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ایران می تواند دالر را از معامالت بین المللی خود حذف کند؟

در تکاپوی حذف دالر
فرصت امروز: نهاد پژوهش��ی مجلس معتقد اس��ت طرح »حذف دالر از معامالت بین المللی« به دور از واقعیات بازار ارز تدوین 
شده است و تصویب آن در مجلس شورای اسالمی نه تنها مفید نیست، بلکه بازار ارز را با چالش مواجه می کند. مرکز پژوهش های 
مجلس در تازه ترین گزارش خود به بررسی طرح »حذف دالر از مبادالت بین المللی« پرداخته و آن را به سود اقتصاد ایران ندانست.
به گفته مرکز پژوهش ها، این طرح با هدف تامین اس��تقالل اقتصادی و مقاوم ش��دن اقتصاد ملی کشور در مقابل دالر به عنوان 
ابزار سیاسی آمریکا مطرح شده و در بندهایی ممنوعیت معامالت دالر را پیگیری می کند که بازار ارز را با چالش های قابل توجهی 
مواجه خواهد کرد. در مقدمه توجیهی این طرح به حاکمیت جهانی دالر آمریکا بعد از کنفرانس برتون وودز و تبدیل شدن آن به 
ابزار سیاسی ایاالت متحده آمریکا برای تحت فشار قرار دادن مخالفان اشاره شده و گفته شده که سایر کشورها اعم از اتحادیه اروپا و 
چین تالش هایی برای خروج از سلطه دالر انجام داده اند. اگرچه این مقدمه به درستی به آسیب پذیری نظام ارزی کشور اشاره کرده 
ولی مفاد طرح و پیشنهادهای مطرح شده در آن واقعیت های مربوط به مقتضیات نظام ارزی کشور و رویکرد مطلوب و بهینه کاهش...

طرح تامین مسکن کارکنان دولت به زودی رونمایی می شود

انتقاد وزیر راه از طرح مسکن اجتماعی
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گزارش »آنکتاد« از وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و جهان

ورود و خروج سرمایه در سال 2018

10 توصیه خواندنی سام والتون بنیان گذار والمارت
در دنیای استارت آپ ها عناوین شغلی اهمیتی ندارند
روش های کاربردی برای تصمیم گیری در کسب و کار

B2B 10 استراتژی برتر بازاریابی در حوزه
7 دلیل افت رتبه سایت در گوگل و رفع آن

ویژگی های یک ایمیل تبلیغاتی خوب

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اپل با 2 هزار نیروی تازه نفس
وارد قلمرو مایکروسافت 

می شود

5
فرصت امروز: آمریکا پس از گذشت بیش از 40 سال تحریم 

علیـه ایـران، حـاال در اقدامی جدید دسـت به کار 
تحریم شخصیت حقیقی افراد زده و عالوه بر...

واکنش بازارهای مالی ایران به تحریم های جدید آمریکا چه بود؟

 شاخص بورس و فرابورس
در اوج تاریخ

یادداشت
 آیا مدیریت بانک مرکزی
در بازار ارز درست است؟

در تاری��خ اقتص��اد ایران ش��اید 
غی��ر از دوره ای کوت��اه در ده��ه 
۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ موض��وع ن��رخ ارز 
و نح��وه مدیریت ب��ازار ارز همواره 
مورد مناقش��ه بوده است. خاطرات 
ابوالحس��ن ابتهاج حاکی است که 
با وجود قرار داش��تن اقتصاد ایران 
در مرحل��ه توس��عه پایین  و حجم 
مبادالت تجاری بس��یار محدود در 
دهه ۱۳۱۰ و۱۳۲۰ نیز مشکالتی 
مش��ابه آنچ��ه در س��ال های اخیر 
راجع به تخصیص ارز و بازگش��ت 
ارز صادراتی و رانت ارزی به وجود 
آم��ده، در آن دوران نی��ز وج��ود 
داشته است. در تمام دوران پس از 
انقالب اس��المی و به ویژه از شروع 
دهه ۱۳۷۰ نوعی نگاه دوقطبی در 
می��ان اقتصاددانان وجود داش��ته 
اس��ت، به ای��ن ترتیب ک��ه برخی 
خواه��ان آن بوده اند نرخ ارز کامال 
به بازار واگذار شود و بانک مرکزی 
تالش��ی برای کنت��رل و اثرگذاری 
بر نرخ ارز نش��ان ندهد و بنابراین 
اجازه دهد نرخ ارز براساس تفاوت 
تورم داخلی و خارجی تعدیل شود 
و برخی برعک��س خواهان کنترل 
ش��دید نرخ ارز و پایین نگه داشتن 
نرخ ارز برای کنترل تورم و کمک 
ب��ه تولید داخل��ی بوده ان��د. نکته 

جالب آن است که هر دو 
4قطب همدیگر را متهم...
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استقرار برنامه پرونده الکترونیک سالمت دیروز سه شنبه با دستور رئیس جمهور آغاز 
شد. دکتر حسن روحانی هنگام صدور فرمان آغاز استقرار پرونده نظام سالمت با تقدیر 
از تالش ه��ای همه دس��ت اندرکاران این کار بزرگ، گفت: ای��ن اقدام یکی از وعده های 
دولت در زمینه حقوق ش��هروندی و دولت الکترونیک به مردم بود و امروز خوش��حالیم 

که این آرزوی دیرینه به انجام رسیده است.
روحانی اس��تقرار پرونده نظام س��المت را آغاز گام دوم تحول نظام سالمت در کشور 
دانس��ت و گفت: این کار رضایت زیادی را در شهروندان ایجاد کرده و موجب رفاه آنان 
را فراهم می کند. همچنین با استفاده از پرونده نظام سالمت هزینه درمان کاهش یافته 
و اقدامی ارزش��مند هم برای پزشکان و هم برای انجام تحقیقات در آینده و پیشگیری 

از مواردی خواهد بود که موجب بروز بحران در حوزه سالمت می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، پرونده الکترونیک سالمت؛ مجموعه ای از داده ها 
و اطالعات مربوط به رخدادهای سالمت مردم از پیش از تولد تا هنگام مرگ است که 
در بس��تر الکترونیکی امن ذخیره می ش��ود. دسترسی به بخشی از این اطالعات در هر 
مکان و زمان منحصراً در اختیار و مالکیت صاحب پرونده و تنها در صورت اجازه فرد و 
با رعایت قواعد محرمانه و حریم خصوصی در اختیار نظام س��المت به صورت تجمیعی 

و اشخاص مجاز قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر ۴۴ دانش��گاه کش��ور )با پوش��ش جمعیتی ۸۵درصد جمعیت کشور( 
نظام ارجاع الکترونیک مرحله آزمایشی عبور کرده است. بدین معنا که زنجیره خدمات 
اس��تعالم هویت استحقاق سنجی و شناسایی همپوش��انی بیمه ای ارجاع الکترونیک از 
س��طح یک به س��طوح دو و س��ه، نوبت گیری الکترونیک، نسخه نویسی و نسخه پیچی 
الکترونیک کامل ش��ده و همه اطالعات سالمت شهروندان در نظام پرونده الکترونیک 

سالمت شهروندان ذخیره می شود.
برق��راری امکان نوبت ده��ی الکترونیک و صرفه جویی قابل توج��ه در وقت و هزینه، 
شناس��ایی همپوش��انی های بیم��ه ای پیش از دریافت خدمت در س��طح کل کش��ور، 
جلوگیری از هدررفت منابع، کاهش خطا در نسخه نویسی، کاهش خطا در تفسیر نتایج 
آزمایش ها و تصاویر تش��خیصی، کاهش نس��خه ها و آزمایش ه��ای تکراری، جمع آوری 
داده های س��المت، یکپارچه س��ازی و تجمیع اطالعات امکان رصد ش��اخص های کالن 
س��المت و ارزیابی عملکرد هر یک از حوزه های متنوع اجرایی در قالب داش��بوردهای 
مدیریت��ی و بهب��ود نظارت ب��ر ارائه خدم��ات بهداش��تی و درمانی از جمل��ه نتایج و 

دستاوردهای این طرح است.
روحانی همچنین در دیدار با وزیر و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: همه پزش��کان، پرس��تاران و مراکز بهداشتی در کنار دولت در طرح بزرگ تحول 

سالمت سهیم هستند.
او با بیان اینکه هنگام تش��خیص از وضعیت بیمار با آثار س��ویی نیز مواجه خواهیم 
بود، افزود: زمانی ابوعلی س��ینا با گرفتن نبض بیماری را تشخیص می داد و آثار جانبی 
نیز وجود نداش��ت، اما االن سیس��تم تشخیص یک اثر جانبی ناگوار نیز در سالمت فرد 

خواهد داشت که ممکن است مرتفع شود و یا برای همیشه باقی بماند.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه وقتی موردی در سیس��تم تش��خیص بدون ضرورت 
تکرار ش��ود، س��المت فرد در خطر ق��رار خواهد گرفت، تأکید ک��رد: دولت در بیمه تا 
اندازه ای برای پرداخت های هزینه و در بخش های ضروری موظف هستند اما در بخشی 
که برمبنای سلیقه بیمار و پزشک بوده و از لحاظ علمی ضروری نیست، خود فرد باید 

هزینه ها را پرداخت کند و دولت و بیمه در این مورد مکلف نیستند.
وی با تأکید بر اینکه اصل بهداش��ت و درمان یک موضوع و اصل حاکمیتی اس��ت، 
گف��ت: برخی بیماری های مس��ری و واگیردار کل جامع��ه را در خطر قرار می دهد که 
البته در زمان های گذشته بسیاری در مبارزه با همین موارد نیز شک و تردید داشتند.

روحانی با اش��اره به تالش های امیرکبیر برای پیش��گیری از بیماری های واگیردار و 
الزام طرح آبله گیری در سرتاسر کشور، افزود: در آن زمان برخی می گفتند با آبله گیری 

اجن��ه وارد بدن می ش��ود و جهل و خرافات یکی از معضالت جامعه اس��ت و در جایی 
آمده اس��ت که وقت��ی امیرکبیر از این موضوع آگاهی یافت از دس��ت جهل و خرافات 

مردم به گریه افتاد.
رئیس جمهور با بیان اینکه پزشکی و سالمت در شکل نوین از نعماتی است که مردم 
در قرن گذش��ته و کنونی از آن برخوردار ش��دند، خاطرنشان کرد: در ایران نیز با اعزام 
دانش��جویان و تحصیل رشته پزشکی در خارج و تشکیل مراکز درمانی در داخل از این 
نعمت برخوردار ش��دیم که البته این به معنای کنار گذاش��تن طب س��نتی و داروهای 

گیاهی نیست.
روحانی تأکید کرد: بهره گیری از روش های س��نتی باید حساب شده باشد و ترکیب 
درس��تی بین طب سنتی و جدید ایجاد شود تا در چارچوب قرار گیرد که خوشبختانه 

وزارت بهداشت چارچوب های الزم در این زمینه را ایجاد کرده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه در زمینه بهداشت و درمان بخش مهمی به امنیت روانی 
مربوط می ش��ود به جمله ابوعلی س��ینا مبنی بر اینکه جس��م و روان در یکدیگر تأثیر 
می گذارند، اشاره و تأکید کرد: در پزشکی به جز تخصص، اعتماد بیمار به پزشک بسیار 

مهم است که در این صورت بخشی از درمان انجام می شود.
روحانی با بیان اینکه در پزشکی همه چیز مربوط به جسم نبوده بلکه بخشی به روح 
انس��ان و همچنین چهره بیمار ارتباط دارد، گفت: چهره عالمت بزرگی است تا روحیه 

فرد مشخص شود و اولین عالئم را از چهره افراد درمی یابیم.
رئیس جمهور با اش��اره به اهمیت ایجاد شادی و نش��اط در جامعه و اینکه بهداشت 
باالتر از درمان است، افزود: بخشی از این بهداشت مربوط به نشاط و امید مردم است و 
نباید چهره گرفته مردم کسی را سر حال بیاورد و همه دستگاه های تبلیغاتی از جمله 

روزنامه ها، صدا و سیما و رسانه ها باید به مردم امید دهند.
روحانی با تأکید بر اینکه نباید در زندگی خصوصی مردم مداخله کرد و این مداخله 
باید در حد ضرورت قانونی باش��د، افزود: این مداخالت ضد بهداشت است و تذکر زیاد 

انسان را کالفه می کند و تحمل هر انسانی حدی دارد.
رئیس جمهور ضرورت وجود نشاط و سرزندگی در بین مردم و جامعه را خاطرنشان 
کرد و افزود: این به معنای آن نیست که اگر مشکالتی در کشور وجود داشت به مردم 

اعالم نکنیم، بلکه نباید آنان را مأیوس و در امانت خیانت کنیم.
روحانی با اشاره به اینکه رسانه ها باید امانت دار باشند و بدون دخل و تصرف واقعیت 
را به مردم بگویند، افزود: آیا واقعیت این اس��ت ک��ه در دولت یازدهم و دوازدهم برای 
س��المت مردم اقدامی صورت نگرفته است؟ باید همه تالش کنیم که واقعیت به مردم 

گفته شود تا مردم نشاط پیدا کنند.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات بسیار مهم دولت یازدهم و دوازدهم در طرح تحول 
نظام س��المت، افزود: از ابتدای س��ال ۹۳ شاهد تحول اساس��ی در این بخش بودیم تا 
جایی که رئیس یکی از بیمارس��تان ها به من اعالم کرد که وقتی صورتحساب خدمات 
بیمارس��تانی به یک بیمار ارائه می ش��ود، ب��رای آنها غیرقابل باور ب��وده و از کم بودن 
هزینه ها بسیار خوشحال می شوند. یک زمانی بیمارستان ها جنازه های مردم را تا زمان 
تس��ویه حساب مالی به گروگان می گرفتند و طرح تحول نظام سالمت با کمک جامعه 

پزشکی و مردم انجام شد.
روحانی به حضور متخصصان و پزشکان در مناطق کم برخوردار و تحمل سختی ها در 

این مناطق اشاره و تأکید کرد: پزشکی وظیفه انسانی است.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه برخی معیارها از جمله مس��ائل انس��انی از دایره دین 
باالتر اس��ت، گفت: کمک به نیازمند ربطی به دین ندارد و این وظیفه جدا از مس��ائل 

دینی، قانونی و ملی یک وظیفه انسانی است که باید یکدیگر را کمک کنیم.
روحان��ی ب��ا بیان اینکه دولت یازده��م و دوازدهم در زمینه محیط زیس��ت اقدامات 
بس��یار خوبی را به انجام رس��اند، گفت: در ش��رایطی که بنزین پتروشیمی و گازوییل، 
ش��رایط بدی از لحاظ محیط زیس��تی برای مردم به وجود آورده بود، دولت در زمینه 

رئیس جمهور در دیدار با مدیران وزارت بهداشت:

پرونده الکترونیک سالمت، شروع گام دوم تحول نظام سالمت است
دالیل مدیران نظام بانکی برای دیدار با رئیس جمهور

مدیران نظام بانکی می گویند این رس��م اس��ت که بانکداران در هر دولتی، رئیس جمهور را ببینند و مش��کالت 
خود را رو در رو با او در میان بگذارند؛ دیداری که با گذشت شش سال هنوز با حسن روحانی محقق نشده است.
ب��ه گزارش مهر، مدیران نظام بانکی می گویند می خواهن��د رئیس جمهور را ببینند تا از نزدیک و رو در رو با او 
صحبت کنند؛ دیداری که با گذش��ت ش��ش سال از عمر دولت حسن روحانی، هنوز محقق نشده است. آنگونه که 
مدیران نظام بانکی می گویند، این رس��م اس��ت که در هر دولتی، مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی، یک 
نشست چهره به چهره با رئیس جمهور داشته باشند، اما تا این لحظه نتوانسته اند وقتی را از رئیس جمهور دریافت 

کنند تا با او به گفت وگو بنشینند.
آنگون��ه که مدیران عام��ل نظام بانکی می گویند، دیدار چه��ره به چهره تأثیری به مرات��ب باالتر بر روی روابط 
نظام بانکی با رئیس دولت دارد؛ حال آنکه به جز مجمع بانک ها که حس��ن روحانی برای دقایقی پش��ت تریبون 
قرار می گیرد و در جلس��ه عمومی مجمع که مدیران پایین دس��ت و بعضاً کارمندان هم حضور دارند به سخنرانی 
می پردازد یا در جلس��ه مجمع که بیش��تر به بررس��ی ترازنامه بانک مرکزی و منویات رؤس��ای کل بانک مرکزی 

می گذرد، مجالی برای مدیران عامل بانک ها جهت طرح موضوعات ریشه ای وجود ندارد.
مدیران عام��ل بانک ها بر این باورند که ۸۰درصد از ب��ار تأمین مالی اقتصاد ایران را با توجه به بانک محور بودن 
اقتصاد ایران، آنها به دوش می کشند و حتی ۲۰درصد مابقی که ظاهراً از بازار سرمایه تأمین می شود نیز به طور 

غیرمستقیم مسئولیتش با نظام بانکی است.
در همین زمینه، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد معتقد است: »جلسه با رئیس جمهور می تواند نمادی 
برای تقویت نظام بانکی باشد، ضمن اینکه سیستم بانکی به طور طبیعی از مواهب رئیس جمهور برخوردار است، 
ولی اینکه این در افکار عمومی این موضوع نشان داده شود، نکته مهمی است که می تواند بر عملکرد بانک ها نیز 
اثرگذار باش��د. حساسیت من این اس��ت که این دیدار صورت گیرد تا مدیران عامل نظام بانکی بتوانند از نزدیک 
درباره مس��ائل و مش��کالت پیش روی خود، با شخص اول قوه مجریه رو در رو صحبت کنند. در واقع، نظام بانکی 
قصد دارد تا در این دیدار، مس��ائل و مش��کالت را از نزدیک به رئیس جمهور اعالم کرده و امکانات بسیار مناسب 
نظام بانکی را که در ش��رایط کنونی می تواند در اقتصاد ایران به کار گرفته ش��ود، با ایش��ان در میان بگذارد. این 

نکته بسیار مهمی است.«
به گفته قاسمی، »اطالعات در مورد وضعیت نظام بانکی، منابع و مصارف و امکانات آن، از سوی نظام بانکی به 
اطالع آقای رئیس جمهور می رسد، اما در نامه نگاری میان نظام بانکی با رئیس جمهور، به یک شیوه موضوع مطرح 

می شود، اما در دیدار رو در رو به طور قطع، مسائل می توانند با شرایط بهتری مطرح شوند.«
محمدرضا حس��ین زاده، رئیس شورای عالی هماهنگی بانک های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران نیز بر این 
باور است: »تمام مدیران بانکی با دیدار رئیس جمهور موافق هستند. نظام بانکی عالقه مند است که در جلسه ای 
رو در رو با وی، گزارشی از فعالیت ها و خدمات نظام بانکی را طرح کرده و از رهنمودهای رئیس دولت نیز بهره مند 
ش��ود. ما عالقه مندیم رهنمودهای رئیس جمهور را برای نظام بانکی از نزدیک بشنویم. البته دیدار رئیس جمهور 

با مدیران عامل نظام بانکی در همه دولت ها مرسوم بوده است.«
حجت اله صیدی نیز معتقد اس��ت: »دیدار مدیران عامل نظام بانکی با رئیس جمهور، یک دیدار هم اندیش��ی و 
تبادل نظر به شمار می رود که به خصوص در شرایط فعلی اقتصاد ایران، می تواند مثمرثمر باشد. بر این اساس، بار 
اصلی تامین مالی کش��ور بر دوش نظام بانکی اس��ت و هم بازار پول و هم بازار سرمایه از سوی نظام بانکی تامین 
مالی می ش��وند و بنابراین ش��خص رئیس جمهور که اهداف، منویات و انتظاراتی دارد، می تواند در این جلسه آن 
را با نظام بانکی به صورت رو در رو مطرح کند؛ بانک ها نیز کارهایی که در دس��ت انجام دارند را مطرح می کنند. 
به هر حال نظام بانکی عالقه مند اس��ت تا این دیدار به صورت رو در رو انجام ش��ود تا نقش آفرینی و اثربخش��ی 
خود را بیشتر کرده و رئیس جمهور نیز از خدمات بانک ها در رونق تولید، مسئولیت های اجتماعی، کمک به رفع 
آس��یب های اجتماعی و اشتغال مطلع ش��ود. مهمترین جلساتی که رئیس جمهور با نظام بانکی داشته اند، مجمع 
بانکی مرکزی بوده است که بین بانک ها و رئیس جمهور تبادل نظر انجام شده ولی جلسه اختصاصی برای طرح 

جزییات مسائل نظام بانکی میان وی و مدیران نظام بانکی برگزار نشده است.«
همچنی��ن کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک های خصوصی و مدیرعامل بانک پارس��یان بر این باور اس��ت: 
»دیدار با مقامات عالی کش��ور، جزئی از کارهای معمول است که طی آن بانک ها می توانند عالوه بر گزارش دهی، 
از رهنمودها و انتظارات رئیس جمهور بهره مند ش��وند. طی س��ال هایی که کانون بانک های خصوصی و ش��ورای 
هماهنگی بانک های دولتی، جلس��ات مختلف و مشترکی را با دولت داشته اند، از مقامات مختلف کشور دعوت به 
عمل آورده و از سران سه قوه، وزرای کابینه و نهادها و مسئوالن مختلف قضایی، اجرایی و تقنینی برای حضور در 
جلسات دعوت به عمل آمده است. در واقع، در قالب این دیدارها، هم عملکرد نظام بانکی طرح شده و هم مسائل 
و موضوعات مختلف مورد انتظار دو طرف مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت، امیدواریم در یک گفت وگوی نزدیک، 

بتوانیم با رئیس جمهور مسائل نظام بانکی را طرح و برای آنها چاره اندیشی کنیم.«

تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران



فرصت امروز: جریان ورودی س��رمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۸ 
برای س��ومین س��ال متوالی پس از س��ال ۲۰۱6 روند کاهشی داشته و 
ب��ا کاهش ۱۳درصدی به ۱.۳ هزار میلیارد دالر رس��یده اس��ت. با این 
وجود، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در 
حال توسعه و به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی در سال ۲۰۱۸ 
افزایش یافته اس��ت. جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
ای��ران نیز ۳.۵ میلیارد دالر بوده که نس��بت به س��ال ۲۰۱۷ با کاهش 

۳۱درصدی مواجه شده است. 
مطابق گزارش س��ازمان جهانی آنکتاد در سال ۲۰۱۹، جریان جهانی 
ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱.۳ هزار 
میلیارد دالر رس��یده و در سومین سال متوالی بعد از سال ۲۰۱6 روند 
کاهشی داشته است؛ به طوری که در سال ۲۰۱۸ با کاهش ۱۳درصدی 
به ۱.۳ هزار میلیارد دالر، در مقایسه با از ۱.۵ هزار میلیارد دالر در سال 

۲۰۱۷ رسیده است. 
در خالصه ای از این گزارش که توس��ط اتاق بازرگانی تهران منتش��ر 
شده است، علت این کاهش عمدتا به خاطر بازگشت درآمدهای خارجی 
انباشت ش��ده ش��رکت های چند ملیتی ایاالت متحده به این کش��ور در 
نتیجه اصالحات مالیات بر درآمد ش��رکت ها در سال ۲۰۱۷ بوده است. 
بیش��ترین آسیب ناشی از بازگش��ت درآمدهای خارجی انباشت شده در 
جهان به کش��ورهای توسعه یافته وارد شده به طوری که جریان ورودی 
س��رمایه گذاری خارج��ی آنها در س��ال ۲۰۱۸ به س��طح ۵۵۷ میلیارد 
دالر رس��ید که این رقم نس��بت به س��ال های گذشته بس��یار پایین تر 
بوده و آخرین بار در س��ال ۲۰۰۴ مش��اهده ش��ده ب��ود. این بحران در 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی برای جامعه جهانی که در تالش برای 
مقابله با چالش های جهانی، مانند فقر مطلق و بحران های اقلیمی است، 
خوب نیس��ت. طبق اعالم نظر دبیرکل آنکتاد »تنش های ژئوپلیتیک و 
تجاری در س��رمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۹ و بعد از آن 

ادامه خواهد داشت.«
جریان ورودی س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در کش��ورهای در 
حال توس��عه در س��ال ۲۰۱۸ نسبت به س��ال قبل آن رشد ۲درصدی 
داشته است. سهم اقتصادهای در حال توسعه از سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جهان در س��ال ۲۰۱۸ حدود ۵۴درصد بوده که نسبت به سهم 
آن در س��ال ۲۰۱۷ یعن��ی ۴6درصد، افزایش ح��دود ۸ واحد درصدی 
داش��ته، به طوری که نیمی از ۲۰ اقتصاد میزبان سرمایه گذاری خارجی 
در جهان، اقتصادهای در حال توسعه و گذار هستند. همچنین بیشترین 
ورود س��رمایه گذاری مستقیم خارجی به ایاالت متحده بوده و به دنبال 

آن چین، هنگ کنگ )چین( و سنگاپور قرار دارند.
از لحاظ جریان خروجی سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۸ ژاپن بزرگترین 
کش��ور و چین و فرانس��ه پ��س از آن قرار دارند. در ای��ن زمینه، ایاالت 
متحده خارج از فهرس��ت ۲۰ رتبه برتر جریان خروجی سرمایه مستقیم 
خارجی ق��رار دارد، چراکه بازگش��ت درآمدهای خارجی انباشت ش��ده 

شرکت های چندملیتی آن بسیار زیاد بوده است.
سرمایه گذاری خارجی در مناطق در حال توسعه آسیایی

طبق گزارش س��رمایه گذاری جهانی آنکتاد در س��ال ۲۰۱۹، جریان 
ورودی س��رمایه گذاری خارجی به آس��یای در حال توسعه با ۳.۹درصد 
افزایش به حدود ۵۱۲ میلیارد دالر در س��ال ۲۰۱۸ رس��یده که رش��د 
عم��ده آن در چی��ن، هنگ کنگ )چین(، س��نگاپور، اندون��زی و دیگر 
کش��ورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا )ASEAN(  و 
همچنین هند و ترکیه اتفاق افتاده است. این منطقه همچنان بزرگترین 
گیرنده سرمایه گذاری خارجی در جهان است که ۳۹.۴درصد از جریان 
س��رمایه گذاری جهانی در س��ال ۲۰۱۸ را جذب کرده است )نسبت به 

۳۳درصد در سال ۲۰۱۷(
در مقاب��ل، جری��ان خروجی س��رمایه گذاری خارجی از آس��یای در 
حال توس��عه در س��ال ۲۰۱۸ حدود ۲.۵درصد کاهش یافته و به ۴۰۱ 
میلیارد دالر رس��یده اس��ت، اما این منطقه همچن��ان منبع قابل توجه 
س��رمایه گذاری است که حدود ۴۰درصد از خروجی های سرمایه گذاری 
جهانی در س��ال ۲۰۱۸ مربوط به این منطقه بوده است. کاهش جریان 
خروجی س��رمایه گذاری از آسیای در حال توسعه به طور عمده به دلیل 
کاهش س��رمایه گذاری از چین )برای دومین سال متوالی( و از سنگاپور 

بوده است.
کش��ورهای در ح��ال توس��عه آس��یایی، بزرگتری��ن مقص��د ج��ذب 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی جه��ان هس��تند. جری��ان ورودی 
س��رمایه گذاری در کش��ورهای آس��یای ش��رقی به طور قاب��ل توجهی 
بیش از س��ایر کشورهاست. در س��ال ۲۰۱۸، حدود ۲۸۰ میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در این کش��ورها ص��ورت گرفته که 
۵۵درصد کل س��رمایه گذاری خارجی ورودی کشورهای در حال توسعه 
آس��یایی و ۲۱.۵درص��د جریان ورودی س��رمایه گذاری جهان اس��ت. 
ع��الوه بر این، نس��بت جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی به کل 

س��رمایه گذاری که در کشورهای منطقه آسیای شرقی صورت می گیرد 
)حدود ۱۹درصد در سال ۲۰۱۸( به طور قابل توجهی از رقم مشابه در 

جهان )حدود ۷.۵درصد در سال ۲۰۱۸( باالتر است.
وضعیت سرمایه گذاری خارجی در آسیای شرقی

جریان ورودی س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی به ش��رق آس��یا با 
۴درصد افزایش به ۲۸۰میلیارد دالر در س��ال ۲۰۱۸ )نس��بت به ۲6۸ 
میلیارد دالر در س��ال ۲۰۱۷( رسیده است. مهمترین عامل این افزایش 
جریان ورودی س��رمایه گذاری به چین، به عنوان بزرگترین کش��ور در 
حال توس��عه گیرنده س��رمایه اس��ت که از ۱۳۴ میلیارد دالر در س��ال 
۲۰۱۷ ب��ه ۱۳۹ میلیارد دالر در س��ال ۲۰۱۸ )حدود ۴درصد افزایش( 
رس��یده و بیش از ۱۰درصد از س��رمایه ورودی به کل جهان را تشکیل 
می ده��د. در هنگ کن��گ جری��ان ورودی س��رمایه گذاری خارج��ی به 
خص��وص در بخش خدمات با افزایش ۴درص��دی به ۱۱6 میلیارد دالر 
رس��یده و ورود سرمایه مستقیم خارجی به کره جنوبی به دلیل کاهش 
قاب��ل توجه وام ه��ای داخلی با کاهش ۱۹درصدی ب��ه رقم ۱۴ میلیارد 
دالر رس��یده است. همچنین در کش��ورهای آسیای شرقی ۴.۴درصد از 
تش��کیل سرمایه ثابت ناخالص ناش��ی از ورود سرمایه مستقیم خارجی 
بوده است. در مقابل جریان خروجی سرمایه گذاری از آسیای شرقی در 
س��ال ۲۰۱۸ با کاهش حدود ۷درصدی نس��بت به سال ۲۰۱۷ به ۲۷۱ 

میلیارد دالر رسیده است.
وضعیت سرمایه گذاری خارجی در آسیای جنوب شرقی

س��رمایه خارج��ی دریافتی منطقه جنوب ش��رقی آس��یا ب��ا افزایش 
حدود ۳درصدی در س��ال ۲۰۱۸ به ۱۴۹ میلیارد دالر رس��یده اس��ت. 
س��رمایه گذاری باثبات اقتصادهای آسیایی و س��رمایه گذاری های قوی 
در می��ان کش��ورهای ASEAN منج��ر ب��ه افزایش جری��ان ورودی 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در این منطقه ش��ده است. بیشترین 
رشد ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط کشورهای سنگاپور، 
اندونزی، ویتنام و تایلند اتفاق افتاده و بیشترین ورودی سرمایه مربوط 
به صنایع س��اخت و خدمات، به ویژه امور مالی، خرده فروشی و تجارت 

عمده فروشی و همچنین اقتصاد دیجیتال بوده است.
جریان ورودی س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در برخی کش��ورها 
مانند مالزی و فیلیپین کاهش یافته است. بیشترین سهم سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی ورودی از تش��کیل س��رمایه ثاب��ت ناخالص در میان 
کش��ورهای آس��یای در حال توس��عه در منطقه آس��یای جنوب شرقی 
بوده است. کشورهای جنوب شرق آسیا، سهم ۱۸.6درصدی از تشکیل 
س��رمایه ثابت ناخالص ناشی از ورود سرمایه مستقیم خارجی داشته اند. 
در مقابل، جریان خروجی س��رمایه گذاری از آس��یای جنوب شرقی در 
س��ال ۲۰۱۸ با کاهش حدود ۲درصدی نس��بت به س��ال ۲۰۱۷ به ۷۰ 

میلیارد دالر رسیده است.
وضعیت سرمایه گذاری خارجی در آسیای جنوبی

جری��ان ورودی س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی ب��ه جن��وب 
آس��یا با رش��د ۳.۵درصدی به ۵۴میلیارد دالر افزایش یافته اس��ت. 
سرمایه گذاری در هند به عنوان بزرگترین گیرنده سرمایه در منطقه 
با 6درصد افزایش به ۴۲ میلیارد دالر رس��یده که بیش��ترین ورودی 
س��رمایه آن در زمینه صنعت س��اخت، ارتباط��ات، خدمات مالی و 
فعالیت های ادغام و اکتس��اب بوده اس��ت. جریان ورودی سرمایه به 
بنگالدش و س��ریالنکا به ترتیب ۳.6 میلیارد و ۱.6میلیارد دالر ثبت 
ش��ده و پاکستان ش��اهد کاهش۲۷ درصدی سرمایه گذاری در سال 
۲۰۱۸ با میزان ۲.۴ میلیارد دالر بوده است. همچنین در کشورهای 
آس��یای جنوبی تنها ۵.۱درصد از تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص 
ناشی از ورود سرمایه مس��تقیم خارجی بوده است. جریان خروجی 
س��رمایه گذاری در منطقه آسیای جنوبی نیز حدود ۱۱ میلیارد دالر 

در سال ۲۰۱۸ باقی مانده است.
وضعیت سرمایه گذاری خارجی در آسیای غربی

غرب آس��یا با بیشترین افزایش س��رمایه گذاری در ترکیه و عربستان 
سعودی، افزایش ۳درصدی در س��رمایه گذاری مستقیم خارجی داشته 
و رقم س��رمایه گذاری آن به ۲۹ میلیارد دالر رسیده است. این افزایش، 
روند تقریبا مستمر نزولی ۱۰ ساله را در این منطقه متوقف کرده است. 
با این حال، این میزان از جریانات واردش��ده به منطقه تنها یک سوم از 
حداکثر ۸۵ میلیارد دالر در سال ۲۰۰۸ بوده است. چهار کشور ترکیه، 
امارات متحده عربی، عربستان و لبنان تقریباً ۹۰درصد از سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی را در این منطقه دریافت کرده اند. در کشورهای آسیای 
غربی تنها ۴درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ناشی از ورود سرمایه 

مستقیم خارجی بوده است.
جری��ان خروج��ی س��رمایه گذاری از غرب آس��یا در س��ال ۲۰۱۸ به 
بیش��ترین مقدار خ��ود یعنی ۴۹ میلیارد دالر رس��ید ک��ه افزایش آن 
از ۳۹ میلی��ارد دالر در س��ال ۲۰۱۷ به طور عمده مرب��وط به افزایش 

سرمایه گذاری خروجی عربستان، امارات و ترکیه بوده است.

وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران
در س��ال ۲۰۱۸ جری��ان ورودی س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی 
در کش��ور ای��ران به میزان ۳.۵ میلیارد دالر بوده که نس��بت به س��ال 
۲۰۱۷ با کاهش حدود ۳۱درصدی مواجه ش��ده اس��ت. جریان ورودی 
سرمایه گذاری در ایران نسبت به کشورهای منتخب )به غیر از عربستان( 
بس��یار پایین تر اس��ت که وجود تحریم های بین المللی و تشدید آن در 
اواخ��ر ۲۰۱۸ می تواند یکی از علل آن باش��د. طب��ق آخرین اطالعات 
سازمان آنکتاد در س��ال ۲۰۱۸، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی ایران تقریبا نصف جریان ورودی س��رمایه گذاری کش��ور مالزی 
)حدود ۸ میلیارد دالر( بوده اس��ت، اما جریان ورودی سرمایه گذاری در 
کش��ور در حال توس��عه ویتنام )حدود ۱6 میلیارد دالر( تقریاً پنج برابر 
ایران و دو برابر مالزی است. سهم ایران از جریان ورودی سرمایه گذاری 
آس��یای در حال توس��عه تنها ۰.۵درصد بوده که نس��بت به سال قبل 
۰.۲ واحد درصد تضعیف ش��ده اس��ت. س��هم ای��ران از جریان ورودی 

سرمایه گذاری جهان در سال ۲۰۱۸، حدود ۰.۳ درصد بوده است.
جریان خروجی س��رمایه گذاری مستقیم خارجی از ایران بسیار ناچیز 
و مع��ادل ۷۵ میلیون دالر در س��ال ۲۰۱۸ بوده که تنها ۰.۰۲درصد از 
خروج س��رمایه در منطقه آسیای در حال توس��عه را به خود اختصاص 
داده اس��ت. سهم سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی ایران از کل تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص آن در سال ۲۰۱۸ حدود ۴درصد بوده که نسبت 

به سال قبل آن کاهش داشته است. 
همچنین تا س��ال ۲۰۱۸ انباشت س��رمایه گذاری خارجی جذب شده 
توس��ط ایران حدود ۵۷میلیارد و پایین تر از کش��ورهای منتخب مورد 
بررسی بوده است. نس��بت موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به 
تولی��د ناخالص داخلی ایران تا س��ال ۲۰۱۸ در مجموع ۱۳درصد بوده 
که این رقم برای ترکیه، عربس��تان و کره جنوب��ی به ترتیب ۱۸درصد، 

۳۰درصد و ۱۴درصد است.
انواع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان

در سال ۲۰۱۸، خالص س��رمایه گذاری مستقیم خارجی که در قالب 
پروژه ه��ای ادغام و اکتس��اب و پروژه های س��بز در ایران انجام ش��ده، 
مجموع��اً ح��دود ۲ میلیارد دالر ب��وده. دو نوع از انواع س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی در کشورها ش��امل ادغام و اکتساب و پروژه های سبز 
اس��ت که در سال ۲۰۱۸، خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب 
ش��ده در ایران حدود ۲میلیارد دالر بوده و پروژه جذب س��رمایه گذاری 
خارجی در قالب ادغام و اکتس��اب نداشته است. سرمایه گذاری ادغامی 
و اکتس��ابی به معنای ادغام دو یا چند ش��رکت که معموال یکی از آنها 
از س��ایرین بزرگ تر است. هدف اصلی در این نوع سرمایه گذاری، تغییر 
ساختار شرکت یا شرکت های کوچک تر است. بخش بانکی، پیشگام این 
نوع سرمایه گذاری محسوب می شود. بانک ها یا شرکت های بزرگ، برای 
باقی ماندن، در زمان رقابت های زیاد و فش��ارهای ناشی از جهانی شدن، 

با یکدیگر ادغام می شوند.
همچنین در این س��ال، س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی در قالب 
پروژه های س��بز نیز در ایران )به عنوان مبدأ و مقصد( نس��بت به سال 
۲۰۱۷ کاهش یافته است. همچنین مقایسه ایران با کشورهای منتخب 
منطقه نیز نش��ان می دهد که س��هم ایران از س��رمایه گذاری مس��تقیم 

خارجی در قالب پروژه های سبز بسیار پایین بوده است.
خالص س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در جهان که به روش ادغام 
و اکتس��اب صورت گرفته، طی س��ال ۲۰۱۸ رش��د ۱۸درصدی داشته 
و به رقم ۸۱6 میلیارد دالر رس��یده اس��ت. بی��ش از ۱۵درصد این نوع 
سرمایه گذاری ها توسط اقتصادهای در توسعه صورت گرفته است. ارزش 
فروش س��رمایه گذاری های ادغام و اکتس��اب کشورهای در حال توسعه 
در س��ال ۲۰۱۸ با رش��د ۱۱درصدی نسبت به سال قبل به حدود ۱۲۴ 

میلیارد دالر رسیده است.
در پروژه های سبز نیز س��رمایه گذاری در اقتصادهای در حال توسعه 
با رش��د 6۰درصدی )به عنوان مقصد( و ۷۸درص��دی )به عنوان مبدأ( 
همراه بوده اس��ت. سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی در قالب پروژه های 
س��بز جهان نیز در س��ال ۲۰۱۸ افزایش ۴۱درصدی )پس از کاهش در 

سال ۲۰۱۷( را نشان می دهد.
انتظارات نسبتا خوش بینانه در سال 2019

تمام��ی مناطق در حال توس��عه در آس��یا در انتظ��ار افزایش جریان 
ورودی س��رمایه به کش��ور خود هستند. چش��م اندازها با دو برابر شدن 
ارزش پروژه های س��بز در منطقه، تقویت پتانس��یل رش��د پایدار برای 
س��رمایه گذاری را نش��ان می دهد. با این حال، عدم اطمینان ناش��ی از 
تنش ه��ای جهانی تج��ارت می تواند بر س��رمایه گذاری تاثیر گذارد. در 
جریان خروج سرمایه انتظار می رود که همکاری دوجانبه کشورها برای 
تشویق جریان خروجی س��رمایه به ویژه در زمینه زیرساخت ادامه یابد. 
همچنین انتظار می رود در س��ال ۲۰۱۹ س��رمایه گذاری در کشورهای 

توسعه یافته اندکی بهبود پیدا کند.

گزارش »آنکتاد« از وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و جهان

ورود و خروج سرمایه در سال 2018
دریچه

سازمان تجارت جهانی اعالم کرد
قدرت های اقتصادی 20 مانع تجاری جدید 

تراشیدند
س��ازمان تجارت جهانی )WTO( اعالم کرد ۲۰ اقتصاد پیشرفته جهان 
معروف به گروه ۲۰ در فاصله اکتبر تا ماه مه، ۲۰ مانع تجاری جدید ایجاد 
کردند که ش��امل تجارتی به ارزش ۳۳۵.۹ میلیارد دالر ش��ده است و موانع 
متعدد بیش��تری نیز در دس��ت بررسی هس��تند. به گزارش ایسنا، سازمان 
تجارت جهانی در گزارش��ی که در آس��تانه نشست سران گروه ۲۰ در ژاپن 
منتش��ر کرد، به همراه موانع تجاری که در دوره قبلی ۴۸۰.۹ میلیارد دالر 
تجارت را تحت پوش��ش قرار می داد، افزای��ش موانع جدید به منزله جهش 
چشمگیر محدودیت های وارداتی است. روبرتو آزودو، رئیس سازمان تجارت 
جهانی در بیانیه ای اظهار داش��ت: روند ثابتی که در حدود یک دهه گذشته 
از زمان بحران مالی مش��اهده کرده ایم در بیش از یک س��ال گذشته جای 
خود را تدابیر فزاینده محدودکننده تجارت داده اس��ت. این امر پیامدهایی 
شامل ابهامات فزاینده، سرمایه گذاری کمتر و رشد ضعیف تر تجارت داشته 
اس��ت و ضرورت فوری مدیریت از س��وی گروه ۲۰ وجود دارد که سران آن 
قرار اس��ت تا چند روز دیگر در اوزاکای ژاپن دیدار کنند. در بیانیه سازمان 
تجارت جهانی خاطرنش��ان شده اس��ت محدودیت های تجاری بیشتری در 
دس��ت بررسی اس��ت که به چالش ها و ابهامات در فضای اقتصادی جهانی 
افزوده می ش��ود. در گزارش س��ازمان تجارت جهانی آمده است اقتصادهای 
گروه ۲۰ همچنین ۲۹ تدبیر را برای کاهش موانع تجاری به اجرا گذاشته اند 
ک��ه تجارتی ب��ه ارزش ۳۹۷.۲ میلیارد دالر را تحت پوش��ش قرار می دهد. 
براس��اس گزارش رویترز، اگرچه این تدابیر بیشتر از موانع تجاری بودند، اما 
تدابیر آزادس��ازی تجارت، پایین ترین میانگی��ن ماهانه را از زمان آغاز رصد 
در ماه مه س��ال ۲۰۱۲ توسط سازمان تجارت جهانی داشتند، در حالی که 
موانع تجاری س��ه و نیم براب��ر باالتر از میانگین گزارش ه��ای مانیتورینگ 

سازمان تجارت جهانی از آن زمان بوده اند.

بلومبرگ گزارش داد
نمایشی بودن تحریم ها علیه ایران

بلومبرگ در گزارش��ی نوش��ت چی��ز زیاد دیگری در ای��ران برای تحریم 
کردن توس��ط آمریکا باقی نمانده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
دوشنبه ش��ب تحریم های جدیدی بر علیه ای��ران اعمال کرد که موجب آن 
دفتر رهبر ایران، فرماندهان نیروهای دریایی، زمینی و هوافضای سپاه و نیز 
فرماندهان مناطق پنج گانه نیروی دریایی این کش��ور به فهرس��ت تحریمی 
آمریکا افزوده شدند. ترامپ تهدید کرده است که تحریم های بیشتری علیه 
ای��ران در راه خواهند بود، اما به نظر می رس��د چیز زیاد دیگری در اقتصاد 
ای��ران باقی نمانده باش��د که آمریکا بخواهد آن را تحری��م کند. به گزارش 
ایس��نا، این خبرگزاری آمریکایی با بیان اینکه آمری��کا تاکنون تحریم های 
گس��ترده ای بر بخش های مهم اقتص��اد ایران نظیر نفت، بانک و فوالد وضع 
کرده اس��ت افزود که بیش از ۸۰درصد اقتصاد ایران تاکنون توسط آمریکا 
تحریم ش��ده است. پتر هارل، تحلیلگر مؤسسه »مرکزی برای امنیت جدید 
آمری��کا« گفت: دول��ت ترامپ به وس��یله تحریم ها بخش بزرگ��ی از منابع 
درآم��دی صادراتی ایران را هدف قرار داده اس��ت، با ای��ن حال با توجه به 
چیزهای کمی که برای تحریم باقی مانده اس��ت تحریم های آمریکا بیش��تر 
نمایش��ی هس��تند و جنبه س��مبلیک دارند. آمریکا تاکن��ون حدود ۱۰۰۰ 
ش��خصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را تحریم کرده اس��ت که ش��امل افراد 
عالی رتبه، بانک ها، کشتیرانی، هواپیمایی، فلزات و پتروشیمی نیز می شود.

بلومبرگ با اش��اره به لغو معافیت های هش��ت کش��ور خریدار نفت ایران 
افزود: دولت ترامپ تالش می کند تا صادرات نفت ایران را به صفر برس��اند. 
موارد اس��تثنا از تحریم های آمریکا علیه ایران برای خریدهای بشردوستانه 
نظیر مواد غذایی و داروس��ت که هنوز مشخص نیست چه تصمیم برای آن 

گرفته خواهد شد.

ریزش دالر در پی تحریم های تازه ایران
بورس های آسیایی فرو ریختند

اعالم تحریم های جدید علیه ایران توس��ط کاخ سفید باعث عقب نشینی 
ش��اخص دالر به کانال ۹۵ واحد ش��د. به گزارش رویترز، در ش��رایطی که 
احتم��ال کاهش نرخ بهره توس��ط بان��ک مرکزی آمری��کا در روزهای اخیر 
دالر را زیر فش��ار سنگینی قرار داده است، تحریم های جدید آمریکا بر ضد 
مقام های ارش��د ایران باعث ریزش بیش از پیش اس��کناس سبز شد و یورو 
با اقبال معامله گران موفق به صعود به کانال جدیدی در برابر دالر ش��د. در 
معامالت سه ش��نبه بازاره��ای ارز، هر یورو با ثب��ت ۱.۱۴۰6 دالر عالوه بر 
شکس��تن محدوده مهم مقاومتی ۱.۱۴ دالری موفق شد تا بازده  این هفته 
خ��ود در براب��ر دالر را به ۲درصد افزایش دهد و فاصل��ه معناداری با کانال 
۱.۱۱ دالری ک��ه هفته پیش به ثبت رس��یده بود ایجاد کند. در ش��رایطی 
که انتظ��ار می رفت با توجه به تضعیف اطمینان فع��االن تجاری به اقتصاد 
آلمان، یورو در محدوده کاهش��ی قرار گی��رد، افزایش تنش های بین تهران 
و واش��نگتن ی��ورو را کاماًل در موقعیت برتر ق��رار داد و باعث کاهش ارزش 
دالر در برابر ارزهای امن نیز ش��د: ه��ر دالر به ۱۰۷.۳۵ ین و هر فرانک به 
۱.۰۳۰۲ دالر افزای��ش یافتند. ش��اخص دالر که ن��رخ برابری آن در مقابل 
س��بدی از ارزهای جهان��ی را اندازه می گیرد پس از مدت ه��ا به کانال ۹۵ 
واحدی عقب نشس��ت و در س��طح ۹۵.۹۵۳ واحد قرار گرفت. اوراق قرضه 
وزارت خزانه داری آمریکا نیز روز بدی را پش��ت س��ر گذاش��تند و بازدهی 
اوراق قرض��ه ۱۰ س��اله ۵۰ واحد و اوراق دو س��اله ۲۵ واحد کاهش یافت. 
سرمایه گذاران اکنون نگاه خود را به دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ، 
رؤسای جمهور آمریکا و چین دوخته اند. ضعف دالر به ویژه در برابر ارزهای 
امن نش��ان می دهد که معامله گران تا چه حد نس��بت ب��ه افزایش تنش ها 
بین آمریکا و ایران نگرانند. آیاکو س��یرا، کارش��ناس مس��ائل اقتصادی در 
مؤسس��ه »سومی تومو میتسویی تراس��ت« گفت: نگهداری دارایی های امن 
نش��ان دهنده نگرانی نس��بت به دالر اس��ت و تنش های ژئوپلیتیکی و نرخ 
بهره دو عامل مهم تش��دید این وضعیت هس��تند. همچنین پس از سخنان 
ترامپ درخصوص تامین امنیت مس��یر نف��ت و اعمال تحریم های جدید بر 
ضد ایران، بورس های آس��یایی ریزش کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
معامالت روز سه ش��نبه بورس های آس��یایی نیز به مانند روزهای گذش��ته 
تحت تأثیر تحوالت خاورمیانه قرار داش��ت و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی 
ب��ه نگرانی معامله گران دامن زد. تقابل بین واش��نگتن و تهران دیش��ب با 
اعم��ال تحریم های جدی��د آمریکا بر ضد برخی مس��ئوالن عالی رتبه ایرانی 
به برافروخته ش��دن آتش اختالفات بین این دو دش��من قدیمی منجر شد. 
اکنون چش��م معامله گران به دیدار رؤسای جمهور چین و آمریکا در حاشیه 

اجالس سران گروه ۲۰ در ژاپن دوخته شده است.
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فرصت امروز: وزیر راه و شهرس��ازی از رونمایی طرح تامین مس��کن کارکنان 
دولت در آینده نزدیک خبر داد و گفت کمیته ویژه ای برای رونق مس��کن توسط 
نمایندگان وزارتخانه ها و س��ازمان های عضو ش��ورای  عالی شهرس��ازی تشکیل 

می شود.
محمد اسالمی در حاشیه پنجمین جلسه ش��ورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران خطاب به اعضای اصلی ش��ورای عالی درخصوص همکاری و پش��تیبانی از 
طرح ه��ای دولت در رونق دادن به تولید مس��کن، نکاتی را مط��رح کرد. به گفته 
اس��المی، پش��تیبانی از تصمیم دولت درخصوص رونق دادن به تولید مسکن در 
کش��ور که هم م��ورد تاکید مقام معظم رهبری و ه��م رئیس جمهوری بوده و به 
مطالبه مردمی تبدیل ش��ده، موضوع مهمی اس��ت که در نظر داریم با همکاری 

سازمان ها و وزارتخانه ها به تحقق آن دست یابیم.
اس��المی از رونمای��ی طرح تأمین مس��کن کارکنان دولت )طرح ت��ام کاد( در 
هفته ه��ای آتی خبر داد و افزود: براس��اس قانون س��اماندهی زمین و مس��کن و 
قانون پس انداز مسکن، طرح تأمین مسکن کارکنان دولت که مورد تاکید رئیس 

جمهوری است، عملیاتی و اجرایی می شود.
او از تهیه دستورالعمل این طرح و رونمایی آن در روزهای آتی خبر داد و گفت: 
طرح تأمین مسکن کارکنان دولت به این شیوه برنامه ریزی شده است تا کارمندان 
دولت و جوانی که در خدمت دولت هس��تند از بدو خدمت از حقوق ماهیانه آنها 
کس��ر و به صندوقی واریز ش��ود تا بعد از مدت زمانی مش��خص کارمندان دولت 

صاحبخانه شوند.
تشکیل کمیته بررسی راه های رونق بخشی به مسکن

رئیس ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران با تاکید بر اینکه دستگاه های 
دولت��ی با اولویت های زمین های خود باید بتوانند ش��رایط را برای خانه دار کردن 
کارمندان ش��ان فراهم کنند، توضیح داد: توس��عه مس��کن با در اختیار قرار دادن 
زمین های دولتی س��ازمان ها و وزارتخانه ها رون��ق می گیرد. به همین دلیل برای 
تحقق این موضوع نیاز اس��ت تا اقدام متفاوتی از اقداماتی که پیش��تر انجام شده 
اس��ت، انجام بگیرد. بخشی از این اقدامات شامل همراهی برای صدور مجوزهای 
مس��کن در قالب شهرک هایی اس��ت که می تواند در حریم شهرها ایجاد شود که 
مصداق شهری جدید و نه شهر در مقیاس هایی است که در شهرهای جدید ایجاد 
می شود. این مکان ها باید واجد تأسیسات زیربنایی باشند تا بتوانند رونق جدی در 
ساخت و ساز مسکن را با ویژگی توجه به کیفیت زندگی برای مردم ایجاد کنند.

به گ��زارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، اس��المی ادامه داد: کمیته 
ویژه ای برای بررس��ی راه های رونق دادن به موضوع مس��کن، توس��ط نمایندگان 
وزارتخانه ها و سازمان ها که عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، 
تش��کیل ش��ود و در این مورد تصمیم گیری شده و مصوبه های الزم صادر شود تا 

جریان تولید مسکن رونق بگیرد.
نوسازی بافت های فرسوده و بهسازی بافت های باارزش تاریخی

وزیر راه و شهرس��ازی رونق ساخت و ساز در بافت های فرسوده شهرها را یکی 

دیگر از موضوعاتی دانس��ت که در وزارتخانه راه و شهرس��ازی پیگیری می شود و 
گفت: در بافت های فرس��وده غالب شهرها، واحدهای مسکونی فاقد مقاومت های 
الزم در برابر حوادث طبیعی هستند و در عین حال از نظر فرهنگی و اجتماعی، 
ش��رایط مناس��بی ندارند. به همین دلیل ضرورت دارد تا با تمهیدات و اختیاراتی 
که وجود دارد، نوس��ازی آغاز شود و بتوانیم از طریق نوسازی بافت های فرسوده، 

جایگزینی مناسب برای بناهای فرسوده شهرها ایجاد کنیم.
عض��و کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: درخصوص بهس��ازی بافت های باارزش 
تاریخ��ی به جهت برخ��ی از ناامنی ها که در برخی از این بافت ه��ا وجود دارد، با 
محوریت سازمان میراث فرهنگی، تصمیماتی گرفته شود و براساس آنها بتوان باز 
زنده سازی محالت فرسوده را انجام داد. این موارد جزو نکات مهمی است که باید 
به عنوان دستور کاری جدی توسط شورای عالی شهرسازی دنبال شود و در این 

مورد سیاست گذاری های الزم انجام بگیرد.
اس��المی با تاکید بر اینکه رونق ساخت و س��از باید با توأمان دیدن سکونت و 
فعالیت همراه باشد، توضیح داد: شهرک سازی در کنار شهرهای صنعتی و توأمان 
دیدن سکونت و صنعت و اشتغال مدنظر ماست. معتقدیم که تنها در این صورت 
اس��ت که هم ش��هر صنعتی می تواند زندگی و حیات داش��ته باشد و هم شهرک 

صنعتی می تواند به حیات خود ادامه داد.
وی خواس��تار حل آمد و ش��دهای غیرضروری در کالنشهرها شد و چاره حل 

این مشکل را توأمان دیدن سکونت و اشتغال در شهرها و شهرک ها عنوان کرد.
اسالمی گفت: متأسفانه در ۲۰ سال گذشته اطراف کالنشهر تهران حداقل ۵۰ 
شهرک صنعتی ظهور کرده که تنها مهاجرپذیری را به همراه داشته است. شاهد 
ب��وده و هس��تیم که تراکم رفت و آمدهای روزانه به ته��ران و همچنین از تهران، 
هزینه های س��نگینی را بر ش��هر، حاکمیت و مردم تحمیل کرده است، بنابراین 
ضرورت دارد تا هنگامی که به ش��هرک های صنعتی مجوز احداث داده می شود، 
دیدن اشتغال و سکونت با هم باشد و شهر به مثابه سازمانی زنده مالک عمل قرار 

گیرد که این مهم به ویژه باید مدنظر شهرهای جدید واقع شود.
وی تعامل دوسویه را راهکاری برای استفاده بهینه از شهر و صنعت دانست.

وزیر راه و شهرس��ازی امضای تفاهم نامه احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را با 
وزارت دفاع یکی از مهمترین دس��تاوردهای وزارتخانه راه و شهرس��ازی و نتیجه 
تالش ها برای رونق دادن به تولید مس��کن برش��مرد و گفت: این الگو می تواند در 

سایر سازمان ها و وزارتخانه ها مالک  عمل قرار بگیرد.
اسالمی ادامه داد: مشابه این کار را می توان برای فرهنگیان، اصحاب فرهنگ و 
هنر، صنعت گران و فعال اقتصادی و تمامی سازمان ها و وزارتخانه هایی که نیروی 

حقوق بگیر دارند، انجام داد و به این طریق، این طرح را عملیاتی و اجرایی کرد.
خروج 25 پادگان از شهرها عملیاتی می شود

عضو کابینه دولت دوازدهم خروج ۲۵ پادگان از ش��هرها براساس دستور مقام 
معظم رهبری را فرصتی مغتنم عنوان کرد و توضیح داد: براس��اس قانون خروج 
پادگان ها از شهرها که مصوبات آن نیز اخذ شده است، مقرر شده تا تعیین تکلیف 

کنیم و در اراضی پادگان ها براساس بارگذاری مجازی که پیش بینی شده است در 
چارچوب ضوابط، س��اخت و ساز آغاز شود و برای پادگان ها نیز زمین معوضی در 

خارج از شهرها تخصیص یابد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در دستور کار 
جدید همه سازمان ها و وزارتخانه هاست که ظرفیت های خود را برای تولید مسکن 

کارکنان خود، ارائه دهند.
وزیر راه و شهرس��ازی ط��رح اقدام ملی را نهضتی دنباله دار دانس��ت که بدون 
هیچ گونه پسوندی انتخاب شده است تا تمامی دولت ها ملزم به انجام آن شوند و 
گفت: از ۴۰۰ هزار واحد مس��کونی تکلیفی طرح اقدام ملی تاکنون بیش از ۱۴۰ 
هزار واحد آن آغاز شده است. با این فرهنگ جدید، تولید مسکن در کشور رونق 

می گیرد.
با مسکن اجتماعی به شدت مخالف هستم

اس��المی ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای 
جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و گفت: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسکن 
تولید کنیم که البته تولید مسکن اقشار متوسط و کم درآمد جزو اهداف اولویت دار 
ماست. در عین حال در ساخت و ساز، ترکیب جمعیتی مالک عمل قرار می گیرد.

وی ب��ا تاکید بر این مطلب که با مس��کن اجتماعی به ش��دت مخالف اس��ت، 
توضیح داد: مسکن اجتماعی در هر کجای دنیا که رواج پیدا کرده است به عنوان 
مس��کن های نشان دار شناخته شده اس��ت. عموماً این مناطق به مناطقی تبدیل 
ش��ده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکالت و معضالت در آن، هستیم. 
مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه های ناموفق شناخته شده اند.

وی از ابالغ طرح ویالس��ازی به ش��هرهای جدید برای طبقه اعیان همزمان با 
ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه خبر داد و هدف 

از آن را ترکیب جمعیتی مناسب در شهرها عنوان کرد.
اسالمی اعالم کرد: توجه به موضوع مسکن، به نظام ساخت و ساز و شهرسازی، 
ش��کل و قوام می دهد. متأس��فانه شهرس��ازی های کنونی از قاعده به در رفته و 
ش��اهد هستیم که قاعده و نظام مندی مناسبی در اکثر مناطق وجود ندارد، اما از 
آنجایی که وظیفه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سیاست گذاری و اخذ 
تصمیم های راهبردی اس��ت به همین دلیل باید مساله محوری و تدوین راهکارها 

در دستور کار باشد.
رئیس ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران، بر ضرورت آسیب شناس��ی 
نظام شهرسازی تاکید کرد و گفت: باید برای درآمدهای پایدار شهرداری تدبیری 
بیندیش��یم. مادامی که شهرداری باید تراکم بفروش��د تا حقوق کارکنان خود را 
بدهد این مهم )رونق تولید مسکن( محقق نخواهد شد و به دنبال آن شهرسازی 
نیز معنایی پیدا نمی کند. شهرس��ازی زمانی معنا می یابد که شهرداری ها درآمد 

پایدار داشته باشند.
به گفته اسالمی، طرح احداث مسکن در برهوت و در مناطقی که فاقد زیربناها 

و تأسیسات زیرساختی است انجام نمی شود.

طرح تامین مسکن کارکنان دولت به زودی رونمایی می شود

انتقاد وزیر راه از طرح مسکن اجتماعی
نگاه

تحوالت بازار کار نشان می دهد
 بیکاری جوانان

دو برابر نرخ بیکاری کشور
گزارش تحلیلی ش��اخص های بازار کار کشور نشان می دهد 
با افزایش ساالنه 6۴۸ هزار نفر به جمعیت فعال در پنج سال 
گذشته و افزایش عرضه نیروی کار، نرخ بیکاری جوانان به دو 

برابر نرخ بیکاری کل رسیده است.
به گزارش مهر، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ تحوالت زیادی 
را از بُع��د ش��اخص های کالن اقتصاد تجربه کرده اس��ت که 
بازار کار نیز از این قاعده مس��تثنی نبوده است. براساس آمار 
تحلیلی از ش��اخص های بازار کار که توس��ط معاونت توسعه 
کارآفرینی و اش��تغال وزارت کار ارائه ش��ده، طی یک س��ال 
منتهی به پایان س��ال ۱۳۹۷، بیش از ۵6۰ هزار نفر به تعداد 

جمعیت فعال کشور افزوده شده است. 
روند ش��اخص های بازار کار منتهی به س��ال های ۹۲ تا ۹۷ 
نش��ان می دهد جمعیت فعال کش��ور از ۲۳.۸ میلیون نفر در 
پایان س��ال ۱۳۹۲ به ۲۷.۱ میلیون نفر در پایان سال ۱۳۹۷ 
رس��یده اس��ت. به بیان دیگر، طی پنج س��ال گذشته خالص 
عرضه نیروی کار در کشور ۳.۳میلیون نفر بوده است و ساالنه 
6۴۸ هزار نفر در فاصله ۵ سال گذشته به جمعیت فعال کشور 
افزوده ش��ده اس��ت که این موضوع نشان از افزایش مشارکت 
نی��روی کار و تمایل افراد برای ورود به بازار کار کش��ور دارد. 
ضمن اینکه نرخ مش��ارکت نیروی کار طی س��ال های مذکور 
روندی افزایش��ی داشته اس��ت و در پایان س��ال ۱۳۹۷ این 

شاخص به ۴۰.۵درصد رسیده است.
ب��ا توجه به تجربه اقتصاد ایران در دهه اخیر، رش��د عرضه 
نی��روی کار در ابتدای دوره یعنی از س��ال ۸۷ تا ۹۲ بس��یار 
ناچیز بوده اس��ت، اما در پنج سال اخیر از ۹۲ تا ۹۷ افزایش 
یافت��ه که ای��ن موضوع موید افزایش امید برای یافتن ش��غل 
اس��ت و در میان مدت و بلندمدت تاثیر بس��زایی در بازار کار 

خواهد داشت.
سهم 59درصدی مردان و 41درصدی زنان در بازار کار

نکت��ه مهم در بحث بازار کار ایران در س��ال ۱۳۹۷، میزان 
ایجاد فرصت های ش��غلی ایجاد ش��ده در این سال با توجه به 
افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت ها و دسترسی کمتر واحدهای 
اقتصادی به مواد اولیه و واس��طه ای اس��ت. ای��ن تحوالت تا 
حدودی توانس��ته تبعات و تاثیرات خود را بر میزان اش��تغال 
ایجادی در سال مورد بررسی، نمایان سازد به طوری که طی 
یک سال گذشته )از سال ۹6 تا سال ۹۷(، ۴6۴ هزار فرصت 

شغلی جدید در کشور ایجاد شد.
س��هم اش��تغال م��ردان از 6۴درص��د در س��ال ۱۳۹6 به 
۵۹درصد در س��ال ۱۳۹۷ کاهش و سهم زنان از ۳۵.۷درصد 
در س��ال ۱۳۹6 به ۴۱.۴درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته 
اس��ت. به رغم پایین بودن نرخ مش��ارکت زن��ان در بازار کار 
و س��هم آنها در فعالیت های اقتصادی، متوس��ط سهم زنان از 
کل فرصت های ش��غلی جدید ایجادشده طی دوره ۹۲ تا ۹۷ 
معادل ۴۸.6درصد است. به عبارت دیگر، سهم زنان و مردان 
از فرصت های ش��غلی ایجادش��ده تقریباً برابر است، بنابراین 
یک��ی از ویژگی های اصلی بازار کار ایران در س��ال های اخیر، 

ایجاد فرصت های شغلی نسبتاً باال برای زنان است.
در سال های اخیر نرخ بیکاری با افزایش نسبی از ۱۱.۹درصد 
در س��ال ۱۳۹6 به ۱۲درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با 
ای��ن وجود روند این نرخ طی پنج س��ال اخیر در حال رش��د 
بوده و ابعاد بیکاری در کل کش��ور را نش��ان می دهد. یکی از 
محورهای نگرانی دولت در م��ورد بیکاری، وجود حجم انبوه 

بیکاران جوانان گروه سنی ۲۹-۱۵ ساله است.
بیکاری جوانان کماکان دو برابر نرخ بیکاری کشور

آمارها نش��ان می دهد همواره نرخ بیکاری این گروه س��نی 
باالتر از س��ایر گروه های س��نی است. اگرچه این نرخ در سال 
۹۷ نسبت به س��ال ۹6 ثابت و معادل ۲۵.۱درصد بوده است 
اما این نرخ کماکان دو برابر نرخ بیکاری متوسط کشور است.
آم��ار مرکز آمار ای��ران نش��ان می دهد از یک س��و میزان 
اش��تغال ایجادشده در س��ال ۱۳۹۷ نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل کاهش یافته و از س��وی دیگر سهم اشتغال ناقص 
از ۱۰.۵درص��د در س��ال ۱۳۹6 به ۱۰.۸درصد در س��ال ۹۷ 
افزایش یافته اس��ت که این موضوع حاکی از آن است که دو 

متغیر در سال اخیر رابطه معکوس با یکدیگر داشته اند.
زمانی که بازار کار کش��ور با بهبود وضعیت مواجه می شود، 
تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه میزان اشتغال 
افزایش می یابد. از این رو می توان گفت کارفرمایان برای حفظ 
نی��روی کار خود تمایل بیش��تری دارند و در نتیجه با کاهش 

استخدام پاره وقت، سهم اشتغال ناقص نیز کاهش می یابد.
ام��ا زمانی که وضعیت بازار کار با تضعیف مواجه می ش��ود، 
تقاضا برای نیروی کار کاهش یافته و در نتیجه میزان اشتغال 
کاهش می یابد. در این حالت کارفرمایان نیز برای اس��تخدام 
تمام وق��ت نیروی کار تمایل کمتری دارند، بنابراین با افزایش 
اس��تخدام پاره وقت، س��هم اش��تغال ناقص نیز در ب��ازار کار 

افزایش می یابد.
سهم 53درصدی بخش خدمات از اشتغال

از منظر س��اختار ایجاد اش��تغال در بخش ه��ای اقتصادی 
می ت��وان گف��ت ک��ه از ۴6۴ ه��زار فرصت ش��غلی )خالص( 
ایجادش��ده در سال ۹۷ نس��بت به سال ۹6 معادل ۲۴۷ هزار 
نفر به طور خالص در بخش خدمات جذب شده اند. به عبارت 
دیگر، بخش خدمات با بیش از ۵۳درصد، بیش��ترین سهم از 

اشتغال جدید را به خود اختصاص داده است.
در ای��ن دوره، س��هم بخش ه��ای کش��اورزی و خدمات به 
ترتیب معادل ۲۹.۲ و ۱۷.۸درصد بوده اس��ت. مقایس��ه سهم 
اش��تغال بخش خدمات حاک��ی از افزایش ۰.6درصدی بخش 
خدمات و ۲۷.۱درصدی بخش کش��اورزی و در مقابل کاهش 
۲۷.6درصدی بخش صنعت اس��ت. به نظر می رس��د اشتغال 
بخ��ش صنعت، در س��ال های اخی��ر به دلیل اعم��ال مجدد 
تحریم ه��ا و افزایش نرخ ارز و وابس��تگی باالیی که این بخش 
به واردات کاالهای س��رمایه ای و واسطه ای دارد، مورد تهدید 

قرار گرفته است.
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وزیر اقتصاد از راه اندازی صندوقی برای دادن وام به مستأجران خبر داد 
و گفت سعی داریم برای اخذ مالیات بر سکه به تراکنش های بانکی کسانی 

که سکه  از صرافی ها خریده اند ورود کنیم.
به گزارش ایس��نا، فرهاد دژپس��ند در نشس��تی خبری ب��ا بیان اینکه 
س��رمایه گذاری خارجی در سال گذشته به ۴میلیارد دالر رسیده است، در 
مورد ش��اخص کسب و کار گفت: با اینکه ایران در آمارها چهار رتبه تنزل 
داشته، اما این ناشی از امتیاز نیست، چراکه امتیاز ایران افزایش هم داشته 

است و در تجارت برون مرزی ۴۹ رتبه پیشرفت داشته ایم.
دژپسند با بیان اینکه برای تأمین درآمدهای مالیاتی به دنبال آسیب زدن 
به فعاالن اقتصادی نیس��تیم، گفت: با اینکه ب��ه دنبال افزایش درآمدهای 
مالیاتی هس��تیم اما نمی خواهی��م به فعاالن خوش حس��اب و با عملکرد 
شفاف آسیب بزنیم. او همچنین به پیشنهادات خود برای حمایت از اقشار 
آس��یب پذیر هم اشاره کرد و گفت: برای حمایت از مستأجران قصد داریم 
صندوقی راه اندازی کنیم که با وام دادن به مستأجران به تأمین رهن آنها 
کمک کنیم. وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل ۸۰ هزار پرونده برای پرداخت 
خس��ارت سیل گفت: حدود ۸۰ هزار پرونده در این زمینه تشکیل شده و 
حدود ۳۸۱ میلیارد تومان خس��ارت برآورد ش��ده که حدود ۱۸۰ میلیارد 

تومان از آن پرداخت شده است.
به گفته وی، ارزیابی خس��ارت در برخی از استان ها از جمله خوزستان 

همچنان ادامه دارد.
دژپسند درباره علت رش��د منفی اقتصادی ۴.۹درصدی و تأثیر نفت بر 
این موضوع ادامه داد: می خواهیم سهم نفت در بودجه را کنار بگذاریم، اما 

باید توجه داشت که می خواهیم از مزیت های اقتصادی و سرمایه نفت در 
اقتصاد اس��تفاده کنیم. س��هم نفت در بودجه حدود ۱۱درصد است. رشد 
اقتصادی کشور بدون نفت منفی ۲.۴درصد است و بدون نفت اثر کمتری 

دارد. ما نمی توانیم و نباید نقش نفت را یک شبه در اقتصاد کم کنیم.
وزیر اقتصاد درباره علت ابالغ طرح مالیات بر سکه قبل از طرح مالیات بر 
عائدی سرمایه نیز گفت: این طرح در حال حاضر نیز دارای مبانی قانونی 
است که البته طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم در آینده ای نزدیک برای 

ارائه به مجلس آماده خواهد شد.
دژپسند درباره مالیات بر معامالت سکه که توسط دالالن در بازار رسمی 
معامله می ش��ود هم گفت: س��عی داریم برای اخذ مالیات از کس��انی که 
س��که های طال را از صرافی ها خریداری کرده اند نیز به تراکنش های بانکی 

آنها ورود کنیم.
او در پاسخ به سوالی نتایج شعار حذف مقررات زائد برای بهبود محیط 
کسب و کار که وزیر اقتصاد در اوایل شروع کارش روی آن تاکید کرده بود 
هم بیان کرد: نقشه جامع بهبود محیط کسب و کار رونمایی هفته آینده 
می ش��ود. در این جهت از تمامی فعاالن اقتصادی می خواهم هر مانعی را 
که مش��اهده کردند به ما اعالم کنند تا در س��تاد مقررات زدایی برای آن 

تصمیم گیری کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره مکاتبات برخی از نمایندگان مجلس درباره 
پرونده ه��ای کالن ملی از جمله درباره قاچ��اق کاال گفت که به کارگیری 
فناوری نو در گمرک خیلی مهم است؛ باید گمرک هوشمند داشته باشیم. 
در ای��ن زمینه حتی در حال اس��تفاده از ظرفیت بخ��ش خصوصی برای 

اس��تفاده از دس��تگاه های ایکس ری هس��تیم تا آنها را برای ما خریداری 
کرده و نصب کنند.

دژپسند با بیان اینکه قاچاق مقوله ای است که باید به روش های مختلف 
و متفاوت با آن برخورد ش��ود، گفت: گمرکات ما در دوره جدید با اهتمام 

جدی در حال انجام این کار هستند.
وزیر اقتصاد همچنین درباره آخرین وضعیت خودروهای لوکس واردشده 
به کشور که در گمرک توقیف شده اند، اظهار داشت: ناچار هستیم تا ورود 
خودرو به کشور را متوقف کنیم چرا که دستور حقوقی قوه قضائیه در این 

زمینه دست ما را بسته است.
او درب��اره رس��وب ۱۰۱ هزار تُن کاال در گمرکات کش��ور هم به تفاوت 
رسوب کاال و موجودی گمرک اشاره کرد و گفت: ما دو مفهوم داریم؛ یکی 
رس��وب و دیگری موجودی کاال در گمرکات است. وقتی کاالیی در بنادر 
اس��ت و هنوز به گمرکات اظهار نشده است، گمرک وظیفه ای در قبال آن 

ندارد ولی وقتی اظهار شد، گمرک بر آن نظارت خواهد کرد.
دژپس��ند همچنین با بیان اینکه هیچ گونه فشاری برای استفاده از آقای 
امیدعلی پارس��ا در سازمان مالیاتی نبود، گفت که سابقه رفاقتی ۳۰ ساله 
با آقای پارس��ا دارد و چون او نیروی بسیار خوبی در مرکز آمار بوده است 

دوست نداشتم ایشان را از آنجا جدا کنم!
وزیر اقتصاد همچنین گفت که برای تسریع در کار بانک ها، دولت مطابق 
با درخواست وزارت اقتصاد به بانک های دولتی اجازه داد که بانک ها برای 
واگذاری های خود از دستورالعمل های خصوصی سازی و اصل ۴۴ استفاده 

کنند.

وزیر اقتصاد اعالم کرد

ورود به تراکنش های بانکی خریداران سکه از صرافی ها
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آیا مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز درست 
است؟

در تاریخ اقتصاد ایران شاید غیر از دوره ای کوتاه در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ 
موضوع نرخ ارز و نحوه مدیریت بازار ارز همواره مورد مناقش��ه بوده اس��ت. 
خاط��رات ابوالحس��ن ابتهاج حاکی اس��ت که با وجود قرار داش��تن اقتصاد 
ای��ران در مرحله توس��عه پایین  و حجم مبادالت تجاری بس��یار محدود در 
دهه ۱۳۱۰ و۱۳۲۰ نیز مش��کالتی مش��ابه آنچه در سال های اخیر راجع به 
تخصی��ص ارز و بازگش��ت ارز صادراتی و رانت ارزی ب��ه وجود آمده، در آن 
دوران نیز وجود داش��ته اس��ت. در تمام دوران پس از انقالب اس��المی و به 
ویژه از ش��روع دهه ۱۳۷۰ نوعی نگاه دوقطب��ی در میان اقتصاددانان وجود 
داش��ته اس��ت، به این ترتیب که برخی خواهان آن بوده اند نرخ ارز کامال به 
بازار واگذار ش��ود و بانک مرکزی تالش��ی برای کنت��رل و اثرگذاری بر نرخ 
ارز نش��ان ندهد و بنابراین اجازه دهد نرخ ارز براس��اس تفاوت تورم داخلی 
و خارج��ی تعدیل ش��ود و برخی برعکس خواهان کنترل ش��دید نرخ ارز و 
پایین نگه داشتن نرخ ارز برای کنترل تورم و کمک به تولید داخلی بوده اند. 
نکته جالب آن است که هر دو قطب همدیگر را متهم می کنند که سیاست 
پیش��نهادی گروه مقابل در راس��تای منافع گروه ه��ای رانت جو و عاملی در 

جهت دورشدن از برابری و عدالت است. 
با در ذهن داشتن این حقیقت، آیا آنچه بانک مرکزی در ۱۰ ماه گذشته 
انجام داده سیاس��ت صحیح و بهینه ای بوده و آیا اساسا سیاستی موفق تر از 
آنچه انجام شده امکان پذیر بوده است؟ قبل از پاسخ به این پرسش الزم است 
اش��اره ش��ود که با وجود عدم این توافق، در مواردی تفاهم نسبتا باالیی در 
می��ان اقتصاددانان راج��ع به نرخ ارز وجود دارد. یکی از این موارد توافق آن 
اس��ت که اکثریت اقتصاددانان بی ثباتی و نوسان شدید نرخ ارز را نامطلوب 
می دانن��د. مورد دیگر آن اس��ت که روند پیوس��ته صعودی ن��رخ ارز امری 
نامطل��وب بوده و حتی اگر اقتصاددان��ان در مورد عامل این روند صعودی با 
هم اختالف داش��ته باشند، اما وقوع آن را نشانه بیماری و مشکل ساختاری 

در اقتصاد می دانند.
مورد دیگ��ری که اقتصاددان��ان درباره آن توافق دارند، این اس��ت که 
اگ��ر عوامل بنی��ادی، افزایش ن��رخ ارز را اجتناب ناپذیر کند، با روش های 
کنترل مس��تقیم و دستوری امکان ثابت نگه داش��تن نرخ ارز برای مدت 
طوالنی وجود ندارد و باید عوامل بنیادی فشار بر نرخ ارز را از بین برد یا 
محدود کرد. همچنین اگر هر پدیده ای و از جمله تغییرات نرخ ارز دارای 
پیامده��ای خارجی منفی باش��د، نمی توان هرگونه و ه��ر میزان افزایش 
ن��رخ ارز در بازار را بهینه و مطلوب تلقی کرد و ممکن اس��ت در مواردی 
برای کاهش این اثرات خارجی الزم باشد حتی با اقدامات غیرمتعارف به 

کنترل نرخ ارز پرداخت.
به نظر می رسد بانک مرکزی در ۱۰ ماه گذشته تالش کرده به گونه ای به 
مدیریت بازار ارز بپردازد که به نوعی منطبق بر توافق های اشاره ش��ده باشد. 
نخس��ت اینکه بانک مرکزی به این تشخیص رس��یده که بخشی از افزایش 
نرخ ارز در طول حدود یک س��ال و نیم گذشته ناشی از عوامل بنیادی بوده 
و نمی ت��وان و نباید در مقابل افزایش آن مقاومت بی  حاصل در پیش گرفت. 
دوم اینکه بانک مرکزی به این تشخیص رسیده که با توجه به زیانبار بودن 
نوس��انات ش��دید نرخ ارز حتی اگر قرار باش��د نرخ ارز در همراهی با عوامل 
بنیادی تعدیل ش��ود باید این تعدیل به ش��کل نوسانات و افت و خیز شدید 
نرخ ارز رخ ندهد، بلکه به ش��یوه ای قابل پیش بینی و مدیریت ش��ده تعدیل 
ش��ود. سوم اینکه بانک مرکزی سعی کرده عوامل بنیادی شکل دهنده فشار 
ب��ر ن��رخ ارز را محدود کند تا از تداوم افزایش ن��رخ ارز در آینده جلوگیری 
کند. این مهم تنها با سیاس��ت پولی و کنترل نقدینگی امکان پذیر اس��ت و 
به همین دلیل باید به سیاس��ت پولی نوین مبتن��ی بر هدف گذاری تورمی 
روی آورد که البته امری زمان بر و دش��وار است. چهارم اینکه بانک مرکزی 
به این تش��خیص رسیده که نوس��انات و به ویژه افزایش های شدید نرخ ارز 
ناش��ی از حمله سفته بازانه  به بازار ارز مشابه آنچه در تابستان سال گذشته 
روی داد، دارای پیامدهای خارجی منفی است و براساس منطق علم اقتصاد 

باید مانع رخ دادن آن شد.
اما س��وال این اس��ت که افزایش نرخ ارز چه پیامد خارجی منفی داشته 
ک��ه تثبیت آن از این منظ��ر موضوعیت می یابد؟ از ده��ه ۱۹۹۰ و با رواج 
هدف گ��ذاری تورمی به عنوان رویه سیاس��تی بانک ه��ای مرکزی کم وبیش 
این موض��وع مطرح بوده که بانک مرکزی در سیاس��ت پولی خود عالوه بر 
توجه به شکاف تورم واقعی و بهینه و شکاف تولید واقعی و بهینه الزم است 
تحوالت بازار دارایی ها را نیز مدنظر قرار دهد. حتی اقتصاددانانی که در آن 
مقط��ع مخالف توجه بانک های مرکزی به تح��والت قیمت دارایی ها بودند، 
این را می پذیرفتند که اگر قیمت دارایی ها دارای اطالعاتی راجع به وضعیت 
تورم اس��ت، نمی توان در سیاست گذاری پولی به آن بی توجه بود. از آنجا که 
یکی از مهم ترین دارایی ها به ویژه در کش��وری مانند ایران ارز اس��ت، پس 
نمی ت��وان در سیاس��ت گذاری پولی به نرخ ارز بی توجه بود و ممکن اس��ت 
تثبیت آن از این منظر توجیه داش��ته باش��د، اما نکت��ه بااهمیت تر در مورد 
افزایش های ش��دید و فراتر از عوامل بنیادی در نرخ ارز، پیامدهای خارجی 
منفی آن اس��ت. این پیامد منفی نقش آن در ش��کل دادن انتظارات تورمی 
و همچنی��ن ایجاد عدم اطمینان و لذا نقش منفی آن در س��رمایه گذاری و 
رش��د اقتصادی اس��ت. اگر افزایش های مالیم نرخ ارز ممکن اس��ت صرفا از 
منظر افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی برای تولید زیانبار باش��د و در عوض 
با تش��ویق صادرات اثر مثبت بر تولید داش��ته باشد، افزایش های شدید نرخ 
ارز از منظر پیامدهای خارجی اشاره ش��ده به طور قطع زیانبار و تالش برای 

کنترل آن سودمند است.
اگر از این منظر به اقدامات بانک مرکزی در ۱۰ ماه گذش��ته توجه شود، 
این نتیجه حاصل می ش��ود که تالش بانک مرک��زی برای کنترل نرخ ارز با 
توس��ل به ابزارهای محدودکننده تقاضای ارز )مانند محدودیت انتقال پول 
از طریق دستگاه های پوز یا کارت به کارت کردن یا چک های تضمین شده( 
اقدامی ب��رای محدودکردن ای��ن پیامدهای خارجی بوده در ش��رایطی که 
ابزارهای شناخته ش��ده چندانی برای تثبیت نرخ ارز وجود نداش��ته اس��ت. 
ب��ا وج��ود آنکه تالش بان��ک مرکزی ممکن اس��ت از روش ه��ای ایده آل و 
مبتن��ی ب��ر کارکرد آزاد نظام قیمت ها فاصله داش��ته باش��د، اما با در ذهن 
داش��تن مالحظات ف��وق می توان آن را روش مطل��وب ممکن در چارچوب 
محدودیت های سیاست گذار پولی تلقی کرد که توانسته درجه ای قابل توجه 
از توفیق در تثبیت بازار ارز و اعاده اعتماد به سیاس��تگذار پولی را به دنبال 
داشته باشد و امکان در پیش گرفتن سیاست پولی در راستای هدف گذاری 
تورمی و برگش��ت ثبات به اقتصاد کالن کش��ور به ش��رط همراهی تمامی 

نهادهای تاثیرگذار را فراهم آورد.
منبع: ایِبنا

یادداشت

فرصت امروز: نهاد پژوهش��ی مجلس معتقد است طرح »حذف دالر از معامالت 
بین المللی« به دور از واقعیات بازار ارز تدوین ش��ده اس��ت و تصویب آن در مجلس 

شورای اسالمی نه تنها مفید نیست، بلکه بازار ارز را با چالش مواجه می کند.
مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود به بررسی طرح »حذف دالر 

از مبادالت بین المللی« پرداخته و آن را به سود اقتصاد ایران ندانست.
ب��ه گفته مرکز پژوهش ها، این طرح با هدف تامین اس��تقالل اقتصادی و مقاوم 
شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دالر به عنوان ابزار سیاسی آمریکا مطرح شده و 
در بندهایی ممنوعیت معامالت دالر را پیگیری می کند که بازار ارز را با چالش های 
قاب��ل توجهی مواجه خواهد کرد. در مقدمه توجیهی این طرح به حاکمیت جهانی 
دالر آمریکا بعد از کنفرانس برتون وودز و تبدیل ش��دن آن به ابزار سیاس��ی ایاالت 
متحده آمریکا برای تحت فشار قرار دادن مخالفان اشاره شده و گفته شده که سایر 
کش��ورها اعم از اتحادیه اروپا و چین تالش هایی برای خروج از س��لطه دالر انجام 
داده اند. اگرچه این مقدمه به درستی به آسیب پذیری نظام ارزی کشور اشاره کرده 
ولی مفاد طرح و پیش��نهادهای مطرح شده در آن واقعیت های مربوط به مقتضیات 
نظام ارزی کشور و رویکرد مطلوب و بهینه کاهش آسیب پذیری نظام ارزی را در نظر 
نگرفته است. در نتیجه، پیگیری مفاد این طرح منجر به کاهش ابزارهای در اختیار 
حاکمیت شده و در مسیر تشدید اثرات تحریم ها خواهد بود. همچنین در هیچ یک 
از کش��ورهای اشاره شده در مقدمه این طرح، مقابله با سلطه دالر از طریق اقدامات 
س��لبی و ممنوعیت معامله دالر پیگیری نش��ده و در عوض با رویکردهای ایجابی، 
جهان��ی کردن واحدهای پولی موجود یا جدید، ایجاد نظام های پرداخت و تس��ویه 

جدید و سامانه های پیام رسان مالی موازی پیگیری شده است.
به طور خالصه، این طرح که در قالب ماده واحده و ۴ بند ارائه شده، در بندهای 
»۱«، »۲«و »۳« ممنوعی��ت معامل��ه دالر آمری��کا را پیگیری می کند. متاس��فانه 
نویسندگان طرح مالحظات مربوط به تفکیک بازار حواله های ارزی و بازار اسکناس 
ارزی را در این طرح رعایت نکرده اند؛ عالوه بر این یکی از واقعیات موجود در نظام 
ارزی س��هم اندک ارز دالر در معامالت تجاری )حواله های ارزی( کشور است. سهم 
دالر آمریکا به ویژه در معامالت خرید ارز بابت واردات بسیار اندک است. البته اندک 

بودن س��هم دالر در بازار حواله نافی مس��لط بودن این ارز در بازار نقد یا اسکناس 
نیست، اما سهم بازار اسکناس از کل معامالت ارزی کشور نیز به طور کلی اندک و 
کمتر از ۵درصد برآورد می شود. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کماکان دالر 
آمریکا به عنوان ش��اخص بازار ارز و به عنوان واحد محاس��به و نیز واس��طه تبدیل 
ارزهای کم ق��درت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دالر به 
علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکالت فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً 

در امتداد تحریم های آمریکا خواهد بود.
بررسی متن طرح از منظر اقتصادی

در بند »۱« این طرح آورده شده که پس از تصویب این قانون »هرگونه معامالت 
خصوصی و دولتی با دالر ممنوع است« همچنین به ترتیب در بند »۲« و »۳«این 
طرح آورده شده است: »دارندگان دالر تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دالر 
خ��ود را به کاال و ریال یا س��ایر ارزها تبدیل کنن��د.« و »از تاریخ اجرای این قانون 
هرگونه دالر آمریکا در حک�م ارز قاچاق محس��وب می ش��ود و دستگاه های مسئول 
موظفند با هرگون�ه دالر مکش��وفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کاال و ارز 
برخورد کنند.« منظور از معامالت در بند »۱« مشخص نیست که معامالت اسکناس 
دالر در بازار داخل مدنظر قرار دارد یا معامالت بین المللی و تجارت خارجی در قالب 
بازار حواله. براساس آمار فوق الذکر سهم دالر در تجارت خارجی که در حال حاضر 
نیز به جهت تحریم های مالی آمریکا و رویکرد سال های گذشته کشور بسیار اندک 
اس��ت و از طرف دیگر اساساً به مصلحت کشور نیس��ت که عالوه بر موانع خارجی 
و بین المللی، سیاس��ت های داخلی نیز مان��ع بهره برداری از فرصت های معامالتی و 
تجاری ش��ود. در صورتی که مراد معامالت داخلی اس��کناس دالر باشد باید گفت 
تجربه مصوبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت که بخشی از آن ناظر به ممنوعیت 
معامالت اسکناس ارز بود نیز مبین این است که چنین ممنوعیتی به مشکالت بازار 
ارز دامن خواهد زد، چراکه توان اجرایی الزم برای مقابله انتظامی طوالنی مدت با آن 

وجود ندارد، همچنین ابزارهای جایگزین برای آن ایجاد نشده است.
نکته بس��یار حائز اهمیت این اس��ت که اولین ثمره عملی چنین قانونی محدود 
ش��دن بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و مدیریت نوسانات آن است که قطعاً 

به بی ثباتی این بازار و به تبع آن س��ایر بازارها منجر خواهد ش��د. نکته قابل توجه 
دیگ��ر این اس��ت که یکی از مهم تری��ن دالیلی که بانک مرک��زی در ماه های اخیر 
به رغم تنش های سیاس��ی در مدیریت بازار ارز موفق بوده، دسترس��ی مناس��ب به 
ذخایر اسکناس ارزی )عمدتاً دالر( بوده که با تصویب چنین قانونی این نقطه قوت 
به نقطه ضعف تبدیل خواهد ش��د. در بند »۴« این طرح نیز آورده ش��ده »وزارت 
امور خارجه مکلف اس��ت با رایزنی مس�تمر و فش�رده با کشورهای مختلف به ویژه 
کش��ورهایی که مورد تحریم ایاالت متحده قرار گرفته اند ایجاد ائتالف جهانی برای 
تحریم دالر و حذف دالر از معامالت بین المللی را پیگیری و گزارش پیش��رفت کار 
را ه�ر س��ه م�اه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.« این 
بند برخالف بندهای قبلی دارای رویکرد قابل قبولی است ولی فاقد تکلیف مشخص 
و قابل ارزیابی برای وزارت امور خارجه اس��ت و بیشتر از آنکه ماهیت قانون داشته 
باش��د، ماهیت بیانی��ه دارد. به هر حال عزم حاکمیت برای پیگیری این سیاس��ت 
می تواند زمینه س��از ش��کل گیری راهکارها و روش های معامالت بین المللی موازی 
دالری شود. برخی از این راهکارها عبارتند از: استفاده از ظرفیت تجارت با ارزهای 
ملی با کش��ورهای طرف تجاری، ایجاد نظام ها و سیستم های پرداخت موازی دالر 
و پیام رس��ان های مالی موازی س��وئیفت، ایجاد کانال ها و بانک های معامالتی میان 
ایران و طرفین تجاری که تحت س��لطه آمریکا نباش��د، استفاده از ظرفیت تجارت 
ریالی با همسایگان و تالش برای ایجاد بازار نفت داخلی یا منطقه ای و قیمت گذاری 

غیردالری نفت.
جمع بندی و پیشنهاد

با وجود ضرورت تحقق هدف طرح، متن احکام این طرح متاسفانه فاقد مطالعات 
پش��تیبانی کننده بوده و به دور از واقعیات بازار ارز تدوین ش��ده، بنابراین تصویب 
آن در مجلس نه تنها مفید نیس��ت بلکه قطعاً مضر است و بازار ارز را با چالش های 
قابل توجهی مواجه خواهد کرد. ضروری اس��ت موضوع کاهش حذف س��لطه دالر 
از طریق دیپلماس��ی اقتص��ادی و نظارت بر اجرای اح��کام قانونی مرتبط از جمله 
انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه موضوع ماده )۱۳( قانون برنامه ششم توسعه 

پیگیری و عملیاتی شود.

ایران می تواند دالر را از معامالت بین المللی خود حذف کند؟

در تکاپوی حذف دالر

رئیس کل بانک مرکزی با تش��ریح آمار عملکرد س��امانه های حاکمیتی 
بان��ک مرکزی اعالم کرد که جمع مبلغ تراکنش های بین بانکی، ۱۰ برابر 

بیشتر از حجم نقدینگی بوده است.
عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداش��ت خود در فضای مجازی نوشت: 
یک��ی از برنامه های مهم بانک مرکزی توس��عه بانک��داری نوین و ایجاد و 
توس��عه زیرساخت های فناورانه بانکی و نظام های پرداخت است. آمارهای 
سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی حکایت از روند بسیار شتابان میزان و 

مبلغ تراکنش های بانکی در سال ۹۷ است:
۱- در س��ال ۱۳۹۷ جم��ع مبلغ تراکنش های بین بانک��ی بیش از ۲۱ 
میلیون میلیارد تومان بوده اس��ت که ۱۰برابر بیشتر از حجم نقدینگی در 

همان سال است.
۲- مجموع تراکنش های سامانه های شتاب و شاپرک حدود ۸۰ میلیارد 
تراکن��ش و جمع رقم تراکنش های آنها بی��ش از 6۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 

میلیارد ریال.
۳- خدمت پایا: ۱.۴ میلیارد تراکنش به مبلغ ۳۳ میلیون میلیارد ریال

۴- خدمت ساتنا: ۱۹ میلیون تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 
میلیارد ریال.

۵- خدمت چکاوک: ۱۱۰ میلیون چک تبادل شده به مبلغ ۳۹ میلیون 
و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال.

6- خدمت صیاد: ۵۳ میلیون تراکنش مربوط به صدور چک.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در هش��تمین نشست دوره ای خود با 
اقتصاددان��ان گفت: عملیات بازار باز، مهمترین ابزار برای کنترل نرخ بهره 

کوتاه مدت است و در بسیاری از بانک های مرکزی به کار می رود.
در این نشست، موضوعاتی همچون بازار متشکل ارزی، نقدینگی، تورم 
و عملیات بازار باز مطرح شد و به گفته همتی، بانک مرکزی در نظر دارد 
از تجارب کش��ورهای دیگر در زمینه عملیات بازار باز به واس��طه برگزاری 

کارگاه های آموزشی بهره مند شود.
همت��ی تاکید ک��رد: این بانک با اجماع نظرات، وس��واس و دقت نظری 
خ��اص و با اطمین��ان حاصل ک��ردن از آمادگی های موردنیاز نس��بت به 
عملیاتی کردن بازار متش��کل ارزی و نیز عملیات ب��ازار باز اقدام می کند. 
به گفته وی، اجرا کردن عملیات بازار و ش��کل گیری بازار متش��کل ارزی، 
نهادس��ازی مناس��بی اس��ت که ابزارهای موردنیاز بانک مرک��زی را برای 

سیاست گذاری پولی و ارزی در اختیار این بانک می گذارد.
اقتصاددانان در هش��تمین نشس��ت خ��ود با رئی��س کل بانک مرکزی، 
راه ان��دازی بازار متش��کل ارزی و اجرای عملیات بازار ب��از را از مهمترین 
ابزارهای سیاس��ت گذاری بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی دانس��تند و 
خواستار دقت نظر در به کارگیری آنها شدند. همچنین اصالح ساختار نظام 
بانک��ی، کنترل نقدینگی، مهار نرخ تورم، رفع موانع تولید، بهبود وضعیت 
معیش��تی مردم و جلوگیری از عدم تعادل درآمدی از طریق سیاست های 
پول��ی و مالی، توجه به ترکی��ب و مقاصد و مبادی تجاری ایران و ضرورت 
اص��الح آن در جه��ت کاهش تأثیرپذیری از تحریم ها و انتظام بخش��ی به 

عملیات بانک ها از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

همتی تشریح کرد

 عملکرد سامانه های
حاکمیتی بانک مرکزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چهارشنبه
5 تیر 1398

شماره 1339



معاون بورس اوراق بهادار تهران اعالم کرد
هر ماه یک شرکت به بورس اضافه می شود

مع��اون ب��ورس اوراق به��ادار تهران با بیان اینکه ش��رکت بورس س��عی 
می کن��د هر ماه حداقل یک عرضه اولیه داش��ته باش��د، گفت برای پذیرش 
و عرضه س��هام شرکت ها در بورس، ش��رکت های متقاضی باید مدارک خود 
را به طور کامل ارائه کرده باش��ند. اگر از طرف شرکت متقاضی عزمی برای 
ارائه مدارک مورد نیاز وجود نداش��ته باش��د، قاعدتاً از سمت شرکت بورس 

نمی توان در پیگیری پذیرش شرکت تسریع شود.
مجید نوروزی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به عرضه های اولیه در بورس 
تهران، اظهار داشت: با عرضه سهام سومین شرکت در سال ۱۳۹۸ در بورس 

تهران، صنعتی جدید به صنایع موجود در بورس اضافه شد.
وی ادامه داد: ظرف یک یا دو ماه آینده س��رمایه گذاری کش��اورزی کوثر 
هم در این صنعت وارد بورس می شود. در حال حاضر صورت های مالی این 

شرکت بررسی و موضوع در جلسه هیات پذیرش مطرح شده است.
ن��وروزی با اش��اره به فرآیند پذیرش ش��رکت ها در ب��ورس تهران، گفت: 
بخشی از فرآیند پذیرش در بورس وابسته به اقداماتی است که شرکت های 
متقاضی ورود به بورس انجام می دهند. اگر از طرف ش��رکت متقاضی عزمی 
ب��رای ارائه مدارک مورد نیاِز هیات پذیرش به بورس وجود نداش��ته باش��د 
قاعدتاً از س��مت شرکت بورس نمی توان در پیگیری پذیرش شرکت تسریع 
صورت گیرد. معاون ناش��ران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران اضافه کرد: 
معموالً س��عی می ش��ود با ش��رکت هایی که اطالعات موردنیاز خود را برای 
هی��أت پذیرش تکمیل می کنند تعامل بیش��تری ایجاد و در فرآیند تکمیل 

اطالعات کمک شود.
ن��وروزی با تاکید بر اینکه برای پذیرش و عرضه س��هام ش��رکت ها، باید 
مدارک خود را به طور کامل ارائه کرده باش��ند، افزود: با جلس��ات مداوم که 
در زمان بندی های مش��خصی می گذاریم، پیگیری می شود تا بتوانیم شاهد 
عرضه حداقل ماهی یک ش��رکت در س��ال ۱۳۹۸ باش��یم. اگر شرکت های 
بیش��تری هم اعالم آمادگی کنن��د این ظرفیت از طرف ش��رکت بورس به 
لح��اظ توان کارشناس��ی و تخصیص زمان برای پرونده ش��رکت ها به مقدار 

کافی وجود دارد.
وی در پاس��خ به اینکه آیا معافیت مالیاتی بیشتر می تواند انگیزه ای برای 
ش��رکت های خارج از بازار س��رمایه ایجاد کند که بورس��ی شوند؟ گفت: با 
تعریف س��اختارهایی که منجر به شفاف س��ازی بیش��تر ش��ود و امکان فرار 
مالیاتی کمتر ش��ود، تفاوت معناداری که در مالیات ش��رکت های بورس��ی 
و غیربورس��ی ایجاد می ش��ود، می ت��وان انگیزه ایجاد ک��رد. مخصوصاً برای 
ش��رکت هایی که مبلغ قابل توجه��ی مالیات پرداخت می کنند، دو تا س��ه 

درصد معافیت مالیاتی هم رقم قابل توجهی خواهد بود.
ن��وروزی ادامه داد: ول��ی واقعیتی که در بحث ورود ش��رکت ها به بورس 
وجود دارد این اس��ت که بورس جایی برای ایجاد نقدشوندگی دارایی مالی 
)س��هام( شرکت هاست، لذا نمی شود این مفهوم را تا این حد پایین آورد که 
صرفاً معافیت مالیاتی بخواهد انگیزه ش��رکت ها برای ورود به بورس ش��ود. 

البته معافیت مالیاتی هم یکی از انگیزه های شرکت ها است.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: آمریکا پس از گذشت بیش از ۴۰ سال تحریم علیه ایران، حاال در 
اقدامی جدید دست به کار تحریم شخصیت حقیقی افراد زده و عالوه بر تحریم نهاد 
رهبری جمهوری اس��المی ایران، اعالم کرده است شخص محمدجواد ظریف، وزیر 

امور خارجه ایران را نیز تحریم خواهد کرد.
ب��ه گزارش رویترز، رئیس جمهوری آمریکا گفته اس��ت که یک فرمان اجرایی 
را امض��ا کرده اس��ت که به موجب آن تحریم های س��همگینی علیه تهران اعمال 
خواهد ش��د و نهاد رهبری ایران را نیز ش��امل می ش��ود. ترامپ بدون اش��اره به 
جزیی��ات اعالم کرد که این تحریم ها دسترس��ی رهبران ای��ران به منابع مالی را 

محدود خواهد کرد.
او در مورد اینکه آیا این تحریم ها با س��رنگونی پهپاد آمریکایی توس��ط نیروهای 
ایران ارتباط دارد، گفت: تحریم های جدید علیه ایران در واکنش به س��رنگونی آن 
پهپاد نبوده، البته شما می توانید سرنگونی این پهپاد را نیز ]به مسائل قبلی[ اضافه 

کنید اما در هر صورت این تحریم ها وضع می شدند.
وزیر خزانه داری آمریکا نیز در تش��ریح برخی از جزییات تحریم های جدید علیه 
ای��ران گفت که در چند روز آینده محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تحریم 
می ش��ود. استیون منوچین مدعی شد که مجموعه این تحریم ها، میلیاردها دالر از 

دارایی های ایران را مسدود می کند.
اما در حالی مقامات آمریکایی از وضع تحریم های جدید علیه ایران خبر دادند که 
این بار تحریم ها شخصیت حقیقی افراد را نشانه گرفته است، با این حال اثرات این 
تحریم جدید بر بازارهای داخلی تقریبا هیچ بود. در این میان، چشمگیرترین واکنش 
به بازار سرمایه اختصاص داشت و بیشتر سهم ها با روند افزایش قیمت مواجه شدند؛ 
به طوری که نماگر اصلی بار دیگر رکورد جدیدی را به ثبت رس��اند و در فرابورس 

ایران نیز شاخص کل به رکورد جدیدی دست پیدا کرد.
بورسی ها هیجان زده شدند

اما در اولین جلس��ه معامالتی پس از اع��الم تحریم های جدیدی آمریکا، فعاالن 
بازار س��رمایه با افزایش فشار فروش در بازار مواجه شدند که البته بخشی از آن نیز 
می تواند ناش��ی از رشد اخیر این بازار باشد، اما جو روانی حاکم بر معامالت آغازین 
بازار س��رمایه نشان می داد طبق معمول فروشندگان س��هام با هیجان دست به کار 

فروش شده اند.
به گزارش اتاق ایران، در جریان معامالت روز سه ش��نبه در بازار سرمایه، شاخص 
کل با حمایت حقوقی ها در سهام شاخص ساز توانست در دقایق آغازین تا ۵۰۰ واحد 
هم رشد کند، اما در ادامه به واسطه افزایش فشار فروش، شاخص کل مسیر رفته را 

برگشت و حتی تا ۲۵۰ واحد نیز منفی شد.
البته این پایان کار نبود و از حوالی ساعت ۱۰ با خرید دستور حقوقی ها در سهام 
شاخص س��از، نظیر فوالد مبارکه، صنایع ملی مس و هلدینگ پتروش��یمی فارس، 

دوباره روند شاخص کل بازار سرمایه صعودی شد و درنهایت با رشد بیش از ۲۵۳۰ 
واحدی تا عدد ۲۴۵ هزار و ۹۸ باال رفت.

بورس تهران در مسیر صعود
در چهارمین روز معامالت بورس تهران بیش��تر س��هم ها با روند افزایش 
قیم��ت مواجه ش��دند و نماگر اصلی ب��ار دیگر رکورد جدی��دی را به ثبت 
رس��اند و در فرابورس ایران هم رکورد جدیدی ثبت ش��د. به گزارش ایسنا، 
روز دوش��نبه فعاالن بازار سرمایه شاهد رشد فزاینده قیمت در بورس اوراق 
بهادار تهران بودند. این رش��د س��بب ش��د نماگر اصلی ب��ازار یک بار دیگر 
رکوردش��کنی کند. روز سه ش��نبه نیز شاخص کل این روند را ادامه داد و با 
رش��د بیش از ۲۵۳۰ واحدی تا عدد ۲۴۵ هزار و ۹۸ باال رفت. شاخص کل 
ه��م وزن نیز با ۲۸۵ واحد افزایش در تراز ۵۷ هزار و ۹۹6 واحدی رس��ید 
و ش��اخص آزاد ش��ناور با ۳۲۰۸ واحدی به تراز ۲۷6 هزار و 6۳۱ رس��ید. 
همچنین ش��اخص بازار اول ۲۱۸۹ واحد افزایش یافت و شاخص بازار دوم 

رشد ۳۳۵۱ را تجربه کرد.
فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صنایع مس ایران و معدنی 
و صنعت��ی گل گه��ر چهار نمادی بودند که هر کدام به ترتی��ب 6۸۱، ۵۴6، ۳۳۵ و 
۲۳۵ واحد تأثیر افزایش��ی داش��تند. در طرف مقابل پلی پروپیلن جم، پتروشیمی 
پارس و بانک تجارت هر کدام 6۴، 6۱ و ۵۸ واحد تأثیر کاهنده روی ش��اخص های 

بازار داشتند.
در گروه محصوالت شیمیایی شاهد رشد ارزش معامالت بودیم به طوری که در 
این گروه ۲۴۱ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۸6 میلیارد تومان مورد داد و ستد 
ق��رار گرفت. هرچند که در این گروه تقریباً نیمی س��هم ها با کاهش قیمت مواجه 

شدند اما تعدادی نیز صف خرید را تجربه کردند.
پس از گروه شیمیایی، خودرویی ها بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص 
دادند به طوری که با معامله ۷۷۵ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۸۴ میلیارد تومان 
دس��ت یافتند. گروه بعدی که از ارزش معامالت باالیی برخوردار بود فلزات اساسی 

بود که ارزش معامالت آن به ۱۵۹ میلیارد تومان رسید.
در مجم��وع در بورس تهران ۱۸۴ نماد با افزای��ش قیمت و ۱۴۵ نماد با کاهش 
قیمت مواجه ش��دند. در فرابورس تهران نیز ۱۱۰ نماد رشد و ۸۳ نماد افت تجربه 
کردن��د. ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۱.۳۷۹ میلیارد تومان رس��ید که این 
رقم ناش��ی از دس��ت به دست شدن بیش از ۳.۵ میلیارد س��هم و اوراق مالی شد. 
همچنین تعداد معامالت این بازار به ۳۲۹ هزار و ۳۴۰ نوبت رس��ید. آیفکس نیز با 
۳۰ واحد رش��د عدد ۳۱۰۳ واحدی را تجربه کرد و ارزش معامالت فرابورس ایران 
تا رقم 6۰۵ میلیارد تومان رسید و حجم معامالت به رقم ۱.۲ میلیارد سهم و اوراق 

مالی را تجربه کرد.

نبض دالر در دست بانک مرکزی
بازار ارز را می ت��وان بی تفاوت ترین بازار به تحریم های جدید آمریکا لقب داد که 
البته بخش��ی از بی تفاوتی آن به مدیریت قاطعانه بانک مرکزی در این بازار مربوط 
می شود. در جریان معامالت روز سه شنبه در بازار ارز تهران، قیمت فروش هر دالر 
آمری��کا در صراف��ی بانکی ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان اعالم ش��د که ۰.۳درصد کمتر از 
آخرین قیمت دوشنبه است. همچنین قیمت دالر در شبکه صرافی نیز از ۱۳ هزار 
و ۲۵۰ تا ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان فراتر نرفت و معامالت آن با اندکی کاهش قیمت 

نسبت به روز قبل ادامه پیدا کرد.
نگاه طالی داخلی به حرکت اونس جهانی

اما در ش��رایطی که قیمت دالر در بازار تهران با افت اندک مواجه شده بود، قیمت هر 
اون��س طال در بازارهای جهانی به صعود خ��ود ادامه داد و قیمت آن در زمان تنظیم این 
گ��زارش با ۱۳ دالر افزایش به باالی ۱۴۳۱ دالر رس��ید. هم زمان با رش��د قیمت طالی 
جهانی، قیمت طال در بازار داخلی نیز شاهد رشد قیمت بود و قیمت هر گرم طالی ۱۸ 
عیار در بازار تهران به ۴۴۱ هزار و 6۰۰ تومان رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی نیز به 
۴ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان رسید که در قیاس با روز دوشنبه، افزایش چندانی را نشان 
نمی دهد. سکه طرح قدیم نیز به قیمت ۴ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان رسید. نیم سکه و ربع 
سکه نیز به ترتیب به ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان و یک میلیون و 6۲۹ هزار تومان رسید.

واکنش بازارهای مالی ایران به تحریم های جدید آمریکا چه بود؟

شاخص بورس و فرابورس در اوج تاریخ

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
5 تیر 1398

شماره 1339



لوازم خانگی داخلی جایگزین چینی ها شدند
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه گفت 
خوش��بختانه امروز ش��اهد آن هس��تیم که واردکنندگان معتبر که 
ت��ا پیش از این به تولیدکنندگان چینی س��فارش محصوالت مورد 
نی��از داخ��ل را می دادند امروز به ش��رکت های تولی��دی در داخل 
کش��ور س��فارش می دهند. فریدون نصیری در گفت وگو با تسنیم، 
با اش��اره به اینکه تولیدات کش��ور در حوزه ل��وازم خانگی فلزی و 
آش��پزخانه کفاف نیاز بازار را می دهد، اظهار داش��ت: خوش��بختانه 
ش��رایط امروز تولیدکنندگان ما در این بخش به اندازه ای است که 
محصوالت تولیدی داخلی جوابگوی نیاز داخل اس��ت و هیچ نیازی 

به محصوالت خارجی وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه گفت: 
ش��رایط ام��روز در حالی رقم خورده که دو س��ال پیش محصوالت 
تولی��دی ما در ب��ازار فروش چندانی نداش��تند و نمی توانس��تند با 

محصوالت مشابه خارجی رقابت کنند.
وی ادام��ه داد: خوش��بختانه ام��روز ش��اهد آن هس��تیم ک��ه 
واردکنن��دگان معتبر ک��ه تا پیش از این ب��ه تولیدکنندگان چینی 
سفارش محصوالت مورد نیاز داخل را می دادند امروز به شرکت های 

تولیدی در داخل کشور سفارش می دهند.
نصی��ری با بیان اینک��ه قیمت ها در یک ماه گذش��ته تا اندازه ای 
تعدیل شده و کمبودی در بازار وجود ندارد، گفت: این یک واقعیت 
اس��ت که تغییرات قیم��ت در محصوالت تولیدی داخ��ل، متاثر از 
نرخ ارز اس��ت و ب��ه دلیل آنکه مواد اولی��ه تولیدکنندگان از بورس 
و براس��اس قیمت های جهانی تامین می شود با نوسانات قیمت ارز 

تغییر می کند.

نظر وزیر ارتباطات درباره کاهش قیمت 
موبایل در بازار

وزیر ارتباطات از سوءاستفاده توزیع کنندگان موبایل به دلیل عدم 
اتص��ال گمرک و ناجا به س��امانه دولت الکترونی��ک در یک مقطع 
زمانی خبر داد و گف��ت در حال حاضر واردات موبایل از کانال های 

رسمی انجام می گیرد.
به گزارش ایس��نا، محمدجواد آذری جهرم��ی - وزیر ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات، درباره رجیس��تری موبایل مس��افرتی، گفت: در 
قانون جاری هر مسافر می تواند بار به ارزش ۸۰دالر با خود به همراه 
داش��ته باش��د، این قانون گمرک اس��ت و ارتباطی با سایر حوزه ها 
ندارد. وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات اف��زود: گمرک نمی تواند 
حقی که قانون ب��ه مردم داده را از آنها دریغ کند؛ اگرچه در قانون 
ذکر شده مس��افر می تواند ۸۰ دالر بار مس��افرتی با خود به همراه 
داشته باشد اما در این قانون درباره کاالهایی وارداتی صحبتی نشده 
اس��ت، بنابراین افراد می توانند از این ۸۰ دالر برای واردات گوش��ی 
همراه استفاده کنند. وی با بیان اینکه واردات کاال به ارزش ۸۰ دالر 
توسط مسافران محدودیتی ندارد، اظهار داشت: باید مابه التفاوت بار 
مسافرتی بیش از ۸۰ دالر محاسبه و مسافر آن را پرداخت کند، در 
این موضوع باید به دو نکته توجه شود؛ نخست آنکه فرد باید مسافر 

باشد دوم آنکه تا ۸۰ دالر معافیت دارد.
ای��ن عض��و کابین��ه دوازدهم ب��ا بیان اینک��ه ب��رای رعایت حق 
قانونی مردم، ش��رایط رجیستری گوش��ی های مسافری فراهم شد، 
خاطرنش��ان کرد: در برهه ای اتصال میان گم��رک و ناجا در دولت 
الکترونی��ک برقرار نبود که با پیگیری ه��ای انجام گرفته این اتصال 

برقرار شد.
آذری جهرمی ادامه داد: بازار رس��می واردات به دلیل مش��کالت 
ق��درت واردات نداش��ت در نتیج��ه  ارزی، ثب��ت س��فارش و… 
توزیع کنندگان گوش��ی همراه از ظرفیت ایجادش��ده به دلیل عدم 
اتصال ناجا و گمرک اس��تفاده کرده و به اس��م مس��افری-که عماًل 

مسافری نیست- گوشی وارد کردند.
بنا بر اعالم خانه ملت، آذری جهرمی تصریح کرد: با تالش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مش��کالت بازار رسمی حل 
ش��د و در حال حاضر واردات گوشی همراه انجام می شود، از سوی 
دیگر با تالش گمرک و نیروی انتظامی س��امانه رجیس��تری به این 
مراکز متصل ش��د. در نتیجه در شرایط کنونی از یک سو واردات از 
کانال های رسمی انجام می گیرد و از سوی دیگر رجیستری موبایل 

مسافری نیز براساس قانون-واردات ۸۰ دالری- انجام می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به اینکه برخی خبرها 
از کاه��ش قیمت موبایل در بازار خبر می دهد نظر ش��ما چیس��ت، 
گف��ت: ایده ای در ای��ن زمینه ندارم چراکه مس��ئول بازار و تجارت 

موبایل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیست.

نیازمند جراحی اقتصادی هستیم
شصت و پنجمین جلس��ه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیش 
از ظهر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش ایس��نا، اس��حاق جهانگی��ری با بیان اینک��ه مهمترین 
رس��الت س��ازمان برنامه و بودجه تدوین بودجه متناسب با شرایط 
فعلی برای اداره کش��ور به نحو مطلوب است، گفت: در شرایطی که 
منابع بودجه کاهش یافته اس��ت، این سازمان رسالت بسیار مهمی 
بر دوش دارد و همه نهادها، س��ازمان ها و دستگاه ها نیز باید در این 

مسیر با این سازمان همراه و هماهنگ باشند.
مع��اون اول رئیس جمهور با تاکید ب��ر اینکه کاهش هزینه ها در 
ش��رایط فعلی که با تحری��م و محدودیت مناب��ع در بودجه روبه رو 
هس��تیم، اقدامی اجتناب ناپذیر اس��ت، افزود: ب��رای اینکه بتوانیم 
ب��ا وجود همه محدودیت ها، کش��ور را به نحو مطل��وب اداره کنیم، 
نیازمن��د جراحی اقتص��ادی، اصالح س��اختاری در اقتصاد و حذف 
هزینه ه��ای غیرضروری هس��تیم. رئیس س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی با اش��اره به اینکه توان کارشناسی مطلوبی در کشور برای 
ارائه راه حل های علمی به منظور برون رفت از مش��کالت و چالش ها 
ش��کل گرفته اس��ت، تصریح کرد: خوش��بختانه امروز تفاهم خوبی 
میان مدیران در همه س��طوح و نخبگان برای اصالحات س��اختاری 

در نظام اقتصادی کشور شکل گرفته است.
 جهانگیری تصریح ک��رد: در اجرای برنامه های کالن اقتصادی و 
نجات اقتصاد کش��ور از بیماری های مزمنی که رنج می برد و حاصل 

انباشت مشکالت در سال  های متمادی است، 

اخبـــار

سلطانی از کاهش نرخ نهاده های دامی در بازار خبر داد و گفت نرخ هر 
کیلو ذرت هزار و ۷۵۰ و کنجاله سویا ۳هزار و ۲۰۰تومان است.

س��عید س��لطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کش��ور در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت قیمت خرید ش��یرخام 
از دامداران اظهار داش��ت: با توجه به افزای��ش هزینه های تولید، اتحادیه 
پیش��نهاد قیمت ۲ هزار و ۵۷۰ تومانی را به ستاد تنظیم بازار داد که در 
نهایت مس��ئوالن ستاد به سبب کاهش قدرت خرید مردم، نرخ ۲ هزار و 

۳۹۰ تومانی را برای خرید هر کیلو شیرخام از دامداران مصوب کردند.
وی اف��زود: با توجه به ش��رایط فعلی اقتصاد، دام��داران نرخ مصوب را 
پذیرفتند چراکه در صورت نبود قدرت خرید، ش��یر تولیدی روی دس��ت 

دامدار می ماند که این امر ضررش برای دامدار بیشتر است.
مدیرعامل اتحادی��ه دامداران ادامه داد: براس��اس توافق صورت گرفته، 
قیمت خرید ش��یر خ��ام از دامداران به ازای هر ی��ک دهم درصد چربی 
۳6 توم��ان افزای��ش می یابد، ضم��ن آنکه هزینه های حمل باید توس��ط 

کارخانه های لبنی پرداخت شود.
وی با اش��اره به اینکه بخشی از مشکالت مربوط به نهاده های دامی در 
بازار مرتفع شده است، بیان کرد: البته مقداری از نهاده های دامی که قبل 
از عید وجه آن توسط دامداران پرداخت شده، هنوز به دست شان نرسیده 
است که همین امر موجب شده تا آنها برای تامین نیاز خود اقدام به خرید 

نهاده از بازار آزاد کنند.
سلطانی نرخ کنونی هر کیلو ذرت و جو را یک هزار و ۷۰۰ تا یک هزار 
و ۷۵۰ و کنجاله س��ویا را ۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: این در 
حالی اس��ت که در هفته های اخیر هر کیلو کنجاله س��ویا با نرخ باالی ۵ 

هزار و ذرت و جو ۲ هزار تومان به دست دامدار می رسید.
مدیرعامل اتحادیه دامداران بازار نهاده های دامی را تابع تامین به موقع 
ارز دانست و افزود: اگر ارز مورد نیاز برای واردات نهاده های دامی به موقع 
تامین ش��ود و تغییری در نرخ ارز ایجاد نش��ود، قیم��ت نهاده های دامی 

نوسانی نخواهد داشت.

سلطانی با اشاره به اینکه ۷۰درصد هزینه های تولید به نهاده های دامی 
باز می گردد، گفت: امس��ال حدود ۱۵ میلیون ت��ن انواع نهاده های دامی 
همچون جو، ذرت و کنجاله سویا برای تأمین نیاز کشور باید وارد شود که 
نوس��ان نرخ ارز در قیمت تمام شده محصوالت نهایی شیر و گوشت قرمز 

تأثیر بسزایی دارد.
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور ادامه داد: با وجود افزایش هزینه های 
حمل، متأس��فانه برخی رانندگان به این افزایش قیمت راضی نیس��تند و 
مجدد مبلغی مازاد پشت بارنامه دریافت می کنند که تمامی این عوامل بر 

افزایش هزینه های تولید دامن می زند.
وی از افزایش 6درصدی تولید ش��یر خام خبر داد و گفت: همه س��اله 
تولید شیر خام به سبب اصالح نژاد دام افزایش می یابد، امسال با حمایت 
از دامداران پیش بینی می ش��ود که تولید ش��یر خام تا پایان سال به ۱۱ 
میلیون تن برسد و در غیر این صورت دامداران چاره ای جز کشتار دام های 

خود ندارند.

کاهش نرخ نهاده های دامی

اختالف ۵۵درصدی قیمت گوشت درب دامداری تا خرده فروشی

با توجه به آنکه برخی مس��ئوالن صادرات را بی ارتباط با گرانی سیب 
زمینی در بازار مطرح می کنند، اما در مقابل رئیس اتحادیه بارفروش��ان 

صادرات را یکی از عوامل نوسان قیمت می داند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در روزهای پایانی سال گذشته، 
قیمت س��یب زمینی روند افزایش��ی به خود گرفت که مسئوالن امر به 
منظ��ور تنظیم بازار، صادرات را ممنوع اعالم کردند و همین امر موجب 
شد تا نرخ این محصول روند نزولی به خود بگیرد، اما ماجرا تنها به اینجا 
ختم نمی ش��ود، چراکه از نیمه اردیبهش��ت امسال، قیمت سیب زمینی 
مجدد س��ر به فلک کش��ید که هر یک از مس��ئوالن امر دالیل خاصی 
برای این گرانی  ها مطرح کردند. بس��یاری از مسئوالن بر این باورند که 
رفع ممنوعیت صادرات، وقوع س��یل، کاهش سطح زیر کشت محصول 
به س��بب متضرر ش��دن کشاورزان در س��ال ۹6 همگی دست به دست 

یکدیگر داده تا عرضه نسبت به تقاضا کاهش یابد.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که با افزایش مجدد قیمت سیب 
زمینی، نرخ این محصول در خرده فروشی ها به ۸ تا ۹ هزار تومان رسیده 
است که بنابر اظهارات مسئوالن نوسانات قیمت همچنان تا اواخر مرداد 
و اوایل ش��هریور همزمان با عرضه محصول نو در بازار استمرار دارد که 
این امر مش��کالت متعددی در شرایط فعلی اقتصاد برای خانوار ها ایجاد 

کرده است.

با توجه به آنکه برخی مس��ئوالن صادرات را بی ارتباط با گرانی سیب 
زمینی در بازار مطرح می کنند، اما در مقابل رئیس اتحادیه بارفروش��ان 
ص��ادرات را یکی از عوامل نوس��ان قیمت  می داند، ب��ه همین دلیل از 
مس��ئوالن ذی ربط انتظار داریم که تدابیری برای تنظیم بازار و کاهش 

قیمت این محصول در سبد خانوار بیندیشند.
حال به س��راغ یکی از مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت 
تولید، عرضه، دالیل نوس��ان قیمت و راهکاره��ای موثر در تنظیم بازار 
باخبر ش��ویم: رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه گرانی س��یب 
 زمینی ارتباطی به صادرات ندارد، اظهار داشت: بنابر آمار و ارقام گمرک، 
بع��د از رفع ممنوعیت، به س��بب نبود کیفیت الزم س��یب زمینی های 
تولیدی، صادراتی نداش��تیم. وی افزود: اگرچه بخشی از سطح زیرکشت 
س��یب زمینی در اس��تان گلس��تان به زیر س��یل رفت، اما با جایگزینی 
استان های دیگر پیش بینی می شود که قیمت سیب زمینی همانند پیاز 

در دو الی سه هفته آتی در بازار به تعادل برسد.
نورانی ادامه داد: امس��ال قیمت پیاز و سیب زمینی در بازار به حدی 

باال بود که کشاورزان زیادی اقدام به کشت این دو محصول کردند.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت فعلی 
س��یب زمینی با نرخ های جهانی همخوانی ن��دارد، بیان کرد: هم اکنون 

قیمت هر کیلو سیب زمینی در بازار های جهانی حدود ۳۰ تا ۳۲ سنت 
اس��ت که با احتس��اب ارز نیما، قیمت آن حدود ۳تا ۳ هزار و ۵۰۰ و با 
ارز آزاد ۴ هزار تومان بوده که نرخ 6 هزار تومانی س��یب زمینی در بازار 

بیانگر عدم رقابت در بازار های جهانی است.
وی با بیان اینکه سیب زمینی فعلی موجود در بازار کیفیت صادراتی 
ندارد، افزود: در چند روز آینده با عرضه س��یب زمینی اصفهان و س��ایر 
استان ها در صورت افزایش تولید و کنترل قیمت، امکان صادرات وجود 

دارد.
نوران��ی با انتق��اد از اتخاذ تصمیمات یک ش��به مس��ئوالن مبنی بر 
ممنوعیت و رف��ع ممنوعیت صادرات گف��ت: ممنوعیت صادرات منجر 
به از دست دادن مش��تریان بازار های هدف و بی اعتباری کتاب مقررات 
صادرات و واردات می ش��ود چرا که صادرکنن��دگان زمانی که وارد بازار 
تجارت می ش��وند، تج��ار خارجی برای واردات کاال روی ما حس��اب باز 

می کنند.
رئی��س اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی حف��ظ بازار های هدف را 
مهم ترین رکن دانست و افزود: این در حالی است که مسئوالن ذی ربط 
هر از گاهی بنا به دالیل مختلف همچون افزایش یکباره قیمت و کمبود 
در ب��ازار داخل، صادرات را ممنوع اعالم می کنند که این امر منجر به از 

دست دادن بازار های هدف می شود.

رئی��س هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران گفت امروز 
متوس��ط ن��رخ هر کیلو تخم مرغ ب��ا افزایش یک ه��زار تومانی از درب 

مرغداری 6۴۰۰ تا 6۵۰۰ تومان است.
ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش یک هزار تومانی نرخ 
تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ 

درب مرغداری 6 هزار و ۴۰۰ تا 6 هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی جمع آوری مازاد و صادرات تخم مرغ را عامل اصلی افزایش قیمت 
در ب��ازار اعالم کرد و افزود: براس��اس آخرین آمار، ۲ تا ۳ هزار تن تخم 

مرغ به کشور های عراق و افغانستان صادر شده است.
نبی پور ادامه داد: تاکنون ۵۰۰ تا 6۰۰ تن تخم مرغ مازاد بازار با نرخ 
اولیه ۵ هزار و ۵۰۰ تومان از مرغداران خریداری ش��ده که در ادامه این 

روند، نرخ تخم مرغ افزایش خواهد یافت.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه محدودیتی در جمع آوری مازاد 

تخم مرغ از سطح بازار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به زیان چشمگیر 
مرغداران در ماه های اخیر، از پش��تیبانی امور دام تشکر می کنیم که به 

کمک مرغداران آمد تا آنها بتوانند به تولید ادامه دهند.
وی قیمت تمام ش��ده هر کیلو تخم مرغ را ۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم 
کرد و گفت: با اس��تمرار مازاد جمع آوری تخم مرغ از سطح بازار انتظار 

می رود که به قیمت تمام شده محصول برسیم.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران تولید ماهانه 
تخ��م مرغ در کش��ور را ۲ هزار و ۷۰۰ تا ۲ ه��زار و ۸۰۰ تن اعالم کرد 
و اف��زود: ماهان��ه ۷ تا ۸ هزار ت��ن از میزان تخم م��رغ تولیدی مازاد بر 
نیاز کش��ور است که برای کاهش زیان مرغداران باید به بازار های هدف 

صادر شود.
این فعال بخش خصوصی ادام��ه داد: در هفته های اخیر مرغداران به 
سبب زیان انباشته تولید، مرغ های جوان خود را به کشتارگاه فرستادند، 
به همین دلیل وزیر جهاد کش��اورزی از پشتیبانی امور دام خواست تا با 

مباشرت اتحادیه میهن، اقدام به جمع آوری تخم مرغ مازاد از سطح بازار 
کند. به گفته نبی پور، با توجه به جمع آوری تخم مرغ مازاد از سطح بازار 
و بازشدن مرز های صادرات، چند روزی است که تولیدکنندگان به سبب 

بهبود نسبی قیمت محصول می توانند نفس بکشند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران با بیان اینکه 
بازار نهاده های دامی نس��بت به قبل تا حدودی بهبود یافته است، اظهار 
داش��ت: با وجود فراوانی نهاده در بنادر و انبارها، اما مش��کالت حمل و 
نقل همچنان اس��تمرار دارد که همین امر منجر به کمبود مصنوعی در 
بازار ش��ده است، از این رو امیدواریم دولت هرچه سریع تر مشکل حمل 

و نقل را حل کند.
وی ن��رخ کنونی هر کیلو ذرت را یک هزار و ۷۰۰ و کنجاله س��ویا را 
۳ تا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت که در 
هفته های اخیر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ ۵ هزار و ذرت ۲ هزار تومان 

به مرغدار عرضه می شد.

صادرات متهم اصلی گرانی سیب زمینی

 نوسان قیمت سیب  زمینی تا پایان مرداد ادامه دارد

افزایش یک هزار تومانی نرخ تخم مرغ در بازار

600 تن تخم مرغ مازاد از سطح بازار جمع آوری شد

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

ترمز تقاضای خودرو کشیده شد
 هیچ قطعه ای به عمد در گمرک نمانده است

یک کارش��ناس خودرو گفت با توجه به عدم تناس��ب قیمت های 
خودرو با جیب مردم، تقاضا در این بازار نس��بت به ماه های گذشته 

به شدت کاهش یافته است.
فرب��د زاوه در گف��ت و گو با اقتص��اد آنالین، با بی��ان اینکه موج 
هیجانی بازار خودرو در مقایس��ه با یک ماه گذش��ته، فروکش کرده 
اظهار داش��ت: مهم ترین دلیل این وضعیت س��کون ب��ازار به دلیل 
خبرهای سیاسی است، البته از طرفی قیمت های فعلی نیز تناسبی 
با قدرت خرید مش��تری ندارد و وقتی ارزش سفته بازی از بین برود 

حجم معامالت نیز کاهش پیدا می کند.
وی با اشاره به تعهدات معوق خودروسازان بیان کرد: روند تحویل 
خودروها همچنان مانند گذش��ته با مش��کالتی روبه رو است که اگر 

به این شکل ادامه یابد عرضه دچار اختالل بیشتری خواهد شد.
این کارش��ناس خودرو درباره مس��ائل مطرح شده مبنی بر خارج 
نکردن قطعات از گمرک به قصد افزایش قیمت، خاطرنش��ان کرد: 
بعید به نظر می رس��د که خودروساز یا قطعه س��ازی به عمد دنبال 
قطع��ات خود در گمرک نرود و بدون ش��ک قطعه ای که در گمرک 
مانده یا مشکل نقدینگی دارد و یا یکسری آیین نامه ها مانع از خروج 

آنها می شود.
زاوه اضاف��ه ک��رد: از طرفی خرید ها همه به ص��ورت نقدی انجام 
ش��ده و هیچ خودروس��از یا قطعه سازی قصد گروکش��ی ندارد و از 
مهم تر با توجه به امنیتی شدن فضای خودرو و ورود همه دستگاه ها 
و نهاد های نظارتی، عاقالنه نیست که کسی برای افزایش قیمت در 

مقابل این نهادها قرار بگیرد.
زاوه درباره آینده قیمت خودرو تصریح کرد: تعداد عرضه نس��بت 
به س��ال گذش��ته در س��طح پایین تری قرار دارد و همچنین بهای 
تمام ش��ده این خودروها روزانه از قیمت های فعلی بیش��تر شده، از 

این رو انتظار کاهش قیمت بیهوده است.
او ادامه داد: به نظر می رسد حجم تقاضای بازار خودروی ایران از 
حدود یک میلیون و 6۰۰هزار دس��تگاه به ۷۰۰هزار دستگاه سقوط 
کرده و تولید و تقاضا به تعادل رسیده، همچنین قیمت های فعلی با 
حجم تقاضا هماهنگی دارد و اگر مسائلی مانند تغییر روند عرضه و 
نوسان نرخ ارزاتفاق نیفتد بازار در همین شکل تعادلی باقی خواهد 

ماند.

صادرات خودرو های چینی 5درصد کاهش 
یافت

چین در پنج ماه نخس��ت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
۵درصد کمتر خودرو به خارج صادر کرده است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از ش��بکه تلویزیونی 
العالم، صادرات خودرو های چینی در پنج ماه نخست امسال کاهش 
یافت. چین در این پنج ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵درصد 

کمتر خودرو به خارج صادر کرده است.
خبرگزاری رسمی چین اعالم کرد این کشور از آغاز امسال تا ماه 
مه گذشته ۳۹۲ هزار دستگاه خودرو صادر کرده است که چهار و ۹ 

دهم درصد کاهش نشان می دهد.

دستور جهانگیری برای قیمت گذاری خودرو 
به کجا رسید؟

مقیم��ی درباره دس��تور جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمهور 
مبن��ی بر لزوم تدوی��ن و ابالغ دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو، 
گفت کمیته خودرو اقدام خ��اص و ویژه جدید در این زمینه انجام 
نمی دهد و به دنبال بازنگری در سیاس��ت ها است تا در صورت نیاز 

اصالحات انجام شود.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، فرش��اد مقیمی معاون 
ام��ور صنایع وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در گفت وگویی درباره 
برخی ادعاها مبنی بر اینکه خودروسازان داخلی بیشتر تمایل دارند 
با فرانس��وی ها همکاری کنند تا شرکت های کره ای و ژاپنی، گفت: 
اگرچه ما پیش از این نیز با ژاپن و کره همکاری هایی داش��تیم، اما 
اصرار به همکاری با فرانسوی ها به آفتی تبدیل شده است، در واقع 

تک source)منبع( شدن برای صنعت آسیب زا است.
وی اف��زود: خودروس��ازان داخل��ی باید س��بد گس��ترده ای برای 
همکاری داشته باشند و سهم داخلی سازی شرکت های خودروسازی 
خارجی را گس��ترش دهند. در صورت تحقق این مهم مش��کالت و 

موانع صنعت خودروسازی از بین می رود.
معاون امور صنایع وزارت »صمت« اظهار داش��ت: خودروس��ازان 
خارجی نمی تواند از تولید برخی خودروها در ایران جلوگیری کنند 
چراکه ایران در تولید این خودروها ریش��ه پیدا کرده و سازنده شده 

است.
مقیمی  با بیان اینکه پژو و رنو چندین بار در ایران حاضر شدند، 
ام��ا پس از بروز هر تنش از ایران خارج ش��دند، خاطرنش��ان کرد: 
اقدامات��ی در حال انجام اس��ت تا همکاری با ش��رکت های خارجی 

گسترش پیدا کند.
وی درباره دس��تور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر 
لزوم تدوین و ابالغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو، گفت: کمیته 
خ��ودرو اق��دام خاص و ویژه   جدید در این زمین��ه انجام نمی دهد و 
به دنبال بازنگری در سیاس��ت ها اس��ت تا در صورت نیاز اصالحات 

انجام شود.
مع��اون امور صنای��ع وزارت »صمت« ادامه داد: اگرچه س��ازمان 
حمای��ت مصرف کنن��ده و تولیدکننده در این راس��تا پیش��نهاداتی 
مط��رح کرده اس��ت و از آنجایی که دس��تگاه های نظارت��ی نیز در 
کمیته خودرو حضور دارند تالش می شود زمینه اجرای پیشنهادات 
فراهم ش��ود اما در کمیته حضور بیشتر به دنبال تدوین سیاست ها 
و برنامه ریزی هایی برای خروج صنعت خودرو از بحران هس��تیم؛ در 
صورتی که تولید افزایش پیدا کند تمام پارامترهای موردنظر محقق 
می ش��ود و آرامش خیال مردم فراهم ش��ده و تقاضای کاذب نیز در 

بازار از بین می رود.

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی 
اعالم کرد که ارزش پول ملی کاهش یافته و قطعه س��ازان نس��بت به 
س��ال گذش��ته به س��رمایه در گردش چند برابری نیاز دارند و ارزش 
مطالبات ش��ان نی��ز حداقل نصف ش��ده و تنها راه پرداخ��ت مطالبات 

قطعه سازان، تخصیص تسهیالت به خودروسازان است.
فری��دون احم��دی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
مطالبات قطعه س��ازان از خودروسازان و راهکارهای پرداخت آن گفت: 
خودروس��ازان مش��کالت نقدینگی دارند، باید به خودروسازان کمک 
شود و مجددا تس��هیالت بانکی به آنان تعلق گیرد تا قادر به پرداخت 

مطالبات قطعه  سازان باشند و این یکی از راه حل ها است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: راه 
حل دیگر این اس��ت که اجازه دهیم خودروس��ازان، خودرو را با قیمت 
واقعی به فروش رس��انند و به ش��کل تصنعی قیمت خ��ودرو را پایین 
نگه نداریم، زی��را قیمت بازار و کارخانه متفاوت بوده و در حال حاضر 
این س��ود نصیب خودروس��از نمی ش��ود، باید اجازه دهیم این سود به 

تولیدکننده برس��د. اگر دولت عالقه مند به پایین نگه داشتن قیمت ها 
-هرچند به صورت غیرواقعی و تصنعی- اس��ت، در این صورت باید به 
خودروس��ازان کمک ش��ود و به آنان تس��هیالت ارائه دهند و راه حل 

دیگری وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
ارزش پول ملی کاهش یافته و قطعه س��ازان نسبت به سال گذشته به 
س��رمایه در گردش چند برابری نیاز دارند و ارزش مطالبات ش��ان نیز 

حداقل نصف شده است.
احم��دی گفت: خودروس��ازان از مح��ل تولید و ف��روش خودرو نیز 
می توانن��د به پرداخ��ت مطالبات قطعه س��ازان بپردازن��د اگرچه اکثر 
تولی��دات در جهت پاس��خگویی به تعهدات خودروس��ازان اس��تفاده 
می ش��ود و نمی تواند منبع درآمد مناس��بی ب��رای پرداخت مطالبات 
قطعه س��ازان باش��د، بنابراین بهترین راه، تزریق نقدینگی و تسهیالت 

به خودروسازان است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: اگر 

خودروسازان، اموال مازاد دارند می توانند با فروش این اموال، نسبت به 
پرداخت مطالبات قطعه سازان اقدام کنند. در حال حاضر خودروسازان 
امکان کس��ب درآمدهای بیش��تر از راه همکاری با شرکای خارجی را 
ندارند و مس��یرهای فاینانس برای آنان مس��دود اس��ت، بنابراین تنها 
راه پرداخت مطالبات قطعه سازان، پرداخت تسهیالت به خودروسازان 
است. نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گف��ت: خودروس��ازان بن��گاه اقتصادی هس��تند که تاکن��ون به اجبار 
تولیدات خود را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی به فروش رس��انده اند 
و زیانده و بدهکار ش��ده اند و این مس��اله از نتایج سیاس��ت های غلط 
اس��ت؛ بعضی از فشارها ناش��ی از سیاست های دولت و حاکمیت است 
و دول��ت باید برای حل آن همراهی کند. نماینده مردم زنجان و طارم 
در مجلس شورای اسالمی افزود: قطعه سازان در بخش خصوصی فعال 
هس��تند و حق دارند پیگیر مطالبات خود باش��ند و قیمت محصوالت 
خود را واقعی کنند و باید مش��کالت قطعه سازان را درخصوص وصول 

مطالبات شان رفع کنیم.

نیاز چند برابری قطعه سازان به سرمایه در گردش نسبت به سال گذشته

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو درخصوص 
وضعیت قیمت ها در بازار گفت ش��رایط آرام اس��ت و با این وجود اگر 

سیگنال منفی به بازار وارد نشود، قیمت ها باز هم کاهش می یابد.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
در گفت و گ��و با گس��ترش نیوز وضعیت بازار خ��ودرو را چنین توصیف 
کرد: بازار خودرو در هفته گذشته آرام بود، اما شاهد رکود نیز هستیم. 
اف��رادی که نیاز به خودرو دارند خریدهای خود را انجام می دهند. این 
نکته را نیز باید گفت که اگر س��یگنال های منفی به بازار وارد نش��ود 
ش��رایط به همین روال ادامه پیدا خواهد کرد. این سیگنال های منفی 
را می ت��وان چنی��ن بیان کرد ک��ه به عنوان مث��ال در برخی مواقع به 
ش��رکت های خودروسازی مربوط می ش��ود و گفته می شود که در مرز 
ورشکس��تگی هس��تند. در صورتی که چنین مواردی به وقوع نپیوندد 

قیمت ها پایین تر نیز خواهد آمد. نباید اجازه داده ش��ود که س��یگنال 
منفی انتش��ار داده ش��ود زیرا بار روانی دارد و منجر به برهم خوردگی 

بازار می شود.
وی ادامه داد: در هر صورت کاهش قیمت چه درخصوص خودروهای 
واردات��ی و چه خودروه��ای داخلی وجود داش��ته و از اوایل خردادماه 
امسال شروع شده است. اگر قیمت ها را بررسی کنیم هنوز به رقم های 
۱۸ فروردین ماه امس��ال نرس��یده و اگر س��یگنال منفی در هفته های 
گذشته به بازار تزریق نمی شد بازار راه خود را ادامه می داد و قیمت ها 
ت��ا حد معقولی پایین می آمد. دس��تکاری قیمت ها باعث ش��د قیمت 
خودرو افزایش پیدا کند، اما در هر صورت خریدار باید آگاه باش��د. هر 
خودروی��ی قیمت منطقی دارد و خارج از آن نباید خرید انجام ش��ود. 
مش��تریان ناآگاه تحت تاثیر جوسازی ها خرید انجام دادند و حال ضرر 

آن را می بینند.
موتمنی در پایان به وضعیت اعالم قیمت در سایت های آگهی اشاره 
کرد و گفت: همچنان موافق این هستم که قیمت در سایت ها نمایش 
داده نش��ود. وضعیت بازار را عرضه و تقاضا مشخص می کند اما زمانی 
که عرضه مناس��ب نداریم می توان با بازارگرمی هیجان کاذب داد. در 
هر ص��ورت یک عده در این بازار برد می کنند و عده ای نیز می بازند و 
م��ا نباید اجازه انتش��ار اخبار دروغ را دهیم. ای��ن نکته را نیز باید ذکر 
کرد که قدرت خرید مردم کاهش یافته اس��ت. قیمت های حال حاضر 
خودرو منطقی نیست و تا زمانی که تولیدکنندگان شفاف سازی نکنند 
نمی توان اظهاری درباره ش��رایط قیمت ها داشت. قیمت تمام شده کاال 
باید اعالم ش��ود و آن موقع خریدار می دان��د که چه زمان برای خرید 

خودرو مناسب است.

س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکس��یرانی ش��هر تهران اعالم کرد با 
مالکان و راکبان تاکس��ی هایی که دارای پروانه هوشمند معتبر نباشند، 

برخورد قانونی می شود.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهر تهران درخصوص شناسایی و تعیین تکلیف تاکسی های 

فاقد پروانه هوشمند اطالعیه ای صادر کرد.

در این اطالعیه آمده اس��ت؛ به استناد ماده ۳۳ آیین نامه راهنمایی و 
رانندگی و نیز مواد ۸ و ۱۴ آیین نامه اجرایی تاکسیرانی، فعالیت و تردد 
با تاکسی بدون داشتن پروانه معتبر ممنوع است و متخلف تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرد.
بنابراین تاکس��یرانان باید در اسرع وقت برای صدور و یا تمدید پروانه 
هوش��مند تاکسیرانی خود به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی که 

taxi. در مناطق بیس��ت و دو گانه ش��هر تهران که نش��انی آنها در سایت
tehran.ir است، مراجعه کنند.

در غیر این  صورت از طریق عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی، عوامل 
گشت کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی، دوربین های ترافیکی و سایر 
مراجع ذی ص��الح با مالکین و راکبین تاکس��ی هایی ک��ه دارای پروانه 

هوشمند معتبر نیستند برخورد قانونی الزم به عمل خواهد آمد.

سیگنال منفی نباشد، قیمت خودرو باز هم کاهش می یابد

اولتیماتوم تاکسیرانی به تاکسی های فاقد پروانه هوشمند
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صدیقه ربیعی پیرامون مصوبات ده گانه اقتصاد مقاومتی در حوزه زنان گفت 
ب��ا توجه ب��ه آمار رو به رش��د فارغ التحصیالن زن و آمار پایین اش��تغال زنان 
بای��د برای اش��تغال زایی در این حوزه به صورت جدی اق��دام کرد که یکی از 

راه های تحقق این هدف ایجاد مراکز ش��تابدهی 
زنان است.

به گ��زارش ایرنا، وی به اه��داف ایجاد مراکز 
ش��تابدهی زن��ان از قبی��ل تروی��ج فرهنگ کار 
و کارآفرین��ی، ایج��اد ش��بکه های قدرتمن��د و 
در نتیج��ه تربی��ت کارآفرینان موف��ق، آموزش 
مهارت ه��ای کارآفرینی به تیم های دارای ایده و 
استارت آپ های پذیرفته ش��ده، ارائه مشاوره های 
تخصصی درباره کس��ب و کار، شناس��ایی موانع 
فعالیت های اقتصادی ام��ور بانوان، حذف اتالف 
س��رمایه و وقت از طریق اش��تراک گذاری تجربه 
و کوتاه کردن فرآیند آزمایش کس��ب و کار نوپا و 
در نهایت ارائ��ه راهکار برای رفع و کاهش موانع 

موجود در کسب و کارها اشاره کرد.
ربیع��ی افزود: مراکز ش��تابدهی کس��ب و کاره��ا به پ��رورش کارآفرینان و 
دس��تیابی به توسعه پایدار از طریق ایجاد اش��تغال برای بانوان منجر می شود 

و در مجموع مراکز ش��تابدهی مثل مرکز س��امان دهنده برای رشد اقتصادی 
هستند.

وی گف��ت: ش��تابدهنده یک س��اختار منس��جم و مش��خص اس��ت که در 
راستای حمایت و توس��عه کارآفرینی نوآورانه 
و دانش بنیان حرکت می کند و هدف عمده آن 

ارائه خدمات به کسب و کارهای نو است.
ربیعی ب��ا تاکید بر ض��رورت ایجاد فرهنگ 
کارآفرین��ی در بی��ن بانوان گف��ت: از ظرفیت 
پ��ارک علم و فن��اوری می توانیم ب��رای ایجاد 
مراکز رشد و شتابدهی استفاده کنیم و در این 
مراکز مشاوره های تخصصی و مهارت های الزم 

به کارآفرینان ارائه خواهد شد.
وی افزود: در راستای حمایت از کارآفرینان 
همایش های تخصصی و تورهای صنعتی برگزار 
خواهد شد و با مش��ارکت شرکت شهرک های 
صنعت��ی امتیازاتی ب��ه بان��وان کارآفرین اعطا 

می شود.
ربیعی بیان داشت: دانشگاه ها باید با ارائه خروجی مناسب به بخش صنعت 

همکاری الزم را در این زمینه داشته باشند.

فرماندار ویژه کاش��ان گفت دانش��گاه ها در اقتصاد دانش بنیان  محور پرورش 
نیروی انسانی متخصص و بالندگی شرکت های نوپا و نوآور هستند که در ورود 
آنها به چرخه بازار نیز نقشی اساسی دارند. علی اکبر مرتضایی قهرودی شامگاه 

دوش��نبه در نشست ش��ورای اداری شهرستان 
کاش��ان اظهار داش��ت: تأمین نیروی انس��انی 
به دانش��گاه ها بس��تگی داش��ته، اما بخش های 
مربوط به رشد شرکت های دانش بنیان برعهده 
پارک ه��ای علم و فن��اوری و مرکزهای رش��د 
دانشگاهی گذاشته شده است. وی افزود: آشنا 
نبودن مؤسسه های نوپا با شرایط بازار مصرف، 
افزایش هزینه های راه اندازی کس��ب و کارهای 
جدید و فقدان توان اعمال مدیریت اثرگذار در 
بیش��تر موارد کارآفرینان جوان را با شکس��ت 
رو به رو می س��ازد. فرماندار ویژه کاش��ان بیان 
کرد: بر این اس��اس پارک ه��ای علم و فناوری، 
مرکزهای رشد و همچنین کانون های خالقیت 

و رش��د فناوری در مانایی و قوام مؤسس��ه های دانش بنیان تازه راه اندازی شده 
بس��یار اثرگذار بوده و در تجاری س��ازی محصوالت نیز نق��ش کلیدی باید ایفا 
کنند. وی در ادامه موقعیت بی مانند شهرس��تان ویژه کاش��ان در مرکز کشور 

را مورد اش��اره قرار داد و یادآور ش��د: وجود واحدهای بزرگ نس��اجی و تولید 
فرش ماشینی، اسانس و گیاهان دارویی، صنایع فوالدی و خودرو، شهرک های 
صنعتی در کن��ار توانمندی باالی دانش آموختگان دانش��گاهی بیانگر ضرورت 
راه اندازی پارک علم و فناوری در این منطقه 

است.
مرتضای��ی در ادامه ارتقای س��اختار اداری 
پ��ارک عل��م و فناوری دانش��گاه کاش��ان را 
خواس��تار ش��د و گفت: تأمین اعتب��ار برای 
بهس��ازی محوط��ه و تجهی��ز پ��ارک علم و 
فناوری نی��ز باید انجام ش��ود. وی همچنین 
ب��ر فراهم ک��ردن امکان سهیم س��ازی س��ایر 
دانش��گاه های ب��زرگ منطقه مانند دانش��گاه 
علوم پزشکی و دانشگاه آزاد در نحوه پذیرش 
ش��رکت های مس��تقر در پارک علم و فناوری 
تاکید کرد. فرماندار ایج��اد صندوق پژوهش 
و فناوری با محور قرارگرفتن کاشان و اجرای 
دقیق بند ط تبصره ۹ قانون بودجه با الزام به ثبت اطالعات تمامی ش��رکت ها 
ساتع )سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری( و واقعی سازی اطالعات 

ثبت شده سامانه را نیز از جمله خواسته های نخبگان این شهرستان برشمرد.

دانشگاه در اقتصاد دانش بنیان محور پرورش نیروهای متخصص استمراکز رشد و شتابدهی کسب و کار زنان تشکیل می شود

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در آخرین بخش سفر به 
شهرستان کاشان، در جمع دانشگاهیان و مسئوالن کاشانی سخن گفت.

ستاری با بیان اینکه توسعه باید براساس مؤلفه های بومی و مزیت های سرزمینی 
باشد، افزود: باید نگاه مان به توسعه را عوض کنیم و تعریفی تازه از این مفهوم ارائه 
کنیم. توسعه بدون در نظر گرفتن ویژگی های بومی، مشکالت زیادی را به همراه 
می آورد. کاشان، با پیشینه تاریخی و فرهنگی عمیق خود بر مزیت های متعددی 
از جمله صنعت فرش اس��توار اس��ت که با هموار کردن مسیر پیوند این مزیت  ها 
به نوآوری ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپی راه توسعه پایدار این شهرستان 

هموار می شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با یادآوری نقش راهبردی دانشگاه ها در 
تربیت نیروی انس��انی خالق و کارآمد گفت: دانشگاه باید خود را از بودجه دولتی 
جدا کند. تنها در این صورت می تواند دانش آموخته ای به جامعه تحویل دهد که 

مفید و کارآمد باشد و مشکلی از جامعه را سامان دهد.
خام فروشی راه به جایی نخواهد برد

وی با بیان اینکه اقتصاد خام خواری به جایی نخواهد رسید و محکوم به شکست 
است، ادامه داد: راهی نداریم جز اینکه به ویژگی های ذاتی خود متکی باشم. یکی 
از پایه های اساسی این تحول، ارج  نهادن و شناخت ارزش حقیقی کارآفرین است.

ستاری، پژوهشی را که با سرمایه گذاری بخش خصوصی حرکت می کند، موفق 
دانس��ت و گفت: پژوهش��ی که تمام بودجه اش از بیت المال تأمین شود و بودجه 
دولتی بخواهد پایان خوش��ی نخواهد داش��ت، ضمن اینک��ه دردی از جامعه دوا 
نمی کند. باید پای بخش خصوصی به پژوهش باز شود تا یک محصول یا خدمت 

کارآمد و منطبق با نیاز جامعه به دست بیاید.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، تبلور و ش��کوفایی دانش��مندان برجسته را مستلزم 
فراهم بودن زیست بوم مساعد دانست و گفت: چرا نمی توانیم، ابن هیثم، خوارزمی، 
فارابی و ابن س��یناها داش��ته باش��یم، این همه هزینه می کنی��م ولی نمی توانیم 
دانش��مندان بزرگ مان را دوباره پرورش دهیم. پرسش اصلی من این است!!؟ باید 

محیطی مناسب فراهم کنیم تا دوباره مجال پرورش چنین افرادی فراهم شود.
س��تاری، از ضرورت وجود یک زیست بوم مس��اعد برای فعالیت های نوآورانه و 
کارآفرینی گفت و ادامه داد: قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان با بیش از 
۱۳۰ نوع خدمت متنوع برای شکل دادن به همین زیست بوم تصویب شده است. 
یکی از نتایج آن، رونق گرفتن بیش از ۴هزار و ۴۰۰ شرکت دانش بنیان و هزاران 
اس��تارت آپ است. بازیگران تازه ای در حوزه کس��ب و کار، وارد شدند و به بخش 
سنتی اقتصاد آموختند، برای ماندگاری در عرصه رقابت، باید به نوآوری کسب و 

کارهای دانش بنیان و استارت آپی روی بیاورند.
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان، توفیق پارک های علمی و فناوری 
را در گ��روی س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی در کنار حمایت دولت دانس��ت و 
گفت: تمام توان خود را برای تجهیز پارک علم و فناوری کاش��ان انجام می دهیم. 
پارک های علم و فناوری، نویدبخش آینده درخشان این سرزمین خواهد بود. بخش 
خصوصی در پارک های فناوری موفق، تا ۱۰ برابر میزان سرمایه گذاری دولت هزینه 
می کند. نمونه های برجس��ته این پارک ها و کارخانه های نوآوری که سرمایه گذار 
بخش خصوصی میدان دار اصلی آن اس��ت، در پایتخت و س��ایر شهرهای بزرگ 

مشهود است.
ستاری صنعت فرش، عطر و گردشگری را مهم ترین ظرفیت های بالقوه کاشان 
دانست و گفت: نیروی انسانی توانمند مهم ترین دارایی کاشان است. فرزندان کویر 
از ویژگی ه��ای ذاتی چون اراده قوی و پش��تکار برخوردارن��د که مهم ترین الزمه 
موفقیت در اقتصاد دانش بنیان است. از کاشانی ها می خواهم با تکیه بر مزیت های 
بومی خود، راه توس��عه پای��دار را هموار و ارزش افزوده خل��ق کنند و با صادرات 

محصوالت خود ارزآوری داشته باشند.

وی افزود: در حوزه ظرفیت هایی که از بوم اس��تان برآمده و با محیط زیس��ت 
سازگاری دارد، آماده ایم تا نوآوری و فناوری شرکت های دانش بنیان و استارت آپی 
را همراه کنیم، چراکه در این صورت پیشرفت و توسعه ماندگار به استان می آید و 

جوانان تحصیلکرده، ماندگار می شوند و به زیست بوم شان بازمی گردند.
به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رونق صنعت فرش با الگوبرداری 
بدون بومی سازی محقق نمی ش��ود بلکه باید الگوهای موفق را با داشته های مان، 
بومی سازی کنیم. صنعت جایی است که طراحی، ماشین سازی و بهینه سازی دارد. 
صنعت اگر از این ویژگی ها برخوردار باشد نیاز به وجود دانشگاه را احساس می کند. 
کاش��ان با ظرفیت های نهفته ای که در حوزه فرش دارد، نیاز دارد که یک صنعت 

پویا و روزآمد در فرش داشته باشد.
ستاری افزود: استارت آپ های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، فناوران حوزه 
نان��و و هنرمندان طراح باید به کمک این ظرفیت ها بیایند و یک تحول جدی در 
صنعت فرش ایجاد کنند. این همراهی و همکاری، نیازمند فرهنگ سازی است تا 

همه، به یاری صنعت فرش بشتابند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اش��اره به پروژه طرح کالن ملی رصدخانه کاشان 
با حمایت معاونت علمی و فناوری گفت: این پروژه فناور پاییز س��ال آینده نهایی 
می ش��ود. در این پروژه، فناوری را می آموزیم و نخس��تین گام ها را در بومی سازی 

صنعت ساخت تلسکوپ برمی داریم.
وی ب��ا بیان اینکه پیش از آغاز این پروژه به مدت ۷ س��ال مطالعات مکان یابی 
صورت گرفته اس��ت، اظهار داشت: در یک برنامه زمان بندی فشرده ظرف ۱۵ ماه 
آینده این پروژه به بهره برداری می رس��د. این پروژه نخستین تجربه کشور در این 

حوزه و اتفاق بزرگی برای استان است و کشور در شبکه رصد دنیا قرار می گیرد.
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور توسعه این پروژه آمادگی داریم 
چراکه در آن محدوده جغرافیایی امکان نصب دو تلسکوپ با ابعاد کوچک تر وجود 
دارد و باید دانشگاه کاشان باید با یک برنامه مدون وارد این حوزه شود. خواهشم از 
تمامی مسئوالن استانی این است که این پروژه را همراهی و هدایت کنند و کاشان 
به عنوان ش��هری دارای پتانس��یل باال در علوم و فناوری گوناگون از جمله نجوم، 

بیشتر مورد توجه مسئوالن استانی قرار بگیرد.
گام نخست بومی سازی فناوری ماشین آالت تولید فرش 

برداشته شد
مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری از کارخان��ه تولید فرش نگین هالل 
مشهد بازدید کرد. در این بازدید ضمن معرفی ظرفیت ها و توانمندی های موجود 
ای��ن واحد صنعتی، زمینه ها و مقدم��ات الزم برای حمایت از انتقال دانش فنی و 
بومی س��ازی تجهیزات، ماشین آالت پیش��رفته و مواد اولیه راهبردی فرش ایرانی 
فراهم ش��د. در حال حاضر از حدود ۱۰۰۰ کارخانه فرش ماشینی در ایران، ۸۵۰ 
کارخانه در کاش��ان، آران و بیدگل متمرکز اس��ت که ساالنه بالغ بر ۴۰۰ میلیون 
دالر از تولیدات این کارخانجات فرش به دنیا صادر می شود. از سال ۹۰ به این سو 
علی رغم تحریم ها صادرات به صورت مستمر ادامه داشته است و تولیدات فعاالن 
این صنعت، عالوه بر اینکه نیاز داخلی را به طور کامل پوشش می دهد، ۲۵درصد 
محصوالت شان، راهی کشورهای دیگر می شود. تمرکز بزرگ ترین مجتمع تولیدی 
ف��رش ماش��ینی جهان، در ش��هرهای کاش��ان، آران و بیدگل ج��زو ویژگی های 
شهرستان کاشان است و قرار است با پیوند این ظرفیت به توانمندی شرکت های 

دانش بنیان، تجهیزات پیشرفته تولید و مواد اولیه با دانش فنی بومی تأمین شود.
شهرس��تان کاشان عالوه بر صنعت نساجی، فرش و فوالد، همچنین در تامین 
تجهیزات و ماش��ین آالت صنعت، توری فل��زی و لنت ترمز جزو قطب های اصلی 
کشور و منطقه است که پیوند این صنایع با نوآوری کسب و کارهای دانش بنیان، 
می تواند ضمن اشتغال آفرینی برای نیروی انسانی این شهرستان، به تجاری سازی 

محصوالت در ابعاد بین المللی و خلق ارزش افزوده بینجامد.

اپل طی کنفرانس مطبوعاتی مشـترک با شـهردار سـیاتل از طرح خود برای انتقال 2000پرسنل به این شهر طی 
پنج سال آینده خبر داد. به گزارش دیجیاتو، کمپانی کوپرتینویی 2 برج 12طبقه را برای اسکان کارکنانش انتخاب 
کـرده کـه در مجموع حدود 60 هزار متر مربع مسـاحت داشـته و انرژی آن از منابع تجدیدپذیر تامین می شـود. 
قبال قرار بود 1000 نفر در این مراکز مشـغول به کار شـوند، حاال اما اپل این میزان را به دو برابر افزایش داده است. 
نخسـتین گروه این کارکنان که شـامل 200 نفر خواهد بود تا قبل از زمستان سـال جاری استخدام می شوند و در 
نهایت تا 2024 تعداد آنها به 2 هزار نفر خواهد رسـید. اپل با سـیاتل غریبه نیست و همین حاال 500 نفر از پرسنل 
این شرکت در این شهر اقامت دارند. حوزه فعالیت این افراد به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین مربوط می شود 
و قرار اسـت الگوریتم هایی را در محصوالت اپل پیاده کنند که کاربر را درک کرده و نیازهای او را پیش بینی کند. 

کارکنان جدید اما روی نرم افزار و سخت افزار تمرکز خواهند کرد.
اپل قصد دارد سـیاتل را به یک هاب مهندسـی کلیدی برای خود تبدیل کند و این در حالی است که نه تنها این 
منطقه به عنوان قلمروی مایکروسـافت شـناخته می  شـود، بلکه دفتر مرکزی آمازون تنها چند بلوک با آن فاصله 

دارد. گوگل و فیس بوک هم طرح هایی را برای گسترش فعالیت در سیاتل در دست دارند.
ایـن مسـاله چندان جـای تعجب نـدارد چراکـه غول های فنـاوری برای زیـر نظر گرفتـن رقبا معمـوال دفاتر 
و فروشگاه های شـان را در مجـاورت هم برپـا می کنند. برای مثال اپل بـه دنبال در اختیار گرفتن سـاختمانی در 
نزدیکی دفتر سن دیگوی کوالکام است. عالوه بر این برنامه بعدی این شرکت استخدام 1000 نفر در »کالِور سیتی« 

لس آنجلس است که آمازون و سونی در آن فعالیت دارند.
هدف نهایی کمپانی کوپرتینویی ایجاد 20 هزار شـغل در خاک آمریکا تا سـال 2023 است و طرح های آن را گام 

به گام پیش می برد.

از »توسعه« بر پایه مزیت های بومی حمایت می کنیم

 اپل با 2 هزار نیروی تازه نفس
وارد قلمرو مایکروسافت می شود

دریچــه

س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با هدف رونق 
اقتصادی مناطق آزاد، در تالش برای تس��هیل فعالیت ش��رکت های دانش بنیان زیستی در 
این مناطق است. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، گروه تولید، تجاری س��ازی و بازار ستاد توس��عه زیست فناوری معاونت علمی و 
فناوری با هدف رونق کس��ب و کارهای دانش بنیان در مناطق آزاد کش��ور، در صدد تدوین 
قوانین حمایتی برای استقرار شرکت های زیست فناوری در این مناطق است. براساس یک 
تعریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول 
برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج است و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های 
مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات 
دس��ت و پاگیر و همچنین س��هولت و تس��ریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب 

سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.

 فعالیت دانش بنیان های زیست فناور
در مناطق آزاد تسهیل می شود

چهارشنبه
5 تیر 1398

شماره 1339
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یک��ی از زیر مجموعه های گروه آلفابت به نام Sidewalk Labs که 
تمرکزش روی ش��هرهای هوشمند اس��ت، از برنامه هایش برای تبدیل 
منطقه واترفرانت تورنتو به یک آرمان ش��هر هوش��مند رونمایی کرده 

است.
به گ��زارش دیجیات��و، این تی��م ۱۸ ماه 
گذشته را صرف توسعه این پروژه کرده که 
در ۱۵۲۴ صفحه به طور کامل توضیح داده 
شده اس��ت. آلفابت قصد دارد از این طریق 
روی��ای دیرین��ه مدیرعامل ای��ن مجموعه 
یعن��ی لری پیج را به واقعی��ت تبدیل کند؛ 
ش��هری کوچک درون ش��هری دیگر که در 
آن ماش��ین های خودران، وای فای عمومی، 
راهکاره��ای نوین س��المت عمومی و دیگر 
سیس��تم های برنامه ریزی شهری که توسط 
تکنول��وژی ممکن ش��ده اند ب��ه کار گرفته 

خواهند شد.
قبال Sidewalk Labs این پروژه را به عنوان محله ای که برمبنای 
اینترنت س��اخته ش��ده معرفی کرده بود، اما در مراس��م روز گذش��ته 

معرفی اش به آن لقب خالقانه ترین محله دنیا را دادند.

از ابت��دا این تیم قصد داش��ت یک جامعه مبتنی ب��ر تکنولوژی در 
قسمتی از منطقه صنعتی واترفرانت بسازد، این ناحیه ۱۲ هکتاری که 
اکنون بی استفاده است Quayside نام دارد و شرق هسته اصلی شهر 
تورنتو قرار گرفته اس��ت. این برنامه شامل 

موارد زیر می شود:
• س��اخت ۱۰ س��اختمان جدی��د چند 
منظوره که شامل فروشگاه ها، دفاتر اداری 
و چندین هزار واحد مس��کونی می ش��وند 
و س��ازه آنه��ا از نوع��ی چوب مس��تحکم 

ساختمانی تشکیل شده
• برنام��ه ای ب��رای اتصال ش��بکه ریلی 
س��بک ش��هر تورنتو به ای��ن منطقه برای 
متصل کردن س��اکنین آن به قسمت  های 

دیگر شهر
• طراحی دوباره خیابان ها برای استفاده 
کمت��ر از خودرو و تش��ویق پی��اده روی و 

دوچرخه سواری
• نصب وای فای عمومی و دیگر سنسورها برای جمع آوری اطالعات 

شهری به منظور بهینه سازی سیستم حمل و نقل و ترافیک

در دنیای تجارت، رقابت بر سر باارزش ترین برند بسیار نفسگیر است. در مطلب 
پیش رو نگاهی به نتیجه این رقابت در س��ال ۲۰۱۹ داشته ایم. به گزارش زومیت، 
آیا اپل، باارزش ترین برند جهان است؟ پاسخ این سؤال منفی است. گوگل چطور؟ 

در سال ۲۰۱۸، پاسخ این سؤال مثبت بود. براساس 
رتبه بن��دی BrandZ ک��ه ۱۰۰ برند برتر جهانی 
 Kantar و   Wpp توس��ط  را  س��ال ۲۰۱۹  در 
طبقه بندی ک��رده، آمازون ب��ا ارزش ۳۱۵ میلیارد 
دالر باارزش تری��ن نام تجاری جهان اس��ت. از آنجا 
که آمازون یک خرده فروش��ی محس��وب می شود، 
بزرگ ترین بازیگران حوزه تکنولوژی همچنان اپل 
و گوگل به حس��اب می آیند. دراین میان، برند اپل 
با اختالف بس��یار کمی و ب��ا ارزش ۳۰۹.۵ میلیارد 
دالر در براب��ر ارزش ۳۰۹ میلی��ارد دالری گوگل، 
عن��وان باارزش ترین نام تجاری حوزه فناوری را که 
سال گذشته در اختیار رقیبش بود، از آن خود کرده 
اس��ت. در کنار اپل و گوگل از دیگر نام های بزرگ 

صنعت وایرلس جهان نیز می توان به نام هایی چون مایکروسافت به ارزش ۲۵۱.۲ 
میلیارد دالر در رتبه ۴، فیس بوک به ارزش ۱۵۹ میلیارد دالر در رتبه 6 و همچنین 
AT&T به ارزش ۱۰۸ میلیارد دالر در رتبه دهم اشاره کرد. مایکروسافت نسبت 

به سال گذشته رشدی ۲۵درصدی را تجربه کرده، درحالی که این میزان رشد برای 
اپل و گوگل به ترتیب ۳ و ۲ درصد بوده است. شرکت های حاضر در بخش فناوری، 
رشدی ۴درصدی را به طور سالیانه شاهد بوده اند و این میزان رشد برای شرکت های 

بخش مخابرات تنها یک درصد بوده است.
با نگاهی به این فهرس��ت می توان با نام های 

آشنای دیگری مواجه شد:
• ورایزن رتبه ۱۱

• Xfinity رتبه ۲۰
• T-Mobile رتبه ۲۵

• China Mobile رتبه ۲۷
• اینتل رتبه ۳6

•  سامسونگ رتبه ۳۸
• یوتیوب رتبه ۳۹

• اینستاگرام رتبه ۴۴
• ادوبی رتبه ۴۵

• هوآوی رتبه ۴۷
• ودافون رتبه ۴۹

• لینکدین رتبه ۵۸
• شیائومی رتبه ۷۴

اپل و گوگل، باارزش ترین برندهای جهان در صنعت اینترنت بی سیمرونمایی از پروژه جاه طلبانه آلفابت برای ساخت یک شهر هوشمند در تورنتو

س��ال ها پیش با ایجاد کارخانه های صنعتی متعدد در کشور چرخ 
زندگ��ی تعداد زی��ادی از کارگ��ران و کارمندان ب��ه حرکت درآمد؛ 
کارخانه هایی که هر ی��ک به تولید محصولی جدید روی آورده و در 
راستای تولید داخلی و قطع کردن دست واردات قدم بر می داشتند.

به گ��زارش ایرنا، در این بی��ن برخی از ای��ن کارخانه ها به دالیل 
اقتص��ادی و ش��خصی در میان��ه کار از راه بازمانده و نتوانس��تند به 
فعالی��ت خود ادامه دهند، کارکنان و کارگران این کارخانه ها هر یک 

به سویی رفته و فضاهای خالی باقی ماندند.
شرکت های دانش بنیانی که قطب های بزرگ اقتصادی شدند

در هم��ان زمانی ک��ه کارخانه های صنعتی یکی پ��س از دیگری 
متروک��ه و تعطیل می ش��دند تیم های اس��تارت آپی و ش��رکت های 
دانش بنی��ان پ��ا گرفتند و تبدیل به یکی از قطب های بزرگ کش��ور 
شدند؛ ش��رکت هایی که در قانون آنها در سال ۹۲ به تصویب رسید 
و آن زمان تعدادش��ان حتی به اندازه انگش��تان دست هم نمی رسید 

امروز از مرز ۴هزار عدد گذشته اند.
ب��ه گفته مس��ئوالن، فروش ش��رکت های دانش بنی��ان و تیم های 
استارت آپی از مرز هزاران میلیارد تومان گذشته و برای تعداد زیادی 

از فارغ التحصیالن جویای کار شغل ایجاد شده است.
کارخانه های متروکه و زمین های بالاس��تفاده ای که از آنها صحبت 
کردی��م اکن��ون محلی برای رش��د فناوران ش��ده اس��ت و جوانان 

استارت آپی را در آغوش خود گرفته اند.
با هم��ت جوانان و ب��ه کمک معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری و پارک علمی و فناوری پردیس کارخانه های متروکه جان 
دوباره ای گرفتند و محل استقرار چندین شتاب دهنده و استارت آپ 
شد؛ به گفته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در کارخانه های نوآوری فضایی جهت اس��تقرار بیش از ۳هزار جوان 
فناور به وجود آمده و قرار اس��ت هش��ت ش��تاب دهنده در کارخانه 
نوآوری آزادی مس��تقر شوند و تیم های اس��تارت آپی و شرکت های 

دانش بنیان ذیل این شتاب  دهنده ها فعالیت کنند.
کارخانه هایی که شعبه دار شدند

اولین کارخانه نوآوری در ش��هر تهران، دومین در ش��هر مشهد و 
س��ومین آنها قرار اس��ت در ش��هر شیراز افتتاح ش��ود؛ البته چندی 
پیش در س��فر معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به اس��تان 
یزد قرار ش��د کارخانه متروکه قند به کارخانه نوآوری تبدیل ش��ود 
و از سوی دیگر مس��ئوالن پارک علم و فناوری پردیس هم گفته اند 
که فض��ای متروکه میدان نوبنیاد را به ش��عبه دوم کارخانه نوآوری 

تبدیل می کند.
اس��ماعیل قادری فر، رئیس مرکز فناوری ه��ای راهبردی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، درباره هدف ایجاد کارخانه های 
ن��وآوری گف��ت: ب��رای تحقق دو موض��وع مهم و کمک ب��ه جوانان 

کارخانه های نوآوری ایجاد شده اند.
وی ادامه داد: نخس��ت برای اینکه بتوانیم محیط مناس��ب کسب 
و کار را برای دانش��جویان و فارغ التحصی��الن به راحتی ایجاد کنیم 
ب��ه طوری که آنها بتوانند در نزدیکتری��ن فاصله به محل تحصیل و 

دانشگاه خود سر کار بروند.
قادری فر با اش��اره به کارخانه نوآوری آزادی اظهار داشت: کارخانه 
نوآوری آزادی در فاصله یک کیلومتری دانش��گاه  شریف قرار دارد و 

می تواند از لحاظ درسی و کسب و کار به دانشجویان کمک کند.
رئی��س مرک��ز فناوری ه��ای راهبردی با اش��اره ب��ه دومین هدف 
موردنظر گفت: ما می خواهی��م بدون صرف بودجه های عمرانی زیاد 

کارخانه های متروکه را تبدیل به فضای نوآوری کنیم.
وی اف��زود: کارخانه های نوآوری با کمترین هزینه و در کوتاه ترین 

زمان ساخته شده اند و میزبان چندین هزار جوان فناوری هستند.
قادری ف��ر تصریح ک��رد: کارخانه های ن��وآوری می توانند به بهبود 
فضای توسعه کسب و کار و ایجاد اکوسیستم مناسب نوآوری کمک 

کنند.
اشتغال زایی 3 هزار نفری برای جوانان 

وی افزود: س��ال ۹۲ که قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان 
و اساس��نامه تشکیل پارک های علم و فناوری به تصویب درآمد قرار 
ش��د که هر یک از شرکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها بتوانند 
بیش از ۱۲۰ خدم��ت از جمله معافیت گمرک��ی، معافیت مالیاتی، 
معافیت های بیمه ای، معافیت س��ربازی و بس��یاری حمایت دیگر را 
در راس��تای رونق تولید و به حرک��ت در آوردن چرخ های اقتصادی 

شرکت های دانش بنیان دریافت کنند.
مهدی عظیمیان، مدیرکل توس��عه ش��عب پارک عل��م و فناوری 
پردیس با اش��اره به کارخان��ه نوآوری آزادی اظهار داش��ت: در این 
کارخانه بازیگران خصوصی حضور دارند و هش��ت ش��تاب دهنده در 

آنجا فعالیت می کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر چهار ش��تاب دهنده در پارک مستقر 
ش��ده اند و چهار ش��تاب دهنده دیگر ت��ا پایان تابس��تان آغاز به کار 

می کنند.
عظیمی��ان درب��اره اش��تغال آفرینی در ای��ن کارخانه ه��ا گفت: با 
اس��تقرار تیم های استارت آپی در کارخانه های نوآوری می توان شاهد 
اش��تغال حدود ۳هزار جوان بود، همچنین تاکن��ون تعداد زیادی از 
استارت آپ ها توانس��ته اند در مدت کوتاه چند ماهه محصوالت خود 

را تجاری سازی کنند.
مدیرکل توس��عه ش��عب پارک علم و فناوری پردیس با اش��اره به 
ش��عبه دوم کارخانه نوآوری بیان کرد: دومین شعبه کارخانه نوآوری 

پارک پردیس از نیمه دوم تیرماه کار خود را آغاز می کند.
وی ادامه داد: این کارخانه در فضای متروکه میدان نوبنیاد تاسیس 

شده است و ظرفیت استقرار ۵۰۰ جوان فناور را دارد.
شرکت های دانش بنیان شاه کلید رونق اقتصادی

کارخانه های نوآوری می تواند به بهبود فضای کس��ب و کار کمک 
شایانی کنند، زیرا نبود فضای استقرار و راهنمایی از سوی کاربلدان 
دلیل اصلی شکس��ت استارت آپ هاس��ت، اما با وجود شتاب  دهنده ها 
تیم های اس��تارت آپی نه تنها شکس��ت نمی خورند بلک��ه روز به روز 

فضای کسب و کارشان رونق پیدا خواهد کرد.
رهبر معظم انقالب اس��المی امسال را به نام رونق تولید نام گذاری 
کردن��د و از تمام مس��ئوالن خواس��تند تا به بهبود فضای اش��تغال 
و تولی��د کش��ور کمک کنند و باید ش��اه کلید تحق��ق رونق تولید را 

شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها دانست.
به طور قطع فراهم کردن محیط های مناس��ب برای دانش��مندان و 
آنهایی که راه پیشرفت کشور را بلد هستند، می تواند به بهبود هرچه 

بیشتر فضای اقتصادی کشور منجر شود.

 کارخانه هایی متروکه  که جوانان استارت آپی را
در آغوش گرفته اند

یادداشـت

س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، فرآیند استانداردس��ازی محصوالت هوایی تولی��د داخل منطبق با 

قوانین و استانداردهای جهانی را در دستور کار قرار داد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری با 
هدف رونق تولید قطعات هوایی در کشور و تامین نیازهای داخلی با کمک متخصصان 

ایرانی، استانداردسازی محصوالت تولیدی را در اولویت کاری خود قرار داده است.
در واقع استانداردس��ازی یک سازوکار بسیار مهم و حیاتی برای توسعه پایدار صنعت 
هوایی و هوانوردی محس��وب می شود و اجرای این طرح می تواند رونق خوبی به کسب 

و کارهای فعال در صنعت هوایی کشور دهد.

محصوالت هوایی ساخت ایران با 
استانداردهای جهانی همگام می شود



هم��ه ما تا به ح��ال ایمیل های زیادی دریاف��ت کرده ایم که بالفاصله 
آنها را حذف کرده و یا در دس��ته ایمیل های اسپم قرار داده ایم. اگر این 
اتفاق برای ایمیل های تجاری ش��ما هم می افتد باید به دنبال دلیل آن 
باشید. شاید نمی توانید به درستی توجه مخاطبان را جلب کنید یا شاید 
عنوان ایمیل ش��ما به اندازه ای جذاب نیس��ت که کس��ی آن را باز کند. 
حتی ممکن اس��ت مشکل از CTA شما باشد که به گونه ای نیست که 

روی آن کلیک شود.
ایمیل های تبلیغاتی که بازاریابان ارسال می کنند انواع مختلفی دارند. 
برخی ایمیل ها به نوعی اطالعیه بارگذاری محتوای جدید هستند و شما 
را از مقاله های جدید، حراج های آتی، کدهای تخفیف، س��مینارها و … 
مطلع می کنند. دس��ته ای دیگر از ایمیل ها مربوط به آپدیت محصوالت 
هس��تند و به ش��کل کوتاه و صریح مش��تریان را از آخرین ویژگی ها و 
توانمندی ه��ای محص��ول آگاه می کنند. ایمیل های تج��اری می توانند 
شامل خبرنامه یا مجله باشند که به نوعی برای مخاطب جذابیت بصری 

نیز دارند.
برخی ایمیل های تبلیغاتی ش��ما را به روی��داد و ایونتی خاص دعوت 
می کنن��د ک��ه باید به اندازه ای جذاب باش��د که مخاط��ب را ترغیب به 
حضور در آن رویداد کند. حتی از طریق برخی شبکه های اجتماعی مثل 
لینکدین یا گوگل پالس امکان دسترس��ی به اینباکس کاربران و ارسال 
ایمیل وجود دارد که البته باید با احتیاط مورد اس��تفاده قرار گیرند. از 
جمل��ه مهم ترین مخاطب��ان ایمیل های تجاری که عموم��ا از آنها غافل 
می ش��ویم کارمندان ش��رکت هستند که به واس��طه همین ایمیل ها در 
جریان آخرین به روز رسانی ها در شرکت قرار می گیرند. البته ایمیل های 
دیگری نیز با عنوان ایمیل های تایید، تشکر، خوشامدگویی و راهنمایی 

نیز بین مخاطبان و کسب و کارها رد و بدل می شوند.
ایمیل تبلیغاتی زمانی که به درس��تی نوشته و به افراد درستی ارسال 
ش��ود، می تواند یک ابزار بسیار موثر برای جذب مشتریان شما باشد، اما 
اگر این ایمیل ها محتوای مناس��ب و ارزش��ی برای خوانندگان به همراه 
نداشته باش��ند، گیرنده آن را به پوشه اسپم )Spam( می فرستد. حال 
اگر که این ایمیل ها برای گیرنده ارزش��مند باش��ند و به صورت خاص 
برای وی شخصی  س��ازی  ش��ده باش��ند نه تنها آزاردهنده نیستند بلکه 
می توانند بس��یار مفید باشند. شما به عنوان صاحب یک کسب و کار آیا 
تا به حال به دالیل Spam ش��دن ایمیل ها و اشتباهات تان در بازاریابی 
ایمیلی فکر کرده  اید؟ ما در این مقاله قصد داریم به ۱۴ اشتباه رایج در 

تبلیغات ایمیلی و ایمیل مارکتینگ اشاره  کنیم.
چگونه احتمال اسپم )Spam( شدن یک ایمیل تبلیغاتی افزایش می یابد؟

از اسم گیرنده در ایمیل استفاده نشود
همه ما ایمیل هایی دریافت کرده ایم که با این کلمات آغاز می  ش��وند: 
»س��الم« یا »آقا/خانم عزیز« یا »مشتری گرامی« آیا شما این ایمیل ها 

را می  خوانید؟
اس��تفاده نکردن از نام مخاطبان در ایمیل باعث می شود که احساس 
کنند این ایمیل منحصرا برای آنها فرس��تاده نشده و هزاران کپی از آن 
برای سایر مشتریان بالقوه نیز ارسال شده است. در عین حال اگر دائما 
از ی��ک قالب آم��اده برای ایمیل  های تان اس��تفاده می کنید و هر بار نام 
گیرنده آن را تغییر می دهید، حتما چند بار چک کنید تا مطمئن شوید 

که اسم درست را در باالی ایمیل نوشته باشید.
ایمیل ارسالی هیچ ارزشی برای مخاطب به همراه نداشته باشد

»ش��رکت ما از شرکت های پیشرو در زمینه … است. اگر بخواهم در 
این باره بیشتر توضیح دهم؛ ما در این شرکت به ….«

این نوع ایمیل ها برای تان آشنا نیست؟
هیچ گاه ایمیلی که برای مش��تریان ارزش��ی به همراه ندارد، ارس��ال 
نکنید. به جای این اطالع��ات غیرضروری که هیچ ارتباطی به مخاطب 
ندارد مثال می توانید یک محتوای خوب مثل زندگینامه شخصی که آنها 

می شناسند یا چند نکته سودمند بفرستید.
نکات ظریف در شخصی سازی کردن ایمیل تجاری رعایت نشده باشد

آیا عضو LinkedIn هستید؟ )اگر نیستید بهتر است هرچه سریع تر 
یک پروفایل برای خود درست کنید.(

LinkedIn ی��ک ش��بکه اجتماعی حاوی اطالعات بس��یار زیادی از 
مخاطبان ش��ما بوده و شما به عنوان فروشنده می توانید از آنها استفاده 
کنید. اگر ایمیل تجاری ش��ما کس��ل کننده اس��ت کس��ی جز خودتان 
مقصر نیس��ت. کافی است با استفاده از LinkedIn اطالعاتی راجع به 
زمینه های م��ورد عالقه مخاطبان تان را پیدا کرده و درباره آنها مطالبی 
برای وی ارس��ال کنید، آنگاه مطمئن باشید که دیگر در اسپم نخواهید 

رفت.
ایمیل شما شخصی سازی نشده باشد

ایمیل برای هر یک از مش��تریان باید متناسب با عالیق و ویژگی های 
آنان طراحی شود )مواردی مثل شغل، اهداف، مطالبی که در شبکه های 
اجتماع��ی ب��ه اش��تراک می  گذارن��د و… را در نظر بگیری��د( یا حتی 
می  توانید مطالبی در مورد ش��رکت و یا صنعتی که در آن مش��غول به 
فعالیت هس��تند، برای شان ارس��ال کنید. به طور مثال: اخبار مربوط به 
شرکتی که در آن کار می کنند، وقایع مهمی که در صنعت آنها به وقوع 
پیوس��ته، اهداف اصلی شرکت آنها یا دیگر موارد. ایمیل  هایی که درباره 
کس��ب و کار خوانندگان باش��د )البته نه همیشه( می تواند اثر خوبی بر 
روی آنه��ا بگذارد پس زمانی را صرف یافتن نیازها و یا مطالب مرتبط با 

کسب و کار مخاطبان تان کنید.
ایمیلی که فقط حاوی یک پرسش باشد

»سالم، برای یک جلسه نیم ساعته زمان دارید؟«
در صورت ارسال چنین پست الکترونیکی مخاطبان تان با دیدی که از 
این جلسه  ها دارند، حاضر نیستند حتی یک ثانیه از زمان خود را صرف 
حضور در آن کنند. ایمیل ش��ما می  تواند ش��امل تنظیم یک قرار برای 
جلس��ه باشد، اما این نباید کل متن ایمیل باشد. شما باید توضیح دهید 
که چرا مخاطبان تان باید زمان ش��ان را برای گوش دادن به صحبت  های 
ش��ما صرف کنند و در جلس��ه حاضر شوند، در غیر این صورت آنها این 

زمان را صرف امور مهم تری خواهند کرد.
ایمیلی که تنها درباره شرکت شما باشد

مثل معروفی است که می گوید زیاد از خودتان تعریف نکنید! این مثل 
اینجا نیز به کار می رود. اگر ش��ما در سراس��ر ایمیل تان درباره خودتان 
و ش��رکت تان حرف بزنید مخاطبان انگیزه و دلیلی نخواهند داشت که 
ایمیل تان را تا انتها دنبال کنند و بخوانند. پس س��عی کنید از مطالبی 

استفاده کنید که درباره آنها باشد، نه درباره خودتان.
ایمیلی که همزمان برای افراد زیادی ارسال شود

هرگ��ز ایمیلی ب��ا این مضمون که با من کار کنی��د چون من خدمات و 
محص��والت باکیفیتی به مش��تریان خ��ود ارائه می کنم را ارس��ال نکنید. 
مخاطبان با دیدن اینگونه ایمیل ها به س��رعت آن را Spam می  کنند. در 
ضمن تصور نکنید با گذاشتن آدرس ایمیل های افراد در BCC مخاطبان 
نمی فهمند که ب��ه چند نفر میل زده اید، آنها نی��ز می دانند BCC کردن 
ایمیل ها چیست و به چه کار می آید. ایمیل  هایی که به تعداد اشخاص زیادی 

ارسال می  شوند پتانسیل Spam شدن باالیی دارند.
ایمیل  هایی که اشتباهات تایپی و دستوری دارند

»می توانید مطمئن باشید ما و ۵۰درصد تخفیف مان بهترین سرویسی 
هستیم که شما می توانید بخرید.«

نحوه نگارش جمالت باال در این مقاله باعث آزار فراوان ما شد، حال تصور 
کنید این غلط های نگارش��ی و یا امالیی در یک پیام تبلیغاتی باشند! چه 
تاثی��ری بر روی مخاطبان دارند؟ ایمیل های تبلیغاتی و ایمیل مارکتینگ 
ویترین شرکت برای مخاطبان هستند، پس مراقب اشتباهات خود باشید.

زمانی که ایمیل تبلیغاتی به اشخاص نامرتبط ارسال شود
فرض کنید ش��ما یک قالب ایمیل شخصی سازی شده و بسیار مناسب 

برای یک صنعت مرتبط با تکنولوژی ساخته  اید.
ام��ا چ��را آن را برای کس��ی ک��ه در حوزه آموزش��ی فعالی��ت می  کند 

می فرستید؟

این کار دیوانگی اس��ت! همواره به خاطر بسپارید که مردم ایمیل های با 
محتوای غیرمرتبط را دوست ندارند. در ضمن سعی کنید با مخاطبانی که 
ویژگی های آنان به مش��تریان ایده آل شما نزدیک  تر هستند ارتباط برقرار 

کنید.
کلمات��ی در عناوین ایمیل ها که باعث می ش��وند ایمیل تان Spam به 

نظر برسد
»کسب درآمد رویایی«

»دوست عزیز«
»یک فرصت استثنائی«

شاید این  کلمات وسوسه انگیز به نظر بیایند، اما باید حواس تان باشد اگر 
از هر کدام از آنها در عنوان ایمیل خود استفاده کنید امکان دارد آن ایمیل 
هرگز به دست مخاطب نرسد. لیستی از کلمات وجود دارد که استفاده از 
آنها در عنوان، نش��انه محتوای Spam است. پس این لیست را تهیه و در 

انتخاب عنوان پست الکترونیکی خود دقت کنید.
از عناوین گمراه کننده در بازاریابی ایمیلی استفاده شود

حت��ی اگر عناوین ش��ما از س��د Spam Filter نیز عب��ور کنند خود 
مخاطب نیز این امکان را دارد که آنها را به عنوان Spam عالمت بگذارد 
و همچنین به خاطر داش��ته باش��ید که آنها زمانی این کار را می  کنند که 

فرستنده آنها را خسته یا عصبانی کرده باشد.
گذاشتن کلمات Re و یا Fwd تقلبی در عنوان ایمیل )مثال زمانی که 
ش��ما تا به حال با آن مخاطب تماس نگرفته  اید( نیز می تواند مخاطبان را 
به ش��دت عصبانی کند. دسته دیگری از عناوین که می تواند مخاطبان را 
ناراحت کند از این دست هستند: »خیلی وقته ازت خبری ندارم« یا »بیا 

یه قرار بزاریم همو ببینیم.«
اگر شما کسی را نمی شناسید طوری رفتار نکنید که انگار چندین سال 
اس��ت که با او آش��نا هستید. شاید شما برای چند لحظه او را با یک حس 
آشنا بودن به خود نزدیک کنید، اما این حس زمانی که هدف اصلی شما را 

از ارسال ایمیل بفهمد جای خود را به عصبانیت خواهد داد.
ایمیل هایی که از جمالت کپی شده استفاده می  کنند

منظ��ور رعایت  نکردن فونت و یا عوض نکردن رنگ در اس��تفاده از یک 
قالب ایمیل اس��ت.  باید حواس تان باش��د که در صورت استفاده از قالب 
آماده هوشمندانه عمل کنید تا مخاطب تان احساس نکند مطلب شما کپی 

ایمیل هایی است که به سایر افراد ارسال می کنید.
ایمیل هایی که کال کپی شده اند

همه ایمیل ها نباید متن یکس��انی داشته باشند. قالب به فروشنده یک 
نقطه ش��روع و ایده می  دهد و مش��خص می  کند که چ��ه جاهایی را باید 
متناس��ب با مخاطب مدنظر خود شخصی  سازی کند. شما نباید یک متن 
مشخص را برای تعداد زیادی از مردم کپی کنید. هیچ دو خریداری شبیه 
به هم نیس��تند پس شما نیز نباید متنی را که برای کسی ارسال کرده  اید 

کپی کرده و برای دیگران نیز ارسال کنید.
ایمیل هایی که فقط حاوی یک لینک هستند

کلیک ک��ردن بر روی لینک  هایی که از طریق ایمیل ارس��ال می ش��وند 
از مناب��ع اصلی ویروس  های کامپیوتری به ش��مار می رون��د. برای همین 
ایمیل های فروش��ی که فقط حاوی یک لینک هستند از جمله ایمیل های 
Spam به ش��مار می  آیند. حتی اگر در این لین��ک بهترین منابع را برای 
مخاطبان تان فراهم کرده باش��ید، ولی برای آنها توضیح ندهید این لینک 
حاوی چه مطالبی اس��ت و چطور به آنها کمک می کند احتمال اینکه آن 
را چک کنند نزدیک به صفر است. در ضمن اگر این لینک به آنها کمکی 

نمی  کند از ارسال آن صرف نظر کنید.
هر لحظه که به Spam بودن ایمیل تبلیغاتی که ارسال می کنید شک 
کردید کافی اس��ت این قوانین را بررس��ی کنید. اگر ایمیل ش��ما طوری 
شخصی س��ازی نش��ده بود که تنها به درد یک ش��خص خاص بخورد این 
ایمیل به Spam بودن نزدیک می شود. در این صورت دوباره آن را مرور و 

طوری اصالح کنید تا تنها برای آن مخاطب خاص مفید باشد.
beloved.marketing :منبع

استارت آپ های بوت استرپ، کسب وکارهای 
ایمن و آینده ساز

بس��یاری از اس��تارت آپ ها، نمی توانند در طوالنی مدت موفقیت 
خوبی کس��ب کنند و اکثر آنها با شکس��ت روبه رو می ش��وند، دلیل 
آن نیز روش��ن است، مدیران عاملی که همگی جوان هستند و تنها 
راه موفقیت کسب وکارش��ان را جذب س��رمایه، تبلیغات سنگین و 
پرهزینه و موفقی��ت میلیاردی می دانند، حال آنکه این چنین اتفاقی 

تقریباً رخ نخواهد داد.
از طرفی س��رمایه گذاران، دوس��ت دارند به سراغ کسب وکارهایی 
برون��د که برای ادامه حیات و رش��د، به نیروه��ای دیگری نیازمند 

نباشند و در حقیقت، »بدون عصا راه بروند.«
س��رمایه گذاران پیش از هر چیز، س��المت اقتصادی کسب وکارها 
را می سنجند و سودآور بودن فرآیندها، اولویت دوم برای آنهاست.

چه ش��اخصی را می توان برای س��المت اقتصادی یک کسب وکار 
مثال زد؟

در پاسخ می بایست به کسب وکارهای بوت استرپ اشاره کرد، این 
کسب وکارها، نمونه بارز طراحی صحیح فرآیندهای کاری و مدیریت 

حرفه ای کسب وکار هستند.
بوت استرپ )BPO( چیست؟

بوت اس��ترپ در اصالح کس��ب وکار، به معنای آن اس��ت که یک 
بنگاه اقتصادی، بدون نیاز به وام یا سرمایه گذاری خارجی، توانسته 
باش��د از پس هزینه های اصلی و رش��د خود برآید. در حقیقت یک 
کسب وکار BPO، بدون حتی واردکردن یک ریال هزینه به فرآیند، 
توانس��ته اس��ت با اس��تفاده از درآمد حاصل از فروش، خود را رشد 

دهد.
کسب وکارهای بوت استرپ، چگونه هستند؟

موفقیت بوت اس��ترپ ها، در گرو ایجاد یک تجربه آس��ان و بدون 
دردسر برای مشتریان و کاربرانش است. این مهم زمانی رخ می دهد 
که کسب وکار توانسته باشد هزینه های اجرایی و فرآیندی را تا حد 
مقبولی کاهش دهد، ازاین رو یک بوت اس��ترپ غالباً این شرایط را 

دارا است:
• استارت آپ های بوت استرپ خدمات ابری ارائه می دهند.

• ارائه دمو از محصول به مشتریان و مجاب کردن به خرید پس از 
استفاده رایگان، یک پایه بسیار مهم در اجرا خواهد بود.

• کمپین های تبلیغی گران قیمت را در فرآیند حذف می کنند.
• مدت زمان زیادی را برای رسیدن به بلوغ صرف می کنند.

خدمات ابری یا خدمات براساس جابه جایی در شهر؟
خدم��ات لجس��تیکی مانند دریافت و ارس��ال در ش��هر، به دلیل 
اشتغال ذهنی و زمانی استارت آپ ها به فرآیندهای ارسال، دریافت، 
رانندگان، رضایت مشتری از تحویل و هزاران مشکل دیگر، می تواند 
اس��تارت آپ را دچار بحران جدی نیروی انس��انی کند و توان ادامه 
دادن به مسیر موفقیت بدون جذب سرمایه را نخواهد داشت. البته 
گفتنی اس��ت که این اتفاق، در اس��تارت آپ هایی نظیر خشکشویی 
تک��واش، قهوه ت��و و چندین مورد بنگاه اقتص��ادی موفق دیگر نیز 
رخ داده است، لیکن این دستاورد، به راحتی و همیشگی نخواهد بود.

ارائه یک دمو گیرا:
یک بوت استرپ باید بتواند به سرعت نمونه ای رایگان از خدماتش 
را ب��ه کاربران ارائه کند تا آنه��ا بتوانند تجربه خوب محصول اصلی 
اس��تارت آپ را به س��رعت و س��هولت تجربه کنند. این اتفاق زمانی 
بسیار روبه جلو و س��ریع اتفاق می افتد که کسب وکار تأخیر ارسال، 
دریاف��ت و حتی عدم آنالی��ز مصرف کننده در حین اس��تفاده را از 

فرآیندها حذف کرده باشد.
گران ترین تا ارزان ترین کمپین های بازاریابی

زمان��ی که یک اس��تارت آپ پول زی��ادی در دامان خ��ود ببیند، 
می توان��د از خالقیت در اجرای انواع کمپین ه��ا بهره ببرد. هرچند 
که ای��ن کار، اصاًل ارتباطی به موفقیت یا ع��دم موفقیت آن ندارد. 
)همانط��ور که این افت را در صنعت بیمه آنالین مش��اهده کردیم، 
کمپین ه��ای پرحج��م و رقابت��ی و پ��س از مدتی اف��ت قابل توجه 

فعالیت های تبلیغاتی(
یک بوت اس��ترپ، می بایس��ت کمپین ه��ای تبلیغاتی را کوچک 
انتخاب کند و از فضای دیجیتال برای آش��نایی برند استفاده کند تا 

بتواند به خوبی میزان بازگشت سرمایه را اندازه گیری کند.
جمع بندی:

اگر به دنبال سرمایه گذاری هس��تید، به کسب وکارهایی مشغول 
شوید که سرمایه گذاران آنها را دوست دارند! سرمایه گذاران دوست 
دارند کس��ب وکار، روی پای خودش بایستد و تجربه تبلیغات موفق 

و مؤثر را داشته باشد.
س��رمایه گذار، همواره این ترس را خواهد داشت که آیا سرمایه ای 
که وارد یک بنگاه می شود، اگر بازار را تحت تأثیر قرار نداد، می تواند 

به چرخه حیات آن بازگردد یا خیر.
منبع: خبرآنالین
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آیا می دانید وقتی که محتوای شما می تواند در نهایت خود را به صفحه اول گوگل 
برس��اند و ترافیک زیادی به خود جذب کند چه پیروزی بزرگی به دس��ت می آید؟ 
متاسفانه باید بگوییم که هیچ کس از افت رتبه در گوگل به صورت ناگهانی مصون 
نیست. مسئله این است که دالیل مختلفی برای این مشکل وجود دارد و شاید در 

نگاه اول خیلی مشخص نباشد.
در این مطل��ب، می خواهیم ببینیم دالیل افت ناگهانی رتبه بندی به چه صورت 

است و چطور می توان این مشکل را رفع کرد.
نوک کوه یخی!

متاس��فانه، هیچ راه حلی نیس��ت که بگوییم می توان از آن برای تمام مشکالت 
استفاده کرد به خصوص وقتی بحث، بحث سئو باشد. زمانی که شما با یک کاهش 
در رتبه بن��دی یا ترافیک رو به رو می ش��وید، فقط نوک قل��ه یخی را می بینید! در 
نتیجه باید آماده باش��ید تا موضوعات بسیار زیادی را بررسی کنید تا بتوانید ریشه 

مشکل را پیدا کنید.
  نکته مهم: درصدهای اختصاص یافته در گراف باال از مش��اهدات فردی به دست 

آمده است.
  نکته مهم: در این تصویر رایج ترین دالیل برای این مشکل را ارائه کرده ایم. حاال 
می خواهیم این پارامترها را بررسی کنیم تا ببینیم که در صورت افت رتبه بندی یا 

ترافیک در وب سایت، چطور می توانید مشکل را رفع کنید.
تست الگوریتم ها برای افت رتبه سایت در گوگل

در ابتدا، شما باید SERP ها را بررسی کنید. اگر شما تنها کسی نباشید که دچار 
این مشکل شده است، چطور؟ این تغییر ناگهانی در چندین سایت می تواند زمانی 
رخ بدهد که گوگل الگوریتم های خودش را تست می کند. در این مورد، اصال نیازی 
نیس��ت که ش��ما کار خاصی انجام دهید زیرا رتبه بندی شما خیلی سریع به حالت 

قبلی خودش باز می گردد.
در صورتی که ش��ما رتبه بندی خودتان را با استفاده از Serpstat بررسی کنید، 
می توانید جایگاه رقبای خودتان را هم بررسی کنید. این کار به شما کمک می کند 
که متوجه ش��وید که آیا SERP ها اخیرا تغییرات زیادی داش��ته اس��ت یا خیر. 
لحظه ای که ش��ما یک پروژه جدید را ایجاد می کنید، این ابزار پیشینه ۱۰۰تغییر 
اصلی در رتبه بندی را برای کلمه کلیدی ش��ما بررسی می کند. نمودار Storm در 
این قس��مت نشان دهنده تاثیر تغییراتی اس��ت که در نتایج جست وجو ایجاد شده 

است.
 cakes for« در این جدول، ش��ما می توانید ببینید که مثاًل برای کلمه کلیدی
dad« ش��اخص نمودار Storm در بیس��ت ویکم مارس خیلی باال بوده است. حاال 

می واهیم به ۱۰ جایگاه اول نگاه کنیم که در این تاریخ تغییر کرده است.
این گراف نش��ان دهنده یک اف��ت و خیز ناگهانی بوده که در بیش��تر جایگاه ها 
ایجاد شده است. در چند روز، تمام این رتبه بندی ها دوباره به حالت اولیه خودشان 

بازگشته بودند.
این نمونه به ما نش��ان می دهد که وقتی ش��ما یک اف��ت ناگهانی در رتبه بندی 
جست وجوی خودتان مش��اهده می کنید، اول باید کل SERP را تحلیل کنید. در 

صورتی که یک شاخص باالی این چنینی وجود داشت، فقط باید صبر کنید.
در صورت��ی که جایگاه رقبای خود را هم بررس��ی کردید و هیچ تغییری در آنها 

مشاهده نکردید، گام های بعدی را در نظر بگیرید.
موضوعات فنی

س��ئو فنی بر روی نحوه کراول روبات ها و ایندکس شدن سایت شما تاثیر دارد. با 
وجود این که ش��ما وب سایت خود را از نظر فنی بهینه سازی کرده اید، هر دفعه که 
فایل یا صفحه ای را اضافه کرده و یا حذف می کنید، مش��کالتی ایجاد می  شوند. در 
نتیجه، شما همیشه باید نسبت به موضوعات فنی سئو آگاه باشید. با استفاده از ابزار 
URL Inspection ، می توانید ببینید که موتورهای جس��ت وجو وب سایت شما 

را چطور می بینند.
عوامل اساسی که بر روی رتبه بندی شما موثر هستند شامل موارد زیر است:

1-سربار در سرور
در صورتی که س��رور شما برای افزایش ناگهانی آماده نشده باشد، می تواند باعث 
ش��ود که سایت شما تنها در چند دقیقه از دسترس کاربران خارج شود. برای رفع 
این مشکل، شما می توانید یک CDN به وب سایت خود اضافه کرده و یا محتوای 
خودتان را کش کنید، یک تعدیل کننده بار را اجرا کنید و یا از هاستینگ های ابری 

استفاده کنید.
2-سرعت صفحه

هرچه فایل ها، تصاویر و پاپ آپ هایی که به محتوای خود اضافه می کنید بیش��تر 
باشد، زمان بیشتری برای بارگذاری صفحات مورد نیاز است. سرعت صفحه نه تنها 

یک عامل رتبه بندی بوده بلکه بر روی تجربه کاربری نیز تاثیر دارد. برای بررس��ی 
سریع مشکالت، می توانید  PageSpeed Insights را بررسی کنید. برای افزایش 

سرعت وب سایت، می توانید از روش های زیر استفاده کنید:
• حداق��ل کردن درخواس��ت های HTTP و یا حداقل ک��ردن یا ترکیب کردن 

فایل ها
• استفاده از بارگذاری های غیرهمزمان برای CSS و فایل های جاوا اسکریپت

• کاهش بارگذاری های جاوا اسکریپت
• حداقل کردن زمان برای بایت اول

• کاهش زمان پاسخ سرور
• فعال کردن کشینگ در مرورگر

• کاهش سایز تصویر
CDN استفاده مجدد از •
CSS بهینه سازی تحویل •

• اولویت بندی محتوایی که نیمه باالی صفحه قرار دارند ) بارگذاری تنبل(
• کاهش تعداد پالگین های مورد استفاده در وب سایت

• کاهش ریدایرکت و اسکریپت های خارجی
• نظارت بر سرعت صفحات موبایل

3-ریدایرکت ها
این مش��کل یکی از رایج ترین دالیل از دس��ت رفتن رتبه بندی اس��ت. زمانی که 
ش��ما به یک س��رور جدید می روید و یا ساختار سایت خود را تغییر می دهید، هیچ 
وقت نباید ریدایرکت ۳۰۱ را فراموش کنید. در این صورت، موتورهای جس��ت وجو 
نمی توانند صفحات جدید ش��ما را ایندکس کنند و ی��ا به خاطر محتوای تکراری، 

سایت شما را جریمه هم می کنند.
شناسایی کردن خطاهای سایت می تواند کار بسیار دشواری باشد به خصوص اگر 
این خطا فقط در یک صفحه وجود داش��ته باش��د. ارزیابی کردن هر صفحه زمان بر 
اس��ت. همچنین در صورتی که شما یک کس��ب و کار خاص داشته باشید این کار 
هزینه زیادی برای ش��ما خواهد داش��ت. برای تسریع فرآیند شناسایی این خطاها، 
 Serpstat، OnCrawl  می توانید از ابزار مختلف سئو و ابزار ارزیابی سایت مانند

و ابزارهای دیگر استفاده کنید.
انتخاب کلمات کلیدی اشتباه

آیا ش��ما از کلمات کلیدی درس��ت، اس��تفاده می کنید؟ در صورتی که در زمان 
جمع آوری کردن کلمات کلیدی هدف جس��ت وجوی کارب��ر را در نظر نگرفته اید، 
ممکن اس��ت این موضوع باعث مشکل شده باشد. حتی در صورتی که سایت شما 
برای این عبارات جس��ت وجو مدت زمانی رتبه بندی خوبی داش��ته، گوگل قطعاً با 

درک هدف جست وجوی تان، رتبه بندی شما را تغییر می دهد.
در اینجا دو نمونه را ارائه می کنیم تا این موضوع را بهتر درک کنید.

مورد اول
ی��ک وب س��ایت از یک مدرس��ه تابس��تانی آکس��فورد وج��ود دارد ک��ه با نام 
»oxfordroyale.co.uk« نمایش داده می ش��ود. این سایت شامل هیچ توصیف 
کاملی نیس��ت بلکه تنها صفحات سرویس رسانی را نشان می دهد. زمانی که گوگل 
نخس��ت این سایت را با هدف اطالع رس��انی، برای جست وجو رتبه بندی کرده بود، 
متخصص های سئو متوجه شدند که ترافیک سایت کاهش یافته است. سپس آنها 
متون بیشتری را به صفحات سرویس اضافه کردند و توانستند مشکل را رفع کنند.

مورد دوم
ای��ن مورد برای یک ش��رکت تحوی��ل گل رخ داد. در حالی که این وب س��ایت 
برای عبارات تراکنش��ی رتبه بندی ش��ده بود، همه چیز درس��ت بود. سپس گوگل 
تصمیم گرفت که بهتر اس��ت این سایت با هدف اطالع رسانی برای جست وجو نیز 
رتبه بندی شود. برای بازیابی رتبه بندی سایت، متخصص های سئو مجبور شدند که 
کلمات کلیدی با هدف جس��ت وجوی تراکنشی را به این سایت اضافه کنند؛ مانند 

»سفارش«، »خرید« و کلمات این چنینی.
ب��رای جمع آوری ک��ردن کلمات کلیدی که دقیقاً مطابق با اهداف کس��ب و کار 
شما باش��د، شما می توانید از KWfinder استفاده کنید. این ابزار، به شما کمک 
می کن��د تا کلمات کلیدی مرتب��ط را پیدا کنید تا بتوانید برای این کلمات کلیدی 

رتبه بندی شوید.
محتوای منقضی شده

این پاراگراف خیلی توضیح زیادی نمی خواهد. در صورتی که محتوای ش��ما تازه 
و به روز نباش��د، افراد مدت زیادی در س��ایت شما نمی مانند. عالوه بر این، محتوای 
قدیمی نمی تواند موجب کسب لینک و اشتراک گذاری شود. تمام این ابعاد می تواند 

دلیل خوبی باشد که جایگاه شما در موتور جست وجو کاهش پیدا کند.
یک روش س��اده برای رفع این مش��کل وجود دارد. ش��ما باید به صورت منظم 
محتوای خود را به روز رسانی کرده و برای آن تبلیغات مناسب انجام دهید تا ترافیک 
از دست ندهید. گرایش ها همیشه در حال تغییر هستند و در صورتی که مثاًل شما 

یک راهنم��ای جامع در رابطه با یک موضوع خاص ارائه کرده اید، قطعاً این راهنما 
نباید قدیمی شود. به جای ایجاد کردن مکرر راهنمای جدید، باید راهنما و داده های 

قبلی خودتان را به روز رسانی کنید.
لینک های از دست رفته

همه می دانند که مجموعه لینک های شما یکی از مهمترین بخش های سئو سایت 
شماس��ت. مالکان وب سایت تالش می کنند تا لینک های باکیفیت را برای محتوای 
جدید ایجاد کنند، اما زمانی که می  توانید تعداد زیادی بک لینک به دست بیاورید، 

باز هم باید مجموعه لینک های خود را همیشه، تحت نظارت داشته باشد.
برای کشف اینکه آیا مجموعه لینک شما در هفته های قبل تحت تاثیر تغییر قرار 
داش��ته یا خیر، می توانید از Moz و یا Majestic استفاده کنید. این ابزارها باعث 
می شوند اطالعات خوبی در رابطه با لینک های از دست رفته و یا به دست آمده در 

دوره انتخاب شده به دست آورید.
در صورتی که متوجه شدید که لینک منابع قوی و مورد اعتماد را از دست داده اید، 
باید تالش کنید دالیل این مشکل را پیدا کنید. در صورتی که لینک های شما خراب 
شده اند، تالش کنید که آنها را تعمیر کنید. در صورتی که مالکان وب سایت لینک 
شما را اتفاقی حذف کرده اند )مثاًل، در زمان به روز رسانی وب سایت های خودشان(، 
از آنه��ا بخواهی��د که لینک ها را بازیابی کنند. در صورتی که آنها این کار را به عمد 

انجام داده اند، دیگر باید به دنبال لینک های جدیدی باشید.
تجربه کاربری ضعیف

User experience یک��ی از مهم تری��ن موضوع��ات برای رتبه بندی س��ایت 
شماست. در صورتی که رتبه بندی سایت تان در ابتدا باال باشد، اما موتور جست وجو 
بفهمد که ش��ما مطابق با انتظارات کاربران نیستید، در این صورت رتبه بندی شما 

قطعاً کاهش شدید پیدا می کند.
موتور جس��ت وجو معم��والً مبتنی بر معیارهای��ی مانند کلی��ک ورودی، زمان 
سپری شده در روی صفحه، بانس ریت، تعداد بازدیدها و عوامل دیگر ارزیابی خودش 
را انجام می دهد. به همین دلیل شما همیشه باید قوانین زیر را در زمان بهینه سازی 

سایت در نظر داشته باشید:
1. ارائه متادیتا مرتبط

به دلیل اینکه متا دیتا برای ایجادکردن Snnipet ها مورد استفاده قرار می گیرد، 
باید شامل توصیف های مرتبط با محتوای شما باشد. نخست، در صورتی که این متا 
دیتا به اندازه کافی جذاب نباشد، نرخ کلیک و ورود به سایت شما کم خواهد بود. در 
طرف دیگر، در صورتی که snnipetهای شما تطابق کافی با محتوای شما نداشته 

باشد، بانس ریت سایت شما افزایش خواهد یافت.
2. ایجادکردن یک ساختار محتوای موثر

کاربران باید به راحتی اطالعات ضروری را از محتوای شما به دست بیاورند. بیشتر 
بازدیدکننده های شما به ساختار محتوای شما توجه می کنند تا تصمیم بگیرند که 

آیا باید محتوای شما را مطالعه کنند یا خیر.
ش��ما باید مت��ن را در چندی��ن پاراگراف دس��ته بندی کنی��د و ایده های اصلی 
را در تیترهای فرعی، مش��خص کنید. این گام به ش��ما کم��ک می کند تا بتوانید 
بازدیدکننده هایی که به دنبال پاسخ سواالت خودشان می گردند را به سایت خودتان 

جذب کنید.
3. اجتناب از طراحی ها و پاپ آپ های پیچیده

محتوا تنها چیزی نیست که مخاطب شما به دنبال آن می گردد. افراد ممکن است 
به دلیل رنگ های تند و یا تبلیغات پاپ آپ نیز سایت شما را ترک کنند. شما باید 
طراحی های مناسب و ساده ارائه کنید و پنجره  هایی که ممکن است باعث ناراحتی 

مخاطب شوند را حذف کنید.
رقابت از وب سایت های دیگر

در صورتی که هیچ کدام از گام هایی که در قس��مت ب��اال گفتیم موثر نبود چه؟ 
ممکن است این موضوع نشان دهنده این باشد که رتبه بندی شما به دلیل رقابت و 
عملکرد بهتر سایت های دیگر کاهش یافته باشد. شما باید همیشه مراقب تغییرات 

در جایگاه های SERP ها و کسانی که در آن عملکرد بهتری از شما دارند، باشید.
 Moz و یا Serpstat شما می توانید استراتژی های رقبای خودتان را با استفاده از
نیز بررس��ی کنید. با این ابزار، شما می توانید منابع بک لینک ها، کلمات کلیدی که 
سایت های دیگر برای آن رتبه بندی شده اند، محتوای برتر و یا موارد دیگر را بررسی 
کنید. این گام به شما کمک می کند تا ایده های جدیدی برای بهبود استراتژی های 

خودتان به دست آورید.
هیچ وقت دست از ردیابی سایت خود بر ندارید

شما نمی توانید پیش بینی کنید که چه زمانی ممکن است دچار افت رتبه بندی 
شوید. همیشه باید به دنبال منبع مشکل باشید قبل از اینکه ترافیک و نرخ تبدیل 
سایت کاهش پیدا کند. در نتیجه، همیشه باید جایگاه خود را پیگیری کنید و آماده 

باشید تا نسبت به تغییرات، خیلی سریع واکنش نشان دهید.
newseo :منبع

بهترین ترندهای بازاریابی در سال 2019)2(
B2B 10 استراتژی برتر بازاریابی در حوزه

در مطلب پیش��ین به هشت مورد از بهترین ترندهای بازاریابی در 
سال ۲۰۱۹ اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

 مدیریت زمان 
آیا ش��ما نیز به دنبال بهره برداری حداکثری از سرمایه گذاری تان 
بر روی حوزه بازاریابی هس��تید؟ کلید موفقیت در این زمینه تعیین 
بودجه اندک است. به بیانی دیگر، در ابتدای کار نباید سرمایه گذاری 
وس��یعی بر روی حوزه بازاریابی داش��ت. به وی��ژه زمانی که کمپین 
برندمان عملکرد مطلوبی دارد، سرمایه گذاری بیشتر موجب افزایش 

تاثیرگذاری آن نخواهد شد. 
در نگاه نخست توصیه فوق بس��یار عجیب به نظر می رسد. بدون 
تردید سرمایه گذاری بیشتری برای نجات یک کمپین رو به افول یا 
موفقیت بیشتر نمونه ای محبوب منطقی به نظر می رسد، با این حال 
در ابت��دای کار صرف هزینه های زیاد کم��ک چندانی به ما نخواهد 
ک��رد. این امر ب��ه دلیل نیاز برندمان برای یافت��ن الگوهای ویژه اش 
برای بازاریابی اس��ت. در حقیقت هر برن��دی یک الگوی منحصر به 
ف��رد برای موفقی��ت در زمینه بازاریاب��ی دارد. مدیریت بهینه زمان 
ب��رای یافتن الگوهای مناس��ب برای برندمان ض��روری خواهد بود. 
یکی از ش��یوه های مناسب و کاربردی برای یافتن الگوهای بازاریابی 
مناسب استفاده از شیوه آزمایش A/B است. در این الگو از دو مدل 
بازاریابی به منظور یافتن نمونه بهتر اس��تفاده می شود. نتیجه نهایی 
نیز از طریق تحلیل بازخوردهای مش��تریان واقعی برندمان ارزیابی 

خواهد شد. 
9. محتوای هدفمند

امروزه زندگی بس��یار س��ریع جریان دارد. اکن��ون برندها امکان 
تاثیرگذاری فوق العاده بر روی مخاطب از طریق س��اخت کلیپ های 
تبلیغاتی بس��یار کوتاه را نیز دارند. به این ترتیب مخاطب روز خود 
را با تماش��ای محتوای تبلیغاتی ما و تحسین برندمان شروع خواهد 
کرد. با این حال در پایان روز اغلب مخاطب ها به طور کامل ماهیت 
تبلیغ م��ان را فرام��وش خواهند ک��رد. این امر نه ب��ه خاطر کیفیت 
نامطل��وب تبلیغات ما، بلکه ماهیت دنیای م��درن روی می دهد. به 
ای��ن ترتیب برندها نیازمند عملک��رد به مراتب دقیق و هدفمندتری 
به منظور تضمین ماندگاری نام برندشان در ذهن مخاطب هستند. 
تولی��د محتوای هدفمند یکی از راهکارهای افزایش ماندگاری نام 
برندمان در ذهن مخاطب اس��ت. این ام��ر از طریق کمک به ایجاد 
هویتی جذاب و هیجان انگیز از برندمان برای مخاطب روی می دهد. 
ب��ه این ترتیب ش��انس تبلیغات ما برای ماندگاری بیش��تر در ذهن 
مخاطب افزایش خواهد یافت. امروزه هیچ توجیهی برای عدم تالش 
در راس��تای جلب نظر مخاطب هدف وجود ندارد. به همین دلیل ما 

نیازمند به کارگیری تمام توان مان هستیم. 
جمع بندی نهایی

ام��روزه راهکارهای بس��یار زیادی برای بازاریاب��ی وجود دارد. در 
حال��ت ایده آل م��ا نیازمند اس��تفاده از تمام راهکاره��ای بازاریابی 
نیس��تیم. بلکه باید چند ش��یوه محدود و کام��ال تاثیرگذار بر روی 
برندمان را پیدا کنیم. به این ترتیب موفقیت برند ما تضمین خواهد 
ش��د. چالش اصلی در ای��ن میان یافتن الگوهای بازاریابی مناس��ب 
برندمان اس��ت. به این ترتیب بخش قاب��ل توجهی از زمان و تالش 
م��ا باید بر روی این بخش متمرکز ش��ود. ب��دون تردید تالش برای 
ایجاد اس��تراتژی های تازه نیز از عهده یک برند معمولی خارج است. 
به همین دلیل باید به س��وی راهکار دیگری جهت گیری کرد: اخذ 
انتخاب های اس��تراتژیک و آزموده برمبنای تحلیل اطالعات مختلف 

از سوی مشتریان مان به منظور داوری بهینه برای آینده برندمان. 
از این طریق ما نس��بت به یافتن اس��تراتژی مناسب یا ترکیبی از 
اس��تراتژی های مناسب مطمئن خواهیم شد. در نهایت نیز موفقیت 

مورد انتظار برای برندمان همراه با این شیوه حاصل خواهد شد. 
oktopost :منبع
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11 مهارت سازماندهی که هر رهبر هوشمندی 
به آن نیاز دارد)2(

در ش��ماره قبل به پنج مورد از مهارت های س��ازماندهی اش��اره 
کردیم با ما همراه باش��ید تا بقیه مهارت ها  را در این ش��ماره مرور 

کنیم.  
 6. درک اولویت ها

 اولویت بندی زندگی ش��ما را س��اده تر خواهد کرد. ایجاد فهرست 
»کارها« و آگاهی از اینکه کدام مهلتش در حال پایان است منجر به 
برنامه ریزی بهتر و استرس کمتر می شود. همانطور که تجربه کسب 
می کنید، در شناس��ایی مهم ترین وظایف اعتماد به نفس بیش��تری 

خواهید داشت.
این اشتباه است که انرژی خود را به موضوعات کم اهمیت متمرکز 
می کنید و مهمترین چیزها نادیده گرفته می شود. اولویت بندی شما 
را در مس��یری قرار می دهد که در آن نیاز دارید همه چیز را کامل 

کنید.
7. توانایی کار با هم

همکاری درس��ت زندگی را ساده تر می کند. تنها مشکل این است 
که از جانب ش��ما نیاز به س��ازماندهی دارد. یک رهبر سازمان یافته 
افرادی که ممکن است بهترین فرد برای انجام یک کار خاص باشند 
را می شناسد. نداشتن سازماندهی شما را مجبور به سرگردانی برای 

جست وجوی کمک می کند.
8. تعیین اهداف

برای یک فرد سازمان یافته تعیین اهداف آسان و سپس دستیابی 
به آنها آس��ان تر اس��ت. یک رهبر هوش��مند قادر اس��ت به دیگران 
نشان دهد که می تواند اهداف تعیین کند، برای رسیدن به آنها کار 
کنند و در نهایت به آنها دس��ت یابد. تنها راه انجام این کار توس��ط 

سازماندهی است.
اگر از مس��یر حرکت بی اطالع باشید، نمی توانید به هدف برسید. 
ش��ما باید اقداماتی را که الزم اس��ت درک کنید. در غیر این صورت 
هرگز به چیزی دس��ت نخواهید یافت. س��ازماندهی به ش��ما کمک 
می کن��د تا هر مرحله و هرگونه مش��کل مرتبط با آن را شناس��ایی 

کنید.
9. کارایی

س��ازماندهی و کارای��ی با هم ارتباط مس��تقیم دارند، زیرا ش��ما 
نمی توانی��د یکی را بدون دیگری داش��ته باش��ید. کارایی منجر به 
نیاز برای برنامه ریزی می ش��ود، بنابراین با مشکالت کمتری مواجه 

خواهید شد.
کارآم��د بودن همچنین به ش��ما اجازه می ده��د بدانید هر لحظه 
در کجای یک پروژه قرار دارید.  به این خاطر که ش��ما چیزها را به 
گونه ای سازماندهی کرده اید تا بتوانید مشکالت را پیش از آنکه رخ 
دهند از بین ببرید. به یاد داش��ته باشید کارایی و توانایی شما برای 

شناسایی مسائل در هماهنگی با هم کار می کنند.
برای یادگیری این مهارت، ش��ما باید برای ه��ر پروژه زمان کنار 
بگذاری��د و آن را به بخش های مختلف تقس��یم کنید. بدانید چگونه 
هر مرحله باید پیش��رفت کند و چه کسی مسئول هر قسمت است. 
شناس��ایی مش��کالت و چگونگی ح��ل و فصل آنها به ش��ما اجازه 

می دهد همه چیز را به صورت منظم پیش ببرید.
کارایی یک مهارت است که در طول زمان توسعه می یابد، بنابراین 
کار بر روی آن و بهبود زمینه های مشکل س��از برای تبدیل شدن به 

یک رهبر قوی تر را ادامه دهید.
10. ارتباطات واضح

یک رهبر قدرتمند باید همیشه بتواند به طور واضح ارتباط برقرار 
کند. با مهارت های س��ازماندهی، خواهید دید که این کار آس��ان تر 

است.
به لطف این مهارت، همیش��ه می دانید که چه اتفاقی افتاده است 
و می توانید هرگونه مس��ائل را حل کنید. ش��ما همچنین می توانید 
دقیق��اً هم��ان چیزی را ک��ه به آن نی��از دارید منتق��ل کنید. زیرا 
سازماندهی شده هستید و وضعیت موجود را در آن لحظه می دانید. 
با توجه به توانایی شما برای بیان مسائل به شیوه ای ساده و مختصر، 

به راحتی می توانید وظایف را به انجام برسانید.
برای ارتباط خوب، بای��د در توانایی های خود به عنوان یک رهبر 
اعتماد کنید. اگر از مهارت های مختلف که باال ذکر ش��د اس��تفاده 
کنید، اعتماد بیشتری نسبت به صدای خود خواهید داشت که تأثیر 

مثبتی بر بقیه تیم دارد.
11. توانایی مراقبت از خود

در صورتی که در زندگی شخصی خود سازماندهی نداشته باشید، 
هیچ یک از م��وارد فوق مؤثر نخواهند ب��ود. توانایی مراقبت از خود 
چس��بی اس��ت که همه چیز را کنار هم نگه می دارد. شما باید سالم 
غ��ذا بخورید، به خوبی بخوابید و از س��المت عمومی خود به خوبی 
مراقبت کنید. س��ازماندهی در هر جنبه ای از زندگی ش��ما ضروری 

است تا اطمینان حاصل شود که تعادل سالم دارید.
احساس در کنترل نبودن، خستگی، تنش یا هر چیز منفی دیگری 
تأثیر عمیقی بر توانایی های ش��ما به عنوان یک رهبر خواهد داشت. 
نگاهی به آنچه مردم از شما در هر بخش از زندگی تان انتظار دارند 

بیندازید و استراتژی های مشابهی را برای هر جنبه اتخاذ کنید.
کالم آخر

ای��ن ۱۱ مه��ارت، برای ه��ر رهبر هوش��مندی که س��ازماندهی 
بیش��تر می خواهد ضروری اس��ت. ب��ا بهبود خودت��ان، نه تنها حس 
اعتماد به نفس بیش��تری خواهید داشت، بلکه به کسانی که به دنبال 

هدایت و الهام از شما هستند کمک بیشتری خواهید کرد.
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رهبری

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

مدیری��ت یک کس��ب و کار همواره ب��ا چالش های مختلفی رو به رو اس��ت و 
تصمیم گیری در این چالش ها بسیار مهم و حیاتی است، اما سوال اینجاست که 
چگون��ه می توانیم بهترین تصمیم را بگیریم ب��ا این آگاهی که این تصمیمات بر 

آینده کسب و کارتان تاثیرگذار خواهد بود.
در این مقاله با روش های دوری از مش��کالت تصمیم گیری در مدیریت آش��نا 
می ش��وید. به خاطر داش��ته باش��ید گرفتن تصمیمات بهتر و سریع تر به شما در 

کسب نتیجه و دوری از مشکالت کمک شایانی می کند. 
1 – نگاه تان به مشکالت را عوض کنید

زمانی که مشکالت پیش می آید کمی رو به عقب قدم بردارید و علت به وجود 
آمدن آن مش��کل را از زوایای مختلف بررس��ی کنید. با این روش ش��ما مطمئن 
می ش��وید مش��کل را از تمام زوایا دیده اید و هیچ چیز از چش��مان شما پوشیده 

نشده است. سعی کنید از سه زاویه مختلف به مشکل فکر کنید
2 - تمامی تصمیمات باید مبتنی بر مدارک و شواهد باشد

هدف از تصمیم گیری بر پایه شواهد این است که به جای تصمیم گیری مبتنی 
بر اعتماد بر عالیق شخصی و احتماال تصمیم گیری و قضاوت به شیوه همیشگی 
بهتر اس��ت با اس��تناد به مدارک مدیری��ت لحظات مهم تصمیم گی��ری را انجام 
دهی��د و به تجربه های قبلی خود در س��ایر ش��رکت ها و ش��رایط دیگر توجهی 

نداشته باشید.
روش های زیر به شما کمک می کند تصمیمات مبتنی بر شواهد بگیرید:

-جدیدتری��ن اطالع��ات درباره آن مس��ئله را جمع آوری کنی��د و از آنها برای 
تصمیم گیری استفاده کنید

-سعی کنید با احس��اس خود نسبت به موضوع وارد چالش شوید. از خودتان 
بپرسید آیا شواهدی برای اثبات وجود دارد؟

-زمانی که اقداماتی پیشنهاد می شود ببینید آیا پشتوانه اطالعات قوی در آن 
رابطه وجود دارد یا خیر.

3 - وضعیت فعلی را به چالش بکشید
اکث��ر مردم ب��ه جهت راحتی تمایل دارند وضعیت فعل��ی خود را حفظ کنند، 

ولی شما در لحظات مهم تصمیم گیری می توانید این سوال را از خودتان بپرسید 
ک��ه آی��ا می توان روش های جدی��دی را به کارهای مان اضافه کنی��م یا نه؟ تمام 
گزینه ه��ای پی��ش رو را به صورت واقعی بررس��ی کنی��د و تخمین های مالی و 
زمان��ی را به درس��تی بزنید. به عنوان مثال اگر از نو ش��روع کنی��د آیا از همان 
روش های قبل اس��تفاده می کنید؟ آیا در همان نمایش��گاه شرکت می کنید؟ آیا 
همان روش های بازاریابی قبلی را انتخاب می کنید؟ سعی کنید اطالعات کامل و 

تکمیلی را در این خصوص به دست آورید.
4 - با دیگران مشورت کنید و دیدگاه های آنها را نیز جویا شوید 

اما در نهایت به خودتان اعتماد کنید
این عادت را در خود نهادینه کنید که با دیگران مشورت کنید و نظرات شان را 
بپرسید. اجازه بدهید ذهن تان باز شود و دیدگاه های مختلف را جمع آوری کنید. 

از نظرات کارمندان خود استفاده کنید.
روشی را پیدا کنید که کارمندان شما نظرات شان را به اشتراک بگذارند. اجازه 
بدهید کارمندان ش��رکت در موضوعات داخل ش��وند و فضایی به وجود بیاید که 
هم بتوانند به صراحت صحبت کنند حتی زمانی که از شنیدن حقایق ناخوشایند 

ناراحت می شوید.
از مش��کالت نترس��ید و با آنها روبه رو ش��وید. قبل از اینکه ب��ا دیگران درباره 
مش��کالت موجود صحبت کنید حتما آنها را بررس��ی کامل کنید به این ترتیب 
قطعا دیگران بر شما چیره نخواهند شد و از دیگران بخواهید به بررسی های شما 

موضوعات جدیدی را اضافه کنند.
5 - قبل از اقدام باید ریسک تصمیم های تان را بررسی کنید

قب��ل از هرگونه اقدامی باید این مس��ئله را به خود آموزش دهید که ریس��ک 
تصمیمات ت��ان را بررس��ی می کنید. در زمان تصمیم گیری باید از خود بپرس��ید 
اگ��ر م��ن تصمیم اش��تباهی گرفتم چگونه از آن مطلع ش��وم؟ ب��ه عنوان مثال 
چنانچه برای کاهش هزینه ها تصمیم به تعویض شرکت ارسال کننده کاالی خود 
گرفته اید به این مسئله فکر کنید که چگونه می توانید مطمئن شوید تصمیم تان 
اش��تباه نبوده است؟ آیا تعداد ش��کایت مش��تریان از تاخیر در تحویل محصول 

بیشتر شده است؟ پس از گذشت سه ماه آیا در هزینه ها صرفه جویی شده است؟ 
آی��ا خدمات دهی تامین کننده جدید باعث رضایت کارمندان مس��ئول ش��رکت 
است؟ در این حالت شاید مجبور شوید ارسال کاال از طریق آن شرکت را متوقف 
و به شرکت دیگری برای ارسال کاالهای تان مراجعه کنید. تمامی موارد باال یک 
مدل تمرینی اس��ت که می تواند عواقب یک تصمیم را برای ش��ما آشکار کند که 
می توانید با در نظر گرفتن این اشکاالت اقداماتی برای دوری از آنها انجام دهید. 
حت��ی بهترین طرح ها هم ایراداتی دارد ولی ش��ما باید درصد خطا را به حداقل 
برسانید. تمامی مدارک را بررسی کنید و بدانید میزان فعالیت و هزینه های الزم 

برای انجام تصمیم تان را به خوبی بررسی کرده اید.
6 - از تصمیمات اشتباه گذشته به سرعت بگذرید

نبای��د تصمی��م جدیدتان توجیه کنن��ده تصمیم های قبلی باش��د. با این مدل 
تصمیم گیری دیگر وقت و هزینه های تان صرف حل مش��کالت گذشته نمی شود. 
وظیفه ش��ما در مقط��ع کنونی پذیرفتن مش��کالت و گذر از آنها اس��ت. زمانی 
می توانید تصمیم منطقی بگیرید که اطالعات کامل در دس��ترس ش��ما باش��د. 
برخ��ی اوق��ات بنا به ش��رایط باید بپذیری��د بهترین تصمیم را در ش��رایط قبل 
گرفته اید فقط در حال حاضر باید آن را مجدد بررس��ی کنید که ببینید آیا باید 
تصمیم بهتری می گرفتید یا خیر. کارمندان خود را به خوبی بشناسید و براساس 
آن اطالعات تصمیم گیری کنید. تنها به نتایج اکتفا نکنید زیرا این موضوع باعث 
تش��ویق کردن کارمندان به ادامه اشتباهات شان می ش��ود. صداقت با خودتان را 

فراموش نکنید.
قبل از هرگونه تصمیم گیری جدید انگیزه های خودتان را بررسی کنید. با خود 
صادق باش��ید. ببینید به دنبال تایید ایده خود هس��تید یا می خواهید به درستی 

شرایط موجود را نقد کنید؟
مطمئن باش��ید اگر انگیزه های خودتان را بشناس��ید، می توانید پیروز شوید و 
بهترین راه حل را برای کارتان پیدا کنید، قاطعیت داش��ته باش��ید و سریعا این 

مراحل را اجرا کنید.
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در دنیای امروز، همه به دنبال ترفیع ش��غلی و ارتقا هستند که به صورت یک 
نش��ان روی پیراهن شان یا به صورت عنوان شغلی روی میز کارشان نمایان شود! 
مثال مدیر بخش، معاون، سرپرست و .... به نظر می رسد همه به دنبال نشان دادن 

ارزش خود تحت این عناوین هستند.
چرا به خودتان زحمت می دهید؟ با یک عنوان ش��غلی هیچ چیز تغییر نخواهد 
ک��رد. در اس��تارت آپ عناوین ش��غلی چندان اهمیت��ی ندارند. زمانی از س��وی 
همکاران ت��ان احترام واقعی دریافت می کنید که س��خت کار کنی��د. اگر عنوان 
ش��غلی  جدیدی را به دس��ت بیاورید آنها فقط به واسطه آن ترفیع شغلی به شما 

احترام می گذارند نه به خاطر تالش و شایستگی واقعی تان.
در دنیای استارت آپ ها عناوین شغلی اهمیتی ندارند:

من به عنوان عضوی از یک تیم دو نفره بیشتر کارها را به عهده گرفتم. این امر 
سبب افزایش وسعت نظارت و کنترل من در انجام کارها شد. در ادامه، می توانید 
لیس��تی از نقش های شغلی یا عناوینی که من در استارت آپم به عهده دارم یا بر 

آنها نظارت می کنم، را مشاهده کنید:
• بنیان گذار و موسس

• طراح
• سازنده و خالق

• طراح سایت
• مدیر

• مدیر مالی
• مدیر رسانه های اجتماعی

• مدیر ارتباطات
• رابط با مشتریان

• ارزیابی کننده نقش ها و مشاغل

• قیمت گذاری و هزینه یابی
• تولید محتوا

• تامین کمیسیون های قراردادها
• مدیریت استراتژی بازاریابی

ب��رای درک بهتر می توان تمام این عناوین و نقش های ش��غلی را تحت عنوان 
یک عبارت بیان کرد:

من کارآفرین هستم
منحنی یادگیری راه اندازی:

وقتی مردم از من می پرس��ند: »مهم ترین عامل برای ش��روع یک کسب وکار 
چیست؟« من همیشه پاسخ مشابه و یکسانی می دهم.

تجارب و درس هایی که در سفر کارآفرینی می آموزید عامل تغییر شما خواهند 
بود

منحنی یادگیری در اس��تار ت آپ همچنان مورد استفاده قرار می گیرد، چراکه 
می توان��د به س��ودآوری بینجامد، بااین حال مش��کالتی نیز در مس��یر راه اندازی 
کس��ب و کارتان وجود خواهد داش��ت. هر پروژه جدید چالش های جدیدی را به 

همراه دارد. شما با یافتن کارکنان متفاوت و ماهر، بهتر و بهتر می شوید.
 من در اس��تارت آپم عالوه بر توس��عه کس��ب و کار به طور جدی برای توس��عه 
ش��خصی خودم هم تالش کردم. به این ترتی��ب مهارت ها، توانایی ها و تجربیاتم 
۱۰ برابر ش��د. چون من انتخاب کردم که تمام نقش  هایی را که در باال ذکر ش��د 

برعهده بگیرم.
• ما ماموریت و وظایف مان را خودمان انجام دادیم.

• ما نمی خواهیم نیرویی را استخدام کنیم تا پول ما را مدیریت کنند.
• ما نمی خواستیم نیرویی را استخدام کنیم تا حساب های شبکه های اجتماعی 

ما را اداره کنند.
• ما نمی خواستیم یک طراح وب را استخدام کنیم.

• م��ا پولی به تولیدکننده محتوا پرداخت نکردیم تا برای مان محتوای بازاریابی 
بسازد.

ما می خواس��تیم یک برند ش��خصی و غنی را توس��عه دهیم؛ برندی که به ما 
اج��ازه دهد، روابط صمیمانه ای با مش��تریان ایجاد کنی��م و در صدد کنترل این 

فرآیندها بودیم.
ما تصمیم گرفتیم استارت آپی را راه اندازی کنیم که از آن یاد بگیریم!

ما همیش��ه توافق کردیم که حتی اگر اس��تارت آپ مان شکس��ت خورد، آنقدر 
مهارت و تجربه های عالی به دس��ت آورده باش��یم که بتوانی��م یک رزومه کاری 
شایسته  ارائه دهیم. یا حتی با نمایش دستاوردهای خودمان در کسب و کارمان 

آن را بهبود بخشیم. این یک موفقیت بزرگ خواهد بود.
نکاتی برای راه اندازی کسب و کارتان:

در روزهای آغازین کسب و کارتان به خرج کردن همه پولی که در اختیار دارید 
یا برون سپاری جنبه های مختلف کسب وکارتان فکر نکنید. بودجه خود را صرف 
بازاریابی ایده آل یا استخدام دستیاری برای مدیر یا مواردی از این دست نکنید.

نقش های مختلف را خودتان ایفا کنید:
از منطقه آسایش خود بیرون بیایید. به سمت ناشناخته ها بروید. از سفر خود 
به عنوان ابزاری برای یادگیری استفاده کنید، ابزاری به نام تجربه که سبب تمایز 

کسب و کار شما از سایر رقبای تان می شود.
از آزمایش کردن نترسید:

اگر از دیگران بخواهید که همه کارهای شما را انجام دهند، تجربه و یادگیری 
برای شما اتفاق نمی افتد.

از هیچ شروع کنید:
عنوان های مدیرعامل، مدیر، رئیس شرکت و هر چیز دیگری را فراموش کنید. 
روی یادگی��ری تمرکز کنید و خود را به چالش بکش��ید تا مهارت های جدید را 
گس��ترش دهید. تا  جایی ک��ه می توانید به جنبه های مختلف کس��ب وکار خود 

تسلط داشته  باشید.
کارآفرین باشید و از عناوین مختلف صرف نظر کنید، چراکه تالش شما سبب 

تمایز شما از دیگران می شود.
medium/modirinfo  :منبع 

در دنیای استارت آپ ها عناوین شغلی اهمیتی ندارند

روش های کاربردی برای تصمیم گیری در مدیریت کسب و کار

مترجم: ملیکا نصیر 
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تعویض هادی خط برق نیروگاه افق ماهشهر به پست چهل مایل
اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: عملیات اجرایی تعویض هادی 
خط ۲۳۰ کیلو ولت نیروگاه افق ماهشهر- پست ۲۳۰ کلیو ولت چهل مایل به طول ۳۶ کیلومتر مدار به پایان 
رسید.محمود دشت بزرگ ارزش سرمایه گذاری این پروژه را بالغ بر ۹۵ میلیارد ریال اعالم کرد.وی افزایش 
پایداری و قابلیت اطمینان شبکه برق در ناحیه جنوب شرق خوزستان را از اهداف برقداری این پرژوه دانست و 
افزود: جلوگیری از حبس تولید نیروگاه افق ماهشهر، افزایش ظرفیت رینگ ۲۳۰ کیلو ولت جنوب خوزستان 
و تامین برق مطمئن و پایدار پست های ۲۳۰ کیلو ولت نواحی جنوب و جنوب شرق خوزستان شامل چهل 
مایل، بنادر و خلیج فارس از دیگر اهداف بهره برداری از این پروژه است.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: از ابتدای سال 
۹۸ تاکنون ۳۷ کیلومتر مدار به خطوط انتقال و فوق توزیع این شرکت با ارزش سرمایه گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال اضافه شده است.

اجرای ویژه ی نمایش "از دست او" برای خبرنگاران و عکاسان
قم- خبرنگار فرصت امروز: نخستین اجرای نمایش اجتماعی "از دست او" با 
حضور عکاســان و خبرنگاران رسانه های استان قم در پالتو ماه به روی صحنه رفت.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری اســتان قم، نخستین اجرای نمایش اجتماعی 
"از دســت او" با حضور عکاسان و خبرنگاران رســانه های استان قم در پالتو ماه به 
روی صحنه رفت. این نمایش، داستان یک زوج در آستانه طالق را روایت می کند و 
مشکالت آنها را مطرح می کند و تماشاگر را به قضاوت وا می دارد. نمایش "از دست او" 
نوشته احمد کولیوند به کارگردانی محمد جواد پیروزی از تاریخ ۲ تا ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ هر شب از ساعت ۲۱ اجرای عمومی خواهدداشت. 
عالقمندان به تماشــای این نمایش می توانند جهت هماهنگی و رزرو صندلی با شــماره ۰۹۱۹۳۵۹۲۳۹۹ تماس حاصل نمایند. این اثر 

نمایشی به همت حوزه هنری استان قم تولید و آماده اجرا شده است.   

به همت شرکت نوو نوردیسک:
  فعالیت اتوبوس دیابت کشوری میشود

همدان -  فاطمه صنیعی وحید: مهندس سلیمانی  در مورد اهداف شرکت نوو نوردیسک گفت: در حالی که بیشترین درآمد شرکت از بخش 
دیابت است ، اما هدف شرکت جلو گیری شیوع و  فراگیر شدن دیابت است ، و تمامی تالش شرکت در این راستا است که داروهای جدیدی که 
وارد بازار مصرف آمریکا و اروپا میشود با کمترین زمان ممکن به بازار های  ایران نیز وارد شود در همین راستا با تالش های شرکت داروهایی که. در 
گذشته با اختالف زمانی ۱۰ الی ۱۵ ساله وارد کشور میشدند به اختالف زمانی دو الی سه ساله وارد کشور میشود.وی در گفت و گوی اختصاصی با 
خبرنگار فرصت امروز، درباره اینکه عملکرد شرکت به چه نحوی است پاسخ داد: بیش ترین هدف اطالع رسانی ،پیشگیری و آموزش است و افرادی 
که مبتال به دیابت شدند چه کارهایی انجام دهند که دچار عوارض نشوند.مهندس سلیمانی در خصوص شرکت نوو نوردیسک توضیح داد: این 
شرکت تنها شرکت خارجی حاضر در ایران است که نمایندگی ندارد و خود شرکت در ایران فعالیت میکند،در ۷۵ کشور نمایندگی رسمی دارد و 
محصوالت به ۱۵۰ کشور صادر میشود.وی در پاسخ به این سوال که ؛شما دوست دارید دیابت ریشه کن شود بعد از ریشه کن شدن دیابت شرکت 
چه کاری انجام میدهد گفت: چون شرکت نوونوردیسک پیشرو در درمان دیابت است پس اگر درمانی برای دیابت پیدا شود به احتمال نزدیک به 
صددرصد توسط شرکت نوونوردیسک پیدا خواهد شد و بعد از پیدا کردن درمان دیابت به سمت پیدا کردن درمان مابقی بیماری ها میرویم.مهندس 
سلیمانی در پاسخ به این سوال که چه میزان از فعالیت شرکت در همدان موفق بوده پاسخ داد: آغاز کار شرکت در همدان حدود ده سال است و 
من حدود دو سال است که در همدان مشغول به فعالیت هستم و از نظر اطالع رسانی در بحث آموزش به عموم جامعه توانستیم خوب عمل کنیم 
و از نظر بحث علمی و اطالع رسانی و آموزش دیابت نیز توانستیم تعداد زیادی از افراد را آموزش دهیم ، اطالع رسانی کنیم و در خصوص بحث 
پایش دیابت با راه اندازی اتوبوس دیابت قدم بر داریم. در شهر های دیگر نیز بستگی به هماهنگی استانداری، شهرداری،اتوبوس رانی،انجمن دیابت 
و شرکت نوو نوردیسک است تا اتوبوس دیابت در سایر استان های کشور نیز شروع به فعالیت کند . مهندس سلیمانی در پاسخ به این سوال که آیا 
شرکت توان حمایتی دارد تا در کل کشور شاهد فعالیت اتوبوس دیابت باشیم گفت: همه استان های کشور شاهد فعالیت اتوبوس دیابت میشوند. در 
انتها اظهار داشت:بهترین درمان پیشگیری است که افراد دچار دیابت نشوند و اگر فردی مبتال به بیماری شد چه کارهایی انجام دهد که به عوارضی 

چون قطع عضو و مشکالتی از این قبیل دچار نشود.

میزبانی اجالس هم اندیشی مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه شرکت 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به پتروشیمی شازند رسید

اراک- مینو رستمی: اجالس هم اندیشی مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با حضور 
مدیران ارشد گروه و مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره شرکت های تابعه به میزبانی شرکت پتروشیمی شازند در تهران برگزار شد. 
در این گردهمایی ابتدا جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل شرکت پتروشیمی شازند ضمن خیرمقدم به مهمانان حاضر 
و تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر سدیدی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به جهت برگزاری این سمینار 
یادآور شدند در شرکت پتروشیمی شازند همکاری و هماهنگی خوبی بین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران میانی و کارکنان 
وجود دارد و از جناب آقای دکتر مشایخی رئیس محترم هیات مدیره شرکت به سبب حمایت ها و همکاری های ایشان تشکر و قدردانی 
نمودند.همچنین جناب آقای مهندس ولدخانی ضمن اشاره به شعارهای بنیادین توکل به خدا، کار تیمی، مسئولیت پذیری و انجام درست 
کار درست که سر لوحه مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی شازند و شرکت های گروه توسعه ملی می باشد با ارائه گزارشی به صورت 
پاورپوینت به بیان عملکرد و وضعیت صنعت پتروشیمی در ایران و جهان پرداختند. در ادامه جناب آقای دکتر سدیدی مدیریت محترم 
عامل گروه توسعه ملی ضمن تقدیر و تشکر از دکتر ایروانی معاونت محترم نظارت و بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، حضور ایشان را در 
جمع گروه توسعه ملی  فرصتی مغتنم شمردند. آقای دکتر ایروانی اقتصاد مقاومتی را الگوی جدیدی در بیشینه سازی اقتصادی ، اجتماعی 
و پایداری پویا دانسته و دراین حوزه ایراد سخن کردند.در پایان جناب آقای دکتر سدیدی از شرکت پتروشیمی شازند به عنوان میزبان 
این اجالس خصوصاً جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل و جناب آقای دکتر مشایخی رئیس محترم هیئت مدیره و کلیه 
همکاران که آماده سازی این همایش را برعهده داشته اند تشکر کردند و آرزوی سال عملیاتی خوبی برای پتروشیمی شازند نمودند. ایشان 
همچنین تاکید کردند هدف از برگزاری این جلسات این است که مدیران عامل محترم سرخط های موضوعات را بگیرند و با تبحرشان در 

جهت بهبود و ارتقای عملکرد مجموعه های خود اقدام نمایند.

افتخاری دیگر برای شرکت گاز استان سمنان ؛
کسب رتبه سوم در پنجمین دوره ارزیابی سالمت نظام اداری شرکتهای 

گاز استانی
سمنان-حسین بابامحمدی : علیرضا شریفی نژاد مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان با اعالم این خبر 
گفت: شــرکت ملی گاز ایران در راستای برگزاری پنجمین دوره سنجش سالمت اداری از دی ماه سال ۹۷ 
اقدام به ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای گاز استانی بر اساس مدارک و مستندات در شاخصهای آموزش، قانون 
گرایی، شفافیت، پاسخگویی، شایسته ساالری، انضباط اداری و مالی، الگوی مصرف و بهره وری، استقرار و 
توسعه سامانه های الکترونیک و فن آوری های نوین و نظارت و کنترل داخلی نمود و بر اساس نتایج نهایی 
منتشر شده، شرکت گاز استان سمنان موفق گردید رتبه سوم این دوره از ارزیابی را از آن خود نماید. شریفی 
نژاد با اشاره به نقش مؤثر سالمت نظام اداری در بهره وری و بهبود مستمر عملکرد سازمان گفت ارتقاء تک تک شاخصهای این موضوع از 

اولویتهای برنامه ریزی و اقدامات شرکت گاز استان می باشد. 

بهینه سازی تجهیزات بی ۱۳۲ کیلوولت خط آبادان به شادگان
اهواز- شبنم قجاوند: در راستای پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی های ناخواسته امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای 
خوزستان اقدام به بهینه سازی کامل تجهیزات قدیمی و نصب و مونتاژ تجهیزات جدید بر روی بی )Bay( خط آبادان به شادگان در پُست برق اصلی 
آبادان کرد. مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب این شرکت گفت: تجهیزات قدیمی بی خط مذکور دارای اشکاالت عدیده ای از جمله عدم عملکرد 
صحیح رله های حفاظتی و تجهیزات بوده و باعث کاهش دقت، سرعت و ایمنی در مانور و عملیات های بهره برداری می شد.رضا جعفری بیان کرد: در 
همین راستا عملیات بهینه سازی و تعویض و جایگزینی تجهیزات قدیمی و معیوب از جمله کلیدهای سکسیونر، دژنکتور، مارشال کیوسک، کابل های 
فرسوده حفاظتی و کنترلی و تعمیرات اساسی ترانس های اندازه گیری جریان در دستور کار قرار گرفت.وی ادامه داد: همچنین طراحی و نصب تجهیزات 
جدید از جمله برقگیرهای سرخط و ترانس های اندازه گیری ولتاژ و تکمیل سیستم های حفاظتی با نصب رله های جدید و اصالح مدارات در پُست 
اصلی آبادان با همکاری امور بهینه سازی معاونت بهره بردای با یک برنامه ریزی دقیق و بدون اعمال خاموشی به مشترکین انجام و به بهره برداری رسید.

رئیس شورای هماهنگی بسیج منطقه ۴ صنعت برق:
مهمترین مسئله امروز، تأمین برق پایدار و گذر از پیک ۹۸ است

کرمانشاه – منیر دشتی : رئیس شورای هماهنگی بسیج منطقه ۴ صنعت برق کشور در نشست اعضای این شورا که در همدان برگزار شد، بر 
عزم راسخ صنعت برق غرب کشور در نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در مصرف برق خبر داد.مهندس علی اسدی مدیرعامل و فرمانده پایگاه 
مقاومت بسیج شرکت برق منطقه ای غرب و رئیس شورای هماهنگی بسیج منطقه ۴ صنعت برق کشور در این خصوص گفت: مهمترین مسئله 
امروز صنعت برق، تأمین برق مطمئن و پایدار برای مردم و گذر از پیک ۹۸ بدون اعمال خاموشی به مشترکین است.مهندس اسدی در ادامه گفت: 
بسیج می تواند نقش بسزایی در کاهش پیک بار و عبور از این روزهای حساس را ایفا کند و تجارب گذشته نشان داده که بسیج در همه صحنه های 
سرنوشت ساز انقالب اسالمی باعث توسعه و پیشرفت و منجر به موفقیت شده و در هر عرصه ای که تفکر بسیجی ورود کند موجب رشد، تعالی و 
سرافرازی در آن عرصه می شود زیرا داشتن روحیه و تفکر بسیجی اساس خدمت به آحاد جامعه می باشد.رئیس شورای هماهنگی بسیج منطقه ۴ 
صنعت برق، سرقت از تجهیزات فشارقوی که سبب ایجاد خسارت به تأسیسات زیربنایی و بروز خاموشی در قسمت هایی از شبکه برق و ناپایداری 
آن می شد را یکی از نگرانی های همیشگی صنعت برق عنوان و خاطرنشان کرد: ما در شرکت برق منطقه ای غرب برای رفع این چالش بسیار مهم، 
با فرماندهی سپاه حضرت نبی اکرم)ص( استان کرمانشاه برای استفاده از ظرفیت پایگاه مقاومت بسیج رایزنی کردیم.مدیرعامل برق غرب افزود: به 
حول و قوه الهی و با استفاده از ظرفیت بسیج، شاهد کاهش چشمگیری از میزان سرقت تجهیزات در شبکه برق هستیم و بی شک یکی از دغدغه 

های این روزهای بسیجیان در صنعت برق، پایداری شبکه و کاهش خاموشی می باشد.
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اخبار

تبریز- ماهان فالح: بهینه ســازی و تغییر الگوی مصرف در 
بخش آب شــرب همواره مورد تاکید بوده است و شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شــرقی خود را ملزم به اتخاذ تمهیدات و 
برنامه ریزی برای استفاده درست آب شرب توسط مشترکین 

کرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به مناسبت هفته 
صرفه جویی در مصــرف آب و به منظور تبیین اهمیت جایگاه آب در 
زندگی روزمره شــهروندان و نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه آب و 
صرفه جویی در مصرف آب با تاکید بر تداوم وضعیت کمی و کیفی آب 
آشامیدنی استان گفت: برای جلوگیری از کاهش وضعیت کمی و کیفی 
آب اســتان در سالهای آتی بایستی برنامه ریزی های الزم انجام گیرد و 
راهکارهــای الزم پیش بینی و پیگیری گردد.مهندس علیرضا ایمانلو با 
اعــالم این مطلب افزود: بهینه ســازی و تغییر الگوی مصرف در بخش 
آب شــرب اســتان همواره مورد تاکید بوده است و این شرکت خود را 
ملزم به اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزی برای اســتفاده درست آب شرب 
توسط مشترکین کرده اســت.مدیرعامل شرکت آبفا استان با اشاره به 
هفته صرفه جویی در مصرف آب خاطرنشــان کرد: هفته صرفه جویی 
در مصرف آب همه ســاله از یکم لغایت هفتم تیرماه در سراسر کشور 
بعنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده و شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی نیز همگام با سایر استانها اقدامات اساسی در 
جهت فرهنگ ســازی مصرف بهینه شهروندان انجام می دهد.مهندس 
ایمانلو با اشــاره به فرهنگ سازی در خصوص مصرف بهینه آب دربین 
مردم و مشــترکین گفت: شرکت آب و فاضالب استان نه تنها در طول 
سال با رویکرد ترویجی و اطالع رسانی ویژه در خصوص مقوله آب که به 
عنوان ارزشمندترین نعمت الهی و مهمترین عامل تداوم حیات موجودات 

می باشــد اقدامات اساســی انجام داده است بلکه در طول هفته صرفه 
جویی نیز با هماهنگی رســانه ها نسبت به پخش تیزرها و مصاحبه ها 
و میزگردهای رادیو و تلویزیونی و رســانه ای، چاپ و توزیع بروشورهای 
صرفه جویی در بین مشترکین بمنظور ترویج فرهنگ صرفه جویی در 
جامعه اقدامات خوبی انجام می دهد.مهندس ایمانلو ادامه داد: شرکت 
آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی در طول هفته صرفه جویی در 
مصرف آب و متناســب با روزهای هفته اقداماتی از جمله هماهنگی با 
ائمــه جمعه برای پرداختن به موضــوع آب در نماز جمعه، توزیع اقالم 
فرهنگی و بسته های آموزشی، هماهنگی و برگزاری برنامه های بازدید از 
تاسیسات شرکت، معرفی و تقدیر از مشترکان خوش حساب و مشترکان 
کم مصرف، نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در اماکن عمومی انجام 
خواهد داد.مدیرعامل شرکت آبفا استان همچنین توصیه کرد: شهروندان 
نیز با استفاده از شیرآالت کاهنده و همچنین با استفاده از لباسشوئی و 
ظرفشوئی های استاندارد و کم مصرف نسبت به صرفه جوئی در مصرف 
این مایه حیاتی کوشا باشند.مهندس ایمانلو، صرفه جویی در مصرف آب 

و رعایت الگوی مصرف را مورد تاکید قرار داد و از شهروندان استانی در 
خواست کرد توصیه های شرکت آب و فاضالب استان را جدی بگیرند 
تا در خصوص آب مصرفی دچار مشــکل نشوند.مدیرعامل شرکت آبفا 
آذربایجان شرقی ضمن درخواســت مجدد از همشهریان در خصوص 
عدم اســراف آب شرب بهداشــتی و صرفه جویی در خصوص این مایه 
حیات گفت: آب ارزشمندترین عطیه الهی و مهمترین عامل تداوم حیات 
موجودات زنده و رکن اصلی توســعه پایدار است و فقدان یا کمبود این 
مایع حیات بخش موجب اختالل در زندگی شهروندان و بروز نابسامانی 
های فراوان می شود بنابراین در این راستا و در جهت جلوگیری از اسراف 
و هدرروی آب الگوهای توصیه شده برای مصارف سرانه خانگی برای هر 
نفر ۱۵۰ لیتر در شــبانه روز تعیین شده است که امیدواریم شهروندان 
بــا رعایت آنها و دقت در نحوه مصرف آب از اتالف بیشــتر مایه حیات 
جلوگیری کنند.مهندس ایمانلو در پایان به اسامی روزهای هفته صرفه 

جویی در مصرف آب بشرح ذیل اشاره کرد:
شنبه  ۹۸/۴/۱ – مدیریت مصرف آب و انرژی و خانواده

یکشنبه  ۹۸/۴/۲ – مدیریت مصرف آب و انرژی، افکار عمومی و رسانه
دوشــنبه  ۹۸/۴/۳ – مدیریت مصرف آب و انــرژی، صنعت و معدن، 

سازمانهای عمومی و موسسات خصوصی
ســه شنبه  ۹۸/۴/۴ – مدیریت مصرف آب و انرژی، غذا، منابع طبیعی 

و حفظ محیط زیست
چهارشــنبه  ۹۸/۴/۵ – مدیریت مصرف آب و انرژی، خدمات شهری و 

روستایی و جلب مشارکتهای مردمی و خیرین
پنج شــنبه  ۹۸/۴/۶ – مدیریت مصــرف آب و انرژی، اقتصاد و حقوق 

شهروندی
جمعه  ۹۸/۴/۷ – مدیریت مصرف آب و انرژی و آموزه های دینی

اصفهان- قاسم اسد: معاون خدمات مشترکین و درآمد 
آبفای استان اصفهان از اجرای طرح تشویق مشترکین کم 
مصرف و جریمه مشــترکین پر مصرف در تابستان امسال 

خبر داد.
رضا رضایی گفت: بر اساس بخشنامه جدید شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور، مشترکین مسکونی که مصرف آب سال گذشته آن 
ها زیر الگوی مصرف بوده اســت در صورت ادامه روند کاهش مصرف 
خود در ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریورماه سال جاری، مشمول 
تخفیف آب بهاء می شوند. وی گفت: پاداش مشترکینی که مشمول 
این تخفیف می شــوند، به صورت بستانکار در قبض آب بهای آن ها 
ثبت و اعمال می شوند.معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان 

اصفهان در بخش دیگری از سخنانش به افزایش مصرف آب در     ماه 
های گرم پیش رو اشــاره کرد و گفت: این شرکت از همه شهروندان 
به ویژه مشــترکین پر مصرف انتظار دارد با  به کارگیری روش های 

مدیریت مصرف، این شرکت را در تامین و توزیع عادالنه و پایدار آب 
بین قشــرهای مختلف مردم یاری کنند.وی با اشاره به جرائم در نظر 
گرفته برای مشترکین پرمصرف افزود: اگر مشترکین کاربری های غیر 
مســکونی بیش از ظرفیت قراردادی مندرج در قبض آب بهای خود، 
آب مصرف کنند حداقل ســه برابر تعرفه آن کاربری جریمه خواهند 
شد.رضایی در پایان سخنانش گفت: استفاده از لوازم کاهنده مصرف 
آب، کاهش مدت زمان استحمام، باز نگذاشتن جریان مداوم آب، نصب 
سایه بان بر روی کولر و آبیاری باغچه و فضای سبز منازل در ساعات 
ابتدایی صبح یا پایانی شب از جمله روش های مدیریت مصرف بهینه 
آب است که شــهروندان می توانند آن ها را به کار بسته تا مشمول 

جریمه های آب بهاء نشوند.   

تبریز – ماهان فالح: جلســه شــورای هماهنگی اداره کل 
دامپزشکی آذربایجان شــرقی با حضور مدیرکل، معاونین و 
روسای ادارات ســتادی و شهرستان ها به میزبانی شهرستان 

کلیبر برگزار شد.
 آمادگی اداره کل دامپزشکی برای مقابله با وقوع 

بیماری های احتمالی
مدیرکل دامپزشکی اســتان آذربایجان شرقی هدف از برگزاری این 
جلســه را ایجاد هماهنگی های الزم در خصوص مســائل فنی و اداری 
دامپزشکی عنوان و بر آمادگی کامل این اداره کل در جهت مقابله با وقوع 

بیماری های احتمالی در سطح شهرستانها تاکید کرد.
ممنوعیت حمل و نقل پولت بدون اجرای واکسیناسیون

دکتر امیرحســین بهداد در این جلســه آخریــن وضعیت بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سطح کشور و استان، بخصوص استان 
های همجوار را تشریح و از تامین واکسن این بیماری و ممنوعیت حمل و 
نقل پولت بدون اجرای واکسیناسیون در جهت پیشگیری از این بیماری 

در استان خبر داد.
اظهارات دکتر بهداد در خصوص وضعیت بیماری تب برفکی

وضعیت بیماری های استراتژیک دامی از جمله بیماری تب برفکی از 
دیگر موضوعات و مباحث مطرح شده در این جلسه بود که دکتر بهداد 

در خصوص وضعیت بیماری تب برفکی، مراقبت، پیشــگیری و کنترل 
بیماری های مشترک بین انسان و دام در استان  نکات و مطالب مهمی 

را بیان داشت.
آغاز فاز اول واکسیناسیون تب برفکی

مدیرکل دامپزشکی اســتان آذربایجان شرقی با اعالم اینکه فاز اول 
واکسیناســیون تب برفکی در دام های سنگین با بهره مندی از واکسن 
های تولید داخل و وارداتی از ۲۵ خردادماه در ســطح استان آغاز شده 
اســت، از دامداران و روستائیان خواست تا با اکیپ های واکسیناسیون 
دامپزشکی نهایت همکاری را داشته باشند تا در آینده شاهد شیوع این 

بیماری نشویم.
اظهارات دکتر حامی معاون سالمت و دکتر مرادی کریمی 

معاون توسعه مدیریت و منابع
در این جلسه دکتر حامی معاون سالمت و دکتر مرادی کریمی معاون 
توســعه مدیریت و منابع اداره کل نیز نکته نظرات و راهکارهای اجرایی 
خود را در خصوص مســائل فنی و اداری بیان کردند و ســپس روسای 
ادارات ستادی به تفکیک در حوزه کاری خود توضیحاتی را ارائه نمودند.

بیان نکته نظرات و مشکالت روسای ادارات دامپزشکی 
شهرستان ها

در ادامه روسای ادارات دامپزشکی شهرستان ها به بیان مشکالت در 
زمینه مســائل فنی و اداری پرداخته و خواسته های خود را جهت رفع 

موانع کاری مطرح کردند.
رتبه بندی کشتارگاههای طیور استان از نظر کیفی

تامین واکسن اختصاصی برای بیماری اکتیما در استان، اولویت دهی 
به کانونهای بیماری تب مالت انســانی در واکسیناسیون دامها بر علیه 
بیماری بروسلوز با استعالم از مرکز بهداشت استان و شهرستان ها، رتبه 
بندی کشــتارگاههای طیور استان از نظر کیفی در سه ماهه دوم سال، 
ساماندهی میادین دام استان در قالب تشکیل کمیته ساماندهی میادین 

دام از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با بیان 
اینکه تابستان زودرس در مازندران از یک ماه پیش آغاز شده 
است، گفت: براساس پیش بینی هواشناسی ۲۹ روز بحرانی را 
در پیش داریم که صرفه جویی در مصرف برق برای جلوگیری از 

قطعی های مکرر الزامی است.
رضا غفاری در نشست با خبرنگاران شمار مشترکان تحت پوشش را 
یک میلیون و ۳۸۴ هزار و ۷۲۶ مشــترک اعالم کرد و اظهار داشت: ۷۶ 
درصد مشترکان خانگی هستند و ۴.۹ درصد عمومی و ۵.۱ کشاورزی و 
هفت دهم درصد صنعتی هستند و برای روشنایی ۸۷ صدم درصد و سایر 
مصارف نیز ۱۱.۷ درصد کل مشــترکان را به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه در تابستان با استفاده 
بیش از اندازه وسایل سرمایشی ، میزان مصرف روزانه انرژی برق ۲ و نیم 
برابر به نسبت دیگر فصول افزایش دارد افزود : میزان مصرف ثابت ۸۰۰ 
مگاوات برق در ۹ ماه از سال ، تابستان به ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات می رسد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران ضمن تأکید بر مدیریت 
مصرف برق در ساعات اوج مصرف ) ۱۲ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۳ (روزهای گرم 
تابستان، مشترکان را برای عبور از روزهای سخت ،به سرویس کولرهای 
اسپلیت و گازی با شستشو و نظافت فیلتر ، و تنظیم کولرها در درجه ۲۴ 
تا ۲۶ ، اســتفاده بیشتر از نور طبیعی، خاموش کردن المپهای اضافی و 

استفاده از المپهای کم مصرف و بهره گیری از لوازم پر مصرف در خارج 
از ساعات پیک توصیه کرد.وی همچنین با اشاره به طراحی تعرفه های 
جدید برق به گونه ای که مشترکان با کاهش ۱۰ درصد مصرف ، ۲۰تا 
۳۰ درصد کاهش هزینه مصرفی برق خواهند داشــت گفت : در تعرفه 
 پلکانی قبلی ، مشــترکان پرمصرف برق اندکی بیشتر از کم مصرف ها 
هزینه پرداخت می کردند و از یارانه بیشــتری بهره مند می شدند اما بر 
اساس مصوبه جدید، مشترکان پرمصرف ،افزایش ۱۶ درصدی تعرفه در 
قبوض برق را شاهد خواهند بود .غفاری در ادامه با اشاره به اینکه تغییر 
ساعت کار و همچنین اصالح الگوی مصرف برای کاهش مصرف انرژی در 
حال اجرایی شدن است، بیان کرد: ساعت کار تابستانی از ۲۵ خرداد در 
مازندران به اجرا گذاشته شده که بر مبنای آن  فعالیت ادارات از ساعت 
۶ و ۳۰ دقیقه آغاز و تا ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه ادامه دارد.وی افزود: هدف 
از اجرای این طرح کاهش بار مصرف برق و جلوگیری از خاموشی برای 

مشترکان خانگی بوده است.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان بوشهر گفت: کاهش ساعت کار دستگاه های 
اجرایی این استان که توسط استاندار محترم ابالغ شده مصرف 

برق را به میزان ۷۰ مگاوات کاهش داد.
 به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، 
اردشیر مذکوری  اظهار داشت: در این راستا از دستگاه های اجرایی برای 
نقش آفرینی در این کاهش قدردانی می شــود و انتظار است با توجه به 
روزهای گرم پیش رو همکاری های بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی برافزایش محسوس 
دما در این چند روز پیش رو انتظار اســت دستگاه های اجرایی و مردم 
در مدیریت مصرف برق اهتمام جدی داشته باشند.مذکوری ادامه داد: 
در مقایسه صورت گرفته در روز گذشته پیک بار مصرف برق در بوشهر 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.وی 

افزود: با این وجود چنانچه از سوی مصرف کنندگان اهتمام جدی برای 
کاهش مصرف صورت گیرد مشترکان بوشهری در تابستان پیش رو برقی 
مطمئن و مستمر خواهند داشت. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان بوشهر یادآور شد: تابستان امسال نسبت به سال گذشته دمای 
هوا ۲ درجه گرمتر اســت که این امر به طــور طبیعی حدود ۶ درصد 

به پیک بار مصرف برق اســتان بوشــهر اضافه می کند.وی در ارتباط با 
راهکارهای مهم در صرفه جویی نیز بیان کرد: تنظیم دمای کولر ها بین 
۲۳ تا ۲۶ درجه، مدیریت موثر مصرف برق از ســاعت ۱۳ تا ۱۷ بعنوان 
ساعت های اوج مصرف، استفاده از المپ های کم مصرف از موارد مهم 
و تاثیرگذار برای صرفه جویی در مصرف برق اســت.مذکوری ادامه داد: 
بکارگیری وسایل برقی دارای برچسب انرژیA، سرویس به موقع کولرها، 
شستشوی ماهانه کنداکسور و پنل کولرها از دیگر راه های مؤثر در کاهش 
مصرف برق اســت که مشترکان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.وی 
گفت: اهتمام دستگاه های اجرایی برای تعطیلی در موعد مقرر و همچنین 
خاموش کردن تمامی دستگاه های سرمایشی هنگام ترک محیط کار از 
دیگر نکات قابل توجه برای مدیریت مصرف برق است. مذکوری افزود: 
با توجه به اینکه تابستان گرمی خواهیم داشت موضوع مدیریت مصرف 

بسیار با اهمیت می باشد.

به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب تشریح شد؛

رویکرد آبفا آذربایجان شرقی برای صرفه جویی در مصرف آب

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان خبر داد؛

کم مصرف ها تشویق می شوند، پرمصرف ها جریمه

برای پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی؛
دامداران با اکیپهای واکسیناسیون دامپزشکی همکاری کنند

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خواستار شد : 
صرفه جویی در مصرف انرژی برای جلوگیری از قطعی برق در ۲۹ روز بحرانی 

تغییر ساعت کار ادارات بوشهر میزان مصرف برق را ۷۰ مگاوات کاهش داد

چهار شنبه
5 تیر 1398
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س��ام والتون، مؤسس ش��رکت والمارت، بزرگترین شرکت خرده فروشی جهان 
بود که با روحیه پیروزی طلب و اس��تراتژی هایش،  کس��ب وکارهای خرده فروشی 
آمری��کا را دچار انقالب��ی عظیم کرد. در ادامه درباره روند ش��کل گیری والمارت 
توس��ط س��ام والتون و اس��تراتژی هایی که برای موفقیت به کار گرفت صحبت 
خواهیم کرد. عالوه بر این ۱۰ توصیه مهم از سام والتون را خواهید خواند که به 

شما در موفقیت کسب و کارتان بسیار کمک خواهد کرد.
رئیس کس��ی جز مش��تری نیست. مشتری کسی اس��ت که می تواند باالترین 
مدیران ش��رکت را برکنار کند؛ برای این کار تنها کافی اس��ت، تصمیم بگیرد تا 

پول خود را در جای دیگری خرج کند.
بنیان گذار وال مارت )۱۹6۲(؛ سام والتون

سام والتون به تنهایی والمارت را به بزرگ ترین شرکت خرده فروشی جهان تبدیل 
کرد، روند خرید و فروش در آمریکا را دچار تحول کرد و به ثروتمندترین مرد زمان 
خود تبدیل شد. از طرف دیگر والتون رفتاری متواضعانه و به دور از تکبر داشت. این 
رویکرد و رفتار او، باعث شد تا غول های خرده فروشی از قبیل کامارت، سیرز و ولورث، 
زمانی متوجه ظهور رقیب نوپا اما توانای خود شوند که او قدرت را به دست گرفته بود 

و آنها فرصت ازمیدان به درکردن او را از دست داده بودند.
والتون خرده فروش��ی را که به شغل دائمی او تبدیل شد، در سال ۱۹۴۰ آغاز 
کرد. در آن زمان والتون به عنوان فروشنده  کارآموز در فروشگاه جی سی پنی در 
شهر دموین از ایالت آیووا مشغول به کار شده بود. او هرگز مثل سایر کارمندان 
این فروش��گاه نبود و از اینکه مشتری را به خاطر کاغذبازی منتظر بگذارد، نفرت 
داش��ت. همین باعث ش��ده بود دفاتر فروش او نامنظم باش��ند و بارها به دلیل 
بی نظمی، از س��وی مدیر باالدستی خود تهدید به اخراج شده بود. با وجود این، 
مهارت زیاد او در فروش باعث ش��د تا حقوق او ۲۵ دالر در ماه نس��بت به حقوق 

پایه  او در بدو استخدام، افزایش یابد.
والتون در سال ۱۹۴۲ به ارتش ایاالت متحده  آمریکا پیوست و در طول جنگ 
جهانی دوم به عنوان افسر ارتباطات، در سپاه اطالعات ارتش فعالیت داشت. در 
س��ال ۱۹۴۵، زمانی که ارتش را ترک کرد، ازدواج کرده بود و یک فرزند داش��ت 
که باید از آنها حمایت می کرد. پس تصمیم گرفت که روی پای خودش بایستد. 
در ۲۷ سالگی، با سرمایه ای که ۵ هزار دالر آن برای خودش بود و ۲۰ هزار دالر 
آن را از پدرزنش قرض گرفته بود، یکی از فروش��گاه های بن فرانکلین در ش��هر 

نیوپورت واقع در ایالت ارکانزاس را خریداری کرد.
با سخت کوش��ی و درپیش گرفتن رویکرد ارزان فروش��ی نسبت به رقبا، والتون 
خیلی سریع کسب وکار خود را تا سه برابر گسترش داد. تا سال ۱۹۵۰ او صاحب 

فروشگاه  بن فرانکلین در یک منطقه  مشترک بین شش ایالت بود.
زمانی ک��ه صاح��ب زمین های فروش��گاه تصمیم گرفت زمین ها را بفروش��د و 
کس��ب وکار والتون را به پس��رش واگذار کند، والتون با فروش زمین ها مخالفت 
کرد. صاحب زمین قرارداد اجاره را تمدید نکرد. حتی این مس��ئله هم نتوانس��ت 

مانع پیشرفت و موفقیت کسب وکار والتون شود.
شاید بسیاری از افراد در مواجهه با چنین تجربه ای شکست را می پذیرفتند و 

عقب نشینی می کردند، اما سام والتون با بقیه فرق داشت.
او در مناطق روستایی اطراف آرکانزاس به دنبال محل جدیدی برای فروشگاه 
خ��ود بود و این مکان را در یک مجتم��ع کوچک در بنتون ویل پیدا کرد. او یک 
مغازه در میدان ش��هر انتخاب کرد و با تجربه ای که به دست آورده بود، آن مغازه 

را با قرارداد ۹۹ ساله اجاره کرد.
والت��ون در تابس��تان ۱۹۵۰ »والتونز فای��و اند دیم« را افتتاح ک��رد. البته دو 
فروش��گاه مش��ابه دیگر نیز در ش��هر وجود داش��تند، اما هیچ کدام از آنها، مانند 
فروش��گاه والتون تخفیف های دائمی به مشتریان ارائه نمی کردند. همین موضوع 
باعث موفقیت فروش��گاه جدید او شد و والتون را تشویق کرد تا کسب وکار خود 
را گس��ترش دهد. والتون درباره  عطش خود برای گس��ترش کس��ب وکار چنین 
می گفت: »شاید به گسترش فروشگاه ها اعتیاد پیدا کرده بودم و شاید هم دوست 

نداشتم همه  تخم مرغ ها را در یک سبد نگه دارم.«
در طول سال های ۱۹۵۰، با پولی که والتون قرض گرفته بود و سود حاصل از 
فروش، فروشگاه های والتون یکی پس از دیگری افتتاح می شدند. تا سال ۱۹6۰، 
او صاحب ۱۵فروش��گاه شده بود، اما سود فعلی او را راضی نمی کرد و معتقد بود 
که تالش ش��بانه روزی او الیق سود بیشتری است، بنابراین تالش کرد با کاهش 
چش��مگیر قیمت ها و افزایش فروش های ویژه، رقبای تجاری خود را پش��ت سر 
بگذارد. البته این اس��تراتژی چندان جدید نبود، اما ارزان فروش��ی های آن دوره 
خیلی کوچک بودند، بیش��تر در ش��هرهای بزرگ قرار داش��تند و تنها برخی از 

محصوالت شان تخفیف داشت.

ایده  والتون، افتتاح فروش��گاه های بزرگ در ش��هرهای کوچ��ک بود که تمام 
اجناس را با تخفیف به مشتریان بفروشند.

در ابتدا او قصد داشت تا ایده  خود را در فروشگاه های بن فرانکلین اجرا کند، 
اما مدیران این ش��رکت با ایده   او یعنی نصف کردن قیمت های عمده  محصوالت 
مخالفت کردند. والتون ریس��ک بزرگی کرد. او با گروگذاشتن خانه  خود در سال 
۱۹6۲ اولین فروشگاه والمارت )مخفف والتون مارت( را در روجرز-آرکانزاس که 

فاصله  کمی با بنتونویل داشت، تأسیس کرد.
البته والتون تنها کسی نبود که ایده  تخفیف های بزرگ را در سر داشته باشد. 
در همان سال اس.اس کرزج، »کامارت« و وولورس »وولکو« را افتتاح کردند که 
به راحتی می توانس��تند والمارتز را شکست دهند، اما والتون برای جلب توجه این 

دو غول خرده فروشی راه درازی در پیش داشت.
مشتریان در شهرهای کوچک آمریکا، به علت تخفیف های خوب والمارت برای 
خری��د به آن هجوم می آوردن��د و همین موضوع، موجب افزایش قطعی فروش و 
س��ود شد. این موفقیت زودهنگام، سرمایه  تأسیس فروشگاه های بیشتر را فراهم 
کرد؛ به طوری که تا س��ال ۱۹6۹، ۱۸ فروشگاه والمارتز در آرکانزاس و میسوری 
تأس��یس شده بود. تا آن س��ال والتون با کمک سود فروشگاه و مبالغی که قرض 
می کرد، کسب وکار خود را توسعه می داد، اما در سال ۱۹۷۰ او تصمیم گرفت که 
شرکت را عمومی کند. پیشنهاد اول خرید شرکت ۵ میلیون دالر بود و 6۱درصد 
مالکیت سهام شرکت در اختیار والتون و خانواده اش باقی می ماند. به این ترتیب 
او بدهی های ش��رکت را پرداخت کرد و با برنامه های بلندپروازانه  خود به س��وی 

گسترش هرچه بیشتر کسب وکار قدم برداشت.
در س��ال اول عمومی شدن، شش فروش��گاه، در دو سال بعدی ۱۳ فروشگاه و 
در سال های بعد به ترتیب ۲6 و ۱۴ فروشگاه، به مجموعه فروشگاه های والمارتز 
اضافه شد. در پایان سال ۱۹۸۰، والتون ۲۷6 فروشگاه داشت و بعد از آن به طور 
متوس��ط ۱۰۰ فروشگاه در سال تأس��یس می کرد. در سال ۱۹۸۳، والتون اولین 
باشگاه های عمده فروشی سام را راه اندازی کرد که هدف آن صاحبان تجارت های 
کوچک و س��ایر اف��رادی بود که مایل به خرید کااله��ای تجاری خود به صورت 

عمده  بودند. با این کار سرمایه  والتون چند برابر شد.
در س��ال ۱۹۸۵ مجل��ه  فورب��س او را ب��ا دارایی مع��ادل ۲٫۸ بیلی��ون دالر، 
ثروتمندترین مرد آمریکا اعالم کرد. در س��ال ۱۹۸۷ والمارتز س��ومین فروشگاه 
ب��زرگ خرده فروش��ی بعد از کامارت و س��یرز، در آمریکا بود. پ��س از تمام این 
موفقیت ها، در س��ال ۱۹۸۸ والتون اعالم ک��رد که تصمیم دارد مدیریت اجرایی 
والمارتز را به دیوید گالس محول کند، اما خودش همچنان ریاس��ت والمارتز را 

برعهده خواهد داشت.
دو س��ال بعد پزشکان تش��خیص دادند که والتون به سرطان بدخیم استخوان 
مبتالس��ت، اما این بیماری هم نتوانست روحیه  پیروزی طلب او را شکست دهد. 
در همایش س��االنه والمارتز در س��ال ۱۹۹۰، او پیش بینی کرد که در ۱۰ س��ال 
آینده س��ود ش��رکت به پنج برابر مقدار فعلی خود، یعنی ب��ه ۱۲۵ بیلیون دالر 
خواهد رس��ید. دو س��ال بعد والمارتز با س��بقت از کامارت و س��یرز بزرگ ترین 

فروشگاه خرده فروشی منطقه بود.
در ۱۷ مارس ۱۹۹۲، رئیس جمهور وقت آمریکا، جورج بوش، به پاس خدمات 
والتون، مدال آزادی را به او اهدا کرد. این آخرین افتخار والتون بود، چراکه چند 
روز بعد در بیمارستان دانشگاه آرکانزاس بستری شد و در ۵ آوریل ۱۹۹۲، شش 
روز بعد از تولد ۷۴ س��الگی خود، چش��م از جهان فروبست. دارایی خالص او در 

زمان مرگ ۲۵ بیلیون دالر تخمین زده می شود.
سام والتون مبدع خرده فروشی نبود؛ همان طور که هنری فورد مخترع اتومبیل 
نبود، اما همان طور که خط تولی��د اتومبیل های فورد صنعت خودروهای آمریکا 
را متحول کرد، استراتژی قوی ارزان فروشی والتون، کسب وکارهای خرده فروشی 

در آمریکا را دچار انقالب عظیمی کرد.
والت��ون تنها روش خریدوفروش در آمریکا را تغییر نداد، او فلس��فه  راه اندازی 
کس��ب وکارهای خرده فروشی را با انتقال قدرت از فروشنده به مشتری تغییر داد 
و این رویکرد در بس��یاری از صنایع آمریکا فراگیر ش��د. استراتژی والتون بعدها 
راه را برای بس��یاری از فروشگاه های زنجیره ای مثل بارنز اند نوبل، بالک باستر و 

هوم دیپو، باز کرد و چهره خرده فروشی را برای همیشه تغییر داد.
۱۰ توصیه از سام والتون

• به کار خود متعهد باشید.
• س��ود خود را با همکاران تان سهیم ش��وید و آنها را در پیشرفت خود شریک 

بدانید.
• به همکاران تان روحیه و انرژی مثبت بدهید.

• در مورد آنچه که می توانید انجام دهید با همکاران تان صحبت کنید.
• از خدماتی که کارمندان تان در راس��تای پیشرفت کسب وکار ارائه می دهند، 

قدردانی کنید.
• موفقیت های خود را جشن بگیرید.

•  همه  نظرات را بشنوید.
• فراتر از انتظارات مشتریان تان عمل کنید.

• در کنترل هزینه ها از رقبای خود پیشی بگیرید.
• مسیر خود را مشخص کنید.

نقطه  اشتراک پنتاگون و والمارت چیست؟
یکی از مهم ترین دالیل پیش��رفت و موفقیت والمارت، س��ازگاری سریع آن با 
تکنولوژی بود. سام والتون در همان ابتدا به این موضوع پی برد که برای کاهش 

هزینه ها و افزایش س��ود باید موجودی انبار را کنترل کند و کاالهای مناس��ب را 
با تعداد مناس��ب در انبار داشته باشد. وجود کاالی زیاد در انبار به معنای هزینه 
اضافی و موجودی کم کاال در انبار به معنای ناتوانی در پاس��خگویی به تقاضای 
مشتری اس��ت. اطالع داشتن از کاالهای فروخته شده، موجودی انبار، سفارشات 
و سفارش��اتی که هنوز موجود نیس��تند، یکی از وس��واس های دائم والتون بود، 
بنابراین والمارت یکی از اولین فروش��گاه های خرده فروش��ی بود که اس��کنرهای 
الکترونی��ک را روی صندوق ه��ای خ��ود، که به رایانه  مرک��زی کنترل موجودی 

متصل بودند، نصب کرد.
در لیس��ت پایگاه های داده بزرگ جهان، پایگاه داده  فروش��گاه های والمارت از 

لحاظ ظرفیت، بعد از پایگاه داده  پنتاگون قرار می گیرد.
chetor :منبع
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5 نکته مدیریتی که می توان از مربی تیم ملی انگلستان آموخت 

گرت س��اوت گیت، بازیکن س��ابق تیم ملی انگلس��تان و تیم های نظیر استون ویال و کریستال 
پاالس اس��ت که در جام جهانی گذشته موفق ش��د تا به عنوان مربی بهترین عملکرد را از سال 
۱۹۹۰ برای تیم ملی کش��ور خود )رسیدن به نیمه نهایی( به دست آورد. این امر در حالی است 
که بسیاری از چهره های شناخته شده عمال در این رابطه ناموفق بوده اند. وی اخیرا نیز در سری 
مس��ابقات لیگ ملت های اروپا، موفق ش��ده اس��ت که تا مرحله نیمه نهای��ی راه پیدا کرده و در 
دیداری بس��یار نزدیک نتیجه را به تیم جوان و آماده هلند واگذار کند. این امر در حالی اس��ت 
که وی قبل از جایگاه فعلی خود، عمال مدیریت تیم بزرگی را برعهده نداش��ته و موفق شده بود 
تا تیم جوانان زیر ۲۱ سال انگلیس را پس از ۲۲ سال به مقام قهرمانی برساند. از وی به عنوان 
مربی ای با فلسفه جدید و تفکرات جوان گرایانه یاد می شود که در حال ساخت تیمی جدید است 
که به عقیده بس��یاری از تحلیلگران به بخت اول جام های آینده تبدیل خواهد ش��د. بدون شک 
این امر اتفاق بسیار بزرگ و مهمی است که باعث شده است تا در این مقاله قصد بررسی نکات 
مدیریتی وی را داشته باشیم. در همین راستا و در ادامه به بررسی پنج نکته خواهیم پرداخت.

1-برنامه ریزی درست برای آماده  سازی تیم خود داشته باشید 
بدون ش��ک تمامی افراد تالش خ��ود را برای موفقیت انجام می دهند، ب��ا این حال تنها افراد 
محدودی موفق می ش��وند تا عملکرد خیره کننده ای را داش��ته باش��ند. در این رابطه تنها تالش 
زیاد مدنظر نبوده و الزم است تا اقدامات شما در راستای هدفی درست و با برنامه ریزی ای دقیق 
باشد. در این رابطه توجه داشته باشید که هر تیمی شرایط خاص خود را داشته و نمی توان خود 
را با س��ایرین مقایسه کرد. به همین خاطر نیز الزم است تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی 
کرده و به دنبال تقویت نقاط قوت بری کمرنگ کردن تاثیر ضعف های خود باشید. در این رابطه 
توجه داش��ته باش��ید که نحوه کار یک مربی با مدیر ش��باهت های بس��یار زیادی را داشته و به 
همین خاطر تجربه های هر یک از آنها می تواند برای دیگری کامال س��ودمند و کاربردی باش��د. 
در آخر توجه داش��ته باش��ید که تیم شما از افراد متفاوتی تش��کیل یافته است که باید برای هر 
یک برنامه ای جداگانه نیز داش��ته باشید تا تمامی افراد بتوانند به مرز آمادگی دست پیدا کنند. 
همچنین الزم است تا هدف هر تمرین و خواسته خود را به خوبی مشخص کنید تا افراد نسبت 

به اهمیت موضوع به خوبی قانع شوند. 
2-نگرشی سیستمی داشته باشید 

فوتبال یک ورزش فردی نبوده و این امر درست به مانند یک شرکت است که از افراد بسیاری 
تش��کیل یافته اس��ت. تحت این ش��رایط تنها زمانی می توانید به موفقیت دس��ت پیدا کنید که 
فردگرایی را کنار گذاش��ته و نگرش سیس��تمی را هم برای خود و ه��م تمامی افراد تیم، ایجاد 
کنید. بدون شک به هر میزانی که تیم شما هماهنگی بیشتری را داشته باشد، می تواند در زمین 
عملکرد درخشان تری را نیز به نمایش بگذارد. به همین خاطر نیز آقای ساوت گت همواره تالش 
کرده اس��ت تا در انتخ��اب بازیکنان خود، نیاز تیم را مدنظر قرار داده و توجهی به اس��امی آنها 
نداش��ته باشد. این امر زمینه درخش��ش افرادی نظیر دروازه بان تیم )جردن پیکفورد( را فراهم 

کرده است. 
3-به عواطف انسانی خود بها دهید 

هیچ فردی تمایل ندارد که با افرادی شبیه به روبات همکاری داشته باشد. در این رابطه توجه 
داش��ته باشید که عملکرد درخش��ان افراد به دو عامل آمادگی ذهنی و جسمی بستگی دارد که 
در رابطه با مورد اول، نحوه رفتار ش��ما به عنوان مهم ترین فرد تیم، بس��یار مهم خواهد بود. وی 
همواره تالش کرده است تا در ابتدا به فردی محبوب در بین تیم خود تبدیل شده و با این اقدام 
به قلب های آنها نفوذ کند. این امر تنها در رابطه با افراد تیم خود نبوده و وی با رقبای خود نیز 
رفتار دوستانه ای را داشته است. برای مثال در بازی برابر کلمبیا که با پیروزی در ضربات پنالتی 
تیم او به دور بعد صعود کرد، وی در ابتدا به س��راع بازیکنان تیم حریف رفته و تالش کرد تا به 
به بازیابی روحیه آنها کمک کند. این اقدام وی س��خت مورد توجه رس��انه ها قرار گرفت و باعث 
ش��د تا به چهره محبوب جام تبدیل شود. به همین خاطر نیز اگر خواهان احترام و روابط خوب 
اطراف خود هستید، الزم است تا خود در انجام آنها پیشقدم باشید تا جوی مثبت پیرامون شما 

شکل گرفته و از حاشیه های بیهوده دور بمانید. 
4-شجاعت خودتان بودن را داشته باشید 

س��اوت گت هیچ گاه تحت فشار رس��انه ها و منتقدان خود قرار نگرفته و همواره خود واقعی را 
به نمایش گذاش��ته اس��ت. وی در این رابطه عنوان کرده است که او به راهی که انتخاب کرده و 
تصمیمات خود اطمینان داش��ته و به خوبی می داند که مسئولیت های وی، تنها مختص به خود 
او اس��ت. به همین خاطر نیز به هیچ فردی اجازه دخال��ت نمی-دهد، با این حال این اقدام وی 
منجر به غرور کاذب نش��ده و همواره عنوان کرده است که به دنبال یادگیری از اشتباهات خود 
و دیگران اس��ت تا تیم بتواند روند رو به جلویی را داش��ته باش��د. به همین خاطر نیز وی عقیده 
دارد تا زمانی که به دنبال تقلید و جلب رضایت همگنی باشید، به موفقیت در زمینه مورد عالقه 

خود دست پیدا نخواهید کرد. 
5-اشتباهات را کنار نگذارید 

بدون ش��ک هر فردی در طول زندگی خود بارها مرتکب اش��تباه می شود. این امر در رابطه با 
مربی ها نیز صادق بوده و هیچ فردی تاکنون موفق نشده است تا تمامی جام ها را به دست آورد، 
با این حال این امر نباید منجر به ناامیدی در ش��ما ش��ود. درواقع رمز موفقیت این اس��ت که از 
اشتباهات خود درس گرفته و برنامه ریزی بهتری را برای سال آینده داشته باشید. در این رابطه 
می توان تیم لیورپول را مثال زد که پس از ناکامی در فینال س��ال گذش��ته، امسال با شناسایی 
درست ضعف های خود و برطرف کردن آنها، به مقام قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا دست پیدا 
کرده اس��ت. به همین خاطر نیز گفته می شود که پیروزی از دل شکست ها به دست می آید. در 
این رابطه توجه داش��ته باشید که یادداش��ت خطاها و اشتباهات به شما کمک خواهد کرد تا از 

فراموش شدن حتی یک مورد نیز جلوگیری کنید. 
suzimcalpine :منبع
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قدرت ساخت روابط را نمی توان نادیده گرفت. بسیاری از مردم  
کس��ب و کار خود را بدون توجه به روابط اداره می کنند. آنها فقط 
در م��ورد تعامل با کس��انی که به ط��ور روزانه به آنه��ا نیاز دارند 
نگران هستند. متأس��فانه، این افراد در کار حرفه ای خود کوتاهی 
می کنند. با ما همراه باش��ید تا هنر ساخت روابط برای موفقیت را 

بررسی کنیم.
چگونه ساختن روابط به شغل شما کمک می کند؟

س��اخت روابط اغلب به عنوان یکی از محرک های کلیدی برای 
ایجاد یک حرفه موفق به ش��مار می رود و مأموریتی کاماًل حیاتی 
اس��ت. س��اخت روابط به ش��یوه های مختلف به حرفه شما کمک 
می کند. هنگامی که تالش می کنید روابط با مش��تریان خود برقرار 
کنید، نش��ان می دهد که ش��ما در واقع به آنها به عنوان مش��تری 

اهمیت می دهید.
ایجاد روابط مثبت و حمایتی با همکاران به ش��ما کمک خواهد 
کرد که کار خود را بهتر انجام دهید. زمانی که آنها ببینند که شما 
عضو مهمی از تیم هستید، می خواهند با شما کار کنند و به دنبال 

تعامل با شما هستند.
همانط��ور که گفت وگو ه��ای معن��ا داری با رئیس خ��ود انجام 
می دهی��د و رابطه خ��ود را تقوی��ت می کنید، او خواه��د دید که 
می تواند به ش��ما اعتماد کند. شما را به عنوان فردی می بینند که 
ب��ه گفته هایش عمل می کند. ایجاد اعتم��اد و ارتباط با رئیس تان 

می تواند به شما در زندگی حرفه ای بسیار کمک کند.
با چه کسی باید روابط بسازید؟

در حالت ایده آل، باید هم در داخل و هم در خارج شرکت خود 
روابط ایجاد کنید. بگذارید این را توضیح بدهم:

افراد داخل ش��رکت می توانند در جنبه های روزمره کار و حرفه 
به شما کمک کنند. این افراد شامل رئیس یا کارفرماها و همکاران 
می ش��وند. خارج از شرکت، گروه دیگری از افرادی وجود دارند که 
باید برای ایجاد روابط عالی با آنها کار کنید که ش��امل مشتریان، 

مربیان و افراد کلیدی در صنعت شما می شوند.
بیایید نگاهی عمیق تر به این گروه ها بیندازیم:

در داخل محل کار
رئیس

 رابط��ه خوب با رئی��س یا کارفرمایان فوق الع��اده اهمیت دارد. 
اطمین��ان حاصل کنید ک��ه ارتباط دائمی و قوی ب��ا رئیس خود 
داری��د. در مورد اهداف و اولویت های تان واضح باش��ید. بدانید چه 
مناطقی بیش��ترین تأثیر را بر روی سرپرس��ت ش��ما )و در نتیجه 

شما( ایجاد می کنند.

همکاران
این نیز بس��یار اهمیت دارد. شما به احتمال زیاد مزایای روابط 
پایدار با افرادی که با آنها به طور منظم در محل کار ارتباط برقرار 

می کنید را می دانید.
این یک چیز فوق العاده اس��ت که بدانید کس��ی که با شما کار 
می کند،  هوای شما را دارد و شما نیز از آنها حمایت می کنید. این 

نتیجه مستقیم ایجاد روابط عالی با همکاران است.
مشتریان

این مورد می تواند در دسته داخل یا خارج از کار گنجانده شود. 
برخی از ما با مشتریان داخلی، برخی از ما با مشتریان خارجی کار 
می کنیم. اگر مش��تریان شما در داخل شرکت هستند، بسیار مهم 

است که روابط کاری خوبی با آنها ایجاد کنید.
اگر با مشتری به صورت رو در رو در ارتباط هستید، باید بتوانید 
روابط دوس��تانه و مشاوره ای با آنها ایجاد کنید. آنها باید شما را به 
عنوان یک منبع عالی ببینند. این ارزش شماست و از ایجاد روابط 

اعتمادکننده و معنا دار نشأت می گیرد.
خارج از کار

مربیان
ش��ما می توانید مربیانی در داخل و خارج از کار داش��ته باشید. 

بهترین سناریو برای داشتن مربیان در هر دو است.
افراد کلیدی صنعت

بهتر است روابط قوی با کسانی که در صنعت شما هستند ایجاد 
کنید. به این ترتیب می توانید از مشاوره یکدیگر استفاده کنید. اگر 
با یک چالش جدید روبه رو باشید، می توانید گوشی را بردارید و از 

راهنمایی فرد دیگر استفاده کنید.
هنر ساخت روابط

س��اخت روابط بخش��ی علم و بخش��ی هنر اس��ت. برای ایجاد 
روابط س��ازنده و مؤث��ر، باید واقع��اً به دیگران عالقه مند باش��ید. 
اس��تراتژی هایی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند روابطی 

در حرفه خود ایجاد کند.
ما به گروه های کلیدی افرادی که ش��ما باید با آنها روابط ایجاد 
کنید نگاهی انداختیم. اکنون اجازه دهید استراتژی ها و ایده هایی 

برای ساخت روابط را بررسی کنیم.
1. سپاسگزار باشید

یکی از پایه های ایجاد روابط، قدردان بودن از همه کسانی است 
که در کار با شما همکاری می کنند. این شامل مشتریان، رئیس و 

کارفرمایان یا همکاران تان می شود.
وق��ت بگذاری��د و از آنها برای همه کارهایی ک��ه برای تان انجام 

دادند تش��کر کنید. همیشه از اینکه دیگران چگونه با شما در کار 
ارتباط برقرار می کنند و به شما کمک می کنند قدردانی کنید.

2. از وقت خود آگاهانه استفاده کنید
 رواب��ط معنا دار که بای��د برای حرفه خود ایجاد و حفظ کرده را 
شناس��ایی کنید. به یاد داشته باش��ید، این یک معامله یک طرفه 
نیست. ش��ما باید فردی باش��ید که دیگران بخواهند وقت شان را 

با شما بگذرانند.
3. به اندازه ای که دریافت می کنید بدهید

این واقعاً در تمام روابط درست است و مطمئناً در اینجا کاربرد 
دارد. ش��ما باید قادر به ارائه ارزش برابر در رابطه باشید. اطمینان 
حاص��ل کنید که زم��ان و  انرژی صرف می کنید تا به همان اندازه 

که دریافت می کنید پس بدهید.
4. اجتماعی باشید

رواب��ط کاری فقط در کار ایجاد و توس��عه  نمی یابند. این اتفاق 
در خارج از س��اختمانی که در آن کار می کنید نیز اتفاق می افتد. 
می تواند هنگام ناهار، قهوه و نوش��یدنی، در باش��گاه و بسیاری از 

مکان های دیگر اتفاق بیفتد.
5.  از منطقه راحتی خود بیرون بیایید

خودتان را مجبور کنید از منطقه راحتی بیرون بیایید و روابطی 
را با افرادی که نمی شناسید توسعه دهید.

6. به دیگران کمک کنید موفق شوند
 راه��ی بهتر ب��رای ایجاد روابط به غیر از کم��ک به دیگران در 
موفقیت ش��ان وجود ندارد. این مورد بس��یار قدرتمند است و شما 

روابط فوری ای را از این طریق می سازید.
نتیجه گیری

توانای��ی س��اخت رواب��ط قدرتمند ب��ه ص��ورت باورنکردنی در 
حرفه تان به ش��ما کمک می کند. هیچ تکنی��ک جادویی برای آن 
وج��ود ندارد، اما ب��ا اس��تفاده از روش ها و رویکرده��ای متفاوت 

می توان به آن دست یافت.
از طری��ق این مقاله، ما هنر س��اخت روابط  ک��ه در حرفه خود 
برای موفقیت به آن نیاز دارید را بررس��ی کردیم. آنچه برای ش��ما 
کارس��از اس��ت را انتخاب کرده و در زندگی حرف��ه ای خود از آن 

استفاده کنید.
به یاد داشته باشید موفقیتی که در حرفه به دست می آید کاماًل 
به شما بس��تگی دارد. هنگامی که زمان و انرژی برای ایجاد روابط 
مرتب��ط با کار صرف می  کنی��د، زندگی حرفه ای خ��ود را به طرز 

چشمگیری بهبود می بخشید.
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