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نوبخت از تخصیص ویژه دولت خبر داد

 ۳۶۶ تریلیون تومان
برای رونق تولید

رئیس سازمان برنامه وبودجه با اعالم اینکه دولت حدود ۳۶۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه های رونق تولید 
در نظر گرفته اس��ت، گفت سازمان برنامه وبودجه از سوی دولت هشت برنامه را در حوزه های مختلف تولید تعریف 
کرده که ازجمله این حوزه ها می توان به کشاورزی، مسکن و صنعت اشاره کرد. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت 
در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: دولت حدود ۳۶۶هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه های رونق تولید در نظر 
گرفته که ۳۴۵ هزار میلیارد تومان آن برای تبصره ۱۸ است؛ در این تبصره دولت هشت برنامه رونق تولید پیش بینی 
کرده است. وی اضافه کرد: سازمان برنامه وبودجه از سوی دولت هشت برنامه را در حوزه های مختلف تولید تعریف...

پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها می شود

 سه مسیر تامین کسری بودجه
به روایت همتی
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نقش بانک مرکزی پررنگ تر می شود

آسیب شناسی بازار بین بانکی در ایران

کارآفرینان موفق بعد از کارآفرینی سراغ چه شغلی می روند؟
آیا کسب وکارتان برای استخدام کارکنان معلول مناسب است؟

از ترند خرده فروشی بی دردسر چه می دانیم؟
6 افسانه جعلی در حوزه بازاریابی ایمیلی

ارزش پیشنهادی برند چیست؟
برندهای بزرگ و مدیریت ارتباط با مشتری

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

راه اندازی اولین مرکز داده 
مایکروسافت در خاورمیانه
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سـخنگوی دولت در تازه ترین توییتر خود، درباره حذف ارز 
دولتی واکنش نشان داد. به گزارش خبرآنالین، علی ربیعی، 

سـخنگوی دولت در تازه ترین توییتر خود نوشـت: 
این روزها برخی گمانه زنی های اقتصادی به التهاب...

 خبر تازه سخنگوی دولت
درباره تصمیم در مورد ارز

سرمقالـه
نگاهی تبیینی بر وضعیت فعلی 

بازار مسکن 

در حالی که التهابات بین المللی 
ناش��ی از جنگ اقتص��ادی جهان 
غرب به رهبری آمریکا علیه ایران 
کم��اکان ادام��ه دارد، روند تورمی 
ناش��ی از این بازی های سیاسی تا 
حدودی برخ��ی از مولفه های موثر 
بر ت��ورم مثل قیم��ت ارز و طال را 
تا حدودی از نفس انداخته اس��ت  
البته  در این بین التهابات ناش��ی 
از تالطم جریان تورمی از بخش��ی 
به بخش دیگر منتقل می ش��ود. از 
جمله این بخش ها می توان به بازار 
مسکن اشاره کرد که گوی سبقت 
را از نظ��ر میزان تورم از بازار ارز و 

طال ربوده است.
 با پای��ان س��ال تحصیلی تهیه 
مسکن مناس��ب به عنوان یکی از 
دغدغه س��االنه م��ردم به خصوص 
مستاجران همه ساله بخش زیادی 
از توان و ان��رژی خانواده ها را تلف 
می کن��د. و ای��ن ام��ر خصوصا در 
کالنش��هرها به دالیل متعدد مثل 
تغیی��ر س��طح درآم��دی خانواده، 
تغیی��ر س��لیقه و ذائق��ه موج��ر و 
مس��تاجر و... نمود عینی بیشتری 
پیدا می کند، اما ش��رایط اقتصادی 
کشور و افزایش روند تورمی جامعه 
امسال موجب افزایش غیرقابل باور 
قیم��ت مس��کن و ایجاد ش��رایط 

ناگواری شده است. 
ادامه در همین صفحه
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هنوز پس از گذش��ت دو روز از سرنگونی پهپاد نظامی آمریکا توسط ایران این ماجرا مهمترین 
خبر رس��انه های جهان است، اما سرنگون ش��دن این هواپیمای بدون سرنشین چرا اهمیت دارد و 
اوضاع در منطقه به کجا رسیده است؟ چرا اقدام ایران مهم و راهبردی بود و معادالت آمریکایی ها 
را تغییر داد؟ به گزارش خبرآنالین، ماجرا از بامداد روز پنجش��نبه ش��روع شد. زمانی که براساس 
بیانیه س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی اعالم ش��د که یک فروند پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک 
آمریکا بعد از تجاوز به حریم س��رزمینی جمهوری اسالمی ایران در منطقه روبه روی  کوه مبارک 
اس��تان هرمزگان، هدف آتش پدافند نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفت 
و س��رنگون ش��ده است. در ابتدا مقام های آمریکا تالش در انکار ضمنی ماجرا داشتند و اعالم شد 
که هیچ هواپیمای آمریکایی در زمان مورد اشاره فعالیتی در حریم هوایی ایران نداشته است، اما 
با گذش��ت ساعاتی س��رانجام مقام های آمریکایی هدف قرار گرفتن پهپاد خود را به صورت رسمی 
تایید کردند. منابع دولتی در گفت و گو با رس��انه ها اعالم کردند که پهپاد این کش��ور با موش��ک 
زمین به هوای ایران سرنگون شده است. پس از مدتی در بیانیه ای رسمی ارتش آمریکا همزمان با 
تایید هدف قرارگرفتن پهپاد این کشور ادعا شد که پهپاد مورد اشاره در حال پرواز بر فراز آب های 
بین المللی بوده و وارد حریم ایران نش��ده اس��ت. کاپیتان »بیل اِربِن« )Bill Urban( سخنگوی 
س��تاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در این خص��وص ادعا کرد: پهپاد آمریکایی پروازی بر فراز 
حریم هوایی ایران نداش��ته اس��ت. در بیانیه س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران در همین زمان 
اعالم شد ایران که نسبت به ورود غیرقانونی و تجاوزکارانه هر نوع شیئی و پرنده متجاوز خارجی 
به آس��مان کشور و هرگونه تجاوز به قلمرو جمهوری اسالمی ایران و نقض حریم های آن قاطعانه 

هشدار می دهیم و تمامی مسئولیت عواقب آن را متوجه تجاوزکاران می داند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هم که برای دیدار با همتای ترکیه ای خود به اصفهان سفر 
کرده بود در اولین توئیت خود در این رابطه نوش��ت: ایاالت متحده علیه ایران تروریسم اقتصادی 
به راه انداخته، علیه ما اقدامات پنهانی انجام داده و اکنون به قلمرو ما دس��ت درازی کرده اس��ت. 
ما به دنبال جنگ نیس��تیم ولی غیورانه از آس��مان، زمین و آب های خ��ود دفاع خواهیم کرد. ما 
این تجاوزگری جدید را به ملل متحد خواهیم برد و نش��ان خواهیم داد که ایاالت متحده درباره 

آب های بین المللی دروغ می گوید.
در مقابل ترامپ در توئیتر بار دیگر فعال شد و در اولین واکنش توئیتری خود به ماجرا نوشت: 
ایران اش��تباه بس��یار بزرگی مرتکب ش��د. خیلی ها این توئیت را به معنای احتمال واکنش سریع 
آمریکا قلمداد کردند، اما مدت کوتاهی پس از این توئیت ترامپ در جریان دیدار با نخس��ت وزیر 
کانادا ناگهان موضع گیری خود را تغییر داد. او در این نشست گفت: این حادثه می تواند محصول 

یک اشتباه فردی بوده باشد.
او که همچنان بر اینکه ایران اشتباه کرده تاکید می کرد، گفت: آنها مرتکب یک اشتباه شدند، 
فکر می کنم یک ژنرال یا یک نفر بوده است که مرتکب اشتباه شده است. خوشبختانه آن هواپیما 

غیرمسلح بود و سرنشینی نداشت. آن پهپاد به روشنی بر فراز آب های بین المللی بود.«
با ادامه پیدا کردن ادعاهای مقام های آمریکا درباره پرواز پهپاد جاسوسی این کشور در آب های 
بین المللی این بار محمدجواد ظریف با انتش��ار دو نقشه در توئیتر خود به صورت رسمی جزییات 
جغرافیایی و زمانی ماجرا را اعالم کرد.  ظریف در توئیت خود نوش��ت: »در 00:۱۴ بامداد، پهپاد 
در وضعیت پنهان کاری از امارات متحده عربی به هوا برخاست و حریم هوایی ایران را نقض کرد. 
پهپاد در س��اعت 0۴:0۵ در نزدیکی کوه مبارک هدف قرار گرفت. ما بخش هایی از پهپاد نظامی 

ایاالت متحده را در آب های سرزمینی ایران در جایی که هدف قرار گرفت، بازیابی کردیم.«
این ماجرا در واقع نش��ان داد ایران اس��ناد و مدارک کافی برای ارائه جهت ثابت کردن تجاوز 
پهپاد آمریکایی به حریم هوایی ایران را در اختیار دارد. نکته مهم دیگر توئیت ظریف این بود که 
ایران قدرت و توانایی آن را داش��ته اس��ت که پهپاد پیشرفته ای را هدف قرار دهد که در وضعیت 

پنهان کاری در حال پرواز بوده و در واقع قرار بوده که رادارگریز باشد. 
دبیرکل س��ازمان ملل با باالگرفتن تنش ها روز گذش��ته از طرف ها خواس��ت تا از خود حداکثر 

خویشتنداری را نشان دهند. 
بدون سرنشین اما راهبردی

س��رنگون کردن هواپیمای بدون سرنشین آمریکا ماجرایی راهبردی به حساب می آید. پهپادی 

از ن��وع »ام کیو ۴ س��ی« به نام »ترایتن« که در واقع گون��ه ای از پهپاد »آر کیو ۴« گلوبال هاوک 
اس��ت که در نیروی دریایی آمریکا به کار گرفته می ش��ود و مختص فعالیت های تجسس��ی است. 
کارشناسان امنیتی می گویند سرنگونی این پهپاد بیشتر از هر چیزی باعث شد که  آمریکا وجهه 
خود را از دست دهد. چون همیشه این کشور روی قدرت و رادارگریزی تجهیزات تجسسی خود 
مانور تبلیغاتی گس��ترده ای  دارد. بحث درباره پهپادی اس��ت که عرض��ش از یک بال تا بال دیگر 
حدود ۴0متر است و تقریباً شبیه هواپیماهای تجاری است. این سیستم پهپادی به نام جاروبرقی 
اطالعات ش��ناخته می ش��ود، چراکه انباش��ته از تکنولوژی های برتر تجسس��ی برای عملیات های 
نظارت و شناس��ایی اس��ت. نکته مهم دیگر پرواز این پهپادها در ارتفاع بس��یار باالست که هدف 
قرار دادن آن را بس��یار س��خت تر می کند. قیمت این پهپاد به صورت میانگین ۱۳0میلیون دالر 

تخمین زده می شود. 
نشست بدون نتیجه

ش��امگاه پنجشنبه مقام های کاخ س��فید نشستی اضطراری درباره واکنش به این ماجرا تشکیل 
دادند. همچنین در خبری اعالم شد که رهبران کنگره هم برای جریان قرار دادن آنها از وضعیت 
موجود به کاخ سفید دعوت شده اند. از نتایج این نشست ها اما هیچ خبری منتشر نشد و مذاکرات 
بدون صدور بیانیه ای به پایان رسید. ایران اما همزمان سفیر سوئیس در تهران را به وزارت خارجه 
احضار کرد تا پیام ایران را به مقام های آمریکا برس��اند. این ماجرا باعث اختالف ها گس��ترده ای در 
داخل آمریکا هم ش��د. جو بای��دن، مهمترین رقیب ترامپ در انتخابات ۲0۲0 در رش��ته توئیتی 
از سیاس��ت های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در قبال ایران انتقاد کرد. او سیاس��ت های 
ترام��پ در قبال ایرانه را »فاجعه« خواند که او خود مس��بب آن اس��ت. عب��اس عراقچی، معاون 
سیاس��ی وزیر امور خارجه کش��ورمان در تماس فوری با سفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ 
منافع آمریکا، اعتراض ش��دید جمهوری اس��المی ایران به دولت آمریکا به خاطر تعرض به حریم 
هوایی کش��ورمان را به وی ابالغ کرده و گفت مدارک انکارناپذیری مبنی بر حضور این پهپاد در 
فضای جمهوری اسالمی ایران وجود دارد و حتی قطعاتی از الشه این پهپاد در آب های سرزمینی 
ایران به دس��ت آمده است. معاون وزیر امور خارجه کش��ورمان با تاکید مجدد بر اینکه جمهوری 
اس��المی ایران خواهان جنگ و درگیری در منطقه خلیج فارس نیس��ت، نس��بت به هرگونه اقدام 
نسنجیده نیروهای آمریکایی در منطقه هشدار داده و گفت جمهوری اسالمی ایران در دفاع از آب 
و خاک خود قاطعانه عمل کرده و لحظه ای درنگ نخواهد کرد. مجید تخت روانچی، نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد هم گفت: در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد 
مختصات دقیق محل اصابت پهپاد آمریکایی را که در حریم ایران بود، ارائه داده و تاکید کرده ایم 

که به دنبال جنگ نیستیم اما در برابر هرگونه تعدی، دفاع خواهیم کرد.
عقب نشینی ترامپ؟

بام��داد جمعه بود که روزنامه نیویورک تایمز در گزارش��ی اعالم کرد که ترامپ ابتدا با واکنش 
نسبت به این موضوع موافقت کرده بود، اما دیشب ناگهان منصرف شد. در این گزارش ادعا شده 
ک��ه ترامپ ابتدا با حمالتی محدود به خاک ایران موافقت کرده اما پس از مدتی این ماجرا را لغو 
کرده اس��ت. نیویورک تایمز مدعی ش��ده که هواپیماها در هوا و  کش��تی های آمریکا در موقعیت 
بوده اند، اما همه چیز لغو ش��د. اکنون اما س��ازمان تنظیم مقررات حم��ل و نقل هوایی آمریکا به 
ش��رکت ها و خطوط هوایی این کشور دستور داده که از مسیر تنگه هرمز و دریای عمان استفاده 
نکنند. گفته می ش��ود آنچه دس��تور لغو واکنش سریع عنوان ش��ده پس از جلسه رهبران کنگره 
با ترامپ صورت گرفته اس��ت. روزنامه نیویورک تایمز نوش��ته است که مشاوران و مقامات دولت 
آمریکا در مورد واکنش نظامی اختالف نظر داشتند و در حالی که شماری از مقامات وزارت خارجه 
و شورای امنیت ملی با چنین اقدامی موافق بودند، منابع نظامی ابراز نگرانی می کردند که ممکن 
اس��ت حمله نظامی در حال حاضر به درگیری گس��ترده تر در منطقه منجر شود و آمریکاییان را 

به خطر اندازد. 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روس��یه هم هش��دار داده که هرگونه اقدام نظامی علیه ایران 
برای منطقه فاجعه بار خواهد بود. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه هم در اولین واکنش خود 
نس��بت به این ماجرا گفته اس��ت: »مسئولیت ما دعوت به آرامش است. هر آنچه در توان داریم را 

به کار می گیریم تا اوضاع آرام بماند.«

پرونده ماجرای هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکا که هنوز مهم ترین خبر رسانه های جهان است

چطور ترامپ از حمله به ایران منصرف شد؟

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

نگاهی تبیینی بر وضعیت فعلی بازار مسکن 
ادامه از همین صفحه

در این ایام افراد بی شماری را می توان مشاهده کرد که روزانه در حال رصد سایت ها، بنگاه های مشاوره امالک و آگهی روزنامه ها در 
تالش و تکاپو هستند تا بلکه مسکن مناسبی پیدا کنند و این یعنی خسارت برای کشور. آثار و تبعات تورم عارضی بر اقتصاد کشور 
باعث ش��ده تا بس��یاری از خانواده ها خصوصاً آن بخش از جامعه که با حقوق ثابت امرارمعاش می  کنند در تامین مسکن با مشکالت 
جدی مواجه شوند. به نحوی که در برخی مطبوعات و رسانه ها اخبار متعددی درخصوص مشکالت و نابسامانی های این بخش به گوش 
می رس��د اخباری مانند اینکه در اس��تانی افرادی به علت ناتوانی مبادرت به اجاره زمین برای زندگی در چادر و س��کونت در کانکس 
می کنند یا در کالنش��هرهایی مثل تهران پدیده افزایش حاشیه نش��ینی و مهاجرت برخی مستاجران به حاشیه شهرها به دلیل عدم 
استطاعت مالی در اجاره واحد مسکونی شنیده می شود.  واقعیت امر این است که روند نزولی سطح زندگی افراد و خانواده طی یک سال 
گذشته عالوه بر افزایش نگرانی ها باعث شده تا دستاوردهای قریب به ۴0سال تالش بی وقفه در توسعه عدالت اجتماعی در جامعه ایرانی 
اسالمی مورد تهدید قرار گیرد. رشد و توسعه حاشیه نشینی، کاهش قدرت خرید مردم و عدم امکان تامین نیازهای ضروری خانواده ها 
از آسیب هایی است که امروز سالمت جسمی و روانی جامعه را به شکل جدی تهدید می کند و این موضوع اتفاقاً فقط با ارزیابی چهره 
برخی افراد در بطن جامعه قابل مشاهده است. کاهش دامنه هرم طبقات میانی جامعه و حرکت آن به سمت دهک های پایین و رشد 
آن هشدارهایی است که موفقیت برخی سیاست های اجرایی را مورد تردید جدی قرار می دهد. گسترش رفاه زدگی برخی افراد جامعه 
به قیمت تضعیف طبقات ضعیف تر، توسعه مدارس غیردولتی خاص با شرایط و امکانات ویژه و عدم توجه بایسته به مدارس دولتی، 
کاهش یا توقف روند س��اخت و س��ازهای مسکن اجتماعی و... نشانه هایی است که بیانگر انحراف جریان توسعه کشور از روند توسعه 

متوازن به سمت توسعه مبتنی بر نظام اقتصادی سرمایه داری ناقص است. 
ب��ه هر حال در حال حاضر بازار این بخش ها و خصوصا »مس��کن  ش��رایط س��خت و ناگواری را تجرب��ه می کند و افزایش قیمت 
لجام گسیخته آن و عدم ساماندهی بازار از سوی متولیان اصلی خصوصاً وزارت راه مسکن و شهرسازی باعث شده تا قیمت گذاری در این 
حوزه ها حالت کاماًل فردی، دلبخواهی و غیرقانونمندی پیدا کند و این موضوع نمی تواند ارتباط مستقیمی با روند جریان تورم حاکم بر 
اقتصاد کشور داشته باشد. بخش مهم و اصلی این نابسامانی حکایت از رفتارهای غیراقتصادی و دالل بازی برخی افراد و جریا ن ها دارد، 
چراکه مثاًل در حوزه مسکن مطابق آمارهای موجود قریب به ۲۵ تا ۳0درصد واحدهای مسکونی در سطح کالنشهر تهران به دالیل 
متعدد مثل افزونه خواهی برخی افراد و دالل ها و حتی انبوه سازان خالی از سکنه است و این امر یعنی اتالف منابع و اجحاف به حقوق 
مصرف کنندگان و اخالل در روند اقتصادی کشور که دالیل متعددی نیز می تواند داشته باشد که از جمله حرکت جریان سرمایه های 
سپرده در بانک های کشور به سمت تبدیل سرمایه به ارز، طال، مسکن و حتی خودرو و ایجاد نیاز غیرواقعی و تورم لجام گسیخته باشد. 
در حوزه مسکن افزایش قیمت مولفه های موثر بر قیمت ساخت هم از عوامل این نابسامانی محسوب می شود که  در برخی موارد از 
روند تورمی کش��ور هم گوی س��بقت را ربوده است.  افزایش تقاضای کاذب برای مسکن همچنین قیمت بسیاری از مولفه های موثر 
بر ساخت مسکن در کنار فعالیت دالل گونه برخی افراد، سایت های مسکن و حتی برخی از مشاوران امالک در کارشناسی غیرواقعی 
مسکن در کنار همدیگر توانستند جریان بازار مسکن را به سمتی هدایت کنند که امروزه تصور خرید یک واحد مسکونی محقر برای 
یک کارمند و کارگر با حقوق ثابت در حدی رویایی غیرقابل تحقق باقی مانده است.  در این شرایط وظایف و جایگاه دولت در تدوین 
سیاست های حمایتی و توسعه و تولید انبوه مسکن های استیجاری برای افراد با سطوح درآمدی ثابت به عنوان یک راهکار مهم تلقی 

می شود؛ امری که از سوی کشورهای توسعه یافته به صورت بسیار جدی دنبال می شود.
به عنوان نمونه در کش��ور ایاالت متحده در کنار توس��عه مس��کن خصوصی، دولت با همکاری بخش انبوه ساز با طراحی و ساخت 
مسکن هایی مناسب و مجهز برای قاطبه مردم، ضرورت ابتیاع ملک را به عنوان یک حوزه سرمایه بر تا حدود زیادی برای خانواده ها 
برطرف کرده و در کنار آن انبوه س��ازان بزرگ را ملزم نموده تا بخش��ی از فرآیند عرضه مسکن های تولیدی را به صورت استیجاری با 
کمترین مبلغ اجاره برای افراد نیازمندتر که از حداقل سطح درآمدی نیز برخوردار نیستند، اختصاص دهند. با این کار هم افراد طبقه 
متوسط را در تامین سرپناه استیجاری و یا ملکی حمایت کرده و هم انبوه سازان را ملزم به حمایت از نیازمندان می کند. به هر حال 
تجربه ورود دولت ها در موضوعاتی مانند مسکن برخالف نظر برخی کارشناسان، در کشورهای توسعه یافته بسیار جدی تر بوده و این 
سیاست آنها را در توسعه رفاه عدالت محور بین اقشار مختلف جامعه موفق تر نشان می دهد. راهبرد دولت ها در اینگونه کشورها مبتنی 
است بر تالش برای تامین مسکن، اشتغال، بهداشت و آموزش و پرورش رایگان و همگانی. بنابراین نگرانی ها در حوزه مسکن و نظام 
معیشتی جامعه و نیازهای اولیه زندگی مردم امروزه به عنوان یک تهدید مهم مطرح است و الزم است تا به شکل جدی تدابیر اصولی 
و مناسبی از سوی متولیان امر اندیشیده شود. در این حوزه ها باید قائل به مداخله حداکثری دولت در بسیج امکانات و سازماندهی 
آنها برای حل این مشکالت بود.  اینکه به صورت روزانه بخشی از انرژی مفید افراد جامعه در تالطم تامین مسکن، خرید ارز، بازی با 
قیمت خودرو و ثبت نام در مدارس مناسب برای فرزندان تلف شود، نشان از برنامه ریزی و سیاست های غلطی دارد که سرانجام آن 
دغدغه و نارضایت های اجتماعی است، امری که بارها تذکرات آن از سوی مسئولین عالی نظام جمهوری اسالمی و رهبر معظم انقالب 
به متولیان داده شده و در راهبردهای اقتصاد مقاومتی هم به شکل روشن و مناسبی تبیین شده است. با عنایت به مطالب پیش گفته 
می توان مدعی شد که مدیریت عالی دولت در تدبیر امور جامعه باید در تمرکز جدی بر چهار بخش مهم و تاثیرگذار نظام معیشت و 
آموزش خانواده یعنی، آموزش و پرورش، مسکن، بهداشت و اشتغال تجلی پیدا کند؛ بی شک حل معضالت در این بخش ها عالوه بر 

توسعه عدالت اجتماعی زمینه رفع بسیاری از نگرانی های جامعه را نیز تا حدود زیادی فراهم خواهد کرد.



فرصت امروز: پتروپاالیش��گاه ها و اهمیت آنها در تکمیل زنجیره ارزش 
نفت و بررس��ی وضعیت آن در ایران چقدر مهم اس��ت؟ در پاس��خ به این 
سوال، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به نقش پتروپاالیشگاه ها در 
تکمیل زنجیره نفت و گاز و بررسی وضعیت این صنعت در ایران پرداخته 

است.
نتای��ج این گزارش نش��ان می دهد که پتروپاالیش��گاه ها در مقایس��ه با 
پاالیشگاه ها حاشیه سود باالتری دارند. در ایران نیز با هدف تکمیل زنجیره 
نفت و گاز و ارزش آفرینی بیش��تر، تعدادی از مجتمع های پتروشیمی در 
مجاورت مجتمع های پاالیش��ی ایجاد ش��دند، اما صبغه استراتژی تأمین 
س��وخت در پاالیش��گاه های کش��ور س��بب ش��ده که ازیک طرف اقتصاد 
پاالیشگاه های کشور در وضعیت مناسبی نباشد و از طرف دیگر مجتمع های 
پتروشیمی با مشکالت کّمی و کیفی خوراک مواجه باشند. در حال حاضر 
رویکرد تلفیقی پتروپاالیش��ی در کشور ضعیف است و این موضوع سبب 
شده که صنعت پاالیش کشور به تنهایی از اقتصاد ضعیفی برخوردار باشد. 
از سویی تمرکز صنعت پتروشیمی کشور بر خوراک گاز و تولید محصوالت 

بر پایه گاز نیز موجب توسعه نامتوازن این صنعت شده است.
ای��ن گزارش می نویس��د: به منظ��ور ایج��اد و تقویت رویک��رد تلفیقی 
پتروپاالیش��گاه ها مواردی ازجمله یکپارچه ش��دن نظام سیاس��ت گذاری 
و تنظیم گ��ری دو صنع��ت پاالیش و پتروش��یمی، تجدید س��اختار نظام 
س��هامداری مجتمع های پاالیش و پتروش��یمی موجود، تغییر رویکرد در 
تخصیص خوراک و تحوی��ل ترکیبی از خوراک های مایع و گاز به صنعت 

پتروشیمی توسط وزارت نفت پیشنهاد می شود.
ایران با داشتن ۳۳.۵ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز با سهم ۱۸درصدی، 
رتبه اول جهان در میزان ذخیره گاز و همچنین تولید بیش از ۲00 میلیارد 
مترمکع��ب، ۵.7درصد از میزان تولید گاز جهان را به خود اختصاص داده 
است. ازاین رو ایران امتیازی ویژه در توسعه واحدهای پتروشیمی با خوراک 

گاز دارد. درعین حال ایران دارای ۱۵۸ میلیارد بشکه ذخایر نفت است.
در س��ال ۲0۱7 روزانه ۴.9 میلیون بش��که نفت در کشور تولید و ۱.9۶ 
میلیون بشکه در روز پاالیش می شود در سال ۱۳9۶ روزانه حدود ۶۵9.۶ 
هزار بشکه میعانات گازی تولید شد که بخشی از آن صادر و بخش دیگر در 
واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی استفاده می شود. کشورهای پیشرو اعم 
از واردکننده و صادرکننده نفت با سرمایه گذاری های بزرگ در پروژه های 
پتروپاالیشگاهی به دنبال تس��خیر بازارهای جهانی و ایجاد تنوع در سبد 
محصوالت نفتی و پتروش��یمیایی خود هستند. درواقع تلفیق دو صنعت 
پاالیش نفت و پتروش��یمی و نگاهی جامع در نظ��ام برنامه ریزی، موجب 

بهره برداری حداکثری از فرصت های بین این دو صنعت می شود.
وجود 7 پاالیشگاه نفت با عمر باالی ۳0 سال

در ترمینول��وژی صنع��ت نفت ای��ران، یکپارچه س��ازی پاالیش��گاه و 
پتروش��یمی، پتروپاالیشگاه نامیده می ش��ود. این یکپارچگی در اصطالح 
رایج دنیا، مجتمع پاالیش و پتروش��یمی نام دارد. باید توجه داش��ت که 
هدف از س��اخت مجتمع های پتروشیمی در مجاورت پاالیشگاه ها تأمین 
خ��وراک واح��د پتروش��یمی و ایجاد زنجیره ارزش اس��ت. ب��رای مثال، 
مجتمع های پتروش��یمی آبادان، تبریز، اصفهان، بیستون و اراک ازجمله 
این موارد هستند. مجتمع پتروشیمی آبادان اولین و بزرگ ترین مجتمع 
در ایران و خاورمیانه اس��ت که از گازهای س��بک و خروجی پاالیش��گاه 

به عنوان خوراک استفاده می کند.
ب��ا یک نگاه کلی به صنعت پاالیش کش��ور می ت��وان دریافت که وجود 
هفت پاالیش��گاه نفت با عمر باالی ۳0 س��ال در کشور موجب شده ایران 
در زمره پیرترین صنایع پاالیش نفت در جهان قرار گیرد. ایران همواره به 
دلیل تقاضای داخلی نیاز به واردات فرآورده های نفتی داشته است )هرچند 
کشور ایران در بعضی از فرآورده ها ازجمله گاز مایع و نفت کوره صادرکننده 
محسوب می شود(. ذخایر عظیم نفتی و قیمت پایین نفت خام تولیدی در 

داخل کش��ور می تواند یک فرصت بی نظیر برای توسعه صنعت پاالیش و 
پتروشیمی در ایران باشد. متأسفانه رویکرد تلفیقی پتروپاالیشی در کشور 
ضعیف اس��ت و همین موضوع نیز س��بب شده اس��ت که صنعت پاالیش 
به تنهایی از اقتصاد ضعیفی برخوردار باشد. این در حالی است که صنعت 
پاالیش به عنوان یک صنعت زیرس��اخت و بنیادی در کنار س��ایر صنایع 
تکمیلی ازجمله مجتمع های شیمیایی، پلیمری، روغن سازی، قیرسازی و 

سایر محصوالت ویژه از اقتصاد مطلوب تری برخوردار خواهد بود.
در ش��رایط فعلی س��اخت و راه اندازی پاالیشگاه های نفت در مقایسه با 
طرح های پتروپاالیشگاهی سودآوری اقتصادی پایین تری دارند. به منظور 
افزای��ش س��ودآوری، بهره وری و کاه��ش هزینه ها طرح یکپارچه س��ازی 
پاالیشگاه های نفت و مجتمع های پتروشیمی به عنوان یک راه حل می تواند 
بس��یار مفید باش��د. با توجه به آغ��از روند خصوصی س��ازی مجتمع های 
پتروش��یمی و پاالیش��گاه های نفت، باید س��اخت و راه ان��دازی طرح های 
پتروپاالیشگاهی از زمان آغاز هر یک از این واحدها در دستور کار قرار گیرد. 
پتروپاالیشگاه نفت ش��ازند با راه اندازی واحد RFCC در این پاالیشگاه و 
کاهش میزان تولید نفت کوره با ظرفیت متوسط روزانه حدود ۱۸0 هزار تن 
در سال )به عنوان یک محصول استراتژیک پتروشیمیایی( راه اندازی شده 
اس��ت. پروپیلن تولیدی این واحد به مجتمع های پتروشیمی جم، مارون 
و نوید زرش��یمی تحویل داده می شود. هرچند نام گذاری این مجموعه به 
نام پتروپاالیش��گاه چندان مناسب نیس��ت، اما می تواند یک قدم مثبت در 
پیمودن مس��یر تبدیل این پاالیشگاه به یک مجموعه پتروپاالیشگاهی با 
نصب و راه اندازی واحدهای جدید و تبدیل پروپیلن تولیدی به محصوالت 
پلیمری و دیگر مواد مش��تق از پروپیلن مانند هگزن و اکسالیک اسید که 
هم اکنون از طریق واردات تأمین می شوند، باشد. پتروپاالیش کنگان نیز از 
طرح های پتروپاالیشگاهی در کشور است که تا پایان دی ماه ۱۳97 حدود 

77درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

ایران در زمره پیرترین صنایع پاالیش نفت در جهان قرار دارد

پتروپاالیشگاه ها به کمک می آیند

سرانجام ش��رکت توانیر دستور قطع برق تولیدکنندگان ارز دیجیتال 
را ص��ادر کرد. بهره گیری از برق ارزان ایران برای اس��تخراج غیرقانونی 
ارز مجازی که تبعاتی همچون آس��یب رس��اندن به ش��بکه های برق را 
در پی دارد، وزارت نیرو را بر آن داش��ت تا اقدام به قطع برق انش��عاب 
استخراج کنندگان ارز مجازی )ماینرها( برای حفظ پایداری شبکه کند.

به گزارش ایس��نا، آمار و ارقام حاکی از آن اس��ت که قیمت استخراج 
هر بیت کوین در جهان 7000 دالر است و برای هر بیت کوین 7۲ هزار 
کیلووات ساعت برق مصرف می ش��ود که به اندازه مصرف ۲۸ مشترک 
اس��ت؛ فرآیندی که هزینه آن در ایران به دلیل ارزان بودن قیمت برق 
برای س��رمایه گذاران این حوزه بس��یار به صرفه ب��وده و به همین دلیل 

اخبار از هجوم این افراد به کشور حکایت دارد.
در ای��ن راس��تا چندی پیش، همایون حائری در یک نشس��ت خبری 
با اش��اره ب��ه مباحثی که در مورد اس��تفاده از برق برای اس��تخراج ارز 
دیجیتالی مطرح  ش��ده اس��ت، گفت: برق در ایران بس��یار ارزان است و 
با توجه به این برخی از س��رمایه گذاران بیت کوین هس��تند که به کشور 
هجوم آورده اند. قیمت اس��تخراج هر بیت کوی��ن در جهان 7000 دالر 
است و برای هر بیت کوین 7۲ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می شود 
که به اندازه مصرف ۲۸ مشترک است. تعداد این افراد به تازگی افزایش 

پیدا کرده و می تواند به ۲000 تا ۲۵00 مگاوات نیز برسد.
مع��اون برق و ان��رژی وزیر نیرو از ارائه پیش��نهاداتی توس��ط وزارت 
نیرو برای حل این مس��اله خبر داد و گفت: وزارت نیرو پیش��نهاد داده 
اس��ت که باید نرخ مناسبی برای این افراد در نظر گرفته شود، زیرا آنها 
دستگاه هایی را وارد کشور می کنند و از حق مردم ما بهره مند می شوند. 
م��ا تاکید کردیم که باید نظارت آغاز ش��ده و پایش صورت بگیرد. این 
اقدامات از س��ال پیش آغاز شده و پیشنهاد کرده ایم که تعرفه ای با نرخ 

صادراتی برای این افراد در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه پیش��نهاد وزارت نیرو در کمیسیون اقتصادی مطرح 
شده است، اظهار داش��ت: البته این افراد در حال حاضر قابل شناسایی 

نیستند، اما وقتی تعرفه مشخص شود، شناسایی می شوند.
مع��اون برق و انرژی وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وزارت نیرو مس��ئول 
تأمین برق مردم اس��ت، گف��ت: بیت کوین هر مزایایی ک��ه دارد، برای 

خودش دارد؛ این افراد با دس��تگاه خودش��ان از برق مجانی ما استفاده 
می کنند، در حالی که باید از ما اجازه بگیرند. زمانی که مردم با 7درصد 
افزایش تحت فش��ار قرار می گیرن��د، چرا باید هزین��ه چنین چیزی را 

پرداخت کنند.
تدوین نرخ و ضوابط الزم

وی همچنین چندی پس از برگزاری نشست خبری مذکور اعالم کرد: 
در کش��ور عده ای با بهره گیری از سوخت فسیلی یارانه ای و هزینه های 
یاران��ه ای صنعت برق اقدام به اس��تخراج رمزارزه��ا همچون بیت کوین 
می کنن��د که این کار اگر به ص��ورت پنهانی و بدون پایش برق مصرفی 
هم باش��د، می تواند مفهوم قاچاق انرژی را در اذهان القا کند. دولت در 
حال تدوین نرخ و ضوابط الزم برای فعالیت اس��تخراج رمزارزها است و 
به زودی ش��رایط این کار برای اس��تفاده از ش��بکه برق سراسری اعالم 

می شود.
تصمیم جدید وزارت نیرو

در ای��ن راس��تا، س��خنگوی صنعت ب��رق در آخری��ن اظهارنظر خود 
گفته اس��ت که انش��عاب های برق که ب��ه صورت غیرمج��از در اختیار 
اس��تخراج کنندگان ارز مجازی )ماینرها( قرار گرفته اس��ت، در راستای 
حفظ پایداری ش��بکه قطع می ش��ود. مصطفی رجبی مشهدی در مورد 
ابالغ قطع برق ماینرها یا اس��تخراج کنندگان ارز مجازی گفت: در حال 
حاضر هیچ تعرفه قانونی برای این گروه از مصرف کنندگان تعریف نشده 
است. براساس بند »د« ماده ۵0-۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، در 
صورتی که برق به صورت غیرمجاز )در بخش��ی به غیر از مورد ذکرشده 
در پروانه انشعاب( به مصرف برسد، شرکت برق موظف به قطع انشعاب 
مذکور اس��ت. وی با تاکید بر اینکه اکنون ک��ه هیچ تعرفه قانونی برای 
این گروه از مصرف کنندگان تعریف نشده و توانیر به لحاظ قانونی اجازه 
ارائه خدمات و واگذاری انش��عاب به این دس��ته را ندارد، اظهار داشت: 
براس��اس ماده قانونی مذکور، موظف ب��ه قطع برق این مصرف کنندگان 

تازه وارد به شبکه هستیم.
تبعات استفاده غیرمجاز از شبکه برق

رجبی مش��هدی با بیان اینکه اس��تفاده های غیرمجاز از ش��بکه برق 
باعث افت ولتاژ شبکه های توزیع می شود و احتمال آسیب دیدن وسایل 

برق��ی م��ردم را افزایش می ده��د، تاکید کرد: در حقیق��ت صنعت برق 
برای حمایت از حقوق مصرف کنندگانی که انش��عاب های قانونی و مجاز 
دارند مجبور به قطع برق اس��تخراج کنندگان ارزهای مجازی و یا س��ایر 
اس��تفاده کنندگان غیرمجاز از شبکه اس��ت. به دلیل برق بسیار زیادی 
که برای اس��تخراج ارز مجازی مورد نیاز اس��ت، این کار ممکن است به 
شبکه های برق نیز آسیب وارد کند که در این شرایط نیز خسارت وارده 
به ش��بکه، از مالک انش��عاب هایی که امتیاز استفاده از برق را به صورت 

غیرمجاز در اختیار دیگران قرار داده اند، قابل دریافت است.
راه اندازی مزرعه استخراج ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟

در حالی ک��ه بحث ارز دیجیتال این روزها دوباره داغ ش��ده، چندی 
پی��ش وزیر ارتباطات ارزهای دیجیت��ال را یکی از تحوالت دنیای امروز 
دانست و با بیان اینکه رویکرد انفعالی درباره فناوری و انتظار دستگاه ها 
از یکدیگر باعث عقب ماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت خواهد ش��د، 
اظهار کرده بود: با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای موجود ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات در عرص��ه بانکداری و نظام مالی کش��ور و نیز ظرفیت باالی 
جوانان کش��ور، مقرر شد پس��ت بانک ایران با اعالم فراخوان و شناسایی 
نخبگان کش��ور در این عرص��ه، اولین ارز دیجیتال طراحی ش��ده را به 
صورت آزمایشی پیاده سازی و این مدل را برای بررسی و تأیید به نظام 

بانکی کشور عرضه کند.
او پ��س از آن ب��ا بیان اینک��ه ارز دیجیتال در نهای��ت خواهد آمد که 
م��ا از قب��ل باید فکری به ح��ال آن بکنیم و درباره اس��تفاده از ارزهای 
مجازی نظرات مختلفی وجود دارد، گفته بود واقعیت این اس��ت که ما 
می خواهی��م این مدل را که قباًل در ژاپن هم پیاده ش��ده، پیاده س��ازی 
کنیم تا با اس��تفاده از ظرفیت های موجود یک مدل آزمایش��ی را برای 

تصمیم گیری های نهایی اجرا کنیم.
وزیر ارتباطات همچنین درباره س��ازوکار احتمالی اجرای آزمایش��ی 
ارزهای دیجیتالی، تاکید کرده بود: این ارزها الزاماً وابس��ته به پیام رسان 
و یا بس��تر خاصی نیس��تند؛ در همکاری هایی که ب��ا بانک مرکزی آغاز 
کرده ای��م، در واق��ع به آنه��ا در ح��وزه تکنولوژیکی کم��ک می کنیم. 
اص��ل قضیه ارزهای رمزنگاری ش��ده در واقع خ��ود فرآیند رمزگذاری و 

پیاده سازی الگوریتم هاست.

دستور قطع برق تولیدکنندگان ارز دیجیتال صادر شد

رهایی برق ارزان از قالب ارز دیجیتال

یادداشت

بالتکلیفی از تصمیم بد هم بدتر است

هنوز بحث و گفت وگو بر س��ر اف ای تی اف در ایران به پایان نرس��یده است، 
در حالی که تعیین شیوه عمل ما در اقتصاد جهانی وابسته به اتخاذ این تصمیم 
خواهد بود. در حالی سیاستمداران درباره اف ای تی اف صحبت می کنند و این 
موضوع به عرصه مانور جناح های سیاس��ی بدل شده است که حتی اقتصادی ها 
نیز متخصص صحبت در این حوزه نیستند. شاید بهتر بود بانکداران وارد عمل 
می شدند و درباره جوانب این موضوع توضیح می دادند. در این صورت بهتر می شد 
درک کرد اف ای تی اف چه محدودیت هایی را برای عضو به همراه دارد و کارکرد 
آن برای کشورهایی که آن را می پذیرند چیست. ماجرا اما اصال محدودیت ناشی 
از عضویت یا عدم محدودیت ناشی از نپذیرفتن نیست. به هر روی هر پذیرشی 
با خود محدودیت هایی دارد و هز نپذیرفتنی نیز محدودیت هایی مجزا به همراه 
خواهد داش��ت. وقتی قواع��د بین المللی حکم می کند که کش��ورها در چنین 
چارچوبی کار کنند، طبیعی اس��ت نپذیرفتن این قواعد خود محدودیت هایی را 
برای کش��وری که آن را قبول ندارد به همراه خواهد آورد. ساده ترین محدودیت 

نیز در حقیقت کاهش سطح روابط اقتصادی خواهد بود.
 با این حال آنچه مسلم است اینکه باید درباره تعیین تکلیف ایران در مجامع 
بین المللی صحبت کنیم. طوالنی شدن بحث مشکالت متعددی را برای کشور 
ایجاد می کند. ما سال هاست درباره پیوستن یا نپیوستن صحبت می کنیم حال 
آنکه چنین بحثی در سطح کالن باید در دوره ای کوتاه انجام شود نه در محدوده 

زمانی طوالنی، آن هم در سطح سیاستمداران و جناح های سیاسی و. ... 
 باور کنیم تصمیم بد حتی از بالتکلیفی و بی تصمیمی بهتر اس��ت، چراکه 
تکلیف کش��ور در قبال پدیده ها روشن می شود و می توان با پذیرش مشکالت 

ناشی از تصمیم اتخاذشده برای برون رفت از بحران ها برنامه ریزی کرد.  
نکات روش��ن و مشخص در این میان چیست؟ بررسی ها نشان می دهد اگر 
می خواهیم در این دنیا به شبکه بانکی متصل باشیم، باید قواعد این سیستم را 
بپذیریم. باز هم تاکید می کنم مصالح مملکت را باید متخصصان بگویند. از منظر 
اقتصادی اگر بخواهیم صحبت کنیم، نمی شود عضو سازمان بین المللی نباشید، 
اما جهانی بش��وید. نمی توانید به برونگرایی برسید مگر با قوانین برونی تطبیق 
یابید. مثال معروفش قوانین فدراسیون فوتبال است که تاکید دارد دولت حق 
ندارد در امور فدراسیون دخالت کند. حاال اگر دولت دخالت کرد، بازی فوتبال 
ممنوع نمی ش��ود، بلکه فیفا می گوید حق ندارید در بازی هایی که من ترتیب 
می دهم و در اش��ل جهانی اس��ت ش��رکت کنید، این محدودیت مانع از بازی 
فوتبال در خانه نیست اما مانع از حضور کشوری که قواعد را رعایت نکرده، در 

مسابقات جهانی خواهد بود.
در چنین ش��رایطی باید پذیرفت که ممکن است پیوس��تن به اف ای تی اف 
مضراتی داشته باشد. من به عنوان کسی که موافق مشروط پیوستن به اف ای 
تی اف هس��تم، می توانم به روشنی تشریح کنم پیوستن به اف ای تی اف چه 
مضراتی برای مان دارد، اما می دانم مضرات این بی تصمیمی برای اقتصاد ما هم 

از پیوستن و هم از نپیوستن بیشتر است.

 خبر تازه سخنگوی دولت
درباره تصمیم در مورد ارز

سخنگوی دولت در تازه ترین توییتر خود، درباره حذف ارز دولتی واکنش نشان 
داد. به گزارش خبرآنالین، علی ربیعی، سخنگوی دولت در تازه ترین توییتر خود 
نوش��ت: این روزها برخی گمانه زنی های اقتصادی به التهاب بازار دامن می زند. تا 
پایان سال 9۸ هیچ تغییری در تصمیم دولت در رابطه با تامین کاالهای اساسی و 
نرخ ارز صورت نخواهد گرفت. تامین برخی از کاالها به سیاق قبل ادامه می یابد.« 
عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرک��زی نیز در واکنش به انتش��ار اخباری 
درخص��وص تعیین تکلیف ارز ۴۲00 تومانی گفت: »فعال ارز ۴۲00 تومانی برای 
واردات کاالهای اساسی برقرار است و نشنیده ام که حذف آن در دستور کار باشد.«
وی درب��اره ادعای اعضای اتاق بازرگانی درباره حذف س��امانه نیما، عنوان کرد: 
»س��امانه نیما حذف نمی شود، اما نرخ آن به قیمت بازار آزاد نزدیک شده است.« 
همتی با بیان اینکه نمی دانم که چرا مرتب این موضوع را مطرح می کنند، اضافه 
کرد: »اکنون نرخ حواله نیما با نرخ حواله بازار آزاد تفاوتی ندارد.« او خاطرنش��ان 
کرد: »دلیل اینکه در روزهای اخیر ارز زیادی در س��امانه نیما عرضه می شود این 
اس��ت که عرضه حواله های ارزی در س��امانه نیما برای صادرکنندگان مطلوب تر 
است.« وی درباره راه اندازی بازار متشکل ارزی نیز گفت: بازار متشکل ارزی جزو 
بازارهای مهم و حساس است که حداقل هایی را برای شروع کار آن تعیین کرده ام 
که در حال آماده سازی است.« همتی با بیان اینکه این بازار حتما در واقعی کردن 
نرخ ارز تاثیر مثبتی خواهد داش��ت، تصریح کرد: »برای راه اندازی این بازار، برخی 
اقدامات باید انجام شود، در حال ثبت نام از صرافی ها هستیم و مسائل مربوط به 
برقراری ارتباط سیس��تم های ارتباطی و فناوری اطالعات بانک ها با این شبکه در 

حال انجام است که در آینده نزدیک نهایی می شود.«

نوبخت از تخصیص ویژه دولت خبر داد
 366 تریلیون تومان

برای رونق تولید
رئیس سازمان برنامه وبودجه با اعالم اینکه دولت حدود ۳۶۶ هزار میلیارد 
تومان برای اجرای برنامه های رونق تولید در نظر گرفته است، گفت سازمان 
برنامه وبودجه از س��وی دولت هش��ت برنامه را در حوزه های مختلف تولید 
تعریف کرده که ازجمله این حوزه ها می توان به کشاورزی، مسکن و صنعت 
اش��اره کرد. به گزارش ایس��نا، محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران اظهار 
داش��ت: دولت حدود ۳۶۶هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه های رونق 
تولید در نظر گرفته که ۳۴۵ هزار میلیارد تومان آن برای تبصره ۱۸ است؛ 

در این تبصره دولت هشت برنامه رونق تولید پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: س��ازمان برنامه وبودجه از سوی دولت هشت برنامه را در 
حوزه ه��ای مختلف تولید تعریف کرده ک��ه از جمله این حوزه ها می توان به 
کش��اورزی، مسکن و صنعت اشاره کرد. رئیس سازمان برنامه وبودجه عنوان 
کرد: تولید فقط معطوف به واحدهای صنعتی نمی ش��ود، بلکه دولت عالوه 
بر طرح ه��ای تولیدی می تواند با همراهی و مش��ارکت بخش خصوصی در 
طرح های عمرانی سرمایه گذاری کند که این امر تولید و اشتغال را به همراه 
خواهد داشت. وی با اعالم اینکه هفته گذشته دولت ۲7 هزار میلیارد تومان 
برای طرح های عمرانی پرداخت کرده اس��ت، خاطرنشان کرد: باوجود اینکه 
دش��من بی رحمانه ترین و شدیدترین ش��رایط تحریمی را اعمال کرده ولی 
خود را برای تولید آماده کرده ایم که در این میان تس��هیالت بانکی و سهم 
آورده بخش خصوصی در واحدهای تولیدی اعم از صنعتی و یا کش��اورزی 

می تواند ما را به رونق موردنظر برساند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

مجیدرضا حریری
فعال اقتصادی
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برخی فعاالن بازار می گویند مالکان شانس��ی برای افزایش اجاره به اندازه قیمت 
ندارند چراکه دستمزدها افزایش چندانی نداشته و چاره ای نیست جز آنکه اجاره بها 

را حداکثر ۲0درصد افزایش دهند.
به گزارش خبرآنالین، افزایش شتابان قیمت مسکن، اندکی پس از نوسانات ارزی 
و تضعیف چند صد درصدی ارزش ریال، اولین بازاری بود که تورم افسارگس��یخته 
را آغاز کرد. این در حالی است که تا آغاز سال 9۶ رکود بلندمدتی که از پایان سال 
9۲ ش��روع شده بود و هنوز یک س��ال نبود که بازار رونق را تجربه می کرد. گرچه 
رونق مسکن در سال گذشته سود خوبی نصیب سرمایه گذاران و سازندگان کرد ولی 

بازگشت به چرخه رکود را تسریع کرد.
بازار مس��کن س��الیانی طوالنی را در رکود به س��ر می برد و تحرک دالر در بازار 
ارز ، س��بب ش��د قیمت بازارهای موازی مانند بازار طال، سکه، خودرو نیز در مسیر 

افزایش قرار گیرد.
بسیاری از کارشناسان حاال معتقدند بازار در آستانه رکودی تازه قرار دارد؛ رکودی 
که می تواند حتی به تعدیل قیمت در ماه های پیش رو منجر شود. آنچه اهمیت دارد 
اما رش��د ش��دید بهای اجاره تحت تاثیر رکود در بازار خرید و فروش است. افزایش 
قیمت اجاره بها سبب شده است بسیاری از مستاجران به منظور مدیریت مالی خود 

نسبت به اجاره خانه در مناطق ارزان تر اقدام کنند.
چگونگی سیاست های حمایتی از مستاجران

اکن��ون یکی از دغدغه های دولت عالوه بر کمک به اقش��ار فرودس��ت در تامین 
معیشت، حمایت از مستاجران هم هست. این میان از یکی دو طرح نام برده می شود 

اما برخی معتقدند که این اقدام ممکن است سبب افزایش دوباره قیمت ها شود. 
در همین رابطه حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران گفت: 
همان طور که باخبرید، قیمت مسکن در عرض یک سال بیش از ۱00درصد افزایش 
یافته است، به بیان دیگر ملکی که در سال گذشته یک میلیارد تومان قیمت داشت، 
امسال حداقل ۲میلیارد تومان قیمت دارد. این میان نرخ اجاره بها و قیمت با یکدیگر 

رابطه تنگاتنگی دارند و مالکان هم انتظار دارند اجاره بیشتری دریافت کنند.
او با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه مزدبگیران گفت: اغلب مستاجران 
کارمند و کارگر هستند که نسبت به سال گذشته حداکثر ۲0 تا ۳0درصد افزایش 
حقوق داشتند و طبیعتا امکان پرداخت اجاره دو برابر شده را ندارند. این برای مالکان 
هم مش��خص اس��ت و با توجه به اینکه از میانه خرداد اوج معامالت ملکی آغاز و تا 
ش��هریور ادامه خواهد داش��ت، من بعید می دانم افزایش اجاره بها بیش از ۲0درصد 
ممکن باش��د چراکه تورم بیش��تر به مهاجرت معکوس و افزایش حاشیه نشینی و 

همچنین باال رفتن تعداد خانه های خالی می شود.
وی تاکید کرد: این اتفاقات خود تاثیری بس��زا بر کاهش کیفیت زندگی و سطح 

رفاه بر جا می گذارد.
نایب  رئیس اتحادیه امالک در رابطه با سیاست های حمایتی دولت از مستاجران، 
ضمن رد تاثیر تورمی آن تصریح کرد: تجربه نشان داده گهگاه تسهیالت به افزایش 
قیمت و گاهی نیز بی تاثیر بر آن اس��ت. مثال در س��ال 9۱ چند س��الی بود دولت 

هرگونه تس��هیالت دهی به مسکن را ممنوع کرده بود، ولی در همان زمان قیمت ها 
دو برابر شد. با توجه به مشکالت گوناگونی که مردم به آن دچار شدند، حمایت از 
مستاجران ضروری است. رشد نامتعارف اجاره بها، تنها با حمایت های ویژه زندگی 

مردم را حفظ می کند.
عقبایی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت رکودی بازار مسکن، تاکید کرد: رکود 
سنگینی بازار را در بر گرفته که به نظر من قطعا تا پایان سال ادامه خواهد داشت. 
این کسادی که در سال جاری شروع شده، عمیق ترین رکودی است که بازار مسکن 
ایران به خود دیده و از تمام رکودهای پیش��ین ش��دیدتر است. بنابر آمار هم اکنون 
70درصد از معامالت مس��کن نسبت به س��ال گذشته کمتر شده که رکوردشکنی 
بزرگی اس��ت. به نظر نمی رسد تا پایان سال حداقل بازار مسکن روزهای بهتری را 

به خود ببیند.
در عین حال فعاالن نیز از کاهش ش��دید حجم معامالت بازار و همچنین تقاضا 
برای خرید و فروش س��خن می گویند، بررسی ها نشان می دهد تحت تاثیر افزایش 
قیمت ها، واحدهای مسکونی متراژ کوچک و همچنین با سنینی باالتر از ۱۵ سال 

در بازار معامله می شوند. دلیل این اتفاق نیز کاهش قدرت خرید تلقی می شود.
چگونه افزایش قیمت مسکن را کنترل کنیم؟

در همین حال، یک کارشناس حوزه مسکن گفت: تقارن نداشتن عرضه و تقاضا 
در بازار مس��کن باعث ش��ده تا ۲۵0 میلیارد دالر سرمایه در بخش ساختمان راکد 
بماند. آرام رزاقی در گفت وگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه به مساله مسکن باید از دو 
بعد درون زا و برون زا نگاه کنیم، گفت: از بعد درون زا باید حوزه ساختمان را از نظر 
ساخت و تولید و همچنین عرضه و تقاضا بررسی کرد و از بعد برون زا نیز باید حوزه 
مس��کن در ارتباط با مسائلی همچون جذابیت های سایر بخش های اقتصادی نظیر 

خدمات و تجارت و بازار سرمایه و بورس مورد تحلیل قرار گیرد.
وی افزود: اگر این دو بعد را همزمان بررسی کنیم متوجه می شویم بازار مسکن 
امروز در بعد درون زا با عدم تقارن در عرضه و تقاضا و در بعد برون زا با چالش هایی 
نظیر بازگشت سرمایه، نقدشوندگی و سرمایه گذاری های کوتاه، میان و بلندمدت در 

اقتصاد مواجه است.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه در بعد برون زایی بازار مسکن، به واسطه 
نقدینگی زیاد و وجود تحریم ها و اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داده با عدم امنیت 
سرمایه در آینده روبه رو است گفت: این مساله باعث شده تا سرمایه گذاری از بخش 
بلندمدت که همان تولید و فعالیت های صنعتی است به بخش های میان مدت نظیر 
س��اختمان و بورس بازی در مسکن منتقل ش��ود که این مسئله به نوبه خود باعث 

افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار مسکن شده است.
رزاقی در توضیح بیشتر بعد درون زایی مشکالت بازار مسکن با بیان اینکه در این 
بعد نیز بازار مسکن در کشور ما با چالش تولید و عرضه مواجه است، افزود: یکی از 
این چالش ها عدم تولید مسکن برای تمامی اقشار جامعه است که باعث شده دو و 
نیم میلیون مس��کن در شهر های بزرگ و مناطق با رفاه کالنشهر ها خالی از سکنه 
بمانند، اما در بخش هایی که اقشار متوسط و قابل حمایت ساکن هستند با ۴میلیون 

کمبود مس��کن مواجه باش��یم. رزاقی افزود: همین عدم تقارن باعث ش��ده تا ۲۵0 
میلیارد دالر سرمایه کشور در بخش ساختمان راکد بماند.

این فعال حوزه مس��کن عدم تقارن توسعه یافتگی ش��هر ها، عدم تقارن در رفاه، 
خدمات زیرساختی، خدمات شغلی، امنیت و دسترسی ها در شهر های مختلف حتی 
نقاط یک شهر را عامل اصلی نبود تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مسکن عنوان کرد 

و افزود: تنها راه کار این مساله برنامه ریزی، نظارت و کنترل است.
وی با تاکید بر اینکه نظارت و کنترل نیازمند یک نظام یکپارچه اطالعاتی است، 
گفت: متاس��فانه امروز به دلیل اینکه اجزای اقتصادی کشور به هم متصل نیستند 
و به صورت قطعات از هم گس��یخته فعالیت می کنند امکان نظارت جامع و کنترل 
یکپارچه بر بازار مس��کن وجود ندارد به همین دلیل بخش زی��ادی از قرارداد های 

مسکن در بخش اجاره پایین تر از قیمت های واقعی ثبت می شود.
رزاق��ی افزود: از آنجایی که مال��کان نمی خواهند مالیات بدهند و اگر هم مالیات 
بدهند آن را از مس��تاجر دریافت می کنند به همین دلیل هم مالک و هم مستاجر 
راضی می ش��وند در نوش��تن قرارداد ها نرخ ها را کمت��ر از واقعیت ها ثبت کنند در 

حالی که اگر یک نظام جامع نظارتی وجود داشته باشد این اتفاق رخ نمی دهد.
وی یک��ی دیگ��ر از راهکار ه��ای حل مش��کل افزایش ن��رخ اجاره به��ا را تولید 
مسکن های اجاره ای و انبوه سازی ها با هدف اجاره عنوان کرد و گفت: باید در کشور 
انبوه س��ازی هایی انجام شود که نه به قصد فروش بلکه صرفا با هدف اجاره باشد تا 
این انبوه س��ازی ها بتوانند به وقت نیاز نقش بازارس��ازی و تعدیل قیمت را در بازار 

برعهد بگیرند.
کارش��ناس حوزه مس��کن یکی دیگ��ر از راهکار ها در تعدیل قیم��ت اجاره بها را 
تعیین قیمت و ضابطه مند کردن نرخ اجاره بها دانست و افزود: باید براساس اسلوب 
مشخصی نظیر س��اختمان های قدیمی و جدید، بازسازی ش��ده و بازسازی نشده، 
منطقه ای که مس��کن در آن واقع ش��ده و همچنین زمان اجاره ک��ه به یک، دو و 
چند ساله تقسیم می شود، قیمت های مشخصی را برای مسکن های اجاره ای در هر 
منطقه تعیین و براساس آن قرارداد های اجاره بها را تنظیم کرد تا در صورت تخطی 

از این نرخ مصوب بتوان با ابزار مالیاتی و جریمه با فرد خاطی برخورد کرد.
رزاقی در پاس��خ به این سوال که ممکن اس��ت تعیین قیمت ها باعث زیرزمینی 
شدن بازار مسکن و عدم شفافیت در ثبت اجاره نامه ها شود، گفت: اگر اجرای قانون 
به صورت کامل نباش��د قطعا با ترس، مقاومت، نافرمانی و در نهایت پیدا کردن راه 

فرار همراه خواهد شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون فعاالن بازار خرید و فروش و اجاره مسکن به صورت 
قطعات از هم گس��یخته و جزیره ای عمل می کنند، گفت: به عنوان مثال در کشور 
ما بنگاه های مس��کن به صورت سنتی، بومی و رفاقتی فعالیت می کنند و هیچ ساز 
و کار س��ازمانی و یکپارچه ای بر فعالیت آنها حاکم نیست، بنابراین اگر وزارت راه و 
شهرسازی با کمک بنگاه های مسکن بتواند یک سامانه جامع و کامل ایجاد کند که 
تمامی ساختمان های کشور در آن دارای شناسنامه باشند هم می توان بر این بازار 

نظارت کرد و هم مانع از تخلفات احتمالی شد.

معامالت مسکن ۷0درصد کاهش یافت

آغاز سنگین ترین رکود تاریخ مسکن
دریچه

بانک های مرکزی خرید طال را دو برابر کردند
چرا افزایش قیمت طال گریزناپذیر است؟

بانک های مرکزی هر کشور یکی از بزرگترین خریداران طال در جهان 
هستند حال چه اتفاقی در حال رخ دادن است که این بانک ها در حال 

افزایش دادن ذخایر طالی خود هستند؟
به گزارش راش��اتودی، در چند ماه اخی��ر بانک های مرکزی یکی از 
بزرگترین خریداران طال در جهان بوده اند و قطعا دلیل اقتصادی پشت 
این عملکرد آنها نهفته اس��ت. از سال گذشته تا سال ۲0۱9 بانک های 
مرکزی بیشترین میزان طال طی شش سال گذشته را خریداری کردند 
که این میزان تقریبا ۱۴۵.۵ تن اس��ت و این میزان نس��بت به س��ال 

گذشته ۶۸درصد رشد پیدا کرده است.
ذخایر طالی بانک های مرکزی در سال ۲0۱7 تقریبا ۳7۵ تن بوده 
اس��ت و این در حالی است که ذخایر این بانک ها در اواخر سال ۲0۱۸ 
و اوایل سال ۲0۱9 به ۶۵۱ تن رسیده است. این افزایش ذخایر طالی 
بانک ها از سال ۱9۶7 تاکنون بی سابقه بوده است و آنچه که از شواهد 
پیداس��ت در حال حاضر بانک ها به س��وی ذخیره هرچه بیش��تر طال 

حرکت می کنند.
چه کشورهایی در حال افزایش ذخایر طالی خود هستند؟

در حال حاضر بانک های مرکزی کش��ورهایی که سیاست ش��ان در 
مقابل آمریکا اس��ت در حال افزایش ذخایر طالی خود هستند. طبق 
معمول بزرگترین خریدار طال روسیه است که در سال ۲0۱۸ به اندازه 
۲7۴.۳ تن طال خریداری کرده اس��ت و ذخایر طالی بانکی این کشور 

۸۴درصد رشد پیدا کرده است.
ترکیه کش��ور دیگری اس��ت که سیاس��ت های روس��یه در تقابل با 
واش��نگتن را در پیش گرفته اس��ت و به خط کشورهای ایران، چین و 
روسیه پیوسته است. ترکیه ۳۸درصد از اوراق قرضه آمریکا را فروخته 
اس��ت و روز به روز به ذخایر طالی خودش اضافه می کند. در این بین 
فیلیپین نیز به این کش��ورها پیوسته اس��ت و در حال افزایش ذخایر 

طالی خود در بانک مرکزی است.
چه کشورهایی در حال کاهش ذخایر طالی خود هستند و چرا؟

در ای��ن میان بانک های مرکزی برخی کش��ورها نیز در حال کاهش 
ذخایر طالی خود هس��تند ک��ه می توان به قزاقس��تان، اکوادور، قطر، 
صربس��تان و کلمبیا اش��اره کرد. این کش��ورها در جه��ت حمایت از  

معدنداران خود در حال کاهش دادن ذخایر طالی شان هستند.
چرا طال؟

دلیل محبوبیت طال در بین مردم و دولتمردان بسیار زیاد است. در 
این وضعیت اما یکی از این دالیل فرار کردن از دس��ت آمریکا اس��ت. 
در واقع افزایش ذخایر طالی بانک ها باعث می شود تکیه این کشورها 
بیشتر بر روی طال باشد تا دالر آمریکا و همین باعث کاهش وابستگی 

کشورها به دالر آمریکا می شود.
به طال اعتماد خواهیم کرد

طال سرمایه ای قابل اعتماد است. با توجه به اطالعات سازمان دارایی 
و پول جهانی طال در طول ۵000 س��ال گذش��ه همواره توانسته است 
قدرت خریدش را حفظ کند و هیچ وقت به فلز بی ارزشی تبدیل نشده 
است. طال یک منبع سرمایه گذاری بین المللی است به گونه ای که بانک 
مرکزی کشورها، سرمایه گذاران بزرگ و حتی تک تک افراد از آن برای 

سرمایه گذاری استفاده می کنند.
راش��اتودی در این خصوص نوشته اس��ت: در واقع همه بحث ما به 
اعتماد برمی گردد ما )روس��یه، اروپا، چین، ترکیه و...( دیگر نمی توانیم 
ب��ه آمریکا اعتماد کنیم به دلیل اقدامات اخیر او در عرصه بین الملل و 
متزلزل کردن جایگاه بین المللی س��ایر کشورها به همین دلیل به یک 
پشتوانه قوی تری نیاز خواهیم داشت و در اینجا طال می تواند این وظیفه 

را برعهده بگیرد.
 از بین رفتن اعتماد جهانیان نسبت به ترامپ

اتف��اق عجیبی در حال رخ دادن اس��ت. می گویند جایگاه آمریکا در 
افکار عمومی تغییر کرده اس��ت. بسیاری قبل از اینکه در مورد آمریکا 
صحب��ت کنند برای ب��ار دوم در موردش فکر می کنند چرا که ش��اید 
آمریکا تصمیم جدیدی گرفته باش��د و سیاست های جدیدی را پیش 

گرفته باشد.
همه دالیلی که گفته ش��ده باعث افزای��ش ذخایر طالی بانک های 
مرکزی جهان طی یک س��ال گذشته بوده است و پیش بینی می شود 
حجم خریداری طال در ماه های پیش رو روز به روز افزایش پیدا کند و 

همین اتفاق باعث افزایش ارزش طال در بازار جهانی خواهد شد.

تحوالت بازار سکه و طال در هفته گذشته
گرانی طال تقاضا و حباب سکه را کاهش داد

یک کارش��ناس بازار طال و س��که با اش��اره به تأثیرگذاری افزایش 
قیمت های جهانی بر بازار داخلی گفت افزایش قیمت طال و س��که در 

بازار داخلی کاهش تقاضا و افت حباب سکه را به همراه داشته است.
محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با بازار طال و سکه 
در هفته گذش��ته گفت: بازار طال و سکه از روز شنبه تا چهارشنبه در 
ثب��ات کامل قیمت و ش��رایط روانی فعال بود که ب��ا توجه به اخبار و 
اتفاقات بین المللی در پی رش��د قیمت ط��ال در بازارهای جهانی روند 
صعودی به این بازار وارد ش��د. این کارش��ناس بازار طال و سکه با بیان 
اینکه ارزش انس جهانی در روز چهارش��نبه در حدود ۱۳۴0 دالر بوده 
اس��ت، گفت: از روز پنجش��نبه قیمت طال در بازارهای جهانی با رشد 
۶0دالری به محدوده ۱۴00 دالر رس��یده اس��ت و این افزایش قیمت 

ثبات را از بازار طال و سکه ایران گرفت.
وی خاطرنشان کرد: سکه تمام در ابتدای هفته ۴میلیون و ۶00 هزار 
تومان داد و ستد می شد که با افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی این 

ارزش به قیمت ۴میلیون و ۸00هزار تومان رسید.
کش��تی آرای اظهار داشت: در ابتدای هفته هر مثقال طالی ۱7 عیار 
یک میلیون و ۸۲0هزار ارزش گذاری شده بود که در روز پنجشنبه این 
قیمت به ارزش یک میلیون و ۸90 هزار تومان و در حال حاضر به یک 
میلیون و 9۲0 هزار تومان رسیده است و این در حالی است که هر گرم 
ط��الی خام ۱۸ عیار از ن��رخ ۴۳0 هزار تومان به نرخ ۴۴0 هزار تومان 
رسیده است. این کارشناس بازار طال و سکه تاکید کرد: هر قطعه سکه 
نیم به ارزش ۲میلیون و ۴۸0 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۸0 
هزار تومان و سکه های یک گرمی یک میلیون و ۲۵ هزار تومان داد و 
ستد می شود. وی یادآور شد افزایش قیمت ها در بازار جهانی و به تبع 
آن در بازار داخلی کاهش تقاضا در بازار ایران را به همراه داشته و این 
موضوع عاملی ش��ده تا حباب سکه با کاهش قیمت روبه رو و به ارزش 

۴۱0 هزار تومان برسد.
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به دنبال سرنگون س��اختن یک پهپاد متجاوز آمریکایی از سوی ایران، 
قیمت های جهانی نفت روند افزایش��ی به خود گرفته و رسانه ها از افزایش 

دست کم ۶درصدی قیمت نفت بعد از این اتفاق خبر داده اند.
به گزارش پایگاه خبری اویل پرایس، قیمت نفت بعد از سرنگون کردن 
پهپاد آمریکایی از سوی ایران در نزدیکی تنگه هرمز قدم در مسیر افزایش 

گذاشته است.
بعد از انتشار این خبر، ابتدا قیمت نفت افزایش ۶درصدی را تجربه کرد، 
اما در ادامه باز هم افزایش یافت. بعد از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمری��کا در توئیتی مداخله جویانه، ایران را به ارتکاب »اش��تباهی بزرگ« 
متهم کرد، قیمت نفت وس��ت تگزاس اینترمدیت )WTI( حدود ۶درصد 

افزایش یافت.
براس��اس جدیدترین داده ها، قیمت نفت وس��ت تگزاس اینترمدیت با 
افزای��ش ۵.۴7درصدی به قیمت ۵۶.9۲ دالر بر هر بش��که رس��ید و نفت 
خام برنت نیز با افزایش ۴.09درصدی به ۶۴.۳۵ دالر در هر بشکه رسید.

در همین حال، مصرف جهانی نفت سال گذشته تحت تأثیر قیمت های 
باالتر نفت و افت فعالیت تولیدی و جابه  جایی بار، پایین ترین نرخ رشد را 

از سال ۲0۱۴ داشت.
به گزارش ایسنا، رشد مصرف نفت با توجه به ضعف بیشتر شاخص های 
صنعت تولید و حمل بار از ابتدای س��ال ۲0۱9 تاکنون، احتماالً در س��ال 

میالدی جاری آهسته تر خواهد شد.
طبق گزارش ساالنه ش��رکت بریتیش پترولیوم، مصرف نفت جهان در 
سال ۲0۱۸ به میزان ۱.۴۴ میلیون بشکه در روز معادل ۱.۴۶درصد رشد 
کرد. رشد مصرف در مقایس��ه با ۱.۶7میلیون بشکه در روز )۱.7۲درصد( 
در س��ال ۲0۱7 و رشد ۱.۶9 میلیون بشکه در روز )۱.7۸درصد( در سال 
۲0۱۶ و ۱.۸۵ میلیون بش��که در روز )۱.99درصد( در سال ۲0۱۵ کمتر 

شده است.
اگر اقتصاد جهانی امس��ال مشابه س��ال ۲0۱۵-۲0۱۴ و ۲0۱۱-۲0۱۲ 
کندی رشد را تجربه کند، رشد مصرف ممکن است در سال ۲0۱9 به یک 

یا ۱.۲درصد افت کند.
با در نظر گرفتن اینکه مصرف فعلی حدود ۱00 میلیون بش��که در روز 
اس��ت، این نرخ به منزله افزایش یک تا ۱.۲ میلیون بشکه در روز مصرف 

نفت است.

رکود جهانی گسترده رشد مصرف نفت را به شدت کاهش خواهد داد و 
میزان رشد ممکن است به پایین یک میلیون بشکه در روز برسد.

در حال حاضر س��ه آژانس معتبر جهانی با فرض کندی رشد و نه رکود 
اقتصادی، نرخ رش��د مصرف را حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز پیش بینی 
می کنند. اداره اطالعات انرژی آمریکا رش��د مصرف را ۱.۲۲ میلیون بشکه 
در روز، آژانس بین المللی انرژی ۱.۲0 میلیون بشکه در روز و اوپک ۱.۱۴ 

میلیون بشکه در روز برآورد کرده است.
ام��ا کندی رش��د مص��رف برای اوپ��ک مشکل س��از خواهد ش��د زیرا 
تولیدکنندگان شیل آمریکا امسال هم مانند سال های ۲0۱۸ و ۲0۱7 همه 

رشد مصرف را تصرف خواهند کرد.
اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده است که تولید مایعات نفتی 
آمریکا امسال ۲میلیون بشکه در روز رشد می کند که باالتر از رشد مصرف 

خواهد بود.
براس��اس گزارش رویترز، بازار نفت تحت تأثیر تحریم های آمریکا علیه 
تولیدکنندگان بزرگ و همچنین مش��کالت تولید در چند کشور دیگر که 

تولید اوپک را مختل کرده است، تقریباً متعادل مانده است.

ترکش کندی اقتصاد جهانی به مصرف نفت اصابت کرد

افزایش 6درصدی قیمت نفت
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بازار متشکل ارزی واقعا بازار است؟

پیش از این هم اش��اره کرده ام بازار دارای هر اس��می که باشد 
تنه��ا در یک صورت بازار واقعی خواه��د بود و آنهم اینکه قیمت 
در آن واقعی و واحد باش��د، بنابراین اگر منظور از  بازار متشکل، 
برانداخت��ن انواع قیمت های قبلی و تعری��ف یک قیمت واقعی و 
ی��ا نزدیک به واقعیت باش��د، باید گفت که این تصمیم تصمیمی 
مبارک و ناف��ع و قدمی در جهت اصالح س��اختارهای اقتصادی 
کشور اس��ت و البته این در صورتی اس��ت که درباره قیمت های 
غیرواقع��ی درباره کاالها و خدمات دیگر هم بررس��ی و اصالح به 

عمل آید.
تش��کیل بازار متش��کل یا هر بازار دیگری با هر اسمی تنها  در 
صورت��ی می تواند موفق باش��د که به تمام معن��ا نقش یک بازار 
واقع��ی را ایفا کند، یعن��ی اوال ورود به آن بازار برای همگان آزاد 
باشد، ثانیاً قیمت در آن دستوری و رانتی نباشد و عرضه و تقاضا 
در آن، تعیین کننده قیمت ها باش��د و البته دستگاه های نظارتی 
هم مراقبت کنند که »تراس��ت« ها و سرمایه های بزرگ نتوانند 
ب��ا هماهنگی با یکدیگر قیمت های غیرواقعی را در آن بازار حاکم 
ک��رده و جیب مردم را خالی کنند، معنای نظارت هم البته فقط 
تماش��اکردن نیس��ت و برخوردهای قانونی هم ب��ه تنهایی کافی 
نیست، بلکه در صورت لزوم دخالت بازارساز اصلی که همانا بانک 
مرکزی است می تواند با تزریق به موقع و مثبت و منفی تعادل را 

در بازار حفظ کند.
اخیرا برخی تش��کیل بازار متشکل ارزی را دلیل کاهش تقاضا 
و افزای��ش عرض��ه و نهایتا کاه��ش قیمت ارز دانس��ته اند، حقیر 
نمی دانم چگونه می شود ایجاد یک نرم افزار این معجزات را داشته 
باش��د، اگر با به کار بردن یک اس��م می  شود،  این گونه معجزاتی 
حاصل کرد، که کار کردن خیلی خوب و  راحت بود، اگر این طور 
که شنیده می ش��ود باشد که، ورود به این بازار مخصوص، صنف 
خاص و با ش��رایط ویژه باشد، به نظر حقیر این گونه بازار، کمکی 
به واقعی و واحد ش��دن نرخ ارز نخواهد کرد و حتی ممکن است 
به ایجاد رانت و فس��اد بیش��تر بینجامد و به آن دامن بزند، خود 
اینکه ورود به این بازار مستلزم دادن حق عضویت های به نسبت 
کالن است نشان از این دارد که کسانی که این پول را می دهند، 
توقع س��ودهای جدی و رانتی از این بازار برای خود دارند، وگرنه 
در ش��رایطی که س��ازکار مناسب برای کش��ف نرخ ارز در بورس 
وج��ود دارد چه نی��ازی به ایجاد ی��ک بازار انحص��اری جدید با 
گرفتن حق عضویت کالن بود که خود این باعث شود هزینه های 

جدیدی نهایتا به مصرف کنندگان نهایی ارز، تحمیل شود.
نکت��ه دیگر اینک��ه، اگر مراد از به وج��ود آوردن این بازارها، با 
اس��امی مختلف، تقویت پول ملی یا جلوگیری از سرعت تضعیف 
آن باش��د، قدم اول باید از کاهش نرخ تورم و بهره حمایت ش��ود 
که آنهم البته برمی گردد به جلوگیری  از افزایش حجم نقدینگی.
یعن��ی اگ��ر دولت مالیات ه��ا را افزای��ش ده��د، یارانه ها برای 
حامل های انرژی و دیگر م��وارد غیرضروری را حذف کند، حتی 
سطح  خدمات و س��اختن زیرساخت ها را هم کاهش دهد، بهتر 
اس��ت از اینکه دائم از بانک مرکزی اس��تقراض و حجم نقدینگی 

را افزایش دهد.
تعیی��ن نرخ ارز توس��ط ی��ک بازار انج��ام نمی ش��ود، در بازار 
متشکل هم حتی اگر کار خودش را خوب انجام دهد فقط کشف 
قیم��ت صورت می گیرد و تعیین قیمت واقعی ارز با بررس��ی ها و 
محاس��بات دقیق توسط اقتصاددانان  به دست می آید و شایسته 
اس��ت، دولت ها حریم آن قیمت واقعی را رعای��ت کنند، وگرنه، 
در اث��ر عالمت ه��ای ناصحیح، بازار دچار س��ردرگمی و گمراهی 

می شود.
اگر قیمت ارز واقعی باش��د حتی اگر در اثر عدم مهار نرخ تورم 
باال هم باش��د اقتصاد محکم و ضربه ناپذیر می ش��ود و از اتفاقات 
سیاسی تاثیر نمی پذیرد، مثل اینکه شخصی در خانه ای  محکم، 
نشس��ته باش��د، که چندان از توفان��ی که در راه اس��ت ناراحت 
نمی ش��ود، ولی اگر قیمت غیرواقعی باش��د هر س��خن و اقدامی 
از س��وی هر سیاستمداری فورا قیمت ها را دچار تالطم و نوسان 
می کند درس��ت مانند اتفاقی که در شهریور ۸9 یا فروردین 97 
برای قیمت ارز افتاد مثل آن مثل کس��ی اس��ت ک��ه در مکانی 
نامطمئ��ن در ب��االی یک بلندی ایس��تاده باش��د که ب��ا وزیدن 
کوچکترین نس��یمی دچار اس��ترس و اضطراب می شود و امکان 
سقوط و صدمه خوردن برایش بسیار بیشتر از آن شخصی هست 

که در خانه امن خود قرار دارد.
 غی��ر از کنترل ن��رخ تورم و به��ره و بیکاری که ب��رای ایجاد 
اس��تحکام اقتصادی در کشور الزم اس��ت نکته دیگری که باعث 
تقویت پول ملی می شود، جلب اعتماد مردم است، هرچه اعتماد 
مردم به کارگزاران اقتصادی کش��ور بیش��تر باشد پول آن کشور 
هم قوی تر و مس��تحکم می ش��ود جلب اعتماد ه��م ناگهانی و با 
یک دستور انجام نمی شود، بلکه با روش های  صحیح و معقوالنه 
و ان��دک اندک به دس��ت می آید، ولی یک عم��ل ناصواب گاهی 
اعتمادی را که س��ال ها طول کش��یده تا به دس��ت بیاید ناگهان 
خدش��ه دار می کند، مهم ترین عامل ضربه خوردن اعتماد مردم، 
ایجاد تورم های افس��ار گسیخته، توس��ط چاپ اسکناس یا خلق 
پول توس��ط پرداخت بهره های باال توسط بانک ها است یا زمانی 
که مردم را تش��ویق می کنیم که با داشتن حساب ارزی ارز خود 
را در بانک ها پس انداز کنند خوب مردم هم اعتماد می کنند، ولی 
در زمان��ی که برای دریافت پول خود و ارز خود مراجعه می کنند 
بانک از دادن آن، خودداری می کند و می خواهد معادل ریالی آن 
را با نرخ دستوری به آنها بدهد، این باعث سلب اعتماد از سیستم 
بانکی می ش��ود، یا زمانی که مس��ئول محترم��ی در تلویزیون با 
مردم س��خن می گوید و با اطمینان می گوید ک��ه مثاًل قیمت ها 
ب��اال نم��ی رود ولی بعد از م��دت کوتاهی مردم خ��الف این قول 
را مش��اهده می کنند این به اعتماد م��ردم لطمه می زند بنابراین 
مسئوالن باید بسیار دقت کنند که به اعتماد عمومی صدمه وارد 
نش��ود که بزرگترین س��رمایه ها برای هر کشور یا حتی برای هر 

فردی اعتباری است که نزد مردم دارند.

یادداشت

فرصت امروز: بیس��ت و سومین نشست نقد و بررس��ی پژوهش های بانکداری و 
مالی اسالمی با موضوع »آسیب شناسی بازار بین بانکی در ایران« چهارشنبه هفته 
گذشته در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد و چالش های بازار بین بانکی در آن 

مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشس��ت، حجت االسالم سید عباس موس��ویان عضو شورای فقهی بانک 
مرکزی، سیدسعید شمسی نژاد عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه رسالت، سید 
هادی عربی رئیس دانش��کده اقتصاد و مدیریت دانش��گاه قم، محمدرضا حاجیان 
معاون مطالعات اقتصادی و بانکی بانک پاسارگاد و حسین بازمحمدی مشاور بانک 

مرکزی حضور داشتند.
در ابتدای این نشست، سید سعید شمسی نژاد با تعریفی از بازار بین بانکی گفت: 
بازار بین بانکی بخش��ی از بازار پول اس��ت که در آن بانک ها و موسس��ات اعتباری 
جه��ت تامین مالی کوتاه  مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر 

وارد معامله می شوند.
او درب��اره اهداف این ب��ازار، توضیح داد: ایفای نقش فع��ال و موثر بانک مرکزی 
در اجرای سیاس��ت پولی از طریق راهبری نرخ های س��ود، رفع مشکالت نقدینگی 
کوتاه مدت بانک ها، برقراری ارتباط صحیح و نظام مند میان بانک ها، کاهش ریسک 
نقدینگی در بانک ها، کاهش کسری اتاق پایاپای بانک ها و ممانعت از اضافه برداشت 

بانک ها از بانک مرکزی را می توان از جمله اهداف این بازار عنوان کرد.
عضو هیات مدیره بانک قرض الحس��نه رسالت به وضعیت تاریخی این بازار اشاره 
کرد و افزود: آغاز به کار بازار بین بانکی ارزی از ابتدای س��ال ۱۳۸۱ در قالب نظام 
نرخ ارز شناور مدیریت شده بود که در سال ۸7 با ۱0 عضو آغاز به کار کرد. در حال 

حاضر پنج برابر نقدینگی کل کشور حجم معامالت در این بازار است.
به گزارش ایِبنا، شمس��ی نژاد درباره عوامل آس��یب زا در ب��ازار فعلی بین بانکی، 
توضیح داد: در این بازار می توان به عواملی مثل نبود سیس��تم رتبه بندی )ریسک( 
بانک  ها، نبود سامانه جامع معامالت الکترونیکی بین بانکی، عدم تنوع ابزارهای پولی 
و مالی، عدم شفافیت نرخ های بازار، فقدان ساختار مناسب تشکیالتی بازار بین بانکی 

و بسیاری دیگر از موارد به ترتیب اشاره کرد.
عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه رسالت با تاکید بر اینکه چالش های بازار بین 
بانکی در حال حاضر س��ه بعد متفاوت دارد، توضیح داد: در حال حاضر چالش های 
ب��ازار بین بانکی را می توان از س��ه بعد چالش های بازار بی��ن بانکی از منظر روابط 
موجود بانک مرک��زی و بانک های عضو، چالش های  بازار  بین  بانکی از منظر  روابط  
موجود  بانک های  عضو و چالش های  بازار بین بانکی از  منظر فقدان  نهادها،  ابزارها  و 
فرآیندهای  مفقوده مورد بررسی قرار داد. او در ادامه سوال اصلی تحقیق را شناسایی 

اصلی ترین عوامل آسیب زا مطرح کرد.
تنها یک ابزار پاسخگو نیازهای بازار بین بانکی نیست

در ادامه نشست، حجت االسالم سید عباس موسویان استفاده صرف از ابزار وکالت 
جهت معامالت بین بانکی را به عنوان یکی از مهمترین آسیب های این بازار در نظر 

گرفت و تاکید کرد: هر یک از ابزارهای مالی اس��المی متناسب با یک نیاز حقیقی 
طراحی ش��ده اند و نمی توان از یک ابزار واحد برای پاسخگویی به تمامی نیازها در 
بازار بین  بانکی اس��تفاده کرد. شاید همین اس��تفاده نامناسب از ابزار وکالت سبب 

ایجاد شبهاتی شرعی شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در تعیین نرخ س��ود س��پرده پذیری شبانه در بازار 
بین بانکی براس��اس عقد وکالت، بعضا مش��اهده می ش��ود که این نرخ از س��ودی 
ک��ه بانک س��پرده پذیر به س��پرده گذاران خ��ود می دهد و یا حت��ی از نرخی که از 
تسهیالت گیرندگان دریافت می کند، بیشتر است؛ که این خود اشکاالتی در کاربرد 
عقد وکالت ایجاد می کند، بنابراین ضرورت دارد از س��ایر روش ها، عقود و ابزارهای 
اسالمی به عنوان مکمل ابزار وکالت، جهت توسعه و تعمیق بازار بین بانکی استفاده 

کرد.
این عضو ش��ورای فقهی بانک مرکزی در ادامه افزود: در رساله ذکرشده، بحث ها 
به ش��کل منطقی پیش رفته اس��ت و حاکی از  ضرورت وجود بازار بین بانکی و از 
جمله مباحث مهم و در نظام پولی عنوان کرد زیرا به جهت اینکه در فرآیند عملیات 
همیشه با مازاد نقدینگی مواجه هستیم بازار بین بانکی این روند را متعادل می کند.

موسویان در ادامه توضیح داد: در شکل گیری قوی، منطقی و کارآمد یک بازار بین 
بانک��ی به چند عنصر احتیاج داریم که بازیگران بازار، اهداف و انگیزه ها و چگونگی 

شکل گیری معامالت مشخص می شود.
به گفته وی برای اینکه یک بازار بین بانکی کارآمد داش��ته باش��یم، باید قوانین، 
مقررات و آیین نامه ها درخصوص این بازار مشخص باشد. همچنین ابزار نیز در این 

بازار از جمله دیگر موارد مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی به بحث تضامین و وثایق به عنوان یکی دیگر 
از موارد مهم در این بازار اشاره کرد و ادامه داد: بحث تضمین ها نیز در این بازار مهم 
است زیرا ارقام در این بازار سنگین است که نه امکان اقدام قضایی وجود دارد و نه 

تضمین ها و وثایق متناسب با بازار دریافت می شود.
موس��ویان با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم یک بازار بین بانکی تمام عیار از جهت 
مباحث شرعی و اقتصادی داشته باشیم، نیاز به ابزار متنوع داریم، گفت: به نظر من 
در این حوزه در ابتدای کار هستیم و نیازمند کارهای علمی و پژوهشی و قوانین و 

مقررات و ابزارهای مختلف هستیم.
شفافیت بازار بین بانکی کم است

معاون مطالعات اقتصادی و بانکی بانک پاسارگاد نیز در ادامه این نشست ضمن 
تایید پایین بودن میزان افش��ا و شفافیت در بازار بین بانکی کشور و ضرورت انجام 
اصالحات در این رابطه گفت: ش��اید در نگاه اول این طور احس��اس ش��ود که نرخ 
مرجع در معامالت بین بانکی ریالی در کش��ور اساسا وجود ندارد، اما همان طور که 
دس��تورالعمل اجرایی عملی��ات بازار بین بانکی ریالی ذکر ش��ده، بانک مرکزی در 
ابت��دای هر روز میانگین م�وزون نرخ مع�امالت در روز کاری قب�ل را ب�ر ح�س��ب 
سررس��یدهای مختل��ف به عنوان »ن��رخ مرجع« به اطالع اعضای ب��ازار بین بانکی 

می رساند. البته این نرخ مرجع بنا به دالیلی به صورت عمومی منتشر نمی شود که 
این خود یک آسیب محسوب می شود.

محمدرضا حاجیان درباره کمیته نظارت شرعی در بازار بین بانکی، ادامه داد: به 
نظر من کمیته فقهی بانک مرکزی کافی است و قطعا ابزارهای تعریف شده باید در 
این کمیته مطرح و تایید شود. به گفته وی بازار بین بانکی بازار کوتاه مدتی است که 

بر اضافه برداشت بانک ها موثر نخواهد بود.
همچنین س��ید هادی عربی نیز در ادامه نشس��ت به ارزیابی ابعاد علمی و روش 
تحقی��ق پژوه��ش پرداخت و تاکید کرد: به لحاظ روش��ی اش��کاالتی به س��واالت 
پرسش نامه مطرح بوده و برخی از سواالت به صورت همزمان از چند مفهوم پرسش 

می کنند که به لحاظ علمی دارای اشکال است.
رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم، افزود: همچنین، این یافته تحقیق 
که نشان می دهد شبهات شرعی به عنوان یکی از آسیب های اصلی در عملکرد بازار 
بین بانکی مورد تاکید خبرگان قرار نگرفته، جای تامل و بررسی بیشتر دارد، چراکه 
با افزایش تعداد خبرگان، ممکن است این نتیجه تغییر کند و شبهات شرعی نیز در 

زمره یکی از پنج آسیب اول قرار گیرد.
سابقه بازار بین بانکی در کشور

در ادامه نشست نیز حسین بازمحمدی با اشاره به اینکه اگر سابقه بازار بین بانکی 
در کش��ور توجه کنیم گرچه با توجه به اندازه اقتصاد کش��ور دیرهنگام بوده، اما در 
محیطی این بازار تاسیس شده که پیش نیازهای این بازار خیلی فراهم نبوده، گفت: 
البته بنیان گذاری خوبی شده اما محیط مناسب نبوده و بعدا هم تکمیل نشده تا این 

بازار جایگاه خود را در اقتصاد پیدا کند.
مش��اور بانک مرکزی افزود: این بازار یک محیط اقتص��ادی باثبات و پایدار الزم 
دارد تا ریسک های سیستم کم باشد تا بازیگران بر جریان وجود و منابع و مصارف 

اشراف داشته باشند.
بازمحمدی ادامه داد: باید بازیگران معتبر و متعددی هم در این بازار باش��ند در 
س��ال ۸7 علی رغم دستورالعمل اجرایی بسیار خوب این بازار، اما بازیگران معتبر و 
متعددی نداشته و با ۱0 بانک برتر کشور آغاز به کار کرد و اکنون ۳۳ عضو دارد اما 

بانک ها و موسسات عضو از مشکالت متعددی برخوردار هستند.
به گفته وی، نهادهای کمک کننده برای تشکیل بازار وجود نداشته اما بسیاری از 

مالحظات دیگر که مانع از ایجاد بازار به معنای واقعی شده است.
او با تاکید بر اینکه تاکنون بانک مرکزی استراتژی در برخورد با بازار بین بانکی 
نداشته و در این بازار منفعل بوده، گفت: در بودجه سال 9۸ آمده که بانک مرکزی 
باید عملیات بازار باز انجام دهد که به طور حتم نقش بانک مرکزی پررنگ تر خواهد 

شد.
مش��اور بانک مرکزی در پایان درباره الزامات ش��رعی این بازار، گفت: به نظر من 
هنگامی که کل عملیات بانکی به صورت یک جا اس��المی است دیگر بحث نظارت 

شرعی در این بازار مطرح نمی شود.

نقش بانک مرکزی پررنگ تر می شود

آسیب شناسی بازار بین بانکی در ایران

رئیس کل بانک مرکزی سه مسیر تامین کسری بودجه را تشریح و اعالم 
کرد از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها آن هم در دوره زمانی 

که اثر شوک ارزی به تدریج تخلیه می شود، پرهیز خواهد شد.
عبدالناصر همتی با تش��ریح سه مس��یر تامین کسری بودجه دولت، در 
تازه ترین یادداش��ت اینس��تاگرامی خود نوش��ت: ارتباط با مردم و فعاالن 
اقتصادی، ش��فافیت در سیاست گذاری و اجرا و پاسخگویی در قبال مردم، 

اجزای اصلی یک حکمرانی خوب برای بانک های مرکزی مدرن است.
تجربه س��اماندهی بازار ارز و برقراری ثبات نس��بی در اقتصاد کشور که 
ناامیدی طراحان حداکثر فش��ار اقتصادی را در پی داشت، خود محصول 

همین دیدگاه بوده و لذا، طبیعی اس��ت که همین رویه برای نحوه تامین 
کسری بودجه 9۸ اعمال شود. در شرایط پیچیده ای که اقتصاد کشور با آن 
روبه رو اس��ت، تالش داشته ام برای برون رفت از وضعیت سخت و پیچیده 
ولی گذرای این روزها، موارد یادشده را سرلوحه فعالیت های بانک مرکزی 
قرار دهم. تجربه ساماندهی بازار ارز و برقراری ثبات نسبی در اقتصاد کشور 
که ناامیدی طراحان حداکثر فشار اقتصادی را در پی داشت، خود محصول 
همین دیدگاه بوده و لذا، طبیعی اس��ت که همین رویه برای نحوه تامین 
کسری بودجه 9۸ اعمال شود. تالش برای جلوگیری از پولی شدن تامین 
کس��ری بودجه و در کنار آن، پرهیز از اقداماتی که موجب ش��وک جدید 

به قیمت ها، در دوره زمانی که اثر ش��وک ارزی به تدریج تخلیه می ش��ود، 
بخش��ی از این سیاست است، لذا تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تامین 
کسری بودجه از سه طریق عمده شامل تالش برای استفاده از مسیرهای 
مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از منابع صندوق 
توسعه ملی، متمرکز است. به رغم اینکه بانک مرکزی دوره سختی را طی 
می کند، لیکن درخصوص غلبه بر مش��کالت، با برنامه های در دست اقدام 
بس��یار امیدوارم؛ همانگونه که در سه ماهه گذشته نزدیک ۵میلیارد دالر 
برای تامین کاالهای اساسی و دارو و بیش از ۶ میلیارد دالر از طریق نیما 

و واردات در مقابل صادرات تامین شده است.

 بانک  پاس��ارگاد با هدف رونق تولید، خرید و فروش کاال و همچنین 
پاس��خگویی به نیازهای اساسی هم میهنان گرامی، در اقدامی نوآورانه و 
منحص��ر به ف��رد، از محصول جدید خود به نام »خرید آنالین اقس��اطی 

بانک  پاسارگاد« رونمایی کرد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک  پاس��ارگاد، ایجاد بس��تر الزم برای 
تولیدکنندگان و فروش��گاه های آنالین جهت عرضه اقس��اطی کاال برای 
جامعه بزرگ مش��تریان بانک  پاس��ارگاد و از طرف دیگر ایجاد ش��رایط 
مناس��ب برای خرید آسان و اقساطی برای مشتریان این بانک از اهداف 

اصلی این طرح اس��ت. در این طرح، فروش��ندگان بدون تحمل ریسک، 
نس��بت به فروش اقس��اطی کاال و خدمات خود اقدام می کنند و از این 
طری��ق عالوه بر آنکه حجم فروش و س��ود آنها افزای��ش خواهد یافت، 

به عنوان عضو این طرح از سوی بانک معرفی خواهند شد. 
این طرح عالوه بر فروش��گاه های آنالین، ب��رای خریداران نیز مزایای 
بس��یار دارد. خری��دار با بهره مندی دوچندان از س��پرده گذاری خود در 
بان��ک، بدون نیاز به تش��ریفات اداری و وثایق دیگر، با اقس��اطی کامال 
انعطاف پذی��ر و بدون پرداخ��ت هیچ گونه کارمزدی ب��ه بانک، می تواند 

کاالی موردنظر خود را خریداری کند. 
فهرست فروش��گاه های آنالین طرف قرارداد با بانک  پاسارگاد در این 

طرح در حال تکمیل شدن است که به تدریج اعالم خواهد شد.
گفتنی اس��ت بانک   پاسارگاد از فروش��گاه های آنالین، فروشندگان و 
مش��تریان دعوت می کند با مراجعه به ش��عبه های بانک  پاس��ارگاد در 
سراسر کشور، وب س��ایت بانک به نش��انیwww.bpi.ir و یا تماس با 
مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره ۸۲۸90، نسبت به 

کسب اطالعات بیشتر و عضویت در این طرح اقدام کنند.

پرهیز از اقداماتی که موجب شوک جدید به قیمت ها می شود

سه مسیر تامین کسری بودجه به روایت همتی

نوآوری دیگری در نظام بانکی کشور

رونمایی از محصول جدید خرید آنالین اقساطی بانک  پاسارگاد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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اثرات تورم در فروش شرکت های کوچک و ریالی
گروه بانکی در حال احیاست

به گفته یک کارش��ناس بازار س��رمایه، بخش عمده رفت��ار بازار در قالب 
گرایش به ش��رکت های کوچک و بانکی، ریش��ه در برخی اتفاق های اقتصاد 
کالن دارد. همایون دارابی در گفت و گو با س��نا، گفت: در خالل س��ال 97 
بازار بیش��تر به سوی شرکت های صادراتی و دالرمحور گرایش داشت؛ بحث 
دائمی در مورد رشد دالر و تغییر نرخ از ۴۲00تومان دولتی  به ۸000هزار 
توم��ان نیمایی و بعد از آن رش��د نرخ نیمای��ی در چند مرحله باعث جهش 
فروش و س��ود ش��رکت های بزرگ ش��د که تا مقدار زیادی این مس��ئله در 
قیمت س��هام منعکس ش��د. وی افزود: از ابتدای س��ال جاری هم انتظارات 
برای رش��د بیشتر قیمت دالر متوقف ش��ده و تقریبا می شود گفت بازار ارز 
و طال به حالت ثبات نس��بی رسیده اس��ت. عالوه بر این با تشدید تحریم ها 
بیش��تر خریداران عمده منتظر گزارش های سه ماهه اول و تیرماه هستند تا 
ب��ه صورت قطعی بتوانند می��زان و تاثیر یا عدم تاثیر تحریم در فعالیت های 
ش��رکت های ب��زرگ صادراتی را درک کنند و این یک��ی از عواملی بوده که 
باعث گرایش به سمت شرکت های کوچک شده است. دارابی، دومین عامل 
تعیین کننده در این بخش را تورم دانس��ت و اظهار داش��ت: تورم در فروش 
شرکت های کوچک و ریالی  - یعنی شرکت هایی که درآمد آنها ریالی است-

گذاشته است؛ مثال تورم مسکن و تاثیر آن در دارایی شرکت های ساختمانی 
ی��ا تاثیر افزایش قیمت در فروش ش��رکت های دارویی و غذایی و یا افزایش 
بهای قطعات خودرو اینها عواملی اس��ت که گرایش به ش��رکت های کوچک 
را در س��ال جاری ایجاد کرد. وی ادامه داد: بخشی هم البته ناشی از انتقال 
ف��از هزینه های تولید این ش��رکت ها از ارز ۴۲00تومان دولتی به بازار نیما 
اس��ت؛ مثال دولت تا پایان ماه رمضان به خیلی از کاالها مثل روغن و مواد 
شوینده ارز ارزان می داد که اینک حذف شده است و باعث گران شدن تولید 
می شود، هرچند این گران شدن تولید در قیمت فروش منعکس می شود اما 

باید در نظر داشت که قدری کاهش مصرف الجرم رخ خواهد داد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره ب��ه مثال دیگ��ری در این زمینه 
گفت: نمونه دیگر در افزایش بهای ش��یر و محصوالت لبنی اس��ت که قطعا 
کاه��ش مصرف را به همراه می آورد؛ اما در مرحله کنونی بیش��تر تاثیر این 
تصمیم ها در مورد افزایش فروش دیده می شود که یک دلیل مهم برای رشد 
شرکت های کوچک اس��ت. دارابی خاطرنش��ان کرد: در همین حال عوامل 
فرع��ی دیگری نیز وجود دارد؛ مثال در کنار تحریم و انتظار برای مش��اهده 
تاثی��ر ی��ا عدم تاثی��ر آن بحث رکود آت��ی اهمیت دارد؛ به ه��ر حال دولت 
ب��ه عنوان بزرگتری��ن کارفرما و خریدار کاال و خدم��ات در اقتصاد ایران در 
معرض کاهش درآمدهای عمده ای قرار گرفته اس��ت و قطعا این مس��ئله به 
صورت رکود خود را نشان می دهد . وی با بیان اینکه مجموعه سیاست های 
دولت در قبال این رکود هم اهمیت دارد، اظهار داش��ت: یک بخش جبران 
هزینه های دولت، افزایش قیمت کاالهای دولتی خواهد بود؛ مثل حامل های 
ان��رژی یا برق و م��وارد دیگر که این خود باز یک عامل مهم اس��ت و باعث 
می ش��ود معامله گران و سرمایه گذاران را به فاز انتظار هدایت کند تا تکلیف 

شرکت های بزرگ روشن شود.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: معامالت گواهی س��پرده زیره س��بز در حالی در بورس 
کاالی ایران راه اندازی می ش��ود که در این روش، دارندگان زیره سبز با 
مش��خصات کیفی که بورس اعالم می کند، می توانند با اخذ کد بورس، 
محصول خود را به انبار پذیرش ش��ده نزد بورس بسپارند و در قبال آن، 

قبض انباری )گواهی سپرده( دریافت کنند.
این خبر را معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران 
اعالم کرد و از راه اندازی معامالت گواهی س��پرده زیره سبز به زودی در 

این بورس خبر داد.
ب��ه گفته علیرضا ناصرپور، با راه اندازی معامالت گواهی س��پرده زیره 
س��بز باید مشخصات کیفی زیره س��بز به بورس اعالم و مشخصات آن 

به تأیید برسد.
معامالت گواهی س��پرده زیره س��بز در روزهای شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت 9 تا ۱۵:۳0 قابل انجام خواهد بود. برای تحویل محصول، خریدار 
ی��ا نماینده قانونی وی پس از اخذ تاییدیه خرید محصول از کارگزار، به 
انب��ار مراجعه کرده و پس از احراز هویت توس��ط انب��اردار، محصول را 
رؤیت نموده و با تأیید کمیت و کیفیت آن، هزینه های انبارداری از زمان 
مالک شدن محصول تا زمان مراجعه برای ترخیص را به صورت نقدی به 

انباردار پرداخت کرده و محصول را از انبار تحویل می گیرد.
ای��ن دارندگان گواهی س��پرده با مراجعه ب��ه کارگزاری های بورس و 
تکمیل فرم درخواست فروش، می توانند محصول خود را از طریق بورس 

به فروش برسانند و یا آن را تا مدت معینی در انبار نگهداری کنند.
آنط��ور که اعالم ش��ده حداکثر زم��ان نگهداری زیره س��بز در انبار تا 

سررس��ید نماد انبار اس��ت و در صورت تحویل  گرفته نشدن محصول از 
انبار تا زمان سررس��ید، مفاد دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله 
و تسویه گواهی سپرده کاالیی مصوب پنجم خرداد سال ۱۳9۴ سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار مالک عمل خواهد بود. حداق��ل مقدار خرید یا 
فروش زیره س��بز نیز یک کیلوگرم اس��ت؛ لیکن جه��ت تحویل گرفتن 
محصول از انبار الزم اس��ت حداقل به مقدار ۵۵ کیلوگرم گواهی سپرده 
کاالیی توسط مالک ارائه شود. همچنین در صورت مالکیت کمتر از این 
مقدار، الزم است گواهی سپرده الزم تا وزن مذکور توسط فرد متقاضی 

تحویل، از بازار گواهی سپرده کاالیی خریداری شود.
مزایای گواهی سپرده زیره سبز

در همی��ن خصوص، علیرضا ناصرپور، معاون توس��عه بازار و مطالعات 
اقتصادی بورس کاالی ایران در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی کاالخبر 
درباره مهم ترین مزایای گواهی سپرده کاالیی برای فعاالن بازار محصول 
زیره س��بز گفت: عدم نیاز ب��ه تحویل فیزیک��ی و جابه جایی محصول، 
کاهش قابل توجه هزینه های جانبی، امکان خرید و فروش مستمر بدون 
جابه جایی، اطمینان از کیفیت محصول و مس��ئولیت انبار پذیرش شده 
نزد بورس نس��بت به کیفیت و کمیت محصول خریداری شده از مزایای 

گواهی سپرده کاالیی برای فعاالن بازار زیره سبز است.
ناصرپور با اش��اره به معامالت زیره سبز در بورس گفت: امکان فروش 
محص��ول به قیم��ت واقعی به وی��ژه با افزایش حج��م معامالت گواهی 
س��پرده زیره سبز در بورس، استانداردس��ازی محصول قابل پذیرش در 
انبار و افزایش تعهد به استاندارد محصول بین خریداران و فروشندگان، 

انتش��ار اطالعات قیمت ها و حجم معامالت به صورت برخط و از طریق 
اینترنت در س��طح کش��ور و دنیا و ام��کان حضور مس��تقیم خریداران 
بین الملل��ی از دیگ��ر مزایای آغاز و رونق معامالت گواهی س��پرده زیره 

سبز در بورس کاال است.
به گفته وی، امکان تأمین مالی تولیدکنندگان دارای گواهی س��پرده 
زیره س��بز در صورت موافقت بانک ها با توثیق گواهی س��پرده با توجه 
به وجود بس��تر قانونی توثیق در دس��تورالعمل مربوط��ه در بورس کاال 

نیز وجود دارد.
او تصری��ح ک��رد: تولیدکنندگان می توانند محصول خود را براس��اس 
مش��خصات کیفی اعالمی توس��ط بورس، ب��ه انبار ش��رکت کیمیا بذر 
در شهرس��تان تربت حیدریه در استان خراس��ان رضوی به عنوان انبار 
پذیرش ش��ده در بورس کاالی ای��ران تحویل دهند و در ازای آن قبض 

انبار یا همان گواهی سپرده دریافت کنند.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران خبر داد

معامالت گواهی سپرده زیره سبز راه اندازی می شود
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هماهنگی دولت و بخش خصوصی رمز پیروزی 
در جنگ اقتصادی است

در پایان س��فر یکروزه وزیر صنعت، معدن و تجارت به آذربایجان 
غرب��ی نشس��ت هیات رئیس��ه ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی ارومی��ه و جمعی از فعاالن اقتصادی ب��ا رضا رحمانی و 

استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این نشست ضمن بررسی مسائل و مشکالت 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان، راهکارهای روان س��ازی صادرات و 

رونق تولید به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پس از ش��نیدن نظرات 
فعاالن اقتص��ادی درخص��وص راهکارهای بازگش��ت ارز حاصل از 
ص��ادرات، صادرات س��یب، س��رمایه در گردش، تس��هیالت بانکی 
و واحده��ای تولی��دی راکد، همفکری و هماهنگ��ی دولت و بخش 

خصوصی را رمز پیروزی در جنگ اقتصادی دانست.
وی در ادام��ه از تدابی��ر اندیشیده ش��ده ب��رای ح��ل مش��کالت 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان با هماهنگی بانک مرکزی و مجلس 

شورای اسالمی خبر داد.
محمدمهدی ش��هریاری، اس��تاندار آذربایجان غرب��ی نیز در این 
نشس��ت ضمن ارائه گزارش��ی از مسائل و مش��کالت موجود از عزم 
دولت برای رونق تولید به منظور اش��تغال زایی و نیز رفاه اجتماعی 

خبر داد.

بهره برداری 20 پروژه مهم صنعتی و معدنی 
در سال رونق تولید

مش��اور عالی و دستیار ویژه صمت گفت امس��ال ۲0 پروژه مهم 
صنعت��ی و معدنی در زمینه ه��ای آهن، مس، آلومینی��وم، فوالد و 

صنایع غذایی به بهره برداری می رسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صادق نجفی اظهار داشت: در 
س��الی که به تدبیر مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری ش��ده 
اس��ت، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲0 پروژه مهم در بخش های 
صنعت��ی و معدن��ی را در زمینه های آهن، م��س، آلومینیوم، فوالد، 
صنای��ع غذایی، حم��ل و نقل و قالیبافی در سراس��ر کش��ور مورد 

بهره برداری قرار می دهد.
وی با اش��اره به بهره ب��رداری از واحد تولی��د لیچینگ مس کاتد 
۳هزار تنی در جیرفت با حضور وزیر صمت در هفته گذشته، افزود: 
کارخانه م��س کاتد ۵0 هزار تنی بایو لیچینگ ش��رکت میدکو در 

زرند  آماده بهره برداری است. 
 نجفی پروژه احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس را از 
دیگر برنامه های امس��ال دانست و گفت: ۱۵0 معدن کوچک مقیاس 
امس��ال فعال خواهد ش��د. همچنین ایجاد اشتغال در بخش معدن، 
افزای��ش میزان اس��تخراج مواد معدنی و تجهیز و نوس��ازی معادن 

کشور دیگر برنامه های تدوین شده در این راستا است.

ورود هیات تجاری آلمانی به ایران
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی گفت در صورتی که 
فضای اقتصادی مناس��ب بود و تحریم ه��ا اجازه می داد قطعا 

آلمان شریک اول تجاری ایران بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی کانون 
انجمن ه��ای صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران دبیرکل کانون 
انجمن ه��ای صنایع غذایی در دی��دار با یک هیات آلمانی که 
در ات��اق بازرگانی ایران و آلمان ص��ورت گرفت با بیان اینکه 
فضای حاکم بر اقتصاد کشور ملتهب است و کارآفرینان، تجار 
و صنعتگران روزهای س��ختی را تجربه می کنند، تاکید کرد: 
با این وجود اعتقاد جدی داریم که این ش��رایط گذراس��ت و 

جامعه ایران با سربلندی از این وضع عبور می کنیم.
وی افزود:دولت آمریکا در شکل گیری وضع موجود اقتصادی 
ای��ران نقش پررنگی دارد، ولی این ش��رایط نه به نفع ایران و 
نه به سود کش��ورهای غربی اس��ت، چراکه فشارهای آمریکا 
می تواند ایران را به کش��ورهای چین و روس��یه نزدیک کند 
در صورت��ی که مردم ایران به تعامل اقتصادی با کش��ورهای 

اروپایی و غربی تمایل بیشتری دارند.
وی همچنی��ن ب��ا بیان اینک��ه صنعت و تکنول��وژی آلمان 
همواره ب��رای صنعتگران ایرانی قابل احت��رام بوده و خطوط 
تولید آلمانی نزد آنها از محبوبیت برخوردار است، خاطرنشان 
ک��رد: در صورتی که فضای اقتصادی مناس��ب بود و تحریم ها 

اجازه می داد قطعا آلمان شریک اول تجاری ایران بود.
زرگران قدیمی بودن و پایین ب��ودن بهره وری برخی صنایع 
ایران را از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی کشور توصیف 
و اظه��ار ک��رد: فقدان یک نظ��ام مالی کارآمد برای توس��عه 
زیرس��اخت ها و اج��رای طرح ه��ای ب��زرگ ملی و نوس��ازی 
ماش��ین آالت تولید عماًل به یک تنگنا تبدیل شده و پایداری 

رشد را به مخاطره انداخته است.
دبیرکل کان��ون انجمن های صنایع غذایی ایران گس��ترش 
روابط اقتصادی و سیاس��ی میان دو کش��ور ایران و آلمان را 
عاملی در جهت توسعه زیرساخت ها و تقویت تقاضای داخلی 
توصی��ف کرد که در کوتاه مدت برای کش��ور رونق به ارمغان 
م��ی آورد و در بلندمدت زمینه س��از رش��د اقتصادی مطلوب 

خواهد شد.
وی همچنی��ن ب��ر ضرورت ج��ذب فن��اوری در زمینه های 
مختلف به منظور نوس��ازی برخی از صنایع فرسوده و قدیمی 
کش��ور تاکی��د کرد و گف��ت: مطمئناً با تعامل با کش��ورهای 
صاح��ب فن��اوری مانند آلمان می ت��وان با انتق��ال فناوری با 
س��رعت بیشتری صنایع کشور را نوس��ازی کرد، فناوری تنها 
مح��دود به محص��ول و فرآیندهای تولید نیس��ت، بلکه ما به 

فناوری بهبود مدیریت سازمان های خود نیازمندیم.
زرگ��ران در پایان اظهار امیدواری ک��رد که آلمان، ایران را 
در تنگنای اقتصادی فعلی تنها نگذارد و برای حفظ بازارهای 
خود و کمک به شریک تجاری اش، ساز و کاری مناسب برای 

کاهش اثر تحریم ها بر ایران تعریف کند.

اخبـــار

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت سال گذشته به دلیل افزایش نرخ 
ارز، قاچاق برنج به داخل کش��ور متوقف و می��زان واردات به طور خالص 

مشخص شد.
مسیح کشاورز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعی��ت واردات برنج اظهار داش��ت: بنابر آمار گمرک، از ابتدای س��ال 
تاکنون ۶00 هزار تن برنج وارد کش��ور ش��ده که بخ��ش عمده آن برای 

ذخایر احتیاطی توسط دولت صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بازار برنج ایرانی و خارجی از یکدیگر کامال متفاوت 
اس��ت، افزود: با توجه به نیاز کش��ور و منتفی ب��ودن قاچاق، حداقل یک 

میلیون تن دیگر برنج تا پایان سال باید وارد شود.
کش��اورز در واکنش به مباحث مطرح شده پیرامون افزایش تولید برنج 
گفت: اگرچه برخی کارشناس��ان مباحثی راج��ع به افزایش تولید برنج و 
کاه��ش نی��از به واردات را مط��رح می کنند، اما مردم آثار ای��ن امر را در 

قیمت ها مشاهده نمی کنند.

دبی��ر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: در ش��رایط فعلی که قیمت 
برنج ایرانی نس��بت به ماه های اخیر رشد چش��مگیری داشته است، وارد 
نش��دن برنج می تواند بر افزایش مجدد قیمت برن��ج ایرانی در بازار دامن 
بزند. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید به طور کامل نسبت به 
موضوع آگاهی دارد و در غیر این صورت واردات برنج در فصل برداشت را 
لغو نمی کرد. وی قیمت هر کیلو برنج هندی در مبادی وارداتی را 7 هزار 
و برنج پاکستانی را 7 هزار و ۲00 تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر 
کیلو برنج هندی با نرخ ۸ هزار و پاکس��تانی با نرخ ۸ هزار و ۲00 تومان 
به مصرف کننده عرضه می شود که به سبب افزایش قیمت جهانی ممکن 
اس��ت از ی��ک ماه آینده نرخ ه��ر کیلو برنج هندی ۲00 ت��ا ۳00 تومان 

افزایش یابد.
ب��ه گفته کش��اورز، در ح��ال حاضر در انتق��ال ارز ب��رای واردات برنج 
پاکستانی به سبب شرایط تحریم با مشکالت متعددی روبه  رو هستیم که 

همین امر ۱00درصد هزینه انتقال پول به پاکستان را افزایش می دهد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اش��اره به اینکه قاچاق برنج به داخل 
کش��ور منتفی شده است، بیان کرد: سال گذش��ته به دلیل افزایش نرخ 
ارز، قاچاق برنج به داخل کش��ور متوقف و می��زان واردات به طور خالص 

مشخص شد.
وی ب��ا بیان اینکه اختصاص ارز نیما به واردات به معنای حذف ش��دن 
برنج از س��فره خانوار است، اظهار داشت: براس��اس فشار بانک مرکزی و 
مجل��س، دولت در صدد ح��ذف ارز ۴۲00تومانی و اختصاص ارز نیما به 
واردات برن��ج اس��ت، در حالی که اختصاص ارز نیما ب��ه واردات منجر به 
افزایش ۱00درصدی قیمت برنج خارجی و حذف این محصول از س��فره 

خانوار می شود.
کش��اورز در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه برنج تنها کاالیی اس��ت 
که برمبنای نرخ ارزی که به واردات آن اختصاص یافته اس��ت به دس��ت 
مردم می رسد، از این رو پیشنهاد داده ایم که به سبب کاهش قدرت خرید 
خانوار همچنان ارز ۴۲00 تومانی به واردات این محصول اختصاص یابد.

  قاچاق برنج منتفی است

 قیمت هر کیلو برنج هندی ۸ هزار تومان

دبیر س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران گفت که در ش��ش ماهه 
دوم سال گذشته تولید کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه ناچیز بوده و مهمترین علت 
آن مش��کالتی است که تولیدکنندگان در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
با آن مواجه هس��تند. مهشید پورداد در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: در شش 
ماهه نخس��ت س��ال ۱۳97 مقدار کمی کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه تولید شد، 
اما در ش��ش ماهه دوم سال گذشته تولید این محصول کمتر از آن و ناچیز بوده 
اس��ت. وی با اش��اره به رونق واردات در پی کاهش شدید تولید و بحرانی که در 
زمینه تأمین بازار کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه ایجاد شد، تصریح کرد: مشکالتی 
ک��ه در زمینه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان ایجاد ش��ده، 
مهم ترین دلیلی اس��ت که انگیزه واحدهای تولیدی برای تولید این نوع کاغذ را 

بین برده است.
پورداد ادامه داد: بخش��ی از مواد اولی��ه ای که برای تولید کاغذ چاپ، تحریر و 
روزنامه اس��تفاده می ش��ود، وارداتی و بخش دیگر توسط سایر شرکت ها و بورس 

کاال تأمین می شود.
به گفته دبیر س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مق��وای ایران، تولیدکنندگان 
کاغ��ذ باید برای تأمین م��واد اولیه خود 9درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 

کنن��د، ام��ا طبق قانون ف��روش انواع کاغ��ذ از مالیات و عوارض معاف اس��ت و 
تولیدکنندگان نمی توانند از خریداران مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنند.

اصالح مالیات بر ارزش افزوده؛ پیشران آغاز تولید کاغذ روزنامه
وی با بیان اینکه تولیدکنن��دگان در ابتدای کار 9درصد ضرر می کنند، اظهار 
داشت: در این شرایط تولیدکنندگان باید از منافع خود بگذرند یا قیمت کاغذ را 

به صورت چشمگیر افزایش دهند.
پورداد بروز مشکالتی در زمینه واردات خمیر الیاف به عنوان یکی از مواد اولیه 

تولید کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه را از دیگر مشکالت این صنعت عنوان کرد.
دبیر س��ندیکای تولیدکنن��دگان کاغذ و مقوای ایران با بی��ان اینکه مجموعه 
این ش��رایط باعث از بین رفتن انگیزه تولید کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه ش��ده، 
درخواس��ت کرد که قانون مالیات بر ارزش افزوده در این زمینه اصالح ش��ود تا 

رغبت فعاالن اقتصادی برای تولید بیشتر شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکالت در سال جاری وعده هایی 
مطرح ش��ده، اما هنوز هیچ یک از آنها عملی نش��ده است. در صورتی که شرایط 
موردنیاز فراهم شود، تولیدکنندگان می توانند تولید کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه 

را دوباره شروع کنند.

به گزارش ایس��نا، بحران کاغذ از پاییز ۱۳9۶ آغاز ش��د و ب��ا وجود اینکه در 
همان س��ال با ترخیص یک محموله کاغذ از گمرک این بحران تا حدی کنترل 
شد، اما افزایش نرخ ارز بار دیگر این صنعت را با مشکالتی مواجه کرد؛ تا جایی 
که حدود یک س��ال بعد در پی افزایش بی رویه قیمت کاغذ، صنف ناش��ران در 
نامه ای به مس��ئوالن دولتی خواس��تار پیگیری جدی برای حل معضل کمبود و 

گرانی کاغذ شد.
ای��ن معضل در س��ال جاری نیز ادامه داش��ت تا جایی که برخی نش��ریه ها و 

روزنامه ها مجبور به کم کردن تعداد صفحات خود شدند.
از ط��رف دیگر طبق آمارها در ۱۱ ماهه س��ال ۱۳97 ح��دود 9۳درصد کاغذ 
واردات��ی )روزنام��ه ای، تحریر، رول، بالکی وLWC( با ارز دولتی وارد ش��ده که 
سرنوشت نامعلومی داشته است. همچنین از مجموع ۲۶۲ هزار تن واردات کاغذ 
ک��ه با ارز دولتی انجام ش��ده، حدود ۳7 هزار ت��ن آن به کاغذ روزنامه اختصاص 
داش��ته اس��ت. از طرف دیگر از بین کل کاغذ وارداتی فقط ۲۳ هزار تن با تأیید 
معاونت ه��ای فرهنگی و مطبوعاتی وزارت ارش��اد توزیع و باق��ی آن به تفکیک 
واردکننده به س��ازمان تعزیرات حکومتی ارجاع ش��ده تا اقدامات قانونی صورت 

بگیرد.

عضو هیات مدیره بخش ساختمان کنفدراسیون صنعت ایران گفت بیش 
از ۴00 مورد از صنایع بزرگ و کوچک همچون س��یمان، آهن، آلومینیوم و 

فوالد به کارهای عمرانی وابسته است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، جواد خوانس��اری با اش��اره به روز 
صنعت و معدن اظهار داش��ت: آنچه در آس��تانه روز صنعت و معدن امسال 
با توجه به ش��رایط و واقعیت های اقتصادی امس��ال اهمیت دارد، این است 
که دولت باید تصمیم بگیرد به خواس��ته های بخش خصوصی توجه کند و 

با این بخش همراه باشد.
وی افزود: در ش��رایط سخت اقتصادی هم می ش��ود کار کرد در صورتی 
که همراهی و همکاری بین دولت و بخش خصوصی در عمل وجود داش��ته 

باشد.
عضو هیات مدیره بخش س��اختمان کنفدراس��یون صنع��ت ایران با بیان 
اینکه در صورتی که یکس��ری موانع داخلی برای صنعتگران ایجاد شود این 
ش��رایط به س��مت بدترش��دن حرکت می کند، تاکید کرد: دولت و به ویژه 

وزارت صمت باید س��خت گیری در زمینه بیم��ه و تامین اجتماعی را برای 
صنعتگ��ران کم کند، چراکه بخش زی��ادی از درآمد مالیاتی دولت از بخش 
خصوصی تامین می شود و اگر قرار باشد بنگاه ها به دلیل این سخت گیری ها 
توانایی ادامه حیات و تولید نداشته باشند، این درآمد ها هم کاهش می یابد.
این کارآفرین ادامه داد: در حال حاضر سخت گیری هایی برای بنگاه هایی 
ک��ه مالی��ات و بیمه معوق دارند لحاظ می ش��ود، مثال اجازه ثبت ش��رکت، 
برگ��زاری مجم��ع و... به آنه��ا داده نمی ش��ود، این محدودیت ه��ا در کنار 
همه مس��ائل و گرفتاری های این روز های تولید و صنعت، ش��رایط را برای 
صنعتگران و تولید س��خت تر می کند. در آس��تانه روز صنعت و معدن و در 
راس��تای حمایت از تولید الزم است این سخت گیری های داخلی تا حدودی 

کاهش پیدا کند و سد راه صنعتگران و تولید نباشد.
عضو هیات  مدیره کنفدراسیون صنعت و سندیکای ساختمانی تاکید کرد: 
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد و الزم است وزارت صمت و دولت 
به طور خاص این مورد را به طور ویژه دنبال کند، بحث بودجه های عمرانی 

اس��ت. حرکت بخش زیادی از صنعت و تولید وابسته به بودجه های عمرانی 
اس��ت. دولت و وزارت صمت نباید اجازه دهد این بودجه به شکل های دیگر 
خرج شود. اگر بودجه کار های عمرانی تامین نشود و سرمایه گذاری صورت 

نگیرد، تولید و صنعت هم از حرکت باز می ماند.
وی در پای��ان تصریح کرد: بی��ش از ۴00 مورد از صنایع بزرگ و کوچک 
وابس��ته به کار های عمرانی است. صنایعی مثل س��یمان، آهن، آلومینیوم، 
فوالد و... و بس��یاری از صنایع دیگر هم به طور غیرمس��تقیم حیات ش��ان 
وابس��ته به بودجه های عمرانی است و در صورتی که بودجه های عمرانی در 
کشور به درستی تخصیص داده شود، چرخ این صنایع به حرکت درمی آید، 
کارگران مشغول کار می شوند، اشتغال زایی ایجاد می شود و بسیاری صنایع 
مثل صنایع غذایی هم که ارتباط غیرمستقیم با بودجه عمرانی و غیرعمرانی 
دارند ش��روع به کار می کنند، بنابراین به نظر می رسد اختصاص بودجه های 
عمرانی موضوع بس��یار بااهمیتی اس��ت که دول��ت و وزارت صمت باید در 

آستانه روز صنعت و معدن به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

دلیل تولید ناچیز کاغذ روزنامه در نیمه دوم سال 9۷

حدود 400 مورد از صنایع بزرگ و کوچک به کار های عمرانی وابسته است

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

چه تضمینی برای ماندگاری شریک خارجی 
صنعت خودرو در ایران وجود دارد؟

تجرب��ه تلخ خروج ش��رکای خارج��ی از صنعت خودرو ب��ا وجود چفت و 
بس��ت هایی که در قرارداد جدید با آنها پیش بینی ش��ده بود، تکرار ش��د تا 
نش��ان دهد صنعت خودرو نیازمند پیش بینی تضامینی قوی برای ماندگاری 

آنها در ایران است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، در یک س��ال گذش��ته 
که به واسطه این اتفاق شاهد جمع شدن خطوط تولید خودروهای 
مشترک با فرانسوی ها از یک سو و سنگینی تعهدهای باقی مانده از 
این قرارداد بر دوش خودروس��ازان از سوی دیگر بوده ایم، در همین 
حال ترک آلمانی ها، ژاپنی ها و کره ای ها از ایران نیز نش��ان داد که 
نبای��د چندان امی��دی به حضور دائمی ش��ریک خارجی در صنعت 
خودرو به دالیل گوناگون داش��ته باش��یم و در چنین شرایطی این 
پرس��ش مطرح می ش��ود که آیا در شرایط کنونی منطقی است که 
ایران شریک تجاری خود را از فرانسه به کشور دیگری منتقل کند؟   
 احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه پاسخ به 
این پرسش کمی دشواراست، می گوید: ورود هر کشور به صنعت خودرو باید 
براس��اس مناقصه انجام گیرد و هر شرکتی شرایط این مناقصه را پذیرفت و 
حاضر به دادن امتیاز بیش��تری به ایران شد، به عنوان همکار صنعت خودرو 

ایران پذیرفته شود. 
 وی با تاکید بر اینکه در دوره گذش��ته پژو و رنو نس��بت به سایر شرکای 
خارج��ی حاض��ر به دادن امتیاز بیش��تری ب��ه ایران ش��دند، می افزاید: این 
ش��رکت ها در حالی به عنوان ش��ریک تجاری صنعت خودرو ایران شدند و 
با بازگش��ت تحریم ها دوباره ایران را ترک کردند که پیش از این نیز س��ابقه 
خروج از ایران را داشتند و با توجه به این شرایط به نظر می رسد الزم است 
نسبت به پرداخت غرامت به ایران اقدام کنند و در صورت انعقاد قراردادهای 

جدید نیز موظف به پرداخت غرامت به ایران باشند.
 این فعال صنعت خودرو با طرح این پرس��ش که آیا تضمینی وجود دارد 
که کشور و همکار جدید صنعت خودرو مانند فرانسوی ها عمل نکند و ایران 
را ت��رک نکند، ادامه می دهد: در دوران پس��ابرجام صنعت خودرو همکارانی 
از آلمان و کره نیز داش��ت و با آغاز تحریم  ها نیز آلمان ها حضور خود را در 
ایران کمرنگ کردند. در این میان کره ای ها و ژاپنی ها نیز پیش از آغاز تاریخ 

رسمی تحریم صنعت خودرو ایران را ترک کردند.
 نعمت بخش با بیان اینکه نمی توان تفاوتی میان ش��رکای خارجی صنعت 
خودرو قائل ش��د، می گوید: اگر ش��رایط عادی ش��ود و خوش��بینانه به رفع 
تحریم ها نگاه کنیم باید برای همکاری با کش��ور جدید خارجی به برگزاری 
ی��ک مناقصه بین المللی اقدام کرده و ش��رایط خود را اعالم کنیم و با توجه 
ب��ه قراردادهای پیش��ین، موارد حقوقی قوی ت��ری در قراردادها لحاظ کنیم 
چراکه به هر حال هم اکنون مدیران خودرویی قوی تر و باتجربه تر از گذشته 

هستند. 
 دبیر انجمن خودروس��ازان ایران می افزاید: در دوره جدید نسبت به دوره 
قبل قراردادهای بهتری منعقد ش��د و خارجی ها ملزم به س��رمایه گذاری در 
ایران شده بودند و این بند باعث شد تا مبالغ زیادی از سوی آنها وارد ایران 
ش��ود ک��ه هم اکنون با ترک آنها از ایران این ش��رکت ها نی��ز با ضرر مواجه 
ش��ده  اند و با توجه به این ش��رایط در صورت انعقاد قرارداد جدیدتر بندهای 

محکم تری پیش بینی خواهد شد. 
 وی با اش��اره به سرمایه گذاری خودروس��ازان و قطعه سازان ایرانی برای 
همکاری با شرکت های فرانسوی اظهار می  کند: با صرف هزینه های هنگفتی 
که انجام ش��ده در صورت انعقاد قراردادهای جدی��د باید تکلیف این مبالغ 
مش��خص ش��ود و اگر ایران کش��ور دیگ��ری را برای هم��کاری در صنعت 
خودرو برگزید، باید در دادگاه های حقوقی نس��بت به تعیین و تکلیف مبالغ 

صرف شده برای این قراردادها اقدامی صورت گیرد.
 

وام 2.5 میلیون تومانی به همه اختصاص 
می یابد

چن��دی پی��ش ط��رح اختص��اص وام ۲.۵ میلی��ون تومانی برای 
دوگانه س��وز کردن خودروها به ۲میلیون متقاضی تصویب ش��د، اما 
پس از رایزنی های ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی، اکنون 
شرایطی فراهم شده که این وام به تمام متقاضیان اختصاص یابد و 

هیچ گونه محدودیتی برای اخذ این وام وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایس��نا، در حال حاضر ظرفی��ت جایگزینی بیش از ۴0 
میلیون لیتر بنزین با س��ی ان جی در خودروها وجود دارد، اما بنا بر 
اعالم، تاکن��ون ۲۱ میلیون مترمکعب س��ی ان جی جایگزین بنزین 
ش��ده و به نظر می رسد که طرح جدید دولت بتواند نقش این منبع 

را در سبد انرژی کشور پررنگ تر کند.
4 بانک آماده پرداخت وام

در ای��ن باره حمید قاس��می - مدیر طرح س��ی ان جی ش��رکت 
مل��ی پخش فرآورده های نفتی - به ایس��نا، گف��ت: به تازگی دولت 
طرحی را به عنوان طرح توس��عه جایگاه گاز در سبد انرژی در نظر 
گرفت که در پ��ی آن ۲.۵ میلیون تومان وام به تمام افراد متقاضی 
به منظور دوگانه س��وز کردن خودروهای شان تعلق می گیرد و برای 
این مهم با دو بانک قرض الحس��نه مهر ایران و قرض الحسنه رسالت 
مذاکره کرده ایم، بانک رفاه، پس��ت بانک نی��ز از قبل مورد مذاکره 
ق��رار گرفته بودن��د و اکنون هر چهار بانک آم��اده تخصیص وام به 

همه مردم هستند.
ب��ه گفته وی، سیس��تم ها را آماده کرده ایم ت��ا وام به تمام مردم، 
قطعه س��از و نصاب تعلق گیرد و به ط��ور کلی همه افراد به صورت 
ش��بکه ای بتوانند از این وام استفاده کنند، چرا که هدف ما توسعه 
س��اخت کاالی داخل و حمایت از ساخت داخل با مکانیزم حمایت 

بانکی است.
تمام زیرساخت ها آماده است

مدیر طرح س��ی ان جی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
با تاکید بر این مس��اله که اکنون تمام زیرس��اخت ها برای تخصیص 
وام آماده اس��ت، ادامه داد: در حال حاضر پست بانک و سامانه فعال 
ش��ده، ام��ا اینکه چه بانکی به اش��خاص تعلق گیرد، براس��اس نیاز 
تقس��یم بندی می شود، اما باید بگوییم که ۱00درصد آمادگی داریم 

تا پاسخگوی تمام متقاضیان باشیم.
قاس��می در پاسخ به این س��وال که طبق گفته های پیشین شما 
ظرفی��ت تقاضا تنها ۲میلی��ون نفر بود، اظهار داش��ت: با مذاکراتی 
که با بانک قرض الحس��نه رسالت صورت گرفت، توانستیم شرایطی 
را ایجاد کنیم که فضا برای همه متقاضیان باز ش��ود و اکنون به هر 

کسی که متقاضی باشد، می توانیم پاسخگو باشیم.

رئی��س اتاق بازرگانی بندر بوش��هر گفت ۲ هزار خ��ودروی خارجی در 
انبارهای بندر بوشهر وجود دارد که خودروهای زیر ۲۵00 سی سی ظرفیت 

با همکاری و حمایت نمایندگی های خودروها ترخیص می شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، خورشید گزدرازی عصر دیروز در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: کانتینرهای رسوبی در منطقه ویژه بوشهر 
که تا پایان اردیبهشت ماه امسال وارد بندر یا منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 
ش��ده باش��ند، می توانند با ارز متقاضی و بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص 

شوند.
رئیس اتاق بازرگانی بوش��هر با بیان اینکه برخی از این خودروها دارای 
مشکالت قضایی هستند، تصریح کرد: برخی از خودروهای وارداتی مربوط 
به س��ال های 9۴ و 9۵ که دارای مش��کل قضایی هستند قابلیت ترخیص 

ندارند.
گزدرازی با اشاره به اینکه کمتر از یک هزار دستگاه قابل ترخیص دارند، 
افزود: چنانچه نمایندگی های خودروها در ایران با واردکنندگان خودروهای 
خارجی همکاری کنند قابلیت ترخیص از گمرک دارند چراکه مشکل ثبت 

سفارش آنها برطرف شده است.
وی بندر بوش��هر را کریدور جنوب - ش��مال در عرصه تجارت دانست و 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه بندر بوشهر به عنوان مهم ترین کریدور 
شمال به جنوب است انتظار می رود با آغاز فعالیت کشتیرانی خط بوشهر - 

قطر برای صادرات کاالهای سایر استان ها نیز بهره گیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر بیان کرد: با اتاق های بازرگانی سراسر کشور 
رایزنی می شود تا بتوانند از ظرفیت خط کشتیرانی بوشهر به قطر به خوبی 

اس��تفاده کنند که در این زمینه استان بوش��هر آماده هرگونه همراهی و 
همکاری است.

وی با تأکید بر استفاده از جذب گردشگری دریایی افزود: خط کشتیرانی 
بوشهر قطر زمینه افزایش صادرات و استفاده بیشتر از ظرفیت های استان 

بوشهر در جذب گردشگر و رونق کسب کار را فراهم می کند.
 رئیس اتاق بازرگانی بوش��هر با اشاره به آغاز فعالیت کشتی مسافری و 
باری پیشرفته در بوشهر تصریح کرد: این کشتی در جابه جایی بار و مسافر 
امکانات قابل توجهی دارد و می تواند هفته ای س��ه روز حمل ونقل دریایی 
انجام دهد که هفته آینده نخس��تین حمل بار آن از مبدأ بوشهر به مقصد 
قطر اجرایی می شود که تحقق این مهم می تواند استان بوشهر را از وضعیت 

رکود خارج کند.

   خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی از گمرک ترخیص می شوند

عضو انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو اعالم می کند 
ک��ه کاهش تولید خودرو در س��ال 97 نس��بت به س��ال پی��ش از آن، 
۱00درصد به عدم تامین قطعه و مس��ائل و مش��کالتی بر می گردد که 

مشکل عدم تامین قطعه را به وجود آورده است.
رض��ا رضایی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص کاهش 
تولید خودروس��ازان در س��ال 97 و تاثیر کمبود قطع��ه در این میزان 
کاه��ش گفت: کاهش تولید خودرو، به ط��ور ۱00درصد به عدم تامین 
قطعه و مس��ائل و مش��کالتی برمی گردد که مشکل عدم تامین قطعه را 

به وجود آورده است.
عضو انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرو افزود: بعد از 
برجام، فرصت سوزی بسیاری صورت گرفت. بعد از برجام می توانستیم با 
هدف گذاری و استراتژی درست و برنامه ریزی و تصمیم سازی و حمایت 
دولتمردان و بس��یاری مس��ائل دیگر از فرصت های خوب بعد از برجام 

استفاده کنیم.
رضای��ی افزود: هم خودروس��از فرصت س��وزی کرد و ه��م به تبع آن 
قطعه س��ازان فرصت سوزی کردند. خودروس��ازان باید در نوع قراردادها 
توجه بیش��تری را لح��اظ می کردند و الزم ب��ود در قراردادها نوآوری ها 
درخصوص خودروهایی که در داخل کش��ور س��اخته می ش��ود در نظر 
گرفته ش��ود تا این نوآوری ها از کش��ور مبدأ به خودروس��ازی کشور ما 
منتقل شود. همچنین خودروسازان باید در مرکز تحقیقات خود، هم از 
نظر نیرو و هم از نظر زیرس��اخت، خود را بیش از این تجهیز می کردند 

و این دانش را راحت تر بومی سازی می کردند.
عض��و انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خ��ودرو افزود: از 
طرف دیگر باید در قراردادها نس��بت به توس��عه دان��ش و تکنولوژی و 
به روز کردن س��خت افزاری قطعه سازان نیز توجه ویژه ای لحاظ می شد. 
قطعه ساز به تنهایی نمی تواند در این راه پیش رود و الزم است حاکمیت 

و خودروس��ازان در این حوزه ها موثر باش��ند که متاس��فانه این اتفاقات 
نیفتاد. رضایی افزود: از طرف دیگر دولت به جای توجه ویژه به صنعت 
خودرو، با قیمت گذاری دس��توری مانع به روزرسانی خودروسازان شد و 
قطعه سازان نیز به تبع آن با مشکالتی مواجه شدند و پرداخت مطالبات 
قطعه س��ازان دائما به تاخیر می افتاد. مجموعه این عوامل موجب ش��د 
تولی��د خودرو کاه��ش یابد زیرا قطعات مورد نی��از تولید خودرو تامین 

نمی شد.
عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو درخصوص نوع 
قطعاتی که کسری آنها منجر به کاهش تولید خودرو شده است، گفت: 
به نظر بنده حدود 70درصد کس��ری قطعات، مربوط به قطعات خارجی 
و ۳0درصد کس��ری قطع��ات مربوط به قطعات داخلی اس��ت که البته 
بخش��ی از مواد اولیه قطعات داخلی نیز وارداتی است؛ کمبود نقدینگی 

نیز همواره بر مشکالت دامن زده است.

ط��رح ترافی��ک و کنترل آلودگی هوا از ش��نبه، اول تیرم��اه در پایتخت اجرا 
می شود.

 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصرخ��ودرو« به نقل از مهر، طرح ترافیک و طرح 
کنترل آلودگی )زوج و فرد سابق( همانند سال گذشته در محدوده مرکزی شهر 

تهران اجرا می شود.
ش��رط ورود به دو محدوده طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا، داش��تن 
برگه معاینه فنی و ثبت نام در سامانه »تهران من« است. از این رو ضروری است 
تمام دارندگان خودروهای شخصِی ساکن تهران و همچنین ساکنان دیگر شهرها 
که با خودروی شخصی قصد سفر به تهران را دارند، قبل از ورود به محدوده های 
ترافیکی اول و دوم در سامانه ای به نشانیmy.tehran.ir ثبت نام کرده باشند و 

همچنین حساب آنها به میزان کافی، موجودی )شارژ( داشته باشد.
ثبت ن��ام در س��امانه »تهران من« هزینه ای برای ش��هروندان ندارد. براس��اس 
مصوب��ات قانون��ی، از اول تیرم��اه که اجرای ط��رح زوج یا ف��رد در تهران پایان 
می یابد و طرح محدوده کنترل آلودگی هوا جایگزین آن می ش��ود، در هر فصل 
خودروهای پالک تهران ۲0 روز )و خودروهای پالک غیرتهران ۱۵ روز( مجاز به 

تردد رایگان در محدوده دوم )زوج یا فرد سابق( هستند. زوج یا فرد بودن پالک 
خودروه��ا نیز در تعیین روزهای مج��از اثری ندارد و مالک، صرفاً تعداد روزهای 
ورود اس��ت. عوارض تردد در این محدوده در روزهای فراتر از تعداد مجاز، نصف 
عوارض طرح ترافیک تعیین  ش��ده اس��ت. طبیعتاً، شمارش تعداد روزهای مجاز 
برای تردد رایگان در محدوده دوم )زوج یا فرد س��ابق( مش��روط به آن است که 
ثبت نام در سامانه انجام  شده باشد و ازاین رو ضروری است تمام دارندگان خودرو 
یک بار در س��امانه ثبت نام کرده و مش��خصات خودروی خود را وارد کرده باشند. 
امس��ال خودروهای کمتر آالینده که معاینه فنی برتر دریافت کرده باشند، بیش 
از س��ال گذش��ته از تخفیِف هزینه های طرح ترافیک برخوردار می شوند و میزان 

تخفیف برای این دسته از خودروها ۲۵درصد خواهد بود.
هزینه طرح ترافیک برای س��اکنان محدوده های ترافیکی هم ۵0درصد کمتر 
از مابقی اس��ت. امتیازی که سال قبل برای ساکنان محدوده در نظر گرفته  شده 
بود )یک بار خروج رایگان قبل از س��اعت ۸:۳0 و یک بار ورود بعد از ساعت ۱7( 
نیز همچنان برقرار اس��ت. س��اکنان محدوده طرح ترافیک که سال گذشته برای 
برخورداری از امتیاز مذکور در سامانه »تهران من« ثبت نام کرده و مدارک خود 

را در دفاتر خدمات الکترونیک شهر به تأیید رسانده بودند )اگر در بخش سکونت 
آنها تاریخ پایان س��کونت درج نشده باشد( نیاز به ثبت نام مجدد به عنوان ساکن 
مح��دوده طرح ترافیک ندارند. کس��انی که قصد دارند از امتیازات س��کونت در 
محدوده بهره مند شوند، کافی است پس از ثبت مشخصات محل سکونت خود به 
همراه مدارک )شامل سند یا اجاره نامه قانونی و فیش پرداخت عوارض نوسازی و 
پسماند( به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند. ساکنان محدوده کنترل 
آلودگی هوا )زوج یا فرد س��ابق( نیز صرفاً برای عوارض مربوط به همان محدوده 

)روزهای مازاد بر تعداد مجاز( از امتیاز و تخفیف مذکور برخوردارند.
یکی از موضوعات پرمناقش��ه در بحث ط��رح ترافیک، مربوط به طرح ترافیک 
خبرنگاران اس��ت؛ تع��دادی از خبرنگاران پس از ثبت نام، در روزهای گذش��ته 

پیامکی مبنی بر نقص مدرک دریافت کردند.
عمار س��عیدیان فر، مدی��ر واحد س��اماندهی محدوده ها و طرح ه��ای ترافیک 
درخصوص طرح ترافیک خبرنگارانی که پیامک نقص مدارک دریافت کردند، اما 
بعد از ارسال مجدد مدارک پیامکی به دست شان نرسید، گفت: افرادی که نقص 
مدرک داشتند پس از تکمیل مدارک، طرح ترافیک خود را دریافت خواهند کرد.

قطعه ساز بدون حمایت خودروساز قادر به توسعه دانش و تکنولوژی نیست

اجرای طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا از فردا در پایتخت

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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می��الد صدرخانل��و، رئیس ش��بکه فن بازار مل��ی ایران با اش��اره به 
رونمایی س��امانه اپک استارت آپ در نشست اسکاپ، گفت سایت اپک 
اس��تارت آپ دات نت، شبکه استارت آپی آس��یا - اقیانوسیه است. این 

ش��بکه تالش دارد اس��تارت آپ هایی که در 
کش��ورهای عضو مجمع آس��یا - اقیانوسیه 
قرار دارند را در این پایگاه اینترنتی گردهم 

آورد تا با هم ارتباط برقرار کنند.
به گ��زارش مهر، وی افزود: پارک فناوری 
پردیس این ش��بکه را ب��ه عنوان یک نمونه 
از فعالیت ه��ا و دس��تاوردهای خ��ود ارائه و 
معرفی کرد. در بیانیه اسکاپ نیز عنوان شد 
که این ش��بکه استارت آپی برای همکاری و 
تعامل میان کش��ورهای عض��و این اجالس 
راه اندازی شده اس��ت. در ادامه، در صورتی 
که مورد تایید اس��کاپ ق��رار گیرد و بتواند 
م��وارد موردنظر اس��کاپ را تأمین کند، در 

همه کشورها از آن استفاده می شود.
رئیس ش��بکه فن ب��ازار ملی ایران، س��ه هدف مهم را ب��رای ایجاد 
چنین ش��بکه ای برش��مرد و تصریح کرد: کش��ورها با عضویت در این 

ش��بکه، با ارتباطی که با ه��م برقرار می کنن��د، می توانند همکاری و 
هم افزایی مش��ترک داشته باشند. همچنین با اس��تفاده از این شبکه 
می توان خدمات مش��اوره و منتورینگ به اس��تارت آپ ها ارائه داد. در 
همی��ن زمینه، این ام��کان وجود دارد که 
تع��دادی از این اس��تارت آپ ها از خارج یا 
داخل س��ایت به عن��وان منت��ور به دیگر 

استارت آپ ها آموزش دهند.
صدرخانل��و ایجاد پ��ل ارتباط��ی برای 
س��رمایه گذاری را از دیگ��ر اه��داف اپک 
استارت آپ دانس��ت و اظهار داشت: یکی 
از ویژگی های این ش��بکه، این اس��ت که 
تمام افراد، اس��تارت آپ ها ی��ا منتورهایی 
که عضو آن هس��تند، می توانند اطالعات 
اعضای دیگر را مش��اهده کنند و براساس 
این اطالعات و نیاز خود، س��رمایه گذاری 
کنن��د. به طور مث��ال اگر ی��ک مجموعه  
س��رمایه گذارِی ژاپن��ی بخواهد در بازار اس��تارت آپ اس��ترالیایی کار 
کند، با اس��تفاده از این شبکه، درخواست وی به کلیه استارت آپ های 

استرالیایی که در حوزه مربوطه هستند، ارسال می شود.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری برای ایجاد 
یک ش��تاب دهنده در حوزه غذاهای دریایی با یکی از بزرگترین 
شرکت های تولید این نوع غذاها در کشور به توافق رسیده است.

به گزارش مهر، برای اجرایی شدن 
فناوران��ه،  نیازه��ای  ط��رح،  ای��ن 
و  متقاض��ی  ش��رکت  توانمن��دی 
نیازه��ای صنعت غذای��ی به صورت 
کامل مش��خص ش��ده و به س��تاد 
توسعه زیست فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری ابالغ 
ش��ده اس��ت تا ه��ر در مدت زمان 
کوتاه��ی نخس��تین ش��تاب دهنده 
غذاه��ای دریای��ی در کش��ور ایجاد 

شود.
با توج��ه به اینکه س��رانه مصرف 
غذاهای دریایی در کش��ور ما بسیار 

پایین اس��ت و ب��ا اس��تانداردهای جهانی فاصله زی��ادی دارد، 
اقدامات فناورانه و نو می تواند، بهترین راهکار برای ترغیب مردم 
به اس��تفاده از غذاهای دریایی باش��د. غذاهایی که در س��فره و 

سبد کاالی خانوار ایرانی جای خود را به خوبی باز نکرده است.
موافق��ت مقدماتی ب��رای ایجاد ش��تاب دهنده در حوزه تولید 
غذاهای دریایی صورت گرفته اس��ت و تا پایان سال جاری این 
ش��تاب دهنده عملیاتی می شود تا 
این ش��تاب دهنده بس��تر مناسبی 
ایده ه��ای جوانان  تبدی��ل  ب��رای 
کشورمان در حوزه غذاهای دریایی 
به کسب و کار را فراهم کند و پس 
از تبدیل ایده جوانان به کس��ب و 
کار، زمینه جذب سرمایه، بالندگی 
و توس��عه استارت آپ های ایرانی را 

فراهم کند.
یکی از صنایع بزرگ کش��ور که 
سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور 
را به خ��ود اختصاص داده اس��ت 
صنعت غذایی اس��ت؛ صنعتی که 
هنوز به صورت کاماًل سنتی اداره می شود و به کارگیری فناوری 
در آن همه گیر نش��ده است اما ایجاد شتاب دهند ه ها می تواند به 

این صنعت رنگ و بویی نو دهد.

ایجاد نخستین شتاب دهنده غذاهای دریایی در کشورتوسط پارک فناوری پردیس رونمایی شد: شبکه استارت آپی آسیا - اقیانوسیه

اولین مرکز ن��وآوری و صندوق پژوهش و فناوری مناطق آزاد 
تجاری کش��ور با حضور سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری 
رئی��س جمه��وری و محس��ن نریم��ان، رئیس هی��ات مدیره و 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افتتاح شد.
به گزارش بنی��اد ملی نخبگان، این مرک��ز نوآوری و صندوق 
پژوهش و فناوری برای نخستین بار است که در یک منطقه آزاد 
تجاری با س��رمایه گذاری کامل بخش خصوصی ایجاد و میزبان 
تیم های نوآور و فناور می ش��ود. هش��ت دانشگاه و حدود ۸000 
دانشجو فرصتی برای توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و فناور 

بر بستر منطقه آزاد ارس است.
مرک��ز ن��وآوری و صندوق پژوه��ش و فناوری منطق��ه آزاد و 
تجاری ارس با س��رمایه گذاری کامل بخش خصوصی قرار است 
میزبان اس��تارت آپ ها و کس��ب و کارهای نوآورانه ای باش��د که 
توسط جوانان دانش��گاهی و بومی این منطقه ایجاد می شود. به 
کمک پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی، ایده پردازان 
این کس��ب و کارها تا رس��یدن به مرحله تجاری س��ازی و ارائه 

محصول یا خدمت نوآورانه هدایت و حمایت می شوند.
آذربایجان شرقی پایتخت دانش بنیان می شود

س��ورنا س��تاری، معاون علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
ظرفیت های بومی استان آذربایجان شرقی را فرصتی برای رونق 
اقتصاد دانش بنیان دانس��ت و گف��ت: اقتصاد دانش بنیان یکی از 
بحث های جدی ماس��ت و اس��تان آذربایجان شرقی بسیاری از 
پیش نیازه��ا و الزمه های رونق اقتص��اد دانش بنیان را برخوردار 
اس��ت و موجب می ش��ود ت��ا راه رونق زیس��ت بوم کارآفرینی و 

نوآوری در این استان هموار شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از الزمه های تحقق هدف دانش بنیان 
شدن، در این استان وجود دارد، تاکید کرد: تبریز با دانشجویان 
مس��تعد و اعض��ای هیأت علم��ی آن، صنایع و فضای مناس��ب 
برای کارآفرین��ی اش، از ظرفیت های الزم برای توس��عه اقتصاد 

دانش بنیان برخوردار است.
رئی��س بنی��اد مل��ی نخب��گان گف��ت: در بازدیدهای��ی که از 
بخش ه��ای فناور و دانش بنیان اس��تان خواهیم داش��ت، تالش 
می کنیم تا ضمن کمک به رفع مش��کالت زیست بوم کارآفرینی 
و نوآوری، رونق تولیدات دانش بنیان را به کمک پیوند نوآوری و 

صنایع بومی این استان جلو ببریم.
مجموعه ای که گل می کارد و شادی درو می کند

در ادام��ه این س��فر یک روزه، معاون علم��ی و فناوری رئیس 
جمهوری از شرکت »ارس تارال امین« بزرگ ترین گلخانه کشور 
ب��ه روش هیدرپونیک بازدید ک��رد. این مجموعه ۳۲ هکتاری با 
اشتغال بیش از ۵۵0 نفر، بیش از ۸0درصد از محصوالت صیفی 

خود را صادر می کند.
انتقال دانش فنی گلخانه با اس��تفاده از س��امانه های هوشمند 
که هدررفت کمتر از یک درصد با بهره وری باالی 90درصدی از 
آب را به همراه دارد، از مزیت   های این گلخانه دانش بنیان است.
فعاالن فناور این گلخانه هوشمند با شعار »گل بکاریم و شادی 
و ث��روت درو کنیم« ضمن خلق ارزش افزوده و ایجاد اش��تغال، 

ارزآوری داشته اند.
س��عداهلل اس��کندری، مدیرعامل تارال امین گفت: بزرگ ترین 
مجتم��ع گلخانه ای هیدروفونیک کش��ور، در حال حاضر در ۳۲ 
هکتار محصوالت خود را به بازارهای داخلی و بین المللی عرضه 
می کند. تا دو سال آینده ۶0 هکتار دیگر به این مجموعه اضافه 

می شود و فضای سرپوشیده مجموعاً به 90 هکتار می رسد.
وی از نوآور بودن و هوش��مندی به عنوان ویژگی های شاخص 
ای��ن گلخان��ه نام برد و ادام��ه داد: انتقال پیش��رفته ترین دانش 
گلخانه در شرایط هیدروپونیک یکی از ویژگی های این مجموعه 
است که به کمک کارشناسان متخصص، تکنیسین ها و کارگران 
ماهری که به صورت تخصصی آموزش دیده  اند فعالیت می کند.

این فعال دانش بنیان با بیان اینکه چهار محصول خیار، گوجه 
فرنگ��ی، فلفل و بادمجان تولیدی این گلخانه به دیگر کش��ورها 
صادر می ش��ود، افزود: بیش از ۸0درص��د محصول تولیدی این 
گلخانه، صادراتی است و ضمن ایجاد اشتغال، برای کشور ارزآور 

است.
اسکندری، بومی سازی دانش جهانی با حمایت سرمایه گذاران 
بخ��ش خصوصی را مهم تری��ن ویژگی این مجموعه دانس��ت و 
گفت: از سیس��تم های هوش��مند برای کنترل گرمایش تهویه و 

آبیاری و بازگشت دوباره آب استفاده می کنیم. 
این هوشمندی موجب می شود مصرف انرژی ۲0 تا ۵0درصد 
کاهش یابد و راندمان آب به باالی 99 برسد. همچنین در حالی 
ک��ه دیگر گلخانه ۱0 تا ۱۵درصد ضایع��ات دارند، ضایعات این 

گلخانه کمتر از یک درصد است. 
معتقدیم با وج��ود بحران کم آبی اگ��ر از آب بهره وری خوبی 
ص��ورت نگیرد مش��کالت جدی خواهی��م داش��ت، بنابراین از 
پیش��رفته ترین س��امانه  های کنترل مص��رف و بازیابی آب بهره 

می بریم.
دانش بنیان های صنعتی تبریز

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری از دو ش��رکت 
دانش بنیان مس��تقر در شهرک صنعتی تبریز بازدید و با فعاالن 

فناور این شرکت ها گفت و گو کرد.
ش��رکت دانش بنیان مهندس��ی ش��بکه و فن��اوری اطالعات 
همگامان که با س��رمایه گذاری کامل بخش خصوصی راه اندازی 
ش��ده است، با بیش 7۱0 نفر نیروی انسانی متخصص در زمینه 
زیرس��اخت های نرم افزاری و پروژه های مهندسی و امنیت شبکه 

فعالیت می کند.
گفتنی اس��ت مع��اون علمی و فن��اوری رئی��س جمهوری و 
همراهان وی در ادامه این س��فر ی��ک روزه ضمن افتتاح مراکز 
نوآوری دانشگاه علوم پزشکی، مرکز رشد واحدهای فناور حوزه 
کش��اورزی را افتتاح خواه��د کرد. وی همچنی��ن در اختتامیه 

سمینار دانشگاه هنر اسالمی تبریز حضور خواهد یافت.
دیدار معاون علمی و فناوری و امام جمعه و نماینده ولی فقیه 
در اس��تان آذربایجان ش��رقی پیش از حضور در نشست شورای 
اقتصاد مقاومتی استان از دیگر برنامه های سفر یک روزه کاروان 

علم و فناوری به استان آذربایجان شرقی است.

 آذربایجان شرقی پایتخت
زیست بوم دانش بنیان ایران می شود

دریچــه

گروه دریایی س��تاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری حمایت از فعالیت های علمی و فناورانه اس��اتید دانش��گاهی در حوزه علوم و 
فناوری های دریایی را در اولویت کاری خود قرار داده اس��ت. س��تاد توسعه فناوری های 
فضای��ی و حمل و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری در اج��رای این طرح، تالش 
کرده اس��ت تا حد امکان ارتباط ستاد با دانش��گاه ها را تقویت کند و از مراکز علمی به  
عنوان اهرم اصلی توسعه فناوری ها استفاده و حمایت کند. در همین راستا گروه توسعه 
فناوری های دریایی س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف حمایت از اساتید دانشگاهی برجسته فعال در 

نقشه راه فناوری های دریایی برنامه های مختلفی را اجرایی کرده است

ایده های خالقانه اساتید دانشگاهی 
در حوزه دریا حمایت می  شود
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رئیس پارک علم و فناوری اس��تان اردبیل گفت در پنج ماه گذشته 
7۸ استارت آپ و رویداد شتاب در حوزه های مختلف در استان اردبیل 

برگزار شده است.
حبی��ب ابراهیم پ��ور در حاش��یه بازدید 
از نمایش��گاه گردش��گری س��المت اکو در 
گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، اظه��ار داش��ت: این 
اس��تارت آپ ها در حوزه های مختلف برگزار 
شده که شاخص ترین آن هشت استارت آپ 
در ح��وزه ف��رش و ف��رآوری خام��ه و مواد 
اولیه ف��رش بوده تا بافندگان فرش به جای 
اس��تفاده از رن��گ ش��یمیایی از رنگ های 
ارگانی��ک اس��تفاده کنند ت��ا کیفیت تولید 
فرش اردبیل که آوازه جهانی دارد باال برود.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در ح��وزه ورزش 
نیز ۱۱ مورد اس��تارت آپ برگزار کردیم که 
مربوط به ویدئوچ��ک، مچ بند کوهنوردان و 

… بوده که زمینه موفقیت ورزش��کاران را در موقعیت های مختلف با 
تکیه بر فناوری های جدید فراهم کرده است.

رئی��س پارک علم و فناوری اس��تان اردبیل از ارائه اینترنت اش��یا و 

بهره گیری از سیستم های هوش��مند آبیاری مزارع و باغات خبر داد و 
بیان کرد: در حوزه س��المت نیز در حال تولید اپلیکیشن هایی هستیم 
که با قابلیت بسیار زیاد می تواند زمینه ارتقای سالمت را با بهره گیری 

از فناوری های نوین به وجود آورد.
ابراهیم پ��ور اضافه کرد: در س��ال جاری 
در همه حوزه ها نظیر کش��اورزی، گیاهان 
داروی��ی در مشگین ش��هر و پارس آب��اد، 
ح��وزه گردش��گری، ب��رق و الکترونیک، 
خدمات روستایی و شهری و … برگزاری 
رویداده��ای ش��تاب را ب��ه ج��د دنب��ال 
می کنیم تا زمینه تکمیل چرخه اش��تغال 

و کارآفرینی در این بخش ها فراهم آید.
وی گفت: م��ا برای اولین بار در س��ال 
جاری موف��ق به برگزاری رویداد ش��تاب 
در حوزه ورزش ش��دیم که این حرکت با 
اس��تقبال خ��وب وزارت ورزش و جوانان 
مواجه شد و حتی قرار است اردبیل به عنوان دبیرخانه برگزاری رویداد 
شتاب در حوزه ورزش انتخاب شود که این خود افتخاری برای فعاالن 

و پژوهشگران در این حوزه است.

در کنار تمامی حواشی و اختالف نظرهایی که در رابطه با حقوق امسال کارکنان 
مطرح است، یک ۱0درصد افزایش وجود دارد که با وجود مصوبه قانونی، همچنان 
بین قانون گذار و مجری توافقی در مورد اجرای آن نیس��ت؛ نمایندگان بر امکان 

مالی برای اجرای آن تاکید دارند و دولت از 
عدم پاسخگویی بودجه می گوید.

به گزارش ایس��نا، پیشنهاد دولت برای 
افزای��ش حقوق کارکنان در س��ال جاری، 
رشد یکسان ۲0درصدی بود که در الیحه 
بودجه به مجلس برد ولی ماجرای افزایش 
حقوق که به دلیل رش��د تورم و س��ختی 
تأمین معیش��ت م��ردم از ماه ها قبل مورد 
توجه قرار گرفته بود، اینجا به پایان نرسید 
و بحث ها و چالش های بسیاری در مجلس 
پشت سر گذاشت، اما در نهایت نمایندگان 
در جایی که دولت موافقت چندانی نداشت 
افزایش حق��وق را این گونه تصویب کردند 

ک��ه باید حقوق تمامی کارکنان و بازنشس��تگان ۴00 هزار تومان افزایش یافته و 
دولت ۱0درصد دیگر را نیز در کنار آن اعمال کند.

جدای از تمامی اختالف نظرهایی که در مورد ابعاد این مصوبه حقوقی و نحوه 

اعمال آن بین دولت و مجلس وجود داشت و همچنان با گذشت چند ماه از سال 
جاری وجود دارد، موضوع افزایش ۱0درصدی مورد توجه است.

دولت معتقد اس��ت با توجه ب��ه منابع در اختیار ب��رای اجرای مصوبه حقوقی 
می تواند ۴00هزار تومان را اعمال کند و 
در ۱0درصد باقی مانده با مشکل تأمین 
منابع مواجه ب��وده و حداکثر می تواند تا 

۵درصد دیگر حقوق ها را رشد دهد.
توضیحات دولت از این قرار اس��ت که 
تصمیم داش��ته تا ۲0درصد برای س��ال 
آینده به حق��وق کارکنان اضافه کند که 
در این حالت می توانست ۳۲ هزار میلیارد 
تومان را به مجم��وع کل اضافه کند، اما 
آنچه نمایندگان پیشنهاد کرده اند افزایش 
۴00 هزار تومانی اس��ت و در این حالت 
بای��د ۲۴ هزار میلیارد تومان را برای این 
افزایش یکس��ان ۴00 هزار تومانی بین 
حدود ۵میلیون حقوق بگیر خود تقس��یم کند و تنها ۸.000 میلیارد تومان دیگر 
باقی می ماند که اگر بخواهد آن را بین همین تعداد کارمند تقسیم کند، آنگاه دیگر 
توزیع ۱0درصدی نخواهد بود و فقط رشد ۵درصدی برای کارکنان باقی می ماند.
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اس��تاندار مرکزی گفت پارک اقتص��اد دیجیتال با هدف حمایت از 
فناوری های نوین و در راستای حمایت از توسعه اشتغال و کارآفرینی 

در این استان راه اندازی می شود.
به گزارش ایرنا، سید علی آقازاده در نشست ستاد راهبری و مدیریت 
اقتصاد مقاومتی در استانداری این استان در محل استانداری مرکزی 
اف��زود: این پ��ارک در قالب توافقنامه ای با مع��اون وزیر ارتباطات در 

استان مرکزی راه اندازی می شود.
وی افزود: این توافقنامه در س��فر معاون وزیر ارتباطات به اس��تان 

مرکزی منعقد شده و به زودی فرآیند اجرایی آن آغاز می شود.
آقازاده اظهار داش��ت: اس��تان مرکزی با تحقق فرآیند اجرایی مفاد 
ای��ن تفاهم نامه، جزو هش��ت اس��تان دارای پارک اقتص��اد دیجیتال 

خواهد شد.
اس��تاندار مرکزی گفت: وجود این پارک برای رش��د ش��رکت های 
دانش بنیان و حمایت از کس��ب و کارهای ن��و و خالق محور ضروری 

است.
وی افزود: س��اختمانی برای راه اندازی این پارک در اختیار متولیان 

امر قرار داده شده است.
آق��ازاده ادامه داد: عملکرد این س��تاد در دو س��ال اخیر قابل دفاع 
اس��ت و علت آن کمترین ریزش نیروی انسانی و بیشترین جذب در 

بازار کار در استان مرکزی است.
وی اظهار داشت: این موفقیت منحصر به جمع عضو ستاد راهبری 
اقتصاد مقاومتی اس��تان نیس��ت بلکه بخش خصوصی و کارآفرینان 

نقش مهمی در تحقق این فرآیند داشته اند.
اس��تاندار مرکزی گفت: یأس و ناامیدی در مسیر حرکت به سمت 
اقتصاد مس��تقل جایگاهی ندارد و اگر همه دنیا ایران را تحریم کنند 

ما بر روی پای خود ایستاده ایم.
آق��ازاده بیان کرد: گاه��ی اوقات تحریم ها ب��رای بخش خصوصی 
مشکل س��از نیس��ت، اما برخی قوانین دس��ت و پاگیر بر سر فعالیت 

اقتصادی مانع ایجاد کرده است.
استاندار مرکزی گفت: برخی واحدهای صنعتی استان مرکزی مثل 
صنایع نخ خمین بعد از س��ال ها مش��کالت فعال شده اند و هپکو نیز 
با س��فارش تولید 7۵ دس��تگاه گریدر از حالت رکود گذشته در حال 

خارج شدن است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری مرکزی نیز گفت: ۳0 
ط��رح اقتصاد مقاومتی در این اس��تان در حال اجراس��ت که باید با 
پیگیری مستمر و رفع نواقص و مشکالت احتمالی زمینه بهره برداری 

هرچه سریع تر از آن را فراهم کرد.
»سعید فرخی« افزود: باید ش��اخص ها و طرح های نشست اقتصاد 

مقاومتی با دقت و جدیت مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی ادامه داد: تحقق صادرات غیرنفتی، حمایت از س��رمایه گذاری، 
تکمی��ل واحده��ای نیمه تم��ام، راهب��ری و مدیریت اجرای��ی تولید 
صادرات محور و توسعه زیرساخت های مختلف در شهرک ها و نواحی 

صنعتی استان در دستور کار قرار دارد.
فرخ��ی عن��وان ک��رد: حمایت از کس��ب و کارهای نو ب��ه ویژه در 
حوزه دانش بنیان کلید دس��تیابی به توس��عه پایدار اس��ت و ظرفیت 
ش��رکت های دانش بنی��ان و واحدهای فناور مس��تقر در پارک علم و 
فناوری می تواند افق روش��ن تری از توس��عه اقتص��ادی را پیش روی 

استان قرار خواهد داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی 

گفت: ب��ازار تاریخ��ی اراک کاندیدای موقت برای ثبت در فهرس��ت 
جهانی اس��ت و برای این مهم باید مش��کالت ای��ن مجموعه برطرف 

شود.
»علیرضا ایزدی« افزود: ش��اخص های موردنیاز ب��رای قرار گرفتن 
بازار تاریخی اراک در فهرس��ت ثبت آثار جهانی، باید در س��ه س��ال 

آتی انجام شود.
وی در ادامه اظهار داش��ت: تفرجگاه گردوی اراک به عنوان منطقه 

نمونه گردشگری نیازمند تأمین زیرساخت ها است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی 
گفت: ۸00 کیلومتر راه دسترس��ی به منطقه گردشگری گردو اراک 

نیازمند رفع مشکل است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی گفت: تاالر مرکزی 
استان با 9۵درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان امسال قابل بهره برداری 

است.
حجت االس��الم »عباس دانش��ی« افزود: این تاالر در ۱۲ هزار متر 
مربع مس��احت در زیربنای ۱۴ هزار و ۴0 متر مربع در ش��ش طبقه 

ساخته شده است.
وی اظهار داش��ت: سالن موسیقی، سخنرانی، رستوران، کتابخانه و 

کارگاه آموزشی در این مجموعه پیش بینی شده است.
فرمانده س��پاه روح اهلل نیز در این نشس��ت ضم��ن تاکید بر تکمیل 
طرح ه��ای نیمه تمام گفت: نیاز اس��ت به طرح ه��ای نیمه تمام که از 
س��ال های گذش��ته باقی مانده و یا ب��ه ورطه رکود رس��یده اند، نگاه 

ویژه ای شود.
س��ردار محس��ن کریمی افزود: برخی واحده��ای تولیدی که فعال 
هس��تند را باید به رسمیت بشناس��یم و همچنین متقاضیانی که در 
انتظار صدور مجوز هس��تند، نیاز است مساعدت های الزم را دریافت 
کنند. وی تاکید کرد: باید به جایگاه اقتصاد خرد و واحدهای کوچک 
نیز پرداخته ش��ود و تنها فعالیت واحدهای بزرگ در تحوالت و رونق 

اقتصادی مدنظر قرار نگیرد.
فرمانده س��پاه روح اهلل اولویت اقدامات مؤثر در راستای رونق تولید 
در س��ال جاری را تقویت شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: 
باید ب��ا اولویت بندی اقدامات، توانمندی ه��ای داخلی را تقویت و در 
راس��تای بهبود رونق تولید به وی��ژه در واحدهای خرد، ورود به بازار 

را تسهیل کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز بیان کرد: 
براس��اس سیاس��ت های وزارتخانه، تکمیل ۳۳۴ طرح استان در قالب 
طرح های کوچک و متوس��ط که باالی ۶0درصد پیش��رفت فیزیکی 

دارند، در اولویت قرار دارد.
»محمدرض��ا حاجی پور« افزود: بیش از ۳0 طرح مهم اس��تان که 
پیش��رفت فیزیکی بیش از ۶0درصد دارند امید اس��ت تا پایان سال 

۱۴00 به بهره برداری برسد.
وی با اش��اره به مش��کل کاغذ در کشور تصریح کرد: مبحث تأمین 
کاغ��ذ از اصلی ترین موضوعاتی اس��ت که مورد پیگیری قرار گرفته و 
مقرر شده که کارخانه تولید کاغذ در کشور راه اندازی شود که در این 

راستا نیز پروانه هم صادر شده است.
اس��تان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کش��ور بیش از ۲ 

هزار و 900 واحد صنعتی دارد.
۱00 واحد فناور و صاحب ایده در استان مرکزی از خدمات مرکز رشد 

و پیش رشد پارک علم و فناوری اراک بهره  مند هستند.

مایکروسـافت مرکـز داده ای در خاورمیانه راه اندازی کـرده و دراین زمینه، 
تالش می کند در بین رقبایش پیشتاز باشد.

بـه گزارش زومیت، مایکروسـافت اعالم کرد اولین مجموعـه مرکز داده  این 
شـرکت در خاورمیانه در دسترس است. این مرکز داده در ابوظبی و دوبی قرار 
دارد و دسترسی های محلی به برخی سرویس ها مانند خدمات محاسبات ابری 
آژور و آفیـس 365 را امکان پذیـر می کند. خدمات مربـوط  به دینامیک 365 
و پـاور پلتفرم مایکروسـافت )Microsoft's Power Platform( نیز تا آخر 

سال جاری در این مرکز داده آغاز خواهد شد.
ردموندی ها اولین بار در مارس سـال گذشـته اعالم کردند قصد دارند مرکز 
داده ای در خاورمیانه تأسـیس کنند. اندکی پس از این اعالم، گوگل در گزارش 
فصلی خود اعالم کرد می خواهد فضای ابری در عربسـتان سـعودی راه اندازی 
کند. بخش مربوط به فضای ابری در آمازون هم اعالم کرده مرکز داده  خاورمیانه 

خود را در سال 2019 و در بحرین افتتاح خواهد کرد.
اگر بخواهیم این شـرکت ها را با هم مقایسـه کنیم، براسـاس تخمین کانالیز 
)Canalys(، مایکروسـافت هنوز با فاصله در مقایسه  با آمازون، در مرتبه  دوم 
زیرسـاخت های مربوط  به فضای ابری قرار گرفته، اما سـرعت رشـد بیشتری 

دارد.
مایکروسـافت در آخریـن گـزارش فصلـی خود اعـالم کرده درآمـد آژور 
درمقایسه  با سال گذشـته ۷3درصد افزایش یافته است. از طرفی این شرکت 
اخیرا مرکز داده ای در آفریقا راه اندازی کرده و در  این  زمینه گوی سبقت را از 
رقبایش ربوده اسـت. هرچند آمازون هم مشغول برنامه ریزی است که نهایتا تا 

سال 2020، بتواند مرکز داده ای در این قاره را ه اندازی کند.
درواقـع، به طورخالصـه می توان گفـت بزرگ ترین شـرکت های فضای ابری 
مشـغول رقابـت هسـتند تا بتواننـد حضور خـود را بیش ازپیش اعـالم کنند 
و زیرسـاخت های محلـی را در جای جـای دنیا ارائـه دهند. با ایـن اقدام، آنها 
می توانند انتقال داده را با سـرعت بیشتر و تأخیر کمتر و حفظ مالکیت داده ها 
انجام دهند؛ درنتیجه، مشـتریان بیشـتری خواهند داشـت و سـود بیشتری 

به دست خواهند آورد.
به گفتـه  ردموندی هـا، فضای ابری هوشـمند این شـرکت متشـکل از آژور 
و آفیـس 365 و دینامیـک 365، در مراکـز داده  محلی واقـع  در هر محدوده  
جغرافیایی می تواند افزون بر حفظ امنیت و کیفیت داده ها، خدمات ابری پایدار 

و در دسترس و مناسبی برای شرکت ها و سازمان ها فراهم کند.
آنهـا انتظار دارنـد راه اندازی این مراکز داده عالوه بر مزایایش برای شـرکت 
مایکروسـافت، زمینه سـاز کارآفرینی و رشـد اقتصادی در منطقه باشد. آنها 
معتقدنـد این مراکـز داده ظرفیت های زیادی در تقویـت تکنولوژی الزم برای 

انجام پروژه های جدید دارند.

پارک اقتصاد دیجیتال در استان مرکزی راه اندازی می شود

راه اندازی اولین مرکز داده 
مایکروسافت در خاورمیانه

یادداشـت

اس��ماعیل قادری فر درباره توسعه کارخانه های نوآوری در کشور، تصریح کرد معاونت 
علمی و فناوری به دنبال توس��عه زیست بوم نوآوری است. یکی از روش های توسعه این 
زیست بوم، راه اندازی کارخانه های نوآوری است که توسعه این کارخانه ها در دستور کار 

معاونت علمی و فناوری قرار گرفته است.
ب��ه گزارش مهر، وی افزود: در راه  اندازی کارخانه های نوآوری به مزیت های منطقه ای 
و بومی استان نگاه می کنیم و تالس می کنیم که این کارخانه ها با کمک توانمندی های 

بومی، اقتصاد استان ها را رونق دهد.
به گفته قادری فر، این کارخانه ها در اس��تان های مختلف ایجاد خواهد شد. به زودی 
ش��اهد آغاز عملیات عمرانی کارخانه نوآوری در ش��یراز به مساحت ۱۴ هزار متر مربع 

خواهیم بود.

فعالیت کارخانه های نوآوری براساس 
مزیت های منطقه ای و بومی



قص��د داری��م در چند مطل��ب ارزش پیش��نهادی برن��د و نمونه های 
خوب آن را با هم ببینیم و به ارتباط ارزش پیش��نهادی و جایگاه سازی 
برن��د بپردازیم. چرا مش��تریان یک برند را انتخ��اب می کنند؟ چه چیز 
ترغیب شان می کند که محصول یا خدمت یک شرکت را به صدها نمونه  
دیگر ترجیح دهند؟ چه چیز یک ش��رکت، محص��ول یا خدماتش را از 

بقیه متمایز می کند؟
پاسخ تمام این پرسش ها »ارزش پیشنهادی برند« است و آن ارزشی  

است که برند قول می دهد به مشتری بدهد.
ارزش پیش��نهادی برند بیانیه ای  اس��ت ش��فاف، قاب��ل اندازه گیری و 
نمایانگر مزیت های آشکاری  است که مصرف کننده پس از خرید محصول 
یا خدمت به دس��ت می آورد. ارزش پیشنهادی قرار است مصرف کننده 
را قان��ع کند که محصول یک برند از رقیبش بهتر اس��ت. خیلی وقت ها 
ارزش پیشنهادی همان مزیت رقابتی ا ست که مصرف کنندگان به دلیل 
وجود آن ویژگی، یک محصول یا خدمت را به دیگری ترجیح می دهند.
اما چطور می توان ارزش پیش��نهادی برند را تعریف کرد تا محصول یا 

خدمت یک برند در دسته  انتخاب شوندگان قرار بگیرند.
یکی از روش های این کار از دایره  ش��ناخت مش��تری و پروفایل او و 
مربع محصول یا خدمت تشکیل شده است. هدف این روش رسیدن به 

ارزش هایی ا ست که بیشترین نیاز مخاطب را برآورده می کنند.
مشتری

ابتدا از نزدیک مشتری را بررسی می کنیم. می خواهیم بدانیم مشتری 
دلش می خواهد چه کارهایی انجام ش��وند. ای��ن کارها به تمام مواردی 
گفته می شوند که او می خواهد به انجام برسند، مشکالتی که می خواهد 

حل شوند یا حتی نیازهایی که به دنبال رفع شان است.
پرسش های این بخش عبارتند از:

مش��تری به دنبال انجام چ��ه کارهای عملیاتی ای ا س��ت؟ )حل یک 
مشکل خاص و...(

مشتری به دنبال تحقق چه فعالیت های اجتماعی ای ا ست؟ )می خواهد 
خوب به نظر برسد، قدرت بیشتری به دست بیاورد و...(

مش��تری می خواهد چه فعالیت های احساس��ی ای را به انجام برساند؟ 
)زیبایی، حس های خوب، امنیت و...(

او می خواهد چه نیازهای ابتدایی اش پاس��خ داده ش��ود؟ )ارتباطات، 
استراحت و...(

رنج ها یا مشکالت مشتری
حال نوبت به احساسات منفی، هزینه ها و شرایط ناخواسته و خطراتی 
می رسد که مشتری قبل، حین و بعد از انجام آن فعالیت ها با آن مواجه 

است.
چه چیز از نظر مش��تری هزینه به حس��اب می آید؟ )اختصاص زمان 

زیاد، پول زیاد یا تالش مضاعف(
چه چیز باعث می ش��ود مش��تری حس بدی داش��ته باشد؟ )مواردی 

مانند خشم، ناراحتی و...(
راه حل های کنونی چه معایبی دارند؟ )نبودن برخی ویژگی ها، کارایی 

کم و...(
مش��کالت و چالش ه��ای اصلی پی��ش روی او کدامن��د؟ )درک روش 

کارکردن چیزها، مشکل در انجام کارها و...(
او با چه پیامدهای اجتماعی ای مواجه است یا از آن می ترسد؟ )از بین 

رفتن آبرو، اعتماد یا وضعیت شغلی(
او از چه خطراتی می ترسد؟ )مالی، اجتماعی و...(

او چه اشتباهاتی می کند؟ )اشتباه هنگام استفاده و...(

چه موانعی س��ر راه پذیرفت��ن راه حل های جدی��د دارد؟ )هزینه های 
سرمایه گذاری جدید، یادگرفتن، مقاومت در برابر تغییر(

دستاوردهای مشتری
در این مرحله مزیت های مورد انتظار او را تعریف می کنیم. احساسات 
مثبت، دس��تاوردهای اجتماعی و صرفه جویی در هزینه ها در این بخش 

قرار می گیرند.
• چه نوع صرفه جویی ای مش��تری را راضی نگه می دارد؟ )زمان، پول 

یا تالش(
• مش��تری انتظار چه خروجی ای را دارد و چه مواردی ممکن است از 

حد انتظارش فراتر رود؟ )سطح کیفیت و...(
• راه حل های موجود چگونه مش��تری را خوش��حال می کند؟ )برخی 

ویژگی های خاص، عملکرد، کیفیت و...(
• چه چیز کار یا زندگی مش��تری را آسان تر می کند؟ )خدمات بیشتر، 

هزینه  کمتری که برای مالکیت می پردازد و...(
• مش��تری به دنبال چه پیامدهای مثبت اجتماعی ا ست؟ )می خواهد 

زیباتر به نظر برسد، توانش بیشتر شود، وضعیتش بهتر باشد و...(
• مش��تری ب��ه دنبال چ��ه چیزی ا س��ت؟ )طراحی خ��وب، ضمانت، 

ویژگی های بیشتر یا خاص تر(
• رویای مشتری چیست؟ )موفقیت های بزرگ، آسایش عمیق(

• معیارهای اندازه گیری موفقیت و شکست برای او چیست؟ )عملکرد، 
قیمت و...(

• چ��ه چیز احتمال به کارگیری یک راه حل را باال می برد؟ )هزینه کم، 
سرمایه گذاری کمتر، ریسک کمتر، کیفیت بهتر، عملکرد، طراحی و...(

پاس��خ هر کدام از این پرس��ش ها باید با توجه به مشتری امتیازدهی 
شوند.

محصوالت و خدمات
پس از کامل ش��دن م��وارد مربوط به پرس��ونای مخاطب، یک قدم به 
ارزش پیش��نهادی برن��د نزدیک تر می ش��ویم. حال بای��د تمام خدمات 
و محصوالتی که ارزش پیش��نهادی برند حول آنها س��اخته می ش��وند، 

فهرست شوند.
کدام محصول یا خدمت به مش��تری کمک می کند تا مسائل عاطفی، 
اجتماع��ی و کاربردی اش را به انجام برس��اند یا ب��رای ارضای نیازهای 

اساسی اش به او یاری می رساند؟
محص��والت و خدمات می توانند فیزیکی و قابل لمس باش��ند )کاالها 
ی��ا خدمات پ��س از فروش به مش��تری( ی��ا اینکه مج��ازی/ دیجیتال 
باش��ند )موارد دانلود کردنی، پیش��نهادهای آنالین(، غیرملموس باشند 

)کپی رایت، تضمین کیفیت( یا مالی باشند )خدمات مالی(
در این مرحله تمام خدمات و س��رویس ها براساس اهمیت شان برای 

مشتری امتیازدهی می شوند. آیا آنها برای مشتری حیاتی هستند؟
تسکین دهنده ها

حال باید مش��خص کرد که چگونه محصوالت و خدمات، ارزش خلق 
می کنن��د. قبل از ه��ر چیز باید به این نکت��ه بپردازیم که چطور رنج ها 
یا مش��کالت مش��تری را آرام می کنند. چگونه حس ه��ای منفی را کم 
می کنند ی��ا از بین می برن��د، هزینه های ناخواس��ته را کاهش می دهد 
ی��ا چطور می توانند ریس��ک هایی را که او پیش از اس��تفاده یا در حین 

استفاده یا پس از آن با آن مواجه می شود از بین ببرند؟
پرسش هایی که در این مرحله پرسیده می شوند:

• آی��ا این محصوالت و خدمات نقش��ی در صرفه جویی دارند؟ )زمان، 
پول یا تالش(

• آیا باعث می ش��وند مش��تری حس های بهتری داشته باشد؟ )خشم، 
ناراحتی یا وضعیت بد را از بین می برند؟(

• روش ه��ا و راه حل های ناکارآمد را بهبود می بخش��ند؟ )ویژگی های 
جدید، عملکرد و کیفیت بهتر(

• س��ختی ها و چالش هایی را که ممکن اس��ت مش��تری با آن مواجه 
شود، از بین می برند؟ )آسان کردن چیزها، کمک به انجام کارها، از بین 

بردن مقاومت ها(
• آیا می توانند پیامدهای منفی اجتماعی را از مقابل مشتری بردارند؟ 

)ترس از ازدست دادن اعتماد، موقعیت، آبرو(
• خطرات��ی را که مش��تری از آن می ترس��د ح��ذف می کنند؟ )مالی، 
اجتماعی، ریس��ک های فنی یا هر چیزی که ممکن اس��ت به مش��کل 

بربخورد(
• آیا به آرامش او کمک می کنند؟ )از بین بردن دل مشغولی ها، کمک 

به حل مشکالت بزرگ یا کم کردن نگرانی ها(
• آیا اش��تباهات معمول مشتری را کاهش می دهند؟ )اشتباه هایی که 

در استفاده از محصول یا خدمت وجود دارد(
• آیا مشتری را از محدودیت هایی که مانع به کار گرفتن راه حل هاست 
خالص می کند؟ )کاستن هزینه های اضافی، یادگیری آسان تر، مقاومت 

کمتر در برابر تغییر(
این موارد هم به رتبه بندی و امتیازدهی نیاز دارند.

عوامل موثر بر به دست آوردن مشتری
درنهای��ت برند باید بتوان��د بگوید که چطور محص��والت و خدماتش 
مزیت های مورد انتظار مش��تری را فراهم می کن��د؟ یا حتی می تواند با 
دس��تاوردهای اجتماعی، احساس��ات مثبت و صرفه جویی در هزینه ها و 

کاربردش او را غافلگیر کند؟
و اما پرسش های این مرحله عبارتند از:

• آیا محصوالت و خدمات برند مش��تری را خوشحال می کند؟ )از نظر 
زمانی، پول و تالش(

• آیا خروجی آنها در حد انتظارات مشتری ا ست یا از آن فراتر می رود؟ 
)سطح کیفیت بهتر(

• آیا آنها مش��ابه مواردی هستند که او در حال حاضر به کار می برد و 
از آن خش��نود اس��ت، یا عملکرد بهتری دارند؟ )در رابطه با ویژگی های 

خاص، کارایی یا کیفیت(
• آیا زندگی اش را س��اده تر می کنند؟ موقعی��ت اجتماعی او را بهبود 
می بخشند؟ آیا همان کاری را می کنند که مشتری می خواهد؟ آیا رویای 
مش��تری را محقق می کنند؟ آیا خروجی مثبت��ی منطبق بر معیارهای 
موفقی��ت یا شکس��ت از نظر مش��تری را ایج��اد می کنند؟ آی��ا فرآیند 

به کارگیری شان آسان تر است؟
رقابت بر سر مشتری

بیش��تر ارزش های پیشنهادی، با موارد مش��ابه برندهای دیگر بر سر 
یک گروه مخاطب رقابت می کنن��د. پس در این مرحله باید ارزش های 
پیشنهادی رقبا را با توجه به قیمت، عملکرد، ریسک ها، کیفیت خدمت 

و... روی کاغذ آورد.
پس از پاس��خ به این پرس��ش های باال و انجام مرحله آخر اس��ت که 
می توان ارزش پیش��نهادی منحصربه  فردی را خل��ق کرد که رقبا از آن 
غافل مانده اند و برند می تواند اطمینان داشته باشد که در نقطه  درستی 
ایس��تاده است. در مطلب بعدی می خواهیم چند نمونه خوب ارزش های 

پیشنهادی را ببینیم.
mbanews :منبع

برندهای بزرگ و مدیریت ارتباط با مشتری
در ادامه  مطالب مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری، در این مطلب 
قصد داریم سه نمونه از روال کار این بخش را در برندهای بزرگ ببینیم.

)Asda( ازدا
ه��دف اصلی ازدا)Asda( در بخش مدیریت ارتباط با مش��تری، 
مانند بیش��تر سوپرماکت ها، درک بیش��تر مخاطب از طریق تحلیل 
عادت ه��ای خرید او بوده اس��ت. ب��ا این حال این فروش��گاه از ارائه  
سیس��تم کارت وفاداری س��ر باز زده و به جای آن به مش��تریانش 
قیمت های پایین در ازای میزان مشخصی از خرید را پیشنهاد کرده 
اس��ت. آنها همچنین کوپن هایی به عنوان عامل ترغیب بیش��تر به 
مشتری می دهند. بررس��ی قیمت ها در وب سایت امکان پذیر است، 
همچنین کاربران می توانند اپلیکیش��ن فروشگاه را دانلود کنند و به 

این ترتیب اطالعات بیشتری به فروشگاه بدهند.
مزایای سیس��تم مدیریت ارتباط با مش��تری ب��رای ازدا: قابلیت 
مرتبط ک��ردن داده های خرید به هر مش��تری، بینش برند را درباره  
مش��تریان افزایش می دهد. قابلیت بررس��ی مش��تریان غیروفادار و 
وفادار باعث می شود، ازدا بتواند مزایای تعامل بلندمدت را به خوبی 
مدیریت کند. مرکز تلفن فروشگاه مسئولیت تمام بررسی های کلی 
را ب��ه عهده دارد، در عین حال سفارش��ات تلفنی و اینترنتی را نیز 
کنت��رل می کند، درخواس��ت کاتالوگ و بروش��ور و بازپرداخت ها و 

میزان اعتبارها را نیز انجام می دهد.
ب��ه عبارت دیگر مرکز تلفن ازدا سیس��تم یکپارچه ای  اس��ت که 
به عنوان ورودی بس��یاری از داده ها به این فروش��گاه عمل می کند. 
اطالعات سپس در بخش های دیگر پردازش و در بخش های فروش 

و بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرند.

)KFC( کی اف سی
این برند از سیس��تم بسیار س��اده ای برای مدیریت ارتباط هایش 
با مش��تری بهره می گیرد. مشتریان با اس��تفاده از اینترنت رایگان 
کی اف سی، در محل رستوران هایش، به صفحه ای وصل می شوند که 

در آن می توانند ثبت نام کنند و اطالعات شان را وارد کنند.
صاحبان کی اف سی، با این کار به جمع آوری اطالعاتی می پردازند 
که در سیستم CRM و فعالیت های ارتباطی شان به کار می گیرند.
در کلوب کلنل کی اف س��ی که یکی از ابزارهای مدیریت ارتباط با 
مشتری ا ست، چه اتفاقی می افتد؟ مشتریان اپلیکیشن برند را دانلود 
می کنند و اطالعا ت ش��ان را ثبت می کنن��د. به آنها کوپن هایی داده 
می ش��ود که جایزه های رایگانی برای شان به دنبال دارد. اپلیکیشن 
ب��ا ردیابی محل مش��تریان، ب��ه آنها کمک می کند رس��توران های 
نزدیک به خود را پیدا کنند و غذا سفارش دهند. این اپلیکیشن که 
عادت های خرید مش��تریانش را بررس��ی می کند، به برند برای ارائه  

پیشنهادات هدفمند بازاریابی یاری می رساند.
)Lufthansa( لوفتانزا

یک��ی از روش های مدیریت ارتباط با مش��تری لوفتانزا بررس��ی 
مشتریان، از طریق برنامه های »مایل ها و دیگر موارد« است.

این برنامه به لوفتانزا امکان می دهد که براساس سفرهای پیشین 
مشتریانش کمپین های موفق بازاریابی طراحی کند.

ای��ن برنامه همچنین با ارائه  جایزه ه��ا و هدیه ها و اختصاص یک 
س��طح عضوی��ت خاص به هر مش��تری بخش خدمات مش��تری را 
بهبود می بخش��د. سطح عضویت براس��اس تعداد و بازه های زمانی 
س��فر به مش��تریان داده می ش��ود. س��طح عضویت هم در مشتری 
حس ارزش��مندبودن به وجود می آورد و هم به شرکت این امکان را 

می دهد که بداند هر مشتری چه میزان ارزشی برایش دارد.
برندهای بزرگ ورودی های اطالعات متعددی دارند و از هر کدام 
از آنها برای هدف مش��خصی استفاده می کنند. به عبارت دیگر این 
اطالع��ات بیهوده جمع آوری نمی ش��ود و قرار اس��ت برای طراحی 
کمپین ه��ای بازاریابی دقیق ت��ر و همچنین ارائه  بهت��ر خدمات به 

مشتری به کار گرفته شود.

آمازون باارزش ترین برند جهان
با غلبه بر گوگل و Apple، آمازون با ارزش ترین برند جهان شد.

نیروی عظیم خرده فروش��ی به مس��یر رشد و توس��عه خود ادامه 
می دهد. طبق رده بندی پایگاه داده های Brandz از ارزشمندترین 
برنده��ای جه��ان، ارزش خال��ص ۱00برن��د برتر این فهرس��ت با 
۵۲درصد افزایش نسبت به سال گذشته، در سال ۲0۱9 میالدی به 
رقم ۳۱۵ میلیارد و ۵00 میلیون دالر رس��ید. این رتبه بندی توسط 
 WPP متعلق به ش��رکت تبلیغاتی »Kantar« آژانس تحقیقاتی
منتش��ر ش��د. دیوید راس، مدیرعامل بخش تمرین خرده فروش��ی 
جهان��ی WPP موس��وم ب��ه »The Store« در قس��مت معرفی 
رده بندی گفت که هر یک از ما احتماال توسعه فعالیت های آنالین، 
تغییر س��بک فعالیت های خرده فروش��ی و دیگر شاخه ها را در چند 

دهه آینده پیش بینی می کنیم.
او یقی��ن دارد که هیچ کدام از ما خیال راه اندازی دیگر کس��ب و 
کارها به وسیله موسس یک خرده فروشی را در ذهن نمی پروراندیم 
که از آن جمله می توان به فرستادن گردشگر به فضا اشاره کرد. در 
این رابطه آمازون یک اخاللگر س��ریالی است. آمازون ورای کسب و 
کار تجارت الکترونیکی اصلی خود در عرصه های جدید کسب و کار 
س��رمایه گذاری کرده است که در شرایطی پرشور و فوق العاده عالی 
به میزان کمی منجر به کس��ب درآمد شده است. آمازون هم اکنون 
 )Amazon Alexa( در حوزه محاس��بات ابری و وس��ایل خان��ه
در بازار پیش��رو است و تجربه س��رمایه گذاری در کسب و کارهای 
مختلف در س��ال گذش��ته ش��امل ش��رکت تحویل غذای انگلیسی 
»Deliveroo«، اس��تارت آپ کامیون برقی و رقیب تسال یا همان 
شرکت تولیدکننده اتومبیل های خودران یا »Rivian« را دارد. به 
اعتقاد گراهام استیپلهرس��ت، رئیس جهانی استراتژی Brandz، با 
مجهزش��دن به فناوری های در حال توس��عه و نترسیدن از تالش ها 
و شکس��ت های متع��دد، آمازون طی��ف متنوعی از پیش��نهادها، از 
محاسبات ابری گرفته تا ابزارهای هوشمند، از سیستم های پرداخت 
گرفته تا بهترین ها در زمینه تفریح و سرگرمی را مطرح کرده است. 
ضمن محو ش��دن مرزهای موجود میان کس��ب و کارهای س��نتی، 
موقعی��ت آمازون به طور آرمانی به نحوی تثبیت ش��ده اس��ت که 
mbanews :فرصت های در حال ظهور را می قاپد.             منبع
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م��ن در مورد نحوه موفقیت در دنیای آنالین با زبان پیچیده ای صحبت نخواهم 
کرد. رمز موفقیت یک وب س��ایت یا هرگونه ابزار دیگری در دنیای اینترنت روابط 
است. درست به همین خاطر از نظر فنی دنیای اینترنت به یک شبکه یکپارچه و 

بهم پیوسته تعبیر می شود. 
هنگامی که سایت های معتبر به ما ربط )لینک( پیدا می کنند، میزات اعتبار ما 
افزایش خواهد یافت. این امر به دلیل ارتباط س��ایت های مشهور و معتبر با برندها 
و افراد هم سطح ش��ان اس��ت. به این ترتیب ایجاد ارتباط مناسب با شمار باالیی از 

سایت ها و افراد معتبر در دنیای آنالین موفقیت ما را تضمین خواهد کرد. 
بدون تردید موفقیت در دنیای کس��ب و کار آنالین بسیار راحت نیست. بخش 
دشوار ماجرا مربوط به یافتن روابط و افراد مناسب است. به عبارت دیگر، روابط ما 
باید از طریق افراد معتبر ایجاد شود. به منظور انجام این کار ما به دو چیز نیاز داریم. 
نخست، محتوای مناس��ب برای ایجاد ارتباط با سایت ها و افراد معتبر. دوم، رابطه 

مناسب با توسعه دهندگان و تولیدکنندگان محتوای تحت وب. 
بدون تردید مقاالت زیادی در زمینه شیوه های تولید محتوای مطلوب در دنیای 
آنالین وجود دارد. به همین دلیل هدف اصلی من در این مقاله پرداختن به مورد 

دوم )شیوه ارتباط با تولیدکنندگان و توسعه دهندگان محتوا( است. 
مهم ترین دارایی ما

هنگام��ی که پا به عرص��ه آنالین می گذاریم، تولید محتوا و تعامل با دوس��تان 
و طرفداران مان موجب توس��عه مجموعه ای از المان ه��ا تحت عنوان »دارایی های 

آنالین« می شود. 
به احتمال زیاد شما دارای یک سایت رسمی و اکانت های مختلفی در شبکه های 
اجتماعی هس��تید. فهرست ایمیل مخاطب ها نیز همیشه باارزش است. همچنین 
مدیریت مجموعه پادکس��ت یا کانال یوتیوب نیز در فرآیند جذب مخاطب نقش 
انکارناپذیری دارد. اگرچه همه این المان ها دارایی ما محسوب می شوند، با این حال 

مهم ترین مزیت آنالین شهرت مان است. 
آیا مردم ما را می شناسند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا آنها عالقه مند به صرف زمان 
بیش��تر با ما هستند؟ شهرت به وسیله محتوا تولید و از طریق روابط ما با دیگران 
پایدار می ماند. اگر ما محتوای مناسب در کنار رفتار مطلوب و منطقی با مخاطب 

داشته باشیم، شهرت آنالین مان روز به روز بیشتر خواهد شد. 
نکته مهم در این میان مربوط به مرحله قبل از ارتباط با مخاطب است. به منظور 

ارتباط با مخاطب ما باید ابتدا در صدد برقراری آن باشیم. 
مخاطب محتوای ما چه کسانی هستند؟ 

به عنوان کاربر آنالین تنها یک دلیل برای تعامل با تولیدکنندگان محتوا خواهیم 
داشت: لذت بردن از نوع محتوای آنها. تالش برای ایجاد ارتباط با صاحبان سایت 
یا تولیدکنندگان محتوا فقط به خاطر شمار باالی مخاطب های شان اشتباه بزرگی 
محس��وب می ش��ود. در اینجا هدف اصلی باید تعامل بهینه با س��ایت های دارای 

محتوای مورد عالقه مان باشد. 
ب��دون تردید افراد س��ایت ها و اف��راد تاثیرگذار موفق در ش��بکه های اجتماعی 
دارای ش��مار باالیی از طرفدارها هس��تند. این امر به دلیل ماهیت جذاب محتوای 
هیجان انگیز است. با این حال همه سایت ها و افراد تاثیرگذار مخاطب زیادی ندارند. 
بدون تردید تالش برای تبدیل ش��دن به نسخه های بدلی از سایت های مشهور به 
هیچ وجه منطقی نخواهد بود. برند ما باید جایگاه خود در میان س��ایت ها و افراد 
تاثیرگذار موفق را پیدا کند. به این ترتیب امکان همکاری و بهره مندی از شهرت و 

موفقیت  آنها فراهم می شود. 
چه چیزی درباره کار س��ایت ها و افراد تاثیرگذار موفق شما را به وجد می آورد؟ 
ارزش های آنها؟ ش��یوه پرداختن به مطالب؟ یا شاید هم لحن شان؟ در بسیاری از 
موارد ترکیبی از همه این موارد موجب عالقه ما به سایت یا فرد تاثیرگذار خاصی 

می شود. 

وقتی ما در جریان ساخت آثار جذاب مشارکت داشته باشیم، به تدریج ماهیت 
آث��ار و محتوای خودمان نیز جذاب خواهد ش��د. این امر ب��ه دلیل کپی برداری ما 
از نمونه ه��ای موفق نیس��ت. در حقیقت ما از آثار برتر دنی��ای آنالین الگوبرداری 

می کنیم. 
ضرورت رفتار عادی

اگر الگوهای مورد عالقه ما در زمینه تولید محتوای افراد حقیقی باشند، پرداختن 
به تحسین مداوم آنها و تالش برای استفاده از لحن آنها در پردازش محتوا موجب 
تردید یا حتی وحشت شان خواهد شد. تولیدکنندگان محتوای جذاب نیز درست 
مانند سایر مردم دارای احساس های مشابهی هستند، بنابراین رفتار خارج از عرف 
آنها را هم مانند ما اذیت خواهد کرد. هجوم به صفحه شخصی آنها برای درخواست 
همکاری موجب شک و تردید آنها می شود. کلید موفقیت در این میان رفتار عادی 

است. ما در مقام یک برند باید هماهنگ با جایگاه خودمان رفتار کنیم. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها اقدام به کپی برداری از محتوای س��ایت ها و افراد 
تاثیرگذار در دنیای آنالین می کنند. به جای این کار باید به فکر مش��ورت با افراد 
تاثیرگذار برای تولید محتوای جذاب باش��یم. این امر فرصت برندمان برای تقویت 

گفت وگو پیرامون برندمان را تقویت خواهد کرد. 
یافتن معلم های دنیای شبکه های اجتماعی

یکی از نکات جالب در مورد افراد تاثیرگذار موفق در دنیای آنالین عالقه شان به 
آموزش نکات مختلف به کاربران ش��ان است. ایده مناسب برای برند ما در راستای 
اس��تفاده از ش��هرت و اعتبار این افراد اقدام به برگزاری کنفرانس ها یا کارگاه های 
آموزش��ی با حضور افراد تاثیرگذار برتر است. این امر جایگاه برندمان در میان رقبا 
را افزای��ش می دهد. همچنین موجب افزایش اعتبار کاری مان هم می ش��ود. بدون 
تردید کمتر کسی توانایی نادیده گرفتن برندی موفق در زمینه برگزاری همایش ها 

و کارگاه های آموزشی کاربردی را دارد. 
حضور در کارگاه ها و همایش ها از سوی برند خودمان ضروری است. در حقیقت 
چنین رویدادهایی فقط فرصتی برای آموزش دیگران نیست. کارمندان ما نیز باید 
نکاتی چند را از دل این مراسم ها یاد بگیرند. به این ترتیب تاثیر آن نکات و مباحث 

بر روی کسب و کار خودمان نیز مشاهده خواهد شد. 
جست وجوی زمینه های فعالیت مناسب

به عنوان یک نویسنده حوزه کسب و کار و بازاریابی همیشه سبک نگارش گری 
شتینگارت را تحسین کرده ام. همچنین عالقه بسیار زیادی به جست وجوی توییتر 
در بعد از ظهرها برای یافتن توییت های جذاب دارم. به عقیده من بسیاری از افراد 

تاثیرگذار در توییتر با مهارت باالیی پلتفرم موردنظرشان را انتخاب کرده اند. 
پلتفرم های اجتماعی زمینه بس��یار مناس��بی برای افراد خ��الق و جویای نام را 
فراهم می کند. دلیل رش��د روزافزون افراد تاثیرگذار در ش��بکه های اجتماعی نیز 
دقیقا همین امر اس��ت. نکته مهم در این میان یافتن زمینه مناسب برای فعالیت 
برندمان اس��ت. به عنوان مثال، توییتر پلتفرمی مناس��ب برای بارگذاری پیام های 
متنی فوری است. برعکس، پینترست یا اینستاگرام محیطی مطلوب برای توجه به 
وجه بصری محتواست. بسته به نوع کسب و کارمان باید بر روی یک پلتفرم اصلی 
س��رمایه گذاری کنیم. فعالیت در سایر شبکه های اجتماعی نیز باید حالتی جانبی 
داش��ته باش��د. در غیر این صورت برندمان توانایی تاثیرگذاری مطلوب در عرصه 

شبکه های اجتماعی را نخواهد داشت. 
یک اکوسیستم شامل بیش از دو نفر است

اگر شما رویاهای بسیار دور و درازی در مورد موفقیت برندتان در دنیای آنالین 
دارید، ش��مار را س��رزنش نخواهم کرد. همه ما چنین رویاهایی را داریم. به عالوه 
تالش برای جلب نظر فرد یا دسته ای از افراد خاص نیز قابل درک است، با این حال 
دنیای شبکه های اجتماعی فقط شامل دسته افراد موردنظر ما نیست. اکوسیستم 
دنیای آنالین ش��امل افراد بس��یار زیاد و دارای س��لیقه های مختلف است. به این 
ترتیب تالش برای تمرکز بر روی دامنه ای محدود در این دنیای بزرگ اش��تباهی 
جبران ناپذی��ر خواهد بود. به طور معم��ول از دل تالش برای ایجاد ارتباط با دامنه 
هرچه وسیع تری از کاربران شبکه های اجتماعی موفقیت های بزرگ برندها حاصل 

می شود. 
شاید برند ما هنوز در زمینه شیوه ساماندهی و تولید محتوای جذاب برای دامنه 
وسیعی از افراد تخصص نداشته باشد. این امر ایراد چندان پیچیده و نادری نیست، 
با این حال تالش برای دس��تیابی به جایگاه تخصصی در زمینه جلب نظر ش��مار 

باالیی از کاربران به محتوای مان ضروری است.
نکته مهم دیگر مربوط به فعالیت در فضایی حرفه ای است. وقتی ما در تعامل با 
افراد موفق و س��ایت های برتر هستیم، به مرور زمان شیوه های رفتار موفق آنها بر 
روی ما تاثیر خواهد گذاشت. توصیه من در اینجا کامال واضح است. برند ما باید در 
تالش برای حضور در عرصه های حرفه ای فعالیت بازاریابی باشد. چنین عرصه هایی 

به طور معمول شامل افراد تاثیرگذار و سایر برندهای بزرگ و موفق است. 
پرهیز از المان های مخرب در رابطه با افراد تاثیرگذار

ش��اید نکته موردنظر من برای همه عادی باش��د، با این حال از بیان آن ناگزیر 
هستم. مردم هر روز من را غافلگیر می کنند. این امر در مورد شیوه رفتار، سلیقه و 

نظرات شان در مورد موضوعات مختلف بیشترین نمود را دارد. 
بدون تردید ایجاد رابطه نیازمند صرف زمان زیادی است، با این حال نابودی یک 
رابطه با هر میزان از اس��تحکام در کمترین زمان ممکن روی می دهد. عادت های 
هوش��مندانه در زمینه مدیریت رابطه با دیگران به ما در حفظ ش��ان کمک خواهد 

کرد. در این زمینه به نکات ذیل توجه کنید:
• اگر در زمینه فعالیت ش��ما فردی رفتار نامناسب و آزاردهنده ای دارد، آن را به 
صورت خصوصی با وی در میان بگذارید. به این ترتیب عالوه بر توقف رفتار موردنظر 

رابطه ما با وی نیز دستخوش تغییر و تحول نخواهد شد. 
• اعتراض به عملکرد دیگر برندها یا س��ایت ها بدون ذکر نام ش��ان بسیار زشت 
قلمداد می ش��ود. اگر برند ما قصد انتقاد از ش��رکت یا فردی را دارد، باید آن را به 

صورت عمومی و با دالیل روشن بیان کند. 
• ارائه محتوای درجه دو و سه از سایر سایت ها به عنوان محتوای اختصاصی مان 

موجب نارضایتی آن سایت ها و خدشه به اعتبار برندمان می شود.
• بدگوی��ی و دروغ پراکن��ی درباره دیگران ممنوع. این کار موجب ش��کل گیری 

تصویری نامعتبر از برندمان می شود. 
• اگر نکته موردنظرتان برای بیان در قالب یک پست با سلیقه عموم کاربران در 
تضاد است، با احتیاط عمل کنید. گاهی اوقات بیان یک نکته درست اما ناسازگار با 
سلیقه مردم موجب شکست برندها می شود. اگر هم از بیان آن نکته ناگزیر هستید، 
به صورت شجاعانه عمل کنید. در این صورت حداقل جلوه ای قدرتمند از برندمان 

به نمایش در می آید. 
بدون ش��ک ش��ما از تمام توصیه های فوق آگاهی دارید، با این حال من فایده 

یادآوری قواعد رفتار حرفه ای را مفید یافتم.
ارتباط با دیگران: مسیری دوطرفه

اکنون ما اکوسیستمی غنی از دوستان، افراد تاثیرگذار و طرفداران داریم. به طور 
معمول فرآیند همکاری با افراد تاثیرگذار ش��امل ارسال ایمیل هر ۱0 الی ۱۵ روز 
برای تولید محتوای تازه است، با این حال چنین شیوه ای ایرادهای زیادی دارد. به 
نظرم چنین نوع تعاملی با افراد تاثیرگذار پاسخ مناسب برای توسعه برندمان نیست. 
به نظرم تالش صرف برای همکاری با افراد تاثیرگذار و س��پس انتش��ار مطلب 
در شبکه های اجتماعی پایان کار ما به حساب نمی آید. ما باید سطح ارتباط   خود 
با طرفداران مان را نیز افزایش دهیم. این امر مس��تلزم ترغیب آنها برای مشارکت 
در فرآیند تولید محتوا از س��وی ماس��ت. متاس��فانه برخی از برندها فرآیند تولید 
محتوای ش��ان در ش��بکه های اجتماعی را به صورت امری کام��ال مخفیانه دنبال 
می کنند. به نظر من درخواست مشارکت از سوی طرفداران مان برای ساخت محتوا 
ایده بسیار جذابی خواهد بود. به هر حال ارتباط با دیگران مسیری دوطرفه است. از 
طریق ایجاد انگیزه در دیگران امکان جلب همکاری شان وجود دارد. به این ترتیب 
فرآیند توسعه کسب و کار ما در دنیای آنالین از حالت یک سویه مبتنی بر فعالیت 

خودمان خارج می شود. 
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باورهای رایج در زمینه بازاریابی ایمیلی با ماهیت غلط
6 افسانه جعلی در حوزه بازاریابی ایمیلی

اکنون مدت ها از ظهور الگوی بازاریابی ایمیلی در عرصه کسب و کار می گذرد. 
با گذشت مدت زمان نسبتا طوالنی از حضور این الگو مردم نظرات متفاوتی را در 
مورد آن گسترش داده اند. به طور عمده چنین نظراتی شامل تکنیک های مناسب 
برای اس��تفاده از بازاریابی ایمیلی و اشتباهات بهره مندی از آن است. بزرگترین 
تغییر در حوزه بازاریابی ایمیلی ورود الگوی بازاریابی دیجیتال قلمداد می شود. 
به این ترتیب بسیاری از نکات مثبت در زمینه بازاریابی ایمیلی کاربردشان را از 
دست داده اند. برخی نکات نیز از همان ابتدای ظهور بازاریابی ایمیلی مانند افسانه 

و راز پیرامون این الگو وجود داشته اند. 
هدف اصلی من در این مقاله بررسی شش مورد از بزرگترین افسانه های جعلی 

پیرامون بازاریابی ایمیلی است. 
1. بازاریابی ایمیلی به تاریخ پیوسته است

به موازات توس��عه کانال های ارتباطی دیجیتال با دیگران در سطح اینترنت 
شایعانی پیرامون اتمام تاریخ مصرف الگوی بازاریابی ایمیلی شنیده می شود. در 
واقعیت، چنین ادعایی بسیار دور از حقیقت است. هنوز هم بسیاری از بازاریاب ها 
الگوی بازاریابی ایملی را ارزشمند تلقی می کنند. همچنین میزان سرمایه گذاری 
ش��رکت ها بر روی این الگو نیز رش��د قابل مالحظه ای را به خود دیده اس��ت. 
با توجه به مطالعه ای از س��وی موسس��ه HubSpot، 9درصد از بازاریاب های 
عرصه B۲B از س��رویس های ایمیل برای توزیع محتوای مورد نظرش��ان میان 
مخاطب هدف استفاده می کنند. در زمینه کسب و کارهای B۲C نیز ۵9درصد 
از مشتریان اطالعات ارائه شده از سوی ایمیل ها را در تصمیم گیری نهایی برای 
خری��د تاثیرگذار یافته اند. بدون تردید امروزه همه افراد دارای ایمیل هس��تند. 
براس��اس مطالعات HubSpot، 99درصد از مش��تریان عصر دیجیتال به طور 
روزانه ایمیل شان را چک می کنند. به این ترتیب هیچ پیامی از دید آنها مخفی 

نخواهد ماند. 
2. ایمیل های مداوم مزاحم هستند

بسیاری از بازاریاب ها نسبت به ارسال ایمیل نگران هستند. این امر به دلیل 
خطر ایجاد مزاحمت برای مخاطب هدف است. بدون تردید این نگرانی ریشه ای 
در واقعیت دارد. به عنوان کاربران عادی به طور معمول صندوق دریافت ایمیل 
ما بسیار ش��لوغ خواهد بود، به همین دلیل مشاهده شمار باالیی از ایمیل های 
 Marketing تبلیغاتی دردسرساز اس��ت. براساس مطالعه ای از سوی موسسه
Charts، به طور میانگین کاربران اینترنتی هر ماه ۴۱۶ ایمیل دریافت می کنند. 
ارس��ال ایمیل های فراوان از س��وی دیگران نباید مانع ارسال ایمیل از سوی 
ما ش��ود. کلید پرهیز از مزاحمت برای مخاطب هدف اطمینان از ارزش��مندی 
محتوای ایمیل مان اس��ت. به این ترتیب مخاطب همیشه عالقه مند به مطالعه 
آن خواهد بود. اگر ایمیل ما دارای اطالعات مفید، ارزش افزوده و کاربرد مناسب 
در زندگی روزمره مخاطب باش��د، به سرعت در میان کاربران محبوبیت کسب 

خواهد کرد. 
3. لغو عضویت در خبرنامه یعنی فاجعه

هیچ کس از دریافت پاس��خ منفی خوشحال نمی ش��ود. لغو عضویت کاربران 
از خبرنامه برندمان نیز مانند نوعی پاس��خ منفی اس��ت. به همین دلیل اغلب 
بازاریاب ها آن را نشانه ای منفی قلمداد می کنند، با این حال در حقیقت کاهش 
ش��مار کاربران خبرنامه مان الزاما به معنای کیفیت پایین فعالیت بازاریابی مان 
نیست. تهیه یک فهرست مناسب برای خبرنامه برندمان کلید موفقیت در این 
مرحله اس��ت. به این ترتیب خبرنامه ما کمت��ر مورد بی توجهی یا لغو عضویت 

کاربران قرار خواهد گرفت. 
خوشبختانه امکان برخی فعالیت های جانبی برای تعیین فهرستی منسجم از 
کاربران برای خبرنامه برندمان وجود دارد. این امر نیازمند اندکی اختصاص زمان 
برای یافتن مخاطب مناس��ب است، با این حال پس از یافتن مخاطب موردنظر 
ت��ا مدت ها از تکرار چنین فرآیندی بی نیاز خواهیم بود. نکته مهم در این میان 
امتیاز مش��اهده لغو عضویت برخی از کاربران خبرنامه مان اس��ت. این امر پیام 
واضحی برای ما خواهد داشت: شمار قابل توجهی از کاربران نسبت به محتوای 
م��ا عالقه ای ندارند. ب��ه این ترتیب ضرورت بازنگ��ری در محتوای خبرنامه مان 

اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
4. روز و ساعت جادویی برای ارسال ایمیل

برخی از بازاریاب ها به زمان خاصی برای ارسال ایمیل ها اعتقاد دارند. به عنوان 
مثال، آنها فقط در روزهای سه ش��نبه ساعت ۱0 صبح ایمیل های شان را ارسال 
می کنند. در صورت فراموش��ی این تاریخ به هر دلیل به مدت یک هفته خبری 
از ارس��ال ایمیل نخواهد بود.  در طول سال های متمادی پژوهش های متعددی 
در زمینه تاثیر روز و س��اعت خاص برای ارس��ال محتوای بازاریابی و تبلیغاتی 
صورت گرفته است. نکته مهم در اغلب این پژوهش ها عدم دستیابی به فرمولی 
واحد برای زمان بارگذاری محتواست. به این ترتیب چنین عملی به طور عمده 
در زمینه اختیارات ما خواهد بود. توصیه من توجه به ویژگی های خاص کسب 
و کارمان برای تعیین زمان ارس��ال ایمیل است. به این ترتیب فرآیند بازاریابی 

ایمیلی برندمان به نوعی شخصی سازی خواهد شد. 
5. سطرهای طوالنی و چالش های منفی آن

تا مدت ها بسیاری از بازاریاب های حرفه ای از نگارش موضوع اصلی ایمیل شان 
به ص��ورت طوالنی پرهیز می کردند. هدف اصلی آنه��ا نگارش موضع اصلی به 
گونه ای کوتاه و قابل نمایش در صندوق دریافت کاربران بدون نیاز با مشاهده آن 
در قالب فایل باز شده، بود. به گمان آن بازاریاب ها موضوع اصلی طوالنی موجب 
کاهش عالقه کاربران به مشاهده محتوای درون ایمیل می شود. پس از مدت ها 
پژوهشی از س��وی موسسه Marketing Sherpa بر روی چنین باوری خط 
بطالن کشید.  اگرچه موضوعات اصلی ایمیل ها در حالت ایده آل باید بسیار کوتاه 
باشد، با این حال موضوعات طوالنی و حتی سطرهای ابتدایی ایمیل با بیش از 
۶۵ لغت نیز در بسیاری از موارد موجب جلب نظر مخاطب شده است، بنابراین 
ج��ای هیچ نگرانی برای ایجاد محدودی��ت در تعیین تعداد لغات موضوع اصلی 
ایمیل وجود ندارد. تمرکز اصلی ما در این میان باید بر روی انتخاب موضوعاتی 
جذاب باشد. در صورت جذابیت موضوع مواردی نظیر ماهیت طوالنی آن چندان 

تاثیرگذار نخواهد بود. 
6. پرهیز از ارسال دوباره ایمیل ها

موسسه سوپر آفیس گزارش مفصلی در مورد نرخ مشاهده ایمیل ها از سوی 
کاربران دارد. بر این اساس در سال ۲0۱9 نرخ مشاهده ایمیل از سوی کاربران 
۲۵درصد بوده اس��ت. معنای این نکته عدم مشاهده ایمیل های ما از سوی یک 
چهارم کاربران اس��ت. برخی از کاربران به دلی��ل تیتر غیرجذاب یک ایمیل از 
مطالعه اش منصرف می شوند. با این حال بسیاری از کاربران ایمیل موردنظر ما را 
به دالیل کامال اتفاقی گم می کنند. فرقی ندارد دلیل این امر چیست، در هر حال 
ارسال دوباره ایمیل شانس مشاهده از سوی کاربران را افزایش می دهد. نکته مهم 
در این میان اس��تفاده از این ش��یوه به صورت غیرمستمر است. به عنوان مثال، 
فقط ایمیل های بسیار ارزشمند و مهم خود را دوباره برای کاربران ارسال کنید. 
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ایستگاهبازاریابی موفقیت در بازاریابی با همکاری افراد تاثیرگذار

چگونه رابطه ای مناسب با افراد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی ایجاد کنیم؟
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بررسی هفت گونه خرده فروشی با تمرکز بر روی کاهش 
دردسرهای خرید

 از ترند خرده فروشی بی دردسر
چه می دانیم؟

برندها در حال افزایش دو برابری سرمایه گذاری شان بر روی 
تجربه خرید مشتریان هس��تند. در این زمینه دالیل منطقی 
بس��یار محکمی پشتیبانی برندهاست. امرزه خرید محصوالت 
مختل��ف بی��ش از هر زم��ان دیگری به فرآیندی ش��خصی و 
تعامل برانگیز بدل ش��ده اس��ت. به این ترتیب هر روز اهمیت 
تعامل و مش��ارکت با خریداره��ا در فرآیند فروش محصوالت 
بیش��تر به چش��م می آید. البت��ه هنوز به رغم پیش��رفت های 
چشم گیر در زمینه سهولت خرید، مشکالت خاص این فرآیند 
پایدار مانده اس��ت. به گزارش موسس��ه NCR، 7۳درصد از 
خریدارهای آمریکای شمالی بررسی گزینه های خرید مختلف 
و مقایسه آنها را عملی بی نهایت خسته کننده ارزیابی کرده اند. 
همچنی��ن ۲0درص��د از خریدارها در صورت مش��اهده مقاله 
معرف��ی محصوالت با ماهیت بس��یار طوالنی قی��د خرید آن 

محصول را خواهند زد. 
امروزه خرده فروش��ی بی دردس��ر و س��اده بدل به یک ترند 
بسیار مشهور و ضرورتی برای فروشگاه های خرده فروشی شده 
اس��ت. همانطور که از نام اصطالح »خرده فروش بی دردس��ر« 
بر می آی��د، این فرآین��د متوجه حذف دش��واری های خرید از 
پیش روی مشتریان است. برندهایی نظیر هوم دیپوت و مکی 
س��رمایه گذاری بسیار وس��یعی در این حوزه انجام داده اند. به 
ای��ن ترتیب ترندهایی نظیر خرید بدون نیاز به ایس��تادن در 
صف پرداخت یا پرداخت س��ریع و بی دردسر از طریق اپ های 
موبایلی به لطف توجه خرده فروش��ی ها به تجربه بی دردس��ر 

خرید مشتریان توسعه یافته اند. 
گزارشی از سوی موسسه Global Data  به بررسی هفت 
گونه از خریدهای بی دردس��ر پرداخته اس��ت. این به معنای 
ام��کان اخذ هفت روش متفاوت از س��وی خرده فروش��ی های 
مختلف بس��ته به نوع کس��ب و کارشان اس��ت. در ادامه این 
مقاله به بررسی هر کدام از این هفت مورد خواهیم پرداخت. 
۱. ساده س��ازی دسترس��ی: در این الگو بر روی زمان میان 
ورود مش��تری ب��ه فروش��گاه و پرداخت هزین��ه خرید توجه 
می ش��ود. این الگو خودش به دو زیرش��اخه تقسیم می شود. 
نخست، شیوه های ساده سازی دسترسی خریدار به محصوالت 
مورد نظرش در فروش��گاه مان. دوم، شیوه های سرعت بخشی 
ب��ه فرآیند پرداخت هزینه خرید مش��تریان. نمونه موفق این 
شیوه اپل استور اس��ت. در این فروشگاه کاربران امکان یافتن 
محصوالت مورد نیازش��ان به س��اده ترین شیوه و خرید سریع 

را دارند. 
۲. گستردگی محصوالت: در این شیوه بر روی فراهم سازی 
محصوالت مختلف برای جلب رضایت انواع گوناگون مشتریان 
تمرکز می ش��ود. به ویژه در زمینه خرده فروش��ی آنالین این 
نکته اهمیت دارد، بنابرای��ن هدف اصلی موفقیت کاربران در 
یافتن هرگونه محصول موردنظرش��ان است. نمونه موفق این 

شیوه مربوط به فروشگاه آمازون است. 
۳. ش��یوه های چند ش��بکه ای خرید: در این الگو تمرکز بر 
روی تنوع بخش��ی به شیوه های انجام خرید از سوی مشتریان 
اس��ت. الگوهایی نظیر پرداخت حضوری در محل فروش��گاه، 
توس��عه اپ های پرداخت آنالین و اخیرا حسگرهای هوشمند 
کس��ر هزینه خرید از کارت های اعتباری مش��تریان از جمله 
پرطرفدارترین شیوه های پرداخت محسوب می شوند. بهترین 
نمون��ه در این زمینه مربوط به همکاری برند گوگل و س��فورا 
در راستای توسعه سیستم جانبی برای گوگل هوم اسپیکر به 
منظور ارائه نکات راهنمایی به هنگام خرید کاربران اس��ت. به 
این ترتیب بهترین پیش��نهادها و مقایسه خودکار گزینه های 
خرید مختلف از سوی این ابزار جانبی صورت خواهد گرفت. 
۴. الگوه��ای مختلف پرداخت: همه ما با ش��یوه خرید تنها 
با یک کلیک آمازون آش��نایی داری��م. رضایت کاربران از این 
ش��یوه موجب توسعه اش از س��وی برندهایی نظیر مک دونالد 
و اس��تارباکس نیز ش��ده اس��ت. به این ترتیب آنها نیز در پی 
توسعه الگوهای مختلف و ساده پرداخت از سوی مشتریانند. 
۵. شخصی س��ازی: ایجاد هماهنگی بیشتر میان پیشنهادها 
و ب��ه ط��ور کلی فعالیت فروش��گاه مان به س��لیقه ش��خصی 
مش��تریان امر بسیار مهمی است. در این میان تفاوت چندانی 
بین فروش��گاه های فیزیکی و آنالی��ن وجود ندارد. به هر حال 
درخواست اصلی مشتریان از خرده فروشی ها هماهنگی بیشتر 

با سلیقه شان است. 
۶. کاهش دردس��رها به صورت مثبت: درست همانطور که 
از اس��م این اصطالح به نظر می رسد، هدف اصلی اش افزودن 
نکات مثبت به تجربه خرید مش��تریان با ایجاد وقفه ای کوتاه 
در آن است. ارائه پیشنهادهای جذاب و بهینه به مشتریان در 
فرآیند خرید همیش��ه با استقبال آنها رو به رو می شود. به هر 
حال همه ما پرداخت هزینه کمتر یا خرید محصوالت بهتر را 
ترجی��ح می دهیم. این ام��ر از طریق توقف فرآیند خرید برای 
مدتی کوتاه برای ارائه پیشنهادهای جذاب تر صورت می گیرد. 
7. امنی��ت: تالش برای کاهش دردس��رهای خرید همراه با 
چالش ه��ای منحصر به فردی برای خرده فروش��ی های آنالین 
و آفالین اس��ت. در زمینه خرده فروش��ی آفالین چالش اصلی 
کارکرد نادرس��ت حس��گرها و ایجاد اخ��الل در زمینه خرید 
مش��تریان اس��ت. از این بدتر، گاهی اوقات هزینه های خرید 
به صورت اش��تباه از حساب دیگر مشتریان کسر می شود. این 
امر در کنار احتمال س��رقت اطالعات مشتریان موجب ایجاد 
موجی از نگرانی ش��ده اس��ت. در زمینه خرده فروشی آنالین 
نیز س��رقت اطالعات گس��ترده کاربران )مانند شماره حساب( 
چالش اصلی به حساب می آید. این امر ضرورت افزایش ایمنی 

سایت های خرید و حفاظت از اطالعات را افزایش می دهد. 
brandingstrategyinsider :منبع    
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هنگامی ک��ه برای رونق بخش��یدن کس��ب و کارتان، به دنبال مناب��ع جدیدی از 
اس��تعدادها می گردی��د، نباید اس��تعدادهای خ��اص و کمتر دیده ش��ده  نیروی 
کار معل��ول را نادی��ده بگیرید. ای��ن افراد علی رغ��م معلولیت ش��ان ویژگی ها و 
توانمندی های متنوعی دارند. منابع علمی نش��ان می دهد کارکنان معلول اغلب 
نیروی کار بسیار دلس��وز و وفاداری هستند. درک و بهره برداری از استعدادهای 
بالق��وه این افراد، نیازمند پذیرش آنها در محیط های کار اس��ت. اما بس��یاری از 
شرکت های تجاری در جذب و نگهداری کارکنان معلول مرتکب اشتباه می شوند.

چگونه از اشتباهات رایج در تعامل با نیروی کار معلول اجتناب کنیم؟
1. از کسب و کار خودتان شروع کنید:

معل��ول نابینایی معتقد اس��ت: »تکنولوژی درهای زی��ادی را پیش روی افراد 
معمول گشوده است«. امروزه معلولیت دیگر یک محدودیت نیست. شما به عنوان 

کسی که مسئول گزینش افراد در کسب و کارتان هستید باید بدانید؛
ماهیت کسب و کارتان چیست؟

انواع مشاغل و کارهایی که در شرکت شما تعریف شده اند، کدامند؟
چگونه می توانید کارکنان تان را با این مشاغل تطبیق دهید؟

ب��رای اینکه بتوانید فضایی برای به کارگیری افراد ناتوان جس��می- حرکتی در 
کسب و کارتان باز کنید، چه گزینه هایی در اختیار دارید؟

پیش از آنکه پاس��خی روش��ن و منطقی برای سواالت مطرح شده پیدا کردید، 

باید مطمئن شوید ذهن شما در برابر استخدام و بهره گیری از نیروی کار معلول 
مقاومتی نشان نمی دهد.

2. منابع را پیدا کنید:
مناب��ع زیادی وجود دارد ک��ه می تواند در الهام  بخش ب��ودن محیط کار برای 
کارکن��ان معل��ول کمک کند. احتم��اال س��ازمان های غیرانتفاع��ی،  خیریه ها یا 
کارآفرینانی در سراسر دنیا وجود دارند که به دنبال ایجاد فرصت های کاری برای 
معلولین هس��تند. این منابع می توانند برای کس��ب وکارها در فرآیند استخدام و 
نگهداری کارمندان ناتوان جس��می- حرکتی انگیزه بخش باش��ند. حتی موضوع 
جذب و نگهداری این دس��ته از کارکنان می تواند در چشم انداز بلندمدت برخی 
س��ازمان ها از جمله آموزش و پرورش، همچنین آموزش عالی و دانش��گاه ها قرار 
گی��رد. مهارت آموزی به معلولین باهدف اس��تخدام در بازار کار می تواند به عنوان 
یکی از ماموریت های آموزش��ی در مدارس و دانش��گاه ها باش��د. شاید بهتر باشد 
تالش بیش��تری برای تاس��یس مدارس خالقیت ویژه آموزش نیروی  کار معلول 

صورت گیرد.
3. چالش ها را درک کنید:

عدم توانایی در کارکنان گاهی مش��هود و گاهی نامش��هود اس��ت. کارفرمایان 
کمت��ر این موضوع را مورد توجه قرار می دهن��د. بعضی کارفرمایان راحت ترند تا 
خودشان را با معلولیت هایی که قابل دیدن است وفق دهند. مانند معلولیت های 
جس��می- حرکتی، با این ح��ال عدم توانایی های نامش��هود نی��ز نیازمند یاری 
هس��تند. مثل اخت��الل کمبود توجه. ب��رای این منظور بای��د از راه و روش های 

جدیدی در راستای مدیریت کارکنان استفاده کرد.

ش��اید الزم باش��د به لحاظ فیزیکی در محل کارتان تغییراتی ایجاد کنید. مثال 
چیدم��ان فضای کاری تان را متناس��ب با کارمندانی ک��ه روی صندلی چرخدار 
می نش��ینند طراحی کنید. چراکه در طول زمان های کاری می خواهید برای ارائه 

دستورالعمل ها با آنها در تماس باشید.
ممکن اس��ت متوجه شوید که ایجاد سیس��تم کاری با ساعت کار انعطاف پذیر 
باعث بهره وری بیش��تر نی��روی کار معلول می ش��ود. وقتی زمان ه��ای غیرقابل 
انعطاف��ی را برای حضورش در محل کار معین می کنید، به ش��دت بهره وری اش 
کاهش می یابد. مخصوصا اگر س��اعات رفت و آمدش هم زمان با س��اعات شلوغی 
خیابان ه��ا باش��د، بنابراین گاهی الزم اس��ت در سیاس��ت ها و خط مش��ی های 

شرکت تان بازنگری کنید.
4.رفتار مناسب با معلولین را بیاموزید:

صحبت کردن با صدای بلند با فرد نابینا یا تکیه دادن به کسی که روی صندلی 
چرخدار نشس��ته اس��ت، از جمله اشتباهاتی اس��ت که می تواند در محیط کار با 
افراد معلول صورت بگیرد. بس��یاری نمی دانن��د در فضای کار با همکاران معلول 
چگونه باید رفتار کنند. اگر برای ایجاد یک فضای کاری مناسب در کنار کارکنان 
معلول کامال جدی و مصمم هس��تید، با کارشناس��ان این حوزه صحبت کنید و 
روش هایی را در سازمان تان استفاده کنید که بهره وری این افراد را افزایش دهد. 
همچنی��ن روی آم��وزش  کارکردن با نیروی کار دارای معلولیت س��رمایه گذاری 
کنید. به این ترتیب می توانید با چالش های این نوع از همکاری آش��نا شوید و در 

صدد برطرف کردن آنها برآیید.
entrepreneur.com :برگرفته از

آیا تاکنون با خود فک��ر کرده اید، اگر کارآفرینان بزرگ وارد عرصه کارآفرینی 
نمی شدند سراغ چه شغلی می رفتند و چه کاری را انتخاب می کردند؟ با ما همراه 

باشید تا دراین باره صحبت کنیم.
حتما ش��ما هم تابه حال با افرادی مواجه شده اید که مدام شغل خود را تغییر 
می دهند. شاید این مساله چندان خوشایندتان نباشد و فکر کنید از این شاخه به 
آن شاخه پریدن، کار درستی نیست اما جالب است بدانید، جدیدترین تحقیقات 
نشان می دهد هر فرد ممکن است در طول زندگی خود ۱0 تا ۱۵ بار تغییر شغل 
دهد. پس اگر اکثر اوقات به ش��روع یک کار جدید یا تغییر ش��غل فکر می کنید، 
باید بدانید تنها نیستید. یافتن یک شغل جدید یا دنبال کردن یک ایده مساله ای 

است که حتی کارآفرینان موفق هم به آن فکر می کنند.
اگر برای شروع یک کار جدید نیاز به راهنما دارید، در ادامه سخنان موفق ترین 

کارآفرینان دنیا را مورد بررسی قرار می دهیم.
بیل گیتس، به عنوان کارآفرین موفق و ثروتمندترین فرد جهان، اگر قرار بود 
سراغ شغل دیگری برود، به احتمال زیاد در یک شغل در زمینه هوش مصنوعی، 

انرژی و زیست شناسی فعالیت می کرد.
بیل گیتس: »هوش مصنوعی در دنیای امروز جایگاه بسیار خوبی دارد و تاثیر 
آن در تم��ام دنی��ا و زندگی مردم قابل لمس اس��ت. از نظر من فعالیت در هوش 

مصنوعی می توانست زندگی هیجان انگیزی برایم به ارمغان بیاورد.«
وارن بافت، س��رمایه گذار موفق قرن بیس��تم هم می گوید اگ��ر بخواهد دوباره 

شغل انتخاب کند، باز هم سراغ سرمایه گذاری می رود.
او می گوید: »من همیش��ه و در هر سنی از کارم لذت می برم و به آن به چشم 
تفریح نگاه می کنم. اعتقاد دارم به غیر از کار سرمایه گذاری، در هر شغل دیگری 

شکست می خوردم.«
باربارا کورکوران، کارآفرین بزرگ که از طریق سریال شارک تانک سراغ شغل 

جدیدی رفته است، نظر دیگری دراین باره دارد:
»برای من تفاوتی ندارد یک مغازه هات داگ فروش��ی داش��ته باش��م یا دنبال 
راه اندازی یک تکنولوژی جدید باشم. مهم این است به کارم ایمان داشته باشم و 

در مسیر رسیدن به موفقیت تمام تالش خود را به کار ببندم.«
مارک کوبان می خواهد به سخت کار کردن ادامه دهد. او درباره انتخاب شغل 
جدید می گوید: »من در طول روز به کار فروش می پردازم و شب ها هم متصدی 

کافه هستم و یقین دارم دوباره به یک مولتی میلیاردر تبدیل خواهم شد.«
کریگ هندلی، موس��س و مدیرعامل کمپانی لیس��ن تراس��ت، تمایل دارد در 

کارهای گروهی و شبکه ای فعالیت کند.
هندل��ی می گوید: »موقعیت خود را در جامعه و بین دوس��تان و آش��نایان تان 

بس��نجید. فهرستی از س��واالتی که می تواند به شناخت بیش��تر خودتان کمک 
کند تهیه کنید. به ارزش های خود پی ببرید و به دنبال کس��ی باشید که قدرت 
انعکاس رویاهای ش��ما را داشته باش��د. در رویدادهایی شرکت کنید که در آنها 
گروه های متنوعی از مردم می توانند به ش��ما کمک کنند. حتی اگر امکان ورود 
به مجلس را ندارید در البی بنش��ینید تا ش��اید با فردی مناس��ب مالقات کنید. 

از صحبت کردن با دیگران نترسید و سعی کنید با همه ارتباط برقرار کنید.«
تای لوپز، کارآفرین و مرد قدرتمند رسانه های اجتماعی دوست دارد به مطالعه 
کتاب ه��ای تاریخی بپردازد. او دراین ب��اره می گوید: »من بع��د از کارآفرینی به 
خوان��دن تاریخ عالقه دارم. ش��ما تنها یک بار زندگی خواهی��د کرد و از اتفاقات 
پیش روی ت��ان مطل��ع نیس��تید. با درک تاری��خ و عبرت گرفتن از اش��تباهات و 
شکس��ت های بزرگ دیگران می توانی��د تصمیمات بهت��ری در زندگی تان اتخاذ 
کنید.« بنا بر آمار منتشرش��ده توس��ط س��ازمان کار در ژانوی��ه ۲0۱۶ میالدی، 
میانگین زمانی که یک کارمند به کار ثابت مش��غول است حدود ۴.۲ سال است. 
تغییر ش��غل و ش��روع یک کار جدید می تواند تاثیر مثبتی روی روند زندگی تان 
داشته باشد. پس اگر از موقعیت فعلی تان احساس رضایت ندارید به دنبال تغییر 

شغل  باشید و کار موردعالقه  تان را انجام دهید.
inc/ucan :منبع

کارآفرینان موفق بعد از کارآفرینی سراغ چه شغلی می روند؟

آیا کسب وکارتان برای استخدام کارکنان معلول مناسب است؟

مترجم: نازنین توکلی
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بازدید سرزده شبانه رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مرکز 
آموزشی درمانی امام ) ره( ساری

ســاری – دهقان : رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور در مرکز آموزشی 
درمانی امام خمینی )ره( ساری ضمن بازدید از بخش های مختلف این بیمارستان، از بیماران 
بستری عیادت و با برخی از پرسنل، پزشکان و پرستاران و رزیدنت های این بیمارستان نیز 
گفتگو کرد.در این بازدید که رییس دانشــگاه علوم پزشکی مازندران را دکتر روحانی زاده 
)معاون درمان( ، دکتر گدازنده )معاون آموزشی( و جمعی از اعضای هیات رییسه دانشگاه 
همراهی می کردند، بخش های مختلف این مرکز آموزشی درمانی مورد بازدید قرار گرفته 
و ایشان نحوه ي ارائه خدمت به گیرندگان خدمت و بیماران را نیز مورد بررسي قرار دادند.
دکتر موسوی و تیم همراه ایشان در این بازدید ابتدا با حضور در بخش اورژانس بیمارستان روند ارایه خدمات به بیماران و همچنین سرعت 
انجام خدمات و رسیدگی به بیماران را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.رییس دانشگاه با توجه به میزان باالی مراجعات و تعداد بیماران به 
این مرکز ریفرال در استان و همچنین فضای فیزیکی فعلی و موجود اورژانس، بر لزوم تسریع تکمیل پروژه توسعه ای این بخش تاکید کردند.

ایشان سپس از بخش های ویژه این مرکز و همچنین بخش های داخلی، ارتوپدی، جراحی و جراحی زنان نیز بازدید کردند.

تعیین تکلیف 14 قرارداد راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از رسیدگی و بررسی و تعیین تکلیف 14پرونده 
راکد و دارای دیون مالی طرف قرارداد  به متراژ 95279 متر مربع در شهرک ها و نواحی صنعتی استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی گلستان، حجت اله خلیل زاده اظهار داشت:  این پرونده ها مربوط به متقاضیانی است که در سنوات گذشتهبا 
این شرکت قرارداد منعقد اما ساخت و سازی نداشته اند یا از پرداخت حقوق دولتی استنکاف کرده اند.وی افزود: جلسه هیات حل اختالف 
و داوری  با  حضور مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی و نیز  داور و حکم مرضی الطرفین برگزار  و پرونده های راکد رســیدگی و 
بررسی شد.خلیل زاده ادامه داد:  با بررسی این پرونده ها درنهایت 2پرونده منجر به فسخ قطعی 8 پرونده منجر به اعطای مهلت و با توجه 
به محتویات پرونده ها برای ســایر قراردادها تصمیمات الزم اتخاذ شد.وی گفت: با برگزاری این جلسه حدود 15040 مترمربع زمین در 
شهرک های صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت وساز اقدام نکرده 

بودند بازپس گیری و آزاد شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط الزم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود.

دیدار مسئوالن بسیج نهاد ریاست جمهوری با تولیت مسجد مقدس جمکران
قم - خبرنگار فرصت امروز: جمعی از مسئوالن و اعضای بسیج نهاد ریاست جمهوری 
و ســازمان های تابعه با حضور در مسجد مقدس جمکران، با حجت االسالم والمسلمین 
رحیمیان تولیت این مکان مقدس دیدار و گفت وگو کردند. به گزارش مرکز خبر مسجد 
مقدس جمکران، جمعی از مسئوالن و اعضای بسیج نهاد ریاست جمهوری و سازمان های 
تابعه با حضور در مسجد مقدس جمکران، با تولیت این مکان مقدس دیدار و گفت وگو 
کردند.تولیت مسجد مقدس جمکران در این دیدار با اشاره به اینکه بسیج عنوان و جایگاه 
مقدســی در نظام جمهوی اسالمی ایران است، به ذکر بیاناتی از امام خمینی)ره( و مقام 
معظم رهبری درباره آن پرداخت.ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران حاصل 14 قرن مجاهدت ها، 
تالش ها، ایثارگری ها، رشادت ها و شهادت ها است، بر لزوم حفظ و حراست از این میراث گران بها تا زمان ظهور حضرت ولی عصر)عجل 

اهلل تعالی فرجه( تاکید کرد.در ابتدای این مراسم فرمانده بسیج نهاد ریاست جمهوری گزارشی از فعالیت های صورت گرفته ارائه داد.

صدور پروانه های ساختمانی در کرج تسریع می شود
کرج- خبرنگار فرصت امروز: شهردار کرج گفت: صدور پروانه های ساختمانی در کرج تسریع می شود. علی 
کمالی زاده در جلسه شورای برنامه ریزی افزود: نظارت بر چگونگی خدمت رسانی به شهروندان و رفع مشکالت آنان 
با بازدیدهای مستمر و حضور میدانِی مدیران امکان پذیر است.شهردار کرج توجه و رسیدگی جدی به مطالبات 
شهروندان را ضروری ترین دانست و اظهار کرد: یکی از مشکالتی که به دغدغه شهروندان تبدیل شده و به پیگیری 
جدی تری نیاز دارد، سدمعبر است.وی گفت:  برخورد قانونی با وانت هایی که تا نیمه های شب به اندازه چند مغازه 
اجناس خود را کنار خیابان می چینند، باید در دستور کار مدیران مناطق قرار گیرد.کمالی زاده اضافه کرد: مناطق 
دهگانه باید با گشت زنی های مداوم از بروز چنین اتفاقی در طول شبانه روز جلوگیری کنند.این مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود به 
عدم رسیدگی به موقع به درخواست های پروانه ساخت متقاضیان اشاره کرد و گفت: وقتی درخواست شهروندان برای صدور پروانه ساخت چندین 

ماه در شهرداری بماند، بدیهی است آمار ساخت و ساز غیر مجاز در شهر افزایش می یابد.

بازدید مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از 
مجتمع پتروشیمی شازند

اراک- مینو رستمی: جناب آقای دکتر سدیدی مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به همراه معاونین ایشان 
با حضور در مجتمع پتروشیمی شازند، ضمن دیدار و گفت گو با جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل از برخی واحدهای 
مجتمع بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، جناب آقای دکتر سدیدی ضمن تشکر از مدیران و کارگران مجموعه 
پتروشیمی شازند، توجه به عنصر انسانی در بالندگی سازمان ها را یادآوری کرده و حرکت به سمت شایسته ساالری و نخبه ساالری در 
شرکتها را گام اساسی و ضروری دانست و بیان داشت که گروه توسعه ملی مصمم است که این شعار را سرلوحه کار خود بداند. ایشان با 
اشاره به چرخه متوالی استخدام ها، انتخاب شایسته را زیربنای توسعه کشور دانست و این اقدام را عاملی مهم برای انگیزه گرفتن جوانان 
برای فعالیت علمی، آموزشی و کاری برشمرد.پیش از سخنان جناب آقای دکتر سدیدی، جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم 
عامل در سخنانی ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان حاضر بیان داشت در سال گذشته با وجود موانع و مشکالت متعدد در تولید محصوالت 
مجتمع، این شرکت با همکاری و همدلی سایر معاونت ها و بخش های مختلف با موفقیت این مشکالت را مدیریت نموده و در تولید و 
فروش محصوالت خللی نشده است.مدیریت محترم عامل افزود یکی از موانع اصلی شرکت در سال 97 کمبود خوراک دریافتی مجتمع 
بود و با توجه به این که خوراک نفتا از پاالیشگاه های کشور تامین می شود و اولویت اصلی پاالیشگاه ها تولید و تامین بنزین کشور بود، 
شرکت پتروشیمی شازند با پیگیری های متعدد توانست بخشی از خوراک خود را از مناطق مختلف کشور و از طریق حمل زمینی تامین 
نمایند تا مجتمع با توقف تولید مواجه نگردد.ایشان اظهار داشت در اوایل سال گذشته با تک نرخی شدن ارز بیشترین فشارها بر شرکت 
های پتروشیمی کشور وارد شد و محصوالت تولیدی این شرکت ها با ارز 4200 تومان در بازار عرضه می گردید و دالل ها با قیمت های 
گزاف این محصوالت را به صورت قاچاق در کشورهای دیگر عرضه می کردند.جناب آقای مهندس ولدخانی با اشاره به افزایش نرخ خرید 
خوراک در سال 97 بیان نمود نرخ خرید خوراک در سال قبل 97 درصد افزایش داشته و این در حالی است که متوسط نرخ فروش رشد 
76 درصدی داشته است.همچنین بیش از 86 درصد ارز حاصل از صادرات شرکت پتروشیمی شازند تحویل صرافی و اداره خارجی بانک 
ملی ایران شد و مابقی جهت انجام تعمیرات اساسی آینده مجتمع در نظر گرفته شده است.مدیریت محترم عامل با انتقاد از قیمت گذاری 
محصوالت از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت نرخ خوراک دریافتی را 9360 تومان قیمت گذاری نموده اند و این در حالیست 

که نرخ فروش محصوالت به مبلغ 8800 تومان تعیین گردیده است.

کشف بیش از 6میلیارد ریال کاالی قاچاق در مهران
ایالم- هدی منصوری: فرمانده انتظامی شهرستان مهران از کشف 9 محموله کاالی قاچاق به ارزش 6میلیارد و 200 میلیون ریال در 
سه ماه نخست سال 98 در ورودی شهرستان خبر داد.  سرهنگ »قدرت اله شهبازبیگی« با اعالم این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی 
ایســت و بازرسی جنداهلل موفق شدند در راســتای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سه ماهه اول سال 98 تعداد 9 محموله قاچاق را کشف 
کنند.وی افزود: ماموران انتظامی ایست و بازرسی جنداهلل در چندین عملیات موفق وکنترل محور مواصالتی توانستند 170هزار متر لوله 
آبیاری ،تعداد 4 کارتن لوازم آرایشی بهداشتی،تعداد 2هزار قلم دارو خارجی ، تعداد 5 هزار و 868 قطعه مرغ زنده و تعداد100 راس احشام 
قاچاق و فاقد مجوز را از سودجویان کشف کنند.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این راستا 11 نفر دستگیر شدند ،تصریح کرد: ارزش 
ریالی این کاالها توسط کارشناسان 6 میلیارد و 200 میلیون ریال تعیین شده است.فرمانده انتظامی شهرستان مهران  خاطرنشان کرد: 

در این زمینه 5 کامیون و 4 دستگاه سواری متعلق به متهمان به پارکینگ انتقال و متهمان به همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

نماینده رشت در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: 
پروژه های عظیم گازرسانی؛ از اقدام های بسیار ارزنده وزارت نفت 

رشت- مهناز نوبری: غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشــت در مجلس شورای اسالمی، با بیان این مطلب، اظهار داشت: 
گازرسانی روستایی در مناطق شمالی کشور سبب کاهش مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ شده است و از این حیث، وزارت نفت در 
بخش گازرسانی از جمله گازرسانی به روستاهای دور افتاده کشور، کارنامه درخشانی دارد. وی کاهش آالینده های زیست محیطی، عدم قطع 
درختان و کاهش مصرف سوخت مازوت را از دیگر آثار مثبت گازرسانی به روستاهای کشور دانست و افزود: تالش های بسیاری در حوزه 
نفت و گاز کشور انجام شده، اما متاسفانه برخی در برابر چنین طرح های عظیمی چشمان خود را بسته و یا بی انصافی هایی انجام می دهند 
که در شرایط کنونی منطقی نیست.ایمن آبادی در پایان، تصریح کرد: پروژه های عظیم گازرسانی از اقدام های بسیار ارزنده وزارت نفت است.

مخابرات منطقه گلستان در سامانه 195 رتبه اول کشوری را کسب کرد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مخابرات منطقه گلستان در سنجش میانگین مدت زمان پاسخگویی شکایات ) AHT (  سامانه 195 با کسب 
امتیاز 0.81 حائز رتبه اول کشوری شد .  سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات 195 به منظور افزایش رضایت کاربران و رسیدگی به شکایت های 
مردمی در حوزه های مختلف ارتباطات و فناوری اطالعات شامل تلفن ثابت، اینترنت، تلفن همراه، خدمات پستی، تشعشعات و دفاتر پیشخوان 
راه اندازی شده است.نظر به حساسیت واهمیت در جلب حداکثری رضایت مشتریان وپیگیری وپاسخگویی به شکایات سامانه 195 در حوزه مدیریت 
منطقه گلستان تحت نظر مستقیم مدیریت دفترمدیر منطقه صورت می پذیرد.همچنین شکایات سامانه فوق توسط مدیریت منطقه گلستان 

ومعاونت حقوقی تنظیم مقررات مخابرات ایران ومنطقه شمال شرقی سازمان تنظیم مقررات به طور مستقیم رصد می گردد .
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اخبار

اصفهان- قاسم اســد: وزیر نیرو در مراسم بهره برداری از 
تصفیه خانه و فاز اول شبکه فاضالب خوانسار با هزینه ای بالغ 
بــر ۲۰۰ میلیارد ریال گفت: امروز با بهره برداری از تصفیه خانه 
فاضالب خوانسار ۲۲1 امین تصفیه خانه فاضالب کشور به بهره 
برداری رسید و این درحالی است که تا پیش از پیروزی انقالب 
اســالمی تنها 4 تصفیه خانه فاضالب در کشور در مدار بهره 

برداری قرار داشت.
وزیــر نیرو با بیان اینکــه دیر یا زود همه ما مســئوالن به اقتضای 
محدودیت های مســئولیت، شــرایط سنی و ســایر حوادث و اتفاقات 
اجتناب ناپذیر از مســئولیت دور می شــویم و این دوره هایی که بر ی 
خدمت گزاری وجود دارد پشــت سر می گذاریم، گفت: دغدغه و هدف 
مشترک همه ما این است که احســاس رضامندی را در مردم افزایش 
دهیم. رضا اردکانیان افزود: هرکسی در هر مسئولیتی که هست هدف 
مشترک افزایش احساس رضامندی را دنبال می کند، گرچه شاخص ها 
در هر منطقه متفاوت اســت اما اینکه مردم احساس کنند شرایط بهتر 
شــده و رضایت داشته باشند بسیار اهمیت دارد و اینکه بعدها هرکدام 
از ما چه ســهمی در افزایش رضامندی مردم داشته بسیار اهمیت دارد. 
وی خاطرنشان کرد: اینطور نباشد که خدایی ناکرده بعدها ببینیم سطح 

خدمات و کمیت و کیفیت آن در مقایسه با کشورهای دیگر باالتر بوده 
ولی احساس رضامندی مردم بخاطر خطاهایی که داشته ایم آنطور که 
باید افزایش نداشــته است. وزیر نیرو در ادامه سیستم های جمع آوری 
و تصفیه فاضالب را یکی از جلوه های نوین توسعه یافتگی در دنیاست 
عنوان کرد و افزود: کشــورها هرچقدر توســعه یافته تر هستند توجه 
بیشتری به حفظ مسائل محیط زیست، بهداشت عمومی، استفاده بهینه 
از منابع آب و سرمایه گذاری در این طرح ها دارند. وی با اشاره به اینکه 
طبق آمارهای جهانی هنوز از هر سه نفر در کره زمین یک نفر دسترسی 
به سیستم های بهداشتی اولیه ندارد، گفت: این درحالی است که طی 
40 سال پیروزی انقالب اسالمی و با وجود اینکه جنگ تحمیلی 8 ساله 

فرصت های زیادی از کشورمان برای توسعه گرفت، در مقایسه با رژیم 
طاغوت که تنها 4 تصفیه خانه فاضالب داشتیم، امروز 221 امین تصفیه 
خانه فاضالب در خوانســار به بهره برداری می رسد که جای قدردانی از 
تالش های همکارانم دارم. اردکانیان تصریح کرد: اگر صبوری و بردباری 
و شکرگذاری مردم در خشک ترین سال طی 50 سال اخیر یعنی سال 
گذشــته نبود امســال این افزونی نعمت هم فراهم نمی شد. آنچه باور 
ماست این است که شــکر نعمت، نعمت را افزون می کند. وی با بیان 
اینکه در حال حاضر هر هفته به حدود 30 روســتا آبرســانی می شود، 
گفت: این تعداد طی دو سال آینده به صورت چشمگیری افزایش پیدا 
می کند و در دنیا قابل عرضه است. وزیر نیرو با بیان اینکه طی این سفر 
8 پروژه با اعتبار 700 میلیارد تومان در استان اصفهان افتتاح و دو پروژه 
هم کلنگ زنی می شود، گفت: در کل استان اصفهان 207 پروژه آب و 
برق و فاضالب با اعتبار 8 هزار و 700 میلیارد تومان در حال اجراســت 
که به طور متوسط 63 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه هاست. اردکانیان 
اظهارامیدواری کرد که با گشایشی که در آینده نزدیک در کشور ایجاد 
خواهد شد و مشارکت بیشتر بخش خصوصی به ویژه در بخش طرح های 
فاضالب، بتوانیم تعداد قابل توجهی طرح های این بخش را تا پایان دولت 

دوازدهم به بهره برداری برسانیم.

 تبریز- ماهان فالح: رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی 
آذربایجان شرقی از آغاز ثبت نام طرح سنجش سالمت جسمانی 
و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود دبستان و پیش دبستانی 

با مراجعه به محل ثبت نام از دوم تیر ماه سال جاری خبر داد.
اهداف اصلی اجرای برنامه سنجش در سطح پیش دبستانی

مریم خوشبخت در گفت و گو با روزنامه فرصت امروز ضمن اعالم این 
مطلب، اظهار کرد: پیاده کردن مداخالت آموزشی بهنگام برای نوآموزان 
مشکل دار و پیشگیری از بروز و تشدید بیماری ها، کمک به بهبود کیفی 
آمــوزش و کنترل برخی از عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان و 

... از اهداف اصلی اجرای برنامه سنجش در سطح پیش دبستانی است.
بیشترین تعداد پایگاه سنجش سالمت در آذربایجان شرقی

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان شرقی با اشاره به 
این که پیش بینی می شود امسال بالغ بر 65 هزار دانش آموز استان در 
این طرح ســنجش شوند، گفت: 46 پایگاه سنجش سالمت در مناطق 
مختلف آذربایجان شرقی جهت اجرای این طرح مهیا شده است که تبریز 
با 13 پایگاه، مراغه و مرند هر کدام با دو پایگاه دارای بیشــترین تعداد 
پایگاه سنجش سالمت هســتند.وی ادامه داد: بیش از 33 هزار دانش 

آمــوز پایه اولی و 32 هزار نوآموز بدو ورود به پیش دبســتانی در طرح 
سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی استان مورد سنجش قرار 

خواهند گرفت.
نحوه روند سنجش سالمت نوآموزان

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان شرقی در خصوص 
روند سنجش ســالمت نوآموزان، گفت: در مرحله اول نوآموز به پیش 
دبستان یا دبستان محل ثبت نام جهت اخذ نوبت پایگاه سنجش مراجعه 
می کند و ســپس نوآموز به همراه اولیاء در زمان تعیین شده به پایگاه 

مراجعه و در حیطه های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند.
هزینه سنجش برای هر نوآموز 3۰ هزار تومان است

مریم خوشــبخت با بیان این که هزینه سنجش برای هر نوآموز 300 
هزار ریال ) 30 هزار تومان( است، اظهار کرد: سنجش سالمت از جمله 
ارزیابی آمادگی تحصیلی، شــنوایی، گفتاری، بینایی، دید و رنگ، قد و 
وزن، تعیین بی ام آی ومعاینات بالینی و پزشکی انجام می گیرد.رئیس 
اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر در پایگاه 
های اولیه در سنجش مورد مشکوکی تشخیص داده شد نوآموز جهت 
ارزیابی دقیق به پایگاه های تخصصی معرفی می شوند و اگر متخصصین 
پایگاه های تخصصی، نوآموز را مشکل دار تشخیص داده جهت دریافت 
خدمات آموزشی ویژه، نوآموزان را به مدارس و یا مراکز ویژه معرفی می 
کنند.به گفته مریم خوشبخت، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی 
آذربایجان شرقی در جلسه ستاد هماهنگی اجرای طرح سنجش سالمت 
جســمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبســتان و پیش 
دبستانی استان، در آستانه آغاز طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی 
تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در سال 98، تمهیدات الزم جهت 

اجرای مطلوب این طرح در استان اندیشیده شده است.

 تبریز – ماهان فالح: رئیس دانشگاه آزاد اسالمی تبریز گفت: 
همه دستگاه  های اجرایی، مراکز علمی و تحقیقاتی باید در زمینه 

مبارزه با مواد مخدر احساس مسئولیت کنند.
عزیز جوانپور در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
گفــت: یکی از معضالت اصلی، تهدید برانگیــز و مخاطره آمیز جامعه 
امروزی بحث مواد مخدر اســت، رشد و گسترش مصرف مواد مخدر در 
جامعــه نگرانی هایی را ایجاد کرده اســت و قطعاً تحقیق و پژوهش در 
این زمینه می تواند کمک کار مسئوالن ذی ربط باشد.وی افزود: مسئولیت 
کمیته تخصصی علمی و پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
آذربایجان شرقی به صورت دوره ای به یکی از دانشگاه های استان واگذار 
می شــود که  این بار با ابالغ حکمی از سوی استاندار این مسئولیت به 
دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی واگذار شده است.رئیس دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد تبریز یادآور شد: کارهای بسیار خوب و وسیعی در 
زمینه مبازره با مواد مخدر در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور انجام 
شــده و در حال انجام است اما اینکه چه قدر از این پژوهش ها عملیاتی 
شــده و در بحث اجرایی از نتایج آنها بهره برداری شده است خود جای 
تأمل دارد.جوانپور افزود: امروز هر تصمیمی در هر حوزه ای اتخاذ می شود 
باید پشتوانه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی داشته باشد. دانشگاهیان وظیفه 

دارند در بحث مبارزه با مواد مخدر نیز در کنار مســئوالن امر باشند و 
راهبرد های علمی و اساسی را برای پیشگیری از شیوع اعتیاد و مبارزه با 
مواد مخدر ارائه دهند.رئیس کمیته تخصصی علمی و پژوهشی شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی اذعان کرد: در این استان 
فعالیت های علمی چشــمگیری در مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی صورت گرفته است که جای قدردانی و تشکر دارد اما 
با توجه به ظرفیت های دانشگاه ها، انتظار بیش از این است.وی گفت: از 
همه نمایندگان دانشــگاه ها که در این جلسه حضور دارند، تقاضا دارم 
تالش های جدی، هم افزایی و همکاری های صمیمانه ای در بحث مبارزه 

با مواد مخدر با همدیگر داشته باشند تا دانشگاه ها بتوانند رسالت خود را 
در این زمینه به نحو مطلوب و شایسته انجام دهند.همچنین مدیر توسعه 
فناوری ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، 
عوامل ســیر صعودی مصرف مواد مخدر در کشور را تشریح کرد.جعفر 
ابوالحسنی اظهار کرد: سوءمصرف مواد مخدر یکی از مشکالت جوامع 
امروزی اســت؛ به  طوری که و میلیون ها نفر را به کام مرگ فرســتاده 
و میلیاردها دالر ســرمایه برای مبارزه با آسیب های مواد مخدر هزینه 
می شــود.وی به عوامل سیر صعودی مصرف مواد مخدر در کشور اشاره 
و اضافــه کرد: افزایش فعالیت های تولیدی مواد در برخی کشــورهای 
همسایه، تنوع و کاهش قیمت، ورود مواد مخدر صنعتی و گسترش سطح 
دسترسی، تداوم بیکاری و مشکالت و نابسامانی های اجتماعی موجب 
سیر صعودی مصرف مواد در ایران شده است.مدیر توسعه فناوری ارتباط 
با صنعت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز عنوان کرد: کاهش 
سن مصرف موادمخدر، افزایش تعداد مصرف کنندگان  و ورود زنان به این 
عرصه از عوامل نگران کننده در کشور است.ابوالحسنی ابراز امیدواری کرد 
که این جلسات مقدمه ای باشد برای کاربردی و عملیاتی شدن مبارزه با 
مواد مخدر و سیاست هایی در این راستا اتخاذ شود تا دانشجویان بتوانند 

موضوعات پایان نامه خود را در این زمینه انتخاب کنند. 

وزیر نیرو در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه و فاز اول شبکه فاضالب خوانسار اعالم کرد؛
امروز 221 امین تصفیه خانه فاضالب کشور افتتاح شد

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان در گفت و گو با فرصت امروز خبر داد؛

آغاز رسمی فعالیت پایگاه های سنجش سالمت نوآموزان در آذربایجان شرقی

رئیس دانشگاه آزاد تبریز:
دانشگاهیان در بحث مبارزه با مواد مخدر در کنار مسئوالن امر باشند

همدان- خبرنگار فرصت امروز: سامانه جامع مدیریت شهری 
137 شــهرداری همدان با حضور مسؤوالن استانی و شهری به 

طور رسمی آغاز به کار کرد.
آئین افتتاح سامانه جامع مدیریت شــهری 137 شهرداری همدان، 
صبح سه شــنبه با حضور مسؤوالن اســتانی، آیت ا... حبیب اهلل شعبانی 
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان، محمود رضــا عراقی معاون امور 
عمرانی استاندار، سردار فرجی جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین )ع(، 
اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار همدان و سایر مسؤوالن استانی و 
شهرستانی با شعار »شهروند مشارکت جو، شهرداری پاسخ گو« برگزار شد.

137؛ زمینه ای برای تسهیل روابط بین مسؤوالن و مردم
نماینده ولی فقیه در اســتان همدان در این مراســم، با قدردانی از 
زحمات مدیریت شــهری برای راه اندازی ســامانه 137 اظهار کرد: این 
موضوع باعث تسهیل روابط مردم و مسؤوالن می شود و به طبع در رفع 
مشکالت مردم اثرگذاری بسیاری دارد.آیت ا... حبیب اهلل شعبانی تصریح 
کرد: امیدواریم مســؤوالن دیگر نیز زمینه ای فراهم کنند تا روابط بین 

مردم و مسؤوالن تسهیل شود.
137؛ سامانه برون سپاری امور به تک تک شهروندان

نایب رئیس شــورای اسالمی شهر همدان هم در این مراسم، با اشاره 
به اینکه شــهروندان نمونه همدان به مدیریت شهری کمک می کنند، 
گفت: اولین حسن این سامانه برون سپاری امور به تک تک شهروندان 

اســت.حمید بادامی نجات اظهار کرد: در حوزه ســامانه 137 زحمات 
بسیاری کشیده شــد و این بستر آماده شده است و فضایی آماده شده 
که شهروندان با کمترین زمان با مدیریت شهری ارتباط بگیرند و داده ها 
تبدیل به یک سری جدول ها می شود تا اولویت ها در شهرداری و شورای 
اســالمی شهر همدان اصالح شود و هر چه مشارکت شهروندان بیشتر 
شود به طور قطع در خدمات دهی تأثیر گذار است.وی تصریح کرد: 15 
ماه زحمات مدیریت شهری به ثمر نشسته است و با افتتاح این پروژه این 
امید می رود که سایر پروژه های فناوری مدیریت شهری نیز افتتاح شود.

 137؛ سامانه پاسخ گوی مدیریت شهری به شهروندان است
شــهردار همدان هم در این مراسم، اظهار کرد: اگر می خواهیم شهر 
خوب و در خور همدان داشته باشیم باید خود را در بوته نقد قرار دهیم 
کــه این کار را انجام دادیــم و از طرف دیگر ارتباط با مردم را باال ببریم 

و هرچه که توان مدیریتی باال داشــته باشیم باز هم  باید به سامانه های 
روز دسترسی داشته باشیم.عباس صوفی بیان کرد: سامانه 137 اهمیت 
این موضوع را نشــان داد به طوری که در زمان سیل سه هزار تماس با 
آن صورت گرفت.وی تصریح کرد: سامانه 137 با یک بستر خوب و کار 
کارشناسی راه اندازی شد و 250 جلسه تخصصی در حوزه فعالیت های 
آن برگزار شــد که این سامانه پس از 15 ماه به بلوغ خود رسیده است.
صوفی با اشــاره به اینکه این ســامانه پاســخ گوی مدیریت شهری به 
شهروندان اســت، ابراز کرد: برخی درخواست های مردم اورژانسی است 
که باید ظرف 24 ســاعت پاسخ داده شود، از همین رو این جای خالی 
حس می شد، که شــهروندان برای این خدمات فوریتی تماس بگیرند.
شهردار همدان عنوان کرد: سامانه 137 راه اندازی شد و این اتفاق خوب 
افتاد تا پاسخ گوی مردم باشیم و رضایت مندی مردم را داشته باشیم.وی 
با بیان اینکه قصد داریم، روز به روز نرم افزار را به کیفیت الزم برسانیم، 
عنوان کرد: 12 هزار درخواست طی این 15 ماه ثبت، ارجاع و پیگیری 
و ثبت بازخورد شده است، 89 هزار تماس ورودی و خروجی ثبت شده 
است و بیشــتر از 44 هزار تماس ورودی داشتیم. در پایان این مراسم، 
از تمبر یادبود 137 شــهرداری همدان به عنوان اولین تمبر این سامانه 
که ثبت جهانی شده است و کتاب خدمت رسانی 137، با عنوان شهروند 
مشارکت جو، شهرداری پاسخ گو رونمایی شد. همچنین از همیاران 137 

که در راه اندازی آن کمک کردند تقدیر شد.

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای 
خوزستان با بیان اینکه روند مصرف برق در استان همچنان در 
مدار افزایش است، افزود: در یکشنبه هفته جاری رشد هزار و 
117 مگاواتی را تجربه و برای دومین بار در خرداد ماه امسال از 

رکورد پیک سال گذشته عبور کرده ایم.
محمود دشت بزرگ اظهار داشت: در 24 ساعت گذشته با مصرف هشت 
هزار و 27 مگاوات رشد 13.91 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل 
رخ داده است.وی بیان کرد: این رشد مصرف که عددی قابل تامل است رکورد 
پیک هفت هزار 951 مگاوات هفته قبل را نیز شکسته استمدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان عنوان کرد: پیک بار در سال های 94 تا 97 در ماه 

های تیر و مرداد رخ داده بود ولی امسال به دلیل گرمای هوا و رشد مصرف ، 
تاکنون 2 بار در خرداد ماه اتفاق افتاده است.دشت بزرگ با ابراز نگرانی نسبت 

به رشد قابل توجه مصرف برق، تاکید کرد: اگر مصرف برق بر همین مدار ادامه 
داشته باشد پرباری برای شبکه خطراتی خواهد داشت و ممکن است بعضی 
از تجهیزات دچار مشکل شوند و نیاز به جایگزینی یا تعمیر داشته باشند.وی 
تصریح کرد: مدیریت مصرف به معنای مصرف نکردن نیست بلکه به معنای 
اســتفاده صحیح از وسایل برقی مورد نیاز به خصوص در ساعت های اوج 
مصرف ) ساعت 13 تا 17 و 20 تا 23( است.مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان پایداری و مدیریت شبکه را یک مقوله مشارکتی با همکاری 
مصرف کنندگان توصیف کرد و گفت: مصرف کننده ها نقش اصلی را در 
مدیریت شبکه بر عهده دارند و از آنها می خواهیم در پایداری شبکه برق حتی 

با خاموش کردن یک المپ غیر ضروری سهیم باشند.

آغاز فعالیت رسمی مرکز 137 شهرداری همدان 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:
رکورد زنی های مصرف برق در خوزستان ادامه دارد

پنج شنبه
30 خرداد 1398
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خسارت ناشی از خاموشی سراسری سیستم GPS در جهان چقدر 
خواهد بود؟

شاید باورکردنش سخت باشد ولی کارشناسان می  گویند قطعی سراسری یک سیستم خدماتی نوظهور 
نظیر GPS، هزینه  ای بالغ بر یک میلیارد دالر در هر روز به اقتصاد جهان تحمیل خواهد کرد.

ایده   سیس��تم موقعیت  یابی جهانی یا به  اختصار GPS از س��ال ۱99۵ به  صورت عملیاتی درآمد و از آن 
زمان به  ش��کل وس��یعی در ایاالت متحده و سایر نقاط جهان توس��عه یافت. مفهوم موقعیت  یابی براساس 
اطالعات ماهواره  ای به  اندازه  ای مفید و کارآمد بود که طولی نکش��ید سایر قدرت  های جهانی شامل چین، 
روس��یه، اتحادیه اروپا، هند و ژاپن نیز ش��روع به راه  اندازی سیس��تم  های جهانی و محلی مختص   به   خود 

را کردند.
به  تازگ��ی مطالع��ه   جامعی باهدف برآورد ارزش واقعی فناوری جی پی اس در اقتصاد آمریکا انجام ش��ده 
اس��ت و این موضوع جذاب بررسی ش��ده که عواقب احتمالی بروز یک خاموشی ۳0 روزه   در این فناوری 
چه خواهد بود )صرف نظر از اینکه علت آن یک رویداد جوی-فضایی باشد یا یک اقدام خرابکارانه ازسوی 
یک دولت متخاصم(. این مطالعه ازس��وی مؤسس��ه   تحقیقاتی RTI Internationalو با حمایت مالی 

مؤسسات استاندارد و فناوری دولت ایاالت متحده انجام گرفته است.
اثرات اقتصادی

 GPS به  عنوان بخشی از این تحلیل، پژوهشگران با بیش از ۲00 متخصص در ارتباط با کاربرد فناوری
در حوزه   خدمات گوناگون صحبت کردند. این خدمات بازه   متنوعی را از کش��اورزی و حفاری س��کوهای 
نفتی گرفته تا خدمات موقعیت  یابی برای  جابه جایی مسافران و حمل کاال شامل می  شد. همچنین مطالعه   
یادشده بررسی بازه   زمانی گسترده  ای از زمان پیدایش شکل تجاری GPS در سال ۱9۸۴ تا سال ۲0۱7 

را پوشش داد.
پژوهش��گران دریافتند که حجم منافع اقتصادی ناش��ی  از فناوری GPS در طول این بازه   زمانی به عدد 
خیره  کننده   ۱.۴ تریلیون دالر می  رس��د. بزرگ ترین بخش این درآمدزایی  ها متعلق به بخش »ارتباطات از 
راه دور« ش��امل بهینه  س��ازی قابلیت   اطمینان و بهره  برداری از پهنای باند در شبکه  های بی  سیم بوده که 
مبلغ آن به ۶۸۵.9 میلیارد دالر می  رسد. تله  ماتیک )افزایش بازدهی، کاهش هزینه و منافع زیست  محیطی 
ح��وزه   ناوبری خودروها( نیز با درآمدزایی ۳۲۵ میلیارد دالری در رتبه   دوم این فهرس��ت جای می  گیرد. 
پس از آن، رتبه س��وم متعلق   به خدمات مکان  محور گوش��ی  های هوشمند است که توانسته ۲۱۵ میلیارد 

دالر درآمد ایجاد کند.
ارزش فناوری GPS برای اقتصاد کشورهایی نظیر ایاالت متحده رو به رشد است. براساس این مطالعه، 
90درصد از این منافع اقتصادی در خالل س��ال  های پس از ۲0۱0 حاصل ش��ده اس��ت که تنها ۲0درصد 
از کل بازه   زمانی مطالعاتی را تش��کیل می  دهد. گزارش می  گوید بخش  هایی از اقتصاد نیز وجود دارند که 
هن��وز در مراحل ابتدای��ی درک ارزش این فناوری قرار گرفته  اند و در حال شناس��ایی کاربران بالقوه این 
س��رویس در کس��ب  وکار خود هس��تند. همین امر خبر از قابلیت باالی این فناوری برای رش��د بیشتر در 

آینده را می  دهد.
GPS عواقب قطعی

گزارش پیش  بینی می  کند در صورت بروز یک رخداد که منجر به قطع گسترده   این سرویس در جهان 
ش��ود، هزینه  های سرانگشتی ناش��ی  از آن به یک میلیارد دالر در روز خواهد رسید. حجم این خسارت در 
ماه  های آوریل و مه که کش��اورزان وابس��تگی بیش��تری به این فناوری برای کش��ت در مزارع خود دارند، 

ممکن است به مقادیر باالتری نیز برسد.
برای برآورد اثرات یک خاموشی در سرویس GPS، سعی شد متغیرهای گوناگونی زیر نظر گرفته شود. 
یکی از این متغیرها، زمان  بندی دقت )precision timing( است که نقشی اساسی در عملکرد چندین 
سرویس بی  س��یم نظیر همگام  سازی ترافیک میان اپراتورهای شبکه، جابه جایی سرویس میان ایستگاه  ها 
و مدیریت پرداخت دارد. به  عالوه، مقادیر باالتری از زمان  بندی دقت، امکان دستیابی به پهنای باند باالتر 
و درنتیجه پوش��ش تعداد دس��تگاه  های بیش��تر را نیز فراهم خواهد کرد. برای مثال، اس��تفاده از فناوری 

۴GLTE بدون کمک GPS امری غیرممکن بود.
درصورت بروز یک قطعی سراس��ری، اثرات این اتفاق در دو روز اول بس��یار اندک خواهد بود، اما بعد از 
آن، کیفیت شبکه   بی  سیم به  صورت محسوسی افت خواهد کرد. گزارش می  گوید پس از ۳0 روز، عملکرد 
این سیستم به مقداری بین 0 تا ۶0درصد سطح عملکرد عادی آن خواهد رسید. بااین حال، خطوط تلفن 

ثابت تغییر چندانی به خود نخواهند دید.
در متن این مطالعه آمده اس��ت: فناوری GPS طی برهه   زمانی مهمی در بخش ارتباطات ظاهر ش��د و 
نقش مهمی در دیجیتال  سازی زیرساخت  های ارتباطی و پیشرفت فناوری بی  سیم داشت. فناوری بی  سیم 
ضمن تکامل خود، وابستگی بیشتری به زمان  بندی دقت پیدا خواهد کرد و این به  معنای وابستگی بیشتر 
ب��ه GPS خواه��د بود. چندین و چند جریان فن��اوری از خودرو  های خودران گرفته تا اینترنت اش��یا در 

سال  های آینده مرزهای فناوری بی  سیم را به  کلی جابه جا خواهند کرد.
این مطالعه لزوم مطالبه   عمومی برای افزایش امنیت سیس��تم GPS را نشان می  دهد. هم  اکنون نیروی 
هوایی ایاالت متحده مسئول به روزرسانی ناوگان جدید تجهیزات ماهواره  ای GPS III در این کشور است. 
گفتنی اس��ت اولین س��ری از این ماهواره  ها با دقت سه برابری نس��بت  به نسل قبل و قابلیت ضدپارازیت 

توسط موشک فالکون 9 شرکت اسپیس  ایکس )SpaceX( در دسامبر سال ۲0۱۸ وارد مدار شد.
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نوش��تن رزومه کاری خوب چندان س��اده نیست. تفاوت زیادی 
میان یک رزومه کاری حرفه ای با یک رزومه  معمولی وجود دارد. با 
ما همراه باشید تا به شما بگوییم چگونه یک رزومه خوب و کوتاه 
داشته باشید.  الزم است در ابتدا بدانید رزومه کاری چیست و چه 
ویژگی هایی باید داشته باش��د. ترفندهای زیادی در رزومه نویسی 
وج��ود دارد که نوش��تن رزومه کاری خوب را برای ش��ما آس��ان 
می کن��د. با تکیه بر این ترفنده��ا می توانید رزومه  خود را ویرایش 
کنید و ش��انس تان را برای دعوت به مصاحبه و استخدام در شغل 

موردنظرتان افزایش دهید.
سوابق شغلی و دستاوردهای خود را در ابتدای رزومه 

کاری بیان کنید
اصول رزومه نویس��ی به ش��ما می گوید سوابق ش��غلی خود را از 
آخرین شغل بیان کنید. بدین ترتیب آخرین شغل شما، در ابتدای 

سوابق شغلی تان ذکر می شود.
این نکته را در نظر بگیرید که درج سوابق شغلی و دستاوردهای 
مه��م در ابت��دای رزوم��ه کاری برای ت��ان مفید اس��ت و احتمال 
اس��تخدام تان را افزای��ش می دهد، چراکه کارفرم��ا در همان ابتدا 

متوجه می شود برای استخدام با چه گزینه ای روبه رو است.
وقتی س��وابق ش��غلی تان را در ابتدای رزومه ذکر کنید، رزومه  
ش��ما تاثیر خود را در همان چند خ��ط اول می گذارد و با احتمال 

بیشتری به مصاحبه دعوت می شوید.
با رعایت اصول نگارشی و امالیی، رزومه ای مختصر 

بنویسید
در رزوم��ه کاری نباید پاراگراف های بلند بنویس��ید؛ زیرا فردی 
که می خواهد رزومه کارجویان را بررسی کند، تمایل دارد به جای 
خواندن یک داس��تان طوالنی، در چند س��طر کوتاه اطالعات الزم 
را دریاف��ت کند. پس س��عی کنید اطالعات مه��م و کلیدی را در 
س��ه یا چهار خط به کارفرما انتقال دهید. حتی بهتر اس��ت نکات 
مهم را بولد کنید تا به صورت برجس��ته تری جلوی چشم مسئول 

بررسی رزومه باشد.
فقط 6 ثانیه برای اثبات توانایی خود زمان دارید

هادی محمدآبادی، از موسس��ان جاب ویژین پلتفرم استخدامی 
دانشگاه شریف به حساب می آید، او در مورد اهمیت رزومه نویسی 
می گوید: بنابر تحقیقات انجام ش��ده، کارشناس استخدام تنها بعد 
از ش��ش ثانیه خواندن رزومه، تصمیم می گیرد فرد جویای کار را 
رد ی��ا او را به مصاحبه دعوت کند. پس کارجو زمان کوتاهی برای 
اثب��ات توانایی های خود دارد و باید در ش��ش ثانی��ه تاثیر خود را 

روی کارفرم��ا بگ��ذارد.  به عقیده  او، بهترین ترفند برای نوش��تن 
رزومه کاری، ذکر س��وابق کاری اس��ت. زیرا هر چقدر فرد جویای 
کار توانایی ه��ای خ��ود را عنوان کند مالک مش��خصی در اختیار 
کارفرما نمی گذارد. پس خیلی بهتر اس��ت در ابتدا، تجربیات مهم 
خود را ذکر کنید. محمدآبادی به کس��انی که سابقه  کاری زیادی 
ندارند پیش��نهاد می کند فعالیت های مهم یا پروژه های دانشجویی 

خود را اعالم کنند.
 قالب بندی مناسبی برای نوشتن رزومه کاری خود 

داشته باشید
آی��ا هن��وز از نرم افزارهای متن��ی مانند word برای نوش��تن 
رزومه کاری خود اس��تفاده می کنید؟ در حال حاضر، اس��تفاده از 
ورد مایکروس��افت رواج ندارد و ش��بکه اجتماعی لینکدین، کار را 
آس��ان تر کرده و کاربر می تواند با استفاده از قالب بندی این شبکه 

اجتماعی، یک رزومه کاری حرفه ای تولید کند.
اخیرا ش��رکت های معتبر جهانی به سمت سیستم های خودکار 
بررس��ی رزومه رفته اند. به زودی ش��رکت های داخل کشور نیز به 
این روبات ها مجهز خواهند ش��د. با در نظر گرفتن سیستم بررسی 
رزومه، بعد از نوش��تن سوابق ش��غلی و توضیحات الزم، توانایی ها، 

عالیق و تحصیالت تان را به ترتیب ذکر کنید.
مهارت های نرم خود را بنویسید

مهارت های ن��رم به توانایی هایی چون روابط عمومی مناس��ب، 
قابلیت حل مساله سریع و توانایی کار تیمی اطالق می شود. امروزه 
این توانایی ها اهمیت زیادی دارند و عنوان کردن آنها تاثیر بسزایی 

روی نظر کارفرما می گذارد.
رزومه کاری یکسانی را برای تمام موقعیت های شغلی 

ارائه ندهید
اش��تباه بزرگی که خیلی از کارجویان در نوش��تن رزومه کاری 
انجام می دهند این است که بعد از نوشتن یک رزومه کاری، آن را 
برای بس��یاری از شرکت ها ارسال می کنند. الزم است چند رزومه 
کاری برای ش��غل های مختلف داشته باش��ید و برای هر موقعیت 
ش��غلی نمونه متفاوتی بفرستید. کارشناس��ان رزومه نویسی از این 
تکنیک برای نوشتن رزومه کاری مشتریان خود استفاده می کنند. 
آنها رزومه را به ش��کل های مختلفی در اختیار او قرار می دهند تا 

برای موقعیت های شغلی مختلف ارائه دهد.
البته در مورد ش��رکت های بزرگی مانند دیجی کاال یا اسنپ که 
چندی��ن فرصت ش��غلی دارند، تنظیم کردن رزومه براس��اس یک 
موقعیت بدین معناس��ت که مسئوالن ش��رکت، دیگر فرصت های 

شغلی را در مورد آن فرد بررسی نخواهند کرد.
رزومه کاری خود را در یک صفحه بنویسید

یک��ی از اصول نوش��تن رزوم��ه کاری خوب این اس��ت در یک 
صفح��ه خالصه ش��ود، اما اولین رزومه کاری ش��ما به یک صفحه 
ختم نخواهد ش��د. قانون کلی این اس��ت که رزومه کاری خود در 
۱۵ س��ال را در یک صفحه خالصه کنید، اگر چنین اتفاقی نیفتد 

در نوشتن رزومه کاری خوب ناموفق بوده اید.
باید رزومه کاری خود را با توجه به شغل درخواستی و شرکتی 
که می خواهید رزومه را برایش ارس��ال کنید، بنویسید. بهتر است 
در رزومه خود سوابق، مهارت ها و مدارک غیرمرتبط را حذف کرده 
و به ذکر مواردی بپردازید که در آگهی استخدام عنوان شده است.

نیازی به توضیح واضحات نیست
اینک��ه مهارت خوب��ی در نرم افزاره��ای آفیس داری��د، توانایی 
چندان قابل توجهی نیست که بخواهید در رزومه تان عنوان کنید. 
همچنین برخی عنوان های ش��غلی نشان می دهد چه مسئولیت ها 
و توانایی هایی دارید. پس بهتر اس��ت برخی مهارت های خود را با 

توجه به شغل تان در رزومه نیاورید.
در رزومه خود از تصاویر و رنگ های متنوع استفاده 

نکنید
حتی اگر می خواهید رزومه خود را برای شرکتی فعال در حوزه 
مد یا عنوان ش��غلی طراحی گرافیک ارس��ال کنی��د، باز هم بهتر 
است رزومه تان ساده باش��د و تصاویر و رنگ های زیادی در آن به 
کار نبرید. زیرا افرادی که مس��ئول اس��تخدام هستند به مشاهده  
فرم ه��ای معمولی ع��ادت کرده اند و ممکن اس��ت فرمت متفاوت 
رزومه ش��ما چندان خوش��ایند نباش��د و شانس اس��تخدام تان را 

کاهش دهد.
برای توضیح فعالیت های تان از افعال قوی استفاده کنید

ش��اید در فرآیند انجام یک پروژه مهم مش��ارکت داشته اید، اما 
بهتر اس��ت دس��تاوردهای مهم خودتان را ذکر کنید و از کلماتی 

چون شرکت در پروژه یا عنوان دستیاری اجتناب کنید.
با یک فرد متخصص و کاربلد مشورت کنید

برای نوش��تن رزومه کاری خوب با یک فرد متخصص مش��ورت 
کنی��د. زیرا ممکن اس��ت مواردی را نادیده گرفته باش��ید. پس به 
س��راغ فرد متخصصی بروید که در زمینه رزومه نویس��ی اطالعات 
خوب��ی دارد. اغلب نویس��ندگان حرفه ای از این راهکار اس��تفاده 

می کنند و به سراغ متخصصان یا همکاران شان می روند.
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