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شاخص مدیران خرید در خردادماه امسال به 50.66 واحد رسید

در مرز رونق و رکود
فرصت امروز: شاخص مدیران خرید موسوم به شامخ برای خردادماه امسال از سوی اتاق بازرگانی ایران، استخراج 
و منتش��ر شد. شامخ خردادماه امسال 50.66 واحد محاس��به شده که نسبت به شامخ ماه قبل 10.73 واحد معادل 
17.47درصد افت کرده و انتظارات فعاالن اقتصادی و حوزه تولید به مرز رونق و رکود رس��یده اس��ت. در خردادماه 
شاخص »سرعت انجام و تحویل سفارش« بیشترین و شاخص »موجودی مواد اولیه خریداری شده« کمترین مقدار را 
داشته است. شامخ یا همان شاخص مدیران خرید، مقیاسی است که از طریق دریافت پاسخ بنگاه های نمونه در صنایع 
مختلف به س��ؤاالت مش��خص استخراج می شود. شاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می شود، رونق، رکود یا ثبات 
کسب وکارهای موردبررسی و چشم انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر 
عدد ش��امخ بیش از 50 واحد باش��د، نشان می دهد که اقتصاد درحال توسعه است درحالی که هر رقمی زیر 50واحد، 

از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. براساس محاسباتی که از سوی مرکز آمار و اطالعات...

معاون اول رئیس جمهور در نشست »هم اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم«:

اروپایی ها از فرصت 60 روزه استفاده کنند
1

3
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تازه ترین آمار بانک مرکزی نشان می دهد

افزایش ۲5درصدی دارایی های خارجی نظام بانکی

14 شغل مناسب برای افراد افسرده که بسیار عالی هستند
کپی رایتر کیست؟

نقش سئو در پروژه های دیجیتال مارکتینگ
10 نکته کلیدی برای راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی

3 گام برای قالب بندی جان و روح برندمان
توسعه چرخه نقاط تماس برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مدیرعامل هوآوی:
اپل در حفاظت از داده های 

کاربران الگوی ماست

۲

بازگشـت دوباره دالر به کانال 1۲ هزار تومان نشـان داد که 
دالر محـدوده 1۲ هـزار و ۷00 تا 13 هـزار و ۲00 را محدوده 

اختصاصی رفت و برگشـت برای خود کرده اسـت. 
در واقع، رفت و برگشت مداوم از کانال 13 هزار...

نرخ واقعی ارز در بازار چقدر است؟

مرز روانی دالر تغییر کرد

یادداشت

ریشه فرار مالیاتی کجاست؟

در  می ده��د  نش��ان  آماره��ا 
س��ازمان  عض��و  کش��ورهای 
توس��عه  و  هم��کاری  بین الملل��ی 
نس��بت    )OECD(اقتص��ادی
تولی��د  ب��ه  درآمده��ای مالیات��ی 
ناخال��ص ملی )GDP( تقریباً پنج 
براب��ر ایران اس��ت. این ب��ه معنای 
فاجعه مالیاتی در ایران است. زمانی 
رهبران و پادش��اهان کشورها برای 
تأمی��ن هزینه های قلم��رو خود، از 
مردم چیزی به عنوان خراج دریافت 
می کردن��د. این خ��راج ممکن بود 
پول صرف نباش��د و برخی از مردم 
محصوالت کش��اورزی ی��ا دام های 
خ��ود را برای خ��راج می دادند، اما 
قرن ها از آن زمان گذش��ته اس��ت 
و اکنون خراج ن��ام مالیات به خود 
گرفته اس��ت؛ پولی  که مردم بابت 
خدمات ارائه ش��ده از س��وی دولت 
به ای��ن نهاد می پردازن��د؛ با وجود 
ای��ن در ای��ران همه چی��ز متفاوت 
اس��ت و آنهایی که بای��د در ردیف 
اول پرداخ��ت مالیات ق��رار گیرند، 
از دادن مالیات سر باز می زنند. در 
شرایطی که کشورهای توسعه یافته 
با ات��کا ب��ه بخش��ی از درآمدهای 
مالیاتی، اهداف بلندمدت و بودجه 
س��الیانه خ��ود را اج��را می کنند، 
در ای��ران هن��وز ه��م مهم ترین و 

اصلی تری��ن منبع درآمد، 
۲درآمدهای...
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معاون اول رئیس جمهور خطاب به اروپایی ها با بیان اینکه »ما 14 ماه است به شما 
فرصت داده ایم؛ در یک هفته قرار است چه اتفاقی بیفتد«، گفت غربی ها و اروپایی ها 
می دانند که دوران 60 روزه ای که ایران مجدداً به آنها فرصت داده 16 ش��هریورماه 
پایان می یابد و این روز آغاز گام دیگری در راستای کاهش تعهدات ایران خواهد بود؛ 

آنها از این فرصت استفاده کنند تا بتوانیم به یک تفاهم دست یابیم.
به گزارش ایس��نا، اسحاق جهانگیری در نشست »هم اندیشی دانشگاه و دولت در 
ش��رایط تحریم« که در دانش��گاه الزهرا برگزار شد، با تاکید بر اینکه کشور امروز در 
شرایط حساسی قرار دارد، گفت: ممکن است تعبیر شرایط حساس برای مردم عادی 
شده باشد، چراکه ما همواره در مقاطع مختلف اعالم کرده ایم که شرایط فعلی شرایط 

حساسی است اما واقعاً در مقطع فعلی شرایط حساسی بر کشور حاکم شده است.
او با اشاره به خروج آمریکا از برجام خاطرنشان کرد: برجام تأیید شد و توافق شد 
ب��ه عنوان یک راهکار جدی و مهم و الگوی��ی برای حل بحران های مختلف جهانی 
در دنیای دیپلماس��ی معرفی ش��ود، اما آمریکایی ها چه پی��ش از خروج خود و چه 
پس از خروج خود از برجام هیچ وقت نگذاش��تند مردم ایران از دستاوردهای برجام 

بهره مند شوند.
معاون اول رئیس جمه��ور ادامه داد: پیش از خروج آمریکا از برجام، مقامات این 
کش��ور با طرح موضوعات��ی مبنی بر اینکه تعلیق تحریم های خ��ود را دیگر تمدید 
نخواهن��د کرد، فضایی در جامعه جهانی ایجاد کردند که در آن ایران آنطور که باید 
نتوانست از برجام بهره ببرد. در نهایت نیز بعد از اعالم رسمی خروج شان از برجام در 
اردیبهشت سال گذشته، تمام توان و قدرت خود را به کار بردند تا تحریم هایی را که 
وضع کردند حتی در نقاط خیلی دور آمریکا اجرایی کنند. در این زمینه آنها، چین، 
روس��یه و اروپایی ها را وادار به تبعیت از خود کردند. آمریکایی ها همه قدرت شان را 

وارد جنگ اقتصادی با کشور در حال توسعه ایران کردند.
جهانگیری با بیان اینکه هدف اصلی آمریکایی ها از ایجاد یک جنگ اقتصادی علیه 
ایران وارد شدن درد و فشار به مردم و تشویق و ترغیب آنها برای سازماندهی حرکتی 
علیه نظام جمهوری اسالمی بود، خاطرنشان کرد: آمریکایی ها خیلی صریح و رسمی 
اه��داف خود را از فش��ارهای اقتصادی بر مردم ایران ب��ر زبان می آوردند و به همین 
دلیل نیز اعالم کردند که مردم ایران جشن 40 سالگی انقالب اسالمی خود را برگزار 
نخواهند کرد و این انقالب به سمت فروپاشی خواهد رفت. همچنین همزمان با این 

جنگ اقتصادی، یک جنگ روانی هم علیه جمهوری اسالمی ایران برپا کردند که در 
این جنگ ما مقداری فضا را از دست دادیم و آنها توانستند شوک هایی در اقتصاد و 

روان جامعه ایران وارد کنند.
وی با تاکید بر اینکه از مقطعی به بعد شرایط ما برای مقابله با دو جنگ اقتصادی 
و روانی که آمریکا علیه مان آغاز کرده بود، بهتر بود، اظهار داشت: یک سال از خروج 
آمریکا از برجام گذشت و ما در این مدت با چین، روسیه و اروپایی ها بحث کردیم و 
در برجام باقی ماندیم و به همه تعهدات مان نیز پایبند بودیم، اما طرف مقابل کمترین 
تعهدات خود را انجام نداد؛ طبیعی اس��ت که هر صبر کردن��ی، دوره ای دارد؛ نهایتاً 
براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر شد که ایران برخی از تعهدات خود را 

براساس بندهایی از برجام تعلیق کند.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به تعلیق پایبندی ای��ران به دو تعهد برجامی 
خود ادامه داد: ما براساس برجام تعهد کرده بودیم که در داخل کشور بیش از 300 
کیلوگرم اورانیوم نگهداری نکنیم و همچنین غنی سازی اورانیوم را در حد 3.67درصد 

نگه داریم اما اعالم کردیم که دیگر به این تعهدات پایبند نیستیم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه کاهش تعهدات برجامی ایران قابل بازگش��ت است، 
اظهار داش��ت: این کاهش تعهدات به ش��رطی که طرف مقابل تعهدات خود را اجرا 

کند قابل بازگشت است.
وی با تاکید بر لزوم حساسیت مردم و دانشگاه ها نسبت به شرایط کنونی و به ویژه 
اتفاقاتی که در برجام در حال رخ دادن است، گفت: چون طرف مقابل به تعهدات خود 
عمل نکرده اس��ت ما نیز تصمیم گرفتیم که بخشی از تعهدات خود را عمل نکنیم؛ 
همچنین زمانی تعیین کرده ایم تا اگر باز هم طرف مقابل در آن مهلت تعهدات خود 

را اجرایی نکرد، ما باز هم به روند کاهش تعهدات خود ادامه دهیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، گفت: در مقاطع بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی در کشور در حوزه منابع درآمدی دولت کمتر با شرایطی 
ک��ه امروز مواجه هس��تیم، مواجه بوده ایم؛ در دوران جنگ حتی با کس��ری بودجه 
51درصدی نیز مواجه بودیم، اما االن ش��رایط منابع کش��ور در وضعیت خاصی قرار 

دارد که باید به آن توجه شود.
جهانگی��ری ب��ا بیان اینکه در ش��رایط خطیر کنونی کش��ور ب��ا محدودیت ها و 
فرصت هایی روبه رو هس��تیم، افزود: این محدودیت ها و فرصت ها به طور مس��تقیم 

و غیرمستقیم در نهادهای مختلف کشور به ویژه در دانشگاه ها تأثیر بسیار جدی و 
تعیین کننده ای دارد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت نقش دانش��گاه ها در شرایط حساس 
کنونی کش��ور تأکید کرد: در سیاس��ت گذاری، برنامه ریزی و مدیریت شرایط جدید 
هیچ جمع و منظومه ای صاحب  نظرتر و ذی صالح تر از رؤس��ای دانشگاه ها در کشور 
وجود ندارد که بتواند فکر کنند و راهکار ارائه دهند. تجربه تاریخی ما در ادوار مختلف 
نشان می دهد که در همه حوزه ها باید به نهاد دانشگاه برای حل و فصل مسائل کشور 
اعتماد کنیم. به همین دلیل اس��ت که ضرورت ها، اولویت ها و تنگناهای دانشگاه ها، 
ضرورت ها، اولویت ها و تنگناهای دولت محس��وب می ش��ود. امروز و آینده کشور در 

دانشگاه ها رقم می خورد و دانشگاه ها میزان الحراره جامعه هستند.
وی خاطرنش��ان کرد: افزایش توانمندی علمی، آموزش��ی، پژوهش��ی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی دانش��گاه ها مستلزم آن است که نقش های جدیدی در داخل و 
خارج از محیط دانشگاه برای دانشگاهیان تعیین شود، چرا که دانشگاه مرکزی است 
که فکر می کند و راهکار ارائه می دهد؛ دانش��گاه عقل نقاد جامعه است و برای آنکه 
این نقش خود را به خوبی ایفا کند نیازمند اس��تقالل علمی، آزادی های آکادمیک و 
حاکمیت اصول و هنجارهای اخالقی است. رؤسای دانشگاه ها باید از استقالل علمی 
دانش��گاه ها حفاظت کنند. همچنین اصول و اخالق علمی در دانشگاه ها باید رعایت 

شود و خود دانشگاه ها نیز باید بر نظارت این اصول مشارکت کنند.
جهانگیری روزآمد بودن دانش��گاه ها در آموزش، مسئله محور بودن پژوهش های 
دانش��گاهی و افزایش قدرت ارتباط گیری دانشگاهیان با جامعه و جهان را از جمله 
وظایف دانش��گاه ها در دوران کنونی برش��مرد و گفت: دانش��گاه ها برای ایفای این 
مسئولیت ها نیازمند شجاعت و مسئولیت پذیری هستند و رؤسای دانشگاه ها باید از 

این ویژگی ها برخوردار باشند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه دولت و نهادهای حاکمیتی برای اینکه دانش��گاه ها بتوانند 
به نقش واقعی خود عمل کنند، باید با حسن ظن نسبت به آنها رفتار کنند، گفت: 
جایگاه و منزلت دانشگاه و حقوق و حرمت این نهاد باید در کشور به رسمیت شناخته 
و از آن حفاظت و حراس��ت شود. سوءظن و بی اعتمادی به دانشگاه و دانشگاهیان و 
امنیتی کردن و امنیتی دیدن مس��ائل دانش��گاه و با سلیقه سیاسی برخورد کردن با 

موضوعات موجب انفعال و ناکارآمد شدن دانشگاه ها می شود.

جهانگیری با بیان اینکه تجربه گفت وگوی دولت با 13 دانش��گاه ملی در س��ال 
قبل تجربه ای نسبتاً موفق بود، خاطرنشان کرد: به دلیل وجود سرمایه اجتماعی در 
دانشگاه ها پس از وقوع سیل در برخی مناطق کشور و تبدیل آن به مهم ترین مسئله 
ملی، رئیس جمهور مس��ئولیت تهیه گزارش درباره علت وقوع این واقعه را برعهده 

دانشگاه ها سپرد تا آنها یک گزارش ملی مناسبی تهیه کنند.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دانشگاه ها می توانند در حل بسیاری از 
مسائل کشور حضور فعال داشته باشند. همچنین دانشگاه ها در کنار توسعه علمی، 
نقش تأثیرگذاری در توس��عه ملی کش��ور دارند. یکی دیگر از مهمترین رسالت های 
امروزی که برعهده دانشگاه ها قرار گرفته است تزریق امید نسبت به آینده در جامعه 
اس��ت. اگر خدایی ناکرده بی تفاوتی و یأس در جامعه شکل بگیرد و مردم سرنوشت 
خ��ود را ج��دا از جامعه بدانند اتف��اق خطرناکی رخ می دهد و اگر این احس��اس در 
دانش��گاه ها شکل بگیرد موضوع خطرناک تری در پیش خواهد بود. در همین راستا 
خود دانش��گاه ها باید در باال بردن احس��اس تعلق به جامعه و امیدواری نس��بت به 
آینده کشور تالش کنند. وی با اشاره به وضعیت بودجه اجرایی کشور افزود: تاکنون 
تصمیمات بسیاری در کشور اخذ شده تا اتکای بودجه به نفت را کاهش دهیم؛ انصافاً 
در این زمینه کارهای خوبی نیز انجام ش��ده اس��ت، اما هنوز بخش زیادی از بودجه 
دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است. پیش از اعمال تحریم های 
نفتی، کشور روزانه تا سقف دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر می کرد. ما برای سال 
۹۸ پیش بینی صادرات یک میلیون بش��که نفت در روز را انجام دادیم اما در جلسه 

سران سه قوه این میزان به یک و نیم میلیون بشکه در روز افزایش یافت.
جهانگیری با بیان اینکه در ماه های بهمن و اسفند ۹7 صادرات نفت ایران نزدیک 
ب��ه میزان ص��ادرات در دوران قبل از تحریم های نفتی بود، خاطرنش��ان کرد: دولت 
سقف بودجه سال ۹۸ را 4۲7 هزار میلیارد تومان تعیین کرد، اما مقام معظم رهبری 
پس از بررسی الیحه بودجه فرمودند که در این الیحه شرایط سختی که پیش بینی 
می شود، مشاهده نمی شود و اگر شرایط سختی در پیش است این وضعیت باید در 
الیحه بودجه نیز مش��اهده شود. بر همین اس��اس دولت در جلساتی که با مجلس 
برگزار کرد س��قف بودجه را 407 هزار میلیارد تومان تعیین کرد و س��ازمان برنامه 
و بودجه نیز اعالم کرد که این رقم کمترین میزانی اس��ت که دولت می تواند با آن 

کشور را اداره کند.

معاون اول رئیس جمهور در نشست »هم اندیشی دانشگاه و دولت در شرایط تحریم«:

اروپایی ها از فرصت 60 روزه استفاده کنند

مسعود دانشمند
عضو اتاق بازرگانی تهران



بانک جهانی به س��نت هر س��اله در ابتدای ماه ژوئیه، برمبنای س��طح 
درآمدی، کش��ورها را طبقه  بندی می  کند. طبق گزارش های پیشین بانک 
جهانی، ایران از س��ال ۲00۹ به بعد در طبقه درآمدی متوس��ط رو به باال 
ق��رار گرفته که همچنان در این گروه ق��رار دارد. از حیث درآمد ناخالص 
ملی سرانه به روش اطلس نیز ایران با رقم 5470 دالر رتبه ۹۸ را در بین 
کش��ورهای جهان به خود اختصاص داده اس��ت. ایران همچنین براساس 
روش ه��ای دیگر از جمل��ه روش برابری قدرت خرید نیز با رقم ۲1 هزار و 
50 دالر درآمد ناخالص ملی س��رانه در میان سایر کشورهای جهان، رتبه 

6۸ را داشته است.
درآمد ناخالص ملی سرانه

س��ال مالی بانک جهانی از ابتدای ماه ژوئیه هر س��ال تا پایان ماه ژوئن 
سال بعد است و بانک جهانی هر ساله در ابتدای ماه ژوئیه اقدام به انتشار 
فهرست جدید طبقه بندی اقتصادهای جهان براساس سطح درآمدی آنها 
می کند. در این فهرس��ت، کشورهای جهان به چهار گروه درآمدی شامل 
درآم��د باال، درآمد متوس��ط رو به باال، درآمد متوس��ط رو به پایین و کم 
درآمد، براس��اس درآمد ناخالص ملی س��رانه تعیین شده به روش اطلس، 

طبقه بندی می شوند.
در روش اطلس، درآمد ناخالص ملی کش��ورها برحس��ب پول ملی و با 
استفاده از عامل تبدیل اطلس )که از میانگین سه ساله نرخ های ارز برای 
هموارکردن اثرات نوسانات نرخ ارز استفاده می کند( به دالر آمریکا تبدیل 
شده و براساس تفاوت بین نرخ های تورم کشور )محاسبه شده با استداده از 
شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی در کشور( با چند کشور توسعه یافته 
تعدیل شده و سپس برای به دست آوردن رقم سرانه به جمعیت هر کشور 

تقسیم می شود.
در طبقه بندی درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها، باید به دو نکته توجه 

کرد:
* سرانه درآمد ملی ناخالص کشورها با تغییر رشد اقتصادی، تورم، نرخ 
ارز و جمعیت، تغییر می کند. روش انجام حساب های ملی و داده های مورد 

استداده هم در سرانه مزبور، تاثیر می گذارد.
* آستانه طبقه بندی که در واقع مشخص کننده محدوده های تعیین شده 
برای هر طبقه س��طح درآمدی اس��ت براساس تورم و با استداده از ضرایل 

تعدیل  SDR، تعدیل می شوند.

داده های جدید س��رانه درآمد ناخالص ملی کش��ورها برای سال ۲01۸ 
مشخص شده که با استفاده از این داده ها به همراه تغییرات نرخ ارز رسمی، 
نرخ تورم و جمعیت، س��رانه درآمد ملی کش��ورها، به روزرسانی و محاسبه 
می ش��ود و در نهایت در تعیین طبقه سطح درآمدی هر کشور برای سال 
۲01۹، م��الک عمل قرار می گیرد. به گفته بانک جهانی، این طبقه بندی 
صرف��اً ب��ا هدف تجزیه و تحلی��ل اقتصادی صورت می گی��رد و تاثیری بر 

امتیازات و تامین مالی این بانک به برخی از کشورها ندارد.
آستانه طبقه بندی جدید

آس��تانه های جدید طبقه بندی در ابتدای سال مالی بانک جهانی یعنی 
ابتدای ژوئیه هر س��ال تعیین و به مدت 1۲ماه امتیار دارد. در طبقه بندی 
سال ۲01۹، ارقام به دلیل تورم، اندکی افزایش یافته بدین نحو که ارتقای 
طبقه سطح درآمدی کشورها، منوط به دارا بودن مقادیر بیشتری از درآمد 

ناخالص ملی سرانه است.
در فهرست بانک جهانی و از میان ۲1۸ کشور، تعداد 31 کشور در گروه 
کم درآمد، 47کش��ور در گروه با س��طح درآمدی متوسط رو به پایین، 60 
کش��ور در گروه متوس��ط رو به باال و ۸0 کشور در گروه با سطح درآمدی 
باال قرار دارند؛ یعنی حدود 67درصد از کش��ورها جزو کشورهای با درآمد 
متوسط رو به باال یا درآمد باال هستند. به واسطه سطح پیشرفت یا پسرفت 
و همچنین تغییر آس��تانه طبقه بندی درآمدی کش��ورها، طبقه درآمدی 
برخی از اقتصادها در س��ال ۲01۹ تغییر یافته است. بر این اساس، طبقه 
درآمدی کشورهای کوزوو، سریالنکا، زیمبابوه، سنگال و گرجستان، بهبود 

و در مقابل، طبقه درآمدی کشور آرژانتین، تنزل یافته است.
ایران کجای جهان ایستاده است؟

ایران با دارا بودن جمعیت ۸۸ میلیون نفری رتبه 1۹ جهان را از حیث 
جمعیت داراس��ت، در حالی که از لحاظ تولید/درآمد ناخالص ملی با رقم 
441.05 میلی��ارد دالر رتبه ۲6 و از حیث درآمد ناخالص ملی س��رانه به 
روش اطل��س، با رقم 5470 دالر رتبه ۹۸ را در بین کش��ورهای جهان به 
خود اختصاص داده اس��ت. سرانه درآمد ملی ناخالص ایران براساس روش 
برابری قدرت خرید در سال ۲01۸ برابر با ۲1 هزار و 50 دالر برآورد شده 

که رتبه 6۸ را در جهان کسب کرده است.
در 3۲ سال گذشته از 1۹۸7 تا سال ۲01۸، ایران در 1۹ سال در طبقه 
با سطح درآمد متوسط رو به پایین و در 13 سال در طبقه با سطح درآمد 
متوسط رو به باال قرار داشته است. این کشور از سال ۲00۹ به بعد نیز در 
طبقه درآمدی متوسط رو به باال قرار گرفته که همچنان در این گروه قرار 
دارد. اگرچه ایران جزو 30 کش��ور برتر از حیث درآمد ناخالص ملی است، 

اما در فهرست سرانه درآمد ناخالص ملی در رتبه ۹۸ قرار دارد.
کش��ور آمریکا باالترین درآم��د ناخالص ملی در جهان را با رقم ۲0.5 
تریلیون دالر در س��ال ۲01۸ دارا بوده که بعد از آن کش��ورهای چین 
و ژاپن قرار دارند. باالترین درآمد ناخالص ملی س��رانه در س��ال ۲01۸ 
متعلق به کش��ور س��وئیس با رقم ۸3.6 هزار دالر اس��ت. از این حیث، 
کش��ور آمریکا با دارا بودن درآمد ناخالص ملی سرانه معادل ۸.6۲ هزار 
دالر در رتب��ه شش��م و قطر با رقم 1.61 هزار دالر در رتبه شش��م قرار 

دارند.
اقتصاد و بهبود سطح استاندارد زندگی

اگرچه ممکن اس��ت اقتصادهایی از لحاظ میزان درآمد ناخالص ملی 
وضعیت خوبی داشته باشند ولی سرانه این رقم به عنوان یکی از شواهد 
سطح استانداردهای زندگی جوامع این کشورها، اهمیت بیشتری دارد. 
برخی اقتصادهای کوچک ثروتمند و یا اقتصادهای صنعتی توسعه یافته 
اغلب از درآمد ناخالص ملی سرانه باالتری برخوردار هستند، ولی روند رو 
به رشد این متغیر برای برخی اقتصادهای در حال توسعه نشان از روند 
توس��عه و پیشرفت اقتصادی آنهاست. اقتصادهای جهان دائماً در تالش 
هس��تند تا ضمن حفظ روند مثبت رش��د اقتصادی ساالنه بر شناسایی 
پتانس��یل های جدید رشد متناسب با تحوالت فناوری و نیازهای جدید 
کس��ب و کار اقدام کنند، به نحوی که برآیند همه این فعالیت ها، باعث 

ارتقای موقعیت و امتیار آنها در صحنه اقتصاد جهانی شود.
ب��روز رکود به ویژه رکودهای تورم��ی، از عوامل تاثیرگذار منفی بر روند 
رشد درآمد ناخالص ملی سرانه اقتصادهاست که اقتصاد ایران هم به علت 
عدم نیل به رش��د اقتصادی مولد توسعه و پیشرفت، دستاوردی در زمینه 
بهبود سطح اس��تانداردهای زندگی جامعه ایرانی نداشته است و عالئمی 
از کاهش فاصله روزافزون آن با س��ایر کشورهای در حال توسعه و به ویژه 
برخی کش��ورهای همس��ایه از جمله ترکیه و یا اقتصادهای نفتی منطقه 

خاورمیانه مشاهده نمی شود.
روند تغییر درآمد ناخالص ملی س��رانه ایران بعد از طی روند صعودی تا 
سال۲011، از س��ال ۲01۲ تا سال ۲015 نزولی شده و در سال های بعد 
هم از رش��د آن متوقف شده اس��ت. این در حالی است که درآمد ناخالص 
ملی سرانه ترکیه در همین بازه زمانی، سرعت رشد باالتری داشته و تقریباً 
با نوساناتی کم با سرعت بیشتری تا سال ۲016، روند خود را ادامه می دهد 
به نحوی که فاصله سطح درآمدی آن با ایران افزایش می یابد. در سه سال 
اخیر منتهی به ۲01۸، روند افزایش��ی مزبور هم متوقف و روند نزولی آن 

آغاز شده است.

بانک جهانی گزارش داد

طبقه بندی اقتصادهای جهان در سال 2019

چن��د روز پیش بود که معاون اول رئیس جمهور، در راس��تای جذب 
س��رمایه گذاری، مجوز اقامت پنج  س��اله به س��رمایه گذاران خارجی که 
حداقل ۲50 هزار دالر در ایران س��رمایه گذاری کنند، را ابالغ کرد. این 
در حالی بود که پیش از این، سرمایه گذاران خارجی که 300 هزار دالر 
در کشور سرمایه گذاری می کردند تنها برای سه سال اقامت داشتند، اما 
اکنون برای تشویق بیشتر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران، 
این مدت زمان به پنج س��ال افزایش یافته اس��ت، اما س��وال این است 
که آیا این مشوق ها می تواند باعث جذب سرمایه گذاران خارجی شود؟

به اعتقاد کارشناس��ان، در شرایطی که ایران با تحریم های شدید آمریکا 
رو به رو اس��ت و چال��ش جدی در ارتباط مالی و بانک��ی بین المللی دارد، 
عمال مش��وق های در نظر گرفته ش��ده نمی تواند چندان موفقیتی را برای 
جذب سرمایه  گذاران خارجی به همراه داشته باشد. از طرف دیگر بسیاری 
از کشورها با جذب سرمایه گذاری خارجی نه تنها اقامت موقت 3 یا 5ساله 
بلکه اقامت دائم می دهند و در این ش��رایط اگر س��رمایه گذار خارجی هم 
وجود داش��ته باشد، ترجیح می دهد به کشورهای دیگر مانند ترکیه که در 
همسایگی ما قرار دارد برود. شرایط قانونی کشور ما از نظر اعطای تابعیت 
بسیار پیچیده است و عمال تنها از طریق خون و آن هم از طریق پدر ایرانی 
به افراد اقامت داده می شود و این به معنای آن است که سرمایه گذاران در 
کش��ور ما به صورت محدود )پنج س��اله( اقامت خواهند گرفت و در نهایت 
باید ایران را ترک کنند. عالوه بر همه اینها در شرایطی که رتبه ایران از نظر 
فضای کس��ب و کار 1۲۸ در جهان است چگونه می توان انتظار داشت که 
سرمایه گذاران وارد ایران شوند؛ زیرا وقتی اصال فضا برای کسب و کار مهیا 

نباشد، عمال سرمایه گذاری شکل نخواهد گرفت.
در شرایطی دولت به فکر جذب سرمایه گذاری از طریق ویزای اقامت 
پنج س��اله افتاده اس��ت که در سال های گذشته بس��یاری از کشورهای 
جهان گام های مهمی در این زمینه برداش��ته اند و نه اقامت کوتاه مدت 
بلکه به س��رمایه گذاران اقامت دائ��م می دهند. اتفاقی که البته در جذب 
س��رمایه گذاری و مهاجرت پذیری فعاالن بخ��ش خصوصی و اقتصادی 

دیگر کشورها اثرات بس��یاری داشته و از همین طریق کشورهایی مثل 
کانادا، اس��ترالیا، آمریکا و انگلستان توانس��ته اند میلیاردها دالر سرمایه 
جذب و به فعاالن بخش خصوصی دیگر کش��ورها اقامت بدهند و عمال 
به کش��وری بدل شوند که بخش��ی از مهم ترین س��رمایه گذاران جهان 

شهروندان آنها هستند. 
در همی��ن زمینه، بانک جهانی هر س��اله به ارزیابی کش��ورها از نظر 
جذب سرمایه گذاری خارجی و مشوق های جذب سرمایه گذاری از جمله 
ویزای س��رمایه گذاری می پردازد؛ در ادامه گزارش، ش��رایط کشورهای 
ترکیه، کانادا، انگلستان، اتریش و استرالیا از این منظر بررسی می شود.

* ترکیه: در حالی که مس��ئوالن دولتی ما برای جذب سرمایه گذاران 
خارجی ش��رایطی را در نظر گرفته اند در س��ال های گذشته بسیاری از 
فعاالن بخش خصوصی و ش��هروندان ایرانی برای گرفتن اقامت از طریق 
س��رمایه گذاری در کشورهای همس��ایه اقدام کرده اند که مهم ترین این 
کشورها ترکیه است. ترکیه با شرط خرید خانه به مبلغ ۲50 هزار دالر 
)اقامت دو س��اله و تمدید برای گرفتن اقامت دائم( و یا س��رمایه گذاری 
500 هزار دالری برای اقامت دائم در چند س��ال گذش��ته تالش کرده 

است تا افراد را به سرمایه گذاری در کشورش تشویق کند.
* کانادا: کش��ور کانادا از نظر جذب س��رمایه گذاری خارجی، در رده 
پانزدهم جهان قرار دارد. این کشور در سال ۲017، بیش از ۲4 بیلیون 
دالر آمری��کا، س��رمایه جذب کرده اس��ت. همچنین این کش��ور از نظر 
ش��اخص فضای کسب وکار از میان 1۹0 کش��ور در رتبه 1۸، قرار دارد. 
میزان س��رمایه گذار الزم برای دریافت اقامت دائم در ایالت کبک کانادا 
حداقل 1.۲میلیون دالر است. همچنین این کشور برنامه ای تحت عنوان 
کارآفرین��ی دارد که افراد با س��رمایه گذاری حداق��ل ۲00 تا 300 هزار 
دالری و ایجاد اشتغال می توانند، اقامت دائم دریافت کنند. عالوه بر این 
مهاجران با داش��تن 100 هزار دالر دارایی برای سرمایه گذاری از طریق 
خوداش��تغالی می توانند ویزای کانادا را دریافت کنند. در کنار اینها اگر 
ش��ما صاحب یک استارت آپ باشید با س��رمایه گذاری حداقل 75 هزار 

دالری می توانید از کانادا اقامت دریافت کنید.
* انگلس��تان: اگرچ��ه داس��تان خ��روج از اتحادیه اروپ��ا و برگزیت 
دردس��رهایی را برای انگلس��تان در دو سال گذش��ته به وجود آورده و 
س��رمایه گذاران را از این کش��ور کمی دور کرده اس��ت ولی انگلس��تان 
همیش��ه یکی از مقاصد اصلی س��رمایه گذاران در دهه های گذشته بوده 
اس��ت و از این طریق هم اقامت می دهد. این کشور از نظر فضای کسب 
و کار در رده هفت��م جه��ان قرار دارد. انگلس��تان ب��رای اعطای ویزای 
س��رمایه گذاری درجه یک از افراد ۲ میلیون پوند دریافت می کند. البته 
این کش��ور ویزای دیگری هم تحت عن��وان کارآفرینی دارد که افراد با 
حداقل 50 هزار پوند و ش��روع یک کس��ب و کار در این کش��ور بعد از 

مدتی می توانند، اقامت و پاسپورت این کشور را دریافت کنند.
* اتریش: کشور اتریش در قلب اروپا در سال های گذشته تالش کرده 
اس��ت تا با جذب س��رمایه گذاران خارجی بتواند رشد اقتصادی خود را 
بهبود ببخش��ید و البته در این مسیر موفقیت های بسیاری هم به دست 
آورده است. این کشور از نظر شاخص بهبود محیط و فضای کسب و کار 
در رتبه ۲۲ جهان قرار دارد. س��رمایه گذاران با 3 میلیون یورو می توانند 
پس از س��ه سال اقامت دائم دریافت کنند و پس از 10 سال حضور در 

این کشور شهروند، اتریش شوند.
* اس��ترالیا: کشور استرالیا باتوجه به موقعیت جغرافیایی، آب و هوا و 
شرایط مهاجرت پذیری یکی از بهشت های مهاجران در جهان محسوب 
می شود که ساالنه سرمایه گذاران خارجی بسیاری را جذب می کند. این 
کشور از نظر محیط کسب و کار در رتبه ۸ جهان قرار دارد. وجود منابع 
عظیم طبیعی، محیط مناسب کس��ب وکار، رشد اقتصادی قوی، مقصد 
جذاب برای گردش��گری و آب  و هوای خوب اس��ترالیا، این کشور را به 
مکانی عالی برای مهاجرت تبدیل کرده است. حداقل سرمایه شما برای 
اخذ ویزای سرمایه گذاری، 1.5 میلیون دالر استرالیاست. البته با داشتن 
حداقل ۲00 هزار دالر می توانید نس��بت ب��ه اخذ ویزای کارآفرینی این 

کشور اقدام کنید.

آیا مجوز اقامت 5 ساله باعث جذب سرمایه گذاران خارجی می شود؟

شرایط ویزای سرمایه گذاری در ایران و جهان

یادداشت

ریشه فرار مالیاتی کجاست؟

آمارها نش��ان می دهد در کش��ورهای عضو سازمان بین المللی همکاری و 
توس��عه اقتصادی)OECD(  نس��بت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص 
ملی )GDP( تقریباً پنج برابر ایران اس��ت. این به معنای فاجعه مالیاتی در 
ایران است. زمانی رهبران و پادشاهان کشورها برای تأمین هزینه های قلمرو 
خود، از مردم چیزی به عنوان خراج دریافت می کردند. این خراج ممکن بود 
پول صرف نباش��د و برخی از مردم محصوالت کشاورزی یا دام های خود را 
برای خراج می دادند، اما قرن ها از آن زمان گذشته است و اکنون خراج نام 
مالیات به خود گرفته اس��ت؛ پولی  که مردم بابت خدمات ارائه شده از سوی 
دولت به این نهاد می پردازند؛ با وجود این در ایران همه چیز متفاوت اس��ت 
و آنهای��ی که باید در ردیف اول پرداخت مالیات قرار گیرند، از دادن مالیات 
س��ر باز می زنند. در ش��رایطی که کشورهای توسعه یافته با اتکا به بخشی از 
درآمدهای مالیاتی، اهداف بلندمدت و بودجه سالیانه خود را اجرا می کنند، 
در ای��ران هنوز ه��م مهم ترین و اصلی ترین منبع درآم��د، درآمدهای نفتی 
است. آن هم در شرایطی که قیمت نفت به کمترین میزان خود در یک دهه 
اخیر رسیده است و کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت با مشکالت بودجه ای 
ش��دیدی مواجه ش��ده اند، بنابراین دولت باید تا دیر نشده برای حل بحران 

مالیات دهی در کشور چاره ای بیندیشد.
آمارها نش��ان می دهد در کش��ورهای عضو سازمان بین المللی همکاری و 
توس��عه اقتصادی )OECD( نس��بت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص 
ملی )GDP( تقریباً پنج برابر ایران اس��ت. این به معنای فاجعه مالیاتی در 
ایران است. سال گذشته بود که تقوی نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، 
آماری فجیع؛ اما قابل باور از میزان فرار مالیاتی در کشور اعالم کرد. براساس 
گفته های او در کشورمان شاهد موارد فرار مالیاتی از 13 هزار میلیارد تا 30 

هزار میلیارد تومان هستیم.
ریش��ه این میزان فرار مالیاتی و عمل خالف قانون کجاس��ت؟! جدای از 
نب��ود نظارت و کنترل کافی بر مش��اغل و افرادی ک��ه مالیات بر آنها واجب 
است، فرهنگ سازی مهم ترین بحث در این زمینه است. درصورتی که مردم 
و صاحبان مش��اغل بدانند و مش��اهده کنند پولی که بابت مالیات به دولت 
پرداخ��ت می کنند صرف چه کارهای بزرگ و پروژه های عظیمی می ش��ود، 
به طور قطع مش��ارکت خ��ود را بیش��تر خواهند کرد. مالی��ات ابزاری مهم 
در جهت تحقق عدالت، س��المت، بهداش��ت و باالبردن س��طح فرهنگ در 

کشورهاست.
با اعتبار حاصل از مالیات بس��یاری از پروژه های نیمه تمام کامل می شود 
و دیگر از کسری بودجه های سالیانه خبری نیست. براساس آنچه مسئوالن 
اع��الم کرده اند، از میزان ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده کاال و خدمات، یک 
درص��د آن به حوزه س��المت و درمان و 3درصد به ش��هرداری ها اختصاص 
داده می ش��ود که در این خصوص می توان نقش س��هم مالیاتی را در طرح 
جامع نظام س��المت که به اجرا درآمده و هزینه های درمان را بس��یار پایین 

آورده است مشاهده کرد.
البته اگر همه مردم در بحث مالیات مش��ارکت داش��ته باش��ند و مالیات 
خود را به موقع و بدون ابزارهای فش��ار قانونی پرداخت کنند، مسأله درست 
هزینه کردن مالیات ها هم باید در نظر گرفت. اگر این پول دریافتی در جای 
درست هزینه نشود، اعتماد مردم از بین می رود و به طور قطع مشارکت در 

مالیات دهی کاهش پیدا می کند.

نوبت 3 ساله برای اصالح یک قانون ناقص
مالیات با ایراد!

یکی از انتقاداتی که بر سازوکار فعلی مالیات بر ارزش افزوده وارد می شود 
آن اس��ت که این مالیات باعث افزایش هزینه ها بر گرده تولیدکننده خواهد 
ش��د که این روند در نهایت به ضرر مصرف کننده واقعی خواهد بود، چراکه 
تولیدکنندگان نی��ز این مالیات را در نهایت به قیمت محصول نهایی اضافه 
خواهند کرد. در واقع، انتقادات واردش��ده بر سازوکار فعلی مالیات بر ارزش 
افزوده به گونه ای اس��ت که در این قانون بار مالی��ات بر دوش تولیدکننده 
قرار گرفته است، بنابراین قرار است تا ماه های آینده این قانون اصالح شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، مالیات بر ارزش اف��زوده، رایج تری��ن و پذیرفته ترین 
مالیاتی اس��ت که دولت، برای تأمی��ن هزینه های خود دریافت می کند. این 
مالیات نوعی مالیات بر مصرف اس��ت که براس��اس مصوبه مجلس ش��ورای 
اسالمی 3درصد در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها در راستای تأمین مالی 
آنه��ا قرار می گیرد و یک درصد نیز در اختیار نظام بهداش��ت و درمان قرار 

می گیرد.
از اهداف مالیات بر ارزش افزوده به حداقل رساندن فرار مالیاتی، افزایش 
درآمد مالیاتی دولت و در پی آن ش��هرداری ها، افزایش قابل توجه شفافیت 
مالی بهبود وضعیت تولید، باال رفتن انگیزه س��رمایه گذاری، کمتر بودن آثار 
تورمی نس��بت به س��ایر روش های اخذ مالیات، عادالنه بودن نسبت به سایر 
روش ها است. در بین انواع مالیات های موجود نیز یکی از بهترین روش های 
اخذ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده اس��ت. مالیات بر ارزش افزوده بهترین 
ابزار برای تأمین درآمدهای عمومی، بازتوزیع ثروت و درآمد، ایجاد انضباط 
مالی و مدیریت اقتصادی اس��ت. همچنین ب��رای تأمین هزینه های عمومی 
کشور همچون تأمین امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و … نیازمند منابع 

مناسب و مستمر برای دولت هاست.
مهمترین منبع درآمدی دولت ها برای تأمین این هزینه ها در جهان امروز 
مالیات بر ارزش افزوده است که برخالف روش تأمین هزینه از طریق فروش 
نفت که منجر به افزایش تقاضا و تورم می ش��ود روش س��الم تری بوده و بر 
ترکیب تقاضا نیز اثرگذار اس��ت. یکی از کارکردهای مهم اجرای مالیات بر 
ارزش افزوده، شفاف س��ازی در مبادالت اقتصادی اس��ت. پرداخت مالیات بر 
ارزش اف��زوده با ارائه دوره ای و منظم صورت حس��اب و اظهارنامه از س��وی 
فع��االن اقتصادی صورت می گی��رد. درج اطالعات مربوط به انجام معامالت 
و فعالیت های اقتصادی در صورت حس��اب ها و ارائه آنها همراه با اظهارنامه، 
مصداق عینی و عملی دسترسی به اطالعات و گردش مالی صاحبان مشاغل 
و فعاالن اقتصادی است که الزمه و پیش شرط تحقق شفافیت اقتصادی در 

حوزه مالیات ستانی محسوب می شود.
با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کاالها شفاف 
می ش��ود و کس��انی که بی جهت در مس��یر تولید تا مصرف ق��رار گرفته اند 
شناس��ایی و ب��ه تدری��ج حذف می ش��وند. با اج��رای این قان��ون اطالعات 
اقتص��ادی الزم، در اختی��ار دول��ت قرار می گی��رد تا با نگاه ب��ه تحوالت و 
تغیی��رات برنامه ریزی کنن��د. در این فضا، فعاالن اقتص��ادی اطمینان الزم 
برای س��رمایه گذاری را پیدا می کنند و اقتصاد در فضایی رقابتی و ش��فاف 

به پیش می رود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: ش��اخص مدیران خرید موسوم به شامخ برای خردادماه 
امس��ال از س��وی اتاق بازرگانی ایران، اس��تخراج و منتش��ر شد. شامخ 
خردادماه امسال 50.66 واحد محاسبه شده که نسبت به شامخ ماه قبل 
10.73 واحد معادل 17.47درصد افت کرده و انتظارات فعاالن اقتصادی 
و حوزه تولید به مرز رونق و رکود رس��یده اس��ت. در خردادماه شاخص 
»س��رعت انجام و تحویل سفارش« بیشترین و شاخص »موجودی مواد 

اولیه خریداری شده« کمترین مقدار را داشته است.
ش��امخ یا همان ش��اخص مدیران خرید، مقیاسی اس��ت که از طریق 
دریافت پاس��خ بنگاه های نمونه در صنایع مختلف به س��ؤاالت مشخص 
استخراج می شود. شاخص شامخ که اوایل هر ماه منتشر می شود، رونق، 
رکود یا ثبات کس��ب وکارهای موردبررس��ی و چش��م انداز انتظاری آنها 
در آینده را نش��ان می دهد. در جریان اس��تخراج این شاخص، اگر عدد 
ش��امخ بیش از 50 واحد باشد، نش��ان می دهد که اقتصاد درحال توسعه 
است درحالی که هر رقمی زیر 50واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف 

انقباض و رکود حکایت دارد.
براساس محاسباتی که از س��وی مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق 
ایران برای استخراج شامخ خرداد ۹۸ انجام شده، شامخ این ماه 50.66 
واحد بوده که نس��بت به ماه قبل افت نسبتاً قابل توجهی را تجربه کرده 
و با خنثی کردن بخش عمده رشدی که در اردیبهشت داشته، دوباره به 

مرز 50 واحد برگشته است.
بررس��ی روند شاخص ش��امخ از زمان انتش��ار در ایران تاکنون نشان 
می دهد کمترین رقم این شاخص در فروردین ماه امسال تجربه شده که 
البته به واس��طه تعطیلی نیمی از این ماه قابل توجیه اس��ت اما باالترین 
رقم این ش��اخص در اردیبهشت امسال ثبت شده که گویای خوش بینی 

فعاالن اقتصادی به وضعیت تولید در ماه های پیش رو بوده است.
در محاس��بات ش��امخ خردادماه، ش��اخص »س��رعت انجام و تحویل 
س��فارش« به رقم 5۸.6۹ واحد رسیده که بیش��ترین میزان شاخص در 
میان پنج مؤلفه اصلی شامخ بوده است اما در مقابل شاخص »موجودی 
مواد اولیه خریداری شده« با رقم 4۲.36 به کمترین مقدار در میان پنج 
مؤلفه اصلی شامخ رسیده اس��ت. همچنین در این ماه شاخص »میزان 
اس��تخدام و به کارگیری نیروی انسانی« با بهبود بسیار جزئی به 53.43 
واحد رس��یده و نس��بت به ماه قبل 0.13 واحد بهبود یافته است ضمن 

اینکه ش��اخص »انتظارات تولید در ماه آینده« نیز با رقم 56.۸4 واحد، 
ادام��ه بهبود جزئ��ی وضعیت بخش صنعت در خردادم��اه را پیش بینی 

می کند.
تحلیل اقتصادی شامخ خردادماه

از می��ان ش��اخص های متن��وع و گوناگون اقتصادی که توس��ط 
کش��ورها و س��ازمان های بین الملل��ی انتش��ار می یابند، ش��اخص 
PMI که در فارس��ی به اختصار ش��امخ نام گذاری شده است، یکی 
از مهم تری��ن ش��اخص های اقتصادی اس��ت ک��ه موردپذیرش اکثر 
کشورهای توسعه یافته قرار دارد. شاخص PMI یکی از شاخص های 
انتشار )Diffusion Index( اس��ت و نشان می دهد که تغییرات 
اندازه گیری شده تا چه میزان در نمونه مورد بررسی، گستردگی دارد. 
زمانی که یک شاخص انتشار در بازه تعیین شده خود افزایش می یابد 
)به طور مثال در مورد ش��اخص PMI بی��ن 50 تا 100( به معنای 
آن اس��ت که افزایش فعالیت در بنگاه های بیش��تری مشاهده شده 
اس��ت و در نتیجه وضعیت با س��رعت فزاینده ای رو به بهبود است. 
ش��اخص های انتشار معموالً شاخص های پیش��رو هستند زیرا اغلب 
س��رعت تغییر یک فعالیت منجر به تغییر جهت حرکت می ش��ود و 
این پی��ش از آن اتفاق می افتد که روندهای کلی تغییر کند. به طور 
مثال برای کشور اس��ترالیا، شاخص PMI و برخی زیرشاخص های 
آن ب��رای داده های آم��اری همچون نرخ رش��د ارزش افزوده بخش 
صنع��ت، اش��تغال صنعتی، ص��ادرات صنعتی و م��وارد دیگر، نقش 
پیش��رو داش��ته اس��ت. با توجه به این توضیحات، نق��ش و اهمیت 
این ش��اخص برای تحلیل و پیش بینی چرخه های تجاری کش��ور، 
بیش ازپیش قابل درک اس��ت و امید می رود با افزایش تعداد داده ها، 
با استفاده از این شاخص شاهد تحلیل های جامع تر و پیش بینی های 

دقیق تری از وضعیت بخش صنعت کشور باشیم.
ش��اخص شامخ کل در خردادماه حکایت از ثبات نسبی اوضاع، نسبت 
به ماه قبل دارد. مقدار تولید در این ماه تغییر چندانی نکرده، سفارشات 
جدی��د و فروش، اندکی کاهش داش��ته و میزان اس��تخدام صنعتی نیز 
اندکی افزایش نشان می دهد. نکته قابل تأمل در بررسی این شاخص آن 
اس��ت که از مهرماه سال 13۹7 )انتش��ار اولین گزارش شامخ( تاکنون، 
قیم��ت م��واد اولیه همواره صع��ودی و موجودی مواد اولی��ه همواره رو 

به کاهش بوده اس��ت. داده ه��ای حاصل از گ��زارش پایش ملی محیط 
کسب وکار نیز مؤید همین امر است. از پاییز سال 13۹6 تا انتهای سال 
13۹7، اصلی ترین مشکل فعاالن اقتصادی، بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی 
بودن قیمت ها )مواد اولیه و محصوالت( عنوان ش��ده است. همچنین از 
مهرماه س��ال 13۹7 تاکنون، صادرات کاال نیز همواره نزولی بوده است. 
موجودی انبار نیز از وضعیت چندان مناس��بی برخوردار نیست و بعد از 
نزول چندین ماهه، در خردادماه نس��بت به ماه قبل، بهبود اندکی نشان 
می دهد. نکته جالب توجه آن است که باوجود شرایط محیط کسب وکار 
و تش��دید تحریم های اقتص��ادی، فعاالن صنعتی از فروردین ماه س��ال 
13۹۸ تاکنون، همواره انتظار افزایش تولید برای ماه بعد را داش��ته اند. 
درمجموع، نرخ ارز، تحریم ها و محدودیت های واردات ش��رایطی را رقم 
زده است که بازار مصرف کشور به سمت تولید داخل سوق داده شود و 
این ممکن نخواهد بود مگر از طریق اتخاذ سیاست های صنعتی مناسبی 

که موجب تقویت بخش صنعت کشور شود.
روش شناسی شاخص مدیران خرید

در طرح ش��امخ، از پاس��خ دهندگان خواسته می ش��ود به 1۲ پرسش 
مطرح شده در قالب س��ه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، 
بدتر شده یا تغییری نکرده است(، پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه 
بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد 0/5 و گزینه کمتر از 
ماه قبل: عدد صفر برای آن پرس��ش ثبت می شود. مجموع حاصل ضرب 
درصد پاس��خگویان به هر یک از گزینه ه��ا در عدد همان گزینه، مبین 
عدد ش��امخ در آن پرسش اس��ت. درنهایت معیار سنجش این شاخص 
عددی بین 0 تا 100 است. عدد 0 و 100 به ترتیب به معنای آن است 
که 100درصد پاسخگویان گزینه »بدتر شده است« و»بهتر شده است« 
را انتخاب کرده اند، عدد 50 نش��ان دهنده عدم تغییر وضعیت نس��بت به 
ماه قبل، باالی 50 نش��انه بهبود وضعیت نس��بت به ماه قبل و زیر 50 
به معنای بدتر ش��دن وضعیت نس��بت به ماه قبل است. بر این اساس، 
چنانچه عدد محاسبه شده زیر 50 باشد، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل 
بیشتر باشد، نشان می دهد که سرعت بدتر شدن وضعیت، کاهش یافته 
اس��ت. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه ش��ده باالی 50 باشد اما از عدد 
ماه قبل کمتر باشد، نشان می دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه 

با ماه قبل، کاهش یافته است.

شاخص مدیران خرید در خردادماه امسال به 50.66 واحد رسید

در مرز رونق و رکود
نگاه

مصرف فزاینده برق، استخراج ارز دیجیتال را به حاشیه 
می راند؟

راز و رمز ارزهای دیجیتال در اقتصاد ایران
تالق��ی موافقان و مخالفان اس��تخراج ارزهای رمزنگاری ش��ده در 
ایران، حاال وارد مرحله ای از تضاد دیدگاه ها شده  است که رد آن را 
می ت��وان در تقابل میان اقتصاد دولتی و بخش  خصوصی گرفت. در 
حالی مخالفان اس��تخراج ارزهای رمزنگاری شده، استدالل شان این 
است که توسعه کسب و کار در این بخش، آژیر خطر مصرف برق در 
ایران را به ص��دا در خواهد  آورد که موافقان با عینک خوش بینی و 

به این صنعت و رونق آن در اقتصاد این روزهای کشور می نگرند.
ج��دای از مقاومت ه��ا و مخالفت هایی که کارگ��زاران دولتی طی 
س��ال های اخیر با پدیده ارزهای رمزنگاری ش��ده و داد و س��تد آن 
در کش��ور داش��ته اند، تولید آن نیز حاال به فهرس��ت ممنوعیت ها 
اضافه ش��ده  اس��ت و طبق آخرین خبرها، دولت قرار اس��ت قوانین 
س��ختگیرانه ای را پی��ش پای اس��تخراج کنندگان ارزه��ای رمزینه 
بگ��ذارد. این در حالی اس��ت ک��ه تولید ارزهای رمزنگاری ش��ده به 
کس��ب و کار و صنعتی پرس��ود در بسیاری از کش��ورها بدل شده و 
برخی دولت ها با ارائه خدمات و تس��هیالت ویژه، افراد را به تولید و 

استخراج این ارزها تشویق و ترغیب می کنند.
ام��ا چرا تولید و اس��تخراج ارزه��ای رمزنگاری ش��ده در ایران با 
حواش��ی و جنجال مواجه ش��ده و آیا آنطور ک��ه مقامات دولتی به 
خصوص، مس��ئوالن وزارت نیرو مدعی هستند، تولید این نوع ارزها 

در کشور تهدیدی جدی برای مصرف برق به شمار می رود؟
فرصت سوزی با تصمیم گیری ُکند و محافظه کارانه

در همی��ن زمینه، عض��و هیات نماین��دگان اتاق ته��ران و عضو 
س��ندیکای صنعت برق ایران، اظه��ارات مقابله جویانه وزارت نیرو با 
پدیده تولید و استخراج ارزهای رمزینه را ناشی از ناآگاهی و اطالع 
اندک متولیان ای��ن وزارتخانه از صنعت ارزهای دیجیتال می داند و 
معتقد اس��ت که تصمیم گیری ُکند و محافظه کارانه دولت پیرامون 
ای��ن نوع از ارزها، فرصت س��وزی دیگری را برای اقتصاد کش��ور به 
بار آورده  اس��ت. علیرضا کالهی صمدی در گفت و گو با اتاق تهران، 
میزان حاد مصرف برق در کشور را ساالنه ۲00 ساعت عنوان کرد و 
با اشاره به اینکه در سال، یک یا دو ماه نیز باید مراقب مصرف برق 
بود، افزود: با توجه به تولید مازاد برق در کشور، می توان در چارچوب 
مشخص و مدونی از این ظرفیت برای تولید ارزهای رمزنگاری شده 
اس��تفاده ک��رد و از این صنع��ت، درآمدهای ارزی برای کش��ور به 
دس��ت آورد. او با اعالم اینکه در حال حاض��ر نزدیک به 400 هزار 
دس��تگاه اس��تخراج ارز رمزینه )ماینر( به صورت قاچاق وارد کشور 
ش��ده  است، افزود: اگر دولت در این مورد نیز سهل انگاری ها را کنار 
می گذاشت و از سال های قبل، اقدام به تدوین قانون و دستورالعمل 
ویژه ارزهای رمزینه می کرد، به جای قاچاق دستگاه های ماینر باید 
ش��اهد واردات قانونی آن و درآمدزای��ی از محل حقوق ورودی این 
دس��تگاه ها می بودیم، حال آنکه با توجه ب��ه ارزان بودن نرخ تعرفه 
برق در ایران در مقایسه با سایر کشورها، ایران می توانست به سمت 
تولید و ساخت داخلی دستگاه های استخراج ارز رمزنگاری شده برود 
و عالوه بر ایجاد اش��تغال، صنعت جدیدی در کش��ور ایجاد می شد. 
ب��ه گفته کالهی صمدی، در حال حاض��ر صنعت ارزهای رمزینه از 
سوی وزارت صنعت، معدن  و  تجارت پذیرفته شده و معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری نیز طی گزارش هایی، فرصت های نهفته 
در این صنعت را برشمرده  است و سایر دستگاه های دولتی نیز باید 

در مسیر ایجاد و تقویت این صنعت نوپا در کشور حرکت کنند.
او در عین حال عنوان کرد که حتی برخی نهادها و س��ازمان های 
دولت��ی، حاکمیت��ی و عموم��ی نی��ز در کار اس��تخراج ارزه��ای 

رمزنگاری شده فعال هستند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین معتقد اس��ت که 
کسب ارزهای رمزنگاری ش��ده می تواند به تنظیم بازار ارز در کشور 
کمک کند. وی افزود: با توجه به عدم دسترس��ی شهروندان ایرانی 
به کارت های اعتباری بین المللی، مسافران خارج از کشور می توانند 
بدون نیاز به اس��کناس ارزهای فیزیکی، با اس��تفاده از بیت کوین و 
س��ایر ارزهای دیجیتال، خریدها و نیازهای خ��ود را برطرف کنند، 
ضمن آنک��ه این ارزها برای ش��رکت ها و تجار ایران��ی در مراودات 
خارجی آنها نیز بس��یار کاربردی اس��ت. کالهی صمدی با اشاره به 
اینکه درآمدهای ناش��ی از ارزهای رمزنگاری ش��ده، غیرقابل ردیابی 
اس��ت و از ای��ن رو در مواجه��ه با تحریم ها، دس��ت برن��ده را برای 
ش��رکت های ایرانی دارد، اف��زود: صنعت ارزه��ای رمزینه در حالی 
در جهان به س��رعت رو به گسترش اس��ت که این صنعت، مصرف 
آب ندارد و آالینده های زیس��ت محیطی نیز تولید نمی کند، بنابراین 
دولتم��ردان ما در ایران باید تفکر و ذهن خود را پویا کنند و بدانند 
که با روش های سنتی و کهنه دیگر نمی توان چرخ اقتصاد را گرداند.

او همچنی��ن معتقد اس��ت که اتاق بازرگان��ی در ایجاد چارچوب 
و س��اختارهای روز و قانونی برای تولید ارزهای رمزینه و اس��تفاده 
درس��ت از این ارزه��ا در جهت منافع اقتصادی کش��ور می تواند به 
خوبی نقش خود را ایفا کند و در همین رابطه نیز کمیسیون اقتصاد 
نوآوری و تح��ول دیجیتال اتاق تهران برنامه هایی برای این موضوع 

در دست دارد.
ممنوعیت ها برای ایجاد انحصار؟

دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است که وزارت 
نیرو برای توجیه مصرف فزاینده برق در تابس��تان امس��ال، موضوع 
مصرف زا بودن اس��تخراج ارزهای رمزینه را پیش کش��یده  است در 
حالی که میزان مصرف این صنعت، تاثیر چندانی روی ساعات پیک 

مصرف برق در کشور ندارد.
افش��ین کالهی با بیان اینکه در بسیاری دیگر از کشورها، هزینه 
مصرف برق بس��یار گران تر از ایران است اما این کشورها در تولید و 
اس��تخراج ارزهای رمزنگاری شده پیشتاز هستند، گفت: دلیل عمده 
استقبال از اس��تخراج ارزهای رمزینه در ایران، اقتصادی و به صرفه 
بودن آن است به طوری که سرمایه گذاران در این صنعت، طی سال 

اول شروع به کار، سرمایه اولیه خود را بازیابی خواهند کرد.
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر برخی از س��ازمان های دولتی و 
ش��رکت های خصولتی به طور گس��ترده اقدام به استخراج ارزهای 
رمزنگاری ش��ده در داخ��ل کش��ور می کنند، افزود: طی س��ال های 
گذش��ته، ورود دس��تگاه های اس��تخراج ارزهای دیجیتال به کشور 
قانون��ی و آزاد بود اما مدتی اس��ت که ورود این دس��تگاه ها ممنوع 
ش��ده  است و به نظر می رس��د که نوعی ایجاد انحصار در پس پرده 

این ممنوعیت باشد.
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اگرچه تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از کاهش اش��تغال در بخش 
خدمات حکایت دارد، اما همچنان خدمات در بین بخش های اقتصادی 
بیش��ترین سهم را در اختیار دارد و صنعت و کش��اورزی نیز با افزایش 

شاغلین در رده های بعدی قرار دارند.
تازه ترین آمار از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور نشان می دهد که 
در بهار امس��ال جمعیت 10 ساله و بیشتر فعال به حدود ۲7 میلیون و 
340 هزار نفر رسیده است؛ از این جمعیت ۲4 میلیون و 3۸0 هزار نفر 
شاغل هستند که تعداد آنها یک درصد افزایش دارد، اما از بین جمعیت 
فع��ال ۲میلیون و ۹56 هزار نفر بیکار هس��تند ک��ه البته این تعداد در 
مقایس��ه با بهار سال گذشته کاهش 1.3درصدی دارد که نشان می دهد 

نرخ بیکاری به 10.۸درصد رسیده است.
بررس��ی وضعیت اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد 
که باالترین سهم در بین شاغالن مربوط به بخش خدمات با 4۹.6درصد 
اس��ت؛ به عب��ارت بهتر، بی��ش از 1۲میلیون نفر از ش��اغالن در بخش 
خدمات فعالیت دارند، این در حالی اس��ت که تعداد ش��اغالن در بخش 

خدمات در مقایسه با بهار سال گذشته 5درصد کاهش داشته است.
صنعت نیز بعد از خدمات بیش��ترین تعداد ش��اغالن را در خود جای 
داده اس��ت؛ به گون��ه ای که 7میلی��ون و 6۸3 هزار نف��ر در این بخش 
مش��غول به کار هستند که حدود 31.5درصد شاغالن را دربر می گیرد. 
تعداد افراد مش��غول به فعالیت در حوزه صنعت نسبت به بهار سال قبل 
3درصد رش��د داشته است، اما کش��اورزی 1۸.۹درصد از شاغالن را به 
خ��ود اختصاص داده و جمعیت آنها به حدود 4میلیون و 600 هزار نفر 
می رس��د. فعالیت شاغالن در حوزه کشاورزی ۲درصد در مقایسه با بهار 

سال 13۹6 افزایش داشته است.
اما بررس��ي س��هم اش��تغال ناقص نش��ان مي دهد که در بهار امسال، 
10درصد جمعیت ش��اغل  ب��ه دالیل اقتصادي )فص��ل غیرکاري، رکود 
کاري، پیدا نکردن کار با س��اعت بیش��تر و…( کمتر از 44 س��اعت در 

هفت��ه کار کرده و آم��اده براي انجام کار اضاف��ي بوده اند. این در حالي 
اس��ت که 3۹.3درصد از شاغلین 10 ساله و بیشتر، 4۹ ساعت و بیشتر 

در هفته کار کرده اند.
عالوه بر این، نرخ بیکاری جمعیت 10س��اله و بیش��تر فارغ التحصیل 
آموزش عالی، نش��ان می دهد 16.6درص��د جمعیت فعال فارغ التحصیل 
آموزش عالی بیکاری بوده اند. این نرخ در بین زنان نس��بت به مردان و 
در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند 
تغییرات این نرخ حاکی از کاهش 1.۲درصدی در بهار 13۹۸ نسبت به 

فصل مشابه سال قبل است.
نرخ بیکاری روی نمودار نزولی

بررسی نرخ بیکاری در یک سال گذشته نشان می دهد که نرخ بیکاری 
در سال گذشته از کانال 1۲درصد خارج نشد و بهار امسال نیز نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته با 1.3درصد کاهش به رقم 10.۸درصد رسید.

براساس تعریف مرکز آمار نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت 
بیکار به جمعیت فعال. جمعیت فعال اقتصادی تمام افراد بزرگتر از 10 
س��ال را دربر می گیرد ک��ه در هفته قبل از آمارگی��ری در تولید کاال و 
خدمات مشارکت داشته )شاغل( یا با وجود قابلیت مشارکت، مشارکت 
نداش��ته اند )بیکار(. در واق��ع جمعیت فعال بیانگر تعداد افرادی اس��ت 
ک��ه توانای��ی و تمایل عرضه نی��روی کار خود را به ب��ازار دارند و به دو 
دسته شاغل و بیکار تقس��یم می شوند. افراد شاغل طبق تعریف بخشی 
از جمعیت فعال هستند که در هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار 
کرده اند. افراد بیکار نیز بخش��ی از جمعیت فعال هس��تند که در هفته 
آمارگی��ری با وج��ود آمادگی برای انجام کار و جس��ت وجوی کار، فاقد 

کار هستند.
سال گذشته ش��اهد اتفاقات مهمی در اقتصاد کش��ور بودیم. یکی از 
مهمترین آنها افزایش نرخ ارز بود که به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم 

بر روند زندگی افراد جامعه تأثیر گذاشت.

براس��اس اعالم مرکز آمار، جمعیت شاغالن 10 ساله و بیشتر در بهار 
س��ال گذش��ته برابر با ۲4 میلیون و 65 هزار نفر ب��ود و جمعیت بیکار 
کش��ور با 44 هزار و ۹5۸ نفر کاهش نس��بت به فص��ل قبل از آن به 3 

میلیون و 3۲۲ هزار نفر رسید.
ب��ا توجه ب��ه اینکه اس��تاندارد تعیین جمعیت در س��ن کار از 10 به 
15 س��ال تغییر کرده، براساس این آمار در بهار سال گذشته ۲5درصد 

جمعیت بیکار بودند.
در فصل تابستان که معموالً تقاضا برای کار بیشتر می شود و با توجه 
به تقاضای برخی دانشجویان برای کار، ۲37 هزار نفر به جمعیت بیکار 
اضافه ش��د و جمعیت بیکار به 3میلیون و 3۲6 هزار نفر رس��ید. در این 

دوره نرخ بیکاری 0.1درصد افزایش یافت و به 1۲.۲درصد رسید.
پایی��ز 13۹7 نرخ بیکاری 11.7درصد ب��ود و می توان گفت که روند 
کاهشی در پیش گرفت و وارد کانال 11 شد و براساس اعالم مرکز آمار 
جمعیت بیکاران به 3میلیون و 174 هزار نفر رس��ید که نسبت به فصل 

قبل ریزش 15۲ هزار نفری را نشان می دهد.
نرخ بیکاری در زمستان سیر صعودی پیدا کرد، به گونه ای که در این 
دوره به نرخ 1۲.1درصد رسید. البته اگر این نرخ را با مدت مشابه سال 
قبل از آن )زمس��تان 13۹6( مقایس��ه کنیم تغییری نداشت. جمعیت 
بیکار نیز به 3میلیون و ۲۲1 هزار نفر رسید. در مدت زمان مورد بررسی 

۲5درصد جوانان 15 تا ۲۹ سال بیکار بودند.
آخرین آمار اعالمی نرخ بیکاری مربوط به بهار امسال است که بیانگر 
ورود نرخ بیکاری به کانال 10درصد اس��ت. متوس��ط ن��رخ بیکاری در 
س��ه ماهه گذشته 10.۸درصد بود که به نس��بت به بهار 13۹6 کاهش 
1.3درصدی داشت. بهار امسال 3۲1 هزار نفر به جمعیت شاغالن اضافه 
شد و بر این اساس به رقم ۲4 میلیون و 3۸۲ هزار نفر رسید. همچنین 
در این دوره ۲3.7درصد جمعیت 15 تا ۲۹ سال بیکار بودند که نسبت 

به بهار 13۹7 کاهش 1.۸درصدی داشت.

سهم بخش های اقتصادی در اشتغال چقدر است؟

نرخ بیکاری 10.8درصدی در بهار امسال

سه شنبه
18 تیر 1398
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فایننشال تایمز گزارش داد
همه چیز درباره رئیس آینده صندوق 

بین المللی پول
فایننش��ال تایمز در گزارش��ی تحلیلی به انتخ��اب رئیس بعدی 
صن��دوق بین المللی پول پرداخت و نوش��ت: پس از آنکه مش��خص 
شد کریستین الگارد قرار است به  عنوان رئیس بعدی بانک مرکزی 
اروپا مشغول به کار شود، رقابت برای جانشینی وی در پست رئیس 

صندوق بین المللی پول به طور جدی آغاز شده است.
به گزارش ایبنا به نقل از فایننش��ال تایمز، به نظر می رسد صدای 
شلیک اسلحه برای آغاز ماراتن دستیابی به صندلی ریاست صندوق 
بین المللی پول به صدا درآمده است. ریاست صندوق بین المللی پول 
یک نقش کلیدی اس��ت، در شرایطی که سند مدیریت بانک جهانی 
ب��ه نام آمریکایی ها خورده، قانون نانوش��ته این اس��ت که مدیریت 
صندوق بین المللی پول با اروپایی ها باش��د. اکنون نیز دغدغه ای که 
ایجاد ش��ده این اس��ت که آیا رئیس بعدی صندوق بین المللی پول 

هم اروپایی است یا خیر؟
شاید مهم ترین ویژگی مورد نیاز رئیس بعدی صندوق بین المللی 
پ��ول توانایی و جرأت رهبری باش��د. صن��دوق بین المللی پول در 
ش��رایطی به  دنبال تحکیم همکاری های بین المللی است که تحقق 
این همکاری ها مورد تهدید قرار دارد. رئیس جدید باید بتواند فشار 
از س��وی قدرت های اقتصادی در حال رشد و قدرت های موجود را 
مدیریت کند و در عین حال اصول اولیه صندوق مبنی بر مشارکت، 

سیاست گذاری منطقی و شفافیت مالی را حفظ کند.
دومین نی��از جدی مدیر جدید صندوق بین المللی پول داش��تن 
وزن سیاس��ی اس��ت. حضور یک مدیر اروپایی با حمایت بزرگترین 
بل��وک دارای رأی در صن��دوق بین المللی پول همراه خواهد ش��د، 
ب��ا این  ح��ال صندوق باید مراقب باش��د که وجه��ه جهانی خود را 
حفظ کند تا مبادا چین به سمت ایجاد ساختار مالی جهانی خاص 
خودش حرکت کند، به همین منظور رئیس جدید  باید از مقبولیت 
کاف��ی بین اروپا، آمریکا و س��ایر قدرت های مال��ی جهان برخوردار 

باشد.
نیاز بعدی مدی��ر آینده صندوق بین المللی پول داش��تن توانایی 
فنی اس��ت. کریستین الگارد نش��ان داد که اقتصاددان بودن رئیس 
صندوق بین المللی پول به اندازه ای که پیش��تر تصور می شد حیاتی 
نیس��ت. رئیس صندوق با این حال باید درک کافی از اقتصاد داشته 
باش��د تا برای گرفت��ن تصمیم های بزرگ از اعتم��اد به نفس الزم 

برخوردار باشد.
اقتصاد جهان در وضعیت دش��واری ق��رار دارد. تنش های تجاری 
میان آمریکا و چین به رش��د اقتصادی آسیب می زند. شاید تا زمان 
معرفی رئیس جدید صندوق نیاز جدی به یک تغییر در سیاست های 
اقتصاد کالن احساس شود. سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی 
از اقتصادهای بزرگ جهان خواس��ته اس��ت که خود را برای اجرای 
یک طرح هماهنگ اقتص��ادی آماده کنند. صندوق بین المللی پول 
بای��د خود را برای ارائه پاس��خی درخور آماده کن��د. همچنین باید 
برنامه های مختلفی برای اقتصادهای مختلف در گوش��ه گوشه دنیا 

آماده شود.
براس��اس تمام مس��ائل مطرح ش��ده، ش��اید یکی از ایده آل ترین 
تصمیم ها تعویض صندلی کریس��تین الگارد، رئیس کنونی صندوق 
بین الملل��ی پول با ماری��و دراگی، رئیس فعلی بان��ک مرکزی اروپا 
باش��د. ولی تاکن��ون از ابراز تمایل دراگی ب��رای حضور در صندوق 
بین المللی پول حرفی مطرح نش��ده است. یکی از نخستین افرادی 
ک��ه برای حضور در این پس��ت ابراز تمایل کرد ج��رج آزبرن، وزیر 
خزانه داری س��ابق انگلس��تان بود. یک کاندیدای قوی تر انگلیس��ی 
اگر اع��الم آمادگی کند، گوردون براون خواه��د بود. مارک کارنی، 
رئیس بانک انگلس��تان نیز توانایی های زیادی دارد و البته پاسپورت 
ایرلندی، انگلیس��ی و کانادایی هم دارد. کریستالینا جورجیوا، مدیر 
اجرایی بانک جهانی که متولد بلغارستان است هم تجربه باالیی در 
س��ازمان های بین المللی دارد و از منطقه شرق اروپاست که تاکنون 

توفیقی در دستیابی به پست های ارشد اتحادیه اروپا نداشته اند.
فرات��ر از مرزهای اروپ��ا، تارمن ش��انموگاراتنام از وزرای ارش��د 
س��نگاپور نیز هواداران زیادی برای خود دارد و اگر با حمایت چین 
و هند همراه ش��ود تبدیل به کاندیدایی جذاب خواهد شد. راگورام 
راجان از هند نیز اقتصاددان درجه یکی است، اما بعید است حمایت 
دولت هند را جلب کند. آگوس��تین کارس��تنز مکزیکی نیز از دیگر 

نام هایی است که به عنوان گزینه به گوش رسیده است.
خیل��ی فرات��ر از اینکه رئیس بعدی صن��دوق بین المللی پول چه 
ملیتی داش��ته باش��د، توانایی انجام یک کار از همه مهم تر اس��ت: 
رئی��س بعدی باید بتواند از وزن صندوق اس��تفاده کند تا از اقتصاد 
باز در جهان دفاع کند و به حفظ همکاری های بین المللی اقتصادی 
کمک کند. ب��رای انجام چنین ماموریتی رئی��س بعدی باید بتواند 

روابط پیچیده صندوق با کاخ سفید را هم مدیریت کند.
کدام کشورها بیشترین ذخایر طال در جهان را دارند؟

برای 5 هزار سال است که طال ثابت کرده است که از ارزشش کم 
نمی ش��ود و بر این اساس س��رمایه گذاران شروع به خریداری طال و 
ذخیره آن کرده اند ولی کمتر از یک دهه است که بانک های مرکزی 

کشورها نیز به جمع این سرمایه گذاران پیوسته اند.
ب��ه گزارش خبرآنالین به نقل از راش��اتودی، در س��ال گذش��ته 
بانک ه��ای مرک��زی کش��ورها با خری��د 650 تن طال باعث رش��د 
74درصدی خرید طال در س��ال ۲01۸ ش��ده اند و با این کار رکورد 
جهانی خرید طال را شکس��تند. اما پنج کشوری که بیشترین ذخایر 
طال را طی 50 س��ال گذشته در اختیار دارند، به ترتیب عبارتند از 
آمریکا، آلمان، ایتالیا، فرانس��ه و روسیه. کشور ایالت متحده آمریکا 
با ذخایر طالی باورنکردنی در جایگاه اول این فهرس��ت قرار گرفته 
است. ذخیره طالی آمریکا براساس آخرین آمارها ۸.407 تن است 
ولی این کش��ور به اندازه سایر کش��ورهایی که در فهرست بودند به 

خریدن طال نپرداخته است چراکه باعث کاهش ارزش دالر نشود.
در جایگاه دوم نیز آلمان ایستاده است و ذخیره طالی این کشور 
به ش��دت افزایش پیدا می کند و نزدیک به 1000 تن با کشورهایی 
ک��ه در جایگاه پایین تر از آن قرار دارند اختالف مقدار دارد. ذخیره 
طالی آلمان 3.4۸3 تن اس��ت و نزدیک به 700 تن از طالهای این 
کشور در بانکی در فرانسه و آمریکا نگهداری می شوند که پیش بینی 
می شود تا سال ۲0۲0 تمام طالها به آلمان برگردند و ذخایر طالی 

ملی این کشور کامل شود.

دریچه

فرصت ام��روز: تازه ترین آمارهای بانک مرک��زی از افزایش ۲5درصدی 
دارایی ه��ای خارجی نظ��ام بانکی، کاهش 7درص��دی بدهی های خارجی 
ایران، حجم نقدینگی 1۸00 هزار میلیارد تومانی و رشد ۲۸درصدی بدهی 
دول��ت به بانک ها خبر می دهد. براس��اس آمار جدید بانک مرکزی، میزان 
دارایی های خارجی شبکه بانکی کشور در سال های اخیر روندی صعودی 
داشته و بر این اساس، میزان دارایی های خارجی نظام بانکی در پایان سال 
۹7 به ۹1 هزار و 714 میلیارد ریال رسید که رشد ۲5.3درصدی را نسبت 
به سال ۹6 نشان می دهد. این در حالی است که میزان دارایی های خارجی 
شبکه بانکی کشور در سال ۹6 مبلغ 73هزار و ۲15 میلیارد ریال، در سال 
۹5 مع��ادل 5۸ هزار و ۲35 میلیارد ریال و س��ال ۹4نیز 5۸ هزار و ۲30 
هزار میلیارد ریال بوده است. گفتنی است دارایی های خارجی شامل بانک 
مرکزی و مؤسسه های اعتباری غیربانکی است و شعب خارجی بانک های 
تج��اری را دربر نمی گیرد. همچنین دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز 
در پایان س��ال ۹7 به مبلغ 46 هزار و 513هزار میلیارد ریال رس��یده که 
نسبت به سال ۹6 رشد 14.3درصدی را نشان می دهد. میزان دارایی های 
خارجی در سال ۹6 نیز حدود 40 هزار و 701 میلیارد ریال بوده، در حالی 
که حجم دارایی های این بخش در سال ۹5 برابر با 33 هزار و ۹41 میلیارد 
ریال بوده است. همچنین حجم دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال 
۹4 مبلغ 35 هزار و 175 میلیارد ریال و س��ال ۹3 هم معادل 31 هزار و 

۲6۲ میلیارد ریال بوده است.
نقدینگی 1800 هزار میلیارد تومان را رد کرد

آماری که بانک مرکزی از وضعیت دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی 
در پایان سال گذشته منتشر کرد، همچنین نشان می دهد که نقدینگی در 
پایان سال ۹7 از ایستگاه 1۸۸0 هزار میلیارد تومانی گذشته و رشد بیش 

از ۲3درصدی را در پایان سال تجربه کرده است.
بر این اس��اس، حجم نقدینگی در س��ال 13۹7 با رش��د ۲3.1درصدی 
نس��بت به پایان س��ال 13۹6 به 1.۸۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
اس��ت. از مجموع نقدینگی بیش از ۲۸5هزار میلیارد تومان پول و حدود 

1.5۹7 هزار میلیارد تومان شبه پول )عمدتاً سپرده های بانکی( است.
نقدینگی در س��ال 13۹6 نیز حدود 1.5۲۹ هزار میلیارد تومان بود که 

رشد 353 هزار میلیارد تومانی را در سال گذشته به همراه داشته است.
بررس��ی روند تغییرات نقدینگی از س��ال 13۹3 نش��ان می دهد که در 

مجموع در چهار سال گذشته بیش از 1.100 هزار میلیارد تومان بر حجم 
نقدینگی کشور افزوده شده است. طی این سال ها باالترین رشد نقدینگی 
در سال 13۹4 نسبت به سال 13۹3 با 30درصد افزایش ثبت شده است.

اما روند رو به رش��د نقدینگی در س��ال های گذشته در حالی در اقتصاد 
ایران ادامه دارد که بارها با توجه به انتقاداتی که نس��بت به این موضوع و 
آثار آن بر تورم مطرح می ش��ود رئی��س کل بانک مرکزی تاکید کرده که 
برنامه های ویژه ای برای هدایت نقدینگی به ویژه به سمت بازارهای مولد در 
بانک مرکزی وجود دارد. این در حالی است که همتی، اخیراً این موضوع را 
مورد توجه قرار داده و گفته بود که علی رغم رشد باالی شاخص های پولی 
و به ویژه نقدینگی، تأمین مالی فعالیت های تولیدی همچنان با دش��واری 
مواجه اس��ت. به گزارش ایسنا، او با اشاره به اینکه بانک مرکزی به دنبال 
طرح هایی برای حل موضوع تأمین مالی دولت اس��ت، یکی از مسائلی که 
معتق��د بود باید در این باره مورد توجه قرار بگیرد. این بود که هر طرحی 
منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید فشارهای تورمی و قیمتی 
نش��ود؛ از این رو در کمیته های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی 

طرح های بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است.
رئی��س کل بان��ک مرکزی همچنین پیش��تر گفته بود ک��ه در هدایت 
نقدینگ��ی دو موضوع مهم وج��ود دارد، اول اینکه بخش عمده ای از حجم 
نقدینگی هم اکنون تبدیل به تس��هیالت اعم از تولیدی یا غیر آن شده یا 
توس��ط خود بانک ها تبدیل به انواع دیگری از دارایی شده است و موضوع 
دیگر اینکه نقدینگی در بخش هایی متمرکز ش��ود که بیش��ترین بازدهی 
را داش��ته باش��د. از نگاه همتی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید باید 
بازدهی بخش تولید از طریق بهبود فضای کس��ب وکار، کاهش هزینه های 
تولید، باال رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات افزایش یابد 

تا انگیزه الزم برای سرمایه گذاری منتهی به رونق تولید ایجاد شود.
بدهی دولت به بانک ها ۲8درصد بیشتر شد

از س��وی دیگر، مجموع بدهی  بخش دولت به سیس��تم بانکی تا پایان 
س��ال گذش��ته با افزایش بیش از ۲۸درصدی به 33۲ هزار میلیارد تومان 

رسیده است.
بدهی دولت به بانک ها همواره در این س��ال ها رو به رشد حرکت کرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که طبق آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت 
دارایی و بدهی سیس��تم بانکی در پایان س��ال 13۹7، مجموع بدهی های 

بخش دولتی به سیس��تم بانکی به 33۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در 
مقایسه با پایان سال 13۹6 معادل ۲۸.6درصد افزایش دارد.

از مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدود 304 هزار میلیارد 
تومان مربوط به خود دولت است که رشد 3۲.6درصدی داشته و ۲۸ هزار 
میلیارد دیگر به شرکت ها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد که البته حدود 

۲.7درصد از آن کم شده است.
بدهی بخش دولتی در پایان سال 13۹6 معادل ۲5۸ هزار میلیارد تومان 
بود که با رشد 74 هزار میلیارد تومانی در سال گذشته همراه شده است. 
همچنین از انتهای سال 13۹3 تا پایان سال قبل بدهی دولت با رشد 1۸6 
ه��زار میلیارد تومانی از 146 هزار میلی��ارد به 33۲ هزار میلیارد تومان تا 

پایان سال 13۹7 افزایش داشته است.
بدهی های خارجی ایران ۷درصد کاهش یافت

بررس��ی آمار بدهی های خارجی ایران نیز نش��ان می دهد که در س��ال 
گذشته شاهد روند کاهشی حجم بدهی های کوتاه، میان و بلندمدت کشور 
بوده ایم؛ چنانچه میزان بدهی های خارجی کشور )تعهدات بالفعل( در پایان 
سال 13۹7 به ۹ میلیارد و 33۹ میلیون دالر رسید که کاهش 6.۹درصدی 

را در مقایسه با پاییز پارسال نشان می دهد.
براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی های خارجی )تعهدات 
بالفعل( در پایان س��ال 13۹7 به ۹ میلیارد و 33۹ میلیون دالر رسید که 
شامل ۲ میلیارد و 151 میلیون دالر بدهی کوتاه مدت و 7میلیارد و 1۸7 

میلیون دالر بدهی های میان مدت و بلندمدت است.
حجم بدهی خارجی کشور در دوره مورد بررسی برمبنای یورو نیز معادل 
۸میلی��ارد و ۲30میلیون یورو بوده که یک میلی��ارد و ۸۹6 میلیون یورو 
مرب��وط به بدهی های کوتاه مدت و 6 میلی��ارد و 334 میلیون دالر نیز به 

بدهی های میان و بلندمدت تعلق داشته است.
همچنین میزان بدهی های خارجی )تعهدات بالفعل( در پایان س��ه ماه 
س��وم پارس��ال )آذر 13۹7( معادل 10 میلیارد و 34 میلی��ون دالر بوده 
که ش��امل 3میلیارد و 174 میلی��ون دالر بدهی کوتاه مدت و 6 میلیارد و 
۸60 میلیون دالر بدهی های میان مدت و بلندمدت اس��ت. مقایسه میزان 
بدهی های دولت در پایان سه ماهه چهارم با فصل پاییز نشان می دهد که 
در این دوره سه ماهه، حدود 6۹5 میلیون دالر )معادل 6.۹درصد( از حجم 

بدهی های خارجی کشور کاسته شده است.

تازه ترین آمار بانک مرکزی نشان می دهد

افزایش 2۵درصدی دارایی های خارجی نظام بانکی

بازگشت دوباره دالر به کانال 1۲ هزار تومان نشان داد که دالر محدوده 1۲ هزار و 
700 تا 13 هزار و ۲00 را محدوده اختصاصی رفت و برگشت برای خود کرده است. 
در واقع، رفت و برگش��ت مداوم از کانال 13 هزار تومان س��بب شده دیگر 13 هزار 
تومان محدوده روانی ریزش و افزایش قیمت دالر تلقی نش��ود، حاال صرافان بر این 
اعتقادند که ریزش قیمت دالر به کمتر از 1۲ هزار و 500 تومان است که می تواند 
اتفاق تاثیرگذاری را در بازار رقم بزند. روز دوشنبه هر دالر آمریکا در صرافی ها 1۲ 
هزار و ۸50 تومان قیمت خورد. بر این اس��اس صرافی ها نرخ خرید اس��کناس دالر 
از مردم را 1۲ هزار و 750 تومان اعالم کرده اند. اسکناس یورو نیز 14 هزار و 750 
تومان فروخته می شود. قیمت خرید دالر آمریکا در صرافی ها برابر با 14 هزار و 650 

تومان اعالم شده است.
»نرخ ارز واقعی نیست« اما واقعیت چیست؟

در همین حال، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد معتقد است که نرخ فعلی در بازار 
ارز به هیچ وجه واقعی نیست و این اصل را هر اقتصاددانی قبول دارد. همچنین وزیر 
اقتصاد هم نرخ دالر را بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی ۸000 تومان عنوان کرده 

است اما تحلیل واقعی از این قضیه چیست؟
به گزارش ایس��نا، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به آرامش و ثبات 
در ب��ازار ارز ط��ی روزهای اخیر، اظهار کرده که نرخ فعل��ی در بازار ارز به هیچ وجه 
واقعی نیست و این اصل را هر اقتصاددانی قبول دارد، زیرا نرخ واقعی در زمان تعادل 

اقتصاد کشور به دست می آید.

براس��اس گزارش تارنمای وزارت اقتصاد، محمدعلی دهق��ان دهنوی، گفته که 
وجود برخی محدودیت های خارجی، به این معنا نیس��ت ک��ه تعادل نداریم، بلکه 
این محدودیت ها هس��تند که نرخ ها را تعیین می کنند و هرچه سیاس��ت گذاری ما 
هوشمندانه تر و مواجهه ما با شوک ها و تالطم ها قوی تر باشد، کمک می کند بیشتر 

به سمت تعادل حرکت کنیم.
بازه 3 تومانی اقتصادسنج ها برای قیمت دالر

ب��ا این حال واقعی بودن یا نبودن نرخ ارز مس��أله ای اس��ت که همه اقتصاددانان 
روی آن تفاهم نظر ندارند. برخی از اقتصاددانان و اقتصادسنج ها براساس مدل های 
ارزی که خود ترس��یم کرده اند معتقدند که قیم��ت واقعی دالر در همین محدوده 

فعلی است.
برخی از دیگر اقتصاددانان خوش بین تر مانند اقتصاددانان وابس��ته به مؤسس��ه 
مطالع��ات دین و اقتصاد معتقدند ک��ه دالر قیمتی در ح��دود ۲.۸00 تومان دارد 
و نرخ ه��ای باالتر از این، طرحی برای تأمین کس��ری بودجه اس��ت. هرچند دیگر 
اقتصاددانان وابس��ته به این مؤسس��ه در زمان اوج تالطم دالر در سال گذشته هم 
روی دالر 40 هزار تومانی شرط بسته بودند که خوشبختانه این اتفاق محقق نشد.

گ��روه دیگری از اقتصاددان��ان معتقد به فرضیه »فنر نرخ ارز« نیز هس��تند که 
معتقدند نرخ ارز باید به تناس��ب تورم افزایش داش��ته باش��د و در غیر این صورت 
زمانی که دولت بخواهد به صورت تصنعی و با ابزارهای دستوری نرخ آن را اصطالحاً 
سرکوب کند، این فاصله با نرخ تورم بعداً خود را به صورت جهشی، دقیقاً مشابه آنچه 

در سال 13۹7 اتفاق افتاد، نشان خواهد داد.
پای سیاست در بساط اقتصاد

با این حال آنچه مسلم است، این است که وضعیت بازار ارز این روزها پیچیده تر 
از هر زمان دیگری است؛ به طوری که حتی بسیاری از اقتصاددانانی که از مدل های 
اقتصادی دقیق و نرم افزارهای آنچنانی برای رصد نوس��انات دالر استفاده می کردند 

دیگر کمتر می توانند با قطعیت در این باره صحبت کنند.
واقعیت این است که بازار ارز امسال بیشتر از هر سال دیگری به تحوالت و اخبار 
سیاسی وابسته شده است و دیگر فاکتورهای اقتصادی به تنهایی برای ارزیابی این 

بازار کفایت نمی کنند.
تحوالت سیاسی پیش آمده در روابط بین الملل کشور و همچنین اظهارنظرهایی 
که به صورت روزانه از ش��بکه های خبری منتش��ر می شود، باعث ش��ده بازار ارز از 

مالک های اقتصادی فاصله گیرد.
در ای��ن بین البته نمی توان از اقدامات ثبات بخش بانک مرکزی در زمینه کنترل 
نوسانات نرخ دالر و حتی کاهش آن به راحتی چشم پوشی کرد. کنترل نرخ دالر آن 
هم در ش��رایطی که موضع گیری های سیاسی به صورت روزافزون در حال افزایش 

است، کار مهمی است که بانک مرکزی به خوبی از عهده آن برآمده است.
گفتنی است پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی تحلیلی بر قیمت دالر داده 
و گفته بود که قیمت این ارز بدون در نظر گرفتن مس��ائل سیاس��ی تا زیر ۸.000 

تومان هم می تواند پایین آید.

نرخ واقعی ارز در بازار چقدر است؟

مرز روانی دالر تغییر کرد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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مدیرعامل بورس کاالی ایران تشریح کرد
صفر تا 100 عرضه زیره سبز در بورس کاال

حامد س��لطانی نژاد، صفر تا صد عرضه زیره سبز در بورس کاالی ایران را 
برشمرد و گفت کشاورزانی که مایل هستند محصول خود را در قالب اوراق 
گواهی سپرده کاالیی مورد معامله قرار دهند، می توانند به انبارهایی که در 
س��ایت بورس کاالی ایران معرفی شده است مراجعه کنند و محصول خود 
را به این انبارها بسپارند و قبض انبار یا گواهی سپرده آن را دریافت کنند.

مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران درخص��وص معامالت گواهی س��پرده و 
قراردادهای آتی زیره سبز در بورس کاالی ایران به سنا، گفت: ایران همواره 
در تولید زیره سبز رتبه سوم تا ششم را در دنیا داشته است و در بورس های 
کاالی��ی معتبر دنیا همراه با تولیدکننده اصلی این محصول که کش��ور هند 
اس��ت در می��زان تولیدات در رقابت بوده اس��ت، لذا ب��ا ورود این محصول 
در ب��ورس کاال در قالب گواهی س��پرده و قراردادهای آتی، میزان نقدینگی 
بیش��تری به س��مت این کاال سوق پیدا کند و تولید این محصول هم از نظر 

کیفی و هم کمی بهبود پیدا می کند.
وی در ای��ن خصوص ادامه داد: این محصول دارای بازار صادراتی بس��یار 
موفق و خوبی اس��ت. از طرف دیگر، توس��عه بازار داخلی زیره سبز می تواند 
موجب درخش��ش بیشتر این محصول در بازار صادرات شود تا مرجعی برای 

قیمت داخلی شود.
مدیرعام��ل بورس کاالی ایران با اش��اره به مراحل عرض��ه این محصول 
توس��ط کشاورزان گفت: کشاورزانی که مایل هستند محصول خود را با این 
مکانیزم مورد معامله قرار دهند می توانند به انبارهایی که در س��ایت بورس 
کاالی ایران معرفی شده است مراجعه کنند و محصول خود را به این انبارها 
بس��پارند و قبض انبار یا گواهی سپرده آن را دریافت کنند. سپس هر موقع 
ش��رایط بازار مناس��ب بود؛ حتی آنالین می توانند محصول خود را به فروش 
برسانند. به این ترتیب، فعاالن بازار صادرات هم می توانند با قیمت مناسبی 

این محصول را از قبل خریداری و به بازارهای جهانی صادر کنند.
مدیرعامل بورس کاالی ایران با امید به بین المللی شدن بازار قراردادهای 
آتی زیره س��بز عنوان داشت: امیدواریم با تجربه مفید زعفران، بتوانیم بازار 

زیره سبز هم به بین المللی شدن نزدیک کنیم.
وی ادام��ه داد: به این دلیل که تجربه موفقی در بازار زعفران داش��تیم با 
امکان س��نجی های حرفه  ای، به این نتیجه رس��یدیم که زیره، یک محصول 
استراتژیک است و باید یکی از کشورهایی باشیم که در زمینه قیمت گذاری 
این محصول، مرجع باشیم. به این ترتیب، با افزایش تولید این کاال و توسعه 
آن، می توانیم به س��رمایه گذاری های بیشتر بر روی این محصول و ارزآوری 

آن اطمینان حاصل کنیم .
سلطانی نژاد در پایان درخصوص میزان صادرات این محصول گفت: هنوز 
ارقام دقیقی از صادرات این محصول نداریم، اما تصور ما این است که بیش 
از 50درص��د از تولی��دات این محصول را بتوانی��م از طریق رینگ صادراتی 

بورس کاال یا توسط بازار صادراتی به کشورها صادر کنیم.

قابلیت توثیق مهمترین ویژگی اوراق سپرده کاالیی
 گسترش ابزارها

گامی در جهت کاهش ریسک
روز یکش��نبه ابزار گواهی سپرده کاالیی زیره س��بز در ادامه محصوالتی 
مانند س��که طال، زعفران و پس��ته در بازار مش��تقه بورس کاال قرار گرفت و 
معامالت آن به طور رس��می افتتاح ش��د. این محصول از س��ال ۸۹ در بازار 
فیزیکی بورس کاال در حال معامله بوده که پیش��رفت مناس��بی هم داشته 
اس��ت و از این روز به بعد نیز در بازار مش��تقه این بورس مورد معامله قرار 

می گیرد.
حسین میری، مدیرعامل تامین سرمایه سپهر که بازارگردانی گواهی ها را 
برعهده دارد، در گفت وگو با سنا، ضمن مثبت ارزیابی  کردن توسعه ابزارهای 
بازار مش��تقه مانند گواهی س��پرده کاالیی، درخصوص نقش بازارگردان در 
معام��الت گفت: برای ای��ن امر باید ابت��دا مجوز گرفته و بع��د بازارگردانی 
معامالت را به عهده بگیریم. در این راستا، به محض اینکه موضوع معامالت 
گواهی سپرده کاالیی مطرح ش��د، تقاضای دریافت مجوز برای بازارگردانی 
این معامالت را مطرح کردیم؛ اکنون تقاضا ارس��ال ش��ده است و به محض 

دریافت مجوز آن از بورس کاال، فعالیت خود را آغاز می کنیم.
او نقش بازارگردان را رونق عرضه و تقاضای معامالت دانست و افزود: اگر 
در معامالت عرضه ای اضافه ماند به طوری که برای آن تقاضا وجود نداش��ت 
یا اینکه تقاضای اضافی وجود داشت و عرضه ای باقی نمانده بود، بازارگردان 
به عنوان تسهیل کننده در این میان نقش بازی می کند تا طرفین معامله را 

به خواسته شان برساند.
میری توضیح داد: البته این به معنای توقف معامالت در نبود بازارگردان 
نیست، بلکه ممکن است بعد از ورود بازارگردان به معامالت با رونق بیشتری 
در داد و س��تدها مواجه باش��یم. بازارگردان در صورت وجود هرگونه خللی 
در طرفین عرضه و تقاضا وارد فرآیند معامله شده و به روان شدن آن کمک 

می کند.
مدیرعامل تامین س��رمایه س��پهر، ابراز داش��ت: انجام معامالت از طریق 
گواه��ی س��پرده کاالیی در بورس کاال، کمک زیادی به تولید بیش��تر دارد؛ 
همچنین این فرآیند به ش��فاف شدن قیمت ها و اس��تاندارد شدن عرضه ها 

یاری می رساند.
وی تصری��ح کرد: یکی از مهمترین ن��کات در این نوع از معامالت، امکان 
توثیق به وس��یله گواهی س��پرده کاالیی اس��ت که از این طریق می توان با 
دریافت تس��هیالت به ایجاد س��رمایه در گردش اقدام کرد؛ البته این امکان 
قبل از راه اندازی اوراق گواهی سپرده کاالیی وجود نداشت. وجود انبارهایی 
با شرایط نگهداری استاندارد از دیگر ویژگی های ایجاد معامله اوراق گواهی 

سپرده کاالیی است.
میری اضافه کرد: براس��اس س��از و کار موجود، بانک می تواند برای ارائه 
تس��هیالت این اوراق را به عنوان وثیقه قبول کرده و در رهن خود درآورد، 
بنابراین ش��رایط الزم ب��رای انجام این کار دیده ش��ده و نیز حقوق طرفین 

معامله برای آن تعریف شده است.
وی پیش��نهاد کرد: بهتر اس��ت برای بهتر دیده شدن این اوراق بیشتر به 
اطالع رس��انی در هر دو ط��رف خریداران و عرضه کنندگان پرداخته ش��ود. 
طبیعی است، ایجاد هر ابزاری در ابتدای راه با ناهمواری هایی رو به رو باشد 

که باید در راستای رفع آنها قدم برداشت.
این کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در پایان تاکید ک��رد: با توج��ه به اینکه 
درخصوص ابزار گواهی سپرده کاالیی در کاالهای سکه طال و زعفران تجربه 
خوب��ی وجود دارد، به نظر من کاالی زیره نیز مانند محصوالت قبلی گزینه 
خوبی برای سرمایه گذاران است تا با اختصاص بخشی از پرتفوی خود به این 

ابزار، به کاهش ریسک و افزایش بازدهی خود بپردازند.

بورسکاال

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ایران گفت به نظر می رس��د 
اقدامات اولیه مربوط به ورود پتروش��یمی نوری در بورس در نهایت تا 

15 روز آینده انجام و عرضه اولیه آن صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، س��ال گذش��ته اقدام��ات الزم جه��ت عرضه اولیه 
پتروش��یمی نوری برای سال ۹۸ انجام ش��د؛ در این زمینه مدیرعامل 
ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس در دوازدهمین نمایش��گاه 
بورس، بانک و بیمه که در فروردین امس��ال برگزار شد، اعالم کرد: در 
صورت فراهم شدن ش��رایط الزم، امسال سهام سه پتروشیمی نوری، 
پتروشیمی بندر امام خمینی )ره( و پتروشیمی بوعلی در بورس عرضه 

خواهد شد.
وی گفت: اکنون س��از و کار ش��فافیت مالی پتروش��یمی نوری نیز 
مراحل نهایی را طی می کند و زمان عرضه این سهام به سازمان بورس 

بستگی دارد.
اما چند روز گذش��ته خب��ری از علی صحرایی، مدیرعامل ش��رکت 

ب��ورس ته��ران در مورد زمان عرضه اولیه ش��رکت پتروش��یمی نوری 
منتش��ر شد که در آن اعالم کرده بود، با توجه به تمدید مهلت عرضه 
به مدت دو ماه از تاریخ 13 اردیبهش��ت ۹۸، مهلت عرضه س��هام این 
ش��رکت حداکثر تا 13 تیر ۹۸ اس��ت که با توجه ب��ه اقداماتی که در 
راس��تای تکمیل مدارک و مس��تندات مورد نظر هیات پذیرش و ارائه 
صورت های مالی حسابرسی شده انجام شده است، امیدواریم در مهلت 

تعیین شده، شاهد عرضه سهام شرکت در بورس باشیم.
ای��ن در حالی بود که محمد کفاش پنجه ش��اهی، کارش��ناس بازار 
س��رمایه در واکنش به صحبت های مدیرعامل بورس تهران گفته بود، 
جلس��ه ای درخصوص زمان عرضه س��هام این پتروش��یمی در بورس 
برگ��زار و مذاکراتی در مورد آن انجام ش��د، ام��ا همچنان زمان دقیق 

عرضه اولیه پتروشیمی نوری مشخص نیست.
ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه ب��ه عل��ت تأخیر عرضه س��هام این 
پتروش��یمی در ب��ورس تاکید و بیان کرد: تاکن��ون صورت مالی آماده 

نش��ده و اکنون در حالت اجرایی قرار دارد این امر باعث ش��ده تا زمان 
دقیق عرضه اولیه پتروشیمی نوری در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.

در همین خصوص، ش��اپور محمدی به زمان ورود پتروشیمی نوری 
در بورس اش��اره و تاکید کرد: اقدامات مربوطه به عرضه پتروش��یمی 
نوری در حال انجام است و به زودی شاهد ورود آن به بورس خواهیم 
بود. وی ادامه داد: بحث بررسی اطالعات صورت های مالی پتروشیمی 
نوری از جمله مس��ائلی بود که منجر به تأخیر ورود این پتروش��یمی 

در بورس شد.
محمدی اظهار داش��ت: همچنین پتروشیمی نوری باید تعهدی را به 
ش��رکت بورس تهران ارائه دهد که اکنون این فرآیند در کنار بررس��ی 

صورت های مالی آن در حال بررسی است.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ایران خاطرنش��ان کرد: به نظر 
می رسد نهایتاً تا 15 روز آینده اقدامات اولیه مربوط به ورود پتروشیمی 

نوری در بورس انجام و عرضه اولیه آن صورت خواهد گرفت.

رئیس س��ازمان خصوصی سازی با بیان اینکه بقای دو باشگاه استقالل 
و پرس��پولیس وابس��ته به خصوصی س��ازی آنها اس��ت، گفت واگذاری 
س��رخابی ها آنقدر هم سخت و پیچیده نیست که نتوان آن را انجام داد، 
بر این اساس وقتی واگذاری آنها انجام شد، متوجه خواهیم شد که کاش 

زودتر این کار را انجام می دادیم.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان خصوصی س��ازی، پوری حس��ینی 
درخص��وص س��ابقه اج��رای خصوصی س��ازی دو باش��گاه اس��تقالل و 
پرس��پولیس گفت: نام این دو باش��گاه از سال ۸7 به بعد در دستور کار 
س��ازمان خصوصی س��ازی بوده اس��ت و در برخی موارد هم در قوانین 
بودجه س��نواتی توس��ط نمایندگان مجلس قید شده که این دو باشگاه 
واگذار ش��وند. بر این اساس در برخی سال ها تکلیف شده که سهام این 

دو باشگاه از طریق مزایده و یا فرابورس واگذار شود.
رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی افزود: بر این اساس در سال ۹3 
هم هیات واگذاری قیمت پایه این دو باشگاه را به تصویب رساند و پس 
از انتشار آگهی، مزایده واگذاری آنها برگزار شد که در مزایده های اول و 
دوم خریداری برای این دو باشگاه پیدا نشد و در نیمه نخست سال ۹4 
هم دو نوبت دیگر مزایده برگزار شد که بنا به تشخیص هیأت واگذاری، 

صالحیت متقاضیان سرخابی ها تصویب نشد.
وی اضاف��ه ک��رد: در پی این موضوع نیز نام دو باش��گاه اس��تقالل و 

پرس��پولیس از لیست واگذاری های دولت خارج و به گروه 3 واگذاری ها 
منتقل شدند.

پوری  حس��ینی ادامه داد: البته در ۲5 آذرماه س��ال ۹7 هیأت وزیران 
مصوبه مردادماه س��ال ۹4 خود مبنی بر انتقال این دو باش��گاه به گروه 
3 واگذاری ها را لغو کرد و دوباره نام سرخابی ها در لیست واگذاری های 

دولت قرار گرفت.
وی اذعان داش��ت: بر این اس��اس تا پایان سال ۹7 گزارش کارشناس 
رس��می برای قیمت سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس دریافت شد 
که البته زم��ان الزم برای طرح و تصویب این قیمت در هیأت واگذاری 
فراهم نش��د، بنابراین آگهی واگذاری این دو باشگاه در سال ۹7 منتشر 

نشد.
رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی افزود: بر این اس��اس با تصویب 
قانون بودجه س��ال ۹7 نیز مقرر ش��د تا پایان ش��هریورماه ۹۸ شرایط 
پذیرش دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در فرابورس ایران فراهم شود.

وی درخص��وص احتم��ال پذیرش ای��ن دو باش��گاه در فرابورس در 
مدت یادش��ده اظهار داشت: ارزیابی س��ازمان خصوصی سازی این است 
که ش��رایط پذیرش این دو باش��گاه در فرابورس تا پایان شهریور فراهم 

نمی شود و به احتمال تا پایان امسال نیز این اتفاق نخواهد افتاد.
وی با اش��اره به جلس��ات مختلف کمیس��یون اصل 44 که با حضور 

نمایندگان مجلس، نمایندگان سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی 
برگزار ش��د، گفت: اگر بخواهیم ش��رایط پذیرش این دو باش��گاه را در 

فرابورس فراهم کنیم، این موضوع زمانبر و وقت گیر است.
پوری حس��ینی افزود: تا زمانی که این دو باشگاه در فرابورس پذیرش 
نش��وند، نمی ت��وان برای واگذاری آنها کاری ک��رد و البته با وجود حکم 
قانون��ی مجلس ه��م، راه دیگری برای واگذاری آنها وج��ود ندارد و اگر 
اصرار بر واگذاری سهام این دو باشگاه داریم باید به دنبال روش دیگری 

باشیم.
وی ادام��ه داد: نظ��ر وزی��ر ورزش و جوانان داللت ب��ر اراده قوی این 
وزارتخانه برای خصوصی س��ازی استقالل و پرسپولیس است و بارها نیز 
تاکید کرده اند که هر آنچه الزم اس��ت باید انجام شود تا این دو باشگاه 

واگذار شوند که این اراده قوی، جای تقدیر و تشکر دارد.
وی همچنین با اش��اره به اینکه ش��رایط پذیرش این دو باش��گاه در 
فرابورس بسیار وسیع است، گفت: یکی از این الزامات این است که باید 
هر دو باشگاه س��هامی عام باشند. بر این اساس شرکتی که 100درصد 
سهام آن متعلق به دولت است چطور می شود 35 نفر دیگر سهامدار آن 
ش��وند؟ برای تحقق این امر باید سرمایه این شرکت ها افزایش یابد. آیا 
دولت می تواند با وجود منع قانونی جهت سرمایه  گذاری در شرکت های 

دولتی، افزایش سرمایه این دو باشگاه را تصویب و اجرایی کند؟

رئیس سازمان بورس اعالم کرد

پتروشیمی نوری تا 15 روز آینده در بورس عرضه می شود

رئیس سازمان خصوصی سازی:

بقای سرخابی ها وابسته به خصوصی سازی آنهاست

س��رمایه گذاران بورسی در بهار س��ال گذشته به طور متوسط 13درصد 
سود کسب کردند که این رقم در بهار امسال ۲.5 برابر شده و به 3۲درصد 
رس��یده است.  به گزارش ایسنا، در آخرین روز کاری سال 13۹6 شاخص 
کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در تراز ۹6 هزار و ۲۹0 
قرار داش��ت که با ورود به سال 13۹7 و رشد قیمت ارز در کنار انتظارات 
تورمی، قیمت س��هام در بازار س��رمایه ایران نیز باال رفت و در آخرین روز 
بهار س��ال 13۹7 نماگر اصلی بورس تهران توانس��ت تا رقم 10۸ هزار و 

۸7۲واحدی رشد کند و رکورد جدیدی را به ثبت برساند.
با این حس��اب سرمایه گذاران بورسی در سه ماه بهار سال 13۹7 شاهد 
رشد شاخص کل به مقدار 1۲ هزار و 5۸۲ واحد بودند و به این ترتیب به 

طور متوسط بازده 13درصد را کسب کردند.
اما در آخرین روز کاری سال گذشته شاخص کل بورس با رشد پرشتاب 
قیمت ها تا رقم 17۸ هزار و 65۹ واحدی رس��یده بود و در ادامه در س��ال 
۹۸ نیز این شاخص توانست با سرعت باالیی رشد کند و برای اولین بار در 

تاریخ کانال ۲00 هزار واحدی را پشت سر بگذارد.
در آخرین روز کاری فصل بهار امس��ال نماگر اصلی بورس توانس��ت تا 
۲34 ه��زار و ۸7۹واحد پیش رود که این رقم رکورد جدیدی به حس��اب 
می آید، اما این رکورد نه به دلیل رشد تولید شرکت ها بلکه به دلیل ارزش 
جایگزینی دارایی ها بود. در نتیجه در مدت س��ه ماه بهار امس��ال شاخص 
بازده نقدی و قیمتی بورس تهران 56 هزار و ۲۲0 واحد رشد کرد و سبب 
شد که سرمایه گذاران بورسی به طور متوسط 3۲درصد رشد داشته باشند. 

البته طبیعی است که بازده های عنوان شده متوسط بازده هاست و بسیاری 
از س��رمایه گذاران غیرحرفه ای بورس��ی که به طور مستقیم وارد معامالت 

شدند، زیان کرده اند.
شاخص بورس در یک قدمی کانال ۲50 هزار واحد

اما در آخرین تحوالت بورس تهران، روز گذشته شاخص بورس در یک 
قدمی کانال ۲50هزار واحد قرار گرفت و فعاالن بازار س��رمایه شاهد روند 
افزایشی در قیمت سهم ها بودند؛ به طوری که در بورس تهران ۲3۹ سهم 
و در فرابورس ایران 116 سهم با رشد قیمت مواجه شدند. بر این اساس، 
رشد قیمت ها سبب شد تا نماگر اصلی بورس با نزدیک شدن به کانال ۲50 

هزار واحدی رکوردی جدید را به ثبت برساند.
براساس این گزارش، در سومین روز هفته جاری شاخص کل بازده نقدی 
و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۲۸05 واحد افزایش یافت و به رقم ۲4۹ 
هزار و ۲5۲ واحدی رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 1۲60 واحد رشد رقم 
61 هزار و 316 را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور نیز پس از 3110 واحد 
رش��د تا رقم ۲7۹ هزار و ۸06 واحدی باال رفت و شاخص بازار اول و دوم 

نیز هر کدام به ترتیب ۲1۲3 و 53۲7 واحد رشد کردند.
فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و پتروش��یمی 
پ��ارس ه��ر کدام به ترتی��ب ۲7۹، ۲۲۸ و ۲۲5 واحد روی ش��اخص های 
بازار س��هام تأثیر مثبت داشتند و در مقابل،  پتروشیمی جم، ملی صنایع 
مس ایران و پتروش��یمی فناوران هر کدام ب��ه ترتیب ۹7، 37 و ۲6 واحد 

شاخص های بازار سرمایه را به سمت پایین هدایت کردند.

در گروه محصوالت شیمیایی ۲۲1 میلیون سهم به ارزش بیش از 176 
میلیارد تومان دادوستد و سبب شد که این گروه بیشترین ارزش معامالت 
را از آن خود کند و ش��یمیایی ها اکثرا در این روز با رش��د قیمت مواجه 
ش��وند. خودرویی ها نیز با ارزش معام��الت 107 میلیارد تومان در جایگاه 
دوم قرار گرفتند و توانس��تند ش��اهد معامالت 516 میلیون سهم و اوراق 
مالی باشد. در این گروه نیز بیشتر سهم ها با روند افزایشی در قیمت پایانی 

مواجه شدند.
همچنین در گروه فلزات اساسی تعداد معامالت به ۲0 هزار و ۲61 نوبت 
رسید و ارزش آن رقم ۸7 میلیارد تومان را پشت سر گذاشت، اما فلزی ها 
عمدتاً با کاهش قیمت مواجه شدند هرچند که تعدادی از سهم های آنها از 
جمله فوالد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر، لوله و ماشین سازی ایران، 
سرمایه گذاری توکا فوالد و معدنی کیمیا زنجان با رشد قیمت مواجه شدند.

ادامه رش��د قیمت سهم ها و به سبب آن افزایش قیمت شاخص در روز 
دوشنبه در حالی رخ داد که به جز روز یکشنبه در روزهای ماقبل معامالتی 

قیمت سهم ها شاهد اصالح و روند آن کاهشی بود.
در نهایت، در بورس تهران تعداد نمادهای مثبت به ۲3۹ سهم و تعداد 
نمادهای منفی به ۹4 نماد رسید. همچنین در فرابورس ایران 116 سهم با 
افزایش قیمت و ۸۲ سهم با کاهش قیمت روبه رو شد. آیفکس نیز با 17.6 
واحد رشد تا رقم 3۲1۸ باال رفت و ارزش معامالت فرابورس ایران به رقم 
۹50 میلیارد تومان رسید. حجم معامالت نیز رقم 1.6میلیارد سهم و اوراق 

مالی را تجربه کرد.

بورس تهران رکوردهای قبلی را شکست

سود سرمایه گذاران بورس 2.۵ برابر شد
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وابستگی صادرات غیرنفتی به کاالهای سنتی
 توسعه صادرات

نیازمند بسته های تشویقی است
توسعه صادرات غیرنفتی، رشد درآمدهای ارزی و رونق تولید را به همراه 

دارد از این رو باید سیاست های کاربردی در این بخش اجرا شود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، اهمیت روزاف��زون تجارت خارجی 
و ارتب��اط تنگاتن��گ رش��د و توس��عه  اقتصادی کش��ور با آن، ل��زوم اتخاذ 
سیاس��ت های بلندمدت در حوزه تجارت براساس روابط موجود بین عوامل 
تولید را بیش��تر نمایان می کند. در س��ال های اخیر تغییر جهت محسوسی 
در راهبرد توس��عه  اقتصادی در کشور مشاهده شده است. ایران در دو دهه  
گذش��ته به دنبال تنوع بخشی به اقتصاد و درآمد های خود در جهت کاهش 
وابس��تگی ها و نوسان های اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه بوده است 

که صادرات غیرنفتی می تواند در این خصوص کمک مؤثری کند.
تولی��د کاالهای صنعت��ی و صادرات آنه��ا عالوه بر ایج��اد ارزش افزوده، 
وضعیت اش��تغال در کش��ور را بهتر خواهد کرد. ص��ادرات غیرنفتی یکی از 
مهمتری��ن موضوعات برای مقابله با تحریم های ظالمانه غربی هاس��ت که از 
یک طرف موجب کس��ب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی و از 

طرفی باعث رونق تولید و ایجاد اشتغال می شود.
رونق صادرات مهمترین هدف سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی به 
ش��مار می رود. صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با توجه به اهمیت کاهش 
وابس��تگی اقتصاد کش��ور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام، از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و ارائه راهکارهای الزم برای توسعه آن یکی 

از فاکتورها برای رشد اقتصاد محسوب می شود.
اعطای اختیارات ویژه به استان های مرزی برای توسعه صادرات

رض��ا رحمانی، وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در ای��ن خصوص می گوید: 
جمهوری اس��المی ایران با 15 کش��ور همسایه است و بر همین اساس باید 
ضمن شناس��ایی نیاز های کاالیی این کشورها، از همه ظرفیت های خودمان 
برای توس��عه ص��ادرات و تنظیم مبادالت تجاری با همس��ایگان با محوریت 

استان های مرزی بهره ببریم.
وی افزود: هم اکنون 54 درصد صادرات غیرنفتی از جمهوری اسالمی ایران 
به کشور های همسایه صورت می گیرد و برای توسعه صادرات از ظرفیت های 

بازاریابی و معرفی کاال های ایرانی اقدامات بهتری باید انجام شود.
رحمان��ی ادامه داد: به زودی و برای توس��عه ص��ادرات و مبادالت تجاری، 
اختیاراتی به اس��تان های مرزی داده خواهد ش��د تا با همکاری تشکل های 

خصوصی تحرک مناسبی در روابط تجاری ایجاد شود.
وی تصری��ح کرد: ایران ظرفیت های مهم��ی در زمینه تولید انواع مصالح 
و تجهیزات س��اختمانی از قبیل فوالد، شیرآالت، چینی ساختمانی، کاشی 
و س��رامیک، گچ و خصوصاً دو کاالی مهم قیر و س��یمان داراست و یکی از 
بزرگ تری��ن تولیدکنندگان و صادرکنندگان در این عرصه اس��ت که باید از 

این ظرفیت ها استفاده کرد.
ارائه بسته تش��ویقی به صادرکنندگان باید از طرف دستگاه ها به ضرورت 

تبدیل شود
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در گفت و گو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بسته تشویقی صادرات در سازمان توسعه 
ایجاد ش��ده اس��ت و با اهمیت دادن به بسته حمایتی صادرات می توان قدم 

خوبی در صادرات غیرنفتی بر داریم.
وی ادامه داد: تأمین مالی برای بحث صادرات یکی از فاکتورهای بس��یار 
مهم است و اختصاص بسته تشویقی به صادرکنندگان باید از طرف دستگاه ها 
به ضرورت تبدیل ش��ود چراکه از این طریق می ت��وان برای صادرکنندگان 
هزینه تس��هیالت بانکی را کاه��ش داد و در کنار آن  ضمانت های صادراتی 
را قوت بخش��یم و در آخر ش��رایط را برای حضور هیات ها در نمایشگاه های 

بین المللی و ثبت برندهای محصوالت در جامعه جهانی فراهم کنیم.
م��ودودی  اف��زود: امروز با کاه��ش نرخ ریال در براب��ر دالر فضای خوبی 
برای صادرات ایجاد ش��ده است و با بی اثری تحریم ها در صادرات غیرنفتی، 

عملکرد صادرکنندگان مناسب بوده است و این روند باید ادامه دار باشد.
سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اصالح سیاست های 
ارزی، ب��ه اقتصاد کش��ور کمک می کن��د، گفت: دو وظیفه اصلی س��ازمان 
توسعه تجارت ایران در بحث صادرات، یکی تمرکز بر صادرات به کشورهای 
همس��ایه و  هدف اس��ت و بحث دیگر تنوع بخشی به سبد صادراتی کشور و 

افزایش اقالم است.

صادرات شکر دولتی در قالب آبنبات، کار 
اعضای ما نیست

رئیس اتحادیه نبات، آبنبات ریز و قند ریز گفت که تبدیل شکر دولتی به 
آبنبات و صادرات آن، کار اعضای این اتحادیه نیست، زیرا واحدهای صنفی 
زیرمجموعه این اتحادیه با توجه به شرایط تولید و ساختار کارگاه های خود، 

توان صادرات آبنبات و نبات را ندارند.
حسن افخمی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با تخلف صورت گرفته مبنی 
بر صادرات معادل 1۲0 میلیون دالر ش��کر دولت��ی در قالب آبنبات، گفت: 
تولی��دات آبنبات، نبات و قند ریز واحده��ای صنفی عضو این اتحادیه تماماً 
در بازار داخلی به مصرف می رس��د و عم��وم این واحدها به صورت کارگاهی 

فعالیت دارند و توان تولید و صادرات در حجم اعالم شده را ندارند.
رئیس اتحادیه نبات، آبنبات ریز و قند ریز ادامه داد: حجم اعظم تولیدات 
واحده��ای صنف��ی تهران از س��وی ش��هرهای دیگر برای مص��رف داخلی 
خریداری می ش��ود که میزان فعالیت این واحدها ب��ا توجه به میزان خرید 

شکر، تولید و فروش؛ کاماًل قابل رصد و بررسی است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: اعضای صنف نبات، آبنبات ری��ز و قند ریز در پی 
رش��د قیمت ش��کر به محدوده ۸ هزار و 500 تومان، تنها به دریافت ش��کر 
دولتی روی آوردند و اگر عرضه دولتی انجام نمی شد، قیمت این محصول به 

محدوده 4 هزار و 500 تومان کاهش پیدا نمی کرد.
به گزارش ایس��نا، اخیراً اعالم ش��د برخی افراد ش��کر دولتی را به آبنبات 
تبدی��ل ک��رده و با صادرات آن به مبلغ 1۲0 میلی��ون دالر، مابه التفاوت ارز 
دولتی 4۲00 تومانی و ارز آزاد را، صاحب شده اند؛ در حالی که قرار بود این 

یارانه در قالب شکر دولتی، به دست عموم مردم و شهروندان ایران برسد.
در این زمینه روز گذشته محمدرضا مودودی - سرپرست سازمان توسعه 
تجارت ایران - در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با چگونگی پیگیری قانونی 
این تخلف، تصریح کرد: »ما اطالعات نهایی خود از پاالیش این حساب ها را 
به بانک مرکزی اع��الم می کنیم و تمام این افراد موظفند به مراجع قضایی 
و دیگر مراجع قانونی پاس��خ دهند ک��ه ارز دریافتی را در چه حوزه ای مورد 

استفاده قرار داده و به چه شکل صادر کرده اند.«

اخبـــار

ستاد تنظیم بازار با هدف کنترل قیمت سیب زمینی در بازار خواستار 
وضع عوارض صادراتی بر این محصول کشاورزی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعضای این 
ستاد در نشست اخیر خود تاکید کردند با عنایت به گزارش های ارائه شده 
به جلس��ه درخصوص افزایش غیرمتعارف قیمت محصول سیب زمینی و 
برنامه تولید و آس��یب های بروز کرده در استان های سیل زده مقرر شد، 

صادرات سیب زمینی سریعاً مشمول پرداخت عوارض صادراتی شود.
همچنین در این نشس��ت مقرر ش��د اقدامات الزم برای پیشگیری از 
دموراژ و رسوب کاال در گمرک در دستور کار قرار گرفته و شرایط برای 

تسریع در تخلیه و حمل کاالها فراهم شود.
بر این اس��اس مقرر ش��د دس��تگاه ها و وزارتخانه های مس��ئول ثبت 
س��فارش نس��بت به مدیریت تقس��یم ورودی کاالهای مختلف به بنادر 
کش��ور با اولویت بندر چابه��ار، اقدام کنند. همچنین س��ازمان بنادر و 
دریانوردی و گمرک نیز حداکثر تالش خود را برای ایجاد زیرس��اخت ها 

و ظرفیت های مناسب برای ورود کاال و تخلیه و بارگیری در بندر چابهار 
و ایجاد انگیزه های اقتصادی مناس��ب برای بخش خصوصی در این بندر 

به کار گیرند.
هزینه های انبارداری در گمرک تصاعدی شد

در این نشس��ت با تاکید بر تصمیمات پیشین این ستاد مقرر شد هزینه 
انبارداری برای صاحبان محموله های کاالهای اساسی که با منع قانونی برای 
ترخیص مواجه نیستند، تصاعدی محاسبه شود. در این قالب روند تصاعدی 
افزایش هزینه ها، بعد از روز  س��ی ام محاس��به خواهد شد. این موضوع بر 
محموله هایی که مراحل ترخیص آنها در دستگاه های اجرایی مختلف طی 

نشده و خارج از کنترل صاحب کاال بوده است، داللت ندارد.
تأمین دام زنده برای عید قربان

در این نشست همچنین با توجه به نزدیکی ایام عید قربان و افزایش 
مص��رف دام زنده و نیاز به پیش بینی راهکارهای مناس��ب برای اجتناب 
از افزای��ش نامتع��ارف قیم��ت دام زن��ده در این ایام مقرر ش��د وزارت 

جهاد کش��اورزی نس��بت به تأمین نیاز ایام مذکور اق��دام و برای انجام 
هماهنگی های الزم، جلسه ای با حضور سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کش��اورزی، تشکل های مربوطه، سازمان 
دامپزشکی کشور، سازمان میادین میوه و تره بار، شرکت پشتیبانی امور 
دام با مس��ئولیت دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار تش��کیل و ضمن انجام 

اقدام الزم گزارش آن به جلسه بعدی کارگروه تنظیم بازار ارائه شود.
بررسی آخرین وضعیت صنعت لوازم خانگی

س��تاد تنظیم بازار همچنین پس از بررس��ی گزارش سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از وضعیت بازار لوازم خانگی پرمصرف 
و لزوم برنامه ریزی تنظیم بازار ساالنه این محصوالت، مقرر کرد معاونت 
ام��ور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دبیرخانه تنظیم 
بازار، برنام��ه خود و آخرین وضعیت تولید، توزی��ع، تأمین مواد اولیه و 
قیم��ت انواع لوازم خانگ��ی کوچک و بزرگ را در قالب گزارش��ی تهیه 

کند تا برای تصمیم گیری به جلسات آتی ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

صادرات سیب زمینی مشمول پرداخت عوارض صادراتی شد

مخابرات برای استفاده  دوباره مشترکان از دستگاه های تلفن همگانی، 
تصمیمات��ی گرفته و متقاضیان می توانن��د برای دریافت کارت تلفن به 
یک��ی از مراکز خدمات ارتباطی و مخابرات��ی مراجعه و پس از ثبت نام 

نسبت به خرید کارت اقدام کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا، تلفن های همگانی یکی از نخس��تین و مهم ترین 
ابزارهای ارتباطی و مخابراتی هس��تند. در ایران اولین تلفن همگانی در 
دهه 40 نصب شد و این تلفن ها از نوع هندلی بودند که چند سال بعد 
با توجه به نیاز مش��ترکین به تلفن های س��که ای دو ریالی و پنج ریالی 
تبدیل ش��دند و به صورت گسترده در سراسر کشور مورد استفاده قرار 
گرفتند. با پیش��رفت تکنولوژی و دانش مخابراتی در سال 137۹ اولین 
نس��ل تلفن های کارتی با اعتبار ۲000 و 5000 تومانی عرضه ش��د. با 
توجه به اینکه داشتن یک کارت تلفن به مراتب آسان تر از حمل یا تهیه 
چندین سکه بود، کارت های اعتباری مورد استقبال مردم قرار گرفت.

بازگش��ت تلفن های همگان��ی در حالی انجام می ش��ود که در طول 
چند س��ال گذشته تعداد کیوس��ک های تلفن عمومی کاهش یافته بود 
و حت��ی در برهه ای کارت های تلفن هم با کمبود مواجه ش��ده بودند و 
البته مواردی مانند احتمال استفاده از کیوسک های تلفن عمومی برای 
وای فای عمومی هم به گوش رسید، اما به نظر می رسد علی رغم توسعه 
موبای��ل در کش��ور، هنوز به تلفن های عمومی نیاز اس��ت که به همین 
دلیل اس��تفاده از این ابزارهای ارتباطی ب��ا کارت های جدید به چرخه 

برگشته است.
ب��ا توجه به ض��رورت وجود تلف��ن همگان��ی در مکان هایی عمومی 
مانن��د ندامتگاه ها، زندان ه��ا، اماکن نظامی، پادگان ها، بیمارس��تان ها، 
دانش��گاه ها، اماکن قضای��ی و دولتی و همچنین وج��ود محدودیت در 
تأمین کارت های تلفن همگانی، پروژه کارت ش��ارژ با ساختاری جدید 
جهت استفاده از تلفن های همگانی به دست نیروهای متخصص داخلی 

امکان پذیر شده است.
بناب��ر این اعالم، افراد می توانند برای دریافت کارت تلفن همگانی به 
یک��ی از مراکز خدمات ارتباطی و مخابرات��ی مراجعه و پس از ثبت نام 
نسبت به خرید کارت اقدام کنند. همچنین در صورت پایان اعتبار اولیه 
کافی اس��ت به یکی از مراکز فروش مراجعه ک��رده و کارت اعتباری با 
مبال��غ دلخواه خود را خریداری کنند. باید پس از خرید کارت به یکی 
از باجه های تلفن همگانی مراجعه و کارت تلفن را وارد دس��تگاه کنند 
و رمز شارژ 14 رقمی خریداری شده را ثبت کنند. بدین ترتیب می توان 
کارت تلفن خود را به تعداد نامحدود از طریق تلفن های همگانی شارژ 

کرد.
از قابلیت ه��ای جدید این طرح اختصاصی کردن کارت تلفن همگانی 
اس��ت. صاحب کارت می تواند با گذاش��تن یک رمز چهار رقمی دلخواه 
برای کارت تلفن احتمال سوءاستفاده های احتمالی را از دیگران بگیرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل گفت هم اکنون تعداد ۸00 تا ۹00 
هزار تلف��ن همراه فروخته نش��ده در بازار وجود دارد ک��ه می تواند نیاز 

کشور را تامین کند.
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی 
و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، با بیان اینکه تعداد ۸00تا ۹00 هزار تلفن همراه فروخته نشده در 
بازار وجود دارد، گفت: اگر ش��رکت های واردکننده تلفن همراه که ثبت 

س��فارش انجام داده اند س��هم بازار را تامین کنند، امیدوار هستیم بازار 
تلفن همراه با کمبود کاال مواجه نشود.

درس��تی با تاکید بر اینکه واردات گوشی مسافری معایبی را به دنبال 
دارد، گف��ت: حت��ی واحد های صنفی نیز در ش��رایط فعلی تمایل دارند 
کاالی مورد نیاز خود از طریق شرکت های واردکننده تلفن همراه تامین 
کنند چراکه خدمات پس از فروش و مس��ائل مربوط به آن نس��بت به 

واردات مسافری منطقی تر است.

اتحادیه موافق تداوم طرح رجیستری
رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان دس��تگاه های صوت��ی و تصویری، 
تلفن همراه و لوازم جانبی در پایان با اش��اره به جلسه صبح روز یکشنبه 
16خردادم��اه میان این اتحادیه و مس��ئوالن ذی ربط با هدف رصد بازار 
تلفن همراه اظهار داش��ت: در این جلس��ه مقرر ش��د که در صورت عدم 
تامین سهم بازار، تدابیر دیگری اندیشیده شود تا اوال بازار تامین شده و 

در ثانی اجرای طرح رجیستری ادامه پیدا کند.

تلفن های همگانی با کارت های جدید برمی گردند

900 هزار تلفن همراه فروخته نشده در بازار وجود دارد

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

تولید بنزین ایران رکورد می زند
سال گذش��ته وزارت نفت توانست در تولید بنزین خودکفا 
شود و دروازه های واردات این فرآورده استراتژیک به کشور را 
ببندد. اکنون نیز ش��اهد افزایش تولید این فرآورده هستیم تا 
جایی که در هفته ج��اری باالترین رقم تاریخی تولید بنزین 

در ایران ثبت خواهد شد.
 به گ��زارش پایگاه خب��ری »عصر خ��ودرو«، خودکفایی در 
تولید بنزین یکی از اهداف وزارت نفت طی چند س��ال اخیر 
بوده اس��ت و بر این اس��اس میزان تولید بنزین در کش��ور به 
م��رور زمان افزای��ش یافت؛ به طوری که در فاصله س��ال های 
57 ت��ا 5۹ به طور میانگین روزان��ه 14میلیون لیتر بنزین در 
کشور تولید شده که این مقدار در فاصله سال های ۹6 تا ۹7 
)۹ ماه ابتدای س��ال( با افزایش 5.۹ برابری به میانگین روزانه 
۸3 میلیون لیتر افزایش یافته اس��ت، این در حالی اس��ت که 
مص��رف روزانه بنزین در کش��ور نیز رقمی در همین حدود را 
تعقیب کرده است؛ به نحوی که در فاصله سال های ۹6 تا ۹7 
به طور میانگین روزانه حدود ۸۸ میلیون لیتر بنزین در کشور 

مصرف شده است.
واردات این فرآورده در کش��ور اما در فاصله سال های 57 تا 
5۹ صف��ر بوده و به تدریج با افزایش تعداد خودروها و رش��د 
زندگی شهرنش��ینی ب��ه 3.7 میلیون لیت��ر در روز در فاصله 
سال های 64 تا 67 رسیده و در فاصله سال های ۸4 تا ۸7 به 
باالترین حد خود )16.۸میلیون لیتر در روز( رس��یده است و 
پس از آن با روندی کاماًل کاهشی به 7.6 میلیون لیتر در روز 

در فاصله سال های ۹۲ تا ۹5 )دولت یازدهم( رسیده است.
رق��م واردات بنزین در فاصله س��ال های ۹6 تا ۹7 )۹ ماهه 
ابتدای س��ال( 5.۹ میلیون لیتر ثبت ش��ده است که این رقم 
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی از محل راه اندازی فازهای س��ه گانه پاالیش��گاه میعانات 
گازی س��تاره خلیج فارس و دستیابی به خودکفایی در تأمین 
بنزین مورد نیاز کش��ور، ابتدای مهرماه ۹7 به صفر رسیده و 

دیگر بنزینی وارد کشور نشده است.
تولید بنزین کشور از 110 میلیون لیتر در روز عبور می کند

اما بیژن زنگن��ه - وزیر نفت - در آخرین صحبت های خود 
درب��اره وضعیت تولید بنزین در کش��ور، گفته اس��ت: در این 
هفت��ه مقدار تولید بنزین کش��ور از 110 میلیون لیتر در روز 
عبور می کن��د و این باالترین رقم تاریخی اس��ت که تاکنون 

داشته ایم.
وی با بیان اینکه همه فرآورده ها از جمله بنزین و گازوئیل، 
گاز مایع، نفت کوره و س��وخت جت در کشور به صورت مازاد 
برای ص��ادرات وجود دارد، اظهار داش��ت: برنامه ریزی جدی 
برای صادرات این فرآورده ها از طریق خش��کی و دریا ش��ده 

است.

 کمک به صنعت خودرو
با رفع موانع تولید

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، براس��اس اطالعات 
ش��رکت های خودروساز در س��ایت کدال س��ازمان بورس، دو 
شرکت ایران خودرو و سایپا طی بهار ۹۸ در مجموع 1۸4هزار 
و ۹0۲ دس��تگاه خودرو تولید کرده اند که در مقایس��ه با س��ه 
ماه ابتدایی س��ال گذشته میزان تولید خودرو در این شرکت ها 

36درصد کاهش یافته است. 
 اگرچه خودروس��ازان با همه توان در ح��ال تولید خودرو  و 
س��عی در گرفتن س��هم بیش��تری از بازار برای رفع مشکالت 
نقدینگی و تولید خود هس��تند، اما زورشان به رفع موانع تولید 
نرس��یده است و اگر مش��کالت تولید خودروس��ازان ادامه یابد 

اوضاع خوبی را در صنعت خودرو شاهد نخواهیم بود.
 در همین رابطه امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو 
می گوید: »باید به سوی رفع موانع تولید پیش رویم، اما در این 
مدت گفتار مس��ئولین با عملکرد آنها همخوانی نداش��ته است. 
همانط��ور که مش��اهده می کنید رو به روز دپ��وی خودروهای 
ناق��ص در خودروس��ازی ها رو ب��ه فزونی م��ی رود و گرفتاری 

خودروسازان بیشتر می شود.« 
 او با اش��اره ب��ه تمرکز بر تعمی��ق داخلی س��ازی نیز اضافه 
می کند: »این داخلی سازی نیاز به سرمایه گذاری مجزایی دارد. 
اگرچه در مورد آن صحبت می شود اما اقدام عملی را تا به امروز 

شاهد نبوده ایم.« 
 این کارش��ناس خودرویی اضافه می کن��د: »آمارهای جالبی 
در دنیا ش��اهد هستیم. در آمارهای بین المللی سال گذشته اگر 
ن��گاه کنید مصرف خودرو چیزی حدود 5درصد در دنیا کاهش 
یافته است. این آمار معانی بسیاری دارد و نشان می دهد که ما 
در دنیا با چالش بازار رو به رو هستیم. از سویی خودروسازهای 
ب��زرگ که از قبل ادغام هایی را انج��ام داده اند اکنون به دنبال 
ابرادغام ها هستند. همانند ادغام فیات، کرایسلر و رنو و یا ادغام 
رنو، نیس��ان و میتسوبیش��ی، چراکه همه این شرکت ها به این 
نتیجه رس��یده اند ک��ه رقابت در صنعت و ب��ازار خودرو دنیا به 
ش��دت سخت تر ش��ده اس��ت و هزینه های تحقیق و توسعه به 

گونه ای شده که حتما رقم تولید انبوه باید افزایش بیابد.« 
 او اضاف��ه می کند: »خودروس��ازان همچنین رو به س��اخت 
خودروهای الکتریکی آورده اند و رقابت در این بخش نیز بسیار 
سنگین است و در 10 سال آینده احتماال اتفاقات بسیار مهمی 
در ای��ن زمینه رخ خواه��د داد. ابرادغام ها نی��ز برای کمک به 
این موضوع نیز در حال اتفاق اس��ت آنقدر هزینه های تحقیق و 
توسعه در این حوزه باالست که برای یک شرکت نمی صرفد که 

به تنهایی این کار را انجام دهد.« 
 به گفته این کارش��ناس اکنون در دنیا مکانیزم های تولید در 
حال تحول اس��ت و صنعت خودرو ایران نمی تواند چشم هایش 
را ب��ر ای��ن موضوع ببن��دد و اگر ب��ه آن توجه نش��ود، صنعت 
خودروی ایران نیز از دور نیز خارج می ش��ود. به همین س��بب 
استراتژی های بلندمدت در صنعت خودرو ایران نیازمند تحول 

است.

 پیش فروش و تسهیالت مالی کفاف هزینه خودروسازها را می دهد؟
خودروس��ازان کش��ور با وجود منابع مختلف برای ج��ذب نقدینگی، 
کماکان با مش��کل مالی دست و پنجه نرم می کنند، گویی هر قدر پول 

تزریق شود، باز هم »چاه ویل« خزانه آنها را پر نخواهد کرد.
به گزارش پدال نیوز، اینکه خودروس��ازان به قول خودشان نقدینگی 
ندارند و سیس��تم بانکی نیز با آنها همراهی نمی کند، طی این س��ال ها 
مورد بحث بوده و با نظرات موافق و مخالف کارشناسان و تصمیم سازان 
مواجه ش��ده اس��ت. در واقع کمبود نقدینگی، درد کهنه خودروس��ازی 
ایران )به گفته فعاالن صنعت خودرو( به ش��مار می رود و گاهی بهانه ای 
شده برای پوشش ضعف های بزرگ این صنعت. اگرچه ورودی نقدینگی 
ب��ه صنعت خودرو اعداد و ارقام هنگفتی به خصوص طی س��ال های اوج 
تولید بوده، با این حال هزینه های مالی در کنار سیاس��ت های اش��تباه 
)مانند احداث س��ایت های تولیدی در داخل و خارج از کشور( و ریخت 
و پاش های غیر ضروری و البته جذب نیروی انس��انی فراتر از نیاز، بخش 
عظیمی از منابع مالی را هدر داد. خودروس��ازی حاال به چاهی می ماند 
ک��ه هرچه در آن پول می ریزی باز هم پر نمی ش��ود و خودروس��ازان و 

قطعه سازان کماکان از نبود نقدینگی می گویند. 
 بس��یار از خودروس��ازان و قطعه س��ازان ش��نیده ایم که مثال توسعه 
محص��ول نقدینگی می خواهد و افزایش کیفیت نیاز به س��رمایه گذاری 
دارد؛ ای��ن در حالی اس��ت که آنه��ا در دوران اوج تولی��د و فروش نیز 
نتوانس��تند کارنامه مناس��بی در حوزه های کیفی و خدماتی و گسترده 

کردن سبد محصوالت، از خود به جا بگذارند. زنجیره خودروسازی کشور 
تقریبا هر وقت  در باب مس��ائل کیفی و توس��عه محصول و حتی تولید 
مورد سوال و مواخذه افکار عمومی و کارشناسان قرار گرفت، از بی پولی 
گفتن��د و اینکه مثال سیس��تم بانکی تس��هیالت الزم را در اختیار آنها 

نمی گذارد. 
 این موضوع، هم مختص قطعه س��ازان بوده و هم خودروس��ازان، چه 
آنکه عالوه بر بهانه جویی گاهی ش��رکت های خودروس��از بابت ضعف در 
توس��عه محصول و بهب��ود قابل توجه کیفیت، صنعت قطع��ه نیز به روز 
نکردن ماش��ین آالت و تکنولوژی خطوط تولید خود را معموال به گردن 
کمبود نقدینگی انداخته اس��ت. اهالی صنای��ع خودرو و قطعه معتقدند 
چ��ون تزریق و تامین نقدینگی در مس��یری هموار جریان ندارد و قطع 
و وصل می ش��ود، نمی توان برنامه ریزی بلندمدت مناس��بی برای توسعه 
محص��ول، بهب��ود کیفیت و حت��ی افزایش تیراژ توام با رعایت مس��ائل 
کیفی، انجام داد. به عنوان مثال، در بحث کیفیت همواره این موضوع از 
خودروسازان شنیده می شود که سطح کیفی خودروها به طور مستقیم 
با قطعات در ارتباط اس��ت و قطعه س��ازان نیز می گویند پول و سرمایه 
الزم را برای بهبود کمی و کیفی خطوط تولید و به روزرسانی تکنولوژی 
ندارن��د یا در بحث توس��عه محصول، خودروس��ازان تاکید می کنند که 
دس��تیابی به این مهم، نیازمند سرمایه گذاری کالن است و این سرمایه 

در اختیار آنها نیست.
 در حال حاضر نیز که تولید خودرو در کشور روندی نزولی را به خود 

می بیند و شرایط مناسبی ندارد، باز هم صحبت از کمبود نقدینگی است. 
خودروس��ازان می گویند پولی که حق آنها اس��ت، به دلیل سیاست های 
دس��توری قیمت گذاری، به جیب واسطه ها می رود و در نتیجه آنها برای 
رش��د تیراژ با کمبود منابع مالی مواجه هس��تند. قطعه سازان هم از این 
موضوع ش��کایت دارند که شرکت های خودروس��از پول آنها را سر وقت 

نمی پردازند و از همین رو، امکان تولید قطعات در تیراژ باال نیست.
منابع تامین مالی خودروسازان 

اما آیا خودروس��ازان و قطعه سازان واقعا با کمبود نقدینگی مواجهند؟ 
اصال منابع تامین مالی آنها کجاست؟ و اینکه کارشناسان چه راهکارهایی 
را برای حل چالش مالی زنجیره خودروسازی کشور پیشنهاد می دهند؟ 
در پاس��خ ب��ه پرس��ش های اول و دوم نباید این نکت��ه را فراموش کرد 
که آنچه طوق بی پولی را بر گردن خودروس��ازان انداخته، سیاست های 
قیمت گ��ذاری به عالوه مدیریت نامناس��ب نقدینگی طی این س��ال ها 
بوده اس��ت. خودروسازان کش��ور به لطف انحصار نسبی در بازار داخل، 
همواره فروش خوبی داشته اند، چه وقتی پیش فروش انجام داده اند و چه 
زمانی که فروش فوری در دستور کار آنها قرار گرفته است. همین حاال 
گفته می ش��ود خودروسازان چیزی حدود یک میلیون دستگاه محصول 
پیش ف��روش کرده ان��د و در کنار آن، فروش فوری نیز جریان داش��ته و 
دارد، بنابراین جذب نقدینگی از ناحیه فروش همیش��ه به عنوان روشی 
جذاب و مطمئن برای خودروس��ازان، به کار گرفته شده، هرچند به هر 

حال گاهی حواشی و دردسرهایی نیز به دنبال داشته است. 

آیا خودروسازان و قطعه سازان واقعا با کمبود نقدینگی مواجهند؟

س��عید مدنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو درخصوص راهکارهای رفع 
کمب��ود قطعات خطوط تولید خودرو اظهار داش��ت کمب��ود قطعه به دو بخش 
تقسیم می شود؛ قطعاتی که مربوط به خودروهای قدیمی مانند پراید و پژو است 
که مش��کلی که عمدتا قطعه سازان عنوان می کنند تعویق پرداخت مطالبات آنها 
اس��ت و اگر مطالبات قطعه سازان پرداخت ش��ود مشکل خاصی درخصوص این 
قطعات وجود نخواهد داش��ت زیرا قطعه س��ازان می توانند ای��ن قطعات را تامین 
کنند و بس��یاری از خودروه��ای مانده در پارکینگ ها را نی��ز می توان از این راه 

تکمیل و روانه بازار کرد.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا افزود: در رابطه با خودروهای خارجی 
به دلیل مشکل تحریم به راحتی نمی توان دست به تامین قطعات زد، به خصوص 
اینکه بس��یاری از قطعه س��ازان مربوطه، به خودروساز وابسته هستند و اگر قصد 
تامین به صورت مس��تقل را داشته باش��یم همچنان مشکالت به قوت خود باقی 
خواهد بود، اما به صورت ضرب االجلی مس��لما قطعه س��ازان باید هرچه سریع تر 
ب��رای تکمیل خودروهای مانده در پارکینگ هم��کاری کنند تا این خودروها به 

چرخه فروش برسند در غیر این صورت نقدینگی، نصیب آنان نیز نخواهد شد.
مدنی درخصوص همکاری با خودروسازان خارجی گفت: بعضی از خودروسازان 
خارجی که در گذش��ته در ایران فعالیت داش��تند در آمریکا منافع و بازار فروش 
ندارند و می توانند با ایران همکاری کنند اما یکی از مشکالت عمده، مشکل نقل 
و انتقال پول اس��ت که اگر نقل و انتقال پول با توجه به س��از و کار مالی ای که 

در اروپا در حال پیگیری اس��ت انجام شود احتماال گشایشی در این رابطه ایجاد 
خواهد شد، اما بسیاری از خودروسازان اروپایی مانند رنو به دلیل اینکه آینده را 
چندان روش��ن نمی بینند در کشورهای دیگر برنامه ریزی کرده اند و ممکن است 

برای همکاری مجدد آنان با ایران فاصله زمانی ایجاد شود.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی س��ایپا افزود: برای جایگزینی خودروهای 
خارجی باید حتما پلتفرم های طراحی ش��ده در ایران مثل اس پی 100 سایپا یا 
بعض��ی از نمونه های ایران خودرو، با جدیت پیگیری ش��ود زیرا در این خصوص 
وابس��تگی چندانی به خودروس��ازان بزرگ خارجی وجود ندارد و حتی برخی از 
قطعات آنها را می توان با توجه به ایرانی بودن طرح و برند آن به ش��کل مس��تقل 

تامین کرد.
مدنی درخصوص ورود قطعه س��ازان به خرید باقیمانده سهام دولت در صنعت 
خ��ودرو گفت: واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی ای که دارای س��رمایه 
کافی و اهلیت باش��د از ضروری ترین امور اس��ت که باید چند س��ال پیش انجام 
می شد، اما گاهی اوقات، دست هایی در کار است که مانع انجام آن می شود و این 

افراد تمایل دارند که این شرکت ها به صورت دولتی باقی بمانند.
مدیرعامل س��ابق گروه خودروسازی س��ایپا افزود: خصوصی سازی به سادگی 
امکان پذیر نیس��ت و نیاز به جسارت دارد و حتی ممکن است به قیمت از دست 
رفتن محبوبیت دولت تمام ش��ود زیرا تقریبا تمام کس��انی که در یک مجموعه 
دولتی در حال کار هستند با خصوصی سازی مخالف هستند زیرا به دولت متصل 

بوده و در هر صورت حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند.
وی افزود: کس��انی که قصد خرید س��هام خودروس��ازی ها را دارند باید دارای 
سرمایه و اهلیت باشند؛ اهلیت به معنای تبحر در این حوزه است. قطعه سازان و 
دیگر خودروسازان بخش خصوصی گزینه های مناسبی در این خصوص هستند، 
اما وظیفه بزرگی نیز برعهده دولت اس��ت که پس از خصوصی سازی باید همواره 
این ش��رکت ها را پایش کرده و تحت کنترل داش��ته باش��د. در ابتدا باید از آنان 

برنامه دریافت شود و این برنامه ها باید پایش شود.
مدیرعامل س��ابق گروه خودروس��ازی س��ایپا افزود: در این ص��ورت، در عین 
حال که دولت دخالتی در امور مدیریتی این ش��رکت ها ندارد، اما در برنامه های 
خودروس��ازی بای��د نظرات کل��ی نظام و وزارت صمت تامین ش��ود و ش��رکت 
خصوصی نمی تواند تنها طبق نظر خود عمل کند این به معنای تحمیل مدیریت 

نیست؛ برنامه باید ارائه شود و این برنامه باید توسط وزارت صمت پایش شود.
مدن��ی افزود: دلیل دیگ��ر مقاومت در خودروس��ازی ها به عملک��رد در مورد 
خصوصی سازی برخی بنگاه های بزرگ دیگر برمی گردد که شاید تعداد آنها زیاد 

نبوده اما اثرات سوء خود را برجا گذاشته است.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا در پایان گفت: برای خصوصی سازی 
صنعت خودرو حفظ اش��تغال، برنامه، توس��عه تولید، کیفیت و توس��عه محصول 
و توانمن��دی بخش خصوصی باید ارزیابی ش��ود و معموال ای��ن توانمندی ها در 

کنسرسیومی از قطعه سازان وجود دارد.

عض��و هی��ات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت با بی��ان اینکه ب��رای تعمیق 
داخلی س��ازی و افزایش تولید باید یک نقشه راه فناوری ملی در کشور وجود 
داشته باشد، گفت با وجود تال  های دو خودروساز مطرح داخلی که بزرگترین 
دغدغه حال حاضر آنها داخلی س��ازی است و با برگزاری نمایشگاه و مذاکره با 
ش��رکت های دانش بنیان س��عی در بهبود اوضاع دارند تا زمانی که یک برنامه 
ملی و جامع وجود نداش��ته باشد این اقدامات نمی تواند آنطور که باید نتیجه 

دهد.
امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه در ماه 
اخیر واکنش ها نسبت به مسائل سیاسی کشور در سطح کالن اقتصادی مثبت 
بوده اس��ت و موجب ثبات در قیمت ها به ویژه نرخ ارز ایجاد ش��ده اس��ت. در 
بورس هم ش��اهد پالس های مثبت این واکنش ها هستیم، گفت: قیمت خودرو 
در یک س��ال گذشته بیش��تر تحت تاثیر سرمایه گذاری ها در این بخش بود تا 

قیمت واقعی خودرو.
وی اف��زود: همچنین با تکمیل خودروهای ناقص و واردش��دن آنها به بازار 
ب��رای دالالن نگرانی های��ی ایجاد کرده اس��ت و در ش��رایط موجود صاحبان 

سرمایه س��ودآوری کمتری در بخش خودرو برای س��رمایه خود می بینند به 
همین دلیل س��رمایه گذاری ها در این بخش کمتر شده و تا حدودی از التهاب 
بازاری کاس��ته شده است. به گفته این کارشناس صنعت خودرو مجموعه این 
عوامل کاهش نس��بی خودروها در روزهای اخیر را به دنبال داش��ته است. به 
نظر می رس��د روند کاهش��ی تا چند هفته آینده که وضعی��ت واقعی تولیدات 
خودروسازان مشخص خواهد شد ادامه خواهد داشت. اگر ارتباطات بین المللی 
به همین منوال پیش رود و افزایش تولید هم مطابق اعالم خودروسازان ادامه 
یابد می توان انتظار داش��ت که قیمت خودرو کاهش بیشتری هم داشته باشد. 
البت��ه هر اتفاق دیگ��ری هم رخ دهد بعید می دانم که ای��ن بازار مجدد دچار 
هیجانات جدیدی ش��ود لذا حتی اگر کاهش��ی در قیمت ها رخ ندهد ش��اهد 

افزایش آن هم نخواهیم بود.
کاکایی اذعان داش��ت: در مورد خودروهای خارجی آن چیزی که در قالب 
کاه��ش قیم��ت می بینیم در واقع کاهش نرخ ارز اس��ت و اینک��ه در ماه های 
گذش��ته با افزایش نرخ ارز ما ش��اهد افزایش بیش از حدی در این خودروها 
بودیم. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: دسترسی به کاهش 

ارزبری در صنایع خودروس��ازی نیازمند سرمایه گذاری کالن است. با توجه به 
اینکه صنعت خودرو با مش��کل ش��دید کمبود نقدینگی مواجه است متاسفانه 

سرمایه ای الزم برای این کار وجود ندارد.
وی اذع��ان داش��ت: ح��دود 1۸0 تا ۲00 ه��زار خ��ودرو در پارکینگ های 
خودروسازان انباشته شده است اگر قیمت هر خودرو را 50 میلیون تومان هم 
در نظ��ر بگیریم حدود 10 هزار میلیارد توم��ان نقدینگی در این صنعت راکد 
مانده است. حتی اگر این نقدینگی هم آزاد شود با سیاست گذاری های موجود 
که موجب زیان دهی مداوم صنعت خودروس��ازی است خیلی سخت می توان 

سرمایه الزم برای توسعه فناوری و راه اندازی پروژه های جدید تامین کرد.
این کارش��ناس صنع��ت خودرو با بیان اینکه برای تعمیق داخلی س��ازی و 
افزایش تولید باید یک نقش��ه راه فناوری ملی در کش��ور وجود داش��ته باشد.

گفت: با وجود تالش های دو خودرو س��از مطرح داخلی که بزرگترین دغدغه 
حال حاضر آنها داخلی سازی است و با برگزاری نمایشگاه و مذاکره با شرکت 
های دانش بنیان س��عی در بهبود اوضاع دارند تا زمانی که یک برنامه ملی و 

جامع وجود نداشته باشد این اقدامات نمی تواند آنطور که باید نتیجه دهد.

پلتفرم های داخلی گزینه مناسبی برای جایگزینی خودروهای خارجی خودروسازان است

کاهش ارزبری در صنایع خودروسازی نیازمند سرمایه گذاری کالن است
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»سعید اسالمی« در نشست »دومین همایش بهبود کیفیت خدمات و 
تامین مالی در صنعت گردشگری« با بیان اینکه همایش امسال به نسبت 
س��ال گذشته گسترده تر و با حضور ش��رکت کنندگان بیشتری از جمله 

جامعه تورگردانان هتلداران برگزار می ش��ود، 
افزود: موضوع توس��عه اقتصادی کشورها در 

گرو توسعه گردشگری است.
به گ��زارش ایرن��ا، دبی��رکل کان��ون نهاد 
س��رمایه گذاران ایران یکی از اهداف همایش 
بهبود کیفیت خدمات و تامین مالی در صنعت 
گردشگری را معرفی فرصت ها ی گردشگری 
به نهادهای س��رمایه گذاری و پولی دانس��ت. 
استارت آپ های حوزه گردشگری می توانند به 
توسعه صنعت گردشگری کمک زیادی کنند.

اس��المی با بیان اینک��ه گزارش هایی که از 
س��وی بخش ه��ای دولتی به منظ��ور جذب 
گردشگر منتشر می شود، خیلی قابل استناد 

نیست، گفت: به عنوان مثال چند سال گذشته گزارش هایی که از مراکز 
دولتی درخصوص جذب گردش��گر منتشر شد و از ورود ساالنه 6میلیون 
گردشگر به جزیره کیش خبر می داد، گفت: ولی واقعیت این است، امروز 

کمتر از 600 هزار گردشگر به کیش سفر می کنند و اگر بخش خصوصی با 
استناد به آن گزارش دولتی در کیش سرمایه گذاری کرده باشد با خسارت 

زیادی مواجه شده است.
براساس آمار پیش از وقوع انقالب اسالمی 
س��االنه 750 هزار گردشگر اروپایی و غربی 
وارد ایران می ش��دند که این آمار در س��ال 
گذش��ته به 300 ه��زار گردش��گر اروپایی 

کاهش یافت.
وی با بیان اینکه بیش از ۸5درصد مراکز 
گردش��گری در اختیار بخش خصوصی قرار 
دارد، گفت: رعایت استانداردها و آموزش به 
پرسنل این مراکز به جذب گردشگر کمک 

می کند. 
دبیرکل کانون نهاد سرمایه گذاری ایران با 
تاکید بر اینکه گزارش های جهانی در حوزه 
گردشگری مرجع مناسبی برای رجوع است، 
گفت: شاخص های ارائه شده در این گزارش های استاندارد بین المللی است 
و مرجع مناس��بی برای مراجعه است و حتی در بس��یاری از موارد روش 

تحقیق و نحوه بومی سازی این روش را به تفصیل بیان کرده است.

رئیس پژوهش��گاه فضایی ایران از راه اندازی کارخانه نوآوری حوزه فضایی در 
نزدیکی دانش��گاه صنعتی اصفهان خبر داد و گفت این کارخانه های مرکزی در 
ش��هر استان اصفهان خواهد بود که نس��بت به حمایت از کسب و کارهای نوپا 

در حوزه ه��ای مرتبط با فن��اوری فضایی اقدام 
خواهد کرد.

 به گزارش ایس��نا، دکتر س��عید صمیمی در 
افتت��اح گردهمایی ش��رکت های دانش بنیان و 
اس��تارت آپ ها که در محل صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی برگزار ش��د، افزود: بدون شک این 
رویداد س��ه روزه و برگزاری نشست های تبادل 
فناوری و نوآوری بستری مناسب برای شناخت 
بازیگران زنجیره ارزش صنعت فضایی کشور و 
شناخت توانمندی ها و ایده های خالقانه آنها و 
همچنین عرضه نیازمندی های کشور در حوزه 
فضایی اس��ت و گامی مهم برای توسعه صنعت 

فضایی کشور محسوب می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که در سایه تالش همه دست اندرکاران حوزه فضایی 
برگزاری این رویداد نقطه عطفی در توس��عه کس��ب و کاره��ای فضاپایه و در 

نهایت رشد اقتصادی کشور در حوزه فضایی باشد.

صمیم��ی با تاکید ب��ر اینکه این روی��داد در حالی برگزار می ش��ود که آمار 
و ارق��ام جهانی حکایت از رش��د روزافزون اقتصاد فضاپای��ه در جهان را دارد، 
خاطرنش��ان کرد: عالوه بر آن ش��رکت های نوآور با ارائه س��رویس های جدید 
مبتن��ی بر داده های فضای��ی نقش مهمی در 

رشد و توسعه این اقتصاد نوظهور دارند.
وی در عی��ن ح��ال با طرح این س��وال که 
بازیگران بخش فضایی به خصوص آنهایی که 
نقش حاکمیتی دارند، چه نقش��ی در حمایت 
از کس��ب و کارهای فضاپایه و رونق بخشیدن 
ب��ه صنعت فضایی کش��ور دارن��د، ادامه داد: 
بدون ش��ک در این میان پژوهش��گاه فضایی 
ایران به عن��وان یک س��ازمان دانش محور با 
برخ��ورداری از نیروهای ج��وان و متخصص 
می تواند نقش کلیدی در این حوزه ایفا کند، 
چراکه این پژوهشگاه با تجربیات ارزشمند در 
حوزه طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی 
و سنجش��ی و همچنین برخورداری از زیرس��اخت های آزمایشگاهی پیشرفته 
می تواند حمایت های قوی از ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ در حوزه 

فناوری فضایی به عمل آورد.

راه اندازی کارخانه نوآوری فضایی در اصفهانمراکز گردشگری به سرمایه گذاران بخش خصوصی معرفی می شوند

رئیس دانش��گاه فنی و حرفه ای گفت در قانون برنامه پنجم و ششم 
توسعه کشور بر ارتقا و اعتالی آموزش های فنی و حرفه ای تاکید شده 
اس��ت که به طور حتم با اختصاص ردیف بودجه های مناس��ب این امر 

مهم محقق می شود.
به گزارش ایرنا، دانش��گاه فنی و حرفه ای، »ابراهیم صالحی عمران« 
در نشست هم اندیشی مسئوالن این دانشگاه و سازمان برنامه و بودجه 
اظهار داش��ت: کیفیت آموزش های مهارت��ی در برهه کنونی مهم تر از 
توس��عه کمی غیرهدفمند آن اس��ت اگرچه در ای��ن میان نگرانی های 

بودجه ای نیز وجود دارد.
وی گف��ت: کمیت��ه برنامه ری��زی 
درس��ی از ابتدای سال ۹7 مطالعات 
جامع بازنگری منابع درسی دانشگاه 
فنی و حرفه ای را آغاز کرده و تاکنون 
16 برنامه درسی دوره کاردانی تغییر 
یافت��ه و تا قبل از ش��روع ترم جدید 
تمامی برنامه ها به روزرسانی و تدوین 

می شود.
رئیس دانش��گاه فن��ی و حرفه ای 
ب��ا بیان اینک��ه رویکرد دانش��گاه در 
به روزرس��انی برنامه های درس��ی در 
راستای کارآفرینی بوده و برنامه های 
ایجادش��ده ضمن جهت گیری شغلی 
با نیاز بازار کار تألیف ش��ده اس��ت، 
تصریح ک��رد: بودجه قاب��ل توجهی 
ب��رای تجهیز کارگاه ها و آزمایش��گاه 
دانش��کده های فنی و حرفه ای مورد 
نیاز اس��ت، چراکه فضای فیزیکی و 
تجهی��زات کارگاه��ی و قدیمی بوده 
و نی��از ب��ه نوس��ازی دارد و با توجه 
به هزینه های بس��یار ب��االی این امر 
حمایت ویژه سازمان برنامه و بودجه 

را طلب می کند.
صالح��ی عمران ب��ر مأموریت ها و 
احکام تکلیفی درخصوص دانش��گاه 
فن��ی و حرف��ه ای در برنامه شش��م 
توس��عه کشور عنوان کرد: در بند ت 
ماده 4 برنامه ششم توسعه کشور به 
عنوان یکی از محورهای مطرح ش��ده 

برای تحقق رش��د ۸درصدی اقتصاد از محل رش��د بهره وری؛ افزایش 
مه��ارت و تخصص نی��روی کار به ویژه فارغ التحصیالن دبیرس��تان ها، 
هنرس��تان ها تا مقطع کارشناسی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
ب��ا ارائه آموزش های مهارتی، تخصصی و فن��ی و حرفه ای مورد تأکید 

قرار گرفته است.
وی با اش��اره بر اینکه به اس��تناد بند ب ماده 65 در راستای افزایش 
مهارت دانش��جویان باید منابع دانشگاه افزایش پیدا کند، تصریح کرد: 
طبق قانون دولت موظف اس��ت به منظور افزایش س��هم آموزش های 
مهارتی در نظام آموزش��ی کش��ور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و 

اقتص��اد دانش بنیان در طول اجرای قان��ون برنامه از طریق بازنگری و 
اصالح س��اختار نظام اداری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و افزایش 
منابع و تجهیزات نس��بت به افزایش س��هم دانش��گاه فنی و حرفه ای 
در نظام آموزش��ی کش��ور اقدام و تجهیزات آموزش��ی آموزشکده ها و 

دانشکده های فنی و حرفه ای را به روز کند.
رئیس دانش��گاه فنی و حرف��ه ای به اعتبارات هزین��ه ای و درنتیجه 
ضرورت توجه ویژه به وضعیت بودجه کنونی دانشگاه پرداخت و گفت: 
مش��کالت بودجه ای به روزرس��انی و تجهیز مراکز آزمایشگاهی، فقدان 
بهره مندی از منابع ردیف های در 
اختیار وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فن��اوری با وجود پیوس��تن به آن 
مجموعه از س��ال 13۹0، وضعیت 
نامناس��ب ش��اخص هیأت علمی 
به دانش��جو، افزای��ش هزینه های 
مربوط به غذای دانشجویی )حدود 
30درصدی  افزای��ش  70درصد(، 
استفاده کنندگان از سلف سرویس 
پایین بودن س��رانه  دانش��جویی، 
غذای دانشجویی در دانشگاه فنی 
و حرفه ای به میزان نصف س��رانه 
اختص��اص داده ش��ده به س��ایر 
دانش��گاه ها، پراکندگی هزینه های 
مربوط به تغذیه در 171 دانشکده 
/ آموزش��کده ک��ه منجربه فقدان 
صرفه ه��ای  از  اس��تفاده  ام��کان 
حاص��ل از افزای��ش مقی��اس در 
دانش��گاه های  س��ایر  با  مقایس��ه 
وابس��ته به وزارت علوم می شود و 
مقدار پایین متوس��ط س��رانه های 
و  فرهنگ��ی  رفاه��ی،  خدم��ات 
دانشجویی از جمله شرایط خاص 
و چالش های پیش روی دانش��گاه 

است.
س��عید طاه��ری، رئی��س امور 
آموزش و پ��رورش عمومی و فنی 
و حرفه ای سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور نیز در ادامه این نشس��ت 
گفت: نگاه دولت و سازمان برنامه 
و بودجه به آموزش های عالی فنی و حرفه ای و مهارتی نگاهی از جنس 
اتالف سرمایه و هزینه ای نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری پایدار است.

وی ادامه داد: باید سرمایه گذاری ویژه ای بر آموزش، به ویژه آموزش 
فنی و حرفه ای داشت چراکه آموزش های فنی و حرفه ای کلید اشتغال 

پایدار کشور محسوب می شود.
طاهری از همپوش��انی و موازی کاری در فعالیت های فنی و حرفه ای 
در کشور انتقاد کرد و گفت: حوزه فنی و حرفه ای نیاز به نظام اعتالفی 
دارد و الزم اس��ت واحده��ای آموزش��ی با بخ��ش خصوصی و صنعت 

برنامه ریزی منسجمی داشته باشند.

»رن ژنگفی«، مدیرعامل هوآوی سیاست های اپل در زمینه حراست از 
داده  های کاربران را الگویی برای کمپانی چینی عنوان کرده است.

به گـزارش دیجیاتو، بنیانگذار هوآوی در گفت وگو با فایننشـال تایمز 
تاکید کرد همانطور که اپل داده های کاربران را به خاطر ریسـک به خطر 
افتادن حریم خصوصی در اختیار دیگران قرار نمی دهد، این شـرکت هم 

بر عدم ارائه داده های کاربران به دولت پکن پایبند است:
داده ها متعلق به کاربران اسـت نـه ما. اپراتورها باید همـه کاربران را 
رهگیـری کنند چون در غیـر این صورت نمی توان تمـاس تلفنی برقرار 
کرد، پس رهگیری داده های کاربران وظیفه اپراتورها اسـت. ما به عنوان 

تامین کننده تجهیزات هیچ داده ای را رهگیری نمی کنیم.
این اولین باری نیسـت که ژنگفی لب به ستایش از اپل باز می کند. وی 
قبـال از عالقه خود به محصوالت این شـرکت و خریـد آنها برای اعضای 
خانواده اش سـخن به میان آورده بود. عالوه بـر این در اوج نبرد تجاری 
کشـورش با آمریکا با هرگونه تحریم احتمالی اپل در چین مخالفت کرده 

بود.
به گفته او اگر هوآوی حتی یک بار دست به چنین کاری می زد، آمریکا 

با ارائه شواهد آن در سراسر دنیا کسب و کار آنها را به هم می ریخت:
در آن صورت 1۷0 کشور و منطقه ای که در حال حاضر مشغول فعالیت 
در آن هسـتیم، خریـد تجهیـزات از مـا را متوقف کـرده و کمپانی از پا 

درمی آمد.
تحریم های آمریکا این شـرکت را با زیان قابل توجهی مواجه کرده که 
براسـاس برآوردها به 30 میلیارد دالر افت درآمد منجر می شود. این امر 

باعث شده ژنگفی با دیده تردید به اقدامات دولت ترامپ بنگرد:
حکومـت پکن در فعالیت هـای تجاری کمپانی هـای آمریکایی دخالت 
نمی کنـد، اما نمی دانم چرا دولت آمریکا با مدیریت ذره بینی کنترل بیش 
از حدی را بر این شـرکت ها اعمال می کند. رفتار آنها شبیه مادرشوهرها 
اسـت اما اگر دخالت شـان از حد خاصی فراتر بـرود، عروس ها پا به فرار 

خواهند گذاشت.
بنیانگـذار هـوآوی چند روز قبل هم در مصاحبه با نشـریه فرانسـوی 
مدعـی شـده بود کـه سیسـتم عامل هانـگ منگ بـا تاخیر پـردازش 
زیـر 5 میلی ثانیـه نه تنها از اندروید و حتی MacOS سـریع تر اسـت، 
بلکه کاربردهای بسـیار گسـترده تری دارد و می تـوان از آن در روترها، 

سوییچ های شبکه، کامپیوترها و حتی مراکز داده استفاده کرد.

ارتقای دانشگاه فنی و حرفه ای به بودجه نیاز دارد

مدیرعامل هوآوی: اپل 
در حفاظت از داده های 

کاربران الگوی ماست

دریچــه

س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برای توس��عه بازار محصوالت هوانوردی عموم��ی اقدام به راه اندازی 
و ایجاد ش��بکه ن��وآوری هوانوردی عمومی کرده اس��ت. به گزارش مرک��ز ارتباطات و 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری های فضایی 
و حم��ل و نقل پیش��رفته معاونت علم��ی و فناوری به منظور ارتقای صنایع باالدس��تی 
)تولیدکنن��دگان محصوالت( و توس��عه ب��ازار پایین دس��تی )ارائه دهن��دگان خدمات 
هوانوردی عمومی(، راه اندازی شبکه نوآوری هوانوردی عمومی در دستور کار قرار داد.

این ش��بکه با هدف توسعه حجم بازار برای سازندگان محصوالت ارزان قیمت داخلی 
و گس��ترش همکاری مش��ترک بین المللی برای ارائه دهندگان ای��ن خدمات راه اندازی 

شده است.

بازار محصوالت هوانوردی عمومی 
داغ تر می شود

سه شنبه
18 تیر 1398

شماره 1347
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عل��ی وح��دت روز یکش��نبه در گردهمایی س��ه روزه ش��رکت های 
دانش بنی��ان و اس��تارت آپ های ح��وزه فضایی در صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی گفت نیاز مالی نباید مانع فعالیت ش��رکت های دانش بنیان 

و استارت آپ ها شود، باید از تمام بخش های 
حاکمیت��ی و دولتی درخواس��ت کنیم که 
به این ش��رکت ها اعتماد کنن��د و صندوق 
نوآوری و شکوفایی نیز در تالش است تا در 
همه مراحل طراحی و س��اخت محصوالت 
دانش بنی��ان از فعالیت ه��ای ش��رکت های 

دانش بنیان حمایت کند.
به گزارش ایرن��ا، وی با تاکید بر ضرورت 
همکاری میان اعضای اکوسیستم نوآوری و 
فناوری در کش��ور، تاکید ک��رد: گردهمایی 
ام��روز از جمله اقدامات ای��ن صندوق برای 
حوزه ه��ای اولویت دار اس��ت و امیدواریم با 
برگزاری چنین رویدادهایی فناوری به سطح 

جامع��ه نفوذ کند. رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی گفت: برگزاری 
ای��ن گردهمایی به منظ��ور ورود صندوق به حوزه های اس��تراتژیک و 
اولویت دار کش��ور اس��ت، برگزاری چنین رویدادهایی موجب می شود 

که صندوق، تامین مالی بهتری برای فعالیت های دانش بنیان داش��ته 
باش��د و امیدواریم با این اقدام ش��اهد رونق بیشتری در بخش فضایی 
کشور باشیم. وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی محدودیتی 
ب��رای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان 
ندارد و سیاس��ت ما این اس��ت که از تمام 
ش��رکت های دانش بنی��ان حمای��ت کنیم 
ی��ادآور ش��د: اس��ناد باالدس��تی فناوری 
فضایی جزو فناوری های اولویت دار کشور 
اس��ت، اگرچه اقدامات خوب��ی برای ایجاد 
زیرس��اخت در کش��ور صورت گرفته، اما 
هنوز به بلوغ کافی در این حوزه نرسیده ایم 
و امیدواریم با فعالیت های انجام شده شاهد 
حضور بیش��تر بخش خصوصی به اقتصاد 
فضایی باش��یم. گردهمایی 110 ش��رکت 
دانش بنیان و استارت آپ های حوزه فضایی 
بخ��ش خصوصی فعال در ای��ن حوزه روز 
یکشنبه 16 تیرماه در صندوق نوآوری و شکوفایی آغاز شد و به مدت 
س��ه روز ادامه دارد که در آن متخصصان و کارشناسان امر درخصوص 

چالش ها و فرصت های این حوزه به تبادل نظر خواهند پرداخت.

تقویت و استعدادیابی کودکان و نوجوانان در حوزه کدنویسی شتاب گرفت
تفاهم نام��ه همکاری طرح ملی »اس��تعدادیابی، اس��تعدادپروری، آموزش 
و توانمندس��ازی کدنویس��ی« صبح روز گذش��ته در معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری امضا شد تا با حمایت نهادهای 
مختلف دولتی در کنار معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری هم افزایی برای سرمایه گذاری 
در این حوزه، پرورش استعداد و کارآفرینی نسل 

آینده ایجاد شود.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان، تفاهم نام��ه هم��کاری »ط��رح ملی 
و  آم��وزش  اس��تعدادپروری،  اس��تعدادیابی، 
توانمندسازی کدنویسی« میان مهدی محمدی 
دبیر س��تاد توس��عه فناوری های ح��وزه اقتصاد 
دیجیت��ال و هوشمندس��ازی معاون��ت علمی و 
فن��اوری ریاس��ت جمه��وری، محمدرضا زمانی 
رئیس دانش��گاه پیام نور، س��لیمان پاک سرشت 

رئیس س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای، امیرحسین اسدی رئیس شتابدهنده 
ابر زندگی و پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگ  سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شد.

امضای ای��ن تفاهم نامه هم��کاری، هماهنگی و هم افزای��ی میان نهادهای 
مشارکت کننده در موضوع »طرح ملی استعدادیابی، استعدادپروری، آموزش 
و توانمندس��ازی کدنویس��ی« را تقوی��ت می کن��د. همچنین اس��تعدادیابی، 
آموزش، توانمندس��ازی در حوزه کدنویس��ی 
و حمای��ت از برگ��زاری همای��ش، س��مینار و 
کنفرانس ه��ای مورد نیاز برای ارتقای س��طح 
دانش قشر مورد هدف و تسهیل و زمینه سازی 
حضور کودکان و نوجوانان ایرانی در دوره های 
علمی و آموزش��ی از محورهای این تفاهم نامه 

همکاری است.
همچنین بهره من��دی مطلوب از ظرفیت ها، 
توانایی ها و زیرس��اخت های علمی، پژوهشی و 
تخصصی در حوزه کدنویس��ی از اهدافی است 
که این تفاهم نامه دنبال می کند. پس با توجه 
به اهمی��ت خاص ح��وزه فضای مج��ازی در 
توس��عه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور 
اس��تعدادیابی و پرورش استعداد  و مهارت کودکان و نوجوانان در این مسیر 
حائز اهمیت اس��ت که اجرایی س��ازی این تفاهم نامه می تواند حرکت در این 

مسیر را هموار کند.

 امضای تفاهم نامه همکاری در یک طرح ملینبود محدودیت مالی در حمایت از شرکت های دانش بنیان

با پیش��رفت ه��وش مصنوعی موجی از بیکاری در راه اس��ت. هوش 
مصنوع��ی یک��ی از جذاب ترین و در عین حال یک��ی از پرچالش ترین 
ش��اخه های علم کامپیوتر اس��ت که ممکن اس��ت به جامعه انس��انی 

آسیب های جدی وارد کند.
هوش مصنوعی به قدری پیشرفت کرده که روابط بین جوامع بشری 
را نیز تحت تاثیر قرار داده اس��ت. بس��یاری از انس��ان ها به بازی های 
کامپیوتری روی آورده اند و این فقط مختص به جوانان نیست بلکه ما 
می بینیم که بسیاری از کهنسال ها نیز به این سمت سوق پیدا کرده اند؛ 
از بازی های کامپیوتری ش��طرنج و تخته گرفت��ه تا دیگر بازی های دو 
نفره. در گذش��ته بازی ها باعث معاش��رت بین انس��ان ها می شد اما در 
حال حاضر این هوش مصنوعی اس��ت که انسان ها را در خود فرو برده 
است. هوش مصنوعی ها بعد از ساخت روبات های همدم و همسر که به 
هوش مصنوعی مجهز هستند پا را از این فراتر گذاشته اند و تعدادی از 

شغل ها را در آینده مورد هدف قرار خواهند داد.
همانطور که بعد از انقالب صنعتی 
بس��یاری از کارها و فعالیت های یدی 
توسط روبات های صنعتی و ابزارآالت 
پیش��رفته انجام می گرفت و کارگران 
بسیاری از کار بیکار شدند در انقالب 
بعدی هوش مصنوعی خیلی س��اکت 
و خام��وش بس��یاری از ابعاد زندگی 

بشری را در اختیار خواهد گرفت.
در ادام��ه نگاه��ی می اندازی��م به 
شغل هایی که توسط هوش مصنوعی 

اشغال خواهند شد.
1-طراح وب/توسعه دهنده وب

هوش مصنوع��ی »گرید« می تواند 
کدنویسی را از دستان برنامه نویسان 
خ��ارج کرده و با تحلیل اطالعاتی که 
در اختی��ار آن می گذاری��م می تواند 
یک ایده کس��ب و کار و چند تصویر 
شاهکار ارائه دهد و کدنویسی را آغاز 
کند. در واقع کامپیوترها، کامپیوترها 

را توسعه می دهند.
۲-بازاریاب آنالین

»پرس��ادو  مصنوع��ی  ه��وش 
)Persado(« می توان��د کمپین های 

تبلیغات��ی راه بیندازد و به مش��تریان پیام خصوص��ی بدهد به عبارتی 
می تواند نیروهای روابط عمومی را بیکار کند.

3-مدیر دفتر
ه��وش مصنوع��ی »بت��ی« نه  تنها در دفت��ر ش��ما کار می کند بلکه 
توانایی مدیرت آن را نیز دارد. این مدیر جدید در انگلس��تان در حال 
آزمایش اس��ت و تاکنون نتایج مثبتی نیز داشته است. »بتی« مسئول 
خوش��امدگویی به میهمانان، پیگیری ساعت های کاری و اضافه کاری 
کارمندان و نگهداری و اندوختن اموال اداره است. او از طریق یادگیری 
ماشین منحصر به فرد و تطبیقی می تواند نقشه ذهنی زنده ای از دفتر 

کار داشته باشد.
4-حسابدار

هوش مصنوعی »اس��مک)smacc(« خیلی راح��ت با اعداد و ارقام 

س��ر و کله می  زند و خیلی هم دقیق است فقط کافی است رسیدها را 
در اختیار او قرار دهید »اس��مک« تمامی رکوردهای مالی را مدیریت 

خواهد کرد.
5-کارشناس منابع انسانی

هوش مصنوع��ی »فلت پ��ای )FlatPi(« بهتری��ن جوینده نیروی 
کار اس��ت. فرآیند استخدام برای انس��ان خسته کننده است، اما هوش 
مصنوعی می تواند در ظرف چند ثانیه جویندگان کار را رتبه بندی کند.

6-ژورنالیست
هوش مصنوع��ی »ورداس��میت )Wordsmith(« همین االن هم 
خیل��ی از خبرگزاری های بزرگ از »ورداس��میت« اس��تفاده می کنند. 
نوش��ته های نویس��ندگان انس��انی نیاز ب��ه چندبار ویرای��ش دارد اما 
نوش��ته های »ورداسمیت« از ویرایش بی نیاز اس��ت. او می تواند حجم 
باالیی از اطالعات را بخواند موارد جذاب را انتخاب کند و س��پس یک 

گزارش کامل ارائه دهد.
۷-ویراستار

 »)Bold( هوش مصنوعی » بولد
اصالحاتی را پیش��نهاد می دهند تا 
س��اختار جمله، ش��فافیت، انتخاب 
کلم��ات و دیگ��ر م��وارد را بهت��ر 
کنند. او یک دس��تیار جذاب برای 

»ورداسمیت« است.
8-وکیل

هوش مصنوعی »راس«یک وکیل 
اس��ت که برای پاس��خ به سواالت، 
انجام تحقیق و به روز ماندن درباره 
پرونده های اخیر مناس��ب اس��ت و 
می توان��د اطالعات ی��ک پرونده را 
آنالیز کن��د و در اختیار ش��ما قرار 

دهد.
9-پزشکی

»ابیل��ون«  مصنوع��ی  ه��وش 
می توان��د زب��ان س��اده را بفهمد تا 
عالئم را هنگام بروز تشخیص دهد. 
س��پس یک ق��دم فراتر م��ی رود و 
سالمت کلی ما را زیر نظر می گیرد 
ت��ا از بیماری در آین��ده جلوگیری 

کند.
10-روانشناس/روان پزشک

هوش مصنوعی »الی« روانپزشک است که از احساسات انسانی آگاه 
 Just Dance اس��ت. الی با استفاده از حسگر کینکت که از آن برای
اس��تفاده می کنیم، زبان بدن ما را می فهمد و مثل یک انسان واکنش 
نش��ان می دهد و از طریق آواتار روی صفحه نمایش اش کارهایی مثل 
لبخند زدن، سر تکان دادن و شانه باال انداختن را انجام می دهد. نکته 
جالب اینجاس��ت که مردم ترجیح می دهند س��فره دل شان را پیش او 

بگشایند تا یک انسان.
می بینید نس��ل بشر چگونه از طرف هوش مصنوعی تهدید می شوند 
و بسیاری از دانشمندان این عصر معتقد هستند که انسان ها در آینده 

بردگان هوش مصنوعی خواهند بود.
resanehlab :منبع

هوش مصنوعی و چالش انسان ها

یادداشـت

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از طراحی سیستم عامل بومی موبایل و نصب آن روی 
گوش��ی جی ال ایکس خبر داد. به گزارش ایس��نا، با پیش��رفت تکنولوژی و روی کار آمدن 
خدم��ات و ابزارهای گوناگون، یکی از مواردی که ذهن مس��ئوالن و کارشناس��ان حوزه را 
درگیر می کند، تولید محصوالت مشابه، بومی سازی ابزار و ارائه  خدمات با هدف رفع نیازهای 
ش��خصی اس��ت. یکی از مواردی که با پیشرفت تلفن های همراه، نمود بیشتری پیدا کرده، 
سیستم عامل گوشی هاس��ت و تصمیم برای بومی  کردن سیستم عامل هم به دنبال حذف 
اپلیکیشن های ایرانی از مارکت های خارجی و با هدف تأمین دو فاکتور امنیت و استقالل، 
گرفته شد. محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- چندی پیش درباره  
ایجاد سیستم عامل بومی اظهار کرده بود: مدت زیادی بود که می خواستیم سیستم عامل 

اندروید را در گوشی های ایرانی تغییر دهیم تا از استارت آپ های داخلی حمایت کنیم. 

سیستم عامل بومی روی گوشی  داخلی 
نصب شد



میزان انرژی و جنب و جوش در ش��هر تورنتو بس��یار باالس��ت. هرگاه به زمان 
بازی های پایانی لیگ بسکتبال NBA نزدیک می شویم، جنب و جوش در این شهر 
س��ر به فلک می کشد. این امر حتی در میان افراد غیرعالقه  مند به ورزش بسکتبال 
هم دیده می شود. در حقیقت این افراد به دنبال اندکی سرگرمی و هیجان هستند. 
بسیاری از مردم لباس تیم مورد عالقه شان را در محل کار به تن می کنند. موضوع 
داغ گفت وگوهای دوس��تانه نیز در زمان نزدی��ک به بازی های پایانی لیگ پیرامون 
تیم تورنتو اس��ت. بدون تردید برند تیم بس��کتبال تورنتو رپتورز به خوبی در میان 

طرفدارهای شهر توسعه یافته است. 
وقتی به نمونه تیم تورنتو نگاه می کنیم، به خوبی مفهوم »انرژی برند« را مشاهده 
خواهیم کرد. منظور من از مفهوم انرژی نوعی احساس مشترک و درونی میان تمام 
 NBA طرفدارهای یک برند است. آنچه در جریان بازی های فینال لیگ بسکتبال
روی می دهد، نمونه واضحی از انرژی برندهاس��ت. نکته جالب در مورد فینال اخیر 
صعود تیم تورنتو برای نخس��تین بار به این مرحله بود. به همین دلیل طرفدارهای 
این تیم س��ر از پا نمی شناسند. در شهر تورنتو در بسیاری از شهرهای بزرگ کانادا 
اغلب مردم با لباس این تیم در خیابان ها تردد می کنند. به راستی میزان انرژی باالی 
طرفدارهای تیم تورنتو یکی از سرمایه های مهم آنها محسوب می شود. نکته موردنظر 

من در این مقاله ارزش بسیار باالی انرژی برای برندهاست. 
انرژی یکی از المان های مهم خالق تفاوت میان برندهاست. برندهای دارای سطح 
باالیی از انرژی همیشه بیشتر از دیگران به چشم می آیند. به طور مشابه، برندهای 
ناتوان در زمینه تولید انرژی مطلوب میان طرفدارهای خود همیش��ه با مش��کالت 

زیادی دست و پنجه نرم می کنند. 
دیوید آِکر، نویس��نده کتاب ارتباط بردها، موضع جالب��ی در این خصوص دارد: 
»بدون تردید برندهای ناموفق اطالعات و شنیده های زیادی در مورد اهمیت تولید 
انرژی برای برندشان در میان طرفدارها و مخاطب هدف شنیده اند، با این حال آنها 

توانایی و مهارت الزم برای پیاده سازی درست این فرآیند را ندارند.« 

فقدان انرژی الزم ترس��ناک ترین مرحله برای هر برندی محسوب می شود. دلیل 
آن نیز واضح اس��ت: فقدان انرژی به معن��ای ناتوانی برندمان در ایجاد تفاوت میان 
خود و رقبا خواهد بود. مورد پسند یا نفرت مخاطب واقع شدن، نیازمند تولید انرژی 
از سوی برندمان است، با این حال بی تفاوتی مخاطب بیانگر نبود هرگونه احساسی 
اس��ت. در این حالت برند م��ا امکان ادامه حیات دارد، ب��ا این حال هیچ کس بدان 

اهمیتی نخواهد داد. 
جینی س��یمونز، کارشناس حوزه کس��ب و کار، در این مورد چنین نظری دارد: 
»م��ردم به ط��ور معمول به برند من عالقه یا از آن نف��رت دارند، با این حال من از 
تمام نفرت هایی که نسبت به برندم هست نیز رضایت دارم.« اظهارنظر جینی بیانگر 
میزان باالی تعهد برندها به مقوله انرژی است. بسیاری از برندهای بزرگ در عرصه 
کسب و کار برای مدت زمانی طوالنی خود را با این مقوله در پیوند یافته اند. درست 
به همین دلیل اکنون ما با ش��نیدن نام هایی مانند پپس��ی، اپل یا گوگل احساس 
هیجان و رضایت می کنیم. این امر به دلیل تعهد باالی آنها به تولید انرژی در میان 

مخاطب های شان است. 
ج��ان گرزم��ا و اِد لِبار مفهوم تولید انرژی برنده��ا را اینگونه معنا می کنند: »اثر 
تفاوت آفرین��ی ان��رژی«. در کتاب آنها تحت عن��وان The Brand Bubble آنها 
اینگونه می نویس��ند: »موفق ترین برندهای امروزی مانند آدیداس، اپل، پیکس��ار و 
ویکی پدیا به مشتریان ش��ان به شیوه خاصی جهت می دهند. آنها از طریق هیجان، 
خالقیت و ارتباط نزدیک با مش��تریان به ش��یوه ای متفاوت از اغلب برندها موجب 

توسعه خود می شوند.« 
به راس��تی چرا این مفه��وم برای ما اهمیت دارد؟ دلیل ای��ن امر ایجاد تفاوت و 
متمایز س��اختن برندمان از دیگر رقبا با اس��تفاده از تولید انرژی در میان مشتریان 
اس��ت. برای بیشتر ما، امکان فعالیت در صنعت های دیگر یا حتی خلق محصوالت 
بس��یار متمایز وجود ندارد. ما توانایی اختراع نسل بعدی آیفون را نداریم. همچنین 
س��اخت نسل پیشرفته اسباب بازی ها نیز در گستره توانایی اغلب برندهای سراسر 
دنیا نیست. در عوض، مرکز اصلی رقابت برندهای ما در زمینه ایجاد الگوهای نوین 
در زمینه س��رویس دهی به مشتریان است. به این ترتیب امکان ایجاد تفاوت میان 
برند ما و دیگران وجود خواهد داشت. امروزه دلیل انتخاب یک برند در میان شمار 

بسیار زیادی از برندها فقط مربوط به کیفیت محصوالت نیست. در حقیقت، میزان 
انرژی و توانایی انتقال احساس��ات از سوی یک برند نیز اهمیت باالیی دارد. در این 

زمینه به نکات ذیل توجه کنید: 
• آیا برند شما از سایر رقبا جذاب تر به نظر می رسد؟

• آیا محصوالت و خدمات شما هماهنگی بیشتر با نیاز مخاطب دارد؟ 
• آیا برند شما بیشتر به چشم می آید؟

نکته مثبت در این میان امکان کنترل برند ما بر روی پاسخ تمام این پرسش هاست. 
برند ما توانایی افزایش میزان دیده شدن، ارتباط با نیازهای واقعی مشتریان و تولید 

هیجان را دارد. به طور کلی مفهوم انرژی برند در سه حوزه تولید می شود:
• بازار: ش��ما چگون��ه قابلیت دیده ش��دن برندتان را در بازار هدف خود توس��عه 
می دهید؟ این امر از طریق حضور فعال تر در حوزه عمومی یا فعالیت اسپانس��ری و 

حضور در رویدادها امکان پذیر می شود. 
• محصوالت: شما چگونه محصولی بهتر را تولید و به دست مشتری می رسانید؟ 
بدون تردید امکان موفقیت در زمینه تولید محصوالت بهتر با سرمایه گذاری صرف 
ب��ر روی حوزه بازاریابی و تبلیغات امکان پذیر نیس��ت، بنابراین باید از خالقیت مان 

بیشتر استفاده کنیم. 
• فرهنگ: ش��ما چ��ه برنامه ای برای توس��عه مردم، فرهن��گ و میزان خالقیت 
افراد فعال در ش��رکت تان دارید؟ بدون تردید همه برندها از س��وی مردم س��اخته 
می شوند، بنابراین تیم کارمندان یک برند باید به خوبی ویژگی های مختلف مردم با 

فرهنگ های مختلف را داشته باشد.
خوشبختانه راهکارهای زیادی برای تقویت انرژی برندها وجود دارد. همچنین این 
امر نیازمند میزان زیادی پول و سرمایه نیست. درست به مانند شروع یک کسب و 
کار تازه، ما باید بیشتر بر روی ایده اصلی مان تمرکز کنیم. هنگامی که برند ما مقدار 
مشخصی انرژی تولید کند، امکان مقاومت از سوی مخاطب هدف کاهش بسیاری 
خواهد یافت. مزیت اصلی این فرآیند امکان جلب نظر و تعامل نزدیک تر با ش��مار 
بسیار بیشتری از مشتریان خواهد بود. به عالوه میزان وفاداری مشتریان به برندهای 

توانمند در زمینه تولید انرژی بسیار بیشتر است. 
stickybranding :منبع

هنگامی که ش��ما در حال رونمایی از یک کس��ب و کار تازه هستید، فعالیت در 
ش��بکه های اجتماعی اهمیت باالیی خواهد داش��ت. امروزه شبکه های اجتماعی به 
کس��ب و کارها فرصت جلب نظر مشتریان در سطح بین المللی را می دهد. مشکل 
اصلی در این میان نگرانی و وس��واس بیش از اندازه برخی از برندهاس��ت. به عنوان 
مثال، آنها در زمینه فعالیت در پینترس��ت به عنوان یک پلتفرم تصویرمحور بیش 
اندازه وس��واس به خرج می دهن��د. بدون تردید برندی که از همان ابتدا به س��راغ 
طراحی و به اشتراک گذاری المان های زیبای خود نظیر لوگو، رنگ های آن و قالب 
وب س��ایتش برود، س��رانجام جالبی نخواهد داشت. در حقیقت، نکته مهم در اینجا 

ایجاد هدف و تعیین ماموریت اصلی برندمان پیش از هر امر دیگری است. 
یک برند دارای جلوه های بصری زیبا بدون اهداف دقیق و تعریف ش��ده درس��ت 
مانند یک هدیه با بس��ته بندی بس��یار جذاب اما پوچ خواهد بود. به راستی دریافت 

یک هدیه این چنینی برای هر فردی ناراحت کننده خواهد بود. 
آیا ش��ما تا به حال در یک شرکت دارای دفتر پر از المان های تصویری خود کار 
کرده اید؟ به طور معمول برخی از این دفترها در عین داشتن تصاویر و پوسترهای 
ف��راوان هیچ نقطه تمایزی به رقبا ندارند. در حقیقت، انگار دفتر همه آنها مثل هم 
طراحی ش��ده است. بدون تردید این یک خطر و مش��کل بسیار اساسی محسوب 
می ش��ود. کارمندان یک برند مانند سرفصل های آن هستند، بنابراین بدون آگاهی 

آنها از تفاوت های برند مورد نظر امکان توسعه مطلوب آن وجود نخواهد داشت. 
بهترین راهکار برای ایجاد یک برند قدرتمند ش��روع کار از داخل ش��رکت است. 
این فرآیند درست مانند ساخت و ساز یک ساختمان است. ما به منظور ساخت یک 
ساختمان بزرگ و زیبا نیازمند پایه ریزی مطمئن هستیم. سه گام مورد بررسی در 

این مقاله به ما در زمینه قالب بندی جان و روح برندمان کمک خواهد کرد. 
1. ساخت اعالمیه هدف  برندمان

به راس��تی چه چیزی ی��ک اعالمیه هدف جذاب را ش��کل می دهد؟ منظور من 
از اعالمی��ه هدف بیان اهداف برندمان از فعالیت در حوزه کس��ب و کار اس��ت. به 
ط��ور معمول یک اعالمیه هدف باید کامال واضح باش��د. به عالوه این اعالمیه باید 

مسیر استراتژیک برندمان و نحوه الهام بخشی اش را نیز مشخص سازد. هنگامی که 
مشغول تدوین اعالمیه هدف برندمان هستیم، نکته مهم توجه به اهداف مان است. 
به این ترتیب محرک برندمان باید اهدافش باشد. متاسفانه برخی از برندها در این 
میان با انتخاب اهداف نامناس��ب در عمل مسیر اشتباهی را پیش می گیرند. بدون 
تردید برخی از ما هرگز تجربه قبلی در این زمین نداشته ایم. به همین دلیل دچار 
س��رگیجه خواهیم شد. توصیه من در این میان بررسی نحوه تدوین اعالمیه هدف 
س��ایر رقبای مان است. به این ترتیب اطالعات مفیدی در زمینه نحو نگارش آن به 
دس��ت خواهی آورد. نکته مهم در مورد طراح��ی اعالمیه هدف توجه به کارمندان 
شرکت است. یک اعالمیه هدف مطلوب عالوه بر ساده فهمی برای مشتریان ما باید 

به راحتی از سوی کارمندان مان نیز مورد درک و فهم قرار گیرد. 
به عنوان مثال، به برخی از اعالمیه های هدف برندهای زیر توجه کنید:

• پاتاگونیا: س��اخت بهترین محصوالت، عدم ایج��اد هرگونه ضرری برای محیط 
زیس��ت و استفاده از کس��ب و کار برای الگوبخشی در زمینه حل مشکالت زیست 

محیطی و بحران های طبیعی.
• IKEA: با هدف خلق زندگی روزمره بهتر برای شمار بیشتری از مردم.

• نورداستورم: با هدف ارائه متقاعدکننده ترین تجربه خرید ممکن به مشتریان.
در اینج��ا اعالمیه ه��ای هر ک��دام از این برندها را با آنچه از پیش در موردش��ان 
می دانستید، مقایسه کنید. آیا شما قادر به مشاهده اهداف آنها در برداشت ذهنی تان 
از هر برند هستید؟ بدون تردید پاسخ بسیاری از شما مثبت خواهد بود. این امر به 
دلیل فرآیند مطلوب و دقیق برندسازی این غول های عرصه کسب و کار است. هدف 

ما در اینجا کامال مشخص است: تالش برای ارائه کیفیتی مشابه آنها.
۲. رویاپرداز شوید

در این مرحله ابتدا باید در مورد بیشترین تاثیر و مزیت محصول یا سرویس تان 
فکر کنید. س��پس باید به آنچ��ه در عمل پیرامون مناب��ع و مزیت های محصوالت 
برندمان ارائه می کنیم، تامل کنیم. به راس��تی منافع موردنظر ما تا چه حد از نظر 
مش��تریان نیز منفعت محس��وب می ش��ود؟ تامل پیرامون ای��ن موضوع ها تا زمان 
دس��تیابی به تصویری روش��ن از آینده برندمان و موفقیت ه��ای آن باید ادامه پیدا 
کند. بیش از همه اینها، ضرورت بزرگ فکر کردن اس��ت. در حقیقت ما نباید هیچ 

محدودیتی برای رویاپردازی برندمان داشته باشیم. 

بیل گیتس و تیم مایکروسافت از همین شیوه در دهه ۸0 میالدی استفاده کردند. 
به گفته آنها، دیدگاه اصلی شان »قرار دادن رایانه بر روی هر میز مطالعه و هر خانه« 
بود. این اعالمیه درست زمانی که رایانه های شخصی بسیار کمیاب و گران بود، بیان 
ش��د. با یک نگاه ساده به عمق رویاپردازی مایکروسافت و بیل گیتس پی خواهیم 
برد. بسیاری از مردم در آن زمان تحقق چنین شعاری را ممکن نمی دانستند، با این 

حال اکنون اغلب ما در خانه و محل کارمان رایانه شخصی داریم. 
3. انتخاب ارزش های مرکزی

 در دنیای کسب و کار هر برندی با نوعی ارزش خاص شناخته می شود. 
این ارزش ها به هیچ وجه از سوی برندهای موردنظر کنار گذاشته نمی شود. 
در حقیق��ت، معنای یک برند براس��اس میزان پایبن��دی اش به ارزش های 
مرکزی شکل می گیرد. در این گام وظیفه اصلی ما تامل پیرامون ارزش ها 
و اهداف اصلی برندمان است. به راستی برند ما چه کیفیت های منحصر به 
فردی را در زمینه فعالیت تجاری مدنظر دارد؟ به هر حال باید تفاوت هایی 
میان برند ما با دیگر رقبا باشد. در غیر این صورت ما تمام مسیر برندسازی را 
اشتباه طی کرده ایم. در حالی که هیچ عدد مشخصی برای تعداد ارزش های 
مرکزی یک برند وجود ندارد، نکته مهم قابلیت اجرایی آن ارزش هاست. به 
همین دلیل ما باید بر روی تعداد محدودی از ارزش ها برای شروع کارمان 
تمرکز کنیم. در غیر این صورت در زمینه تحقق و پایبندی به آنها با مشکل 
مواجه خواهیم شد. بدون تردید بیش از پنج ارزش مرکزی بسیار پیچیده و 
غیرعملی خواهد بود. همچنین در اینجا کمتر از سه ارزش مرکزی نیز در 
عمل فایده ای نخواهد داشت، بنابراین ارزش های مرکزی برندمان در ابتدای 

کار باید بین سه تا پنج مورد باشد. 
بدون شک ارزش ها نقش کلیدی در هر کسب و کاری ایفا می کند. به این ترتیب 
وقتی ما ارزش های خود را فراموش کنیم، برندمان را با ریسک بسیار بزرگی مواجه 
خواهیم ساخت. ارزش های برند ما فرصت منحصر به فردی برای ایجاد ساختارهای 

منحصر به فرد برندمان را می دهد. 
بدون تردید ارزش های مرکزی هر برند فرصتی برای تحقق رویاهای صاحبان آن 

است. با این حساب، شما تا چه حد در این زمینه دقیق عمل خواهید کرد؟
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برندسازی موفق در 3گام

3 گام برای قالب بندی جان و روح برندمان

توسعه چرخه نقاط تماس برند
اگ��ر خواس��تار دس��تیابی موفقیت ب��رای برندتان هس��تید، باید 
آس��تین های تان را باال زده و توجه خود را بیش��تر بر روی جزییات 
نقاط تماس برندتان معطوف کنید. توسعه چرخه نقاط تماس برند، 
نقطه آغازین فعالیت های شما است. شما می توانید از طریق این ابزار 
تم��ام اطالعات، نکات مهم و جزیی��ات برندتان را مطرح کنید. این 
کار همچنین بر روی گروه ذی نفعان و س��هامداران تأثیر می گذارد. 
به منظ��ور تهیه چرخه نق��اط تماس برند، نخس��ت تمام روش های 
برقراری ارتباط شرکت با محیط خارجی و تجارب کسب شده توسط 
شرکت تان را جمع آوری کنید. این کار ظاهراً دشوار به نظر می رسد. 
در صورت داشتن یک تیم متقابل کارکردی می توانید این فرآیند را 

به خوبی مدیریت کنید و به نتایج مفهومی تری دست  یابید.
ش��ما می توانید از طریق تعامل با مش��تریان، قب��ل از خرید، در 
حین آن و بعد از خرید به حسابرس��ی ام��ور خود بپردازید و آن را 
س��ازماندهی کنید و به طبقه بندی نتایج حسابرس��ی خود از طریق 
نق��اط تماس ایس��تا همانند تبلیغ��ات یا بس��ته بندی، نقاط تماس 
انس��انی مانند مرکز ارتباط با مشتریان یا کارشناسان فروش، نقاط 
تماس تعاملی مانند رس��انه های اجتماعی یا وب سایت ها، بپردازید. 
توجه داشته باشید محصوالت تان را نیز در نظر بگیرید، زیرا معموالً 
بیش��ترین تأثیر را ب��ر روی ادراک برن��د دارند. نق��اط تماس برند 
بسیار مهم هس��تند اما هنوز نادیده گرفته می شوند. به محض آنکه 
کلیه نقاط تماس خود را شناس��ایی کردید، فهرس��تی از واحدها و 
فرآیندهایی که مسئولیت هر کدام از نقاط تماس برعهده آنهاست را 
فراهم کنید و همچنین نقش��ه ای از اشتراکات هر واحد ایجاد کنید. 
با این کار ش��ما می توانید تصویری از یک چرخ ایجاد کنید که برند 

شما را در مرکز خود به نمایش گذاشته است.
در اطراف آن گروه های مختلفی وجود دارند که بر روی این نقاط 
تم��اس تأثیر می گذارند و در دایره بیرونی آن نقاط تماس��ی وجود 
دارد که ش��ما کشف کرده اید. زمانی که چرخه نقاط تماس برندتان 
آماده ش��د می توانید از آن به عنوان ابزاری ب��رای اطمینان از اینکه 
نقاط تماس تان به خوبی برندتان را منعکس می کنند، استفاده کنید. 
در ابتدا برای ارزیابی تجاربی که در مورد هر نقطه تماس به دس��ت 
آورده ای��د، از تحقیقات مش��تری، خودارزیابی و گزارش های صنعت 
اس��تفاده کنید. این ارزیابی ها و بررسی ها را با پلتفرم برند و تجربه 
مطلوب مش��تری مقایس��ه کنید. با این کار به تمام نکات و س��ایر 
ابعاد نیز دس��ت خواهید یافت. به عالوه شما می توانید از اطالعات و 
داده های ذکرش��ده در این سیستم استفاده کرده و به نقاط تماسی 
که بیش��ترین تأثیرات را ب��ر روی انتظارات و تج��ارب ذی نفعان و 

سهامداران اصلی دارد پی برید.
همچنی��ن باید ب��ه اختالف بین س��طح عملکرد فعلی و س��طح 
عملکرد شما آن گونه که باید باشد، هزینه های ایجاد بهبود و میزان 
تأثیری که نقاط تماس می توانند در بلندمدت بر روی اهداف ش��ما 
داشته باشد، توجه داشته باشید. شما می توانید از طریق این داده ها، 
نقاط تماسی را که نیاز به تمرکز بر روی آنها دارید، شناسایی کنید. 
به عالوه می توانید آنها را برحس��ب اولویت مش��خص کرده، توسعه 
داده، پیش��رفت حاص��ل را ارزیابی کرده و برمبن��ای اصولی خاص 

کنترل کنید.
استراتژی شرکت چیک فیل ای در برندسازی

ش��اید اگر هر برند در طول عملیات خود همانند برند چیک فیل 
ای )Chick-fil-A( از جزییات خدمات مش��تری برخوردار باشد، 
دیگر نیازی به انجام چنین کارهایی نداش��ته باشد. برنامه »خدمات 
مایل دوم« در چیک فیل ای مفهوم خدمات مش��تری را به س��طح 
باالیی می رس��اند. این س��رویس می گوید هر کس از شما خواست 
ت��ا ی��ک مایل او را همراهی کنید، ش��ما این کار را ب��رای دو مایل 
انجام دهید. اهداف س��رویس خدمات عرضه شده، ایجاد سطحی از 
انتظار در مش��تری اس��ت که باعث شود تا مش��تری فقط به دنبال 
ش��رکت های خوب باش��د، زیرا برند چیک فیل ای ریشه در چیزی 
فراتر از انتظارات مش��تری دارد. وقتی مش��تری از کارمند تش��کر 
می کند، در ج��واب قطعاً »خواهش می کنم« را خواهید ش��نید نه 

کلمه مشکلی نیست، یا کاری نکردم.
 کارمن��دان چیک فیل ای حتی در س��الن غذاخوری پرس��ه زده 
و لی��وان نوش��یدنی مهمانان را پ��ر می کنند. این قبی��ل رفتارها به 
وض��وح بیان می کند که آنها تمرکز خود را بر روی تجربه مش��تری 
معطوف کرده اند. ش��رکت س��االنه بی��ش از یک میلیون دالر صرف 
موارد جزئی می کند. تحقیقات انجام ش��ده اخیر بر روی رستوران و 
گزارش گردآوری شده در این راستا نحوه اجرای استانداردهای برند 
و اس��تانداردهای مدیران ارش��د زنجیره را نشان می دهد. این توجه 
به جزیی��ات و انجام مطالعات تحقیقی از س��وی برخی از برندهای 
حاضر در صنعت که بهترین عملکرد مالی را دارند دیده می شود. از 
این میان می توان به برندهایی همچون زاگات در صنعت فس��ت فود 
و جی. دی. در صنعت رس��توران اش��اره کرد. ش��رکت متعهد است 
از طری��ق اصول آموزش و اس��تخدام کارمند از کس��ب تجربه عالی 
حمای��ت کند. دان کتی مدیرعامل چیک فیل ای بیش��تر از س��ایر 
رستوران های زنجیره ای وقت خود را صرف آموزش کارمندان کرده 

است.
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• ممنون می ش��م کمی از سابقه کاری خودتون برای دوستان توضیح 
بدید:

من رضا ش��یرازی هستم، برنامه نویس��ی را از زمان کمودور64 شروع 
ک��ردم و به م��رور برنامه نویس��ی در محیط های داس و وین��دوز انجام 
می دادم و از س��ال 76 به عنوان برنامه نویس مش��غول به کار شدم. بعد 
از مدتی برنامه  نویس��ی در محیط وب را ش��روع کردم و س��پس به سئو 
عالقه مند ش��دم. در حال حاضر مدیریت سایت های سئو۲4 و وب۲4 را 

به عهده دارم.
• بهترین پروژه ای که داشتید کدام پروژه بود و چرا؟

پروژه های مختلف س��ئو، هر کدام شرایط و چالش های خاص خود را 
دارند. زمانی که پروژه های خارج از ایران را انجام می دادم، موفقیت  هایی 
که در کش��ور کانادا به دس��ت آورده بودم، بس��یار برایم لذت بخش بود. 
همچنی��ن در ایران افتخار همکاری با بس��یاری از س��ایت های بزرگ را 
داش��ته  ام و اینکه توانس��ته  ام کمک کنم تا رشد ورودی گوگل سایت ها 
افزای��ش قابل توجهی پیدا کند برایم بس��یار جذاب و هیجان انگیز بوده 
اس��ت. بهتر اس��ت نام پروژه خاصی را در اینجا نب��رم، چون پروژه های 

مختلفی بوده که هر کدام جذابیت خاص خود را داشته  اند.
• چرا ش��رکت ها کمتر به سراغ استراتژی و ساختاربندی اصولی برای 

سئو می روند؟
بله کامال درست می فرمایید، بسیاری از شرکت ها در برنامه ریزی هایی 
که دارند س��ئو را در نظر نمی گیرند و دید سیس��تمی نس��بت به س��ئو 
ندارند. همانطور که می-دانید گوگل براس��اس مجموعه  ای از فاکتور ها 
به س��ایت های اینترنتی رتبه می دهد و عوام��ل مختلفی در رتبه  بندی 
گوگل دخیل هس��تند و بس��یاری از فعالیت های یک شرکت می توانند 

به سئو مرتبط باشند.
به عنوان مثال، فعالیت هایی مانند روابط عمومی، برندسازی، تبلیغات، 
تولید محتوا، تغییرات فنی، گرافیک سایت و… به طور مستقیم با سئو 
در ارتباط هستند و  موارد دیگری هم هستند که به صورت غیرمستقیم 
در س��ئو تاثیر می گذارند مانند تبلیغات آفالین یک ش��رکت. متاسفانه 
کمتر پیش می  آید که ش��رکت  ها سیستم متمرکزی برای تحلیل موارد 
مرتبط با سئو و ارتباط آن با بخش های فوق را دارا باشند و این موضوع 
را در تصمیم  گیری های خود لحاظ کنند. همین موضوع باعث می ش��ود 

که در طوالنی مدت لطمه شدیدی از این موضوع بخورند.
• ممنون می ش��م روش های برنامه ریزی و موفقیت در س��ئو را شرح 

دهید
اولین مرحله در س��ئو این اس��ت که بدانیم قرار است سئو چه کمکی 
به ما بکند و چه هدفی را از س��ئو دنبال می کنیم. به عنوان مثال س��ئو 
می تواند به یک س��ایت خبری کمک کند تا ورودی بیش��تری از گوگل 
دریافت کند و حجم مخاطب خود را افزایش دهد، اما برای یک س��ایت 
فروش��گاهی هدف از سئو افزایش فروش اس��ت و ورودی بیشتر کمکی 
به س��ایت نخواهد کرد. پس از مش��خص کردن ه��دف، تحقیق در مورد 
کلمات کلیدی و اس��تخراج کلمات کلیدی مناسب اهمیت باالیی دارد، 

س��پس صفحات ف��رود متناظر با کلمات کلیدی مش��خص می  ش��وند 
و نکات س��ئو داخلی ش��امل موارد فنی و محتوایی بررس��ی می ش��ود. 
نهایتا اس��تراتژی های س��ئو خارجی و داخلی طراحی و اجرا می ش��وند 
تا یک س��ایت نس��بت به رقبایی که دارد بتواند س��هم بیش��تری را از 
جس��ت وجوهای گوگل دریافت کند. همچنین بس��یاری از فعالیت های 
سئو به طور مداوم باید بر روی سایت انجام شوند، مانند تحقیق کلمات 
کلیدی، تحلیل رقبا، برنامه  ریزی برای انتش��ار محتوا و… در واقع سئو 

یک فعالیت مداوم است.
• چه ابزاری و یا پلتفرم هایی را برای ش��اخه های مختلف سئو توصیه 

می کنید؟
ابزارهایی هستند که مشکالت سئو را چک می کنند مانند سایت های 
ابزاره��ا  اینگون��ه   seoptimer.com و   seositecheckup.com
می  توانند برخی از مش��کالت ابتدایی س��ایت را مشخص کنند، اما باید 
توجه داش��ت که ممکن اس��ت برخی از مواردی که اینگونه سایت ها به 
عنوان مشکل اعالم می کنند، مشکالت واقعی نباشند و باید توسط یک 
فرد خبره تحلیل بیشتری انجام شود. همچنین ابزارهای دیگری هستند 
که برای تحقیق کلمات کلیدی به ما کمک می کنند و خوش��بختانه در 
lsigraph. زبان فارس��ی هم نتیجه مناسبی دارند، مانند س��ایت های

 .keywordtool.io و com ، kwfinder.com
ابزارهای دیگری که در سئو مورد استفاده قرار می گیرد، برای تحلیل 
 ahrefs.com رقبا و لینک های ورودی آنهاست که بهترین آنها سایت

است که پایگاه داده مناسبی از لینک ها را در خود جای داده است.
• ک��دام ابزار ایرانی را می توان همس��طح تولزها و پلتفرم های خارجی 

معرفی کرد؟
در ایران در بسیاری از موارد، مانند تحلیل لینک ها یا تحقیق کلمات 
کلیدی هنوز ابزار کاملی وجود ندارد، اما چند س��ایت مختلف هس��تند 
که کار تحلیل س��ایت انج��ام می دهند و بعضا از اس��کریپت های کدباز 
موجود در اینترنت برای توس��عه خود اس��تفاده کرده اند و خروجی آنها 
مشابه یکدیگر اس��ت. ما در تیم وب۲4 در حال توسعه یک ابزار جدید 
هستیم که فاز اولیه آن به اتمام رسیده و به زودی آن را معرفی خواهیم 
ک��رد، اما به هر حال فاصله زیادی از نظ��ر کیفی بین ابزارهای ایرانی و 
خارجی وجود دارد که امیدوارم هرچه زودتر این فاصله برداش��ته شود، 
به خصوص که با افزایش قیمت دالر، استفاده از ابزارهای خارجی هزینه 

باالیی برای کارشناسان سئو خواهد داشت.
• چه منابعی برای مطالعه در این زمینه به صورت تخصصی پیش��نهاد 

می کنید؟
بهتری��ن منبع برای یادگیری س��ئو، خود گوگل اس��ت. گوگل کتاب 
یادگیری س��ئو مقدماتی را برای مدیران س��ایت ها منتش��ر کرده است. 
همچنین مقاالت بسیار زیادی در مورد نحوه عملکرد موتور جست وجوی 
خ��ود و فاکتوره��ای کیفی دارد. برخی از کارشناس��ان س��ئو معتقدند 
که گوگل صادق نیس��ت، م��ن چنین اعتقادی ن��دارم، گرچه گوگل از 
الگوریتم های خود محافظت می کند، اما اگر به دنبال یادگیری س��ئو از 

روش درست و اصولی باش��یم، گوگل بهترین منبع برای این کار است. 
برای دسترسی به منابع گوگل می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:

googleusercontent •
support.google.com •

youtube •
همچنی��ن جدیدترین مقاالت مرتبط با س��ئو را می توان از منابع زیر 

مطالعه کرد:
Moz.com •

Searchengingwatch.com •
Searchengineland.com •

Seoroundtable.com •
• کدام پروژه و ش��رکت ایران��ی به عنوان الگ��و در این بخش معرفی 

می کنید؟
در ایران ش��رکت های خوب زیادی داریم که توانایی و دانش مناسبی 
در ای��ن زمینه دارند. نکته جالبی که باید در اینجا خدمت ش��ما عرض 
کنم این اس��ت که بعضا رقابت س��ئو در کشورهای دیگر بسیار کمتر از 
ایران اس��ت و برخالف تص��ور عمومی، به دلیل دانش مناس��بی که در 
داخ��ل ای��ران وجود دارد رقابت خوبی هم در این حوزه بین ش��رکت ها 
اس��ت؛ ش��رکت  هایی که در حال حاضر فعالیت های خوبی در این حوزه 

دارند، وبسیما، سئوکار و نوین هستند.
• پیش بینی شما از رشد صنعت مارکتینگ و تبلیغات آنالین در سال 

۹۸ چیست؟
در س��ال های اخیر، ب��ه دلیل اس��تفاده از موبایل و همچنین رش��د 
جمعیت ج��وان در ایران، صنعت تبلیغات آنالین رش��د بس��یار زیادی 
کرده اس��ت. آگاهی بین مردم بیش��تر ش��ده و اکثر آنها زمان زیادی از 
وقت روزانه خود را در ش��بکه  های مجازی و اینترنت سپری می کنند. به 
همین جهت پیش بینی می کنم که این رشد در سال های آتی بیشتر هم 
بش��ود، به خصوص که انقالب صنعتی چهارم در دنیا تغییرات زیادی به 
وجود آورده است و پیش بینی می شود که دنیا در 10سال آینده بیشتر 
از 100س��ال گذش��ته دچار تغییر ش��ود و هوش مصنوعی، IOT و… 

تغییرات زیادی در زندگی بشر ایجاد کنند.
• سخن پایانی

در دنیای امروز رفتار مش��تری تغییر کرده اس��ت و مشتریان قبل از 
خرید کاال، از طریق جس��ت وجو در اینترنت در م��ورد کاالی موردنظر 
خود تحقیق می کنند و نظ��رات یکدیگر را می خوانند. حضور در فضای 
آنالین، از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل شده و در شرایط اقتصادی 
کنونی می تواند کمک بس��یار زیادی به کس��ب و کارها در جهت رشد و 
توسعه بکند. وجود سایت هایی که به فعالیت های آموزشی در این حوزه 
می پردازند مانند بال گ  اد و دیگر س��ایت های فع��ال در این حوزه، می-
تواند کمک بسیار زیادی به مدیران شرکت ها و همچنین افراد عالقه مند 

به این حوزه در جهت افزایش دانش و فرهنگ سازی بکند.
blogad :منبع

10 نکته کلیدی برای راه اندازی یک فروشگاه 
اینترنتی)1(

 1- راه اندازی فروشگاه اینترنتی فراتر از یک شغل تمام وقت است: 
روزان��ه افراد زیادی با م��ا  تماس می گیرند و قص��د راه اندازی یک 
فروشگاه اینترنتی را دارند. هدف اکثر این افراد راه اندازی یک کسب 
و کار دوم در کنار کار اول ش��ان هست و فکر می کنند یک فروشگاه 
مجازی راهی بی دردس��ر برای کسب درآمد در این آشفته بازار است 
که با چند س��اعت وقت روزانه می توانند درآمد بسیار زیادی کسب 
کنند. برخالف ظاهر، راه اندازی فروش آنالین کاری بس��یار پیچیده، 
زمان بر و پردردس��ر اس��ت و از راه اندازی یک کس��ب و کار س��نتی 
دردس��رهای بسیار بیشتری دارد و باید گفت این یک کار تمام وقت 

بدون حتی یک روز و یک ساعت تعطیلی است.
۲- راه اندازی فروش��گاه اینترنتی خوب بسیار هزینه بر است: اکثر 
افراد بر این باورند که فروش��گاه های آنالین به خاطر نداشتن فضای 
فیزیکی هزینه بس��یار پایین تری نس��بت به فروش��گاه های س��نتی 
دارند. این تصور نیز تا حد زیادی اش��تباه است. اگر این نکته صحت 
داشت تمام فروشگاه های فیزیکی تا امروز تبدیل به فروشگاه آنالین 
ش��ده بودند. هرچند در طول زمان هزینه نگهداری فروشگاه آنالین 
کاهش خواهد یافت، ولی در ش��روع کار هزینه های س��نگین تری را 
باید متحمل ش��وید. هزینه هایی که ممکن است به آنها توجه نکرده 
باشید: عکاسی محصوالت، ورود اطالعات به وب سایت، به روز کردن 
اطالعات، تبلیغات آنالین، پش��تیبانی ۲4 س��اعته فروشگاه، هزینه 
زیرساخت و… به طور کلی هزینه راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی 
در س��ال اول بین ۲ تا 3 برابر یک فروش��گاه فیزیکی است ولی در 
نظر داشته باشید که هزینه های فروشگاه آنالین شما پس از گذشت 

1 تا ۲ سال و با افزایش مشتریان شما به نسبت کاهش می یابد.
3- تامین کاال اصل اول موفقیت یک فروش��گاه اینترنتی اس��ت: 
س��ال ها پیش که در بازار کار می کردم دوس��تی داشتم که همیشه 
می گف��ت »س��ود، در خرید خوب اس��ت نه فروش«! ای��ن اصل در 
همه ج��ا از جمله فروش آنالین نیز صادق اس��ت، بنابراین مهم ترین 
اصل برای موفقیت در فروش اینترنتی دسترس��ی به س��ورس های 

اصلی، پایین ترین قیمت و موجودی دائم کاال است.
اگر در کس��ب و کار فعلی خود به زنجیره تامین دسترس��ی دارید 
مثال مغازه دار هس��تید و یا واردکننده و یا پخش کننده هستید )در 
یک کالم در حال حاضر یک سیستم فروش سنتی دارید(، به عنوان 
یک مش��اور کس��ب و کار، طراحی فروشگاه اینترنتی را به شما جدا 
توصیه می کنم. در واقع شما نصف مسیر را رفته اید، اما اگر فقط یک 
ایده برای راه اندازی یک فروش��گاه دارید و هرگز به صورت فیزیکی 
چیزی نفروخته اید از این رویا صرف نظر کنید چون به احتمال زیاد 

شکست می خورید.
4- در ح��وزه تخصص خودت��ان فعالیت کنید: و یا به عبارت بهتر 
تخصصی بفروش��ید. در واقع این نکته ادامه نکته باالس��ت. خیلی ها 
دوس��ت دارند ش��بیه آمازون و یا دیج��ی کاالی خودمان همه چیز 
ف��روش باش��ند، ولی جالب اس��ت بدانید که س��ود فروش��گاه های 
تخصصی به مراتب بیش��تر از فروشگاه های عام است. یک فروشگاه 
تخصصی به علت تمرکز بر یک یا چند کاالی خاص کیفیت خدمات 

بهتری خواهد داشت و در ضمن سریع تر معروف خواهد شد.
ادامه دارد ...
resanehlab :منبع
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کپی رایتر کیست؟
با ورود تکنولوژی به دنیای امروزی و راه پیدا کردن آن به زندگی 
روزمره و پیوس��تن آن به کسب و کارها باعث شده که مشاغل های 
نوآور و جدیدی به وجود بیایند که عالقه مندان و طرفداران خودش 
را دارند، یکی از مشاغلی که طرفداران زیادی دارد و جذابیت باالیی 
دارد کپی رایتر بودن اس��ت، که اغلب این ش��غل را با معادل فارسی 
آن یعنی حق مجاز برای تالیف و انتش��ار اش��تباه می گیرند و یا این 
شغل را به این معنا در ذهن خود به یاد دارند که به طور کلی اشتباه 
و غل��ط اس��ت. کپی رایترها وظیفه مهمی را برای جذب مش��تری و 
فروش بیش��تر به عهده دارند در این مقال��ه قصد داریم وظیفه یک 
کپی رایتر را برای ش��ما توضیح دهیم و تفاوت آن را نس��بت به یک 

کارشناس تولید محتوا بگوییم.
 کپی رایتر چه کسی است؟

وظیفه یک کپی رایتر نوشتن مطلبی است که باعث جذب مشتری 
شود تا عملی را در برابر آن انجام دهد که این عمل می تواند یا خرید 
یک محصول باش��د یا خواندن یک کاتالوگ یا بروشور. در واقع یک 
کپی رایتر از کلمات باید در جای مش��خصی به صورت هوش��مندانه 
اس��تفاده کند تا باالترین و بهترین تاثیرگذاری را داش��ته باشد. به 
طور ساده وظیفه کپی  رایتر طراحی یک شعار تبلیغاتی مناسب برای 
آگهی تلویزیونی و یا کارت ویزیت یا ایمیل برای یک برند است. یک 
کپی رایتر خوب باید نحوه نگاهش به یک تبلیغ متفاوت تر باش��د تا 
بتوان��د یک تبلی��غ را برای یک مخاطب بی حوصل��ه پر از هیجان و 

جذابیت کند .
ساده و واضح باشید

سعی کنید که هیچ وقت از کلمات سخت و ادبی استفاده نکنید و 
همیش��ه جمالتی را به کار ببرید که در عین سادگی گویا باشند که 
مخاطب ش��ما بتواند با برند شما احساس صمیمیت کند و از طرفی 
ش��ما هم بتوانید حس اعتماد را ب��رای او پدید آورید همچنین این 
امر باعث می شود که مخاطب رغبت کند که درباره برند و محصول 
ش��ما بیشتر اطالعات به دست آورد تا در آخر مخاطب برند شما به 

مشتری برندتان تبدیل شود.
تیتر جذاب داشته باشید

تحقیقات نشان داده است که بیشتر جوانان فقط به خواندن تیتر 
مطل��ب توجه می کنند و در صورت جذابی��ت تیتر به خواندن کلی 
مطلب می پردازن��د، به عنوان مثال هنگام ارس��ال خبرنامه ایمیلی 
خود س��عی کنید تیتری جذاب داشته باشید تا مخاطب شما رغبت 
ب��رای مطالعه کلی متن پیدا کند در غیر این صورت اگر تیتر ش��ما 
جذاب نباشد و اشتیاقی در مخاطب شما ایجاد نکند فرصت خود را 

برای دیده شدن از دست می دهید.
شناخت کافی داشته باشید

یک کپی رایتر خوب همیش��ه س��عی می کند که با عالیق و تمام 
خلقیات مش��تری خود آشنا شود و بداند که چه چیزی بیشتر او را 
به چالش می کشاند تا محتوایی را که تهیه می کنید براساس سلیقه 

و موردپسند او باشد.
 مختصر و مفید باشید

اینکه ش��ما مخاطب خود را با یک مت��ن بلندباال مواجه کنید که 
خواندن آن برایش بس��یار سخت باشد به هیچ عنوان موضوع جالبی 
نیس��ت. س��عی کنید همانطور که گفته شد هوش��مندانه کلمات را 
انتخ��اب کنید و در حالت مختصر و مفید مخاطب را به منظور خود 
و هدف محصول نزدیک کنید پس برای این کار همیشه سعی کنید 
قب��ل از نهایی کردن کار جمالت و ی��ا عبارات اضافی را حذف کنید 

بدون اینکه پیام جمله خود را بهم بریزید.
قبل از پایان بر متن خود مروری داشته باشید

همیشه سعی کنید که قبل از پایان متن آن را در اختیار اشخاص 
دیگری بگذارید تا عبارات اضافی و اش��تباه را به شما بازگو کنند تا 

درصد اشتباه کلی شما در مطلب را کاهش دهند.
 ام��ا در این میان اش��تباهی برای افرادی که ب��ه تازگی وارد بازار 
این کار می ش��وند وجود دارد. این اس��ت ک��ه آن را با وظیفه کاری 
یک کارشناس تولید محتوا اشتباه می گیرند. نکته ای که وجود دارد 
این اس��ت در امر تولید محتوا گس��تردگی بسیار زیادی وجود دارد 
زی��را این امر فقط به محتوای فنی اش��اره ندارد بلکه تمام محتوا از 
ه��ر نوعی را دربر می گیرد مانند محتوای تصویری، اینفوگرافیک ها، 
محتوای ویدئویی و ... که در این قسمت، کوتاه و خالصه بودن هدف 
کار یک کارشناس تولید محتوا نیست بلکه در این بخش جمالت و 
کلمات به قدری باید باشد تا مخاطب به راحتی مطلب را فرا بگیرد 
و در هر پاراگراف اطالعات غنی به مخاطب اضافه کند پس اینگونه 
می ش��ود گفت وظیفه یک شخص تولید محتوا مکمل یک شخصی 

است که در قسمت کپی رایتر مشغول به فعالیت است.
blogad :منبع
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چی��زی که تقریبا تمام کس��ب و کارهای کوچک ب��ه آن نیاز دارند، 
فروش بیش��تر اس��ت. جان دوئر، س��رمایه گذار فعال در زمینه کس��ب 
و کاره��ای نوپا، این موض��وع را در رویداد اخیری ک��ه با حضور صدها 
کارآفری��ن، س��رمایه گذار و تامین کننده های خدمات برگزار ش��ده بود، 

مطرح کرد؛ که تقریبا تمام افراد حاضر با او موافق بودند.
سوال اینجاست که چگونه یک طرح کسب و کار خوب می تواند برای 
رس��یدن به مشتریان بیش��تر مفید واقع شود؟ راهکار این است که یک 
قدم از روتین روزانه خود دور ش��وید و استراتژی خود را دوباره بررسی 
کنید. احتماال بازار ش��ما، حتی در اندازه های کوچک با تغییراتی مواجه 
بوده اس��ت و یا اینکه مش��تریان ش��ما تغییر کرده اند. شما می توانید با 
دعوت دوستانه از مشتری ها یا ارباب رجوع ها برای ناهار، سوال های خود 
را مطرح کرده و این تغییرات به وجود آمده را تشخیص دهید و یا اینکه 
به صورت آنالین جس��ت وجو کرده و در کالس ها و دوره های آموزش��ی 

شرکت کنید تا چشم انداز خود را گسترش دهید.
فراموش نکنید که هدف ش��ما، پیکربندی مجدد طرح کس��ب و کار 
اس��ت که با استفاده از اضافه کردن ابتکارات فروش جدید به عنوان یک 
بخش اساس��ی و نقاط عطف دیگر شکل می گیرد. مسئولیت ها و وظایف 
هر کدام از این ابتکارات و طرح ها نیز باید مش��خص ش��وند تا بتوان هر 
کدام را به یک نفر واگذار کرد؛ زمان آغاز کار، زمان پایان و بودجه بندی 
نیز از دیگر مواردی اس��ت که در بازنویس��ی طرح کس��ب و کار باید به 
آن رس��یدگی شود. کس��ب و کارهای نوپا که به تازگی فعالیت خود را 
ش��روع کرده اند، می خواهند به نکات پیش رو از نقطه آغاز فکر کنند، تا 
از اضافه شدن این طرح ها و ابتکارات به طرح کسب و کار خود اطمینان 
حاصل کنند؛ عالوه بر این، توضیح��ات جزئی درباره چگونگی پیگیری 
اه��داف، حرکت و دس��تیابی به آن نیز در طرح کس��ب و کار گنجانده 

می شود.
مراحل یا گام هایی که در ادامه می خوانید، شما را در مسیر دستیابی 

به مشتریان جدید و فروش بیشتر هدایت می کند.
1. به مشتریان فعلی بیشتر بفروشید

این روش به طور کل، س��ریع ترین راه به سمت رشد سالم است. یکی 
از بهترین مثال هایی که در این باره می توان به آن اش��اره کرد، یکی از 
فروش��گاه های کامپیوتری بود که با تمامی مشتریان خود تماس گرفت 

و ب��ه همه آنه��ا یادآوری کرد ک��ه احتماال از آخرین ب��اری که حافظه 
ذخیره سازی، ش��بکه، پرینتر، نرم افزارها و به طور کل کامپیوتر خود را 
به روز رس��انی کرده اند، زمان زیادی گذش��ته است. این شرکت توانست 
ی��ک ارتقای وی��ژه را ایجاد ک��رده و در عین حال، برخی از مش��تریان 
قدیمی را از این چرخه حذف کند. چنین روشی به چه طریقی می تواند 
برای کس��ب و کار شما مفید باشد؟ داس��تان فروشگاه کامپیوتری بیان 
می کند که مشتری ها از اینکه چیزی را به آنها یادآوری کنید، خوشحال 
ش��ده و قدردان خواهند بود و برای اینکه به عملکرد بهتر و بهینه پاسخ 
مثبت بدهند، آماده  هس��تند. این مرحله لزوما به س��ه بخش تقس��یم 
می ش��ود: تعیین کردن چیزهایی که به مشتریان مربوط می شود و شما 
نی��ز می توانید آنها را ارائه دهید، چگونه می ت��وان این را به یک رویداد 
تبدیل کرد و اینکه چطور می توان پیام مربوط به آن را به برای مشتریان 
ارس��ال کرد. به محض اینکه پیرامون این موضوع، ایده ای به ذهن شما 
رسید، آن را به عنوان یک نقطه عطف به طرح کسب و کار اضافه کنید. 
تاریخ نقطه آغاز، پایان و فردی را به عنوان مسئول انتخاب کنید. میزان 
فروش اضافه شده را برآورد کنید تا بعدها و در مقایسه با فروش واقعی، 

از برآورد باالتر یا پایین تر خود آگاه شوید.
۲. قیمت گذاری خود را بررسی کنید

قیم��ت یک��ی از قدرتمندترین پیام های بازاریابی اس��ت که ش��ما در 
اختیار دارید. چیزی که اهمیت دارد، باال یا پایین بودن قیمت نیس��ت، 

بلکه مطابقت و سازگاری آن با استراتژی شماست.
برخی از کس��ب وکارها قیمت بسیار کمتری را برای محصول خود در 
نظر می گیرند تا مردم را به س��مت خود جذب کرده و میزان فروش به 
واحد محصول را افزایش دهند؛ این در حالی اس��ت که کسب و کارهای 
دیگ��ر ترجی��ح می دهند که کیفی��ت بهتری را ارائه دهن��د و به قیمت 
باالتری برای رساندن پیام خود که همان با کیفیت بودن محصول است، 
نیاز دارند. تعداد کس��ب و کارهایی که ترجیح می دهند قیمت کمتری 
را در نظر بگیرند بیشتر است. مشکلی که قیمت پایین همیشگی ایجاد 
می کند این اس��ت که ممکن اس��ت به از دس��ت دادن مشتری ها منجر 
شود؛ چراکه مشتری ها به مرور زمان به این نتیجه می رسند که محصول 
یا خدمات ش��ما چندان هم باکیفیت نیس��ت، چراکه همیشه با قیمت 

کمتری ارائه می شود.

اگر می خواهید که قیمت گذاری را مورد بررس��ی دوباره قرار دهید، به 
یاد داش��ته باش��ید که برآوردهای جدید را در پیش بینی فروش خود و 
پیام ه��ای بازاریابی بگنجانید. چیزی که به مش��تری ها می گویید باید با 
قیمتی که برای آن کیفیت پرداخت می کنید، س��ازگار باش��د و از همه 

مهم تر، فراموش نکنید که باید ارزشی که وعده داده اید را ارائه دهید.
3. پیام های بازاریابی خود را بررسی کنید

بررس��ی پیام های بازاریابی باید محتوای اصلی پیام و چگونگی انتقال 
آن را در بر داشته باشد. بدین منظور، برخی از کسب و کارهای کوچک 
به ش��بکه های اجتماع��ی رو آورده اند و برای انتق��ال پیام های خود به 
ش��یوه های جدیدتر، مش��خصا از توییتر، فیس بوک و لینکدین استفاده 
می کنند. برخی دیگر روی روش ه��ای قدیمی تر مثل بازاریابی ایمیلی، 
فروش مس��تقیم و ی��ا بازاریابی ایمی��ل مس��تقیم کار می کنند، چراکه 
مدت هاس��ت نادی��ده گرفته ش��ده اند. راهی پیدا کنید ت��ا این تالش ها 
را محک��م و قاب��ل اندازه گیری کنید. معیار اندازه گیری مش��خصی را به 
آن اضاف��ه کنید؛ برای مث��ال از تبلیغات، بازدی��د از صفحه یا پیج ویو، 
بازدیدکننده های وب، ری توییت، دوستان، لینک ها و . . . استفاده کنید. 

فراموش نکنید که نتایج را پیگیری کرده و آنها را به کار بگیرید.
4. فعالیت خود در بازارهای نزدیک را گسترش دهید

این بدان معناست که چیزهای جدید و متفاوتی را به مشتریان فعلی 
بفروش��ید و یا اینکه محصوالت قدیمی و همیشگی خود را به مشتریان 
جدیدت��ر ارائه دهید. هر دوی این گزینه ه��ا واقع بینانه  تر از تالش برای 
توس��عه و س��اخت یک محصول یا خدمات کامال جدید  و فروش آن به 
ارباب رجوع های کامال متفاوتی است که قبال با آنها کار می کرده اید. باید 

به مدل کسب و کار خود نگاهی بیندازید و خالقانه فکر کنید.
ب��ه یاد داش��ته باش��ید که به هر نتیج��ه ای که رس��یدید و هر روش 
جدی��دی که انتخاب کرده اید را در بازنویس��ی طرح کس��ب و کار قرار 
دهی��د. تا جایی که ام��کان دارد، معیارهای اندازه گیری و پیگیری را در 
آن بگنجانی��د تا از درس��تی اعمال آنها اطمینان حاصل کنید. س��پس 
باید نتایج واقعی را بررس��ی کنید، این کار به ش��ما کمک می کند که از 
مواردی که به درس��تی پیش می روند و آنهایی که اشتباه هستند باخبر 

شوید و تنظیمات الزم را انجام دهید.
entrepreneur/ucan :منبع 

یک طرح کسب و کار خوب می تواند شما را به سمت مشتری های بیشتر هدایت کند
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اخبار

تبریز –ماهان فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی از افزایش سه 
برابری سرمایه گذاری خارجی در استان در مقایسه با سال های گذشته 
خبر داد و گفت: در حال حاضر، ۲۷۰ واحد تولیدی و صنعتی استان، 

در حال برنامه ریزی برای توسعه هستند.
چهار موسسه تولیدی و صنعتی استان موفق به کسب 

رتبه های برتر کشوری شدند
دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای اداری استان، تالش 
برای توســعه اشتغال و تقویت تولید و صنعت را یکی از اصلی ترین 
اولویت های دولت تدبیر و امید دانست و افزود: چهار موسسه تولیدی 
و صنعتی اســتان نیز در روزهای اخیر موفق به کسب رتبه های برتر 
کشــوری شدند که قدردان تالش های آنان هســتم. وی با اشاره به 
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اســالمی ایران، گفت: در 
حال حاضر در شرایط بسیار ویژه ای قرار گرفته ایم و بر همین اساس 

باید بیش از گذشته برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود تالش کنیم.
تالش برای تبدیل تحریم به فرصت افزایش یافته است

وی اظهار کرد: به رغم اینکه تحریم ها، مشکالتی را برای ما ایجاد 
کرده انــد اما تالش برای تبدیل تحریم به فرصــت، افزایش یافته و 
حرکت جمهوری اسالمی ایران به سمت استقالل و خودکفایی کامل 
شــتاب گرفته است. استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: مردم ما 
مردم روزهای ســخت و حساس هستند و این برهه حساس را نیز با 

سربلندی، پشت سر خواهند گذاشت.
درب هیچ یک از واحدهای تولیدی و صنعتی استان بسته 

نشده است
وی اظهار داشت: خوشبختانه بعد از مسئولیت بنده در استانداری، 
درب هیچ یک از واحدهای تولیدی و صنعتی اســتان، بسته نشده و 

تالش می کنیم که بعد از این هم این اتفاق نیفتد.
وضعیت آذربایجان شرقی نسبت به اکثر استان های کشور 

بهتر است
اســتاندار آذربایجان شــرقی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت 
آسیب های اجتماعی در استان نیز گفت: خوشبختانه وضعیت استان 
آذربایجان شرقی نسبت به اکثر استان های کشور، بهتر است ولی نباید 
به این میزان بسنده کرد و باید تا رفع کامل آسیب های اجتماعی در 

استان تالش شود.
انتخابات مجلس شورای اسالمی مهم ترین رویداد امسال

پورمحمدی، انتخابات مجلس شورای اسالمی را مهم ترین رویداد 
امسال اعالم کرد و افزود: انتخابات، از افتخارات و برکات نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران و یکی از مهم ترین مصادیق دموکراسی و 
مردم ساالری دینی است.پورمحمدی اظهار کرد: مجریان انتخابات باید 
بی طرفی خود را در انتخابات حفظ کرده و برای برگزاری انتخاباتی 
ســالم و باشکوه تالش کنند. استاندار آذربایجان شرقی همچنین با 
اشاره به دستور وزیر کشور مبنی بر عدم تغییر ساعات کاری ادارات در 

راستای حفظ کیفیت ارائه خدمات به مردم و مراجعان، گفت: ساعت 
کاری ادارات استان که از اول تیر تغییر یافته بود، از روز دوشنبه 1۷ 
تیر به روال قبلی بازمی گردد. قاسم زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع 
استاندار آذربایجان شرقی و دبیر شورای اداری استان نیز در این جلسه 
ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری جلسات، به معرفی مدیران جدید 

استانی در سازمان های مختلف پرداخت.
تأکید بر حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال در کارخانه 

ماشین سازی تبریز
استاندار آذربایجان شرقی همچنین در دیدار با هیأت نمایندگی 
صندوق بازنشستگی فوالد ایران که برای تحویل مالکیت کارخانه 
ماشین ســازی به تبریز ســفر کرده اند با تأکید بر حفظ وضعیت 
موجود تولید و اشتغال در کارخانه ماشین سازی تبریز، توسعه این 
مجموعه صنعتی را خواستار شــد. دکتر محمدرضا پورمحمدی، 
با اشــاره به اهمیت این کارخانه و سابقه درخشان آن در صنعت 
کشور و خاورمیانه، گفت: حساسیت ویژه ای بر روی کارخانه داریم 
و معتقدیم که مدیریت این گروه باید به اهل آن سپرده شود. وی 
خاطرنشان کرد: با وجود مشکالتی که در روند واگذاری این واحد 
به وجود آمد، اما این کارخانه در حال حاضر فعال است و مشکل 
خاصی نــدارد و نباید لطمه ای به روند تولید آن وارد شــود. وی 
افزود: خوشحالیم که با بازگشت مالکیت ماشین سازی به صندوق 
بازنشســتگی فوالد، این کارخانه از بالتکلیفی خارج می شــود و 
امیدواریم این تغییر و تحول به نفع صنعت کشــور و استان باشد. 
پورمحمدی درخصوص امالک و مستغالت ماشین سازی تبریز هم 
گفت: تمام سرمایه های مادی این صنعت باید در راستای توسعه 

آن هزینه شود.

همدانـ  فاطمه صنیعی - وحید در مراســمی که به مناسبت 
هفته صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد مشاور وزیر در امور صنایع 
محمد رضا فیاض بیان کرد : امسال بیست و سومین سالی را پشت سر 
گذاشتیم که دهم تیر به عنوان روز صنعت ،معدن و تجارت ثبت شده 
است ، هدف از برگزیدن این روز این است که ،یک روز از سال از کلیه 

ی صنعت گران ،معدن کاران ،کارکنان ،پیشکسوتان و...تجلیل شود.
وی افزود:در ظرف مدت دوســال آینده نزدیک به ۲1 واحد قابل 
توجه که برخی نیز ملی هستند در همدان به خط تولید افزوده می 
شــوند که میتواند تحولی در شرایط کشور ایجاد کنند و به اقتصاد 

کشور کمک کنند.
در ادامه رئیس اتاق بازرگانی همدان علی اصغر زبر دست بیان کرد: 
یکی از اساسی ترین کارهایی که باید اتفاق بیفتد توسعه صنعت است 
و هر زمان که این کار به نحو شایسته ای در کشور انجام گیرد نتایج 
شامل فعالین اقتصادی و معیشت مردم شده ؛در برنامه سوم کشور که 
بین سال های1384تا13۷9 بودتوسعه کشور بر مبنای صنعت تدارک 
دیده شــد راندمان توسعه صنعتی کشور به 11درصد هم رسید که 

نشان دهنده جواب مثبت اعتماد به بخش خصوصی است.

رئیــس کنتــرل گاز  محمد رضا جعفری افــزود : خلق ارزش 
افزوده ،اشتغال زایی،تحریک نو آوری و پاسخگویی کارا به نیازهای 
مصرف کنندگان عوامل کلیدی رشــد اقتصــادی و بلند مدت و 
پایدار هســتند که صنعت به عنوان کلید این مسیر همواره نقش 
اصلی را در رشد ،توسعه و رفاه بازی کرده است ؛در فرایند توسعه 
اقتصادی کشــورهایی که به مراحل و مدارج باالی توسعه دست 
یافته اند صنعت و سیاســت های صنعتی شــدن را در محوریت 
این فرایند گنجانده اند ،صنعت قادر اســت با تکیه بر نو آوری ها 

کشــاورزی و خدمات را دگرگون کند ،نقش صنعت و محصوالت 
صنعتی امروز در بخشــهای کشــاورزی و خدمات بر هیچ کس 
پوشانده نیست و اگر کشوری صنعت ، صنایع قدرتمند و کارآمد 
در اختیار نداشــته باشد نه کشاورزی قدرتمند خواهد داشت و نه 
قادر است از پتانسیل های ارزش افزوده خدمات بهره مند شود،به 
پــاس تالش های صنعت در صد ســال اخیر امنیت غذایی نقش 
پایداری پیدا کرده و همچنیــن در حیطه تجارت کاالیی و مالی 

،کارایی وعملکرد صنعت موثر بوده است.

تبریز -ماهان فالح: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
آذربایجان شرقی با بیان این که 14طرح تسهیل گری و توسعه محلی 
در محالت حاشــیه نشــین تبریز فعال شده اســت، افزود: 4 دفتر 
تســهیل گری و توسعه محلی در مناطق حاشیه نشین تبریز بالغ بر 
8۰ هزار نفر جمعیت را تحت پوشش قرار می دهد. بدر شکوهی در 
جلسه مشترک کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی و کارگروه ارتقای 
وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سالمت ستاد بازآفرینی شهری استان، 
با اشاره به اینکه 4۰۰ هزار نفر معادل یک چهارم کل جمعیت شهر 
تبریز در مناطق حاشیه نشین ساکن هستند، افزود: محله مال زینال 
بــا جمعیت ۲1 هزار و 348 نفر، خلیل آبــاد با جمعیت ۲8 هزار و 
448 نفــر، ایده الو با جمعیت 9 هــزار و ۷93 نفر از جمله محالت 
منتخب حاشیه نشین از نظر شاخص جمعیت تحت پوشش دفاتر 

تســهیل گری و توسعه محلی هستند. وی با بیان اینکه استفاده از 
ظرفیت های مردم برای مبارزه، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 
جزو اولویت ها بوده است، گفت: کارگروه ها می توانند با تصویب شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان به تناسب موضوع، کارگروه جدیدی ایجاد 

کنند. شکوهی با اشاره به اهداف دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی 
در مناطق حاشیه نشین، گفت: ارتقای مشارکت اجتماعی، سرمایه 
اجتماعی، توانمندسازی جامعه ی محلی، کودکان و ساکنان مناطق 
حاشیه نشین، بهبود وضعیت اقتصادی خانواده، کاهش آسیب های 
اجتماعی، بهبود وضعیت مســکن محیط محلی از جمله اهداف راه 
اندازی دفاتر تسهیل گری و توسعه ی محلی است. وی با بیان این که 
اقدامات موثر دفاتر تســهیل گری و توسعه محلی در زمینه کاهش 
آسیب های اجتماعی و مقابله با حاشیه نشینی انجام شده است، گفت: 
تعیین محالت حاشیه نشین،انجام فراخوان از شرکت ها و موسسات 
ذی صالح، دریافت ســوابق کاری، انجام بازدید از دفاتر متقاضیان، 
برگزاری دوره های آموزشــی و انتقال تجارب از جمله اقدامات انجام 

شده در محالت حاشیه نشین بوده است.

اراک- مینورســتمی- مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد 
کشاورزی استان مرکزی گفت: استان مرکزی در راستای اجرای 
عملیات آب و خاک و اجرای سیستم نوین آبیاری در جایگاه هفتم 
کشــور قرار دارد. مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی 
صبح امروز در بازدید از پروژه ها و منابع آبی و قنوات و تعاونی های 
بخش کشــاورزی اســتان مرکزی اظهار کرد: در راستای اجرای 
عملیات آب و خاک و اجرای سیستم نوین آبیاری استان مرکزی 
در جایگاه هفتم قرار دارد. وی با اشاره به کمبود منابع آب در اکثر 
استان های کشور و از آنجا که بخش کشاورزی بیشترین مصرف 
استحصال آب در کشور را دارد افزود: 9۲ درصد تولید محصوالت 
کشاورزی وابسته به منابع آب و آب های آبیاری و آشامیدنی است. 
مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشــاورزی با تأکید بر اینکه 

۶۰ درصد آب اســتحصالی در بخش کشاورزی وابسته به منابع 
آب های آبیاری اســت تصریح کرد: یکی از سیاست های وزارت 
جهاد کشاورزی افزایش بهره وری در واحد سطح زیر کشت است. 
ســرافرازی از افزایش بهره وری تولیــد محصوالت زراعی باغی و 

دامی استان طی چند سال اخیر در کشور خبر داد و بیان داشت: 
چهارمین سالی است که کشور در تولید گندم خودکفا شده است 
و از سیاست های وزارت کشاورزی است که تا حد امکان وضعیت 
منابع آبی را در راستای سیاست امنیت غذایی با استفاده از عملیات 
زیرزمینی و عملیات تحت فشار و آبیاری قنوات و ساخت استخر 
و تجهیز و نوسازی و از طریق عملیات غیر سازه ای در زمینه بذر 
اصالح شده و کشاورزی حفاظتی و کشت نشایی تأمین و تقویت 
کند. وی افزایش کشت گلخانه ای را از دیگر سیاست های وزارت 
جهاد کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: در استان 4 هزار رشته 
قنات فعال وجود دارد که از امنیت باالیی برخوردار هستند و به 
منظور استفاده از این منابع آبی قنوات، عملیات اجرایی در استان 

در حال انجام است. 

استاندار:

سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان شرقی سه برابر شد

مشاور وزیر در امور صنایع؛

روز صنعت ،معدن ،تجارت 24 ساله شد

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

یک چهارم کل جمعیت شهر تبریز در مناطق حاشیه نشین ساکن هستند

مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی خبرداد:
جایگاه هفتم استان مرکزی در راستای اجرای عملیات آب و خاک و اجرای سیستم نوین آبیاری 

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان با بیان اینکه مصرف برق استان در آخرین پایش نقشه 
برق کشور حاکی از آن است که در وضعیت زرد قرار دارد، تاکید 
کرد: از همه مشترکین می خواهیم با کاهش حداقل ۵ درصدی 
در مصرف خود، شبکه را در حالت سبز و پایدار قرار دهند. محمود 
دشت بزرگ اظهار داشت: در یکشنبه هفته جاری مصرف هشت 
هزار و ۷۷ مگاواتی در شبکه رخ داده که نسبت به مدت مشابه در 
سال قبل 4.19 درصد رشد داشته است. وی رشد 4.19 درصدی 
را نشانی از مصرف نگران کننده دانست و افزود: در ماه های گرم 
که از قبل بار سرمایشــی به شبکه اضافه شــده و شبکه در اوج 

مصرف است نباید چنین رشدهایی در شبکه رخ دهد. مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: با مصرف هشت 

هزار و ۷۷ مگاوات ۲4 ســاعت گذشته برای ششمین بار از پیک 
ســال قبل نیز عبور کرده ایم. دشت بزرگ با بیان اینکه تاکنون 
به جزء چند مورد جزئی ناشی از آسیب تجهیزات، خاموشی در 
شبکه انتقال و فوق توزیع این شرکت رخ نداده است، عنوان کرد: 
تمهیدات الزم برای پایداری شبکه اندیشیده شده است و مصرف 
بهینه برق از ســوی مشترکین می تواند این پایداری را تضمین 
کند.  وی از مشترکین خواست با توجه به پیش بینی های افزایش 
دما، استفاده از وسایل پر مصرف را در ساعت های پایانی شب یا 
اویل صبح که خارج از ساعت های پیک )13 تا 1۷ و ۲۰ تا ۲3( 

است، انجام دهند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد :

مصرف برق خوزستان در وضعیت هشدار

 برنامه گسترده سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری اسالمشهر 
جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

اسالمشهر- خبرنگار فرصت امروز- سازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری با دارا بودن سه فرهنگسرا، چهار خانه فرهنگ ، 
مجموعه دارالقرآن ، پردیس ســینما فجر ،و ورزشگاه امام خمینی)ره(  برنامه هاي گسترده اي را در زمینه هاي مختلف ورزشي ، 
فرهنگي ، آموزشي و هنري در جهت غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان تدارک دیده است. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری 
اسالمشهر، این سازمان با برگزاری کالس های مختلف در زمینه های مختلف آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در مراکز تحت پوشش 

، به ارائه خدمات به شهروندان میپردازد.
1-برگزاری کالسهای آموزشی و فرهنگی در شاخه های زیر: آشپزی ، خیاطی ، زبان انگلیسی ، طراحی ، نقاشی کودک ، سفره 
آرایی ، خوشنویسی ، قالیبافی، کامپیوتر ، چرتکه ، رباتیک ، کمک های اولیه مکرومه بافی ، سفالگری ، بافتنی ، مهدقران ،چرم دوزی 

، مشاوره های مختلف ، ژل تزریقی ، شمع سازی ، عروسک بافی ، عکاسی ، بازیگری ، نمدبافی 
۲-برگزاری کالسهای فرهنگی و اجتماعی در شاخه های زیر: شعرخوانی ، شاهنامه خوانی ، شناخت آسیب های اجتماعی، سبک 

زندگی و ... 
3-  برگزاری برنامه های هنری و اجتماعی با: -اجرای جشنواره های خیابانی برای باالبردن نشاط عمومی -نمایش فیلم در مجموعه 
پردیس سینمایی فجر و اکران فیلم های پر مخاطب  –  برگزاری کارگاه های مهارت زندگی در داخل فرهنگسراها و پارکهای سطح 
شهر  – برگزاری پیاده روی خانوادگی بمناسبت های مختلف با مشارکت مردم و ارگان های مختلف  – همکاری با شبکه بهداشت 

برای طرح سراسری ملی فشار خون  – برگزاری اردوهای فرهنگی و تفریحی و ایجاد پایگاه های خدمات اجتماعی
 – تشکیل گروه های محله محور  – تشکیل کالس های نهج البالغه در خانه فرهنگ ها و فرهنگسراها 

4-برگزاری برنامه های قرآنی: – آموزش روخوانی قرآن ، حفظ قرآن ، ترجمه و مفاهیم قرآن ، صوت ولحن ، تجوید روخوانی 
۵-برگزاری برنامه های ورزشی: -برگزاری دوره های مختلف ورزشی در ۶ رشته آموزشی برای بانوان و 1۰ رشته ورزشی برای آقایان  
-واگذاری و اجاره سالن های ورزشی ورزشگاه امام خمینی )ره( به کانون ها و پایگاه های بسیج با تخفیف مصوب -مساعدت و حمایت 
از تیم ها و هیئت های ورزشی -برگزاری مسابقات مختلف ورزشی برای مقاطع مختلف سنی از قبیل پینگ پنگ ، دو و میدانی ، 
آمادگی جسمانی ، والیبال ، طناب کشی و فوتبال و ... -برگزاری مسابقات ورزشی محله محور در رشته های متنوع  -راه اندازی و 
ثبت نام ترم تابستانی آکادمی فوتبال شهرداری در ورزشگاه شهداء -اجرای طرح آموزش شهروندی و برگزاری کالسهای مربیگری و 
داوری در رشته های مختلف برای عموم شهروندان  -برگزاری جنگ های شادی شبانه در سطح بوستان ها با حضور عموم شهروندان  

-انعقاد تفاهم نامه با استخرهای سطح شهر

رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد :
تعمیرات اساسی در پاالیشگاه گاز ایالم آغاز شد

ایالم- هدی منصوری -   رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم از آغاز تعمیرات اساسی در 
این پاالیشگاه از 1۵ تیر ماه سال جاری خبر داد و گفت: تعمیرات اساسی شرکت های پاالیشی کشور 
به صورت سالیانه با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران و شرکت های باالدستی و پایین دستی در فصول 
گرم سال که مصارف شبکه گاز کم است،با برنامه ریزی از پیش تعیین شده انجام می شود.  به گزارش 
روابط عمومی، مهندس "مســعود مرشدی" افزود: در تعمیرات اساسی، نوسازی، بازسازی و بازرسی 
فنی تجهیزات فرآیندی پاالیشگاه، تعمیرات دوره ای دستگاه ها و تجهیزات دوار، تعمیرات پیشگیرانه 
تجهیزات برقی و ابزار دقیقی با هدف استمرار و پایداری تولید در دستور کار قرار دارد.  رئیس تعمیرات شرکت پاالیش گاز ایالم خاطر 
نشان کرد: نصب مبدل حرارتی کولدباکس و مبدلهای حرارتی برج متان زدا، تعویض کامل سینی برج های احیا واحد شیرین سازی 
گاز، نصب پوسته و تیوپ باندل مبدل واحد اول شیرین سازی گاز، نصب هدر ۲4 اینچ گاز اسیدی واحد دوم شیرین سازی، تعمیرات 
دوره ای باسکوپلرهای نیروگاه، انجام تست تانژانت دلتا کلیه ترانسهای پاالیشگاه، تست تخلیه جزئی کابل های ژنراتورهای نیروگاه و 
الکتروموتورهای کمپرسور های صادرات گاز و بروز رسانی بخش هایی از سیستم های کنترلی اتاق کنترل مرکزی پاالیشگاه، از جمله 

فعالیت های بسیار بااهمیت پیش بینی شده در تعمیرات امسال خواهند بود.

مدیرعامل مجموعه آب و تاب قم :
افزایش نشاط اجتماعی و کاهش بزهکاری در نسل جوان دغدغه مهم 

مدیران این مجموعه است
قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل مجموعه آب و تاب قم با بیان نقش تفریحات شادو مفرح 
در تخلیه مثبت هیجانات جوانان اظهار کرد: افزایش نشاط اجتماعی و کاهش بزهکاری در نسل جوان 
دغدغه مهم مدیران این مجموعه است. مدیر عامل مجموعه آب و تاب به آثار مجموعه آب و تاب در 
جذب عالقه مندان به تفریحات آبی اشاره کرد و افزود: یکی از خدمات این مجوعه به بخش گردشگری 
استان ، افزایش زمان ماندگاری مسافرین و زائران در استان است که  در کنار این ماندگاری ،افزایش 
درآمد عمومی از حضور مسافرین را نیز شامل شده است . وی همچنین به اثرات ورزش و هیجانات 
مثبت در جوانان اشاره و گفت: اقشار مختلف بویژه جوانان و نوجوانان با حضور در این مجموعه و مبادرت به انجام بازی های مفرح 
و با نشاط، ضمن حفظ سالمتی و ایمنی کامل به تخلیه هیجانات در حین انجام بازی ها خود می پردازند. رزاقی کاهش آسب های 
اجتماعی را از اثرات مستقیم ورزش و تفریح در جامعه دانست  و ادامه داد: طبق آمارها از زمان افتتاح این مجموعه شاهد کاهش 1۰ 
درصدی آمار بزه کاری های اجتماعی بوده آیم که باعث افتخار و انگیزه کار مجموعه آب  و تاب است. رزاقی همچنین به پذیرش 
کودکان 3 سال تا افراد مسن 8۰ ساله در این مجموعه اشاره و اضافه کرد: یکی از نکات قابل توجه در مجموعه آب و تاب استقبال 
بانوان از این مجموعه است و این توفیق به واسطه امکانات امنیتی و گیت های ایکس ری سبب اطمینان افراد برای حضور در مجموعه 
آب و تاب شده است. مدیرعامل مجموعه آب و تاب از پذیرش بیش از ۶۵۰ هزار نفر از آغار بکار مجموعه خبر داد و ادامه داد: از این 

میان نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر سهم بانوان است.

امضای دو تفاهم نامه همکاری بین گرگان و گوانگ ژو؛ چینی ها به دنبال 
ایجاد شهرک صنعتی در گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- شهردار گرگان با اشاره به قول طرف چینی برای ایجاد یک شهرک صنعتی ویژه به 
نام گوانگ ژو گفت: امروز دو تفاهم نامه همکاری در زمینه های آموزشی و فرهنگی و گردشگری بین گرگان و گوانگ ژو به 
امضا رسید.عبدالرضا دادبود در نشست خبری با اشاره به سفر جمعی از مدیران شهری گوانگ ژو و امضای تفاهم نامه های 
همکاری بین دو شهر اظهارداشت: این سفر برای تقویت همکاری های بین المللی و عملیاتی کردن تفاهم نامه های همکاری 
که با محوریت توسعه شهر گرگان بین شهرداری های گوانگ ژو و گرگان به امضا رسیده است، انجام شد.وی افزود: امروز دو 
تفاهم نامه همکاری در بخش های فرهنگی و آموزشی و گردشگری بین گرگان و گوانگ ژو امضا شد که از این پس باید تالش 
کنیم تا اقدامات موثرتری برای افزایش تعامالت بین دو شهر انجام دهیم.شهردار گرگان بیان داشت: توسعه فعالیت های 
ورزشی، صنعتی و سرمایه گذاری در استان گلستان و شهر گرگان از دیگر موضوعاتی بود که در این سفر دو روزه پیگیری 
شد و طرف چینی قول ایجاد یک شهرک صنعتی ویژه به نام گوانگ ژو را در استان داد که مورد استقبال مدیران قرار گرفت.

وی گفت: تبادل هیئت های نمایندگی بین دو شهر در سایر بخش ها، برپایی نمایشگاه های مشترک و هفته های فرهنگی در 
گرگان و گوانگ ژو از دیگر موضوعات مورد توافق بین طرفین بوده است.

تعیین تکلیف 14 قرارداد راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از رسیدگی و بررسی و تعیین 
تکلیف 14پرونده راکد و دارای دیون مالی طرف قرارداد  به متراژ 9۵۲۷9 متر مربع در شهرک ها و نواحی صنعتی استان خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی گلستان، حجت اله خلیل زاده اظهار داشت:  این پرونده ها مربوط به 
متقاضیانی است که در سنوات گذشتهبا این شرکت قرارداد منعقد اما ساخت و سازی نداشته اند یا از پرداخت حقوق دولتی 
استنکاف کرده اند.وی افزود: جلسه هیات حل اختالف و داوری  با  حضور مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی و نیز  داور 
و حکم مرضی الطرفین برگزار  و پرونده های راکد رسیدگی و بررسی شد.خلیل زاده ادامه داد:  با بررسی این پرونده ها درنهایت 
۲پرونده منجر به فسخ قطعی 8 پرونده منجر به اعطای مهلت و با توجه به محتویات پرونده ها برای سایر قراردادها تصمیمات 
الزم اتخاذ شــد.وی گفت: با برگزاری این جلسه حدود 1۵۰4۰ مترمربع زمین در شهرک های صنعتی که متقاضیان پس از 
گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت وساز اقدام نکرده بودند بازپس گیری و آزاد 
شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط الزم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود.خلیل زاده اضافه کرد: شرکت شهرک های 
صنعتی گلستان  بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف های 
قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی 

غیرفعال در شهرک ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل اختالف و داوری اقدام می  کند.

انتصاب علی بهارمست به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی و علیرضا صیاد به عنوان مشاور امور اجرایی شهرداری رشت

رشت- مهناز نوبری-   طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت علی بهارمست به عنوان سرپرست معاونت 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری و  علیرضا صیاد به عنوان مشاور امور اجرایی شهردار رشت منصوب شدند . 
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حتی در بهترین زمان ها هم کار کردن می تواند اس��ترس آفرین باشد، اما وقتی 
با مشکالت س��المت ذهنی یا شرایط دشوار زندگی دست به گریبان باشید، کار 
کردن می تواند تقریبا غیرممکن به نظر برسد. فرستادن ایمیل، ضرب االجل های 
جلسات و کاغذبازی های اداری می تواند کاری دشوار به نظر برسد که انگار هیچ 
پایانی هم برایش نمی توان متصور ش��د. دس��ت و پنجه نرم کردن با افسردگی و 
س��ایر مشکالت ذهنی می تواند به نوبه  خود یک شغل و کار به حساب بیاید، اما 
حتی وقتی درگیر این ناراحتی هستید، شغل هایی وجود دارند که با شرایط شما 
س��ازگار هستند و حتی می توانند برای سالمت ذهن تان مفید باشند! در اینجا با 
ما همراه باشید تا چند شغل مناسب برای افراد افسرده را به شما معرفی کنیم.

1. باغبانی شغل مناسب برای افراد افسرده
کار ک��ردن با گل  و گیاه را دوس��ت دارید؟ باغبانی می تواند ش��غل مناس��بی 
برای تان باش��د. انواع زیادی از مشاغل در این صنعت وجود دارد، از صحنه آرایی 
حرف��ه ای، تا مراک��ز باغبانی، ت��ا باغ های گیاه شناس��ی و گلخانه ها. اگر دس��ت 
سبزی داش��ته باشید، باغبانی می تواند شغل کم اس��ترس بی نظیری باشد که از 
مهارت های تان بهترین استفاده را ببرید. گیاهان برای سالمتی هم خوب هستند 

و می توانند هم به لحاظ جسمی و هم ذهنی شما را تقویت کنند.
۲. برنامه نویسی کامپیوتر

اگر چارچوب ذهنی فنی و در زمینه  کار با کامپیوتر مهارت دارید، برنامه نویسی 
کامپیوت��ر می توان��د جایگزین ش��غلی خوش آتیه ای برای تان باش��د. تقاضا برای 
برنامه نویس��ان کامپیوتر همیش��ه باال اس��ت و اغلب نس��بت به س��ایر حرفه ها 
دستمزدهای باالیی دریافت می کنند. منابع آنالین بسیاری برای یادگیری کدها 
وجود دارد و همین طور طیف متنوعی از کارگاه ها و برنامه های آموزش��ی و ارائه 
مدرک. برای ش��ما که تازه شروع کرده اید، جهت محک زدن مهارت تان ساختن 
یک اپلیکیشن یا بازی ساده کفایت می کند یا کار داوطلبانه در کسب و کارهای 

کامپیوتری محلی جهت تقویت رزومه تان.
3. جنگلبانی/ محیط بانی

کار ک��ردن ب��ه عن��وان ی��ک جنگلب��ان می تواند فرصت ش��غلی مناس��ب و 
حیرت انگیزی برای کس��انی باش��د که طبیعت گردی را دوست دارند و همچنین 
کمک ک��ردن به م��ردم را برای لذت بردن از اوقات فراغت ش��ان در دل طبیعت. 
بس��یاری از جنگل های ملی سرتاس��ر کش��ور برنامه ی کارآموزی تابستانه دارند 
ک��ه برای افراد جویای ش��غل جنگلبان��ی زمینه و بس��تر الزم را فراهم می آورد. 
جنگلبانان درباره  طبیعت، مهارت های بقا، چادر زدن، کوله پش��تی بس��تن، و . . . 
چیزهای��ی یاد می گیرند. آنها همچنین معموال بین زمان های تنهایی و زمانی که 
با س��ایر همکارانی که عاشق شغل شان هس��تند می گذرانند تعادل خوبی برقرار 

می کنند.
4. کتابخانه دار شغل مناسب برای افراد افسرده

اگر کتاب ها عش��ق ش��ما در زندگی هس��تند، کار کردن در کتابخانه می تواند 
گزینه  ش��غلی فوق العاده ای برای تان باشد. در حالی که اکثر موقعیت های شغلی 

کتابخانه داری تمام وقت نیازمند مدرک ارشد در علوم کتابداری هستند، بسیاری 
از کتابخانه ها تکنیس��ین های کتابخانه را نیز اس��تخدام می کنند که انجام بعضی 
امور کمک می کنند مانند قسمت میز بازگردانی کتب، قفسه چینی و مرتب کردن 
کتاب ها، اسکن و بارگذاری اسناد و کمک به مراجعین جهت پیدا کردن کتاب ها 
و منابع  مورد نظرش��ان. کتابخانه های عمومی برای خوب ساختن دنیای امروزی 
یک ضرورت به حساب می آیند، بنابراین اگر احساس می کنید دوست دارید دنیا 

را تغییر بدهید این شغل را انتخاب کنید.
5. خدمات پستی

کار کردن به عنوان یک پس��تچی می تواند گزینه  ش��غلی عالی برای کس��انی 
باشد که با مشکالت سالمت ذهنی درگیر هستند. در حالی که ساعت ها و مکان 
کاری می تواند بسته به موقعیت متفاوت باشد، کارکنان خدمات پستی می توانند 
از زمانی که در فضای بیرون و در تعامل با آدم ها در طول روز س��پری می کنند 
لذت ببرند و در عین حال زمان تنهایی و خلوت خودش��ان را هم داش��ته باشند. 
کارکنان پس��ت اغلب می توانند با کس��انی که بسته یا نامه تحویل شان می دهند 
روابط خوبی ایجاد کنند، که به ارتباطات پایدار و بادوام با افرادی منجر می شود 
که در حال خدمت رسانی به آنها هستند و به عنوان یک شغل دولتی، کار پست 

معموال حقوق و مزایای آبرومندانه ای دارد.
6. نسخه برداری/ رونویسی

اگر ش��نوایی خوب و مهارت های تایپی قدرتمندی دارید، کار کردن به عنوان 
نسخه بردار ممکن است درست مناسب حال شما باشد. نسخه بردارها آوا و صوت 
را برای مش��تریان مختلف به متن تبدیل می کنند، منجمله برای کس��انی که در 
حوزه های پزش��کی، حقوقی و … هستند. نسخه بردارها می توانند از مزایای کار 
کردن در خانه نیز بهره مند ش��وند، چون اکثر کار نسخه برداری را می توان از راه 
دور هم انجام داد. به عنوان یک مزیت دیگر، نس��خه برداری معموال وقت خلوت 
و تنهای��ی خوب��ی در اختیارتان قرار می دهد، که برای کس��انی که خیلی زود از 

تعامالت اجتماعی کالفه می شوند کامال مناسب و مفید است.
۷. حفاظت و امنیت )نگهبانی(

مهم نیس��ت کجا زندگی می کنید، معموال در ناحیه ش��ما موقعیت های شغلی 
ب��رای منصب نگهبانی و انتظامات وجود خواهد داش��ت. نگهبان ها می توانند در 
حوزه های مختلفی مش��غول به کار شوند، از س��اختمان های اداری شرکت ها، تا 
موزه ها، تا اماکن س��اخت و ساز و ساختمان های قدیمی. بسیاری از شرکت ها به 
نگهبان هایی نیاز دارند تا شیفت های شب را پوشش دهند، که اگر شما هم جزو 
ش��ب زنده داران باشید از این شغل لذت خواهید برد. همچنین برای پرداختن به 
سایر عالیق تان، مطالعه یا گوش دادن به موسیقی نیز وقت کافی خواهید داشت.

8. بازارپردازی شغل مناسب برای افراد افسرده
آی��ا دل تان می خواهد موق��ع کار کردن ورزش هم بکنی��د!؟ پس بازارپردازی 
انتخاب ش��غلی فوق العاده ای برای ش��ما خواهد بود. اکثر فروشگاه های بزرگ به 
بازارپرداز نیاز دارند تا کمک ش��ان کند اقالم و کاالها را از کامیون بارگیری و در 

فروشگاه ذخیره کنند. این برای کسانی که به دنبال شغلی فعال و بدون الزامات 
کارهای ذهنی طاقت فرس��ا هستند مناس��ب است. شیفت ها اغلب صبح های زود 
و اواخر ش��ب هس��تند که برای کسانی که کار کردن در س��اعات غیرمعمول را 
دوست دارند عالی است. حتی وقتی درگیر بیماری ذهنی هستید، محیط کاری 
کم استرس، ورزش و تحرک زیاد و برنامه انعطاف پذیر می تواند شغل بازارپردازی 

را به شغلی ایده آل برای تان تبدیل کند.
9. کسب و کارهای کوچک

اگر از دنیای کسب و کار و شرکت های بزرگ خسته شده اید، بهتر است به فکر 
پیدا کردن ش��غلی در زمینه  کس��ب و کارهای کوچک باشید. با آنکه دستمزدها 
ممکن اس��ت باال نباش��د، اما اکثر کس��ب و کارهای کوچ��ک فرهنگ خصوصی 
و ش��خصی تری دارند و برای کس��انی که مشکل س��المت ذهنی یا ناراحتی های 
دیگری دارند انعطاف پذیر اس��ت. وقتی به کار کردن در کسب و کارهای کوچک 
فکر می کنید، مهم اس��ت به دنبال افرادی باش��ید که به نظرتان گزینه  مناسبی 
هستند. کس��ب و کارهای کوچکی طیف متنوعی از موقعیت های استخدامی در 
تقریبا هر صنعتی فراهم می آورند و اگر به دنبال کش��ف حرفه ای جدید هستید 

می توانند راهی عالی برای اقدام در این زمینه باشند.
10. رانندگی کامیون شغل مناسب برای افراد افسرده

از ش��غل فعلی تان خس��ته ش��ده اید و ه��وس جاده های بلند به س��رتان زده  
اس��ت؟ رانندگی کامیون می تواند فرصت فوق العاده ای برای کش��ف شغل جدید 
و همچنین بخش های متفاوتی از کشور باشد. همیشه درخواست برای رانندگان 
کامیون حرفه ای باال اس��ت و آنها می توانند کارهای بسیاری در این صنعت پیدا 
کنند. اگر شما هم از کشف مکان های جدید، و تنهایی کار کردن لذت می برید، 
رانندگی کامیون واقعا ش��غل مناس��بی برای ش��ما خواهد بود. اکث��ر رانندگان 
کامیون باید برای یادگیری نحوه  کار کردن با وسیله  نقلیه شان به مدرسه بروند و 

تست  مربوطه را با موفقیت بگذرانند تا گواهینامه  پایه یک بگیرند.
11. تدریس خصوصی

برای کس��انی که در حوزه های دانشگاهی پیش��رفته هستند و از کمک کردن 
به دیگران جهت یادگیری و درک مفاهیم دش��وار و پیچیده و بهتر عمل کردن 
در درس و مش��ق لذت می برن��د تدریس خصوصی می تواند یک گزینه  ش��غلی 
فوق العاده باش��د. تدریس خصوصی اغلب پردرآمد اس��ت و معموال ساعات کاری 
قابل تنظیمی در بعدازظهرها، شب ها و آخر هفته ها دارد. اگر تخصص دانشگاهی 
به خصوص��ی دارید، می توانید نرخ ه��ای باالتری نیز دریاف��ت کنید. برنامه های 
دانش��گاهی و موسسات تدریس خصوصی اغلب فرصت شغلی عالی برای کسانی 
هس��تند ک��ه می خواهند با یک س��ری آدم مش��خص و ثابت ش��ده کار کنند و 

همچنین پرداخت مزدشان بی دردسر باشد.
1۲. دورکاری شغل مناسب برای افراد افسرده

آیا هیچ وقت دوس��ت داش��ته اید از توی منزل کار کنید؟ مشاغل آزاد /دورکار 
می توانن��د راهی عالی برای لذت بردن از انعطاف پذی��ری و مزایای کار از راه دور 

باش��ند آن ه��م در عین حالی که برنام��ه  خودتان را دارید و ه��ر وقت برای تان 
مناسب باشد، می توانید کار کنید. مشاغل آزاد/دورکار متنوعی در صنایع مختلف 
وجود دارد مانند نویس��ندگی، طراحی، برنامه نویس��ی کامپیوتر، نسخه برداری و 
کارهای اداری. وقتی یک پایگاه مش��تری راه انداختید، می توانید از درآمد ثابت 
لذت ببرید و در عین حال رئیس خودتان باشید. وقتی با مشکالت ذهنی دست 
و پنج��ه نرم می کنید، آزادی و انعطاف پذیری که مش��اغل دورکار به ش��ما ارائه 
می دهند واقعا برای تان عالی و مناس��ب خواهد بود و چه بس��ا باعث آرامش روح 

و روان تان می شوند.
13. تبدیل سرگرمی به شغل

اگر س��رگرمی دارید که دوس��ت دارید آن را به یک س��طح باالتر ارتقا دهید، 
اغلب گزینه های ش��غلی وجود دارند که با مهارت هایی که از قبل خودتان کسب 
کرده اید به خوبی سازگار و هماهنگ هستند. تبدیل سرگرمی به شغل گزینه ای 
عالی برای کس��انی اس��ت که به یک موضوع ی��ا فعالیت عالقه  زی��ادی دارند و 
می خواهند بیش��تر به کش��ف و کند و کاو آن بپردازند. چه ش��ما واقعا به کتاب، 
پخت و پز، نجاری، فیتنس یا هر موضوع دیگری عالقه داشته باشید، معموال یک 

فرصت شغلی مناسب برای تان وجود خواهد داشت.
یک گزینه  عالی کار کردن برای س��ازمان هایی است که به مردم نحوه  پرورش 
مهارت هایی خاص را یاد می دهند. کس��انی که کار دست انجام می دهند و اقالم 
فیزیکی خلق می کنند، می توانند آنها را به صورت آنالین در س��ایت های خرید و 
فروش اینترنتی به فروش برسانند. در حالی که تبدیل سرگرمی به شغل ممکن 
اس��ت خودش کار باشد، معموال فعالیتی پربازده نیز هست که تمام توان شما را 
ب��ه کار می گیرد و اجازه می دهد به کش��ف چیزهایی بپردازید که از قبل به آنها 

عالقه داشته اید.
14. کسب و کارهای شخصی

می خواهی��د رئیس خودتان باش��ید؟ پس به فکر باش��ید تا ب��ه یک کارآفرین 
تبدیل شوید و کسب و کار خودتان را راه بیندازید. با آنکه ممکن است جنبه های 
اس��ترس آوری در زمینه  مخاطرات و کارهای جدیدی از این دست وجود داشته 
باش��د، اما اغلب می تواند پادزهری تمام عیار برای ناکامی و اس��تیصال ناش��ی از 
دنیای کارهای شرکتی باشد. وقتی با یک ناراحتی ذهنی و روانی درگیر هستید، 
کار ک��ردن برای خودتان در زمینه  چیزی که به آن عالقه دارید می تواند الهامی 
را که برای انجام کارهای متفاوت و مهم نیاز دارید به شما ارائه کند. شروع و راه 
انداختن کس��ب و کار خودتان می توان��د آزادی را که برای کار کردن – به وقت 
توان – نیاز دارید به شما بدهد و همچنین زمان فراغت الزم را در وقت ضرورت.

وقتی با مش��کل روحی و روانی درگیر هس��تید، کار کردن غیرممکن به نظر 
می رس��د و با باقی جنبه ه��ای زندگی تان در تعادل نخواهد ب��ود، اما گزینه های 
ش��غلی بس��یاری وجود دارد که می تواند برای ش��ما عالی باشد و حتی می تواند 

باعث شکوفایی و پیشرفت تان شود!
betterhelp/bazdeh :منبع
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اگر می خواهید که به موفقیت دست پیدا کنید، باید تصمیمات 
بهتری را اتخاذ کنید.

کدام محصول جدید را توس��عه دهم؟ بودج��ه بازاریابی را کجا 
خرج کنم؟ چه کس��ی را استخدام کنم؟ چه کسی را اخراج کنم؟ 
اینها چند نمونه از مسائلی است که مدیران با آن روبه رو می شوند. 
صاحب کسب و کار و کارآفرینان، هر روز باید تصمیماتی را اتخاذ 
کنند؛ برخی از این تصمیم ها، تاثیرات شگفت انگیز و برخی دیگر، 

تاثیر جبران ناپذیری را در آینده کسب و کار شما دارند.
ام��ا فراموش نکنید که حتی کوچکتری��ن تصمیمات روزانه هم 
می تواند تاثیرات کلی را به همراه داش��ته باشد. برای مثال، اگر هر 
روز تصمیم بگیرید که برای وعده نهار، یک همبرگر چرب بخورید، 
به طور قطع بعد از مدتی با مشکل اضافه وزن روبه رو خواهید شد.
تمامی تصمیم ها، حتی کوچک ترین آنها نیز بااهمیت هس��تند، 
ام��ا داده های علمی چ��ه توصیه هایی را در زمین��ه تصمیم گیری 
در اختی��ار ما ق��رار می دهند؟ افرادی که همواره درس��ت تصمیم 
می گیرند، از چه رویکرد یا پروسه ای استفاده می کنند؟ برای پاسخ 

به این پرسش ها با ما همراه شوید:
1. آنها حباب های خود را می ترکانند

منظور از ترکاندن حباب، خألهای اطالعاتی اس��ت. آنها درباره 
چیزهای��ی که دانش کافی از آنها ندارند، تحقیق می کنند. اینگونه 
از اف��راد، از نزدیکان خود س��وال می کنند، به نس��ل های مختلف، 
فرهنگ ه��ای متن��وع و ش��بکه های اجتماع��ی گوناگ��ون رجوع 
می کنن��د. آنها با کارمندان و ی��ا حتی رقیبان خود حرف می زنند. 
آنه��ا همه چیز را از تمامی جوانب می س��نجند. آنها از اینکه خود 
را ب��ه چالش بکش��ند هراس��ی ندارند و از ناحیه ام��ن خود خارج 

می شوند. چشم انداز خود را گسترش می دهند.

۲. آنها منابع را بررسی می کنند
 افرادی که اغلب درس��ت تصمی��م می گیرند، به تنها یک منبع 
کفایت نمی کنند. همیش��ه گرایشاتی در رس��ا نه ها وجود دارد که 
بیش��تر از همه به آنها پرداخته می ش��ود؛ عالوه ب��ر این نمی توان 
اخبار و ش��ایعات بی پایه اس��اس را نیز نادیده گرفت، بنابراین باید 
به صورت گس��ترده، تمام��ی منابع را مورد بررس��ی قرار دهید تا 

تصمیم گیری دقیق تری داشته باشید.
3. آنها مطالعه می کنند

مقاله های کوتاه بس��یار ارزش��مند هس��تند، چراک��ه اطالعات 
گس��ترده ای را به ص��ورت مختصر در اختیار ش��ما قرار می دهند، 
اما کس��انی که همیش��ه در تصمیم گیری موفق هس��تند، بیشتر 
کتاب می خوانند. آنها درب��اره موضوعات مختلف مطالعه می کنند 
و هر روز چیز جدیدی را یاد می گیرند. اینگونه از افراد در سراس��ر 
زندگ��ی خود به یادگیری و مطالعه پرداخته اند؛ حتی بیل گیتس، 
ثروتمندتری��ن فرد جهان نیز ه��ر روز مطالعه می کند و به دیگران 
نی��ز توصی��ه می کند که حتما ای��ن کار را در روتی��ن روزانه خود 

قرار دهند.
4. آنها کنجکاو هستند

اف��رادی ک��ه به درس��تی تصمی��م می  گیرن��د، اغل��ب فراتر از 
محدودیت ه��ا فکر می کنند، چیزهایی که گفته نمی ش��ود، موارد 
غیرمعمول یا جالب تر برای آنها جذاب تر اس��ت. آنها پرس��ش های 
زیادی را مطرح می کنند. کنجکاو بودن نه تنها یک خصیصه خوب 

به شمار می رود، بلکه روند تصمیم گیری را نیز بهبود می بخشد.
5. آنها خودشان را به خوبی درک می کنند

اف��رادی ک��ه روند تصمیم گیری درس��تی دارن��د، عالوه 
ب��ر درک درس��ت از نیازه��ا، برنامه ها و عقای��د اطرافیان، 

احساس��ات و باوره��ای خ��ود را نی��ز ب��ه درس��تی درک 
می کنن��د. برای مثال اگر روز بدی را آغاز کرده اند و نگرش 
منفی گرایانه آنها بیشتر شده است، ایده هایی که پیش روی 
آنه��ا قرار می گیرد را کنار می گذارند و یا اینکه از همکاران 

خود کمک می گیرند تا ایده را مورد بررسی قرار دهند.
6. آنها همواره می خواهند که بیشتر بدانند

اینگون��ه از افراد ترجی��ح می دهند که درب��اره چیزهای 
بیش��تر اطالعات کس��ب کنن��د. آنها ج��رأت مطرح کردن 
پرس��ش هایی را دارن��د که هیچ کس دیگر آنه��ا را به زبان 
نم��ی آورد. این افراد به خوبی می دانند که داده و اطالعاتی 
که پیش روی آنها قرار می گیرد، تنها برمبنای مجموعه ای 
از سواالت جمع آوری شده است. آنها تحلیل های دقیق تری 
را طلب می کنند و دائما از خودشان می پرسند »چه چیزی 

را باید بدانم؟« یا »معنای این داده چیست؟«
۷. آنها در نهایت تصمیم می گیرند

م��ا در جهانی زندگی می کنیم که به س��رعت در حال حرکت و 
پیش��رفت اس��ت. حتی محتاط ترین رهبران نیز باالخره باید افکار 

خود را به اجرا گذاشته و رویای خود را به واقعیت تبدیل کنند.
اف��رادی که رون��د تصمیم گیری درس��تی دارن��د، می دانند که 
باالخره باید پاس��خ منفی یا مثبت خود را اعالم کرده و از موضوع 
عبور کنند. اینگونه از افراد حاضر نیس��تند که همکاران، کارمندان 

و دیگر افراد را در شرایط بی اطالعی قرار دهند.
اگر می خواهید که تصمیمات درس��تی را در زندگی ش��خصی و 
حرفه ای خود اتخاذ کنید باید ذهن بازی داش��ته باش��ید، کنجکاو 
باشید، پرس��ش های چالش برانگیز مطرح کنید، رویاپرداز باشید و 

تردید داشته باشید تا بتوانید درباره آنها اطمینان حاصل کنید.

افراد موفق این ۷ عادت را در پروسه تصمیم گیری خود به کار می گیرند

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

101 ویژگی که برای موفقیت در کار خود باید از آن بهره مند باشید)8(
مترجم: امیر آل علی: در قس��مت های پیش��ین به 54 ویژگی الزم برای موفقیت در کار اش��اره کردیم و حال به 

ادامه آنها می پردازیم.
55-ق��درت ارزیاب��ی: افراد موفق قادر به ارزیابی دقیق و س��ریع وضعیت های مختلف هس��تند. همین امر نیز باعث 
می ش��ود تا تصمیمات آنها با نتایج فوق العاده همراه باش��د، با این حال توجه داش��ته باشید که تصمیم گیری سریع به 
معن��ای اتخ��اذ به موقع بوده و ارتباطی ب��ا اقدامات لحظه-ای ندارد. در این رابطه تالش ب��رای دید همه جانبه، بهترین 

تمرین برای تقویت این مهارت محسوب می شود. 
56-مدیریت جلسه : متاسفانه امروزه تقریبا تمامی جلسات، ارزش و تاثیر خود را از دست داده است. در این رابطه 
این امر که حتی کوچک ترین جلسه ها و قرار مالقات های خود را به خوبی مدیریت کنید تا نتایج کافی از آن به دست 
آید، بدون ش��ک در موفقیت آتی ش��ما تاثیرگذار خواهد بود. در این رابطه مطالعه مقاالت و مش��اهده ویدئو های انواع 

جلسات، می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. 
57-احترام به دیگران: در ابتدا الزم است تا به خود احترام بگذارید تا قدرت احترام گذاشتن به دیگران را پیدا کنید. درواقع 
شما هر رفتاری را که با خود تمرین کرده باشید، به عادت شما تبدیل خواهد شد و اجرایی کردن آن برای دیگران نیز بسیار 

ساده خواهد بود. در نهایت این ویژگی شخصیتی باعث خواهد شد تا افراد نیز از همکاری با شما استقبال کنند. 
5۸-توان مربی گری: در موارد گذشته عنوان شد که برای موفقیت شما نیاز به آموزش صحیح خود و دیگران دارید. 
در مرحله بعد شما باید توان مربی گری را در خود تقویت کنید. برای موفقیت در این امر نیز در ابتدا الزم است تا مربی 
خود باشید تا بعدها بتوانید این نقش را برای دیگران نیز مورد استفاده قرار دهید. درواقع تفاوت مربی و آموزش دهنده 
در این اس��ت که مربی فرد را در مس��یر درست برای موفقیت و پیش��رفت قرار داده و برای وی برنامه ریزی می کند. با 

تقویت این مهارت، شما یک گام دیگر به شایستگی برای پست مدیریت، نزدیک خواهید شد. 
5۹-عدم س��خت گیری بیش از حد: این امر نه تنها خود ش��ما را در درازمدت بیش از حد خس��ته خواهد س��اخت، 
همچنین سایرین را نیز از کار برای شما فراری می دهد. به همین خاطر نیز الزم است تا اهدافی منطقی و واقعی داشته 
باش��ید و برای ارتقای س��طح خود و س��ایرین نهایت تالش خود را کنید. درواقع در صورتی که آمادگی تیم با اهداف 

مدنظر شما هماهنگی ندارد، الزم است تا در تالش برای تقویت و یا حتی بازسازی تیم خود باشید. 
60-تعیین انتظارات: هیچ فردی تمایل ندارد که در کار خود هر روز با موارد جدید بدون آمادگی قبلی مواجه شود. 
این امر باعث خواهد شد تا افراد همواره مجبور به گذراندن زمانی برای هماهنگ شدن با انتظارات جدید باشند. در این 
رابطه این امر که انتظارات خود را از مدت ها قبل مش��خص کرده و آنها را به خوبی منتقل کنید، بهترین اقدام ممکن 

خواهد بود، با این حال الزم است تا به نظرات افراد نیز بها دهید تا بهترین خروجی ممکن به دست آید. 
61-توجه به ترس: اگرچه همواره عنوان می شود که برای موفقیت الزم است تا شجاع باشید و ترس ها را کنار بگذارید، با 
این حال ترس از جمله حس هایی محسوب می شود که توجه درست به آن می تواند شما را از بسیاری از آسیب ها دور نگه 
دارد. به همین خاطر نباید این امر را در تضاد برای رسیدن به اهداف خود در نظر بگیرید، با این حال نباید به نحوی رفتار 
کرد که هر احساس ترسی، به سدی در برابر گام بعدی شما تبدیل شود. در این رابطه توجه به این امر که دقیقا چه چیزی 
باعث ترس شما شده و اینکه آیا راهکاری برای رفع آن وجود دارد، مرز میان ترس درست و غیرمنطقی خواهد بود. در نهایت 

ورزش مداوم و تمرین برای افزایش اعتماد به نفس نیز به کاهش ترس های بی مورد کمک خواهد کرد. 
6۲-درک فوریت ها: برخی از موارد، اهمیت و ضرورت بسیار باالیی را دارند که حتما باید با واکنشی از جانب شما همراه 
باش��د. درواقع نوع عملکرد شما باعث کس��ب یک نتیجه فوق العاده و یا ضرری سهمگین خواهد شد. از این موارد به عنوان 

فوریت ها یاد می شود که الزم است تا بتوانید در تقویم کاری خود آنها را پیش بینی کرده و برای آن کامال آماده باشید. 
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