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اندیشکده اقتصاد بین الملل پترسون بررسی کرد

 نجات برجام
با عملیاتی شدن اینستکس؟

ایران هفته گذشته از سقفی که در برجام برای نگهداری ذخایر اورانیوم تعیین  شده بود، عبور کرد و این هفته 
هم درصد غنی سازی اورانیوم را از مرز 3.67 باالتر برد. البته ایران پیش از این به طرف های دیگر برجام و مشخصاً 
سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه هشدار داده بود که قصد دارد چنین اقدامی انجام دهد. در واقع، ایران 
پس از آنکه کش��ورهای اروپایی نتوانس��تند شرایطی را فراهم کنند که ایران تحریم های دولت ترامپ را دور بزند، 
تصمیم به نقض برخی محدودیت هایی هسته ای خود ذیل برجام گرفت. این در حالی است که سه کشور اروپایی 
که چندین سال در مذاکرات منجر به توافق هسته ای حضور داشتند و در سال 2015 جزو امضاکنندگان برجام 
بودند، اخیراً پس از چندین ماه کش وقوس باالخره توانس��تند کانال مالی موس��وم به اینس��تکس را برای تسهیل 

روابط تجاری با ایران عملیاتی کنند، اما این اقدام برای جلب رضایت ایران کافی نبوده است. براساس تحلیل...

وزیر اقتصاد از ادامه کاهش نرخ تورم خبر داد

آغاز وصول مالیات از خریداران سکه
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آسیب شناسی طرح جدید دولت برای پرداخت وام به مستاجران

بانک ها از پس »وام رهن مسکن« برمی آیند؟

تضعیف پول ملی چیز بدی هم نیست!
چگونه در مدیریت تیم دورکار موفق شویم؟

۱۰مورد از بهترین تکنیک های بازاریابی
2۰ ایده خالقانه برگزاری مسابقه در شبکه های اجتماعی

ورودی دوباره به شکوه تکنولوژی
غذای دریایی تازه: پشت دریا بنشینید
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مدیریتوکسبوکار

استیو وزنیاک به نشانه اعتراض 
اکانت فیس بوک خود را می بندد
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فرصـت امـروز: آمارهـای بانک مرکـزی نشـان می دهد حجم 

نقدینگی در پایان سال 97 به هزار و 882 هزار میلیارد 
تومان رسیده که نسبت به پایان سال 96 بیش از...

کدام عوامل به افزایش نقدینگی دامن زدند؟

 حرکت جریان نقدینگی
به سمت صندوق طال

یادداشت
پول پرقدرت به اقتصاد تزریق 

شده است

رش��د  در  اصل��ی  مس��اله 
23.1درص��دی نقدینگ��ی اخی��ر، 
طری��ق  از  نقدینگ��ی  افزای��ش 
تزریق پ��ول پرقدرت اس��ت. پول 
پرق��درت اثری پنج تا ش��ش برابر 
بی��ش از ضری��ب فزاین��ده بر نرخ 
تورم می گذارد. رش��د نقدینگی و 
رس��یدن آن به یک میلیون و ۸۸2 
هزار میلیارد تومان براس��اس آنچه 
ارقام بانک مرکزی نش��ان می دهد 
از دو جزء مهم ممکن ش��ده، یکی 
دارایی خارجی بانک مرکزی است 
که به س��رعت درآمده��ای ارزی را 
تبدیل به ریال کرده است. این نوع 
خلق نقدینگی اغلب به عنوان خلق 
پول پرقدرت معروف ش��ده است. 
پ��ول پرق��درت با ضریب��ی پنج تا 
شش برابر ضریب فزاینده بر خلق 
نقدینگی و متعاق��ب آن نرخ تورم 

اثر می گذارد.
عالوه بر این ارق��ام حاکی از این 
اس��ت که بدهی دولت به بانک ها و 
بانک ه��ا به بانک مرکزی نیز رش��د 
چش��مگیری داش��تند. به بیان دیگر 
افزای��ش بده��ی دولت ب��ه بانک ها 
یا همان مطالب��ات معوق جز دیگر 
افزای��ش نقدینگی کش��ور در دوره 
اخی��ر بوده اس��ت. در ای��ن فرمول 
بانک ه��ا بدهی های دول��ت به خود 

را به بانک مرکزی واگذار 
2می کنند و از سوی دیگر...
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فرص��ت امروز: بانک جهانی، آمریکا را کماکان بزرگ ترین اقتصاد جهان معرفی کرد و ایران نیز 
در رده بیست و هفتم بزرگ ترین اقتصادهای جهان ایستاده است.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت کش��ورهای جهان، به رتبه بندی کش��ورها 
براس��اس حجم تولیدات ناخالص داخلی آنها تا پایان سال 201۸ پرداخته است و در این میان به 
دلیل نبود آمار دقیق، رتبه برخی کش��ورها نظیر ونزوئال، کالدونیای جدید و س��ودان جنوبی قابل 

استناد نبوده است.
طبق تعریف بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی به مجموع ارزش کاال و خدمات تولیدش��ده در 
یک کشور طی یک سال اطالق می شود. رتبه بندی امسال نسبت به سال گذشته در صدر و انتهای 

جدول تغییرات چندانی نداشته اما رتبه برخی از کشورهای میانی تغییر کرده است.
براس��اس این گزارش، آمریکا با حجم تولید ناخال��ص داخلی 20 تریلیون و ۴۹۴ میلیارد دالر، 
کماکان بزرگ ترین اقتصاد جهان است. پس از آمریکا نیز چین با حجم تولید ناخالص داخلی 13 
تریلیون و 60۸ میلیارد دالری در جایگاه دوم قرار گرفته اس��ت. رتبه س��وم هم به ژاپن اختصاص 
یافته که با حجم تولید ناخالص داخلی۴ تریلیون و ۹70 میلیارد دالر در جایگاه س��ومین اقتصاد 
بزرگ دنیا ایستاده است. کشورهای آلمان با حجم تولید ناخالص داخلی 3 تریلیون و ۹۹6 میلیارد 
دالر، انگلیس با حجم تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون و ۸25 میلیارد دالر، فرانسه با حجم تولید 
ناخال��ص داخل��ی 2 تریلیون و 777 میلیارد دالر، هند با حجم تولی��د ناخالص داخلی 2 تریلیون 
و 726 میلی��ارد دالر، ایتالیا با حجم تولید ناخالص داخل��ی 2 تریلیون و 73 میلیارد دالر، برزیل 
ب��ا حج��م تولید ناخالص داخلی یک تریلیون و ۸6۸ میلی��ارد دالر و کانادا با حجم تولید ناخالص 
داخلی یک تریلیون و 70۹میلیارد دالر در رتبه های بعدی بزرگترین اقتصادهای دنیا در تازه ترین 

گزارش بانک جهانی قرار دارند.
ای��ران نی��ز در این رتبه بندی با تولید ناخالص داخلی به ارزش ۴5۴.012 میلیارد دالر، باالتر از 
کش��ورهایی چون نروژ، امارات و ایرلند و پایین تر از کش��ورهایی چون اتریش، بلژیک و سوئد در 
رده بیست و هفتم بزرگ ترین اقتصادهای جهان ایستاده است. در این رتبه بندی همچنین روسیه 
یازدهمین، کره جنوبی دوازدهمین، اس��ترالیا سیزدهمین، ترکیه نوزدهمین، سوئیس بیستمین، 
فنالند چهل و دومین، پرتغال چهل و هشتمین، نیوزیلند پنجاه و دومین، قطر پنجاه و سومین و 

کویت پنجاه و نهمین اقتصاد بزرگ دنیا معرفی شده اند.
ایران کماکان در رده کشورهای با درآمد متوسط رو به باال

بان��ک جهان��ی همچنین در گزارش س��االنه خود که ب��ه وضعیت مالی اقتصاده��ای جهان در 
حوزه درآمدی می پردازد، اعالم کرده اس��ت که ایران همچون س��ال های گذشته همچنان در رده 

کشورهای با درآمد متوسط رو به باال قرار گرفته است.

براساس گزارشی که به تازگی از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است، وضعیت درآمدی 
21۸ کشور از سوی بانک جهانی بررسی شده است و براساس میزان درآمد، کشورها در چهار رده 
درآمدی ش��امل باال، متوسط رو به باال، متوس��ط رو به پایین و کم درآمد طبقه بندی شده اند. این 
طبقه بندی براس��اس درآمد سرانه ملی کش��ورها صورت گرفته که در سال 201۸ نسبت به سال 

میالدی قبل از آن قدری سخت گیرانه تر بوده است.
طبق گزارش بانک جهانی، از میان 21۸ کش��ور بررسی شده، 31 کشور در گروه کم درآمد، ۴7 
کش��ور در گروه متوس��ط رو به پایین، 60 کش��ور در گروه متوسط رو به باال و ۸0 کشور در گروه 
درآم��دی باال قرار دارند. به این ترتیب 67درصد از کش��ورهای دنیا در رده متوس��ط رو به باال یا 

باالی درآمدی هستند.
در س��الی که گذش��ت همچنین شش کشور گرجستان، سنگال، س��ریالنکا، زیمبابوه، کوزوو و 
اتحاد قمر)کومور( توانسته اند یک رتبه، شاخص درآمدی خود را ارتقا دهند، اما آرژانتین با سقوط 

درآمدی روبه رو شده و از رده باال به رده متوسط رو به باال تنزل جایگاه پیدا کرده است.
در ای��ن آمار، ایران با جمعیت ۸0 میلیونی خ��ود از نظر جمعیت در رده 1۹ جهان قرار گرفته 
و با ثبت بیش از ۴۴1 میلیارد دالر درآمد ناخالص ملی، رتبه 26 میان تمام کش��ورها را به خود 
اختصاص داده اس��ت. همچنین س��رانه درآم��د ملی ناخالص ایران براس��اس روش برابری قدرت 
خرید در سال 201۸، برابر با 21 هزار دالر برآورد شده که از این نظر رتبه 6۸ را نشان می دهد.

اقتصاد ایران از سال 1۹۸7 تا 201۸ میالدی که این شاخص در سطح جهانی بررسی شده، در 
1۹ سال ابتدایی در سطح درآمدی متوسط رو به پایین قرار داشته و از سال 200۹ به بعد به رده 

متوسط رو به باال وارد شده و در تمام سال های گذشته توانسته است این جایگاه را حفظ کند.
در میان اقتصادهای برتر دنیا باالترین درآمد ناخالص ملی با بیش از 20 تریلیون دالر به ایاالت 
متحده آمریکا اختصاص داش��ته و پس از آن چین و ژاپن قرار گرفته اند. در حوزه درآمد ناخالص 
ملی س��رانه نیز س��وئیس با بیش از ۸3 هزار دالر، بهترین عملکرد را داشته و در میان کشورهای 

آسیایی قطر با ثبت 61 هزار دالر، رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.
در بخ��ش پایانی ای��ن گزارش به وج��ود آمدن رکود، ب��ه خصوص رکوده��ای تورمی یکی از 
اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر کاهش درآمد ناخالص ملی سرانه عنوان شده که ایران نیز با توجه 

به محدودیت های سال های گذشته با آن روبه رو بوده است.
براساس این گزارش، اقتصاد ایران پس از طی روند صعودی تا سال 2011 از این سال تا سال 
2015 وارد روند نزولی شده و پس از آن نیز تقریباً روندی ثابت را طی کرده است. این در حالی 
است که در همین بازه زمانی همسایه ایران، ترکیه با وجود نوساناتی که تجربه کرده اما در نهایت 

توانسته مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد.

وزیر امور خارجه کشورمان در نامه خود به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد در 
صورت عدم پایبندی دیگر طرف ها به تعهدات شان در برجام، ایران از سپتامبر مرحله سوم کاهش 

تعهدات برجامی خود را اجرا می کند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه دویچه وله، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در نامه 
خود به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روز یکشنبه )16تیرماه( ارسال 
ش��د، از عبور ایران از حد تعیین ش��ده در برجام مبنی بر غنی س��ازی  3.67درصدی اورانیوم خبر 
داده و تأکید کرده اس��ت که جمهوری اس��المی در صورتی به تعهدات برجامی خود عمل خواهد 
کرد که دیگر طرف ها، به ویژه آمریکا نیز به تعهدات خود پایبند باشند و آنها را به اجرا درآورند.

دویچ��ه ول��ه در ادامه به نقل از خبرگزاری آلمان آورده اس��ت که در نام��ه ظریف به موگرینی 
نوش��ته ش��ده، چنانچه امضا کنندگان برجام ظرف 60 روز به این ش��رط عمل نکنند، ایران از ماه 
سپتامبر )حدود دو ماه دیگر( مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی خود را به اجرا درخواهد آورد.

ب��ه گزارش دویچه وله، پس از گذش��ت یک س��ال از خروج یک جانبه آمری��کا از برجام، ایران 
ب��ه گفت��ه ظریف در اقدامی جبران��ی تاکنون در دو مرحله از تعهدات خود در این توافق کاس��ته 
اس��ت. آژانس بین المللی ان��رژی اتمی نیز تأیید کرد که میزان ذخایر غنی ش��ده اورانیوم ایران از 

مرز تعیین ش��ده 300 کیلوگرم عبور کرده و اکنون این کش��ور غنی س��ازی خود را از 3.67درصد 
باالتر برده است.

این خبر با واکنش آمریکا و اروپا روبه رو شد.
گفتنی اس��ت اتحادیه اروپا به همراه انگلیس، فرانس��ه و آلمان ضمن ابراز نگرانی نسبت به این 

اقدام ایران خواستار ادامه پایبندی جمهوری اسالمی به تعهداتش در این توافق شدند.
عب��اس عراقچ��ی، معاون وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: روند کاهش تعهدات هس��ته ای در 
راس��تای حفظ برجام اس��ت، نه از بین بردن آن. ما بر این باوریم که برجام س��ندی معتبر و مهم 
است و خواهان ادامه آن هستیم، اما خواسته های ما از این سند هم باید محقق شود و چون این 

اتفاق نیفتاده ما در تعهدات مان تجدیدنظر می کنیم.
همچنین وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: ما این حق را برای خود محفوظ می دانیم که 
به اتخاذ اقدامات جبرانی قانونی در چارچوب برجام برای حفاظت از منافع خود در برابر تروریسم 

اقتصادی ایاالت متحده ادامه دهیم.
وی گفت که تمامی این گام ها تنها در صورت پایبندی گروه E3 )انگلیس، فرانس��ه، آلمان( به 

تعهداتش قابل بازگشت خواهد بود.

جزییات نامه ظریف به موگرینی

در گزارش بانک جهانی ایران همچنان در رده کشورهای با درآمد متوسط رو به باال ایستاد

ایران بیست و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد

 ضرورت تکمیل طرح های نیمه تمام کشور
تا پایان دولت دوازدهم

مع��اون اول رئی��س جمهور بر ضرورت تکمیل طرح های مهم نیمه تمام در کش��ور تا پایان دوره ریاس��ت 
جمهوری دکتر روحانی تاکید کرد و گفت در حال حاضر یک دوره دو ساله از دولت دوازدهم پیش رو باقی 
مانده و تعداد زیادی طرح های نیمه تمام در کشور وجود دارد که باید تالش کنیم با برطرف کردن موانع پیش 
روی اتمام طرح های نیمه تمامی که از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردارند، این طرح های مهم و تاثیرگذار تا 

پایان عمر دولت دوازدهم به نتیجه برسند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، دکتر اسحاق جهانگیري ظهر روز سه شنبه در جلسه بررسي توسعه 
اقتصادي جنوب اس��تان فارس که در شهرس��تان المرد برگزار شد، اظهار داش��ت: معموال با تغییر دولت ها، 
رون��د تکمیل برخي طرح هاي نیمه تمام دس��تخوش تغییرات ش��ده و ممکن اس��ت تع��دادي از پروژه ها و 

سرمایه گذاري  هاي مهم متوقف شوند و یا گاهي تکمیل آنها سال ها به طول بینجامد.
او با اش��اره به توطئه ها و فش��ارهاي آمریکا بر ملت ایران خاطرنشان کرد: مهمترین هدف آمریکا از اعمال 
تحریم ه��ا فروپاش��ي نظام و ضربه زدن به ایران بود و حداق��ل هدفي که دنبال مي کردند این بود که بتوانند 
اقتصاد کش��ور را با فروپاش��ي و اخالل مواجه کنند که به فضل الهي در رسیدن به این اهداف موفق نشدند، 
اما تالش کردند که با اخالل در واردات برخي قطعات مورد نیاز طرح ها و پروژه هاي مهم، روند توسعه کشور 

را متوقف کنند.
دکتر جهانگیري با اشاره به توطئه هاي آمریکا در جلوگیري از پیشرفت کشورهاي در حال توسعه تصریح 
کرد: در گزارشي آمده بود که سازمان سیا آمریکا ماموریت داشت که در اجراي برنامه هاي توسعه کشورهاي 
بلوك شرق اخالل ایجاد کرده و چهره مدیراني که به دنبال توسعه و اجراي کارهاي بزرگ بودند را تخریب 

کند.
معان اول رئیس جمهور در ادامه س��خنان خود با اش��اره به بازدید از شرکت پترو پیمان دانا در شهرستان 
مهر خاطرنشان کرد: براساس گزارش ها، از اکنون تا اوایل سال 1۴00 زمان جهش صنعت پتروشیمي است 
و اگر 20 طرح مهم پتروش��یمي که در کش��ور در دس��ت اجرا اس��ت به اتمام و بهره برداري برسد، ظرفیت 
پتروشیمي ایران از 60 میلیون تن به ۹0میلیون تن خواهد رسید که اتفاقي کم سابقه در کشور خواهد بود.

وي همچنین با اشاره به بازدید خود از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب تصریح کرد: احداث این کارخانه 
از سال هاي گذشته مورد بحث بود و احداث این کارخانه در شهرستان المرد را مي توان یکي از دستاوردهاي 
برجام برشمرد، چراکه پس از برجام بیش از یک میلیارد دالر از طریق فاینانس و گشایش ال سي براي این 
کارخانه سرمایه گذاري شد و خوشبختانه امروز تقریباً تکمیل شده و مي تواند ظرف چند ماه آینده به عنوان 

یکي از مدرن ترین کارخانه آلومینیوم کشور کار خود را آغاز کند. 
دکت��ر جهانگیري با بی��ان اینکه آلومینیوم از فلزات مهم رنگي اس��ت که نق��ش تعیین  کننده اي در همه 
رش��ته هاي صنعتي دارد، خاطرنشان کرد: وقتي ایران در دهه ۴0 کارخانه آلومینیوم اراك را راه اندازي کرد 
هیچ کش��وري در منطقه تولید آلومینیوم نداش��ت، اما پس از آن روند توسعه این صنعت در کشور با کندي 

مواجه شد چراکه مواد اولیه مورد نیاز این صنعت وارداتي است. 
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راه اندازي مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب مي تواند روند توسعه 
شهرستان المرد،  استان فارس و حتي کشور را تسریع کند، گفت: ظرفیت هاي صنعتي موجود در این منطقه 

نه تنها به پیشرفت استان کمک مي کند بلکه مي تواند کشور را وارد دوره جهش صنعتي کند.
دکتر جهانگیري در ابتداي این جلسه نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره معلم شهید خود شهید نصیري 
الري از ش��هداي هفتم تیر که به همراه ش��هید آیت اهلل دکتر بهشتي به شهادت رسید، اظهار داشت: بخش 
زیادي از حرکت هاي انقالبي مردم سیرجان از روحیه انقالبي این معلم شهید و متدین تاثیر پذیرفته است. 
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اش��اره به اینکه ش��خصیت ها و چهره هاي دیني و سیاسي متعددي 
نظیر حجت االسالم علوي وزیر اطالعات و حجت االسالم موسوي الري نیز از چهره هاي برجسته استان فارس 
هستند، افزود: مردم استان فارس مردمي مومن و باوفا هستند و وفاداري آنها در مقاطع مختلف زبانزد بوده 

و حق این مردم است که از استاني توسعه یافته برخوردار باشند.
در این جلس��ه استاندار فارس نیز گزارشي از برنامه هاي اجراش��ده در راستاي رونق تولید، سرمایه گذاري 
و کمک به معیش��ت مردم اس��تان ارائه کرد و گفت: کمک به واحدهاي تولیدي و فعالیت مجدد بنگاه هاي 
اقتصادي که با توقف مواجه شده  اند نیز در دستور کار استان بوده و با دستاوردهاي خوبي همراه بوده است. 
فرمان��داران الم��رد، مهر و یکي از نمایندگان مردم این اس��تان در مجلس ش��وراي اس��المي نیز به بیان 

دیدگاه ها و نظرات خود و ضرورت هاي توسعه استان پرداختند.

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی



ایران هفته گذش��ته از س��قفی ک��ه در برجام برای نگه��داری ذخایر 
اورانیوم تعیین  ش��ده بود، عبور کرد و این هفته هم درصد غنی س��ازی 
اورانی��وم را از مرز 3.67 باالتر برد. البته ایران پیش از این به طرف های 
دیگر برجام و مش��خصاً س��ه کش��ور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانس��ه 
هش��دار داده بود که قصد دارد چنین اقدامی انجام دهد. در واقع، ایران 
پس از آنکه کش��ورهای اروپایی نتوانستند ش��رایطی را فراهم کنند که 
ای��ران تحریم ه��ای دولت ترام��پ را دور بزند، تصمیم ب��ه نقض برخی 

محدودیت هایی هسته ای خود ذیل برجام گرفت.
ای��ن در حالی اس��ت که س��ه کش��ور اروپای��ی که چندین س��ال در 
مذاکرات منجر به توافق هسته ای حضور داشتند و در سال 2015 جزو 
امضاکنندگان برجام بودند، اخیراً پس از چندین ماه کش وقوس باالخره 
توانستند کانال مالی موسوم به اینستکس را برای تسهیل روابط تجاری 
ب��ا ایران عملیاتی کنن��د، اما این اقدام برای جل��ب رضایت ایران کافی 
نبوده است. براساس تحلیل اندیشکده اقتصاد بین الملل پترسون، اینکه 
کانال مالی اینس��تکس بتواند در شکل کنونی آن نقش تعیین کننده ای 
در نجات توافق هس��ته ای ایفا کند، در ش��رایط فعلی دش��وار است اما 
غیرممکن نیست. برخی تحلیلگران معتقدند ایران با غنی سازی اورانیوم 
در حجم و درصدی باالتر از س��قف های تعیین ش��ده در برجام ]به جای 
خروج از برجام[ قصد داش��ته است این سیگنال را به طرف های اروپایی 
مخابره کند که هنوز برای اندیشیدن تمهیدات الزم جهت نجات برجام 

فرصت دارند و مذاکرات همچنان ادامه خواهد داشت.
س��ازوکار مالی اینستکس که اروپایی ها آن را برای کمک به دور زدن 
تحریم های یکجانب��ه آمریکا علیه ایران طراحی کرده اند، ش��رکت های 
اروپای��ی و طرف ه��ای ایرانی آنها را از ش��بکه بانکی س��وئیفت )جامعه 
جهان��ی ارتباطات مالی بین بانکی( ک��ه ایران را از بخش عمده خدمات 
خود محروم کرده اس��ت، بی نی��از می کند. عالوه ب��ر تروئیکای اروپایی 
یعنی انگلیس، آلمان و فرانس��ه که خود پایه گذاران اینستکس بوده اند، 

احتماالً در آینده کش��ورهای دیگری از جمله چین، روس��یه و چندین 
کش��ور اروپایی نیز به اینستکس خواهند پیوست. با این حال اینستکس 
احتماالً چیزی فراتر از یک اقدام نمادین نخواهد بود و تأثیر چندانی در 
بهبود اوضاع اقتصادی ایران نخواهد داش��ت. اروپایی ها تالش کرده اند تا 
اینستکس را به عنوان نشانه ای از حسن نیت خود عملیاتی کنند تا شاید 

پاسخ ایران به خروج آمریکا از برجام مالیم تر شود.
اما اینس��تکس چگونه کار می کند؟ چنانکه »بری آیچن گرین« استاد 
اقتص��اد دانش��گاه کالیفرنیا در برکلی و مش��اور ارش��د س��ابق صندوق 
بین المللی پول اش��اره می کند، اینستکس ش��بیه اتحادیه پرداخت های 
اروپایی )EPU( اس��ت که در سال های پس از جنگ جهانی دوم برای 
تسهیل روند بهبود اقتصاد اروپا طراحی و عملیاتی شده بود. اینستکس 
تجارت بین ش��رکت های ایرانی و ش��رکت های غیرآمریکایی را میس��ر 
می س��ازد، بدون اینکه نق��ل و انتقال مالی مس��تقیمی بین آنها صورت 
گیرد. به کمک اینس��تکس، صادرکننده اروپایی )شرکتA( می تواند به 
ایران کاال بفروش��ند و در قبال آن در اینستکس اعتبار دریافت کند. به 
طور هم زمان، واردکننده اروپایی )شرکتB( می تواند از ایران کاال بخرد 
و در قبال آن به اینس��تکس پول واریز کند. در ادامه اینس��تکس بدهی 
مطالبات شرکت A را از مبلغ پرداختی شرکت B تأمین خواهد کرد. در 
سمت مقابل، ایران نیز سازوکار ویژه تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا 
)س��اتما( را به عنوان سازوکار متناظر با اینستکس راه اندازی کرده است. 
 )STFI )Special Trade and Finance Institute س��اتما ی��ا
نیز معامالت صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را به ش��یوه ای مشابه 

اینستکس تسویه خواهد کرد.
فارغ از همه این مس��ائل باید اذعان داش��ت که اینستکس به چندین 
دلیل نمی تواند به اقتصاد ایران که درگیر چالش های جدی است، کمک 
چندانی بکند. اول اینکه اینس��تکس کاالهای��ی که تحت تحریم آمریکا 
هس��تند را پوش��ش نمی دهد؛ نفت و فرآورده های نفت��ی که با اختالف 

فاحش نس��بت به س��ایر کاالها مهم ترین اقالم صادرات��ی ایران به اروپا 
محسوب بوده اند نیز اکنون در فهرست کاالهای تحریمی قرار دارند. اگر 
نفت و فرآورده های نفتی را از اینستکس حذف کنیم، این سازوکار مالی 
حتی در مقایس��ه با برنامه نفت در برابر غذا –که س��ازمان ملل در سال 

1۹۹5 برای عراق راه اندازی کرد- نیز به مراتب محدودتر خواهد بود.
مس��ئله دوم این است که هنوز مشخص نیس��ت شرکت های اروپایی 
تا چه حد حاضرند ریس��ک از دس��ت دادن روابط تجاری خود با آمریکا 
را بپذیرند و از طریق اینس��تکس با ایران تجارت کنند. س��ومین چالش 
مهم اینستکس نیز به سازوکارهای مطابقت با قوانین بین المللی مربوط 
می ش��ود. گنجاندن س��ازوکارهای قابل اطمینان ب��رای رعایت مقررات 
بین الملل��ی، به ویژه موارد مربوط به گروه ویژه اقدام مالی )FATF(، در 

اینستکس بسیار دشوار خواهد بود.
برخی چنین استنباط می کنند که شاید راه اندازی اینستکس در برهه 
کنونی بتواند به کاهش س��رعت خروج ایران از توافق هس��ته ای کمک 
کند. مبنای چنین استنباطی این است که ایران محدودیت های کنونی 
اینس��تکس را می پذیرد؛ این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس 
بانک مرکزی ایران اگرچه تلویحاً از عملیاتی ش��دن اینستکس استقبال 
کرده، اما در عین حال خاطرنشان کرده است که اینستکس در صورتی 
دوام خواهد آورد که از س��اختاری ک��ه در آن تحریم های آمریکا نقش 
تعیین کننده دارند به س��اختاری که ام��کان تجارت همه کاالهای مجاز 
طبق برجام فراهم باشد، تغییر کند. رئیس بانک مرکزی ایران همچنین 
از طرف های اروپایی خواس��ته است که یک خط اعتباری برای ایران در 
نظر بگیرند تا در آینده از محل صادرات نفت ایران، اعتبارات را تس��ویه 
کنند. اگر تغییرات اساس��ی در س��اختار اینس��تکس صورت نگیرد، این 
س��ازوکار مالی در نهایت کمکی به حفظ برج��ام نخواهد کرد. از طرف 
دیگر، مؤثر واقع ش��دن اینستکس منوط به این است که آمریکا اقدام به 

وضع تحریم علیه آن یا متناظر ایرانی اش یعنی ساتما نکند.

اندیشکده اقتصاد بین الملل پترسون بررسی کرد

نجات برجام با عملیاتی شدن اینستکس؟

تحریم ه��ای نفتی آمریکا علیه ایران باعث ش��ده تا یکی از مهمترین 
مناب��ع درآمدی دولت کاهش یابد. در این ش��رایط، این پرس��ش مهم 
مطرح اس��ت ک��ه دولت چه اقداماتی برای تدبیر ای��ن وضعیت به انجام 

رسانده و مهمتر از آن، خرج کشور را از کجا می آورد؟
به گزارش ایرنا، امسال خرج اداره امور کشور حدود ۴00 هزار میلیارد 
توم��ان در نظر گرفته ش��ده که بخش عمده بودجه م��ورد نیاز دولت از 
مح��ل درآمدهای حاصل از فروش نف��ت، مالیات، واگذاری ها و … قرار 
اس��ت به دس��ت آید. در حالی که رقم بودجه امس��ال نس��بت به سال 
گذشته رشد 12درصدی دارد، با اعمال تحریم های نفتی مهم ترین منبع 
تامین این اعداد و ارقام به خطر افتاده اس��ت و به احتمال زیاد امس��ال 

کسری بودجه بیش از سنوات گذشته خواهد بود.
سال گذشته میزان فروش نفت در بودجه ۹۸ روزانه 1.5 میلیون بشکه 
با قیمت هر بش��که 5۴ دالر تعیین ش��د اما امسال با اعمال تحریم های 
نفتی و اتمام دوره معافیت های تحریم های نفتی برای هش��ت مش��تری 
اصل��ی و خریداران عمده نفت ایران، تحقق این برنامه بس��یار س��خت 
به نظر می رس��د. هرچند که فروش غیررسمی نفت کشورمان همچنان 
ادامه دارد اما کاهش فروش نفت ایران به صورت رس��می غیرقابل انکار 
است و از آنجایی که کش��ورمان جزو کشورهای تک محصولی محسوب 
می ش��ود، کاهش درآمدهای نفتی تاثیر قاب��ل توجهی در خرج و دخل 
دول��ت می گذارد؛ به ط��وری که طبق گزارش ه��ای مرکز پژوهش های 
مجلس، برآوردها حاکی از آن است که پس از استفاده از ابزار تخصیص 
بودج��ه در هزینه های جاری و عمرانی و پ��س از فروش اوراق مالی در 
نظر گرفته ش��ده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون نفت، 

حدود 100 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
از این رو سازمان برنامه و بودجه برنامه ای را با 23 محور برای کاهش 
اتکای بودجه به نفت طراحی و تدوین کرده است که در صورت تصویب 
آن تنها 10درصد بودجه به درآمدهای نفتی وابسته خواهد بود. در این 
میان، بس��یاری از کارشناسان نگران طوالنی ش��دن مدت زمان اجرای 
پروژه های عمرانی هستند؛ پروژه هایی که حتی در شرایط مساعد فروش 

نف��ت ایران با تاخیر قابل توجه به بهره برداری می رس��ند یا اینکه حتی 
در همان دوران در لیس��ت بلند پروژه های نیمه تمام در انتظار تخصیص 

اعتبارات بودند.
احتمال کسری 5۰درصدی بودجه عمرانی

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای 
اس��المی درباره اثرگذاری کاهش درآمدهای نفتی در تخصیص بودجه 
به ویژه سرنوش��ت بودجه عمرانی کشور گفت: با توجه به کاهش شدید 
درآمده��ای نفتی چاره ای جز تس��هیل روند واگ��ذاری پروژه ها به ویژه 

پروژه های عمرانی به بخش خصوصی نداریم.
وی ب��ا بیان اینکه نبای��د تمام بار تامین اعتبارات بر روی دوش دولت 
باشد، اظهار داش��ت: در شرایطی که درآمدهای نفتی رقم قابل توجهی 
ب��ود هم میزان تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی س��االنه به حدود 
50 تا 60 هزار میلیارد تومان می رس��ید در حالی که این رقم هم کفاف 
تکمیل پروژه های عمرانی را نمی داد. رئیس کمیس��یون عمران مجلس 
افزود: ارزش پروژه های عمرانی از 100 هزار میلیارد تومان به ۸00 هزار 
میلیارد تومان رس��یده است و در این شرایط باید بخشی از این پروژه ها 
به بخش خصوصی واگذار شود چراکه منابع دولتی جوابگوی این حجم 

از پروژه نیست.
رضایی کوچ��ی درباره ظرفیت های موجود در مجلس برای تس��هیل 
روند واگذاری پروژه ها گفت: در حال حاضر الیحه مش��ارکت در مجلس 
در جریان اس��ت و با تصویب این الیح��ه و تبدیل آن به قانون راه برای 

واگذاری پروژه های عمرانی به بخش های غیردولتی هموار می شود.
وی با اش��اره به مزیت های واگذاری پروژه های عمرانی اظهار داش��ت: 
مهم تری��ن مزیت واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و غیردولتی بحث 
تنظیم و کنترل نقدینگی در کش��ور است. از سوی دیگر دولت تنفسی 
ب��رای پرداخ��ت هزینه ه��ا و بودجه ج��اری را پیدا می کن��د و همزمان 

پروژه های عمرانی هم معطل تامین اعتبارات نمی مانند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تاکنون رقمی از بودجه 
امس��ال به پروژه های عمرانی اختصاص نیافته است، گفت: سال گذشته 

به کمک اوراق اس��ناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت 70درصد بودجه 
عمرانی تحقق پیدا کرد. امسال هم بودجه عمرانی کشور حدود 70 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی ش��ده اس��ت که 50درصد آن از طریق اسناد 

خزانه اسالمی و اوراق مشارکت تامین می شود.
رضایی کوچی ادامه داد: با توجه به کاهش درآمدهای دولت ناش��ی از 
تحریم های نفتی پیش بینی می ش��ود حدود 50درصد از بودجه عمرانی 
کش��ور محقق نش��ود و دولت باید ب��ه فکر روش دیگری ب��رای تامین 

اعتبارات باشد.
اولین گام برای کوچک شدن سهم نفت در بودجه

یکی از موضوعاتی که در تمام دولت ها و در تمام برنامه های توسعه ای 
مطرح بوده، بحث کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی اس��ت. طبق 
گزارش های مجلس، در حال حاضر بودجه کش��ور وابستگی 27درصدی 
ب��ه درآمدهای نفتی دارد که دولت به دنبال این اس��ت بتواند تا س��ال 

آینده این وابستگی را به کمتر از 10درصد برساند.
بررس��ی وضعیت بودجه کشور در 10 سال گذشته نشان می دهد که 
باالتری��ن نرخ وابس��تگی به نفت در س��ال های 13۸5 و 13۸7 بوده به 
طوری که حجم وابس��تگی بودجه به نفت از 6۸.3درصد در سال 13۸۴ 
به حدود س��ال 31.5درصد در سال 13۹۴ کاهش یافته است. البته در 
س��ند چشم انداز در افق 1۴0۴ پیش بینی شده که ساالنه 5درصد سهم 
نف��ت در بودجه کاهش یابد و در طول 20 س��ال میزان س��هم نفت در 

بودجه باید به صفر برسد.
در راس��تای تحقق این برنامه، س��ازمان برنامه و بودجه برنامه کاهش 
اتکای بودجه به نفت تا میزان 10درصد را در دستور کار قرار داده است. 
این طرح دارای چهار محور و 23 برنامه است که ایجاد درآمد های پایدار 
برای دول��ت، صرفه جویی در هزینه های کار، ثب��ات اقتصادی و تقویت 
بودج��ه در رابطه با مجلس، دول��ت و قوه قضائیه چهار محور این برنامه 
محس��وب می  شوند. قرار بر این اس��ت که امسال 11 برنامه از این طرح 
در صورت تصویب، به اجرا برس��د. طبق برنامه با اجرای 13 برنامه دیگر 

در سال آینده باید سهم نفت در بودجه حداکثر به 10درصد برسد.

وضعیت بودجه جاری و عمرانی در شرایط تحریم

دولت خرج کشور را از کجا می آورد؟

یادداشت

پول پرقدرت به اقتصاد تزریق شده است

مساله اصلی در رش��د 23.1درصدی نقدینگی اخیر، افزایش نقدینگی از 
طریق تزریق پول پرقدرت است. پول پرقدرت اثری پنج تا شش برابر بیش 
از ضری��ب فزاینده بر نرخ تورم می گذارد. رش��د نقدینگی و رس��یدن آن به 
یک میلیون و ۸۸2 هزار میلیارد تومان براس��اس آنچ��ه ارقام بانک مرکزی 
نشان می دهد از دو جزء مهم ممکن شده، یکی دارایی خارجی بانک مرکزی 
اس��ت که به س��رعت درآمدهای ارزی را تبدیل به ریال کرده است. این نوع 
خلق نقدینگی اغلب به عنوان خلق پول پرقدرت معروف ش��ده اس��ت. پول 
پرق��درت با ضریبی پنج تا ش��ش برابر ضریب فزاینده ب��ر خلق نقدینگی و 

متعاقب آن نرخ تورم اثر می گذارد.
عالوه بر این ارقام حاکی از این است که بدهی دولت به بانک ها و بانک ها 
به بانک مرکزی نیز رش��د چشمگیری داش��تند. به بیان دیگر افزایش بدهی 
دولت به بانک ها یا همان مطالبات معوق جز دیگر افزایش نقدینگی کش��ور 
در دوره اخیر بوده اس��ت. در این فرمول بانک ها بدهی های دولت به خود را 
به بانک مرکزی واگذار می کنند و از س��وی دیگر دولت هم باید بدهی های 

خود را به بانک مرکزی بپردازد.
ای��ن دو عامل دست به دس��ت یکدیگ��ر دادند تا رش��د نقدینگی بیش از 
23درصد حاصل ش��ود. هنگامی که رش��د نقدینگی تا این ان��دازه باال رفته 
ولی رشد اقتصادی منفی است یا درواقع وقتی در بازار کاال نیست، اما ما به 
ازای آن پول جدید خلق می ش��ود جهش های تورمی دوچندان می شوند و 
نهایتاً تورم 37درصدی سه ماهه نخست سال جاری حاصل می شود. بی دلیل 
نیس��ت نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه امس��ال به 50درصد رسید که 

تبلوری است از رشد نقدینگی با پول پرقدرت.
در س��ال جاری نقدینگ��ی یک میلیون و ۸00 هزار میلیارد تومان رش��د 
کرد، رقمی در حدود بودجه س��االنه کشور که اگر در یک اقتصاد پویا و در 
رون��ق رخ م��ی داد نگران کننده نبود ولی با توجه به رش��د منفی اقتصاد که 
از حاکمی��ت رکود در اقتصاد خبر می دهد، طبعا ش��اخص های پولی متأثر 
می ش��وند و مردم نیز در کوتاه و میان مدت بای��د با تبعات تورمی و جهش 

شتابان قیمت ها دست وپنجه نرم کنند.
با این اوصاف و براس��اس سناریوهایی که مرکز پژوهش های مجلس برای 
سال جاری در نظر گرفته و با این فرض که شدت افزایش نرخ تورم نسبت 
به بهمن و اسفند سال گذشته که رکود نرخ تورم ماهانه شکسته شد، ادامه 
یابد، پایان سال نرخ تورم به رقمی میان ۴0تا ۴5 خواهد رسید. گرچه باید 
توجه داش��ت این شاخص ارتباط مس��تقیمی با میزان منابع اقتصاد کشور 
از یک س��و و ش��وك های خارجی از س��وی دیگر دارد به ای��ن معنا که اگر 
منابع کافی فراهم ش��ود و شوك های خارجی کم ش��ود، نرخ تورم کاهنده 
خواهد بود و اگر برعکس ش��ود، یعنی ش��وك های خارجی فزاینده و منابع 
اقتصاد کمتر شوند، نرخ تورم در پایان سال جاری بیش  از پیش بینی مرکز 

پژوهش های مجلس خواهد بود.

سامانه »ثبت حقوق و مزایای مدیران« در بالتکلیفی
فیش های حقوق همچنان پنهان می مانند

بالتکلیفی س��امانه »ثبت حقوق و مزای��ا« در حالی وارد چهارمین 
ماه می ش��ود که علی رغم اعالم سازمان امور استخدامی بر تحویل این 
س��امانه به وزارت اقتصاد، مسئوالن این وزارتخانه هیچ پاسخی به این 
س��امانه شفافیت ساز حقوق ها نمی دهند و شنیده ها حاکی از آن است 
که چون این سامانه به صورت ناقص راه اندازی شده، وزارت اقتصاد در 

پذیرش آن دچار تردید شده است.
به گزارش ایس��نا، س��امانه »ثبت حقوق و مزایای مدیران« از سال 
گذشته و به طور رسمی در سازمان اداری و استخدامی راه اندازی شد 
تا طبق قانون برنامه شش��م توس��عه دستگاه ها موظف باشند اطالعات 
حق��وق و مزایای خود را در آن ثبت کنند ت��ا میزان حقوق و مزایای 

پرداختی به هر کارمند دولت در این سامانه مشخص باشد.
با این حال در قانون بودجه امس��ال در تبصره )21( مصوب شد که 
باید سامانه ثبت حقوق و مزایا از سازمان اداری و استخدامی به وزارت 
امور اقتصاد و دارایی منتقل ش��ود؛ تصمیمی که به علت تحت نظارت 

بودن خزانه داری کل کشور از سوی وزارت اقتصاد است.
در تبصره ای که وزارت اقتصاد را مکلف به اخذ مس��ئولیت س��امانه 
حقوق و مزایا می کند آمده اس��ت که »ب��ه منظور ایجاد انضباط مالی 
هماهنگ��ی و پرداخت به موق��ع کارکنان کلیه دس��تگاه های اجرایی 
مورد اش��اره در قانون برنامه شش��م توس��عه موظف هستند از ابتدای 
امس��ال اطالعات مربوط به هرگون��ه پرداخت از محل منابع عمومی و 

اختصاصی را در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.«
پیش از این نیز رئیس س��ازمان اداری و استخدامی کشور گفته بود 
که »طی نام��ه ای به وزارت امور اقتص��ادی و دارایی، آمادگی خود را 
برای تحویل س��امانه حقوق و مزایای مدی��ران اعالم کردیم، اما هنوز 

اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.«
اما تا اینجای کار و با گذش��ت بیش از سه ماه از سال جدید، وزارت 
اقتصاد هیچ واکنشی نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش این سامانه مهم 
نشان نداده و حتی مسئوالن رده باالی آن نیز از وجود این سامانه در 
وزارت اقتصاد بی خبر هستند؛ به طوری که محمدعلی دهقان دهنوی 
- معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی - در نشستی خبری 
در پاس��خ به سوال ایسنا درباره وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا که 
به وزارت اقتصاد محول شده است، گفت که وزارت اقتصاد نیز همانند 
دیگر دس��تگاه ها اطالعات خود را به این س��امانه و برای سازمان امور 

استخدامی ارسال می کند.
از س��وی دیگر پیگیری ها از وزارت اقتص��اد درباره چند و چون این 
ماج��را و نحوه برخورد این وزارتخانه با س��امانه ثبت حقوق و مزایا تا 
این لحظه بدون پاس��خ باقی مانده اس��ت، اما برخی ش��نیده ها از این 
وزارتخان��ه حکایت از این دارد که چون این س��امانه به صورت ناقص 
راه اندازی شده اس��ت، وزارت اقتصاد در پذیرش آن دچار تردید شده 
اس��ت. در روزهای گذش��ته لیستی از حقوق های بس��یار باالی برخی 
از مدیران س��ازمان بازنشس��تگی در فضای مجازی منتشر شد که بار 
دیگ��ر توجه اذهان عمومی را به این مس��اله جلب ک��رد. راه اندازی و 
انتش��ار س��امانه ثبت حقوق و مزایا از این جهت حائز اهمیت اس��ت 
که می تواند با ایجاد فضایی ش��فاف از می��زان درآمد کارمندان دولت 
عالوه بر ایجاد س��المت اداری باعث عدالت بیش��تر در دریافت حقوق 

کارکنان دولت شود.
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فرص��ت ام��روز:  وزیر اقتصاد از ش��روع وص��ول مالیات از س��که های 
پیش فروش ش��ده خبر داد و گفت اخذ مالیات از خریداران س��که آغاز 
ش��ده و وصول این مالیات کاماًل قانونی اس��ت، چراکه براس��اس قانون 
مالی��ات ب��ر عملکرد گرفته می ش��ود و قانون مالیات ب��ر عملکرد کاماًل 

متعلق به عملکرد افراد در گذشته است.
فره��اد دژپس��ند در همایش بزرگداش��ت روز جهانی تع��اون که در 
مرکز همایش های صدا و س��یما برگزار ش��د، همچنی��ن از کاهش نرخ 
تورم ماهانه خبر داد و گفت خصوصی س��ازی و اجرای اصل ۴۴ یکی از 
برنامه های مورد تاکید دولت اس��ت و ما در وزارت اقتصاد آن را به طور 
جدی پیگیری می کنیم. قرار اس��ت سهام باقی مانده دولت در بنگاه های 
بورسی که شامل 1۸ بنگاه می شود را واگذار کنیم و پس از آن نوبت به 

واگذاری بنگاه های غیربورسی است.
به گفته دژپس��ند، برای این واگذاری ه��ا روش های جدیدی همچون 
واگ��ذاری مدیری��ت، اجاره به ش��رط تملیک و یا ترکیب��ی از این دو را 
استفاده خواهیم کرد، اما شاهراه این واگذاری ها برای تعاونی ها افزایش 
س��رمایه و الگوگیری از مردم منطقه و حتی رسیدن به عضویت چهار تا 
پنج هزار نفر برای گرفتن آنهاس��ت و ما برای چنین تعاونی هایی فرش 

قرمز پهن خواهیم کرد.
واگذاری ها صرفا به صورت نقدی است

دژپس��ند گفت: تاکید و اصرار ما این اس��ت که امس��ال شرکت های 
س��ودآور را واگذار کنیم و تجربه دوره های گذشته نشان داده واگذاری 
به صورت نقد و اقس��اط چالش برانگیز اس��ت، به همین دلیل قرار است 

واگذاری ها صرفاً به صورت نقدی باشد.
وزیر اقتصاد عمده ش��رکت ها را نفتی و گازی دانس��ت که از جذابیت 
الزم ب��رای س��رمایه گذاری برخوردارند و گفت: با توج��ه به اینکه مبلغ 
برآوردی این ش��رکت ها باالست، می توان با تشکیل کنسرسیوم از چند 

تعاون��ی برای خری��د آنها اقدام کرد. اعتقاد ما این اس��ت که این کار به 
شکل گیری اقتصاد مردم بنیان و واگذاری واقعی کمک خواهد کرد.

او س��پس به رونمایی از ش��بکه ملی مدیریت هوش��مند توزیع اقالم 
اساسی )مهتا( اشاره کرد و ادامه داد: این اتفاق بسیار مهمی است، چون 
تعاونی ها با زبان مدرن، مدیریت توزیع اقالم اساسی را برعهده می گیرند 
و به واسطه آن نقش خود را برای رسیدن به سهم 25درصدی از کیک 

اقتصاد کشور باال می برند.
دژپس��ند تامین و توزیع کاال از مج��رای تعاونی ها را فرصتی بی نظیر 
ب��رای ش��کافتن راه های محدودش��ده دولت در جه��ت تأمین کاالهای 
اساسی مردم دانست و گفت: امروز با همکاری اتاق تعاون ایران، سامانه 
مدیریت هوش��مند توزیع اقالم اساس��ی )مهتا( رونمایی و از طریق این 

سامانه نظام تأمین و توزیع کاالهای اساسی مدیریت می شود.
وزیر اقتصاد در عین حال با بیان اینکه آنچه در قانون اساس��ی اس��ت 
ویترین نیس��ت، اظهار داشت: نگاه قانون به تعاونی ها صوری، ویترینی و 
تشریفاتی نیس��ت، بلکه نگاهی عمیق به الگوی خارج از اقتصاد است و 
اگر بتوانی��م تعاونی ها را تقویت کنیم و به جایگاه واقعی آنها در اقتصاد 
کش��ور برسانیم، بس��یاری از خیال های باطلی که برای این کشور دیده 

شده نقش بر آب خواهد شد.
وصول مالیات از سکه های پیش فروش شده آغاز شد

او تاکی��د کرد: ما برای مقابله با دش��منان نیاز به اعتماد مردم داریم، 
آن ه��م نه به صورت توده ای و گروهی بلکه به صورت جمعی و بهترین 
قالب تش��کل های مردمی اس��ت که از طریق آنها می توانیم از ش��رایط 

خطیر عبور کنیم.
وزیر اقتصاد به هدف گذاری س��هم 25درصدی بخش تعاون از اقتصاد 
ملی اش��اره و خاطرنش��ان کرد: امروز س��هم تعاون در اقتصاد ملی 6 تا 
7درصد است و تا تحقق سهم 25درصدی فاصله زیادی داریم، لذا برای 

اینکه این هدف محقق شود باید از فرصت های موجود در اقتصاد تعاونی 
به بهترین شکل استفاده کنیم.

دژپس��ند همچنین در حاش��یه این مراس��م از آغاز وصول مالیات از 
سکه های پیش فروش ش��ده خبر داد و گفت: وصول مالیات از سکه های 
پیش فروش شده آغاز شده و زمان پایان آن به همکاری مؤدیان مالیاتی 

بستگی دارد.
او در پاسخ به اینکه گفته می شود دریافت مالیات از خریداران سکه به 
دلیل آنکه هنگام معامله با خریداران اعالم نش��ده و قانون در این زمینه 
نمی تواند عطف بماس��بق شود؟ گفت: این مالیات براساس قانون مالیات 
بر عملکرد گرفته می ش��ود و قانون مالیات ب��ر عملکرد کاماًل متعلق به 

عملکرد افراد در گذشته است.
وزی��ر اقتصاد ب��ا بیان اینکه قانون در این زمینه ب��ه ما اجازه داده که 
حتی تا 10 س��ال گذشته نیز عملکرد افراد را بررسی و مالیات مشمول 
را وص��ول کنی��م، گفت: ای��ن اطمینان را به مردم می ده��م که هر نوع 
مالیاتی که اخذ ش��ده و می شود با استناد به تکالیف قانونی و به موجب 

قانون است.
دژپسند درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن 
اخذ مالیات از خریداران س��که نیز گفت: یک��ی از مواردی که در قانون 
اساس��ی به آن تصریح شده، وضع و معافیت های مالیاتی است، بنابراین 
بای��د هر نوع دریافت یا معافیت مالیاتی براس��اس قوانینی باش��د که به 

تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد، 
اف��زود: البته دی��وان عدالت اداری حق دارد در این زمینه بررس��ی های 
خودش را داش��ته باش��د، اما آنچه همکاران من انجام داده اند به موجب 
تکالیف قانونی اس��ت و اگر معافیتی قرار باشد در این زمینه اعمال شود 

باز هم به قانون و مصوبه مجلس شورای اسالمی نیاز دارد.

وزیر اقتصاد از ادامه کاهش نرخ تورم خبر داد

آغاز وصول مالیات از خریداران سکه
دریچه

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد
مشاغل خدماتی همچنان محبوب و درآمدزا

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در بهار امسال بخش خدمات 
بیش��ترین س��هم اشتغال را نس��بت به دو بخش صنعت و کش��اورزی به خود 

اختصاص داده است.
براس��اس نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران در بهار ۹۸، بررس��ی اش��تغال در 
بخش ه��ای عمده فعالیت های اقتصادی نش��ان می دهد ک��ه بخش خدمات با 
۴۹.6درصد بیش��ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش های 

صنعت با 31.5درصد و کشاورزی با 1۸.۹درصد در رتبه های بعد قرار دارند.
سهم شاغالن بخش کشاورزی در بهار ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال گذشته، 
0.2درصد و بخش صنعت 0.3درصد افزایش داش��ته است در حالی که از سهم 

شاغالن بخش خدمات 0.5درصد کاسته شده است.
باوجود آنکه سهم ش��اغالن بخش خدمات در بهار سال گذشته 50.1درصد 
بوده این میزان در بهار 13۹۸ با 0.5درصد کاهش به ۴۹.6درصد رسیده است. 
نکته قابل توجه اینکه تعداد شاغالن مرد بخش خدمات از ۴۹.5درصد در بهار 
س��ال گذشته به ۴۸.۸درصد در بهار امسال رسیده و 0.7درصد کاهش را نشان 
می دهد این در حالی اس��ت که سهم شاغالن زن بخش خدمات از 52.۴درصد 

در بهار ۹7 به 53.2درصد در بهار ۹۸ رسیده و ۸درصد رشد را نشان می دهد.
کارشناس��ان بر این باورند که بخش خدمات گنجایش بیشتری برای جذب 
زنان و جوانان نسبت به دیگر بخش های اقتصادی دارد و می تواند بستر مناسبی 

برای حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی فراهم کند.
 علی اصالنی، عضو کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار در گفت وگو با ایسنا، 
دلیل افزایش تعداد شاغالن بخش خدمات را تنوع مشاغل خدماتی، درآمدزایی 

باال و کم هزینه بودن آنها می داند.
او می گوید: کس��ب و کارهای خدماتی از ریس��ک کمتری نسبت به مشاغل 

دیگر برخوردارند و به دلیل تنوع و جذابیت مورد استقبال عمومی قرار دارند.
اصالنی با بیان اینکه بیش از ۸5درصد مش��اغل در کش��ورهای خارجی در 
گرایش خدماتی اس��ت، می گوید: تغییر ش��یوه های زندگی و بوروکراسی های 
پیچیده اداری موجب شده تا افراد چون دردسر کمتری برای راه اندازی دارند، به 

دنبال مشاغل خدماتی بروند.
پیشنهاد وی به دولت این است که در شرایط حاضر که استقبال از شغل های 
خدماتی افزایش یافته از ظرفیت های موجود در حوزه گردشگری، حمل و نقل و 
آی تی برای گسترش مشاغل خدماتی و کاهش بیکاری کارجویان استفاده کند.

گفتنی اس��ت با وجود آنکه کس��ب و کارهای خدماتی امروز درصد باالیی از 
س��هم اش��تغال کش��ور را به خود اختصاص داده و جذابیت این مشاغل روز به 
روز بیشتر می شود کارشناسان معتقدند بدون همراهی بخش های کشاورزی و 
صنعت، توسعه اشتغال در بخش خدمات نمی تواند به ایجاد یک بازار کار متعادل 
منجر ش��ود. در حال حاضر پرستاری، مهمانداری و مددکار اجتماعی از جمله 
مشاغل خدماتی پرتقاضا در کشورهای دیگر به شمار می روند که استقبال از آنها 

به دلیل درآمد و جایگاه باالیی که دارند روز به روز بیشتر می شود.

راهکار جدید دولت چیست؟
پیش فروش نفت ایران به کشورهای قدرتمند

در شرایطی که ایران در حوزه نفتی با برخی محدودیت ها و فرصت ها 
دس��ت وپنجه نرم می کند، دولت راهکار جدیدی را برای بهبود شرایط 
فعلی اعالم کرده که براساس آن هر کشور قدرتمندی که تمایل داشته 
باشد با ایران کار کند، می تواند برای دو تا سه سال آینده نفت ایران را 

پیش خرید کند.
به گزارش ایسنا، بعد از خروج آمریکا از برجام و قطعی شدن بازگشت 
تحریم های نفتی اقدامات نس��بتاً خوبی در راستای فروش نفت کشور 
انجام شد. گذر از مدل سنتی فروش نفت خام و عرضه نفت در بورس 
برای استفاده از توانمندی و انعطاف پذیری بخش خصوصی در صادرات 
نف��ت یکی از اقدامات ضدتحریمی ایران برای جلوگیری از افت میزان 

صادرات نفت خام کشور بود.
خل��ق منابع جدید غیرنفتی و صرفه جوی��ی در هزینه ها؛ دو راهکار 
جدید دولت برای اداره کش��ور اس��ت که طبق گفته ه��ای معاون اول 
رئیس جمهوری هم اکنون برای اداره کشور دو راهکار پیش رو داریم که 
یکی خلق منابع جدید بدون اتکا به منابع نفتی و دیگری صرفه جویی 

در هزینه هاست.
اس��حاق جهانگیری با بیان اینکه ایران کش��وری ثروتمند است که 
ذخایر و منابع عظیم نفت و گاز دارد، اظهار داش��ت: درآمد س��االنه ما 
از بخش نفت حدود 150 میلیارد دالر در س��ال بوده است و هر کشور 
قدرتمندی که تمایل داشته باشد با ایران کار کند، می تواند برای دو تا 

سه سال آینده نفت ایران را پیش خرید کند.
او افزود: در ش��رایط خطیر پیش رو، به صورت توأمان با محدودیت و 
فرصت هایی روبه رو هستیم که این محدودیت ها و فرصت ها تأثیر جدی 
و تعیین کننده ای بر همه نهادهای کشور و به ویژه دانشگاه ها دارد و نقش 

و عملکرد آنها تحت تأثیر این شرایط قرار خواهد گرفت.
در همین زمینه، خطیبی، کارشناس ارشد حوزه انرژی درباره امکان 
پیش ف��روش نفت ایران گفت: معموالً قراردادهای نفتی به صورت یک 
س��اله منعقد می ش��ود و تاکنون قراردادی که عمر آن بیش از یکسال 
باش��د را کمتر دیده ایم، اما اینکه یک کش��ور برای دو تا سه سال نفت 
را پیش خرید کند، امری شدنی است، اما در واقع در بازار جهانی نفت 
مرس��وم نیست. وی با اشاره به اهمیت امنیت انرژی اظهار داشت: این 
مساله یک موضوع مهم برای کشورهای خریدار انرژی است که بتواند با 
ایجاد سازوکارهایی امنیت انرژی خودشان را باال ببرند و می توان گفت 
که این اقدام می تواند در این مساله بسیار کارساز باشد، اما باید به این 
موضوع نیز توجه کرد که در حال حاضر نیز می توان در بورس انرژی تا 

حد زیادی امنیت انرژی را ارتقا داد.
این کارش��ناس ارش��د حوزه انرژی درباره انعقاد قرارداد سه یا چهار 
ساله آن هم به صورت فیزیکی، تاکید کرد: از نظر ارتقای امنیت انرژی 
این موضوع می تواند به نفع کش��ورهای مصرف کننده و از نظر تضمین 
فروش نیز می تواند به نفع کشورهای تولیدکننده باشد، اما باید به این 
مس��اله نیز توجه کرد که در شرایط تحریم فعلی ایران، نمی توان روی 

این پیشنهاد حساب زیادی باز کرد.
وی افزود: این پیش��نهاد می تواند در آینده شرایط خوبی را به وجود 
آورد، اما در ش��رایط فعلی، بازار در حالت اشباع قرار دارد و کشورهای 
خریدار نگرانی بابت تأمین انرژی ندارند و اگر نگرانی نیز برای قیمت نیز 
وجود داشته باشد، می توانند این مساله را با ورود به بورس تا حد زیادی 
متعادل کنند. به گفته خطیبی اگر شرایط فعلی بازار نفت معکوس شود 
و کش��ورها نگران تأمین انرژی باش��ند، قطعاً از این پیشنهاد استقبال 

خواهد شد و می توان نتایج مثبت آن را دریافت کرد.
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شمارش معکوس برای ارسال الیحه مالیات بر سرمایه به دولت آغاز شده 
و پیش بینی می شود این الیحه طی روزهای آینده از سوی وزارت اقتصاد 

در اختیار دولت قرار بگیرد.
به گزارش مهر، اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش 
از یک قرن می گذرد، اما طی سال های اخیر میزان استقبال کشورها از این 
نوع مالیات به جهت افزایش یکپارچگی، انس��جام و کارایی نظام مالیاتی، 
بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه و کاهش انگیزه های س��وداگرانه در بازار 
برخی دارایی ها، بس��یار افزایش یافته است؛ به گونه ای که در سال 2001، 
در 11۴ کشور این نوع مالیات برقرار شده بود اما این تعداد در پایان سال 

2017، به 1۸7 کشور افزایش یافت.
در ایران نیز بارها کرباس��یان وزیر وقت اقتصاد و تقوی نژاد رئیس وقت 
سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ کردند که ابزار بررسی عایدی سرمایه افراد 
در دست است و امکان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، اما این 

مباحث جامه عمل نپوشید و تنها در مقام سخن باقی ماند.
تا اینکه س��ال گذش��ته و در خلل مطرح ش��دن لزوم گسترش پایه های 
مالیاتی جهت افزایش درآمدهای دولت و جایگزینی این درآمدها به جای 
درآمدهای نفتی، مباحث جدی  تری درخصوص تهیه طرحی تحت عنوان 
مالیات بر عایدی س��رمایه در ایران مطرح شد؛ به گونه ای که محمدقاسم 
پناهی سرپرس��ت پیشین سازمان امور مالیاتی در اسفندماه سال گذشته، 
دستور کار اصلی این سازمان را برای سال ۹۸ تهیه و ارائه الیحه مالیات بر 

عایدی سرمایه عنوان کرده بود.
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه به دولت ارسال می شود

پس از این اظهارنظر در اوایل اردیبهش��ت ماه فرهاد دژپس��ند وزیر امور 
اقتصادی و دارایی از آماده شدن پیش نویس الیحه مذکور خبر داد و گفت 

که این الیحه تا پایان خردادماه نهایی می شود.
خرداد به پایان رس��ید و خبری از نهایی ش��دن الیحه مالیات بر عایدی 
سرمایه نشد؛ تا اینکه محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی دژپسند 
یک شنبه نهم تیرماه از نهایی شدن الیحه مذکور خبر داد و گفته بود که 

این الیحه تا پایان هفته )هفته گذشته( به دولت ارسال می شود.
پیگیری ه��ا از وزارت اقتصاد از ای��ن حکایت دارد که پیش نویس الیحه 
مالیات بر عایدی س��رمایه به تازگی آماده و نهایی ش��ده اس��ت و با پایان 
جلس��ات کارشناس��ی، پیش نویس الیحه برای تأیید، به دفت��ر وزیر امور 
اقتصادی و دارایی ارسال شده است و پس از تایید دژپسند الیحه مالیات 

بر عایدی سرمایه به احتمال زیاد هفته آینده به دولت ارسال می شود.
همچنی��ن دهقان دهن��وی در گفت وگویی در رابط��ه با برخی بندهای 
پیش بین��ی ش��ده در ای��ن الیحه، گفته اس��ت: در این الیح��ه مالیات بر 
س��پرده های بانکی از دس��تور کار خارج ش��ده و تنها عایدی بر سرمایه و 
بخش های مختلف آن نظیر مسکن تدوین شده است. باید تاکید شود که 
در الیحه جدید دولت، انواع مالیات بر عایدی س��رمایه مدنظر قرار گرفته 

شده است.
نمایندگان مجلس مراقب البی گری ها باشد

در سوی دیگر ماجرا، مجلس به دلیل تعلل دولت در تهیه الیحه مالیات 
بر عایدی س��رمایه اقدام به تهیه و تصویب طرحی کرده است که با الحاق 
یک ماده به قانون مالیات های مس��تقیم با عنوان »مقابله با س��وداگری و 

کاهش التهابات بازار مسکن« مالیات بر عایدی مسکن را شامل می شود.
این موضوع ابهاماتی در روند بررس��ی الیحه دولت به وجود آورده است، 
ب��ا این حال آنطور که دهقان دهنوی گفته اس��ت ب��ه دلیل اینکه دولت 
مجری اس��ت لوایح پیش��نهادی قوه مجریه در اولویت نمایندگان مجلس 

برای بررسی و تصویب قرار می گیرد.
در این بین آنچه که اهمیت دارد این است که با توجه به اینکه مالیات 
بر عایدی سرمایه به دلیل از بین بردن انگیزه های سوداگرای در بازارهای 
مختل��ف، یکی از پرچالش ترین طرح های اقتصادی محس��وب می ش��ود، 
قطعاً ش��اهد البی گری های زیادی در مجلس جهت به تاخیر انداختن و یا 

سنگ اندازی های بی مورد در روند تصویب نهایی الیحه خواهیم بود.
بنابراین انتظار می رود با توجه به اینکه کمتر از ۹ ماه تا پایان عمر مجلس 
دهم باقی مانده اس��ت، دولت و نمایندگان، به صورت ویژه و اولویت دار و 

با رعایت تمام اصول و قواعد اقتصادی، زوایای مختلف را بررسی و اجرای 
مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار دهند.

»نرخ مالیات« و »بازه زمانی« مورد توجه قرار گیرد
البته ذکر این نکته بسیار ضروری است که متولیان امر در روند بررسی 
مالیات بر عایدی سرمایه باید توجه داشته باشند که این نوع مالیات باید در 

راستای مقابله با دالالن و سوداگران و تنظیم بازار اجرا شود.
در این راستا وحید شقاقی ش��هری کارشناس اقتصادی گفت: در تمام 
دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی بسیار دقیق برای افزایش 

درآمدهای دولت و مسدود کردن مسیر سفته بازی و سوداگری است.
وی افزود: با توجه به اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه راه خوبی برای 
کاهش س��فته بازی در بازارهای مختلف اس��ت، هم��واره در ایران در برابر 

اجرای آن مقاومت های زیادی صورت گرفته است.
ای��ن اقتص��اددان با تاکید بر اینکه »ن��رخ مالیات« و »ب��ازه زمانی« دو 
مالحظه جدی در اجرای مالیات بر عایدی س��رمایه اس��ت، گفت: مالیات 
بر عایدی س��رمایه بای��د به صورت یک طرح جام��ع در بازارهای مختلف 
همزمان اجرا شود تا از این طریق جلوی کوچ نقدینگی از یک بازار به بازار 

دیگر گرفته شود.
وی با بیان اینکه اولویت اجرای مالیات بر عایدی س��رمایه باید مقابله با 
سوداگری یا ورود دالالن باشد، افزود: باید در نظر داشته باشیم که مالیات 
بر عایدی س��رمایه زمانی به اقتصاد کمک می کند که به صورت دقیق در 
قالب یک طرح جامع و نه فقط در یک بازار خاص اجرا ش��ود، اما باید به 

تدریج و گام به گام برای اجرای آن قدم برداریم.
شقاقی ش��هری تاکید کرد: باید ابتدا از بازارهایی که س��فته بازی باالیی 
دارن��د آغاز کنیم، بازارهایی مثل خودرو، طال و س��که که در آنها خرید و 

فروش یک شبه گسترش دارد و بعد به سایر بازارها وارد شویم.
ای��ن اقتصاددان افزود: باید مراقبت زیادی در این حوزه ش��ود و تحلیل 
درستی از کوچ نقدینگی داشته باشیم، چراکه انتقال نقدینگی از یک بازار 

به بازار دیگر به التهاب دامن می زند.

شمارش معکوس برای ارسال الیحه مالیات بر عایدی سرمایه به دولت

سوداگران جوالن می دهند

چهار شنبه
19 تیر 1398
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نقدینگی به درستی هدایت نمی شود

افزایش نرخ نقدینگی، اتفاقی طبیعی در اقتصادهای در حال توسعه است، 
اما در ایران مساله بر سر این است که چرا نقدینگی به جای بخش مولد به 
بخش های نامولد هجوم می برد. بررسی آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی 
از این است که نرخ نقدینگی رشد بیش از 23درصدی داشته است. هنگامی 
که به اجزای این رش��د توجه می ش��ود، بیش��ترین بخش حجم دارایی های 
خارجی بانک مرکزی بوده که افزایش یافته است. اهمیت ماجرا در این است 
که اگر اجزا نقدینگی رشد کردند به معنای آن است که پولی به بازار تزریق 
شده وگرنه مسائل به سر سرعت گردش پول یا همان ضریب فزاینده است.

این میان به نظر می رس��د معادل ریالی دارایی های خارجی بانک مرکزی 
نیز توسط دولت برای تس��ویه حساب با برخی بخش ها استفاده شده است. 
به این ترتیب نقدینگی به چرخه اقتصاد تزریق ش��ده و حال احتماال دولت 

امیدوار است که بتواند از این رهگذر حداقل رکود را کاهش دهد.
ش��خصا معتقد نیستم که عامل مش��کالت کنونی اقتصاد کشور نقدینگی 
اس��ت، چراکه هر کش��وری که به س��وی رشد و توس��عه می رود با افزایش 
نقدینگی هم مواجه می شود. به بیان دیگر اقتصادهای در حال توسعه برای 
گ��ردش بهتر کاالهای خ��ود چاره ای ندارند جز اینک��ه نقدینگی را افزایش 
دهند؛ مش��کل زمانی به وجود می آید که نقدینگی جدید به جای رفتن در 
بخ��ش تولید به بخش های نامولد می رود که ب��ه تورم می انجامد و از طرف 
دیگر هم خود تبدیل به مانعی برای پیش��رفت می ش��وند. نقدینگی در دور 
فعلی البته اثرات تورمی مانند گذشته نخواهد شد، چراکه هم اکنون در حال 
دست و پنجه نرم کردن با مشکالتی هستیم که از این رهگذر گریبان کشور 

را گرفته در نتیجه اکنون نباید نگران اثرات این افزایش بود.
مشکالت اقتصادی ما از تحریم ها تا نقدینگی ادامه دارد و نمی توان صرفا 
یک عامل را به عنوان عامل اصلی در نظر گرفت. با این همه مساله ای که در 
ایران بررس��ی شود، این است که چرا نقدینگی ایجادشده در کشور به جای 
تولید به س��مت س��وداگری می رود؟ پاسخ به این س��وال بدون یک بررسی 
جدی از س��وی نظام بانکی عملی نخواهد ش��د. مس��اله این است که هرگاه 
در ایران نقدینگی به اقتصاد تزریق می ش��ود، منابع به سوی بازارهای نامولد 
می روند. آنقدر این اتفاق تکرار ش��ده که از میانه س��ال ۹6 نیز مشخص بود 
که دوباره بازار ارز به هم خواهد ریخت. کارشناس��انی که از اصالح س��اختار 
بانکی، مالیاتی و بودجه سخن می گویند دقیقا بدون حل این معضل هستند 

که نقدینگی به سود بخش نامولد نرود.

بانک مرکزی اعالم کرد
واگذاری دستگاه پوز به افراد زیر ۱8 سال 

ممنوع است
بانک مرکزی در ابالغیه ای به بانک ها، واگذاری دستگاه های پایانه فروش 
)پ��وز( به افراد زیر 1۸ س��ال را ممن��وع اعالم کرد و خواس��تار جمع آوری 
پوزهای داده ش��ده به این افراد ش��د. در بخشنامه بانک مرکزی که به شبکه 
بانکی ابالغ ش��ده، آمده اس��ت: با توج��ه به مصوبه هیات عام��ل این بانک 
مورخ 23 اردیبهش��ت ۹۸ به اطالع می رساند واگذاری پایانه های فروش به 
اشخاص زیر 1۸ س��ال ممنوع است، لذا مقتضی است به واحدهای ذی ربط 
دستور فرمایید از واگذاری پایانه های فروش به مشتریان غیر رشید آن بانک 
خودداری کرده و در اس��رع وقت نسبت به جمع آوری تمامی پایانه هایی که 
حس��اب آنان متعلق به افراد غیررش��ید اس��ت اقدام و نتیجه به همراه آمار 

پایانه های جمع آوری شده اعالم شود.

اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی کم شد
تنبیه بانک ها جواب داد

ترازنامه بانک ها نش��ان از کاهش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی دارد، 
این در حالی است که از نیمه دوم سال گذشته ملزم به تسویه حساب مانده 
اضافه برداشت از حس��اب جاری بانک مرکزی بودند و در صورت عدم انجام 
با برخورد انضباطی مواجه می شدند. به گزارش ایسنا، اضافه برداشت بانک ها 
از بان��ک مرکزی، افزایش پایه پولی و اثرگذاری آن بر تورم را به دنبال دارد 
و از جمله موارد بی انضباطی مالی بانک ها به شمار می رود. این در شرایطی 
اس��ت که طی سال های گذش��ته اغلب میزان اضافه برداشت بانک ها از بانک 
مرک��زی و در مجموع بدهی آنها به این بانک رو به افزایش اس��ت. وضعیت 
ترازنامه بانک ها در پایان س��ال 13۹7 از این حکایت دارد که بدهی آنها به 
بانک مرکزی از حدود ۸5 هزار میلیارد تومان در س��ال 13۹3 به 137 هزار 
میلیارد تومان در پایان س��ال گذشته رس��یده است. در این سال ها فقط در 
س��ال 13۹۴ بود که در یک دوره کاهش حدود 2.5درصدی وجود داش��ت 
و غیر از آن همواره روند افزایش��ی بوده اس��ت. از س��ال گذش��ته همتی - 
رئیس کل بانک مرکزی - موضوع اضافه برداش��ت بانک ها در مس��یر اصالح 
نظ��ام بانکی را مورد تاکید قرار داد و حتی در ابتدای نیمه دوم س��ال، طی 
بخش��نامه ای سیستم بانکی را ملزم به تس��ویه مانده اضافه برداشت از بانک 
مرکزی کرد و هش��دار داد که عدم انجام اقدام جدی در راس��تای کاهش و 
نهایتاً تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی به دلیل 
در تضاد بودن آن با سیاس��ت های پولی می تواند منجر به برخورد انضباطی 
با بانک های متخلف ش��ود. همچنین تاکید ش��د که بانک ها و موسساتی که 
دارای اضافه برداش��ت هس��تند باید قبل از مصرف منابع تجهیزشده از بانک 
مرکزی، نس��بت به مانده آن اقدام کنن��د، در غیر این صورت مصرف منابع 
وجاهت نخواهد داش��ت. عملکرد ترازنامه بانک ها در پایان س��ال گذشته و 
بعد از جدی تر ش��دن برخورد در مورد اضافه برداشت از بانک مرکزی، گرچه 
همچنان نش��ان دهنده روند رو به رشد بدهی آنهاست، اما مؤید آن است که 
از س��رعت افزایش بدهی کاس��ته شده اس��ت؛ به گونه ای که از حدود 132 
ه��زار میلیارد تومان در پایان س��ال 13۹6 با رش��د ح��دود ۴.7درصدی به 
137 هزار میلیارد تومان در انتهای س��ال گذشته رسیده و 5.000 میلیارد 
تومان افزایش داش��ته است. این در حالی است که در یک دوره قبل میزان 
رش��د قابل توجه بوده و در فاصله س��ال 13۹5 تا 13۹6 حدود 32.۴درصد 
افزایش داش��ت. اما در ابتدای س��ال جاری عملیات بازار ب��از نیز به عنوان 
یکی از مهمترین ابزارهای غیرمس��تقیم اجرای سیاست پولی در دستور کار 
قرار گرفت که س��اماندهی اضافه برداشت بانک ها از جمله نتایج آن به شمار 
می رود. در مجموع در فاصله دو سال گذشته حدود 2۸درصد از رشد بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی کاس��ته ش��ده است و انتظار می رود با توجه به الزام 
بانک ها به کنترل مانده اضافه برداش��ت و همچنین کارکرد بازار باز، وضعیت 
بدهی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری که در سال های اخیر دچار بهم ریختگی 

و بی انضباطی بود بهبود پیدا کند.

یادداشت

»وام ره��ن« وعده ای اس��ت که اخیراً از س��وی وزارت اقتصاد ب��رای حمایت از 
مستاجران مطرح شده است، اما جزییات این طرح و اینکه قرار است منابع این طرح 

از کجا تأمین  شود، سوالی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
به گزارش ایس��نا، اوایل تیرماه امس��ال بود که فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتصاد در 
نشس��تی خبری از راه اندازی صندوقی برای پرداخت وام به مس��تأجران خبر داد و 
گفت که برای حمایت از مس��تأجران قصد داریم با وام دادن به آنها به تأمین رهن 

مسکن آنها کمک کنیم.
او همچنین در تکمیل این موضوع اعالم کرد که پیش بینی کرده ایم که صندوق 

حمایت از مستأجران تا 70درصد رقم رهن خانه های مسکونی را شامل شود.
دژپسند گفته است که با توجه به اینکه در فصل جابه جایی مستأجران قرار داریم 
و این اقشار در این ایام فشار مضاعفی را تحمل می کنند، به دنبال تعیین رابطه ای 
میان رهن و اجاره هس��تیم و در این زمینه هدف مان نوعی طرفداری از مستأجران 
است که در این راستا صندوقی را طراحی و به رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم که 
در آن با سپرده گذاری و تأمین منابع از روش های پیشنهادی، وجهی قرار بگیرد تا 

وام به مستأجران اعطا شود.
طبق آنچه وزیر اقتصاد اعالم کرده قرار است وجهه این وام ها به موجران پرداخت 
شود و همچنین وام های صندوق حمایت از مستأجران با نرخی تسویه حساب شود 
که این اقش��ار متحمل فشار زیادتری نشوند. دژپسند معتقد است که پرداخت این 
تسهیالت به دلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم نمی شود، بنابراین 
پیش بینی شده است تا 70درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق 

پرداخت شود.

البته این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و در حال بررسی بوده و قرار است که 
از دستگاه های مختلف نظرخواهی شود. همچنین براساس آنچه محمدعلی دهقان 
دهنوی، معاون وزیر اقتصاد گفته، این طرح قرار نیست به صورت الیحه تنظیم شود 
و بانکی هم که قرار است به عنوان بانک عامل معرفی شود در وهله اول بانک مسکن 
است. با این حال پیگیری ها از بانک مسکن به عنوان بانک معرفی شده برای اجرای 
این طرح، حکایت از آن دارد که مسئوالن این بانک، خود نیز از جزییات این طرح 

اطالعی نداشته و مباحثی هم درباره آن دارند.
7 میلیون مستأجر سالی ۱2 میلیون تومان

براس��اس آخری��ن آمارها از وزارت راه و شهرس��ازی، 7میلیون خان��وار در ایران 
مس��تأجر هستند که هر خانوار برای تأمین مس��کن خود نیز به طور میانگین 12 

میلیون تومان در سال هزینه می کند.
با این حس��اب و براس��اس وعده ای که وزیر اقتصاد از پرداخت 70درصدی رهن 
مس��تأجران داده است، اگر به همین 7میلیون مس��تأجر حداقل مبلغ 10 میلیون 
تومان هم وام رهن پرداخت شود مبلغی حدود 70 هزار میلیارد تومان خواهد شد 

که با حساب و کتاب بودجه ای دولت نمی خواند.
منابع محدود برای طرح های نامحدود

هرچند که هنوز وزارت اقتصاد درباره ابهامات موجود در اجرای این طرح از جمله 
ارتباط آن با وزارت اقتصاد )به عنوان یک نهاد سیاست گذار کالن( پاسخی نداده و 
پیگیری های ایسنا از این وزارتخانه به جایی نرسیده است اما همانطور که می دانیم 
امس��ال دولت به دلیل تحریم های نفتی با فشار مالی زیادی روبه رو است و پیش از 
این نیز بسیاری از اقتصاددانان نسبت به احتمال کسری بودجه هشدار داده بودند. از 

سوی دیگر سال جاری با عنوان »رونق تولید« نام گذاری شده و از این جهت و طبق 
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قرار است فضا برای سوق دادن تسهیالت بانکی به 

سمت واحدهای تولیدی فراهم شود.
در چنین ش��رایطی دادن وام 70درصدی به مستأجران بابت اجاره )و نه خرید( 
خانه اگر نه غیرممکن اما کار بس��یار سختی اس��ت. مخصوصاً که براساس آخرین 
آمارها مجموع بدهی بخش دولت به سیستم بانکی تا پایان سال گذشته با افزایش 

بیش از 2۸درصدی به 332هزار میلیارد تومان رسیده است.
این مس��ائل در کنار افزایش هزینه های ناش��ی از جبران خس��ارات سیل که بر 
سیس��تم بانک تحمیل شده است، باعث می ش��ود ابهام در تأمین منابع این وعده 

بزرگ بیشتر شود.
مستأجران هم کرایه بدهند هم قسط وام رهن

از سوی دیگر، به فرض فراهم بودن همه مقدمات قانونی و مالی پرداخت وام رهن 
به مستأجران، بازپرداخت آن )عالوه بر سودش( باعث می شود فشار بیشتری عالوه 

بر پرداخت اجاره خانه بر مستأجران تحمیل شود.
در این زمینه عبداهلل مش��کانی، کارشناس مسائل اقتصادی با طرح این پرسش 
که آیا دولت حتی برای شهر تهران منابع کافی اجرای چنین طرحی را دارد؟ اظهار 
داشت که در حال حاضر مشخص است که دولت چنین بودجه ای ندارد، مگر اینکه 
بخواه��د از طریق بدهی به نظ��ام بانکی و خلق پول این منابع را تأمین کند که در 
این صورت باز هم باعث خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد که در دوره های بعدی 
فشار را بر مستأجران بیشتر خواهد کرد و به عبارتی یک چرخه باطل تورمی را به 

وجود خواهد آورد.

آسیب شناسی طرح جدید دولت برای پرداخت وام به مستاجران

بانک ها از پس »وام رهن مسکن« برمی آیند؟

فیس بوك از برنامه خود برای یک ارز دیجیتال جدید پرده برداش��ته است؛ ارزی 
که مردم  می توانند به زودی و با آغاز سال 2020 میالدی از آن استفاده کنند. 

به گزارش یورو نیوز، لیبرا یک ارز رمزنگاری شده است که طبق گفته فیس بوك، 
غول رس��انه های اجتماع��ی، ارزی خواهد بود که به کار تمام برای تمام اش��خاص 
می آید. همچنین این ارز از حمایت ش��رکت های قدرتمند و مهم دنیا نیز برخوردار 
اس��ت. انجمن مستقل حاکم بر ارز در ژنو سوییس که از نمایندگانی از 2۸ شرکت 
ش��امل مس��ترکارت، ویزا، پی پال، اوبر، ودافون، تریو کپتال، اسپاتیفای و ... تشکیل 
شده نیز حامی این طرح است. این انجمن عالوه بر اینکه به این ارز کمک می کند، 

هر کدام از شرکت های آن هم اجرای بخشی از پروژه لیبرا را به عهده دارند.
فیس بوك در حال ایجاد ش��رکت متمم دیگر به نام کالیبرا اس��ت که یک کیف 
پول دیجیتال برای اس��تفاده از این ارز جدید فراهم خواهد کرد. این کیف پول به 
اپلیکیش��ن های دیگر نظیر برنامه های پیام رس��ان و واتس اپ نیز وصل خواهد شد. 
البته این غول رسانه های اجتماعی در چند سال گذشته به دلیل مدیریت اطالعات 
ش��خصی و حریم خصوصی به ش��دت مورد انتقاد قرار گرفته است. کارشناسان بر 
این باورند که حرکت به سوی قلمرو ارز رمزنگاری شده  می تواند راهی برای جبران 
خس��ارت های تبلیغاتی باش��د، اما این ارز جدید چیس��ت و در عمل چگونه به کار 

گرفته خواهد شد؟
ارز رمزنگاری شده چیست؟

ارز رمزینه نوعی ارز دیجیتال و یا مجازی اس��ت که نحوه طراحی آن به گونه ای 
اس��ت که بستری امن برای تراکنش های مالی ایجاد کند. به گفته گاریک هیلمن، 
رئی��س تحقیقات ش��رکت رمزنگاری بالك چین، رمزارز چیزی به صورت س��که یا 
اس��کناس فیزیکی مش��ابه با پول هایی که در حال حاضر استفاده می شود نیست. 
همچنین این ارز توس��ط یک بانک یا موسسه مالی اداره نشده و توسط یک شبکه 
کامپیوتری مدیریت  می شود. رمزارز روی بالك چین که یک پایگاه داده  توزیع شده 

است، ساخته می ش��ود. این سیستم مانند یک کتاب است، حتی می توان آن را به 
عنوان یک صفحه گس��ترده تصور کرد که پیگیری  می کند چه شخصی صاحب ارز 

است، ارزی که در برخی حاالت در هزاران کامپیوتر انتقال می یابد.
رمزارز چگونه ظاهر شد؟

ایده ارز الکترونیک زمان زیادی اس��ت که مطرح شده. در اوایل سال 1۹۸0 یک 
دانشجوی علوم کامپیوتر در دانشگاه برکلی کالیفرنیا مقاله ای با موضوع توصیف پول 
نقد الکترونیکی ارائه کرد، اما ارزهای دیجیتال اولیه موفق نبودند. این شکس��ت تا 

سال 200۹ که اولین رمزارز با نام بیت کوین موفق شد ادامه یافت.
دکتر ناتاشا پستل، یک استاد تاریخ اقتصادی در دانشکده اقتصاد لندن، در ایمیل 
خود به یورونیوز نوش��ته اس��ت: ایده اصلی، ایجاد یک ارز مستقل به لحاظ سیاسی 
بود که قابل چاپ توس��ط هیچ یک از دولت های کنونی نباش��د. بنابراین یک نوع 
منشأ هرج و مرج در این طرح وجود دارد. در حال حاضر هزاران ارز رمزنگاری شده 

مختلف در جهان وجود دارد.
مزایای بالقوه این ارز چیست؟

کارشناس��ان معتقدند این نوع ارز تراکنش های بین المللی را تسهیل می کند. به 
گفته هیلمن با استفاده از این ارز، پول در آینده  می تواند سریع تر و با هزینه کمتر 
نسبت به سیس��تم های سنتی یا حتی شبکه های پرداخت سنتی انتقال پیدا کند. 
عالوه بر این افراد  می توانند هزینه های بانکی را دور بزنند و در عین حال ناش��ناس 
باق��ی بمانند. معام��الت ارزی رایج به گونه ای تنظیم  می ش��ود که هویت افراد قابل 
ردیابی اس��ت و این مسئله امکان سوءاستفاده از پول را کاهش  می دهد. بیت کوین 
اما به افراد اجازه می دهد ناشناس باقی بمانند و در برخی موارد واسط ها، بانک ها یا 

موسسات را از معامالت حذف  می کند.
توماز لواك از یک شرکت مبنی بر فناوری بالك چین می گوید که تا به امروز، ما 
همیشه به نهادهایی مانند بانک ها، سازمان ها و شرکت هایی اعتماد می کردیم که با 

اعتبار خود، همه چیز را تضمین  می کردند. با تکنولوژی  بالك چین، اعتماد جزئی 
از خود سیستم خواهد شد.

رمزارز فیس بوک چه کاربردی دارد؟
رم��زارزی که فیس بوك قرار اس��ت راه اندازی  کند، براس��اس دارایی های حقیقی 
خواهد بود. این بدان معناس��ت که اساسا به عنوان یک سکه ثابت شناخته  می شود 
که ارزهای س��نتی )دالر و یورو( یا دارایی های دولتی نیز از آن پش��تیبانی می کنند 
و این امر باعث  می ش��ود پایدارتر از بیت کوین باش��د. به گفته هیلمن، فیس بوك با 
پش��تیبانی شرکت های قدرتمند مانند ویزا کارت، مس��ترکارت و پی پال یک رمزارز 
خاص��ی ایج��اد  می کند که اعتبار واقع��ی دارد و عالوه بر این از ت��وان بالقوه باالیی 
برخوردار است و وعده های بزرگ می دهد که بسیاری از کارشناسان آن را به عنوان 
س��نگ بنای زیرساخت مالی آینده شناخته اند. اسپنس��ر بوگارت، سهامدار شرکت 
سرمایه گذاری بالك چین و تحلیلگر سابق بیت کوین، در توییتر خود نوشته است: این 
یک »کاتالیزور صعودی« برای بیت کوین است که در واقع شرکت ها را وادار به ایجاد 

زیرساخت هایی مانند کیف پول دیجیتال برای حمایت از ارزهای مجازی می کند.
در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

واقعیت این است که نظام خدمات مالی در دنیا به نسبت رسانه ها و دیگر صنایع 
با اینترنت و تحوالت دیجیتال آمیخته نش��ده است. به گفته هیلمن، از زمان ورود 
اینترنت و از زمان بحران مالی 200۸، بانک ها و پول رایج تغییر زیادی نداش��ته اند. 
در مقایس��ه با آنچ��ه بانک ها ارائه  می دهند، لیبرا  می تواند ب��ه طور بالقوه یک روند 
ارزان تر، سریع تر و بهتر ارائه کند، با این حال ناتاشا پستل ادعا  می کند که دولت ها 
س��عی بر کنترل عرضه پول به دالیل اقتصادی و سیاسی دارند. اگر نخواهیم لیبرا 
را یک ابزار جدید پرداخت بنامیم باید بگوییم که لیبرا یک ارز جدید مناسب است 
که داستان مربوط به خودش را دارد که به احتمال فراوان دولت ها راهی برای مقابله 

با آن پیدا خواهند کرد.

اگرچه موضوع ارزهای دیجیتالی بیشتر از یک سال است که در ایران مورد 
مناقشه اس��ت، اما اخیراً با توجه به استخراج بیت کوین با استفاده از برق های 
صنعتی و کش��اورزی که تعرفه پایین تری دارند، بیش از پیش به آن پرداخته 
می ش��ود و البته به نظر می رس��د هنوز تصمیم قاطعی درباره  اس��تفاده از ارز 

دیجیتال در کشور گرفته نشده است.
به گزارش ایس��نا، سال گذش��ته و زمانی که صحبت از ارزهای دیجیتال در 
کش��ور ما هم داغ ش��د، وزیر ارتباطات از پیاده س��ازی آزمایشی نخستین ارز 
دیجیتالی کشور توسط پست بانک و عرضه به نظام بانکی برای تأیید خبر داد. 
هرچن��د آذری جهرمی همان زمان اعالم کرده ب��ود: »اگر ارزهای دیجیتال 
خارجی در ایران فعالیت کنند و بتوانیم در برخی معامالت خرد از آنها استفاده 
کنیم، مفید خواهد بود. با این حال سیاس��ت بانک مرکزی این است که فعاًل 
بیت کوین، اتریوم و س��ایر ارزها را به رس��میت نمی شناس��د.« ب��ا وجود این، 
علی رغم گذش��ت نزدیک به یک س��ال از زمانی که طرح ارز دیجیتال بومی 

به میان آمده، خبر خاصی از راه اندازی این محصول تکنولوژی نشده است.

در این راستا، عماد ایرانی، کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک با بیان اینکه 
رمزارز بومی فارغ از اینکه چه ماهیتی داشته باشد، عبارت غلطی است، گفت: 
ارز یعن��ی واحد پولی خارجی، بنابراین وقتی کلمه  بومی به آن اضافه ش��ود، 
عبارت را دچار اشتباه می کند، زیرا ارز داخلی نمی شود، اما اینکه بخواهند پول 
ریال را به صورت توکن هایی )س��خت افزاری کوچک است که برای ورود کاربر 
یک سرویس رایانه ای به سامانه به کار می رود( تولید کرده و در اختیار مردم قرار 
دهند که معامله روزانه انجام دهند، ذاتاً کار بدی نیس��ت. مثل اینکه در کیف 
پول نرم افزاری موبایل، 100 هزار واحد ریالی باشد که بتوان از آن استفاده کرد. 
وی ادامه داد: با وجود این، این موضوع جذابیتی ندارد که فردی بخواهد با کیف 
پ��ول ریالی کار کند. نکته دیگر اینکه سیس��تم پرداخت الکترونیکی در ایران 
بسیار پیشرفته است. شرکت ویزا می گوید 25میلیون دستگاه پوز در دنیا دارد 
و در حالی که ما در کشور خودمان نزدیک ۸میلیون پوز داریم، یعنی پرداخت 
الکترونیک در کشور ما در سال های گذشته به شکل کارتی، موبایلی، اینترنتی، 
کارت به کارت و حساب به حساب و راه های دیگر آنقدر بالغ شده که اگر شما 

بخواهید به فردی پول دهید به راحتی این کار را انجام دهید.
او ب��ا بیان اینکه جنبه فناورانه پول مجازی بومی آنقدر جذاب نیس��ت که 
خدمت نوینی باش��د، اف��زود: نکته دیگر اینکه ۹0درصد اف��رادی که در حال 
حاضر جذب بیت کوین ش��دند، مشکل تجارت خارجی نداشتند که به واسطه 
آن انتقال وجه خارجی دهند، بلکه بیت کوین را به عنوان عامل سرمایه گذاری 
خریدند که پول ش��ان بی ارزش نشود و ریال های شان از بین نرود و با توجه به 
اینکه بیت کوین برمبنای دالر اس��ت، خریدند که اگر دالر رشد کرد برای شان 

سودآور باشد.
ایرانی ادامه داد: اگر ما توکنی در اختیار مردم قرار دهیم که هر توکن معادل 
یک ریال است، نه پایین و نه باال می رود و دیگر ارزی نیست، بلکه همان پول 
ریالی به صورت الکترونیکی اس��ت که جذابیت فناوری و سرمایه گذاری ندارد، 
بنابراین پول مجازی داخلی پایه ریال بر بس��تر بالك چین به خاطر س��هولت 
انتقال بین مردم، نه جایگاهی از نظر فناوری دارد و نه جایگاهی از نظر ارزش 

سرمایه گذاری دارد و از آن استقبال نمی شود.

چگونه فیس بوک سنگ بنای تازه ای در نظام مالی جهان قرار می دهد

لیبرا، ارزی پایدارتر از بیت کوین

سرنوشت مبهم ارز دیجیتال در ایران

بیت کوین ایرانی راه اندازی می شود؟
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عقب نشینی 536 واحدی شاخص بورس
قیمت ها در بورس سرازیر شد

فع��االن ب��ازار س��رمایه در چهارمین روز هفته ش��اهد اص��الح قیمت ها 
مخصوصاً در س��هم های بزرگ بودند؛ به طوری که ش��اخص کل 536 واحد 
افت کرد. این در حالی است که این شاخص توانسته بود در روز دوشنبه به 

مرز کانال 250 هزار واحدی راه یابد.
به گزارش ایس��نا، پس از دو روز متوالی رش��د قیمت ه��ا در بورس اوراق 
به��ادار ته��ران، روز سه ش��نبه قیمت س��هام اکثریت ش��رکت ها مخصوصاً 
ش��رکت های بزرگ در بورس تهران با افت مواجه ش��د؛ به طوری که 170 

نماد با کاهش قیمت و 15۹ نماد با رشد قیمت مواجه شدند.
در فراب��ورس ای��ران نیز علی رغم رش��د 3.۴ واحدی آیفک��س 103 نماد 

کاهش قیمت را تجربه کردند و ۸۸ نماد با رشد قیمت مواجه شدند.
در حالی که ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
در روز دوشنبه توانسته بود خود را به مرز کانال تاریخی 250 هزار واحدی 
برساند، در روز سه شنبه این شاخص 536 واحد کاهش یافت و از دستیابی 

به این کانال جا ماند.
اما رش��د قیمت س��هم ها در گروه های کوچک تر س��بب شد شاخص کل 
هم وزن به رش��د خود ادامه دهد و با 113 واحد افزایش تا کانال 61 هزار و 
۴30 واحدی باال رود. ش��اخص آزاد شناور نیز با 1016 واحد کاهش تا رقم 
27۸ هزار و 7۸۹ پایین رفت. شاخص بازار اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب 

۴۸0 و 6۸۴ واحد کاهش یافتند.
گ��روه مدیری��ت س��رمایه گذاری امی��د، معدن��ی و صنعت��ی چادرملو و 
پتروش��یمی شیراز هر کدام به ترتیب 21۴، 152 و ۴7 واحد تأثیر افزایشی 
روی ش��اخص بازار سرمایه داشتند و در طرف مقابل، فوالد مبارکه اصفهان، 
شرکت ارتباطات سیار ایران و پاالیش نفت بندرعباس به ترتیب 110، 106 

و 10۴ واحد در کاهش شاخص بازار تأثیر داشتند.
در گروه محصوالت ش��یمیایی حجم معامالت تا رقم 1116 میلیون سهم 
و اوراق مالی باال رفت و ارزش معامالت به حدود 11۹ میلیارد تومان رسید. 
بدین ترتیب این گروه در صدر ارزش معامالت بورس در این روز قرار گرفت.

پس از گروه محصوالت ش��یمیایی خودرویی ه��ا با ارزش معامالت حدود 
۹2 میلیارد تومانی در جایگاه دوم قرار گرفتند و حجم معامالت شان نیز به 
۴51 میلیارد س��هم و اوراق مالی رس��ید. در عین حال بیشتر سهم های این 

گروه با کاهش قیمت روبه رو شدند.
فلزات اساسی پس از دو گروه مذکور با ارزش معامالت حدود ۸1 میلیارد 
تومان در جایگاه س��وم بورس به لحاظ ارزشی قرار گرفتند. در این گروه نیز 

بسیاری از سهم ها با کاهش قیمت روبه رو شدند.
ارزش کل معام��الت بورس تهران به رقم 1.756 میلیارد تومان رس��ید و 
حجم معامالت آن عدد ۴.۴ میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. تعداد 
معامالت این بازار نیز به رقم 302 هزار و ۸1 نوبت دست یافت. در فرابورس 
ای��ران آیفکس 3.۴ واحد رش��د کرد و به رقم 3222 واحدی رس��ید. ارزش 
معام��الت این بازار نیز تا رق��م ۸۸6 میلیارد توم��ان افزایش یافت و حجم 

معامالت تا رقم 1.6 میلیارد سهم و اوراق مالی باال رفت.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد حجم نقدینگی در پایان سال 
۹7 به هزار و ۸۸2 هزار میلیارد تومان رس��یده که نس��بت به پایان سال ۹6 بیش 
از 23درصد افزایش را نش��ان می دهد. این در حالی است که این میزان افزایش در 
دوره مش��ابه سال گذشته 22.1درصد بوده و به این ترتیب، سرعت رشد نقدینگی 
نس��بت به سال گذش��ته یک واحد درصد افزایش داش��ته است. همچنین بررسي 
اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۹7 ناشی از افزایش 

2۴.2درصدی پایه پولی و کاهش 0.۹درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.
براس��اس این گزارش، نقدینگی موجود در سطح اقتصاد از نظر حجمی در سال 
۹7 به میزان 352.۹ هزار میلیارد تومان حجیم تر شد و به عبارت بهتر، هر روز ۹66 
میلیارد تومان به نقدینگی افزوده ش��د. روند پیش��روی نقدینگی نشان می دهد که 
س��ریع ترین رشد نقدینگی در س��ه ماه پایانی سال رخ داده و در این سه ماه میزان 
رش��د نقدینگی حدود 6.7درصد گزارش شده است، در حالی که رشد نقدینگی در 

زمستان ۹6 معادل 5.۸درصد بود.
ام��ا در پ��ی اعالم رش��د نقدینگی، جعف��ر مه��دی زاده مدیر اداره بررس��ی ها و 
سیاس��ت های اقتصادی بانک مرک��زی، اجزای این نقدینگی در پایان س��ال ۹7 را 
تش��ریح کرد و گفت: بررس��ي اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد نقدینگی در 
پایان س��ال ۹7 از افزایش 2۴.2درصدی پایه پول��ی و کاهش 0.۹درصدی ضریب 

فزاینده پولی تشکیل شده است.
به گفته وی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد 
پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبي وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین 

بهبود کیفیت  ترازنامه بانک مرکزی است.
او با اش��اره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان س��ال 13۹7 افزایش 
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده اس��ت، خاطرنشان کرد: افزایش 
متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به 
بان��ک مرکزی به بده��ی دولت به بانک مرکزی )موضوع بن��د »و« تبصره 5 قانون 
بودجه س��ال 13۹7(، انتقال بدهی برخي از شرکت های دولتی به بانک مرکزی به 
بده��ی دولت به بانک مرک��زی )موضوع ماده 6 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 13۹۴( و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی 

بابت پشتوانه و تعهدات بین المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در پایان گفت: هرچند 
که بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز دارای س��هم فزاینده در رشد پایه پولی بوده 
است، اما باید توجه داشت که طي ماه های آبان تا اسفندسال 13۹7، بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی روندی نزولی داش��ته اس��ت؛ به طوری که بدهی بانک  ها به بانک 
مرکزی از 1605.۴ هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه س��ال ۹7 به 13۸1.7 هزار 

میلیارد ریال در پایان اسفند ماه این سال رسیده است.
در این میان، سوال مهم آن است که این جریان نقدینگی تا چه اندازه 

به بازار س��رمایه تزریق شده و پیامد آن چه بوده است؟ در پاسخ به این 
س��وال، یک کارشناس بازار س��رمایه با تاکید بر ورود بخشی از جریان 
نقدینگ��ی به س��مت صندوق های طال گفت: در چن��د وقت اخیر عالوه 
ب��ر افزایش قیمت اونس طال در بازار جهانی، قیمت ارز به دلیل افزایش 

رخدادهای سیاسی روند کاهشی را در پیش گرفت.
س��لمان نصیرزاده در گفت و گو با ایرنا، ادامه داد: بخش��ی از جریان نقدینگی به 
دلیل سیاس��ت محافظه کارانه و پوشش ریس��ک در بحث سرمایه گذاری به سمت 
گواهی س��پرده طال رفته است که می توان از آن به عنوان استراتژی سرمایه گذاری 

یاد کرد.
به گفته وی، در چند روز اخیر بیشتر توجه بازار به سمت سهم های تأثیرگذار بر 
روی شاخص کل مانند فوالد مبارکه اصفهان، پتروشیمی پارس، سرمایه گذاری امید 

و شرکت هایی مانند گل گهر و و چادرملو بود.
او همچنین به اقبال سهم های بزرگ در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در ابتدا 
اینکه در دو ماه اخیر ش��اهد توجه بیش��تر بازار به س��مت سهام کوچک تر بودیم و 
س��هم های بزرگ در گروه فلزات اساس��ی و پاالیشگاهی از اقبال کمتری نسبت به 

سهام کوچک تر برخوردار بودند.
نصیرزاده افزود: انتش��ار گزارش های س��ه ماهه ش��رکت ها و برگزاری 
مجام��ع در روزهای آتی از جمله مؤلفه های مهمی اس��ت که توانس��ته 
این ش��رکت ها را در مقطع فعلی بیشتر از هفته های گذشته مورد توجه 
قرار دهد. ش��واهد موجود حاکی از آن اس��ت که گزارش های س��ه ماه 
شرکت های صادرات محور به دلیل افزایش میانگین نرخ ارز مثبت است 
به همین دلیل تقس��یم س��ود حداکثری در مجامع می تواند کمکی در 

بهبود قیمت سهام این گونه صنایع باشد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در چند روز اخیر در حوزه سیاسی با برخی 
تنش ه��ا از جمله کاهش تعهدات ایران در برجام مواجه بودیم. این موضوع نش��ان 
داد بازار نس��بت به فضای سیاس��ی و اخبار آن خنثی شده و این گونه مسائل دیگر 

نمی تواند تأثیر جدیدی را در عملکرد شرکت ها داشته باشد.
نصیرزاده اضافه کرد: همچنان در بازار س��رمایه جریان نقدینگی وجود دارد و در 
برخی از گروه های داخلی مانند صنایع دارویی، غذایی و س��یمان ش��اهد برخی از 

رخدادهای مثبت هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه افزایش قیمت دارو در بازار باعث شد تا 
سود این گروه در بازار سرمایه نسبت به سال گذشته تا 10 برابر افزایش یابد، گفت: 
بازار دارو همچنان بازار خوبی برای ش��رکت های تولیدکننده است زیرا ضمن وجود 
تقاضا، قیمت ها نسبت به دوره مشابه رشد کرد که این امر باعث افزایش حاشیه سود 

و سطح درآمد این گروه در بازار سرمایه شد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ در انتظار بهبود شرایط سودآوری گروه صنایع غذایی 

هستیم، افزود: با توجه به اینکه این صنعت جزو صنایع کوچک محسوب می شود، 
بنابراین جریان نقدینگی می تواند این گروه را در مسیر رشد بهتری قرار دهد.

نصی��رزاده به حباب موجود در گروه صنایع کوچک اش��اره و بیان کرد: در زمان 
اصالح بازار این دس��ته از ش��رکت ها از امنیت سرمایه گذاری برخوردار نیستند و از 

اصالحات بیشتری نسبت به شرکت های بزرگ تر و بنیادی برخوردار می شوند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در پایان خاطرنشان کرد: ارزش جایگزینی صنعت 
س��یمان و مجوز افزایش 37 تا 50 درصدی برخی محصوالت گروه س��یمان باعث 
توجه س��هامداران به این صنعت برای سرمایه گذاری و جریان ورود نقدینگی شده 
است. بازار در مقطع فعلی، این دسته از صنایع را برای سرمایه  گذاری مورد توجه قرار 
داده، اما نباید این نکته را فراموش کرد که سرمایه گذاری در این صنعت به صورت 

کوتاه مدت می تواند سودآور باشد.
گفتنی است یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری در بورس، صندوق پشتوانه 
طال اس��ت که یک صندوق قابل معامله در بورس اس��ت. بدین معنی که یک فرد 
حقیقی که دارای کد بورسی است، می تواند به  صورت آنالین مانند سایر سهام ها به 

خریدوفروش اوراق صندوق طال بپردازد.

کدام عوامل به افزایش نقدینگی دامن زدند؟

حرکت جریان نقدینگی به سمت صندوق طال

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهار شنبه
19 تیر 1398

شماره 1348



صادرات در گرانی سیب زمینی نقشی ندارد؟
رئیس هیات مدیره انجمن ملی س��یب زمینی ایران گفت امسال صادرات 
سیب زمینی در کشور بسیار ناچیز بوده و عامل مزبور تاثیری در بازار داخلی 

این محصول کشاورزی نداشته است.
ب��ه گزارش تس��نیم، محمدرحیم نی��ازی افزود: یک��ی از دالیل صادرات 
حداقلی س��یب زمینی این است که جذبه قیمت این محصول کشاورزی در 

بازار داخلی بیشتر از صادرات بوده است.
وی اظهار داشت: ماندگاری بسیار کم و در یک کالم کیفیت سیب زمینی 

از دیگر دالیل کمی صادرات این محصول است.
رئیس هیات مدیره و س��خنگوی انجمن ملی س��یب زمینی ایران گفت: 
روند کند عرضه سیب زمینی در بازار طی سال جاری مبتنی بر چند عامل 
از جمله تاخیر زمانی کاش��ت این محصول ب��ا توجه به بارندگی های ابتدای 

فصل بهار و سرما بوده است.
وی افزود: به طور طبیعی وقتی عملیات کاش��ت محصولی با تاخیر زمانی 
مواجه شود به همان نسبت عملیات برداشت نیز با تاخیر مواجه خواهد شد.

نیازی اظهار داش��ت: امس��ال به همین دلیل عرضه سیب زمینی به بازار 
روند کندی داش��ته است. وی گفت: خوشبختانه محصول تازه سیب زمینی 
از عجب شیر، فارس، اصفهان و کرمانشاه در حال ورود با بازار است و از هفته 

آینده نیز سیب زمینی همدان وارد بازار می شود.
رئیس هیات مدیره و س��خنگوی انجمن ملی س��یب زمینی ایران افزود: 
بدون شک با ورود محصول تازه سیب زمینی به صورت انبوه به بازار قیمت 

این محصول مهم کشاورزی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه یادآور ش��د: امس��ال کیفیت تولید س��یب زمینی نسبت به 
س��ال های گذش��ته به دلیل بارش های خوب و ش��رایط اقلیمی مناس��ب از 

وضعیت بسیار بهتری برخوردار است.
محمود ب��ازاری مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کش��اورزی 
و صنایع تبدیلی س��ازمان توس��عه تجارت ایران هم درخصوص این خبر که 
س��تاد تنظیم بازار با هدف کنترل بهای سیب زمینی در بازار خواستار وضع 
عوارض صادراتی بر این محصول کش��اورزی شده است، افزود: سیب زمینی 
از اق��الم موردنیاز روزمره مردم و در س��بد مصرفی خانوار از جایگاه ویژه ای 

برخوردار است.
وی همچنی��ن اظهار داش��ت: پیک صادرات س��یب زمین��ی در تمام این 
س��ال ها ش��اید نزدیک به ۸ تا ۹درصد از مجموع تولید کشور بوده بنابراین 
نباید این درصد از صادرات تاثیر چندانی در شرایط بازار داخلی داشته باشد.

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کش��اورزی و صنایع تبدیلی 
سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کشور در بحث پیش آگاهی ها برای میزان 
تولید ارقام، مناطق تولید و فصل برداش��ت انواع محصوالت به ویژه س��یب 

زمینی همچنان با چالش جدی مواجه است.

ریزمغذی های طیور ۱۰ برابر قیمت مصوب به 
فروش می رسد

قائم مق��ام اتحادیه خ��وراك دام، طیور و آبزیان گف��ت قیمت مصوب هر 
کیلوگ��رم از ریزمغذی های متیونین و لیزین که ۸ تا 1۴ هزار تومان قیمت 

دارد در بازار آزاد 70 تا ۸0 هزار تومان به فروش می رسد.
مهدی مسعودی، قائم مقام اتحادیه خوراك دام، طیور و آبزیان در گفت و 
گو با خبرنگار اقتصادی تس��نیم ،اظهار داشت: قیمت مصوب هر کیلوگرم از 
ماده های متیونین و لیزین 7 تا 1۴ هزار تومان است ولی در بازار 70 تا ۸0 
هزار تومان به فروش می رس��د. مس��عودی افزود: این یارانه فساد زیادی در 
بازار ایجاد کرده است؛ باید یارانه بخش تولید حذف شود و قیمت محصوالت 
دامداران و مرغداران نیز به قیمت آزاد به فروش برس��د یا بر روند توزیع آن 

نظارت صورت گیرد.
وی گفت: وقتی دام و طیور خوراك کامال بهداشتی مصرف می کنند عالوه 
بر اینکه ضریب تبدیل و رشد بهتری دارند، گوشت و شیر سالم تری نیز برای 

انسان تولید می کنند.
قائم مق��ام اتحادیه خوراك دام، طیور و آبزی��ان در  ادامه درباره برگزاری 
همایش و نمایش��گاه بین المللی خوراك دام؛ طیور و آبزیان امسال گفت: هر 
س��اله 12 عنوان سمینار در این رویدارد برگزار می شود و دستاوردهای روز 
خوراك دام و طیور و روش و محصول جدید برای فعاالن این بخش معرفی 
می  ش��ود. وی تصریح کرد: امس��ال نیز سمینار علمی اس��تفاده از ترکیبات 
گیاهی در جیره غذایی طیور برگزار شد، این ترکیبات در جیره غذایی طیور 
قرار می گیرد و در تامین دستگاه گوارش آنها نقش دارد؛ چاالش ویتامین ها 

در خوراك طیور و تغذیه در شرایط گرمایی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
مس��عودی گفت: ش��رکت های دانش بنیانی داخلی نیز محصوالت آهسته 
ره��ش تولید ایران را ب��رای اولین بار در این نمایش��گاه عرضه کرد که این 
محصوالت در گذش��ته به کشور وارد می شد. قائم مقام اتحادیه خوراك دام، 
طی��ور و آبزیان درباره تاثیر تحریم ها در نمایش��گاه امس��ال گفت: برخی از 
ش��رکت های خارجی در نمایشگاه امس��ال به دلیل تحریم ها شرکت نکردند 
اما نمایندگان ایرانی آنها در نمایشگاه حضور داشتند؛ از لحاظ بازدیدکننده 

امسال شلوغ ترین نمایشگاه فیداکسپو را شاهد بودیم.

قیمت میوه کاهش یافت
ب��ا افزایش عرضه میوه های تابس��تانه قیمت انواع این میوه ها نس��بت به 

هفته های گذشته در بازار کاهش پیدا کرده است.
قیم��ت انواع میوه در بازار از جمله خیار، دس��تنبو، زردآلو، طالبی، ملون، 
موز و هندوانه با کاهش نس��بت به هفته های گذشته مواجه شده و زردآلود 
ح��دود 50درصد و هندوانه بیش از 50درصد کاه��ش قیمت پیدا کردند و 
بقیه میوه های ذکرش��ده در ب��ازار روند ارزانی خودش��ان را همچنان ادامه 

می دهند.
در ای��ن می��ان گران تری��ن می��وه در ب��ازار، گی��الس تک دانه با س��قف 
قیمت عمده فروش��ی کیلویی 1۴ هزار تومان اس��ت ک��ه این محصول برای 
مصرف کنندگان حداکثر باید 1۸ هزار و ۹00تومان قیمت گذاری شود و پس 

از آن میوه هایی همچون شابلون، گیالس صورتی، موز، زردآلو و . . . است.
اس��داهلل کارگر - رئی��س اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی - درباره 
وضعیت بازار میوه به ایس��نا، گفت: بازار میوه در هفته های گذش��ته بس��یار 
متنوع ش��ده و به همین دلیل که انواع میوه های هسته ای تابستانه در سبد 
مردم پر ش��ده اس��ت، ش��اهد کاهش قیمت انواع میوه ب��ه ویژه محصوالت 
جالی��زی در بازار بوده ایم، چراکه نه تنها برخ��ی از میوه ها از حالت نوبرانگی 

خارج شده اند، بلکه تنوع و وفور در بازار بسیار زیاد است.
وی تاکید کرد: روند کاهش قیمت انواع میوه همچنان ادامه خواهد داشت 
و در هفته های آینده این میوه ها ارزان تر از قیمت های کنونی فروخته خواهد 

اخبـــار

در ش��رایطی که س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از امکان 
ثبت س��فارش واردات پوشاك توسط برندهای دارای مجوز خبر می دهد، 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت و گمرکات کش��ور ب��ر ممنوعیت ثبت 
سفارش پوشاك تاکید دارند. حمیدرضا دهقانی نیا در گفت وگو با تسنیم، 
درخصوص نحوه فعالیت برندهای پوشاك خارجی دارای مجوز فعالیت در 
ایران اظهار داشت: در زمان حضور وزیر سابق صمت، دستورالعملی ابالغ 
شد مبنی بر اینکه برندهای ثبت شده خارجی در حوزه پوشاك که موفق 
به اخذ مجوز فعالیت ش��ده باشند و 20 تا 30درصد از سهم شان در بازار 
را با تولیدات پوشاك خود در داخل کشور تامین کنند، می توانند فعالیت 

خود را در بازار ایران ادامه دهند.
این یعنی، برندهایی که فرآیند قانونی اخذ مجوز را طی کرده باشند و 
به تعهدات خود عمل کنند، فعالیت ش��ان در کش��ور بالاشکال است و در 
ح��ال حاضر هم برندهای��ی که مجوزهای الزم را اخ��ذ کرده اند، در حال 

فعالیت هستند.

وی در پاس��خ به این س��وال که چرا برخی برندهای خارجی پوش��اك 
مجاز، مدعی هستند قادر به واردات پوشاك نیستند، گفت: براساس قانون 
قبلی، برندهای پوشاك خارجی موظف بودند، سهم خودشان را از تولیدات 
پوش��اك داخلی کشورمان افزایش دهند یا ضوابط قانونی دیگر را رعایت 
نکرده اند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پاسخ به این سوال 
که آیا برندهای پوشاك دارای مجوز فعالیت در ایران، قادرند در شرایطی 
که واردات پوشاك به کشور ممنوع شده، پوشاك مورد نیاز خود را تامین 
کنند، گفت: برندهای خارجی پوش��اك که دارای مجوز فعالیت هستند و 
به تعهدات خود عمل کرده اند، هیچ مشکلی برای واردات پوشاك ندارند و 

پوشاك آنها می تواند در فرآیند ثبت سفارش و واردات قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، فعالیت برندهای خارجی پوشاك در ایران در شرایط 
است که علی رغم گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، روابط 
عمومی گمرك ایران در آذرماه س��ال گذش��ته اعالم کرده بود: گمرکات 
کش��ور پس از ابالغ ممنوعیت واردات پوش��اك و عدم صدور مجوز ثبت 

س��فارش برای واردات این کاال وفق مقررات اجازه اظهار و واردات رسمی 
این کاال را نداده اند.

همچنین افس��انه محرابی، مدیرکل صنایع نس��اجی و پوشاك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در بهمن  ماه س��ال گذشته اعالم کرده بود: طبق 
مصوبه های ستاد اقتصاد مقاومتی و محدودیت های منابع ارزی و با هدف 
تامین ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای ضروری، اساس��ی و مواد اولیه، 
ثبت  س��فارش کاالهای گروه چهارم شامل یک هزار و 33۹ ردیف تعرفه 
ممنوع ش��د. وی خاطرنش��ان کرده بود: از آنجایی که این مصوبه به قوت 
خود باقی اس��ت و نظر ب��ه توانمندی های تولید داخل��ی در تامین انواع 
پوش��اك مورد نیاز کش��ور و لزوم حمایت از تولی��دات داخلی به ویژه در 

وضعیت کنونی، ثبت سفارش انواع پوشاك همچنان ممنوع است.
حتی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در اواخر اردیبهشت 
ماه با بیان اینکه صنعت پوشاك قابلیت توسعه دارد، گفته بود: امسال به 

هیچ عنوان اجازه واردات پوشاك و لوازم خانگی داده نمی شود.

برندهای خارجی مجوزدار از بازار پوشاک ایران حذف می شوند؟

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت 
و مجلس بر لزوم اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید دارند، گفت 

امیدواریم این قانون تا پیش از پایان سال ۹۸ اصالح شود.
به گزارش تس��نیم، محمدرض��ا پورابراهیمی در ارتب��اط تصویری با 
تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به نوپا بودن اجرای 
قان��ون مالیات بر ارزش افزوده در کش��ورمان، افزود: دولت و مجلس بر 

لزوم رفع اشکاالت متعدد این قانون تاکید دارند.
وی، انتقال مالی��ات از تولیدکننده به مصرف کننده را از اهداف قانون 
مالی��ات بر ارزش افزوده برش��مرد و گفت: به علت نواق��ص این قانون، 
متاس��فانه بار این مالیات بر دوش تولیدکننده قرار گرفته و بخش هایی 
از آن را دچار چالش کرده است به همین علت دولت و مجلس تصمیم 

گرفتند این قانون را اصالح کنند.

پورابراهیمی با اش��اره به اینکه از حدود س��ه سال قبل، الیحه اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، 
افزود: اکنون این الیحه در مراحل نهایی است و کلیات اصالح این قانون 
در صحن علنی تصویب ش��ده اس��ت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��المی بر لزوم تقویت تولید تاکید و اضافه ک��رد: امیدواریم 
در ماه ه��ای آین��ده، الیحه نهایی اصالح قانون مالی��ات بر ارزش افزوده 
تصویب ش��ود. پورابراهیمی افزود: اجرانکردن حک��م قانونی ماده 16۹ 
مکرر قانون مالیاتی از جمله مش��کالت اقتصادی کش��ور اس��ت. یکی از 
اشکاالت اساسی در حوزه مالیات به نظام جامع اطالعات مالیاتی کشور 
برمی گردد که بخش هایی از این قانون مانند ماده 16۹ عملیاتی نش��ده 

است و دستگاه های مختلف به تکالیف خود عمل نکردند.
وی ادامه داد: بخش��ی از مجموعه وزارت ارتباطات در قالب ش��رکت 

پس��ت جمهوری اس��المی ایران، بخش هایی از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، ش��هرداری تهران، س��ازمان ثبت احوال، شرکت های مخابراتی 
کش��ور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بانک ها، نیروی انتظامی، مرکز 
آمار قوه قضائیه، س��ازمان تنظیم مقررات رادیویی، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از جمله دستگاه هایی هستند که براساس گزارش سازمان 
ام��ور مالیاتی، ب��ه تکالیف خود در زمینه نظام جام��ع اطالعات مالیاتی 

کشور عمل نکردند.
پورابراهیمی با بیان اینکه س��امانه نظام جامع اطالعات مالیاتی کشور 
را ایج��اد خواهی��م کرد، اضافه کرد: پس از مصوب ش��دن کلیات اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، جلس��ات متعدد تش��کیل شده و آخرین 
جلس��ات هم در دو هفته آینده به پایان می رسد و امیدواریم این قانون 

تا پیش از پایان سال ۹۸ اصالح شود.

رئیس انجمن صنایع بیس��کویت، ش��یرینی و ش��کالت از ص��ادرات ۸00 
میلیون دالری آبنبات در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت که این صنعت 
تاکنون ۴0 هزار تن ش��کر دولتی دریافت ک��رده و با توجه به اینکه از هر دو 
ش��کر آزاد و دولتی اس��تفاده کرده، مش��خص نیس��ت چقدر از صادرات آنها 

وابسته به شکر دولتی بوده است.
در روزهای گذشته موضوع صادرات 120 میلیون دالر شکر دولتی در قالب 
آبنبات به خارج از کشور افشا شد که نشان می دهد برخی با دور زدن قوانین، 
ش��کر یارانه ای که با ارز ۴200 تومانی دولتی تأمین شده را تبدیل به آبنبات 
ک��رده و در این قالب به عراق صادر کرده اند؛ تخلفی که در اینجا رخ داده آن 
اس��ت که شکر یارانه ای که باید به دس��ت اقشار کم درآمد جامعه می رسیده، 
تبدیل به آبنبات ش��ده و از کشور خارج شده است و مابه التفاوت ارز یارانه ای 
۴200 تومانی و ارز آزاد به جای عمومی مردم و ش��هروندان ایران، به جیب 

عده ای خاص رفته است.
در همین رابطه محمدرضا مودودی- سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت 
ای��ران - در گفت وگ��و با ایس��نا، ضمن تأیید این خبر اع��الم کرد که پس از 

تکمیل بررسی ها، این صادرکنندگان باید به مراجع قضایی پاسخگو باشند.
همچنی��ن در پیگیری های صورت گرفته رئی��س اتحادیه نبات، آبنبات ریز 
و قن��د ریز اعالم کرد که تبدیل ش��کر دولتی به آبنب��ات و صادرات آن، کار 
اعضای این اتحادیه نیس��ت، زیرا واحدهای صنف��ی زیرمجموعه این اتحادیه 
با توجه به ش��رایط تولید و س��اختار کارگاه های خود، ت��وان صادرات آبنبات 

و نبات را ندارند.
اما در این رابطه جمش��ید مغازه ای - دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، 
ش��یرینی و ش��کالت - در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در صنعت شیرینی 
و شکالت، هم از شکر آزاد و هم دولتی شکر دولتی در ماه های اخیر استفاده 

ش��ده است، اظهار داش��ت: تاکنون تنها یک حواله ۴0 هزار تنی شکر دولتی 
در اس��فندماه دریافت کردیم که معادل دو س��وم مصرف ماهانه این صنعت 
بود چراکه در این ماه به خاطر عید نوروز مصرف ش��یرینی و ش��کالت بیشتر 
است. همچنین ۴0 هزار تن شکر دولتی نیز در اردیبهشت ماه به این صنعت 

اختصاص داده شد که هنوز به دست ما نرسیده است.
وی با بیان نیاز صنعت بیس��کویت، ش��یرینی و شکالت به ماهانه 60 هزار 
تن شکر، گفت: ساالنه ۴تا 5درصد کل تولید آبنبات کشور صادر می شود. در 
سال گذشته نیز یک میلیون و 700 هزار تن آبنبات تولید شد که 230 هزار 

تن معادل ۸00 میلیون دالر از آن صادر شد.
به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع بیس��کویت، شیرینی و شکالت، قیمت 
ش��کر دولت��ی و آزاد دریافتی این صنعت به ترتی��ب کیلویی حدود 3۴00 و 

۸.000 تومان است.

اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان امسال

افزایش ابهامات نسبت به عوامل صادرات شکر یارانه ای

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

صنعت خودروسازی برای ارتقای کیفیت خودروها از مراکز 
دانشگاهی بهره نمی برد

 عدم استقبال از خودروهای تولیدی دانشگاه 
رئیس دانش��گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس��ی درباره اعالم 
نیاز صنایع خودروس��ازی به دانش��گاه ها گفت یک نمونه خودروی 
هیبریدی در دانشگاه ما ساخته شده، اما متاسفانه هیچ پیگیری در 

این خصوص صورت نگرفت.
عل��ی خاکی صدیق )رئیس دانش��گاه صنعتی خواجه  نصیرالدین 
طوس��ی( در گفت وگ��و با خبرن��گار ایلنا، درباره اع��الم نیاز صنایع 
خودروس��ازی کش��ور ب��ه دانش��گاه ها و اس��تفاده آنه��ا از نخبگان 
دانش��گاهی برای کیفیت بخش��ی به تولید خودروهای داخلی گفت: 
دانش��گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس��ی یکی از دانشگاه های 
موف��ق در ارتب��اط با صنعت بوده اس��ت. در حال حاض��ر نیز تعداد 
زیادی پروژه صنعتی در دس��ت اقدام و اجرا داریم، اما مس��اله این 
اس��ت که االن از تم��ام ظرفیت مان اس��تفاده نمی کنیم، یعنی تنها 

بخشی از ظرفیت دانشگاه مورد استفاده صنعت قرار می گیرد.
وی ادام��ه داد: برخ��ی از هم��کاران م��ا که در رش��ته مربوط به 
خودروس��ازی تخصص دارند، در این خصوص با بخش خودروسازی 
هم��کاری می کنند، ولی تمام ظرفیت آنها به کار گرفته نمی ش��ود، 
البت��ه م��ا پروژه هایی در زمینه خ��ودروی هیبری��د و الکتریکی در 
دانش��گاه انجام دادی��م. یک نمونه خودروی هیبریدی در دانش��گاه 
ما س��اخته شده، اما متاسفانه هیچ پیگیری در این خصوص صورت 
نگرفت. امیدواریم  پیگیری و همکاری های ما با صنعت خودروسازی 
گس��ترش یابد. رئیس دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی در این 
خصوص اضافه کرد: تولید این ماش��ین هیبریدی یک کار مشترك 
بین دانش��گاه ما و صنعت خودروس��ازی بود که چندی پیش از آن 
رونمایی ش��د و تبلیغاتی هم در این زمینه صورت گرفت، ولی االن 
ما نیاز داری��م حمایتی صورت بگیرد تا پروژ ه خودروهای الکتریکی 
عملیاتی ش��ود و به خط تولید برس��د، زیرا ما یک نمونه دانشگاهی 
و نیم��ه صنعتی این خودرو را س��اخته ایم، اما تا االن هیچ پیگیری 
بابت آن نش��ده اس��ت. به هر حال امیدواریم ش��رایط ب��ه گونه ای 
رقم بخ��ورد که پروژه های این چنینی پیگی��ری و صنعت خودرو از 
توانمندی دانش��گاه ها بهره مند ش��ود. خاکی صدی��ق درباره چرایی 
کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی گفت: فکر می کنیم بخش��ی 
از آن ب��ه عدم رقابت میان خودروس��ازان برمی گردد، از طرف دیگر 
آنه��ا به مراکزی که در زمینه ارتقا و کیفیت می توانند کمک ش��ان 
کنند، احس��اس نیاز جدی نکردند. در ح��ال حاضر قراردادهایی در 
این خصوص داریم، اما بسیار کم هستند و ظرفیت دانشگاه ها بیش 
از اینهاست. او اش��اره کرد: در ارتباط با کیفیت خودروها می توانیم 
کارهای بس��یار بزرگتری را در صورت اس��تقبال خودروسازها انجام 
دهیم. به هر حال دانش��گاه ما در حوزه صنعت افراد خبره و درجه 
یکی در سطح کشور دارد. رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
گفت: یک سری اعضای هیات علمی داریم که تخصص شان خودرو 
اس��ت و سال هاست در این زمینه کار می کنند و مورد وثوق صنعت 
هس��تند. در واقع صنایع از این اعضای هیات علمی به عنوان مشاور 
اس��تفاده می کنن��د و پروژه های��ی را به صورت خاص ب��ه این افراد 
ارجاع می دهند. این نش��ان می دهد صنعت متخصصان ما را از نظر 

تخصصی قبول دارد.

خطر بیکاری 28۰ هزار نفر در صنعت 
قطعه سازی

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان گفت با اتمام 
اثر موقت تسهیالت ۴هزار میلیارد تومانی داده شده به قطعه سازان 
و کاهش تولید، به نظر می رسد تا پایان تیر امسال مجموع نیروهای 

تعلیقی و تعدیلی در این صنعت به بیش از 2۸0 هزار نفر برسد.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نق��ل از ایرنا،  آرش 
محبی نژاد افزود: سیاس��ت گذاران صنعت خ��ودرو و به ویژه وزارت 
صنعت این روزها درگیر مس��ائل روزمره و جاری ش��ده اند و بحران 
صنعت قطعه  س��ازی به حدی رس��یده که عمق آن برای مسئوالن 

روشن و مشخص نیست.
وی بیان داش��ت: کل توان صنعت قطعه  س��ازی کشور رو به فلج 
ش��دن اس��ت، زیرا س��رمایه های زیادی از این صنعت راکد مانده و 
همچنین خودروهای ناقص زیادی در کف کارخانجات رسوب کرده 
اس��ت. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با بیان 
اینک��ه همه قطعه س��ازان در معرض خطر ورشکس��تگی قرار دارند، 
ادامه داد: دو خودروس��از بزرگ کش��ور توان بازپرداخت بدهی های 
خود را ندارند، زیرا قیمت گذاری دس��توری خودرو س��بب ش��ده تا 
خودروسازان در باتالق ورشکس��تگی قرار بگیرند و قطعه سازان نیز 
که به طناب آنها وصل هستند همراه با آنها در حال ورشکستگی اند.
وی بی��ان داش��ت: اختالف��ات داخل��ی در درون دول��ت بی��ن 
سیاس��ت گذاران صنعت خودرو یعنی بانک مرکزی، وزارت صنعت و 
وزارت اقتصاد وجود دارد و همچنین اختالف دیدگاه ها بین مجلس 
و قوه قضائیه با دولت س��بب شده تا استراتژی واحدی برای صنعت 

خودرو وجود نداشته باشد.
کاهش ۴0درصدی تولید خودرو در س��ال ۹7 نسبت به سال ۹6 
سبب شده تا امسال نیز به هیچ عنوان برای تحقق برنامه تولید یک 
میلیون و 250 هزار دستگاه خودروی سواری و یک میلیون و 550 

هزار دستگاه کل تولید خودرو خوش بین نباشیم
وی اضافه کرد: این ش��رایط در حالی اس��ت که مسئوالن تنها به 

گفتاردرمانی بسنده کرده اند و اتفاق عملی را شاهد نیستیم.
محبی ن��ژاد یادآور ش��د: با گذش��ت هف��ت م��اه از مصوبه دولت 
درخص��وص اختصاص ۸۴۴میلیون یورو به صنعت قطعه س��ازی، تا 

امروز حتی یک یوروی آن پرداخت نشده است.
وی اظهار داش��ت: کاهش ۴0درصدی تولید خودرو در س��ال ۹7 
نس��بت به سال ۹6 س��بب شده تا امس��ال نیز به هیچ عنوان برای 
تحق��ق برنام��ه تولید یک میلی��ون و 250 هزار دس��تگاه خودروی 
س��واری و ی��ک میلی��ون و 550 هزار دس��تگاه کل تولی��د خودرو 

خوش بین نباشیم.
دبی��ر انجمن صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان افزود: 
مش��کالت صنعت قطعه سازی و صنایع وابس��ته در حالی است که 
تحریم ه��ای داخلی این روزها بی��ش از تحریم های آمریکایی ها این 

صنایع را درگیر کرده است.

یکی از فعاالن بازار خودرو اعالم کرد که با کاهش و تثبیت نسبی قیمت 
ارز و نی��ز افزایش عرضه خودرو به دلیل تکمی��ل خودروهای ناقص و نیز 
ترخیص خودروه��ای مانده در گمرك، قیمت ها در ب��ازار خودرو کاهش 
یافته، اما مصرف کننده عجله ای برای خرید ندارد و هم اکنون حجم تقاضا 

در بازار اندك بوده و خرید و فروشی صورت نمی گیرد.
کاظم محمدی نیکخواه در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: در روزهای گذشته، بازار جاندار نبوده و 
اگر در ماه گذشته نفسی داشت در ماه تیر این نفس گرفته شده و مطلقا 

خرید و فروشی صورت نمی گیرد.

ای��ن فعال بازار خودرو اف��زود: در روزهای اخیر قیمت ها در بازار خودرو 
کاهش یافته و در نقطه ای متوقف مانده اما خریداری در بازار وجود ندارد 
و تقاضا در بازار اندك اس��ت؛ م��ردم و مصرف کنندگان وقتی قیمت ها در 
حال کاهش است برای خرید عجله نمی کنند. محمدی نیکخواه گفت: بازار 
خودرو متاثر از ارز و مساله عرضه و تقاضا است؛ قیمت ارز تا حدی کاهش 
یافته و عرضه خودرو با تکمیل خودروهای ناقص و نیز ترخیص خودروهای 
مانده در گمرك افزایش یافته و این عوامل در قیمت خودرو تاثیرگذار بوده 
است. وی گفت: در گذشته برخی از افراد برای حفظ ارزش پول خود اقدام 
به خرید خودرو کردند، اما قیمت خودروهای خریداری ش��ده آنان در حال 

کاهش است و خریداری نیز برای آن وجود ندارد.
محمدی نیکخواه درخصوص پیش بینی وضعیت بازار خودرو در روزهای 
پیش رو گفت: اگر روند عرضه خودرو ادامه داش��ته باشد، توقع ادامه روند 

کاهش قیمت خودرو را داریم.
ای��ن فعال بازار خ��ودرو در پایان گفت: مصرف کنندگان ایرانی بیش��تر 
ترجیح می دهند خودروی داخلی خریداری کنند چراکه مثال درخصوص 
خودروه��ای چینی، کمبود قطعات و مش��کالتی در حوزه خدمات پس از 
فروش آن وجود دارد و مردم بیش��تر به خری��د خودروهای داخلی رغبت 

دارند.

رغبت مشتریان به خرید خودروهای داخلی افزایش یافته است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
اق��دام ایران خودرو مبنی بر واگذاری ام��وال غیرتولیدی مازاد به مردم 
قطعا موثر خواهد بود،  گفت: هرچند این اقدام می توانند تاثیرات مثبتی 
ب��ر بازار خودرو بگذارد و موجب افزایش تولیدات هم بش��ود اما به نظر 
می رس��د برای حل ریشه ای مش��کالت این حوزه باید اقدامات بیشتری 
صورت بگیرد و این اقدام تنها می تواند موجب تامین بخشی از نقدینگی 

مورد نیاز این شرکت شود.
رامین نورقلی پ��ور در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: این مایه 
مباهات ماس��ت که بتوانیم تولیدات داخلی خ��ود را افزایش دهیم و با 
تکیه بر توان داخلی بتوانیم به خودکفایی برس��یم و این اتفاق خوب را 

ایران خودرو توانس��ته اس��ت به نوعی رقم بزند، اما چیزی که در حال 
حاضر اهمیت دارد برندسازی است. ما باید تولیدات کامال بومی خود را 
ارائه کنیم و بتوانیم با استفاده از توان داخلی برند خود را به بازار عرضه 

کنیم و تمرکز را از روی داخلی سازی برندهای خارجی خارج کنیم.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به موفقیت ایران خ��ودرو در افزای��ش رضایتمندی 
مش��تریان از کیفیت و خدمات پس از فروش تاکید کرد: خودروس��ازان 
بای��د بتوانند کیفیت خدم��ات و تولیدات خود را افزایش دهند این حق 
طبیعی مش��تری اس��ت. اقدامات و تالش ایران خ��ودرو به عنوان یک 
خودروس��از بزرگ برای دس��تیابی به جایگاه اول کیفیت خودرو و ارائه 

خدمات به مشتریان در بین خودروسازان داخلی جای تقدیر دارد.
وی در پای��ان در ارتباط با اقدامات ش��رکت ای��ران خودرو در کاهش 
ارزبری در س��ال گذش��ته و س��ال جاری گفت: در ش��رایط حال حاضر 
و ب��ا وجود تحریم ها یکی از مس��یرهای اصلی و ویژه ما در کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی کاهش میزان ارزبری در صنایع 
اس��ت. انجام این کار در گ��رو افزایش تولید داخلی اس��ت و این هدف 
ذی��ل سیاس��ت های راهبردی دولت نیز قرار گرفته اس��ت. با پیش��برد 
سیاس��ت های درس��ت اس��ت که ما می بینیم ش��رکت هایی چون ایران 
خودرو با داخلی سازی توانسته اند تاکنون مبالغ زیادی کاهش ارزبری را 

رقم بزنند امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت واگذاری دو ش��رکت بزرگ 
خودروسازی به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.

به گ��زارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو«، عباس تابش با اش��اره به 
وعده وزیر صنعت مبنی بر واگذاری خودروس��ازی ها اظهار داش��ت: این 
اقدام در دس��تور کار قرار گرفته و همانطور که وزیر وعده داده تا پایان 
امسال و یا حداکثر تا سال۹۹ خودروسازی ها به بخش خصوصی واگذار 

خواهند شد.
رئیس س��ازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده به عدم تناس��ب 
عرضه و تقاضای خودرو در س��ال گذش��ته اش��اره کرد و گفت: با توجه 
به اینکه س��ال گذشته میزان تولید خودرو به حدود ۴00 هزار دستگاه 
رس��یده بود، عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداش��ت و ش��اهد افزایش 
قیمت ها و نارضایتی مصرف کنندگان بودیم که البته در س��ال جاری در 

صدد جبران آن هستیم.
تاب��ش همچنین درب��اره صنعت قطعه و کاهش وابس��تگی به واردات 
نس��بت به سال گذش��ته گفت: حدود 2درصد از وابستگی ما به واردات 

قطعه کاهش پیدا کرده و این روند ادامه دار خواهد بود.
معاون وزی��ر صنعت تاکید کرد: اگر قطعه ای در داخل قابل س��اخت 

باشد جلوی ثبت سفارش واردات آن گرفته می شود.

اقدام قابل تقدیر ایران خودرو در افزایش رضایتمندی مشتریان از کیفیت و خدمات پس از فروش

واگذاری دو خودروساز در دستور کار قرار گرفت

ثبت سفارش قطعاتی که مشابه داخلی دارد ممنوع است
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س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
هدف ایجاد هم افزایی و اس��تفاده از تمام ظرفیت های علمی و تجربی کش��ور 
در ارتقای محصوالت زیس��ت فناوری دریا در صدد اس��ت که بانک اطالعات 

زیس��ت فناوری دریای��ی را در کش��ور راه اندازی 
کند.

به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
حمایت از تجاری سازی محصوالت تولیدشده در 
حوزه زیست فناوری دریا برای خدمات رسانی به 
صنایع مختلف و رفاه انس��انی با تاکید بر حفظ 
محیط زیس��ت دریایی و توس��عه پای��دار منابع 
دریایی یکی از اولویت هایی اس��ت که در س��تاد 
توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری وجود داشت، بر همین اساس 
نیز کارگروه زیس��ت فناوری دریا در این س��تاد 

تشکیل شد.
ایجاد بس��تر الزم برای بهره وری اقتصادی محصوالت زیست فناوری دریا و 
ارتقای دانش و توس��عه فرهنگ  زیس��ت فناوری دریا به منظور کسب ثروت و 
رفاه عمومی از جمله اهدافی اس��ت که در این کارگروه پیگیری می ش��ود، اما 

یکی از مهم ترین اولویت هایی که در این کارگروه دنبال می شود، ایجاد شبکه 
ارتباط��ات و بانک اطالعات مرتبط با این موضوع  در س��طح کش��ور با هدف 

ساماندهی به فعالیت های این حوزه است.
زیس��ت فناوری دریایی گزینه مناسبی برای 
اقتص��اد کش��ورهای در حال توس��عه و مجاور 
اقیانوس ها اس��ت، چراکه این کش��ورها منابع 
گس��ترده و ارزش��مند دریایی با تنوع بس��یار 
وسیع دارند. شکوفایی این حوزه می تواند تاثیر 
زیادی در اقتصاد و توس��عه یافتن این کشورها 

ایجاد کند.
این کارگروه، معرفی، شناس��ایی و حمایت 
از پروژه ه��ا و ش��رکت های فع��ال در ح��وزه 
زیس��ت فناوری دریا را نی��ز پیگیری می کند تا 
این پروژه ها و ش��رکت ها براساس اولویت های 
کارگ��روه به صندوق توس��عه زیس��ت فناوری 
معرفی ش��وند و تسهیالت موردنیاز را براساس 
طرح ارائه ش��ده دریافت کنند. همچنین این کارگروه در نظر دارد با توجه به 
اولویت های اعالم شده از طریق ایجاد شتاب دهنده به شرکت های دانش بنیان 

فعال در این حوزه، حمایت های ساختاری و مشاوره ای ارائه دهد.

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با حضور در نمایشگاه 
محص��والت فضایی که در محل صندوق نوآوری و ش��کوفایی در حال برگزاری 
اس��ت با اس��تارت آپ ها و فن��اوران حوزه فضای��ی دیدار کرد و پ��ای صحبت 

آنها نشس��ت.  به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و 
اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئی��س جمه��وری ب��ا حض��ور در گردهمایی 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های حوزه 
فناوری فضایی و نشس��ت های تبادل فناوری و 
نوآوری، به همراه مرتضی براری رئیس سازمان 
فضایی و علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و 
شکوفایی از نمایشگاه محصوالت فناوری که در 

حاشیه این رویداد برپا است، دیدن کرد.
رئیس بنیاد مل��ی نخبگان در این بازدید در 
گف��ت و گویی صری��ح و صمیمانه پای صحبت 
فناوران و نوآوران حوزه فضایی نشست و با آنها 

گفت و گو کرد. او در این بازدید برای ارتقای س��طح دانش فنی ش��رکت های 
دانش بنیان حوزه فضایی راهکارهایی ارائه داد و از پیشنهادات ارائه شده توسط 
مدیران این ش��رکت ها اس��تقبال کرد و ب��ر حمایت معاونت علم��ی و فناوری 

ریاست جمهوری از نوآوران این حوزه تاکید کرد.
 )InnoTehran( س��ومین روی��داد نوآورانه خدم��ات مکان محور ش��هری
ب��ا هدف ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه ش��هرداری ته��ران در حوزه خدمات 
مکان محور ش��هری، همزمان ب��ا گردهمایی 
و  دانش بنی��ان  ش��رکت های  روزه  س��ه 
اس��تارت آپ های فضای��ی در مح��ل مجتمع 
ش��کوفایی ش��رکت های دانش بنی��ان برگزار 

می شود.
ای��ن رویداد ب��ا همکاری س��ازمان فضایی 
ای��ران، س��ازمان نظ��ام صنف��ی رایان��ه ای و 
صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می شود و 
موض��وع اصلی آن نیازهای فناورانه و نوآورانه 
شهرداری تهران در حوزه خدمات مکان محور 

شهری عنوان شده است.
در ای��ن نمایش��گاه بی��ش از ۴50 نف��ر از 
نمایندگان ش��رکت های دانش بنیان و فناور و 
اس��تارت آپ های حوزه فضایی ش��رکت دارند و عالوه بر ارائه نیازهای فناورانه 
س��ازمان های مرتبط، نمایشگاهی از دستاوردهای100 ش��رکت دانش بنیان و 

استارت آپ حوزه فضایی برپا شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از نمایشگاه محصوالت فضایی بازدید کردبانک اطالعات زیست فناوری دریا راه اندازی می شود

برخی از فعاالن و غرفه داران نمایش��گاه گردشگری سالمت که چند 
روز پیش در اردبیل برگزار ش��د، از کیفیت برگزاری نمایشگاه اعتراض 

داشتند و آن را در سطح کشورهای عضو اکو ندانستند.
به گزارش خبرن��گار مهر، دومین کنفرانس و نمایش��گاه بین المللی 
گردشگری سالمت کشورهای عضو اکو چند روز پیش در شهر اردبیل 
برگزار شد. پس از برپایی این نمایشگاه برخی از شرکت کنندگان ایران 
که اغل��ب در حوزه بخش خصوصی در صنعت گردش��گری س��المت 
فعالیت می کنند، از نحوه برگزاری آن به انجمن گردش��گری س��المت 
اعتراض داشتند و این اعتراض را با خبرگزاری مهر در میان گذاشتند. 
آنها اعالم کردند که به رغم هزینه ای که برای شرکت در این نمایشگاه 
کرده بودند اما کیفیت برگزاری به نحو مطلوبی نبوده است و از حضور 

خود پشیمان هستند.
یک��ی از غرفه داران از بخش خصوصی فعال در صنعت گردش��گری 
س��المت بیان کرد: در مراسم افتتاحیه برنامه تنها مشاهده کردیم که 

برخی از مس��ئوالن حضور داشتند 
و بع��د از آن کس��ی آنه��ا را ندید. 
ب��ه ما گفت��ه بودند که از س��ازمان 
میراث فرهنگی و وزارت بهداش��ت 
در ای��ن نمایش��گاه حض��ور دارند 
اما تنها معاون گردش��گری کش��ور 
چند س��اعتی حضور داشت و بقیه 
ب��ه دلی��ل همزمانی ای��ن برنامه با 
نمایش��گاه گردش��گری اصفهان به 
اردبیل نیامدند. تنها از چند کشور 
مانند افغانس��تان و ع��راق افرادی 
آمده بودند ما در چند روز نمایشگاه 
تنها استاندار اردبیل را دیدیم که با 
صبر حوصله از تمام غرفه ها بازدید 
می کرد و به صحبت ها گوش می داد 
وگرنه مس��ئول دیگ��ری به صورت 

جدی برای ما وقت نگذاشت.
او ب��ه خبرن��گار مهر گف��ت: این 
برنامه در سطح کشورهای عضو اکو 
نبود چون هیچ مقام رسمی دولتی 
از این کش��ورها یا حضور نداشت و 
یا به دیدن غرفه ها نیامد. با توجه به 
اسم و رسم نمایشگاه کشورهای اکو 

و پتانس��یلی که ایران در این زمینه دارد، می توانست نمایشگاه بهتری 
برگزار شود، اما این طور نشد و برای ما به عنوان بخش خصوصی هیچ 
دستاوردی نداشت بلکه ضرر هم کردیم چون هزینه غرفه و رفت و آمد 
به اردبیل را دادیم این درحالی است که در نمایشگاه های دیگر این طور 
خس��ارت به ما وارد نمی ش��د. توقع ما این بود که نمایشگاه کشورهای 

عضو اکو باید بین المللی برگزار می شد نه در حد یک نمایشگاه ملی.
یکی دیگر از ش��رکت  کنندگان در این نمایش��گاه ب��ه خبرنگار مهر، 
گفت: به دلیل همزمانی این برنامه با نمایش��گاه گردش��گری اصفهان، 
کمتر مس��ئولی در برنامه ش��رکت ک��رده بود. اگر هم کس��ی آمد، در 
ح��د چند دقیقه و ب��رای مراس��م افتتاحیه بود. آنه��ا از جمله معاون 

گردش��گری کش��ور حتی بازدیدی هم از غرفه ها نداشتند. با توجه به 
محدودیت ه��ای ایران بهتری��ن حوزه ای که می ش��ود اکنون روی آن 
کار کرد همین گردش��گری س��المت اس��ت، اما این موضوع جدی در 
نظر گرفته نمی ش��ود. حتی وزیر بهداشت نیز در این برنامه بین المللی 
ش��رکت نکرد. در صورتی که از طرف انجمن گردش��گری س��المت و 
اتاق ه��ای بازرگانی به ما این قول را داده بودند که حداقل مس��ئوالن 

بخش گردشگری و سالمت کشور حضور خواهند داشت.
در این ارتباط محمد جهانگیری، رئیس انجمن گردش��گری سالمت 
نیز در این باره توضیحاتی به خبرنگار مهر داد و گفت: جامعه هدف ما 
در این برنامه، اتاق های بازرگانی و فعاالن بخش خصوصی کش��ورهای 
عضو اکو بود و توس��ط اتاق اکو نیز برنامه ریزی شد. غیر از ایران هفت 
کش��ور از 10 کشور عضو در این برنامه حضور داشتند. همچنین از دو 
کش��ور غیر اکو مانند عمان و عراق نی��ز به این برنامه آمدند. دو نفر از 
این کشورها مدیرانی در سطح معاون وزیر تاجیکستان و یا عراق بودند 
و یا افرادی که در اتاق بازرگانی 
ای��ن کش��ورها فعال بودن��د و یا 
س��فیر و یا سرکنسول آن کشور 
بودن��د مانن��د آذربایج��ان. م��ا 
جلساتی را در اختیار غرفه داران 
گذاش��تیم که بابت آن هزینه ای 
کارگاه های��ی  نش��د.  دریاف��ت 
نیز ب��ا موض��وع توس��عه پایدار 
اس��تارت آپ و… برگزار شد که 
از خارج  برای ش��رکت کنندگان 
نمایش��گاه هزینه ای می گرفتند. 

چون باید مدرك صادر می شد.
قطع��اً  اف��زود:  وی 
در  ش��رکت کنندگان 
نمایش��گاه های تخصص��ی مردم 
عادی نخواهند بود. بلکه افرادی 
به این برنامه ها می آیند که حوزه 
کاری ش��ان ربطی به گردشگری 
س��المت داش��ته باش��د. در این 
غرف��ه داران  باالخره  نمایش��گاه 
بزرگی ه��م بوده اند که س��ابقه 
خوبی نیز در حوزه گردش��گری 
از  آنه��ا  داش��ته اند.  س��المت 
برگزاری برنامه رضایت دارند. س��لیقه ها نیز متفاوت اس��ت. این برنامه 
باعث ایجاد برخی از زیرس��اخت ها در ش��هر اردبیل شد که این بخش 
کوچکی از دستاوردهاس��ت. ما فضای نمایش��گاهی را س��اختیم چون 
این اس��تان از لحاظ جاذبه پتانس��یل زیادی دارد اما زیرس��اخت های 

آن مناسب نیست.
رئیس انجمن گردشگری س��المت گفت: ترکمنستان، تاجیکستان، 
افغانستان، پاکستان، قزاقس��تان، آذربایجان، ایران و ترکیه کشورهای 
ش��رکت کننده در دومین کنفرانس و نمایش��گاه کش��ورهای عضو اکو 
بودند در مباحث علمی نیز با همکاری کش��ورهای آلمان، مالزی، هند، 

روسیه، آمریکا، کانادا و یونان همکاری داشتیم.

استیو وزنیاک، بنیان گذار اپل، در اعتراض به رسوایی مربوط  به حریم خصوصی اطالعاتی، حساب فیس بوک خود را می بندد.
بـه گـزارش زومیت، بنیان گذار اپل، اسـتیو وزنیاک، در واکنش به رسـوایی مربـوط  به اطالعات خصوصی کاربـران از فیس بوک 

خداحافظی می کند. وی در ایمیلی به USA Today نوشته است: 
کاربران تمامی جزییات زندگی خود را در اختیار فیس بوک می گذارند و فیس بوک از اطالعات آنها پول تبلیغاتی فراوانی به  دست 
می آورد. تمامی این سود بر پایه  اطالعات کاربران است، ولی کاربران سهمی از آن دریافت نمی کنند. وزنیاک گفت ترجیح می دهد 
به فیس بوک پول بدهد تا اینکه تبلیغ کنندگان از اطالعات شـخصی اش اسـتفاده کنند. وی در ادامه با کنایه به این موضوع اشـاره 
کرد که حداقل در اپل به حریم خصوصی مردم احترام گذاشـته می شـود:  اپل پول خود را از فروش محصوالت کسـب می کند؛ نه 
از طریق شـما. ولی همان  طور که می گویند، در فیس بوک محصول خود شـما هسـتید. وزنیاک گفته است که خداحافظی از 5 هزار 
دوسـت فیس بوکی اش برایش مهم نیسـت. با این  حال، او حسـاب فیس بوک خود را پاک نمی کند و برای اینکه کسی نام کاربری او 

یعنی Stevewoz را ندزدد، فقط آن  را غیرفعال کرده  است.
او می گوید: نمی خواهم کس دیگری از آن اسـتفاده  کند؛ حتی اگر نام او هم اسـتیو وزنیاک باشـد. این اطالعیه در حالی منتشـر 
می شود که مدیرعامل فیس بوک، مارک زاکربرگ، قرار است سه شنبه و چهارشنبه در کپیتال هیل درباره  رسوایی حریم خصوصی 
اطالعاتی این شرکت شهادت دهد. فیس بوک این روزها به  دلیل سوءاستفاده  احتمالی از داده های کاربران به وسیله  شرکت کمبریج 
آنالیتیکا برای اهداف سیاسـی شـرایط خوبی ندارد. به تخمین این شـبکه  اجتماعی، داده های خصوصی حدود 87 میلیون  نفر از 

کاربران که بیشتر آنها در آمریکا هستند، به صورت نامناسبی به  اشتراک گذاشته شده  است.
از روز دوشنبه، این چندمیلیون  نفر در فید خبری خود پیغامی مبنی  بر این موضوع دریافت می کنند که داده های آنها در اختیار 

کمبریج آنالیتیکا قرار گرفته  است.

اعتراض فعاالن گردشگری سالمت به نمایشگاه کشورهای 
عضو اکو

استیو وزنیاک به نشانه اعتراض اکانت فیس بوک 
خود را می بندد

دریچــه

رئیس سازمان فضایی ایران گفت سند خدمات حوزه فضایی در ایجاد شهر هوشمند تدوین 
می ش��ود. به گ��زارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در دومین روز از گردهمایی ش��رکت های 
دانش بنیان و استارت آپ های حوزه فضایی که با عنوان خدمات مکان محور شهری برگزار شد، 
اظهار داش��ت: با توجه به رشد بسیار باالی اقتصاد خدمات اطالعات مکانی در دنیا و اهمیت 
داده های مکان محور در ارائه خدمات شهری، تالش خواهیم کرد تا زیرساخت های الزم برای 
ارائه خدمات حوزه فضایی در این بخش را توسعه دهیم و از فناوری فضایی برای ایجاد شهر 
هوشمند بهره برداری کنیم. وی گفت: با همکاری و تعامل با شهرداری تالش خواهیم کرد تا 
اقتصاد این بخش را پویا کنیم و با استفاده از تجربیات جهانی در این حوزه، سند خدمات حوزه 
فضایی در ایجاد شهر هوشمند را تدوین خواهیم کرد که برای دستیابی به این هدف به کمک 

و همراهی بخش خصوصی و ارائه خدمات مطلوب این حوزه نیاز خواهیم داشت.

سند خدمات حوزه فضایی در ایجاد 
شهر هوشمند تدوین می شود

چهار شنبه
19 تیر 1398

شماره 1348
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صندوق نوآوری و شکوفایی در صدد است با سرمایه گذاری در صندوق های 
بورسی، به رشد اکوسیستم استارت آپی کشور کمک کند.

به گزارش ایرنا، دومین روز از گردهمایی استارت آپ ها و شرکت های فعال 
در حوزه فضایی، روز دوشنبه با موضوع نیازهای 
فناورانه خدمات مکان محور ش��هری در مجتمع 

صندوق شکوفایی و نوآوری آغاز به کار کرد.
معاون توس��عه صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
ش��رکت های  و  اس��تارت آپ ها  اگ��ر  گف��ت: 
دانش بنی��ان موفق ش��وند با ش��هرداری تهران 
یا ه��ر کدام از دس��تگاه های اجرایی دیگر وارد 
تعامل ش��وند و نظر مس��اعد آنها را جلب کنند 
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی را خواهند 

داشت.
سیاوش ملکی فر با این توضیح گفت: طراحی 
م��ا برای حمایت از اس��تارت آپ ها ب��ه گونه ای 
اس��ت که از زم��ان ش��کل گیری تا ب��ه نتیجه 

رسیدن از آنها حمایت خواهیم کرد، البته باید بگویم زمانی که استارت آپ ها 
در ش��تابدهی هستند حمایت های ما از طریق 17 ش��تابدهنده دانش بنیان 
اعمال می شود، از جمله حمایت های ما ارائه 70درصد ودیعه رهن، تسهیالت 

برای تهیه س��رمایه اولیه، توانمندی بالعوض برای مس��ائلی آموزشی است. 
در برخی از مدل س��رمایه گذاری نیز می توانیم تا ۸0درصد منابع الزم برای 

استارت آپ های مستقر در شتابدهنده را فراهم کنیم.
او خاطرنش��ان ک��رد: اس��تارت آپ ها پ��س 
از ای��ن دوره نیاز به س��رمایه خطرپذیر دارند 
که به صورت مس��تقیم از طریق صندوق های 
پژوهش و فناوری به آنها ارائه خواهد شد. در 
همین راستا، از س��ال گذشته به 1۸ صندوق 
پژوهش و فناوری، مبلغ 26۹ میلیارد سرمایه 

اختصاص داده ایم.
وی تصری��ح ک��رد: هم��کاری دیگ��ری که 
با ای��ن صندوق ها ش��روع کردی��م در زمینه 
س��رمایه گذاری اس��ت. غیر از آن مبلغ اولیه 
با ضریب چهار به یک نیز به ش��کل مستقیم 
س��رمایه گذاری می کنیم به این شکل که اگر 
اس��تارت آپ موافقت صندوق فناوری را جلب 
کند، می تواند چهار برابر مبلغی که به آنها اختصاص پیدا کرده را از ما بگیرد. 
البته ما قرار نیست به عنوان بخش نیمه دولتی به بازار بخش خصوصی ورود 

کرده و آن را با مشکل مواجه کنیم.

تبلیغ��ات بیلب��وردی جدی��د اپ��ل نه تنه��ا تندت��ر از گذش��ته به گ��وگل و 
سیاس��ت هایش تاخت��ه، بلک��ه این بار مس��تقیماً مقر ش��رکت های تابعه اهالی 

مانتین ویو را برای تبلیغ انتخاب کرده است.
به گزارش زومیت، موضوع حریم خصوصی این 
 روزها تبدیل به بهانه  جدیدی برای جنگ و جدال 
بین ش��رکت های بزرگ فناوری ش��ده است. اپل 
نی��ز به عنوان یکی از ش��رکت های بزرگ فناوری 
که هم��واره مدعی رعایت حق��وق کاربران بوده، 
ب��ا بیلبورد ه��ای تبلیغاتی جدید خ��ود عالوه بر 
برجسته سازی خود، به صورت غیرمستقیم گوگل 

را برای سیاست هایش تخریب کرده  است.
هس��تید،  مطل��ع  احتم��االً  ک��ه  همان ط��ور 
و  مصاحبه ه��ا  در  باره��ا  کوپرتینویی ه��ا 
صحبت های شان از شیوه  کسب و کارشان به عنوان 
تنه��ا عام��ل ب��رای دس��ت نبردن در اطالع��ات 
خصوصی کاربران شان یاد کرده اند. در ماه ژانویه 

سال جاری، اپل یک بیلبورد با محوریت حریم خصوصی در شهر الس وگاس و 
در آستانه  رویدادCES نصب کرد. آنها در این بیلبورد پیامی واضح اما کنایه دار 
را انتخ��اب کردند: »ه��ر آنچه در آیفون تان اتفاق می افت��د، در آیفون تان باقی 

خواهد ماند.« اکنون این ش��رکت یک گام دیگر برداشته و باری  دیگر از طریق 
موضوع حریم خصوصی، گوگل را مخاطب قرار داده است. 

اپ��ل بیلبوردی را با جمله  »کس��ب وکار ما در دورماندن از ]اطالعات[ ش��ما 
اس��ت.« ق��رار داده اس��ت که در نگاه نخس��ت 
همه چی��ز به مانند س��ابق به نظر می رس��د، اما 
نکت��ه  مهم درباره این بیلبورد، قرارگیری  آن در 
مقابل ش��رکت Sidewalk Labs است که به 
ش��رکت خواهر گوگل شهرت دارد. این شرکت 
قصد دارد تا نس��ل بعدی زندگی ش��هری را با 

خودکارسازی بسیاری از امور رقم بزند.
طری��ق  از  ت��ا  دارد  قص��د   Sidewalk
نظ��ارت روی اعمال ش��هروندان و جمع آوری 
داده های آنها به واس��طه  دوربین های نظارتی 
و دستگاه های اینترنت اشیاء، برنامه های خود 
را در زمین��ه  افزای��ش کیفیت زندگی، کاهش 
هزینه  س��کونت و بازس��ازی زندگی ش��هری 
محقق س��ازد؛ با این حال، بسیاری از افراد به برنامه های این شرکت انتقادات 
بس��یاری دارند و موفقیت آن را به معنای س��لب آزادی شهروندان و نابودی 

حریم خصوصی قلمداد می کنند. 

اپل با بیلبوردهای تبلیغاتی جدید خود به جنگ گوگل رفته استحمایت ویژه از استارت آپ ها با سرمایه گذاری در صندوق های بورسی

سامس��ونگ یکی از شرکت های تکنولوژی اس��ت که توانسته است در سال های 
اخیر محبوبیت قابل توجهی را در میان کاربران محصوالت مختلف کسب کند.

به گزارش ایسنا، سامسونگ بدون شک نخستین شرکت تولیدکننده موبایل در 
جهان است که بیشترین سهم فروش در بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده 
است. این شرکت کره ای در سال های اخیر با ارائه گوشی های هوشمند و پرچمدار 
توانس��ته اس��ت به خوبی نظر و توجه خیل عظیمی از کاربران را به سمت و سوی 
خود جلب کند و سهم بزرگی از بازار موبایل در کشورهای مختلف جهان را از آن 

خود کند.
حاال وب سایت thefactsite در مورد حقایق جدید و جالبی که در مورد شرکت 
کره ای سامسونگ وجود دارد توضیحاتی می دهد که ممکن است برای بسیاری از 

کاربران محصوالت آن جذابیت داشته باشد.
براساس آمار و گزارش های منتشرشده در سال های اخیر سامسونگ با گسترش 
سهم خود در بازارهای جهانی، تعداد کثیری از شهروندان کشورهای مختلف حداقل 
یک محصول س��اخت این شرکت کره ای را در منزل یا محل کار خود دارند. عالوه 

بر آن، برند گوشی هوشمند مورد استفاده بسیاری از کاربران سامسونگ است.
1. سامس��ونگ در س��ال های اخیر موفق ش��ده اس��ت جایگاه نخست در میان 
تولیدکنندگان گوشی های هوشمند در جهان را به خود اختصاص داده و نخستین و 

بزرگترین سازنده موبایل در جهان از لحاظ سهم در بازار به شمار می رود.
2. بالغ بر ۹0درصد محصوالت تولیدشده توسط سامسونگ، در کشور کره جنوبی 
ساخته می شوند و این شرکت کره ای یکی از معدود غول های تکنولوژی در جهان 
به ش��مار می رود که بیش��تر محصوالتش را در کارخانه های خود در خاك کشور 

خودش تولید می کند.

3. نخس��تین محصول تولیدشده سامسونگ به یک تلویزیون 12 اینچی سیاه و 
سفید در سال 1۹70 میالدی تعلق دارد.

۴. سامسونگ از 7۹ کشور جهان، حدود 236 هزار نفر کارمند و پرسنل استخدام 
کرده و در اختیار دارد.

5. سامسونگ یکی از پیشگام ترین شرکت های فعال در حوزه تکنولوژی در جهان 
به شمار می رود که نخستین تلویزیون دیجیتال تولیدشده توسط آن در سال 1۹۹۸ 
میالدی و نخس��تین س��ینمای خانگی مجهز به قابلیت تصاویر سه بعدی در سال 
2010 میالدی و نخس��تین گوشی هوشمند مجهز به نمایشگر خمیده را در سال 

2013 میالدی به تولید رسیده است.
6. سامس��ونگ توانست رکورد بی سابقه فروش 500 دستگاه گوشی هوشمند و 

پرچمدار گلکسی اس 3 در تنها یک دقیقه را به نام خود ثبت کند.
7. سامس��ونگ در زبان کره ای به معنای س��ه ستاره اس��ت و لی بیونگ چول، 
مؤسس این شرکت برای آنکه عمر سامسونگ همچون ستاره ها طوالنی باشد، این 

نام را انتخاب کرد.
۸. لوگوی امروزی سامسونگ از سال 1۹۹3 میالدی معرفی شد و مورد استفاده 
قرار گرفت و قبل از آن، دو لوگوی دیگر در سال های 136۹ و 1۹۸0 میالدی مورد 

استفاده سامسونگ قرار می گرفت.
۹. در س��ال 2012 میالدی، سامس��ونگ بالغ بر 10.2 میلیارد دالر را در بخش 

تحقیق و توسعه هزینه  کرد که 6درصد بیشتر از میزان درآمدش در آن سال بود.
10. در سال 2013 میالدی، تعداد کارکنان سامسونگ ۴60درصد بیشتر از کل 
پرسنل اپل گزارش شد، به گونه ای که این غول تکنولوژی کره ای 370 هزار نفر و 

اپل تنها ۸0هزار نفر را به استخدام خود درآورده بود.

حقایق جالبی که درباره سامسونگ نمی دانید!

یادداشـت

عض��و هی��ات مدیره بانک ملی ایران با بیان اینکه فضای کس��ب و کار در حال تغییر 
است، گفت متناسب با این تغییر، شکل تعامل بانک ها با فعاالن اقتصادی نیز باید تغییر 

کند و سامانه سککوك، گامی در همین راستاست.
به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مس��عود خاتونی در همایش آش��نایی با 
س��امانه س��ککوك که با حضور حمیدرضا فتحی بیرانوند مدیر امور ش��عب منطقه یک 
کش��ور و به همت اداره امور ش��عب استان آذربایجان ش��رقی بانک برگزار شد، هدف از 
طراحی این سامانه را ایجاد تغییر در مفاهیم رایج حوزه کسب و کار عنوان کرد و افزود: 
توس��عه فضای کس��ب و کار، گس��ترش تعامالت بین واحدهای عضو و توسعه و ترویج 

تجارت و معامالت بین اعضا، از سیاست  های اصلی این سامانه است. 

سککوک، فضای کسب و کار را توسعه 
می دهد



وقت��ی صحب��ت از ایجاد توف��ان در ش��بکه های اجتماعی می ش��ود، حتی 
الهام بخشی های کوچک نیز تاثیر انکارناپذیری دارد. در این مقاله هدف اصلی 
من بررس��ی ایده های برتر برای برگزاری مس��ابقه در ش��بکه های اجتماعی با 
هدف توس��عه جایگاه برند است. به همین منظور 20 ایده برتر در پلتفرم های 
فیس بوك، اینس��تاگرام، توییتر، یوتیوب، پینترس��ت، لینکدین، اسنپ چت و 
حتی تیک توك را کن��ار هم قرار داده ایم. بدون تردید مطالعه این 20 ایده به 
صورت عادی اندکی دشوار خواهد بود. به همین دلیل آنها را در قالب اهداف، 

براساس مخاطب محور به هدایتگر کاربران دسته بندی کرده ایم. 
اگر ش��ما ب��ه دنبال توصیه ه��ای اختصاصی برای یک پلتف��رم خاص مانند 
فیس بوك هستید، مقاله کنونی شاید چندان شما را جذب نکند، چراکه هدف 

اصلی ما در اینجا پوشش اغلب شبکه های اجتماعی محبوب است. 
اکن��ون که نکات ابتدایی را مورد اش��اره قرار دادیم، اجازه دهید به س��راغ 

بررسی نخستین بخش از ایده ها برویم.
هفت ایده مسابقه در شبکه های اجتماعی برای افزایش جذب مخاطب

در این بخش هدف اصلی از برگزاری مسابقه افزایش شمار الیک، کامنت و 
بازنشر مطالب  برندمان خواهد بود. 

۱. با الیک یا کامنت برنده شوید
الگ��وی کالس��یک »با الیک ی��ا کامنت برنده ش��وید« یکی از ش��یوه های 
مطمئن برای افزایش جذب مخاطب اس��ت. خوشبختانه این الگو بر روی تمام 

پلتفرم های اجتماعی کارایی دارد. 
فرآیند راه اندازی چنین مس��ابقه ای شامل تولید یک پست همراه با کپشن 
جذاب اس��ت. در کپشن موردنظر باید توضیحات الزم در مورد نحوه برگزاری 
مس��ابقه و قواعد برنده شدن داده ش��ود. پس از این نوبت به برگزاری مسابقه 
می رسد. نکته مهم در این میان سهولت شرکت در مسابقه برای کاربران است. 
به منظور کس��ب نتیجه بهتر امکان بارگذاری پست مسابقه در بخش استوری 

اینستاگرام و فیس بوك نیز وجود دارد. 
در اینج��ا ش��یوه برگزاری مس��ابقه برند هالم��ارك، فع��ال در زمینه تولید 
کارت پستال، را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مسابقه آنها شرکت کنندگان 
موظف به طراحی کارت پس��تال های زیبا بودند. به این ترتیب هر پستی که با 
استفاده از هشتگ ویژه مسابقه بیشترین الیک را دریافت کند، برنده می شود. 

2. به اشتراک گذاری محتوا 
مس��ابقه های مبتن��ی ب��ر الی��ک ی��ا کامن��ت تاثی��ر مطلوب��ی در زمینه 
ج��ذب مخاطب های ت��ازه دارد، با این حال اس��تفاده از الگ��وی مبتنی بر به 
اش��تراك گذاری محتوا نتیجه بخش��ی بسیار بیش��تری دارد. نکته مهم در این 
میان توجه به بخش اس��توری است. بر این اس��اس اگر از کاربران درخواست 
به اش��تراك گذاری محتوای تان از طریق استوری را کنید، این محتوا فقط 2۴ 

ساعت در معرض دید سایر کاربران قرار خواهد گرفت. 
خط��وط هوایی لوفت هانزا آلمان در پرواز ش��هر تامپا به فرانکفورت یکی از 
جذاب ترین مس��ابقات به اش��تراك گذاری محتوا را راه انداخت. بر این اساس 
کاربران توییتر امکان برنده ش��دن در مسابقه دو هفته ای این غول هواپیمایی 
را در صورت ری توییت پس��ت مس��ابقه و تایید تیم بازاریاب��ی برند لوفت هانزا 

داشتند. 
3. تگ دوستان

ایده های اول و دوم این مقاله را با تگ دوستان ترکیب کنید. شاید در ابتدا 
عجیب باشد، اما تگ دیگر کاربران از طریق کامنت صورت می گیرد. همچنین 
تگ دیگران نوعی به اش��تراك گذاری مطلب نیز هست. در حالت ایده آل، این 
ش��یوه به صورت تصاعدی شمار هرچه بیشتری از کاربران را دربر می گیرد. به 
این ترتیب هر کاربر اقدام به تگ دوس��تان خود می کند. فرد تگ ش��ده نیز به 

نوبه خود اقدام به تگ دیگران می کند. 
ی��ک نمونه ج��ذاب در این زمینه مربوط به یک برند تولید کفش در ش��هر 
مونتریال است. آنها از کاربران درخوسات تگ سه دوست به منظور شرکت در 
قرعه کش��ی کارت هدیه به ارزش 200 دالر را کردند. بدون تردید این ش��یوه 

هیجان باالیی برای کاربران به ارمغان می آورد. 
برندهای دارای بودجه کالن امکان بهره مندی مطلوب از این الگوی برگزاری 
مسابقه را دارند. به عنوان مثال، رستوران ها امکان برگزاری مسابقه ای براساس 
تگ فردی که عالقه مند به صرف یک وعده غذاب با وی هس��تیم، دارند. یکی 
از راهکارهای افزایش هیجان اینگونه مسابقه ها برداشتن محدودیت تگ دیگر 

کاربران است. به این ترتیب هیان مسابقه به حداکثر خواهد رسید. 
4. مسابقه مبتنی بر عکس و کپشن

هم��ه ما تجربه مواجهه با پس��ت های دارای تصاویر جال��ب همراه با چنین 
دعوت به نگارش کپش��ن مناسب از سوی کاربران را داریم. این نوع مسابقات 
با هدف افزایش عالقه مندی کاربران به برندمان با درج کامنت هرچه بیش��تر 

برگزار می شود. 
برند تولید اس��باب بازی ش��وکینز از الگوی مورد بح��ث در این مقاله برای 
رونمایی از محصوالت تازه اش اس��تفاده می کند. نکته جالب در این مورد عدم 
نی��از به بودجه ای کالن برای برگزاری چنین مس��ابقه ای اس��ت. بدون تردید 
اهدای چند نمونه از محصوالت تازه به عنوان هدیه به برندگان مسابقه هزینه 
بس��یار زیادی روی دس��ت ما نخواهد گذاش��ت. نکته مهم در اینجا توجه به 
انتخاب تصاویر مناس��ب و هماهنگ با ماهیت کس��ب و کارمان اس��ت. به این 

ترتیب هیجان زیادی به مخاطب منتقل خواهد شد. 
5. ایجاد مسابقه ای برای بهترین کامنت

اعط��ای آزادی عمل به کاربران امکان برگزاری مس��ابقات هیجان انگیزتری 
را در ش��بکه های اجتماع��ی فراهم می کند. به عنوان مثال، درخواس��ت برای 
پیش��نهاد نام های مناس��ب برای محصول تازه ش��رکت ایده جذابی محسوب 
می ش��ود. در چنین مواقعی کاربران نهایت خالقیت خود را به خرج می دهند. 
همچنی��ن نام گذاری یک محصول براس��اس پیش��نهاد مخاطب های برندمان 

بیانگر سطح مطلوب رابطه ما با مخاطب هاست. 
مجموعه هنری ساس��یکا اس��کوریک یکی از بهترین عملکردها را در زمینه 
مدیری��ت چنی��ن الگویی از مس��ابقات دارد. آنها هر از چن��د گاهی با نمایش 
تصویری از یک تابلوی خود به بهترین نام برای آن یک نسخه با کیفیت تابلو 
را هدیه می دهند. بدون تردید این نوع مس��ابقه برای عالقه مندان به هنرهای 

بصری و به خصوص نقاشی هیجان انگیز خواهد بود. 
6. مسابقه های بازی محور

برن��د چیپول��ت در ط��ول دوره ای ی��ک هفت��ه ای ش��مار بس��یار باالیی از 
مخاطب ه��ای برن��دش را با مجموعه ای بازی های س��اده س��رگرم کرد. هدف 
اصلی از برگزاری چنین مسابقه ای با محوریت بازی های سرگرم کننده معرفی 

غذاهای تازه اضافه شده به منوی رستوران بود. 
Q-U-E-« در روز نخس��ت مس��ابقه طرفدارهای چیپولت باید ب��ا حروف
S-O« کامن��ت می س��اختند. Queso ن��ام غذای تازه رس��توران بود. به این 
ترتیب برنده این مس��ابقه یک س��ال به ص��ورت رایگان از ای��ن غذا بهره  مند 

می شد. 
در روز چه��ارم، چیپول��ت ی��ک بازی متف��اوت را اجرا کرد. بر این اس��اس 
کارب��ران باید تفاوت های میان دو تصویر موجود در پس��ت را حدس می زدند. 
در پایان هفته، بیش از 50 هزار کاربر درگیر بازی های چیپولت شدند. به این 
ترتیب مس��ابقات این برند بیش��ترین آمار جذب مخاطب در میان مس��ابقات 

اینستاگرامی را به خود اختصاص داد. 
7. مسابقه های مبتنی بر نظرسنجی

مردم عاش��ق بیان نظرات شان هستند. یک ایده جالب براساس این خواسته 
مردم اس��تفاده از نظرش��ان برای برگزاری مسابقه است. بر این اساس کاربران 
با درج نظر وارد مس��ابقه خواهند ش��د. به عنوان مثال، درخواست از کاربران 
برای شرکت در یک نظرسنجی و اهدای جایزه به شرکت کنندگان ایده جالبی 
خواهد بود. این ش��یوه به طور معمول از س��وی برندهای عالقه  مند به آگاهی 
از نظرات مش��تریان مورد اس��تفاده قرار می گیرد. مزی��ت اصلی آن نیز امکان 

دریافت نظرات کاربران به منظور بهبود فعالیت برندمان است. 
ای��ن مدل از مس��ابقات می تواند به عنوان مرحله دوم س��ایر مس��ابقات نیز 
مورد اس��تفاده قرار گیرد. به این ترتیب برنده نهایی یک مس��ابقه با رأی سایر 
کاربران مش��خص خواهد ش��د. بس��یاری از برندها به منظور جلب مشارکت 

هرچه بیش��تر از س��وی کاربران اقدام به تعیین برنده نهایی براس��اس الگوی 
رأی گیری می کنند. 

شش ایده مسابقه در شبکه های اجتماعی برای افزایش شمار فالوورها
افزایش ش��مار فالوورها یکی از دغدغه های اصلی بس��یاری از برندهاس��ت. 
اس��تفاده از الگوهای برگزاری مس��ابقه ذیل به منظور دس��تیابی به هدف مان 

کاربردی خواهد بود. 
۱. مسابقه مبتنی بر فالو کردن

یکی از س��اده ترین و سرراس��ت ترین شیوه های برگزاری مس��ابقه با هدف 
افزایش شمار فالوورها اهدای جایزه به افراد فالو کننده صفحه رسمی برندمان 
اس��ت. به طور معمول این نوع از مس��ابقات همراه با درخواس��ت برای الیک 
یک یا چند پس��ت نیز هس��ت. بسیاری از برندها با استفاده از این شیوه عالوه 

بر جذب مخاطب تازه، شمار الیک  پست های خود را نیز افزایش می دهند. 
برند تولید ش��مع بروکس بلومز نیز از الگوی مبتن��ی بر فالو برای برگزاری 
مسابقه استفاده می کند، با این حال به جای تعیین زمان مشخص برای پایان 
مس��ابقه، آنها رسیدن ش��مار فالوورهای تازه به عدد 100 را شرط قرعه کشی 

بیان می کنند. 
2. فالو و به اشتراک گذاری محتوا 

ب��دون تردید فایده مس��ابقه مبتنی ب��ر فالو صفحه رس��می برندمان برای 
فالوورهای قدیمی برندمان بس��یار ناچیز خواهد ب��ود. در حقیقت، آنها امکان 
ش��رکت در مس��ابقه موردنظر را نخواهند داش��ت. به همی��ن دلیل نیز بخش 
قاب��ل توجهی از مخاطب های برندمان عمال از فرآیند مس��ابقه کنار گذاش��ته 

خواهند شد. 
به منظور غلبه بر کاستی های مورد بحث بسیاری از برندها اقدام به افزودن 
درخواس��ت به اش��تراك گذاری محتوا و الیک برخی از پست ها نیز می کنند. 
ب��ه این ترتی��ب طرفدارهای فعلی برندمان نیز امکان ش��رکت در مس��ابقه را 

خواهند داشت. 
3. الگوی مبتنی بر فالو + حضور افراد تاثیرگذار

یکی دیگر از راهکارهای جذاب برای دس��تیابی به فالوورهای تازه همکاری 
با یک فرد تاثیر گذار در شبکه های اجتماعی است. این نوع مسابقه ها معموال 
مبتنی بر درخواس��ت فالو هر دو اکانت )برند و فرد تاثیرگذار موردنظر( است، 

با این حال توصیه من اکتفا به درخواست فالو صفحه رسمی برندتان است. 
نکت��ه مهم در این می��ان تعیین قواعد همکاری با ف��رد تاثیرگذار موردنظر 
است. به این ترتیب امکان کاهش هزینه های برگزاری مسابقه از طریق انتقال 

بخشی از آن به فرد موردنظر وجود دارد. 
برند خطوط هوایی لوفت هانزا به منظور افزایش شمار فالوورهای خود اقدام 
به همکاری با ماریس��ا کاکس کرد. بدون تردید انتظار ما از همکاری این برند 
با فرد تاثیرگذاری دارای 123 هزار فالوور باید واقع بینانه باش��د. بر این اساس 
هم��کاری میان این دو برن��د 650 فالوور جدید و وفادار ب��رای لوفت هانزا به 

همراه داشت. 
4. مسابقات هفتگی یا ماهانه

بدون ش��ک بس��یاری از کارب��ران پس از پای��ان مس��ابقه های روزانه اقدام 
ب��ه آنفالوی اکانت برنده��ا می کنند. نکته مهم در این میان موفقیت بیش��تر 
برندهای فعال در زمینه برگزاری مس��ابقات هفتگ��ی و ماهانه در نگهداری از 

فالوورهای تازه شان است. 
چند س��ال پیش، برند اکس��پدیا ترند TBT )پنجش��نبه های بازگشت( را 
به عنوان چهارمین ترند برتر در ش��بکه های اجتماعی شناس��ایی کرد. به این 
ترتی��ب ب��رای 10 هفته متوال��ی کاربرانی که هر پنجش��نبه خاطره ای از این 
برند را با هش��تگ ویژه مس��ابقه بارگذاری می کردند، به مسابقه اکسپدیا وارد 

می شدند. نکته مهم ضرورت فالو اکانت رسمی اکسپدیا بود. 
نکته جالب در مورد برگزاری این مس��ابقه اعالم برندگان به صورت هفتگی 
بود. به این ترتیب انگیزه کاربران برای ش��رکت در این مس��ابقه به طور دائم 
افزای��ش می یافت. در کمتر از 10 هفته، اکس��پدیا ش��مار فالوورهای خود در 

اینستاگرام را تقریبا دو برابر کرد. 
ادامه دارد ...
hootsuite :منبع

ورودی دوباره به شکوه تکنولوژی
 نوکیا بعد از غیبتی یک س��اله، این بار با کمپینی موثر از گوشی 
جدی��د خود رونمایی کرد. این بازگش��ت به بازار ای��ران مصادف با 
افزایش قیمت ارز و کاهش ریال بود که در تبلیغات این گوشی نیز 
بی تاثیر نبوده است. گوش��ی 2.2 و 3.2 نوکیا با امکانات حداکثری 
و قیمتی پایین تر از گوش��ی های هم رده خود توانس��ته است توجه 
خیلی ه��ا را به خود جلب کن��د. در کمپین محیطی و دیجیتال این 
گوش��ی با تکیه بر ضمانت دریافت جدیدترین نسخه اندروید تا دو 
سال و همچنین در نظر داشتن سلیقه بازار در تهران و شهرستان ها 
حضوری در هیات یک همراه کنار مخاطب را داش��ته باشد. آژانس 
تبلیغاتی ماگنولیا در برنامه ریزی تبلیغاتی و اس��تراتژی این کمپین 
ب��ا هوش��یاری و آگاهی از دغدغه ه��ای بازار و مخاطب��ان عالوه بر 
آگاه��ی دادن از ورود محصول جدید نوکیا، میزان تاثیرپذیری را نیز 

در نظر گرفتند.
این میزان تاثیرپذیری باتوجه به حساس��یت های بازار و مدام در 
نوس��ان بودن آن با پوشش��ی آرام در دو بخش دیجیتال و محیطی 
ب��ه صورت مکم��ل پیش بَرنده هدف این کمپین ک��ه معرفی کننده 
امکانات این گوشی ها، است. چیزی که در تبلیغات محیطی توجه ها 
را به خودش جلب کرده اس��ت اشاره به زمان است که عموما امری 
مستهلک ُکننده اس��ت ولی در اینجا به عنوان نقطه قوت به صورت 
ُکنشی آگاهی دهنده ظاهر شده است با ذکر این جمله که »به مرور 
زمان عملکردش حتی بهتر از قبل می ش��ود.« مخاطب را س��وق به 
جست وجوی اطالعات بیشتر از این گوشی جدید می دهد. همچنین 
ارائه ضمانتی به مخاطبان که با خیال راحت جدیدترین نسخه های 
آمده به بازار را جهت کاربری راحت تر دانلود کنند. همیشه ترس از 
دست دادن فاصله ای بین تکنولوژی و تسهیل در کاربری نرم افزارها 
بین مخاطبین گوش��ی های همراه بوده اس��ت که ب��ا آمدن آپدیت 
جدی��د از دنی��ای ُمدرنی که هر روز با س��رعت جلو م��ی رود، دور 
بیفتن��د، اما در تبلیغات رس��انه ای نوکیا با در نظر گرفتن ش��رایط 
و ش��ریان های حاکی بر جامعه و س��لیقه کاربران با نوعی آگاهی و 
همچنین اطالع رس��انی ورودی دوباره به بازار تبلیغاتی ایران داشته 
اس��ت، از جنس تکنولوژی و برطرف ساختن دغدغه های مخاطبانی 

که همراه با همین دنیای ُمدرن به پیش می روند.

غذای دریایی تازه: پشت دریا بنشینید
 Brief: م��ا چگون��ه رس��توران »Steamboat« را ب��ه گزینه 
منتخب اهالی س��ریالنکا برای خوردن غذا های آسیایی در پایتخت 

این کشور، کلمبو، تبدیل کردیم؟
ایده: س��ریالنکا ی��ک جزیره اس��ت. در نتیجه غذاه��ای دریایی 
بخش هایی جدایی ناپذیر از رژیم غذایی مردم این کش��ور به ش��مار 
می رون��د. به طور طبیعی، رس��توران های غذای دریای��ی متعدد با 
طیف متنوعی از غذاهای آس��یایی ب��رای جذب ذائقه های گوناگون 
با هم رقابت می کنند. به هر حال، همه غذاهایی که س��رو می شوند، 

همیشه تازه نیستند.
رستوران Steamboat همواره به سرو غذای دریایی تازه افتخار 
کرده اس��ت. این غذاها به سبک های چینی، ژاپنی یا تایلندی آماده 

می شوند.
بنابراین، ب��ه منظور متمایزکردن Steamboat به طور خاص از 
رس��توران های آس��یایی دیگر، مدیران و کارمندان آژانس تبلیغاتی 
»Phoenix Ogilvy« تصمی��م گرفتن��د تا مفه��وم طراوت را به 

طریقی که هرگز پیش از این ندید ه اید، نشان دهند.
تبلیغات چاپی توس��ط آژانس Ogilvy سریالنکا برای رستوران 

Steamboat، در شاخه غذا، انجام شدند.
mbanews :منبع
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تعیین اس��تراتژی بازاریابی دارای ظرافت ها و پیچیدگی های تکنیکی 
زیادی برای رس��یدن به مخاطبان هدف است. در این مقاله 10 تکنیک 

موثر که هاب اسپات به آن اشاره کرده است را مرور می کنیم.
1- روایتگری

دانش��مندان حوزه علوم اعصاب به این نتیجه رسیده اند که روایتگری 
بهترین راه است برای جلب توجه افراد، ساخت و پرداخت اطالعات خود 

به عنوان خاطرات ماندگار در ذهن مخاطب و ادغام احساسات با آنها.
مغز انس��ان ط��وری برنامه ریزی ش��ده اس��ت ک��ه ب��ه روایتگری و 
داستان س��رایی مش��تاق می ش��ود، کن��دوکاو می کند و واکنش نش��ان 
می دهد، بنابراین ساخت یک نمایش��نامه می تواند باعث شود که توجه 
مخاط��ب به دیدن تمام س��ری مطالب ش��ما جلب ش��ود، در آپدیت ها 
مش��ارکت داشته باش��ند و برای فصل جدید در انتظار باشند. به خاطر 
داشته باش��ید یک روایتگری قوی که سرشار از پیچیدگی، غافلگیری و  
احساسات است، می تواند باعث درگیر کردن مخاطب با زاویه نگاه خاص 

و منحصر به  فرد شما شود.
2- مدل ستون های خوشه ای

از آنجایی که مردم زیادی برای جس��ت وجوی سواالت خود به گوگل 
متکی هستند، گوگل نیاز دارد که قصد و مفهوم پشت هر سوال را درك 
کند. برای انجام این کار گوگل ارتباطات موضعی بین جس��ت وجوهای 
مختلف افراد را پیدا می کند تا بتواند در میان جس��ت وجوهای مش��ابه 
کاربران مختلف ارتباطی یافته و محتوای مش��ابهی که آنها را به بهترین 
و مناس��ب ترین پاسخ برس��اند انتخاب کرده و به کاربر نمایش دهد. در 
نتیج��ه گ��وگل محتوایی را ارائه می ده��د که معتبرتری��ن گزینه برای 

نمایش باشد.
برای کمک به گوگل در به رس��میت شناختن محتوای شما به عنوان 
یک محتوای معتبر برای نمایش، باید مدل خوش��ه ای را در بالگ خود 

پیاده سازی کنید.
با س��اخت یک pillar تک صفحه ای که مق��دار باالیی نمایش برای 
یک موضوع جذب می کند و لینک سازی آن با صفحات cluster که به 
زیرمجموعه های موضوع وارد می ش��وند، می تواند کمک شایانی کند که 

گوگل صفحه pillar را برای نمایش به رسمیت بشناسد.
لینک  س��ازی صفحات cluster در صفح��ه pillar نیز خود به خود 
باع��ث افزای��ش اعتبار دامنه صفح��ات cluster خواهد ش��د، بنابراین 
 cluster باالتر برود جس��ت وجوی ارگانیک صفحات pillar اگ��ر رتبه
 cluster نیز باالت��ر خواهد رفت. از طرفی اگر کلمه کلی��دی صفحات
در جس��ت وجو رتبه بگیرد، به باالکش��یدن رتب��ه صفحه pillar کمک 
می کن��د. در دوره بازاریابی محتوایی هاب اس��پات ب��ه تفصیل به نحوه 
کارکرد این روش اشاره شده است. همچنین می توانید با دیدن ویدئوی 
موجود در کانال یوتیوب هاب اسپات نحوه کارکرد روش مذکور را مرور 

کنید.
3- اشتراک ایمیل

در حال حاضر ثبت ن��ام در خبرنامه های ایمیل یکی از بهترین راه ها 
برای حفظ ارتباط و اطالع از آخرین اخبار در مورد کسب وکار موردنظر 
اس��ت. برای اینکه مخاطب ب��ه یک مصرف کننده محص��ول یا خدمت 

تبدیل شود نیاز است راه های تماس خود را با او افزایش دهید که یکی 
از راه های آن متقاعدکردن او به ثبت اشتراك ایمیل است و تداوم تولید 
محتوا و حفظ ارتباط باعث افزایش فروش و درآمد می شود. رشد تعداد 
مش��ترکان وفادار نش��انه ای از کیفیت محتوای تولیدی شماست که در 
شلوغی اینباکس ایمیل همچنان فعاالنه محتوای شما را دنبال می کند؛ 

این دسته از مخاطبان ارزش باالیی دارند.
4- بهینه سازی قدیمی ترها

در س��ال 2015 هاب اس��پات گزارش��ی ارائه داد که حدود 76درصد 
از ترافی��ک ارگانیک ماهانه بالگ متعلق به محتوای پیش از ش��ش ماه 
گذشته بوده است. امروزه طبق استراتژی و برنامه ای که برای بازنویسی 
بالگ در نظر گرفته اس��ت، آمار موجود به ۸۹درصد افزایش یافته تا از 
ظرفیت موجود به خوبی اس��تفاده شود. نیروی تازه بخشیدن به مطالب 
قدیمی به وس��یله اطالعات جدید، بهینه سازی سئو و انتشار دوباره آنها 
هاب اسپات توانس��ت براساس ارزش موجود ترافیک خود را دو و حتی 
س��ه برابر کند و به این ترتیب تعداد محتواه��ای جدید که صرفا تولید 
می ش��وند به منظور افزایش ترافیک و ن��رخ تبدیل، کاهش یابد و بالگ 

خود را به طور بهینه به روزرسانی کند.
5- پادکست

 Edison Research and براس��اس تحقیق صورت گرفته توس��ط
Triton Digital، به طرز بی سابقه ای افراد از سن 12سالگی محتوای 
آنالین گوش می دهند. به طور متوس��ط افراد 17ساعت در هفته صرف 
گ��وش دادن به پادکس��ت های موردعالقه ش��ان، برنامه ه��ای رادیویی و 
کتاب ه��ای صوتی می کنن��د. در حال حاضر آمار افرادی که پادکس��ت 
گوش می دهند بیش از 1۴ میلیون نفر اس��ت، چیزی بیشتر از جمعیت 

گینه.
درست است که استقبال از محتوای صوتی افزایش یافته است، اما این 
بدین معنا نیست که هر پادکستی که تولید کنید مخاطبان به آن گوش 
خواهند داد فقط به خاطر اینکه پادکس��ت اس��ت. در حقیقت وقتی به 
پادکست گوش می دهند که به خوبی توجه آنها را جلب کند و ذهن شان 
را درگیر و آنها را س��رگرم کند. در غیر این صورت تولید پادکس��تی که 

بدون تاثیر است، می تواند تنها باعث یک ازدحامی بر بستر نت باشد.
6- لینک سازی

کس��ب لینک های باکیفی��ت از وب س��ایت ها و صفحاتی ک��ه امتیاز 
دامن��ه باالیی دارند، برای باال بردن اعتبار پیج ش��ما الزامی اس��ت. یک 
روش موثر برای رس��یدن به قدرت دامنه بهتر، درخواس��ت بک لینک از 
وب س��ایت هایی اس��ت که امتیاز قدرت صفحه شان همس��ان یا باالتر از  
شماس��ت؛ فقط اطمینان حاصل کنید که محتوای شما با محتوای پیج 
موردنظر مرتبط اس��ت. راه دیگر اس��تفاده از روش آسمان خراش است. 
روش آس��مان خراش یک استراتژی سئو است که در آن محتواهایی که 
رتبه باالیی با توجه به کلمات کلیدی موردنظرتان دارند را پیدا می کنید 
و محتوایی بهتر از محتوای آنها را می نویس��ید. با اس��تفاده از ابزارهای 
س��ئو می توانید همه س��ایت هایی که با محتواهای رقیب تان لینک دارد 
را پی��دا کنید و در ادامه از س��ایت های مرتب��ط بخواهید تا به محتوای 

بهبودیافته شما لینک دهی کنند.

7- روابط عمومی مبتنی بر رسانه های اجتماعی
در ح��ال حاضر بی��ش از 30درصد از زمان آنالین صرف رس��انه های 
اجتماعی می ش��ود. البته موضوع روش��نی است که مردم نسبت به قبل 
وقت زیادتری را به رس��انه های اجتماعی اختصاص می دهند. به همین 
علت متخصصان روابط عمومی از تنها متمرکز بودن بر انتش��ار اخبار و 
گزارش��ات تغییر گرایش داده اند و به رسانه های اجتماعی توجهی بیش 

از پیش دارند و ترافیک خود را در صفحات اجتماعی حفظ می کنند.
ب��رای اینک��ه به طور موفق��ی در دیدرس خبرگزاری ها و رس��انه ها و 
دیگران بمانید، باید با توجه به نوع محتوا، رس��انه اجتماعی مناس��ب را 
دای��ر و به فعالی��ت موثر بپردازید، بنابراین قب��ل از تولید محتوا در نظر 
بگیرید که آیا مطلب برای مخاطبان آن رسانه اجتماعی جالب و به آنها 

مرتبط است.
8- بخش بندی مخاطبان

در دنیای پر سر و صدای دیجیتال امروز، باید از تولید محتوای نامربوط 
و بی جا پرهیز کنید. برای ایجاد کمپین های بازاریابی شخصی تان، برای 
هر بخش از بازار هدف، مخاطب هدف موردنظر را براس��اس ویژگی های 
مشخص و قابل تفکیک مانند خصوصیات جمعیت شناسی، روانشناسی، 

اطالعات رفتاری و … تفکیک کنید.
9- توسعه برند

بسیاری از شرکت های بزرگ برای گسترش نام تجاری خود، شروع به 
تولید محصوالتی می کنند که سهم بازاری در آن ندارند، این کار توسعه 
برند نامیده می ش��ود و به ش��رکت اجازه می دهد تا آگاهی از برند خود 
را افزایش دهند و از حقوق صاحبان س��هام برای ایجاد جریان های مالی 

بیشتر استفاده کنند.
تجربه ثابت کرده است که بهترین نمونه های گسترش نام برند آنهایی 
هس��تند ک��ه به نام برند اصلی ی��ا هویت آن به خوبی مرتبط هس��تند. 
ش��رکت ها می توانن��د محصوالت و خدم��ات جدیدی ایج��اد کنند که 
مخاطبان به طور مس��تقیم متوجه مزایای آن بش��وند. از زاویه ای دیگر 
ممکن اس��ت به برند خود آس��یب بزند. اگر شرکت محصول یا خدمتی 
را عرضه کند که با برند اصلی هماهنگی ندارد و به آن مرتبط نیس��ت، 
باعث ایجاد ارتباطات نامطلوبی می ش��ود، به کیفیت درك ش��ده از برند 

آسیب می زند و در نهایت آن را تضعیف می کند.
A/B۱۰-تست

شرکت ها متش��کل از انواع دسته های مشتریان است، بنابراین فرمول 
مش��خصی برای طراحی وب سایت بهینه، ساخت بهینه ترین محصول و 
… وجود ن��دارد. برای درك این موضوع که چه حرکتی مناس��ب ترین 
نتیج��ه را برای ش��ما خواهد داش��ت، باید کش��ف کنید ک��ه مجموعه 

مشتریان منحصر به فردتان چه مجموعه ای را ترجیح می دهند.
با اس��تفاده از A/B testing، ش��ما می توانید بین دو متغیر، بهترین را 
انتخاب کنید، مثال رنگ قرمز یا آبی دکمه CTA، یا اینکه کدام محصول 
بهترین نتیجه را خواهد داش��ت. فقط نباید A/B testing با تست چند 
متغیره اشتباه گرفته شود که به شما امکان می دهد به طور همزمان چند 

متغیر را امتحان کنید.
resanehlab :منبع

۱۰ نکته کلیدی برای راه اندازی یک فروشگاه 
اینترنتی)2(

در مقال��ه دیروز چهار نکته کلیدی برای راه اندازی یک فروش��گاه 
اینترنت��ی را ب��ه ش��ما معرفی کردی��م و اکنون ادامه آنها را ش��رح 

می دهیم.
5- پلتفرم یا زیرس��اخت فروش��گاه خود را بس��یار بس��یار جدی 
بگیری��د و ب��رای آن هزینه کنید: اگ��ر در اینترن��ت کلمه طراحی 
فروشگاه اینترنتی یا سیستم فروشگاه ساز را جست وجو کنید لیست 
صدها ش��رکت کوچک و بزرگ را در نتیجه جست وجو خواهید دید 
و احتماال از چند صد هزار تومان تا چند ده میلیون تومان می توانید 
برای راه اندازی یک فروش��گاه هزینه کنید. اگر از من بپرس��ید یک 
فروش��گاه اینترنت��ی چقدر برای م��ن آب می خورد م��ن در جواب 
می گویم یک ماش��ین برای ش��ما چقدر آب می خورد؟ ۴0 میلیون 
ی��ا ۴ میلیارد؟ با توجه ب��ه پیچیدگی های فراوان در این زمینه فقط 
به ذکر این نکته بس��نده می کنیم که در زمینه طراحی فروش��گاه و 
انتخاب ش��رکت طراحی فروش��گاه اینترنتی حتما از یک متخصص 

مشاوره بگیرید.
6- برای طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای از شرکت های معتبر 
کمک بخواهید. فروشگاه اینترنتی یک وب سایت ساده نیست و شما 
نمی توانید به سادگی آن را عوض کنید. شاید بعد از چند سال شما 
هزاران محصول بر روی آن تعریف کرده باشید با لیست بلند باالیی 
از مشتریان و سوابق خرید آنها و از همه مهم تر صفحات باارزشی که 
در موتورهای جس��ت وجو ثبت شده اند. پس اگر به هر علتی شرکت 
یا فرد توسعه دهنده به شما سرویس ندهد، تقریبا شما همه چیز را از 

دست داده اید و فقط باید چشم انتظار یک معجزه باشید.
7- شما به یک تیم خوب نیاز دارید. اصل سوم برای موفقیت شما 
یک تیم خوب اس��ت. برخالف فروش��گاه فیزیکی در یک فروشگاه 
آنالین ش��ما به تخصص های متفاوتی احتیاج خواهید داش��ت. شما 
ب��رای ارتباط با مش��تریان و دریافت س��فارش به یک ی��ا چند نفر 
احتیاج خواهید داشت. برای ورود اطالعات به سایت و به روز رسانی 
فروشگاه به کارشناس تولید محتوا نیاز دارید. امروزه عکس ها نقش 
مهم��ی در تبدیل بازدیدکنندگان به مش��تری دارند. برای داش��تن 
عکس ه��ای خوب به یک عکاس و یا یک کارش��ناس گرافیک برای 
اس��تفاده از عکس های اینترنتی نیاز خواهید داش��ت. شما به یک یا 
چند کارشناس بازاریابی آنالین برای فعالیت در شبکه های اجتماعی 
و ی��ا تبلیغات احتیاج دارید. البته می توانید بخش زیادی از تبلیغات 
را به یک آژانس دیجیتال مارکتینگ متخصص واگذار کنید، ولی در 
هر حال به یک متخص��ص در این حوزه برای مدیریت امور احتیاج 
خواهید داش��ت. برای آماده س��ازی سفارش��ات و ارسال و همچنین 
تامی��ن کاال احتیاج به یک تیم تامین دارید. بنابراین برای راه اندازی 
یک فروشگاه حداقل شش نفر نیروی انسانی تمام وقت احتیاج دارید 

و البته برای فروشگاه های بزرگ این عدد بسیار بیشتر خواهد بود.
۸- اصل چهارم در زمینه فروش اینترنتی تبلیغات آنالین مناسب 
اس��ت. فرض کنید مغازه ای بزرگ در ی��ک کوچه فرعی کم  رفت و 
آمد راه اندازی کرده اید. این دقیقا همان حالتی است که شما پس از 
راه اندازی فروشگاه اینترنتی خود دارید. اکثر افراد پس از راه اندازی 
فروش��گاه اینترنتی منتظر معجزه و سرازیرش��دن س��یل مشتریان 
هس��تند! فروشگاه ش��ما باید دیده ش��ود و برای دیده شدن نیاز به 
اس��تفاده از تبلیغات اینترنتی دارید. مواردی مانند س��ئو و تبلیغات 
در ش��بکه های اجتماعی و ایمیل مارکتینگ را بسیار جدی بگیرید. 
برای تبلیغات آنالین خود )مخصوصا در س��ال اول( بودجه جداگانه 

در نظر بگیرید.
۹- قیمت رقابتی ضامن تبدیل بازدیدکنندگان به مش��تری است. 
در فضای فروش آنالین قیمت پادش��اه اس��ت. در نظ��ر بگیرید که 
مش��تری با چند کلیک می تواند از مغازه شما خارج شده و از مغازه 
کن��اری خرید کن��د، بنابراین در قیمت گذاری دقیق باش��ید و دائم 

رقبای خود را رصد کنید.
10- در نهایت اگر به فروشگاه اینترنتی به عنوان یک سرگرمی و 
یا یک تفریح نگاه می کنید می توانید به هیچ کدام از موارد باال توجه 
نکنید. ش��ما ش��خصا می توانید با اس��تفاده از پلتفرم های ارزان یک 
فروشگاه اینترنتی شخصی داشته باشید و تمامی موارد را شخصا به 

عهده بگیرید و از یک تجربه جدید لذت ببرید.
resanehlab :منبع
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خصوصیات متفاوتی که بیل گیتس و وارن 
بافت را ثروتمند کرد

اف��راد موف��ق مانن��د بی��ل گیت��س و وارن باف��ت خصوصی��ات 
منحصر به فردی دارند. حتما می دانید دنبال کردن روش های معمولی 
سبب نمی ش��ود به ثروت و موفقیت زیادی دست یابید. با ما همراه 
باش��ید تا به ش��ما بگوییم گیتس و بافت با داشتن چه خصوصیاتی 

ثروتمند شدند.
آیا مس��تند وارن بافت ش��دن را تماشا کرده اید؟ این مستند، یک 
برنامه تلویزیونی مهیج و تماش��ایی است که داستان زندگی مردی 
را نش��ان می ده��د که در تمام طول عمرش، پن��ی به پنی روی هم 
گذاش��ت تا درنهایت به ثروت ۸0 میلیارد دالری دست یافت. جالب 
اس��ت بدانید، وارن بافت بخش زیادی از س��رمایه خود را به خیریه  
Bill & Melinda Gates Foundation  و دیگ��ر خیریه ه��ا 

اهدا کرده است.
بیل گیتس و وارن بافت، ثروتمندترین کارآفرینان دنیا و دوستان 
صمیمی هم هستند. همان طور که بافت در مستندش می گوید، یک 
ب��ار پدر او به ه��ر دوی آنها گفت، تنها با یک کلمه موفقیت خود را 

توصیف کنند و هر دوی آنها تمرکز را نام بردند.
تمرک��ز همان چیزی اس��ت که اف��راد موف��ق را از ناموفق ها جدا 
می کند؛ پس تمرکز جداکننده  افرادی اس��ت ک��ه وانمود می کنند 
موثر هس��تند و کس��انی که واقعا موثر هس��تند؛ ام��ا باید روی چه 

مواردی تمرکز کرد؟
بیل گیتس و وارن  بافت روی چهار مورد زیر تمرکز می کنند.

مردم
ش��رکت ها بیش��تر به دنبال جذب اس��تعدادهای برتر هستند، به 
همین خاطر اس��تخدام و حفظ کارمندان بس��یار دشوار شده است. 
این بدین خاطر است که واحد منابع انسانی با شکست مواجه شده و 
کارفرمایان زیادی، انرژی الزم برای حل این مشکل را ندارند. واحد 
منابع انسانی در بیشتر مواقع بعد از طی فرآیند استخدام مدیران را 
مجاب می کند، مصاحبه ای یک س��اعته با کارمندان ترتیب دهند و 

توانایی آنها را در پاسخ به چند سوال ارزیابی کنند.
این مساله، پیامدهای گسترده ای دارد. کارفرماها به جای بررسی 
عملکرد آنها، به س��راغ حلقه  بازخورد رفته اند. این بدین خاطر است 
ک��ه کارفرماها باید در ارائه  بازخورد منظم ب��ه کارمندان جوان تر با 
سرعت بیش��تری عمل کنند. دلیل دیگر، اس��تدالل مدیران از این 
مساله است که آنها فرصت انجام بررسی عملکرد را ندارند. استنطاق 
یک کارمند پایین رده، روش خوبی برای گذراندن زمان نیست و باید 

به صورت حضوری در مورد مشکالت صحبت شود.
آیا زیر سوال بردن عملکرد کارمندان به معنای تمرکز روی مردم 

است؟ قطعا این طور نیست.
ش��رکت هایی که برای داش��تن منابع انس��انی خوب ارزش قائل 
می شوند از شرکت هایی که تنها وانمود به در اختیار داشتن بهترین 
کارفرماها می کنند، متفاوت هس��تند. ممکن اس��ت یک مدیرعامل 
رون��د مصاحبه اس��تخدامی کارمندان ش��رکت را به عه��ده بگیرد؛ 
زی��را نمی خواهد افرادی را اس��تخدام کند ک��ه ارزش هایی مغایر با 
ارزش های شرکت داشته باشند. این کار، تمرکز روی مردم است که 

به موفقیت ختم می شود.
محصول

توس��عه دهندگان بهترین محص��والت به این خاط��ر به موفقیت 
رس��یده اند که روی زمان و منابع سرمایه گذاری مناسب می کنند تا 
به بهترین راهکارها برس��ند. این راهبرد در شرکت های خدماتی هم 
کارب��رد دارد. محصوالت موفق از نظر آنها، مواردی نیس��تند که کار 
می دهند؛ بلکه مواردی اند که برای مش��تری، سادگی در استفاده را 

ارائه می دهند و هزینه  کمی هم دارند.
برخی افراد، تمرکز روی عرض��ه محدود محصوالت را غیرمعقول 
و نادرس��ت می دانند. با ای��ن حال، بعضی ش��رکت ها تنها به دنبال 
عرضه  یک محصول هس��تند اما در همان مورد هم بسیار محتاطانه 

عمل می کنند.
ب��ا محدودکردن میزان توجه می توان ب��ه تخصص در عرضه  یک 
محصول خاص دس��ت یافت، در رهبری متفکرانه جلو رفت و توجه 
افرادی را جلب کرد که در معرض تهدیدات آن شرکت نیستند؛ زیرا 
فعالیت چنین ش��رکتی، نقض کننده  فعالیت دیگر شرکت ها نیست. 
این شرکت ها به دفعات زیاد در عملی کردن یک روند پیش می روند 

تا درنهایت در اجرای آن موفق شوند.
بازارها

بیشتر شرکت ها تالش می کنند در تمام بازارها حضور فعال داشته 
باشند. این در حالی است که مدیران بیشتر کسب و کارها قادرند با 
حضور در بازارهای کمتر و عرضه  گسترده محصوالت در این بازارها 
به س��وددهی بیشتری دست یابند. در واقع، هرچه اقتصاد بیشتر به 
س��وی ادغام عمومی حرکت می کند، ش��رکت ها هم به راه حل های 

سرتاسری روی می آورند.
ارائه  ی��ک راه حل جامع در یک بازار محدود، رقبای بیش��تری را 
از میدان به در می کند. یک ش��رکت باید با رسیدن به میزان کافی 
در حدود 20درصد س��هم یا نفوذ، هزینه های قابل توجه خود را به 
موارد دیگری اختصاص دهد. حقیقت این اس��ت، ورود به یک بازار 
جدید نسبت به تثبیت موقعیت در بازار فعلی، هزینه  بیشتری دارد.

فرآیند
پیش��رفت نیازمند پیداکردن روش هایی است که به شرکت ها در 
نهادینه کردن فرآیندهای شان کمک می رساند. در سال های گذشته، 
روندهای عملیاتی روی کاغذ نوش��ته می ش��د، اما اکنون شرکت ها، 
فرآینده��ای خود را در معرض اس��تفاده ق��رار می دهند؛ مثال یک 
ش��رکت موفق می تواند دستورالعمل های کاری پروژه ها را به صورت 

آنالین به اجرا بگذارد.
اتوماس��یون نی��روی کار هم روش های��ی را برای انج��ام کارها با 
کامپیوت��ر به جای روش دس��تی ارائه می ده��د. خیلی از واحدهای 
مدیریت ارتباط مشتری دارای ابزارهای اتوماسیون بازاریابی هستند 

که انجام فرآیندهای مختلف را تسهیل می بخشند.
بی��ل گیت��س و وارن بافت بعد از جف بزوس، دومین و س��ومین 
ثروتمن��دان بزرگ دنیا هس��تند. این دو دوس��ت صمیمی با تمرکز 
روی م��واردی که اهمیت زیادی دارند، به موفقیت دس��ت یافته اند. 
اگر مدیر کس��ب و کاری هس��تید، روی موارد ف��وق تمرکز کنید و 
انجام کارهای غیرمهم را به دیگران بس��پارید تا با س��رعت بیشتری 

به موفقیت برسید.
inc/ucan :منبع
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حتم��ا از چالش های مدیریت تیم ه��ای دورکار اطالع دارید؛ مدیریت 
تیمی که اعضای آن در شهرها یا حتی کشورهای دیگر زندگی می کنند. 
البته مقابله با این چالش بزرگ، از طریق تعریف دقیق ارزش ها و استفاده 
از ابزارهای مناس��ب برطرف می شود. در این مقاله قصد داریم نکاتی را 

معرفی کنیم که به مدیریت بهتر یک تیم دورکار کمک می کند.
مدیر یک تیم مس��ئولیت اس��تخدام اعضای جدید را ب��ه عهده دارد 
و بای��د ت��الش کند احترام و اعتماد آنها را به دس��ت آورد. اکنون تصور 
کنی��د مدیریت تیمی که اعضای آن در فاصله بس��یار زیادی از هم قرار 
دارند و در ش��هر یا حتی کش��ور دیگری هس��تند تا چه اندازه سخت و 
چالش برانگیز خواهد بود. البته پیش��رفت تکنولوژی باعث شده خیلی از 
ش��رکت ها بتوانند ت��ا 60درصد نیروی کار خ��ود را به صورت دورکاری 

مدیریت کنند.
استخدام کارمندان جدید، ش��رح وظایف و نحوه  کار، آشناکردن آنها 
با فرهنگ س��ازمانی ش��رکت، تعریف پروژه ها، پیگیری و تحویل گرفتن 
آن، از جمل��ه وظایف مدیر یک تیم دورکار اس��ت که باید به درس��تی 

انجام بگیرد. 
برای استخدام نیروی جدید دورکار برنامه ریزی کنید

اصلی ترین بخش ایجاد یک تیم دورکار موفق، استخدام بهترین افراد 
اس��ت. هنگام مصاحبه با افراد متقاضی باید به س��ه نکته توجه داش��ته 

باشید:
۱. داشتن مهارت های مرتبط با شغل

این مس��اله بسیار واضح به نظر می رس��د اما خیلی از مدیران توجهی 
به آن ندارند. اغلب مدیران به دنبال اس��تخدام فردی هس��تند تا نیروی 
انس��انی موردنیاز ش��رکت را تامی��ن کنند. در نتیجه هی��چ توجهی به 
مهارت ها یا عالقه مندی های او ندارند. در حالی که بعضی کارها تخصصی 
هس��تند و باید توس��ط افراد دارای آن مهارت انجام شوند. در یک تیم 
دورکار نباید انتظار داشته باشید تمام اعضای تیم کارها را با کمک هم 
جلو ببرند بلکه باید اطمینان داش��ت هر فرد می تواند کارهای پایه را به 

صورت مستقل به انجام برساند.
پس اگر می خواهید بازاریاب محصول برای شرکت تان استخدام کنید 
در مصاحب��ه  تلفنی یا ویدئویی از او بخواهید طرح بازار را توضیح دهد. 
اگر به دنبال اس��تخدام مدیر محتوا برای وب س��ایت تان هستید، از فرد 
متقاضی بخواهید نمونه کاری مانند یک پست وبالگ در اختیارتان قرار 

دهد.
2. قبول فرهنگ دورکاری

کس��انی که می خواهند به عنوان کارمند دورکار مش��غول شوند باید 
فرهنگ دورکاری را بپذیرند. هنوز هم بیش��تر مردم تصور می کنند باید 
در محل کار حضور داش��ته باش��ند. پس چنین افرادی با این طرز تفکر 
برای تش��کیل یک تیم دورکاری مناسب نیستند. کارمندان دورکار باید 
مهارت های بیش��تری نس��بت به دیگر کارمندان داشته باشند. آنها باید 
قادر باش��ند با س��بک کاری دورکاری کنار بیایند و با آن ارتباط برقرار 

کنند.
پس الزم اس��ت قبل از اس��تخدام فرد و تش��کیل تیم دورکاری از او 
بپرس��ید با سبک کار دورکاری آشنایی دارد؟ آیا تاکنون آزادکار بوده و 
با تیمی دور از هم ارتباط داشته است؟ آیا کار کردن در محیط فیزیکی 
را ترجیح می دهد؟ در چه مواقعی احساس خوبی در مورد محیط کاری 

خود دارد؟
3. پایبندبودن به ارزش های شرکت

کارمن��دان دورکار نس��بت به دیگ��ر کارمندان ش��انس کمتری برای 
آشنایی با فرهنگ سازمانی دارند و این وظیفه  مدیر تیم است تا آنها را 
با ارزش های ش��رکت آشنا کند. مدیر شرکتی که می خواهد هر کارمند 
برای رفع مشکالت از خودش شروع کند، باید به دنبال چنین روحیه ای 
در کارمندانش باش��د. باید از افراد متقاضی اس��تخدام س��وال کنید در 
محیط کاری قبلی خود چه مش��کالتی داش��تند و چط��ور با آن مقابله 

کردند.
زمینه معاشرت و ارتباط سازمانی را فراهم کنید

معموال چند هفته ابتدایی بعد از استخدام هر کارمند جدید، آشنایی 
و ی��اد دادن روند کاری انجام می گیرد. در این مدت فرد تازه کار با دیگر 
کارمندان آشنا می شود و برخی از اصول کار را از آنها یاد می گیرد. این 
در حالی اس��ت که کارمندان دورکار از معاشرت سازمانی بی بهره اند اما 

راه های زیادی برای آشنا کردن آنها با محیط کار وجود دارد.
به عنوان مدیر تیم دورکار باید آموزش های الزم درباره وظایف، نحوه  
انجام کار، اهداف بلندمدت ش��رکت و تمام انتظاراتی که دارید را تهیه 
کرده و در اختیار کارمندان تازه استخدام  شده قرار دهید. بهتر است این 
مجموعه ش��امل ویدئوهای آموزشی باشد که فهم آسان تری دارد. بدین 
ترتیب کارمندان دورکار با اصول و ساختار اولیه آشنا می شوند و بررسی 
روند پیش��رفت آنها نیز راحت تر می ش��ود. تنها یک بار وقت بگذارید و 
مجموعه  کاملی بس��ازید و ای��ن مجموعه را در اختی��ار تمام کارمندان 

دورکار قرار دهید.
راه حل دیگر این اس��ت که از کارمندان دورکار قدیمی بخواهید افراد 
تازه کار را راهنمایی کنند و به ابهامات و سوال های ش��ان پاس��خ دهند. 
البته به تجربه  کاری آنها نیز توجه کنید. قطعا افرادی که تجربه  کمتری 
دارند، نیاز به آموزش��ی و راهنمایی بیش��تری نس��بت به افراد با تجربه 

خواهند داشت.
ابزارهای مناسب انتخاب کنید

کارمن��دان دورکار نی��از به محیط��ی اختصاصی دارن��د و این وظیفه 
برعهده مدیر تیم دورکار اس��ت که چنین ش��رایطی را برای کارمندان 
خود مهیا کند. برای مثال، ترلو ابزار مناس��بی ب��رای کارمندان دورکار 
اس��ت و امکان خوبی را برای تعریف پروژه ه��ای جدید، پیگیری آنها و 
در حالت کلی مدیریت تیم دورکار فراهم می کند. برخی از مدیران تیم 
دورکار اهمیت بیشتری به کارمندان می دهند و امتیازهای خاصی برای 
آنها در نظر می گیرند. برای مثال کارمندانی که محیط کاری اختصاصی 

داشته باشند و هنگام کار درب اتاق شان را ببندند، به اینترنت پرسرعت 
دسترس��ی داش��ته و میزکار مناسبی داشته باش��ند، از امتیاز بیشتری 

برخوردار هستند و در نتیجه حقوق بیشتری هم می گیرند.
ارتباط حضوری یا ویدئویی برقرار کنید

مدیر تی��م دورکار نمی تواند هر روز مقابل اعضای تیمش بنش��یند و 
ب��ا آنها صحبت کند، پس باید راه های دیگ��ری را برای برقراری ارتباط 
انتخ��اب کند. اپلیکیش��ن های ارتباط��ی زیادی وج��ود دارد که امکان 
اش��تراك گذاری فایل ها را نیز فراهم می کند، اما گاهی تماس تصویری 
تاثیر بیش��تری روی ط��رف مقابل می گذارد. طرز بی��ان و زبان بدن در 
گفت و گوهای نوشتاری به درس��تی انتقال نمی یابد و حتی گاهی باعث 
ایجاد سوء تفاهم نیز می شود. پس در این شرایط بهترین انتخاب تماس 

ویدئویی است.
گاه��ی تماس ه��ای ویدئویی نیز کارایی الزم را ندارد و بهتر اس��ت با 
اعض��ای تیم مالقات حضوری داش��ته باش��ید. حتم��ا می دانید هزینه 
کسب و کارهایی که کارمندان دورکار دارند در مقایسه با دیگر شرکت ها 
بس��یار کمتر خواهد بود. پس گاهی الزم اس��ت دست به جیب شوید و 

برای تشکیل جلسات حضوری هزینه کنید.
برگ��زاری این مالقات ها نه تنها باعث تقوی��ت رابطه  میان اعضای تیم 
می ش��ود، بلکه مس��ئولیت پذیری آنها را افزایش می دهد. وقتی کارمند 
دورکار می بیند برای مدیرش ارزشمند است، بیشتر به وظایفش اهمیت 

می دهد و بازدهی بیشتری از خود نشان می دهد.
به کارمندان دورکار اهمیت دهید اما آنها را هم زیرنظر داشته 

باشید
شاید این س��وال پیرامون مدیریت تیم دورکار مطرح شود که چگونه 
متوجه ش��ویم کارمندان مشغول انجام وظایف  ش��ان هستند. البته این 
مس��اله در مورد کارمندان حضوری هم صادق اس��ت. کارمندانی که در 
محیط کار حضور فیزیکی دارند، الزاما بهره وری شان باال نیست خصوصا 
وقتی که کارمندان مدام با همکاران خود در حال صحبت کردن باش��ند. 
در حال حاضر شرکت های زیادی وجود دارند که بهره وری خود را با به 
کار گرفتن کارمندان دورکار باال برده اند زیرا توانس��ته اند تعریف بهتر و 

دقیق تری از پروژه ها و نحوه انجام کار ارائه دهند.
بای��د ای��ن حقیقت را بپذیرید ک��ه کارمندان در هر ش��رایطی چه به 
صورت دورکار و چه به صورت حضوری باید مورد بررس��ی قرار بگیرند. 
مدی��ر تیم دورکار باید از طریق ابزارهای مناس��ب نتیجه  کار کارمندان 

را ارزیابی کند.
شاید مدیریت یک تیم دورکار سختی های زیادی داشته باشد، اما اگر 
به درس��تی انجام بگیرد بهره وری آن از تیم کاری حضوری نیز بیش��تر 
خواهد بود. از وظایف اصلی مدیر یک تیم دورکار می توان به اس��تخدام 
افراد مناس��ب، تعری��ف دقیق نحوه  کار، برقراری ارتب��اط با کارمندان و 

بررسی آنها اشاره کرد.
fastcompany/ucan :منبع 

چگونه در مدیریت تیم دورکار موفق شویم؟
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اخبار

آذربایجان شــرقی گفت:  اســتاندار  تبریز- ماهان فالح: 
از تمامی احزاب و تشــکل های سیاســی و تمامی اقشار موثر 
انتظار داریم با هر تفکر و گرایشــی، زمینه مشارکت حداکثری 
مــردم در انتخابات آتــی را با وحدت و همدلــی فراهم کنند.

دکتر محمدرضا پورمحمدی در نشســت معاون سیاســی وزیر 
کشــور با معتمدان، برگزیدگان و نخبگان اســتان، با اشاره به 
گذشــته درخشــان خطه آذربایجان و تبریز در عرصه سیاسی 
و اجتماعی، افزود: آذربایجان از گذشــته های دور تاکنون، در 
برهه های حساس، خوش درخشیده و مردمان آن نیز به وظایف 
خود در راستای توسعه سیاسی، عمل کرده اند. همه با هم برای 
پیشــرفت روزافزون کشور تالش کنیم وی ادامه داد: در تاریخ 
این دیار آمده اســت که قوم مغول در هنگام ورود به تبریز، به 
جای غارت و  آتــش زدن کتابخانه ها، مراکز علمی و فرهنگی 
چون ربع رشــیدی و شــنب غازان را بنا کردند که این نشــانه 
ســابقه تاریخی و فرهنگی آذربایجان اســت.وی با بیان اینکه 
سرزمین آذربایجان، دیار شهریارها، عالمه ها و دیگر انسان های 

واال و وارسته بوده است، تصریح کرد: ایران، کشور همه ماست 
و با وجود اختالف سلیقه ها و احتماال برخی کدورت ها، همه با 

هم باید برای پیشرفت روزافزون کشور تالش کنیم.
رفع نقاط ضعف و تبدیل آن به مزیت نسبی و نقاط قوت

اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: تمامی نقاط قوت نظام بعد از 
پیروزی انقالب شــکوهمند اسالمی، نتیجه تالش و خدمت تمامی 
مســئوالن دلسوز کشور بوده اســت و برای رفع تمامی نقاط ضعف 

موجود و تبدیل آن  به مزیت های نســبی و نقاط قوت نیز همه باهم 
باید تالش کنیم.

حرکت به سمت پیشرفت متوقف نشده است
پورمحمدی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به شرایط 
حســاس کشور در حوزه بین الملل، اظهار کرد: علی رغم تحریم های 
ظالمانه غرب علیه جمهوری اسالمی ایران، حرکت به سمت پیشرفت 
و شــکوفایی متوقف نشــده و ملت ایران این مســیر را با همدلی و 
همبستگی ملی پیموده و روز به روز به خودکفایی کامل در تمامی 

حوزه ها نزدیک خواهد شد.
آخرت خود را به دنیای دیگران نفروشیم

وی بر لزوم امانت داری تمامی مجریان انتخابات تاکید کرد و افزود: 
با مردم عزیز عهد بسته ایم که امانت دار خوبی برای رای آن ها باشیم و 
با پرهیز از دخالت در روند انتخابات به نفع یا ضرر جریان های سیاسی، 
آخرت خود را به دنیای دیگران نفروشــیم. در این جلســه تعدادی 
از فعاالن سیاســی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اســتان به بیان 

دیدگاه ها، دغدغه ها و مطالبات خود در حوزه های مختلف پرداختند.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز : مدیر روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان  بوشــهر گفت : مدیریت مصرف آب، انرژی و 
خانواده با راهبرد فراهم کردن زمینه مشارکت خانواده ها در مدیریت 
مصرف و افزایــش نقش زنان در اصالح الگــوی مصرف آب عنوان 
هفته صرفه جویی آب  تعیین شــده اســت. سهراب بیانی با عنوان 
"مدیریت مصرف آب و انرژی، افکار عمومی و رســانه" دانســت و 
تصریح کرد: این نام گذاری  با راهبرد اســتفاده گسترده تر از ظرفیت 
وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی به منظور افزایش آگاهی 
عمومی و باالبردن سطح دانش مصرف کنندگان آب نسبت به وضعیت 
منابع اعالم شده است. وی،ضرورت بسیج همگانی برای بهره گیری 
از فــن آوری و تجهیزات کاهنده و بهینه ســاز مصرف  آب را از دیگر 
اهداف هفته صرفه  جویی آب دانست و با اشاره به  نام گذاری"مدیریت 
مصرف آب و انرژی، صنعت، معدن، سازمان های عمومی و موسسات 
خصوصی" درسومین روز از هفته صرفه جویی آب افزود: روز سه شنبه 

چهارم تیرماه نیز با عنوان "مدیریت مصرف آب و انرژی، غذا، منابع 
طبیعی و حفظ محیط زیست" با راهبرد تشریح نقش آب و انرژی در 
امنیت غذایی و تشریح نقش منابع طبیعی در توسعه اقتصادی جوامع 
و ضرورت حفظ محیط زیست برای بقا و تداوم تمدن بشری نامگذاری 
شده است. مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان  بوشهر 

، پنجــم تیرماه را با عنوان "مدیریت مصــرف آب و انرژی، خدمات 
شــهری و روستایی و جلب مشارکت های مردمی و خیران" دانست 
و گفت: در این روز تشــویق و ترغیب دستگاه های خدمات رسانی به 
کاهش مصارف آب و انرژی، تشــویق و ترغیب مردم و خیران برای 
سرمایه گذاری به منظور توسعه و بهبود زیرساخت های تولید صورت 
می گیرد. بیاتی، با عنوان "مدیریت مصــرف آب و انرژی، اقتصاد و 
حقوق شهروندی دانست و خاطر نشان کرد: صرفه جویی در مصرف 
آب و بــرق، روز "مدیریت مصــرف آب و انرژی و آموزه های دینی" 
نامگذاری شده  اســت که اهمیت صحیح مصرف کردن و پرهیز از 
اســراف از منظر تعالیم دینی و معرفی شیوه های صحیح مصرف با 
اتکا به تعالیم دینی تبیین می شود. وی با تاکید بر مصزرف بهینه آب 
تصریح کرد:برای عبور از بحران کم آبی  نقش مردم تاثیرگذار اســت 
چراکه با رعایت الگوی صحیح مصرف آب و پرهیز از از اســراف در 

مصرف این ماده  حیات بخش، می توان از بحران گذر کرد.

اصفهان- قاسم اسد : نشســت روسای گروه دوستی پارلمانی 
مجارستان و ایران و نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با هدف بررسی 
روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور در  اتاق اصفهان برگزار شد.   به 
گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،حمیدرضا قلمکاری نایب 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت:دیپلماسی پارلمانی 
ایران و مجارستان به دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط تجاری دو 
کشــور کمک می کند.      وی  از آمادگــی اتاق بازرگانی اصفهان 
برای تبادل هیات های تجاری با مجارستان خبر داد و گفت:شناسایی 
ظرفیت های و دریافت اطالعات اقتصادی به روز  دو طرف می تواند 
به توسعه روابط اقتصادی منجر شود. وی با اشاره به فعالیت 9 هزار 
و 200 واحد صنعتی ،650 معدن در اســتان اصفهان گفت:اســتان 
اصفهان یکی از قطب های مهم کشــاورزی است که در بسیاری از 

اقالم کشاورزی رتبه اول تا سوم ایران را به خود اختصاص داده است. 
استفاده از ظرفیت پارلمانها برای توسعه روابط سیاسی و 

اقتصادی ایران و مجارستان
حمیدرضــا فوالدگر رییس گروه دوســتی پارلمــان ایران  و 

مجارســتان در  این دیدار گفت:استفاده از ظرفیت پارلمانها برای 
توســعه روابط سیاســی و اقتصادی بین ایران و سایر کشورها از 
رویکردهای مهم مجلس شــورای اســالمی است . نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شــورای اســالمی ، توســعه روابط اقتصادی 
ایران  و مجارســتان را یکی از اهداف انجمن دوســتی پارلمانی 
عنوان کرد و گفت:همکاری های اقتصادی ایران و مجارستان در 
بخش های گردشــگری،حمل و نقل،مقابله با آالینده های زیست 
محیطی ،کشاورزی،بازیافت و غیره می تواند  محور فعالیت های 
دو طرف باشــد.  فوالدگر تبادالت تجاری دو کشوردر سال 97 را 
110 میلیون دالر  عنوان کرد و گفت:افزایش تبادالت تجاری دو 
کشور بایســتی در دستور کار اتاق های بازرگانی قرار گیرد تا هر 

سال شاهد افزایش این تبادالت باشیم.

قم - خبرنگار فرصت امروز : طی مراســمی با حضور جمعی از 
مســؤوالن ملی و استانی  209 پروژه شهری به مناسبت دهه کرامت 
افتتــاح و عملیات اجرایی 13 پروژه عمرانی نیز در شــهر مقدس قم 
آغاز شــد. آیین افتتاح، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 222 پروژه 
شهری با حضور جمعی از مسؤوالن ملی و استانی در مسجد حضرت 
علی اصغر)ع( واقع در میدان امام حســین)ع( قم برگزار شد. آیت اهلل 
علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در این مراسم گفت: 
قم به خصــوص در دهه های اخیر نقش مهمی در عرصه های انقالبی 
داشــته است  و سازمان ها و نهادها  باید با نگاه عادالنه  به همه مردم 
در حاشیه و متن شهر باید توجه داشته باشند، به ویژه مناطقی که پر 
جمعیت است و شور انقالبی و اسالمی دارد. وی با اشاره به جایگاه قم در 
تاریخ ایران و اسالم اضافه کرد: شهری همانند قم با این همه نشانه های 
درخشان در طول تاریخ کم پیدا می شود؛ آن گاه که معارف دینی اسالم 
به عالم عرضه شد قمی ها از خط پیامبر و معارف دینی استقبال کردند 
و زمانی که جوانان و مردم قم از این پیام جدید استقبال کردند قم به 
نگین درخشان عالم اسالم و قطب و پایگاه معارف اسالمی در ایران و 
جهان تبدیل شد. وی ادامه داد: در یکصد سال اخیر قم به مرکز معارف 
اســالم تبدیل شده و بعد از انقالب اسالمی نیز اثر گذاری قم بیش از 
پیش شده است و انقالبی که از قم برخاسته امروز در همه عالم حضور 
دارد و طنین افکن است. مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور گفت: قم 

همیشه استوار و با قدی برافراشته مسیر علم، اخالق، ایمان و ادب را طی 
کرده است، حتی قبل از آنکه حضرت فاطمه معصومه)س( به قم بیایند 
و در این مکان دفن شوند قم ارزشمند بود اما با قبر نورانی آن حضرت و 
شکل گرفتن حوزه علمیه قم، شاهد دنیای جدیدی در این شهر بودیم. 
اعرافی  راز عظمت و شکوه قم را حضرت فاطمه معصومه)س(، حوزه 
علمیه و مردم شریف قم دانست و مطرح کرد: این مردم همراه اسالم و 
نهضت های بزرگ بودند و در عصر انقالب اسالمی نیز این مدال افتخار 
بر شانه های این مردم نصب شد که آن ها اصحاب صاحب الزمان)عج( و 
پیشگام معارف الهی شده اند. وی با تاکید بر اینکه دستگاه های مسؤول 
باید خادمان مردم باشند، اظهار کرد: مردم قم سرمایه های ایران و جهان 
اســالم هســتند، چراکه با قم، انقالب پدید آمد و معارف حسینی در 
همه عالم انتشــار یافت اگر مردم قم و جوانان این شهر شور، غیرت، 

شــجاعت و اخالق نداشتند حوزه علمیه شکل نمی گرفت و این همه 
خدمت به مردم ارائه نمی شد. اعرافی با بیان اینکه قم مظهر یک شهر 
انقالبی، ایمانی و صاحب ســرمایه های بزرگ شهیدان، علما و بزرگان 
است، اظهار کرد: همه باید برای رفع مفاسد در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ 
حوزه علمیه نیز جز خدمت به مردم به هیچ چیز دیگری فکر کند و در 
همه مسائل باید به مصالح مردم توجه داشته باشد. ایشان ضمن تقدیر 
از خدمات شهرداری، شورای اسالمی شهر و مسؤوالن دولتی اظهار کرد: 
این دستاوردها گوشه ای از خدمات خادمان مردم است که جای تقدیر 
و تشــکر دارد و در این مکان باید از همه مسؤوالن و نمایندگان مردم 
در مجلس به علت پیگیری هایی که برای رفع مشــکالت مردم دارند 
تشکر کنیم. امام جمعه قم اضافه کرد: زمانی یک شهر پیشرو خواهد 
بود که همه مردم در مقابل شــهر، خود را مســؤول بدانند و بپذیرند 
که شهروندان شهر اسالمی به دنبال دلسوزی برای یکدیگر هستند و 
اگر این همبستگی، تعاون و همدلی در شهری نباشد شاهد پیشرفت 
آن نخواهیــم بود. وی ادامه داد: با همکاری نمایندگان، شــهرداری و 
استانداری حوزه دیون خود را به شهرداری پرداخت کرده است و سال 
جاری به شــیوه ای آغاز شد که حوزه هیچ دیونی نداشته است چراکه 
می خواستیم کارهای بزرگ شهری با سرعت بیشتری انجام شود و در 
این راستا باید از نمایندگان مجلس، شهردار و شورای اسالمی شهر قم 

برای خدمات گسترده و جذب اعتبارات تشکر کنیم.

ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مازندران 
در جلسه شورای اداری استان بر لزوم همراهی بیشتر دستگاههای 

اداری با صنعت برق ، جهت کاهش پیک بار روزانه تاکید کرد.
وی با بیان اینکه پیک مصرف برق منطقه مازندران در روزهای 
گرم تابستان ، در ساعات 12 تا 16 اتفاق می افتد، اهم برنامه ریزی 
ها و اقدامات صورت گرفته در راســتای پیک سایی تابستان 9۸ را 
برشــمرد که عبارتند از : 1. انعقاد تفاهمنامه های پاسخگویی بار 
با بیش از 7000 مشــترک بزرگ دیماندی )و عادی کشاورزی( به 
میزان حدود 190 مگاوات که خوشــبختانه در روزهای 27 خرداد 
و ۴ و 5 تیــر مــاه 9۸ به میزان حدود 22۴ مگاوات پیک ســایی 
صورت گرفت که بیش از مقادیر تفاهمنامه های مذکور بوده است. 
2. تشــکیل 2۸ اکیپ ممیزی انرژی ادارات و نیز انعقاد تفاهمنامه 
همکاری با ســازمان بســیج کارمندان مازندران جهت استفاده از 
پتانسیل 100 نفر از بسیجیان ادارات برای ممیزی انرژی و پیگیری 
رعایت بخشنامه تغییر ساعت کار اداری در استان 3. انعقاد تفاهمنامه 

همکاری با شرکت شهرکهای صنعتی مازندران برای اولین بار جهت 
کاهش بار 90 درصدی 26 شــهرک صنعتــی با بار مصرفی 120 
مگاوات ۴. جلب مشارکت جایگاههای CNG با همکاری شرکت 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 5. استفاده از ظرفیت ائمه 
جمعه و جماعات و اداره کل اوقاف اســتان مازندران جهت توجیه 
مردم به کاهش مصرف در ســاعات اوج بار 6. مدیریت بارهای غیر 
حساس کشاورزی در ساعات اوج بار 7. اجرای طرح تغییر ساعت کار 

اداری با همکاری و مساعدت استانداری مازندران  وی تاکید نمود 
که بهترین زمان پیک سایی ها در مازندران در ساعت 12 تا 16 می 
باشد و نهادهای دولتی و بانکها باید حداکثر صرفه جویی را در این 
ساعات داشته باشند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
افزود : علیرغم همکاری بســیار خوب بخشهای مولد مانند صنایع 
و بخش کشــاورزی و جایگاههای ســی ان جی و حدود یک سوم 
بخش اداری در راســتای کاهش پیک ، به نظر می رسد با توجه به 
وجود بارهای فصلی تابستانه در مازندران مانند تعداد بیش از ۸00 
شالیکوبی دیماندی ، باری به اندازه 105 مگاوات را از اوایل مرداد تا 
اواسط شهریور به شرکت توزیع استان مازندران تحمیل خواهند کرد 
و همچنین حضور مضاعف مسافران به ویژه پس از برگزاری کنکور 
سراسری و با توجه به اینکه مشارکت بخش اداری تا کنون در حدود 
22 مگاوات بوده که باید حداقل به میزان حدود سه برابر این مقدار 
یعنی حداقل 6۴ مگاوات همکاری داشته باشند تا روزهای گرم در 

پیش رو را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم. 

استاندار آذربایجان شرقی: امانت دار رای مردم خواهیم بود؛

تمام احزاب و تشکل های سیاسی به صحنه انتخابات بیایند

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان  بوشهر:

صرفه جویی در مصرف آب، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای جلوگیری از بحران

با حضور روسای گروه دوستی پارلمانی مجارستان و ایران در اتاق بازرگانی اصفهان؛
دیپلماسی پارلمانی ایران و مجارستان به دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط تجاری  دو کشور کمک می کند    

بهره برداری و آغاز عملیاتی اجرایی 222 پروژه شهرداری قم  با اعتباری بالغ بر ۴۶۰۰ میلیارد ریال

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مازندران در جلسه شورای اداری استان خبر داد : 

تشکیل 28 اکیپ ممیزی انرژی ادارات

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان :
اعزام گروه های HSE  به مناطق آلوده به نشت نفت و گاز

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان گفت : کلیه 
تأسیسات فرآورشی و خطوط لوله انتقالی و جریانی این شرکت از زمین لرزه روز گذشته مسجدسلیمان 
هیچ گونه آسیبی ندیده و کلیه فعالیت ها در شرایط ایمن انجام می شود . مهندس قباد ناصری در 
تکمیل این خبر اظهار داشت : به محض وقوع این حادثه ستاد مدیریت بحران این شرکت تشکیل و 
شرایط کلیه کارخانه ها و خطوط لوله ارزیابی و بررسی شد . وی افزود : با توجه اینکه کانون این رخداد 
طبیعی در نزدیکی شهر مسجدسلیمان بوده گروه هایی از کارشناسان HSE به مناطق مختلف از 
جمله مناطق آلوده به نشت نفت و گاز اعزام تا نسبت به بررسی نشت اقدام نمایند که خوشبختانه 
شرایط مطلوب و مشکل خاصی مشاهده نشده است . وی افزود : بمنظور پیشگیری از وقوع حادثه ، جریان گاز شبکه قدیمی مصرف 
خانگی )گاز ترش( قطع گردیده که حصول اطمینان از ایمن بودن شبکه مجدداً گاز برقرار می شود . مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان با اشاره به اینکه برای کمک به همشهریان آسیب دیده آمادگی کامل وجود دارد ادامه داد : ناوگان خودرویی 
شامل خودروهای سبک و خودروهای راهسازی این شرکت در وضعیت آماده باش قرار دارند و در صورت نیاز و با درخواست ستاد 
مدیریت بحران شهرســتان در اختیار آن ســتاد قرار می گیرند تا به مناطق مورد نیاز اعزام شوند .  مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدســلیمان در خصوص خبرهایی که درباره تخلیه بیمارستان نفت منتشر گردیده اظهار داشت : بیمارستان نفت 
مسجدسلیمان قدیمی ترین بیمارستان کشور است که در زلزله امروز قسمتی از سقف کاذب بخش اورژانس آن ریزش کرد که بمنظور 
حفظ سالمت جانی و روانی پرسنل و بیماران این بخش تخلیه و به قسمت دیگری از بیمارستان منتقل شد . وی افزود : خوشبختانه 
به سایر قسمت های این بیمارستان آسیبی وارد نیامده و هم اکنون نیز در حال ارایه خدمات پزشکی و درمانی به شهروندان می باشد 
. قباد ناصری در خصوص ارزیابی آسیب های وارده به ساختمان های اداری و منازل مسکونی این شرکت اظهار داشت : در برخی 
منازل مسکونی بدلیل قدمت زیاد و فرسودگی تخریب و ریزش قسمت هایی از منازل را شاهد بوده ایم که تیمی متشکل از کارشناسان 
ایمنی - عمران و خدمات در حال بازدید از این اماکن و تهیه گزارش های جامع بمنظور تصمیم گیری می باشند . قباد ناصری در 
خصوص ارزیابی آسیب های وارده به ساختمان های اداری و منازل مسکونی این شرکت اظهار داشت : در برخی منازل مسکونی بدلیل 
قدمت زیاد و فرسودگی تخریب و ریزش قسمت هایی از منازل را شاهد بوده ایم که تیمی متشکل از کارشناسان ایمنی - عمران و 

خدمات در حال بازدید از این اماکن و تهیه گزارش های جامع بمنظور تصمیم گیری می باشند .

بازدید معاون حمل ونقل اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان 
هرمزگان از  پایانه بار شهرستان بندرلنگه

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز : به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري 
وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان عابدیني معاون حمل و نقل این اداره کل باهدف 
افزایش رفاه حال رانندگان و ارتقاء کمي و کیفي حمل و نقل کاال طي بازدیدي از پایانه بار 
شهرستان بندرلنگه با فعاالن ورانندگان پرتالش حوزه حمل ونقل کاال دیدار و در جریان 
مسایل ومشــکالت آنان قرارگرفت در این دیدار صمیمانه رانندگان حوزه حمل ونقل 
ضمن تقدیر از حضور معاون حمل ونقل اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان 
خواستار پیگیري ورسیدگي ورفع مشکالت آنان شدند عابدیني در ادامه از مجتمع هاي خدماتي رفاهي بین راهي ونحوه سرویس دهي  

باعنایت به سفرهاي تابستاني هموطنان بازدید وتوصیه هاي الزم جهت خدمات رساني مطلوب تر ابراز نمودند

تصویب عملکرد و صورتهای مالی شرکت گازاستان گلستان 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: درجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  سال 1397 شرکت گاز استان گلستان که با 
حضور مهندس تربتی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت  ملی گاز ایران، اعضاء مجمع عمومی ، حسابرس و بازرس قانونی و همچنین 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت گاز استان گلستان در ساختمان ستاد شرکت ملی گازایران برگزار شد عملکرد و صورتهای 
مالی شرکت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ، در این جلسه مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گزارش 
جامع و کاملی از اقدامات و عملکرد  شرکت  و همچنین  صورت های مالی منتهی به سال 1397 به مجمع عمومی ارائه نمود.مهندس 
محمد رحیم رحیمی دربخشی از سخنان خود با اشاره به صورتهای مالی منتهی به سال 1397  به تشریح  تراز نامه   و صورتهای 
سود و زیان و جریان وجوه نقد  و گزارش حسابرس و بازرس قانونی پرداخته و عملکرد و ساختار مالی شرکت را جهت ادامه فعالیت 
شرکت و تحقق اهداف و برنامه ها طبق بودجه مصوب  مطلوب عنوان نمود.  شایان ذکر است جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 

شرکت گازاستان گلستان طبق اساسنامه ، همه ساله در تیرماه  برگزار می گردد.

مدیر فناوری مکانیزاسیون کشاورزی استان همدان :
همدان دومین استان کشور از لحاظ جذب اعتبارات است

همدانـ  فاطمه صنیعی وحید: رئیس فناوری مکانیزاسیون کشاورزی استان همدان گفت: همدان از لحاظ مبلغی دومین استانی 
است که جذب اعتبارات داشته است و از لحاظ درصدی سومین استان است که این اعتبارات در قسمتهایی همچون زارعت ،باغبانی 

،امور دام ،طیور ،گلخانه ، گیاهان داروییو منابع طبیعی جذب میشود .
وی در ادامه افزود بخش مکانیزاسیون در سازمان به دنبال دو هدف عمده است ،هزینه ها را کاهش دهد و افزایش درآمد از بخش 
کشاورزی است که برنامه هایی که برای رسیدن به اهداف وجود دارند ؛ارتقای شاخص و درجه مکانیزاسیون است .وی در خصوص 
بحث فناوری ها و سیســتم های نوین کشاورزی افزود: در این خصوص اهدافی که پیگیری میشوند،حفاظت از منابع آب و خاک، 
کاهش مصرف انژی که در نتیجه باعث کاهش هزینه تولید که از اهداف میکانیزاسیون است منجرب میشود.وی در خصوص اهداف 
کشــاورزی حفاظتی بیان کرد: اهداف عمده بهبود ساختمان خاک ،بهبود حاصل خیزی خاک ،به حداقل رساندن لنرژی مصرفی 
،کاهش آلودگی های زیست محیطی که نقش موثری در کشاورزی حفاظتی دارد ،به حداقل رساندن فرسایش بادی و آبی خاک 
،استفاده بهینه از خاک و تولید همراه با حفاظت از منابع است.وی در خصوص تسهیالت بانکی افزود: از سال 1392 بانک کشاورزی 
خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون در بانک کشاورزی ایجاد کرد که سال به سال خط اعتباری بیشتر می شود و همچنیناین خط ادامه 
دارد .وی افزود :اگر یک درصد از ضایعات کمباین کمتر شود 60 میلیارد ریال به نفع اقتصاد کشاورز و کل کشور است،که میانگین 
ضایعات برداشت کمباین در کشور 6/6۴ صدم درصد است ولی در استان همدان در انتهای سال به ۴/67 صدم درصد کاهش یافت 

،که این ضایعات در بخش های مختلف است .

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان گلستان:
آمادگی برای برگزاری اولین دوره مسابقات مهارت فنی در سطح مناطق

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان گلستان از مجموعه اقدامات  الزم برای  برگزاری 
اولین دوره مسابقات فنی در حوزه بهره برداری مناطق تابعه شرکت خبر داد .به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
گلستان ، مهندس" مهیار خسروی" اظهار داشت : جلسات اولیه برای تشکیل تیم های مختلف در رشته های تعمیرات شبکه های 
توزیع آب ، نصب انشعابات آب ، نصب انشعابات فاضالب ، عیب یابی مدار فرمان تابلوهای راه انداز و آزمونهای اندازه گیری پارامترهای 
فیزیکوشیمیایی آب، در سطح ستاد شرکت و همچنین با مناطق مختلف برگزار گردید که در نهایت تعداد تیم های شرکت کننده 
در هر رشته و اعضای آنها مشخص و مشخصات آنان در حال بارگزاری در سایت شرکت مهندسی آبفای کشور می باشد .مهندس 
خسروی افزود : پس از برگزاری مسابقات بین تیم های منتخب از بلوکهای 13 گانه شرکت یک تیم برتر در هر رشته انتخاب و به 
مسابقات مهارت فنی منطقه ای اعزام خواهند گردید که بلوک مرتبط با شرکت آبفای گلستان شامل شرکتهای آبفای استانهای 
مازندران ، گیالن ، خراسان شمالی و سمنان است  که به میزبانی  استان مازندران برگزار خواهد شد و در نهایت تیم های منتخب در 

هر رشته از هر بلوک به مسابقات مرحله کشوری صعود خواهند نمود.

شش هزار و 85۰ میلیارد ریال صرف تقویت شبکه گازرسانی مشهد می شود
مشهد - صابر ابراهیم بای : سید حمید فانی گفت: طرح توسعه و تقویت شبکه گازرسانی مشهد 
در قالب سه گام شامل ساخت ۴0 ایستگاه تقلیل فشار، رینگ تقویتی جنوب و اجرای خط انتقال 
توسط شرکت گاز خراسان رضوی در حال پیگیری است.  وی از پیشرفت 50 درصدی گام نخست 
این پروژه خبر و ادامه داد: در این طرح ۴0 ل ایستگاه تقلیل فشار گاز با هزینه دو هزار میلیارد ریال 
در حال ساخت و راه اندازی است.  مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی به تامین بخش عمده گاز 
مصرفی مشهد از طریق ایستگاههای شمالی این کالنشهر اشاره و بیان کرد: در قالب گام دوم توسعه و 
تقویت شبکه گازرسانی مشهد خط تغذیه رینگ جنوبی شهر به طول 90 کیلومتر طی سه مرحله با هزینه هزار و ۸50 میلیارد ریال 
اجرا می شود. طراحی بخش نخست این مرحله به اتمام رسیده و آماده پیمانسپاری است. وی گفت: در گام سوم توسعه و تقویت 
شبکه گازرسانی مشهد نیز خط انتقال 36 اینچ به طول ۴0 کیلومتر با هزینه سه هزار میلیارد ریال شامل هزار و 500 میلیارد ریال 
برای تأمین لوله و هزار و 500 میلیارد ریال هزینه اجرا ظرف دو سال آتی تکمیل می شود. با اجرای این طرح 500 هزار مترمکعب 
گاز از طریق ایستگاههای جنوبی به رینگ جنوبی مشهد تزریق خواهد شد. فانی همچنین وظیفه اصلی شرکتهای خدماتی را پایداری 
توزیع در خدمات توصیف و بیان کرد: مصرف گاز طبیعی در شهر مشهد به عنوان کالنشهری زیارتی و سیاحتی کشور، به صورتی 
لجام گسیخته در سایه مجتمع سازی، آپارتمانسازی، بلندمرتبه سازی و دیگر بخشهای مصرفی همانند سی. ان. جی و سی. اچ. پی 

در مسیر رشد فزاینده قرار دارد.
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یک اقتصاددان با اشاره به کاهش ارزش پول ملی گفت لزوماً تضعیف پول ملی 
چیز بدی نیس��ت و با برخی مالحظات می تواند به تولید، رشد و رونق اقتصادی 
کش��ور کمک کند ولی به ش��رط اینکه دولت سیاس��ت های حمایتی برای اینکه 
به مصرف کننده فش��ار وارد نش��ود، داشته باش��د تا تولید و صادرات و در نهایت 
اشتغال و درآمدهای اقتصادی باال رود. شیوه تضعیف پول ملی در برخی کشورها 

همچون چین اجرا شده و در حال اجراست تا اقتصادشان رونق گیرد.
علی س��عیدی - پژوهش��گر و عضو هیات علمی دانش��گاه قم - در گفت وگو با 
ایس��نا، اظهار داش��ت: چند فاکتور، تعیین کننده ارزش پول ملی است و در حال 
حاضر مهم ترین فاکتور که در فضای پولی اتفاقی افتاده جهش نرخ ارز است. در 
سال گذش��ته تأثیر برابری ریال و دالر در بازار واقعی به خودی خود نباید اینقدر 
تأثیر می گذاش��ت و ارزش ریال را کاهش می داد اما فضای روانی ایجادش��ده در 

جامعه عاملی بود که باعث تشدید افت ارزش پول ملی شد.
وی تش��ریح کرد: دولت حدود شش س��ال بود که نرخ ارز را ثابت نگه داشته 
بود، در حالی که تورم ما بیش��تر از تورم موجود در دالر بود و باید به اندازه تورم 
و دیگ��ر فاکتورها ن��رخ ارز را پلکانی تعدیل می کردیم، ول��ی به دلیل حمایت از 
مصرف کنن��ده برای جلوگیری از کاالهای وارداتی از سیاس��ت س��رکوب نرخ ارز 
استفاده شد که این امر منجر به این شد که در یک بازه زمانی شکاف واقعی بین 
نرخ ارز رسمی و نرخ ارز واقعی اتفاق بیفتد. از سوی دیگر عده ای با خریداری ارز 
و سکه بازار را برهم زدند و دولت هرچه به بازار ارز تزریق می کرد آنها خریداری 
می کردن��د و این باعث ایج��اد ذهنیت بحران زده در مردم ش��د که این ذهنیت 
شکاف افزایش نرخ ارز را شدت داد و در نهایت منجر به افت ارزش پول ملی شد.

این کارش��ناس اقتصادی یادآور ش��د: این روند تا ش��هریور سال 13۹7 ادامه 
داش��ت و پس از آن قوای س��ه گانه برنامه ریزی متمرکزی انجام دادند و س��عی 

کردند فضای داللی و تراکنش ها را محدود کنند و نرخ ارز را به ثبات برسانند.
سعیدی بیان کرد: نرخ ارز بازار آزاد بر اقتصاد تأثیرگذار نیست، چون حجم زیادی 
از ارزی که وارد کشور می شود از طریق سامانه نیما باید عرضه شود که نرخ آن حدود 
۸000 تا ۹.000 تومان اس��ت و یا اینکه مس��تقیماً باید به خزانه دولت واریز شود و 

دولت آن را با نرخ ۴.200 تومان برای کاالهای اساسی تخصیص دهد.
کاالها با دالر دولتی و نیمایی می آیند با دالر آزاد قیمت گذاری 

می شوند!
وی تصریح کرد: با این ش��رایط نرخ مؤثر ارز، نرخ آزاد نیس��ت. ارز موجود در 
بازار آزاد بسیار محدود است و هیچ واردکننده ای از بازار آزاد ارز تهیه نمی کند تا 
با آن واردات انجام دهد. واردکنندگان ثبت سفارش می کنند و از سامانه نیما ارز 

می گیرند یا برای کاالی اساسی از دولت ارز ۴200 تومانی می گیرند.
این عضو هیات علمی دانش��گاه قم خاطرنشان کرد: به دلیل التهاب بازار روانی 

م��الك قیمت گذاری کاالهایی که با ن��رخ ۴.200 تومان دولتی و ۸.000 تومان 
نیمایی وارد می ش��ود، ارز بازار آزاد ش��ده است که این امر به کاهش ارزش پول 
ملی کمک می کند و منجر به افزایش قیمت کاالهای وارداتی و کاالهای وابسته 

به آن می شود و در اولین فرصت واکنش نشان می دهد.
این پژوهش��گر اقتصادی تصریح کرد: در این فاصله زمانی توزیع ثروت تغییر 
خواهد کرد و حجم اقتصادی مانند قبل خواهد بود. کاهش ارزش پول ملی برای 
کسانی که دارایی های بادوام دارند و مزدبگیر هستند فشار مضاعفی وارد می کند 
و این افراد تا رس��یدن به تعادل جدید تحت فش��ار اقتصادی خواهند بود ولی با 

رسیدن به تعادل، ارزش پول ملی کاهش پیدا خواهد کرد.
دو اثر مهم کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد

وی اظهار داش��ت: کاهش ارزش پول ملی دو اثر در اقتصاد دارد، یک اثر روی 
مصرف کنن��ده و یک اثر روی تولیدکننده؛ به دلیل افزایش قیمت ها فش��ار روی 

مصرف کننده هایی که کارگر و کارمند هستند مضاعف خواهد بود.
سعیدی توضیح داد: تولیدکننده های عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات که تا 
قبل از آن تولید برای ش��ان صرفه اقتصادی نداشت با افزایش نرخ ارز تولید کاال 
برای شان به صرفه ش��ده و ارزش ریالی دارایی و محصوالت شان نیز افزایش پیدا 
می کن��د و این برای تولیدکننده ارزش ایجاد می کند ک��ه تولید خود را افزایش 
دهد، چون هزینه نیروی کار افزایش پیدا نکرده اس��ت و این می تواند محرکی و 
مش��وقی برای تولیدکننده باشد که تولید خود را افزایش دهد و صادرات داشته 

باشد.
وی گفت: در حال حاضر با نرخ ارز ۴200 تومانی دولتی و یا حتی ارز نیمایی 
۸000 تومانی، ارزش ریالی کاال به دو برابر افزایش پیدا می کند و این امر انگیزه 

بیشتری برای تولیدکننده ایجاد می کند.
این اقتصاددان اضافه کرد: با تولید بیش��تر کارگاه ها، اش��تغال و تولید افزایش 
پی��دا می کند و در نهایت منجر به افزایش درآمد ملی خواهد ش��د؛ به خاطر این 
اگر بخواهیم از سوی مصرف کننده بنگریم دولت ها برای اینکه روی مصرف کننده 
فشار اقتصادی نباشد و رضایت آنان را جلب کنند، با نگه داشتن نرخ پایین ارز و 
افزایش قدرت خرید مصرف کننده در تالش هس��تند تا فشار اقتصادی را کاهش 
بدهند، ولی این فشار می تواند منفعتی برای تولید ایجاد کند و تولیدکنندگان از 

افزایش قیمت نرخ ارز استفاده بیشتری ببرند.
با کاهش نرخ ارز تولیدکنندگان متضرر می شوند

وی عن��وان کرد: اگر دولت نرخ ارز را کاهش دهد تولیدکنندگان و به تبع آن 
صادرات متضرر خواهند شد؛ علی رغم همه امکانات و ظرفیت موجود در اقتصاد، 
تولی��د صرفه اقتصادی ندارد که یک علت نرخ ارز و علت دیگر نرخ س��ود بانکی 
اس��ت. وقتی نرخ س��ود بانکی 1۸درصد قطعی و بدون مالیات باش��د طرح هایی 

که کمتر از این میزان س��ودآوری داش��ته باش��ند از چرخه سرمایه گذاری خارج 
خواهند شد.

س��عیدی بیان ک��رد: وقتی نرخ ارز کاهش و قدرت خری��د مصرف کننده برای 
خرید کاالهای وارداتی با مش��ابه داخلی افزایش پیدا کند واردات ارزان می شود 
و قیمت کاال برای مصرف کننده ای که قصد خرید کاالی خارجی را دارد ارزان تر 
خواهد بود و درنهایت تولید داخل با شکس��ت روبه رو می ش��ود، ولی اگر نرخ ارز 
افزایش پیدا کند و کاالی واردش��ده قیمت باالتر و کاالی داخلی قیمت کمتری 

داشته باشد مصرف کننده به سمت کاالی داخلی گرایش پیدا خواهد کرد.
تضعیف پول ملی با مالحظاتی منجر به رشد اقتصادی می شود

وی خاطرنش��ان ک��رد: لزوماً تضعیف پ��ول ملی چیز بدی نیس��ت و با برخی 
مالحظ��ات می تواند به تولید، رش��د و رونق اقتصادی کش��ور کم��ک کند، ولی 
به شرط اینکه دولت سیاس��ت های حمایتی داشته باشد و به مصرف کننده فشار 
وارد نشود تا تولید رونق شکل گیرد. زمانی که این اتفاق بیفتد اشتغال، درآمد و 
افزایش سطح رفاه مردم را در پی خواهد داشت؛ بنابراین اگر بتوان سیاست های 
حمایت��ی خصوصاً برای اقش��ار ضعیف جامعه اعمال کرد ت��ا از افزایش قیمت ها 
آس��یب نبینند، در این ش��رایط رون��ق در تولید و صادرات ب��رای اقتصاد اتفاق 
می افتد. این پژوهش��گر اش��اره کرد: در دیگر کش��ورهای دنیا تضعیف پول ملی 
انجام می ش��ود و برای مثال یکی از اختالفات آمریکا و چین بر سر این است که 
چین به صورت دستوری نرخ ارز خود را تضعیف می کند و این باعث می شود که 

کاالی چینی برای آمریکایی ها ارزان باشد.
وی گفت: معموالً دولت ها به دنبال ثبات اقتصادی هس��تند و هرگاه نوس��ان و 
ش��وك وارد شود، سریع واکنش نشان می دهند تا شوك وارده را مدیریت کنند، 
بنابرای��ن هر کجا که پول ملی به صورت ش��وك تضعیف ش��ود دولت ها مقاومت 

می کنند تا از ارزش پول ملی حفاظت کنند.
س��عیدی توضیح داد: باید بین دو حوزه تفکیک قائل ش��ویم نخست 
آنکه تضعیف پول ملی آیا به صورت ش��وك اتفاق افتاده و تعادل بازار را 
به هم زده و در اقتصاد بحران ایجاد کرده یا اینکه با ریتم منطقی اتفاق 
افتاده اس��ت. در چین به صورت برنامه ریزی شده سعی می کنند نرخ ارز 
خود را نس��بت ب��ه دالر مدیریت و تضعیف کنند ت��ا بتوانند از تولید و 
صادرکننده خود حمایت کنند، اما مدل های کنترل نشده در ترکیه سال 
2001 تورم 106درصدی مشاهده شد و ارزش پول این کشور به قدری 
کاه��ش پیدا کرد که تصمیم گرفتند ش��ش صف��ر آن را حذف کنند تا 

محاسبات ارزش پول را سهل کرده و پول ملی خود را تقویت کنند.
حذف صفر باعث تقویت پول ملی نمی شود

وی تأکید کرد: حذف کردن صفرها از پول کش��ور به تنهایی باعث تقویت پول 

ملی نمی ش��ود و اگر حذف و همین س��اختار اقتصادی ادامه پیدا کند چند سال 
دیگر مجبور خواهیم ش��د باز هم چن��د صفر دیگر را حذف کنیم؛ حذف صفر از 
پول ملی تنها برای سهل شدن محاسبات است، البته منکر اثر روانی آن در جامعه 

نیستیم ولی اثر واقعی روی اقتصاد نخواهد داشت.
این پژوهش��گر اضافه کرد: این نکته مهمی اس��ت که باید نظام ارزی کش��ور 
را اص��الح کنی��م؛ به گونه ای که در خدمت تولید قرار گی��رد نه اینکه در خدمت 

واردات باشد.
نرخ ارز را سرکوب نکنیم

وی اظهار داش��ت: برای نرخ ارز باید تصمیم جمعی بگیریم نه اینکه س��رکوب 
کنیم. طی 20 سال اخیر دولت ها به نام حمایت از مصرف کننده یا کسب آرا این 
نرخ را س��رکوب کرده و ثابت نگه می داش��تند تا به اقشار متوسط و ضعیف فشار 
نیاید، ولی با این روش تولیدکننده آسیب دیده و در دوره بعدی شوك به اقتصاد 
وارد ش��ده است. اگر طی شش سال گذش��ته نرخ ارز هر سال 10درصد افزایش 

پیدا می کرد، شوك و اثر روانی کمتری در جامعه داشت.
چرا نرخ ارز یک باره جهش می کند؟

س��عیدی بی��ان کرد: چندین دوره اس��ت که نرخ ارز ثابت اس��ت و به یک باره 
جه��ش می کند؛ این امر به تولیدکننده فش��ار وارد می کن��د و مصرف کننده نیز 
آس��یب می بیند و موجب نارضایتی می شود. برای این امر تصمیم علمی، منطقی 
و کارشناس��ی باید گرفته ش��ود و نیاز دارد نخبگان دانشگاهی و مسئوالن با هم 
ب��ه یک جمع بندی برس��ند و روی این تصمیم بایس��تند تا ب��ا تغییر دولت ها و 

سیاست ها این سیاست دچار تغییر نشود.
این پژوهش��گر عنوان کرد: افزایش ارز و هزینه ها اگر برابر باشد مصرف کننده 
کمتر آسیب خواهد دید و صادرکننده نیز برای ورود به صادرات انگیزه بیشتری 
پی��دا خواهد کرد؛ در حقیقت اگر تولید را حمایت کنیم و اقتصاد هم رونق پیدا 

کند و کاهش ارزش پول نیز مدیریت خواهد شد.
تعدیل نرخ ارز به شرط و شروط

وی با اش��اره به اینکه نرخ رش��د واقعی نس��بت به نرخ رش��د نقدینگی کمتر 
اس��ت، تشریح کرد: اگر سیاس��ت ارزی در راس��تای حمایت از تولید و صادرات 
باش��د وضع اقتصادی تولیدکننده و درنهایت مصرف کننده رونق پیدا کرده، نرخ 

رشد اقتصادی افزایش و اثرات تورمی و شکاف ارز نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
س��عیدی در پایان اعالم کرد: باید نرخ ارز را در جهت حمایت از تولیدکننده 
تعدیل کنیم، به ش��رطی که در کوتاه مدت از مصرف کننده حمایت صورت گیرد 
تا فش��ار نیاید ولی وقتی تولید رونق بگیرد دیگر نیاز به حمایت از مصرف کننده 
وجود ندارد، چراکه رونق تولید اش��تغال و کس��ب درآمد و رونق اقتصادی را در 

پی خواهد داشت.

تضعیف پول ملی چیز بدی هم نیست!

چهار شنبه
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۱۰۱ ویژگی که برای موفقیت در کار خود باید از آن بهره مند باشید)9(
مترجم: امیر آل علی: در مطالب پیش��ین به 62 ویژگی الزم برای موفقیت در کار اش��اره کردیم و حال 

به ادامه آنها می پردازیم.
63-قاطعیت 

اگرچه در موارد گذش��ته همواره توصیه ش��ده اس��ت تا به نظرات دیگران گوش داده و از آنها مشورت 
بگیری��د، با این حال در رابطه با تصمیمات خود الزم اس��ت ت��ا پس از تمامی این موارد، قاطعیت کافی را 
داشته باشید. در غیر این صورت هر اتفاقی می تواند تصمیمات شما را به تاخیر بیندازد که کامال آسیب زا 
خواه��د بود. در این رابطه تعیین یک زمان برای پایان دادن به مش��ورت های خود، تمرینی برای افزایش 

قاطعیت خواهد بود. 
64-تعهد 

هیچ فردی که نسبت به کار خود تعهد نداشته باشد، در آن رشد نخواهد کرد. به همین خاطر نیز الزم 
است تا نسبت به برند و کاری که انجام می دهید، تعهد کافی را داشته باشید تا زمینه های پیشرفت برای 
ش��ما مهیا شود. در این رابطه توجه داشته باش��ید که موفقیت به معنای یک مسیر صاف و ساده نبوده و 

الزم است تا سختی های آن را نیز تحمل کنید. 
65-ثبات 

همواره افرادی را می توان یافت که عمال در هیچ حوزه کاری ثبات الزم را نداشته و دائم در حال تغییر 
شغل خود هستند. این امر در حالی است که بسیاری از موارد نیازمند زمان کافی خواهند بود. به همین 
خاطر نیز توصیه می شود تا از همان ابتدا انتخاب درستی را داشته و برای رسیدن به مراحل باالتر، ثبات 
کافی را داش��ته باشید. بدون شک برای فردی که تالش می کند و به کار خود عالقه مند است، زمینه های 

پیشرفت فراهم خواهد شد. 
66-ریسک پذیری

مطالع��ه زندگینام��ه افراد موفق به ش��ما کمک خواهد کرد تا ب��ه این نکته پی ببرید ک��ه تمامی آنها 
اشتباهات متعددی را انجام داده اند. درواقع این امر به عنوان نقص نبوده و اتفاقاتی طبیعی در مسیر رشد 
محسوب می شود. درواقع بسیاری از درس ها از دل همین اشتباهات به دست می آید، با این حال این امر 
تنها زمانی میس��ر خواهد بود که شما از روحیه ریس��ک پذیری مطلوبی برخوردار باشید. در آخر فراموش 

نکنید که تا زمانی که متوقف نشوید، هیچ شکستی نمی تواند مضر باشد. 
 67-توانایی تغییر

جهان حال حاضر با سرعت شگفت آوری در حال تغییر است. تحت این شرایط در صورتی که خود را با 
این روند همسو نسازید، بازنده میدان خواهید بود. به همین خاطر نیز گفته می شود که افراد موفق قابلیت 
تغییر در هر سطح و مرحله ای را دارا بوده و حتی از ایجاد تحوالت عظیم نیز واهمه ای ندارند، با این حال 
الزم است تا زمان سنجی درستی را در این رابطه داشته باشید تا اقدامات شما کامال به موقع باشد. درواقع 
برای موفقیت همواره نباید به دنبال تغییر دیگران باشید. این واقعیت را قبول کنید که این احتمال وجود 

دارد که تنها شما نیاز به تغییراتی خواهید داشت. 
68-روشن فکری

واقعیت این اس��ت که بس��یاری از افراد تصمیماتی را اتخاذ می کنند که کامال ش��بیه به موارد گذشته 
است که نتیجه الزم را به همراه نداشته است. ریشه اصلی این مشکل به علت عدم روشن فکری آنها است. 
درواق��ع ای��ن امر که ذهنیت خود را به روز نکرده و از تغییر عقاید و باورهای خود واهمه داش��ته باش��ید، 
به س��ادگی ش��ما را از پیشرفت دور نگه خواهد داش��ت. به همین خاطر الزم است تا از یادگیری و کسب 

تجربه های جدید، استقبال کرده و کمک گرفتن از سایرین را نشانه ضعف تلقی نکنید. 
69-متفاوت بودن 

تنها درصد کمی از افراد هر جامعه ای موفق هس��تند. به همین خاطر نباید تصور کنید که یک س��بک 
زندگی به این علت که تعداد افراد بس��یاری به آن پایبند هس��تند، کامال درس��ت است. در این رابطه اگر 
می خواهی��د به موفقیت درس��ت پیدا کنید، الزم اس��ت تا ب��ه مانند آنها اقدام ک��رده و از متفاوت بودن با 
اطرافیان و یا حتی آحاد جامعه خود ترس��ی نداش��ته باش��ید. این امر که نظر دیگران در رابطه با خودتان 
بیش از باور قلبی اهمیت داشته باشد، انتخابی کامال مضر و محدودکننده خواهد بود. به همین خاطر الزم 

است تا برای موفقیت خود، از این چنین محدودیت ها رهایی یابید. 
7۰-ایجاد منبع اطالعاتی

این امر که بخواهید دانس��ته ها و اطالعات مفید را تنها برای مقطعی مورد اس��تفاده قرار داده و س��پس 
آنها را رها س��ازید، بدترین اش��تباهی اس��ت که در مواجهه با اطالعات و داده ها می توان مرتکب ش��د. به 
همین خاطر نیز توصیه می شود تا یک منبع برای گردآوری و ذخیره اطالعات مفید در زمینه کاری خود 
ایجاد کنید، با این حال دسته بندی شما در این رابطه باید به نحوی صورت گیرد که دسترسی به آنها در 

کسری از ثانیه امکان پذیر باشد. 
7۱-مقابله با موانع 

زندگی همواره پر از موانع اس��ت. درواقع در هر مرحله و هر اقدامی با انواع آنها مواجه خواهید ش��د، با 
این حال در صورتی که بخواهید بیش از حد به آنها توجه داش��ته باش��ید، بدون ش��ک روحیه شما نابود 
خواهد ش��د. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا به توانایی های خود بیشتر توجه داشته باشید. در این 
رابطه مارتین لوترکینگ عقیده دارد که ارزش واقعی انسان های بزرگ در مواجهه با سختی ها نشان داده 
می ش��ود. به همین خاطر نباید از آن ها فرار کنید. در نهایت هیچ مانعی برای یک فرد سرس��خت، ماندگار 

نخواهد ماند. 
ادامه دارد ...
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موفقیت چیست؟ آیا می توانید آن را توصیف کنید؟
داشتن حجم قابل قبولی از پول در حساب بانکی؟

ساختن چیزی که بسیاری از افراد آن را معتبر بدانند و ستایش 
کنند؟

موفقیت چیزی اس��ت که باعث شود شما را برای همیشه به یاد 
داشته باشند و بشناسند؟

می خواهید یک رهبر باش��ید، کسی که در ایجاد تغییر، پیشگام 
بوده است؟

کمک کردن به مردم و به وجود آوردن تاثیرات واقعی؟
تغییردادن زندگی افراد؟

شناخته شدن؟
آیا می خواهید کاری را انجام دهید که موفقیت نیز در آن دخیل 

باشد؟
آیا می دانید که چرا برخی افراد موفق نمی ش��وند؟ به این دلیل 
که تعریف آنها از موفقیت، از همان مراحل آغازین، اش��تباه است. 
همانطور که در تعاریف باال به آن اشاره شد، ایده موفقیت در اکثر 
مواقع، به موارد خارجی متصل است. دستاوردهایی مثل باالرفتن 
از کوه، یک جایزه، پاداش، برآورده ش��دن یک آرزو، چشم اندازی از 
ب��االی کوه که از آنجا بتوان با ص��دای بلند گفت: »من این کار را 

کردم و حاال موفق هستم.«
مش��کل اینجاس��ت ک��ه به مح��ض دس��تیابی ب��ه آن نقطه و 
موفق نامی��دن خود، به جای یک میل درونی، روی یک دس��تاورد 
خارجی متمرکز می شوید؛ این کار بسیار خطرناك است. برداشت 
ش��ما از موفقیت، یک عنوان اس��ت که می تواند شخصیت و ارزش 

شما را تعریف کند.
عالوه بر این، به س��رعت چش��م اندازی که به آن دست یافته اید 
را بررس��ی می کنید و متوجه می ش��وید که قله ه��ای دیگری نیز 
وجود دارند. در این حالت، به این نتیجه می رس��ید که »موفقیت« 
چیز دیگری اس��ت و فکر می کنید که برای تداوم موفقیت، باید از 

کوه های دیگر نیز باال رفته و قله های دیگر را فتح کنید.
دلیلی که باعث می ش��ود اکثر افراد موفق نش��وند، دقیقا همان 
دلیلی اس��ت که باعث می ش��ود افراد موفق، از موفقیتی که به آن 

دست یافته اند، لذت نبرند.
چراکه برای آنها، موفقیت یک چیز خارجی اس��ت. موفقیت در 
درون آنها به وجود نمی آید. چیزی است که باید به آن دست یابند 

و امیدوار باشند که روزی به آن می رسند.
ب��ه جای اینکه ب��ه دنبال اعتبار باش��ید، ماجراجویی را امتحان 
کنید. احس��اس موفقی��ت واقعی در قلب چیزی اس��ت که به آن 

عشق می ورزید. در این صورت، دستیابی به یک یا صدها دستاورد، 
در احس��اس موفقیت شما تغییری ایجاد نمی کند، چراکه احساس 
موفقیت ش��ما درونی خواهد بود. جذابیت طول مس��یر همیشه از 

پایان کار بیشتر است.
در دنی��ای کارآفرین��ی، تجارت و هر چیزی ک��ه با بلندهمتی و 
جاه طلبی در ارتباط اس��ت، چش��م انداز نقش اساس��ی دارد. شما 
باید به دنبال دس��تاوردهای بیشتر و بزرگتر باشید. باید به آرزوی 

بیشتری برسید و چیزهای بیشتری را از جهان بخواهید.
نکته جالب توجه درباره همه انس��ان ها این اس��ت که چیزهای 
بیش��تری برای اکتش��اف در درون همه ما وجود دارد. جس��ارت 
و عالقه در کارها یتان کافی اس��ت. عش��قی که ه��ر روز به کارتان 
می ورزید، کفایت می  کند. چیزهایی که در دس��ترس شما هستند، 
بسیار بیش��تر از آن چیزی هستند که نیاز داش��ته باشید. تمرکز 
بر روی موارد جانبی باعث می ش��ود که از طی مس��یر اصلی خود 

باز بمانید.
اگر هنوز آدم موفقی نش��ده اید، به این دلیل اس��ت که برداشت 
اش��تباهی از مفهوم آن دارید. موفقیت واقعی در درون شما اتفاق 

می افتد.
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موفق نبودن شما، به عدم پذیرش یک واقعیت اساسی بستگی دارد

مدرسهمدیریت
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