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یارانه پنهان اصالح می شود

 جزییات بخشنامه
بودجه سال ۹۹

دو روز پیش، بخشــنامه بودجه سال ۹۹ از ســوی رئیس جمهور به تمام دستگاه های اجرایی ابالغ شد و بررسی 
این بخشــنامه نشــان می دهد که مواردی چون اصالح نظام یارانه پنهان انرژی، غربالگــری یارانه، اجرای مالیات 
بــر عایدی و اجرای صد درصــدی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مورد تاکید قرار گرفته اســت.  به گزارش مهر، 
براســاس بخشنامه بودجه سال ۹۹، همه دســتگاه های اجرایی موظف شدند الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور 
را در محورهــای »درآمدزایــی پایدار، هزینه کرد کارا،   ثبات در اقتصاد، توســعه و عدالت و اصالحات نهادی نظام 
بودجه ریزی« و با رویکردهای »رشد بلندمدت،  ثبات سازی کوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصالح ساختار...

وزیر نفت از ساخت 2 پاالیشگاه در جاسک خبر داد

سهمیه کارت سوخت جایگاه داران کاهش می یابد
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نخبگان درباره نظام آماری ایران چه نظری دارند؟

بازنگری ساختاری در نظام آماری

آینده مشاغل در گذر زمان

چه مهارت هایی را باید در رزومه کاری خود داشته باشید

نکاتی که باید برای انتخاب سرمایه گذار مناسب در نظر بگیرید

روش های اینفلوئنسر مارکتینگ 

از اهمیت تبلیغ براساس پیام نمایشی چه می دانیم؟

جلد اکونومیست و هشدار تغییرات آب و هوایی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

انتقاد کنگره و وزارت دادگستری آمریکا 
DNS از گوگل به دلیل رمزگذاری

میزان سرقت اینترنتی حســاب های بانکی یا همان فیشینگ در 
حالــی در ماه های اخیر رشــد زیادی یافته کــه قربانیان، امیدی به 
بازگشــت پول های خود ندارند؛ در این میان، نکته ای که ردیابی این 

سرقت ها را مشکل می کند آن اســت که ردپای برخی از 
فیشینگ ها به باندهای بین المللی خارج کشور می رسد که...

چه کنیم که سارقان اینترنتی حساب مان را خالی نکنند؟

اطالعات بانکی در معرض فیشینگ

یادداشت
تقاضای ارزی مسافران اربعین 
چطور بر بازار سکه اثر گذاشت؟

قیمــت هــر اُنس طــال در 
بازارهــای جهانــی در دو روز 
اما این  گذشــته کاهش یافته 
کاهش به دالیلــی زمینه افت 
قیمت طــال و ســکه در بازار 
نکرده  فراهم  را  داخل کشــور 
اســت. در هفته گذشته قیمت 
هــر اُنــس طــال در بازارهای 
جهانــی 2۱ دالر کاهش یافت. 
این شاخص همچنین از دیروز 
نسبت به امروز هشت دالر افت 
کــرده اســت و در مجموع در 
یک هفته قیمــت جهانی طال 

۳0 دالر کاهش یافته است.
امــا در بــازار داخلــی رویه 
دیگــری در جریان اســت. به 
جدید  تقاضــای  ورود  دلیــل 
به بــازار ارز بــه دلیل نزدیک 
شــدن به ایام اربعین و سفر به 
عراق، قیمت ارز طی یک هفته 
گذشــته دچار نوســان جزئی 
شــده و افزایش یافته است. در 
واقع افزایش نرخ ارز اثرگذاری 
کاهش قیمــت جهانی طال در 
بــازار داخلــی را خنثی کرده 
است.   می توان گفت بازار طال 
و ســکه به طور کلی به ثبات 
نســبی رسیده اســت. تقاضا، 
میل به خرید و سرمایه گذاری 

بازار طال و ســکه  در 
4کاهش یافته است...
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حسن روحانی روز گذشته در صدر هیاتی بلندپایه برای شرکت در اجالس اتحادیه 
اوراسیا راهی ارمنستان شد و این سفر در این برهه حساس می تواند از اهمیت ویژه ای 

در روابط تهران با کشورهای این منطقه به ویژه در حوزه اقتصادی برخوردار باشد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری عالوه بر ســخنرانی در این اجالس و تشــریح 
توانمندی ها و ظرفیت های گسترده کشورمان برای تعامل تجاری با اتحادیه اوراسیا، 
دیدارهای دوجانبه ای نیز با نخست وزیر و مقامات ارشد ارمنستان خواهد داشت که در 
آن مهمترین مسائل در روابط تهران - ایروان و آخرین وضعیت اجرای موافقتنامه ها 
و طرح های مشــترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روحانی همچنین در حاشیه 
اجالس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دیدارهای جداگانه ای با برخی سران حاضر 
در این اجالس خواهد داشــت که طی آن، در مورد مهمترین مســائل مورد عالقه 

طرفین، منطقه ای و بین المللی گفت و گو و رایزنی خواهد شد.
ایران در ســال ۱۳۹۵ به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک 
منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح کرد؛ پیشنهادی که از جانب 
اعضای آن نیز مورد اســتقبال قرار گرفت و طی دو سال مذاکرات متعدد و ارزیابی 
کمی و کیفی اقالم و میزان تعرفه ترجیحی آنها، باالخره این موافقتنامه در تاریخ 2۷ 

اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید.
اهداف اولیه تشکیل اتحادیه اوراسیا

قرارداد تشکیل اولیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 2۹ مه 20۱۴ میان کشورهای 
روسیه، بالروس و قزاقستان منعقد و جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و سپس 
کشورهای ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت آن درآمدند. این اتحادیه کار خود 
را به طور رسمی از اول ژانویه 20۱۵ آغاز کرد. کشورهای عضو اوراسیا هم اکنون 20 
میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت دارند که ۵.2درصد 
جمعیت جهان اســت. در روز اجرای این توافق نامه والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه اعالم کرد: امروز ما یک مرکز رشد اقتصادی قدرتمند و جذاب ایجاد کرده ایم، 

یک بازار منطقه ای که بیش از ۱۸0 میلیون نفر را به هم مرتبط می کند.
درباره اهداف این اتحادیه اقتصادی می توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک 
در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل 
اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ سازی 

تشریفات گمرکی اشاره کرد.
فرصتی مهم برای ایران

با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشورهای عضو این اتحادیه پیوستن 
بــه آن یک فرصت قابــل توجه برای اقتصاد ایران ایجاد می کنــد و می توان از این 
طریق بخشــی از اثر تحریم ها را جبران کرد. قطعا ورود به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و همکاری با این اتحادیه می تواند دروازه جدیدی برای اقتصاد ایران باشد که بتواند 

با سایر اعضا به راحتی روابط اقتصادی برقرار کند و یا روابط خود را توسعه دهد.
پیوستن به این اتحادیه، مزیت های اقتصادی بسیاری برای ایران به دنبال دارد از 
جمله آن می توان به تخفیف های تعرفه ای برای صادرکنندگان ایرانی به کشورهای 

اتحادیه اقتصادی اوراســیا اشاره کرد. همچنین از آنجا که اتحادیه اوراسیا با کاهش 
استفاده از دالر، ســهم پرداخت های تجاری با ارز ملی را به ۷0درصد افزایش داده، 
می توان به کاهش استفاده از دالر در مبادالت تجاری خوشبین بود که این اتفاق در 

شرایط کنونی تحریم برای تجار ایرانی امیدوارکننده است.
از اواخر ســال ۱۳۹۴ مذاکرات فشرده ای بین دولت های ایران با پنج کشور عضو 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا جهت ایجاد منطقه موقت آزاد تجاری برای یک دوره سه 
ساله آزمایشــی صورت گرفت که ســرانجام موافقت نامه مذکور، در ماه مه 20۱۸ 
میالدی )اردیبهشت ماه ۱۳۹۷( در شهر آستانه پایتخت قزاقستان توسط وزیر وقت 
صنعت، معدن و تجارت ایــران امضا و هیات وزیران نیز در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ 

الیحه مربوطه را به تصویب رساند.
این توافق که بعد از دو ســال مذاکره به نتیجه رســیده، از هفته اول آبان ۹۸ ماه 
اجرایی می شود. قرار است موافقتنامه تمام عیار تجارت آزاد با اوراسیا امضا شود و از 

سه سال دیگر تقریبا تمام کاالها مشمول کاهش تعرفه خواهند شد.
براساس این موافقتنامه، ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتیازات گمرکی خاصی 
دریافت کرده و کشــورهای این اتحادیه هم این امکان را خواهند داشــت تا حجم 
صادرات خود به ایران را تا ۷۵درصد افزایش دهند. ایران نیز می تواند با امتیازاتی که 
دریافت می کند، صادرات کاالهای خود به مقصد پنج کشور اوراسیایی را تا چند برابر 
افزایش دهد. این امتیازات ۵02 قلم کاالهای مختلف در حوزه های مواد غذایی، مواد 
مصرفی شیمیایی، محصوالت ساختمانی، صدور خدمات فنی و مهندسی، محصوالت 
صنعتی و محصوالت کشاورزی از ســوی اتحادیه اوراسیا و ۳۶0 قلم کاال در همان 
موارد مشــابه را از سوی ایران شامل می شــود که در مجموع کل اقالم مشمول در 

موافقتنامه به ۸۶2 مورد می رسد.
از مزایای پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا می توان به ایجاد پل ارتباطی 
برای اتصال به بازار با بیش از ۱۸0 میلیون نفر و بازار بالقوه ای برای افزایش صادرات 
کشور اشاره کرد. همچنین تنها روسیه، یعنی بزرگ ترین کشور اتحادیه اوراسیا بازاری 
۱۴0 میلیون نفری پیش روی تجار ایرانی قرار می دهد. تولید ناخالص داخلی منطقه 
در مجمــوع ۱.۹ هزار میلیارد دالر اســت که ۳.2درصد GDP جهان را تشــکیل 

می دهد.
اگرچه هم اکنون تنها پنج کشور عضو این اتحادیه هستند، اما بیش از ۴0 کشور 
و ســازمان بین المللی از جمله چین، اندونزی، کره جنوبی، هند، مصر، صربستان و 
حتی برخی کشورهای حوزه آمریکای التین برای فعالیت در چارچوب این اتحادیه 

اعالم آمادگی کرده اند.
جهشی در صادرات و واردات در مقابل تحریم ها

پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر به جهش بزرگی در صادرات نفتی 
و غیرنفتی ایران خواهد شد.

عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراســیا که چشــم انداز روشنی پیش روی آن قرار 
دارد، می تواند نقش موثری در عبور ایران از تنگناهای اقتصادی ایفا کند. با توجه به 

پتانسیل تجاری موجود بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید به این مسئله اشاره 
شــود که این اتحادیه قابلیت تبدیل شدن به بازاری بزرگ و مطمئن برای کاالهای 

صادراتی ایران را دارد.
توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در حال تبدیل شدن به یکی از قطب های مهم 
اقتصادی و سیاسی جهان است، عالوه بر اهمیت اقتصادی و تجاری، منافع سیاسی 
بــرای طرفین به همراه دارد. همگرایی منطقــه ای تاثیر قابل مالحظه ای بر ثبات و 
امنیت اقتصادی دارد و به دلیل نزدیکی و دسترسی کشورمان به اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، امکان گسترش همکاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، بانکی، 

حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی فراهم است.
در شــرایطی که ایران همچنان با تحریم های ظالمانه اقتصادی از ســوی آمریکا 
و همپیمانانش روبه رو اســت، همکاری در حوزه انرژی با کشورهای منطقه اوراسیا 
برای ایران  از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. از سوی دیگر ایران نقش کلیدی در 
شــاهراه های موجود منطقه یعنی جاده ابریشــم، راه آهن سراسری آسیا، تراسیکا و 
کریدور شمال و جنوب دارد. اقتصاد ایران و کشورهای حوزه آسیای مرکزی و قفقاز 

از توان هم تکمیلی جدی برخوردارند.
اگرچه هنوز حجم مبادالت میان ایران و کشــورهای منطقه مطلوب نیست، اما 
ظرفیت های فراوانی برای رشــد آن وجود دارد. عضویت ایران در چنین اتحادیه ای 
می تواند دستاوردهای اقتصادی و سیاسی داشــته باشد. عضویت ایران در اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا می تواند کشورمان را به بازارهای کشورهای عضو این اتحادیه که 
با اکثر آنها زمینه تاریخی و فرهنگی مشــترک دارد و ســهم ناچیزی در بازار این 
کشــورها دارد، نزدیک تر کند و این موضوع به کشــورمان کمک خواهد کرد که از 
فشار تحریم های اقتصادی غرب علیه خود بکاهد و از قرار گرفتن در اتحادیه ای که 
کشور روسیه در آن نقش محوری دارد، بتواند بر وزن و نفوذ منطقه ای خود بیفزاید.

تقویت ارتباط با ایران برای اعضای اتحادیه اوراسیا دارای اهمیت است چراکه ایران 
با توجه به اهداف سیاسی مشترک با اغلب کشورهای عضو و همچنین قرار گرفتن 
در بهترین موقعیت ترانزیتی، یعنی قرار گرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج 
فارس در جنوب و قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی شرق به غرب، می تواند مسیری 
مناسب برای ترانزیت کاالهای کشورهای عضو اتحادیه در رونق کریدور بین المللی 

حمل و نقل شمال- جنوب موثر باشد.
براســاس آمارهای رسمی اعالم شــده، مجموع صادرات ایران به پنج کشور این 
اتحادیه در ســال گذشــته میالدی ۹۱۸.2 میلیون دالر بوده و در مقابل صادرات 
کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ایران در سال 20۱۸ حدود یک میلیارد و ۷۷۵ 
میلیون دالر ثبت شــد. همچنین در میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراســیا،  ایران 
بیشترین واردات را از کشور روسیه با رقمی معادل یک میلیارد و 20۷ میلیون دالر 
و کمترین واردات را از کشور قرقیزستان با رقمی نزدیک به ۱۴ میلیون دالر دارد. از 
سوی دیگر، بیشترین صادرات ایران به اعضای اتحادیه، در سال گذشته میالدی به 

روسیه و کمترین میزان صادرات به کشور بالروس بوده است.

تشکیل کارگروه ترانزیت کاال
تشــکیل نخســتین کارگروه ترانزیت و مبادله کاال میان ایران و اتحادیه اوراسیا 
اخیرا در دستور کار دو طرف قرار گرفت. »تیگران سرکیسیان« رئیس هیأت اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا خواهان تشکیل کارگروهی برای بهره مندی کشورهای عضو اوراسیا 
از ظرفیت های ایران برای ترانزیت و مبادله کاال با هند، پاکستان و کشورهای جنوب 

شرق آسیا شد.
سرکیســیان استفاده از ظرفیت های ایران در زمینه ترانزیت و استفاده از ظرفیت 
ایــران برای مبادالت تجاری کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراســیا با هند و 
پاکستان و جنوب شرق آسیا را بسیار حائز اهمیت برشمرد و آن را یکی از فاکتورهای 
مهم توســعه تجارت اوراســیا و به تبع آن همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه و 
خارج دور دانســت. سرکیسیان در دیدار با هیأت اعزامی از سوی جمهوری اسالمی 
ایران، از ضرورت تشــکیل کارگروه های فرعی در حوزه های مختلف به ویژه کارگروه 
همکاری های بانکی و مالی، تجارت و گمرک خبر داد و ضمن معرفی وزیر امور مالی 
اتحادیه )تبعه قزاقستان(، خواســتار بررسی زمینه های همکاری مالی در چارچوب 

قرارداد امضا شده و تعیین مکانیسم های تسویه حساب مبادالت تجاری شد.
این مقام اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به امضای قرارداد تجارت آزاد اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا با ویتنام، ایران و چین افزود: به زودی قراردادهای تجارت آزاد با 
سنگاپور و صربستان نیز امضا و بدین ترتیب روند توسعه همکاری های این اتحادیه 

در حال توسعه است.
ارمنستان، پل میان ایران و اتحادیه اوراسیا

ارمنستان تنها کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیاست که با ایران مرز زمینی دارد و 
به پل ارتباطی میان ایران و این اتحادیه تبدیل شده است. ارمنستان به عنوان تنها 
عضو منطقه قفقاز در اتحادیه اقتصادی اوراسیا خود را در جایگاه یک شریک تجاری 
با ایران از طریق یک منطقه تجارت آزاد در مرز جنوبی اش قرار داده اســت. نیکول 
پاشینیان نخست وزیر جدید ارمنستان به سرعت حصول این توافق را مورد تحسین 

قرار داده و از آن به عنوان امتیازی برای کشورش یاد کرد.
ارتسویک میناسیان، وزیر امور توسعه اقتصادی ارمنستان نیز تصریح کرد که این 
توافق به ارمنستان اجازه می دهد به عنوان یک مسیر ترانزیتی مهم میان ایران و بازار 

بزرگ تر اوراسیا فعالیت کند.
منطقه آزاد تجاری »مغری« که در مرز ارمنستان با ایران ایجاد شده، بخش مهمی 
از راهبرد اقتصادی این کشــور منطقه قفقاز به حساب می آید. این توافقنامه اجازه 
خواهــد داد حجم معامله کاال در چارچوب منطقه تجــارت آزاد افزایش یابد که در 

نهایت منجر به ثبت رشد اقتصادی در کشورهای حاضر در این تبادالت می شود.
 ایران به دنبال دســتیابی به رشد اقتصادی حتی در این شرایط است. توافقنامه 
با اتحادیه اقتصادی اوراســیا می تواند رونق جدی برای برنامه های ســرمایه گذاری، 
پروژه های نوآوری و همچنین اجرای ابتکارعمل های مشــترک در زمینه های علوم 

و فناوری باشد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اصل بر اســتفاده از فیلتر دوده در 
خودرو های دیزلی است، از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا در 

جلسه ای با حضور مسئوالن مربوطه این موضوع را بررسی کنند.
به گزارش »فرصت امروز«، اســحاق جهانگیری در پاســخ به نامه عیســی 
کالنتــری معاون رئیــس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
درخصوص درخواســت شــرکت ایران خــودرو دیزل برای حــذف الزام نصب 
فیلتر جذب ذرات معلق در خودروهای دیزلی به دلیل محدودیت های ناشــی 

از تحریم هــای ظالمانــه،  اصل را بر اســتفاده از فیلتــر دوده در خودرو های 
دیزلی دانســت و نوشت: »اصل بر اســتفاده از فیلتر دوده است ولی نسبت به 
محدودیت های ناشــی از تحریم هم نباید بی تفــاوت بود. در نامه اینجانب هم 
تاکید بر بررسی بوده است، لطفا جلسه ای با حضور مسئولین ذی ربط بگذارید، 

مطالب آنها را بشنوید و نتیجه را اعالم کنید.«
پیش از این، مدیرعامل شــرکت ایران خودرو دیزل در نامه ای از معاون اول 
رئیس جمهور درخواست حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق)DPF( بر 

روی خودروهای دیزلی را تا زمان رفع تحریم ها کرده بود که موضوع از ســوی 
معاون اول رئیس جمهور برای بررســی بــه وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شده بود.
گفتنی اســت ذرات ریز آالینده ناشــی از احتراق دیزلی ها به دلیل قطر کم 
به راحتی وارد ریه و جریان خون و ســبب ایجاد بیماری های مختلف از جمله 
ســرطان  می شوند. فیلتر ذرات دیزل وسیله ای است که دوده حاصل از احتراق 
موتورهای دیزلی حتی ذراتی را که کوچک تر از 2.۵ میکرون هســتند، ازبین 

می برد. براساس تحقیقات به عمل آمده در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
با عنوان »ســیاهه انتشــار آلودگی هوای تهران بر مبنای سال ۱۳۹2«، ذرات 
معلق کمتر از 2.۵ میکرون مهم ترین آالینده شهر تهران هستند که کامیون ها 
و اتوبوس هــای در حال تردد در تهران ســهم ۷۸درصــدی در آن دارند. این 
فیلترها، در سیســتم اگزوز خودروهای دیزلی حــدود ۸۵درصد از دوده های 
خروجی را حذف می کنند و در شــرایط خاص این میزان گاهی به ۱00درصد 

نیز می رسد.

باالخره فیلتر دوده در خودرو های دیزلی حذف می شود؟
پاسخ جهانگیری به کالنتری

به بهانه حضور رئیس جمهوری ایران در اجالس اوراسیا

دروازه جدیدی برای اقتصاد ایران

محمد کشتی آرای
 تحلیلگر بازار سکه
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نزدیک به یک قرن است که تولید آمار در ایران به روش علمی انجام 
می شــود، اما با وجود این سابقه یکصد ساله هنوز نظام آماری ایران در 
دوران گذار از ساختار سنتی به ساختار مدرن به سر می برد. شاهد این 
مدعا، نتایج یک نظرســنجی اســت که به تازگی ازسوی نهاد پژوهشی 
مجلس منتشر شــده و تصویری شــفاف و واقعی از واقعیت های نظام 

آماری کشور ارائه می دهد.
به گفته مرکز پژوهش ها، این نظرسنجی از میان کارشناسان و مدیران 
نظام آماری و دســتگاه های تولیدکننده آمار انجام شده و نشان می دهد 
عملکرد نظام آماری کشــور تنها در موضــوع رعایت محرمانگی آمارها 
مطلوب بوده، اما ویژگی هایی همچون اســتقالل نهــاد آماری، رعایت 
اســتانداردها، کیفیت آمارها و اعتماد به نظام آماری، جزو عارضه های 

نظام آماری ارزیابی شده اند.
آمار را علم مرئی سازی نامرئی ها می نامند و بدیهی است که تولید آمار 
به عنوان کاالیی لوکس و مهم، زمانبر و پرهزینه اســت. به همین دلیل 
اســت که روش گردآوری آمارها از ساختاری سنتی به ساختاری مدرن 
در حال تحول اســت و آمارگیری های میدانی به تدریج جای خود را به 
آمارهای ثبتی می دهند. سوال این است که آیا این سیر تحول آماری در 
نظام آماری ایران هم اتفاق افتاده اســت؟ پرواضح است که جواب »نه« 
اســت و برای دریافت هرچه بهتر موضوع بهتر است ابتدا به نظرسنجی 

مرکز پژوهش های مجلس رجوع کنیم.
چند روایت معتبر درباره واقعیت آماری ایران

نهاد پژوهشــی مجلس در ابتدای گزارش، دیدگاه ۴۱ نفر از استادان 
دانشــگاه ها و پژوهشگرانی را که در تولید یا انتشار و به کارگیری آمارها 
دســتی داشــته اند، بررســی کرده و درباره میزان محرمانگی، اعتبار و 
کیفیت آمارهای تولیدشــده، استقالل مرکز آمار و میزان پاسخ دهی به 

نیازهای آماری کشور از آنها سوال کرده است.
اولین سوالی که از نخبگان آماری شده، درباره اصل محرمانگی است و 
اینکه چقدر اصل محرمانه بودن آمارها توسط نظام آماری کشور رعایت 
می شود؟ در پاسخ به این ســوال، ۷۳.۳درصد پاسخگویان رعایت اصل 
محرمانــه بودن اطالعات را به میزان زیاد و خیلی زیاد مورد تأکید قرار 
داده اند و تنها 2۴.۴درصد از پاسخگویان رعایت آن را به میزان متوسط 
و 2.۴درصد به میزان کم بیان کردند. به عبارت روشــن تر ۷۳.۳درصد 
پاســخگویان گفته اند کــه اصل مهم و ســاختاری »رعایت محرمانگی 
اطالعات آماری« توسط نظام آماری کشور به میزان زیاد رعایت می شود 
و فقط 2۶.۸درصد پاســخگویان رعایت این اصل مهم آماری را توسط 

نظام آماری مورد تردید قرار داده اند.
پرســش دوم درباره کیفیت و اعتبار آمارهاست و اینکه به نظر شما، 
چقــدر اصل اعتبار و کیفیت آمارهای تولیدشــده توســط نظام آماری 
موجود رعایت می شــود؟ در پاســخ به این ســوال، تنها 2۶.۸درصد از 
نخبگان آماری بیان کرده اند که اصــل دقت، اعتبار و کیفیت تولیدات 
آماری در نظام آماری کشــور به میزان زیاد رعایت می شــود، درحالی 
که ۴۸.۸درصد شــرکت کنندگان در نظرسنجی رعایت این اصل مهم و 
تأثیرگــذار در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و ارزیابی عملکرد برنامه ها 
را به میزان متوســط ارزیابی کرده اند و ۱۹.۵درصد شــرکت کنندگان، 

نظرسنجی رعایت آن را به میزان کم تلقی کرده اند.
سوال سوم درباره اصل استقالل )Independence( سازمان های 
آماری در تولید و انتشــار آمارهاســت و دانشــگاهیان و پژوهشــگران 
درباره اینکه چقدر ســازمان های آماری کشور در تولید و انتشار آمارها 
مستقل هســتند، مورد پرسش واقع شدند. در پاسخ به این سوال، تنها 
2۱.۹درصد پاسخگویان بر رعایت زیاد و خیلی زیاد اصل مستقل بودن 
نظــام آماری ایران تأکیــد دارند. ۴۳.۹درصد پاســخگویان نیز میزان 
مستقل بودن نظام آماری موجود کشور را متوسط و ۳۴.2درصد هم آن 

را کم و خیلی کم ارزیابی کرده اند.
 )Relevance( ســوال بعدی درباره اصل مرتبط بودن تولید آمار
اســت و جامعه آماری به این سوال پاسخ داده اند که تا چه میزان اصل 
مرتبط بودن تولید آمار براساس نیازهای آماری موجود رعایت می شود؟ 
به بیان دیگر، تولیدات آماری موجود چقدر در راســتای پاسخگویی به 
نیازهای آماری کشور انجام می شود؟ در پاسخ به این سوال ۳۱.۷درصد 
پاسخگویان، تولیدات نظام آماری موجود را به میزان زیاد و خیلی زیاد 
مرتبط و در راســتای تأمین نیازهای آماری کشور دانسته اند. همچنین 
۵۳.۷درصد پاســخگویان این ارتباط را در سطح متوسط و ۱۴.۶درصد 

در سطح کم و خیلی کم ارزیابی کرده اند.
از تولیدات بهنگام آماری تا کیفیت اطالعات آماری

پنجمین ســوالی که از نخبگان آماری شــده، این اســت که چقدر 
مقررات و سیاست های موجود، پاسخگویان را به ارائه آمارهای مورد نیاز 
نظام آماری کشور ملزم یا تشویق می کند؟ با توجه به اینکه در راهنماها 

و توصیه های بین المللی به ســازمان های آماری گوشــزد شده که برای 
پاسخگویان به پرسشــنامه های آماری، سیاست ها و مقرراتی در جهت 
تسهیل و الزام به پاسخگویی برای ارائه اطالعات به سازمان های آماری 
تدوین شود، از این رو در قالب این سوال، وجود یا عدم وجود سیاست ها 

و مقررات مزبور در نظام آماری ایران مورد پرسش قرار گرفته است.
نتایج نظرســنجی نیز نشــان می دهد که این مهــم در نظام آماری 
کشــور در سطح بسیار کم ارزیابی شده است. تنها 2.۴درصد الزامات و 
مشــوق های الزم برای پاسخگویی به پرسش های آماری را زیاد و خیلی 
زیاد ارزیابی کرده و بیش از ۶۳درصد پاسخگویان گفته اند که مشوق ها 
و سیاســت های مزبور در نظــام آماری ایران کم و خیلی کم اســت و 
2۹.۳درصد آن را متوســط ارزیابی کرده اند. این درحالی اســت که در 
بســیاری از نظام های آماری پیشرفته هم مشوق ها و هم جرائم مالی و 
مدنی برای همکاری یا عدم همکاری پاسخگویان با نظام آماری در ارائه 

اطالعات آماری صحیح در نظر گرفته شده است.
ششمین سوال درباره بهنگام بودن تولیدات نظام آماری است. با توجه 
به ســرعت تکنولوژی و همینطور ســیر تحوالت اقتصادی و اجتماعی، 
بهنــگام بودن تولید و انتشــار اطالعات آماری توســط نظام آماری هر 
کشــور از اهمیت و حساسیت بســیاری برخوردار است. در توصیه های 
آماری مراجع بین المللی، انتشــار آمارهــای تولیدی تا چهار ماه پس از 
تولید آمار اشــاره شده است. در این میان، نتایج نظرسنجی از خبرگان 
آماری و اساتید دانشگاه نشان می دهد که فقط ۱۷.۱ درصد از خبرگان 
موضوع رعایت به هنگام بودن تولید و انتشــار آمار در نظام آماری ایران 
را در سطح زیاد و خیلی زیاد تأیید کرده اند، ۴۱.۴درصد آن را متوسط 

و ۴۱.۵درصد نیز کم و خیلی کم ارزیابی کرده اند.
ســوال هفتم نیز درباره میزان اعتماد پاســخگویان نظام آماري براي 
ارائه اطالعات صحیح و دقیق اســت و شــرکت کنندگان در نظرسنجی 
درباره اینکه میزان اعتماد پاســخگویان نظام آماری برای ارائه اطالعات 
صحیح و دقیق چقدر بوده، پاســخ نومیدانه ای داده اند. بی تردید میزان 
اعتمــاد پاســخگویان نظام آماری، یعنــی افراد، خانوارها، شــرکت ها 
و ســازمان ها به قانون آمار و نظام آماری کشــور نقش مهمی در ارائه 
اطالعــات آماری صحیح و دقیق و از آن طریق، دســتیابی به اطالعات 
آمــاری باکیفیت دارد. نتایج نظرســنجی مرکز پژوهش ها هم نشــان 
می دهد که فقط ۴.۹درصد از خبرگان شــرکت کننده در نظرســنجی، 
وجود اعتماد بین پاســخگویان و نظام آمــاری موجود را به میزان زیاد 
و خیلی زیاد دانســته اند، ۳۶.۶درصد پاسخ دهندگان نیز آن را در سطح 
متوسط و ۵۶.۱درصد آن را در سطح کم و خیلی کم ارزیابی کرده اند.

پاسخ به این سوال در کنار سوال نخست که در آن، میزان رعایت اصل 
محرمانگی آمارها بسیار باال ارزیابی شده بود،  نشان می دهد که برخالف 
همه مالحظات و دغدغه های نظام آماری برای رعایت محرمانگی، از نظر 
شــرکت کنندگان در نظرسنجی، نگاه پاســخگویان به طرح های آماری 
این گونه نیســت و اعتمادســازی الزم صورت نگرفته است. این موضوع 
عــالوه بر آنکه بر ضرورت ارتباط هرچه بیشــتر نظــام آماری با مردم 
و ارتقای ســرمایه اجتماعی نظام آماری تأکید می کند، بلکه هشداری 
برای کیفیت آمارها به خصوص آمارهای مبتنی بر نظرسنجی نیز تلقی 

می شود.
عملکرد شوراي عالي آمار زیر تیغ نقد

سوال هشتم در مورد عملکرد شوراي عالي آمار درزمینه سیاست گذاري 
تولید آمار و ایجاد هماهنگي بین ســازمان هاي کشور است؟ با توجه به 
اینکه نقش شوراي عالي آمار در هماهنگي و نظارت بر واحدهاي آماري 
کشور هم از نظر کّمي و هم از نظر کیفیت آمارهاي تولیدي بسیار مهم 
و زیاد اســت، به همیــن دلیل در این بخش از نظرســنجي از نخبگان 

آماری درباره عملکرد شوراي عالي آمار سوال شده است.
در پاسخ به این سوال و در مورد مطلوبیت عملکرد شوراي عالي آمار 
فقط 2.۴درصد میزان مطلوب بودن عملکرد این شــورا را زیاد و خیلي 
زیاد ارزیابي کرده اند، درحالي که ۳۹درصد عملکرد شوراي عالي آمار را 
»متوســط« و ۵۱.۳درصد مطلوبیت عملکرد این نهاد مهم آماري را در 

سطح کم و خیلي کم ارزیابي کرده اند.
مرکز پژوهش ها ســپس به دو نکته انتقادی درباره عملکرد شــوراي 
عالي آمار اشــاره می کند؛ نخست اینکه شوراي عالي آمار در طول سال 
به طور متوسط چهار تا پنج بار تشکیل جلسه مي دهد یعنی هر سه ماه 
یکبار و نکته دوم اینکه در برخي از جلســات شورا به جاي اعضاي اصلي 
شوراي عالي آمار، نمایندگان آنها شرکت مي کنند که در مجموع سطح 
کیفي و کّمي مباحث و تصمیمات شــوراي عالي آمار را تحت تأثیر قرار 
مي دهــد و این یافته، پیام مهم دیگري بــراي تدوین نظام آماري آتي 

کشور است.
ســوال بعدی این نظرســنجی درباره موازي کاري در تولید و انتشار 
آمارهاســت، چراکه یکي از مهمترین مشــکالت نظام آمــاري ایران، 
مــوازي کاري در تولید و انتشــار برخي از آمارهاي رســمي اســت که 
بارزتریــن نمونه آن، تولید آمارهاي قیمت کاالهــا و خدمات، هزینه و 

درآمد و بودجه خانوار و حســاب هاي ملي توســط مرکــز آمار ایران و 
بانک مرکزي جمهوري اســالمي ایران اســت که عالوه بر صرف هزینه 
زیاد، نتایج آنها نیز در موارد بســیاري همســان نیست. سوال این است 
که مــوازي کاري در تولید و انتشــار برخی از آمارهای رســمی چقدر 
ضرورت دارد؟ در پاســخ به ســؤال، ۱۴.۶درصد موازي کاري در تولید 
و انتشــار برخي از آمارها را ضروري دانســته و تأیید کرده اند، درحالي 
که ۵۳.۷درصد پاســخگویان اعتقاد دارند که تولید و انتشــار آمارها در 
زمینه هاي مشابه ضروري نبوده و زمان و هزینه اختصاص یافته به تولید 
آمارهاي موازي بهتر اســت صرف تأمین خألهاي آماري دیگر شود. در 
عیــن حال ۳۱.۷درصد پاســخ دهندگان گفته اند کــه این موازي کاري 
برحســب مورد، نیاز و ضرورت و برحســب تشخیص و تصویب شوراي 

عالي آمار مي تواند انجام گیرد.
دهمین ســوال نظرسنجی درباره مشکالت پژوهشگران در استفاده از 
آمارهاي مورد نیاز اســت و اینکه آیا پژوهشگران و رسانه ها در استفاده 
از آمارهاي موردنیاز خود با مشکالتي مواجهند؟ اگرچه در ویرایش سوم 
گزارش »راهنماي ســازمان هاي آماري« ازسوی دفتر آمار سازمان ملل 
متحد تأکید شده که نظام آماري هر یک از کشورها بایستي تسهیالتي 
را براي پژوهشگران و همچنین براي رسانه هاي عمومي جهت استفاده 
از نتایــج تولیدات نظام آماري خــود اختصاص دهند، امــا این گزاره 
چندان در ایران صدق نمی کند؛ چنانچه ۶۳.۵درصد شــرکت کنندگان 
در نظرسنجي گفته اند که پژوهشــگران و رسانه ها در دستیابي به آمار 
و اطالعات موردنیاز خود به میزان زیاد یا خیلي زیاد با مشــکل مواجه 
هســتند، 2۶.۸درصد نیز آن را در سطح »متوسط« و ۷.۳درصد هم در 

سطح کم و خیلی کم ارزیابی کرده اند.
دیدگاه سازمان های آماری درباره عملکرد نظام آماری

یازدهمین و آخرین ســوال نظرسنجی درباره رعایت تقویم انتشارات 
آماری اســت و اینکه آیا سازمان هاي مهم آماري ایران، تقویم انتشارات 
آمــاري را رعایــت مي کنند؟ در پاســخ باید گفت یکــي از معیارها و 
شاخص هاي پیشرفتگي آماري این است که سازمان هاي آماري، تقویم 
زماني براي انتشــارات آماري خود را تدویــن و در زمان هاي مقرر اجرا 
کنند تا اســتفاده کنندگان آمارها برنامه ریزي بهتری براي فعالیت هاي 
خود داشته باشــند. با این همه، تنها ۱2.۸درصد از پاسخگویان، رعایت 
تدوین تقویم آماري توســط سازمان هاي مهم آماري کشور را در سطح 
زیاد و خیلي زیاد ارزیابي کرده اند، ۳۹درصد آن را در ســطح متوســط 
دانســته و ۴۳.۹درصد پاسخگویان آن را در سطح کم و خیلی کم بیان 

کرده اند.
نهاد پژوهشــی مجلس ســپس در ادامه نظرســنجی خود به نظرات 
مدیران و کارشناســان 2۸ســازمان مهــم و منتخــب تولیدکننده و 
استفاده کننده آمار که اعضای مهم نظام آماری کشور هستند، پرداخته 
و از نگاه آنها، نقاط قوت و ضعف نظام آماری کشور را در معرض پرسش 

قرار داده است.
نتایج این بخش از نظرسنجی نیز نشان می دهد ۵0درصد سازمان های 
آماری ازجمله مرکز آمار ایران، میزان حقوق و مزایای دریافتی کارکنان 
آماری را با میزان فعالیت و مســاعی آنها متناسب نمی دانند. ۳۳درصد 
ســازمان ها هم آمار تولیدی خــود را کامال منطبق با اســتانداردهای 
آماری توصیه شــده توسط دفتر آمار سازمان ملل متحد در فعالیت های 
آماری نمی دانند. تنها ۳2درصد سازمان ها میزان همکاری پاسخگویان 
طرح های آماری در پاســخگویی به ســواالت را خوب ارزیابی کرده اند. 
همچنین ۵2درصد ســازمان ها میزان همکاری مرکز آمار ایران با سایر 
واحدهای آماری را متوسط یا ضعیف ارزیابی کرده و مرکز آمار ایران نیز 
میزان همکاری سایر واحدهای آماری با آن مرکز را در تبادل اطالعات 
را »متوسط« ارزیابی کرده است. ۶۳درصد سازمان ها هم اعالم کرده اند 
کــه از مجوزهایی به غیر از قانون مرکز آمار ایران برای تولیدات آماری 
اســتفاده می کنند و فقط ۴درصد از سازمان های آماری، پاسخگو بودن 

قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳را مثبت ارزیابی کرده ا ند.
ضرورت بازنگری در ساختار نظام آماری ایران

مرکز پژوهش ها در انتهای این نظرسنجی و در جمع بندی یافته های 
خود، نظام آماری کشــور را نیازمند بازنگری ساختاری می داند. به جز 
در موضوع رعایت محرمانگی آمارهــا که عملکرد نظام آماری، مطلوب 
ارزیابی شده، در سایر موارد اما اســتقالل نظام آماری، کیفیت آمارها، 
اعتماد به نظام آماری و هماهنگــی اجزای نظام آماری از نگاه نخبگان 

آماری کشور، خوب و مطلوب ارزیابی نشده است.
در این میان، بسیاری از موارد مرتبط با عملکرد نامطلوب نظام آماری 
به نقص قوانین نظام آماری و عدم کفایت قانون تأسیس مرکز آمار ایران 
مربوط اســت و نتایج نظرســنجی مرکز پژوهش ها این موضوع را تأیید 
می کند. در یک کالم، عملکرد نهادهای آماری به خصوص شورای عالی 
آمار هم از نظر خبرگان آماری و هم از دیدگاه سازمان های تولیدکننده 
آمار، ضعیف ارزیابی شــده و این موضوع، ضرورت بازنگری در ساختار 

نظام آماری ایران را بیش از پیش گوشزد می کند.

نخبگان درباره نظام آماری ایران چه نظری دارند؟

بازنگری ساختاری در نظام آماری
نگاه

به بهانه شروع ریاست کریستالینا جورجیوا بر صندوق 
بین المللی پول

IMF  با جورجیوا به کدام سو می رود؟
فرصت امروز: بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، دو همزاد مهم 
دنیای ســرمایه داری هستند که اگرچه رابطه نزدیکی با هم دارند، اما 
اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. هفته گذشــته بود که کریستالینا 
جورجیوا، معاون پیشین بانک جهانی از سوی هیات اجرایی صندوق 
بین المللی پول به ریاست یکی از مهمترین موسسات نظام سرمایه داری 
یعنی صندوق بین المللی پول انتخاب شــد تا جایگزین کریســتین 
الگاردی شــود که پس از کناره گیری از این ســمت، ریاســت بانک 
مرکزی اروپا را برعهده گرفته بود. جورجیوا در حالی ریاست صندوق 
بین المللی پول را به مدت ۵ سال در شهر واشنگتن برعهده می گیرد 
کــه اقتصاد جهانی به کندی در حال حرکت اســت و آمریکا و چین 
درگیــر یک جنگ تجاری تمام عیار هســتند. او چند روز پیش، پس 
از آنکه 2۴ عضو هیات مدیره صنــدوق بین المللی پول با نامزدی اش 
برای ریاســت صندوق موافقت کردند، خطاب به خبرنگاران به رشد 
ناامیدکننده اقتصــاد جهانی، تنش های تجاری و موانع زیاد بدهی در 
بسیاری از کشورها اشاره کرد و گفت: » مهم ترین اولویت این صندوق 
کمک به اعضا برای کاهش خطرات بحران ها و همچنین تقویت آمادگی 

برای مقابله با رکود است.«
جورجیوا که از همین ماه میالدی یعنی یکم اکتبر رســما ریاست 
صندوق بین المللی پول را برعهده گیرد، اولین کسی است که در چند 
دهه گذشته به جای قدرت های اقتصادی سنتی اروپا همچون آلمان 
یا فرانســه از کشــوری با اقتصادی نوظهور می آید. او ۶۶ ساله و اهل 
بلغارســتان است و از اوایل سال 20۱۷ میالدی، دارنده دومین سمت 
مهم در بانک جهانی بوده و به دلیل تالش هایش برای تصویب افزایش 
ســرمایه ۱۳ میلیارد دالری به همراه اصالح بسته کاهش بدهی بانک 
جهانی برای کشورهای در حال توسعه ثروتمندی همچون چین موجب 

تحسین دیگران شده است.
اقتصاددان چپگرا در مهمترین نهاد دنیای سرمایه داری

طبق یک قانون مرســوم و نانوشته، رئیس بانک جهانی از آمریکا و 
رئیس صندوق بین المللی پول از اروپا انتخاب می شــود، اما این اولین 
بار اســت که رئیس صندوق بین المللی پول نــه از اروپای غربی و از 
قدرت های سنتی قاره سبز، بلکه از اروپای شرقی و از بلغارستان می آید. 
با اینکه گمانه زنی ها از انتخاب و جابه جایی صندلی کریستین الگارد، 
رئیس  پیشین صندوق بین المللی پول با ماریو دراگی، رئیس پیشین 
بانک مرکزی اروپا حکایت داشت، اما ناگهان کریستالینا جورجیوا، مدیر 

اجرایی بانک جهانی وارد بازی شد و گوی سبقت را از رقیبان ربود.
او دختــر یک مهندس راه و ســاختمان اســت و در دوره حکومت 
کمونیستی بلغارستان در رشــته اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی در 
موسسه علوم اقتصادی صوفیه تحصیل کرد. جورجیوا در سال ۱۹۷۶ 
فارغ التحصیل شد و سپس با بورسیه شورای فرهنگی بریتانیا در مدرسه 
علوم اقتصادی دانشگاه لندن به تحصیل پرداخت. وی در سال 20۱۷ 
به اســتخدام بانک جهانی در آمد اما پیش از آن از کارکنان نهادهای 

مالی اتحادیه اروپا بود.
جورجیوا حاال برنامه خود را در رأس صندوق بین المللی پول، تالش 
برای کمک به ثبات اقتصاد و نظام مالی جهانی »از طریق گســترش 
همکاری های بین المللی« عنوان کرده اســت. او همچنین بر استفاده 
از ابزار صندوق بین المللی پول برای »مقابله با نابرابری اقتصادی بین 

کشورها« تاکید داشته است.
صندوق بین المللی پول در یک نگاه

صندوق بین المللی پول، یک نهاد پولی به ظاهر مســتقل است که 
ادعای مدیریت مالی نظام بین الملل را دارد، اما نقش و جایگاه این نهاد 
در سال های اخیر توسط بســیاری از کشورها مورد انتقاد قرار گرفته 
است. همچنین نحوه انتخاب روسای این سازمان و چگونگی ارائه اعتبار 
به کشــورهای مختلف از دیگر انتقادهایی اســت که این نهاد مالی را 

نشانه رفته است.
صندوق بین المللی پول در ژوئیه ۱۹۴۴ و در جریان کنفرانس برتون 
وودز )Bretton Woods( بدون هیچ ارتباط تشکیالتی با سازمان 
ملل به وجود آمد و در درجه نخست، نخست نگاهبان ثبات نظام مالی 
بین المللی پس از جنگ جهانی دوم بود. جالب است که دولت ایران نیز 
جزو  ۴۴ کشــور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ 
بود و اعضای هیات چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون های مربوط به 
تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتند. 
همچنین نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق، در سال ۱۳۳0 
و در جریان مشــکالت ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که 
دولت در مقابل سفته های ریالی معادل 2۵درصد سهمیه اعتباری خود 

در صندوق، دالر به دست آورد.
صندوق بین المللی پول یکی از دو نهاد مالی جهانی است که پس از 
جنگ جهانی دوم برای کمک به رشد و حفظ ثبات اقتصاد جهانی ایجاد 
شــد. وظیفه این نهاد کمک به تثبیت و گسترش روابط تجاری، مالی 
و پولی جهان از طریق اعطای وام و کمک مالی و فنی به کشــورهایی 
است که به طور موقت دچار مشکالتی در زمینه پرداخت های خارجی 
شــده اند. نهاد دیگری که در همان زمان ایجاد شد، بانک بین المللی 
بازسازی و توسعه، موسوم به بانک جهانی است که ماموریت کمک به 

توسعه اقتصادی کشورهای جهان را برعهده دارد. 
تصمیم گیری در مورد سیاســت کلی صنــدوق و انتخاب اعضای 
هیات اجرایی یا هیات عامل صندوق برعهده »شورای حکام« صندوق 
متشکل از نمایندگان کشورهای عضو است. هر کشور دارای دو عضو در 
این شوراست. اداره امور صندوق بین المللی پول برعهده هیات اجرایی 
یا هیات عامل متشکل از 2۴ نفر به ریاست مدیرعامل صندوق است. 
هفت عضو هیات توسط کشورهای دارای اقتصاد بزرگ و تاثیرگذار در 
جهان و بقیه طبق گروه بندی خاصی از کشورها، از سوی گروه هایی هر 
کدام متشکل از دو تا 2۳ کشور، براساس اهمیت اقتصادی آنها، به این 
سمت منصوب می شوند. کشورهای آمریکا، ژاپن، چین، آلمان، فرانسه، 
بریتانیا و عربســتان هر کدام به تنهایی یکی از اعضای هیات مدیره را 

تعیین می کند.
در حال حاضر، ۱۸۹ کشور از جمله ایران در صندوق بین المللی پول 
عضویت دارند. میزان تاثیرگذاری کشورها در تصمیم های صندوق تابع 
تعداد آرای آنهاست. هر یک از کشورهای عضو دارای یک »رأی مبنا« 
و تعــدادی رأی اضافی به ازای مقدار ســهامی که در تامین موجودی 
صندوق دارد، اســت. به عنوان مثال، آمریکا ۱۶.۵درصد کل آرا، ژاپن 
۶۱.۵درصد، عربســتان 2.2درصد، ایران 0.۷۴درصد آرا را در اختیار 

دارند.
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دو روز پیش، بخشنامه بودجه سال ۹۹ از سوی رئیس جمهور به تمام 
دستگاه های اجرایی ابالغ شد و بررسی این بخشنامه نشان می دهد که 
مواردی چون اصالح نظــام یارانه پنهان انرژی، غربالگری یارانه، اجرای 
مالیــات بر عایدی و اجرای صد درصدی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 

مورد تاکید قرار گرفته است.
به گزارش مهر، براساس بخشنامه بودجه سال ۹۹، همه دستگاه های 
اجرایــی موظف شــدند الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹ کل کشــور را در 
محورهای »درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا،   ثبات در اقتصاد، توسعه 
و عدالت و اصالحات نهادی نظام بودجه ریزی« و با رویکردهای »رشــد 
بلندمدت،  ثبات سازی کوتاه مدت، پیشــرفت متوازن و فراگیر و اصالح 

ساختار دولت« تدوین کنند.
در بخشــنامه الیحــه بودجه ســال آینده به سیاســت های اصلی و 
کلی الیحه بودجه ۹۹ اشــاره شده و آمده اســت: »درآمدزایی پایدار، 
هزینه کــرد کارا، ثبات در اقتصاد، توســعه و عدالت و اصالحات نهادی 
نظام بودجه ریزی«، به عنوان چهار محور رویکرد قطع وابستگی مستقیم 
بودجه از نفت ذکر شــده اســت. همچنین رویکردهای چهارگانه رشد 
بلندمدت، ثبات سازی کوتاه مدت، پیشــرفت متوازن و فراگیر و اصالح 
ساختار دولت، به عنوان آثار بســته های اصالح ساختاری بودجه مورد 

تاکید قرار گرفته است.
اصالح نظام یارانه پنهان انرژی در سال 99

در بخش مربوط به »رویکرد بلندمدت بودجه، احیای رشد بلندمدت 
و تولیــد ناخالص داخلی« بر اجرای دو بســته اصالح نظام یارانه پنهان 
انــرژی و اصالح نظام مالیاتی در راســتای درآمدزایی پایدار اصالحات 
ســاختاری بودجه معرفی شــده اند. آنطور که دولــت پیش بینی کرده 
با اجرای بســته اصالح نظام یارانه پنهان انرژی عالوه بر احیای رشــد 
اقتصادی بلندمدت، یارانه پنهان حامل های انرژی به تدریج کاهش پیدا 
کرده و عواید حاصل از آن برای پوشــش ناترازی بودجه، تقویت منابع 
حمایــت از خانوارهای نیازمند و بنگاه هــا در قالب برنامه های موجود و 

سرمایه  گذاری های زیرساختی استفاده شود.
از ســوی دیگر در بســته اصالح نظام مالیاتی، به اصــالح پایه های 
مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شــرکت ها همزمان با افزایش نرخ 
مالیات بر کاال و خدمات، افزایش پوشــش مالیاتی، کاهش معافیت های 
گســترده مالیاتی و عوارض گمرکی که منجر به سوءتخصیص نهاد ها و 

مخل رشد هستند، توجه شده است.
همچنیــن در این بخش بــر اصالح محیط کســب و کار، اصالح در 
حکمرانی شرکت های دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی در تامین 
کاالی عمومی، اصالح نظام بنگاه داری شــرکت های وابسته به دولت و 
نهاد های عمومــی غیردولتی، کاهش اندازه بخش غیررســمی اقتصاد، 
شــفافیت و مبارزه با فســاد از طریق اصالح نظام اداری، توسعه دولت 
الکترونیک و اصالح نظام تخصیص منابع بودجه ای )توزیع بدون رانت( 

تاکید شده است.
مالیات بر عایدی سال آینده اجرا می شود

همچنین در بخــش مربوط به »رویکرد پیشــرفت متوازن و فراگیر 
بودجه: عدالت بین نســلی و بین گرو ه های درآمدی و توازن منطقه ای« 
عالوه بر موارد ذکرشده در حوزه اصالح نظام مالیاتی بر تجمیع اطالعات 
اشــخاص در قالب مجموع درآمد خانوار، افزایــش نرخ موثر مالیاتی بر 
دهک  های باالی درآمدی، اعمال مالیات عایدی سرمایه اعم از امالک و 

مستغالت در یک ساختار اظهارنامه ای تاکید شده است.
اصالح نظام پرداخت یارانه های مســتقیم و حــذف یارانه دهک های 
باالی درآمدی نیز مورد توجه قرار گرفته اســت. در این بخش بر موارد 
کلی همچون تکمیل زیرساخت ها و پروژه های عمرانی با استفاده از مازاد 
درآمد استان ها، بهبود درآمدزایی دارایی های صندوق های بازنشستگی، 

تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده دولت و ... اشاره شده است.
در بخش مربوط به »رویکرد اصالح ساختار دولت در بودجه: حکمرانی 
کارآمد« بر اجرای بســته مدیریت و مولدسازی دارایی های دولت اشاره 
شده است که در این راستا دستگاه ها باید نسبت به اجاره، بهادارسازی 
و یا مولدسازی امالک مازاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان 
یک مدیریت واحد اقدام کنند. در این بخشــنامه بر تنظیم سند اجرایی 
بودجه تا ۱۵ آبان ماه تاکید و دســتور داده شــده است که ظرف چهار 
هفته از ابالغ این بخشــنامه، اطالعات موردنیاز در سند اجرایی بودجه 
در قالب برنامه ها و به تفکیک اعتبــارات هزینه ای و تملک دارایی های 

سرمایه ای به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
نکته مهم در این دستور، لزوم خودداری دستگاه ها از تعریف هرگونه 
طرح تملک دارایی های ســرمایه ای جدید است و دستگاه های اجرایی 
بایــد موضوع صرفه جویــی و کاهش هزینه های غیرضــرور و زائد را به 

عنوان راهبرد اصلی دولت در مواجهه با کاهش منابع دنبال کنند.
تاکید شــده که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تاکنون در ۹۳درصد 
از دســتگا ه های اجرایی مستقر شــده و باید در سال آینده این رویکرد 
به طور کامل پیاده شــود که به این منظور کلیه تخصیص ها براســاس 
محصــول و خروجی مندرج در ســند اجرایی بودجــه و اعمال نظارت 

سازمان بر گزارشات دستگاه های مجری انجام خواهد شد.
شفاف سازی عملکرد و بودجه شرکت های دولتی

همچنین شــهرداری ها، نهادهای عمومی غیردولتــی، صندوق های 
بازنشســتگی و تامیــن اجتماعی مکلفند عملکرد بودجه ســال قبل و 
بودجه مصوب سال جاری را تا پایان آبان ماه به سازمان برنامه و بودجه 
کشــور ارائه دهند. کلیه شــرکت های موضوع قانون باید تا 20 مهرماه 

اطالعات موردنیاز را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
در این بخشنامه همچنین اشاره به وضعیت کشور در سال ۹۸ شده و 
آمده است: در مواجهه با تحریم های ظالمانه و محدودیت منابع در سال 
۹۸، دولت ابتدا با اتخاذ تصمیمات سخت نسبت به اصالحات کوتاه مدت 

اقدام کرد. اولین اقدام کاهش مصارف بودجه ای از ســقف ۴۴۸۵ هزار 
میلیــارد ریال مصوب قانون به رقم ۳۸۶0 هــزار میلیارد ریال بود. این 
کاهش در مصارف بودجه ای با هدف دســتیابی به تراز نسبی بودجه به 
منظور مقابله فعال برای کاهش تورم اتخاذ شــد. از سوی دیگر، دولت 
تالش کرد بخش دیگری از کســری بودجه خود را با تامین منابع مالی 
جدید به ویژه مولدســازی دارایی ها، افزایش پوشــش مالیاتی و انتشار 

اوراق بهادار جبران کند.
در صورت تحقق تدابیر دولت در کســب درآمدهای جدید شناسایی 
شــده و اجرای سیاســت مالــی ترازکننــده بودجه، همــراه با اجرای 
سیاســت های پولی و ارز اصالحی، این تدابیر به مــرور آثار خود را در 

کاهش تورم و ایجاد ثبات نسبی، بیشتر آشکار خواهد کرد.
همچنین به رغم محدودیت شدید در منابع ارزی، اتخاذ سیاست های 
ارزی و پولــی مبتنی بر کنترل انتظــارات و پیگیری فعال اصالح نظام 
بانکی، دیگر اقدام مناســب دولت در مواجهه با تکانه شدید منابع بود. 
بازارسازی ارزی از طریق سیاست آزادسازی تدریجی و راه اندازی سامانه 
مبادالت ارزی به نحوی که عرضه و تقاضای غیرسوداگرانه موجب کشف 
قیمت ارز شــوند، منجر به کاهش نرخ ارز در بازار غیررســمی، حذف 
تقاضای سوداگرانه و ثبات نسبی و در نتیجه کاهش تهدید تورم فزاینده 

شد.
از سوی دیگر، اقدامات الزم برای افزایش قدرت قانونی و اجرایی بانک 
مرکزی به منظور مهار تورم نهفته سال های قبل با منشأ سود موهومی 
شناســایی شده در شبکه بانکی، انجام شــد. سیاست دولت در کاهش 
سیالیت سپرده های بلندمدت، نظارت دقیق تر بر عملکرد شبکه بانکی، 
تقویت بازار بین بانکی و آغاز فرآیند اصالح موسســات اعتباری ناتراز از 
جمله اقداماتی بود که در صورت اســتمرار، نویدبخش ثبات نسبی آتی 

در شبکه بانکی است.
آسیب های بلندمدت اقتصاد ایران چیست؟

اگرچه آسیب های بلندمدتی مانند ناترازی مزمن بودجه ای، ناپایداری 
درآمدهــای دولت، اتکای اقتصاد به منابع نفتی، نرخ بیکاری دو رقمی، 
عدم رقابت پذیری و اســتمرار بعضی از انحصارات، انباشــت بدهی های 
دولت، انباشت تســهیالت غیرجاری در شبکه بانکی، ناترازی بلندمدت 
صندوق های بازنشســتگی، تهدید محیط زیســت، فقــر و نابرابری که 
همواره در اقتصاد ایران نمایان بوده، اما این آسیب ها در شرایط تحریمی 
تشــدید می شــدند، به همین منظور دولت برای مهار شرایط نامطلوب 
وارد فاز اصالحات اقتصادی شــد و با اتکا به فرمان مقام معظم رهبری 
اقدام به تدوین برنامه های اصالحات ساختاری بودجه و نظام بانکی نمود 
تا در کنار این اقدامات جاری با طراحی و اجرای اصالحات ســاختاری 
بودجه، آسیب های همیشگی و تهدیدات فعلی فراروی اقتصاد را مبدل 
به فرصتــی برای اصالحات بخش قابل توجهی از آســیب های تاریخی 

بودجه و اقتصاد کند.

یارانه پنهان اصالح می شود

جزییات بخشنامه بودجه سال ۹۹
مسکن

معامالت مسکن به تاریک ترین نقطه رسید
نیمرخ بازار مسکن در پایان تابستان

معامالت مســکن در شهریورماه امسال به حدی پایین آمد که حتی 
نسبت به شهریورماه چهار سال قبل که بازار در رکود عمیقی قرار داشت 
۷۸درصد کمتر شــده است؛ قراردادها نسبت به مرداد امسال و شهریور 
پارسال هم به ترتیب ۱۵ و ۷۳ درصد کاهش یافت و این در حالی است 
که در شهریورماه به عنوان آخرین مهلت جابه جایی در تابستان طبیعتا 

باید معامالت افزایش پیدا می کرد.
به گزارش ایسنا، شهریورماه ۱۳۹۸ به لحاظ حجم معامالت مسکن در 
تهران افت تاریخی رقم خورد؛ به طوری که حتی در شهریورماه ۱۳۹۴ 
نیز که بازار در مقایسه  با سال های قبل و بعد از آن در رکود عمیقی قرار 
گرفته بود حجم معامالت ۴.۶ برابر امســال بود. کسادی بازار مسکن در 
شهریورماه امسال از زمان آغاز ارائه گزارش های ماهیانه این بخش توسط 

بانک مرکزی در سال ۱۳۹2 تاکنون بی سابقه بوده است.
کارشناســان می گویند تا زمانی که قیمت های پیشــنهادی کاهش 
پیدا نکند نمی توان نســبت به رونق معامالت امیدوار بود. اما طبق آمار، 
کاهش 2.۴ و 2.۸درصدی قیمت در دو ماه گذشته بسیار کمتر از رشد 
۷ تا ۸درصد ماهیانه در دو ســال اخیر بوده اســت. با توجه به جهش 
20۸درصدی قیمت نســبت به چهار سال قبل، توان خرید متقاضیان 
مصرفی به شــدت افت کرده است؛ هرچند تیرماه ۱۳۹۸ رشد قیمت ها 
نســبت به مدت مشابه چهار ســال قبل از آن عدد 2۴۵درصد را نشان 
می داد، اما مرداد و شــهریورماه امســال قیمت ها نسبت به دو ماه قبل 
به ترتیب 2.۴ و 2.۸درصد کاهش یافت که چشــم انداز کاهشی را پیش 
روی خریــداران قرار داده و متقاضیان مصرفی، خرید را به حالت تعلیق 

درآورده اند.
تجربه سیکل های رونق مسکن در سال های ۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱ و 
۱۳۹۷ نشــان می دهد که دوره رکود، طوالنی تر از دوره رونق  است، اما 
تقاضا برای خرید در زمان رشد قیمت ها به شدت افزایش پیدا می کند. 

این اشتباه محاسباتی متقاضیان به جهش های سنگین می انجامد.
با وجودی که حدود ۵00 هزار خانه خالی در شــهر تهران وجود دارد 
به دلیل پرش قیمت ها اقبال برای ســاخت و ساز دیده می شود. خرید 
و فروش مســکن به کمترین حد خود رسیده اما در مردادماه ساخت و 
ســاز به حدود دو برابر معامالت رسید؛ هرچند تعداد واحد مسکونی در 
پروانه های صادره شهر تهران طی شش ماه ابتدای امسال نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل 2۱درصد کاهش نشان می دهد، با این حال پنج ماهه 
ابتدای ســال جاری در شــهر تهران 2۷ هزار و ۳۸۴ واحد مسکونی در 
پروانه های ساختمانی تعریف شده که 2۸۱۹ واحد کمتر از تعداد خرید و 
فروش مسکن بوده اما آمار ارائه شده در مردادماه گویای نصف شدن تعداد 

معامالت نسبت به ساخت و ساز است.
مردادماه کلنگ احداث ۵۵۶2 واحد مســکونی در تهران زده شد؛ در 
حالی که معامالت تنها 2۷۸۷ فقره بود. با اینکه ســبقت ساخت و ساز 
از معامالت می تواند به تعادل عرضه و تقاضا منجر شــود اما طبیعتا در 
زمان رکود خرید و فروش، سازندگان انگیزه خود را برای ساخت و ساز از 
دست می دهند و انتظار می رود در ماه های آینده حجم ساخت و ساز باز 
هم کاهش پیدا کند. از سوی دیگر سازندگان به دلیل درگیری با چهار 
قانون مزاحم و اختالل در روند دریافت نقدینگی، توان الزم را برای ایجاد 
تعادل در بازار مسکن از دســت داده اند. سال ۱۳۹۷ کمیسیون تلفیق 
امالک در تهران اعداد و ارقامی برای ارزش معامالتی امالک لحاظ کرده 
که به اعتقاد انبوه سازان در صورت اجرا تورم بسیار سنگینی را در قالب 
20 نوع عوارض، مالیات و ســایر وجوه پرداختی به صنعت ســاختمان 

تحمیل می کند.
شهریورماه بازار مسکن شــهر تهران دومین تخلیه حباب قیمتی را 
تجربه کرد. مطابق اعالم بانک مرکزی میانگین قیمت مسکن شهر تهران 
از متــری ۱۳ میلیون و 2۵ هزار تومان در مردادماه ۱۳۹۸ به متری ۱2 
میلیون و ۶۶۷ هزار تومان در شهریورماه رسیده که کاهش 2.۸درصدی 
را نســبت بــه مردادماه امســال و افزایش ۵۶.۵درصدی را نســبت به 
شهریورماه پارسال نشان می دهد. معامالت نیز به 2۷۸۷ فقره رسید که 
۱۵درصد نســبت به ماه قبل و ۷۳درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 
کاهش یافت. این دومین افت پیاپی قیمت ماهیانه است و به نظر می رسد 

بازار خرید و فروش قفل شده است.

رونق اقتصاد در کوچه  پس کوچه های تهران
آپارتمان هایی که یکی یکی سر برمی آورند

در حالی تعداد پروانه های صادرشــده ساخت مســکن در تهران در 
زمســتان گذشــته حدود 2۵درصد افزایش یافته که نگاهی به کوچه 
پس کوچه های شــهرها به ویژه تهران در شــش ماهه سال ۹۸ نشان از 
رونق گرفتن ساخت وســاز دارد. بــه گزارش تســنیم، آخرین گزارش 
مرکز آمار ایران حاکی اســت که در زمســتان ۹۷ واحدهای مسکونی 
پیش بینی شــده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان توسط 
شهرداری تهران 2۵.۴درصد و در شهرداری های کل کشور 2۳.۹درصد 

نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش یافته است.
بر این اساس در زمستان گذشــته تعداد ۱۸۹۵۳ واحد مسکونی در 
پروانه های صادرشــده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری  تهران، 
پیش  بینی شده است که نسبت به پاییز ۹۷ حدود ۱2.۵درصد و نسبت 

به فصل مشابه سال گذشته حدود 2۵.۴درصد افزایش داشته است. 
متوســط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه های احداث 
ســاختمان ۷.۱ واحد بوده است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه های 
احداث ساختمان  صادرشده از سوی شهرداری  تهران در فصل زمستان 
۱۳۹۷ بالغ  بر ۳۵۵2هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 
۵.۴درصد و نســبت به فصل مشابه سال گذشــته حدود 2۹.۸درصد 
افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در 

دوره مورد بررسی حدود ۱۳2۹ مترمربع بوده است.
در فصل زمســتان ســال ۹۷ تعداد ۱۱۴۶۱۴ واحد مســکونی در 
پروانه های صادرشــده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های 
کشور پیش  بینی شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۵0.۱درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2۳.۹درصد افزایش داشته 
است.  متوسط تعداد واحد مســکونی در هر پروانه  احداث ساختمان 

2.۵ واحد بوده است .
این آمار نشــان از آن دارد که افزایش یک باره قیمت مسکن در بهار، 
تابســتان و پاییز ۹۷ شرایطی را به وجود آورده تا سازنده ها و انبوه سازان 
در اوج گرانی ها بر فعالیت خود در بخش ساخت وســاز مســکن اضافه 
کنند، اقدامی که خروجی آن در تهران و کشور به ترتیب افزایش 2۵.۴ و 

2۳.۹درصدی صدور پروانه های صادرشده احداث ساختمان شده است.
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وزیر نفت با اشاره به آخرین وضعیت کارت سوخت گفت کاهش مقدار 
سوخت گیری با کارت سوخت جایگاه ها کاری است که باید در این زمینه 
انجام شود، از این رو به زودی سهمیه کارت سوخت جایگاه داران به ۱۵ تا 

20 لیتر خواهد رسید.
به  گزارش ایســنا، بیژن زنگنه در حاشیه مراسم امضای قرارداد ساخت 
الکتروپمپ های طرح انتقال نفت گوره - جاســک در جمع خبرنگاران با 
تاکید به این مســاله که این موضوع به معنای سهمیه بندی نیست و هر 
فردی با کارت شــخصی خود می تواند به هر مقدار که می خواهد سوخت 
دریافت کند، گفت: کمتر از ســه تا چهار درصد خودروها که شامل کمتر 
از یک میلیون نفر می شــوند، کارت ســوخت ندارند اما تقریبا برای همه 
خودروهای کالنشهرها کارت سوخت صادر شده و کارت هوشمند سوخت 

برخی افراد در باجه های پست مانده است که باید آن را دریافت کنند.
وزیر نفت با بیان اینکه ســامانه ای در این زمینه ایجاد شــده که افراد 
می توانند با مراجعه به آن از وضعیت کارت سوخت خودشان مطلع شوند، 
گفت: روزانه ۳۵ هزار کارت جدید برای افرادی که کارت ســوخت ندارند، 
صادر می شــود و پیش بینی می کنیم که نهایتــا تا آخر مهرماه همه افراد 

کارت سوخت داشته باشند.
به گفته زنگنه، الزم است همه افراد از کارت سوخت شخصی خودشان 
استفاده کنند تا اگر زمانی سهمیه بندی صورت گرفت، مشکلی برای این 

افراد به وجود نیاید.
وی در پاســخ به سوالی درباره وضعیت کیفیت سوخت و صحبت هایی 

که در این باره مطرح می شــود، گفت: در این باره شرکت پاالیش و پخش 
جواب داده اســت و ظاهرا سازمان اســتاندارد نیز نسبت به این موضوع 
واکنش نشان داده اما در مجموع من نمی دانم چرا اینگونه است. هر زمان 
که مسائل صنعت نفت آرام می شود، عده ای مسائلی را مطرح می کنند که 

این آرامش را از بین ببرند.
زنگنه درباره اینکه آیا مشــکل ایجاد شــده در صادرات نفت عربستان 
تاثیری بر صادرات نفت ایران داشته است، تصریح کرد: از ابتدا اعالم کردم 
که عربســتانی ها به دلیل مسائل سیاسی این موضوع را بسیار بزرگنمایی 
کردند و به هیچ وجه اوضاع اینگونه که آنها مطرح کرده اند نبوده و به اعتقاد 

من این موضوع تاثیری روی این مسئله نداشته است.
او در بخشــی دیگر از صحبت های خود در مورد برنامه های وزارت نفت 
برای گازهای فلر گفت: گازهای فلر دو بخش اســت. یک بخش مربوط به 
گازهای همراه می شــود که در شش منطقه اصلی ایالم، خوزستان، غرب 
فالت قاره و شرق فالت قاره موجود است که این گازها همراه نفت هستند.

وزیر نفت افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته بیش از ۹۵درصد 
ایــن گازها ظرف دو ســال آینده جمع آوری خواهد شــد و بعد از اینکه 
فرآورش صورت گرفت، بخشی از این گازها به شبکه برای مصرف سوخت 
و بخش مهمتر که شامل هیدروکربن های سنگین تر است به پتروشیمی ها 

داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای این مســئله قراردادهای متعددی را در حال اجرا 
داریــم، تصریح کرد: یکی از بزرگترین طرح ها در این باره که امســال به 

بهره برداری می رسد، طرح بیدبلند 2 است که حدود ۳.۵ میلیارد دالر در 
آن سرمایه گذاری شده و اکنون در مراحل پایانی قرار گرفته است.

به گفته زنگنه، این طرح می تواند ۵۶ میلیون متر مکعب گاز را فرآورش 
کند، عالوه بر این یکی دیگر از گازهای مربوط به مربوط به فلرها در پارس 
جنوبی است. زمانی که طراحی اول این طرح زده شد گمان نمی کردند که 
بتوانیم پارس جنوبی را تا این میزان توســعه دهیم. به همین دلیل میزان 

گاز خروجی این بخش بیشتر از میزان در نظر گرفته شده بود.
او با بیان اینکه عالوه بر این با نصب برخی تجهیزات در پاالیشــگاه ها و 
انجام اقداماتی در این حوزه نیــز می توانیم میزان فلرها را کاهش دهیم، 
تصریح کرد: طی این سال ها میزان خروجی گاز فلر در ۱0 فاز اول کاهش 
یافت و در فازهای دیگر نیز کاسته خواهد شد. با این وجود یک مقدار گاز 

باقی می ماند که برای آن نیز طرحی را در نظر گرفته ایم.
وی با تاکید به این مســئله که کلیات این طرح روز شنبه تصویب شد، 
گفت: با بررســی های صورت گرفته این طرح ظرف یک ماه فعال می شود 
و امیدواریــم که از این طریق نیز بتوانیــم اقدامات خوبی را در این حوزه 

انجام دهیم.
وزیر نفت در پایان از موافقت با ســاخت دو پاالیشگاه نفت در جاسک 
خبر داد و گفت: ظرفیت یکی از این پاالیشگاه ها ۳00 هزار بشکه است که 
به ســتاد اجرایی فرمان امام داده شده، همچنین یک پاالیشگاه دیگر نیز 
که از شرکت های تابعه پتروشیمی باختر است، مجوز پاالیشگاه ۱۵0 هزار 

بشکه ای را داده ایم که در واقع این یک پتروپاالیشگاه است.

وزیر نفت از ساخت 2 پاالیشگاه در جاسک خبر داد

سهمیه کارت سوخت جایگاه داران کاهش می یابد

سه شنبه
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تقاضای ارزی مسافران اربعین چطور بر بازار 
سکه اثر گذاشت؟

قیمت هر اُنس طال در بازارهای جهانی در دو روز گذشته کاهش 
یافته اما این کاهش به دالیلی زمینه افت قیمت طال و سکه در بازار 
داخل کشــور را فراهم نکرده است. در هفته گذشته قیمت هر اُنس 
طال در بازارهای جهانی 2۱ دالر کاهش یافت. این شاخص همچنین 
از دیروز نسبت به امروز هشت دالر افت کرده است و در مجموع در 

یک هفته قیمت جهانی طال ۳0 دالر کاهش یافته است.
امــا در بازار داخلی رویه دیگری در جریان اســت. به دلیل ورود 
تقاضــای جدید به بازار ارز به دلیل نزدیک شــدن به ایام اربعین و 
ســفر به عراق، قیمت ارز طی یک هفته گذشته دچار نوسان جزئی 
شده و افزایش یافته است. در واقع افزایش نرخ ارز اثرگذاری کاهش 

قیمت جهانی طال در بازار داخلی را خنثی کرده است.  
می توان گفت بازار طال و سکه به طور کلی به ثبات نسبی رسیده 
اســت. تقاضا، میل به خرید و ســرمایه گذاری در بازار طال و ســکه 
کاهش یافته است و همین عامل زمینه عدم افزایش یا کاهش قیمت 
در بازار را فراهم کرده اســت. طی یک هفته گذشــته قیمت طال و 
سکه در بازار ایران یک درصد نوسان داشته است به این معنا که یک 
درصد به قیمت اضافه شــده و یک درصد کم شده است. این نوسان 
یک درصدی از نظر من ثبات اســت و به نظر می رســد این ثبات تا 
پایان هفته ادامه پیدا کند، هرچند پیش بینی بازار با توجه به تحرک 

مجموعه عوامل به سختی ممکن است.
این تحوالت اقتصادی و سیاســی است که روند قیمت در بازار را 
تحت تاثیر قرار می دهد. از ســوی دیگر قیمت جهانی طال و قیمت 
ارز در بازار داخلی هم مطرح است. تخمین قیمت در آینده با توجه 
به تحوالت هر یک از این دو عوامل ممکن نیست بنابراین نمی توان 
رویه بازار را تا پایان سال پیش بینی کرد. نکته مهم اما این است که 
به طور معمول در نیمه دوم سال به دلیل سرد شدن هوا در نیم کره 
شمالی و تغییر بازار انرژی، داد وستد نفت و قیمت آن بر قیمت طال 
در بازارهای جهانی اثر داشته و این تغییرات به نوبه خود قیمت سکه 

در بازار داخلی را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

بانک مرکزی اعالم کرد
وصول 900 هزار فقره چک رمزدار در مرداد

۹00 هــزار فقره چک رمزدار به ارزش حدود ۱۹۶۷ هزار میلیارد 
ریال در مردادماه ۱۳۹۸ در سراســر کشــور وصول شده که نسبت 
به ماه قبل، از نظــر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۸ درصد و ۷.۵درصد 

کاهش داشته است.
براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی و در استان تهران، 2۸۴ هزار 
فقره چک رمزدار به ارزشــی بالغ بر ۱۴۴۶ هــزار میلیارد ریال در 
مردادماه وصول شــده؛ ضمن اینکه ۴۷ درصــد از تعداد چک های 
رمزدار وصولی در ســه اســتان تهران )۳۱.۶ درصــد( و اصفهان و 
خراسان رضوی )هر کدام ۷.۷ درصد( وصول شده است که بیشترین 
سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین ۸0 درصد 
از ارزش چک های فوق در استان های تهران )۷۳.۵ درصد(، اصفهان 

)۳.۴ درصد( و خراسان رضوی )۳.۱ درصد( وصول شده است.
از سوی دیگر،  در مردادماه ۱۳۹۸، در کل کشور بالغ بر ۷ میلیون 
و ۵00 هزار فقره چک وصول شد که از این تعداد بالغ بر ۶ میلیون 
و ۶00 هزار فقره عادی و بالغ بر ۹00 هزار فقره رمزدار بوده اســت. 
بر این اساس در کل کشور ۸۸ درصد از کل تعداد چک های وصولی، 
عادی و ۱2 درصد رمزدار بوده اســت. در این ماه، در کل کشور بالغ 
بر 2۷2۴ هزار میلیارد ریال چک وصول شــد که بالغ بر ۷۵۷ هزار 
میلیــارد ریال چک عادی و حدود ۱۹۶۷ هــزار میلیارد ریال چک 
رمزدار اســت. به عبارتی در کل کشــور 2۷.۸ درصد از کل ارزش 

چک های وصولی، عادی و ۷2.2 درصد رمزدار بوده است.

نقش آفرینی مؤثر بانک  پاسارگاد در تأمین 
کاالهای اساسی با ارائه خدمات ارزی

بانک پاســارگاد با ارائه تسهیالت ارزی و صدور انواع ضمانت نامه، 
نقش سازنده ای در تأمین کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی 

در کشور ایفا کرده  است.
بــه گزارش روابط عمومی بانک  پاســارگاد، ایــن بانک با توجه به 
برقراری ارتباطات گســترده در ســطح بین المللــی، وجود دانش و 
تخصص و بهره مندی از توانمندی کارگزاران خود در ســایر کشورها 
توانســته  اقدامات شایســته ای را در تسریع و تســهیل روند تأمین 
کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات پزشکی صورت دهد و در جهت 

حل چالش های کشور در این بخش ها گام  بردارد.
براساس این خبر، اعطای تسهیالت ارزی به صادرکنندگان، تجار 
و فعــاالن اقتصادی، صــدور انواع ضمانت نامه های ارزی، گشــایش 
اعتبارات  اسنادی، ثبت سفارش بروات اسنادی و صدور حواله ارزی 
برای واردات کاال و خدمات بخشــی از خدمات ارزی ارائه شــده در 

بانک  پاسارگاد است.
ابالغ و انجام امور اعتبارات اســنادی و بروات اســنادی صادراتی، 
افتتاح انواع حســاب های ارزی و ســپرده های مدت دار ارزی، انجام 
نقل و انتقاالت و حواله های ارزی وارده و صادره مشــتریان از دیگر 

خدمات ارزی ارائه شده در بانک  پاسارگاد است.
گفتنی است بانک  پاسارگاد با تکیه بر توانمندی و تخصص خود و 
تعهد به رشــد و توسعه  اقتصادی کشور، آمادگی خود را جهت ارائه 
انواع خدمات ارزی به فعاالن اقتصادی با هدف رونق تولید، افزایش 
اشــتغال زایی و تســریع در تأمین کاالهای اساسی و ضروری مورد 
نیاز مردم و همچنین تسهیل در فعالیت فعاالن اقتصادی در تأمین 
کاالهایی مانند تجهیزات پزشکی، خوراک دام و طیور، دارو، گوشت 

و ... اعالم می کند.
مرکز مشــاوره و اطالع رســانی این بانک به شماره ۸2۸۹0 آماده 
پاسخگویی به مشــتریان است. همچنین هم میهنان می توانند برای 
www.bpi. کسب اطالعات بیشتر به ســایت این بانک به نشانی

ir مراجعه کنند.

یادداشت

میزان سرقت اینترنتی حساب های بانکی یا همان فیشینگ در حالی در 
ماه های اخیر رشــد زیادی یافته که قربانیان، امیدی به بازگشت پول های 
خــود ندارند؛ در این میان، نکته ای که ردیابی این ســرقت ها را مشــکل 
می کند آن اســت که ردپای برخی از فیشینگ ها به باندهای بین المللی 

خارج کشور می رسد که کار شناسایی را دشوار می کند.
به گزارش ایرنا، بررسی ها نشان می دهد میزان کالهبرداری های اینترنتی 
و فیشــینگ )سایت های جعلی( در ماه های اخیر و به ویژه فصل تابستان 
جهش زیادی داشته و به وضعیت ناگواری رسیده به طوری که یک چهارم 
)2۵ درصد( فیشــینگ یک سال منتهی به تیرماه در نخستین ماه فصل 

تابستان رخ داده است.
فیشــینگ به تالش برای به دســت آوردن اطالعاتی مانند نام کاربری، 
گذرواژه، اطالعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب سایت، پیامک 
و آدرس ایمیل گفته می شود. افراد سودجو پس از دریافت این اطالعات به 

راحتی می توانند حساب های بانکی افراد را خالی کنند.
کالهبرداران برای فیشینگ و خالی کردن حساب مردم از موضوع های 
جذاب و احساسی مانند کارت سوخت، قطع یارانه، سبد حمایتی خانوار و 
خرید شارژ اینترنت رایگان سوءاستفاده کرده و پیشنهادات جذابی مانند 
تخفیفات عجیب و غریب، برنده شــدن در مسابقات و اینترنت رایگان را 

مطرح می کنند.
قربانیان امیدی به بازگشت پول خود نداشته باشند

شمار قربانیان فیشینگ در حالی رو به افزایش است که به دلیل ماهیت 
این نوع تخلفات، شناسایی عامالن سخت و پیچیده بوده و از آن سخت تر، 
بازگرداندن پولی اســت که از حسات و کارت بانکی قربانیان سرقت شده 
است. کارشناسان می گویند، قربانیان فیشینگ بهتر است قید پول خود را 

زده و امیدی برای بازگشت آن نداشته باشند.
یکی از قربانیان فیشــینگ درباره نتیجه پیگیری های خود به خبرنگار 
ایرنا، گفت: پس از چند ماه پیگیری از مراجع قانونی به ما اعالم کردند که 
پرونده شما به یک باند بین المللی فیشینگ مربوط می شود که در ترکیه 

مستقر هستند اما سرشاخه هایی در ایران دارند.
یکی دیگر از قربانیانی که حسابش توسط سارقان اینترنتی خالی شده 
است نیز به ایرنا اظهار داشت: بارها این موضوع را پیگیری کردم، چند ماه 
منتظر پاسخ استعالم از بانک مرکزی، شاپرک و بانک های مربوطه شدم، 

اما هیچ نتیجه ای نگرفتم.
وی ادامه داد: در نهایت به ما اعالم کردند که سرقت ها از طریق کارت های 

بانکی سرقتی انجام شده و پول ها به حساب های دیگر منتقل شده اند.
در این زمینه، محمدرضا زارع، کارشــناس ارشد امنیت شبکه بانکداری 
و کارشــناس امنیت مقابله با فیشــینگ و تخلفات اینترنتــی در رابطه 
با فیشــینگ گفت: در فیشینگ، افراد متقلب ســعی می کنند اطالعات 
بانکی و سایر اطالعات حســاس قربانیان مانند نام کاربری و رمز عبور را 
از طریق پیامک، سایت های جعلی و یا ایمیل دریافت کنند. معموالً فردی 
خوش صحبت با دادن وعده های دروغین، اطالعات حساب های بانکی افراد 
را دریافت کرده و برای دستیابی به این هدف موضوعاتی مانند برنده شدن 

در جوایز و یا امور خیریه را نیز مطرح می کند.
به گفته زارع، این افراد ســودجو معموالً برای فریب کاری و سوق دادن 
افراد به ســایت جعلی از ســه روش تلفن کردن، ایمیل و پیامک استفاده 

می کنند.
امنیت شبکه بانکی کاهش نیافته است

این کارشناس امنیت بانکداری درباره میزان فیشینگ و کالهبرداری های 
اینترنتی در ماه های اخیر گفت: درباره آمار این گونه فریب کاری ها و تخلفات 
باید نهادهای ذی ربط پاسخ بدهند. البته افزایش میزان فیشینگ به معنای 

این نیست که امنیت شــبکه های اینترنتی و فناوری اطالعات موسسات 
مالــی و بانکی کاهش یافته، بلکه علــت اصلی این افزایش به قرار گرفتن 

مردم در فضای هیجانی و احساسی باز می گردد.
وی یادآور شد: معموالً در زمان طرح مسائلی مانند کارت سوخت، سهام 
عدالت، هدفمندی یارانه ها، امور خیریه و حوادثی مانند زلزله و سیل یک 
فضای احساســی و هیجانی شــکل گرفته و فریب کاران از این فضا برای 

دستیابی به نیت شوم خود استفاده می کنند.
این کارشــناس امنیت بانکداری ادامه داد: به  عنوان مثال در زمانی که 
اعالم کردند کارت های سوخت به کارت های بانکی متصل می شود برخی 
افراد اقدام به طراحی سایت های فیشــینگ کردند، این افراد پیامک ها و 
یا ایمیل های جعلی را به قربانیان ارســال می کردند که در صورت کلیک 
کردن روی این پیام ها، قربانیان به سوی سایت جعلی که شباهت زیادی 

به سایت های اصلی داشت هدایت می شدند.
تخفیف برای پیامک های بانکی؛ بهانه تازه فیشینگ

این کارشــناس امنیت بانکداری ادامــه داد: یکی از آخرین فرصت ها و 
بســترها برای کالهبرداری های فیشــینگ، مربوط به ارائه تخفیف برای 
پیامک هــای خدمات بانکی بوده اســت. بانک ها امســال برای ارســال 
پیامک های مربوط به تراکنش های حساب های بانکی مبلغ ۱0 تا ۱۵ هزار 
تومان را از افراد کسر کردند که سودجویان از این فرصت برای فریب کاری 

استفاده می کنند.
وی اضافه کرد: در ماه های اخیر، افراد سودجو اقدام به ارسال پیامک هایی 
به قربانیان خود کردند مبنی بر اینکه در صورت پرداخت تنها ۵هزار تومان، 
ســامانه ارســال پیامک مربوط به تراکنش های بانکی به مدت یک سال 

برایشان فعال می شود.
زارع خاطرنشان کرد: کالهبرداران برای اینکه انگیزه قربانیان برای ورود 
به ســایت های جعلی را بیشــتر کنند، معموال تالش می کنند تا با ایجاد 
هیجان، امکان تصمیم گیری عقالنی و منطقی را از قربانیان بگیرند، بنابراین 
در پیام تبلیغی خود می گویند »تنها تا پایان این هفته فرصت دارید که از 
این امتیاز استفاده کنید.« که این موضوع باعث می شود برخی شهروندان 

تحریک شده و قربانی شوند.
 این کارشــناس امنیت بانکداری با اشاره به شیوه های جدید فیشینگ 
ادامه داد: در گذشــته معموالً در زمان فیشینگ هیچ پرداختی در سایت 
جعلی انجام نمی شــد و معموالً کاربران با پیام »عملیات ناموفق« مواجه 
می شــدند، اما در شیوه های جدید فیشــینگ معموالً عملیات بانکی به 
درستی انجام شده و حتی پیامک مربوط به کسر مبلغ مورد نظر نیز برای 

قربانی ارسال می شود.
وی با توضیح این شــیوه جدید گفت: در شــیوه جدیــد معموالً افراد 
خالفکار سایت پرداخت واقعی مربوط به بانک را نیز باز می کنند و هم زمان 
که فرد در سایت جعلی اطالعات بانکی خود را وارد می کند، افراد سودجو 
اطالعات دریافتی را در سایت اصلی درج می کنند بدین ترتیب پرداخت به 
صورت واقعی انجام شده و پیامک نیز به قربانی ارسال می شود اما واقعیت 

این است که اطالعات بانکی فرد از طریق سایت جعلی لو رفته است.
این کارشناس امنیت بانکداری درباره بازگرداندن وجوه سرقت شده در 
فیشینگ، اظهار داشت: پیگیری این گونه تخلفات بسیار مشکل بوده و به 
سختی مبلغ سرقت شده به قربانی بازگردانده می شود. در این گونه موارد، 
کار خاصی نمی تــوان انجام داد مگر اینکه قبــل از انتقال همه پول های 

سرقت شده به حساب اصلی فرد سودجو، این کالهبرداری کشف شود.
توصیه های بانک ها به مشتریان

زارع یادآور شد: از جمله اقداماتی که بانک ها می توانند در این خصوص 
انجام دهند این اســت که نرم افزارهای خود را  به طور مرتب به روزرسانی 

و به کاربران هشــدارها و توصیه های امنیتی الزم را اعالم کنند. همچنین 
بانک ها از مشتریان درخواست  کنند که نسخه های مرورگر اینترنت خود را 

به روز کرده و از آخرین نسخه های آن استفاده کنند.
این کارشــناس امنیت بانکــداری افزود: مرورگرهــای قدیمی معموالً 
خألهای امنیتی زیادی دارند و به همین دلیل به راحتی مورد سوء استفاده 
قرار می گیرند، اما در نســخه های جدید معموالً ایرادات امنیتی آنها رفع 

می شود.
زارع درباره تغییر مرتب رمز عبور نیز گفت: اینکه بانک ها مردم را مجبور 
کنند که رمز خود را به صورت پیوسته و مثاًل چند ماه یکبار تغییر دهند، 
برای مشــتریان مشکل ســاز خواهد بود، بنابراین بانک ها فقط می توانند 

توصیه کنند که هر چند ماه یکبار رمز خود را تغییر دهند.
 این کارشــناس امنیت بانکداری با اشــاره به فیشینگ در مکان های 
عمومی گفت: افراد اشــتباه کــرده و در کافی نت ها و مکان های عمومی، 
اطالعات مربوط به حســاب های بانکی خود را افشــا و یا پرداخت بانکی 

انجام می دهند.
وی افزود: گاهی اوقــات در مکان های عمومی که اینترنت رایگان ارائه 
می شود، ترافیک اینترنت رصد شــده و بدین شکل اطالعات بانکی افراد 

قابل دسترسی خواهد بود.
این کارشــناس امنیت بانکداری افزود: مردم به پیامک های تبلیغاتی و 
ایمیل هــا توجه نکنند و پیش از باز کردن پیام مطمئن شــوند که واقعی 

هستند.
زارع خاطرنشان کرد: هیچ وقت هیچ بانک و موسسه اعتباری به مشتریان 

ایمیل نمی زند که برای گرفتن جایزه، اطالعات بانکی خود را وارد کنند.
وی ادامه داد: اگر پیامی برای شــما ارسال شد که به دالیل امنیتی باید 
اطالعات حســاب بانکی خود را بازبینی کنید و ســپس شما را به سمت 
صفحه اینترنتی بانکی هدایت کنند به هیچ وجه آن را باز نکنید؛ زیرا برای 

فریب شما این اقدام انجام می شود.
هشدارهای امنیتی در زمان خرید اینترنتی

این کارشناس امنیت بانکداری اظهار داشت: همچنین در زمان خرید و 
یا پرداخت اینترنتی حتماً آدرس درگاه پرداخت بانک را خودتان به صورت 

دستی وارد کنید و از طریق گوگل، جست وجو نشود.
وی افزود: به شاخص های امنیتی صفحات پرداخت مانند عالمت »قفل 
ســبز بسته شده« و یا عبارت »شاپرک« نیز توجه شود. اگر خواستید که 
ســایت بانکی را باز کنید حتماً آدرس اینترنتی را به همراه پسوند به طور 

کامل وارد کنید و از مرورگرهای جدید استفاده شود.
وی با توصیه به اســتفاده از آنتی ویروس های به روز شده گفت: معموالً 
نرم افزارهای امنیتی با آخرین ویروس ها و ســایت های جعلی و فیشینگ 

آشنا بوده و اجازه فعالیت به آنها نمی دهند.
این کارشناس امنیت بانکداری درباره استفاده از رمز دوم یکبار مصرف 
برای کاهش فیشــینگ و تخلف اینترنتی گفت: این طرح به دلیل فراهم 
نبودن زیرســاخت ها توســط بانک ها و همچنین عدم استقبال مردم در 
حال حاضر در اولویت قرار نگرفته اســت. در این طرح مســائل مختلفی 
مطرح اســت از جمله اینکه رمز دوم یکبار مصرف به چه صورت به دست 
مصرف کننده می رســد، آیا از طریق پیامک و نرم افزار خواهد بود یا سایر 

روش ها؟
این کارشناس امنیت بانکداری تاکید کرد: رمز دوم یکبار مصرف می تواند 
جلوی فیشــینگ و تخلفات خریدهای اینترنتی را بگیرد اما باید برای آن 
فرهنگ ســازی و بسترسازی شــود. اگر مردم بفهمند که در اینترنت به 
صورت رایگان کاال یا هدیه ای به کسی نمی دهند آنها دیگر به راحتی فریب 

سودجویان و کالهبرداران را نخورده و در دام فیشینگ گرفتار نمی  شوند.

چه کنیم که سارقان اینترنتی حساب مان را خالی نکنند؟

اطالعات بانکی در معرض فیشینگ

»یورو نیوز« در گزارشــی تحلیلی به چالش های حذف دالر از مبادالت 
ایران با روســیه و ترکیه پرداخت و این سوال را مطرح کرد که آیا حذف 
دالر از مبادالت تجاری کشــورها آنگونه که مثلت ایران، ترکیه و روسیه 
از آن یاد می کنند، یک ابتکارعمل اســت یا واکنشی به رویارویی تجاری 

با آمریکاست؟
به گزارش »یورو نیوز« استفاده از این شیوه ۳0 تا ۴0درصد تجارت ایران 
و ترکیه را نیز در برگرفته ولی مابقی آن با اســتفاده از یورو در حال انجام 
است. اما آیا حذف دالر از مبادالت تجاری کشورها آنگونه که ایران، ترکیه، 
روســیه و حتی چین از آن یاد می کنند یک ابتکارعمل است یا واکنشی 

ناگزیر به رویارویی تجاری و سیاسی با آمریکاست؟
رئیس کل بانک مرکزی ایران روز چهارشــنبه از تالش برای حذف دالر 
از مبادالت تجاری ایران با روســیه و ترکیــه خبر داد و گفت که در حال 
حاضر بخش مهمی از مبادالت ایران و روسیه از طریق پول ملی دو کشور 
انجام می شود. عبدالناصر همتی، هدف از این اقدام را گشودن مسیر تجارت 
بدون تحریــم اعالم کرده؛ اقدامی که در عمل، امــکان نظارت آمریکا بر 
مبادالت را به دلیل عدم ثبت آن در معابر بین المللی تسویه و پایاپای دالر 

از میان می برد.
به گزارش ایِبنا، در ادامه گزارش»یورو نیوز«  آمده اســت: هرچند بنا بر 
اظهارات همتی بسیاری از کشورها تمایل دارند که با پول ملی خود مبادله 

تجــاری کنند ولی چرا عملی کردن این تمایــل و حذف دالر از مبادالت 
بین المللی پرریســک به نظر می رســد؟ دالر در حال حاضر فراگیرترین 
ارز بین المللی اســت، چون نه تنها ارزش باثبات تری داشــته بلکه امنیت 
و نقدشــوندگی آن بیش از ســایر ارزهای بین المللی بوده و تبدیل آن به 
سایر دارایی های قابل سرمایه گذاری از جمله طال و اوراق بهادار بین المللی 

ساده تر است.
گذشته از این، تبادل دوجانبه با دالر، مشکل تفاوت معیار ارزش گذاری 
را از بین می بــرد. لذا در مجموع ذخیره مازاد تجــاری بر پایه دالر برای 
بانک های مرکزی مطلوب تر بوده اســت. ارزهای ملی معموال پُر نوسان تر 
هستند، به عنوان نمونه، طی ۹ ماه گذشته نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل 
دالر آمریکا در فاصله ۵.۱ تا ۶.۱ باال و پایین رفته و نوسانی ۱۹.۶درصدی 
را تجربه کرده اســت. همچنین نرخ مبادله هر روبل روسیه در برابر دالر 
آمریکا نیز از ابتدای سال 20۱۹ تاکنون در فاصله ۶2.۵ تا ۶۷ متغیر بوده 

و بیش از ۷درصد نوسان داشته است.
در نتیجه طی یک فرآیند تجاری که در اکثر موارد تسویه مالی در چند 
مرحله  انجام می شود، ارزش گذاری معامله دچار تغییر می شود. این تغییر 
دارای ریســک و هزینه  اســت که در نهایت به یک طرف معامله تحمیل 
می شود. گذشته از این، آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز تایید 
کرده، برای تعیین ارزش نســبی ارزهای ملی نیاز به یک ارز پایه است که 

به گفته آقای همتی در مبادالت این کشور با ترکیه و روسیه، یورو تعیین 
شده است.

همچنین حتی اگر تبادل کشــورها به صورت پایاپای انجام شــود، در 
تســویه های دوره ای، نیاز به تسویه مابه التفاوت ها وجود دارد و اینکه این 
تسویه ها بر پایه کدام ارز ملی و طی چه دوره ای انجام شود با توجه نوسان 

باالی آنها نکته مهمی خواهد بود.
صادرات ایران به ترکیه در سال ۱۳۹۷ نزدیک به 2.۳ میلیارد دالر بوده 
و به روسیه 2۸۱ میلیون دالر ولی در مقابل 2.۶ میلیارد دالر کاال از ترکیه 
و ۱.۳ میلیارد دالر کاالی از روسیه وارد ایران شده است. این بدان معناست 
که کسری تجاری ساالنه ایران در برابر ترکیه ۳00 میلیون دالر و در برابر 

روسیه نزدیک به یک میلیارد دالر است.
در چنین شــرایطی اگر ۱00درصد تجارت ایران با این دو کشور بر پایه 
ارزهای ملی آنها انجام شــود، از یکسو ایران باید با تبدیل بخشی از ذخایر 
با ارزش دالری یا یورویی خود به لیر ترکیه و روبل روســیه امکان تسویه 
کســری تجاری خود را داشته باشــد. در طرف دیگر، بانک های مرکزی 

روسیه و ترکیه نیز با افزایش ذخایر ریالی مواجه می شوند.
در نتیجه اســتمرار چنین مبادالتی وابســته به نوع توافقی اســت که 
بانک های مرکزی دو کشــور برای جبران ریســک ناشی از مبادله بر پایه 

ارزهای ملی پُر نوسان حاصل می کنند.

گزارش »یورو نیوز« از چالش های حذف دالر از مبادالت ایران با روسیه و ترکیه

مثلث حذف دالر

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

محمد کشتی آرای
 تحلیلگر بازار سکه
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رشد قیمت در بورس شتاب گرفت
بازگشت بورس به مدار رشد

نماگــر اصلی بورس تهران در ســومین روز هفته بار دیگر 
روند پرشتاب رشــد را از سر گرفت و چندین بار کانال شکنی 
کرد؛ به طوری که توانســت بــرای اولین بار به قله ۳2۵ هزار 

واحدی نزدیک شود.
به گزارش ایســنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران بار دیگر با شــتابی باال شروع به رشد کرد 
و توانست با چند بار کانال شکنی ۶۴۵۵ واحد رشد کند و به 
رقم ۳2۴ هزار و ۷۵0 واحدی برسد. شاخص کل هم وزن نیز 
بــا 202۹ واحد افزایش رقم ۹۶ هــزار و ۱۹۶ را تجربه کرد. 
شــاخص آزاد شناور با ۷20۴ واحد رشــد عدد ۳۷۶ هزار و 
۶۵۹ را تجربه کرد و شاخص بازار اول با ۴2۱۳ واحد افزایش 
رقم 2۳۵ هزار و ۳0۹ واحدی را پشــت سر گذاشت. شاخص 
بــازار دوم نیز با ۱۵ هزار و 2۷0 واحد افزایش تراز ۶۶۳ هزار 

و ۳۵۳ را تجربه کرد.
شرکت ارتباطات سیار ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان 
و مخابــرات ایران هر کــدام به ترتیــب ۳۳۹، ۳2۹ و ۳۱۹ 
واحد روی رشــد شاخص های بازار تاثیرگذار بودند، اما اندک 
نمادهایی نیز همچون پتروشــیمی پارس، نفت ســپاهان و 
صنایع پتروشــیمی کرمانشاه هر کدام به ترتیب ۱۴۳، ۵۵ و 

۳0 واحد تاثیر کاهشی روی شاخص های بازار داشتند.
در گــروه محصوالت شــیمیایی حجم معامــالت به ۴۹۵ 
میلیون ســهم و اوراق مالی رســید و ارزش معامالت به رقم 
۳0۹ میلیارد تومان را پشــت سر گذاشــت بدین ترتیب بار 
دیگر توانســت بیشــترین ارزش معامالت را از آن خود کند. 
بانک ها، خودرویی ها و ســیمانی ها دیگر گروه هایی بودند که 

بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.
در بــورس تهران 2۶0 نماد با رشــد قیمــت و ۹2 نماد با 
کاهش قیمت روبه رو شدند. همچنین در فرابورس ایران ۱۴۱ 

سهم رشد و ۴۸ سهم افت کردند.
ارزش معامــالت بورس تهران در مجموع به 2۵۴۱ میلیارد 
تومان رســید و حجم معامالت رقم ۶.2 میلیارد سهم و اوراق 
مالی را پشت سر گذاشــت. تعداد معامالت این بازار نیز رقم 

۵۳۷ هزار و ۴۹0 را پشت سر گذاشت.
شــاخص فرابورس نیز بیش از ۶۳ واحد رشــد داشت و بر 
روی کانال ۴هــزار و 2۹۹ واحد ثابت ماند. همچنین در این 
بازار یک میلیارد و ۹۱۱ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از 

۱2 هزار و ۹۱2 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بیــن تمامــی نمادها، فوالد هرمــزگان جنوب )هرمز(، 
ســنگ آهن گهرزمین )کگهر(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم 
)بجهرم(، پاالیش نفت الوان )شــاوان(، پاالیش نفت شــیراز 
)شــراز(، ســهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( و پتروشــیمی 
زاگرس )زاگرس(  بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص این 
بازار داشتند. در مقابل و پتروشــیمی مارون )مارون(، تولید 
برق عســلویه مپنا )بمپنا( و بیمه کوثر )کوثر( مانع از رشــد 

بیشتر این شاخص شدند.

سهم های کوچک در بازار سرمایه ظرفیت رشد ندارند
سمت و سوی بازار سهام

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که براساس شرایط 
موجود، سهم های کوچک در بازار سرمایه دیگر ظرفیتی برای 
صعود ندارند و در این مدت بیشــتر از گنجایش خود رشــد 

کرده اند.
محمد علیزاده آرانی در گفت وگو با ایرنا، در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا احتمال ریزش شاخص بورس وجود دارد یا 
خیر، افزود: پیش از این اعالم کرده بودند که شاخص بورس 
از همپوشانی چندانی با شاخص ارزی برخوردار نیست و باید 

این دو شاخص همسو با یکدیگر در حرکت باشند.
وی افــزود: بعد از توقف رشــد هیجانی قیمت ارز، شــاهد 
نزدیک شــدن شــاخص بورس به شــاخص ارزی بودیم که 
این موضوع ناشــی از رشــد قیمت و ارزش ســهام برخی از 
شــرکت های کوچک بود که بر اثر تحلیل هــای تکنیکالی و 

بنیادی افزایش یافتند.
علیــزاده آرانی خاطرنشــان کرد: ســهم هایی که از قدرت 
نقدشــوندگی باال و بنیان خوب برخوردارند و قابلیت رشــد 
باالیی دارند، همســو با سهم های کوچک رشد نکردند و رشد 
سهام شرکت های کوچک به مراتب بیشتر از شرکت هایی بود 

که از سرمایه باال برخوردار هستند.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه براساس وضع 
موجود ممکن است شاهد دو وضعیت باشیم، نخست اینکه در 
این زمان یا قیمت سهام شرکت های کوچک که رشد هیجانی 
را تجربه کردند با افت و کاهش قیمت روبه رو خواهند شد تا 
از این راه خود را با رشــد شاخص سهام شرکت های بنیادی 
همپوشــانی  دهنــد و دوم اینکه یا شــرکت های بزرگ که 
تاکنون رشــد خوبی در این بازار نداشــتند، مجبور به رشد 

می شوند و قیمت آنها افزایش خواهد داشت.
به گفته وی، اکثر تحلیگران بر این اعتقادند: شاخص بورس 
در مرحله کنونی نیاز به اســتراحت دارد و شرکت هایی مانند 
بانک ها، خودرویی ها، پتروشیمی ها که استارت رشد آنها زده 
شده، خود به خود منجر به رشد شاخص بورس خواهند شد.
علیزاده آرانی گفت: رشد شرکت های بزرگ که از توانمندی 
و بنیــان قوی برخوردارند و موجب افزایش شــاخص بورس 
می شوند، اما چنانچه این شرکت ها حرکت رو به جلو نداشته 
باشند و شرکت های کوچک نیز با کاهش ارزش روبه رو شوند، 

شاهد افت شاخص بورس خواهیم بود.
این کارشــناس بازار سرمایه خاطرنشــان کرد: سهم های 
کوچک ظرفیت رشد ندارند و در این مدت بیشتر از گنجایش 

خود رشد کرده اند.

نماگربازارسهام

عضو شــورای عالی بورس گفت حاکمیت شــرکتی یا نظام راهبری شــرکت، 
مجموعه ای از قوانین و ساختارهایی است که شرکت ها را برای دستیابی به هدف 
شــفافیت و رعایت حقوق ذی نفعان هدایت و کنترل می کند که نتیجه آن تداوم 

فعالیت بنگاه اقتصادی خواهد بود.
بــه گزارش پایگاه خبــری بورس کاالی ایران، روح اهلل حســینی مقدم ضمن 
بیان مطلب فوق افزود: بهبود نظام داخلی مدیریت شــرکت، افزایش کارایی بازار 
سرمایه، حفظ حقوق سهامداران و نظارت کارآمد بر عملکرد شرکت ها و نهادهای 
فعال در بازار ســرمایه، اهدافی است که به واسطه اجرای نظام حاکمیت شرکتی 

در راستای توسعه بازار سرمایه محقق می شود.
مدیرعامل شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت با بیان اینکه حاکمیت شرکتی 
در مجموعه بازار سرمایه ایران موضوع تازه و جدیدی نیست، افزود: سال ۱۳۴۶ 
شمســی برای اولین بار دستورالعمل پیشنهادی حاکمیت شرکتی توسط بورس 
اوراق بهادار تهران منتشــر شــد. در آن مقطع با این هدف که سطح حاکمیت 
شــرکتی در بنگاه های بورســی ارتقا پیدا کند، مطالعات و بررسی هایی صورت 
گرفت و حاکمیت شــرکتی به عنوان یکی از دغدغه های ســرمایه گذاران مطرح 

شد.
حســینی مقدم ادامــه داد: مهم ترین اقدام صورت گرفتــه درخصوص اعمال 
حاکمیت شــرکتی به ســال ۹۱ بازمی گردد. ســال ۹۱ در بازار ســرمایه یک 
فراخوان با موضوع تدوین دســتورالعمل حاکمیت شرکتی منتشر شد و فعاالن 
و صاحب نظــران این حوزه نظرات خــود را ارائه  دادند، در نهایت تالش هایی هم 
برای ایجاد نظام کنترل داخلی در بنگاه های اقتصادی بورسی و فرابورسی صورت 

گرفت.
وی با اشــاره بــه اینکه حاکمیت شــرکتی ابزاری برای رعایــت حقوق همه  
ذی نفعان در یک بنگاه اقتصادی است، افزود: با توجه به اینکه تجربه شرکت داری 

در قرن نوزدهم و بیســتم با فراز و نشیب های بسیاری همراه بود ضرورت داشت 
ابزاری ایجاد شود تا تداوم حیات اقتصادی آنها را تضمین کند و تضاد ذی نفعان 
را کاهش دهد از این رو موضوع حاکمیت شــرکتی مطرح شد و نتیجه آن تداوم 

فعالیت بنگاه اقتصادی است.
عضو شــورای عالی بورس به تجربه سایر کشورها اشــاره کرد و ادامه داد: در 
اجرای حاکمیت شــرکتی، کشــور آمریکا، آلمان، ژاپن و انگلســتان بیشترین 
فعالیت را داشته اند، در آسیا نیز ابتدا ژاپن و اخیرا مالزی تقریبا به اجرای فرآیند 

حاکمیت شرکتی وارد شده است.
روح اهلل حســینی مقدم بیان کرد: متاســفانه در کشــور و فضای اقتصادی ما 
حاکمیت شــرکتی یک مفهوم کامال غربی دور از دسترس و غیرقابل درک تصور 
می شود. هنوز موضوع حاکمیت شرکتی از جامعه دانشگاهی و فضای پژوهش و 
تحقیق خارج نشده اســت. ما باید از این ابزار برای بهتر اداره شدن شرکت های 
اقتصادی بهره برداری کنیم. در شــرایط فعلی اقتصاد رعایت منافع و حقوق همه 
ذی نفعان ضروری اســت و باید به دنبال ارتقای فضای شفاف کسب وکار باشیم. 
لذا اینکه ما در فضای اقتصادی امروز از چنین مفاهیمی که اکنون شاید در کمتر 

کشوری دغدغه باشد به درستی استفاده نمی کنیم، جای نقد دارد.
مدیرعامل شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت با تاکید بر اینکه بازار سرمایه 
در حوزه حاکمیت شــرکتی، پیشرو اســت، عنوان کرد: اکنون در صنعت بیمه و 
بانکداری از مطالعات، اقدامات و تجربیاتی که در بورس صورت گرفته اســتفاده 

می کنند.
وی با اشــاره به اینکه هرچند در ســطح کالن اقتصاد اقدام جدی درخصوص 
حاکمیت شرکتی انجام نشده، افزود: مطالعات ما نشان داد در بورس تهران نمره 
حاکمیت شــرکتی متوسط است. هرچند شرکت هایی داریم که از سطح ضعیف 
حاکمیت شــرکتی برخوردارند اما شرکت هایی هم در بورس تهران حضور دارند 

که وضعیت اجرای نظام راهبری شرکتی آنها عالی یا مطلوب است.
مدیرعامل شــرکت تامین ســرمایه بانک ملت ادامه داد: در بازار ســرمایه به 
رعایت انصاف، گزارشــگری مالی شرکت ها، پاسخگویی مدیران و مواردی از این 
دست در قالب دستورالعمل های مثل افشا، دستورالعمل انضباطی، دستورالعمل 
معامالت، دســتورالعمل پذیرش تاکید شده که همه آنها بخش هایی از حاکمیت 

شرکتی است.
حســینی مقدم افزود: در بسیاری از شرکت ها قوانین حاکمیت شرکتی همان 
دستورالعمل پذیرش آنها است. شرکتی که شرایط دستورالعمل پذیرش را داشته 

باشد یعنی حاکمیت شرکتی را اجرا می کند.
وی افــزود: در حال حاضر ما نــکات زیادی در دســتورالعمل پذیرش داریم 
که منطبق با حاکمیت شــرکتی است. براساس این دســتورالعمل ها، باید همه 
سهامداران از حق وحقوق مساوی برخوردار باشند یا اینکه عنوان شده شرکت ها 
باید گزارش های مالی شــفاف ارائه دهند و همــه اینها در واقع اجزای حاکمیت 

شرکتی است.
مدیرعامل شرکت تامین ســرمایه بانک ملت گفت: فکر می کنم ما سال ها در 
بحث حاکمیت شرکتی خودمان را درگیر یک موضوع تحت عنوان مدیر مستقل 
کردیم و عنوان شــده چون در ایران مدیر مســتقل نداریم در نتیجه حاکمیت 
شرکتی هم اجرایی نمی شود. این کامال غلط است، مدیر مستقل یکی از مباحث 
حاکمیت شــرکتی محسوب می شــود و ما اکنون شــاهد آیتم های مختلفی از 

حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه هستیم.
حســینی مقدم در پایان تاکید کرد: اگر ما بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم 
که آیا حاکمیت شــرکتی در بازار سرمایه انجام می شــود باید گفت: اکنون نیز 
در بخش قابل توجهی اجرا می شــود اما متاســفانه نتوانســتیم اینها را منسجم 

گزارش کنیم.

تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی، نتیجه حاکمیت شرکتی است

حاکمیت شرکتی، چالش ها و موانع

فرصت امروز: شــمارش معکوس برای معامالت گواهی سپرده پسته در 
بورس کاالی ایران در حالی آغاز شــده که از امروز نهم ۹ مهرماه ۱۳۹۸، 
نماد معامالتی گواهی سپرده کاالیی پسته فندقی طبیعی خندان ۳0-۳2 
شرکت طالی سبز زرند در بورس کاالی ایران گشایش می یابد و همزمان 
با فصل برداشــت، آماده تحویل محصول از مشــتریان و انجام معامله در 

بورس است.
همچنین نماد معامالتی گواهی ســپرده کاالیی شرکت سبز دانه کویر 
نیز که طی هفته گذشــته در بورس فعال شده و آماده پذیرش محصول 
مشتریان است، طی چند روز آینده گشایش می یابد. پیش بینی می شود با 
اوج گیری برداشت محصول در استان های پسته خیز، تعداد انبارهای بورسی 
پس از بررسی درخواست های ارائه شده به مرور افزایش یابد تا هم در سایر 
شهرستان های استان کرمان و هم در سایر استان های پسته خیز از جمله 
خراســان و سمنان امکان تحویل گیری محصول باغداران توسط انبارهای 

تحت کلید بورس فراهم شود.
معامالت پسته در بورس را آنالین یاد بگیرید

ابتدای هفته بود که حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران از 
آغاز معامالت گواهی سپرده پسته از روز سه شنبه ۹ مهرماه در این بورس 
خبر داد و گفت که معامالت گواهی سپرده پسته در حالی در بورس کاالی 
ایران آغاز می شــود که دو انبار پذیرش شده آماده تحویل محصول پسته 

از باغداران هستند.
بر این اســاس، معامالت محصول پسته در بورس کاال در حالی از امروز 
و در قالب گواهی ســپرده کاالیی آغاز می شــود که شــاید برای بسیاری 
از مخاطبان، گواهی ســپرده کاالیی و روش معامالتــی آن نیاز به کمی 
توضیح داشته باشد. از همین رو، بورس کاالی ایران با برگزاری دوره های 
آموزشی، بستری فراهم کرده تا فعاالن بازار و عالقه مندان، معامالت پسته 
در بــورس را به صورت آنالین یاد بگیرند. با توجه به آغاز معامالت گواهی 
ســپرده پســته و راه اندازی قریب الوقوع قراردادهای آتی در بورس کاالی 
ایران و ضرورت آموزش فعاالن بازار جهت آشنایی با مباحث مرتبط با این 
ابزارها، کارگاه های آموزشی عمومی برای ذی نفعان بازار به صورت آنالین 

برنامه ریزی شده است.
گواهی سپرده کاالیی چیست؟

گواهی ســپرده کاالیی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن 
بر مقدار معینی کاال اســت و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که 
توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می شود. برای مثال باغداران پسته 

در فصل برداشت امسال می توانند محصول خود را به انبار مورد تایید بورس 
بســپارند و در قبال آن، گواهی سپرده یا همان قبض انبار دریافت کنند و 
در ادامه با مراجعه به کارگزاران بورس )با توجه به تمهیدات انجام شده در 
دسترس هستند( با قیمت روز بازار اقدام به فروش محصول شان به اندازه 
مورد نظرشان کنند. با این اتفاق عالوه بر اینکه قیمت انواع محصوالت از 
جمله پســته به شکل غیرمنطقی و با فعالیت واسطه ها در فصل برداشت 
کاهش نمی یابد، بلکه محصول استاندارد و با کیفیت روانه بازار می شود و 
ســود اصلی نیز در کوتاه ترین زمان به خود باغدار می رسد. همچنین این 
ابزار معامالتی پیش تر در کشورهایی همچون برزیل، فرانسه و آرژانتین نیز 

مورد استفاده قرار گرفته است.
برخی از مهم ترین مزایای گواهی سپرده کاالیی به این شرح است:

* امکان فروش سریع و بدون واسطه محصول کشاورزان با قیمت واقعی 
فراهم می شود.

* امکان نقدینه کردن کاالهای راکد به وجود می آید.
* هزینه های انبارداری و جابه جایی بین انبارها کاهش می یابد.

* فاصلــه زمانی بین تولید و فروش کاال توســط تولیدکننده مدیریت 
می شود.

* بی ثباتی قیمت ها کاهش می یابد.
* تامین مالی تولیدکنندگان تســهیل و بــا هزینه های کمتری انجام 

می شود.
* فرآیند استانداردسازی کاالها و ارتقای کیفیت آنها بهبود می یابد.

یک کشاورز پسته کار: یک روزه به پول مان می رسیم
از ســوی دیگر، شروع معامالت گواهی سپرده پسته برای کشاورزان نیز 
اتفاقی مثبت است، به طوری که یک کشاورز پسته کار می گوید: مهم ترین 
دغدغه برای یک باغدار، دریافت پول حاصل از فروش محصول در حداقل 
زمان ممکن اســت که گفته می شــود با عرضه و فروش پســته از طریق 
معامالت گواهی سپرده در بورس کاال، کشــاورزان یک روزه به پول شان 
می رســند که در این صورت مهم ترین خواسته و نیاز کشاورزان که همان 

نقدینگی است، به راحتی برطرف می شود.
مهدی حســن زاده در گفت وگو با »کاالخبر« با اشــاره به نحوه نگهداری 
محصول پسته گفت: پسته کاران به صورت سنتی پسته برداشت شده از باغات 
را تا زمان فروش در خانه ها یا انبارهای غیراستاندارد نگهداری کنند و نگهداری 

در این شرایط احتمال سرقت و یا فساد محصول را افزایش می دهد.
او به عرضه پســته در بورس و اعالم مزایای این اقدام برای کشــاورزان 

اشاره کرد و افزود: قرار است معامالت گواهی سپرده پسته در بورس کاال 
آغاز شود تا باغداران محصوالت شان را در انبارهای اعالمی بورس بگذارند 
و یک برگه که حکم مالکیت میزان ســپرده پسته را دارد را دریافت کنند 
که در انبارهای بورسی خیال کشاورز از امنیت محصول سپرده شده راحت 
است و می تواند بخشی یا کل محصول خود را مطابق با نیازش به نقدینگی، 

به نرخ روز به خریدار بفروشد.
این کشاورز پسته کار با تاکید بر اینکه به کمک معامالت بورس می توان 
پول حاصل از فروش محصــول را در کمترین زمان ممکن دریافت کرد، 
گفــت: مهم ترین موضوع برای یک باغدار دریافــت پول حاصل از فروش 
محصول در حداقل زمان ممکن به جای انجام معامالت چکی با سررسید 
چند ماهه است و اگر بتوان با راه اندازی معامالت بورس این مسئله را حل 

کرد، مهم ترین خواسته و نیاز کشاورزان برطرف می شود.
حســن زاده تاکید کــرد: پیش از این کشــاورزان درخصوص نگهداری 
محصول خود در انبارها با مشکالت مواجه شده بودند و حتی در مواردی 
از بابت ســپرده کردن محصول در یک انبار اعتماد کشــاورزان سلب شده 
بود و خســارت های مالی به آنها وارد شــد، اما در حالی یکی از انبارهای 
شناخته شــده شهرستان زرند در بورس کاال پذیرش شده که فعالیت این 
انبار می تواند در ســپرده کردن پسته کشاورزان اعتماد الزم را ایجاد کند. 
ضمن اینکه انبارهای بورســی تضامین الزم را در اختیار بورس می گذارند 
و در صورت تحمیل خســارت به کشــاورزان، می توان از آن برای ضمانت 
محصول سپرده شده اســتفاده کرد. از این رو، به کمک انبارهای بورسی 

می توان این نگرانی های کشاورزان را مرتفع کرد.
وی با اشــاره به اینکه در سال گذشته میزان برداشت محصول پسته در 
حد صفر بود، گفت: خوشبختانه به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی میزان 
برداشت در سال جاری بسیار مطلوب است و انتظار می رود سال خوبی در 

پیش داشته باشیم.
این باغدار پســته با اشــاره به اینکه بحث راه اندازی معامالت پسته در 
بورس کاال به دو ســال قبل برمی گردد، گفت: پسته محصولی صادراتی و 
جزو خشکباری است که قیمت آن را عمدتا تاجران و صادرکننده ها تعیین 
می کنند و باغداران نقش پررنگــی در تعیین قیمت ها ندارند؛ با توجه به 
وضعیت باغات و میزان برآوردی از تولید پسته در کشور طی سال جاری، 
امیدواریم این معامالت در بورس امســال با موفقیت آغاز شود تا بورس به 
باغداران و پســته کاران در زمینه تعیین قیمت و تســویه مبالغ مربوط به 

معامالت کمک کند.

در بورس کاالی ایران

معامالت گواهی سپرده پسته از امروز کلید می خورد
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شروع تولید و بهره برداری از طرح آلومینیوم 
یک میلیارد دالری

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت تولید و بهره برداری 
از طرح آلومینیوم یک میلیارد دالری در بزرگترین کارخانه تولید شــمش 
شــروع شد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،  امیر صباغ از راه اندازی 
طرح آلومینیوم جنوب به عنوان بزرگ ترین کارخانه تولید شــمش این فلز 
در ایــران، طی ماه آبان خبر داد و گفت: ظرفیت انبار های پودر آلومینا در 
انبار های کارخانه آلومینیوم جنوب )ســالکو(، تکمیل شده و شرایط برای 
شــروع تولید و بهره برداری از این طرح یــک میلیارد دالری در ماه آینده، 
فراهم اســت. او ادامه داد: زیرســاخت های الزم اعــم از جاده ها و امکانات 
موردنیاز برای توســعه این فاز ها ایجاد شده و کارخانه آندسازی با ظرفیت 
ســاالنه ۱۸0 هزار تن برای هر یک از این فاز ها ایجاد خواهد شــد. مدیر 
اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو تصریح کرد: محصوالت تولیدی 
این کارخانه، شــمش، اسلب و بیلت آلومینیوم است که ظرفیت ساالنه آن 
در فاز نخست ۳00هزار تن است و با تکمیل فاز های 2 و ۳ به یک میلیون 
تن خواهد رســید. او  ادامه داد: با راه اندازی فاز نخست کارخانه آلومینیوم 
جنوب، ۱۵00 نفر به طور مستقیم و ۶ هزار نفر به طور غیرمستقیم به کار 

مشغول خواهند شد.

تغییر قیمت انواع نان از 13 مهر اجرایی می شود 
رئیــس اتاق اصنــاف تهران گفت با توجه به فــروش انواع نان با 
قیمت های مختلف در ســطح تهران، قیمت جدید انواع نان آزادپز 
و دولتی از شنبه اعمال خواهد شــد. قاسم نوده فراهانی، در گفت 
وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به نوســانات نرخ نان 
در نانوایی های ســطح کشور اظهار داشــت: دلیل اینکه قیمت  نان 
مجدد اصالح شــد این بوده که مردم نان را در نواحی مختلف شهر 
با قیمت های متفاوتی تهیه می کردند و قیمت مشــخصی برای آن، 
تعریف نشــده اســت. رئیس اتاق اصناف تهران از برنامه ریزی برای 
ثبات در قیمت نان برای تمام نانوایی ها خبرداد و گفت: برنامه ریزی 
منســجمی برای نرخ گذاری نان در سطح شهر صورت گرفته است 
تا یک نان ســاده را با کیفیت به دســت مردم برسانیم، در برخی 
نانوایی ها بعضی از نان ها را برمبنای ســفارش مردم شامل کنجد و 
سبزیجات می پزند این نوع نان ها نیز سقف قیمتی مشخصی دارد و 
نباید از این میزان عدول کرد. نوده فراهانی در ادامه از تغییر قیمت 
انواع نان  از روز شــنبه خبرداد و اظهار داشــت: نان سنگک ۱۸00 
تومان، ســنگک یک رو کنجدی، 2۵00 تومان که اختیاری است و 
نانوایان موظفند در صورت سفارش مشتری آن را پخت کنند، حال 
اگر نان به صورت دو رویه کنجدی بود، ۳ هزار تومان است، بنابراین 
قیمت نان نباید از ۳ هزار تومان بیشــتر باشــد. نان بربری ۱000 
تومان اســت که به همراه کنجد  ۱۵00 تومان فروخته می شــود. 
این در حالی اســت که نان بربــری آزاد هم )که 2 روی نان کنجد 
پاشیده می شــود( 2000 تومان است. رئیس اتاق اصناف تهران در 
ادامــه تاکید کرد: هدف از قیمت گذاری نان این اســت که در ابتدا 
هیــچ نانوایی حق تحمیل فروش نان طعمــدار از جمله کنجدی و 
ســبزیجات را به مردم ندارد و بازرسان اصناف تهران دائم در حال 

بازرسی هستند.

قیمت موز افزایش یافت
 آرامش قیمت میوه های نوبرانه در بازار

رئیس اتحادیه میوه و ســبزی تهران گفت قیمت کنونی موز نسبت 
به هفته گذشته به سبب مسائل عرضه و تقاضا با افزایش جزئی قیمت 
به ۱۱ هزار تومان رســیده است. اسداله کارگر در گفت و گو با باشگاه 
خبرنــگاران جوان، درباره آخرین تحوالت بــازار میوه و صیفی اظهار 
داشت: قیمت کنونی موز نسبت به هفته گذشته به سبب مسائل عرضه 
و تقاضا با افزایش جزئی قیمت به ۱۱ هزار تومان رســیده اســت. وی 
قیمت هر کیلو انگــور بی دانه قرمز را ۹ تا ۱۵ هزار تومان اعالم کرد و 
گفت: قیمت هر انگور بی دانه زرد ۵ تا ۱0 هزار تومان، انگور عسگری ۵ 
تا ۷ هزار تومان، آلو شابلون ۴ تا ۸ هزار تومان، آلو سانترال ۵ تا ۹ هزار 
تومان، انجیر سیاه ۳ تا ۸ هزار تومان، سیب گالب ۳ تا ۷ هزار تومان، 
ســیب دو رنگ ۴ تا ۷ هزار تومــان، هلو انجیری ۴ تا ۱0 هزار تومان، 
هلو هســته جدا ۴ تا ۹ هزار تومان، زغال اخته ۱۳ تا 2۸ هزار تومان، 
پسته تازه ۳0 تا ۴۵ هزار تومان، گالبی بیروتی و شاه میوه ۸ تا ۱۵ هزار 
تومان، شلیل شبرنگ ۶ تا ۹ هزار تومان، موز ۹ تا ۱۱ هزار تومان، انبه 
۱0 تا ۱۷ هزار تومان، خیار بوته ای 2 تا ۵ هزار، خیار گلخانه 2 هزار و 
۵00 تا ۵ هزار تومان، خربزه یک هزار و ۵00 تا ۳ هزار تومان، طالبی 
یک هزار و ۵00 تا 2 هزار و ۵00 و هندوانه ۳00 تا ۸00 تومان است. 
کارگر درباره آخرین تحوالت بازار میوه های نوبرانه پاییز افزود: با توجه 
به فراوانی تولید مرکبات، میوه های نوبرانه از قیمت و کیفیت مناسبی 
در بازار برخوردار خواهد بود. رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران ادامه 
داد: هم اکنون هر کیلو انار با نرخ ۳ هزار و ۵00 تا ۷ هزار تومان، سیب 
لبنانی ۳ هزار و ۵00 تا ۷ هزار تومان، نارنگی تخم ژاپنی ۴ تا ۶ هزار و 
۵00 تومان، نارنگی انشو 2 هزار و ۵00 تا ۵ هزار تومان و لیمو شیرین 
با نرخ 2 هزار و ۵00 تا ۶ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار و 
با احتساب ۳۵درصد سود در خرده فروشی ها عرضه می شود.وی قیمت 
هــر کیلو بادمجان دلمه ای را یک هزار تا ۳ هــزار تومان اعالم کرد و 
گفت: قیمت هر کیلو بادمجان قلمی یک هزار تا 2 هزار و ۵00 تومان، 
بادمجان گلخانه ۳ تا ۵ هزار تومان، پیاز زرد و شــیری یک هزار تا 2 
هزار تومان، بامیه ۵ تا ۱0 هزار تومان، سیر خشک ۵ تا ۱0 هزار تومان، 
ســیب زمینی نو 2 تا ۳ هزار تومان، شلغم یک هزار و ۵00 تا ۳ هزار 
و ۵00 تومان، فلفل تند ریز ۴ تا ۸ هزار تومان، فلفل شیرین ۵ تا ۱0 
هزار تومان، فلفل دلمه سبز یک هزار و ۵00 تا ۳ هزار و ۵00 تومان و 
کدو حلوایی 2 تا ۳ هزار و ۵00 تومان است. کارگر با اشاره به نرخ سایر 
انواع صیفی در بازار افزود: هر کیلو کاهوپیچ ساالدی با نرخ ۳ تا ۴ هزار 
و ۵00 تومان، کاهو رسمی یک هزار و ۵00 تا ۳ هزار، کدو مسمایی 2 
هزار و ۵00 تا ۵ هزار تومان، کرفس 2 تا ۴ هزار تومان، کلم بروکلی ۱0 
تا ۱۴ هزار تومان، کلم سفید و قرمز یک هزار تا 2 هزار و ۵00 تومان، 
گل کلم گلخانــه ای 2 تا ۴ هزار تومان، گوجه زیتونی فله ۵ تا ۸ هزار 
تومان، گوجه فرنگی یک هزار تا 2 هزار و ۳00 تومان، لوبیا ســبز 2 تا 
۴ هزار تومان، لیموترش میناب ۸ تا ۱۳ هزار تومان و هویج یک هزار و 

۵00 تا ۳ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار عرضه می شود.

اخبـــار

مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی گفت با توجه به شرایط آب 
و هوایی در نوار شــمالی و شمال غرب به گندمکاران توصیه می شود که 

کشت گندم دیم را از ۱۵ مهر به بعد در این مناطق انجام دهند.
مسعود حقیقت، در گفت  وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از بارش باران 
در برخی مناطق کشــور خبر داد و گفت: امروز در ســواحل دریای خزر، 
شمال ســمنان و خراســان رضوی بارش پراکنده خواهیم داشت که از 

اواسط روز از میزان ابرناکی کم می شود.
وی با اشاره به اینکه امروز دما در نوار شمالی کشور بین ۷ تا ۱0 درجه 
کاهش خواهد یافت، افزود: براســاس بولتن های هواشناســی امروز برای 
نیمه جنوبی کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان رگبار و رعد و برق 

پیش بینی می شود.
حقیقت در توصیه ای به عشایر و زنبورداران گفت: با توجه به شرایط آب 

و هوایی به عشــایر مناطق جنوبی توصیه می شود که از رفتن به حاشیه 
رودخانه های فصلی اجتناب کنند، ضمن آنکه زنبورداران کندو های خود 

را از مناطق مرتفع به پایین دست انتقال دهند.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به شرایط آب و هوایی شمال کشور 
به کشــاورزان توصیه می شود که تا پایان هفته از هرگونه عملیات زراعی 

همچون محلول پاشی و سم پاشی اجتناب کنند.
به گفته وی، براســاس بولتن های هواشناسی، طی ماه های مهر و آبان 
بارندگی در اکثر مناطق کشــور به ویژه نوار شــمالی کشور در محدوده 
نرمال قرار دارد. مدیرکل هواشناســی کشــاورزی در توصیه ای دیگر به 
کشــاورزان گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی در نوار شمالی و شمال 
غرب به گندمکاران توصیه می شــود که کشت گندم دیم را از ۱۵ مهر به 

بعد در این مناطق انجام دهند.

حقیقت میزان بارش در ســه ماهه فصــل پاییز را نرمال ارزیابی کرد و 
افزود: بر این اساس کشاورزان در آغاز سال زراعی ۹۹-۹۸ به سبب شرایط 

مساعد اقلیمی، مشکلی در آبیاری سطحی ندارند.
وی با اشاره به اینکه بارش های مناسب در سال زراعی اخیر تا حدودی 
منجر به رفع مشکالت کم آبی کشــاورزان شده است، بیان کرد: با توجه 
به شرایط مســاعد بارش دیگر کشاورزان همانند سال های گذشته دچار 
کمبود آب نیستند، البته این امر بدان معنا نیست که کشاورزان در منابع 

آب صرفه جویی نکنند.
مدیرکل شــبکه پایش هواشناسی کشاورزی در پایان وضعیت آب های 
ســطحی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اســتمرار بارش های 
مناســب در فصل پاییز انتظار می رود که منابع آبی کمتر دچار مشــکل 

شود.

ضرورت کشت گندم دیم در نوار شمالی از ۱۵ مهر

عضــو هیــأت مدیره انجمــن تولیدکننــدگان فوالد ایــران گفت 
خام فروشی سنگ آهن صادرات فوالد را کاهش داده است.

رضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به میزان تولید فوالد 
در کشــور، گفت: ســال گذشــته 2۵ میلیون تن فوالد تولید شد که 
از این میزان ۸.۵ میلیون تن آن صادر شــده اســت. امســال ظرفیت 
ذوب و فوالدســازی ۳۵ میلیون تن اســت، ولی به علت کمبود آهن 
اســفنجی آن هم به دلیل کمبود مواد اولیه حداکثر تولید 2۷ میلیون 

تن خواهد بود.
او بیــان کرد: از 2۷ میلیون تن تولید فوالد، ۱۵ میلیون تن مصرف 

داخل خواهد بود و  ۸میلیون تن آن صادر خواهد شد.
عضو هیأت مدیــره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشــاره به 
پیشــرفت صنعت فوالد در بومی ســازی، گفت: بومی سازی در صنعت 
فوالد شــرایط خاصی دارد که هم اکنون به علت تحریم ها، مشــکالت 
مالــی و ... خیلی از شــرکت های خارجی تمایل همــکاری با ایران را 
ندارند اما این اتفاق را باید مثبت دانست چراکه دیگر شرکت ها دنبال 

تولیدکنندگان داخلی هســتند. شهرســتانی گفت: در ســال گذشته 
انجمن فوالد اولین نمایشگاه بومی سازی را برگزار کرد که بالغ بر ۱۵0 
تفاهم نامه  بین شرکت تولیدکننده قطعات با شرکت های فوالدی امضا 
شــد. همچنین یک صندوقی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان 
یا شــرکت هایی که کاالیی را تولید می کننــد ایجاد کردیم که در آن 
کار تولیدکنندگان برآورد می شــود و دست تولیدکنندگان را در تولید 
محصوالت باز خواهد گذاشــت و اینگونه با اطمینان بیشتر می توانند 

اقدام به تولید کاالی ایرانی کنند.
کاهش 8 تنی صادرات فوالد به دلیل خام فروشی

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به اینکه 
خام فروشی ســنگ آهن صادرات فوالد را کاهش داده است، افزود: ما 
ظرفیــت تولید ۳۵ میلیون تن فوالد داریم، اما به دلیل خام فروشــی 
ســنگ آهن این میزان به 2۷ میلیون تن کاهش یافته اســت. کمبود 
ایــن مقدار حدود ۸ میلیون تن اســت که به ظرفیت آهن اســفنجی 

بازمی گردد.
او با اشاره به تاثیرات منفی قیمت گذاری فوالد توسط دولت، تشریح 

کرد: دولت نباید در قیمت گذاری فوالد دخالت کند. درصدی از قیمت 
ســنگ آهن مربوط به شمش فوالد خوزســتان است و به دلیل اینکه 
قیمت داخلی آن نســبت به قیمــت بین المللی کمتر اســت مانع از 

صادرات می شود. 
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکننــدگان فوالد ایران با بیان اینکه 
باید قیمت فوالد واقعی شــود، گفت: اگر قیمت ها واقعی شود و دولت 
در قیمت گــذاری آن دخالت نکند، این دســته از کاال از طریق بورس 

فروخته شود، صادرات نیز افزایش خواهد داشت.
شهرســتانی افزود: با این رویه عالوه بــر اینکه صادرات نیز افزایش 

خواهد داشت از قاچاق کاال نیز جلوگیری خواهد شد.
او با اشــاره به اختالف قیمت شمش و میلگرد، گفت: تفاوت قیمت 
قابل توجهی بین شــمش و میلگرد دیده می شــود که براساس قاعده 
خاصی تعیین می شــود که با ســایر بازارهای جهان متفاوت است. با 
توجه به اینکــه در واحد های نورد تولید مقاطع ســاختمانی فوالد از 
شمش استفاده می شود، نوسانات قیمت شمش می تواند تعیین کننده 

قیمت نهایی محصوالت طویل ساختمانی باشد.

رئیــس اتحادیه آجیل و خشــکبار تهران گفت با توجه به شــرایط 
مســاعد اقلیمی و رشد چشــمگیر تولید، قیمت پسته نسبت به مدت 

مشابه سال قبل حداقل ۳0درصد کاهش داشته است.
مصطفی احمدی در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین وضعیت بازار آجیل و خشکبار اظهار داشت: با توجه به شرایط 
مســاعد اقلیمی و رشد چشــمگیر تولید، قیمت پسته نسبت به مدت 

مشابه سال قبل حداقل ۳0درصد کاهش داشته است.
وی با اشــاره به اینکه تمامی اقالم آجیل و خشکبار به طور متوسط 
۱0 تــا ۳0درصد افت قیمت در بازار را تجربــه کردند، افزود: با ورود 
محصول جدید از هفته آینده پیش بینی می شــود که کاهش قیمت ها 

خود را در بازار بیشتر نشان دهد.
احمدی درباره آخرین وضعیت صادرات آجیل و خشکبار بیان کرد: 
با توجه به شرایط تحریم و مشــکالت بازگشت ارز، صادرات وضعیت 

مناسبی ندارد که امیدواریم با اتخاذ تدابیر خاص در سالی که شرایط 
تولید مناســب است، شاهد رشــد صادرات و درآمد ارزی از این محل 
باشــیم. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران از کمبود مغز بادام در 
بازار خبر داد و گفت: ســرمازدگی ابتدای سال موجب شده تا کیفیت 
مغز بادام تعریف چندانی نداشــته باشد، اما باز هم محصول کشاورزی 
است و باید یک ماه دیگر تا پایان فصل برداشت منتظر ماند و دید که 

وضعیت تولید چگونه خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه قیمت هر کیلو بادام هندی نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل ۵0 تا ۶0 هزار تومان کاهش یافته است، بیان کرد: 
تجار از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تقاضا دارند که اجازه واردات 
بــادام هندی با ارز آزاد را دهند تا همانند ســال گذشــته، بازار این 

محصول دستخوش تغییر و تحوالت قرار نگیرد.
احمدی ادامــه داد: علی رغم آنکــه مراوده خوبی بــا وزارت جهاد 

کشــاورزی داریم، اما مســئوالن این وزارتخانه با واردات بادام هندی 
مخالف هســتند و معتقدند که ذائقه ایرانی تغییر یافته است، در حالی 
که همچنان برای این محصول در بازار مشــتری وجود ندارد و تنها به 
ســبب مخالفت این وزارتخانه، بادام هندی از طریق قاچاق وارد کشور 
می شود. رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران افزود: براساس شرایط 
مســاعد اقلیمی و برآورد باغات پیش بینی می شــود که امسال تولید 
پســته به بیش از 220 هزار تن برسد، در حالی که سال قبل مجموع 

تولید ۷۵ هزار تن بود.
وی در پایان تصریح کرد: امســال با افزایش تولید و متعادل شــدن 
قیمت ها پیش بینی می شود که مصرف داخل افزایش یابد، چراکه سال 
گذشته به سبب جهش یکباره قیمت، قدرت خرید مردم کاهش یافت 
و کار به جایی رســیده بود که بسیاری از مردم اقالم آجیل و خشکبار 

را از سبد خانوار خود حذف کردند.

صنعت فوالد در گیر و دار خام فروشی

 تاثیرات منفی قیمت گذاری فوالد توسط دولت
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اخبار

 جریمه شدن سرویس های
بدون برچسب مدارس

رانندگان ســرویس های مدارس شــامل مینی بوس ها، ون ها و 
رانندگان خودرو های ســواری باید برچسب سرویس مدارس روی 

خودروی خود نصب کنند.
غالمپور مدیرعامل ســازمان اتوبوســرانی شهرستان بیرجند در 
گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان از بیرجند، گفت: از امروز 
نظارت های پلیس راهنمایی و رانندگی بر سرویس مدارس شروع 

می شود و رانندگانی که فاقد برچسب باشند جریمه می شوند.
او با بیان فعالیت 20۳ راننده در حوزه  سرویس مدارس، افزود: از 
این تعداد، ۱2۹ سرویس برچسب ویژه مدارس را دریافت کرده اند.
غالمپــور درخصوص مزیت هــای این برچســب ها، بیان کرد: 
شناسایی هویت شرکت ها و رانندگان سرویس های مدارس، تلفن 
تماس آنها و نظارت بیشتر بر فعالیت این سرویس ها از جمله این 

موارد است.
مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی شهرستان بیرجند اظهار داشت: 
رانندگان ســرویس های مدارس شــامل مینی بوس هــا، ون ها و 
راننــدگان خودرو های ســواری باید دارای گواهی سوء پیشــینه 
کیفری، گواهی ســالمت و گواهی رانندگــی و معاینه فنی معتبر 

باشند.
او ادامه داد: باتوجه به ابالغ آیین نامه سرویس مدارس و ثبت نام 
در سامانه سپند، اطالع رسانی این موضوع به شرکت ها و رانندگان 

مدارس از شهریور امسال انجام شد.

ورود مجدد شورای رقابت به موضوع 
قیمت گذاری خودرو مشکلی را حل نمی کند

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی 
درخصــوص مطالب مطرح شــده پیرامون بازگشــت احتمالی 
شــورای رقابت به قیمت گــذاری خودرو گفت بنــده همواره با 
قیمت گــذاری خودرو مخالف بوده ام زیرا عرضه و تقاضا باید نیاز 
و قیمت بازار را مشــخص کند و در حال حاضر اگر قرار باشــد 
شــورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو ورود کند شاید 

نتواند مشکل خاصی را در صنعت و بازار خودرو رفع نماید.
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شــورای اسالمی اعالم می کند که در صورت همکاری با شرکای 

خارجی، باید نسبت به ایجاد برند جدید اقدام شود.
رامین نورقلی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص 
مبنای انتخاب شرکای خارجی خودروسازان اظهار داشت: حضور 
شــرکای خارجی قطعا برای توسعه صنعت خودرو الزم است اما 
قطعا این شــرکا باید بتوانند در زمینه انتقال تکنولوژی و در امر 

صادرات مجدد، به صنعت خودرو کشور کمک کنند.
نماینــده مــردم کردکوی، ترکمــن، بندرگز و گمیشــان در 
مجلس شورای اسالمی افزود: بحث انتقال تکنولوژی معموال در 
قراردادهــا وجود دارد و معموال این امر صورت می گیرد اما رویه 
ای که در دنیا وجود دارد بحث ایجاد برند جدید اســت که یکی 
از مشکالت ما در صنعت خودرو و در قرارداد با شرکای خارجی 
این است که ما مبادرت به تولیدات شرکا می کنیم و اگر بتوانیم 
برندهای جدیدی را با حضور شرکای خارجی ایجاد کنیم اقدامی 

بسیار عالی خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود: 
به عنوان نمونه اگر بتوانیم روی پلتفرم پژو، با تغییرات مختصری 
برند دیگری را که یک برند داخلی اســت بفروشیم و این خودرو 
را صادرات مجدد کنیم اقدامی مثبت در صنعت خودرو کشــور 

است.
نورقلی پور درخصوص مطالب مطرح شــده پیرامون بازگشــت 
احتمالی شــورای رقابت بــه قیمت گذاری خــودرو گفت: بنده 
همواره با قیمت گذاری خودرو مخالف بوده ام زیرا عرضه و تقاضا 
باید نیاز و قیمت بازار را مشــخص کند و در حال حاضر اگر قرار 
باشد شــورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو ورود کند 
شاید نتواند مشکل خاصی را در صنعت و بازار خودرو رفع کند.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس 
شورای اسالمی افزود: البته در حال حاضر شرایط حاکم بر فضای 
تولید و بازار و عرضه خودرو شــرایطی عادی نیست و ما سال ها 
اســت که این مساله را گوشزد می کنیم؛ ما باید بتوانم با تحمل 
هزینه هایی و پرهیز از قیمت گذاری قطعی خودرو از ناحیه خارج 
از حوزه خودروســازان، ابزار را در اختیار خودروسازان و بازار و 
مصرف کننده قرار دهیم تا آنان بتوانند در این عرصه کار واقعی 
خود را انجام دهند و مردم که هدف نهایی بازار خودرو هســتند 
بتواننــد از یک خودرو با کیفیت و با قیمت مناســب و متعادل 
برخوردار باشــند چراکه هم اکنون قیمت خودرو در کشــور ما 
نســبت به کشورهای همسایه و دیگر کشــورها باال است و این 

اجحاف در حق مصرف کننده است.

در جدیدتریــن اظهارنظرها برای همکاری بین دو کشــور، معاون وزیر 
صمت از همکاری با ترکیه برای ساخت خودروی مشترک خبر داده است. 
در صورت عملی شدن این اتفاق، ترکیه جدیدترین همکار صنعت خودروی 

ایران خواهد بود.
به گزارش پدال نیوز، همکاری خودروسازان کشورهای مختلف با صنعت 
خودروی کشــور از دیرباز وجود داشــته و تقریبا اکثر خودروسازی های 
مطــرح و غیرمطرح دنیــا برای فروش خودرو پا به ایران  گذاشــته اند. در 
جدیدترین اظهارنظرها برای همکاری بین دوکشــور، معاون وزیر صمت 
از همکاری با ترکیه برای ســاخت خودروی مشــترک خبر داده است. در 
صورت عملی شــدن این اتفاق، ترکیه جدیدترین همکار صنعت خودروی 
ایران خواهد بود. صنعت خودروی ترکیه به واســطه حضور برندهای برتر 
جهانی بسیار پیشرفته است و این کشور ساالنه میلیاردها دالر خودرو به 
اروپا و آمریکا صادر می کند. همچنین این کشور دارای صنعت قطعه بسیار 
قدرتمندی است و قطعه سازان این کشور تحت لیسانس شرکت های مطرح 
اروپایی و آمریکایی به فعالیت می پردازند، اما این کشور توفیقی در زمینه 
طراحی خودرو با برند مستقل نداشته و تمام تالش و تمرکز خود را روی 
مونتاژ برندهای مختلف خودرویی گذاشــته است. البته ترک ها مدعی اند 
فورد کانکت در ترکیه و توســط مهندسان آنها طراحی و ساخته شده و به 
منظور حضور در بازارهای جهانی، تاییدیه فورد را برای استفاده از لوگو این 
خودروساز آمریکایی اخذ کرده است. با این حال، در سال های اخیر رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور خواستار تولید خودرویی مستقل 

شده اســت و به نظر می رسد ترک ها در فکر ســاخت خودرویی برقی و 
هیبرید با برندی مســتقل هســتند.  فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو 
می گوید: پــروژه ملی ترکیه تولید یک محصولی برقی و هیبرید اســت.  
مشخص نیست بحث قرارداد با ترکیه که مطرح شده در چه خصوص است 
چراکه ترکیه جز در بخش کار و تجاری برند خودرویی ندارد. البته ترکیه 
یــک پروژه ملی برای طراحی و تولید محصــوالت برقی و هیبرید دارد و 
احتماال  همکاری ایران با ترکیه هم در زمینه همین محصوالت خواهد بود.

از سوی دیگر، ترکیه صنعت قطعه سازی بسیار پیشرفته ای دارد. اما به نظر 
من مشکل ما، نبود شریک خارجی نیست. ما اگر برای خودروسازی شریک 
هم بیاوریم، تا زمانی که مدیران صنعتی ما دید مناســبی به این صنعت 
نداشــته باشند، نمی توان انتظار تغییر و تحول از صنعت خودرو را داشت. 
در این راستا، دیدگاه کالن وزارت صمت و برخی مدیران نیاز به تغییرات 
اساســی دارد. در صورت تغییر دیدگاه ها می توانیم امیدوار باشیم تغییری 
در ایــن صنعت رخ دهد. در غیر این صورت همه این کارها یک ســیکل 
باطل است. زمانی که ایران زانتیا را از خط تولید خارج کرد، شرکت زوتی 
هنوز تاسیس نشده بود. همین شرکت بعد از گذشت ۱0 سال توانست به 
ایران سی کی دی بفروشــد، اما ایران همچنان درگیر خودروهای قدیمی 
است. به همین  دلیل با هر جای دنیا که بخواهید همکاری کنید تاثیری در 
کالن ماجرا نخواهد داشت و منجر به اتفاق خاصی هم نخواهد شد. در هر 
صورت اینکه چنین قراردادهایی موفق باشد یا خیر، بستگی به مدیران و 
مســئوالن دارد. اگر رفتاری که با چینی ها شده است، با ترک ها هم انجام 

شود، قطعا ترک ها هم سود خود را در نظر می گیرند. در این خصوص شما 
را به صحبت های پیمان کارگر، مدیرعامل سابق رنوپارس ارجاع می دهم. 
ایشان می گفت: »همه جای دنیا با رنو چانه زنی می کنند تا خودرو را ارزان 
بفروشند، اما در اینجا چانه زنی برای گران فروختن محصول است!« تا زمانی 
که پارادایم صنعت خودروی ایران به این شــکل است، چرا طرف خارجی 
نباید به فکر حداکثر ســود از بازار ما باشــد؟ یعنی بیشترین سود را از ما 
می گیرد و هر وقت هم دلش بخواهد از ایران می رود. این ناشــی از رفتار 

اشتباهی است که ما داریم، نه رفتار نادرست طرف های خارجی.
مهــدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو میگوید: ایران  و ترکیه 

توانایی ساخت خودروی مشترک ندارند.
 کاش اعالم می کردند قرار است با کدام برند ترک تولید مشترک داشته 
باشــیم. ما سال هاست در این حوزه فعالیت می کنیم، تا به حال اسم هیچ 
برند خودروســازی ترک را نشــنیده  ایم. درحال حاضر ۱۴برند خودرویی 
خارجی در ترکیه محصوالت خود را تولید می کنند که ۸0درصد قطعات 
آنها در ترکیه تولید می شود. در واقع قطعه سازی ترکیه برای خود یک برند 
اســت. ضمن آنکه از هر ۱۴ خودرویی که در این کشور تولید می شود، ۴ 
خودرو برای بازار داخل اســت و مابقی آن صادر می شود. بر همین اساس، 
صادرات این کشــور در حوزه خودرو و قطعات در ســال گذشــته به 20 
میلیارد دالر رســید. برند کارسان که یک شرکت دولتی است، از مدت ها 
پیش تعطیل شــده و هلدینگ مصطفی کوچ عمال نمایندگی پژو اســت. 

شرکت رنو آکای نیز زیر نظر رنو فعالیت می کند.

ایران  و ترکیه توانایی ساخت خودروی مشترک را دارند؟

وقتی مدیر جدیدی با تیم مدیریتی جدید وارد مجموعه می شــود، 
شــاید بتواند ۱0درصد هزینه ها را بهبود ببخشد و بهره وری را افزایش 
دهد، امــا وقتی صحبت از اختــالف بیش از ۳0درصــدی در قیمت 
تمام شده و فروش محصول اســت، این مساله را هیچ کسی نمی تواند 

جبران کند.
بــه گزارش  پــدال نیــوز، بارها به مشــکالت موجــود در صنعت 
خودرو اشــاره شده است؛ مشــکالتی که گاه توسط خود این صنعت 
و ســوءمدیریت رقم خورده و مشکالت بی شــماری که به دلیل نبود 
برخی زیرســاخت های اقتصادی ایجاد شده است؛ مثال جذب بیش از 
نیــاز نیرو برای خودروســازی ها که منجربه هزینه هــای مالی فراوانی 
برای آنها شــده و بهره وری را نیز تا  حد بســیار زیــادی کاهش داده 
اســت. اصوال نبود مدیرانی قدرتمند باعث شده است در دوره هایی از 
حریم خودروســازی ها دفاع نشود. همچنین باال بودن میزان نرخ بهره 
بانکی که عمال هزینه تولید را افزایش داده اســت، ازجمله چالش ها و 
مشکالتی است که از بیرون به خودروسازی ها و البته همه صنایع دیگر 
تحمیل شــده است. این چالش زیرساختی یعنی گران بودن تسهیالت 
پرداختی به خودروســازان و قطعه سازان، هزینه های تولید و البته پس 
از تولید را چنان افزایش می دهد که اصوال نمی توان کم سود و زیان ده 

بودن را برای آنها متصور نبود.
 درهمین زمینه امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت  خودرو با بیان 

اینکه یکی  از اشکاالت صنعت  خودرو در این سال ها هزینه های سربار 
مالی بوده اســت، می گوید: »حدود ۳0درصد هزینه های خودروسازان 
را هزینه های مالی تشــکیل می دهد. یعنی وامی که از بانک می گیرند 
و باید باســود بسیار باالیی برگردانند. فکر نمی کنم طی ۳0سال اخیر 
بانک ها وام بلندمدت و کم  بهره به خودروسازان پرداخت کرده باشند.«

سیستم های مالی مبتنی بر سیستم تجاری است، نه صنعتی
 کاکایی تاکید می کند: »همواره بانک ها وام کوتاه مدت با بهره بسیار 
زیاد به خودروســازان عرضه کرده اند و اصــوال در ایران هیچ گاه دیده 
نشــده بین بهره بانکی وام تجاری با وام صنعتی اختالفی دیده شــده 
باشد. تنها ابتدای دهه ۶0 وام های کم بهره ای به صنایع پرداخت شد که 

نتایج آن ایجاد شرکت ها و صنایعی است که همچنان حضور دارند.«
 وی اظهار می کند: »درزمینه تغییر در روش های مالی و به کارگیری 
روش های نوین مالی  هم خودروسازان کار سختی دارند. چراکه مشکل 
در کشــور ما این است که تمام سیستم های مالی، مالیاتی و ... مبتنی 

بر سیستم تجاری است و نه صنعتی.«
 این کارشــناس در توضیح این مطلب می گویــد: »درحال حاضر روی 
به روزرسانی قانون تجارت کار می شود که البته صدای همه دست اندرکاران 
تجاری و صنعتی را درآورده اســت. یعنی به جــای اینکه اوضاع را بهبود 
بدهند و به روزتــر کرده و با یک جامعه صنعتی و فراصنعتی متناســب 
کنند، یک ســری دیدگاه بازرگانی درآن به کار رفته اســت.«  هزینه های 

سربار ناشی از موارد مختلف ازجمله نیروی سربار و هزینه های دیگری که 
در این صنعت وجود دارد، به همراه سود باالی بانکی برای تولید خودرو و 
ضعف بازار سرمایه در تامین مالی برای صنایع مختلف مانند خودرو باعث 

شده است تولید بعضا با زیان هم همراه شود.«
 مشکل حل نشده قیمت گذاری

 قیمت گذاری نیز در حالی مشــکل اساسی در صنعت خودرو عنوان 
می شود که از سال گذشته تاکنون قیمت خودرو نیز مانند بسیاری از 
کاالهای دیگر دو تا سه برابر شده است. هرچند خودروسازان معتقدند 

تولید خودرو حداقل روی برخی از انواع آن با زیان همراه است.
 کاکایی با بیان اینکه مشکل اساسی که درحال حاضر صنعت خودرو 
همچنان نتوانســته آن را حل کند، مســاله قیمت گذاری است، اظهار 
می کند: »قیمت گذاری که در اختیار دولت است، با فاصله از واقعیت ها 
)حداقل درمورد محصوالت ایران خودرو و ســایپا( اعمال می شــود. بر 
این  اســاس، قیمتی که خودرو با آن از کارخانه بیرون می آید، به طور 
معناداری از قیمت تمام شــده خودرو پایین تر است؛ به این معنا که این 

دو خودروساز با تولید بیشتر، زیان بیشتری می کنند!«
 وی می افزاید: »وقتی قیمت فروش چیزی حدود ۳0درصد پایین تر 
ازقیمت تمام شــده آن اســت، با روش هــای بهبود بهــره وری نهایتا 
می تــوان در چنین صنعتی ۱0درصد بهبود ایجاد کرد و باقی آن واقعا 

امکان پذیر نیست.«

با وجود آنکه وزارت صمت پیش فــروش خودرو را غیرقانونی اعالم 
کرده، اما سایپا به این موضوع توجهی ندارد.

 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســال گذشته بود که خبری 
دربــاره پیش فروش خودروها جامعــه را درگیر خود کرد، در این خبر 
وزارت صمت تنها زمانی حق فروش به خودروســازان می داد که تمام 

خودروهای پیش ثبت نام شده به مشتریان تحویل داده می شد.
با وجود آنکه این شــرط برای خودروســازان گذاشته شده بود، اما 
همچنان از تحویل خودرو به مشــتریان خبری نیســت و مشتریان به 

دنبال تحویل اتومبیل خود هستند.
اکنون وضعیت به طوری اســت که گروه خودروسازی سایپا شرایط 
فروش فوری و فروش اعتباری ۴ محصول خود در روز چهارشــنبه )۶ 
شــهریور( را اعالم کرده است، این در حالی است که پیش فروش انواع 
خودرو طبق قانون خالف اســت و منجر بــه ایجاد تنش در بازارهای 

داخلی می شود.
خط بطالن مسئوالن سایپا روی اظهارات خود

سال گذشــته با اقدام تعدادی از شرکت های خودروسازی مبنی بر  
پیش فروش خودرو، مشــکالت اقتصادی متعددی در کشور به وجود 
آمد و به همین دلیل رئیس اداره اطالع  رســانی و ارتباط با رسانه های 
گروه خودروســازی ســایپا هرگونه خرید و فروش حواله خودرو های 
پیش فروش شده این شــرکت در سایت ها، فضای مجازی و ... را کاماًل 

غیرقانونی اعالم کرد.
با وجود آنکه مســئوالن ذی ربط گروه خودروســازی سایپا، خود از 
غیرقانونــی بودن هرگونه پیش فروش صحبت کــرده بودند اما اکنون 
بدون توجه به ادعاهای خود بار دیگر پیش فروش خودرو را آغاز کرده 

و به نوعی خط بطالن بر صحبت های پیشین خود کشیده اند.
از ســوی دیگر وزارت صمت هم اعالم کرد تا زمانی که شرکت های 
خودروسازی، خودروهای پیش فروش را تحویل نداده اند مجوزی برای 
پیش فروش مجدد دریافت نخواهند کرد. حال، شــرکت خودروسازی 
ســایپا بدون توجه به اعالمیه وزارت صمت ســایت پیش فروش خود 
را برای مشــتریان باز کرده اســت و با توجه به تجربه  بد پیش فروش 
خودرو، باز قدم در این مســیر گذاشته است، حال سوال اینجاست که 
آیا  مــردم باید به صحبت وزارت صمت به عنوان مرجعی باالدســت 

توجه داشته باشند یا به پیش فروش شرکت سایپا اعتماد کنند؟
نمایندگان مجلس از قانونی بودن پیش فروش می گویند

با وجود اینکه انجام پیش فروش خودرو توســط شــرکت ســایپا و 
براساس اعالم وزارت صمت غیرقانونی است اما نمایندگان مجلس که 
خود تدوین کننده قوانین مختلفی هســتند ادعا دارند که شرکت های 
خودروســازی می توانند برای جبــران ضرر و زیان خود، بخشــی از 
خودروهــای معوق را به صورت نقدی و بــا قیمتی پایین تر از بازار به 

مشتریان خود بفروشند.
با پیش فروش نباید اخاللی در نظام اقتصادی کشور به وجود آید

عبداهلل رضیان نماینده مردم قائم شــهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ 
مجلس شــورای اسالمی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با 
اشــاره به غیرقانونی بــودن فروش اعتباری محصوالت ســایپا، گفت: 
شــرکت های خودروسازی از گذشته تعهد داشــته اند که خودروهای 
پیش ثبت نام شــده را تا پایان سال تحویل دهند که بخشی از آن را 

باید به صورت نقدی تحویل می دادند.
او بیان کرد: این شــرکت ها براســاس منافع خــود محصوالت را به 

بازار عرضه می کننــد اما نکته ای که وجود دارد نباید اخاللی در نظام 
اقتصادی کشــور به وجود آید. شــرکت های خودروسازی اگر در نظام 
اقتصــادی اخالل ایجاد کنند جرم اســت و قطعا مجلس به این قضیه 
ورود خواهد کرد اما به دلیل اینکه اخاللی ایجاد نشــده است مجلس 
نمی توانــد به طور ریز بــه این قضیه ورود کند که این شــرکت های 

خودروسازی محصوالت را چطور و به چه کسانی فروخته اند.

دور باطل قیمت   گذاری دستوری و زیاندهی در صنعت  خودرو

دعوای زرگری وزارت صمت و خودروسازان بر سر پیش فروش خودرو

 یک بام و دو هوای سایپا نسبت به اجرای قوانین!
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کسب و کارامـروز8

 اســتاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر لزوم ایفای نقش محوری 
دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان دانشگاه مادر استان، خواستار 
مشارکت بیشتر دانشگاه ها و مراکز علمی استان در طرح های علمی و 

زیربنایی و توسعه استان شد.  به گزارش ایسنا، 
احمدعلی موهبتی در جلســه هیأت امنای 
دانشگاه سیستان و بلوچستان که به ریاست 
قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری در 
محل این وزارتخانه برگزار شــد؛ با اشاره به 
اینکه تاسیس دبیرســتان های دانشگاه در 
جذب استعدادها و تربیت نیرو برای استان 
موثر و نقش آفرین بوده اســت، گفت: برخی 
تحصیلکردگان آن مدارس در گذشته، امروز 
از مدیران توانمند و موثر اســتان هســتند. 
نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان 
با بیان اینکه مدارس دانشگاه در ایجاد فضای 
رقابت سالم بین مدارس و مراکز آموزشی از 

جمله تیزهوشان و مدارس نمونه و غیرانتفاعی به الگوسازی و گسترش 
و ایجاد مدارس مشابه توسط سایر دانشگاه ها و نهادها کمک کرده اند، 
اظهار کرد: رقابت در حوزه آموزشی باعث شکوفایی استعدادها و پرورش 

جوانان و نیروهای مستعد استان و باالرفتن استانداردها می شود و انتظار 
داریم دانشــگاه به این مسئله محوری و ارتقای استانداردهای آموزشی 
اســتان توجه جدی داشته باشــد. موهبتی با یادآوری الگوی کار در 
دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس در 
اســتان، تأکید کرد: با توجه به تفاوت های 
زبانی و خرده فرهنگ ها، باید سطح علمی و 
مهارتی دانش آموزان را با آموزش های ویژه 
به ســمت همگن کردن و زمینه پیشرفت 
برابر آن را فراهم کنیم. وی توانمندسازی 
را جزو اصول محوری در آموزش دانشگاه 
برشــمرد و تصریــح کرد: دانشــگاه باید 
از آموزش محــوری صــرف، کارآفرینی و 
توانمندســازی را محــور برنامه های خود 
قــرار دهد تا بتواند در برنامه های زیربنایی 
و اساسی اســتان مانند تهیه سند آمایش 
اســتان، نقش آفرینی کند. استاندار تاکید 
کرد: دانشــگاه سیستان و بلوچستان باید پایه علمی و آموزشی خود را 
محکم کند و در ارتقای کیفیت از سایر مراکز علمی و آموزشی استان 

اثربخشی داشته باشد.

 جوانان ایرانی از دولت انتظار دارند فضای کســب وکار در ایران 
را که اکنون یکی از نامســاعدترین فضاهای کســب وکار در میان 
کشورهای جهان است در مسیر کارآمدی برده و دست از مداخالت 

در اقتصاد، با هدف گشودن چتر بزرگ 
دولت را کاهش دهد.

در گزیده ای از یادداشت روزنامه ایران 
به قلم حسین سالح ورزی رئیس سازمان 
ملی کارآفرینی ایران، می خوانیم: بررسی 
بودجه های ســاالنه در ســال های تازه 
ســپری شده نشــان می دهد دولت به 
دالیل گوناگون منابع قابل اعتنایی برای 
اجــرای طرح های عمرانــی که مجری 
آن نیز شرکت ها و سازمان های دولتی 
باشند، تأمین نکرده است. از سوی دیگر، 
انباشــت نیروی انســانی در اداره های 
دولتــی به اندازه ای اســت که احتمال 

اشتغال برای جوانان ایرانی را دست کم در کوتاه مدت با چشم انداز 
روشن مواجه نمی کند.

 از طــرف دیگر، برخــی کامیابی های جوانــان ایرانی که بدون 

چشمداشت به شــغل های دولتی و با استفاده از قدرت ریسک و 
نوآوری خود توانســته اند، بنگاه های خود را به ویژه در فعالیت های 
مدرن راه اندازی کنند و برخی در خانه با اســتفاده از نرم افزارهای 
پیام رسان مشغول درآمدزایی هستند 
واقعیت این اســت که تصویر شغل را 
در میان جوانان ایرانی دگرگون کرده 
اســت. این وضعیت در ایــران روند 
گســترش یابنده ای را تجربه کرده و 
به دلیل بســته بودن دست دولت در 
دادن مزد و حقوق بــاال، بیش از این 
در کانون توجه قرار خواهد گرفت. در 
این صورت، به نظر می رسد انتظارات 
از نهاد دولت برای ایجاد اشــتغال به 
طور مستقیم روندی کاهنده را تجربه 
می کند، امــا از طرف دیگــر جامعه 
جوانــان ایرانی انتظــار دارد دولت به 
جای تصدیگری دولتی و بنگاه داری، مسیر و راه را برای فعالیت های 
ایرانیان به ویژه جوانان ایرانی که درصد دانش آموختگان آن به ویژه 

در میان دختران با افزایش چشمگیری مواجه است، باز کند.

جوانان ایرانی و درک واقعیت اشتغال دانشگاه از آموزش محوری به سمت کارآفرینی و توانمندسازی گام بردارد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دانشــگاه های بومی 
کشور باید مکانی برای ارتقای کارآفرینی، اشتغال زایی، ارزش آفرینی و نفوذدهی 
فرهنگ داخلی کشــور به دنیا باشــند،  گفت: با تجاری سازی علوم انسانی پیروز 

مبارزات فرهنگی و اقتصادی خواهیم بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ دانشجویان دانشگاه امام صادق 
علیه السالم روز نخست سال تحصیلی ۹۸ خود را با حضور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری آغاز کردند. اتفاقی که بنای توســعه نــوآوری و فناوری در این 
دانشگاه را رقم خواهد زد. سورنا ستاری در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه امام 
صادق)ع( گفت: هدف از ایجاد دانشــگاه ها و تامین خرج آنها این است که مردم  
امیدوارند مشکالت جامعه با مدل های بومی دانشگاه های داخلی رفع شود. باید 
دانشگاه ها با مدل های بومی و مبتنی بر فرهنگ جامعه شکل گرفته و توسعه یابد.
ستاری در ادامه با بیان اینکه دانشگاه های بومی کشور باید مکانی برای ارتقای 
کارآفرینی، اشــتغالزایی، ارزش آفرینی و نفوذدهی فرهنگ داخلی کشور به دنیا 
باشند  افزود:امروز نسل جدیدی از کارآفرینان به جامعه تزریق شده اند که این نسل 

با نگاه درست به علوم انسانی مسیر پیشرفت و توسعه کشور را هموار می کنند.
علوم انسانی براساس فرهنگ عمومی جامعه در کشور توسعه می یابد

رییس ستاد توســعه فناوری های نرم و هویت ساز توسعه علوم انسانی را مورد 
توجه قرارداد و گفت: علوم انسانی براساس فرهنگ عمومی جامعه در کشور توسعه 
می یابد. این روزها نمود علوم انسانی در کشور به نوشتن کتاب خالصه شده است؛ 

اما نوشتن کتاب به تنهایی دردی از جامعه دوا نمی کند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری  در ادامه عنوان کرد: نوشتن کتاب بدون 
ارائه راهکار، به درد جامعه نمی خورد. در این شرایط شما در اتاقی، کتاب راه های 
رفع معضالت اجتماعی را می نویســید و در اتاقی دیگر فرزندان شما با کتاب ها، 

اسباب بازی ها و بازی های کامپیوتری خارجی سرگرم هستند.
رییس ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی ادامه داد:کشف نفت بزرگ ترین خیانت 
به فرهنگ و بوم این کشــور بود. خیانتی که اصالت فرهنگی را از ما گرفت و بازار 
داخلی را فلج کرد. پایه های اقتصاد دانش بنیان صیانت از بازار داخلی است. بازاری 
که هویت کشور را ترســیم می کند و تضمینی برای تحقق آینده اقتصاد دانش 
بنیان کشور است. رییس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری در ادامه با بیان اینکه بازسازی فرهنگ عظیم ایرانی 
تنها با توسعه علوم انسانی در کشور رخ می دهد افزود: تجاری سازی علوم انسانی 
حلقه مفقوده کشور است که برای پیروزی در مبارزات فرهنگی و اقتصادی به این 
علم کاربردی نیاز داریم. سورنا ستاری در ادامه مفاهیم ایثار و از خودگذشتگی را 
یادآوری کرد و گفت: ما نیاز به بازآفرینی برخی مفاهیم بومی در کشور داریم. مثال 
باید به شرکت های دانش بنیان و خصوصی یادآوری کنیم که با از خود گذشتگی 
و ایثار می توانند ایران را به خودکفایی و خودباوری برسانند. مفاهیمی که در دیگر 

کشورها خریداری ندارد و نامفهوم است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری دانشگاه امام صادق علیه السالم را مهد 
دانشگاه های مبتنی بر مفاهیم بومی کشور خواند و افزود: این دانشگاه، جایی است 
که می تواند با تکیه بر فرهنگ داخلی، معضالت و مشکالت اجتماعی را رفع کند. 

این معضالت با توسعه زیست بومی نرم و هویت ساز رفع می شود.
رییس بنیاد ملی نخبگان افزود: معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری بر 
تکمیل مرکز نوآوری و رشــد دانشــگاه امام صادق تاکید دارد و از شــکل گیری 
پارک علم و فناوری در اطراف این دانشــگاه اســتقبال می کنیم و معتقدیم که 
این پارک می تواند با محور توســعه فناوری، شــرکت های مختلفی را در علوم 
انسانی در دل خود جای دهد. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری  در بخش 
دیگری از ســخنان خود اظهار کرد: بازار ایران باید به گونه ای تقویت شود که در 

کنار محصوالت خارجی موجود در آن، بتواند خودی نشان دهد و مردم به خرید 
محصوالت ایران ســاخت راغب باشند و در خارج از کشور نیز حرفی برای گفتن 
داشته باشند. برای ما خوب نیست که هویت و اصالت بازار خود را از دست بدهیم. 
ایران روزی آقای علم و فرهنگ در دنیا بود که باید آن روزهای تاریخی و با عظمت 

را دوباره بازسازی کنیم.
باید دانشگاه ها به بخشی از فرهنگ، اقتصاد و اجتماع تبدیل شوند

ستاری با اشــاره به اینکه دانشگاه باید جزیی از جامعه و فرهنگ کشور باشد، 
تصریح کرد: باید دانشگاه ها دیوارهای خود را حذف کنند و به بخشی از فرهنگ، 
اقتصاد و اجتماع تبدیل شوند. این دانشگاه ها باید محور توسعه کشور باشند و از 

علوم انسانی که روح همه علوم است بهره بگیرند.
رییس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه علوم انسانی، انسان 
ساز است گفت:علوم انسانی، علمی است که ارتباط مستقیمی با فرهنگ و اصالت 
ایران و ایرانی دارد. به همین دلیل باید راه های توسعه این علم کاربردی و پایه را 

در دانشگاه ها، کشور و فضای حاکم بر اقتصاد کشور هموار کنیم.
رییس ستاد حوزه فناوری حوزه انرژی با اشاره به اینکه پژوهش با پول دولت به 
محصول منجر نمی شود گفت:باید این پژوهش ها در بطن شرکت های خصوصی و 
توسط مردم صورت گیرد تا منتج به محصول و نتیجه شود. هویت پول دولتی به 

گونه ای است که محصولی از دل آن بیرون نمی آید.
رییــس بنیاد ملی نخبگان همچنین عنوان کرد: هدف از ایجاد دانشــگاه حل 
مسایل و معضالت جامعه است. این دانشگاه ها باید تالش کنند با کمک گرفتن 
از فرهنگ داخلی راه های توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور را بیابند و 
به کار ببندند. سورنا ستاری افزود: امروز بیشتر از هر دوره تاریخی دیگر در حوزه 
آموزش هزینه می کنیم؛ اما کمتر نتیجه می گیریم که این موضوه به دلیل فاصله 

گرفتن از فرهنگ و اصالت ایرانی و نفوذ نفت به اقتصاد کشور رخ داده است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهــوری در پایان گفت: باید به حوزه تجاری 
سازی علوم انسانی ورود کنیم. زیرا این علم می تواند به شکوفایی فرهنگ ایرانی و 

مقتضیات بومی کشور کمک کند.
ایجاد پارک علم و فناوری علوم انسانی ضروری است

حجت االسالم حسین علی سعدی رییس دانشــگاه امام صادق )ع(نیز در این 
مراســم، گفت: دانشــگاه امام صادق در گام دوم انقالب تالش می کند که تمدن 
نرم را در کشــور توسعه دهد. تمدنی که با حمایت از ایده های خالق و نو ایجاد 

می شود.
وی افزود: رســالت تاریخی دانشــگاه ما این است که تحولی اساسی در بخش 
نرم و هویتی تمدن ایجاد کند که این امر با تحول آفرینی در زمینه علوم انسانی 

میسر می شود.
به گفته سعدی، امروز جنگ نرم مهم تر از جنگ سخت است. این روزها دشمن 
با اسباب بازی ها و بازی های کامپیوتری خود به فرهنگ کشور هجوم آورده است. 
اگر کسی بتواند با خلق ایده ای جدید راهی برای این نوع مبارزرات فرهنگی ارائه 

کند از آن حمایت خواهیم کرد.
وی همچنیــن تصریح کرد: مرکز نوآوری دانشــگاه امام صادق تالش می کند 
ظرفیت علوم انسانی را در کشور افزایش دهد و از ظرفیت های موجود دانشگاه به 

سمت توسعه فرهنگ کشور گام بردارد.
رییس دانشــگاه امام صادق عل در ادامه عنوان کرد: یکی از برنامه های ما در 
دانشگاه ایجاد پارک علم و فناوری علوم انسانی است که این کار به فعالیت شرکت 

های حوزه نرم و هویتی کمک می کند.
در انتهای این مراســم با حضور سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری از نمایشگاه دائمی شهدای دانشگاه امام صادق علیه السالم رونمایی شد.

با تجاری سازی علوم انسانی پیروز مبارزات فرهنگی و اقتصادی 
خواهیم بود

دریچــه

دبیر ســتاد توســعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب ســنتی معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری در جلسه شورای راهبردی ســتاد اعالم کرد که در جهت 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان فعال و ایده های نو این حوزه، توســعه و تکمیل 
نظــام مالی نوآوری و اقتصاد دانش بنیان مورد توجه جدی این ســتاد قرار دارد و در 
این راستا ایجاد صندوق پژوهش و فناوری صنعت گیاهان دارویی با هدف ایجاد رونق 
بیشتر در حال بررسی است.   به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، محمدحسن عصاره اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان 
ویژگی هــای خاصی دارند که آنها را از بنگاه های اقتصادی عادی متمایز می ســازد، به 
همین دلیل الزم است تا در ابتدی راه به شکل هوشمند از این شرکت ها حمایت های 

متناسب الزم صورت گیرد تا بتوانند با توان بیشتری بر مشکالت فائق آیند .

توسعه زیست بوم نوآوری کشور با صندوق 
پژوهش گیاهان دارویی شتاب می گیرد

سه شنبه
9 مهر 1398

شماره 1403
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نخســتین همایش ملی نـــوآوری و بزرگ ترین چالش نوآوری باز در 
صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی چهارشنبه این هفته در دانشگاه صنعتی 
شــریف برگزار می شــود. به گزارش دانشــگاه صنعتی شــریف، رویداد 

چشــم انداز نوآوری با هدف توجه و تمرکز بر 
موضوع نــوآوری در یکی از مهمترین صنایع 
ایران یعنی صنعت نفت و گاز و پتروشــیمی 
شکل گرفته اســت. این رویداد قصد دارد تا 
با ترســیم چشــم انداز نوآوری در صنعت به 
معرفی، توســعه و ترویــج ابزارهای موردنیاز 
در دســتیابی به این اهداف بپــردازد. در این 
راستا ضمن بهره برداری از ابزارهای توسعه و 
ترویج دانش تخصصی نوآوری و ارائه تجربیات 
ارزشمند بین المللی و داخلی در این حوزه به 
رویکرد نوآوری باز و ظرفیت شرکت های فناور 
نیز در این حوزه توجه ویژه شــده اســت. در 
اولین نمایشگاه اختصاصی شرکت های فناور، 

دانش بنیان و اســتارت آپ های فعال در ایــن صنعت، گردهمایی ویژه ای 
از توانمندی های اکوسیســتم نوآوری در این حوزه تشــکیل می شــود. 
بــا برگزاری بزرگ ترین چالش نوآوری باز در صنعت، تالش می شــود تا 

ارتباط ویژه ای میان نیازمندی های صنعت و توانمندی های شــرکت های 
فناور و دانش بنیان ایجاد شــده و در نهایت با ارزیابی و انتخاب طرح های 
فناورانه و نوآورانه برتر توسط متخصصان صنعت و دانشگاه، از آنها تقدیر 
شود. این همایش تخصصی با هدف بحث و 
بررســی در رابطه با فرصت ها و چالش های 
نوآوری در صنعت، انتقال رویکردهای نوین، 
دانش تخصصی و تجــارب موفق داخلی و 
بین المللی در حوزه نوآوری برگزار می شود 
و بــا بهره گیری از دانش اســاتید نوآوری و 
نیــز متخصصان صنعت، ســعی می کند تا 
همایشــی تخصصی، کاربردی و منطبق بر 
نیازهــای روز صنعت ارائــه کند. در چالش 
نوآوری باز، ضمن انتقال اولویت های کلیدی 
صنعت به شرکت های فناور، دانش بنیان و 
استارت آپ ها، با شناسایی، ارزیابی و انتخاب 
طرح های فناورانه و نوآورانه ارائه شده توسط 
این شــرکت ها و با داوری مشــترک متخصصان صنعت و دانشگاه، طی 
مراسم اختتامیه همایش با اهدای جوایز ۳00، 200 و ۱00 میلیون ریالی 

از سه طرح برتر تقدیر می شود.

رئیــس صندوق نوآوری و شــکوفایی گفت راه رشــد و پیشــرفت 
نوآوری در حوزه فوالد باز است، لذا شرکت های کوچک و دانش بنیان 
می توانند به این صنعت وصل شــوند. به گــزارش خبرگزاری مهر به 

نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست 
جمهوری، دکتر علی وحدت  در گردهمایی 
فناورانه صنایع، شــرکت های دانش بنیان و 
اســتارت آپ های صنعت فوالد که در محل 
صندوق نوآوری و شــکوفایی برگزار شــد، 
بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی را با 
رویداد فضایی آغــاز کردیم، چرا که دولت 
اقدامــات خوبی در این زمینــه انجام داده 
بود. در عین حال شــرکت هایی که شــکل 
گرفته اند برای اینکه مردم بتوانند از خدمات 
آنها استفاده کنند، فعال نشده بودند که در 
این رویداد تالش هایی برای پیوند میان این 
شرکت های بزرگ و شرکت های دانش بنیان 

در این حــوزه صورت گرفت. وی تصریح کــرد: چنین رویدادهایی با 
هدف فن بازار، صنعت و دانشــگاه برگزار نمی شود، بلکه این رویدادها 
در جهت رسالت صندوق که تامین مالی شرکت های دانش بنیان برای 

گســترش اقتصادشان و بهم رسانی شــرکت های دانش بنیان به حوزه 
صنعت اســت، برگزار می شود. در رویدادهای گذشته خوشبختانه هم 
صنایع بزرگ و هم شــرکت های دانش بنیــان از همکاری و تعامالت 
صورت گرفته بســیار راضی بودند. در این 
نوآوری حمایت همه جانبه  راستا صندوق 
از شرکت های دانش بنیان را رسالت خود 
می داند و این اقدام را در قالب تســهیالت 
تســهیالت  ضمانت نامه،  ارائــه  لیزینگ، 

نمونه سازی و... ارائه می دهد.
و شــکوفایی  نوآوری  رئیس صنــدوق 
گفت: در این رویداد حدود ۱۱0 شــرکت 
در نمایشــگاه توانمندی هــا و نیازهــای 
فناورانه صنعت فــوالد حضور دارند و ۱۱ 
شــرکت بزرگ نیز نیازهای فناورانه خود 
را ارائــه می دهند و با شــرکت های دانش 
بنیان گفت وگو خواهند داشــت. فرق این 
نمایشــگاه با نمایشــگاه های عامی که برگزار می شود در این است که 
صندوق تالش دارد بخش های فنی شــرکت ها را در این نشســت ها 

حاضر کند تا با شرکت های دانش بنیان به گفت وگو بپردازند.

شرکت های دانش بنیان می توانند به صنعت فوالد متصل شوندهمایش چالش نوآوری باز در صنعت انرژی برگزار می شود

اســتارت آپ هایی که در چند سال اخیر به حوزه کسب و 
کار و صنعت کشور تزریق شده اند، نقشی تاثیرگذار در روند 
رو به رشــد اقتصاد کشور دارند. شــرکت هایی که با هدف 
دگرگون کردن شــیوه مدیریت و ادامه کار صنایع مختلف 

روی کار آمده اند و نگاهی نو به مفاهیم اقتصادی دارند.
  

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، شاید هنوز هم باشند کسانی که 
برای مان تعریف کنند از دشواری های سفر در روزگارانی نه 
چندان دور. همان روزهایی که برای طی یک مســیر روزها 
ســوار بر یک چهارپا بودند . روزهایی که سفر و جابجایی به 
کندی صورت می گرفت و گاهی جان انســان ها را به خطر 

می انداخت.
ایده ها به روز شد و شکل بهتری به خود گرفت. طراحی 
وســیله ای قابل حمل بــا چرخ های بزرگ بــه نام گاری. 
گاری های اولیه شــکلی کامال بدوی داشتند و بیشتر برای 

جابجایی محصوالت کشاورزی و غیره به کار می رفتند.
اما انســان متفکر به همین جا بسنده نکرد و سختی ها و 
محدودیت های پیش رو، ارمغانی به نام خالقیت برای آنها 
داشت. خالقیت هایی که به آسان شدن زندگی و جابجایی 
آنهــا کمک می کرد. ایده هایی ناب که برخی به در بســته 
می خود و برخی در دنیا گل می کرد. زیردریایی  ها، بالن های 
حرارتی، کشتی بخار و ماشین های اولیه از این دست ایده 
هایــی بودند که هرچند برخی محدودیــت ها را از زندگی 
مردم حذف کردند؛ اما ناقص بودند و نیازمند پیشرفت های 

بیشتر.
 طراحی نخستین خودروی دنیا بیش از ۱00 سال پیش

ســال ۱۸۸۷ را مبــدا تحوالت اساســی در حمل و نقل 
شــهری می دانند. ســالی که نخســتین خودروی بنزینی 
توسط شخصی آلمانی به نام »گوتلیب دیملر« طراحی شد. 
وســیله ای که تا پیش از این هیچ تصــوری از آن در بین 
مردم وجود نداشــت. این نقطه آغاز، سالهای بعد شتابی دو 
چندان یافت و با آغاز قرن بیستم با سرعتی فزاینده به اوج 

رسید.
پیشــرفت های هر روزه این روزها، حمل و نقل را به یک 
صنعت پرســود و درآمدزا تبدیل کرده است. صنعتی که با 
زندگی مردم گره خورده اســت و نقشی همپای تامین غذا 
و دارو بــرای آنها بازی می کند. وســایل حمل و نقلی که 
دویــدن همپای آنها برای همگان امکانپذیر نیســت و این 
روزها از نیازهای معمول مردم نیز پیشی گرفته اند. طراحی 
خودروهای هوشــمند و مدرن، هواپیماهای مافوق صوت، 
کشــتی های تفریحی به مثابه یک شــهر توریستی و غیره 
از جمله این پیشرفت های قابل توجه و شگفتی آور است.

امروز کافی اســت که برای ســفر به یک قاره دیگر بلیت 
تهیه کنید و چند ســاعت دیگر در شهرهای آن کشور قدم 
بزنید. این اتفاق به کمک وســایل حمل و نقل پیشرفته ای 
محقق شده است که با فناوری های مدرن و پیچیده امروزی 
در هم گره خورده اســت و یک ترکیب هوشمند، کارآمد و 

توانمند ارائه کرده است.

صنعــت حمل و نقل در دنیا به بخش های مختلفی چون 
هوایــی، فضایی، خودرو، ریلی و دریایی تقســیم بندی می 
شود. بخش هایی که هر کدام یک صنعت بزرگ را تشکیل 
مــی دهند و این روزها با کمک فناوری های مدرن روزهای 

درخشانی و پررونقی را طی می کنند.
ایران نیز از جمله کشورهایی است که در چند سال اخیر 
تالش های زیادی در این حوزه کرده است و سعی می کند 
با مــدد فناوری های مدرن و متخصصــان داخلی در کنار 
مونتاژ کاری به طراحــی و تولید بومی این نوع محصوالت 
نیز بپردازد. محصوالتی که برمبنای اقیلم شناســی کشور و 
نیازهای موجود طراحی شــوند و تمام قطعات آن در کشور 
به تولید برسند. هر چند که این تالش ها در سال های اخیر 
روندی رو به رشد داشته است؛ اما هنوز کافی نبوده و پاسخ 

درستی به نیازهای بومی نداده است.
شاید بتوان گفت که تنها راه نجات صنعت بزرگ و وسیع 
حمل و نقل در کشــور به دست توانمند زیست بوم نوآوری 
و فناوری باشد. زیســت بومی که راه های نوینی برای حل 
مشــکالت، معضالت و کمبودهای همه صنایع کشور ارائه 
می کند. صنایعی که قدمتی طوالنی و ســبقه ای ســنتی 
دارند و حال خوبی ندارند. سال ها است که صنایع کشور به 
دنبال روزنه ای برای نجات جان خود از ریشــه های سنتی 
و کم ســرعت مدیریت هستند، ریشــه هایی که با آبیاری 

دستان توانمند استارتاپی جانی دوباره می گیرند.
  فعالیت 60 شرکت دانش بنیان
در حوزه حمل ونقل هوشمند

با تالش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری تعداد 
قابل توجهی از اســتارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در 
کشــور شــکل گرفته اند. معاونت علمی و فناوری مجموعا 
بیش از ۴ هزار شــرکت دانش بنیان را تأیید کرده است که 
در حوزه های مختلف فناورانه مشــغول بــه فعالیت اند. در 
این میان الگوهای موفقی به چشم می خورند که تکثیر آنها 
می تواند اقتصاد کشــور را متحول سازد. بر اساس آمارهای 
رسمی اعالم شده، تا پایان سال ۹۷ شرکت های دانش بنیان 
توانســتند ۱۴0 هزار نفر را در حوزه هــای مختلف به کار 

بگیرند. 
از این میان ســهم صنعت حمل و نقل پیشرفته کشور از 
تعداد شــرکت های دانش بنیان، فعالیت ۶0 شرکت است. 
معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری نیز با توجه به 
اهمیت زیاد این صنعت در کشور، اقدام به شکل دادن یک 
ستاد مهم و کامل به نام  ستاد توسعه فناوری های فضایی 
و حمل و نقل پیشــرفته عمومی کرده است تا راهی پیش 
روی جوانان و متخصصان ایرانی و ایده های درخشــان آنها 

باز کند و نویدی برای توسعه این صنعت بزرگ باشد.
در ایــن میان تالش هــای گوناگونی توســط گروه های 
مختلف این ســتاد برای توســعه هر بخش از حمل و نقل 
صورت گرفته اســت که هر کدام از آنها با هم افزایی بخش 
خصوصــی، دولتی و فارغ التحصیالن دانشــگاهی به دنبال 
بومی ســازی و تسریع طرح های توســعه ای این حوزه ها 

است.

اقدام گوگل برای رمزگذاری کانکشن ها انتقاد مقامات آمریکایی و همچنین نگرانی شرکت های ارائه دهنده 
اینترنت در این کشور از محدودشدن دسترسی شان به داده های کاربران را به همراه داشته است.

به گزارش دیجیاتو به نقل از خبرگزاری وال اســتریت ژورنال، کمیته قضایــی کنگره آمریکا به دلیل 
شکایات مختلف به وزارت دادگستری این کشــور، در حال تحقیق در مورد برنامه گوگل برای رمزگذاری 

درخواست های DNS در مرورگر کروم است.
گــوگل می گوید هــدف از رمزگذاری DNS در مرورگــر کــروم از روش DNS روی TLS جلوگیری 
از جاسوســی و کالهبرداری اســت، اما مقامات کنگره نگرانند این اقدام غول نرم افزاری با جلوگیری از 
دسترسی شرکت های ارائه دهنده اینترنت به داده های کاربران، منجر به سلطه بیشتر غول نرم افزاری روی 

اینترنت شود.
کنگره آمریکا در تاریخ 13 ســپتامبر )22 شهریور( با ارسال نامه ای به گوگل در مورد استفاده تجاری از 
داده های به دست آمده از روش رمزگذاری DNS در مرورگر این شرکت خواستار ارائه توضیحات از جانب 
غول نرم افزاری شد. گوگل تاکید کرده که امکان رمزگذاری DNS در کروم اختیاری بوده و کاربران را وادار 

به چنین کاری نکرده است.
اقدام گوگل برای رمزگذاری DNS نگرانی شرکت های ارائه دهنده اینترنت از عدم دسترسی به داده های 
کاربران و بی اطالعی از ترافیک آنها را در پی داشــته است. این شرکت ها با ارسال نامه ای به کنگره، اقدام 

گوگل در رمزگذاری کانکشن ها را »از بین رفتن رقابت در تبلیغات و زمینه های دیگر« عنوان کرده اند.
گوگل تنها شــرکتی نیست که رمزگذاری DNS را انجام می دهد. موزیال نیز قصد دارد در اقدامی مشابه 
کانکشــن کاربران مرورگر فایرفاکس به اینترنت را امن کند. »Marshall Erwin«، مدیرعامل موزیال در 
مصاحبه  ای با وال اســتریت ژورنال اعتراضات به وجود آمده در مورد انحصارطلبی را برای انحراف افکار 
عمومی عنوان کرد. اواســط تیر ماه 98 سازمان های مختلف در انگلســتان به خاطر پشتیبانی موزیال از 

استاندارد امنیتی DNS لقب »تبهکار اینترنتی« داده بودند.
به گفته مدیرعامل موزیال شــرکت های ارائه دهنده اینترنت در آمریــکا می خواهند با اعتراض کردن به 
رمزگذاری کانکشن ها در فایرفاکس به روند دسترسی آزادانه به داده های کاربران ادامه دهند. به گفته وی 
DNSهای رمزگذاری نشده به شــرکت های ارائه دهنده اینترنت کمک می کند تا با رصد رفتار کاربران در 

اینترنت، تبلیغات را به آنها نمایش دهند.

آبیاری ریشه های صنعت حمل ونقل با دستان توانمند استارت آپی

انتقاد کنگره و وزارت دادگستری آمریکا 
DNS از گوگل به دلیل رمزگذاری

یادداشـت

پژوهشــکده محیط زیست دانشــگاه تربیت مدرس تفاهم نامه دوجانبه ای 
با مرکز اکولوژی انســانی ســوئد امضا کرد که طی آن برنامه توانمندســازی 

پژوهشگران جوان ایرانی را با همکاری این مرکز اجرا می کند.
به گزارش دانشــگاه تربیت مدرس، پژوهشــکده محیط زیســت دانشگاه 
تربیت مدرس تفاهم نامه دوجانبه ای را با مرکز اکولوژی انسانی در گوتنبرگ 
ســوئد که از اولین و پیشرفته ترین مراکز دنیا در حوزه انرژی و محیط زیست 
محسوب می شود، امضا کرد که این پژوهشکده می تواند با همکاری آن مرکز 
دوره های توانمندســازی مؤثری جهت به روزرسانی و توسعه دانش اجرایی و 

بومی سازی تجربه های جهانی در کشورمان را برگزار کند.

دانشگاه تربیت مدرس با مرکز اکولوژی 
انسانی سوئد همکاری می کند



پیام های نمایشــی یکی از ابزارهای تاثیرگذار برای تبلیغات و بازاریابی 
محسوب می شود. ماهیت کوتاه و مختصر چنین پیام هایی کمتر از موارد 
دیگــر مخاطب را اذیت خواهد کرد. به هر حال کاربران تنها با یک لمس 
صفحه امکان عبور از چنین تبلیغات کوچکی را خواهند داشت. به راستی 
چرا چنین پیام هایی برای کاربران گوشــی های هوشــمند نمایش داده 
می شود؟ بی تردید همه ما تجربه کار با اپ های رایگان را داشته ایم. منبع 
اصلی درآمدزایی این اپ ها همکاری تبلیغاتی با برندهای مختلف اســت. 
به این ترتیــب در ازای ارائه رایگان اپ ما باید برخی از تبلیغات در قالب 
پیام های نمایشی را مشــاهده کنیم. از نقطه نظر کاربران این امر معامله 
بسیار سودمندی محسوب می شود. به هر حال ما دیگر نیازمند پرداخت 

حق اشتراک برای بهره مندی از خدمات اپ ها نخواهیم بود. 
بی تردیــد صرف نمایش پیام های نمایشــی بــرای موفقیت در عرصه 
تبلیغات کافی نیست. در این راستا ما به تکنیک های کاربردی نیاز خواهیم 
داشــت. در این مقاله هدف اصلی بررسی ۵ راهکار تاثیرگذار برای افزایش 

تاثیرگذاری پیام های نمایشی است.  
1. اهمیت ارتباط محتوایی پیام ها با سلیقه مخاطب

در حوزه بازاریابی تولید محتوای مناســب با ســلیقه مخاطب همیشه 
دارای اهمیت باالیی است. مشکل اصلی بسیاری از برندها ناتوانی در زمینه 
تشخیص درست سلیقه مخاطب شان است. گاهی اوقات نیز پیام مناسب 
به دست مخاطب درست نمی رسد. بی تردید مخاطب هدف ما دارای تنوع 
و گوناگونی بســیار زیادی در زمینه سلیقه شخصی است. این امر موجب 
ضرورت تمرکز بر روی شخصی سازی هرگونه از محتوا برای آنها می شود. به 
این ترتیب در عمل باید ابتدا به فکر تکثر موجود در دامنه مخاطب و سپس 

شخصی سازی محتوای اصلی برای هر کدام از آنها باشیم. 
اســتفاده از گوشــی های همراه به عنوان پلتفرم هدف برای بازاریابی و 
تبلیغات دشــواری های خاص خــود را دارد. به همین خاطر اغلب برندها 
حتی شجاعت الزم برای ورود به این عرصه را نیز ندارند. از نظر من بررسی 
ســلیقه مخاطب کار چندان دشواری نیســت. این امر نیازمند همکاری 
نزدیک با اپ های طرف قراردادمان است. به این ترتیب ما اطالعات مفیدی 
در مورد نحوه فعالیت مخاطب هدف مان به دســت خواهیم آورد. این امر 
ساخت محتوای تبلیغاتی براساس پیام های نمایشی را ساده تر خواهد کرد. 

2. اولویت خرید
با شناخت درست از مشــتریان امکان فروش محصوالت به آنها فراهم 
می شــود. هیچ برندی بدون گردآوری و تحلیل داده ها پیرامون مشتریان 
امکان دستیابی به نرخ فروش باال را نخواهد داشت. به همین خاطر اغلب 
برندهای بزرگ ســرمایه گذاری هنگفتی در ایــن زمینه می کنند. امروزه 
بیشــتری داده های تحلیلی از دل ارزیابی تاریخچــه رفتاری کاربران در 

شبکه های اجتماعی و اپ های مشهور به دست می آید. 
باید به عنوان یک طراح تبلیغاتی همیشــه احتمــال واکنش متفاوت 
کاربران نسبت به محتوای تبلیغاتی مان را مدنظر داشته باشیم. قرار نیست 

کاربران نسبت به نحوه طراحی محتوای ما واکنش یکسانی داشته باشند. 
به همین خاطر مدنظر داشتن اولویت های خرید کاربران نقش مهمی در 
سرنوشــت کمپین ما بازی خواهد کرد. این امر کامال بدیهی اســت. افراد 
مختلف دارای ترجیحات متفاوتی هستند. اگر به عنوان یک برند این امر 
را به خوبی درک کنیم، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب افزایش خواهد 

یافت. 
تبلیغات نمایشــی ماهیت کوتاه و گذرایی دارد. به همین خاطر تمرکز 
بــر روی پیام های بیش از حد طوالنی ایده چندان جالبی نخواهد بود. در 
عوض ما باید اولویت خرید هر کاربر را در طراحی پیام اصلی مدنظر داشته 
باشیم. مشکل شمار باالیی از بازاریاب ها بی توجهی به اولویت دامنه مختلف 
مشــتریان به هنگام طراحی کمپین است. به این ترتیب کمپین موردنظر 
فقط برای خودشان جذابیت خواهد داشت. توجه به این نکته کوچک تاثیر 
انکارناپذیری بر روی نتیجه فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی ما خواهد داشت. 

3. هدایت مخاطب به سوی عمل خرید
تعامــل با مخاطب در دنیای تبلیغات اهمیت باالیی دارد. متاســفانه 
بســیاری از برندها نســبت به این امر مهم توجه کافــی را ندارند. در 
نتیجه کمپین های آنها تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطب را ندارد. یکی 
از ویژگی های مهم تبلیغات نمایشــی در گوشی های هوشمند ترغیب 
مخاطب به ســوی مشاهده لینک جانبی اســت. به این ترتیب امکان 
توضیح بیشــتر درباره محصول فراهم خواهد شــد. بی تردید یک پیام 
نمایشــی در صفحه گوشــی های همراه جای زیادی به خود اختصاص 
نمی دهد. بــه همین خاطر جلب توجه مخاطب با اســتفاده از آن کار 
دشــواری خواهد بــود. توصیه من در اینجا انتخاب یــک تیتر کوتاه و 
در عین حال جذاب اســت. به این ترتیب شــانس ما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب افزایش چشــمگیری خواهد یافت. امروزه بسیاری از 
برندها در زمینه تبلیغاتی مبتنی بر پیام های نمایشی با چالش استفاده 
از جمــالت طوالنی مواجه هســتند. وقتی ما جمــالت طوالنی به کار 
ببریم، ناچار باید فونت کوچک تری را نیز استفاده کنیم. به این ترتیب 
مطالعه تیتر برای مخاطب دشــوار خواهد شــد. امروزه مخاطب هدف 
حوصله کافی برای مشــاهده متن های بیــش از اندازه ریز و طوالنی را 

ندارد. به همین خاطر به ســادگی قید تبلیغ ما را خواهد زد. 
در صورت اســتفاده از تیتر کوتاه و جذاب امکان هدایت مخاطب به 
ســوی عمل خرید فراهم می شود. بســیاری از برندها در عمل نیازمند 
چنین ترغیبی هســتند. نیاز به خرید اغلب اوقات به صورت طبیعی در 
مشــتریان ظاهر نمی شــود، بنابراین ما به عنوان یک برند باید نهایت 
تالش مــان برای ایجاد نیاز تازه در مشــتریان را به کار ببندیم. یکی از 
بهترین پلتفرم ها برای تبلیغات نمایشی کومولوس نام دارد. این پلتفرم 
امکانات گسترده ای در اختیار برندها برای طراحی تبلیغ شان می دهد. 
بــه این ترتیب ما فرصت کافی بــرای طراحی متنی جذاب و همچنین 
تاثیرگــذاری بر روی مخاطب را خواهیم داشــت. امــروزه مخاطب در 
صورت مشاهده متن جذاب انگیزه بیشتری برای خرید خواهد داشت، 
بنابرایــن ما باید نهایت تالش مان برای جلب نظر مخاطب و تبدیل آن 

به مشتری برندمان را نشان دهیم. 

4. همه معیارها ارزش برابر ندارند
بی تردید ارزیابی وضعیت کمپین ها اهمیت بســیار زیادی دارد. امکان 
تکــرار موفقیت بدون ارزیابی وضعیت کمپین های قبلی و اصالح وضعیت 
آنهــا وجود ندارد. به همین خاطر تمام برندهــا این مرحله را مدنظر قرار 
می دهند. نکته مهم در اینجا شیوه متفاوت هر برند برای ارزیابی وضعیت 
کمپینش اســت. متاسفانه بسیاری از برندها در این راستا شیوه های ساده 
و نامناســب را انتخاب می کنند. من با تجربه چند دهه فعالیت در حوزه 
تبلیغات به خوبی از ماهیت دشوار و پیچیده تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
و فروش محصوالت مختلف آگاهی دارم. به همین خاطر هیچ گاه استفاده 
برابر از معیارهای مختلف برای ارزیابی وضعیت کمپین را قبول نمی کنم. 

ارزیابی وضعیت یک کمپین ارتباط مســتقیم با دامنه اهداف آن دارد. 
به عنوان مثال، اگر وظیفه اصلی کمپین ما افزایش فروش باشــد، باید از 
همین معیار برای ارزیابی موفقیتش استفاده کرد. کاربرد معیارهای جانبی 
در اینجــا نباید جای معیار اصلی را بگیــرد. در غیر این صورت برند ما با 

مشکالت عمده ای مواجه خواهد شد. 
امروزه اهداف موردنظر برای کمپین های تبلیغاتی بیشــتر از یک مورد 
است. به همین خاطر در نگاه نخست کار برندها برای ارزیابی نتایج دشوار 
خواهد بود. توصیه من در اینجا اســتفاده از مدل دو متغیره است. به این 
ترتیب دو متغیــر A و B باید به صورت همزمان در فرآیند ارزیابی مورد 

تجزیه و تحلیل قرار گیرد. 
5.  ارزیابی، اصالح و ارزیابی مجدد

ارزیابی کمپین ها فرآیند حساس و بسیار مهمی است. اغلب افراد انجام 
چنین کاری را دوســت ندارند. به همین خاطــر معموال برای یافتن فرد 
مناسب در این زمینه دشواری های زیادی پیش روی برندهاست. از نظر من 
تبلیغات نمایشی در دستگاه های هوشمند باید به طور مداوم مورد ارزیابی و 
سپس اصالح قرار گیرد. هدف از انجام این کار کامال روشن است. ما با این 
کار کیفیت تبلیغ فعلی را سنجیده و در نمونه های بعدی عملکرد بهتری به 
نمایش خواهیم گذاشت. مخاطب نیز با مشاهده جدیت ما در این فرآیند 
انگیزه اش برای مطالعه بیشتر تبلیغات ما دوچندان خواهد شد.  نکته مهم 
در ایــن بخش اهمیت اصالح دوباره کمپین هاســت. فرآیند اصالح امری 
مقطعی نیست، بنابراین با هر بار ارزیابی وضعیت کمپین ها باید اصالحات 
کاربردی بیشــتری بر روی محتوای مان انجام دهیم. فقط در این صورت 

امکان تضمین کیفیت باالی تبلیغات برندمان فراهم خواهد شد. 
بی تردید تبلیغات مبتنی بر پیام های نمایشــی راه درازی در طول چند 
سال اخیر پیموده اســت. امروزه تقریبا تمام اپ های رایگان این امکان را 
در اختیار برندها قرار می دهند. به این ترتیب فرصت ارائه خدمات رایگان 
از ســوی توســعه دهندگان اپ های موردنظر فراهم می شــود. استفاده از 
توصیه های مورد بحث در این مقاله کمک شایانی به شما در زمینه بهبود 
وضعیت تبلیغات تان خواهد کرد. توصیه پایانی من توجه به نکات تازه در 
زمینه فناوری های دیجیتال و آخرین دستاوردهای آن است. به این ترتیب 
امکان بهره منــدی از آخرین ابزارهای موجود بــرای افزایش تاثیرگذاری 

برندمان فراهم خواهد شد. 
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 جلد اکونومیست
و هشدار تغییرات آب و هوایی

 بــه کمک رنگ، مجله اکونومیســت در شــماره 2۱ تا 2۷ 
ســپتامبر 20۱۹ خود، وضعیت اضطراری مشکل آب و هوایی 

جهان را به شکل یک بسته درآورده است.
در نشریه چنین ذکر شده است که صرف نظر از آنکه بسته 
فوق چه مکان هایی را پوشــش می دهد، »اکنون آب و هوا بر 
روی همه نوشته های ما تاثیرگذار است.« بنابراین مساله آب و 
هــوا بحران آب و هوایی و فعالیت هایی را خطاب قرار می دهد 

که می توانند در راستای کاهش آثار آن انجام شوند.
مجلــه از کار »اد هاوکینــز«، یک دانشــمند آب و هوا از 
دانشــگاه »Reading« بهره برد که به خاطر گرافیک های 
تجسم داده هایش مشهور است. او به نمایش فرم استخراج شده 
تغییرات آب و هوایی از ســال ۱۸۵0 تــا 20۱۸ در قالب راه 

راه های رنگی پرداخت.
هر رنگ در مقایســه با میانگین دمای ســال های ۱۹۷۱ تا 

2000، دمای جهان در آن سال را به تصویر می کشد.
هاوکینــز در وب ســایتش ایــن نوارهای گرمــا را عاری از 
شماره ها تا حد امکان ســاده می داند، به نوعی که آنها »یک 
شــکاف را پر می کنند و شرایط مناسب برای برقراری ارتباط 
با خود با حداقل دانش علمی الزم برای درک معنای شــان را 

به وجود می آورند.
هاوکینز این گرافیک را برای استفاده هر کسی که مایل به 
اشتراک گذاری آن است، رایگان اعالم کرد. نمودار روز جمعه 
در صفحه نخست وب سایت The Guardian نیز نمایش 

داده شد.
شبکه های اجتماعی و ترودوی نژادپرست

جاستین ترودو نخست وزیر نسبتا پرحاشیه و با جوراب های 
نامتعــارف، این بــار حین کارزار انتخاباتی اش خبرســاز و به 

نژادپرستی متهم شده است.
عکس پروفایل توییتر آقای ترودو او را ســرگرم حرف زدن با 
فردی رنگین پوست نشــان می دهد که ممکن است در مورد 
یک شــخص عادی حرف و حدیثی به وجــود نیاورد، اما در 
دنیای سیاســت این عکس به ظاهر بی گناه و عادی می تواند 
رشــته توییت ها و عکس العمل های زیادی را به دنبال داشــته 
باشــد. البته باید بگویم که هدف یکی ا ست؛ این عکس برای 
هر فردی که باشــد، می خواهد از دوســتی سخن بگوید و در 
مورد آقای ترودو معنای بیشتری هم دارد؛ او با سیاه پوست ها 

دوست است.
خیلی ها انتخــاب پروفایل توییترش را به نشــانه  تاکید بر 
نژادپرســت نبودنش دانستند. عکســی که فریاد می زند »من 

نژادپرست نیستم، این هم مدرکش.«
اما چرا او به نژادپرستی متهم است؟

ماجــرای اصلی بــه عکس هایی برمی گردد کــه در جریان 
کمپین انتخاباتی او منتشــر شد و نخســت وزیر را با صورتی 
سیاه/ قهوه ای نشــان می داد. اتفاقی که شبکه های اجتماعی 
و خبرگزاری هــا آن را نادیــده نگرفتنــد و درنهایــت بــه 
عذرخواهی اش منجر شــد. او حتی اعالم کرد که از تعداد این 
عکس ها اطمینان ندارد و ممکن اســت باز هم تصاویر دیگری 

علنی شوند.
در قــرن نوزدهــم میــالدی و رواج بــرده داری، بازیگران 
سفیدپوست صورت شــان را سیاه می کردند و تصویر هجومی 
از سیاه پوستان را به تصویر می کشیدند تا اربابان سفیدپوست 
لذت ببرند. به همین دلیل اســت که ایــن رفتار -به ویژه در 

آمریکای شمالی- به رفتاری نژادپرستانه تعبیر می شود.

مک دونالد شاهکارهای هنری را 
خوشمزه می کند

مک دونالد با بخشــیدن حال و هوای جشن به شاهکارهای 
هنــری، مکان های عمومی را به موزه هــای رایگان برای همه 

مردم تبدیل کرده است.
به منظور معرفی »Big Mac Bacon« این رســتوران 
فســت فود زنجیره ای، مک دونالد یک سری پوستر و تبلیغات 
چاپی را با اســتفاده از آثار هنری کالسیک، برای مثال، مونا 
لیــزا اثر لئوناردو داوینچی، پرتره وینســنت ونگوگ از خود و 
American Gothic« اثر گرانــت وودز، با اندکی تغییر 
اضافی عرضه کرده است: همه آنها با بیکن ارائه داده می شوند.
عــالوه بر تصاویر لذت بخش، برند همچنین اشــاره هایی به 
بیکن را در آهنــگ »Für Elise« )برای الیزه( بتهوون در 

رادیو جای داده است.
کمپین خوشمزه فوق تالش مشترکی میان آژانس تبلیغاتی 
NORD DDB استکهلم، آژانس روابط عمومی Prime و 

آژانس رسانه ای OMD محسوب می شود.
mbanews :منبع
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بســیاری از بازاریاب های سنتی بهینه ســازی موتورهای جست وجو »سئو« و 
شــبکه های اجتماعی را به عنوان ابزارهایی با کارکردی یکسان قلمداد می کنند. 
از نظر آنها تفاوت چندان معناداری میان مدیریت ســئو و بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی وجود ندارد. نکته مهم در اینجا فهم هدف یکسان هر دو فرآیند موردنظر 
است: بازاریابی کسب و کار برای مشتریان. تفاوت عمده میان مدیریت سئو و بازاریابی 
در شیوه کارکردشان است. در حالی که بازاریابی دیجیتال به دنبال بارگذاری پست 
و محتوای جذاب است، مدیریت سئو وظیفه اطمینان از کیفیت مطلوب محتوای 
بازاریابی را بر دوش دارد. همانطور که مشــاهده می کنید، وضعیت این دو فرآیند 
همپوشانی بسیار زیادی با یکدیگر دارد. به همین خاطر اغلب بازاریاب ها در عمل 

آنها را یکسان می پندارند. 
در طول چند سال اخیر استراتژی های زیادی برای ترکیب موفق بازاریابی مبتنی 
بر شــبکه های اجتماعی و مدیریت ســئو صورت گرفته است. هدف مقاله حاضر 
بررسی ۱۵ مورد از مهم ترین و در عین حال تاثیرگذارترین شیوه های دستیابی به 
ترکیب مناسب در این زمینه است. بی تردید مزیت های ترکیب کمپین بازاریابی با 
مدیریت مطلوب ســئو بر هیچ کس پوشیده نیست. در این فرآیند امکان جلب نظر 
دامنه هرچه وســیع تری از مشتریان فراهم خواهد شد. اکنون اجازه دهید به سراغ 

بررسی هر کدام از تکنیک های کاربردی مان برویم.
1. اطمینان از سازگاری اهداف

جی سی هیت: موسسه هیت دیجیتال
مدیریت ســئو و بازاریابی در شــبکه های اجتماعی با هدف توسعه جلوه آنالین 
کســب و کارها پیگیری می شــود. به همین خاطر اهداف هر دو فرآیند باید با هم 
سازگاری داشته باشد. در غیر این صورت مدیریت همزمان هر دو دردسرهای زیادی 
برای ما به همراه خواهد داشت. هنر ما به عنوان مدیر یک شرکت یا مسئول بخش 
بازاریابی ایجاد هماهنگی مناسب میان بازاریابی و مدیریت سئو است. این امر بدون 
دسترسی به برنامه مرکزی برند امکان پذیر نخواهد بود. در حقیقت هرگونه برنامه 
جانبی ما باید در راستای برنامه و استراتژی مرکزی طراحی شود. در غیر این صورت 

ادامه مسیر برای ما دشوار خواهد شد. 
وقتی به وضعیت تاثیر متقابل بازاریابی و مدیریت ســئو نگاه می کنیم، اهمیت 
سازگاری اهداف مرکزی آن دو بیشتر آشکار می شود. در این فرآیند ما باید تعریف 
سرراستی از اهداف اصلی بازاریابی مان داشته باشیم. به این ترتیب امکان مدیریت 
بهینه فرآیندهای دیگر فراهم می شــود. ایراد اصلی اغلب برندها بی توجهی به این 

نکته مهم و تاثیرگذار است. 
2. توسعه استراتژی های مدیریت سئو برای تمام فرمت های محتوایی

New Point Marketing پاتریک نیکز: شرکت
حضور برندمان در نتایج برتر جست وجوهای آنالین اهمیت بسیار زیادی دارد. این 
امر موجب توجه بیشتر مشتریان و در نتیجه فروش بیشتر برند ما خواهد شد. در 
این میان مدیریت سئو نقش کلیدی بازی می کند. هیچ برندی بدون یک استراتژی 
منسجم مدیریت سئو توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش را نخواهد داشت. 
در حقیقت بدون مدیریت سئو استاندارد محتوای برند ما جایی در صفحات نخست 
جست وجو نخواهد داشت.  به عنوان یک برند حرفه ای فرآیند تولید محتوای ما باید 
در راستای برنامه مدیریت سئو از پیش طراحی شده مان باشد. به این ترتیب امکان 
جلب نظر مخاطب به شــیوه های تاثیرگذار فراهم می شود. یافتن کلمات کلیدی 
مناسب در این فرآیند اهمیت باالیی دارد. نکته مهم توجه به تفاوت میان فرمت های 
مختلف محتوایی است. بی تردید شیوه استفاده از کلمات کلیدی در فرمت ویدئو با 
عکس متفاوت اســت. متاسفانه بسیاری از بازاریاب ها به این نکته مهم توجه کافی 
ندارند. به همین خاطر در عمل مشــکالت زیادی برای آنها ایجاد می شود. استفاده 
اســتراتژیک از کلیدواژه ها موجب تاثیرگذاری هرچه بیشتر فرآیند مدیریت سئو و 
بازاریابی ما خواهد شــد. اگر در این زمینه با مشــکالت زیادی مواجه هســتید، از 
کلیدواژه ها تهیه شده از سوی آژانس های بازاریابی استفاده کنید. البته توصیه اصلی 

من تالش برای یافتن کلیدواژه ها به شیوه شخصی و درون شرکتی است. 
3. ترکیب محتوا و پیام بازاریابی

الیسه فلین میر: موسسه بازاریابی پریسم گلوبال
کمپین بازاریابی و فرآیند مدیریت سئو هر شرکت باید همیشه با هم هماهنگی 
داشته باشد. گام نخست در این فرآیند اطمینان از تعامل گرایی پیام اصلی کمپین 
بازاریابی اســت. به طور معمول یک کمپین موفــق توانایی باالیی در زمینه جلب 
همراهی واکنش کاربران دارد. برندهای بزرگ به خوبی این مهارت را بلد هستند. به 
همین خاطر همیشه محتوایی جذاب و پرطرفدار در اختیار مخاطب قرار می دهند. 
گام دوم، اطمینان از وجود کلیدواژه های موردنظر برندمان در فرآیند بازاریابی است. 
در اینجا تمام تالش-های حوزه مدیریت ســئو به مرحله اجرا می رسد. هماهنگی 
میان دو تیم مدیریت سئو و بازاریابی نقش مهمی در استفاده حداکثری از اطالعات 
موجود دارد، بنابراین برنامه برند ما باید ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر میان این دو 
بخش باشد. نکته مهم درخصوص وضعیت اکانت برندمان در شبکه های اجتماعی 
تاثیرگذاری آن بر روی وضعیت کلی سایت برندمان در موتورهای جست وجو است. 
همانطور که مشــاهده می کنید، همه امور در این فرآیند به هم گره خورده است. 
با این حســاب ایجاد تمایز میان مدیریت ســئو و بازاریابی در عمل موجب ناکامی 

برندمان در دستیابی به اهداف اصلی اش خواهد شد. 
4. اهمیت فهم مشتریان مختلف
کامار زمن: موسسه کیس پی آر

شناخت تیپ کاربران هدف، نه مخاطب هدف، اهمیت زیادی در فرآیند بازاریابی 

دارد. به عنوان مثال، اگر برند ما در زمینه تولید شــلوار جین برای خانم ها فعالیت 
دارد، امکان فروش یکســان آن به تمام زنان سراســر جهان وجــود ندارد. ما باید 
ویژگی های خاص هر منطقه و کشور را مدنظر داشته باشیم. به عالوه، تفاوت میان 
سلیقه مردم و فرهنگ بومی آنها نیز عامل تعیین کننده ای خواهد بود. علت اصلی 
عدم موفقیت شــمار باالیی از برندها در حــوزه ورود به بازارهای تازه بی توجهی به 
همین نکات است. آنها در تالش برای فروش محصوالت شان به شیوه ای یکسان به 
تمام مردم دنیا هستند. همین امر در عمل موجب بروز مشکالت فراوانی می شود. 

یکی از عامل های مهم در زمینه جلب نظر مخاطب  گسترده شناخت ویژگی های 
منحصر به فرد آنهاست. به این ترتیب ما باید برنامه دقیقی برای شناخت ویژگی های 
مردم در سراسر دنیا داشته باشیم. البته این امر محدود به بازارهای هدف ما می شود. 
اگر ما بر روی دو شهر مختلف تمرکز کرده ایم، دامنه بررسی های شناختی ما باید 
محدود به همان دو شــهر باشــد. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی 

مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
5. استفاده از کلیدواژه های یکسان
Ignited Results جان جیمز: برند

یکی از نکات مهم در زمینه مدیریت سئو استفاده از کلیدواژه های یکسان در تمام 
حوزه های کاری است. این امر گاهی اوقات مورد بی توجهی برندها قرار می گیرد. در 
نتیجه امکان استفاده مناسب از کلیدواژه ها فراهم نمی شود. به طور معمول برندها 
در شــبکه های اجتماعی مختلفی فعالیت دارند. استفاده از کلیدواژ ه های یکسان 
در تمام این پلتفرم ها نقش اساسی در تاثیرگذاری فرآیند بازاریابی دیجیتال بازی 
خواهد کرد. با این حساب ضرورت استفاده از کلیدواژ  ه های یکسان بیشتر مشخص 
می شــود. به هر حال کمپین های ما باید شکل و فرم یکسانی در تمام پلتفرم های 

اجتماعی داشته باشد. 
6. اولویت کیفیت بر کمیت

Sway دانیله ویلی: گروه بازاریابی
شبکه های اجتماعی فرصت توسعه سریع استراتژی سئو برندها را فراهم می سازد. 
متاســفانه بســیاری از بازاریاب ها صرفا به نقش مدیریت سئو در افزایش ترافیک 
سایت ها توجه دارند. با این حال واقعیت بیانگر امکانات بسیار بیشتر حوزه مدیریت 
سئو است. بهترین شیوه نتیجه گیری از فرآیند مدیریت سئو تولید محتوای باکیفیت 
است. امروزه بسیاری از برندها در تالش برای تولید محتوای تاثیرگذار هستند، با این 
حال در عمل تالش های اغلب آنها با شکست مواجه می شود. دلیل این امر تمرکز 
آنها بر روی تولید محتوای صرف اســت. به این ترتیب ذهنیت آنها حالتی عددی 
دارد. نکته موردنظر من در اینجا تمرکز بر روی کیفیت به جای کمیت است. ما اگر 
تعداد محتوای کمتر اما باکیفیت بیشتری تولید کنیم، میزان تاثیرگذاری آن بر روی 

مخاطب افزایش خواهد یافت. 
7. اهمیت ماهیت آموزشی محتوا

الساندرو بگلیاری: شرکت بازاریابی تاثیرگذار
هــدف اصلی برندها از حضور در شــبکه های اجتماعی صرف بازاریابی و فروش 
بیشتر نیست. نگاهی به مفهوم بازاریابی به خوبی بیانگر این تفاوت خواهد بود. اگر 
هدف اصلی از بازاریابی فروش بیشــتر باشد، دیگر تفاوتی میان این حوزه با فروش 
نخواهد بود، بنابراین اهداف بازاریابی اندکی بیشتر از فروش صرف است. به نظر من 
تالش برای آموزش نکات کلیدی به مخاطب یکی از وظایف اصلی بخش بازاریابی 
محسوب می-شود. به این ترتیب ما فرصت بیان اهمیت حوزه کاری مان به مخاطب 
را خواهیم داشت. بسیاری از برندهای امروزی نسبت به اهمیت این نکته  بی توجه 
هستند. به همین خاطر محتوای بازاریابی آنها برای مخاطب جذابیت چندانی ندارد. 
امروزه انتظارات مشتریان از برندها بسیار باالست. به این ترتیب در صورت تمرکز 
ما بر روی حوزه فروش، آن هم به صورت انحصاری، میزان تاثیرگذاری عملکردمان 
به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین میزان تمایل مخاطب به کسب و کارمان نیز 

با افت محسوسی مواجه می شود. 
8. اهمیت به اشتراک گذاری محتوا

کاتلین لوسنته: موسسه ارتباطی رد َفن
فعالیت در زمینه بازاریابی نیازمند طراحی برنامه ســئو کاربردی است. بی تردید 
بســیاری از برندها اهمیت این نکته را به خوبــی درک می کنند. چالش اصلی در 
مرحله اجرای تکنیک هاســت. در این مرحله بسیاری از برندها با مشکالت جدی 
مواجه هستند. من مشــکل اصلی را ناتوانی و عدم آگاهی کافی برندها از شیوه به 
اشتراک گذاری محتوای-شــان می دانم. تا وقتی که ما محتوای بازاریابی مان را با 
مخاطب به اشتراک نگذاریم، امکان تاثیرگذاری بر روی وی وجود ندارد. درست به 
همین خاطر استراتژی بازاریابی بسیاری از برندها در عمل با شکست مواجه می شود. 
بدون شک پرســش اصلی هر برندی شیوه های به اشتراک گذاری بهینه محتوا 
خواهــد بود. در این زمینه باید به نقش ارتباطات برندمان با دیگران اشــاره کنیم. 
سطح ارتباطات ما ضامن موفقیت مان در زمینه به اشتراک گذاری محتوا خواهد بود. 
هرچه ما دامنه ارتباط وسیع تری با دیگران داشته باشیم، شانس مان برای دسترسی 
به مخاطب بیشتر افزایش خواهد یافت. به این ترتیب فرآیند مدیریت سئو و اجرای 

تکنیک های بازاریابی برندمان نیز در عمل مجر به موفقیت خواهد شد. 
9. تمرکز بر روی جست وجوی مشتریان

استفان پوالک: موسسه بازاریابی و روابط عمومی پوالک
بی تردید نیاز اصلی هر برندی شناخت مشتریا نش است. در دوران پیشادیجیتال 
شیوه اصلی این کار پرسش مستقیم از مشتریان بود. با توسعه فناوری های دیجیتال 
این فرآیند به طور کلی دســتخوش تغییر شده است. اکنون دیگر نیازی به ایجاد 
مزاحمت برای مشتریان نیست. ظهور شبکه های اجتماعی دامنه وسیعی از اطالعات 
را پیــش پای برندها قرار می دهد. نکته مهم در این میان توجه به نکات امنیتی و 
حریم خصوصی کاربران اســت. در طول سال های اخیر بسیاری از برندها به دلیل 

بی توجهی به این نکات در عمل با مشــکالت قانونی زیادی مواجه شــده اند. نکته 
مهم در اینجا ناتوانی اغلب برندها در زمینه بازســازی جلوه شان پس از مواجهه با 
رسوایی های مربوط به نقش حریم خصوصی کاربران است، بنابراین در این حوزه ما 
باید نهایت تالش مان برای پیشگیری را انجام دهیم. در غیر این صورت مواجهه با 

شکست به معنای حذف مان از عرصه کسب و کار خواهد بود. 
10. آموزش تیم بازاریابی در زمینه مدیریت سئو
USA Link System آلی اسپینو: موسسه

بی تردید عنصر خالقیت نقش مهمی در حوزه بازاریابی و تبلیغات بازی می کند. 
امروزه فعالیت در هر عرصه مرتبط با اینترنت نیازمند آگاهی از نکات مدیریت سئو 
اســت. به این ترتیب باید نســبت به یادگیری نکات مربوط به مدیریت سئو توجه 
ویژه ای داشته باشیم. متاسفانه هنوز هم بسیاری از بازاریاب ها نسبت به یادگیری 
این نکات بی توجه هســتند، بنابراین برندهای زیادی با مشکل سطح پایین آگاهی 
و دانش تیم های بازاریابی مواجه اند. راهکار موردنظر من در این بخش تالش برای 
برگزاری کالس های آموزشــی در زمینه مدیریت سئو است. به این ترتیب امکان 
افزایش دانش و آگاهی تیم بازاریابی برندمان وجود خواهد داشت. به هر حال اکنون 
دنیای بازاریابی دســتخوش تغییرات زیادی شده است، با این حساب بی توجهی به 

تغییرات پیش رو بزرگترین خطر برای ما خواهد بود. 
11. تمرکز بر روی محتوای بدون تاریخ مصرف

راندی شاتاک: گروه بازاریابی شاتاک
در دنیای حرفه ای امروزه مدیریت سئو و بازاریابی در پیوند تام با یکدیگر به سر 
می بــرد. به این ترتیب تولید محتوا بدون آگاهی از هر کدام غیرممکن خواهد بود. 
نکته مهم در اینجا توجه به تولید محتوا با حداکثر میزان تاثیرگذاری است. به این 
ترتیب ما فرصت کافی برای اســتفاده حداکثری از محتوای خود را خواهیم داشت. 
یکی از اشــکاالت اصلی فرآیند تولید محتوا تمرکز بر روی ترندهای بسیار زودگذر 
اســت. به این ترتیب در عمل هر محتوا فقط بــرای چند روز قابلیت مانور خواهد 
داشت. پس از آن ما باید به دنبال محتوای تازه باشیم. این امر موجب افزایش هزینه 
برندها برای تولید محتوا می شود. توصیه من در این بخش تولید محتوا بدون لحاظ 
کردن تاریخ مصرف مشخص اســت. به این ترتیب امکان استفاده بلندمدت از آن 

فراهم خواهد شد. 
12. اهمیت همکاری با افراد تاثیرگذار

Every Where دانیکا کمبول: آژانس بازاریابی
یکی از شیوه های موثر در زمینه مدیریت سئو مناسب همکاری با افراد تاثیرگذار 
اســت. این افراد به طور معمول دامنه وســیعی از مخاطب دارند. به همین خاطر 
همکاری نزدیک با آنها امکان نمایش دامنه وســیعی از محتوا را فراهم می ســازد. 
امروزه اغلب برندها با مشــکالت زیادی در زمینه نمایش محتوای شان به مخاطب 
مواجه هستند. همکاری با افراد تاثیرگذار چنین مشکلی را به طور کامل رفع خواهد 

کرد. 
همانطور که پیش از این بیان شد، اســتفاده از کلیدواژه ها اهمیت زیادی دارد. 
توسعه کلیدواژه مخصوص برندمان از زبان افراد تاثیرگذار میزان تاثیرگذاری آن را 
به شدت افزایش خواهد داد. به این ترتیب ما شانس بیشتری برای نمایش محتوای 

بازاریابی مان به مخاطب خواهیم داشت. 
13. استفاده از محتوای تولیدی کاربران

Appetizer Mobile LLC جردن ادلسون: برند
یکی از شــیوه های اطمینان از کارکرد مناســب و هماهنگ فرآیند بازاریابی و 
مدیریت سئو استفاده از محتوای تولیدی کاربران است. این نوع محتواها به بهترین 
شیوه تاثیرگذاری استراتژی های ما را نشان می دهد. اگر محتوای تولیدی کاربران 
هماهنگ با اهداف اصلی ما باشد، معنای آن موفقیت ما در زمینه ایجاد هماهنگی 
میان مدیریت ســئو و بازاریابی اســت. در غیر این صورت مــا باید فکری به حال 
وضعیت بازاریابی آنالین برندمان کنیم. بازبینی اســتراتژی ها در چنین وضعیتی 

ضروری خواهد بود. 
14. ضرورت استفاده از داده های معتبر برای ساماندهی کمپین

OBI ماری آن  اوبرین: موسسه خالقیت های بازاریابی
یکی از زیبایی های فعالیت در عرصه بازاریابی آنالین امکان دســتیابی به دامنه 
وسیعی از محتواهاست. به این ترتیب ما فرصت کافی برای تحلیل داده های موجود 
را خواهیم داشت. شاید حجم باالی داده های موجود شما را وحشت زده کند، با این 
حال جایی برای نگرانی نیست. امروزه توسعه فناوری هوش مصنوعی امکان تحلیل 
داده های وســیع در کمترین زمان ممکن را فراهم کرده است. به این ترتیب جای 
نگرانی نخواهد بود. وظیفه شما به عنوان مدیر یک برند یا بازاریاب نظارت بر شیوه 
استفاده از داده های تحلیل شده برای طراحی کمپین های بازاریابی خواهد بود. نکته 
جالب اینکه امکان بررسی این نکات برای طراحی استراتژی مدیریت سئو نیز وجود 
دارد. منظور من در اینجا استفاده از اطالعات مورد نظر برای طراحی کلیدواژه های 

مناسب مدیریت سئو است. 
15. تمرکز بر روی سطح تعامل با مخاطب

M1PR جیم کاروسو: موسسه
مدیریت ســئو فقط مربوط به رتبه ســایت ما در موتورهای جست وجو نیست. 
به عالوه، شــبکه های اجتماعی نیز فقط معطوف به مدیریت بهینه محتوا یا تولید 
محتوای جذاب نیســت. ما باید از طریق ترکیب مدیریت سئو و بازاریابی دیجیتال 
وضعیت بازاریابی برندمان را بهبود ببخشــیم. نکته کلیدی در این بخش توجه به 
نیاز مخاطب هاست. کلید موفقیت در زمینه تولید محتوا توجه به سلیقه و از همه 
مهم تر نیاز مخاطب است. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری وسیع بر روی مخاطب 

برای ما فراهم می شود. 
forbes :منبع

گفت وگو با فرناز حقیقت، اینفلوئنسر حوزه گیم
روش های اینفلوئنسر مارکتینگ 

 ممنون می شــم کمی از سابقه کاری خودتون برای دوستان توضیح 
بدید:

من فرناز حقیقت هستم، لیســانس گرافیک کامپیوتری دارم و از دو 
ســال قبل کار خودم رو در زمینه اینفلوئنسر مارکتینگ شروع کردم و 
قبل از اون به عنوان مسئول روابط عمومی و مسئول سوشال مدیا با بنیاد 

بازی های رایانه ای و شرکت های ایزی پز و ارکا گیمز همکاری داشتم.
 بهترین تجربه ای که به عنوان اینفلوئنســر داشتید کدام پروژه بود و 

چرا؟
کال تجربه هــای خوب زیاد داشــتم ولــی سامســونگ از همه برام 
لذت بخش تر بود چون تبلیغ کاالیی رو انجام می دادم که هر روز باهاش 
کار می کردم و ازش راضی بودم به خصوص در یکی از همکاریام باید در 
غرفه سامسونگ بازی می کردم که خودش کال یک روز تفریحی بود برام.

 چرا شــرکت ها کمتر به ســراغ برنامه ریزی اصولی برای اینفلوئنسر 
مارکتینگ می روند؟

شرکت هایی که کمتر  از افراد تاثیرگذار استفاده می  کنن یا در صنعتی 
که فعالیت می کنن به قدری بازار هدف کوچک هست که تبلیغات در آن 
از طریق  افراد تاثیرگذار امکان پذیر نیست، مثال شرکت هایی که خدمات 
B2B  بسیار سنتی ارائه می کنند یا رویکرد به صورتی هست که تابه حال 

این مورد از تبلیغات رو تجربه نکردن.
هر وقت اینفلوئنسری در نتورک خودش خدمات یا کاالیی رو معرفی 
می کنه درواقع در حال اســتفاده از رســانه اش برای ارائه تجربه اش در 
اســتفاده از آن برند، کاال و یا ســرویس به مخاطبین خود است. بدون 
شک محتوایی که این افراد در صفحشون منتشر می کنند روی کیفیت 
پیجشون تاثیر می گذاره )چه منفی و چه مثبت( و برای همین هم می شه 
گفت که کنترل کیفی محتوا و شــناخت مخاطبین فاکتورهای مهمی 

هستن.
 ممنون می شم روش های اصولی برنامه ریزی در اینفلوئنسر مارکتینگ 

را شرح دهید
اول هدفمون رو از اینفلوئنســر مارکتینگ بیان می کنیم که چرا باید 
یک برند یا مجموعه با چه هدفی برنامه ریزی کنه برای کمپین اینفلوئنسر 
مارکتینگ، هدف های ما می تونه: برندینگ، هویت سازی، جذب مخاطب، 
فروش، پروموشــن، معرفی کاال و خدمات جدید و … باشه در مرحله 
بعــدی نحوه تعامل با افراد تاثیرگذاره: که براســاس هدفمون می تونیم 

انتخاب کنیم دقیقا روی چه رویکرد محتوایی باید تمرکز کنیم.
از جمله فرستادن آیتم های تبلیغاتی )گیفت(، پست مهمان، محتوای 
حمایت شده )اسپانسری(، همکاری در تولید محتوای یکسان با چند فرد 
 giveaways تاثیرگذار، تگ کردن صفحه )منشن کردن(، مسابقه و

. و...
مرحله بعدی شــناخت مخاطب هســتش. بر این اساس برندی که 
می خواد تبلیغات بکنه مشخص می کنه که روی کدام گروه از مخاطبان 
تمرکز دارد. در اصل پرســونای مخاطب کمک بسیاری در انتخاب فرد 
تاثیرگذار داره و بر همین اســاس ما افراد مورد نظر را کاندیدا و پس از 
بررســی پیج و تاثیرگذاری محتوا انتخاب می کنیم که خود این افراد به 

گروه های زیر تقسیم بندی میشند:
بالگرها و ستارگان شبکه های اجتماعی )واینرها(

سلبریتی ها )افراد مشهور( معموال کسی هست که مخاطب میلیونی 
داره و در یک حوزه مثال بازیگری یا ورزش یا برنامه ســازی شناخته شده 

هستند
کارشناســان تخصصی یک صنعت )بسته به حجم بازار صنعت دارد( 
معموال محتــوای تخصصی برای عالقه مندان در یک حوزه خاص تولید 

می کنند
Thought Leaders کسانی که در یک موضوع جلودار هستند و 

افراد دیگر به حرف های آنها اعتماد دارند
مشتریان یک برند: معموال از ۱000 نفر فالوور به باال دارن

بعد از اینکه لیســت ما انتخاب شــد چک می کنیم که محتوا به چه 
سمتی باید برود و چه هدفی در پیش رو دارند و چه لینک و هشتگ هایی 

باید استفاده شود.
 چه ابزاری و یا پلتفرم هایی را برای شــاخه های مختلف اینفلوئنســر 

مارکتینگ توصیه می کنید؟
در بین ابزارهای ایرانی تنها گزینه  قابل قبول برای مدیریت شبکه های 
اجتماعی نوین هاب را توصیه می کنم. همچنین در بین ابزارهای خارجی 
InfluencerDB برای به دست آوردن میزان ایمپرشن اینفلوئنسرها 
ویژگی های خوبی را در اختیار کاربر قرار می دهد، اما اخیرا دیگر به صورت 

رایگان سرویس نمی دهد.
ولی اگر نظر شخصی خودم رو می خواهید: دیتای جمع آوری شده این 
سایت اپلیکیشن اینستاگرام در یک گوگل شیت بهترین و حرفه ای ترین 

ویژگی ها را ارائه می دهد.
 کدام ابزارهای ایرانی را می توان همسطح تولزها و پلتفرم های خارجی 

معرفی کرد؟
همانطور که گفتم تنها ابزاری که من توانسته ام با آن ارتباط برقرار کنم 
و همچنین تجربه  کاربری مشابه نمونه های خارجی را ارائه دهد نوین هاب 
اســت  که برای مدیریت پیج ها استفاده می شــود اما در ابزارهای آنالیز 

اینفلوئنسرها پیشرفت زیادی نداشتیم.
 چه منابعی برای مطالعه در این زمینه به صورت تخصصی پیشــنهاد 

می کنید؟
در بین بالگ های ایرانی مطالبی که بر روی لینکدین، ویرگول و توییتر 
منتشــر می شــوند دید خوبی را در این زمینه ارائه می دهند. همچنین 
اگر تسلط کافی به زبان انگلیسی داشته باشید سایت های خارجی مانند 

Hubspot و Medium بسیار کمک کننده باشند.
 کــدام پروژه و شــرکت ایرانی به عنوان الگــو در این بخش معرفی 

می کنید؟
متاسفانه من منبع مناسبی در زمینه اینفلوئنسر مارکتینگ نمی شناسم 
و خودم هم به صورت تجربی و با آزمون و خطای بسیار به دانش و دیدگاه 
امروزم رسیدم و روراست هنوز شرکت ایرانی که بتونه در حد الگو باشه 

ندیدم.
 پیش بینی شما از رشد صنعت مارکتینگ و تبلیغات آنالین در سال 

۹۸ چیست؟
در چند سال اخیر با رشد ضریب نفوذ اینترنت، شبکه های اجتماعی 
و گوشــی های هوشــمند صنعت مارکتینگ و تبلیغات آنالین رشدی 
چشــمگیر داشــته و به نظر نمیاد که حاال حاالها هم این روند توقفی 

داشته باشد.
blogad :منبع
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نکاتی که باید برای انتخاب سرمایه گذار 
مناسب در نظر بگیرید

برای راه اندازی یک کسب و کار ، خصوصا کسب و کار بزرگ 
و پرسود به جذب سرمایه نیاز خواهید داشت، اما باید قبل از 
درخواست سرمایه از سرمایه گذاران به چند نکته توجه کنید. 

با ما همراه باشید تا این نکات را با هم مرورکنیم.
مدیران شرکت ها مالقات با ســرمایه گذاران را یک جلسه  
مهــم خطاب می کنند. به دلیل اینکه بیشــتر این جلســات 
توســط کارآفرینان برگزار می شــود، آنها بر ایــن باورند که 
با دســت پر از جلســه برمی گردند و حتما فرد سرمایه  گذار 
عالقه مند به سرمایه  گذاری خواهد بود، اما حقیقت این است، 
خیلی از کارآفرینان بعد از انجام این جلسات مهم، بدون هیچ 

دستاوردی به شرکت باز خواهند گشت.
کارآفرینان تازه کار، رشــد ســرمایه را تجربه ای جدید و 
غریبه می دانند. با توجه به اینکه با کارشناســان اقتصادی 
با تجربه ای طرف هســتید که ســال های متمادی در این 
زمینه فعالیت می کنند. بی تدبیری در این امر، شــما را در 
موضع ضعف قرار خواهد داد. برای رســیدن به موفقیت، با 
درست انجام دادن کار شروع کنید و در بین افراد حرفه ای 

قرار بگیرید.
سرمایه گذاران به دنبال راه هایی برای کسب درآمد هستند 
و معمــوال از فرمول خاصی برای کاهش ریســک اســتفاده 
می کنند. به همین خاطر، باید با اولویت های ســرمایه گذاران 
آشنا شد. در ادامه، چند نکته مهم که باید پیش از همکاری 

با سرمایه گذاران بدانید را گرد آورده ایم:
1. سوابق

ســرمایه گذاران موردنظر شــما قبال با چه شــرکت هایی 
همکاری کرده اند؟ چه تخصص هایی دارند؟ در بیشتر اوقات، 
سرمایه گذاران روی دارایی ســرمایه گذاری می کنند و آن را 
به خوبی می شناســند. برای مثال، اگر سرمایه گذار در حوزه  
مشــاوره امالک فعالیت کرده باشد، درک درستی از تحلیل 
ارزش واقعی یک معامله  امالک خواهد داشــت. همچنین با 
نحوه ورود به بازار، رقابت و حل مشکالت احتمالی آشناست.

پس جســت وجو درباره ســوابق ســرمایه گذاران بالقوه و 
احتمالی، به شما این فرصت را می دهد تا مذاکره ای که برای 
ترغیب به سرمایه گذاری برگزار می کنید، به دلخواه تان پیش 
برود. قرار اســت از تمایالت آنها کمک بگیرید و اگر نگرانی 

خاصی دارند با صراحت بیان کنید.
2. سرمایه گذاری های قبلی

توصیه می کنیم زمینه  شــرکت های مورد ســرمایه گذاری 
قبلی را شناسایی کنید. برای مثال، سرمایه گذار امالکی قطعا 
هیچ وقت در حوزه  نرم افزار سرمایه گذاری نخواهد کرد. اگر با 
فردی در حوزه تجارت در فضای مجازی مذاکره کنید و طرف 
مقابل در حوزه  انرژی فعالیت داشــته باشــد، به خاطر عدم 
ارتباط با حوزه  سرمایه گذاری، ایده  شما پذیرفته نخواهد شد. 
باید در نظر بگیرید که در مصاحبه با شرکت سرمایه گذاری، 
فرد درســت داخل سازمان را پیدا کنید. ببینید کدام یک از 

افراد با شرایط شما سازگاری بیشتری دارند.
3. میزان سرمایه گذاری

آیا سرمایه گذار موردنظر شما، همانند خیلی از شرکت های 
سطح اولیه، معیارهای حداقل درآمد دارند یا نیازهای کلیدی 

دیگری که با آنها وارد یک معامله می شوند؟
اگر کسب و کارتان را در سطحی غیر از آنچه سرمایه گذارتان 
در آن قــرار دارد معرفی کنید، به احتمــال زیاد توجه او را 
جلب نخواهید کرد. این مساله هم برای شرکت ها و هم برای 
افــراد، صدق می کند. این مســاله را در نظر بگیرید خیلی از 
سرمایه گذاران حرفه ای به این دلیل به موفقیت رسیده اند که 

همیشه با شرکتی در یک سطح خاص همکاری می کنند.
4. حجم سرمایه گذاری

همیشــه مبلغی که از ســرمایه گذار درخواست می کنید با 
آنچه او برای سرمایه گذاری در نظر گرفته است، نزدیک باشد. 
باید صراحتا به او بگویید چرا به این مقدار سرمایه نیاز دارید 

و درباره قصد انجام کار خود، با سرمایه گذار صحبت کنید.
5. بازگشت سرمایه مورد انتظار

آیا سرمایه گذار انتظار دارد چندین برابر سرمایه خودش را 
به او برگردانید؟ با انتظارات سرمایه گذار آشنا شوید و سپس 

با او به مذاکره بنشینید.
6. افق سرمایه گذاری

بعد از چه مدت زمانی، سرمایه گذار انتظار بازگشت سرمایه 
را دارد؟ انتظار شروع و اتمام کار را در چه بازه زمانی دارند؟ 

در این موارد با سرمایه گذار به توافق مشترک برسید.
اما چگونه باید متوجه این موارد شد؟ اگر نتوانستید جواب 
کاملی برای سوال های تان پیدا کنید، خیلی شفاف و روراست 
از او بپرسید. پرسیدن سواالت مناسب، به شما کمک می کند 
خود را یک فرد حرفه ای نشان داده و کسی به نظر برسید که 
وقت و هزینه سرمایه گذار برایش اهمیت دارد که این امتیاز 

مثبتی برای شما محسوب خواهد شد.
اطالع از این موارد، به شما کمک می کند با سرعت باال عمل 
کرده و در وقت و هزینه خود صرفه جویی کنید. همچنین این 
اطمینان را به شما می دهد که هر جلسه، با یک سرمایه گذاِر 
مناسب سروکار خواهید داشت. بدین ترتیب »جلسات مهم« 

شما همانطور خواهد بود که انتظار دارید.
بایــد به این باور برســید که جذب ســرمایه مســاله  
بی اهمیتی نیســت. هر چقدر هم محصول و خدمات تان 
خوب و بی نظیر باشــد، برای جذب ســرمایه گذار نیاز به 
زمان خواهید داشــت. وقتی موارد گفته شــده را رعایت 
کرده و بهترین ســرمایه گذار را انتخــاب کنید، مطمئن 
باشــید آنها هم رغبت زیادی به سرمایه گذاری خواهند 
داشت. هدف سرمایه گذاران، پیدا کردن کسب و کارهایی 
چون شماســت. ســرمایه گذاران می خواهند شما همان 
فردی باشــید که آنها را به هدف نهایی شان می رسانید. 
پس آنها بیشــتر از شما نیازمند برگزاری چنین جلساتی 

هستند.
entrepreneur/ucan :منبع
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نوشتن یک رزومه خوب برای هر کارمندی بسیار مهم است، با این حال 
نتایج آمارها در این زمینه حاکی از آن است که تنها درصدی کمی از افراد 
از عهده این کار به خوبی برمی آیند. درواقع رزومه نویســی، دارای اصول و 
نکاتی است که بدون رعایت آنها، عمال هیچ شانسی برای موفقیت نخواهید 
داشت. فراموش نکنید که نخســتین چیزی که در هنگام استخدام مورد 
مشــاهده قرار خواهد گرفت، همین امر است. به همین خاطر باید بهترین 
عملکرد ممکن را داشته باشید. برای مثال ساده و خالصه نویسی، یکی از این 
اصول محسوب می شود، با این حال در این مقاله قصد معرفی مهارت هایی 
را داریم که حتما باید در رزومه شما وجود داشته باشد. بدون شک آگاهی 
از آنها، باعث خواهد شــد تا به ســطح حرفه ای ها در زمینه رزومه نویسی 
نزدیک تر شــوید. در همین راســتا و در ادامه به بررسی موارد منتخب در 
دو گروه مهارت های نرم و ســخت خواهیــم پرداخت. با این حال در ابتدا 
الزم است تا به تعریفی از هر دو مهارت دست پیدا کنیم. مهارت های  نرم، 
مستقیما با حرفه افراد در ارتباط نبوده و بیشتر به ویژگی های شخصیتی 
موردنیاز یک کارمند اشــاره دارد. درواقع این موارد کمک خواهند کرد تا 
افراد بتوانند رفتاری حرفه-ای تر را از خود نشان دهند. اگرچه این موارد در 
گذشته چندان مورد توجه قرار نمی-گرفت، با این حال در جهان امروز ابدا 
نمی توان میان این دو مهارت، برتری ای را قائل شد. دسته دیگر مهارت های 
ضروری شامل مهارت های سخت هستند. این دسته از موارد الزامی برای 
انجام کارها محسوب می شوند. در واقع بدون در اختیار داشتن مهارت های 
نرم، شــما قادر به انجام کارها خواهید بــود، با این حال بدون مهارت های 
سخت، عمال قادر به انجام وظایف اصلی نخواهید بود. برای مثال برای یک 
مهاجم در ورزش فوتبال، مسئولیت پذیری و توانایی کنترل احساسات، یک 

مهارت نرم و توانایی گل زدن، یک مهارت سخت محسوب می شود. 
10 مهارت نرم ضروری
1-مهارت حل مسئله

بدون شک در هر زمینه کاری ، شما با مشکالتی مواجه خواهید شد. این 
امر نه تنها یک ضعف محســوب نمی شود، بلکه بیانگر آن است که شما در 
تالش برای رشد هستید. در این رابطه فراموش نکنید که در بازار به شدت 
رقابتی حال حاضر، حتی افرادی که بیش از حد محتاط نیز هســتند، این 
سیاست آنها باعث بروز مشکالت زیادی خواهد شد. به همین خاطر تحت 
هیچ شرایطی نمی توان از این مورد رهایی پیدا کرد. تحت این شرایط بسیار 
مهم است که از قدرت حل آنها برخوردار باشید. با افزایش مهارت خود در 
این زمینه ضروری است تا در ابتدا نگرش خود نسبت به مشکالت را تغییر 
دهید، این امر باعث خواهد شــد تا با حفــظ روحیه، به دنبال راهکارهای 
کوتاه و بلندمدتی برای رفع آنها باشــید. در آخر توجه داشته باشید که با 
انجام مداوم این امر و عدم فرار از مشکالت، پس از مدتی قدرت پیش بینی 
و پیشگیری مشــکالت را نیز پیدا خواهید کرد که خود اهمیت به مراتب 
بیشتری را داشته و سطح پیشرفته تر مهارت حل مسئله محسوب می شود. 

2-تفکر انتقادی
این مهارت باعث می شود تا افراد در برابر مسائل پیش روی خود، سواالت 
متعددی را داشته باشند. نتیجه این امر باعث خواهد شد تا ظاهربینی کامال 
از بین رفته و نتایج متعددی را بتوان از درون یک مسئله بیرون آورد. بدون 
شــک شرکت ها نیز اولویت اول خود را بر روی افرادی قرار می دهند که از 
این مهارت برخوردار بوده و قادر به ایجاد مسیرهای جدید هستند. درواقع 
فرامــوش نکنید که امروزه دیگر نگاه به کارمنــدان، به عنوان روبات هایی 
که تنها باید دســتورات را انجام دهند، نیست. به همین خاطر وجود این 
مهارت کامال حیاتی اســت. برای تقویت آن نیز انجام اقداماتی نظیر کنار 
گذاشتن تعصبات، مشورت با افراد خوش فکر، مطالعه مداوم و تالش برای 

درک همه جانبه کامال سودمند خواهد بود. 
3-انعطاف پذیری

یک کارمند ایده آل باید بتواند تحت هر شــرایطی کامال درخشان ظاهر 
شود. برای این امر وجود مهارت انعطاف پذیری، شرط موفقیت خواهد بود. 
درواقع این دســته از افراد تحت هر شــرایطی می توانند خود را به خوبی 
هماهنگ سازند. به همین خاطر نیز این امر از جمله موارد مهم برای مدیران 
محسوب می شود. در این رابطه فراموش نکنید که اگر زمان هماهنگ شدن 
کارمند جدید، بیش از حد طوالنی باشد، بدون شک در راندمان کاری کل 
تیم تاثیر منفی خود را خواهد داشت که این امر در شرایط به شدت رقابتی 
حال حاضر، یک امتیاز منفی محسوب می شود. برای افزایش این مهارت، 
تمرین کردن موقعیت های مختلف، بهترین اقدام ممکن خواهد بود. در آخر 
فراموش نکنید که انتقادپذیر بودن و توانایی اعمال تغییرات سریع، از دیگر 

مصداق های انعطاف پذیری محسوب می شود. 
4-ارتباطات 

تفاوتی ندارد که در چه زمینه ای قصد فعالیت دارید، اگر از قدرت ارتباطی 
خوبی برخوردار نباشید، عمال امکان رشد شما فراهم نخواهد شد. همچنین 
به خاطر داشــته باشید که مفهوم تیم تنها زمانی شکل خواهد گرفت که 
تمامی اعضا، با یکدیگر ارتباط الزم را داشــته باشــند. در نهایت شما باید 
بتوانید با مشــتریان نیز به خوبی ارتباط برقرار کنید. به همین خاطر اگر 
در این زمینه با ضعف مواجه هســتید، ضروری است تا برای رفع آن وقت 
بگذاریــد. برای تقویت این امر، گوش دادن به ســخنرانی های موجود در 
برنامه تد و شــرکت در کالس های موجود، می تواند کامال سودمند باشد. 

فراموش نکنید که امروزه شــیوه های آموزشــی بسیار متنوع شده است و 
شما می توانید در دوره های آنالین نیز شرکت کنید. به همین خاطر نباید 
شرایط و کمبود وقت را به بهانه ای برای عدم بهبود این مهارت بسیار مهم، 
تبدیل کنید. در نهایت این امر در زندگی شخصی شما نیز کامال تاثیرگذار 

خواهد بود. 
5-کار تیمی

اگرچه در هر شغلی، برخی از اقدامات به صورت انفرادی انجام می شود، با 
این حال بســیاری از موارد، به کار کامال تیمی نیاز خواهد داشت. به همین 
خاطر برای مدیران بســیار مهم اســت که کارمندان از این مهارت برخوردار 
باشند. اگرچه به عقیده بسیاری این امر بسیار ساده و پیش پا افتاده است، با 
این حال جالب است بدانید که نتایج آمارها حاکی از آن است که درصد قابل 
توجهی از کارمندان در این زمینه با ضعف های جدی  مواجه هستند. به همین 
خاطر نیز باید از سطح مناسب خود اطمینان حاصل کنید. در این رابطه انجام 
ورزش های تیمی، می تواند تمرین بسیار خوبی در این رابطه محسوب شود. 
این اقدام به افزایش صبر، قبول نقش و اعتماد به سایرین منجر خواهد شد. 

6-سازماندهی
این امر تنها شــامل مرتب بودن میز کاری نبــوده و به توانایی مدیریت 
پروژه ها نیز اشــاره دارد. درواقع اگرچه مدیریت و سازماندهی تیم کاری، 
برعهده مدیران اســت، با این حال هر کارمند باید بتواند این امر را حداقل 
برای خود انجام دهد. در غیر این صورت، قادر به رعایت اولویت ها و انجام 
دقیق و طبق برنامه کارها نخواهید بود. در نهایت فراموش نکنید که وجود 
این مهارت باعث خواهد شد تا شما به فردی که شایستگی قرار گرفتن در 

مراتب باالتر را داشته باشید.
7-خالقیت 

در جهان امروز، هیچ چیز به اندازه موفقیت نمی تواند ضامن موفقیت باشد. 
درواقع انجام کارها طبق قوانین، شــما را در یک بستر محدود قرار خواهد 
داد که با توجه به این امر که همگان از این طریق رفتار می کنند، شــانس 
موفقیت شما بسیار کم خواهد شد، با این حال خالقیت، به علت منحصر به 
فرد بودن و حالت نوآورانه ای که دارد، شما را در یک مسیر کامال خلوت قرار 
خواهد داد. با نگاهی به برندهایی که رشد بسیار سریعی را تجربه کرده اند، 
به وجود خالقیت هایی پی خواهید برد. بدون شک این خالقیت ها، از دل 
اقدامات کارمندان بیرون خواهد آمد. به همین خاطر نیز امروزه برای مدیران 
وجود تفکر خالق، یکی از معیارهای اصلی اســتخدامی محسوب می شود. 
برای افزایش این مهارت، راهکارهای بسیار متنوعی وجود دارد. برای مثال 
ریسک کردن، مدیتیشن و گوش دادن به موسیقی، از جمله آنها محسوب 
می شــود، با این حال نباید خود را به چند روش محدود کنید. درواقع هر 
اقدامی، می تواند کامال تاثیرگذار باشد. برای آشنایی با آنها، توصیه می شود 

که جدیدترین مقاالت را مورد توجه قرار دهید.
8-هوش هیجانی

این امر که بتوانیم به خوبی احساســات خود را کنترل کرده و آن را در 
سایرین تشخیص دهیم، به عنوان هوش هیجانی معرفی می شود. چنین 
افرادی قادر هســتند تا به خوبی علت انواع حس ها در خود و ســایرین را 
تشــخیص داده و راهکارهایی را برای کاهش و یا رفع آن پیدا کنند. برای 
مثال اگر بتوانید به خوبی دلیل ناراحتی خود را بیابید، بدون شــک تحت 
هر شــرایطی قادر خواهید بود که از ناامیدی فاصله گرفته و با انگیزه رفتار 
کنید. در نهایت فراموش نکنید که این امر به بهبود روابط اجتماعی افراد نیز 
کمک بسیاری را خواهد کرد. درواقع چنین افرادی، از یک کاریزمای خاص 
برخوردار می-شــوند. فراموش نکنید که اگر بر روی احساسات و هیجانات 
خود مسلط نباشید، همواره احتمال بروز رفتاری وجود دارد که کامال مضر 

خواهد بود. به همین خاطر نیز این امر مورد توجه مدیران قرار می گیرد. 
9-توجه به جزییات 

بســیاری از افراد تنها به کلیات یک مسئله توجه داشته و این امر باعث 
می شــود تا از بسیاری از نکات ریز غافل بمانند. توجه داشته باشید که در 
بسیاری از شرایط، این موارد کوچک، تفاوت ها را رقم خواهد زد. به همین 
خاطر بسیار مهم است که به فردی تبدیل شوید که به جزییات نیز به خوبی 
توجه دارد. این امر دقت عمل شــما را نیز افزایش خواهد داد. وجود چنین 
مهارتی، به مدیران اطمینان الزم را خواهد داد که شما هر مسئولیتی را به 

بهترین نحو ممکن به پایان خواهید رساند. 
10-مسئولیت پذیری

اگر فردی مسئولیت پذیر نباشید، تعهد و تالش الزم را نخواهید داشت. 
به همین خاطر بسیار مهم است که یک کارمند، نسبت به جایگاه و شرکت 
خود کامال احساس مسئولیت کند. این دسته از افراد حتی از فداکاری برای 

بهبود شرایط نیز خودداری نمی کنند. 
10 مهارت سخت ضروری

1-کار با رایانه
اگر در گذشته فردی که خواندن و نوشتن را بلد نبود، به عنوان بی سواد 
معرفی می  شــد، بدون شک در جهان امروز افرادی که هیچ گونه دانشی از 
رایانه ندارند، بی ســواد محسوب می شوند. این امر برای کارمندان، اهمیت 
بیشتری را داشته و دیگر نمی توان کارمندی را متصور شد که در این زمینه 
با مشکالت جدی مواجه است. به همین خاطر نیز ضروری است تا حداقل 
به اندازه نیاز، در این رابطه مهارت داشته باشید. به خاطر داشته باشید که 
این علم، بسیار گسترده بوده و هر فرد باید اولویت اصلی را بر رفع نیازهایی 
قرار دهد که برای حرفه او، کامال حیاتی محسوب می شود. برای مثال برای 
یک طراح، تسلط بر نرم افزارهایی نظیر فتوشاپ کامال مهم بوده و برای یک 

حسابدار، اکسل کامال ضروری است. به همین خاطر باید به نیازهای عرصه 
کاری خود نیز توجه داشته باشید. 

2-طراحی
اگرچه برخی از شــغل ها نظیر طراحان وب، بــه یادگیری کامل نحوه 
طراحــی نیاز دارند، با این حال حداقــل توانایی ها در این زمینه، برای هر 
کارمندی باارزش خواهد بود. برای مثال یک کارمند معمولی، می تواند با در 
اختیار داشتن این مهارت، الگویی را برای انجام وظایف خود طراحی کند. 

3-تحلیل داده ها 
داده ها، اطالعات خامی محسوب می شوند که بدون تحلیل، نتایج کامال 
محدودی را به همراه خواهد داشــت. به همین خاطر بسیار مهم است که 
کارمندان بتوانند داده های خود را تحلیل کرده و از آنها بهترین استفاده را 
داشته باشند. فراموش نکنید که این امر امروزه به یکی از نیازهای اصلی هر 
برندی تبدیل شــده است و به همین خاطر، برندهای بزرگ فردی را برای 
انجام دقیق این امر اســتخدام می کنند، با این حال امکان آن برای تمامی 
شــرکت ها وجود نداشته و توقع می رود که هر فرد بتواند تا حد امکان در 
ایــن زمینه فعالیت کند. در نهایت این امر به افزایش تاثیر اقدامات شــما 

منجر خواهد شد.
4- مذاکره

اگر از مهارت مذاکره برخوردار نباشید، در هر گفت وگویی بازنده خواهید 
بود. فراموش نکنید که مدیران تنها کارمندانی را مورد توجه بیشــتر برای 
اقداماتی نظیر مذاکره با سایر برندها و یا مشتریان قرار می دهند، که از این 
مهارت برخوردار باشند. بدون شک این امر زمینه را برای رشد سریع شما 
فراهم خواهد کرد. برای این امر نگاه کردن به کلیپ های موجود و مطالعه 

مداوم مقاالت، کمک بسیار خوبی محسوب می شود. 
5-ریاضیات 

در هر حوزه از کسب وکاری، شــما با انواع اعداد و عملیات های ریاضی 
مواجه خواهید شــد. بدون شک عدم توانایی شما در این زمینه، مشکالتی 
را به همراه خواهــد آورد. به همین خاطر مدیران همواره تالش می کنند 
تا در این زمینه اقدامات پیشــگیرانه ای را انجــام دهند. در این رابطه اگر 
سطح ریاضیات شما ضعیف است، همواره شانس کمتری به نسبت سایرین 
برای استخدام شدن را خواهید داشت. در نهایت برخی از مشاغل، به مهارت 
بیشتری در زمینه علم ریاضی نیاز دارند، با این حال وجود یکی از حداقل ها 

در این رابطه، برای همگان کامال ضروری است. 
6-مدیریت پروژه

برای انجام هر پروژه، مدیریت آن نقش اساسی را ایفا خواهد کرد. در این 
رابطه هر کارمند باید بتواند به خوبی بخش های مربوط به خود را مدیریت 
کند. برای این امر نرم افزارهایی نیز وجود دارد که ضروری است تا کارمندان، 
توانایی کار با آن را داشته باشند. درواقع این دسته از افراد به خوبی می دانند 
که اقدامات خود را از چه نقطه ای باید شــروع کرده، چگونه برنامه ریزی و 

اجرا نموده و در نهایت نیز به پایان برسانند.  
7-بازاریابی

برخالف باور عموم که تصور می کنند بازاریابی شامل تبلیغات و یا فروش 
است، این مهارت در اصل به نحوه رفتار با جامعه هدف برای تبدیل آنها به 
مشتری اشاره دارد. برای این امر انواع سیاست هایی وجود دارد که مدیران 
توقع دارند که کارمندان خود نســبت به تمامی آنها کامال مســلط باشند. 
فراموش نکنید که شما حتی در خارج از محیط اداره نیز به عنوان نماینده 
برند خود محســوب می شوید و می توانید از موقعیت-های مختلف، برای 
ایجاد مشتری، اســتفاده کنید. بدون شک وجود چنین مهارتی در رزومه 

شما، شانس قبولی را به شدت افزایش خواهد داد. 
8-آشنایی با قوانین 

شــما باید نســبت به تمامی قوانین حوزه کاری خود، کامال آگاه باشید. 
این امر اطمینــان الزم را به مدیران خواهد داد که شــما دقیقا می دانید 
کــه چه کارهایی را نباید انجام دهید. به همین خاطر نیز ضروری اســت 
تــا برنامه ریزی ای برای یادگیری آنها داشــته باشــید. در نهایت برخی از 
مهارت های کلی نظیر توانایی نوشتن نامه اداری، از جمله مواردی محسوب 
می شــوند که هر کارمندی بایــد از آن برخوردار باشــد. درواقع مدیران 
می خواهند اطمینان داشته باشند که شما در زمینه انجام اقدامات کوچک، 

با مشکلی مواجه نخواهید بود. 
9-نوشتن 

تصور اغلب افراد از نوشتن، نامه نویسی بر روی کاغذ است، با این حال حتی 
یک ایمیل ساده نیز در این دسته قرار می گیرد. به همین خاطر یک کارمند 
باید از قوانین نگارش به خوبی آگاه بوده و به اصطالح قلم توانایی را داشته 
باشد. فراموش نکنید که در حال حاضر بیش از نیمی از کارمندان با معضل 
غلط های امالیی مواجه هستند، به همین خاطر نباید این امر را بیش از حد 
ساده تلقی کنید. در نهایت فراموش نکنید که اگر در زمینه اصول نگارش، با 
مشکل مواجه باشید، حتی نوشتن یک رزومه نیز با اشتباهاتی همراه خواهد 

بود. به همین خاطر این ضعف خود را خیلی زود نشان خواهد داد.
10-زبان خارجه 

این امر که حداقل به یک زبان خارجه مسلط باشید، در هر حوزه کاری، 
یک مزیت بزرگ محسوب می شود. فراموش نکنید که کارمندان تک زبانه، 
امکان رشد بسیار کمی را داشته و این امر همراه با مشکالت جدی خواهد 
بود. به همین خاطر بسیار مهم است که تسلط بر حداقل یک زبان خارجی، 

در رزومه شما وجود داشته باشد. 
theladders :منبع

چه مهارت هایی را باید در رزومه کاری خود داشته باشید 

مترجم: امیر آل علی
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رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک:
36 نفر در اراک قربانی حوادث مختلف شدند

اراک - مینو رستمی: رئیس سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: ۳۶ 
نفر در ۸۵۵ حادثه در ۶ ماه اول امسال در این کالنشهر جان باختند و ۱۳0 نفر هم مجروح شدند. 
آتــش پاد دوم مســعود آقازیارتی در نشســت خبری به مناســبت هفتم مهرمــاه، روز ملی 
آتش نشــانی و ایمنی  با بیان اینکه حوادث آتش سوزی در اراک در این مدت 22 نفر مجروح و 
یک کشــته داشته است، افزود:  بیشتر این گونه حوادث با تالش نیروهای این سازمان به سرعت 
مهار شــده است.وی اظهار داشت: امدادرســانی به چهار مورد سقوط در چاه، ۱۳ مورد نشست 
مایعات ســوختی، ۹2 مورد ســوانح خودرویی، ۱۳2 مورد مشاهده جانوران وحشی،  ۱2۱ مورد 
محبوس شدن حیوانات و  ۱۵۴ مورد حادثه آسانسور از دیگر خدماتی است که مجموعه آتش نشانی اراک در سال جاری ارایه کرده 
است.آتش پاد دوم آقازیارتی افزود: ایمنی شهری در کنار ارایه خدمات یاد شده مورد توجه سازمان آتش نشانی اراک قرار دارد و همه 
صنوف، به ویژه آن دســته که در معرض خطر بیشتری قرار دارند، برای جلوگیری از هرگونه مشکل شناسایی شده اند و  بازدیدهای 
کارشناسان این سازمان و ارائه تذکرات، منجر به کاهش قابل توجه آمار حوادث شده است.رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اراک گفت: تایید نقشه 2۴۸ پرونده ساختمان، 2۸۵ مورد دستورالعمل ایمنی منجر به صدور پروانه ساختمانی، 220 مورد 
بازدید کارشناســان بعد از اتمام فعالیت ســاختمانی، ۵۵ مورد بازید از کارخانه های ناایمن، بازدید از ۶۴ مورد ساختمان بهزیستی و 
۴۹ مهدکودک، بازدید از ۳۹ جایگاه سوخت از دیگر خدمات این سازمان در یک سال اخیر است.آتش پاد دوم آقازیارتی افزود: زمان 
طالیی حضور آتش نشــانان در محل حادثه ســه تا پنج دقیقه است که  نیروهای این سازمان در کمتر از چهار دقیقه با توجه به روان 

بودن ترافیک و باز بودن معابر، در صحنه حاضر می شوند.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران خواستار شد  :

بررسی راهکارهای مشارکت مردم در مدیریت سیالب در کارگروه سیل و 
مخاطرات دریایی استان

ســاری- دهقان: به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، 
جلســه کارگروه سیل و مخاطرات دریایی که به میزبانی آب منطقه ای مازندران برگزار شد، ابتدا 
آقای دکتر محمدابراهیم یخکشــی مدیر عامل آب منطقه ای مازندران و رئیس کارگروه ســیل و 
مخاطرات دریایی مازندران با اشــاره به نقش این کارگروه در تصمیم گیری برای مدیریت بحران 
سیل و قدردانی از اقدامات خوب دستگاه ها در مدیریت سیالب اسفند ماه و فروردین ماه گذشته 
گفت: تنوع خسارت سیل در استان زیاد اما با توجه به ظرفیت باالی استان، تالش شد تا مشکالت 
در اســتان حل و فصل شــود. چرا که وقوع ســیالب مصادف با ورود گردشگران به استان بوده و 
دســتگاه ها و مردم تالش کردند تا مشکالت را با بهره گیری از ظرفیت استانی برطرف کنند. به همین لحاظ مانند برخی از استان ها 
ســیل مازندران در سطح ملی برجسته دیده نشد.   دکتر یخکشی افزود:رویکرد ما در مدیریت سیالب اقدامات پیشگیرانه است، لذا با 
توجه به احتمال وقوع سیالب پاییزه هریک از دستگاه ها آمادگی الزم را برای وقوع سیالب داشته باشند. انتظار داریم پاکسازی دهنه 
پل ها در پایین دست و باالدست انجام گیرد، بانک اطالعاتی ماشین آالت و تجهیزات کمک رسانی تکمیل شود، تخلیه سرشاخه گیر 
ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام نیز سرعت یابد، درختان مسیر رودخانه نیز که مانع جریان سیل می شوند پاکسازی شوند، پوشش 
مخابراتی در مناطق کم برخوردار تقویت شــود، خطوط لوله آب، گاز، نفت و خطوط انتقال برق در مناطق آســیب پذیر بازمهندســی 
گردند، به عملیات الیروبی و ســاماندهی رودخانه ها سرعت بخشــیم، زهکش های مسدود شده در محدوده شهرها، روستاها و اراضی 
کشــاورزی بازگشایی شوند، بیمه هم نیز چتر حمایتی خود را در این بخش گسترش بیشتری دهد. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران 
نقش مردم را در مدیریت سیالب به ویژه در بخش پیشگیری، مقابله و مشارکت مالی مهم برشمرد و گفت: واقعیت موضوع این است 
که مردم همیشه در مدیریت سیالب قبل از دستگاه ها در صحنه حضور دارند و انصافاً در همین سیالب گذشته اقدامات خیلی خوبی 
انجام داده اند و کار ما دستگاه ها بیشتر سرعت بخشیدن و تسهیل در اقدامات مدیریت سیالب بوده و من معتقدم به لحاظ اجتماعی، 
بسترهای مشارکت زیادی به ویژه در روستاها برای مدیریت سیالب وجود دارد و افراد به لحاظ قرابت و خویشاوندی در شرایط بحران 

به یکدیگر کمک می کنند و این پشتوانه خیلی خوبی است که می توان بر روی آن برنامه ریزی نمود.

رئیس شورای پایایی شبکه برق خوزستان
از مردم برای همکاری در مدیریت مصرف برق تابستان تشکر می کنیم

اهواز - شبنم قجاوند: رئیس شورای پایایی شبکه برق خوزستان از همکاری مردم در مدیریت 
مصرف برق و عبور موفقیت آمیز از پیک برق تابســتان ۹۸ تشــکر و قدردانی کرد. محمود دشــت 
بزرگ گفت: عبور موفقیت آمیز در عبور از تابستان ۹۸ بدون اعمال خاموشی مرهون همکاری مردم، 
سازمان ها و نهادها بوده و از حس مشارکت و مسئولیت پذیری شهروندان در مدیریت مصرف برق 
قدردانی می کنیم. وی گفت: امســال هم مانند ســال گذشته برنامه های مدیریت مصرف به خوبی 
اجرایی شده و بدون تغییر معنا داری در رشد مصرف برق، تابستان را پشت سر گذاشته ایم. رئیس 
شــورای پایایی شبکه برق خوزســتان با بیان اینکه در تابستان گذشته خاموشی معنادار و با برنامه 
ای در شبکه برق خوزستان رخ نداده است، تاکید کرد: این موفقیت محصول همکاری تالشگران صنعت برق استان ) شرکت برق منطقه 
ای خوزســتان، شــرکت توزیع نیروی برق خوزستان، شرکت توزیع نیروی برق اهواز و شــرکت های تولید برق( در آماده کردن شبکه و 
مصرف بهینه برق از سوی مشترکین بوده است. دشت بزرگ تصریح کرد: مصرف بهینه برق عالوه بر آنکه از خاموشی ناخواسته در شبکه 

جلوگیری می کند باعث صرفه جویی اقتصادی برای کشور و کاهش هزینه های خانوار نیز می شود.

مسئول برنامه ریزی مهندسی پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:
دانش و تجربه کارکنان پاالیشگاه گاز ایالم، بهترین سرمایه برای تولید پایدار است

ایالم - هدی منصوری: مســئول برنامه ریزی مهندسی شرکت پاالیش گاز ایالم از بهینه کاوی 
فرآیند استقرار مدیریت دانش این شرکت توسط مسئوالن شرکت گاز استان ایالم خبر داد و گفت: 
دانش و تجربه کارکنان بهترین سرمایه برای تولید پایدار است که با مدیریت صحیح آن، می توان به 
موفقیت و کارآمدی دست یافت . مهندس -محسن خزلی- در جلسه بهینه کاوی و انتقال تجربیات 
اســتقرار مدیریت دانش که با حضور جمعی از مســئوالن شرکت گاز استان در محل سالن جلسات 
این شرکت برگزار شد، افزود: بهینه کاوی و تبادل تجربیات در خصوص اسقرار پروژه مدیریت دانش 
و اقدامات صورت گرفته در این واحد صنعتی در مهرماه سال جاری با حضور نمایندگان شرکت گاز 
اســتان ایالم انجام شد. وی اظهار داشت: پاالیشگاه گاز ایالم در راستای اســتفاده از رویکردهای نوین مدیریتی و به منظور افزایش بهره 
وری و ارتقای تعالی ســازمانی نســبت به استقرار مدیریت دانش اقدام نموده است. مسئول برنامه ریزی مهندسی شرکت پاالیش گازایالم 
تصریح کرد: پروژه اســتقرار مدیریت دانش در این شــرکت با هدف نهادینه ســازی مدیریت دانش در سال ۹۷ آغاز و اقدامات اساسی در 
راستای پیاده سازی رویکردهای مدیریت دانش شامل مستند سازی دانش خبرگان و پروژه های اجرا شده و یا در حال اجرا ، روان سازی 
جریان دانش و افزایش خالقیت و نوآوری ، شناســایی دانش نهفته کارکنان و مدیران، کاهش خطاها و اشــتباهات ســازمانی در سطوح 
مختلف، غنی ســازی دانش شرکت از طریق تولید دانش های حیاتی، ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران ، کاهش هزینه های یادگیری از 
طریق انتقال تجارب، افزایش رضایتمندی و تعهد پرسنل، بهبود مهارتهای ارتباطی کارکنان و بهبود عملکرد سازمانی صورت گرفته است.

شهردار برازجان خبر داد:
احداث پارک 15500 مترمربعی در محله 69 هکتاری برازجان

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: پارکها، فضاهای سبز و دیگر فضاهای تفریحی را می توان یکی 
از زیرســاختهای مهم توسعه ی شهری دانســت که نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی و نشاط 
اجتماعی شــهروندان ایفا می کند. بدون شــک وجود فضاهای تفریحی مناسب می تواند بسیاری از 
شــاخصهای توسعه همچون گردشگری، اشتغال، امید به زندگی و... را ارتقا بخشیده، از یک سو باال 
رفتن کیفیت زندگی را به همراه داشــته و از دیگر ســو بر کاهش آمار بزه  تاثیرگذار باشد. به همین 
دلیل اســت که بهبود کیفی وضعیت فضاهای تفریحی و ســبز همواره بعنــوان یکی از پارامترهای 
ســنجش کارآمدی مدیریت شهری به شمار می رود. در شــهر برازجان نیز طی دو سال اخیر شاهد 
اتفاقات خوبی در این زمینه بوده ایم. از احداث فضای ســبز و تفریحی در محله ی فرهنگ شــهر گرفته تا فضای سبز مسکن مهر، حاشیه ی 
جاده ی ســالمت، پارک ورودی شــهر از محور بوشــهر و موارد متعدد اینچنینی که بالغ بر ۳۵000 مترمربع را شامل می شود از یک سو، 
اصالح و بهسازی پارکهای سطح شهر و احداث آبنماها، نصب المان ها و دیگر مواردی که در مجموع سبب می شود چهره ی شهر برازجان، 
باطراوت تر از قبل دیده شــود و شــهروندان از زندگی در برازجان لذت بیشــتری ببرند. اخیرا و در ادامه ی فعالیتهای عمرانی شــهرداری 
برازجان، پروژه ی احداث یک پارک محله ای دیگر نیز وارد فاز اجرایی شــده که می توان آن را بخشــی از برنامه ی "توزیع متوازن امکانات 
شــهری" دانست که از زمان انتخاب محمدحسن محمدی به عنوان شــهردار برازجان به جدیت توسط مدیریت شهری برازجان در حال 
انجام و پیگیری اســت. در این پروژه که در محله ی ۶۹ هکتاری واقع در بخش شــرقی شهر برازجان در حال اجراست، پارکی به مساحت 
۱۵۵00 مترمربع احداث خواهد گردید که پیش بینی می شود با احداث این پارک، بخشی از نیاز اهالی این منطقه به یک فضای تفریحی 
مطلوب مرتفع شود و نقش مثبتی در کاهش سفرهای درون شهری ساکنین این منطقه ایفا نماید.  مهندس محمدی شهردار برازجان در 
گفتگوی کوتاهی با خبرنگار ما با اعالم این خبر افزود: در این پروژه فضایی به مســاحت ۱۵0 مترمربع به صورت ویژه جهت بازی کودکان 

در نظر گرفته شده و پیست اسکیت محله ای به طول 200 متر نیز احداث خواهد گردید.

اخبار

 همدان ـ فاطمه صنیعی وحید : معاون وزیر میراث فرهنگی گفت: 
روابط دیرپای دوســتانه و چند صد ســاله میان ملت هایی که در مســیر 
تاریخی راه ابریشم هستند اعم از روابط تجاری، بازرگانی، فرهنگی و دینی 
می تواند سرمشق مناسبی از همزیستی مســالمت آمیز و دوستی ملت ها 
باشد.  محمدحسن طالبیان افزود: تحقق آرمان های متعالی ملت ها، توسعه 
ریشه های مشــترک فرهنگی و صلح و دوستی از مســیر توجه به میراث 
فرهنگی می گذرد. با شناسایی، پژوهش، حفاظت و مرمت، آموزش، معرفی 
میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و طبیعی وظیفه خطیر است که در سایه 
توجه به میراث فرهنگی میسر می شود. وی اظهار کرد: شواهد موجود حاکی 
از بیش از یک میلیون ســال سبقه مستمر حضور انسان و بیش از ۱۱ هزار 
سال مدنّیت مستمر در فالت ایران است؛ تخمین وجود بیش از یک میلیون 
اثر تاریخی،۳۶۸۷2 اثر ملی و ۳۷ اثر جهانی میراث ملموس و ناملموس در 
حوزه میراث فرهنگی گویای نقش ممتاز و موثر سرزمین ما در شکل گیری 
تمدن جهانی است. محمدحسن طالبیان تشریح کرد: در ایران موضوع هم 
نشینی فرهنگ ها، اقوام و ادیان الهی مختلف از بارزترین ویژگی های فرهنگی 
به شمار می رود؛ شــاید در کمتر نقطه ای از جهان بتوان مشاهده نمود که 
بناهای مذهبی مربوط به ادیان گوناگون در همسایگی یکدیگر قرار داشته 
باشند اما در ایران ما شاهد همسایگی مسجد، حسینیه، کلیسا ، کنیسه و 
آتشکده در فاصله بسیار کم هستیم. وی بیان کرد: برگزاری آیین مشترک 
مســلمانان و یهودیان در پیر بتران و گرامیداشــت یاد شهدای کربال، امام 
حسین علیه السالم و یارانش توسط تمامی اقوام و پیروان تمامی ادیان الهی 
و مذاهب در کشــور ها و برگزاری آیین های مربوط به جشــن نوروز توسط 
تمامی آحاد ایرانی فارغ از دین، معنویت و قومیت همگی شواهدی بر وجود 

روح تساحل و تسامح ایرانیان در ارتباط با مظاهر فرهنگی به شمار می آید.
طالبیان تبیین نمود: بیش از ۱۳۱۵ مسجد، ۱2۱ کلیسا و کنیسه و ۱۳۱ 

مکان مقدس متعلق به زرتشتیان در فهرست آثار ملی در ایران به ثبت رسیده 
اســت؛ استان همدان بالغ بر ۱۴0 مســجد و مکان مقدس مسلمانان، چهار 
کلیسا، یک کنیسه،ســه مقبره پیغمبران بنی اسراییل و یک مکان مذهبی 
اســتر و مردخای که نشان دهنده  تسامح و تساحل در طول تاریخ بوده است 
و بســیاری از آنها در فهرست آثار ملی و بخشــی در فهرست آثار جهانی به 
ثبت رســیده اند که نشانگر بخشــی از تفکر حاکم بر وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی مبنی بر لزوم تحکیم روابط شهروندی تمامی آحاد 
جامعه از طریق احترام به اعتقادات قومیت های ملی به شمار می آید.  معاون 
وزیر میراث فرهنگی اظهار کرد: شناسایی و معرفی آثار ملموس، ناملموس و 
طبیعی دارای قابلیت ثبت در فهرست آثار جهانی نیز از دیگر نتایج حاصل در 
نگرش  حاکم در فرهنگ ایرانی اســت. وی خاطر نشان کرد: همکاری عوامل 
چند جانبه با کشــور های مختلف به ویژه ۱۶ کشور راه ابریشم با استفاده از 
همکاری های ملی، کارگاه های مشترک، برگزاری نمایشگاه ها، تهیه پرونده های 
مشترک بین کشوری و جشنواره ها موجب همگرایی بیشتر ملت ها و کشف 
مشــترکات فرهنگی خواهد بود.  وی همچنین یادآور شــد: کشور هایی که 
در مســیری که به راه ابریشم موسوم است، هستند دارای سابقه طوالنی در 

تعامالت فرهنگی بوده و به ادراکات متقابلی در خصوص آثار تمدنی و مظاهر 
تمدنی و  تاریخی دســت یافته اند.  محمدحســن طالبیان توضیح داد: روابط 
دیرپای دوستانه و چند صد ساله میان ملت های که در مسیر تاریخی هستند 
اعم از روابط تجاری، بازرگانی، فرهنگی و دینی می تواند سرمشــق مناسبی 
از همزیستی مســالمت آمیز و دوستی ملت ها باشد؛ امروز توجه به حفاظت 
و معرفی آثار تاریخی برای کشــور های برخوردار از پیشینه تاریخی در حال 
تبدیل شــدن به یک فرهنگ عمومی و باور ملی است و  حفاظت تاریخی به 
یکی از دغدغه های مردم تبدیل شده اســت. این باور محصول تالش پایداری 
است که تاکنون از سوی دوستداران فرهنگ و تمدن صورت گرفته که بایستی 
آن را به فال نیک گرفت زیرا باعث شده است که تهدید ها به فرصت ها تبدیل 
گردد؛ توجه ویژه به حفاظت از میراث فرهنگی عالوه بر گســترش دوســتی 
میان ملت ها موجبات توســعه همکاری های منطقه ای و جهانی در راستای 
ارتقای دیپلماسی فرهنگی می گردد؛ به عنوان مثال می توان به همکاری های 
فرهنگی و دیپلماتیک ۱2 کشور واقع در پرونده نوروز در فهرست آثار جهانی 
اشــاره کرد که این ســنت همکاری هم اکنون در تهیه پنج پرونده نامزدی 
میراث جهانی ناملموس از جمله مینیاتور با کشــور های ترکیه، آذربایجان و 
ازبکستان صورت گرفته که امیدوارم تاجیکستان، افغانستان و هندوستان نیز 
به این پرونده بپیوندند. همچنین وعود با سوریه، زیارت تاالئوس با ارمنستات، 
مراسم جشن مهرگان با تاجیکستان و یلدا را می توان به عنوان محصول توسعه 
همکاری های دیپلماسی فرهنگی برشمرد. محمدحسن طالبیان تاکید کرد: 
میراث فرهنگی به ویژه میراث فرهنگی مشترک گوناگون می تواند زمینه ساز 
گفتگوها و تعامالت سازنده ای میان دولت ها و  ملت هایی باشد و موجب افزایش 
روحیه همکاری های مشترکی شود که حاصل آن توسعه روابط دیپلماتیک، 
تقویت صلح جهانی، استفاده از تجربه های چند جانبه و دو جانبه، دستیابی به 

معیار ها و شاخصه های علمی و تخصصی خواهد بود.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با بیان اینکه شوراهای موفق 
با شــهرداری ها و نمایندگی های دولت وحدت کلمه داشته اند، گفت: اکنون 
در شهر و استان قم این وحدت کلمه وجود دارد به همین علت مشکالت و 
معضالت قابل رفع است. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ، دکتر سید 
مرتضی سقائیان نژاد در دومین نشست ادوار شورای اسالمی استان قم که در 
سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد، از تقارن برگزاری این نشست با آخرین 
روز هفته دفاع مقدس و ماه محرم یاد و اظهار کرد: امام حسین)ع( پرچم دار 
اســتقامت و حافظ ســرمایه بزرگی به نام اسالم هستند که توانستند سیره 
جد و پدر خود را احیا کنند. شــهردار قم با بیان اینکه سیره امام حسین)ع( 
نمونه ای از ســیره بر پایه رشد اســت، اضافه کرد: قیام امام حسین)ع( برای 
حراست از سرمایه اســالم بود.سقائیان نژاد از شوراها به عنوان نماینده مردم 
یاد کرد و گفت: شــوراها باید قدر و منزلت این ســرمایه را بدانند چراکه در 
این صورت مشکالت رفع می شــود و در غیر این صورت فرصت ها از دست 
می رود. وی با اشــاره به اینکه در قانون اساسی چندین اصل در مورد شوراها 
مطرح شده است، مطرح کرد: هر چند جایگاه شوراها در نظام اسالمی بسیار 
پر رنگ دیده شده است اما اکنون این مجموعه ها در جایگاه حقیقی خود که 
توسط قانون اساسی تعریف شده است، نیستند. شهردار قم از شوراها به عنوان 
خاســتگاه های مطالبات مردمی نام برد و تصریح کــرد: برخی از رخ دادها و 

اتفاقات کوچکی که در برخی از مناطق مشــاهده شده است اعتماد نسبت 
به شوراها را کم کرده و در مجموع باید بگوییم که برخی از بخش های نظام 
هنوز شــوراها را باور نکرده اند. سقائیان نژاد با بیان اینکه شوراهای موفق با 
شهرداری ها و نمایندگی های دولت وحدت کلمه داشته اند، اظهار کرد: اکنون 
در شهر و اســتان قم این وحدت کلمه وجود دارد به همین علت مشکالت 
و معضالت قابل رفع اســت اما شهر یک خانواده بزرگ بسیار پیچیده است 
که به صورت فردی نمی توان مشــکالت آن را رفع کرد. وی از نگاه اختالفی 
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نسبت به شوراهای اسالمی یاد 
کرد و ادامه داد: اگر استانی شدن نمایندگان مجلس تصویب می شد و مباحث 
محلی توســط شوراها دنبال می شد شــاهد برخی از اختالف ها نمی بودیم. 

شــهردار قم با بیان اینکه ما در برخی از قسمت ها نتوانسته ایم با بخش های 
دولتی هماهنگ شویم، گفت: ریشــه دار نبودن فرهنگ مشارکت در عموم 
امور یکی از آســیب های موجود و دیگر آسیب شفاف نبودن متن قانون در 
مورد شوراهای اسالمی است. وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان فقط برای 
اعضای شوراهای اسالمی نگاه نظارتی نسبت به مباحث محلی را قائل است و 
به شوراها اجازه تصمیم گیری نمی دهد؛ چراکه موضوع اصلی در قانون شوراها 
نظارت، هماهنگی و توصیه است. شهردار قم از منحصر بودن قانون شوراها 
به شهرداری ها یاد کرد و گفت: شوراها چه زمانی می توانند در مورد مباحث 
مختلف امنیتی، زیست محیطی و غیره سخن بگویند درحالی که شوراهای 
شهرداری هستند نه شوراهای شهر. سقائیان نژاد با اشاره به کاهش تدریجی 
اختیارات شوراها، افزود: نگاه یکسان قانون شوراها به شهرها به عنوان یکی از 
مشــکالت کالن است که باید رفع شود چراکه وظایف کالنشهرها با وظایف 
شهرهای کوچک متفاوت است اما قانون شوراهای آن ها یکسان است. وی از 
اختالف نظر در مورد ماهیت سیاسی شوراها یاد کرد و گفت: تبلیغاتی شدن 
نهاد شورا و مشارکت مردم در امور شورا موضوعاتی است که باید مورد بحث 
و گفت وگو قرار گیرد. شهردار قم وابستگی مالی شوراهای اسالمی شهرها را 
یکی دیگر از مشــکالت برشمرد و افزود: اگر شوراها به جایگاه مورد نظر در 

قانون خود برسند نباید به جایی وابستگی داشته باشند.

ایالم – هدی منصوری: مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به 
اینکه آتش نشانان، مردان لحظات سخت هستند، گفت: آتش نشانان مظهر از 
خود گذشتگی و نماد ایثار هستند که در روزهای سخت با تالش و کوشش و 
از خود گذشتگی ،خود را فدای دیگران می کنند و با شجاعت و شهامت، آتش 

سوزان را با روشنایی آب خاموش می کنند.
 مهندس "شــهریار داری پور" در نشســت صمیمی که با آتش نشــانان 
پاالیشگاه گاز ایالم به مناسبت ۷ مهر »روز آتش نشانی و ایمنی« برگزار شد، 
افزود: آتش نشانان خود را در برابر شعله های سوزان آتش  قرار می دهند تا 
دیگران در سایه چتر آرامش قرار گیرند.  مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
با اشاره به اینکه آتش نشــانان این شرکت تکیه گاه محکمی برای نیروهای 
عملیاتی در حین حوادث هســتند، تصریح کرد: واحد آتش نشانی پاالیشگاه 
گاز ایالم نه تنها از لحاظ آمادگی جســمانی در حد مطلوبی  قرار دارد بلکه 

به عنوان پیشــقراول مبارزه با حوادث،آماده  جانفشانی هستند. وی از کسب 
امتیازات قابل توجه پرسنل آتش نشانی این شرکت در اولین ارزیابی و آمادگی 
جسمانی آتش نشانان شرکت ملی گاز ایران تقدیر کرد و اظهار داشت:  کسب 
این امتیاز مایه افتخار این پاالیشــگاه است و این سطح از آمادگی باعث  می 

شود که سایر همکاران عملیاتی با خیال راحت در خط مقدم تولید کار کنند. 
در این دیدار "روح اله شــریفی" سرپرست  HSE شرکت پاالیش گاز ایالم  
گزارشــی از اقدامات یک سال اخیردر واحدهای ایمنی و آتش نشانی را ارائه 
نمودند و گفت: تعمیر و نگهداری و آماده به کار نگهداشــتن تجهیزات آتش 
نشــانی یک اولویت است و در این راستا تمهیدات و برنامه ریزی های خوبی 
برای به روز نگهداشتن ماشین آالت و تجهیز ادوات اتخاذ گردیده است .  "علی 
کمندی " رئیس آتش نشــانی شرکت نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در 
راستای آمادگی جسمانی همکاران، به کارگیری مربیان ورزشی و کسب مقام 
برتر در اولین ارزیابی و آمادگی جسمانی آتش نشانان شرکت ملی گاز ایران را 
ارائه نمود .   در ادامه این بازدید ضمن دیدار با همکاران واحد ایمنی، از پروژه 
های در دست اقدام از جمله احداث زمین آموزش آتش نشانی، تجهیز کالس 

آموزشی ایمنی و آتش نشانی بازدید به عمل آمد .

مشهد- صابر ابراهیم بای : محمدرضا کالئی در مراسم آغاز عملیات 
اجرایی توســعه درختکاری و شــبکه آبیاری در عرصه های کمربند ســبز 
جنوبی که با حضور دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادسرای مرکزخراسان رضوی و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، افزود: 
توسعه کمربند سبز جنوبی مشــهد را چه با حضور چه بدون حضور دیگر 
ارگان ها، چه با همیاری، چه بدون همیاری آنها به یاری خدا انجام خواهیم 
داد. وی با بیان اینکه ۹00 هکتار از این اراضی را برای امسال هدف گذاری 
کرده ایم، اظهارکرد: در این رابطه هیچ محدودیت بودجه ای نداریم و به هر 
میزان که اراضی در ارتفاعات جنوبی رفع تصرف و در اختیار شهرداری مشهد 

قرار گیرد اقدام به درختکاری خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در این میان تنها مشــکل محدودیت آب اســت که این 
مشــکل نیز با اتصال به شــبکه جداسازی آب شــرب از آب خام و تصفیه 

پسآب برطرف خواهد شد. کالئی ادامه داد: تصفیه خانه های فاضالب و شبکه 
جداســازی آب شرب از آب خام که منبع پایداری برای آبیاری فضای سبز 
کمربند جنوبی است و درختکاری در این منطقه به سرعت پیگیری و اجرا 
خواهد شــد و همانطورکه وعده داده شده است در ۶ ماه دوم سال ۹۸ یک 
تحول جدی در این زمینه صورت خواهد پذیرفت. شــهردار مشهد گفت: 
باتوجه به ۱2 برابر شــدن بودجه شبکه جداســازی آب شرب از آب خام و 
حمایت هایی که انجام می شود به این توسعه خیلی امیدوار هستیم. وی با 
اشاره به اینکه از دادستانی برای ورود و همراهی شان تشکر می کنم، افزود: 
اگر همراهی دادستانی نبود شاید بخش زیادی از اراضی را از دست می دادیم، 

این کار بزرگترین هدیه به مردم مشهد و آینده شهر خواهد بود.

گرگان-  خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان سیما، منظر و فضای 
ســبز شهری شهرداری گرگان از تولید ســاالنه ۴ میلیون بوته گل فصلی 
توسط شهرداری گرگان خبر داد و گفت: با این اقدام هزینه تامین گل های 
الزم در فضای سبز شــهر حداقل ۵0 درصد کاهش یافته است.به گزارش 
مرکز اطالع رســانی روابط عمومی شــهرداری گرگان، یحیی ستوده نیا در 
نشست خبری با خبرنگاران استان اظهار کرد: از سال ۱۳۹۱ بر اساس قانون، 
بهره برداری از ۱۸۵ هکتار از اراضی پارک جنگلی النگدره و از ســال ۱۳۹۶ 
حفظ و حراست از ۶20 هکتار از اراضی ناهارخوران گرگان به صورت موقت 
به شــهرداری گرگان واگذار شد.وی ادامه داد: شهرداری گرگان برای پارک 
منطقه صیاد شــیرازی به مساحت ۷0 هکتار و پارک هزارپیچ به مساحت 
200 هکتار کتابچه طرح نگهداری را ارائه کرد که این کتابچه توسط سازمان 
جنگل ها و مراتع تصویب شــد.رئیس سازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری گرگان خاطرنشــان کرد: این مناطق در مرحله واگذاری 
به صورت مزایده اســت که شهرداری گرگان هم به عنوان متقاضی در این 
مزایده شــرکت خواهد کرد و در صورت برنده شدن مسوولیت بهره برداری 

و حفاظت این مناطق نیز به شــهرداری گرگان واگذار خواهد شد.ستوده نیا 
با اشاره به اینکه ســرانه فضای سبز در شهر گرگان ۷.۴۳ متر مربع است، 
گفت: یکی از مشــکالت شــهرداری گرگان در توسعه فضای سبز شهری، 
کمبود زمین برای تبدیل به فضلی ســبز اســت.وی اضافه کرد: در اقدامی 
جدید به منظور توســعه فضای سبز و بخصوص توسعه فضای پارک بازی 
برای کودکان، احداث پارک های جیبی در دستور کار قرار گرفت که ۹ پارک 
تاکنون احداث و راه اندازی شده و این تعداد طی برنامه ریزی انجام شده مقرر 
اســت به ۴0 پارک برسد.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 

شهرداری گرگان تصریح کرد: شعار امسال سازمان ایجاد تحول در مبلمان 
پارکی و مبلمان شهری است که در این راستا ۱۳ آبخوری ویژه معلوالن و 
کودکان در پارک های شهر ایجاد شده است.ستوده نیا بیان کرد: نصب ست 
ورزشــی کودکان و نوجوانان، نصب وســایل بازی استاندارد و ایمن، نصب 
200 کباب پز در پارک جنگلی النگدره از جمله اقدامات این راســتا است.
وی اضافه کرد: تمامی وســایل بازی نصب شده در پارک های جیبی دارای 
اســتاندارد کامل است و برای حفظ استاندارد تمامی وسایل نصب شده در 
پارک ها، ضمن بازدیدهای دوره ای توســط کارشناسان سازمان، بازدیدهای 
دائمی واحد ایمنی و بهداشــت شــهرداری در حال انجام است و با هدف 
توســعه مناسب سازی شــهر، یکی از اعضای تیم بازرسی این واحد از افراد 
معلول انتخاب شده است.رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری گرگان اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم سازمان، استقالل در تولید 
گل و گیاه است که در حال حاضر با بهره گیری از توان وظرفیت و تخصص 
کارشناسان و فضای موجود، ســاالنه چهار میلیون بوته گل فصلی توسط 

سازمان تولید می شود.

 معاون وزیر میراث فرهنگی:

تحقق آرمان ها از مسیر توجه به میراث فرهنگی میگذرد

وحدت کلمه بین شوراها و دستگاه ها موجب رفع مشکالت می شود

مدیرعامل در دیدار با آتش نشانان پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:

آتش نشانان، مردان لحظات سخت هستند

شهردار مشهد درمراسم آغاز عملیات اجرایی توسعه درختکاری و شبکه آبیاری کمربند سبز جنوبی؛
19هزارهکتار ارتفاعات جنوب مشهد به مرور فضای سبز خواهد شد

تولید ساالنه 4 میلیون بوته گل فصلی توسط شهرداری گرگان
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بنابر تحقیقات به عمل آمده در کشور، هم اکنون در میان لیست های 
مشــاغل پردرآمد کشور بیشترین تعداد را مشــاغل خدماتی به خود 
اختصاص داده اند؛ این در حالی اســت که هم اکنون مشــاغل تولیدی 

نسبت به دو دهه قبل با روندی نزولی روبه روست.
به گزارش گروه تحقیق، تفســیر و پژوهش های خبری ایرنا، مشاغل 
کم و بیش عمری مشــخص دارند که در جریان تحوالت کار و شغل، 
دچار تغییر و تحول بســیاری می شــوند. در دورانی که همه چیز در 
حال تغییر ســریع و روزافزون اســت؛ برخی از مشاغل به دلیل عدم 
کارکرد و به عبارتی نبود تقاضا برای آن یا به طور کل از بین می روند 
یا اینکه تغییر شــکل داده و کیفی تر می شوند. از طرف دیگر با ظهور 
روبات ها و کامپیوترهایی با قدرت پردازش باال، بسیاری از مشاغل یدی 
و خدماتی به آنها ســپرده می شــود. کارگران کارخانه ها با روبات های 
صنعتــی، نیروهــای خدماتی بــا روبات های نظافتچی، منشــی  های 
پاسخگوی تلفن با سامانه  های پاسخگوی هوشمند آنالین، فروشندگان 
بلیت با کیوسک  ها یا ســامانه  های صدور بلیت، معلمان با سامانه  های 
چندرسانه  ای آموزش الکترونیکی و یا جراحان با روبات های هوشمند 

جراح جایگزین می شوند.
مشاغل در گذشته، حال و آینده

مشاغل در گذشــته بیشــتر به صورت موروثی و خانوادگی بود به 
گونه ای که شــغل و هویت اجتماعی در هم تنیده شــده بودند و نام 
خانوادگی افراد غالبا براســاس پیشــه خانوادگی آنها مشخص می شد 
که این موضوع بعد از شــکل گیری نظام ثبت احوال کشور اتفاق افتاد. 
از این رو این هویت چندان ســیال نبود که به ســادگی دســتخوش 
تغییر شــود و اغلب چند نســل هم عهده دار پیشه و شغل سلف خود 
بودنــد، با این رویکرد پایداری و ثبات یکــی از مهم ترین خصوصیات 
مشاغل گذشته بود و افراد شاغل در این نوع مشاغل، به نوعی ضمانت 
شغلی داشــتند که به دلیل این پایداری مسئله تغییر شغل هم کمتر 
مطرح بود. اما به گواه کارشناســان بســیاری از مشاغِل امروز و حتی 
آینده ناپایدار هستند، چراکه پیشــرفت ها و تحوالت سریع اجتماعی 
و تکنولوژیکی باعث حذف یا تغییر ســریع ماهیت مشاغل آینده شده 

و میزان وابســتگی مشاغل در آینده به کامپیوترها و روبات ها افزایش 
زیادی پیدا خواهد کرد که این ابزارهای نوین در تمامی مشاغل آینده 

به طور گسترده و فراگیر استفاده خواهند شد.
از آنجا که مشــاغل آینــده، دانش بنیان و عقالنیت  محور هســتند، 
زنجیره  این مشــاغل را هم دانشگاه  ها، سازمان های کوچک و متوسط 
تشــکیل می  دهند. به طــوری که جامعــه در آینــده تولیدکننده  و 
مصرف کننده  مشاغل سازمان  های کوچک و متوسط بوده و دانشگاه  ها 
تامین کننده  دانش موردنیاز آن خواهند بود و بدین ترتیب مشاغلی که 

در این زنجیره قرار نگیرند در سال های پیش رو حذف خواهند شد.
جامعه  اطالعاتی و مشاغل در آینده

جهان بعد از دهــه   ۸0 میالدی وارد الگوی تکنواقتصادی متکی بر 
جامعه  اطالعاتی شــد. این جامعه  اطالعاتی شامل جریان  ها، روابط و 
فناوری هایی اســت که مبتنی بر دانش اطالعاتی هســتند. در جامعه  
اطالعاتــی دو اتفاق عمده در اقتصاد توجه دانشــمنداِن این حوزه را 
بــه خود جلب کرد؛ اول پیدایی کســب و کار تازه که عمدتا بر دانش 
و اطالعات متکی بودند و به طور انفجاری با کمترین ســرمایه  گذاری 
و با پایین ترین هزینه، باالترین درآمد و بیشــترین فایده را عاید خود 
کردند و در نتیجــه، به یکباره جایگاه واالیی در میان دو بخش اصلی 
اقتصاد یعنی کشاورزی و صنعت دست یافتند. دومین اتفاق اقتصادی 
در حــوزه  بــازارکار رخ داد و حاکی از این بود که بــه طور روزافزون 
بر مشــاغل حرفه  ای تخصصی افزوده شد؛ مشــاغلی که در مقایسه با 
مشــاغل متعارف و معمول به سطوح باالتری از دانش و توانایی کار با 
اطالعــات نیاز دارند. به جز دو اتفاق مذکور، باید به مجموعه  تحوالتی 
اشــاره کرد کــه در حوزه  فناوری به طور کلــی و فناوری اطالعاتی و 
ارتباطی روی داد؛ تحوالتی که نه تنها به خودی خود منشــأ تحوالت 
اجتماعی گسترده  کوتاه مدت و بلندمدت شد، بلکه زمینه را برای وقوع 

دو اتفاق مذکور نیز فراهم آورد.
خدمات، بااهمیت تر از سایر بخش ها

توجه بیشتر به برخی فعالیت های خدماتی با توجه به توان کارآفرینی 
آنها امروزه اهمیتی بیش از پیش یافته است. یکی از چالش های عمده 

موثر بر آینده  کار، تغییر در روند اقتصاد از تولید به خدمات و یا اقتصاد 
دانش محور است. این نگرش جدید اقتصادی باعث کاهش در راندمان 
تولید و گســتردگی بخش خدمات شده است، چراکه دانش به عنوان 

زیربنای اقتصاد قرار می گیرد.
در دوران پــس از جنگ دوم جهانی رشــد بخش های خدماتی در 
سراسر جهان به  عنوان بستر توزیِع درآمد و ایجاد اشتغال مورد توجه 
جدی قرار گرفته است. در جهان کنونی اهمیت بخش خدمات و بازار 
جهانی آن به حدی است که کشورهای توسعه یافته حجم فزاینده  ای از 
فعالیت  های تجاری خود را به آن اختصاص داده اند؛ به طوری که در این 
کشورها طی دو دهه  اخیر بیشترین تحول نه در بخش صنعت، بلکه در 
بخش خدمات رخ داده و این در حالی است که  در کشور ما رشد این 
بخش ها محدود مانده است. به  عنوان مثال می  توان گفت به  جز بخش 
حمل و نقل، فناوری اطالعات و توزیع در دیگر فعالیت های این بخش 
مانند صنعت گردشگری و... دیگر بخش ها با بن  بست رشد مواجه بوده 
اســت. از آنجا که فناوری به کار گرفته شــده در این فعالیت ها عمدتاً 
متکی به کاربر است و در نتیجه کمتر در معرض رقابت و منسوخ  شدن 

هستند، گسترش آنها یکی از مهمترین راه های ایجاد اشتغال است.
طبق پیش  بینی ها، مشــاغل خدماتی بر پایه فناوری و مشــاوره ای 
بیشــترین ســهم را از بازار کار خواهند داشــت و تقاضا برای دانش 
خدمات ویژه و مهارت هایی مثل مشــاوره بــرای  مالکیت معنوی یا 
مشــاوره مدیریت اســتراتژیک افزایش می یابند. این عوامل همراه با 
افزایش تقاضا برای خدمات مالی به دلیل تعداد باالی کارکنان مستقل 
و به دلیل طوالنی شــدن سن بازنشستگی نیز باعث پراهمیت تر شدن 

بخش خدمات خواهد شد.
زنانه شدن کار در آینده

روند دیگری که آینده  مشــاغل را شکل خواهد داد، مشارکت زنان 
در نیروی کار اســت، به طوری که به گواه بســیاری از کارشناســان 
این عرصه مشــارکت زنان در نیروی کار بــه عنوان یکی از بزرگترین 
تغییرات اجتماعی در ۵0 سال گذشته به شمار می آید. ورود میلیون ها 
زن در سراســر دنیا به نیروی کار در باال بردن رشد اقتصادی تأثیراتی 

به همراه داشته است. مشــارکت زنان همچنین باعث گسترده  شدن 
پیشــرفت های اقتصــادی شــده اســت. طبــق نظر کانجی و ســن 
مقررات  زدایی  از بازارهای کار، متالشی شدن روند تولید، صنعت زدایی 
و افزایــش بخــش خدمــات  از اصلی ترین عواملی اســت که در پی 
زنانه  شــدن نیرو و بازار کار وجود دارند. اگرچه زنان- درحالی که زنان 
کمی بیش از نیمی از جهان را شــکل می دهند- هنوز با مشارکت در 
نیروی کار از نابرابری ها در مســائل جنسی رنج می برند، اما مشارکت 
اقتصادی آنها بســیار کمتر از پتانسیل آنهاست. زنان به عهده -گرفتن 
کارهای بدون مزد را ادامه می  دهند و با بررســی پرداختی ها به زنان 
مشــخص می شــود که آنها بخش اعظم بخش های غیررسمی و فقیر 

هستند.
حاصل اصالحات اجتماعی و سیاســی در سراسر جهان، برابرسازی 
فرصت بین زنان و مردان است؛  برابر کردن فرصت ها برای زنان باعث 
افزایش مشــارکت زنــان در بازار کار به اندازه مردان خواهد شــد. به 
طــوری که تولید خالص داخلی را ۱2درصــد در ایتالیا، ۱۹درصد در 
اسپانیا، ۱۶درصد در ژاپن،۹درصد در آمریکا، ۸درصد فرانسه و آلمان 
افزایش خواهد داد. همچنین طبق محاســبات البورگ-ویتک افزایش 
تعداد کارکنان زن به اندازه  کارکنان مرد باعث رشد ۳۴درصدی تولید 
خالص داخلی در یونان می  شــود. این ارقام نشاندهنده  درآمد بالقوه 
از دســت رفته است که در بازارهای جدید مهار خواهند شد. به عالوه 
در جوامعی که ســالخوردگی به ســرعت در حال افزایش است، زیاد 
شدن مشــارکت زنان در نیروی کار می تواند تأثیر کمبود نیروی کار 

را کاهش دهد.
میزان مشــارکِت باالی زنان در نیروی  کار با در نظر  گرفتن سطوح 
باالتر تحصیلی آنهــا، در ایجاد نیروی کار بــا مهارت های عالی تأثیر 
بســزایی می  گذارد. تا زمانی که زنان پیوســتن بــه صفوف نیرو های 
کار را ادامــه دهند،  مقررات بــازار کار و قوانین بخش های خصوصی 
نیازمند اصالحند تا از این طریق زنان بیشــتری وارد بازار کار شوند؛ 
زیــرا کارکنان زن به عنوان بخش بنیادی در رشــد و ثبات برابری در 

اقتصاد کشورهای توسعه  یافته و در حال توسعه محسوب می شوند.

آینده مشاغل در گذر زمان
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علیرغم این که ایران در یکصد سال گذشته وارد عرصه اعزام دانشجو به خارج 
از کشور شده است و اقدامی برای بازگشت آنها به کشور ترتیب نداده است، اما 
در قالب اجرای طرح »بازگشــت« ۱۴00 متخصص ایرانی مقیم خارج به کشور 
بازگشــتند، همچنین ۵ هزار نفر نیز در قالب برگزاری ســمینار و کارگاه های 
آموزشی با ایران تعامل دارند؛ ضمن آنکه به اعتقاد سیاستگذاران حوزه مهاجرت 
نخبــگان در دنیا موضوع »تبادل مغزها« به جای »فرار مغزها« مطرح اســت؛ 
چراکه امروزه حضــور فیزیکی متخصصان در کشــورهای مربوط چندان مهم 
نیســت، بلکه ارتباط داشــتن و بهره مندی از دانش و تجربیات آنها از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بنیاد ملی نخبگان؛ دکتر بهرام صلواتی، مدیر 
رصدخانه مهاجرت ایران در پژوهشــکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف 
با اشــاره به برخی گزارش های انتشــار یافته در خصوص میزان خروج نخبگان 
بــه نقل از نهادهای بین المللی، افــزود: از آن جمله می توان به گزارش صندوق 
بین المللی پول اشــاره کرد که به این گزارش بسیار استناد شد، در صورتی که 
این گزارش صندوق بین المللی پول در سال 200۹ عمال وجود خارجی نداشت.

وی "بانــک اطالعاتی مهاجران در منطقه OECD" را یکی از مراجع معتبر 
 OECD اطالعاتی در زمینه میزان مهاجرت کشــورها دانست و گفت: منطقه
حدود ۳0 کشور اصلی "مهاجرپذیر" دنیا را دارد و داده ای که در آن جمع آوری 
می شود، اطالعاتی است که از سوی کشورهای مهاجر پذیر اصلی دنیا اطالعات 

مهاجران ورودی را ثبت می کنند.
وی سازمان بین المللی مهاجرت )IOM( را از دیگر نهادهای معتبر درانتشار 
گزارش های مرتبط با مهاجرت ذکر کرد و یادآور شــد: این ســازمان وابســته 
 World Migration با ســازمان بین المللی اســت و گزارش های ســالیانه
Report را ارائه می دهد و تاکنون این ســازمان گزارش های مربوط به ســال 

20۱۹ را منتشر نکرده است.
صلواتــی با تاکید بــر اینکه دو مرجع "بانک اطالعاتــی مهاجرت در منطقه 
OECD" و "سازمان بین المللی مهاجرت" دو پایگاه آماری معتبر جهانی برای 
 World( ارائه آمارهای مهاجرت کشــورها است، اظهار کرد: البته بانک جهانی
Bank( نیــز به صــورت موردی در قالــب گزارش هایی با رویکــرد "اقتصاد 

مهاجرت" آمار و ارقامی را ارائه می دهد.
مدیرگروه مهاجرت پژوهشــکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف اضافه 
کرد: چنانچه بخواهیم رتبه ایران را در جهان در شــاخص مهاجرت اعالم کنیم، 
نیاز اســت دو نکته را در نظر بگیریم؛ یکی اینکه آیا در داخل کشــور آمارهای 
مربوط به مهاجرت را به صورت مجزا و مدون تهیه و منتشر می کنیم که پاسخ 

آن منفی است.
وی اضافه کرد: از ســوی دیگر داده های بین المللی بر اســاس داده های ملی 
تهیه می شــود، ولی از آنجایی که کشــوری مانند ایران هیــچ داده بین المللی 
را به صورت منســجم تهیه نمی کند، اساس آمارهای ســازمان های بین المللی 
مبتنی بر داده های کشورهای مهاجرپذیر است و با یکسری روش های تخمینی 

و مدل سازی، کل داده مربوط به مهاجرت را اعالم می کنند.
صلواتی در پاســخ به این ســوال که چرا در حال حاضر توجه ما بر داده های 
بین المللی اســت، گفت: به دلیل آنکه تهیه آمارهای منسجم در این زمینه در 

کشور شکل نگرفته است.
آمارهایی که به طور کامل اعالم نشد

وی با اشــاره به آمارهای مربوط به مهاجرت در ایران بر اساس پیمایش های 
انجام شــده، خاطر نشان کرد: در ســال ۱۳۹۵ پیمایشی تحت عنوان پیمایش 
"وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه ایران" از ســوی معاونت فرهنگی 
شــهرداری تهران اجرایی شد. این مطالعات بر روی جامعه ۸2 هزار نفری بوده 
است و در نتایج این مطالعات اشاره شد که 2۹.۸ درصد از مردم ایران "تمایل" 

به زندگی در خارج از کشور دارند.
صلواتی ادامه داد: انتشــار این آمار ســرو صدای زیادی کرد؛ ولی کسی اصل 
این پیمایش را مطالعه نکرد، جزئیات آن مطرح نشد و تراز جهانی در این زمینه 
ارائه داده نشــد. زمانی که می خواهیم در زمینه ای مانند مهاجرت و زندگی در 
خارج از کشور داده ای ارائه دهیم، یعنی می خواهیم وضعیت زندگی بین المللی 
را با داخل بســنجیم؛ از این رو حتما نیاز اســت تراز بین المللی در نظر گرفته 
شــود و ببینیم نسبت "میل به مهاجرت" در دنیا و در ایران به چه میزان است 
و آیا نســبت به تراز بین المللی، ایران از رتبه متوسط جهانی باال برخوردار است 

یا خیر.
وی با بیان اینکه این معضل و مشکلی است که ما در ارائه آمارها با آن مواجه 
هســتیم، اظهار کرد: برای مثال پیمایش فوق الذکر دارای ســواالت بی شماری 
است که تنها یکی از این سواالت به موضوع میل به مهاجرت می پردازد، ضمن 
آنکــه این پیمایش درباره مهاجرت نبوده، بلکه یک مطالعه اجتماعی کلی بوده 

است.
صلواتــی با بیان اینکــه در مطالعات مرتبط با مهاجرت، الزم اســت دالیل، 
انگیزه ها و ســایر مسایل مورد بررســی قرار گیرد، ادامه داد: عالوه بر آن نباید 
فراموش کنیم که در این پیمایش صحبت از "تمایل" به مهاجرت شــده است، 

نه "قصد" مهاجرت. این دو موضوع دو مقوله متفاوت هستند.
به گفته این محقق حوزه سیاســتگذاری، مطالعات نشان می دهد که در همه 
جــای دنیا حتی در قاره های آمریکا و اروپا "میل به مهاجرت" باال اســت و در 
بیشــتر نقاط دنیا اعم از آسیا و خاورمیانه شکاف بزرگی میان "میل" و "قصد" 
مهاجرت وجــود دارد؛ چراکه معموالً میزان میل بــه مهاجرت چند برابر قصد 

مهاجرت است.
صلواتی با بیان اینکه آمارهایی که در خصوص میل به مهاجرت اعالم شــده، 
مربوط به سال ۹۵ است، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی یکی دو سال اخیر، 
ممکن اســت میل به مهاجرت به خارج در کشــور افزایش یافته باشد؛ ولی ما 
به دلیل آنکه آماری در ایــن زمینه نداریم، هنوز نمی توانیم تخمین دقیقی در 
ایــن زمینه ارائه دهیم، ولی با این حال پیمایش های "میل ســنجی" در میان 

گروه های مختلف در این زمینه در دستور کار ما قرار دارد.
آمارهای محرمانه ای که محرمانه نیست

مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در پژوهشــکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی 
شــریف با اشاره به تبعات ناشی از عدم ارائه آمارهای صحیح از میزان مهاجرت، 
ادامه داد: نه تنها در طول ۴0 سال گذشته، بلکه در طول تاریخ مدرن ایران به 
خصوص از دوره مشــروطه تا کنون موضوع مهاجرت و برگشت ایرانیان همواره 
رخ داده و از زمانــی کــه تعدادی از ایرانیان برای تحصیــل علوم و فنون نوین 
در دوران قاجار به خارج اعزام شــدند، کشــور با پدیده "مهاجرت های رفت  و 

برگشتی" و در مواقعی "مهاجرت یک طرفه" مواجه بوده است.
وی این رفت و آمد دانشــجویان ایرانی به خارج را به دلیل کســب دانش و 
فناوری از ســایر کشورها دانست و اظهار کرد: از همان زمانی که تعامل و رفت 
و آمد به خارج را شــروع کردیم، مانند بسیاری از اقدامات دیگر به شکل کامل 
انجام نشــد؛ به این معنی که اداره اعزام دانشجو در اداره علوم و یا امور خارجه 

آن زمان شــکل گرفته بود و دانشــجویان و یا افرادی را به خارج از کشور اعزام 
می کردند.

صلواتــی اضافه کرد: ولی جالب اســت که مرکز و یا دفتــری به عنوان دفتر 
"مدیریت مهاجرین ایرانی" هیچ گاه شــکل نگرفت و این در حالی است که در 
همان زمان نه تنها مهاجرانی از ایران به خارج می رفتند، بلکه مهاجران ورودی 

از کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان نیز داشتیم.
وی بــا بیان اینکه بطور کلی ارائه آمارهای مربوط به مهاجرت یک مشــکل 
ریشه دار در کشور اســت؛ چراکه کشور همواره فاقد یک نهاد تخصصی مرتبط 
با مدیریت مهاجرت بوده است، خاطر نشان کرد: این نهاد باید حداقل در طول 
۵0 سال گذشته در کشور شکل می گرفت و هرچه به دهه های اخیر می رسیم، 
خأل یک ساز و کار مدیریت و اطالع رسانی مهاجرت که داده های مهاجرتی را به 
شــکل نظام مند جمع آوری کند و بعد به صورت منظم تدوین کرده و در اختیار 
عموم قرار دهد، احساس می شود؛ از این رو شاهدیم که از خأل چنین نهادی در 

حوزه مهاجرت و پدیده فرار مغزها سوءاستفاده های زیادی می شود.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران با بیان اینکه در جامعه همگی به این داده غلط 
اســتناد کرده بودند که ایــران دارای باالترین آمارهای مربوط به فرار مغزها در 
دنیا اســت، ولی کسی متاسفانه این موضوع را راستی آزمایی نکرده است، ادامه 
داد: این امر دلیل نمی شود که آمارها را تهیه و منتشر نکنیم، ولی تاکید می کنم 
بیش از آنکه مشــکل ما ناشی از عدم ارائه آمارها باشد، مربوط به عدم توجه به 
این موضوع اساســی است که ما باید مساله مهاجرت را به طور منظم و پیوسته 
رصد و پایش کنیم و این داده های آماری را در جهت مدیریت امور مهاجرت در 

کشور مورد استفاده قرار دهیم.
وی با بیان اینکه رصد و پایش مهاجرت با اســتفاده از شناســه منحصر بفرد 
"کد ملی" امکان پذیر اســت، افزود: علی رغم آنکه داشــتن آمارهای مربوط به 
ایرانیــان مقیم خارج و همچنین آمارهای مربوط به میزان بازگشــت مهاجران 
از خارج به داخل، برای کشــور بســیار مهم است؛ متاسفانه سازمان های متولی 

همکاری الزم را در این زمینه با یکدیگر ندارند.
صلواتی با اشــاره به اقدامات اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برای ساماندهی داده های مرتبط با خروج و بازگشت نخبگان، خاطر نشان کرد: 
ولی هنوز فعالیت های جامع و منسجم در این زمینه در کشور صورت نمی گیرد.  
از ســوی دیگر حتی شــاهد انفعال و کم تحرکی نهادهای بین المللی مرتبط با 
این موضوع در کشور هستیم، به طوری که برای مثال دفتر سازمان بین المللی 
مهاجرت وابســته به سازمان ملل در تهران راه اندازی شده و مشغول به فعالیت 
اســت و این ســوال مطرح است که چرا این دفتر که با اســتانداردها و بودجه 

بین المللی وارد کشور شده، فعالیت منسجم و چشمگیری در این حوزه ندارد.
وی اضافه کرد: چرا کشور جنگ زده ای مانند یمن دفتر امور مهاجرت دارد و 
آمار مهاجرتی دارد؛ ولی کشــوری با مقیاس و مقدورات ایران، آمارهای مرتبط 
بــا مهاجرت را در اختیار ندارد. حل این چالش نیاز به همت و بودجه و از همه 
مهمتر گذر از حاشــیه است؛ چراکه موضوع مهاجرت دچار نوعی حاشیه شده و 
همه به دنبال این هستند که این مقوله را به حالت صفر و یک تجزیه و تحلیل 

کنند. این عضو پژوهشــکده سیاستگذاری دانشــگاه صنعتی شریف با اشاره به 
نقش رســانه ها در تصویرســازی و برچســب زدن به آمارهای مهاجرت، گفت: 
اخبار منتشر شده در این زمینه دچار نوعی "تلخ انگاری" شده و  رسانه ها غالباً 
با انتخــاب تیترهای تلخ و منفی به دنبال جذب مخاطب حداکثری هســتند، 
ولی این امر نباید به گونه ای باشــد که واقعیات را بــا رویکردهای جهت دار به 
مخاطــب ارائه دهند. وی با تاکید بر اینکه انعکاس آمارهای مربوط به مهاجرت 
در رســانه ها به گونه ای شده که به نظر می رسد رسانه ها در حال شکل دادن به 
ذائقه مخاطبان هســتند، گفت: این تغییر ذائقه مخاطبان از یک ســو و ندادن 
آمارها و سیاه نمایی وضعیت مهاجرت در ایران دست به دست هم داده است تا 

سیمای تلخی از مهاجرت نخبگان در کشور ارائه شود.
اجرای طرح "بازگشت"خروج از وضعیت انفعالی

صلواتی با بیان اینکه تعامالت سازنده ای با مرکز ارتباطات بین المللی معاونت 
علمی ایجاد شــده است، خاطر نشــان کرد: در طی ۳ سال گذشته طرحی در 
زمینه همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشــور با عنوان "طرح بازگشت" 
در دســتور کار معاونت علمی قرار گرفته و اجرایی شــده است و شاهد هستیم 
که در فضای انفعالی فعلی، نهادی با امکانات محدود، در ســطح استانداردهای 
کشــورهای در حال توســعه توانسته اســت زیرســاخت هایی را برای تسهیل 
بازگشــت و ماندگاری ۱۴00 نفر از متخصصان ایرانی مقیم خارج فراهم کند، 
ضمن آنکه حــدود ۵ هزار نفر از این متخصصان در قالب برگزاری ســمینار و 

کارگاه های آموزشی به کشور آمدند.
وی با بیان اینکه این تعداد بازگشــت متخصصان به کشــور در حالی صورت 
گرفت که در یکصد سال گذشته هیچ سیاست مشخص و برنامه منسجمی برای 
مســاله مهاجرت در کشور نداشته ایم، اظهار کرد: طرح "تسهیل بازگشت" جزو 
معدود اقداماتی اســت که اجرایی شده، ضمن آنکه از سوی معاونت علمی نیز 
آمارهای مربوط به بازگشت متخصصان ایرانی از دانشگاه های برتر دنیا به داخل 

کشور ارائه می شود.
مدیر گروه مهاجرت پژوهشــکده سیاستگذاری دانشگاه شریف، در عین حال 
با بیان اینکه هدف از ارائه این آمارها به هیچ وجه توجیه کننده وضع نامطلوب 
فعلی و یا نفی مشــکالت این حوزه و یا این که اعالم شــود کشــور با معضل 
مهاجرت نخبگان مواجه نیســت، گفت: وقتی درباره بازگشــت متخصصان به 
کشــور بحث می شود، منظور انکار واقعیات و یا نادیده گرفتن مشکالت گذشته 
و فعلی نیست، ولی می خواهیم بگوییم که علی رغم همه مشکالت تعداد ۱۴00 
نفــر از دانش آموختگان دانشــگاه های خوب دنیا بــا بهره مندی از حمایت های 
تشویقی معاونت علمی به کشور بازگشــته اند و فعالیت های خوبی را نیز انجام 

دادند و درصد بسیار کمی از آنها مجدداً از کشور خارج شدند.
فرار مغزها یا تبادل مغزها

وی بــا انتقاد از به کار بــردن واژه "فرار مغزها"، با تاکید بر اینکه این عبارت 
مربوط به ادبیات ۵0 ســال گذشته است، گفت: در دنیا موضوع "تبادل مغزها" 
به جای فرار مغزها مطرح اســت؛ چراکــه امروزه حضور فیزیکی متخصصان در 
کشورهای مربوط چندان مهم نیست، بلکه ارتباط داشتن و بهره مندی از دانش 

و تجربیات آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
صلواتی، نمونه بارز آن را پروفســور ســمیعی به عنوان چهره شاخص حوزه 
مغز و اعصاب دانســت که در رفت و آمد به کشــور خدماتــی را به هموطنان 
ارائــه می دهد و یادآور شــد: نمونه دیگــر مریم میزاخانی بود کــه برای آنکه 
بتوانــد مهمترین جایزه حوزه ریاضیــات را دریافت کند، الزم بود تا در بهترین 

دانشگاه های دنیا تحصیل کند.
وی ادامه داد: بر اســاس مطالعات و پیمایش هایی که انجام دادیم، مشــاهده 
کردیــم که بیشــتر متخصصان ایرانــی عالقه مند به حفظ تعامــل و ارتباط و 
همکاری با ایران هستند، ولی باید یادمان باشد که این تعامل را نباید به حضور 

فیزیکی آنها در کشور محدود کنیم.
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران در پژوهشــکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی 
شــریف به اعالم فراخوان جذب هیات علمی دانشــگاه ها از سوی وزارت علوم 
اشــاره کرد و ادامه داد: این فراخوان در ســال دو بار منتشر می شود و ظرفیت 
جذب در دانشگاه های وابســته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مجموع 
تنها ۱۶00 نفر در ســال اســت که حتــی با فرض اســتفاده حداکثری از این 
ظرفیت، این میــزان در برابر حجم کثیر فارغ التحصیــالن دکتری در داخل و 
خارج از کشور عدد بسیار ناچیزی است و لذا می بینیم که اساساً ظرفیت جذب 
و نگهداشت متخصصان و فارغ التحصیالن در دانشگاه ها در داخل کشور چندان 
باال نیست و به ناگزیر حجم قابل توجهی از توانمندی های آنها بال استفاده مانده 
و یا تلف می شود. بر همین اساس ما به نوعی با پدیده "اتالف مغزها" در کشور 
روبرو خواهیم بود و  از این رو تعامالت رفت و برگشــتی با خارج از کشور برای 
کشورهایی همچون ایران که با اشباع شدگی نیروی تحصیلکرده روبرو هستند، 
می تواند راه حل جایگزین برای آنها باشــد، بخصوص در شــرایطی که ظرفیت 

جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی در این کشورها خیلی باال نیست.
صلواتی با تاکید بر اینکه درصــد کمی از ایرانیان مهاجرت یک طرفه دارند، 
اضافه کرد: اگر متخصصان ایرانی در فرآیند رفت و برگشــت در تعامل و ارتباط 
با ایران باشــند و بتوان شــرایط این تعامل و ارتباط را تســهیل و تقویت کرد، 
می توان از مزایای حضور آنها در خارج از کشــور بهره مند شــد. عالوه بر اینها، 
کشور فرصت های جذب از کشورهای همسایه مانند افغانستان،  عراق و ترکیه را 
نباید دســت کم و فراموش کند؛ چراکه ایران در برخی از رشته ها و حوزه ها در 

خاورمیانه مزیت رقابتی دارد.
وی با بیان اینکه بر اســاس آخرین آمارها،  ایران به عنوان ارزان ترین مقصد 
گردشگری دنیا معرفی شده است، اظهار کرد: با افزایش نرخ دالری که رخ داده 
اســت، هزینه های آموزش عالی در ایران برای دانشــجویان بین المللی در این 
منطقه بسیار جذاب و رقابتی شده است و به عنوان یکی از کشورهای ارزان در 

حوزه آموزش عالی معروف شده است.
این محقــق حوزه سیاســتگذاری مهاجرت، اضافه کرد: مــا باید از ظرفیت 
صندلی های خالی آموزش عالی برای فروش خدمات آموزشی )البته با کیفیت( 
به دانشــجویان خارجی و همچنین از ظرفیت متخصصان ایرانی خارج از کشور 

نیز برای ارائه این دوره های بین المللی در داخل کشور استفاده کنیم. 

پس  از 100 سال بی برنامگی در بازگشت متخصصان به کشور اعالم شد:

استفاده از ظرفیت تبدیل ایران به ارزان ترین مقصد گردشگری دنیا
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چگونه مهارت تفکر استراتژیک خود را نمایش دهیم؟
کســب مهارت تفکر استراتژیک اهمیت باالیی در توسعه  فردی دارد، اما توانایی نمایش و اثبات 

آن، برای کسب مزیت های مربوطه مهم تر به نظر می رسد.
توســعه  مهارت های تفکر استراتژیک به تنهایی برای ارتقای شخصی و شغلی کافی نیست. برای 
پیشرفت در کسب وکار باید توانایی نمایش مهارت ها را نیز داشته باشیم. رهبران کسب وکار توجه 
زیادی به درگیری فکری شــما دارند. به عالوه آنها برای ارتقا و بهبود شرایط شغلی شما، بیش از 

همه به آمادگی برای تصمیم های بزرگ دقت می کنند.
برای نشــان دادن مهارت های تفکر و خصوصا تفکر اســتراتژیک، از خود بپرســید: »آیا مردم 
می دانند که من چه موقعیتی دارم؟« اگر پاســخ به این سؤال منفی باشد،  چه کارهایی باید انجام 
دهیــم تا ظرفیت های خود را به نمایش بگذاریم؟ به عــالوه نمایش توانایی اضافه کردن ایده های 
جدید نیز اهمیت باالیی دارد. برای نشــان دادن چنیــن مهارتی، باید در پروژه های جدید تالش 

کنید تا چگونگی گسترش درک و فهم خود را ورای از کاربردهای کنونی نشان دهید.
همه  ما می دانیم که توســعه  مهارت های تفکر اســتراتژیک، اهمیت باالیی دارد، اما بســیاری 
نمی دانند که نشــان دادن مهارت ها به رئیس مســتقیم یا دیگر مدیران ارشد، چه تأثیر باالیی در 
توسعه  کسب وکار و موقعیت شغلی دارد. مهارت تفکر استراتژیک به رئیس شما نشان می دهد که 
توانایی تفکر فردی و تصمیم گیری با هدف پیشــرفت سازمان را برای آینده دارید. مهارت مذکور 
نشان می دهد که شما در خأل تفکر نمی کنید و تأثیر تصمیم و رویکرد خود را بر دیگر بخش های 

سازمان و جهان پیرامون هم مدنظر قرار می دهید.
توضیحات باال نشــان می دهد که تفکر اســتراتژیک به تنهایی یک مهارت محســوب می شود و 

توانایی در نشان دادن آن، مهارتی مجزا خواهد بود:
• توســعه  مهارت های اساسی تفکر اســتراتژیک نیازمند قرارگیری در موقعیت های استراتژیک 
خواهد بود. به عالوه باید اطالعات گســترده تری را ترکیب کنید و در فرهنگی مملو از کنجکاوی 
دخیل شوید. درنهایت باید تجربه هایی کسب کنید که مهارت شناسایی الگوها را در موقعیت های 
گوناگون تقویت کند. به همین دلیل بســیاری از برنامه های توســعه  مهارت های رهبری نیازمند 
تغییر در شــغل، پروژه های چندکاربره و رویارویی با رهبران ارشد سازمان هستند. همه  این موارد 

به توسعه مهارت تفکر استراتژیک کمک می کنند.
• نمایش تفکر اســتراتژیک بیشــتر به مهارت های بازاریابی و فروش شــخصی مربوط می شود. 
درواقع فرد باید بتواند ارتباطات گسترده و فعاالنه ای مرتبط با رویکردهای استراتژیک خود ایجاد 
کند. همچنین شجاعت به چالش کشــیدن دیگران و ارائه کردن ایده های استراتژیک، توانایی  های 

تفکر را به رئیس و همکاران نشان می دهد.
به عنوان نمونه ای از توسعه و نمایش مهارت های تفکر استراتژیک، داستانی خیالی را تصور کنید. 
تیم واترز، معاون ارشــد یک شــرکت فعال در حوزه  زنجیره تأمین بود که امید به ارتقای شغلی و 
فعالیت به عنوان معاون ارشد اجرایی بین المللی شرکت داشت. او متوجه شد که برنامه های ارتقای 
او در شــرکت متوقف شــده اند. تیم اعتبار خوبی در پاســخگویی به رهبران بخش های گوناگون 

سازمان داشت و تالش زیادی برای فعالیت و پیشرفت دائمی واحدهای متنوع می کرد.
مدیر واحد منابع انســانی یک روز بازخوردی را به تیم ارائه کرد که موجب تعجب او شــد. از 
نظر برخی از مدیران اجرایی تأثیرگذار شــرکت، عملکرد او به اندازه  کافی استراتژیک نبود. از نظر 
آنها تیم در حفظ جریان کاری شــرکت موفق بود، اما تأثیر زیادی در ســاختارهای استراتژیک یا 
ایده های تأثیرگذار در شــرکت نداشــت. او واقعا تفکر استراتژیک داشت، اما روش او نشان دهنده 
مهارت هایــش نبود. درنتیجــه این مدیر تصمیم گرفت تا در برنامه های آموزشــی با هدف بهبود 

نمایش مهارت های تفکر استراتژیک شرکت کند.
ارائه  دیدگاه

رهبران برای درک شایســتگی شما، نیاز به آشنایی با طرز تفکر دارند. درواقع باید به آنها نشان 
دهید که برای تصمیم های بزرگ تر آماده هســتید و دیدگاه ســازنده ای در موضوع های گوناگون 
دارید. تیم در داستان باال تصمیم گرفت تا برای جلب نظر مدیران، دانش مدیریتی را بیش ازپیش 
به نمایش بگذارد. او برای ارائه  بهتر نظرات خود، ۳0 دقیقه را قبل از هر جلســه  کاری در تقویم 
خود خالی کرد تا پیش از ورود به اتاق، تفکر و ایده های خود را سازماندهی کند. این رویکرد باعث 

می شد تا تیم در جلسه توانایی ترکیب و ارائه  بهتر دانش خود را داشته باشد.
رویکــرد تیم به مرور موفقیت آمیز بود و او در جلســه های مدیریتی دیگــر به جای رویکردهای 
عملیاتی، ایده های اســتراتژیک هم ارائه  می کرد. درواقع تیم توانســته بود تا ایده های خود را به 
چشــم اندازی برای ســازمان تبدیل و همکاران را به بحث پیرامون تأثیر چشــم انداز جدید روی 

حوزه های کاری خود ترغیب کند.
شفافیت بیشتر در چشم انداز به تیم کمک کرد تا تأثیر بیشتری هم به عنوان یک ناظر سازمانی 
داشته باشد. او توانست کمبودهای مهارتی گروه خود در مسیر رسیدن به چشم انداز را نیز کشف 
کند. درنتیجه به جای رفتار منفعالنه با تیم نیروی انسانی، پیشنهادهای راهبردی و استراتژیک در 
جذب نیروی جدید ارائه می کرد. نشــان دادن تفکر استراتژیک در حوزه هایی همچون استخدام و 

توسعه مهارت، روشی مناسب برای جلب توجه مدیران رده باال محسوب می شود.
نوآوری و تغییر استراتژیک

برای نشــان دادن تفکر استراتژیک، می تواند توانایی استفاده از دانش برای عملی کردن ایده ها 
را نشــان دهید. صرف نظر از سطح کاری، می توانید تفکر اســتراتژیک را با اجرا کردن یک پروژه  

نوآورانه نشان دهید که درک شما از موقعیت را فراتر از وضعیت کنونی به نمایش بگذارد.
تیم انرژی و چشم انداز جدید خود را به فرآیند برنامه ریزی استراتژیک تبدیل کرد که درنهایت 
به پیشــنهادهایی رســمی برای گروه زنجیره  تأمین تبدیل شــد. او پروژه ها و نقاط عطف آ نها را 
با کل ســازمان در میان گذاشــت و به نوعی نمایشــی قوی تر از برنامه های خود نشان داد. او قبال 
چنین برنامه هایی را در پشت صحنه و بدون نمایش کافی انجام می داد. پیشنهادهای جدی برای 
تغییرهایی با ارزش افزوده، برای تیم و همکارانش نتایج مثبتی داشت. او احساس اعتماد به نفس 

بیشتری داشت، چون از حالت منفعالنه خارج شده بود.
تغییر مسیر تیم برای نمایش هرچه بیشتر توانایی تفکر استراتژیک، به زمان زیادی نیاز داشت؛ 
البته با گذشــت زمان رئیس، همکاران و گروه تحت مدیریتش متوجه تغییرات شــدند و آنها را 
مثبت ارزیابی کردند. مســیر پیشرفت او نشان می دهد که تغییر از فضای منفعالنه به تالش برای 
ایجاد تغییرهای بنیادی، کلیدی اساســی در نمایش تفکر اســتراتژیک و تأثیرات آن محســوب 

می شود.
HBR/zoomit :منبع
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در مطالب پیشــین به ۱0 اقدام ضــروری برای موفقیت 
اشاره کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

11-هر روز یک کاری که از آن وحشت دارید را انجام 
دهید 

شــما برای موفقیت باید به فردی کامال جسور و شجاع 
تبدیل شــوید. برای این امــر انجام کارهایی کــه از آنها 
می ترســید، یک راهکار مناسب محسوب می شود، با این 
حال این امر به معنای نابود ساختن قوه ترس نبوده و الزم 
اســت آن را یک حس طبیعی و ضــروری تلقی کنید. به 
عقیده دارن هاردی، هنر واقعی این است که بدانید که در 
چه زمان هایی باید شجاع بوده و در چه شرایطی الزم است 
تا ترس را محترم بشــمارید، با این حال ترس های بیهوده 
و محدودکننده، الزم اســت تا کنار گذاشته شوند. درواقع 
ریشــه اصلی بسیاری از ترس ها بی دلیل بوده و الزم است 
تــا برای رفع آن، تالش کنید. در غیر این صورت به فردی 
تبدیل خواهید شد که در حصار امن به زندگی خود پایان 
خواهد داد. با این حال واقعیت این اســت که حتی بیش از 

حد محتاط بودن نیز خود یک تهدید محسوب می شود. 
12-به دیگران کمک کنید 

اگر از همین االن در تالش برای شکل دادن به شخصیت 
خود نباشــید، حتی در صورت کســب موفقیت نیز آن را 
ســریعا از دســت خواهید داد. برای ایــن امر کمک کردن 
به دیگــران، یکی از راهکارهای کامال کاربردی محســوب 
می شــود. به همین خاطر ضروری است تا خود را موظف 

کنید که هر روز کمکی را به یک فرد کنید. این امر به شما 
حس ارزشــمند بودنی را خواهد داد که الزمه شــادابی و 

سرزندگی هر فرد محسوب می شود.
13-سحرخیز باشید 

بهترین اقدام برای استفاده حداکثری از زمان، زود بیدار 
شــدن از خواب اســت. این امر باعث خواهد شد تا زمان 
بیشــتری را در اختیار داشته باشید. فراموش نکنید که به 
خواب رفتن قبل از ساعت ۱2 شب، نیاز به استراحت را در 
افراد کاهش داده و امکان پاکسازی کامل را فراهم خواهد 
آورد. به همین خاطر ضروری اســت تا یک برنامه مشخص 
در این رابطه داشته باشــید. در نهایت زود از خواب بیدار 
شــدن، امکان ورزش صبحگاهــی، مطالعه، صرف صبحانه 
کامــل و برنامه ریزی روزانه را فراهــم خواهد آورد، با این 
حال در صورتی که برنامه خواب نادرستی را داشته باشید، 
نه تنها همیشــه با ریسک دیر رســیدن به محل کار خود 
مواجه می شــوید، بلکه میزان انرژی شما در طول روز نیز 

پایین تر از حد معمول خواهد بود.
14-حداقل هفت ساعت خواب مفید داشته باشید 

زمان بیدار شــدن هر فرد باید پس از گذشــتن حداقل 
هفت ســاعت باشد. در این رابطه فراموش نکنید که میزان 
کمتر و یا بیشــتر آن، بیانگر عدم سالمت شما خواهد بود. 
فراموش نکنیــد که خواب به ماننــد آب و غذا مهم بوده 
و ضروری اســت تا برنامه ریزی دقیقی را برای آن داشــته 
باشــید، با این حال تنها تعداد ساعت آن مهم نبوده و الزم 
است تا کیفیت آن را نیز مورد توجه قرار دهید. برای مثال 
تاریک بــودن کامل اتاق، یکی از موارد مهم در راســتای 

افزایش کیفیت خواب مهم تلقی می شود.

15-برای دوش گرفتن آب سرد را انتخاب کنید
آنتونــی رابینز بــه گفته خود هیــچ کافئینی را مصرف 
نمی کنــد با این حال صبح خود را با یک دوش آب ســرد 
آغاز می کند. به عقیده وی این امر منجر به کســب انرژی 
فوق العاده خواهد شد. نتایج تحقیقات در این زمینه حاکی 
از آن است که آب گرم بر روی بدن تاثیر منفی داشته و در 
درازمدت، زمینه ساز انواع بیماری ها خواهد شد. به همین 
خاطر الزم است تا آب سرد را جایگزین آن کنید. در نهایت 
این امر باعث می شــود تا بدن شما به سرما عادت کرده و 
کمتر دچار ســرماخوردگی شــوید. با توجه به این امر که 
ســرماخوردگی رایج ترین بیماری محسوب می شود، این 
امر خود نیاز به مرخصی را کاهش خواهد داد. برای آگاهی 
کامل از مزیت های این اقدام، توصیه می شــود تا مقاالت 

مرتبط با آن را مورد مطالعه قرار دهید. 
16-از نه گفتن واهمه ای نداشته باشید 

ضروری است تا به افراد، درخواست ها و فرصت هایی که 
مطابق میل شما نیســتند، به سادگی پاسخ منفی بدهید. 
درواقــع فراموش نکنید که هیچ چیــز مهم تر از خودتان 
نبوده و انجام کارهایی که مورد عالقه شما نیست، تاثیرات 
منفی بسیاری را در ســالمت روان خواهد داشت. با توجه 
به ارتباط مستقیم ذهن و جسم، این امر در نهایت به انواع 
بیماری های بدنی نیز منجر می شــود. در این رابطه شما 
باید بتوانید به ســادگی به هر آن چیزی که خارج از برنامه 
شــخصی شما بوده و تمایلی برای آن دارید، از نه گفتن به 

آن واهمه نداشته باشید. 
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