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چرا یک سوم جوانان ایرانی نه درس می خوانند و نه کار می کنند؟

 نیم رخ
بازار کار ایران

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود از بهبود نرخ بیکاری در تابستان امسال خبر داده است. البته این نهاد آماری تا پیش از 
این، نرخ بیکاری را برای جمعیت 10 ساله و بیشتر ارائه می کرد، اما در گزارش اخیر خود، نرخ بیکاری را برای افراد 15 سال به باال 
در نظر گرفته است. همین تفاوت آماری باعث شده تا نرخ بیکاری با بهبود همراه شود و نرخ بیکاری سراسر کشور در تابستان 98 
به 10.5درصد برسد. در این مدت، نرخ مشارکت اقتصادی نیز با افزایش همراه شده و به حدود 45درصد رسیده است. اگرچه آمارها 
از بهبود وضعیت بازار کار طی این مدت حکایت می  کند، اما این بهبود بیشتر برای مردان اتفاق افتاده و شکاف جنسیتی به وضوح...

معامالت ملک در پایتخت اندکی تکان خورد

سنت شکنی بازار مسکن در ابتدای پاییز
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بزرگ شدن غول نقدینگی در سایه سپرده های مدت دار بانکی

سپرده بانکی متهم اصلی افزایش نقدینگی

خالقیت و نوآوری رکن اساسی در کارآفرینی زنان
اصول مدیریت زمان: 7 اقدام حیاتی

انتخاب سخنران خوب هم علم است هم هنر
استوری اینستاگرام به سبک برندهای بزرگ

مقاله ای ساده و مهم درخصوص بازاریابی اینترنتی  
راه های برندسازی شخصی و چالش های پیش رو
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توییتر به سوءاستفاده از ایمیل  و 
شماره های کاربران برای مقاصد 

تبلیغاتی اعتراف کرد
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»133855« قدم هایـی اسـت کـه از ابتدای امسـال، بازار 

سـرمایه گام به گام برداشـته تا شاخص کل بورس 
را به عدد 313 هزار و 4۹ واحد برساند. شاخص...

پیش بینی رشد شاخص بورس تا سطح 4۰۰ هزار واحد

 بورس با این سرعت
به کجا می رود؟

یادداشت
مساله بزرگ شدن اقتصاد 

است و بس

اقتصادی که بازدهی صنعت در 
آن ۶ درصد و بازدهی تجارت ۲00 
تا ۳00درصد اس��ت، با مش��کالت 
عدیده دس��ت و پنجه نرم خواهد 
کرد ک��ه قطعا ب��ه تضعیف قدرت 
خرید فقرا و طبقه متوس��ط منجر 
خواه��د ش��د. ای��ن موان��ع گرچه 
دردسرساز هس��تند ولی با اجرای 
سیاست هایی قابل رفع شدن است.

عب��ور ک��ردن از پی��چ س��خت 
تحریم ها رب��ط مس��تقیم دارد به 
تعریف��ی که هر ک��س می تواند از 
عبور و س��ختی بده��د. آنطور که 
م��ن می خواهم تعری��ف کنم، باید 
برای این گذر یک ما به ازای واقعی 
یاف��ت؛ از نظر من زمانی می توانیم 
ادعا کنیم از پیچ س��خت تحریم ها 
عبور کردی��م که بتوانیم به راحتی 
نفت خود را بفروش��یم، درآمدهای 
ارزی خ��ود را آزادانه وارد کش��ور 
کنیم و با سیاست های اجراشده از 
سوی نهادهای باالدستی شکوفایی 
اقتصادی ب��ه وجود آی��د. به بیان 
ساده تر زمانی می توانیم ادعا کنیم 
که از س��ختی ها عبور کردیم که از 
کشوری مصرف کننده به اقتصادی 
تولیدکنن��ده تبدیل ش��ویم. طبعا 
ب��ا این تعری��ف ما هنوز مس��یری 

طوالنی تا گذر از این تنگه داریم.
اقتص��اد ای��ران در دو 

3سال گذشته از شوک...
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معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت انتخابات پیش روی 
مجلس شورای اسالمی گفت که انتخابات پیش رو فرصت بزرگی 
اس��ت که اقتدار ملی کشور را به نمایش گذاشته و آن را به جشن 

پیروزی و مشارکت ملت ایران تبدیل کنیم.
اسحاق جهانگیري روز پنجشنبه در همایش سراسري و سومین 
مجمع عمومي خانه مطبوعات و رس��انه هاي کش��ور گفت: براي 
مش��ارکت حداکثري در انتخابات باید همه گروه ها و گرایش هاي 
سیاسي احساس کنند که در سرنوشت کشور حضور دارند و سهیم 
هستند و این موضوع بستگي به این دارد که مسئولین چه نگاه و 
برخوردي از خود نشان خواهند داد. اگر با نگاه بسته و محدود برای 
انتخابات و افراد تصمیم گیری کنیم ممکن است مردم نیز بگویند 
حاال که خودتان انتخاب و تصمیم گیري می کنید خودتان نیز پای 

صندوق ها حاضر شوید و رأي بدهید.
جهانگیري با تأکید بر اینکه در انتخابات همه مردم باید احساس 
کنند که نامزد مورد نظرش��ان حضور دارد، خاطرنش��ان کرد: در 
ای��ن صورت همه پاي صندوق هاي رأي خواهند آمد و مش��ارکت 

حداکثري شکل خواهد گرفت.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به توصیه مقام معظم رهبري 
در انتخابات ریاست جمهوري سال 9۶ براي جلب مشارکت مردم، 
گف��ت: رهبر معظم انق��الب فرمودند که حتي اگ��ر نظام را قبول 
نداری��د به خاطر ایران در انتخابات ش��رکت کنید و این جمله در 
حقیقت شاهکار مقام معظم رهبري بود و همه آحاد جامعه را پاي 

صندوق هاي رأي آورد.
به گزارش پایگاه اطالع  رسانی دولت، جهانگیري با بیان اینکه در 
انتخابات پیش رو نیز به چنین مشارکتي از سوي همه اقشار و آحاد 
جامعه نیازمند هستیم، تصریح کرد: باید با سعه صدر و سینه فراخ 
با مس��ائل کشور برخورد کنیم و انتخابات پیش رو باید به معناي 
واقعي انتخاباتي قانونمند و رقابتي باش��د و اگر این موضوع محقق 

شود در حقیقت به معناي شکست و یأس آمریکا خواهد بود.
جهانگیري همچنین با اش��اره به س��خنان روز گذشته رئیس 
جمهور درباره انتخابات خاطرنش��ان کرد: نباید عده اي س��خنان 
رئیس جمهور را نادرس��ت تعبیر کنند چرا که س��خنان ایشان به 
معناي حذف هیچ یک از نهادها و ایجاد ش��بهه در قانون اساس��ي 
نبوده اس��ت بلکه مقصود رئیس جمهور ای��ن بود که در انتخابات 
پیش رو به مشارکت گسترده اي نیاز داریم که ملت ایران پیروز آن 
باش��د و براي تحقق این امر باید فضا را باز کرده و س��خت نگیریم 

و اجازه دهیم که همه کسانی که نظام جمهوری اسالمی را قبول 
دارند در انتخابات حضور داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان مسائل منطقه و اتفاقات 
یمن، عربستان، عراق و سوریه، به حمله ارتش ترکیه به بخش هایي 
از کش��ور سوریه اشاره و خاطرنش��ان کرد: ممکن است که دولت 
ترکیه دغدغه هایي درخصوص امنیت خود در مرزهاي کش��ورش 
داشته باشد اما راه حل این موضوع به هیچ وجه جنگ نیست. هیچ 
مشکلي تاکنون با جنگ حل نشده و راه حل مسائل فقط گفت وگو 

و مذاکره است.
جهانگیري در بخش دیگري از س��خنان خود با تأکید بر اینکه 
رس��انه و مطبوعات از جایگاه بسیار مهم و ویژه اي در همه جوامع 
برخوردار هستند، گفت: مطبوعات و رسانه ها نقش تعیین کننده اي 

در شکل گیري افکار عمومي جامعه دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به نقش پراهمیت رس��انه ها 
در سیاس��ت گذاري مس��ئولین، روند اجراي سیاست  ها و پذیرش 
سیاس��ت ها از س��وي جامعه گفت: رس��انه ها با نقد سیاس��ت ها 
مي توانند به مسئولین در سیاس��ت گذاري صحیح تر کمک کنند 
و نقد از مهمترین س��رمایه هایي اس��ت که بدون هزینه در اختیار 

مسئولین قرار دارد.
جهانگیري ادامه داد: اگرچه ممکن است به طور طبیعی برخی 
انتقادهای تند باعث آزردگي ش��ود اما باید قدر نقد را بدانیم. البته 
نقد باید منصفانه باشد حتي اگر تند هم باشد به عنوان سرمایه اي 

بزرگ مي تواند به مسئولین کمک کند.
مع��اون اول رئی��س جمه��ور اضاف��ه ک��رد: رس��انه ها نق��ش 
تعیین کننده اي در پذیرش سیاست ها از سوي افکار عمومي دارند و 
اینکه افکار عمومي تا چه مقدار با اجراي سیاست ها همراهي داشته 

باشند تا حد زیادي به نقش رسانه ها وابسته است.
جهانگیري ادامه داد: امروز ش��بکه هاي گس��ترده رس��انه اي در 
س��طح جهانی شکل گرفته تا در سیاس��ت حکومت ها و دولت ها 
تغییر ایجاد کند. این رس��انه ها گاهي معادالتي را ایجاد مي کنند 
که سیاست گذاران را به سمت موضوعات موردنظر خودشان سوق 

دهند .
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه رس��انه هاي ش��جاع 
منافع ملت براي شان از اهمیت ویژه اي برخوردار است، تصریح کرد: 
دولت به صورت جدي از همه رس��انه هاي کشور حمایت می کند. 
البته خواس��ت دولت از رسانه ها این نیست که بلندگوي تبلیغاتی 

دستگاه اجرایی کشور باش��ند بلکه از آنها مي خواهد که به دنبال 
ترویج اخالق و انصاف باشند .

جهانگیري با تأکید بر اینکه جامعه در ش��رایط حساس کنونی 
به شدت نیازمند همگرایي، انسجام و همبستگي است، گفت: اگر 
بخواهیم وحدت ملي، انسجام و سرمایه اجتماعي افزایش پیدا کند 

این مهم جز از طریق ترویج اخالق و انصاف میسر نخواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه رسانه ها در بسیاري 
از بخش ها مي توانند به برنامه ها و سیاست هاي دولت کمک کنند، 
اف��زود: در مقطع فعلي که مبارزه با فس��اد یکي از نیازهاي اصلي 
کشور است، آزادي رسانه ها مي تواند زمینه ساز از بین بردن و حتي 
پیش��گیري از بروز فساد باش��د و الزمه آن این است که رسانه ها 

بتوانند بدون لکنت زبان فعالیت کنند.
وي با بیان اینکه باید از کس��اني که مفاس��د اقتصادي را افش��ا 
مي کنند حمایت کرد، خاطرنش��ان کرد: در یکي از جلسات ستاد 
هماهنگي مبارزه با مفاس��د اقتصادي این موضوع را مطرح کردم 
که الزم اس��ت سازوکاري فراهم ش��ود که مردم در زمان مراجعه 
به ادارات، اگر مدیري مطالبه غیرقانوني از آنها داش��ت بتوانند این 

موضوع را اطالع رساني کنند.
جهانگیري اف��زود: به دلیل آنکه دولت نقش پررنگي در اقتصاد 
کش��ور دارد، فس��اد زیادتر رخ می دهد و رابطه فس��اد اقتصادي و 
می توان گفت رابطه مس��تقیمی میان فساد و اقتصاد دولتی وجود 
دارد؛ هرچه نقش دولت در اقتصاد پررنگ تر باشد فساد نیز بیشتر 

خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تأکید بر اصالح ساختارها 
و حذف گلوگاه هاي فس��اد گفت: باید همه زمینه ها و گلوگاه هاي 
ش��کل گیري فساد را حذف کنیم و نظارت جدي بر روندها داشته 

باشیم.
وي ب��ا بیان اینک��ه باید از محدودیت، تعطیلي و زیانده ش��دن 
رس��انه ها و مطبوع��ات نگران ب��ود، گفت: هیچ فعالی��ت و بنگاه 
زیان ده��ی امکان ادامه حیات ن��دارد و همانطور که نمي توان یک 
بن��گاه اقتصادي زیان��ده را تا ابد با پمپاژ پول حف��ظ کرد، امکان 
ادامه فعالیت مطبوعات زیانده نیز میسر نخواهد بود، بنابراین باید 
راهکارهایی پیدا کنیم تا مطبوعات از حالت زیاندهی خارج شوند.

جهانگیري ب��ا یادآوري اینکه امروز کش��ور در ش��رایط خاص 
اقتصادي ق��رار دارد، گفت: گاهي القائاتي از خارج کش��ور در زیر 
سوال بردن توانمندي نظام و دولت در حل مشکالت مردم و جامعه 

صورت مي گیرد و تالش مي شود جامعه باور کند که نظام ناکارآمد 
اس��ت و قادر نیست مسائل را حل و فصل کند؛ متاسفانه در کنار 
القائ��ات خارجي عده اي از مخالفین دولت در داخل کش��ور نیز با 

انگیزه سیاسی تالش مي کنند تا به این روند دامن بزنند.
مع��اون اول رئیس جمهور اف��زود: وقتي ای��ن القائات و فضاي 
رس��انه اي در جامعه پررنگ مي شود ممکن است مسئولین هم از 

سخن گفتن درباره توانمندي هاي کشور پرهیز کنند.
جهانگی��ري گفت: ام��روز در جمع اعضاي خان��ه مطبوعات و 
رسانه هاي کشور اعالم مي کنم که کارنامه دولت جمهوري اسالمي 
ایران در دوره تدبیر و امید چه در مقایسه با دولت هاي قبل و چه 
در مقایسه با کشورهاي مشابه با سرافرازي و افتخار قابل دفاع است.
معاون اول رئیس جمه��ور اضافه کرد: در هر یک از بخش هاي 
اقتصادي که دست بگذاریم کارنامه این دوره با هیچ دوره اي قابل 
مقایس��ه نیست. در س��ال 84 که دولت اصالحات به پایان رسید 
میزان برداشت گاز ایران از پارس جنوبي با قطر برابر بود و در سال 
9۲ ک��ه دولت تدبیر و امید کار را تحویل گرفت، میزان برداش��ت 
قطر از میدان مشترک گازی دو برابر ایران بود و این یعني چند ده 

میلیارد دالر از پول ملت ایران در جیب آنها رفته است.
وي با اش��اره به اینکه امروز پس از گذش��ت شش سال از دولت 
تدبیر و امید میزان برداشت ایران از قطر پیشي گرفته گفت: امروز 
به نقطه اي رسیده ایم که برداشت ما از میدان مشترک گازي با قطر 
5۶0 میلیون مترمکعب است که امیدواریم این رقم تا پایان سال به 

۶00 میلیون مترمکعب برسد.
جهانگیري ادامه داد: در میادین نفتي غرب کارون نیز که عمدتاً 
با کشور عراق مشترک هستیم، میزان برداشت ما در سال 9۲، ۷0 
هزار بش��که در روز بود که امروز به ۳50 هزار بش��که رسیده و در 
بخش صادرات گاز و ایجاد خط لوله نیز دستاوردهاي بزرگي حاصل 
شده است و این در حالي است که از شش سال عمر دولت تدبیر و 
امید، بیش از 4 سال را تحت تحریم بوده ایم و منابع خارجي براي 
کشور وجود نداشته و آنچه توانسته این دستاوردها را حاصل کند 

تدبیر، دانش و تجربه مدیران کشور بوده است.
وي افزود: تعداد روس��تاهاي برخوردار از نعم��ت گاز از ابتداي 
انقالب تا قبل از دولت تدبیر و امید 14 هزار روستا بود و امروز ۳0 
هزار روستا از نعمت گاز برخوردار هستند که یعني در طول شش 
سال دولت تدبیر و امید بیش از کل دوران پس از انقالب اسالمي 

گازرساني به روستاها انجام شده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در بخش آب و خاک نیز 
در س��ال هاي اخیر اتفاقات بزرگ و نادري رخ داده است، افزود: در 
یکي از جلس��ات در حضور مقام معظم رهبري، مجوزي از ایشان 
دریافت کردیم و 8 میلیارد دالر از صندوق توس��عه ملي براي یک 
دوره چهار ساله برداشت شد تا سدها و تونل های انتقال آبی که از 
ابتداي انقالب شروع به احداث شده بود تکمیل کنیم و برنامه هاي 
آبرس��اني را به مورد اجرا بگذاریم و اتفاق��ات بزرگي در طول این 
مدت در بخش آب و خاک رخ داد که در طول 40 س��ال گذشته 
کم س��ابقه است. جهانگیري با اش��اره به اینکه دوره دولت تدبیر و 
امید تنها دوره اي است که توانستیم هواپیماي نو به ناوگان حمل 
و نقل هوایي کش��ور اضافه ش��د و در بخ��ش خودکفایي، تولید و 
صادرات محصوالت کش��اورزي نیز دس��تاوردهاي مهمي به ثبت 
رسید، افزود: کارنامه این دولت قابل دفاع، درخشان و افتخارآفرین 
است اما متاسفانه برخي القائات منفي و فضاي رسانه اي باعث شده 
که روحیه مدیران دولت به جایي برسد که حتي نتوانند از عملکرد 
خود دفاع کنند. معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت دست یاري 
به سوي رس��انه ها و مطبوعات کشور دراز مي کند تا دستاوردها و 

عملکرد دولت را به اطالع مردم و افکار عمومي برسانند.
جهانگی��ري افزود: آمری��کا تصور مي کرد با جنگ رس��انه اي و 
اقتصادي مي تواند کش��ور را در سال 9۷ زمین گیر کند، گفت: آنها 
تصور مي کردند که جمهوري اس��المي نمي تواند جشن چهلمین 
سالگرد انقالب اس��المي را برگزار کند اما امروز همه شاخص هاي 
اقتصادي کشور رو به بهبود هستند البته می دانیم شرایط زندگي 
و معیش��تي مردم س��خت اس��ت که باید براي ح��ل این موضوع 

راهکارهایي پیدا کنیم.
مع��اون اول رئیس جمه��ور با تأکید بر اینکه بای��د از اقتصاد و 
مدیریت کشور ش��جاعانه دفاع کنیم، اظهار داشت: اقتصاد کشور 
امروز قادر اس��ت ش��غل ایجاد کند، به سمت کنترل تورم حرکت 
کند، س��رمایه گذاري جذب کن��د و بورس نیز به عن��وان یکي از 

شاخص هاي مهم اقتصاد روند مثبتي را در پیش دارد.
جهانگی��ري در ادام��ه با تأکید بر اینکه باید براي حل مس��ائل 
روزنامه ن��گاران و رف��ع دغدغ��ه مطبوعات و رس��انه هاي کش��ور 
راهکارهاي روش��ن تدوین کنی��م ،گفت: بودج��ه دولت به دلیل 
وابس��تگي به درآمدهاي نفتي با مشکل مواجه است با این وجود 
دولت مصمم است براي جبران کسري بودجه به سمت منابع بانک 

مرکزي نرود تا پایه پولي افزایش پیدا نکند.

جهانگیری در سومین مجمع عمومي خانه مطبوعات:

انتظار دولت از رسانه ها ترویج اخالق است

توسعه سواد مالی و بانکی کودکان و نوجوانان با نرم افزار »سرزمین کودک پاسارگاد«
 نرم افزار موبایلی )اپلیکیش��ن( تحت عنوان »سرزمین کودک 
پاس��ارگاد« در راس��تای برقراری تعامل بیش��تر ب��ا کودکان و 
نوجوانان در بس��تر تلفن های همراه و تبل��ت و ارائه برنامه های 
کاربردی با هدف س��رگرمی، فرهنگ س��ازی و آموزش مفاهیم 
بانکداری و مدیریت س��رمایه، توس��ط بانک  پاسارگاد بارگذاری 

شده  است.
به گ��زارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، در ای��ن نرم افزار 

بخش ه��ای متنوع��ی در حوزه ه��ای داس��تان تعامل��ی، بازی، 
آموزش طراحی و نقاش��ی، رنگ آمیزی، پخش ویدئو، کارتون و 
... ارائه شده  است. تولید محتوا در راستای سرگرمی، آموزش و 
توانمندسازی و مهارت افزایی خانواده ها و کودکان، ایجاد محیط 
مجازی پاک و هوش��مند برای کمک ب��ه خانواده ها و کودکان 
در دوره  انفج��ار فناوری های اینترنتی، آموزش مهارت مدیریت 
س��رمایه، تبیین نقش بانک و مفهوم پس انداز در زندگی به ویژه 

برای کودکان و مهارت افزایی در خصوص مهارت تصمیم گیری 
با داستان های تعاملی، فرهنگ س��ازی سبک زندگی دیجیتال، 
توانمندسازی و ایمن سازی خانواده ها نسبت به آسیب های آن، 
آموزش هدفمند و غیرمس��تقیم جهت پیش��گیری از پیدایش 
آسیب های اجتماعی سبک زندگی کنونی از اهداف این نرم افزار 

است.
در ای��ن نرم افزار به نقش کاربردی داس��تان تعاملی که یکی 

از بهترین ابزارهای رفتارآموزی و آموزش غیرمس��تقیم در دنیا 
اس��ت، توجه ویژه شده  است. دراین نوع داستان کاربر می تواند 
به جای شخصیت داستان، تصمیم گیری کرده و بر روند و پایان 

داستان تأثیر بگذارد.
گفتنی اس��ت نس��خه Android این نرم افزار را می توان از 
https://www.bpi.ir/uploads/files/kids. لینک  طریق 

bpi.apk در س��امانه موبایل��ی بان��ک  پاس��ارگاد دریافت کرد. 

نس��خه IOS این اپلیکیش��ن نی��ز به زودی در دس��ترس قرار 
خواهد گرفت.

 

جمشید پژویان
 کارشناس اقتصادی



مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود از بهبود نرخ بیکاری در تابستان امسال 
خبر داده اس��ت. البته این نهاد آماری تا پیش از این، نرخ بیکاری را برای جمعیت 
10 س��اله و بیشتر ارائه می کرد، اما در گزارش اخیر خود، نرخ بیکاری را برای افراد 
15 سال به باال در نظر گرفته است. همین تفاوت آماری باعث شده تا نرخ بیکاری با 
بهبود همراه شود و نرخ بیکاری سراسر کشور در تابستان 98 به 10.5درصد برسد. 
در این مدت، نرخ مشارکت اقتصادی نیز با افزایش همراه شده و به حدود 45درصد 
رسیده است. اگرچه آمارها از بهبود وضعیت بازار کار طی این مدت حکایت می  کند، 
اما این بهبود بیشتر برای مردان اتفاق افتاده و شکاف جنسیتی به وضوح در بازار کار 

ایران همچنان مشاهده می  شود.
در این میان، مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در تازه ترین گزارش خود 
به محاسبه ش��اخص NEET پرداخته است؛ شاخصی که بیانگر سهم جوانان 15 
تا ۲4 س��اله غیرش��اغلی است که نه در حال تحصیل هستند و نه به کسب مهارت 
مش��غولند. این گزارش به ش��اخص NEET برای جوانان در گروه سنی 15 تا ۲4 
س��اله طی سال های 1۳9۳ تا 1۳9۷ پرداخته و از حضور ۳0درصدی جوانانی خبر 
داده که نه شاغل هستند و نه در حال تحصیل یا کسب مهارتند. به عبارت ساده تر، 
گزارش وزارت کار نشان می دهد که بین سال های 1۳9۳ تا 1۳9۷ حدود ۳0درصد 
جوانان 15 تا ۲4 س��اله ایرانی شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسب مهارت هم 

نیستند.
جوانانی که نه دغدغه کار دارند و نه تحصیل

نتای��ج گزارش وزارت کار نش��ان می دهد نرخ NEET ب��رای جوانان 15 تا ۲4 
ساله طی سال های 1۳9۳ تا 1۳9۷ از ثبات نسبی برخوردار بوده و نوسان شدیدی 
نداش��ته است؛ به طوری که این نرخ در س��ال 1۳9۳ حدود ۳1.۶درصد بوده که در 
سال 1۳9۷ به ۲9.۷درصد کاهش  یافته است. همچنین این شاخص در دوره مورد 
بررس��ی در مردان و زنان به ترتیب 0.4 و ۳.4درصد کاهش داشته است. همچنین 
می توان گفت س��هم زنان غیرش��اغل که در حال تحصیل و مهارت آموزی نیستند 
از س��هم کل و س��هم مردان بیشتر است. با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت 

میانسالی می رود، سهم NEET نیز رو به کاهش است.
ازجمله علل باالبودن نرخ NEET در ایران، مربوط به جوانان بیکاری اس��ت که 
بخ��ش عمده ای از این گروه را تش��کیل می دهند. همچنی��ن علت دیگر آن، درک 
نادرست مردم از واژه شاغل است، به طوری که تلقی عموم مردم از فرد شاغل، کسی 
اس��ت که مزد و حقوق بگیر بوده و در یک بنگاه فعالیت می کند؛ درحالی که بخشی 
از گروهی از این افراد که ترک تحصیل می کنند )به ویژه در مناطق روستایی( برای 

یک��ی از اعضای خانوار خود فعالیت می کنند که در ای��ن صورت در زمره کارکنان 
فامیلی بدون مزد قرار گرفته ولی به اش��تباه خود را بیکار قلمداد می کنند و یا افراد 
بس��یاری هستند که کارکن مس��تقل بوده یا )به ویژه زنان( در محل سکونت خود، 
مشغول انجام شغل خانگی و کسب درآمد بوده که در این صورت آنان نیز در زمره 
شاغلین محسوب می شوند. همچنین برخی از جوانان به صورت داوطلبانه از چرخه 
آموزش و بازار کار خارج  ش��ده اند. به طور مثال، جوان��ان دارای درآمد بدون کار در 
خانواده ه��ای ب��ا تمکن مالی باال و یا مادران جوانی ک��ه در یک خانوار با درآمد باال 
زندگی کرده ولی تصمیم می گیرند که به طور داوطلبانه به منظور مراقبت از فرزندان 

خود از بازار کار خارج شوند.
البته برخی از جوانان به طور غیرارادی و بنا به دالیلی همچون ناتوانی، بیماری و 
معلولیت قادر به اشتغال، تحصیل و یا کسب مهارت نیستند و یا حتی مادر جوانی 
که توانایی پرداخت هزینه مراقبت از کودک یا کودکان خود را ندارد و به اجبار، بازار 
کار را ترک می کند. اما قسمت نگران کننده موضوع، جوانانی هستند که در هیچ یک 
از مصادیق برش��مرده شده گنجانده نش���ده و درعین حال ن�ه در جست وجوی کار 
هستند و نه در حال آموزش یا کسب مهارت. در نتیجه، این گروه به شدت در معرض 
خطر به حاش��یه رانده ش��دن از بازار کار و مواجهه با محرومیت ها و ناهنجاری های 

اجتماعی هستند.
آیا دستکاری آماری، نرخ بیکاری را کاهش داد؟

اما پس از آنکه مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری نیروی کار، شاخص 
جمعیت آماری را نس��بت به س��ال های گذش��ته تغیی��ر داد و جمعیت 
15 س��اله را جایگزی��ن جمعیت 10 س��اله کرد، نرخ بی��کاری کاهش 
قاب��ل توجهی یافت؛ به طوری که نرخ بیکاری در تابس��تان امس��ال به 
10.5درصد رس��ید که در مقایس��ه با تابستان سال گذشته 1.8درصد و 

نسبت به زمستان پارسال تا 1.5درصد کاهش داشته است.
این روند کاهش��ی نرخ بیکاری با توجه به شرایط اقتصادی موجود، این شائبه را 
ایجاد کرده که تغییر شاخص جمعیت آماری موجب کاهش نرخ بیکاری شده است. 
پر واضح است که جمعیت 15ساله به باال کمتر از 10 ساله بوده و به طور طبیعی 
تع��داد بیکاران کاهش پیدا می کند، اما مرکز آمار ایران به طور ضمنی این مدعا را 
رد کرده و گفته اس��ت که بررس��ی نرخ بیکاری در چند س��ال گذشته در دو گروه 
»10 ساله و بیشتر« و »15 ساله و بیشتر« تفاوتی در نرخ بیکاری ایجاد نمی کند و 

حداکثر به یک دهم درصد می رسد.
مرکز آمار ایران همچنین توضیح داده است که براساس بررسی های صورت گرفته 
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 شده 
اس��ت. از این رو به دلیل تحوالت مش��ابه در ایران، از این پس ش��اخص های عمده 

بازار کار براس��اس جمعیت 15 س��اله و بیشتر محاس��به خواهد شد، اما همچنان 
شاخص های مربوط به جمعیت 10ساله و بیشتر نیز به تمام کاربران و  گزارش مرکز 
آمار ارائه می ش��ود. در عین حال که محاسبه نرخ بیکاری در تمامی فصول از سال 
1۳84 تاکنون با هر دو شاخص 10 ساله و 15 ساله به باال بیانگر تغییر قابل توجهی 

در نرخ بیکاری نیست و در برخی بازه های زمانی به 0.1 درصد می رسد.
جغرافیای استانی بیکاری در تابستان

همچنین بررس��ی جغرافیای بیکاری در اس��تان ها نشان می دهد که سیستان و 
بلوچس��تان و یزد با بیش از 15درصد باالترین نرخ بیکاری را در اختیار داش��ته اند. 
گزارش مرکز آمار ایران نش��ان می دهد که سیس��تان و بلوچس��تان با 1۳.۲درصد، 
یزد با 15.1درصد و هرمزگان با 14.۲درصد باالترین میزان بیکاری را در تابس��تان 
در اختیار داش��ته اند. این در حالی است که اس��تان زنجان با 5.۲درصد، همدان با 
5.۳درصد و فارس با ۷.۶درصد کمترین نرخ بیکاری را در تابس��تان امسال به خود 

اختصاص داده اند.
جزییات اشتغال در استان های کشور نیز نشان می دهد که باالترین نسبت اشتغال 
در زنجان با 4۷.۶درصد، همدان با 45درصد و آذربایجان ش��رقی و خراسان شمالی 
هر کدام با 44درصد باالترین نس��بت را دارند، اما استان های سیستان و بلوچستان 
با ۳1درصد و ایالم و لرستان با ۳5درصد کمترین نسبت اشتغال را دارا هستند. در 
رابطه با وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی نیز زنجان با 50.۲درصد و آذربایجان غربی، 

اردبیل، خراسان شمالی و کرمانشاه با 48درصد باالترین نسبت را در اختیار دارند.
چقدر از بیکاران تحصیالت عالی دارند؟

همچنین از جمعیت حدود ۲میلیون و 900 هزار نفری بیکاران در ایران بیش از 
یک میلیون و ۲00 هزار نفر فارغ التحصیل عالی هستند. در حال حاضر از جمعیت 
فعال و در موقعیت کار ایران، حدود ۲میلیون و 900 هزار نفر بیکار و در مقابل بیش 
از ۲4 میلیون نفر دارای شغل هستند. در همین حال، نرخ بیکاری نیز کاهش داشته 
و به 10.5 درصد در تابستان رسیده است، بنابراین بررسی وضعیت افراد تحصیلکرده 
نشان می دهد که نرخ بیکاری بین آنها به 1۷.۲درصد رسیده و حدود یک میلیون و 

۲۶۷ هزار نفر از بیکاران را تشکیل می دهند.
با وجود اینکه از تعداد فارغ التحصیالن بیکار در تابس��تان امسال نسبت به سال 
گذشته حدود 55 هزار و ۷۷0 نفر کم شده است، اما سهم باالیی بین بیکاران دارند. 
این در حالی اس��ت که سهم جمعیت 15 ساله و بیشتر فارغ التحصیل عالی از کل 
بیکاران حدود 4۳.5درصد است که نسبت به سال قبل که ۳9.5درصد بود افزایش 
داش��ته اس��ت. از بین تحصیلکرده های بیکار ۶00 هزار نفر مرد و ۶۶۷ هزار نفر زن 
هستند که از هر دو گروه کاسته شده است، اما در بین جمعیت شاغل ایران که به 
۲4 میلیون نفر می رسد حدود ۲4.۷درصد فارغ التحصیل عالی هستند. از بین مردان 

شاغل ۲1.۲درصد و از بین زنان نیز 40.5درصد دارای تحصیالت هستند.

چرا یک سوم جوانان ایرانی نه درس می خوانند و نه کار می کنند؟

نیم رخ بازار کار ایران

۳0درصد از جوانان 15 تا ۲4 س��ال غالبا در ش��ش گروه از »غیرشاغالنی« قرار 
دارند که بنا به دالیلی، امکان ورود به بازار کار را نداش��ته اند و یا به واس��طه اینکه 

مشکل مالی ندارند، در جست وجوی فرصت شغلی خاص هستند.
وضعیت »جوانان غیرشاغل که در حال تحصیل یا مهارت نیستند« تحت عنوان 
شاخص NEET شناخته می شود. در این زمینه سازمان بین المللی کار به منظور 
درک بهتر وضعیت بازار کار جوانان و با توجه به آنکه ش��اخص های میزان بیکاری، 
نرخ اش��تغال و نرخ مشارکت به تنهایی نمی توانند گویای وضعیت دقیقی از نیروی 
کار باشند، شاخص دیگری را تحت عنوان »جوانان غیرشاغل که در حال تحصیل یا 

مهارت نیستند« را تعریف و مدنظر قرار داده است.
جوانان غیرشاغلی که در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند شاید در نگاه اول 
به گونه ای تلقی شود که این گروه از جوانان صرفا به دلیل نداشتن مهارت یا مدرک 
تحصیلی از ورود به بازار کار جامانده اند اما این گروه از جامعه که افراد در گروه سنی 
15 تا ۲4 سال را دربر می گیرد، براساس تعاریف رسمی آماری، غالبا در شش گروه 

از افراد جامعه قرار دارند.
بخش قابل توجهی از جمعیت غیرش��اغلی که در حال تحصیل یا کسب مهارت 
نیستند، همان گروه بیکارانی از جامعه هستند که در زمره افراد جویای شغل قرار 
دارند. بخشی از این گروه نیز جوانانی هستند که مسئولیت خانوادگی مثل نگهداری 

از سالمندان یا کودکان، آنها را از ورود به بازار کار و تحصیل بازداشته است.
در گروه سوم نیز جوانان بیمار )بیماری طوالنی مدت( یا معلول هستند که امکان 

ورود به بازار کار را نداش��تند. گروه دیگر از غیرشاغالن، جوانانی هستند که مشکل 
مالی ندارند و در جست وجوی فرصت شغلی خاص هستند. این گروه معموال به طور 
فعال به دنبال کار یا بهبود مهارت های خود بوده اما هر فرصت شغلی را نمی پذیرند.

غیرش��اغالن داوطلب بخش دیگری از بیکارانی هستند که معموال در حال سفر 
بوده و یا درگیر فعالیت های هنری نظیر موسیقی، نقاشی و یا جهانگردی و مسائل 

دیگر هنوز وارد بازار کار نشدند.
اما گروه دیگر از این بیکاران، »دلسردش��دگان از جس��ت وجوی شغل« هستند؛ 
جوانانی که به دالیل فردی، خانوادگی و اجتماعی از جست وجوی شغل دلسرد شده 
و به دنبال کس��ب مهارت و دانش نیستند که این ش��رایط برای آنها به دلیل عدم 
توانایی جسمی و ذهنی به وجود نیامده بلکه یا دلسرد از یافتن شغل هستند یا به 
دالیلی مانند زمینه های خانوادگی، به دنبال سبک زندگی خطرناک و غیراجتماعی 
هستند. هرچند طبق دسته بندی مذکور، گروه آخر در معرض مواجهه با آسیب های 

اجتماعی قرار دارند، اما تمامی جوانان در گروه های فوق آسیب پذیر نیستند.
در همین زمینه یافته های آماری مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار نشان 
می دهد، طی سال های 9۳ تا 9۷ حدود ۳0درصد جوانان 11 تا ۲4 ساله کشور، در 
گروه غیرشاغالنی قرار داشتند که در حال تحصیل یا کسب مهارت نبودند که این 

آمار در سال گذشته ۲9.۷درصد بوده است.
براس��اس آنچه که در گ��زارش مرکز آمار و اطالعات راهب��ردی وزارت کار بیان 
ش��ده، از جمله علل باال ب��ودن نرخ NEET، مربوط به جوانان بیکاری اس��ت که 

بخ��ش عمده ای از این گروه را تش��کیل می دهند. همچنین عل��ت دیگر آن درک 
نادرست عامه مردم از واژه شاغل است. به طوری که تلقی عموم مردم از فرد شاغل، 
کسی است که مزد و حقوق بگیر بوده و در یک بنگاه فعالیت می کند. در حالی که 
گروهی از این افراد که ترک تحصیل می کنند، به ویژه در مناطق روس��تایی، برای 
یک��ی از اعضای خانوار خود فعالیت می کنند که در ای��ن صورت در زمره کارکنان 
فامیل��ی بدون مزد قرار گرفته ولی به اش��تباه خود را بی��کار قلمداد می نمایند و یا 
افراد بسیاری هستند که کارکن مستقل بوده یا به ویژه زنان در محل سکونت خود، 
مشغول انجام شغل خانگی و کسب درآمد بوده که در این صورت، آنان نیز در زمره 
ش��اغلین محسوب می ش��وند. عالوه بر این، برخی از جوانان به صورت داوطلبانه از 
چرخه آموزش و بازار کار خارج شده اند. به طور مثال جوانان دارای درآمد بدون کار 
در خانواده های با تمکن مالی باال و یا مادران جوانی که در یک خانوار با درآمد باال 
زندگی کرده ولی تصمیم می گیرند که به طور داوطلبانه به منظور مراقبت از فرزندان 

خود از بازار کار خارج شوند.
طبق این گزارش، قسمت نگران کننده موضوع، جوانانی هستند که در هیچ یک 
از مصادیق برش��مرده فوق گنجانده نش��ده و در عین حال نه در جست وجوی کار 
بوده و نه در حال آموزش یا کس��ب مهارت هس��تند. این گروه به شدت در معرض 
خطر به حاش��یه رانده ش��دن از بازار کار و مواجهه با محرومیت ها و ناهنجاری های 
اجتماعی هس��تند که توجه ویژه برنامه ریزان برای وضع سیاس��ت های حمایتی از 

جمله فراهم کردن امکانات تحصیلی، مهارت آموزی و اشتغال را طلب می کنند.

بیکارانی که دغدغه کار و تحصیل ندارند

جاماندگان از بازار کار

نگاه

وقتی نیمی از جمعیت ایران شغلی ندارند
پدیده خودبیکاری در اقتصاد ایران

افرادی که به دنبال ش��غل نمی روند به تعبیری دچار »خودبیکاری« 
می ش��وند. اطالعات مرکز آمار ایران نیز از دالیل عدم جست وجوی کار 
نش��ان می دهند که در بازار کار ایران، عمده جمعیت غیرفعال را زنان 
خانه دار با 50درصد و همچنین افرادی که به تحصیل اش��تغال دارند، 
تش��کیل می دهند. نکته جالب اما اینجاست که سومین علتی که افراد 
را دچ��ار خودبیکاری کرده، »بی نیاز بودن از انجام کار« اس��ت. آمارها 
نش��ان می دهد این بی نیازان از ش��غل، جمعی��ت قابل توجه ۳ میلیون 
نف��ری دارند. در این زمینه، مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، 
در گزارشی که در میانه های تابستان منتشر کرد، به تحلیل ویژگی های 
جمعی��ت خارج از نیروی کار و علت عدم جس��ت وجوی کار در س��ال 

گذشته پرداخت.
علت دوری از بازار کار چیست؟

بخ��ش مهمی از جمعیت در س��ن کار در زمره جمعیت »غیرفعال« 
ق��رار می گیرند. نیروی کار به دو قس��م »جمعی��ت فعال« و »جمعیت 
غیرفعال« تقس��یم می شود. آنچه که به عنوان نرخ بیکاری مطرح است، 
تنها ناظر بر جمعیت فعال است، بنابراین بیکار به آن قسمت از جمعیت 
فعال گفته می شود که پس از جست وجوی شغل، ناکام مانده  است. آن 
قس��مت از نیروی کار که به جست وجوی شغل نمی روند، زیرمجموعه 
»جمعی��ت غیرفعال« قرار می گیرن��د و نرخ بی��کاری، منعکس کننده 

وضعیت آنها نیست.
س��ال گذش��ته میزان جمعیت خارج از نیروی کار 5۳.9 میلیون نفر 
تخمین زده ش��د. البته بخش مهمی از جمعیت خ��ارج از نیروی کار، 
قابلیت کار کردن به لحاظ س��نی را ندارند. 14.1 میلیون نفر از کشور 
کمتر از 9 س��ال و 4.4 میلیون نفر نیز بیش از ۶5 س��ال داشته اند. در 
واقع، جمعیت خارج از نیروی کار، عالوه بر جمعیت غیرفعال اقتصادی، 
بازه س��نی زیر 10 س��ال را نیز دربر می گیرد. با ای��ن اوصاف، با توجه 
ب��ه جمعیت 81 میلی��ون نفری ایران تقریبا ۲۷ میلیون نفر ش��اغل یا 

به دنبال شغل هستند و چشم باقی افراد، به دست آنهاست.
مرک��ز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار براس��اس داده های نتایج 
آمارگیری نیروی کار در س��ال 9۷، جمعی��ت خارج از نیروی کار را به 
تفکیک علت، دس��ته بندی کرده اس��ت. هفت  دلیل عمده برای خارج 
مان��دن جمعیت از نیروی کار عبارتند از: »زیر س��ن کار«، »در انتظار 
نتیجه اقدامات انجام شده و فصل کاری«، »دلسرد و ناامید شدن از پیدا 
کردن کار«، »اش��تغال به تحصیل یا آموزش«، »مسئولیت شخصی یا 
خانوادگی و بی نیاز بودن از انجام کار«، »بیماری ناتوانی جسمی موقت 

و بارداری« و »سایر«.
بررس��ی ها نشان می دهد در سال گذش��ته، علت اصلی خارج ماندن 
این بخش از جمعیت از نیروی کار، مس��ئولیت شخصی یا خانوادگی و 
بی نیاز بودن از انجام کار بوده اس��ت. این علت می تواند بیش��تر بر زنان  
خانه دار داللت کند. حدود دوس��وم از جمعی��ت خارج از نیروی کار را 
زنان تش��کیل می دهند که علتش می تواند مسئولیت های خانوادگی ای 
باشد که بر دوش آنهاست. مجموعا ۲۳/5 میلیون نفر از جمعیت کشور 
به علت مسئولیت شخصی یا بی نیاز بودن از انجام کار، به جست وجوی 

شغل در سال گذشته نپرداخته اند.
درباره جمعیت غیرفعال ایران

جمعی��ت خارج از نیروی کار، بازه جمعیتی وس��یع تری نس��بت به 
»جمعیت غیرفعال اقتصادی« را ش��امل می ش��ود. برای بررس��ی بازار 
کار، جمعی��ت غیرفعال و علت خارج ماندن آنها از نیروی کار می تواند 
راهگش��ا تر باشد. داده های مرکز آمار نش��ان می دهد جمعیت غیرفعال 
اقتصادی ۳9 میلیون و800 هزار نفر در س��ال گذشته بوده است. بیش 
از نیم��ی از غیرفعاالن اقتصادی، به دلیل مس��ئولیت های ش��خصی یا 
خانوادگی در جست وجوی شغل نبوده اند. نکته جالب اینکه، از جمعیت 
۲0.4 میلیون نفری این گروه، بیش از ۲0 میلیون نفر زن بوده اند. پس 
عمده غیرفعاالن اقتصادی کشور را زنانی تشکیل می دهند که احتماال 
خانه دار هستند. عامل دوم غیرفعال بودن جمعیت در سن کار، اشتغال 
به تحصیل یا آموزش است. 11.4 میلیون نفر از جمعیت کشور به علت 
تحصی��ل، از بازار کار خارج مانده اند. طبیعتا بیش��تر این افراد به دلیل 
تحصیالت ابتدایی، راهنمایی و متوسطه یافتن شغل دغدغه آنها نبوده 
است. نکته جالب اینجاست که رتبه سوم از علل عدم ورود افراد به بازار 
کار، »بی نی��از بودن از انجام کار« اس��ت. تعداد افرادی که به این علت 
به جست وجوی شغل نپرداخته اند، ۳ میلیون نفر بوده است. این گروه، 
بزرگتر از گروهی هس��تند که به علت دلسرد شدن از جست وجوی کار 
ی��ا بیماری و ناتوانی جس��می خارج از ب��ازار کار مانده اند. جالب اینکه 
بیشتر بی نیازان از شغل، مرد هستند و تعداد زنان با این صفت، کمتر از 
500 هزار نفر است. البته تعداد افرادی که بی نیاز از انجام کار بوده اند، 
نس��بت به سال 9۶ افت کرده است. در آن سال، تعداد بی نیازان از کار 

در حدود 155 هزار نفر از سال 9۷ بیشتر بود.
علتی که می تواند دید افراد به کاریابی را نشان دهد و شاخصی برای 
این موضوع باشد، »دلسرد ش��دن از جست وجوی کار و ناامیدشدن از 
پیداکردن کار« اس��ت. تقریبا 5۳۷ هزار نفر به این دلیل جزو جمعیت 
غیرفعال در سال گذشته بوده اند. بیشتر این جمعیت را مردان تشکیل 
داده و سهم زنان 44درصد بوده است. ویژگی دیگر جمعیتی این گروه 
از غیرفعاالن اقتصادی، س��کونت آنها در شهرهاس��ت. تقریبا 80درصد 

این افراد در شهرها ساکن هستند و بقیه در روستاها سکونت دارند.
جمع بندی

آنچه می تواند تصویر واضح تری از تحوالت جمعیت غیرفعال را نشان 
دهد، مقایسه صفات جمعیت غیرفعال در دو سال 9۶ و 9۷ است. نکته 
اول اینکه، میزان جمعیت غیرفعال در س��ال 9۷ نسبت به سال قبلش، 
4۶4 هزار نفر یعنی 1.۲درصد افزایش یافته اس��ت. در نگاه نخس��ت، 
رش��د جمعیت غیرفع��ال می تواند در یک تعبیر کلی، به دلسردش��دن 
افراد از دستیابی به شغل حکایت کند. اما این داده ها می توانند قضاوت 
صحیح ت��ری را از علت غیرفعاالن جدید به دس��ت دهند. ممکن اس��ت 
این رش��د جمعیت غیرفعال، ناشی از رش��د جمعیتی باشد که باید در 
علت »اشتغال به تحصیل« بیشترین نمود را داشته باشد. داده ها تایید 
می کنند که در سال 9۷، افرادی که به علت تحصیل و آموزش از بازار 
کار جا مانده اند، افزایش یافته و این رش��د، ۲40 هزار نفر بوده اس��ت. 
شتاب رشد این جمعیت تندتر از جمعیت غیرفعال بوده و در حقیقت، 
می تواند یکی از علل رش��د جمعیت غیرفعال، رشد کلی جمعیت باشد. 
تغییرات جمعیت غیرفعال به تفکیک علت ها، س��یگنال های منفی را از 
ب��ازار کار مخابره می کند. تعداد افراد غیرفعالی که در انتظار آغاز به کار 
در آینده بوده اند، با افت ۲1.4درصدی مواجه ش��ده است. این افراد یا 

کار یافته اند یا به جمع افراد دلسردشده پیوسته اند.
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با آغاز فصل پاییز، اولین گروه از متقاضیان مصرفی بازار مسکن به کاهش قیمت ها 
واکنش مثبت نشان دادند و این در حالی است که معموال در مهرماه معامالت نسبت 

به شهریورماه به طور محسوسی کاهش می یابد.
به گزارش ایس��نا، هرچند بازار مسکن هنوز کساد اس��ت، نمایه های دریافتی از 
تعداد معامالت در نیمه مهرماه نشان می دهد به دنبال افت قیمت های پیشنهادی، 
بعضی از خریداران محتاط که ریسک خرید را به آینده موکول نمی کنند وارد بازار 
ش��ده اند. پس از آنکه قراردادهای خرید و فروش در ش��هریورماه با منفی ۷4درصد 
به پایین ترین س��طح خود دس��ت کم طی ش��ش سال اخیر رس��ید، آمار اتحادیه 
مشاوران امالک از معامالت تهران در 1۶ روز  ابتدای شهریورماه نشان می دهد که 
مبایعه نامه ها مقدار اندکی نس��بت به ماه قبل افزایش یافته و از منفی ۷4درصد در 
شهریورماه به منفی ۶9درصد در مهرماه نسبت به ماه های مشابه سال قبل رسیده 
است. از سوی دیگر خرید و فروش ملک در 1۶ روز ابتدای مهرماه نسبت به همین 

زمان در شهریورماه امسال افزایش ۲۶درصدی نشان می دهد.
رشد اندک در معامالت مسکن پایتخت

مطابق آمار اتحادیه مش��اوران امالک تهران در 1۶ روز ابتدای مهرماه 1۳98 در 
کل کش��ور 1۶ هزار و 400 قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رس��یده که نسبت 
به زمان مشابه سال قبل 55درصد کاهش یافته که تفاوت معناداری نسبت به ماه 
قبل نداشته است. در همین مدت همچنین ۲۷ هزار و 518 اجاره نامه در کل کشور 

به امضا رسیده که نسبت به همین  زمان در سال گذشته بدون تغییر بوده است.
در پایتخت اما تغییر اندکی در تعداد معامالت نسبت به ماه قبل ایجاد شد. در 1۶ 
روز ابتدای مهرماه 1۳98 بالغ بر ۲۲۷4 قرارداد خرید و فروش در ش��هر  تهران به 

امضا رسید که نسبت به همین زمان در ماه  قبل ۲۶درصد افزایش و نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۶9درصد کاهش نشان می دهد. تعداد قراردادهای اجاره در تهران 
نیز ۷51۲ مورد بود که نسبت به مهر پارسال ۷درصد کاهش یافت. اما افزایش ناچیز 
ماهیانه تعداد معامالت در مهرماه از این جهت دارای اهمیت اس��ت که در ماه های 
مهر هر سال با توجه به پایان فصل جابه جایی قراردادها نسبت به شهریورماه ۲0 تا 
50 درصد کاهش می یافت؛ به طوری  که مهرماه سال قبل تعداد معامالت نسبت به 

شهریور همان سال قراردادهای خرید و فروش 4۳درصد کاهش یافت.
تحرک اندک طرف تقاضا در بازار مس��کن ش��هر تهران می تواند ناشی از کاهش 
قیمت های پیشنهادی، ثبات نرخ  ارز و افزایش اطمینان به شرایط عمومی اقتصاد 
باش��د. ع��ده ای از متقاضیان واقعی با توجه به ای��ن واقعیت که افت ماهیانه قیمت 
در زم��ان رکود، کمتر از میزان افزایش قیمت در زمان رونق اس��ت در مهرماه وارد 
بازار ش��دند. از سوی دیگر هم اکنون ساخت و س��از در تهران حدود دو برابر تعداد 
معامالت است و ورود تدریجی واحدهای نوساز به بازار، تهدیدی برای آپارتمان های 
کلیدنخورده و میانس��ال محسوب می شود. واسطه های ملکی می گویند سازندگانی 
ک��ه به نقدینگی نیاز دارند پس از آنکه فروش را ش��ش ماه تا یک س��ال به حالت 
تعلیق درآوردند از تیرماه امس��ال واحدهای خ��ود را در دفاتر امالک فایل کرده اند. 
با این وجود معامالت چنگی به دل نمی زند و هنوز نسبت به ماه های نیمه تعطیل 

فروردین نیز کمتر است.
پایان ماه عسل گران فروشان در بازار مسکن

مس��یر گران فروشان در بازار مس��کن با غربال فایل های قرمز مسدود شد. از دوم 
مردادماه امس��ال که دادستانی، ساماندهی سایت های فروش ملک را در دستور کار 

قرار داده قیمت های نجومی از آگهی ها حذف شده و با توجه به کاهش  ۷۳درصدی 
معامالت، راه فروش این نوع آپارتمان ها بسیار دشوار شده است. واسطه های ملکی 
می گویند خرید و فروش حتی در فایل های زیر قیمت به س��ختی صورت می گیرد؛ 
چه برسد به آپارتمان هایی که قیمت های آن باالتر از میانگین منطقه ارائه می شود.

بررسی های میدانی از انجماد دارایی ها در بخش مسکن حکایت دارد. اشکان، یکی 
از مشاوران امالک منطقه 4 می گوید: اسفند پارسال و اردیبهشت امسال اوج مراجعه 
برای خرید آپارتمان بود و کس��انی که به نوعی تصور می کردند از تورم جا مانده اند 
س��رمایه خ��ود را وارد بازار مس��کن کردند. به همین دلیل در ح��ال حاضر افرادی 
که در بازار مس��کن هستند و قصد س��رمایه گذاری در هر حوزه ای دارند باید ابتدا 
آپارتمانی را که خریده اند بفروش��ند. معدود خریداران بازار مسکن هم به دو دسته 
تقسیم می شوند؛ یا خریداران مصرفی که خانه قبلی خود را زیر قیمت می فروشند 
و آپارتمان ه��ای جدی��د را زیر قیمت خریداری می کنند یا س��فته بازانی که خرید 
جدید آنها مشروط به فروش خانه فعلی است که البته گروه دوم با توجه به انتظار 

سودآوری، تخفیف نمی دهند.
او با بیان اینکه در حال حاضر نسبت به اردیبهشت ماه قیمت در برخی آگهی ها 
5 تا 15 درصد کاهش یافته است، گفت: تا اردیبهشت ماه تعداد خریداران بیشتر از 
فروشندگان واقعی بود اما حاال شرایط برعکس شده است. تا دلت بخواهد آپارتمان 
ب��رای عرضه وج��ود دارد اما خریداران عقب نش��ینی کرده ان��د و در انتظار کاهش 
بیشتر قیمت ها هستند. حتی فایل های زیر قیمت به سختی فروش می رود. اندک 
نشس��ت هایی هم که برای خانه های به قیمت برگزار می کنیم معموال به دلیل توقع 

مشتریان برای تخفیف بیشتر و مقاومت فروشندگان در این خصوص لغو می شود.

معامالت ملک در پایتخت اندکی تکان خورد

سنت شکنی بازار مسکن در ابتدای پاییز
یادداشت

مساله بزرگ شدن اقتصاد است و بس

اقتص��ادی ک��ه بازدهی صنع��ت در آن ۶ درص��د و بازدهی تج��ارت ۲00 تا 
۳00درصد است، با مشکالت عدیده دست و پنجه نرم خواهد کرد که قطعا به 
تضعیف قدرت خرید فقرا و طبقه متوس��ط منجر خواهد شد. این موانع گرچه 

دردسرساز هستند ولی با اجرای سیاست هایی قابل رفع شدن است.
عبور کردن از پیچ سخت تحریم ها ربط مستقیم دارد به تعریفی که هر کس 
می تواند از عبور و سختی بدهد. آنطور که من می خواهم تعریف کنم، باید برای 
این گ��ذر یک ما به ازای واقعی یافت؛ از نظر من زمان��ی می توانیم ادعا کنیم از 
پیچ س��خت تحریم ها عبور کردیم که بتوانیم به راحتی نفت خود را بفروشیم، 
درآمدهای ارزی خود را آزادانه وارد کش��ور کنیم و با سیاس��ت های اجراشده از 
سوی نهادهای باالدستی شکوفایی اقتصادی به وجود آید. به بیان ساده تر زمانی 
می توانیم ادعا کنیم که از سختی ها عبور کردیم که از کشوری مصرف کننده به 
اقتصادی تولیدکننده تبدیل شویم. طبعا با این تعریف ما هنوز مسیری طوالنی 

تا گذر از این تنگه داریم.
اقتصاد ایران در دو س��ال گذشته از ش��وک خروج آمریکا از برجام و تحریم 
اقتصادی یک جانبه این کشور آسیب هایی دید. با این حال مساله این است که 
حاکمیت ایاالت متحده اگر بخواهد اقتصاد ایران در س��ال های آینده هم رشد 
منفی به اندازه امسال داشته باشد، باید بتواند حداقل اروپا را با خود متحد کند تا 
تحریم ایران در شورای امنیت به تصویب برسد، با این همه تک روی  آمریکایی ها 

و شرایط خاص امروز این اتفاق را تا حدود زیادی نامحتمل کرده است.
اقتصاد ایران چنانچه با تحریم های بیشتری مواجه نشود، که در شرایط فعلی 
محتمل نیست، در سال آینده وضعیت دیگری خواهد داشت، چراکه شوکی به 
اقتصاد ایران در س��ال گذشته وارد شد و به منفی شدن شاخص های اقتصادی، 
از طریق منفی کردن رش��د اقتصادی و باالرفتن نرخ تورم، منجر ش��د. پس از 
واردش��دن یک شوک اگر شوک جدیدی به وجود نیاید، طبیعی است که روند 
اقتصادی به تعادل برس��د ولی این مهم ناشی از اجرای سیاست خاصی نیست 
بلکه حاصل کاهش اثر بحرانی آن ش��وک است. در این میان باید توجه داشت 
که مقایسه اصلی نباید میان شاخص های دو سال متفاوت صورت گیرد که باید 
حاصل مقایس��ه قیمت کاالها باش��د؛ بر این اساس می توان گفت قیمت کاالها 
در سال آینده به وضعیت دو سال پیش باز نخواهد گشت و این صرفا کاالهای 
وارداتی را ش��امل نمی ش��ود بلکه دیگر کاالها و از جمله تولیدات داخلی را هم 

دربر می گیرد.
مس��اله اصلی اقتصاد ایران به طور کلی این اس��ت که بای��د قرص نان خود 
را بزرگ کنیم یعنی با رش��دی مناس��ب اقتصاد بزرگ تر ش��ود و این رشد باید 
در بخ��ش صنع��ت و تولی��د رخ دهد. موانع عملی نش��دن این مه��م با اجرای 
سیاست هایی قابل رفع شدن است و از دولت انتظار می رود چنین کند. طبیعی 
اس��ت در اقتصادی که بازدهی بخش صنعت ۶درصد است ولی بازدهی تجارت 
بین ۲00 تا ۳00درصد است، چرا باید رشد تولید به وجود بیاید؟ قیمت مسکن 
چند برابر افزایش یافت؟ طبیعی اس��ت سرمایه های کشور نیز به این بخش ها 
می رود و این نیز به معنای آن است که اکنون نه تنها فقرا بلکه طبقه متوسط هم 

دیگر امکان داشتن سرپناهی را ندارد.

وضعیت اقتصادی ایران از دید مجمع جهانی اقتصاد
اقتصاد ایران در یک نگاه

مجمع جهان��ی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود به بررس��ی ش��اخص های 
کالن اقتصاد ایران پرداخت و متوس��ط رش��د اقتصادی 10 سال اخیر ایران را 
1.۳درصد برآورد کرد. بنا بر اعالم این نهاد غیرانتفاعی سوئیس��ی، ایران 8۲.4 
میلیون نفر جمعیت و 5491.4 دالر درآمد سرانه داشته است. همچنین متوسط 
رش��د اقتصادی ایران در طول 10 سال اخیر 1.۳درصد اندازه گیری شده است. 
مجم��ع جهانی اقتصاد، نرخ بیکاری در ایران را 1۲درصد و ضریب جینی ایران 
را 0.4 اندازه گیری کرده اس��ت. ضریب جینی به بررسی چگونگی توزیع درآمد 
در یک جامعه می پردازد و هرچه مقدار آن به صفر نزدیک تر باشد، بیانگر توزیع 

عادالنه تر درآمد است.
ایس��نا در یک جمع بندی، رتبه ش��اخص های اصلی اقتصادی ایران در سال 
۲019 را از ن��گاه مجم��ع جهانی اقتصاد گرد آورده اس��ت. امتیازات از صفر تا 
100 بیان شده که عدد 100 بیانگر بهترین و عدد صفر بیانگر بدترین عملکرد 
است. رتبه ایران نیز از میان 141 کشور حاضر در گزارش مجمع جهانی اقتصاد 

ارزیابی شده است.
* امنی��ت: امتی��از ایران در این زمینه 4۲.5 اس��ت و رتب��ه 1۲0 را به خود 

اختصاص داده است. بهترین کشور در این شاخص، فنالند است.
* س��رمایه اجتماعی: امتیاز ایران در این زمینه 5۲.8 اس��ت و رتبه 5۶ را به 

دست آورده است. بهترین کشور در شاخص فوق نیز نیوزیلند است.
* موازنه و نظارت بودجه ای: امتیاز ایران در این زمینه ۲4.۷ و رتبه ایران نیز 

1۳8 است. بهترین کشور در این شاخص باز هم فنالند است.
* عملکرد بخش عمومی: امتیاز ایران در این زمینه ۳4.8 اس��ت. رتبه ایران 
هم از میان 141 کش��ور مورد بررسی، 1۲4 اس��ت. بهترین کشور در شاخص 

فوق، سنگاپور است.
* ش��فافیت: امتیاز ایران در این زمینه ۲8 است. رتبه کشورمان هم 11۶ از 

میان 141 کشور است. بهترین کشور در این شاخص نیز دانمارک است.
* حقوق مالکیت: امتیاز ایران در این زمینه 40.4 است. رتبه ایران نیز 115 

است. بهترین کشور در شاخص فوق فنالند است.
* بنگاه های دولتی: امتیاز ایران در این زمینه ۳۷ است. رتبه ایران هم 1۳۷ از 
میان 141 کشور مورد بررسی است. بهترین کشور در این شاخص نیز نیوزیلند 

است.
* زیرساخت ها: امتیاز ایران در زمینه زیرساخت ها ۶4.8 است. رتبه کشورمان 

هم 80 است. بهترین کشور در شاخص فوق، کشور سنگاپور است.
* ج��اده و حم��ل و نقل: امتیاز ایران در این زمینه، 4۶.8 اس��ت. رتبه ایران 
هم در بین 141 کش��ور، جایگاه 8۲ اس��ت. بهترین کشور در این شاخص، باز 

هم سنگاپور است.
* دسترس��ی به آب و برق و گاز: امتیاز ایران در این زمینه 8۲.۷ است. رتبه 
کش��ورمان نیز  در بین 141 کشور، هفتاد و ششم است. بهترین کشور در این 

شاخص، کشور ایسلند است.
* ثبات کالن اقتصادی: امتیاز ایران در این زمینه 5۲.۲ است و رتبه ایران هم 
1۳4 جهان است. بهترین کشور در شاخص فوق، بین ۳۳ کشور مشترک است.

* ثبات بازارهای مالی: امتیاز ایران در این زمینه ۶۶ اس��ت و رتبه کشورمان 
نیز از میان 141 کش��ور جهان، 1۳۷ اس��ت. بهترین کش��ور در شاخص فوق، 

فنالند است.
* تحقیق و توسعه: امتیاز ایران در این زمینه ۳5.9 است. رتبه ایران نیز چهل 

و هفتم جهان است. بهترین کشور در شاخص فوق، کشور ژاپن است.
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جمشید پژویان
 کارشناس اقتصادی

یکی از دالیل ایجاد پدیده اجاره ساعتی و روزانه سوئیت و آپارتمان در تهران که از حدود 
پنج سال پیش آغاز شده، به هزینه های باالی هتل ربط داده می شود و به نظر می رسد که از 
رونق مناسبی هم برخوردار است. به گزارش ایسنا، بخشی از متقاضیان این خانه ها مسافران 
س��ایر ش��هرها و حتی کشورهای خارجی هس��تند و طبق قانون باید از این افراد شناسنامه 
اخذ ش��ود اما برخی ادعاها حاکی از آن است که در مواردی از متقاضیان شناسنامه دریافت 
نمی شود. عمده سوئیت و آپارتمان های مبله که به شکل ساعتی و روزانه اجاره داده می شود 
در شمال و مرکز تهران قرار دارد و نرخ اجاره آنها براساس موقعیت مکانی و تعداد نفرات در 
نوسان است. اجاره روزانه این نوع واحدها حدود 150 تا 500 هزار تومان است و در مواردی 
ارقام باالتر نیز مش��اهده می شود. سال 1۳9۳ و پس از رسانه ای شدن موضوع اجاره سوئیت 
مبله برای چند روز در تهران، واکنش هایی به این مساله ابراز شد. نمایندگان مجلس ضمن 
انتقاد به احتمال بروز مشکالت امنیتی، ولی این موضوع را در صورت رعایت موازین شرعی 
و قانونی بالمانع دانستند. اتحادیه صنف مشاوران امالک می گوید که دفاتر امالک را از انعقاد 
قرارداد خانه های ساعتی و روزانه منع کرده و مشاوران فقط اجازه دارند قراردادهای یک ساله 
و  ش��ش ماهه امضا کنند. با این حال مالکان این ن��وع آپارتمان ها در فضای مجازی حضور 
پررنگی دارند. یک آپارتمان مبله 118 متری با حیاط دربست در محله پونک به قیمت روزانه 
480 هزار تومان اجاره داده می شود. در نواب نرخ اجاره روزانه یک واحد دو خوابه ۶5 متری 
۲00هزار تومان تعیین ش��ده اس��ت. در پاس��داران یک واحد 50 متری با قیمت ۲50 هزار 
تومان به صورت روزانه اجاره داده می شود. در میدان ولیعصر هم اجاره یک سوئیت 40 متری 
بدون اتاق با فرش و یخچال و گاز و کلیه لوازم منزل 1۷0 هزار تومان در روز است. فایل های 
بسیاری از این دست وجود دارد و هر لحظه آگهی جدیدی به آن اضافه می شود. طبق قانون، 
هر نوع اجاره سوئیت و منزل به افراد باید با دریافت کارت شناسایی آنان همراه باشد. دریافت 
نکردن کارت شناس��ایی از افرادی که منازل و س��وئیت ها را اجاره می کنند می تواند تبعات 
اخالقی و امنیتی داش��ته باشد. عباس قائدی رحمت، نماینده مجلس می گوید: باید نظارت 
دقیقی بر چگونگی اجاره س��وئیت ها و منازل در تهران و سایر شهرهای کشور وجود داشته 
باش��د و با سایت هایی که بدون داشتن مس��تندات کافی اقدام به انتشار آگهی اجاره منازل 
و س��وئیت ها برای مدت چند س��اعت یا چند روز می کنند برخورد ش��ود. لیدرها و صاحبان 
آژانس های گردش��گری هم مشتریان دیگر این آپارتمان ها هس��تند که گردشگران را برای 
مدتی محدود در این واحدها مستقر می کنند. قیمت این نوع خانه ها برای مستاجر ایرانی با 
متقاضی خارجی متفاوت است. آپارتمانی که اجاره ماهانه آن برای مستاجر ایرانی ۳میلیون 
و 800 هزار تومان اس��ت، برای متقاضی خارجی 1۳00 تا 1400 دالر تمام می ش��ود. این 
واحدها به میهمانان خارجی به شکل ماهانه اجاره داده می شود و این محدودیت به دلیل نوع 
آپارتمان های اختصاص یافته به آنان است که عمدتا لوکس هستند. به عنوان مثال آپارتمانی 
لوکس در خیابان پاسداران به قیمت 4 هزار و ۲00 دالر یا آپارتمان دیگری در الهیه به قیمت 
۳ هزار و 500 دالر اجاره داده شده است. این آپارتمان ها از ۶ تا 9 ماه و گاهی نیز تا دو سال 
اجاره داده می ش��ود. تفاوت دیگری که این نوع اج��اره دارد، پرداخت تمامی مبلغ اجاره بها 
در ابتدای مدت قرارداد است. برخی از فعاالن بازار مسکن درباره متقاضیان این نوع خانه ها 
می گویند: بیمارانی که از س��ایر ش��هرهای کش��ور برای درمان به تهران می آیند یا صاحبان 
مشاغلی که برای مدت کوتاهی نیاز به سکونت در پایتخت دارند، اغلب به صورت کوتاه مدت 
این آپارتمان ها را اجاره می کنند. مشاوران امالک معتقدند که مالکان این خانه ها بیشترین 
بی انصافی را در نرخ گذاری انجام می دهند. متقاضیان نیز بیشتر با مراجعه به آگهی ها موارد 

موردنیاز خود را پیدا می کنند تا دفاتر امالک.

چه کسانی سوئیت های ساعتی در تهران اجاره می کنند؟

گسترش پدیده اجاره ساعتی مسکن
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آرامش بازار ارز در پایان هفته
ریزش قیمت انواع سکه بهار آزادی

بازار ارز، پایان هفته گذش��ته را بدون نوس��ان چشمگیر به پایان رساند و 
قیمت دالر بدون تغییر 11 هزار و ۳95 تومان باقی ماند.

به گ��زارش خبرآنالی��ن، پنجش��نبه 18 مهرماه، قیمت ف��روش دالر در 
صرافی های مجاز بانکی 11هزار و 400 تومان اعالم شد که با کاهش بسیار 
اندک به 11 هزار و ۳95 تومان رسید. این در حالی است که نرخ خرید دالر 
از مردم به قیمت 11هزار و ۳00 تومان تعیین ش��د. بر همین  اساس قیمت 
فروش یورو در صرافی های بانک ها 1۲ هزار و ۶00 تومان اعالم شد؛ قیمت 

خرید یورو نیز در این صرافی ها 1۲ هزار و 500 تومان بوده است.
پون��د انگلیس هم به قیمت 14ه��زار و 1۶۷ تومان، لیر ترکیه یک هزار و 
989 توم��ان، یوان چین یک ه��زار و ۶۲8 تومان و ین ژاپن 10 هزار و ۷0۶ 
تومان مبادله ش��د. هفته گذش��ته، هفته ای بدون تنش و نوسان در بازار ارز 
بود. اغلب کارشناس��ان اعتقاد دارند ریسک و حاشیه سود سرمایه گذاری در 
بازار ارز، سرمایه داران را بر آن داشته تا دارایی خود را به بازار سرمایه منتقل 

کرده و از بازار ارز خارج شوند.
همچنین سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران با کاهش اندک به 4میلیون 
و ۷ هزار تومان رس��ید. در معامالت آخرین روز کاری هفته گذشته، قیمت 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش اندک نسبت به روز کاری قبل، 4  
میلیون و ۷ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۳ میلیون و 989 هزار 
تومان معامله شد. این در حالی است که در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار 
آزادی ۲میلیون و ۳8 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۲۳9 هزار تومان و 

هر قطعه سکه گرمی 8۳9 هزار تومان فروخته شد.
قیم��ت هر گرم ط��الی 18عیار نی��ز 408 هزار و ۶00 توم��ان تعیین و 
معامله ش��د. اونس طال هم در بازارهای جهانی با قیمت 1509 دالر معامله 

شده است.

وزیر اقتصاد اعالم کرد
انجام ارزیابی بانک های دولتی در 3 شاخص

وزیر اقتصاد اعالم کرد ارزیابی بانک های دولتی از س��وی وزارت اقتصاد با 
توجه به سه شاخص تحقق بانکداری دیجیتال، حاکمیت شرکتی و واگذاری 

اموال و دارایی های راکد صورت می گیرد.
به گزارش ایِبنا، فرهاد دژپس��ند در جریان بازدید از توانمندی های حوزه 
فن��اوری اطالعات بانک ملت گف��ت: امروزه ارائه خدمات س��نتی در حوزه 
بانک��داری صرفا با اس��تفاده از فناوری اطالعات، بانکداری نوین محس��وب 
نمی ش��ود، بلکه باید هم ابزارها و تجهیزات به روز باش��د و هم خدمات نو و 
به روز به مش��تریان ارائه شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی می گوییم یک 
بانک در مس��یر بلوغ است که هم ابزارهای آن به روز باشد و هم خدمات نو 
و به روز به مش��تریان ارائه دهد. وزیر اقتصاد یادآور شد: بانکداری هوشمند، 
بسیار فراتر از بانکداری دیجیتال است و فقط ابزارها و تکنولوژی نیست که 
در آن تغییر می کند، بلکه س��رویس ها و خدمات به مشتریان و میزان رابطه 

انسان با سیستم بانک نیز تحول پیدا می کند.
وی ب��ا بیان اینک��ه در بانکداری هوش��مند، بانک در من��زل و محل کار 
مشتری حضور دارد، اما نه به این سبب که قبض آب و برق خود را از طریق 
نرم افزار می پردازد، بلکه به این س��بب ک��ه می تواند هر روز هفته و در تمام 
۲4 ساعت ش��بانه روز، از خدمات و مش��اوره بانک در زمینه شروع کسب و 
کار، فعالیت در بورس و بازارهای مالی مختلف و س��ایر فعالیت های مربوط 
خدمات و مشاوره بگیرد. دژپسند با یادآوری اینکه ارزیابی بانک های دولتی 
از س��وی وزارت اقتصاد با توجه به سه ش��اخص تحقق بانکداری دیجیتال، 
حاکمیت ش��رکتی و واگ��ذارای اموال و دارایی های راک��د صورت می گیرد، 
اف��زود: چنین ارزیابی در مورد بانک ه��ای غیردولتی از جمله بانک ملت نیز 

باید وجود داشته باشد.
وی برداش��تن گام های بزرگ در راس��تای تحقق بانکداری هوش��مند را 
مس��تلزم انجام اقداماتی چون داش��تن ارتباط مس��تمر با مراکز دانشگاهی 
به منظور اس��تفاده از آخرین نتایج تحقیق��ات و پژوهش های آنها در حوزه 
بانک��داری و خدمات نوین بانکی و برق��راری ارتباط تنگاتنگ با فناوری های 

مالی )فین تک ها( عنوان کرد.

بانک مسکن اعالم کرد
جزییات افزایش 5 ساله سن مجاز بنا

س��ن مجاز بنا برای دریافت سقف وام مسکن از محل اوراق به تازگی پنج 
سال افزایش یافته که البته دریافت این تسهیالت با شرایطی همراه است.

به گزارش ایِبنا، بانک مس��کن به تازگی امکان پرداخت س��قف تسهیالت 
از محل اوراق حق تقدم تس��هیالت مس��کن )تسه( برای امالک با سن بنای 
ت��ا ۲5 س��ال را میس��ر کرده و این در حالی اس��ت که این ام��کان تا پیش 
از این برای امالک تا س��قف س��نی ۲0 سال س��اخت از تاریخ صدور پروانه 
وجود داش��ت. برای دریافت سقف وام ش��روط دیگری نیز وجود دارد. یکی 
از ش��روط دریافت س��قف وام مقاوم بودن ساختمان است. بر این اساس هر 
آپارتمان قدیمی امکان اس��تفاده از تسهیالت بانک مسکن را نخواهد داشت 
و باید احراز شود که ملک از استحکام بنا برخوردار است و آیین نامه ۲800 

)طراحی ساختمان ها در برابر زلزله( در ساخت آن رعایت شده است.
ش��رط دوم برای اختصاص سقف تسهیالت به ارزش ملک خریداری شده 
باز می گردد. تمام تس��هیالت بانک مس��کن اعم از تسهیالت از محل اوراق، 
صندوق پس انداز مس��کن یکم و حس��اب پس انداز مس��کن جوانان تا سقف 
حداکثر 80درصد ارزش ملک قابل پرداخت است به این معنا که اگر سقف 
تس��هیالت از 80درصد ارزش کارشناس��ی ملک بیشتر باشد در این صورت 
میزان تس��هیالت پرداختی کمتر از سقف خواهد بود. همچنین طبق اعالم 
بانک مسکن با تغییر شرط سنی بنا برای استفاده از تسهیالت اوراق، تغییری 
در اقساط پرداختی تسهیالت گیرندگان رخ نمی دهد، اما در شرایطی ممکن 
اس��ت دوره بازپرداخت تسهیالت مذکور برای امالک قدیمی ساز به زیر 1۲ 
س��ال کاهش یابد و در نتیجه رقم اقس��اط ماهانه آنها افزایش یابد. براساس 
یک اصل کلی در مورد تمام انواع تس��هیالت بانک مسکن، مدت بازپرداخت 
تسهیالت مسکن نباید از س��ه چهارم عمر مفید باقی مانده ساختمان بیشتر 
باش��د. عمر مفید بنا نیز توس��ط ارزیاب بانک که از شعبه برای بازدید ملک 
مراجعه می کند، تعیین می ش��ود. بر این اساس ممکن است در برخی موارد 
نادر، عمر مفید برخی از س��اختمان های قدیمی که خریدار برای تملک آنها 
درخواس��ت اس��تفاده از تس��هیالت از محل اوراق دارد، در حدی نباشد که 
بتوان سقف 1۲ ساله بازپرداخت را برای آنها منظور کرد. در این موارد مدت 
بازپرداخت با فرمول مذکور تعیین می ش��ود و ممکن است مثال به 8 یا 10 
سال کاهش یابد و به این ترتیب اقساط ماهانه آنها تحت تاثیر کاهش دوره 

بازپرداخت، مقداری افزایش یابد.

بانکنامه

اقتصاددانان معتقدند حجم باالی نقدینگی که اکنون به مرز ۲000 هزار میلیارد 
تومان رس��یده، مقصر اصلی تورم و ایجاد بی ثباتی در اقتصاد ایران است، به طوری 
که نقدینگی عظیم س��رگردان هر از چند گاهی روانه یکی از بازارهای ارز، خودرو، 
مسکن و... شده و تعادل بازارها را به هم می ریزد. همچنین با رشد تقاضا در برخی 

مقاطع زمانی باعث افزایش قیمت و تورم نیز می شود.
در ای��ن می��ان، مهمترین منب��ع تامین این حج��م از نقدینگی ب��ه نظر اغلب 
کارشناس��ان، س��ودهای بانکی اس��ت، بنابراین تا زمانی که این معضل رفع نشود، 
نمی ت��وان امیدی به کاهش نقدینگی داش��ت؛ چنانچه رش��د ۲0درصدی میزان 
سرمایه گذاری های مدت دار در شبکه بانکی و ثبت رقم 15۳0 هزار میلیارد تومان 
در پایان خردادماه امسال نشان می دهد که به ناچار روند پرداخت سود و به دنبال 

آن، ورود حجم عظیم نقدینگی به جامعه همچنان تداوم خواهد یافت.
البته در افزایش حجم سرمایه گذاری در شبکه بانکی هم مردم نقش دارند و هم 
بانک ها دخیل هس��تند. از یکسو بانک با هدف جذب سرمایه های بیشتر مردمی و 
رفع مشکل ناترازی مالی خود تالش می کنند سودهای باالیی را برای سپرده های 
کوتاه و بلندمدت ارائه کنند و از سوی دیگر مردم نیز با هدف کسب سود مطمئن 

و پایدار اقدام به سرمایه گذاری در بانک ها می کنند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، بررس��ی آماره��ای بان��ک مرکزی نش��ان می ده��د میزان 
س��رمایه گذاری های م��دت دار در خرداد 98 به 15۳0 هزار میلیارد تومان رس��ید 
که نس��بت به مدت مشابه پارسال ۲0.1درصد و نس��بت به پایان سال 9۷ حدود 
4.5درصد داش��ته است. این درحالی است که س��رمایه گذاری مدت دار در خرداد 
9۷ مع��ادل 1۲۷۳ هزار میلیارد تومان و در اس��فند پارس��ال 14۶4 هزار میلیارد 

تومان بوده است.
رشد 3۹درصدی سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاری کوتاه مدت در بانک ها در خردادماه امسال حدود ۶10 هزار میلیارد 
تومان بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۳9.۳درصدی داشته است. حجم 
س��رمایه گذاری کوتاه مدت در شبکه بانکی در خرداد پارسال به 4۳۷ هزار میلیارد 

تومان و در اسفند 9۷ به 584 هزار میلیارد تومان رسیده بود.
نکته قابل توجه در بررسی آمار سرمایه گذاری کوتاه مدت در سال های اخیر نشان 
می دهد که این نوع سرمایه گذاری در سال منتهی به خرداد 9۷ )دوره زمانی خرداد 
9۶ تا خرداد 9۷( حدود ۲4درصد کاهش داشته اما در دوره زمانی بعد، به یکباره 

جهش ۳9.۳درصدی را تجربه می کند.
میزان رشد سرمایه گذاری کوتاه مدت در دوره سه ماهه اسفند 9۷ تا خرداد 98 

حدود 4.۳درصد یعنی معادل ۲5 هزار میلیارد تومان بوده است.

افزایش 4۰ هزار میلیاردی سرمایه گذاری بلندمدت
س��رمایه گذاری بلندمدت نیز در خردادماه امسال 9۲0 هزار میلیارد تومان بود 
که نس��بت به مدت مشابه پارسال 10درصد افزایش را نشان می دهد. میزان رشد 
سرمایه گذاری بلندمدت در ش��بکه بانکی در فصل بهار امسال 4.۶درصد بوده که 
نش��ان می دهد در دوره س��ه ماهه اسفند 9۷ تا خرداد 98 حدود 40 هزار میلیارد 

تومان به حجم این نوع سرمایه گذاری افزوده شده است.
در حال��ی ک��ه در دوره یکس��اله منتهی به خ��رداد 9۷ میزان س��رمایه گذاری 
کوتاه مدت افت ۲4درصدی داش��ته، اما حجم سرمایه گذاری بلندمدت در آن دوره 
زمانی افزایش ۷0درصدی را ثبت کرده بود. حجم س��ایر روش های سرمایه گذاری 
نیز در خرداد 98 حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که رش��د 9.1درصدی نسبت 

به خرداد 9۷ داشته است.
به گفته کارشناس��ان بانکی، تغییر سیاس��ت های بانک مرکزی درباره نرخ های 
مصوب س��ودهای روزشمار، کوتاه و مدت مدت بانکی از جمله عوامل تاثیرگذار در 

استقبال مردم از انواع مختلف سپرده ها بوده است.
مالیات از سپرده بانکی موجب افزایش تورم می شود؟

در این میان، اخذ مالیات از س��پرده های بانکی، پیش��نهادی است که برخی از 
اقتصاددانان آن را توصیه می کنند؛ چنانچه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
که در اواخر بهمن س��ال گذش��ته منتشر کرده بود، در رابطه با میزان درآمدی که 
دولت می تواند از این محل به دس��ت آورد، نوشت: »با فرض اینکه میانگین حجم 
کل سپرده ها در سال آینده برابر ۲000 هزار میلیارد تومان باشد )که فرض حداقلی 
است( و حفظ سهم 40درصدی اشخاص حقوقی و نیز نرخ سود سپرده با میانگین 
15درصد و نرخ مالیاتی ۲5درصد، درآمد مالیاتی این حکم برابر ۳0 هزار میلیارد 
تومان خواهد بود. در صورتی که فرض ش��ود در پی وضع مالیات بر س��ود سپرده، 
س��هم سپرده های سرمایه گذاری بانک ها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد، باز 
هم درآمد مالیاتی برابر 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود که می تواند کمک قابل 

توجهی به اصالح وضعیت نظام بانکی کند.«
به گزارش خبرآنالین، ۳0هزار میلیارد تومان معادل ۲0درصد از درآمدی است 
که بنا بود دولت از محل فروش نفت به دس��ت آورد و عمال بار مهمی را از دوش 
دولت برمی دارد. پیش از این، وحید ش��قاقی کارش��ناس اقتصادی نیز توان بالقوه 
مالیاتی در کشور را 140هزار میلیارد تومان اعالم کرده بود که برابر با رقمی است 

که دولت می خواست از محل فروش نفت به دست آورد. 
در همین رابطه کامران ندری، کارشناس بانکی معتقد است: باید پایه مالیاتی را با 
گسترش آن به همه بخش ها تسری داد. در اغلب کشورهای جهان نیز اخذ مالیات 

از س��پرده های بانکی امری پذیرفته شده است. در این میان باید به مساله نگاهی 
جامع تر داشت تا اقداماتی موجب افزایش التهابات دوباره در اقتصاد کشور نشود.

این کارش��ناس بانکی ادامه داد: هم اکنون نرخ سود س��پرده های بانکی از تورم 
4۲درصدی کشور به مراتب کمتر است و در واقع بازدهی سپرده های بانکی منفی 
اس��ت. این را با فرض اینکه سپرده های بانکی سودی بیش از سود مصوب شورای 
پول و اعتبار به دست آورند هم می توان مورد تایید قرار داد. درنتیجه اگر هم اکنون 
مالیات از سود حاصل از س��پرده های بانکی در دستور قرار گیرد، احتماال بازدهی 

سپرده ها را از این نیز منفی تر خواهد کرد.
به گفته ندری، اجرای این سیاس��ت در ش��رایط فعلی دو اثر کوتاه و بلندمدت 
خواهد داشت. در کوتاه مدت مردم به سمت بازارهای دیگر متمایل می شوند چراکه 
فکر   می کنند بازدهی سرمایه در بازارهای دیگر بیشتر است. به این معنا پس انداز 
کمتری به ش��کل س��پرده نگهداری خواهد ش��د و بخش مهمی از آن تبدیل به 
دارایی های دیگر می ش��ود. غالبا بازار سرمایه، ارز و طال از چنین اقداماتی متالطم 

می شوند.
گسترش چتر مالیاتی برای جایگزینی درآمد نفتی

این کارش��ناس بانکی با اشاره به مشکالت نظام بانکی کشور و نقدینگی گفت: 
در بلندمدت هم به تدریج ماندگاری سپرده ها در بانک ها کاهش خواهد یافت. این 
امر هم تبعاتی در پی دارد، از جمله اینکه در سیاست گذاری های بانک ها تغییراتی 
ایجاد ش��ود. چنانچه این امر به افزایش نیاز به پول بانک مرکزی هم منجر ش��ود 
ک��ه این نیز به افزایش نقدینگی و احتماال ت��ورم خواهد انجامید. به این معنا باور 
من این است که در هر حال اخذ مالیات از سپرده های بانکی تبعات تورمی در پی 

خواهد داشت.
ندری در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه اگر اخذ مالیات از سپرده ها همراه با 
گسترش پایه های مالیاتی در عرصه های دیگر باشد، اثر آن چگونه خواهد بود، تاکید 
کرد: در این رابطه یک اصل وجود دارد و آن این است که پایه های مالیاتی هرچه 
گسترده تر شود و از سمت دیگر نرخ مالیات کمتر شود به سود اقتصاد خواهد بود. 
در این مورد هم همین اس��ت و اگر چتر مالیاتی گس��ترده ش��ود و در مقابل نرخ 
مالیات از بخش ها به تدریج و براس��اس رابطه با تولید کاهش یابد، اقتصاد کش��ور 

سود خواهد برد.
به گفته او، بهترین روش اجرای یک سیاس��ت موفق مالیاتی، اجرای یک بسته 
کامل است که به شکلی جامع و براساس نیازهای اقتصاد ایران عمل کند. این امر 
عملی خواهد بود و در شرایط فعلی که دولت ایران ضرورت اخذ مالیات را دریافته 

بهترین اتفاق ممکن این است که سیاست فوق اجرا شود.

بزرگ شدن غول نقدینگی در سایه سپرده های مدت دار بانکی

سپرده بانکی متهم اصلی افزایش نقدینگی

ب��ه گفته رئیس کل بانک مرکزی، جلوگیری از خروج س��رمایه و توجه به عوامل 
بنیادی ش��کل دهنده نرخ ارز، دو راهب��رد اصلی بانک مرکزی در مقابله با تحریم ها 

بوده است.
عبدالناص��ر همت��ی در »کنفران��س بین المللی اقتصاد جهان��ی و تحریم ها« که 
پنجش��نبه گذشته در دانشگاه الزهرا برگزار ش��د، با بیان اینکه درک دشواری و در 
عین حال توفیق در مواجهه با تحریم ها در زمینه سیاس��ت پولی و ارزی، هنگامی 
امکان پذیر اس��ت که تحلیل قابل قبولی از اهداف تحریم کننده یعنی آمریکا داشته 
باش��یم، گفت: آشکار و مبرهن است که در حالت کلی اعمال هر نوع تحریم چه از 
سوی نهادهای بین المللی باشد و چه از سوی دولتی خاص با هدف تحت فشار قرار 
دادن کش��ور مورد تحریم و وادار ک��ردن آن به تغییر رویه صورت می گیرد و هدف 

آن تفنن نیست.
او از کاهش سرمایه گذاری و تضعیف رشد اقتصادی کشور، ساماندهی ناآرامی ها، 
جنگ رس��انه ای گس��ترده، کاهش فروش نفت ایران و  پرهزینه تر کردن مبادالت 
تجاری کشور با جهان خارج به عنوان راهبردهای اصلی دشمن در جنگ اقتصادی 
علیه کش��ور یاد کرد و افزود: هدف اصلی تمام این اقدامات دش��من تحریک شدید 
انتظارات تورمی از یک طرف و تحمیل یک ش��وک منفی عرضه ش��دید به اقتصاد 
ایران از طرف دیگر بود تا اوال با ش��کل دادن حمالت س��فته بازانه در بازار دارایی ها 
و به ویژه ارز و س��پس قیمت کاالها و خدمات به ایجاد بی  ثباتی ش��دید و لذا ایجاد 
نارضایتی عمومی دامن بزند و ثانیا با کاهش تولید حقیقی و ایجاد رکود و بیکاری 

سبب تحلیل توان حقیقی اقتصاد و بازهم گسترش نارضایتی عمومی شود و حتی 
زمینه قحطی و آشوب های اجتماعی را فراهم کند.

به گزارش ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با شروع سال 1۳9۷ و تشدید 
فش��ار بر نرخ ارز و شکل گیری حمله سفته بازانه گس��ترده به بازارها و به ویژه بازار 
ارز، مسئولین اقتصادی و سیاست گذاران با شرایطی روبه رو بودند که هرگونه خطای 
سیاس��ت گذاری)که در ش��رایط عادی فقط مقداری هزینه دارد( سبب پیامدهای 

زیانبار برای اقتصاد کشور شود.
همتی یادآور شد: افزایش نرخ سود بانکی، محدودکردن شدید دستوری تجارت 
خارجی و جیره بندی ارزی و کنترل نرخ ارز در سطوح بسیار پایین تر از آنچه امروز 
وج��ود دارد و جراحی بزرگی در نظام بانکی ش��امل مواردی مانند تغییر س��اختار 
بانک ها، اعمال محدودیت بر سپرده ها و به ویژه سپرده های بزرگ، کنترل وام دهی 
بانک ها و نوعی تخصیص تکلیفی تسهیالت بانکی سه دسته راه حل پیشنهادی از 
س��وی صاحب نظران برای برون رفت از مش��کالت بود که هر کدام از آنها براس��اس 
بررس��ی های بانک مرکزی موجب ایجاد مش��کالت جدیدی در وضعیت اقتصادی 

کشور می شدند.
وی تصریح کرد: تقویت کنترل بر ریال و تراکنش های آن که به طرز غیراصولی 
و ب��دون نظ��ارت در جریان بود و لذا جلوگیری از خروج س��رمایه، توجه به عوامل 
بنیادی شکل دهنده نرخ ارز در بازار و پرهیز از بی توجهی به نیروهای بازار، بهره مند 
س��اختن صادرکنندگان از منافع حاصل از درآم��د ارزی آنها و پرهیز از دادن رانت 

حاصل از صادرات به عامالن اقتصادی غیر از صادرکننده، حضور دائمی و هدفمند 
بانک مرکزی در بازار ارز به عنوان بازارساز و اطمینان از تامین ارز برای تامین نیاز 
واردکنندگان مواد اولیه و واسط راهبرد اصلی بانک مرکزی برای مقابله با تحریم ها 
بوده است. وی ادامه داد: قضاوت منصفانه خواهد گفت که راه حلی بهتر از آنچه در 
پیش گرفته شده اس��ت و البته با لحاظ محدودیت های سیاست گذار پولی و ارزی 
وجود نداش��ته اس��ت. مهم تر از همه آنکه بانک مرکزی بدون از دست دادن ذخایر 

ارزی به کنترل نرخ ارز و ثبات بازار ارز دست یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: تقویت ارزش پول ملی، ثبات و تولید ملی 
س��ه هدف اصلی بانک مرکزی در راستای دس��تورات مقام معظم رهبری و منافع 
عموم مردم اس��ت. همتی با اشاره به کاهش تورم ماهانه و رشد مثبت اقتصادی در 
بخش غیرنفتی کش��ور طی ماه های اخیر گفت: بحمداهلل مجموعه تدابیر اخذشده 
تاکنون موفق بوده و ان ش��اءاهلل با تداوم این مسیر و با حمایت مردم و کلیه نهادها 
از این شرایط نیز عبور خواهیم کرد. او در پایان اشاره کرد باید بپذیریم حل معضل 
رکود تورمی در کشورهای توسعه یافته هم با موانعی روبه رو است اما این معضل در 
کشورمان در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و کسری بودجه ناشی از آن به 
اضافه ناترازی بانکی و تنگنای اعتباری اعمال سیاست های پولی و مالی برای خروج 
از شرایط رکود تورمی در کشورمان پیچیدگی های مربوط به خود را دارد ولی روند 
ش��اخص های کالن اقتصادی و ثبات ایجادشده در اقتصاد کشور غلبه بر مشکالت 

را نوید می دهد.

همتی در »کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم ها« مطرح کرد

ثبات و کنترل بازار ارز بدون از دست دادن ذخایر ارزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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مدیر بورس کاال و انرژی کارگزاری بانک پاسارگاد مطرح کرد
بررسی چرایی ورود پسته به معامالت آتی 

بورس کاال
مدیر بورس کاال و انرژی کارگزاری بانک پاسارگاد معتقد است »راه اندازی 
و رون��ق معام��الت قراردادهای آتی پس��ته و همچنین گواهی س��پرده آن 
می توان��د امکان برنامه ریزی برای تولی��د و فروش محصول، تامین نقدینگی 
موردنیاز کشاورزان جهت هزینه های تولید، پیش بینی قیمت آتی و پوشش 

ریسک ناشی از نوسانات نرخ را به همراه داشته باشد.«
حس��ین نوروزی زاده در بررس��ی کاربرد ابزارهای مشتقه به پایگاه خبری 
بازار س��رمایه )س��نا( گفت: ابزارهای مش��تقه به قرارداد ی��ا اوراقی اطالق 
می ش��ود که ارزش خود را از یک دارایی پایه مانند کاال، ارز و ... می گیرند. 
معامالت قراردادهای آتی )futures( نوعی از ابزار مشتقه هستند که در آن 
فروش��نده متعهد می شود در تاریخ مشخصی از آینده و با قیمتی که اکنون 
تعیین می شود، کاالی معینی را بفروشد و در طرف مقابل خریدار نیز متعهد 

می شود که همان کاال را با مشخصات تعیین شده در سررسید خرید کند.
او مهمترین مزیت معامالت آتی را پوش��ش ریس��ک )hedge( دانس��ت 
و افزود: با اس��تفاده از این معامالت، فع��االن و تولیدکننگان کاال می توانند 
ریس��ک های مرتبط با کاال، مانن��د تغییرات ن��رخ و ... را کنترل کرده و در 
ش��رایط بدون ریس��ک به فعالیت خود ادامه دهند. به گفته وی، یکی دیگر 
از مزایای معامالت آتی اس��تفاده از اهرم مالی اس��ت؛ بدین ترتیب که یک 
س��رمایه گذار ی��ا معامله گر در این ب��ازار می تواند با حج��م اندکی از دارایی 
وارد معام��الت ش��ده و حجم بزرگتری از دارای��ی را مدیریت و معامله کند. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه تصریح کرد: پویایی و نقدشوندگی باال، امکان 
حضور س��فته بازان و آربیتراژگران، هزینه های ناچی��ز معامالتی، وجود اتاق 
پایاپای خودانتظام در مقابل طرف های معامله را می توان از دیگر مزیت های 
فعالی��ت در بازار معامالت آتی دانس��ت. مدیر بورس کاال و انرژی کارگزاری 
بانک پاس��ارگاد در اش��اره به عملکرد اخیر بورس کاال توضیح داد: با وجود 
تالش های مجدانه ای که در س��ال های گذشته برای توسعه و رونق معامالت 
آتی در بازار س��رمایه رخ داد، خروج س��که طال از معامالت بازار آتی بورس 
کاال، ش��وک بزرگی به ای��ن بازار وارد کرد، اما خوش��بختانه اقدامات خوبی 
در یک س��ال گذش��ته برای ورود دارایی های پایه و کاالهای بیش��تر به این 
بازار انجام ش��ده است که از آن جمله می توان به معامالت آتی زیره و رونق 
معامالت زعفران و همچنین ورود قریب الوقوع پسته به این بازار اشاره کرد.

وی یکی از سیاس��ت های اصولی ب��ورس کاال در قبال بازار معامالت آتی 
را اس��تفاده از کاالهایی عنوان کرد که دارای مزیت اقتصادی و بازار پررونق 
داخلی و بین المللی هس��تند و گفت: بنابر اعالم مسئوالن این بخش، پسته 
به عنوان س��ومین محصول کشاورزی به عنوان دارایی پایه معامالت آتی در 

هفته آینده در بورس کاال قابل معامله خواهد بود.
نوروزی زاده اش��اره کرد: ایران به عنوان قطب تولید پس��ته پس از ایاالت 
متحده آمریکا دومین صادرکننده این محصول در دنیا ش��ناخته می ش��ود. 
پس��ته ارزآورترین محصول کشاورزی کشور است و بی تردید پس از پذیرش 
محص��ول فیزیکی در رینگ های معامالت��ی داخلی و بین المللی بورس کاال، 
همچنی��ن راه ان��دازی معام��الت گواهی س��پرده آن و در آخ��ر رونمایی از 
معامالت آتی، تکمیل این چرخه کمک ش��ایانی به کش��اورزان، فعاالن این 
حوزه و صادرکنندگان این محصول اس��تراتژیک جهت بهبود تجارت داخلی 

و صادراتی خواهد بود.

نماگربازارسهام

»1۳۳855« قدم هایی است که از ابتدای امسال، بازار سرمایه گام به گام برداشته 
تا ش��اخص کل بورس را به عدد ۳1۳ هزار و 49 واحد برس��اند. شاخص کل بورس 
در اولین روز کاری س��ال 1۳98 روی عدد 1۷9 هزار و 194 واحد ایس��تاده بود و 
حاال ۷4.۶درصد رش��د کرده است. این در شرایطی است که بازارهای موازی تقریبا 
رش��د منفی را تجربه کرده و سرمایه گذاران این بازار، نه تنها سود حداقلی که حتی 

زیان هم دیده اند.
در این ش��رایط، برخی از کارشناسان و فعاالن بازار حتی پیش بینی می کنند که 
احتماال ش��اخص کل بورس تا 400 هزار واحد رش��د هم خواهد کرد، اما در مقابل، 
برخ��ی تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند س��رمایه گذاران بای��د دقت کنند که بازار 
همیشه با آنها مهربانی نمی کند و انتخاب و خرید سهام با چاشنی شانس، در نهایت 

به ضرر آنها خواهد شد.
مجید س��لیمی بروجنی، تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با خبرآنالین، با اشاره به 
رشد پی در پی شاخص کل بورس، گفت: در صورت بازگشت قیمت ها و ورود بازار 
به فاز اصالحی، سهامی قابلیت ماندگاری در سطوح قیمتی فعلی خود را دارند که 

متناسب با ظرفیت و توان خود رشد یافته اند.
سلیمی بروجنی ادامه داد: یکی از مشکالت اقتصاد ایران شاید این باشد که بسیار 
دمدمی مزاج و سیال است. به طور نمونه، بارها دیده ایم که دوره های رونق و رکود 
آن توفانی اس��ت و به قول قدیمی ها »حد وس��ط« ندارد. این مشکل شاید ناشی از 
این روحیه مردم باش��د که در دوره هایی که قیمت کاالها افزایش می یابد، ولع آنها 
به خرید به طور چشم گیری زیاد می شود و برعکس، در روزهایی که قیمت ها رو به 

پایین می آید، دیگر عالقه ای به خرید کردن ندارند.
او با بیان اینکه یکی از نتایج این روحیات و عادت این است که زمانی که اوضاع 
کش��ور بحرانی است و شرایط ویژه ای بر اقتصاد حاکم است، وضعیت بازار و میزان 
خرید و فروش رونق پیدا می کند، گفت: طی چند ماه گذش��ته اقتصاد ایران درگیر 
دو تهدید نقدینگی و تحریم بوده اس��ت. در حال حاضر ۲هزار هزار میلیارد تومان 
نقدینگی در اقتصاد کش��ور وجود دارد و همین به تنهایی نش��ان می دهد که یک 
مش��کل خفت��ه که گهگاه بیدار می ش��ود و یک موج تورمی به وج��ود می آورد، در 

اقتصادمان رخ می نماید.
پیش بینی بازار سرمایه در نیمه دوم سال

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: طی شش ماه اخیر بازدهی منفی در بازارهای 
ارز و طال باعث شده که این بازارها گزینه مورد اعتماد سرمایه گذاران نباشد و کمتر 
کس��ی حاضر می ش��ود که پول نقد خود را تبدیل به ارز و ط��ال کند. در این بین، 
جهش بی سابقه مسکن و خودرو و نبود مشتری باعث شده تا بازار مسکن هم کشش 

چندانی برای سرمایه گذاری نداشته باشد.
سلیمی بروجنی با بیان اینکه به نظر می رسد روند متغیرهای سرمایه گذاری فعال 
تبعیت از بازار ارز باش��د، افزود: کاهش نرخ دالر آن هم به ش��کل مستمر و افزایش 
احتمال گفت وگوهای سیاس��ی، پیام ثبات بیش��تر اقتصادی را ب��ه مردم می دهد. 
طبیعی اس��ت که در این ش��رایط بورس پیشرو بوده و پیش بینی می شود در شش 
ماه دوم سال همچنان پیشرو باشد. البته توجه داشته باشید که تمامی بخش های 
اقتصادی قیمت شان را با قیمت دالر تعدیل کرده بودند و تنها بخشی که از این قافله 

جا مانده بود، بازار سرمایه بود.
وی عنوان کرد: در شش ماهه اول سال این بازار هم تعدیل خود را انجام داد و به 
نظر می رسد که بورس زمینه های اقتصادی الزم را برای رشد بیشتر با سرعت شش 
ماه اول س��ال ندارد. ولی به دلیل رایزنی سیاسی و کم اثر شدن افزایش تحریم ها و 
ایجاد شرایط برای رشد بسیار محدود، ولی مثبت اقتصادی، پیش بینی می شود این 
بازار همچنان بازار همچنان بازدهی مثبتی داش��ته باشد. کاهش نرخ ارز پیام ثبات 
را به بورس می دهد و این بازار هم ثبات را دوس��ت دارد و در ش��رایط باثبات، رشد 

بیشتری می کند.
این تحلیلگر اقتصادی متذکر ش��د: باید توجه کرد که ریسک سرمایه گذاری در 
بازار س��رمایه در ش��ش ماه دوم سال بیشتر خواهد بود و معامله گری با تحلیل های 

تکنیکال و فاندامنتال و رصد تمایالت بازار، موفقیت بیشتری خواهد داشت.
ورود نقدینگی های جدید به بازار

س��لیمی بروجنی در ادامه گفت: بورس تهران در حالی در نیمه اول س��ال جاری 
بازدهی ۷4.۶درصدی را به ثبت رس��انده که فعاالن بازارهای موازی در همین دوره 
با رکود و گاها بازدهی منفی دست به گریبان بوده اند. ورود نقدینگی های جدید به 
بازار پیوسته حجم و ارزش معامالت را باال برده و هر روز شاهد ثبت رکورد جدیدی 

در بازار سرمایه هستیم.
به گفته وی، ورود نقدینگی جدید به بورس، رشد حدود ۶4 هزار واحدی شاخص 
سهام را طی سه ماه تابستان رقم زده است و ارزش معامالت خرید سهام را که در 
ابتدای سال گذشته روزانه کمتر از ۲00 میلیارد تومان بود، تا باالی ۳ هزار میلیارد 

تومان در روز رشد کرده است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه عن��وان کرد: به نظر نمی رس��د ای��ن نقدینگی از 
بازارهای موازی همچون خودرو و مسکن خارج شده و به بازار سرمایه منتقل شده 
باش��ند؛ چراک��ه بورس تهران ظرفیت پذیرش این حج��م از نقدینگی را ندارد. این 
نقدینگی های جدید ظاهرا متعلق به سهامداران حقیقی است که از بازارهای موازی 
همچون ارز و طال ناامید شده و جذب این بازار شده اند. البته این نگرانی وجود دارد 

که ای��ن جابه جایی غیرحرفه ای نقدینگی بیش از هر عامل دیگری موجب افزایش 
قیمت ها ش��ده و در برخی س��هم ها به خصوص س��هم های کوچک، حباب قیمتی 

ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: باید به این مس��اله توجه داشته باش��یم که ادامه این روند ممکن 
اس��ت عواقب نامناس��بی برای س��رمایه گذاران غیرحرفه ای و تازه وارد داشته باشد، 
بنابراین باید سرمایه گذاران خرد تازه وارد و افراد آماتور به هشدارهایی که نهاد بازار 
می دهد، توجه کنند و از س��رمایه گذاری مستقیم در این بازار در شرایطی که دچار 

هیجان زدگی است، بپرهیزند.
آرامش در بازارهای مالی

این کارش��ناس اقتصادی گفت: به نظر می رس��د در شرایط فعلی اقتصاد ایران و 
بازارهای مالی در آرامش نسبی قرار دارند. دالر در نزدیکی ارزش ذاتی اش در حال 
معامله است. از طرف دیگر، تورم کاهشی شده است و به نظر نمی آید در کوتاه مدت 

افزایشی در آن داشته باشیم.
س��لیمی بروجنی افزود: بس��یاری از مردم عادی به دلیل اینکه تحلیل جامعی از 
وضعی��ت بازارها ندارند، موقعی که یک بازار ش��روع ب��ه افزایش می کند، به صورت 
دس��ته جمعی وارد این بازارها می ش��وند و همین حضور دس��ته جمعی مردم باعث 

افزایش بیشتر قیمت ها و فاصله گرفتن آنها از ارزش ذاتی آن بازارها می شود.
وی عن��وان کرد: رویای کس��ب س��ود حداکثری در کوتاه تری��ن زمان ممکن به 
خصوص در میان سهامداران تازه وارد بورسی، تقاضا را به سمت گروه های کوچک و 
متوسط سوق داده است؛ چراکه در شرایط حاضر سهام کم حجم و غیرشفاف مستعد 
نوسانات سریع و حداکثری هستند. کارشناسان معتقدند که هنوز فاصله تا نقطه ای 
که بازار تحت تاثیر نرخ تورم و ارز رشد کند، وجود دارد و می توان همچنان به رشد 

شاخص ها در این بازار دل بست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شاخص کل که رویای 400 هزار واحدی را 
در س��ر می پرواند، با ریسک تنش های سیاسی و سیاست گذاری اقتصادی عجوالنه 
روبه روس��ت. ش��اید بهتر باشد که س��هام جدید وارد بازار ش��وند تا نهادهای تازه، 
نقدینگی الزم خود را از بین صنوف بالتکلیف خرید جمع آوری کنند یا از تشکیل 

حباب قیمتی در دیگر نهادهای بزرگ بازار، جلوگیری به عمل آورند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: این نکت��ه را نباید فراموش کرد که در صورت بازگش��ت 
قیمت ها و ورود بازار به فاز اصالحی، س��هامی قابلیت ماندگاری در س��طوح قیمتی 
فعلی خود را دارند که متناسب با ظرفیت و توان خود رشد یافته اند. سرمایه گذاران 
باید دقت کنند که بازار همیشه با آنها مهربانی نمی کند و انتخاب و خرید سهام با 

چاشنی شانس و دنبال دیگران رفتن، در نهایت به ضرر آنها خواهد شد.

پیش بینی رشد شاخص بورس تا سطح 4۰۰ هزار واحد

بورس با این سرعت به کجا می رود؟
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افزایش قیمت 15درصدی مواد شوینده 
نسبت به ماه گذشته

رئیس اتحادیه عمده فروش��ان مواد ش��وینده و پاک کنن��ده گفت در ماه  
گذشته قیمت مواد شوینده 10 تا 15درصد افزایش یافته است.

علیرض��ا رضایی قهرودی، رئیس اتحادیه عمده فروش��ان مواد ش��وینده و 
پاک کننده در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بازار مواد شوینده 
اظهار داش��ت: در ماه های اخیر قیمت مواد شوینده 10 تا 15درصد افزایش 

یافته است.
رئیس اتحادیه عمده فروش��ان مواد ش��وینده با اشاره به اینکه بازرسان به 
صورت ش��بانه روزی بر واحد ه��ای تولیدی و توزیعی مواد ش��وینده نظارت 
دارن��د، افزود: هم اکنون در بازار انواع مواد ش��وینده ب��ه اندازه کافی موجود 

است.
قهرودی در پاس��خ به این پرسش که وضعیت بازار نسبت به سال گذشته 
چگونه بوده اس��ت؟ تصریح کرد: قیمت ها نس��بت به س��ال گذش��ته ۲0 تا 

۳0درصد افزایش داشته است.
رئیس اتحادیه عمده فروش��ان مواد شوینده با تاکید بر اینکه کیفیت مواد 
در بازار مناس��ب است، اظهار داشت: این عامل باعث شده که دست دالالن 
از بازار کوتاه ش��ود. هم اکنون تولید مواد ش��وینده در بازار وضعیت خوبی 
دارد چرا که قابل رقابت با دیگر کشورهاس��ت. 150 واحد رسمی در تهران 

مشغول به فعالیتند.
قهرودی در پایان تاکید کرد: مردم سعی می کنند در زمینه مواد بهداشتی 

صرفه جویی کنند و به صورت مدیریت شده مصرف کنند.

روپوش مدرسه بدون روتوش!
در حالی که هر س��ال در آس��تانه فصل پاییز بحث تولید میلیون ها دست 
لباس مدرس��ه مطرح است، با آغاز ماه مدارس برخی تولیدکنندگان زوایای 

پنهانی از پشت پرده تولید روپوش مدارس را مطرح کردند.
به گزارش ایس��نا، طبق آمارها از مهرماه امس��ال 14 میلیون و ۶00 هزار 
دانش آموز به مدرس��ه رفتند که حدود 8 میلیون و 19۶ هزار نفر از آنها در 
دوره ابتدای��ی تحصیل می کنند. در این می��ان دانش آموزان دختر در همه 
مقاطع و دانش آموزان پس��ر معموال در مقطع دبس��تان از روپوش مدرس��ه 
اس��تفاده می کنند. بنابراین می توان گفت که س��االنه بحث تولید میلیون ها 
دس��ت روپوش مدارس مطرح اس��ت و این در حالی است که امسال برخی 
از دس��ت اندرکاران حوزه نس��اجی؛ زوایای جدیدی از این صنعت را آش��کار 

کرده اند.
حضور دالالن در بخش تولید روپوش مدارس

در این رابطه حبیب طهماس��بی - رئی��س اتحادیه خیاطان - در آخرین 
روزهای ش��هریور اظهار کرد: ممکن اس��ت برخی مدارس س��فارش دوخت 
روپوش دانش آموزان را به واحدهای بدون شناسنامه بدهند که حتی پروانه 
کسب نیز نداشته باشند؛ بنابراین ممکن است قیمت تمام شده روپوش برای 

مدارس خیلی باالتر از این قیمت ها تمام بشود.
ی��ک روز بع��د مجی��د افتخ��اری - عض��و هیأت مدی��ره اتحادی��ه صنف 
تولیدکنندگان و فروش��ندگان پوش��اک تهران - نیز با اشاره به نبود نهادی 
برای نظارت بر کیفیت لباس مدارس، از حضور دالالن برای گرفتن سفارش 

روپوش از مدارس سخن گفت.
طبق گفته ه��ای این تولیدکننده، در م��واردی دالالن به مدارس معرفی 
می ش��وند و سفارش روپوش مدارس را از آنها می گیرند و به تولیدکنندگان 
می دهن��د؛ بنابراین بخش عم��ده ای از مبلغ دریافت��ی از والدین بابت تهیه 
روپوش مدارس، نه به جیب تولیدکننده یا سیس��تم آموزشی، بلکه به جیب 

دالالن می رود.
سود مدارس از فروش روپوش، 4 برابر سود تولیدکنندگان

در این میان اما یکی دیگر از فعاالن صنعت نس��اجی که خود تولیدکننده 
پوشاک مدارس نیز هست، نظر متفاوتی دارد.

اک��رم عیوض خانی - عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی 
و پوش��اک ایران - حضور واسطه ها در بخش تولید روپوش مدارس را تایید 
کرد اما معتقد اس��ت که با توجه به اینکه واس��طه ها نمی توانند پاس��خگوی 
س��فارش های مجدد مدارس برای ثبت نام های طی سال باشند و در مواردی 
از تامین روپوش در سایزهای غیرمعمول سر باز می زنند، مدارس از همکاری 

با آنها استقبال نمی کنند.
در ع��وض ای��ن تولیدکنن��ده از س��ود چه��ار برابری مدارس نس��بت به 
تولیدکنن��دگان از ف��روش روپوش خب��ر داد و گفت ک��ه در مواردی حتی 
دیده شده مدارس لباس ها را دو برابر قیمتی که از تولیدکننده خریده اند، به 

دانش آموزان فروخته اند.

روند ثبات قیمت مرغ در بازار تداوم دارد
 قیمت هر کیلو مرغ 14 هزار تومان

عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی از ثبات نرخ مرغ نس��بت 
ب��ه ابت��دای هفت��ه خب��ر داد و گفت متوس��ط نرخ ه��ر کیلوگ��رم مرغ در 

خرده فروشی ها حدود 14 هزار تومان است.
عظیم حجت در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
قیمت مرغ از ابتدای هفته تاکنون کماکان روند باثباتی داشته است، گفت: 
امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 9 هزار و مرغ آماده به 

طبخ در خرده  فروشی ها 1۳ هزار و 400 تا 14 هزار تومان است.
 او افزود: با توجه به ش��رایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که 

روند فعلی قیمت تا پایان هفته در بازار استمرار یابد.
 حجت با اش��اره به اینکه قیمت جوجه یک روزه نس��بت به ۲0 زور اخیر 
حدود 40درصد در بازار رش��د داش��ته اس��ت، بیان کرد: هم اکنون متوسط 
قیمت هر قطعه جوجه یک روزه ۲هزار و 800 تا ۳ هزار و 100 تومان است 
و این افزایش قیمت مربوط به صدور مجوز صادرات در روز های اخیر اس��ت 

و هیچ ارتباطی به میزان جوجه ریزی ندارد.
 این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی افزود: بنا بر آخرین 
آمار میزان جوجه ریزی مهر در مقایس��ه با شهریور اختالف چندانی نداشته 
اس��ت که بدین ترتیب پیش بینی می شود نوسان شدیدی از لحاظ قیمت تا 

پایان هفته نداشته باشیم.
 عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی ادامه داد: طبق سنوات 
قب��ل طی ماه های مهر و آبان 100 تا 110 میلیون قطعه جوجه ریزی در 
واحد های مرغداری صورت می گیرد، اما در آذر به سبب برنامه ریزی برای 
تامین مرغ شب عید تقاضا برای خرید جوجه در بازار افزایش می یابد که 
ای��ن امر در افزایش قیمت جوجه و جبران زی��ان تولیدکنندگان بی تاثیر 

نیست.

اخبـــار

ملکی از کاهش قیمت گوش��ت در بازار خبر داد و گفت هر کیلو ش��قه 
گوسفندی با نرخ 98 تا 100 هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار گوشت گوسفندی در رکود 
کامل به س��ر می برد، اظهار کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و 
ازدیاد عرضه دام قیمت گوش��ت گوسفندی در بازار همچنان روند نزولی 

به خود گرفته است.
او از کاهش ۲ تا ۳ هزار تومانی قیمت گوش��ت طی چند روز اخیر در 
بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو ش��قه گوس��فندی بدون دنبه با 
نرخ 90 تا 91 هزار تومان به مغازه دار و با احتساب 10درصد سود معادل 

98 تا 100 هزار تومان به مشتری عرضه می شود.

ملکی قیمت گوش��ت در بازار را پیش بینی کرد و افزود: اگر روال فعلی 
عرضه دام در بازار استمرار یابد و همچنان صادرات دام به صورت رسمی 
و غیر رس��می به بازار های هدف انجام نشود پیش بینی می شود که روند 
کاهش قیمت در بازار استمرار یابد در غیر این صورت شاهد تنش مجدد 
قیم��ت در بازار خواهیم بود. رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی درباره 
آخری��ن وضعیت قاچ��اق دام بیان کرد: رصد ها و ش��نیده ها حاکی از آن 
است که مقداری دام از غرب کشور به سمت عراق و از استان کرمانشاه به 
س��مت جنوب در حال جابه جایی است که اگر تدابیر جدی برای برخورد 
با قاچاقچیان اندیشیده نشود در روز های آتی افزایش قیمت دور از انتظار 
نیست. به گفته وی با توجه به آنکه تقاضا برای خرید دام زنده در اربعین 
حسینی همانند دهه اول محرم و عید قربان نیست بنابراین نوسان خاصی 

را در این روز متصور نیستیم.
ملک��ی قیم��ت هر کیلو دام زنده را 40 تا 4۳ ه��زار تومان اعالم کرد و 
گفت: با توجه به انباش��تگی دام در واحد ها و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا 
قیمت دام همانند گوش��ت قرمز طی روز های اخی��ر در بازار ۲ تا ۳ هزار 

تومان کاهش داشته است.
این مقام مس��ئول در پایان در واکنش به اظه��ارات برخی افراد مبنی 
ب��ر صادرات دام گفت: با توجه به آنک��ه صادرات دام منجر به بر هم زدن 
تعادل بازار می شود از این رو تنها عده ای از افراد که سودشان در واردات 
و صادرات است اظهاراتی مبنی بر صادرات دام در ازای واردات گوشت را 
مطرح می کنند در حالی که هیچ دلیلی ندارد که داشته های مرغوب خود 

را به دیگر کشور ها صادر کنیم و در مقابل گوشت وارد کنید.

گوشت ارزان شد 

 قیمت هر کیلو شقه گوسفندی ۹۸ هزار تومان

رئی��س اتحادی��ه مرغ تخم گذار ته��ران گفت قیمت هر کیل��و تخم مرغ درب 
مرغداری نسبت به روز های اخیر 150 تا ۲00 تومان افزایش داشته است.

یاسر نبی پور رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت 
و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از افزایش ۲00 تومانی نرخ تخم مرغ در بازار 
خب��ر داد و گفت: هم اکنون متوس��ط قیمت هر کیلو تخ��م مرغ درب مرغداری 

۶ هزار و ۷00 تا ۶ هزار و 800 تومان و شانه ای 1۳ هزار و 500 تومان است.
 وی خرید توافقی تخم مرغ توس��ط پش��تیبانی امور دام و صادرات غیررسمی 
ب��ه عراق را دلی��ل اصلی افزایش قیمت تخم مرغ در بازار اع��الم کرد و افزود: با 
استمرار خرید پشتیبانی امور دام پیش بینی می شود که قیمت هر کیلو تخم مرغ 

به حداکثر ۷ هزار تومان در بازار برسد.
 نبی پ��ور قیم��ت مصوب کیلو تخم مرغ را ۷ ه��زار و ۷40 تومان اعالم کرد و 
گف��ت: با توجه به نرخ کنونی تخم مرغ درب مرغداری، مرغداران س��ود چندانی 
عایدش��ان نمی شود و چنانچه در شرایط فعلی به طور متوسط هرکیلو تخم مرغ 

به ۷ هزار تومان برسد، جوابگوی زیان چند ماهه اخیر آنها نخواهد بود.
 این مقام مس��ئول تولید روزانه تخم م��رغ را ۲ هزار و ۷00 تا ۲ هزار و 800 

تن اعالم کرد و گفت: با توجه به احتس��اب مص��رف داخل روزانه ۲50 تا ۲۷0 
تن از این میزان مازاد بر نیاز کش��ور ب��وده که زمینه را برای زیان مرغداران در 

بازار فراهم کرده است.
 رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران ادامه داد: برآورد ها 
حاکی از آن است که تا پایان سال مجموع تولید تخم مرغ حداقل به یک میلیون 
و 100 هزار تن برسد که با احتساب سرانه مصرف 11 کیلو تخم مرغ به ازای هر 

نفر، ۲00 هزار تن مازاد بر نیاز کشور است.
 نبی پور از توقف صادرات تخم مرغ طی دو ماه اخیر خبر داد و گفت: هم اکنون 
میزان محدودی تخم مرغ به صورت قاچاق ازکش��ور خارج می شود چرا که عراق 

به سبب حمایت از تولید داخل حاضر به واردات تخم مرغ ایرانی نیست.
 وی مجم��وع صادرات تخم مرغ از ابتدای س��ال را 14 هزار و 400 تن اعالم 
کرد و افزود: در بهترین ش��رایط با آزادسازی صادرات و رفع ممنوعیت ها میزان 
صادرات به ۲00 هزار تن نخواهد رسید، این در حالی است که در شرایط فعلی 

بسیاری از ظرفیت های مرغداری در کشور خالی است.
 رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران ادامه داد: با توجه به 

آنکه برای 1۲0 میلیون نفر ظرفیت تولید تخم مرغ در کش��ور ایجاد شده است، 
اما متأس��فانه میزان مصرف در مقایسه با دیگر کشور ها بسیار پایین است که با 
تنوع غذایی و همکاری دس��تگاه های مربوط همچون وزارت بهداشت باید سرانه 
مصرف را افزایش دهیم چرا که تخم مرغ ارزان ترین پروتئین در دس��ترس مردم 
اس��ت که متأسفانه در سال های اخیر ذهنیت نادرس��تی بین عموم افراد مبنی 
بر کلس��ترول باالی این محصول ایجاد ش��ده که این موضوع بر کاهش مصرف 
دامن زده است در حالی که طبق اظهارات متخصصان قلب و عروق این موضوع 

واقعیت ندارد.
 ب��ه گفته وی تا زمانی که راهکاری برای افزایش مصرف تخم مرغ در داخل و 
رونق صادرات اندیشیده نشود، مرغداران همچنان با مازاد تولید و نوسان قیمت 

در بازار روبه رو خواهند بود.
 نبی پور با بیان اینکه تاکنون گزارش��ی از ش��یوع آنفلوآنزای حاد پرندگان در 
واحد های مرغداری نداش��تیم؛ اظهار کرد: باتوجه به واکس��ینه ش��دن گله های 
مرغداری علیه بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان بعید اس��ت که امس��ال ش��اهد 

شیوع این ویروس در واحد های مرغداری صنعتی باشیم. 

آقا کوچکی گفت هم اکنون بیش��تر تولیدکنندگان پوش��اک توانسته اند مواد 
اولیه خود را تامین کنند اما تولیدات داخل به مراتب کمتر شده است.

حس��ین آقا کوچکی رئیس اتحادیه پیراهن فروش��ان، درباره قاچاق پوشاک 
اظهار کرد: پوش��اک، از جمله تولیداتی بوده که قاچاق آن به کش��ور، با کاهش 

مناسبی مواجه بوده است.
رئیس اتحادیه پیراهن فروش��ان با اشاره به اینکه در گذشته ۲5 تا ۳0درصد 
پوش��اک، تولیدات خارجی بوده است، اظهار کرد: هم اکنون بیشتر تولیدات ما 
داخلی اس��ت و خوشبختانه تولیدکنندگان توانسته اند مواد اولیه خود را تامین 

کنند، این در حالی اس��ت که به نس��بت، تولیدات داخل به مراتب کمتر شده 
است.

آقاکوچکی با اش��اره به اینکه شرایط اقتصادی موجود باعث شده که بسیاری 
از برند ها )نشانه های تجاری( نتوانند کاال های خود را به کشور وارد کنند اظهار 
کرد: این امر باعث شده که بسیاری از نمایندگی های فروش این نام های تجاری 

به صورت نیمه تعطیل فعالیت کنند.
رئیس اتحادیه پیراهن فروش��ان با اش��اره به اینکه نساجی، از جمله صنایع با 
قدرت و دارای تاریخچه ای پرافتخار در صنعت کشورمان است، تصریح کرد: به 

همین دلیل، به این صنعت، توجه ویژه ای شده است و حتی این امر سبب شد 
تا احیای صنعت نساجی در دستور کار وزارت صمت، قرار گیرد.

به گفته آقاکوچکی، در تامین پوش��اک از جمله نخ و پارچه با مشکل مواجه 
بوده ایم، اما خوشبختانه تولیدکنندگان توانستند مشکالت را مرتفع کنند.

رئیس اتحادیه پیراهن فروش��ان با اشاره به اینکه میزان تولیدات هر کشوری 
عام��ل مهمی در تعیین رونق اقتصادی آن محس��وب می ش��ود، افزود: این امر 
باعث می شود که سهم این بخش با نگاه صادرات محور افزایش یابد. هم اکنون 

پوشاک به کشور هایی همچون ترکیه و عراق صادر می شود.

افزایش 2۰۰ تومانی نرخ تخم مرغ در بازار

 گزارشی از شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان نداشتیم

تولید پوشاک در کشور با کاهش مواجه شده است

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

پیش فروش خودرو موجب ثبات بازار می شود
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
درخص��وص پیش فروش محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو اعالم می کند 
که پیش فروش خودرو موجب افزایش نقدینگی خودروسازان، رونق تولید و 

ثبات بازار خودرو می شود.
حجت االسالم سید جواد حسینی کیا در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
درخص��وص پیش ف��روش محصوالت گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو اظهار 
داش��ت: قرار بود دولت در قالب تس��هیالت حدود 11 ه��زار میلیارد تومان 
به خودروس��ازان کمک کند تا مش��کل کمبود نقدینگی خودروس��ازان رفع 
ش��ود اما متاسفانه این امر محقق نش��د و تنها 4 هزار میلیارد تومان از این 
تسهیالت محقق شد، لذا تدبیر جدیدی به کار گرفته شده تا با پیش فروش 
محص��والت، چرخ��ه صنعت خودرو به حرکت خود ادام��ه دهد و افق آینده 
براس��اس افزایش تولید، طراحی و ترسیم شود، تعهدات معوق خودروسازان 

جبران شود و نقدینگی به منظور افزایش تولید خودرو افزایش یابد.
نماین��ده مردم س��نقر در مجلس ش��ورای اس��المی اف��زود: پیش فروش 
محصوالت، اقدام مثبتی اس��ت زیرا در شرایط فعلی، پیش فروش محصوالت 
موجب می ش��ود که مشکالت خودروسازان حل شود و در بازار خودرو ثبات 
ایجاد ش��ود. در ح��ال حاضر، قیمت خودرو در بازار س��یر نزولی دارد و این 
پیش فروش ها می تواند در همین راس��تا موثر باش��د و موجب کاهش بیشتر 

قیمت خودرو و ثبات در بازار شود.

با داخلی سازی قطعات خودرو ارزان می شود؟
یک فعال صنعت قطعه با اشاره به میزگردهای تعمیق ساخت داخل گفت 
این اقدامات گام مثبتی در صنعت خودرو و قطعه است اما باید توجه داشت 

که با اهداف مشخص و در راستای فناوری و فناوری روز باشد.
ب��ه گزارش گس��ترش نیوز، رضا رضایی با تاکید ب��ر اینکه صنعت قطعه و 
خ��ودرو الزم و ملزوم یکدیگرن��د و هر کدام بدون هم پیش��رفتی نخواهند 
داش��ت، اظهار کرد: صنعت قطعه و خودرو یک صنعت اس��تراتژیک در تمام 
دنیاست و کشورهایی که این صنعت را دارند تمام تالش شان را برای توسعه 
دان��ش و تکنولوزی صرف می کنند، اما در کش��ور ما ب��ه دلیل نبود اهداف 
مش��خص و ظرفیت های کافی این دو صنعت به جایی رسید که االن شاهد 

هستیم.
وی افزود: متاس��فانه بعد از ۳0س��ال هیچ پیش��رفتی در صنعت خودرو 
نکرده ای��م، حت��ی درحال حاض��ر نمی دانیم بع��د از حذف پرای��د و پژو چه 

خودرویی را باید جایگزین کنیم.
این قطعه ساز با اشاره به میزگردهای تعمیق ساخت داخل که در راستای 
داخلی کردن قطعات برگزار ش��ده، تاکید ک��رد: این اقدامات گام مثبتی در 
صنعت خودرو و قطعه اس��ت اما باید توجه داش��ت که با اهداف مشخص و 
در راس��تای فناوری روز باشد تا به نتیجه مثبتی برسد اما اگر این کار بدون 

زیرساخت و تحقیق کافی صورت گیرد تنها هزینه بر خواهد بود.
وی درباره تاثیرات مثبت داخلی سازی قطعه افزود: با داخلی کردن قطعات 
اتکای ما به واردات قطعه نیز کاهش پیدا خواهد کرد که این موضوع به نفع 

تولیدکننده داخلی است.
رضایی درباره تاثیر داخلی س��ازی قطعات بر نرخ خودرو گفت: نرخ خودرو 
ب��ه پارامترهای مختلفی بس��تگی دارد و از مجموعه ای از هزینه ها به وجود 
آم��ده ام��ا داخلی کردن قطعات از آنجا که واس��طه ها را ح��ذف می کند بر 

کاهش نرخ و نیز افزایش کیفیت خودرو تاثیر خواهد گذاشت.

وزارت صنعت خواستار اجرای مجدد ضوابط و 
مقررات گذشته واردات تایر شد

با افزای��ش واردات تایرهای بی کیفیت و تاریخ گذش��ته ب��ه بازار، وزارت 
صنعت پیشنهاد اجرای مجدد ضوابط و قوانین قبلی واردات تایر را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار پرش��ین خودرو، سال گذشته بود که اعضای کارگروه 
تنظیم بازار در جلس��ه مش��ترک با وزیر صنعت  مقرر کردند چهار ردیف از 
تعرفه واردات تایر مربوط به تایرهای رادیال باری-اتوبوسی از ۲۶ به 5درصد 
کاهش یابد. بر این اساس قرار شد تا هنگام کاهش التهاب بازار الستیک های 
باری- اتوبوسی این سایز از تایر با تعرفه 5 درصدی و ارز دولتی به کشور وارد 
شود. با ایجاد این شرایط بود که ادامه مسائل مربوط به تامین نیاز بازار تایر 
در س��ال جاری نیز مسئوالن وزارت صمت را بر آن داشت تا جهت تسهیل 
در واردات تایر تصمیم به لغو برخی از قوانین و استانداردهای کیفی مرتبط 
با تایر کنند. بر این اس��اس اوایل تیرماه امس��ال با دس��تور وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت  الزام ارائه اس��ناد آزمون س��ه گانه SWR،  ایمارک اروپا و 
DOT آمریکا توس��ط واردکنندگان تایر برای واردات الستیک های سواری 
و س��نگین برداشته شد به طوری که این اقدام دولت واکنش های زیادی در 
بین کارشناسان و فعاالن صنعت تایر داشت به طوری که مدیرعامل شرکت 
مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک در گفت و گو با خبرنگار ما نسبت به 

ورود تایرهای بی کیفیت و تقلبی به کشور هشدار داد.
دالیل ورود تایرهای تاریخ مصرف گذشته به کشور

پ��س از واکنش ها نس��بت به حذف اس��تانداردهای س��ه گانه واردات تایر 
س��واری و س��نگین و هش��دار درخصوص تاثیر این اقدام بر ورود تایرهای 
بی کیفی��ت و تقلبی، ح��اال برخی از خبرها حکای��ت از ورود تایرهای تاریخ 
مصرف گذش��ته به بازار دارد موضوعی که به گفته سخنگوی انجمن صنفی 
صنع��ت تایر به دنبال حذف برخ��ی از قوانین و ضوابطی که ناظر بر کیفیت 

واردات تایر است صورت گرفته است.
وی معتق��د اس��ت صدور مج��وز واردات تایرهای باری - اتوبوس��ی با ارز 
4۲00 تومانی و تعرفه 5درصد برای حذف برخی از اس��تانداردهای اجباری 
مانند SWR موجب هجوم متقاضیان به بازار واردات تایر و افزایش تایرهای 

تاریخ مصرف گذشته به بازار شده است.
س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در همین راس��تا طی گفت و گویی 
با خبرنگار پرش��ین خودرو ضمن تایید عرضه تایرهای تاریخ مصرف گذشته 
به بازار، بخش مهمی از این تایرهای را مربوط به تایرهای سنگین دانست و 
گفت: با کاهش تعرفه واردات تایرهای باری – اتوبوس��ی به 5درصد و امکان 
واردات این سایز از تایر با ارز 4۲00 تومانی، بسیاری از دالالن و واسطه ها و 
حتی واردکنندگان محصوالت خوراکی به منظور کس��ب سود با دریافت ارز 
دولتی اقدام به واردات تایرهای س��نگین به هر کیفیت و استاندارد به کشور 

کردند و آمار واردات این نوع تایر در کشور افزایش یافت.
 مصطفی تنها در همین زمینه از ورود تایرهای اس��توک از چین و امارات 
به کش��ور خبر دارد و اظهار داش��ت: اغلب افرادی که از س��ال گذشته وارد 
بازار تایرهای وارداتی ش��دند متاس��فانه به دلیل عدم اطالع از کیفیت و نوع 
کاال اقدام به واردات تایرهای اس��توک و بی کیفیت با قیمت پایین از چین و 

امارات به کشور کردند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت از محل درآمد طرح ترافیک 
به کس��انی که مینی بوس یا اتوبوس می خرند وام با نرخ 4درصد می دهیم و کمک 

می کنیم.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر، محس��ن پورس��یدآقایی، 
در حاش��یه هفدهمین نمایش��گاه حمل و نقل و خدمات شهری در پاسخ به سوال 
خبرنگاری که پرس��ید آیا »حمل و نقل پاک« ایده ای آرمانی و غیرقابل دس��ترس 
نیست، گفت: باالخره باید به سمت آرمان ها هدف گیری کرد تا حرکت مان به آن سو 
تنظیم و هماهنگ باش��د. رسیدن به حمل و نقل پایدار دست یافتنی است. از سال 
گذشته طرح هایی که سازمان اجرا کرد، باعث شد که آلودگی کاهش یابد. همه به 
ی��اد داریم که در س��ال 9۶ آلودگی هوا همه را کالفه ک��رده بود و مدارس و ادارات 
چندین نوبت تعطیل ش��دند. اما در س��ال گذشته با کاهش انتشار آلودگی و بهبود 
وضعیت آب و هوا هیچ روزی در تهران تعطیل نشد. این طرح ها ادامه دارد و با اضافه 
ش��دن طرح کنترل آلودگی هوا به جای زوج و فرد نتایج بهتر از پیش بینی ها بود. 
گزارش س��ازمان کنترل کیفیت هوا نیز امیدوارکننده بود چراکه 14درصد کاهش 
انتشار گازهای آلوده در این گزارش مطرح شده است. ان شاءاهلل این روند ادامه یابد 

امسال هم پاییز نسبتا مناسبی خواهیم داشت.
وی افزود: مردم هم از طرح های شهرداری بسیار استقبال کردند و تعدادی افرادی 

که بیش از ۲0روز خود در تابس��تان از س��همیه خود اس��تفاده کردند و با پرداخت 
عوارض مایل به تردد بودند نصف سال قبل بود یعنی در سال 9۷ حدود 4 میلیون 
خودرو در روزهای مخالف پالک خود در محدوده تردد کرده بودند اما امس��ال این 
میزان به زیر ۲ میلیون نفر رس��یده اس��ت و این نش��ان می دهد که مردم راضی تر 
شده اند. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری درباره پیشنهاد نیروی انتظامی برای 
تغییر در محدوده کنترل آلودگی هوا گفت: البته اجازه بدهید در این هفته که هفته 
نیروی انتظامی است تنها به عزیزان نیروی انتظامی تبریک بگوییم و از زحمات شان 
تشکر کنیم. نمی خواهم در این هفته به بحث های حاشیه ای بپردازم، اما در کل ما از 
هرگونه پیشنهادی استقبال می کنیم و هر دستگاه، سازمان و گروهی که مطالعاتی 
را داشته باشد و به ما راهنمایی کند که چگونه می شود ترافیک و آلودگی را بهبود 
بخشید حتما استقبال می کنیم. البته الزمه تایید احتمالی این پیشنهادات آن است 
که در شورای ترافیک تهران در بخش های کارشناسی پیشنهادات بررسی شود و هر 
مصوبه ای که شورای ترافیک داشته باشد ما مجری آن هستیم و آن را اجرا می کنیم. 
البته آنچه که امروز اجرا می ش��ود با تایی��د و امضای نیروی انتظامی در زمان خود 
اس��ت. حاال دوستان با تغییراتی که در ناجا اتفاق افتاده ایده های جدیدی دارند که 

ما هم مشکلی نداریم و ایده ها مطرح می شود.
وی درباره اظهارنظر یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر افزایش آلودگی هوا در 

تابستان امسال نسبت به سال گذشته گفت: هنوز هفت روز از پاییز گذشته بود که 
ایشان اظهار نظر کرد و فکر می کنم زود است، اگر کسی فکر می کند آلودگی بیشتر 

شده باید مستندات خود را ارائه دهد.
پورس��یدآقایی درباره این دوره از نمایشگاه حمل و نقل و خدمات شهری و وجه 
تمایز آن با نمایش��گاه های قبل گفت: در این نمایش��گاه بیش از ۷4 شرکت داخلی 
ش��رکت کرده ان��د. عدم حضور خارجی ها نش��ان می دهد که در س��ال رونق تولید 
جهت گیری های نمایشگاه هم تولید داخل است و قراردادها با داخلی ها خواهد بود.

وی درباره اس��تفاده خودروهای س��نگین از فیلتر دوده و الزام آن گفت: سازمان 
اس��تاندارد براساس اس��تانداردهای تعیین شده و محیط زیس��ت و راهور براساس 
دس��تورالعمل ها به هیچ  ماش��ینی بدون فیلت��ر دوده و آخرین اس��تانداردها اجازه 
ش��ماره گذاری جدی��د را نمی دهند بنابراین ه��ر خودرویی در داخل تولید ش��ود 
اس��تانداردها را دارد. ما 100 دس��تگاه مینی بوس خریداری کرده بودیم و با کمک 
وزارت کشور به شرکت های خصوصی وام 4درصدی داده ایم. از این به بعد هم همین 
کار را می کنیم و از محل درآمد طرح ترافیک به کس��انی که مینی بوس یا اتوبوس 
می خرند وام با نرخ 4درصد می دهیم و کمک می کنیم تا ش��رکت ها تشویق شوند 
خودروهای جدیدی بخرند. اگر هم از بانک ها با درصد بیش��تر وام بگیرند ما س��ود 

بیشتر از 4درصد را تقبل می کنیم.

اختصاص بخشی از درآمد طرح ترافیک به خرید اتوبوس و مینی بوس

به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، واگذاری دو خودروسازی بزرگ نیاز 
به الزامات و پیش زمینه هایی دارد.

حسن کریمی سنجری در گفت  وگو با ایسنا، اظهار داشت: تجربه نشان داده 
که دولت در اداره بنگاه  های اقتصادی و صنعتی موفق نبوده است. طبیعی است 
که هیچ عقل س��لیمی مخالف واگذاری بخش  های دولتی به خصوصی نخواهد 
بود، اما درخصوص واگذاری دو ش��رکت بزرگ خودروس��از کشور روشن شدن 

برخی ابهامات پیش از خصوصی سازی، کامال ضروری است.
این کارش��ناس صنعت خودرو با ذکر این موضوع که س��هم اسمی دولت در 
هر یک از این دو ش��رکت کمتر از ۲0درصد است اما بخشی از سهام دولت در 
گذشته به تعدادی از شرکت های زیرمجموعه این دو شرکت واگذار شده است، 
تصریح کرد: لذا دولت عمال از قدرت نفوذ بیش��تری در مقایس��ه با سهم اسمی 
خود برخوردار است. به همین دلیل است که تقریبا چهار نفر از پنج عضو هیات 

مدیره هر یک از این دو شرکت را دولت تعیین می  کند.
وی افزود: بنابراین با واگذاری س��هم 14.5درص��دی دولت در ایران خودرو 
و 1۷درصدی در س��ایپا، عمال ق��درت حاکمیت آن بخ��ش خصوصی که این 
دو بلوک س��هام را خریداری می  کند، بس��یار بیشتر از آن سهم اسمی است که 

خریداری می شود.
کریمی س��نجری تاکی��د کرد: با علم به این موضوع س��هم دولت در این دو 

ش��رکت باید به فرد یا گروهی منتقل ش��ود که توانایی داشته باشد که این دو 
ش��رکت را از وضعیت بد مالی نجات دهد. فرد یا گروه خریدار در شرایط فعلی 
ع��الوه بر رونق تولید، باید بتواند با تولید خودروهای مطلوب، اعتبار از دس��ت 
رفته این دو ش��رکت را باز گرداند. در حال حاضر  در ش��رایطی که از یک سو 
تحریم اجازه نفس کشیدن به دو شرکت خودروساز را نمی دهد و از سوی دیگر 
انبوهی از بدهی های بانکی و زیان انباش��ته آنها را تحت فش��ار قرار داده است؛ 
س��وال اینجاست که آیا خودروس��ازی های متعلق به بخش خصوصی وضعیت 
مساعدی دارند!؟ آیا ش��رکت های خودروسازی خصوصی وضعیت شان از ایران 

خودرو و سایپا بهتر است یا بدتر!؟
این کارش��ناس صنعت خودرو خاطرنش��ان کرد: همچنین این سوال مطرح 
است که اصوال آیا بعد از این دولت به بخش خصوصی که مالک این دو شرکت 
خواهد شد، اجازه می دهد که برای کاهش هزینه های خود و همینطور افزایش 
بهره وری، نیروهای شاغل مازاد را که حتما تعداد قابل توجهی هم خواهد بود، 
تعدیل کند؟ اگر اجازه تعدیل نیرو داده نشود، چگونه می توان به سودآور کردن 

این دو شرکت توسط بخش خصوصی امیدوار بود؟
وی ادام��ه داد: اما اگر اجازه تعدیل نیرو می دهد چرا همین حاال که س��هام 
اس��می دولت کمتر از ۲0درصد اس��ت با این دو شرکت شبیه بخش خصوصی 
رفتار نمی کند؟ از طرف دیگر این ابهام مطرح است که مگر خصوصی سازی های 

گذش��ته در بخش صنعت به سرنوشت خوبی دچار شده است که انتظار داریم 
خصوصی سازی این دو شرکت هم اثربخش باشد!؟ از دیگر سو بخش خصوصی 
خریدار این دو ش��رکت در شرایط فعلی اقتصادی و بین المللی حاکم بر کشور 
ب��ا کدام برنامه، س��رمایه و دانش فن��ی می خواهد این دو ش��رکت را از ورطه 

ورشکستگی نجات دهد!؟
کریمی سنجری با بیان اینکه آیا صرفا تغییر مدیریت آن هم در شرایط فعلی 
باعث می ش��ود خودروس��ازی ها عاقبت به خیر ش��وند، گفت: اساسا چرا دولت 
زمانی که این دو ش��رکت از اوضاع مس��اعدتری برخوردار بودند،  آنها را واگذار 
نکرد. اکنون به نظر می رسد دولت صرفا برای فرار از مسئولیت های خطیر این 

دو شرکت در شرایط فعلی قصد واگذاری آنها را دارد.
به اعتقاد این کارش��ناس صنعت خودرو، باید دولت منتظر بماند تا ش��رایط 
برای حضور بخش خصوصی مناس��ب تر، فراهم شود. این دو شرکت باید زمانی 
واگذار ش��ود که امکان تعامالت بین المللی با س��ایر دنیا برقرار باش��د و این دو 
ش��رکت را به گروهی واگذار کنند که هم توانای��ی تولید خودروی باکیفیت را 
داشته باش��ند و هم در توسعه بازار خود از طریق صادرات محصوالت، توانمند 
باش��ند و به ویژه خریداران در صنعت خودروس��ازی و نه قطعه س��ازی؛ دارای 
پیش��ینه و تجربه و تخصص باشند زیرا سرمایه تنها برای خرید این دو شرکت 

کافی نیست.

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در شش��مین جلس��ه س��تاد توسعه و 
تعمیق س��اخت داخل ایران خودرو که به ریاس��ت مقیمي برگزار ش��د، گفت 
چالش ه��ای کنوني صنعت خودرو تنها در ص��ورت تغییر پارادایم های ذهنی و 

فاصله گرفتن از روزمرگي ها رفع خواهند شد.
دکتر آقا محمدي عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با بیان این مطلب 
اف��زود: درح��ال حاض��ر پارادایم های ذهنی و ش��عار زدگی ها م��ا را محدود و 
مش��کالتی ایجاد کرده است و تا زمانی که پارادایم ذهنی خود را تغییر ندهیم 
و به سمت تولید صادرات محور و اجراي پروژه هاي درسطح ملي نرویم مشکلي 

از صنعت خودرو برطرف نخواهد شد.
وي خاطرنش��ان س��اخت:  طراحي و تولی��د خودروهاي برق��ي و هیبریدي، 

طراحي پلتفرم متکي بر دانش ایراني، توس��عه و تعمیق س��اخت داخل قطعات 
ه��اي تک، تولید موتور براي ایران از جمله پروژه هاي ملي اس��ت که باید براي 

اجراي آنها  تقسیم کار ملي صورت گیرد.
آقاي محمدي تاکیدکرد: با استفاده از شرکت هاي دانش بنیان گره تکنولوژي 

قطعه سازان را باز کنید و بالي براي پرواز زنجیره تامین شوید.
وي تصریح کرد:  تصویر ذهني جامعه نسبت به صنعت خودرو کمي مخدوش 
شده و اعتماد مردم به این صنعت کاهش یافته است براي احیاي اعتماد مردم 
به صنعت خودرو طرح و فکر نو دراندازید و به برندسازي توجه بیشتری کنید.

در ادامه جلسه فرشاد مقیمي، مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو نیز اهم 
برنامه ها و اقدامات انجام ش��ده در جهاد خودکفای��ی را برنامه ریزی خودکفایی 

تع��داد ۲59 قطع��ه، مجموعه، مواد اولی��ه در س��ال های 98 و 99،  راه اندازی 
سیس��تم قرارداد خودکفایی قطعات ارزبر و ایجاد زیرس��اخت های سیس��تمی 
مربوط��ه، همکاری ب��ا صنایع دفاع جه��ت خودکفایی قطعات و ش��رکت هاي 

دانش بنیان عنوان کرد.
وي افزود: با بومي س��ازي ۲59 قطعه و مواد اولیه توس��ط ایران خودرو طي 
س��ال 99و 98حدود  ۲44میلیون یورو کاهش ارزبري عاید اقتصاد ملي کشور 

مي شود.
مقیم��ي، در زمین��ه همکاري ب��ا وزارت دف��اع براي داخلي س��ازي قطعات 
خاطرنش��ان س��اخت: تعداد۳0 پروژه با 14 ش��رکت صنایع دفاع قرارداد امضا 

کرده ایم .

الزامات پیش از واگذاری خودروسازی ها

پارادایم ذهني خودروسازان، تولید صادرات محور باشد
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رئیس دانش��گاه ش��هید مدنی آذربایجان ب��ا تاکید بر ض��رورت برنامه ریزی 
مناسب در دانشگاه ها در مسیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه برای حل مشکالت 
و چالش ه��ا در حوزه های مختلف و نقش اساس��ی و مه��م روابط عمومی ها در 

این راس��تا گفت: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
ب��ا راه ان��دازی کلینیک صنعت و مع��دن و مرکز 
رش��د فناوری های پیش��رفته، قدم ه��ای مثبتی 
در این مس��یر برداشته اس��ت. به گزارش ایسنا، 
حسن ولی زاده در نشست مدیران روابط عمومی 
دانش��گاه ها و مراکز پژوهش و فناوری منطقه سه 
کشور با اشاره به این نکته که روابط عمومی صرفا 
یک شغل نیست، بلکه مجموعه ای از مهارت ها و 
تخصص ها را شامل می شود، اظهار داشت: روابط 
عمومی دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی همواره 
باید خود را در مس��یر اهداف متعالی تبیین شده 
وزارت علوم و سیاس��ت های نظام در حوزه علم و 
فناوری قرار دهند. وی اف��زود: روابط عمومی ها، 

مغ��ز متفکر، چش��م بین��ا، زبان گویا و بازوان شایس��ته س��ازمان ب��وده و باید 
خصوصیاتی همچون دلسوزی، صداقت و بهره گیری از خرد جمعی را به عنوان 

یکی از راهکارهای موجود برای حل چالش های مسائل مختلف، دارا باشند.

علیرض��ا عبداللهی ن��ژاد، مدیرکل رواب��ط عمومی وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فن��اوری نیز در ادامه این نشس��ت با تش��ریح محورهای چهارگانه اس��تراتژی 
ارتباطی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها را به حرکت در این مسیر 
و بیان دستاوردهای مختلف دعوت کرد و گفت: 
حضور فراگیر در فضای مجازی، ارتباط و تعامل 
با رس��انه ها، حرفه ای کردن وب سایت ها، انتشار 
خبرنامه وزارت و دانشگاه ها چهار استراتژی  این 

اداره کل محسوب می شوند.
وی برگزاری جش��نواره بزرگ عملکرد روابط 
عمومی های دانش��گاه ها، پارک علم و فناوری و 
موسس��ات آموزش عالی سراس��ر کشور در سه 
ماهه پایانی سال را ازجمله برنامه های اداره کل 
روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

در سال جاری عنوان کرد.
گفتن��ی اس��ت در ادامه این نشس��ت، نتایج 
اولی��ن جش��نواره عملکرد رواب��ط عمومی های 
دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه س��ه کشور اعالم شد که روابط 
عمومی دانش��گاه شهید مدنی آذربایجان، دو لوح سپاس و تندیس جشنواره را 

در بخش های »انتشارات« و »سمعی و بصری« به خود اختصاص داد.

ب��ه همت دانش��کده کارآفرینی دانش��گاه ته��ران و وزارت کار، هفته جهانی 
کارآفرین��ی ب��ا هدف ترویج و توس��عه کارآفرینی ۲۷ آبان تا 4 آذرماه امس��ال 
برگزار می ش��ود. به گزارش ایس��نا، در راس��تای تأکیدات مق��ام معظم رهبری 

در س��ال های اخیر درخصوص رش��د، توسعه و 
ترویج فرهنگ کارآفرینی در کش��ور، دانشکده 
کارآفرینی دانش��گاه تهران با همکاری مشترک 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی و س��ایر 
دستگاه های اجرایی، سیاست گذار و قانون گذار 
عالقه مند، در نظر دارد برای شش��مین س��ال 
متوال��ی »رویداد هفته جهان��ی کارآفرینی« را 

برگزار کند.
هفته جهانی کارآفرینی )GEW( به عنوان 
بزرگتری��ن رویداد هماهنگ ب��ا هدف ترویج و 
توسعه کارآفرینی هر ساله در سراسر جهان در 

بازه زمانی ۲۷ آبان تا 4 آذر برگزار می شود.
در ای��ن رویداد با هدف کمک به کارآفرینان 

بالقوه برای ورود به عرصه کارآفرینی تالش می شود نسل جدیدی از کارآفرینان 
به راه اندازی کسب وکار تشویق شده و کسب وکار خود را آغاز کنند.

رویداد هفته جهانی کارآفرینی سکویی برای توسعه ارتباطات و همکاری های 

پیوس��ته تمامی نقش آفرینان عرصه کارآفرینی است تا از این طریق زیست بوم 
کارآفرینی و اکوسیس��تم مناس��ب در کش��ور ایجاد و در س��طح ملی و جهانی 
تقویت ش��ود. برگزاری رویداد اس��تارت آپی صنایع و خدم��ات نوآور، برگزاری 
کارگاه ها و س��مینارهای تخصصی کسب وکار 
ب��ا  تخصص��ی  نشس��ت های  کارآفرین��ی،  و 
مدی��ران و کارآفرین��ان کش��ور، کارآفرین��ی 
اجتماعی، ت��ور علمی - آموزش��ی به منظور 
بازدی��د از کارخانه ها، پارک عل��م و فناوری، 
اس��تارت آپ ها، نمای��ش فیلم های کس��ب و 
کار، برپایی نمایش��گاه کس��ب و کار ازجمله 
برنامه های این رویداد بزرگ به شمار می رود.
عالقه مندان جهت کس��ب اطالعات بیشتر 
  www.gewiran.comسایت به  می توانند 
مراجع��ه و یا ب��ا دبیرخانه رویداد به ش��ماره 

8۶09۳۶۲1-0۲1 تماس حاصل کنند.
به گزارش ایس��نا، هفته جهانی کارآفرینی 
فرصتی اس��ت که میلیون ها نفر از جوانان در سراس��ر دنیا به حرکت ش��تابان 
کارآفرینی متصل شوند و در این حرکت ایده های جدید برای بهتر انجام دادن 

کارها و ایجاد مشاغل جدید را مطرح کنند.

جزییات برگزاری هفته جهانی کارآفرینیضرورت برنامه ریزی مناسب در دانشگاه ها در مسیر کارآفرینی

دنیای دیجیتال، جهانی پهناور با امکانات و فرصت های نامحدود اس��ت. یک 
ن��گاه ب��ه زندگی موفق ترین مردمان این روزگار نش��ان می دهد ک��ه آنها لزوما 
باهوش ترین ها نبوده اند یا بیش��ترین امکانات را در اختیار نداشته اند. چیزی که 

انسان های موفق را از دیگران جدا می کند، نگاه تیز آنهاست.
هم��ه ما به ی��ک جهان نگاه می کنی��م اما کارآفرین های موف��ق فرصت ها را 
می بینند؛ همان فرصت هایی که ما به س��ادگی از کنارشان رد می شویم. دیدن 

فرصت ها، وجه تمایز کارآفرین ها با آدم های دیگر است.
پیشرفت تکنولوژی، کار ما را در خیلی از جنبه های زندگی راحت کرده است. 
از ارتباطات روزمره گرفته تا مسائل کالن فرهنگی و اقتصادی، همه تحت تاثیر 
اینترنت قرار دارند. این شبکه جهانی، شرایط جدیدی را حتی برای کارآفرینی 

اجتماعی مهیا کرده است.
قبل از اینکه تاثیر دنیای دیجیتال بر کارآفرینی اجتماعی را بررس��ی کنیم، 

باید تعریفی روشن از این مفهوم ارائه دهیم.
منظور از کارآفرینی اجتماعی چیست؟

این مفهوم از دو بخش تش��کیل ش��ده است. بخش اول، یعنی کارآفرینی، به 
شکل های مختلفی تعریف ش��ده است. از جمع بندی تمام توصیف و تعریف ها، 
می توانیم برداش��ت کنیم کارآفرین، کسی است که منابع اقتصادی را از سطوح 

پایین بازدهی به سطوح باال می برد و در حقیقت، ارزش ایجاد می کند.
مفهوم کارآفرین با فعال اقتصادی و سرمایه گذار تفاوت دارد. کارآفرین، کسی 
اس��ت که در یک شرایط دشوار و تاریک، فرصت ها را می بیند، فرصت ها را پیدا 
می کند، از میان انبوهی دش��واری می گذرد و ارزش ایجاد می کند. هدف، تنها 
کس��ب درآمد نیس��ت. کارآفرینان از دنبال کردن فرصت ها و به ثمر رس��اندن 

ایده های درخشان، به لحاظ روانی ارضا می شوند.
قید اجتماعی، این مفهوم را گسترش می دهد. در حقیقت، تفاوت کارآفرینی 
و کارآفرینی اجتماعی، در ارزش پیش��نهادی آنها است. کارآفرین، فعالیت های 
خ��ود را طوری برنامه ریزی می کند که محصول ی��ا خدمتی که ارائه می کند با 
بازار، هم خوانی داش��ته باش��د و در نهایت به صرفه اقتصادی منجر ش��ود. این 
فعالیت ها، باید از ابتدا به درآمد برس��ند. درآمد، ضامن بقای کسب وکار است و 

کارآفرین می خواهد در نهایت به تولید انبوه برسد.
در م��ورد کارآفرین اجتماع��ی، هدف، ایجاد ارزش انبوه اس��ت و نه منفعت 
اقتصادی. هرچند که در این فرآیند ممکن است به منافع مادی نیز دست یابد. 
در حقیقت، کارآفرین اجتماع��ی می خواهد از طریق تولید انبوه به بخش هایی 
از جامع��ه کمک کند. بخش ه��ای ضعیفی که امکانات اقتصادی برای رش��د و 

پیشرفت در اختیار ندارند. کارآفرین اجتماعی، سه ویژگی عمده دارد:
- او وضعیت جامعه را به خوبی می شناسد و از آسیب های آن آگاه است.
- در چنین شرایطی، فرصت هایی برای تغییر و ایجاد ارزش پیدا می کند.

- از این فرصت ها بهره می برد و ساختاری ایجاد می کند تا وضعیت را به نفع 
نیازمندان تغییر دهد.

ب��ا توجه به این توضیحات، همه می توانیم حدس بزنیم کارآفرینی اجتماعی 
تا چه حد دش��وار است. در حقیقت، کارآفرینی به تنهایی، یک فرآیند سخت و 
طاقت فرسا است که تنها از عهده افرادی با ظرفیت های روحی بزرگ بر می آید 
و وقتی قید اجتماعی به آن اضافه شود، دشواری ها چندین برابر می شوند. زیرا 
در این ش��رایط، هدف، تنها تولید انبوه نیس��ت، بلکه تولید انبوهی است که به 
ایجاد ارزش برای بخش��ی از جامعه منجر شود و همین مسئله، چالش ها را دو 

چندان می کند.
حال باید ببینیم دنیای دیجیتال چه بستری برای کارآفرینی اجتماعی فراهم 

کرده است و از چه طریقی روی این مفهوم تاثیر می گذارد.
تاثیر اینترنت و فناوری های روز بر کارآفرینی اجتماعی

هر کارآفرین برای کس��ب موفقیت، به دو عنص��ر حیاتی نیاز دارد: اطالعات 
و ارتباطات. کس��ی که آگاهی کافی از ش��رایط جامعه و اقتصاد نداش��ته باشد، 
نمی تواند فرصت های جدید را شناس��ایی کند. از س��وی دیگ��ر، کارآفرینی به 
تنهایی ممکن نیست. شخص کارآفرین باید بتواند با سازمان ها و نهادها و مردم 
ارتباط برقرار کند. اینترنت، هر دوی این عناصر را با کیفیت و سرعتی بیش از 
پیش، در اختیار کارآفرینان قرار داده است. اطالعات و ارتباطاتی که در گذشته 
برای به دس��ت آوردن آنها ص��رف زمان های طوالنی الزم ب��ود، امروزه با چند 

کلیک ساده در اختیارمان هستند.
از س��وی دیگر، اینترن��ت، فرصت های جدیدی نیز برای ایجاد ش��غل فراهم 
کرده اس��ت. فرض کنی��م در دوران قب��ل از اینترنت، ی��ک کارآفرین تصمیم 
می گرفت ش��رایط و درآم��د بهتری برای رانندگان ایجاد کن��د. منظور، افرادی 
اس��ت که از طریق حمل و نقل مس��افر، کس��ب درآمد می کنن��د. برای چنین 
کاری، س��رمایه زیاد و یک س��ازمان عرض و طویل، مثل تاکس��یرانی الزم بود! 
اما امروزه به یاری اینترنت، س��رویس های آنالین ایجاد شده اند؛ سرویس هایی 
که از طریق اپلیکیش��ن و اتصال به اینترنت، بین مس��افر و راننده ارتباط برقرار 
می کنند و باعث می ش��وند هر دو زودتر به خواسته های ش��ان برسند. طراحان 
این کس��ب وکارها، کارآفرینان بزرگی هس��تند که از میان انبوهی از داده های 

سرگردان در فضای مجازی، فرصتی را دیده اند و از آن استفاده کرده اند.
در م��ورد کارآفرین��ان اجتماعی نی��ز همین وضعیت وج��ود دارد. آنها نیز با 
فرصت های تازه ای مواجه می ش��وند که از طریق آنها می توانند برای بخش های 
بزرگت��ری از جامع��ه، ارزش ایجاد کنن��د. اینترنت به آنها مج��ال می دهد دید 
وسیع تری پیدا کنند و اطالعات بیشتری به دست بیاورند و از طریق بسترهای 

اجتماعی، با افراد بیشتری ارتباط برقرار کنند.
ب��رای مث��ال، ش��خصی از طری��ق اینترنت یا حتی س��فر حض��وری، با هنر 
س��وزن دوزی زن های سیستان و بلوچستان آشنا می شود. او از وضعیت بحرانی 
و میزان محرومیت بس��یاری از این زنان آگاه است و می خواهد کاری برای شان 
بکند. بر همین اس��اس، یک کسب وکار راه می اندازد؛ پلتفرمی برای معرفی این 
صنایع دس��تی و به نمایش گذاشتن نمونه کارها، دریافت سفارش و ارائه آن به 
هنرمندان برای تولید و رساندن پول از مشتری به تولیدکننده. چنین فعالیتی، 

کارآفرینی اجتماعی محسوب می شود.
درس��ت است که یک چرخه اقتصادی خرید و فروش به راه افتاده که ممکن 
است در نهایت به سود خوبی منجر شود اما هدف اصلی کارآفرین، کسب درآمد 
برای خودش نیست. او می خواهد برای زنان و خانواده ها در یک منطقه محروم، 
ش��غل ایجاد کند و در نتیجه، س��طح زندگ��ی آنها را باال بب��رد. اثر مثبت این 
کارآفرین اجتماعی، در س��طح افزایش درآمد متوقف نمی شود. افزایش درآمد، 
به بهبود تغذیه و بهداش��ت و در نتیجه سالمتی منجر خواهد شد. همچنان که 
می توان��د امکان تحصی��ل را برای کودکان فراهم کند و بس��یاری اثرات مثبت 
دیگ��ر را در پی بی��اورد. همه اینها به یاری اینترنت و س��طح جدید ارتباطات، 

امکان پذیر شده است .
مثال های بس��یاری از این دس��ت می توان مطرح ک��رد. اطالعات در جوامع 
آنالین به س��رعت رد و بدل می شوند و در نتیجه، فرصت ها و امکانات بیشتری 

برای کارآفرینی و کارآفرینی اجتماعی مهیا شده است.
irna :منبع

 مفهوم کارآفرینی اجتماعی
رویایی که در دنیای دیجیتال محقق می شود

دریچــه

محمدجواد آذری جهرمی در ادامه س��فر خود به ایروان ظهر روز گذش��ته با هاکوپ 
آرشاکیان وزیر حمل  و نقل و فناوری های پیشرفته ارمنستان دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش مهر، وی در این دیدار بر تس��ریع اجرایی ش��دن توافق احداث پارک ویژه 
برای ش��رکت ها و اس��تارت آپ های حوزه فناوری اطالعات در ارمنستان تأکید کرد و با 
اشاره به سفر اخیر رئیس جمهوری اسالمی ایران به ارمنستان، از دستور حسن روحانی 
برای دو برابر ش��دن حجم همکاری های دو کش��ور خبر داد و گفت: ایران و ارمنستان 
می توانند در زمینه های ترانزیت دیتا، حمایت از اس��تارت آپ ها و نیز تأمین نیروی کار 

متخصص فرامرزی )outstaffing( با یکدیگر همکاری کنند.

احداث پارک ویژه برای 
استارت آپ های ایرانی در ارمنستان

نگار شکراهلل زاده
پژوهشگر و فعال استارت آپی

شنبه
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دبیر س��تاد توس��عه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
گفت محصوالت نانویی ایران به 45 کش��ور صادر می ش��ود و شاهد رشد 80 تا 
100درصدی از بازار نانو هس��تیم.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 

معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
دوازدهمین جشنواره فناوری نانو با حضور سورنا 
س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
و رض��ا اردکانیان وزیر نیرو افتتاح ش��د.  س��عید 
س��رکار، دبیر ستاد توس��عه فناوری نانو معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در آیین افتتاح 
دوازدهمین جش��نواره فناوری نان��و گفت: برای 
س��ومین سال متوالی رتبه چهارم در حوزه نانو از 
آن ایران ش��د که نشان می دهد کمیت و کیفیت 
تولی��د علم را حفظ کرده ایم اما هدف ما کس��ب 
رتبه های باالتر اس��ت.  س��رکار ادامه داد: س��ال 
گذش��ته 85 شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه 
دس��تاوردهای خود را ارائه کردند که امس��ال به 

1۲5 شرکت فناور افزایش یافت. همچنین افزایش 50درصدی و بیش از 190 
غرفه در نمایش��گاه ایجاد ش��د.  دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی با 
اش��اره به رش��د علمی ایران در حوزه فناوری نانو در سال های اخیر ابراز کرد: 

س��ال ۲010 با انتشار 10 مقاله رتبه 5۷ در حوزه نانو را داشتیم اما امروز این 
تولیدات علمی از مرز 10 هزار مقاله در س��ال گذش��ته عب��ور کرد. همچنین 
در ح��ال حاض��ر ش��اهد ایجاد ۲۲0 ش��رکت تولیدی در حوزه نان��و و بیش از 

۶10محصول مورد تایید در بازار هستیم.
وی با بی��ان اینکه محص��والت نانویی ایران 
به 45 کش��ور صادر می شود، گفت: شاهد رشد 
80 ت��ا 100درص��دی از بازار نانو هس��تیم. در 
س��ال 1۳9۶ بازار محصوالت نانوی��ی در ایران 
1400 میلی��ارد توم��ان بوده و ای��ن میزان در 
س��ال 1۳9۷ بالغ بر ۲۶00 میلیارد تومان شده 
است که بخشی از این بازار مربوط به کشورهای 
خارجی اس��ت.  به گفته س��رکار، تمرکز ستاد 
امروز روی صنعتی سازی و صادرات محصوالت 
است. همچنین هدف گذاری کرده ایم که تا سال 
1404  به صادرات یک میلیارد دالری  برسیم.
براس��اس این گزارش، این جشنواره با حضور 
1۳9 نهاد فعال از امروز تا ۲1 مهرماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران آغاز 
ب��ه کار کرد. در این دوره از نمایش��گاه ۳0 محصول جدید در بخش طرح های 

نوآورانه حضور خواهند داشت.

رئیس بنیاد نخبگان اس��تان فارس، نوآوری و کارآفرینی را از ارکان دانشگاه 
نس��ل  س��وم دانس��ت و گفت عالوه بر آموزش و پژوهش، توس��عه اقتصادی و 

اجتماعی جامعه مأموریت سوم دانشگاه ها است.
 به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، حبیب ش��ریف در دومین جلسه کمیته 
آموزش استان که با حضور جمعی از مسئوالن و 
س��رآمدان فارس برگزار ش��د، گفت: ایران از نظر 
تعداد دانشگاه و مراکز آموزشی و پژوهشی نسبت 
به جمعیت 8۲ میلیون نفری، مقام نخس��ت را در 
دنیا دارد. وی افزود: با توجه به س��اختار و اعتبار 
اکثر مراکز دانش��گاهی و پژوهش��ی کشور، تعدد 
مراکز علمی نمی تواند امتیاز مثبتی برای کش��ور 
محس��وب ش��ود؛ چراکه عدم اس��تاندارد و اعتبار 
علمی بس��یاری از این مراک��ز و همچنین تراکم 
فارغ التحصیالن آنها، کشور را با چالش های جدی 
در بخش های مختلف مانند اشتغال روبه رو کرده 

اس��ت. ش��ریف ادامه داد: در صورت داش��تن معیارهای علمی و استانداردهای 
الزم، اکثر مراکز دانش��گاهی و علمی-تحقیقاتی کش��ور در زمره دانش��گاه های 

نسل اول یعنی آموزش محور قرار می گیرند.

رئیس بنیاد نخبگان اس��تان فارس تصریح کرد: در دانش��گاه های نسل  اول، 
دانشجویان مهارت های الزم برای راه   اندازی کسب وکارهای نوپا را فرا نمی گیرند 
و در نتیجه با توجه به اش��باع بودن حوزه اس��تخدام، پس از پایان تحصیالت 
با مسئله و چالش اشتغال مواجه می شوند. وی 
اضافه کرد: دانش��گاه های مادر در کش��ور، غالباً 
از نسل دوم هس��تند و تنها به فکر خلق دانش 
هس��تند و در آنها پژوهش با میل به پیش��رفت 
دانش دنبال می ش��ود. این دانشگاه ها براساس 
تعداد اکتشافات مرزشکن علمی و چاپ مقاالت 
معتبر رتبه بندی می ش��وند. ش��ریف ادامه داد: 
ع��الوه بر آموزش و پژوهش، توس��عه اقتصادی 
و اجتماعی جامعه مأموریت س��وم دانش��گاه ها 
اس��ت، بنابراین مفاهیم ن��وآوری و کارآفرینی، 
از ارکان دانش��گاه نسل  سوم است. رئیس بنیاد 
نخب��گان فارس در ادامه ب��ه تبیین ویژگی های 
دانش��گاه نسل  سوم پرداخت و خاطرنشان کرد: 
بهره برداری از دانش، هدف اصلی دانش��گاه اس��ت؛ در واقع دانشگاه نسل  سوم 
اف��زون بر انجام وظایف س��نتی آم��وزش و پژوهش، به عن��وان گهواره فعالیت 

کارآفرینی جدید بوده و در یک بازار رقابتی جهانی قرار می گیرند.

دانشگاه  نسل  سوم؛ گهواره فعالیت کارآفرینیمحصوالت نانو ایران ساخت به 45 کشور صادر می شود

مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی امید گفت در گذش��ته، تولید بیش��تر عامل 
موفقیت یک کس��ب و کار بود، اما امروزه نوآوری و خالقیت عامل موفقیت یک 

کسب و کار و بقای آنها در فضای رقابتی است.
»اصغ��ر نورال��ه زاده« در گفت و گو ب��ا ایرنا، درباره اهمیت کس��ب و کارهای 
ُخرد، گفت: کارآفرینی و کس��ب و کارهای خرد و کوچک نقش اساسی بر موتور 
محرکه توس��عه اقتصادی و اجتماعی کش��ورها دارند. بر این اس��اس کش��ورها 
باید برنامه هایی بلندت جهت تش��ویق این کس��ب و کارها داشته باشند تا رشد 

اقتصادی پایدار شکل بگیرد.
وی افزود: در برنامه های توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ایجاد، 

حمایت و تشویق کسب و کارهای کوچک از اهمیت زیادی برخوردار است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهار داش��ت: این کسب و کارها در ایجاد 
فرصت های شغلی با سرمایه  گذاری  های پایین، توسعه  های منطقه  ای، توسعه  های 
س��ازمانی ش��رکت -های متکی بر اصول تکنولوژی، ن��وآوری محصوالت و ایجاد 

روش های نوین، اهمیت بسزایی دارند.
وی توضیح داد: ش��رکت های تولیدی کوچک سیس��تم ها و رویه های ساده ای 
دارند که، انعطاف پذیری، بازخورد فوری، فهم بهتر و پاس��خ سریع تر به نیازهای 
مصرف کننده را در بر دارد. همچنین این کسب و کارهای خرد و کوچک بازدهی 
بیشتری داشته و در ایجاد اشتغال، ایجاد بستر مناسب برای نوآوری و اختراعات 

و افزایش صادرات کشورها، نقش مهمی دارند.
نوراله زاده تاکید کرد: با توجه به اینکه هزینه های ایجاد ش��غل در کش��ور ما 
باالس��ت بهترین بخش و زودبازده  ترین بخش��ی که بتوان از طریق آن اش��تغال 

بیشتری ایجاد کرد حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک است.
وی تصریح کرد: ش��رایط تحریم بهترین فرصت برای توس��عه و رونق کسب و 
کارهای خرد به ش��مار می رود چرا که کس��ب و کارهای خرد از رشد و بازدهی 
بیش��تر و انحراف کمتری برخوردار بوده و س��هم بیشتری از اشتغال کشور را به 

خود اختصاص داده اند.
مدیرعام��ل صندوق کارآفرینی امید گفت: کس��ب وکارهای کوچک راحت تر 
می توانند خود را با تغییرات پرش��تاب محیطی منطبق کرده و نسبت به عوامل 
اقتصادی و سیاس��ی س��ریع تر واکنش نشان دهند و ریسک کمتری را نسبت به 

شرکت های بزرگ متحمل می شوند.
به گفته وی در ۳0 کش��وری که دارای باالترین درآمد در س��ازمان توسعه و 
همکاری اقتصادی )OECD( هس��تند، بیش از دو س��وم افراد شاغل در کسب 

وکارهای کوچک مشغول به کار هستند.
نورال��ه زاده درب��اره حمایت از این کس��ب و کاره��ا گفت: ام��روزه به منظور 
حمایت و برطرف کردن مش��کالتی که این گونه کس��ب وکاره��ا با آنها روبه رو 
هس��تند، کشورهای مختلف قوانین و تس��هیالت گوناگونی برای حمایت از آنها 
تدوین کردند و ایجاد فضای مناس��ب برای کمک به رش��د و توسعه آنها یکی از 

مسئولیت های اصلی دولت هاست.
وی اف��زود: ارائه خدمات مال��ی و بانکی به بخش کس��ب وکارهای کوچک و 
متوس��ط نیز به دلیل اهمیت این بخش در تمامی کش��ورها از لحاظ اقتصادی 
بس��یار ارزش��مند اس��ت. به خصوص در کش��ورهایی با درآمد پایی��ن، بانک ها 
می توانند نقش��ی اساس��ی در این حوزه ایفا کنند؛ به طوری که ارائه تس��هیالت 
بانک��ی می تواند انگیزه کافی برای بخش غیررس��می ایجاد کند تا برای دریافت 
این گونه تسهیالت تمایل بیشتری به ثبت کسب وکار خود و رسمیت بخشیدن 

به آن داشته باشند.
کسب و کارهای خرد خالق تر از شرکت های بزرگ هستند

مدیرعام��ل صندوق کارآفرینی امید درباره الزمه خالقیت در کس��ب و کارها 
گفت: پژوهشگران بر این باورند که شرکت های کوچک درزمینه نوآوری خالق تر 
از ش��رکت های بزرگ هستند و قابلیت انعطاف پذیری، نوآوری و سرعت واکنش 

از مزیت های نس��بی شرکت های کوچک است و می توانند از تمرکز سنتی برای 
محص��ول فاصله بگیرند و با ب��ه کارگیری تکنولوژی جدید در توس��عه نوآوری 

محصول گام بردارند.
وی تاکید کرد: به طور کلی شرکت هایی که در محیط هایی با رقابت باال عمل 

می کنند، تمایل دارند نوآوری بیشتری در محصوالت شان داشته باشند.
تکنیک  اسکمپر برای دستیابی به تفکر خالق در کسب و کار

نورال��ه زاده ب��ا بیان اینکه تفک��ر خالق برای رس��یدن به ایده ه��ای جدید و 
راه حل ه��ای تازه، از رموز موفقیت در هر کس��ب وکاری اس��ت، اف��زود: یکی از 
تکنیک ه��ای مفید و کاربردی برای دس��تیابی به تفکر خالق، تکنیک اس��کمپر 
اس��ت که در آن، پرس��ش های متفاوتی از خود می پرسیم و از زوایای گوناگونی، 

مسئله را بررسی می کنیم تا در نهایت به ایده های تازه ای برسیم.
وی اظهار داشت: تکنیک اسکمپر تشکیل شده از حروف اول کلمات انگلیسی 
جایگزین��ی )Substitute(، ترکی��ب )Combine(، تطبی��ق دادن برای یک 
 Put to Another( کاربرد دیگر ،)Modify( اصالح ،)Adapt( هدف دیگر

Use(، حذف )Eliminate( و وارونه کردن )Reverse( تشکیل شده است.
مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی درباره روش کار با ای��ن تکنیک توضیح داد: 
هفت سؤال با موضوعات باال در مورد محصول یا خدمات موجود طرح می کنیم، 
این س��ؤاالت هم کمک می کنند تا محصول فعلی را بهبود ببخشیم و هم باعث 
می ش��وند تا ب��ه ایده هایی خالقانه ای برای خلق محص��والت و یا خدمات جدید 

برسیم.
وی اف��زود: در تکنی��ک جایگزینی ب��ر بخش هایی از فرآین��د تمرکز دارد که 
می ت��وان آن را به موارد دیگر جایگزین کرد برای نمونه می توان چیپس خرما را 
جایگزین قند کرد یا چیپس های میوه و میوه خشک را جایگزین تنقالت کنیم.
مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرینی امید تاکید کرد: در بس��یاری موارد ادغام دو 
ایده، فرآیند و محصول خروجی بهتری دارد و موجب دستیابی به یک محصول 
یا فناوری جدید و در نتیجه تقویت بازار می شود. تولید اسمارتیزهای خرمایی را 
برای کودکان، تهیه شیر خرما با پالپ خرما نمونه های دیگری است که می توان 

در این تکنیک پیشنهاد داد.
وی ب��ا بیان اینکه س��ازگار کردن یک��ی از تکنیک های کارآمد در کس��ب و 
کارهای کوچک اس��ت، گفت: س��ازگار ک��ردن در واقع اصالح ک��ردن یا بهبود 
دادِن محص��والت ی��ا خدمات، برای دس��تیابی ب��ه خروجی بهتری اس��ت. این 
اصالح، از ایجاِد تغییرات کوچک تا تغییراتی اساس��ی در کل پروژه، متغیر است 
و محصول را براس��اس س��لیقه، راحتی، تمایل و ش��رایط مختلف محیطی برای 
مصرف کنندگان تولید می کنیم. برای نمونه با خرما اقدام به تولید س��س خرما، 

قرص خرما و صبحانه خرما می کنیم.
نورال��ه زاده درباره تکنیک اصالح در کس��ب و کارها گف��ت: در این روش باید 
به دنبال حل مش��کالت جدید باش��یم برای نمونه می توانیم خانه هایی از حصیر 

بسازیم یا حصیرهای خرما ببافیم و به مشتری ارائه کنیم.
وی اظه��ار داش��ت: در تکنیک های خالقی��ت باید به این بیندیش��یم که آیا 
می ت��وان محص��ول را تغیی��ر داد و اصالح کرد و یا می ت��وان آن را در محصولی 
دیگ��ر به کار برد؟ به عنوان نمونه ام دی اف حصی��ری یا کیف و کفش حصیری 

تولید کنیم.
به گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید برای خالقیت در کس��ب و کارها 
باید به این بیندیشیم که چه چیزی را می توان از محصول حذف کرد تا محصول 

برای مشتری  مناسب تر باشد برای نمونه سرشیر بدون ضرر تولید کنیم.
وی معتق��د اس��ت معکوس کردن فرآین��د یا بخش��ی از آن، می تواند به حل 
مش��کالت یا تولی��د خروجی خالقانه تر کم��ک کند و محصول مناس��بی برای 
مش��تری فراهم شود همچون تولید دوغ با طبع گرم برای افرادی که نمی توانند 

دوغ استفاده کنند یا خشک کردن میوه با انجماد.

توییتـر بـه سوءاسـتفاده از شـماره های همـراه و آدرس هـای ایمیل 
کاربران در تبلیغات هدفمند اقرار کرد. کاربران این اطالعات را به منظور 

راه اندازی ورود دومرحله ای وارد می کردند.
به گـزارش زومیت در افشـاگری جنجالـی، توییتر، غول شـبکه های 
اجتماعی، به سوءاسـتفاده از اطالعـات کاربران بـرای مقاصد تبلیغاتی 
اشـاره کرده است. طبق گفته  این شرکت، هنوز معلوم نیست چند کاربر 
تحت تأثیـر قـرار گرفته اند. توییتر با بررسـی فهرسـت های مارکتینگ 
و مقایسـه  آن بـا فهرسـت مارکتینگ خـود، متوجه یکسـان بودن این 
فهرسـت ها با اطالعات کاربران توییتر شده اسـت که ورود دومرحله ای 

را راه اندازی کرده اند.
ورود دومرحلـه ای قابلیـت امنیتی مهمی اسـت کـه کار هکرها برای 
دسترسی به حساب های کاربری را دشوار می کند. با اینکه برخی از افراد 
از تلفن هـای خود برای دریافت کدها اسـتفاده می کننـد، این روش هم 
مدت مدیدی اسـت که آسـیب پذیر شـده و مهاجمان با رصد تلفن ها و 
حمـالت جابه جایی سـیم کارت می توانند آن را دور بزننـد. کاربران باید 

به جای این روش ها از ورود دومرحله ای توییتر استفاده کنند.
با این اتفاق، توییتر نیز به جرگه  فیس بوک پیوسته  است. سال گذشته، 
سوءاسـتفاده  فیس بوک از اطالعات کاربران مانند شماره  همراه و آدرس 
ایمیل برای مقاصد تبلیغاتی افشـا شـد. کمیسـیون تجارت فدرال این 
غول شـبکه های اجتماعی را 5  میلیارد دالر جریمه کرده و این شـرکت 
از دریافت شـماره های همراه کاربران برای مقاصد تبلیغاتی محروم شده  

است.
توییتر اعالم کرده اسـت این اتفاق به دلیل اشـتباه و کوتاهی رخ داده 
و به خاطر آن عذرخواهی کرده  اسـت. این مورد آخرین مورد از سلسـله 
مسـائل امنیتی رخ داده در توییتر در سال اخیر است. سال گذشته، این 
شـرکت به ذخیره  رمزهای عبور کاربران به صورت متن خام اعتراف و در 
ماه مه، فاش شـدن اطالعـات کاربران را نیز تأیید کـرد. ناگفته نماند در 
ماه اوت نیز حسـاب کاربری بنیان گذار و مدیرعامل اجرایی توییتر، جک 

دورسی، هک شد.
باید منتظر واکنش ها در برابر این موضوع بمانیم و شاهد آن باشیم که 
آیا توییتر نیز به سرنوشت فیس بوک دچار خواهد شد یا خیر. در صورت 
اثبـات تعمدی بودن این موضوع، جریمه بسـیار سـنگینی در انتظار این 

شرکت خواهد بود.
آیا سوءاسـتفاده  تبلیغاتی از اطالعات شخصی تان موجب نگرانی شما 
خواهد شد؟ آیا استفاده از این شبکه  اجتماعی را کنار خواهید گذاشت؟ 

دیدگاه های خود را با ما و سایر کاربران زومیت در میان بگذارید.

نوآوری الزمه بقای کسب و کارها

توییتر به سوءاستفاده از ایمیل  و 
شماره های کاربران برای مقاصد 

یادداشـتتبلیغاتی اعتراف کرد

تفاهم نام��ه همکاری با هدف اس��تفاده از محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری های 
نانو در صنعت نفت، توس��عه و ارتقای فناوری های نان��و برای رفع نیازهای صنعت نفت 

میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت نفت امضا شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، تفاهم نامه همکاری توسعه بازار و 
کاربرد محصوالت و خدمات فناوری نانو در صنعت نفت و گاز میان سورنا ستاری معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهوری و بیژن زنگنه وزیر نفت امضا شد.
همزم��ان با آغاز به کار دوازدهمین نمایش��گاه فناوری نانو این تفاهم نامه در س��الن 
خلیج فارس منعقد شد تا شاهد استفاده فناوری نانو در حوزه نفت و محصوالت مرتبط 

با آن باشیم.

نفوذ فناوری نانو در صنعت نفت 
گسترش می یابد



امروزه فعالیت در دنیای کسب و کار دشواری های زیادی پیدا کرده است. بسیاری 
از برنده��ا به دلیل ناتوانی در زمینه مدیریت بهینه کس��ب و کارش��ان در عمل با 
شکس��ت مواجه می ش��وند. وقتی هم که از حوزه فعالی��ت برندهای B۲B صحبت 
می کنیم، دشواری های بحث در عمل بیشتر می شود. نشانه های زیادی برای نگرانی 
نس��بت به فعالیت برندها در دنیای کسب و کار وجود دارد. برخی از برندها نسبت 
به این نشانه ها بسیار حساس هستند. در حالی که سایر برندها تا زمانی که خطرها 
بدل به بحران نشوند، حساسیتی از خود نشان نمی دهند. در زمینه فعالیت در معدن 
هیچ ابزاری بهتر از قناری برای فهم خطرهای موجود مناس��ب نیست. حتی اکنون 
نیز با وجود پیش��رفت گسترده فناوری های کاربردی باز هم از قناری برای شناخت 
خطرها در معادن اس��تفاده می شود. در حوزه برندهای B۲B نیز ما به ابزاری نظیر 
همین قناری ها نیاز داریم. به این ترتیب خطرهای اساسی پیش از ایجاد صدمه به 

برندمان شناسایی خواهند شد. 
هنگامی که شرکت نورتل با شکست مواجه شد، بسیاری از خبرگزاری ها مقاالت 
ویژه ای به پوش��ش این اتفاق اختصاص دادن��د. بدون تردید خبر موردنظر به اندازه 
کافی جذاب بود. یکی از ش��رکت های بزرگ و موفق در زمینه کسب و کار B۲B با 
شکست سنگین مواجه شد. نکته مهم در این میان کشف چرایی این ماجرا بود. به 
عقیده بسیاری از کارشناس ها این امر به خاطر بی توجهی تیم مدیریتی این شرکت 
به خطرهای پیش رو ش��کل گرفت. در حقیقت تیم مدیریتی نورتل فقط چشم به 
آینده برنامه های خود دوخته بود. به این ترتیب در عمل نس��بت به تحوالت پیش 
رو توجه کافی نداش��ت. همین امر در درازمدت موجب تبدیل مش��کالت ساده به 
بحران های غیر قابل حل شد. در نهایت نیز این شرکت بزرگ با ورشکستگی مواجه 
ش��د. ش��رکت نورتل در طول مدت فعالیت خود به تدریج از رس��یدگی مناسب به 
وضعیت مشتریان نیز درماند. به این ترتیب مشتریان به سوی راهکارهای تازه برای 
رفع نیازشان رفتند. همین امر نقطه شروع سقوط آزاد این برند محسوب می شود. به 
این ترتیب پس از آن دیگر لحظه شماری برای سقوط کامل نورتل شروع شده بود. 
بدون تردید هیچ یک از اعضای شرکت به اندازه فروشنده ها به مشتریان نزدیک 
نیس��تند. اگر فروش��ندگان در زمینه ترغیب مخاطب به سوی خرید محصوالت با 
چالش های زیادی مواجه باشند، آنگاه برندها، به ویژه برندهای B۲B، باید وارد عمل 
شوند. به طور معمول چالش های فروشندگان برای ترغیب مخاطب به سوی خرید 
مربوط به ناتوانی آنها در زمینه پاسخگویی به پرسش های اساسی خریدار است. دو 
نمونه از مهم ترین پرس��ش ها ش��امل »چه چیزی شرکت یا محصول شما را خاص 
می کند؟« و »چرا من باید از ش��ما خرید کنم؟« اس��ت. اگر فروشندگان برند ما در 

پاسخگویی به این دو پرسش ناتوان باشند، اوضاع کلی برند به هم خواهد ریخت. 
پرس��ش نخست بیش��تر نوعی تمرین فروش محسوب می ش��ود. به این ترتیب 
فروش��ندگان با مهارت بیشتر در زمینه پاسخگویی به مش��تریان و ترغیب آنها به 
س��وی خرید با تاکید بر ویژگی های خاص هر محصول به خوبی از پس این چالش 
برخواهند آمد. مشکل اصلی پیرامون پرسش دوم رقم می خورد. به این ترتیب تاکید 
بر روی دلیل انتخاب برند ما در میان ده ها برند دیگر به این آسانی ها نیست. موفقیت 
در این زمینه بس��تگی کاملی به موفقیت ما در حوزه ایجاد ارتباط میان برندمان و 
نیازهای مش��تریان است. وقتی چنین پرسشی از س��وی مشتری مطرح می شود، 
معنای آن ناتوانی مش��تریان در زمینه شناس��ایی درست ارتباط میان محصوالت و 
ماهیت برند ما با نیازشان است. دلیل این امر هرچه باشد، باید به سرعت آن را رفع 
کرد. در غیر این صورت برند ما توانایی الزم برای ترغیب مشتریان و شکل دهی به 

فرآیند فروش را از دست می دهد. 
با توجه به آنچه گفته شد، پاسخگویی به پرسش دوم در مورد دلیل انتخاب برند 

ما اهمیت باالیی دارد. پاسخگویی به این پرسش گاهی اوقات نیازمند تقویت ساختار 
برندها نیز هست. به ویژه در عرصه B۲B این امر از اهمیت حیاتی برخوردار است. 
 B۲B در ادامه این بحث من پنج پرس��ش اساس��ی برای تقویت س��اختار برندهای
آماده کرده ام. پاسخگویی درست به این پرسش ها موجب افزایش توانایی برند ما در 

پاسخگویی به پرسش اصلی مشتریان و بهبود وضعیت برندمان خواهد شد. 
1. آیا شما هنوز محصول ارزشمند و متفاوتی را ارائه می دهید؟

بدون تردید پاسخ این پرسش باید مثبت باشد. به هر حال برندها در حوزه کسب 
و کار بدون ارائه محصوالت )گاهی اوقات راهکارها( ارزشمند توان جلب نظر مخاطب 
را نخواهند داشت. به عالوه، صرف ارائه محصوالت ارزشمند به تنهایی کافی نیست. 
این نکته بس��یار مهم اس��ت. به هر حال مشتریان با شمار بس��یار زیادی از برندها 
مواجه هستند. در اغلب موارد کیفیت خدمات و محصوالت این برندها هم در سطح 
یکس��انی قرار دارد. به این ترتیب اولویت با برند متفاوت از دیگران خواهد بود. در 
نگاه نخس��ت این امر بس��یار عجیب به نظر می رسد، با این حال اغلب پژوهش های 

برندسازی تاثیر تفاوت برندها با رقبا بر روی ذهن مخاطب را ثابت کرده است. 
اگر برند ما در این زمینه با مشکل مواجه است، باید به سرعت نسبت به استراتژی 
برندمان توجه کنیم. بازس��ازی استراتژی برند پیش از بروز بحران حاد بسیار ساده  
خواهد بود. در این میان با باید به دنبال بازسای ارزش برندمان یا انتخاب ارزشی تازه 

باشیم. در غیر این صورت به زودی مشتریان مان از دست می روند. 
2. مشکل ارتباطی مشتریان با برند ما تا چه میزان حاد است؟

بی تردی��د اغلب برندها دارای چالش های ارتباطی با مش��تریان هس��تند. حتی 
بزرگترین برندها نیز در این زمینه بی خطا عمل نمی کنند. از نقطه نظر برندسازی 
وجود چنین چالش هایی امری طبیعی است. با این حال سطح چالش های ارتباطی 
نباید از میزانی مشخص فراتر رود. در این زمینه معیار کمی مشخصی وجود ندارد. 
به طور کلی وضعیت برند ما باید به گونه ای رو به توسعه باشد. وقتی ما با مشکالت 
ارتباطی مواجه می شویم، توانایی برندمان برای ایجاد ارتباط مناسب با مخاطب به 
چالش می افتد. به این ترتیب مخاطب در عمل به سوی انتخاب برندی دیگر حرکت 
خواهد کرد. یک برند موفق از نظر ارتباطی همیشه توانایی تعامل سازنده و گفت وگو 
با مشتریان را دارد. وقتی سطح این تعامل، به معنای عالقه مشتریان به گفت وگو با 

ما، کاهش می یابد، در حقیقت زنگ خطر برای ما به صدا درخواهد آمد. 
مشکل اصلی برندها در زمینه ارتباط با مشتریان ناتوانی در زمینه شخصی سازی 
پیام ها برای مش��تریان است. به این ترتیب اغلب مشتریان با مشکالت عمده ای در 
این زمینه مواجه هستند. راهکار من در این میان ارزیابی سلیقه گروه های مختلف 
مشتریان اس��ت. فقط در این صورت امکان تحلیل درست و مناسب نیاز مشتریان 
و ارتباط با آنها براس��اس این الگو فراهم خواهد ش��د. براساس تجربه این چالش ما 
را به س��وی یک چالش دیگر نیز راهنمایی می کند. بنابراین باید به س��راغ پرسش 

سوم برویم.
3. آیا برند ما به جای ارزش آفرینی درگیر امکانات گسترده شده 

است؟
در دنیای B۲B ما به جای مشتریان مستقیم با سایر برندها تعامل داریم. همین 
 B۲B امر جلب اعتماد آنها را دش��وار خواهد ساخت. جلب اعتماد برندها در دنیای
در گرو موفقیت ما برای ارزش آفرینی مطابق میل و س��لیقه مشتریان است. به این 
ترتیب سطح تعامل میان برند ما و مشتریان توسعه پایداری خواهد یافت. متاسفانه 
بس��یاری از برندها در این میان به جای تاکید بر روی ارزش آفرینی درگیر جریان 
بی هدف توس��عه امکانات برندشان می ش��وند. یک برند هرچه امکانات فراوانی هم 
داش��ته باش��د، در صورت ناتوانی در ارزش آفرینی و ارائه آن ارزش به مش��تریان با 
شکست مواجه می ش��ود. شرکت های طرف قرارداد ما به میزان و دامنه امکانات ما 
توجه چندانی ندارند. معیار اصلی آنها ارزش��مندی محصوالت و ایده های ماس��ت. 
هیچ چیز به اندازه ایده های ما برای آنها دارای اهمیت نیس��ت. بنابراین باید برنامه 

دقیقی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان داشته باشیم. 
به راستی ارزش آفرینی و انتقال آن ارزش ها به مخاطب چگونه صورت می گیرد؟ 
این امر معموال از طریق کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی دنبال خواهد شد. به این 
ترتیب پیام تبلیغاتی برند ما باید روشن و تاثیرگذار باشد. در غیر این صورت موفقیت 
برندمان در عمل با مش��کالت زیادی مواجه می شود. از نظر من پیام برند ما هرچه 
باشد، باید فراتر از صرف بیان امکانات توسعه یابد. تاکید بر روی ارزش های برندمان 
اهمیت باالیی دارد. در غیر این صورت برنامه برندمان تاثیرگذاری چندانی بر روی 

مخاطب نخواهد داشت. 
4. آیا برند ما ساده و متمرکز است؟

هرچه یک برند پیچیده تر باش��د، اعتماد به آن دش��وارتر خواهد بود. این امر در 
مورد تعامل و فروش نیز ثابت اس��ت، بنابراین تالش اصلی ما باید توس��عه برندی 
ساده و قابل تعامل باشد. در غیر این صورت مشکالت زیادی برای ما ایجاد خواهد 
شد. برندهای بزرگ و قدرتمند، برخالف باور عمومی، همیشه جلوه ای ساده دارند. 
به این ترتیب آش��نایی مخاطب با آنها چندان وقت گیر و طوالنی نخواهد بود. این 
امر در مورد شعارهای تبلیغاتی آنها نیز یکسان است. درست به همین خاطر چنین 
برندهایی همیشه مورد پسند مشتریان قرار می گیرند. نحوه پیروزی برندها در این 
زمینه فهم درست از توانایی  و ناتوانی شان است. تاکید بر روی توانمندی ها همیشه 
نتیج��ه مثبتی در پ��ی دارد. این امر در مورد ناتوانی های یک برند برعکس اس��ت. 
برندهایی که جلوه ش��ان بر روی توانمندی های ش��ان بنا می ش��ود، همیشه توانایی 

بیشتری برای جلب نظر مشتریان خواهند داشت. 
برنده��ای بزرگی نظیر اپل یا لینکدین تعهدات س��اده و متمرکزی دارند. به این 
ترتیب مشتریان به خوبی با آنها همذات پنداری می کنند. تعهد به استفاده از برترین 
فناوری ها برای تولید گوشی هوشمند به اندازه کافی ساده و دقیق است. به همین 
خاطر ش��مار باالیی از کاربران ب��ه فعالیت برند اپل ایمان دارن��د. در نقطه مقابل، 
برندهایی با دش��واری ها فراوان در زمینه تعامل با مشتریان وجود دارند. ایراد اصلی 
کار این برندها تالش برای پاسخگویی به تمام نیازهای مشتریان است. گاهی اوقات 
برخی از نیازهای موردنظر اصال ارتباطی با حوزه فعالیت برند موردنظر نیز ندارد. به 
همین خاطر سطح اعتماد مشتریان به چنین برندهایی کاهش خواهد یافت. به این 
ترتیب در عمل با مشکالت زیادی مواجه خواهند بود. به همین خاطر معموال تعامل 

آنها با مشتریان بسیار دشوار و سخت ارزیابی می شود. 
5. آیا برند ما همه جا حضور دارد؟

حض��ور یک برند در همه جا معنایی دوپهل��و دارد. اگر منظور حضور در تمام 
زمینه های کس��ب و کار باش��د، این امر بیانگر درک ناقص مدیران یک شرکت از 
فرآیند تخصصی ش��دن کس��ب و کار دارد. منظور من در اینجا حضور گس��ترده 
برندم��ان در همان حوزه تخصصی اش اس��ت. به این ترتیب مش��تریان مختلف 
امکان مش��اهده برند م��ا و خرید محصوالت مان را خواهند داش��ت. دلیل اصلی 
شکس��ت برخی از برندها در حوزه کس��ب و کار نه کیفی��ت پایین محصوالت و 
ساختار برندشان، بلکه ناتوانی در زمینه جلب نظر مشتریان است. به این ترتیب 
در عم��ل چالش های زیادی برای برند موردنظر پدی��د می آید. اهمیت این نکته 
در پیوند تمام گام های قبلی به موفقیت در زمینه دسترس��ی س��اده مشتریان به 
برندمان اس��ت. اگر مش��تریان برند ما را به سادگی پیدا نکنند، تمام زحمات مان 
بر باد خواهد رفت. درس��ت به همین خاطر فعالیت مناسب در زمینه برندسازی 
اهمیت باالیی دارد. حضور در تمام حوزه های کس��ب و کارمان ضمانت محکمی 

برای جلب اعتماد و توجه مخاطب محسوب می شود. 
بدون ش��ک جلب توجه و اعتماد مشتریان کار دشواری است. پاسخگویی به این 
پرسش ها و توجه کافی به آنها زمینه مناسبی برای توسعه برند ما فراهم خواهد کرد. 
دلیل این امر تحول فرهنگ برندها در فرآیند پاسخگویی به پرسش های فوق است. 
brandingstrategyinsider :منبع

چگونه برند شخصی موفقی داشته باشیم؟
راه های برندسازی شخصی و چالش های پیش رو

برندسازی شخصی برای کارآفرینان، به ویژه کارآفرین های جوان، حوزه بسیار 
جذاب و هیجان انگیزی است. امروزه اغلب افراد در تالش برای خلق و توسعه برند 
شخصی ش��ان هس��تند. به همین خاطر بازار بیان توصیه ها و راه های برندسازی 
شخصی بسیار داغ به نظر می رسد. وقتی ما تازه شرکت مان را تاسیس کرده ایم، 
بودجه کافی برای فعالیت تبلیغاتی و بازاریابی نخواهیم داشت. استفاده از مزیت های 
برند شخصی در این میان تاثیر بسیار زیادی بر توسعه بی دردسر و رایگان شرکت 
اصلی مان خواهد داش��ت. دلیل این حجم از گرایش به سوی برندسازی شخصی 
نیز دقیقا همین امر اس��ت. امروزه یکی از بهترین الگوهای برندس��ازی شخصی 
ایالن ماس��ک محسوب می شود. وی به خوبی با برند شخصی اش توسعه پایدار و 
موفق برند تس��ال را تضمین کرده اس��ت. بدون تردید سایر برندهای بزرگ نیز از 
چنین مزیتی برخوردار هستند. به این ترتیب با نگاهی گذرا به حوزه کسب و کار 
فهم اهمیت برند ش��خصی دشوار نخواهد بود.  امروزه برندسازی شخصی بیشتر 
در حوزه ش��بکه های اجتماعی دنبال می شود و به این ترتیب شمار فزاینده ای از 
افراد به دنبال ایجاد برند شخصی و توسعه آن برای بهبود عملکرد برند اصلی شان 
هستند. دلیل انتخاب شبکه های اجتماعی حضور گسترده مخاطب هدف برندها 
در آن است. به این ترتیب امروزه فیس بوک، اینستاگرام، توییتر و اسنپ چت بدل 
به مرکز فعالیت تجاری برندها و کارآفرینان شده است.  بی شک فعالیت متفاوت 
و جذاب در حوزه برندس��ازی شخصی اهمیت باالیی دارد. بسیاری از کارآفرینان 
به دنبال تکنیک های موثر در این زمینه هستند. در ادامه بحث هدف اصلی من 
پرداختن به بهترین راه های برندسازی شخصی است. در خالل این فرآیند برخی 

از چالش های موضوع نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. اولویت یافتن مسیر

جن دالتون، کارش��ناس خبره برندس��ازی، اص��ل اول و اساس��ی در فرآیند 
برندس��ازی شخصی را یافتن مس��یر منحصر به فردمان عنوان می کند. به نظر 
وی امروزه بسیاری از افراد در تالش برای برندسازی شخصی هستند، اما الگوی 
مورد اس��تفاده آنها بسیار شبیه به هم است. نتیجه این امر مواجهه با برندهایی 
بسیار شبیه به هم در دنیای تبلیغات و بازاریابی است. چنین الگویی به هیچ وجه 
موجب موفقیت برند ما نخواهد شد. به هر حال مخاطب در مواجهه با برندهای 
شخصی متعدد و مشابه هم هیچ احساس مشخصی بروز نخواهد داد. مزیت اصلی 
برندهای شخصی موفق ایجاد تفاوت و تمایز کاربردی با دیگران است. بی تردید 
ایجاد تمایز با دیگران به س��ادگی امکان پذیر نیست. در این زمینه یافتن مسیر 
منحصر به ف��رد برندمان ضروری خواهد بود. در عرصه کس��ب و کار هر فردی 
تاریخچه و نحوه رشد مشخصی دارد. تاکید بر این عناصر منحصر به فرد در این 
مس��یر ضروری به نظر می رسد. به این ترتیب ما فرصت کافی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را خواهیم داشت. اشتباه بسیاری از برندها در این مسیر 
بی توجهی به المان های متمایزشان در دنیای کسب و کار است. اگر ما تفاوت ها و 
تمایزات برندمان را به خوبی نشناسیم، چه انتظاری از مخاطب می توان داشت؟ 

2. استفاده از داستان منحصر به فرد
یک برند ش��خصی همیشه حول محور داس��تانی مشخص شکل می گیرد. 
در این مس��یر پرهیز از کلیش��ه های رایج ضروری است. بی تردید هیچ فردی 
عالقه مند به ش��نیدن یک داستان به صورت مداوم نیست. کلید موفق در این 
مرحله خالقیت در داس��تان پردازی اس��ت. به طور معمول دنیای کسب و کار 
سوژه های زیادی برای داستان پردازی دارد. به این ترتیب انتخاب ایده ای خاص 
برای داستان سرایی کار چندان دشواری نخواهد بود. نکته مهم در اینجا ایجاد 
ارتباط دوسویه در داستان مان است. این داستان باید از یک طرف با ماهیت برند 
ش��خصی مان و از سوی دیگر با سلیقه مخاطب پیوند داشته باشد. در غیر این 
صورت مخاطب هدف تمایل چندانی به مطالعه آن نشان نخواهد داد.  مشکل 
اصلی بس��یاری از کارآفرینان در توسعه برند شخصی شان ساماندهی داستان 
مرکزی است. در بسیاری از مواقع داستان موردنظر فقط مطابق با سلیقه اعضای 
شرکت است. به این ترتیب در عمل به سلیقه و خواست مخاطب هدف توجهی 
نمی شود. در برندهای بزرگ بخش توسعه و تحقیقات وظیفه شناسایی دقیق 
س��لیقه مخاط��ب را دارد، با این حال چنین ام��ری در مورد برندهای کوچک 
چندان امکان پذیر نیس��ت. به همی��ن خاطر فرآیند مورد نظر باید از س��وی 
خودمان انجام ش��ود. فقط پس از دستیابی به سلیقه مخاطب امکان پردازش 
داس��تانی جذاب وجود خواهد داشت. در غیر این صورت تمام فعالیت های ما 
بی نتیجه باقی خواهد ماند.  من در تجربه ش��خصی ام از برندسازی شخصی به 
استفاده از الگوی اول شخص روی آوردم. این امر مزیت ویژه ای به همراه دارد. 
به این ترتیب ما فرصت ایجاد ارتباطی خودمانی با مخاطب را خواهیم داشت. 
به طور معمول در دنیای تبلیغات از ضمیر اول ش��خص اس��تفاده نمی شد. به 
همین خاطر همیشه فاصله معناداری میان برندها و مخاطب هدف وجود دارد. 

3. اشتراک گذاری یک ارزش
بدون تردید هر برندی دارای ارزش های خاص خود اس��ت. متاسفانه بسیاری 
از کارآفرینان در ابتدای راه فعالیت برندش��ان اقدام به تعیین ارزش های مرکزی 
نمی کنند. به همین خاطر در ادامه مسیر با چالش های متعددی مواجه می شوند. 
توصیه من در این بخش اس��تفاده از ارزش های مطابق با سلیقه مشتریان برای 
توسعه برندمان است. این امر در مورد برند اصلی و شخصی به یک صورت باید 
دنبال شود. نکته مهم ماهیت خودمانی و صمیمی تر ارزش های برند شخصی در 
مقایس��ه با برند اصلی است. به این ترتیب فرصت تاثیرگذاری تعامل نزدیک به 
مخاطب هدف به شیوه ای مطلوب فراهم خواهد شد.  امروزه شبکه های اجتماعی 
در سراسر دنیا قابل دسترسی است. به همین خاطر تالش برای توسعه ارزش های 
برندمان از طریق ش��بکه های اجتماعی گزینه مطلوبی به نظر می رسد. در حوزه 
برندسازی شخصی تالش برای رقابت مستقیم با دیگر برندها نتیجه مناسبی در 
پی ندارد. این امر باید از طریق رقابت غیرمستقیم و تالش ما برای غلبه بر دیگران 
براس��اس این الگو صورت گیرد. توصیه من در این بخش اس��تفاده از توصیه و 
ایده های کارمندان شرکت اصلی برای توسعه هرچه بهتر ارزش های برند شخصی 
است. به این ترتیب برند شخصی ما سازگاری بیشتری با سلیقه و نگاه مشتریان 
خواهد داشت. به هر حال کارمندان برند ما ارتباط نزدیکتری با مشتریان دارند. 

به همین خاطر استفاده از پیشنهادات آنها مزیت بیشتری برای ما در پی دارد. 
4. برندسازی شخصی و تفکر پیرامون پول

مولی تس��چانگ، مش��اور حوزه مالی، توسعه برند ش��خصی بدون توجه به 
کارمن��دان برند اصلی را غیرممکن می داند. به نظر وی دلیل اصلی شکس��ت 
بس��یای از پروژه های برندس��ازی ش��خصی نارضایتی کارمندان است. به این 
ترتیب مخاطب هدف با مش��اهده وضعیت آش��فته برند اصلی به هیچ وجه به 
برند ش��خصی مدیرعامل آن اعتماد نخواهند کرد. راهکار پیشنهادی مولی در 
این بخش بسیار ساده و البته دشوار در مرحله اجراست. بر این اساس ما ابتدا 
باید به وضعیت برند اصلی مان توجه کنیم. این امر فرصت مناسبی برای توسعه 
برند شخصی در اختیار ما قرار می دهد. اغلب برندهای بزرگ برای توسعه برند 
شخصی ش��ان به کمک های کارمندان شرکت مادر وابسته هستند. مزیت این 
inc :شیوه تنها نبود ما در حوزه بازاریابی و برندسازی شخصی است.     منبع
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امروزه س��رویس اس��توری بدل به یکی از پرطرفدارترین بخش های اینستاگرام 
و بس��یاری دیگر از ش��بکه های اجتماعی شده است. براس��اس آمار رسمی پلتفرم 
اس��نپ چت به طور روزانه 10 میلیارد اس��توری از س��وی کاربران مورد بازدید قرار 
می گیرد. اس��توری به تصاویر و ویدئوهای کوتاه گفته می شود. ویژگی اصلی بخش 
استوری ناپدیدشدن محتوا پس از گذشت ۲4 ساعت است. این سرویس نخستین 
بار از سوی اسنپ چت رونمایی شد. با این حال به زودی سایر شبکه های اجتماعی 

نیز از این الگوی موفق الگوبرداری کردند. 
وقتی یک حوزه از شبکه های اجتماعی رشد سریعی پیدا می کند، سرمایه گذاری 
برندها بر روی آنها اجتناب ناپذیر خواهد بود. به همین خاطر امروزه برندهای بزرگ 
و کوچک حساب ویژه ای روی بخش استوری اینستاگرام باز می کنند. دلیل این امر 
دامنه وسیعی کاربران پلتفرم موردنظر است. بی تردید داستان سرایی همیشه بخش 
جدایی ناپذیر بازاریابی و تبلیغات بوده است. در دنیای دیجیتال استفاده از ابزارهایی 
نظیر ش��بکه های اجتماعی و بخش استوری برای توس��عه داستان برندها ضروری 
خواه��د بود. در غیر این صورت امکان توس��عه برند و معرف��ی آن به مخاطب های 
مختل��ف امکان پذیر نمی ش��ود. هدف اصلی من در این مقاله اش��اره به راهکارهای 
اس��تفاده بازاریابی و تبلیغاتی از بخش استوری اینستاگرام است. بدون شک اشاره 
به تکنیک های مختلف س��اده ترین کار خواهد بود، با این حال هدف من بررس��ی 
نحوه اس��تفاده از شیوه های مختلف در عمل است. به همین خاطر به سراغ بررسی 
و تحلیل عملکرد برندهای بزرگ در اینستاگرام رفته ام. در این مسیر برندهای مورد 
نظرم همگی جزو موفق ترین ها در سطح بین المللی و دارای شهرت فراگیر هستند. 
در ادامه به بررس��ی 14 برند مطرح در زمینه اس��تفاده مناس��ب از بخش استوری 

خواهیم پرداخت. 
1. ناسا

ش��یوه استفاده س��ازمان ناس��ا از بخش اس��توری اینستاگرام بس��یار جذاب و 
هیجان انگیز اس��ت. ادمین های صفحه ناس��ا بخش استوری را به بیان داستان هایی 
عمیق و دقیق پیرامون هر پس��ت اختصاص می دهند. به این ترتیب کاربران امکان 
آش��نایی به داس��تان های جذاب در مورد فضا، س��یاره های مختلف و ش��یوه انجام 

تحقیقات فضایی را خواهند داشت. 
یکی از تفاوت های اینس��تاگرام با اس��نپ چت مربوط به وج��ود اکانت اصلی در 
اینستاگرام است. به این ترتیب امکان تولید محتوایی فراتر از استوری در این پلتفرم 
وجود دارد. همین امر امکانات بیشتری در اختیار برندها قرار می دهد. به این ترتیب 
هر برند عالوه بر تولید محتوا در بخش اس��توری امکان اس��تفاده از امکانات بخش 

تولید پست را نیز دارد. 
اخیرا در سطح آسمان یکی از پدیده های زیبای کیهانی به نام بارش شهاب سنگ 
رخ داد. اکانت ناسا به خوبی این پدیده را مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب از چند 
روز مانده به شروع این پدیده توضیح و تحلیل آن از سوی کارشناس های ناسا شروع 
ش��د. سپس اکانت رسمی ناس��ا اقدام به گزارش مصاحبه اش با دانشمندان نجوم و 
علوم کیهانی کرد. در نهایت نیز استوری های زیبایی از بارش شهاب سنگ در نقاط 

مختلف جهان بارگذاری گردید. 
یکی از تکنیک های جالب اکانت ناس��ا گزارش از پشت صحنه تولید محتواست. 

به این ترتیب مخاطب امکان همذات پنداری عمیق به برند ناسا را خواهد داشت. 
2.  الفت

برند الفت یکی از مش��هورترین ش��رکت های تولید پوش��اک خانم ها محس��وب 
می ش��ود. این برند از زمان تولد نوزاد تا بزرگس��الی طرح ه��ای جذابی برای لباس 
ارائه می کند. به همین خاطر نیز گزینه کامال مناس��بی محس��وب می شود. یکی از 
کمپین ه��ای جذاب ای��ن برند مربوط به دعوت از دو دوس��ت صمیمی برای خرید 
رایگان از فروش��گاه مرکزی الفت بود. این جریان به صورت نوعی مس��ابقه برگزار 
شد. به این ترتیب هرکدام وظیفه انتخاب لباسی که طرف مقابل آن را نمی پسندید 
داش��تند. در نهایت نیز هر کدام از ش��رکت کنندگان فرصت انتخ��اب لباس مورد 

عالقه اش و دریافت آن به عنوان هدیه را داشت. 
بدون تردید برگزاری مس��ابقه همیشه راهکاری جالب برای جلب توجه مخاطب 
محس��وب می شود. اس��تراتژی برند الفت استفاده از بخش اس��توری برای پوشش 
 )Live( برگزاری مسابقه هیجان انگیزش بود. خوشبختانه امروزه بخش ویدئو زنده
نیز به اینستاگرام اضافه شده است. به این ترتیب کاربران اینستاگرام فرصت مشاهده 

کمپین الفت در این بخش را نیز داشتند. 
3. هافینگتن پست

هافینگتن پست یکی از خبرگزاری های معتبر در سطح جهان محسوب می شود. 
این برند براساس ماهیت کسب و کارش از بخش استوری برای اطالع رسانی در مورد 
آخرین اخبار جهان اس��تفاده می کند. نکته مهم فعالیت این خبرگزاری استفاده از 
انواع اموجی و امکانات جانبی بخش استوری اینستاگرام است. به این ترتیب کاربران 

فرصت مشاهده اخبار دنیای پیرامون در قالبی شاد و سرگرم کننده را دارند. 
یکی از بخش های جذاب کار برند هافینگتن پست بازنشر اخبار کاربران است. این 
امر موجب تبدیل هر کاربر به خبرنگار می شود. بدون تردید یکی از رویاهای دوران 
کودک هر کدام از ما فعالیت به عنوان خبرنگار اس��ت. هافینگتن پست با اطالع از 

این امر به خوبی در راستای تحقق آن گام برداشته است. 
4. تک چرچ

در اینجا نیز ما با یک برند مش��ابه هافینگتن پست مواجه هستیم. تک چرچ نیز 
از بخش استوری اینستاگرام به عنوان ابزاری برای اطالع رسانی اخبار کوتاه استفاده 
می کن��د. این برند ای��ن کار را با طراحی قالب ویژه برای خود انجام می دهد. به این 
ترتیب در صورت بازنشر استوری موردنظر لوگو تک چرچ کامال مشخص خواهد بود. 

این امر اهمیت بس��یار زیادی دارد. امروزه بسیاری از استوری های مربوط به برندها 
بازنش��ر گس��ترده پیدا می کند. در این میان نمایش لوگو برندمان موجب اعتبار و 

اهمیت فرآیند بازنشر محتوا خواهد شد. 
اگر ش��ما در زمینه اخبار )در اینجا اخبار حوزه فناوری( فعالیت دارید، اس��تفاده 
از بخش اس��توری اینستاگرام اهمیت دوچندانی خواهد داشت. اهمیت نخست این 
امر امکان نمایش اخبار کوتاه به مخاطب است. از نقطه نظر بعدی ما امکان نمایش 
محت��وای برندمان در قالبی نوآورانه را خواهیم داش��ت. بی تردید یک برند فعال در 
زمینه اخبار فناوری باید مهارت گس��ترده ای در زمینه اس��تفاده از ابزارهای جدید 
داش��ته باشد. به همین خاطر استفاده از بخش استوری از سوی ما ضروری خواهد 

بود. در غیر این صورت ماهیت برند ما برای مخاطب باورپذیر نخواهد شد. 
5. گری واینرچاک

گری واینرچاک از همان روزهای نخست فعالیت اینستاگرام شروع به فعالیت در 
این پلتفرم کرد. زمینه تخصصی وی تولید ویدئوهای آموزش��ی و مصاحبه با افراد 
موفق اس��ت. درست به همین خاطر نیز شمار مخاطب های صفحه وی بسیار زیاد 
است. وی در این راستا اقدام به استفاده از یک تکنیک بسیار جذاب کرده است. او در 
طول روز استوری های معینی را به بیان نقطه نظرات شخصی اش اختصاص می دهد. 
همچنین نمایش پشت صحنه کسب و کار و زندگی روزمره اش نیز بخش مهمی از 
فعالیتش در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. به این ترتیب وی موفق به جلب 

نظر دامنه وسیعی از مخاطب ها در سراسر جهان شده است. 
6. کریس بوکارد

کریس بوکارد یکی از ماهرترین عکاس های دوران ماست. وی برنده جوایز متعدد 
در حوزه عکاسی اس��ت. به همین خاطر طرفدارهای زیادی در سراسر جهان دارد. 
وی از اینستاگرام برای انتشار تصاویر برتر خود استفاده می کند. بخش استوری نیز 

به دلیل قالب بزرگتر برای بارگذاری تصویر مورد عالقه کریس قرار دارد. 
امروزه بازنش��ر اس��توری ها نقش مهمی در افزایش شهرت اکانت ها دارد. کریس 
بوکارد نیز به خوبی از این امر اطالع دارد، بنابراین انتش��ار تصاویر جذاب در بخش 
استوری با هدف تسهیل فرآیند بازنشر از سوی دیگر کاربران نیز صورت می گیرد. به 

این ترتیب روز به روز بر شهرت کریس افزوده می شود. 
7. دانشگاه نیویورک

انتظار ما از یک دانشگاه به طور معمول از فعالیت در شبکه های اجتماعی فاصله 
دارد. دانشگاه نیویورک یکی از مراکز علمی مطرح در سطح جهان محسوب می شود. 
هر س��اله این دانش��گاه تورهای تفریحی و علمی متعددی برای دانشجویان برگزار 
می کند. به این ترتیب س��وژه های مناسبی برای مانور در اختیار ادمین صفحه این 

دانشگاه قرار دارد. 
کاربران شبکه های اجتماعی همیشه عالقه مند به مشاهده ساختمان و بخش های 
مختلف یک دانشگاه هستند. این الگو نخست از سوی دانشگاه آکسفورد و هاروارد 
در اینستاگرام شروع شد. با این حال دانشگاه نیویورک به خوبی از آن برای تحقق 
اهدا فش اس��تفاده می کند. یکی از بخش های مهم اس��توری ای��ن اکانت مربوط به 
معرفی ش��هر نیویورک اس��ت. این کار اطالعات مفیدی در اختیار دانشجویان قرار 

می دهد. 
8. گو پرو

گو پرو یکی از برندهای فعال در زمینه توس��عه نوع خاصی از نگاه به طبیعت و 
دنیاس��ت. این برند به شیوه ای هیجان انگیز روحیه ماجراجویی را در مخاطب فعال 
می کن��د. به این ترتیب طرفدارهای این برند به طور معمول ورزش��کاران حرفه ای 
هستند. بخش اصلی استوری های این برند در اینستاگرام مربوط به بازنشر محتوای 
تولیدی کاربران اس��ت. نکته مهم در این میان اس��تفاده از محصوالت گو پرو برای 
ثبت فیلم و عکس های موردنظر اس��ت. با توجه به کیفیت باالی محصوالت گو پرو 
این امر مشکل خاصی برای کاربران ایجاد نخواهد کرد. اگر شما نیز در زمینه ورزش 
و سرگرمی فعالیت دارید، استراتژی بازنشر محتوای تولیدی کاربران گزینه مناسبی 

برای بازاریابی و تبلیغ برندتان خواهد بود. 
۹. هنگامی که من کار می کنم

هنگام��ی که م��ن کار می کنم )When I Work( یک اس��تارت آپ جذاب در 
زمینه کس��ب و کار است. این نرم افزار به افراد در زمینه برنامه ریزی برای فعالیت و 
کارش��ان کمک می کند. به این ترتیب آنها فرصت کافی برای برنامه ریزی دقیق و 

رسیدگی به تمام کارهای موجود در حیطه فعالیت شان را خواهند داشت. 
صفحه اصلی این برند در اینس��تاگرام به طور کامل معطوف به اش��تراک گذاری 
تجربه موفق مش��تریانش است. هدف از این کار جلب اعتماد هرچه بیشتر کاربران 

برای استفاده از نرم افزار هنگامی که من کار می کنم است. 
1۰. شاپیفای

بسیاری از عالقه مندان به یک برند، تمایل باالیی به مشاهده نحوه فعالیت آن 
دارن��د. این امر مزیت خاصی برای برندهای فعال در عرصه خرده فروش��ی ایجاد 
می کن��د، با این حال وضعیت برای تمام برندهای فعال در عرصه خرده فروش��ی 
یکس��ان نیس��ت. خرده فروش��ی های آنالین فرصت کافی برای نمایش وضعیت 
فروشگاه های ش��ان به مخاطب را ندارند. دلیل این امر نیز کامال روشن است: در 
مورد این فروش��گاه ها محل واقعی برای فروش و فعالیت موجود نیست. بنابراین 
فعالیت چنین برندهایی با ماهیت غیرحضوری توسعه می یابد. شاپیفای به عنوان 
یکی از برندهای فعال در این حوزه ایده جالبی برای رفع ایرادش پیدا کرده است. 
آنها تصاویر و فیلم های جذابی از نحوه ارس��ال س��فارش ها برای مشتریان تهیه 
می کنند. به این ترتیب مشتریان این برند فرصت مشاهده نحوه تهیه، بسته بندی 
و س��پس ارسال سفارش های شان را خواهند داشت. بی تردید این امر برای سایر 
کاربران نیز جذابیت های خاص خود را خواهد داشت. به این ترتیب شمار وسیعی 
از کاربران فرصت مش��اهده وضعیت برند ش��اپیفای به صورت آنالین را خواهند 

داشت. 

یکی از ایده های جذاب شاپیفای نمایش آنالین وضعیت مرسوالت است. این امر 
به مشتریان و سایر کاربران امکان پیگیری وضعیت سفارش ها را می دهد. نکته جالب 
اینکه تمام این فرآیندها از طریق بخش استوری اینستاگرام صورت می گیرد. به این 
ترتیب کاربران بس��یاری در سراسر جهان عادت به مشاهده استوری های شاپیفای 

در اینستاگرام پیدا کرده اند. 
11. سازمان جهانی المپیک

امروزه رویدادهای ورزشی بسیار زیادی در سطح جهان اتفاق می افتد. با این حال 
هیچ کدام به اندازه المپیک مهم نیست. دلیل این امر ترکیب چندین رشته ورزشی 
و برگ��زاری همزم��ان آنها در کنار هم اس��ت. در دوران برگزاری المپیک نگاه تمام 
جهان به زمین های مس��ابقه دوخته می شود. اغلب ورزشکاران جهان از سراسر دنیا 
فرصت زورآزمایی در برابر رقبا را خواهند داشت. همیشه صحنه مسابقات المپیک 
رقابت های جذابی را رقم زده است. اکانت رسمی این سازمان در اینستاگرام از بخش 
اس��توری برای پیگیری اخبار دقیق و گزارش آخرین وضعیت مس��ابقات اس��تفاده 
می کند. به این ترتیب عالقه مندان به این رش��ته امکان بررس��ی آخرین تغییرات و 

اخبار را خواهند داشت. 
یکی از نکات جالب در مورد اکانت س��ازمان المپیک در اینس��تاگرام تالش برای 
توسعه اخالق ورزشی است. به این ترتیب آنها گاهی با رقبای اصلی در یک رشته به 
صورت همزمان مصاحبه می کنند. این امر با هدف کاهش سطح تنش میان کشورها 
در زمینه بازی های ورزشی روی می دهد. همچنین در زمینه نژادپرستی نیز سازمان 
المپیک فعالیت گسترده ای دارد. این امر با هدف کاهش سطح رفتارهای غیرورزشی 
و تبدیل عرصه ورزش به حوزه  عمومی و مطلوب برای تمام افراد، به ویژه کودکان، 

صورت می گیرد. 
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بدون تردید همه ما با صفحه اینستاگرامی 9gag آشنایی داریم. این صفحه یکی 
از بزرگترین پایگاه های سرگرمی در سراسر دنیا را شامل می شود. البته فعالیت این 
برند فقط محدود به اینستاگرام نیست. آنها حتی اپ مخصوص به خود را نیز دارند. 
همانطور که انتظار می رود، مسئوالن این برند از اکانت 9gag برای تولید محتوای 
خنده دار و س��رگرم کننده استفاده می کنند، بنابراین باید ماهیت استوری های این 
برند نیز از پیش مشخص باشد. در بخش استوری اغلب محتوای مربوط به کاربران 
با اندکی دس��تکاری بازنش��ر می ش��ود. این امر هم موجب عالقه کاربران به تولید 
محتوا برای 9gag می ش��ود، هم خالقیت و شوخ طبعی مدیران این مجموعه را به 
رخ می کشد. در هر صورت فعالیت این برند در بخش استوری بسیار جذاب برآورد 
می شود. استفاده از نرم افزارهای تخصصی نظیر فوتوشاپ برای اعمال تغییرات جالب 
بر روی تصاویر اجتناب ناپذیر است. به این ترتیب بخشی از استوری های این صفحه 

نیز به آموزشی نحوه ویرایش خنده دار و طنز تصاویر اختصاص دارد. 
اگر ش��ما نیز در زمینه س��رگرمی و طنز فعالیت دارید، عالوه بر بازنشر محتوای 
تولی��دی کارب��ران باید به فکر ایج��اد فضایی برای ویرایش آنها نیز باش��ید. به این 
ترتیب مخاطب با مشاهده محتوای موردنظر شگفت زده خواهد شد. امروزه بسیاری 
از محتواها به صورت عمده در دس��ترس هس��تند. مزیت یک برند موفق در زمینه 
سرگرمی توان اعمال تغییرات جالب و هیجان انگیز بر روی محتوای موردنظر است. 

به این ترتیب کاربران به سوی مشاهده آن محتوا جلب می شود. 
13. سین مک کیب

س��ین مک کیب یکی از هنرمندهای بسیار مش��هور در زمینه نگارش متن های 
دس��ت نویس به ش��یوه خاص و هنری اس��ت. او مهارت باالی��ی در زمینه بازی با 
انواع ش��یوه های نگارش و خط های مختلف دارد. به همین خاطر نیز به سرعت در 
شبکه های اجتماعی مشهور شد. زمین اصلی فعالیت وی طراحی دیوار نوشت های 
ج��ذاب با خطر های رنگارنگ بود. س��ین پس از فعالیت چند س��اله در این زمینه 
تصمیم به راه اندازی پادکست تصویری خود گرفت. در این پادکست سین شیوه های 

دیوارنویسی و تقویت توانایی خطاطی را به کاربران آموزش می دهد.
 بی تردید پادکس��ت های بس��یار زیادی در دنیای آنالین وجود دارد، با این حال 
پادکس��ت س��ین مک کیب به دلیل مهارت و شهرتش بس��یار جذاب است. وی از 
بخش اس��توری اینستاگرام برای توسعه پادکستش استفاده می کند. به این ترتیب 
خبری از بارگذاری قائل پادکس��ت نیست. بدون تردید حذف پادکست پس از ۲4 
ساعت برای زحمات سین بسیار عجیب به نظر می رسد. به همین خاطر سین تمام 
پادکست های خود را در بخش هایالیت قرار می دهد. به این ترتیب امکان دسترسی 

کاربران مختلف به پادکست های سین فراهم می شود. 
سین در زمینه پاسخگویی به پرسش های کاربران نیز فعالیت بسیار عمده ای دارد. 
به این ترتیب اغلب پرس��ش های کاربران در مدت زمانی کوتاه پاسخ داده می شود. 
گاهی اوقات نیز در مورد پرس��ش های جذاب س��ین یک اس��توری کامل را به آن 
اختصاص می دهد. اگر شما نیز در زمینه تولید پادکست فعالیت دارید، پاسخگویی 
ب��ه مخاطب را از یاد نبرید. به این ترتیب امکان فعالیت مناس��ب و مداوم برندتان 

فراهم خواهد شد. 
14. ترک ماون

ترک ماون یک اس��تارت آپ موفق در زمینه توسعه نرم افزار تحلیل کمپین های 
بازاریابی اس��ت. هدف اصلی از طراحی این نرم افزار کمک به بازاریاب ها در راستای 
اتخاذ تصمیم های بهتر است. این امر از طریق تحلیل وسیع داده ها و ارائه راهکارهای 

مناسب صورت می گیرد. 
صفحه رسمی اینس��تاگرام این برند به بیان اخبار پیرامون نرم افزارش اختصاص 
دارد. در بخش اس��توری نی��ز اخبار مهم حوزه بازاریابی و تبلیغات مرور می ش��ود. 
گاه��ی اوقات نیز مقاله های تحلیل اعضای ش��رکت در قال��ب لینک جانبی در این 
بخش بارگذاری می شود. به این ترتیب کاربران امکان مشاهده تحلیل های دقیق و 

کاربردی را خواهند داشت. 
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مقاله ای ساده و مهم درخصوص بازاریابی اینترنتی  

 در عص��ر جدی��د، بازاریابی اینترنتی جایگاه��ی مهم در جذب مخاطب 
و مش��تری دارد، اما هنوز ه��م برخی از افراد درباره اینک��ه واقعا بازاریابی 
اینترنتی چیس��ت و چه مواردی را ش��امل می شود مشکل دارند. بی تردید 
بازاریاب��ی اینترنتی مانند هر بازاریاب��ی دیگری دارای اصول و قواعد خاص 

خود است که رعایت آنها می توانند ما را به موفقیت بیشتر برساند.
بدیهی اس��ت هر چقدر دانش بیشتری راجع به این نوع بازاریابی داشته 
باش��ید امکان موفقیت شما نیز بیش��تر خواهد بود. در این مقاله بازاریابی 
اینترنتی با توضیح مختصری راجع به مهمترین ابزارهای بازاریابی اینترنتی 
و برخی از اصول پایه ای در این خصوص سعی می کنیم به ساده ترین زبان 

ممکن موضوع را بشکافیم. 
محتوا اصلی پایدار در بازاریابی اینترنتی 

محتوا یک اصل مهم در بازاریابی اینترنتی اس��ت و کسانی که به دنبال 
مش��تریان واقعی هس��تند باید به محتوای فضای اینترنت��ی خود اهمیت 
زی��ادی بدهند. زیرا همه کارب��ران به دنبال محتواه��ای خوبند. اگر فرضا 
سایت شما بتواند اطالعات خوب و مفیدی به خواننده بدهد او نیز مشتری 
ثابت ش��ما می شود و همیش��ه به آنجا سرک می کش��د تا بتواند نیازهای 
محتوای��ی خود را با خواندن مقاالت و یادداش��ت های ش��ما برطرف کند. 
در این ش��رایط همیشه احتمال استفاده از س��ایر خدمات شما نیز توسط 

مشتری بیشتر خواهد شد.
بنرهای تبلیغاتی 

بنره��ای تبلیغاتی در فضای مجازی می تواند عامل خوبی برای بازاریابی 
اینترنتی باش��د، اما محتوای بنر بس��یار مهم اس��ت. برخی از ش��رکت ها، 
سازمان ها و برندها از کلمات و جمالت کلیشه ای استفاده می کنند و همین 
مس��اله باعث می شود تا مش��تری به محض خواندن آن از فضای اینترنتی 
ش��ما دور شود. مثال یک بانک در بنر خود نوشته بود با ۷0 سال سابقه در 
خدمت ش��ما هستیم. این محتوا هیچ ارزشی ندارد و نمی تواند مخاطب را 
جذب کند. مخاطب به دنبال پیام هایی است که نفعی برای او داشته باشد. 
۷0 سال یا ۷00 سال هیچ فرقی برای مشتری ندارد. فرضا اگر در بنر بانک 
نوشته شود با ۲درصد سود بیشتر در خدمت شماییم، 100درصد مشتری 
روی بنر کلیک می کند چراکه منفعت او نیز در این بازاریابی اینترنتی دیده 
شده اس��ت. البته منظور این نیس��ت که اطالعات غلط به مشتری بدهیم 
و دروغ بگویی��م چون به ط��ور قطع این موضوع اثر منفی دارد. منظور این 
اس��ت که مهمترین جنبه های خدمات را در نظر بگیریم و آن را به ش��کل 

هیجان انگیزی به مخاطب ارائه کنیم.
شبکه ارتباطی بسازید 

برای اینکه میزان نفوذ ش��ما در فضای مجازی بیش��تر شود سعی کنید 
با کس��ب و کارهایی که به گونه ای با ش��ما همراه هستند کار مشترکی راه 
بیندازی��د و ی��ا آنه��ا را وارد مجموعه خود کنید. مثال کار ش��ما در زمینه 
خرید و فروش مس��کن اس��ت می توانید با شرکت های معروف تولیدکننده 
پنجره های یو پی وی س��ی کار مش��ترکی را شروع کنید. البته گاهی مثل 
اس��نپ هم می توانید عمل کنید و غذا را وارد سیستم حمل و نقل کنید و 

اسنپ فود راه بیندازید.
حضور در تمام فضاهای مجازی

برخی از صاحبان کس��ب و کارهای اینترنتی تصور می کنند با راه اندازی 
یک س��ایت پرمحتوا می توانند مشتریان خود را در زمان کمی پیدا کنند و 
ضری��ب نفوذ خود را افزایش دهند. اما در دنیای رقابتی، بازاریابی اینترنتی 
ایج��اب می کند تا ش��ما از همه ظرفیت ه��ای موجود در فض��ای مجازی 
اس��تفاده کنید، بنابراین کس��انی موفقند که هم سایت خوبی از نظر شکل 
و طراحی و رنگ و محتوا دارند و هم در فضاها و ش��بکه های مجازی مانند 

اینستاگرام، توییتر، واتس اپ و لینکدین و... حضور اثربخش دارند.
شناسایی نیازهای واقعی مشتریان 

یکی از وظایف بازاریابی اینترنتی شناس��ایی نیازهای واقعی مش��تریان 
اس��ت. البته ش��اید قبل از هر چیز باید مش��تریان خود را شناسایی کنید 
و س��پس نیازهای مهم آنها را در حوزه فعالیت خود بشناس��ید. شناسایی 
نیازه��ا این امکان را فراهم می کند تا صاحب کس��ب و کار بتواند زودتر به 
هدف نهایی خود دست یابد. مثال کسی که در زمینه بیمه کار می کند اوال 
باید بداند مش��تریان او چه کسانی هستند. سپس طبق الگوهای بازاریابی 
اینترنتی نیازهای آنها را در زمینه امنیت و آرامش و س��رمایه گذاری بداند. 

این شناخت می تواند راه دراز فروش را به حداقل برساند. 
بازتاب نظر مشتریان 

ش��ما زمانی می توانی��د در بازاریابی اینترنتی موفق ش��وید که به دنیای 
درون مشتریان خود راه پیدا کنید. شما اگر فقط در فضای مجازی حضور 
داری��د باید امکانی فراهم کنید تا  مخاطبان بتوانند با ش��ما ارتباط برقرار 
کنند و نظر خودش��ان را درباره کاال یا محصول خود اعالم کنند، بنابراین 
ش��اید بهتر باش��د در س��ایت  خود صفحه ای را برای اظهارنظر کاربران در 
نظر بگیرید تا آنها نظر خود را بدون رودربایستی به شما اعالم کنند. شاید 
در میان تعداد زیادی از کاربران برخی نیز از ش��ما انتقاد کنند. اصال مهم 

نیست. اگر انتقاد درست است بپذیرید و اشتباه خود را اصالح کنید.
محتوای غیرمستقیم اما مرتبط تولید کنید 

برخی از صاحبان کس��ب و کار بر این باورن��د که باید محتواهایی کامال 
درب��اره کاال یا محصول و یا خدمات بنویس��ند. فرضا اگ��ر تن ماهی تولید 
می کنند مطلبی درباره کیفیت و مزه و طعم برند خود بنویسند این دسته 
از مطالب را  افرادی که  کاالی ش��ما را می شناسند می خوانند اما راه بهتر 
این اس��ت که ش��ما مطلبی  درباره ماهی و فواید غذایی آن بنویسید و در 
ضم��ن این محت��وا یکی دوبار هم به برند خود اش��اره کنید. این مطلب را 
افراد بیش��تری می خوانن��د. زیرا تعداد زیادی از اف��راد مایلند درباره فواید 
غذای ماهی بدانند و در ضمن مطالعه مطلب متوجه می ش��وند که برندی 
ب��ه نام فالن با کیفیت عالی تن ماه��ی تولید می کند که می تواند نیازهای 

غذایی او را برآورده کند.
بازاریابی ایمیلی هنوز مهم است 

بازاریابی ایمیلی بخش��ی از بازاریابی اینترنتی اس��ت که هنوز در فضای 
مجازی کاربرد دارد. ش��ما با اس��تفاده از این ش��یوه اینترنتی می توانید به 

افزایش فروش کاال یا خدمات خود کمک کنید. 
نخس��تین گام در پیگی��ری بازاریابی ایمیلی ایجاد یک فهرس��ت دقیق 
از مخاطب های هدف اس��ت. در حقیقت دوران ارس��ال ایمیل های توده ای 

مدت ها قبل به پایان رسیده است.
بازاریاب��ی ایمیلی به دلیل هزینه های اندک مورد اس��تقبال اغلب برندها 
ق��رار دارد. همچنین از نظر س��طح تاثیرگذاری همیش��ه بازاریابی ایمیلی 
در می��ان برتری��ن تکنیک ها قرار دارد. در حقیقت، برای کس��ب وکارهای 
کوچ��ک بازاریابی ایمیلی اهمیت به مراتب بیش��تری دارد. دلیل اصلی آن 

هم سازگاری اش با محدودیت های بودجه برندهای کوچک است.

ایستگاهبازاریابی بررسی 14 برند مشهور دنیا
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اهمیت سخنران اصلی در همایش های کسب و کار
انتخاب سخنران خوب هم علم است هم هنر

 برنامه ریزی برای یک همایش در حوزه کاری دشواری ها زیادی به همراه 
دارد. همیش��ه در زمینه طراحی همایش ها مس��ائل ب��زرگ و کوچکی برای 
تصمیم گیری و تامل بیشتر وجود دارد. هر برند براساس فهرست اولویت های 
خود دست به انتخاب در این زمینه می زند. بدون شک یکی از افراد مهم در 
زمینه مدیریت همایش  و س��اماندهی آن به سوی اهداف موردنظر سخنران 
اصلی اس��ت. وظیفه اصلی وی بیان نکات کلی��دی و پرداختن به حوزه های 
اصلی همایش است. البته این امر به معنای سخنرانی کامل وی در تمام طول 
کنفرانس نیس��ت. در این بین امکان سخنرانی سایر افراد و حتی مصاحبه با 
کارش��ناس های موردنظر نیز وجود دارد.  همایش های بزرگ به طور معمول 
از افراد مهم و تاثیرگذار به عنوان س��خنران اصلی اس��تفاده می کنند. به این 
ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
ویژگی اصلی یک س��خنران خوب توان جلب نظر مخاطب است. در غیر این 
صورت شاهد ترک زودهنگام سالن از سوی شرکت کنندگان خواهیم بود.  با 
توجه به آنچه گفته شد، هیچ برندی تمایل به انتخاب فردی عادی یا ضعیف 
به عنوان س��خنران اصل��ی همایش اش ندارد. من فرآیند انتخاب س��خنران 
اصلی را نوعی علم و هنر ضروری می دانم، بنابراین در ادامه مقاله کنونی به 
بررس��ی راهکارهای انتخاب سخنران اصلی مطلوب برای همایش های حوزه 

کسب و کار خواهیم پرداخت. 
شروع کار با تعیین اهداف

نخس��تین گام در ای��ن فرآیند تعیی��ن اهداف مان از برگ��زاری همایش و 
انتظارات موجود از سخنران اصلی است. بدون تردید سخنران اصلی ما باید 
درک واضحی از اهداف مان داش��ته باشد. فقط در این صورت امکان فعالیت 
مناس��ب وی در کنار سایر افراد شرکت فراهم خواهد شد. متاسفانه بسیاری 
از برندها بدون تعیین اهداف اصلی همایش به س��راغ همکاری با س��خنران 
می روند. به این ترتیب در عمل هماهنگی الزم میان شرکت و سخنران شکل 
نمی گی��رد.  توصیه من در این بخش هم اندیش��ی با س��خنران موردنظرمان 
ب��رای تعیین محورهای اساس��ی بحث اس��ت. خوش��بختانه س��خنران های 
حرف��ه ای تجربه مناس��بی در زمینه مدیریت کنفران��س و همایش ها دارند. 
این نکته به ما کمک شایانی برای مدیریت کنفرانس مان خواهد کرد. به این 

ترتیب از سخنران  اصلی تان به عنوان مشاور نیز استفاده کنید. 
اهمیت شناخت مخاطب

بدون تردید یک همایش موفق باید براساس نیاز و سلیقه مخاطب سامان 
یابد. ایراد اصلی بس��یاری از کنفرانس ها ناتوانی در زمینه جلب نظر مخاطب 
است. اغلب شرکت ها از این امر شاکی هستند. پاسخ چنین شکست هایی در 
عدم توجه برندها به س��لیقه و نیاز مخاطب اس��ت. به راستی مخاطب اصلی 
همایش ما کدام دس��ته از افراد هس��تند؟ پاسخگویی به این پرسش ما را به 
سوی پرسشی مهم تر هدایت خواهد کرد: چرا مخاطب موردنظر باید همایش 
ما را انتخاب کند؟  وظیفه اصلی سخنران اصلی در ابتدای بحث بیان اهمیت 
پرداختن به موضوع موردنظر شرکت  ما و جلب توجه حضار است. این اتفاق 
از طریق تهیه ویدئویی تبلیغاتی و انتش��ار آن پیش از برگزاری مراس��م در 
ش��بکه های اجتماعی نیز قابل پیگیری اس��ت. به ای��ن ترتیب برند ما دامنه 

وسیعی از مخاطب ها را به سوی شرکت در مراسمش ترغیب خواهد کرد. 
یکی از مزیت های اصلی اس��تفاده از س��خنران اصلی در همایش ها امکان 
افزودن هیجان و ش��ادی به مراسم است. بس��یاری از همایش های کاری به 
صورت کامال خش��ک و جدی دنبال می شود. از نظر من این مقدار از جدیت 
در پیگی��ری کنفرانس ها هی��چ دلیل منطقی ندارد. به ای��ن ترتیب با توجه 
بیشتر به سلیقه معمولی مخاطب و عادت های شان در زندگی روزمره امکان 

افزایش جذابیت بحث وجود خواهد داشت. 
ضرورت مالقات با سخنران برای تعیین اهداف و بیان 

انتظارات
بدون ش��ک حضور ناگهانی س��خنران در همایش موجب بروز مشکالتی 
می شود. اس��تراتژی غلط بس��یاری از برندها هماهنگی با سخنران و سپس 
ورود وی به همایش اس��ت. در این میان یک گام اساس��ی مفقود است. این 
گام اساسی هماهنگی با فرد موردنظر است. در دیدار میان ما و فرد موردنظر 
باید نقطه نظرات اصلی مورد واکاوی قرار گیرد. این امر به ما در زمینه بهبود 
شرایط کاری مان کمک خواهد کرد.  خوشبختانه امروزه با پیشرفت فناوری 
نیازی به مالقات حضوری با سخنران اصلی همایش نیست. ارتباط از طریق 
ایمیل، اپ های پیام رس��ان، تلفن و حتی ویدئو کنفرانس گزینه های مناسبی 
محس��وب می ش��ود. نکته مهم در اینجا بیان اهداف همای��ش و انتظارات و 
تالش برای دس��تیابی به دیدگاهی مش��ترک اس��ت. به این ترتیب برگزاری 
همایش ما با دقت و س��هولت بیش��تری همراه خواهد ب��ود. به طور معمول 
هرچ��ه توانایی ما در زمین��ه ارائه اطالعات به مخاط��ب در مورد محورهای 
اصلی همایش بیشتر باشد، عالقه مخاطب برای حضور افزایش خواهد یافت. 
ای��ن بخش ش��باهت زیادی به ی��ک کمپین بازاریاب��ی دارد. هدف اصلی ما 
ترغی��ب مخاطب به حضور در مراس��م پیش از روز افتتاحیه اس��ت. به این 

ترتیب افراد هرچه بیشتری در همایش حضور خواهند داشت. 
استفاده از کمک  افراد حرفه ای

بی ش��ک مدیریت همایش کار دشواری است. به ویژه اگر نخستین تجربه 
ما باش��د، مشکل زیادی پیش رو خواهیم داش��ت. نکته جالب ماهیت ساده 
و تکراری بس��یاری از این مشکالت برای افراد حرفه ای است. توصیه من در 
این بخش کامال واضح و ساده است. به عنوان یک برند تازه کار باید همیشه 
از کمک افراد حرفه ای اس��تفاده کنیم. به ای��ن ترتیب آینده کاری برندمان 

تضمین خواهد شد. 
یکی از نکات مهم در س��اماندهی همایش ها اطالع از نقطه ش��روع است. 
بس��یاری از برندها در این زمینه مش��کل دارند. در نتیجه برنامه شان حالت 
ش��لخته و بی نظیمی پیدا می کند. اس��تفاده از توصیه های یک فرد حرفه ای 
در زمینه طراحی همایش های کاری ش��مار باالیی از این مشکالت را کاهش 

می دهد. 
اهمیت شیوه جذاب برگزاری همایش

پس از بررسی تمام نکات و هماهنگی های الزم نوبت به برگزاری همایش 
می رس��د. در صورت پیگیری درس��ت توصیه های قبلی در اینجا کار زیادی 
نخواهیم داشت. به هر حال ما فعالیت های ضروری را به خوبی انجام داده ایم. 
اکنون باید منتظر نتیجه مثبت کار باش��یم. یکی از اش��تباهات رایج برندها 
در بخش پایانی تالش برای تاثیرگذاری بر روی متن س��خنران اصلی است. 
پی��ش از برگزاری مراس��م این امر به هیچ وجه توصیه نمی ش��ود. در مرحله 
برنامه ری��زی ام��کان مذاکره و گفت وگو با س��خنران اصلی وج��ود دارد، اما 
روزهای نزدیک به مراس��م یا س��اعت های پیش از ش��روع به هیچ وجه زمان 

مناسبی محسوب نمی شود. 
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بزرگتری��ن توصیه ای که می توان به هر فرد کرد این اس��ت که هیچ گاه قدرت 
مدیری��ت زمان را دس��ت کم نگیرید. این امر باعث خواهد ش��د تا ش��ما بتوانید 
بهترین عملکرد ممکن را داش��ته و از فرصت ها به خوبی اس��تفاده کنید. اگرچه 
ممکن اس��ت هر فردی برای خ��ود راهکارهایی را برای اس��تفاده موثر از زمان، 
داشته باشد. با این حال برای یک تیم، ضروری است تا روشی کلی وجود داشته 
باش��د تا همگان طبق آن رفتار کنند. برای این امر، نقش مدیران، کامال حیاتی 
بوده و الزم اس��ت تا آنها در این زمینه اقدام��ات الزم را انجام دهند. اگرچه این 
انتظ��ار همواره وجود دارد، با این حال بس��یاری از مدیران به علت عدم آگاهی، 
اقداماتی را در دس��تور کار خود قرار می دهند که نتیجه الزم را به همراه نداشته 
و باعث ناامیدی آنها خواهد شد. در همین راستا و در ادامه به بررسی هفت مورد 

منتخب، خواهیم پرداخت. 
1-انتظارات مشخص و اولویت بندی های دقیقی را داشته باشید 

این امر که انتظارات ش��ما از همان ابتدا مش��خص نش��ده باشد، باعث خواهد 
ش��د تا تیم شرکت عمال نتواند خود را با آنها هماهنگ سازد. این امر بدون شک 
نارضایتی کارمندان را نیز به همراه خواهد داش��ت. به همین خاطر قبل از شروع 
هر پروژه، ضروری است تا زمانی را به فکرکردن در رابطه با انتظارات خود صرف 
کرده و در رابطه با آن با تمامی افراد تیم شرکت، به گفت و گو بپردازید. فراموش 
نکنید که ایده ها و خواسته  های کارمندان، باید برای شما اهمیت باالیی را داشته 
باش��د. به همین خاطر نباید از تغییر برنامه به خواس��ت اف��راد، خودداری کرد. 
فراموش نکنید که هدف اصلی باید انجام کارها به بهترین شیوه ممکن باشد. به 
همین خاطر ضروری است تا تصورات غلط نظیر خودرأی بودن را کنار بگذارید. 
همچنین فراموش نکنید که انتظارات و خواس��ته های شما، به یک اندازه اهمیت 
نداشته و ضروری است تا زمان هر یک را مشخص کنید. این اولویت باعث خواهد 
ش��د تا همه چیز به صورت کامال اصولی جلو ب��رود. برای افزایش موفقیت خود 
در این زمینه توصیه می ش��ود تا یک جدول زمانی را مش��خص کنید تا احتمال 
بروز اشتباه، به کمترین میزان خود برسد. در نهایت فراموش نکنید که یک مدیر 
موفق، از اقرار به اش��تباهات خود واهم��ه ندارد. به همین خاطر در هر مرحله ای 
که برنامه ریزی های ش��ما مناسب نبوده اس��ت، ضروری است تا برای اصالح آن 
اقدام کنید. این امر در حالی اس��ت که در حال حاضر بس��یاری از مدیران، سعی 
در پنهان کردن اشتباهات خود دارند که باعث می شود شرکت در وضعیت بسیار 

بدی قرار گیرد. 
2-آموزش های الزم را در دستور کار خود قرار دهید 

دانی��ل کانم��ن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در س��ال ۲00۲ برای نخس��تین بار 
مفهوم��ی به نام خط��ای برنامه ریزی را ارائ��ه کرد. وی در نظری��ه خود دلیل از 

دس��ت دادن فرصت ها را از دیدگاهی جالب مورد بررسی قرار داده است. درواقع 
به عقیده او تفکرات غلط افراد اس��ت که باعث می ش��ود تا بهترین استفاده را از 
زمان خود نداشته باشند. برای مثال یک شرکت ممکن است تمامی کارمندان را 
مجبور به انجام کارها تنها از طریق یک روش کند. این امر در حالی اس��ت که با 
توجه به تفاوت ها، هر فرد باید بتواند به شیوه ای که کامال مناسب او است، رفتار 
کند. این امر باعث خواهد شد تا نوآوری شکل گرفته و استعداد افراد شکوفا شود. 
برای مثال اگرچه افراد تصور می کنند که برترین مربی های فوتبال، دقیقا تمامی 
اقدامات بازیکنان خود را مش��خص می کنند، با این حال توجه داش��ته باشید که 
هیچ گاه نمی توان با انس��ان ها به مانند روبات رفتار کرد. به همین خاطر مربی ها 
تنها تاکتیک و انتظارات خود را مشخص کرده و بازیکن را در نحوه برآورده کردن 
آن، کام��ال آزاد می گذارند. به همین خاطر هیچ گاه نباید تیم خود را بیش از حد 
تحت فش��ار قرار دهید. همچنین به خاطر داش��ته باش��ید که همواره روش های 
جدیدتری برای مدیریت زمان معرفی می ش��ود. در این رابطه ضروری اس��ت تا 
آموزش-های مداومی را داش��ته باشید تا هر فرد به خوبی با تکنیک ها و روش ها 
در این رابطه آش��نا شده و بهترین اس��تفاده را از زمان خود داشته باشد. درواقع 
وجود یک برنامه کلی، مانعی برای برنامه ریزی های شخصی افراد محسوب نشده 

و به نوعی مکمل آن است. 
3-جلسات را متوقف کنید 

بدون ش��ک حت��ی برگزاری یک جلس��ه، زمانبر خواهد بود. ب��ه همین خاطر 
توصیه می ش��ود تا به دنبال حذف آنها باشید. این امر در حالی است که در حال 
حاضر، برگزاری جلس��ه به یک اقدام بسیار عادی در شرکت ها تبدیل شده است. 
در این رابطه فراموش نکنید که شما می توانید از تایم ناهار، هم برای جمع شدن 
افراد در کنار یکدیگر و هم صحبت در رابطه با موضوعات موردنظر خود، استفاده 
کنید، با این حال اگر بخواهید یک زمان مشخصی را به این امر اختصاص دهید، 
بدون ش��ک برنامه ریزی افراد نیز با مشکل مواجه خواهد شد. درنهایت با نگاهی 
واقع بینان��ه، به این امر پی خواهید برد که بیش از ۷0درصد جلس��ات، ضرورت 
خاصی را نداشته و صرفا یک عادت رفتاری محسوب می-شوند. به همین خاطر 
با حذف عادت های بد، می توان موفقیت بیش��تری در زمینه مدیریت زمان را به 

دست آورد. 
4-مسائل را تا حد امکان ساده نگه دارید 

پیچیده بودن یک مس��ئله، باعث خواهد شد تا ذهنیت دشوار بودن آن شکل 
گیرد. بدون ش��ک تحت این ش��رایط س��رعت انجام کارها، با کندی محسوسی 
مواجه خواهد شد. با این حال بسیاری از مسائل، تنها ظاهر پیچیده ای را داشته 
و مدیران به س��ادگی می توانند با تشریح درس��ت آنها، سرعت تیم را با افزایشی 
چش��مگیر مواجه س��ازند. به همین خاطر توصیه می ش��ود که قبل از انجام هر 
اقدام��ی، به ارائه توضیحات الزم بپردازید. در نهایت ضروری اس��ت تا به صورت 
مداوم چند اس��تراتژی را برای یک هفته برای تیم خود مورد استفاده قرار دهید 

تا در آخر بهترین ش��یوه را بتوانید انتخاب کنید. فراموش نکنید که هر ش��یوه و 
قانونی، می تواند مطابق خواسته و نیاز شما تغییر پیدا کند. به همین خاطر دلیلی 

وجود ندارد که کامال خود را مقید به رعایت اصول تصور کنید. 
5-از تکنولوژی استفاده کنید 

تکنولوژی و فناوری باعث شده است تا انجام بسیاری از کارها با سهولت بسیار 
باالیی همراه ش��ود. به همین خاطر اگر از این امکانات موجود به خوبی استفاده 
نکنید، بدون ش��ک با مش��کالت بس��یاری مواجه خواهید بود. همواره به خاطر 
داش��ته باشید که ش��ما در حرفه خود تنها نیستید و تحت این شرایط نمی توان 
در رابطه با س��رعت و عملکرد تیم خود، به س��طحی معمولی قانع باشید. در این 
رابطه هوش مصنوعی، یکی از بهترین تکنولوژی ها محسوب می شود. درواقع شما 
می توانید از این ابزار، به عنوان منش��ی خود اس��تفاده کنید. برای مثال بررس��ی 
برنامه کاری در یک هفته آینده بدون ش��ک ممکن اس��ت حتی دقایقی شما را 
درگیر کند، با این حال به کمک هوش مصنوعی، تنها کافی اس��ت تا سوال خود 
را مطرح کنید تا در کسری از ثانیه به پاسخ موردنظر دست پیدا کنید. به همین 
خاطر توصیه می ش��ود تا بهترین ابزارها در زمین��ه برنامه ریزی، مدیریت زمان و 

کمک به انجام سریع تر کارها را مورد توجه جدی خود قرار دهید. 
6-روحیه تیم را افزایش دهید 

انگیزه، مهم ترین عامل در اس��تفاده حداکثری از زمان محس��وب می شود. به 
همین خاطر ضروری اس��ت تا از میزان آن اطمینان داشته باشید. در این رابطه 
توجه داش��ته باشید که یک مدیر موفق، باید نسبت به وضعیت تمامی افراد تیم 
خود آگاهی داشته باشد. در غیر این صورت نمی توان پیشگیری و اقدامات الزم را 
در بهترین زمان ممکن انجام داد. در نهایت افرادی که از روحیه بهتری برخوردار 
باشند، اعتماد به نفس کافی برای در دست گرفتن مسئولیت های خود را خواهند 
داش��ت که باعث افزایش کیفیت و س��رعت انجام کارها خواهد ش��د. این امر در 
حالی اس��ت که کارمندان بی روحیه، همواره منتظر دستورات بوده و برنامه ریزی 
خاصی برای انجام وظایف خود نداشته و درصد خطای آنها بسیار زیاد است. این 

امر باعث خواهد شد که نیاز به انجام مجدد کارها، وجود داشته باشد.  
7-به انعطاف پذیر بودن برنامه خود توجه داشته باشید

بدون ش��ک حتی در بهترین حالت ممکن نی��ز نمی توان کامال مطابق قوانین 
رفت��ار کرد. به همین خاطر ضروری اس��ت تا برنامه ش��ما، انعط��اف کافی برای 
هرگونه تغییری را داش��ته باش��د. این امر در حالی است که بسیاری از شرکت ها 
ب��ه علت عدم توج��ه به این بخش، با کوچک ترین اتف��اق، مجبور به برنامه ریزی 
مجدد هس��تند.  در نهایت به خاطر داش��ته باش��ید که حتی رعایت هفت اقدام 
معرفی ش��ده، ممکن اس��ت با نتیجه دلخواه شما همراه نباشد. تحت این شرایط 
ضروری است تا به دنبال پیدا کردن مشکالت موجود و کمک گرفتن از مشاوره 

افرادی خبره باشید. 
business2community :منبع

چگونه مشکالت تیم خود در رابطه با مدیریت زمان را رفع کنیم 

اصول مدیریت زمان: 7 اقدام حیاتی

به قلم: جان رمپتون کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

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

قم – خبرنگار فرصت امروز: دکتر سرمســت اســتاندار قم با حجه 
االسالم والمسلمین دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسالمی  دیدار و 
گفتگو کرد . به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر سرمست استاندا 
قم با دکتر روحانی ریاست محترم جمهور دیدار و با تشریح آخرین وضعیت 
استان در بخش های مختلف سیاسی،امنیتی،اجتماعی،اقتصادی و عمرانی 
خواستار عنایت ویژه ریاست محترم جمهور و صدور اوامر عالی ایشان برای 

تسریع در تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام استان شد .
دکتــر روحانی رئیس جمهور نیز در این دیدار ضمن اشــاره به اهتمام 
وزارتخانه ها در تکمیل پروژه های استان قم ،تسریع در اجرا و بهره برداری 
از پروژه قطار سریع السیر تهران_قم _اصفهان همچنین نوسازی ،بهسازی 
وتوانمندســازی بافت های فرسوده شهر قم را مورد تاکید قرار داد . در این 

دیدار ابتکار عمل استاندار قم در ایجاد تحرک ، پویایی و توسعه فعالیتهای 
اقتصادی و تولیدی علی الخصوص صدور کارت ویژه برای مالقات صاحبان 

صنایع و واحد های تولیدی بزرگ بدون وقت قبلی با اســتاندار مورد توجه 
ریاســت محترم جمهور قرار گرفت و انجام اقدامات مشــابه از سوی سایر 
استانداران را امری باارزش تلقی نمودند . موضوع مهم در این دیدار ، توصیه 
رئیس جمهور بر تداوم و استمرار فعالیتها و تالش های اثربخش استاندار قم 
در زمینه ایجاد تعادل و تقویت اعتدال در فضای سیاســی استان و روحیه 
مردم داری و بهره گیری از ظرفیت های ارزشــمند مراجع ، علما و فضالی 
حوزه علمیه قم و همچنین اســاتید و صاحبنظران دانشگاهی در پیشبرد 
اهداف و برنامه های توســعه اســتان بود .  اهمیت  توسعه زیر ساختهای 
گردشــگری و تقویت صنعت گردشــگری مذهبی در استان قم ، موضوع 
دیگری بود که در گفتگوی اســتاندار با رئیس جمهور مطرح و مورد تاکید 

قرار گرفت .

 رشــت- زینب قلیپور:  در سفر مدیرعامل شــرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور به گیالن و بازدید از پروژه های آب و فاضالب شهرستان فومن 
و شفت 30 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی برای تکمیل شبکه های 
توزیع آب شهری فومن و شفت اختصاص یافت.در ابتدا سید محسن حسیني 
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل آبفای گیالن، میزان برخورداری شهروندان 
از آب شــرب شهری را 99.39 % اعالم کرد و گفت: ساخت مخزن 10 هزار 
متر مکعبي فومن 80 درصد پیشرفت فیزیکي دارد و 4 میلیارد تومان اعتبار 
براي اتمام کار نیاز اســت که از محل سفر ریاســت جمهوري تأمین شده 
است.وی همچنین افزود: 2 میلیارد تومان براي سال 98 و 2 میلیارد تومان 
نیز براي ســال 99 اختصاص خواهد یافت و خط انتقال این مخزن بطول 8 
کیلومتر نیازمند 12 میلیارد تومان اعتبار است که بخشي از منابع آن از محل 
ردیف آبرساني به شهرهاي فومن، صومعه سرا ، شفت ) غرب نزدیك ( تأمین 

خواهد شــد .مدیرعامل آبفای گیالن مبلغ مصوب شده براي سال جاري را 
6.5 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: اعتبار دیگري بمیزان 7 میلیارد تومان 
از محل ماده 180 براي غرب نزدیك تصویب شد که مساعدت مهمي براي 

این پروژه است.حســینی در خصوص اجرای طرح فاضالب نیز افزود: براي 
ســال جاري 870 میلیون تومان اعتبار مصوب وجود دارد و همچنین یك 
میلیارد تومان از محل تنش فاضالب براي شــهر فومن ابالغ شــده است تا 
خطوط انتقال به تصفیه خانه متصل شــود ، که با توجه به تخصیص اعتبار 
مورد نیاز در سال جاري پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت.سپس رضایي 
سرپرست فرمانداري فومن با اعالم مسائل و مشکالت آب و فاضالب شهري و 
روستایي خواستار پیگیري آنها شد و افزود: در شهر فومن که مرکز شهرستان 
است نیازمند اصالح شبکه ، بازسازي تصفیه خانه ، خط انتقال و اتمام مخزن 
نیمه تمام فومن است.وی همچنین خاطرنشان کرد: درخصوص اجرای پروژه 
فاضالب، میزان پیشرفت فیزیکي آن 20 درصد بوده و افق انجام آن تا سال 
1425 مي باشــد که شامل احداث خط انتقال ، ساخت سوله و زمین هاي 

مورد نیاز براي ایستگاههاي پمپاژ فاضالب مي باشد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندرعباس گفت: مبنای ما در 
پیوســتن به شبکه شهرهای خالق ایجاد و رونق به اشتغال خرد است. به گزارش 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده در 
نشست مشــترک با مدیرکل و معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
هرمزگان، اظهار کرد: کار کردن در حوزه فرهنگ نیازمند اقتصاد خوب است. وی 
با اشاره به اینکه تالشهای اداره کل فرهنگ و ارشاد استان جای تقدیر دارد، افزود: 
نگاه کنونی این اداره کل، چشــم انداز قابل توجه و بلندی در حوزه فرهنگی است. 
شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: اگر مایحتاج و زیرساخت فرهنگ و هنر فراهم 
نباشــد، نمی توان این حوزه را به جایگاه مورد انتظار رســاند. امینی زاده با تاکید 
براینکه فرهنگ و هنر در دنیای امروز با اقتصاد یك ارتباط نزدیك دارد، بیان کرد: 
کار فرهنگی بدون توجه به اقتصاد، توجیه قابل توجهی ندارد و نیاز اســت به این 
حوزه با نگاه قوی تر و جامع تری بپردازیم. این مقام مسئول تصریح کرد: عالقمندی 
به فرهنگ و هنر یك موضوع فطری در وجود انسانها است و هیچ انسانی نیست که 

از یك موضوع فرهنگی و هنری استقبال نکند. وی ادامه داد: باید برای رفاه مردم 
و پاســخ به نیاز آنها، در ایجاد زیرســاخت های سخت افزاری و نرم افزاری تالش 
کنیم. امینی زاده با اشاره به تالش شهرداری برای ثبت بندرعباس در شبکه جهانی 
شهرهای خالق، اظهار کرد: اغلب شهرهای دنیا بعد از چالش های اقتصادی، نگاه 
خود را از سرمایه گذاری کالن تغییر داده و به سمت اشتغال خرد روی آورده اند و 

یونسکو نیز در این حوزه شبکه شهرهای خالق را راه اندازی کرده و با این رویکرد 
به دنبال تقویت و حفاظت از فرهنگ بومی اســت. شهردار بندرعباس اضافه کرد: 
اگر موضوع شهر خالق را دنبال می کنیم، به این معنی نیست که همه بخش ها و 
جوانب شــهر بدون عیب است و ما شعار شهر خالق را بدهیم. وی گفت: یونسکو 
به دنبال توانمندی فیزیکی و کالبدی نیســت و فقط توانمندی فطری و ظرفیت 
های فردی و رونق بخشی اقتصاد خرد را دنبال می کند و نباید فکر کنیم که همه 
شهرهایی که به این شبکه پیوسته اند، هیچ مشکلی ندارند. شهردار بندرعباس با 
اظهار اینکه یونسکو از راه اندازی شبکه شهرهای خالق دنیا قصد کمك به اقتصاد 
خرد را دارد، تصریح کرد: می توان از فرهنك و هنر بومی در توسعه اشتغال خرد 
شــهر بندرعباس و استان استفاده کرد. وی افزود: مبنای ما در پیوستن به شبکه 
شهرهای خالق ایجاد و رونق بخشی به اشتغال خرد است. وی در انتها نیز عنوان 
کرد: پیشنهادات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در ایجاد گذر فرهنگی، پردیس 

سینمایی و... قابل توجه است و شهرداری در اجرای آنها مشارکت می کند.

اصفهان- قاسم اســد: در دیدار رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی اصفهان با سفیر ایتالیا در ایران بر نقش موثر بخش خصوصی 
در تعامل کشورها در زمان تحریم تاکید شد. به گزارش روابط عمومی اتاق 
بازرگانی اصفهان در این دیدار مســعود گلشــیرازی، رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان، ضمن تبیین مزیت های اقتصادی اســتان اصفهان گفت: با وجود 
تحریم های اعمال شــده علیه ایران، حجم صادرات کشــور نسبت به سال 
گذشــته افزایش و میزان بیکاری کاهش یافته است. وی این آمار و ارقام را 
مبین ادامه فعالیت شرکت ها و فعاالن اقتصادی اصفهان با وجود تحریم های 
موجود دانست.  گلشیرازی با تاکید بر این نکته که ایتالیا با وجود تحریم ها 
همکاری خوبی با ایران داشته، گفت: در شرایط تحریم تنها بخش خصوصی 
 ، Giuseppe Perrone .می تواند به ارتباط بین کشــورها کمك کند
جوزپه پرونه ، ســفیر ایتالیا در ایران نیز در این دیدار از عالقه شرکت های 

ایتالیایی برای همکاری با شــرکت های ایرانی همچون گذشــته خبر داد و 
گفت: شــرایط سخت ناشی از تحریم ها برای ما یك چالش بوده و  کوشش 
خواهیــم کرد که بهتر عمل کنیم. وی افزود: تحریم ها به نفع کشــورهای 
اروپایی نیز نبوده و در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا تنها کشوری است که 

با ایران تبادالت مالی دارد. پرونه همچنین از افتتاح یك شــرکت مشترک 
ایرانی و ایتالیایی تا دو هفته آینده خبرداد.  در ادامه فرشــته امینی، عضو 
هیات رئیســه اتاق بازرگانی اصفهان، از تمایل ســرمایه گذاران ایرانی برای 
انجام مبادالت با شرکت های ایتالیایی خبر داد و گفت: آشنا نبودن فعاالن 
اقتصادی ایرانی از ضوابط و شــرایط موجود در ایتالیا، مانعی برای فعالیت 
بوده و الزم اســت با همکاری سفارت ایتالیا، سمینار و برنامه های آموزشی 
به منظور تبادل اطالعات و آشنایی فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران برگزار 
شود.  نایب رییس کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات در ادامه، طوالنی 
بــودن فرایند اخذ ویزا برای ورود به ایتالیا را موجب از دســت رفتن زمان 
شرکت در نمایشگاه های این کشور دانست و افزود: الزم است برای فعاالن 
اقتصادی که مایل به شــرکت در نمایشگاه ها هستند، در کوتاه ترین زمان 

ویزا صادر شود. 

سمنان _ حسین بابامحمدی : "مهرواره کودک ، بازی سالمت "در راستای 
سمنان شهر دوستدار کودک برگزار می شود . مریم معتمدی ، معاون شهرسازی 
و معماری شهرداری سمنان با اعالم این خبر گفت : شهرداری سمنان فعالیتهای 
خاصی را برای گرامی داشــت هفته ملی کودک پیش بینی نموده که برگزاری 
مهرواره کودک بازی و ســالمت یکی از این برنامه هاست . معتمدی با اشاره به 
نامزدی احتمالی رسمی سمنان در شهرهای دوستدار کودک ایران ، اعالم کرد : 
اجرای برنامه های مختلف در حوزه کودک از الویتهای اصلی اداره شهر دوستدار 
کودک شهرداری سمنان است که به موازات فعالیتهای شهرسازی حوزه کودک 
و فراغتی مناســبی را برای این قشــر از جامعه اجرا نمود . معاون شهرسازی و پیگیری می شود و می بایست در کنار فعالیتهای عمرانی ، برنامه های فرهنگی 

معماری شهرداری سمنان با اعالم رضایت از عملکرد دوماهه اداره شهر دوستدار 
کودک که در ذیل معاونت شهرسازی و معماری تشکیل شده ، خواستار همکاری 
سایر نهادها و دستگاه های فعال در حوزه کودک با این اداره شد تا با هم افزایی 
و استفاده از ظرفیتهای موجود بتوان آینده روشنی را برای کودکان شهر رقم زد . 
معتمدی در پایان اشاره نمود که از اهداف مهم برگزاری "مهرواره کودک ، بازی 
و سالمت" ، سالمت سنجی کودکان شهر  با بهره گیری از متخصصان مجرب 
حوزه کودک ، روانشناسان و متخصصین تغذیه است که با برنامه های مختلف 
فرهنگی ، بازی و خالقیت همراه بوده و در روزهای پایانی هفته ملی کودک با 

مشارکت موسسه خیریه مهد کرامت برگزار می شود .

بوشــهر-خبرنگار فرصت امروز:  روابط عمومی شرکت گاز استان 
بوشهر- طرح حذف قبوض کاغذی با هدف بهبود کیفیت و دقت خدمات و 
همچنین حفاظت ازمحیط زیست در سطح استان بوشهر اجرایی می شود. 
مدیر عامل شرکت گاز اســتان بوشهر با بیان اینکه حذف قبوض کاغذی 
جزو برنامه های دولت است، اظهار کرد: با انجام طرح حذف قبوض کاغذی 
گاز قــدم بزرگی در صرفه جویی در هزینه هــا برمی داریم که این مهم با 
همکاری مردم محقق می شــود. وی با اشــاره به مزایای این طرح گفت: 
دسترسی بموقع، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مشترکان، امکان پیگیری 
کاغذ مصرفی و به تبع آن کاهش آلودگی های زیست محیطی  از مهمترین و پرداخت آنالین و تسریع در وصول مطالبات و همچنین صرفه جویی در 

مزیت های این طرح می باشــد. رحمانی گفــت: در حال حاضر قریب به 
200000 مشــترک گاز در استان بوشــهر در تمامی شهرها و روستاهای 
اســتان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هســتند. رحمانی ضمن تقدیر و 
تشکر از همکاری کلیه مشترکین گاز طبیعی استان در مورد مراحلی که 
مشترکان باید طی کنند تا اطالعات قبض گاز به صورت پیامك برای آن ها 
ارسال شود، توضیح داد: مشــترک باید شماره اشتراک 11 رقمی خود را 
از طرق تلفن سرپرســت خانوار به صورت A شماره اشتراک را به سامانه 
10004194 پیامــك کنند. در پایان مهندس رحمانی افزود: پایان مهلت 

ثبت نام شماره همراه مشترکین گاز آذر ماه 1398 می باشد.

گرگان- خبرنــگار فرصت امروز: مهندس محمــد رحیم رحیمی 
، به منظور پاســخگویی مستقیم و بالواســطه به سؤاالت ، درخواست ها و 
مشکالت  شهروندان گلستانی درمرکز سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد( 
مستقر دراستان گلســتان  حضورخواهند یافت.به گزارش روابط عمومی ، 
سخنگوی گاز گلستان در همین رابطه گفت:براساس برنامه  زمانی تعیین 
شــده  این حضور از ســاعت 9 الی  11  روز دوشــنبه مورخه  98/7/22  

انجام  خواهد شــد  که دراین راستا مدیر عامل شرکت گازاستان گلستان   
پاســخگوی  مطالبات ودرخواستهای مطروحه مردم شریف استان خواهند 
بود. ســید جالل ابوالقاسمی افزود:هم استانیهای عزیز در هرنقطه ازاستان  
می توانند سئواالت مورد نظر  پیرامون  مباحث گازرسانی ، خدمات رسانی 
، نصب انشــعاب ، اشتراک پذیری ،امداد رسانی ، اداری و موارد مشابه دیگر 
وهمچنین نقطه نظرات ویا پیشنهادات  خود را  با برقراری ارتباط با شماره 

تمــاس  111  کد 2 با مدیرعامل گاز گلســتان  مطــرح نموده تا بصورت 
مستقیم  پاســخ های خود را دریافت نموده و راهنمایی الزم  ارائه خواهد 
شد. رئیس روابط عمومی  گازگلستان تصریح کرد:سامانه الکترونیکی مردم 
و دولت )ســامد( سیستم ارتباطی موثری میان مردم و مسؤالن بوده که از 
طریق این سامانه شــهروندان می توانند براحتی و بدون مراجعه حضوری 

درخواست ها و مشکالت خود را  مطرح و پیگیری نمایند.

دیدار استاندار قم با رئیس محترم جمهور 

در سفر مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به گیالن تحقق یافت: 

 30 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی
برای تکمیل شبکه های توزیع آب فومن و شفت اختصاص یافت

شهردار بندرعباس مطرح کرد:

پیگیری ثبت بندرعباس در شبکه شهرهای خالق در راستای رونق اشتغال خرد

در دیدار رییس اتاق بازرگانی اصفهان با سفیر ایتالیا تاکید شد:

نقش موثر بخش خصوصی در تعامل کشورها در زمان تحریم

برگزاری "مهرواره کودک، بازی سالمت " در راستای سمنان شهر دوستدار کودک 

حذف قبوض کاغذی گاز از آذرماه در بوشهر 

حضور مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان در مرکز سامد استان  

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان:
مقاوم سازی 80000 واحد مسکونی در روستاهای گلستان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: محمدتقی زمانی نژاد در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: براثر سیل و بارندگی اوایل سال 
98 به 500 روستا و چهار شهر گلستان خسارت وارد شد و در مجموع 21 هزار و 100 واحد مسکونی نیازمند بازسازی و تعمیر هستند.وی افزود: 
از این تعداد هفت هزار و 400 واحد تخریبی و 13 هزار 700 واحد نیازمند تعمیر است.زمانی نژاد گفت: در فاز اول 10 هزار و 300 واحد با اعتباری 
بالغ بر 105 میلیارد تومان تعمیر شــد و ســه هزار سهمیه جدید هم در ادامه دولت به ما ابالغ کرد.وی با بیان این که همچنین هزار و 82 واحد 
احداثی و هزار سهمیه معیشتی هم اضافه شد، ادامه داد: تاکنون در مجموع تعمیرات 13 هزار و 700 واحد با اعتباری بالغ بر 178 میلیارد تومان به 
پایان رسیده است.زمانی نژاد اضافه کرد: باید در مجموع 30 هزار معرفی به بانك در زمینه پرداخت تسهیالت و بالعوض صورت گیرد که تاکنون 26 
هزار و 771 فقره به بانك معرفی شده و از این تعداد 21 هزار و 605 نفر موفق به انعقاد قرارداد با بانك شده اند.وی در خصوص پیشرفت پروژه ها 
بیان کرد: پنج هزار و 637 واحد در مرحله پی کنی، چهار هزار و 476 واحد در مرحله فونداسیون، سه هزار و 265 واحد در مرحله اسکلت، هزار و 
839 واحد در مرحله اجرای سقف و هزار و 113 واحد هم در مرحله دیوارچینی هستند.زمانی نژاد گفت: در شهرها متقاضیان احداثی 50 میلیون 
تومان تسهیالت با نرخ سود چهار درصد و همچنین 15 میلیون وام معیشت دریافت می کنند و 34 میلیون تومان هم به صورت بالعوض به آن ها 
پرداخت می شود.وی تصریح کرد: در این مدت 26 هزار تن سیمان رایگان و 109 میلیارد تومان بالعوض در مناطق سیل زده پرداخت شد.زمانی 
نژاد بیان کرد: بنیاد مسکن در سیل گلستان در مجموع 575 میلیارد تومان تسهیالت و 180 میلیارد تومان بالعوض پرداخت خواهد کرد.مدیرکل 
بنیاد مسکن گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به مقاوم سازی مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: 228 هزار واحد مسکونی روستایی داریم 

که 128 هزار واحد آن غیرمقاوم بود و مقاوم سازی 70 هزار واحد شروع شده و کار 56 هزار را به اتمام رساندیم. 

با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد
برگزاری نشست توجیهی دانشجویان ورودي جدید دانشگاه علوم پزشکي مازندران

ســاری – دهقان : با حضور اعضای هیات رئیســه دانشگاه علوم پزشــکی مازندران، نشست توجیهي 
دانشجویان ورودي جدید این دانشگاه در سالن مصباح مجتمع دانشگاهي پیامبراعظم )ص( برگزار شد. دکتر 
سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این مراسم  با بیان اینکه برخي از دانشجویان 
پس از قبولي در کنکورممکن است از رشته و محل تحصیل راضي نباشد، گفت: این احساس نارضایتي یك 
احساس عمومي است بنابراین دانشجویان براي پیشرفت در کارها باید این نگاه را تغییر دهند و محیط آموزشي 
و خود را با این طرز فکر ارزیابي نکنند. وی با تاکید بر اینکه موفقیت فرد به قبولي در رشته و دانشگاه خاصي 
بستگي ندارد، افزود: افراد زیادي در دانشگاه و رشته خوبي قبول شدند ولي درحال حاضر فرد موفقي محسوب 
نمي شوند و بسیاري از افراد با وجود اینکه در رشته و دانشگاه خوبي از نظر دیگران قبول نشده است ولي به دلیل عدم توجه به این مسائل امروزه 
موفقیت بسیاري کسب کردند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه کارهاي خالقانه یکي از نیازهاي اساسي کشور است، ادامه داد: 
امکانات الزم در حوزه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه علوم پزشکي مازندران فراهم شده تا محیط خوبي را براي 
دانشجویان مهیا کنیم. دکتر موسوی تغییر محیط را استرس زا دانست و بیان کرد: دانشجویان براي کسب موفقیت باید شبکه دوست هاي خوبي 
را ایجاد کنند که این مسئله سبب مي شود که فرد در محیط دانشگاه با مشکل مواجه نشود. وی با اشاره به تغییر سبك یادگیري دروس، گفت: 
در محیط دانشگاه دروس از تنوع زیادي برخوردار است بنابراین باید روش یادگیري تغییر و سرعت مطالعه افزایش پیدا کند. گفتنی است در پایان 
این مراسم اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکي مازندران و  جمعی از دانشجویان جدید با حضور در یادمان شهداي گمنام و نثار فاتحه با 

شهیدان تجدید میثاق کردند.

برگزاری جلسه مشاوران امور زنان و خانواده شرکت های صنعت آب و برق 
خوزستان

اهواز- شبنم قجاوند: پنجاه و هشتمین جلسه کمیته استانی مشاوران امور زنان و خانواده شرکت های صنعت آب و برق خوزستان به میزبانی 
امور زنان شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.

به گفته شهناز احمدی روزبهانی دبیر کمیته انسجام بخشی مشاوران امور زنان و خانواده شرکت های صنعت آب و برق خوزستان، در این نشست 
از اقدامات انجام شده گزارشی ارائه شد و در خصوص 6 ماهه دوم سال هم اندیشی و تصمیم گیری صورت گرفت.

برگزاری همایش ها و سمینار های صنعت آب و برق به صورت مشترک با هدف کاهش هزینه ها، برگزاری دوره های آموزشی رفتار سازمانی و 
روانشناسی جهت ارتقای توانمندی های بانوان، معرفی بانوان جهت طرح توان افزایی بانوان در شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو، برگزاری جلسه 
هم اندیشی با سمن ها در زمینه های مدیریت مصرف آب و انرژی و فراهم کردن امکان ارائه مشاوره فردی و خانوادگی به همکاران و خانواده ها از 

جمله مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه کمیته استانی مشاوران امور زنان و خانواده شرکت های صنعت آب و برق خوزستان بوده است.

حضور کارشناسان HSE شرکت گاز استان ایالم در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان

ایالم – هدی منصوری: کارشناسان HSE شرکت گاز استان ایالم در راستای برنامه فرآیندی مرکز کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان حضور یافتند. با دعوت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان 
ایالم از شــرکت گاز اســتان ایالم جهت شرکت در برنامه فرآیندی مرکز با عنوان " مهربان با طبیعت و محیط 
زیســت " کارشناسان HSE شرکت گاز استان ایالم و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان حضور 
یافته و نسبت به ارائه توضیحات و گزارشات در خصوص مصرف بهینه و ایمنی گاز پرداختند و به سواالت افراد 

حاضر پاسخ دادند. در این جلسه تعدادی از کودکان و نوجوانان عضو کانون و نیز والدین ایشان حضور داشتند.

برای اولین بار در تاریخ منابع طبیعی همدان رقم خورد:
انتصاب  یک بانوی رئیس برای خدمت در منابع طبیعی استان همدان

همدان- خبرنگار فرصت امروز: همدان پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان: برای اولین بار در تاریخ منابع 
طبیعی همدان یك بانوی به عنوان رئیس برای خدمت در منابع طبیعی همدان انتخاب شد.

به گزارش پیام طبیعت اســتان همدان؛ طی حکمی از ســوی مهندس خزائی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان سرکار خانم 
سمیه ساعتی زارعی به سمت رئیس اداره فناوری واطالعات این اداره کل منصوب و از تالش های حمید سماعی رئیس اسبق این اداره ، تجلیل 

و قدردانی شد.
وی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد منابع طبیعی با گرایش مرتعداری است و پیش ازاین مسئول امور قراردادهای این اداره کل بوده است.

اسفندیار خزائی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان با بیان اینکه براساس ارزیابی و بررسی های انجام شده و برحسب توانمندی در راستای 
سیاست های دولت تدبیر و امید و برنامه های ریاست جمهور مبنی بر به کارگیری بانوان شایسته در پست های مدیریتی، این انتصاب صورت گرفته 
است، خاطر نشان کرد: امید است بانوان مدیر در منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، با شایستگی و درایتی که از خود در مسائل مدیریتی وانجام 

امور در راستای وظایف سازمانی نشان می دهند بتوانند الگویی برای سایر بانوان دستگاه های اجرایی استان باشند.
این مقام مسئول اظهار کرد: باید تمام تالشمان را برای خدمت به مردم انجام دهیم و مدیریت یك نعمت از سوی خداوند و فرصتی برای خدمت 

به مردم است و همه مسئولین ومدیران  جدید باید از این زمان بدست آمده به خوبی و در راستای خدمت بی منت به مردم بهره ببرند. 
در ادامه، سمیه ساعتی رئیس اداره فناوری اطالعات منابع طبیعی استان گفت: امید است بتوانم با کمك  ویاری همکاران ارزشمند این اداره و 

سایر مدیران و همکاران ستادی اداره کل، قدم های مثبت و اثربخشی را برای ارتقای وضعیت فناور ی واطالعات این اداره کل بردارم.
ســاعتی اظهار کرد: امیدوارم در دوره تصدی این مســئولیت به گونه ای برنامه ریزی شود که اعتماد مسئوالن به خانم ها برای انجام کارهای 

مدیریتی بیشتر شود و ان شاا... در آینده شاهد حضور بیشتر زنان در این گونه مسئولیت ها باشیم.

بازدید مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج از موکب سیدالشهدا
قزوین- خبرنگار فرصت امروز: همزمان با برپایی موکب سیدالشهدای شهرستان آوج، ابوذر رئیسوندی، مدیر 
شبکه بهداشت و درمان این شهرستان به همراه کارشناسان شبکه از نحوه ارائه خدمات به زائران بازدید کرد. در این 
بازدید، رئیسوندی، با اشاره به حضور کارشناسان بهداشتی در نوبت های صبح و عصر در محل موکب و نظارت بر رعایت 
موازین بهداشتی، از کارکنان موکب درخواست کرد با همکاری بیشتر با کارشناسان بهداشتی و رعایت موارد بهداشتی، 
سالمتی زائران را تأمین کنند. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج از محل تهیه و توزیع مواد غذایی، انبارهای 
نگهداری مواد غذایی خام و سرویس های بهداشتی هم بازدید کرد و بر پرهیز از رهاسازی زباله ها و فاضالب، در محوطه 
موکب تأکید کرد.گفتنی است، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آوج بر اساس برنامه ریزی انجام شده، در نوبت های صبح و عصر در مواکب 

شهرهای آوج و آبگرم حاضر شده و ضمن نظارت بر رعایت موازین بهداشتی، آموزش های بهداشتی را به زائران ارائه می کنند.

بهبود مدیریت توزیع و کیفیت آب در شهر رازقان استان مرکزي 
اراک- مینو رســتمی: درراستاي بهسازي و نوسازي شبکه آبرساني وهمچنین مدیریت درست توزیع آب در شهر رازقان ، امورآب وفاضالب 
شهرستان زرندیه اقدام به تعویض 2دستگاه شیر فلکه شبکه توزیع آب با اقطار150و 200میلیمتردر این شهر نمود.        به گزارش روابط عمومي 
شرکت آب وفاضالب استان مرکزي مهندس بابك غفاري مدیرامورآب و فاضالب شهرستان زرندیه با اعالم خبر فوق اظهار داشت : با  خارج نمودن 
شیرهاي معیوب شبکه  ازمدار بهره برداري و تعویض آنها با شیرهاي جدید ، توزیع آب و فشارشبکه  به نحو مطلوب تري مدیریت  و هنگام حوادث 
احتمالي اقدامات الزم با سرعت و در شرایط بهتري انجام مي شود. وي از شستشوي بیش از 1500 متر شبکه توزیع آب شهر رازقان در راستاي 
بهبود کیفیت و افزایش ضریب بهداشت آب شرب شهر رازقان یاد نمود و تصریح عملیات فوق با هزینه اي بالغ بر 120 میلیون ریال و در حداقل 

زمان ممکن انجام شده است.
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معموالً طی زمان، در زمینه های مختلف به مهارت های بیش��تری می رس��ید. 
برای مثال، ما در مقایس��ه با 50 س��ال پیش کش��اورزی مکانیزه تر، هواپیماهای 
مطمئن تر و هواشناسی دقیق تری داریم، اما هنوز هم در بخش مدیریت مالی از 
ضعف هایی برخوردار هستیم. در ادامه با ما همراه باشید تا ۷1 عالمت را معرفی 

کنیم که به شما می گوید توانایی چندانی در مدیریت پول خود ندارید.
وقتی به آمار ورشکس��تگی ها، بحران های اقتصادی، وام های دانشجویی، بدهی ها 
و ن��رخ پس اندازها نگاه کنید، در می یابید نه تنها م��ردم از نظر مدیریت مالی، هیچ 
تغییری نکرده اند، بلکه بدتر هم شده اند. الزم است این مهارت را به دست آوریم، چرا 
که موفقیت مالی ما به این مسئله وابسته است. در ادامه  مقاله، ۷1 نشانه را برای تان 

می آوریم که نشان می دهد افراد در مدیریت پول شان ضعف دارند.
• ب��ه راحتی اجازه می دهند عقاید سیاس��ی روی سرمایه گذاری های ش��ان اثر 
بگذارد، بدون اینکه متوجه باشند در بازار سرمایه اهمیتی ندارد به چه کسی رأی 

می دهید یا به کدام شبکه  خبری اعتماد بیشتری دارید.
• از نظر ش��ما »بلندمدت« یعنی از حاال تا وقتی قیمت ها در بازار بورس روند 

نزولی به خود می گیرد.
• ش��ما دچار »اثر دانینگ-کروگر« هس��تید؛ نوعی جهت گیری ش��ناختی در 
افراد غیرحرفه ای که توهم برتری دارید و به اشتباه، توانایی شان را خیلی بیشتر 
از اندازه  واقعی می دانند. به قدری دانش مالی تان ضعیف اس��ت که نمی دانید در 
حال اش��تباه هستید. نبود ش��ناخت کافی از مفاهیمی چون تورم و بهره  مرکب، 
سبب می شود افراد فکر کنند تصمیمات مالی درستی می  گیرند، در حالی که در 

عمل، خودشان سبب شکست شان می شوند.
• با هر ریالی که به درآمدتان افزوده می ش��ود، انتظار دارید سرمایه تان هم دو 

ریال بیشتر شود.
• برای چیزهایی که نیاز نیس��ت پول زیادی خرج می کنید تا بر دیگران تأثیر 
بگذارید، در حالی که از این مسئله غافل هستید دیگران هیچ اهمیتی نمی دهند 
جنس کیف تان چیس��ت یا اگزوز و موتور ماش��ین تان چه صدای گوش خراش��ی 

دارد.
• در مورد مس��ائلی که دانش زیادی درباره آنها ندارید، بسیار مطمئن هستید، 

خصوصاً در مورد سیاست های مالی.
• هرگز توانایی ش��ناخت حرکت بعدی بازار را نداشته اید، اما باز هم در تالش 

هستید حرکت بعدی بازار را تحلیل کنید.
• عبرت��ی از مش��کالت مال��ی دیگران نمی گیری��د و در نتیجه ه��ر زمان باید 

تصمیمات مالی بگیرید، در جا می زنید.
• خود را جوان و شکس��ت ناپذیر می دانید و از نظر ش��ما هیچ احتیاجی به بیمه  
س��المت نیس��ت؛ اما پیاده روهای یخ زده، ماشین هایی که با سرعت در حال حرکت 
هستند و سلول هایی که به سرعت تقسیم می شوند، خالف این قضیه را اثبات می کند.

• وقتی خبر کسری بودجه دولت اعالم می شود، ناراحت می شوید، اما شنیدن 
این خبر در تلویزیون قس��طی و خانه ای که با وام جور کرده اید، برای تان اهمیت 

چندانی ندارد.
• وام های س��نگین می گیرید تا در رشته  دانشگاهی که عالقه ای به آن ندارید 
و ب��ازار کار خوبی هم ندارد، م��درک  می گیرید و بدین صورت در جوانی خود را 

زیر بار قرض می برید.
• از جمله افرادی هستید که نمی توانید ۲ میلیون تومان در طول یک ماه برای 
یک مسئله ضروری دست و پا کنید، اما جزو آن دسته افرادی هم هستید که باید 
بتوانید در طول یک ماه ۲ میلیون تومان برای موارد اضطراری که ممکن اس��ت 

در زندگی هر فردی پیش آید، فراهم کنید.
• بیشتر درآمد خود را صرف پرداخت سود و بهره  وام می کنید. در واقع هزینه  
پرداخت س��ود برای وام های تان بیشتر از پولی است که برای تأمین غذا، خودرو، 
تعطیالت، تحصیل، لباس، تفریح و دیگر س��رگرمی ها می پردازید. به اندازه  کافی 
پس انداز ندارید، اما می خواهید به روش��ی زندگی کنید که خرج تان از دخل تان 

بیشتر شود و در نهایت مجبور می شوید به سراغ وام یا قرض گرفتن بروید.
• فکر می کنید متوسط سازی هزینه دالری کسالت آور است، بدون اینکه بدانید 

هدف از سرمایه گذاری رسیدن به سود و بازگشت سرمایه است.

• به ش��غل پراسترسی مشغول هستید تا بتوانید درآمدی کسب کنید که یک 
زندگی بدون استرس را برا ی تان به ارمغان آورد. به نظرتان این خنده دار نیست؟

• بس��یار بدبین هستید و غافل از اینکه افراد زیادی در این دنیا، وقتی صبح از 
خانه بیرون می روند، به دنبال بهبود ش��رایط خود هس��تند نه اینکه مدام به این 

فکر کنند همه چیز فاجعه بار است.
• مدام چش��م تان به همس��ایه اس��ت تا از او عقب نیفتید، ام��ا نمی دانید مرد 

همسایه در قرض و وام غرق شده و باید تا پایان عمرش سخت کار کند.
• تصور می کنید 500 میلیون تومان پول زیادی است، اما این همان پولی است 

که بیشتر مردم برای یک بازنشستگی راحت به آن نیاز دارند.
• تم��ام موفقیت های مالی ت��ان را به مهارت و دانش مرتب��ط می دانید و تمام 

ورشکستگی های مالی را به بدشانسی.
• به جای اینکه از اش��تباهات تان درس بگیرید، س��عی می کنید آنها را نادیده 
بگیرید، فراموش ش��ان کنید یا به دنبال بهانه تراشی باش��ید تا به گردن دیگران 

بیفتد.
• به س��ود سهام و بازگش��ت پولی که برای خرید س��هام پرداخته اید، امیدوار 
هستید، اما نمی دانید بازار به نظر شما در مورد قیمت منصفانه اهمیتی نمی دهد.
• آینده را از پنج سال بیشتر نمی بینید. به همین خاطر، فکر می کنید اسنادی 
مانند اوراق قرضه مطمئن هستند، هر رکود اقتصادی همانند رکورد سال گذشته 

تأثیر منفی دارد و نرخ بیکاری کاماًل عادی است.
• در خانواده ای با درآمد پایین یا متوس��ط زندگی می کنید، در دانشگاه دولتی 
پذیرفته نش��ده اید و فکر می کنید پرداخت هزینه های گزاف برای دانشگاه کاماًل 

منطقی است.
• در دبیرستان جایگاه خوبی داش��تید و توانستید در دانشگاه دولتی پذیرفته 
ش��وید، اکنون فکر می کنید در مورد مس��ائل مالی هم فوق العاده هستید، بدون 
اینکه بدانید مهم ترین مهارتی که در زمینه مسائل مالی وجود دارد این است که 

روی احساسات تان مسلط باشید، نه فرمول های ریاضی.
• تصور می کنید وقتی دیگران محتاطانه عمل می کنند، ش��ما بس��یار جسور و 
با جرأت هستید، اما وقتی بازار با افت ۲درصدی رو به رو می شود، روحیه تان را 

از دست می دهید.
• به س��رمایه گذارانی که فقط مهارت های شان را تبلیغ می کنند، عالقه  زیادی 
دارید. در حالی که خیلی از این افراد اسطوره نقشی در بازار سرمایه ایفا نکرده اند.
• اج��ازه می دهی��د جهت گیری ه��ای جانبدارانه کنترل ذهن تان را به دس��ت 
بگی��رد، به همی��ن خاطر اطالعات خ��ود را از منابعی به دس��ت می آورید که با 

عقایدتان هماهنگ هستند.
• تصور می کنید هنوز برای پس انداز و بازنشس��تگی بس��یار جوان هستید، اما 
با گذش��ت زمان تأثیر نرخ بهره  مرکب پایین می آید و امکان پس انداز بیش��تر را 

از دست می دهید.
• برای خرید لوازم خانگی یک ماه تمام تحقیق و جس��ت و جو می کنید اما با 
راهنمایی فرد ناشناس��ی که نباید به آسانی به او اعتماد کنید، سهام یک شرکت 

کوچک را به سرعت می خرید.
• برای 50 س��ال آینده س��رمایه گذاری می کنید، اما وقت��ی بازار یک روز افت 

می کند، استرس تمام وجودتان را می گیرد.
• فکر می کنید اقدام هوشمندانه ای انجام داده اید که برای سه ماه آتی پس انداز 

دارید، در حالی که امروزه متوسط مدت زمان بیکاری بیشتر از 9 ماه است.
• با نوسانات بازار، مدام نرخ سهام تان را بررسی می کنید.

• برمبنای اطالعات گذش��ته دس��ت به س��رمایه گذاری می زنی��د، اما باید در 
زمینه هایی س��رمایه گذاری کنید که آنها را به خوبی می شناس��ید، مزیت رقابتی 

دارند، با اهداف تان همراستا هستند و به خوبی فروش می روند.
• همیشه سعی می کنید مسئله ای به پیچیدگی اقتصاد جهانی را خالصه کرده 

و با کلمات زیبا توضیح دهید.
• نمی دانی��د جمل��ه  »هی��چ اقدامی نک��ن«، تأثیرگذارترین جمل��ه در دنیای 

سرمایه گذاری است.
• خرید اوراق و س��هام را با کمک اف��رادی انجام می دهید که تجربه و مهارتی 

ندارند و به هیچ جایگاهی در بازار اقتصاد و بورس دست نیافته اند؛ همانند افرادی 
که س��ر چهارراه ایستاده و دالر می فروش��ند. قطعاً این کار نتیجه  رضایت بخشی 

نخواهد داشت.
• از رشد ۳0درصدی سرمایه در سال گذشته به خود افتخار می کنید، در حالی 

که نمی دانید شما هیچ دخالتی در این موضوع ندارید.
• 1۲ س��اعت در طول روز پیگیر اخبار مربوط به بازار بورس هس��تید و هیچ 

کاری جز انتظار انجام نمی دهید.
• برای درمان بیماری خود به سراغ پزشک می روید، برای پرداخت مالیات ها با 
حسابدار مشورت می کنید، برای کارهای حقوقی و مالی تان وکیل می گیرید، برای 
درس��ت کردن دندان نزد دندان پزشک می روید، از معمار می خواهید خانه تان را 
بسازد، برای بدنسازی به یک مربی کاردان مراجعه می  کنید، اما وقتی صحبت از 

سرمایه گذاری های بزرگ و پیچیده می شود، خودتان به تنهایی اقدام می کنید.
• چاره  اندیش��ی های س��وگیرانه، فریب ت��ان می دهد و فک��ر می کنید آخرین 
بحران مالی را پیش بینی کرده بودید. گاهی این فریب تا جایی پیش می  رود که 

می خواهید آینده بازار مالی را هم پیش بینی کنید.
• فک��ر می کنی��د خبرهای اقتصادی ب��ه خاطر مفید بودن ش��ان در مجالت و 
روزنامه ها چاپ می شوند، در حالی که علت اصلی انتشار آنها این است که مردم 

به خواندن آنها عالقه  زیادی دارند.
• گاهی یادتان می رود اصلی ترین دارایی یک س��رمایه گذار، زمان اس��ت. یک 
جوان ۲0ساله سرمایه ای دارد که »وارن بافت« )بزرگ ترین سرمایه دار آمریکایی( 

با سن باالیی که دارد، خوابش را هم نمی بیند.
• ای��ن درک را نداری��د اف��رادی که در رس��انه ها ب��ه ارائه توصیه ه��ای مالی 
می پردازند، هیچ ش��ناختی از ش��ما و توانایی های تان ندارند و تنها برای این که 

خود شناخته شوند، این توصیه ها را ارائه می دهند.
• برای خود یک برنامه  مالی تدوین کرده اید، بدون توجه به اینکه بازار اهمیتی 
برای برنامه  ش��ما قائل نیس��ت و گاهی اتفاقاتی در زندگی تان رخ می دهد که از 

کنترل تان خارج است.
• هر ماه پولی را پس انداز می کنید، این بس��یار خوب اس��ت. خیلی از افراد به 
پس اندازهای شان افتخار می کنند، در حالی که این پس اندازها در مقابل پولی که 
بعد از بازنشس��تگی به آن نیاز دارید، چیزی نیست. جمله  معروفی می گوید »هر 
ماه پول کمی را پس انداز کن و در پایان سال ببین باز هم چقدر کم پول داری«. 
اگ��ر فکر می کنید پس انداز کردِن بیش��تر از ۳0درص��د از درآمد ماهیانه تان کار 
درستی نیس��ت، بار دیگر شرایط تان را بسنجید تا متوجه شوید این پس انداز به 

میزان پولی که بعد از بازنشستگی به آن نیاز دارید، نزدیک است.
• به نظر شما با درآمد ماهیانه ۳ میلیون تومان نمی توان زندگی خوبی داشت، 
در حالی که نمی دانید با در نظرگرفتن مفهوم برابری قدرت خرید، درصد زیادی 

از مردم دنیا با کمتر از این هم زندگی می کنند.
• یک زندگی متوسط را داشتن خانه ای ۳00 متری با چند سرویس بهداشتی، 
تحصیل در دانشگاه های غیردولتی، سفرهای خارجی و کالس های خصوصی یوگا 

در خانه تان می دانید.
• یادتان می رود شانس در خیلی از سرمایه گذاری ها نقش مؤثری ایفا می کند، 
ش��اید یکی از همان س��رمایه گذارانی که خیلی قبولش دارید هم در زندگی اش 

شانس بزرگی آورده است.
• مبتال به س��وگیرِی عقیده ای )belief bias( هستید؛ یعنی می خواهید یک 
ایده را تنها به این خاطر قبول یا رد کنید که با عقایدی که در وجودتان ش��کل 

گرفته، هماهنگ است و به همین خاطر گاهی حقایق را نادیده می گیرید.
• به دنبال ثروت هستید، اما به یادگیری دانش مسائل مالی تمایلی ندارید زیرا 

فکر می کنید خیلی پیچیده هستند. به نظرتان این خنده  دار نیست؟
• تصور می کنید بازار بورس به خاطر نوس��انات زیاد، ریس��ک باالیی دارد، در 
حالی که نمی دانید آنچه ریسک بیشتری برای تان خواهد داشت، عدم استفاده از 

سرمایه است نه نوسانات بازار.
• هرگز به کش��ورهای فقیرنشین سفر نکرده اید تا ببینید دنیا هیچ اهمیتی به 

عقاید شما درباره  عدالت، انصاف و نیاز مالی نمی دهد.

• ب��رای چیزهای��ی که نیازتان نیس��ت ولخرجی می کنید، زی��را فکر می کنید 
مردم نگاه بهتری به شما خواهند داشت، در حالی که این مسئله سبب می شود 
فردی خوش گذران و بی اهمیت به نظر برسید. این رفتار معموالً در افرادی دیده 

می شود که شانسی پولدار می شوند.
• این درک را ندارید که 10درصد بهره در طول ۲0 س��ال بیشتر از ۲0درصد 
بهره در 10 س��ال است. برای پولدار شدن، زمان اصلی ترین عامل است، البته از 

جمله متغیرهایی است که هیچ کنترلی روی آن ندارید.
• تحقیق��ات نش��ان می ده��د وقت��ی نیازهای اولیه ت��ان برآورده ش��د، میزان 
خوشبختی ای که از به دست آوردن هر ریال اضافه کسب می کنید، کمتر و کمتر 
می ش��ود. این مسئله سبب می ش��ود تمام عمرتان را صرف مال اندوزی کنید، به 

امید اینکه به خوشبختی برسید، اما در عمل این اتفاق نمی افتد.
• تصور می کنید کاری منطقی اس��ت که ۲درصد از درآمد خود را به مشاوران 
مالی بدهید، اما این کار س��بب می شود س��ود بلندمدت تان روند نزولی به خود 

بگیرد.
• فکر می کنید در بازار بورس تنها اعداد و ارقام تغییر می کند و نمی دانید این 

ارقام مربوط به کسب و کارها و دارایی های واقعی است.
• نظرتان این است اجاره نش��ینی سرمایه تان را هدر می دهد اما خیلی از افراد 
ای��ن کار را هوش��مندانه ترین و بهترین تصمیم مالی می دانند که در عمرش��ان 

گرفته اند.
• تصمیمات سرمایه گذاری به شرایط اقتصادی بستگی دارند، در حالی که این 

دو ارتباط زیادی با هم ندارند.
• زمانی که برای بازنشس��تگی تان پس انداز می کنید به این فکر نیستید شاید 
90 سال زنده باشید؛ پس اگر در ۶5 سالگی بازنشسته شوید باید یک سوم باقی 

مانده از زندگی تان را با این پس انداز بگذرانید.
• تفریح��ات بی هزین��ه مانن��د پی��اده روی، کوهن��وردی، دوچرخه س��واری و 
کتاب خوان��ی نداری��د. در حالی که داش��تن س��رگرمی ها و تفریح��ات رایگان و 

ارزان قیمت یک دارایی ارزشمند برای زندگی شخصی شماست.
• به کارهای س��خت مش��غول هستید تا پولی به دس��ت آورید، اما هیچ وقتی 
برای خرج کردن یا برنامه ریزی برای پول های تان ندارید. این همانند این اس��ت 
که تجهیزات ورزشی گران قیمت بخرید اما هیچ وقتی برای ورزش کردن ندارید.

• توجهی به تاریخ ندارید و براساس تجربیات محدود خود عمل می کنید.
• ب��ه تقلید از دیگران و ب��رای اینکه از آنها عقب نمانید، در 18 س��الگی وارد 
دانش��گاه ش��دید، قطعاً این کار از پرهزینه ترین کارهایی است که در زندگی تان 

انجام داده اید.
• تصور می کنید ثبات عقیده اقدامی هوش��مندانه در بازار مالی و بورس است، 
در حالی که بازار مدام در حال تغییر اس��ت اما ذهن ش��ما در همان عقاید کهنه 

باقی مانده است.
• هیچ گاه به تفاوت دیدگاهی که افراد باتجربه و جوانان نس��بت به پول دارند، 

توجه نمی کنید.
• از جمله افرادی هس��تید که اگر به ش��ما بگویند بزرگ ترین خبری که مردم 
در س��ال های آتی درباره آن صحبت می کنند، خبری است که امروز کسی آن را 
جدی نمی گیرد و خبرهای داغ امروز در س��ال های آینده بی معنا هس��تند، باور 

نمی کنید.
• این موضوع را باور ندارید که خیلی از کس��ب و کارها، یک ش��به از سودهای 

باال به مرز ورشکستگی رسیده اند.
• نمی دانید با گفتن جمله  »می خواهم میلیاردر ش��وم.« منظورتان این اس��ت 
ک��ه می خواه��م میلیاردها تومان خرج کنم، در حالی که ای��ن جمله با میلیاردر 

بودن در تضاد است.
• ای��ن درک را ندارید که مدل کس��ب و کار خیلی از مؤسس��ات مالی بر پایه  

ترس، احساسات و کمبود دانش مشتریان شان شکل گرفته است.
• با خواندن تمام موارد به نش��انه  تایید س��ر تکان دادید، ب��دون اینکه بدانید 

در تمام موارد منظورم شما بودید. این مسئله در مورد خودم هم صادق است.
businessinsider/ucan :منبع
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گرای��ش زنان به کارآفرین��ی و راه اندازی واحده��ای تولیدی هرچند 
کوچ��ک و خانگی طی س��ال های اخیر بنا به دالی��ل متعددی از جمله 
مشکالت اقتصادی، مسئولیت سرپرست خانوارشدن زنان و یا تمایل به 

مشارکت آنها در اداره معیشت خانواده، بیشتر شده است.
در میزگرد خبری بررس��ی ضرورت تقوی��ت کارآفرینی زنان؛ موانع و 
مش��کالت که با  حضور کارشناس��ان و بانوان کارآفری��ن در دفتر ایرنا 
بروجرد برگزار ش��د؛ ضمن بیان اینکه طی س��ال های اخیر بنا بر علت 
مش��کالت اقتصادی و ت��الش برای تامین معیش��ت، گرای��ش زنان به 
کارآفرینی و فعالیت های اقتصادی بیش��تر ش��ده است به بررسی موانع 

و مشکالت زنان کارآفرین پرداخته شد.
تالش دولت طی سال های اخیر به منظور کاهش نرخ بیکاری در قالب 
بس��ته های اشتغال فراگیر، روستایی و مشاغل خانگی از جمله اقداماتی 
اس��ت که در آنها تالش شده است با پرداخت تسهیالتی به خصوص در 
حوزه مش��اغل خانگی و روستایی زنان نیز مشارکت بیشتری داده شوند 
تا با راه اندازی واحدهای تولیدی هرچند کوچک ولی بتوانند درآمدزایی 

و کارآفرینی حتی در حوزه خانه و خانواده داشته باشند.
در عمل اما بنا بر نظر کارشناسان، اجرای این طرح ها با مشکالتی هم 
مواجه ش��ده اس��ت ولی در مجموع از این نظر که به خصوص در بخش 
کش��اورزی، دام، طیور، پوشاک و خیاطی زنان توانسته اند ایجاد اشتغال 

و کارآفرینی داشته باشند موفق بوده اند.
مش��کالتی درخصوص تعدد ضامن های موردنیاز ، طوالنی شدن زمان 
دریاف��ت وام و گران ش��دن تجهیزات موردنی��از در این فاصله، از جمله 
موانع و مش��کالتی اس��ت که س��ر راه کارآفرینان و ب��ه خصوص بانوان 

کارآفرین وجود دارد.
با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در 
سال های اخیر گرایش بیشتری به تحصیالت دانشگاهی داشته اند اما نرخ 
بیکاری در آنها همچنان باال است و بنا بر نظر کارشناسان و کارآفرینان 
موفق که در این میزگرد حضور داش��تند اگ��ر بانوان تحصیلکرده توقع 
خود را در ضرورت جذب به اش��تغال دولت��ی بکاهند می توان به فراهم 
ک��ردن زمینه های الزم برای جذب آنها در ش��رکت ها و کارگاه هایی که 

توسط بانوان کارآفرین راه اندازی و اداره می شود امیدوارتر شد.
بنا بر نظر بانوان کارآفرین ش��رکت کننده در این میزگرد، کارآفرینی 
فرآیندی س��خت و تا حدودی دش��وار اس��ت که بای��د از انگیزه باالیی 
برخ��وردار بود تا بتوان این مش��کالت س��ر راه را تعدیل کرد که همین 
موانع و مش��کالت برای بانوان س��خت تر هم است و بانوان بیشتر درگیر 

پیچ و خم های اداری مسیر کارآفرینی قرار دارند.
ع��الوه بر محدودیت ه��ای مختلفی که پیش روی ی��ک کارآفرین یا 
ایجادکنندگان و توس��عه دهندگان بنگاه های اقتص��ادی قرار دارد، زنان 
کارآفری��ن  باید بر محدودیت های دیگ��ری نیز که گهگاه غیر قابل حل 

هستند، فائق آیند.
 این میزگرد  با حضور منصوره خورس��ندی کارش��ناس اداره صنعت، 
معدن و تجارت بروجرد، زهرا کمالی راد کارشناس اشتغال اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، س��حر میرزایی مدیرعامل ش��رکت چرم سازی آراد 
زاگرس و مهری حسنی گودرزی مدیرعامل شرکت تعاونی بانوان نسیم 

برگزار شد که مشروح گفته های آنها در ادامه آورده می شود.
گرایش زنان به استفاده از تسهیالت برای کارآفرینی

زهرا کمالی راد، کارش��ناس اش��تغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرس��تان بروجرد گفت: در س��ال 9۶ تع��داد ۲0 تعاون��ی برای اخذ 
تس��هیالت  مش��اغل خانگی به استان معرفی ش��دند که عمده آنها در 

بخش صنایع دستی و گردشگری فعالیت می کنند.
وی با اشاره به فعالیت بسته اشتغال فراگیر و مشارکت زنان کارآفرین 
گفت: در این بخش ۲۲ خانم موفق به دریافت تس��هیالت به مبلغ یک 
میلی��ارد و 4۲9 میلی��ون تومان ش��دند و در بخش ه��ای مختلف وارد 

فعالیت اقتصادی و کارآفرینی شده اند.
41 زن در بروجرد کارآفرین شدند

کارشناس اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد 
به اش��اره به اقدامات دولت در بخش مشاغل روستایی و مشارکت زنان 
گف��ت: در س��ال 9۷ در این بخ��ش تعداد 41 زن تس��هیالت مرتبط با 
مشاغل روس��تایی دریافت کردند که بیشتر آنها در حوزه خیاطی، دام، 

تولید پوشاک و قالی بافی مشغول فعالیت شدند.
کمالی راد گفت: در  بین بانوان، کارآفرینانی هستند که با مجوز جهاد 
دانش��گاهی در زمینه گیاهان دارویی و تولید عرقیجات گیاهی فعالیت 
می کنند و توانس��ته اند در کارگاه های تولیدی خود بانوان دیگری را نیز 

به کار گیرند.
ای��ن کارش��ناس افزود: در برخ��ی از این کارگاه ها که توس��ط بانوان 
کارآفری��ن راه اندازی ش��ده تا 10 نفر نیز به کار گرفته می ش��ود که به 

نوعی برای آنها  شغل با درآمدهای متوسط فراهم شده است.
مشاغل خانگی و کارآفرینی زنان

کارشناس اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد 
گفت: مش��اغل خانگی نیز یکی دیگر از بسته های پیشنهادی دولت طی 
س��ال های اخیر برای رفع بیکاری و مشارکت اقتصادی زنان است که با 

استقبال خوبی از سوی زنان مواجه شده است.
وی گفت: در بخش مشاغل خانگی تعداد ۳48 مجوز صادر شد که از 
این بی��ن تعداد ۳08 نفر خانم بودند و از بین ۲40 نفر معرفی به بانک 
150 نفر موفق به دریافت وام ش��دند که می��زان وام دریافتی این افراد 

مبلغ یک میلیارد و 1۲5 میلیون تومان است.
زنان و ناآشنایی با دوندگی های اداری

کمال��ی راد گفت: در موض��وع کارآفرینی زنان معم��وال دوندگی های 
اداری و س��ازمانی را برخ��ی بانوان خیلی تمایلی ب��ه انجام آن ندارند و 
معموال با توجه به تجربه ای که از این موارد مشاهده شده است؛ بانوانی 
ک��ه یک��ی از مردان از اق��وام و خانواده همراهی ش��ان می کند در انجام 

مقدمات کار موفق تر بوده اند.
کارشناس اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد 
افزود: بیش��تر بانوانی که متقاضی برای دریافت مجوز مشاغل در حوزه 
روس��تایی و مش��اغل خانگی و یا فراگیر هس��تند کس��انی بودند که یا 
سرپرس��ت خانوار بودند یا بد سرپرس��ت و همس��رانی معتاد دارند و یا 

اینکه مطلقه هستند.
وی اظه��ار داش��ت: فعالیت زنان در حوزه های تولید پوش��اک از نظر 
درآمدزای��ی و کارآفرینی و ب��ه کارگیری افرادی دیگ��ر موفق تر نتیجه 
داده اس��ت اما در بخش هایی همچون قالی باف��ی با توجه به هزینه های 
باالیی که دارد درسال های اخیر زنان تمایل کمتری به بخش قالی بافی 

داشته اند.
تهیه غذای خانگی؛ ظرفیتی اشباع شده

وی گفت: فعالیت در زمینه تهیه و پخت غذای خانگی نیز در یک بازه 
زمانی بسیار مورد توجه واقع شد ولی به علت گرایش باال به این سمت 
تقریبا اش��باع شده اس��ت و دیگر رفتن به این سمت نمی تواند درآمدزا 

باشد و ایجاد کارآفرینی داشته باشد.
کارشناس اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بروجرد 
گفت: یکی از مش��کالت زنان کارآفرین در بخش دریافت تسهیالت این 
اس��ت که توان فراهم کردن ضامن ه��ا را ندارند که گاه برای گرفتن یک 
وام 5 میلیون تومانی باید چندین ضامن داش��ته باشند و همین مانعی 

برای شروع کار در آنها می شود.
کمال��ی راد گفت: طی س��ال گذش��ته، می��زان تخصی��ص و پرداخت 
تس��هیالت مشاغل خانگی در اوج خودش قرار داشت و عالوه بر این نیز 
مش��اغل روستایی هم مورد اس��تقبال واقع شد و همین عاملی موثر در 
به کارگیری زنان و متقاضی شدن آنها برای انجام یک فعالیت اقتصادی 

خانگی شد.
وی گفت: در روس��تاها، بانوان در حوزه دام و طیور فعالیت های بسیار 
خوبی داش��ته اند و توانسته اند به میزان موفقی در این زمینه کارآفرینی 

داشته باشند.
کمالی راد با اش��اره ب��ه فعالیت بانوان در بخ��ش کارورزی گفت: طی 
س��ال 9۷ تعداد 44 نفر و در س��ال جاری تاکنون نیز ۳۲ نفر ثبت شده 
که یکی از بندها و تبصره های این طرح،  طرح یارانه دس��تمزد اس��ت 
که زنان سرپرس��ت خانوار در اولویت هس��تند و شرایط سنی برای آنها 

لحاظ نخواهد شد.
زنان کارآفرین و مشکالتی مضاعف

س��حر میرزایی، مدیرعامل شرکت چرم س��از آراد زاگرس نیز در این 
میزگ��رد گفت: برای فعالیت تولیدی از س��ال 1۳94 اقدام کردیم، ولی 
عمال با توجه به مش��کالتی که پیش آمد س��ال 1۳9۶ موفق به دریافت 

تسهیالت موردنیاز شدم.
وی اظهار داش��ت: در حالی  که دو سال دنبال گرفتن وام بودم بر اثر 
گرانی و تورم عمال دیگر توان خرید تجهیزات موردنیاز را نداش��تم و با 

وام دریافتی تنها توانستم یکی از وسایل موردنیاز را تهیه کنم.
میرزایی با بیان اینکه مش��کالت س��ر راه زنان کارآفرین بیشتر است، 
گفت: باید اراده آهنین و پش��تکار وصف نشدنی و توانی بسیار بیشتر در 

مقایسه با همتای مرد کارآفرین داشته باشی تا موفق شوی.
وی افزود: البته این به معنای دلسردکردن بانوان برای ورود به عرصه 
کارآفرینی نیست بلکه زنان با تحمل سختی های بیشتری که معموال با 
انگیزه باالی خود می توانند آن را حل کنند به هدف موردنظر می رسند.
این بانوی کارآفرین گفت: اکنون با وقفه ای چند ساله به دلیل همان 
دوندگی های اداری و پش��ت در اتاق مس��ئولین ماندن، فعالیتم را آغاز 
ک��رده ام و از بین زنانی که ب��ه کار گرفته ام در کارگاه تولیدی راه اندازی 

شده، زنان سرپرست خانوار نیز هستند.
زنان کارآفرین و رونق تولید

 کارش��ناس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: حضور زنان 
کارآفرین در رونق تولید و اقتصاد نقش و تاثیرگذاری فراوان در سالمت 

اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد.
منصوره خورس��ندی افزود: در سال های اخیر با توجه تبلیغات روانی 
و جن��گ اقتص��ادی در دوره تحریم، حضور کارآفرین��ان خصوصا زنان 

می تواند موتور محرکه اقتصادی را شتاب بیشتری  بخشد.
وی تاکید کرد: باید ش��رایط ورود به فضای کس��ب و کار برای فعاالن  
عرصه  کارآفرینی بیش از گذش��ته فراهم ش��ود و  این بس��تر از قوانین 

حمایتی ابتدا باید برای زنان کارآفرین آغاز شود.
خورس��ندی افزود: موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه  تنها از لحاظ 
اقتصادی برای آنها س��ودمند اس��ت، بلکه مناف��ع اجتماعی و فرهنگی 

زیادی برای اقشار مختلف جامعه در پی دارد.
وی اظهار داش��ت: در حالی که کارآفرینی، به نوعی فرآیند نوآوری و 
بهره  گیری از فرصت ها با تالش بس��یار و همراه با پذیرش ریسک مالی، 
روانی و اجتماعی و با انگیزه کس��ب س��ود، رضایت شخصی و استقالل 

همراه است.
 این کارش��ناس اقتصادی گفت: امروزه ض��رورت کارآفرینی به منزله 
راهی برای تحقق توس��عه و رفع بیکاری، زنان را با افزایش و گس��ترش 
فرصت های شغلی برمبنای خالقیت که بار فرهنگی- ارزشی در آن قرار 
دارد، روب��ه رو کرده و اداره صنعت بروج��رد با حمایت از زنان کارآفرین 
با حذف بوروکراسی اداری ش��رایط را برای کارآفرینان زن فراهم کرده 

است.
بیمه و مالیات از جمله مشکالت زنان کارآفرین

خورسندی عمده مش��کالت زنان کارآفرین در حوزه اصناف را  بیمه 
و مالیات، سرمایه در گردش و نرخ باالی تسهیالت بانکی عنوان کرد.

وی مجموع واحدهای صنعتی برخوردار از پروانه بهره برداری بروجرد 
را 590 واح��د عنوان کرد و افزود: از ای��ن تعداد 18۳واحد فعال ،1۳۳ 

واحد نیمه فعال و ۲۷4 واحد راکد است. 
  بیش از یک هزار نیروی زن در بخش صنعت شهرستان بروجرد

خورس��ندی افزود: حدود ۳4درصد صنایع اس��تان لرستان با 10هزار 
نیرو در شهرستان بروجرد مستقر است که از این تعداد حدود یک هزار 

و 500 نفر زن هستند.
  وی واحدهای دارای پروانه بهره برداری که مدیرعامل آنها زن اس��ت 
را  1۷ واح��د عن��وان کرد که از این تعدد، 9 واحد از آنها در س��ال 98 
-9۷ پروان��ه بهره برداری دریافت کردند که ای��ن 9 واحد تعداد ۷8 نفر 

اشتغال ایجاد کردند.
خورسندی افزود: در حال حاضر حدود 55درصد واحدهای صنعتی به 

صورت فعال و نیمه فعال مشغول فعالیت هستد.

وی اظه��ار داش��ت: حدود 14 مع��دن فعال و نیمه فع��ال در منطقه 
بروجرد با برداش��ت مواد معدنی تالک، فلدس��پات، سیلیس، خاک رس 
و ش��ن و ماسه وجود دارد که به دلیل سختی کار زنان شاغل در بخش 
مع��دن خیلی کم و فقط در امور اداری یا بعضا مس��ئول فنی مش��غول 

فعالیت هستند.
کمبود نقدینگی از جمله مشکالت فعاالن در بخش صنعت

کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی اداره صنعت بروجرد گف��ت: از عمده 
مش��کالت در بخش صنعت و مع��دن که کلیه صنعتگ��ران) زن و مرد 
( با آن روبه رو هس��تند کمبود نقدینگی، نداش��تن س��رمایه در گردش 
مناس��ب برای عملیات تولید، نرخ سود بانکی، بیمه و مالیات و به دلیل  
تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اس��المی ایران باال رفتن قیمت مواد 

اولیه ماشین آالت و تجهیزات است.
خورس��ندی ادام��ه داد: تع��داد ۳۳ کارگاه های قالیباف��ی به صورت 
متمرکز و غیرمتمرکز در سطح شهرستان موجود است که از این تعداد 
چهار کارگاه فعال و مابقی بافندگان به صورت خانگی فعالیت می کنند.

8هزار زن شاغل در حوزه فرش
وی تع��داد زنان ش��اغل در حوزه فرش کارگاه��ی و خانگی را حدود 
8هزار نفر عنوان کرد و افزود: میزان تسهیالت اخذشده در سال 9۷ به 

مبلغ ۷00 میلیون تومان است.
وی تعداد واحدهای دارای پروانه کس��ب را 11هزار  واحد عنوان کرد 
و گفت:  تعداد ش��اغلین زن  در حوزه اصناف ۲هزارو ۷00 تن اس��ت و 
زنان کارآفرین در حوزه اصناف بیش��تر در رسته های سری دوزی لباس، 

دوخت و نصب پرده، صنایع دستی و آرایشگری فعالیت می کنند.

در میزگرد ایرنا مطرح شد

خالقیت و نوآوری رکن اساسی در کارآفرینی زنان
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کاربرد سیستم های اتوماسیون در مدیریت کسب و کار
راه های کاهش هزینه های شرکت: اتوماسیون اداری

بدون ش��ک راه های کاهش هزینه های ش��رکت ها متعددند، اما کارآفرینان موفق همیش��ه راهکارهای مناسبی برای 
کاهش س��طح کارهای دس��تی و استفاده از سیس��تم های خودکار دارند. این امر به آنها فرصت پرداختن به حوزه های 
مهم تر را می دهد. به همین خاطر برندهای بزرگ در عمل کارهای اساسی و حساس را به صورت دستی انجام می دهند. 
سایر کارهای پیش پا افتاده به طور کامل با استفاده از سیستم های خودکار، در اصطالح اتوماسیون ها، انجام می شود. 
کس��ب و کارهای کوچک امکان اس��تفاده از امکانات گس��ترده در زمینه مدیریت خودکار کس��ب و کار را دارد. این 
برندها اغلب با مشکالت مالی مواجه هستند، بنابراین استخدام نیروی کار تازه چالش های زیادی برای آنها در پی دارد. 
گزینه مناسب در این میان اتکا بر سیستم های اتوماسیون است. این امر عالوه بر سرعت بخشی به مدیریت امور موجب 

کاهش هزینه های جاری شرکت نیز می شود. 
در این مقاله هدف اصلی من بررس��ی برخی از نکات و ترندهای مهم در زمینه اس��تفاده از سیس��تم های خودکار در 
کس��ب و کار با تمرکز بر کس��ب و کارهای کوچک اس��ت. در ادامه به بررس��ی هر کدام از ترندهای موردنظر خواهیم 
پرداخت. نکته مهم این ترندها پیوس��تگی میان ش��ان اس��ت. به این ترتیب اتکای صرف بر 1 یا ۲ مورد از آنها نتیجه 

مطلوبی به همراه نخواهد داشت. 
1. اتوماسیون خدمات مشتریان

ام��روزه ب��ه منظور موفقیت در ب��ازار رقابتی عالوه بر ایده های مناس��ب باید خدمات جانبی مطلوب��ی نیز ارائه کرد. 
براس��اس گزارش موسسه Gladly در زمینه خدمات مشتریان 9۲درصد از مشتریان پس از ۲ یا ۳ بار تجربه خدمات 
جانب��ی بی کیفی��ت خرید از برند مورد نظر را متوق��ف خواهند کرد. بی تردید هیچ برن��دی دارای منابع مالی و نیروی 
انس��انی نامحدود نیس��ت، بنابراین وقوع اش��تباه در کار یا ناتوانی در زمینه خدمت رس��انی به موقع به مشتریان امری 
طبیعی خواهد بود. نکته مهم در این میان ضرورت اس��تفاده از فناوری های جدید برای رفع مش��کل موردنظر اس��ت. 
فناوری اتوماس��یون کسب و کار درس��ت در همین بخش وارد عمل می شود. با استفاده از نرم افزارهای یکپارچه امکان 
خدمت سانی به دامنه وسیعی از مشتریان به صورت همزمان فراهم می شود، بنابراین دیگر جای نگرانی برای زمان بندی 

ارائه خدمات نخواهد بود. 
ام��روزه مش��تریان در زمین��ه خدمات جانبی انتظ��ارات باالیی دارند. به این ترتیب تاخیر بیش از س��ه س��اعت در 
پاسخگویی به مشتریان موجب ناراحتی و به احتمال فراوان ترک برندمان خواهد شد. استفاده از اتوماسیون های دارای 
هوش مصنوعی فرصت پاس��خگویی س��ریع به مشتریان و در عین حال رعایت دقت در جواب های ارائه شده را می دهد. 
پیش از این بس��یاری از پاس��خ های ارائه شده از سوی نرم افزارها به مش��تریان دارای دقت الزم نبود، با این حال اکنون 

نسل جدید هوش مصنوعی بسیاری از مشکالت را حل کرده است. 
خوش��بختانه امروزه راهکارهای زیادی برای خودکارسازی فرآیند فعالیت ش��رکت ها وجود دارد. یک نمونه مطلوب 
در این زمینه اس��تفاده از روبات های چت است. نسل جدید روبات های چت دارای هوش مصنوعی باالیی است. به این 
ترتیب کیفیت و دقت پاسخ های ارائه شده بسیار باال خواهد بود. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها خواهد داشت. 

نتیجه اینکه دیگر خبری از نارضایتی مشتریان از فرآیند خدمات جانبی برندها نخواهد بود. 
2. سیستم جامع و متن باز طراحی برنامه

ش��رکت های فعال در زمینه تولید نرم افزار همیشه تحت فشار فزاینده برای معرفی نسخه جدید برنامه شان هستند. 
این امر با توجه به دش��واری های برنامه نویس��ی و استفاده از آخرین دستاوردهای حوزه فناوری دشوار به نظر می رسد. 
خبر خوش برای ش��رکت های فعال در این زمینه رونمایی گوگل از سیس��تم هوش��مند برنامه نویسی است. در حقیقت 
گوگل یک برنامه آنالین و متن باز برای طراحی برنامه معرفی کرده اس��ت. این پلتفرم در کنار س��ایر پلتفرم هایی نظیر 
DevOps و Jfrog نقش مهمی در کاهش زحمت برندها برای تولید نرم افزار دارد. نتیجه این امر امکان تولید نرم افزار 

و به ویژه به روز رسانی آن در مدت زمانی اندک است. 
بدون تردید استفاده از پلتفرم های مورد بحث در این بخش نقش مهمی در سرعتبخشی به کسب و کار و درآمدزایی 

برندها دارد، بنابراین در زمینه طراحی نرم افزار استفاده از پلتفرم های فوق را مدنظر داشته باشید. 
3. اتوماسیون بازاریابی

دنیای بازاریابی دیگر محدود به تبلیغات تلویزیونی نیس��ت. امروزه ابزارهای مختلفی برای بازاریابی وجود دارد. این 
امر به طور طبیعی موجب افزایش اهمیت حوزه بازاریابی ش��ده اس��ت، بنابراین برندها برای نمایش جلوه ای جذاب از 
خود نیازمند کس��ب مهارت های تخصصی در این زمینه هس��تند. در اینجا باز هم بحث محدودیت منابع پیش می آید. 
امروزه برندها با دو چالش اصلی مواجه هس��تند. نخس��ت، بازاریابی چند رس��انه ای که نیازمند تمرکز و مهارت باالیی 
اس��ت. دوم، سرعت بخش��ی به حضور در تمام پلتفرم های هدف موردنظر مخاطب به منظور توسعه فعالیت بازاریابی که 
نیازمند بودجه فراوان خواهد بود. هماهنگ س��ازی این دو بخش و چالش دشواری های زیادی به همراه دارد. به همین 

خاطر بسیاری از برندها در عمل توانایی مدیریت این دو بخش را از دست می دهند. 
خبر خوش برای برندها روزنمایی از پلتفرم های هوشمند در زمینه مدیریت فرآیندهای بازاریابی است. به این ترتیب 
امکان کاهش برنامه کاری کارمندان و تقویت زمینه ایده پردازی فراهم می ش��ود. در حوزه بازاریابی هیچ چیز به اندازه 
ایده پردازی اهمیت ندارد. امروزه به لطف پلتفرم های خودکار بازاریابی امکان تمرکز بیش��تر بر روی ایده های کاربردی 
فراهم شده است، بنابراین دیگر دلیلی برای تاکید بر ساماندهی دستی و سنتی کارهای پیش پا افتاده بازاریابی وجود 

نخواهد داشت. 
4. اتوماسیون شبکه های اجتماعی

فیس بوک با بیش از 1.5 میلیارد کاربر فعال در ماه مارس ۲019 بزرگترین ش��بکه  اجتماعی دنیا محسوب می شود. 
به همین خاطر حضور کارآفرینان در این پلتفرم اهمیت بس��یار زیادی دارد. بدون تردید دش��واری های حضور فعال در 
شبکه های اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست. این امر موجب فعالیت نامنظم افراد و برندها در پلتفرم های اجتماعی 
می ش��ود. در اینج��ا باز هم فناوری هوش مصنوع��ی در ترکیب با پلتفرم های یکپارچه به کمک برندها آمده اس��ت. بر 
این اس��اس با اس��تفاده از چنین ابزارهایی امکان مدیریت خودکار اکانت ها در شبکه های اجتماعی وجود دارد. فرآیند 
موردنظر براس��اس زمان بندی بارگذاری پست صورت می گیرد. همچنین پلتفرم های موردنظر پیشنهادات کاربردی در 
زمینه اس��تفاده از هش��تگ و ارزیابی کیفیت جلوه های بصری و متنی ارائه می کنند. به این ترتیب دست کارآفرینان و 

برندها برای فعالیت مناسب در این پلتفرم ها بسیار بازتر خواهد بود. 
جمع بندی

اس��تفاده از سیستم های اتوماسیون در کسب و کار نوعی ترند در حال رشد محسوب می شود. شاید اکنون این ترند 
مورد توجه ش��مار باالیی از برندها قرار نداش��ته باشد، اما آینده کس��ب و کار در سلطه آن خواهد بود. به همین خاطر 
ورود به این عرصه فعالیت مناسب در آن ضروری به نظر می رسد. این امر عالوه بر مزیت های گوناگون، به طور مشخص 
بر روی صرفه جویی در هزینه  ش��رکت ها تاثیر دارد، بنابراین در آینده برنامه برندتان را در زمینه استفاده هرچه بیشتر 

از این فناوری تدوین کنید. 
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اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که اس��ترس، یک فشار روانی 
بوده و هیچ گونه تاثیری را بر روی س��المت شما به همراه نخواهد 
داش��ت، با این حال نتایج آمارها و تحقیقات حامی از آن است که 
جس��م و ذهن، کامال ب��ا یکدیگر در ارتباط ب��وده و این امر باعث 
می ش��ود تا یک مشکل به مانند اس��ترس، تمامی بخش های بدن 
را تحت تاثیر قرار دهد. در این رابطه توجه داش��ته باشید که این 
امر، یک واکنش طبیع��ی در هر فردی بوده و دلیلی برای نابودی 
کامل آن وجود ندارد. با این حال الزم اس��ت تا از موارد بیهوده و 
طوالنی مدت آن، جلوگیری کنید. در این رابطه اگرچه راهکارهای 
متعددی معرفی شده است، با این حال بدون شک توجه به تجربه 
و پیش��نهادات افراد موفق، بهترین گزینه-های موجود محس��وب 
می شود. در همین راستا و در ادامه به بررسی سخنان ایالن ماسک 

در زمینه راهکارهای کاهش استرس، خواهیم پرداخت. 
1-خود را درگیر نگه دارید 

زم��ان بیکاری، خود بزرگترین عامل برای فکر کردن به مواردی 
است که زمینه استرس را فراهم خواهد کرد. به همین خاطر بسیار 
مهم اس��ت که مش��غله کاری خود را در باالترین حد ممکن، نگه 
دارید. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که فعالیت کردن، باعث 
خواهد شد تا استرس های شما نیز کاهش پیدا کند. علت این امر 
به این خاطر اس��ت که شما در حال تالش برای رسیدن به هدفی 
هس��تید و این امر باعث خواهد ش��د تا دیگر دلیلی برای استرس 
بیش از حد، وجود نداش��ته باش��د. به همین خاطر برای مقابله با 
استرس های خود، توصیه می شود تا مسئولیت ها را افزایش دهید. 

2-خود را مسئول تمامی اتفاقات پیرامون بدانید 
بس��یاری از اف��راد در برخ��ورد ب��ا مس��ائل، به دنب��ال مقصر و 
بهانه هایی هستند. این امر در حالی است که هر فرد، تنها مسئول 
اتفاقات پیرامون خود بوده و الزم اس��ت تا این امر را به باور قلبی 
خود تبدیل کند. تحت این ش��رایط تمامی توجه شما بر روی رفع 
مش��کالت خواهد بود. همچنین توجه داشته باشید که باید با علم 

و آگاهی کافی وارد هر حوزه ای ش��وید، در غیر این صورت اقدامی 
پرریس��ک را انجام داده اید که بدون شک عدم اطمینان شما، خود 
استرس��ی را به وجود خواهد آورد که کاهش آن تقریبا غیرممکن 

خواهد بود. 
3-دیدگاه مخصوص به خود را داشته باشید 

ایالن ماس��ک عنوان کرده اس��ت که او توجهی به صحبت های 
پیرامون تصمیمات خود ندارد. درواقع بس��یاری از اقدامات وی با 
نقدهای جدی از سوی صاحب نظران مواجه بوده با این حال وی با 
بی توجهی به آنها، تمرکز خود را بر روی به نتیجه رساندن اقدامات 
قرار داده اس��ت. همین امر نیز باعث شده تا با کسب نتایج دور از 
انتظ��ار، همگان را ب��ه تعجب و تحس��ین وا دارد. به همین خاطر 
تفاوتی ن��دارد که چه تعداد افراد مخالف و ی��ا موافق وجود دارد، 
شما تنها باید طبق اصول و باورهای خود اقدام کنید. در این رابطه 
فراموش نکنید که افراد برای خود رویاها و چشم اندازهایی را دارند 
که ممکن اس��ت سایرین نسبت به آن غافل بوده و با قدرت درک 
آن را نداشته باش��ند. به همین خاطر نباید اجازه دهید گفته های 

دیگران، به عاملی برای استرس شما تبدیل شود.
4-آرمان ها و دالیل اقدامات خود را مرور کنید 

همان گون��ه ک��ه در بخش مقدم��ه نیز عنوان ش��د، حتی تحت 
بهترین ش��رایط نیز ممکن اس��ت دچار اس��ترس شوید. به همین 
خاطر نمی توان همواره در این رابطه پیش��گیری هایی را انجام داد. 
تحت این ش��رایط توصیه می ش��ود تا به محض درگیر ش��دن به 
اس��ترس، آرمان ها و دالی��ل اقدامات خود را ی��ادآوری کنید. این 
امر باعث خواهد ش��د تا انگیزه ش��ما جانی دوب��اره به خود گرفته 
و اس��ترس ش��ما، کمترین میزان تاثیر را به همراه داش��ته باشد. 
درواقع با توجه به این امر که اس��ترس، بر اثر فکر کردن به وجود 
می آید، با منحرف  کردن توجه خود، می توان در این رابطه اقدامات 

سودمندی را انجام داد. 
5-مدیریت زمان درستی را داشته باشید 

یکی از الزامی ترین اقدامات برای موفقیت، مدیریت درس��ت زمان 
محس��وب می شود. فراموش نکنید که به تاخیر افتادن اقدامات، خود 
یکی از دالیل اصلی بروز اس��ترس محسوب می شود. به همین خاطر 

اگر عادت های رفتاری مشخص و برنامه زمانی دقیقی را داشته باشید، 
یکی از زمینه های اس��ترس را نابود خواهی��د کرد. همچنین این امر 
که خودشناس��ی خوبی را داشته باشید، باعث خواهد شد تا انتظارات 
شما از خودتان، همواره در سطح معقولی قرار داشته باشد. در نهایت 
فراموش نکنید که شما هیچ گاه تنها نیستید. به همین خاطر کمک 

گرفتن از دیگران را نشانه ضعف تلقی نکنید.
6-فردی مغرور نباشید 

بدون ش��ک هر فردی اشتباه خواهد کرد. درواقع هدف تنها این 
می تواند باش��د که کمتر دچار اشتباه شوید. به همین خاطر نباید 
از اعتراف به اش��تباهات خود واهمه ای داش��ته باشید. با این حال 
بس��یاری از افراد به دلی��ل غرورهای بی مورد خ��ود، از اعتراف به 
اشتباهات خودداری کرده و حتی در تالش برای پنهان کردن آنها 
نیز هس��تند. همین امر نیز باعث خواهد شد تا افراد همواره ذهنی 
مشغول را داش��ته و با استرسی همیشگی همراه باشند. به همین 
خاطر با اصالح تفکرات و عقاید نادرس��ت، می  توان اس��ترس های 
خود را با کاهش��ی چش��مگیر مواجه س��اخت. در نهایت فراموش 
نکنی��د که هیچ فردی نباید از تغییر کردن خودداری کند. این امر 
یکی از الزامات پیش��رفت محس��وب شده و بسیار از مشکالت آتی 

را از میان خواهد برد. 
7-مقایسه را کنار بگذارید 

یک��ی از بدترین مش��کالت رایج افراد، مقایس��ه اس��ت. با نگاهی 
واقع بینانه پی به این امر خواهید برد که هیچ دلیلی برای مقایسه خود 
با س��ایرین وجود نداش��ته و هر فرد تنها باید بر روی اهداف متمرکز 
بماند. فراموش نکنید که افراد با یکدیگر متفاوت بوده و شرکت-ها نیز 
از شرایط و امکانات مختلفی برخوردار هستند. به همین خاطر مقایسه 
تنها باعث خواهد شد تا فشارها بر روی شما افزایش پیدا کند. بدون 
شک تحت این ش��رایط استرس امری طبیعی خواهد بود. به همین 
خاطر ضروری اس��ت نه تنها خود، بلکه س��ایرین را با فرد یا افرادی 
دیگر مقایسه نکرده و تنها به دنبال انجام کارهایی باشید، که برای آن 
برنامه ریزی کرده اید. درواقع به هر نحوی که با سایرین رفتار کنید، آنها 

نیز به همان شکل با شما برخورد خواهند داشت.
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