعالیت کاری دارد. امروزه همکاری در زمینه های مختلف کســب 
و کار نقش اصلی در موفقیت برندها دارد، بنابراین باید آمادگی هرگونه 
فعالیت مشــترک با دیگر برندها را داشته باشــیم. در غیر این صورت 

وضعیت برندمان پیچیده خواهد شد.
5. ماریوت: آشنایی با افراد تازه در جریان سفر

یکی از زیبایی های ســفر امکان آشنایی با افراد جدید است. وقتی 
از افــراد جدید صحبت می کنیم، در حالت ایــده آل مردم متعلق به 
فرهنگ هــای دیگــر را مدنظر داریم. ما هر چقدر هــم که در زمینه 
ویژگی های فرهنگی یک ملت مطالعه داشــته باشیم، پیش از آشنایی 
با یک یا چند تن از مردم آن ســرزمین امکان تجربه واقعی از شــیوه 
زیســت و باورهای شــان را نخواهیم داشت. موسســه ماریوت سابقه 
طوالنی در زمینه فعالیت گردشــگری دارد. این شرکت اکنون بیشتر 
به عنوان آژانس گردشــگری فعالیت می کند. یکی از طرح های جالب 
این برند برای افزایش جذابیت سفرهای خود مربوط به پروژه آشنایی 
به فرهنگ های مختلف اســت. بــه طور معمول در یک ســفر افراد 
متعلق بــه فرهنگ های مختلف در کنار هم قــرار می گیرند. به ویژه 
اگر ســفر موردنظر خارجی باشد، این ویژگی بیشتر حس خواهد شد. 
ایده موسســه ماریوت تالش برای ایجاد زمینه مناســب در راستای 
آشــنایی هرچه بیشــتر مســافرهای حاضر در تورهایش بود. به این 
ترتیب مسئول هر تور وظیفه آشناسازی مسافرها با یکدیگر را داشت. 
این امر به ســرعت موجب ایجاد فضایی صمیمی در جریان برگزاری 
تورها شــد. همین نکته به ظاهر کوچک تمایل مســافرها به استفاده 
از تورهای ماریوت را به شــدت افزایش داد. به این ترتیب هر مسافر 
در عمل فرصتی برای آشــنایی با سایر فرهنگ ها و افراد تازه را نیز به 

دست می آورد. 
بدون تردید استفاده از خدمات مختلف مسافرتی همراه با کیفیت های 
گوناگونی است. در مورد ماریوت مزیت آنها نوآوری خالقانه است. به این 
ترتیب تورهای ماریوت به طور کامال معناداری با ســایر برندها متمایز 
شده اســت. همین تمایز در مسیر موفقیت این برند تاثیر انکارناپذیری 
داشــته است. امروزه در عرصه کســب و کار ایجاد تمایز اهمیت زیادی 
دارد. هر برندی در این حوزه بهتر عمل کند، شــانس بیشــتری برای 

موفقیت خواهد داشت. 
چگونه در حوزه بازاریابی گردشگری و مسافرت موفق شویم؟

بازاریابی در حوزه گردشــگری و مسافرت کار چندان ساده ای نیست. 
این امر نیازمند شناخت مناسب از سلیقه مسافرها و تالش برای بهبود 
روابط برندمان با آنهاســت. آژانس های مسافرتی موفق همیشه توانایی 
باالیی در زمینه جلب نظر مســافرها دارند. این امر از طریق ایجاد تمایز 
میان برند ما و دیگر رقبا صورت می گیرد. نکته مهم در این میان پذرش 
پیشنهادهای همکاری با دیگر برندهای فعال در عرصه گردشگری است. 
به این ترتیب امکان کســب موفقیت بازاریابی در مقیاسی وسیع فراهم 
خواهد شد. بدون شک استفاده از توصیه های این مقاله نقش مهمی در 
بهبود وضعیت برندهای فعال در زمینه گردشگری خواهد داشت، با این 

حال هیچ گاه جست وجوی ایده های تازه نباید متوقف شود.
contently :منبع

افزایش فروش آنالین با 5 راهکار اساسی

در حــال با توجه بــه این امر که اینترنت به یکــی از ابزارهای 
ضروری زندگی افراد تبدیل شــده است، بدون توجه به آن دیگر 
نمی توان در هیچ حوزه ای از کســب وکار موفق ظاهر شــد. به 
همین خاطر امروزه برندها در تالش برای نهایت اســتفاده از این 
ابزار هستند. با این حال هنوز هم بسیاری از برندها در این رابطه 
ناموفق و ضعیف عمل کرده و در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، 
فرصت ها را به سادگی از دست می  دهند. در این رابطه ضروری 
است تا نسبت به روش های افزایش فروش آنالین، آگاهی داشته 
باشــید. در همین راستا و در ادامه به بررسی پنج راهکار منتخب، 

خواهیم پرداخت. 
1-از گوگل استفاده کنید

گــوگل دارای امکانــات متعددی برای برندهــا بوده که بخش 
تبلیغات، یکی از آ نها محســوب می شود. با توجه به این امر که 
تمامی دســتگاه های تلفن همراه اندرویدی، موتور جست و جوگر 
گوگل را به صورت پیش فرض در خود داشــته و انتخاب اول افراد 
در اســتفاده از وســایل دیگر نظیر لپ تاپ محسوب می شود، با 
اســتفاده از بخش تبلیغات آن می توان اطمینان داشت که پیام 
شما با مخاطبان بسیار باالیی همراه خواهد بود. جالب است بدانید 
که گــوگل دارای امکاناتی نظیر پرداخت حــق تبلیغ به ازای هر 
کلیــک بر روی صفحــه پیام را دارد که خــود باعث صرفه جویی 
بســیار در بودجه شرکت خواهد شــد. از دیگر بخش های جدید 
این برند خالق، قابلیت گوگل شــاپینگ اســت که باعث خواهد 
شــد تا افراد به اطالعات بیشتری در رابطه با محصول دست پیدا 
کــرده و با توجه به آخرین جســت وجوهای افراد، محصوالتی را 
به آنهــا معرفی کند. درواقع خریداران با اســتفاده از این قابلیت 
جدید، می توانند به مقایسه قیمت و کیفیت محصوالت با یکدیگر 
پرداخته و تصمیم گیری بهتری داشــته باشــند. به همین خاطر 
بســیار مهم اســت که از این قابلیت اســتفاده کنید. برای مثال 
مدیر ارشــد بازاریابی شرکت Mums.sg، عنوان کرده است که 
اســتفاده از این قابلیت و امکانات متعدد آن باعث شــده است تا 
میزان بازدیدها از ســایت با نرخی باورنکردنی افزایش پیدا کند. 
نکته جالب دیگر این بخش این اســت که نیازی به دانش خاصی 
نبوده و هر فردی به سادگی می تواند از آن استفاده کند. درواقع 
شما تنها کافی است تا تصاویر محصول و قیمت آن را درج کنید.  

2-یادآوری کافی را داشته باشید 
تبلیغات شما باید تکرار کافی را داشته باشند تا در ذهن ماندگار 
شــوند. به همین خاطر شــما باید برنامه ای در این رابطه داشته 
باشید. درواقع اشتباه بزرگ بسیاری از برندها این است که تصور 
می کنند که تبلیغ، صرفــا برای فروش محصول بوده و به همین 
خاطر موفقیت هر اقدام خود را با میزان تاثیر بر فروش محصول، 
می سنجند. با این حال واقعیت این است که تبلیغ، برای افزایش 
آگاهی های مخاطب نیز بوده و ممکن اســت در کوتاه مدت، تاثیر 
چندانی را به همراه نداشــته باشد. در این رابطه ضروری است تا 
تبلیغات قدیمی خود را نیز با اعمال برخی تغییرات مورد استفاده 
مجدد قرار دهید. این امر بسیاری از هزینه های شما را نیز کاهش 

خواهد داد. 
3-از اینستاگرام استفاده کنید 

اینستاگرام را باید مهم ترین شبکه اجتماعی حال حاضر جهان 
دانست. توجه داشته باشــید که امروزه افراد بسیاری ساعت های 
متمادی را در این شــبکه ســپری می کنند. همین امر نیز باعث 
شــده است تا اینستاگرام، به مکانی فوق العاده برای برندها تبدیل 
شود. با این حال توجه داشــته باشید که فعالیت های شما صرفا 
تبلیغاتی نباید باشد. درواقع با توجه به امکان درج قیمت بر روی 
تصاویر محصوالت، شما باید در تالش برای تبدیل الیک کننده ها 
به خریدار باشــید. در نهایت به خاطر داشــته باشید که ضروری 
اســت تا لینک سایت رســمی شرکت، در این شــبکه ذکر شود 
تا مخاطبان به کامل ترین اطالعات موردنیاز، دسترســی داشــته 

باشند. 
4-با مخاطب ارتباط خوبی را برقرار کنید 

در زمینه فروش آنالین، میزان ارتبط شــما با مخاطبان، بسیار 
مهم اســت. درواقع بدون تالش برای ایجاد رابطه ای دوســتانه و 
جلب اعتماد، حتــی جذاب ترین اقدامات نیز بــا حداکثر نتیجه 
همراه نخواهد بود. به همین خاطر بســیار مهم اســت که در این 
زمینه فعالیت داشته باشــید. فراموش نکنید که اقدامات بیش از 
حد تجــاری، جذابیتی را برای مخاطب نداشــته و دلیلی را برای 
دنبال کردن افــراد ایجاد نخواهد کرد. بــه همین خاطر ضروری 
اســت تا در این رابطه اقداماتی را انجــام دهید. برای مثال امروزه 
بســیاری از برندها، در پایان توضیحات تصاویر خود، ســواالتی را 
مطرح می کنند تا مخاطب را به سمت واکنش نشان دادن و درگیر 
شــدن با خود، ســوق دهند. با این حال این امر یک اقدام ســاده 
محسوب شده و الزم است تا به دنبال راهکارهای بیشتری باشید. 

5-از پاپ آپ استفاده کنید 
بــدون هــدف و برنامه، اقدامات شــما کامال پراکنــده بوده و 
هماهنگی الزم برای رسیدن به هدفی بزرگ را نخواهند داشت. به 
همین خاطر بسیار مهم است که برای خود استراتژی ای را تعیین 
کرده و در چارچوب آن اقدام کنید. از جمله استراتژی های درست 
در این رابطه، مواجه ساختن مخاطب با مواردی است که انتظارات 
آنها را ندارد. برای مثال تبلیغات پاپ آپ، از جمله آنها محســوب 
می شود. در این روش مخاطب با باز کردن یک صفحه، پیام شما 
را نیز مشــاهده خواهد کرد، با این حال توجه داشته باشید که در 
این رابطه نباید زیاده روی کرده و طراحی شــما به صورتی باشد 
کــه مخاطب در کمترین زمان ممکــن متوجه اطالعاتی کلی در 
رابطه با شــما شــود. همچنین با اقداماتی نظیر ارائه پیشنهادات 
لحظه ای و محدود، نمایش رضایت مشــتری، تضمین بازگشــت 
وجه در صورت عــدم رضایت و... می توان میــزان فروش آنالین 
خود را با تحولی چشــمگیر مواجه ســاخت، با این حال همواره 
به خاطر داشــته باشید که قبل از شــروع اقدامات، باید اهداف و 
استراتژی های خود را مشخص کنید تا اولویت بخشی و گروه بندی 

اقدامات، امکان پذیر باشد. 
business2community :منبع
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ترکیب هوش مصنوعی و نیروی کار در صنعت خودروسازی
 سرمایه گذاری تسال

بر روی خودروهای بدون راننده 

این هفته برند تســال شرکت Deep Scale را خریداری کرد. 
این اســتارت آپ در زمین توســعه فناوری های رایانه محور فعالیت 
دارد. اقدام تسال برای خرید این استارت آپ بخشی از استراتژی اش 
در راســتای توسعه هرچه سریع تر ایجاد سرویسی مشابه اوبر است. 
در حقیقت هدف اصلی تســال توسعه خودروهای بدون سرنشین و 
استفاده از آن به عنوان استارت آپی موفق برای غلبه بر دنیای حمل 

و نقل عمومی است. 
شــرکت Deep Scale در ســال 2015 تاسیس شده است. 
میــزان درآمد آن از جذب ســرمایه برای انجــام پروژ ه های عمدتا 
تحقیقاتی بالغ بر 15 میلیون دالر است. هر دو موسس این شرکت 
)فارست یاندوال و کورت کوتزر( دارای مدرک دکترا در زمینه علوم 
کامپیوتر هســتند. به این ترتیب فعالیت شــرکت در زمینه توسعه 
فناوری هــای رایانه ای به خوبی با ســطح تخصص صاحبان شــان 

هماهنگی دارد. 
 Deep Scale بدون تردید پشــت اقدام تســال برای خریــد
اســتراتژی هدفمندی نهفته اســت. کریس نیکولســن، موسس و 
مدیرعامل شــرکت اســکی مایند، در این زمینه نظر جالبی دارد: 
»شــرکت Deep Scale گزینه مناســبی برای تسال محسوب 
می شــود. این دو شرکت زمینه فعالیت مشــترک زیادی دارند. به 
این ترتیب ســرمایه گذاری تسال بر روی توسعه تحقیقات زیرشاخه 
جدیــدش کمک فراوانی به تحقق رویای آن در زمینه ســاماندهی 
سیســتم حمل و نقل خودکار و بدون سرنشین خواهد کرد. بدون 
شک توســعه خودروهای بدون سرنشــین نیازمند سطح باالیی از 
تخصــص و دانش رایانه ای اســت. به همین خاطر ســرمایه گذاری 
تخصصی بر روی شــرکت هایی نظیر Deep Scale برای تسال 

منافع متعددی در پی خواهد داشت.« 
بدون شک شــروع کار برای تسال از ســال های قبل رقم خورده 
اســت. آنها تا به حال پیشــرفت زیادی در زمینه تولید خودروهای 
دارای فناوری های نوآورانه داشــته اند، بــا این حال هنوز راه درازی 
برای رســیدن به موفقیت باقی است. یکی از نکات مهم درخصوص 
سرویس حمل و نقل بدون سرنشین بحث جلب اعتماد مردم است. 
تصادف های رانندگی امری رایج در دنیای امروز اســت. تســال باید 
اعتماد مســافران در مورد توانایی هوش مصنوعــی در زمینه ارائه 
خدمات بهتر را کســب کنــد. در غیر این صورت اســتارت آپش با 

شکست مواجه خواهد شد. 
مزیت اصلی تســال در مسیر تولید خودروهای بدون راننده حجم 
باالی داده های قبلی شرکت در این زمینه است. طرح های آزمایشی 
تســال برای توســعه خودروهای بدون سرنشــین از سال های قبل 
شروع شده است. به این ترتیب بانک اطالعاتی آنها فرصت مناسبی 
در اختیار پژوهشــگران قرار می دهد. تنهــا نکته مهم در این میان 
اســتفاده درســت از این بانک اطالعاتی اســت. به نظر همکاری با 
شــرکت Deep Scale گامی موثر در راستای پردازش درست و 

کاربردی اطالعات موردنظر باشد. 
براســاس اظهارنظر نیکولســن، تسال پیشــرفت قابل توجهی در 
زمینه تولید خودروهای بدون سرنشــین داشته است، اما نکته مهم 
اســتفاده از فناوری هوش مصنوعی در این زمینه اســت: »اکنون 
تولید خودروی بدون سرنشــین فقط با اســتفاده از فناوری هوش 
مصنوعــی امکان پذیر خواهد بود. این امر نیازمند ایجاد ســازگاری 
میان شیوه هدایت خودرو از سوی هوش مصنوعی است. برند تسال 
با گردآوری نیــروی کار ماهر، متخصص های حوزه هوش مصنوعی 
و ســرمایه گذاری کالن در این حوزه به زودی به این فناوری دست 
خواهد یافت.« به عنوان ســخن پایانی باید بر روی دستیابی دیر یا 
زود تســال به فناوری تولید خودروهای بدون سرنشین اشاره کرد. 
البته در کنار تســال برخی برندهای دیگر نیــز در پی تولید چنین 
خودروهایی هستند، بنابراین مســئله اصلی زمان دستیابی به این 
فناوری خواهد بود. هر برندی که نخست به این فناوری دست پیدا 
کند، امکان توســعه سریع کســب و کارش و کسب سود سرشار را 

خواهد داشت. 
forbes :منبع
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شروع یک کسب و کار تازه انتخاب دشواری است. به ویژه کارآفرینان 
جوان به دلیل فقدان تجربــه کافی اغلب اوقات با چالش های متعددی 
مواجه خواهند شــد. به همین خاطر باید همیشه پیش از شروع کسب 
و کار تازه تمام جوانب کار را مدنظر داشــت. عجله در این مسیر کار را 
خراب خواهد کرد. کارمندانی که به کار روزانه بین ساعت 8 صبح تا 5 
بعد از ظهر عادت دارند، مدیریت یک کســب و کار به صورت تمام وقت 
را دشــوار خواهند یافت. البته داشــتن کسب و کار شخصی مزیت های 
متعددی نیز به همراه دارد، با این حال باید پیش از شــروع زودهنگام 

کسب و کار شخصی تمام جوانب آن را مدنظر قرار داد. 
بدون تردید شروع یک کســب و کار جدید علی رغم تمام مزیت های 
خود همراه با اســترس و نگرانی زیادی خواهد بود. به همین خاطر در 
این بخش هدف اصلی من بررسی توصیه های مناسب برای شروع کسب 
و کار اســت. به این ترتیب شــانس ما برای موفقیت در زمینه مدیریت 

کسب و کار شخصی مان افزایش خواهد یافت. 
این مقاله به شــما فاکتورهای مهم در زمینه موفقیت در کسب و کار 
را معرفــی خواهد کرد. در ادامه هفت مــورد از مهم ترین فاکتورها را با 

هم مرور خواهیم کرد. 
1. ماهیت کسب و کاری که می خواهیم شروع کنیم

هنگامی که ما کســب و کار شخصی مان را شروع می کنیم، نخستین 
المان مهم مدنظرمان باید ماهیت آن باشد. شما قصد فروش چه چیزی 
در کسب و کارتان را دارید؟ براساس آنچه قصد فروش اش را داریم، سه 

نوع محصول کلی قابل تشخیص است: خدمات، تجارت و تولید. 
در زمینه خدمات امکان فروش یا کارشناســی وجود دارد. به عنوان 
مثــال ما امکان فعالیت در زمینه فروش خدمات تحصیلی و آموزشــی 
یا مشــاوره خانواده و روانشناســی را خواهیم داشت. این امر در زمینه 
تجــارت پیرامون جمــع آوری محصوالت موردنیاز مشــتریان و فروش 
یکجای آنها خواهد بود. خرده فروشــی ها بهترین مثــال در این زمینه 
هستند. خوشبختانه با توسعه اینترنت امکان فروش محصوالت مختلف 
نیز فراهم شــده است. در نهایت، عرصه تولید نیز پیرامون ترکیب مواد 
اولیــه مختلف و تولید محصوالت تازه در جریان اســت. در این زمینه 
امکان ایده پردازی و خالقیت بیشــتر فراهم است. به همین خاطر اغلب 

افراد خالق عالقه مند به فعالیت در زمینه تولید هستند. 
2. اهمیت مشتریان هدف

یکی از مهم تریــن المان های موفقیت در عرصه کســب و کار تحت 
عنوان مشتریان شناخته می شود. به هر حال هر کسب و کاری با هدف 
جلب نظر مشتریان در حال فعالیت است. به همین خاطر باید برنامه ای 
دقیق برای جلب نظر آنها داشــت. هیچ برندی بدون همراهی مشتریان 
و ترغیب آنها به ســوی خرید محصوالتش امکان دستیابی به موفقیت 

را نخواهد داشت. 
پیش نیاز موفقیت در عرصه کســب و کار شناخت مشتریان به شیوه 
درست اســت. بی تردید تمام افراد حاضر در یک بازار مشتری هدف ما 

نیستند. مزیت شناخت مشتریان صرفه جویی در هزینه های تبلیغاتی و 
بازاریابی خواهد بود به این ترتیب دیگر نیازی به سرمایه گذاری بر روی 

انتقال پیام بازاریابی برندمان به مخاطب های مختلف نیست. 
شناخت درســت مشتریان نیازمند مطالعه و پژوهش درباره آنهاست. 
متاســفانه بســیاری از برندها با این امور میانه خوبی ندارند. به عنوان 
یک برند تازه تاســیس باید درک مناسبی از فرآیندهای پژوهش درباره 
مشتریان داشته باشیم. به این ترتیب امکان موفقیت در عرصه کسب و 

کار برای ما فراهم خواهد شد. 
3.چالشی به نام موقعیت مکانی

موقعیت مکانی کســب و کار ما اهمیت بسیار زیادی دارد. موفقیت یا 
شکســت کســب و کارها تا حد زیادی به این نکته بستگی دارد. جالب 
اینکه اغلب برندها نســبت به موقعیت مکانی کســب و کارشان توجه 
کافی را ندارند. وقتی ما به دنبال انتخاب مکانی برای راه اندازی کســب 
و کارمان هســتیم، باید موقعیت های مختلف را بررســی کنیم. سپس 

از میان گزینه های مختلف انتخاب بهترین مکان ضروری خواهد بود. 
به راســتی چگونه بایــد گزینه های مکانی مختلف را با هم مقایســه 
کرد؟ در اینجا ما نیازمند یک معیار مرکزی هستیم. از نظر من سهولت 
دسترســی به مکان موردنظر و حضور مداوم مشتریان در آنجا اهمیت 
خاصــی دارد. با توجه به همین دو معیار امکان انتخاب مکان مناســب 

وجود خواهد داشت. 
4. ارزیابی میزان سرمایه موردنیاز

پــس از آنکه ما در زمینه انتخاب محصول و مکان موردنظرمان برای 
شروع کســب و کار به توافق رســیدیم، باید پیرامون سرمایه موردنیاز 
نیز فکر کنیم. بدون شــک شروع یک کسب و کار بدون داشتن سرمایه 
مناسب امکانپذیر نیســت. به همین خاطر اغلب برندها پیش از شروع 
به فعالیت برنامه ای دقیق و مکتوب در مورد سرمایه موردنیازشان تهیه 
می کنند. وقتی از ســرمایه صحبت می کنیم، تمام منابع مادی و انسانی 

موردنیاز برای مدیریت کسب و کار مدنظر قرار دارد. 
بی تردید دســتیابی به مقدار سرمایه موردنیاز برای مدیریت کسب و 
کار امر ســاده ای نیســت. در این میان ما باید برنامه ای دقیق در مورد 
بازار هدف برندمان داشته باشیم. همیشه با ارزیابی دامنه مخاطب هدف 
امــکان برآورد هزینه های موردنیاز وجود دارد. اگر ما بودجه موردنیاز را 
به صورت نقد در اختیار داشــته باشــیم، کارمان بسیار راحت تر خواهد 
بود. در غیر این صورت باید به دنبال همکاری با بانک ها و ســازمان های 
ســرمایه گذاری در کســب و کارهای نوپا باشــیم. نکته مهم در هر دو 
حالت داشــتن برنامه دقیق پیرامون میزان هزینه های برندمان و بودجه 
موردنیاز اســت. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مشــتریان به 

بهترین شیوه فراهم خواهد شد. 
5. استخدام نیروی کار

کارآفرینان امکان مدیریت تمام بخش های کسب و کارشان به صورت 
انفــرادی را ندارند. بــه همین خاطر تمام شــرکت ها دارای نیروی کار 
هســتند. این امر در مورد تمام شــرکت ها صادق اســت، بنابراین فکر 
مدیریت شــرکت به صــورت انفرادی در ابتــدای راه را فراموش کنید. 
شــاید در ابتدا کارمندان ما بســیار اندک باشــند، اما حضور آنها برای 

پیشــبرد اهداف ضروری است. استخدام نیروی کار همیشه دشوارترین 
مرحله مدیریت کسب و کار محسوب می شود. به همین خاطر بسیاری 
از برندها اقدام به گزینش نیروی کار می کنند. این امر شــامل مقایسه 
توانایی ها و مهارت های افراد متقاضی خواهد بود. پیشــنهاد من در این 
بخش رفتن به سراغ کارمندان باتجربه و ماهر است. در این راستا شاید 
نیاز به جست وجوی کارمندان و پیشــنهاد فرصت شغلی به آنها باشد. 
این امر به خوبی بیانگر اهمیت نیروی کار در زمینه کســب و کار است. 
بی تردید بدون نیروی کار ماهر امکان موفقیت در زمینه کســب و کار 
وجــود ندارد. به همین خاطر در ایــن زمینه باید نهایت دقت را مدنظر 

داشت. 
6. اهمیت بازاریابی

بازاریابی همیشــه یکی از فاکتورهای مهم بــرای موفقیت در عرصه 
کسب و کار محسوب می شود. شرکت ما در صورت بی توجهی به فرآیند 
بازاریابی امکان توســعه مناســب را نخواهد داشــت. امروزه مشتریان 
حوصله جســت وجو بــرای برندهای تازه را ندارند. بــه همین خاطر ما 
باید خود را به آنها معرفی کنیم. به لطف پیشرفت شبکه های اجتماعی 
فرآیند بازاریابی دیگر نیازمند صرف هزینه های گزاف نیست. نکته مهم 
در این میان برنامه ریزی درســت و اصولی بــرای جلب مخاطب هدف 
است. در این صورت سرمایه گذاری ما بر روی فرآیند بازاریابی کاربردی 

خواهد بود. 
بســیاری از برندها بدون برنامه ریزی اقدام به تولید محتوای بازاریابی 
می کنند. این امر نتیجه ای به جز شکست آنها در بهبود وضعیت شان را 
نخواهد داشــت. امروزه دنیای کسب و کار و بازاریابی بدون برنامه ریزی 
دقیــق هیچ آورده مشــخصی برای برندها نخواهد داشــت. شــاید در 
الگوهای سنتی اهمیت برنامه ریزی کمتر بود، با این حال اکنون شرایط 
به طور کلی فرق کرده است، بنابراین باید با شرایط تازه هماهنگ شد. 

7. همکاری با یک مشاور یا کارشناس ماهر
شروع یک کسب و کار تازه همیشه با چالش های متعدد همراه است. 
درســت به همین خاطر اغلب شــرکت های تازه تاسیس در پنج سال 
ابتدایی شان با شکســت و حذف از دنیای کسب و کار مواجه می شوند. 
ایــن امر به دلیل عدم آگاهی اغلب شــرکت های تازه تاســیس از تمام 
نکات و راه و چاه های حوزه تخصصی کســب و کار شــان است. این امر 
ضرورت همکاری با مشــاور یا کارشناس خبره را افزایش می دهد. یک 
کارشــناس به دلیل فعالیت طوالنی در حــوزه تخصصی ما به خوبی از 
نــکات پنهان فعالیت در حوزه کســب و کار آگاهی دارد. به این ترتیب 

امکان جلوگیری از بروز شکست های سنگین فراهم خواهد شد. 
پیشنهاد من در این بخش استفاده از الگوی تفکر انتقادی است. اینکه 
اغلب برندها از یک شــیوه رایج اســتفاده می کنند، آن شیوه را مناسب 
برند ما نخواهد کرد. هر برندی شــرایط خــاص خود را دارد. به همین 
خاطر باید با تحلیل شرایط آن برند اقدام به انتخاب الگوی کسب و کار 
مناســب کنیم.  همکاری با کارشناس های کسب و کار در نگاه نخست 
هزینه اضافی خواهد بود، با این حال تاثیر آن بر روی سرنوشــت کسب 

و کارمان انکارناپذیر به نظر می رسد. 
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با افتتاح مجتمع خدماتی و رفاهی ترنج صورت گرفت؛
توسعه خدمات سوخت رسانی منطقه قزوین در هفته گردشگری

قزوین- همزمان با هفته گردشــگری مجتمع خدماتی و رفاهی ترنج به عنوان هشــتاد و 
پنجمین جایگاه اختصاصی عرضه ســوخت مایع منطقه قزوین افتتاح گردید همزمان با هفته 
گردشگری، مجتمع خدماتی و رفاهی ترنج منطقه قزوین  با حضور مدیریت و مسئولین منطقه، 
تعدادی از نمایندگان  مردم شریف استان در مجلس شورای اسالمی، معاونین محترم استاندار و 
تنی چند از مدیران استانی افتتاح گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه قزوین، ابراهیم دژرفتار مدیر منطقه قزوین از افتتاح هشتاد و پنجمین جایگاه 
اختصاصی عرضه ســوخت مایع منطقه قزوین خبر داد و با اشاره به اهمیت سوخت رسانی به 
هموطنان عزیزمان، همزمانی این افتتاح با هفته گردشــگری را مغتنم قلمداد کرد.    مدیر منطقه قزوین در ادامه افزود، با تالش 
و همت مســئولین و کارکنان خدوم و تالشــگر منطقه سوخت مورد نیاز استان با کیفیت استاندارد تأمین و توزیع می گردد.  این 
مقام مسئول یادآور شد، مجتمع خدماتی و رفاهی ترنج ، هشتاد و پنجمین جایگاه عرضه سوخت استان قزوین با پیگیری و تعامل 
مسئولین منطقه و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینی به مساحت 20241 متر مربع و باسرمایه ای بالغ بر 160 میلیارد 
ریال درمحور زنجان- قزوین احداث گردیده است که در مسیر خدمت رسانی به زائرین گرامی اربعین حسینی قراردارد.  این مجتمع  
دارای دو سکوی بنزین، 1 سکوی نفتگاز و تعداد 4 تلمبه با2 نازل  بنزین و 2 تلمبه با 2نازل نفتگاز با ظرفیت مخازن بنزین به مقدار 
106 هزار لیتر و نفتگاز به مقدار 106 هزار بوده که در آن عالوه بر ارائه خدمات مطلوب ســوخت رســانی به مسافران و شهروندان 

محترم، برای 50 نفر به طور مستقیم و 30 نفر نیز به طور غیر مستقیم اشتغالزایی انجام گرفته است.

راه اندازی سامانه جامع ارتباط با مشتری در شرکت گاز هرمزگان
)CRM( بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان از راه اندازی سامانه جامع ارتباط با مشتری

در این شرکت خبر داد و گفت: این سامانه به عنوان یکی از جامع ترین و پیشرفته ترین سامان های ارتباط با مشتریان، مطابق با 
استانداردهای ISO 10002 و ISO 10004 می باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان، فواد حمزوی بیان کرد: در 
راستای تکریم ارباب رجوع، سهولت و شفافیت در پیگیری امور، رفاه حال ذینفعان درون و برون سازمانی، صرفه جویی در وقت و 
 ،CRM هزینه سامانه ارتباط با مشتری راه اندازی شده است. حمزوی با اشاره به مزایای استقرار سامانه فوق اظهار داشت: سامانه
یکی از ابزارهای پر کاربرد جهت برقراری ارتباط موثر، شفاف، آسان، در دسترس و تسریع جهت رسیدگی و پاسخ به درخواستها، 
شکایات و پیشنهادات شهروندان و همکاران پیاده سازی شده است. وی در ادامه نحوه استفاده از سامانه ارتباط با مشتری را تشریح 
کرد و گفت: شهروندان می توانند در راستای برخورداری از خدمات ارایه شده، با جستجوی سامانه ارتباط با مشتریان )CRM(در 
وب سایت شرکت گاز استان یا از طریق صفحه مرورگر خود، هرگونه درخواست، پیشنهاد و شکایت خود را مطرح نموده و در بازه 
زمانی مشخص با ثبت شماره تماس، پاسخ برای آنها ارسال می شود. همچنین شهروندان نیز از طریق کد رهگیری امکان پیگیری 

لحظه ای، درخواست خود را دارند.

آغاز توزیع بسته آموزشي صنعت برق در میان دانش آموزان سیل زده آق قال
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان در نخستین روز سال تحصیلی با اشاره به اینکه 
از ابتداي مهرماه قبوض کاغذي برق در سراسر کشور و استان حذف خواهد شد، گفت: امروز همزمان با آغاز سال تحصیلي جدید، از 
محل منابع مالي صرفه جویي شده این طرح 100 هزار بسته آموزشي در میان دانش آموزان مناطق محروم کشور و 2000 بسته در 
گلستان توزیع مي شود.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ علی اکبر نصیری در نخستین روز سال تحصیلی 
به همراه مشــاور مدیرعامل توانیر ، معاون وریز آمورش و پرورش و اســتاندار، ضمن حضور در مدرسه نبوت شهر سیل زده آق قال 
استان خطاب به دانش آموزان حاضر در این مراسم، گفت: شما مي توانید با مصرف صحیح برق در کشور همیاران انرژي برق باشید 
و زمینه استفاده سایر دانش آموزان از این انرژی پاک و حیاتي و مهم را فراهم کنید.نصیری با اشاره به اینکه از ابتداي مهرماه قبوض 
کاغذي برق در سراســر کشور حذف خواهد شــد، ادامه داد: اجراي این طرح مانع از قطع 12 هزار درخت در سال به منظور چاپ 

قبوض کاغذي برق خواهد شد.

 ثبت اطالعات 95 درصد مشترکین برق گلستان
در طرح ملي قبض سبز و حذف قبوض کاغذي

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان گفت: تاکنون اطالعات بیش از 95 درصد 
مشــترکین برق این شــرکت در طرح ملي قبض سبز و حذف قبوض کاغذي جمع آوري شــده است و این افراد قبوض خود را به 
صورت پیامکي دریافت مي کنند.به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق گلستان، مهندس علی اکبر نصیری، با اشاره 
به اینکه تاکنون اطالعات 95 درصد مشترکین برق استان گلستان به منظور حذف قبوض کاغذي در سامانه ثبت شده است، ادامه 
داد: از ابتداي شهریورماه دیگر هیچ قبض کاغذي برق جهت مشترکین توزیع نیروي برق استان گلستان توزیع نخواهد شد و تمامي 
مشترکین این شرکت درسراسر استان از طریق ارسال شناسه قبض 13 رقمي برق به شماره پیامک 200001521 مي توانند شماره  
خود را در سامانه مربوطه ثبت و پس از این قبوض خود را به صورت الکترونیکي دریافت کنند.این مقام مسئول، با اشاره به این که 
در این طرح، اطالعات اولیه همچون صورت حســاب، زمان پرداخت و دیگر موارد براي تلفن همراه مشــترکین ارسال خواهد شد، 
افزود: مشترکین برق استان مي توانند جهت دریافت اطالعات قبض برق و پرداخت آن نیزاز طریق پورتال شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان و دیگر نرم افزار ها  استفاده نموده و اقدام به پرداخت نمایند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان، با بیان اینکه 
طرح ملي قبض سبز و فرآیند حذف قبوض کاغذي، به شکل کشوري در حال انجام است و تاثیر به سزایي در حفظ محیط زیست 
دارد، یادآور شد: براساس تصمیم وزارت نیرو و شرکت توانیر، قبوض کاغذي از مهر ماه سال جاري به صورت سراسري دیگر توزیع 
نخواهد شد و هزینه بهاي برق مصرفي از طریق پیامک یا سایر راه هاي ارتباطي الکترونیک به مشترکین اعالم مي شود و هزینه 
صرفه جویي شده از اجراي این طرح جهت خرید لوازم التحریر و ارسال به خانواده هاي بي بضاعت سراسر کشور استفاده خواهد شد.

 بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران
از پروژه های حوزه سالمت قائمشهر

ساری – دهقان: رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور در شهرستان قائمشهر از 
مرکز آموزشی درمانی رازي و پروژه ساختماني جایگزین این بیمارستان و کلنیک ویژه در حال 

ساخت این شهرستان بازدید کرد .
دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران که جمعي از اعضاي هیئت 
رئیســه این دانشــگاه وي را در شهرستان قائمشــهر همراهي مي کردند ، ضمن بررسي روند 
پیشــرفت پروژه هاي در حال احداث بیمارســتان جایگزیــن رازي و کلنیک تخصصي و فوق 

تخصصي این شهرستان، با مسئولین و ناظرین این پروژه ها ، گفتگو کردند.

طرح "جمع آوری فیلتر سیگار" در دهکده گردشگری بوشهر اجرا شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: با حضور مهدی عالی پور سرپرست معاونت اجرایی و خدمات 
شهری شهرداری بندر بوشهر، عبداهلل کردگار رئیس سازمان مدیریت پسماند و سازمانهای مردم نهاد 
در اقدامی نمادین طرح "جمع آوری فیلتر سیگار" عصر روز جمعه مورخ 12 مهرماه سال جاری در 
دهکده گردشگری شهرداری بوشهر اجرا شد.   به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری بندر بوشهر مهدی عالی پور هدف از اجرای چنین طرح هایی را  تعامل دستگاه 
های اجرایی در امر حفاظت از محیط زیست با سازمانهای مردم نهاد برای فرهنگ سازی برای استعمال 
دخانیات و مدیریت پسماند ناشی از آن عنوان کرد و افزود: فرهنگ سازی و آگاهی بخشی بهترین راه 
برای مدیریت مصرف دخانیات و جلوگیری از انباشت پسماند آن است.  وی در پایان یادآور شد: به استناد نظر کارشناسان، حدود چهار هزار 
نوع ماده سمی در سیگار وجود دارد که به تبع در فیلتر سیگار تجمیع می شود و مردم نباید این پسماند را ناچیز بشمارند، زیرا فیلتر پسماند 
دخانیات ناقل بسیاری از بیماری ها است و یکی از عوامل تخریب کننده محیط زیست محسوب می شود.  بیایید با نریختن زباله در مکان 

های عمومی، زندگی دوباره ای را به محیط اطرافمان هدیه دهیم.

کاهش 600 تومانی تعرفه مکالمات برای زائران اربعین
 رشت- زینب قلیپور: با نزدیک شــدن به ایام اربعین حسینی، اعالم شده که برنامه ریزی های وزارت ارتباطات برای تسهیل 
ارتباطات در کربال به زائران انجام شده است. یکی از این اقدامات، توافق برای کاهش تعرفه مکالمات است. بدین منظور محمدجواد 
آذری جهرمــی -وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات- چندی پیش از پیشــنهاد ایران به عراق برای به صفر رســاندن حق ورودی 
تعرفه مکالمات بین المللی برای مراسم اربعین خبر داده بود.در این راستا آذری جهرمی با اشاره به کاهش تعرفه با عراق در صفحه 
اینستاگرامش نوشته است: برای رفاه حال مردم در راهپیمایی اربعین، مذاکراتی را از قبل با طرف عراقی برای کاهش هزینه مکالمات 
شــروع کردیم و توانستیم به توافق برســیم که حدود 600 تومان تعرفه مکالمات را در هر دقیقه کاهش دهیم. امیدوارم در ادامه 
موفق شویم تعرفه را بیشتر هم کاهش دهیم.وی همچنین خاطرنشان کرد: چندین مرکز ارائه اینترنت پرسرعت در مسیر اربعین هم 
گذاشته شد که در صورت همکاری ها، افزایش می یابد.این در حالی است که سال گذشته هم با توافق صورت گرفته، قیمت ارتباطات 
بین ایران و عراق و بالعکس کاهش یافته و نرخ مکالمات صادره ایران به عراق از دقیقه ای 3000 تومان به دقیقه ای 900 تومان برای 
ایام اربعین حسینی اعالم شده بود. اپراتورهای تلفن همراه هر ساله اقداماتی را برای تسهیل ارتباطات زائران در اربعین انجام می دهند.

اخبار

اهواز- شبنم قجاوند: وزیر نیرو با اشــاره به مدیریت مصرف 
صورت گرفته در تابستان گذشته، بیان کرد: مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان به درستی دستاوردهای مصرف بهینه برق در 
تابستان گذشــته را بیان کرده و مهم آن است که این صرفه جویی 
ها و مدیریت مصرف که شــروع شده نهادینه و تداوم داشته باشد و 
تنها مربوط به خشکســالی ها و شرایط سخت نباشد. رضا اردکانیان 
در آیین افتتاح پست 230 کیلو ولت برق ساران شرکت برق منطقه 
ای خوزســتان در گچساران، اظهار کرد: امسال توانسته ایم 3 هزار و 
800 مگاوات در اوج بار کاهش مصرف داشته باشیم که اقدامی قابل 
تقدیر و ارزشمند از تعامل مدیران صنعت برق و مشترکین در کاهش 
مصرف برق بوده است. وی بیان کرد: درصدد هستیم با استمرار عادت 
خوش مصرفی در جامعه بتوانیم تاب آوری کشــور را افزایش داده و 
آســیب پذیری خود را کاهش دهیم تا با استفاده از منابع حاصل در 

این بخش شاهد رونق، توسعه و آبادانی هر چه بیشتر کشور باشیم.
وزیــر نیرو در بخش دیگری از صحبت های خود، تصریح کرد: در 
جریان سفر امروز به استان کهگیلویه و بویراحمد 47 پروژه در بخش 
 های مختلف آب و برق با اعتباری بالغ بر 166 میلیارد تومان افتتاح و 

عملیات اجرایی 12 پروژه به ارزش 126 میلیارد تومان که عمدتا در 
بخش برق است آغاز خواهد شد. اردکانیان افزود: در حال حاضر 70 
پروژه بزرگ صنعت آب و برق با اعتباری بالغ بر هشــت هزار و 324 
میلیارد تومان در اســتان کهگیلویه و بویراحمد در حال اجراست؛ از 
این رو استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از کارگاه های بزرگ صنعت 
آب و برق است. وی گفت: صنعت برق بالغ  بر 23 هزار میلیارد تومان 
در ســال از روش های مختلف تحصیل منابــع می کند و در جهت 
طرح های بزرگ تامین، انتقال و توزیع برق به کار گرفته می شود. وزیر 
نیرو تاکید کرد: تا پایان امســال 227 پروژه بزرگ صنعت آب و برق 
در نقاط مختلف کشــور افتتاح خواهد شد. در جریان سفر وزیر نیرو 
به استان کهگیلویه و بویراحمد 11 پروژه انتقال و فوق توزیع شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان در استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح یا 

عملیات اجرایی آنها آغاز شد.  

همدان- خبرنگار فرصت امروز: محمد شــریعتمداری وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر یک روزه خود به استان همدان، 
از شرکت تعاونی محافظ سازان آرش در شهرستان رزن بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان 
همدان ،مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همدان گفت: 
شرکت تعاونی محافظ سازان آرش با موضوع فعالیت استحصال فلزات 
غیر آهنی)مس( در شــهرک صنعتی رزن در سال 95 تاسیس شده 

است. احمد توصیفیان با بیان اینکه در سال 96 کار ساخت و ساز این 
واحد آغاز شد، اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری طرح 100 میلیارد 
ریال در زمینی به مســاحت هفت هزار و 890 متر مربع با زیر بنای 
یک هزار و 500 متر مربع است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان همدان اشتغالزایی این تعاونی را به صورت مستقیم 50 نفر 
و غیر مســتقیم 150 نفر اعالم کرد. وی بیان کرد: میزان پیشرفت 
فیزیکی طرح در حال حاضر 85 درصد و میزان آورده آن 50 میلیارد 

ریال است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با بیان 
اینکه برای این تعاونی در ســال گذشته 41 میلیارد ریال تسهیال ت 
مصوب شد که تاکنون 35 میلیارد ریال آن پرداخت شده است ادامه 
داد: با توجه به نواسانات قیمت ها در بازار و افزایش قیمت ها، مبلغ 
وام تخصیصی کفایت نکرد. توصیفیــان عنوان کرد: با موافقت وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تکمیل این طرح 20 میلیارد ریال 

تسهیالت پرداخت می شود.

ارومیه - رونق:  اکبر حســن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان گفت: با نزدیک شدن به اربعین حسینی و پیاده روی عظیم اربعین 
صبح امروز تعدادی از تکنسین های خبره شرکت توزیع نیروی برق استان 
جهت کمک به برق رسانی به موکب ها عازم عتبات عالیات شدند. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان پیاده روی اربعین حسینی را مانوری بزرگ 
برای اقتدار اســالم عنوان کرد و افزود: پیاده روی اربعین حسینی مانوری 
بزرگ برای اقتدار اسالم است که هر ساله با شکوه و عظمت هر چه بیشتر 
برگزار می شــود که امسال نیز با نزدیک شدن به اربعین حسینی همچون 
سال های گذشته شاهد شور و اشتیاق غیرقابل وصف عشاق حسینی برای 
شرکت در این پیاده روی عظیم هستیم. وی در مراسم بدرقه تکنسین های 

خادم اضافه کرد: خدمات رسانی به زوار حسینی حرکتی ارزشمند و عاشقانه 
است و این عشق است که خادمین را به عراق می کشاند.  حسن بکلو ادامه 

داد: خادمی زائران سعادت بزرگی است و قطعا این عزیزان در ثواب زیارت 
زائران کربال شــریک خواهند بود.  وی تشریح کرد: شرکت توزیع نیروی 
برق استان نیز که همواره به عنوان خادمان مردم تمام تالش خود را برای 
آرامش مردم انجام داده در پیاده روی اربعین حسینی نیز به عنوان ذره ای 
از دریای بیکران عشقی که روانه کربال می شود پا به پای مردم حضور خواهد 
داشت. وی در خطاب به تکنسین های اعزامی اظهار کرد: شما دوستان به 
عنوان نمایندگان خانواده بزرگ شرکت توزیع نیروی برق استان زمینه را 
فراهم می کنید تا زائران با آسایش خاطر به زیارت بروند. گفتنی است این 
گروه 5 نفره تا پایان مراسم اربعین ضمن رفع مشکالت برقی در تأمین برق 

چادر ها و موکب ها مشارکت می کنند.

قــم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل ســازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری قم از آمادگی ســازمان پایانه های مسافربری 
شــهرداری قم جهت خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی خبر 
داد. مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم از آمادگی 
کامل سازمان پایانه های مسافربری و آماده باش کلیه پرسنل اداری 
و خدماتی ســازمان جهت خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی 
خبر داد. رضا پوریافر با بیان اینکه جلسات متعددی در سازمان برگزار 
و تصمیم به تشکیل ستاد خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی 
گرفته شد،اظهار کرد: این ســتاد متشکل از مدیران انجمن صنفی 

شرکت های مســافربری و رانندگان، پلیس پایانه، پرسنل سازمان ، 
نماینده اداره کل حمل و نقل استان و نماینده حوزه علمیه استان می 

باشــد و از پنجم مهر ماه کار خود را آغاز نموده و تا اربعین حسینی 
ادامه دارد. وی افزود: با توجه به اینکه نظارت بر نرخ بلیط اتوبوس ها 
و ساعات حرکت آن به عهده اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان 
می باشد، اما در راستای رضایت زائرین واحد گشت و بازرسی سازمان 

با همکاری پلیس راهور استان بر عملکرد رانندگان نظارت دارد.
مدیرعامل ســازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم در پایان 
بیان داشت: مرکز پیام این سازمان با شماره تماس 36644030 الی 
32 همه روزه پاسخگوی زائرین می باشد و به سواالت آن ها در مورد 

نحوه تهیه بلیط و ساعات حرکت اتوبوس ها پاسخ می دهد.

وزیر نیرو در آیین افتتاح پست ساران؛

اقدامات ارزشمندی در مدیریت مصرف برق صورت گرفته است

بازدید وزیر کار ازشرکت تعاونی "محافظ سازان آرش" در رزن

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

اعزام تکنسین های توزیع برق آذربایجان غربی به کربال جهت کمک به برق رسانی به موکب ها

آمادگی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم جهت خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی

اراک - مینو رستمی: تقاطع غیر همسطح میدان ورزش )پل 
آزادگان( اراک با حضور سردار سرلشگر حسین سالمی فرمانده کل 
سپاه پاســداران، سید علی آقازاده اســتاندار مرکزی و تنی چند از 

مقامات لشگری و کشوری به بهره برداری رسید. 
عملیــات اجرایی این طرح به مســاحت 18 هکتار و 10 هکتار و 
نیم فضای کارگاهی از اســفندماه سال 94 با همکاری قرارگاه خاتم 
االنبیا)ص( ســپاه پاسداران آغاز شد که از ابتدای امسال تکمیل این 

طرح جزو اولویت های شهرداری قرار گرفت.
این تقاطع با 6 پل که پل شماره یک با طول 58 متر و عرض 48 
متر دسترسی بلوار شــهیدان رجایی به سمت مرکز شهر از خیابان 

جهاد و تغییر مسیر به بلوار آنجفی جنوبی را میسر می کند.
پل شــماره 2 نیز با طول عرشه 72 متر و عرض 17 متر خیابان 
جهاد را به بلوار شــهید آنجفی شــمال متصل می کند و پل شماره 
ســه نیز به طول 94 متر و عرض 10 متر دسترسی جهاد را به بلوار 
شهیدان رجایی میسر می کند و پل شماره چهار نیز به طول 15 متر 

و عرض 10 متر ادامه پل شماره سه محسوب می شود.

پل شماره پنج نیز با طول 75 متر و عرض 11 متر و 60 سانتیمتر 
مسیر بلوار شهید آنجفی جنوب را به خیابان شهید رجایی به سمت 

کمربندی و پل شمار 6 متصل می کند.
بیش از 700 میلیارد ریال برای ســاخت این تقاطع هزینه شده و 
داری 9 رمپ و 18 مســیر است و در این طرح 23 هزار و 500 متر 
مکعب بتن ریزی، بیش از 2 هزار و 200 تن آرموتوربندی، 88 هزار و 
350 متر مکعب خاکبرداری، 107 هزار و 370 کیلوگرم خاکریزی و 

37 هزار و 730 متر مربع قالب بندی انجام شده است.
در این طرح بیش از 45 هزار تن آسفالت ریزی، 60 کیلومتر خط 

کشــی، 18 عدد تابلوی )ترافیکی، دروازه ای، تی شــکل، پرچمی و 
جانبی(، 12 کیلومتر کابل کشی، 220 پایه روشنایی با 300 چراغ، 
پنج هزار و 800 متر طول هندریل نصب شده و 6 هکتار فضای سبز 

به همراه کاشت 800 اصله نهال چنار ایجاد شده است.
شــهردار اراک در این آییــن گفت: با کمک قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء )ص( برخی از طرح هایی که از 13 تا 14 ســال گذشته 
در این شهرستان به صورت نیمه کار باقی مانده بودند به پایان رسیده 
اســت. »محمد کریم شــفیعی « افزود: تقاطع غیر همسطح شهید 
صیدی و شــهید کاوه نبیری با کمک قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( در حال انجام بوده و امید اســت بهره برداری از این طرح ها تا 
2 ماه آینده آغاز شــود. وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی های انجام 
شده بهره برداری از تمامی طرحهای شهر اراک تا پایان امسال آغاز 
می شود. تقاطع غیر همسطح میدان ورزش )پل آزادگان( اراک روز 
پنجشنبه با حضور سردار سرلشگر حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران، ســید علی آقازاده استاندار مرکزی و تنی چند از مقامات 

لشگری و کشوری به بهره برداری رسید.

با حضور سردار سرلشگر سالمی:

تقاطع غیر همسطح آزادگان اراک بهره برداری شد 

اصفهان- قاسم اسد: مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان گفت: در راستای ارتقاء دانش و مهارت های فنی شرکت 
کنندگان در اولین دوره مســابقات مهارتهای  فنی و تخصصی 
بهره برداری شــرکت های آب و فاضالب کشور ،سایت آموزشی 
به مســاحت 15 هزار متر مربع  در مجتمع آموزشی و پژوهش 
اصفهان ایجاد می شــود.   مهندس هاشــم امینی ایجاد سایت 
آموزشی را بمنظور کسب مهارتهای نوین برای فعاالن در بخش 
بهره برداری را ضروری برشمرد و اعالم کرد:بهره برداری صحیح 
و مناسب از تاسیسات و تجهیزات صنعت آب وفاضالب مستلزم 
برخورداری از دانش سازمانی و آشنایی با تکنولوژی روز دنیاست 
بنابراین کســب مهارتهای جدید برای فعــاالن در بخش بهره 

برداری ضروری است
وی ادامــه داد:بعضا بدلیل عدم برخــورداری از مهارت الزم 
در بهره برداری از تاسیســات و تجهیزات خسارات هنگفتی به  
تاسیســات در صنعت تحمیل می گردد. بر این اســاس سایت 
آموزشــی به صورت دائمی برای ارتقــای دانش بهره برداران در 

سطح کشور در اصفهان  دایر گردید. 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان پیشنهاد تهیه 
دســتورالعملی به منظور طراحی،اجرا و نظارت بر تمام فعالیت 
های بهره برداری را عنوان کرد و اظهار داشــت: تهیه و تدوین  
دستورالعملی از سوی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور در 

راستای افزایش بهره وری در تمامی فعالیت های بهره برداری از 
جمله  طراحی، اجرا و نظارت ضروری به نظر می رسد. مهندس 
هاشــم امینی با اشــاره به اهداف برگزاری اولین دوره مسابقات 
مهارتهــای فنی و تخصصــی بهره برداری شــرکت های آب و 
فاضالب کشــور تصریح کرد:ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد 
اهداف شــرکت های آب و فاضالب، تهیه اســتانداردهای الزم 
برای انجام فعالیت های حوزه صنعت آب و فاضالب ،    توســعه 
مشارکت جمعی،    انتقال تجربیات اجرایی و عملیاتی همکاران 
در ســطوح مختلف   ، ارتقاء دانش و مهــارت فنی اکیپ های 
عملیاتی،   شــناخت دقیق نقاط ضعف و قوت عملیات اجرایی،    
توسعه کار تیمی و یافتن اســتعدادهای ویژه،    ارتقاء وضعیت 
ایمنی کارگاه ها،    آموزش های عملی جهت افزایش ســرعت، 
دقت و کیفیت انجام کار،شناسایی میزان قابلیت تیم های واکنش 
سریع، استفاده از مســابقه مهارت فنی بعنوان کارگاه آموزشی 

و بکارگیــری و معرفی تجهیزات نوین بهره برداری از مهمترین 
اهداف برگزاری این دوره از مســابقات است. وی داشتن گواهی 
نامه مهارت در بخش های  مختلف بهره برداری را برای افرادی 
که در این قسمت مشــغول به فعالیت هستند مهم برشمرد و 
بیان داشت: بنظر می رسد داشتن گواهی نامه مهارت برای بهره 
برداران الزامی است زیرا رضایت مندی بیش از پیش مشترکین 
،خدمات رســانی مطلوب ،افزایش راندمان از منابع و تجهیزات  
ارتباط مســتقیمی با میزان مهارت بهره برداران در صنعت آبفا 
دارد. مهندس هاشم امینی به اهمیت رعایت  مباحثHSE در 
   HSE حوزه بهره برداری پرداخت و تصریح کرد:رعایت مباحث
در حین کار باعث می شود ایمنی مطابق با استانداردهای تعریف 
شــده مدنظر قرار گیرد که این مهم از وقوع بسیاری از حوادث 

ناگوار جلوگیری می نماید. 
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به چالش های 
موجود در حوزه بهره برداری صنعت آب و فاضالب گفت: نهادینه 
نبودن ارزش آب، نبود دســتورالعمل های جامع استاندارد، نبود 
 HSE سایت های آموزشــی تخصصی، فقدان اهمیت مباحث
در حین انجام عملیات، عدم توجه به مدیریت زمان در رسیدگی 
به حوادث اتالف هزینه و دارایی فیزیکی به واسطه نبود مدیریت 
دانش و مهارت سازمانی از جمله چالش های حوزه بهره برداری 

صنعت آبفا به شمار می آید

بدنبال برگزاری اولین دوره مسابقات مهارتهای  فنی و تخصصی بهره برداری شرکت های آب و فاضالب کشور در اصفهان صورت گرفت:
ایجاد سایت دائمی آموزشی 15 هزار مترمربعی دوره مهارت های بهره برداری در اصفهان
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در نشســت مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران درباره 
اینکه آیا گردشگری در ایران می تواند اشتغال زا باشد بحث شد.

به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی مرکز گردشــگری علمی-
فرهنگی دانشــجویان ایران، بیســت ونهمین نشست علمی ـ تخصصی 
بــا موضوع  »گردشــگری و اشــتغال؛ آینده ای برای همه« از ســوی 
مرکز گردشــگری علمیـ  فرهنگی دانشــجویان ایران با حضور شهرود 
امیرانتخابی ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان گیالن ـ حرمت اهلل رفیعی ـ رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مســافرت هوایی و جهانگردی ـ و محمدرضا اکبری ـ استاد دانشگاه و 
پژوهشگر حوزه گردشگری ـ به مناسبت روز جهانی گردشگری برگزار 
شد که به بررسی وضعیت اشتغال در گردشگری ایران اختصاص داشت.
اگر گردشگری اشتغال زا است چرا آمار بیکاری در گیالن باالست؟

شــهرود امیرانتخابی ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی استان گیالن ـ با طرح این ســوال که آیا گردشگری در کشور 
می تواند اشــتغال زایی کند؟ گفت: با توجه به تعریف شــغل باید گفت 
که شــرایط و ضریب اشتغال در حوزه گردشگری سطح کشور چیست؟ 
برای نمونه راهنمای گردشگری که باید به عنوان یک شغل مطرح شود، 
در استان های شــلوغی مثل گیالن این حرفه متأسفانه شغل محسوب 
نمی شــود و در حال حاضر این اســتان با دارا بودن ظرفیت های بسیار 
باالی طبیعی و تاریخی جزو چهار اســتان اول کشور در میزان بیکاری 

است.
او افــزود: آمارهــا می گوید با 50 میلیون تومان می توان یک شــغل 
در اســتان ها ایجاد کرد، درحالی که در واقعیت با 500 میلیون تومان 
می توان شغل ایجاد کرد. اکنون در استان گیالن آن چیزی که مشخص 

است با هر 250 میلیون تومان می شود یک شغل ثابت ایجاد کرد.
امیرانتخابــی ادامه داد: در تعطیالت نوروز 10 میلیون گردشــگر به 
این اســتان ســفر کردند. درحالی که این آمار بیشتر در راستای نشاط 
اجتماعی تعریف می شــود اما بیشــتر مردم برای تغییر آب وهوا به این 
اســتان می آیند و حتــی در آن اقامت هم ندارنــد، در نتیجه نباید در 
محاســبات مربوط به تعداد گردشــگران ورودی، روی این اعداد تأکید 
کرد. با این تفاسیر در استان گیالن با اعداد واقعی گردشگری، نمی توان 
اشتغال زایی داشت و بیشتر آسیب برای استان است تا شغل ایجاد شود.

او تاکید کرد: با توجه به ظرفیت باالی گردشــگری در استان گیالن 
هنوز هیــچ اتفاق مثبتی صورت نگرفته و اشــتغال زایی چشــمگیری 

نداشته است.
او گفت: با وجود 1080 اثر تاریخی ثبت شــده در ایران همچنان در 
این حوزه ضعف وجود دارد و اگر وزارتخانه به داد میراث فرهنگی نرسد، 

باری سنگین بر دوش دولت خواهد ماند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان گیالن 
افزود: اگر نتوانیم برای میراث تاریخی کاربری ای همچون کاروانســراها 
و حمام هــای تاریخــی و مانند آن تعریف کنیم ـ  درحالی که ســاالنه 
مقادیر زیادی هزینه صرف مرمت آنها شــود ـ بدون هیچ سوددهی ای 
قطعاً متضرر خواهیم شد، بنابراین با واگذاری این ابنیه  می توان در این 
بخش اشــتغال زایی و کارآفرینی کرد. برای نمونه افرادی که خانه های 
تاریخــی دارند به دلیل ثبت آنها در فهرســت میراث ملی اقدامی برای 
رسیدگی به آنها یا ســرمایه گذاری نمی کنند، در حالی که می توانند از 

آنها درآمدزایی داشته باشند.
شغل ایجاد می شود اما در چه شرایطی؟

حرمت اهلل رفیعــی ـ رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی ـ نیز گفت: متأسفانه هنوز صنعت مظلوم 

گردشگری پس از 40 سال، جایگاه خود را پیدا نکرده است.
او با انتقاد از عملکرد ســاختارهای اجرایی و پشتیبان گردشگری در 
کشور و با بیان اینکه دوایر دولتی باید مراکز دولتی خدمات گردشگری 
را به بخش خصوصی واگذار کنند، اظهار داشــت: رشد اقتصاد در گروه 
گردشــگری است. تا سال گذشته فقط ســه پرواز از عمان ایر به ایران 
داشتیم اما هم اکنون بالغ بر 40 پرواز فقط از کشور عمان به ایران وجود 

دارد، پس می شود روی آن برنامه ریزی کرد.
رئیــس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و 
جهانگردی کشــور اضافه کرد: بخش عمــده ای از اقتصاد و محصوالت 
ما از کشــور چین تأمین می شود، همین کشــور بالغ بر 150 میلیون 
نفر توریســت خروجی دارد ولی متأسفانه ما از این بازار بزرگ استفاده 

نمی کنیم.
رفیعی با اشــاره به اظهارات مقامات گردشــگری کشور درباره ایجاد 
400هزار شغل در ازای ورود 10 میلیون گردشگر، گفت: بله شغل ایجاد 
می شود، اما این در شرایطی محقق خواهد شد که دولت سیاست گذاری 
آن را بــه بخش خصوصی واگذار کند، همان گونه که همه کشــورهای 
توســعه یافته در بخش گردشــگری در این مســیر گام نهاده و توفیق 

یافته اند.
او هرچند اشاره کرد که دولت به بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف 
گردشگری نزدیک شده است و ادامه داد: پیشنهاد دادیم دولت باید در 
ســفرهای خارجی خود غیر از عقبه دولتی، عقبه خصوصی برای بستن 
تفاهم نامه و قراردادها داشــته باشد، چون این بخش خصوصی است که 

می تواند تسهیلگر و کمک حال باشد.
رفیعی با انتقاد از عملکرد دولتمردان در حوزه تبلیغات گردشــگری 

گفــت: دولتمردان در حوزه تبلیغات گردشــگری بســیار ضعیف عمل 
کرده اند. کــدام اســتاندار تاکنون در مــورد جاذبه های گردشــگری 
درآمدزای اســتانش تبلیغات گسترده هوشــمند، مناسب و همه جانبه 
کرده و برنامه ریزی برای جذب توریســت داشــته است؟ تبلیغ وظیفه 
انجمن های صنفی نیست، هرچند انجمن صنفی در این زمینه کارهایی 

کرده است.
زنگ خطر بوم گردی ها به صدا درآمده

محمدرضا اکبری ـ اســتاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه گردشگری ـ با 
اشــاره به شعار امسال روز جهانی گردشــگری با عنوان »گردشگری و 
اشــتغال؛ آینده ای برای همه« گفت: متأســفانه هنوز در بحث آموزش 
در حوزه گردشــگری نقص داریم و نتوانسته ایم مزیت های گردشگری 
را برای اجتماع و اقتصاد تبیین کنیم. متأســفانه دانشجویان و استادان 

بحث های تامل برانگیزی در این حوزه نداشته اند.
او ادامه داد: متأسفانه به این رشــته در دانشگاه ها پژوهشی و عملی 
پرداخته نمی شــود، برای مثال بوم گردی که در حــال حاضر در حال 
گسترش است و بســیار به آن توجه و تأکید می شود، کم کم فرهنگ و 
ساختار روستاها را نابود می کند، چون بدون مطالعه و برنامه ریزی برای 

توسعه بوم گردی اقدام می کنیم.
این اســتاد دانشــگاه گفت: نهادها متأســفانه بعد از 40 سال هنوز 
نتوانســته اند چالش های خود را با صنعت گردشــگری برطرف کنند و 
بیش از 60درصد مشــکالت گردشگری از ســوی این نهادهای دولتی 

است.
او افزود: پس از 40 ســال هنوز ســند راهبردی توســعه گردشگری 

نداریم، چطور می توانیم مسیر افق 1404 را طی کنیم؟
او تاکیــد کرد: بــرای بهبود وضعیت گردشــگری باید بســیاری از 
هزینه های ســنگین همچون هزینه عــوارض ورودی یا عوارض هتل ها 
حذف شــود. برای نمونه اســتان همدان عوارض تمامی هتل هایش را 
حذف کرده است که غیرمستقیم باعث افزایش جذب گردشگر می شود 

و به تناوب آن مالیات استان افزایش می یابد.
این پژوهشــگر حوزه گردشگری گفت: ســایر صنایع نشت اقتصادی 
زیادی دارند، اما گردشــگری کمترین نشت را دارد چراکه گردشگری 
محرک اقتصادی و اجتماعی محســوب می شود و شتاب دهنده است و 
در نتیجه وقتی در کنار سایر خدمات قرار می گیرد تأثیرات بسیار مثبت 

اقتصادی در پی دارد.
اکبری یادآور شــد: اقتصاد مقاومتی مبتنی بر داشته های کشور است 
و از آنجایی که گردشــگری مبتنی بر داشته های کشور است، می تواند 
موتور محرک کشور باشــد و در واقع گردشگری عین اقتصاد مقاومتی 

اســت که در توســعه فعالیت اقتصادی می تواند مؤثر باشد و کشور را 
از سایر کشــورها و فعالیت ها بی نیاز کند. استراتژی توسعه گردشگری 
می تواند یکی از مهم ترین راه های مقابله با تحریم های پیش روی ایران 

باشد.
یعقوب زاده ـ رئیس مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران 
ـ نیز که این نشست را برگزار کرده بود، با اشاره کوتاهی به فعالیت های 
این مرکز گردشــگری گفت: این مرکز دارای 16 سال سابقه فعالیت در 
حوزه گردشــگری و 30 شعبه در دانشــگاه های سراسر کشور است که 
تاکنون اردوهای تخصصی علمی و فناورانه در سراســر کشــور برگزار 
کرده است. او با اشاره به اهمیت موضوع گردشگری در سطح دانشگاه ها 
بیان کرد: تاکنون 28 نشســت توســط مرکز گردشــگری و همچنین 
سایر اســتان ها و شعب مرکز با هدف ایجاد چالش در این حوزه برگزار 
شده است که مباحث مطرح شــده در این نشست ها به صورت خبر در 
رســانه های خبری و به صورت کتابچه و کتاب سال از مجموعه مقاالت 

مطرح شده در نشست ها منتشر خواهد شد.
یعقوب زاده افزود: با توجه به اساســنامه جهاد دانشــگاهی بنا داریم 
برنامه هایی را عالوه بر اجرا در دانشــگاه ها، در سطح عمومی نیز برگزار 
کنیم، از جمله برنامه هایی همچون مســابقه عکس »ایســتاگردی« با 
موضوع جاذبه های گردشــگری ایران که اخیرا فراخــوان آن از طریق 

سایت مرکز اعالم شده است.

مرکز گردشگری دانشجویان ایران بررسی کرد

گردشگری در ایران می تواند اشتغال زا باشد؟
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برای هر شرکتی بســیار مهم است که کارمندان، کامال 
همسو با اهداف قرار داشته باشــند. در این رابطه مدیران 
نقــش اصلی را ایفا کرده و نباید تصور کنید که این امر به 
صورت خود به خود اتفاق خواهد افتاد. درواقع شما باید با 
انجام اقداماتی، کارمندان خود را در مســیر اهداف شرکت 
قرار دهید تا آنها بهترین عملکرد ممکن را از خود در مسیر 
مورد نیاز، نشــان دهند. اگرچه این امر خواسته بسیاری از 
کارآفرین ها محســوب می شود، با این حال عدم آگاهی از 
طریقه درســت رســیدن به این هدف باعث شده است تا 
بســیاری از آنها در این رابطه با مشــکل مواجه شوند. در 
همین راســتا و در ادامه به بررسی 10 راهکار بسیار ساده 

ولی موثر، خواهیم پرداخت. 
1-مشاور کارمندان خود باشید

شــما باید به افراد خود کمــک کنید که به فردی کامال 
مفید برای شرکت تبدیل شــوند. فراموش نکنید که افراد 
ممکن اســت در شرکتی دیگر و با قوانین و شرایطی کامال 
متفاوت، برای چندین ســال کار کرده باشند. بدون شک 
هماهنگ شــدن با نیاز و اهداف شرکت شما، کامال سخت 
خواهد بود. به همین خاطر شــما باید کامال در کنار افراد 
جدید تیم باشــید. ایــن امر باعث خواهد شــد تا آنها در 
کوتاه ترین مدت، به سطح موردنظر شما دست پیدا کنند، 
با این حال این امر به معنای محدودکردن کارمندان نبوده 
و الزم است تا تنها به عنوان پشتیبان و مشاور آنها باشید. 
درواقع باید به سبک کاری افراد و آزادی عمل آنها، احترام 

گذاشت. 
2-به مانند یک مربی تمرین دهید 

درســت به مانند تیم های ورزشی که مربیان برای رفع 
ضعف هــای بازیکنان، تمرین هایــی را در نظر می گیرند، 
شما نیز باید برای کارمندان خود به دنبال چنین اقداماتی 
باشــید. برای مثال اگر سرعت برای شرکت شما یک هدف 
محسوب می شود، بهتر اســت تا به جای تحت فشار قرار 
دادن افراد، تمرین هایی را تعیین کنید. بدون شک این امر 
با نتایج به مراتــب بهتری همراه خواهد بود. در این رابطه 
فرامــوش نکنید که تنها تمریــن دادن کافی نبوده و الزم 
است تا خواســته ها و اهداف را به طور کامل و به بهترین 
نحو ممکن آموزش دهید. فراموش نکنید که برای رسیدن 
به برخی از اهداف شــما به امکانــات و آموزش هایی نیاز 
خواهید داشت. به همین خاطر تنها تعیین اهداف را کافی 
تلقی نکرده و اجازه ندهید که تیم شــرکت تصور کند که 

قادر به انجام خواسته ها نیست. 
3-نشست های هفته ای داشته باشید

نشست های هفته ای، یکی از راهکارهای بسیار خوب برای 
بررســی و ارزیابی عملکردها و صحبت در رابطه با موضوعات 
مختلف اســت. درواقع این امر بسیار رایج است که کارمندان 

در طول کار خود با مسائلی مواجه شوند که قصد بیان آن را 
با شــما دارند، با این حال اگر بخواهند برای هر مورد به دفتر 
شما مراجعه کنند، بدون شک این امر زمان زیادی را خواهد 
گرفت. به همین خاطر توصیه می شود که از آنها بخواهید که 
صحبت های خود را به نشســت آخر هفته اختصاص دهند. 
این امر باعث خواهد شــد تا آنها زمانــی را برای فکر کردن 
به موضوعات داشته و حتی به راه حل هایی توسط خودشان 
دست پیدا کنند. در آخر به خاطر داشته باشید که مطرح کردن 
مسائل در جمع، باعث خواهد شد تا از اشتباهات و مشکالت 
تکراری جلوگیری شده و هر فرد، تجربه و راهکارهای خود را 

عنوان کند. 
4-بازخوردها و نتایج را مورد توجه جدی قرار دهید 
شــما باید بدانید که هر اقدام و سیاستی، با چه نتایجی 
همراه خواهد بود. درواقع ممکن اســت برخی از کارمندان 
با مشکالت بیشــتری مواجه باشند. علت این امر به خاطر 
تفاوت های افراد با یکدیگر بوده و نباید این امر را یک ضعف 
تلقی کنید. به همین خاطر ضروری اســت تا بازخوردها و 
نتایج حاصل شــده از سوی هر کارمند را مورد بررسی قرار 
داده و در صورت نیاز، تغییرات الزم را تنها برای این دسته 
از افراد، اعمال کنید. فراموش نکنید که امروزه بســیاری از 
شرکت ها درگیر بحران های جدی هستند که علت اصلی 
آنها، عدم پیشــگیری از وقوع بسیاری از اتفاقات است. به 
همین خاطر توجه شــما به کارمندان، باعث خواهد شد تا 
در صورت وجود حتی یک ضعف کوچک، به ســرعت قادر 

به رفع آن باشید. 
5-سواالت کلی را کنار بگذارید 

 ســواالت کلی، پاســخ های کلی را نیز به همراه خواهد 
داشــت، با این حال شما در تالش برای هماهنگ ساختن 
تمامی کارمندان با اهداف شــرکت بوده و ضروری است تا 
به تمامی نکات توجه کنید. برای این امر سواالت تخصصی، 
کامال ســودمند خواهد بود. برای مثال شــما می توانید از 
کارمندان خود در رابطه با مهم ترین اقدامی که برای بهبود 
شــرکت انجام می دهند، سوال کنید. این امر باعث خواهد 
شد تا قادر به ســنجش میزان درک آنها از اهداف باشید. 
در این رابطه فراموش نکنید که تمامی اهداف شرکت باید 
به صورت کامال مشــخص در مکانی پرتردد نوشته شود تا 
افــراد به صورت مداوم آنها را مشــاهده کنند، با این حال 
روش های رســیدن بــه هر یک از آنها، بایــد با همفکری 
تمامی افراد تیم صورت گرفته و با مشخص شدن اقدامات 
الزم و تعییــن وظایــف، هر فرد در نحــوه انجام آن کامال 

آزاد باشد. 
6-دسته بندی های مشخصی را داشته باشید 

اشتباه بزرگ بســیاری از شرکت  ها این است که تصور 
می کنند تمامی کارمندان باید در مســیر اهداف شــرکت 
گام بردارند، با این حــال افزایش تعداد افراد باعث خواهد 
شــد تا احتمال انجام یک کار، کاهش پیدا کند. به همین 
خاطر بسیار مهم است که دسته بندی مناسبی را داشته و 

بــرای هر گروه، اهداف مشــخصی را تعیین کنید. با انجام 
این امر، شــاهد افزایش سرعت در رسیدن به اهداف خود 
خواهیــد بود. همچنین این اقدام شــما باعث نوعی رقابت 
برای نمایش بهترین بودن، خواهد شد که خود سطح انجام 

کارها را افزایش خواهد داد. 
7-عملکرد سایر مدیران را مورد ارزیابی قرار دهید 

این امر که عملکردهای ســایر مدیران را مورد بررســی 
قرار دهید، باعث خواهد شد تا متوجه بسیاری از مشکالت 
احتمالی شده و برنامه ریزی مناسب تری را داشته باشید، با 
این حال فراموش نکنید که این امر باید با حضور کارمندان 
انجام شــود تا آنها نیز نظرات خــود را بتوانند بیان کنند. 
فراموش نکنید که این افراد به علت درگیر بودن مســتقیم 
با انجام کارها، ممکن اســت به مســائلی توجه کنند که از 

دید شما پنهان مانده است. 
8-به تعامل بیشتر کارمندان کمک کنید 

تیم شــرکت تنها زمانی به باالتریــن حد راندمان کاری 
خود دست پیدا خواهد کرد که هماهنگی الزم شکل گرفته 
باشد. در این رابطه میزان تعامل کارمندان با یکدیگر بسیار 
هــم بوده و ضروری اســت تــا مدیران بــرای افزایش آن 
برنامه ریزی داشته باشند. در این رابطه فراموش نکنید که 
کارمندان می توانند به یکدیگر در بسیاری از کارها کمک 
کرده و این امر باعث خواهد شد تا رسیدن به اهداف، دیگر 
یک اقدام ترسناک تلقی نشــده و افراد از کار خود، کامال 
لذت ببرند. در آخر فراموش نکنید که همواره این احتمال 
وجود دارد که برخــی درگیری ها نیز به وجود آید. با این 

حال شما باید سریعا برای رفع آن اقدام کنید. 
9-تعهد ایجاد کنید 

شما باید با راهکارهایی افراد را نسبت به اهداف، متعهد 
ســازید. برای مثال می توان پاداشــی برای رسیدن به هر 
هدف، تعیین کرد. در ایــن رابطه فراموش نکنید که افراد 
ممکن اســت تحت فشــار، روحیه خود را از دست بدهند. 
تحت این شــرایط یک ســخنرانی مناســب و یا مرخصی 
کوتاه، می تواند کامال کارساز باشد. فراموش نکنید که وقفه 
افتــادن کوتاه، همواره بهتر از پایانی ســریع ولی معمولی 

خواهد بود. 
10-با کارمندان خود وقت بگذرانید 

رضایت شــغلی، یکی از مواردی اســت که باعث خواهد 
شــد تا کارمندان به خوبی اهداف را پیگیری کنند. در این 
رابطه ارتباط خوب شــما با آنها، یکــی از مهم ترین موارد 
محســوب می شود. به همین خاطر بسیار مهم است که با 
تمامی کارمندان خود وقت گذرانده و از صمیمی شــدن با 
آنها، واهمه ای نداشته باشــید. درواقع اگر افراد محل کار 
را به مانند خانه دوم خود تصور کنند، بدون شــک نهایت 
تالش را از خود نشان خواهند داد. در حال حاضر بسیاری 
از مدیران، حتی به تفریح با کارمندان خود می پردازند که 

در راستای رسیدن به این هدف است. 
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طریقه همسوکردن کارمندان با اهداف شرکت 
مترجم: امیر آل علی: برای هر شرکتی بسیار مهم است که کارمندان، کامال همسو با اهداف قرار داشته باشند. در این 
رابطه مدیران نقش اصلی را ایفا کرده و نباید تصور کنید که این امر به صورت خود به خود اتفاق خواهد افتاد. درواقع شما 
باید با انجام اقداماتی، کارمندان خود را در مسیر اهداف شرکت قرار دهید تا آنها بهترین عملکرد ممکن را از خود در مسیر 
مورد نیاز، نشان دهند. اگرچه این امر خواسته بسیاری از کارآفرین ها محسوب می شود، با این حال عدم آگاهی از طریقه 
درســت رســیدن به این هدف باعث شده است تا بسیاری از آنها در این رابطه با مشکل مواجه شوند. در همین راستا و در 

ادامه به بررسی 10 راهکار بسیار ساده ولی موثر، خواهیم پرداخت. 
1-مشاور کارمندان خود باشید

شــما باید به افراد خود کمک کنید که به فردی کامال مفید برای شرکت تبدیل شوند. فراموش نکنید که افراد ممکن 
است در شرکتی دیگر و با قوانین و شرایطی کامال متفاوت، برای چندین سال کار کرده باشند. بدون شک هماهنگ شدن 
با نیاز و اهداف شــرکت شما، کامال سخت خواهد بود. به همین خاطر شما باید کامال در کنار افراد جدید تیم باشید. این 
امر باعث خواهد شــد تا آنها در کوتاه ترین مدت، به ســطح موردنظر شما دست پیدا کنند، با این حال این امر به معنای 
محدودکردن کارمندان نبوده و الزم است تا تنها به عنوان پشتیبان و مشاور آنها باشید. درواقع باید به سبک کاری افراد و 

آزادی عمل آنها، احترام گذاشت. 
2-به مانند یک مربی تمرین دهید 

درست به مانند تیم های ورزشی که مربیان برای رفع ضعف های بازیکنان، تمرین هایی را در نظر می گیرند، شما نیز باید 
برای کارمندان خود به دنبال چنین اقداماتی باشید. برای مثال اگر سرعت برای شرکت شما یک هدف محسوب می شود، 
بهتر است تا به جای تحت فشار قرار دادن افراد، تمرین هایی را تعیین کنید. بدون شک این امر با نتایج به مراتب بهتری 
همراه خواهد بود. در این رابطه فراموش نکنید که تنها تمرین دادن کافی نبوده و الزم اســت تا خواســته ها و اهداف را به 
طور کامل و به بهترین نحو ممکن آموزش دهید. فراموش نکنید که برای رســیدن به برخی از اهداف شــما به امکانات و 
آموزش هایی نیاز خواهید داشت. به همین خاطر تنها تعیین اهداف را کافی تلقی نکرده و اجازه ندهید که تیم شرکت تصور 

کند که قادر به انجام خواسته ها نیست. 
3-نشست های هفته ای داشته باشید

نشست های هفته ای، یکی از راهکارهای بسیار خوب برای بررسی و ارزیابی عملکردها و صحبت در رابطه با موضوعات 
مختلف است. درواقع این امر بسیار رایج است که کارمندان در طول کار خود با مسائلی مواجه شوند که قصد بیان آن را 
با شما دارند، با این حال اگر بخواهند برای هر مورد به دفتر شما مراجعه کنند، بدون شک این امر زمان زیادی را خواهد 
گرفت. به همین خاطر توصیه می شود که از آنها بخواهید که صحبت های خود را به نشست آخر هفته اختصاص دهند. این 
امر باعث خواهد شد تا آنها زمانی را برای فکر کردن به موضوعات داشته و حتی به راه حل هایی توسط خودشان دست پیدا 
کنند. در آخر به خاطر داشته باشید که مطرح کردن مسائل در جمع، باعث خواهد شد تا از اشتباهات و مشکالت تکراری 

جلوگیری شده و هر فرد، تجربه و راهکارهای خود را عنوان کند. 
4-بازخوردها و نتایج را مورد توجه جدی قرار دهید 

شما باید بدانید که هر اقدام و سیاستی، با چه نتایجی همراه خواهد بود. درواقع ممکن است برخی از کارمندان با مشکالت 
بیشــتری مواجه باشند. علت این امر به خاطر تفاوت های افراد با یکدیگر بوده و نباید این امر را یک ضعف تلقی کنید. به 
همین خاطر ضروری است تا بازخوردها و نتایج حاصل شده از سوی هر کارمند را مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز، 
تغییرات الزم را تنها برای این دسته از افراد، اعمال کنید. فراموش نکنید که امروزه بسیاری از شرکت ها درگیر بحران های 
جدی هستند که علت اصلی آنها، عدم پیشگیری از وقوع بسیاری از اتفاقات است. به همین خاطر توجه شما به کارمندان، 

باعث خواهد شد تا در صورت وجود حتی یک ضعف کوچک، به سرعت قادر به رفع آن باشید. 
5-سواالت کلی را کنار بگذارید 

 ســواالت کلی، پاسخ های کلی را نیز به همراه خواهد داشت، با این حال شما در تالش برای هماهنگ ساختن تمامی 
کارمندان با اهداف شرکت بوده و ضروری است تا به تمامی نکات توجه کنید. برای این امر سواالت تخصصی، کامال سودمند 
خواهد بود. برای مثال شما می توانید از کارمندان خود در رابطه با مهم ترین اقدامی که برای بهبود شرکت انجام می دهند، 
سوال کنید. این امر باعث خواهد شد تا قادر به سنجش میزان درک آنها از اهداف باشید. در این رابطه فراموش نکنید که 
تمامی اهداف شرکت باید به صورت کامال مشخص در مکانی پرتردد نوشته شود تا افراد به صورت مداوم آنها را مشاهده 
کنند، با این حال روش های رسیدن به هر یک از آنها، باید با همفکری تمامی افراد تیم صورت گرفته و با مشخص شدن 

اقدامات الزم و تعیین وظایف، هر فرد در نحوه انجام آن کامال آزاد باشد. 
6-دسته بندی های مشخصی را داشته باشید 

اشتباه بزرگ بسیاری از شرکت  ها این است که تصور می کنند تمامی کارمندان باید در مسیر اهداف شرکت گام بردارند، 
با این حال افزایش تعداد افراد باعث خواهد شد تا احتمال انجام یک کار، کاهش پیدا کند. به همین خاطر بسیار مهم است 
که دسته بندی مناسبی را داشته و برای هر گروه، اهداف مشخصی را تعیین کنید. با انجام این امر، شاهد افزایش سرعت در 
رسیدن به اهداف خود خواهید بود. همچنین این اقدام شما باعث نوعی رقابت برای نمایش بهترین بودن، خواهد شد که 

خود سطح انجام کارها را افزایش خواهد داد. 
7-عملکرد سایر مدیران را مورد ارزیابی قرار دهید 

این امر که عملکردهای سایر مدیران را مورد بررسی قرار دهید، باعث خواهد شد تا متوجه بسیاری از مشکالت احتمالی 
شده و برنامه ریزی مناسب تری را داشته باشید، با این حال فراموش نکنید که این امر باید با حضور کارمندان انجام شود 
تا آنها نیز نظرات خود را بتوانند بیان کنند. فراموش نکنید که این افراد به علت درگیر بودن مستقیم با انجام کارها، ممکن 

است به مسائلی توجه کنند که از دید شما پنهان مانده است. 
8-به تعامل بیشتر کارمندان کمک کنید 

تیم شرکت تنها زمانی به باالترین حد راندمان کاری خود دست پیدا خواهد کرد که هماهنگی الزم شکل گرفته باشد. 
در این رابطه میزان تعامل کارمندان با یکدیگر بسیار هم بوده و ضروری است تا مدیران برای افزایش آن برنامه ریزی داشته 
باشند. در این رابطه فراموش نکنید که کارمندان می توانند به یکدیگر در بسیاری از کارها کمک کرده و این امر باعث خواهد 
شد تا رسیدن به اهداف، دیگر یک اقدام ترسناک تلقی نشده و افراد از کار خود، کامال لذت ببرند. در آخر فراموش نکنید که 
همواره این احتمال وجود دارد که برخی درگیری ها نیز به وجود آید. با این حال شما باید سریعا برای رفع آن اقدام کنید. 

9-تعهد ایجاد کنید 
شــما باید با راهکارهایی افراد را نسبت به اهداف، متعهد سازید. برای مثال می توان پاداشی برای رسیدن به هر هدف، 
تعیین کرد. در این رابطه فراموش نکنید که افراد ممکن است تحت فشار، روحیه خود را از دست بدهند. تحت این شرایط 
یک سخنرانی مناسب و یا مرخصی کوتاه، می تواند کامال کارساز باشد. فراموش نکنید که وقفه افتادن کوتاه، همواره بهتر 

از پایانی سریع ولی معمولی خواهد بود. 
10-با کارمندان خود وقت بگذرانید 

رضایت شــغلی، یکی از مواردی اســت که باعث خواهد شد تا کارمندان به خوبی اهداف را پیگیری کنند. در این رابطه 
ارتباط خوب شما با آنها، یکی از مهم ترین موارد محسوب می شود. به همین خاطر بسیار مهم است که با تمامی کارمندان 
خود وقت گذرانده و از صمیمی شدن با آنها، واهمه ای نداشته باشید. درواقع اگر افراد محل کار را به مانند خانه دوم خود 
تصور کنند، بدون شــک نهایت تالش را از خود نشــان خواهند داد. در حال حاضر بســیاری از مدیران، حتی به تفریح با 

کارمندان خود می پردازند که در راستای رسیدن به این هدف است. 
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