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عملیات بازار باز بانکی رسما از امروز شنبه آغاز می شود

پوستاندازی
سیاستپولی

فرصت امروز: عملیات بازار باز رسما از امروز توسط بانک مرکزی آغاز می شود و حسن روحانی صبح پنجشنبه گذشته و همزمان 
با پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی، از نظام جدید سیاست گذاری پولی با نام »عملیات بازار باز« و سامانه معامالتی آن 
رونمایی کرد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت 
و به ویژه اوراق بدهی کوتاه مدت از قبیل اسناد خزانه با بانک ها و موسسات اعتباری است. عبدالناصر همتی روز جمعه در تازه ترین...

روحانی در پنجاه و نهمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی:

امید مردم، تورم را تک رقمی کرد
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در »سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی« مطرح شد

راهکار جذب سرمایه های خرد به بازار سرمایه

توسعه صادرات از طریق واسطه ها
بدترین توصیه های تجاری از نگاه بهترین های جهان

برندها چگونه قادر به مبارزه با تغییرات اقلیمی هستند  
موثرترین تکنیک های فروش را بشناسید

چگونه کسب وکار محلی خود را به مشتریان بشناسانیم
تغییر استراتژی بازاریابی و تبلیغات هیوندای

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اپلیکیشن تیک تاک در سال 2۰1۹ 
 Messenger بیش از فیس بوک و

فیس بوک دانلود شده است
v
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فرصت امروز: با کاهش درآمدهای نفتی به  واسطه تحریم ها، 

توجه روزافـزون به درآمد مالیاتی در دسـتور کار 
دولت قرار گرفته و این موضوع در الیحه...

چرا بیمه گذاران تمایلی به دریافت مالیات از صنعت بیمه ندارند؟

نیمهپنهان
معافیتبیمهازمالیات

یادداشت
شرایط آتی اقتصاد ایران 

براساس تحوالت منطقه ای 

تنش ه��ای  ک��ه  ش��رایطی  در 
منطق��ه ای با ترور س��ردار ش��هید 
قاس��م س��لیمانی می��ان ائت��الف 
غربی-عرب��ی ب��ه رهب��ری آمریکا 
و ائت��الف مقاوم��ت ب��ا محوریت 
جمهوری اس��المی ای��ران به اوج 
خود رس��یده اس��ت، حمایت های 
ملت ه��ای  یکپارچ��ه  و  مردم��ی 
ای��ران و عراق از ائت��الف مقاومت 
باعث ش��ده تا جمهوری اس��المی 
با انجام یکسری اقدامات سیاسی، 
نظامی موف��ق در منطقه، خصوصا 
موشک باران پایگاه مهم و راهبردی 
عین االسد، هیمنه شکست ناپذیری 
آمری��کا در خاورمیان��ه و جهان را 
با چال��ش ج��دی مواج��ه نماید؛ 
تصمیم راهبردی نظام در برخورد 
مس��تقیم توأم با تعقل ب��ا آمریکا، 
باعث ش��د تا ت��وازن منطقه ای تا 
ح��دود زیادی به س��ود جمهوری 
اسالمی و محور مقاومت سنگینی 
جریان های  حرکت��ی  رون��د  کند؛ 
می ده��د  نش��ان  ه��م  سیاس��ی 
ش��هادت سردار س��لیمانی موجب 
ش��ده تا حدود زیادی، ش��عارهای 
مبارزه با تروریس��م مطرح ش��ده از 
س��وی آمریکایی ها با چالش جدی 
مواجه ش��ود. برخورد نظامی ایران 
با آمریکا، اگرچه ممکن اس��ت در 

رس��انه ای،  جنجال های 
2کمرنگ جلوه کند...
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی در نماز جمعه پرشکوه 
و به ی��اد ماندنی دیروز ته��ران، حضور معجزه گون ملت فهیم در تش��ییع پیکر 
مطهر حاج قاس��م س��لیمانی و یارانش و نیز پاس��خ کوبنده س��پاه در حمله به 
پایگاه آمریکایی ها در عین االسد را دو یوم اهلل درس آموز و تعیین کننده خواندند 
و افزودند: ملت باطن خود یعنی اس��تقامت در مقابل شیاطین را در این حضور 
نش��ان داد و تنها راه ادامه این مس��یر عزت آفرین، قوی تر ش��دن ایران در همه 

زمینه هاست.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای خطبه اول نماز با توصیه 
همگان به رعایت تقوای الهی، جلب نصرت و توفیقات الهی و ایجاد گشایش در 
مسائل شخصی و اجتماعی را در گرو تقوا دانستند و سپس بحث اصلی خود را 
با قرائت آیاتی از سوره مبارکه ابراهیم درباره پاسداشت »ایام اهلل« و شکرگزاری 

در قبال این نعمت ها آغاز کردند.
رهبر انقالب اس��المی دستور خداوند به حضرت موسی)ع( مبنی بر یادآوری 
ایام اهلل به مردم را نشان دهنده اهمیت و کارکرد مهم آن برای هدایت افراد صّبار 
و شکور یعنی اهل صبر و استقامت و شکرگزاری خواندند و افزودند: صّبار یعنی 
مردمی که یکپارچه اهل صبر و اس��تقامت هس��تند و با اندک چیزی از میدان 
خارج نمی ش��وند و ش��کور یعنی کسانی  که با شناس��ایی نعمت ها و دیدن ابعاد 
آش��کار و پنهان آن، قدرش��ناس هس��تند و در قبال نعمت خدادادی احس��اس 

مسئولیت می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به نزول آیات ش��ریفه مورد بحث در مکه 
یعنی در زمان اوج مبارزات مس��لمانان و ایس��تادگی آنان در مقابل جریان کفر، 
افزودند: این آیات در آن ش��رایط سخت به مسلمانان بشارت می داد که خداوند 
ایام اهلل را نصیب شما خواهد کرد و با اعمال شاکرانه شما، پیروزی های بیشتری 

در انتظارتان خواهد بود.
رهبر انقالب اس��المی در ادامه سخنان ش��ان، دو هفته  گذشته را دو هفته ای 
اس��تثنایی و پر از ماجراهای تلخ و شیرین و درس آموز برای ملت ایران خواندند 
و با تطبیق مفهوم ایام اهلل به خیزش بی نظیر در ایران و عراق در تکریم و تعظیم 
مجاهدان ش��هید، گفتند: یوم اهلل یعنی روز مش��اهده دس��ت قدرت خداوند در 
حوادث، بنابراین آن هنگامی که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار نفر در عراق 
و بعضی کشورهای دیگر به  پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان ها آمدند و 
بزرگ ترین بدرقه جهان را شکل دادند، مصداق ایام اهلل است، چراکه این عظمت 

هیچ عاملی جز دست قدرت خدا ندارد.
ایشان روز درهم کوبیدن پایگاه آمریکایی با اصابت موشک های سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی را نیز یکی دیگر از ایام اهلل برش��مردند و افزودند: اینکه ملتی با 
چنی��ن ق��درت و توان روحی به یک قدرت متکبر و زورگوی عالم س��یلی بزند، 
نشان دهنده دست قدرت الهی است، پس این روز بزرگ نیز جزو ایام اهلل است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای ایام اهلل را روزهایی تاریخ س��از و نقاط عطف تاریخی 
ب��ا آثاری ماندگار و جاودان��ه در زندگی، روحیه و منش ملت ها دانس��تند و در 
توصیف ملت ایران، گفتند: جامعه ایرانی جامعه ای صّبار و ش��کور اس��ت که در 
طول س��ال های متمادی با اس��تقامتی مثال زدنی همواره شکرگزار الطاف الهی 

بوده است.
رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر شناخت ابعاد مادی و معنوی پدیده تشییع 
شهید سلیمانی، این سؤال را مطرح کردند که ۴۱ سال پس از پیروزی انقالب، 
کدام عامل و دس��ت قدرتی جز دست قدرت الهی قادر به خلق این معجزه و به 

میدان آوردن عاشقانه چنین جمعیت بی نظیری است؟
ایش��ان افراد متکی به تحلیل های مادی را ناتوان از مش��اهده دس��ت قدرت 
خداوند در حوادث خواندند و گفتند: این تشییع عظیم و این حرکت الهِی ملت، 

نشان دهنده باطن و معنویات تحسین برانگیز مردم و نشانه این واقعیت است که 
اراده الهی بر پیروزی ملت ایران تعلق گرفته است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای پیام دیگر حضور ده ها میلیونی مردم در تش��ییع و 
تکریم شهید سلیمانی را بیعت با خط امام بزرگوار و زنده بودن امام عظیم الشأن 
در میان ملت دانس��تند و گفتند: در این حادثه، امپراتوری خبری صهیونیس��م 
و مس��ئوالن تروریس��ت رژیم آمریکا همه تالش شان را کردند که سردار عزیز و 
بزرگ ما را به تروریسم متهم کنند اما خداوند متعال چنان صحنه را تغییر داد 
که نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف به روح آن بزرگوار درود فرستادند 

و پرچم آمریکا و صهیونیست ها را آتش زدند.
رهبر انقالب اس��المی این حقایق را نش��انه دس��ت قدرت و هدایت پروردگار 
در کش��ور و جامعه دانس��تند و افزودن��د: عالوه بر تش��ییع آن مجاهدان، اصل 
ش��هادت آنان نیز از آیات قدرت الهی اس��ت، چراکه ترور سردار سلیمانی یعنی 
سرش��ناس ترین و قوی ترین فرمانده مبارزه با تروریس��م در کل منطقه، موجب 

رسوایی دولت بی آبروِی آمریکا شد.
ایشان با اشاره به نمونه ای از حضور شجاعانه شهید سلیمانی در یک موقعیت 
خطیر و کاماًل در محاصره دش��من و هدایت عملیاتی که منجر به فرار دشمنان 
شد، گفتند: در ترور این شهید شجاع، آمریکایی ها در میدان جنگ با او روبه رو 
نش��دند بلک��ه دزدان��ه و بزدالنه این جنایت را مرتکب ش��دند ک��ه این موجب 

روسیاهی بیشتر آنها شد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به اینکه این م��دل از جنایت یعنی ترور 
رهبران مقاومت تا پیش از این مخصوص رژیم صهیونیس��تی بود، افزودند: البته 
آمریکایی ها در عراق و افغانس��تان جنایات و کش��تار زیادی کرده اند اما این بار 
رئیس جمهور آمریکا به زبان خودش اعتراف کرد »ما تروریس��ت هس��تیم«، که 

رسوایی ای باالتری از این وجود ندارد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به یکی دیگر از یوم اهلل های هفته های اخیر یعنی 
پاسخ قدرتمندانه سپاه پاسداران به آمریکایی ها تأکید کردند: این واکنش قوی، 
یک ضربه موثر نظامی بود اما مهم تر از این ضربه نظامی، ضربه حیثیتی بود که 

به هیبت ابرقدرتی آمریکا وارد شد.
ایش��ان ضربه سپاه به ابهت آمریکا را موجب بی آبرویی آمریکایی ها خواندند و 
افزودند: این ضربه مس��تحکم حیثیتی با هیچ چیزی جبران نمی شود و افزایش 
تحریم ه��ا که این روزها آمریکایی ها از آن حرف می زنند، آبروی از دس��ت رفته 

آنها را برنمی گرداند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای جلوه گر ش��دن قدرت الهی در پاس��خ کوبنده سپاه 
را نتیجه مجاهدت های مخلصانه دانس��تند و خاطرنشان کردند: هر جا و در هر 
کاری اخالص باش��د، خداوند به آن کار برکت و رشد و نمّو می دهد، برکاتش را 

به همه می رساند و ماندگار می کند.
رهبر انقالب حضور عاش��قانه و اش��ک و اندوه مردم در تش��ییع حاج قاس��م 
سلیمانی و همرزمان شهیدش و تازه شدن روحیه انقالبی ملت را نتیجه ملموس 

اخالص سردار بزرگ ایرانیان و شهیدان همراهش خواندند.
ایشان الزمه درک عمیق، ارزش گذاری و قدردانستن ایام اهلل هفته های اخیر را 
این حقیقت برشمردند که باید به حاج قاسم عزیز و ابومهدی عزیز به چشم یک 
فرد نگاه نکرد بلکه باید آنها را یک مکتب، یک راه و یک مدرسه درس آموز دید.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به اینکه نباید س��پاه قدس را یک سازمان 
و مجموعه اداری دید، افزودند: سپاه قدس یک نهاد انسانی و دارای انگیزه های 
بزرگ و نجات بخش است و با این نگاه است که تعظیم و تکریم مردم در تشییع 

باشکوه فرمانده سپاه قدس، معنای حقیقی می یابد.
ایشان افزودند: البته همه نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و بسیج زیربنای فکری 

متکی بر اهداف الهی دارند ضمن اینکه س��پاه قدس در جایگاه رزمندگان بدون 
مرز، هرجا نیاز باشد برای کمک به ملت های منطقه و حفظ کرامت مستضعفان 
حض��ور می یابد و با همه وجود و توان، خود را بالگردان مقدس��ات و حریم های 

مقدس می کند.
رهبر معظم انقالب اس��المی دور کردن س��ایه جنگ و ترور و تخریب از س��ر 
ایران عزیز را مهم ترین کار سپاه قدس خواندند و تأکید کردند: بخش مهمی از 
امنیت ایران محصول تالش جوانان مومنی است که تحت فرماندهی حاج قاسم 

عزیز سال ها به جهاد و فداکاری مشغول بودند.
ایش��ان افزودند: این جوانان جان برکف و ش��جاع البته به کمک فلس��طین و 
دیگ��ر مناطق نیز می روند ام��ا در واقع برای میهن عزی��ز ایرانیان امنیت ایجاد 

می کنند.
حض��رت آیت اهلل  خامنه ای هدف نهایی آمریکا از ایجاد و حمایت از داعش را 
حمله و ایجاد ناامنی در مرزها و ش��هرهای ایران و ایجاد تش��ویش و نگرانی در 
خانواده های ایرانی برشمردند و افزودند: جوانان جان برکف ما در کمک به عراق 

و سوریه، در واقع این توطئه را خنثی کردند.
ایش��ان با اشاره به کس��انی که یک روز ش��عار »نه غزه نه لبنان« سر دادند، 
گفتن��د: این افراد هرگز جان ش��ان را فدای ایران نکرده ان��د و حتی از راحتی و 
منافع خود در راه حفظ امنیت کش��ور نگذش��تند بلکه این س��ردار سلیمانی و 
یاران��ش بودند که جان ش��ان را کف دس��ت گرفتند و به میدان دف��اع از ایران 

شتافتند.
رهبر انقالب با اش��اره به حضور پرمعنا، پرشور و پرسوز و گداز میلیون ها نفر 
در تشییع سردار پرافتخار ایرانیان در تهران، کرمان و چند شهر دیگر، عزاداری 
و اجتماعات انبوه مردم در ش��هرهای دیگر و س��وگواری کس��انی که از دور در 
هجران حاج قاس��م اشک ریختند، گفتند: ده ها میلیون ایرانی، باطن و معنویات 
خود را در این حادثه عظیم نش��ان دادند و ثابت کردند ملت از هر حزب، جناح 
و مجموع��ه و از ه��ر قوم و منطق��ه جغرافیایی، با وحدت��ی مثال زدنی، طرفدار 
»انقالب، حاکمیت اسالمی، ایستادگی در مقابل ظلم و نه گفتن به همه مطامع 

دولت های استکباری« هستند.
ایش��ان افزودند: ملت ایران بار دیگر در ابعادی بی نظیر نشان داد شجاعانه از 
خط مجاهدت دفاع می کند، اهل تس��لیم نیس��ت و به نمادهای مقاومت عشق 
می ورزد و کسانی که سعی می کنند تصویر دیگری از این ملت در داخل و خارج 

تبلیغ و ترسیم کنند، با صدق و صفا با ملت رفتار نمی کنند.
رهبر انقالب با اش��اره به دلقک های آمریکایی که این روزها در کمال رذالت 
ادعا می کنند در کنار مردم ایران هس��تند، افزودند: آیا آن تعدادی که به عکس 
س��ردار مهرب��ان و پرافتخار ملت اهان��ت کردند مردم ایرانند ام��ا این جمعیت 
بی شمار و عظیم که در خیابان ها به تعظیم و ارادت حاج قاسم پرداختند مردم 

ایران نیستند؟
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای تأکید کردند: آمریکایی ه��ا هرگز کنار ملت ایران 
نبوده اند و به صراحت دروغ می گویند اما اگر باشند هم، برای فرو کردن خنجر 
زهرآلود خود به س��ینه ملت اس��ت البته تا به حال نتوانسته اند و بعد از این هم 

هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
ایش��ان حضور عظیم ملت در مراس��م تشییع را نشان دهنده زیربنای فکری و 
جلوه احساس��ات صادقانه ملت دانستند و در نکته ای ظریف افزودند: این فریاد 
انتقام که در سراسر ایران به گوش می رسد، در واقع سوخت حقیقی موشک هایی 

بود که پایگاه آمریکا را زیر و رو کرد.
رهبر انقالب با اشاره به اظهارات برخی که سعی می کنند ایام اهلل تعیین کننده 
هفته های اخیر را به  دس��ت فراموش��ی بسپارند و مس��ائل دیگر را مطرح کنند، 

افزودند: هیچ مسئله ای نباید آن روزهای به یادماندنی را تحت الشعاع قرار دهد.
رهبر انقالب با ابراز تأس��ف عمیق از حادثه سقوط هواپیما گفتند: این حادثه 
بسیار تلخ دل ما را به معنای حقیقی کلمه سوزاند و به درد آورد، اما عده ای به 
تبع رسانه های آمریکایی و انگلیسی سعی می کنند این حادثه غم بار را زمینه ساز 
فراموشی آن تشییع پرش��کوه و آن پاسخ کوبنده سپاه قرار دهند، البته عده ای 
جوان و احساس��اتی هس��تند اما کسان دیگری هم هس��تند که حاضر نیستند 

منافع ملی را درک کنند و پای آن بایستند.
ایش��ان افزودن��د: به همان اندازه ای ک��ه ما و ملت از ای��ن حادثه غم و غصه 
خوردیم، دش��منان ش��اد ش��دند چراکه مستمسکی به دس��ت آوردند تا سپاه، 
نیروه��ای مس��لح و نظام را زیر س��ؤال ببرند اما این مکر آنها در مقابل دس��ت 
قدرت خدا تأثیری ندارد و یوم اهلل تش��ییع و یوم اهللِ درهم کوبیده ش��دن پایگاه 

آمریکایی ها از یاد نمی رود و به فضل الهی روز به روز زنده تر می شود.
رهبر انقالب با تسلیت و عرض همدردی صمیمانه با خانواده های این مصیبت 
افزودن��د: از صاحب��ان عزا و پ��دران و مادرانی که با قلب های پ��ردرد در مقابل 
وسوس��ه و توطئه دشمنان ایستادند و برخالف میل آنها حرف زدند، تشکر و در 

مقابل آنها تعظیم و تکریم می کنیم.
رهب��ر انقالب با توجه به ابهاماتی که در این حادثه وجود دارد و با تش��کر از 
س��خنان فرماندهان سپاه در این زمینه، بر پیگیری جدی برای پیشگیری کامل 
از ب��روز این گونه حوادث تأکید کردند و افزودند: پیش��گیری مهم تر از پیگیری 

است تا حوادث مشابه رخ ندهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از تالش ها برای تحت الشعاع قرار دادن ایام اهلل 
هفته ه��ای اخیر را اقدام س��ه دولت خبیث اروپای��ی در تهدید ایران برای بردن 
مسئله هسته ای به شورای امنیت خواندند. ایشان افزودند: البته مسئوالن کشور 
جواب محکمی به آنها دادند و ملت هم به یاد دارد که این سه کشور چگونه در 

هشت سال جنگ تحمیلی در خدمت صدام و جنایت های او بودند.
ایشان افزودند: از اول هم بنده گفتم که اعتمادی به حرف های اروپایی ها بعد 
از برج��ام نداری��م و آنها کاری نمی کنند و در خدمت آمریکا هس��تند، االن هم 
معلوم ش��د که اینها به معنای حقیقی کلمه حقیر و پادوی آمریکا هستند و در 
خیال به زانو درآوردن ملت ایران به س��ر می برند که البته ارباب و بزرگ تِر آنها 

یعنی آمریکا هم قادر به این کار نشد چه برسد به اینها!
رهب��ر انقالب مذاکره اروپایی ها را نیز آمیخته به دغل و فریبکاری دانس��تند 
و گفتن��د: آن جنتلمن های��ی ک��ه پش��ت می��ز مذاک��ره هس��تند، در حقیقت 

تروریست های فرودگاه بغداد هستند که لباس عوض کرده اند.
رهبر انقالب در جمع بندی خطبه اول، همت ملی برای قوی تر شدن ایران را 
تنها راه ادامه مسیر عزت ایرانیان خواندند و افزودند: ما از مذاکره البته به جز با 

آمریکایی ها ابایی نداریم اما از موضع قدرت و قوت.
ایشان تأکید کردند: این ملت عزیز و این کشور عزیز به فضل الهی قوی تر نیز 
می شوند، نه تنها در بعد نظامی بلکه در ابعاد اقتصادی و جهش علمی و فناوری 
که پش��توانه تحقق این هدف، حضور و صبر و استقامت ملت در صحنه و تالش 

و کوشش بی وقفه مسئوالن و مردم است.
آی��ت اهلل خامن��ه ای افزودن��د: به فضل الهی ای��ن ملت و کش��ور در آینده ای 
نه چندان دور به نقطه ای می رس��د که دش��منان حتی ج��رأت تهدید او را هم 
پیدا نکنند. رهبر انقالب اس��المی بخش اصلی خطبه دوم را به زبان عربی بیان 
کردن��د اما قبل از آن با اش��اره به اهمیت حضور مل��ت در انتخابات گفتند: در 
زمینه انتخابات ان ش��اءاهلل نکاتی هست که بعداً بیان خواهم کرد، اما نکته مهم 
این اس��ت که انتخابات از مهم ترین عوامل اقتدار کشور است و کشور را بیمه و 

دشمن را مأیوس خواهد کرد.

رهبر معظم انقالب در خطبه های نماز جمعه تهران:

ملت ایران نشان داد از هر حزب و قوم طرفدار انقالب و مقاومت است

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی



فرصت امروز: »شش کشور مصمم بودند به ایران حمله کنند«، »بین 
جنگ و صلح یک گلوله فاصله اس��ت«، »مردم، ما را انتخاب کردند که 
فتیله تنش ها و دش��منی ها را پایین بیاوریم«، »امید مردم بود که تورم 
را تک رقمی کرد«، »اگر اقتصاددانی بلد است تمام روابط خارجی خراب 
باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد، به ما هم بگوید«، »من بلد 
نیس��تم کاری به دنیا نداش��ته باشم و برای حل مشکالت فقط به داخل 
ن��گاه کنم«، »قیمت ارز باید پایین تر از این باش��د، ولی ش��رایط را هم 
در نظر بگیرید«، »راحت ترین کار این اس��ت بروی در جایی بنش��ینی 
و دیگ��ران بگویند  ش��جاع بود، ب��ه دنیا اخم کرد، ولی ب��ا این کار، گره 
زندگی مردم باز نمی ش��ود«؛ اینها مهم ترین بخش صحبت های حس��ن 
روحانی در پنجاه و نهمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی در صبح 

پنجشنبه گذشته بود.
رئیس جمه��ور در این روز از نظام جدید سیاس��ت گذاری پولی با نام 
»عملی��ات بازار باز« و س��امانه معامالتی آن رونمایی کرد و همچنین از 
این فرصت اس��تفاده کرد و درباره ش��رایط کلی اقتصاد ایران از ابتدای 
روی کار آمدن دولت »تدبیر و امید« با مردم س��خن گفت. در س��خنان 
روحانی که از ش��بکه های س��یما به  طور زنده پخش می ش��د، کلیدواژه 
»جنگ« و »صلح« بسامد باالیی داشت و به گفته روحانی، »بین جنگ 
و صلح یک گلوله فاصله اس��ت و یک گلول��ه می تواند جنگ بیافریند و 
خودداری از ش��لیک یک گلول��ه نیز می تواند به صلح منجر ش��ود.« او 
همچنی��ن از درآمیختگی اقتصاد با امنیت و سیاس��ت خارجی س��خن 
گف��ت و اینکه به  عنوان رئیس جمهور و مس��ئول ش��ورای عالی امنیت 
ملی، مراقبت روزانه کرده تا جلوی برخورد نظامی و جنگ گرفته شود.

6 کشور برای حمله نظامی به ایران مصمم بودند
رئیس جمه��ور در جمع مدی��ران بانکی، امید مردم ب��ه آینده را رمز 
موفقیت در امور دانس��ت و گفت: اقتصاد با امنیت و سیاس��ت خارجی، 

ممزوج است و جداشدنی نیست.
او با اش��اره به اینکه روزی نبوده که در دولت به فکر سیاست خارجی 
نباشم، افزود: به  عنوان مسئول شورای عالی امنیت ملی، روزانه از امنیت 
و جلوگیری از برخورد نظامی مراقبت می کنم؛ اگر مراقبت روزانه انجام 

نگیرد، فاصله بین جنگ و صلح فقط یک گلوله است.
روحانی با بیان اینکه یک فرمانده نظامی جمهوری اس��المی ایران به 
دست آمریکایی ها ترور می شود و ببینید اثر این شهادت در کل منطقه 
و جهان چه مقدار است، گفت: این شهادت حتی در قیمت ارزها، نفت، 
بورس و همه بازارهای ملی و دنیا اثر گذاشت و از لحاظ روانی، فکری و 

سیاسی، کل منطقه را تحت تأثیر قرار داد.
رئیس جمهور همچنین با اش��اره به اینکه در حادثه دردناک س��قوط 
هواپیم��ای مس��افربری اوکراین��ی، ۱۷۶ کبوتر عل��م و دانش و تحقیق 
بال های ش��ان در آسمان می س��وزد و به زمین فرود می آیند، ادامه داد: 
یک ملت داغدار  ش��د و یک نفر در کشور نبود که اظهار همدردی نکند 

و باید گام های بعد از این اشتباه بزرگ برداشته شود.
او س��پس به مشکالت سیاسی و اقتصادی کشور از آغاز دولت یازدهم 
اشاره کرد و گفت: از ابتدای رقابت های انتخاباتی در سال ۹۲ می دانستم 
که با مش��کالت بزرگی مواجه هستیم و کامالً  مشخص بود وضع تورم و 

رکود و سرمایه گذاری و همچنین وضعیت ما با دنیا چگونه است.
روحانی با بیان اینکه رئیس جمهور قبلی فرانس��ه در جلسه خصوصی 
و حتی در س��فر به پاریس در حضور خبرنگاران اعالم کرد که ما ش��ش 
کش��ور قاطعانه برای حمله نظامی به ای��ران تصمیم گرفته و مصمم به 
انجام آن در س��ال ۲۰۱۳ بودیم، گفت: رئیس جمهور فرانس��ه گفت که 
بعد از انتخابات س��ال ۲۰۱۳، ش��رایط دولت در ایران ما را دچار تردید 
کرد و از تصمیم خود منصرف شدیم و هیچ فردی در دنیا این گفته ها را 

تکذیب نکرد. این به دلیل حضور مردم در انتخابات بود.
مردم به ما رأی دادند که فتیله تنش ها را پایین بیاوریم

رئیس جمه��ور با بیان اینک��ه از آغاز دولت یازده��م در افکار عمومی 
جامعه و همچنین انتظارات تورمی ش��اهد تغییراتی در کش��ور بودیم، 
گفت: در گزارش ۱۰۰روزه اعالم کردم که تورم تک رقمی خواهد شد و 
در جلسه ای مسئوالن اقتصادی و اقتصاددانان به این گفته ایراد گرفتند 
و اقتصاددانان باور نمی کردند این مهم امکان پذیر باش��د، اما دولت قبل 
از موعد و در اواس��ط دولت یازدهم و نه پایان دولت، تورم را تک رقمی 
کرد. این روند ادامه یافت و به امید مردم به آینده منجر شد که مسائل 

در حال حل و فصل است و گره ها یکی پس از دیگری باز می شود.
روحانی با بیان اینکه اقتصاد با امنیت و سیاس��ت خارجی درآمیخته 
اس��ت، گفت: در شرایط جنگ و صلح، شرایط اقتصادی متفاوت است و 
ت��الش دولت این بوده که ثبات و امید ب��ه آینده را ایجاد کند و جلوی 

برخورد نظامی و جنگ گرفته شود و این کار را به  عنوان مسئول شورای 
عالی امنیت ملی روزانه انجام دادم و مراقبت کردم.

وی با بیان اینکه ما با تمام توان و حد امکان و قدرت خودمان، مراقب 
اوضاع هس��تیم، گفت: مراقبت مداوم وظیفه دولت اس��ت و آن را دنبال 
می کن��د. همه می خواهند امنیت برقرار باش��د و روی این موضوع همه 

اتفاق نظر داریم.
رئیس جمه��ور، سیاس��ت خارجی را موضوع مهم دیگ��ر عنوان کرد و 
گفت: ارتباط با دنیای خارج و سیاس��ت خارجی مهم اس��ت و نمی توان 
گفت که همه دش��من ما هستند. یکی از وظایفی که مردم با رأی خود 
روی دوش ما گذاش��تند، این بوده که فتیله تنش ه��ا را پایین بیاوریم. 
اینکه بگوییم دنیا با ما خوب نیس��ت، نمی ش��ود. باید ببینیم چه کاری 
می توانی��م انج��ام دهیم و آیا راه��ی وجود دارد، یا ن��ه؟ در این زمینه، 

اختالف نظرهایی وجود دارد.
او اضافه کرد: ما گفتیم می توانیم با تدبیر، مش��کالت خود را با آژانس 
حل کنیم. در مقابل، عده ای می گفتند، اینها س��اده لوح هس��تند، اما ما 
می گفتیم که آنها با پیچ و خم ها آشنا نیستند و وارد عمل شدیم و ثابت 
کردیم که می توان مش��کالت را حل کرد و این کار را کردیم. به عنوان 
نمونه، موضوع پی ام دی را حل کردیم، در حالی که همه می گفتند، حل 

آن مدت ها طول خواهد کشید.
امروز غنی سازی بیشتر از قبل برجام انجام می شود

روحان��ی با بیان اینکه کارکردن با دنیا س��خت اس��ت، گفت: عده ای 
می گفتن��د، طرف مقابل قابل اعتماد نیس��ت، اتفاق��اً وقتی قابل اعتماد 
نباش��ند کار س��خت اس��ت. راحت ترین راه این بود که کار را رها کنیم. 
در ای��ن حال همه تعریف می کردند و می گفتند این آدم به دنیا پش��ت 
ک��رد، اما آیا با ای��ن کار، کار مردم حل  و یا گره ای از مش��کالت مردم 
ب��از می ش��د؟ به گفته او، وقتی وارد میدان ش��ویم، ه��م می زنیم و هم 
می خوری��م. برخی فکر می کنند وقتی وارد میدان ش��ویم فقط پیروزی 
اس��ت و زخمی نمی شویم، اما این نمی شود، مگر پیغمبر)ص( در جنگ 
احد زخمی نش��د و دندان مبارکش نشکست. مگر امیرالمؤمنین)ع( در 
میدان خندق، پیش��انی مبارکش زخمی نش��د؟ در میدان جنگ ممکن 

است زخمی هم بشویم، هر چقدر زره ما محکم باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه با همه س��ختی ها، ثابت کردیم، می شود با 
دنیا کار کرد، گفت: در مذاکرات به یک توافق بین المللی با شش کشور 
رس��یدیم که همه آن را تأیید کردند و به تأیید سازمان ملل هم رسید، 
حال ممکن اس��ت در دنیای سیاست، یک فرد غیرقابل پیش بینی روی 

کار بیاید که امروز این اتفاق افتاده است.
روحانی به خروج یکجانبه آمریکا از برجام اش��اره کرد و گفت: برخی 
به ما گفتند بعد از خروج ترامپ از برجام، شما هم خارج شوید، اما اگر 
خارج می ش��دیم، پرونده ما به سازمان ملل می رفت و تحریم بین المللی 
می ش��دیم و در این صورت، کار برای ترامپ راحت می ش��د. ترامپ یک 
غلطی کرده بود و اگر ما هم از برجام خارج می شدیم، با دست خود وارد 
باتالق شده بودیم و همه در مقابل ما قرار می گرفتند و روز از نو و روزی 
از نو! اما ما این کار را نکردیم، در برجام ماندیم و از بقیه طرفین، مطالبه 
کردیم و خواس��تیم که به تعهدات خود عمل کنند. این کار درستی بود 
که انجام دادیم و موجب شد همه حتی دوستان ترامپ به  خاطر خروج 

از برجام، او را محکوم کنند.
او ادامه داد: سال ۹۷ جلسه شورای امنیت سازمان ملل با حضور خود 
ترامپ برگزار ش��د، اما همه حاضران علیه ترامپ صحبت کردند و حتی 
اروپایی ه��ا هم از اقدام��ات ترامپ حمایت نکردن��د و این یک موفقیت 
بزرگ سیاس��ی بود. حاال بعضی ها خیلی دل شان نمی خواهد کار خوب 
م��ا را تعری��ف و تبیین کنند، ام��ا اگر فرد دیگری بود، ۴۰ روز جش��ن 
می گرفتند و می گفتند که کار بس��یار مهم و بزرگی انجام ش��ده است. 
دولت ما مظلوم اس��ت و ما فقط می توانیم در چنین جلس��اتی بگوییم و 
توضیح دهیم که چه کارهایی انجام داده ایم. دولت ترامپ جلسه ای هم 
در ورش��و با هدف جلب حمایت و تحت فش��ار ق��رار دادن ایران برگزار 
کرد که با تالش ما و وزارت خارجه در این جلسه هم به نتیجه نرسید.

روحان��ی با بیان اینکه امروز در انرژی اتمی هیچ محدودیتی نداریم و 
از نظر وضعیت هسته ای، وضع مان بهتر از قبل برجام است، گفت: امروز 
غنی س��ازی بیش��تر از آن موقع، انجام می ش��ود و ما دست روی دست 
نگذاشتیم. شرایط س��اده نیست، اما متوجه هستیم که دنیای سیاست، 

امنیت و اقتصاد با هم ارتباط تنگاتنگ دارند.
ساالنه 5۰۰ هزار اشتغال خالص ایجاد شده است

رئیس جمهور س��پس به حوزه اقتصاد اش��اره کرد و گفت: در اقتصاد 
نیز راهی را ش��روع کردیم و گفتیم که باید ابتدا تورم را کاهش دهیم. 

البت��ه برخی از اقتصاددان ها و کارشناس��ان مخالفت می کردند و معتقد 
بودن��د که با ای��ن روند تورم نمی توان رکود را از بی��ن برد. ما در دولت 
ت��الش کردیم تا ابتدا تورم را کاهش دهیم و در س��ال ۹۲ کاهش تورم 
را ش��روع کردیم. سال ۹۳ شاهد رش��د تورم بودیم و مسیر از منفی به 

سمت مثبت حرکت کرد.
روحانی با اش��اره به تحریم ها و ش��رایط س��خت امروز کش��ور، گفت: 
امروز ش��دیدترین فشار و تحریم های دش��منان را شاهدیم و اگر تالش 
تولیدگران، کش��اورزان و کمک و همکاری بانک ها نبود، نمی توانس��تیم 
از این ش��رایط سخت، عبور کنیم. دنیا هم باور نمی کرد که بتوانیم این 

شرایط سخت را پشت سر بگذاریم.
به گفته وی، امروز با تالش های انجام ش��ده به  طور متوس��ط س��االنه 
۵۰۰ هزار اش��تغال خالص ایجاد شده و این کار بزرگی است که به رغم 
همه س��ختی ها انجام ش��ده، در حال��ی که قبل از این دولت، اش��تغال 
خالص در س��ال، ۱۰ تا ۱۲ هزار ش��غل بوده است. در تولید محصوالت 
کشاورزی، امروز رشد قابل توجهی را شاهدیم و ساالنه به  طور متوسط 
۵ میلیون تن افزایش تولید محصوالت کشاورزی داشته ایم. در مجموع، 
۲۸ میلیون تن محصوالت کشاورزی از ابتدای این دولت تاکنون افزایش 
یافت��ه اس��ت. در گازوئیل و بنزی��ن، واردکننده بودیم، ام��روز خودکفا 
هس��تیم. زمستان ها گاز وارد می کردیم، امروز خودکفا هستیم و به طور 
کل��ی، در دولت های یازدهم و دوازدهم، خودکفایی در انرژی، روند قابل 

قبول اشتغال و افزایش تولید محصوالت کشاورزی حاصل شده است.
روحانی با بیان اینکه به  عنوان شاهد و کسی که از اول انقالب تاکنون 
در مس��ئولیت های مختلف حضور داشته، شهادت می دهم که سال های 
۹۷ و ۹۸، سخت ترین شرایط اقتصادی بر کشور حاکم بوده است، گفت: 
در این دو س��ال قیمت ارز با نوس��ان ش��دید مواجه ب��ود و از ۱۰ هزار 
تومان حتی تا ۱۹ ه��زار تومان افزایش یافت، اما خودمان را نباختیم و 
برنامه ریزی کردیم و رش��د قیمت را مهار کردیم. امس��ال هم تکانه های 
شدیدی داشتیم، اما قیمت ارز، نوسان زیادی نداشت. هرچند که قیمت 
ارز در نقطه مطلوب ما نیست و باید پایین تر از این باشد، اما باید شرایط 
را در نظر بگیریم. رئیس جمهور افزود: در بحث تورم نیز سال ۹۷ و اوایل 
۹۸، ش��رایط س��خت بود، اما از اردیبهشت امسال ش��اهد روند کاهشی 

بودیم که ان شاءاهلل این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
روحانی با قدردانی از سیس��تم بانکی، گفت: بانک ها در افزایش تولید 
به ما کمک کردند و در همه اس��تان ها، مسئوالن استانی به این موضوع 
اش��اره می کنند. در میان همه مش��کالت موجود، اصالحات خوبی برای 
حوزه بانکی آغاز ش��د و جلس��ات خوبی در س��ال ۹۴ و ۹۵ داشتیم که 
منجر به دستور ۱۰ الی ۱۲ ماده ای شد که برخی از آن دستورات، اجرا 

شده و برخی نیز در حال اجراست.
او با بیان اینکه موسسات مالی غیرمجاز، کشور را به هم ریخته بودند، 
افزود: کنترل موسس��ات مالی غیرمجاز که کشور را به هم ریخته بودند، 
کار مهمی بود و ادغام بانک های نظامی در بانک سپه، که مراحل نهایی 
خود را طی می کند، اقدام بزرگی است که در این راه، همه کمک کردند 

و مقام معظم رهبری هم کمک کردند و گام های مهمی برداشته شد.
روحان��ی، کاهش بده��ی بانک ها به بان��ک مرکزی، ک��ه در گزارش 
رئیس کل بانک مرکزی به آن اش��اره ش��ده را مهم عنوان کرد و گفت: 
در مقطعی این بده��ی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که امروز به ۱۱۱ 
هزار میلیارد تومان رس��یده است. امروز نظارت بانک مرکزی بر عملکرد 
بانک ها بیش��تر ش��ده و عملیات بازار باز که از ش��نبه اجرا خواهد شد، 

حرکت بسیار خوبی است.
راهکارهای روحانی در حوزه بانکی، مسکن و بورس

روحانی در پایان س��خنان خ��ود با بیان اینکه در ش��رایط امروز باید 
یکس��ری اقدامات را س��ریعا انجام دهی��م، گفت: اقدام اول این اس��ت 
ک��ه س��رمایه های منجمد را فع��ال کنی��م. در ای��ن راه بانک ها، دولت 
و خصولتی ها، س��رمایه بزرگی هس��تند. اقدام دوم این اس��ت که تمام 
طرح های نیمه تمام که دولت قادر به تکمیل آن نیست، به مردم واگذار 

شود.
رئیس جمهور س��پس به تورم مس��کن اشاره کرد و گفت: ۵۰درصد از 
قیمت مسکن مربوط به زمین است. دولت زمین دارد و می تواند زمین ها 
را مجانی به توسعه گر واگذار کند تا سرمایه گذاری کند و قیمت مسکن، 
ارزان ش��ود. در بازار س��رمایه هم می توان تحول ایجاد کرد و بخشی از 
کارها که به دوش بانک ها و صنایع بزرگ است، می تواند به بازار سرمایه 
واگذار شود. باید با اتحاد و وحدت و در کنار هم از مشکالت عبور کنیم 
و ما هم همزمان به  دنبال این هس��تیم که راه حل های سیاسی را دنبال 

کنیم و برای بهبود شرایط کشور، دست روی دست نگذاشته ایم.

روحانی در پنجاه و نهمین نشست مجمع عمومی بانک مرکزی:

امیدمردم،تورمراتکرقمیکرد
سرمقاله

شرایط آتی اقتصاد ایران براساس تحوالت 
منطقه ای 

در ش��رایطی که تنش های منطقه ای با ترور سردار شهید قاسم سلیمانی 
میان ائت��الف غربی-عربی به رهبری آمریکا و ائت��الف مقاومت با محوریت 
جمهوری اس��المی ایران به اوج خود رسیده اس��ت، حمایت های مردمی و 
یکپارچه ملت های ایران و عراق از ائتالف مقاومت باعث ش��ده تا جمهوری 
اسالمی با انجام یکسری اقدامات سیاسی، نظامی موفق در منطقه، خصوصا 
موش��ک باران پایگاه مهم و راهبردی عین االس��د، هیمنه شکس��ت ناپذیری 
آمری��کا در خاورمیان��ه و جهان را ب��ا چالش جدی مواج��ه نماید؛ تصمیم 
راهب��ردی نظام در برخورد مس��تقیم توأم با تعقل با آمریکا، باعث ش��د تا 
توازن منطقه ای تا حدود زیادی به س��ود جمهوری اسالمی و محور مقاومت 
س��نگینی کند؛ روند حرکتی جریان های سیاسی هم نشان می دهد شهادت 
سردار س��لیمانی موجب شده تا حدود زیادی، شعارهای مبارزه با تروریسم 

مطرح شده از سوی آمریکایی ها با چالش جدی مواجه شود.
برخ��ورد نظامی ای��ران با آمری��کا، اگرچه ممکن اس��ت در جنجال های 
رس��انه ای، کمرنگ جلوه کن��د، ولی حاوی پیام روش��ن، صریح و دقیق در 
به چالش کش��یدن تابوی شکست ناپذیری ایاالت متحده در جهان است. بر 
همین اس��اس، پیش بینی می ش��ود که در آینده، نتایج جالب توجهی از این 

موضوع در سیاست های منطقه ای و بین المللی ایجاد شود.
در حوزه اقتصاد کش��ور که به  ش��دت متأثر از تحوالت سیاس��ی اس��ت، 
نش��انه ها و روندها از بهبود احتمالی ش��رایط اقتصادی حکایت دارد و روند 
حرکتی بازارها از زمان آغاز بحران، گرچه نش��انه های نامطلوبی از نوسانات 
اقتصادی را نش��ان م��ی داد، ولی به  مرور ش��اخص های اقتصادی، روندهای 
مثبتی را آغاز کرده اس��ت. در بازار سرمایه که سقوط نگران کننده ای را در 
ای��ن مقطع زمانی، از س��ر گذراند و موجب ترس و نگران��ی مردم و فعاالن 
اقتصادی ش��ده ب��ود، روند حرکتی مثبتی آغاز ش��ده اس��ت. روند افزایش 
ارزش جهان��ی ط��ال در مقاب��ل دالر آمری��کا نیز از کاهش ق��درت دالر در 
مقاب��ل طال حکای��ت دارد و این موضوع در خص��وص کاهش قیمت ارز نیز 
جالب توجه اس��ت. کاهش قیمت ارز نشان می دهد که واکنش های روزهای 
ابتدایی، احساس��ی بوده و حرک��ت منطقی آن طی روزهای جاری و مطابق 
پیش بینی های انجام ش��ده، استمرار روند کاهش��ی به سمت کانال ۱۲ هزار 

تومان را نوید می دهد.
ب��ازار غم انگیز خودرو نیز علی رغم همه رفتارهای غیراقتصادی ناش��ی از 
سیاس��ت های سوداگرانه و دالل بازی های موجود، با توجه به حمایت های ۵ 
هزار میلیارد تومانی دولت، احتماال چاره ای جز حرکت کاهشی در روزهای 
آین��ده نخواهد داش��ت. البته افزایش تقاضا برای خری��د خودرو در روزهای 
پایانی س��ال می تواند آث��ار این روند کاهش��ی را تا اندازه ای تحت الش��عاع 
ق��رار دهد. همچنین در ح��وزه بازار کاالها بعد از م��دت کوتاهی بی ثباتی، 
نش��انه هایی مبنی بر ثبات بازار تولید و عرضه مش��اهده می شود. در حوزه 
اقتصاد بین المللی نیز توجه قدرت های نوظهور جهانی مثل چین و روسیه و 
تا حدودی ژاپن به تحوالت آسیای غربی، باعث شده تا نسبت به همکاری و 
نزدیکی بیشتر با جمهوری اسالمی، راهبردهای نوینی را مدنظر قرار دهند.

اگرچه پازل تحوالت سیاس��ی منطقه هنوز کامل نش��ده است و احتمال 
حرکت های غیرقابل پیش بینی در شطرنج منطقه ای طی روزهای آتی وجود 
خواهد داش��ت، اما روند تحوالت جاری، دورنمایی از خروج از رکود تورمی 
را ب��ه  صورت تدریجی برای اقتصاد ایران نش��ان می ده��د؛ موضوعی که در 
پیش بینی بانک جهانی نیز به درس��تی به آن اشاره شده است. بانک جهانی 
در آماری که به  تازگی منتش��ر کرده، مدعی شده است که اقتصاد ایران در 
سال ۲۰۲۰ میالدی از رشد منفی خارج خواهد شد. نشریه معتبر بلومبرگ 
نیز معتقد است که بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در حال بازیابی بوده و رشد 
پیدا کرده است. اگرچه فرآیند بازیابی اقتصادی در طول یک سال گذشته، 
حرکت خود را آغاز کرده است، ولی استمرار روند حرکتی و عدم ایجاد وقفه 
در این روند و پیش بینی های بعدی بلومبرگ مبنی بر امکان رش��د صنعتی 
غیرنفتی در س��ال جدید میالدی، نش��انه های مطلوبی از بهبود ش��رایط را 
نوی��د می دهند. در این بی��ن، جدیت توجه مس��ئوالن و متولیان امر مبنی 
بر تالش در جهت افزایش ش��تاب این رون��د و همچنین ایجاد انگیزه برای 
تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل می تواند یک شوک، محرک 
و یا جهش رشدی فراتر از پیش بینی بانک جهانی را به همراه داشته باشد.

فاز نخست توافق واشنگتن و پکن امضا شد
اعالم آتش بس در جنگ تجاری آمریکا و چین

فاز نخس��ت توافق تجاری بین آمریکا و چین، عصر چهارشنبه گذشته در 
کاخ س��فید به امضای دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا و لیو هه، معاون 
نخست وزیر چین رسید تا جنگ تجاری مخربی که بیش از ۲۰ ماه بین دو 

غول اقتصاد جهانی در جریان بود، دست کم موقتا پایان یابد.
دولت ترامپ می کوشد تا به کمک این توافق تجاری، برخی از دغدغه های 
بلندمدت سیاس��تمداران و همچنین فع��االن اقتصادی آمریکا درباره چین، 
از جمله مس��ئله ع��دم رعایت حق��وق مالکیت فکری و س��رقت فناوری را 
برط��رف کن��د و در مقابل، آمریکا به موجب این تواف��ق از وضع تعرفه های 
بیش��تر بر واردات ده ها میلیارد دالر از کااله��ای چینی صرف نظر می کند. 
از طرف دیگر، دولت چین در چارچوب این توافق پذیرفته اس��ت که ظرف 
دو س��ال آینده، واردات کاالهای آمریکایی را به می��زان ۲۰۰ میلیارد دالر 
افزایش دهد. ترامپ در مراسم امضای این توافق تجاری خطاب به حاضران 
گفت: »آمریکا و چین امروز اش��تباهات گذشته را تصحیح کرده و به کمک 
این توافق آینده ای سرش��ار از عدالت و امنیت اقتصادی را برای کارگران و 
کشاورزان آمریکایی و خانواده های آنها فراهم می کنند. این یک توافق کامل 

است و کاماًل قابل اجراست.«
او درخص��وص احتمال رف��ع تعرفه های فعلی دولت آمری��کا بر کاالهای 
چین��ی گفت: »ما فعاًل تعرفه ه��ا را لغو نمی کنیم، اما اگر بتوانیم در فاز دوم 
نیز با چین به توافق برسیم، من با لغو این تعرفه ها نیز موافقت خواهم کرد. 

در واقع، ما درباره این تعرفه ها در حال مذاکره هستیم.«
معاون نخس��ت وزیر چین نیز که به نمایندگی از کشورش، توافق تجاری 
ب��ا آمریکا را امضا کرد، درخص��وص این توافق جدید گفت: »این یک توافق 
خ��وب ه��م برای آمریکا، هم ب��رای چین و هم برای کل جهان اس��ت. این 
توافقی اس��ت که براس��اس قوانین س��ازمان تجارت جهانی، بین دو اقتصاد 
بزرگ جهان به امضا می رس��د. گام بعدی این اس��ت که دو طرف با جدیت 
تمام برای اجرای توافق تالش کنند.« پیش بینی می شود توافق تجاری بین 
آمریکا و چین با وجود همه کاستی های آن حداقل بتواند برای مدتی، آتش 

جنگ تعرفه ای بین دو کشور را خاموش کند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی
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فرص��ت امروز: با کاهش درآمدهای نفتی به  واس��طه تحریم ها، توجه 
روزافزون به درآمد مالیاتی در دستور کار دولت قرار گرفته و این موضوع 
در الیحه بودجه س��ال آینده نیز دیده ش��ده اس��ت. در همین حال، در 
پیش نویس الیحه اصالح مالیات های مستقیم که در دستور کار مجلس 
ق��رار دارد، اخذ مالیات از بیمه ها نیز به چش��م می خورد و این موضوع 
باعث نگرانی فعاالن صنعت بیمه ش��ده است. آنها معتقدند اخذ مالیات 
از صنعت بیمه نه تنها کارکرد مثبتی نخواهد داش��ت، بلکه رشد صنعت 

بیمه را در آینده با چالش مواجه خواهد کرد. 
در واق��ع، پیش نوی��س الیحه اص��الح مالیات های مس��تقیم، ازجمله 
موضوعات مناقش��ه برانگیز اقتصاد ایران در چند ماه گذشته بوده است. 
ابتدا موضوع اخذ مالیات از س��پرده های بانکی توسط وزارت اقتصاد بود 
که موجب واکنش و جنجال رس��انه ای ش��د و حاال موضوع اخذ مالیات 
از بیمه ه��ا، آن را به مطالبه سراس��ری فعاالن بیم��ه از دولت و مجلس 

بدل کرده است.
پیش نویس قانون اصالح مالیات های مستقیم چه می گوید؟

چندی قبل بود که پیش نویس قانون اصالح مالیات های مس��تقیم در 
قالب ۱۱۹ بند منتش��ر ش��د. این قانون در تابستان سال ۹۴ به تصویب 
نهایی رس��ید و پس از گذشت چهار سال برای اصالح و توسعه پایه های 
مالیاتی مجددا در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. در پیش نویس الیحه 
اصالح مالیات های مس��تقیم، چهار موضوع هدف گذاری ش��ده اس��ت: 
نخست، نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی اجرایی شود. دوم، 
س��اماندهی معافیت و مشوق های مالیاتی است. سوم، معرفی مالیات بر 
عایدی دارایی اس��ت تا ابزاری برای دولت تعبیه شود که رشد یکباره و 
غیرمنطق��ی قیمت دارایی ها را در بازه های زمانی مش��خص، کنترل و با 
توج��ه به بازدهی باالی برخی دارایی ها، از این ابزار برای ارتقای عدالت 
مالیاتی اس��تفاده کند. چهارم نیز رفع ابهام��ات، ایراد و پیچیدگی مواد 
قانونی و ایجاد یکپارچگی در مقررات است. همانطور که اشاره شد، این 
اصالحات پس از چهار سال از ابالغ اصالحیه قانون مالیات های مستقیم 
صورت خواهد گرفت تا منابع مالیاتی مدنظر سیاس��ت گذار را در بودجه 

سال آینده تامین کند. 
اما در پیش نویس الیحه اصالح مالیات های مستقیم که در دستور کار 
مجلس ق��رار دارد، اخذ مالیات از بیمه ها، یکی از بندهای مورد توجه و 
پرمناقشه اس��ت؛ موضوعی که موجب شده در چند مدت گذشته بارها 
دست اندرکاران صنعت بیمه از رئیس کل بیمه مرکزی گرفته تا فعاالن و 
س��ندیکای صنعت بیمه، به این موضوع اعتراض کنند. آنها معتقدند که 
اخذ مالیات از صنعت بیمه جلوی پیشروی ضریب نفوذ بیمه را می گیرد. 
در حالی که چشم انداز صنعت بیمه امکان رشد ضریب نفوذ بیمه را نوید 
می ده��د، اما موضوع اخذ مالی��ات از صنعت بیمه مطمئنا مانعی در این 

مسیر خواهد بود.
به عبارت بهتر، با پررنگ شدن زمزمه های حذف معافیت مالیاتی صنعت 

بیمه در پیش نوی��س الیحه اصالح مالیات های مس��تقیم، فعاالن صنعت 
بیمه، رایزنی های گس��ترده ای را با مجموعه دولت و مجلس در دستور کار 
ق��رار داده اند تا صنع��ت بیمه کماکان از معافیت مالیاتی برخوردار باش��د. 
دس��ت اندرکاران صنعت بیمه بر این باورند ک��ه اخذ مالیت از این صنعت، 
در کن��ار اثر منفی بر افزای��ش ضریب نفوذ بیمه ، باعث تحمیل هزینه های 
سنگینی بر مجموعه بیمه گران و بیمه گذاران می شود؛ موضوعی که البته در 

دنیا مرسوم نیست و در ایران نیز نباید مرسوم شود.
ب��ه همین دلیل، در ماه های اخیر بارها رایزنی های گس��ترده ای برای 
عدم تصویب اخذ مالیات از بیمه ها انجام شده است. ابتدا مدیران عامل 
بیمه در جلس��ه ای از امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی دعوت 
کرده و نقطه نظرات خود را با او در میان گذاش��تند. در روزهای گذشته 
نیز س��ندیکای صنعت بیمه میزبان وزیر اقتص��اد و معاون بانک و بیمه 
ای��ن وزارتخانه بود و ب��ار دیگر موضوع اخذ مالی��ات از صنعت بیمه در 
این نشس��ت مطرح ش��د. همچنین مدیران بیمه کش��ور در نامه ای به 
رئیس جمهور، این موضوع را مستقیما با او مطرح کرده و تبعات دریافت 
مالیات از صنعت بیمه را با شخص اول اجرایی کشور در میان گذاشتند.

رایزنی دست اندرکاران صنعت بیمه با دولت و مجلس
پاس��خ این س��وال که چرا بیمه گذاران تمایلی ب��ه دریافت مالیات از 
صنع��ت بیمه ندارند، ابعاد مختلفی را دربر می گیرد. یکی از این ابعاد به 
اهمیت ضریب نفود بیمه در کشور برمی گردد. طبق قانون برنامه ششم 
توسعه باید ضریب نفوذ بیمه ها تا پایان این برنامه به ۷درصد برسد، در 
حالی که اکنون این ضریب به ۲.۴درصد رس��یده و در ش��رایط کنونی، 

امکان تحقق این هدف تا پایان برنامه وجود دارد.
فع��االن صنعت بیمه معتقدند که با اخذ مالیات، هزینه های مربوط به 
بیمه نیز افزایش پیدا می کند. در نتیجه، تمایل به خرید بیمه و پوشش 
بیمه ای در این ش��رایط، کاهش پیدا خواهد کرد و خود به عاملی برای 
ممانعت از افزایش ضریب نفوذ بیمه ها تبدیل می شود. به گزارش ایسنا، 
بیمه عمر و زندگی بس��یار مورد توجه صنعت بیمه قرار داش��ته و از آن 
به  عنوان یکی از گزینه های افزایش ضریب نفوذ بیمه ها یاد می شود که 
در صورت اخذ مالیات با مش��کالتی مواجه خواهد ش��د. از سوی دیگر، 
موضوع ماهیت بیمه ها و نگاه دنیا به این موضوع قرار دارد، به  طوری که 
تاکید دارند باید معافیت بیمه های درمان تکمیلی و بیمه های زندگی از 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل ماهیت این بیمه نامه ها مطابق 

گذشته ادامه داشته باشد.
همچنین مدی��ران بیمه اعالم کردند که بیمه نامه های ش��خص ثالث 
وسایل نقلیه به دلیل نرخ گذاری تعرفه ای توسط دولت و دریافت بیش از 
۲۰درصد حق بیمه به عنوان عوارض جهت پرداخت به وزارت بهداشت، 
پلیس راهور و صندوق تامین خس��ارت های بدن��ی و نیز اجباری بودن 
خرید آن، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف باش��د تا از تحمیل 

هزینه آن به مردم جلوگیری شود.

مدیران عامل بیمه معتقدند که اخذ مالیات و افزایش هزینه ها موجب 
کاهش بیش��تر س��هم بیمه از سبد خانوار می ش��ود. این در حالی است 
ک��ه اعمال مالیات بر بیمه ب��ه عنوان یکی از مصارف ضروری مردم، هم 
به صورت مس��تقیم و هم از طریق افزایش هزینه های س��رمایه گذاری و 
تولید، موجب کاهش بیش��تر سهم بیمه از سبد هزینه های خانوار و نیاز 
به جبران خس��ارت وارده به جامعه توس��ط دولت خواهد شد. در واقع، 
باالرفت��ن هزینه در بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی و به تبع آن، 
افزایش قیمت ها در بازار و جلوگیری از س��رمایه گذاری و رونق تولید از 

جمله پیامدهای اخذ نادرست عوارض و مالیات به شمار می رود.
در س��وی دیگر، صنعت بیم��ه این نکته را مورد اش��اره دارد که ماهیت 
وج��ودی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف اس��ت. به این معنا که 
هر کس که کاالیی بیش��تر مصرف می کند، ملزم است در مقایسه با دیگر 
افراد مالیات بیش��تری پرداخت کند. در واق��ع، این نوع مالیات نوعی اقدام 
تنبیهی برای مصرف بیشتر است. به عبارت دیگر، هدف از وضع این مالیات، 
س��اماندهی و کاهش مصرف کاال و خدمات اس��ت، بنابراین اعمال آن در 
حوزه هایی که »افزایش استفاده مطلوب و موردنظر است، نمی تواند با اهداف 
موردنظر سیاست گذار مطابقت داشته باشد. مطالعات نیز نشان می دهد در 
اکثر کشورها صنعت بیمه، مشابه سایر نهادهای مالی )بازار پول و سرمایه( 

به طور کامل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
وضعیت بیمه ها در حوزه مالیات به کجا خواهد رسید؟

با وجود مخالفت های فعاالن بیمه نس��بت به حذف معافیت های مالیاتی 
بیمه، دولتی ها هنوز موضع رس��می و مشخص خود در این رابطه را اعالم 
نکرده اند، ولی تمایل آنها ظاهرا به دریافت این مالیات است، زیرا وقتی رئیس 
سازمان امور مالیاتی به جمع مدیران بیمه رفته بود ظاهرا با وجود شنیدن 
مسائل مربوطه، تاییدی بر تداوم معافیت ها نداشت و در سخنانش این گونه 
گفت که بیمه عمر و زندگی فعال معاف هستند اما از سوی دیگر نمی توان با 

وضعیت موجود مالیاتی کشور را اداره کرد.
از س��وی دیگر، اخیرا عب��اس معمارنژاد، معاون بان��ک و بیمه وزارت 
اقتص��اد در جم��ع صنعت بیمه، این موضوع را م��ورد توجه قرار داد که 
افزایش س��رمایه ش��رکت های بیمه در آینده را فروش بیمه های عمر و 
زندگی تامین خواهد کرد. این گفته معاون وزیر خود نش��ان از اهمیت 
توس��عه بیمه ه��ای عم��ر و زندگ��ی دارد، در حالی که از س��وی دیگر، 
بیمه گ��ذاران معتقدند با اخذ مالیات، نفوذ این بیمه ها کاهش پیدا کرده 
و در نهایت افزایش سرمایه شرکت های بیمه را به دنبال نخواهد داشت.

با این وجود، رئیس کل بیمه مرکزی که خود همواره بر اهمیت تداوم 
معافیت های مالیاتی صنعت بیمه تاکید داش��ته، احتمال معافیت بیمه 
عم��ر و درم��ان از مالیات را چندی پیش مطرح ک��رد، اما هنوز مجلس 
در این رابطه تصمیمی نگرفته اس��ت، بنابراین اینکه وضعیت بیمه ها در 
حوزه مالیات به کجا خواهد رسید، هنوز پاسخی برای آن متصور نیست.

چرا بیمه گذاران تمایلی به دریافت مالیات از صنعت بیمه ندارند؟

نیمهپنهانمعافیتبیمهازمالیات
ارتباطات

سوال پرتکرار این روزها
چرا پهپادها برای امدادرسانی در سیل 

سیستان به پرواز در نیامدند؟
پهپاد پستی با قابلیت امدادرسانی در مواقع بحرانی، سورپرایز جنجالی 
وزارت ارتباطات بود. به همین دلیل زمانی که اخبار سیل به گوش رسید، 
همه قبل از هر چیزی سراغ پهپاد را گرفتند. ایرنا در پاسخ به این سوال 
که چرا پهپاده��ا در این بحران به پرواز درنیامدند، با محمدرضا قادری، 

عضو هیات مدیره شرکت ملی پست گفت وگو کرده است.
او درباره اینکه چرا پهپاد پس��تی که زمان رونمایی اش به نقش آن در 
مواقع بحرانی تاکید شد، به پرواز درنیامد؟ گفت: گام اول رونمایی از پهپاد 
پستی با اعالم این خبر که می توان در مواقع بحران از آن استفاده کرد، 
اتفاق افتاد. در گام های بعدی برای اجرایی ش��دن این اتفاق با س��ازمان 
هالل احمر و اداره اورژانس کش��وری مکاتبه و اعالم کردیم این آمادگی 
را داری��م که در مواقع بحران از خدماتی که این دس��تگاه می تواند ارائه 

دهد، استفاده شود.
به گفته وی، جلس��اتی نیز پیرو همین مس��ئله برگزار ش��د و نحوه 
همکاری و مشارکت مورد بررسی قرار گرفت. جلساتی که همچنان ادامه 
دارد اما با توجه به اینکه از زمان رونمایی مدت زیادی نمی گذرد و هنوز 
ساز و کارها مشخص نشده، پهپاد پستی برای امدادرسانی در این سیل 
نقشی ایفا نکرد. ش��رایط بحرانی نیاز به مدیریت دارد و نمی توان بدون 
در نظر گرفتن ش��رایط، اقداماتی انجام دهیم که باری بر دوش مدیران 
بحران بگذاریم. اکنون جلسات ما با ادارات مرتبط در حال انجام است تا 
امدادرس��انی با شرایط پهپاد پستی را برای شان تشریح کنیم و هر زمان 

که به نتایج مثبت برسیم، اقدامات پایلوت آغاز خواهد شد.
قادری در پاس��خ به اینکه این اقدامات به چه صورت انجام می ش��ود، 
گفت: از آنجا که در ش��رایط واقعی بحران نمی توان چنین مانورهایی را 
برگزار کرد، برای همین باید مانورها را در شرایط شبه بحران برگزار کنیم. 
در مواقع شبیه بحران پروازهای آزمایشی را به شکل پایلوت انجام دهیم 

تا به جزییات عملکرد آن دست پیدا کنیم. این کار قاعدتا زمان می برد.
وی درباره اینکه اصال تعداد کافی برای انجام امدادرسانی در دسترس 
اس��ت، افزود: درباره تع��داد پهپادها باید بگویم حداق��ل آن موردی که 
رونمایی شده در دسترس است. ما تولید چند نمونه دیگر برای استفاده 
در مواقع بحرانی را در دستور کار داریم، اما نمی توانیم بدون هماهنگی 
وارد کارزار بحران ش��ویم. به اداره پست به صورت مکتوب و شفاهی در 

جلساتی که با ادارات مربوطه داشتیم اعالم آمادگی کردیم.
به گفته قادری، در سیل اخیر سیستان و بلوچستان، سه بالگرد برای 
امدادرسانی به پرواز درآمد. هزینه های پرواز بالگرد به مراتب باالتر است 
و اگر بحث جا به جایی بیماران و مصدومان در میان نباشد، برای انتقال 
دارو، لوله های آزمایش و مواردی از این دس��ت می توان از پهپاد استفاده 
کرد. وس��یله ای که هزینه آن نس��بت به بالگرد بس��یار اندک است. اما 
همانطور که گفتم اجرایی شدن استفاده از پهپاد پستی مستلزم این است 
که با تس��ت دس��تگاه متوجه توانایی آن در حجم خدمت رسانی شویم. 
ضمن اینکه پروتکل ها، هزینه های اجرای طرح، نحوه امدادرسانی، حضور 

اپراتور دستگاه، خدمات لجستیک باید در طرح پایلوت، تست شود.

او در پاسخ به اینکه چقدر باید بگذرد تا بتوانیم در بحران های مشابه 
از این دستگاه استفاده کنیم، گفت: برای کارهایی که قبال انجام شده و 
تجربه ای درخصوص آن وجود دارد، اعالم زمان کار ساده ای است اما برای 
چنین چیزی نمی توان زمان اعالم کرد چون مس��یر ما کامال مشخص 
نیست. همچنین متولیان امر باید از نظر مجوزهای پروازی توجیه شوند 
که یک د فعه وسط بحران، فکر نکنند پهپاد در حال پرواز جاسوسی است.

آخرین آمار دامنه های ثبت شده در ایران
چه تعداد دامنه فعال فارسی داریم؟

آخرین آمار منتشرش��ده از ثبت دامنه  در مرکز ثبت دامنه کش��وری 
نشان می دهد تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۵۵ هزار دامنه فعال فارسی 

به ثبت رسیده و پسوند دات آی آر ).ir(  بیش ترین دامنه  فعال را دارد.
ب��ه گزارش ایس��نا، دامین یا دامنه )Domain( نامی اس��ت که 
وب سایت از طریق آن قابل دستیابی بوده و به طور کلی از دو بخش 
نام و پسوند تشکیل شده است. نام دامنه بخشی است که گویای نام 
برند یا فعالیت ش��ما بوده و آن را به دلخواه خود انتخاب می کنید. 
پس��وندهای مجاز و معتبر در واقع پس��وندهایی هستند که توسط 
 )ICANN( کمیته مخصوص تأیید و تصویب پسوندها یعنی آیکن
تأیید ش��ده باش��ند. نمونه های پس��وندهای متداول com، org و 
ir هس��تند و انتخاب نام دامنه مناس��ب و ساده بس��یار مهم بوده و 
همچنین در رتبه بندی )Ranking( نتایج جست وجوی گوگل نیز 

تأثیرگذار است.
در ای��ران، پژوهش��گاه دانش های بنیادی از جمل��ه مراکز اصلی برای 
ثب��ت دامنه های اینترنتی به ش��مار می رود و ه��ر کاربری که تمایل به 
ثبت دامنه ای برای بازگشایی سایت خود داشته باشد، باید به سایت این 
مرکز و یا یکی از نمایندگان فعال آن در سطح کشور مراجعه کند. این 
پژوهشگاه همچنین آماری دقیق از دامنه های ایرانی را به دست می دهد.

مرکز ثبت دامنه کش��وری ایران زیرمجموعه پژوهش��گاه دانش های 
بنیادی است و وظیفه ثبت دامنه ها در ایران را برعهده دارد. شاید گستره  
دامنه های سطح باالیی مانند Com، Net، Org و Info که در سراسر 
وب وجود دارند و زمینه درخواست برای این دامنه ها در تمامی کشورها 
باز است، بسیار گسترده باشد که برآورد آماری دقیق از آنها کمی مشکل 
ش��ود، اما مرکز ثبت دامنه آمار آخرین دامنه های ثبت شده را به دست 

می دهد.
اما طب��ق آخرین آمار موجود در مرکز ثبت دامنه کش��وری ایران، از 
ابتدای ثبت دامنه های فارسی در کشور تاکنون یک میلیون و ۱۵۵ هزار 
و ۶۰۷ دامنه ثبت شده است و از بین پسوندهای ثبت شده  فارسی، پسوند 
ir ب��ا یک میلیون و ۱۴۷ ه��زار و ۲۱۸ دامنه  فعال در ص��در قرار دارد. 
درواقع بیشترین سهم متعلق به همین پسوند است؛ به  طوری که از میان 
دیگر پسوندهای فارسی، هر کدام کمتر از ۵۰۰۰ دامنه را ثبت کرده اند.

دامنه هایی که بیشتر از ۱۰۰۰ مورد ثبت شده دارند، co.ir  با ۳۹۷۰ 
مورد، دامن��ه ایران با ۱۷۹۱ مورد و دامن��ه ac.ir با ۱۳۰۹ دامنه  فعال 
هستند. همچنین دامنه های دیگری وجود دارند که کمتر از ۱۰۰۰ مورد 
به نام آنها ثبت ش��ده اس��ت. دامنه id.ir با ۵۴۲ مورد، دامنه org.ir با 
۲۸۳ مورد، دامنه sch.ir  با ۲۵۰ مورد و دامنه gov.ir با ۲۱۳ مورد نیز 
در رتبه های بعدی لیست قرار دارند. کمترین دامنه ثبت شده نیز متعلق 

به دامنه net.ir با ۳۱ دامنه فعال است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

تلفیق سه گانه افزایش معامالت، افزایش سقف وام و سقف سنی برای خرید خانه 
از طریق اوراق تسهیالت مسکن به شکل رشد حدود ۴ هزار تومانی قیمت هر برگ 

اوراق تسه بروز پیدا کرد.
به گزارش ایس��نا، با افزایش معامالت، افزایش س��قف سنی و افزایش سقف وام 
قابل پرداخت بابت خرید آپارتمان های ۲۵ و ۳۰ س��اله در روزهای اخیر، قیمت هر 
برگ اوراق تسهیالت مسکن باال رفت. روز ۲۴ دی ماه متوسط قیمت هر برگ اوراق 
تس��هیالت مسکن )تسه( بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۱۳ تومان بود. اوایل آبان ماه با توجه 

به افت شدید معامالت مسکن، هر برگ تسه حدود ۴۰ هزار تومان قیمت داشت.
رشد حدود ۴۰۰۰ تومانی قیمت تسه در حالی اتفاق افتاده که با توجه به اقساط 
۴ میلیون و ۳۰۰ هزار  تومانی عمده خانوارهای متوس��ط و پایین، توانایی پرداخت 

اقساط این نوع تسهیالت را ندارند.
چهارم دی ماه ش��ورای پول و اعتبار با افزایش س��قف تسهیالت مسکن از محل 
اوراق موافقت کرد. س��قف این تسهیالت برای زوجین تهرانی به همراه ۴۰ میلیون 
تومان وام جعاله ۲۴۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۷.۵درصد و مدت زمان بازپرداخت 
۱۲ساله است. متقاضیان انفرادی تسهیالت اوراق مسکن نیز می توانند ۱۰۰ میلیون 
تومان تس��هیالت خرید و ۴۰ میلیون تومان تسهیالت جعاله برای خرید یک واحد 
مس��کونی از بانک مس��کن دریافت کنند. پیش از این سقف وام در تهران در حالت 
انفرادی ۶۰ و برای زوجین ۱۰۰میلیون تومان بود که با وام جعاله قابلیت افزایش تا 

۱۲۰ میلیون تومان را داشت.
همچنین هم اکنون در مراکز اس��تان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
سقف تسهیالت انفرادی ۸۰ و زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری 

)شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر و کمتر( سقف تسهیالت انفرادی ۶۰ و زوجین 
۱۲۰ میلیون تومان اعالم ش��ده اس��ت که به این  رقم ۴۰ میلیون تومان وام جعاله 

نیز اضافه می شود.
شرط سنی آپارتمان ها برای  دریافت وام معمولی نیز که تا پیش از این ۲۰ سال 
بود  به ۲۵ س��ال افزایش یافت. به خانه های ۲۵ تا ۳۰ س��ال ساخت نیز به زوجین 
در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ میلیون تومان 
به اضافه ۴۰میلیون تومان وام جعاله پرداخت می ش��ود. تا پیش از این سقف سنی 
۲۵ س��ال بود که به  واحدهای ۲۰ تا ۲۵ س��اله در تهران ۴۵ میلیون، در شهرهای 
بزرگ و مراکز اس��تان ها ۴۰ میلیون و در س��ایر مناطق شهری ۳۵ میلیون تومان 

تعلق می گرفت.
بر این اساس با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون 
تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شود، بنابراین برای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید 
۲۰۰ برگه تس��هیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۴۴ 
هزار تومانی ۸میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می ش��ود که با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون 
جعال��ه که برای آن باید ۸۰ ورق به میزان ۳میلی��ون و ۵۲۰ هزار تومان خریداری 

کنند، ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل 
۱۰۰میلیون تومان تس��هیالت خرید مس��کن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام 
جعاله دریافت کنند، بنابراین زوجین باید ۴۰۰ برگه تس��هیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه آن، ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اس��ت که همراه با ۴۰ میلیون 

توم��ان وام جعال��ه که ۸۰اوراق باید خریداری کنند، ۳میلی��ون و ۵۲۰ هزار تومان 
پرداخت کنند که جمعا ۲۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان باید دریافت کنند.

ام��ا افزای��ش ۴۰۰۰ تومانی قیمت هر برگ تس��ه گویای آن اس��ت که 
تقاضا برای این نوع وام باال رفته اس��ت. از س��وی  دیگر آمار نشان می دهد 
ک��ه معامالت مس��کن در آذرماه  ۱۳۵درص��د و در ۲۲ روز  ابتدای دی ماه 
۱۷درصد نس��بت به ماه  قبل از آن  افزایش  داشته است. هرچند به دلیل 
جهش قیمت مس��کن طی دو س��ال اخیر احتماال عمده تقاضاها از سوی 
س��رمایه گذاران است و متقاضیان واقعی حضور پررنگی در بازار ندارند، چرا 
که به طور کلی اقبال برای دریافت وام خرید مس��کن در حالت کلی افت 
محسوسی داشته و اغلب متقاضیان واقعی از جابه جایی منصرف شده اند. این 
موضوع را رتبه اول پرداخت تسهیالت جعاله اثبات می کند. براساس اعالم 
بانک مسکن از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه ۱۱۵ هزار فقره تسهیالت 
جعاله توس��ط شعب بانک مسکن در ش��هرهای مختلف به متقاضیان این 
تس��هیالت پرداخت شده که به لحاظ تعداد، رتبه اول بیشترین تسهیالت 

پرداختی به بخش مسکن طی این مدت را به خود اختصاص داده است.
البت��ه به دلیل رکود معامالت مس��کن هم در تهران و هم در س��ایر ش��هرهای 
کش��ور، تعداد تسهیالت پرداختی برای خرید مسکن در سال جاری نسبت به سال 
قبل کاهش��ی بوده است. طی ۹ ماهه اول س��ال گذشته نزدیک به ۱۶۷ هزار فقره 
تس��هیالت خرید مسکن به متقاضیان پرداخت ش��د، بنابراین تعداد تسهیالتی که 
طی ۹ ماهه امسال برای خرید مسکن متناسب با میزان تقاضا ارائه شده، ۴۰درصد 

کاهش نشان می دهد.

رشد 4 هزار تومانی قیمت هر برگ اوراق تسه

علت افزایش هزینه وام مسکن چیست؟
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عملیات بازار باز چه تاثیری بر سود سپرده می گذارد؟
 شیوه تعیین نرخ سود سپرده بانکی

تغییر می کند
براس��اس اعالم عبدالناصر همتی، رئی��س کل بانک مرکزی، 
عملیات بازار باز از امروز شنبه آغاز خواهد شد. هدف از اجرای 
این ط��رح، مدیریت نقدینگی بانک ها و موسس��ات اعتباری و 
همچنین بهبود مدیریت سود بانکی در عین دستیابی به حفظ 

ارزش پول ملی و در نهایت کنترل نرخ تورم است .
در این میان، س��اله س��ود بانکی سال هاست که به مساله ای 
حل نش��ده در اقتصاد ایران، تبدیل ش��ده است. گره زدن سود 
بانکی با نرخ تورم از س��وی برخی کارشناس��ان و دولتمردان، 
هم��واره این ش��ائبه را ایج��اد می کند که چرا ای��ن معادله در 
دوره ه��ای تورمی برقرار نیس��ت و با افزایش نرخ تورم، س��ود 
بانکی در رقمی پایین تر قرار گرفته و ارزش ذاتی سپرده بانکی 

تحلیل می رود؟
به گ��زارش خبرآنالین، عملیات بازار باز عملیاتی اس��ت که 
در بسیاری از کش��ورهای پیشرفته با هدف مدیریت نرخ سود 
و نقدینگی و تورم در دس��تور کار قرار می گیرد. حاال براساس 
برنامه ری��زی صورت گرفته مقرر اس��ت از ام��روز عملیات بازار 
ب��از در ایران نیز اجرایی ش��ود، اقدامی ک��ه بی تردید وضعیت 
محاسبه نرخ سود بانکی را در کنار دیگر مؤلفه های پیش گفته 

تحت تاثیر قرار خواهد داد.
عملیات بازار باز بانکی به زبان ساده

عملیات بازار باز با کنار گذاش��تن سیاس��ت تعیین دستوری 
نرخ س��ود بانکی، اجازه می دهد نرخ س��ود در کانال مشخصی 
نوس��ان داشته باش��د. ابزارهای عملیاتی پیش بینی شده برای 
ج��ذب یا تزریق نقدینگی به ب��ازار بین بانکی با هدف پیگیری 
سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست گذاری 
پولی، ش��امل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق 
بازخرید منطبق با ش��ریعت برمبن��ای دارایی پایه اوراق بهادار 
دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه )اوراق بهادار دولتی، 
طال و ارز( و همچنین س��پرده پذیری بانک مرکزی از بانک ها و 

موسسات اعتباری غیربانکی )منطبق با شریعت( است.
براس��اس این طرح، بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی 
می توانند نس��بت به مدیریت نقدینگ��ی )کمبود یا مازاد( خود 
در بازار بین بانکی اقدام کنند. براس��اس سازوکار طراحی شده، 
بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ س��ود بازار یا کریدور 
نرخ س��ود، کف ن��رخ کریدور را به عنوان ن��رخ پذیرش ذخایر 
مازاد بانک ها )سپرده گیری از بانک ها( و سقف نرخ را به عنوان 
نرخ تزریق نقدینگی )وام دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به 

بانک ها( تعیین می کند.
فرآیند راهبری نرخ های ب��ازار از طریق عملیات بازار باز، در 
نهایت از طریق س��ازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در 
س��ایر نرخ های بهره در اقتصاد منجر ش��ده و سطوح قیمت ها 
و فعالیت ه��ای واقعی اقتص��ادی را تحت تاثیر ق��رار می دهد. 
در س��ال های اخیر با وجود گس��ترش فعالیت بازار بین بانکی 
ریالی، به دلیل تفاوت های ساختاری این بازار با سایر بازارهای 
بین بانکی دنیا )نبود حج��م قابل مالحظه اوراق بهادار دولتی، 
عم��ق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای الزم و ...(، ش��رایط 
حضور موثر سیاس��ت گذار پول��ی در بازار بین بانک��ی ریالی و 
استفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تورمی 

فراهم نشده بود.
پس از ایجاد بس��تر مناس��ب در زمینه انتش��ار اوراق بدهی 
دولت به ویژه اسناد خزانه اسالمی و تعمیق بازار آن، مجوزهای 
قانونی الزم برای انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در 
قالب خرید و فروش اوراق مالی اس��المی منتشرشده از سوی 
دولت و وثیقه گیری این اوراق در تبادالت با بانک ها فراهم شد.

بند ناف سود سپرده از تورم می برد
 برخ��ی کارشناس��ان معتقدند در این حال��ت، بند ناف تعیین 
سود س��پرده از نرخ تورم می برد. بررسی ها نشان می دهد باالتر 
بودن نرخ س��ود س��پرده های بانکی نسبت به تورم همواره سبب 
می شود فعالیت مولد اقتصادی در معرض خطر قرار گیرد و اتفاقا 
باال بودن این س��ود، به باالرفتن نرخ کارمزد تسهیالت بانکی نیز 
منجر ش��ود. بر این اس��اس، هزینه تولید به صورت مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم از آثار این سیاست متأثر ش��ده و با بحران مواجه 
می ش��ود. نکته مهم اینجاست که یکی از مهمترین عوامل برای 
تعیین نرخ س��ود نرخ سودی است که در بازار بین بانکی تعیین 
می ش��ود. بازار بین بانکی بازاری اس��ت که موسس��ات اعتباری  

بانکی ها در آن نسبت به تبادل پول اقدام می کنند.
کامران ندری، کارش��ناس ارش��د حوزه اقتص��اد درخصوص 
کارکرد این بازار می گوید: »بازار بین بانکی بازاری است که در 
آن پ��ول بانک مرکزی میان بانک هایی که ذخایر مازاد دارند با 
بانک هایی که کس��ری دارند برای کوتاه مدت مبادله می شود و 
در اثر این مبادالت قیمتی در اقتصاد شکل می گیرد که به آن 
نرخ ذخایر بانک مرکزی یا نرخ بهره بازار بین بانکی می گویند. 
ن��رخ ذخایر بانک مرکزی در بازار بی��ن بانکی در کنترل تورم 
نقش کلیدی دارد. از آنجاکه عرضه ذخایر به  عنوان پایه پول به  
طور انحصاری در کنترل بانک مرکزی است، بانک های مرکزی 
ن��رخ این ب��ازار را به  عنوان یک متغیر میانی و واس��ط در نظر 
می گیرند ک��ه تضمین می کند میزان خلق پول توس��ط بانک 
مرکزی )و به تبع آن خلق پول بانکی توسط بانک ها( در حدی 
است که نرخ تورم را در محدوده مطلوب قرار می دهد. به بیان 
دیگ��ر، نرخ بهره در بازار بین بانکی حلق��ه اتصال میزان خلق 

پوِل پایه توسط بانک مرکزی با تورم است.«
همانطور که تاکید ش��د در این بازار ام��کان خرید و فروش 
اوراق و وثیقه قرار دادن اوراق بهادار در نرخ های تعیینی توسط 
بانک مرکزی فراهم خواهد ش��د. به این ترتیب در این راس��تا 
به تدریج به جای آنکه نرخ سود سپرده های بانکی به مؤلفه ای 
ضدتولید تبدیل ش��ده یا عاملی ب��رای افزایش نرخ تورم تلقی 
شود، به ابزاری برای مهار تورم و کنترل نقدینگی بدل خواهد 
ش��د. به این ترتیب خداحافظی با ش��یوه دستوری تعیین نرخ 
سود بانکی را می توان یکی از ملموس ترین کارایی های عملیات 

بازار باز دانست.

نگاه

فرصت امروز: عملیات بازار باز رسما از امروز توسط بانک مرکزی آغاز می شود و 
حسن روحانی صبح پنجشنبه گذشته و همزمان با پنجاه و نهمین مجمع عمومی 
بانک مرکزی، از نظام جدید سیاست گذاری پولی با نام »عملیات بازار باز« و سامانه 
معامالتی آن رونمایی کرد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، عملیات بازار باز بنا به 
تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و به ویژه اوراق بدهی 

کوتاه مدت از قبیل اسناد خزانه با بانک ها و موسسات اعتباری است.
عبدالناصر همتی روز جمعه در تازه ترین پست اینستاگرامی اش در این باره نوشت: 
روز گذشته )پنجش��نبه( ۲۶دی ماه ۹۸، همزمان با پنجاه و نهمین مجمع عمومی 
بانک مرکزی، س��امانه معامالتی »عملیات بازار باز« رونمایی و براساس وعده ای که 
در ابت��دای حضورم در بانک مرکزی داده بودم، به حول قوه الهی، س��ازوکار جدید 

سیاست گذاری پولی رسما رونمایی شد.
همت��ی درباره عملیات بازار باز ادام��ه داد: عملیات بازار باز بنا به تعریف متداول 
آن، خری��د و ف��روش اوراق قرضه یا بدهی دولت و به وی��ژه اوراق بدهی کوتاه مدت 
از قبیل اس��ناد خزانه با بانک ها و موسس��ات اعتباری است. به طور معمول، امروزه 
بانک های مرکزی عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق را برای دستیابی به اهداف 
اقتصاد کالن خود یعنی کنترل تورم و ثبات رش��د اقتصادی انجام می دهند و برای 
آنکه قادر باشند نرخ تورم و سطح تولید را در جهت مطلوب و موردنظر خود تحت 
تاثیر قرار دهند، احتیاج به یک واس��ط یا هدف میانی دارند که امکان کنترل قابل 
توجه آن را داش��ته باشند. متغیری که امروزه بانک های مرکزی به عنوان واسطه و 
هدف میانی برای دستیابی به تورم و تولید مطلوب از آن استفاده می کنند، نرخ سود 

بازار بین بانکی است.
به نوش��ته همت��ی، بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران نی��ز از این پس و به 
 تدریج با خرید و فروش اوراق اس��المی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم 

سیاست گذاری پولی را به کار خواهد گرفت.
توضیحات همتی درباره عملیات بازار باز بانکی

رئیس کل بانک مرکزی صبح پنجش��نبه در پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی 
و در مراس��م رونمایی از نظام جدید سیاس��ت گذاری پولی نیز با بیان اینکه ایران از 
شکل گیری ابرتورم نجات یافته، گفت: عملیات بازار باز از شنبه رسما آغاز می شود و 
به ما این امکان را می دهد که در مورد اضافه برداشت های بانک ها قوی عمل کنیم.

او سال ۹۷ و ۹۸ را جزو سال های بسیار سخت برای اقتصاد ایران خواند و گفت: 
س��ال ۹۷ و ۹۸ جزو س��ال های بسیار سخت اقتصادی برای کشور است که یکی از 
بی سابقه ترین تحریم ها را برای کشور رقم زده است؛ این در حالی است که با تدبیری 

که صورت گرفت به تدریج به سمت ثبات حرکت کردیم.
به گفته همتی، طلیعه تالش بانک مرکزی، ثبات در بازارها بوده است و البته باید 
توجه داشت که هدف دشمنان، حمله به بازار ارز ایران بوده و با توجه به ناترازی هایی 
که در سیس��تم بانکی وجود داشت، انتظارات عمومی بر این بود که با شوک ناشی 

از کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد وارد شرایط بسیار سخت تورم رکودی شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در شرایط عادی نیز اگر رکود تورمی بر کشور 
حاکم ش��ود، کار برای دولت بسیار س��خت خواهد بود، اما ما در مدت کوتاهی و با 
شرایطی که فشار و قدرت آن بر مجموعه اقتصادی کشور بسیار باال بود، از زیر این 
فشار خارج ش��ده و در شش ماهه ابتدای امسال، رشد غیرنفتی کشور، مثبت شده 

است و این نشانگر آن است که ما توانستیم بر رکود غلبه کنیم.
همتی به مثبت شدن رشد اقتصادی غیرنفتی اشاره کرد و گفت: طبیعی است که 
بخش نفتی، برون زا است و دولت و بانک مرکزی، نقش زیادی در مدیریت آن ندارند 
و البت��ه وزارت نفت ب��رای صادرات تالش می کند، ولی به هر حال، از آنچه که قبال 
صادرات نفت صورت می گرفته است، کمتر انجام می شود و فشار ناشی از این کاهش 
صادرات نفت بر اقتصاد ایران برقرار است، ولی امیدواریم اثر آن در سال ۹۹ به طور 
کلی از بین رود. به گفته همتی، در طول یکسال و نیم گذشته، از مهرماه سال ۹۷ در 
سه مقطع بود که کشور به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ این در حالی است که یکی 
از این مقاطع، بحث آشفتگی بازار ارز بود که ما به خوبی این جو را متوجه شدیم و 
شوکی که دشمن می خواست در بازار ارز ایجاد کند را مدیریت کردیم، ضمن اینکه 
بخشی از این شوک نیز تا شهریور ۹۷ در کشور مشاهده شد، اما تدبیر بانک مرکزی 
این بود که این شوک باید در کوتاه مدت کنترل شود و خوشبختانه با اقدامات جدی 
و مهمی که در بانک مرکزی انجام ش��د، توانستیم تقاضاهای سفته بازانه را محدود 
ک��رده و کنترل بازار ارز را بدون از دس��ت دادن ذخای��ر ارزی صورت دهیم، چراکه 
کنترل با از دست دادن ذخایر می تواند صورت گیرد، اما ما این کار را بدون از دست 

دادن ذخایر انجام دادیم.
به گفته وی، امکان نوس��ان شدید نرخ ارز وجود داشت، اما اکنون آسیب پذیری 
نرخ ارز را از تحوالت سیاسی و نظامی را به حداقل رسانده ایم و مانع خروج سرمایه 
از کش��ور ش��ده و منجر به نگهداری ارز نزد مردم شده ایم که با این اقدامات، بانک 

مرکزی از سال ۹۷ به عنوان یک بازارساز وارد بازار شد.
اولین بار است که بانک مرکزی، نقش بازارسازی را ایفا می کند

همتی با بیان اینکه این اولین باری در کشور است که عنصری به عنوان بازارساز 
در بازار ارز داریم، گفت: این بازارس��از، اجازه نوس��ان ب��ه دالل نمی دهد و در طول 
یکس��ال و نیم گذشته مهمترین تنش های سیاسی و نظامی در کشور رخ داد ولی 
هیچ ی��ک از آنها نتوانس��ت چارچوب بازار ارز کش��ور را به هم زن��د و این به خاطر 

تدبیر است.
همتی افزود: مجموعه اقداماتی ش��روع ش��ده که ری��ال را از حالت ول بودن رها 
کند و این یک اقدام ساختاری است، ضمن اینکه اقدام برای کنترل تراکنش ها در 
پوزها، تراکنش های بانکی خارج از کشور، ساتنا، انتقاالت ریالی و چک های تضمینی 
صورت داده و توانستیم ریال را در گردش کنترل کنیم و مهمترین عامل سفته بازانه 

حمله به بازار ارز را با ریال کنترل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی س��پس ب��ه ادغام بانک های نظامی اش��اره کرد و گفت: 
نات��رازی بانک ه��ا از دو دهه قبل ش��کل گرفته و یک روزه و یک ماهه و یک س��اله 
نمی توانس��تیم آن را رفع کنیم، اما اقدامات خوبی ش��روع ش��ده و موسسات مالی 
غیرمج��ازی که در دوره ۹۵ و ۹۶ جمع ش��ده بودند را س��امان دادیم و یکس��ری 
موسس��ات ناتراز را با انتخاب سرپرست، سامان دادیم و بانک های نیروهای نظامی 
را ادغام کرده ایم؛ البته هم اکنون نیز کار را تا ۸۰درصد پیش بردیم به زودی نهایی 

خواهیم کرد.
همتی افزود: سیستم بانکی را به آرامی حفظ خواهیم کرد و برخی می گفتند که 
برای کنترل بازار، نرخ سود را بیشتر کنید، ولی ما نگران تشدید رکود بودیم و این 
سیاس��ت را انتخاب نکردیم و حتی تعدیل تدریجی نرخ س��ود بانک ها را در دستور 
کار دادیم و این کار باعث کاهش ناترازی بانک ها ش��د و اجازه ندادیم که رکود در 
بانک ها کاهش یابد، پس مجموعه این سیاس��ت ها اقتصاد باثباتی را پیش روی ما 

قرار داده است.
اقتصاد ایران از ابرتورم نجات یافت

رئیس کل بانک مرکزی گفت:  برخی می گفتند که ایران وارد ابرتورم می ش��ود، 
ولی بعد از گذش��ت یک سال از سخت ترین تحریم ها و فشار سنگین به درآمدهای 
دول��ت، االن تورم، نزولی اس��ت و به  ج��ز آذرماه که تورم افزای��ش یافت و در دی 
کنترل خواهد ش��د، روند رو به کاهش در تورم را ش��اهد هستیم و در مورد نرخ ارز 
نیز اگر آمارها را نگاه کنیم، از اول س��ال تاکنون، تغییری در نرخ ارز نداشتیم و در 
یک محدوده محدود نوس��ان می کند و مطمئن هس��تیم که از این شرایط ما بهتر 

خواهد شد.
همتی ادامه داد: تصوراتی که در ش��هریورماه و مهر ۹۷ اس��ت و ابرتورم را شاهد 
خواهیم شد، رخ نداد و تدابیری که در بانک مرکزی اتخاذ شد و در اداره سیستم های 
بانکی و مدیریت نقدینگی کار به خوبی پیش رفته است؛ به نحوی که ما از میانگین 

متوسط ۵۰سال گذشته، تنها ۳درصد از میانگین باالتر هستیم.
به گفته وی، برخی میزان مطلق نقدینگی را مقایسه می کنند؛ در حالی که این 
معنا ندارد و درصد رشد معنادار است که مهار شده است و فکر می کنم که مقداری 
نیز در توزیع این مسائل باید به مردم بیشتر بپردازیم. اتفاقی که در یک سال و نیم 
گذشته رخ داده یکی از اتفاقات نادر ۴۰ ساله جمهوری اسالمی ایران است و تا به 
حال این چنین عملکرد باثباتی در اقتصاد نداشته ایم و تاکنون فشاری را هم این گونه 
تحمل نکرده ایم. پس یکی از موفقیت های دولت و بانک مرکزی در این دوره بسیار 

سخت شکل گرفته است.
او در پایان بار دیگر از ش��روع به کار رس��می عملیات بازار باز از روز ش��نبه خبر 
داد و گفت: در آس��تانه شصتمین سال تاس��یس بانک مرکزی، عملیات بازار باز را 
از ش��نبه آغاز خواهیم کرد. این کار به ما کمک خواهد کرد تا سیاس��تگذار و نظام 

سیاستگذاری پولی کشور را دچار تغییر و تحول عمده کنیم.

عملیات بازار باز بانکی رسما از امروز شنبه آغاز می شود

پوستاندازیسیاستپولی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در »سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری 
عموم��ی« اع��داد و ارقام جالبی ارائه داد و با اش��اره به اینک��ه تنها ۴۰درصد مردم 
تسهیالت بانکی دریافت کرده اند، گفت از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی تنها ۱۰۰ هزار 

خانوار، وام باالی یکصد میلیون تومان دریافت کرده اند.
محمد ش��ریعتمداری با بیان اینکه تا زمانی که به موضوع فقر در ایران به عنوان 
یک موضوع لوکس نگاه کنیم و با فقرا عکس بگیریم به نتیجه نخواهیم رسید، ادامه 
داد: بای��د با فق��ر به صورت علمی برخورد کرد. من ب��ا صاحب نظران حوزه فقر که 
صحبت می کردم متفق القول می گفتند که گفتمان جامع فقرزدایی در ایران نداریم.
به گفته وی، یکی از روش هایی که می تواند میان توده مردم ایجاد همبس��تگی 
کند، موضوع ش��فافیت اقتصادی و اطالعاتی اس��ت که می تواند مبارزه با فس��اد را 
محق��ق کند تا مردم مطمئن ش��وند دول��ت در راه کاهش فق��ر  و در راه آنها قدم 

برمی دارد، در غیر این صورت زیر میز توسعه خواهند زد.
ش��ریعتمداری ب��ا بیان اینکه تنه��ا ۴۰درصد مردم ای��ران وام بانکی 

گرفته ان��د و ۶۰درصد م��ردم تاکنون هی��چ بهره ای از وام ه��ای بانکی 
نبرده ان��د، گف��ت: از ۲۵ میلیون خان��وار تنها ۱۰۰ هزار خان��وار ایرانی 

تسهیالت باالی ۱۰۰ میلیون تومان گرفته اند.
او دامنه فقر کش��ور را در استان های شرقی و دامنه زاگرس دانست و 
گفت: گستره بیکاری به این دو منطقه از دیرباز اختصاص داشته و تنها 
در این پنج س��ال اخیر اس��ت که نرخ رشد اشتغال در استان های دامنه 

زاگرس و شرقی کشور رشد مثبت داشته است.
وزی��ر تعاون با بیان اینکه باید از ثروتمندان مالی��ات بگیریم و منابع آن را میان 
فقرا بازتوزیع کنیم، تأکید کرد: در گذش��ته تالش��ی برای تقویت پایه های مالیاتی 
نمی شد اما اخیراً دولت تالش هایی در این زمینه کرده است که منابع حاصل از آن 

را بازتوزیع خواهد کرد.
وی س��پس به طرح یارانه نقدی اش��اره کرد و گف��ت: ۲هزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان منابع این طرح را س��اماندهی کردیم و توانس��تیم ۲۵۰ 

ه��زار خانوار را از یارانه ۴۵ هزار تومان��ی حذف کنیم که ۸۰ هزار فقره 
اعتراض به دس��ت ما رس��ید و پس از بررس��ی تنها ۱۰درصد توانستند 
ادعای خود را ثابت کنند که نش��ان داد آزمون وسع ما از سایر کشورها، 

کارآمدتر است.
او در مورد طرح معیشتی نیز گفت: با اجرای آزمون وسع که ۲۵ آیتم برای بررسی 
وضعیت اقتصادی خانوارها در نظر گرفته بودیم این طرح اجرا شد و به ۶۰ میلیون 
نفر پرداخت طرح معیش��تی صورت گرفت. در حال حاضر اس��تان تهران کمترین 
میزان دریافتی و دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان بیشترین میزان توزیع 

طرح معیشتی را داشتند که نشان داد اجرای آن عادالنه بوده است.
به گفته این مقام مس��ئول، در ش��هر تهران از هر ۱۰ نفر ۳.۷ نفر و در اس��تان 
تهران ۵.۷ نفر از مزایای طرح معیش��تی برخوردار شدند، این در حالی است که در 
سیس��تان و بلوچستان ۹ نفر از ۱۰ نفر و در کهگیلویه و بویراحمد ۷ نفر از ۱۰ نفر 

طرح معیشتی دریافت کردند.

اعداد جالبی که شریعتمداری اعالم کرد

6۰درصد مردم تاکنون هیچ وامی دریافت نکرده اند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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آخرین وضعیت واگذاری سرخابی ها از زبان بورسی ها
اما و اگرهای واگذاری استقالل و پرسپولیس

واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی و عرضه سهام 
این دو باشگاه در فرابورس به ماجرایی الینحل تبدیل شده است. در همین حال، 
مدیرعامل فرابورس می گوید: تالش می شود سهام این دو باشگاه تا پایان سال 

در فرابورس عرضه شود.
امی��ر هامونی با تش��ریح آخری��ن وضعیت واگذاری دو باش��گاه اس��تقالل 
و پرس��پولیس، با بیان اینکه جلس��ات برای واگذاری این دو باش��گاه به بخش 
خصوصی به صورت مستمر ادامه دارد، گفت: این جلسات بین فرابورس، وزارت 
ورزش و جوانان و سازمان خصوصی سازی هر هفته ادامه دارد و این موضوع در 
حال پیگیری اس��ت تا چنانچه موانع برطرف شود شاهد ورود باشگاه ها به بازار 

سرمایه باشیم.
هامونی در پاسخ به این سوال که آیا طبق وعده مسئوالن دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس تا پایان امسال واگذار می شوند یا خیر؟ پاسخ داد: تالش این است 

که این واگذاری تا پایان سال جاری صورت بگیرد.
ب��ه گزارش ایس��نا، بی��ش از یک س��ال از نام��ه وزی��ر ورزش و جوانان به 
رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس می گذرد 
و با وجود اینکه حس��ن روحانی به آن پاسخ مثبت داده، این واگذاری همچنان 
در هال��ه ای از ابهام ق��رار دارد. از آن زمان تاکنون صحبت ه��ای زیادی درباره 
قیمت گذاری و نحوه واگذاری این دو باشگاه به گوش می رسد اما این اظهارنظرها 
همراستا نیستند. در روزهای پایانی سال گذشته سازمان خصوصی سازی اعالم 
کرد که این دو باشگاه توسط کارشناسان قیمت گذاری شده و قرار است در اولین 
فرصت در سال ۱۳۹۸ جلسه هیأت واگذاری برگزار و این قیمت در این جلسه 
تأیید یا رد شود، اما اوایل تابستان بود که علی اشرف عبداهلل پوری حسینی - 
رئیس س��ابق سازمان خصوصی سازی - اعالم کرد که مقدمات واگذاری این دو 
باشگاه هنوز فراهم نشده است و مشغول آماده سازی این دو باشگاه برای واگذاری 
هس��تیم. با این حال مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که واگذاری دو باشگاه 
اس��تقالل و پرسپولیس باید تا پایان ش��هریور صورت گیرد. مجلس همچنین 
تاکید کرد که این دو باش��گاه نه از طریق مزای��ده بلکه باید از طریق فرابورس 
واگذار شوند. به این ترتیب، سرخابی ها باید تمام الزاماتی که برای عرضه شدن 
در فرابورس مورد نیاز است را با دقت رعایت کنند و در چارچوب آن عرضه اولیه 
ش��وند و این درحالی اس��ت که تا همین چند ماه پیش سر داشتن یا نداشتن 
صورت های مالی حسابرسی شده و سودده یا زیان ده بودن این دو باشگاه حرف 

و حدیث های زیادی وجود داشت.
در این راس��تا، مدیرعامل فرابورس چندی پیش در پاسخ به سوالی در مورد 
واگذاری دو باشگاه ورزشی پرسپولیس و استقالل، با اشاره به اینکه ما پیش از 
این صورت های مالی از این دو باش��گاه دریافت کرده ایم اما تاکنون درخواست 
رس��می برای ورود به فرابورس از سوی این باشگاه ها مطرح نشده است، گفت: 
در قانون بودجه، وزارت ورزش و جوانان مکلف ش��ده اس��ت سهام باشگاه های 
پرسپولیس و استقالل را از طریق بازار پایه فرابورس واگذار کند و سازمان بورس، 
بازار سرمایه و فرابورس ایران به طور کامل آمادگی بررسی شرایط این دو باشگاه 
برای ورود به فرابورس را دارد که به محض دریافت درخواس��ت رسمی، شرایط 

آنها برای ورود به فرابورس را بررسی می کنیم.
با این حال، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان درباره واگذاری دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس پس از نشست با کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در این 
رابطه، به تاریخچه خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس اشاره کرد و گفت که 

این واگذاری تا پایان سال انجام می شود.

فرابورس

فرصت امروز: »س��ومین کنفرانس حکمرانی و سیاس��ت گذاری عمومی« هفته 
گذش��ته با محوریت »گذار به نس��ل جدید حکمرانی« برگزار ش��د و راهکار جذب 
س��رمایه های خرد به بازار س��رمایه، ازجمله محورهایی ب��ود که در پنل تخصصی 

»مشارکت سرمایه های خرد در بازار سرمایه« در این کنفرانس مطرح شد.
ابتدا شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست تخصصی 
گفت: یک درصد شرکت های بورسی از افشای اطالعات خود سر باز می زدند که به 

دادگاه معرفی شدند. یک درصد هم در ارائه اطالعات تأخیر دارند.
او درباره کلیت مشارکت سرمایه های خرد در بازار سرمایه نیز گفت: ۲ میلیون و 
۱۰۰ هزار نفر در صندوق های با درآمد ثابت در سال گذشته حضور داشتند، اما در 
سال جاری ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از آنها کم شد ولی ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر به صندوق های 

مختلف اضافه شده است.
به گفته محمدی، ۱۱ میلیون نفر در ایران کد بورسی دارند که در جمعیت ۸۰ 
میلیون نفری و در مقایسه با ۲۵ میلیون سهامدار هندی در نسبت جمعیت بیش از 
یک میلیارد نفری تناسب باالیی است. هرچند ممکن است برخی از این سهامداران 

ماهی یک بار هم معامله انجام ندهند.
توصیه های رئیس سازمان بورس به سرمایه گذاران

رئیس سازمان بورس درباره ورود سهامداران خرد به بازار سرمایه، گفت: یکی از 
چالش های ما این است که برخی می گویند که اگر سهامداران خرد به این بازار ورود 
کنند سبب ایجاد تالطم در بازار می شوند، چون سریعاً وارد و بالفاصله از بازار خارج 
می شوند. برخی استدالل می کنند که ورود سهامداران خرد به رشد قیمت ها دامن 
می زند و یا اینکه برخی می گویند ممکن است اعتماد عمومی را خدشه دار کند. ما 
نمی خواهیم این موارد را رد کنیم، اما ابزار اکثراً رها از ارزش داوری است. یعنی به 
صورت »ارزش داوری« نمی توان به همه ابزارها نگاه کرد. در اکثر کشورها نیز حضور 

سهامداران خرد رو به افزایش است اما تفاوت آن در نحوه حضور آنهاست.
به اعتقاد محمدی، برخی استدالل غلط می کنند که سهامداران خرد یک ارزش 
واقعی و موجود را دست به دست می کنند و هیچ ارزش افزوده  ای ایجاد نمی کنند در 

حالی که این برداشت غلط است و ورود آنها ایجاد ارزش افزوده می کند.
او سه رکن بازار سرمایه را شفافیت، کارایی و منصفانگی دانست و یادآور شد: این 
س��ه رکن در ماده ۲ قانون بورس و اوراق بهادار مورد تأکید بوده اس��ت. این بازارها 
شفافیت در کشف قیمت ایجاد می کنند و منصفانه این است که سهام یک شرکت، 
محدود به چند نفر نشود. حتی معامالت ثانویه نیز به چکش خوردن قیمت ها منجر 

شده و نرخ ها مرتب اصالح می شوند.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه ریسک بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها کمتر 
اس��ت، گفت: اگر نرخ دالر، ملک، خودرو یا حتی ارز و س��که نیز تغییر کند، سفره 
مردم تنگ تر ش��ده و به بودجه خانوار فش��ار می آورد، اما بازار سهام مایحتاج مردم 

را مستقیماً تحت تأثیر قرار نمی دهد و این تفاوت بازار سرمایه با سایر بازارهاست.
وی با تأکید بر اینکه حتی کسانی که وقت تحلیل بازار و تخصص آن را دارند باید 

یونیت های صندوق ها را خریداری کنند، گفت: صندوق های حاضر در بازار سرمایه 
حاشیه امن برای سهامدار ایجاد می کند چون ممکن است خرید سهام دچار تغییر 
ناگهانی شود. حتی سهامداران حرفه ای نیز باید مرتباً سبد خود را موازنه کنند و در 

سبد خود اوراق خریداری کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه سازمان بورس را به عنوان نهاد ناظر، 
تنوع بخش��ی به ابزارهای بورس��ی دانس��ت و تصریح کرد: این اقدام سبب استقبال 
عموم مردم از بازار سرمایه شده ضمن اینکه ما باید فرهنگ سازی نیز انجام دهیم. 
کمااینکه شخصیت سیاساکتی در فرهنگ سازی رانندگی اثرگذار بود. این کار را در 
بازار سرمایه با راه اندازی لیگ ستارگان بورس، مسابقات الگوریتمی، جشنواره بورس 
و رس��انه و همچنین گفت وگوی رودررو با مردم انجام دادیم و به مردم گفتیم که 

سهام متنوع بخرند و به سودآوری شرکت ها توجه کنند.
به گفته محمدی، کسی که ملک خود را بفروشد و وارد بازار سرمایه شود 
تا بتواند ظرف دو ماه به س��ود برسد اقدام نادرستی داشته است. همچنین 
توجه به سودده بودن شرکت ها این نتیجه را دارد که اگر سهم این شرکت 
رش��د در قیمت هم نداشته باشد، اما سهامدار می تواند در پایان سال سود 
خود را از مجمع ش��رکت دریافت کند. تحلیل ه��ای فاندامنتال و بنیادی 
می تواند سودده بودن شرکت را در یک سال پیش بینی کند اما تحلیل های 

تکنیکال عمدتاً پیش بینی های کوتاه مدت دارند.
رئیس س��ازمان بورس در پایان گفت: قبل از حضور من ۳۴درصد از شرکت های 
بورس��ی اطالعات خود را افش��ا نمی کردند، اما در حال حاضر ۹۸درصد ش��رکت ها 
اطالع��ات خود را به موقع افش��ا کرده و یک درصد ب��ا تأخیر اطالع می دهند و یک 

درصد هم اطالعات نمی دهند که به دادگاه معرفی می کنیم.
وضعیت بازار سرمایه ایران از نگاه عبده تبریزی

همچنین حس��ین عبده تبریزی، عضو سابق شورای عالی بورس در این نشست، 
مهمترین راهکار جذب سرمایه های خرد به بازار سرمایه را هدایت نقدینگی به سمت 
بخش های مولد و اشتغال زا عنوان کرد و گفت: در نخستین گام برای گسترش بازار 
سهامداری باید ببینیم که آیا سهامداران می توانند سود مناسبی از سرمایه گذاری به 
دست آورند یا خیر؟ آیا بازار سرمایه فرصت مناسبی برای جمع آوری پس اندازهای 

کوتاه مدت و سوددهی آنهاست؟
به گزارش مهر، این عضو س��ابق ش��ورای عال��ی بورس افزود: مناب��ع حاصل از 
جمع آوری س��پرده های خرد در بازار سرمایه را باید به گونه ای اختصاص دهیم که 

رشد پایدار در اقتصاد ایجاد کنیم.
به گفته عبده تبریزی، در کشور ما بازارهای سرمایه برای شرکت های 
متوس��ط کارآمدی باالی��ی ندارند و نمی توانند از مناب��ع آن بهره ببرند. 
هم��ان فضایی که سال هاس��ت در بازار پول و بانک��ی رخ داده و فضا به 
حدی تنگ ش��ده که بخش خصوصی از تأمین اعتبار در رقابت با بخش 
دولتی خارج شده است، در بازار سرمایه نیز در حال شکل گیری است.

عضو س��ابق ش��ورای عالی پول افزود: یکی دیگ��ر از ضعف های بازار 
س��رمایه این اس��ت که ناش��ران، گزینه های متنوعی ندارن��د. مثاًل بازار 
بدهی بلندمدت نداریم. البته در کشوری که تورم به ۲۰درصد می رسد، 
بازارهایی مانند بازنشس��تگی و بیمه بلندمدت در آن ناکارآمد اس��ت و 
در قراردادهای بلندمدت برای متعادل کردن بازار تأمین مالی با مش��کل 
مواجه هستیم. برای جذب مردم به بازار سرمایه در مقیاس بزرگ تر باید 
به این نکته توجه کنیم که منابعی که از این مسیر جمع آوری می شود، 

در چه مسیری هزینه شده است.
به اعتقاد عبده تبریزی، در ایران سرمایه گذاران عمدتاً به سرمایه گذاری 
در بازارهای فیزیکی مانند طال، ملک و نهایتاً ارز و س��پرده بانکی عادت 
دارند، آن هم در شرایطی که سپرده های بانکی از مالیات معاف هستند، 
بنابراین بازار س��رمایه باید تالش سنگینی کند تا سرمایه ها به این بازار 
بیایند. اگر تخصیص منابع به درس��تی انجام شود، بازدهی بازار سرمایه 

برای جلب سرمایه گذار اتفاق خواهد افتاد.
عبده تبری��زی با بیان اینکه بازارهایی که با نرخ رش��د باال مواجهند در بلندمدت 
با مش��کل نقدینگی مواجه می ش��وند، گفت: یکی از ابزارهای مناس��ب جمع آوری 
سپرده های بلندمدت در بازار سرمایه، اوراق بدهی نقدشونده است که در حال حاضر 
در حال گسترش در بازار سرمایه است و با توجه به کسری بودجه سال آینده، اوراق 

بیشتری منتشر خواهد شد.

در »سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی« مطرح شد

راهکارجذبسرمایههایخردبهبازارسرمایه
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تزریق 2 هزار میلیارد نقدینگی برای توسعه صادرات
 بخشی از مشوق های صادراتی وصول شد

رئیس س��ازمان توس��عه تجارت  گفت بخش��ی از بسته تشویقی 
دولت به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان برای تش��ویق صادرکنندگان 

در نظر گرفته شده است.
حمی��د زادبوم در گفت وگو با  باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره 
اختص��اص ۲ هزار میلیارد تومان منابع ریالی برای ارائه تس��هیالت 
ب��ه صادرکنندگان گفت: ۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای صندوق 
توسعه ملی در نظر گرفته شده است که جزو بسته تشویقی حمایت 

از صادرات سال ۹۸ محسوب می شود.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ادامه داد: این بودجه بخش��ی از 
بس��ته تشویقی در نظر گرفته شده دولت است که به ارزش ۲ هزار 
میلیارد تومان از طرف صندوق توس��عه مل��ی در اختیار بانک های 
عامل قرار می گیرد؛ در نهایت این مبلغ با همکاری بانک های عامل 

و به صورت تسهیالت در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد.
زادبوم افزود: ارائه این تسهیالت به این صورت است که بانک های 
عامل به میزان س��رمایه گذاری انجام ش��ده از طرف صندوق توسعه 
ملی س��رمایه گذاری کرده و در نهایت تسهیالت ذکرشده به دست 
تجار می رس��د؛ به عبارتی س��اده تر ۵۰درصد تسهیالت ارائه شده از 
طرف بانک و ۵۰درصد مابقی از طریق صندوق تأمین خواهد شد.

او تصریح کرد: مبلغ فوق تا چند روز آینده ابالغ شده و در اختیار 
صندوق توسعه ملی قرار می گیرد تا بعد از تفاهم با بانک های عامل، 
از طری��ق آنها در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد؛ مبلغ فوق ظرف 
دو سال بازگشت داده خواهد شد و بانک های عامل تا شهریور سال 
آین��ده فرصت خواهند داش��ت تا با مراجعه به صن��دوق برای ارائه 
این تس��هیالت اقدام کند. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به 
اهمی��ت تامین نقدینگی در بخش های مختلف اقتصادی گفت: این 
مبلغ تا کمتر از دو هفته آینده در اختیار صندوق توس��عه ملی قرار 
گرفت��ه و بعد از آن بانک ها فرصت خواهند داش��ت تا ضمن تفاهم، 

تسهیالت فوق را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.
زادب��وم زم��ان موردنی��از ب��رای رس��یدن تس��هیالت به دس��ت 
صادرکنن��دگان را حدود ش��ش ماه تا یکس��ال دانس��ت و گفت: به 
دنبال دریافت بخش دوم منابع که به عنوان مش��وق های صادراتی 
در اختیار س��ازمان توس��عه تجارت قرار می گیرد هس��تیم و بعد از 
ابالغ بس��ته تش��ویقی درصدی از بودجه را که ام��کان پرداخت آن 

وجود داشته باشد از سازمان برنامه و بودجه مطالبه خواهیم کرد.

خیز قیمت جوجه یک روزه در بازار
 قیمت هر کیلو مرغ

به 12 هزار و 5۰۰ تومان رسید
نایب رئی��س کان��ون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی از افزایش 

۷۰۰ تومانی قیمت جوجه یک روزه در بازار خبر داد.
حبی��ب اس��داهلل نژاد در گف��ت و گو با گ��روه اقتصادی باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، از ثبات نرخ مرغ طی روز های اخیر در بازار خبر 
داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
۸ ه��زار ت��ا ۸ ه��زار و ۲۰۰ تومان و مرغ آماده ب��ه طبخ ۱۲ تا ۱۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان است. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران 
گوش��تی گفت: با توجه به شرایط فعلی و عرضه و تقاضا پیش بینی 

می شود که تا هفته آینده افزایشی در بازار مرغ نداشته باشیم.
او ادامه داد: در حال حاضر شرایط تامین ذخایر استراتژیک برای 
پش��تیبانی امور دام با قیمت کمتر از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان فراهم 
است که با این وجود دیگر جای هیچ بهانه ای مبنی بر تامین ذخایر 
اس��تراتژیک از طریق واردات پذیرفته نیست چراکه به سبب تولید 
مازاد مطرح ش��دن اظهاراتی مبنی بر جبران کسری کشور از طریق 
واردات غیرکارشناس��ی است. اس��داهلل نژاد با انتقاد از سیر سعودی 
قیم��ت جوجه یک روزه در بازار بیان ک��رد: قیمت کنونی هر قطعه 
جوجه یک روزه با افزایش ۷۰۰ تومانی نسبت به هفته گذشته به ۴ 
هزار و ۴۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که اگر نظارتی در بازار 
صورت نگیرد پیش بینی می ش��ود که قیم��ت از مرز ۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان عبور کند که این امر در قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی 
خواهد داش��ت. به گفته این مقام مس��ئول اگ��ر قیمت مرغ در ایام 
پایانی س��ال افزایش نیابد زیان سنگینی متحمل مرغداران خواهد 
ش��د. نایب رئیس کانون انجم��ن صنفی مرغداران گوش��تی قیمت 
واقع��ی هر کیلو مرغ زنده را ۹ ه��زار و ۵۰۰ تومان و مرغ آماده به 
طبخ را ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: فروش با نرخ های 

فعلی بیانگر حداقل زیان یک هزار و ۳۰۰ تومانی مرغداران است.
کمبودی در عرضه ذرت و کنجاله سویا وجود ندارد

اس��داهلل نژاد در پایان درباره آخری��ن وضعیت بازار ذرت و کنجاله 
س��ویا تصریح کرد: در حال حاضر ذرت و کنجاله س��ویا با اختالف 
ناچیز نس��بت به نرخ مص��وب در بازار عرضه می ش��ود، اما همواره 
انتظار می رود که نظارت های بیشتری در بازار صورت گیرد تا دیگر 
پیک تولید قیمت افزایش نیابد یا کمبودی در بازار احساس نشود.

پرداخت ۹5درصد مطالبات چایکاران
 نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای تعیین تکلیف نشده است

رئیس سازمان چای از پرداخت ۹۵درصد مطالبات چایکاران خبر 
داد و گفت مطالبات تا نیمه اول مهر تسویه شده است.

حبیب جهانس��از، رئیس س��ازمان چای کش��ور در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از پرداخت ۹۵درصد مطالبات چایکاران 
خبر داد و گفت: بنابر آخرین آمار تاکنون مطالبات چایکاران تا نیمه 
اول مهرماه به طور کامل به حس��اب آنها واریز شده و مابقی بعد از 
تخصیص سهم کارخانه ها و دولت ظرف هفته های آتی واریز خواهد 
ش��د. او افزود: امسال ۱۲۶ هزار و ۷۵۳ تن برگ سبز چای با ارزش 
بال��غ بر ۳۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از چایکاران دو اس��تان 
گیالن و مازندران خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱۱درصد رشد داشته است. به گفته جهانساز امسال ۴۵درصد برگ 

سبز خریداری شده درجه یک و ۵۵ درصد درجه دو بوده است.
رئیس س��ازمان چای کشور با بیان اینکه مشکلی در فروش چای 
تولی��د داخل وجود ندارد، گفت: با توجه ب��ه بهبود کیفیت چای و 
گرایش مردم طی سال های اخیر به مصرف چای داخل، مشکلی در 

تولید چای کشور وجود ندارد.
 

اخبـــار

پای��گاه خبری ان پی آر آمریکا با اش��اره به ناکامی آمری��کا در از پای درآوردن 
اقتصاد ایران با سیاست فش��ار حداکثری نوشت: کمبود کاالهای وارداتی به رونق 
تولید داخلی کمک کرده و همین مسئله به ایجاد اشتغال بیشتر منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم به نقل از پایگاه خبری ان پی آر آمریکا، از س��ال 
۲۰۱۷ میالدی، دولت ترامپ تحریم های متعدد و س��ختگیرانه ای را علیه ایران به 
اجرا گذاش��ته تا به زعم خود این کشور را از منابع مالی اش محروم کرده و به پای 

میز مذاکره بکشاند.
بن��ا به ادعای مقامات آمریکایی، اس��تراتژی فش��ار حداکث��ری موجب کاهش 
۸۰درص��دی درآمده��ای نفتی ایران ش��ده و به گفته رئیس جمه��وری ایران به 
دلیل تحریم های آمریکا این کش��ور از ح��دود ۲۰۰ میلیارد دالر درآمد خارجی و 

سرمایه گذاری محروم شده است. اما اقتصاد ایران همچنان پابرجاست.
جواد صالحی اصفهانی، اس��تاد اقتصاد دانشگاه ویریجینیا تک در این باره گفت: 
»من فکر می کنم پیش بینی ها در مورد فروپاش��ی سریع اقتصاد ایران بیش از حد 
خوش باورانه بوده است.« به رغم تحریم های دولت ترامپ »درک درستی در مورد 
پیچیدگ��ی اقتصاد ایران و اینکه آنها چقدر خوب و با چه میزانی از تجربه در برابر 

تحریم ها مقاومت می کنند وجود ندارد.«
صالح��ی اصفهانی افزود: »هرچند اقتصاد ای��ران در وضعیت خوبی قرار ندارد،« 

اما طی چهار دهه گذش��ته، ایران تجربیات فراوانی در زمینه تحریم ها به دس��ت 
آورده و یاد گرفته که چگونه با تاثیرات تحریم ها کنار بیاید. این بار نیز داس��تان با 

تحریم های قبلی متفاوت نیست.
هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اند که 
اقتصاد ایران امسال حدود ۹درصد کوچک شود. )هرچند که برآوردهای 
دولت ایران پایین تر از این رقم هاس��ت.( اما این رقم را با دهه ۱۹۷۰ و 
اواخر دهه ۱۹۸۰، یعن��ی زمانی که پس از بحران گروگانگیری ایران را 
هدف تحریم قرار داد مقایس��ه کنید. در آن زمان، سرانه تولید ناخالص 

داخلی ایران به میزان ۵۰درصد افت کرد.
به گفته اس��فندیار باتمانقلیچ، موسس س��ازمان بورس و بازار، تا قبل از خروج 
آمری��کا از برج��ام در مه ۲۰۱۸، ای��ران روزانه حدود ۲ میلیون بش��که نفت صادر 
می ک��رد. اکنون میزان ص��ادرات نفت ایران بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بش��که برآورد 
می شود که آن هم اکثرا به چین صادر می شود، اما تکیه ایران تنها به نفت نیست. 
باتمانقلیچ افزود: »اقتصاد ایران بس��یار متنوع است و تولید واقعا یکی از حوزه های 
مهم آن به شمار می رود. در حال حاضر بخش تولید حدود یک پنجم کل اشتغال 

کشور را تشکیل می دهد.«
وی گفت، تولید شامل خودروسازی، فلزات و پالستیک است. تحریم های آمریکا 

موجب شده تا دسترسی به کاالهای موردنیاز جهت تولید محصوالت و البته یافتن 
مش��تری خارجی برای ش��رکت های ایرانی دشوار ش��ود، اما به دلیل سیستم های 
پرداخت غیررس��می که برای نقل و انتقال پول به بانک ها متکی نیس��تند، برخی 
از تولی��دات ایران می توانند به فعالیت خ��ود ادامه دهند. به عالوه، برخی از کاالها 
مشمول تحریم های ثانویه نیستند. این کارشناس اقتصاد ایران گفت: »آنها شامل 
کاالهای پای��ه ای نظیر محصوالت غذایی یا مثل محص��والت مصرفی یعنی لوازم 

خانگی و یا شوینده ها و شامپوها هستند.«
سوزان مالونی، متخصص امور ایران در موسسه بروکینگز هم معتقد است ایران 
روابط مستحکمی با شرکای منطقه ای خود است که از طریق آن می تواند به تهاتر، 
تجارت و یا اس��تفاده از سایر ترتیبات جهت حفظ بخشی از فعالیت های اقتصادی 

خود بپردازد.
مالون��ی افزود: »ایرانی ها واقعا صنایع جایگزینی دارند که در مواقع س��ختی به 
آنها اتکا می کنند و از ظرفیت های داخلی قابل توجهی برخوردارند. آنها همچنین 
می توانند از روابط خود با همسایگان شان برای خنثی کردن کارشکنی های اقتصادی 
استفاده کنند. کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، برخی از کشورهای آسیای میانه 
و طبیعتا سوریه دسترسی ای به ایران می دهد که خارج از قلمرو نفوذ خزانه داری 

آمریکاست.«

اقتصادایرانچگونهدربرابرفشارحداکثریآمریکادوامآوردهاست؟

فعاالن بازار از توزیع فراوان و انبوه س��یگارهای قاچاق در بازار مصرف کش��ور 
و گس��ترش تولید و فروش برندهای جعلی با نام ش��رکت دخانیات ایران هشدار 
دادن��د و خواه��ان جلوگیری و ممانع��ت از تولید و توزی��ع غیرقانونی این نوع از 

محصوالت در بازار شدند.
به گزارش تس��نیم، سیاوش افضلی مدیرعامل دخانیات ایران در بازدید سرزده 
خود از ب��ازار فروش محصوالت دخانی در خیابان مولوی تهران، ضمن بررس��ی 
دغدغ��ه فعالین بازار محصوالت دخانی، فضای کس��ب و کار این حوزه از اقتصاد 

کشور را مورد ارزیابی قرار داد.
 در این بازدید فعاالن بازار از توزیع فراوان و انبوه س��یگارهای قاچاق در بازار 

مصرف کشور و گس��ترش تولید و فروش برندهای جعلی با نام شرکت دخانیات 
ایران هش��دار دادند و خواهان جلوگیری و ممانع��ت از تولید و توزیع غیرقانونی 
ای��ن نوع از محصوالت و برخورد جدی و قانونی با این پدیده در بازار ش��دند که 

موجبات افت در فروش محصوالت تولید داخل را فراهم می سازد.
فروش��ندگان نیز خواهان توجه جدی مس��ئولین فروش به نظرات این صنف 
ش��دند و اعالم داشتند که شرکت دخانیات ایران به لحاظ قدمت تاریخی حدود 
یکصد سال و جایگاه مهمی که به  عنوان یک شرکت ایرانی در تأمین نیاز مصرف 
بازار کش��ور دارد، شایسته سهمی به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی بوده و تأکید 
داشته که کیفیت محصوالت و ثبات قیمت در کم شدن قاچاق حائز اهمیت است.

همچنی��ن فروش��ندگان با توجه به وضع موجود صنعت دخانیات درخواس��ت 
داش��تند تا س��از و کاری جهت افزایش تمایل قاچاق فروش��ان ب��ه فعالیت های 

اقتصادی و قانونی و همکاری با شرکت دخانیات ایران ایجاد شود.
گفتنی اس��ت، فعالین بازار فروش محصوالت دخانی و فروشندگان رسمی در 
بازار، خواهان برگزاری جلس��ه هم اندیشی با حضور مدیرعامل شرکت و مدیران 
و مس��ئولین بخش فروش شرکت دخانیات ایران ش��دند که  مقرر شد در اسرع 
وقت این جلس��ه در محل ش��رکت دخانیات ایران برگزار و راهکارها برای بهبود 
ش��رایط جهت همکاری های بلندمدت و حمایت از اشتغال و تولید داخلی مورد 

بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه میزان صادرات آبزیان در سال جاری 
افزایش دارد، گفت بازارهای جدید به روی صادرات محصوالت ش��یالتی ایران از 

جمله چین، کره و اتحادیه اروسیا گشوده شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، نبی اهلل  خون میرزایی رئیس 
سازمان شیالت ایران در حاشیه مراسم معرفی نمونه های بخش شیالت در پاسخ 
به س��وال خبرنگار خبرگزاری تسنیم در پاس��خ به این سوال که آیا تحریم ها بر 
صادرات محصوالت شیالتی ایران تاثیری داشته اظهار کرد:  براساس گزارش های 
مرکز آمار ایران در شش ماهه ابتدایی سال حاکی از رشد حدود ۶درصدی بخش 

کشاورزی دارد که امیدواریم تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد.
وی افزود: در س��ال گذش��ته بیش از ۵۲۷ میلیون دالر ص��ادرات محصوالت 
ش��یالتی داش��تیم  و تراز تجاری بیش از ۴۷۵ میلیون دالر مثبت است و امسال 

نی��ز میزان صادرات رو به افزایش خواهد بود. وی با اش��اره به بازارهای جدیدی 
که پیش روی محصوالت ش��یالتی ایران گشوده شده است، اظهار کرد: براساس 
رایزنی و تفاهم نامه هایی که میان ایران و چین در س��ال گذش��ته توس��ط وزیر 
کشاورزی وقت صورت گرفت بازار آبزیان چین به روی محصوالت شیالتی ایران 
باز ش��ده اس��ت که عالوه بر این بازار اتحادیه اوراس��یا  و کره نیز نیز از بازارهای 

پیش روی ما خواهد بود که ظرفیت های مناسبی برای صادرات دارند.
وی یاد آور ش��د که در س��ال گذش��ته بی��ش از ۵۰۰ میلی��ون دالر صادرات 

محصوالت شیالتی وجود داشت.
خسارت سیل به آبزی پروری

این مقام مس��ئول در ارتباط با خسارات س��یل جدید کشور به بخش شیالت 
گفت:  این رویداد خس��ارتی به بخش آبزی پروری وارد کرده اس��ت که در حال 

برآورد خسارت هستیم.  وی افزود: سیل و آسیب ها  هنوز تمام نشده است و بعد 
از پایان سیل و فروکش کردن آن خسارت ها  قابل ارزیابی است.

وی در ارتب��اط با وضعی��ت تامین ماهی موردنیاز برای ش��ب عید اظهار کرد: 
براساس برآورد صورت گرفته امسال نسبت به سال گذشته در وضعیت  تولیدات 

شیالتی بهتر است.
این مقام مسئول اظهار کرد: برای بازار شب عید سال برای تنظیم بازار مقدار 
جزئی ماهی تیالپیا وارد کردیم، ولی امسال نگرانی در این زمینه وجود ندارد زیرا 

میزان عرضه ماهی در بازار زیاد است و نیازی به واردات نداریم.
به گفته وی، سال گذشته تولید آبزی پروری یعنی ماهیان گرم آبی، سردآبی و 
ماهیان خاویاری  ۴۸۹ هزار تن بود که برای س��ال جاری نیز برآورد تولید بیش 

از ۵۰۰ هزار تن می شود.

فروش برندهای جعلی سیگار با نام شرکت دخانیات ایران در بازار

بازارهای صادراتی کره، چین و اتحادیه اوراسیا به روی محصوالت شیالتی ایران باز شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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رفع مشکل الستیک خودرو های سنگین
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از رفع مشکل 

الستیک خودرو های سنگین خبر داد.
مهران قربانی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
با بیان اینکه خوش��بختانه در زمینه تأمین الس��تیک خودروهای سنگین و 
کامیون ها به ثبات رسیده ایم، گفت: هم اکنون هیچ مشکلی در زمینه تأمین 
الس��تیک وجود ندارد و توانس��ته ایم الستیک های اس��تاندارد مطابق با نیاز 
تمام��ی کامیونداران تأمین کنیم. او با اش��اره به اینکه ش��رایط بازار توزیع 
الس��تیک خودروهای س��نگین متعادل شده اس��ت، گفت: در داخل کشور 
دسترس��ی به الستیک آسان ش��ده و با توجه به طراحی سامانه ای که انجام 
ش��ده اس��ت، رانندگان این خودروها می توانند به الس��تیک مورد نیاز خود 

دسترسی پیدا کنند.
قربان��ی درباره ای��ن موضوع که در گذش��ته الس��تیک هایی با مدل های 
موردنی��از کامیون ها در بازار توزیع نمی ش��د هم گفت: در ب��ازه  ای از زمان 
الستیک های با مدل های مختلف کامیون ها و به ویژه کامیون های یخچال دار 
در بازار با کمبود مواجه بود که پس از بررس��ی های الزم و همکاری وزارت 

صمت در توزیع و واردات الستیک های موردنیاز این مشکل برطرف شد.
قربانی اظهار کرد: هم اکنون توزیع الس��تیک براساس پیمایش کامیون ها 
انجام می ش��ود و بسیاری از رانندگان براساس پیمایش��ی که انجام داده اند 

الستیک های موردنیاز خود را دریافت کرده اند.
 معاون حمل و نقل س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یادآور شد: 
بس��یاری از کامیون داران هم با توجه به پیمایشی که داشتند الستیک های 
خود را تحویل نگرفته اند، بنابراین نه تنها از لحاظ توزیع الس��تیک ش��رایط 
بازار مناس��ب اس��ت بلکه در تمام قطعات م��ورد نی��از کامیون ها هم هیچ 
مشکلی برای رانندگان وجود ندارد. قربانی با اشاره به اینکه همکاری وزارت 
صمت برای ترخیص الس��تیک های موردنیاز کامیون ها بس��یار مناسب بوده 
است، گفت: در ماه های گذش��ته وزارت صمت اجازه ترخیص الستیک های 
خودروه��ای س��نگین را نم��ی داد که همین موض��وع باعث ش��ده بود که 
تاریخ انقضای بس��یاری از این کامیون ها به اتمام برس��د اما با پیگیری های 
صورت گرفته هم اکنون تمامی الستیک ها از انبارهای وزارت صمت ترخیص 
ش��ده اس��ت. او در ادامه به سیس��تم تن-کیلومتر هم اش��اره کرد و گفت: 
هم اکنون این سیس��تم برای  توزیع مناس��ب ب��ار در تمامی کامیون ها اجرا 
شده و با توجه به مشکالتی که در گذشته برای توزیع بار بین کامیون داران 
ایجاد شده بود با طراحی این سامانه خوشبختانه مشکل توزیع در این بخش 

به صورت کامل رفع شده است.

قطعه سازان رکن اصلی توسعه و نوآوری در 
صنعت خودرو هستند

یکی از فعاالن صنعت قطعه سازی کشور اعالم کرد صنایع دفاع در شرایط 
فعلی می تواند در کنار موضوعات دفاعی کش��ور با امکانات و پتانس��یل هایی 
که دارد به حیطه تامین قطعات خودرو وارد ش��ده و موثر باشد. رضا رضایی 
در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخودرو درخص��وص همکاری با صنایع دفاع به 
منظور تامین قطعات خودرو اظهار داش��ت: در شرایط تحریم و جنگ تمام 
عیار و با وجود محدودیت های ارزی و کاهش ارتباط قطعه سازان با همکاران 
خارج��ی، صنایع دفاع می تواند در کنار موضوعات دفاعی کش��ور با امکانات 
و پتانس��یل هایی ک��ه دارد به حیط��ه تامین قطعات خودرو وارد ش��ود. این 
فعال صنعت قطعه س��ازی افزود: صنایع دفاع کشور با امکانات سخت افزاری 
و نرم اف��زاری و نیروی انس��انی و به خصوص با توجه به مس��ائل اقتصادی، 
درصورت��ی ک��ه با هدف و برنامه و در جهت هماهنگ با خودروس��ازان و در 
یک زمانبندی مش��خص عمل کند، می تواند در جهت تامین قطعات خودرو 
بس��یار موثر باش��د. وی گفت: اگ��ر این اقدامات و همکاری ب��ا صنایع دفاع 
در هماهنگی با قطعه س��ازان و بخش خصوصی و انجمن ها انجام ش��ود، در 
شرایط فعلی در جهت بهبود و توسعه صنعت خودرو کشور خواهد بود. البته 
همکاری با صنایع دفاع در جهت تامین قطعات خودرو در درازمدت و بدون 
برنامه روش مناس��بی نیس��ت. رضایی گفت: افزایش تولید خودرو در کشور 
ما و در تمام دنیا به ش��کل ۱۰۰درصد مرتبط با قطعه س��ازان است. اگرچه 
در چند دهه گذش��ته آنطور که باید و شاید تعامالت مناسبی با قطعه سازان 
کش��ور وجود نداشته اما قطعه س��ازان یکی از ارکان اصلی توسعه و بهبود و 

نوآوری در صنعت خودرو هستند.

حواس تان باشد در پمپ بنزین ضرر نکنید
یکی از ش��ائبه هایی ک��ه این روز ها در مورد بنزین مطرح می ش��ود غیب 
ش��دن س��همیه بنزین از کارت سوخت افراد اس��ت، اما جای نگرانی نیست 
چراکه تنها سهمیه بنزین خودرو هایی غیب می شود که مالکان آنها به روند 
س��وختگیری درست بی اعتنا هس��تند. به  گزارش »خلیج فارس« به نقل از 
ایسنا، تاکنون چندین مرتبه از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی نحوه 
صحیح س��وختگیری مطرح ش��ده، اما بازهم شاهد اعتراض افراد برای غیب 
شدن سهمیه بنزین شان هستیم. در واقع ماجرا از این قرار است که اگر افراد 
مراحل س��وختگیری را رعایت نکنند و قبل از مش��اهده پیغام »لطفا کارت 
خود را بردارید« و گذاش��تن ن��ازل در جای خود اقدام به برداش��تن کارت 
س��وخت کنند از سهمیه آنها کاس��ته خواهد شد. فاطمه کاهی - سخنگوی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی - در این باره به ایسنا توضیح داد: این 
سیس��تم در سامانه هوشمند برای پیشگیری از تخلفات از همان ابتدا یعنی 
س��ال ۱۳۸۶ برای سیستم تعریف ش��ده و این بدین معنا نیست که تاکنون 
تخلفی در این باره اتفاق افتاده باش��د بلکه تنها هدف افزایش ایمنی شبکه 
بوده اس��ت. وی با بیان اینکه در واقع این س��امانه به منظور افزایش ایمنی 
سیستم طراحی شده است، تصریح کرد: اگر این سیستم پیش بینی نمی شد 
وقتی ف��رد کارت را خارج می کرد تا هر میزانی می توانس��ت س��وختگیری 
کند بدون اینکه از س��همیه او کاسته ش��ود به همین دلیل برای جلوگیری 
از چنین مواردی این طرح در س��امانه اجرا ش��ده اس��ت. سخنگوی شرکت 
مل��ی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر این مس��اله که این موضوع یکی 
از ش��رایطی اس��ت که ایمنی سیس��تم را برای جلوگیری از تخلف افزایش 
می دهد، تصریح کرد: اگر حین سوختگیری فرد کارت سوخت خود را بیرون 
بیاورد ممکن است بین یک تا ۳.۹۹ لیتر از سهمیه سوخت فرد کم شود، اما 
اگر کارت را حین س��وخت گیری خارج نکند هیچ اتفاقی نمی افتد و نیاز به 
هیچ محاسبه ای نیست. کاهی با اشاره به مراحل درست سوختگیری توسط 
افراد، اظهار کرد: الزم اس��ت در ابتدا فرد کارت را در کارتخوان گذاشته رمز 
را وارد کرده و س��وختگیری را آغاز کند و در پایان س��وختگیری نیز نازل را 
قطع کرده و پس از مش��اهده عالمت و پیغام »کارت خود را بردارید« کارت 
خود را خارج کند که در این صورت هیچ س��همیه ای از افراد کم نمی شود و 

این موضوع نیز همیشه در سیستم وجود داشته است.

مدیر برنامه ریزی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی گفت تاکنون 
یک مرحله برای ۳۰هزار راننده آژانس، اطالعات دریافت و سهمیه سوخت 

واریز شده است.
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از تسنیم، شهرام رضایی، 
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: برای 
آژانس ها، تاکسی های تلفنی، تاکسی های اینترنتی، سرویس های مدارس 
و هر ش��خصی که از اعتبار در کنار کارت هوشمند سوخت خود استفاده 

می کند، متولی سهمیه سوخت وزارت کشور است.
وی افزود: آژانس ها و تاکسی های تلفنی زیر نظر صنف هستند و صنف 
نیز زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از طریق صنف، اطالعات 
فعاالن آژانس ها و تاکسی های تلفنی به وزارت کشور ارسال می شود؛ پس 
فعاالن این عرصه برای دریافت س��همیه س��وخت خود، باید از صنف خود 

پیگیری کنند.
مدیر برنامه ریزی ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی تصریح کرد: 
تاکنون یک مرحله برای ۳۰ هزار راننده آژانس، اطالعات دریافت و سهمیه 

سوخت واریز شده است.
رضایی با اشاره به اینکه برای رانندگان آژانس و تاکسی تلفنی سامانه ای 
جه��ت ثبت میزان پیمایش وجود ندارد، گفت: در یک نوبتی که در تاریخ 
۱۱ دی ماه سال جاری، سهمیه سوخت برای ۳۰ هزار راننده آژانس واریز 
شد، احتماال صنف مربوطه تأیید کرده که این خودروها مثال به میزان ۲۰۰ 
لیتر پیمایش داشته اند؛ البته قرار شده که دو ماه به صنف مربوط به فعالیت 

رانندگان آژانس فرصت داده شود که سامانه ای برای خود ایجاد کنند.
وی ادامه داد: تا زمانی که س��امانه ای مش��خص برای رانندگان آژانس و 
تاکس��ی تلفنی ایجاد شود، قرار بر این است که به صورت اعالم لیستی از 

سوی صنف به وزارت کشور و از وزارت کشور به وزارت نفت، سهمیه هایی 
به افراد حاضر در این لیس��ت ها، به همان ص��ورت که در یک نوبت واریز 

شد، پرداخت شود.
مدی��ر برنامه ریزی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی خاطرنش��ان 
کرد: در واقع در حال حاضر هر ش��خصی که در آژانس و تاکس��ی تلفنی 
کار می کند و تاکنون س��همیه سوختی برای فعالیت خود نگرفته است، با 
مراجعه به صنف خود، پیگیر این موضوع شود که نامش در لیستی که به 

وزارت کشور ارسال می شود، قرار گیرد.
وی افزود: ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی مجری س��همیه بندی 
بنزین است و آنچه از سهمیه ها به رانندگان آژانس در یک نوبت تخصیص 
پیدا کرده، براساس لیستی بوده که از وزارت کشور به ما داده شده است، 

پس هر نوع پیگیری باید از طریق صنف و از وزارت کشور صورت گیرد.

واریز سهمیه بنزین برای 3۰ هزار راننده آژانس

تاکسیهایتلفنیچگونهسهمیهسوختراپیگیریکنند؟

س��رانجام ش��ورای پول و اعتبار از ۱۰هزار میلیارد تومان تس��هیالتی که قرار 
بود به خودروس��ازان اختصاص داده ش��ود، ۵هزار میلیارد توم��ان را به تصویب 
رس��اند تا ش��رکت های خودروساز با دریافت آن بخش��ی از بدهی حدود ۲۰هزار 

میلیاردی  شان به قطعه سازان خصوصی را بپردازند.
به گزارش پدال نیوز، س��رانجام ش��ورای پول واعتبار از ۱۰هزار میلیارد تومان 
تسهیالتی که قرار بود به خودروسازان اختصاص داده شود، ۵هزار میلیارد تومان 
را به تصویب رس��اند تا ش��رکت های خودروس��از با دریافت آن بخشی از بدهی 
حدود ۲۰هزار میلیاردی ش��ان به قطعه سازان خصوصی را بپردازند؛ اتفاقی که به 
اعتقاد رضا رحمانی،  وزیر صنعت، معدن و تجارت نه تنها می تواند زمینه افزایش 
تولید خودروس��ازان را فراهم کند، بلکه باعث کاه��ش قیمت خودرو نیز خواهد 
ش��د. در این خصوص، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو  درباره جزییات این 

موضوع توضیح می دهد.
 در حالی که قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان تس��هیالت به خودروسازان برای 
افزایش توان مالی قطعه سازان اختصاص داده شود، چندی پیش خبر تصویب ۵ 
هزار میلیارد تومان تس��هیالت منتشر ش��د. آیا با این شرایط در تولید و کیفیت 

قطعات و افزایش تیراژ خودروسازان خللی ایجاد نمی شود؟
اگر قرار بود خودروسازان و قطعه سازان با کاهش کیفیت قطعات به ادامه تولید 
بپردازن��د، امروز به  جای تولید یک ه��زار قطعه، ۲هزار قطعه تولید می کردیم، اما 
با تمام توان سعی کردیم محصوالتی حتی بهتر از سال گذشته تولید کنیم و به 
دست مصرف کننده برسانیم. به رغم تحریم ها، کیفیت محصوالت تولیدی نسبت 
به سال گذش��ته نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است. درخصوص 
تس��هیالت مصوب  همان طور که اش��اره کردید، قرار بود ۱۰هزار میلیارد تومان 
اختصاص داده ش��ود که در نهایت ۵هزار میلیارد تومان با تالش و پیگیری های 
م��داوم رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرش��اد مقیمی، مدیرعامل 
ایران خودرو بعد از فراز و نش��یب های بس��یار مصوب ش��د. از این مقدار هم قرار 

اس��ت ۲هزار و۵۰۰ میلیارد تومان تس��هیالت به ایران خودرو و مابقی آن نیز به 
گروه سایپا اختصاص داده شود.  

 نحوه بازپرداخت این تس��هیالت به چه نحوی اس��ت و آیا بخشی از آن برای 
افزایش نقدینگی خودروسازان هزینه می شود؟

دوره بازپرداخ��ت تس��هیالت مصوب کوتاه مدت اس��ت. این تس��هیالت هم با 
هماهنگی هایی که با انجمن قطعه س��ازان ایران انجام ش��ده، قرار اس��ت به  طور 
کامل به دس��ت قطعه سازان برسد. هرچند هنوز ریالی از این تسهیالت به دست 

ما نرسیده و نیاز است بانک  مرکزی روند کار را سرعت ببخشد.
 با این تفاصیل فکر می کنید چه زمانی این تسهیالت به شما پرداخت شود؟

تمام درخواس��ت ها و اقداماتی که الزم بوده، از س��وی خودروساز  انجام شده 
اس��ت و همچنان هم در حال پیگیری هستیم. این حد اعتباری را بانک مرکزی 

باید ابالغ کند تا بانک ها آن را در اختیار ما قرار دهند.  
با توجه به اینکه سال گذشته هم ۸۴۴میلیون یورو تسهیالت مصوب شده بود، 
ام��ا در نهایت بانک مرکزی با اختصاص آن مخالفت کرد، فکر نمی کنید احتمال 

دارد این تسهیالت هم به دست خودروسازان نرسد؟
نه؛ چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، چراکه با توجه به همکاری بس��یار خوبی که 
بان��ک  مرک��زی دارد و پیگیری هایی که وزیر صنعت، مع��دن و تجارت به همراه 
مدیرعامل ایران خودرو انجام می دهند به نظر می رس��د این تسهیالت اختصاص 
داده و به بخش تولید تزریق ش��ود. هرچه زودتر این تس��هیالت اختصاص داده 
ش��ود، افزایش تولید روند سریع تری را طی خواهد کرد. البته طی ماه های اخیر 
توانستیم تیراژ تولید خودرو را به  طور محسوسی افزایش دهیم که این هم نتیجه 
تالشی است که قطعه سازان داشتند، بنابراین اگر این شارژ مالی هم انجام شود، 

راحت تر می توانیم سیاست افزایش تولید خودرو را پیش ببریم.  
 تزریق این منابع مالی به قطعه س��ازان چند درصد از مشکل کمبود نقدینگی 

آنها را برطرف می کند؟

به  نظر می رس��د بتوانی��م با این مناب��ع مالی حدود ۷۰درص��د پرداخت های 
۱۲۰روزه به قطعه س��ازان را پاس��خگو باش��یم.۱۲۰روزه به آن دسته از مطالبات 
قطعه سازان گفته می شود که امروز کاالی مربوط به آن را تحویل می دهند و بعد 

از ۱۲۰روز پولش را تحویل می گیرند.
 با توجه به بدهی حدود ۲۰هزار میلیارد تومانی خودروس��ازان به قطعه سازان 
و کاهش مقدار تس��هیالت برنامه ریزی ش��ده در زمان تصویب، چه چشم اندازی 

برای این صنعت دارید؟
به خصوص برنامه داخلی س��ازی قطعات را هم در پیش داشتیم و نیاز مالی در 

چنین شرایطی افزایش می یابد.
با توجه به وضعیت ارز االن بهترین فرصت اس��ت که قطعات را از طریق 
س��اخت داخل تامین کنیم. برای ساخت داخل هم دو ضرورت وجود دارد. 
اول اینکه خودروساز به طور جدی خواستار استفاده از قطعات داخلی باشد. 
در همین راس��تا، به  صورت هفتگی سه تا چهار جلس��ه داریم که یکی از 
آنها جلس��اتی اس��ت که در مورد خودکفایی قطع��ات با حضور مدیرعامل 
ایران خ��ودرو برگزار می ش��ود. در ای��ن رابطه نی��ز قراردادهایی با تضمین 
بلندمدت با قطعه سازان منعقد و مشوق هایی هم به آنها برای ساخت داخل 
قطعات جدید داده می ش��ود. ضرورت دوم، پشتیبانی مالی از قطعه سازان 
برای س��رمایه گذاری در زمینه س��اخت داخل قطعات است. در هر صورت 
برای داخلی س��ازی قطعاتی که های تک هس��تند، نیازمند سرمایه گذاری 
باالیی هستیم. االن قطعه ای داریم که به ۴۰میلیون دالر سرمایه گذاری نیاز 
دارد. همچنین قطعه ای که نزدیک ۷۰میلیون دالر نیازمند سرمایه گذاری 
برای داخلی س��ازی و جلوگیری از ارزبری دارد. در این خصوص می توان به 
قطعه  پلوس که هنوز س��اخت داخل نشده اس��ت، اشاره کرد که با یک بار 
س��رمایه گذاری ۴۰میلیون دالری می توان جلوی ساالنه ۱۰۰میلیون دالر 

ارزبری آن را گرفت.  

یکی از فعاالن صنعت قطعه س��ازی کش��ور اعالم کرد صنایع دفاع در ش��رایط 
فعلی می تواند در کنار موضوعات دفاعی کش��ور با امکانات و پتانس��یل هایی که 

دارد به حیطه تامین قطعات خودرو وارد شده و موثر باشد.
رضا رضایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص همکاری با صنایع 
دفاع به منظور تامین قطعات خودرو اظهار داش��ت: در ش��رایط تحریم و جنگ 
تمام عیار و با وجود محدودیت های ارزی و کاهش ارتباط قطعه سازان با همکاران 
خارج��ی، صنای��ع دفاع می تواند در کن��ار موضوعات دفاعی کش��ور با امکانات و 

پتانسیل هایی که دارد به حیطه تامین قطعات خودرو وارد شود.
ای��ن فعال صنعت قطعه س��ازی افزود: صنایع دفاع کش��ور با امکانات 
س��خت افزاری و نرم افزاری و نیروی انس��انی و به خص��وص با توجه به 
مسائل اقتصادی، درصورتی که با هدف و برنامه و در جهت هماهنگ با 
خودروس��ازان و در یک زمانبندی مشخص عمل کند می تواند در جهت 

تامین قطعات خودرو بسیار موثر باشد.
وی گف��ت: اگ��ر ای��ن اقدامات و هم��کاری با صنای��ع دف��اع در هماهنگی با 

قطعه س��ازان و بخش خصوصی و انجمن ها انجام شود، در شرایط فعلی در جهت 
بهبود و توس��عه صنعت خودرو کش��ور خواهد بود. البته همکاری با صنایع دفاع 
در جهت تامین قطعات خودرو در درازمدت و بدون برنامه روش مناسبی نیست.
رضای��ی گف��ت: افزای��ش تولید خودرو در کش��ور ما و در تمام دنیا به ش��کل 
۱۰۰درصد مرتبط با قطعه س��ازان اس��ت. اگرچه در چند دهه گذشته آنطور که 
باید و ش��اید تعامالت مناسبی با قطعه سازان کشور وجود نداشته اما قطعه سازان 

یکی از ارکان اصلی توسعه و بهبود و نوآوری در صنعت خودرو هستند.

خودروسازان تسهیالت مصوب را به محض دریافت به قطعه سازان می دهند

قطعه سازان رکن اصلی توسعه و نوآوری در صنعت خودرو هستند
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برنامه های س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در سیستان و بلوچستان از جمله نمونه های موفق ایجاد بستر 
کارآفرینی در عرصه صنایع خالق محسوب می شود. شرکت تولید محتوای هوشمند 

نگاره ایما یکی از شرکت های خالق مستقر در مرکز 
نوآوری صنایع خالق سیستان و بلوچستان است که 
پس از توسعه زیست بوم در استان شکل گرفت.  به 
گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری مهران ریگی مدیرعامل 
شرکت محتوا هوشمند نگاره ایما در این باره گفت: 
این مجموعه، برند شرکت خالق را در سال ۱۳۹۷ 
از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت 
کرد. زمینه فعالیت شرکت، تولید محتوای تصویری، 
محتوای صوتی، دوبله، انیمیش��ن و تولید محتوای 
اختصاصی برای نرم افزارها و اپلیکیشن ها است. در 
این شرکت به صورت مستقیم ۱۲ نفر و غیرمستقیم 
برای ۱۵ نفر شغل ایجاد ش��ده است. وی در ادامه 

افزود: با ایجاد مرکز نوآوری صنایع خالق در س��ال ۱۳۹۷ وارد این مرکز ش��دیم و 
فعالیت خود را در زمینه تولید محتوا شروع کردیم. با توجه به اینکه استان سیستان 
و بلوچس��تان به لحاظ صنعتی دارای کمبودهایی است و ایجاد یک صنعت هزینه 

بسیار باالیی دارد، می توان به برنامه صنایع خالق به عنوان یک راهکار در دسترس 
و ممکن نگاه کرد. مدیرعامل شرکت محتوا هوشمند نگاره ایما با اشاره به مزایای 
صنایع خالق نسبت به صنایع کالسیک، اضافه کرد: برنامه صنایع خالق که بر روی 
عناصر زودبازده و کم هزینه تمرکز دارد و بیش��تر 
بر استعداد افراد متمرکز شده است، راهکار بسیار 
مناس��بی برای ایجاد اش��تغال در سطح گسترده 
اس��ت. مدیرعامل این ش��رکت خالق در ادامه با 
اشاره به گستره وس��یع فعالیت صنایع خالق در 
این استان، بیان کرد: برای گسترش صنایع خالق 
باید زیرساخت هایی مانند: استودیوهای انیمیشن، 
فیلم سازی، موسیقی و کارگاه های صنایع دستی، 
در مب��ادی مانند پارک های علم و فناوری، مراکز 

نوآوری توسعه یابد و ایجاد شود.
به گفته ریگی: به جرأت می توان گفت استان 
سیس��تان و بلوچس��تان از لحاظ گردش��گری 
از بکرتری��ن و زیباتری��ن مناط��ق گردش��گری 
کش��ور محسوب می شود. آثار باس��تانی منطقه سیستان تا سراوان و همچنین 
جاذبه های فرهنگی، از جمله پتانس��یل های اس��تان برای توس��عه گردشگری 

محسوب می شود.

در حال حاضر بیش از ۱۴۰ ش��رکت دانش بنیان در حوزه آب مش��غول فعالیت 
هستند تا به کمک آنها توسعه فناوری ها در این حوزه با شتاب بیشتری انجام شود. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها، 
مراکز رشد، شتابدهنده ها و کارخانه های نوآوری 
بخشی از بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری در 
کشور هستند که به مدد آن در حوزه های مختلف 
شاهد اتفاقات خوبی در کشور هستیم. نوآوری ها 
و محصوالت فناورانه ای که از این زیست بوم خارج 
می شود و هر کدام یکی از نیازهای کشور را رفع 
می کند، اما در این میان شرکت های دانش بنیان با 
تالش بی وقفه جوانان خالق و مستعد، در تالش 
هس��تند تا در این زیست بوم خالقیت و نوآوری، 
حرف های بیشتری برای گفتن داشته باشد.  آب و 
فناوری های مرتبط با آن، یکی از حوزه هایی است 
که با ورود این شرکت ها، می تواند مشکالت را با 

سرعت بیشتری رفع کند. در حال حاضر بیش از ۱۴۰ شرکت دانش بنیان در این 
حوزه مشغول فعالیت هستند تا به کمک آنها توسعه فناوری ها در این حوزه با شتاب 
بیشتری انجام شود. بسته های آب شیرین کن با فناوری نوین در مناطق محروم و 

روس��تایی در استان های بوشهر و خوزستان، طراحی و ساخت قفس برای پرورش 
ماهی در دریا، توس��عه فناوری های از راه دور آر اس، جی آی اس و اینترنت اشیاء 
در صنعت بیمه محصوالت کش��اورزی، توسعه و تولید غشای سرامیکی به عنوان 
پیش تصفیه در واحدهای آب شیرین کن کشور، 
توس��عه و تولید انبوه غش��اء برای سیستم های 
اسمز معکوس، توسعه فناوری ها برای ساماندهی 
خشکه رودها برای استحصال سیالب ها، حفظ 
خ��اک و تولی��د محص��والت زراع��ی، باغی و 
ش��یالتی، تولید پمپ ها و مخازن تحت فش��ار 
برای سیستم های آب  شیرین کن، توسعه تولید 
کاکتوس در مناطق خشک، بیابانی و خاک های 
کم ب��ازده ب��رای تولی��د علوف��ه و فرآورده های 
جنبی، ساخت دستگاه ها و تجهیزات مطالعات 
زمین-شناسی، ساخت گلخانه دریایی با هدف 
اس��تفاده از ان��رژی خورش��یدی در تولید آب 
ش��یرین و توسعه کشت تنها بخش کوچکی از 
فناوری هایی اس��ت که با همت این شرکت های فناور در کشور بومی می شود. این 
شرکت ها با اقدامات خود، ارتقای سطح کیفی و رفاهی زندگی را به مناطق شهری 

و روستایی کشور هدیه می دهند.

توسعه فناوری های حوزه آب سرعت گرفتتولیدکنندگان محتوا مورد حمایت قرار می گیرند

توس��عه و ترویج گفتمان »اقتصاد دانش بنیان« بارها در اس��ناد 
باالدستی و ملی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس، 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری »س��تاد فرهنگ سازی 
اقتص��اد دانش بنیان« را تش��کیل داد که با تجمی��ع انرژی کالن 
کش��ور در این حوزه، انجام ۲۰ خدم��ت مختلف را در فرمت های 

رسانه ای گوناگون پیگیری می کند.
 ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، توس��عه و 
ترویج گفتمان »اقتصاد دانش بنیان« بارها در اس��ناد باالدستی و 
ملی کش��ور مورد تاکید قرار گرفته اس��ت. بر این اساس، معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری »س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنیان« را تش��کیل داد که با تجمیع انرژی کالن کش��ور در 
این ح��وزه، انجام ۲۰ خدمت مختلف را در فرمت های رس��انه ای 

گوناگون پیگیری می کند.
اسناد باالدستی

در نقشه جامع علمی کشور در این باره نوشته شده است: »توجه 
به علم و تبدیل آن ب��ه یکی از گفتمان های اصلی جامعه و ایجاد 
فضای مس��اعد برای ش��کوفایی و تولید علم و فن��اوری برمبنای 
آموزه ه��ای اس��المی از طریق توس��عه و تعمیق و ب��ه کارگیری 
مؤلفه ه��ای فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی« از جمله اولویت های 

ترویجی در زمینه فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان است.
بر این اساس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه 
به تاکید نقش��ه جامع علمی کش��ور و دیگر اس��ناد باالدستی بر 
ضرورت توس��عه و ترویج اقتصاد دانش بنی��ان و ایجاد یک بازتاب 
واقعی از ماهی��ت اقتصاد دانش بنیان در اذه��ان عمومی اقدام به 

تاسیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان کرد.
اولویت گذاری

این س��تاد که در س��ال ۱۳۹۴ تشکیل ش��د، »کمک به تثبیت 
گفتم��ان علم و فن��اوری« و »اصالح فرهنگ اقتص��ادی و علمی 
جامعه را به عنوان زیرس��اخت اساس��ی و ال��زام آور برای موفقیت 
کش��ور و تشکیل زیست بوم کارآفرینی و فناوری در عرصه اقتصاد 
دانش بنیان و دستیابی به اهداف سیاست نظام  در گذار از اقتصاد 
نفت��ی به اقتصاد دانش بنیان« را در صدر اولویتهای کاری خود در 

عرصه ترویج قرار داده است.
این اهداف بزرگ و فرابخش��ی هس��تند و نیاز به هم آوایی ده ها 
دس��تگاه و نهاد کشوری دارند. این س��تاد تالش کرده است تا در 
عین انج��ام کار عملیاتی، وظیفه نه چندان س��هل هماهنگی بین 

دستگاه های مختلف در این زمینه را نیز عهده دار شود.
مخاطبان ستاد

ای��ن س��تاد بنا بر وظیفه، طی��ف وس��یعی از مخاطبان مختلف 
را پوش��ش می دهد که تنها ب��ه عموم و اکثری��ت جامعه محدود 

نمی شوند.
»نهادهای دولت��ی و حاکمیتی«، »فعاالن اقتصادی«، »نخبگان 
علم و فناوری ش��امل اساتید، پژوهشگران و ...« و » مراکز علمی، 
دانش��گاهی و پژوهشی« نیز جزو مخاطبان س��تاد فرهنگ سازی 

اقتصاد دانش بنیان محسوب می شوند.
2۰ فرمت مختلف رسانه ای

س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان برای تبدیل گفتمان 

عل��م و فن��اوری و اقتص��اد دانش بنیان به گفتم��ان غالب جامعه، 
ماموریت های خود را در ۲۰ فرمت مختلف فرهنگی و رس��انه ای، 

دنبال می کند.
دانش آموزان

»حمای��ت از رویدادهای کارآفرینانه و کس��ب و کارهای نوین«، 
»حمایت از فرهنگ سازی با رویکرد دانش آموزی، ایجاد و همکاری 
با بخش دانش آموزی در جش��نواره ها و نمایش��گاه های س��تادی 
معاونت«، »کمک به برگزاری جش��نواره های موضوعی کارآفرینی 
و اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه ها و استان های کشور«،  از جمله 

زمینه های کاری دیگر این ستاد هستند.
انتشار محتوا

همچنی��ن »برگزاری نشس��ت های ملی هم اندیش��ی با فعاالن 
اقتص��اد دانش بنی��ان و نوآوری«، »نشس��ت های فرهنگ س��ازی 
ترویجی با اصحاب رس��انه«، »ایجاد دفتر مشترک فرهنگ سازی 
اقتص��اد دانش بنی��ان و گفتمان عل��م و فناوری در دانش��گاه های 
مختلف کش��ور از جمله دانش��گاه های ش��ریف، تهران، امیرکبیرو 
...«، »حمای��ت از تولی��دات محتوایی در فضای مج��ازی و ایجاد 
سایت های ترویجی«، »تولید و انتشار اخبار و گزارش های مرتبط 
و محتوایی س��ایت ها و فضای مج��ازی« نیز جزو فعالیت های این 

ستاد محسوب می شوند.
تولید برنامه های سمعی و بصری

»تولید مجالت و ویژه نامه های تخصصی در موضوع فرهنگ سازی 
اقتص��اد دانش بنیان«، »برگ��زاری اردوهای توانمند س��ازی برای 
دانش��جویان، دانش آموزان و عالقه مندان«، »حمایت از مسابقات، 
جش��نواره ها، همایش ها و نشس��ت های علمی و فناورانه«، »تولید 
برنامه رادیویی و تلویزیونی ویژه فرهنگ س��ازی  و گفتمان سازی 
اقتصاد دانش بنیان« نیز دیگر کانال هایی هستند که از طریق آنها 

با جامعه هدف ارتباط برقرار می شود.
همکاری در همایش های بین المللی

»ترویج علم، فن��اوری و اقتصاد دانش بنی��ان در همکاری با دو 
وزارتخان��ه آم��وزش و پ��رورش و وزارت عل��وم، وزارت کار و امور 
اجتماعی، صداوس��یما«، »برگزاری تورهای علمی و فناوری برای 
اصح��اب رس��انه و فعاالن اجتماعی  و سیاس��ی«، »فعال س��ازی 
سازمان های مردم نهاد و انجمن های علمی و تخصصی در راستای 
فرهنگ اقتصاد دانش بنیان«، »همکاری در برگزاری همایش های 
بین الملل��ی با رویکرد ترویج گفتم��ان اقتصاد دانش بنیان و علم و 
فناوری« نیز بخش دیگری از فعالیت های س��تاد فرهنگ س��ازی 
اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری را 

شکل می دهد.
تولید فیلم و مستند

»تولید فیلم های آموزشی، مستند، فیلم های سینمایی و حمایت 
از جش��نواره های مل��ی و بین المللی در عرصه فیلم و مس��تند«، 
»ترویج گفتمان علم و فناوری در رسانه ها و شبکه های مجازی«، 
»برنامه ه��ای فرهنگ س��ازی و گفتم��ان اقتص��اد دانش بنیان در 
س��فرهای هیأت دولت«، »بازنشر دیدگاه ها و منویات مقام معظم 
رهبری و مصوبات س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی« نیز بخش 

دیگری از امور فرهنگی محوله به این ستاد را دربر می گیرد.

اپلیکیشن تیک تاک در سال 2۰1۹ با بیش از 7۰۰ میلیون بار دانلود، پشت سر واتس اپ و 
جلوتر از فیس بوک و اپلیکیشن پیام رسان Messenger فیس بوک ایستاده است.

به گزارش زومیت، سـال 2۰1۹ میالدی برای تیک تاک )TikTok(  با اخبار شومی خاتمه 
یافت؛ هم ارتش ایاالت متحده و هم نیروی دریایی این کشور، به دلیل نگرانی های امنیتی 
اسـتفاده از اپلیکیشـن مذکور را ممنوع کردند، اما تمامی اخبار یادشـده، این واقعیت که 
سـال 2۰1۹ برای این اپلیکیشـن و شبکه  اجتماعی چینی سالی شـکوهمند بوده را تغییر 
نمی دهد. براسـاس گزارش شـرکت تحلیل داده  Sensor Tower، اپلیکیشن تیک تاک با 
بیش از 7۰۰ میلیون دانلود در سراسر جهان، در بازه  زمانی یادشده دومین اپلیکیشنی بوده 
که بیشـترین دانلود را داشته اسـت. درواقع تیک تاک توانسته هم اپلیکیشن فیس بوک و 
هم اپلیکیشـن پیام رسان Messenger فیس بوک را پشت سر بگذارد. نرم افزار فیس بوک 

زیر 7۰۰ میلیون بار و Messenger اندکی بیش از 7۰۰میلیون بار دانلود شده اند.

نرم افـزار واتـس اپ )WhatsApp( بـه دلیـل محبوبیـت بـاال در هندوسـتان، بـا بیش از 
 ،Sensor Tower 85۰میلیون دانلود رتبه  اول را از آن خود کرده اسـت. با توجه به اظهارات
از آنجایی که 45درصد از افرادی که برای اولین بار تیک تاک را دانلود کرده اند اهل هندوستان 
هسـتند، این کشـور پرجمعیت در افزایش محبوبیت اپلیکیشـن مذکور نیز دخیل بوده است. 
در گزارش Sensor Tower اشـاره شـده که واتس اپ در سـه ماهه  چهارم سال 2۰1۹ نسبت 
به سـه ماهه  پیش از آن 3۹درصد رشـد کرده است. تیک تاک یک شـبکه  اجتماعی مبتنی  بر 
اپلیکیشن است که کاربران آن بیشتر نوجوانان و جوانان بوده و ویدئوهای 15 ثانیه ای که اغلب 
با پس زمینه  موسـیقی همراه هستند را به اشتراک می گذارند. این اپلیکیشن از الگوریتم هایی 
بهـره می برد که با سـنجش نوع ویدئوها و مـدت زمانی  که کاربر صرف تماشـای آنها می کند، 
توانایی یادگیری محتوای مورد عالقه  کاربر را داشـته و از این داده ها برای ایجاد محتوای باب 
طبع مخاطب استفاده می کند. تیک تاک بیش از 1.5 میلیارد بار دانلود شده و متعلق به شرکت 

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارائه »2۰ خدمت جدید« به ترویج علم و فناوری کمک می کند

اپلیکیشنتیکتاکدرسال۲۰۱۹بیشازفیسبوکوMessengerفیسبوکدانلودشدهاست

دریچــه

دومین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و روسیه منتشر 
ش��د تا شاهد توس��عه فعالیت های علمی و فناورانه میان محققان دو کشور باشیم.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد پژوهش های بنیادی روسیه  در دومین فراخوان مشترک 
خود، از پروژه های پژوهشی مشترک در زمینه های علمی حمایت می کند. ریاضیات، فیزیک 
و اخترشناسی، شیمی و مواد پیشرفته، زیست شناسی، بیو انفورماتیک و علوم شناختی، علوم 
زمین )با تمرکز بر مطالعات قطب جنوب و دریاچه خزر(، تاریخ، باستان شناسی، قوم شناسی 
و انسان شناس��ی، اقتصاد، زبان شناس��ی و مطالعات فرهنگی،  فناوری اطالعات، سیستم های 
کامپیوتری و هوش مصنوعی، مکانیک و هوافضا مطالعات پیشرفته نفت و گاز حوزه های علمی 

هستند که محققان می توانند براساس آن طرح های تحقیقاتی خود را ارسال کنند.

دومین فراخوان طرح های پژوهشی 
مشترک ایران و روسیه منتشر شد

شنبه
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تفاهم نام��ه همکاری میان س��تاد توس��عه فناوری های اقتص��اد دیجیتال و 
هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، دانشگاه تهران و 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با هدف بسترسازی برای حرکت به سمت تحول 

دیجیتال در صنعت فوالد کشور امضا شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری اقتصاد دانش بنیان 
به عنوان س��نگ بنای نقش��ه جامع علمی کش��ور و 
محور سیاس��ت های کالن اقتصادی در توسعه پایدار 
و همه جانب��ه تعریف می ش��ود. از طرف دیگر بس��تر 
اجرایی ش��دن اقتصاد دانش بنیان، به مارپیچ سه گانه 
دولت، صنعت و دانشگاه گره خورده است و هر زمانی 
که این س��ه عنصر اصلی توس��عه و پیشرفت به نحوه 
هدف داری در کنار هم قرار گرفته اند، از حصول توسعه 
پایدار اطمینان حاصل ش��ده است. برای دستیابی به 
توسعه پایدار در صنعت فوالد، توافق بر تاسیس مرکز 
نوآوری مبتنی بر اقتصاد تحول دیجیتال حاصل شده 

اس��ت. در همین راستا، ایجاد و توسعه اس��تارت آپ ها و شرکت های مبتنی بر تحول 
دیجیتال در صنعت فوالد در این مرکز نوآوری با انعقاد تفاهم نامه ای بین ستاد توسعه 
فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری، دانش��گاه تهران و ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان محقق می شود.  هدف از 
امضای این تفاهم نامه، »پاس��خگویی به اهداف و نیازه��ای فوالد مبارکه برای ورود به 
حوزه تحول دیجیتال«، »ایجاد بازوهای تحقیقاتی و اجرایی وابسته به زنجیره ارزشی 
مجتم��ع فوالد مبارک��ه، در عین اس��تقالل از بدنه 
اصلی«، »استفاده از پتانسیل های دانشی موجود در 
دانشگاه برای برطرف س��ازی چالش های موجود در 
صنعت فوالد و طی مس��یر ایده تا تجاری سازی« و 
»بسترسازی برای حرکت به سمت تحول دیجیتال 
در صنعت فوالد کش��ور« است. همچنین »ایجاد و 
توسعه هسته ها و اس��تارت آپ های مرتبط با تحول 
دیجیتال در صنعت فوالد با تمرکز بر زنجیره ارزشی 
فوالد مبارکه«، »همکاری برای پاس��خگویی به نیاز 
فوالد مبارکه برای همس��و ش��دن با توس��عه پایدار 
صنعت فوالد در حوزه تحول دیجیتال«، »همکاری 
در زمینه ایجاد و توس��عه زیرساخت های پژوهشی، 
آزمایشگاهی و سایر زیرساخت های مرتبط با توسعه 
پایدار صنعت فوالد«، »بهره گیری از ظرفیت های علمی و اجرایی س��ه طرف با هدف 
تولید و توسعه دانش فنی مرتبط با توسعه پایدار صنعت فوالد و تبدیل آن به فناوری 

قابل انتقال« از جمله زمینه های همکاری طرفین خواهد بود.

سکوی ۱۱۴۸ تنی ایران س��اخت میدان سلمان با بهره مندی از توان داخلی 
در خرمشهر و با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری بارگیری شد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، با حضور س��ورنا س��تاری 
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری که به 
استان خوزستان سفر کرده بود، سکوی سرچاهی 

S۱ میدان سلمان بارگیری شد.
ب��ا نص��ب و بارگیری این س��کوی ۱۱۴۸ تنی 
»ایران س��اخت« که ب��ا توان متخصص��ان ایرانی 
بومی سازی و در داخل کش��ور ساخته شده قرار 
است ظرف ۱۵ روز آینده حمل آن برای نصب در 
میدان سلمان آغاز شود و ظرفیت تولید نفت این 

میدان مشترک افزایش یابد.
در این س��کو، با بهره مندی از روش فرازآوری 
گاز، ظرفی��ت تولید نفت این میدان حدود ۶تا ۶ 

هزار و ۵۰۰ بشکه در روز افزایش یابد.
سکوی  کامال ایرانی است و بخش های سازنده 

آن از سوی تولیدکنندگان داخلی تامین شده است.
پایه س��کو وزنی معادل هزار و ۱۵۰ تن دارد که تا عمق ۶۰ متری در بس��تر 
دریا کوبیده ش��ده اس��ت و با بهره مندی از روزآمدترین فناوری ها کار بارگیری 

نفت را انجام می دهد.
تجهیزات فرآیندی از قبیل چندراهه های تولید، تس��ت و گازرانی، سیس��تم 
کنت��رل هوش��مند، پکیج های تزریق گاز و مواد ش��یمیایی ب��رای محافظت از 
خطوط لول��ه زیردریایی، تجهی��زات توپکرانی، 

برق از بخش های این تجهیز به شمار می رود.
بازدید از دستاوردهای فناورانه اروند

مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری از 
شرکت های فناور مس��تقر در منطقه آزاد اروند 
بازدی��د کرد و ب��ا فعاالن فناور مس��تقر در این 

منطقه ویژه تجاری به گفت و گو نشست.
تولیدکنن��ده  پارس��یان خ��زر  پتروصنع��ت 
فیلتره��ای صنعت��ی، ارتباط��ات گوی��ا ارون��د 
س��ازنده تلفن هم��راه هوش��مند، کاردان آزما 
تولیدکننده محیط کشت آزمایشگاهی و فوالد 
کاوه ارون��د تولیدکنن��ده فرآورده ه��ای ف��والد 

دستاوردهای شان را ارائه کردند.
ستاری همچنین از دستاوردهای دانشگاهی مرکز رشد واحدهای فناور علوم 
و فنون دریایی خرمشهر دیدن و با دانشگاهیان مستقر در این هسته های فناور 

گفت و گو کرد.

سکوی سرچاهی »ایران ساخت« به بهره برداری رسیدفناوری های نوین صنعت فوالد کشور را متحول می کند

هی��ات مقررات زدایی در مصوبات تازه خود فرآین��د صدور مجوز برای 
راه اندازی واحدهای گلخانه، دام و طیور و آبزیان و فرآیند صادرات گیاهات 

دارویی تسهیل شد.
سی و چهارمین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای 
کسب و کار برگزار شد که  از مهمترین تصمیمات اتخاذشده در این جلسه 
می توان به تسهیل، واگذاری و یا حذف استعالم های مرتبط با اعتبار پروانه 
چاه آب، حریم برق، محیط زیست، حریم آثار تاریخی و حریم خط لوله گاز 

برای مجوزهای واحدهای گلخانه، پرورش دام، طیور وآبزیان اشاره کرد.
متن کامل مصوبه جلسه سی و چهارم هیأت مقررات زدایی به این شرح 

است:
بررسی پیشنهادات درخصوص اصالح و بهبود فرآیند صدور 

مجوزهای واحدهای گلخانه ای و دام و طیور و آبزیان
با عنایت به بررس��ی های انجام ش��ده درخصوص موضوع مذکور، هیأت 
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ 

تصمیم نمود:
تسهیل و حذف استعالم برای اعتبار 

پروانه چاه های آب و حریم برق
- وزارت نی��رو مکلف اس��ت حداکثر 
تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵امکان دسترسی 
وزارت جهاد کش��اورزی را به س��امانه 
س��اماب فراه��م نماید و با دسترس��ی 
وزارت جهاد کش��اورزی ب��ه داده های 
س��امانه فوق الذکر با رعای��ت ضوابط و 
مقررات وزارت نیرو هیچ گونه استعالمی 
برای اعتب��ار پروانه چاه های آب صورت 

نخواهد گرفت.
- وزارت نی��رو مکل��ف اس��ت ب��ه 
اس��تعالم های حریم برق ظرف حداکثر 
هف��ت روز کاری پاس��خ ده��د و عدم 
پاس��خگویی در ظرف مدت تعیین شده 
به منزله موافقت دس��تگاه محس��وب 

می شود.
ضوابط جدید محیط زیست

- سازمان محیط زیست کشور مکلف 
اس��ت با رعایت م��واد )۲( و )۳( قانون 

بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار ضوابط استقرار زیست محیطی را به 
صورت کامل حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تهیه و به هیأت مقررات زدایی 

ارسال نماید.
- س��ازمان محیط زیست کشور مکلف است برای مناطق حفاظت شده 
)تحت مدیریت س��ازمان محیط زیس��ت( ظرف ۱۰ روز کاری پاسخ دهد 
و عدم پاس��خگویی در ظرف مدت تعیین ش��ده به منزله موافقت دستگاه 
محسوب می ش��ود. برای سایر مناطق نیز براساس ضوابط استقرار تعیین 

خواهد شد.
اعالم اطالعات جرایم ابنیه و آثار باستانی

- وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی موظف اس��ت 
حداکثر ت��ا تاری��خ  ۱۳۹۸/۱۱/۰۱اطالعات جرایم ابنیه و آثار باس��تانی 
شناسایی شده را به صورت برخط اعالم نماید. همچنین این وزارت حداکثر 
تا تاری��خ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ فعالیت ه��ای ممنوعه برای جرایم مورد اش��اره 

مشخص نماید.

حذف بوروکراسی اداری برای پروانه حمل در استان ها
موض��وع بع��دی بررس��ی پیش��نهاد اص��الح مف��اد ابالغیه ش��ماره 
۹۸/۱/۲۲۶۳۶مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کش��ور، موض��وع ابالغ سیاس��ت ها و ضواب��ط حفاظت، احیای توس��عه، 
بهره ب��رداری و صادرات محصوالت فرع��ی و غیرچوبی جنگلی، مرتعی و 
بیابان��ی »گیاه��ان دارویی- صنعتی- خوراکی« اس��ت که ب��ا عنایت به 
بررس��ی های انجام شده درخصوص موضوع مذکور، هیأت مقررات زدایی و 

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
- وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور( 
مکلف است به منظور تسهیل در فرآیندها و جلوگیری از بوروکراسی اضافه 
اداری و تطوی��ل زمانی )کاهش هزینه و زم��ان( در ارائه مجوزات موضوع 
جزءه��ای )۶( و )۸( بن��د )ب( ماده )۲( ابالغی��ه، ترتیبی اتخاذ نماید که 
از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ پروانه حمل در اس��تان مربوطه صادر و رونوش��ت 
آن را از طریق درگاه ها و سیس��تم اتوماس��یون اداری برای اطالع به اداره 
کل و اتحادیه ارس��ال شود، به طوری 
که نیازی به ارائه فیزیکی اسناد نباشد. 
)اصالح جزءه��ای )۶( و )۸( بند )ب( 

ماده )۲( ابالغیه(
و  مرات��ع  جنگل ه��ا،  س��ازمان   -
آبخی��زداری کش��ور موظ��ف اس��ت 
حداکثر ت��ا تاری��خ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ با 
هم��کاری اتحادی��ه صادرکنن��دگان 
گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی 
ایران و انجمن صنفی کارفرمایی مرتع 
داران ای��ران در چارچ��وب تفاهم نامه 
انعقادی، شرایط موردنیاز برای دریافت 
مجوز صادرات موضوع جز )۱( بند )د( 
م��اده )۲( ابالغی��ه را تهیه و به هیأت 

مقررات زدایی ارسال نماید.
- اتحادی��ه صادرکنن��دگان گیاهان 
دارویی و فرآورده های غذایی ایران مکلف 
اس��ت حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ 
فهرس��تی از صادرکنن��دگان به همراه 
ش��رایط ارزیابی آنها تهی��ه و به هیأت 

مقررات زدایی ارسال نماید.
- س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است حداکثر تا 
تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده های 
غذای��ی ایران و انجمن صنفی کارآفرمایی مرتع��داران ایران در چارچوب 
تفاهم نامه انعقادی، متن اصالحی جزء )۵( بند )د( ماده )۲( ابالغیه را تهیه 

و به هیأت مقررات زدایی ارسال نماید.
بررسی مجوزهای اتاق تعاون ایران

با عنایت به بررس��ی های انجام ش��ده درخصوص موضوع مذکور، هیأت 
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ 

تصمیم نمود:
۱- مجوزهای اتاق تعاون ش��امل ص��دور کارت بازرگانی، صدور کارت 

عضویت به تصویب رسید.
۲- به دلیل معتبر نبودن مبانی قانونی مجوز گواهی فعالیت، بررس��ی 
آن از دس��تور کار خارج شد و بر این اس��اس بارگذاری آن در درگاه ملی 

مجوزهای کسب و کار موضوعیت ندارد.

نرم افـزار واتـس اپ )WhatsApp( بـه دلیـل محبوبیـت بـاال در هندوسـتان، بـا بیش از 
 ،Sensor Tower 85۰میلیون دانلود رتبه  اول را از آن خود کرده اسـت. با توجه به اظهارات
از آنجایی که 45درصد از افرادی که برای اولین بار تیک تاک را دانلود کرده اند اهل هندوستان 
هسـتند، این کشـور پرجمعیت در افزایش محبوبیت اپلیکیشـن مذکور نیز دخیل بوده است. 
در گزارش Sensor Tower اشـاره شـده که واتس اپ در سـه ماهه  چهارم سال 2۰1۹ نسبت 
به سـه ماهه  پیش از آن 3۹درصد رشـد کرده است. تیک تاک یک شـبکه  اجتماعی مبتنی  بر 
اپلیکیشن است که کاربران آن بیشتر نوجوانان و جوانان بوده و ویدئوهای 15 ثانیه ای که اغلب 
با پس زمینه  موسـیقی همراه هستند را به اشتراک می گذارند. این اپلیکیشن از الگوریتم هایی 
بهـره می برد که با سـنجش نوع ویدئوها و مـدت زمانی  که کاربر صرف تماشـای آنها می کند، 
توانایی یادگیری محتوای مورد عالقه  کاربر را داشـته و از این داده ها برای ایجاد محتوای باب 
طبع مخاطب استفاده می کند. تیک تاک بیش از 1.5 میلیارد بار دانلود شده و متعلق به شرکت 

چینی ByteDance، باارزش ترین اسـتارت آپ کنونی جهان اسـت. ایـن نرم افزار در ماه های 
اخیر به  شـدت زیر ذره بین بوده اسـت. دولـت آمریکا نه تنها به هوآوی و پتانسـیل باالی این 
شرکت در صدمه زدن به امنیت ملی مشکوک است، بلکه تیک تاک را متهم به تهدیدات مربوط 
به حریم شخصی کاربران و امنیت و آزادی بیان کرده است. برای مثال یک دادخواست گروهی 
در کالیفرنیا مطرح شده که ادعا دارد این اپلیکیشن به  صورت غیرقانونی و مخفیانه، داده های 

قابل شناسایی و شخصی کاربر را جمع آوری کرده و به چین ارسال می کند.
این سـوءظن ها سـبب نشـده تا تیک تاک همانند هوآوی به لیست سـیاه ایاالت متحده 
اضافه شـود، اما ارتش آمریکا به  دنبال دسـتورالعمل منتشرشده توسط پنتاگون، استفاده 
از این اپلیکیشـن در گوشی های سازمانی را ممنوع کرده است. پیش تر نیروی دریایی این 
کشور به دلیل مسائل مربوط به امنیت سایبری، نرم افزار یادشده  چینی را برای دستگاه های 

موبایلی که توسط دولت ارائه می شوند ممنوع کرده بود.

تسهیل فرآیند صدور مجوز برای راه اندازی کسب و کار در 5 حوزه

اپلیکیشنتیکتاکدرسال۲۰۱۹بیشازفیسبوکوMessengerفیسبوکدانلودشدهاست

یادداشـت

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پلتفرم شتاب دهی صادرات محصوالت 
و خدمات فناورانه ایران در نایروبی کنیا راه اندازی می شود، تا با کمک این زیرساخت، صادرات 
محصوالت فناورانه ایرانی به این کشور توسعه یابد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی 
نخبگان، براساس توافق صورت گرفته میان وزیر امور خارجه کشورمان و معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری مقرر شده است که ساختمان قدیمی سفارت ایران در نایروبی کنیا به مدت 
پنج سال برای ایجاد مرکز تعامالت فناوری و دفاتر صادراتی به شرکت های دانش بنیان، تعلق 
گیرد. بر همین اساس نیز یک هیات از معاونت علمی و فناوری به این کشور اعزام شد. هدف 
اصلی این س��فر، »بازدید از مراکز کس��ب وکارهای نوآورانه این کشور«، »بازدید از ساختمان 
قدیمی سفارت ایران در نایروبی« و »ارزیابی فنی ساختمان مذکور برای تهیه طرح بازسازی 

و هزینه های مترتب بر آن« بود. این ساختمان تا ابتدای سال آینده راه اندازی خواهد شد.

صادرات محصوالت فناورانه به کنیا 
شتاب می گیرد



همواره در رابطه با برندهای بزرگ، مقاالت متعددی منتشر می شود، با این حال 
تکلیف کسب وکارهای محلی چه می شود؟ درواقع با توجه به این امر که تعداد آنها 
در چند س��ال اخیر با رشد فوق العاده ای همراه بوده، شایسته است تا توجه ویژه ای 
را به آنها داشته باشیم. بدون شک با توجه به این امر که چنین برندهایی از بودجه 
باالیی برخوردار نیس��تند، به همین خاطر نحوه مطرح شدن یک چالش همیشگی 
محسوب می-شود. در این رابطه عدم آگاهی کافی از اقداماتی که باید انجام شود، 
عامل اصلی ناکامی است. در این رابطه هرگز تصور نکنید که به علت فعالیت محلی، 
شما قادر به رشد و کسب درآمدهای باال نخواهید بود. در این رابطه همواره این نکته 
را به خاطر داش��ته باشید که تمامی برندهای جهانی حال حاضر که به عنوان نماد 
موفقیت محسوب می-شوند، در ابتدا یک کسب وکار کوچک و خانوادگی بودند. به 
همین خاطر ابدا نباید س��طحی را برای رشد خود تعیین کنید. در همین راستا به 

بررسی ۱۰ اقدام موثر برای شناساندن برندهای محلی خواهیم پرداخت. 
1-از اینترنت استفاده کنید 

اینترنت و به خصوص شبکه های اجتماعی بسترهایی رایگان محسوب می شوند 
که شما می توانید به وسیله آن، مخاطبان بسیار زیادی را به دست آورده و در نهایت 
تعداد قابل توجهی مش��تری را ایجاد کنید، با این حال توجه داشته باشید که تنها 
حضور شما کافی نبوده و الزم است تا فعالیت های چشم نوازی را داشته باشید. برای 
ای��ن موض��وع خالقیت حرف اول را می زند. برای مثال ش��ما حتی با دوربین تلفن 
همراه خود و اپلیکیش��ن های ویرایش��ی نظیر الیت روم قادر به فعالیت های جذاب 
خواهید بود. درواقع معیار اصلی موفقیت در این رابطه، میزان خالقیت شما محسوب 
می شود. بدون شک به هر میزانی که نمونه کارهای بیشتری را مشاهده کرده باشید، 
به ایده های بهتری نیز دس��ت پیدا خواهید کرد، با این حال فراموش نکنید که اگر 
صرفا به کپی برداری بپردازید، ابدا موفق نخواهید بود. در آخر توصیه می ش��ود تا از 
تمامی امکانات اینترنت استفاده کرده و به اصطالح در همه جا آنالین باشید. برای 
مثال مشخص کردن مکان محل کار خود بر روی نقشه گوگل همراه با اضافه کردن 
اطالعات الزم به همراه تصاویر جذاب، یکی از اقداماتی است که زمینه آشنای بهتر 

و بیشتر را فراهم خواهد کرد. 
2-با افراد مطرح محلی ارتباط برقرار کنید 

شما می توانید از یک فرد شناخته شده در منطقه خود استفاده کرده و سریعا به 
برندی محبوب تبدیل شوید، با این حال الزم است تا نسبت به نحوه همکاری خود 
فکر کنید. برای مثال ممکن است مجبور به استخدام باشید و یا صرفا برای تبلیغات 
از او استفاده کنید. در نهایت این نکته را فراموش نکنید که شما الزاما نباید مبلغی 
را پرداخت کنید. برای مثال می توانید این دس��ته از افراد را در س��ود خود شریک 
ک��رده و یا برای مدتی حق اس��تفاده از محصوالت خ��ود را بدهید. درواقع تنوع در 
زمینه نوع همکاری بس��یار زیاد اس��ت. به همین خاطر ابدا خود را محکوم به یک 

روش تصور نکنید. 
3-از معجزه نمونه رایگان غافل نشوید 

این امکان را فراهم آورید تا افراد قبل از خرید، محصول شما را به صورت مستقیم 
امتحان کنند. با توجه به این امر که شما در سطح محلی مشغول به فعالیت هستید، 
بدون شک جا به جایی چندان سخت نخواهد بود. به همین خاطر هر روز بخشی از 
زمان خود را به ارتباط مس��تقیم با اف��راد محلی اختصاص دهید. این امر حتی اگر 

منجر به خرید فوق العاده باال نشود، زمینه آشنایی را فراهم خواهد کرد. نکته دیگری 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما قادر خواهید بود تا در ازای حق 
اس��تفاده رایگان و یا اختصاص بخشی از سود فروش محصول، از افراد محلی برای 

بازاریابی نیز استفاده کنید. 
4-در همایش ها حضور داشته باشید 

در ه��ر محله ای رویدادهایی وجود دارد که باع��ث گردآمدن تقریبا تمامی افراد 
خواهد شد. بدون شک این امر فرصت بسیار مناسبی برای شما خواهد بود. به همین 
خاطر ضمن شناسایی این موارد ضروری است تا برای تاثیرگذاری خود برنامه ریزی 
کنید، برای مثال می توانید بخشی از نیاز جشن را تامین کرده و در ازای آن فرصتی 
هرچند کوتاه را برای سخنرانی به دست آورید. بدون شک حتی قدم زدن و گفت وگو 
با افراد نیز خود زمینه دوس��تی را فراهم خواهد کرد. درواقع ارتباط خوب ش��ما با 
جامع��ه محلی، خود دلیلی برای خری��د خواهد بود. برای مثال اگر تا قبل از حضور 
ش��ما، افراد نیاز به مبلمان خود را از مکانی دیگر تامین می کردند، بدون ش��ک اگر 
شما را به عنوان دوست خود قبول کنند، این خواسته دیگر تنها از طریق شما رفع 
خواهد شد. درواقع این بخش کامال به مهارت ارتباطی شما وابسته است. برای این 
امر که تصویر ذهنی خوبی را از خود و برندتان ایجاد کنید، ش��رکت در مراسم های 
خیریه را نیز جدی بگیرید. همواره این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید که در یک 

مکان کوچک، اخبار و اتفاقات با سرعتی باورنکردنی پراکنده خواهد شد. 
5-به دنبال ارتباطی صرفا تجاری نباشید 

در یک کسب وکار محلی، مشتریان شما افرادی خواهند بود که ممکن است حتی 
در طول روز، بارها آنها را مش��اهده کنید. ب��ه همین خاطر ایجاد یک ارتباط صرفا 
تجاری کافی نبوده و الزم اس��ت تا در تالش برای رس��یدن به باالترین حد ارتباط 
باشید. برای مثال این امر که از نظرات آنها استقبال کرده و آنها را به اجرا درآورید 
بدون ش��ک حس رضایت فوق العاده ای را به همراه خواهد داشت. در نهایت همواره 
این نکته را به خاطر داشته باشید که اگر رضایت یک مشتری را جلب کنید، آنها به 
صورت طبیعی برند ش��ما را به ده ها نفر دیگر معرفی خواهند کرد که این امر خود 
زمینه گس��ترش محدوده عملکردی را به همراه دارد. درواقع ش��روعی کوچک، به 

معنای آن نخواهد بود که شما تا ابد در همین وضعیت باقی خواهی ماند. 
6-از تکنولوژی غافل نشوید 

ای��ن امر که ش��ما یک برند محلی هس��تید، ابدا به این معن��ا نخواهد بود که به 
تکنولوژی-های به روز نیاز نخواهید داش��ت. درواقع فراموش نکنید که یک جامعه 
محلی، می تواند نیاز خود را از طریق برندهای مطرح از سرتاس��ر جهان تامین کند. 
به همین خاطر شما نباید تصور کنید که بدون رقیب محسوب می شوید. به همین 
خاطر نیز ضروری است تا از سطح تکنولوژی مناسبی برخوردار باشید. بنا بر آمارهای 
منتشرشده، جست وجوی صوتی ترند مشتریان در سال جدید است. به همین خاطر 
اگر برای آن برنامه ریزی درستی را داشته باشید، بدون شک با موفقیت بسیار خوبی 
مواجه خواهید شد. در نهایت رعایت اصول سئو، به افزایش تاثیر اقدامات در اینترنت 
منجر خواهد ش��د. به همین خاطر کس��ب اطالعات در این زمینه را ابدا وقت کشی 

محسوب نکنید. 
7-یک نشریه اینترنتی برای خود ایجاد کنید 

به هر میزان که س��طح اطالعات افراد افزایش پیدا کند، احساس نیاز نیز در آنها 
تشدید خواهد شد. فراموش نکنید که ارزش تولید محتوا، بیش از صدها تبلیغ است. 
به همین خاطر نیز ضروری است تا در این رابطه اقدامات الزم را انجام دهید. اگرچه 
چاپ چنین نشریه ای بدون شک هزینه بر خواهد بود، با این حال نمونه های اینترنتی 

آن به معنای صرفه جویی بسیار باال در هزینه ها است. این نکته را فراموش نکنید که 
در حال حاضر، مسائل زیست محیطی در رأس توجهات قرار دارد. به همین خاطر 
شما می توانید دلیل این اقدام را کمک به حفظ محیط و کاهش نیاز به قطع درختان 
اعالم کنید. در نهایت فراموش نکنید که تولید محتوا، شامل ترجمه نیز می شود و 

نباید پوشش اخبار مهم را فراموش کنید. 
8-ایمیل ارسال کنید

ه��ر اقدامی محدوده زمانی خاص خود را دارد. به همین خاطر نباید تصور کنید 
که ش��ما تا ابد در ذهن افراد باقی خواهید ماند. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت 
تا همواره وجود خود را یادآوری کنید. برای این موضوع، ارس��ال ایمیل یک روش 
کامال رایگان محسوب می شود. درواقع شما تنها کافی است تا ایمیل مشتریان خود 
را یادداشت کرده و از موسسات موجود، آدرس ایمیل افراد ساکن منطقه را بگیرید. 
در این رابطه فراموش نکنید که ایمیل شما نباید صرفا جنبه تبلیغی را داشته باشد. 
درواق��ع افراد باید یک س��ودی را دریافت کنند. برای مث��ال ارائه یک کد تخفیف، 
می تواند گزینه مناسبی باشد. در نهایت توجه داشته باشید که این اقدام صرفا برای 
یادآوری نبوده و خود می-تواند اقدامی در زمینه آشنایی اولیه محسوب شود، با این 

حال نباید در تعداد آنها به نحوی رفتار کنید که افراد آزرده خاطر شوند.
۹-در نشست های تجاری حضور داشته باشید 

حتی اگر در منطقه ش��ما چنین نشست هایی وجود ندارد، الزم است تا خودتان 
برای ایجاد آنها اقدام کنید. این امر فرصتی خواهد بود تا با تمامی برندهای فعال در 
منطقه خود آشنا شوید. بدون شک این آشنایی زمینه بسیاری از همکاری ها را ایجاد 
خواهد کرد. درواقع نباید تصور کنید که تا همیشه باید به تنهایی به کار خود ادامه 
دهید. بدون شک تیم شدن با برندهای دیگر، رشد سریع تری را برای شما به همراه 
خواهد داش��ت. درواقع هر برندی، رقیب شما محسوب نمی شود و با نگاهی درست 

می توان با برندهای رقیب نیز منافع مشترکی را پیدا کرد. 
1۰-آموزش داشته باشید 

تنها افرادی از مهارت کافی برخوردار هس��تند که قادر به آموزش باشند. 
این امر یک اصطالح قدیمی محسوب می شود که کامال درست بوده توانایی 
آموزش باعث می شود تا تمامی ادعاهای شما تصدیق شود. فراموش نکنید 
که مشتری همواره از خدمات رایگان استقبال خواهد کرد و این امر باعث 
محبوب ش��دن برند ش��ما می ش��ود. همچنین همانطور که در بخش های 
گذشته نیز عنوان ش��د، هرچه سطح اطالعات افراد بیشتر باشد، احساس 
نیاز نیز در آنها تش��دید می ش��ود، با این حال برای این موضوع شما نیاز به 
مکان خاصی نداش��ته و می توانید ویدئو های آموزش��ی تولید کنید، با این 
حال از درج نام برند خود در ویدئو ها غافل نشوید. در غیر این صورت اقدام 
ش��ما جنبه تبلیغاتی الزم را به همراه نخواهد داشت. یک راهکار دیگر این 
است که آموزش های خود را به سه سطح مبتدی، نیمه حرفه ای و حرفه ای 
تقسیم کرده و برای دو مورد آخر، مبلغی را دریافت کنید. این امر خود باعث 

می شود تا منابع درآمدی شما تنوع بیشتری را پیدا کند. 
در نهایت این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که شرایط و نوع کسب وکارها 
با یکدیگر متفاوت بوده و اگر داستان موفقیت یک برند را مطالعه کرده اید که تنها 
در عرض یک هفته به سودآوری قابل توجه دست پیدا کرده اند، به این معنا نخواهد 
بود که این امر به صورتی کامال مش��ابه برای ش��ما نیز اتفاق خواهد افتاد. به همین 

خاطر هیچ-گاه زود ناامید نشوید.
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به بهانه رونمایی از کمپین ویژه سوپربال برند هیوندای:
تغییر استراتژی بازاریابی و تبلیغات هیوندای

برند هیوندای در طول چند سال اخیر استراتژی تبلیغاتی موفقی 
را در پیش گرفته است. این برند در تالش برای توسعه محصوالتش 
در بازاره��ای مختلف اقدام به اس��تفاده از ایده ه��ای تازه و جذاب 
تبلیغات��ی می کند. اقدام اخیر نمایندگی این غول خودروس��ازی در 
ای��االت متحده مربوط ب��ه طراحی یک تبلیغ ویژه برای مس��ابقات 
س��وپربال اس��ت. این کمپین ویژه با حضور بازیگ��ران بومی ایالت 
ماساچوس��ت نظیر کریس اوانز، جان کراسینس��کی و راشل دراتچ 
تهیه شده است. اخبار مربوط به این کمپین در یک همایش رسمی 
از س��وی مدیران برند هیون��دای در آمریکا اعالم ش��د. با توجه به 
س��ابقه هیوندای در زمینه حضور در ب��ازار ایاالت متحده به عنوان 
یک تولیدکننده خودروهای مقرون به صرفه و اقتصادی توجه بسیار 

زیاد به کمپین های آن چندان دور از ذهن نیست. 
نکته جالب درباره برند هیوندای سرمایه گذاری عظیم آنها بر روی 
مسابقات سوپربال اس��ت. این مسابقه هر ساله در ایاالت متحده به 
عنوان حس��اس ترین بازی فوتبال آمریکایی برگزار می ش��ود. سابقه 
طوالنی برگزاری این مس��ابقه در ایاالت متحده به خوبی آن را بدل 
به بخش��ی از فرهنگ عمومی مردم این کشور کرده است. به همین 
خاطر اغلب برندها در تالش برای کسب موقعیت تبلیغاتی به هنگام 
پخش زنده این مسابقه هستند. بی تردید وقتی یک مسابقه مخاطب 
بسیار زیادی در سراسر دنیا داش��ته باشد، هزینه های تبلیغاتی نیز 
باال خواهد رفت. در این زمینه هیوندای در طول ۱۳ س��ال گذشته 
به طور مداوم در کوارتر نخس��ت بازی پخش شده است. امسال نیز 
برند هیوندای با برنامه ای ویژه به استقبال این مسابقات آمده است. 
زمان پخش کمپین تازه هیوندای ۲۷ ژانویه خواهد بود. مدت زمان 
ویدئوی رس��می این کمپین ۶۰ ثانیه است. در طول سال های اخیر 
هیون��دای به طور م��داوم بر روی ایده های ج��ذاب برای جلب نظر 
مخاطب هدف در مس��ابقات سوپربال تکیه داشته، اما امسال عالوه 
بر ایده های جذاب بر روی نام های بزرگ نیز حساب باز کرده است. 
سال گذشته هیوندای با کمپین »آسانسور« موفق به جلب نگاه های 
متعددی شد. امس��ال نیز برنامه این برند به طور مشابه با همراهی 

ستارگان برتر دنیای سینما ساماندهی شده است. 
بخش بازاریابی برند هیوندای در طول سال های اخیر میان ایجاد 
الگوی تبلیغاتی احساس��ی و سرگرم کننده در آمد و شد بوده است. 
به این ترتیب برخی از س��ال های تبلیغات احساس��ی و س��ال های 
دیگر تبلیغات س��رگرم کننده در دستور کار این برند قرار می گرفت. 
کمپین تازه این برند تالش گسترده ای برای ترکیب دو الگوی اصلی 
احساس��ی و سرگرم کننده محسوب می شود. بدون تردید استراتژی 
بازاریابی و تبلیغات هیوندای در س��ال جاری تغییرات بسیار زیادی 
خواه��د ک��رد. این امر ناش��ی از حضور آنجال زاپدا ب��ه عنوان مدیر 
بخ��ش بازاریابی ش��عبه آمریکای هیون��دای اس��ت. وی در زمینه 
بازاریاب��ی ترکیبی و هدف گذاری بر روی زنان به عنوان مش��تریان 
اصلی مهارت دارد. همین امر انتظارات برای س��رمایه گذاری بیشتر 
هیون��دای ب��ر روی جامعه زنان ایاالت متحده در س��ال پیش رو را 
افزایش داده اس��ت. شاید در نگاه نخست تغییر استراتژی هیوندای 
همراه با تردیدهای بس��یار زیادی باش��د. این ام��ر در مورد هر نوع 
تغیی��ری، به ویژه در عرصه بازاریاب��ی وجود دارد. معیار اصلی برای 
ارزیاب��ی تغییرات اعمال ش��ده بر روی فرآین��د بازاریابی و تبلیغات 
هیوندای پس از نمایش و کمپین ها و دریافت بازخوردهای مختلف 

امکان پذیر خواهد بود. 
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مهم ترین هدف هر برند، فروش محصوالت خود است. به همین خاطر نیاز اولیه را 
باید این مقوله به حساب آورد، با این حال تا چه اندازه نسبت به روش های موجود 
آگاهی دارید؟ نکته بسیار جالبی که طی تحقیقات متعدد به دست آمده این است 
ک��ه اکثر روش هایی که مدیران و بازاریاب ها معرفی می کنند، عمال بهترین نبوده و 
این امر باعث می شود تا امکان بهترین عملکرد را نداشته باشید. در همین راستا به 

بررسی ۹ مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-ارائه تخفیف

ش��اید باور این جمله کمی سخت باش��د، با این حال مهم ترین عاملی که باعث 
تصمیم به خرید افراد می شود، میزان تخفیف است. برای مثال ممکن است فردی 
ابدا قصد اولیه برای خرید را نداشته باشد، با این حال پس از مشاهده تخفیف قابل 
توجه، عامل مقرون به صرفه تر بودن زمینه پرداخت مبلغ را ایجاد می کند. به همین 
خاطر نیز ش��ما باید از این عامل دلخواه مش��تریان نهایت استفاده را داشته باشید. 
خوش��بختانه روش های تخفیف دادن بسیار متنوع بوده و همواره می توانید بر روی 
موارد نوآورانه از جانب خودتان نیز حس��اب کنی��د، با این حال فراموش نکنید که 
تخفیف های ش��ما باید کامال حقیقی باش��د. برای مثال برخی از برندها قیمت های 
خود را افزایش داده و تخفیف آنها عمال قیمت اصلی محصول را به وجود می آورد. 
بدون ش��ک این اقدامات تنها در کوتاه مدت ممکن است نتیجه ای را در پی داشته 
باشد. فراموش نکنید که امروزه گوشی های هوشمند به ابزار جدانشدنی زندگی افراد 
تبدیل ش��ده است. به همین خاطر اس��تفاده از اینترنت و ارسال پیامک، دو روش 
بس��یار خوب برای ارائه کدهای تخفیف محسوب می شود. این امر درست به مانند 
هدیه ای اس��ت که زمینه ساز آشنایی بهتر افراد با برند شما را ایجاد خواهد کرد. به 
عنوان نکته پایانی توصیه می شود تا تخفیف اولیه برای افرادی که تاکنون خریدی را 
از شما انجام نداده اند، بیشتر از حالت عادی باشد. بدون شک اگر کیفیت محصوالت 
و خدمات شما در سطح استانداردی باشد، تخفیف اولیه که زمینه آشنایی را ایجاد 

کرده است، نتیجه بخش ظاهر شده و افراد به مشتری دائم شما تبدیل می شوند. 
2-خدمات ویژه ارائه دهید 

شما باید در تالش برای نگه داشتن مشتری خود باشید. درواقع تنها یکبار خرید 
کاف��ی نبوده و الزم اس��ت تا آنها را به طرفداران برند خ��ود تبدیل کنید. برای این 
موضوع توصیه می شود تا میان مش��تریان اولیه و باسابقه خود تفاوت هایی را قائل 
شوید تا همگان خواهان قرار گرفتن در آن دسته باشند. برای مثال می توانید برای 
مشتریانی که بیش از ۱۰ خرید را انجام داده اند تا یک سال پیک رایگان را در نظر 
بگیرید، با این حال این امر تنها یک توصیه بوده و شما می توانید هر روشی را برای 
ایج��اد این تفاوت اعمال کنید. برای مثال یکی از م��واردی که امروزه از محبوبیت 
بسیار باالیی برخوردار شده است، اعطای حق اشتراک های ماهانه و یا ساالنه است. 

درواقع شما می توانید از آن برای ارائه خدمات کامال ویژه استفاده کنید. 

3-پیشنهادهای مختلفی را داشته باشید 
برای افراد بس��یار س��خت اس��ت که در خرید حضوری مواردی نظیر  در اختیار 
نداش��تن پول کافی را با فروش��نده مط��رح کنند، با این ح��ال در ارتباط اینترنتی 
این موضوع کامال متفاوت بوده و الزم اس��ت تا ش��ما برای مشتری انواع روش های 
پرداخت و محصوالت مشابه را ارائه دهید. درواقع گزینه های بیشتر شانس خرید را 
به شدت افزایش خواهد داد. به همین خاطر شما باید حداقل هفت روش پرداخت را 
داشته باشید. یکی از دالیل فروش بسیار پایین برندها این است که تنها یک روش 
را در اختیار مش��تری قرار می-دهند. به همین خاطر از همین امروز الزم اس��ت تا 
به این قضیه فکر کنید. برای مثال پرداخت وجه به مامور پیک، پرداخت اقساطی، 
انجام تبلیغات و مشتری س��ازی برای کاهش هزینه و مواردی از این قبیل از جمله 
گزینه های مناسب محسوب می  شود. در نهایت فراموش نکنید که مشتری به خاطر 
نیازی به سراغ شما آمده است. بدون شک وجود تنوع کم باعث خواهد شد تا آنها 
همواره گزینه های دیگر سایر برندها را نیز مورد بررسی قرار دهند. به همین خاطر 
حتی از انجام طرح های خالقانه بر روی محصوالت خود نیز واهمه نداش��ته باشید. 
درواقع فراموش نکنید که تاثیرگذارترین ها مواردی هستند که مشتری تا به امروز 

مشاهده نکرده است. 
4-از ایمیل استفاده کنید 

بسیاری از افراد بر این باور هستند که ارسال ایمیل دیگر کارایی گذشته را نداشته 
و یک روش منسوخ شده محسوب می شود، با این حال تا زمانی که افراد از یک چیز 
استفاده می کنند، همچنان شما شانس استفاده از آن را خواهید داشت، با این حال 
این امر به معنای ادامه کار به ش��یوه های قدیمی نیست. درواقع فراموش نکنید که 
مخاطب ابدا تمایل ندارد که یک تبلیغ را مش��اهده کند. به همین خاطر شما تنها 
دو گزینه را پیش روی خود دارید. نخست آنکه مطالبی آموزشی در ارتباط با حوزه 
کاری خود را ارسال کرده و یا تخفیفات ویژه ای را ارسال کنید. درواقع اقدام شما باید 
برای مخاطب مفید باشد در غیر این صورت تالش خواهد کرد تا امکان ارسال پیام 
شما را مسدود کند. در نهایت الزم است تا اطالعات افرادی را که نسبت به این اقدام 

شما واکنش داشته اند یادداشت کرده و بر روی آنها تمرکز باالتری را پیدا کنید. 
5-از پیام های همگانی خودداری کنید 

مخاطب باید احساس کند که شما تنها آنها را مورد خطاب قرار داده اید. 
به همین خاطر ضروری است تا حداقل نام آنها را ذکر کنید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا آنها احس��اس رضایت باالتری را داش��ته باشند. همچنین 
فراموش نکنید که پس از نخس��تین واکنش افراد ضروری اس��ت تا ارتباط 
مستقیم را برقرار کنید. این موارد از جمله مهارت های روان شناسانه محسوب 
می شود. به همین خاطر نیز همواره گفته می  شود که یک فروشنده خوب، 
روان شناس��ی ماهر نیز باید باشد. در نهایت این نکته را فراموش نکنید که 
پس از کسب نخستین اطالعات در رابطه با افراد، الزم است تا پیشنهادات 
مخصوص به آنها را ارائه دهید. برای مثال با اس��تفاده از تکنولوژی می توان 
براساس جست وجوهای افراد، پی به سلیقه آنها برد. برای مثال فردی که در 

دو روز اخیر محصولی مانند دوچرخه را سرچ کرده است، بدون شک قصد 
خرید آن را دارد. در همین راستا ارائه یک تخفیف و انواع متنوع دوچرخه ها، 
دقیقا آن چیزی خواهد بود که مخاطب نیاز دارد. درواقع برای فروش بهتر، 

ضروری است تا نیاز مشتری را مورد توجه قرار دهید. 
6-محدودیت زمانی ایجاد کنید 

برای تخفیف��ات خود نه تنها محدودیت زمانی، بلک��ه محدودیت تعداد نیز قائل 
شوید. به طرز معجزه آسایی متوجه افزایش چشمگیر تعداد مشتریان خواهید شد. 
در این رابطه ضروری است تا یک کرنومتر را در گوشه تبلیغ خود قرار دهید تا اثر 

روانی اقدام شما نیز بیشتر شود. 
7-مشتری را در دسته بندی های گوناگون قرار دهید 

۸۰درصد سود اصلی شما تنها از ۲۰درصد مشتریان تامین خواهد شد. به همین 
خاطر بس��یار مهم است تا آنها را شناسایی کرده و برنامه های ویژه ای را برای حفظ 
آنها داش��ته باشید. درواقع شما باید یک پایگاه داده بسیار دقیق را داشته باشید تا 
هیچ اطالعاتی از بین نرود و همواره امکام اس��تفاده از آنها در کم ترین زمان ممکن 

وجود داشته باشد. 
8-اینترنت را بستر اصلی اقدامات خود قرار دهید 

در حال حاضر هیچ روشی قادر به رقابت با فروش اینترنتی نبوده و الزم است تا 
در این رابطه بهترین برنامه ریزی را داشته باشید. همچنین فراموش نکنید که برای 
موفقیت، وجود یک اپلیکیشن کامال الزامی است. در نهایت مهم ترین اقدام شما در 
زمینه بازاریابی اینترنتی، تولید محتوا محسوب شده که باید بر روی کیفیت و تنوع 
کامل اقدامات خود، توجه داش��ته باشید. برای مثال در زمینه محتواهای تصویری، 
صرفا تهیه تصاویر خارق العاده از محصول کافی نبوده و الزم اس��ت تا مواردی دیگر 
نظیر اینفوگرافی را نیز مورد توجه قرار دهید. درواقع به هر میزانی که تبلیغ ش��ما 

غیرمستقیم تر باشد، نتایج بهتری را تجربه خواهید کرد. 
۹-از ارسال رایگان به عنوان مزیت رقابتی استفاده کنید 

بس��یاری از برندها هزینه های خود را به ترتی��ب اولویت انجام نمی دهند. همین 
امر نیز باعث می شود تا باالترین نتیجه را از اقدامات خود به دست نیاورند. در این 
رابطه توجه داش��ته باشید که ش��ما با کمی بازنگری در بودجه و هزینه های خود، 
قادر به حذف بس��یاری از موارد خواهید بود. تحت این ش��رایط فضا برای اقداماتی 
نظیر ارسال رایگان فراهم می شود. درواقع این مسئله به قدری مهم است که امروزه 
مش��تری آن را به عنوان حق خود تلقی می کند. با توجه به این امر که بس��یاری از 
برندها در این رابطه اقدامی را انجام نمی دهند، ش��ما می توانید از آن به عنوان یک 

مزیت رقابتی استفاده کنید. 
در نهایت همواره این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید که س��ود کمتر با حجم 
مش��تریان بیش��تر، همواره بهتر از سود بیشتر با مش��تریان کمتر است. نمونه بارز 
آن را می توان در سیاس��ت جمعه س��یاه مش��اهده کرد که علی رغ��م تصور عموم، 

سودآوری های غیرقابل باوری را برای فروشگاه ها به همراه دارد. 
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 ترفندهای افزایش فروش
در زمان کسادی بازار

زمانی ک��ه وضعیت اقتصادی رونق چندانی ندارد یک فروش��نده 
باهوش به خوبی می داند که باید یک رفتار مناسبی انتخاب کند. در 
اوضاع بد اقتصادی، معموالً همه مطبوعات و رسانه ها پر از خبرهای 

بدی است که تنش و نگرانی را در بازار افزایش می دهد.
بسیاری از صاحبان مشاغل ممکن است کسب و کار خود را جمع 
کنند یا خس��ارت مالی زیادی ببینند. از طرفی تعداد افرادی که روز 
به روز بیکار می ش��وند افزایش پیدا می کند. اما کمی تجربه به شما 
نش��ان می دهد که وضعیت رکود اقتصادی یا کس��ادی بازار ممکن 

است در طول تاریخ چندین بار اتفاق بیفتد.
حتی ممکن است در روزها یا ماه هایی از یک سال جاری نیز این 
اتفاق بیفتد. پس به جای نگرانی یا تنش در این مواقع بهتر است یاد 
بگیریم در این گونه ش��رایط باید چگونه رفتار کنیم؟ باید یاد بگیریم 
چه رفتارهایی را انجام بدهیم که موقعیت کس��ب و کارمان را بهتر 
کنی��م؟ اولین نکت��ه ای که باید به آن توجه کنید این اس��ت که آیا 
محصول ش��ما یک محصولی است که استفاده انبوه یا روزمره مردم 

است؟ یا اینکه محصول ضروری و روزمره نیست؟
اگر کس��ب و کارتان مربوط به محصوالت روزمره نیس��ت به شما 
ترفندهای��ی که در ادامه ای��ن مقاله می آید را پیش��نهاد می دهیم. 
عمل کردن به این پیش��نهادها به ش��ما کمک می کن��د تا روزهای 

سخت و کسادی اقتصادی و بازار را بتوانید پشت سر بگذارید.
1- توجه خود را به مشتریان تان معطوف کنید

به نظر مشاوره بازاریابی، اگر توجه خود را به مشتریان تان معطوف 
کنید، می توانید به نکات بسیار مفیدی که می تواند کسب و کار شما 
را نج��ات دهد و در عین حال به آن رونق ببخش��د پی ببرید. یکی 
از این مس��ائل مهم این اس��ت که تجربه و تحلیل بازارها نشان داده 
اس��ت، مش��تریان ترجیح می دهند محصولی را از عرضه کننده ها یا 
فروشگاه هایی که در نزدیکی محل زندگی یا کار آنهاست خریداری 

کنند.
آنها ترجی��ح می دهند محصوالت موردنیاز خ��ود را به راحتی در 
کمترین زمان خریداری کنند تا اینکه منتظر بمانند تا به فروش��گاه 
یا محلی که برای آنها س��ود بیشتری دارد برسند. البته این ترجیح 
در اکثر مواقع اس��ت نه در همه موارد، بنابراین سعی کنید همیشه 
در حال ارتقای محصول و خدمات خود باش��ید. زیرا مشتریان شما 
ک��ه ترجیح می دهند از یک فروش��گاه نزدیک مح��ل زندگی یا کار 
خ��ود خریداری کنند در صورتی که محصول ش��ما از کیفیت کافی 
برخوردار باش��د بنابراین، قیمت تمام ش��ده ی��ک کاال نیز برای آنها 

مناسب تر می افتد و وفاداری آنها به شما افزایش پیدا می کند.
حتی اگر بازار دچار رکود ش��ود ولی باز هم ش��ما مشتریان خود 
را دارید. س��عی کنید مش��تریانی که به شما س��ر می زنند یا خرید 
می کنن��د اطالع��ات ارتباطی آنه��ا را دریافت کنی��د. همچنین، تا 
می توانید باید با مش��تریان خود در ارتباط باشید تا بفهمید که چه 

چیزی را دوست دارند یا چه چیزی را دوست ندارند.
2- مدیریت انبار

انبارهای ش��ما جزو مهم ترین بخش های کسب و کارتان هستند. 
شما همواره باید از موجودی انبار خود مطلع باشید. زیرا الزم است 
همیشه در سطح بهینه ای آن را نگه دارید. یکی از چیزهایی که در 
مدیریت انبار خود باید مورد توجه قرار دهید این اس��ت که کش��ف 
کنید کدام دسته از محصوالت شما بهتر از بقیه به فروش می رسند. 
با این اطالعات به دس��ت آمده شما می توانید موجودی انبار خود را 
به خوبی مدیریت کرده و نیازهای مش��تریان خود را به موقع برطرف 

کنید.
3- انعطاف پذیری در تعیین قیمت کاال

زمانی که بازار کس��اد اس��ت مش��تریان به دنبال این هستند که 
کاالیی را مناس��ب خریداری کنند. س��عی کنید قیمت مناسبی که 
هم برای مش��تریان مناس��ب است و هم برای ش��ما روی محصول 
خود قیمت گذاری کنید. همچنین س��عی کنید محصوالت ضروری 

مشتریان را بیشتر در فروشگاه خود افزایش دهید.
زیرا محصوالت ضروری را مش��تریان به هر ش��کل که ش��ده باید 
خریداری کنند. از طرفی اگر قرار باشد قیمت مناسبی روی کاالهای 
خود بگذارید تا مش��تریان بیش��تری را جذب کنید، پس بهتر است 
کاالهای ضروری را به فروش��گاه خود اضافه کنید تا با میزان فروش 
باالی این محصوالت بتوانید به سود مناسب و موردنظر خود برسید.

4- کاهش ندادن تعداد کارمندان
در بس��یاری از کس��ب و کارها و س��ازمان ها چنین روندی وجود 
دارد که به محض برخورد با مس��ائل و مشکالت اقتصادی به سرعت 
به فکر تعدیل نیرو می افتند. در حالی که یک فروش��نده یا صاحب 
کس��ب و کار باهوش می داند که کاهش کارمندان یعنی کمتر شدن 

میزان پاسخگویی به مشتری.
یعنی زمانی که مش��تریان ش��ما به کس��ب و کار ش��ما مراجعه 
می کنن��د یا نیاز دارند که کارش��ان را انجام دهید ممکن اس��ت به  
دلیل کمبود نی��رو به موقع نتوانید نیاز آنها را ب��رآورده کنید. اتفاقا 
بهتر اس��ت در این گونه شرایط خودتان را س��ر پا و جوابگوتر نشان 
دهید تا اینکه مشتریان تان شما را به دیگر رقبای تان ترجیح دهند.
qmpmarketing :منبع
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برندها چگونه قادر به مبارزه با تغییرات 
اقلیمی هستند  

پس از آتش س��وزی اس��ترالیا که علت اصلی آن تغییرات اقلیمی 
معرفی ش��ده است، یکی از سواالت بس��یار مهم این است که افراد 
و در مرحله باالتر برندها چه نقش��ی را در این زمینه می توانند ایفا 
کنن��د. درواقع این تغییرات، یک مس��ئله جهانی ب��وده و مبارزه با 
آن مس��ئولیت همگانی محس��وب می ش��ود. با توجه به این امر که 
در حال حاضر توجه زیادی نس��بت به این مس��ئله وجود دارد، شما 
حت��ی می توانید از آن به عنوان یک عامل تبلیغاتی اس��تفاده کنید، 
با این حال نباید در این رابطه ترس��ی را داشته باشید. درواقع تصور 
بسیاری از مدیران این است که برای چنین اقداماتی، نیاز به صورت 
بودجه کالن دارند، با این حال در این مقاله قصد معرفی روش هایی 
را داریم که بدون هیچ گونه هزینه و یا با مبالغ بس��یار کم، می تواند 
تاثیرات فراتر از حد تصوری را به همراه داشته باشد. در همین راستا 

به بررسی پنج مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-آگاه سازی

بدون ش��ک بدون آگاهی، هر اقدامی ممکن است با نتیجه عکس 
همراه باشد. به همین خاطر نخستین گام این است که خود و تمامی 
تیم شرکت را نسبت به اهمیت این موضوع و اقداماتی که هر فردی 
به صورت ش��خصی می تواند انجام دهد، اطالع رسانی الزم را داشته 
باشید. در این رابطه س��خنرانی ها و مقاالت متعددی وجود دارد، با 
ای��ن حال اگر با گروه های فعال در این زمین��ه ارتباط برقرار کنید، 
بدون ش��ک آنها از برگزاری یک دوره آموزش��ی اس��تقبال خواهند 
کرد. ب��رای این موضوع نیز معموال نیازی ب��ه صرف هزینه نخواهد 
ب��ود. با این حال اگ��ر تمایل دارید، می توانید به چنین موسس��اتی 
برای سهولت در طرح های شان مبلغی را اختصاص دهید. در نهایت 
فراموش نکنید که باید پوشش خبری مناسب را از این کالس ها در 
ش��بکه های اجتماعی خود داشته باش��ید. درواقع هیچ مانعی وجود 

ندارد که شما با یک تیر، چند هدف را مورد اصابت قرار دهید.
2-فهرستی از اسراف های خود تهیه کنید 

یک��ی از اقدامات مهم این اس��ت که خوب فک��ر کنید که در چه 
بخش های��ی زباله های زیادی را تولید می کنید. برای مثال در زمینه 
استفاده از کاغذ، ظروف یکبار مصرف، غذای کارکنان، میزان مصرف 
آب و انرژی و مواردی از این قبیل معموال شرکت ها با مصرف بیش 
از حد مواجه هس��تند. بدون ش��ک کاهش آنها کمک بسیار خوبی 
برای حفظ محیط زیس��ت خواهد بود. در این رابطه فراموش نکنید 
که مهم تر از کاهش زباله، تالش برای عدم ایجاد آنها است. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا همواره ب��ه دنبال راهکارهایی ب��رای تغییر در 
عادت های شکل گرفته باشید. خوشبختانه در این رابطه نیز مقاالت 
متعددی وجود دارد که در آن با انواع روش ها آشنا خواهید شد. در 
نهایت فراموش نکنید که تالش برای بازیافت و اس��تفاده مجدد، از 
دیگر موارد مهم محسوب می شود. فراموش نکنید که اگرچه ممکن 
اس��ت برای مثال حذف بطری های پالستیکی، اقدامی ساده به نظر 
برس��د، با این حال انجام آنها برای مدت طوالنی، رقمی باورنکردنی 
را به وجود می آورد. به همین خاطر خود را با چنین دالیلی از انجام 
اقدامات سودمند دور نسازید. در نهایت توجه به اقدامات انجام شده 
از س��وی برندهای مطرح، می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی برای 

شما باشد. 
3-سفرهای خود را کاهش دهید 

اگرچه در گذش��ته افراد مجبور بودند تا برای تجارت س��فر کنند، با 
این حال امروزه با توجه به رشد تکنولوژی دیگر دلیلی برای بسیاری از 
س��فرها وجود ندارد. برای مثال از طریق یک وبینار )سمینار اینترنتی( 
ش��ما قادر خواهید بود تا تمامی نیاز خود را برطرف کنید. با این حال 
اگر قرار باشد تا همه افراد در یک مکان جمع شوند، این امر به معنای 
ده ها س��فر خواهد بود. این نکته را نیز فرام��وش نکنید که هواپیما ها 
آلوده کننده-ترین وس��یله نقلیه محسوب می شوند. به همین خاطر با 
کاهش س��فرهای خود، در این زمینه گامی بزرگ را انجام داده اید. در 
نهایت فراموش نکنید که این اقدامات به معنای فش��ار بیش از حد بر 
روی خود نبوده و تنها به این امر اشاره دارد که همواره راهی بهتر نیز 
ب��رای انجام کارها وجود خواهد داش��ت. همچنین این امر که فرهنگ 
اس��تفاده از وسایل نقلیه بی دود نظیر دوچرخه و خودروهای برقی و یا 
استفاده از وسایل نقلیه همگانی را در بین کارمندان خود ایجاد کنید، از 
دیگر اقدامات مثبت در این زمینه محسوب می شود، با این حال همواره 
این نکته را به خاطر داش��ته باشید که شما به عنوان مدیر شرکت، در 
معرض دید همگانی قرار دارید. به همین خاطر نیز ضروری است تا در 

انجام این اقدامات، پیشقدم باشید. 
4-در مصرف انرژی صرفه جویی کنید 

با استفاده از تکنولوژی قادر خواهید بود تا میزان استفاده از انرژی را در 
طول یک ماه مورد بررس��ی ق��رار داده و از موارد جدید، برای کاهش آنها 
استفاده کنید. همچنین این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که استفاده 
از منابع تجدیدپذیر نظیر نور خورشید، همواره گزینه های بهتری در مقایسه 
با منابع تجدیدناپذیری مانند نفت و گاز محسوب می شود. همچنین استفاده 
از المپ های ال ای دی تا ۷۵درصد در مصرف انرژی صرفه جویی را به همراه 
دارد. در نهایت این نکته را فراموش نکنید که دولت ها نیز برای اجرای چنین 
طرح هایی انواع تسهیالت را قائل می شوند. به همین خاطر ابدا نباید آن را 
اقدامی پرهزینه تلقی کرده و فراموش نکنید که با صرفه جویی ها، بازگشت 

سرمایه در مدت زمان کوتاهی اتفاق خواهد افتاد. 
5-از رایانش ابری استفاده کنید

س��رویس ابری در یک تعریف ساده مکانی برای ذخیره اطالعات 
محس��وب می ش��ود که مزیت بزرگ آن این اس��ت که هر فردی از 
سراس��ر جهان قادر به دسترس��ی پیداکردن به مطالب خواهد بود. 
فضای ذخیره س��ازی بسیار باالی آنها نیز از دیگر مزیت های موجود 
محس��وب می شود. در نهایت این سیس��تم به نحوی است که افراد 
نیازی به بارگیری اطالعات بر روی سیس��تم خود نداشته و این امر 
باعث می ش��ود تا سرعت استفاده بسیار باالیی به وجود آید. این امر 
نه تنها در هزینه های شما صرفه جویی قابل توجهی را به همراه دارد، 
بلکه امنیت اطالعات را نیز به ش��دت افزایش خواهد داد. در نهایت 
ای��ن موضوع به حفظ محیط زیس��ت نیز کم��ک می کند. درواقع با 
این تکنولوژی ش��ما دیگر به برگه های متعدد و س��اخت پوشه  برای 
اطالعات گوناگون نیاز نخواهید داش��ت. همچنین امکان دسترسی 

پیداکردن سریع افراد، نیاز به رفت و آمد را نیز کاهش می دهد. 

رهبری
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هم��واره گفت��ه می ش��ود که ب��رای موفقیت، ضروری اس��ت تا از مش��ورت و 
نصیحت های س��ایرین اس��تفاده کنیم، با این حال آیا تمامی آنها درست است؟ 
بدون شک پاسخ منفی بوده و این امر در حالی است که بسیاری از موارد در حال 
حاضر، به عنوان توصیه های س��ودمند تلقی می شوند. به همین خاطر بسیار مهم 
اس��ت تا آگاهی الزم شکل گیرد. در این رابطه پس از مصاحبه با تعداد زیادی از 
کارآفرین ها، به تعداد زیادی از بدترین توصیه ها دست پیدا کرده ایم که در ادامه 

۱۱ مورد اصلی آن را بررسی خواهیم کرد. 
1-پول همه چیز است 

بدترین نوع تفکر این اس��ت که اولویت اول شما کسب پول باشد. درواقع پول 
باید نتیجه عملکرد و هدف ش��ما باشد. در غیر این صورت نتیجه ای خصوصا در 
درازمدت را به همراه نخواهد داشت. درواقع به عنوان فردی که خواهان فعالیت 
به عنوان یک کارآفرین اس��ت، نباید به مادیات بیش از حد وابس��ته باش��ید، با 
این حال این امر به معنای عدم توجه به بحث س��ودآوری و کس��ب درآمد نبوده 
و تنه��ا به این امر اش��اره دارد که به هر طریقی نباید پول را به دس��ت آورد. به 
همین خاطر اگر فردی ش��ما را با چنین جمله ای نصیحت کرد، ضروری است تا 
وی را از لیس��ت مشاوران خود حذف کنید. همواره این جمله را به خاطر داشته 
باشید که شما می توانید در مسیری دیگر گام برداشته و درآمدی را نیز به دست 
آورید، با این حال جهان در دس��ت افرادی قرار دارد که هدف خود را با مادیات 
ع��وض نک��رده و وضعیت فوق العاده حال حاضر آنها، پاداش��ی اس��ت که به این 
انتخاب ش��جاعانه اختصاص دارد، با این حال با مش��اهده زندگی آنها، این امر را 
مشاهده خواهید کرد که تمامی آنها با مشکالتی در مسیر موفقیت، سختی هایی 
را متحمل ش��ده اند. بدون ش��ک اگر آنها می خواستند تا پول را هدف اصلی خود 

بدانند، اکنون در جهان شناخته شده محسوب نمی شدند. 
2-فقط به دنبال رشدکردن باشید 

اگر زیرس��اخت های متناسب با ش��رایط جدید شکل نگرفته باشد، رشد سریع 
ش��ما به معنای خودکش��ی خواهد بود. به همین خاطر ضروری است تا همواره 
نسبت به آمادگی خود و تمامی افراد تیم برای پیشرفت بیشتر، اطمینان حاصل 
کنی��د. فراموش نکنید که بس��یاری از اقدامات نیاز به زمانی برای نش��ان دادن 
نتایج خود هس��تند، بدون ش��ک تحت این ش��رایط اگر بی محابا صرفا به دنبال 
برداش��تن س��ریع پله های موفقیت باشید، در نقطه ای س��قوطی بسیار سخت را 
تجربه خواهید کرد. این امر درس��ت به مانند بازیکنی خواهد بود که تنها پس از 
یک هفته تمرین با تیمی کوچک، به بزرگ ترین باشگاه جهان منتقل شود. بدون 
ش��ک این امر باعث خواهد ش��د تا پیشرفت وی مسیر درست خود را طی نکرده 
و شایس��تگی الزم را نداش��ته باشد. در نهایت کاهش ش��تاب بیش از حد، باعث 
خواهد ش��د تا امکان بررس��ی مجدد و توجه بیش��تر به اوضاع فعلی شکل گیرد. 
این امر به مدیریت بهتر منابع انس��انی شرکت منجر شده و ریسک اقدامات آتی 

را کاهش خواهد داد. 
3-تنها در حوزه هایی که به آنها عالقه دارید کار کنید 

فاجعه بار بودن این تصمیم را با یک مثال توضیح خواهیم داد. فرض کنید که 
فردی تمایل داش��ته باش��د تا به بزرگ ترین فوتبالیست جهان تبدیل شود. حال 
اگر بنا بر اتفاقاتی نظیر یک تصادف، از رسیدن به هدف خود باز بماند، طبق این 
تعری��ف عمال نباید کاری را انجام دهد. همچنین این نکته را نیز فراموش نکنید 
که برخی از موارد به علت محبوبیت باال، مورد عالقه بس��یاری از افراد محس��وب 

می شوند. برای مثال فوتبال پرطرفدارترین ورزش جهان محسوب می شود، با این 
حال آیا این به معنای آن خواهد بود که میلیون ها فرد باید در این حوزه فعالیت 
کنند؟ بدون ش��ک در صورت اتفاق افتادن آن، ش��اهد جهان��ی کامال بدون نظم 
خواهیم بود. برای مثال کشوری را تصور کنید که ۷۰درصد افراد آن فوتبالیست 
هس��تند. بدون ش��ک خنده دار خواهد بود. به همین خاط��ر این امر که صرفا به 
ح��وزه ای عالقه دارید، به این معنا نخواهد بود که موفقیت ش��ما در آن ش��کل 
خواهد گرفت. این نکته را نیز فراموش نکنید که بس��یاری از افراد پس از مدتی 
نس��بت به کار خود عالقه مند ش��ده اند. به همین خاطر جمله درست این است 
که هیچ گاه کاری را که نس��بت به آن تنفر دارید را انجام ندهید، با این حال اگر 
فرصتی برای کار برای شما به وجود آمد که نسبت به آن کامال بی حس هستید، 
آن را امتحان کنید. ممکن است فرصتی ایده آل برای ایجاد یک زندگی خوب به 
وجود آمده باش��د. همچنین این نکته را نیز فراموش نکنید که ممکن است شما 
بسیاری از اقدامات و طرح ها را دوست داشته باشید، با این حال این امر به معنای 
آن نخواه��د بود که باید در کار خود آنها را پیاده کنید. برای مثال اگر در زمینه 
تولید کفش فعالیت دارید، ممکن اس��ت یک طرح را بیش  از س��ایرین بپسندید، 
با این حال ممکن است نظر اغلب مشتریان کامال متفاوت باشد. به همین خاطر 
نیز همواره گفته می شود که خواست مشتری را باید اولویت اول خود قرار دهید، 
با این حال ش��ما همواره می توانید کفش دلخواه خود را بپوشید. به همین خاطر 

ابدا تصور نکنید که جهان باید درست مطابق رویاهای شما باشد. 
4-همواره در باالترین سطح قرار داشته باشید 

اگرچه کمی عجیب به نظر می رسد، با این حال این توصیه به ظاهر درست نیز 
کامال اشتباه است. درواقع در جهان واقعی، هیچ برندی قادر نخواهد بود تا برای 
همیش��ه در باالترین س��طح قرار داشته باشد. این نوع نگرش خود باعث می شود 
که در صورت کمی کاهش س��طح، همه چیز را از دست رفته تلقی کنید، با این 
حال این امر تنها به معنای آن خواهد بود که شما باید اشتباهات موجود را رفع 
کرده و ابدا چیز غیرطبیعی محس��وب نمی ش��ود. به همین خاطر به جای درگیر 
ک��ردن خود با اعداد و آماره��ا، تنها بر روی تالش کردن تمرک��ز کنید. این امر 
نه تنها به آرامش ش��ما کمک کرده و از فشار بیهوده بر روی کارمندان می کاهد، 
بلکه مانعی خواهد بود تا از روش های نادرست برای حفظ جایگاه استفاده نکنید. 
درواقع رفتار غیرحرفه ای زمینه بس��یاری از همکاری ها را با س��ایر برندها نیز به 

صورت کامل نابود خواهد کرد. 
5-برای هر چیزی بازار و زمینه فعالیت وجود دارد 

این جمله کامال نادرس��ت بوده و بسیاری از صنایع در بسیاری از کشورها ابدا 
توجیه اقتصادی ندارد. برای مثال فرض کنید که در یک منطقه بیابانی، کارخانه 
تولید آب راه اندازی کنید. بدون شک این ایده محکوم به نابودی است. به همین 
خاطر نیز ابدا تصور نکنید که هر محصولی را می توان در هر منطقه ای به فروش 
رساند و آن را تولید کرد. درواقع شما قبل از انتخاب حوزه کاری خود، الزم است 
تا بس��یاری از عوامل محدودکننده و مواردی را که غیرممکن محسوب می شوند، 

مدنظر خود قرار دهید. 
6-شما قادر به انجام هر کاری هستید 

یکی از توصیه های بی موردی که بس��یار رایج ش��ده است، این جمله است که 
افراد قادر به انجام هر کاری هستند، با این حال واقعیت این است که انسان ها نیز 
از محدودیت-هایی برخوردار بوده و الزم است تا آنها را درک کنیم و برای مثال 
ممکن اس��ت بخواهید تا پایان عمر خود ب��دون خوابیدن به زندگی ادامه دهید، 
ب��ا این حال حتی یک هفته نیز قادر به انج��ام این طرح نخواهید بود. به همین 
خاطر موفق ترین ها افرادی هستند که به خوبی نسبت به نقاط قوت و ضعف خود 

آگاهی داش��ته و بر طبق آنها بهترین برنامه ریزی را انجام می دهند. درواقع نباید 
اجازه دهید که جمالت به ظاهر زیبا، جای واقع بینی شما را بگیرد. درواقع جمله 
درس��ت این است که ش��ما قادر به انجام هر کاری نیستید با این حال می توانید 
عملکردی فراتر از انتظار خود را داشته باشید که این امر نیز اتفاقی نخواهد بود 

که یک شبه اتفاق بیفتد و نیاز به تالشی درست دارد. 
7-باید به تنهایی پیش بروید 

چ��ه دلیلی وجود دارد که به تنهایی همه کارها را انجام دهید؟ با این تصمیم، 
ش��ما س��رعت رش��دی بس��یار کم را تجربه خواهید کرد که این امر به معنای 
تقدیم کردن فرصت ها به س��ایرین اس��ت که اهمیت کار تیمی را به خوبی درک 

کرده اند.
8-هر تبلیغی سودمند است

اگرچه حتی بدترین تبلیغات نیز توس��ط افرادی مش��اهده خواهد شد، با این 
حال ش��ما باید نس��بت به هزینه فرصت خود توجه داشته باشید. درواقع هزینه 
و زمانی که صرف یک تبلیغ فاجعه بار ش��ده اس��ت، می توانس��ت به یک شاهکار 
اختصاص پیدا کند. به همین خاطر ابدا نباید نگاهی یکسان را به تبلیغات داشته 
باش��ید، با این حال این امر تنها در رابطه با این مورد صادق نبوده و نگاه یکسان 

به هر چیزی، کامال اشتباه خواهد بود. 
۹-نگران هیچ چیز نباشید 

نگرانی یک حس کامال طبیعی و نوعی هش��دار برای افراد محس��وب می شود. 
درواقع نمی توان خود را فردی مس��ئولیت پذیر تلقی کرد بدون آنکه نگرانی هایی 
را نداش��ته باش��ید. در نهایت اگ��ر این حس را در خود ناب��ود کنید، همواره این 
احتم��ال وجود دارد که مرتکب اقدامی عجوالنه و نادرس��ت ش��وید، با این حال 
الزم است تا دلیل نگرانی های خود را پیدا کرده و اجازه ندهید که بیش از حد با 
شما باقی بماند. درواقع نگرانی اگر نتیجه ای را برای شما به همراه نداشته باشد، 
صرف��ا اذیت کردن خودتان خواهد بود، با ای��ن حال اگر این جمله به این صورت 
اصالح شود که نباید نگران همه چیز بود، عمال نمی توان توصیه ای بد تلقی کرد. 

1۰-نقطه ضعف خود را به نقطه قوت خود تبدیل کنید 
یک مثال ورزش��ی کامال ش��ما را به دلیل اشتباه بودن این موضوع آگاه خواهد 
ک��رد. فرض کنید که یک بازیکن ابدا اعتقادی ب��ه کار تیمی ندارد، حال باید به 
نحوی رفتار کند که این نگرش او به نقطه قوتی تبدیل شود و یا اقدام درست این 
اس��ت که در تالش برای رفع آنها باش��د؟ بدون شک نقاط ضعف مواردی درست 
محسوب نمی شوند که بخواهید آنها را به نقطه قوت خود تبدیل کنید. به همین 
خاطر پس از شناسایی آنها ضروری است تا در تالش برای نابودی آنها باشید. با 

این اقدام فضا برای ایجاد عادت های بهتر، به وجود خواهد آمد. 
11-هرچه کارمندان بیشتری داشته باشید، تواناتر هستید 

امروزه تمامی شرکت ها در تالش هستند تا تعداد نیروی کاری خود را در حد 
مشخصی نگه دارند. درواقع زیاده روی و کم کاری در هر چیزی اشتباه بوده و الزم 
اس��ت تا آن  را کنار بگذارید. فراموش نکنید که وجود تعداد بی ش��ماری کارمند، 
نه تنها معضلی به نام پرداخت دستمزد را به وجود خواهد آورد، بلکه هماهنگی  را 
نیز بسیار سخت کرده و نیاز به مکانی بسیار بزرگ شکل خواهد گرفت. به همین 
خاطر هر برند باید تنها براس��اس میزان نیاز خود در این رابطه اقدام کرده و ابدا 

به چنین توصیه ای توجه نداشته باشد. 
در نهایت ذکر این نکته ضروری اس��ت که این موارد تنها ۱۱ مورد منتخب از 
بدترین توصیه ها از نگاه بهترین کارآفرینان جهان محسوب می شود، با این حال 

این امر به معنای نقطه پایان نبوده و شما باید همواره در حال تحلیل باشید.
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مدیر امور عشایر استان همدان:
عشایر 38 درصد صنایع دستی همدان را تولید می کنند

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور عشایر استان همدان ضمن گرامیداشت روز عشایر از حضور 
عشایران استان های کرمانشاه، لرستان، ایالم و خوزستان در مراتع این استان خبر داد. حسین محمدی، با 
بیان اینکه جمعیت عشایری استان همدان 3000 خانوار است، اظهار کرد: استان همدان هر ساله پذیرای 
عشایران است که 15 اردیبهشت وارد استان و 15 آذرماه از استان خارج می شوند. وی با بیان اینکه عشایر 
در اقتصاد مقاومی پیشگام هستند، عنوان کرد: 25 درصد تولید گوشت قرمز متعلق به عشایر بوده که این 
رقم برای استان همدان 5800 تن در سال است. محمدی  با اشاره به اینکه عشایر 38 درصد صنایع دستی 
استان را تولید می کنند، بیان کرد: استان همدان هر ساله پذیرای عشایری است که از استان های کرمانشاه، لرستان، ایالم و خوزستان به استان 
همدان وارد می شوند. مدیر امور عشایر استان همدان درباره خدمات ارائه شده به عشایر، تصریح کرد: به جامعه عشایری استان خدمات عمرانی، 
بیمه دام، بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر و تسهیالت بانکی ارائه شده است همچنین آبرسانی هر ساله با تانکر انجام می شود. محمدی با اشاره 
به آئین نامه ساماندهی عشایر، از سازمان ها و ادارات تابعه در زمینه خدمات رسانی هرچه بهتر به عشایر خواست تا با این سازمان همکاری کنند

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با معاون منابع انسانی 
شرکت توانیر

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان به اتفاق مهندس جمال 
کمیلی فر معاون برنامه ریزی و مهندس محمود سعادت فر مدیر دفتر فناوری اطالعات ارتباطات این شرکت در نشستی مشترک با مهندس 
سجادی معاون تحقیقات و  منابع انسانی شرکت توانیر دیدار و گفتگو نمودند.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، علی 
اکبر نصیری در این دیدار ضمن تشــریح اسناد پروژه معماری سازمانی شرکتهای توزیع نیروی برق کشور  گفت : فناوری اطالعات نقش ویژه 
ای در دسترسی به اهداف استراتژیک دارد و معماري سازمانی ، خود یک رویکرد و برنامه استراتژیک است که قاعدتاً بایستی در راستا اهداف 
استراتژیک شرکت ها طراحی شود.وی افزود : در پروژه ی معماری سازمانی که در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان بعنوان پایلوت طراحی 
شد شرایط موجود سازمان در بخش فرآیند ، داده ، نرم افزار ها و زیرساخت ارتباطی شناسایی و وضعیت مطلوب مطابق با اهداف استراتژیک 
شرکت طراحی و ترسیم گردید .در ادامه علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان اسناد پروژه معماری سازمانی شرکتهای 
توزیع نیروی برق کشور  را به معاون منابع انسانی شرکت توانیر تحویل داد.در این دیدار مهندس سجادی از تالشهای ارزنده شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان گلستان جهت انجام مطلوب این پروژه ملی تشــکر و قدردانی کرد.الزم بذکر است طی مراسمی از سند تحول آفرین مدل مرجع 
معماری سازمانی شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور با حضور استاندار گلستان ، مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت نیرو 
و شرکت توانیر ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان و معاونین و  مدیران کل دستگاههای اجرایی به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق 

استان گلستان در گرگان رو نمایی گردید.

شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ بی نظرترین میزبانی را در این جنگل 
نوردی تا کنون انجام داده است.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: دبیر شورای ورزش وزارت نیرو گفت : شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ بی نظرترین میزبانی 
را در این جنگل نوردی تا کنون انجام داده اســت.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ مالک حسین زاده 
گفت : قریب به ۴50 نفر از همکاران متشکل از بانوان و آقاین بعنوان کوهنورد از سرتاسر کشور از شرکت های تابعه وزارت نیرو در 
این جنگل نوردی حضور رساندند.حسین زاده یادی هم از شهدای صنعت آب و برق وزارت نیرو کرد و افزود : ما هرچه داریم از این 
شهداست و شهدای صنعت آب و برق جان خود را جهت دفاع از این مرز و بوم فدا نمودند.دبیر شورای ورزش وزارت نیرو اضافه نمود 
: طبق رایزنی های انجام شده با مدیرکل تلفیق و بودجه وزارت نیرو ، برنامه ریزی های الزم جهت افزایش بودجه ورزش شرکت 

های تابعه وزارت نیرو انجام شده است.

اجرای 130 کیلومتر شبکه گاز در گیالن 
رشت- مهناز نوبری: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت: این شرکت در 
جهت بهره مندی همه گیالنیان عزیز از نعمت گاز طبیعی در پاییز امسال بیش از 130 کیلومتر 
شــبکه گذاری گاز انجام داده است.وی با اعالم این خبر افزود: با وجود بهره مندی بیش از 98 
درصد از خانوارهای گیالنی از نعمت گاز طبیعی، شرکت گاز استان گیالن تمام تالش خود را 
برای گازرســانی به مناطق باقیمانده به کار بســته و افزایش 29 درصدی میزان شبکه گذاری 
نسبت به سال گذشته گواه این مدعاســت.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار نمود: از 
مجموع عملیات شبکه گذاری در پاییز 98، بالغ بر 10 کیلومتر متعلق به حفرات خالی شهرها می باشد و با اجرای این عمیالت، 
مجموع طول شبکه گاز در گیالن به 20 هزار نهصد و پنجاه کیلومتر افزایش یافته است.مهندس اکبر همچنین از نصب بیش از 3 
هزار ششصد انشعاب گاز در سه ماه سوم سال جاری خبر داد و گفت: با اجرای این عملیات مجموع انشعابات نصب شده در استان 
به بیش از 592 هزار انشعاب رسیده است.وی در خاتمه با تاکید بر لزوم مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی از یکایک مشترکین 

گرامی درخواست نمود با رعایت نکات ایمنی زمستانی آرام را در کنار خانواده خود سپری نمایند.

رییس شورای اسالمی شهرسمنان :
کاروانسرای شاه عباسی سمنان به گذر فرهنگی شهر پیوند می خورد

سمنان - خبرنگار فرصت امروز: رییس شورای اسالمی شهر سمنان گفت: کاروانسرای 
شاه عباسی این شهر حدود ۴0 سال به عنوان زندان در مرکز شهر مورد استفاده قرار می گیرد 
و پس از آزادســازی، به طرح گذر فرهنگی تاریخی شــهر سمنان اضافه می شود. سید مسعود 
ســیادتی افزود: کاروانسرای شاه عباسی سمنان از بناهای تاریخی مهم سمنان و دارای قدمت 
صفوی است، آروزی دیرینه مردم سمنان آزادسازی این کاروانسرا از داخل زندان بود و امید است 
این آزادســازی و انتقال زندان مرکزی به محل جدید تا اواخر بهمن 98 انجام شود. وی خاطر 
نشان این بنای تاریخی در گذشته مورد استفاده نادرست قرار گرفت و اضافه شدن بناهای دیگر 
به آن هزینه بازســازی این بنا را افزایش خواهد داد، این بنا پس از خروج زندان مرکزی، بر اســاس طرح کارشناس اصالح و در 
راستای حفظ بناهای تاریخی و اهداف فرهنگی، گردشگری بازسازی می شود و مورد استفاده عموم قرار می گیرد. رییس شورای 
اسالمی شهر سمنان ، با تاکید بر ویژگی های این بنای تاریخی در مرکز شهر گفت: انتظار جامعه ای بدون زندان دست نیافتنی 
است و در کشورهای پیشرفته نیز مکانی با کارکرد زندان وجود دارد، اما مکان یابی زندان اهمیت دارد و وجود آن در مرکز شهر 
چهره مناسبی نخواهد داشت. وی ادامه داد: دیوار حد فاصل کاروانسرای شاه عباسی و فرهنگسرای کومش تخریب شده است و با 

توجه به طرح ایجاد »گذرهای فرهنگی« در شهر سمنان، این منطقه نیز در گذر فرهنگی قرار خواهد گرفت.

تجلیل از پژوهشگران برتر اسالمشهر
اسالمشهر-رامین موســی زاده: با توجه به فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر درسال 98 
به مناســبت هفته پژوهش پس از بررســی وارزیابی های انجام شده توسط کارگروه پژوهش 
شهرداری اسالمشهر ،نفرات برتر این فراخوان معرفی وتجلیل شدند جلسه تجلیل از پژوهشگران 
برتر شهرداری اسالمشهر با حضور شهردار ومدیران ارشد شهرداری برگزار گردید . در این جلسه 
به ترتیب از آقای رضا مهدوی ، بهزاد بذرگری و مریم قالوجه بعنوان پژوهشگر برتر شهرداری و 
همچنین آرش قربانی بعنوان نخبه برتر کشوری با اهدای لوح تقدیر وهدایایی ،تجلیل بعمل آمد.

تقدیر مدیرعامل شرکت مخا برات ایران از مخا برات منطقه مرکزی
اراک - مینورستمی: مهندس صدری مدیر عامل شرکت مخا برات ایران با ارسال نامه ای از مخا برات منطقه مرکزی تقدیر 
کرد. به گزارش اداره روابط عمومی مخا برات منطق مرکزی  در این نامه آمده است، موفقیت ارزشمند مخا برات منطقه مرکزی 
را در کسب رتبه دوم ارزیابی بهینه سازی شبکه مناطق سراسر کشوردر دوره دوم سال 98 تبریک عرض نموده ،ضمن سپاس 
وقدردانی از زحمات وتالش های صادقانه جنابعالی وهمکارن محترم ارتباطات سیار آن منطقه ، موفقیت های روز افزونتان را از 

ایزد منان مسئلت می نمایم.

 انتصاب مدیر دفتر خدمات مشترکین وصول درآمد
برق منطقه ای خوزستان

اهواز - شبنم قجاوند: با حکم مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان کیومرث زمانی به عنوان مدیر دفتر 
خدمات مشترکین وصول درآمد منصوب گردید تا تحت نظر معاونت برنامه ریزی و تحقیقات انجام وظیفه نماید.

کیومرث زمانی رئیس گروه مطالعات شبکه در دفتر برنامه ریزی، مشاور جوان مدیرعامل و رئیس گروه کنترل 
پروژه را در کارنامه خود دارد.

در حکم انتصاب آمده اســت؛ امید است با اتکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله در راستای خدمت به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و نیل به اهداف شرکت، موفق و موید باشید.
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی با اشــاره به برگزاری کنگره ملی شهدای قم در آبان 
ماه سال آینده، از تالش برای تولید فیلم کوتاه، فیلم سینمایی 
و ســریال درباره شهدای قم خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، سید موسی حسینی 
کاشانی در سومین نشست هم اندیشی شورای فرهنگی صنعت 
فیلم و تصویر استان قم، از تالش برای برگزاری مطلوب تر اکران 
فیلم های سی وهشتمین  جشنواره فیلم فجر در استان خبر داد 
و گفت: در حال پیگیری هستیم تا تمامی فیلم های جشنواره با 
کنگره ملی شهدای قم در آبان ماه سال آینده اشاره کرد و افزود: توجه به فضای فرهنگی قم اکران شود. وی همچنین به برگزاری 

کارهای انجام شده در زمینه تولید آثاری برای معرفی شهدای 
شاخص قم کافی نیســت و قم باید با تولیدات هنری مطلوب، 
ِدین خود را به شــهدا ادا کند. وی بر لزوم مشــارکت نهادها و 
پرهیز از نگاه جزیره ای و سازمانی در حوزه تولید آثار فرهنگی و 
هنری شهدای قم تأکید کرد و گفت: باید دستگاه ها با پشتیبانی 

انجمن های فرهنگی و هنری هم افزایی ویژه داشته باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی همچنین از تالش برای 
تولید فیلم کوتاه، فیلم ســینمایی و سریال با موضوع شهدای 
قم خبر داد و افزود: تولید این پروژه های سینمایی و تلویزیونی 

نیازمند حمایت نهادهای ملی و استانی است.

تبریز - ماهان فالح: مدیرعامل شــرکت گاز آذربایجان شرقی 
گفت: با برودت هوای اســتان و ورود سامانه بارشی و کوالک و وزش 
شــدید باد، احتمال انسداد مســیر دودکش ها و بروز حوادث ناگوار 
افزایش می یابد. ســیدرضا رهنمای توحیدی با اشــاره به موقعیت 
سردســیر و بادهای موســمی آذربایجان اظهار داشــت:به منظور 
پیشــگیری از وقوع هر گونه حادثه جبران ناپذیــر، لوله و اتصاالت 
و دودکش دســتگاه های گازســوز را مورد بازبینی قرار دهید. وی 
همچنین به ضرورت مدیریت مصرف گاز طبیعی در راستای استمرار 
جریان گاز در فصول ســرد ســال، تصریح کرد: مشترکین با رعایت 
اصول ســاده صرفه جویی و کاهش مصــرف گاز، از هدررفت انرژی 
جلوگیری نموده و سهمی مهم در انتقال مستمر گاز طبیعی به اقصی 
نقاط استان خواهند داشت. مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به 
اینکه میزان مصرف در هفته گذشته در مقایسه با مدت مشابه قبل، 
بطور چشمگیری افزایش یافته، خاطرنشان کرد: جهت جلوگیری از 

افت فشار گاز، مصرف را کنترل و دمای رفاه را در محدوده 18 تا 21 
درجه تنظیم نمایید. مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی 
همچنین توانمندسازی کارکنان را مهمترین پیامد استقرار مدیریت 
دانش در سازمان دانست. سیدرضا رهنمای افزود: مدیریت دانش به 
عنوان مفهومی کلیدی در سازمان های پیشرفت محور مطرح بوده و 

مهمترین هدف آن شناسایی کارکنان دانش محور و ثبت دانش ها 
و ایده های نوین در نیل به بهره وری ســازمانی می باشد. وی اظهار 
کرد: در راستای استقرار مدیریت دانش در شرکت گاز استان اقدامات 
شاخصی اجرا گردیده که تدوین برنامه نرم افزاری مدیریت دانش در 
سازمان، شناسایی نفرات خبره، برگزاری جلسات مدون و اتاق های 
فکر و فرهنگ سازی دانش محوری در شرکت از مهمترین مصادیق 
این اقدامات می باشد. توحیدی ادامه داد: در سال جاری بیش از 112 
دانش در سامانه مربوطه درج گردیده که پس از ارزیابی اولیه، اصالح 
و بازبینی به مرحله ثبت دانش خواهد رسید. مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان با اشاره به نتایج اولیه سیستم مدیریت دانش در شرکت گاز 
اضافه کرد: اســتخراج دانش سه نفر از خبرگان در حوزه های فنی، 
تدوین دو جلد کتاب بر اساس بند 8 صورتجلسه مدیران گاز استانی 
در حوزه نظارت و امداد و ثبت تجربیات همکاران در زلزله ورزقان و 

میانه از نتایج برجسته این سیستم در سال جاری می باشد.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت 
 C3 و گاز مارون از موفقیت این شرکت در کسب نشان برنزین
جایزه 3۴000 تعالي مدیریت منابع انســاني از سوي دانشگاه 
تهران خبر داد. مهندس حمید کاویان ضمن تقدیر از تالش هاي 
مدیریت منابع انساني این شرکت در راستاي کمک به ماموریت 
و ایفاي نقش محوري در تحقق اهداف تولیدي شــرکت، گفت: 
براي اولین بار اســت که یک شرکت با ماهیت تولید نفت و گاز 
موفق به دریافت این جایزه شــده و توانستیم بین 17۴ شرکت 
کشــوري، به این مهم دست یابیم که این نتیجه رعایت نسبي 
استانداردها و رویه هاي جاري مدیریت منابع انساني در راستاي 
تعالي سازمان بوده اســت. وي افزود: ارزیابي فرآیندهاي منابع 
انســاني و ســطح بلوغ آنها موجباتي را فراهم آورده تا بتوانیم 
فرآیندها و نگرش هاي مدیریت منابع انساني را بصورت مستمر 
پایش و توســعه بخشــیده و از مدل هاي جدید و متناسب با 

فرهنگ سازماني بر مبناي استاندارهاي نوین در مدیریت سرمایه 
هاي انساني سازمان بهره گیریم. مدیر منابع انساني شرکت بهره 
برداري نفت و گاز مارون نیز با بیان اینکه براي حضور در جایزه 
ملي 3۴000 منابع انساني که همه ساله از سوي دانشگاه تهران 
برگزار مي گردد، این شرکت به دو روش مورد ارزیابي قرار گرفته 
است، اذعان داشت: روش اول شامل دو بخش ارزیابي  بر اساس 

توانمندســاز ها و فرایند ها  و  تجزیه و تحلیل نگرش هاي منابع 
انساني با روش هاي علمي بوسیله نرم افزارهاي تخصصي بود و در 
روش دوم ،نگرش هاي منابع انساني از طریق پرسش نامه ارزیابي 
گردید که در مجموع 229 پرسشــنامه تکمیل شــده توسط 
کارکنان شرکت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یداهلل پیامني  
با تاکید بر اینکه  اگر نتوان چیــزي را اندازه گرفت، نمي توان 
آن را کنترل و اگر نتوان چیزي را کنترل کرد، نمي توان آن را 
مدیریت نمود، گفت: افزایش بهروه وري و بهبود عملکرد سرمایه 
انساني ، ریشــه در سنجش روایي و پایایي فرایندها، نگرش ها  و 
نتایج دریافتي از عملکرد این سرمایه دارد و  این مهم با استفاده 

از  مدل 3۴000 به طور اثربخشي قابل تحقق است.
گفتني اســت جایزه شرکت بهره برداردي نفت و گاز مارون، 
18 دي ماه در حاشــیه چهارمین کنفرانس ملي منابع انساني 

اعطا شد.

بندرعباس - خبرنــگار فرصت امروز: نخســتین محموله 
کمک های جامعه دریایی و بندری اســتان هرمزگان از منطقه ویژه 
اقتصادی بندر شهید رجایی به روستاهای سیل زده شرق هرمزگان 
ارســال شــد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان، این محموله شامل دو دستگاه کامیون حامل مواد 
غذایی، محصوالت بهداشتی و ســایر اقالم ضروری مورد نیاز مردم 

سیل زده شهرستان بشاگرد در سواحل مکران است.
همچنیــن بخش دیگری از کمک های جامعــه دریایی و بندری 
استان هرمزگان نیز در حال بسته بندی و آماده سازی جهت ارسال 

به این منطقه سیل زده است.
"اله مراد عفیفی پور" مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این 
رابطه اظهار کرد: به دنبال وقوع سیل هفته جاری در سواحل مکران، 
ستادی با محوریت اداره کل بنادر و دریانوردی استان و با مشارکت 
و همراهی شرکت های بخش خصوصی داوطلب، تشکیل شد. وی با 
اشاره به توجه ویژه شرکت های فعال در پیشرفته ترین بندر تجاری 

کشور به مســئولیت های اجتماعی و حقوق شهروندی گفت: همه 
اعضــای جامعه دریایی و بندری چه در بخش دولتی و چه در بخش 
شرکت های خصوصی به درستی می دانند که مسئولیت شان فقط 
انجام امور اداری و فعالیت اقتصادی نیســت بلکه نســبت به جامعه 
پیرامون محیط کاری خود نیز مســئولیت داشته و با درک شرایط 
موجود نیک می دانند که رســیدن به بلندای عزت آســایش دنیا و 

آرامش عقبی در گرو گشودن آغوش خدمت به سوی همنوعان است .
عفیفی پور تصریح کرد: عمل به این مسئولیت های اجتماعی به 
نوعی یک تکلیف انسانی در جامعه اسالمی است و همه ما باید عالوه 
بر مشارکت در چنین حرکت های انسان دوستانه ای، در زمینه بهبود 
وضعیت معیشتی و رفاه ساحل نشینان نیز تالش و پیگیری مسئوالنه 

ای داشته باشیم.
مدیر کل بنــادر و دریانــوردی هرمزگان ضمن تشــکر از اقدام 
خیرخواهانه شــرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی که اولین 
محموله را ارســال کردند، از ســایر فعالین اقتصادی نیز درخواست 
کرد که در ارائه خدمات جهت یاری رســاندن به سیل زدگان شرق 
کشور تسریع نمایند. یادآور می شود، فعالیت سامانه بارشی در استان 
هرمزگان از روز جمعه)20 دی( آغاز شد و تا یکشنبه)22دی( ادامه 
داشــت که به دنبال آن ســیالب زیادی در شرق هرمزگان از جمله 
جاسک، سیریک و بشاگرد به وقوع پیوست و روستاهای منطقه تحت 

تاثیر آن قرار گرفتند.

باغستان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل شــورای اســالمی و شهرداری 
باغستان، حســن رنجبر ضمن اعالم خبر فوق گفت: هم 
اکنون عالوه بــر این پروژه چندین پروژه زیرســاختی و 
شــاخص از جمله اســتادیوم ومجموعه ورزشــی 5000 
نفرین سردارشهید حاج قاسم ســلیمانی ،سالن ورزشی 
سعیدآباد،ســالن ورزشــی نصیرآباد، مدرسه 15 کالسه 
نصیرآباد،مدرسه 9 کالسه سعیدآباد، سوله مدیریت بحران 
، چهار زمین چمن مصنوعی، درمانگاه نصیرآبادو ... در حال 
پیگیری تداوم عملیات عمرانی بی وقفه آنهاست. شهردار احداث می باشد و مدیریت شهری بصورت مستمر در حال 

باغســتان در ادامه اظهار داشــت : مردم باغســتان الیق 
بهترین خدمت هاست و خدمت به مردم در سایه همدلی 
، تعامل و همکاری مســئوالن و مدیران شــهری محقق 
می شــود. وی در پایان افزود : در کلیه برنامه ریزی های 
شهرداری ، توزیع عادالنه امکانات شهری بین محالت به 
عنوان یک اصل پذیرفته شده است و تمام فعالیت مدیران 
برمحور عدالت فضایی بوده و وضعیت محالت از نظر شیوۀ 
توزیع خدمات و میزان برخورداری از شاخص های مختلف 
اقتصادی ـ اجتماعی و زیر بنایی قبل از شــروع پروژه ها 

بررسی می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم عنوان کرد
لزوم تولید آثار هنری فاخر با موضوع شهدای قم

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی: 
موج سرما در استان احتمال بروز حوادث ناگوار ناشی از گاز طبیعی را افزایش می دهد

مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون خبر داد :

نفت و گاز مارون، نشان برنزین جایزه 34000 تعالی مدیریت منابع انسانی را دریافت کرد

ارسال نخستین محموله کمک های جامعه دریایی و بندری به منطقه سیل زده سواحل مکران

شهردارباغستان از آغاز اجرای عملیات بتن ریزی فونداسیون پروژه مجموعه فرهنگی و سالن همایش های شهرداری خبر داد

ساری -دهقان : مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
گفت : مانور با پیش فرض انفجار پست برق توسط عوامل خرابکارانه بمب گذار انجام 
و با اطفاء حریق و دستگیری عوامل آن خنثی شد . به گزارش خبرنگار مازندران به 
نقل روابط عمومی ، سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری با اشاره به گستردگی مانورکه در انبار نفت ساری برگزار شد ، بیان 
کرد : واحد ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
با همکاری تعدادی از دستگاههای اجرایی و عملیاتی مرتبط و مناطق معین با فرض 
انجام عملیات خرابکارانه توسط افراد معاند در انبار نفت ساری با انفجار فرضی پست 
برق  با دســتگیری عوامل خرابکارانه و اطفاء حریق انجام شد . سبحان رجب پور 
ادامه داد : مانور در سه مرحله انجام شد که در مرحله اول نیروهای حراست شرکت 
مستقر درانبار نفت ساری پس از رصد افراد معاند از طریق دوربینهای مداربسته و 
شنیدن صدای انفجار برای دستگیری آنها اقدام کرده و همزمان گروههای عملیاتی 
امداد و نجات برای جلوگیری از صدمات وارد عمل شــدند . رجب پور با اشــاره به 
اینکه عالوه بر خسارت سنگین مالی در حوادث نفتی تاخیر در سوخت رسانی به 

موقع به شــهروندان ، یکی از مشکالت احتمالی است مرحله دوم مانور را اینگونه 
شرح داد : پس از امداد و نجات اولیه با گزارش بمب گذاری های متعدد معادنین ، 
نیروی انتظامی وارد عمل شده و در یک عملیات پیچیده بمب های فرضی خنثی 
شده و شخص معاند توسط حراست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری دستگیر شد . در مرحله سوم مانور نیروهای خدمات مهندسی شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با استقرار موتور ژنراتورهای سیار در چند 
نقطه انبار به طور موقت برق واحد بارگیری انبار را تامین کرده تا عملیات بارگیری 
انجام شود همزمان واحد برنامه ریزی نیز سیستمهایی که به واسطه قطعی برق از 
مدار خارج شده بودند را به شبکه برگرداند و سیستم انبارنفت ساری در مدار قرار 
گرفت . ســبحان رجب پور انجام مانورهای منظم و مدون را از اقدامات مهم برای 
کنترل پیامدهای زیان بار ناشی از حوادث غیرمترقبه دانست و اشاره کرد : در این 
مانور تعامل و همکاری هرچه بیشتر شرکت ها و سازمان های عملیاتی و امدادی 
برای رسیدن به یک روش پایدار برای کنترل حوادث در زمان بحرانی تمرین شده 
اســت . وی با تاکید بر اهمیت آمادگی نیروهای امــدادی بیان کرد : این مانور به 
منظــور هماهنگی بین گروههای عملیاتی و امدادی  و اطفاء حریق و پاکســازی 
محیط زیســت  بین ارگانها برگزار شد تا عالوه بر افزایش مهارت و آمادگی نیروها 
نقاط ضعف و قوت آنها نیز ارزیابی شــود . در پایان مدیر منطقه ســاری گفت : به 
منظور جمع بندی و ارزیابی این مانور مدیر کل ستاد بحران استانداری مازندران با 

حضور در محل مراحل مانور را ارزیابی کرد .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

مانور پدافند غیر عامل با همکاری مناطق معین و دستگاه اجرایی استان
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یک��ی از روش ه��ای معمول در تج��ارت بین الملل عالوه بر فروش مس��تقیم، 
اس��تفاده از واس��طه های فروش است. به خصوص بحث واس��طه های فروش در 
مورد صادرات محصول به خارج از مرزهای کشور نقش پررنگ تری پیدا می کند.
فروش و صادرات مستقیم نیاز به اختصاص منابع مالی و زمان و عمدتاً تامین 
مالی برای شناس��ایی فرصت های فروش به خصوص برای یک بازار خارجی دارد. 
در این مدل، مدیران ارش��د ش��رکت مس��ئولیت انجام مطالعات بازار، طراحی و 
برنامه ریزی و شناس��ایی روش های فروش و توزیع محصول در بازار هدف را باید 
به عهده بگیرند که منابع مالی و زمان زیادی را به شرکت تحمیل خواهد کرد.

البت��ه این نوع ورود ب��ه بازارهای خارجی برای ش��رکت های بزرگی که منابع 
مال��ی و زم��ان کافی و برنامه بلندمدت برای حض��ور در بازارهای خارجی دارند، 
منطقی بوده و دارای توجیه اس��ت. بحث مدیریت نشان تجاری نیز یکی دیگر از 
پارامترهای تعیین کننده و مهم برای تصمیم گیری ش��رکت ها در این حوزه است 
که در ش��رایط بحران سیاس��ی و اقتصادی ایران، از این مهم در ش��رایط تحریم 

باید چشم پوشی کرد.
نکته بس��یار مهم دیگری که ش��رکت های تولیدکننده باید در بحث صادرات 
مدنظر قرار دهند، اهمیت ارتباطات و روابط ش��خصی و س��ازمانی اس��ت. شاید 
در برنامه های درازمدت صادراتی ایجاد روابط ش��خصی و س��ازمانی بین شرکت 
با مش��تریان به طور مس��تقیم نسبت به زمانی که واس��طه های صادراتی حضور 
دارند، کمرنگ تر باش��د. اغلب واس��طه های صادراتی به علت حضور طوالنی مدت 
در بازارهای هدف، زمینه های ارتباطی الزم را در س��طح سیاسی و تجاری ایجاد 
کرده ان��د و می توانن��د در زمان الزم از آن به��ره ببرند. بنابرای��ن تصمیم گیری 
درخصوص صرف هزینه و زمان برای اس��تفاده از ظرفیت واس��طه های صادراتی 
و فروش برای محصوالت ش��رکت باید بادقت نظر تیم مدیریتی ش��رکت، شواهد 
جاری اوضاع ش��رکت و وضعیت تولید، پیش بینی آینده فروش و وضعیت منابع 

مالی و نقدینگی شرکت و تهیه طرح توجیهی صادراتی صورت گیرد.
در تم��ام دنی��ا برای ش��رکت های کوچک و متوس��ط، اس��تفاده از روش های 
غیرمس��تقیم بازاریابی و فروش از طریق واسطه های فروش و صادرات منطقی تر 
و دارای توجیه پذیری باالتری اس��ت. به خصوص این مهم برای شرکت هایی که 
دارای تجرب��ه صادرات نیس��تند، در گام های اول می توان��د بهترین و تنها گزینه 

پیش رو باشد.
ب��ه عنوان مثال اس��تفاده از ش��رکت های مدیریت صادرات و یا ش��رکت  های 
تجارت صادراتی می تواند با صرف حداقل زمان و هزینه شانس معرفی محصوالت 
یک شرکت در بازارهای خارجی را فراهم کند. همچنین بخش اعظمی از ریسک 
عملی��ات صادرات به عهده ش��رکت مدیریت صادرات خواه��د بود. در روش های 
صادرات و فروش غیرمس��تقیم، مدیریت ش��رکت صادرکنن��ده بر کل عملیات و 
فرآین��د صادرات کنترل و نظارت خواهد داش��ت در حال��ی که از دانش و تجربه 

شرکت واسط صادراتی بهره خواهد گرفت.
از طرفی، ش��رکت تولیدکننده صادراتی نیز سطح پایین تری از ریسک مالی را 
به دوش خواهد کشید چراکه هزینه و ریسک یافتن مشتری خارجی، هزینه های 

نقل و انتقال محصول و دریافت وجه فروش محصول به عهده واسطه صادرکننده 
اس��ت. انواع مدل های واس��ط  صادراتی و فروش در دنیا وجود دارند که می تواند 
م��ورد اس��تفاده ش��رکت های دانش بنی��ان تولیدکننده برای ف��روش و صادرات 

محصوالت آنها قرار گیرد.
ب��ازرگان صادرکننده ش��خص حقیقی یا حقوقی اس��ت که ی��ک محصول را 
عمدتاً به ش��کل خام شخصاً از تولیدکننده خریداری می کند، لیبل و مشخصات 
اختصاصی خود را دارد و محصول را مطابق با مشخصات و استانداردهای خود و 

مطابق با سالیق و ترجیحات بازار هدف بسته بندی می کند.
محصول نهایی با نام وی در بازارهای هدف صادراتی به فروش می رسد و همه 
ریس��ک صادرات متوجه ب��ازرگان صادراتی خواهد بود. با توجه به س��طح باالی 
ریس��ک این مدل، بازرگان��ان صادراتی عمدتاً متوجه ص��ادرات کاالهای پایه ای 
می ش��وند. برای تولیدکنندگان، فروش به یک بازرگان صادراتی نیز دقیقاً مشابه 

فرآیند فروش محصول به خریداران داخلی خواهد بود و ریسکی دربر ندارد.
یک آژانس صادراتی به عنوان نماینده ش��رکت تولیدکننده وارد عمل می شود. 
عام��ل فروش، محص��ول را بازاریابی کرده و آن را تروی��ج می کند و فرض بر آن 
اس��ت که ریسک شکس��ت به عهده تولیدکننده خواهد بود و نه به عهده آژانس. 
در این نوع معامالت با آژانس های صادراتی، ش��رکت تولیدکننده از حق نظارت 
خ��ودش بر فرآیندهای بازاریابی و ترویج و توس��عه بازار محصول تولیدی اش در 

بازار هدف صرف نظر می کند.
این صرف نظر کردن از کنترل و نظارت بر عملیات فروش و بازاریابی می تواند 
تاثیر منفی بر آینده فروش محصول داشته باشد، به خصوص زمانی که محصول 
زیر قیمت مناس��ب بازار توس��ط آژانس عرضه شده باشد، جایگاه معنوی و مالی 
محصول در بازار هدف در مقایس��ه با رقبا به درس��تی تعریف نش��ده باش��د و یا 

خدمات پس از فروش محصول مدنظر آژانس قرار نگرفته باشد.
در برخی کش��ورها مثل آمریکا، اتاق کمیس��یون صادرات وج��ود دارد که به 
عنوان عامل خریدار برای ش��رکت های تولیدکننده خارجی عمل می کند. نگرانی 
اصلی در این خصوص انطباق ش��رایط و محصول با دس��تورالعمل ها و ش��رایط 
خریدار )که وجه کاال را پرداخت می کند( نس��بت به ش��رایط مدنظر فروش��نده 

است.
البته وجود این اتاق ها برای فروش��ندگان مزیت ه��ای زیادی دارد و طی یک 
فرآیند زمانی فروشنده از اتاق، مبلغ نقد کاالی خود را دریافت می کند و مسائل 

تکنیکی مربوط به صادرات کاال را به اتاق واگذار می کند.
دالل های صادراتی یا بروکرها، خریدار و فروش��نده را به هم متصل می کنند و 
از طریق ایجاد این آشنایی کمیسیون و حق المشاوره خود را از دو طرف خریدار 
و فروشنده دریافت می کنند. بدیهی است در این خصوص شرکت دالل صادراتی 
هیچ مسئولیتی در قبال تعامالت مالی طرفین ندارد. در صنعت پتروشیمی و قیر 
و س��وخت این قبیل فعالیت های بروکری رواج زیادی دارد و کمیس��یون هایی از 

۰.۵ تا ۱ درصد برای اینگونه فعالیت ها عرف بازار است.
شرکت های مدیریت صادرات نیز گونه دیگری از واسطه های صادراتی هستند. 
خدمات قابل ارائه یک ش��رکت مدیریت صادرات وس��یع بوده و می تواند ش��امل 
مطالعه یک بازار خارجی، تدوین اس��تراتژی بازاریابی، طراحی و اجرای سیستم 
توزیع خارجی، اتخاذ ش��بکه لجستیک، مدیریت و تجارت الزامات خرید خارجی 

یک کش��ور، ارائه اطالعات جزئی و دقیق مربوط به نحوه نقل و انتقال و صادرات 
کاال و حت��ی تامین فاینان��س و ارائه کمک های مالی و یا ارائه خدمات ترجمه به 

یک زبان خارجی برای تولیدکنندگان داخلی باشد.
بیشتر شرکت های مدیریت صادرات برای ارائه خدمات خود به صورت کارمزدی 
کار می کنن��د و برخی دیگر از کمیس��یون برمبنای ارائ��ه خدمات برنامه ریزی و 
اجرای عملیات در ه��ر فرآیند خرید و فروش برای تعیین حق الزحمه خود بهره 
می برن��د. این ش��رکت ها در کار بازرگانی خارجی بس��یار حرفه ای هس��تند و به 
س��ادگی متوجه بهترین و مس��تحکم ترین بازار برای یک کاالی خاص می شوند. 
همچنی��ن این ش��رکت ها بهترین اس��تراتژی برای ورود به یک ب��ازار برای یک 
محصول خاص را اتخاذ می کند. هرچند در کش��ورهای مختلف دنیا شرکت های 
مدیریت صادرات زیادی وجود دارند، ولی اغلب این نوع شرکت ها تقریباً کوچک 
هس��تند. بیشتر شرکت های مدیریت صادرات در گروه محصولی خاصی و یا بازار 

خارجی خاصی و یا هر دو آنها متمایز و حرفه ای شده اند.
در نتیج��ه ای��ن تخصصی ش��دن، بهترین ش��رکت های مدیریت ص��ادرات با 
محصوالت حوزه شان و بازاری که در آن فعالیت دارند، بسیار آشنا بوده و معموالً 
از شبکه های خارجی توزیع در بازار هدف بهره می برند. این نوع دسترسی سریع 
به بازارهای خارجی مهمترین مزیت اس��تفاده از ش��رکت های مدیریت صادرات 
است.  ممکن است یک شرکت تولیدکننده، تقاضای دریافت گزارش های دوره ای 
از کلیه اقدامات صورت پذیرفته یک ش��رکت مدیریت صادرات در راستای فروش 
محصوالت آن شرکت را داشته باشد. همچنین تولیدکننده ممکن است مقرراتی 
را قبل از عرضه محصولش به بازارهای صادراتی برای ش��رکت مدیریت صادرات 
وضع کند که عمدتاً از نظر مس��ائل فنی و اس��تانداردها است. چنین تمهیداتی 
قبل از هرگونه توافق بین طرفین باید مورد مذاکره قرار گیرد، چراکه بسیاری از 
شرکت های مدیریت صادرات تمایل به پذیرفتن چنین محدودیت هایی را ندارند. 
فروش از طریق یک ش��رکت مدیریت ص��ادرات باتجربه، بهترین و عالی ترین راه 

برای ورود به حوزه بین المللی با حداقل تالش و ریسک است.
م��دل دیگر صادرات اس��تفاده از ظرفیت صادراتی ش��رکت های بزرگ صنعت 
اس��ت. بازاریابی از این طری��ق که به کولی گرفتن یا به تعبیر دیگر اس��تفاده از 
بس��ترهای فروش و صادرات سایر ش��رکت های بزرگ مشهور است، زمانی اتفاق 
می افت��د که یک تولیدکننده ب��زرگ عالوه بر کاالهای خود، محصول ش��رکتی 
دیگر را نیز توزیع می کند. به عنوان مثال ممکن اس��ت یک شرکت تولیدکننده 
لیزرهای تس��طیح زمین های کش��اورزی محصول خود را از طریق یک ش��رکت 

تولیدکننده تراکتورهای کشاورزی به مشتریان صادراتی بفروشد.
روش بازاریابی کولی گرفتنی زمانی بیشتر رایج می شود که یک شرکت با یک 
خریدار خارجی برای تامین طیف وسیعی از محصوالت و یا خدمات قرارداد دارد 
و از طرفی این ش��رکت توانایی تولید هم��ه محصوالت قرارداد را ندارد و در این 
شرایط اقدام به عرضه سایر محصوالت تعهدشده در قرارداد از طریق تامین آنها 

از دیگر تولیدکنندگان می کند.
س��ایر تولیدکنندگان بدی��ن طریق از طریق کولی گرفتن محصوالت ش��ان را 
بدون پرداخت هیچ گونه هزینه بازاریابی و توزیع به س��هولت صادر می کنند. در 

بیشتر موارد، این خطوط صادراتی منحصر به مشتری اصلی باقی خواهد ماند.
ش��رکت تجارت صادراتی یک مجموعه طراحی ش��ده برای تس��هیل صادرات 

کااله��ا و خدمات اس��ت. در حقیقت ای��ن مجموعه ها به عنوان واس��طه تجاری 
واردش��ده، کلیه خدمات الزم صادراتی به تولیدکنن��دگان را فراهم می آورد و یا 

مجموعه ای است که توسط خود تولیدکنندگان ایجاد می شود.
این مجموعه خدمات مش��ابه با یک شرکت مدیریت صادرات را عرضه می کند 
و تفاوت آن با شرکت مدیریت صادرات در آن است که شرکت تجارت صادراتی 
عنوان و نشان تجاری محصوالت صادراتی شرکت ها را حفظ کرده و محصوالت را 
با نش��ان تجاری شرکت تولیدکننده صادر می کند، ولی شرکت مدیریت صادرات 
محصوالت را با برند خود یا نهایتاً برند مشترک به بازار صادراتی عرضه می کند.

شرکت ترخیص کار بار نیز نوعی واسطه صادراتی است و در حقیقت یک عامل 
برای ترخیص و تس��ریع ارسال بار اس��ت. یک عامل غیروابسته که نقل و انتقال 
کاالی صادراتی را از طریق کمک، تس��هیل می کن��د. ترخیص کارها با فرآیندها 
و قواع��د نقل و انتقال کاالها به س��ایر کش��ورها آش��نایی دارند. ب��ه عنوان یک 
عامل صادراتی، ترخیص کار می تواند به عنوان بندر صادراتی شرکت تولیدکننده 

محصول و نماینده وی شناخته شود.
این مجموعه در خارج از کشور، حرکت محموله صادراتی را هماهنگ می کند. 
صادرکنن��ده کاال ب��ه ترخیص کار بابت اقدام��ات وی در ح��وزه جابه جایی کاال 
حق الزحمه خدمات پیمانکاری و مش��اوره می پردازد. چنین ش��رکت هایی قطعاً 
زیرس��اخت های بازاریابی کاال ندارند و صرفاً تس��هیلگر حمل و نقل محموله های 

صادراتی از طریق شبکه های داخلی خود هستند.
در حال حاضر تعداد نس��بتاً زیادی از ش��رکت های کوچک و متوس��ط دانش 
بنی��ان در کش��ور وجود دارند که تجربه صادراتی نداش��ته و حت��ی بعضاً با نیاز 
بازارهای خارجی و وضعیت تقاضا نسبت به محصوالت خود در بازارهای خارجی 
نیز آشنایی ندارند، لذا کسب اطالع از وضعیت تقاضا به محصوالت آنها از طریق 
 ETC یا EMC ارتب��اط با افراد فعال در بازارهای هدف از طریق ش��رکت های
و حت��ی آژانس های صادراتی و افراد دالل صادراتی می تواند اولین و س��ریعترین 
قدم در راه توس��عه صادرات دانش بنیان باشد. از طرفی با توجه به اولویت دولت 
جمهوری اس��المی ایران در جهت تس��ریع اهداف اقتصاد برون گرا و دانش بنیان 
و نیز ضرورت تالش جهت بهبود رش��د اقتصادی کشور و خروج از شرایط رکود، 
حمایت از توس��عه شرکت های مدیریت صادرات تخصصی و ایجاد ارتباطات قوی 
بی��ن آنها و ش��رکت های کوچک و متوس��ط دانش بنیان، باید ب��ه عنوان یکی از 
اولویت های جدی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در دستور کار قرار 
گیرد و بخش های خصوصی فعال در حوزه دانش بنیان نیز در این راستا بیش از 

پیش اسباب همکاری های متقابل را فراهم آورند.

توسعهصادراتازطریقواسطهها

مسعود حافظی
معاون دفتر توسعه کسب و کار بین المللی
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خصیصه های مشترک در میان رهبران خوب
زمانی که یک کس��ب و کار نوپا ش��کل می گیرد، فردی برای رهبری آن پیش��قدم ش��ده اس��ت که برای رسیدن به 
موفقیت و هدایت تیم، باید برخی از خصوصیت های ذاتی و رفتاری را داش��ته باش��د. در این مقاله قصد داریم برخی از 

خصیصه های مشترک در میان رهبران خوب را بیان کنیم. 
1. تمرکز

رهب��ر نیاز ب��ه تصمیم گیری های مهم دارد و این تصمیم گیری ها، معموال طاقت فرساس��ت. وقت��ی صحبت از اتخاذ 
تصمیمات مهم به میان می آید، اهمیت تمرکز نیز مطرح می شود. برای رهبری یک تیم باید پریشانی و هرج و مرج را 
از عملکرد روزانه خود حذف کنید. پیشنهاد ما این است که چندکاره بودن را کنار گذارید و بر روی اولویت ها، تمرکز 

کنید. همچنین نگرانی های حاشیه ای را از امور اصلی متمایز کنید.
2. اعتماد به نفس

یک رهبر می تواند با نشان دادن چشم اندازی روشن، همدلی و مربیگری قدرتمند، اعتماد به نفس را به تیم خود القا کند. برای نشان دادن 
اعتماد به نفس درونی خود کافی است عالوه بر حفظ ظاهری محکم، مهربانی، سخاوت و احترام را نیز در اولویت رفتاری خود قرار دهید.

3. صداقت
کارمندان بازتاب مس��تقیمی از ارزش های اعتقادی یک رهبر هس��تند. اگر همه چی��ز برمبنای صداقت پیش برود، 
استعداد تیم به صورت هدفمندتر هدایت می شود و صرف مسائل حاشیه ای نخواهد شد. اگر به جای راستی و درستی، 
راهکارهای پیچیده را پیش بگیریم، پتانسیل کسب و کار را محدود خواهیم ساخت. برای دستیابی به اعتبار بهتر است 

که در تعامالت خود صداقت داشته باشید و فرهنگی این چنینی را در سازمان خود بنا گذارید.
4. الهام

ش��اید این جمله را از دیگران ش��نیده باشید که »من انسان خودساخته ای هستم« اما باید بگوییم که چنین چیزی 
وجود ندارد. رهبران خودساخته نیستند، آنها به این مسیر هدایت شده اند و یک پتانسیل درونی دارند. نمی توان گفت 
که آموزش ها و مهارت ها نقشی در روند رهبری ندارند، ولی داشتن یک نیروی درونی برای رهبری یک تیم از ملزومات 
اس��ت، اعتقادات ش��ما از درون شور و شوق دستیابی به آنچه می خواهید را ایجاد می کند. اگر قدرت الهامات درونی را 

بدانید، آن زمان هدایت دیگران را نیز برعهده خواهید گرفت.
5. شور

شما باید کاری را که انجام می دهید، دوست داشته باشید. برای اینکه واقعا در چیزی به موفقیت برسید باید از لحاظ 
روحی برای تان خوشایند باشد. مهم نیست که چقدر ممکن است کسب و کار شما موفق شود، اگر نسبت به کار خود 
شور و اشتیاق نداشته باشید، هرگز راضی نخواهید بود و به طور مداوم در معرض فشار قرار می گیرید. زمانی که حس 

کنید مجبور به انجام کاری هستید، رهبری کار محقق نمی شود.
6. نوآوری

در هر سیس��تمی با منابع محدود و امکان گسترش نامحدود، برای دستیابی به موفقیت، نوآوری و خالقیت ضروری 
است.  نمی توان کسب و کار جدید و نوآوری را از یکدیگر متمایز دانست؛ همانطور که وجود تکنولوژی الزمه بقای یک 

سازمان است، نوآوری نیز تنها امید برای حل چالش ها محسوب می شود.
7. صبر

داش��تن صبر در امور واقعا نیازمند قدرت اس��ت، این توانایی به معنای آزمودن میزان تعهد به خود و اعتقادات خود 
است. مسیر دستیابی به چیزهای بزرگ، همیشه دشوار است، اما بهترین رهبران درک این را دارند که چه زمانی باید 
دالیل را رها کنند و چه زمانی باید در کار پایداری ورزند. اگر بینش بلندمدت شما به اندازه کافی مشخص باشد، صدها 
دلیل هم نمی تواند ش��ما را مردد کند. همه موارد گردهم می آیند، مثل بازارهای خارجی، رقابت، تامین مالی، تقاضای 
مصرف کننده نیازمند و ... ممکن است نشان از این داشته باشد که شانس دستیابی به موفقیت بزرگ تر، پیش روست.

8. تفکر باز
یکی از بزرگ ترین رازهای رهبری کسب و کارهای خوب این است که این فرد با عزم و اراده قوی، اهداف رویاپردازانه 
خود را در س��ر می پروراند و محدودیتی برای ذهن و توانایی های خود، قائل نمی شود. رهبران باید ذهن انعطاف پذیری 
داش��ته باش��ند، زمانی که کمپانی در مرحله راه اندازی و کس��ب و کار نوپاس��ت، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی 
برای آینده آن، بس��یار گس��ترده در نظر گرفته ش��ود. اهداف یک اس��تارت آ پ، ایستا نیست. تعهد ش��ما باید بر روی 

سرمایه گذاری، توسعه و حفظ روابط بزرگ تر باشد.
۹. قاطعیت

زمانی که با صدای محکم، نگاهی نافذ و رفتاری قاطعانه با دیگران وارد تعامل می ش��وید، در آنها احس��اس اعتماد 
بیشتری ایجاد خواهید کرد. این رفتار در بلندمدت برای ایجاد یک تیم قوی تر، موثر خواهد بود.

1۰. توانمندسازی
در بس��یاری از فلس��فه های رهبری، به آموزه های ورزشکاران اشاره می شود. ش��اید یک تیم ورزشی خوب، همیشه 
متشکل از ناب ترین استعدادها نباشد، اما باید مجموعه ای از چند مهارت، چندین نقطه قوت و همچنین حس اعتماد 
بین اعضا را به همراه داشته باشد. برای ساخت چنین تیم ممتازی باید بتوانید مسئولیت های موجود را در میان اعضا 
ایجاد کرده و به آنها توانمندی اجرا بدهید. شاید این کار سخت تر از این باشد که آن مسئولیت را خودتان انجام دهید، 
ام��ا با این کار تیم قوی تری خواهید داش��ت و یکی از ارکان رهبری را پیش برده ای��د. باید بتوانید قابلیت های افراد را 

بیابید و با واگذاری تعهدات و مسئولیت های کاری، از این قابلیت ها استفاده کنید.
11. مثبت بودن

به منظور رس��یدن به کس��ب موفقیت های عظیم، باید فرهنگ خوش بینی را در خود ایجاد کنید. فراز و نشیب های 
زیادی در کس��ب و کارها وجود دارد اما ش��یوع دید مثبت، پیش��رفت ش��رکت را حفظ خواهد کرد، اما بدانید که این 

امر، مستلزم شهامت و بی باکی است. شما باید واقعا ایمان داشته باشید که امور غیرممکن را ممکن خواهید ساخت.
12. سخاوت

ش��اید هدف اصلی ما همیش��ه این باشد که بهترین را برای خودمان ارائه دهیم، اما وقتی که به عنوان یک کل، جمع شده ایم، 
باید بدانیم که زمانی رشد جمعی حاصل می شود که نسبت به دیگران نیز بخشنده باشیم و برای کمک به آنها پیشقدم شویم.

13. تداوم
تمام کارهای بزرگ، نیاز به زمان دارند. تداوم در امور باعث ادامه حیات کسب و کار خواهد شد. یک رهبر باید بداند 

که هر زمانی که متوقف شود، دیگرانی که برای پیمودن مسیر به او تکیه کرده اند، متوقف خواهند شد.
14. ارتباطات

اگر دیگران از انتظارات ش��ما آگاه نیس��تند و پس از مدتی تعامل خود را با شما قطع می کنند، واقعا مقصر خودتان 
هس��تید، زیرا برای آنها توضیحی نداده اید. گاهی بین افرادی که با هم کار می کنند، ش��کافی ایجاد می شود، ارتباطات 

است که در این میان اعتدال رفتاری بین افراد را رقم می زند. همیشه نیاز است که افکار و ایده ها مطرح شوند.
15. پاسخگویی

ش��اید اینک��ه بخواهید مس��ائل را به تعوی��ق بیندازید و یا آن را به دیگران واگذار کنید، کار آس��انی باش��د اما یک 
رهبر همیش��ه پاسخگوس��ت. ش��خصی که هدایت تیم را برعهده دارد، نه تنها مس��ئولیت ها را می پذیرد، بلکه در قبال 

درخواست ها نیز متعهد است.
Entrepreneur/ucan :منبع 

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

    شـنبه   28 دی 13۹8    شـماره 1475   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

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

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

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

دفتر مرکزی: 86073381 
روابط عمومی: 86073143      فکس تحریریه: 88827112
سازمان آگهی ها: 86073312    امور مشترکین: 86073143

اغل��ب افراد به انتظار فصل تعطیالت می نش��ینند تا بتوانند بعد 
از خس��تگی کار با خانواده به مس��افرت برون��د؛ خوش بگذرانند و 
با روحیه ای بهتر کارش��ان را ش��روع کنند، اما آی��ا می دانید افراد 
موف��ق چگونه ب��رای تعطیالت ش��ان برنامه ری��زی می کنند؟ آنها 
قدر تمام لحظات ش��ان را می دانند و بهتری��ن برنامه ریزی را برای 
روزهای کاری و تعطیالت خود دارند. با ما همراه باشید، تا با روش 

برنامه ریزی این افراد آشنا شوید.
مایکل ِکر )Michael Kerr(، نویسنده  کتاب »برترِی منش« 
بوده و س��خنرانی های بین المللی زیادی در حوزه  کسب و کار ارائه 
داده اس��ت. او می گوید: »افراد موفق اهمیت تعطیالت را می دانند 
و در تعطیالت کارهای موردعالقه ش��ان را انجام می دهند و انرژِی 

دوباره ای به دست می آورند.«
»مدی��ر  کت��اب  نویس��نده    ،)Lynn Taylor( تیل��ور  لی��ن 
س��خت گیرتان را رام کنید؛ چطور رفتارهای بد مدیرتان را کنترل 
کنید و در کارتان پیش��رفت کنید« است. او در این باره می گوید: 
»افراد موفق روزهای آخر را با سخت کوش��ی به پایان می رسانند تا 
بتوانند از اوقات فراغت شان به بهترین نحو ممکن استفاده کنند.« 
آنها تمام مش��غله های کاری که تعطیالت ش��ان را خراب می کند 
کنار می گذارند. تیل��ور در ادامه می گوید: »افراد موفق به این باور 
رس��یده اند که کار در تعطیالت تنها باعث خسته ش��دن خودشان 

می شود و هیچ فایده ای ندارد.«
اف��راد موف��ق روزهای آخر را با فش��ار کاری زیاد پش��ت س��ر 
می گذارن��د، ت��ا تم��ام کارهای ش��ان را انج��ام دهن��د و بهترین 
برنامه ریزی را برای تعطیالت داشته باشند. بدین ترتیب، تعطیالت 

را با آرامش سپری می کنند.
تیلور می گوی��د: »تعطیالت طوالنی با تعطی��الت عادی تفاوت 
دارن��د. زیرا خیال تان راحت اس��ت که به ان��دازه  کافی وقت دارید 
تا خوب اس��تراحت کنید، به عزیزان تان س��ر بزنید، با آنها تماس 
بگیرید و کارهای تان را با آرامش انجام دهید. زمان های از دس��ت 
رفته هرگز برنمی گردند؛ پس طوری از وقت تان اس��تفاده کنید که 

به تمام اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تان برسید.«
اکن��ون می گویی��م اف��راد موفق چگون��ه برای تعطیالت ش��ان 
برنامه ریزی می کنند. پس ش��ما هم این ن��کات را در برنامه ریزی 

برای تعطیالت در نظر بگیرید:
1. برنامه ریزی می کنند

افراد موفق برای تعطیالت ش��ان هم برنامه ری��زی می کنند. ِکر 
می گوی��د: »بس��یاری از افراد موفق برای اینکه ترغیب نش��وند به 
س��راغ کار بروند، برای تعطیالت ش��ان هم به خوب��ی برنامه ریزی 
می کنند.« آنها اغلب اوقات برای مسافرت ش��ان بلیت می گیرند یا 
هت��ل رزرو می کنند و حتی برای گ��ردش و خرید نیز برنامه ریزی 

دارند.
تیل��ور می گوی��د: »افراد موفق بس��یار منضبط هس��تند و برای 
تعطیالت طوالنی مدت شان برنامه ریزی دارند، اما برنامه شان آنقدر 
منعطف اس��ت، که خود را برای تمام کارهای اضطراری که ممکن 

است پیش بیاید نیز آماده می کنند.«
2. سخت کار می کنند

ِک��ر می گوید: »افراد موفق قبل از تعطیالت کارهای ش��ان را به 
پایان می رس��انند ت��ا با ذهنی آزاد وارد تعطیالت ش��وند. آنها این 
کار را انجام می دهند تا بتوانند خوب اس��تراحت کنند و از اوقات 

فراغت شان لذت ببرند.«
پ��س قبل از تعطیالت طوالنی مدت، تم��ام کارهای تان را انجام 

دهی��د. محل کارتان را تمی��ز کنید، با همکاران ت��ان خداحافظی 
کنی��د، اگر کار اضطراری پیش آم��د آن را انجام دهید و برنامه ای 
دقی��ق ب��رای کارهای ت��ان بعد از تمام ش��دن تعطی��الت بچینید. 
اگ��ر تمام این کاره��ا را انجام دهید، در تعطیالت دچار اس��ترس 
نمی ش��وید و می توانید با خیال راحت، از مسافرت و طبیعت لذت 

ببرید.
3. از گوشی موبایل تان بی رویه استفاده نکنید

افراد موفق برای میزان و زمان اس��تفاده از تلفن همراه و ایمیل 
خود قوانینی می گذارند. آنها خودش��ان و همکاران خود را متعهد 
ب��ه رعایت این قوانی��ن می  دانند. پس اگ��ر کار مهمی پیش بیاید 
همکاران آنها می دانند چه وقت باید زنگ بزنند تا پاسخ ش��ان داده 
ش��ود. ِکر می گوید: »وضع قانون برای اس��تفاده از تلفن همراه به 
همکاران تان نش��ان می دهد که هر کسی نیازمند تعطیالت بوده و 
نیاز دارد به طور کامل به اس��تراحت بپردازد، بنابراین اگر فردی با 
شما کار مهمی داشته باشد باید صبر کند و منتظر پاسخ بماند. با 
اینکه کارمندان به این موضوع واقف هستند، اما گاهی باید از زبان 
مدیرش��ان هم بشنوند تا با خیالی آسوده، در تعطیالت به خوبی و 

بدون دغدغه استراحت کنند.«
4. کمتر به سراغ تکنولوژی می روند

اف��راد موفق برای خودش��ان قان��ون می گذارند ت��ا از موبایل و 
لپ ت��اپ فاصل��ه بگیرند؛ ای��ن کار را حداقل در چن��د روز ابتدای 
تعطی��الت انجام دهید. تعطیالت طوالنی مدت خود را با نشس��تن 
پش��ت کامپیوتر خراب نکنید. تا جایی که امکان دارد از وس��ایل 
الکترونیکی خود فاصله بگیرید. این کار کمک می کند از تعطیالت 

لذت بیشتری ببرید، بهتر بخوابید و ذهن تان را آزاد کنید.
5. خیلی کم کار می کنند

اگ��ر بخواهید به صورت هم زمان با خانواده به مس��افرت بروید، 
آش��پزی کنید یا به دیدوبازدی��د بروید، تعطیالت طاقت فرس��ا و 
پرجنب وجوش��ی خواهید داش��ت، ام��ا افراد موف��ق در این زمان، 
فرصت را غنیمت شمرده و نهایت استفاده را از تعطیالت می برند.

تیل��ور می گوید: »به دلیل اینکه تجارت با س��رعت زیادی پیش 
م��ی رود، خیلی از مردم مجبورند برنامه ریزی فش��رده ای داش��ته 
باش��ند. باید تم��ام روزهای هفته را کار کنند، در جلس��ات حاضر 
ش��وند و با استرس زیادی مواجه ش��وند. به همین خاطر اگر یک 
روز برنامه س��ختی نداشته باش��ند احساس خوب و خوشایندی را 

تجربه خواهند کرد.«
6. برای خانواده و دوستان خود وقت می گذارند

ش��اید در طول هفته مش��غله  زیادی داش��ته باش��ید و نتوانید 
برای عزیزان ت��ان وقت بگذارید و به آنها توجه کنید، اما تعطیالت 
فرصت خوبی اس��ت که به شما اجازه می دهد تا بتوانید با دوستان 
و خانواده تان دور هم جمع ش��وید؛ خوش بگذرانید و به آنها نشان 

دهید چقدر دوست شان دارید.
7. در کارهای خیریه شرکت می کنند

افراد موفق در برنامه ریزی  برای تعطیالت، به کارهای داوطلبانه 
ه��م توجه دارند و از وقت آزاد خود برای کمک به همنوعان ش��ان 
اس��تفاده می کنند. آنها در این زمان،کاره��ای خیرخواهانه انجام 
می دهند. شما نیز مانند افراد موفق به خانه  سالمندان یا بهزیستی 
سر بزنید یا در مراسم  خیریه به نفع افراد نیازمند شرکت کنید. با 
ای��ن کار نه تنها به دیگران کمک می کنید، بلکه لحظات خوبی نیز 

برای خود می سازید.
8. به جاهای دیدنی می روند

ش��اید در شلوغی تعطیالت نوروزی، حوصله  مسافرت را نداشته 
باش��ید. ِک��ر می گوید: »اف��راد موفق ترجیح می دهن��د به جاهای 
دیدن��ی اطراف ش��ان س��ر بزنند و به ج��ای اینکه وق��ت و هزینه 
زیادی صرف مس��افرت های طوالنی کنند، به طبیعت اطراف محل 
سکونت ش��ان سر بزنند و در آنجا لحظات خوبی برای خود بسازند. 
پس دغدغه ای هم برای برنامه ریزی در تعطیالت نخواهند داشت. 
به طور حتم تجربه روزهای پراس��ترِس پایان تعطیالت و ترافیک 
س��نگین آن را دارید و می دانید چطور اس��ترس برگشت به موقع، 
می تواند لذت تعطیالت را از ش��ما س��لب کرده و باعث خس��تگی 

بیشترتان شود.«
س��فرهای درون ش��هری نیز بس��یار لذت بخ��ش و خاطره انگیز 
هس��تند. به مکان هایی بروید که تاکنون امتحان نکرده اید. به این 
ش��کل می توانید زودتر به مقصد برسید و نگران برگشت بی موقع 
نباش��ید، بنابراین با مکان های دیدن��ی و طبیعی زیادی در اطراف 

خود آشنا شده و به برنامه ریزی هم نیاز نخواهید داشت.
۹. از خانه بیرون رفته و از زیبایی های طبیعت 

استفاده می کنند
تیلور می گوید: »تعطیالت فرصت خوبی است برای بیرون رفتن 
و استش��مام هوای تازه؛ به خصوص وقتی تمام هفته را سخت کار 

کرده  و انرژی زیادی از دست داده اید.«
1۰.ورزش می کنند

اف��راد موفق به این درک رس��یده اند که ورزش به چه میزان در 
سالمتی جسمی و سالمت ذهن موثر است. پس به جای خوابیدن 
ورزش کنی��د و در برنامه ری��زی برای تعطی��الت ورزش را هم در 

نظر بگیرید.
11. کارهای موردعالقه شان را انجام می دهند

تیل��ور می گوید: »تعطیالت زم��ان خوبی برای انج��ام کارهای 
موردعالقه و تجدید خاطرات گذش��ته اس��ت. پ��س کارهایی که 
دوس��ت دارید را انجام بدهید، به خرید بروید و با دوستان تان قرار 
بگذارید؛ کتاب بخوانید، نقاشی بکشید یا هر کار دیگری که به آن 

عالقه دارید را در برنامه خود قرار دهید.«
همان کاری را انجام دهید که خوش��حال تان می کند؛ کارهایی 

که در طول سال فرصت کافی برای انجام شان را نداشته اید.
12. به کار فکر نمی کنند

اف��راد موف��ق در تعطی��الت به کار فک��ر نمی کنن��د و به خاطر 
کارهای عقب مانده یا چالش های آینده، نگرانی و اس��ترس به خود 
راه نمی دهند. بلکه س��عی می کنند از تعطیالت بهترین استفاده را 

ببرند و بیشتر استراحت کنند.
13. انرژی دوباره به دست می آورند

گاهی نیاز است استراحت کنیم تا انرژی مان بازیابی شود. افراد 
موفق از تعطیالت استفاده می کنند تا انرژی دوباره  به دست آورند 
و سرزنده ش��وند. آنها برنامه ریزی دارند و بسیار فعال هستند، اما 
به ساعت خواب ش��ان هم توجه دارند. این افراد از تعطیالت برای 

استراحت و انرژی گرفتن استفاده می کنند.
14. به آینده روشن فکر می کنند

تیلور می گوید: »افراد موفق ش��ب آخر تعطیالت، به هفته  پیش 
رو و اهدافی که می خواهند به آنها برسند فکر می کنند، اما نگرانی 

و استرس به خودشان راه نمی دهند.«
شما نیز می توانید از برنامه  افراد موفق برای گذراندن تعطیالت 

استفاده کنید و از تعطیالت خود بهترین استفاده را ببرید.
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