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معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعالم کرد

برنامه بانک مرکزی
برای رمز ارزها

فرص��ت امروز: س��ال 2008 می��ادی بود که ارز دیجیتال با »بیت کوین« در جهان متولد ش��د و به س��رعت 
گسترش یافت. ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و معموال هیچ بانک 
یا دولتی بر آن نظارت نمی کند، ولی از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، 
امکان تقلب وجود ندارد و معامله گران ارز دیجیتال، ناشناس باقی می مانند. به خاطر همین است که تصمیم گیری 
درب��اره ارز دیجیت��ال از س��وی بانک های مرکزی با حساس��یت ویژه ای همراه اس��ت.  در همین ح��ال، معاون...

مدیرعامل بورس کاالی ایران در همایش »توسعه 
صادرات قانون محور و بدون رانت« مطرح کرد

 مسیر توسعه صادرات
از بورس کاال می گذرد
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کدام نهادهای دولتی اطالعات حقوق و دستمزد خود را ارائه نکرده اند؟

 22۶3 دستگاه نیامدند

بانویی که موتورهای جست وجو را پایه ریزی کرد
5 دلیل اصلی خروج کارمندان از شرکت ها

رفتاری که گوگل با لینک ها دارد
بازاریابی بصری با 5 استراتژی برتر

تبلیغات تجاری و 11 روش مقرون به صرفه
برای سال 2019 خود را به این مهارت ها مجهز کنید

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

رکورد بیشترین ری توییت دنیا 
شکسته شد

محمدرضا جهان بیگلری
کارشناس اقتصادی

7

توافق 8ماده ای سـازمان تعزیرات حکومتی تهران با اعضای 
انجمـن واردکننـدگان خـودرو از نگرانی هـای متقاضیـان 

خودروهای خارجی در قبـال عدم تحویل و تعیین 
تکلیف دیرهنگام خودروهای در گمرک...

توافق 8 ماده ای سازمان تعزیرات 
و واردکنندگان خودرو

یادداشت

حذف 4 صفر از پول ملی

حذف 4 صفر از پول ملی

رئیس جمهور گفت در روزهای آتی ماهواره پیام به فضا پرتاب شده و در 600 
کیلومتری فضا قرار می گیرد.

حجت االس��ام والمس��لمین حس��ن روحان��ی صبح دوش��نبه در جم��ع مردم 
گنبدکاووس با اش��اره به اینکه در روزهای آتی دو ماهواره به فضا پرتاب خواهیم 
کرد، گفت:  ماهواره پیام به زودی توس��ط ماهواره بر س��اخت داخل به فضا پرتاب 
خواهد ش��د و در 600 کیلومتری زمین قرار می گیرد. هم ماهواره و هم ماهواره بر 
توس��ط جوانان و دانش��گاهیان کشورمان به ویژه دانش��گاه امیرکبیر ساخته شده 

است.
وی ادام��ه داد: این ماهواره روزی ش��ش بار از باالی س��ر ما می گ��ذرد. پیام با 
دوربین های��ش اطاعاتی درباره  آب و هوا، کش��اورزی، آب س��رزمینی و جنگل ها 
برای ما ارسال می کند. این ماهواره تحقیقاتی نبوده، بلکه اولین ماهواره عملیاتی 

ماست.
رئیس جمهور با اشاره به استان گلستان ادامه داد: این استان نزدیک به 4 هزار 
ش��هید تقدیم انقاب کرده است که 512 شهید مربوط به شهر گنبد است و این 
نش��ان دهنده  آن است که شیعه و سنی برای کشور، نظام و وطن ایثار و فداکاری 
داشتند. استان گلستان سرزمین تاریخ است اینجا حکومت آل زیاد بوده و میزبان 
بوعلی س��ینا و ابوریحان بوده است. اینجا سرزمین فاسفه و شعرای بزرگی است. 
مختوم قلی با اشعار زیبای اعتدال گرایانه اش و احترام به اهل بیت مسلمانان را به 

وحدت و اخوت دعوت کرده است.
روحانی ادامه داد: اهمیت این اس��تان بر تنوع اقلیمی، مناطق دیدنی، مردمانی 
خوب، همزیستی مسالمت آمیز و اخوت و برادری است. شیعه و سنی در کنار هم 

هستند. دست بزرگان این دیار را به خاطر وحدتی که ایجاد کردند می بوسیم.
ب��ه گزارش ایس��نا، رئیس جمهور گفت: ما همه 40س��ال پی��ش در این روزها 
منتظر بودیم که دیکتاتور این سرزمین را ترک کند. 26 دی روز فرار دیکتاتور از 
این سرزمین بود و مردم منتظر امام بودند و انقاب را به پیروزی رساندند. امروز 
همه کاره این کش��ور، ملت ایران اس��ت. مردم در انتخابات تصمیم می گیرند چه 

کسی بر کرسی مسئولیت بنشیند.
او با اش��اره به رای مردم استان گلس��تان در انتخابات های 92 و 96 بیان کرد:  
در برابر عظمت مردم احساس مسئولیت داشته و سر تعظیم فرود می آوریم و هر 

کاری انجام می دهیم ذره  کوچکی از وظایف سنگینی است که بر دوش داریم.
وی با اش��اره به پیش��رفت های علمی کشور از جمله داشتن جایگاه اول در علم 
ژنتیک در منطقه تصریح کرد: ملت ما ملت علم دوس��تی اس��ت که قدرت علمی 
و فناوری اقتصادی و دفاعی را ایجاد کرده اس��ت. ما از توطئه ها هراس��ی نداریم، 
مش��کات پیش روی ما باقی نمی ماند. نه آمریکا و صهیونیست و نه برخی اذناب 
آنها قادر نیس��تند این ملت بزرگ و رهبری ش��جاع ملت را به زانو درآورند. ما با 

همه  توان و قدرت در برابر دشمنان ایستاده ایم.
روحانی خطاب به آمریکا گفت: شما می خواهید مردم ما را از غذا و دارو تحریم 
کنید؟ ما با تمام دوس��تان مان و اکثر همس��ایگان مان بهترین روابط را داریم. اگر 
با یکی دو همس��ایه هم مش��کلی داریم این آمادگی را داریم که مشکات را حل 

کنیم. صهیونیست ها می خواهند ما را از پا دربیاورند، ولی موفق نخواهند شد.
وی ادام��ه داد: در تبص��ره 14 بودجه ب��ر ادامه کمک به اقش��ار محروم تاکید 
کرده ایم و برای رفع فقر مطلق 7 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته ایم و در 
تبصره 18 هم برای تحول در اشتغال در نظر گرفته ایم. در پاییز امسال هم نسبت 
به پاییز پارس��ال 600 هزار شغل درست شده، اما همچنان بر آمار بیکاری افزوده 
می ش��ود این یعنی بیشتر نیروی کاری که وارد بازار کار می شود جذب می شود و 
بخش��ی هم به جمعیت بیکاران اضافه می شود. ما برای سال آینده دنبال ساخت 

100 هزار واحد مس��کونی هس��تیم که این کار توسط توسعه  گران انجام می شود 
و با تحرک مس��کن، در بس��یاری از ش��غل ها تحرک ایجاد می شود. همچنین در 
زمینه مهارت آم��وزی و کارورزی بودجه اختصاص دادیم تا جوانان در کارگاه ها و 

کارخانه ها مشغول به کار شوند.
روحانی در ادامه با اش��اره به اینکه هزار و 500 میلیارد تومان تسهیات بانکی 
برای استان گلستان صرف شده است، بیان کرد: این تسهیات عامت خوبی برای 
تحرک اقتصادی استان است. آمار بیکاری استان نیز از 11.7درصد به 10.7درصد 
رسیده است. باید هتل ها و راه های مناسبی در این استان بسازیم، گلستان معبری 
برای مسافران نیست بلکه مقصد هم هست. باید گردشگران به این استان بیایند. 
در این سفر چندین هتل افتتاح می شود. هزار و 600 میلیارد تومان هم تسهیات 

برای بخش گردشگری قرار داده ایم.
رئیس جمهور با بیان اینکه کش��اورزی یکی از جاذبه های استان گلستان است، 
بیان کرد:  280 هزار هکتار زمین کش��اورزی باید زه کش��ی ش��ود، من در س��فر 
قبلی قول داده بودم که 22 هزار هکتار زمین زه کش��ی ش��ود که این آمار اکنون 
به 34 هزار هکتار رس��یده اس��ت. تا پایان دولت دوازدهم هم تاش می کنیم 50 
هزار هکتار دیگر زه کش��ی شود. ما باید از شیوه های مختلف استفاده کنیم تا آب 
آشامیدنی، کش��اورزی و صنعتی در اختیار مردم قرار گیرد تا شاهد تحول بزرگ 

در این استان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: راه آهن اینچه برون - گرمسار باید برقی، تجهیز و دو خطه 
شود. این طرح به یک میلیارد و 200 میلیون یورو اعتبار نیاز دارد و این پروژه به 
زودی آغاز و عملیاتی می ش��ود. با تکمیل این پروژه می توانیم به جای 2 میلیون 

تن، 10 تا 12 میلیون تن حمل بار داشته باشیم.
ب��ه گفته  رئیس جمهور الیحه تبدیل اینچه برون ب��ه منطقه آزاد در مجلس به 

تصویب رسیده و مراحل نهایی آن در حال طی شدن است.
روحانی گفت: کش��تیرانی، بانک و نفت توس��ط آمریکا تحریم شده است، اما ما 
در برابر تحریم می ایس��تیم. ایجاد ارتباط بانکی با سایر کشورها آسان نیست ولی 
می توانیم این کار را انجام دهیم. حمل و نقل کاال س��اده نیس��ت، ما در حال وارد 
کردن دام زنده و گوشت به کشور هستیم که یک هواپیما که گوشت وارد می کند 

امروز دچار سانحه شد.
وی با اش��اره به اینکه همه این تاش ها انجام می ش��ود تا رنج مردم کمتر شود، 
خاطرنش��ان کرد: امروز فقط روز امتحان دولت نیس��ت روز امتحان همه اس��ت و 
همه باید کنار هم قرار بگیریم. نمی شود همه کنار بنشینند و بگویند دولت تمام 
اقدامات را انجام دهد. دولت نوکر و نماینده مردم اس��ت ولی اش��تغال با همکاری 
دول��ت و ملت ایجاد می ش��ود. در ای��ن امتحان الهی همه باید کنار هم باش��یم و 
پیوندهای مس��تحکمی بین ما برقرار ش��ود. در این ش��رایط ملت پیروز می شود. 

روزهای پرزحمتی پیش روی ماست، اما ما با وحدت پیروز می شویم.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه اس��تان گلستان در مس��ائل پزشکی و درمانی 
کمی دچار عقب ماندگی ش��ده است، بیان کرد:  2هزار تخت بیمارستانی برای این 
اس��تان کافی نیست. فردا یک بیمارستان در گرگان افتتاح می شود و ساخت پنج 
بیمارس��تان هم آغاز می ش��ود. تا پایان دولت باید تعداد تخت های این استان به 
3هزار تخت برس��د. سامت مردم برای ما مهم است. امنیت جاده ای هم برای ما 
اهمیت دارد. اصاح 22 نقطه حادثه خیز در این استان شروع شده ولی 30 نقطه 
دیگر باقی اس��ت و من به س��ازمان برنامه و بودجه دس��تور می دهم تا اصاح این 

30 نقطه نیز آغاز شود.
روحانی در پایان گفت: 63 طرح و پروژه در این س��فر اجرایی می ش��ود. 1434 
هزار میلیارد تومان بودجه نیز تا پایان برای این استان در نظر گرفته شده است.

روحانی در جمع مردم گنبد: 

ماهواره پیام به زودی به فضا پرتاب می شود

چند روزی است که از سوی بانک 
مرکزی موضوعی مطرح ش��ده که 
اظهارنظرهای زی��ادی پیرامون آن 
انجام شده است. بیشتر اقتصاددانان 
معتقدند که ای��ن کار صرفا جنبه 
روان��ی دارد و برای اقتصاد کش��ور 
هیچ گون��ه نفع��ی را در بر نخواهد 
داشت. برخی منتقدین هم بر این 
باورند که در شرایط فعلی نامناسب 
کشور، نوعی سرگرمی برای فعاالن 
اقتصادی فراهم ش��ده اس��ت، ولی 
هیچ کدام از اس��اتید، تحلیلگران و 
نظریه پردازان و منتقدین به موضوع 
به ص��ورت عمیق ن��گاه نکردند و 
نتوانس��تند ب��ه ص��ورت صحیح و 
واقع بینانه به بررسی بپردازند و این 
ضعف در اقتصاد کش��ور احساس 
می ش��ود که اقتصاددانان کش��ور 
س��طحی نگر ش��ده اند. اجرای این 
ط��رح دارای مزیت هایی در اقتصاد 
است. البته اول اشاره کنم که من با 
اجرای این طرح در شرایط حساس 
کنونی موافق هس��تم ولی با توجه 
به موقعیت حساس اقتصاد کنونی 
کشور به نحوه اجرای آن انتقاد دارم 
و معتقدم اج��رای این نوع طرح ها 
می بایست با یک برنامه زمان بندی 
درس��ت و قدرت اجرای باال صورت 
پذی��رد چ��ون ام��کان دارد نتیجه 
معکوس را ب��رای اقتصاد به همراه 

داشته باشد.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
 معموال اجرای این نوع طرح ها از طریق مراجعی همانند صندوق بین المللی پول به کشورها پیشنهاد می شود.

 یک��ی از مزیت ه��ای اصلی این ط��رح، تقویت پایه پولی در اقتص��اد داخلی و خارجی اس��ت و تاثیر مثبت بر 
اقتصاد کان دارد. بدان معنا که هر کشوری که تصمیم به چاپ اسکناس یا افزایش پایه پولی  اصیل و با قدرت 
داش��ته باشد می بایست براساس استانداردهای تعیین ش��ده ذخیره قانونی به عنوان پشتوانه در داخل یا خارج از 
کش��ور داش��ته باشد. در غیر این صورت بدان پول بدون پش��توانه گفته می شود و این نوع پول در خارج از کشور 
دارای هیچ گونه ارزش��ی نخواهد بود و کش��ور را به س��مت انزوای کامل پیش خواهد برد. پس پولی باارزش است 
که براس��اس آن با درصد میزان اس��تاندارد بین المللی مشخص شده دارای پشتوانه و ذخیره ازجمله طا یا فلزات 
گرانبها باشد. از اوایل دوره انقاب حتی سال ها پس از آن پایه پولی کشور تغییر نداشته است و این یکی از عوامل 
تضعیف پول ملی در اقتصاد است یعنی در دوران انقاب اسکناس های جدید جایگزین قبلی شده است ولی پایه 
پولی همان بوده که رفته رفته ارزشش را از دست داده و باید گفت که زیاد توانسته است طاقت بیاورد و این نشانه 

گردش پول در داخل است چون به طور حتم می بایست خیلی سریع تر فرآیند طی می شد.
در نتیجه س��الیان طوالنی اس��ت که اس��کناس های با پشتوانه چاپ شده که سرنوش��ت آن مشخص نیست یا 
صاحب��ان آن ف��وت کردن یا ازبین رفته یا گمنام ش��ده اند و در بیش��تر موارد هم به قصد ضرب��ه زدن به اقتصاد 
یک کش��ور توس��ط عوامل بیرونی این اسکناس ها به خارج از کشور قاچاق می ش��وند و در اختیار چرخه اقتصاد 
قرار نمی گیرند در اصل دارای ماهیت هس��تند ولی در چرخه اقتصاد قرار ندارند. در این صورت اس��ت که ذخیره 
اسکناسی کشور به پایین ترین حد ممکنه خواهد رسید و اقتصاد را دچار تاطم می سازد. حذف چند صفر از پول 
ملی یا تعویض و از رده خارج کردن اسکناس ها جزو فرآیندی است که کشورها بنا به شرایط اقتصادی برنامه ریزی 
و اج��را می کنند. به طور مثال بانک مرکزی کش��ور آمریکا دالر زی��ر تاریخ 2006را از رده خارج کرده و دالرهای 
مربوط به سال 2004در خارج از کشور از رده خارج هستند و هر بانکی این دالرها را در اختیار داشته باشد سریعا 
آن را س��وراخ کرده و باطل می کند و دالرهای با تاریخ 2005 می بایس��ت تعویض در بانک های خارجی متصل به 
بانک مرکزی آمریکا صورت پذیرد و در اصل اسکناس های با تاریخ کمتر از 2006 از چرخه اقتصاد جهانی حذف 
شدند در صورتی که این اسکناس های بی اعتبار همچنان در کشور ما دادوستد می شوند، یا کشور ترکیه توانست 
در سال 2001 با حذف 5 صفر از پول ملی و انجام هم زمان اصاحات اقتصادی قدرت پایه پولی کشورش را باال 
ببرد و ثبات اقتصادی حاکم نماید. در کشور ما وقتی مسئولین میزان نقدینگی را اعام می کنند براساس آمار پایه 
پولی اس��ت و می تواند حتی اش��تباه باش��د چون آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد و صرفا به آمارهای چاپ 
اس��کناس یا میزان ذخایر بانکی اکتفا می شود که درست نیست چون به هیچ وجه نمی شود تراول چک ها یا ایران 
چک ها را به  عنوان پول رسمی شناخت. اینها همان اوراق وصولی یا پول های بدون پشتوانه هستند. اینکه ریاست 
بانک مرکزی فرآیند اجرای این طرح را دوس��ال اعام کرده بر این اس��اس است که می بایست پول های قدیمی به 
تدریج وارد چرخه تعویض قرار گیرند و پول با قدرت و با پش��توانه به اقتصاد کش��ور برگردد و همزمان اصاحات 

اقتصادی باالخص در زمینه های بانکی 
و تجارت بین الملل صورت پذیرد و از 
این طریق بسیاری از پول های قاچاق 
و موارد پولشویی مشخص خواهند شد 
حتی پول های��ی که به قصد نامعلومی 
از کش��ور بیرون رفت��ه از رده اقتصاد 
کش��ور خارج می ش��ود و پای��ه پولی 
مش��خص و کنترل  ش��ده ای در اختیار 
دولت ق��رار می گیرد که ای��ن پول با 
پشتوانه قوی می تواند جایگاه ویژه ای 
در می��ان ارزهای جهان��ی پیدا کند و 
نگرانی کش��ورها از انعقاد قراردادهای 
پیمان ه��ای پول��ی دوجانب��ه هم رفع 
می ش��ود. پ��س این طرح در ش��رایط 
کنون��ی می تواند ب��ه اقتصاد کش��ور 
کم��ک کند البت��ه مزیت های دیگری 
ه��م دارد که در مراح��ل بعد می توان 

بدان اشاره کرد.



گزارش شاخص توس��عه انساني سال 2018 نشان می دهد که ایران در 
میان 189 کش��ور در رتبه ش��صتم جهان ایستاده اس��ت. این شاخص از 
سال 1990 هر ساله توسط دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر 
مي ش��ود و بیست و هشتمین گزارش ساالنه شاخص توسعه انساني نشان 
می دهد که ایران در س��ال 2018 در جایگاه ش��صتم و ترکیه در جایگاه 
ش��صت و چهارم جهان قرار دارند. هرچند پیش��رفت ترکیه در ش��اخص 
توس��عه انساني از س��ال 2012 تاکنون به طور قابل توجهي بهتر و بیشتر 
از ایران بوده، اما همچنان موقعیت ایران در این ش��اخص باالتر است و در 
جایگاه نخست کشورهای منطقه در شاخص توسعه انسانی ایستاده است.

تازه ترین گزارش شاخص توسعه انساني که از سوی اتاق بازرگانی تهران 
مورد ارزیابی قرار گرفته، نش��ان می دهد که ایران از نظر ش��اخص توسعه 
انسانی در سال 2018 در ردیف کشورهای با توسعه انسانی باال قرار دارد. 
به عبارت بهتر، 59 کش��ور نخس��ت رتبه بندی »شاخص توسعه انسانی« 
با کس��ب نمره بیش از 0.8 در گروه کش��ورهای با »توسعه انسانی بسیار 
باال« قرار گرفته اند. پس از این گروه، ایران با کس��ب نمره 0.798 توانست 
به عنوان نخستین کشور در گروه اقتصادهای با »توسعه انسانی باال« در رده 
شصتم بایستد. این در حالی است که در گزارش سال 2017، ایران با نمره 
0.796 در رتب��ه 61 و در گزارش س��ال 2016 با نمره 0.789 در رده 69 
قرار داشت. ایران با کسب این نمره در رتبه بندی »شاخص توسعه انسانی 
2018« باالتر از کش��ورهایی نظیر ترکیه با رتبه 64، مکزیک با رتبه 74، 
برزیل با رتبه 79، چین با رتبه 86، آفریقای جنوبی با رتبه 113، اندونزی 

با رتبه 116، عراق با رتبه 120 و هند با رتبه 130 قرار گرفته است. 
در گزارش »ش��اخص توس��عه انس��انی 2018« که براس��اس وضعیت 
کشورها در سال 2017 به روز رسانی شده است، امید به زندگی ایرانی ها از 
بدو تولد 76.2 سال است، حال آنکه در سال 2015 امید به زندگی ایرانی ها 
75.6 س��ال بود؛ شاخصی که مربوط به بعد سامت و طول زندگی است. 
همچنین براساس یافته های این گزارش، در سال 2017 »سال های مورد 
انتظار حضور در مدرسه« در ایران 14.9 سال و »میانگین سال های حضور 
در مدرس��ه« 9.8 سال بوده است؛ شاخصی که مربوط به معیار دسترسی 
به دانش اس��ت. در نهایت نیز »درآمد ملی سرانه« ایران به عنوان شاخص 
اصلی »استاندارد مناسب زندگی« در ارزیابی توسعه انسانی کشورها، بیش 

از 19 هزار دالر گزارش شده است.
بهترین ها و بدترین ها

گزارش شاخص توسعه انساني سال 2018 نشان می دهد نروژ به عنوان 
برترین کشور در رده نخست این رتبه بندی قرار گرفته است. پس از نروژ، 
کشورهای سوییس، اس��ترالیا، ایرلند و آلمان به عنوان برترین کشورها به 
ترتیب در رده های دوم تا پنجم جای دارند و ایس��لند، هنگ کنگ، سوئد، 

سنگاپور و هلند نیز در جایگاه ششم تا دهم قرار گرفته اند.
براس��اس این گزارش، س��امت، آموزش و سطح درآمد در تمام مناطق 

جهانی بهبود یافته اس��ت، اما نابرابری ش��دیدی در بین و درون کشورها 
وجود دارد، امری که بر توس��عه انسانی باثبات سایه انداخته است. امروزه 
یک نوزاد متولد در نروژ به عنوان کش��وری که باالترین ش��اخص توس��عه 
انس��انی را در جه��ان دارد، می توان��د امید به زندگی بیش از 82 س��ال و 
گذراندن تقریبا 18 س��ال در مدرس��ه را داشته باش��د. در مقابل اما نوزاد 
همس��انی که در نیجریه در مقام کش��وری با پایین ترین ش��اخص توسعه 
انس��انی در جهان متولد می شود، تنها امید به زندگی 60 سال و گذراندن 

پنج سال در مدرسه را دارد. 
به گزارش »س��ازمان ملل«، نابرابری در هر کش��وری وجود دارد، حتی 
کش��ورهای توس��عه یافته و ثروتمند، اما این وضعیت در کش��ورهایی که 
»شاخص توسعه انس��انی« پایین تری دارند، وخیم تر است؛ چراکه در این 
کش��ورها بیش از یک سوم ظرفیت های توس��عه انسانی به هدر می رود. در 
این باره، در جدیدترین به روز رسانی گزارش »شاخص توسعه انسانی«  نروژ 
توانسته با کسب نمره 0.953 بدون تغییر نسبت به رتبه بندی سال 2016 
در رده نخس��ت جهان قرار گیرد. در سال 2017، امید به زندگی نروژی ها 
در بدو تولد 82.3 سال بود. میانگین سال های مورد انتظار برای حضور در 
مدرسه در این کشور 17.9 سال و میانگین سال های حضور در مدرسه نیز 
12.6 س��ال بوده است. همچنین در این س��ال درآمد سرانه نروژی ها بالغ 
بر 68 هزار دالر بوده است )براساس برابری قدرت خرید سال 2011(. در 
انتهای رتبه بندی ش��اخص توسعه انسانی سال 2018 نیز نیجریه با نمره 
0.354 در رده 189 ایستاده است. باالتر از این کشور و در رده های انتهایی 
نیز به ترتیب نام کش��ورهای جمهوری آفریقای مرکزی، س��ودان جنوبی، 

چاد، بروندی و سیرالئون به چشم می خورد.
روش شناسی شاخص »توسعه انسانی«

شاخص »توسعه انسانی« موفقیت کشورها را در سه بعد اصلی »توسعه 
انس��انی« اندازه می گیرد. این سه بعد عبارتند از: »طول و سامت عمر«، 
»دسترس��ی به دانش« و »استاندارد مناسب زندگی«. برای هر یک از این 
س��ه بعد، ش��اخص های منحصر به فردی نیز در نظر گرفته شده است که 
به ترتیب عبارتند از: شاخص »امید به زندگی در ابتدای تولد« برای طول 
و س��امت عمر، شاخص های »سال های مورد انتظار حضور در مدرسه« و 
»میانگین سال های حضور در مدرسه« برای دسترسی به دانش و شاخص 

»درآمد ملی سرانه« برای »استاندارد مناسب زندگی.« 
به منظ��ور گردآوری آمارهای  مربوط به هر یک از این ش��اخص ها نیز از 
داده های س��ازمان های معتبر بین المللی نظیر »بانک جهانی«، »صندوق 
بین المللی پول«، »یونس��کو« و... استفاده شده است. گفتنی است در این 
گزارش نمره »ش��اخص توسعه انسانی « کشورها بین بازه صفر )بدترین( و 
یک )بهترین( محاس��به شده است. بر این اساس کشورهای با نمره 0.8 و 
بیشتر در گروه اقتصادهای با »توسعه انسانی بسیار باال«، کشورهای با نمره 
0.7 تا 0.799 در گروه اقتصادهای با »توس��عه انسانی باال«، کشورهای با 
نمره 0.55 تا 0.699 در گروه اقتصادهای با »توس��عه انس��انی متوسط« و 
در نهایت کشورهای با نمره کمتر از 0.55 در گروه اقتصادهای با »توسعه 

انسانی پایین« قرار می گیرند.

وضعیت ایران و ترکیه در توسعه انسانی
گزارش منتشرشده از س��وی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که در 
طول حدود 30 سالی که از انتشار شاخص توسعه انسانی از سوی سازمان 
ملل متحد می گذرد، وضعیت توسعه انسانی در تمام جهان شرایط بهتری 
پیدا کرده اس��ت. این گزارش سپس گریزی به موقعیت ایران و ترکیه در 
ش��اخص توسعه انساني 2018 می زند و با مقایس��ه جایگاه این دو کشور 
همس��ایه نتیجه می گیرد که اگرچه پیش��رفت ترکیه در شاخص توسعه 
انسانی از سال 2012 تاکنون به طور قابل توجهي بیشتر از ایران بوده، اما 

همچنان رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی بهتر از ترکیه است.
براساس این گزارش، در سال 1990 که جمعیت جهان حدود 5 میلیارد 
نفر تخمین زده می ش��ده تعداد افرادی که س��طح توسعه پایینی داشتند 
ح��دودا 3میلیارد نفر بوده، اما امروز و با وجود آنکه جمعیت جهان به 7.5 
میلیارد نفر رسیده حدود 926 میلیون نفر در توسعه پایین به سر می برد 
و  به این ترتیب از حدود 60درصد جمعیت جهان افراد با توس��عه پایین 
به حدود 12درصد کاهش یافته اند. در مقابل هم تعداد افرادی که توسعه 
انسانی باال یا خیلی باال دارند حدودا سه برابر شده و از عدد 1.2 میلیارد نفر 
در سال 1390 به حدود 3.8 میلیارد نفر افزایش یافته تا بدین ترتیب سهم 

این گروه جمعیتی از 24درصد به 51درصد کل جهان برسد.
در کنار کشورهایی که توسعه انسانی خیلی باالیی دارند و نزدیک به 1.5 
میلی��ارد نفر از کل جمعیت زمین در آن زندگی می کنند، در گروه بعدی 
که به توسعه انسانی باال اختصاص داشته و حدود 2 میلیارد و 400 میلیون 
نفر در خود جای می دهد، ایران توانسته به عنوان یکی از باالترین کشورها 
خ��ود را در رده ش��صتم جای دهد. ترکیه به عن��وان یکی از نزدیک ترین 
رقب��ای ای��ران در این حوزه همچنان در رده ش��صت و چهارم جهان قرار 
گرفته هرچند در سال های اخیر سرعت رشدش از ایران بیشتر بوده است.
همچنین طبق جدیدترین آمارهای ارائه ش��ده از س��وی س��ازمان ملل 
متوسط سن ایرانیان 29.5 سال است و حدود 58 میلیون نفر از جمعیت 
ایران در فاصله س��نی 15 تا 64 س��ال قرار دارند و تنها 4میلیون و 400 
هزار ایرانی بیش از 65 س��ال سن دارند. نرخ با سوادی جمعیت باالی 15 
سال ایران در این دوره حدود 85درصد اعام شده که این عدد در قیاس با 
ترکیه که باسوادی بیش از 95درصدی را نشان می دهد، فاصله ای طوالنی 
دارد. در دیگر شاخص های بررسی شده سهم انرژی های تجدیدپذیری که 
متناسب با توسعه پایدار است در فاصله سال های 2010 تا 2015 در ایران 

تقریبا ثابت بوده و روند کاهشی پیدا نکرده است.
جدیدترین آمارها نش��ان می دهد که در کش��ورهایی همچون سوئد و 
فناند سهم این انرژی ها به ترتیب 53 و 43درصد بوده، در ترکیه این عدد 
بیش از 13درصد گزارش ش��ده و این در حالی اس��ت که سهم این انرژی 
در ایران کمتر از یک درصد اس��ت. جدیدترین ارزیابی ها در حوزه سامت 
نیز نشان می دهد که میانگین سن امید به زندگی در ایران حدود 76 سال 
گزارش ش��ده است. همچنین در حوزه هزینه های سامت نیز سهم ایران 
در قیاس با ترکیه در استفاده از تولید ناخالص داخلی برای ارزیابی ها سهم 

باالتری را نشان می دهد.

بررسی تطبیقی وضعیت ایران و ترکیه در شاخص توسعه انسانی سال 2018

بهترین  و بدترین ها در توسعه انسانی

بازنشس��تگی دورانی اس��ت که م��ردم برای آن نقش��ه های زیادی 
دارند، ام��ا اغلب مواقع به دلیل هزینه های ب��االی زندگی، طرح ها و 
نقشه های شان اجرایی نمی ش��ود. در این ارتباط، مجله »اینترنشنال 
لیوینگ« به تازگی گزارش »ش��اخص جهانی بازنشستگی« را منتشر 
کرده و  10 کش��وری که برای بازنشستگان بهترین وضعیت را ایجاد 

کرده، معرفی کرده است.
ب��ه گ��زارش خبرآناین به نق��ل از »اینترنش��نال لیوینگ«، برای 
معرفی بهترین کشور برای زندگی بازنشستگان، فاکتورهای مختلفی 
در نظر گرفته شده است؛ از جمله اینکه وضعیت آب و هوایی  کشور 
چگونه اس��ت. زندگی در یک منطقه بسیار س��رد برای بازنشستگان 
مطلوبیتی ندارد، زیرا باعث می ش��ود آنها روزه��ای طوالنی در خانه 
باش��ند و نتوانند ب��ه راحتی در محیط خارج از خان��ه تردد کنند. از 
طرف دیگر، سبک زندگی مردم محلی در کشور، هزینه های زندگی، 
سطح و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، شرایط اخذ ویزا و اقامت 
دائم در آن کش��ور و در نهایت سهولت یا سختی ورود به کشور برای 
افراد تازه وارد از جمله مسائلی است که در تهیه این شاخص  مد نظر 

قرار گرفته است، ولی وزن برخی از این فاکتورها بیش از فاکتورهای 
دیگر بوده اس��ت؛. مثا وزن هزینه های زندگی و شرایط آب و هوایی 
بیش��تر از فاکتورهای دیگر بوده اس��ت زیرا زندگی مردم را به شدت 

تحت تاثیر قرار می دهد.
طبق این گزارش، در سال 2019 میادی پاناما بهترین کشور دنیا 
برای بازنشستگان اس��ت و کشورهای کاستاریکا و مکزیک و اکوادور 
و مال��زی در رده های دوم تا پنجم ق��رار دارند. دلیل انتخاب پاناما به 
عنوان بهترین کشور برای بازنشستگی، آن است که این کشور دارای 
آب و هوای گرمی اس��ت و تازه واردان با اس��تقبال گرم مردم محلی 
روبه رو می ش��وند. از س��وی دیگر، نرخ پایین مالیات و هزینه بس��یار 
پایین زندگی در این کشور باعث شده است تا پاناما به عنوان بهشتی 
برای بازنشسته ها معرفی شود. همچنین قوانین زیادی در این کشور 
وج��ود دارد که مزای��ای درمانی زیادی در اختیار بازنشس��ته ها قرار 
می دهد و افراد سالمند می توانند از تخفیف های زیاد برای خرید دارو 

و دریافت خدمات درمانی برخوردار شوند.
 کشورهای کلمبیا، پرتغال، پرو، تایلند و اسپانیا نیز در این رده بندی 

به عنوان کش��ورهای دیگری که بهترین شرایط را برای بازنشستگان 
دارند معرفی شده اند. اسپانیا و پرتغال تنها کشورهای اروپایی موجود 
در این فهرس��ت هس��تند و دلیل انتخاب  این کشورها هزینه پایین 
زندگی در آنها اس��ت. اس��پانیا هر س��اله میلیون ها توریست دارد که 
تنها برای استراحت و اس��تفاده از آفتاب مدیترانه ای وارد این کشور 
می شوند اما برای بازنشسته ها، سیستم درمانی عالی، استاندارد باالی 
زندگی و هزینه پایین تر زندگی در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی 
مزیت اصلی محس��وب می ش��ود. در مالزی که پنجمین کش��ور این 
فهرس��ت اس��ت هم طبیعت زیبا و آب و هوای گرم یکی از مهمترین 
دالیل است. ضمن اینکه هزینه های زندگی در این کشور کم است و 
مواد غذایی به وفور یافت می ش��ود. در این کشور هم سیستم دولتی 
خدمات رسانی درمانی وجود دارد و هم سیستم خصوصی وجود دارد 

که بسیار ارزان است.
نکته مهم دیگر این گزارش اینجاست که از میان 10 کشور مناسب 
برای بازنشس��تگی تنها دو کشور در قاره آس��یا و  دو کشور در اروپا 

واقع شده اند و بقیه کشورها در آمریکای جنوبی قرار دارند.

رتبه بندی 10 کشور نخست دنیا در »شاخص جهانی بازنشستگی«

برترین کشورها برای بازنشستگی کدامند؟

نگـــاه

پیش بینی های جهانی از تورم، بیکاری و رشد ایران
ایران کجای اقتصاد 2019 ایستاده است؟

تغییرات شاخص های کان اقتصاد ایران و تأثیر آن بر اقتصاد 
جهان، بخش��ی از پیش بینی اقتصادی مراکز و نش��ریات معتبر 
بین المللی درباره ایران در س��ال 2019 اس��ت و نقش پررنگ 
ایران در بازارهای نفت، وجه اشتراک این پیش بینی هاست. غالبا 
در رس��انه های معتبر، معمول اس��ت که در آستانه سال جدید 
یا پس از تعطیات س��ال نو، تحلیل هایی از روندهای اقتصادی 
ارائه دهند. نهادها و س��ازمان های اقتصادی نیز در گزارش های 
دوره ای خود، به چنی��ن تحلیل هایی می پردازند. »ایرناپاس« 
ب��ا گردآوری تحلیل های بانک جهانی، اکونومیس��ت، فوربس و 
صندوق بین المللی پول، دیدگاه این منابع درباره اقتصاد ایران 

در سال جدید میادی را انعکاس داده است.
تحریم ایران و تعدیل رشد اقتصادی منطقه

بانک جهانی با مروری بر رش��د اقتص��ادی منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا در س��ال 2018، رونق اقتصادی در کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس )GCC( را ناشی از افزایش 
تولید نفت و کاهش کس��ری بودجه دانسته که امکان افزایش 
پرداخت ه��ای عمومی و حمایت از تراز حس��اب جاری را برای 
این کش��ورها فراهم کرده اند. این در حالی اس��ت که ایران به 
دلیل تأثیرپذیری از تحریم های یک سویه آمریکا، مجموع رشد 
اقتص��ادی کش��ورهای صادرکننده غیر عضو و نیز کش��ورهای 

منطقه را تعدیل کرده است.
ب��ا این ح��ال، انتظار می رود ای��ن منطقه در س��ال 2019، 
رشدی 1.9درصدی را به واسطه بهبود اقتصادی در هر دو گروه 
کش��ورهای صادرکننده و واردکننده نفت، تجربه کند و هر دو 
گروه، رشد پایداری را در این بازه زمانی نشان دهند. همچنین 
تش��دید تنش روابط ایران و آمریکا می توان��د به عنوان یکی از 
ریس��ک های منطق��ه، آثار منفی بر اقتصاد س��ایر کش��ورهای 

منطقه داشته باشد.
پیش بین��ی بان��ک جهان��ی از رش��د اقتصادی کش��ورهای 
صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه )ش��امل الجزایر، بحرین، 
ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربس��تان س��عودی و امارات 
متح��ده عربی(، برای س��ال 2019، 1.4 و برای س��ال 2020، 
2.3درصد اس��ت. بر این اساس، رشد اقتصادی در ایران در هر 
دو س��ال 2019 و 2020 کمتر از سایر کشورهای منطقه و به 

ترتیب 3.6- و 1.1درصد خواهد بود.
ریسک بازار انرژی با تحریم ایران

اکونومیس��ت در پیش بینی خود از صنایع مختلف در س��ال 
2019، ش��ش صنع��ت مهم »خ��ودرو«، »کااله��ای مصرفی 
و خرده فروش��ی«، »ان��رژی«، »خدمات مالی«، »بهداش��ت و 
درمان« و »تلکام« را مورد بررس��ی قرار داده اس��ت. در مقدمه 
این گزارش، به پنج ریسکی که صنایع جهان را در سال 2019 
تحت تأثیر قرار می دهند اش��اره ش��ده که شامل جنگ تجاری 
آمریکا و چین، کاهش س��رعت رشد در اقتصاد جهانی، خروج 
انگلس��تان از اتحادیه اروپا، تحریم های ایران و در نهایت امنیت 
فضای مج��ازی و ریس��ک تکنولوژی هس��تند. در مقدمه این 
گزارش آمده موضوع ایران به این بستگی دارد که آمریکا بدون 
حمایت اتحادیه اروپا چه میزان در محدود کردن صادرات ایران 

موفق خواهد بود.
این گ��زارش، بخش ان��رژی را با عنوان »ان��رژی در 2019: 
تأثیر ایران« آغاز کرده است. به اعتقاد تحلیلگران اکونومیست، 
بازگش��ت تحریم های ایران، ریسک هایی را به بازارهای جهانی 
نف��ت وارد ک��رده و کاهش تولید ای��ران، قیمت های برنت را از 
میانگین 73.2 دالر برای هر بش��که در س��ال 2018 به 75.5 
دالر در س��ال 2019 افزای��ش خواه��د داد. همچنین به دلیل 
مش��کاتی که آمریکا برای کش��ورهای خ��ارج از معافیت های 
نفت��ی ایران ایجاد کرده و نیز مش��کات مربوط ب��ه بیمه، در 
صورتی که ش��رایط به صورت فعلی باقی بماند، خریداران نفت 

ایران ترجیح خواهند داد تسلیم خواسته های آمریکا شوند.
پیش بینی اکونومیست از تولید و صادرات نفت ایران تا سال 
2022، کاهش از 3.6 میلیون بش��که در روز از سال 2018 به 
3.4 میلیون بش��که و سپس حفظ تولید در سطح 3.3 میلیون 
بش��که از 2020 تا 2022 اس��ت. در رابطه با صادرات نفت نیز 
اکونومیس��ت پیش بینی می کند ایران کاهش 45درصدی را در 
سال 2019 نسبت به سال 2018 تجربه خواهد کرد و تا سال 
2021 در سطح 1.2 میلیون بشکه باقی خواهد ماند و در سال 

2022 به 1.3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
باز هم نفت

فورب��س در مقاله ای ، 10 نکته ای را که باید در س��ال جدید 
مورد توجه س��رمایه گذاران باش��د، بررس��ی کرده است. از نظر 
تحلیلگر این نش��ریه نیز تحریم های آمری��کا علیه ایران، عامل 
تغیی��ر در قیمت های جهانی نف��ت خواهد بود. در این مقاله، با 
اشاره به تحریم های آمریکا و درخواست این کشور از عربستان 
برای افزایش عرضه نفت و س��پس معافیت واردکنندگان نفت 
ایران، اس��تدالل می ش��ود ک��ه این افزایش عرض��ه، به کاهش 
قیمت ه��ای جهانی نفت منجر ش��د که ب��رای برقراری مجدد 
تعادل بازار، اوپک و روس��یه با کاهش عرض��ه موافقت کردند. 
در نهایت، پیش بینی این مقاله از تغییر و تحوالت بازار جهانی 
نفت که با بازگشت تحریم های  ایران در سال 2018 آغاز شده، 
قیم��ت  80 دالری برای هر بش��که نفت برنت در س��ال آینده 

است.
پیش بینی نرخ تورم و بیکاری

صندوق بین المللی پول نیز در آخرین گزارش خود در مهرماه 
امس��ال به نق��ش ایران در بخش انرژی جهان��ی بازارهای نفت 
پرداخته و پس از آن، ش��اخص های کان اقتصادی کشورهای 
مختلف از جمل��ه ایران را برای س��ال 2019 پیش بینی کرده 
اس��ت. براس��اس این پیش بینی ها، ش��رایط رکودی در اقتصاد 
ایران با رش��د منفی 3.6درصدی تا س��ال 2019 حاکم خواهد 
بود و از طرف دیگر، با افزایش ش��اخص قیمت ها، ش��اهد نرخ 
تورم 34.1درصدی در سال میادی جدید هستیم. پیش بینی 
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول در رابطه ب��ا بیکاری نیز رش��د از 
12.8درص��د در س��ال 2018 و رس��یدن به نرخ بی��کاری به 

14.3درصد در سال جدید است.
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آنطور که رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی از آخرین وضعیت ثبت 
اطاعات حقوق و دس��تمزد کارکنان خبر داده اس��ت، با وجود اینکه باید 
3946 دس��تگاه اطاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت کنند، 
تاکنون بیش از 2200 دس��تگاه، این کار را انجام نداده اند و در این میان، 

گایه هایی از کم کاری دو قوه مقننه و قضاییه نیز وجود دارد.
به گزارش ایسنا، بعد از حاشیه های مربوط به فیش های حقوقی در سه 
سال اخیر، در زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، دولت در ماده )29( 
مکلف شد تا طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه 
ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت های مربوط به 

موارد ذکرشده در قانون فراهم شود.
طبق ماده )29( قانون برنامه شش��م توس��عه مقامات، رؤس��ا، مدیران 
کلیه دس��تگاه های اجرایی شامل قوای س��ه گانه جمهوری اسامی اعم از 
وزارتخانه ها، س��ازمان ها و موسس��ات و دانشگاه ها، ش��رکت های دولتی، 
موسسات انتفاعی وابس��ته به دولت، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی، 
ش��رکت های بیمه دولت��ی، موسس��ات و نهادهای عمومی غی��ر دولتی، 
موسس��ات عمومی، بنیادها و نهادهای انقاب اس��امی، مجلس، شورای 
نگهبان قانون اساس��ی، بنیادها و موسس��اتی که زیر نظ��ر ولی فقیه اداره 
می ش��وند و همچنین دس��تگاه ها و واحدهایی که ش��مول قانون بر آنها 
مس��تلزم ذکر یا تصریح نام اس��ت اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته 
و یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، 
ش��رکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و س��یما، س��تاد اجرایی و قرارگاه های 
سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه هایی هستند 
که باید اطاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت کنند، به نحوی 
ک��ه میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مش��خص باش��د و امکان 

دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
اگرچه از ابتدای امسال و به تدریج امکان ثبت اطاعات حقوق کارکنان 
در س��امانه فراهم شده، اما گزارشی که جمش��ید انصاری، رئیس سازمان 
اداری و اس��تخدامی در این رابطه اعام کرده، نش��ان چندانی از عملکرد 

دقیق برخی دستگاه ها و قوا به این تکلیف قانونی ندارد.
کدام دستگاه ها کم کاری کرده اند؟

مع��اون رئیس جمهور در نشس��تی خبری که دیروز دوش��نبه در محل 
س��ازمان اداری و استخدامی برگزار ش��د، با مروری بر تکلیف ماده )29( 
قانون برنامه ششم توسعه گفت که شرایط در اسفندماه سال گذشته برای 
ایجاد س��امانه حقوق فراهم ش��د و از ابتدای امسال و از اردیبهشت ماه به 
گونه ای بود که دستگاه ها می توانستند با استقرار سامانه اطاعات مربوط به 

حقوق را در آن ثبت کنند.
به گفته انصاری، جلسات توجیهی و آموزشی نیز برای آنها برگزار شده 

تا ابهامات درباره واگذاری اطاعات برطرف ش��ود، بنابراین دس��تگاه های 
مشمول قانون مکلف شدند جزییات حقوقی کارکنان خود را بعد از اینکه 
در سامانه ثبت می کردند پرداخت کنند، اما این تکلیف قانونی با توجه به 
اینکه در ابتدا هنوز ش��رایط کاما مهی��ا نبود ممکن بود که موجب عقب 
افتادن پرداخت حقوق ها شود که آن را مدیریت کردیم اما دستگاه ها مکلف 
بودند در اولین فرصت سامانه را راه اندازی و اطاعات حقوق را در آن ثبت 

کنند.
او با اشاره به گزارشی که اخیرا به دولت ارائه کرده است، گفت که بخش 
قابل توجهی از اطاعات ثبت ش��ده در سامانه حقوق و دستمزد مربوط به 
قوه مجریه بود و دس��تگاه های دیگر همکاری چندانی نداش��تند. به ویژه 

دس��تگاه هایی که مدعی بودند این سامانه باید راه اندازی شده و اطاعات 
حقوق و دس��تمزد در آن ثبت شود. به دستگاه های نظارتی نیز می گوییم 
چرا خودتان اطاعات مربوطه را بارگذاری نمی کنید، می گویند که مقاماتی 

که باید این موضوع را به ما اباغ کنند اعامی نداشتند.
مع��اون رئیس جمهور با اش��اره به پیگیری های انجام ش��ده برای ثبت 
اطاعات حقوق و دس��تمزد اظهار کرد که اخیرا مجلس نیز در این رابطه 
اقدام کرد، اما زیرمجموعه ها از جمله مرکز پژوهش ها و یا دیوان محاسبات 
تاکنون حتی اگر س��امانه را نصب کرده اند اما اطاعاتی بارگذاری نش��ده 
اس��ت. از س��وی دیگر قوه قضاییه نیز عملکرد چندانی نداشته و به غیر از 
چند اداره آن مجموعا اطاعات حقوق و دستمزد خود را ثبت نکرده اند. این 
در حالی است که دستگاه های وزارت اطاعات، نیروهای مسلح و سازمان 
انرژی اتمی از شمول این قانون معاف هستند ولی سایر دستگاه ها هم اقدام 

مناسبی انجام نداده اند.
وی همچنی��ن با اش��اره به اینکه تاکنون 1683 دس��تگاه کاربران خود 
را تعریف و س��امانه را مس��تقر کرده اند، گفت: این در حالی است که باید 
3946 دستگاه در این باره اقدام می کردند که در این حالت بیش از 2000 

دستگاه ورود نکردند.
انصاری در ادامه توضیحات خود یادآور ش��د که باید دس��تگاه ها قوانین 

مربوط به حقوق و دس��تمزد خود را که براس��اس آن عمل می کردند در 
سامانه ثبت کنند، اما تاکنون 1272 دستگاه قوانین خود را ثبت و متناسب 
با آن اس��امی کارکنان را اعام کردند. آنهایی که حقوق و مزایای خود را 
بر این اس��اس پرداخت کرده اند نشان می دهد که 400 دستگاه اطاعات 
پرداخت حقوق را وارد و در مجموع حقوق 732 هزار و 990 کارمند بر این 

مبنا پرداخت شده است.
ام��ا معاون رئیس جمه��ور در ادامه به ورود اطاع��ات مربوط به وزارت 
آموزش و پرورش و همچنین بهداش��ت اش��اره داش��ت و گف��ت: در این 
دو وزارتخان��ه بیش از یک میلیون و 300 ه��زار نفر فعالیت می کنند که 
اطاعات مربوطه را بارگذاری کردند ولی فعا با سازمان اداری و استخدامی 
لینک نش��ده اند، بنابراین اگر به زودی این دو وزارتخانه نیز ملحق ش��وند 
نزدیک به 2میلیون و 100 هزار کارمند حقوق خود را با توجه به الزامات 

مربوط به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دریافت خواهند کرد.
ابقای 5 بازنشسته در 4 وزارتخانه

رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی همچنین در این نشس��ت خبری 
ضمن ارائه  گزارش عملکرد قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان از ابقای 
پنج نفر بازنشسته در چهار وزارتخانه خبر داد و گفت: اسامی حدود 326 
بازنشس��ته ای که از دولت رفته اند به دس��تگاه های مربوطه اعام ش��ده و 
اس��امی افرادی که مانده یا خارج می ش��وند نیز بعد از نهایی ش��دن اعام 

خواهد شد.
براس��اس ای��ن گزارش، قانون من��ع به کارگیری بازنشس��تگان از نیمه 
آبان ماه امس��ال الزم االجرا شد و دستگاه ها مکلف بودند افراد بازنشسته ای 
که به کار گرفته و مش��مول استثنائات قانونی نبودند با آنها تسویه کنند. 
طبق توضیحات انصاری در رابطه با افراد بازنشس��ته ای که در مدت اخیر 
ابقا ش��ده اند، پنج نفر هس��تند که دو نفر در وزارت بهداشت، یک نفر در 
وزارت راه و شهرسازی، یک نفر در وزارت نفت و یک نفر در وزارت جهاد 
کشاورزی مانده اند و با کسب موافقت هایی به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی با اش��اره به اینکه خارج از این پنج نفر برخی دستگاه ها توانسته اند 
که موافقت هایی را برای نگه داشتن نیروهای بازنشسته خود کسب کنند، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز اس��امی و تعداد آنها نهایی نشده است، 
بعد از آنکه تکمیل ش��د به دستگاه های مربوطه اعام می شود، اما تاکنون 

اسامی 326 نفر اعام شده است.
بنابر گفته رئیس س��ازمان اداری و استخدامی، در اجرای قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان در مجموع 1176 نفر بازنشسته به کار گرفته شده 
از دس��تگاه ها خارج ش��دند که 326 نفر آنها مربوط به قوه مجریه بودند. 
همچنین 52 نفر در ش��رکت های وابس��ته به صندوق های بازنشس��تگی 
فعالیت داش��تند که به فعالیت آنها خاتمه داده ش��د. از سوی دیگر 200 
نفر از صداوس��یما خارج ش��دند و حدود 650 نفر بازنشس��ته از نیروهای 

مسلح کنار رفتند.
انصاری همچنین در رابطه با اینکه آیا ممکن است با توجه به نقدهایی 
که در مورد قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان وجود دارد و اخیرا مقام 
معظ��م رهبری نیز در این رابطه نظراتی داش��تند، اصاحاتی در مورد آن 
شکل می گیرد نیز توضیح داد: به هر حال برخی افراد هستند که براساس 
نوع تخصصی که دارند خروج آنها ممکن است موجب خألهایی شود. این 
در حالی است که مخاطب رهبری نیز مجلس شورای اسامی بود و از این 
نظر با نظر رئیس مجلس شورای اسامی، مرکز پژوهش ها بررسی هایی را 

آغاز کرده و در این رابطه تصمیم گیری خواهد شد.

کدام نهادهای دولتی اطالعات حقوق و دستمزد خود را ارائه نکرده اند؟

 ۲۲۶۳ دستگاه نیامدند
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اقبال کم نظیر سهامداران به سهام بانک  پاسارگاد
لبخند بورس به بانک  پاسارگاد

بان��ک  پاس��ارگاد پس از برگ��زاری موفقیت آمی��ز مجمع عمومی 
س��الیانه و بازگشت به بورس، مورد اس��تقبال کم نظیر فعاالن بازار 

سرمایه و سرمایه گذاران قرار گرفت.
به گزارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، خس��رو رفیعی مشاور 
مدیرعام��ل و مدی��ر روابط عمومی این بانک ضم��ن اعام این خبر 
گفت: نماد بانک  پاس��ارگاد از لحظه بازگش��ایی باعث رونق بس��یار 
در بورس و ایجاد هیجان بس��یار در بین سرمایه گذاران شده  است. 
به طوری ک��ه در مدت 9 روز از زمان بازگش��ایی، تعداد 4 میلیارد و 
387 میلیون و 744 هزار س��هم این بانک در بورس معامله ش��ده 

 است.
وی ادام��ه داد: بان��ک  پاس��ارگاد ب��ا توجه به پیش��ینه فعالیت و 
همچنین جایگاه بس��یار ارزش��مندی که در ش��بکه بانکی کشور و 
جهان داراس��ت، آینده  بسیار درخش��ان و موفقی را پیش رو خواهد 
داش��ت. عملکرد موفق و ش��فاف، مدیریت باثبات، اس��تقبال سایر 
کش��ورها برای همکاری بانکی، تأسیس شعبه ها در خارج و ... بانک 
 پاس��ارگاد را بیش از پیش به سمت یکه تازی در عرصه های بانکی و 

مالی پیش خواهد برد.
رفیع��ی در پای��ان تأیید کرد: بانک  پاس��ارگاد ضمن رعایت کلیه 
قوانین و مقررات وضع ش��ده از س��وی نهادهای نظارتی با گام هایی 
اس��توار و برنامه های گسترده برای توس��عه و رشد، در جهت حفظ 
منافع سهامداران و س��ایر ذی نفعان خود می کوشد و در این مسیر 

ثابت قدم و قاطع است.

معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه هم اندیشی با بانک ها و 
صرافی های بانکی اعالم کرد

صرافی ها و بانک ها بازیگران اصلی بازار ارز 
می شوند

معاون ارزی بانک مرکزی در جلس��ه هم اندیش��ی با بانک ها 
و صرافی های بانکی از راه اندازی بازار متش��کل ارزی توس��ط 
شورای پول و اعتبار در آینده نزدیک خبر داد و گفت بازیگران 
اصلی این بازار، صرافان و بانک ها هس��تند و معامات ارزی به 

شکل نقدی انجام می شود.
به گزارش بانک مرکزی، جلسه هم اندیشی معاون ارزی بانک 
مرک��زی با نمایندگان بخش بین المل��ل بانک ها و صرافی های 
بانکی در راس��تای سیاس��ت های جدید ارزی دولت به منظور 

ساماندهی و مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی برگزار شد.
در این جلس��ه که بیش از سه س��اعت طول کشید، معاون 
ارزی بانک مرکزی برگزاری جلسات مشترک بخش بین الملل 
بانک ها و صرافی های بانکی را به منظور بررس��ی شرایط ارزی 
کش��ور با محوریت مس��ائل و راه کارها در راستای مدیریت و 

ساماندهی بازار ارز عنوان کرد.
غامرض��ا پناهی خواس��تار تعام��ل و هم��کاری بانک ها در 
ش��رایط ویژه ارزی کش��ور ش��د و گفت: نظام بانک��ی باید به 
صورت یکپارچه، هماهنگ و با قدرت در راستای رونق بخشی 

به تجارت بین الملل کشور با تمام توان فعالیت کند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به تدوین دستورالعمل های 
ارزی و ل��زوم پایبن��دی بانک ه��ا به این مق��ررات تاکید کرد: 
صرافی بانک ها با توجه به ظرفیت پش��تیبانی و حمایت بانکی 
باید فعاالنه تر در زمینه س��اماندهی و مدیریت بازار ارز حضور 

یابند.
او با یادآوری مصوب شدن بازار متشکل ارزی توسط شورای 
پول و اعتبار گفت: در این بازار که بازیگران اصلی آن صرافان 
و بانک ه��ا خواهند بود، معامات ارزی به ش��کل نقدی انجام 
می ش��ود و در آینده نزدیک شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم 

بود.
در این جلس��ه همچنین نمایندگان بخش بین الملل بانک ها 
و صرافی های بانکی با تشریح موانع و مشکات پیشرو به ارائه 

پیشنهادات خود پرداختند.

کاهش 40 هزار تومانی قیمت سکه در یک روز
طال 348 هزار تومان شد

به گفته رئیس کمیس��یون تخصصی ط��ا و جواهر، قیمت 
سکه و طا در بازار کاهش یافت.

محمد کش��تی آرای با بیان این مطلب به خبرآناین گفت:  
در جریان معامات روز دوش��نبه قیمت سکه 40 هزار تومان 
و ن��رخ ط��ای 18عیار ه��م حداقل 10 ه��زار تومان کاهش 
یافت. روز یکش��نبه حباب س��که تا 410 هزار تومان افزایش 
یافت اما خوش��بختانه دوشنبه حباب سکه برابر با 370 هزار 
تومان اس��ت. همچنین سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم برابر 
با 3میلیون و 700هزار تومان، س��که تم��ام بهار آزادی طرح 
جدی��د 3میلیون و 820هزار تومان، نیم س��که یک میلیون و 
980 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 210 هزار تومان و 

سکه های گرمی 675 هزار تومان داد و ستد می شوند.
این فعال بازار طا و جواهر گفت: هر گرم طای 18عیار در 
بازار به قیمت 348هزار تومان داد و س��تد می شود.  هر مثقال 
ط��ای 17عیار به قیمت یک میلیون و 514هزار تومان و هر 
مثق��ال طای 18عیار ه��م به نرخ یک میلی��ون و 603هزار 

تومان معامله می شود.
او درباره تحوالت بازار سکه و طا و همچنین طای جهانی 
در 10 روز اخی��ر گف��ت: با توجه به اینک��ه بیش از 10روز از 
س��ال 2019 می��ادی گذش��ته می توان گفت که براس��اس 
پیش بینی ها، قیمت جهانی طا افزایش یافته و در بازار داخل 
و تح��ت تاثیر نرخ ارز و همچنین تحوالت سیاس��ی ش��اهد 
نوس��انات قیمت در بازار سکه و طا بودیم، به طوری که نرخ 
ارز و ب��ه ویژه دالر تا حدود 12 ه��زار تومان افزایش یافت و 

خوشبختانه اکنون به محدوده 11هزار تومان بازگشت.

خبرنــامه

فرصت امروز: سال 2008 میادی بود که ارز دیجیتال با »بیت کوین« 
در جهان متولد شد و به سرعت گسترش یافت. ارزهای دیجیتال بر بستر 
شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و معموال هیچ بانک یا 
دولتی بر آن نظارت نمی کند، ولی از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها 
قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب وجود ندارد و معامله گران 
ارز دیجیتال، ناشناس باقی می مانند. به خاطر همین است که تصمیم گیری 
درباره ارز دیجیتال از س��وی بانک های مرکزی با حساسیت ویژه ای همراه 

است. 
در همی��ن حال، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اعام اینکه تا 
پایان امسال سیاست های بانک مرکزی درخصوص رمزارزها اعام می شود، 
گف��ت: این سیاس��ت ها مبتنی بر باز کردن فض��ا و تعیین محدودیت ها و 

چارچوب های الزم در حوزه رمزارزها خواهد بود.
ناصر حکیمی با تش��ریح دیدگاه حاکمیت درخصوص رمزارزها، به بیان 
تازه تری��ن خبرها در این زمینه پرداخت و گفت: رمزارزها مانند هر پدیده 
دیگری ه��م تهدید دارد و هم فرصت؛ طبیعی اس��ت به صورت فرهنگی 
و س��نتی و ش��اید به خاطر یک عکس العمل عادی انسانی، در برابر تغییر 
مقاومت می کنیم. بنا بر اعام پژوهش��کده پولی و بانکی و به گفته معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی، وقتی یک پدیده جدیدی می آید، نخستین 
رویکرد ممکن اس��ت، انکار باش��د و برای انکار هم طبیعتاً اول به تهدید و 

مضرات آن تمرکز می کنیم.
او ب��ا تاکید بر اینکه همین موضوع درب��اره رمزارزها نیز صدق می کند، 
تصریح کرد: شاید در مرحله اول دیدگاه محافظه کارانه روی مخاطراتی که 
وجود دارد تمرکز می کند؛ البته این مخاطرات وجود دارند و واقعی هستند.

حکیم��ی ادام��ه داد: اما واقعیت این اس��ت که هوش��مندی انس��ان یا 
سیاست گذار را باید به سمتی هدایت کند که از مزایای پدیده جدیدی که 
می آید )و از نظر ما متغیر مس��تقل است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم 
بازهم می آید(، بهره برداری کند و مواظب مخاطرات احتمالی آن نیز باشد.

وی ب��ا بیان اینکه درباره رمزارزها نیز همی��ن اتفاق در حال روی دادن 
اس��ت، افزود: رمزارزها در مسائلی مانند پولشویی، رصدناپذیر بودن برخی 
از تراکنش ها، خروج ارز و اخالگری در سیستم پولی مخاطراتی دارند که 
بر کسی پوشیده نیست، اما از طرفی فرصت هایی را برای سیستم به وجود 
می آورد که بتوانیم با اس��تفاده از آن نظام های جایگزین مبادالت پولی را 

ایجاد کنیم.
مزیت رمزارزها

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه رمزارزها شفافیت 
فوق الع��اده ای در مبادالت پول��ی ایجاد می کند، تصری��ح کرد: همچنین 
رمزارزها می تواند موجب  Securitize )ایمن سازی( دارایی های غیرمولد 

نیز باشد.
وی ب��ا بی��ان اینکه رمزارز ب��ا توجه به ش��فافیتی که به هم��راه دارد، 
فرصت های اس��تثنایی در اختیار سیس��تم پولی قرار می دهد، افزود: این 
مس��اله به خصوص در نقدپذیر کردن یا قابل معامله کردن دارایی ها دارای 

اهمیت است که راه حل دیگری در حال حاضر وجود ندارد.
حکیمی راه حل هایی که مبتنی بر نهادس��ازی باش��د را بسیار پیچیده 
دانس��ت و گفت: به همین دلیل این امر تاکنون محقق نش��ده اس��ت، اما 
باک چین با حذف نهاد واس��ط و میانی می تواند توسعه این محصوالت را 

در قالب رمزارز و سایر محصوالت خیلی راحت انجام دهد.
معاون فناوری های نوی��ن بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین بیش از هر 
چیز دیگری ضمن اینکه باید این هوشمندی را داشته باشیم که مخاطرات 
و تهدیدها را شناسایی کرده و در مقابل آن، سیاست های مناسب را اتخاذ 

کنیم؛ نباید فرصت ها را به خاطر مخاطرات از دست دهیم.
رمزارز در صف بررسی است

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی قبًا از اعام سیاست های این 
بانک برای رمزارزها تا پایان شهریور 97 خبر داده بود، اما در عمل خبری 
از بانک مرکزی در این خصوص حداقل رسانه ای نشد، علت چه بود؟ گفت: 
برنامه ریزی ما این بود که سیاس��ت بان��ک مرکزی درخصوص رمزارزها تا 
آخر شهریور امسال اعام شود، سیاست ها حتی تدوین هم شده است اما 
با توجه به مشغولیت های زیادی که نهادهای تصمیم گیر در این خصوص 

دارند، هنوز این سیاست ها در صف بررسی است.
حکیمی تصریح کرد: واقعیت این است که از نظر فنی و تدوینی، کار در 
همان دوره زمانی شهریورماه به یک جمع بندی رسیده بود ولی از آن زمان 
به بعد توسط سیاست گذار و افرادی که باید در این خصوص تصمیم گیری 

کنند، در صف بررسی است.
برنامه احتمالی بانک مرکزی برای رمزارزهای مختلف

این مقام مس��ئول بانک مرکزی همچنین درخصوص وضعیت بررس��ی 

رمزارز ملی در این بانک اینطور پاسخ داد که بنده شاید خیلی با اصطاح 
رمزارز ملی ارتباط برقرار نکنم به این خاطر که ممکن اس��ت در کش��ور 
برای انواع کاربردها رمزارز مختلفی داش��ته باش��یم و لزوماً رمزارز ملی در 

کار نباشد.
وی با بیان اینکه اصطاح رمزارزهای مبتنی بر ریال را بیش��تر به جای 
رمزارز ملی اس��تفاده می کنیم که یک بحث حاکمیت پولی اس��ت، افزود: 
اتفاقاً قس��متی از سیاست هایی که پیش از این مطرح شد معطوف بر این 
اس��ت که یک رمزارز مبتنی بر ریال، طا، ارز و سایر دارایی ها و یا رمزارز 

خودکفا و خودبنیان با دیدگاه مختص به خودشان داشته باشیم.
حکیمی گفت: برای مواجهه با هر کدام از این رمزارزها باید دیدگاه خاص 
خودشان وجود داشته باشد مبنی بر اینکه شامل چه مقرراتی می شوند و 

ناظر آن کدام دستگاه است.
مع��اون فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی با تاکید ب��ر اینکه این ایده که 

رمزارز ملی وجود داش��ته باشد و رمزارز دیگری نداشته باشیم بحثی خام 
و س��اده انگارانه است، افزود: به نظرم سیاس��ت الزم در این خصوص باید 
مبتنی ب��ر باز کردن فضا و تعیین محدودیت ه��ا و چارچوب های الزم در 

حوزه رمزارزها باشد.
وی ب��ا ابراز امیدواری از اعام سیاس��ت های بان��ک مرکزی درخصوص 
رمزارزه��ا در ماه ه��ای باقی مانده از س��ال 97 گفت: گم��ان می کنم این 
موضوع در همین س��ال جاری، اتفاق بیفتد و سیاس��ت های بانک مرکزی 
اعام ش��ود؛ اعام سیاس��ت ها، تا حد زیادی موضع سیاست گذار پولی را 
راجع به رمزارزها مشخص می کند و از طرف دیگر فضا را برای کسانی که 
می خواهن��د در این زمینه فعالیت کنند، ش��فاف و همراه با آگاهی از نگاه 

حاکمیت می کند.
گفتنی است هشتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های 

پرداخت روزهای 9 و 10 بهمن ماه در تهران برگزار می شود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعالم کرد

برنامه بانک مرکزی برای رمز ارزهای مختلف

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رشد 202 واحدی شاخص بورس
سهامداران خودرویی برای فروش صف کشیدند

تاثیر افزایش قیمت های خودرو در رشد سهم های این گروه چندان دوام 
نیاورد و فقط پس از یک روز از انتش��ار این خبر، سهامداران برای فروش 
سهم های خودرویی در صف ایستادند. از سوی دیگر علی رغم تاثیر بسزای 
خودرویی ها در کاهش نماگرهای بازار س��رمایه، شاخص کل توانست به 

روند صعودی بازگردد و نیمه کانال 164 واحدی را پشت سر بگذارد.
به گزارش ایسنا، تا روز یکشنبه بیش از یک هفته کاری بود که نماگر 
اصل��ی بورس تهران روند رش��د را دنبال می کرد، ام��ا در این روز فعاالن 
بازار س��هام بیشتر به سمت خرید س��هم های کوچک پیش رفتند و در 
شرکت های بزرگتر کفه عرضه سنگینی کرد؛ این موضوعات سبب شد که 

شاخص هم وزن برخاف شاخص اصلی رشد کند.
اما در کنار افزایش تقاض��ا در گروه های کوچک گروه خودرویی ها نیز 
یک دس��ت رشد قیمت را تجربه کردند این رشد در حالی اتفاق افتاد که 
قیمت کارخانه ای خودروها رسما افزایش یافت و درآمد این شرکت ها رشد 
کرد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این افزایش رشد به دلیل ساختار 
غیررقابتی و هزینه های فزاینده خودروس��ازان نسبت به دیگر شرکت ها 
چندان پایدار نیس��ت. کما اینکه دوشنبه قیمت سهم های خودرویی در 
چرخش��ی 180 درجه با افت فزاینده ای مواجه شد و سهامداران تعدادی 
از س��هم ها و مخصوصا سهم های شاخص ساز این گروه برای فروش سهم 
خود در صف ایستادند و این موضوع کفه عرضه را به شدت نسبت به کفه 
تقاضا سنگین کرد و باعث شد خودرویی ها در سومین روز کاری این هفته 

سعی در کاهش شاخص های بازار سرمایه داشته باشند.
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 202 واحد 
رش��د کرد و به رقم 164 هزار و 696 واحدی رس��ید. همچنین شاخص 
کل هم وزن نیز با 180 واحد رش��د مواجه ش��د و عدد 28 هزار و 983 
واحدی را تجربه کرد. این در حالی است که در روز یکشنبه نماگر اصلی 
پس از شش روز کاری مداوم صعود 436 واحد کاهش یافته بود. در عین 
حال شاخص آزاد و شناور با 423 واحد افزایش تا رقم 179 هزار و 887 
واحدی باال رفت. ش��اخص ب��ازار اول و دوم نیز 226 و 34 واحد افزایش 

یافته است.
فعاالن بازار س��رمایه شاهد بودند که نمادهایی در گروه فلزی، بانکی و 
دارویی به افزایش شاخص کل کمک کردند. از جمله این نمادها می توان 
به فوالد مبارکه اصفهان، بانک تجارت، البراتوار داروسازی دکتر عبیدی و 
بانک ملت اشاره کرد. هر یک از شرکت های یادشده به ترتیب 106، 77، 

54 و 52 واحد تاثیر افزاینده روی شاخص های بازار داشتند.
نمادهای گروه خودرو و ساخت قطعات نیز در کنار برخی از نمادهای 
معدنی و پتروش��یمی به کاهش شاخص های بازار سرمایه دامن زدند. از 
جمله این نمادها می توان به نماد شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، 
ایران خودرو، سایپا، پتروشیمی پارس و پتروشیمی مبین اشاره کرد که 
هر یک از آنها به ترتیب 78، 67، 60، 59  و 48 واحد تاثیر کاهنده روی 

دماسنج های بازار داشتند.
در گروه کانی های فلزی و گروه محصوالت شیمیایی نیز قیمت ها عمدتا 
کمتر از 3درصد نوسان داشتند. شیمیایی ها شاهد حجم معامله بیش از 

90 میلیون سهم به ارزش 41 میلیارد تومان بوده  است.  
ارزش معامات بورس تهران به رقم 642 میلیارد تومان رسید و حجم 
معام��ات 2میلیارد س��هم و اوراق مالی را تجربه ک��رد. همچنین تعداد 
معامات بورس به رقم 163 هزار و 440 رسید. در عین حال در فرابورس 
ایران شاخص کل روز گذشته 15واحد رشد کرد و به رقم 1949 رسید. 
ارزش معام��ات این بازار رقم 433 میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم 

معامات به عدد 936 میلیون سهم و اوراق مالی رسید.

نماگربازارسهام

مدیرعامل بورس کاالی ایران در همایش »توس��عه صادرات قانون محور 
و بدون رانت« به توسعه بازار صادراتی با وجود نوسانات قیمتی اشاره کرد 
و گفت چاره مقابله با این نوس��انات، پوش��ش نوسانات قیمتی و اطمینان 
از تأمی��ن مواد اولیه از طریق خری��د مواد اولیه و فروش محصول به روش 

»کشف پریمیوم« است.
حامد سلطانی نژاد در همایش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروش��یمی با عنوان »توسعه صادرات قانون محور و بدون رانت« به 
جایگاه بورس کاالی ایران در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بورس کاالی 
ایران به عنوان مجری و یکی از چهار بورس فعال در کشور، تحت نظارت 
شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد راهبری و سازمان بورس و 

اوراق بهادار به عنوان ناظر بازار سرمایه، فعالیت می کند.
سلطانی نژاد افزود: بورس کاالی ایران دارای دو بازار فیزیکی و مالی بوده 
که بازار فیزیکی ش��امل دو رینگ داخلی و صادراتی اس��ت و محصوالت 
صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و کشاورزی در این بازار 

عرضه و معامله می شود.
سلطانی نژاد به مزایای معامله محصوالت در رینگ صادراتی اشاره کرد و 
گفت: تضمین اجرای تعهدات خریدار و فروشنده، انتشار اطاعات عرضه و 
قیمت معامات، امکان حضور مستقیم مشتریان خارجی، بازاریابی از طریق 
ش��بکه کارگزاران، کنترل منشأ کاالی صادراتی، کشف منصفانه قیمت با 
ایجاد ش��رایط همس��ان و رقابت��ی و در نهایت امکان انعق��اد قراردادهای 
اس��تاندارد تجاری بین المللی از جمله مهم ترین مزایای عرضه محصوالت 

در رینگ صادراتی است.
به گزارش س��نا، مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران به آمار معامات رینگ 
صادراتی درشش ماهه نخست امسال پرداخت و افزود: در رینگ صادراتی 

ب��ورس کاال محصوالتی از جمله فوالد، قیر، س��نگ آهن، روغن، گوگرد و 
عایق رطوبتی معامله شده که حجم معامات آن طی نیمه اول امسال به 
یک میلیون و 941 هزار تن انواع محصول رسیده است. این در حالی است 
که در مدت مشابه سال گذشته این رقم 2میلیون و 645 هزار تن محصول 

در این رینگ معامله شده بود.
چاره مقابله با نوسانات قیمت چیست؟

وی با بیان اینکه در رینگ صادراتی بورس کاال انجام معامات در چهار 
مدل معامات نقد، نسیه، سلف و کشف پریمیوم )قیمت شناور( امکان پذیر 
اس��ت، گفت: بررس��ی نوس��انات قیمت های مختلف از جمله قیمت نفت 
برنت طی چهار سال گذشته نشان دهنده پتانسیل باالی نوسان قیمت در 
فرآورده های نفتی و محصوالت پتروش��یمی است و می توان برای پوشش 
ریسک ناشی از این نوسانات قیمتی و به کمک معامات کشف پریمیوم، 
قیمت کاالها را براساس فرمول و با انعقاد قرارداد نهایی در سررسید تعیین 
کرد. به طوری که مقایس��ه نوس��انات قیمتی کاالها در سال 2018 نشان 
می دهد که نفت برنت ب��ا ضریب 9.36درصدی، باالترین ضریب تغییرات 

قیمتی را در بین کامودیتی ها همچون مس، ذرت و طا دارد.
س��لطانی نژاد با تاکید بر لزوم توس��عه بازار صادراتی با وجود نوس��انات 
قیمتی، اظهار داشت: چاره مقابله با این نوسانات، پوشش نوسانات قیمتی 
و اطمینان از تأمین مواد اولیه از طریق خرید مواد اولیه و فروش محصول 
به روش کش��ف پریمیوم است تا ضمن اطمینان از تامین مواد اولیه بتوان 
ثبات قیمت نسبت به بازارهای جهانی را نیز در حوزه صادراتی ایجاد کرد.

وی ب��ه بیان تجربه جهانی در قراردادهای کش��ف پریمیوم اش��اره کرد 
و گف��ت: در ب��ورس فلزات لندن، معامات پریمیوم ب��رای تحویل کاال در 
مکان ه��ای جغرافی��ای خاص که متقاضی بیش��تری دارد ب��ه کار گرفته 

می شود. به این ترتیب می توان با بهره گیری از ابزارهای مالی جدید و ایجاد 
استراتژی هدفمند، موقعیت خرید یا فروش آتی با قیمت شناور را در بازار 

داخل نیز ایجاد کرد.
ب��ه گفت��ه وی، در قراردادهای تجاری بین المللی نی��ز تجار برای انعقاد 
قراردادهای آینده و در عین حال پوش��ش نوس��انات قیمت اقدام به انعقاد 

قراردادهایی با قیمت شناور )قیمت براساس قیمت مرجع( می کنند.
مدیرعام��ل بورس کاالی ایران به امکان اس��تفاده از ظرفیت های رینگ 
صادراتی از طریق قراردادهای بلندمدت کش��ف پریمیومی اش��اره کرد و 
گفت: از طریق این معامات، صادرکننده، بازار هدف صادراتی را مشخص 
ک��رده و قراردادهای بین المللی برای تأمین کاال منعقد می کند که در این 
رابطه صادرکننده نیاز به »تضمین تأمین کاال« جهت برنامه ریزی صادرات 
دارد. تولیدکننده نیز زیرس��اخت الزم برای تولی��د را در اختیار دارد و به 
»تضمین فروش کاال« جهت برنامه ریزی نیازمند است. در نهایت، قرارداد 
کش��ف پریمیوم براساس فرمول مش��خص )برمبنای قیمت های مرجع( و 
پریمیوم کشف شده در بازار بین صادرکننده و تولیدکننده منعقد می شود.

3 پیشنهاد برای بهبود تجارت و صادرات
س��لطانی نژاد در پایان سخنانش سه پیشنهاد را مطرح کرد و گفت: در 
این رابطه می توان پیش��نهاد همفکری اتحادیه با بورس به منظور طراحی 
مدل های جدید معاماتی را با هدف بهبود حلقه های زنجیره فرآیند توسعه 
اقتصادی )تولید، توزیع، مبادله و مصرف( جهت گسترش مبادالت تجاری 
و گسترش بازارهای هدف صادراتی ارائه کرد تا مدل هایی طراحی شود که 
مبتن��ی بر نیاز تولیدکننده، مصرف کننده و بازرگان و در جهت رفع نقاط 

ضعف فضای کسب و کار باشد.
مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران گفت: همچنین به عن��وان مورد دوم، 
پیش��نهاد می ش��ود که اتحادیه از طریق نظارت پیوسته بر عملکرد اعضا 
در بورس با هدف توس��عه معامات ش��فاف، نقش رگوالتوری بازار را ایفا 
کند. همچنین به عنوان سومین مورد پیشنهاد، بهره گیری از قراردادهای 
بلندمدت تأمین مواد اولیه و قراردادهای بلندمدت صادراتی با اس��تفاده از 
ابزار کشف پریمیوم را می توان ارائه داد که در این رابطه می توان به امکان 
خرید کشف پریمیومی وکیوم باتوم و فروش کشف پریمیومی قیر در بورس 

کاال اشاره کرد.

مدیرعامل بورس کاالی ایران در همایش »توسعه صادرات قانون محور و بدون رانت« مطرح کرد

مسیر توسعه صادرات از بورس کاال می گذرد
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توزیع مرغ 8900 تومانی توسط واحدهای 
سیار شرکت پشتیبانی امور دام

مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام گفت مرغ منجمد و گرم به 
قیمت ه��ای 8900 توم��ان و 9800 تومان، عاوه ب��ر توزیع در تمام 
میادین میوه و تره بار، فروش��گاه زنجیره ای و اصناف منتخب، توسط 
واحدهای سیار شرکت پشتیبانی امور دام در سطح شهر تهران توزیع 
می ش��ود. حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در 
گفت وگو با خبرنگار تس��نیم، اظهار کرد:  توزیع مرغ 8900تومانی و 
تازه 9800 تومانی در تمام میادین میوه و تره بار، فروشگاه زنجیره ای 
و اصناف منتخب توزیع می شود. ورناصری گفت: مردم با خیال راحت 
می توانند مرغ منجمد را با قیمت مناسب 8900 تومانی از مکان های 
یادشده خریداری کنند و اطمینان داشته باشند که این محصوالت از 
کیفیت مناس��بی برخوردارند. ورناصری گفت: مرغ منجمد  از محل  
تولید داخلی خریداری و به صورت منجمد ذخیره می شود تا در مواقع 
الزم  برای تنظیم بازار و افزایش دسترسی مردم در بازار عرضه شود.

تقاضا برای پوشاک داخلی افزایش یافت
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
از افزایش تقاضا برای پوشاک تولید داخل خبر داد و گفت که تامین 
م��واد اولیه و نقدینگی واحده��ای تولیدی می تواند کمیت و کیفیت 
تولید پوشاک را بهبود بخشد. مجید نامی در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه افزایش نرخ ارز و درنتیجه افزایش قیمت پوشاک خارجی، باعث 
افزایش تقاضا برای پوش��اک تولید داخل شده است،  اظهار کرد: آمار 
دقیقی از میزان افزایش فروش پوش��اک تولید داخل وجود ندارد، اما 
مشاهدات میدانی نشان می دهد میزان سفارش های واحدهای تولیدی 
افزایش داشته است. وی افزود: اگر دولت بتواند به تامین مواد اولیه و 
نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند، شرکت های تولیدی نیز از نظر 
کمی و کیفی پاسخگو خواهند بود. عضو هیات مدیره اتحادیه تولید 
و صادرات نس��اجی و پوش��اک ایران، با اشاره به اینکه در حال حاضر 
مهم ترین مشکل صنایع پوشاک و نس��اجی کمبود مواد اولیه است، 
تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت مداوم جلساتی 
برای حل این مش��کل برگزار می کند، اما تاکنون اقدام عملی در این 

زمینه انجام نشده است.
نامی همچنین خاطرنشان کرد که مبارزه با قاچاق در سطح عرضه 
باعث شده بسیاری از واردکنندگان کاالی قاچاق به واحدهای تولیدی 
س��فارش پوشاک دهند. به گزارش ایسنا،  اتحادیه صنف فروشندگان 
و تولیدکنندگان پوشاک تهران نیز پیش تر از وجود بحران در تامین 
مواد اولیه به دلیل عدم تخصیص ارز سامانه نیما به واردکنندگان مواد 
اولیه صحبت کرده بود. از طرف دیگر دست اندرکاران این بخش بارها 
نسبت به قاچاق گسترده در حوزه پوشاک، اعتراض داشته اند و اخیرا 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعام کرد که از ابتدای دی ماه امسال، 
با هماهنگی دستگاه های مختلف با تمام فروشندگان برندهای بدون 

مجوز رسمی پوشاک برخورد قاطع خواهد شد.

گوشت چند دست می چرخد، گران می شود!
معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی اعام کرد که 
یکی از دالیل گرانی گوشت قرمز این است که گوشت وارداتی دست 
به دست می شود و با داللی گران تر از آن چیزی که باید به دست مردم 

می رسد که امیدواریم نظارت ها ادامه داشته باشد.
در ماه گذش��ته قیمت گوش��ت قرمز روندی افزایش��ی داشت و به 
کیلوی��ی 85 هزار تومان هم در بازار رس��ید و براس��اس آخرین آمار 
منتشرش��ده از بانک مرکزی در هفته منتهی به سی ام آذرماه امسال، 
متوس��ط قیمت خرده فروشی هر کیلوگرم گوش��ت قرمز 8.5درصد 
نسبت به هفته مش��ابه ماه قبل و 51.9درصد نسبت به هفته مشابه 
س��ال قبل افزایش داشته اس��ت، به گونه ای که هر کیلوگرم گوشت 
گوس��فند با اس��تخوان به صورت میانگین 68 هزار و 764 تومان در 
س��طح شهر تهران و هر کیلوگرم گوش��ت گاو و گوساله بی استخوان 
68 هزار و 960 تومان فروخته ش��ده است و به ترتیب 47.8درصد و 

66.5درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل گران تر معامله می شود.
در این رابطه علی اکبر مهرفرد - معاون توس��عه بازرگانی و صنایع 
وزیر جهاد کش��اورزی - به ایسنا، گفت: هم اکنون مشکل خاصی در 
تامین گوشت قرمز وجود ندارد و واردات آن نسبت به گذشته بیشتر 
شده و تولید آن هم تغییری نسبت به گذشته نداشته است اما مسئله 

داللی یکی از عوامل گرانی گوشت قرمز در بازار است.
وی افزود: هم اکنون واردات گوش��ت برزیلی و گوش��ت گوسفندی 
بیش��تر از گذشته شده است، اما مش��کاتی در توزیع آن وجود دارد 
و آنقدر دس��ت به دس��ت می ش��ود که ب��ا نرخی که باید به دس��ت 

مصرف کنندگان نمی رسد.
مهرفرد ادامه داد: همین دس��ت به دست شدن ها و داللی ها عامل 
گرانی گوشت قرمز شده و دست هایی وجود دارد که در این میان در 

حال سودجویی به نفع خودشان و به زیان مردم هستند.
معاون توس��عه بازرگانی و صنایع وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: 
نظارت ها از سوی دفتر نظارت وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های 
نظارتی متولی ادامه دارد و بیش��تر ش��ده است که امیدواریم با همه 
س��ودجویان در این بازار برخورد کنند تا بتوانیم بازار گوشت قرمز را 

تنظیم کنیم.
به گزارش ایسنا، براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر 
کیلوگرم گوشت گوسفند منجمد قطعه بندی شده وارداتی که از مبدأ  
مغولستان، ارمنستان و قزاقستان به کشور وارد می شود بین 26 هزار 
و 700 توم��ان برای یک کیلوگرم قلوه گاه و 40 هزار تومان برای یک 
کیلوگرم ران است و با این نرخ ها باید به دست مصرف کنندگان برسد.

همچنین براساس جدیدترین مصوبه این س��تاد مورخ 13 آذرماه 
سال جاری درباره قیمت اجزا و قطعات گوشت گوسفندی تازه وارداتی 
از اس��ترالیا و گوش��ت وارداتی از آسیای میانه دو جدول منتشر شده 
است که هر کیلوگرم گوشت گوسفندی تازه استرالیایی باید بین 28 
ه��زار و 500 تومان تا 52 هزار و 500 تومان بس��ته به نوع گوش��ت 
و اجزای آن برای مصرف کنندگان قیمت داش��ته باش��د و قیمت هر 
کیلوگرم گوش��ت وارداتی از مبدأ آس��یای میانه بین 28 هزار و 500 
تومان تا حداکثر 67 هزار و 500 تومان برای یک کیلوگرم فیله ممتاز 

تعیین شده است.

اخبـــار

بازوی پژوهشی مجلس، در گزارشی به بررسی قیمت خرید تضمینی 
گندم در س��ال آینده پرداخت که براس��اس آن دولت امسال در بودجه 
سال 98 برای تأمین بودجه خرید تضمینی گندم و یارانه نان با کمبود 

اعتباری 1600میلیارد تومانی مواجه خواهد بود.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران پوی��ا، مرکز پژوهش ه��ای مجلس به 
تازگی گزارشی از بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در قوانین دائمی، 
قانون برنامه شش��م و الیحه بودجه سال 1398 منتشر کرده که در این 
گزارش آمده است، قیمت تضمینی گندم از موارد مهمی است که مورد 
کم توجهی قرار گرفته اس��ت و قانون درخصوص آن نقض ش��ده است. 
همچنی��ن یارانه اعطایی، یارانه به مصرف کننده اس��ت. از س��وی دیگر 
اطاق یارانه برای خرید تضمینی گندم و اصوالً تلقی یارانه کش��اورزی 
در این خصوص صحیح نیست و با عنایت به اینکه قیمت گذاری و خرید 
محصوالت اساس��ی، مهمترین ابزار حمایت قیمتی در بخش کشاورزی 
کشور محسوب می شود و با توجه به شرایط تورمی فعلی کشور می توان 
دریاف��ت ک��ه افزایش اعتب��ار در الیحه بودجه 1398 نس��بت به قانون 
بودجه س��ال 1397، نمی تواند تکافوی افزایش هزینه های کشاورزان را 
بدهد. با توجه به اینکه فرآیند تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، یکی 

از پیچیده ترین فرآیندهای قیمت گذاری در اقتصاد ایران اس��ت و بخش 
عمد ه ای از جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، میزان یارانه ای که به این 
بخش اختصاص می یابد باید قابلیت تعدیل فش��ارهای تورمی موجود را 
داش��ته باش��د، لذا اجرای تبصره »6 « قانون خرید تضمینی محصوالت 
اساس��ی کش��اورزی و تعیین نرخ 19320 ریالی برای گندم )خواس��ت 
حداقل��ی قانونگذار( ضروری اس��ت و برای تأمین مناب��ع مورد نیاز آن، 
می ت��وان با قطع یارانه صنف و صنع��ت که در عمل از قیمت گذاری نیز 

معاف هستند استفاده کرد.
براس��اس گزارش مرکز آمار با توجه ب��ه اینکه فرآیند خرید تضمینی 
گندم یک��ی از پیچیده ترین فرآیندهای قیمت گ��ذاری در اقتصاد ایران 
اس��ت و بخ��ش عمده ای از جامع��ه را تحت تأثیر ق��رار می دهد. میزان 
یارانه ای که به این بخش اختصاص می یابد باید قابلیت تعدیل فشارهای 
تورمی موجود را داش��ته باش��د. لذا اج��رای تبص��ره »6« قانون خرید 
تضمینی محصوالت اساس��ی کش��اورزی و تعیین نرخ 191320 ریالی 
ب��رای گندم )خاص حداقل��ی قانون گذار( ضروری اس��ت و برای تأمین 
منبع مورد نیاز آن می توان با قطع یارانه صنف و صنعت که در عمل از 
قیمت گذاری نیز معاف هستند استفاده کرد. امسال در بودجه سال 98 

دولت ب��رای تأمین بودجه خرید تضمینی گن��دم و یارانه نان با کمبود 
اعتباری نزدیک به 16050میلیارد ریال مواجه خواهد شد.

مرکز آمار براس��اس تبصره 14 بند »الف« اعتباری معادل با 61450 
میلی��ارد ری��ال بابت یارانه ن��ان و خرید تضمینی گن��دم از محل منابع 
سازمان هدفمند سازی یارانه ها در نظر گرفته شده اعام کرده است؛ رقم 
مربوط به یارانه خرید تضمینی گندم نیز در قانون بودجه س��ال 1398 
به 20 هزار میلیارد ریال افزایش یافته اس��ت. این ارقام در قانون بودجه 
س��ال 1397 به ترتیب 33 هزار میلیارد ری��ال و 17 هزار میلیارد ریال 
بوده اس��ت. ب��ا توجه به نیاز 10.5 میلیون تن��ی مابه التفاوتی که دولت 
برای یاران��ه نان و خرید تضمینی گندم در الیحه بودجه س��ال 1398 
در نظ��ر می گرفت معادل با رقم 97 ه��زار و 500 میلیارد ریال خواهد 
بود این در حالی اس��ت ک��ه در الیحه بودجه 1398 ب��ه منظور تأمین 
اعتبار موضوع یارانه خرید تضمینی گندم مبلغ 20 هزار ریال در ردیف 
متفرقه فصل کش��اورزی و منابع طبیعی و مبلغ 61هزار و 450 میلیارد 
ری��ال جه��ت یارانه نان و خری��د تضمینی گن��دم در تبصره 14 بخش 
هدفمندس��ازی یارانه ها در الیحه بودجه 1398 پیشنهاد شده است که 

مجموعاً عددی برابر با 81 هزار و 450 هزار میلیارد ریال خواهد بود.

کمبود اعتبار ۱۶۰۰میلیاردی دولت برای تأمین بودجه خرید تضمینی گندم و یارانه نان

مدیرعام��ل صندوق ضمانت صادرات گفت ص��دور ضمانت نامه های 
صادراتی در 9ماهه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل 62درصد 

افزایش داشته است.
به گزارش تسنیم، افروز بهرامی با بیان اینکه صدور ضمانت نامه های 
صادراتی در 9ماهه امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل 62درصد 
رش��د داش��ته،  گفت: از ابتدای امس��ال تاکنون ی��ک میلیارد و 700 
میلیون دالر ضمانت نامه برای صادرات غیرنفتی صادر ش��ده است که 

پیش بینی می کنیم این رقم تا پایان سال به 2 میلیارد دالر برسد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه صن��دوق ضمانت صادرات مصمم اس��ت از 
ص��ادرات غیرنفتی در مقابل تحریم ها محافظت کن��د، افزود: با توجه 
ب��ه تحریم ه��ای ظالمانه و مش��کاتی که بانک های کش��ور در صدور 
ضمانت نامه ه��ا دارد، ای��ن صن��دوق ریس��ک های سیاس��ی و تجاری 

صادرکنندگان را در قالب محصوالت جدید بیمه ای تضمین می کند.

وی با اش��اره به اینکه متوسط پوش��ش های بیمه اعتبار صادراتی در 
س��طح جهان 10درصد است، عنوان کرد صندوق تا پایان برنامه ششم 

این حد نصاب را پشت سر خواهد گذاشت.
بهرامی، الگو های موفق کش��ور های شرق آسیا از جمله ژاپن، چین، 
هند و کره جنوبی در سیس��تم های اعتبار صادراتی را به عنوان الگویی 
برای کشورمان معرفی و از دولت و مجلس درخواست کرد تا بنیه مالی 
صن��دوق ضمانت صادرات ایران در س��طح موسس��ات رقیب صادراتی 

تقویت شود.
اجرای بسته حمایت از صادرات سال 97

رئیس هیات مدیره صندوق با اش��اره ب��ه چهار وجه نهاد های حامی 
صادرات ش��امل س��ازمان توسعه تجارت، صندوق توس��عه ملی، بانک 
توس��عه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، از عزم جدی این نهاد ها 
برای اجرای بس��ته حمایت از صادرات س��ال 97 و تزریق منابع مالی 

ارزان قیمت ارزی و ریالی به صادرات کش��ور خبر داد. بهرامی، استفاده 
از بیمه نامه ه��ای اعتبار صادراتی صندوق را از بهترین و ارزان ترین راه 
پوش��ش و مدیریت ریسک صادرات معرفی و به صادرکنندگان توصیه 

کرد تا بیش از پیش از این خدمات استفاده کنند.
وی ص��ادرات به ش��کل نقدی را در حکم ایج��اد مزیت رقابتی برای 
صادرکنندگان س��ایر کش��ور ها دانس��ت و تاکید کرد: صادرکنندگان 
ایرانی باید برای افزایش رقابت پذیری در بازار های خارجی به فروش به 

شکل اعتباری فکر کنند.
مدیرعامل صندوق با اشاره به اینکه صندوق آماده است تا به عنوان 
ضربه گیر تجارت خارجی عمل کند برنامه های جدید صندوق ضمانت 
صادرات را ش��امل فعال سازی خطوط اعتبار خریدار، خرید دین اسناد 
صادرات��ی، صدور ضمانت نامه های مورد نیاز پیمانکاران ایرانی فعال در 

خارج از کشور ذکر کرد.

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به توزیع اقام اساسی مردم، آمادگی 
این س��تاد برای واگذاری توزیع گوش��ت وارداتی توسط اتاق تعاون را 
اعام کرد و گفت با این کار دست واسطه ها از بازار کوتاه خواهد شد.

به  گزارش ایس��نا، عباس قبادی در نشست مدیران عامل تعاونی های 
تولید و مصرف اظهار کرد: با تدابیر اتخاذش��ده انواع گوشت و ماهی و 
روغن در سطح تامین و توزیع کاالهای اساسی را در اختیار مردم قرار 
خواهیم داد که کار توزیع 53 میلیون تن کاال توس��ط تعاونی ها انجام 
خواهد گرفت و برای این طرح بیش از 8.5 میلیون یورو هزینه شد که 

عملیات اجرایی آن را به اتاق تعاون ایران محول خواهیم کرد.
وی ادامه داد: با 8میلیارد دالر بودجه کل کش��ور مشکلی در تامین 
مردم نداش��تیم، اما در حال حاضر با مش��کل مواجه شده ایم و آمریکا 
جن��گ تمام عیاری را با ما ش��روع کرده اما کس��ی آن را ب��اور ندارد. 
معتقدیم در این ش��رایط راه نجات کش��ور تولید و بعد از آن صادرات 
اس��ت که در کن��ار آن تنظیم بازار و اش��تغال زایی هم صورت خواهد 
گرفت. معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در ادامه از واردات 5000 
تن دام زنده کوچک در هفته آینده خبر داد و گفت: این دام از طریق 
فرودگاه پیام وارد کش��ور می ش��ود و 24 س��اعت بعد، کشتار و توزیع 

خواهد شد.
وی درب��اره تنظیم بازار آجی��ل نیز گفت: برای تنظی��م بازار آجیل 
چاره اندیشی کرده ایم، ولی نیازمند واردات هستیم چون امسال شرایط 
تولید پس��ته مناس��ب نبود. س��یب درختی هم 500 هزار تن کاهش 

یافت. در حالی که شش برابر سال قبل صادرات داشتیم و وزارت جهاد 
کشاورزی ادعا دارد 800 هزار تن سیب در انبار دارد و ما چاره ای جز 
اعتماد نداریم. قبادی آمادگی ستاد تنظیم بازار را برای واگذاری توزیع 
گوش��ت وارداتی توسط اتاق تعاون اعام کرد و گفت با این کار دست 

واسطه ها از بازار کوتاه خواهد شد.
دبیر س��تاد تنظیم بازار درباره خروج گندم از بورس کاال اظهار کرد: 
گن��دم مصارف آزادپ��ز و کارخانجات آرد تا پایان س��ال از بورس کاال 
خارج خواهد ش��د که این امر به نفع تولید و ش��رایط کشور است. در 
تنظیم بازار ما موضع مشخصی داریم. در بحث شیر خام 2000 تومان 
را تصویب کردیم، اما اتفاق بد این بود که بخشی از شیرخشک قاچاق 

می شد که با جلوگیری از آن، بازار تنظیم شده است.
وی گفت که واردات شیرخش��ک را به صاح نمی داند و طبق اعام 

وزارت جهاد کشاورزی به اندازه نیاز کشور شیر وجود دارد.
قبادی در پای��ان صادرات محصوالت خام را جفایی بزرگ دانس��ت 
و گفت در بحث س��یب زمینی و کش��ت آن کش��اورزان دچار مشکل 
شده اند، به همین دلیل صادرات را آزاد کردیم ولی دالالن محصول را 

با قیمت پایین می خرند و به کشاورزان ضرر می رسانند.
وی همچنی��ن از واردات الس��تیک هن��دی خب��ر داد و گفت: طی 
مذاکراتی که با مسئوالن هندی در سفر اخیر وزیر امور خارجه به این 
کش��ور داشتند، قرار اس��ت هند ما را در این خصوص تامین کند و از 

امروز واردات الستیک از هند آغاز می شود.

در ادام��ه این نشس��ت بهمن عبدالهی - رئیس ات��اق تعاون ایران - 
از اجرای آزمایش��ی سامانه مدیریت هوش��مند تامین کاالهای اساسی 

)مهتا( در فروشگاه های بخش تعاون خبرداد.
وی گفت: این س��امانه از روز گذشته در بیش از 40 فروشگاه تعاون 
اجرایی شده و امیدواریم از این طریق تامین و توزیع کاالهای اساسی 

و مورد نیاز مردم با سهولت بیشتری انجام شود.
رئیس اتاق تعاون ایران از قول مس��اعد معاون اول رئیس جمهوری 
در اجرای فاز اول این طرح خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری و 

هماهنگی مسئوالن امر از ابتدایی سال 98 مهتا عملیاتی شود.
ب��ه اعتق��اد عبدالهی، با توجه به مش��کاتی ک��ه در تامین و عرضه 
کاالهای اساس��ی طی ماه های آینده خواهیم داش��ت برای آنکه مردم 
با کمبود کاال مواجه نشوند در جریان عرضه کاالهای اساسی هستیم.

رئیس اتاق تعاون ایران در عین حال به جزییات بیش��تری از سامانه 
مهت��ا پرداخت و گف��ت: برای تعیین می��زان س��همیه دریافتی افراد، 
مش��خصات سرپرس��تان خانوار، کدملی و تلفن همراه آنها در س��امانه 
وارد می شود سپس پیامکی برای شان ارسال و فروشگاه محل سکونت 
آنها معرفی می ش��ود تا کار تامین اق��ام و مایحتاج ضروری خانوار در 

کمترین زمان ممکن صورت گیرد.
به گفته وی، با در اختیار قرار دادن مشخصات و کد صادره سرپرست 
به فروش��گاه های تعاونی س��همیه دریافتی اعضای خان��وار به راحتی 

تحویل داده می شود.

افزایش ۶2درصدی صدور ضمانت نامه  صادراتی در 9 ماهه امسال

واردات 5000 تن گوسفند

 آغاز واردات الستیک هندی
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اخبار

عملیات  نجات 15 هزار میلیارد تومانی
بسته نجات صنعت خودرو در قالب پرداخت تسهیات 15 هزار 
میلیارد تومانی بانک مرکزی شامل 4 هزار میلیارد تومان است که 
س��هم هر یک از ش��رکت های ایران خودرو و سایپا 2 هزار میلیارد 
تومان تسهیات ریالی به عاوه 850 میلیون یورو تسهیات ارزی 
خواهد بود. گفته ش��ده 85درصد این تس��هیات به قطعه سازان و 

زنجیره تامین ایران خودرو و سایپا اختصاص می یابد.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری»عصر خودرو« به نقل از همش��هری، 
مشکات تامین منابع ارزی و ریالی واردات مواد اولیه تولید قطعات 
خودرو، موجب ش��د به رغم آزادس��ازی قیمت خودروهای خارج از 
ش��مول قیمت گذاری و آغاز افزایش پلکانی قیمت خودرو، وزارت 
صنعت از بس��ته 15 هزار میلیارد تومانی نجات صنعت خودرو هم 
رونمایی کند. بس��ته ای که در قالب آن پرداخت 11 هزار میلیارد 
تومان تس��هیات ش��امل 4 هزار میلیارد تومان تس��هیات ریالی 
و 850 میلیون یورو تس��هیات ارزی برای حفظ اش��تغال صنعت 

قطعه سازی و زنجیره تامین خودروسازان تخصیص خواهد یافت.
کاه��ش 70درص��دی تی��راژ تولید خ��ودرو در آذرماه امس��ال 
و اف��ت 30درص��دی تولی��د در مجم��وع 9 ماهه امس��ال موجب 
ش��د تا با پیش فروش یک میلیون دس��تگاه خودرو به مش��تریان، 
می��زان تعه��دات مع��وق ش��رکت های خودروس��ازی و نارضایتی 
ثبت نام کنن��دگان پیش خرید خ��ودرو افزایش یابد. ع��اوه بر آن 
رش��د هزینه تمام ش��ده تولید، کمبود نقدینگ��ی، مطالبات معوق 
قطعه س��ازان از خودروس��ازان و موانع تامین و تخصیص ارز مورد 
نی��از برای واردات مواد اولیه ش��رایطی را رقم زد که قطعه س��ازان 
از موج تعطیلی ش��رکت های قطعه س��ازی، ریزش اشتغال و رشد 
بیکاری در این بخش خبر دادند. با این روند مقرر ش��ده تا بس��ته 
نجات 15 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در قالب تس��هیات 
ارزی و ریال��ی بانک مرکزی در اختیار دو خودروس��از بزرگ قرار 

گیرد تا به قطعه سازان و زنجیره تامین آنها تزریق شود.
  تامین سرمایه در گردش قطعه سازان

رئیس س��ازمان حمای��ت در این باره گفت: ب��رای بهبود وضع 
تولید در دو خودروس��از ب��زرگ 15 هزار میلیارد تومان به عنوان 
س��رمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد که از این میزان 
تس��هیات بان��ک مرکزی 11 ه��زار میلیارد توم��ان برای حفظ 
اشتغال به صنعت قطعه سازی تخصیص می یابد. عباس تابش در 
یک برنامه تلویزیونی، افزود: بانک  مرکزی این امکان را در اختیار 
قطعه س��ازان قرار می دهد تا آنه��ا بتوانند عاوه بر تأمین قطعات 
مورد نیاز خودروس��ازان، ش��رایط تولید و اشتغال خود را تثبیت 
کن��د. معاون وزیر صنعت گفت: دو خودروس��از بزرگ به تحویل 
930 هزار دستگاه خودرو پیش فروش شده متعهد هستند ضمن 
اینک��ه پیش بینی می ش��ود میزان تقاضا در س��ال 98 نیز همین 

تعداد باشد.
وعده کمک خودروسازان به قطعه سازان

هاش��م یک��ه زارع، مدیرعامل ای��ران خودرو نی��ز از تاش برای 
واگذاری ش��رکت های قطعه س��از زیرمجموعه به بخش خصوصی 
خبر داد و اعام کرد: 95درصد از کمک های نقدی پرداخت ش��ده 
به ایران خودرو، به حس��اب قطعه سازان واریز می شود. او وعده داد 
ب��ا این حمایت مالی تا پایان اردیبهش��ت 98 ش��اهد ایجاد توازن 
در قیم��ت تولیدات کارخانه و بازار خودرو خواهیم بود. مدیرعامل 
س��ایپا نی��ز محدودیت های تامین م��واد اولیه و قطع��ات را دلیل 
وقفه در تولید و عرضه خودرو دانس��ت و گفت: تأمین نش��دن ارز 
و قطعات مورد نیاز س��ازندگان موجب ش��د تا  این شرکت نتواند 
به تعهداتش عمل کند. محمدرضا س��روش با اش��اره به همکاری 
این گروه خودروس��ازی برای همکاری با وزارت دفاع به ویژه برای 
ساخت کامپیوتر خودرو)ECU( و امکان داخلی سازی محصوالت 
رنو گفت: به روز رس��انی نش��دن س��االنه نرخ ارز بین تورم داخلی 
و بین المللی موجب ش��ده تا در س��ال های گذش��ته تع��دادی از 
قطعه س��ازان به بازارهایی همچ��ون چین مراجعه و به جای تاش 
برای ارتقای داخلی س��ازی و خودکفایی، محصوالت چینی را وارد 

کشور کرده اند.

 پول به تنهایی مشکل صنعت خودرو را
مرتفع نمی سازد

عض��و کمیس��یون صنای��ع، مع��ادن مجلس ش��ورای اس��امی 
درخصوص منش��أ مشکات صنعت خودرو و چگونگی برون رفت از 
این موانع اظهار داش��ت: یکی از عوامل اصلی در 40 سال گذشته، 
ع��دم رقابتی بودن فضای خودروس��ازی اس��ت که مان��ع از تولید 

خودروی باکیفیت شده است.
محمدرضا منصوری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، دومین 
منشأ مش��کات کنونی خودروس��ازان را دولتی بودن این صنعت 
عنوان کرد و گفت: دولتی بودن صنعت خودرو مزید بر علت شده 
و تصمیماتی اتخاذ شده است که شرکت های خودروساز را با زیان 
انباشته ای که امروز شاهد آن هستیم مواجه ساخته است لذا تاکید 
می کنم پول به تنهایی مشکل صنعت خودرو را مرتفع نمی سازد.

نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای اس��امی در 
ادام��ه افزود: تجربه تزریق پول به صنعت خودرو را در س��ال های 
گذشته داش��ته ایم کما اینکه در سال 91 یا 92 نیز مصوب شد 8 
هزار میلیارد تومان به خودروسازان پرداخت شود، اما با این وجود 

بازهم با ضرر و زیان روبه رو شدند.
وی تصریح کرد: هفته گذش��ته مصوب ش��د 15 ه��زار میلیارد 
تومان به خودروسازان پرداخت شود البته باید این مطلب را مدنظر 
قرار داد که این پول تنها به صورت مس��کنی برای رفع درد اس��ت 
و نه درمان قطعی لذا امیدواریم با این مس��کن بشود راهکار اصلی 

صنعت خودرو و سوددهی و بهره وری را ارائه داد.
محمدرض��ا منصوری افزود: انحصار ش��دیدی ک��ه طی این 40 
س��ال به وجود آمد مانعی برای س��وددهی صنعت خودرو بود، لذا 
مهمترین موضوعی که باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد این است 
که چرا در این 40 س��ال این صنعت بزرگ به س��ودآوری نرسیده 
اس��ت. با بررس��ی این موضوع می توان امید داشت بتوان راهکاری 
برای 10 س��ال آینده صنعت خ��ودرو ارائه داد ت��ا این صنعت به 

سوددهی برسد و کیفیت محصوالت نیز ارتقا یابد.

توافق 8ماده ای س��ازمان تعزی��رات حکومتی تهران ب��ا اعضای انجمن 
واردکنندگان خودرو از نگرانی های متقاضیان خودروهای خارجی در قبال 
عدم تحویل و تعیین تکلیف دیرهنگام خودروهای در گمرک مانده کاسته 
اس��ت. به گزارش پدال نیوز، این  امر در حالی موردتوجه سازمان تعزیرات 
قرار گرفت که مش��تریان شرکت های نمایندگی رس��می و واردکنندگان 
خودرو به دلیل تاخیر در تحویل س��فارش های خود مراجعات متعددی به 
این سازمان داشته اند. نمایندگان شرکت های نمایندگی رسمی که در سال 
ج��اری با قانون ممنوعیت  واردات خ��ودرو از فعالیت های تجاری خود باز 
مانده اند، در جلسه با مدیران شعب تعزیرات و نماینده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اظهار داش��تند به دلیل وضع قوانین دفعتی و یک ش��به از سوی 
هیات دولت متحمل زیان هنگفتی شده اند. درصورتی که سازمان تعزیرات 
بخواهد مانند متخلفین و کس��انی که به دلیل س��ودجویی ها در معامات 
تخلف کرده اند با این شرکت ها برخورد کند، شرکت های واردکننده خودرو 
قطعا نمی توانند فعالیت های اقتصادی خود را ادامه داده و دست کم موارد 
مانده از قبل را حل وفصل کنند. البته در جلسه سازمان تعزیرات حکومتی 
و ش��رکت های نمایندگی، محمدعلی اس��فنانی، رئیس سازمان تعزیرات 
حکومتی تهران اعام داشت: »باتوجه به رفع ممنوعیت واردات خودروهای 
مانده در گمرک، محل اجرای تعهد ش��رکت های نمایندگی ایجاد خواهد 
ش��د.« جلسه بین مدیران ش��رکت های نمایندگی رسمی و واردکنندگان 
خودرو با رؤس��ای شعب تعزیرات حکومتی تهران به توافق 8ماده ای منتج 

شد که این توافق می تواند هم از نگرانی های خریداران خودروهای خارجی 
و هم از مشکات شرکت های نمایندگی بکاهد.

   تالش برای حل وفصل پرونده ها بدون ارجاع به شعب 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اس��تان تهران درخصوص توافق بین 
ش��رکت های واردکننده خودرو و رؤس��ای ش��عب تعزی��رات تهران گفت: 
»در مف��اد توافق با ش��رکت های نمایندگی که به تایید همه ش��رکت ها و 
رؤس��ای شعب رسید، آورده شده اس��ت که رضایت متقاضیان در مرحله 
اول باید توسط خود شرکت های نمایندگی جلب شود و درصورت مراجعه 
مشتریان به کمیته رس��یدگی، نماینده شرکت ها باید برای جلب رضایت 
مشتری در جلس��ات ترافعی حضور یابند.« وی افزود: »همچنین با توجه 
به حجم گس��ترده مراجعات متقاضیان به شعب برای تسریع کار و جلب 
رضایت مشتریان مقرر شد شرکت های نمایندگی به 5دسته تقسیم شوند 
و نمایندگان��ی از انجم��ن واردکنندگان خودرو و تعزی��رات به پرونده های 
مطروحه رس��یدگی کنند و تنها در صورت عدم جلب رضایت مشتریان از 
سوی شرکت ها پرونده  به شعب تعزیرات ارجاع داده شود.« اسفنانی ادامه 
داد: »از رؤس��ای شعب باتوجه  به ش��رایط اضطراری حاکم بر شرکت های 

نمایندگی خواسته شد با رعایت این شرایط اقدام به صدور حکم کنند.« 
   اولویت بندی مشتریان با نظر کمیته رسیدگی 

بنابر این توافق  8ماده ای، شرکت های نمایندگی رسمی واردات خودرو نیز از 
ریاست سازمان تعزیرات خواسته اند مشکات این بخش را به عنوان نماینده به 

هیأت دولت انتقال دهد. همچنین تاکید شده است رسیدگی در کمیته ها در 
دستور کار قرار گیرد و اعضای کمیته رسیدگی تاش داشته باشند پرونده ها 
با جلب رضایت ش��اکی نیازی به ارجاع به ش��عب تعزیرات حکومتی نداشته 
باشند. به گفته اسفنانی، بنا بر متن توافق مذکور شرکت های نمایندگی با نظر 
کمیته رسیدگی درخصوص اولویت بندی مشتریان برای تحویل پس از مراحل 
ترخیص خودروها از گمرک ها اقدام خواهند کرد. وی همچنین اظهار داشت: 
»شرکت های نمایندگی باتوجه  به نیاز بازار مصرف اقدام به واردات خودروهایی 
کرده اند که توان تولید و تکنولوژی طراحی و س��اخت آنها در کش��ور نیست 
و باید اذعان داش��ت فعالیت اقتصادی مثبت و موثر این ش��رکت ها به عنوان 
یک کس��ب وکار خدمات��ی و قانونی مورداحترام س��ازمان تعزیرات حکومتی 
است.« رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: »باتوجه به 
تحریم های ظالمانه صنعت خودروی کش��ور از س��وی آمری��کا و نگرانی های 
ایجادش��ده درخصوص منابع ارزی کش��ور، تصمیماتی در هیأت دولت اتخاذ 
ش��د که اختیارات ش��رکت های نمایندگی درخصوص خودروهای موجود در 
گمرکات کشور را محدود کرد. درواقع دستورالعمل های دولت برای مقابله با 
تحریم ها موجب شد شرکت های نمایندگی از عمل به تعهدات خود باز بمانند. 
به همین دلیل از رؤسای شعب تهران خواستیم با دعوت از شرکت های 
نمایندگی، مش��کات  این ش��رکت ها را از زبان مدیران عامل آنها بشنوند 
تا یک طرفه به قاضی نرفته باش��یم و بتوانی��م رضایت طرفین را به صورت 

منطقی تری حاصل کنیم.«

توافق 8 ماده ای سازمان تعزیرات و واردکنندگان خودرو

با اع��ام قیمت جدید خودروها، مردم منتظر کاهش قیمت در بازار 
هس��تند، اما کارشناس��ان افزایش عرضه را ش��رط تعادل بازار عنوان 

می کنند.
به گزارش پدال نیوز، در روزهای گذش��ته، قیمت جدید کارخانه ای 
خودروهای داخلی اعام ش��د. در این ش��رایط مسئوالن و شرکت های 
خودروس��از معتقدند افزایش قیمت کارخان��ه ای خودرو، تعادل بازار و 
کاه��ش قیمت محصوالت را به دنبال دارد، اما به اعتقاد کارشناس��ان، 
افزای��ش تولید و عرضه، ش��رط الزم کاهش و ثب��ات قیمت ها در بازار 

است.
بر این اساس شرکت سایپا در لیست قیمتی جدید، خودروهایش را 
30 تا 50درصد گران کرد و متعهد ش��د کلیه خودرو های پیش فروش 
ش��ده تا 31 مرداد،  ب��دون افزایش قیمت عرضه ش��ود و خودرو های 
مش��مول از اول شهریور تا آخر دی ماه با افزایش قیمت نسبت به نرخ 

مصوب تیرماه تحویل خریداران خواهند شد.
 محمدرضا س��روش، مدیرعامل سایپا در این ارتباط گفت: براساس 

روال ت��ا اوایل س��ال ج��اری، تولید ش��رکت ها و رون��د تحویل طبق 
برنام��ه بود، اما آنچه باعث وقفه در تولید و تاخیر عرضه در بازار ش��د 

محدودیت هایی بود که به تولید شوک وارد کرد. 
 وی افزود: ابتدای امس��ال، روند تولی��د و تحویل طبق برنامه انجام 
ش��ده اس��ت، اما متاسفانه در ادامه قطعه س��ازان در تامین ارز و تولید 
قطعه با مشکل مواجه شدند، میزان تولید کاهش یافت و روند تحویل 

با تاخیر صورت گرفت. 
 س��روش با اش��اره به اینکه تامین نش��دن ارز و قطع��ات موردنیاز 
س��ازندگان موجب شد تا شرکت نتواند به تعهداتش عمل کند، گفت: 
قیم��ت زمان تحویل، مبنای محاس��به در قراردادهای ما با مش��تریان 
اس��ت. وی با بی��ان اینکه بخش عمده تعهدات مان را تا پایان امس��ال 
تحویل می دهیم، گفت:  بخش دیگر تا اردیبهش��ت سال آینده تحویل 

خواهد شد.
 براس��اس این گزارش عباس تابش، مع��اون وزیر صنعت و معدن و 
تجارت در این خصوص گفت: در مجموع، دو خودروس��از ایران خودرو 

و س��ایپا 300 هزار خودرو معوق دارند و طبق تصمیمات ستاد تنظیم 
بازار، خودروس��از حق ندارد بیش از 20درصد تولید را به فروش فوری 
اختص��اص دهد و حداق��ل باید 80درصد را برای ایفای تعهدات ش��ان 

نسبت به معوقات تخصیص دهند. 
 وی با بیان اینکه با رصد ستاد تنظیم بازار، شرکت های خودروسازی 
بای��د این درصد ها را ب��رای معوقات خود تخصیص دهن��د، افزود: هر 
خودروس��از بین 920 تا 930 هزار خودرو برای فروش دارند که 290 

هزار خودرو باید به معوقات اختصاص داده شود. 
 تابش تصری��ح کرد: خودرو های باالی 45 میلیون تومان مش��مول 
قیمت گذاری نمی شوند و ش��رکت های عرضه کننده باید قیمت نهایی 

مصرف کنندگان را اعام کنند. 
 تابش افزود: تا 31 مرداد امس��ال هیچ خودرویی مش��مول افزایش 
قیمت نمی ش��ود و همه قرارداد های فروش از جمله فروش فوری 30 
روزه و قطع��ی تا این تاریخ باید ب��ه قیمت منعقد در قرارداد ها تحویل 

شود. 

بعی��د اس��ت 30درصد افزای��ش قیم��ت خودروهای پرتیراژ، دس��ت 
خودروسازان را برای به روز کردن قیمت های قطعه سازان باز بگذارد.

به گزارش پرش��ین خودرو، در حالی پس از ماه ها انتظار، خودروسازان 
مج��وز افزایش قیم��ت خودروهای پرتیراژ را دریاف��ت کردند که به نظر 
می رسد این تصمیم پاسخ قانع کننده ای را به انتظار طوالنی شرکت ها به 
همراه نداش��ته است، هرچند اعمال این افزایش قیمت در اوضاع کنونی 
زیان هنگفت خودروس��ازان و افت ش��دید تولید می توان��د مانع از ادامه 
زیان خودروس��ازان ش��ود، اما با این حال برخی از کارشناسان و فعاالن 
ای��ن صنعت معتقدند که با وجود اینکه 30درصد رقم کمی نیس��ت، اما 
بعید اس��ت در شرایط بحرانی صنعت خودرو رقم 30درصد به شرکت ها 
اجازه دهد که هزینه های تمام ش��ده قطعه س��ازان را با سود معقول 7 تا 

8درصد پوشش دهند.
در شرایطی دولت با افزایش 30درصدی قیمت خودروها موافقت کرده 
اس��ت که تاخیر چند ماهه دولت در اعام قیمت جدید خودروهای زیر 

45 میلی��ون زیانی در حدود 10 هزار میلیارد تومان به خودروس��ازان و 
سود هنگفتی را به جیب دالالن سرازیر کرده است.

در همین زمینه مدیر یکی از مجموعه های بزرگ قطعه سازی کشور نیز 
با اشاره به لزوم به روزرسانی قیمت تمام قطعه سازان توسط خودروسازان 
می گوید: بعید اس��ت 30درصد افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ، دست 

خودروسازان برای به روز کردن قیمت های قطعه سازان را باز بگذارد.
رض��ا رضایی در همین خصوص به خبرنگار پرش��ین خودرو گفت: در 
صورتی که قیمت قطعه سازان اصاح نشود قطعه سازانی که در این ما ه ها 

به شدت آسیب دیدند به طور کامل از بین خواهند رفت.
وی همچنین جبران بخش��ی از هزینه ها به واسطه قیمت خودروهای 
مونتاژی را موجب امیدواری ش��رکت ها دانس��ت و تاکی��د کرد: هرچند 
بخش��ی از این کاس��تی ها می تواند از فروش خودروهای مونتاژی که در 
حاشیه بازار قیمت گذاری می شوند تامین شود، اما در شرایط کنونی که 
تامین قطعات این خودروها که به صورت CKD و وارداتی است و تولید 

این خودروها را با مشکل و افت زیادی مواجه کرده است بالطبع چندان 
پاسخگوی هزینه های واردشده نخواهد بود.

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان در ادامه به افزایش هزینه 
68درصدی مواد اولیه واحد قطعه س��ازی خود در ش��ش ماهه دوم سال 
جاری پرداخت و گفت: تا قبل از تحریم ها مواد اولیه ای که به صورت سه 
ت��ا چهار ماهه و بدون افزایش قیمت خریداری می کردیم امروز عاوه بر 

افزایش قیمت مواد، باید هزینه خرید را به صورت نقد پرداخت کنیم!
رضایی با اش��اره به اینکه کمبود نقدینگی در ماه های اخیر واحدهای 
قطعه س��ازی را ناگزیر به دریافت تس��هیات با بهره باال از بانک ها و بازار 
س��رمایه کرده اس��ت، اضافه کرد: بازپرداخت این ارق��ام با بهره های آن 
بعید است مورد قبول خودروس��از قرار گیرد، بنابراین 30درصد افزایش 
قیمت برای قطعه س��ازان رقم بس��یار نگران کننده ای است چرا که با این 
رقم خودروسازان نمی توانند حتی قیمت مواد اولیه قطعه سازان را به روز 

کنند.

واکنش بازار به افزایش قیمت خودرو های داخلی

 آیا رونق به بازار خودرو باز خواهد گشت؟

بررسی سهم قطعه سازان در افزایش 30درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ
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کسب و کارامـروز8

 دانشجویان با هر قصد و هدفی که برای درس خواندن داشته باشند، بعد از 
دانش آموختگی است که می فهمیم چند مرده حاجند. آیا مهارتی جز درس 

خواندن و کارآفرینی دارند یا فقط درس خوانده اند و فاقد مهارت هستند.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های 
خبری ایرنا، برخی که شمارشان کم هم نیست، 
بعد از دانش آموختگی، فکر می کنند دنیا با یک 
میز مدیر کلی منتظر آنهاست. البته آرزو و امید 
بر جوانان عیب نیست، اما به هر حال باید کمی 
واقع بی��ن هم بود و امکانات و فرصت های جامعه 
را نی��ز در نظر گرفت. مطمئن باش��ید که بعد از 
دانش آموختگی از دانشگاه، خیلی وقت ها کسی 
در خارج از دانش��گاه منتظر جماعت دانش��جو 
نیست و چه بسا بسیاری از همین دانش آموختگان 
بعد از کلی دوندگی و این طرف و آن طرف زدن 
برای یافتن کار نا امید و س��رخورده می ش��وند، 

چراکه میز مدیر کلی کم است و متقاضی زیاد.
در اینجا چیزی که مهم است این است که دانشجو به جز درس خواندن چه 
مهارتی را آموخته است. اصا دانشگاه او را چگونه بار آورده است؟ آیا دانشگاه 

مورد نظر فرد، آموزش محور و یا کارآفرین بوده است؟

دکتر محمد کردی، معاون پژوهش��ی دانشگاه سیستان و بلوچستان است. 
او در گفت وگ��و با تیم خبری اعزامی ایرنا، تاکید دارد که دانش��گاه باید نقش 
کلیدی خود را در زمینه اش��تغال فراهم کند و به همین خاطر دانش��گاه باید 
از سیستم آموزش محور به سمت یک دانشگاه 
کارآفری��ن حرک��ت کند ک��ه در این راس��تا 
زیرساخت ها را طی چند سال اخیر در دانشگاه 
سیستان و بلوچستان فراهم کرده ایم و به دنبال 
این هس��تیم تا نس��لی که وارد دانشگاه شده، 
نسلی پرسشگر و مهارت محور باشد و فردا که 
می خواهد فارغ التحصیل بشود بتواند در خدمت 

اقتصاد دانش بنیان قرار بگیرد.
وی می گوی��د: خواه ناخواه، اقتصاد ما باید از 
وابستگی به نفت به سمت اقتصاد دانش بنیان 
تغیی��ر کند. قطعا اقتص��اد دانش بنیان، نیروی 
انس��انی ه��م می خواه��د و این نخب��گان در 

دانشگاه ها تربیت می شوند.
کردی تاکید می کند: دانش��جویی باید تربیت کنیم که ریسک پذیر باشد و 
عاقه زیادی به نوآوری و فناوری داش��ته باشد؛ به عبارت دیگر فقط هدف از 

تحصیل را کسب مدرک به ویژه مدارک عالیه در نظر نگیرد.

مدیر برنامه ریزی پارک علم و فناوری دانش��گاه صنعتی ش��ریف 
گف��ت ناحیه نوآوری دانش��گاه صنعتی ش��ریف زمین��ه و فرصتی 
مناس��ب برای فعالیت ش��رکت های با فناوری برتر ی��ا تکنولوژی 

high-( پیشرفته یا به اصطاح های تک
tech( است.

احسان عظیم زاده در گفت و گو با گروه 
دانش��گاه ایرنا، اظهار کرد: ناحیه نوآوری 
در بسیاری از کشورهای دنیا در قسمتی 
از شهر برای فعالیت شرکت های پیشرفته 

در نوآوری و فناوری ایجاد شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه در تمامی کش��ورها 
محل اس��تقرار شرکت های دانش بنیان را 
منطقه وی��ژه فناوری می دانند، ادامه داد: 
مسئولین کشور، ش��هرداری و بازرگانان 
منطق��ه نیز خدمات ویژه ای در راس��تای 
رش��د ش��رکت ها در اختی��ار آنه��ا قرار 

می دهند.
مدیر برنامه ریزی پارک علم و فناوری دانشگاه شریف اظهار کرد: 
به عنوان مثال منطقه »سیلیکون ولی« از قدیمی ترین و بزرگترین 

ناحیه های نوآوری در کش��ور آمریکا اس��ت. همچنین همانند این 
ناحیه ها در ش��هرهای پکن، مونترآل، بارسلون و مسکو نیز چنین 

مناطقی وجود دارد.
عظیم زاده درخص��وص ناحیه فناوری 
و  محله ه��ا  در  داد:  توضی��ح  ش��ریف 
خیابان ه��ای اطراف دانش��گاه ش��ریف، 
فضای��ی ب��رای تعام��ل هرچه بیش��تر 
ش��رکت های دانش بنیان با این دانشگاه 

ایجاد شده است.
مدیر برنامه ریزی پارک علم و فناوری 
دانش��گاه ش��ریف گفت: از دیگر اهداف 
ایج��اد ناحیه ن��وآوری ش��ریف تعامل 
و همکاری بیش��تر دانش��جویان با این 

شرکت ها و در نهایت جذب آنها است.
وی با اش��اره ب��ه نقش��ه جغرافیایی 
قرارگیری ناحیه نوآوری ش��ریف، ادامه 
داد: در اطراف این مجموعه یا کلنی ش��رکت های دانش بنیان مرز 
جغرافیایی ایجاد ش��ده و دانش��گاه شریف در وسط آن قرار دارد و 

در کل منطقه نوآوری شریف را تشکیل می دهد.

ناحیه نوآوری شریف فرصتی برای شرکت های با فناوری باالاقتصاد دانش بنیان و قدم های محکم به سمت کارآفرینی

فناوری باک چین یک انقاب در زیرس��اخت فناوری های مدرن است و به 
 Distributed Ledger( معنای یک دفتر اطاعاتی توزیع ش��ده از اس��ناد
Technology-DLT( و از همه تراکنش ها یا رویدادهایی اس��ت که توسط 

اجزای تشکیل دهنده آن به شکل مشترک اجرا و ثبت می شود.
این فناوری به س��رعت میان صنایع و بخش های مختلف اقتصادی در حال 
گسترش است؛ به ویژه در صنعت مالی و بانکداری که با عنوان زیرساخت آینده 

خدمات مالی از آن یاد می شود.
دفتر کل توزیع شده، یک نوع پایگاه داده در سایت ها و سیستم های مختلف 
که بایس��تی غیرمتمرکز )Decentralized( باش��د، این فناوری جایگزینی 
برای سیس��تم هایی اس��ت که مدیری��ت آن با اس��تفاده از پایگاه ه��ای داده 
متمرکز)entralized( و س��رورهای مرکزی انجام می پذیرد. حذف واسطه از 

معامله، مفهوم تکنولوژی دفتر کل توزیع شده را جذاب می کند.
** باک چین

باک چین از بخش های منفردی به نام باک تشکیل شده است. این باک ها 
شامل ثبت هر تراکنش جدید و حفظ تراکنش قبلی است. هر تراکنش با توافق 
و تأیید اکثریت اجزای سیس��تم محقق می شود. به عبارت ساده تر در زنجیره 
بلوکی اطاعات یک تراکنش نه در یک س��رور مرک��زی و رجوع مداوم به آن 
س��رور، بلکه هزاران نس��خه از این اطاعات ثبت شده در کامپیوترهای سراسر 
جهان ذخیره می شود. از این رو اصطاح غیرمتمرکز به آن نسبت داده می شود.

به عبارت دیگر باک چین یک نوع سیس��تم ثبت اطاعات و گزارش اس��ت. 
تفاوت آن با سیستم های دیگر این است که اطاعات ذخیره شده روی این نوع 
سیستم، میان همه اعضای شبکه به اشتراک گذاشته می شوند و با استفاده از 
رمزنگاری امکان حذف و دست کاری اطاعات ثبت شده تقریباً غیرممکن است. 

مهم ترین ویژگی و مزیت باک چین بحث تأمین امنیت داده ها است.
همچنین باک چین به ایجاد ش��فافیت در س��ازمان ها، قابل استناد و ارائه 
کردن دارایی های ثبت ش��ده، تعریف مجدد اعتماد برمبن��ای توافق و تراضی 
جمع��ی، حذف یا کاهش ش��خص ثال��ث در م��راودات و تراکنش ها و کاهش 

هزینه های اجرایی کمک می کند.
**انواع شبکه باک چین

*باک چین عمومی )بدون مجوز(:
در این باک چین همه می توانند در خواندن/نوشتن/حسابرسی باک چین 
مش��ارکت کنند. این نوع باک ها باز و ش��فاف هس��تند و ه��ر کس می تواند 
ه��ر چیزی را در یک زمان مش��خص روی یک باک عموم��ی بازبینی کند. 
تصمیم گی��ری با مکانیزم های مختل��ف اجماع غیرمتمرکز مانن��د اثبات کار 
)POW( و اثبات سهام )POS ( و . . . اتفاق میفتد. باک عمومی مانند: بیت 

کوین، اتریوم، الیت کوین و . . ..
*باک چین فدرالی یا باک چین کنسرسیومی:

باک چین فدرالی، برخاف باک چین عمومی توسط گروهی از اعضا رهبری 
می شود. آنها به کس��ی اجازه نمی دهند تا در فرآیند تأیید تراکنش ها شرکت 
داشته باش��ند. مزایای این نوع باک چین، سرعت باال، مقیاس پذیری بیشتر و 
درعین ح��ال تأمین امنیت حریم خصوصی معامات اس��ت. حق خواندن نیز 

می تواند عمومی و یا محدود به شرکت کننده ها باشد.
*باک چین خصوصی )با مجوز(:

این ن��وع باک چین می تواند ب��رای نهادهای مختل��ف خصوصی و دولتی 
مورداستفاده قرار گیرد. در این باک چین افرادی خاص برای تأیید فعالیت ها 

انتخاب می شود و فقط افرادی خاص امکان مشاهده اطاعات ثبت شده را دارند. 
باک خصوصی مانند توکن های شرکت ها و کشورها است.

**کاربردهای باک چین:
فناوری باک چی��ن آماده دگرگون کردن جهان اس��ت از تغییر روش های 
انتقال پول در مؤسسات مالی تا تغییر در نحوه اداره کردن پرونده های پزشکی. 
این فناوری به زودی در اغلب تراکنش های مالی و تجاری به کار گرفته خواهد 
شد. تاکنون بیش از نیمی از کسب وکارهای بزرگ جهان نسبت به بهره برداری 

از این فناوری نوظهور ابراز تمایل کرده اند. 
از این رو فرصت های بی شماری پیش روی سرمایه گذاران و کارآفرینان قرار 
دارد. برخی کاربردهای باک چین شامل حوزه های بانکداری و پرداخت، امنیت 
سایبری، قرارداد هوش��مند، ثبت و اماک، رأی گیری و انتخابات، پیش بینی، 
اینترن��ت اش��یاء، خیری��ه، مدیریت زنجیره تأمی��ن، دولت، مدیری��ت انرژی، 

خرده فروشی، سامت، مراقبت های بهداشتی و بیمه است.
**مدل عمومی زیست بوم باک چین:

ب��ا توج��ه ب��ه تحقیق��ات و بررس��ی های صورت گرفت��ه، حوزه ه��ای فین 
تک)Fintech(، ابزارهای توس��عه ای )Developer Tools(، داده اشتراکی 
)Shared Data(، تبادل ارزش )Value Exchange(، ابزارهای حاکمیتی 
)Sovereignty(و ح��وزه اعتب��ار )Authenticity(، مهم ترین بخش های 

زیست بوم باک چین در دنیا است.
وضعیت اجرایی و میزان نفوذ حوزه های کاربرد باک چین در کشورهای 
دنیا به اش��کال مختلف اس��ت به طوری که به عنوان مثال در کشور هلند 
کاربرد باک چین به حوزه مالی، بانکی و پرداخت محدود شده است، بلژیک 
در حوزه مدیریت زنجیره تامین مواد غذایی، هنگ کنک حوزه مهاجرت، کره 
جنوبی حوزه اماک، مستغات و مدیریت دارایی، زامبیا در حوزه مدیریت 
یارانه درمانی، اس��ترالیا حوزه مباحث حقوقی و کارآفرینی، انگلیس حوزه 
احراز هویت، اسپانیا حوزه مدیریت خدمات عمومی، عربستان حوزه ارتقای 
کیفیت خدمات دولتی، مالزی مدیریت عرضه غذای حال و در کشور سوئد 
نیز باک چین در مالکیت معنوی و ثبت مالکیت زمین مورد استفاده قرار 

گرفته است.
** بررسی وضعیت رگوالتوری حوزه باک چین در ایران:

س��رعت رشد فناوری همواره از سرعت قانون گذاری و تعیین تکلیف قانونی 
در تمامی کش��ورهای دنیا بیشتر اس��ت. همین مسئله باعث شده تا کشورها 
در ص��ورت تأخی��ر در بررس��ی و تعیین تکلیف حقوقی و نه��ادی یک پدیده 
متضرر ش��وند، بنابراین نیاز اس��ت تا برای فناوری و فناوری های مالی الزامات 

و چارچوب هایی ایجاد شود.
این موضوع باعث می شود که کش��ورها عاوه بر بررسی تهدیدات آن برای 
نظام اقتصادی کشور، به مزایای آن برای اقتصاد و سیستم تبادالت مالی اشراف 
زیادی داش��ته باشند و بتوانند با بررس��ی همه جانبه قوانین مناسب برای این 

حوزه را تدوین کنند.
همچنین با توجه به سهم باالی بخش دولتی در اقتصاد ایران و مواردی نظیر 
جمعیت جوان، وجود متخصصین دانشگاهی، ضریب نفوذ قابل قبول اینترنت 
و شبکه تلفن همراه در کشور، بسترهای الزم برای رشد فراگیر این پدیده در 
فضای اقتصادی و کسب وکار وجود دارد، اما به فعلیت رساندن این ظرفیت های 

بالقوه نیازمند بررسی و اقدامات کارشناسی دولت است.
ب��ا توجه ب��ه مطالعات صورت پذیرفت��ه در الگوهای زیس��ت بوم باک چین 
در دنی��ا، حوزه های احراز هوی��ت دیجیتال)Digital Identity(، س��امت 
و   )Research & Education( آم��وزش  و  تحقی��ق   ،)Healthcare(

مدیریت انرژی )Energy( قابل بررسی و پیاده سازی در کشور است.

یوسـاکو مائزاوا، میلیاردر و کارآفرین ژاپنی کـه با نام کاربری
YouSuck2020@ در توییتـر فعالیـت دارد رکـورد بیشـترین 
ری توییـت دنیا را برای یکی از توییت های خود شکسـته اسـت. 
در تاریخ پنجـم ژانویه مائزاوا برای مخاطبانـش توییت کرده که 
100میلیون ین را به صورت تصادفی میان 100 کاربری که توییتش 
را ری توییـت کننـد تقسـیم می کنـد. 100 میلیـون یـن برابر با 
923800 دالر است و این یعنی به هر کدام از 100 کاربری که پیام 
مائزاوا را ری توییت کنند و اسم شان در فهرست او باشد مبلغ 10 

هزار دالر تعلق می گیرد.
بـه گـزارش دیجیاتـو، در روز دوشـنبه 17 دی مـاه تعـداد 
ری توییت های انجام شـده از روی این توییت به 5 میلیون رسید 
و در نتیجه او رکورد بیشـترین ری توییت دنیا را شکسـت. طبق 
گزارشی که گیزمودو منتشـر کرده از زمان انتشار این توییت بر 
تعداد مخاطبان و دنبال کنندگان این میلیاردر ژاپنی هم به میزان 
زیادی اضافه شـده و تعدادشان از 500 هزار نفر در روز جمعه )14 

دی ماه( به 5.48میلیون نفر تا روز 17 دی ماه رسید.
رکـورد قبلی بیشـترین تعـداد ری توییت اما به یـک نوجوان 
آمریکایی به نام کارتر ویلکرسـون تعلـق دارد که تالش می کرد 
ناگت مرغ رایگان از KFC بگیرد. درخواسـت او از این فست فود 
زنجیـره ای آمریکایی در سـال 2017 میـالدی 3.55 میلیون بار 
ری توییت شـد. اشـاره کنیم که در ایران خودمـان نیز از توییتر 
برای دریافت سـرویس رایگان شـرکت ها استفاده می شود. برای 
مثال سـال گذشته جوانی با نام کاربری توحید ارسطو موفق شد 
اشتراک یکسـال اینترنت رایگان مبین نت را با ری توییت کردن 

پیام خود دریافت کند.
البته مهلت تعیین شـده از سـوی مائزاوا برای شـرکت در این 
چالش گذشـته و چنانچه عالقه مند هستید جوایزی مانند این را 
کسب کنید باید منتظر یکی دیگر از ثروتمندان توییتری بمانید.
گفتنی اسـت آقـای مائـزاوا اولین مسـافر خصوصی شـرکت 
اسپیس اکس است که قرار شده با استارشیپ به مریخ سفر کند.

چگونه از انقالب بالک چین بهره ببریم؟

رکورد بیشترین 
ری توییت دنیا 

شکسته شد

دریچــه

مدیر ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی، گفت شبکه 
مخزن تجهیزات، امکانات آزمایشگاهی، استعدادها و نیازها است و می تواند نقطه 
آغازی برای راه اندازی کس��ب و کارهای نو باش��د. به گ��زارش مرکز ارتباطات و 
اطاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی فرد مدیر شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
اشاره به اینکه در شبکه تاکنون حدود 10 کارگزار ایجاد شده است، بیان کرد: هر 
کدام از این کارگزارها، تعدادی شغل تخصصی ایجاد کرده اند.  به گفته اسدی فرد، 
نقش کارگزاران در پیش��برد اهداف شبکه بس��یار پررنگ است و ما از توانایی 

آنها برای توسعه اهداف و اجرای برنامه های شبکه استفاده می کنیم.

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
نقطه آغاز کسب وکارهای جدید است

علیرضا دلیری

سه شنبه
25 دی 1397

شماره 1242
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معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گف��ت در حال حاضر منبع 
جذب نخبگان خارج از کش��ور، اس��تارتاپ ها هستند که از هزار نفری که 
بازگش��ته اند 60درصد جذب استارتاپ ها ش��ده اند. به گزارش مهر، سورنا 

س��تاری در بیس��ت و چهارمی��ن جش��نواره 
تحقیقاتی علوم پزش��کی رازی ک��ه در وزارت 
بهداش��ت برگزار شد، با تش��کر و قدردانی از 
دکتر هاش��می وزیر سابق بهداشت، گفت: در 
زمان دکتر هاش��می اتفاقات بزرگی افتاد و ما 
به توافقات بزرگ��ی در زمینه علمی و فناوری 
رس��یده ایم؛ همچنین دکتر نمکی نیز تاکنون 
در مسیرهایی به ما کمک کرده است تا اتفاقات 
بزرگ��ی در زمینه فناوری رخ دهد. وی با بیان 
اینک��ه در حال حاضر به عین��ه می بینیم که 
رویکرد جدیدی در کشور حاکم می شود و آن 
پایش نیروهای انس��انی است، گفت: نیروهای 
انسانی مهمترین عوامل در کشور هستند که 

می توانن��د خلق ثروت کنند. معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
اش��اره به اینکه حوزه علم و فناوری نیز از س��وی دیگر حوزه مهمی بوده 
که انعطاف پذیر است، گفت: ما هر سیاستی که در حوزه فناوری داشته ایم 

به خلق ثروت منجر ش��ده اس��ت. به طوری که هر ج��ا یک هزار تومانی 
س��رمایه گذاری کرده ایم، سال بعد 20 برابر ش��ده است. به گفته ستاری: 
از اینجا می فهمیم که پولسازترین و ارزش افزوده ایجادکننده ترین حوزه، 
حوزه فناوری اس��ت. وی با بی��ان اینکه در 
میان فناوری ها، بیوتکنولوژی س��ودآورترین 
حوزه اس��ت، گفت: بیوتکنولوژی یا زیس��ت 
فناوری حت��ی از حوزه فناوری اطاعات هم 
سودآورتر اس��ت. زیرا ما فقط طی 4-3 ماه 
گذشته توانستیم تولید 60 دارو و 8 واکسن 
را در برنامه ریزی ه��ای خود بگنجانیم و این 

فوق العاده است.
معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 
تاکید بر اینکه باید دولت س��رمایه گذاری های 
خ��ود را در این زمینه ها به حداقل برس��اند و 
بخش خصوصی به این مسیر بیاید، گفت: تنها 
باید قانونگذاری ها و بوروکراس��ی های اداری به 
حداقل برس��د. البته که در تمام دنیا بوروکراس��ی اداری وجود دارد اما ما باید 
مسیر جوانان مان را تسهیل ببخشیم و در مسیرشان سنگ اندازی نکنیم؛ باید 

قوانین مزاحم را از سر راه جوانان مان برداریم.

استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند صکوک می تواند در سال آینده 
بخش��ی از نیازهای صنعت پتروش��یمی به منابع مال��ی را تامین کند. 
محمد س��لیمانی، عضو گروه بازارهای مالی دفت��ر مطالعات اقتصادی 

مرکز پژوهش ه��ای مجلس در گفت وگو با 
»نیپنا« در مورد تاثیر به کارگیری ابزارهای 
نوین بازار س��رمایه در تکمیل طرح های در 
حال ساخت یا نیمه تمام پتروشیمی، اظهار 
ک��رد: تن��وع اوراق مانند صک��وک موجب 
کارآم��دی آن در تامی��ن مال��ی پروژه های 
مختلف ش��ده اس��ت، از ای��ن رو طرح های 
موج��ود در صنع��ت پتروش��یمی می تواند 
ب��ه عنوان صنعت��ی فراگیر و پرس��ود مورد 
اس��تقبال مش��ارکت کنندگان ق��رار گیرد. 
س��لیمانی ادامه داد: اوراق صکوک مختلفی 
در مراوده های تجاری تعریف می ش��ود که 
صک��وک اجاره در طرح های مذکور بس��یار 

متداول و مناس��ب اس��ت و تجربه سال های اخیر نش��ان داده که این 
روش تامی��ن مالی نتایج مطلوبی را در صنایع مختلف رقم زده اس��ت. 
وی تش��ریح کرد: در اوراق بهادار اجاره، ش��خص به طور مشاع، مالک 

بخش��ی از دارایی یا طرح به خصوصی می ش��ود. به طوری که با وثیقه 
قرار دادن دارایی مشخصی یا سهام مجموعه، مبلغی برای رفع نیازهای 
نقدینگی خود کس��ب می کند. این کارشناس مس��ائل اقتصادی بیان 
ک��رد: پتروش��یمی ها یک جری��ان پایدار 
محس��وب می ش��وند ک��ه توانای��ی تولید 
کاال دارن��د، بنابرای��ن می ت��وان افزون بر 
نقش آفرین��ی در تامی��ن مال��ی طرح ها از 
صکوکی که برای پیش فروش کاالها رواج 
دارد در پیش��برد تامین مالی این صنعت 
به��ره برد. وی ادام��ه داد: اکنون در اوراق 
ریالی و ارزی ظرفیت بسیاری وجود دارد 
که با انتش��ار ای��ن اوراق، منابع به خوبی 
هدایت می ش��ود. در واقع هدایت صحیح 
مسیر نقدینگی، شکوفایی اقتصادی را در 
پی دارد. سلیمانی اضافه کرد: آمارها نشان 
می دهد که دولت توانس��ته سفته بازی در 
فروش محصوالت پتروشیمی را تا حد زیادی مهار کند و آرامش را به 
بازار برگرداند و این موضوع می تواند زمینه ساز مسائل سازنده دیگری 

در مجموعه بازار شود. 

پیش بینی استقبال از تامین مالی پتروشیمی ها با ابزارهای نوین مالیبیوتکنولوژی پولسازترین حوزه فناوری

یک ش��بکه انس��انی قوی مانند ی��ک نردبان ترقی برای ش��ما عمل 
می کند. س��عی کنید ارتباط را در همه  مواقع با ش��بکه انس��انی خود 
فعال نگه دارید. هر کارآفرینی دوس��ت دارد روزی پرچم کس��ب و کار 
خ��ود را در بر فراز قله های موفقیت برافراش��ته ببین��د. برای این کار 
راه های زیادی وجود دارند که او می تواند از آنها اس��تفاده کند. یکی از 
این روش ها داش��تن یک شبکه انسانی قوی است. فقط یک کارآفرین 
کارکشته اهمیت این موضوع را درک می کند. داشتن یک شبکه  قوی 
مانند داش��تن یک فانوس در دل تاریکی مش��کات راه موفقیت است. 
در مطلب امروز زومیت می خواهیم روش های س��اختن ش��بکه انسانی 

قوی را از زبان یک کارآفرین را برای شما شرح دهیم.
ایجاد یک ش��بکه  انس��انی که بتواند استوار و فعال باقی بماند در هر 
حرفه ای برای هر کارآفرینی الزم و ضروری است. هنگامی که شما قادر 
به ایجاد اعتماد در میان یک جامعه بزرگ از متخصصان هستید، ایمان 
آنها به ش��ما مانند یک ساح مخفی افزایش خواهد یافت و همین امر 

شانس موفقیت را افزایش می دهد.
اگر یک ش��بکه  انس��انی از افراد متخصص برای خود س��اخته اید و 
می توانید روی آنها حس��اب کنید، اعتمادبه نفس و اطمینان بیش��تری 
ب��رای پیش��رفت کاری خواهید داش��ت. البته اگر ای��ن ارتباط ها برای 
این هس��تند که در کوتاه مدت برای ش��ما فایده ای داشته باشند، نیاز 
نیس��ت که بیش از اندازه در فعال نگه داشتن ارتباط با آنها حساسیت 
نش��ان دهید. قاعده ای که امروز برای ش��ما تعریف خواهیم کرد، فقط 
برای ارتباط های طوالنی مدت صادق اس��ت. این راهکارها از زبان کلی 

ریچارد، مؤلف و مشاوره کسب و کار نگاشته شده اند:
م��ن با کارآفرینان زیادی طی این چند س��ال همکاری کرده ام، آنها 
فکر می کردند که فقط داشتن لیستی از ارتباطات تخصصی برای شان 
کافی اس��ت. بع��د از مدتی آنها دریافتند ک��ه در مواقع نیاز نمی توانند 
به افرادی که نیاز دارند، دسترس��ی داشته باش��ند. اگر شما به صورت 
دوره ای با افراد متخصص هیچ ارتباطی برقرار نکنید، آنها را از دس��ت 
خواهید داد. این همان علتی اس��ت که باعث می شود من هرچند وقت 
یک بار به هر دلیلی با افراد متخصص ارتباط برقرار کنم. به عنوان مثال، 
در تماس بودن با افراد دانش��گاهم باعث شده است تا بتوانم پروژه ها و 
فرصت های فوق العاده ای به دست آورم و با افراد متخصص تر آشنا شوم. 
اگر من با آنها تماس برقرار نمی کردم و لطف شان را جبران نمی کردم، 
االن این شرایط وجود نداشت. هنگامی که شروع به ساختن شبکه های 
مختل��ف در حوزه های متنوع صنعت مربوط به بازار هدف خود کردید 
)کاری ک��ه همه کارآفرینان باید مرتباً انج��ام دهند(، می توانید برخی 
نکات کلیدی برای حفظ و گسترش شبکه فعال خود رعایت کنید. در 

ادامه به این نکات اشاره  کرده ایم:
1- به دنبال روش هایی باشید که بتوانید برای اعضای شبکه 

خود مفید باشید
 برای مثال، زمانی که من نام جری س��اینفلد را برای انجام کارهایی 
در ش��رکت سیس��کو در دفتر خود یادداش��ت کردم، او از من خواست 
جلس��ه ای با اس��تیو جابز برایش ترتیب دهم و من این کار را برای او 
انجام دادم. پس  از این جلس��ه او بس��یار تحت تأثیر قدرت ارتباط من 
قرار گرفت. یک سال بعد که من او را در رستوران دیدم، از من خواست 
همچنان با او در ارتباط باش��م. هیچ چیزی به اندازه اشتراک گذاری یک 
ارتباط یا معرفی ش��خصی که برای افراد مهم اس��ت، محبت و احترام 

شما را نشان نمی دهد. این کار عاوه بر تقویت رابطه ها، باعث می شود 
آنها شما را به عنوان یک همکار مورد اعتماد ببینند و در طوالنی مدت 
این احس��اس دوجانبه خواهد ش��د. گرچه این نباید انگیزه شما برای 
ایج��اد ارتباط باش��د. م��ورد دیگری که ش��ما می توانید ب��رای اضافه 
ک��ردن ارزش و حفظ ارتباطات انجام دهید مربوط به اش��تراک گذاری 
محتواهای مربوطه است. اگر شما به یک مقاله جذاب مربوط به حیطه 
کاری همکارتان برخوردید، آن را برای شبکه خود به اشتراک بگذارید. 
ب��ا ای��ن کار احترام خود را به آنها نش��ان می دهید و آنها نیز از ش��ما 

قدردان خواهند بود.
2- نشان بدهید که برای حفظ ارتباط  تالش می کنید

زمان��ی ک��ه با فردی ارتب��اط برقرار کردید، س��عی کنی��د در اولین 
گفت وگ��و بحث را ادامه دهید و درباره  چیزهای��ی که او به آنها عاقه 
دارد، صحبت کنید. اگر این کار را انجام ندهید، ریس��ک فراموش  شدن 
را ب��ه ج��ان خریده اید و پس از مدت کوتاهی او ش��ما را از یاد خواهد 
برد. سعی کنید با افرادی که بیشتر در شبکه شما مهم هستند، ارتباط 
برق��رار کنید )با تلفن، پیام رس��ان  یا در یک کاف��ه(. می توانید درباره 
عایق و زندگی آنها بیش��تر تحقیق کنید تا همیشه یک موضوع برای 
بحث کردن با آنها داش��ته باش��ید. با این روش شما ارزش خود را باال 

خواهید برد و ارتباط تان را قوی تر خواهید کرد.
3- یک سیستم برای قدردانی و تشویق ایجاد کنید

وقت��ی اتفاقاتی عالی برای افراد حاضر در ش��بکه ش��ما رخ می دهد، 
در مورد آن موفقیت تحقیق کنید و س��پس به آنها با روش��ی مناسب 
تبریک بگویید. منظور از روش مناس��ب، تبریک گفتن همراه صحبت 
کردن نس��بتاً تخصصی درباره حیطه ای اس��ت که او در آن به موفقیت 
دست  یافته است. این کار وقت زیادی نمی خواهد، اما این باعث ایجاد 
حسن نیت نسبت به شما در آنها خواهد شد و همه از این تشویق ساده 
قدردانی می کنند. اگر سیس��تم منظمی ب��رای برقراری ارتباط مؤثر با 
ش��بکه های خود ندارید، احتماالً شما فراموش  یا نادیده گرفته خواهید 
ش��د. یک سیس��تم مفید ایجاد کنید که به ش��بکه شما جان ببخشد. 
کلید موفقیت در داش��تن یک ش��بکه قوی، پیگیری و عاقه مند بودن 

به دنیای دیگران است.
4- دعوت به رویدادهای منحصربه فرد را گسترش دهید

یک یا چند نفر از افراد ش��بکه خود را به رویدادهای مفید و جذاب، 
دع��وت کنی��د. من به ندرت ب��ه رویدادهای خاصی م��ی روم که تبلیغ 
چندانی ندارند، ولی اگر کس��ی مرا دعوت کند، حتی اگر نتوانم بروم، 
از دعوت او قدردان خواهم بود. همین ش��رایط برای افراد ش��بکه من 

حاکم است.
اگر ش��ما در جایگاهی نیس��تید که دعوت نامه برای آنها بفرس��تید، 
می توانید فقط زمان برگزاری رویداد را به آنها اطاع دهید. همین کار 

هم برای آنها ارزشمند خواهد بود.
اهمیت س��اخت و تقویت شبکه  در طوالنی مدت را نمی توان در یک 
مقاله ساده توضیح داد. از طریق ارتباطات مورد اعتماد خود می توانید 
از مش��اوران و متخصصی��ن دیگر که تیم ش��ما در آن حوزه تخصص، 
استعداد یا دسترسی ندارد، استفاده کنید. همچنین ارتباط ها می توانند 
در شرایطی که شما به مشتریان دسترسی ندارید، به شما کمک کنند 

تا اعتبار خود را سریع افزایش دهید و در بازار هدف نفوذ کنید.
INC/ZOOMIT :منبع

روش هایی برای ساختن شبکه انسانی قوی

یادداشـت

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت س��االنه 1500 میلیارد تومان وام 
کارآفرینی پرداخت می ش��ود. به گزارش مهر، اصغر نوراله زاده صبح دوش��نبه 
هم زمان با سفر ریاست جمهور به گلستان در بازدیدی که از پرورش شترداری 
در روس��تای قانقرمه آق قا داش��ت، اظهار کرد: تمرکز و حمایت از کس��ب و 

کارها در مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی اهمیت دارد.
وی تصری��ح کرد: س��االنه 1500 میلی��ارد توم��ان وام کارآفرینی پرداخت 
می شود. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: نسبت به سال های گذشته 
معوقات بانکی کاهش داش��ته است و در حال حاضر تنها 264 میلیارد تومان 

معوقه بانکی داریم.

ساالنه 1500 میلیارد تومان وام 
کارآفرینی پرداخت می شود



کس��ب و کارهای کوچک همیش��ه به دنبال روش های هوش��مندانه و 
کم هزینه برای تبلیغات تجاری خود هستند، اما این کسب و کارها چگونه 
می توانند در این بازار انبوه و شلوغ که از تبلیغات پرزرق و برق و پیام های 
تجاری پرهزینه انباشته ش��ده، رقابت کنند؟ خوشبختانه، هنوز هم چند 
روش رایگان و کم هزینه برای ارتقای کس��ب و کارتان وجود دارد. با کمی 
خیال پ��ردازی و ترفند، می توانید از هم��ان نتایج تبلیغات بزرگ بهره مند 
شوید. در ادامه، چندین روش رایگان و کم هزینه برای تبلیغ تجارت معرفی 

شده اند:
نحوه استفاده از Help A Reporter Out را یاد بگیرید

Help A Reporter Out ی��ک روش رای��گان برای معرفی عمومی 
 »expert source« تجارت شماست. این کار از طریق ثبت نام به عنوان
ی��ا »منبع متخصص« برای گزارش��گرهایی که به دنبال س��وژه  مصاحبه 
هس��تند، عملی می ش��ود. هر زمان که به س��والی از طرف یک گزارشگر 
در HARO برخوردی��د که با مهارت ها و تخصص ش��ما همخوانی دارد، 
می توانید طرز تفکر خود را به اش��تراک بگذاری��د. با این روش،  تبلیغات 
تجاری شما در جوامع آناین مختلف دیده می شود؛ عاوه بر این، می توانید 
تجارت خود را به عنوان یک متخصص در صنعت مورد نظر، معرفی کنید.

به جای بیزینس کارت، از ماگ یا لیوان هایی اس��تفاده کنید و اطاعات 
شرکت را از طریق آنها به نمایش بگذارید

همه جا از کارت های تجاری انباشته  شده است که گاهی مردم را خسته 
می کنند و باعث می ش��ود که آنها را دور بیندازن��د. یک ماگ با اطاعات 

شرکت که روی آن به تصویر کشیده شده، همیشه قابل مشاهده است.
یادداشت های تشکر را به صورت کارت پستال ارسال کنید

از آخرین باری که برای مشتری مورد عاقه  خود، یادداشت تشکر ارسال 
کردید، چقدر می گذرد؟ برای خرید چند عکس رنگارنگ یا کارت پستال، 
کم��ی هزینه کنید و لوگوی تجاری، عکس و س��ایر محتواهای مربوط به 
شرکت را روی آنها چاپ کنید. این یادداشت های تشکر شخصی سازی شده، 
به مش��تریان شما یادآوری می کند که از یک تجارت واقعی و افراد واقعی 

خرید می کنند. با مشتریان خود در سطوح انسانی ارتباط برقرار کنید.
از مشتریان بخواهید که افراد را به شما ارجاع دهند

ه��ر زمان ک��ه یک ارتباط مس��تحکم تجاری را با یک مش��تری برقرار 
کردید، از آنها بخواهید که مشتریان جدید را به سراغ شما بفرستند. شما 
می توانید از این برنامه به صورت غیررسمی استفاده کنید و یا اینکه روی 
آنه��ا هدف گذاری کنید؛ در هر ح��ال، این روند را مدبرانه پیش ببرید و با 
دقت بیش��تری به مش��تریان خود نزدیک ش��وید. از هر کسی درخواست 
نکنید که این کار را انجام دهند؛ شما در واقع از آنها می خواهید که لطف 

بزرگی را در حق تان انجام دهند. پس به یاد داش��ته باشید که متناسب با 
لطف انجام شده با آنها رفتار کنید. به اینگونه از مشتریان، هدایای ویژه ای را 
اختصاص دهید. ارزش یک مشتری جدید برای شما چقدر است؟ به همان 

میزان سخاوتمند باشید.
از یک برنامه  وفاداری مشتری در تبلیغات تجاری استفاده کنید

در ح��ال حاضر، ابزارهای آناین بی ش��ماری وج��ود دارند که در ایجاد 
برنامه های وفاداری مش��تری حرفه ای و کم هزینه، به تجارت های کوچک 
کم��ک می کنند؛ این برنامه در روند پیگیری و پاداش دادن به مش��تریان 
مفید خواهد بود. ترغیب مش��تریان فعلی به تکرار بیش��تر کس��ب و کار 

می تواند در افزایش فروش موثر باشد.
استراتژی شبکه های اجتماعی خود را بازبینی کنید

داشتن حساب در شبکه های اجتماعی رایگان است. با وجود شلوغی زیاد 
در شبکه های اجتماعی و تبلیغات فروش بی شمار، هنوز هم می توانند بدون 

صرف هیچ هزینه ای، در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشند.
تبلیغات فیس بوک را خریداری کنید

اگر می خواهید تبلیغات یکی از شبکه های اجتماعی را در اختیار داشته 
باشید، پیشنهاد می کنیم که فیس بوک را در نظر بگیرید. شبکه  اجتماعی 
فیس ب��وک از بهترین ابزارهای هدف یابی در جه��ان تبلیغات و بازاریابی 
شبکه های اجتماعی برخوردار اس��ت. این شبکه می تواند مخاطب دقیق 
ب��ا نیازهایی را پیدا کند ک��ه تنها محصول ش��ما آن را برطرف می کند. 
برای مثال طراحی تبلیغ ش��ما، مخاطبانی که در یک گروه سنی و گروه 
جنسیتی قرار دارند را مد نظر قرار داده که در منطقه جغرافیایی مشخص 

حضور دارند.
بازاریابی ایمیلی را فراموش نکنید

شبکه های اجتماعی تمام نگاه ها را به خود جلب کرده است، اما بازاریابی 
ایمیلی هنوز هم یک روش کاربردی برای دسترسی به مخاطبان، مشتریان، 

هواداران و دنبال کنندگان به شمار می رود.
بازاریابی پارتیزانی را امتحان کنید

منظ��ور از بازاریابی پارتیزانی، جلب توجه عم��وم با صرف هزینه  اندک 
اس��ت. باید بتوانید منظره و ذهنیتی از کس��ب و کار خود را ایجاد کنید. 
بازاریابی پارتیزانی می تواند به آس��انی پخش کردن تراکت و نمونه کار در 
خیابان باش��د؛ حتی می توانید ویدئو تولید کنید و یا افرادی را اس��تخدام 
کنید که با پوش��یدن عروس��ک های تبلیغاتی مربوط به کسب و کار شما، 
جلوی درب فروش��گاه ها به تبلیغ محصول شما بپردازند. هدف این است 
که جلب توجه کنید و بتوانید بدون صرف هزینه های هنگفت، با مشتریان 

ارتباط برقرار کنید.

پوشش رسانه ای رایگان دریافت کنید
یک��ی دیگر از روش ه��ای رایگان و موثر در ام��ر بازاریابی برای تجارت، 
اس��تفاده از »رس��انه به دس��ت آورده« اس��ت که با نام های »تبلیغات« و 
»پوشش رسانه ای« نیز شناخته می ش��ود. سعی کنید رسانه های خبری، 
باگ های تجاری، رس��انه های محلی و مدل های دیگر رس��انه را دریافت 
کنید تا بتوانید داس��تان های خبری را درباره تجارت خود بس��ازید. البته، 
فراموش نکنید که دریافت پوشش رسانه ای برای کسب و کارتان به اندازه  
درخواس��ت از افراد برای نوشتن داس��تان تجارت شما، موثر نیست. شما 
باید کمی زیرکانه تر عمل کنید و زوایای خبری را پیدا کنید که داس��تان 
تجارت ش��ما با آن س��ازگارتر باش��د. برای مثال، اگر به فصل عید نزدیک 
هستید، می توانید به عنوان متخصص مهمان در برنامه ها شرکت کنید و به 
آنها بگویید که تجارت های کوچک برای فصل خریدهای عید چه مواردی 
را ارائه می دهند. اگر کس��ب وکار شما داس��تان موفقیت ارزشمندی دارد، 
می توانید از طریق نوش��تن یک بیانیه  مطبوعاتی، آن را به اخبار محلی یا 

خبرنگاران ارسال کنید.
از روش قدیمی »ایمیل مستقیم« استفاده کنید

بیشتر صاحبان کسب و کارهای کوچک معتقدند که بازاریابی از طریق 
ایمیل های مستقیم کمی قدیمی شده است، اما اینطور نیست و این روند 
هنوز هم می تواند نتایج چش��مگیری را به همراه داش��ته باش��د. بازاریابی 
ایمیل مس��تقیم هنوز هم مقرون به صرفه است. در حقیقت، این احتمال 
وجود دارد که مشتری شما به یک ایمیل مستقیم، بهتر پاسخ دهد، چراکه 
میل باکس ها از اینباکس ها خالی ترند و رس��یدگی به آنها آس��ان تر است. 
مطالعات اخیری که توس��ط Direct Mail Assiciation انجام ش��ده 
نش��ان می دهد که نرخ پاسخگویی ایمیل مس��تقیم )4.4درصد(، باالتر از 
ایمیل )0.12درصد( اس��ت و میزان هزین��ه در هر لید در بازاریابی ایمیل 
مستقیم )51.40 دالر( کمتر از ایمیل )55.24 دالر( و میزان پرداخت در 

هر کلیک )52.58 دالر( است.
صاحبان کسب و کارهای کوچک هرگز نباید فکر کنند که بودجه  کافی 
برای رسیدن به نتایج بازاریابی عالی را در اختیار ندارند. مهم نیست که در 
چه زمینه ای فعالیت می کنید و چه محصولی را به فروش می رسانید، هنوز 
هم راه های بسیاری وجود دارند که از طریق آنها می توانید تجارت خود را 
ارتقا دهید. اگر از پول و س��رمایه  کافی برای خرید تبلیغات در شبکه های 
اجتماعی یا روش بازاریابی ایمیلی مس��تقیم برخوردار ش��دید، بدانید که 
پیدا کردن فرصت تبلیغات تجاری مناس��ب از گذشته نیز آسان تر شده و 

می توانید با اندک سرمایه ای که دارید، تبلیغ مناسب خود را پیدا کنید.
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برای سال 2019 خود را به این مهارت ها 
مجهز کنید

 ب��ا ورود به س��ال 2019، در رابطه با بازار کار ظاهرا نس��بت به 
گذش��ته ش��رکت های بیش��تری ارزش ها را اولویت قرار می دهند و 

تجارب و عناوین شغلی از اهمیت کمتری نزد آنها برخوردارند.
اخی��را در قالب یک مقاله در وب س��ایت CNBC، معاون منابع 
انس��انی فیس بوک، جانل گیل، روی آن دسته از مهارت هایی تاکید 
کرد که واقعا در مقایسه با بقیه از بیشترین اهمیت ممکن برخوردار 
هس��تند و البته ارزش این مهارت ه��ا در طرح های بزرگ بر تجربه 

غلبه می کند.
برای ایجاد چش��م اندازی بهتر از فرصت های کاری در آینده پیش 
روی ش��ما، لینکدین فهرس��تی از یک س��ری مهارت های خاص را 
منتشر کرده اس��ت که در سال 2019 شرکت ها بیشترین عاقه را 
به آنها دارند. در ادامه منابع کمک به کسب این مهارت ها از طریق 

دوره های آموزشی لینکدین نیز معرفی شده اند.
در پیش نمایش��ی از مهارت ه��ای نرم مورد تقاض��ا و پنج مهارت 
از داغ تری��ن مهارت های س��خت م��ورد نیاز ب��ازار کار، از داده های 

اطاعاتی لینکدین استفاده شده است. 
 رنگ سال 2043: مرجان مرده

  از لحاظ حفظ منابع طبیعی 2043 س��ال بس��یار مهمی است. 
مطالعات اخیر نشان داده اند که تا سال 2043 آسیب به صخره های 
مرجان��ی غیرقابل برگش��ت خواهد بود. به همی��ن دلیل مدیران و 
کارمندان آژان��س تبلیغاتی The Raccoons تصمیم گرفته اند تا 
از آگهی های تبلیغاتی ایجادشده توسط رنگ سال Pantone پیام 

مهم خود را انتقال دهند.
رنگ سال 2043 مرجان مرده است.

ه��دف از این تاش نه فقط آگاهی دادن درباره موضوع فوق بلکه 
کمک به تبلیغ کار س��ازمان هایی اس��ت که شب و روز وقت خود را 

صرف نجات دریا ها می کنند. 

 آگهی نورانی BP:ایده روشنی دارید؟
در راس��تای جذب مردم برای پیوستن به BP، شرکت یک سری 
مکان های خاص را در انگلس��تان کشف کرده است که بازار هدفش 

در آنجا کار، زندگی و از همان نقطه ارتباط برقرار می کنند.
در روز هیچ نیازی به برق نیست بنابراین آن را خاموش می کنیم.
در ع��وض آگهی ه��ای تبلیغاتی BP ب��ا اس��تفاده از جوهرهای 
فس��فری رنگ درخشان چاپ شدند. در روز، فسفر موجود در جوهر 
با جذب نور طبیعی به آنها انرژی می دهد. س��پس، در شب، آنها به 
آرامی انرژی ذخیره ش��ده را آزاد می کنند، نوری منتش��ر و هرگونه 
نیاز به ش��کل های دیگر انرژی برطرف می ش��ود. این رویکرد، پیام 
اس��تخدام را ب��ه ش��اهد و دلیلی بر تفک��ر نوآورانه ش��رکت تبدیل 
می کند. خلق چیزهای��ی با جلوه های بصری قابل توجه و تاثیرگذار 
منج��ر به جذب افراد آماده برای کش��ف گزینه ه��ای دور از ذهن و 

طرح ایده های درخشان می شود. 

 اکونومیست: 
هرگز از سوال کردن دست بر ندار

 اکونومیس��ت ضمن توجه به هدف تقویت ارتباط عاطفی بیشتر 
با برند و جذب جامعه گس��ترده تری از مخاطبان، نخس��تین آگهی 
تبلیغات��ی تلویزیون��ی جدی��د برند در بی��ش از یک ده��ه اخیر را 

راه اندازی کرده است.
کمپی��ن »هرگز از س��وال کردن دس��ت بر ندار« توس��ط آژانس 
تبلیغاتی با سابفه Proximity توسعه یافت که زندگی یک دختر 

جوان با یک ذهن کنجکاو را دنبال می کند.
ای��ن آگهی تبلیغاتی در کانال های پخش با کش��ش زیاد از جمله 
 CBS، در انگلس��تان و Channel 5 و Sky، Channel 4، ITV
NBC، Fox، ABC و News 12 در ای��االت متح��ده آمری��کا به 

روی آنتن خواهد رفت.
به گفته مارک کریپس، مدیر ارش��د بازاریابی اکونومیس��ت، این 
مجله برای صحبت با مخاطبان هدف خود به طریقی سرمایه گذاری 
اس��تراتژیک کرده اس��ت که به تقویت یک رابطه عاطفی تر با برند 

می پردازد.
اکونومیس��ت خوانن��دگان وف��ادار و خاص خ��ود را دارد که کنار 
درک ارزش زیاد ارتباط با اکونومیس��ت، واقعا عاش��ق برند هستند. 
خوانندگان این مجله هرگز از س��وال پرسیدن درباره جهان اطراف 
خود باز نمی ایس��تند و به اعتقاد مدیران و کارمندان اکونومیس��ت، 
این کمپین ضمن جذب گروه مش��ابهی از مخاطبان، آنها را تشویق 

به کسب اطاعات بیشتر پیرامون برند نیز می کند.
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س��ال 2019 بیش از هر زمان دیگری تحت س��لطه نسل جوان خواهد 
بود. این یکه تازی هم در زندگی روزمره و هم در شبکه های اجتماعی حس 
می شود. همچنین نرخ جست وجوی تصویری در موتورهای جست وجوگر 
رشد بسیار باالیی را تجربه می کند. به همین دلیل فناوری هوش مصنوعی 
برای بسیاری از کسب وکارها ضروری قلمداد می شود. در این میان اگر به 
دنبال کس��ب سود و فعالیت موثر در فضای کسب وکار هستیم، باید خود 
را با تغییرات پیش روی هماهنگ کنیم. در این مقاله من به بررس��ی پنج 
استراتژی کاربردی به منظور بهبود وضعیت بازاریابی برندها در سال جاری 

پرداخته ام. 
1. جست وجوی تصویری

مفهوم جس��ت وجوی تصویری یکی از ترندهای در حال رش��د است که 
توس��عه فراوانی را در س��ال 2019 به خود خواهد دید. اکنون مش��تریان 
خواهان یافتن هر آنچه در زندی واقعی است، به راحت ترین شیوه در فضای 
اینترنت هستند. یک نمونه بارز از شیوه کار جست وجوی تصویری به شرح 
ذیل است: در ماه فوریه، پینترست سرویس لنز خود را رونمایی کرد. این 
سرویس به کاربران امکان استفاده از دوربین گوشی های هوشمندشان به 
منظور ثبت تصویر از مناظر اطراف ش��ان را می داد. نکته جالب اینکه پس 
از ثبت تصویر موتور جس��ت وجوی پینترست تصاویر مشابه را برای کاربر 
به نمایش در می آورد )گوگل همچنین سرویسی تحت عنوان لنز دارد(. از 
زمان شروع به کار سرویس لنز در پینترست به طور میانگین 600 میلیون 

کاربر ماهانه از آن استفاده می کنند. 
با توجه به آنچه گفته شد، شما چگونه فرصت استفاده از این ایده برای 
بازاریابی برندتان را خواهید داشت؟ برخی از برندها مانند ASOS در حال 
بهره برداری از قابلیت جس��ت وجوی تصویری در اپ های اختصاصی خود 
هستند. اگر شما نیز در کسب وکار خرده فروشی فعالیت دارید، استفاده از 

موتور جست وجوی تصویری کارتان را بسیار راحت خواهد کرد. 
اگر برند ش��ما بودجه کافی برای راه اندازی بخش جست وجوی تصویری 
خود را ندارد، از فعالیت مناسب در پینترست مطمئن شوید. در هر صورت 
موتور جس��ت وجوی پینترس��ت تصاویر ش��ما را به هنگام جست وجوی 

کاربران به آنها نشان خواهد داد. 
2. هوش مصنوعی و صورت های تعاملی

فرقی ندارد مورد استفاده شما پاسخگویی واقع نمایی به مشتری باشد یا 
حتی سیستم توصیه برنامه های نت فلیکس، در هر صورت هوش مصنوعی 
کارها را س��اده تر می کند. با این حال مدیری��ت حجم باالی اطاعات نیز 
دردس��رهای خاص خود را دارد. در هر صورت معنادار س��اختن اطاعات 

کامپیوتری به هیچ وجه کار ساده ای محسوب نمی شود. 
درس��ت در همین نقطه صورت های تعاملی و تصویرسازی وارد صحنه 
می شوند. بدون تردید نمودارها، جدول ها و ستون های گزارش که به طور 

خودکار به روز رسانی می شوند، کار را برای بسیاری از تحلیل های بازاریابی 
س��اده خواهند کرد. به این ترتیب دیگر نیازی به جست وجوی اطاعات و 

تاش برای به روز رسانی شان به صورت دستی نیست. 
به نظر من ش��روع اس��تراتژی بازاریابی برندمان در سال جدید با یافتن 
صورت های تعاملی )به منظور ارائه خدمات بهتر به بخش بازاریابی برندمان 
و مش��تریان( گزینه منطقی خواهد بود. همچنین انجام این کار در زمینه 

مدیریت ابرداده ها نیز به شما یاری می رساند. 
3. بازاریابی برای نسل جوان 

 )Z به گزارش بلومبرگ در س��ال 2019 نسل جوان )تحت عنوان نسل
از نظر میزان فراوانی جمعیت نس��ل دهه 70 و 80 را پشت سر می گذارد. 
این به معنای ضرورت جهت گیری بسیاری از برندها به سوی تحول الگوی 
بازاریابی شان در راستای جلب نظر نسل جوان است. بدون تردید در زمینه 
بازاریابی و تبلیغات سلیقه نسل جوان به طور معناداری با نسل های قبلی 
فرق دارد. دلیل اصلی آن نیز زندگی در عصر دیجیتال و بروز تکنولوژی های 

مدرن متعدد است. 
پرس��ش اصلی در مورد بازاریابی برای نس��ل جوان ش��یوه دستیابی به 
آنهاس��ت. به عبارت بهتر، چگونه ما موفق به جلب نظر این نسل خواهیم 
شد؟ چندی پیش من مقاله ای روی شش نکته مهم پیرامون بازاریابی برای 
نسل جوان نوشتم. بدون تردید محدودیت این مقاله مانع بیان تفصیلی آن 
موارد خواهد ش��د. به همین دلیل به ذکر برخی از توصیه های مهم اکتفا 

خواهم کرد. 
به عنوان نکته نخس��ت، باید نگاه ویژه ای روی فرمت ویدئویی داش��ته 
باش��ید. براس��اس آمارهای رس��می عاقه به فرمت ویدئویی در سال های 
اخیر رشد زیادی داشته است. پیش بینی بسیاری از کارشناس ها حاکی از 
اش��غال 80درصد از ترافیک اینترنت از سوی ویدئوها تا سال 2020 است. 
همچنین توجه داشته باشید که نسل جوان به طور معمول در طول روز 68 
ویدئو )کوتاه و بلند( تماشا می کند. با این حساب توجه به فرمت ویدئویی 

بدل به ضرورتی اجتناب ناپذیر می شود. 
نکته مهم درخصوص ساخت ویدئو برای نسل جوان توجه به المان های 
جذاب اس��ت. ب��ه این ترتیب اگر ویدئو ما در هم��ان لحظات ابتدایی نظر 
مخاطب جوان خود را جلب نکند، دیگر شانسی برای تعامل با وی نخواهد 
 Hubspot داشت. این نکته از آنجایی اهمیت می یابد که براساس گزارش
بیش از 70درصد ویدئوهای تبلیغاتی فقط پس از دو ثانیه از سوی مخاطب 

مورد بی اعتنایی قرار می گیرد. 
ع��اوه بر طراحی جذاب ویدئوها باید ب��ه هماهنگی آنها با پلتفرم مادر 
نیز توجه داش��ت. بر این اس��اس هر ویدئو مخص��وص یک پلتفرم خاص 
طراحی می شود. به عبارت بهتر، فرمت ویدئو بارگذاری شده در فیس  بوک 
با اینس��تاگرام به طور کامل فرق می کند. اگر به این موضوع توجه نکنیم، 
کیفیت ویدئوهای ما در شبکه های اجتماعی مختلف بسیار متفاوت خواهد 
بود. بدون تردید مش��اهده کیفیت های متفاوت از ویدئوی تبلیغاتی واحد 
از س��وی مخاطب با واکنش مطلوبی همراه نخواهد ش��د. نکته جالب در 

این میان تفاوت فرمت های دو ش��بکه اس��نپ چت و اینستاگرام با وجود 
ش��باهت های ساختاری بس��یار میان شان اس��ت. به این ترتیب بررسی و 

ویرایش ویدئوها پیش از بارگذاری شان یک امر غیر قابل اجتناب است. 
4.  شخصی سازی پیام ها

کوین جورج، مسئول بازاریابی برند Email Monks، در اظهار نظری 
جالب در مورد آینده س��رویس های ایمیلی چنین می گوید: »آینده ایمیل 
مبتنی بر خدمات واقع گرایانه و سریع است. به عبارت بهتر، شخصی سازی 
مبتکی بر رفتار ویژه هر کاربر در کانون توجه قرار خواهد گرفت. براساس 
مطالعه ای از سوی موسسه مارکتو ایمیل های شخصی  سازی شده براساس 

رفتار کاربران سه برابر شانس بیشتر در جلب نظر مخاطب هدف دارد.«
نکته مهم در این میان ضرورت شخصی س��ازی بس��یاری از بخش های 
برندمان در سال جاری است. به این ترتیب ظاهرا فرصتی برای رسیدگی 
به بخش بازاریابی ایمیلی نخواهد ماند. با این حال توجه داشته باشید که 
مش��تریان، به ویژه مشتریان نس��ل جوان، عاقه بسیار زیادی به مشاهده 
محتوای شخصی سازی شده دارند. این محتوا احساس احترام برند مقابل به 
آنها را زنده می کند. صادقانه بگویم، همه ما از محتوای شخصی سازی شده 
استقبال می کنیم. با این حال در مورد نسل جوان این امر شدت بیشتری 

دارد. 
راه��کار کاربردی در اینجا شخصی س��ازی پیام م��ان برای مخاطب های 
مختلف اس��ت. بدون تردید شخصی سازی ایمیل ها برای تک تک کاربران 
امکان پذیر نیست. با این حال تاکید روی المان های مورد عاقه مشترک هر 
گروه از مخاطب ها نتیجه بسیار مطلوبی به همراه خواهد داشت. به عنوان 
مثال، ویدئوهای ما در فیس بوک به طور سنتی بیشتر از 30 ثانیه هستند. 
دلیل این امر اس��تقبال نسل قبلی از ویدئوهای طوالنی است. با این حال 
در اینس��تاگرام محدودیت نمایش ویدئو برای پست ها کمتر از 60 ثانیه و 
اس��توری ها فقط 15 ثانیه است. این به معنای تغییر سلیقه مخاطب های 
مختلف است. به صورت مشابه ما باید برای جلب نظر مخاطب های مختلف 
در بخش بازاریابی ایمیلی فرمت محتوای مان را اندکی دس��تخوش تغییر 

کنیم.
5. طراحی رسمی

تعجبی ندارد که طراحی های رسمی و ویژه برندها شش برابر تاثیرگذاری 
بیشتری روی مخاطب در مقایسه با طرح های استاک )بهره مند از تصاویر 
پایه رایگان( دارد. در حقیقت با توجه به رش��د عاقه کاربران به محتوای 
بصری مانند اینفوگرافی ها در یک دهه اخیر، بس��یاری از بازاریاب ها سراغ 
تولید محتوای بصری به منظور جلب نظر مخاطب های شان رفته اند.  نکته 
مهم درخصوص تولید محتوای بصری برای برندمان توجه به ساختار ویژه 
آنهاس��ت. بر این اساس استفاده از طرح های رایگان سایت ها برای طراحی 
محت��وای بصری برندمان به هیچ وجه ایده مناس��بی نخواهد بود. این کار 
فقط مخاطب برندمان را ناامید و دلسرد خواهد کرد. به همین دلیل توصیه 
من جهت گیری به سوی استفاده از تصاویر اختصاصی برای برندمان است.
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با طبقه بندی جنسیتی برای محصول تان، 
تعداد مشتریان خود را افزایش دهید

طبقه بندی جنسیتی برای محصول موضوع این مقاله است. مرد و 
زن بودن در انتخاب محصوالت متفاوت است.

خودت��ان را به عنوان یک مش��تری فرض کنی��د، اگر یک برند یا 
ش��رکتی، محصولی را برای فروش به ش��ما معرف��ی کند که هر دو 
نوع زنانه و مردانه را دارد و کامًا مش��خص اس��ت که کدام یک از 
محصوالت برای زنان و کدام یک برای مردان است، در مقابل همان 
محصول را برند یا ش��رکت دیگری نیز به ش��ما معرفی می کند ولی 
محصولی است که در آن ویژگی مردانه یا زنانه بودن در نظر گرفته 

نشده است هر دو جنس می توانند از آن استفاده کنند.
ش��ما به عنوان ی��ک خریدار زن یا مرد، کدام ی��ک از این برندها 
را ترجی��ح می دهید؟ برندی که زنان��ه و مردانه بودن محصول را در 
نظر گرفته یا  برندی که این ویژگی را در نظر نگرفته اس��ت؟ کامًا 
مش��خص است که در 90درصد اوقات شما به سمت برندی گرایش 
پیدا می کنید که این تقسیم بندی را رعایت کرده. زیرا، محصول آنها 
برای شما جذابیت بیشتری دارد. پس به عنوان یک تولیدکننده در 
بازاری که پر از رقیب اس��ت باید بتوانید نوآوری داشته باشید تا در 

آن به کار خود ادامه دهید.
خاقیت و نوآوری در بازار، حرف اول را می زند و این موضوع است 
که تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت ش��ما  در بازار اس��ت. این 
خاقیت و نوآوری شما در محصول و خدماتی که به مشتریان عرضه 
می کنید نمود پیدا می کند. باید تاش کنید محصولی متفاوت وارد 
بازار کنید تا مشتریان بیشتری به سمت محصول شما جذب شوند.
 ام��ا از بین راه ه��ای مختلفی که برای ایج��اد خاقیت و نوآوری 
در محصول وجود دارد، یکی از راه های س��اده و در عین حال راهی 
که موفق نیز خواهد بود. این اس��ت ک��ه محصوالت خود را به زنانه 
و مردانه تقس��یم بندی کنید. تعیین جنسیت یا همان زنانه و مردانه 
کردن محصوالت، از جمله راه حل هایی اس��ت که می توانید برای هر 

محصولی تقریباً استفاده کرده و نتایج آن را ببینید.
از نظ��ر مش��اوره بازاریاب��ی در صورت��ی که ب��رای محصول خود 
جنس��یت تعیین کنید. می توانید روی تمامی قسمت های آن مانور 
دهید و همین موجب می شود میزان خاقیت و نوآوری شما افزایش 
پیدا کند. به عنوان مثال، شما خمیردندانی را که تولید می کنید به 
دو نوع محصول زنانه و مردانه تقس��یم بندی کنید. می توانید ش��کل 
بس��ته بندی آنها را متناسب با هر جنس��یتی تغییر دهید. همینطور 
می توانید رنگ و ش��کلی که ب��رای آن محصول یا رایحه ای که برای 
آن در نظر می گیرید، محصول ش��ما را به یک محصول نو و خاقانه 

تبدیل کند.

 مش��تری ش��ما موقع خرید ب��ه راحتی می توان��د محصول مورد 
نظ��ر خود را انتخ��اب کند. عاوه بر اینکه انتخاب برای او آس��ان تر 
اس��ت بلکه فکر می کند که بهترین و مناس��ب ترین محصول را نیز 
خریداری کرده است. همین موجب می شود که شرکت تولیدکننده 

این محصول بتواند فروش بیشتری داشته باشد.
 اگر برای محصول خود جنس��یت تعیین کنید، این خود محصول 
شماس��ت که به راحتی با مش��تریان رابطه برق��رار می کند و نیازی 
ب��ه توضیح اضافی یا معرفی محصول نیس��ت. به عن��وان مثال، اگر 
ش��امپویی را برای زنان یا مردان طراح��ی کرده اید خود طرحی که 
انتخ��اب کرده اید و رنگی ک��ه برای این طرح در نظ��ر گرفته اید به 
راحتی می تواند نظر مش��تری مد نظر ش��ما را ب��ه خود جلب کند. 
زیرا این ظاهر محصوالت اس��ت که در ابتدا با مشتریان رابطه برقرار 
می کند. پیش��نهاد می شود برای محصوالتی که تقسیم بندی زنانه و 

مردانه دارید حتماً موارد زیر را رعایت کنید.
1- بسته بندی شما متناسب برای زنان یا مردان باشد.

2- رنگ بسته بندی محصول را متناسب در نظر بگیرید.
3- اگر محصول ش��ما شامل محصوالت آرایشی یا بهداشتی است 

حتماً رایحه های مناسب برای هر جنس را در آن به کار ببرید.
4- ن��وع قلم یا فونتی که برای نوش��ته های روی محصول انتخاب 

کرده اید متناسب برای هر جنس باشد.
ب��ا در نظ��ر گرفتن طبقه بندی جنس��یتی ب��رای محصول خود و 
رعای��ت کردن این موارد س��اده، به راحت��ی می توانید میزان فروش 

خود را باال ببرید.
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رفتاری که گوگل با لینک ها دارد
 اکث��ر مدی��ران س��ایت ها آرزو دارند ک��ه در رتبه های باالی 
موتورهای جس��ت وجو قرار گیرند، زیرا این اتفاق اثر مس��تقیم 
ب��ا افزایش بازدید و درآمد آنها دارد. به همین دلیل همه تاش 
خود را می کنند تا رتبه ه��ای باالی گوگل را در کلمات کلیدی 

مرتبط با حوزه کاری خود به دست آورند.
از ط��رف دیگ��ر، گ��وگل و س��ایر موتورهای جس��ت وجو از 
الگوریتم ه��ای خود محافظت می کنند ت��ا نتایج بهتری را برای 
کاربران نمایش دهند و به خوبی می دانند که اگر نتایج آنها برای 

کاربر مناسب نباشد بازار خود را از دست می دهند.
این موضوع باعث ش��ده که افراد مختلف فعال در زمینه سئو، 
نظرات متفاوتی در مورد عملکرد گوگل داش��ته باش��ند و بعضا 
تصورات اش��تباهی درباره آن ش��کل گیرد. در س��ال های اخیر 
گوگل س��عی کرده اس��ت با ایج��اد منابع آموزش��ی و ارتباط با 
مدیران س��ایت ها، به آنها در جهت بهبود کیفیت محتوا و تجربه 
کارب��ری )تجربه ای که کاربر در زمان مش��اهده س��ایت خواهد 
داشت و سهولت استفاده از سایت( آموزش دهد. در حال حاضر 
جان مولر مدیر تحلیل مدیران سایت ها در گوگل است و وظیفه 
ارتباط با مدیران سایت ها در دنیا را برعهده دارد. هر ماه سواالت 
زیادی از او در سراس��ر دنیا می شود و او به برخی از سواالت که 

برای دیگر مدیران سایت ها هم مفید است پاسخ می دهند.
لینک های ورودی یکی از فاکتورهای مهم رتبه بندی 

سایت های اینترنتی است
یک��ی از فاکتوره��ای تاثیرگذار در س��ئو س��ایت، لینک های 
ورودی به س��ایت اس��ت. گوگل کیفیت وب سایت ها را براساس 
کیفیت لینک های ورودی به آنها اندازه گیری می کند و این گونه 
تصور می کند ک��ه اگر یک صفحه در اینترنت از محتوای خوبی 
برخ��وردار باش��د، خ��ارج از آن صفحه و در س��ایت های دیگر، 
کارب��ران در م��ورد آن صحبت می کنند و ب��ه آن صفحه لینک 
 Page( می دهند. این موضوع بر اس��اس الگوریت��م رتبه صفحه
Rank( در گوگل اندازه گیری می ش��ود. ب��ه مرور زمان مدیران 
س��ایت ها با کشف این الگوریتم توانس��تند نتایج گوگل را تغییر 
دهند و رتبه س��ایت خود را بهبود دهند، به همین دلیل گوگل 
در س��ال 2011 تصمیم گرفت که الگوریتمی با نام پنگوئن ارائه 
کند که وظیفه مقابله با لینک هایی را برعهده داشت که با هدف 
بهبود نتایج گوگل ایجاد شده اند و به اصطاح گوگل غیرطبیعی 

هستند.
ب��ا ارائه الگوریتم پنگوئن، اتفاق جدی��دی در نتایج گوگل رخ 
داد که به آن سئو منفی می گویید. سئو منفی شامل روش هایی 
اس��ت که رقبا از طریق آن می توانند رتبه سایت شما در گوگل 
را تح��ت تاثیر قرار دهند و ب��ا ایجاد لینک های غیرطبیعی رتبه 
را نابود کنند. در همین حوزه حتی وب س��ایت هایی ایجاد شدند 
که خدمات س��ئو منفی ارائ��ه می دهند و به ص��ورت تضمینی 
رتبه س��ایت رقیب در گوگل را از بین خواهند برد! گوگل، برای 
جلوگیری از چنین اتفاقی ابزاری را برای بی اثر کردن لینک های 
اس��پم و بی کیفیت ایجاد کرد تا مدیران س��ایت ها از طریق آن 
 Disavow بتوانند لینک های اسپم را بی اثر کنند، نام این ابزار

links است و در سرچ کنسول گوگل قابل دسترس است.
گ��وگل به مرور زم��ان نس��خه های مختلفی ب��رای الگوریتم 
پنگوئ��ن ارائه کرد و نهایتا از حدود دو س��ال پی��ش، الگوریتم 
پنگوئن نس��خه 4.0 را به هسته خود منتقل کرد. پس از انتقال 
این الگوریتم به هس��ته گوگل، نتایج گ��وگل جابه جایی زیادی 
پیدا کردند و لینک ها به صورت مستقیم تاثیر آنی در رتبه بندی 

نتایج گوگل دارند.
سئو منفی به مقبولیت گوگل لطمه می زند

نکته قابل توجهی که باید در نظر گرفت این اس��ت که گوگل 
همواره در تاش است، تاثیر فاکتورهای در دسترس در نتایج را 
کاهش دهد و مدیران س��ایت ها به راحتی نتوانند نتایج را تغییر 
دهند، به همین خاطر در س��ال های اخیر تاش کرده اس��ت تا 
س��ئو منفی را از بین ببرد و اجازه ندهد که دیگران بتوانند رتبه 

سایت را نابود کنند.
ج��ان مولر در پاس��خ به س��وال رضا ش��یرازی، مدیر وب 24 
درخصوص چگون��ه لینک های بی کیفیت را برای س��ایت بی اثر 
کنی��م و اینک��ه آیا روش ی��ا ابزاری ب��رای شناس��ایی کیفیت 
لینک ه��ای ورودی به س��ایت وجود دارد، گف��ت: معموال الزم 
نیس��ت کاری انجام دهید، پیشنهاد می ش��ود صرفا برای بی اثر 
کردن لینک هایی که مشکل زا هستند )مانند لینک های قدیمی 
که خریده شده است( استفاده شود، نه فقط برای اینکه احساس 
می شود آن لینک ها اسپم هستند و از سایت هایی ایجاد شده اند 

که آنها را دوست ندارید. این کار را کمی راحت تر خواهد کرد!«
 با توجه به پاس��خی که مولر به این س��وال داده است، گوگل 
تاثیر منفی لینک های بی کیفیت به س��ایت را از بین برده است 
و افرادی که قصد تخریب رتبه سایت شما در گوگل را دارند، با 
ایجاد لینک های اسپم و بی کیفیت نمی توانند رتبه هیچ سایتی 
را دچ��ار مش��کل کنند و این اتفاق جالبی در این حوزه اس��ت. 
گرچه هن��وز اب��زار disavow links کاربرد خ��ود را برای از 
بین بردن لینک های خریداری ش��ده از سایت های دیگر خواهد 
داشت، زیرا خریداری لینک با هدف بهبود رتبه در نتایج گوگل، 

کاری خاف محسوب می شود.
 Over نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت الگوریتم
Optimization گوگل است، این الگوریتم وب سایت هایی که 
بیش از حد روی س��ئو تمرک��ز دارند را جریم��ه می کند، یکی 
از م��واردی که این الگوریتم ب��ه آن توجه دارد نحوه لینک های 
ورودی به س��ایت است و اگر این لینک ها به صورت غیرطبیعی 

ایجاد شده باشند باعث جریمه شدن وب سایت خواهد شد.

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

هر س��ال ش��مار باالیی از کارمندان به دلیل آنچه معموال عدم عاقه به 
محیط کار نامیده می شود، شغل خود را ترک می کنند. یکی از بزرگترین 
مشکات ش��رکت ها متقاعدسازی کارمندان شان به ادامه کار است. به هر 
حال از دست دادن کارمندان هزینه های زیادی را برای یک برند به همراه 
دارد. آیا شما از میانگین هزینه ناشی از ترک شغل کارمندان برای برندها 
آگاهی دارید؟ براس��اس آخرین بررسی ها، که ش��ما را در تعجب بیش از 
ان��دازه ای ف��رو خواهد برد، هزینه خروج کارمندان از یک ش��رکت معادل 
33درصد کل حقوق پرداختی آن به کارمندانش در طول یک سال است. 
بدون تردید وقتی چنین هزینه سنگینی برای خروج کارمندان پرداخت 
می ش��ود، یافتن مشکل اساسی در اولویت خواهد بود. خوشبختانه امروزه 
آژانس ها و مراکز مطالعاتی متعددی در زمینه یافتن مشکل اصلی و رفع آن 
برای کسب وکارهای مختلف فعالیت دارند. در این میان یکی از آژانس های 
مش��هور Tiny Pulse نام دارد. این موسس��ه به طور تخصصی در زمینه 
 Tiny Pulse .رابطه تعاملی رهبران شرکت ها و کارمندان شان فعال است
اخیرا گزارشی را منتشر کرده که بسیاری از نقاط تاریک خروج کارمندان 

از شرکت ها را روشن ساخته است. 
پ��س از آنکه موسس��ه Tiny Pulse آمار مربوط ب��ه 25 هزار کارمند 
که از ژانویه تا اکتبر 2018 از کارش��ان خارج ش��ده اند، مورد بررسی قرار 
داد، گزارش اصلی ش��ان دالیل خ��روج کارمندان را تحت پنج عامل اصلی 
دس��ته بندی کرد. در این مقاله من قصد بررس��ی هر کدام از موارد فوق را 
دارم. همین االن به شما هشدار می دهم که تقریبا تمام این پنج مورد برای 
ش��ما به عنوان صاحب یک کس��ب وکار یا کارمند آشنا خواهد بود. اکنون 

اجازه دهید به بررسی هر مورد بپردازیم.
1. عملکرد ضعیف مدیریتی

عملکرد مدیریتی یک��ی از مهم ترین فاکتورهای کارمندان برای ارزیابی 
تناسب شغل شان با عاقه مندی شان است. نکته مهم در این میان ارزیابی 
عملکرد مدیریتی از جهت درونی است. به عبارت بهتر، بسیار از کارشناس ها 
عملکرد مدیریتی یک شرکت  را فقط از بعد خارجی و رابطه اش با مشتریان 
مورد بررس��ی قرار می دهد. این در حالی اس��ت که ش��یوه مدیریت درون 
یک شرکت نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. وقتی میان عملکرد ما با 
مشتریان و کارمندان مان تفاوت معناداری حاکم است، نباید انتظار دریافت 

بازخورد یکسان را از آنها داشته باشیم. 
ضعف عملکرد مدیریتی ایرادی است که همه ما پیش از این شنیده ایم. 
بناب��ر این گزارش موسس��ه Tiny Pulse در عمل نکته ت��ازه ای را بیان 
نمی کند. به ط��ور معمول کارمندانی که گ��زارش منفی از عملکرد مدیر 
بخش یا مدیرکل دارند، چهار برابر بیشتر از سایر کارمندان به دنبال یافتن 
شغل تازه ای می روند. همچنین گزارش Tiny Pulse بیانگر نکته جالب 

دیگری نیز هست: 40درصد کارمندانی که در نظرخواهی های شرکت شان 
به مدیر بخش خود نمره عالی نمی دهند، در حال شرکت در مصاحبه های 
استخدامی مختلف هستند. این در حالی است که فقط 10درصد کارمندانی 
که به مدیرهای بخش شان نمره عالی می دهند، در مصاحبه های استخدامی 
دیگر شرکت ها حضور پیدا می کنند. به عنوان یک نتیجه گیری مناسب باید 
نسبت به عملکردمان در برابر کارمندان توجه کنیم. بسیاری از کارمندان 
به صورت مستقیم از ما انتقاد نمی کنند. در عوض به صورت غیرمحسوس 
به دنبال یافتن شغل دیگری خواهند رفت. وقتی هم که شغل مناسب پیدا 

شود، دیگر برای نگه داشتن آنها در کارشان خیلی دیر شده است. 
2. ضعف در درک کارمندان

گاهی اوقات کارهایی به س��ادگی بیان جمله ای محبت آمیز یا تشکر از 
کارمندان به هنگام انجام عملکرد عالی نقش تعیین کننده ای در سرنوشت 
کس��ب وکارمان دارد. بدون تردید تشکر و قدردانی از کارمندان کار بسیار 
ساده ای است. با این حال برخی از مدیران انجام این کار را برخاف اصول 
حرفه ای قلمداد می کنند. با این حال توجه داشته باشید که گفت وگوهای 
دوستانه و همچنین قدردانی ساده و مختصر از کارمندان به بهبود جو دفتر 
کار کمک خواهد کرد. براساس گزارش موسسه Tiny Pulse 22درصد 
از کارمندانی که احس��اس عدم توجه و درک کافی از سوی مدیران شان را 
دارند، به سراغ ش��رکت در مصاحبه های کاری دیگر می روند. این آمار در 
حالی است که فقط 12.4درصد کارمندان راضی از سطح درک مدیران شان 

به سراغ شغل های دیگر خواهند رفت. 
نکته جالب در این میان ضرورت شناخت کارمندان و تاش برای ایجاد 
رابطه ای محکم اس��ت. به این ترتیب س��نخ رابطه میان ما از حالت باال به 
پایین خارج می ش��ود. همچنین وقتی رابطه ما با کارمندان مان مناس��ب 
باش��د، آنها بدل به سفیرهای برندمان خواهند ش��د. در بسیاری از مواقع 
ش��هرت منفی یک برند از بدگویی های کارمندانش شروع می شود. این در 
حالی است که هرگز کارمندان برندهایی نظیر نایک یا اپل از شرایط کاری 

خود در دفترهای کار این برندها اظهار نارضایتی نمی کنند. 
3. مشکل کار بیش از حد

همه ما داس��تان های زیادی در مورد کارگ��ران نگون بخت دوره انقاب 
صنعتی شنیده ایم. این افراد بیشتر زمان زندگی خود را در شرایط بد و کار 
طاقت فرسا سپری کرده اند. اگرچه شرایط کار در دنیای امروز فاصله زیادی 
با دوران تاسف بار انقاب صنعتی دارد، اما هنوز هم مفهوم تعادل میان کار 

و زندگی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
برندهای موفق در عصر حاضر برنامه کاما منس��جمی برای عدم تجاوز 
به ساعت های شخصی کارمندان شان دارند. به این ترتیب برنامه کاری هر 
کارمند همراه با آرامشی نسبی برای وی و خانواده اش خواهد بود. مشکل 
بس��یاری از شرکت ها در این میان تاش برای پرداخت دستمزد بیشتر به 
کارمندان به منظور جبران س��اعت های طوالنی کاری است. توجه داشته 
باشید که چنین استراتژی به هیچ وجه گره ای از مشکات شما حل نخواهد 

کرد. شاید در کوتاه مدت با پرداخت دستمزد بیشتر کارمندان را متقاعد به 
کار بیشتر کنید، با این حال در طوالنی مدت کارمندان تان به سراغ کاری 
دیگر خواهند رفت. این نکته به ویژه برای شرکت هایی که سروکارشان با 

کارمندان باتجربه و مهارت باالست، بسیار حیاتی خواهد بود. 
اگر تا به حال نس��بت به اهمیت تعادل میان س��اعت های کار و زندگی 
شخصی کارمندان تان توجه کافی را نداشته اید، وقت تغییر رویه فرا رسیده 
است. در دنیای امروز زندگی شخصی برای افراد اهمیت بسیار باالیی دارد. 
به همین دلیل به سادگی از آن صرف نظر نمی کنند. البته منظور من در 
اینجا ارائه ساعت های کاری بیش از اندازه پایین هم نیست. نکته مهم ایجاد 

تعادلی میان کار و زندگی شخصی است. 
4. وقتی فرهنگ شرکت کم اهمیت جلوه می کند

براس��اس گزارش Tiny Pulse: »کارمندانی ک��ه در نظرخواهی های 
مختلف اهمیت فرهنگ شرکت ش��ان را پایین ارزیابی می کنند، 24درصد 
بیشتر از سایرین تمایل به ترک آن شرکت دارند.« در حقیقت، مطالعه این 
موسسه بیانگر نکته جالبی پیرامون اهمیت فرهنگ شرکت هاست. به این 
ترتیب فرهنگ یک ش��رکت حتی از بسته مالی که آنها به کارمندان شان 

ارائه می کنند نیز در نگاه کارمندان مهم تر جلوه می کند. 
یکی از جلوه های مهم فرهنگ هر ش��رکتی نحوه برخورد و تعامل میان 
کارمندان اس��ت. بر این اس��اس کارمندانی که در گزارش های خود سطح 
احترام متقابل در روابط میان کارمندان را پایین ارزیابی می کنند، 26درصد 

تمایل بیشتری به فعالیت در موسسه یا شرکتی دیگر دارند. 
5. بحران نبود موقعیت پیشرفت

عاقه به پیش��رفت در حوزه تخصصی کارمان یک خواست عمومی در 
میان کارمندان است. به همین دلیل گزارش Tiny Pulse کارمندانی را 
که موقعیت پیش��رفت شغلی دارند، 20درصد بیشتر از سایرین عاقه مند 
به ادامه همکاری با ش��رکت متبوع شان عنوان کرده است. در سوی دیگر 
سکه، کارمندانی که احس��اس حمایت از سوی شرکت شان را ندارند، سه 
برابر بیش��تر از سایر کارمندان عاقه مند به ترک موقعیت شغلی و شرکت  
متبوع ش��ان هستند.  نتیجه نهایی پژوهش موسسه Tiny Pulse بیانگر 
اهمیت رهبری مناسب شرکت و همچنین فرهنگ رابطه و تعامل محترمانه 
میان کارمندان است. شاید جای تعجب نداشته باشد که تا چند دهه آینده 
این مش��کل را بارها و بارها مش��اهده کنیم. دلیل اصلی آن، اهمیت باالی 

رهبری مناسب و احترام متقابل در محیط های کاری است. 
اگر شرکت  شما در زمینه افزایش زمینه پیشرفت شغلی برای کارمندانش 
موف��ق عمل نکند، احتمال خلق مفهومی به نام »کارمندان وفادار« پایین 
خواه��د بود. در ه��ر صورت کارمندان نیز برای ماندن در یک ش��غل باید 
امیدواری کافی را داشته باشند. در صورت توجه به نکات این مقاله محیط 
کاری شادتر در شرکت  شما تضمین خواهد شد. همچنین سطح عملکرد 

کلی شرکت تان هم تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. 
inc :منبع

چرا کارمندان مدیران خود را ترک می کنند؟

5 دلیل اصلی خروج کارمندان از شرکت ها

به قلم: مارسل شوانتس موسس برند رهبری از مرکز    
ترجمه: علی آل علی    
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مروری بر زندگی کارن اسپارک جونز

بانویی که موتورهای جست وجو را پایه ریزی کرد

در دورانی که اغلب دانش��مندان تاش می کردند مردم را به استفاده 
از کده��ا برای ارتباط با کامپیوترها ترغیب کنند، کارن اس��پارک جونز 
ب��ه کامپیوتره��ا آموزش می داد که زبان انس��ان را ی��اد بگیرند و آن را 

درک کنند.
در این مس��یر، تکنولوژی ارائه ش��ده توس��ط وی مبن��ا و پایه اصلی 
موتورهای جس��ت وجو نظیر گوگل را ساخت. او که به صورت خودآموز 
برنامه نویس��ی را ب��ا تمرکز روی پردازش زبان طبیع��ی یاد گرفته بود و 
از ه��واداران زنان در این رش��ته بود، از چندین ده��ه قبل ایجاد قطب 
تکنولوژی دنیا یعنی سیلیکون ولی را نوید داده بود و همواره نسبت به 
قدرت یافتن دانشمندانی از رشته علوم رایانه که به پیامدهای اجتماعی 

تکنولوژی فکر نمی کنند، هشدار می داد.
جالب آنکه حجم باالیی از مجاهدت های علمی کارن اس��پارک جونز 
تا همین 5 یا 10 س��ال پیش از دیدگاه خیلی ه��ا بی معنا و جنون آمیز 
قلمداد می ش��د و حاال آنطور که جان تیت از دوستان درازمدت او که با 
جامعه علوم رایانه بریتانیا همکاری دارد می گوید قرار اس��ت که به این 

دستاوردها ارج نهاده شود.
مقال��ه اصلی کارن اس��پارک جونز ک��ه در س��ال 1972 میادی در 
نش��ریه Documentation منتشر ش��د، زمینه را برای ساخت یک 
موتور جس��ت وجوی م��درن فراهم کرد. او در این مقال��ه آمار را با علم 
زبان شناس��ی تلفیق ک��رد )رویک��ردی غیرمعمول ب��رای آن دوران( تا 
فرمول هایی حاوی اصول مربوط به تفس��یر روابط میان کلمات را بسازد 

که توسط کامپیوترها مورد استفاده قرار می گیرند.
در س��ال 2007 میادی اس��پارک جونز مدعی شد که تقریبا تمامی 

موتورهای جست وجو از این اصول استفاده می کنند.
او در مصاحبه خود با نشریه جامعه کامپیوتر بریتانیا اظهار داشت:

هر آنچه که با استفاده از اطاعات آماری سنجش اصطاح نمایه ای را 
انجام دهد در واقع از نوعی کارکردسنجشی استفاده می کند که من در 

سال 1972 میادی منتشر کردم.
کارن آی��دا بولث اس��پارک جونز در 26 آگوس��ت 1935 میادی در 
هادرزفیلد انگلس��تان متولد شد که تولیدات نس��اجی آن در انگلستان 
ش��هره بود. پدرش آلفرد اون جونز، اس��تاد ش��یمی بود و مادرش آیدا 
اس��پارک، که در جنگ دوم جهانی به لندن تبعید شد برای دولت نروژ 

کار می کرد.
او ک��ه در دانش��گاه کمبریج تاریخ و فلس��فه می خواند ب��ا مارگارت 
مسترمن، رئیس واحد تحقیقات زبان این دانشگاه دیدارهایی داشت که 
در واقع الهام بخش او برای ورود به رشته تحصیلی تازه اش بود. اسپارک 
جونز بعدها از او به عنوان »زنی بسیار عجیب و جالب« یاد کرد چراکه 
همچن��ان در فعالیت های حرفه ای خود از ن��ام دوران قبل از ازدواجش 

استفاده می کرد.
البته اس��پارک جونز هم در س��ال 1958 وقتی که با راجر نیدهم )از 
اساتید کامپیوتر دانشگاهش( ازدواج کرد پیرو عادت خانم مسترمن بود 
و همچنان به اس��تفاده از نام خانوادگی خود اس��تمرار می ورزید. او در 

این باره گفته:
این ]نام[ در واقع به عنوان وجود همیشگی من باقی می ماند.

اس��پارک جونز به تدریج ش��روع به کار کردن برای خانم مستمرمن 
کرد. او می خواست بداند که چطور می شود یک کامپیوتر را برنامه ریزی 
ک��رد ت��ا کلماتی که معانی مختلف دارن��د را درک کند و به این ترتیب 

نوعی دایره المعارف از کلمات هم معنا را برای کامپیوترها بسازد.
او در مصاحبه ای که با مرکز تاریخ موسسه مهندسان برق و الکترونیک 

داشت، اینطور گفت:
تمامی کلمات در زبان های طبیعی ابهام آمیز هستند. چطور می توانید 

بفهمید که در یک شرایط خاص چه معنایی می توانند داشته باشند؟
در سال 1964 میادی اسپارک جونز کتابی تحت عنوان »طبقه بندی 
معنایی و کلمات متعارف« را منتش��ر ک��رد که حاال به عنوان مبانی در 
رش��ته پردازش زبان طبیعی به آن نگریس��ته می شود. در سال 1972 
می��ادی او مفه��وم فراوانی وزن��ی ت��ی اف- آی دی اف را معرفی کرد 
که در واقع تعداد دفعاتی که یک عبارت در یک س��ند مورد اس��تفاده 
ق��رار می گیرد را ش��مارش می کند تا اهمیت آن را مش��خص کند؛ این 
مقوله نیز در واقع یکی دیگر از پایه های موتورهای جس��ت وجوی مدرن 

محسوب می شود.
اس��پارک جونز کار روی سیستم های تش��خیص کام را در دهه 80 
میادی آغاز کرد. او اغلب صب  ها و بعدازظهرها به همراه شوهرش که 
از پیش��گامان امنیت نرم افزار محسوب می شد به بحث و مناظره نظری 

در اتاق استراحت دانشگاه می پرداخت.
منزل آنها در Coton قرار داش��ت )منطقه ای در غرب کمبریج( و پر 
از کتاب، آثار هنری و عتیقه بود. برای مثال یک دس��تگاه چاقوتیزکنی 
مربوط به دوران ویکتورین در خانه آنها وجود داش��ت. آنها خانه دیگری 
هم در همان روستا داشتند و از آن برای نگهداری کتاب های اضافه شان 
و همچنین برپای��ی کارگاه های هنری اس��تفاده می کردند. جالب آنکه 
یک��ی از آثار هنری او بعدها در آزمایش��گاه تحقیقاتی مایکروس��افت به 

دیوار آویخته شد.
سفرهای دریایی از دیگر تفریحات اسپارک جونز و Needham بود. 
آنها یک قایق بادبانی قدیمی به نام Fanny of Cowes را که به سال 
1872 مربوط می ش��د بازسازی کردند و س��وار بر آن با دیگر قایق های 
قدیمی در س��واحل شرقی انگلستان مس��ابقه دادند. آنها تصمیم گرفته 

بودند که بچه ای نداشته باشند.
اندرو هربرت از دوس��تان اس��پارک و همچنین از دانش��مندان حوزه 

کامپیوتر که با وی همکاری می کرد در این باره می  گوید:
آنها همان زندگی علمی ش��ان را دوست داشتند. عمیقا عاشق یکدیگر 

بودند و این عشق در تمام زندگی شان پایدار ماند.
اسپارک جونز صدایی رسا داش��ت و حس شوخ طبعی اش خودنمایی 

می کرد. او در محل کار لباس هایی س��اده می پوش��ید: شلوار جین آبی، 
کت قرمز و بلوز س��فید. او همچنین گل س��ینه ای از سنگ های زینتی 
برای خود س��اخته بود و آن را همیش��ه به لباسش وصل می کرد. گفته 
می ش��ود در زمان هایی که به ش��ام های رس��می دعوت می ش��د و مثل 
خیلی ها در کمبریج از دوچرخه برای رس��یدن به محل مهمانی استفاده 

می کرد، لباس هایش را با گیره به دسته های دوچرخه وصل می کرد.
در س��ال 1982 میادی دولت بریتانیا به س��راغ اسپارک جونز رفت 
ت��ا روی برنام��ه Alvey کار کند؛ طرحی برای تش��ویق مردم به انجام 
تحقیقات علمی بیش��تر در زمینه کامپیوتر در سرتاس��ر انگلس��تان. در 
سال 1993 میادی اسپارک با همراهی جولیا آر گالیرس کتاب درسی 

»ارزیابی سیستم پردازش زبان طبیعی« را نوشت.
اس��پارک جون��ز در س��ال 1994 می��ادی س��مت ریاس��ت انجمن 
زبان شناس��ان کامپیوت��ری را به دس��ت آورد که در واق��ع نوعی گروه 
بین المللی در این رش��ته بود. او همچنین در س��ال 1999 میادی به 
استاد تمام وقت در دانشگاه کمبریج بدل شد که البته زمان بر بودن این 
پروس��ه ناراحتی های زیادی را برای او ایجاد کرد. او در تمام س��ال های 
قبل از این انتصاب برای دانش��گاه کار می کرد و جزو کارمندان معمولی 

دانشگاه بود.
خانم اسپارک در 4 آوریل سال 2007 میادی بر اثر ابتا به سرطان 
درگذش��ت. با در نظر داش��تن تبعیض جنسیتی س��ابق خبر درگذشت 
اس��پارک در نش��ریه های معتبر دنیا از جمله تایمز بازتاب نیافت با این 
حال خبر درگذشت همسرش در سال 2003 در این نشریه منتشر شد.

امروزه محققان همچنان از فرمول های او استفاده می کنند و ایده هایی 
که او زمانی به رش��ته تحریر درآورد با فراگیرتر ش��دن هوش مصنوعی 

رنگ واقعیت به خود می گیرند.
به گفته مارتا پالمر از اساتید زبان شناسی و علوم رایانه دانشگاه کلرادو 
همه اینها نش��ان دهنده جلوتر بودن اس��پارک از زمان خودش، اهمیت 
کارهای ارائه ش��ده توسط وی و کوچک ش��مرده شدن شان در 20 سال 

نخست از فعالیت حرفه ای وی بودند.
اس��پارک جونز نس��لی از محققان )زن و مرد( را آم��وزش داد و یک 

جمله معروف داشت:
اهمیت محاس��بات به قدری است که نمی شود آن را به مردان واگذار 

کرد.
اما اس��پارک از یک جهت دیگر ه��م از زمان خود جلوتر بود. چندین 
دهه قبل از آنکه سیلیکون ولی پایه های اخاقیات را بنا بگذارد اسپارک 
جونز به مهندس��ان نس��بت به پیامدهای کارهای شان در جامعه هشدار 

می داد.
او در این باره می گوید:

نوعی تعامل میان محیط و خود برنامه نویس��ی وجود دارد. در این کار 
الزم نیست هر بار که انگشت خود را روی کیبورد می گذارید بحث های 
فلس��فی عمی��ق و پایه ای را انج��ام دهید و اما از آنجا که محاس��بات و 
رایانش کامپیوتری در حال راه یافتن به زندگی مردم است باید در مورد 

این چیزها فکر کنید.
nytimes/digiato :منبع
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بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- همایش ایمنی و جشنواره 
تجلیل از برترین های ش��رکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با 
حضور مسووالن و کارکنان شرکت برگزار شد. قائم مقام شرکت توزیع 
نیروی برق استان هرمزگان در این مراسم گفت: کاری که در صنعت 
برق انجام می ش��ود یکی از بهترین و صادقانه ترین خدمات اس��ت. 
مهندس سید مجید حیدری افزود: در اجرای فرایند برق رسانی زمانی 
که ما برق مطمئن را به مردم استان می رسانیم به خود می بالیم که 
توانسته ایم خدمتی را انجام دهیم. حیدری تصریح کرد: کارهایی که 
ما در ش��رکت توزیع برق انجام می دهی��م انگیزه مالی در آن دخیل 
نیست بلکه انگیزه معنوی که خدمت رسانی به مردم استان می باشد 
بیشتر خودنمایی می کند. وی عنوان کرد: رضایت مشترکین و مردم 
اس��تان مهمترین مولفه ای است که باعث می شود ما در این صنعت 
فعالیت داشته و خدمت رسانی انجام دهیم. در ادامه معاون بهره برداری 
و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان اظهارداشت: 

شخصی که قرار است در یک اداره مشغول به کار شود باید پنج تعهد 
داشته باشد تا بتواند در کار خود موفق باشد. مهندس حمید ساعدپناه 
ادامه داد: تعهد به سازمان یا شرکتی که در آن مشغول بکار هستیم 
اولین تعهدی اس��ت که باید داشته باشیم و این بدان معناست که ما 
تاش نماییم تا سازمان خود را ارتقا دهیم و همه کارکنان در این امر 

سهیم هستند. ساعدپناه خاطرنشان کرد: تعهد بعدی که شخص باید 
به آن توجه نماید، تعهد به مشتری و مشترکین است و در برخورد با 
آنها باید تاش نماید که ارباب رجوع خود را تکریم نماید و مشتری 
مداری را سرلوحه کار خود قرار دهد. وی عنوان کرد: تعهد به خود یکی 
دیگر از تعهداتی است که ما باید داشته باشیم و در آن باید ابتدا خود را 
دوست داشته و مراقب سامت خود باشد زیرا اینگونه می تواند دیگران 
را دوست داشته و خدمت بهتری را به مشترکین ارائه نماید. ساعدپناه 
اضافه کرد: در بحث ایمنی یکی از اصولی که بسیار مهم می باشد این 
اس��ت که قبل از انجام کارها تفکر داشته باش��د و اصل تفکر و اصل 
صبوری را برای حفظ جان خود و همکاران قبل از انجام کارها رعایت 
نماید. معاون بهره برداری و دیس��پاچینگ شرکت توزیع نیروی برق 
هرمزگان گفت: تعهد به کار چهارمین تعهدی است که یک شخص 
نسبت به سازمان خود دارد و براساس آن باید آنچه در شرح وظایف او 

درج شده را به دقت انجام دهد.

 تبریز - اسد فالح: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از 
اجرای پنج پروژه برای ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه به ارزش بالغ بر 
14 میلیارد ریال توسط امور برق اندیشه خبر داد.  به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، عادل کاظمی دلیل اصلی اجرای پروژه های یاد شده را 
بهبود و افزایش پایداری شبکه توزیع برق در حوزه عملیاتی این امور 
عنوان کرد و افزود: احداث چندین پست هوایی، افزایش قدرت مانور 
در ش��بکه هوایی 20 کیلوولت، رف��ع حریم، کاهش تلفات، از جمله 
اقدامات صورت گرفته برای اصاح ش��بکه و رفع ضعف ولتاژ مناطق 
حس��اس و پر مصرف بوده است.  وی با تاکید بر اصاح شبکه مسیر 
روستای خلجان اظهار داشت: تبدیل شبکه با سطح مقطع 35 ) قطر 
سیم( با بار 270 آمپر به خط دو مداره در مسیر جاده اصلی خلجان 
یک��ی دیگ��ر از پروژه های  اجرا ش��ده در این امور بوده اس��ت.  وی 
ادامه داد: هادی روکش دار  به طول دو هزار و 500 متر در راس��تای 
کاهش بار فیدر 6 سردرود، رفع ضعف ولتاژ و رینگ با فیدرهای مجاور 

با تخصیص اعتبار بالغ بر چهار میلیارد ریال انجام ش��ده است.  وی 
اضافه کرد: در راستای گذر از پیک بار تابستان 97، 4دستگاه پست 
هوایی احداث و 22 دس��تگاه ترانسفورماتور هوایی کم بار جایگزین 
ترانسفورماتورهای هوایی پر بار شدند که هزینه صرف شده برای این 

پروژه ها بالغ بر دو میلیارد ریال بوده است.   مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز همچنین از تعویض کابل های فرس��وده روغنی با 
کابل خشک مونوفاز خبر داد و گفت: احداث خط 20 کیلوولت زمینی 
به متراژ یک هزار و 600 متر با هزینه کرد بالغ بر یک میلیارد ریال 
برای ارتقا پایداری شبکه و قابلیت اطمینان در مناطق، سردرود، کاظم 
آباد و خلجان از جمله پروژه های  اجرا شده در امور برق اندیشه بوده 
اس��ت.  کاظمی با اش��اره به پروژه انجام شده در مسیر خیابان ابوذر، 
شهرک آخماقیه اظهار کرد: اصاح و ساماندهی شبکه موجود و رفع 
حریم شبکه، با انجام یک هزار و 800 متر کابل کشی با هادی روکش 
دار  و  با اعتبار بیش از  سه میلیارد ریال از اقدامات انجام شده در این 
شهرک می باشد.   وی هزینه کرد دو میلیارد ریالی برای تعویض سیم 
های لخت به کابل خود نگهدار در راستای کاهش تلفات و جلوگیری 
از سرقت و آلوده شدن منطقه به انشعابات غیرمجاز به طول 6 کیلومتر 

در حوزه امور برق اندیشه را یادآور شد. 

اصفهان - قاسم اسد- شرکت آب و فاضاب استان اصفهان به 
منظور س��ازگاری با کم آبی و نیز توزیع عادالنه آب ،  420 ایستگاه 
سامانه پایش فشار شبکه در سطح استان راه اندازی  کرد. مدیر عامل 
ش��رکت آب و فاضاب اس��تان اصفهان گفت: ظرفیت تولید آب در 
تصفیه خانه آب باباشخعلی 11.7 مترمکعب در ثانیه است در حالیکه 
میزان تقاضا جمعیت بالغ بر 4 میلیون نفری  تحت پوش��ش طرح 
آبرس��انی اصفهان بزرگ 14.5 مترمکعب در ثانیه اس��ت که این امر 
بیانگر کمبود حدود 3 مترمکعب در ثانیه  است. مهندس هاشم امینی 
با بیان اینکه در حال حاضر بزرگترین چالش پیش رو شرکت آب و 
فاضاب استان اصفهان عدم تعادل میان عرضه و تقاضای آب است 
عنوان کرد: عدم تع��ادل میان عرضه و تقاضای آب در پیک مصرف 
یکی از چالش های اساسی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان می 
باشد که در این زمینه توسعه شبکه هوشمند توزیع آب در 10 شهر 
بزرگ استان ،توسعه 472 سامانه پایش فشارشبکه درسطح  استان 
،تکمیل سامانه تله متری خطوط انتقال آب ،توسعه سیستم تله متری 
ش��بکه توزیع آب در شهرهای بزرگ استان ،تهیه نرم افزار مدیریت 
هوشمند شبکه و ایجاد زیر ساختهای مخابراتی برای استقرار و توسعه 
شبکه هوشمند در سطح استان از جمله راهکارهایی می باشد که به 

منظور غلبه بر چالش کم آب در استان در دستور کار قرار گرفت. وی 
بااش��اره به  کنترل و مانیتورینگ تاسیسات آبرسانی اصفهان بزرگ 
بیان داش��ت: شرکت آب و فاضاب استان اصفهان هم اکنون تامین 
آب ش��رب 93 ش��هر و 300 روستا را به عهده دارد این در حالیست 
در سالهای اخیر  محدودیت منابع آبی مسئوالن امر را در تامین آب 
شرب مشترکین در اقصی نقاط استان را با چالش هایی مواجه کرده 
اس��ت بدین ترتیب ارتقاء 68 ایستگاه  سیستم تله متری تاسیسات 
آبرسانی به منظور توزیع عادالنه آب  درشهرهای تحت پوشش طرح 
آبرسانی اصفهان بزرگ عملیاتی شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 

استان اصفهان افزود:  126 باب  شیرخانه بر روی خطوط انتقال آب 
و نیز 60 ایستگاه دارای قابلیت مانیتورینگ  و صدور فرمان مرکزی 
همچنین کنترل و مانیتورینگ تاسیسات آبرسانی اصهان بزرگ در 
واحد 122 استان از جمله مواردی هست که پیرامون تامین آب شرب 
پایدار مشترکین در س��طح استان مد نظر قرار گرفته است.   وی از 
احداث 200 حوضچه کنترل فش��ار شبکه توزیع آب شهر اصفهان 
خبر داد و اظهار داش��ت: در راس��تای برخورداری مشترکین از فشار 
یکسان آب در شهر اصفهان 200 حوضچه کنترل فشار بر روی شبکه 
توزیع احداث شد همچنین در این زمینه 22 زون در طرح زون بندی 
ش��بکه آب شهر اصفهان تهیه و اجراء شد.  مدیرعامل شرکت آب و 
فاضاب اس��تان اصفهان با بیان اینکه  عاوه بر کنترل کمی شبکه 
توزیع آب شرب از طریق هوشمند سازی شبکه ،چگونگی کیفیت آب 
شرب هم با حساسیت ویژه ایی دنبال می شود خاطر نشان ساخت: 
عاوه براینکه دستگاههای نظارتی مانند شبکه بهداشت کیفیت آب 
شرب اصفهان را بررسی می کنند بلکه همه روزه کیفیت آب شرب 
با استقرار ایستگاههای کنترل کیفی در نقاط مختلف استان  چهار 
پارامتر اساسی آب از جمله کدورت،کلر باقیمانده ،هدایت الکتریکی و 

PH  مورد بررسی قرار می گیرد.

اهواز- شـبنم قجاوند- مانور اس��تانی مقابله با شرایط اضطرار 
دریایی با هدف ایجاد هماهنگی بین ارگان ها و واحد های عملیاتی 
حوزه دریایی اس��تان خوزس��تان برای مقابله با شرایط اضطراری در 
مجتمع بندری امام خمینی)ره( برگزار شد. به گزارش روابط عمومی، 
مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان خوزس��تان و مدیر منطقه ویژه 
اقتص��ادی بندرامام خمینی)ره( ضمن اعام این خبر افزود: طی این 
مانور که با مشارکت و هم افزایی صنایع همجوار  و ارگان های دریایی 
فعال در حوزه دریایی استان خوزستان 23 دی ماه سال جاری برگزار 
ش��د، شرکت کنندگان روش ها و تمهیدات الزم  به منظور مقابله با 
بحران های احتمالی و کاهش دامنه خس��ارت ناشی از آن را تمرین 
کردند. عادل دریس با اشاره به مشارکت 15 فروند شناور از شناورهای 
ملک��ی این اداره کل به منظ��ور ایفای نقش های مختلف در مراحل 

متع��دد این مانور گفت: طی این مانور که در محورهای جداس��ازی 
اضطراری شناورها در زمان وقوع حوادث، مقابله با حریق در دریا، امداد 
و نجات نفرات در دریا و مقابله با آلودگی های نفتی صورت پذیرفت، 
توان و آمادگی نیروهای عملیاتی حوزه دریایی برای مقابله با حوداثی 
نظیر انتش��ار  آلودگی، حریق در شناور، جستجو و نجات مصدومین 

در دریا و کنترل و مهار دامنه حریق و اطفای آن آزموده ش��د. وی با 
اشاره به برگزاری ساالنه این مانور دریایی و بهره گیری از تمام توان 
و آمادگی تجهیزاتی در برگزاری آن تصریح کرد: در جریان برگزاری 
مانور مذکور یک فروند بالگرد به عنوان واحد امداد هوایی مش��ارکت 
داش��ته که به هماهنگی بیشتر میان اجزای مانور انجامید. مدیرکل 
بنادر و دریانوردی اس��تان خوزس��تان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی 
بندرامام خمینی)ره(، آزمایش و بررسی دوره ای تجهیزات، شناسایی 
نقاط ضعف و بروز رسانی در فرایند های اجرایی مرتبط با فعالیت های 
حوزه دریایی را  از مزیت های برگزاری این مانور عنوان کرده و افزود: 
طی نشس��ت مشترک فرماندهان واحد های عملیاتی و کارشناسان 
خبره نقاط مثبت و قابل بهبود و کیفیت برگزاری مانور مورد بررسی 

و ارزیابی قرار گرفت.

قم - خبرنگار فرصت امروز- در راستای اجرای بند ط تبصره 
16 قان��ون بودجه س��ال 1397 ، هموطنانی که قبل از س��ال 96 از 
تسهیات حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی تاسقف یک میلیارد 
ریال استفاده کرده باشند و حداکثر طی مدت دو ماه ، کل بدهی خود 
را بصورت یکجا و بشکل نقدی تسویه نمایند سود تسهیات و جرایم 
دیرکردشان بطور یکجا بخشیده خواهد شد .  خاکساری ، مدیرشعب 
بانک مسکن  استان قم ضمن بیان این مطالب یادآور شد :  به گزارش 
روابط عمومی بانک مس��کن قم : پیرو مصوبه  هیئت محترم وزیران 
در سال 95 ، بانک  ها مي توانند نسبت به بخشودگي سود تسهیات 
غیر جاري )مازاد بر بخش��ودگي وجه التزام این تسهیات( که اصل 
تسهیات اعطایي آنها حداکثر یک میلیارد ریال در چارچوب ضوابط 
اباغي بانک مرکزي جمهوري اسامي ایران باشد اقدام نمایند و  بانک 
مسکن با اس��تفاده از این قانون و در راستای مساعدت با گیرندگان 
تسهیات مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه نسبت به بخشودگی 
سود تسهیات و جرایم دیرکرد این قبیل از هموطنان اقدام خواهد 
کرد .  خاکس��اری افزود : در صورت بازپرداخت و تس��ویه اصل این 
تس��هیات به صورت یکجا و نقدي توسط متقاضي، سود تسهیات 
اعم از س��ود قبل از سررسید و سود پس از سررسید در تعهد دولت 

بوده و توس��ط دولت تأمین خواهد شد. همچنین مدیرشعب بانک 
مس��کن استان قم یادآور شد بر اساس مصوبه  هیئت مدیره محترم 
بانک مسکن مقرر شده است  ماده )2( تبصره 35 قانون اصاح قانون 
بودجه س��ال 1395 در فاز اول در سیستم هاي تسهیات متمرکز و 
مشارکت مدني شعب این بانک ضمن تأکید بر کنترل و نظارت بهینه 
عملیات��ي ش��ود .  وی تاکید کرد فاز دوم نیز با انج��ام اقدامات الزم 
و تس��ریع در راه اندازي سیستم  نوین و تکمیل سامانه هاي کنترلي، 
به منظور بهره مندي مش��تریان از ظرفیت قانوني این تبصره اجرایي 
خواهد شد . خاکساری همچنین ضمن اعام مهلت دو ماهه اجراي 
طرح، خاطرنش��ان ساخت که روستاییان عزیز قمی برای استفاده از 

مزایای این طرح در اسرع وقت به یکی از شعب بانک مسکن استان 
قم مراجعه نمایند.   خاکس��اری در ادامه س��خنان خود به امتیازات 
بانک مسکن به محدوده بافت فرسوده اشاره کرد و گفت : همانگونه 
که هم استانی های عزیز استحضار دارند باعنایت به افزایش محدوده 
بافت فرس��وده شهرقم از 1070 قبلی به 1700 هکتار فعلی ، عاوه 
بر هسته مرکزی قبلی ، بخش��هایی از مناطق شهرقائم ، یزدانشهر، 
جمکران و شهید محاتی به محدوده جدید بافت فرسوده قم افزوده 
شده است که این برای شهروندان یک حسن و امتیاز محسوب میشود 
.  وی تاکید کرد بانک مسکن در راستاي عمل به رسالت اصلي خود 
و کمک به بازسازي بافت فرسوده و ناکارآمد شهري امتیازات متنوعي 
را در قالب انواع تس��هیات خرید و ساخت بدون سپرده در محدوده 
هاي فرس��وده شهر قم به متقاضیان پرداخت مي نماید  . تسهیات 
120 میلیون تومانی خرید یا ساخت مسکن با نرخ های 6 و 8 درصد 
و اقساط بلندمدت 12 الی 15 ساله از مهمترین امتیازات متعلقه به 
متقاضیان استفاده از تسهیات در مناطق فرسوده شهری می باشد . 
خاکساری یادآور شد که شهروندان غیر از خانه اولی هم می توانند در 
صورت انجام معامله خرید یا مشارکت مدنی ساخت در مناطق بافت 

فرسوده از امتیازات حساب صندوق مسکن یکم بهره مند شوند .  

تقدیر از برترین های شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد؛ 

اجرای پنج پروژه به ارزش بالغ بر 14 میلیارد ریال در امور برق اندیشه

در راستای سازگاری با کم آبی صورت گرفت:

استقرار 420 ایستگاه سامانه پایش فشار شبکه آب در استان اصفهان

با هم افزایی و مشارکت ارگان های دریایی استان خوزستان برگزار شد؛

مانور مقابله با شرایط اضطرار دریایی

 بخشودگی یکجای سود تسهیالت وجرائم  دیرکرد وامهای حوادث 
غیر مترقبه ومسکن روستایی درصورت پرداخت اصل بدهی 

با ورود سرمایه گذار بخشی خصوصی؛
پروژه اجرای شبکه فاضالب شهر کرمان طی 5 سال به اتمام می رسد

کرمان- خبرنگار فرصت امروز- با ورود س��رمایه گذار بخش��ی خصوصی؛پروژه اجرای 
شبکه فاضاب شهر کرمان طی 5 سال به اتمام می رسد. غامرضا زین الدینی مدیر امور آب و فاضاب 
شهرستان کرمان با حضور در برنامه رادیویی میکروفن صبح توضیحاتی در زمینه اجرای پروژه فاضاب 
شهر کرمان ارائه کرد. زین الدینی در این رابطه گفت:عملیات اجرایی پروژه فاضاب شهر کرمان از 
سال 76 آغاز شد و بر اساس طرح اولیه پیش بینی شده بود طی مدت 15 سال یعنی تا سال 95 با 
اجرای 1440 کیلومتر اجرای شبکه جمع آوری،پروژه فاضاب شهر کرمان به پایان برسد. وی افزود: 
علیرغم گذشت 21 سال از آغاز این پروژه به علت کمبود نقدینگی تنها 33 درصد آن اجرا شده است. مدیر امور آبفا شهرستان کرمان 
در ادامه بیان داشت: خوشبختانه طی یک هفته آینده مبادله قرارداد با سرمایه گذار بخش خصوصی انجام می شود و بر اساس این 
قرارداد مابقی اجرای شبکه فاضاب شهر کرمان از سال 98 توسط بخش خصوصی آغاز می شود و ظرف مدت 5 سال به پایان می 
رسد. زین الدینی در زمینه واگذاری انشعاب فاضاب نیز گفت: تمامی کسانی که انشعاب آب دارند حتما باید انشعاب فاضاب نیز 
خریداری نمایند و حق انشعاب فاضاب به میزان هر واحد مسکونی که یک سیفون دارد 1 میلیون و 900 هزار تومان می باشد که 

30 درصد آن نقد و مابقی طی اقساط 6 ماهه از مشترک دریافت می شود.

بهره برداری پروژه های مخابرات منطقه گلستان همزمان با سفر رئیس جمهور
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس غامعلی ش��همرادی،مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت: همزمان با سفر رئیس 
جمهور و اعضای هیات دولت به استان گلستان، 430  پروژه از قبیل؛ توسعه شبکه تلفن ثابت، فیبر نوری، توسعه پورت های پرسرعت، 
افزایش پهنای باند و توسعه شبکه تلفن همراه )3G  و 4G(  با اعتباری بالغ بر 383  میلیارد ریال در سطح  استان گلستان  با حضور 

وزیر ارتباطات به بهره برداری خواهد رسید.

حضور بانوان مخابرات منطقه گلستان در کارگاه آموزشی طرح عاطفه ها
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- درراستای مسئولیت اجتماعی کارگاه آموزشی طرح عاطفه ها ،جهت بهبود سامت فیزیکی و 
روانی خانواده ها با حضور بانوان همکار و همسران همکاران مخابرات منطقه گلستان وادارات  اداره کل ارتباطات و فناوری اطاعات 
استان گلستان برگزار شد.این کارگاه یکروزه با هدف تقویت ، همدلی و ادراک مشترک و ارتقا سطح توانمندی های بانوان در محیط 
کار برگزار شد .در این کارگاه آموزشی دکتر بهار حسن میرزایی استاد بین المللی و عضو دبیرخانه سامت وزارت ورزش و جوانان اقدام 
به سخنرانی و بیان مطالب آموزشی کرد. وی در این جلسه با هدف ارتقا و توجه به سامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه در 
ابعاد مختلف جسمی ، روحی و روانی در دوران های زندگی مطالب ارزنده ای بیان کرد و گفت : زنانی که به خصوص پرورش فرزندان 

را بر عهده دارند،سامت خانواده و جامعه در گرو آنان بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردارند .

بازدید مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از مسیر خط دامغان – کیاسر – نکا
ساری – دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از خط دامغان – کیاسر 
– نکا بازدید کرد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی منطقه 9 
عملیات انتقال گاز، رسول داودی نژاد مدیر منطقه به همراه مجری طرح، مشاور 
پیمانکار و نمایندگان ستاد انتقال گاز ایران از مسیر خط 42 اینچ دامغان – کیاسر 
– نکا بازدید به عمل آورد. در ادامه از ایستگاه های شیر بین راهی در مسیر خط 
نیز بازدید شد و در پایان این بازدیدها، جلسه ای هم اندیشی با حضور مدیر منطقه 
9، مجری طرح، مشاور پیمانکار و نمایندگان ستاد انتقال گاز ایران برگزار شد. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز در این جلسه به 
اهمیت خط 42 اینچ دامغان – کیاسر – نکا اشاره کرد و افزود: بهره بردای از این خط مشکات مربوط به افت فشار گاز در سه استان 
شمالی گلستان، گیان و مازندران را مرتفع کرده و گامی به سوی تحقق ماموریت انتقال، پاک، پایدار، ایمن و بهره ور گاز طبیعی است.

"کلینیک صنعت" کرمانشاه راه اندازی شد
 کرمانشـاه – منیر دشتی - مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانش��اه از راه اندازی "کلینیک صنعت" استان 
کرمانشاه خبر داد. بیژن کردستانی اظهار کرد: کلینیک صنعت استان کرمانشاه با هدف ارتقا توان رقابتی و حل مشکات صنایع 
کوچک در کرمانشاه آغاز به کار کرد. وی با بیان اینکه دستورالعمل راه اندازی این کلینیک از ابتدای سال جاری از سوی سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی صادر شد، افزود: بعد از طی مراحل الزم و برگزاری جلسات مختلف که با حضور نماینده سازمان صمت، 
نماینده خانه صنعت و معدن، سازمان مدیریت صنعتی و ... برگزار شد، سه نفر به عنوان اعضای هیات مدیره این کلینیک انتخاب 
شدند. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه ادامه داد: این کلینیک با همکاری مشاورین صنعتی به عارضه یابی 
مشکات صنایع و حل این مشکات کمک می کند. به گفته کردستانی، طبق برنامه ریزی که صورت گرفته قرار است در سال جاری 

برای 10 واحد صنعتی مشاوره و عارضه یابی از سوی این کلینیک انجام شود.

اولین دوره نشست هم اندیشی پایگاههای بسیج شرکتهای نفتی استان مرکزی
اراک- مینو رستمی- به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج 
در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی پاالیشگاه به میزبانی پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی این شرکت ،با حضور دکتر فاح فرمانده 
محترم مرکز بسیج وزارت نفت و فرماندهان و اعضای شورای پایگاههای بسیج شرکتهای نفتی استان مرکزی از ساعت 9 صبح الی 
16 برگزارگردیدکه بعد از ارائه عملکرد و طرح مشکات پایگاهها ، تفاهم نامه تشکیل قرارگاه جهادی خدمت رسانی بین پایگاههای 
بسیج نفتی استان به امضاءفرماندهان و فرمانده مرکز بسیج وزارت نفت رسید. در ادامه از سالن ورزشی شهید رحیم آنجفی پایگاه 
بازدید بعمل آمد. بعد از ظهر همین روز مراسم دیدارصمیمی مدیران و روسا و فعاالن بسیجی و سرگروههای حلقات شجره طیبه 
صالحین با دکتر فاح برگزار گردید. در آغاز این مراسم جناب آقای مهندس امین مدیرعامل محترم شرکت ضمن عرض خیر مقدم 
خدمت میهمانان ارجمند و تبریک هفته بسیج به بسیجیان تاشگر صنعت نفت استان مرکزی با تشکر ویژه از همکاران بسیجی خود 
که در امر راهبری پاالیشگاه همیشه همراه و کمک حال ایشان بوده اند آرزوی سربلندی و توفیق نمودند ایشان افزود مطمئن هستم 

با حضور بسیجیان ، همیشه این صنعت با بالندگی به کار خود ادامه خواهد داد. 

برگزاری دوره آموزشی  " پیشگیری از آسیب های شغلی و ارگونومی" در 
ستاد مدیریت درمان سمنان

سمنان_زیاری: دوره آموزشی پیشگیری از آسیب های شغلی و ارگونومی برای کارکنان ستاد 
مدیریت درمان و دفتر اس��ناد پزش��کی استان سمنان برگزار ش��د.  در این دوره چهار جلسه ای 
درخصوص اهمیت توجه به ایمنی در کار، عوامل آس��یب رس��ان و خطرات بالقوه در محیط کار 
و همچنین ایستگاه های کاری کار با کامپیوتر مباحثی مطرح گردید. حسین کاشانی کارشناس 
متخصص بهداش��ت حرفه ای مدیریت درمان و مدرس کاسها در بیان اهداف برگزاری این دوره 
گفت: ارگونومی ش��غلی و اهداف آن از قبیل بهره وری ، راحتی و رضایت ش��غلی و حفظ سامت 
کارکنان و رعایت اصول ارگونومی کار با کامپیوتردر ایستگاه کاری نشسته از جمله موارد قابل توجه و تاکید برای تمامی کارمندان 
می باشد که در این دوره آموزشی برای فراگیران مطالبی متناسب با نوع شغل و وضعیت کاری بیان گردید. وی ضمن تاکید بر 
رعایت اصول صحیح نشستن در حین کار با کامپیوتر و همچنین دسترسی صحیح و آسان به ابزار کار اداری اظهار داشت: شدت 
روشنایی مورد نیاز مشاغل دفتری ، ارگونومی محیطی ، تاثیر تجهیزات و ابزارکار مناسب مثل میز و صندلی از جمله نیازمندیهای 
اولیه ارگونومی در کار اداری محسوب شده که عدم اصاح وضعیت آنها منجر به اختاالت اسکلتی و ماهیچه ای مرتبط با کار 

خواهد شد. 

هدف شرکت گاز در جایزه سرآمدی، یادگیری از مدلها درجهت ارتقای 
سطح رضایتمندی مشترکین است 

رشت- زینب قلیپور- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیان در جلسه ارزیابی تعالی شرکت  ضمن عرض خیر مقدم 
به میهمانان ابراز امیدواری کرد تا با ارزیابی به آموخته های شرکت گاز استان در حوزه تعالی افزوده شود.وی با اشاره به فعالیت های 
کیفی ش��رکت گاز اس��تان گیان در حوزه استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و مدل سرآمدی گفت: گاز گیان از سال 1382 
تاش نموده تا رویکرد فرآیند محوری را در شرکت جاری نماید.مهندس اکبر با اشاره به اقدامات کیفی انجام شده  شرکت در جهت 
پایداری جریان گاز و ارائه خدمات بهتر به مشترکین، هدف شرکت گاز در جایزه سرآمدی را یادگیری از مدلها درجهت ارتقای سطح 
رضایتمندی مشترکین عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد تا حضور ارزیابان محترم بر آموخته های شرکت در زمینه تعالی و ارتقا و 
بهبود خدمات به مشترکین بیفزاید.همچنین در این مراسم سعید صادق پور ارزیاب ارشد تیم ارزیابی شرکت ملی گاز ایران با اشاره 
به حضور در حوزه های مختلف تعالی در کشور، سیستم تعالی در شرکت ملی گاز ایران را بسیار کیفی و خوب ارزیابی کرد و گفت: 
اقدامات صورت گرفته در شرکت های زیر مجموعه گاز، حاکی از پشتکار و تاش این شرکت ها در مسیر تعالی است.الزم به ذکر 
است شرکت گاز استان گیان از 23 لغایت 26 دیماه توسط تیم ارزیابی شرکت ملی گاز در سطح تندیس مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
این شرکت در سال گذشته در اولین دوره جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز موفق به کسب تقدیرنامه 5 ستاره و جزء 

شرکت های برتر شرکت ملی گاز و مجموعه وزارت نفت شده بود.
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اگر از شرایط زندگی تان ناراضی هستید و دوران سختی 
را می گذرانی��د مطمئ��ن باش��ید که می توانی��د از پس هر 
چالش��ی که در زندگی ت��ان رخ می دهد بر بیایید. اس��تیو 
رییزو س��خنران انگیزش��ی آمریکایی، نویس��نده و کمدین 
سابق  که برای س��بک طنزآمیز خود در صحبت و نوشتن 
انگیزشی شناخته می ش��ود این موضوع را بیشتر برای مان 

توضیح می دهد. 
تنه��ا چیزی ک��ه پ��س از خواندن ای��ن مقاله از ش��ما 
می خواهم این اس��ت که متوجه ش��وید ق��درِت تجربه  هر 
چالش��ی را در زندگی تان به عنوان امری مثبت برای رشد 
دارید. توجه داش��ته باش��ید که نگفتم بعض��ی از چالش ها 
گفت��م همه  چالش ها و روش��ی که نهایتاً ای��ن چالش ها را 

تجربه می کنید از طریق پروسه  تفکر است.
من جمله  »به هرچه فکر کنی، همان نصیبت می ش��ود« 
را دوس��ت دارم و زمانی که متوجه ش��دم این جمله چقدر 

مهم است زندگی ام  شروع به تغییر اساسی کرد.
اگ��ر انتظار دارید بر زمان های س��خت غلب��ه کنید، باید 
بدانید که درک تان از ش��رایط فعلی است که به شما امید 
می دهد یا ش��ما را تس��لیم می س��ازد. اگر مدام به این فکر 
کنید که چرا هیچ وقت موفق نمی ش��وید همیش��ه درمانده 

خواهید ماند.
درمانده بودن چیزهای خوبی برای تان به ارمغان نخواهد 
آورد. اگ��ر می خواهید زندگی خود را بهت��ر کنید با تغییر 

افکار و گفتار خود به صورت آگاهانه شروع کنید.
در ه��ر ش��رایطی به خصوص زمان های س��خت، زندگی 
همیشه این سوال را از ش��ما می پرسد: »فکر می کنید چه 

کس��ی هستید؟«  کس��ی که فکر می کنید هس��تید در هر 
شرایطی همان کسی می شود که خواهید بود.

نه تنها این سؤال عمیق تعیین می کند که چگونه با خود 
رفتار می کنید بلکه رفتار دیگران نس��بت به شما را نیز رقم  

می زند.
بنابرای��ن هنگامی که با ش��رایط چالش برانگی��ز روبه رو 
می ش��وید ی��ا دوران س��ختی را تجربه می کنی��د و نیاز به 
گرفتن تصمیمی دارید یادتان باش��د که زندگی از شما چه 
چیزی را می پرس��د: »فکر می کنید چه کسی هستید؟« در 
همان لحظ��ه وارد موقعیت آگاهی می ش��وید. این آگاهی 
اس��ت که ش��ما احس��اس خوبی ندارید ک��ه در جهان تان 

فشارهای عاطفی وجود دارد.
همچنین در حالت آگاهی است که شما انتخاب مقابله با 
شرایط را دارید. بیش��تر افراد در طول زندگی خود متوجه 
این  امر نمی ش��وند که احساس��ات و افکار منفی آنها مسیر 

زندگی شان را تعیین می کند.
چالش های��ی ک��ه ب��ا آن مواجه هس��تید، ه��ر چیزی که 
می خواهید - احترام، قدردانی، موفقیت، خوشبختی و عشق - 
به این بستگی دارد که چگونه در هر شرایطی خود را ارزیابی 
می کنید. نتیجه توسط کسی که فکر می کنید هستید تعیین 
می شود. هنگامی که یک نتیجه سالم غیرممکن می شود، به 
یاد داش��ته باشید که چشم انداز خود را به یک شیوه  تولیدی 

تفکر تغییر دهید. هر چیز دیگری برای تان خطرناک است.
بدانید که چیزی بیش��تر در شما وجود دارد که می تواند 
از پس هر چالش��ی بربیاید. با ص��دای بلند بگویید: »من از 
هر چالشی قوی تر هس��تم.« از خود بپرسید: »انتخاب های 

م��ن در اینج��ا چه هس��تند؟«، »اگر  با خش��م یا ترس به 
این وضعیت پاسخ بدهم، چه می شود؟«، »چگونه می توانم 
به گونه ای که برایم س��ودمند باش��د ای��ن وضعیت را تغییر 
دهم؟«، »تصمیمی که قرار اس��ت بگی��رم در کوتاه مدت و 
درازمدت چه تأثیری خواهد داشت؟«، »چگونه بر خانواده، 
دوس��تان و همکارانم تأثیر می گ��ذارد؟« و »چه چیزی را 

می توانم از آن یاد بگیرم؟«
هنگامی که این اس��تراتژی س��اده تبدیل به عادت شود، 
می دانید که هیچ وضعیت، ش��رایط یا ش��خصی نمی تواند 
قدرت تان را از شما بگیرد، مگر اینکه اجازه دهید این اتفاق 

بیفتد.
مس��یر زندگ��ی ب��ه موفقی��ت و ش��ادی، بس��تگی ب��ه 
تصمیم گی��ری عاطفی دارد تا تغییر در ش��رایط. به عبارت 
دیگ��ر، ش��ما باید تصمی��م بگیرید تا تغییرات��ی را که فکر 
می کنید و روزانه بر آن تمرکز می کنید را به وجود بیاورید.
هنگامی که تصمیم می گیرید زمان و انرژی بیش��تری را 
برای دیدن جهان از طریق عشق، امید و خوش بینی صرف 
کنی��د، زم��ان کمتری برای تفکر در مورد اینکه چرا ش��ما 
اینقدر ناراضی هس��تید خواهید داش��ت و تحول بزرگی در 

درون و اطراف خود تجربه خواهید کرد.
ش��ما در واقع می توانید خود را راهنمای مس��یر زندگی 
فق��ط با آگاهی از نه تنها آس��یب هایی ک��ه می توانید ایجاد 
کنید، بلک��ه همچنین جادویی ک��ه می توانید در هر زمان 
مش��خص ایجاد کنید قرار دهید. همه چیز بستگی به این 

دارد که فکر می کنید چه کسی هستید.
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روش هایی برای دریافت بازخورد صادقانه و سازنده
برای اینکه پروس��ه  بازخورد مؤثری داشته باش��ید، پیش از هر چیز تاش کنید بدون قضاوت، به آنچه 

در اطراف تان می گذرد توجه کنید.
ران کاروچی، مدیر و بنیان گذار مؤسس��ه آموزش��ی و مش��اوره  رهبری ناوالنت، در مقاله ای که اخیراً در 
نشریه  کسب وکار هاروارد منتشر شد، بهترین روش های بازخورد گرفتن از کارمندان را شرح می دهد. آنچه 

در ادامه  این مطلب می خوانید، بخش هایی از این مقاله  تحقیقاتی است:
من اخیراً در یک نشس��ت مدیریتی ش��رکت کردم که در آن فردی ک��ه به تازگی به رهبری یک بخش 
منصوب  شده بود، سخنرانی خود را ایراد می کرد. یکی از اظهارات و ادعاهای او این بود که انسانی بسیار 
خودآگاه اس��ت و همیش��ه از بازخورد گرفتن اس��تقبال می کند. جالب اینجا اس��ت که از نگاه مدعوین، 

مشخص بود که این قبیل حرف های تکراری را باور نمی کنند.
طی 30 سال گذشته، بارها شاهد بوده ام که رهبران کسب وکاری که مدعی روشنفکری اند، خودشان را 
به همین شیوه معرفی می کنند، ولی صرفاً با این ادعا که فرد هوشیاری هستید و به خودشناسی اهمیت 
می دهید، چنین ویژگی هایی را در درون تان پرورش نمی دهید! همه  ما می دانیم سطوح باالی خودآگاهی 
به عملکرد بهتر تیم منجر می ش��ود، ولی متأسفانه تحقیقات نشان می دهند که اغلب مدیران فاقد چنین 
خصوصیتی هستند. در پایان این جلسه، از رهبر مذکور پرسیدم: »تا به امروز برای افزایش خودشناسی و 
دریاف��ت بازخورد، چه کارهایی انجام داده اید؟« او با افتخار جواب داد: »یکی از مهم ترین اولویت های من، 
دریافت بازخورد از کارمندان در انتهای سال است.« من سعی کردم کنجکاوی بیشتری نشان بدهم. از او 
پرس��یدم: »همه  این بازخوردها چه تأثیری در بهبود سبک رهبری شما داشته است؟« او صمیمانه پاسخ 
داد: »مثًا سال گذشته از خال همین بازخوردها متوجه شدم جلسات کاری مان خیلی طوالنی است؛ به 
همین دلیل زمان جلس��ات را نیم س��اعت کاهش دادم.« حاال می توانستم علت نگاه های ناباورانه  مدعوین 
جلس��ه را درک کنم. خوش��بختانه ش��ما نیازی به بازخوردهای 360 درجه ندارید تا بفهمید دیگران چه 
ایده ای در مورد س��طح مدیریت و رهبری ش��ما دارند. اگر می خواهید بدانید مردم و کارمندان، واقعاً چه 

نظری دارند، به این چهار اصل توجه کنید:
از همکاران تان بخواهید نسبت به رفتارتان واکنش نشان بدهند

س��اده ترین راه برای اینکه متوجه ش��وید دیگران در مورد شما چه فکر می کنند، این است که همین را 
از آنها بپرس��ید. اگر هیچ کس مخالفتی با ش��ما نشان نمی دهد، به احتمال زیاد آنچه شاهدید و می شنوید، 
حقیقت ماجرا نیس��ت. بی خبری لزوماً به معنای اخبار خوب نیس��ت. چه در جلس��ات گروهی و چه در 

ماقات های دونفره، اطرافیان تان باید به راحتی بتوانند نظر مخالف خودشان را به شما اعام کنند.
اگ��ر می بینید هیچ کس با ایده های ش��ما مخالفت نمی کند و در مورد رفتارهای درس��ت و غلط ش��ما 
صحبتی به میان نمی آید، باید بدانید که رابطه  سالمی با اطرافیان تان ندارید. رهبران خوب بعد از جلساتی 
که مباحثات پیچیده و دش��واری در آنها گذش��ته است، از کارمندان مورد اعتماد خود می پرسند: »جلسه 
چطور پیش رفت؟ به نظر شما چگونه می توانستم بهتر از این باشم؟« بسیاری از فرآیندهای بازخورد 360 
درجه، به جایگاهی برای مکالمات بی دردسر تبدیل شده اند. بااین حال هرگونه تبادل بازخورد میان رهبران 

و کارکنان، باید به تقویت رابطه متقابل آنها منجر شود نه اینکه ستیزه جویی را میان آنان افزایش دهد.
به اشاره های غیرکالمی توجه کنید

کارمندان همیشه با اشارات غیرگفتاری به شما نشان می دهند چه احساسی در مورد شما دارند. اغلب 
کارمندان ترجیح می دهند در مقابل رئیس ش��ان س��کوت کنند، ولی زبان بدن و چهره  آنها کامًا گویای 
احساس ش��ان است. اگر یاد بگیرید که مفهوم این نشانه ها را درک کنید، این عائم می توانند یک جریان 
دائم��ی بازخ��ورد در اختیارتان قرار دهند. آل��ن و باربارا پیز در کتاب »مفاهیم اصلی زبان بدن«، نش��ان 
می دهند که 65درصد از ارتباطات بین افراد، غیرکامی اس��ت. تش��خیص تناقضاتی که بین گفتار افراد و 
زبان بدن آنها وجود دارد، به ش��ما کمک می کند تا حد زیادی از واقعیت امور مطلع ش��وید. مثًا زمانی 
که افراد به پایین نگاه می کنند یا از تماس چش��می با ش��ما پرهیز می کنند یا وقتی در اواسط گفت وگو، 
طرف مقابل کامًا س��کوت می کند یا حالت تدافعی به خود می گیرد، ش��ما متوجه می ش��وید که جریان 
آرام تعامات، واقعی نیست. این نشانه ها را دست کم نگیرید. البته همیشه نظرتان را با تأمل و توجه بیان 
کنید. مثًا صمیمانه بگویید: »این س��کوت ش��ما را باید چطور تفسیر کنم؟« یا »متوجه شدم به من نگاه 
نمی کنید. گویا بخشی از حرف های من درست نبوده. ممکن است لطفاً به من کمک کنید به اشتباهم پی 
ببرم؟« بیان مؤدبانه و مدبرانه  مشاهدات، به مخاطبان کمک می کند احساس شان را راحت تر ابراز کنند و 
بالطبع رهبران هم بهتر می توانند انحرافات یا اشتباهات شان را اصاح کنند. به عاوه وقتی کارمندان شاهد 

باشند که رهبرشان واقعاً رفتار خود را تغییر داده است، اعتماد بیشتری به او پیدا می کنند.
دقت کنید چه روایتی از داستان دارید

ما به طور طبیعی متمایلیم اوضاع را به شیوه ای تفسیر کنیم که گویی همه چیز در مسیر مثبت و عالی 
قرار دارد. به تفسیر درونی و شخصی تان از آنچه واقعاً رخ می دهد توجه کنید. اگر می بینید که می خواهید 
خودتان را متقاعد کنید همه چیز عالی است، یک گام به عقب برگردید و دوباره جریانات را ارزیابی کنید. 
آیا می خواهید خودتان را توجیه کنید یا تس��کین دهید؟ به خودتان می گویید »انگار جلس��ه خیلی خوب 
پیش رفت!« یا »چرا آنها فکر می کنند من رهبر مردد و غیرقاطعی هستم؟ من تاکنون پروسه ها را خیلی 
خاقانه پیش بردم!« خودتان را وادار کنید که داس��تان را دوباره و به ش��یوه ای دیگر تفس��یر کنید. سعی 
کنید خودخواهی تان را کنار بگذارید. ش��ما باید دیدگاهی منصفانه و مطابق با واقعیت داش��ته باشید، نه 

اینکه صرفاً مراقب غرور شخصی تان باشید.
واکنش های عصبی و ناخودآگاه تان را بشناسید

همه رهبران وقتی در ش��رایط بحرانی قرار می گیرند، احس��اس فش��ار می کنند. برخی از آنها زمانی که 
متوجه می ش��وند مرتکب اشتباه ش��ده اند، واکنشی تدافعی نش��ان می دهند. برخی دیگر، وقتی پروسه ها 
به همان س��رعت دلخواه پیش نمی رود، صبر و ش��کیبایی خود را از دس��ت می دهند. عده ای هم اگر به 
خواسته های شان دست پیدا نکنند، به دیگران طعنه و کنایه می زنند یا حالت تهاجمی به خود می گیرند.

صرف  نظر از اینکه این واکنش عصبی چه باش��د؛ رهبران عالی، با خودآگاهی در پی یافتن محرک های 
عصبی خود هستند و از دیگران می خواهند در این گونه مواقع، به آنها کمک کنند. به عنوان  مثال یکی از 
رهبران معروف زمانی که نگران می ش��د، با صدای بس��یار بلند حرف می زد. اگر در جلسات کاری موضوع 
بحث برانگیزی مطرح می شد، او در تاشی ناخودآگاه برای فرونشاندن هیجانات درونی اش، به زخم  زبان و 
جمات نیش دار طوالنی پناه می برد. کارمندانش سعی می کردند با باال بردن دست خود، او را آرام کنند. 
درنهایت یکی از اعضای تیم به او گفت که برای رهایی از پریشانی و عصبانیت، بهتر است وقتی کارمندان 
دست ش��ان را باال می برند او حرف زدن را متوقف کند. س��رانجام او یاد گرفت که بهتر اس��ت صحبتش را 
مختصر کند و از عباراتی استفاده کند که به کارمندانش روحیه می بخشد. رهبران بزرگ زمانی که مرتکب 
اش��تباهی می شوند، عذرخواهی می کنند، احساسات منفی را پشت سر می گذارند و با ذهنی باز و آرام در 

پی حل مشکل برمی آیند.
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