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بورس تهران در اولین روز مهرماه به اوج تاریخی رسید

انفجارشاخصها
دربورس

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در اولین روز از فصل پاییز 3.1درصد رشد کرد و به رقم بی سابقه 311 هزار و 483 واحد رسید. 
با این میزان رشد، ارزش بورس اوراق بهادار تهران به بیش از هزار و 138 هزار میلیارد تومان رسید که تقریباً معادل 100 میلیارد 
دالر است. در این روز، قیمت ۶۲8 سهم در بورس تهران و 14۶ سهم در فرابورس ایران با رشد همراه شد و در نهایت شاخص اصلی 
بورس توانست قله 311 هزار واحدی را فتح کند. آمار معامالت بورس همچنین نشان می دهد که همه شاخص های بورس در پایان 
داد و س��تدهای روز گذش��ته با افزایش بی سابقه ای مواجه شدند. براساس این گزارش، فعاالن بازار سرمایه در نخستین روز مهرماه 
شاهد رشد ۹3۶۷ واحدی شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بودند؛ به طوری که این شاخص برای اولین بار در تاریخ بازار، در تراز...

از رشد 8۲درصدی قیمت مسکن تا افزایش ۲۹درصدی اجاره بها

 تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران
از بازار مسکن در بهار امسال

3

5

4

گزارش بلومبرگ از رقابت فیس بوک با صنعت بانکداری دنیا

از تولد لیبرا تا رقابت با دالر

افزایش خالقیت با 13 اقدام ساده 
15 مهارت ضروری برای مدیران موفق

اگر شبکه  مناسبی پیدا نمی کنید، شبکه  خودتان را بسازید
پوزیشنینگ؛ جادویی که همیشه کار می کند

آنالیز دیتا چیست؟ 
موفقیت در مدیریت سئو مطالب با 10 راهکار طالیی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

50درصد ارزش لیبرا با دالر 
تضمین می شود

۲
از ابتدای دهه ۹0 و بـا کاهش درآمدهای نفتی، حذف یارانه 

ثروتمنـدان و ورود به فـاز دوم هدفمندی یارانه ها 
به ضرورتی اجتناب ناپذیر در اقتصاد ایران تبدیل...

اما و اگرهای حذف 3 دهک باالی درآمدی از یارانه های نقدی

جزییاتحذفیارانه
پردرآمدها

یادداشت
 قیمت گذاری مجدد

پول ملی

ح��ذف صف��ر از پ��ول ملی یک 
کشور به منزله قیمت گذاری مجدد 
پ��ول ملی اس��ت. همان ط��ور که 
می دانید، هر چیزی ارزشی دارد و 
پول هم از آن جمله اس��ت. با این 
تف��اوت که قیمت اکث��ر کاالها در 
بازار تعیین می ش��ود و نرخ مبادله 
مبی��ن قیم��ت کاالها ی��ا خدمات 
است. اینکه بگوییم چند هزار ریال 
برابر یک یورو در واقع نشان دهنده 
قیمت و ارزش یک پول )ریال( در 
مقابل پول دیگر است. لیکن قیمت 
پول به دلیل اهمیت آن در اقتصاد 
ه��م روی کاغذ تعیین می ش��ود و 
ه��م در بازار مبادله. ارزش کاغذی 
آن را معموال دولت ها برای نمایش 
اقتص��ادی  توانمن��دی  و  اقت��دار 
تعریف می کنند و ممکن اس��ت در 
چند مورد هم برای نیازمندی های 
ض��روری ارز را به قیم��ت تعیین 
ش��ده اختصاص دهن��د، مثل ارز 
4۲00 تومان��ی، یا سیس��تمی که 
س��الیان قبل به خصوص در زمان 
جنگ در کشور رواج داشت و برای 
مص��ارف مختلف، ارز با قیمت های 

متفاوت تخصیص می یافت.
این نوع قیمت گذاری غیرواقعی 
و صوری است و پایدار نیست و اگر 
روزی دولت��ی نتواند ی��ا نخواهد از 

ای��ن روش حمایت کند، 
۲این نوع...

سه شنبه
۲  مهر
13۹8

۲4 محرم 1441 - سـال ششم
شـماره   13۹8- 16صفحه - 50000 ریال
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رئیس جمهور با اش��اره ب��ه اهمیت حضور در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد، 
گفت حضور در این اجالس فرصت بس��یار مناس��بی اس��ت که نظرات و دیدگاه های 
ملت بزرگ ایران و به ویژه اقدامات غیرمنصفانه و ظالمانه ای که امروز نسبت به ملت 

ایران روا داشته می شود، برای مردم و کشورهای جهان توضیح داده شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، حس��ن روحانی روز گذشته پیش از عزیمت 
به نیویورک برای ش��رکت در هفتاد و چهارمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل 
متح��د در فرودگاه مهرآباد و در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به مس��ائل پیچیده 
و س��ختی که امروز منطقه خلیج فارس با آن مواجه اس��ت، امسال سفر به نیویورک  
برای حضور در نشس��ت سالیانه مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد اهمیت ویژه ای 

دارد.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: چنین احس��اس می ش��ود که آمریکایی ها تمایل 
زیادی ندارند که هیأت ایرانی در رده های مختلف در مقر سازمان ملل متحد حضور 
و س��خنرانی داش��ته باش��د که این موضوع می تواند دالیل مختلفی داشته باشد، از 
جمله اینکه از بیان س��خن حق هراس دارند و یا نمی خواهند در افکار عمومی مردم 

خودشان تأثیر داشته باشیم.
روحان��ی تصریح کرد: وقتی آمریکایی ها تمایل به حضور هیأت ایرانی ندارند، اتفاقاً 
ما باید برای این حضور اصرار داش��ته باش��یم و برخالف تمایل آنها باید به س��ازمان 
ملل رفته و دیدگاه ها و س��خنان خود را به صراحت در آن بیان کنیم، چراکه دارای 
منطق و استدالل هستیم و این دشمنان ما هستند که دالیل کافی در اختیار ندارند.

رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: امسال در شرایطی به سازمان ملل سفر می کنیم 
که تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران به حدی رس��یده اس��ت که خودشان 
اعت��راف دارند که چیزی برای تحریم نمانده و هر اقدامی بوده انجام داده اند و اخیراً 
تحریم هایی که قباًل اعمال ش��ده را مجدداً آغاز کرده اند و این به معنای اس��تیصال 

کامل آمریکایی ها است.
روحانی با تأکید بر اینکه تحریم های حداکثری آمریکا نتوانس��ته دستاوردی برای 
دش��منان داشته باش��د، اظهار داش��ت: ملت ایران در مقابل این تحریم ها به خوبی 
اس��تقامت و ایستادگی کرده اس��ت و به فضل الهی روند حرکت اقتصادی کشورمان 
در ماه های اخیر نس��بت به گذش��ته رشد داشته و این نشان می دهد که توان مقابله 

کافی با تحریم ها را داریم.
رئیس جمهور در ادامه با اش��اره به اینکه در هفته های اخیر مس��ائل منطقه ای هم 
ش��رایط حادی پیدا کرده است، گفت: در این راس��تا برخوردها و نگرانی هایی وجود 
دارد که ریش��ه آن کاماًل مش��خص اس��ت، اما با اتهاماتی ک��ه آمریکایی ها می زنند، 

مشخص است که به دنبال اهداف دیگری هستند.
روحان��ی اضافه کرد: وزیر خارجه آمریکا در این راس��تا م��دام حرف های بی ربطی 
می زن��د و از عجایب تاریخی اس��ت که یک وزیر خارجه به طور مس��تمر حرف های 
ناصحیح و نادرس��تی را بیان می کند، آنها در مس��ائل منطقه بیش از آنچه در آرامکو 

خسارت وارد شده، تبلیغ می کنند و نسبت به خسارت های آن بزرگنمایی دارند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دلیل اینگونه اقدامات این است که آمریکا می خواهد 
به طور کامل منطقه را تحت سلطه خود درآورد و همه نفت منطقه شرقی عربستان 

را در اختیار داشته باشد و البته این دعوای آمریکا عمدتاً با چین و دیگران است.
روحانی اظهار داش��ت: آمریکایی ه��ا می خواهند از این فرصت نهایت اس��تفاده را 
ببرن��د و اینکه به دنبال انعقاد قراردادهای میلیارد دالری برای سیس��تم های پدافند 
با کش��ورهای منطقه هستند، نش��ان می دهد که آنان اهداف دیگری را برای حضور 

مستمر در منطقه دارند.
رئیس جمهور با اشاره به طرح صلح هرمز که قرار است در مجمع عمومی سازمان 
مل��ل آن را تش��ریح کند، گفت: در این طرح به دنبال همکاری دس��ته جمعی درون 
منطقه خلیج فارس برای امنیت منطقه هستیم و می خواهیم همه کشورهای منطقه 

در این مس��یر مش��ارکت و همکاری داش��ته باش��ند و ابعاد مختلف آن را در مجمع 
عمومی سازمان ملل مطرح خواهیم کرد.

روحانی تصریح کرد: این طرح تنها جنبه امنیتی ندارد و مس��ائل دیگری را هم در 
بر می گیرد و اسم آن ابتکار صلح هرمز است.

رئیس جمهور با اش��اره به نام ابتکار صلح هرمز به نام »امید« که برگرفته از حرف 
اول کلمات تشکیل دهنده ابتکار صلح هرمز است)HOPE (، گفت: همه کشورهای 
س��احلی خلیج فارس و منطقه هرمز در آن دعوت می شوند و سازمان ملل نیز برای 
حضور در این طرح دعوت ش��ده و برای تأمین و تضمین امنیت منطقه فعال خواهد 
ش��د. روحانی اف��زود: امیدواریم بتوانیم با این طرح به دنیا اع��الم کنیم که ایران به 

دنبال صلح بلندمدت در منطقه است.
رئی��س جمهور افزود: هنوز عکس العمل ها نس��بت به این طرح ابتکاری مش��خص 
نیس��ت، ضمن اینکه آمریکایی ها هم دیروز اعالم کردند که منتظر روشن شدن ابعاد 

این طرح هستند.
روحان��ی در ادامه ب��ا تأکید بر اینکه راه حل منطق��ه از درون منطقه خواهد بود و 
کس��انی که از بیرون بیایند نمی توانند برای منطقه ما صلح و آرامش بیاورند، گفت: 
آمریکایی ها از س��ال ۲001 در منطقه هس��تند اما هیچ وقت نتوانس��تند در منطقه 

امنیت ایجاد کنند.
رئیس جمهور مس��أله 1+4 و موضوع هسته ای و همچنین موضوع کاهش تعهدات 
ای��ران در برج��ام را از دیگر موضوعات مطرح در این س��فر عن��وان کرد و گفت: در 
اجالس��ی که در سطح وزیران برگزار می شود، منطق کاهش تعهدات ایران تشریح و 

بررسی خواهد شد.
روحانی در ادامه با اشاره به اینکه خوشحالم برای اولین بار در تاریخ تخاصم ایران 
و آمریکا در 1.۵ سال اخیر به نقطه ای رسیدیم که آمریکا از نظر سیاسی منزوی شده 
اس��ت، گفت: به جز یک الی دو کش��ور کوچک از اذناب آمریکا، اکثر قاطع کشورها 

اقدامات آمریکا را محکوم می کنند.
رئی��س جمه��ور در همین رابطه ب��ه موضوع تأسیس��ات نفتی آرامکو عربس��تان 
اش��اره کرد و گفت: در موضوع آرامکو که محصول تجاوز آمریکا، عربس��تان، امارات، 
صهیونیس��م و اذنابش به یمن اس��ت، همه افکار آزاد جه��ان آن را محکوم می کند. 
آمریکایی ها ظاهراً ظلم و س��تم به کش��ورها را برای خودش��ان توجیه می کنند، اما 
پاس��خ یمن به تجاوز را نمی توانند ببینند و برای ش��ان سنگین است و ظلم به مردم 

یمن را نمی بینند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در نشس��ت 1+4 در سطح وزرای خارجه در نیویورک 
به دنبال تبیین کاهش تعهدات خود هستیم، تأکید کرد: خوشبختانه آمریکا در این 
موضوع نیز از نظر سیاس��ی موفق نش��ده و یک بار که به شورای حکام در مورد این 
موضوع مراجعه کردند پاس��خی که شنیدند این بود که این موضوع ربطی به شورای 

حکام ندارد و باید در نشست 1+۵ مطرح شود.
روحانی مالقات با س��ران کش��ورها در نیویورک را از دیگر برنامه های خود در این 
س��فر اعالم کرد و گفت: مالقات هایی با 1۵ نفر از سران کشورهای مختلف در مدت 
س��ه روز اقامت در نیویورک پیش بینی ش��ده عالوه بر آن چند مصاحبه مطبوعاتی 

و نشست با مدیران رسانه ها و فرهیختگان و صاحب نظران آمریکا خواهیم داشت.
رئیس جمهور افزود: در س��خنرانی مجمع عمومی سازمان ملل نیز مواضع اصولی 

ایران اسالمی را برای دنیا تبیین خواهیم کرد.
روحان��ی در پایان ابراز امی��دواری کرد در این روزها که عید علم و دانش اس��ت، 
مص��ادف با هفت��ه دفاع مق��دس بوده و در ماه عزای س��االر ش��هیدان اب��ا عبداهلل 

الحسین)ع( است، این سفر با خیر و برکت برای ملت ایران همراه باشد.
رئیس جمهور در پایان این مصاحبه با بدرقه رس��می معاون اول رئیس جمهور و 

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقالب، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

رئیس جمهور پیش از عزیمت به نیویورک:

ایران به دنبال صلح بلندمدت در منطقه است
رئیس جمهور زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را نواخت

هفتمین پرسش مهر روحانی
فرصت امروز: رئیس جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در پرسش مهر امسال از دانش آموزان خواست تا 
نظر خود را درباره محیط مدرس��ه مطرح کنند و بگویند که دولت، معلمان و خانواده ها برای دلپذیرتر و ش��ادتر شدن 

محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند.
حسن روحانی در آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید که در مدرسه دخترانه شاهد حضرت خدیجه 
)س( منطقه 18 تهران برگزار شد، پرسش مهر سال تحصیلی ۹۹-۹8 را به موضوع وضعیت محیط مدارس اختصاص 

داد و از دانش آموزان سوال کرد: »محیط مدرسه از نظر شما چگونه است؟«
رئیس جمهور در تکمیل پرس��ش خود از دانش آموزان سراس��ر کشور س��وال کرد: دولت، معلمان و خانواده ها برای 
دلپذیرتر و ش��ادتر ش��دن محیط مدارس چه کاری باید انجام دهند؟ این بیستمین پرسش مهر و همچنین هفتمین 

پرسشی است که روحانی در آیین بازگشایی مدارس مطرح کرده است.
رئیس جمهور سپس در آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید تاکید کرد دولت تمام تالش خود را برای 
ارتقای آموزش و پرورش کش��ور به کار گرفته به گونه ای که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون بودجه آموزش و 
پرورش سه برابر شده و از 1۵هزار میلیارد به 4۶ هزار میلیارد تومان رسیده و حقوق معلمان نیز در این دوره زمانی به 

طور متوسط چهار برابر افزایش یافته  است.
روحانی با بیان اینکه آغاز مهر به عنوان عید نوروز علم، دانش، تحقیق و حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه یک روز به 
یادماندنی است، گفت: خانواده های دانش آموزان از هفته ها و ماه ها قبل برای ثبت نام فرزندان شان و تهیه لباس و کتاب، 

تالش مضاعفی انجام دادند و امروز با آغاز سال جدید تحصیلی، برای همه روزی به یادماندنی است.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، او با تأکید بر اینکه در کنار تالش معلمان، دانش آموزان، خانواده ها و دولت بسیار 
مهم است که بدانیم چه کمبودهایی باید جبران شود، ادامه داد: تالش ما این است که وزارتخانه آموزش و پرورش و 

بخش های مدیریتی و آموزشی بتوانند آماده کار باشند و مدرسه ها تجهیز شوند.
به گفته وی، باید در ساخت و ساز، تعمیر و آماده سازی مدارس، استخدام معلمین و تهیه و پرداخت به موقع بودجه 

این وزارتخانه در حد توان کمک شود.
روحانی با اشاره به افزایش 3 برابری بودجه وزارتخانه آموزش و پرورش و همچنین افزایش 4 برابری حقوق معلمان به 
طور متوسط از یک میلیون و 300 هزار تومان در سال ۹۲ به 4 میلیون و 100 هزار تومان در سال جاری، تأکید کرد: 

دولت در حد توان و امکان تالش کرد تا وضعیت مدارس، حقوق معلمان و کتب و محیط آموزشی مناسب بهتر شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه بی تردید بزرگترین آرزوی خانواده ها موفقیت شما فرزندان است، افزود: باید خوب درس 
بخوانید، یاد بگیرید و برای طی کردن  پله های ترقی آماده شوید چراکه بار مسئولیت سنگین و آینده کشور بر دوش 

نسل 3 و 4 انقالب است و نسل 1 و ۲ در حال پایان مسئولیت و مدیریت خود هستند.
روحانی با تأکید بر اینکه االن همه کشور در اختیار شماست که آینده کشور را بسازید و خانواده ها نیز باید در زمینه 
آموزش��ی به شما کمک کنند، خاطرنش��ان کرد: خانواده ها باید مشکالت را بدون تعارف با مسئولین مدرسه در میان 

بگذارند چرا که آینده و آموزش شما برای ما از اهمیت اساسی برخوردار است.
رئیس جمهور با بیان اینکه بار اصلی و سنگین تر بر دوش معلمان است که آینده را می سازند و این بوستان و  گل های 
زیبا را برای اینکه عطر آن در سراسر کشور به مشام همگان برسد، آماده می کنند، تصریح کرد: زحمات معلمان عزیز 

قابل جبران نیست و معلمان برای شما همانند پدر و مادر هستند و آنان نیز شما را به عنوان فرزندان خود می دانند.
روحانی با اش��اره به اینکه معلمینی موفق هس��تند که به کارشان و آموزش و تربیت بچه ها عشق بورزند و احساس 
رضایت داشته باشند تا بر کماالت اخالقی دانش آموزان افزوده شود، گفت: معلمین به عنوان باالترین و مهم ترین رکن 
کش��ور هس��تند و بسیار مهم است که محیط مدرسه برای تحصیل دانش آموزان لذت بخش باشد تا اول مهر به عنوان 
روز شادی و نزدیکی شود. رئیس جمهور با بیان اینکه اساس محیط مدرسه است و همه تالش می کنیم تا شما از اول 
شهریور در عشق رسیدن به اول مهر باشید، گفت: این شما هستید که باید حس کنید در آینده معلم خوب، پزشک 

حاذق، استاد دانشگاه، مدیر عالی مقام و مهندس خوب باشید.
 روحانی در ادامه سنت طرح پرسش مهر و در هفتمین پرسش خود از دانش آموزان سوال کرد که آیا محیط مدرسه 
محیطی دلپذیر، شاد و پرنشاط است؟ برای ما بنویسید که محیط پرنشاط در مدرسه چگونه است و چه اقداماتی می توان 

انجام داد تا این محیط شاداب تر، دلپذیرتر و امن تر باشد و آن را بیشتر دوست داشته باشید.
رئی��س جمهور با بیان اینکه اگر در کالس و مدرس��ه رابطه نزدیکی بین خانواده و دانش آموز با معلم برقرار ش��ود، 
پیشرفت علمی حاصل خواهد شد و مشکالت کشور کم می شود، گفت:  نباید اجازه دهیم که محیط کالس دوقطبی 
شود و باید دولت، خانواده و معلمین و دانش آموزان تالش کنند تا محیط مدرسه دلپذیرتر و شاداب تر برای همه شود.

روحانی همچنین پس از مراسم آغاز رسمی سال تحصیلی ۹۹ – ۹8 با حضور در کالس های درس مدرسه دخترانه 
شاهد خدیجه کبری )س( و در گفت و گویی صمیمانه با کادر آموزشی و معلمان دستورات الزم برای حل مشکالت و 

دغدغه های آنان را صادر و از خدمات و تالش های این قشر از جامعه قدردانی کرد.

رضا لطفعلی پور
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی



از ابتدای دهه ۹0 و با کاهش درآمدهای نفتی، حذف یارانه ثروتمندان و ورود به فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها به ضرورتی اجتناب ناپذیر در اقتصاد ایران تبدیل شد، اما از همان 
ابتدا بزرگترین مشکل دولت، همانا شناسایی دهک های برخوردار و غیربرخوردار جامعه 
بود. بر همین اس��اس، از سال 13۹4 که بحث حذف یارانه های نقدی از سوی مجلس 
کلید خورد و اجرای آن به دولت تکلیف شد، قطع یارانه دهک های مختلف با آمیزه ای 
از تردید و حساسیت و احتیاط همراه بود، با این حال و با گذشت بیشتر از چهار سال از 
نخستین تکلیف قانونی مجلس، در شهریورماه امسال با توجه به تاکید دوباره نمایندگان 
بر الزام دولت بر حذف سه دهک باالی درآمدی و ارتقای پایگاه های اطالعاتی، یارانه نقدی 

۲00هزار خانوار پردرآمد قطع شد.
آخرین خبرها از حذف یارانه ثروتمندان

در این میان و در تازه ترین اطالع رسانی دولت، نحوه پیگیری افرادی که »پیامک 
قطع یارانه« دریافت کرده اند، مشخص شده است. در اطالعیه ستاد اجرایی تبصره 
14 آمده اس��ت: »ممکن است شما مش��مول دریافت یارانه باشید، ولی به دالیلی 
چون تغییر یا فوت سرپرس��ت خانوار، اختالل در حساب بانکی و... یارانه به حساب 
سرپرست خانوار واریز نشده باشد. چنانچه پیامک حذف را دریافت نکرده  اید، برای 
اع��الم نقطه نظ��رات درخصوص نحوه همکاری دفاتر پیش��خوان خدمات دولت، با 

شماره ۶3۶۹ -0۲1تماس حاصل فرمایید.«
همچنین حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 قانون بودجه درباره 
حذف س��ه دهک باالی درآمدی گفت: »افراد س��ه دهک باالی جامعه شناس��ایی 

شده اند و در گام اول یارانه ۲00 هزار نفر حذف می شود.«
او در برنام��ه »تیتر امش��ب« درخصوص حذف یاران��ه ۲00 هزار خان��وار ادامه داد: 
»شناسایی سه دهک باالی جامعه و حذف یارانه آنها تکلیفی است که دولت باید انجام 
دهد و از چند سال گذشته مطرح شده، اما به دلیل نبود داده های مناسب اطالعاتی و 
حساسیت های اجتماعی هنوز عملیاتی نشده است. در گذشته دستگاه ها اعتقادی به 
الکترونیک کردن اطالعات نداشتند، اما اکنون بیشتر دستگاه ها الکترونیکی شده اند و 

پیش نیاز اصلی برای شناسایی وسع درآمد افراد فراهم شده است.«
به گفته میرزایی، شاخص هایی همچون تعداد سفرهای خارجی، نوع شغل، تعداد 
امالک و خودرو، مجموع حقوق دستمزد خانوار در تعیین وسع خانوار و حذف یارانه 

نقدی موثر است.
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 افزود: »در آزمون وسع، سه دهک باالی جامعه 
شناسایی شده اند و در گام اول یارانه ۲00 هزار نفر به عنوان نمونه حذف می شود. 
به جهت اینکه میزان خطا مشخص شود، برای کلیه افراد پیامک ارسال شده است. 
اگر یارانه برای فردی واریز نشده و پیامک دریافت نکرده است، مشمول قطع یارانه 
نیست و حتما به سه دلیل یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز نشده است: تغییر 
یا فوت سرپرس��ت خانوار، اختالل در حساب بانکی واریز یارانه نظیر مسدود شدن 
و یا تغییر ش��ماره حس��اب و یا تاخیر در انتقال یارانه به حس��اب سرپرست خانوار 

توسط بانک.«

میرزایی همچنین درباره کس��انی که پیامک قطع یارانه دریافت کرده اند، گفت: 
»اف��رادی که پیامک قطع یارانه دریافت کرده اند ب��ه همراه مدارک معتبر به دفاتر 
پیشخوان مراجعه کرده و رضایتنامه دسترسی به حساب بانکی ارائه می دهند. طبق 
این رضایت نامه، حساب بانکی آنها بررسی می شود و سپس کد رهگیری به آنها داده 

می شود تا پس از 48 ساعت برای ثبت شکایت به سایت مراجعه کنند.«
در جست وجوی نظام تامین اجتماعی کارا

در همین زمینه، مهدی پازوکی، عضو هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبائی با 
اش��اره به وضعیت جاری کش��ور و تجارب سایر کشورها، نظام مالیات ستانی قوی و 
تور ایمنی ویژه دهک های پایینی جامعه را دو نکته اساس��ی برای برقراری عدالت 
اجتماعی عنوان کرد و دسترسی به حساب های بانکی را امری مطلوب برای اجرای 

هر دو مورد دانست.
پازوکی درباره قطع یارانه دهک های پردرآمد جامعه گفت: »ایران اگر می خواهد 
در جهان بدرخش��د و نشان دهد که طرفدار عدالت اجتماعی است، حداقل باید دو 
کار را انجام دهد: نخست طراحی یک سیستم مالیاتی کارا است. یعنی از هر کسی 
ک��ه در این مملکت درآمد دارد، از آس��تان قدس رضوی گرفته تا مس��تخدم نهاد 
ریاس��ت جمهوری، اگر از حدی که قانون تعیین کرده است درآمد بیشتری داشته 
باشد، قطعا باید مالیات بگیرد. بنیادها و نهادهای عمومی هم باید مالیات بدهند، زیرا 
ش��رکت های بنیادها و نهادهای مذکور از راه های ترانزیتی، راه آهن، محیط زیست 

این مملکت استفاده می کنند پس باید مالیات آنها را پرداخت کنند.«
اق��دام دوم از نگاه این اقتصاددان، طراحی یک سیس��تم تامی��ن اجتماعی کارا 
است؛ به گفته پازوکی، »فلسفه تأسیس وزارت رفاه سیاست گذاری واحد برای تمام 
سازمان های حمایتی همچون کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید، بنیاد 1۵ خرداد 
و س��ایر بنیادها اس��ت. این موضوع تجربه موفق دنیا را پش��توانه خود دارد، اما ما 
نتوانستیم حتی این یارانه ها را هدفمند کنیم، در واقع دولت نهم و دهم، پول پاشی 

کرد و دولت یازدهم هم آن را ادامه داد.«
او به قانون هدفمندی یارانه ها اش��اره کرد و ادامه داد: »یارانه ها فقط باید به سه 
دهک پایین درآمدی داده شود و رقم آن نیز افزایش پیدا کند. بیش از ۷۶ میلیون 
نفر از مردم در حال حاضر یارانه می گیرند؛ یعنی بیش از ۹۵درصد از مردم. در حالی 

که سه دهک پایینی جامعه حدود ۲۵ میلیون نفر هستند.«
این اقتصاددان در انتقاد از کسانی که سایر مباحث همچون یارانه پنهان و مالیات 
را بر این موضوع مقدم می دانند، گفت: »اقتصاد ایران نیازمند اصالحات س��اختاری 
در حوزه بودجه  ریزی، نظام بانکی، مالیات س��تانی و . . . دارد. مسائل اساسی کشور 
ربطی به یکدیگر ندارند، هم کسی که درآمد دارد باید مالیات بدهد و هم کسی که 
نیازمند نیس��ت، باید یارانه اش قطع شود. اقتصاد ایران به شدت از بی انضباطی رنج 
می برد. جلوی مسائل را باید از یک جایی گرفت، موافقت با یک موضوع و اجرای آن 

به معنای مخالفت با ابعاد دیگر نیست.«
پازوکی در مورد نحوه قطع یارانه ها نیز گفت: »حذف یارانه ها در شرایط فعلی باید 
تدریجی باشد؛ شیوه ای که اکنون دولت نیز آن را در دستور کار خود قرار داده است، 
یعنی کسانی که می خواهند یارانه بگیرند، باید آزمون استطاعت بدهند. حدود 1۲ 
میلیون نفر از نیازمندان شناسایی شده اند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 

هستند. آنها صاحبان اصلی کشور هستند و میزان یارانه شان هم باید بیشتر شود. هر 
کسی هم نیازمند یارانه است باید در سایت کمیته امداد ثبت نام کند.«

این مدرس دانش��گاه در پاسخ به اینکه برخی حذف ش��دگان جزو کمیته امداد 
هستند، افزود: »نمی شود شما تحت پوشش کمیته امداد باشید و ماشین گران هم 
سوار ش��وید. درحال حاضر بسیاری از کسانی که دارند به عنوان کارگر ساختمانی 
حق بیمه دولت را دریافت می کنند، مغازه دار هس��تند، یعنی عده ای از رانت دولت 

استفاده می کنند.«
ضرورت دسترسی دولت به حساب های بانکی

پازوکی درباره دسترس��ی دولت به حساب های بانکی با رضایت معترضان گفت: 
»دولت قطعاً باید به حس��اب های بانکی دسترسی داشته باشد، یکی از مشکالت ما 
این است که اصاًل دولت نباید نیازی به رضایت نامه داشته باشد. چرا نسبت مالیات 
به تولید ناخالص داخلی در ایران هفت و نیم درصد است، درحالی که این شاخص 
در ترکیه ۲0درصد و در مالزی ۲1درصد است؟ از یک طرف، رادیکال ها شعار عدم 
وابس��تگی به نفت می دهند ولی وقتی نفت نباش��د، مالیات، تور ایمنی قوی برای 
دهک های پایینی و مواردی مثل این، نیاز است. ما وقتی می توانیم مالیات بگیریم، 
وقتی می توانیم جلوی فس��اد را بگیریم که به اطالعات ش��فاف، دسترس��ی داشته 

باشیم. هرچه اطالعات شفاف تری داشته باشیم، به نفع اقتصاد ملی است.«
وی ادامه داد: »اطالعات باید ش��فاف باش��د تا ما بتوانیم رصد کنیم. من پزشکی 
می شناسم که با ماهی ۵0 میلیون درآمد، یارانه می گیرد، چرا؟ چون سیستم شفاف 
نیس��ت. امروز ما  »FATF« داخلی نیاز داریم. نمون��ه این موارد را امروز در بانک 
سرمایه می بینیم. اگر سیستم بانکی ما شفاف باشد چنین اتفاقاتی نمی افتد. مبارزه 
با فس��اد در ایران وقتی واقعی اس��ت که ما اطالعات ش��فاف داشته باشیم و جلوی 

کالهبردارها و رشوه بگیران را بگیریم.«
ب��ه گفته این اقتصاددان، »قطعا باید اطالعات ش��فاف باش��د و اطالعات باید به 
دستگاه های گزینشی هم وصل شود. یعنی هر کس اطالعات غلط داده بعداً پاسخگو 
باشد. باید هزینه فساد را باال برد. نمونه بارز این عدم شفافیت در تعاونی های مسکن 
دیده می شود. افرادی که حقیقت را گفته اند بی نصیب مانده اند و کسانی که به دروغ 

گفته اند خانه ای ندارند، صاحب خانه های جدید شدند.«
پازوکی درباره نحوه مصرف منابع صرفه جویی ش��ده هم گفت: »منابع ناش��ی از 
صرفه جوی��ی در حذف یارانه ها باید صرف دهک های پایینی جامعه ش��ود. از طرف 
دیگ��ر، آمریکا ما را در محاصره اقتصادی قرار داده اس��ت، در نتیجه ما درآمدهای 
نفتی مان تحقق پیدا نمی کند. در هزینه ها هم آنچنان نمی ش��ود صرفه جویی کرد، 
مگر می ش��ود حقوق معلم و پلیس را نداد، مگر می ش��ود حقوق بازنشسته را نداد، 

بنابراین یکی از کارهایی که می شود انجام داد، قطع یارانه ثروتمندان است.«
این استاد دانشگاه برای همراه شدن مردم با اجرای طرح نیز گفت: »به نظر من، 
مدیران ارشد دولتی باید شبی نیم ساعت از طریق رسانه ملی با مردم صحبت کرده 
و آن��ان را در جریان امور قرار دهند. باید به مردم بگویند پزش��کی که ۵0 میلیون 
درآمد دارد، بازاری های ش��هرهای بزرگ، کسانی که خانه های شان میلیاردی است، 
نبای��د یارانه بگیرند. برای اجرای موف��ق این طرح، دولت باید اطالعات را به صورت 

شفاف در اختیار مردم قرار دهد.«

اما و اگرهای حذف 3 دهک باالی درآمدی از یارانه های نقدی

جزییاتحذفیارانهپردرآمدها

در ش��رایطی که میزان نقدینگی در ایران به مرز ۲000 هزار میلیارد 
تومان رس��یده و ش��اید تاکنون این عدد را هم رد کرده باشد، مسئوالن 
دولتی به فکر جمع آوری نقدینگ��ی افتاده اند، چنانچه »هیأت دولت به 
پیش��نهاد مش��ترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و س��ازمان برنامه و 
بودجه به جمع کردن بخشی از نقدینگی رو به افزایش در اقتصاد ایران 
و البته تس��ویه بدهی های دولت از طریق فروش 38هزار میلیارد تومان 

اوراق مالی اسالمی حکم داده است.«
در واق��ع، این اقدام با هدف بازپرداخت بخش��ی از بدهی های دولت و 
تأمین اعتبار بودجه مازاد بر س��قف پیش بینی ش��ده در تبصره ۵ قانون 
بودجه امس��ال صورت می گیرد. براس��اس مصوبه دولت، سازمان برنامه 
و بودجه مکلف ش��ده اس��ت اصل، س��ود و هزینه های ناش��ی از انتشار 
اوراق مالی اس��المی را در لوایح بودجه س��ال های آینده پیش بینی کند 
و خزانه داری کل کش��ور زیر نظر وزارت اقتصاد هم باید در تس��ویه این 

اوراق را در صدر پرداخت های ساالنه دولت قرار دهد.
براساس آخرین آمارهای ارائه ش��ده از سوی بانک مرکزی که مربوط 
به خردادماه امس��ال اس��ت، حجم نقدینگی در پایان سومین ماه بهار با 
۲۵.1درصد افزایش نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل به 1۹۷۹ هزار 
و ۹10 میلیارد تومان رس��یده اس��ت. رش��د نقدینگی در سه ماهه اول 
امس��ال ۵.۲درصد بوده است. همچنین ارقام س��پرده بانک ها نزد بانک 
مرکزی، اس��کناس و مس��کوک نزد بانک ها و اس��کناس و مسکوک در 

دست اشخاص بخش مصارف پایه پولی را تشکیل می دهد که جمع آنها 
نش��ان می دهد میزان پایه پولی در پای��ان خردادماه ۹8 به ۲۷4 هزار و 
430 میلیارد تومان رس��یده است. رش��د پایه پولی در یک سال منتهی 
به خردادماه امس��ال ۲۵.۵درصد و در س��ه ماهه اول امسال 3.۲درصد 

بوده است.
همچنی��ن مجموع بدهی  بخ��ش دولت به سیس��تم بانکی تا پایان 
س��ال گذش��ته با افزایش بیش از ۲8درصدی ب��ه 33۲ هزار میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت. طبق آم��ار بانک مرکزی از وضعی��ت دارایی و 
بدهی سیس��تم بانکی در پایان سال 13۹۷، مجموع بدهی های بخش 
دولتی به سیس��تم بانکی به 33۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که 
در مقایس��ه با پایان س��ال 13۹۶ معادل ۲8.۶درصد افزایش دارد. از 
مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدود 304 هزار میلیارد 
تومان مربوط به خود دولت است که رشد 3۲.۶درصدی داشته و ۲8 
هزار میلیارد دیگر به ش��رکت ها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد. از 
انتهای س��ال 13۹3 تا پایان س��ال ۹۷ بدهی دولت با رشد 18۶ هزار 
میلی��ارد تومانی از 14۶ ه��زار میلیارد به 33۲ ه��زار میلیارد تومان 

افزایش داشته است.
اقتصاددان��ان و فعاالن بخش خصوصی در چند س��ال گذش��ته بارها 
و بارها نس��بت به رش��د بدهی های دولت و به خصوص تبعات افزایش 
نقدینگ��ی در جامعه هش��دار داده ان��د و از دولت خواس��ته اند تا به فکر 

چاره ای اساسی برای این چالش اقتصادی باشد. در همین راستا، رئیس 
اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی در سخنرانی های 
خ��ود بارها و بارها با ابراز نگرانی نس��بت به افزایش نقدینگی در جامعه 
آن را »س��ونامی« خوان��ده اس��ت. برای مثال، مس��عود خوانس��اری در 
اردیبهش��ت ماه سال گذش��ته در جلس��ه هیات نمایندگان اتاق تهران 
گفت: »نظام بانکی هم اکنون بزرگترین چالش اقتصاد کش��ور اس��ت و 
یک محاس��به سرانگشتی نش��ان می دهد روزانه هزار میلیارد تومان به 
نقدینگی کشور اضافه می شود که در این صورت، ساالنه نقدینگی ایران 
3۶0 ه��زار میلیارد تومان اضافه خواهد ش��د و رش��د ۲3.۵درصدی را 
تجربه می کند؛ درحالی که این رشد بیش از میانگین متوسط ۹درصدی 
کشور ها و ۹ برابری عربستان است.« خوانساری همچنین هفته گذشته 
در جلس��ه هی��ات نمایندگان ات��اق تهران بار دیگر ب��ه موضوع افزایش 
نقدینگی در کش��ور اش��اره کرد و گفت: »نقدینگی کشور در 1۲ ماهه 
منته��ی به خردادماه امس��ال ۲۵درصد افزایش پی��دا کرده و به 1۹80 
هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت. س��هم پول در کل نقدینگی نیز از 
1۲درصد به 1۵درصد افزایش یافته و این یعنی از سپرده های بلندمدت 
به س��مت سپرده های کوتاه مدت حرکت کرده است؛ در این مدت 1۵0 
هزار میلیارد تومان از س��پرده های بلندمدت کم ش��ده اس��ت و به نظر 
می رس��د این نقدینگی بیشتر در واس��طه گری و سوداگری ممکن است 

به کار گرفته شود.«

دولت چگونه می تواند جلوی موج بلند نقدینگی را بگیرد؟

چشم امید دولت برای جمع آوری نقدینگی

یادداشت

قیمت گذاری مجدد پول ملی

ح��ذف صفر از پ��ول ملی یک کش��ور به منزل��ه قیمت گذاری 
مجدد پول ملی اس��ت. همان طور که می دانید، هر چیزی ارزشی 
دارد و پ��ول هم از آن جمله اس��ت. با این تف��اوت که قیمت اکثر 
کاالها در بازار تعیین می ش��ود و نرخ مبادله مبین قیمت کاالها یا 
خدمات است. اینکه بگوییم چند هزار ریال برابر یک یورو در واقع 
نش��ان دهنده قیمت و ارزش یک پول )ریال( در مقابل پول دیگر 
اس��ت. لیکن قیمت پول به دلیل اهمی��ت آن در اقتصاد هم روی 
کاغذ تعیین می ش��ود و هم در بازار مبادل��ه. ارزش کاغذی آن را 
معم��وال دولت ها برای نمایش اقتدار و توانمندی اقتصادی تعریف 
می کنن��د و ممکن اس��ت در چند مورد هم ب��رای نیازمندی های 
ض��روری ارز را به قیمت تعیین ش��ده اختص��اص دهند، مثل ارز 
4۲00 تومان��ی، یا سیس��تمی که س��الیان قبل ب��ه خصوص در 
زمان جنگ در کش��ور رواج داش��ت و برای مصارف مختلف، ارز با 

قیمت های متفاوت تخصیص می یافت.
این نوع قیمت گذاری غیرواقعی و صوری اس��ت و پایدار نیست 
و اگ��ر روزی دولت��ی نتواند یا نخواهد از ای��ن روش حمایت کند، 
ای��ن نوع قیم��ت دوام نیاورده و به س��رعت از بین م��ی رود. این 
مکانیس��م در عین ضروری ب��ودن در یک مقط��ع زمانی، تبعاتی 
هم به همراه داش��ت. بهبود ش��رایط اقتص��ادی و رهایی از تبعات 
ناخوش��ایند چند نرخی ارز، مسئولین اقتصادی را بر آن داشت تا 
کم کم سیس��تم »تک نرخی ارز« را در کشور اعمال کنند. در این 
روش از قیمت گذاری، ارزش پول هر کش��ور در مقابل سایر ارزها 
در بازار تعیین می ش��ود و وجود نوسانات قیمتی جزو الینفک این 
روش اس��ت. درست است که حتی در این روش دولت ها پشتوانه 
پول ملی خود هستند، اما اوال ارزش واقعی پول هر کشور در بازار 
تعیین می ش��ود، ثانیا ارزش پول تابع عرضه و تقاضایی اس��ت که 

برایش وجود دارد که خود تابعی از تولید ملی کشور است.
حذف چند صفر از پول ملی قبال هم در چند کش��ور دنیا اتفاق 
افتاده اس��ت. آلم��ان، هلند، برزی��ل، زیمبابوه و ترکی��ه از جمله 
کش��ورهایی هس��تند که تجربه حذف 4 ت��ا 18 صفر را طی یک 
یا چند مرحله از پول ملی خود را به اجرا گذاش��ته اند. آلمان بعد 
از جنگ و بازس��ازی خرابی های ناش��ی از جنگ جهانی، هلند در 
ده��ه ۶0 و ترکیه اخیرا از جمل��ه تجربه های موفق حذف حداقل 
چهار صفر از پول ملی خود بوده اند، اما برزیل و زیمبابوه از جمله 
کش��ورهای ناموفق در حذف صفر از پول ملی خود بوده اند. برزیل 
ط��ی چندین مرحله در مجموع با حذف 18 صفر از پول ملی و 8 
بار اس��م گذاری مجدد برای پول ملی باز هم موفق به کنترل تورم 
نش��ده و پول آن از جمله ضعیف ترین پول های کشورهای منطقه 
است. در زیمبابوه که این روزها گاه و بیگاه در اخبار اقتصادی بیان 
می ش��ود، در چندین مرحله نرخ برابری پول خود را با دالر آمریکا 
ارزش گذاری مجدد کرده اس��ت. روی کاغذ ارزش دالر زیمبابوه را 
معادل یک میلیارد دالر آمریکا تعریف کردند، اما در عمل و قیمت 
تعادلی که در بازار تعیین می شود هر 3۵000000000000000 

دالر زیمبابوه معادل یک دالر آمریکا مبادله می شود.
کشورهای موفق با توجه به شرایط اقتصادی خود زمان مناسبی 
را ب��رای حذف صفر از پول ملی خود انتخ��اب کرده و به تبع آن 
الزام��ات الزم جه��ت تداوم این سیاس��ت را در پی��ش گرفتند تا 
توانس��تند به خوبی از عهده این کار برآیند. رش��د و رونق تولید از 
جمله اولین ش��رایط الزم ب��رای توفیق در حذف صفر از پول ملی 
اس��ت. رونق تولید تضمین کننده تولید بیش��تر در آینده است در 
نتیجه زمینه و بس��تر تورم مجدد را ت��ا حد زیادی از بین می برد. 
تجربه کش��ورهای موفق هم موید این موضوع است. ترکیه زمانی 
اق��دام به حذف صفر از پول ملی خود ک��رد که تولیدات کاالها و 
خدمات آن رو به فزونی گذاشته و به بیش از 100 کشور صادرات 
قطعات اتومبیل داش��ت. درآمد سرانه مردم رو به افزایش گذاشت 
و به دلیل قوی بودن زیرس��اخت ها حت��ی در رویارویی اقتصادی 
اخی��ر ب��ا آمریکا بیش از 30 تا 40درص��د از ارزش پول خود را از 

دست نداد.
از س��وی دیگر، واقعیت این اس��ت که یکی از دالیل اصلی تورم 
در کشور ایران، کسری بودجه و استقراض دولت از سیستم بانکی 
در خالل دهه های گذش��ته بوده است. اگرچه موارد دیگری مثل 
جبران کس��ری موسس��ات مالی و اعتباری از مناب��ع عمومی در 
س��ال های گذشته انجام شده است، لیکن این موارد، موردی بوده 
اس��ت، بنابراین توسل به اس��تقراض از بانک مرکزی و چاپ پول 
همیش��ه یکی از دالیل اصلی تورم در کشور بوده و هست. بر این 
اس��اس، هر اقدام ضدتورمی بایستی کاهش هزینه های عمومی و 
بار تکفل دول��ت را کاهش دهد، در غیر این صورت تاثیر چندانی 

بر کاهش تورم نخواهد داشت.
بررس��ی اوضاع اقتصادی کش��ور از یک طرف نش��ان از تشدید 
تحریم ها است. این امر مساله تولید و رشد و رونق اقتصادی کشور 
را تحت تاثیر قرار داده و نه تنها منجر به تولید بیش��تر نشده بلکه 
باع��ث کوچک تر ش��دن کل اقتصاد می گردد. نرخ بیکاری نس��بتا 
ب��االی عوامل تولید، ظرفیت خالی کارخانجات تولیدی و نرخ های 
رشد پایین اقتصادی و بسیار ناچیز و نیز کاهش سهم تولید کشور 
به کل تولیدات جهانی در سا ل های اخیر موید این موضوع است.

از طرف دیگر فربه شدن روز به روز بدنه دولت و افزایش بودجه 
عمومی در هر س��ال نه تنها هیچ عالئمی مبنی بر انضباط مالی و 
کوچک ش��دن دولت را نشان نمی دهد، بلکه به فرمایش مسئولی 
از دولت »پش��ت سر هر ردیف بودجه ای قوم و قبیله ای قرار دارند 

و امکان کم یا حذف کردن ردیف های بودجه ممکن نیست.«
ب��ا توجه به مجموعه این ش��رایط در ح��ال حاضر امکان حذف 
چه��ار صفر از پول مل��ی به منظور کنترل ت��ورم و افزایش ارزش 
پ��ول ملی امکان پذیر نیس��ت، بلکه با عنایت به م��وارد فوق الذکر 
چه بسا موجب تسهیل شرایط برای تورم های بیشتر در آینده شود، 
ضمن اینکه بار مالی مازاد تغییر همه دفاتر و اس��ناد مالی و پولی 
و سوء اس��تفاده برخی از عرضه کنن��دگان کاالها و خدمات و بدتر 
ش��دن وضعیت اقشار آس��یب پذیر نیز از عواقب جبران ناپذیر این 

مسئله است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: تازه ترین گ��زارش مرکز آم��ار ایران از تغیی��رات قیمت زمین و 
ساختمان در بهار امسال نشان می دهد متوسط قیمت هر متر خانه در نقاط شهری 

ایران حدود 8۲درصد افزایش داشته است.
داده های مرکز آمار ایران همچنین نش��ان می دهد که متوسط قیمت فروش هر 
متر مربع زیربنای مس��کونی معامله شده در سطح کش��ور حدود 3میلیون و ۵31 
هزار تومان با میانگین مس��احت 10۶ متر مربع و متوسط عمر بنای 1۲ سال بوده 
است. بر این اساس قیمت هر متر خانه در بهار 13۹8 نسبت به زمستان سال قبل 

۲0.۷درصد و در مقایسه با بهار سال گذشته 8۲.۲درصد رشد داشته است.
همچنین متوسط قیمت فروش هر متر زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در کل کشور حدود 3میلیون و 3۲0 
هزار تومان با میانگین مس��احت ۲۶۵ متر مربع بوده اس��ت. با این تغییرات قیمت 
هر متر زمین در ایران در بهار امسال نسبت به همین فصل در سال گذشته حدود 

148.۶ و نسبت به زمستان 13۹۷ حدود 1۶.1درصد افزایش داشته است.
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران همچنین نشان دهنده رشد ۲۹درصدی اجاره بها 
در س��ه ماه نخست امسال بوده اس��ت. متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه 3درصد 
ودیعه ای پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در سطح کشور 1۲ هزار و ۶۵۲ تومان با میانگین مساحت 
۹8 متر مربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 13.۹ 

و در مقایسه با بهار سال گذشته ۲۹.1درصد رشد داشته است.
در یک کالم، افزایش 148.۶درصدی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زمین س��اختمان کلنگی و رش��د 8۲.۲درصدی متوسط قیمت خرید و فروش یک 
مترمربع زیربنای مس��کونی و همچنین افزایش ۲۹.1درصدی متوسط مبلغ اجاره  
یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور در بهار امسال نسبت به بهار 
سال گذش��ته، از مهمترین تغییرات قیمت مس��کن طبق گزارش مرکز آمار ایران 

بوده است.
چرا خریداران از بازار مسکن کوچ کردند؟

سال گذشته در چنین روزهایی بود که پس از روند شتابان افزایش قیمت ارز، بازار 
مس��کن نیز با افزایش چشمگیر قیمت ها مواجه شد و این مهم آنقدر ادامه یافت تا 
براساس آمارهای اعالم شده، نرخ مسکن در سال ۹۷ افزایش بیش از 100درصدی 

را در سراسر کشور تجربه کرد.
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، این افزایش قیمت همانند بازاره��ای دیگر پس از آنکه 

شرایط را به گونه ای تغییر داد که با قدرت خرید مصرف کنندگان فاصله معناداری 
پیدا کرد، به همان ترتیبی که افزایش یافت، به سمت تعدیل شدن رفت. به عبارت 
س��اده تر، تعدیل قیمت ها، همانند افزایش آن ابتدا از بازار ارز آغاز ش��د و س��پس 
بازارهای دیگر را نیز متاثر کرد؛ اگرچه کاهش قیمت ها هیچ گاه سبب نشد تا شرایط 

به قبل از سال ۹۷ بازگردد.
در همین راس��تا، حس��ام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه امالک تهران در رابطه با 
تحوالت بازار مس��کن در کش��ور گفت: اعالم خبر بیشترین و کمترین کاهش نرخ 
مس��کن می تواند به هیجانی شدن بازار مناطقی منجر شود، به همین دلیل از بیان 

دقیق هر منطقه خودداری می کنم تا خدایی نکرده به نوسانات بازار کمک نکنم.
وی در ادامه افزود: به طور کلی می توان گفت واحدهای با متراژ بیش از 1۵0 متر 
بیش��ترین کاهش را به طور معمول در سراسر کشور داشتند؛ به این ترتیب چنین 
واحدهایی به طور میانگین حدود 30درصد کاهش قیمت را تجربه کردند. در مقابل 
واحدهای کوچک تر بس��ته به منطقه ای که در آن ساخته شدند نیز کاهش قیمتی 

بین ۵ تا ۲۵درصد داشتند.  
نایب رئیس اتحادیه امالک تهران درباره پیش بینی تداوم بازار مسکن در روزهای 
باقی مانده از س��ال، تاکید کرد: به نظر من در نیمه دوم س��ال روند کاهنده قیمت 
ادامه خواهد یافت. شتاب افزایش قیمت در یک سال گذشته به نحوی بوده که دیگر 
تناس��بی میان قیمت ها و قدرت خرید مردم وجود ندارد که این نیز به یک رکود با 
درجه عمیق در کشور منجر شده است. با توجه به اینکه در فصل پاییز و زمستان 
نیز رکود ادامه خواهد یافت، کاهش قیمت مسکن در کشور محتمل به نظر می رسد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان کاهش قیمت واحدهای لوکس نیز تصریح 
کرد: به طور کلی واحدهای لوکس و متراژ باال که اغلب در ش��مال تهران هس��تند، 
بیش��ترین کاهش قیمت را در ش��هرهای بزرگ داش��تند. در مقابل واحدهایی که 
کوچک تر هس��تند یا در مناطقی واقع شدند که مورد اقبال طبقه متوسط و پایین 

جامعه است، کاهش قیمت کمتری را از سر گذراندند.
عقبایی در رابطه با وضعیت قیمت ها در ش��هرهای حاشیه گفت: در شهر پرند و 
ظرف دو هفته گذشته، قیمت واحدها بین ۶0 تا ۹0 میلیون تومان کاهش یافتند. 
این روند به اشکال دیگر در مناطق حاشیه ای دیگر تهران نیز ادامه دارد. در برخی از 
مناطق حاشیه شهر نیز که رشد عجیب قیمت داشتند، میزان کاهش قیمت حتی 

تا ۲00 میلیون تومان در هر واحد اعالم شده است. 
این فعال بازار مسکن با اشاره به موج گسترده مهاجرت به حاشیه شهرها افزود: 

سطح افزایش قیمت مسکن در سال  گذشته به گونه ای بود که بسیاری از خانواده ها 
دیگر امکان تهیه مسکن در شهرهای بزرگ را نداشتند و به همین دلیل مهاجرت 
به حاشیه شهرها آغاز شد. این اتفاق به شهر تهران محدود نبود و در دیگر شهرهای 
بزرگ همچون تبریز، مش��هد، ش��یراز و اصفهان نیز مش��اهده شده است. این موج 
مهاج��رت ابتدا افزایش قیمت ش��دیدی را در این مناطق به وج��ود آورد، اما در دو 
هفته گذشته نه تنها از تب و تاب قیمت ها کاسته شد، بلکه قیمت در این بخش ها 

نیز به کاهش یافته است.
بازار راکد و کساد بنگاه داران در تهران

بررسی وضعیت بازار مسکن نشان می دهد بیشترین کاهش قیمت در مناطق یک 
تا شش و البته شهرک های اقماری اطراف تهران رخ داده است. در این میان کاهش 
قیمت در مناطق میانی و پایین شهر به دلیل میزان قیمت ها کمتر از سایر مناطق 
بوده است. بازار مسکن ایران از نیمه دوم سال گذشته وارد فاز رکودی شد و عمق 
رک��ود در ماه های پس از آن افزایش یافت. در حال حاضر بازار مس��کن در رکودی 
جدی به سر می برد و فعاالن بازار می گویند کاهش شدید خریداران و فروشندگان، 

معامالت بازار مسکن را قفل کرده است. 
 تحلیل های ارائه شده بر این نکته استوار است که کاهش بیشتر قیمت ها در بازار 
می تواند زمینه را برای خروج این بازار از رکود و خرید و فروش عادی در بازار فراهم 
کند. در سال گذشته سرمایه گذاران از بازار مسکن خروج کردند و در شرایط فعلی 
به دلیل رشد باالی قیمت ها خریداران واقعی نیز حضوری ندارند، اما تعدیل بیشتر 

قیمت ها می تواند زمینه را برای حضور خریداران واقعی در بازار فراهم کند. 
با این همه، فروکش کردن موج تورم از یک سو و آرامش نسبی بازار ارز از سوی 
دیگر مهمترین دلیل کوچ سرمایه گذاران نه از بازار مسکن که از سایر بازارهای مهم 
سرمایه گذاری در ایران است. بسیاری از خریداران بالقوه مسکن معتقدند قیمت ها 
هنوز بس��یار باالس��ت و خرید مل��ک در این محدوده قیمتی غالب��ا صرفه و صالح 
اقتصادی ندارد. از س��وی دیگر چشم انداز کاهش��ی حاکم بر بازار سبب شده است 
خریداران زمان خرید را به تعویق بیندازند چراکه احتمال می دهند در آینده بتوانند 

با قیمت هایی پایین تر مسکن موردنیاز خود را خریداری کنند. 
 در عین حال کاهش ش��دید مس��تاجران در بازار به دلیل تمدی��د قراردادها به 
منظور پرهیز از انعقاد قرارداد با نرخ باالتر، فضا را برای سرمایه گذاران در بازار مسکن 
تنگ تر کرد و س��بب ش��ده است خرید مسکن به منظور س��رمایه گذاری با کندی 

بیشتری روبه رو شود.

از رشد 8۲درصدی قیمت مسکن تا افزایش ۲۹درصدی اجاره بها

تازهترینگزارشمرکزآمارایرانازبازارمسکندربهارامسال
حملونقل

مدیرعامل راه آهن خبر داد
آغاز پیش فروش بلیت قطارهای اربعین از 

سوم مهر
مدیرعامل ش��رکت راه آهن از آغاز پیش فروش بلیت قطارهای اربعین از روز 
چهارشنبه سوم مهرماه خبر داد و گفت قیمت بلیت قطار برای سفرهای اربعین 

افزایش نمی یابد و براساس نرخ های مصوب امسال فروخته خواهد شد.
س��عید رسولی در نشست خبری درباره ظرفیت ها و برنامه های راه آهن برای 
اربعین حس��ینی گفت: از پانزدهم تا 30 مهرماه امس��ال پیک سفرهای اربعین 
امس��ال اس��ت و بنابراین مانند سال های گذشته س��تاد اربعین تشکیل دادیم. 
پیش فروش قطارهای فوق العاده اربعین از 10 صبح چهارشنبه سوم مهرماه آغاز 

می شود.
ب��ه گفته وی، امس��ال روزانه ۵4 قط��ار در 1۵روز و در قالب8۵8 رام قطار و 
43۶ هزار صندلی پیش بینی شده است که از نظر تعداد قطار 43درصد نسبت 
به اربعین پارسال رش��د داشته است و این عدد در حوزه ظرفیت ایجادشده به 

4۷درصد رشد می رسد.
به گزارش ایس��نا، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران با بیان 
اینکه قیمت بلیت قطار اربعین افزایش نمی یابد و براس��اس نرخ مصوب امسال 
فروخته خواهد شد، ادامه داد: به عنوان مثال قیمت بلیت قطار مشهد-کرمانشاه 
چهارتخته 1۹۵ هزار تومان و شش تخته 18۵ هزار تومان است. همچنین قیمت 
بلیت قطار تهران-کرمانشاه چهارتخته ۹۵هزار تومان، شش تخته ۷0 هزار تومان 

و اتوبوسی ۵0 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
رس��ولی اضافه کرد: قیمت بلیت قطار چهارتخته همدان-مش��هد ۲00 هزار 
تومان و بلیت قطار اتوبوسی تهران-همدان 4۷ هزار تومان است و قیمت دیگر 

مسیرها نیز باید منطبق با نرخ های مصوب باشد.
وی همچنی��ن درباره دیگر اقدامات انجام ش��ده برای س��فرهای ریلی زائران 
اربعین اظهار داش��ت: مس��یرهای جدیدی برای تس��هیل تردد زائران اربعین 
حسینی در نظر گرفته شده است که می توان به قم –خرمشهر، قم- کرمانشاه، 

تهران- همدان، اهواز- شلمچه و اصفهان- کرمانشاه اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران گفت: در راستای مذاکرات 
صورت گرفته با پاکستان مقرر شده تا آنها بتوانند در زاهدان با قطار تا مرز عراق 
بروند و از طریق قطار حمل ونقل خود را انجام دهند که در این راستا یک مسیر 
دیگ��ر را به صورت ویژه آماده کردیم که از زاهدان به خرمش��هر و از زاهدان به 
کرمانشاه مسافران را منتقل می کند. همچنین هماهنگی های الزم انجام شده 
تا قطار اتوبوسی خرمشهر به شلمچه به صورت ۲4 ساعته و رایگان در خدمت 

زائران اربعین قرار بگیرد.
وی همچنین در پاس��خ به س��والی درباره اینکه آیا تخفیفی برای سفرهای 
اربعین در نظر گرفتید یا خیر گفت: همواره اراده شرکت راه آهن و شرکت های 
حمل و نقل ریلی بر این بوده تا رضایت مردم را جلب کند و در جریان افزایش 
اندک قیمت بلیت قطار در سال جاری که پس از سه سال صورت گرفت سعی 
کردیم تا در مس��یرهای پرتردد با وجود داشتن اجازه افزایش نرخ ۲۲درصدی، 
کمتر از دیگر مس��یرها قیمت بلیت را افزایش دهیم که این خود به مس��افران 
ریلی کمک می کند البته مطمئنیم با توجه به همین افزایش اندک کیفیت ارائه 
خدمات در صنعت ریلی ارتقا یافته و نهایتا مس��افران بیشتری از این طریق از 

قطار استفاده خواهند کرد.

جابه جایی 3.7میلیون مسافر و 33هزار تن بار در فرودگاه ها
مهرآباد مثل همیشه در صدر ایستاد

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران از جابه جایی 3میلیون و ۷۵۹ هزار و ۷1۹ مس��افر در فرودگاه های تحت 
مالکیت این ش��رکت و حمل ونقل بیش از 33 هزار تن بار در مردادماه امس��ال 

خبر داد.
حمیدرضا سیدی در گفت گو با ایسنا، بیان کرد: در فرودگاه های تحت مالکیت 
این ش��رکت در مرداد امس��ال، 31 هزار و 33۵ فروند نشست و برخاست انجام 
ش��ده که 3میلیون و ۷۵۹ هزار و ۷1۹ مسافر و بیش از 33 میلیون و 8۲ هزار 

کیلوگرم بار و مرسوالت پستی جابه جا شده است.
وی افزود: بر همین اس��اس در این بازه زمانی، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 
448 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه جایی 
بیش از یک میلیون و ۲۲۲ هزار مسافر پرترافیک ترین فرودگاه کشور بوده است. 
فرودگاه مش��هد با ۷00۷ فروند نشست و برخاس��ت و اعزام و پذیرش بیش از 
یک میلیون مسافر و فرودگاه شیراز با ۲۶۲3 فروند نشست و برخاست و اعزام 
و پذیرش بیش از ۲۶4 هزار نفر مس��افر از این منظر در رتبه های دوم و س��وم 

قرار گرفتند.
معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران با بیان اینکه در میان فرودگاه های تحت مالکیت شرکت، فرودگاه مشهد 
با ارس��ال و پذیرش بیش از 10 میلیون کیلوگرم بار در رتبه نخس��ت ارسال و 
جابه جایی بار قرار دارد، ادامه داد: فرودگاه مهرآباد با ارس��ال و پذیرش بیش از 
8میلیون و ۶۲۹ هزار کیلوگرم بار و فرودگاه ش��یراز با ارسال و پذیرش بیش از 

۲میلیون و ۹00 هزار در رتبه های  بعدی هستند.
به گفته  سیدی، سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای مردادماه امسال، ۲8 
هزار و 8۵۵ فروند نشس��ت و برخاس��ت طبق آمارهای موجود بوده که طی آن 
بیش از 3میلیون و3۹۷ هزار مس��افر و بیش از ۲۶ میلیون کیلوگرم بار منتقل 

شده  است.
وی همچنین با اش��اره به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است 
و از این جهت عالوه بر رتبه نخس��ت در کل پروازها، رتبه نخست در پروازهای 
داخلی را نیز دارد، گفت:  فرودگاه مش��هد با ۵۷4۶ فروند نشس��ت و برخاست، 
اعزام و پذیرش بیش از 8۲0 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از ۶میلیون و 
۷00 هزار کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه ش��یراز با ۲۲۲۹ فروند نشست 
و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از ۲1۵هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 

یک میلیون و ۶00 هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.
معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران اظهار داشت: همچنین طبق این آمار سهم پروازهای خارجی مرداد ۹8، در 
فرودگاه های بین المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها نیز نشست و برخاست 
۲480 فروند هواپیما است که طی آن بیش از 3۶۲ هزار مسافر اعزام و پذیرش 

و نزدیک به ۷میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده  است.
سیدی در این باره گفت:  فرودگاه مشهد با نشست و برخاست 1۲۶1 فروند 
هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از ۲11 هزار مس��افر و ارس��ال و پذیرش بیش از 
3میلیون کیلوگرم بار و مرس��والت، در رتبه نخس��ت در پروازهای خارجی قرار 
گرفته است و پس از آن فرودگاه شیراز با 3۹4 فروند نشست و برخاست، اعزام 
و پذیرش بیش از 4۹ هزار مسافر و جابه جایی بیش از یک میلیون و ۲00 هزار 
کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با ۲34 نشست و برخاست، جابه جایی ۲۹ هزار و 
۶۶۵ نفر مسافر و ارسال و پذیرش ۶۷0 هزار و ۲۲8کیلوگرم بار رتبه های دوم و 

سوم را به خود اختصاص دادند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

کمتر از یک ماه از تصویب الیحه تجارت می گذرد، این الیحه در صورت تصویب 
جانشین قانون تجارتی خواهد شد که جزو 8 قانون مادر کشور بوده و تنظیم کننده 
روابط بین تجار است. مجلس شورای اسالمی این الیحه را با سرعتی خارق العاده به 
تصویب رساند. به نحوی که تنها در یکی از جلسات بررسی آن، 10۶ ماده از آن در 

1۶0 دقیقه به تصویب رسید.
بالفاصله پس از تصویب عجیب این الیحه، حقوقدان ها، اقتصاددان ها و تشکل های 
اقتصادی لب به س��خن گشودند و از پیامدهای آن ابراز نگرانی کردند. در تازه ترین 
اعتراض نیز انجمن دارندگان نش��ان استاندارد به خیل تشکل های معترض به این 

الیحه پیوس��ت و با ارس��ال نامه ای به رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان 
مش��کالت الیحه تجارت از طرف 1300 واحد تولیدی عضو این انجمن، خواس��تار 

اصالح و رفع مشکالت الیحه شد.
به گزارش مهر، در این نامه آمده اس��ت: »با توجه به اهمیت قانون تجارت 
ایران که مدت هاست موضوعی چالش برانگیز در حوزه اقتصاد است، مواردی را 
جهت نقد قانون تجارت مطرح می کنم. نکته قابل بحث، تعجیل برای تصویب 
این قانون و بی توجهی به کارشناسی بیشتر در قانونی است که تصویب آن برای 
چند دوره به تعویق افتاده بود. عدم مشورت با فعاالن اقتصادی و کارشناسان 

اتاق بازرگانی در نهایت باعث بروز مش��کالت عدیده ای خواهد شد و حال آن 
سوء برداشت است که این تعجیل، نمود رزومه سازی مجلس در آخرین ماه های 
تصدی نمایندگان محترم قوه مقننه است. با توجه به اینکه با حرکت در مسیر 
توس��عه، محوریت دادن به رویه های رس��می و نفی عرفی سازی الزم است در 
تغییر این قوانین با تشتت آرای قضایی و تفسیرهای گوناگون که چشم انداز آن 
اطاله دادرس��ی و یکسان نبودن طبقات مختلف اجتماعی در برابر قانون است 
مواجه خواهیم شد. موضوع مورد نقد دیگر بومی سازی نشدن این قانون و عدم 

تناسب آن با فضای اقتصادی ایران است.«

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت بانک پاس��ارگاد علی رغم آماج انتقادات 
و مش��کالت اقتصادی موجود در کشور با مدیریت فردی باتجربه وکارآمد توانسته 
کارنامه درخشانی از خود بر جای گذارد و با حمایت و راه اندازی پروژه های صنعتی 
و تولیدی و ایجاد اش��تغال در سطوح مختلف جامعه موفق عمل کند و باعث رشد 
اقتصادی و روند بهبود در حوزه صنعت و تولید در ایران باش��د که این امر خصوصا 

در شرایط کنونی قابل تقدیر است.
سید تقی کبیری، نماینده مردم خوی در گفت وگو با شمانیوز، ادامه داد: اولین و 
مهمترین نیاز واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه معدن و صنعت طبق بررسی های 
انجام گرفته مبحث مالی و تامین اعتبارات و تسهیالت است که باید در اختیار آنها 
قرار گیرد و با توجه به تعطیلی بس��یاری از بنگاه ه��ای تولیدی و صنعتی به دلیل 
مشکالت مالی، عدم تامین مواد اولیه، مدیریت ناصحیح و... نقش بانک ها را به عنوان 

بازوی حمایتی کامال برجسته می سازد.
کبیری با بیان اینکه فلسفه وجودی بانک ها تامین رونق و شکوفایی اقتصاد است 
که خروجی آن ایجاد اشتغال، گردش منابع مالی و کاهش آمار بیکاری است، افزود: 
ب��ا توجه به اینکه تحریم ها در درج��ه  اول بخش صنعت و تولید را مورد هدف قرار 
می دهن��د، از ای��ن جهت نیز وظایف بانک ها و نهادهای مالی دس��تخوش تغییرات 

می شوند و اهمیت ویژه ای پیدا می کنند.
نماینده مردم خوی و چایپاره اضافه کرد: عمده این تغییرات با توجه به فلس��فه  

وجودی بانک ها قابل تبیین اس��ت اگر بپذیریم مهم ترین وظیفه  یک بانک تجاری 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط است و حمایت از بنگاه های بزرگ و توسعه  
صنعتی نیز بیش��تر در حوزه  فعالیت بانک های تخصصی طبقه بندی می شود، درک 

جایگاه و نقش بانک ها در شرایط تحریم چندان دشوار نخواهد بود.
این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: بانک ها می توانند با جذب سرمایه 
بیشتر و شرکت در پروژه های مهم صنعتی کشور، هم به سوددهی برای بانک خود 
برس��ند و هم به پیش��رفت پروژه کمک کنند که باعث رش��د و حمایت از تولید و 

اشتغال زایی خواهد شد.
کبیری با اش��اره به عملکرد مثبت گروه مالی پاس��ارگاد در حمایت از پروژه های 
ب��زرگ صنعت��ی، تخصصی و معدنی کش��ور به ایجاد بزرگترین ش��رکت توس��عه 
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه »میدکو« اش��اره کرد و گفت: »میدکو« با هدف 
سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی کشور و ایجاد اشتغال 1۵ هزار نفری 

توسط حمایت های بانک پاسارگاد تشکیل شده است.
به گفته وی، شرکت معدنی و صنعتی »میدکو« حتی در تحریم ها عقب ننشسته 
و با درایت و مدیریت مدیران باتجربه در رأس آنها دکتر پورمند توانس��ته روند رو 

به رشدی را در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد حوزه صنعت و معدن داشته باشد.
کبیری با اش��اره به افتتاح پ��روژه کارخانه فرآوری زغال س��نگ در طبس که با 
حمایت بانک پاس��ارگارد آغ��از به کار کرد، گفت: تمامی بانک ها باید در راس��تای 

رس��الت های خود در این حوزه اقدامات س��ازنده انجام دهند و اقتصاد رو به رشدی 
را رقم بزنند. عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس یادآور شد: توجه به بخش صنعت، 
رونق تولید و چرخیدن چرخ صنعت کشور و توجه به اشتغال زایی بسیار مهم است و 
بانک ها در حمایت از این بخش نقش مهمی دارند چراکه پشتوانه بسیار خوبی برای 
بقای صنعت و معادن کشور هستند و صنعت از جمله بخش  هایی است که نیاز به 

حمایت مالی و استفاده از منابع پولی دارد.
او درخصوص کارآفرینی و اس��تفاده از نیروهای باتجربه اشاره ای به اشتغال زایی 
40ه��زار نفره گروه مالی پاس��ارگاد در حوزه های مختلف ان��رژی، مالی و صنعت و 
معدن و بخش های تولیدی کرد و گفت: این پیشرفت و حمایت های تاثیرگذار نتیجه 
زحمات مدیرانی مدبر و در رأس آنها دکتر مجید قاسمی است که علی رغم مشکالت 
و آماج انتقادهای وارده بر این بنگاه اقتصادی با تکیه بر دانش مبتنی بر تجربه بانکی 
خود در این حوزه موفق عمل کرده و سالیان متمادی سکان این بانک را قدرتمندانه 

به دست گرفته و از انجام وظایف خود عقب ننشسته است.
سید تقی کبیری در پایان گفت: با توجه به سابقه مدیریتی دکتر مجید قاسمی 
در بانک مرکزی، ایشان با استفاده از تجربیات چندین ساله و کارنامه درخشان خود 
توانسته است مدبرانه این بنگاه اقتصادی را به سمت انجام رسالت های واقعی خود 
هدایت کرده و در این حوزه موفق عمل نماید و کارنامه درخشانی از خود به جای 

گذارد که قابل تقدیر و تشکر است.

ایرادات الیحه تجارت را برطرف کنید

نامه اعتراضی بخش خصوصی به مجلس

کبیری: سایر بانک ها همانند پاسارگاد از پروژه های تولیدی و صنعتی حمایت کنند

تقدیر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از عملکرد بانک پاسارگاد

سه شنبه
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همتی تشریح کرد
 جزییات کنفرانس بین المللی بانکداری

در کویت
رئی��س کل بان��ک مرک��زی مهم ترین عناوی��ن مطرح ش��ده در کنفرانس 

بین المللی بانکداری در کویت را تشریح کرد.
عبدالناصر همتی اول مهرماه به دعوت همتای کویتی خود برای ش��رکت 
در کنفرانس بین المللی بانکداری راهی این کش��ور ش��د و در این نشس��ت 

شرکت کرد.
وی با بیان اینکه در این نشس��ت بحث های مهم��ی در مورد چالش های 
سیاس��ی و اقتصادی سیستم بانکی مطرح شد، اظهار داشت: دو چالش مهم 
به تفصیل در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت که موضوع اول س��رعت 

رشد تکنولوژی بود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر سیستم بانکی نتواند خود را با تحوالت 

تکنولوژی تطبیق دهد، به تدریج جایگاه خود را از دست می دهد.
همتی همچنین با اش��اره به رشد سریع بدهی های شرکتی نیز ادامه داد: 
با روند فعلی رشد بدهی های شرکتی ظرف ۲0 سال آینده مجموع بدهی ها 

در جهان به ۵00درصد تولید ناخالص داخلی جهان می رسد.
رئی��س کل بانک مرکزی همچنین در حاش��یه ای��ن کنفرانس با برخی از 
روس��ای کل بانک مرکزی کش��ورهای منطقه گفت وگ��و و تبادل نظر کرده 

است.
سیاست نرخ بهره منفی چگونه کار می کند؟

بس��یاری از بانک ه��ای مرکزی جهان در مواجهه با ش��رایط فعلی مجبور 
شده اند نرخ بهره را بیش از پیش کاهش دهند.

ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از رویت��رز، بانک مرکزی اروپ��ا چند روز پیش 
تصمی��م گرفت نرخ به��ره را به منفی 0.۵درصد کاه��ش دهد که این نرخ، 
کمترین س��طح نرخ بهره در منطقه یورو از ابتدای زمان تشکیل این منطقه 
پولی تاکنون بوده است. عالوه بر بانک مرکزی اروپا، بانک های مرکزی ژاپن 
و سوئیس نیز نرخ بهره منفی را اتخاذ کرده اند و احتمال رسیدن نرخ بهره به 

سطح منفی در استرالیا و برخی نقاط دیگر جهان نیز وجود دارد.
س��ال ۲008 و پس از ورشکس��تگی نه��اد »برادران لم��ان« که یکی از 
بزرگ تری��ن تامین  مالی کنندگان جهان بود، دومینوی س��قوط نظام بانکی 
در بس��یاری از نقاط جهان آغاز ش��د که همین مس��اله باع��ث ورود جدی 
بانک های مرکزی مختلف به میدان ش��د. نرخ بهره در بس��یاری از کشورها 
در آن زم��ان به مانند اکنون وارد محدوده صفر یا منفی ش��د. اما نرخ بهره 

منفی چگونه کار می کند؟
هنگام��ی ک��ه نرخ به��ره منفی اس��ت، نهاده��ای مالی ب��رای نگهداری 
حس��اب های خود ن��زد بانک مرکزی بای��د به بانک مرک��زی بهره پرداخت 
کنند. با توجه به اینکه س��پرده بانک ها نزد بانک مرکزی بر حس��ب میزان 
سپرده های نزد این بانک ها تعیین می شود، بانک ها برای پرداخت بهره کمتر 
به بانک مرکزی تشویق می شوند که بیشتر وام بدهند و سپرده های کمتری 

از مشتریان را نزد خود نگه دارند.
در نتیجه این سیاست، جریان نقدی بزرگی به اقتصاد تزریق می شود که 
می تواند در صورت هدایت درست این جریان به تقویت رشد اقتصادی منجر 
ش��ود. البته این سیاست یک سیاس��ت کامال مثبت نیست چراکه با کاهش 
هزینه های اس��تقراض، انگیزه پس انداز و سرمایه گذاری را کاهش می دهد و 

در بلندمدت می تواند تبعاتی برای اقتصاد داشته باشد.
از سوی دیگر نرخ بهره منفی معموال به کاهش ارزش پول ملی آن کشور 
منجر می شود چراکه آن را به مقصدی با جذابیت کمتر برای سرمایه گذاری 
مب��دل می کند. درخص��وص تصمیم اخی��ر بانک مرکزی اروپ��ا پیش بینی 

می شود نظام بانکی این منطقه با زیان 3میلیارد یورویی مواجه شود.
در بین کشورهای اروپایی، هلند یکی از مخالفان سرسخت کاهش بیشتر 
ن��رخ به��ره بود تا جایی که برخی نمایندگان مجلس این کش��ور با ارس��ال 
نامه ای ب��ه ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا خواهان منصرف ش��دن 

بانک مرکزی از این تصمیم شده بودند.

شروع فصل پاییز با کاهش قیمت دالر
قیمت ارز در مسیر سقوط

قیم��ت ارز در اولین روز مهرماه کاهش��ی بود؛ به ط��وری که قیمت دالر 
و یورو با کاهش ۵0تومانی نسبت به آخرین روز شهریورماه همراه بودند.

به گزارش ایس��نا، تحریم های جدی��د آمریکا نه تنها بر بازار ارز ایران تاثیر 
هیجانی و منفی نگذاش��ته، بلکه قیمت ها در چند روز گذش��ته کاهش هم 
یافته است که بر همین اساس بانک ها در یکم مهرماه هر دالر آمریکا را 11 
ه��زار و ۲3۵ تومان و هر یورو را به قیمت 1۲ه��زار و 44۲ تومان خریدند. 
قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک ها نیز 14 هزار و 3 تومان بوده است.

قیمت ارز مس��افرتی نیز در بانک ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار 
باالتر اس��ت؛ به طوری که قیمت فروش ارز مس��افرتی در بانک ها 1۲ هزار 
و ۶1۲ تومان اعالم ش��ده که با احتس��اب کارمزد به حدود 1۲ هزار و ۹00 
تومان می رس��د، اما صرافی های مجاز بانک مرکزی نیز قیمت خرید دالر را 
11 ه��زار و ۲۵0 تومان و قیم��ت فروش آن را 11 هزار و 3۵0 تومان اعالم 

کرده اند که نسبت به روز یکشنبه با کاهش ۵0 تومانی همراه بوده است.
ای��ن صرافی ها هر یورو را به قیمت 1۲ ه��زار و ۵۵0 تومان خریده و 1۲ 

هزار و ۶۵0 تومان فروختند.

گمرک ایران خبر داد
ارتقای 45 پله ای شاخص تجارت فرامرزی

گم��رک ایران از کاهش 4۶درص��دی زم��ان واردات و 3۹درصدی زمان 
صادرات در شاخص تجارت فرامرزی براساس گزارش سال ۲01۹ خبر داد.

به گزارش ایِبنا، رتبه کش��ور در شاخص تجارت فرامرزی در این سال 4۵ 
پله ارتقا داشته که بیشترین رشد در مدت 10 سال گذشته است. همچنین 
کاهش 3۹درصدی در مولفه زمان صرف شده و 31درصدی در مولفه هزینه 
صرف ش��ده در صادرات نسبت به سال گذشته، کاهش 4۶درصدی در مولفه 
زم��ان و 1۲درصدی در مولف��ه هزینه در واردات، موی��د بهبود فرآیندهای 
تجارت فرامرزی است. براس��اس این گزارش، ارتقای 3۹ پله ای در شاخص 
عملکرد گمرک، زیرش��اخص »کارایی فرآیندهای ترخیص« طبق »گزارش 
لجس��تیک بانک جهانی در سال ۲018«، با توسعه س��امانه جامع گمرکی 
و نی��ز جهش ۵۶ رتبه ای در زیرش��اخص های »تحویل به موقع کاال« و ۲۶ 
پله ای در »توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارس��الی« براساس اقدامات 
موثر صورت پذیرفته توس��ط گمرک در زمینه بهب��ود فرآیندهای گمرکی و 
ارائه خدمات الکترونیکی و تبادل الکترونیکی اطالعات با سازمان های همکار 

از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی ملی انجام شده است.

بانکنامه

همان طور که انتظار می رفت، شبکه اجتماعی فیس بوک روز هجدهم 
ژوئن با انتشار گزارشی به شایعات پایان داد و از واحد پولی دیجیتالش 
لیبرا پرده برداش��ت. لیبرا از نیمه اول س��ال ۲0۲0 آغاز به کار خواهد 
کرد و کاربران فیس بوک مسنجر و واتس اپ در سراسر جهان می توانند 
از لیبرا استفاده کنند. البته فیس بوک برنامه ای مختص لیبرا هم منتشر 
خواهد کرد که با دانلود آن، بدون واتس اپ و مس��نجر هم می ش��ود از 
لیبرا استفاده کرد. فیس بوک مدعی شده یکی از اهدافش دادن خدمات 
مال��ی ب��ه آن 1.۷ میلیارد نفری در دنیاس��ت که هنوز حس��اب بانکی 
ندارند. لیبرا به ش��ما اجازه خواهد داد که به تقریبا هر کس در دنیا که 
اسمارتفون دارد پول بفرستید، به همان آسانی که به او پیام می فرستید. 
فیس بوک اعالم کرده که هزینه این ارسال پول »نزدیک به هیچ« است.
فیس ب��وک البته تنها صاحب این واحد پولی نیس��ت. تیم لیبرا توس��ط بنیادی 
غیرانتفاعی با نام کالیبرا رهبری می ش��ود که مقرش در س��وئیس است. فیس بوک 
توانس��ته حمایت ۲۷ شرکت مهم را از لیبرا جلب کند که در میان آنها می توان به 
اوبر، ویزا، اسپاتیفای، وودافون، پی  پال و مسترکارت اشاره کرد. هر کدام از این شرکا 

توافق کرده اند که دست کم 10میلیون دالر در پروژه سرمایه گذاری کنند.
آیا لیبرا ارز رمزنگاری شده است؟

فیس بوک لیبرا را »واحد پولی جدید جهانی« توصیف کرده که توسط »تکنولوژی 
بالک چین پشتیبانی می ش��ود.« اما لیبرا برخالف بیت کوین به عنوان مشهورترین 
ارز بر پایه بالک چین واقعا تمرکززدایی نش��ده و فقط اعضای خاصی توانایی انجام 
تراکنش ه��ا را دارند. به همین خاطر حامیان ای��ده بیت کوین این واحد پولی را ارز 
رمزنگاری ش��ده واقعی نمی دانند. دیوید مارکوس از خالقان لیبرا در توئیتی توضیح 
داده که لیبرا س��ه جزء خواهد داش��ت: یک ش��بکه بالک چین، یک واحد پولی که 
پش��تیبانی ذخایر مالی فیزیکی را خواهد داش��ت و یک زبان برنامه نویسی مختص 
این واحد پولی که Move نام دارد. به نظر می  رسد لیبرا بیش از آنکه به بیت کوین 

شباهت داشته باشد نسخه پیشرفته تری از پی پال است.
البته هنوز روش��ن نیست که فیس بوک چطور می خواهد از این واحد پولی، پول 
دربیاورد، اما با توجه به سابقه فیس بوک می توان حدس زد که ماجرا به فروش آگهی 
براساس اطالعات کاربران لیبرا مربوط خواهد شد. البته فیس بوک قول داده این کار 
را نکند! اما مهم تر از وعده های فیس بوک و شرکت های پشت لیبرا، راز موفقیت آن 
در عامل دیگری نهفته است: آیا مردم حاضر می شوند به فیس بوک اطمینان کنند 
و پول و سرمایه ش��ان را در اختیار ش��رکتی بگذارند که س��ابقه خوبی ندارد و بارها 

اطالعات خصوصی شان را به دیگران فروخته است؟
فیس بوک به دنبال رقابت با دالر است

به اعتقاد بلومبرگ، لیبرای فیس بوک قرار اس��ت یک واحد پولی بدون مرز باشد 
که توس��ط همه مردم دنیا استفاده می ش��ود. در حال حاضر، دالر تنها واحد پولی 

دنیاس��ت که تقریبا چنین خصوصیاتی دارد. در ای��ن صورت، لیبرا نه با بیت کوین 
که با دالر رقابت خواهد کرد.  اگر لیبرا بخواهد با س��هولت استفاده از دالر و میزان 
پذیرش جهانی اش رقابت کند یک راه بیش��تر ندارد: مردم در سراسر جهان باید به 
طور گسترده ای استفاده از آن را بپذیرند. اما آیا چنین چیزی ممکن است؟ ارزهای 
رمزنگاری ش��ده حدود یک دهه اس��ت که تالش کرده اند واحدهای پولی فرامرزی 
دیجیتالی طراحی کنند تا سیس��تم س��نتی بانکداری را به زانو درآورند، اما تاکنون 

نتوانسته اند رقیب خوبی برای پول سنتی باشند.
لیبرا زمانی که رس��ما منتش��ر ش��ود وارد مهمانی ای خواهد شد که سال هاست 
جریان دارد و البته خیلی از مهمانانش مراس��م را ت��رک کرده اند. تالش هایی مثل 
بیت کوین نتوانسته جایگزین پول شود چراکه مردم به بیت کوین بیشتر مانند یک 

سرمایه پرریسک نگاه می کنند تا واحد پول.
موفقی��ت واحد پولی دیجیتال البته فقط به جلب اعتماد م��ردم نیاز ندارد. این 
واحد پولی نیازمند تایید باید بتواند تاییدیه چند نهاد دولتی آمریکایی را هم بگیرد. 
کمیس��یون بورس و اوراق بهادار آمریکا تاکنون چندین بار کس��ب وکارهایی را که 
دست به اقدامات مشابه زده اند تعطیل کرده است. فیس بوک اعالم کرده با مقامات 
دولت��ی و بانک های مرکزی در تماس اس��ت تا رضایت آنه��ا را جلب کند، اما هنوز 
نتوانسته نامه عدم شکایت از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا دریافت 
کند. راه اندازی بنیاد لیبرا با حضور غول هایی مثل ویزا، پی  پال، اوبر و مسترکارت با 

هدف جلب رضایت همین نهاد انجام شده است.
فیس بوک و هم پیمانانش برای رقابت با دالر به دنبال تقلید از واحدهای پولی ای 
هستند که در گذشته معرفی شده و موفق شده اند. در بیانیه معرفی لیبرا آمده است: 
»دولت ها موقع معرفی پول های جدید، برای جلب اطمینان مردم تضمین می دادند 
که این واحد پولی را می توان با سرمایه های واقعی مثل طال معاوضه کرد. ما به جای 
پشتوانه طال، از لیبرا با اوراق قرضه دولتی و سپرده های بانکی باکیفیت در بانک های 

مرکزی پرثبات و خوش نام پشتیبانی خواهیم کرد.«
البت��ه فیس بوک برای جلب اطمینان مردم راهی دش��وار پی��ش رو دارد. جوزف 
اس��تیگلیتز اقتصاددان آمریکایی پس از اعالم خبر تولد لیبرا در مقاله ای نوش��ت: 
»فقط یک احمق می تواند امور مالی اش را دست فیس بوک بدهد. آن هم در زمانی 
که اوضاع واحدهای پولی س��نتی بد نیس��ت. این روزها دالر، یورو، ین و یوان همه 
به طرز غریبی ثبات دارند و شاهد تورم نیستیم. شاید واقعا فیس بوک با در اختیار 
داشتن اطالعات شخصی ۲.4 میلیارد نفر کاربر فعال ماهانه اش بهتر از همه می داند 
که چه تعداد ابله در دنیا وجود دارد که به دنبال استفاده از پول فیس بوک است.«

آیا فیس بوک می تواند رقیب دالر ش��ود؟ برای پاس��خ این سوال باید تا نیمه اول 
سال ۲0۲0 صبر کنیم.

حرکت بانک های مرکزی به سمت ارزهای دیجیتال؟
همین چند ماه پیش، آگوس��تین کارستنس، مدیرکل بانک تسویه حساب های 

بین المللی )BIS( که بانک مرکزی بانک های مرکزی دنیا به حساب می آید، گفت 
که نهاد متبوعش هیچ پتانسیلی در ارزهای دیجیتال منتشرشده توسط بانک های 
مرک��زی نمی بیند. خب حاال او تغییر نظر داده و به نظر می رس��د اعالم خبر ورود 
فیس بوک و دیگر غول های فناوری به حوزه خدمات مالی در این تغییر نگاه بی تاثیر 

نبوده است.
کارس��تنس به فایننشال تایمز گفته که بانک تس��ویه حساب های بین المللی از 
حرک��ت »چندین« بانک مرکزی که در حال توس��عه یا تحقی��ق در مورد ارزهای 
دیجیتال هستند حمایت می کند. او تاکید کرده: »ممکن است زودتر از چیزی که ما 
فکرش را می کنیم بازار برای این مسئله پیدا شود و ما بانک های مرکزی باید بتوانیم 

ارزهای دیجیتال منتشر کنیم.«
البت��ه پیش از ای��ن، تعداد زی��ادی از روس��ای بانک های مرکزی ای��ده ارزهای 
رمزنگاری شده مثل بیت کوین را رد کرده اند، چراکه آنها را بی ثبات و سرمایه گذاری 
مخاطره آمی��ز قلم��داد می کنند، ام��ا پس از معرف��ی لیبرا، واحد پول��ی دیجیتال 
فیس بوک، اوضاع کمی تغییر کرده اس��ت. لیبرا پیشتوانه مالی واقعی دارد و طوری 

طراحی شده که ثبات ارزش داشته باشد.
این به همراه حضور گس��ترده فیس بوک در سراسر جهان می تواند به 
ارز دیجیتال این ش��رکت کمک کند که محبوبیت جدی کس��ب کند. 
البته فیس بوک تنها غول تکنولوژیک دنیا نیست که وارد عرصه خدمات 
مالی ش��ده. بانک تسویه حس��اب های بین المللی در گزارش جدید خود 
گفته که علی بابا، آمازون، گوگل و تنسنت هم به دنبال ورود به بازارهای 
مالی هس��تند. این گزارش هش��دار داده که »غول ه��ای تکنولوژی این 
پتانس��یل را دارند که به لطف قدرت شبکه ای خود به نیروی مسلط در 

این حوزه تبدیل شوند.«
کارس��تنس همچنین هش��دار داده که ورود بانک های مرکزی به عرصه ارزهای 
دیجیتال می تواند »تاثیری عمیق« بر سیستم مالی داشته باشد. مثال چنین حرکتی 
می توان��د ای��ن بانک ها را مجبور کند که به مش��تریان غیربانکی س��رویس دهند. 

بانک های مرکزی عموما فقط به بانک های تجاری خدمات می دهند.
تاثی��رات احتمالی چنین تغییراتی بر روی ثبات سیس��تم مالی بین المللی کامال 
مش��خص نیست و کارستنس نسبت به ارزش ورود بانک های مرکزی به این قلمرو 
ناش��ناخته ابراز تردید هم کرده اس��ت. با این همه اگر فیس بوک و دیگر غول های 
تکنول��وژی راه خود را به بازارهای مال��ی پیدا کنند، بانک های مرکزی هم ناچار به 

چنین کاری هستند.
بانک تسویه حساب های بین المللی در پایان گزارشش نتیجه گرفته که »کشورها 
به سیاست های عمومی جدید و جامعی نیاز دارند تا به ورود غول های تکنولوژیک به 
عرصه بانکداری، واکنش مناسب نشان دهند تا بتوانند هم از این روند سود ببرند و 

هم ریسک  آن را محدود کنند.«

گزارش بلومبرگ از رقابت فیس بوک با صنعت بانکداری دنیا

ازتولدلیبراتارقابتبادالر

فرصت امروز: بانک های ایرانی قرار اس��ت تا پایان امس��ال براساس میزان تحقق 
حاکمیت ش��رکتی و بانکداری دیجیتال رتبه بندی شوند؛ این خبری است که وزیر 
اقتصاد آن را به تازگی اعالم کرده و البته پیش از این هم درباره این موضوع سخن 
گفته بود. رتبه بندی بانک ها موضوعی اس��ت که تاکنون چندین و چند بار از سوی 
دولتمردان و از جمله روس��ای وقت بانک مرکزی مطرح شده، اما تاکنون هیچ گونه 
نتایج رسمی از سوی یک نهاد دولتی برای رتبه بندی بانک های ایرانی منتشر نشده 

است.
رتبه بندی بانک ها براس��اس اس��تانداردهای بین المللی از مطالبات و دغدغه های 
فعاالن اقتصادی در س��ال های اخیر بوده اس��ت که براس��اس آن می توان مسائلی 
مانند مدیریت ریس��ک و عملکرد بانک ها را ارزیابی کرد. همچنین افزایش نظارت 
بر بانک ها از دس��تاوردهای دیگر رتبه بندی بانک ها به شمار می رود که به شفافیت 

بیشتر عملکرد بانک ها کمک خواهد کرد.

ب��ا اینکه در س��ال 13۹۶ ق��رار بود تا بانک ه��ای ایرانی از س��وی بانک مرکزی 
رتبه بندی شوند، اما در نهایت رتبه بندی بانک ها به خود بانک ها واگذار شد. البته در 
حال حاضر برخی شرکت های خصوصی هستند که اقدام به رتبه بندی شرکت ها از 
جمله بانک های ایرانی می کنند، اما همانطور که اشاره شد، تاکنون هیچ نهاد رسمی 
و دولتی اقدام به انتش��ار نتایج رتبه بندی بانک ها نکرده است. رتبه بندی بانک های 
ایرانی از سوی شرکت های مختلف و براساس شاخص های متفاوتی از جمله بازدهی 
آنها در بورس و میزان س��پرده ها انجام می ش��ود، اما این نخستین بار است که قرار 

است یک نهاد رسمی دولتی بانک ها را از دو نظر مورد ارزیابی قرار دهد.
فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتصاد در سخنانی در مجمع عمومی سالیانه بانک سپه از 
رتبه بندی بانک ها تا پایان امس��ال خبر داد و اعالم کرد: رتبه بندی بانک ها براساس 
میزان تحقق حاکمیت ش��رکتی و بانکداری دیجیتال از س��وی معاونت امور بانکی 

وزارت اقتصاد در پایان امسال انجام خواهد شد.

به گفته دژپس��ند، با تحقق حاکمیت ش��رکتی به طور کامل مش��خص می شود 
مش��کالت یک بانک تا چه اندازه متاثر از عوامل برون س��ازمانی مانند حجم باالی 
تسهیالت تکلیفی است و چه مقدار ناشی از عوامل درون سازمانی مثل پایین بودن 
بهره وری است، بنابراین نظام بانکی با بهبود مدیریت و کاهش هزینه ها باید به سمت 

کارا کردن سیستم خود پیش برود. 
هرچه هس��ت، رتبه بندی بانک ها از س��وی ی��ک نهاد دولتی می تواند ش��رایط 
بانک های مختلف از نظر حاکمیت ش��رکتی و بانکداری دیجیتال را برای مشتریان 
تحلیل کند. اگر این بار وعده مس��ئوالن درخصوص رتبه بندی بانک ها عملی شود، 
می توانیم ش��اهد یک رتبه بندی رسمی برای بانک های ایرانی باشیم. در عین حال 
ممکن است که وزارت اقتصاد پس از پایان رتبه بندی، نتایج آن را به صورت عمومی 
اعالم نکند که باید دید این وزارتخانه این آمار را منتشر می کند یا تنها به عنوان یک 

گزارش خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد.

پس از موفقیت دولت در کنترل بازار ارز، روند بازگش��ت ارز صادراتی به کش��ور 
بهبود یافت به طوری که میزان عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما در نیمه نخست 
سال ۹8 به ۷میلیارد و ۹80 میلیون یورو رسید که توسط صادرکنندگان برای تامین 

و واردات کاالهای مورد نیاز به این سامانه تزریق شد.
به گزارش ایرنا، عرضه 8میلیارد یورویی در ش��ش ماه نخست سال ۹8 در حالی 
بوده که در س��ال ۹۷ در مجموع 11 میلیارد و 30۹ میلیون یورو در س��امانه نیما، 

ارز عرضه شده است.
موفقی��ت دولت و بانک مرکزی در کنترل ب��ازار ارز و ایجاد ثبات در این بازار در 
شرایطی رخ داده که آمریکا با اعمال تحریم علیه بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، 

سعی در بی ثباتی اقتصادی کشور داشته است.
سامانه نیما از اردیبهشت پارسال پس از تعدیل سیاست های ارزی دولت به عنوان 
مرجع تعیین نرخ خرید و فروش حواله های ارزی تعیین ش��د. با راه اندازی س��امانه 
نیما، صادرکنندگان و واردکنندگان باید معامالت ارزی خود را در بستر این سامانه 

به ثبت برسانند.
بررس��ی عرضه ارز در نیما نش��ان می دهد که در فروردین امسال یک میلیارد و 

۲۷3 میلیون یورو، در اردیبهشت ۲میلیارد و 1۵4 میلیون یورو و در خرداد امسال 
یک میلیارد و ۲44 میلیون یورو در این س��امانه عرضه شده است. در تیرماه میزان 
عرضه ارز به یک میلیارد و 33۹ میلیون یورو رسید و در مرداد به ۹3۷ میلیون یورو 
کاهش یافت که کمترین عرضه ماهانه در س��ال ۹8 بوده است. در شهریور امسال 

نیز یک میلیارد و 34 میلیون یورو به سامانه نیما ارز صادراتی تزریق شده است.
همچنین نرخ خرید یورو در سامانه نیما نیز در دوره مورد بررسی نوسان زیادی را 
تجربه کرده است به طوری که از میانگین 10 هزار و 33۲ تومان در فروردین امسال 
به 11 هزار و 8۵۹ تومان افزایش داشته است. باالترین نرخ یورو در سامانه نیما به 
تیرماه اختصاص داشت که طی آن هر یورو به طور میانگین 1۲ هزار و ۶۶0 تومان 
فروخته شد، کمترین قیمت نیز به اردیبهشت تعلق دارد که طی آن بهای یورو به 

10 هزار و ۲۶۷ تومان رسید.
سامانه نیما به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت بازار ارز به شمار می رود 
که در ماه های اخیر با جذب ارز ناش��ی از صادرات و اختصاص آن به واردکنندگان 
برای واردات کاالهای موردنیاز کشور، نقشی مهم در ثبات ارزی ماه های اخیر داشته 

است.

روند عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما در ماه های اخیر پس از اعالم سیاست های 
جدید بانک مرکزی رشد بیشتری داشته است.

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹8 و نحوه رفع تعهد 
ارز صادراتی س��ال 13۹۷ صادرکنندگان در بهار امس��ال توسط بانک مرکزی ابالغ 
شده است. در سیاست گذاری های جدید، صادرکنندگانی که بیش از ۷0درصد از ارز 

ناشی از صادرات را در سامانه نیما عرضه کرده اند، تشویق می شوند.
براساس سیاست های جدید، میزان بازگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی 
در سال 13۹8 شامل حداقل ۶0درصد در سامانه نیما، حداکثر 10درصد اسکناس 

و بقیه واردات در مقابل صادرات خود تعیین شده است.
سایر صادرکنندگان باید حداقل ۵0درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند 
و حداکثر تا ۲0درصد به صورت اس��کناس و بقی��ه واردات در مقابل صادرات خود 
یا س��ایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام 

کنند.
کارشناس��ان معتقد هس��تند با راه اندازی بازار متش��کل ارز، روند بازگش��ت ارز 

صادراتی به کشور رشد بیشتری بیابد.

وزیر اقتصاد خبر داد

بانک ها تا پایان سال رتبه بندی می شوند

در نیمه نخست امسال رخ داد

بازگشت 8 میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه اقتصادی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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مزیت همکاری بازار سرمایه و بازار پول
فرصت ویژه عملیات بازار باز برای بازار سرمایه

اجرایی ش��دن عملیات بازار باز که از سوی بانک مرکزی با تعیین اعضای 
کمیته اجرایی وارد فاز تازه تری ش��د، می تواند به فرصت ویژه ای برای بازار 
سرمایه در جهت مشارکت در اجرای یک سیاست پولی و مالی بنیادی شود.

ب��ه گزارش ایِبنا، با اعالم بانک مرک��زی درخصوص تعیین اعضای کمیته 
اجرایی عملیات بازار باز و آغاز به کار این کمیته، رس��ما این سیاست جدید 
وارد فاز عملیاتی شد تا بتواند اهداف تازه ای را در حوزه بازار پول در اقتصاد 

ایران عملیاتی کند.
براس��اس این گزارش، در تعاریف آکادمیک عملی��ات بازار باز به خرید و 
ف��روِش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گس��ترش ی��ا انقباض میزان 
پول در سیس��تم بانکی گفته می شود، که توسط بانک های مرکزی کشورها 
عملیاتی می شود به طوری که خرید اوراق از سوی سرمایه گذاران به سیستم 

بانکی پول تزریق می کند که زمینه  ساز رشد اقتصادی را فراهم می کند.
گفتنی اس��ت که در عین ح��ال، عملیات بازار باز در کن��ار نرخ تنزیل و 
ذخیره الزم از یکی از ابزارهای اصلی سیاس��ت های پولی کش��ورها اس��ت. 
هرچن��د که عملیات ب��ازار باز می تواند اه��داف متفاوت��ی را دنبال کند به 
طوری که در بس��یاری از کش��ورها مهم ترین وظیفه بان��ک مرکزی کنترل 
نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت می گیرد. در 
کش��ورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می کنند، عملیات بازار باز با هدف 
کنترل نرخ ارز صورت می گیرد. به صورت س��اده تر فرآیند عملیات بازار باز 
به این صورت است که در مواقع افزایش یا »کاهش« تقاضای ذخایر بانک ها 
ک��ه احتمال انحراف نرخ س��ود ب��ازار بین بانکی »قیمت ذخای��ر« از میزان 
هدف گ��ذاری وج��ود دارد، بانک مرکزی از طریق خری��د یا »فروش« اوراق 
بهادار و عرضه »جمع آوری« ذخایر، نرخ س��ود بازار را به حول و حوش نرخ 
سیاستی هدف گذاری شده هدایت می کند. در عین حال طبق بند ۲ قسمت 
»م« تبصره ۵ قانون بودجه س��ال ۹8 به دولت اجازه داده ش��د تا در صورت 
اجرای عملیات بازار باز و وثیقه گذاری اوراق مالی اس��المی دولتی از بانک ها 
توسط بانک مرکزی، بخش��ی از بدهی های قطعی و حسابرسی شده خود به 

بانک ها را تا سقف ۲00 هزار میلیارد ریال بهادارسازی کند.
از س��وی دیگ��ر، در بند یک قس��مت »م« این تبصره آمده اس��ت بانک 
مرک��زی صرفا مجاز به خریدوفروش اوراق مالی اس��المی منتش��ره دولت و 
بانک مرکزی در بازار ثانویه و با قیمت های کشف ش��ده در این بازار اس��ت 
و معام��الت این اوراق به عن��وان دارایی بانک ها در نمادهای »اخزا« در بازار 

ابزارهای نوین مالی فرابورس انجام می شود.
در ای��ن ارتباط ی��ک تحلیلگر بازارهای مالی درخص��وص اجرای عملیات 
ب��ازار باز و نقش بازار س��رمایه »فرابورس« در این میان معتقد اس��ت: بازار 
ابزارهای مالی نوین فرابورس از مدت ها قبل آماده اجرایی کردن این سیاست 
و عرضه اس��ناد خزانه اسالمی برای اهداف عملیات بازار باز است و می توان 
امید داش��ت این همکاری بازار سرمایه و بازار پول به شکل دهی نظم مالی، 

شفافیت و کنترل و هدایت نقدینگی های سرگردان در جامعه منجر شود.
فرهاد راد با اشاره به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی در فرابورس گفت: 
براس��اس س��از و کارهای اعالم شده، پس از ایجاد بس��تر مناسب در حوزه 
انتش��ار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسالمی »خرید و فروش این 
اوراق در ب��ازار ابزاره��ای نوین مالی فرابورس« و تعمیق بازار آن، با توجه به 
مصوبه جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند »م« تبصره ۵ قانون 
بودجه س��ال ۹8 کل کشور، مجوزهای قانونی الزم برای انجام عملیات بازار 
باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسالمی منتشره 
دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور با مش��ارکت بازار س��رمایه »فرابورس« در 
تب��ادالت با بانک ها فراهم می ش��ود که می تواند برای بازار س��رمایه فرصت 

ویژه ای را شکل دهد.
ای��ن تحلیلگ��ر بازارهای مالی اظهار داش��ت: به هر ح��ال اجرای صحیح 
عملیات بازار باز ضمن افزایش نقدش��وندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، 
س��بب ارتقای کیفیت و جذابیت این اوراق می ش��ود و به این ترتیب هزینه 
تأمین مالی دولت را کاهش می دهد که این اتفاق یکی از مهم ترین انتظارات 

از این سیاست است.
راد تصریح کرد: بنا بر آنچه که در جزییات این بازار آمده، لزوم ارائه وثیقه 
از سوی شرکت کنندگان در عملیات بازار باز »بانک ها«، ترکیب دارایی های 
آنها را به س��مت دارایی های مورد پذیرش بان��ک مرکزی هدایت می کند و 
ساماندهی اضافه برداش��ت بانک ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای 
اعتبار به بانک ها و موسسات اعتباری را به دنبال دارد و این مهم نیز از دیگر 

مزیت های اجرای عملیات بازار باز است.
وی در ادامه گفت: راهبری سیاس��ت پولی با عملیات بازار باز زمینه س��از 
تحول بنیادی در سیاس��ت گذاری پولی ب��رای تغییر از هدف گذاری پولی به 
هدف گذاری نرخ س��ود در بازار بین بانکی ریالی و خروج از تعیین دستوری 

نرخ های سود بانکی خواهد شد.

دریچه

چهل و دومین جلس��ه میز تخصصی کاالیی با موضوع هم  اندیشی درخصوص 
راه اندازی معامالت گواهی سپرده و قرارداد آتی پسته صبح روز جاری در بورس 
کاالی ای��ران برگ��زار ش��د. به گزارش »کاالخب��ر«، در این جلس��ه که با حضور 
علیرضا ناصرپور سرپرس��ت معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی، جواد فالح 
مدیر مطالعات اقتصادی و س��نجش ریس��ک و اکبر میرزاپور سرپرست مدیریت 
توس��عه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران، مهدی زمانی کارش��ناس مسئول اداره 
بورس های س��ازمان بورس و اوراق بهادار، جالل ناصری مدیرعامل ش��رکت دیبا 
پس��ته مه والت، حسن زنگی آبادی عضو شورای ش��هر زنگی  آباد و کارشناسان و 
نمایندگانی از ش��رکت های فعال در حوزه پس��ته و انبارها و ش��رکت های تامین 
س��رمایه برگزار شد، راه اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی و قراردادهای آتی 

پسته مورد بررسی قرار گرفت.
هدف گذاری برای سال اول معامالت

در ابتدای جلسه میرزاپور سابقه ای از معامالت گواهی سپرده کاالیی در بورس 
کاالی ایران ارائه کرد و به بررس��ی وضعیت تولید این محصول در ایران و جهان 
طی س��ال های اخیر، شرایط صادرات پسته ایران طی دو سال گذشته و مقایسه 

کیفیت انواع پسته ایران با پسته دیگر کشورها پرداخت.
سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران ضمن ارائه آمارهای 
احتمالی از میزان برداش��ت محصول در س��ال جاری، اظهار داشت: با راه اندازی 
معامالت پس��ته از طریق گواهی س��پرده کاالیی، با پیش بینی تولید حدود ۲00 
هزار تنی در کشور، در صورتی که حدود 10درصد پسته تولیدی کشور در بورس 
معامله ش��ود، شاهد معامالت حدود ۲0هزار تنی این محصول در بورس خواهیم 
بود و این هدف گذاری بورس برای آغاز معامالت گواهی س��پرده پسته طی سال 

اول راه اندازی این معامالت است.
وی درخص��وص اقدامات صورت گرفته در بورس کاال گفت: پذیرش دو انبار در 
شهرستان زرند و سیرجان، مذاکره با سایر انبارهای بخش خصوصی و تعاونی در 
شهرستان های کرمان، زنگی آباد و فیض آباد از جمله این اقدامات است. همچنین 
انجام اقدامات الزم جهت راه اندازی قراردادهای آتی پس��ته و برگزاری دوره های 
آموزشی و توجیهی در شهرس��تان های مربوطه و شرکت های کارگزاری از دیگر 

اقداماتی است که در بورس کاال انجام شده است.
وی درخص��وص زمینه های گس��ترش همکاری میان انب��ارداران و بورس کاال 
تصریح کرد: همکاری در جهت ارائه آموزش های مقتضی برای فعاالن بازار پسته 
و باغداران محصول، انجام فعالیت بازارگردانی غیررس��می توس��ط انباردار جهت 
توسعه معامالت و هدایت بخشی از معامالت فیزیکی پسته به بازار گواهی سپرده 
کاالیی از مواردی اس��ت که می تواند با هم��کاری بورس کاال و انبارداران صورت 
گی��رد. میرزاپ��ور گفت: همچنین انب��ارداران می توانن��د در زمینه هایی همچون 
ترغی��ب صادرکنندگان به خرید از بازار گواهی س��پرده کاالیی و انجام صادرات، 

تبلیغ در میان باغداران برای مش��ارکت در س��پردن محصول به انبارها، افزایش 
ظرفیت انبارها جهت توس��عه بازار و بهبود کشف نرخ، ایجاد بسترهای الزم برای 
نظارت های مس��تمر بر فعالیت انبارها و همکاری با شرکت های کارگزاری دارای 

مجوز جهت ارتباط بهتر با مشتریان با بورس، مشارکت و تعامل کنند.
صندوق کاالیی پس از گواهی سپرده و آتی پسته

در ادامه این نشس��ت، ناصرپور سرپرس��ت مطالعات اقتصادی و توس��عه بازار 
بورس کاالی ایران درخصوص زمان احتمالی راه اندازی معامالت گواهی س��پرده 
کاالیی و قراردادهای آتی پس��ته اظهار داش��ت: چندمین نشس��ت هماهنگی در 
حوزه راه اندازی معامالت گواهی س��پرده پس��ته در حالی امروز برگزار ش��د که 
امیدواری��م ب��ا هماهنگی و تبادل نظر بتوانیم به زودی معامالت گواهی س��پرده 
پس��ته را آغاز و همزمان و یا با یک هفته تاخیر، قراردادهای آتی این محصول را 
راه اندازی کنیم. ناصرپور درخصوص توسعه نظام انبارداری در حوزه پسته گفت: 
تاکنون دو انبار در بورس پذیرش ش��ده و انبار دیباپس��ته مه والت نیز در مرحله 
ثبت شرکت و ارائه مدارک جهت پذیرش انبار در بورس است. همچنین انبارهای 
دیگ��ری درخواس��ت های خود را ارائ��ه کرده اند و انتظار داری��م به مرور ظرفیت 
انبارهای بورس��ی در حوزه معامالت پس��ته افزایش یابد اما در ش��روع معامالت 

حداقل با دو انبار پذیرفته شده معامالت را آغاز خواهیم کرد.
وی درخص��وص برنامه ه��ای آموزش��ی و اقدام��ات ب��ورس کاال در ح��وزه 
فرهنگ س��ازی گفت: در این راس��تا تاکنون برنامه هایی از جمله برگزاری جلسه 
توجیه��ی با کارگ��زاران و معامله گران انجام ش��ده و ب��ورس کاال برنامه هایی از 
جمله ساخت برنامه های آموزش��ی تلویزیونی در سطح استان کرمان و برگزاری 

دوره های آموزشی نیز در نظر گرفته است.
ناصرپ��ور درخصوص ض��رورت حضور بازارگردان در معامالت گواهی س��پرده 
پسته اظهار داشت: بازار پسته بازاری بزرگ و با عمقی به مراتب بیشتر از زعفران 

است و حضور بازارگردانان رسمی می تواند در آن بسیار مفید و موثر باشد.
وی به برنامه راه اندازی صندوق های س��رمایه گذاری کاالیی نیز اشاره و تاکید 
ک��رد: بورس کاال ب��ا جدیت پیگیر راه ان��دازی این ابزار مالی اس��ت و امیدواریم 
ب��ا راه اندازی معام��الت گواهی س��پرده و قراردادهای آتی پس��ته، صندوق های 
سرمایه گذاری کاالیی بر پایه س��ه محصول زعفران، زیره سبز و پسته راه اندازی 
ش��ود که در این زمینه منتظر اعالم نظر و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 

هستیم.
استفاده از تجربه موفق زعفران برای پسته

ناصری، فعال بازار پسته نیز در این جلسه از پیگیری برای ثبت شرکت دیبا پسته 
مه والت و پذیرش انبار پسته آن در بورس با ظرفیت ۶000 تن سخن گفت و تصریح 
کرد: امیدواریم تا مهرماه جاری بتوانیم با پذیرش در بورس در آغاز معامالت پس��ته 
مشارکت داشته باشیم و از تجربه عرضه زعفران، برای شروع معامالت پسته استفاده 

کنیم. زنگی آبادی عضو ش��ورای شهر زنگی آباد نیز از انجام پیگیری ها برای پذیرش 
انباری در زنگی آباد س��خن گفت و افزود: درخواس��ت های الزم به بورس ارائه شده و 
بازدید نماینده بورس نیز انجام شده است. در حال حاضر در مرحله تکمیل مستندات 
و مدارک درخواستی هستیم. در پایان این نشست نیز نمایندگان دو تامین سرمایه 
سپهر و لوتوس پارسیان آمادگی خود را به منظور بازارگردانی معامالت گواهی سپرده 
پسته در بورس کاال اعالم کردند. براساس این گزارش، معامالت گواهی سپرده پسته 
پس از معامالت موفق گواهی سپرده و قرارداد آتی زعفران و زیره سبز به زودی در 
بورس کاالی ایران راه اندازی می ش��ود و پس از آن قرارداد آتی پس��ته نیز بر تابلوی 

بورس کاال نقش می بندد.

چهل و دومین نشست تخصصی کاالیی برگزار شد

پسته نُقل محفل میز کاالیی بورس کاال

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در اولین روز از فصل پاییز 3.1درصد رش��د 
کرد و به رقم بی س��ابقه 311 هزار و 483 واحد رس��ید. با این میزان رش��د، ارزش 
بورس اوراق بهادار تهران به بیش از هزار و 138 هزار میلیارد تومان رسید که تقریباً 
معادل 100 میلیارد دالر اس��ت. در این روز، قیمت ۶۲8 س��هم در بورس تهران و 
14۶ س��هم در فرابورس ایران با رش��د همراه شد و در نهایت شاخص اصلی بورس 
توانس��ت قله 311 هزار واحدی را فتح کند. آمار معامالت بورس همچنین نش��ان 
می دهد که همه شاخص های بورس در پایان داد و ستدهای روز گذشته با افزایش 

بی سابقه ای مواجه شدند.
براس��اس این گزارش، فعاالن بازار سرمایه در نخس��تین روز مهرماه شاهد رشد 
۹3۶۷ واحدی ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بودند؛ به طوری که این شاخص 
ب��رای اولین بار در تاریخ بازار، در تراز 311 هزار و 4۷1 واحدی ایس��تاد. همچنین 
شاخص کل هم وزن با ۲1۶8 واحد افزایش رقم۹0 هزار و 18 واحدی را تجربه کرد. 
در عین حال ش��اخص آزاد ش��ناور با 10 هزار و 101 واحد افزایش عدد 3۵8 هزار 
و ۷01 واحدی را پش��ت سر گذاشت. در این میان ش��اخص بازار اول ۶۷4۹ واحد 

افزایش یافت و شاخص بازار دوم با رشد 1۹14واحدی رو به رو شد.
نمادهای تاثیرگذار در اولین روز مهر

صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، فوالد مبارک��ه اصفهان، ملی صنایع مس ایران 
و گروه مپنا بیش��ترین تاثیر افزاینده را روی ش��اخص های بازار سرمایه داشتند؛ به 
طوری که هر کدام به ترتیب، 10۶4، ۵4۷، ۵31 و 3۷0 واحد تاثیر افزایشی روی 
شاخص های بازار داشت. به عبارت دیگر، ۷ نماد فارس با 10۶4 واحد، فوالد با ۵4۷ 
واحد، فملی با ۵31 واحد، رمپنا با 3۷0 واحد، پارس با 3۶۵ واحد، پارسان با 343 
واحد و ش��پنا با ۲8۵ واحد رش��د، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر 
جای گذاش��تند. در طرف مقابل اما گلتاش، معادن بافق و س��امان کیش بیشترین 
تاثیر کاهنده را روی ش��اخص ها داشتند هر یک از نمادهای یادشده به ترتیب 1۹، 

1۲ و 10 واحد شاخص های بازار را با کاهش مواجه کرد.
در عین حال نگاهی به آمارهای معامالتی بازار س��هام مش��خص می کند: قیمت 
س��هام نمادهای »کماس��ه، فارس، ولغدر، غپینو، کساوه، درزاک و بنیرو« بیشترین 
افزای��ش قیمت و نمادهای »خمحور، ش��گل، کپش��یر، کبافق، لس��رما، خکمک و 
واعتبار« بیش��ترین کاهش قیمت را در بازار س��هام رقم زدند و در تابلوهای بورس 

به ثبت رسیدند.
روز دوشنبه شاخص های صنایع تاالر شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری 
که شاخص صنایع »ذغال س��نگ با ۹۵33 واحد صعود معادل 13.۵۵درصد به ۷۹ 
هزار و ۹10 واحد، ذغال سنگ با 48۲ واحد افزایش معادل 4.۹۹درصد به 10 هزار 
و 14۵ واحد، چند رشته ای صنعتی با 1331 واحد رشد معادل 4.۷8درصد به ۲۹ 
هزار و 1۶۵ واحد، ش��یمیایی 848 واح��د افزایش معادل 4.۶۹درصد به 18 هزار و 
۹۵4 واحد، فنی و مهندسی با 13۶ واحد رشد، معادل 4.۶8درصد به 3 هزار و 4۶ 
واحد، س��ایر مالی با ۲3۵ واحد افزایش معادل 4.۵۶درصد به ۵ هزار و 400 واحد، 
محص��والت چوبی با 1481۵ واحد رش��د معادل 4.۲۲درصد ب��ه 3۶۵ هزار و ۶۶0 

واحد« رسید.
ارزش معامالت بورس تهران در مجموع به ۲3۶8 میلیارد تومان رس��ید که این 
رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۵.3 میلیارد سهم و اوراق مالی بود. به این 

ترتیب تعداد معامالت این بازار عدد480 هزار را پشت سر گذاشت.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از 104 واحد رشد داش��ت و بر روی کانال 4هزار و 
1۲1 واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و 3۹۹ میلیون برگه سهم 
به ارزش بیش از ۹ هزار و ۲۶ میلیارد ریال داد و س��تد شد. در بین تمامی نمادها، 
پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، پتروش��یمی مارون )مارون(، سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، س . توس��عه و عمران اس��تان کرمان 
)کرمان(، پاالیش نفت ش��یراز )شراز( و پاالیش نفت الوان )شاوان( بیشترین تأثیر 
مثبت را بر ش��اخص این بازار داشتند. در مقابل تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، 

بانک دی )دی( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.
سبزپوشی شاخص بورس در آخرین ماه تابستان

همچنین بررسی معامالت انجام شده در شهریورماه گویای آن است که شاخص 
بورس در این ماه 3۵ هزار و ۹۷۶ واحد رش��د داشت، شاخص کل در پایان روز 30 
مردادماه با عدد ۲۶۶ هزار و 1۲۷ واحد به معامالت پایان داد که این رقم در آخرین 
روز تابس��تان ) 31 شهریورماه( به عدد 30۲ هزار و 103 واحد رسید. شاخص آزاد 
شناور در آخرین روز معامالت ماه گذشته 303 هزار و ۷۶3 واحد بود که این عدد 
در آخرین روز شهریورماه به رقم 348 هزار و ۶00 واحد رسید و افزایش 44 هزار و 
83۷ واحدی را رقم زد. همچنین شاخص کل )هم وزن( در روز پایانی مردادماه ۷۲ 

هزار و 1۲۵ واحد بود که این عدد در شهریورماه به 8۷ 8۵۲ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( از 48 هزار و 33۹ واحد به عدد ۵8 هزار و 808 واحد رسید.

در همی��ن زمینه، مه��دی صوری در گفت وگو با ایرنا، رون��د معامالت بورس در 
ش��هریورماه را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: در ش��هریورماه ترس سرمایه گذاران از 

ریسک سیاسی کشور به عنوان عاملی جهت بازدارندگی رشد بازار تلقی می شود.
او با بیان اینکه در این مدت در بازار با دو مدل سهم روبه رو بودیم، افزود: نخست 
سهم شرکت هایی بودند که به واسطه سودسازی و به واسطه دالر با رشد و ارزندگی 
همراه ش��ده بودند. اینگونه س��هم ها از توجیه سودس��ازی برخوردار بودند و برای 

سرمایه گذارانی که با تحلیل اقدام به خرید و فروش کردند جذاب بود.
این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: یک سری دیگر از سهم ها که مورد توجه 
سهامداران قرار گرفتند سهم هایی بودند که وقتی بازار مسکن، دالر و دیگر بازارهای 
موازی جذابیت خود را برای س��رمایه گذاری از دس��ت دادند حجم گس��ترده ای از 
نقدینگی ها به دلیل نبود بازار مناسب برای سرمایه گذاری به بورس راه پیدا کردند.

پیش بینی روند معامالت بورس در مهرماه
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این اقدامات از جمله تصمیمات مثبتی 
بود که سازمان بورس در دستور کار قرار داد، گفت: با توجه به اینکه عمده فعاالن 
بازار حقیقی هس��تند دانش کافی نسبت به این اقدامات ندارند و به سرعت از خود 
واکنش نشان دادند که این امر باعث شد تا بازار نسبت به این واکنش ها در معامالت 

خود عکس العمل منفی نشان دهد.
وی به صنایع برتر در آخرین ماه تابستان اشاره و بیان کرد: سهم های بزرگ مانند 
پتروشیمی، آهن و فوالد که وابسته به نرخ دالر هستند و همچنین سهم هایی مانند 
دارویی ه��ا و صنای��ع غذایی که بازار به دلیل حذف ارز 4۲00 تومانی در انتظار نرخ 

رشد بودند مورد اقبال سهامداران در بازار سرمایه قرار گرفتند.
ص��وری روند معامالت بورس در ماه مهر را پیش بینی کرد و افزود: قضیه آرامکو 
منجر به افزایش ریسک سیاسی در کشور شد اما اگر بخواهیم نسبت به این قضیه 
خوش��بین و امیدوار باش��یم که این تنش ها به درگیری های نظامی پراکنده منجر 
نمی ش��ود و فقط در حد مکالم��ه و تحریم باقی می ماند باید گفت که س��هم های 
بنی��ادی به دلیل ارزندگی که دارند ریزش چندانی را تجربه نمی کنند و در مس��یر 

صعود قرار خواهند گرفت.

بورس تهران در اولین روز مهرماه به اوج تاریخی رسید

انفجارشاخصهادربورس
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وزارت صمت برنامه ای برای تامین مواد اولیه 
صنعت پوشاک ندارد

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت وزارت صمت 
برنامه ای برای تامین مواد اولیه صنعت پوشاک ندارد.

به گزارش تس��نیم، کارشناسان صنعت پوشاک کشور معتقدند: مهمترین 
مس��ئله در صنعت پوش��اک کش��ور نبود برنامه ریزی در حوزه تسهیالت و 
س��رمایه در گردش است. افس��انه محرابی مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک 
و س��لولوزی وزارت صمت در این باره گفت: امس��ال در برنامه ای که بر این 
اس��اس در وزارت صمت هدف گذاری ش��ده، افزایش ظرفیت تولید، تثبیت 
و پرکردن ظرفیت های خالی، بازس��ازی و نوس��ازی واحدها، دیده ش��ده و 
ذی��ل اینها بررس��ی منابع اولیه، تکنولوژی روز، بررس��ی بازار و برندس��ازی 
کاال اهمیت دارد. او س��پس به 4 محور اش��اره کرد که به تولیِد رقابت پذیِر 
صادرات محور می انجامد. بهرام حوالی ش��هریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید 
و صادرات نس��اجی و پوش��اک هم با بیان اینکه در کشور ما فضا برای رشد 
صنعت پوش��اک آماده است، گفت: مهمترین مسئله در صنعت پوشاک نبود 
برنامه ریزی در حوزه تس��هیالت و سرمایه در گردش است. او افزود: در یک 
س��ال اخیر که به دلیل تدابیر اندیشیده  شده و از جمله آنها ممنوعیت ورود 
کاالی قاچاق، فضا برای این صنعت هم بهتر شده؛ دو مسئله مهم را مطرح 
کردیم که یکی سرمایه در گردش واحد های پوشاک بود که به دلیل افزایش 
ن��رخ ارز و به تبع آن، کاهش توان واحد های صنعتی؛ درخواس��ت کردیم با 
تخصیص تسهیالت ارزان قیمت، کاهش سرمایه در گردش به سرعت جبران 
شود. شهریاری افزود: بحث دیگر دسترسی به مواد اولیه بود که برای رقابت 
با محصوالت خارجی این دسترس��ی باید با سهولت و سرعت صورت بگیرد، 

اما متاسفانه تاکنون وزارت صمت برنامه ای را اعالم نکرده است.

بی اعتنایی آموزش و پرورش به دوزندگان 
رسمی روپوش مدارس

رئیس اتحادیه خیاطان گفت متاس��فانه هیچ ی��ک از مدارس دولتی برای 
تهیه روپوش خود به مراکز رسمی اتحادیه خیاطان مراجعه نکردند.

حبیب طهماس��بی نیک، رئیس اتحادیه خیاطان در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، از روند افزایش��ی قیمت دوخت روپوش مدارس خبر داد 
و گفت: قیمت روپوش مدارس نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش 1۵ تا ۲0 
درصدی داشته است. رئیس اتحادیه خیاطان در ادامه با اشاره به دسته بندی 
قیمت��ی روپوش مدارس در مقاط��ع تحصیلی مختلف، گفت: قیمت روپوش 
م��دارس در مقاطع ابتدایی 13۲ ه��زار تومان، راهنمایی 13۵ هزار تومان و 
دبیرس��تان 14۲ هزار تومان فروخته می شود. این قیمت ها مصوب اتحادیه 
اس��ت و خروج از این رقم ها خارج از قانون اس��ت. ب��ه گفته رئیس اتحادیه 
خیاط��ان، ب��ه طور قطع قیمت روپ��وش مدارس که زیر نظ��ر خود اتحادیه 
هس��تند ارزان تر از قیمتی است که مدارس به مکان های دیگر برای دوخت 
و دوز س��فارش می دهند. طهماسبی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش باید 
به خیاطانی ک��ه زیرمجموعه خود اتحادیه کار می کنند مراجعه کند، اظهار 
داش��ت: متاس��فانه هیچ یک از مدارس برای تهیه روپوش به خود اتحادیه ها 

مراجعه نکردند.

پرداخت عوارض برای صادرات مواد معدنی 
خام اجرایی شد

مع��اون وزارت صم��ت گفت ب��رای صادرات م��واد معدنی خ��ام عوارض 
۲۵درصدی در نظر گرفته ش��ده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
جعفر س��رقینی با بی��ان اینکه از امروز، صادرات مواد معدنی خام مش��مول 
عوارض ۲۵درصدی شده است، گفت: این دستور با تصویب کارگروه موضوع 
بند 1 دس��تورالعمل مدیریت صادرات و در راس��تای حمایت از تولید داخل 
صادر شده است. او همچنین تصریح کرد: صادرات کنسانتره و گندله سنگ 
آه��ن نیز مش��مول عوارض ۲۵درص��دی خواهد بود. معاون ام��ور معادن و 
صنای��ع معدنی وزارت صمت ادام��ه داد: این تصمیم ب��ه منظور جلوگیری 

از خام فروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر اجرایی شده است.

اعالم قیمت عمده فروشی دفاتر مشق 
دانش آموزی

مع��اون نظارت بر کاال های س��رمایه ای و خدمات س��ازمان حمایت گفت 
ب��ه منظور اج��رای مصوبه پنجاهمین جلس��ه کارگروه تنظی��م بازار قیمت 
عمده دفترچه 40 تا 100 برگ دانش آموزی تعیین ش��د. به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران جوان، وحید منایی گفت: به منظ��ور اجرای مصوبه پنجاهمین 
جلس��ه کارگ��روه تنظیم بازار قیمت دفترچه 40 ب��رگ، ۶0 برگ، 80 برگ 
و 100 ب��رگ دانش آموزی باابعاد ۲4.۵ در 1۷ جلد و مش��خصات گالس��ه 
منگن��ه ای و خط��وط یک و دورنگ با چاپ و کاغ��ذ تحریر گراماژ ۵۵ و ۶0 
گرمی ب��رای مصرف کنندگان ب��ه ترتی��ب 1۷00، ۲۵00، 3400 و 4۲00 
تومان تعیین ش��د. او ادامه داد: قیمت عمده فروشی دفترچه دانش آموزی با 
مش��خصات ذکرشده در 40 برگ 14۹3 تومان، ۶0 برگ ۲۲40 تومان، 80 

برگ ۲۹8۷ تومان و دفترچه 100 برگ 3۷33 تومان تعیین شده است.
منایی اظهار داش��ت: براس��اس برنامه ریزی به عمل آمده توسط معاونت 
بازرگانی داخلی و نیز اعالم آمادگی ش��رکت های تولیدی دریافت  کننده ارز 
رس��می، تولید و توزیع حدود 1۵میلیون جلد در دس��ت اقدام و به منظور 
تدوین ضوابط اجرایی و س��همیه بندی در استان ها در حال انجام است. این 
مقام مسئول افزود: همچنین قیمت دفاتر دانش آموزی با کاغذ های وارداتی 
ارز نیمایی راس��ا توسط ش��رکت های تولیدی با رعایت ضوابط قیمت گذاری 
کاال های تولید داخل و سود مجاز تعیین می شود. معاون نظارت بر کاال های 
س��رمایه ای و خدمات س��ازمان حمایت ادامه داد: بر این اساس طبق اعالم 
انجم��ن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان کاغذ های سایزش��ده ایران برخی 
از ش��رکت های تولیدی به ص��ورت خوداظهاری نرخ دفات��ر دانش آموزی با 
مش��خصات مذکور که کاغذ مصرفی آنها منشأ غیر از ارز رسمی داشته را به 

وزارت متبوع اعالم و مکلف به درج در سامانه 1۲4 هستند.
منای��ی گفت: با توجه ب��ه تنوع و تعدد محصوالت مالک بازرس��ان برای 
کنترل قیمت های نوش��ت افزار فاکتور های معتب��ر خرید بوده که واحد های 
توزیع��ی بای��د ب��ه آن ضرایب س��ود مجاز عم��ده و خرده فروش��ی مصوب 
کمیس��یون هیات عالی نظارت را اعمال و ب��ه مصرف کننده عرضه کنند. بر 
این اس��اس حداکثر س��ود مجاز عمده و خرده فروشی مجاز برای خودکار و 
مداد، ۵ و 1۵درصد، برای نوشت افزار و لوازم التحریر و دفتر 3 و 1۵درصد و 

برای کاغذ فتوکپی 3 و 10درصد تعیین شده است.

اخبـــار

رئیس اتحادیه صنف دس��تگاه های مخابرات��ی، ارتباطی و لوازم جانبی 
تهران جزییاتی از غیرفعال شدن 30 هزار موبایل که به صورت غیرقانونی 

رجیستر شده بودند را تشریح کرد.
مه��دی محب��ی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، 
با اش��اره به ماجرای ورود چند هزار گوش��ی موبایل مسافری با اطالعات 
پاس��پورت افراد دیگ��ر اظهار داش��ت: در حال حاضر ب��ه دلیل مغایرت 
اطالعات گوشی های مسافری واردشده با پاسپورت و کد ملی استفاده شده 

برای ثبت در سامانه رجیستری، 30 هزار گوشی موبایل غیرفعال شدند.
رئیس اتحادیه صنف دس��تگاه های مخابرات��ی، ارتباطی و لوازم جانبی 
ته��ران اضافه کرد: ای��ن تلفن های همراه عمدت��اً از مردادماه به بعد وارد 
ش��ده اند و غیرفعال ش��دن این تلفن های همراه، فروشندگان گوشی های 

موبایل را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: ورود این تلفن های همراه در ش��رایطی بوده که همکاران 
ما بی اطالع از نحوه ورود این موبایل ها، از س��امانه همتا، استعالمات الزم 
را اخذ می کردند و براس��اس استعالم سامانه همتا، این موبایل ها مشکلی 
نداش��ته و ورودش��ان به صورت قانونی انجام شده بود ولی حاال همکاران 
ما متوجه ش��ده اند ک��ه در ورود این تلفن های هم��راه، تخلفاتی رخ داده 

بوده است.
محبی با بیان اینکه با غیرفعال شدن این 30 هزار گوشی تلفن همراه، 
این موبایل ها دیگر قابل اس��تفاده در ایران نیس��تند و همکاران ما نیز با 
مش��کل مواجه ش��ده اند، افزود: در این ماجرا به دنبال شکایت تعدادی از 
افرادی که متوجه شدند با اطالعات پاسپورت آنها، گوشی های موبایل به 
صورت مسافری وارد ش��ده، دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا 
شد و به دنبال ش��کایات صورت گرفته، 30 هزار گوشی تلفنی که به این 

شکل و شیوه وارد کشور شده بودند، شناسایی و غیرفعال شدند.
به گفته رئیس اتحادیه صنف دس��تگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم 
جانب��ی تهران در حال حاضر رایزنی هایی با وزارت صنعت به منظور حل 

این مشکل در حال انجام است.
به گزارش تس��نیم، به دنبال فعال شدن سامانه رجیستری تلفن همراه 
و قطع ش��دن درآم��د قاچاقچیانی ک��ه از واردات موبای��ل، مبالغ کالنی 
نصیب ش��ان می ش��د، واردات گوش��ی های موبایل به صورت مسافری با 
عوارض گمرکی کمتر، تبدیل به یک راه برای سوء استفاده گران شده است.
همین موضوع باعث شده که به گفته برخی افراد، بعضی از آژانس های 
مسافرتی، اطالعات مسافرین خود را به شکل غیرقانونی در اختیار شخص 
ثالث قرار می دهند تا برای واردات گوش��ی های موبایل و ثبت موبایل های 

قاچاق به نام مسافری، در سامانه رجیستری استفاده شود.

 فساد در واردات موبایل

۳۰هزارگوشیتلفنهمراهغیرفعالشد

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی 
از پیش بینی ارزآوری 100 میلیون دالری صادرات سیب استان طی سال جاری 

خبرداد.
محمدجانی در گفت و گو با خبرنگار ایس��نا، درخصوص صادرات سیب استان 
با بیان اینکه سال گذشته در حدود 44 میلیون دالر ارزآوری حاصل از صادرات 
س��یب از گمرکات استان به کش��ورهای مختلف از جمله افغانستان، پاکستان و 
ترکمنس��تان  و عراق بوده اس��ت، افزود: با توجه به پیش بینی تولید بیش از یک 
میلیون تن سیب درختی طی سال جاری پیش بینی می شود در حدود ۲00 هزار 

تن به ارزش 100 میلیون دالر صادرات از گمرکات انجام شود.
وی با بیان اینکه در راستای حل مشکالت صادرات سیب استان دو میز استانی 

توس��عه صادرات سیب درختی برگزار شده است، افزود: 10 مهرماه نیز میز ملی 
توس��عه صادرات سیب با حضور مسئوالن و تولیدکنندگان این حوزه  در ارومیه 
برگزار می ش��ود تا با احصای مش��کالت و ارائه پیش��نهادات در راس��تای توسعه 

صادرات سیب استان گام های مهمی برداشته شود.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی 
با اشاره به مش��کالت موجود در حوزه صادرات سیب استان، کمبود ماشین های 
یخچالدار حمل سیب را از مشکالت این حوزه عنوان کرد و گفت: وجود تهاتر و 
مش��وق های صادراتی، ایجاد گیت های ویژه برای محصوالت کشاورزی فسادپذیر 
ب��رای کاهش اتالف زم��ان در صف های طوالنی نوبت در گم��رکات و حمایت از 

تولیدکنندگان زمینه را برای توسعه صادرات این محصول فراهم می کند.

محمدجانی با بیان اینکه اشتغال و اقتصاد آذربایجان غربی با کشاورزی عجین 
است، تصریح کرد: به کارگیری استراتژی های کارآمد، صنعتی و استاندارد کردن 
بسته بندی محصوالت کشاورزی در راستای افزایش زمان فسادپذیری محصوالت  

و سوددهی باال  از دیگر راهکارهای رونق صادرات محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه بودجه مستقلی به استان ها برای توسعه صادرات 
اختصاص نمی یابد و وزارتخانه مستقیم به این مسئله ورود پیدا می کند، 
تصریح کرد: ۲0 دس��تگاه متولی صادرات است که هدف امور بازرگانی 
س��ازمان نیز حمایت از صادرات بوده که در این راس��تا نیز با برگزاری 
جلس��ات مختلف و هم اندیشی و احصای مش��کالت و ارائه راهکار برای 

حل موانع  تالش می کند.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت با اعالم چهار راهبرد 
اصلی توسعه صنعت لوازم التحریر گفت توسعه صنعت لوازم التحریر 
مبتنی بر الگوی ایرانی – اس��المی یکی از برنامه های وزارت صنعت 
بوده و در این راس��تا تحقق چهار محور اساسی تکمیل سبد کاال  در 
صنعت لوازم التحریر، تعمیق ساخت داخل، تامین نیاز داخلی کشور 

و توسعه صادرات، باید در اولویت قرار بگیرد.
ب��ه گزارش ایس��نا ب��ه نق��ل از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
مه��دی صادقی نیارکی اظهار داش��ت: آغاز س��ال تحصیلی فرصت 
مغتنمی اس��ت که ب��ه نقش صنع��ت لوازم التحریر ب��ه عنوان یک 
کاالی اس��تراتژیک فرهنگی و تاثیرگذار در قش��ر کودک، نوجوان و 

دانشگاهی کشور با رویکردی تحولی بپردازیم.

سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صنع��ت افزود: این صنعت 
ارتباط مس��تقیمی با فرهنگ جامعه ایرانی دارد و زیبنده کش��ور ما 
نیست که با قدمت تاریخی و برخورداری از الگوی ایرانی – اسالمی، 

از محصوالت تولیدی سایر کشورها تاثیر بپذیرد.
صادق��ی نیارکی ضرورت برنامه ریزی برای توس��عه این صنعت با 
نماد و الگوی ایرانی - اسالمی در محصوالت صادراتی را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: کارگروه تخصصی متشکل از نمایندگانی از انجمن 
تخصصی، دفاتر صنایع غیرفلزی و نس��اجی، پوش��اک و سلولزی و 
همچنین با حضور مش��اور ارش��د معاونت امور صنایع برای تدوین 

برنامه راهبردی توسعه این صنعت ایجاد شود.
وی خاطرنش��ان کرد: برنامه توس��عه این صنع��ت باید با محوریت 

تکمیل سبد کاال، توسعه و تعمیق ساخت داخل، تنظیم بازار داخلی 
و توس��عه صادرات در دس��تور کار قرار گیرد و مهمترین محصوالت 

داخلی سازی شده، شناسایی و احصا شود.
سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صنع��ت در بخش دیگری 
از س��خنانش درخصوص مش��کالت این صنعت در ح��وزه واردات، 
ض��رورت حمایت از محص��والت داخلی، تامین م��واد اولیه، اصالح 
حق��وق گمرکی و... گفت: اصالح و بازنگری در حقوق ورودی برخی 
کاالها در حوزه لوازم التحریر در دس��تور کار بوده و تصمیماتی برای 
حمایت های تعرفه ای از این صنعت در نظر گرفته ش��ده اس��ت که 
مس��تلزم حمایت نهایی کمیس��یون ماده یک مق��ررات صادرات و 

واردات است.

پیش بینی صادرات ۲00 هزار تن سیب درختی از آذربایجان غربی

4 راهبرد توسعه صنعت لوازم التحریر اعالم شد

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

تاکید حناچی بر توسعه دوچرخه و اسکوتر در پایتخت
مسیر دوچرخه باید امن باشد

ش��هردار تهران از لزوم توس��عه دوچرخه و اسکوتر برای طی 
مسافت های کوتاه در شهر تهران خبر داد و گفت باید با همکاری 
پلیس راهور مس��یرهای دوچرخه را برای دوچرخه سواران امن 

کنیم.
 ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، 
پیروز حناچی صبح روز گذش��ته با حضور در ستاد مهر معاونت 
حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران که ب��ه منظور رصد 
ترافیک اول مهرماه با بیان اینکه با ش��روع سال تحصیلی بیش 
از 30درصد به ترافیک پایتخت اضافه می ش��ود، گفت: معموال 
در یک یا دو هفته ابتدایی مهرماه وضعیت ترافیک فشرده است 
ک��ه برای این مدت راه حل هایی در حوزه توس��عه حمل و نقل 

عمومی از جمله اتوبوس، مترو و تاکسی اخذ شده است.
وی ب��ا بیان اینکه س��رفاصله برخی خط��وط کاهش یافته تا 
ساعات پیک را راحت تر پش��ت سر بگذاریم، گفت: امسال یک 
تحول خوبی رخ داده اس��ت و آن هم افتتاح پل غیرهمس��طح 
چمران به س��مت ولنجک است که این افتتاح سبب شده گره 

کور ترافیکی یادگار و چمران که همیشگی بود کم شود.
حناچ��ی با بیان اینکه همچنین تالش ش��د که س��طح صفر 
– صف��ر پل گیش��ا نیز در آس��تانه مهرماه افتتاح ش��ود، گفت: 
دوستان مان در معاونت فنی قول داده اند که مابقی پروژه را نیز 

تا پایان سال به بهره برداری برسانند.
وی ب��ا بیان اینک��ه بارها گفته ام که حل مش��کالت ترافیکی 
و آلودگ��ی هوای تهران هی��چ راهی ندارد اال توس��عه حمل و 
نقل عمومی در مورد ش��لوغی مترو، گفت: الزاما نه با گسترش 
خطوط بلکه می توان با افزایش تعداد واگن ها این مشکل را حل 
ک��رد که در خط 1، ۲ و 4 س��رفاصله ها کاهش یافته و در خط 
۶ و ۷ نیز تالش می ش��ود که سرفاصله حرکت قطارها کم شود 
و ایده آل ما این است که فاصله را به دو و نیم دقیقه برسانیم.

وی با بیان اینکه آمارها نش��ان می دهد که ۶درصد به جریان 
آزاد طول معابر اضافه ش��ده اس��ت، گفت: گره ه��ای ترافیکی 

کاهش داشته اند.
ش��هردار تهران با بی��ان اینکه گزارش��ی از وضعیت ترافیکی 
پایتخت درخواس��ت کرده ام تا بتوانیم در تصمیم گیری های مان 
اس��تفاده شود، گفت: اگر موفق ش��ویم که شهروندان را مجاب 
کنی��م که از درب منزل خود با خودروی ش��خصی نیایند قطعا 
سیاس��ت های ما تاثیرگذار بوده که این مهم مس��تلزم توس��عه 

حمل و نقل عمومی است.
وی ب��ا بیان اینکه بای��د از خطوط مکمل اس��تفاده کنیم تا 
اتوبوس یا مترو از آن اس��تفاده کنند، گف��ت: باید از نوآوری و 

خالقیت شرکت های دانش بنیان بیش از پیش استفاده کنیم.
وی ضمن تبریک آغاز س��ال تحصیلی جدید به دانش آموزان 
گفت: دانش آموزان س��رمایه های آینده اداره کش��ور هس��تند 
و معتقدم که ریش��ه حل برخی از مش��کالت ته��ران همچون 
آلودگی هوا و پسماند از داخل مدارس و آموزش های آنها است.
به گزارش ایسنا، پیروز حناچی در جلسه ستاد مهر نیز با بیان 
اینکه برای حل مش��کل ترافیک پایتخت در مهرماه تمهیداتی 
اندیش��یده شده که باید دائمی آن را تعقیب کرد، گفت: ممکن 
است بتوانیم جور دیگری به ترافیک تهران توجه کنیم چرا که 
من در اجالس وین با ش��هرداران وین و برلین دیدار داش��تم و 
جالب اس��ت بدانید که ۷درصد حمل و نق��ل وین با دوچرخه 
انجام می شود که البته شرایط، حجم تردد و جمعیت آنها با ما 
متفاوت است ولی می توان این حرکت عمومی را که در شهر ما 

نیز آغازشده دنبال کرد.
حناچی با بیان اینکه فرض بر این است که با اضافه شدن یک 
دوچرخه س��وار یک خودرو از معابر حذف می ش��ود، گفت: باید 
زمینه های توسعه دوچرخه را فراهم کنیم و به همان اندازه که 
از دوچرخه اس��تقبال شده از اسکوتر نیز استقبال شده و شاید 

اسکوتر محدودیت های دوچرخه را نیز نداشته باشد.

بنزین تولیدی پاالیشگاه های قدیمی 
باعث افزایش آلودگی هوا می شود

یک عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی گفت 
عم��ده بنزین هایی که یورو 4 و یورو ۵ هس��تند در پاالیش��گاه 
ستاره خلیج فارس تولید می شوند و در زمانی که میزان مصرف 
افزایش می یابد این پاالیش��گاه به تنهایی پاسخگوی کل کشور 

نیست.
به گ��زارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، 
اس��داهلل قره خانی با اش��اره به گزارش ش��رکت کنترل کیفیت 
هوای ته��ران مبنی بر اینکه غلظت گوگرد در س��وخت بنزین 
معمولی و س��وپر در تهران س��ه برابر حد مجاز اس��ت، درباره 
دلیل این امر اظهار داش��ت: بخش��ی از بنزین مصرفی کش��ور 
در پاالیش��گاه تهران، ش��ازند، تبریز و اصفهان تولید می ش��ود 
ک��ه از پاالیش��گاه های قدیمی هس��تند، بنزین هایی که در این 
پاالیش��گاه  ها تولید می شوند از نظر عدد اکتان و عناصر موجود 
در آن با اس��تانداردهای یورو 4 و یورو ۵ بعضا مطابق نیستند، 
اما زمانی که مصرف بنزین در فصل تابستان باال می رود مجبور 

به استفاده از آنها هستیم.
وی در ادام��ه تاکید ک��رد: بنزین هایی که در پاالیش��گاهای 
قدیم��ی تولید می ش��ود از نظ��ر عناصر س��ولفور و اکتان بعضا 
متناس��ب با استانداردهای روز نیس��تند و استفاده از آنها بعضا 
باعث افزایش آلودگی می شود. از سوی دیگر به دلیل تحریم ها 
بعض��ا در وارد ک��ردن برخی از قطع��ات کاتالیزور به مش��کل 
خورده ای��م ک��ه خود این موض��وع نیز می توان��د باعث افزایش 

غلظت آالینده ها شود.
ای��ن عض��و کمیس��یون انرژی مجل��س تصریح ک��رد: عمده 
بنزین هایی که یورو 4 و یورو ۵ هس��تند در پاالیش��گاه ستاره 
خلی��ج ف��ارس تولید می ش��وند و در زمانی ک��ه میزان مصرف 
افزایش می یابد این پاالیش��گاه به تنهایی پاسخگوی کل کشور 

نیست.

عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی ایران و فرانس��ه گفت حتی رنو برنامه 
افزایش سرمایه گذاری تا یک میلیارد دالر را ارائه کرده بود اما شرایطی که 
آمریکا به وجود آورد باعث شد که این شرکت ها مجبور به ترک ایران شوند.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو«، محمدرضا نجفی منش عضو 
هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی ایران و فرانس��ه درخصوص خط اعتباری 1۵ 
میلیارد دالری فرانسه و گسترش تجارت بین دو کشور در سایه این خط 
اعتباری گفت: با توجه به اینکه ما اتاق مش��ترک هس��تیم اما دولت هیچ 
زمانی با ما مش��ورت نکرده و نظر ما را نخواس��ته است بنابراین این بحث 

اصال در اتاق مطرح نیست.
وی ادامه داد: به طور کلی نظر اکثریت فعاالن اقتصادی این است که ما 
نمی توانیم اطراف خودمان حصار بکشیم و بگوییم با دنیا کاری نداریم و هر 

آنجا که عزت و احترام ما حفظ شود باید ارتباط داشته باشیم.

شرکت های فرانسوی با چمدان پر از دالر پشت درب ایستاده اند
وی با اشاره به سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی در ایران گفت: پس از 
برجام شرکت های زیادی از فرانسه به ایران آمدند و شروع به سرمایه گذاری 
مس��تقیم کردند که ش��اخص آنها پژو و رنو بودند. حتی رنو برنامه افزایش 
س��رمایه گذاری تا یک میلیارد دالر را ارائه کرده بود، اما شرایطی که آمریکا 
به وجود آورد باعث ش��د که این ش��رکت ها مجبور به ترک ایران شوند. در 
حالی که برخی فکر می کردند خوش��ی زی��ر دل آنها زده اما همین االن این 
شرکت ها با چمدان پر از دالر پشت درب ایستاده اند و به محض اینکه شرایط 
برای حضور آنها فراهم و راه باز شود به ایران خواهند آمد. پس نباید خروج 
آنها را به حساب بدعهدی گذاشت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
افزود: باید با واقعیت ها کنار آمد، س��هم ایران از تجارت جهانی کمتر از یک 
درصد و س��هم آمریکا بیش از ۲0درصد است و همچنین کشورهای زیادی 

به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم تحت تاثیر تصمیمات این کشور هستند 
پ��س باید منطقی به این موضوع نگاه کرد م��ا نباید فراموش کنیم که این 
ش��رکت ها با اراده خودشان در ایران سرمایه گذاری کردند، اما بدون اراده از 
کشور رفتند. ما حتی در شرع هم داریم که اگر اجبار در میان باشد می توان 
برخالف تعهد عمل کرد این شرکت ها اصطالحا با چشمی گریان و دلی پر 
خون از ایران رفتند حتی رنو هنوز دفتر خود در تهران را فعال نگه داش��ته 
اس��ت. وی با اش��اره به مصاحبه وزیر صمت با ایلنا و اظهارات وی مبنی بر 
اینک��ه رنو و پژو دیگر جایگاهی در ایران ندارند، گفت: به نظر من نباید این 
اندازه تند با آنها برخورد کرد و باید همه جوانب را س��نجید. من این اعتقاد 
را دارم که جناب رحمانی قلبا با این برخورد موافق نیس��ت. وی درخصوص 
آخرین وضعیت تجارت با فرانسه گفت: هنوز هیچ گشایشی در تجارت بین 

دو کشور به وجود نیامده است و تحت تاثیر تحریم ها هستیم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و فرانسه:

رنووپژوباچشمگریانازایرانرفتند

رئی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی اس��تان زنجان گفت س��رویس مدارس 
نباید بیش از ظرفیت قانونی و مجاز خودرو که در کارت آن قید ش��ده اقدام به 
س��وارکردن دانش آموزان کنند، در این ص��ورت پلیس برای بار اول جریمه و در 

صورت تکرار از ادامه فعالیت آنان جلوگیری می کند.
علی اصغر ش��یرمحمدی روز گذش��ته در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان 
اظهار داشت: در ارتباط با سرویس مدارس و استاندارد بودن آن جلسات مربوط 

با آموزش و پرورش برگزار شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان با بیان اینکه یکی از تأکیدات 
ما این اس��ت که با احترام به قانون با اولویت دادن سالمت دانش آموزان، فعالیت 
کنن��د و از هرگونه س��وار کردن مس��افر بیش از حد ظرفیت خ��ودرو خودداری 
کنن��د، تصریح کرد: البته رانندگان سرویس��ی که این موض��وع را رعایت نکنند 

جریمه خواهند ش��د. وی همچنین با درخواس��ت از رانندگان برای رعایت قانون 
و احت��رام به قوانین راهنمایی و رانندگ��ی و رعایت مقررات ترافیکی اضافه کرد: 
انتظار داریم رانندگان با رعایت نکات ایمنی نهایت دقت را برای حفظ س��المت 

مسافران خود داشته باشند.
ش��یرمحمدی با اش��اره به اینکه پلیس برای حفظ ج��ان دانش آموزان از هیچ 
تخلفی گذش��ت نخواهد کرد، افزود: رانندگان سرویس��ی که تخلف کنند جریمه 

می شوند.
رئی��س پلی��س راهنمایی و رانندگی اس��تان زنج��ان همچنین با هش��دار به 
موتورسیکلت س��وارانی که در مقابل مدارس دخترانه وی��راژ می دهند نیز گفت: 
پلیس با افرادی که برای دانش آموزان مزاحمت ایجاد کنند برخورد خواهد کرد.
وی با اش��اره به اینک��ه طرح ترافیکی مناس��بتی ویژه م��دارس از اول تا 1۵ 

مهرماه به صورت ویژه اجرایی خواهد شد، اضافه کرد: البته در طول سال نیز بر 
موضوعات راهنمایی و رانندگی نظارت خواهد شد.

شیرمحمدی همچنین در ارتباط با طرح شناور شدن ساعات کاری ادارات نیز 
گفت: در زنجان نیازی به این کار نیست، چون ترافیک زنجان بسیار کم است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان زنجان با اش��اره ب��ه اینکه ترافیک 
زنجان در س��اعاتی از روز که ش��هروندان در هسته مرکزی ش��هر حضور دارند، 
بیشتر اس��ت، تصریح کرد: در این س��اعات حجم خودروها از ظرفیت خیابان ها 

بیشتر می شود.
وی با اش��اره به اینکه درصد باالیی از خودروهایی که در ش��هر تردد می کنند 
تک سرنش��ین است، اضافه کرد: همین امر موجب ترافیک بیشتر و زمان بر بودن 

رسیدن به مقصد مورد نظر می شود.

مدیرکل دفتر حمل و نقل س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری کشور با اشاره به 
اینکه میانگین س��هم سفر با دوچرخه در کشور زیر یک درصد است و این سهم 
در کشورهای دیگر به 40درصد می رسد، اظهار داشت پایین بودن این آمار برای 
کشور فاجعه محسوب می شود و علتش نیز شعاری بودن موضوع دوچرخه و عدم 

پیگیری متمرکز است.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، مرضیه حصاری با 
بیان اینکه برای اس��تفاده از وس��ایل حمل ونقل عمومی پاک خصوصا دوچرخه 
در کش��ور با کمبود قانون مواجه نیستیم، اظهار داشت: برای بهبود حمل و نقل 
شهری، کاهش سهم سفرهای س��واره، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی 
هوا برنامه ریزی های بس��یاری انجام ش��ده اس��ت. مصوباتی نی��ز در دولت داریم 
همچنین در بخش هفتم قانون اصالح الگوی مصرف انرژی به صراحت بیان شده 
اس��ت که بایستی پیاده روی و دوچرخه سواری و سفرهای ترکیبی با حمل و نقل 

عمومی در برنامه ریزی ها مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: کش��ورهایی که این روزها پیش��گام در امر اس��تفاده از حمل و 
نقل پاک مانند دوچرخه و پیاده هس��تند زمانی مانند کشور ما بودند. برای مثال 
ش��هر آمستردام با مشکالت بس��یاری از قبیل ترافیک و اغتشاشات بصری ناشی 

از تردد س��واری های شخصی و... دس��ت و پنجه نرم می کرد زیرا خودرومحوری 
در این کش��ور نیز رواج گس��ترده ای داش��ت و به عبارتی صنعتی شدن با رشد و 
توس��عه خودرو همراه بود، اما رفته رفته بیش��تر کشورهای توس��عه یافته به این 
نتیجه رسیدند که هرچه معابر را زیاد و عرضه را نیز به تبع آن افزایش دهیم از 

دستیابی به شهرهای زیست محور دور می شویم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور اضافه 
کرد: در سال های اخیر مباحثی چون حمل ونقل شهری، آسیب های ناشی از آن، 
کم  تحرکی، اضافه وزن، دیابت، کبد چرب ... مطرح شده است؛ مباحثی که عامل 
اصلی آن کاهش تحرک ش��هروندان در س��طح ش��هر بوده است، اما شهرداران و 
دولتمردان در این میان به جای اینکه در صدد کاهش اثرات منفی اس��تفاده از 
خودرو  باشند در عوض به توسعه شهر براساس خودرو روی آوردند، به طوری که 
ت��ا حدود چهار س��ال گذش��ته نظ��رات و برنامه هایی که مش��اوران ترافیکی در 
مطالع��ات جام��ع حمل و نقل و ترافی��ک مطرح می کردند، افزایش س��رعت در 

شبکه ها بود.
به گفته وی افزایش س��رعت در شبکه ها دو آسیب بزرگ به همراه داشت که 
یکی از آنها افزایش خیابان ها و تقاطع های غیرهمس��طح و هدایت س��رمایه های 

ملی به س��مت اینگونه طرح ها و آس��یب دیگر افزایش تصادفات ناشی از سرعت 
باال و افزایش خودرو در سطح شهرها بود.

حصاری در ادامه تش��ریح کرد: اینکه می گوییم افزایش سرعت در شبکه ها به 
عنوان یک آس��یب تلقی می ش��ود دلیل بر این نیست که توس��عه معابر بایستی 
به طور کل کنار گذاش��ته ش��ود. در حقیقت چیزی که ب��ا آن مواجه بودیم و در 
اولویت نیز قرار گرفته بود، افزایش حرکت خودروها در سطح شهرها بود، اما در 
نهایت تصمیم بر آن ش��د که رویکرد مطالعات جامع حمل و نقلی اصالح شود و 
توجه به انسان محوری و توسعه زیرساخت حمل و نقل پاک در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در مطالعات قبلی هیچ گونه آماربرداری از تردد دوچرخه 
و پیاده در س��طح ش��هر نداشتیم، اظهار داش��ت: پروژه هایی که در شورای عالی 
ترافیک کش��ور  با سازمان برنامه و بودجه تعریف و شرح خدمات مربوطه اصالح 
ش��د، در راستای توجه بیش��تر به  مباحث انس��ان محوری بود همچنین در این 
پروژه ها عنوان ش��د که حمل ونقل عمومی دیگر ۷۵درصد س��هم حمل ونقلی را 
ب��ه خود اختصاص ندهد زیرا در برخی از ش��هرهای کوچک نیازی به اتوبوس و 
تاکسی نیست و در این شهرها می توان بر مباحث پیاده محوری و دوچرخه سواری 

تمرکز کرد.

سوار کردن مسافر اضافی در سرویس مدارس ممنوع!

میانگین سهم سفر با دوچرخه در کشور زیر یک درصد است

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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کسب و کارامـروز8

با حمایت مرکز تعام��الت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، 38 ش��رکت دانش بنیان ایرانی به نمایشگاه بازسازی سوریه 

که در دمشق سوریه برگزار شد، شرکت کردند.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
پنجمین نمایش��گاه بازسازی سوریه از تاریخ ۲۶ 
تا 30 ش��هریور برابر با 1۷ تا ۲1 سپتامبر ۲01۹ 
در شهر دمشق پایتخت کشور سوریه برگزار شد.

این نمایش��گاه در حوزه ه��ای گوناگونی چون 
س��اختمان و کلیه زیرمجموعه های وابسته، برق 
و ان��رژی، انرژی های تجدیدپذی��ر، آب و تصفیه 
آب، نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، صنایع 
هوای��ی و دریایی و زیرس��اخت )پ��ل و راه آهن( 
برگزار ش��د. همچنین کشاورزی، صنایع غذایی و 
بسته بندی و ماشین آالت مرتبط، صنایع کوچک 
و متوس��ط، خودروهای سبک، سنگین و قطعات 

یدکی، بانک و سرمایه گذاری و بیمه، تجهیزات بیمارستانی و دارو، ماشین آالت 
س��نگین، خودرو و تجهیزات وابس��ته، صنعت پالس��تیک، چاپ و بسته بندی، 
صنعت پتروش��یمی، فن��اوری اطالعات و ارتباطات IT و ICT، سیس��تم های 

امنیتی و اطفای حریق از دیگر محورهای این نمایشگاه سوری بود.
در این نمایش��گاه 3۹0 شرکت از 31 کشور حضور داشتند که از این تعداد، 
۷4 ش��رکت، ایرانی و 38 ش��رکت دانش بنیان بودند. ش��رکت های دانش بنیان 
ایران با حمای��ت مرکز تعامالت بین المللی علم 
و فن��اوری معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری و صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی در 
پاوی��ون مل��ی ای��ران و نشس��ت های تجاری و 

فناوری حضور یافتند.
کش��ورهای  تکنولوژی��ک  پیش��رفت های 
منطقه، ض��رورت شتاب بخش��ی به بازس��ازی 
زیرس��اخت های اقتصادی و صنعتی همزمان با 
افزایش بهره وری و رقابت پذیری، اراده دو کشور 
ب��راي همکاري بیش��تر در ح��وزه فناوري هاي 
جدید را تقویت کرده اس��ت. وجود فناوری های 
مختلف در دو کشور می تواند زمینه ساز توسعه 
سرمایه گذاری های مشترک در این منطقه برای 
ایجاد ش��رکت های بزرگ تولیدی و نوآور در دو کش��ور شود تا از طریق تولید 
و فروش این محصوالت به بازارهای رو به رش��د منطقه، زمینه توس��عه رش��د 

اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.

با حمایت س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیش��رفته معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، نخس��تین رویداد استارت آپی حوزه سوخت با 
هدف بررس��ی فرصت های س��رمایه گذاری در جایگاه های سوخت کشور با رویکرد 

هوشمندسازی برگزار می ش��ود. به گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، نخس��تین رویداد استارت آپی 
حوزه س��وخت ب��ا ه��دف بررس��ی فرصت های 
س��رمایه گذاری در جایگاه های س��وخت کشور با 
رویک��رد هوشمندس��ازی در محورهای مختلف 
مال��ی و اقتصادی، حکمران��ی و مدیریت، صنعت 
و فناوری و فرهنگی و اجتماعی برگزار می ش��ود. 
هوشمند س��ازي جایگاه ها الزمه توس��عه صنعت 
توزیع فرآورده و نیز برنامه ریزي صحیح در بخش 
س��بد س��وخت خودروها اس��ت. هوشمند سازي 
جایگاه ه��اي عرضه س��وخت کم��ک می کند که 
هم زم��ان اطالعات نوع و مقدار س��وخت مصرفي 

هر خودرو به مرکز ارس��ال می ش��ود، مدیریت هزینه انجام شده و در همان لحظه 
پرداخت هزینه، همزمان س��هم دولت و جایگاه دار به حساب ش��ان واریز شود. این 
رویداد استارت آپی با حمایت ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته 

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در حاشیه سومین نمایشگاه تخصصی 
بین المللی جایگاه های س��وخت و صنایع وابسته برگزار می شود. سومین نمایشگاه 
تخصصی و بین المللی جایگاه های س��وخت و صنایع وابسته از 31 شهریور تا سوم 
مهر در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی 
تهران برای ارائه تازه ترین دس��تاورد های فنی و 
فناوری این حوزه برپا ش��ده است. »کارآفرینی 
و اس��تارت آپ  ها«، »بررس��ی نقش فناوری های 
مکان محور در مدیریت و برنامه ریزی و مطالعات 
اس��تانداردها  جایگاه های س��وخت«، »بررسی 
و الزام��ات فن��ی«، »بررس��ی راهکارهای جامع 
مدیریت جایگاه ه��ا« و . . . از جمله موضوعاتی 
است که در این رویداد مطرح می شود. برگزاری 
نمایش��گاه های تخصص��ی در ارائ��ه تازه تری��ن 
دستاورد های این حوزه و روزآمد شدن استاندارد 
جایگاه های عرضه س��وخت، تاثیر بسزایی دارد. 
ب��ا توجه به اینکه روزانه بی��ش از 100 میلیون 
لیتر فرآورده از طریق جایگاه های عرضه سوخت در سطح کشور توزیع می شود که 
گردش مالی و میزان اشتغال زایی آن را نمی توان نادیده گرفت، هوشمندسازی این 

صنعت می تواند نقش موثری در توسعه این صنعت داشته باشد.

استارت آپ ها به یاری هوشمندسازی جایگاه های سوخت می آیندشرکت های دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه بازسازی سوریه شرکت کردند

ب��ا رش��د روزافزون ش��رکت های دانش بنیان و تولید ث��روت از علم، 
گفتمان س��ازی اقتصاد دانش بنیان جایگاه رفیعی پیدا کرده اس��ت و با 
نهادینه کردن آن می توانیم شاهد شکل گیری موج جدیدی از پیشرفت 

و تحول در شرکت های دانش بنیان باشیم.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، سال ۹۲ را باید ش��روع تحول برای اقتصاد کشور 
بدانیم. س��الی که رونق فعالیت دانش بنیانی ها آغاز ش��د. گرچه قانون 

»حمایت از شرکت ها و موسسات 
تجاری س��ازی  و  دانش بنی��ان 
نوآوری ه��ا و اختراعات« ۵ آبان 
ماه سال 138۹ در جلسه علنی 
تصویب  اسالمی  شورای  مجلس 
شد، اما اجرایی شدن آن همزمان 
با آغاز فعالیت دولت یازدهم بود. 
در آن س��ال تنه��ا 10 ش��رکت 
می کردند،  فعالی��ت  دانش بنیان 
ام��ا با هم��ت و غی��رت جوانان 
این س��رزمین اکنون به نقطه ای 
رس��یده ایم که بی��ش از 4 هزار 
و ۵00 ش��رکت دانش بنی��ان در 
کشور با تالش و کوشش خود، ما 
را به سوی خودکفایی و پیشرفت 

پیش می برند.
ام��ا ع��الوه ب��ر ش��رکت های 
دیگری  بازیکن��ان  دانش بنی��ان 
نیز در زمین اقتصاد دانش بنیان 
می کنن��د.  نقش آفرین��ی 
رش��د،  مراک��ز  اس��تارت آپ ها، 
پارک ه��ای علم و فناوری، مراکز 
علمی و پژوهش��ی، کارخانه های 
نوآوری و ش��تابدهنده ها دیگران 
بازیگرانی هس��تند ک��ه پیراهن 
اقتصاد دانش بنیان را بر تن دارند 
و ب��رای رهایی از اقتصاد نفتی و 
می کنند.  تالش  س��نتی  اقتصاد 
بازیکنان��ی که رش��د و بلوغ آنها 
پیش��رفت اقتصاد دانش بنیان را 

به دنبال دارد. 
تولید ث��روت از علم و فناوری 
موضوعی است  که در کشورهای 
با پای��ه دانش رون��ق از اهمیت 

ویژه ای برخوردار اس��ت. قطع��ا این اقتصاد دارای ارکانی اس��ت. رکن 
اصل��ی آن نیروی انس��انی متخصص و خالق اس��ت. در ایران با وجود 
نزدی��ک به ۵ میلیون دانش��جو و ۲0 میلی��ون فارغ التحصیل این رکن 
وج��ود دارد. پس برنامه ریزان و مس��ئوالن باید فکری برای بهره مندی 
بهتر از این نیروی مغزافزار داشته باشند. البته شرکت های دانش بنیان، 
اس��تارت آپ ها و مراکز رش��د با فعالیت خود باعث جل��ب اعتماد این 

نیرو ش��ده اند. همانطور که در حال حاضر ش��اهد رشد ارتقای فعالیت 
ش��رکت های دانش بنی��ان و اس��تارت آپ ها با وجود ای��ن نیروی نوآور 
هس��تیم. حال که این نیروی انسانی در اختیار کشور قرار دارد باید با 
گام هایی محکم تر در ایجاد زیس��ت بوم نوآوری و فناوری کشور حرکت 
کنیم. در این زیست بوم بازیگرانی همچون مراکز علمی، پارک های علم 
و فناوری و مراکز رشد و شتابدهنده ها با هدایت این نیروی انسانی باید 

اقتصاد دانش بنیان را شکل دهد. 
پس علمی که در دانشگاه ها 
پارک ه��ای  در  ش��د  تولی��د 
مراک��ز  و  فن��اوری  و  عل��م 
ن��وآوری به محص��ول تبدیل 
و  علم  پارک ه��ای  می ش��ود. 
فن��اوری و مراکز ن��وآوری در 
دارد.  وج��ود  اس��تان ها  تمام 
ش��تابدهند ه ها و صندوق های 
جسورانه نیز در این زیست بوم 
نقش خ��ود را ب��ه خوبی ایفا 
کرده ان��د. زیس��ت بومی که با 
برای  بازیگران خ��ود  کم��ک 
ارتقا و پیش��رفت کشور تالش 

می کند.
در ح��ال حاض��ر ب��ا وجود 
ای��ن زیس��ت بوم، ب��ازار جذب 
نی��روی متخصص در کش��ور 
ب��ه رش��د قاب��ل مالحظ��ه ای 
رس��یده اس��ت. هرچ��ه تعداد 
شرکت های دانش بنیان بیشتر 
باش��د ارزآوری و اش��تغال زایی 
بیش��تری نیز خواهیم داشت. 
تاکنون بیش از 1۵ هزار نیروی 
متخص��ص در این ش��رکت ها 
مشغول خدمت هس��تند.  بله 
همه این فعالیت ها با س��رعت 
در کش��ور در حال انجام است، 
ام��ا موضوع دیگری که نباید از 
آن غافل ش��ویم گفتمان سازی 
اقتصاد دانش بنیان در س��طح 
جامعه اس��ت. به گون��ه ای که 
تمام اقش��ار مردم با آن آش��نا 
ش��وند و این گفتم��ان به دل 
جامعه راه یابد. در این راستا نیز 
ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری فعالیت های 
ترویجی بسیاری انجام می دهد تا فرهنگ سازی این زیست بوم به خوبی در 
کشور انجام شود. اگر زمانی تعداد برنامه های حوزه علم و فناوری در صدا 
و سیما، رسانه ها و خبرگزاری ها انگشت شمار بود اما اکنون به کمک این 
ستاد و همکاری صدا و سیما، رسانه ها و فضای مجازی این مهم عمومیت 

پیدا کرده است.

چرخش پرشتاب چرخ های اقتصاد دانش بنیان

ارز دیجیتال فیس بوک زیر چتر آمریکا

۵۰درصدارزشلیبرابادالر
تضمینمیشود

دریچــه

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان با تاکید بر این مطلب که اگر همه ما مجموعه دولت 
هس��تیم باید تالش کنیم، که ضمن رفع مشکالت واحدهای تولیدی از تعطیلی آنها جلوگیری شود، گفت مجموعه 
دولت باید در کنار بخش خصوصی برای توسعه اشتغال و کارآفرینی باشد. به گزارش ایرنا، محمدعلی دهقان در کارگروه 
رفع موانع تولید استان کرمان افزود: تشکیل جلسات کارگروه رفع موانع تولید راهگشای مشکالت واحدهای تولیدی 
استان است، لذا امید می  رود با همکاری تمامی دستگاه ها و سازمان ها بتوانیم به حل مشکالت واحدهای تولیدی استان 
کمک کنیم. در این جلس��ه مش��کالت متقاضیان بخشودگی تامین اجتماعی، شرکت بین المللی تاپ اکو خاورمیانه، 
صندوق بازنشستگی مس سرچشمه، شرکت کاوشگران نصر بافق، مجتمع جهان فوالد سیرجان، شرکت تولیدی آرمان 
موتور ارگ، طرح حمل و نقل باربری در زرند، شرکت نارا معدن کرمان و شرکت صنایع خودروسازی، معدن زغال سنگ 
باش��گون، معدن سراپرده، ش��رکت کان جویان صنعت زغال، شرکت تکافر سپاهان اصفهان، شرکت بهتا پمپ آسیا، 

شرکت آرمان نورافروز رفسنجان، شرکت نانو نخ و گرانول سیرجان و برخی واحدهای دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

مجموعه دولت باید در کنار بخش 
خصوصی برای توسعه کارآفرینی 

رمزارز لیبرا توسـط سبدی از دالر، پوند، یورو و چند ارز دیگر حمایت می شود اما خبری از یوان چین و روبل 
روسیه در این سبد نیست.

به گزارش دیجیاتو، فیس بوک برای در امان ماندن لیبرا از نوسـانات شـدید، ارز مجازی خود را با سـبدی از 
ارزهای دولتی تضمین می کند. کمپانی تحت نظر زاکربرگ تاکنون مشخص نکرده بود ارز کدام کشورها و با چه 

نسبتی پشتوانه لیبرا شده اند؛ حاال اما این مساله را روشن کرده است.
فیس بوک با ارسـال نامه ای به »فابیو دماسـی«، نماینده ارشـد مجلس آلمان و عضو سابق پارلمان اروپا سهم 
دالر از سبد ارزی لیبرا را 50درصد اعالم کرده است. نیمه دیگر این سبد هم از حدود 18درصد یورو، 14درصد 

ین، 11درصد پوند بریتانیا و 7درصد دالر سنگاپور تشکیل شده است.
حضـور پررنگ دالر آمریکا در این سـبد با توجه به قدرت و نفـوذ باالی این ارز در مبادالت جهانی طبیعی به 
نظر می رسـد. از همان ابتدا هم برخی پیش بینی می کردند که لیبرا می تواند نقش دالر به عنوان اصلی ترین ارز 

ذخیره جهان را در دنیای اپ های پرداخت موبایل بازی کند.
شاید غیبت روبل روسیه یا یوان چین در این سبد عجیب به نظر برسد اما چینی ها هرگز به رمزارزهای دیگر 
روی خوش نشان نداده اند و احتماال اتحادیه لیبرا هم قصدی برای ارائه گسترده ارز دیجیتال خود در این کشور 
ندارد. از طرف دیگر دولت واشنگتن مدت هاست که چین را به کاهش عمدی ارزش یوان برای تسهیل صادرات 
متهم می کند و در نتیجه عدم اسـتفاده از یوان می تواند نظر مثبت سیاسـتمداران و مقامات آمریکایی را جلب 

کرده و خیال آنها را از بابت تاثیرگذاری پکن بر اقتصاد دنیا از طریق رمزارز لیبرا راحت کند.
مشخص شدن تاثیر این سبد ارزی ناموزون در موفقیت لیبرا تنها با گذشت زمان مشخص خواهد شد، با این 
حال ارز مجازی فیس بوک باید مشـکالت دیگری را هم از سـر راه بردارد. این رمزارز نه تنها در خود آمریکا با 
چالش های بسیاری مواجه شده بلکه فرانسه، آلمان و کشورهای دیگر هم نگرانی خود از احتمال ضربه لیبرا به 

سیستم های مالی را پنهان نکرده اند.

سه شنبه
2 مهر 1398

شماره 1398



۹ www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

ایران رتبه اول تولید ماهی قزل آال را در جهان دارد. شرکت های دانش بنیان 
با ساخت محصوالتی مانند کیت سنجش آب نقشی اساسی در توسعه پرورش 
آبزیان ایفا می کنند،  فعالیت این شرکت ها و همت متخصصان جوان، کشور را 

به یکی از ۲۵ کش��ور اول جهان در تولید آبزیان 
تبدیل کرده است.

 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، امروزه 
در ح��دود 4۷درصد از  ماهی��ان و آبزیانی که در 
جهان به مصرف انسان می رسد، از طریق صنعت 
پرورش آبزیان تولید می شود. براساس پیش بینی 
فائو تا س��ال ۲030 س��هم تولیدات آبزی پروری 
از صی��د آبزی��ان پیش��ی می گی��رد. ب��ا توجه به 
افزای��ش تاثیر فناوری در می��زان تولید ماهیان و 
عدم کارایی روش های س��نتی س��عی شده است 
ت��ا ش��رکت های دانش بنی��ان هر روز بیش��تر  با 
فرصت های کاری جدید در حوزه ش��یالت آشنا 

شوند .
یک��ی از فناوری ه��ای موث��ر در ازدیاد تولید ماهی، کیت س��نجش 
آب اس��ت. میزان کیفیت آب و مواد درون آن، تاثیر چش��مگیری در 

کیفیت و کمیت  ماهیان پرورش یافته دارد. به همین منظور کیت های 
س��نجش جداگانه ای برای پایش کیفیت آب تولید می شود. کیت های 
س��نجش کنت��رل کیفیت آب ش��امل کیت ه��ای آمونی��اک، نیترات، 
نیتریت، پی اچ و فسفات هستند که دانش 
فنی  تولی��د آن به صورت کامل در داخل 

کشور بومی سازی شده است .
کیت های مذک��ور، برای اس��تفاده در مزارع 
تکثیر و پرورش آبزیان شامل انواع ماهی و میگو 
و همچنین جهت استفاده در آکواریوم های آب 

شور و شیرین کاربرد دارد. 
بیت��ا ارچنگ��ی، مدیرعام��ل ش��رکت پی��ام 
آبزیان ارون��د بیان می کند این ش��رکت موفق 
ش��ده تا فناوری ۵ کی��ت کنترل کیفیت آب را 
بومی س��ازی کند. این کیت ها قابلیت اس��تفاده 
همزمان در آب های ش��ور و شیرین را دارد. این 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی 
خرمشهر اضافه کرد که واحد تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان توانسته 
دو کی��ت جدید برای س��نجش غلظت قلیایی آب و همچنین کیت س��نجش 

میزان اکسیژن آب را تولید کند. 

محمدرضا معتمد گفت پس از اعالم فراخوان عمومی در چهارم تیرماه سال 
جاری درخصوص ثبت  درخواس��ت مجوز فعالیت تامین مالی جمعی متقاضیان 
حقوق��ی در س��امانه جامع تامین مالی جمعی ب��ه آدرس  cf.ifb.ir، تعداد ۲۹ 

درخواس��ت  به دبیرخانه کارگ��روه ارزیابی تامین 
مالی جمعی مس��تقر در فرابورس ایران  ارس��ال 
ش��د که از این میان چهار متقاضی موفق به اخذ 
موافقت اصولی فعالیت از کارگروه ارزیابی شدند. 

به گزارش سنا به گفته معتمد رئیس کارگروه 
تامی��ن مالی جمع��ی این  چهار متقاضی ش��امل 
ش��رکت های س��امانه نگار آتنا )دونگ��ی(، گروه 
پیش��گامان کارآفرین��ی  کارن )کارن کراد(، گروه 
ن��وآوری  مالی پارس )پارس فاندینگ( و مش��اور 
 س��رمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک )فاینتک( 
هس��تند که توانس��تند موافقت اصولی فعالیت از 
کارگروه ارزیابی  را پس از تکمیل، بررسی و تأیید 
مس��تندات از جمله مدل  کس��ب وکار، اطالعات 

ثبتی و س��وابق اجرایی ش��رکت،  سهامداران، مشخصات و س��وابق تحصیلی و 
شغلی اعضای هیات مدیره و  مدیرعامل، به دست آورند. 

پیش نیازهای اخذ مجوز فعالیت و شروع تامین  مالی جمعی چیست؟

معتمد در مورد پیش نیازهای اخذ مجوز فعالیت با تاکید بر اینکه متقاضیان 
عاملیت تامین مال��ی جمعی باید  پس از اخذ موافقت اصولی، پنج مرحله را به 
منظور دریافت مجوز فعالیت و شروع تامین  مالی جمعی طی کنند،  گفت: باید 
حداکثر ظرف شش ماه پس از دریافت موافقت 
اصولی، س��کوی عامل راه اندازی ش��ود؛ ضمن 
آنکه  الزامات فنی و مق��ررات  اعالمی دبیرخانه 
کارگروه ارزیابی فراهم و به سامانه جامع تامین 

مالی جمعی فرابورس  ایران متصل شود. 
وی مرحل��ه بع��د را در صورتی که نهاد مالی 
مستقیما اقدام به عاملیت نکند، قرارداد عاملیت 
ب��ا نهاد مالی مجاز  ش��امل ش��رکت های تامین 
س��رمایه، کارگزاری ها و شرکت هایی با موضوع 
فعالیت  سبدگردانی یا مش��اوره  سرمایه گذاری 
عن��وان ک��رد و اف��زود: نمونه ق��رارداد عامل با 
 متقاضی باید به دبیرخانه کارگروه ارزیابی ارائه 

شود. 
ب��ه گفته رئیس کارگ��روه تامین مالی جمعی در ادامه الزم اس��ت اطالعات 
حس��اب بانکی مربوط به تامین مالی  جمعی به دبیرخانه کارگروه ارزیابی ارائه 

شود. 

اعطای موافقت اصولی به 4 متقاضی عاملیت  تامین مالی جمعیفناوری ساخت کیت های سنجش آب بومی سازی شد

مترجم: نازنین توکلی
هیچ رمز و رازی در کار نیس��ت. اغلب ریسک های کارآفرینانه سرانجام 
موفقیت آمیزی نخواهد داشت. تنها تعداد معدودی از کارآفرینان -فارغ از 
اینکه چقدر برای ش��روع، رشد و به ثمر رساندن کسب و کارشان متحمل 
ریسک می شوند- با پذیرفتن ریسک های موجود، می توانند به موفقیت های 

بزرگ دست یابند.
دلیل این امر عواملی نظیر دسترسی به منابع، میزان پشتکار یا حمایت و 
پشتیبانی نیست. دلیلش این است که آنها می خواهند استارت آپ راه اندازی 

کنند، اما چه عواملی افراد را تشویق به راه اندازی استارت آپ می کند؟
برخی از عوامل محرک  و مشوق راه اندازی استارت آپ عبارتند از: 

1.راه اندازی استارت آپ برای ثروت سازی بیشتر
اگر فردی کوشا و کارآفرین هستید و به دنبال ایجاد و افزایش ثروت،  

یک کس��ب و کار کوچ��ک راه اندازی 
کنید، نه یک اس��تارت آپ! مش��اغل 
مانند رستوران، کافی شاپ،  کوچکی 
نمایندگی  اتومبیل ی��ا ... به احتمال 
بیشتر می تواند بازگشت سرمایه قابل 
پیش بینی تر و سودآورتری به همراه 

داشته باشند.
روزی که محصول استارت آپ تان را 
که برای خلق آن خون دل ها خوردید 
و ع��رق بس��یار ریخته اید، روان��ه بازار 
می کنید، باید بدانی��د تمام کاری که 
انج��ام می دهید در ح��د یک فرضیه 

است.
استارت آپ ها از همان بدو تولدشان، 
مثل ی��ک کس��ب و کار واقع��ی عمل 
نمی کنن��د. حداق��ل ت��ا زمان��ی که 
فرضیه های اصلی آنها تایید بش��ود و 
به درآمدزایی برسند. این مساله بسیار 
پیچیده تر و خطرناک تر از تامین مالی 
برای خرید تجهیزات، استخدام کارمند 
و تبلیغات برای کارواش یا کافی شاپ 

در رسانه ها است.
به ع��الوه اگر تالش کنید ب��ا انجام 
اقدامات��ی نظی��ر خدمات مش��تریان 
متعهدان��ه، برق��راری تناس��ب میان 
محصول و بازار و اقداماتی از این دست، 
میزان اعتبارتان را افزایش بدهید،  این 

می تواند یک اتفاق فوق العاده باشد.
با اس��تفاده از تجربی��ات و حمایت 
کافی، ب��ه خوبی می توانی��د زیربنای 

کسب وکاری کوچک و در عین حال قدرتمند را برپا کنید. به این ترتیب 
کسب وکارتان در مسیری مشخص و به طور پیوسته در حال رشد خواهد 

بود.
اما اگر یک اس��تارت آپی راه اندازی کردید، صرف نظر از تجربه و منابعی 
که در اختیار دارید، داشتن تعهد کامل به استارت آپ تان در هر شرایطی 
ب��رای موفقیت  ش��ما ضروری اس��ت. چراک��ه اس��تارت آپ ها نمی توانند 

برون  سپاری شوند.

۲.راه اندازی استارت آپ برای تاثیرگذاری در جامعه:
ب��رای اینکه کارآفرینان بتوانن��د در جامعه و صنعت خود حتی در دنیا 
تاثیر گذار باشند؛ راه های زیادی وجود دارد. بدیهی ست یکی از این روش ها 
س��رمایه گذاری موفقی اس��ت که بتواند زندگی افراد را متحول کند، ولی 
اگر این سرمایه گذاری تنها دلیل راه اندازی استارت آپ تان باشد،  بدترین و 
پرخطرترین راه را برای تاثیرگذاری انتخاب کردید. در عوض ش��رایطی را 
در نظر بگیرید که با نوش��تن محتوای مفید و کاربردی بتوانید برندسازی 
کنید و مخاطبان تان را رشد بدهید. شما و تیم بازاریابی تان می توانید پیش 
از اینکه داستان موفقیت اس��تارت آپ تان را روایت کنید،  روی برندسازی 

تمرکز کنید و جایی برای نام تجاری تان در ذهن مخاطبان باز کنید.
 3.  راه اندازی استارت آپ به دلیل ترس ازدست دادن فرصت ها:

در حقیقت کارآفرینان مشتاق باید از اینکه فرصت راه اندازی استارت آپ 
را از دس��ت بدهند، بترسند، اما اگر 
تنها هدف تان این باشد که صرفا یک 
اس��تارت آپ راه اندازی کنید،  خود را 
برای هدر رفتن منابع تان آماده کنید، 
به خصوص اگر سابقه یا تجربه ای در 
برنامه ریزی این حوزه نداشته باشید.

از مصاحبه های مش��تری گرفته 
تا اجرای تست های کمی و کیفی 
 ،MVP س��اخت  اعتبارس��نجی ، 
ص��رف صده��ا س��اعت مکالمه با 
مش��تریان، اس��تخدام و مدیریت 
تی��م، تولی��د و توزی��ع محت��وا و 
بس��یاری از مسئولیت های کلیدی 
دیگر؛ دست کم به یک بازه زمانی 
دو س��اله نیاز دارد تا با پشتکار و 
تکرار م��داوم، محصولی که ارزش 
اس��تفاده و پرداخت داشته باشد،  

متولد ش��ود.   
در ع��وض اگر بودجه و اش��تیاق 
الزم برای راه اندازی استارت آپ را در 
اختیار دارید،  برای شروع و توسعه کار 
از گروهی از موسسین کامال متعهد 
اس��تارت آپی  کمک بگیری��د. مثال با 
ارائه سهمی از شرکت به ایشان، آنها 
را تحت عنوان مشاور، سرمایه گذار یا 
مربی در س��فر کارآفرینانه تان همراه 

کنید.
در نهایت باید گفت استارت آپ ها 
تضمین��ی ب��رای ایج��اد ث��روت و 
تأثیرگذاری در زندگی افراد هستند؛ 
البته به شرط آنکه روحیات و مهارت های  یک کارآفرین را در تمام مسیر 
زندگی به همراه داشته باشید. بسیاری از داستان های موفقیت های امروز 
ماحصل انباش��ته ش��دن چندین دهه پیروزی های کوچک اس��ت تا در 
نهایت به موفقیت های مادام العمر منتج ش��ده است. نکته مهم تمرکز بر 
به کارگیری راهکارهایی است که تفاوت محسوسی در زندگی افراد ایجاد 

می کند.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

چرا می خواهید کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید؟

یادداشـت

س��عادت فومنی گفت بدون نیروی متخصص، زیس��ت بومی ک��ه بتواند اقتصاد کاملی 
برمبنای دانش ایجاد کند، وجود نخواهد داشت.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، نشس��ت تش��ریح طرح ش��هید 
احمدی روش��ن با حضور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های 

فردوسی و علوم پزشکی مشهد برگزار شد.
در این نشس��ت، محمود س��عادت فومنی، قائم مقام بنیاد مل��ی نخبگان ضمن تعریف 
گروه ه��ای مختل��ف نخبگانی و ش��اخصه های آنها، گفت: نخبه، فردی مس��تعد در یک 
حوزه خاص اس��ت که آموزش های کافی را فرا گرفته و در نتیجه به تخصص الزم برای 
اثرگذاری در چارچوب گفتمان نظام اس��المی و در راس��تای تعالی و پیش��رفت کشور 

رسیده است.

طرح شهید احمدی روشن بستری برای 
تحقق اقتصاد دانش بنیان



شبکه س��ازی می تواند مؤثرترین راه برای ساختن مخاطبین ارزشمند 
کس��ب و کار و به اشتراک گذاشتن ایده ها با س��ایر بنیان گذاران باشد. 
همچنی��ن می تواند به ش��ما کمک کند افراد جدی��دی را مالقات کنید 
و حرف��ه خود را پیش ببری��د. گروه ها و ش��بکه های گوناگون و زیادی 
وجود دارند، اما پیدا کردن گروهی که نیازهای شما را برآورده نمی کند 
همیشه آس��ان نیس��ت و برای برخی از کارآفرینان، تنها راه حل ایجاد 
گروه خودش��ان بوده اس��ت. با  ما همراه باش��ید تا درباره شبکه سازی 

بیشتر بدانید.
در س��ال ۲014، دبی کالرک مشاور بازاریابی دیجیتال که تازه وارد حوزه کسب 
و کار شده بود، در چندین رویداد شبکه حضور پیدا کرد اما به نظرش آمد که این 
رویدادها پر اس��ت از افرادی که معموال مضطربند و به شدت در تالش برای فروش 

بیشتر هستند. 
او می گوید: »من می خواس��تم رویداد و فضایی ایجاد کنم که پس از یک ساعت 
حضور در آن به جای دستی پر از کارت ویزیت های کسب و کارهای متنوع با روابط 

کاری واقعی و حقیقی ایجادشده آن رویداد را ترک کنند.«
او با چشم انداز روشنی در ذهنش، با دو نفر دیگر از صاحبان کسب و کار محلی، 
جین بوت و بث ماریوت همکاری کرد و یک گروه ش��بکه ای برای زنان را راه اندازی 
ک��رد. کالرک می گوید: »هدف م��ا این بود که مردم بتوانند به ط��ور واضح درباره 

راه اندازی یک کسب و کار و در نهایت برقراری ارتباط پایدار صحبت کنند.«
هزینه های راه اندازی حداقل بودند و باید به گونه ای می بود که انگار هیچ بودجه ای 
نداش��تند. یکی از بنیان گذاران یک کافه محلی داشت و فضای مورد استفاده برای 
برگزاری مراسم را تأمین کرد. با پرداخت ۲۵ پوند، آنها غذا و نوشیدنی خوب فراهم 
کردند و توانستند سخنرانانی را دعوت کنند. در اولین رویداد که آنها زنانی را که از 
قبل می ش��ناختند دعوت کرده بودند، تمامی بلیت ها فروخته شد. با راه اندازی یک 
گروه فیس بوک، نام این گروه پخش ش��د و تعداد اعضای آن س��ریعاً افزایش یافت. 
امروز این ش��بکه  بیش از 1000 عضو در گ��روه فیس بوک دارد و حدود 30 زن در 

جلسات ماهانه حضور دارند.
کالرک می گوید: »اگر در منطقه ای زندگی می کنید که شبکه ای وجود ندارد که 
در آن احس��اس راحتی کنید، شما تنها نیستید. بابت این مسأله متأسف نباشید و 
خودتان شروع کنید. یک محل برگزاری پیدا کنید، دعوت نامه ارسال کنید. برگزاری 

چنین رویدادی به برنامه ریزی و س��ازماندهی نیاز دارد بنابراین کمتر به این گزینه 
فکر کنید که بابتش هزینه ای دریافت نکنید. اگر تدارکات را به صورت رایگان انجام 

دهید بعد از مدتی احساس کالفگی می کنید و رویدادها استمرار نخواهد داشت.«
Leapers، یک گروه شبکه ای است که پشتیبانی حرفه ای را فراهم می کند و متیو 
نایت آن را مستقال تأسیس کرده است. نایت پس از اینکه بدون داشتن درخواست 

شغل دیگری از شغلش استعفا داده بود به ذهنش رسید که آن را تأسیس کند.
او می گوید: »قباًل هرگز از ش��غلی استعفا نداده بودم، من قباًل خویش فرما بودم، 
بنابراین اولین بار بود که مجبور بودم یک نامه اس��تعفا بنویس��م و پس از آن دنبال 

کار بگردم.«
نایت مدت هاس��ت تصمیم گرفته تجربیات ش��غلی خود را به اش��تراک بگذارد 
و دیگ��ران را ه��م به این امر تش��ویق می کند. او ش��روع با نوش��تن تجربیاتش در 
LinkedIn توجه زیادی را به س��مت خود جلب ک��رد. او می گوید: »تعداد زیادی 
از مردم به طور مش��ابه احساس می کنند که کارها و حرفه ها چیزهایی هستند که 
می توانی��د به طور فعاالنه ب��رای خود طراحی کنید، به جای اینکه منفعالنه منتظر 

شغلی باشید.«
نای��ت تصمیم گرفت مکانی ب��رای گفت وگو در مورد این موض��وع ایجاد کند تا 
مردمی که از نظر شغلی در جایگاه مشابه هستند یا در این باره ذهنیت های یکسانی 
دارن��د کنار هم جمع ش��وند و در مورد چگونگ��ی کار تصمیم بگیرند. او یک کانال 
Slack ایجاد کرد، س��پس آش��کارا هر کسی را برای پیوس��تن به آن دعوت کرد و 

Leapers متولد شد.
او می گوید: »هزینه های راه اندازی آن صفر بود، تنها چیزی که نیاز داش��ت زمان 
کمی برای ایجاد پلتفرمی بود که بتوانیم در آن حرف بزنیم و مقداری سازماندهی، 
پرورش و عشق. هزینه هایی برای اجرای شبکه وجود دارد، اما در حال حاضر، بیشتر 

نیازمند وقت است.«
 Leapers، که نایت آن را به عنوان بخش��ی از گروه پش��تیبانی و بخشی کسب 
و کار محص��ول توصیف می کند، اکنون نزدیک به ۵00 عضو دارد و در حال رش��د 
اس��ت. اولین محصول ایجاد ش��ده آن، کتابچه »راهنمای من« است؛ ابزاری که به 
مردم کمک می کند تا به جای کاری که انجام می دهند حال شان را توضیح دهند. 
Leapers که به طور عمده یک ش��بکه آنالین است، اولین رویداد خود را در لندن 

در اواخر سال ۲018 برگزار کرد.

توصیه های نایت به کس��انی که برای شروع یک شبکه برنامه ریزی می کنند این 
اس��ت که صریح و ش��فاف بدانند چه چیزی می خواهند ایجاد کنن��د و درباره آن 
اطالعات داش��ته باشند. او می گوید: »برای اینکه بر گروهی از افراد تأثیر بگذارید یا 
یک مفهوم داشته باشید راه اندازی یک شبکه را شروع نکنید، بلکه با خود روراست 
باشید و بررسی کنید و ببینید آیا می توانید با راه اندازی این شبکه یک مشکل واقعی 

را از گروهی از مردم حل کنید و آن افراد را برای حل آن دور هم جمع کنید.«
برای وهاری راس��ل، متخصص بازاریابی مواد غذایی حضور در ش��بکه ها بخشی 
از کارش بود، اما او از حضور در رویدادهایی که مربیان نه چندان خبره و مس��لط و 
نحوه اجرا و همچنین پذیرایی های بد و س��طح پایین داشت خسته شده بود. چهار 
س��ال پیش، همراه با همکارش کت نیو، یک ش��بکه گروهی غذا که عالوه بر غذا و 
نوش��یدنی خوب و باکیفیت، یک محیط بسیار آرام را برای شرکت کنندگان فراهم 

می کرد، راه اندازی کرد.
او می گوی��د: »هزینه ه��ای راه اندازی بس��یار پایین بود و اساس��ا تنها چیزی که 
کم��ی هزینه بر بود راه اندازی وب س��ایت بود چون ک��ه از Eventbrite به عنوان 
پلتفرم فروش بلیت استفاده می کردیم. هزینه  این رویدادها از طریق فروش بلیت و 
همچنین حامیان مالی رویداد تأمین می شود. شرکت کنندگان و افرادی که تمایل 
به شرکت در رویداد را دارند می توانند بلیت هر رویداد را با قیمت مناسب از پلتفرم 

Eventbrite خریداری کنند.«
ای��ن رویدادها ب��رای متخصصان غ��ذا و نوش��یدنی، از جمل��ه تولیدکنندگان، 
خرده فروشان و رستوران داران است و توسط یک شرکت بسته بندی که کیسه های 
نام تجاری را برای شرکت کنندگان که اطالعات و محصوالت برای شرکت کنندگان 

دیگر دارند تولید می کند، حمایت می شود.
از زمان برگزاری اولین رویداد چهار سال پیش، این گروه به قدرت زیادی رسیده، 
برنده جوایز متعدد بهترین گروه شبکه سال، با به طور متوسط 40 نفر شرکت کننده 

در هر رویداد و جذب 40درصد بازدیدکنندگان جدید در هر رویداد شده است.
راس��ل درباره رموز موفقیتش می گوید: »ساده نگه داشتن آن، تمرکز بر کیفیت 
به جای کمیت و داش��تن شور و شوق دلیل موفقیت ما در کارمان است. ما کار در 
صنعت غذا و نوش��یدنی را دوس��ت داریم و از ارتباط با افراد همفکر و انجام کارها 

لذت می بریم.«
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چه چیز ما را از رقیب مان متمایز می کند؟ منظورم چیزی فراتر از لوگو، اس��م و 
شعار است. ش��رکت هایی مانند کوکاکوال و پپسی یک ویژگی مشترک دارند: برند 

قوی و این قوی بودن درنهایت در میزان فروش و سهم بازار خود را نشان می دهد.
تنها یک راه مطمئن برای متمایزکردن برند از رقبا و ساخت یک برند قوی وجود 

دارد: جایگاه یابی/ جایگاه سازی برند.
جایگاه سازی فرآیند تعیین جایگاه برند در ذهن مشتریان است و به این ترتیب 
مفهومی فراتر از لوگو یا ش��عار اس��ت؛ به عبارت دیگر اس��تراتژی ای ا ست که برای 
متمایزشدن از بقیه پیش می گیریم. این جایگاه ذهنی باید دوست داشتنی، متفاوت 

و معتبر باشد.
اولین قدم برای جایگاه س��ازی برای برندی که تازه فعالیتش را آغاز نکرده است، 
تعیین جایگاه فعلی آن است. باید از خود بپرسیم که برند و محصوالت ما یکی دیگر 
از محص��والت موجود در بازارند یا اینک��ه مخاطب تصویری متفاوت از آن در ذهن 
دارد؟ جایگاه کنونی برند مسیری  است برای کشف بینش مخاطبان و چراغی برای 
رفتن به مرحله بعد. با درک جایگاه کنونی  اس��ت که می توان رقیب را به درس��تی 

تحلیل کرد.
برندهایی که تازه می خواهند وارد بازار ش��وند به عنوان اولین قدم می بایست به 
بررسی مخاطب هدف و سپس تعیین ماموریت، ارزش ها و بررسی نقاط تمایزشان 
بپردازند. پس از این فعالیت هاس��ت که می توان ارزش پیش��نهادی برند، پرسونا و 

صدای برند را تعیین کرد.
پس همیشه و در انجام هر فعالیتی ابتدا باید بدانیم کجا ایستاده ایم یا می خواهیم 

کجا بایستیم و با چه کسانی حرف می زنیم.
پس از تحلیل خود، نوبت به بررس��ی بازار و رقیب می رسد. باید بدانیم در مقابل 
چه کسانی ایستاده ایم. با تحقیقات بازار است که می توانیم روش های فعالیت رقبا را 
در فرآیند فروش دریابیم. استفاده از بازخوردهای مشتریان همیشه اهمیت زیادی 
دارد. می توان از مشتریان پرسید که کدام رقبا را به ما ترجیح می دهند یا همیشه 
در ذهن داشته اند. شبکه های اجتماعی همیشه کمک بزرگی در این زمینه هستند. 
باید بدانیم برندهای رقیب خود را با چه ویژگی هایی متمایز کرده اند و جایگاه شان 
در ذهن مخاطبان چیس��ت. آنها چه نقاط قوت و ضعفی دارند و چه استراتژی های 

بازاریابی ای را به خوبی اجرا می کنند. حال باید از خود بپرسیم که چه ویژگی هایی 
ما را منحصربه فرد می سازد. ما در چه زمینه ای تاثیرگذاریم؟ معموال بعد از بررسی 
رقیب به الگوهایی برای جایگاه س��ازی دس��ت پیدا می کنیم. دانستن نقاط ضعف و 
قوت رقبا به ما کمک می کند متوجه شویم کدام نقاط قوت ما درواقع ضعف آنهاست 

و بالعکس. ما چه پیشنهاد ویژه ای برای مخاطب هدف مان ارائه می کنیم؟
ح��ال نوبت ب��ه تنظی��م بیانیه  جایگاه می رس��د. ای��ن بیانیه قرار اس��ت ارزش 

منحصربه فردی را که برند به مشتری عرضه می کند در چند جمله معرفی کند.
چند پرسش که باید قبل از نوشن این بیانیه به آن توجه کرد:

• مشتری هدف چه کسی  است؟
• محصول یا خدمت ما در چه دسته بندی ای قرار می گیرد؟

• مهم ترین مزیت محصول یا خدمت ما چیست؟
• دلیل باورپذیری این مزیت کدام است؟

به عنوان مثال آمازون می گوید »چشم انداز ما این است که بیشترین مشتری را 
در کره  زمین داشته باشیم؛ ساختن جایی که مردم بتوانند در آن هر چیزی را که 

می خواهند آنالین بخرند، بیابند و کشف کنند.«
مش��تری هدف آمازون همه  مردم هستند. آنها دامنه  گسترده ای از محصوالت را 
می فروشند که البته مزیت مهم شان است و دلیل باورپذیری شان هم این است که 

همه چیز را آنالین ارائه می کنند.
کارایی بیانیه جایگاه 

بیانی��ه  جایگاه، برخالف تصور برخی از صاحبان برند تنها چند جمله  تزئینی در 
کتابچه برند نیست و نمی توان و نباید سرسری از آن گذشت.

این چند جمله نقش بزرگی در تولید و انتقال پیام، شناخت کانال های بازاریابی و 
تولید محصوالت بهینه را دارند.

عمل کردن براس��اس یک بیانیه  جایگاه نامناسب مسیری  است که در درازمدت 
بی تردید به شکس��ت خواهد رسید؛ زیرا برمبنای پیش فرض های نادرست و خیالی 
و بدون درنظرگرفتن نیازهای مخاطب و توانمندی های برند ش��کل گرفته اس��ت. 
مهم تری��ن نکته بیانیه  جایگاه این اس��ت که بتواند به درس��تی بی��ان کند که چرا 
مخاطبان برند، آن را به برندهای رقیب ترجیح می دهند که بدون شناخت درست 

آنها، رقبا و توانایی های برند به دست نمی آید.
تا به حال به این مس��اله فکر کرده اید که مخاطب هنگام اس��تفاده از محصول یا 
خدمت شما چه نقشی بازی می کند؟ چیزی به جز مصرف کننده -مثال وقتی فردی 
از ترلو استفاده می کند ما به او نقش مدیر پروژه یا مدیر محصول را واگذار کرده ایم. 
بیانیه جایگاه باید پاس��خ مناسبی برای این نقش باشد. فهرست کردن فعالیت هایی 
که این نقش دربر می گیرد کمک بزرگی  اس��ت؛ به عنوان مثال نقش توریست باید 
بتواند تجربه کند، برای دیدن نقاط مختلف دنیا یا کش��ورش عالقه مند باشد، باید 
با خطرات س��فرهای مختلف آشنا باشد، بتواند برای مقاصد مختلف نوع سفرش را 

تعیین کند و...
حال با داش��تن فهرست فعالیت های مخاطب باید مشخص کنید کدام محصول 

یا خدمت است که سریع تر یا ارزان تر و بهتر او را در مسیر انجام آن یاری می کند.
به عن��وان مثال مدیر پروژه یا مدیر برند برای اینک��ه بتواند جریان کار را دنبال 

کند به کاغذیادداشت، وایت بورد، گوگل شیت، ترلو یا نرم افزارهای مشابه نیاز دارد.
باید از خود بپرسید که مخاطبان بدون محصول یا خدمت شما چطور فعالیت های 
مرتبط با این نقش را انجام می دهند؟ اگر اصال آن را انجام ندهند چه اتفاقی می افتد 
ی��ا به عبارت دیگر این فعالیت چقدر برای آنها حیاتی  اس��ت؟ حتی دانس��تن این 
مس��ئله هم اهمیت دارد که این فعالیت مس��تقل است یا در ترکیب با کار دیگری 

صورت می گیرد؟
حال باید کار سختی را بکنید؛ می بایست با توجه به فهرست هایی که تا به حال 
درس��ت کرده اید، محصول یا خدمت مناسب را به دسته های مختلف مخاطبان تان 
پیش��نهاد کنید. به نظرتان مش��تریان ش��ما کدام محصول یا خدمت را به دیگران 
پیش��نهاد می کنند؟ این پاسخ ها را از مصاحبه و پرس��ش نامه به دست می آورید و 

چیزی نیست که خودتان به تنهایی به آن برسید.
این نکته را باید در نظر داشته باشید که هر کسی که این فعالیت  را انجام می دهد 
مخاطب هدف ش��ما نیست. با نوش��تن مراحل باال شما درنهایت به مخاطب هدف 
ایده آل خود دست پیدا می کنید. کسانی که به محصول یا خدمت شما نیاز دارند و 

نیازشان نیازی عمومی نیست که با هر وسیله دیگری پوشش داده شود.
mbanews :منبع

پوزیشنینگ؛ جادویی که همیشه کار می کند

کمپین های تبلیغاتی Multi-Channel در 
دیجیتال مارکتینگ

مردم بیش��تر از گذش��ته با اس��تفاده از اینترنت در فضای آنالین 
وق��ت می گذرانند و بین کانال ها و دس��تگاه های مختلف در گردش 
هس��تند. ممکن اس��ت ایمیل ها را در لپ ت��اپ خواند و برای گوش 
دادن پادکست یا موزیک از تلفن همراه استفاده کرد. این امر سبب 

پیدایش مفهوم MultiChannel-Advertising می شود.
در عصر دیجیتال، مردم بیشتر از گذشته با استفاده از اینترنت در 
فضای آنالین وقت می گذرانند و بین کانال ها و دستگاه های مختلف 
در گردش هس��تند. افراد ممکن اس��ت روز خ��ود را با چک کردن 
ایمیل ها در لپ تاپ ش��روع کنند. سپس برای گوش دادن پادکست 
یا موزیک از تلفن همراه یا رادیو استفاده کنند. در ادامه روز کارهای 
خود را با کامپیوتر دس��کتاپ اداره انجام دهند و در راه برگش��ت به 

خانه با موبایل شبکه های اجتماعی را چک کنند.
در خانه به هنگام صرف شام تلویزیون ببینند و در حین تماشای 
تلویزی��ون، مجل��ه بخوانند، با موبایل بازی کنند و دوباره س��ری به 
اینس��تاگرام و تلگ��رام بزنن��د. مخاطبان هدف نیز همی��ن کارها را 
انج��ام می دهن��د. به همین دلی��ل، بازاریاب ها، برندها و ش��رکت ها 
ش��انس بیشتری برای دیده ش��دن تبلیغات توسط مخاطبان هدف 

در رسانه های مختلف دارند.
در صنعت تبلیغات، تبلیغ کنن��دگان از چندین روش برای تبلیغ 
محص��والت خود از جمل��ه موتورهای جس��ت وجو، تبلیغات بنری، 
تبلیغ در شبکه های اجتماعی، تبلیغات موبایلی، تبلیغات ویدئویی، 
بیلب��ورد و . . . اس��تفاده می کنند. اکثر برنده��ا دو یا چند روش را 
ب��ا هم ادغام می کنن��د تا طیف گس��ترده تری از مخاطبان هدف را 

پوشش دهند.
همچنی��ن می توان تبلیغات دیجیت��ال و تبلیغات آفالین را با هم 
همسو کرد و مخاطب را در چند کانال یا رسانه مختلف، درگیر برند 
کرد. در واقع، مخاطبان هدف در هر جایی می توانند حضور داش��ته 
باش��ند و شما نیز باید در همان رس��انه ها باشید. به همین منظور، 
 Multi-Channel مفهومی در بازاریابی ش��کل گرفت که به آن

Marketing یا Cross-Channel Marketing می گویند.
Multi-Channelمزایای اجرای کمپین های تبلیغاتی

اج��رای کمپین های تبلیغاتی Multi-Channel مزایای زیاد و 
قابل توجهی دارند که شامل:

1- جلب توجه، افزایش آگاهی و درگیری بیشتر مخاطبان با برند
۲- پیام رسانی و اطالع رسانی یکپارچه

3- دسترسی به مخاطبان در کانال یا رسانه  های مورد عالقه آنها
4- جمع آوری داده های مفید از مخاطبان در کانال های مختلف

تبلیغ��ات Multi-Channel هرچند س��اده به نظر می آیند اما 
نیازمند یک استراتژی قوی و استفاده مناسب از داده )Data( است 
و زمانی به موفقیت می رس��د که بتوان��د تجربه یکپارچه و خوبی را 

برای مخاطب ایجاد کند.
چگون��ه می توان یک اس��تراتژی موفق برای اج��رای کمپین های 

تبلیغاتی Multi-Channel داشت؟
Multi- در کنار تمام مزیت هایی که برای کمپین های تبلیغاتی
Channel گفته شد، اجرای این کمپین های تبلیغاتی چالش هایی 

را نیز به دنبال دارد:
• سخت شدن حفظ یکپارچگی پیام در کانال های مختلف و رفتار 

متفاوت کاربران در هر کانال
گاهی برخی برندها یا ش��رکت ها، یک کانال مشخص برای فروش 
Multi- محص��والت خود دارند و با اجرای کمپین ه��ای تبلیغاتی

Channel ممک��ن اس��ت کنترل خ��ود برای هدایت مش��تری به 
انتهای قیف فروش از طریق آن کانال مشخص را از دست دهند. در 
برخی موارد نیز شرکت ها مخاطبان هدف را در یک کانال تبلیغاتی 
پیدا می کنن��د و اگر از روش Multi-Channel اس��تفاده کنند 

عمال تارگت کردن مخاطبان برای آنها سخت می شود.
• پیچیدگی بیشتر کمپین و نیاز به نیرو و منابع بیشتر

هرچه تعداد تاچ پوینت ها و داده های به دست آمده از کمپین های 
تبلیغاتیMulti-channel بیشتر شود، پیچیدگی و نیاز به نیروی 
انسانی، زمان و منابع موردنیاز نیز افزایش می یابد. درنتیجه، گاهی 
شرکت ها با کمبود وقت و نیروی انسانی در اجرای این کمپین های 
تبلیغات��ی مواجه می ش��وند. در ای��ن چالش پلتف��رم  مدیریت داده 

)DMP( می تواند به افراد کمک کند.
 Multi-Channel بنابرای��ن، ش��روع یک کمپی��ن تبلیغات��ی
نیازمن��د یک تیم دقیق و حرفه ای اس��ت که نه تنها تنوع رس��انه و 
تبلیغات آنها زیاد اس��ت، بلکه توانایی تعریف استراتژی های کارآمد 
دارند تا بتوانند در حفظ یکپارچگی پیام برند و رفع پیچیدگی های 

کمپین ها افراد را یاری کنند.

BRANDکارگاهبرندینگ
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هدف اصلی هر کسب و کار جلب توجه دامنه هرچه وسیع تری از مخاطب هاست. 
به طور معمول چنین امری موجب افزایش شهرت و فروش برندها قلمداد می شود. 
وقتی صحبت از افزایش ش��هرت برندمان در فضای اینترنت می شود، مدیریت سئو 
اهمی��ت وی��ژه ای خواهد یافت. ام��روزه گوگل مهم ترین موتور جس��ت وجوی دنیا 
محسوب است. به همین خاطر کسب رتبه های مطلوب در نتایج جست وجوی این 
موتور برای هر برندی اهمیت دارد. چالش اصلی پیش روی بس��یاری از برندها در 
این راستا تالش برای ساماندهی امور مربوط به مدیریت سئو بدون صرف هزینه های 
گزاف اس��ت.  اگر ش��ما با مفهوم مدیریت سئو آش��نایی ندارید، در اینجا اندکی به 
توضی��ح این مفهوم خواهیم پرداخت. از نقطه نظر تخصصی مدیریت س��ئو در پی 
بهبود وضعیت مطالب یک س��ایت در رتبه بندی موتورهای جس��ت وجو با استفاده 
از کلیدواژه های کاربردی اس��ت. الگوریتم هوش��مند گوگل مقاالت و به طور کلی 
صفحات سایت های مختلف را براساس ارتباط شان با کلیدواژه های برتر طبقه بندی 
می کند. به این ترتیب با اس��تفاده مناس��ب از کلیدواژه های کاربردی امکان کسب 

موفقیت از سوی سایت ما افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
گوگل در زمینه رتبه بندی سایت ها فقط به میزان ارتباط و استفاده از کلیدواژه ها 
ن��گاه نمی کند. یک��ی از معیارهای مهم دیگر مدت زمان حضور کاربران در س��ایت 
برندهاست. به این ترتیب هر سایت با میانگین زمان حضور بیشتر کاربران موفق به 

کسب رتبه های بهتر خواهد شد. 
بی تردی��د در دنی��ای م��درن و وابس��ته به اینترن��ت امروز مدیریت س��ئو تاثیر 
انکارناپذی��ری بر روی فعالیت برندها دارد. خوش��بختانه توس��عه اینترنت و بالطبع 
ش��بکه های اجتماعی فرآیند به اشتراک گذاری اطالعات را بسیار ساده کرده است. 
اکنون به سادگی امکان دسترسی به تازه ترین اطالعات در هر حوزه تخصصی وجود 
دارد. من در ادامه این مقاله به بررسی 10 تکنیک و راهکار تاثیرگذار برای مدیریت 
سئو بهینه از سوی کسب و کارها خواهم پرداخت. امیدوارم این راهکارها در عمل 

به سود شرکت شما نیز باشد. 
1.  جست وجوی دقیق کلیدواژه های کاربردی

شروع کار در زمینه مدیریت سئو با جست وجوی کلیدواژه های کاربردی صورت 
می-گیرد. امروزه در س��ایت های راهنمایی و مش��اوره در حوزه کسب و کار تاکید 
زیادی بر روی کلیدواژه ها می ش��ود، با این حال کمتر کس��ی از ماهیت درست این 
مفهوم اطالع دارد. ریشه کلیدواژه ها در سلیقه مشتریان نهفته است. منظور من از 
مشتریان در اینجا آن دسته از خریدارهای تخصصی حوزه کسب و کار هر شرکت 
است. به این ترتیب با بررسی نحوه فعالیت این مشتریان امکان دستیابی به اطالعات 
دقیق پیرامون سلیقه آنها وجود خواهد داشت. خوشبختانه شناخت مخاطب هدف 
برندها کار چندان دش��واری نیس��ت. به این ترتیب کار خود را با بررس��ی وضعیت 
مشتریان سایر رقبا شروع کنید. این امر شناخت ساده، سریع و دقیقی از مشتریان 

هدف برند ما فراهم می سازد. 
توصی��ه م��ن در اینج��ا اس��تفاده از ترکیب کلیدواژه ه��ای کوتاه و بلند اس��ت. 
کلیدواژ ه ه��ای کوتاه به طور معمول به جس��ت وجوهای عمومی تر کاربران اش��اره 
دارد. ای��ن ام��ر در م��ورد کلیدواژه های بلند کامال متفاوت اس��ت. ب��ه این ترتیب 
کلیدواژه های بلند مخصوص جس��ت وجوی تخصصی تر کاربران خواهد بود. تفاوت 
می��ان کلیدواژه های کوتاه و بلند در تعداد کلمات آنها نهفته اس��ت. به این ترتیب 

کلیدواژه های بلند دارای بیش از سه جزء هستند. 
امروزه س��ایت های بس��یار زیادی برای بررس��ی وضعیت کلیدواژه ه��ای برتر در 
زمینه های مختلف کسب و کار وجود دارد. سایت هایی نظیر SEMrush در ازای 
دریافت مبالغ نس��بتا منطقی اقدام به ارائه گزارش های طبقه بندی ش��ده پیرامون 

کلیدواژه های پرکاربرد در حوزه تخصصی می نمایند.
۲. بهینه سازی محتوا

ماهیت محتوای ما در دنیای آنالین تاثیر انکارناپذیری بر روی سرنوشت برندمان 
خواهد داشت. مدیریت سئو شرکت ما باید بر روی ایجاد محتوا با ساختار منسجم 
و روش��ن تمرکز کند. مش��کل اصلی بس��یاری از برندها عدم توجه به تدوین یک 
چارچوب اولیه و س��پس حفظ آن است. در نتیجه محتواهای گوناگون این برندها 
ماهیت یکسانی ندارد. چنین امری مخاطب را دچار سرگیجه خواهد کرد. به عالوه، 
الگوریتم گوگل نیز در شناسایی مطالب ما با دشواری های فزاینده مواجه می شود. 

خوشبختانه برخی از توصیه های نگارش محتوای متنی برای مدیریت سئو بسیار 
ساده-اند. از نظر من در نگارش محتوای متنی باید ساختار روشن، طراحی جمالت 
کمتر از ۲0 کلمه و رعایت اختصار به طور کلی باید مدنظر قرار داشته باشد. بهترین 
معیار برای رعایت اختصار جمالت پایبندی به محدوده حداکثر 1۵0 کلمه برای هر 
پاراگراف است. یک متن استاندارد به طور معمول دارای 3 تا ۵ پاراگراف خواهد بود. 

3.  اطمینان از دسترس پذیری سایت مان
یکی از نکات مهم به هنگام مدیریت س��ئو برای س��ایت ها اطمینان از دسترسی 
آسان کاربران است. مشکل بسیاری از سایت ها کیفیت پایین محتوای شان نیست، 
بلکه ناتوانی در جذب مخاطب و نمایش محتوای شان بدل به دردسر اصلی می شود. 
توصیه من در اینجا تالش برای ایجاد ارتباط هرچه بیشتر با برندهای دیگر است. به 
عالوه، حضور در همایش ها و کنفرانس های مربوط به کس��ب و کارمان نیز راهگشا 
خواه��د بود. بس��یاری از برندهای بزرگ و موفق امروزی از همی��ن جا کار خود را 
شروع کرده اند. بدون معرفی سایت مان به مخاطب انتظار دریافت ترافیک باال کامال 

بی جا خواهد بود. 
4.  افزایش سرعت بارگذاری صفحات سایت مان

س��رعت بارگ��ذاری صفحات یکی از نکات مهم در زمینه مدیریت س��ئو اس��ت. 
براساس گزارش رسمی گوگل مدت زمان مناسب برای بارگذاری هر صفحه حداکثر 
سه ثانیه است. سرعت بارگذاری صفحات براساس نوع محتوای موجود در هر صفحه 
متف��اوت خواهد ب��ود. دیرترین زمان بارگذاری متعلق ب��ه صفحات دارای محتوای 
ویدئویی اس��ت. نکته مهم در اینجا توجه به حداکثر زمان سه ثانیه ای است. وقتی 
از این محدودیت زمانی صحبت می کنیم، باید در بدترین حالت س��رعت بارگذاری 

صفحات دارای ویدئو را مدنظر داشته باشیم. 
یکی از نکات مهم در زمینه افزایش س��رعت س��ایت برند مربوط به هاست مورد 
اس��تفاده-مان است. هاست های قدیمی سرعت بارگذاری بسیار کمتری دارند. این 
امر در مورد هاس��ت های نسل جدید با فناوری نوین کامال متفاوت است. همچنین 
اس��تفاده از تصاویر و ویدئوهای دارای حجم متوسط نیز تاثیر انکارناپذیری بر روی 
س��رعت بارگذاری خواهد داشت. به منظور کاهش حجم تصاویر و ویدئوها استفاده 
از نرم افزارهای کاهش حجم ضروری خواهد بود. خوشبختانه اغلب این نرم افزارها به 

صورت رایگان در دسترس قرار دارد. 
5. طراحی تیتر و توضیحات فرعی با توجه به کلیدواژه ها

تمرک��ز بر روی گوگل به عنوان محور اصلی توس��عه فرآیند مدیریت س��ئو 
نیازمند برخی شخصی سازی های خاص نیز هست. به این ترتیب ما باید توجه 
ویژه ای به تیتر جانبی و توضیحات فرعی صفحات س��ایت مان داش��ته باشیم. 
وقتی در گوگل کلیدواژه ای را جس��ت وجو می کنی��م، نتایج همراه با یک تیتر 
اصلی و توضیحات فرعی )در پایین لینک اصلی( ظاهر می شود. اغلب کاربران 
با مطالعه این دو المان در مورد بارگذاری صفحه مورد نظر تصمیم نهایی خود 
را می گیرند. خبر خوش برای صاحبان برندها س��ادگی بی نهایت طراحی تیتر 
اصلی و توضیحات فرعی است. در اینجا نیز برخی از سایت ها در زمینه طراحی 
خودکار و بهینه تیتر و توضیحات به کمک ما خواهند آمد. اگرچه طراحی دستی 
این امر نیز چنان زمان بر نخواهد بود. نکته مهم در اینجا تمرکز بر روی استفاده 
از کلیدواژه هاست. به این ترتیب نظر مخاطب به بهترین شکل جلب می شود. 
اش��تباه اغلب برندها تالش صرف برای طراحی تیترهای جذاب است. این امر 
بدون توجه به کلیدواژه ها بی نتیجه خواهد بود. به عالوه، در این صورت الگوریتم 
گوگل نیز مطلب ما را در رتبه های مناسب قرار نمی دهد، با این حساب موفقیت 

در این بخش در گرو عمل به توصیه نخست مبنی بر یافتن کلیدواژه هاست. 
6. استفاده بهینه از تصاویر و ویدئوها

فرمت تصویر تاثیر بس��یار بیش��تری از متن  دارد. امروزه کاربران حتی در زمین 
مطالعه متن نیز به وجود تصاویر در آن توجه دارند. از نقطه نظر فن طراحی گرافیک 
تدوین صفحات متنی بدون اس��تفاده از تصویر موجب خس��تگی س��ریع خواننده 
می شود. به این ترتیب ما به سرعت مخاطب هدف مان را از دست خواهیم داد. ماجرا 
در مورد فرمت ویدئو نیز به همین شکل است. برخی از سایت ها در مقاالت شان از 
ویدئوهای آنالین نیز استفاده می کنند. به این ترتیب مخاطب در میانه مسیر مطالعه 

مقاله با ویدئویی نسبتا کوتاه و جذاب نیز مواجه خواهد شد. 
در م��ورد محتوای ویدئویی بای��د به کاربرد انحصاری آنها نیز توجه داش��ت. در 
اینج��ا متن به کمک ویدئو خواهد آمد. امروزه بس��یاری از افراد در فضای اینترنت 
و ش��بکه های اجتماعی حوصله مش��اهده ویدئوها همراه با صدا را ندارند. به همین 

خاطر در عمل اغلب ویدئوها به صورت بی صدا مشاهده می شود. در چنین وضعیتی 
استفاده از زیرنویس مناسب انتقال پیام موردنظر برند ما را تسهیل خواهد کرد. 

توصی��ه پایانی من در این بخش اس��تفاده از توضیحات جانب��ی برای تصاویر و 
ویدئوهاست. به این ترتیب مخاطب فرصت کافی برای مطالعه دقیق موضوع تصاویر 
و ویدئوها پیش از بررس��ی دقیق ش��ان )به ویژه ویدئوها( را خواهد داشت. بی شک 
نکات مورد بحث در این بخش بسیار ساده به نظر می رسد. جالب اینکه همین نکات 

ساده در اغلب موارد مورد بی توجهی برندها قرار می گیرد. 
7. ارتقای طراحی و قالب سایت مان

جلوه ه��ای بصری نقش مهمی در جلب نظ��ر مخاطب بازی می کند. در فرهنگ 
عامیان��ه نیز اهمی��ت ظاهر افراد و امور م��ورد تاکید فراوانی قرار گرفته اس��ت. به 
همین خاطر در زمینه مدیریت س��ئو نیز باید از این امر پیروی کرد. بی تردید یک 
س��ایت س��اده و دارای قالبی ابتدایی امکان جلب نظر مخاطب به صورت حرفه ای 
را نخواهد داش��ت. به همین خاطر ما باید به دنبال ش��یوه های بهتری برای افزایش 
ترافیک سایت مان باشیم.  یک نکته مشترک در مورد سایت برندهای بزرگ زیبایی 
چشم نوازشان است. بی شک هیچ کس امکان یافتن حتی یک برند مشهور با طراحی 
و قالب سایت ضعیف را نخواهد داشت. این امر به دلیل فهم عمیق برندهای بزرگ 
از اهمیت جلوه های بصری شان در دنیای آنالین است. نکته جالب در اینجا تسری 
اهمیت قالب س��ایت از حوزه واقعی به مجازی اس��ت. در ابتدا برندها برای افزایش 
فروش ش��ان اقدام به اس��تفاده از طراحی دکورهای زیبا در شعبه های رسمی شان 
کردند. به این ترتیب مخاطب انگیزه بیشتری برای خرید محصوالت برند موردنظر 
پی��دا می کرد. به تدریج و ب��ا ورود فناوری اینترنت این امر از دنیای واقعی به حوزه 
دیجیتال نیز تسری یافت. امروزه بدون طراحی سایت و قالب آن به صورت جذاب و 

هیجان انگیز امکان جلب نظر مخاطب وجود نخواهد داشت. 
8.  اهمیت سازگاری سایت با گوشی همراه

در طول یک دهه اخیر نرخ استفاده از گوشی های هوشمند به شدت افزایش پیدا 
کرده اس��ت. این امر ریشه در امکانات گس��ترده این دستگاه دیجیتال دارد. اگرچه 
هنوز امکان انجام تمام کارهای رایانه ای با گوش��ی های هوش��مند وجود ندارد، اما 
بسیاری از کارهای ضروری مانند چک کردن مداوم ایمیل از طریق این دستگاه های 
کوچک قابل پیگیری اس��ت. یک برنامه منس��جم مدیریت س��ئو باید هدف گذاری 
دقیقی بر روی ارتقای کیفیت تجربه کاربران گوش��ی های همراه از سایت برندمان 
داشته باشد. شاید شما به عنوان یک کارآفرین تا به حال به اهمیت کاربران گوشی 
همراه توجه نکرده باش��ید. در این صورت شما تنها نیستید. بسیاری از مدیران در 
سراسر دنیا تنها شیوه مشاهده سایت شان از سوی مخاطب را سیستم های رایانه ای 
می دانند. همین اشتباه مهلک اغلب موجب از دست رفتن کاربران گوشی های همراه 
می ش��ود. با توجه به نرخ رو به رش��د استفاده از گوشی های هوشمند بی توجهی به 

سازگاری سایت با این دستگاه ها مشکل آفرین خواهد شد. 
۹. افزودن بخش اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

ام��روزه اغلب مردم در ش��بکه های اجتماعی مختلف عضوی��ت دارند. همین امر 
بسیاری از برندها را نیز به سوی حضور فعال در شبکه های اجتماعی کشانده است. 
مشهورترین پلتفرم های اجتماعی شامل فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، لینکدین و 
اسنپ چت است. به جز اسنپ چت با شرایط منحصر به فردش در زمینه استفاده 
کاربران، افزودن بخش به اش��تراک گذاری محتوای سایت مان در سایر پلتفرم های 
اجتماع��ی گزینه منطقی خواهد بود. به این ترتیب افراد امکان به اش��تراک گذاری 
محتوای س��ایت  ما را خواهند داش��ت. نتیجه این امر مشاهده محتوای ما از سوی 
دامنه وس��یع تری از مخاطب ها خواهد بود. بی تردید هی��چ برندی از افزایش دامنه 

مخاطبش احساس نارضایتی نخواهد کرد. 
10. توجه به بک لینک ها و لینک های داخلی

در معنایی ساده، بک لینک ها شامل لینک های ارجاعی سایر سایت ها به صفحات 
مختلف سایت برندمان است. این امر در زمینه نگارش مقاله امری طبیعی است. در 
صورت تمایل به استفاده از اطالعات موجود در یک مقاله یا در متن مان به آن صفحه 
ارج��اع دهیم. در دنیای آنالین این امر از طریق کلیک پذیر س��اختن بخش مربوط 
به اطالعات مورد اس��تفاده صورت می گیرد. به این ترتیب کاربران با کلیک بر روی 
بخش موردنظر امکان مشاهده لینک مقاله منبع را خواهند داشت. در نقطه مقابل، 
لینک های داخلی شامل ارجاع های داخلی ما به مطالب مختلف سایت مان است. این 

امر ظاهر زیبا و حرفه ای تری به کار ما در فضای آنالین خواهد داد. 
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گفت وگو با سینا شفیع زاده
آنالیز دیتا چیست؟ 

 ممنون می ش��م کمی از س��ابقه کاری خودتون برای دوس��تان 
توضیح بدید:

من س��ینا ش��فیع زاده هس��تم، هم بنیان گذار و مدیر اشد سابق 
نظربازار. طی مدت س��ه س��ال بیش از 1۵0 پروژه تحقیقات بازار 
کمی و کیفی انجام دادیم و موفق ش��دیم مشتریان بین المللی که 
بازار ایران عالقه داش��تن مثل ایپسوس یا یونیلیور را جذب کنیم.  
بعد از سه سال به دالیل مختلف مجبور به توقف فعالیت در ایران 
ش��دیم و بعد از آن من به عنوان مش��اور و فریلنسر در پروژه های 

تحقیقات بازار برای شرکت های مختلف مشارکت دارم.
 بهترین پروژه ای که داشتین کدام پروژه بود و چرا؟

به نظ��رم بهترین پروژه  ای ک��ه ما توی نظربازار داش��تیم پروژه 
مربوط به ایپس��وس ترکیه بود ک��ه در رابطه با یکی از محصوالت 
ش��وینده در ایران می خواس��ت تحقیقات انجام ب��ده. این پروژه با 
اعتم��اد متقابل و کامال برد-برد پیش رفت. تجربه بزرگی بود و در 
کنار منفعت مالی باعث ش��د تا تیم ما با اس��تانداردها و روش های 
کاری بین المللی توی این حوزه آش��نا بشه و از اون مهم تر دریچه 
ورود ما به بازار بین المللی ش��د. از اونجایی که چون ایپس��وس از 
پروژه ای که انجام داد رضایت داش��ت، ما رو به مشتری های دیگه 
هم معرفی می کرد و زمینه شکل  گیری پروژه های جدید به واسطه 

معرفی مشتری های قبلی فراهم شد.
 چرا ش��رکت ها کمتر به س��راغ برنامه ریزی اصول��ی برای آنالیز 

دیتا می روند؟
من بزرگ ترین مشکل رو عدم وجود رقابت کافی می دونم. وقتی 
توی کسب و کارها انحصار باشه انگیزه ای برای بهبود و بهینه سازی 
در معنای عمومیش وجود نداره، البته هر ش��رکتی قطعا به دنبال 
توس��عه و پیشرفت است اما وقتی رقابت وجود نداشته باشه انگیزه 
و ضرورت تحقیقات زیاد احس��اس نمیش��ه. بذارید یه مثال براتون 
بزن��م؛ ما به عنوان یه اس��تارت آپ در حوزه تکنول��وژی بودیم اما 
بخ��ش عمده پروژه های ما توس��ط برندهای کااله��ای تندمصرف 
)FMCG( تعریف می ش��د، چرا؟ چون رقابت واقعی وجود داشت. 
به عن��وان نمونه بین هلدین��گ گلرنگ و یونیلی��ور، اگر یه کدوم 
اش��تباهی مرتکب می شد رقیب می آمد و بازار رو تصاحب می کرد. 
در نهایت هرچی رقابت واقعی تر و بیش��تر بش��ه لزوم اس��تفاده از 

تحلیل داده و تحقیقات بازار بیشتر احساس خواهد شد.
 ممنون می ش��م روش های برنامه ریزی و موفقیت در آنالیز دیتا 

را شرح بدین
به نظرم یه نکته اساس��ی که قبل از هر کاری الزمه تا ی کسب 
و کار انجام بده، دس��ته بندی موضوعات قابل تحقیق در کس��ب و 
کاره؛ یعنی مس��ائلی که وجود داره رو ب��ه بلندمدت و کوتاه مدت 
تقسیم کنه. طبیعتا مس��ائل بلندمدت بیشتر به سمت تصمیمات 
اس��تراتژیک و کالن می چرخ��ه و نی��از ب��ه هزینه مال��ی و زمانی 
بیش��تر اس��ت. در مقابل اگه این تفکیک ص��ورت نگیره اون وقت 
اهمیت مس��ائل کالن باعث کم اهمیت جلوه دادن مسائل کوچک 
و کوتاه مدت میش��ه و اهمیت ندادن به تصمیم های کوچک شاید 
یکی دو بار مش��کلی رو به وجود نیاره ام��ا در بلندمدت و تجمیع 
ای��ن تصمیمات می تونه خس��ارت های بزرگی به یه کس��ب و کار 
بزنه. بدیهی اس��ت که تصمیمات کوچک تر هزین��ه مالی و زمانی 
کمتری برای تحقیقات و تحلیل دیتاش��ون نیاز است و البته خیلی 
وقت ها دقت شون کمتر از تحقیقات بلندمدت است، اما چیزی که 
مهمه بهش توجه داش��ته باشیم اینه که وجود تحقیقات با پذیرش 
خطای احتمالی ش��ون بهتر از نداش��تن هیچ گون��ه تحلیل داده و 

تصمیم گیری براساس شهود است.
 چه ابزار و یا پلتفرم هایی را برای ش��اخه های مختلف آنالیز دیتا 

توصیه می کنی؟
من برای طراحی پژوهش های کمی قطعا پرس الین رو پیشنهاد 
می کنم چون به اندازه کاف��ی کیفیت و ویژگی های موردنیاز برای 
انج��ام پژوهش های حرف��ه ای رو داره و با زبان فارس��ی هم کامال 
منطبقه. برای تحلیل هم پیش��نهاد من اس��تفاده از اکس��ل است. 
معم��وال خیلی از ابعاد تحلیل داده داخل اکس��ل قاب��ل انجامه یا 
حتی مس��ائلی مثل مصورسازی داده به نظر من ساده تر هم است، 
البته خوب اگر کس��ی به SPSS یا مثال زبان R آش��نایی داش��ته 
باش��ه باعث می شه س��رعتش در تحلیل باال بره اما اینطور نیست 
که اگر کس��ی برنامه نویسی ندونه به هیچ وجه نمی تونه کار تحلیل 

داده انجام بده.
• چ��ه منابعی ب��رای مطالعه در این زمینه ب��ه صورت تخصصی 

پیشنهاد می کنی؟
برای آشنایی با حوزه تحلیل داده قطعا پیشنهاد من مایکروسافت 
 data science آکادمی اس��ت. در این آکادمی کورسی با عنوان
وجود داره که ش��امل ۹ کورس اس��ت. اگر کس��ی کورس اول این 
دوره رو بگذرونه و با دقت تمام مس��ائل اون رو حل کنه به میزان 

بسیار زیادی با مفاهیم این حوزه آشنا می شه.
• کدام پروژه و شرکت ایرانی به عنوان الگو در این بخش معرفی 

می کنی؟
برای من ش��رکت های کافه بازار و تپس��ی برای اس��تفاده واقعی 
و ج��دی از بح��ث تحلیل داده همیش��ه قابل احترام ب��ودن. البته 
خ��وب بدیهی��ه که من ب��ه همه ش��رکت ها قطعا اش��راف ندارم و 
حتما ش��رکت های بیشتری در این حوزه به صورت جدی در حال 

فعالیتند.
• پیش بینی ش��ما از رش��د صنعت مارکتینگ و تبلیغات آنالین 

در سال ۹8 چیه؟
اگر این سوال رو بخوام از منظر تحلیل داده جواب بدم باید بگم 
رشد و اهمیت تحلیل داده در بازاریابی و تبلیغات توی ایران واقعا 
سال به سال نیست بلکه روز به روز شده. این اهمیت رو هم می شه 
توی س��رویس های جدید بیزینس های این ح��وزه دید. خوب این 
خبر خیلی خوبه و فکر می کنم باید کمی صبور باشیم تا بتونیم به 
نقطه مطلوب و جایگاه حقیقی تحقیقات و تحلیل داده در کس��ب 

و کارها برسیم.
• صحبت پایانی

خیل��ی ممنونم از ش��ما که این مصاحبه رو با م��ن انجام دادید. 
امی��دوارم این صحبت ها هرچند کوچک اما بتونه به افرادی که در 

این حوزه فعالیت می کنن کمک بکنه.
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ایستگاهبازاریابی چگونه سایت موفقی برای برندمان داشته باشیم؟

موفقیتدرمدیریتسئومطالببا1۰راهکارطالیی
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چگونه بدل به مدیری موفق شویم؟)۲(
15 مهارت ضروری برای مدیران موفق

در ادامه مطلب روز گذش��ته به باقی مهارت ه��ای ضروری برای مدیران موفق 
می پردازیم.

4- اهمیت مسئولیت پذیری
میشل آورتو: چنل آپ

یک مدیر خوب توانایی ش��ناخت حوزه های مس��ئولیت خود را دارد. متاسفانه 
بس��یاری از مدیران امروزی توانایی ش��ناخت دقیق این حوزه را ندارند. به همین 
خاطر در عمل با مش��کالت زیادی برای مدیریت شرکت شان مواجه می شوند. در 
حالت ایده آل با شناخت حوزه های مسئولیت باید توانایی مسئولیت پذیری را نیز 
در خودمان تقویت کنیم. توسعه این توانایی به صورت یکجانبه امکانپذیر نیست. 
به همین خاطر باید به صورت س��ازمانی و روشمند عنصر مسئولیت پذیری را در 
خودمان تقویت کنیم. اگر در زمینه توصیه های قبلی در حوزه ایجاد ارتباط مناسب 
با کارمندان خوب عمل کنیم، در این مرحله افزایش روحیه مسئولیت پذیری در 

میان اعضای شرکت چندان دشوار نخواهد بود. 
5- تشنگی برای دانش 

WPBeginner سید بلخی: موسسه
مدیریت مناسب بدون دسترس��ی به اطالعات تازه امکان ناپذیر خواهد بود. 
اکنون مدیریت به عنوان یک رشته دانشگاهی شناخته می شود. به این ترتیب 
امکان یادگیری نکات کلیدی و مهم در این زمینه وجود دارد. متاسفانه برنامه 
ش��لوغ کاری بس��یاری از مدیران در عمل موجب ناتوان��ی آنها برای یادگیری 
نکات تازه می ش��ود. به ای��ن ترتیب مدیران باید میان ادامه روند کاری ش��ان 
و کس��ب دانش تازه در حوزه مدیریت دس��ت به انتخابی دشوار بزنند. توصیه 
من در این میان اختصاص زمان مناس��ب ب��رای یادگیری نکات تازه در حوزه 
مدیریت است. شاید در نگاه نخست این امر بسیار دشوار به نظر برسد، با این 
حال برنامه ریزی دقیق امکان رس��یدگی به امور کسب و کار و همچنین ایجاد 

شرایط بهتر برای یادگیری نکات مدیریتی را فراهم می کند.
6- توانایی انطباق پذیری

جیمز گولدان: موسسه ویژن تک
توانایی مدیریت تغییرات حوزه کسب و کار نقش مهمی در موفقیت برندها بازی 
می-کند. فعالیت به عنوان مدیر یک برند مستلزم مواجهه با تغییرات بسیار زیادی 
اس��ت. دنیای کسب و کار همیشه به یک ش��کل باقی نمی ماند. به همین خاطر 
باید توانایی انطباق پذیری با ش��رایط متغیر را در خودمان ایجاد کنیم. نکته مهم 
در ای��ن میان عدم کفایت توانایی در زمینه مدیریت تغییرات قبلی برای تضمین 
انطباق پذیری مناس��ب با تغییرات آتی است. به این ترتیب ما باید به طور مداوم 
توانایی مان در این زمینه را تقویت کنیم. در غیر این صورت اوضاع کاری مان بسیار 

دشوار خواهد بود. 
7- مزیت احساس عدم امنیت

Beat The CPA برایس ولکر: موسسه
اگرچه ی��ک مدیر موفق باید توانایی تصمیم گیری مناس��ب و پایبندی به آن 
را داش��ته باش��د، با این ح��ال تجدیدنظر در تصمیم یا نگاه چند ب��اره به آن نیز 
دارای اهمیت اس��ت. ش��اید توصیه فعلی من اندکی عجیب به نظر برسد، با این 
حال اندکی احساس عدم امنیت موجب تقویت انگیزه مدیران برای بررسی دوباره 
تصمیم های ش��ان می ش��ود. به این ترتیب ریسک پیش��روی برای کسب و کارها 
به حداقل خواهد رس��ید. متاسفانه بس��یاری از صاحبان کسب و کارها در عمل 
چنین گزینه ای را هیچ گاه مدنظر قرار نمی دهند. به همین خاطر همیشه پس از 
تصمیم گیری درباره یک موضوع آن را به دست فراموشی می سپارند. توصیه من 
در اینجا مش��ورت با اعضای شرکت به هنگام تصمیم گیری است. همچنین برای 
بازنگری در تصمیم نیز باید از همان اعضا استفاده کرد. گاهی اوقات ما به عنوان 

مدیر شرکت توانایی مشاهده تمام زوایا را نخواهیم داشت. 
8- مدیر خوب یعنی مدیر فروتن

کریس کریستوف: موسسه مانستر اینسایتس
شما وقتی به مدیران شرکت های بزرگ و موفق نگاه می کنید، نخستین ویژگی 
که به نظرتان می رس��د، چیست؟ بی شک مدیران موفق ویژگی های زیادی دارند، 
با این حال اغلب آنها در نگاه نخست بسیار فروتن به نظر می رسد. انگار آنها هیچ 
جایگاه خاص و برتری نسبت به دیگران ندارند. همین امر آنها را در زمینه ایجاد 
ارتباط سریع و تاثیرگذاری بر دیگران توانا می سازد. به عنوان مثال، به ایالن ماسک 
نگاه کنید. وی نوع رفتار بسیار ساده و صمیمانه ای دارد. مشکل اصلی بسیاری از 
مدیران جوان تالش برای ایجاد ظاهری خاص و در اصطالح »مدیریتی« برای خود 
است. این امر آنها را به سوی ایجاد تمایز میان خود و کارمندان سوق می دهد. به 
این ترتیب روز به روز اختالف میان مدیران و کارمندان بیشتر می شود. بی شک در 

چنین شرایطی مدیریت کسب و کار بدل به امری دشوار خواهد شد. 
۹- ساده انگاری در زمینه مدیریت

SIMplam پیوش جین: برند
ساده انگاری نقطه مقابل سخت گیری در حوزه مدیریت است. چنین مهارتی 
ما را به کارمندان مان بس��یار نزدیک خواهد کرد. به این ترتیب دیگر نیازی به 
اس��تفاده از تکنیک های پیچیده برای نزدیک شدن به کارمندان نخواهد بود. 
امروزه اغلب برندها در این زمینه با چالش های زیادی مواجه هس��تند. جالب 
اینکه حتی برندهای بزرگ نیز مش��کل سخت گیری بیش از حد مدیران شان 
را دارند. وقتی از س��اده  انگاری صحبت می-کنیم، منظورمان بی خیالی نسبت 
به امور کس��ب و کار نیس��ت. منظور اصلی من انتخاب شیوه ها و تکنیک های 
کاربردی و از همه مهم تر قابل تحقق اس��ت. پیش نیاز این امر ارزیابی درست 
و دقیق از س��طح مهارت های کارمندان اس��ت. به ای��ن ترتیب دیگر نیازی به 

سخت گیری بیش از حد نیز نخواهد بود. 
10- تالش برای مفیدبودن

Ariel Precision Medicine جسیکا گیبون: شرکت
مدیران فقط وظیفه نظارت بر امور را ندارند. دلیل اصلی تعریف جایگاه مدیریتی 
تجربه و مهارت افراد موردنظر در زمینه کمک به کارمندان اس��ت. به این ترتیب 
هدایت بهتر شرکت به سوی اهدافش محقق خواهد شد. وقتی ما برنامه ای برای 
برندمان تعریف می-کنیم، باید نسبت به آگاهی دقیق کارمندان از وظایف شان نیز 
مطمئن شویم. در غیر این صورت امکان فعالیت تاثیرگذار برای ما فراهم نخواهد 
شد. توصیه کاربردی من در این بخش ارائه توصیه های کاربردی به کارمندان و در 
دسترس بودن است. گاهی اوقات کارمندان به هنگام مشاهده مشکالت در زمینه 
کاری عالقه مند به طرح پرس��ش از مدیران هس��تند. اگر ما هیچ گاه در دسترس 
نباش��یم، آنها پرس��ش های خود را از افراد دیگری خواهند پرسید. به این ترتیب 
اعتبار و جایگاه ما به خطر می افتد. به هر حال اگر فرد دیگری توانایی پاسخگویی 
به پرسش ها و مشکالت کارمندان را دارد، چرا وی نباید مدیرعامل شرکت باشد؟ 
اگر قصد از دس��ت ندادن جایگاه خود را دارید، باید همیش��ه در کمک رسانی به 

کارمندان حاضر باشید. 
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خالقی��ت امروزه به یکی از مهم ترین الزامات موفقیت تبدیل ش��ده اس��ت. به 
همین خاطر بس��یار مهم اس��ت تا با راهکارهای موجود برای آن آشنا باشید. در 
این رابطه اخیرا انجمن کارآفرینان جوان کشور آمریکا، اقدام به معرفی روش های 
مورد قبول خود برای افزایش خالقیت پرداخته است. در همین راستا و در ادامه 

13 مورد منتخب آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1-یک مهارت جدید بیاموزید 

ب��ه هر میزان که ذه��ن خود را بیش��تر درگیر کنید، ظرفی��ت آن را افزایش 
خواهی��د داد. در این رابطه یادگیری یک مه��ارت جدید، نه تنها به بهبود اوضاع 
زندگی و کار ش��ما کمک خواهد کرد، بلکه با از میان برداشتن روزمرگی، شما را 
به خالقیت بیش��تر س��وق خواهد داد. در این رابطه فراموش نکنید که یادگیری 
باید امری دائمی باش��د. به همین خاطر به محض به اتمام رس��اندن یک مهارت، 
الزم اس��ت تا به سراغ مورد دیگری باشید. خوشبختانه در حال حاضر روش  های 
آموزش��ی بسیار متنوع شده است و شما تحت هر شرایطی قادر به انجام این امر 

خواهید بود. 
۲-در شبکه های اجتماعی فعالیت داشته باشید

اگرچه بس��یاری از افراد فعالیت در ش��بکه های اجتماعی را اقدامی مضر تلقی 
می  کنن��د، با این حال افراد به علت تالش برای تولید محتوا، ذهن خود را درگیر 
کرده و این امر کامال س��ودمند خواهد بود، با ای��ن حال با توجه به جاذبه باالی 
آنها، ضروری است تا زمان بندی مناسبی را داشته باشید تا میزان استفاده از آن 
به س��ایر بخش های زندگی ش��ما لطمه ای وارد نکند. درواقع با توجه به این امر 
که شبکه های اجتماعی مرزها را نابود کرده است، شما می توانید با افراد مختلف 
و ایده های بس��یار خالقانه آشنا شوید که شما را به سمت رفتارهای مشابه سوق 
خواه��د داد. برای مثال یک عکاس، با بررس��ی صفحات س��ایر همکاران خود از 
سرتاس��ر جهان، می تواند به ارتقای س��طح کاری کمک کند. به همین خاطر نیز 
توصیه می ش��ود که در ش��بکه های اجتماعی، فعالیتی هدفدار را داش��ته باشید. 
بدون ش��ک در این جهان، ش��ما قادر به تفکر متفاوتی خواهید بود که در فضای 
حقیق��ی امکان پذیر نیس��ت. برای ای��ن امر باز هم می ت��وان از مثال یک عکاس 
استفاده کرد. درواقع یک عکاس می تواند در صفحه خود، ایده های عکاسی ای را 
به نمایش بگذارد که در استودیو و فضای کاری وی عمال امکان پذیر نبوده و باید 
طبق خواسته ها رفتار کند. بدون شک بازخوردها تعیین خواهد کرد که ایده های 

شما تا چه حد شانس موفقیت را خواهد داشت. 
3-قدم بزنید 

نتایج تحقیقات حاکی از آن است که افراد در هنگام قدم زدن، عملکرد ذهنی 
بهتری را خواهند داش��ت. این امر در حالی اس��ت که تقریب��ا تمامی افراد تصور 
می  کنند که نشستن در یک اتاق ساکت بهترین مکان برای فکر کردن است. در 
این رابطه توجه داش��ته باشید که ذهن و جس��م با یکدیگر ارتباط مستقیمی را 
داشته و به همین خاطر ضروری است تا قدم زدن را به عادت روزانه خود تبدیل 

کنید. این امر در نهایت به حفظ تناس��ب اندام ش��ما نیز کمک شایانی را خواهد 
ک��رد، با این حال بهتر اس��ت تا ب��رای این امر زمان مش��خصی را تعیین نکنید. 
درواقع هرگاه در تصمیم گیری با مش��کل مواجه هس��تید، قدم زدن نیم س��اعته 
می تواند کامال ذهن ش��ما را آرام و آزاد کند. با انجام این امر پس از مدتی شاهد 

تاثیرات معجزه آسای آن خواهید بود. 
4-عملکرد سایر برندها را مورد ارزیابی قرار دهید 

نمی توان انتظار داشت که شما صاحب خالقانه ترین ذهن جهان باشید. 
درواقع این امر در صورت عملی بودن، به تمرین و زمان زیادی نیاز خواهد 
داشت. به همین خاطر استفاده از راهکارهایی می تواند کامال سودمند باشد. 
درواقع توجه به اقدامات مش��ابه س��ایر برند ها می تواند ایده الزم را به شما 
بده��د، با این حال برای این امر ک��ه از کپی برداری فاصله بگیرید، توصیه 
می شود تا عملکرد برندهای فعال در صنایع مشابه را مورد ارزیابی قرار دهید. 
این امر ش��ما را از بسیاری از مشکالت حقوقی در امان نگه خواهد داشت. 
بدون شک پس از مدتی بررسی مداوم ایده های خالقانه، سطح فکری شما 

نیز پیشرفت چشمگیری را پیدا خواهد کرد. 
5-با افراد باهوش وقت بگذرانید 

ش��ما بای��د افراد موف��ق و خوش فکر را در کنار خود داش��ته باش��ید تا در اثر 
همنش��ینی با آنها، پیشرفت کنید. درواقع امروزه اثبات شده است که همنشین، 
تاثیر بس��یار عمیقی را بر روی افراد داش��ته و به همین خاطر می توان با انتخاب 
افراد خوش فکر، کمک بسیار خوبی را به عملکرد ذهن خود کنید. برای این امر، 
الزامی برای فعالیت افراد در صنعت شما وجود نداشته و هر ذهن توانایی می تواند 

گزینه ای مناسب محسوب شود. 
6-بنویسید

ب��دون ش��ک خالقیت از دل یک ذهن آرام و خلوت بی��رون خواهد آمد. برای 
این امر نوش��تن یکی از اقدامات بسیار مهم محس��وب می شود. درواقع در طول 
روز هر موضوعی که ذهن ش��ما را درگیر می کند را یادداش��ت کرده و در زمانی 
مناس��ب تر به آنها فکر کنید. همچنین  نتایج جدیدترین تحقیقات حاکی از آن 
اس��ت که افراد با نوش��تن می توانند ذهن خود را به سمت خالقیت سوق دهند. 
ب��ه همین خاط��ر از پرداختن ب��ه موضوعات مختلف و تالش برای نویس��ندگی 

واهمه ای نداشته باشید. 
7-بازی های رایانه ای انجام دهید 

بازی ه��ای رایان��ه ای ذهن فرد را کام��ال درگیر خود کرده و ق��درت تمرکز را 
افزایش می-دهد. درواقع شما باید کنترل همه چیز را در دست بگیرید. این امر 
حت��ی در زمینه اعتماد به نفس افراد نیز مفید خواهد بود. به همین خاطر نباید 

بازی کردن را اقدامی بیهوده تلقی کنید. 
8-به پادکست ها گوش دهید 

ب��ه مجموعه فایل های صوتی در رابطه با یک موضوع خاص، پادکس��ت گفته 
می شود. این امر در حال حاضر به محبوبیت بسیار باالیی دست پیدا کرده است. 
به همین خاطر توصیه می ش��ود تا از زمان های م��رده خود برای گوش دادن به 
آنها اس��تفاده کنید. برای این امر اگرچه س��ایت های مختلفی وجود دارد، با این 

حال از طریق اپلیکیشن و یا سایت برنامه تد نیز می توان به تمامی پادکست های 
مفید، دسترسی پیدا کرد. 

۹-به موسیقی گوش دهید 
روان ش��ناس ها اعالم کرده اند که هر فردی که در روز حداقل به یک موسیقی 
گوش ندهد، س��المت روحی خود را با خطری جدی مواجه کرده اس��ت، با این 
حال هر نوع موس��یقی ای نیز مفید نخواهد بود. به همین خاطر توصیه می ش��ود 
تا به دنبال مواردی با مفاهیم درس��ت و ارزش��مند باشید. در نهایت الزم است تا 
به س��بک موس��یقی و تاثیرات آن نیز توجه داشته باشید. برای مثال اگرچه یک 
موس��یقی الیت برای کس��ب آرامش گزینه بس��یار مطلوبی محسوب می شود، با 
ای��ن حال موارد دیگری ک��ه ریتم های تندی را دارند، تاثی��ری کامال متفاوت را 
خواهند داش��ت. در این رابطه توجه داش��ته باشید که بسیاری از افراد در هنگام 
انجام کارهای خود به موس��یقی گوش می دهند. این امر باعث عملکرد بهتر مغز 

آنها خواهد شد. 
10-بازی با کودکان را فراموش نکنید 

کودکان و نوجوانان خالقیت نامحدودی داشته و به علت عدم توجه به نتیجه 
اقدامات خود، کامال بی پروا محسوب می شوند. به همین خاطر بازی کردن با آنها 
نه تنها به بهبود روابط ش��ما با افراد خانواده منجر خواهد ش��د، بلکه زمینه رشد 
تفکر خالق را در شما نیز افزایش خواهد داد. به همین خاطر ضروری است تا در 

این رابطه نیز اقداماتی را انجام دهید. 
11-چرتی کوتاه داشته باشید 

چرت زدن را می توان به راه اندازی مجدد یک گوشی تلفن همراه شبیه دانست. 
بدون شک این اقدام خصوصا در زمانی که عملکرد گوشی شما با کندی شدیدی 
مواجه ش��ده است، کامال کارساز خواهد بود. در این رابطه افراد نیز در طول روز 
ممکن است با خستگی و یا حتی حسی بد مواجه شوند. تحت این شرایط، هیچ 
اقدامی تاثیرگذار نخواهد بود. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا یک چرت ۲0 
دقیقه ای را داش��ته باش��ید. در این رابطه توجه داشته باشید که زمان این اقدام 
باید کامال محدود و مش��خص باش��د، در غیر این صورت نتیجه کامال عکسی را 

تجربه خواهید کرد. 
1۲-برای یک ساعت خود را از یکی از حواس محروم کنید 

این امر باعث خواهد ش��د تا ش��ما مجبور باش��ید که به س��ایر حواس توجه 
بیش��تری را داشته باشید. افزایش قدرت توجه و تمرکز، خود یکی از راهکارهای 
بهبود وضعیت ذهن و خالقیت محس��وب می ش��ود. برای مثال می توان چشمان 
خود را بست و برای یک ساعت یا چند دقیقه، در تالش برای انجام کاری باشید. 

13-لیست 10 تایی ایجاد کنید 
یکی از راهکارهای جذاب در رابطه با بهبود عملکرد ذهن و خالقیت، استفاده 
از لیس��ت-های 10 گزینه ای اس��ت. برای مثال می توان در رابطه با یک موضوع، 
10 مورد از موارد مورد عالقه خود را به ترتیب اولویت یادداش��ت کنید. این امر 
اگرچه کمی عجیب به نظر می رسد، با این حال با انجام چندباره، پی به تاثیرات 

فوق العاده آن خواهید برد. 
success :منبع
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واگذاری ۱۵۰ واحد مسکن به مددجویان بوشهری در هفته دفاع مقدس
بوشهر – خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به ساخت بیش از یک  
هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان این استان در سال جاری، گفت: بیش از ۱۵۰ واحد از این مسکن ها 
در هفته دفاع مقدس به مددجویان واگذار می شود. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، 
مدیر کل کمیته امداد اســتان بوشــهر، با بیان اینکه ساخت واحدهای مسکونی ویژه مددجویان یکی از 
رسالت ها و ماموریت های کمیته امداد است اظهار داشت: در این راستا نهضت ساخت مسکن مددجویی با 
همکاری نهادها و  دستگاه های اجرایی آغاز شده که بر اساس برنامه ریزی تا ۲ سال آینده هیچ مددجویی 
در استان نباید بدون مسکن بماند.مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به همکاری سپاه در ساخت 
مسکن مددجویی ویژه نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد تصریح کرد: در این راستا سپاه در ساخت یک  هزار واحد مسکونی مددجویی با کمیته 
امداد همکاری می کند که روند اجرای طرح ها بسیار مطلوب است.لطفی با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ واحد مسکونی در هفته دفاع مقدس به 
مددجویان کمیته امداد واگذار می شود افزود: با تسریع در تکمیل طرح های ساخت مسکن مددجویی توسط سپاه استان بوشهر پیش بینی می شود 
واحدهای مسکونی مددجویی تحویلی در هفته دفاع مقدس به ۲۰۰ واحد افزایش یابد.وی زیربنای هر کدام از واحدهای مسکونی مددجویی را 
۵۰ مترمربع دانست و تصریح کرد: برای ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی مددجویی یاد شده توسط سپاه استان بوشهر بیش از بر یک میلیارد تومان 
هزینه شده است.مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر از تکمیل و واگذاری واحدهای مسکن مددجویی در دست ساخت خبر داد و گفت: از سال 
گذشته با مشارکت سپاه و استانداری بوشهر ساخت بیش از یک  هزار واحد مسکونی مددجویی در شهرها و روستاهای استان بوشهر آغاز شده که 

حداکثر تا بهمن ماه امسال بخش عمده ای از آنها به مددجویان کمیته امداد واگذار می شود.

روابط عمومی امورمالیاتی استان قزوین:
کسب رتبه اول جلب رضایتمندی مردم توسط اداره کل امور مالیاتی استان قزوین 
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: اداره کل امور مالیاتی اســتان قزوین رتبه اول رضایتمندی مردم 
از عملکرد دســتگاه ها را در بین ادارات امور مالیاتی سراسر کشور کسب نمود. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل امور مالیاتی اســتان قزوین، در اجرای “ طرح افکار سنجی و سنجش میزان رضایتمندی مردم 
از عملکرد دســتگاه های اجرایی در سطوح ملی و استانی ” که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور 
با همکاری مرکز آمار ایران در اســفند ماه سال ۱397 انجام گردید، اداره کل امور مالیاتی استان قزوین 
رتبه اول در بین ادارات امور مالیاتی سراسر کشور را کسب نمود . این ارزیابی در خصوص میزان تحقق 
تصویبنامه حقوق شهروندی در محور هایی مانند صیانت از حقوق شهروندی و ارتقاء سالمت و استقرار میز 
خدمت حضوری و الکترونیکی اداری صورت گرفته است . در همین زمینه، ابوالفضل یاری رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و دبیر شورای 
راهبری توسعه مدیریت استان قزوین طی نامه ای توفیق کسب شده را به مدیریت و کارکنان امور مالیاتی استان قزوین تبریک گفت . مصطفی پور 
امیدی مدیر کل امور مالیاتی استان نیز در این خصوص اظهار داشت: جلب رضایت مودیان مالیاتی و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات از اهداف 
اصلی این اداره کل بوده است . در این راستا اقدامات ارزشمندی اجرا شده است که می توان به اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، ارائه خدمات 
الکترونیکی، تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی، به روز رسانی رسیدگی به پرونده های مالیاتی، کاهش زمان نوبت دهی در هیئت حل اختالف 
اشاره کرد . وی عدالت مالیاتی، مودی مداری و جلب اعتماد مودیان را سیاست نظام مالیات کشور دانست و افزود: استفاده از ظرفیت ماده ۲38ق 

م م و تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیات های مستقیم در ایجاد رضایت عمومی و تمکین داوطلبانه مودیان تاثیر بسزایی دارد .

درجلسه تودیع و معارفه معاونت منابع انساني مطرح شد:
شایسته ساالري و تامین نیازهاي به حق کارکنان باید مورد توجه قرار بگیرد

کرمانشاه – منیر دشتی: مراسم تودیع و معارفه معاون منابع انساني شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه با حضور 
مدیرعامل، معاونین، مدیریت هاي شهرستانها و جمعي از مدیران و کارکنان ستادي برگزار شد. در این مراسم مهندس مرآتي 
مدیرعامل شرکت طي سخناني با تقدیر از اقدامات منوچهر تیموري معاون پیشین منابع انساني، تغییرات در سازمان را الزمه ي 
تحرك و پویایي آن دانست و افزود: حوزه معاونت منابع انساني داراي حساسیت خاصي است و باید برنامه ریزي عیني و کامال 
دقیقي را در جهت ارتقاء ســطح دانش ، فرهنگ و معیشــت مجموعه کارکنان، در این حوزه اجرا کرد. مهندس مرآتي با بیان 
اینکه تقویت سیستم هاي موجود و نگاه ریشه اي به مسائل و معضالت در حوزه منابع انساني باید مورد توجه باشد از حسین 
شاهرخي معاون جدید منابع انساني شرکت خواست تا به فکر برنامه هاي جامعي در حوزه منابع انساني باشد.در ادامه منوچهر 
تیموري، ضمن اشــاره به برخي از اقدامات دوره مســئولیت خود، از حمایت مدیرعامل شرکت، معاونت ها و مدیران ستادي و 
مدیران شهرستانها و همکاران شرکت در حوزه منابع انساني درجهت توفیقات حاصله، قدرداني نمود.حسین شاهرخي معاون 
منابع انساني شرکت نیز باتشکر از حسن اعتماد مدیرعامل و مجموعه شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه به برنامه هاي 
اجرایي خود اشاره کرد و گفت: رعایت قوانین و مقررات و شفافیت در اجراي آنها مدنظر است. وي همچنین برنامه محور بودن، 
توجه به امور رفاهي کارکنان و شناســائي نیازها و خواســته هاي به حق کارکنان را از اولویت هاي کاري خود دانست.حسین 
شاهرخي با بیان اینکه خدمت در حوزه منابع انساني باید فرابخشي باشد و متعلق به تمامي همکاران است، اظهار داشت: تکریم 
کلیه کارکنان در کلیه بخش هاي شغلي )رسمي، حجمي و شرکتي( و توجه به نیروهاي توانمند و خالق و همچنین سالمت 

جسمي و روحي آنها از دیگر برنامه هاي آتي است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
6۱ کیلومتر مدار به خطوط انتقال و فوق توزیع برق خوزستان اضافه شد 

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه فاز دوم خط 
۱3۲ کیلو ولت پست 4۰۰ کیلو ولت ماهشهر– مدنی- فرعی ماهشهر به پایان رسید و برقدار شد، 
افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 36 کیلومتر مدار هادی خطوط با هادی پرظرفیت تعویض و 6۱ 
کیلومتر مدار نیز به طول خطوط انتقال و فوق توزیع شبکه برق خوزستان اضافه شد. محمود دشت 
بزرگ اظهار کرد: ارزش سرمایه گذاری عملیات احداث فاز دوم خط ۱3۲ کیلو ولت پست ماهشهر 
به طول ۱۵ کیلومتر، شامل تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب برج و سیم کشی بالغ بر 
۱4۰ میلیارد ریال بوده اســت. وی بیان کرد: با احتســاب برقداری هر دو فاز خط ۱3۲ کیلو ولت 
پست 4۰۰ کیلو ولت ماهشهر- مدنی- فرعی ماهشهر، ۲4 کیلومتر مدار با ارزش سرمایه گذاری ۱9۲ میلیارد ریال انجام و برقدار شده 
است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان پایداری برق شهرستان هندیجان را از نتایج برقداری این خط اعالم کرد و تصریح کرد: 
افزایش ظرفیت خطوط ورودی پست ۱3۲ کیلو ولت مدنی جدید، خارج ساختن پست ۱3۲ کیلو ولت فرعی ماهشهر از حالت t-off و 

افزایش ظرفیت و ضریب اطمینان شبکه برق منطقه ماهشهر از دیگر اهداف بهره برداری از این پروژه است.

مدیرعامل آبفای گیالن :

در راستای گذر از تنش یک حلقه چاه در شهرستان املش حفر می شود
 رشت- مهناز نوبری:  مدیرعامل آبفای گیالن : در راستای گذر از تنش یک حلقه چاه در شهرستان املش حفر می 
شود. سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به اینکه شهر املش با بیش از ۲۱ هزار نفر 
جمعیت، یکی از شهرهای زیبا و گردش پذیر استان گیالن محسوب می شود، اظهار داشت: بر اساس سرانه مصرف، متوسط 
نیاز آبی ساالنه این شهر 8۰ لیتر برثانیه است که در ماه های گرم سال این نیاز به ۱۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش پیدا می کند. 
مدیرعامل آبفای گیالن با اشــاره به طول شبکه آبرسانی املش افزود: شبکه آبرسانی شهری املش دارای 6۵/3۲ کیلومتر 
خط انتقال و 8۲/8۱ کیلومتر شبکه توزیع است و عالوه بر مناطق تحت پوشش شهری، آب مورد نیاز جمعیت 3893 نفری 
روستایی این شهرستان را نیز تامین می نماید.وی با تشریح منابع تأمین آب این شهرستان تصریح کرد: بخش عمده نیاز 
آبی شهرستان توسط چشمه سفیدآب تامین می گردد. 88درصد نیاز آبی شهرستان توسط چشمه سفید آب و۱۲درصد 
باقیمانده توسط 6 حلقه چاه فعال در مدار بهره برداری تامین می گردد و حجم مخازن در مدار بهره برداری 34۵۰ مترمکعب 
می باشد.مدیرعامل آبفای گیالن با تأئید برکیفیت آب این شهرستان یادآور شد: کیفیت آب شهرستان به صورت مستمر 
و روزانه با انجام آزمونهای کلر و کدورت سنجی توسط واحد کنترل کیفیت امور املش بر روی شبکه توزیع آب انجام می 
پذیرد که نتایج این آزمایشات و همچنین آزمایشات نظارتی مرکز بهداشت شهرستان نشان می دهد آب شرب شهروندان 
از نظر کیفیت مطابق با استانداردهای ملی آب شرب ایران )استانداردهای۱۰۱۱ و ۱۰۵3( است.رئیس هیأت مدیره شرکت 
آب و فاضالب استان گیالن افزود: به دلیل افت فشار در شبکه توزیع در زمان خارج شدن از مداربهره برداری تصفیه خانه 
طول الت و به هم ریختگی جریان شــبکه، تغییر مقطعی درکیفیت آب دیده می شــود که شرکت آب و فاضالب شهری 
استان گیالن در راستای افزایش کیفیت آب شهرستان املش، به صورت مرتب و با اجرای برنامه ریزی مدون ضمن باز کردن 

شیرهای تخلیه انتهای شبکه توزیع، اقدام به شستشوی شبکه می نماید .

برگزاری تور اراک گردی با حضورکودکان کار و خانواده های تحت پوشش 
بهزیستی توسط شهرداری اراک

اراک - مینو رستمی: تورگردشگری اراك گردی با حضور کودکان کار و خانواده های تحت پوشش بهزیستی برگزار گردید.
 این تور با حضور کارشناس سازمان و بازدید از موزه چهارفصل، پارك وحش اراك و موزه مفاخر صورت پذیرفت.تور اراك گردی ویژه 
شهروندان و میهمانان کالنشهر اراك بوده و مطابق برنامه ریزی به عمل آمده در فواصل مختلف سال در مناطق دیدنی شهر اراك پیگیری 
خواهد شد. شهروندان و میهمانان محترم می توانند با ارسال مشخصات خود به سامانه 3۰۰۰4۰37 در این تور ثبت نام و براساس برنامه 

ریزی به صورت رایگان از اماکن دیدنی و تاریخی شهر اراك بازدید نمایند.
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اخبار

قــم- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
و فاضالب روستایی اســتان قم، دکتر محمد احمدی جبلی رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستائی استان قم در گفتگویی 
اختصاصی اظهار داشت : ساماندهی انشعابات غیرمجاز در روستاهای استان 
قم مطابق با  برنامه ریزی صورت گرفته در حال انجام بوده و در شش ماهه 
نخســت ســال ۱398 ،  بیش از ۲۵4  فقره انشعاب غیر مجاز شناسائی و 

استاندارد سازی شده است.
مدیر عامل شرکت آبفای روستائی استان قم گفت:  انشعابات غیر مجاز 
بالی جان شبکه های توزیع آب است و خسارات بسیار سنگینی را به شرکت 
های آب و فاضالب وارد می آورد.دکتر احمدی جبلی با اشــاره به پیگیری 
مداوم این شــرکت برای اصالح اینگونه انشعاب ها تصریح کرد: شناسایی و 
جمع آوری این انشعابات، جزو ضرورت ها و اولویت های کاری شرکت آبفار 
قم بوده و برنامه مدون و مداومی برای مقابله با این معضل در شرکت آبفار 
قم تهیه شــده و با جدیت در حال انجام می باشــد.وي با اشاره به این که  
مراجع عظام تقلید نیز هرگونه سوء استفاده از شبکه های آبرسانی را حرام 

دانســته اند، بیان داشت: وجود انشعاب هاي غیراستاندارد، عالوه بر تضییع 
حقوق مشــترکان آب،  هدر رفت آب، اتالف وقت کارکنان، افزایش هزینه 
هاي نگهداري و بهره برداري، بروز مشکالت بهداشتي و نارضایتي مشترکین 
حقیقي را در پی خواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: مبلغ  هزینه آب بهای 
محاسبه شده برای ۲۵4  فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی شده در بخشهای 
اســتان، بالغ بر ۱۱,۲6۰  میلیون ریال بوده که این مبلغ به حساب شرکت 

واریز شده است.این مقام مسئول با اشاره به رقم باالی میزان آب برداشتی 
از طریق این انشعابات توسط متخلفین گفت: میزان آب خسارتی انشعابات  
غیر مجاز شناسایی شده بالغ بر   ۲7۵۰۰۰  مترمکعب برآورد شده و طبق 
محاسبه کارشناسان شرکت آبفای روستائی قم، این رقم معادل ۱۱ درصد 
از کل فروش آب این شــرکت در شش ماهه نخست سال جاری می باشد.

وی با تقدیر از همکاری خوب دستگاه قضایی در برخورد قانونی با متخلفان 
اذعان داشت: شرکت آبفار قم  با قاطعیت هرچه تمام تر و برای جلوگیری از 
تجاوز به حقوق شهروندان وارد میدان شده و هیچ عاملی خللی در عزم این 
شرکت در برخورد با این پدیده شوم وارد نخواهد آورد. دکتر احمدی جبلی 
در انتها با تقدیر از تالش بی وقفه کارکنان شــرکت آب و فاضالب روستائی 
قم  در زمینه جمع آوری انشعابات غیرمجاز عنوان کرد:  امیدواریم  با حمایت 
مسئولین و تالش و برنامه ریزي هاي مدون بتوانیم  برنامه های شناسایی 
و اســتاندارد سازی انشعابات غیر مجاز را با سرعت و جدیت بیشتری پیش 
ببریم و از همه روستائیان عزیز تقاضا داریم خادمین خود در شرکت آبفار را 

در اجرای این امر مهم یاری نمایند.

اصفهان- قاسم اسد: شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
انعقاد تفاهمنامهای با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان،پروژه 
تصفیه و بازچرخانی آب خاکســتری در ساختمانها رادر دستور کار 
قرارداد . مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان افزود:در 
حال حاضر، ایــن تفاهم نامه برای الزام اجرایی آن، به  کمیســیون 
عمران شورای شــهر ارجاع داده شده است.مهندس هاشم امینی  با 
بیان اینکه بر اســاس قانون توســعه و بهینهسازی آب شرب شهری 
و روســتایی با ابالغیه آییننامــه هیات وزیران به تاریــخ 96/۵/۱6 
سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری شرکت آب و فاضالب و 
سازمان محیط زیست، مرکز بهداشت و معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان مکلف شدند برنامه اجرایی تصفیه و بازچرخانی آب 
خاکســتری را تدوین کنند اظهار میکند: این برنامه به صورت دقیق 
و جامع در ۱۲بخش تهیه شــده که طبق مــاده 7 آییننامه مذکور 
شرکتهای آب و فاضالب شــهری و روستایی مکلف میشوند پس از 
تاییدیه نظام مهندسی ســاختمان در شهرها و بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی در روستاها اقدام به نصب تاسیسات بازچرخانی آب ساختمانها 
نماینــد. وی ادامه داد: تبصره 7 همین مــاده بر تخفیف ۲۰ درصد 
کارمزد دفع فاضالب اشاره دارد. مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 

اصفهان ادامه میدهد: در چند سال اخیر ، شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان اقدام به  راهاندازی پیکج تصفیه آب خاکســتری در دانشگاه 
اصفهان نموده  اســت. مضافا آنکه  مجموعه سیتی سنتر و دانشگاه 
صنعتی اصفهان  نیز با استفاده از پساب فاضالب تصفیهشده گامی در 
جهت مدیریت مصرف آب برداشتهاند وی با اشاره به چگونگی تامین 
اعتبارات پروژه پکیج تصفیه آب خاکستری دانشگاه اصفهان  عنوان 
کرد: اعتبارات الزم برای راه اندازی این پکیج تصفیه از محل  اعتبارات 
عمرانی ملی تامین گردید، ونیز پساب تصفیهشده برای آبیاری فضای 
سبز دانشگاه استفاده میشــود.وی میافزاید: برخی مصرفکنندگان از 
جمله تعدادی از مشــترکین خانگی وادارات آموزش و پرورش استان 

به صورت خودجوش و داوطلبانه به استفاده مجدد از آب خاکستری 
و پساب رو آوردهاند که تجربههای موفقی در این زمینه حاصل شده 
است مهندس هاشم امینی با اشاره به اینکه نیمی از فاضالب شهری 
در خانهها تولید و تبدیل به آب خاکســتری میشود تصریح میکند: 
بازچرخانی آب خاکستری با توجه به تغییر اقلیم و وضعیت بحران آب 
ضروری است.  چرا که به طور معمول،  میزان تقریبی آب مصرفی در 
حمام بین  ۲۵ تا ۵۰ لیتر ،در استفاده از  لباسشویی۱۰ تا ۲۰ لیتر و 
۵ تا ۱۵ لیتر در ظرفشــویی می باشد  که این میزان آب مصرفی در 
یک واحد مسکونی میتواند در فرایند بازچرخانی آب خاکستری مورد 
استفاده قرار گیرد.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر، متوســط ســرانه مصرف آب در بخش 
خانگی در اصفهان حدود ۱۵۰ لیتر برای هر نفر در شــبانهروز است 
خاطرنشــان ســاخت: این میزان مصرف آب  با توجه به اقلیم آب و 
هوایی اصفهان باید به ۱۲۰ لیتر در شبانهروز کاهش یابد.  وی تصریح 
کرد: برای برونرفت از تنش آبی و یا به عبارت بهتر، برای ســازگاری 
با کمآبی، مدیریت مصرف آب یکی از راهکارهای مؤثر است.و در این 
میان  تصفیه، بازچرخانی و اســتفاده مجدد از آب خاکستری یکی از 

راهکارهای اصلی مدیریت مصرف آب محسوب میشود.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروي برق استان گلستان گفت: تاکنون اطالعات بیش از 9۵ درصد 
مشترکین برق این شرکت در طرح ملي قبض سبز و حذف قبوض 
کاغذي جمع آوري شده است و این افراد قبوض خود را به صورت 
پیامکي دریافت مي کنند. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق گلســتان، مهندس علی اکبر نصیری، با اشاره به اینکه 
تاکنون اطالعات 9۵ درصد مشترکین برق استان گلستان به منظور 
حذف قبوض کاغذي در سامانه ثبت شده است، ادامه داد: از ابتداي 
شــهریورماه دیگر هیچ قبض کاغذي برق جهت مشترکین توزیع 
نیروي برق استان گلستان توزیع نخواهد شد و تمامي مشترکین این 
شرکت درسراسر استان از طریق ارسال شناسه قبض ۱3 رقمي برق 
به شماره پیامک ۲۰۰۰۰۱۵۲۱ مي توانند شماره  خود را در سامانه 

مربوطــه ثبت و پس از این قبوض خــود را به صورت الکترونیکي 
دریافت کنند.این مقام مســئول، با اشــاره به این که در این طرح، 
اطالعات اولیه همچون صورت حساب، زمان پرداخت و دیگر موارد 
براي تلفن همراه مشترکین ارسال خواهد شد، افزود: مشترکین برق 

استان مي توانند جهت دریافت اطالعات قبض برق و پرداخت آن 
نیزاز طریق پورتال شــرکت توزیع نیروی برق گلستان و دیگر نرم 
افزار ها  استفاده نموده و اقدام به پرداخت نمایند.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروي برق استان گلستان، با بیان اینکه طرح ملي قبض سبز 
و فرآیند حذف قبوض کاغذي، به شکل کشوري در حال انجام است 
و تاثیر به سزایي در حفظ محیط زیست دارد، یادآور شد: براساس 
تصمیم وزارت نیرو و شرکت توانیر، قبوض کاغذي از مهر ماه سال 
جاري به صورت سراســري دیگر توزیع نخواهد شد و هزینه بهاي 
برق مصرفي از طریق پیامک یا سایر راه هاي ارتباطي الکترونیک به 
مشترکین اعالم مي شود و هزینه صرفه جویي شده از اجراي این 
طرح جهت خرید لوازم التحریر و ارسال به خانواده هاي بي بضاعت 

سراسر کشور استفاده خواهد شد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي گفت: 
پست 63 کیلوولت صیاد شیرازی گرگان به زودی به بهره برداری می رسد.

پبــه گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان، محســن 
بختیــار پیش از ظهر امروز در بازدید از پروژه های انتقال و فوق توزیع شــرکت 

برق منطقه ای مازندران و توزیع برق گلســتان گفت: پست 63کیلوولت "صیاد 
شــیرازی" گرگان در صورت تامین نقدینگی به زودی به بهره برداری می رســد.
بختیار پس از بازدید پست  63 کیلوولت صیاد شیرازی در گرگان، ابراز امیدواری 
کرد که اعتبار الزم برای تکمیل این طرح امسال تخصیص یابد. علی اکبر نصیری، 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان نیز با اشاره به پیشرفت 6۵ درصدی 
پروژه احداث پست 63 کیلوولت صیاد شیرازی گرگان گفت: هدف از ساخت این 
پست، افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق، کاهش تلفات و امکان تغذیه پست های 

فوق توزیع جدید در شهرستان گرگان با توجه به رشد مصرف است .

ساری- دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری گفت : در مــاه امر به معروف به تاســی از پیام حضرت اباعبد 
اهلل حســین ) ع ( نشستی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی به 
میزبانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری برگزار شد .

سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری حضرت ابا عبد اهلل حسین ) ع ( را سمبل استقالل ، اخالص ، 
توحید ، اخالق ، شــجاعت و در یک کالم همه خوبیها دانست و بیان 
کرد نشستی با حضور بسیجیان و آمران به معروف ادارات و دبیران اقامه 
نماز دستگاههای اجرایی با محوریت نماز در سالن همایش های شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری برگزار شد . سبحان رجب 
پور ضمن اشاره به اینکه مردم با نام حسین ) ع ( به رشد و باور دینی 
دست می یابند ، اظهار کرد : ذکر مصیبت و سوگواری سید الشهدا امری 
بسیار پسندیده است و روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری با برگزاری مراسمات مختلف سعی درجاری داشتن 
اهداف واقعه عاشورا و ترویج فرهنگ حسینی در فضای اجتماعی  دارد 

.وی گفت : روابط عمومی منطقه ساری از اولین روز محرم برنامه های 
فرهنگی خود را با اولویت برپایی مراسمات توام با شور و شعور قرار داده 
و این نشست تذکری برای به خود آمدن و درك بهتر نماز است .رجب 
پور ضمن ارائه گزارشــی از عملکرد امر به معروف و اقامه نماز منطقه 
ســاری ، ادامه داد :  برپایی مراسمات زیارت عاشورا با نذورات کارمند 
، برپایی ســوگواری بین دو نماز ظهر و عصر همراه با آگاهی بخشی و 
مداحی ، برگزاری مســابقات حضوری و کتبی با هدف ترویج فرهنگ 

عاشورایی بخشی از برنامه های محرم هر سال دراین شرکت است .وی 
افزود : از دیگر برنامه های انجام شــده می تــوان به خواندن فرازی از 
وصیت نامه شــهدا بین دو نماز ظهر و عصر به منظور نشان دادن خط 
شهادت از کربالی حسینی تا کربالی ایران ، تشویق همکاران به منظور 
حضور در راهپیمایی اربعین ، ارسال پیامهای تصویری الکترونیکی برای 
همکاران و ایجاد تداوم حال و هوای حســینی در طول ایام اشاره کرد 
.مدیر منطقه ساری با اشاره به اینکه امروز دشمن با جنگ نرم به میدان 
مبارزه آمده و ما باید ارزشهای اسالم و انقالب را بیش از پیش در جامعه 
، نسل جوان و فضای کاری گسترش دهیم ، افزود : امروز مساله نماز و 
امر به معروف و نهی از منکر که علل اصلی قیام امام حسین ) ع ( بوده 
است باید به صورت جدی و پر رنگ تر از گذشته در میان آحاد جامعه 
مخصوصا نسل جوان دنبال شود زیرا پایبندی به این امور باعث تقویت 
ایمان و همچنین همدلی ، همراهی و رفاقت میان کارکنان است . این 
نشست با سخنرانی اساتید پیرامون نماز و امربه معروف ، پخش کلیپ 

و مداحی ادامه داشت .

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره 
کل راهداری و حمل نقل جاده ای هرمزگان ، معاون راهداری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت : یکی از دغدغه های مهم 

این اداره کل بازگشایی راههای خاکی حوزه شهرستان بشاگرد است .
وی افزود : در راستای طرح ملی ابرار سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و با توجه به تاکیدات اســتاندارمحترم در خصوص بازگشایی 
راههای ارتباطی شهرستان بشاگرد و فراهم کردن مسیر مناسب و ایمن 
برای عبور و مرور، این اداره کل با اســتفاده از امکانات و ماشــین آالت 
سریعأ به تشکیل کارگاه امانی در آن منطقه اقدام نموده است . میرداد 
میــردادی در ادامــه توضیح داد : طرح ملی ابــرار  با هدف بهره گیری 
از امکانات و ماشــین آالت و افزایش سرعت عمل در تکمیل و ساخت 
راه های روســتایی به ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گردیده 

اســت. این مقام مســئول در ادامه به تشریح اجرای عملیات بازگشایی 
راههای روســتایی در منطقه بشــاگرد پرداخت و گفت : ۱۰۰ کیلومتر 
خاکبرداری ، خاکریزی و بازگشــایی راههای ارتباطی حوزه شهرستان 
بشــاگرد بصورت امانی و با تجهیزات و ماشــین آالت این مجموعه از 

سردشت به گافر در دستور کار قرار دارد که با توجه به صعب العبور بودن 
و وجود ترانشه ها کار را برای خاك برداری و بازگشایی سخت کرده است 
. معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره 
به ســرعت بخشیدن این عملیات در هفته آینده یادآور شد : با گذشت 
حدود یک ماه از تجهیز کارگاه امانی در شهرســتان بشاکرد ، همکاران 
پر تالش اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای توانســته اند حدود 
هفت کیلومتر ابتدای پروژه از سردشت به محمودآباد )سگن( عملیات 
خاکبرداری و تسطیح انجام که با توجه به سختی کار و کمبود امکانات 
پیشرفت فیزیکی کار قابل قبول است .وی خاطرنشان کرد :کارشناسان 
این اداره کل بصورت مســتمر از این عملیات جهت ارائه دســتور کار و 
تسریع در انجام اموربازدید بعمل می آورند و به زودی عملیات ابنیه فنی 

بصورت پیمانی شروع خواهد شد .

مدیر عامل شرکت آبفای روستائی استان قم:

انشعابات  غيرمجاز،  بالی جان شبکه های توزیع آب 

انعقاد تفاهم نامه میان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و نظام مهندسی ساختمان برای تصفیه و 
بازچرخانی آب خاکستری در ساختمانها

ثبت اطالعات ۹۵ درصد مشترکین برق گلستان، در طرح ملي قبض سبز و حذف قبوض کاغذي

پست 6۳کیلوولت -صیاد شیرازی- گلستان به زودی به بهره برداری می رسد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :
نشست بصیرتی با محوریت نماز در منطقه ساری

بازگشایی راههای خاکی حوزه شهرستان بشاگرد؛ مهمترین دغدغه راهداری هرمزگان
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بنا به هر دلیلی ممکن اس��ت برخی از کارمندان در اندیشه ترک شرکت شما 
باش��ند. ای��ن امر حتی برای بهترین برندها نیز رخ خواه��د داد، با این حال بهتر 
اس��ت تا از این اتفاق تلخ، یک فرصت مناس��ب برای خود ایجاد کنید. درواقع با 
پرسش برخی از س��واالت، می-توانید به اطالعات بسیار خوبی دست پیدا کنید 
که به بهبود وضعیت ش��رکت کمک شایانی را خواهد کرد. در همین راستا و در 

ادامه به بررسی هفت مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-در چه زمینه هایی می توانیم بهتر ظاهر شویم؟

بدون شک یکی از دالیل مهم ترک شرکت توسط کارمندان، ضعف هایی است 
که در حال حاضر وجود دارد. به همین خاطر ساده ترین راهکار برای پیدا کردن 
آنها، پرس��ش از افرادی است که از آن مطلع ش��ده اند. درواقع این افراد به علت 
این امر که قصد ترک ش��رکت را دارند، صادقانه ترین نظرات را خواهند داش��ت. 
ب��ه همین خاطر نباید این فرصت فوق العاده را از دس��ت بدهید. فراموش نکنید 
که این مکالمه باید به صورت خصوصی و یا از طریق پرس��ش نامه صورت گیرد. 
اگرچه ممکن است موارد معرفی شده چندان خوشایند به نظر نرسد، با این حال 
فراموش نکنید که انتقادات زمینه پیش��رفت ش��ما را فراهم خواهد کرد. در آخر 
فراموش نکنید که موارد بیان شده از سوی این افراد باید مورد بررسی قرار گیرد. 
درواقع ممکن اس��ت یک کارمند نظری اش��تباه را مطرح کرده باش��د. به همین 
خاطر بدون بررس��ی، ممکن اس��ت خود را درگیر مواردی کنید که الزامی برای 

تغییر آنها وجود ندارد. 
۲-بنا به چه دالیلی تصمیم به ترک شرکت گرفته اید؟ 

ش��ما باید بدانید که یک کارمند به چه دلیلی رفتن را انتخاب کرده است. در 
این رابطه ممکن اس��ت تنها یک دلیل و یا دالیلی وجود داشته باشد. برای مثال 
نق��ل مکان و مهاجرت از جمله عواملی اس��ت که ابدا بیانگر ضعفی در ش��رکت 
نبوده و یک انتخاب ش��خصی محسوب می شود، با این حال همواره این احتمال 

وجود دارد که از طریق این پرسش، به پاسخ های بسیار مفیدی دست پیدا کنید. 
برای مثال ممکن اس��ت علت اصلی ترک یک شرکت، امتیازات ویژه ای است که 
یکی از رقبای ش��ما برای کارمندان خود ایجاد کرده و به جاذبه ای تبدیل ش��ده 
اس��ت. تحت این شرایط در صورتی که س��ریعا اقداماتی را برای کاهش جذابیت 
شرکت های رقیب برای کارمندان خود انجام ندهید، بدون شک باید منتظر رفتن 
سایر کارمندان خود نیز باشید. این امر به سادگی شرکت را با یک بحران جدی 

مواجه خواهد کرد. به همین خاطر این پرسش کامال ضروری است. 
3-آیا خواهان حفظ ارتباط با شرکت ما هستید؟ 

ای��ن امر که اطمینان پی��دا کنید که علت ترک ش��رکت ناراحتی و دلخوری 
نباشد، بسیار مهم است. علت این امر به این خاطر است که یک کارمند ناراضی، 
به علت آش��نایی با بسیاری از بخش های شرکت ش��ما، ممکن است اقداماتی را 
انجام دهد که کامال به ضررتان خواهد بود. تحت این ش��رایط با این پرس��ش به 
صورت غیرمس��تقیم، پی به این امر خواهید برد. درواقع اگر پاس��خ افراد منفی 
باش��د، الزم اس��ت تا اقداماتی را انجام دهید که ی��ک خداحافظی و پایان خوب 
ش��کل گیرد. در نهای��ت در صورتی که رابطه ای با کارمند مذکور وجود داش��ته 
باش��د، زمینه بس��یاری از همکاری های مجدد نیز فراهم خواه��د بود. به همین 
خاطر نباید امکان همکاری دوباره را نابود سازید. با نگاهی به انواع برندها، نمونه 
بس��یاری از کارمندان را خواهی��د یافت که ترک ش��رکت از جانب آنها به علت 
ارتباط خوبی که با مدیریت داش��ته اند، پس از مدتی منجر به بازگش��ت مجدد 
به ش��رکت شده است. فراموش نکنید که امروزه فضای کار بسیار پیشرفته شده 
و دیگر الزاما همه افراد نباید در دفتر ش��رکت حضور داش��ته باشند. درواقع شما 
می توانید همکاری مجددی در قالب هایی نظیر دورکاری را نیز داشته باشید. در 
صورت نیاز به اس��تخدام فردی جدید نیز می توان پیشنهاد همکاری مجدد را به 
این افراد داد. این امر به علت ش��ناخت کامل ش��ما از کارمند س��ابق تان، نیاز به 

مصاحبه و بسیاری از تحقیقات را از بین خواهد برد. 
4-آیا دیگران را به کار در شرکت ما توصیه خواهید کرد؟

نکته ای که در ابتدا باید مورد توجه خود قرار دهید این اس��ت که افراد ممکن 

است در مواجهه مس��تقیم با مدیر شرکت و یا پرسشنامه هایی که حالت رسمی 
دارد، مواردی را بیان کنند که بیش��تر برای حف��ظ ارتباط خوب و یا عدم ایجاد 
دلخوری باش��د. بدون ش��ک این دسته از پاسخ ها ممکن اس��ت با واقعیت قلبی 
آنها تفاوت هایی را داش��ته باش��د. ب��ه همین خاطر یک راه��کار دیگر نیز وجود 
دارد. درواقع ش��ما می توانی��د از طریق یکی از کارمندان ش��رکت در این رابطه 
اقدام کنید. بدون ش��ک افراد در مکالمات دوس��تانه خود، راحت تر خواهند بود، 
با این حال پاس��خ های آنها نباید ابدا باعث واکنش��ی از جانب شما شود. در غیر 
این صورت به نتیجه الزم دس��ت پیدا نخواهید کرد. توجه داشته باشید این امر 
که س��واالت مدتی پس از ترک رسمی ش��رکت انجام گیرد، به علت این امر که 
کارمندان دیگر ترس��ی از بی��ان عقیده واقعی خود ن��دارد، بهترین زمان ممکن 
خواهد بود. از دیگر سواالت مهم این است که تمایل افراد را برای توصیه شرکت 
به س��ایر افراد جویای کار بسنجید. این امر باعث خواهد شد تا بتوانید به میزان 
موفقیت خود نس��بت به جلب رضایت شغلی کارمندان، دست پیدا کنید. درواقع 
ش��ما نباید در هیچ س��طحی خود را بهترین تلقی کنید. این امر زمینه را برای 

بهبود مداوم فراهم خواهد کرد. 
5-آیا نیازهای شما در شرکت برآورده شد؟ 

بدون ش��ک تنها خواس��ته کارمندان، حقوق آنها نبوده و بس��یاری از امکانات 
در رضایت ش��غلی آنها موثر است. درواقع ممکن است علت اصلی ترک شرکت، 
همین امر باشد. به همین خاطر الزم است تا در این رابطه نیز پرسشی را مطرح 
کنید. فراموش نکنید که در صورت عدم توجه به دالیل ترک ش��رکت از س��وی 
کارمندان، بدون شک در مدت زمانی کوتاه با بحرانی جدی مواجه خواهید شد. 
به همین خاطر نباید در این رابطه کوتاهی کنید. در نهایت در صورت بروز نقص، 
الزم است تا سریعا برای رفع آنها اقدام کنید. برای اطمینان بیشتر، حتی می توان 
این س��واالت را به صورت مخفیانه از سایر کارمندان نیز بپرسید. درواقع ممکن 
اس��ت یک کارمند، بیش از حد ایده آل گرا باش��د و الزامی ج��دی برای افزایش 
امکانات ش��رکت وجود نداشته و این اقدام فعال الزامی محسوب نشود. به همین 

خاطر نباید بیش از حد نیز شتاب زده عمل کنید. 

6-برنامه بعدی شما چیست؟
ممکن اس��ت افراد برای آینده خود برنامه هایی داش��ته باشند که شرکت 
ش��ما ابدا همس��و با آنها نبوده و همین امر به انگیزه ای ب��رای رفتن تبدیل 
ش��ده اس��ت. فراموش نکنید که حتی تا دقایق آخر نیز می توان شانس خود 
را ب��رای حفظ کارمندان امتحان ک��رد. این امر خصوصا برای کارمندان مهم 
ش��رکت، بس��یار ضروری خواهد بود. با اطالع از برنامه بعدی افراد، می توان 
پ��ی به کمبودهای ش��رکت برد. حال می توان تصمیم گرفت که ش��رایط را 
برای رس��یدن به اهداف کارمند فراهم کرد و یا به دنبال فردی دیگر باشید. 
فراموش نکنید این امر که ش��ما برای حفظ یک کارمند دس��ت به تغییراتی 
بزنید، در وی تاثیرگذاری فوق العاده ای را به همراه خواهد داش��ت. در نهایت 
این پرس��ش تنها در راس��تای حفظ کارمندان نبوده و می توان با کمک آن،  
به افق های جدید در صنعت خود دست پیدا کرد. درواقع این احتمال وجود 
دارد که کارمندان، به نکاتی در بازار توجه داش��ته باش��ند که تاکنون از نظر 

شما پنهان مانده است. 
7-چه چیزهایی را در شرکت دوست داشته و یا از آنها متنفر 

بوده اید؟
این پرس��ش ش��ما را به نقاط ضعف و قوت ش��رکت خواهد رساند. پس از این 
مرحل��ه، باید تصمیم بگیرید که چه سیاس��تی را پیاده کنی��د. درواقع برخی از 
ش��رکت ها، ب��ر روی نقاط قوت خود س��رمایه گذاری کرده و ب��ا بهبود آنها عمال 
نقاط ضعف خود را کمرنگ می-س��ازند. این امر در حالی است که احتمال دارد 
شرکتی دیگر، کامال متفاوت عمل کرده و در تالش برای کاهش نقاط ضعف خود 
باش��د. یک راهکار رایج دیگر در ای��ن زمینه نیز توجه به هر دو بخش به صورت 
همزمان است که انتخابی هوشمندانه تر به نظر می رسد، با این حال این امر کامال 
به ش��رایط و امکانات شرکت شما بس��تگی دارد. درواقع ممکن است حداقل در 
حال حاضر، امکان اعمال تغییراتی در نقاط ضعف شرکت وجود نداشته باشد. به 
همین خاطر بدون بررسی اوضاع، نباید یک استراتژی را برای خود انتخاب کرد.  
businesscollective :منبع

ترکشرکتازسویکارمندانرابهیکفرصتتبدیلکنید

مترجم: امیر آل علی
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کار گروهی امروزه به بخش مهمی از دنیای کسب وکار تبدیل شده است. 
ای��ن نوع فعالیت ب��رای کارمندان برخی اوقات مفی��د و برخی اوقات مضر 

خواهد بود.
ام��روزه اکثر کارها و وظایف در کس��ب وکارها به ص��ورت گروهی انجام 
می ش��ود. کار گروه��ی می  تواند منجر به بروز ایده ه��ای نوآورانه و افزایش 
کارایی شود. درمقابل، همین فعالیت برخی اوقات استرس کاری کارمندان 
را افزایش می دهد. کار گروهی باعث افزایش درگیری کارمندان هم می شود. 
به عالوه آنها به مرور زمان وابس��تگی زی��ادی برای انجام وظایف به یکدیگر 
پی��دا می کنن��د. از چالش های دیگر هم می توان به ع��دم دریافت اعتبار و 
امتیاز برخی از اعضای گروه  پس از انجام وظایف اشاره کرد. درنهایت برای 
بهره برداری هرچه بیشتر از فعالیت گروهی کارمندان، مدیر باید تصمیم های 
راهب��ردی متع��ددی اعمال کند. محققان دانش��کده  کس��ب وکار هاروارد 
)HBR( برای بررس��ی تأثیر کار گروه��ی روی بازدهی تیم ها تحقیقی را 
انجام داده اند. یکی از مطالعات اصلی، به تأثیر کار گروهی بر روحیه و حتی 
سالمت کارمندان پرداخت. نتایج اولیه نشان داد که بسیاری از استرس های 
کارمندان، به خاطر فش��ارهای اعمال شده از س��وی مدیران ایجاد می شود. 
برخی از فشارهای مدیران برای افزایش بهره وری و کارایی کارمندان مفید 
اس��ت. البته فشار بیش از حد می تواند مش��کالت بزرگی همچون کاهش 

کارایی، بهره وری و افزایش خروج کارمندان را به دنبال داشته باشد.
نویس��نده  مقاله  حاض��ر برای بررس��ی تأثیر کار گروهی، ب��ا ۶۶4 مدیر 
بریتانیایی مصاحبه کرد. شرکت های تحت مدیریت آنها محیط های کاری 
متفاوت داشتند، اما همه  کارمندان در گروه های معین مشغول به فعالیت 
بودند. مدیران در این مصاحبه پیرامون نحوه  انجام فعالیت در محیط کاری 
خود صحبت کردند. آنها مواردی همچون مقدار وابس��تگی اعضای تیم به 
یکدیگر و چگونگی تصمیم گیری های گروهی را شرح دادند. موضوع دیگر 
مصاحب��ه، تأثیر محی��ط کار بر جنبه های کلیدی کارای��ی در تیم بود. در 
این بخش تأثیر محیط و سیاس��ت های کاری ب��ر مواردی همچون کارایی 

نیروی انس��انی، بهره وری مالی و کیفیت محصول یا سرویس در مقایسه با 
محیط های کاری دیگر بررسی شد.

در مرحل��ه  بعد، مصاحبه ای با گروه های کارمندی پنج تا ۲0 نفره در هر 
ش��رکت انجام شد. درنهایت مصاحبه با 4،311 کارمند، نتایج قابل توجهی 
برای تحقیق پیرامون محیط کار و کار گروهی داش��ت. موضوع مصاحبه با 
کارمندان پیرامون مواردی همچون سطح تعهد آنها به سازمان، حجم فشار 

تجربه شده در محیط کاری و احساس فشار و اضطراب در محیط کار بود.
بررسی و مقایسه مصاحبه  مدیران با کارمندان نشان داد که کار گروهی 
تأثیر متفاوتی بر کارایی سازمان و سالمت کارمندان دارد. از یک سو ارتباط 
مثبتی بین کار گروهی و کارایی س��ازمان دیده شد که تاحدودی به خاطر 
حس تعهد کارمندان به س��ازمان به دس��ت آم��د. در محیط های کاری که 
کارمندان برای محصول یا سرویس خاص، تعهد مشترک داشتند، مدیران 
افزایش س��طح کارایی و کیفیت محصوالت و خدمات را گزارش دادند. در 
محیط هایی که کارمندان برای انجام وظایف به یکدیگر وابسته بودند، بهبود 
کارایی مالی سازمان گزارش ش��د. در همان محیط ها، کارمندان احساس 
افزایش تعهد به سازمان داشتند. نکته قابل توجه دیگر در تأثیر کار گروهی 
بر فعالیت کارمندان، افزایش سطح انتظار از آنها بود. درنتیجه این کارمندان 
حس اضطراب بیشتری را در فضای کاری گزارش کردند. هرچه وابستگی 
اعضای تیم به یکدیگر بیش��تر باش��د، افراد احساس کمبود زمان بیشتری 
خواهند داشت. در پروژه های مش��ترک که افراد مسئولیت های برابر برای 

انجام وظایف دارند، باز هم فشار و الزام به کار بیشتر در آنها حس می شد.
همان طور که گفته شد، افزایش تعهد به سازمان یکی از نتایج کار گروهی 
محس��وب می شود. در این  میان مطالعات نش��ان داد که افزایش تعهد هم 
روی تجربه  اضطراب کسب وکار تأثیر می گذارد. وقتی کارمندان از کار کردن 
برای سازمان احساس غرور داشته و ارزش های مشترکی با آن داشته باشند، 
استرس کمتری از کارهای گروهی تجربه می کنند. به هرحال نتایج آزمایش 
نش��ان می دهد که احتماال افزایش تعهد، درگیری در فعالیت های سازمان 

را افزایش می دهد و کارمندان هماهنگی بیش��تری با نیازهای کار گروهی 
پیدا می کنند. محیط های کاری که در آنها گروه کارمندان تأثیر بیش��تری 
روی فاکتورهای کارایی دارند، الگوی مش��ترکی را نشان می دهند. از میان 
الگوهای مشترک می توان به رفتار مدیران و ارائه  مهارت ها و منابع موردنیاز 
مناس��ب به کارمندان اشاره کرد. چنین مدیرانی زمان مناسب را در اختیار 
کارمندان قرار می دهند تا مهارت های خود را در کار تیمی، ارتباط، رهبری و 
حل مسئله  افزایش دهند. به عالوه شرایط کاری برای کارمندان این مدیران 
نیز وضعیت مناسبی دارد. حدود یک سوم از مدیران مورد مصاحبه در این 
گ��روه، تن��وع در وظایف، کنترل قابل توجه روی س��رعت کار و امکان ارائه  
نظر ب��رای تصمیم ها و وظایف را به عنوان ش��رایط کاری کارمندان مطرح 
کردند. کارمندان گروه مذکور نیز احس��اس می کنند که س��ازمان اهمیت 
باالیی به سالمت آنها می دهد و راهکارهایی برای رویارویی بهتر با استرس 
ارائه می کن��د. محیط های کاری که کارمندان در آنه��ا بهره وری و کارایی 
باالیی ندارند، نتایج متفاوتی نسبت به محیط های کاری موفق داشتند. در 
این موارد، مدیران فرصت های مناس��ب برای بهبود مهارت ها را در اختیار 
کارمندان قرار نمی دادند. به عالوه آنها فرصت تأثیرگذاری بر مسئولیت های 
کاری خود را هم نداشتند. درنتیجه نیروی انسانی آنها احساس عدم توجه 
ب��ه نیازهای خود و عدم تعادل داش��ت و به انجام وظایف و تعهدها پایبند 
نبود. کارمندان گزارش دادند که مدیران، آنها را به بهبود مهارت تش��ویق 
نمی کردن��د و در صورت دریافت پیش��نهاد هم اهمیتی ب��ه آن نمی دادند. 
به بی��ان خالصه، مانع اصلی افزایش کارایی گروه ها، در ضعف ارتباطی بین 
مدیران و کارمندان دیده می ش��ود. درنهایت همین رویکرد غلط ارتباطی، 
منج��ر به ایج��اد اختالف زیاد بین کارمندان و مدیران خواهد ش��د که در 

بدترین حالت به افزایش استرس نیروی انسانی می انجامد.
درح��ال حاضر و تا آینده ای نامش��خص، فعالیت گروهی به عنوان بخش 
مهمی از دنیای کسب وکار شناخته می شود. دراین میان مدیران و کارمندان 
باید درک باالیی از روی تاریک الزام به کار کردن در کنار یکدیگر داش��ته 

باش��ند. مدیران باید درک بهتری از اس��ترس ایجادش��ده به خاطر فعالیت 
گروهی داش��ته باش��ند. آنها باید در زمان اعالم وظایف، اولویت ها و حتی 
دالیل اولویت دهی به کارهای گوناگون را برای کارمندان ش��رح دهند. در 
برخی م��وارد، کارمندان با موضوع هایی موجب تداخ��ل و اختالف روبه رو 
می ش��وند. مدیران باید در چنین ش��رایطی محدوده و مرزهای مهم کاری 
همچون محدودیت های زمانی، فرصت تحویل پروژه ها یا هر شرایط خاص 
دیگر را ش��رح دهند. درنتیجه اعضای گ��روه درک بهتری از نقش خود و 
انتظاراتی دارند که از سوی گروه و مدیر مطرح می شود. در غیر این صورت، 
فش��ار کاری احتماال به سطوح بس��یار باال و خطرناک می رسد که سالمت 

کارمندان را در معرض خطر قرار می دهد.
کارمندان هم برای بهبود فعالیت های گروهی وظایفی برعهده دارند. آنها 
باید اعتماد را در میان اعضای تیم ایجاد کنند و برای ارزش  افزوده ش��ده از 
هر کارمند برای پروژه، قدردان باشند. البته قطعا کار کردن گروهی هیچ گاه 
کامال آس��ان نخواهد بود. گروه ه��ا اغلب در معرض اختالف نظر بین اعضا، 
تفاوت در نظرها و فشار کاری هستند که استرس را افزایش می دهد. در این 
 میان گروه های عالی از افرادی تشکیل می شوند که بیش از نگرانی از نقاط 
منفی فعالیت گروهی، به افزایش ارزش می اندیش��ند. در چنین ش��رایطی 
وقتی بحث های شدید در گروه ایجاد می شود، همه می دانند که تمامی اعضا 
مس��ئولیت مشترکی برای انجام وظیفه دارند. درنتیجه هر یک از آنها باید 

آزادی عمل الزم را برای انجام کار به صورت سازنده داشته باشند.
مسئولیت پذیری گروهی و امکان انجام وظایف با شرایط مناسب، درنهایت 
مزیت هایی را برای کل سازمان به همراه خواهد داشت؛ ارتباط شخصی افراد 
بهتر می شود، اخالق کاری افزایش می یابد و درنهایت استرس افراد نیز کمتر 
خواهد شد. درنهایت وقتی فعالیت گروهی با رعایت پیش نیازها برای افزایش 
حس خوب کارمندان انجام ش��ود، می توان مزیت های باالیی از آن دریافت 

کرد و به پایداری بیشتر همکاری امیدوار بود.
HBR/zoomit :منبع
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بررسی آخرین تحوالت دنیای امنیت سایبری 
چگونه جلوی حمالت سایبری به کسب و کارمان را بگیریم؟

ترجمه: علی آل علی - امروزه اغلب برندها به صورت آنالین مش��غول به فعالیت هس��تند. این امر به لطف توسعه 
س��ریع اینترنت در سراس��ر جهان امکان پذیر شده است. با کاهش هزینه های جاری ناشی از فعالیت در اینترنت امکان 
س��رمایه گذاری هرچه بیشتر بر روی بخش های مختلف کس��ب و کار وجود دارد. نکته مهم در اینجا ایجاد تهدیدهای 
س��ایبری برای برندهاس��ت. فضای آنالین علی رغم تمام مزیت های پرش��مار دارای نقطه ضعف هایی نیز هست. به این 

ترتیب حفاظت از اطالعات و داده های کاربردی بدل به دغدغه بسیاری از برندها در سراسر دنیا شده است. 
افزایش ش��مار آژانس های فعال در زمینه امنیت س��ایبری بیانگر شدت یافتن تهدیدهای اینترنتی است. برندها در صورت 
بی توجهی به بحث امنیت سایبری امکان از دست دادن میلیون ها دالر سرمایه را دارند. البته سرقت اطالعات در مورد برندهای 
بزرگ عالوه بر ضررهای مالی موجب ورشکس��تگی و نابودی اعتبارش��ان نیز می شود. به عنوان مثال، برند فیس بوک در سال 
گذش��ته با طرح اتهام های امنیتی مبنی بر فروش اطالعات کاربرانش مواجه ش��د. این امر حتی باعث راه اندازی کمپین ترک 
فیس بوک از س��وی بس��یاری از کاربران نیز شد. امروزه در صورت مواجهه با مشکالت امنیتی و سرقت اطالعات کسب دوباره 
اعتماد مشتریان بسیار دشوار خواهد بود. به همین خاطر بهترین اقدام پیشگیری از چنین رویدادهایی است. خوشبختانه با 
پیشرفت تکنولوژی راهکارهای زیادی برای حفاظت از اطالعات آنالین وجود دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی پنج راهکار 
برتر برای حفاظت از اطالعات در برابر دستبرد آنالین است. به این ترتیب امنیت کسب و کار ما هرچه بیشتر تامین خواهد شد. 

1. نقش عمده هوش مصنوعی در عرصه حفاظت اطالعات
فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی به سرعت در حال توسعه اند. هر دو این فناوری ها نقش مهمی در بحث 
امنیت سایبری ایفا خواهند کرد. سیستم های دارای هوش مصنوعی نسل جدید امکان تشخیص و مقابله با شکاف های 
امنیتی آن هم به صورت کامال هوش��مند را دارند. مزیت اس��تفاده از هوش مصنوعی کش��ف نقاط ضعف کس��ب و کار 
پیش از تاثیرگذاری عمده آن بر روی کس��ب و کار اس��ت. در شیوه های س��نتی همیشه مواجهه با نفوذهای اطالعاتی 
بس��یار دیر روی می داد، با این حال اکنون دیگر خیال برندها راحت خواهد بود.  یکی از مزیت های اصلی سیس��تم های 
امنیتی دارای هوش مصنوعی امکان پیش بینی شیوه های حمله سایبری است. به این ترتیب آمادگی سامانه آنالین ما 
برای مقابله با حمالت س��ایبری افزایش خواهد یافت. این امر برای برندهای بزرگ اهمیت باالیی دارد. به طور معمول 
سرقت اطالعات با خدشه سهمگین به اعتبار برندها همراه است. امروزه با استفاده از سرویس های امنیتی دارای هوش 
مصنوعی پیشرفته بسیاری از دغدغه های امنیتی برندها کاهش خواهد یافت. نکته مهم در این میان ضرورت استفاده 
از کارش��ناس های امنیتی خبره اس��ت. به طور معمول در صورت حمله سایبری بسیار شدید به برندمان سرویس های 
امنیتی دارای هوش مصنوعی از کار خواهد افتاد. به همین خاطر حضور یک کارش��ناس خبره کمک زیادی به بهبود 
وضعیت می کند. در اینجا نیازی به نگرانی بیش از حد نیس��ت. به طور معمول حمالت بس��یار ش��دید فقط در سطوح 
باالی کسب و کار روی می دهد، بنابراین کسب و کارهای کوچک نیازی به کارشناس خبره امنیتی نخواهند داشت. 

۲. اهمیت فعال سازی دو مرحله ای
همانطور که سایت ها در تالش برای جلوگیری از حمالت سایبری هستند، هکرها نیز در تکاپو برای یافتن راهکارهای 
تازه برای س��رقت اطالعاتند. این فرآیند همیش��ه موجب پیشرفت دو س��وی رقابت شده است. در سال های اخیر یکی 
از طرح های بس��یار تاثیرگذار برای توقف س��رقت اطالعات از طریق هک رمز عبور کاربران مربوط به فعال س��ازی دو 
مرحله ای اس��ت. فعال س��ازی دو مرحله ای به هنگام ورود کاربران به اکانت ش��ان از آنها یک مرحله فعال سازی اضافی 
درخواس��ت خواهد کرد. این امر ش��امل ارس��ال ایمیل یا پیام کوتاه خواهد بود. به این ترتیب امنیت اطالعات کاربران 
تضمین می ش��ود. جالب اینکه اس��تفاده از این شیوه برای ادمین  س��ایت ها و اکانت  برندها در شبکه های اجتماعی نیز 
تاثیرگذار خواهد بود. این ش��یوه امنیتی اکنون از س��وی گوگل و فیس بوک در س��طح وسیع اجرا می شود. همین امر 
امکان اعتماد بیش��تر به س��طح امنیت باالی چنین سیس��تم هایی را فراهم می کند. بنگاه های اقتصادی بزرگ به دلیل 
دامنه وس��یع کاری ش��ان و اطالعات مهم مش��تریان بیش از همه در زمینه توس��عه فناوری فعال س��ازی دو مرحله ای 

سرمایه گذاری کرده اند. همین امر موجب توسعه سریع این حوزه در مدت زمانی اندک شده است. 
3. مقابله با توسعه باج افزارها

باج افزار گونه ای کالس��یک از ویروس های مورد اس��تفاده هکرهاس��ت. طراحی این بدافزارها به صورت دستی انجام 
می ش��ود. هدف اصلی از طراحی آن نیز محدودسازی دسترسی ش��رکت ها به سیستم های اطالعاتی شان است. هکرها 
ب��ه منظور رفع چنی��ن محدودیت-هایی از برندها درخواس��ت باج می کنند. به این ترتیب ش��رکت موردنظر میان دو 
انتخاب س��خت گیر خواهد کرد: نخس��ت، پرداخت باج موردنظر و دوم تحمل هزینه های گزاف خرابی سیستم و سرقت 
اطالعات. خبر خوش برای برندها روند مقابله با توسعه باج افزارهاست. این فرآیند از سوی برندهای نظیر مایکروسافت 
و اپل دنبال می شود. به این ترتیب هکرها دیگر امکان ایجاد و توسعه باج افزار با استفاده از سیستم های عامل  ویندوز و 
لینوکس را نخواهند داش��ت. امیدواری اصلی صاحبان کس��ب و کار در طول سال های پیش روی افزایش روند مقابله با 

باج افزارهاست. به این ترتیب فضای امن برای فعالیت کاری در دنیای اینترنت ایجاد خواهد شد. 
4. افزایش بی رویه هزینه امنیتی برندها

مجرمان س��ایبری در طول یک دهه اخیر شیوه های بس��یار پیچیده و عجیبی برای سرقت اطالعات و دزدی از برندهای 
بزرگ و کوچک پیدا کرده اند. همین امر موجب ترس روزافزون برندها از هک سیستم های شان شده است. نتیجه این ترس 
روزافزون در افزایش بی رویه هزینه های امنیتی برندها قابل مش��اهده اس��ت. نکته جالب در مورد این هزینه ها روند بی فایده 
بس��یاری از آنهاس��ت. در حقیقت برخی از سودجویان با استفاده از ترس برندها از هک اطالعات شان اقدام به دریافت مبالغ 
کالن برای ساماندهی کارهای ابتدایی امنیتی می کنند. پیش نیاز مقابله با چنین سودجویی هایی افزایش آگاهی کارآفرینان و 
مدیران در زمینه امنیت سایبری است. به این ترتیب احتمال فریب ما در کوتاه مدت کاهش چشمگیری خواهد یافت. مرحله 
بعدی یافتن آژانس های امنیتی کارکشته است. به این ترتیب سرمایه گذاری ما در حوزه امنیتی تاثیرگذار خواهد بود. براساس 
پیش بینی های رسمی درآمد کل حوزه امنیت سایبری در سال جاری به 1۲4 میلیارد دالر خواهد رسید. این امر با موفقیت 

آژانس های امنیتی در کاهش سطح حمالت سایبری پیوند عمیقی دارد. 
5. کاهش دامنه حمالت اینترنتی زنجیره ای

تا همین چند وقت پیش یکی از گزینه های محبوب هکرها حمله زنجیره ای به برندهای فعال در یک حوزه کاری بود. این 
امر هزینه های بس��یار زیادی روی دس��ت برندهای بزرگ می گذاشت. خبر خوش برای برندهای بزرگ کاهش نرخ حمالت 
زنجیره ای اس��ت. امروزه آژانس های امنیتی با همکاری پلیس امکان پیگیری س��ریع حمالت زنجیره ای را دارند. به همین 
خاطر اغلب هکرها دیگر به حمله زنجیره ای به عنوان یک گزینه ساده نگاه نمی کنند. پیش نیاز کاهش هرچه بیشتر حمالت 
زنجیره ای در دنیای آنالین، عالوه بر همکاری نزدیک برندها با آژانس های امنیتی، همکاری هرچه بیشتر نهادهای مختلف 
است. متاسفانه آژانس های امنیتی پس از وقوع جرادم سایبری برای پیگیری آن با مشکالت زیادی مواجه هستند. به همین 
خاطر پیگیری فرآیند موردنظر از طریق همکاری هرچه نزدیک تر میان نهادهای مسئول ضروری خواهد بود. از سال ۲018 
به این سو میزان همکاری میان نهادهای مسئول دولتی و آژانس های امنیتی افزایش چشمگیری یافته است. به این ترتیب 

در آینده ای نزدیک شاید شاهد توقف کامل فرآیند حمالت اینترنتی باشیم. 
اگرچه روند س��رقت های س��ایبری و تهدیدهای این فضا رو به کاهش است، اما همچنان باید نکات ایمنی را رعایت 
ک��رد. ع��الوه بر توجه به نکات مذکور در این مقاله، تالش برای افزایش س��طح آگاهی م��ان از دنیای اینترنت ضروری 

خواهد بود.
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در دو مطلب پیش��ین به هفت نکته طالیی موفقیت پرداختیم و 
حال آنها را ادامه می دهیم.

8-در بهترین حالت نیز همه چیز را با هم نمی توان داشت 
بدون ش��ک ش��ما باید به هزینه فرصت هر اقدامی توجه داشته 
باش��ید. درواقع پرداخت��ن به یک اقدام، به معنای کنار گذاش��تن 
انتخاب ه��ای موجود دیگر اس��ت، ب��ا این حال همواره مش��اهده 
می شود که برخی از افراد در تالش برای به دست آوردن همه  چیز 
هس��تند، با این حال رمز موفقیت این است که تمرکز اصلی خود 
را تنه��ا ب��ر روی یک مورد قرار دهید. در این رابطه بهتر اس��ت تا 
این باور را در خود ش��کل دهید که فردی هدفمند محسوب شده 
و دیگر نمی توانید به مانند س��ایرین زندگ��ی کنید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا دیگر به دنبال موارد مغایر ب��ا هدف خود نروید، با 
این حال در این رابطه بیش از حد س��خت گیر نباشید. در غیر این 
صورت امکان پایبندی به این اصول برای درازمدت، کامال س��خت 

و حتی غیرممکن خواهد شد. 
۹-هرگز نقطه شروع خود را فراموش نکنید 

بسیاری از افراد پس از رسیدن به موفقیت، به طور کامل تغییر 
ک��رده و ای��ن امر آنها را ب��ه نابودی خواهد کش��اند. در این رابطه 
آندرس اینیستا، اسطوره باشگاه بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، عنوان 
کرده اس��ت که پدر او پس از جمع کردن س��ه م��اه حقوق خود، 

موفق ش��د تا برای وی یک کفش فوتبال را خریداری کند. اگرچه 
وی از آن زم��ان ان��واع بهترین کفش های جه��ان را امتحان کرده 
اس��ت، با این حال در مصاحبه ای عنوان کرده اس��ت که هنوز هم 
آنها را نگهداری کرده تا همواره گذش��ته را به خاطر داش��ته باشد. 
این امر باعث خواهد ش��د تا همواره در طول زندگی خود بر طبق 
اصول رفتار کرده و بیش از حد مغرور نخواهید ش��د. بدون ش��ک 
امکان موفقیت برای انس��انی که متواضع اس��ت، کامال میسر بوده 
این افراد شایس��تگی الزم برای پیش��رفت مداوم و طوالنی مدت را 

خواهند داشت. 
10-برای انجام هیچ کاری به دنبال مجوز و تایید 

دیگران نباشید
هیچ فردی بهتر از خودتان نمی داند که چه مواردی برای ش��ما 
بهترین هستند. درواقع شما باید تصمیم گیری های زندگی خود را 
به تنهایی انجام دهید. در این رابطه اگرچه مشورت گرفتن همواره 
س��ودمند خواهد بود، با این حال نباید اجازه دهید که سایرین به 
جای شما تصمیم گیری کنند. درواقع افرادی که خواهان موفقیت 
هس��تند، دیگر توجهی به نظرات سایرین ندارند. درواقع شما باید 
نس��بت به نظرات منفی، کامال کر باشید. این امر باعث خواهد شد 
تا روحیه ش��ما برای رسیدن به یک خواسته، کامال حفظ شود. در 
نهایت فراموش نکنید که رویای شما، کامال شخصی بوده و این امر 

بسیار طبیعی است که سایرین آن را درک نکنند. 
11-شما به همان میزانی به دست خواهید آورد که می خواهید 
اگر از افراد مختلف در رابطه با خواسته ها ی ش��ان در زندگی سوال 

کنی��د. پی به س��اده بودن و محدود بودن آنها خواهی��د برد. این امر 
درس��ت به مانند یک کالس درس اس��ت که ش��اگردان آن خواهان 
یادگیری کامال محدود هس��تند. بدون ش��ک تحت این ش��رایط نیز 
تالش��ی برای حداکثر یادگیری نخواهد کرد. در جهان پیرامون خود 
نیز دقیقا این امر صادق است. درواقع کائنات به افراد برای رسیدن به 
اهداف ش��ان کمک خواهند کرد. به همین خاطر محدود کردن خود، 
ظلمی آش��کار خواهد بود. در نهایت توجه داشته باشید که اهداف و 
رویاهای شما باید مواردی کامال ارزشمند باشد. برای مثال بیل گیتس 
هیچ گاه در ابتدا رویای کسب ثروت را نداشته است. درواقع او خواهان 
تاس��یس برندی قدرتمند در زمینه تکنولوژی ب��وده و به خاطر این 
هدف ارزشمند، در نهایت موفق شد تا برای چندین سال متمادی، به 
عنوان ثروتمندترین فرد جهان ش��ناخته شود. این امر در حالی است 
که اگر اولویت خود را کسب ثروت قرار می داد. بدون شک با نتیجه ای 
کامال متفاوت مواجه می شد. در این رابطه می توان جیم کری )کمدین 
مش��هور( را مثال زد که در بدترین ش��رایط زندگی می کرد و با این 
حال وی در یک اقدام جالب، مبلغ اولین دس��تمزد خود در بازیگری 
را بر روی یک کاغذ مش��خص کرد و هر ش��ب به آن فکر می-کرد. 
جالب است بدانید که وی در نخستین کار جدی خود، دقیقا با همان 
دس��تمزد مواجه شد. به همین خاطر جهان در اختیار افرادی خواهد 
بود که ایمان دارند به هرآن-چیزی که بخواهند می توانند برسند. به 

همین خاطر هیچ گاه ذهنیتی فقیر و محدود نداشته باشید. 
ادامه دارد ...
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