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بازار متشکل ارزی جایگزین سامانه نیما نمی شود

 17 نکته درباره
بازار متشکل ارزی

مراحل نهایی تدوین دستورالعمل بازار متشکل ارزی در حال انجام است و براساس برنامه ریزی انجام شده این بازار تا 
پایان اردیبهشت ماه امسال راه اندازی خواهد شد. بازار متشکل ارزی مهمترین برنامه دولت برای مهار تالطم های بازار 
ارز، کنار زدن بازار دوبی امارات و سلیمانیه عراق در تعیین قیمت ارز در ایران و به حاشیه راندن معامالت کف خیابان 
است که حتی ادعا می شود که قادر است قیمت ارز را نیز به تدریج تا کانال 10 هزار تومان کاهش دهد. به گزارش 
ایرنا، نوسان ها و تالطم های شدید بازار ارز از مهم ترین تهدیدات پیش روی اقتصاد است که سال گذشته بخش های 
مختلف اقتصادی را دچار چالش کرد. برای مقابله با این چالش قرار است به زودی بازار متشکل ارزی آغاز به کار کند...

منحنی رشد قیمت مسکن در سال 98 به سمت صفر میل می کند؟

افت فشار بازار مسکن
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59درصد از تسهیالت صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی است

عملکرد 9 ماهه ارزی صندوق توسعه ملی

پرسش هایی که  برای شغلی جدید باید پاسخ داد
20 پرسشی که در مصاحبه های کاری نباید عنوان شود

روانشناسی پشت رفتارهای غیراخالقی
تحول دیجیتال، مدل کسب وکار شرکت های نسل بعدی!

بهترین روبات های چت دارای هوش مصنوعی کدامند؟
راهنمای جامع بازاریابی برای استارتاپ ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اخراج کارمندان آمازون
توسط هوش مصنوعی

5
به نظر می رسـد افزایش تورم، شـاخص بورس را دستکاری 

می کند و بنا به گفته تحلیلگران اقتصادی، شاخص 
بورس در حال انطباق با رشد نرخ ارز و نرخ تورم ...

تورم، شاخص بورس را دستکاری کرد؟

 بورس همچنان
روی دور تقاضا

سرمقاله
به بهانه بررسی طرح انتزاع در 

مجلس شورای اسالمی
 نگاهی راهبردی

به فرآیند ادغام و انتزاع 
صنعت، معدن و بازرگانی

در حالی که کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسللالمی جزییات طرح 
انتزاع صنعت، معدن را از تجارت تصویب 
کرده اسللت و کم کم بسترها برای طرح 
موضوع در صحن علنی مجلس شللورای 
اسالمی آماده می شود؛ نگاهی راهبردی 
بلله آسیب شناسللی سرنوشللت ادغام و 
انفللکاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به عنوان مرکز سیاسللت گذاری و اجرای 
سه بخش مهم اقتصاد کشور می تواند تا 
حدودی بستر را برای یک تصمیم گیری 
بایسللته فراهم کند.  از منظللر تاریخی 
می توان گفت که فکر تجمیع این سلله 
حوزه به کابینه امیراسداهلل علم در سال 
1۳۴1 برمی گللردد. این ادغام به سللبب 
اشکاالت سللاختاری که در فرآیند ادغام 
ایجاد شللده بود  اندک زمانی بیش دوام 
نیاورد. طللی دوران حکومت پهلوی دوم 
سللاختار صنعت، معدن و تجارت کشور 
دارای قبض و بسط هایی از منظر ساختار 
سازمانی بوده است، ولی مجموعا در آن 
دوران این سللاختارها به صورت مستقل 
از هم فعالیت می کرد. تجربه گذشته این 
موضوع در اقتصاد ایران نشان می دهد که 
ادغام و انتللزاع وظایف صنعت و تجارت 
همواره با انتقادها و نقطه نظرات مختلفی 
از سللوی کارشناسللان و صاحب نظران 

همراه بوده است.
ادامه در صفحه 2
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مراحل نهایی تدوین دسللتورالعمل بازار متشللکل ارزی در حال انجام اسللت و 
براسللاس برنامه ریزی انجام شده این بازار تا پایان اردیبهشللت ماه امسال راه اندازی 
خواهد شللد. بازار متشللکل ارزی مهمترین برنامه دولت برای مهار تالطم های بازار 
ارز، کنار زدن بازار دوبی امارات و سلیمانیه عراق در تعیین قیمت ارز در ایران و به 
حاشیه راندن معامالت کف خیابان است که حتی ادعا می شود که قادر است قیمت 

ارز را نیز به تدریج تا کانال 10 هزار تومان کاهش دهد.
به گزارش ایرنا، نوسان ها و تالطم های شدید بازار ارز از مهم ترین تهدیدات پیش 
روی اقتصاد است که سال گذشته بخش های مختلف اقتصادی را دچار چالش کرد.

برای مقابله با این چالش قرار است به زودی بازار متشکل ارزی آغاز به کار کند 
که با راه اندازی آن، بازیگران بازار ارز ساماندهی شده و دالالن و معامالت کف خیابان 

به حاشیه رانده شوند.
هم اکنون بازار دوبی و سلیمانیه عراق به عنوان مراجع مهم تعیین قیمت دالر و 
ارز در داخل کشور به شمار می روند که این موضوع، مدیریت بازار ارز در داخل را با 
مشکالتی مواجه می کند، اما قرار است با راه اندازی بازار متشکل، این بازار به مرجع 

تعیین قیمت روزانه دالر و سایر ارزها تبدیل شود. 
درباره جزییات بازار متشکل ارزی به طور کامل اطالع رسانی نشده که این مساله 

باعث ایجاد ابهامات و حتی تصورات اشتباه در بین فعاالن اقتصادی شده است. 
به علت ابهامات موجود باعث شده حتی برخی فعاالن اقتصادی به اشتباه تصور 
 کنند که بازار متشکل ارزی قرار است جایگزین سامانه نیما شده و یا اینکه خریداران 

خرد و حقیقی قادر به خرید و فروش در آن هستند.
در ادامه گزارش حاضر، به مهمترین سواالت و ابهاماتی که درباره این بازار وجود 

دارد پاسخ داده شده است.
زمان راه اندازی بازار متشکل ارزی

هم اکنون مراحل نهایی تدوین دستورالعمل این بازار در حال انجام است. براساس 
برنامه ریزی انجام شده این بازار تا پایان اردیبهشت امسال راه اندازی خواهد شد. بازار 
متشکل ارزی قرار است در ساختمان شماره یک بانک مرکزی در چهارراه استانبول 

تهران راه اندازی شود.
بازیگران بازار متشکل ارزی

بازیگران اصلی بازار متشللکل شللامل بانک مرکزی، بانک ها و صرافی های دارای 
مجوز هستند. قرار است از طریق این بازار، بازیگران غیرمجاز سروسامان داده شده 

و آنها نیز ناچار به اخذ مجوز و فعالیت قانونی شوند.
خرده فروشی ارز در بازار متشکل جایی ندارد

افراد حقیقی نمی توانند در بازار متشللکل ارزی خریللد و فروش کنند، این افراد 
برای تامین نیاز ارزی خود باید مانند گذشته به صرافی ها مراجعه کنند. تنها بانک ها 
و صرافی هللای مجللاز قادر به اخذ کللد و خرید و فروش در این بازار هسللتند. قرار 
است در بازار متشکل ارزی برای معامالت اسکناس و نقد انجام شود بر این اساس 
صادرکننللدگان و دارندگان ارز می توانند از طریق صرافی ها برای فروش، نرخ مورد 

نظر خود را در سامانه بازار متشکل به ثبت برسانند.
بازار متشکل جایگزین سامانه نیما نمی شود

بازار متشللکله ارز با سللامانه نیما تفاوت ماهوی دارند، در واقع، در بازار متشکل، 
اسکناس ارز و در سامانه نیما حواله ارز عرضه می شود، بنابراین با توجه به اینکه در 
بازار متشکل فقط قرار است اسکناس خرید و فروش شود برنامه ای برای جایگزینی 

با سللامانه نیمللا وجود ندارد. البته شللاید در آینده در صورت تثبیللت جایگاه بازار 
متشکل، معامالت حواله های ارزی نیز در آن آغاز شود.

چه ارزهایی در بازار متشکل پذیرفته می شوند؟
قرار است در ابتدا معامالت دو یا سه نوع ارز اصلی )دالر، یورو و درهم( آغاز شود، 

اما به تدریج به سایر ارزها تسری یابد.
ساعت معامالت

زمان معامالت این بازار از سللاعت 10 صبح آغاز شللده و تا پایان سللاعت کاری 
بانک ها ادامه می یابد. تالش شده است که در پایان ساعت معامالت، کار تسویه انجام 

شود و بدین ترتیب تسویه معامالت به روز آینده موکول نخواهد شد.
نقش بانک مرکزی چیست؟

بانک مرکزی در بازار متشللکل ارزی فعالیت ها را رصد می کند و در صورت لزوم 
بللرای ایجاد تعادل در بازار دخالت خواهد کرد. نظارت بانک مرکزی بر این بازار به 

صورت سیستماتیک و غیرمستقیم خواهد بود.
بازار متشکل ارزی، یک شرکت خصوصی است

بازار متشللکل ارزی، شرکتی خصوصی به شللمار می رود که نهادهای خصوصی 
سهامدار آن به شمار می روند. بانک مرکزی با وجود اینکه در آن سهامدار نیست، اما 
بر آن نظارت می کند. سللهامداران اصلی بازار متشکل، شامل کانون صرافان، کانون 

بانک های دولتی، کانون بانک های خصوصی و فرابورس هستند.
بازار متشکل تهران، جایگزین دوبی و سلیمانیه می شود

هم اکنون برای تعیین نرخ ارز بیشللتر توجهات به سوی دوبی امارات و سلیمانیه 
عراق است به طوری که این بازارها نقش اصلی را در تعیین قیمت دالر و سایر ارزها 
دارند، اما با راه اندازی بازار متشکل ارزی نرخ تعیین در ابتدای معامالت این بازار به 
عنوان نرخ مرجع منتشللر می شود که قادر خواهد بود به تدریج بازارهای رقیب که 

خارج از کشور قرار دادند را به حاشیه براند.
نحوه تعیین نرخ ارز

نرخ هللا در بازار متشللکل ارزی براسللاس عرضه و تقاضا تعیین خواهند شللد و 
دسللتوری نخواهد بود. خریداران و فروشندگان با سازوکاری مانند بورس، پیش از 
آغاز معامالت، تقاضاهای خود را ثبت کرده و در نهایت براساس نزدیک ترین قیمت، 

معامالت انجام خواهد شد.
دامنه نوسان

اکنون پیشللنهادات مختلفی برای دامنه نوسان روزانه نرخ ارز در این بازار مطرح 
شللده که مهم  ترین پیشنهاد دامنه نوسللان 5 تا 10درصدی است. با توجه به اینکه 
دستورالعمل این بازار هنوز نهایی نشده، احتمال تغییر دامنه نوسان اعالم شده وجود 
دارد. در صورت وقوع تحوالت سیاسی و اقتصادی مهم که معموال باعث افزایش یا 
کاهش شللدید تقاضا برای ارز می  شود امکان دارد که روند معامالت قفل شده و به 
قول فعاالن اقتصادی، صف خرید و یا صف فروش شللکل بگیرد. برای مقابله با این 
وضعیت، پیش بینی شده که با تصمیم هیات مدیره، دامنه نوسان افزایش یافته و با 

مشارکت بانک ها قفل معامالت باز شود.
تعیین سقف معامالت

قرار است معامالت به صورت خرید و فروش بسته های حدود 100 هزار تایی هر 
نوع ارزی )الت( انجام شود. در ابتدا سقف معامالت محدود خواهد بود اما به تدریج 

با تثبیت جایگاه این بازار، سقف معامالت افزایش می یابد.

امنیت معامالت بازار متشکل
از نگرانی هایی که درباره راه اندازی این بازار وجود دارد امنیت معامالت آن است، 
بلله طوری که برخی تردید دارند که در صورت ثبت خرید و فروش، طرفین حاضر 
به نهایی کردن و پرداخت وجه نباشللند، اما با سللاز و کار تعبیه شللده در این بازار، 
نگرانی در این باره وجود ندارد؛ همه خریداران و فروشللندگان و بازیگران این بازار 
موظف هسللتند دو حسللاب ریالی و ارزی را به مدیریت بازار متشکل ارزی معرفی 
کنند و به محض اینکه سفارش ها ثبت شد معادل ارزی و ریالی سفارش ثبت  شده 
از حساب های طرفین مسدود می شود تا معامالت تسویه شود. همه صرافی هایی که 
قصد ورود به بازار متشکل ارزی را دارند باید با مدیریت این بازار، قراردادی را امضا 

کرده و اسناد مورد نیاز را ارائه کنند.
چگونگی مداخله بازارساز در بازار متشکل

براسللاس نیاز بللازار، بازیگران اصلی دخالت می کنند و درخواسللت های خرید و 
فروش را ثبت کرده و تالش می کنند نیازهای اصلی ارزی را پوشش دهند تا بدین 
ترتیب بازار به تعادل برسللد. نگرانی برای کمبود اسللکناس عرضه شده در این بازار 
وجود ندارد، زیرا پس از آزاد شللدن ورود ارز به کشللور، عرضه اسللکناس در کشور 
افزایش یافته به طوری که گاهی صرافی ها از خرید همه اسللکناس های عرضه شده 
باز می مانند. اگر عرضه ارز بیش از تقاضا و نیاز بازار باشللد، بانک ها وارد شللده و آن 

را جمع آوری می کنند.
به حاشیه راندن معامالت کف خیابان

معامالت اسکناس دالر و سللایر ارزها در بازار کف خیابان که خیابان منوچهری 
جلوه آشکار آن به شللمار می رود، نمی تواند رقیب معامالت اسکناس بازار متشکل 
باشد. به گفته برخی مسئوالن ذی ربط، حدود 2درصد معامالت ارز به صورت دستی 
در خیابان منوچهری و کف خیابان انجام می شود که ادعا شده است، نمی تواند در 

مقابل بازار متشکل، عرض اندام کند و به تدریج به حاشیه رانده می شود.
نقش بازار متشکل در کاهش نرخ ارز

بهای ارز معامله شللده در بازار متشللکل به نرخ بازار آزاد )حدود 1۳هزار تومان( 
نزدیللک خواهد بود که تفللاوت چند هزار تومانی با نرخ حواله ارز در سللامانه نیما 
)حدود 9 تا 10هزار تومان( دارد، که این موضوع باعث خواهد شد که صادرکنندگان 
و دارندگان ارز تشللویق شللوند به جای عرضه حواله در سامانه نیما به سراغ تبدیل 
آن به اسللکناس برای عرضه در بازار متشکل بروند تا بدین طریق سود بیشتری را 
کسب کنند. این موضوع باعث می شود تا عرضه اسکناس ارز در بازار بیشتر شده و 
در نتیجه قیمت انواع ارز در بازار به تدریج روند کاهشی پیدا کند و به نرخ سامانه 

نیما نزدیک شود. 
برخورد با صرافان متخلف

از جمللله نگرانی هایی که درباره بازار متشللکل وجود دارد این اسللت که برخی 
صرافان سوءاسللتفاده کرده و اقدام به خرید ارز در بازار متشکل به نرخ عمده کرده 
و سللپس آن را به صورت خرده فروشی به بهای باالتر در بازار آزاد یا کف خیابان به 
فروش برسانند، اما قرار است نظارت شدیدی بر روی عملکرد صرافی ها اعمال شود 
تا جلوی وقوع این تخلف گرفته شللود. براساس تدابیر اتخاذشده صرافی ها باید ارز 
خریداری شده در بازار متشللکل را با سود پیش بینی شده در بازار »سنا« بفروشند، 
با توجه به اینکه روند معامالت بازار متشکل و بازار سنا توسط نهاد ناظر به صورت 
پیوسته رصد می شود در صورت وقوع تخلف با صرافی های متخلف برخورد می شود.

بازار متشکل ارزی جایگزین سامانه نیما نمی شود

17  نکته درباره بازار متشکل ارزی

مجلس در حال تدوین و بررسللی طرحی اسللت که براسللاس آن سرمایه گذاری 
ارزی با تضمین کافی برای مردم راه اندازی می شود، اما نکته مبهم آن، امکان درآمد 

بانک ها از این سرمایه گذاری هاست.
به گزارش ایسنا، نوسان ارز در سال گذشته و افزایش قیمت آن چند دلیل بسیار 
مهم داشت که یکی از این دالیل مهم، افزایش تقاضا در بازار برای خرید انواع ارز و 
به ویژه دالر بود. با ایجاد شرایط خاص سیاسی برای کشور پس از خروج آمریکا از 
برجام، نگرانی ها از تغییر وضعیت اقتصادی ایران بسیاری از مردم را بر آن داشت تا 
در بازار ارز سرمایه گذاری و سرمایه خود را برای حفظ ارزش آن به ارز تبدیل کنند.
همین امر سللبب شد افزایش تقاضای ناشی از نگرانی مردم، بازار را ملتهب کند 
و قیمت ارز را تا چند برابر افزایش دهد و پس از آن نیز بسللیاری از مردم به دلیل 

کاهش ناگهانی قیمت، ارز خود را برای فروش به بازار نیاوردند.
آنطور که کارشناسان می گویند در حال حاضر حدود 20 میلیارد دالر ارز خانگی 
وجللود دارد کلله بالتکلیف مانده و ترتیبی برای آن اتخاذ نشللده اسللت، اما به نظر 
می رسللد که مجلس بلله دنبال تصویب قانونی بللرای ورود ارزهای خانگی مردم به 

اقتصاد است.
در همین راستا، گفته می شود در روزهای گذشته قانونی در مجلس، تحت عنوان 

سرمایه گذاری ارزی در حال تدوین و بررسی است.
قیمت ارز در سللال گذشللته افزایش بسللیاری پیدا کرد و تورم خود را گذراند، 
بنابرایللن دیگر دلیلی برای افزایش قیمللت ارز وجود ندارد و قیمت ارز بیش از این 
افزایش پیدا نمی کند اما باید برای 20 میلیارد دالر ارز خانگی فکری شللود، چراکه 

راکد شدن ارزهای خانگی عاملی برای نوسان نرخ است.
بر همین اساس، قانونی تحت عنوان سرمایه گذاری ارزی از سوی مجلس در حال 
تدوین و بررسی است که گفته می شود با تصویب این قانون تضمین کافی به مردم 
ارائه خواهد شد تا تجربه اخیر در مورد سپرده گذاری ارزی تکرار نشود. براساس این 
طرح، مردم با سللرمایه گذاری ارزی طبق قانون هر زمان خواهان ارز خود باشند به 
آن دسترسی داشته و در عوض سرمایه گذاری خود کسب سود هم خواهند داشت.

ایللن طرح در حال حاضر در کمیسللیون های تخصصی مجلس تصویب شللده و 
اکنللون در کمیته تخصصی مجلس بررسللی ایرادات وارده و ابهامللات آن در حال 
رسیدگی اسللت که یکی از این ابهامات، امکان یا عدم امکان درآمدزایی بانک ها از 

سپرده گذاری ارزی است.

جزییات طرح جدید سرمایه گذاری ارزی در مجلس

طرحی نو برای سرمایه گذاری ارزی

سرمقاله

نگاهی راهبردی به فرآیند ادغام و انتزاع 
صنعت، معدن و بازرگانی

ادامه از صفحه اول
به عنوان نمونه بخش بازرگانی و تجارت به خصوص در دوره هایی که وزارت 
بازرگانی از وزارت صنایع و معادن جدا بوده، به سللبب عدم هماهنگی های الزم 
در حوزه های مرتبط با هم مثاًل تنظیم تراز واردات به سود جریان تولید داخلی و 
بالعکس موجب اختالل هایی در فرآیند اجرایی امور می گردید و وزارت بازرگانی، 
تنها خود را مسئول تنظیم قیمت و تامین کاال در بازار می دانست و طبیعتاً در 
مورد وضعیت واحدهای تولیدی خود را پاسخگو نمی دانست. از آنجایی که تنظیم 
بازار نیز عموماً به خاطر وجود ارز ارزان قیمت به سللادگی از طریق واردات انجام 
می گرفت، آسیب هایی به بخش تولید -که بخش واقعی اقتصاد به شمار می رود- 
وارد می شد. در فرآیند تجمیع این وظایف نیز تجربه ادغام این انتقاد را از سوی 
کارشناسان مطرح می کرد که به سبب گستردگی حوزه های تجمیع شده امکان 
نظارت و سیاست گذاری های جامع از سوی وزیر سلب شده و یا اینکه بسته به 
تخصص و توان وزیر ممکن اسللت سنگینی کفه یک بخش بر بخش های دیگر 
چربش پیدا کند.  به نظر می رسد در این فرآیند باید آنچه بیش از همه مدنظر 
قرار گیرد این اسللت که در پی این اقدام قرار است چه تسهیل امور و توسعه ای 
اتفاق بیفتد؟ یا اینکه با این اقدام چه افق ها و چشم اندازهایی در صنعت و تجارت 
و یا معدن محقق خواهند شد؟و البته در این فرآیندها )ادغام یا انتزاع( چه میزان 
قطعیت در حصول به نتایج براسللاس شرایط جاری کشور و برمبنای اطالعات 

علمی قابل اتکا حاصل خواهد شد؟
در فرآیند ادغام صورت گرفته سللال 1۳90 عالوه بر اسللتناد و توجه به اسناد 
باالدسللتی مانند اصل سوم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز، سیاست های 
کلی نظام، بند »الف« ماده 1۳۷ قانون برنامه چهارم و برخی سیاست های ابالغی 
اصل چهل و چهارم قانون اساسی، درخصوص اصالح ساختار و تشکیالت کالن 
دولت مقرر بود با چابک سللازی ساختار دولت بیشترین تمرکز بر نقش نظارتی 
آن در تسللهیل امور مدنظر قرار گیرد.  همچنین باید بر این نکته نیز واقف بود 
که، ادغام انجام شده در سال 1۳90 نهایت فرآیندی از ادغام ها بود که با تجمیع 
دو وزارت صنایللع و معادن و بازرگانی در دولت دهم پدید آمد. که این وزارت ها 
نیللز ثمره ادغللام دو وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات سللابق بود. جالب تر 
اینکه قباًل وزارت صنایع هم از ادغام وزارت های صنایع و صنایع سنگین، ایجاد 
شده است. اگرچه روند این ادغام ها نشانه هایی از توسعه یافتگی در سیاست های 
اجرایی دولت از منظر شللکلی را نشان می دهد، ولی همیشه فرآیند ادغام ها نیز 

در صورتی که جامع نگر نباشد، نمی تواند تضمینی برای موفقیت ایجاد کند.
در حوزه اجرایی قرار بود تا با انجام فرآیند ادغام حوزه بازرگانی و همین طور 
بخللش صنعت و معدن کلله بعضاً دارای منافع متضادی بودند و سیاسللت های 
حمایتی و تعرفه ای مجزایی را دنبال می کردند؛ با یکپارچه سازی تولید و تجارت، 
از این تضادها و چالش ها کاسللته شود و با هدفمندسازی سیاست های حمایتی 
و هدایتی زمینه های تقویت مزیت های نسبی تولید رقابتی موجب توانمندسازی 
بخش خصوصی و کاهش و حذف تصدیگری دولتی در حوزه بازرگانی و صنعت، 
شللود. همچنین مقرر بود بللا تجمیع وظایف وزارت صنعللت، معدن و تجارت، 
می بایست زمینه ها و بسترهای توسللعه فناوری در صنایع کشور، بهبود فضای 
رقابتی و فضای کسللب و کار، نظارت و توسللعه استانداردسازی برای کاالهای 
تولیللدی،  بهبود مراکز کنترل کیفیت کاالها و خدمللات تولید داخل و وارداتی 
فراهم شللود. همچنین در فرآیند ادغام، توسللعه و ترویج و به کارگیری کسب و 
کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، ایجاد اشللتغال پایدار با توسللعه تولیدات 
صادرات محور، مدیریت تنظیللم بازار کاال و خدمات با نگاه به ظرفیت های ملی 
تولید، تسهیل و تشویق سللرمایه گذاری در بخش های دارای مزیت های نسبی 
و رقابتی و توسللعه خوشلله های صادراتی و صنعتی در سراسللر کشور متناسب 
با اسللتعداد و توانایی های بنگاه های تولیدی در مناطق مختلف کشور و تکمیل 
زنجیره های تولید و صنایع باالدستی صورت پذیرد. عالوه بر این از دیگر اهداف 
ادغام این بود که سبب توسعه فعالیت های تحقیق و توسعه متناسب با بازارهای 
خارجی به ویژه در صنایع نوین، ارتقای دانش و مهارت های سللرمایه انسللانی و 
توانمندسللازی فعاالن بخش های بازرگانی و صنعتی و توسعه و تنظیم تعامالت 
و روابط تجاری و صنعتی با کشورها و سازمان های بین المللی و تالش در جهت 

الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO تعریف شود.
اما روند حرکت وزارت صنعت، معدن و تجارت در این  بازه زمانی با انتقادهایی 
از سوی کارشناسان همراه بود. خصوصی سازی به شکل مناسبی محقق نشد، لذا 
واگذاری ها هم به صورت جدی دنبال نگردید، انحصار در برخی صنایع کماکان 
با محوریت دولت استمرار یافت و فرآیند نظارت عالیه دولت بر عملکرد بازار نیز 
یکباره رها شللد؛ فرآیند الحاق ایران به تجارت جهانی با محدودیت های آمریکا 
همراه شللد و جنگ اقتصادی اعالم شده از سوی ایاالت متحده آمریکا نارسایی 
زنجیره تولید تا مصرف را بیش از پیش اشللکار کرد و این سللوال مطرح شد که 
راهبری سلله بخش مهم صنعت، معدن و تجارت از تللوان و قدرت یک وزیر یا 
وزارتخانه خارج اسللت. موضوعی که در فعالیللت وزرای انتخابی نیز تا حدودی 
قابل توجه بود. نخستین وزیر این وزارتخانه با رویکرد بازرگانی و دومین وزیر با 
رویکرد صنعتی و سومین وزیر نیز در تب و تاب تعیین تکلیف وظایف وزارتخانه، 
عمر ناتمام خود را سپری کرد. از بدو ورود وزیر چهارم نیز سایه سنگین انفکاک 
و انتزاع فضای وزارتخانه را در بر گرفته اسللت و آشللفته بازار داخلی و بازگشت 
تحریم ها نیز بر این مصائب افزود. با تحلیل شرایط موجود می توان مدعی شد که 
آنچه تحت عنوان ادغام این وزارتخانه در کشللور به وقوع پیوست، بیانگر درکی 
غیرعمیق و غیرکارشناسی از مفهوم چابک سازی و کوچک سازی دولت بود. این 
مسللئله در ادغام ها و تشللکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به سبب جایگاه 
و میزان تاثیرگذاری مسللتقیم بر جریان تولید، تجللارت و حتی معاش جامعه 
مشللهودتر به نظر می رسید. پیوسللتن به اقتصاد جهانی و افزایش رقابت پذیری 
صنایع داخلی بدون اصالح و اجرای قوانین زیربنایی نتیجه ای جز محصور نمودن 
سیاست های بازرگانی و انحراف از اهداف و برنامه نمی توانست داشته باشد. عدم 
ترسیم چشم انداز واقعی از شرایط اقتصاد داخلی و بین المللی و تاثیر مستقیم و 
غیرمستقیم آن بر اقتصاد ایران نیز از موضوعاتی بود که به آن توجه جدی نشد از 
سوی دیگر فرآیند نظارت و کنترل بازار در ساختار اقتصادی ایران بعد از فرآیند 
ادغام متناسب با نیاز رشد و تعالی پیدا نکرد، لذا نظم نسبی گذشته تا حدودی 
کمتر شد؛ در این شرایط بود که برخی کارشناسان جریان ناموفق ادغام گذشته 
مطللرح کردند. در مجموع می توان مدعی شللد که روند انتزاع وزارت سلله گانه 
صنعت، معدن و تجارت بدون لحاظ شللرایط و لوازم ادغام و عدم کارشناسللی 
صحیح آسللیب های موجود، به همان میزان نگران کننده خواهد بود که فرآیند 
ادغللام نگرانی ایجاد کرد، بنابراین می توان گفت الزم اسللت قبل از هر ادغام و 
انتزاعی نسبت بسترسازی مناسب فرآیند ادغام و انتزاع براساس چشم اندازهای 
واقعی آتی و شللرایط واقعی حاکم بر جریان تولید تا مصرف به درک روشنی از 

سیاست های کالن کشور دست یافت.
لذا شایسته است که نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسالمی بیش 
از اینکه زمان خود را صرف بررسی طرح انتزاع یا ادغام وزارت صنعت، معدن و 
تجارت کنند، درخصوص علل و عوامل ناکارآمدی و عدم موفقیت وزارت موجود 
به کالبد شللکافی دقیق و عمیق پرداخته و با توجه به موفقیت یا عدم موفقیت 
سیاست های کالن دیگر امکان اجرایی شدن یک ادغام و انتزاع را بررسی کنند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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با وجود آنکه هنوز آمار رسمی از تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه 
امسللال اعالم نشده، اما مانیتورینگ بازار مسکن از رسیدن سرعت رشد به قیمت 
۳.1درصد حکایت دارد؛ دفاتر امالک هم می گویند که به دلیل سللردرگمی بازار، 
نشسللت ها بیشتر از جانب فروشندگان لغو شده اسللت. با این وجود، کارشناسان 
معتقدند منحنی رشد قیمت مسکن در ماه های آینده به سمت صفر متمایل خواهد 

شد.
به گزارش ایسللنا، آمارهای غیررسللمی از کاهش سللرعت رشد ماهیانه قیمت 
مسکن در فروردین ماه حکایت دارد؛ هرچند با توجه به افت ۷۷درصدی معامالت 
نسبت به اسفندماه، میانگین قیمت فروردین ماه نمی تواند چندان قابل اعتنا باشد. 
با این حال بررسی ها نشان می دهد میانگین قیمت مسکن شهر تهران در فروردین 
ماه به 11 میلیون و ۳50 هزار تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به فروردین 
ماه 1۳9۷ بالغ بر 10۳درصد و نسللبت به اسفندماه 1۳9۷ بالغ بر ۳.1درصد رشد 
یافته اسللت. کارشناسان می گویند به شللرط ثبات قیمت ارز، رشد ماهیانه قیمت 

مسکن در ماه های آینده به صفر می رسد.
واسللطه های ملکی از وجود نوعی »گیجی« در بازار مسللکن صحبت می کنند 
که اجازه تصمیم گیری را از فروشللندگان گرفته اسللت. کارشناسان دفاتر امالک 
می گویند به دلیل سللردرگمی بازار در روزهای اخیر بسللیاری از نشسللت ها لغو 
شللده و معدود افرادی هم که قیمت های متعارف برای ملک خود تعیین کرده اند، 
فروشندگان پول الزم هستند. هرچند به دلیل افت بیش از حد قدرت خرید طرف 
تقاضا، برای فایل های زیر قیمت نیز به ندرت مشللتری واقعی پیدا می شود. طبق 
برآورد میدانی خبرگزاری اسللپوتنیک از بازار مسللکن شهر تهران، خرید و فروش 
واقعی امسللال در مقایسلله با سللال گذشللته حدود 90درصد کاهش یافته است. 
براسللاس ادعای این خبرگزاری »امروزه بیشللتر خرید و فروش ها توسللط دالل ها 
انجام می شود که بخش کوچکی از قیمت امالک را به صاحبان پرداخت می کنند 
و از مالک مهلت می گیرند تا بقیه پول را طی مدتی حدود سلله ماه تهیه کنند و 
طی این سه ماه تالش می کنند ملک را به فرد سومی با قیمت باالتر بفروشند و در 

نهایت اگر ملک با قیمت باالتر فروش نرود به ترفندهایی پول خود را از مالک پس 
می گیرند و قولنامه را به هم می زنند.«

افت 40درصدی معامالت مسکن شهر تهران
طبق آماری که مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک از معامالت 
مسکن کل کشور و شهر تهران طی فروردین ماه 1۳9۸ ارائه کرده، خرید و فروش 
در کل کشور ۴درصد باال رفته اما در تهران ۴0درصد کاهش یافته است. خسروی 
علت این کسللادی را تعیین قیمت های نجومی از طرف برخی مالکان می داند که 
سایت های فروش ملک نیز به آن دامن می زنند. او می گوید که جو فعلی در آینده 

فروکش می کند و قیمت ها متعادل خواهد شد.
براساس آماری که خسروی ارائه کرد در ۳1 روز فروردین ماه 1۳9۸ بالغ بر ۳2 
هزار و 21 قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشللور به امضا رسللیده که نسبت 
به زمان مشابه سللال قبل ۴درصد افزایش یافته است. تعداد قراردادهای اجاره اما 
کاهش 1۷درصدی نشان می دهد. در فروردین ماه امسال 19 هزار و ۸۳ اجاره نامه 

در کل کشور به امضا رسیده است.
اما کسادی بازار مسکن شهر تهران، موضوعی است که رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک، دلیل اصلی آن را اثرپذیری از بازارهای ارز و طال می داند. به گفته خسروی، 
در فروردیللن مللاه 1۳9۸ بالغ بر ۳9۳۸ قرارداد خرید و فللروش در تهران به امضا 
رسللیده که نسللبت به زمان مشابه سللال قبل ۴0درصد کاهش نشللان می دهد. 
همچنین 50۳۷ قرارداد اجاره امضا شده که کاهش 2۶درصدی نسبت به فروردین 

سال گذشته دارد.
4عامل سردرگمی بازار مسکن

مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: اگر برمبنای رفتار گذشته، 
بازار مسکن را تحلیل کنیم پایان سال 1۳9۷ می بایست پایان افزایش قیمت ها در 
بازار مسللکن باشد، اما چهار عامل در سال 1۳9۸ به سردرگمی فعاالن بازار منجر 
شللده که از شرایط اقتصادی عمومی کشللور نشأت می گیرد. اولین عامل به بحث 
تحریم ها مربوط می شللود که جو روانی ایجاد کرده است. این سردرگمی منجر به 

این شللده که طرف عرضه یا نسللبت به فروش تردید کند یا قیمت های نامتعارف 
برای ملک خود در نظر بگیرد. استدالل فروشندگان این است که اگر واحد خود را 

بفروشم چه بهتر، اگر نفروشم ریسک های خود را به نوعی پوشش داده ام.
وی افزود: رفتار بازارهای موازی، دومین عامل رشللد قیمت های اسللمی در بازار 
مسکن ارزیابی می شللود. قابلیت پیش بینی قیمت ارز و طال چندان آسان نیست. 
نوسللانات بازار ارز، قابلیت اطمینان نسللبت به ریال برای انجام معامالت را کاهش 

می دهد که بازارها را در شرایط ابهام باقی می گذارد.
روانشللادنیا، افزایش هزینه های تولید مسللکن را سللومین پارامتللر اثرگذار بر 
نااطمینانی بازار مسکن دانست و افزود: قیمت مصالح ساختمانی طی یک سال اخیر 
باال رفته است. همچنین در ابتدای سال عوارض شهرداری ها به طور قابل توجهی 
افزایش پیدا کرده که در شهر تهران این افزایش چشمگیر بوده است به همین دلیل 
تولیدکننده نمی تواند برآورد دقیقی از قیمت تمام شللده واحد خود به دست آورد 

و این موضوع را در قیمت واحدی که هم اکنون برای عرضه دارد، اعمال می کند.
به گفته وی، عامل چهارم محدودیت های ایجادشللده برای سود بانکی است. با 
توجلله به اینکه در ایران فعالیت های تولیدی متنوعی برای سللرمایه گذاری وجود 
ندارد، مسکن کارکرد سرمایه گذاری پیدا می کند. در این شرایط عده ای برای حفظ 
ارزش دارایی های خود و همسویی با تورم عمومی، پول های خود را از بانک ها خارج 

و در مسکن سرمایه گذاری می کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشللان کرد: در ماه های پایانی سال گذشته 
سرعت نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یافت و به مرز صفر نزدیک شده بود اما به 
یکباره در اسفندماه شاهد رشد 9درصدی قیمت بودیم. به نظر می رسد این موضوع 
به حضور خریداران عادی مربوط شد که تسلط چندانی به بازارها ندارند، اما برای 
حفظ ارزش سرمایه های خود، آن را به ملک تبدیل کردند. سپس در فروردین ماه 
شللاهد افت ۴0درصدی معامالت بودیم. همین موضوع به شللرط آرامش بازار ارز، 
ایجاد ثبات قیمتی بازار مسکن در اردیبهشت ماه را محتمل کرده و به اعتقاد من در 

ماه های آینده رشد قیمت محسوسی در بازار مسکن اتفاق نخواهد افتاد.

منحنی رشد قیمت مسکن در سال 98 به سمت صفر میل می کند؟

افت فشار بازار مسکن
آب

سد بسازیم یا نسازیم؛ مسئله این است
سللیالب های اخیر هجمه های بسیاری را به وزارت نیرو وارد کرد 
که یکی از آنها موضوع سدسللازی بود؛ بسیاری از افراد معتقدند که 
این موضوع نباید بهانه سللاخت سدهای جدید شود و عده ای نیز بر 
وجود سد و کاهش خسارت سللیالب ها به خاطر وجود این سازه ها 

تاکید دارند.
به گزارش ایسللنا، در حال حاضر ۴۷ هزار سللد بزرگ در دنیا در 
دسللت بهره برداری اسللت که نیمی از آنها مربوط به چین و نیمی 
دیگر از آنها در آمریکا، اسللپانیا، فرانسه، کانادا، ژاپن، کره جنوبی و 
در انتهای لیسللت ترکیه قرار گرفته است و کشور ما به دلیل اینکه 

سدهای بزرگ زیادی ندارد اصاًل درون این لیست قرار ندارد.
بیشللتر این سدها در نیمه دوم قرن بیستم ساخته شده و پرونده 
آن در پایان قرن بیسللتم بسللته شده است. این سللازه ها با اهداف 
متعللددی از جمله فراهم سللازی آب تنظیم شللده برای کشللاورزی 
ساخته شده است که در مناطقی که بدون سد کشاورزی دیمی در 
جریان بوده اما در حال حاضر با امکان آب تنظیم شللده شللرایط دو 

کشت و سه کشت نیز برقرار شده است.
طبیعتاً وجود سلله کشللت یعنی ایجاد محصول مازاد کشاورز که 
نیازمنللد بازار اسللت و چه بازاری بهتر از آن مناطقی که سللدهای 
خود را نسللاخته اند. رضا اردکانیان، وزیر نیرو بر این باور اسللت که 
تاریخچه شللکل گیری تعدادی از گروه های ضد سدسازی در جهان 
مربوط به پایان سدسللازی در کشللورهایی اسللت که در سدسازی 

مشهور هستند.
یعنللی کسللانی که در پللی جلوگیری از اجرای احداث سللدهای 
ضللروری در مناطللق مختلللف دنیللا بوده اند کسللانی هسللتند که 
پروژه های سدسللازی خود را کامل کرده انللد و هم اکنون درصددند 

بازار عرضه محصوالت مازاد را در اختیار بگیرند.
وزیر نیرو صراحتاً اعالم کرده اسللت که باید به این مسللئله نگاه 
جامعی داشللته باشیم که سدسازی متفاوت از جوسازی است. نباید 
با جوسللازی تعطیل شللود و نه با جوسللازی رونق حساب نشده و 

بی مالحظه پیدا کند.
انتقادهایی که به سدسازی شد

در همیللن زمینه، هوشللنگ جزی، مدیرکل دفتللر آبخیزداری و 
حفاظللت خاک سللازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشللاره به 
اینکه در ایران تنها حدود ۴0 میلیارد متر مکعب آب باید در سدها 
ذخیره شللود، گفت: سدها راهکار کنترل سللیل نیستند و نباید به 
بهانه کنترل سللیل ایللن کار را انجام دهیم، چراکه سدسللازی های 

غیراصولی به مراتب خطرات بیش تری نسبت به سیل دارند.
همچنین علی سللالجقه، اسللتاد مهندسللی رودخانلله و علوم و 
مهندسللی آبخیز دانشگاه تهران با اشاره به اینکه سدها در کنترل و 
مهار سیل تنها نقش مسکن را دارند، اظهار کرد: تنها راهکار درمانی 

حکمرانی بر حوضه آبخیز است.
وی با بیان اینکه یکی از شللاخص های توسعه یافتگی کشورها در 
دنیای کنونی سللاخت سد با مکان یابی درست است، تاکید کرد: در 
حال حاضر 1۷2 سللد ملی در کشور سللاخته شده است که برخی 
از آنها عملکرد خوبی دارند و در مکان درسللتی ساخته شده اند، اما 
سللاخت برخی دیگر از آنها مبتنی بر آمایش سرزمینی نبوده است 
و بلله عنوان یک راهکار اساسللی در مدیریت جامللع حوضه آبخیز 

محسوب نمی شوند.
میثم جعفرزاده، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
نیز با اشاره به انتقادهایی که تاکنون به سدسازی صورت می گرفت، 
اظهار کرد: تاکنون منتقدان بسیاری برای سدسازی در ایران وجود 
داشللتند و این در شرایطی اسللت که اگر سللدهای کنونی نبودند 
یللک فاجعه انسللانی به معنللای واقعی رخ می داد، چللرا که به طور 
مثال اگر سللد کرخه وجود نداشللت ۶میلیارد آب رها می شد و این 
مسللاله می توانست عواقب ناگواری را به دنبال داشته باشد. با وجود 
تمللام اظهارنظرهای منفی و مثبت در مورد وجود سللد در کشللور، 
نمی توانیم این واقعیت را منکر شویم که اگر سدهای کنونی نبودند، 
وضعیت خسللارات افزایش جدی می یافت اما از سوی دیگر باید به 
ایللن موضوع نیز توجه کرد که سدسللازی باید بلله صورت اصولی و 

رعایت تمام جنبه های محیط زیستی و منابع آب صورت گیرد.
ایران هنوز تشنه آب است؟

اما علی رغم بارش های مناسللب شواهد نشللان می دهد که ایران 
به دلیل وجود اقلیم خشللک و نیمه خشللک هنوز سللیراب نشده و 
بحران آن همچنان وجود دارد؛ به همین دلیل باید موضوع مدیریت 
مصرف مورد توجه باشد. در حال حاضر حجم آب موجود در مخزن 
سدهای ایران به بیش از ۳9 میلیارد مترمکعب رسیده که این رقم 
در مقایسلله با مدت مشابه سال گذشللته بیش از ۶۳درصد افزایش 
پیدا کرده است، یعنی حدود ۸0درصد حجم مخازن سدها پر شده 
اسللت. بارندگی های اخیر به لحاظ شللدت، مدت و وسعت بی سابقه 
بوده و همین امر موجب شده تا برکات زیادی برای کشور به همراه 
داشته باشد و شرایط خوبی برای تأمین آب مورد نیاز شرب و سایر 
مصللارف به وجود آید، در همین رابطلله، اردکانیان اظهار امیدواری 
کللرد که با نفوذ این بارش ها بیالن منفی سللفره های زیرزمینی نیز 
تا حدودی ترمیم شللده باشللد. با این وجود، وی معتقد اسللت که 
نمی توان با یک پدیده و یک سللال بارندگی مناسللب، نظری درباره 
ورود به دوره ترسللالی داد و قطعاً باید شرایط تغییر اقلیم را بررسی 
کللرد و بلله محض فاصله گرفتن از کانون امللداد و نجات و تحوالت 
کنونللی مدیریت سللیالب، در صددیم جمع بندی هللای جهانی در 
ارتبللاط با این پدیده ها را دریافت کنیم. به گفته وی، فارغ از اینکه 
ایران وارد دوره ترسللالی شده باشد یا خیر، مسئله حائز اهمیت در 
اقلیم خشللک و نیمه خشک ایران نحوه مصرف صحیح منابع است. 
کشللور ما اگر در شللرایط معتدل هم قرار گرفته و سالیان متمادی 
بارندگی مناسللب داشللته باشللد، باز هم باید در شیوه مصرف خود 

دقت کنیم.
همچنین محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران در پاسللخ به این سللوال تاکید کرد که با اتکا به یک سال 
بارندگی نمی توان در مورد این مسللاله قضاوت کرد، اما بسللیاری از 
بخش هایللی که به خط قرمز نزدیک شللده بود، شللرایط بهتری را 

تجربه می کند.
او با تاکید بر این مساله که ایران همچنان با کسری مخزن زیادی 
در منابع آب های زیرزمینی روبه رو اسللت، تصریح کرد: با بارش های 
سللاالنه یک ساله، این میزان جبران نمی شود، اما می توان گفت که 

افت آب زیرزمینی را در سال جاری شاهد نباشیم.
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مقایسه تورم و میزان افزایش دستمزد کارگران در 1۴ سال گذشته نشان می دهد 
بیشترین شکاف دستمزد تا تورم که منجر به کاهش شدید قدرت خرید این گروه 

از جامعه شده، در سال های ۸9 تا 92 ایجاد شده است.
به گزارش مهر، امروزه عدم تطابق درآمد و هزینه، یکی از مهم ترین دغدغه های 
زندگی کارگری است؛ چالشی که به رغم تالش هر ساله برای نزدیک کردن دستمزد 
تا تورم و تعادل نسللبی آن در اواخر دهه ۸0، با کاهش قدرت خرید کارگران طی 
سللال های اخیر، دوباره ظهور و بروز پیدا کرده است؛ چالشی که حتی رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیدار چهارشنبه هفته گذشته هزاران نفر از کارگران به مناسبت 
هفته کار و کارگر، در بیان سلله مسللئله مهم امروز جامعه کارگری نیز به آن اشاره 
و بر لزوم رسللیدگی به مساله »مزد« در کنار مسائل »امنیت شغلی« و »احترام به 

کارگران« تاکید کردند.
هرچند افزایش میزان دستمزد در نگاه نخست، بیانگر میزان افزایش قدرت خرید 
کارگران است، اما بیش از تمرکز بر میزان »افزایش دستمزد« باید نگاه ها به شاخص 
»تورم« و مدیریت آن باشد، چراکه افزایش میزان دستمزد بدون توجه به متغیر نرخ 

تورم، اثر معکوس خواهد داشت و به کاهش قدرت خرید منجر می شود.

بررسللی وضعیت میزان افزایش دسللتمزد و نرخ تورم از سال ۸۴ تاکنون نشان 
می دهد، فاصله تورم از دسللتمزد طی سال های ۸9 تا 92 افزایش پیدا کرده است؛ 
به عبارت دیگر، با تشدید فاصله تورم تا دستمزد طی این بازه زمانی، قدرت خرید 

کارگران به نسبت سال های قبل از آن کاهش بیشتری داشته است.
براسللاس این گزارش، از سال ۸۴ تا ۸۶ میزان درصد افزایش دستمزد کارگران، 
بیش از نرخ تورم بوده اسللت؛ به این ترتیب که در سللال ۸۴ نرخ تورم 10.۴درصد 

بوده، اما میزان افزایش دستمزد حدود 15درصد به ثبت رسیده است.
همچنین در سال ۸5 حداقل دستمزد در حالی 22.۴درصد افزایش یافت که نرخ 
تورم در آن زمان، 11.9درصد بود. در سال ۸۶ نیز در حالی که نرخ تورم 1۸.۴درصد 
بوده، حداقل دستمزد 22درصد افزایش یافته است و این آمار نشان می دهد که در 
آن زمان، همواره بر افزایش میزان دسللتمزد بیش از نرخ تورم، تاکید شده است تا 

قدرت خرید کارگران، حداقل حفظ شود.
بررسللی آمارها نشللان می دهد که در سللال ۸۷ این روند معکوس شللده و تورم 
از میزان افزایش دسللتمزد، پیشللی گرفته و مجدد در سللال های ۸۸ و ۸9، میزان 
افزایش دسللتمزد از تورم باالتر رفته اسللت، اما طی بازه زمانی سلله ساله 1۳90 تا 

1۳92 در عین حال که مجدد نرخ تورم از میزان افزایش دسللتمزد پیشللی گرفت، 
این فاصله قابل توجه بوده است؛ البته بررسی ها نشان می دهد که علت این شکاف، 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سللال ۸9 و نمایان شدن آثار آن از سال 90 در 

شاخص های اقتصادی کشور و از جمله تورم بوده است.
بر این اسللاس، با شللکاف قابل توجه تورم تا دسللتمزد، قدرت خرید کارگران در 
سللال های 90 تا 92 به شدت کاهش یافته و جبران این فاصله طی سال های آتی، 

سخت شده است.
البته در سال های 92 و 9۳ با افزایش 25درصدی دستمزد، تالش شده تا بخشی 
از قدرت خرید از دسللت رفته جامعه کارگری جبران شللود که تا سال 9۶ با تالش 
نمایندگان کارگری در شللورای عالی کار، تقریباً درآمد و تورم به یک نقطه تعادل 
رسیدند، اما مجدد با توجه به مشکالت ایجادشده در اقتصاد، از اوایل سال 9۷ این 

فاصله دوباره افزایش یافت.
با این حال می توان با قاطعیت گفت اگر مدیریت تورم و متغیرهای کالن اقتصادی، 
صورت می گرفت، امروز قدرت خرید کارگران در بدبینانه ترین حالت، همگام با تورم 

بود و چه بسا میزان حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم به ثبت می رسید.

جدیدترین بررسللی های انجام شده از عملکرد اقتصاد ایران در سال 1۳9۷ نشان 
می دهد که سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است.

بررسللی های اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد در 9 ماهه سال گذشته، نسبت 
درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۴.5درصد بوده که این عدد 

در قیاس با مدت مشابه سال قبل از آن کاهشی یک درصدی را نشان می دهد.
این آمار نشان می دهد که عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی 
توسعه یافته فاصله ای قابل توجه دارد. آمارها نشان می دهد در فرانسه سهم مالیات 
از تولیللد ناخالص داخلللی، ۴۶درصد بوده و همین آمار در نللروژ، عدد ۳۸درصد را 
نشللان می دهد. میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای در حال 

توسعه نیز حدوداً 15درصد بوده که در قیاس با ایران فاصله ای بیش از سه برابری 
را نشان می دهد.

در طللول همین مدت سللهم مالیات از درآمدهای دولت حللدوداً ۳0درصد بوده 
که فاصله ای ۷درصدی با رقم ۳۷درصدی پیش بینی شللده در بودجه سللال 1۳9۷ 
را نشللان می دهد. در طول این مدت سهم نفت و فرآورده های نفتی در درآمدهای 
دولت افزایش یافته و با رسیدن به عدد ۳5درصد، افزایش ۶درصدی را در قیاس با 

مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
در سللالی که گذشللت از حدود 1۴ میلیارد دالر صادرات ایران بدون احتسللاب 
نفللت خام، رقمی حدوداً 12.۸ میلیارد دالری همچنان از طریق فرآورده های نفتی 

به دسللت آمده و در شاخص کل نیز نفت سهم خود را در کل درآمدهای ایران باال 
برده است.

ایللن آمارها نشللان می دهد کلله اقتصاد ایران در ماه های گذشللته بللا توجه به 
دشواری های تحریم و تالطم های داخلی که تجربه کرده، بار دیگر در مسیر وابستگی 
بیشللتر به نفللت و کاالهای نفتی حرکت کللرده و این در حالی اسللت که با توجه 
بلله تحریم های نفتی جدید آمریکا، دولتمللردان ایرانی از لزوم توجه دوباره به طرح 
کاهش وابسللتگی درآمدهای دولت به نفت سللخن گفته اند. با کاهش وابستگی به 
نفت، پیش بینی می شود میزان ضربه پذیری اقتصاد ایران از تحریم های بین المللی به 

شکل قابل توجهی کاهش یابد.

مقایسه تورم و دستمزد در 14سال گذشته نشان می دهد

کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران

نقش کمرنگ درآمد مالیاتی و وابستگی پررنگ به درآمد نفتی

سهم مالیات از درآمدهای دولت چقدر است؟

یکشنبه
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جشنواره 180 ثانیه ای  پاسارگاد به سومین 
دوره رسید

اهدای جوایز نفیس در سومین جشنواره فیلم 1۸0 ثانیه ای بانک پاسارگاد 
سومین جشنواره فیلم 1۸0 ثانیه ای بانک  پاسارگاد در سال جاری برگزار 

و جوایز نفیسی به برگزیدگان این جشنواره اهدا خواهد شد.
بلله گزارش روابط عمومی بانک  پاسللارگاد، خسللرو رفیعللی دبیر اجرایی 
جشللنواره ضمن اعالم این خبر گفت: دبیرخانه جشنواره فیلم 1۸0 ثانیه ای 
بانک  پاسللارگاد، طللی فراخوانی از کلیه عالقه مندان دعوت کرده  اسللت، با 
ارسال آثار خود درخصوص محورهای این جشنواره، در سومین دوره از این 
جشللنواره شللرکت کنند. وی ادامه داد: تاکنون تعداد بسیاری اثر و ایده که 
دغدغه های مردم را در مورد موضوعات اعالم شده به خوبی به تصویر کشیده 
  اسللت، به دبیرخانه ارسال شده  است و این روند همچنان ادامه دارد. رفیعی 
افزود: با توجه به اسللتقبال عالقه مندان و سللطح بسللیار خوب آثار ارسالی، 
جوایز ارزنده ای برای این دوره از جشللنواره در نظر گرفته  شده  است که به 

برگزیدگان آن اهدا خواهد شد.
مدیللر روابط عمومی بانک  پاسللارگاد تأکید کرد: آثار ارسال شللده به این 
جشللنواره نیللز مانند دوره های قبل، توسللط هیأت داوران خبره و مسلللط، 

بررسی و برگزیدگان در هر بخش معرفی خواهند شد.
دبیر اجرایی جشللنواره درخصوص محورهای در نظر گرفته  شللده تصریح 
کرد: جشنواره فیلم 1۸0 ثانیه ای بانک  پاسارگاد، در دو محور مسئولیت های 
اجتماعی در زمینه های تکریم خانواده، حفظ منابع  طبیعی و محیط زیسللت 
و اهللدای عضو و همچنین حمایت از تولید ملی در بسللتر اقتصاد مقاومتی 
برگزار خواهد شللد. در این جشنواره یک بخش جنبی با محوریت ایده هایی 

که در هر بخش امکان ساخت نیافته اند نیز وجود دارد.
وی درخصوص دوره های پیشللین این جشللنواره افزود: در دو جشللنواره 
برگزارشده، آثار بسللیار ارزشمندی از عالقه مندان به این حوزه به دبیرخانه 
رسید که ماحصل آن مجموعه ای فاخر از فیلم های کوتاهی شد که به منظور 
به تصویر کشللیدن دغدغه های جامعه در محورهای یادشده، ساخته شده و 
به نمایش درآمدند. در کنار پرداختن به چالش های موجود، این جشللنواره 
فرصتی بود تا اسللتعدادهای نهفته ای که به هللر دلیل فرصت بروز و ظهور 

نمی یافتند، شکوفا شوند.
وی در پایان تأکید کرد: عالقه مندان جهت ثبت نام و ارسال آثار می توانند 
به سللایت جشللنواره بلله آدرس www.pasargadfilmfest.ir مراجعه 
کنند. کد رهگیری هر اثر که همان کد ملی شللرکت کننده اسللت باید روی 
اثر ارسالی قید شللود. همچنین دبیرخانه فیلم 1۸0 ثانیه ای بانک  پاسارگاد 
به شماره ۳1-۸2۸9۳0۳0 آماده پاسخگویی به سؤاالت عالقه مندان خواهد 

بود.

طال 441هزار و 500 تومان شد 
ایستادن سکه پشت مرز 5میلیون تومان

بازار سکه و طال در نخستین روز هفته دوم اردیبهشت همچنان با نوسان 
جزئی نرخ ها مواجه اسللت به طوری که در مقایسه با روز پنجشنبه گذشته 
حداقل 5هزار تومان بر نرخ سللکه طرح جدید افزوده شللد و سکه همچنان 
پشللت درهای 5میلیون تومانی ایستاده است.  به گزارش خبرآنالین، رئیس 
اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: روز شللنبه در بازارهای جهانی هر اونس 
طال 12۸۶ دالر و ۳0 سللنت قیمت گذاری شده است.  ابراهیم محمدولی با 
بیللان این مطلب افزود: هر مثقال طالی 1۷عیللار یک میلیون و 912 هزار 
تومان و هر گرم طالی 1۸عیار ۴۴1هزار و 500 تومان معامله می شللود. هر 
قطعه سللکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۴میلیون و ۷50هزار تومان،  هر 
قطعه سللکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴میلیون و 905 هزار تومان، نیم 
سکه 2میلیون و ۷50 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷50 هزار تومان 
و سللکه های گرمی نیز 9۶0هزار تومان فروخته شللد. با توجه به این نرخ ها 
باید گفت حباب سکه معادل رقم ۴۳0 تا ۴50 هزار تومان است.  او درباره 
وضعیت عرضه و تقاضا در بازار توضیح داد:  میزان عرضه بسللیار خوب است 
اما متاسللفانه تقاضا به کمترین میزان خود رسللیده به طوری که به جرأت 
می توان گفت میزان فروش واحدهای صنفی طالفروشی صفر است.  گفتنی 
اسللت روز پنجشنبه گذشته )5 اردیبهشت( هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طللرح جدید ۴میلیللون و 900هزار تومان قیمت خللورده بود. این در حالی 
اسللت که نرخ سللکه های تمام بهار آزادی طرح قدیم، نیم سکه و ربع سکه 
قیمت هایی همانند روز شللنبه داشت. البته نرخ سکه های گرمی در آخرین 
روز کاری هفته پیش معادل 955هزار تومان بوده که شنبه 5هزار تومان بر 

آن افزوده شد و به 9۶0 هزار تومان افزایش یافت.

»بازار باز« تورم را مهار می کند؟
تصویب اجرای عملیات بازار باز توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی 
گزینه ای است که این نهاد تنظیم گر برای کنترل تورم مطرح کرده است؛ در 
این باره یک اقتصاددان با تاکید بر مؤثر بودن عملیات بازار باز برای کنترل 
تورم؛ نسبت به تورم زا بودن اجرای این گزینه در کشورهایی که نظام اداری 
شلخته ای دارند هم هشدار داده است. آنچه در مسائل اقتصادی در یک سال 
گذشللته باعث به وجود آمدن بیشترین نگرانی ها شده مساله »تورم« است. 
بر اسللاس آخرین آمارهای اعالم شده توسللط مرکز آمار نرخ تورم فروردین 
ماه 1۳9۸ با ۳.۷درصد رشللد به ۳0.۶درصد رسللیده اسللت. مسئوالن نهاد 
تنظیم گر مسللائل پولی و بانکللی در پی پیدا کردن راهللکاری برای کنترل 
تورم حاال به گزینه اجرایی کردن عملیات بازار باز رسللیده اند. در این راستا 
رئیس کل بانک مرکزی با اشللاره به تصویب دسللتورالعمل عملیات بازار باز 
در شورای پول و اعتبار، اعالم کرده که عملیات بازار باز ساختاری است که 
بلله کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم 
را مهار می کند. در این رابطه ایمان اسللالمیان، کارشناس مسائل اقتصادی 
در گفت وگو با ایسللنا، با اشللاره به اجرای سیاسللت بازار باز در بسللیاری از 
کشورهای دنیا اظهار کرد: این سیاست در بسیاری از کشورهای جهان مانند 
ژاپللن و آمریکا به عنوان یکی از مهمترین ابزارها برای تثبیت شللاخص های 

کالن اقتصادی مانند تورم استفاده می شود.
ایللن اقتصللاددان عملیات بازار باز را مداخله بانللک مرکزی در عرضه و یا 
خریللد و فروش اوراق قرضلله عمدتاً عمومی به منظور ایجاد کف و سللقف 
مناسللب نرخ در بازار پولی و مدیریت پایه پولی توصیف کرد و گفت: از این 
طریق بانک مرکزی ضمن کنترل بازه نرخ سللود اوراق در محدوده بهینه از 
ایجاد بازار کاذب جذب سپرده به هر قیمتی از سوی بانک ها هم جلوگیری 
می کند. در این فرآیند بانک مرکزی باید طوری عمل کند تا عملیات خرید 
و فللروش اوراق در مقاطللع مورد نیاز صورت گرفته تللا نرخ در حد مطلوب 

تثبیت شود.

بانکنامه

بررسی گزارش عملکرد تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی در 9 ماه 
سللال 1۳9۷ نشللان می دهد که از مجموع تسهیالت ارزی مسدودشده 
مبلغللی معللادل 22 میلیللارد و ۶۳۴ میلیون دالر بلله طرح های بخش 
خصوصللی و معللادل 1۴ میلیللارد و 9۷۶ میلیللون دالر بلله طرح های 
بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسللات عمومللی غیردولتی اختصاص 

یافته است.
گزارش عملکرد تسللهیالت ارزی صندوق توسعه ملی همچنین نشان 
می دهللد که این صندوق در 9 ماه سللال 1۳9۷ برابر بللا 1۸ میلیارد و 
121 میلیون دالر تسهیالت قطعی ارزی به طرح ها پرداخت کرده است.

به گزارش اتاق ایران، بخش عمده تسللهیالت ارزی پرداخت شللده از 
منابع صندوق توسعه ملی براساس مفاد بند »خ« اساسنامه و با عاملیت 
بانک های طرف قرارداد پرداخت شللده است. مبلغ کل تسهیالت ارزی 
پذیرش شللده توسط صندوق )اعالم وصول شللده(، تا تاریخ ۳0 آذرماه 

1۳9۷ معادل ۴1 میلیارد و 92 میلیون دالر بوده است.
از ایللن مقدار معللادل ۳۸ میلیللارد و 2۶۶ میلیللون دالر، به مرحله 
تخصیص ارز )صدور نامه مسللدودی به بانک مرکزی( رسللیده است. از 
مجموع تسللهیالت ارزی مسدودشده مبلغی معادل 22 میلیارد و ۶۳۴ 
میلیللون دالر به طرح های بخش خصوصللی، معادل 9۶ میلیون دالر به 
طرح هللای بخش تعاونی، معللادل 1۴ میلیللارد و 9۷۶ میلیون دالر به 
طرح های بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسللات عمومی غیردولتی و 

معادل 5۶9 میلیون دالر به سایر موارد، اختصاص یافته است.
از کل مبلغ مسدودشده برای پرداخت تسهیالت از طریق قراردادهای 
عاملیللت ارزی، مبلللغ 1۸ میلیللارد و 121 میلیللون دالر بللا همکاری 
بانک هللای عامل و بانک مرکزی به مرحله پرداخت قطعی به متقاضیان 

رسیده است.
عالوه بر تسللهیالت مذکور، معادل 11 میلیللارد و ۳50 میلیون دالر 
برای اعطای تسهیالت جهت اجرای طرح های ملی مربوط به حوزه آب، 

خاک و کشاورزی براساس قوانین مربوطه اختصاص یافته است.
مبالغ مسللدودی مربوط به این طرح ها تا تاریخ ۳0 آذرماه 1۳9۷ به 

شرح زیر است:
* معادل ۸ هزار میلیللون دالر برای طرح های مهار و تنظیم آب های 
مرزی کشللور، طبق مجوز مقام معظم رهبللری و تصویب نامه مورخ 5 

مردادماه 1۳95 هیأت محترم وزیران
* معللادل مبلغ 1500 میلیللون دالر برای طرح های احیا و توسللعه 
اراضی کشللاورزی استان های خوزستان و ایالم، طبق مجوز مقام معظم 

رهبری و تصویب نامه مورخ 19اسفند 1۳92 هیأت محترم وزیران
* معادل مبلغ 500 میلیون دالر برای طرح های انتقال آب به اراضی 
سیسللتان، طبق مجوز مقللام معظم رهبری و تصویللب نامه 25 تیرماه 

1۳9۳ هیأت محترم وزیران
* معادل مبلغ 500 میلیون دالر برای طرح های آبرسانی به روستاها، 

برای اجرای بند )ح( تبصره )5( قانون بودجه سال 1۳9۴
* معادل مبلغ 500 میلیون دالر برای طرح های آبیاری تحت فشللار، 

بابت اجرای بند )د( تبصره )۴( قانون بودجه سال 1۳95
* معللادل مبلللغ ۳50 میلیون دالر برای تکمیل طللرح انتقال آب به 
اراضی سیسللتان، بابت اجللرای بند )ه( تبصره )۴( قانون بودجه سللال 

1۳9۷
تللا پایان آذرماه 1۳9۷، مبلغ  ۳میلیون و ۴۳۷ هزار دالر بابت اجرای 
بند )د( تبصره )۴( قانون بودجه سال 1۳9۷ اختصاص یافته و براساس 
سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی، در مجموع مبلغی 
11.۳۸۷ میلیللون دالر نللزد بانک مرکزی جهللت پرداخت به طرح های 

مربوطه، مسدود شده است.
بخللش دیگری از منابع ارزی صندوق توسللعه ملی به سللپرده گذاری 
ارزی در بانک هللا اختصللاص یافته تللا بانک های سللپرده پذیر از طریق 
اعطای تسللهیالت در چارچوب این قراردادها، ایللن منابع را به طرح ها 
و فعالیت هللای مرتبط )از جمله بخش نفت، گاز، پتروشللیمی، صنعت و 

معدن و...( تخصیص دهند.
تا تاریخ ۳0 آذرماه 1۳9۷، مبلغ سللپرده گذاری های ارزی انجام شده 
در بانک های عامل معادل با ۷ میلیارد و 2۳9 میلیون دالر بوده و میزان 
سپرده های فعال از مجموع سپرده گذاری های ارزی انجام شده، در پایان 

آذر ماه 1۳9۷، مبلغ ۶ میلیارد و 21۴ میلیون دالر است.
قرارداد 1۴.۸ میلیارد دالری برای تسهیالت ارزی با 20 بانک

از سوی دیگر، در 9 ماهه اول سال گذشته، قرارداد عاملیتی با مجموع 

1۴ میلیللارد و ۸50میلیون دالر جهت اعطای تسللهیالت ارزی از محل 
ذخایر ارزی با 20 بانک منعقد شللده اسللت. به گزارش ایسنا، براساس 
حکم صندوق توسللعه ملللی که تأکید دارد اعطای کلیه تسللهیالت آن 
صرفاً از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی باشللد، صندوق نیز 
در همین راسللتا ساالنه برای ارائه تسللهیالت از محل ذخایر ارزی خود 

نسبت به انعقاد قرارداد با بانک های عامل اقدام می کند.
این در حالی است که بررسی عملکرد تسهیالت ارزی صندوق توسعه 
ملللی در 9 ماهلله اول 1۳9۷ از ایللن حکایت دارد که تعللداد 20 فقره 
قرارداد عاملیت اعطای تسللهیالت ارزی در مجموع با مبلغی حدود 1۴ 
میلیللارد و ۸50 میلیللون دالر تنظیم و جهت امضا و اجرایی شللدن به 

بانک های عامل ارسال شده است.

در این مدت در مجموع 19 فقره از این قراردادها به مبلغ 1۴ میلیارد 
و ۷50 میلیون دالر اجرا و ابالغ شده است.

در بین بانک های عامل، بانک صنعت و معدن و ملت با 2000 میلیارد 
دالر، پاسللارگاد 1500 و تجارت با 1500 و همچنین سپه، کشاورزی و 
ملی هر کدام با 1000 میلیارد دالر بیشترین مبلغ قراردادهای عاملیت 

پرداخت تسهیالت ارزی را داشته اند.
گفتنی اسللت از محل منابع ارزی صندوق توسللعه ملی که ساالنه از 
بخشللی از درآمدهای نفتی ذخیره می شللود، این امکان وجود دارد که 
در دو بخللش ارزی و ریالی منابعی بللرای بخش های خصوصی، تعاونی 
و بنگاه هللای اقتصادی متعلق به مؤسسللات غیرعمومی دولتی در قالب 

تسهیالت پرداخت شود.

59درصد از تسهیالت صندوق توسعه ملی در اختیار بخش خصوصی است

عملکرد ۹ ماهه ارزی صندوق توسعه ملی

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

8 اردیبهشت 1398

شماره 1299



مدیرعامل بورس تهران از افزایش 6 برابری ارزش معامالت 
خبر داد

بورس می تواند سپر تورم باشد
مدیرعامللل بورس تهللران از افزایش ۳۸5درصدی صللدور کد معامالتی 
جدیللد در بورس و همچنین افزایللش ۶.5 برابری ارزش معامالت در بورس 
تهران خبر داد و گفت هدایت درسللت نقدینگی موجود در جامعه به بورس 
می تواند سللپر تورم شود و منجر به خلق ثروت و افزایش تولید ملی خواهد 
شد. علی صحرایی در گفت وگو با ایسنا، درباره عملکرد بورس تهران در سال 
9۸ گفت: بازار سللهام در فروردین ماه به دلیللل ویژگی های چندگانه مانند 
شفافیت بیشتر، در دسترس بودن بازار برای همگان، توسط 1۸00 ایستگاه 

معامالتی و 21 تاالر منطقه ای مورد استقبال قرار گرفت.
به گفته وی، تسللهیل دسترسللی مردم به معامالت برخط، نقدشوندگی 
بازار را افزایش داده اسللت و نشللان می دهد مردم به اهمیت بازار سللرمایه 

بیش از پیش پی برده اند.
صحرایی با اشاره به رکوردشکنی  های شاخص کل طی هفته های گذشته، 
گفت: شللاخص کل در ابتدای سال، 1۷۸ هزار و ۶59 واحد بود که به 20۴ 
هزار و ۳۷۶ واحد رسللید و بیانگر 1۴درصد افزایش اسللت. شاخص کل هم 
وزن نیللز که برای فعاالن بازار حائز اهمیت اسللت و نشللانگر اقبال مردم به 
بیشللتر صنایع و شرکت های بورسی اسللت، در ابتدای سال ۳2هزار و 9۶۸ 
واحد بود که به ۴0 هزار و ۶5۳ واحد رسید و بیانگر 2۳درصد افزایش است.

ارزش بازار سهام از ۷۸۴ هزار میلیارد تومان گذشت
مدیرعامل بورس تهران ادامه داد: ارزش بازار سللهام از ۶۸0 هزار میلیارد 
تومللان به بیش از ۷۸۴ هزار میلیارد تومان رسللید که این رقم نسللبت به 
ابتدای سللال با افزایش 15درصدی همراه اسللت. ارزش اسمی بازار از 1۷۳ 
هزار میلیارد تومان به 19۴ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 12درصدی 
را نشللان می دهد. نسبت ارزش بازار به ارزش اسللمی برابر ۳.9است. ارزش 
بازار ۳0 شللرکت بللزرگ برابر ۴91 هزار میلیارد تومللان و معادل ۶۳درصد 
ارزش کل بازار است. وی افزود: ارزش اسمی بازار بدهی با 2۷ اوراق مختلف 
مشللارکت، صکوک و گواهی سللپرده، بیش از ۷۶ هزار میلیارد ریال اسللت. 
همچنیللن ارزش صندوق هللای قابل معامله با 11صنللدوق، بیش از 9.000 
میلیارد ریال اسللت. صحرایی درباره تعداد شرکت هایی که در بورس عرضه 
شللدند، گفت: در فروردین ماه یک شرکت حذف و به فرابورس منتقل شد. 
این در حالی اسللت که تعداد کل شللرکت های حاضر در بورس ۳2۶ مورد 

است و 1۳۸ شرکت در بازار اول و 1۸۸ شرکت در بازار دوم حضور دارند.
مدیرعامللل بورس تهران به تأمین مالللی از طریق بورس در فروردین ماه 
اشللاره و اظهار کرد: 21۳ هزار میلیارد ریال تأمین مالی در فروردین 1۳9۸ 
از روش افزایش سللرمایه صورت گرفته که نسللبت به دوره مشابه سال قبل 

)10 هزار میلیارد ریال( 20۴0درصد افزایش داشته است.
افزایش 6.5 برابری ارزش معامالت در بورس تهران

وی با اشللاره به افزایش ارزش معامالت گفت: ارزش کل معامالت از 21 
هزار میلیارد ریال به 1۶0 هزار میلیارد ریال رسید که افزایش ۶۶2درصدی 
را نشللان می دهد. حجم معامالت نیز ۶۴ میلیارد انواع اوراق بهادار بوده که 
نسللبت به دوره مشابه سللال قبل 5۶0درصد افزایش یافته است. همچنین 
متوسللط روزانه کل معامالت بیللش از ۴ میلیارد انواع اوراق بهادار به ارزش 
10 هللزار میلیللارد ریال به ازای هر روز بوده اسللت. صحرایی درباره دفعات 
معامالت بیان کرد: دفعات معامله نیز حدود ۴ میلیون دفعه بوده که نسبت 
به مدت مشابه سللال قبل، ۴۶۴درصد افزایش داشته است. ارزش معامالت 
برخللط در این دوره از 12 هللزار میلیارد ریال به 1۴۴ هللزار میلیارد ریال 

افزایش رسیده که نشانگر 1100درصد افزایش در معامالت برخط است.
مدیرعامل بورس تهران به آموزش و فرهنگ سازی برای معامالت مستقیم 
و غیرمسللتقیم را مهم و سبب کاهش رفتار توده وار در بازار دانست و گفت: 
سهم خرید و فروش برخط از معامالت نرمال به 51درصد رسید. این نسبت 
در دوره مشللابه سال قبل برابر ۳۷درصد بوده است. نسبت قیمت به درآمد 
12 ماه گذشته به ۷.9۳ مرتبه رسید، این نسبت در ابتدای سال برابر ۶.۴1 
مرتبه بوده است. اشللخاص حقیقی ۶2درصد خریدها و 5۸درصد فروش ها 
را پوشللش داده اند. در خالص جابه جایی هللا بیش از ۶.۴۷۸ میلیارد ریال از 

حقوقی به سمت حقیقی بوده است.

نماگربازارسهام

به نظر می رسللد افزایش تورم، شاخص بورس را دستکاری می کند و بنا به گفته 
تحلیلگران اقتصادی، شللاخص بورس در حال انطباق با رشللد نرخ ارز و نرخ تورم 
است. این درحالی است که نرخ تورم طبق گزارش مرکز آمار ایران در فروردین ماه 
امسال به ۳0.۶درصد رسید؛ حال آنکه نرخ تورم در فروردین سال گذشته ۸.1درصد 
گزارش شده بود. بر همین اساس، تنها در بازه ۳۸ روز اول سال 1۳9۸ شاخص کل 

بورس از رشد حدود 1۴.9درصدی برخوردار بوده است.
به گزارش خبرآنالین، شللاخص کل بورس در آخرین روز کاری سال گذشته در 
1۷۸ هزار و ۶59 واحد ایسللتاده بود؛ این در حالی است که عدد شاخص هم اکنون 
بلله 205 هزار و 2۸۷ واحد رسللیده و این امر، افزایش 2۶ هللزار و ۶2۸ واحدی را 
نشان می دهد. در اولین روز کاری فروردین سال گذشته نیز شاخص کل بورس 9۶ 
هزار و ۴25 واحد بود. به این ترتیب در طول یک سللال گذشته شاخص کل بورس 

112.۸درصد رشد پیدا کرده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که یکی از دالیل صعود بازار در ماه های گذشللته، 
افزایش نرخ ارز است و به نظر می رسد شاخص بورس در حال انطباق با رشد نرخ ارز 
و نرخ تورم است. برخی کارشناسان در این میان تحلیل می کنند که رونق شاخص 
بورس تا اواخر تیرماه ادامه دارد؛ چنانچه حسللن قاسللمی، کارشناس بازار سرمایه 
می گوید: شللاخص بورس تهران از ابتدای سللال 9۸ رشللد خود را آغاز کرده و این 
موضوع تنها به چند روز اخیر مربوط نمی شود. عمده این رشد هم ناشی از عملکرد 
اسللفندماه شرکت ها بوده است. شللرکت ها در این زمان با عملکرد مناسبی مواجه 

بودند که این موضوع در شکل گیری روال اخیر تاثیر زیادی داشته است.
او درخصوص اوج این رونق در چند روز اخیر نیز می افزاید: عامل دیگر در افزایش 
رشللد شللاخص طی این مدت به رشللد قیمت دالر بازمی گللردد. از طرفی دیگر با 

توجه به برنامه های بانک مرکزی برای ایجاد بازار متشللکل ارزی به نظر می رسللد 
قیمت ها با این سللازوکار به قیمت های بازار نزدیک تر شوند، این موضوع در خروج 
برخی سرمایه گذاران فعال در بازار ارز و ورود نقدینگی شان به بازار سرمایه بی تاثیر 

نبوده است.
این کارشناس بازار سرمایه در پیش  بینی از روند شش ماه آتی بازار سرمایه تصریح 
کللرد: با توجه به رویدادهای سیاسللی موجود نمی توانیم پیش بینی دقیقی تا نیمه 
نخسللت سال جاری داشته باشیم، اما به نظر من تا قبل از آغاز فصل مجامع یعنی 
به طور تقریبی تا اواخر تیرماه، این روند رو به جلو در بازار سللرمایه ایران کماکان 

ادامه خواهد داشت.
بورس کماکان روی دور تقاضاست

در این روزها که شاخص بورس شاهد رکوردشکنی های پی در پی است، تقاضا بر 
عرضه پیشی گرفته و حجم و ارزش معامالت نیز ارقام باالتری را نسبت به ماه های 

گذشته نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، در نخستین روز این هفته بار دیگر شاخص بورس روند صعودی 
گرفت و توانسللت وارد کانالی جدید شللود. در روزهای گذشته نیز شاخص بورس 

توانسته بود بارها کانال شکنی و از کانال 200 هزار واحدی عبور کند.
در روزهای معامالتی سللال 1۳9۸ بللا افزایش قیمت ها در بورس، ارزش و حجم 
معامالت نیز افزایش یافته است و تحرک بازیگران بازار بیشتر شده است. در بسیاری 

از روزها در سال 1۳9۸ تقاضا بر عرضه توانست پیشی بگیرد.
در اولیللن روز معامالتی بورس تهران در این هفته شللاخص کل بازده نفتی و 
قیمتللی بورس اوراق بهادار تهران 1510 واحد رشللد کللرد و به رقم 205 هزار و 
2۸۷ واحدی رسللید. شللاخص کل هم وزن نیز با ۷51 واحد رشللد مواجه شد و 

تا رقم ۴1 هزار و ۸5۸ باال رفت. شللاخص آزاد شللناور با 15۷۸ واحد رشد تا رقم 
2۳1 هزار و ۸۸9 باال رفت و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب 1۳۴2 و 

1929 واحد رشد کرد.
معدنللی و صنعتی چادرملو، گروه مپنا و معدنللی و صنعتی گل گهر هر کدام به 
ترتیب 19۴، 152 و 151 واحد تأثیر افزایشللی روی شللاخص های بازار داشللتند، 
اما در طرف مقابل صنایع پتروشللیمی خلیج فارس، سللرمایه گذاری غدیر و فوالد 
خوزستان هر کدام به ترتیب 1۷1، ۸۸ و ۳9 واحد تأثیر افزایشی روی شاخص های 

بازار داشتند.
در گروه کانه های فلزی تعدادی از سهم ها مخصوصاً سهم های شاخص ساز با رشد 
قیمت و صف خرید مواجه شدند. بیشتر سهم های گروه رشد قیمت را تجربه کردند.

در گروه محصوالت شیمیایی نیز بسیاری از سهم ها با رشد قیمت مواجه شدند، 
اما سهم هایی همچون پتروشیمی آبان، صنایع شیمیایی ایران و پتروشیمی پارس 

کاهش قیمت را تجربه کردند.
در گروه خدمات فنی و مهندسی نیز قیمت سهم ها با رشد مواجه شدند و صف 
خرید را شاهد بودند، اما در گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری بیشتر سهم ها کاهش 
قیمت را تجربه کردند. در عین حال خودرویی ها با رشد مالیم قیمت همراه شدند 

و اندک سهم هایی در این گروه کاهش قیمت را تجربه کردند.
ارزش معامللالت بورس تهران به رقم 1.002 میلیارد تومان رسللید که این رقم 
ناشللی از دست به دست شدن بیش از ۴.۶ میلیون سهم و اوراق مالی بود. آیفکس 
نیز با رشد 2۶واحدی مواجه شد و با رقم 2519 واحد افزایش یافت. ارزش معامالت 
فرابللورس ایران رقم ۶۳۶ میلیارد تومانللی را تجربه کرد و حجم معامالت رقم 1.۳ 

میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

تورم، شاخص بورس را دستکاری کرد؟

بورس همچنان روی دور تقاضا
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عرضه گوشت دولتی همچنان ادامه دارد
با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر ماه گذشته از منتفی 
شللدن واردات گوشللت قرمز با ارز ۴200 تومانی دولتی خبر داد، همچنان 
گوشللت دولتی در بازار عرضه می شللود. به گزارش ایسنا، در ماه های پایانی 
سللال گذشته نوسانات در بازار محصوالت پروتئینی به ویژه گوشت قرمز به 
گونلله ای بود که قیمت آن به کیلویی بیش از 100 هزار تومان رسللید و بر 
همین اسللاس دولت تصمیم گرفت تا نسللبت به واردات گوشللت قرمز گرم 
تللا زمانی که بازار کنترل شللود، اقدام کند. البتلله ارز اختصاص یافته به آن 
برمبنللای نرخ دولتللی ۴200 تومانی بود و بارها مسللئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده بودند تا زمانی که بازار 
کنترل نشللود، واردات گوشللت قرمز تنظیم بازاری و توزیع آن ادامه خواهد 
داشت، اما اواخر فروردین ماه محمدرضا کالمی - مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
تأمیللن، توزیع و تنظیللم بازار وزارت صنعت، معللدن و تجارت - اعالم کرد 
که با توجه به جدیدترین مصوبه هیأت وزیران، واردات گوشللت قرمز با ارز 
۴200 تومانی دولتی منتفی شد. وی افزود: هدف این مصوبه هیأت وزیران، 
جلوگیری از کاهش تولید گوشت قرمز در داخل کشور و ایجاد انگیزه برای 
افزایش تولید از سللوی تولیدکنندگان سللنتی و صنعتللی دام بود که رانت 
ناشللی از اختللالف قیمت گوشللت را از بین می برد. ایللن وضعیت در حالی 
است که براساس جدیدترین بررسی های صورت گرفته همچنان گوشت قرمز 
تنظیم بازاری در برخی سایت های اینترنتی و فروشگاه های زنجیره ای عرضه 
می شود. در این رابطه یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی به ایسنا، 
گفت که گوشللت قرمز تنظیم بازاری همچنان و تا به اتمام رسللیدن ذخایر 
واردات صورت گرفته همانند گذشته عرضه خواهد شد و عرضه صورت گرفته 

در بازار در حال حاضر نیز مربوط به گوشت واردشده در گذشته است.
وی افللزود: درباره اینکه چه میزان گوشللت قرمز تازه با ارز دولتی ۴200 
تومانی وارد شللده و تا چه زمانی عرضه این محصول پروتئینی ادامه خواهد 

داشت، اطالعات دقیقی نداریم و بانک مرکزی و گمرک از آن خبر دارند.

عرضه کاالهای اساسی با قیمت های ترجیحی 
برای خانوارهای هدف

طرح ویژه نظارت بر بازار کاالهای اساسللی در ماه مبارک رمضان از دهم 
اردیبهشللت ماه آغاز خواهد شللد. به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، با تصمیم اعضای کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر شده است 
بللا هدف تنظیم بازار اقالم اساسللی و مصرفی خانوار در ماه مبارک رمضان، 
طللرح ویللژه نظارت بر بازار از روز دهم اردیبهشللت آغاز و تا هفدهم خرداد 
اداملله یابد. این اقللدام با هدف حفظ آرامش بازار در مللاه مبارک رمضان و 

توجه به رفاه هموطنان به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه صورت می گیرد.
پیش بینی شده است کارگروه های ستاد تنظیم بازار در هر استان با توجه 
به شرایط استان تحت مسئولیت خود نسبت به اتخاذ تصمیم برای برگزاری 

فروش های فوق العاده و همچنین نمایشگاه های طرح ضیافت اقدام کنند.
بر این اسللاس عرضه اقالم اساسللی در دو سللطح صورت خواهد گرفت. 
کاالهای اساسللی همچون برنج، شللکر، روغن، گوشللت مرغ در این راسللتا 
بللا قیمت های ترجیحی بللرای خانوارهللای هدف اختصللاص می یابد یا در 
فروش هللای فوق العاده عرضه خواهند شللد. در این راسللتا تصمیماتی نیز با 
هللدف تنظیم بازار خرمللا، زولبیا و بامیه، حلیم و آش کلله کاالهای مهم و 
پرمصرف در این ماه هستند اتخاذ شده است. هر ساله در آستانه ماه مبارک 
رمضان حداقل و حداکثر قیمت اقالم پرمصرف با هدف پیشللگیری از رشد 

ناگهانی قیمت ها ابالغ و به اطالع شهروندان می رسد.

افزایش 25 میلیون تنی ظرفیت تولید فوالد 
در 4 سال آتی

معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو گفت 25 میلیون 
تن به ظرفیت تولید فوالد کشللور در چهار سللال آتی اضافه خواهد شللد تا 

شرایط برای تأمین خوراک کارخانه ها فراهم شود.
بلله گزارش ایسللنا به نقللل از وزارت صنعللت، معدن و تجارت، اردشللیر 
سعدمحمدی افزود: از ۳5 میلیون ظرفیت فوالد کشور، 25 میلیون تن طی 

سال گذشته تولید داشته ایم که ۳0درصد ظرفیت خالی داریم.
وی افللزود: نیازمند برنامه ریزی الزم در زیربناها، جاده و ماشللین آالت در 

بخش معادن هستیم تا بتوانیم ظرفیت این حوزه را افزایش دهیم.
سللعدمحمدی با بیان اینکه ارزش منابع طبیعی دنیا حدود ۸10 تریلیون 
دالر و سللهم کشللور ما از این رقم 2۷ و ۳ دهم تریلیون دالر اسللت، گفت: 
امسللال حللدود ۳ میلیارد دالر طرح معدنی افتتاح خواهد شللد و همچنین 
طرح های بسللیاری نیز برای عملیاتی شللدن در دست اقدام و عملیاتی شدن 
اسللت. این مقام مسللئول در ایمیدرو ادامه داد: با استفاده از ذخایر معدنی 
در کشللور و عناصر اسللتراتژیک با فراهم کردن شرایط می توانیم در اقتصاد 

دنیا نقش آفرینی کنیم.

بستنی 20درصد گران شد
 بستنی ویژه خامه دار زعفرانی کیلویی 24 

هزار تومان
یک مقام مسللئول از افزایش 20درصدی قیمت بسللتنی به علت افزایش 

بیش از ۳0درصدی مواد اولیه آن خبر داد.
اسللکندر آزموده، رئیس اتحادیه بسللتنی و آبمیوه در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، از افزایش 20درصدی قیمت بستنی به علت افزایش بیش 
از ۳0درصدی مواد اولیه آن خبر داد و با اشللاره به اینکه بستنی یک کاالی 
تفننللی در این صنف به حسللاب می آید، اظهار کرد: امللکان افزایش قیمت 

بستنی بیش از این میزان بعید به نظر می رسد.
رئیللس اتحادیه بسللتنی و آبمیللوه در ادامه تصریح کللرد: درحال حاضر 
قیمت بستنی سنتی سوپر ویژه مغزدار کیلویی ۳0 هزار تومان، بستنی ویژه 
خاملله دار زعفرانی کیلویی 2۴ هزار تومان، بسللتنی سللنتی ممتاز 1۷ هزار 
تومان، بستنی سنتی ساده 1۶ هزار تومان، بستنی میوه ای ویژه مغزدار ۳0 
هزار تومان، بسللتنی میوه ای اعال و ممتللاز کیلویی 2۴ هزار تومان و فالوده 

شیرازی اعال کیلویی 15 هزار تومان است.
آزموده با بیان اینکه قیمت آبمیوه نرخ مشخصی ندارد، اظهار کرد: قیمت 

آبمیوه متناسب با کیفیت و ظرف آن، متفاوت است.
رئیللس اتحادیه بسللتنی و آبمیوه در پایان گفت: بازرسللان این صنف، بر 
کیفیللت و همچنین بهداشللت واحد های صنفی، نظللارت کامل دارند و اگر 

تخلف و یا گران فروشی صورت گیرد با آنها برخورد جدی می شود.

اخبـــار

سرپرسللت سللازمان توسللعه تجارت به موضوعات مطرح شللده درباره تجارت 
ترجیحی ایران و پاکسللتان واکنش نشللان داد و با اشللاره به مشکالت پیِش روی 

تجارت ترجیحی، تصمیم گیری درباره آن را منوط به یک اجماع جمعی دانست.
محمدرضا مودودی در گفت وگو با تسللنیم، با اشاره به مسائل مطرح شده درباره 
تفاهللم ایران و پاکسللتان برای تجارت ترجیحی اظهار کللرد: ما در حال حاضر در 
تالشللیم تا به توافقاتی در تجارت با کشللور پاکستان برسیم ولی تجارت ترجیحی 

همواره با موانعی روبه رو است.
سرپرست سازمان توسللعه تجارت با اشاره به موانع پیِش روی تجارت ترجیحی 
گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که گرچه شللاید چندان تعیین کننده نباشند ولی 

ممکن اسللت بر اثر تجارت ترجیحی، آسللیب ببینند. وی اداملله داد: ما به عنوان 
سللازمان توسللعه تجارت معتقدیم در موضوع تجارت ترجیحی باید به یک تفاهم 
جمعی برسللیم تا مشللخص شللود آیا می خواهیم همه کاالهای ما در حاشیه امن 
باشللند، چراکه اگر بخواهیم چنین کنیم، تجارت ترجیحی آنطور که مدنظر است 
فعال نخواهد شد. مودودی اضافه کرد: راه دوم آن است که بپذیریم برخی اقالمی 
که چندان اثرگذاری باالیی ندارند، قربانی شللوند تا یک بخش قوی تر و مزیت دار 
اقتصادمان را توسللعه دهیم و بخللش عمده ای از بازارهای همسللایه را در اختیار 
بگیریم. سرپرسللت سللازمان توسعه تجارت خاطرنشللان کرد: انتخاب یکی از این 
دو راه، نیازمند یک تفاهم عمومی و جمعی اسللت تا در این مسللاله اختیار داشته 

باشیم و در آینده متهم نشویم که برخی صنایع در تجارت ترجیحی آسیب دیدند.
مللودودی گفت: بحللث تجارت ترجیحی یک بحث ملی اسللت که نیازمند یک 
جمع بندی کلی اسللت. به گزارش تسللنیم، این در حالی اسللت کلله پیش از این 
روزنامه »ِد اینترنشللنال« پاکسللتان به نقل از مشاور نخست وزیر این کشور اعالم 
کرده بود که پاکسللتان با ایران قللرارداد تجارت ترجیحی امضا می کند. عبدالرزاق 
داوود، مشللاور عمران خان، نخست وزیر پاکسللتان در امور بازرگانی، منسوجات، 
تولیللد و سللرمایه گذاری ها در گفت و گو با این روزنامه، گفتلله بود: از آنجایی که 
امضای قرارداد تجارت ترجیحی سودمندتر است، اسالم آباد ترجیح می دهد با ایران 

به جای قرارداد تجارت آزاد، قرارداد تجارت ترجیحی امضا کند.

تجارت ترجیحی با پاکستان در انتظار تصمیم جمعی و ملی است

دبیللر انجمن صنایع لبنی گفللت قیمت محصوالت لبنی تا بررسللی نهایی از 
سوی ستاد تنظیم بازار به طور قطع تا پایان ماه رمضان افزایشی نخواهد داشت.
رضللا باکری در گفت و گو با باشللگاه خبرنگاران جللوان، وضعیت کنونی بازار 
لبنیات را عادی دانسللت و افزود: کارخانه های لبنی به دنبال افزایش سللهم بازار 
داخلی و صادراتی محصوالت تولیدی خود را در بازار عرضه می کنند و مشللکلی 
از لحللاظ تولید ندارنللد. وی افزود: با توجه به اعتراض دامداران به افزایش قیمت 
نهاده های دامی پیشللنهاد داده ایم که تولیدکنندگان اسللناد و مدارک الزم برای 
تعیین تکلیف قیمت را در اختیار سازمان حمایت قرار دهند تا پس از بررسی های 

الزم نرخ مصوب شیر خام و به تناسب آن محصوالت لبنی اعالم شود.
باکللری ادامه داد: بللا افزایش هزینه های حقوق و دسللتمزد، تغییرات نرخ ارز 
یللا حللذف ارز ۴200 تومانی از کره وارداتی، مواد بسللته بندی و پتروشللیمی به 

کارخانه های لبنی پیشنهاد داده ایم تا مستندات الزم را در این زمینه ارائه کنند 
تا انجمن مدارک و مستندات را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند.

این مقام مسللئول با بیان اینکه قیمللت محصوالت لبنی تا ابالغ مصوبه جدید 
از سللوی ستاد تنظیم بازار تغییری نخواهد داشت، افزود: قیمت محصوالت لبنی 
تا بررسللی نهایی از سللوی سللتاد تنظیم بازار به طور قطع تا پایان ماه رمضان 

افزایشی نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان صادرات لبنیات در دسترس نیست، 
بیللان کرد: گزارش ها نشللان می دهد که صادرات محصوالت لبنی در سللال 9۷ 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۳درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است.
دبیر انجمن صنایع لبنی افزایش تعرفه را عامل اصلی کاهش صادرات لبنیات 
برشللمرد و گفت: عراق میزان تعرفه محصوالت لبنی خود را به سبب حمایت از 

تولید داخل افزایش داده اسللت که علی رغم رایزنی هللای صورت گرفته، موضوع 
کاهش تعرفه به جایی نرسیده است.

وی اداملله داد: کارخانه های بزرگ لبنی با وجود سللایر رقبا در کشللور عراق، 
راهکار هایی را طراحی کرده اند تا بتوانند سهم بازار خود را همچنان حفظ کنند.
باکللری در بخللش دیگر سللخنان خود با اشللاره بلله اینکه ظرفیللت تولیدی 
کارخانه های شللیر خشللک مازاد بر نیاز داخل اسللت، بیان کرد: ساالنه ۶5 هزار 
تن شللیر خشک مورد نیاز کشور اسللت، در حالی که ظرفیت تولید کارخانه های 

شیرخشک بیش از 100 هزار تن است.
دبیللر انجمن صنایع لبنی در پایان گفت: زمانی که کارخانه های شیرخشللک 
بیللش از حللد ورودی کارخانه هللای لبنی شللیر دریافت کنند، از ایللن رو تولید 

محصوالت لبنی مورد نیاز خانوار دچار مشکل خواهد شد.

رئیس سازمان امور عشایر گفت براسللاس برآوردهای انجام شده بارندگی های 
اخیر موجب شللده که تولید عشللایر 1.1 میلیون تن نسبت به سال قبل افزایش 

یابد.
به گزارش تسللنیم، کرمعلی قندالی، رئیس سازمان امور عشایر روز گذشته در 
گردهمایی مدیران سللازمان عشایر سراسر کشللور اظهار کرد: 25درصد گوشت 
قرمز و ۳5درصد صنایع دستی کشور توسط عشایر تولید می شود و عالوه بر این 
عشایر اقدام به باغبانی هم می کنند و 5.2 تولید در این بخش دارند که این اعداد 

در مجموع با مقایسه با جمعیت آنها مناسب است.

وی افزود: براسللاس برآوردها تولید عشللایر 1.1 میلیون تن نسللبت به سللال 
گذشته افزایش دارد که دلیل آن بارندگی های اخیر است.

رئیس سللازمان امور عشللایر با بیان اینکه یکی از مصداق هللای عینی اقتصاد 
مقاومتی فعالیت عشایر در کشور است، گفت: تولید عشایر در کشور باال است اما 
جمعیت کمی دارند و تولید آنها در شرایط سخت مانند خشکسالی، تگرگ، سیل 
و ... صورت می گیرد. قندالی با بیان اینکه خسللارت سللیل به بخش عشایر زیاد 
نبوده اسللت، گفت: بیشترین خسارت مربوط به زیرساخت های آب، تاسیسات و 
محل اسللتقرار دام و خود عشللایر بوده است و برآورد شللده حدود ۳00 میلیارد 

تومان خسارت به این بخش وارد شده است.
وی گفت: عالوه بر مبالغی که دولت به عنوان خسللارت در اختیار کشللاورزان 
قرار می دهللد، 100 میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات خود عشللایر اختصاص 
می یابد تا به هر فرد 50میلیون تومان تسللهیالت ۴درصد با پرداخت چهار ساله 

داده شود.
قندالی گفت: براسللاس آمار دولت قرار اسللت به دامداران آسیب دیده از سیل 
500 هزار تومان برای دام سنگین و ۳ میلیون تومان برای دام سنگین پرداخت 

شود.

قیمت محصوالت لبنی تا پایان ماه رمضان افزایشی نخواهد داشت

بارندگی های اخیر تولیدات عشایر را 1.1 میلیون تن افزایش داد

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

نابسامانی قیمت ها در بازار خودرو ادامه دارد
بازار خودروی کشللور این  روزها همچنان در مسیر صعودی شدن 
قیمت هللا پیللش مللی رود. ایللن وضعیت در شللرایطی اسللت که 
خودروسللازان بزرگ کشور طرح پیش فروش های فوری را با امید به 
کنترل بازار و کاهش قیمت ها در دسللتور کار خود قرار داده بودند، 
اما همان طور که شللرایط بازار نشان می دهد این طرح هم نتوانست 
اوضاع آشفته این  روزهای بازار را سر و سامان بدهد و بازار برعکس 

تمام تصورات حرکت می کند.
بللا وجود تداوم طللرح پیش فروش خودرو و انتظللار برای کنترل 
شللرایط آشفته بازار، روند افزایشللی قیمت ها همچنان ادامه دارد و 
صاحب نظللران دالیل مختلفی را برای این وضعیت عنوان می کنند. 
عده ای نامتللوازن بودن عرضه و تقاضا را دلیلللی برای بی نظمی در 
این بازار دانسللته و معتقدند هنگامی کلله عرضه و تقاضا با یکدیگر 
هم خوانی نداشته باشد وضعیت به این شکل خواهد شد. به عبارتی 
دیگر وقتی عرضه محصولی کم و تقاضا برای مصرف آن زیاد باشد، 

طبیعی است که بازار شاهد افزایش قیمت باشد.
همچنین در همین راسللتا برخی از نمایشگاه داران شکاف عمیق 
میللان عرضه و تقاضللا را دلیلی برای کسللادی کار خود می دانند و 
نسللبت به رکود این صنعت هشدار می دهند. در مقابل عده ای دیگر 
تحت تاثیر قرار گرفتن بازار خودرو از بازار ارز را دلیل عمده افزایش 
قیمت ها می دانند و می گویند نرخ ارز نه تنها در بازار خودرو بلکه در 
تمام بازارها تاثیر خود را نشللان می دهللد و نمونه آن را می توان در 
بازار مسللکن و یا کاالهای اساسی مشاهده کرد. در این میان وقتی 
که خودرو به یک کاالی سرمایه ای تبدیل شده است، قطعا بیش از 

پیش از بازار ارز تاثیر خواهد گرفت.
اما این افزایش قیمت ها درحالی اسللت که فعاالن در این بازار از 
افت معامالت خبر می دهند و معتقدند که رکود گریبان این بازار را 
گرفته و هیچ محرکی هم آن را به فعال شللدن وادار نمی کند. آنها 
می گویند عمال خرید و فروش ها به نصف رسللیده است و دارندگان 
خودرو به امید افزایش بیشللتر قیمت ها از فروش ممانعت می کنند 
و در مقابل هم مصرف کننللدگان دیگر توان خرید خودروی داخلی 
با اندک امکانات را هم ندارند و نتیجه این نوع رفتار کسللادی بازار 

خواهد بود.
سودجویی برخی از افراد در این بازار

البتلله در ایللن بین برخی از کارشناسللان بر ایللن باورند که عدم 
نظللارت بر بللازار و حمایت نشللدن از حقللوق مصرف کننده دلیل 
آشللفتگی بازار خودرو شللده اسللت و هیچ چارچوبی بللرای تنظیم 
قوانیللن وجللود ندارد، که بودن این مشللکالت اوضاع بللازار را بدتر 
می کنللد. البته نکتلله دیگری وجود دارد کلله می تواند بی نظمی در 
بازار خودرو را دوچندان کند و آن هم سللودجویی برخی از افراد در 
این بازار اسللت که باز هم به ضعف نظارت ها بازمی گردد. این افراد 
بللا قیمت های کارخانه خودرویی را خریللداری می کنند و در مقابل 
در کف بازار با قیمت نجومی آن را به فروش می رسللانند. به عبارتی 
دیگر با توجه به شللرایط موجود از آب گل آلود ماهی می گیرند و از 

این طریق سودهای کالن به جیب می زنند.

شرایط رقابت پذیری واقعی در صنعت خودرو 
چه زمان به وجود می آید؟

یکی از کارشناسللان صنعللت خودرو درخصللوص افزایش قدرت 
رقابت پذیری تولیدات داخل اظهار داشللت با فراهم شللدن شرایط 
برای حضور شللرکت های خارجی و حمایت دولت از خودروسازان و 
تدوین برنامه های توسللعه ای توسط شرکت های خودروساز می توان 

توان رقابتی شرکت ها را افزایش داد.
شللهرام آزادی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، گفت: با توجه 
بلله آنکه خودروهای داخلی در سللطح مشللخصی تولید می شللوند 
شللرکت های خودروسللاز رقیللب جدی به شللمار نمی رونللد. برای 
برخللورداری از شللرایط رقابت پذیری واقعی می بایسللت درب های 
گمرک گشللوده شللود و خودروهای خارجی با تعرفه ای قابل قبول 
وارد شوند به گونه ای که خودروهای داخل خود را در معرض تهدید 

ببینند.
عضو هیات علمی دانشللگاه خواجه نصیرالدین طوسللی در ادامه 
افزود: بدهی های هنگفت مانع از پرداخت مطالبات قطعه سازان شده 
و عمال بسللیاری از قطعه سازان را با مشکل مواجه ساخته است. در 
شرایط کنونی مهمترین مسللئله مرتفع ساختن مسائل نقدینگی و 
بدهی های بانکی اسللت به گونه ای که مسللائل مالی در شرکت های 

خودروساز مطرح نبوده و تولید به صورت عادی انجام شود.
وی با اشللاره به نقش خودروسازی ها و دولت در سرنوشت صنعت 
خودروسازی اذعان داشت: حمایت دولت از توسعه محصوالت جدید 
با سللطح تکنولوژی بللاال منجر به رقابت جدی بین دو خودروسللاز 
بزرگ کشللور خواهد شللد برای این منظور الزم اسللت برنامه های 

توسعه ای وجود داشته باشد تا دولت از آنها حمایت کند.
وی در ادامه به نقش خودروسللازی ها اشاره داشت و تصریح کرد: 
خودروسللازان باید برنامه های خود را برای توسعه محصوالت جدید 
بللا تکنولوژی های باال ارائلله داده و درصدی از درآمد خود را به این 

امر اختصاص دهند.
شللهرام آزادی با اشاره به اینکه پیش از آغاز تحریم  ها برنامه های 
توسعه ای در دستور کار خودروسازی ها قرار داشت، گفت: متاسفانه 
فرآیند تولید دسللتخوش اقدامات بین المللی شللد بلله گونه ای که 
بسللیاری از برنامه ها کامال متوقف شللد و مابقی نیللز به کندی در 

حال اجرا است.
وی تصریح کرد: پیش از تحریم ها شللرایط برای واردات آزاد بود 
و خودروسللازان که خود را در شرایط رقابتی دیدند به سمت عرضه 
محصللوالت جدید رفتند، اما طی چند ماه با خروج آمریکا از برجام 
و خروج شرکت های خودروساز خارجی از ایران شاهد متوقف شدن 

بسیاری از این برنامه ها شدیم.
عضو هیات علمی دانشللگاه خواجه نصیرالدین طوسی خاطرنشان 
کرد: رشللد اقتصادی کشللور و نحوه برخورد سیستم بانکی و پولی 
بللا شللرکت های خودروسللاز و همچنین موقعیت کشللور در عرصه 
بین المللی سرنوشللت خودروسازی را تحت الشللعاع قرار می دهد بر 
این اسللاس باید با متعادل نگاه داشللتن بازار ارز مانع از نوسللانات 
شللدید اقتصادی شد زیرا این موضوع چالشللی جدی برای صنعت 

خودروسازی است که مانع از برنامه ریزی دقیق می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درخصوص تالش مجلس 
بللرای تحقق شللعار رونق تولید اظهار داشللت نباید از نظر دور داشللت که صنعت 
خودروسللازی به رغم تمام مشکالت ناشی از تحریم در انتهای سال 9۷ توانست به 
رونق تولید دست یابد و به پیشواز این موضوع رفت، لذا بیشترین موضوعی که باید 

به آن دقت داشت تکیه بر توان داخل و افزایش داخلی سازی است.
حمید گرمابی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، ضمن اشاره به اینکه تحریم ها 
باعث شللده امسال نیز شرایط مانند سللال قبل باشد، اذعان داشت: خودروسازان با 
کنار آمدن با این شللرایط سللعی در ادامه روند تولید دارند تا شللعار امسال تا حد 
ممکللن تحقق یابد لذا با وجود تمام محدودیت هایی که به دلیل تحریم ها به وجود 
آمده اگر با تالش صنعتگران قطعه مورد نیاز به درستی تامین شود تولید خودرو به 
روال عادی بازخواهد گشت همانگونه که در اواخر سال گذشته شاهد بودیم و تولید 

خودرو نسبتا مناسب بود.
نماینللده مللردم نیشللابور و فیللروزه در مجلس شللورای اسللالمی با اشللاره به 
محدودیت های بین المللی بر لزوم ارتباط با خارج از کشللور برای دستیابی به تولید 
انبوه خودرو تاکید داشت و گفت: قطعا تامین بخشی از قطعات نیازمند واردات است، 

اما هرچه نیاز به این واردات کمتر باشد قطعا شرایط مساعدتری خواهیم داشت و در 
مواقع لزوم باید با کمک بخش خصوصی و با استفاده از روش های گذشته با دور زدن 
تحریم ها به رونق تولید نائل شللویم، اما قطعا شرایط برای تولید انبوه مشکل است 
به خصوص برای خودرو که شامل قطعات زیادی است و نبود حتی یک قطعه مانع 
از تولید و عرضه این محصول خواهد شد. وی نگاه ویژه وزیر به بحث خودروسازی 
را امیدوارکننده دانست و بر حمایت مجلس از این صنعت تاکید کرد و گفت: قطعا 
مجلس حامی تمام صنایع علی الخصوص خودروسازی است و با توجه به اینکه رهبر 
معظم امسال را به عنوان رونق تولید نامگذاری کرده اند مجلس و کمیسیون صنایع 
هرگونه اقدام را انجام خواهد داد و اگر نیاز به طرح و الیحه ای باشد قطعا در خدمت 

صنعت خودروسازی خواهد بود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بر تعامل سازنده قوا 
تاکید کرد و با بیان اینکه تهدیدها می تواند برای کشللور ایجاد فرصت کند، گفت: 
تمام قوا باید با یکدیگر تعامل سازنده تری داشته باشیم تا در شرایط کنونی که کشور 

تحریم های خارجی را تجربه می کند رونق تولید را تحقق بخشیم.
گرمابی در ادامه افزود: اگر بتوانیم از شللرایط تحریم با مدیریت صحیح استفاده 

مثبت ببریم می تواند فرصتی باشد که با اتکای بیشتر به صنایع داخلی و متخصصین 
داخلی، سللاخت داخل را افزایش دهیم و اگر در این خصوص نیاز باشللد مجلس و 

کمیسیون صنایع در خدمت تولید خواهد بود.
وی درخصوص چشم انداز مجلس برای سال 9۸ گفت: صنعت بزرگ خودروسازی 
به دلیل تعداد باالی ملزومات با دیگر صنایع متفاوت است، لذا باید با بررسی منابع 
موجود که در تولید دخیل هستند و با اطمینان می توانیم در مورد آنها بحث کنیم 
تصمیم گیری و برنامه ریزی کرد البته قطعا کار سللخت است، اما با این وجود اواخر 
سال گذشته در بهمن و اسفند تولید خودرو رونق گرفت لذا با برنامه ریزی دقیق و 

پیش بینی های الزم به رغم تمام مشکالت امکان افزایش تولید وجود دارد.
نماینده مردم نیشللابور و فیروزه در مجلس شورای اسللالمی به لزوم استفاده از 
تجربیات گذشللته تاکید داشللت و گفت: قطعا برنامه ر یزی برعهده خودروسللازان 
اسللت اما کمیسللیون صنایع و معادن مجلس در شللرایطی که نیاز به قوانین و یا 
مقررات جدید باشللد کمک می کند ولی قطعا مدیریت و برنامه ریزی با کارخانجات 
خودروسللازی اسللت که با استفاده از تجربیات گذشللته و با برنامه ریزی دقیق، در 

شرایط سخت کنونی تولید را افزایش دهند.

تکیه بر توان داخل و افزایش داخلی سازی، اصل مهم تحقق رونق تولید است

معللاون حمللل و نقل و ترافیک شللهرداری تهللران گفت می دانیللم وضعیت 
فرسودگی تاکسللی های ما خوب نیست، اما مشللکالتی در صنعت خودروسازی 
وجود دارد و همین عوامل باعث شللده است تا نوسازی تاکسیرانی عمال به صفر 

برسد.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، محسن پورسیدآقایی معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری تهران پیش از ظهر روز گذشته در جشنواره تاکسیرانی 
تهللران گفت: امروز که اینجا هسللتیم جا دارد یک نکتلله بگویم که اعتقاد ما در 
شهرداری این است که تاکسیرانی یک شهر شخصیت آن شهر محسوب می شود.
پورسللیدآقایی گفت: در چندین بُعد این موضوع مهم اسللت اوال مدرن بودن 
خودروها و  سللرویس های پرداخت هزینه، بُعد دیگر بُعد مقررات رانندگی اسللت 

که نشان فرهنگ آن شهر است.
وی به بعد اخالق و خدمت رسللانی اشاره کرد و گفت: مردمی که در یک شهر 
زندگی می کنند یا در یک شهر مهمان می شوند با تاکسیرانان ارتباط دارند که با 

اخالق خوب تاکسیران به بعد فرهنگی و اخالقی پی خواهند برد.
معاون حمل و نقل و  ترافیک شللهرداری تهران ادامه داد: در بعد آخر موضوع 
زیست محیطی و آلودگی هاست که بیانگر اهمیت مجموعه مدیریتی برای مردم 

یک شهر است
وی افزود: اگر قرار اسللت تهران به عنوان یک شهر با فرهنگ نشان داده شود 
حتما جایی که باید سللرمایه گذاری خوبی روی آن انجام شللود بحث تاکسیرانی 

این شهر است.
پورسللیدآقایی گفت: چند درد دل هم از طرف شللما تاکسللیرانان به مدیریت 
ارشللد شهر می گویم که اولین آنها ایجاد یک نظام تاکسیرانی غیررسمی به اسم 

تاکسی های اینترنتی است اما باید شرایط رقابت برابر بین اینها ایجاد شود.
معاون حمل و نقل و  ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: تاکسیران های شهر 
باید هر سه ماه و شش ماه معاینه فنی بگیرند، اما همین شرط برای تاکسی های 
اینترنتی به هیچ وجه رعایت نمی شود. چرا باید تاکسی معاینه فنی بگیرد؟ زیرا 

ده برابر یک خودروی عادی تردد دارد پس سللایر تاکسللی اینترنتی ها هم باید 
معاینه فنی بگیرند.

وی ادامه داد: موضوع بعدی سللن فرسللودگی اسللت که ما برای تاکسللی ها 
ایللن موضوع را عملی کرده ایم، اما در تاکسللی های اینترنتی این موضوع رعایت 

نمی شود.
پورسللیدآقایی گفت: هیچ  نظارتی بر تاکسللی های اینترنتی نیسللت و فقط به 

صرف اینکه اشتغال ایجاد کرده ایم هیچ ایراد و گالیه و نظارتی نمی کنیم.
معاون حمل و نقل و  ترافیک شللهرداری تهران افزود: در تاکسی های اینترنتی 
نللوع کالس خودرو مورد توجه قرار نمی گیرد و بیشللتر خودروها پراید هسللتند 

در صورتی که ما در تاکسیرانی اصال برای پراید مجوز فعالیت صادر نمی کنیم.
وی گفت: ما می دانیم وضعیت فرسللودگی تاکسللی های ما خوب نیسللت، اما 
مشللکالتی در صنعت خودروسللازی وجللود دارد و همین عوامل باعث شللده تا 

نوسازی تاکسیرانی عماًل به صفر رسیده است. 

همزمان با نامگذاری امسال به نام رونق تولید، پیش بینی راهکارهایی با هدف 
حمایللت از تولیللد داخلی بیش از پیش ضللروری به نظر می رسللد و در چنین 
شللرایطی پیش بینی هفت محور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف 

رونق تولید می تواند تا اندازه ای راه را برای تحقق این شعار هموار سازد.
به گزارش پدال نیوز، یکی از محورهای پیش بینی شللده، ارتقای کیفیت 500 
واحد صنعتی در حوزه خودرو و سللایر صنایع اسللت و در چنین شللرایطی این 
پرسللش مطرح می شود که انجمن ملی کیفیت ایران به عنوان متولی اصلی این 

امر تا چه اندازه می تواند موثر باشد؟ 
 فرشللید شللکرخدایی، نایب رئیس انجمن ملی کیفیت ایران با تاکید بر اینکه 
بحث کیفیت شللامل دو بخش می شود،  گفت: » بخش نخست کیفیت از صنعت 
قطعه آغاز می شللود و پس از تحویل خودرو که شللامل خدمللات پس از فروش 

می شود، بخش دوم موضوع کیفیت مطرح می شود.« 
 وی با اشاره به سهم ۶5درصدی شکایات و نارضایتی ها پس از تحویل خودرو 

افزود: »این میزان شکایات پس از نخستین مراجعه خریدار برای دریافت خدمات 
پس از فروش بوده و در همین حال بخشللی از نارضایتی نیز به کیفیت نامناسب 
قطعللات بللاز می گردد که دلیل اصلی، تولید بخش زیللادی از قطعات در چین و 
فروش آنها به اسم محصول ایرانی و وارد شدن آنها به خط تولید و مونتاژ است.« 
 شللکرخدایی ادامه داد: »البته پس از گران شدن ارز این روند توجیهی ندارد 
و می توان امیدوار به تولید قطعات با کیفیت مناسب بود، اما در عین حال توجه 
به واحدهای تحقیق و توسللعه در بخش قطعه سللازی می توانللد منجر به ارتقای 
کیفللی تولیدات شللود.«   نایب رئیس انجمللن ملی کیفیت ایران بللا بیان اینکه 
این موضوع در سللالیان گذشته فراموش شده است، تصریح کرد: »توانمندسازی 
قطعه سللازان یکی از وظایف اصلی سازه گستر و سللاپکو است که این توانمندی 
شللامل توسعه آزمایشللگاه تحقیق و توسعه، سیسللتم های کیفیت، دانش فنی و 

نقشه راه قطعه سازان خواهد بود که این امر جدی گرفته نشد.« 
 وی ادامه داد: »بحث دیگر کمبود نقدینگی اسللت به طوری که این مشللکل 

در صنعت خودرو به گونه ای خود را نشللان داده این در حالی اسللت که در طول 
زمان همواره سرمایه گذاری بر روی موارد دیربازده از استقبال کمتری برخوردار 
بوده که تحقیق و توسعه و طراحی بر روی محصول جدید نیز موضوعی دیربازده 
اسللت و زمان زیادی نیاز دارد تا به مرحله خروجی برسللد و از آنجا که دغدغه 
اصلللی تولیدکنندگان همواره بر روی موضوعات کوتاه مدت بوده، به این موضوع 

توجه ویژه ای نشده است.« 
نایب رئیس انجمن ملی کیفیت ایران با تاکید بر اینکه باید بخشللی از درآمد و 
نقدینگی خودروسازان به توانمندسللازی قطعه سازان اختصاص یابد، اظهار کرد: 
»انجمن همواره به دنبال اجرای کیفی سللازی در واحدهای قطعه و خودروسازی 
اسللت و بر این اسللاس چهار دوره جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو برگزار شده 
کلله موفللق نیز بود و به خوبی پیش رفت، اما با وجود چنین سللابقه و همچنین 
پیگیری های متعدد از سللوی انجمن و سللازمان ملی اسللتاندارد، وزارت صنعت 

حمایتی از این موضوع نکرده است.« 

نوسازی ناوگان تاکسیرانی به صفر رسیده است

کیفیت صنعت خودرو از قطعه سازی استارت می خورد
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بیانیه پایانی فین اسللتارز با تاکید بر لزوم توجه ویژه به حوزه تکنولوژی های 
مالی و کمک به رفع چالش های آن از سوی نهادهای حاکمیتی، قانون گذاران، 
سیاسللت گذاران و سللایر نهادهای مرتبط در پایان چهارمیللن روز از برگزاری 

نمایشللگاه فین اسللتارز منتشر شللد. به گزارش 
ایسنا، در اختتامیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، 
دسللت اندرکاران فین اسللتارز در فرابللورس طی 
بیانیلله ای تعهد خود را برای تالش به منظور رفع 
چالش های فناورانه صنایع مالی کشللور از جمله 
بازار سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه اعالم کرده 
و از همه صاحب نظران، سرمایه گذاران، مدیران و 
سایر فعاالن اکوسیسللتم نوآوری دعوت کرده اند 
برای کمللک به توسللعه کسللب وکارهای نوپای 
فین تک به فین اسللتارز بپیوندند. در بیانیه پایانی 
فین اسللتارز آمده است که اکنون با توجه به نیاز 
روزافزون کشور به توسعه صنایع داخلی و ارتقای 
تولید، رسللالت متعالی فین استارز از یک سو رفع 

بهینلله نیازهللای صنعت مالی با اسللتفاده از توان تکنولوژیک کسللب وکارهای 
خالق و نوآور و از سللوی دیگر کمک به رشللد این کسب وکارها از طریق جذب 
سللرمایه های مالی، فنی، مدیریتی و توسعه بازار در جهت پیشرفت اکوسیستم 

نوآوری و کارآفرینی اسللت. ادامه متن بیانیه فین اسللتارز که توسللط فرابورس 
برگزار شللده به شرح زیر است: آینده صنعت مالی کشور در گرو توجه ویژه به 
حوزه تکنولوژی های مالی و حمایت از آن اسللت؛ چراکه نوآوری های روزافزون 
و فناوری هللای نللو، محرک تغییللرات بنیادین 
در اکوسیسللتم خدمات مالی و عاملی توانمند 
برای تحوالت اساسی در فضای کسب وکارهای 
مالی به شللمار می آید. بر این اسللاس، ما اهالی 
فین اسللتارز، با توجه بلله بیانیه گام دوم انقالب 
که مهم ترین ظرفّیت امیدبخش کشور را نیروی 
انسللانی مسللتعد و کارآمد با زیربنای عمیق و 
اصیل ایمانللی و دینی معرفی کرده، تعهد خود 
را برای تالش بی وقفه به منظور رفع چالش های 
فناورانلله صنایللع مالی کشللور از جمللله بازار 
سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه اعالم می داریم 
و در این راستا می خواهیم همه کسب وکارهای 
فعللال از جمله نهادهای مالی، بانک ها و بیمه ها 
قبل از هرگونه مذاکره با شللرکت های خارجی، چالش های تکنولوژیک خود را 
در وهله اول به فین استارز اعالم کنند و درصورتی که توان داخلی برای حل آن 

موجود نبود به تامین کنندگان خارجی مراجعه شود.

مدیللرکل دفتر مجامللع و فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشللاد 
اسالمی از برگزاری استارتاپ ویکند در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.

به گزارش مهر، در سللی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، علی 
فریدونللی گفت: بللا همللکاری معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشللاد اسللالمی، 
بللرای اولین بار در سللی ودومین نمایشللگاه 
بین المللی کتاب تهران، بخش ویژه ای برای 
حمایت از استارتاپ های حوزه  صنایع خالق 

فرهنگی در نظر گرفته شده است.
فریدونی ادامه داد: این بخش از نمایشگاه 
با هدف توسللعه  اقتصاد فرهنگ بنیاد، کمک 
به تقویت زیرساخت های حمایتی و تشویقی 
در جهللت کسللب و کارهللا و کارآفرینللی 
فرهنگللی و تسللهیل و نللو کللردن خدمات 
عمومللی در جهللت دسترسللی مخاطبان به 
محتواهای صنعت نشر و در نتیجه رونق آن 

برگزار می شود.
دبیللر جایزه فیروزه اعالم کرد: تعداد 52 گروه اسللتارتاپی مورد پذیرش 
قللرار گرفت کلله از این میان، ۳۸ اسللتارتاپ فعال در بخش نمایشللگاهی 

حضور دارند.
وی اداملله داد: همچنیللن 1۶ اسللتارتاپ در حوزه  نشللر و کتاب در این 
بخش نمایشللگاهی حضور دارند. این گروه سعی دارند بتوانند با استفاده از 
رسانه های دیداری و شنیداری نوین دنیای 
امروز و بهره مندی از فناوری های نوظهور با 
ترکیبی از تکنیک های خالق، به روز، جذاب 
و روش های نوآورانه بتوانند فضای ارتباطی 
میان ناشللران و مخاطبللان عمومی یعنی 
مللردم را تسللهیل کنند. این اسللتارتاپ ها 
می توانند کمک شللایانی در جهت تلطیف 
و نوسللازی ابزارها و خدمات حوزه  مطالعه، 
کمک به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 

و افزایش سرانه  مطالعه داشته باشند.
فریدونی درباره ویژگی های اسللتارتاپ ها 
گفللت: ویژگی هایللی چللون ایده محوری، 
سللریع و چابک بودن، آشللنایی با تحوالت 
و نوآوری های روز جامعه و نزدیک بودن به ذائقه  مخاطب مردمی در میان 
استارتاپ ها باعث می شللود که این گروه های کوچک کسب و کاری بتواند 

نقش اساسی در رونق ملی و ترویج فرهنگ مطالعه داشته باشند.

برگزاری استارتاپ ویکند در نمایشگاه کتاب تهرانلزوم توجه ویژه به تکنولوژی های مالی برای تضمین آینده صنعت مالی

افزونه  جدید کروم بللا قابلیت خرید با بیت کوین از آمازون معرفی 
شللده اسللت که البته به معنای همکاری غول تجللارت الکترونیک با 

دنیای رمزارزها نیست.
بلله گزارش زومیللت، افزونه ای به نام Moon بللرای مرورگر کروم 
عرضه شللده اسللت که امکان خرید از آمازون را با استفاده از شبکه  
Lightning بیت کوین فراهم می کند. البته انتشار چنین افزونه  ای 
به معنای همکاری آمازون با اکوسیستم رمزارز و پذیرفتن بیت کوین 
در سیسللتم پرداخت شرکت نیسللت. درواقع افزونه در پشت صحنه 
بیت کویللن پرداختللی را به پول سللنتی )فیات( تبدیللل کرده و به 
سیسللتم پرداخت آمازون یا دیگر شللرکت های تجللارت الکترونیک 

واریز می کند.
آمازون از سللال ها پیش یکی از 
اهداف اصلللی پروژه های پرداخت 
با رمزارز بوده است. شرکتی به نام 
Purse.io از سللال ها پیللش به 
کاربللران امکان می داد تا عضویت 
سرویس پرایم و کارت های هدیه  
خللود را با کارمزدی نسللبتا زیاد 
بلله رمزارز تبدیل کننللد. کاربران 
در  می توانند  همچنیللن  رمللزارز 
سرویس Purse پول خرج کرده، 
سرویس ها و کارت های خود را با 
تخفیف عرضه کننللد و درنهایت 
کاربران دیگر، پیشللنهادهای آنها 
را قبول کنند. در سرویس مذکور 
می توان تا ۳0درصد تخفیف برای 

خریدها دریافت کرد.
قابلیت هللای   Moon افزونلله  
نللدارد.  را  بللاال  در  گفته شللده 
درنتیجلله انگیزه الزم برای هزینه 
خریللد  و  دیجیتللال  ارز  کللردن 
ازطریق افزونه بللرای کاربر ایجاد 
نمی شللود. به همین دلیللل افزونه  

جدیللد را نمی تللوان ابزاری انقالبی در جهت پیونللد رمزارز با دنیای 
واقعللی دانسللت. جف گارزیک، یکللی از توسللعه دهنده های قدیمی 
بیت کوین اسللت. او از ایده  افزونه  Moon اسللتقبال نکرد و اعتقاد 
دارد چنیللن راهکارهایی منجر به افزایش پذیرش بیت کوین نخواهد 
شللد. پذیللرش رمزارزهللا را می توان قسللمت طالیی پازل توسللعه 
اکوسیستم آنها در نظر گرفت که البته یکی از دشوارترین قسمت ها 
هم محسللوب می شللود. ازطرفی اخبار گوناگونی روزانه در ارتباط با 
سرقت رمزارزها شنیده می شود که بسیاری از رخدادهای آنها حتی 
تالش زیادی هم نیاز نداشللته اند. شللاید بتوان توسللعه های آتی در 
رایانللش کوانتومی را به عنوان ابللزاری در حل چالش های امنیتی در 
نظللر گرفت. به هرحال هنوز راه زیللادی وجود دارد تا مردم عادی به 

اکوسیستم رمزارزها اعتماد کنند.
عالوه  بللر مشللکالت امنیتی مذکور، دشللواری ذاتی اسللتفاده از 
رمزارزهللا یکی از موانع مهم بر سللر راه به کارگیری آنها خواهد بود. 

درک رمزارزهللا و سللاختارهای داخلی آنها برای عموم مردم آسللان 
نیسللت. رمزارز با عدد و رقم های حسللاب های بانکی کنونی تفاوت 
دارد و هزینه کردن آن هم به آسللانی نوشتن چک یا پرداخت با پول 
نقد نیسللت. به هرحال، چالش های کاربردپذیری متعددی برای این 
پدیده هللای جدید وجود دارند و حتی بنیادها و سللازمان هایی برای 

حل هرچه بهتر آنها دست به کار شده اند.
شللاید روزی برسد که ارسللال و دریافت رمزارز مانند ایمیل شود. 
شللاید روزی حفللظ امنیت کیف پول هللای ارز دیجیتللال هم مانند 
چرخاندن یک کلید آسللان شللود، اما آیا هدف نهایی از به کارگیری 

رمزارزها چنین دستاوردهایی است؟
گارزیللک اعتقللاد دارد تا پیش از آسان شللدن کاربللری رمزارزها، 
شللرکت هایی  و  افزونه هللا 
حللال  در   Moon همچللون 
رقابت با شللرکت های بی شمار 
دیگر خواهند بود که تنها برای 
دستیابی به سللهم کوچکی از 
شللاید  می کنند.  تالش  جامعه  
ارزهای  و  بیت کویللن  نوسللان 
پیشللرفت  به  دیگر  دیجیتللال 
این چنینللی  شللرکت های 
کمللک کنللد، امللا درنهایللت 
ذهنیت موجود در اکوسیسللتم 
رمزارزها، هزینلله کردن آنها را 
عاقالنه نمی داند. افراد بسیاری 
پس از اسللتفاده از رمزارز برای 
پرداخت هللای روزانلله بلله این 
نتیجه رسیده اند که استفاده از 
کارت های اعتباری، عاقالنه تر و 

به صرفه تر است.
از  اسللتفاده  درنهایللت 
بیت کویللن باید براسللاس نیاز 
باشللد. درواقع تا ایجاد نشللدن 
نیللاز واقعللی به خللرج کردن 
رمزارزها، نمی توان انتظار آنچنانی در افزایش پذیرش آنها در جامعه 
داشللت. اکنون افراد بسللیاری به خاطر قرار گرفتن در فهرست سیاه 
بانک ها یا دولت ها از چنین دارایی هایی اسللتفاده می کنند. ازطرفی 
برخی افراد )مانند 20درصد از جمعیت آمریکا( حساب بانکی ندارند 
و شللاید به تبادل رمزارز تشللویق شللوند. البته خریدن بیت کوین و 
اسللتفاده از آن هم برای چنین افرادی هزینه  باالیی خواهد داشت و 
بدون داشتن حساب بانکی و با خرید از ATM بیت کوین، هزینه ها 

چند برابر هم می شوند.
می توان اظهارنظر گارزیک را درباره  اسللتفاده از بیت کوین عاقالنه 
تفسللیر کرد. درواقع اخبار فراوان پیرامون یک افزونه  نمی تواند دلیل 
خوبی بر افزایللش کاربرد و پذیرش بیت کوین باشللد. افزونه  مذکور 
تنها ابزاری کاربردی برای آنهایی اسللت که اکنون هم در اکوسیستم 
حضور دارنللد، اما افراد دیگر هنوز به راحتللی می توانند از روش های 

پرداخت بی شمار آمازون استفاده کنند.

خرید با بیت کوین از آمازون؛ آیا توسعه دهنده ها از این قابلیت 
راضی هستند؟

دریچــه

رئیس مرکز توسللعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
گفت موضوع کم شللدن دانشجو و خالی ماندن ظرفیت های پذیرش در حال حاضر در 

خیلی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد وجود دارد.
به گزارش مهر، دکتر اسماعیل قادری فر افزود: از طرف دیگر زیرساخت های مناسب 
و گسترده ای در دانشگاه هایی مثل دانشگاه آزاد داریم؛ بدان معنا که صندلی های خالی 

و پتانسیل در این دانشگاه ها زیاد شده و می توان به نحو احسن از آن استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در همین راسللتا اقدامات جدی با دانشللگاه آزاد را شروع کرده ایم، 
بیان کرد: با صحبت هایی که با دانشگاه آزاد داشتیم بنا داریم این فضاهایی که دانشجو 

نمی پذیرند و خالی مانده اند را وارد جریان نوآوری کنیم.

استفاده از فضای خالی دانشگاه ها 
برای راه اندازی سرای نوآوری

یکشنبه
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رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران گفت کمیته ای در 
انجمن برای پیگیری مسللائل صنفی دفاتر مسافرتی پیرو فعالیت استارتاپ ها و 

شرکت های دانش بنیان تشکیل شد.
امیر پویان رفیعی شللاد به خبرنگار مهر، گفت: 
در جلسلله اضطللراری که با حضللور آژانس داران 
استان تهران برگزار شد؛ به درخواست آنها درباره 
وضعیللت سللامانه ها و فرش آنالین اسللتارتاپ ها 
پاسللخ داده شللد و این موضوع مورد بررسی قرار 

گرفت.
وی گفللت: برخی از افراد بلله صورت غیرمجاز 
در زمینلله فللروش بلیللت و تللور کار می کنند و 
شللاهد فعالیت آنهللا در زمینه فللروش تورهای 
طبیعت گللردی و تورهای خارجی نیز هسللتیم. 
عده ای دیگر در شللبکه های مجللازی به صورت 
غیرقانونی کار می کنند. بخش اول هویت قانونی 
ندارنللد چون مجوز فروش خدمات مسللافرتی را 

نگرفته اند. بخش دوم هم سامانه هایی هستند که به صورت مجازی فعالیت کرده 
و تعدادی از آنها در حال شناسایی هستند به خصوص که بحث استانداردسازی 

و بازرسی از آژانس ها را آغاز کرده ایم تا از فعالیت آنها جلوگیری شود.

رفیعی شللاد تصریح کرد: برخی از افراد در قالب اسللتارتاپ کار می کنند اما 
تعریللف اسللتارتاپ با آنچه که در واقعیت انجام می شللود، متفاوت اسللت. این 
اسللتارتاپ ها معموالً یا روبات هستند و یا موتور جست وجوگر که به نام سامانه 
دانش بنیان از معافیت های مالیاتی و تسهیالت 
دیگر برخوردار هسللتند. این موضللوع مغایر با 

سیاست های کسب و کار است.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
اسللتان تهران گفللت: االن بلله روبات هایی که 
جایللگاه قانونی ندارنللد اسللتارتاپ می گوییم. 
یللک اسللتارتاپ بللا 15 نیللرو کار می کند و از 
معافیت هللای زیللادی برخوردار اسللت، اما یک 
بنللگاه اقتصللادی با ۳0 تا 50 نفللر کار می کند 
که باید هزینه های زیادی مانند سللهم کارفرما 
و بیملله و … را نیز بپللردازد. نباید حضور این 
روبات ها موجب ایجاد یک ناعدالتی شللود. ما با 

این اقدام بنگاه های اقتصادی را تباه کرده ایم.
وی افللزود: کمیته ای در انجمن صنفی تشللکیل شللده کلله پیگیر مطالبات 
صنفللی در حوزه اسللتارتاپ ها و شللرکت های دانش بنیان و تللوازن بین آنها و 

دفاتر مسافرتی شود.

گروه توسللعه فناوری های دریایی سللتاد توسللعه فناوری های 
فضایللی و حمللل و نقللل پیشللرفته معاونللت علمللی و فناوری 
ریاسللت جمهوری با هدف یکپارچه سازی اطالعات دریا به عنوان 

یک سللایت جامللع دریایی در کشللور، 
اقللدام بلله راه انللدازی پایللگاه اطالعات 
دریایللی ایران کللرد. به گللزارش مرکز 
معاونللت  اطالع رسللانی  و  ارتباطللات 
علمللی و فنللاوری ریاسللت جمهوری، 
پایللگاه اطالعللات دریایللی که توسللط 
گروه توسللعه فناوری های دریایی ستاد 
توسللعه فناوری های فضایللی و حمل و 
نقل پیشللرفته معاونت علمی و فناوری 
راه اندازی شده است، نقش صنعت دریا 
را در کشور پررنگ تر می کند و فرهنگ 

دریایی ایرانیان را ارتقا خواهد داد.
براساس اعالم گروه توسعه فناوری های 

دریایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاسللت جمهوری، دغدغه ارتقای نقش 
صنایع دریایی ایران در کشللور و کشورهای منطقه و حتی سایر 

کشورهای دنیا از سللال ها پیش ایجاد شده است و وجود چنین 
سایتی می تواند جایگاه این صنعت مهم را بهبود بخشد.

ایللن پایگاه که بلله آدرس imarine.ir  فعال اسللت، دارای 
اطالعللات مختلفی از اشللتغال صنایع 
دریایی، محصوالت و تجهیزات دریایی، 
اطالعات  دریایللی،  مناقصللات  بانللک 
موسسللات  و  سللازمان ها  شللرکت ها، 
دریایی، اطالعات مولتی مدیای دریایی 
و داده هللای دریایللی اعللم از کتللاب، 
مقللاالت علمللی، نشللریات، قوانین و 

استانداردهای دریایی است.
در یکللی از بخش های ایللن پایگاه، 
سللامانه ای برای نخستین بار در کشور 
برای ثبت و به روز رسللانی محصوالت 
و تجهیزات دریایی ایجاد شللده اسللت 
تللا صاحبان مشللاغل و صنایع دریایی 
بتوانند به ارائه دستاورد و محصوالت خود بپردازند. همچنین از 
این طریق این سللامانه به صورت رایگان ثبت شرکت ها و معرفی 

آنها برای استفاده الزم در اختیار قرار می گیرد.

پایگاه اطالعات دریایی ایران راه اندازی شدتشکیل کمیته  پیگیری فعالیت های استارتاپ ها در حوزه فروش تور

وقتی می توان با چند قوطی رنگ یک اثر هنری خلق کرد که تا آن 
سوی مرزها خریدار داشته باشد یعنی فرصت مناسبی که اقتصاد هنر 

می تواند برای رفع مشکل بیکاری برای جامعه فراهم کند.
یکی از اصلی ترین مشللکالتی که جامعه کنونللی ایران با آن روبه رو 
اسللت بحث اشللتغال و کار جوانان اسللت. این در حالی اسللت که به 
زعم کارشناسللان اقتصادی ظرفیت های بسیار ویژه ای در استان وجود 
دارد که می تواند نویددهنده آینده اقتصادی درخشللانی باشد و فضای 

خوداشتغالی را در کشور شکوفا کند.
هنرهای سللنتی ایرانی مانند تذهیب از دیرباز یکی از پرطرفدارترین 
کاالهای فرهنگللی ایران بوده که زیبایی و پیچیدگی های سللاختاری 
در این هنر بسللیاری از مردم جهان را خریدار این هنر کرده اسللت و 
می تواند یکی از ارکان جذب سرمایه و بالطبع رونق اقتصادی خانوارها 

را فراهم آورد.
با این حال هنرمندان این شاخه هنری در شرایط کنونی از وضعیت 

خرسللند  دولتی  حمایت هللای 
نیسللتند و معتقدنللد کلله تللا 
از  مادامللی متولیللان فرهنگی 
ایده هللای جدید حمایت نکنند 
و همچنین زیرساخت های الزم 
را برای آشللنایی مللردم با این 
نکنند  فراهللم  درآمدزا  شللغل 
انتظار جذب سللرمایه از طریق 

هنر را نمی توان داشت.
رفعتللی،  حمیدرضللا 
تذهیب گری است که به واسطه 
سللال ها همللکاری بللا بخللش 
دولتی با چالش های پیش روی 
هنرمندان ایللن حوزه به خوبی 
آشناسللت. او در گفت وگللو بللا 
خبرنللگار مهر، گفللت: ما تا در 
جامعلله زیرسللاخت های کافی 
برای اسللتفاده از هنر به عنوان 
یللک منبع درآمدزا را نداشللته 

باشللیم هرگونه تالشللی بی فایده اسللت. مثاًل اگر بحث هنر هم مانند 
کشللاورزی برای مسئوالن دغدغه می شد وضعیت بهتر از این بود چرا 
که همان ظرفیت هایی که در بحث کشللاورزی است در بحث هنر هم 

وجود دارد و این ضرورت احساس می شود که به آن رسیدگی شود.
کارشناسان کم سواد معضل بزرگ

او مشللکل اصلی را وجود کارشللناس غیرخبللره در ادارات فرهنگی 
دانسللت و گفت: کم سوادی، بی سللوادی برخی از کارشناسان از جمله 
کارشناسللان اداره صنایع دسللتی باعث شده ایده های جدید به مرحله 

تحقق نپیوندند.
رفعتی با انتقاد از شیوه نازل فرهنگ سازی های دولت گفت: در طول 
این سللال ها صداوسللیما برای معرفی هنرهای اصیللل ایرانی به مردم 
چه کرده است؟ متأسللفانه در این روزها نهادهایی مانند صداوسیما و 
آموزش وپرورش که مسللئول اصلی فرهنگ سازی در جامعه هستند و 
قرار اسللت ذوق مردم را به سللمت امر متعالی هدایت کنند به ابتذال 

کشیده شده است.
این هنرمند که سللابقه همکاری با کمیسریای عالی سازمان ملل را 

نیز در کارنامه حرفه ای خود دارد، گفت: در جامعه ما هنوز جا نیافتاده 
اسللت که می توان از راه هنر امرار معاش کرد. این فرهنگ سازی را اما 

باید رسانه ملی بکند که نمی کند.
رفعتللی در ادامه گفللت: وقتی با چندقوطی رنللگ و یک ورقه مقوا 
می توان اثری خلق کرد که در آن سوی مرزهای ایران به قیمتی بالغ بر 
میلیون ها تومان خریداری می شود آیا بهتر نیست که بر روی این گونه 
هنرها که از دل فرهنگ ایرانی برخواسللته اسللت سرمایه گذاری کرد 

تا راه اشتغال زایی را برای این جامعه مستاصل و بیکار فراهم کنند.
ترس از رقیب

خبرنللگار مهللر در ادامه گفت وگو با این تذهیب گر جوان فسللایی از 
مشکالت فضای آموزشی این هنر نیز پرسید که رفعتی این گونه پاسخ 
داد: متأسللفانه عدم رونق فضای کسللب وکار در حوزه هنرهای سنتی 
مثل همین تذهیب تا حدودی به خود اسللاتید هم باز می گردد. بیشتر 
آنها تمامیت خواه هسللتند و حاضر نیسللتند تکنیک های این فن را به 
افراد بیشتری بیاموزند چرا که فکر 
می کننللد در این صورت برای خود 

رقیب خلق کرده اند!
دیگللر  ظهرابللی،  مهللدی 
تذهیب گری اسللت که گالیه خود 
را از وضعیت بازار کاالهای مشللابه 
خارجی این چنین بیان کرد و گفت: 
از آنجایللی که تولید یک اثر هنری، 
نیازمند صرف هزینه هایی است، که 
در طوالنی مدت و در صورت فروش 
اثر بلله درآمد بدل می شللود، نبود 
بستر مناسب برای فروش آثار خود 
دلیلی برای عدم کارآفرینی اسللت. 
نبود نمایشگاه های دائمی و نیز عدم 
حمایت متولیان امر، باعث شده که 
کارآفرینی در این حوزه عقیم بماند 
و پتانسللیل های موجود در این امر، 

به فعلیت درنیاید.
ایللن مللدرس هنرهللای سللنتی 
معتقد اسللت: اسللتفاده از هنرهای سللنتی، شللرایطی را می طلبد که 
بایسللتی توسللط اتاق فکرهایی چون انجمن صنایع دستی و نیز اداره  

میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد شود.
ظهرابی با اشاره به اینکه تغییر شیوه زندگی در استفاده از محصوالت 
لوکس و مدرن به محصوالت سللنتی، نوعی فرهنگ سازی را می طلبد، 
گفت: فرهنگ سللازی باید هم پا و در درجاتللی فراتر از فرهنگ مهاجم 
وارداتی، شللیوه  اسللتفاده از محصوالت را در مصرف کننده تغییر دهد. 

این امر با تبلیغات محصوالت فرهنگی و سنتی امکان پذیر است.
او در ادامه گفت: استفاده از کاالی فاخر ایرانی نیازمند ایجاد شرایط 
فرهنگی است که مصرف کننده با تکیه بر باورهای فرهنگی و نیازهای 
روزمره اقدام به استفاده از کاالی فرهنگی کند. وقتی کاالهای وارداتی 
با ایجاد بسللتر مناسللب، شللرایط را برای فروش محصوالت خود مهیا 
می کنند، مصرف کننده اهتمام به خرید چنین کاالهایی که به وفور در 
دسللترس خود می بیند، می نماید و کاالی فرهنگی که با صرف هزینه 
توسللط هنرمند تولید شده است، در درجه ای از اهمیت قرار نمی گیرد 

که توسط مصرف کننده خریداری و مورد استفاده قرار بگیرد.

سـطح باالی انتظارات آمازون از کارمندانش بارها در تحقیقات نشـان داده شـده، اما یک گزارش جدید نشـان می دهد 
نه تنها این شرکت دائما فعالیت کارمندان انبارهایش را تحت نظر دارد بلکه یک سیستم نظارتی مبتنی بر هوش مصنوعی 

توسعه داده که در صورت نیاز قادر به اخراج آنهاست.
به گزارش دیجیاتو، یک سـخنگوی آمازون با تایید بر اینکه سـال گذشـته بیش از 300کارمند تاسیسـات بالتیمور این 
شـرکت به دلیل بهره وری پایین اخراج شده اند، از افت نسبی تعداد کارمندان اخراجی بخش آمریکای شمالی این شرکت 

خبر داد.
سیسـتم نظارتی آمازون متغیری به نام »زمان اسـتراحت« را اندازه گیری می کند که نشان می دهد هر کارگر چه زمانی 
به اسـتراحت یا فعالیتی غیر از کار مشـغول بوده است. فشار این موضوع روی کارمندان به حدی باالست که برخی از آنها 
اعالم کرده اند برای جلوگیری از دریافت اخطار حتی اسـتفاده از سـرویس بهداشـتی را هم کنار گذاشته اند. چندی پیش 

تعدادی از کارمندان مسلمان این شرکت نیز در دفاع از حق شان برای نماز خواندن تجمعی اعتراضی برپا کرده بودند.
این سیسـتم نظارتی در صورتی که یک کارگر انتظارات آمازون را برآورده نکند ابتدا شـروع به اخطار دادن کرده و در 
صورت نیاز می تواند بدون دخالت انسـان اقدام به اخراج فرد کند؛ هرچند آمازون مدعی است اپراتورها می توانند کنترل 
سیستم را به دست بگیرند. این شرکت همچنین اذعان کرده برای کارکنانی که به اهداف تعیین شده نمی رسند برنامه های 

آموزشی در نظر گرفته است.
منتقدان آمازون را شـرکتی توصیف می کنند که به جای افراد تنها به اعداد و ارقام اهمیت می دهد. بسیاری از کارکنان 
این شـرکت گزارش می دهند به دلیل بررسی فعالیت شان توسـط هوش مصنوعی خودشان نیز حسی مانند روبات ها پیدا 

کرده اند.
به گزارش خبرنگار بیزینس اینسـایدر، سـطح باالی انتظارات آمازون به کارکنان انبارهای این شرکت محدود نمی شود 
بلکه بسـیاری از راننده ها نیز اعالم کرده اند برای تحویل بسـته های بیشـتر مجبور به زیرپا گذاشـتن بسـیاری از قوانین 

رانندگی می شوند و حتی در محله های شلوغ هم از سرعت شان نمی کاهند.

 اشتغال زایی با رنگ و مقوا

اخراج کارمندان آمازون توسط هوش مصنوعی

یادداشـت

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت تسهیل فضای کسب و کار 
یکی از مهم ترین نکته های قابل توجه برای رونق تولید اسللت و باید به جد دنبال شللود. به 
گزارش خبرگزاری برنا از تهران، »یداله صادقی« مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان در پنجاهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که به ریاست استاندار 
تهران برگزار شد، تسهیل فضای کسب و کار را یکی از مهم ترین نکته های قابل توجه برای 
رونق تولید عنوان کرد و گفت: پیگیری عواملی که باعث تقویت تولید شده و اثرگذار است 
باید به جد دنبال شللود. وی افزود: نحوه تعامل با تولیدکنندگان قابل بحث اسللت، امروزه 
می بینیم که مشللکالت تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی با تولیدکنندگان همچنان 
پابرجاست. افزایش نرخ تحصیلکرده های بیکار در استان تهران و از طرفی سیل جمعیت از 

شهرستان های دیگر به سمت پایتخت مشکل تولید را دوچندان کرده است.

برای رونق تولید باید فضای کسب و 
کار تسهیل شود



استفاده از بنر در دنیای بازاریابی سابقه بسیار زیادی دارد. پیش از ظهور 
شبکه های اجتماعی و اهمیت روزافزون دنیای دیجیتال اغلب بازاریاب ها به 
خلق بنرهای جذاب به عنوان یکی از راهکارهای اساسی جلب نظر مشتری 
توجه داشتند. امروزه اگرچه شبکه های اجتماعی در کانون توجه برندها و 
بازاریاب ها قرار دارند، اما هنوز اهمیت بنرها از بین نرفته است. نکته مهم 
در استفاده از برندها امکان وقوع اشتباه در مراحل مختلف است. از طراحی 
گرفته تا چاپ و سللایر مراحل خلق و نصب یک بنر، باید به تمام جزییات 
توجه ویژه داشت. برخی از ویژگی های مهم بنرها عبارت از امکان مشاهده 
و مطالعلله از فاصله دور و همین طور ارائلله اطالعات مختصر و مفید برای 

آگاهی بخشی پیرامون کسب وکارمان به مخاطب است. 
در این مقاله هدف اصلی من بررسی هفت توصیه کاربردی و مهم برای 
ایجاد برندهای جذاب در عصر دیجیتال است. شاید در نگاه نخست اهمیت 
چنین بنرهایی محل تردید باشد. با این حال پس از بررسی های این مقاله 

آگاهی مان نسبت به تاثیرگذاری بنرها افزایش خواهد یافت. 
1. بنرها باید ارزش مشاهده گری داشته باشد

بنرها برخالف پوسترهای معمولی در اندازه های بزرگ طراحی می شوند. 
به این ترتیب دامنه وسللیعی از مردم در اطراف بنر امکان مشللاهده آن را 
خواهند داشللت. این امر اگرچه توانایی جذب مخاطللب را باال می برد، اما 
مسللئولیت بازاریاب ها برای انتخاب محتوای درست را نیز دشوار می کند. 
یکی از اشللتباهات رایج بازاریاب ها تالش برای درج مقدار زیادی اطالعات 
در فضای داخل بنر اسللت. این اشللتباه برگرفته از یک فرض غلط اسللت: 
فضای بیشتر در بنر به معنای امکان استفاده از اطالعات بیشتر خواهد بود. 
واقعیت امر برعکس چنین ادعایی اسللت. در حقیقت اندازه بزرگ یک بنر 
از فاصله دور مانند یک پوستر یا تابلوی تبلیغاتی کوچک به نظر می رسد. 
بلله همین دلیل درج اطالعات زیللاد بر روی آن در عمل کار مطالعه اش از 
فاصله دور را دشللوار خواهد کرد. اصل اساسللی در اینجا »محتوای کمتر، 
تاثیرگذاری بیشللتر« اسللت. بدون تردید اسللتفاده از روش فوق در ابتدا 
اندکی دشوار خواهد بود. چراکه باید پیام برندمان را تا جای ممکن کوتاه و 
خالصه کنیم. کلید موفقیت در اینجا توجه به پیام اصلی تبلیغات مان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب است. به این ترتیب امکان جلب توجه شمار 
باالیی از مخاطب های هدف وجود خواهد داشللت. این امر به دلیل توجه 
مخاطب به پیام های کوتاه رخ می دهد. همه ما در صورت مواجهه با بنری 

پر از اطالعات گوناگون توجه اندکی بدان خواهیم کرد. 
یکللی دیگللر از روش های افزایش توجلله مخاطب به بنرمان اسللتفاده 
از ترکیب هللای رنگی متضاد اسللت. این تضاد ظاهللری موجب جلب نظر 

ناخودآگاه مخاطب به بنر ما خواهد شد. 
2. اهمیت زاویه قرارگیری

شما بنر برندتان را در کجا نصب خواهید کرد؟ بنگاه های فعال در زمینه 
خرید و فروش امالک و بازاریابی یک نکته فلسفی مهم را در مورد تبلیغات 
با اسللتفاده از بنر تولید کرده اند: اهمیت محل نصب، محل نصب و بازهم 
محل نصب. در دوران طالیی و اوج مطبوعات بسللیاری از شرکت ها برای 

درج تبلیغات شان در صفحه نخست روزنامه های بزرگ با یکدیگر جنگ و 
دعوا داشللتند. امروزه اگرچه روزنامه ها دارای رقیب های بزرگی در عرصه 
تبلیغات هستند، اما هنوز هم جنگ بر سر موقعیت نمایش تبلیغات میان 
برندها ادامه دارد. وقتی قصد نصب یک بنر را داریم، باید یک نکته بسیار 
مهم را پیش از هر چیز دیگری مشخص سازیم: کدام بخش بنر ما باید در 
وهله نخسللت مقابل دید مخاطب قرار گیرد؟ برخی از برندها در بنرهای 
خود اقدام به درج شماره تماس با فونت بسیار بزرگ می کنند. اگرچه این 
اقدام بسللیار مناسب اسللت، اما در صورت درج سایر متن با فونت کوچک 
موجب سللردرگمی مخاطب می شللود. از نقطه نظر زیبایی شناختی باید 
تناسب میان فونت متن های مختلف بنر را رعایت کنیم. در غیر این صورت 

پیام اصلی ما به مخاطب نخواهد رسید. 
3. مسئله موقعیت جغرافیایی نصب بنر

یکللی دیگر از نکات مهللم در اینجا اهمیت موقعیللت جغرافیایی نصب 
بنرمان اسللت. به این ترتیب باید چند نکته مهم را در این مرحله مدنظر 
قرار داد. نخسللت اینکه نصب بنر تبلیغاتی درست باالی فروشگاه یا دفتر 
مرکزی برند کار اشتباهی است. از نظر تاثیرگذاری روانی مشاهده فروشگاه 
یا دفتر مرکزی برندمان اهمیت تبلیغاتی نیز دارد. به این ترتیب نصب یک 
بنر باالی آن در عمل مزیتی به حساب نمی آید. انتخاب هوشمندانه محل 
نصب بنر به ما در راستای دریافت بیشترین بازگشت از سرمایه گذاری مان 
روی بنرها کمک می کند. به طور معمول در برخی از نقاط شللهر چندین 
بنر تبلیغاتی در کنار هم قرار دارد. این امر به طور معمول موجب بی توجهی 
مخاطب به تمام آن بنرها می شود، بنابراین توصیه من انتخاب مکان هایی 

نه چندان شلوغ از نظر نصب بنر شرکت های مختلف است. 
یللک فرض غلط و در عین حال رایج میان برندها اهمیت بیش از اندازه 
محیط های شلوغ برای نصب بنر است. مراکز خرید پرتراکم و نقاط مرکزی 
شهر همیشه پر از جمعیت هستند. نصب بنر در چنین مکان هایی موجب 
توجه بیشتر مخاطب نمی شود، چراکه در محیط های شلوغ توجه ما بیشتر 
معطوف به حرکت در میان جمعیت و سللایر موارد مشللابه است. از سوی 
دیگر، انتخاب محل بسللیار خلوت نیز مناسللب نخواهد بود، بنابراین باید 

موقعیت جغرافیایی نه خیلی شلوغ و نه بسیار خلوت را انتخاب کنیم. 
4. ضرورت توجه به چالش ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص

در بنرها ما فرصت چندان زیادی برای بیان کاری که از مخاطب انتظار 
انجامللش را داریم، در اختیار نخواهیم داشللت. به مانند سللایر المان های 
تبلیغاتللی، بنرها نیز فقط چنللد ثانیه برای جلب نظللر مخاطب و انتقال 
پیام شللان فرصت دارند. در غیر این صورت مخاطب به سللرعت به عاملی 
دیگللر توجه خواهللد کرد. به هر حال هیچ فردی برای بیش از دو یا سلله 
ثانیه به یک بنر توجه نمی کند. اگر ما موفق به »شکار ماهی« شدیم، باید 
پیام مشخصی برای ترغیب شکارمان به سوی عمل مورد انتظار برند خود 
داشللته باشیم. در غیر این صورت تمام تالش های بازاریابی و تبلیغاتی مان 
به هدر خواهد رفت. طراحی پیام ترغیب به سوی عمل معموال با توجه به 
نللکات مختلفی صورت می گیرد. به عنوان مثال اگر هدف اصلی ما دعوت 
مخاطب به خرید است، باید پیام مان را بر محور تخفیف یا اشاره به کیفیت 

محصوالت تنظیم کنیم. 
5. اهمیت بیش از اندازه فونت

شللاید در نگاه نخسللت فونت به عنوان یکی از بخش های مهم یک بنر 
تبلیغاتی به نظر نرسللد. با این حال در صورت استفاده از یک فونت کامال 
رایج و عمومی برند ما بسللیار سللاده و غیرحرفه ای به نظر خواهد رسللید. 
درست به همین دلیل اغلب برندها بزرگ دارای فونت منحصر به فرد برای 
خود هسللتند. این امر صرفا به دلیل کمبود دغدغه برندها نیسللت. از نظر 
تبلیغاتللی یکی از مهم ترین بخش های هر بنری فونت آن اسللت. توجه به 
یک نکته به هنگام استفاده از فونت ضروری است: هدف اصلی از ساخت یا 
انتخاب فونت امکان مشاهده و مطالعه راحت مطلب است، بنابراین نباید به 

سراغ فونت های بیش از اندازه پیچیده رفت. 
6. ضرورت توجه به کیفیت و جنس بنر

کیفیت چاپی بنرها، به ویژه بنرهای مخصوص محیط های بیرونی، هرگز 
نبایللد مورد بی توجهی قرار گیرد. یک بنر سللنگین در صورت بارش باران 
به طور غیرقابل باوری بد شللکل می شود. همچنین استفاده از مواد اولیه 
نامرغوب موجللب کاهش عمر مفید بنرها خواهد شللد. یکی از ایرا دهای 
اصلی برندها در چنین مواقعی تالش برای استفاده از بنرهای ارزان قیمت 
به منظور صرفه جویی بیشتر است. این امر دلیل اصلی مشاهده حجم باالی 
بنرهای بی کیفیت و از رنگ افتاده در سطح شهرهای مختلف است. راهکار 
اصلی در اینجا استفاده از مواد اولیه مرغوب است. به این ترتیب عمر بنر ما 

افزایش چشمگیری خواهد داشت. 
7. بنرها باید ساده باشند

هملله ما سللرمایه گذاری قابل توجهی بر روی کسللب وکارمان کرده ایم. 
هدف نهایی مان نیز دسترسی به سود قابل توجه است. متاسفانه در دنیای 
تجارت خریدارها توجه چندانی به خواسللته های ما ندارند. خواسته اصلی 
آنها راهکاری سللاده و مفید برای حل مشکالت و رفع نیازهای شان است. 
تمام هدف بازاریابی و تبلیغات نیز اطالع رسللانی به مردم در مورد داشتن 
راهکاری برای حل مشکالت شللان است. به این ترتیب امکان کسب سود 
برای ما فراهم خواهد شد. مردم زمان یا عالقه کافی برای مطالعه چند سطر 
طوالنی بر روی یک بنر را ندارند. اگر طراح تبلیغات شما در بنر خود بیش 
از سلله جمله را درج کرد، باید طرح اش را اصالح کند. دلیل اصلی آن نیز 
عدم توجه اغلب مردم به بنرهای دارای جمالت بیش از اندازه است. هدف 
اصلی در اینجا حذف جزییات کم ارزش و پرداختن به نکات دارای اهمیت 
بیشللتر است. همیشلله یک نکته مهم را به یاد داشته باشید: در تبلیغات 

سادگی تاثیرگذاری بسیار بیشتری دارد.
جمع بندی

با اسللتفاده از توصیه های ارائه شللده در این مقاله بنر مللا تا حد زیادی 
تاثیرگذاری مطلوبی بر روی مخاطب خواهد داشللت. اگرچه باید پیش از 
توجه به توصیه های من به ماهیت برندتان هم توجه داشللته باشید. شاید 
در برخی از کسللب وکارها چند توصیه اساسللی دیگر نیز الزم باشللد. این 
امللر خالقیت و ایده پردازی شللما را طلب می کند. برخی از نکات نیز جزو 
اصول بدیهی تبلیغات است. به عنوان مثال، ما هیچ وقت تبلیغات فروشگاه 
زنجیره ای والمارت را در کنار بنر برند پپسی مشاهده نخواهیم کرد. این امر 
به دلیل تعهد والمارت به عدم فروش محصوالت مضر برای سالمت انسان 

است )اگرچه آنها اکنون انواع نوشیدنی های مضر را نیز عرضه می کنند(. 
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تبلیغات اثربخش چه ویژگی هایی دارند؟

در دنیای امروز با توجه به گسللتردگی رسللانه ها، افزایش برندها 
و رقابللت، نقللش تبلیغللات اهمیت گسللترده ای یافته  اسللت. یکی 
از مهم تریللن علللل تاکید بللر تبلیغات، عدم توجه یللا کمبود توجه 

مخاطبین است!
برای مثال صبح که از خواب بیدار می شوید در تلویزیون، روزنامه، 
موبایللل و بیلبورد خیابان و ... تبلیغات زیادی را می بینید، اما کدام 

یک از این تبلیغات در ذهن شما باقی می ماند؟
به عنللوان رهبر کسللب و کار، باید تبلیغاتی را خلللق کنید که تا 
سالیان سللال در ذهن مشللتریان تقش ببندد تا در میان برندهای 

موجود، برند شما را برگزینند.
از جمللله ویژگی های یک تبلیغ اثربخش می توان به شللش عامل 

زیر اشاره کرد:
1-تبلیغات باید از استراتژی درست نشأت گرفته باشد:

در ابتدا باید مفهوم استراتری را تعریف کنیم. استراتژی به معنای 
راه رسللیدن به هدف اسللت و شللما باید تمامی پیچ و خم های این 
مسیر را بشناسللید. تبلیغات شما باید با تمامی بخش های کسب و 
کارتان در تناسللب باشللد. هنگامی که تبلیغ شما مفهوم نوآوری را 
القا می کند، اعضای کسللب و کارتان باید با این مفهوم آشنا باشند. 
سللاختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و ... باید در تناسب با این معنا 
قرار بگیرند. به یاد داشته باشید مشتریان تان تنها مصرف کنندگانی 
از عموم جامعه نیسللتند بلکه دولت و سهامداران و ... نیز مشتریان 

شما محسوب می شوند.
2-تبلیغ شما باید حرف مردم را بزند :

تبلیغ شللما درمانگر درد مردم باشللد و نگرانی های آنها را کاهش 
دهد. برای مثال زمانی که وضعیت اقتصادی جامعه با بحران مواجه 
اسللت و یا رکورد اقتصادی بزرگ در کشللور رخ داده اسللت؛ تبلیغ 
مرسللدس بنللز، خانه گران قیمللت در بهترین محل و یا سللفرهای 
گردشگری پرهزینه شاید چندان موفق به نظر نرسد یا برای مثال با 
توجه به وقوع سللیل در ایران تبلیغی که درد مردم را در این رابطه 
بیللان کند و نگرانی های آنها را در ایللن حوزه کاهش دهد می تواند 

موفق عمل کند.
3-تبلیغات تان را متفاوت کنید:

بایللد بپذیرید برای موفق بودن ترفیع آمیختلله بازاریابی تان باید 
متفللاوت عمل کنید. عنصر خالقیت و نوآوری را به تبلیغ تان اضافه 
کنید. برای مثال تبریک های عید کسللب و کارها را به یاد بیاورید! 
تبلیغات یکسان که خستگی و کالفگی مخاطبان را به همراه داشت. 
در این میان کسللب و کاری موفق اسللت که در میان این پیام های 

تبریک، تبلیغ متفاوتی ارائه دهد و در ذهن مخاطب باقی بماند.
4-وعده ای ندهید که نتوانید عمل کنید:

شللاید یکی از راه های ایجاد تبلیغ منحصر بلله فرد، اغراق کردن 
در تبلیغ باشللد، اما به خاطر داشته باشید این امر منوط به فرهنگ 
جوامع بوده اسللت. سللعی کنید پیام تبلیغاتی تان را با توانایی های 
خود متناسللب کنید. به یاد بیاورید تبلیغ شللرکت ردبول با شعار: 
ردبول بنوشللید و پرواز کنید! این یک تبلیغ با شعاری انگیزه بخش 
بللوده و میللزان اغراق آن کامال واضح اسللت! اما ردبللول مجبور به 
پرداخت خسللارت سللنگینی شللد چرا که یکی از مصرف کنندگان 
اذعان داشت سالیان سال ردبول نوشیده ولیکن پرواز نکرده است!

5-تبلیغ شما یک اثر هنری نیست:
در تهیلله تبلیغ تللان فراموش نکنیللد هدف تان چیسللت؟ عنصر 
خالقیت و نوآوری را تا حللدی اضافه نکنید که مخاطبان تان درک 
نکنند آنچه مشاهده می کنند یک تبلیغ است یا یک فیلم سینمایی! 
بللرای مثال در تبلیغ بسللیاری از برندها از افراد مشللهور اسللتفاده 
می شود، اما گاهی خود این افراد تا حدی مورد توجه قرار می گیرند 

که به طور کل، برند و نام تجاری شما از یاد می رود!
6-تبلیغ شما باید اقناع کننده باشد:

در انتهللای پیام تبلیغاتی تان، مشللتریان شللما بایللد برای خرید 
محصوالت شما رضایت پیدا کنند، کد دستوری شما را ارسال کنند 

و برند شما را به دیگران معرفی کنند.
به یاد داشللته باشللید تبلیغات یکی از ابزارهای ترفیع است و اگر 
شللما مهارت اسللتفاده از این ابللزار را  بیابید، می توانید در کسللب 

وکارتان بسیار موفق عمل کنید.
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امروزه برندها عالقه بسللیار زیادی به اسللتفاده از روبات های چت پیدا کرده اند. 
اکانت های فیس بوک، سایت رسمی و حتی بخش پشتیبانی آنالین از مشتریان به 
طور کامل با کمک روبات های چت هوشللمند مدیریت می شوند. البته کاربردهای 
روبات های چت فقط در زمینه خدمات مشتریان نیست. شرکت های بزرگ و کوچک 
از روبات های چت برای بازاریابی برندشان و حتی فروش بیشتر محصوالت استفاده 

می کنند. 
اگرچه روبات های چت دارای توانمندی زیادی در زمینه پیشبرد گفت وگوهای 
نسبتا متنوع با مخاطب هستند، اما هنوز هم تفاوت های فاحشی با هوش انسانی 
نمایان است. در این زمینه پیشبرد گفت وگوهای ساده مانند خوش آمدگویی کار 
چندان دشللواری نیسللت. چالش اصلی مواجهه روبات های چت با پرسللش های 
پیچیللده و منحصللر به فرد کاربران اسللت. به عنوان مثال، اگر مشللتری برند ما 
پرسشی جدید برای سیستم هوش مصنوعی روبات برندمان طرح کند، هیچ پاسخ 
مناسللبی دریافت نخواهد کرد. این امر به دلیل فقدان پاسللخ چنین پرسشی در 
دسللتگاه منطقی روبات مورد نظر است. شللاید به عنوان یک راهکار دم دستی به 
تعریف دامنه هرچه گسترده تری از پرسش ها برای روبات  چت اشاره کنید. چنین 
توصیه ای اگرچه در جای خود بسللیار جذاب است، اما در نگاهی عمیق تر امکان 
تحقق نخواهد داشللت. بی تردید پرسش های مشتریان با سرعتی بسیار بیشتر از 
توان کارمندان یک برند مشللخص توسللعه می یابند، بنابراین تالش برای تعریف 
دامنه وسیع تری از پاسخ ها همیشه چند گام از سرعت توسعه پرسش های کاربران 

عقب تر خواهد بود. 
خوشبختانه نسل جدید روبات های چت با تکنولوژی نوین شان مشکل پیش روی 
برندها را حل کرده است. ترکیب روبات های چت با آخرین نسل از هوش مصنوعی 
خبرهای خوشی را برای کاربران سراسر دنیا و از همه مهم تر برندها به همراه دارد. 
نسللل سللنتی روبات های چت مبتنی بر دامنه واژگان و جمالت تعریفی از سللوی 
عامل انسانی بود. به این ترتیب برندها باید زمان نسبتا زیادی را برای تعریف دامنه 
پاسخ های روبات های چت صرف می کردند. نسل جدید روبات های چت اما به طور 
کامل بی نیاز از چنین فرآیندی هسللتند. آنها دارای توانایی یادگیری زبان مخاطب 
و توسعه دامنه فهم شان از خواسته های طرف مقابلند. به این ترتیب در طول زمان 
آشللنایی هرچه بیشتری با زبان تخصصی کسب وکارها پیدا می کنند. نتیجه کاربرد 
هوش مصنوعی در روبات های چت توانایی پاسخگویی این روبات ها درست به مانند 
انسان است. به این ترتیب تشخیص پاسخگویی یک روبات یا انسان برای مخاطب 

بسیار دشوار می شود. 
اگر شللما اکنون از روبات چت معمولی استفاده می کنید و عالقه مند به تعویض 
آن با نسللل جدید روبات های چت هسللتید، در این مقاله گزینه های مناسب برای 
شللما گردآوری شده است. به منظور یافتن نمونه مناسب برای خود به مطالعه این 

مقاله ادامه دهید.
1. دستیار هوشمند واتسون

 IT این روبات چت هوشللمند به وسللیله یکی از حرفه ای تریللن برندهای دنیای
یعنی IBM توسعه یافته است. به این ترتیب باید انتظار روبات چت بسیار حرفه ای 
و دقیقی را داشت. دستیار هوشمند واتسون بسته به نوع کسب وکار شما اطالعات 
 IBM پیش فرض جامعی را در اختیار دارد. این امر به صورت خودکار از سوی برند
انجام می شللود. به این ترتیب دیگر نیازی به تعریللف دامنه لغات برای روبات چت 
نیست. دستیار هوشمند واتسون توانایی بررسی چت های قبلی، تماس های تلفنی، 
ایمیل ها و سایر کانال های ارتباطی با مشتریان را دارد. به این ترتیب این روبات بانک 
اطالعاتی نسبتا جامعی برای خود فراهم می کند. این اطالعات به هنگام پاسخگویی 
به مخاطب های تازه بسیار کاربردی خواهد بود. مزیت اصلی روبات های دارای هوش 
مصنوعی استفاده از بانک اطالعاتی گسترده و جست وجوی پاسخ مورد نیاز کاربران 

در کمترین زمان ممکن است. به طور معمول این زمان در حد چند ثانیه است. 
بدون شک همه ما تجربه تعریف دامنه لغات برای روبات های چت را به یاد داریم. 
دسللتیار هوشمند واتسون تغییر عمده ای در این تجربه ما ایجاد کرده است. اگر تا 
همین چند سال پیش ما به روبات ها کمک می کردیم با دامنه بیشتری از پاسخ ها 
را ارائه دهند، اکنون ماجرا کامال برعکس شللده است. دستیار هوشمند واتسون به 
صورت ماهانه گزارش مفصلی پیرامون بیشللترین پرسش های کاربران و پاسخ های 
ترکیبللی خود به آنهللا ارائه می دهد. به این ترتیب مللا بخش های گنگ و نامفهوم 

خدمت رسللانی به مشللتریان مان را متوجه خواهیم شللد. این امر به ما فرصت رفع 
نقاط ضعف را می دهد. 

دستیار هوشمند واتسللون امکان سرویس دهی از طریق سایت، کانال های چت، 
ابزارهای خدمات مشتریان و اپ های موبایلی را دارد. به این ترتیب تمام نیازهای ما 

برای پاسخگویی به مخاطب رفع خواهد شد. 
Bold360 2. حرفه ای مثل

بدون شک یکی از راهکارهای فهم میزان اعتبار یک محصول شناخت مشتریان 
آن اسللت. وقتی برندهللای بزرگی نظیللر Intuit، Edible Arrangements و 
ُودافون از روبات هوشللمند چت Bold۳۶0 اسللتفاده می کنند، کیفیت آن تا حد 
زیادی تضمین خواهد شد. نکته جالب درخصوص نرم افزار Bold۳۶0 عدم فعالیت 
به عنوان روبات چت است. بر این اساس این ابزار به برندها در راستای ایجاد روبات 
چت اختصاصی شللان کمک می کند. شاید در نگاه نخست طراحی یک روبات چت 
کار بسیار پیچیده و نیازمند اطالع از برنامه نویسی باشد. با این حال Bold۳۶0 این 
کار را به سللاده ترین شکل ممکن در می آورد. با استفاده از این نرم افزار دیگر نیازی 
به نگرانی پیرامون پرسللش های تازه کاربران نیست. هوش مصنوعی پیشرفته این 
ابزار به صورت خودکار دامنه اطالعات خود را افزایش می دهد. به این ترتیب توانایی 

پاسخگویی Bold۳۶0 هیچ گاه کاهش نخواهد یافت. 
هوش مصنوعی نرم ا فزار Bold۳۶0 توانایی فهم زبان های پیچیده، به یادسپاری 
کل متن گفت وگو و پاسللخگویی به کاربران مانند یک انسللان عادی را دارد. نکته 
جالللب اینکه کاربران حتی امللکان خرید آنالین محصوالت ما از طریق گفت وگو با 

این روبات را دارند. 
3. روالی، روباتی ساده و هوشمند

روبات چت روالی توانایی بسللیار زیادی در خودآمللوزی زبان های مختلف دارد. 
تمام تالش تیم طراحی این روبات فهم سریع منظور مخاطب و پاسخگویی درست 
است. به این ترتیب از نظر سرعت پاسخگویی هیچ روباتی توانایی رقابت با روالی را 
ندارد. این روبات به طور انحصاری برای اسللتفاده تجاری طراحی شده است. امکان 
فهم جمالت دارای غلط امالیی، حدس رفتار بعدی کاربران و رسیدگی به چت های 

همزمان از جمله توانایی های ارتقایافته این ابزار هوشمند است. 
خوشللبختانه روبللات روالی با اغلب سللایت ها، کانال های ارتباطی، شللبکه های 
اجتماعی و ابزارهای خدمات مشتریان هماهنگی کامل دارد. به این ترتیب با استفاده 
از آن تقریبا تمام فعالیت های برندتان در زمینه خدمات مشتریان به صورت خودکار 
و با باالترین کیفیت انجام خواهد شللد. بدون تردید یکی از مزیت های اصلی روبات 
چت روالی عدم نیاز به تعریف بانک اطالعاتی یا خرید دامین برای آن است. این ابزار 

تمام کارهای مورد نیاز را به صورت کامال خودکار انجام می دهد. 
Live Person .4، سرویس دهی لحظه به لحظه

روبللات چت Live Person نمونه تالش منحصر به فرد یک تیم طراحی برای 
رفع تمام نیازهای برندهاسللت. این نرم افزار از ترکیب داده های بیش از 20 سللال 
فعالیت موسسلله Live Person در زمینه خدمات مشللتریان سود می برد. به این 
ترتیب بانک اطالعاتی بسللیار گسللترده ای در اختیار دارد. در هر کسب وکاری که 
فعالیت داشته باشید، این روبات نیازهای شما را به خوبی رفع خواهد کرد. توانایی 
هماهنگی با انواع سللایت ها، شبکه های اجتماعی، کانال های ارتباطی با مشتریان و 
موتور جست وجوی گوگل ابزار فوق را بدل به یکی از حرفه ای ترین نمونه های موجود 

در بازار کرده است. 
تیم طراحی روبات چت Live Person عالوه بر ارائه یک روبات چت مبتنی بر 
هللوش مصنوعی، امکان طراحی روبات چت انحصاری را نیز به کاربران می دهد. به 
این ترتیب برند ما بدون نیاز به اطالع از کمترین دانش تخصصی در زمینه برنامه و 
کدنویسی صاحب روبات چت اختصاصی می شود. مزیت اصلی این روبات، عالوه بر 
هماهنگی بسیار باال با سایر ابزارها و پلتفرم ها، توانایی تحلیل دقیق اطالعات است. 
بلله این ترتیب گزارش های هفتگی آن کمک شللایانی به برندها در زمینه توسللعه 
 Live از طریق ،Bold۳۶0 وضعیت کسب وکارشان خواهد کرد. به مانند روبات چت
Person نیز کاربران امکان خرید محصوالت را دارند. این امر با توجه به هماهنگی 
این روبات با پایانه های پرداخت بین المللی نظیر Pay Pal تجربه دلپذیری از خرید 

را به ارمغان می آورد. 
5. اینبنتا، ترکیب آخرین تکنولوژی و آگاهی از نقاط ضعف

اینبنتا به طور انحصاری برای کاربردهای تجاری طراحی شده است. این روبات با 
بهره مندی از آخرین نسل هوش مصنوعی توانایی یادگیری خودکار تمام زبان های 
زنده دنیا را دارد. موتور مرکزی اینبنتا فرصت پاسللخگویی به بی شللمار چت را در 

زمانللی واحد فراهم می سللازد. به ایللن ترتیب دیگر نگرانی بابللت ترافیک بیش از 
اندازه بخش پشتیبانی مشتریان نخواهیم داشت. نکته جالب در مورد اینبنتا خلق 
دیالوگ های پیش فرض به صورت خودکار برای پاسخگویی بهتر به مشتریان است. 
همچنین باید توجه داشت که این روبات امکان ارسال محتوای متنوع تری از متن را 
نیز دارد. به عنوان مثال، در صورت طرح پرسشی در مورد ویژگی های ظاهری یک 

محصول روبات اینبنتا تصاویر آن را برای کاربر ارسال خواهد کرد. 
بدون تردید هوش مصنوعی افق های تازه ای را به روی برندها باز کرده است. با این 
حال آیا چنین امری به معنای بی نیازی از کارشناس های انسانی در بخش پشتیبانی 
است؟ به عقیده طراح های روبات اینبنتا برندها هنوز هم نیازمند پاسخگویی انسانی 
به پرسش های برخی از کاربران هستند. به همین خاطر هوش مصنوعی روبات  آنها 
در مواردی خاص که نیاز به ارتباط مخاطب با کارشللناس ارشللد شرکت است، به 
صورت خودکار مکالمه را به کارشللناس مورد نظر ارجاع می دهد. این امر به خوبی 
بیانگر آگاهی طراح های روبات اینبنتا از کاسللتی های هوش مصنوعی اسللت. البته 
نباید در بیان این کاستی بزرگ نمایی بیش از حد را روا داشت. با دیدگاهی منصفانه 
در عین کاربردهای وسللیع هوش مصنوعی می توان به خوبی کاستی های آن را نیز 
مالحضه کرد، بنابراین ما همچنان نیازمند کارشناس های خبره در بخش پشتیبانی 

مشتریان هستیم. 
6. آدا، یک تیم پشتیبانی کامل

وقتی یک روبات چت از سوی برندهایی نظیر شاپیفای، مدیوم و میل چیت مورد 
استفاده قرار می گیرد، کیفیت آن به خوبی برای همه روشن خواهد بود. روبات چت 
آدا با استفاده از آخرین نسخه هوش مصنوعی توانایی باالیی در زمینه ارائه سرویس 
به کاربران دارد. برندها با اسللتفاده از این روبات چت امکان افزودن محتوای بصری 
مورد عالقه خود نظیر گیف، استیکر، عکس و ویدئو به پاسخ ها را دارند. این اقدام در 
راستای طبیعی سازی هرچه بیشتر پاسخ های روبات مورد نظر صورت گرفته است. 
بدون تردید هیچ کاربری انتظار مشاهده گیف های باکیفیت و استیکرهای گوناگون 

از سوی یک روبات چت را ندارد. 
روبللات چت آدا عالوه بر پاسللخگویی به پرسللش های کاربللران و انجام وظایف 
یک تیم خدمات مشللتریان حرفلله ای، توانایی شخصی سللازی محتوای مختلف و 
اطالع رسللانی های دقیق به مشللتریان را دارد. این امر به لطف هوش مصنوعی آدا 
و توانایی اش در زمینه تحلیل خودکار داده های قبلی صورت می گیرد. روند کار در 
اینجا براساس تحلیل اطالعات قبلی کاربران در برند مورد نظر و شخصی سازی آن 
اطالعات در تعامل های بعدی اسللت. مزیت اصلی آدا سیستم پیشرفته نظرخواهی 
از کاربللران در مللورد کیفیت خدمات اسللت. بلله این ترتیب آدا بدون اسللتفاده از 
پرسللش های طوالنی و بللا کمترین اتالف وقت کاربران نظرشللان در مورد کیفیت 
پاسللخگویی را جویا می شللود. به مانند اینبنتا، آدا نیز در مواقللع مورد نیاز ارتباط 

مستقیم میان کاربر و کارشناس ارشد شرکت برقرار می کند. 
7. ِورجیک، روباتی حرفه ای برای برندهای موفق

برند ورجیک روبات چت پیشللرفته ای را با اسللتفاده از هوش مصنوعی به برندها 
پیشنهاد می دهد. این روبات با استفاده از آخرین فناوری های روز دنیا توانایی فعالیت 
به عنوان تیم اصلی خدمات مشللتریان برندهای مختلف را دارد. به لطف سیسللتم 
یادگیری و به روز رسللانی زبانی خودکار، اغلب زبان های دنیا تحت پوشش ورجیک 
هسللتند. نکته مهم درخصوص این ابزار توانایی جست وجوی پیشرفته و پرسش از 
کارشناس های ارشد پیرامون سوال های بسیار پیچیده کاربران است. به این ترتیب 
دیگر نیازی به درگیری مستقیم کارشناس های ارشد برندها در فرآیند پاسخویی به 
مشتریان نیست. این امر از نظر فنی ورجیک را در سطحی باالتر از سایر روبات های 
این فهرسللت قرار می دهد. همچنین باید به خاطر داشللت این روبات نیز به مانند 
تمامی نمونه های این مقاله توانایی هماهنگی با انواع سایت ها و پلتفرم های اجتماعی 
را دارد. بدون تردید همه این امکانات تاثیر مثبتی بر روی کیفیت خدمات مشتریان 
برندها دارد. با این حال معنای آن نبود هیچ گونه خطایی از سللوی ورجیک نیست. 
به همین دلیل تیم طراحی امکان ارتقای سیستم شللان از طریق ثبت پیشللنهاد را 
فراهم کرده اسللت. مشتریان این روبات در صورت مشللاهده خطایی در آن امکان 
اطالع رسانی به تیم سازنده را خواهند داشت. به این ترتیب تیم ورجیک به سرعت 

اقدام به رفع مشکل مورد نظر خواهد کرد. 
با اسللتفاده از سیستم یادگیری هوشللمند زبان نگرانی بابت ارائه خدمات محلی 
بللرای برندهای بزرگ وجود ندارد. همچنین سیسللتم تحلیللل اطالعات و گزارش 

هفتگی ورجیک نیز در زمینه بازاریابی و تبلیغات به کار برندها خواهد آمد. 
hubspot :منبع

راهنمای جامع بازاریابی برای استارتاپ ها)3(
)PR( روابط عمومی

بسیاری از استارتاپ ها روابط عمومی را یکی از مسائل سردرگم کننده خود 
می داننللد. بنیان گذاران با این سللؤال ها مواجه اند: چه زمانی باید اسللتارتاپ 
خود را به مردم معرفی کنند؟ اصوال سرمایه گذاری در رسانه ها ارزش خاصی 
بللرای آنهللا ایجاد می کند؟ آنها بایللد چه پیامی از طریق رسللانه ها به مردم 

منتقل کنند؟
واقعیت این اسللت که در حوزه PR، سلله موضوع اهمیت بیشتری دارد: 
1. چه حرفی بزنید؟؛ 2. چه زمانی آن را مطرح کنید؛ ۳. چه کسللی باید با 

رسانه ها صحبت کند؟
بیانیلله  تعییللن موقعیت: هملله کارآفرینللان بارها در ذهن خللود جایگاه 
اسللتارتاپ خود را با عباراتی جذاب به دیگران توضیح داده اند. شاید در  این 
 زمینه نوشللتن یک یا دو جمله کار ساده ای باشد، اما تنظیم بیانیه  تأثیرگذار 

مستلزم تدابیر واقعی است.
برای نوشللتن بیانیلله  تعیین جایگاه اسللتارتاپ، کار خود را با شناسللایی 
ماهیللت محصول و چگونگی تأثیرگذاری آن بر مردم شللروع کنید. محصول 
را به عنوان راه حلی ببینید که قرار اسللت یکی از مشللکالت مردم جامعه را 
حل کند. توجه کنید در این مرحله، نمی خواهید چیزی به مردم بفروشللید. 
درنهایت، چه افرادی به محصول شما اهمیت می دهند. نکته  مهم دیگر این 
اسللت که بیانیه  شللما نه تنها قابلیت های محصول، بلکه باید گزاره  ارزش را 

نیز به وضوح بیان کند.
مزایای استارتاپ خود را بیان کنید: با شناسایی قوت ها و ضعف ها متوجه 
می شللوید چگونلله می توانید محصول خود را بهتللر بازاریابی کنید. به عنوان  
مثال، چرا محصول آنها مشکل خاص را بهتر از سایرین حل می کند؟ خالق 
باشید. از صفحات گسترده یا تصاویر بصری یا فهرست ها استفاده کنید. همه  
اطالعات موجود درباره  محصول و رقبا را مطالعه کنید. هر قوت یا ضعفی را 
به دقت بررسی کنید و مزایای خاصی را بیابید که رقبا از آن بی بهره هستند.

شما زمان کمی برای ارائه  »صفحه « خود به نویسندگان در اختیار دارید. 
پللس، روی یک یا دو جنبه از قوی ترین جنبه های گزاره  ارزش خود متمرکز 
شللوید و آن را به صورت »رسانه پسللند« درآورید؛ مثال روی جنبه ای تمرکز 

کنید که مشتریان بیش ازهمه دوست دارند.
نویسندگان مناسب را پیدا کنید: همه  رسانه ها تعداد زیادی از نویسندگان 
خود را داستان سللرایان خوبی معرفی می کنند، اما باید مراقب باشللید فقط 
نویسللندگانی را به فهرسللت خللود وارد کنید کلله مناسللب ترین گزینه ها 
برای انتقال داسللتان محصول شللما هسللتند. در این مرحله، شبکه سازی با 
نویسللندگان مرتبط را جدی بگیرید؛ زیرا تأثیر زیادی در کمپین های بعدی 

روابط عمومی شما خواهد داشت.
کیت رسللانه ای: عامل روابط عمومی موفق سللاخت کیت رسللانه ای عالی 
اسللت. آیتم های این کیت عبارتند از: مشللاوره  رسانه ای، لوگوها و عکس ها، 

بیوگرافی و عکس بنیان گذار.
تولید محتوا

پس از راه انللدازی وبالگ و کمپین روابط عمومی، زمللان تولید محتوا فرا 
می رسللد. ما تاکنون مطالب زیادی درباره  بازاریابی و تولید محتوا در زومیت 
منتشللر کرده ایم. به شللما توصیه می کنیم این مطلب جامع را در همین باره 
مطالعلله کنید. به طور خالصه، بهترین فرآیندی کلله برای تولید محتوا اجرا 

می شود، شامل مراحل زیر است:
• ایجاد فهرسللت موضوعات )این فهرسللت براسللاس کلیدواژه های اصلی 

تنظیم می شود و سئوی وبالگ یا وب سایت را هدف قرار می دهد(
• انتخاب نوع محتوا )کتاب الکترونیکی یا راهنما، وبینار، خبرنامه و ویدئو(

• وبالگ نویسی به عنوان نویسنده  مهمان
• ثبت ایمیل )ارسال ایمیل و اشتراک خبرنامه و اشتراک وبالگ(

آزمون و تکرار
تا این مرحله، استراتژی بازاریابی شما کامال در مدار اجرا قرار گرفته است. 
مطمئنا هیچ کس در اولین تالش خود کامل نیست و همیشه نیز جای بهبود 
وجللود دارد. درسللت در همین نقطه، به آزمون و تکرار می رسللیم. »تعریف 
موفقیللت« و »متریک های اصلی« را در ذهن داشللته باشللید که از مراحل 

ابتدایی در نظر گرفته بودید.
تنظیللم ابزارهای تجزیه وتحلیل: برای سللنجش میزان موفقیللت بازاریابی 
اسللتارتاپ بلله ابللزار تجزیه وتحلیل عالی نیللاز دارید. صرف نظللر از اینکه چه 
گزینه ای انتخاب می کنید، معموال باید یک قطعه کد را وارد صفحات وب خود 
کنیللد که به آنها اجازه می دهللد رویدادها و بازدیدها را ردیابی کنند. مطمئن 

شوید ابزار انتخابی شما زمان بارگذاری وب سایت را افزایش نمی دهد.
سللنجش پیشللرفت براسللاس معیارهای پایه: متریک هایی که در مراحل 
ابتدایی انتخاب کرده بودید، حاال معیارهای اصلی پیشللرفت شللما هستند. 
شللما در حالت ایده آل باید آنها را هر هفته اندازه گیری کنید و درمقایسه  با 
هفته و ماه قبل بسنجید. برخی از نوسان ها طبیعی هستند و مهم این است 

که شما رشد پایدار را دنبال کنید.
هنگامی که رشللد یا کاهش فراوانی مشللاهده می کنیللد، باید دلیل آن را 
بیابید. سللپس، عوامل مثبت را تقویت و از اشللتباه ها اجتنللاب کنید. به یاد 
داشته باشللید کافی نیسللت داده ها را اندازه گیری کنید؛ بلکه باید براساس 

آنها کار کنید.
ارائه  ایده های خالقانه: فرآیند بازاریابی شللما به تکرار و بهینه سازی ختم 
نمی شللود. اسللتارتاپ های موفق همیشلله در پی یافتن و اجللرای ایده های 
جدید و خالقانه هسللتند. شاید مسللابقه  اجتماعی، ویدئویی خنده دار، دوره  
آنالیللن جدیللد، رویداد روابط عمومی هوشللمندانه یا سللایر ایده های جالب 
و هیجان انگیللز. البتلله، برخللی از ایده های جدید و نوآورانه  ممکن اسللت با 
شکست مواجه شوند، اما برخی از آنها نیز موفق می شوند و این، خطر ارزش 
امتحان کردن را دارد. در هر حال، نام استارتاپ با چابکی و انعطاف پذیری و 

حرکت روبه جلو گره  خورده است.
توصیه های کارشناسان

راه حل را بفروشللید: بسیاری از اسللتارتاپ ها بیش  از آنکه به راه حل توجه 
کنند، روی خود، مشللکل متمرکز می شللوند، اما مشللتریان بالقوه راه حل را 
جللذاب می داننللد. در دنیای واقعی، برای هر مشللکل، مثللال بهره وری کم، 
صدهللا راه حل وجود دارد. چه چیزی باعث می شللود محصول شللما راه حل 
بهتری برای مشللکل محسوب شللود؟ داسللتانی جذاب و قانع کننده داشته 
باشللید: داستان سللرایی یکی از ابزارهای قدرتمند فروش است. اگر داستان 
قانع کننللده ای بللرای محصول تان وجللود دارد، حتما از آن اسللتفاده کنید. 
چگونه به محصول امروزی رسللیده اید؟ در آغاز کار، با مشکالتی مواجه بوده  
و به سللختی مبارزه کرده اید؟ هنوز هم در حال  مبارزه هستید؟ با استفاده از 
داسللتان برند یا محصول، خودتان را در بازار رقابتی از دیگران متمایز کنید. 
بازاریابی اسللتارتاپی همیشلله برمبنای ایجاد رابطه  معتبر با مشتریان پیش 
می رود. داسللتانی مرتبط و متقاعدکننده به شللما کمک می کند این مسیر 

را سریع تر طی کنید.
zoomit :منبع

ایستگاهبازاریابی معرفی 7 ربات چت برتر در زمینه خدمات مشتریان

بهترین روبات های چت دارای هوش مصنوعی کدامند؟
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تحول دیجیتال، مدل کسب وکار جدید برای 
شرکت های نسل بعدی!

تحللول دیجیتال نه تنها به افزایش رشللد سللازمان شللما کمک می کند، 
بلکه برای توسعه  همه جانبه  سللازمان تان نیز ضروری است. تحول دیجیتال 
ارزش بیشتری برای محصوالت، ساختار هزینه، جریان های  درآمدی، ارزش 

پیشنهادی و منابع شما ایجاد خواهد کرد.
مثال هللای زیادی از دگرگونی دیجیتال در سراسللر جهان خواهید یافت. 
تمام سللازمان های موفق، اسللتراتژی منحصر به فللردی را به منظور ارزیابی 
کسللب وکار خود در چشللم انداز دیجیتالی اجرا کرده اند. اگر شللما بتوانید 
تحول دیجیتال را با اندازه و ماهیت کسب و کار خود متناسب کنید، شامل 
دنیایی از راه حل ها و استراتژی ها خواهد بود. براساس یک گزارش پیمایشی، 
۷0درصللد از کسللب و کارهای نوپای مطرح و شللرکت های بللزرگ دارای 
استراتژی های تحول دیجیتال هستند. تا سال 20۳0، روند تحول دیجیتال 

حدود ۳0درصد از کل جهان را پوشش خواهد داد.
شللما باید پیش از پیاده سللازی و یا در نظر گرفتن هر مدل کسللب و کار 
تحول دیجیتالی و سللرمایه گذاری دیجیتال برای کسللب وکار خود، فرآیند 

کسب و کارتان را بررسی کنید. 
در ادامه 5 گام برای بررسللی تدوین استراتژی تحول دیجیتال را توضیح 

می دهیم:
1. اهداف: 

شللما باید اهداف تللان را با توجه بلله فرآیندی که قصد پیاده سللازی آن 
را داریللد، تنظیم کنیللد. در روند دیجیتالی شللدن، تهدیدهایی هم در کنار 
فرصت ها وجود دارند. شما به شناسایی اهداف خود نیاز دارید و باید مزایایی 
که می خواهید از اسللتراتژی خود کسللب کنید، بسللنجید. هدف باید بهبود 
خدمات مشللتری، درآمد، بهره وری و تجربه کاربر نهایی باشد. شما باید تیم 
خللود را با اعتماد به نفس انتخاب کنید در حالی که با نوشللتن اسللتراتژی 

دیجیتال، اولویت های خود را روی نیازهای کسب وکارتان تنظیم کنید. 
2. پذیرش تکنولوژی )نرم افزار(:

انتخللاب کردن فنللاوری )راه حل های نرم افزاری( مناسللب برای کسللب 
وکارتان ضروری است. تعداد زیادی از شرکت ها با اتخاذ فناوری های مناسب 
در این فرآیند، منفعت بسللیار به دسللت آورده اند. نصب نرم افزار مناسللب، 
فرآیند عملیاتی شللما را تسللهیل خواهد کرد و می توانللد در اتخاذ تصمیم 
هوشمندانه مفید باشد. مساله حفظ امنیت و اطالعات مهم ترین چالش های 
شللرکت های امروزی هستند. شللما می توانید انواع راه حل های مناسب برای 

محافظت از داده ها و بررسی هر نقص در امنیت سایبری را بیابید. 
3. برنامه ریزی آینده: 

نتایج ناشی از تحول دیجیتالی بالفاصله حاصل نخواهند شد. شما باید کل 
فرآیند را طبق برنامه های آتی خود و براسللاس چشم اندازتان طراحی کنید. 
می توانید مدل کسللب و کارتان را با توجه به پیامدهای آینده و اسللتراتژی 
کسللب و کار خود انتخاب و اجرا کنید. تحول دیجیتالی ممکن اسللت سلله 
سللال طول بکشد تا شکل بگیرد، پنج سال طول بکشد تا کشش ایجاد کند 

و هشت سال طول بکشد تا به نقطه بحرانی برسد. 
4. همکاری: 

همکاری، مهم ترین جنبه از تحول دیجیتالی شللما است. همکاری با یک 
شللرکت نرم افزاری برای شللما مفیللد خواهد بود و این شللرکت می تواند به 
عنوان »شللریک تکنولوژی« شللما به موقع راهنمایی تان کند. باید به فردی 
متخصص اعتماد کنید تا پرچمدار شللما برای طراحی راه حل ها و اجرای آن 
باشللد. بسیاری از شللرکت ها به دلیل عدم توانایی در دریافت ایده ها و نحوه  
اجرای آنها از متخصصان، در اجرای نوع درسللت فناوری شکست می خورند. 
همچنیللن این همکاری می تواند به شللما برای جللذب فرصت های بازار نیز 

کمک می کند. 
5. نوآوری: 

بایللد فضایی برای نوآوری در اسللتراتژی کسللب وکار شللما برای تحول 
دیجیتال وجود داشللته باشد. در آینده ممکن اسللت پلتفرمی یکپارچه که 
همه چیز را با هم ادغام می کند، درست زمانی که نیاز به اکتشاف و نوآوری 
در شللرایط کسب وکار خود را دارید، برای شما کارساز نباشد. بهره مندی از 
سیستم ها یا استراتژی های پویا برای اینکه راهی برای تغییر شرایط کسب و 

کارتان داشته باشید، توصیه می شود. 
شللما می توانید با تنظیم و اجرای اسللتراتژی مناسللب برای کسب و کار 
خود از تحول دیجیتال بهره مند شللوید. دیجیتالی شللدن ممکن است برای 
بعضی سللازمان ها آسللان و برای بعضی دیگر چالش برانگیز باشللد. شما باید 
پیش از توسللعه مدل کسللب و کار تحول دیجیتال خللود با یک متخصص 

مشورت کنید.
learntechx/biznegar  :منبع
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قربانی کردن ارزش های شللخصی برای سللازگاری با فرهنگ جمعی و توجیه 
منطقی لغزش ها، اولین نشانه های عدم پایبندی به اخالقیات است.

یک شللب گللرم، تیمی از مدیران کلله روز خود را در یللک مأموریت خارج از 
شرکت سللپری کرده اند، برای صرف شام وارد رستوران مشهور محلی می شوند. 
گروه مشللتاقانه منتظر اسللت تا شام را با هم بخورند، اما مدیرعامل، از میزی که 
دور آن نشسللته اند راضی نیسللت. او می گوید: »دستیار من همیشه میز دیگری 
را برایم رزرو می کند.« پیشللخدمت جوان، به سرعت میز همیشگی مدیر را پیدا 
می کنللد، بازمی گللردد و توضیح می دهللد که در حال حاضر، هیللچ میز دیگری 

خالی نیست.
گروه تالش می کند گفت وگو و معاشرت را از سر بگیرد، اما مدیرعامل بار دیگر 
صحبت آنها را قطع می کند و می گوید: »آیا من تنها کسللی هستم که از منظره  
اینجا ناراضی اسللت؟ چرا درسللت همین امشللب باید اینجا ساخت وساز باشد؟« 
سللپس مسللئول رسللتوران را صدا می زند و از او توضیح می خواهد. پیشخدمت 
تللالش می کند جریان را توضیح دهد، اما بی فایده اسللت. ایللن گفت وگوها فضا 
را متشللنج می کند. پس  از اینکه پیشللخدمت از میز مدیران دور می شللود، یکی 
از اعضای گروه، در مورد صالحیت او شللوخی می کند. به نظر می رسللد این امر 
مدیرعامل را خوشللحال کرده، هرچند پاسخ او، کنایه ای مخرب است. همه  گروه 

می خندند.
فرض کنید شللما در این جلسلله  شللام حضور داشللتید. آیا اجللازه می دادید 
مدیرعامل متوجه شود که از رفتار و لحن او ناراحت شده اید؟ یا ترجیح می دادید 

ساکت بمانید؟
این صحنه، مولد سلله پدیده  روان شناختی اسللت که به عبور از خطوط قرمز 
اخالقی منجر می شللود. اول، در میان جمع، یک قدرت مطلق وجود دارد. قدرت 
مطلللق یعنی یک فرد، خللود را به حدی بزرگ می بیند که بللاور می کند قوانین 
عرفی در مورد او صادق نیستند. دوم، ما با بی حسی فرهنگی مواجهیم: زمانی که 
مجموعلله ای از افراد در کنار یکدیگر، حس مشللابهی پیللدا می کنند و به تدریج، 
هنجارهللای انحرافللی را می پذیرند. درنهایت، ما شللاهد »اهمال توجیه شللده« 
هسللتیم، یعنی زمانی که مردم درباره نقض اخالقللی صحبت نمی کنند، بلکه در 
عوض، در اندیشلله  پاداش فوری بیشللتری مانند حفظ موقعیللت خوب در کنار 

نیروی قدرتمند هستند.
در عرصلله  سللازمان های بزرگ نیز همیللن پدیده ها در مقیاسللی بزرگ تر رخ 
می دهند: ادعاهای فسللاد در نیسللان، اتهامات مزاحمت جنسی در بخش رسانه، 
نقللض حریم خصوصی در فیس بوک، پول شللویی در بخللش مالی و نقش بخش 

داروسازی در بحران داروهای مسکن اعتیادآور )مواد شبه افیونی(.
پیدا کردن شواهدی که ثابت کند تعهد رهبران سازمانی به اخالقیات، در طول 
زمان کاهش یافته، سللخت و حتی غیرممکن است. بااین حال برخی از رخدادها، 
زنگ خطر جدی هستند. وارن بافت در بخشی از نامه  ساالنه  خود به سهامداران 

برکشایر هاتاوی می نویسد:
من و معاون چارلی مانگر، شللاهد انواع رفتارهای بد سللازمانی بوده ایم، هم در 
حوزه  مالی و حسابداری و هم در حوزه  عملیاتی. رفتارهایی که از تمایل مدیریت 
شرکت به برآورده سللازی انتظارات وال استریت ناشی می شد. چیزی که در ابتدا 
فقط یک »فریبکاری کوچک« برای ناامید نکردن وال استریت محسوب می شود، 

درواقع اولین قدم به سمت کالهبرداری تمام عیار است.
یادداشللت وارن بافت، درباره  اکثر ما صدق می کند: نه قدیسین و نه مجرمان، 
بلکه رهبران خوش نیت نیز هنگامی که با  سرعت در  یک چشم انداز چالش برانگیز 
و پللر از دام های پنهانللی حرکت می کنند، گاهی از وجللدان اخالقی خود قصور 
می کنند. برای این اکثریت، رهبری اخالقی صرفاً اقدام با اعتقاد به درستکاری یا 

خالفکاری نیست، بلکه مسیریابی در فضای وسیعی بین این دو است.
پس چگونه باید متوجه شوید که شما یا تیم شما، در جاده  لغزش های اخالقی 
گام برمی داریللد؟ در اداملله  مطلب، توضیح می دهیم کلله چگونه باید پدیده های 
»قدرت مطلق«، »بی حسللی فرهنگی« و »اهمال توجیه شده« را شناسایی کنید. 

همچنین نکاتی را برای مبارزه با هر داینامیک توصیه می کنیم:
قدرت مطلق: بسللیاری از مشللکالت اخالقی، به احسللاس شکسللت ناپذیری، 
مصونیللت و توانایللی بیش ازحد بللاالی فرد برمی گللردد. این احساسللات باعث 
می شللوند انسللان خود را باالتر از دیگران ببیند. برای رهبرانی که خود را قدرت 
تام می دانند، قوانین و هنجارها برای همه  افراد به جز خود آنها صادق است. آنها 
با عبور از خطوط قرمز احساس گناه نمی کنند، بلکه باور دارند که حق انجام این 
کار را داشللته اند. این افراد واقعاً معتقدند که نادیده گرفتن یا تغییر مرزها، حق 

آنها است. در مثال باال، تصادفی نیست که پس از یک روز استراتژیک، رفتارهای 
خودپسندانه  مدیرعامل را مشاهده می کنیم.

ماهیت اعمال قدرت، همیشلله منفی نیسللت. گاهی اوقات فشاری که از یک 
اقدام برتری طلبانه ایجاد می شللود، همان فاکتوری است که به پیشرفت واقعی و 
پیروزی های بزرگ منجر می شود، اما هرچه از این نردبان باالتر بروید، مسئولیت 
و احتمال خطای بیشتری خواهید داشت. اگر هیچ کدام از اطرافیان به شما پاسخ 
منفی نمی دهد، مسلللماً مشللکلی وجود دارد. یکی از نشانه های رسیدن به نقطه  
اوج و سللر حد »قدرت مطلق«، این اسللت که همه  تصمیم های شما با تحسین، 

تمکین و سکوت اجرا می شود.
از نظر روانشناسللی، چیزی که قدرت مطلق را به تعادل می رسللاند، پذیرفتن 
عیوب شللخصی است. اگر از شللخصیت بالغی برخوردار باشید، می توانید به آینه 
نگاه کنید و ببینید که از دیگران باالتر نیستید. مخصوصاً اگر در جایگاه رهبری 
قرار دارید، باید بپذیرید که شما هم دارای نقطه ضعف هایی هستید و دائماً عیوب 

خود را مدنظر داشته باشید.
گاهی اوقات شما برای عبور از این مشکل، به کمک نیاز دارید. بهترین رهبران 
از دوسللتان نزدیک، مربیان و مشاورانی کمک می گیرند که جرأت بیان حقیقت 
در مورد عملکرد و قضاوت آنها را دارند. شللما هم باید افراد مورد اعتمادی را در 
کنار خود داشته باشید که همیشه حقیقت را، هرچند تلخ و ناخوشایند، گوشزد 
کنند. به عالوه باید تیم اصلی خود را تشللویق کنید که هرگاه با شما اختالف نظر 

داشتند، آن را متعهدانه اظهار کنند.
بی حسللی فرهنگی: مهم نیست که شللما چقدر به اصول پایبند هستید. باید 
بدانید که در طول زمان، سلوک اخالقی شما به سمت فرهنگ  سازمانی یا تیمی، 
حرکللت می کند. به یک مثال توجه کنید: گاهللی اوقات وقتی واحدهای پلیس، 
می خواهند در میللان جنایتکاران نفوذ کنند، بی حسللی فرهنگی اتفاق می افتد. 
این تغییر به آهسللتگی رخ می دهد: افسران باید با فرهنگ جدیدی آشنا شوند، 
لباس های متفاوتی بپوشللند و ادبیات گفتاری خود را تغییر دهند. مشکل زمانی 
بلله وجود می آید که آنها در تقلید فرهنگللی که برای متوقف کردن آن مأمورند، 
زیاده روی کنند. در این صورت افسران، در سیستم ارزش های گروهی نیز گرفتار 

می شوند.
در سللازمان ها و شللرکت ها اتفاق مشللابهی رخ می دهد. البته تغییرات نه در 
طول یک شللب، بلکه به تدریج به وجود می آیند. ازلحاظ روان شللناختی، شما در 
حال تعادل برقرار کردن بین »سللازگاری با فرهنگ شرکت« و »پایبند ماندن به 
ارزش های شللخصی« هسللتید. در ابتدای کار وقتی بین ایده آل هایی که شرکت 
مطرح می کند و رفتاری که واقعاً پاداش می گیرد، اختالف وجود دارد، شللاید به 
انزوا یا اسللتعفا فکر کنید، اما در طول زمان، ذهن به راه حل نیاز دارد. به همین 
دلیل به تدریج نسللبت به عادی بودن لحن و کالم آزاردهنده، بی خیال می شوید. 
یا خودتان هللم رفتارهایی در پیش می گیرید که هرگز فکر نمی کردید روزی به 

رویه  شما تبدیل شود.
بی حسی فرهنگی، ریشه  سخت ترین شکست های رهبری است، زیرا تشخیص 
آن بسللیار دشوار است. رهبرانی که مرتکب رفتارهای غیراخالقی شده اند، هرگز 
آن را انتخاب واضح خود نمی دانند. آنها درنهایت مدعی می شللوند در یک مسیر 
مبهللم و گمراه کننده، قدرت تشللخیص خللوب و بد را از دسللت  داده اند. طبق  
فرآینللدی کلله این رهبران توصیللف می کنند، آنها ابتدا زبللان و رفتار دیگران و 
سللپس خودشان را منفعل حس کرده اند و سللرانجام قدرت درست کرداری را از 

دست  داده اند. به عبارتی، ذهن شان از اخطار دادن به آنها دست کشیده است.
برای شناخت مشکل بی حسی فرهنگی، به دنبال نشانه های »گرفتاری/تسخیر 
شدن روانی« باشید: لحظات کوتاهی که شما دیگر خودتان را نشناسید و مطیع 
هنجارهای منحرف و غیراخالقی جمعی شده اید. به عنوان یک راهکار دیگر، دائماً 
از خودتان بپرسید که آیا در هر لحظه، به راحتی می توانید به قاضی و خبرنگاران 

توضیح دهید که چه اتفاقاتی در حال وقوع است؟
اما شللما همیشلله نمی توانید در چنین شللرایطی به خودتان اطمینان کنید. 
درسللت مانند مشکل »قدرت مطلق«، برای حل مشللکل بی حسی فرهنگی نیز 
می توانید از دیدگاه های خارجی کمک بگیرید. شما باید مسئله را با یک دوست 
مورد اعتماد یا یکی از اعضای خانواده در میان بگذارید، یا هر فردی که می تواند 
تغییرات رفتاری شللما را که خودتان نمی بینید، تشللخیص دهللد. همچنین به 
یاد داشللته باشید که مرتباً رفتار سللازمانی خود را با سایر افراد خارج از شرکت 
مقایسه کنید. به خودتان یادآوری کنید که سایر دنیا، احتماالً به شیوه  مشابهی 

کار نمی کنند.

اهمال توجیه شللده: زمانی که شللانس یک پاداش ملموس باال و ریسللک فاش 
شللدن اشللتباهات پایین اسللت، ذهن انسللان در توجیه انحرافات جزئی، بسیار 
ماهرانه عمل می کند. به عنوان مثال در یک شللرکت داروسازی، یکی از دستیاران 
خللط تولید که عجله  زیادی دارد، فراموش می کنللد آرایش خود را به طور کامل 
پللاک کند. به طور تصادفی، ذره  کوچکی از ریمل او داخل ظرف بزرگی از داروها 
می افتد. این حجم دارو، نیاز یک سللال یک کشور متوسط را تأمین می کند. این 
آلودگی به مدت کوتاهی، خط رنگی نازکی در مواد ایجاد می کند و سپس ناپدید 
می شود، بنابراین قابل ردیابی و شناسایی نیست. این دارو جان انسان ها را نجات 
می دهد و بسللیار ارزشمند اسللت. فقط ذره  خیلی جزئی مواد آرایشی درون آن 

ریخته شده که احتماالً بی خطر است.
آیا شللما چنیللن حادثه ای را گللزارش می کردید؟ یا اگر به عنللوان یک مدیر، 
به آرامی از شللما پرسللیده بودنللد چه باید کرد، آیللا همه  مواد دارویللی را نابود 
می کردید؟ اگر می دانسللتید که تأخیر در تولید دارو، به بیماران آسیب می زند و 
حتی به قیمت جان آنها تمام می شود آیا فکر خود را تغییر می دادید؟ آیا شرایط 
بد مالی و بودجه ای که صرف تولید این داروها کرده اید، روی تصمیم شللما تأثیر 
می گذاشت؟ آیا اگر می دانسللتید افرادی که سهم بیشتری در محصوالت دارند، 
چشللمان خود را به روی حادثه می بندند، بازهم جریان را به مقامات ارشد خود 

اطالع می دادید؟
اغلللب رهبران تاکنون در دوراهللی دریافت پاداش و انجام کار درسللت، قرار 
گرفته اند. لغزش شللما، درسللت از جایی آغاز می شللود اقدامات خللود را توجیه 
منطقی می کنید و به خودتان و دیگران می گویید: »این شللرایط استثنایی بود.« 
یا »اگر می خواهیم کارها تکمیل شود، باید کمی از قوانین منحرف شویم.« یا »ما 

اینجا هستیم تا پول دربیاوریم، نه اینکه کار خیریه انجام بدهیم.«
لغزش هللای ابتدایی، لغزش های بعللدی را به دنبال دارنللد و تبدیل به عاداتی 
می شللوند که حتی خودتان هم به بد بودن آنها واقف هسللتید، اما کم کم حس 
می کنید این لغزش ها قابل بخشللش و )بسته به شرایط( حتی مقبولند. سرانجام 

این عادات بد، تبدیل به بخشی از رفتار و اخالق شما می شوند.
نمی تللوان به طللور دقیق گفت که یللک انحراف اخالقللی، از چه نقطه ای 
آغاز شللده اسللت، اما هنگامی که تللازه مرتکب لغزش های اولیه شللده اید، 
احتمللال تصحیللح خطا بیشللتر از زمانی اسللت که با شللتاب در حال دور 
شللدن از حقیقت هستید. به یاد داشته باشللید قدرتی که از »چشم پوشی 
با توجیهات هوشللمندانه« کسب می شللود، بیش از آنکه به فساد بینجامد، 
شللما را می پوساند، اما چگونه می توانید با این اختالل روان شناختی مبارزه 
کنید؟ شللما می توانید با عقللد قراردادهای رسللمی و اجتماعی، خودتان و 
همکاران تان را به انجام کار درست ملزم کنید، به رفتارهای اخالقی پاداش 
بدهید، حدومرزهای خود را تعریف کنید و به اشللتراک بگذارید. مشللخص 
کردن حدومرزها کار سللختی نیست: کافی اسللت که فهرستی بنویسید از 
کارهایی که برای سودآوری یا لذت بردن انجام نمی دهید. این فهرست را در 
مکان راحتی نگه  دارید تا دائماً آن را بخوانید و گهگاه به عنوان یک یادآوری، 

فهرست را با تیم خود به اشتراک بگذارید.
واقعیت این اسللت که برای رهبران، راه مسللتقیم و واضحللی وجود ندارد که 
آن را دنبال کنند. شللما مسللیر خود را همچنان که حرکت می کنید، می سازید. 
بنابراین، رهبری اخالقی تا حد زیادی متکی بر قضاوت شللخصی شللما است. به 
همین دلیل هم وقتی با معضالت اخالقی مواجه می شللوید، شللاید احساس انزوا 
کنید. ممکن است چالش های خود را تابو بدانید و مایل نباشید که همکاران تان 
را مطلللع کنید. گاهی اوقات، نمی خواهید قبول کنید که هیچ اطمینانی از ادامه  
راه ندارید، اما درک کنید که این مسائل، بخشی از زندگی حرفه ای شما است و 

باید به شیوه ای درست و شفاف آنها را برطرف کرد.
باوجود اینکه اکثر شرکت ها، چندین پروسه ساختاری و فرهنگی برای بررسی 
و اصللالح خود در نظر گرفته اند )مانند بیانیلله  ارزش ها، راهنمای CSR یا توابع 
افشللاکننده(، بازهم رهبران باید درزمینه  حاالت روان شللناختی که اعضای تیم 
ازجمللله خودشللان را به انحرافات اخالقی می کشللاند، با دقت عمللل کنند. اگر 
خطرات قدرت تام، انفعال فرهنگی و مسللامحه  توجیه شللده را درک کنید، مثل 
این اسللت چندین تابلوی هشللداردهنده را در مسیر زندگی حرفه ای خود نصب 
کنید. بی تردید شللما با برخی موانع مواجه می شللوید، اما اگر برای مقابله با آنها 
آماده  باشللید، به احتمال بیشتری سالمت اخالقی و درست کرداری خود را حفظ 

می کنید.
HBR/zoomit :منبع

روانشناسی پشت رفتارهای غیراخالقی
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اخبار

تبریز – اسللد فالح: مدیرکل اطالعات آذربایجان شرقی 
گفللت: وزارت اطالعللات در خط مقدم مبارزه با مفاسللد 
اقتصللادی همچون؛ قاچاق کاال، رانت خواری، فرار مالیاتی 
و احتکار کاال ایستاده اسللت. به گزارش خبرنگار روزنامه 
فرصت امروز در تبریز، دیالمه در نشستی با اصحاب رسانه 
به مناسللبت فرارسیدن هفته سللربازان گمنام امام زمان 
)عج(، با اعالم این رویکرد به بخشی از مهمترین اقدامات 
و دسللتاوردهای اداره کل اطالعات استان در حوزه مفاسد 
اقتصللادی، حوزه مقابله با اخالل و بازار ارز اشللاره کرد و 
اظهار داشللت: ارزش ریالی پرونده های کالن اقتصادی در 
استان در مدت زمانی یک سال گذشته، ۶0 هزار میلیارد 
ریال و ۴5۳ میلیون دالر بوده اسللت. وی همچنین ارزش 
تضییللع بیت المللال را ۴۳ میلیون یورو اعللالم کرد که با 
مجاهللدت خاموش سللربازان گمنام امام زمللان )عج( در 

حوزه هللای مختلف، شناسللائی و 
کشللف و منجر به تشکیل پرونده 

شده است.
 سربازان گمنام امام زمان)عج( 

موفق شدند از 209 میلیارد تومان 
فرار مالیاتی جلوگیری کنند

 وی با بیان اینکه در سال گذشته 
سللربازان گمنللام امللام زمان)عج( 
در اسللتان موفللق شللدند از 209 
میلیارد تومان فرار مالیاتی توسللط 
کنند،  جلوگیللری  درشللت ها  دانه 
افللزود: در همین مللدت و با تالش 
سللربازان گمنام امام زمان )عج( از 
زمین خللواری ۷00 هکتار به ارزش 
2 هللزار و 1۴0 میلیللارد تومللان 
جلوگیری و به بیت المال بازگشللت 

داده  شده است.
 یکی از بزرگترین شبکه های داللی و اخاللگر در 

حوزه محصوالت پتروشیمی متالشی شد
 دیالملله اداملله داد: سللربازان گمنللام امللام زمان)عج( 
آذربایجان شللرقی، همچنین موفق شدند یکی از بزرگترین 
شبکه های داللی و اخاللگر در حوزه محصوالت پتروشیمی 
را در قالب شللرکت تعاونی متالشللی کنند. وی اضافه کرد: 
حجم تخلفات مالی این شللبکه حدود ۴۷0 میلیارد تومان 
برآورد شللده و 122 هزار تن مواد اولیه  پتروشللیمی کشف 
و چندیللن نفر نیز در این رابطه دسللتگیر و تحویل مراجع 

قضایی شدند.
 باند قاچاق سازمان یافته زیورآالت نقره چینی به 

داخل کشور کشف شد
 مدیرکل اطالعات آذربایجان شللرقی کشللف باند قاچاق 
سللازمان یافته زیورآالت نقره چینی به داخل کشور را یکی 
دیگر از توفیقات سللربازان گمنام امام زمان)عج( در سللال 
گذشللته عنوان کرد و گفت: قاچاقچیللان محموله های نقره 
را از چین به مقصد عراق و سللپس با جاسللازی در اتوبوس 
به تهران منتقل می کردند تا به صورت شللبکه سراسری در 

سللطح کشور توزیع شود که نتیجه این اقدامات به تعطیلی 
کشیده شللدن واحدهای نقره سللازی و بیکاری فعاالن این 
بخش شده بود. وی افزود: براساس اعترافات به دست آمده 
از متهمان، توسللط این باند از سللال 92 تاکنون حدود 2۳ 
تللن زیورآالت نقللره به ارزش 100 میلیللارد تومان )قیمت 
کارخانه ای( قاچاق شللده است. وی اضافه کرد: قاچاقچیانی 
کلله محموله 2۳ تنللی نقللره را از چین به تهللران منتقل 

می کردند، بازداشت شدند.
 5 شبکه و باند مواد مخدر در آذربایجان شرقی 

متالشی شد
 دیالمه همچنین از متالشللی شللدن 5 شبکه و باند مواد 
مخدر در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: با تالش سربازان 
گمنام امام زمان )عج(  215 کیلوگرم هروئین و ۴ کیلوگرم 

شیشه کشف شد.

 متالشی شدن شبکه های کالن ورود مشروبات 
الکلی از خارج به کشور

 وی از متالشللی شدن شللبکه های کالن ورود مشروبات 
الکلی از خارج به کشور خبر داد و گفت: بیشترین مشروبات 
از طریق ارمنستان در قالب شبکه های کالن وارد می شد که 
با اقدام های اطالعاتی، یک تریلی در این حوزه کشف و این 
شبکه ها متالشی شدند. مدیرکل اطالعات آذربایجان شرقی 
همچنین با اشللاره به متالشی شدن قاچاق پوست حیوانات 
گفت: ترانزیت پوسللت حیوانات از عراق به سللمت ترکیه از 
طریق ایران و در مسیر آذربایجان شرقی انجام می شد اما به 
دلیل مرغوبیت پوسللت گوسللفند و گاو ایرانی، بعد از ورود 
پوسللت به ایران در اسللتان محموله با پوسللت های ایرانی 
تعویض شده و به ترکیه می رفت که با تالش سربازان گمنام 
این باند نیز متالشی و نزدیک به ۷0 تن پوست کشف شد.

 کار اطالعاتی در وزارت اطالعات، مردم پایه و 
مردم نهاد است

 این مقام ارشللد امنیتی با بیان اینکلله کار اطالعاتی در 
وزارت اطالعللات، مردم پایلله و مردم نهاد اسللت، افزود: کار 

اطالعاتی در وزارت اطالعات بر پایه احکام شللرعی، اخالق 
نبوی، قانون جمهوری اسالمی ایران، سند راهبردی امنیتی 
کشللور، مبتنی بر احصاء محیط امنیتی جمهوری اسللالمی 
ایران می باشللد که حاصل بررسللی های کالن امنیت ملی 
در پرتو رهنمودهای راهگشای امام راحل )ره(، رهبر معظم 
انقللالب )مدظله العالللی( و راهبردهای حاصللل از تجربه و 

تخصص سربازان گمنام امام زمان)عج( است.
 نیاز امروز کشور سالمت اقتصادی است

 وی با بیان اینکه نیاز امروز کشور سالمت اقتصادی است، 
خاطرنشللان کرد: در نظام مقدس جمهوری اسالمی، نظام 
متعلق به همه مردم اسللت؛ در این راسللتا وزارت اطالعات 
نیز متعلق به مردم اسللت و بللرای تامین امنیت پایدار و در 
خدمللت مردم اسللت. وی انقالبی بودن، حرکت در مسللیر 
والیت، ایمان و اخالص و فداکاری را از ویژگی های سربازان 
گمنام امللام زمان )عج( برشللمرد 
و افللزود: بعللد از پیللروزی انقالب 
توطئه هللای  افزایللش  و  اسللالمی 
دشللمنان، نهللادی به نللام وزارت 
اطالعات تشللکیل شللد که وظایف 
متعددی در تمام ابعاد جامعه برای 
این وزارتخانه تعریف شد. مدیرکل 
اطالعات اسللتان آذربایجان شرقی 
یکللی از مهمترین وظایللف وزارت 
اطالعللات را ایجاد امنیت پایدار در 
کشللور عنوان کللرد و گفت: امنیت 
و آرامللش حق مردم اسللت و یکی 
از وظایللف وزارت اطالعللات خنثی 

کردن توطئه های دشمن است .
 مهمترین اقدامات و 

اولویت های اداره کل اطالعات 
آذربایجان شرقی

 این مقام امنیتی با اعالم اینکه  از اهم وظایف و ماموریت 
های ما مقابله نرم افزاری است، گفت: ترویج و آگاهی بخشی 
به مسللووالن، نخبگان، اساتید دانشگاه، دانشجویان و اقشار 
مختلف جامعلله، برگزاری همایش ها و جلسلله های متعدد 
در حوزه های مختلف مهم ترین اقداماتی اسللت که در سال 
گذشللته انجام شد و امسللال نیز جزو اولویت های اداره کل 

اطالعات استان است.
 شناسایی موانع و مشکالت تولید، اشتغال و سرمایه گذاری 

از جمله وظایف اداره کل اطالعات استان است
 دیالملله، توجه به حقللوق مردم و پیگیللری مطالبات و 
شللکایت آنها، شناسللایی موانع و مشکالت روزمره در حوزه 
بیکاری، اشللتغال، سللرمایه گذاری، تولید، تنظیم بازار ارز و 
گران فروشللی را از جمله وظایف اداره کل اطالعات استان 
برشمرد. این مقام ارشد اطالعاتی استان تصریح کرد: تالش 
برای ایجللاد ارتباط جامعه با سللرمایه گذاران، اسللتفاده از 
ظرفیت آنهللا، ایجاد اعتماد بین سللرمایه گذاران و دولت و 
رشللد و توسعه استان در ابعاد مختلف از وظایف دیگر اداره 

کل اطالعات آذربایجان شرقی است.

اصفهان - قاسـم اسد- نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان 
بغداد با حضور ۴5 شرکت ایرانی در محل نمایشگاه های بین المللی 
بغداد در تاریخ دوم اردیبهشت با حضور سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در عراق و مقامات دولتی عراقی افتتاح شد.ذوب آهن اصفهان بعنوان 
اولین و بزرگترین تولید کننده مقاطع ساختمانی در ایران و یکی از 
موفق ترین صادرکنندگان ایرانی در کشور عراق بر اساس استراتژی 
های بازاریابی و فروش، با برپایی غرفه ای در نمایشگاه مذکور حضوری 
فعال دارد. در این نمایشگاه مجموعه کاملی از نمونه محصوالت این 
 ، H ریل، تیرآهن های ، I شللرکت بویژه انواع میلگرد، تیرآهن های
آرک، ناودانی و ... در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته اسللت. 
با توجه به حضور مسللتمر و موثر ذوب آهن اصفهان در بازار عراق و 
خوشنام بودن کیفیت محصوالت این شرکت ، شاهد حضور پر رونق 
مقامات و شرکت های دولتی ، مشتریان، تجار و سازندگان خصوصی 
عراقی در غرفه ذوب آهن اصفهان بودیم. مسللجدی سفیر جمهوری 
اسللالمی ایران در عراق ضمن حضور در غرفه ذوب آهن و آشنایی با 
اهم دستاوردهای این شرکت ، عملکرد این شرکت را مثبت ارزیابی 

نمود. وی بر حضور مسللتمر در بازار عراق و بهره گیری از توانمندی 
ها و گسللترش عرضه محصوالت ذوب آهن در بازارهای کشور عراق 
تاکید کرد. این مقام مسئول پس از طرح برخی مشکالت در بازار عراق 
توسط کارشناسان ذوب آهن اصفهان، قول پیگیری و ارائه راهکارهای 
الزم در ایللن زمینه را داد. همچنین بهللزاد ، رایزن بازرگانی ایران در 
عراق نیز در غرفه ذوب آهن ضمن برشمردن مزایای محصوالت این 
شرکت نسبت به سایر رقبای حاضر در بازا عراق، توصیه هایی برای 
حضور بیشللتر و موثر تر در بازار مذکور) خصوصا افتتاح دفتر ذوب 

آهن ( و قول همکاری کامل با ذوب آهن اصفهان برای تحقق این امر 
را ارائه نمود. علی فاخر السنافی رئیس اتحادیه پیمانکاران ساختمان 
عللراق نیز از مهمترین بازدید کنندگان غرفلله ذوب آهن بود و برای 
همکاری و تعامل بیشللتر با ذوب آهن اصفهان و معرفی محصوالت 
این شرکت به فعاالن صنعت ساختمان عراق اعالم آمادگی کرد.  یکی 
دیگر از رویدادهای این نمایشللگاه بازدید اختصاصی مدیران شرکت 
انشللائیه )شللرکت تجارت مواد ساختمانی عراق( وابسللته به وزارت 
بازرگانی عللراق از غرفه ذوب آهن بود، عمار و سللنان از مدیران این 
شللرکت دولتی عراقی بودند که ضمن رضایت از کیفیت محصوالت 
ذوب آهن اصفهان بر اسللاس تسللت های انجام شده آمادگی خود را 
برای تعامل و همکاری بیشتر برای ورود محصوالت ذوب آهن به پروژه 
های دولتی کشور عراق که حجم گسللترده ای از پروژه های کشور 
عراق می باشند را اعالم نمودند. ادریس مدیرکل فنی وزارت صنایع 
و معادن عراق نیز ضمن بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان و آشللنایی 
با محصوالت و توانمندی های این شرکت ، در جریان شرایط کیفی 

محصوالت ذوب آهن قرار گرفت.

  ارومیـه - رونق - احمللد مجرد ضمن قدردانللی از اقدامات 
مطلوب ارتش در کمک رسانی به سیل زدگان و تبریک روز ارتش 
گفت: ارتش جمهوری اسالمی در همه عرصه های جنگ تحمیلی 
و حوادث و بحرانها در کنار مردم و نظام بوده و مردم همیشه قدردان 
فداکاریهای ارتش هستند. وی افزود: سوخترسانی به ارگانهای نظامی 
و امنیتی یکی از اولویت  های اصلی برنامه تامین و توزیع سوخت 
اسللت  و سوخت تخصیصی به واحدهای نظامی سریعا بارگیری و 
ارسللال می شود. سید ابوالقاسللم کریمی حسینی فرمانده قرارگاه 

عملیاتی لشللکر ۶۴ ارومیه ضمللن قدردانی از حضور مدیر و جمع 
مسئولین شللرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه از توجه 
ویژه مدیر منطقه ارومیه در سوخترسانی به قرارگاه عملیاتی لشکر 
۶۴ تشکر کرد و افزود تحرک به عنوان یکی از 5 مولفه قدرت نظامی 
ارتباط مستقیمی با سوخت داشته و الزم است همیشه مدنظر قرار 
گیرد. در این مالقات روسای برنامه ریزی، حراست و روابط عمومی 
مدیر مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه را همراهی 

می کردند.

مشـهد - صابر ابراهیم بای - مدیر عامل شرکت گاز خراسان 
رضوی گفت: مصرف گاز در این اسللتان طی فروردین  ماه امسللال 
نسبت به مدت مشابه پارسال یازده درصد افزایش داشته است. سید 
حمیللد فانی اظهار کرد: در فروردین ماه امسللال یک میلیارد و ۳0 
میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف شد که این میزان در مدت 
مشابه پارسال 9۳0 میلیون متر مکعب بوده است. وی افزود: بیشترین 
میزان مصرف گاز اسللتان در این مدت مربوط به سلله روز ابتدایی 
آغاز سللال به میزان روزانه ۴0 میلیون متر مکعب بوده اسللت. فانی 

گفت: پارسللال 2 هزار و ۴۷۳ کیلومتر شللبکه گاز رسانی در استان 
ایجاد شللد که از این میزان 10۶ کیلومتر شللهری و 2 هزار و ۳۶۷ 
کیلومتر روسللتایی است. مدیرعامل شرکت گاز استان ادامه داد: در 
سللال گذشته 109 هزار و ۶۶۴ مشترک به تعداد دریافت کنندگان 
خدمات شرکت گاز خراسان رضوی افزوده شد. شرکت گاز خراسان 
رضوی 2 میلیون و 2۶۳ هزار و ۴۳2 مشترک دارد که از این تعداد 
یک میلیون و ۷۸1 هزار و 2۳۷مشترک شهری و ۴۸2 هزار و 195 

مشترک روستایی هستند. 

مدیرکل اطالعات استان اعالم کرد

60 هزار میلیارد ریال و 453 میلیون دالر
ارزش پرونده های مفاسد اقتصادی در آذربایجان شرقی

حضور ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بغداد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان آذربایجان غربی :

مالقات مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه با فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 64 

افزایش مصرف گاز در خراسان رضوی طی فروردین ماه 98

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم خبر داد:
احداث بیش از 5 هزار متر شبکه برق در اطراف مسجد مقدس جمکران 

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم اظهار 
داشت: جهت خدمت رسانی به زائران مسجد مقدس جمکران 5۳۷۳ متر شبکه جهت 
تامین روشنایی پارکینگ های اطراف مسجد مقدس جمکران احداث شده است . مدیر 
عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم اظهار داشت: جهت خدمت رسانی به زائران 
مسجد مقدس جمکران 5۳۷۳ متر شبکه جهت تامین روشنایی پارکینگ های اطراف 
مسجد مقدس جمکران احداث شده است . مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
قم با اشاره به سرویس کلیه خطوط 20 کیلو ولت در اطراف مسجد مقدس جمکران به روش خط گرم اظهار داشت: جهت تامین برق 
11 پارکینگ اطراف مسجد مقدس جمکران 5۳۷۳ متر شبکه و کابل احداث شده است. مهدی آهنین پنجه با اشاره به نصب 2۴۳ 
مورد پرژکتور افزود: در این مدت 110 پایه جدید نصب و 2۴ مورد برج نوری سرویس و راه اندازی شده است. وی با اشاره به تامین  
برق رایگان 11۴ ایستگاه صلواتی  اظهار داشت: جهت تامین برق ایستگاههای صلواتی حاضردر بلوار پیامبراعظم )ص(با نصب کنتور 
و تابلو برق و بیش از 1000متر شبکه اقدام شده است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به استفاده از 2۴ دستکاه 
خودرو سبک وسنگین ادامه داد: 10 دستگاه خودرو سنگین شامل سبد باالبر و جرثقیل و 1۴ خودرو سبک جهت تامین پایداری 

شبکه در اطراف مسجد مقدس جمکران در حال فعالیت می باشند. 

اولین جلسه هم اندیشی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان 
گلستان در سال 1398برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- اولین جلسه نشست هم اندیشی روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان  با حضور 
دکتر دهقانی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر استان در محل سالن 
کنفرانس این دانشگاه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان، در ابتدا دکتر دهقانی ضمن خیر 
مقدم و ابراز تاسف در پی حادثه سیل ویرانگر استان گلستان و برخی از استان ها ضمن اعالم هم دردی با مردم حادثه دیده بر مشارکت 
و جمع  آوری کمک های مردمی و امداد به مردم آسیب  دیده به عنوان وظیفه انسانی تأکید نمود، در ادامه ایشان به رعایت و دقیق 
آیین نامه های ابالغی دانشگاه، تشکیل کالس ها و رعایت تقویم آموزشی، حضور و غیاب دقیق مدرسان، حضور تمام وقت روسای 
مراکز در مراکز آموزشی، پیگیری اجرای تک پودمان ها توسط مراکز اشاره نمود.در ادامه، به مناسبت اعیاد شعبانیه از  دانشجویان 
جانباز و  دو نفر از روسای جانباز مراکز و  از  تیم والیبال دانشجویان پسر مقام آور در مسابقات المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشگاه 
تجلیل به عمل آمد.در این جلسه هم اندیشی هر یک از روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان به طرح  دیدگاه ها و مسائل و 

مشکالت مراکز پرداختند.      

تعویض دفترچه بیمه سالمت در مناطق سیل زده گلستان رایگان است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سید محمد حسینی بعداظهر چهارشنبه در جلسه شورای اطالع رسانی اداره کل بیمه سالمت 
استان گلستان اظهار کرد: امروز تفاهم نامه ای بین سازمان بیمه سالمت با کمیته امداد امام خمینی )ره( منعقد می شود که در قالب 
آن بیمه پایه مددجویان کمیته امداد به بیمه سالمت واگذار می شود .وی افزود : این طرح یکی از از برنامه های پنجم توسعه بود که 
درآن ذکر شده همه صندوق های بیمه درمانی کشور در بیمه خدمات درمانی ادغام شوند .حسینی با بیان اینکه چهار صندوق بیمه 
ای پایه ) کمیته امداد ، بیمه سالمت ، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح ( داریم گفت : بخشی از مددجویان کمیته امداد که شامل 
روستائیان و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت بودند که در سنوات گذشته به بیمه سالمت منتقل شدند .وی افزود : کمیته امداد 
سه میلیون بیمه شده داشت که دومیلیون نفرآنها در سال های گذشته به بیمه سالمت منتقل شدند و بقیه هم از این تاریخ به بعد 
اضافه خواهند شد .حسینی در خصوص خدمات بیمه سالمت در سیل اخیر اظهار کرد : برای جلوگیری از کارهای فرسایشی و صحت 
مراجعات به مراکز درمان مستقر در شهرهای سیل زده ، سامانه امید داشتیم و تمام بیمه شدگان شهری و روستایی در این سامانه 
ثبت شده اند .وی با بیان اینکه بیش از 95 درصد از صحت اطالعات مراجعات قابل تائید است ، ادامه داد : در این سامانه لینکی از 
ثبت احوال موجود است و اطالعات آن در اختیار مراکز درمانی ثابت و سیار مناطق سیل زده قرار گرفت .حسینی تصریح کرد :کسانی 
هم که در مناطق سیل زده ، دفترچه بیمه خود را از دست دادند نیازی به صدور دفترچه المثنی نیست و به صورت معمول برای 
آنها دفترچه صادر می شللود .وی تاکید کرد : تا پایان خرداد تعویض دفترچه در مناطق سللیل زده رایگان است و همه مراکز هم از 
شروع سیل تاکنون فعال هستند .وی گفت : در گمیشان ، خواجه نفس و سیمین شهر که زیر20 هزار نفر جمعیت دارند به صورت 
رایگان بیمه سالمت می شوند و در آق قال هم تا 200 نفر مجوز داریم و البته این عدد قابل افزایش است .گفتنی است قبل از جلسه 
تفاهم نامه ای به صورت ویدیو کنفرانس بین مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران و رئیس کمیته امداد کشور سالمت منعقد شد ..

تجهیز ونصب نسل 3 وپرسرعت سایتهای همراه اول سدهای خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند- سایتهای پرسرعت نسل ۳ سدهای دز، کرخه، کارون سه و مسجدسلیمان تجهیز و راه اندازی شدند.  
در پی افزایش کم سابقه آوردسدهای کرخه و دز و در بازدید مهندس جهرمی مقام عالی وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات از سد 
اندیمشک، با پیشنهاد رحیم فالح زاده مدیر مخابرات منطقه خوزستان و اخذ موافقت از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، سایتهای 
پرسرعت نسل ۳ همراه اول سدهای دز ، کرخه، کارون ۳ و مسجدسلیمان توسط تیم های فنی و عملیاتی ارتباطات سیار منطقه 

خوزستان دربازه زمانی مقرر، تجهیز و راه اندازی شدند.   

 اختتامیه اولین ممیزی مراقبتی گواهینامه 
استاندارد ISO/IEC 17025 آزمایشگاه مرکزی آبفای گیالن 

رشت- زینب قلیپور- اختتامیه اولیه ممیزی مراقبتی گواهینامه استاندارد ISO/IEC 1۷025 آزمایشگاه مرکزی این شرکت 
با حضور نماینده گروه ممیزی آزمایشگاههای آب و فاضالب کشور ، مدیرعامل، معاون بهره برداری ، مدیر کنترل کیفیت آزمایشگاه و 
کارشناسان این حوزه برگزار شد.سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به اینکه آب از مولفه های 
اصلی سالمت است از آن بعنوان محصول خاص و ویژه شرکتهای آب و فاضالب نام برد و گفت: چیزی به اندازه آب به سالمت مردم 
وابسته نیست.وی با تأکید بر اینکه ارائه خدمات مناسب و تحویل آب سالم از اولویت های شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور است 
افزود: برای کنترل کیفی این محصول، آبفای کشور برنامه های مدون تنظیم می کند و به شرکتها ابالغ می نماید و کنترل کیفیت خط 
قرمز شرکتهای آب و فاضالب سراسر کشور است.مدیرعامل آبفای گیالن دریافت گواهینامه های استاندارد را زبان مشترک دستگاهها 
دانست و خاطرنشان کرد: دریافت این گواهینامه ها نشان دهنده برخورداری از یک پشتیبان علمی و فنی برای ارائه خدمات است و به 
مصرف کنندگان اطمینان داده می شود بعنوان تنها تولید کننده و توزیع کننده آب شهری، حساسیت در ارتقاء کیفیت آب برای این 
شرکت بسیار حائز اهمیت است.مهندس حسینی در ادامه یادآور شد: باعث افتخار است که در ممیزی مراقبتی آزمایشگاه بر عملکرد 
این حوزه صحه گذاشته شد و این امر حاکی از حضور همکاران خوب ، متعهد ، باسواد و با علم روز در آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب 
است که امیدواریم با تالش کوشش بیشتر در حفظ این روند موفق باشند.سپس سهراب نیا نماینده گروه ممیزی آزمایشگاههای آب و 
فاضالب کشور و سرممیز اولین ممیزی مراقبتی  ISO/IEC 1۷025 با تشریح روند ممیزی اظهار داشت: پس از پیاده سازی سیستم 

های مدیریتی، پیگیری جهت تداوم آن انجام می شود و در زمان های مشخص تیم های ممیزی مراقبتی حضور خواهند داشت.

هیئت امناء و خدام امامزادگان استان ایالم به دوره آموزشی در مشهد اعزام شدند 
ایالم - خبرنگار فرصت امروز - معاون فرهنگی اوقاف ایالم از اعزام 1۶ نفر از هیئت امناء و خدام امامزادگان استان ایالم به دوره 
آموزشی مشهد خبر داد. حجه االسالم حسن شهیدی معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان ایالم از اعزام 
1۶ نفر از خدام و هیئت امناء آستان امامزادگان ایالم به دوره آموزشی مشهد خبر داد.    حجه االسالم شهیدی بیان کرد :این دوره 
آموزشی به منظور آشنایی خدام به شرح وظایف ، آداب زیارت و خدمت رسانی مناسب به زائرین به مدت یک هفته در شهر مقدس 
برگزار خواهد شد. وی سرفصل های آموزشی این دوره را  آشنایی با بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی، فرهنگی، ایمنی و حراست 

بقاع متبرکه عنوان کرد و افزود : در پایان به شرکت کنندگان، گواهینامه شرکت در این دوره آموزشی اعطا خواهد شد.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد:
اختصاص مساعده مالی 12 و 6 میلیونی اسکان سیل زدگان در شهر و روستا

خرم آباد- خبرنگارفرصت امروز- رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی از اختصاص مساعده 12 
و ۶ میلیون تومانی اسکان موقت سیل زدگان لرستان خبر داد و گفت: این مبلغ به همه کسانی که 
نیازمند به مسکن هستند پرداخت می شود. علیرضا تابش در شورای مسکن لرستان با اشاره به برنامه 
ریزی ها برای اسکان موقت سیل زدگان که فاصله بین اسکان اضطراری و دائم است، اظهار داشت: 
نهایتاً تصمیم بر این گرفته شد که کمک هزینه استقرار مردم را می دهیم تا زمانی که اسکان دائم 
به نتیجه برسد. وی با بیان اینکه این اسکان موقت حداکثر یک ساله است، تصریح کرد: به همه این 
پول را می دهیم تا اسکان آنها حل شود، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: در روستا ۶ میلیون تومان و در شهرها 
12 میلیون تومان به همه کسانی که خانه آنها تخریب شده، پرداخت می شود. تابش با تاکید بر اینکه چگونگی هزینه این مبالغ به 
انتخاب خود افراد است، افزود: مردم می توانند با این پول خانه اجاره کنند، اتاقی از منزل خود را پاکسازی و مستقر شوند و یا یک اتاق 
را سریع تر بسازند و اسکان یابند؛ این مدل که یک اتاق سریع تر ساخته شود تجربه ای موفق بوده است. وی یادآور شد: این پول را به 

همه کسانی که اسکان نیاز دارند می دهیم و مردم دغدغه ای در این خصوص نداشته باشند.
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بدون شک مصاحبه کاری برای هر فردی استرس های خاص خود را به همراه 
خواهد داشللت. اگرچه این امر طبیعی محسوب می شود، با این حال در صورتی 
که به خوبی برای این لحظه آماده نباشید، بدون شک با مشکالت بسیاری مواجه 
خواهید شد. اگرچه معموال در رابطه با مواردی که الزم است تا در مصاحبه خود 
عنوان کنید، صحبت می شود با این حال در این مقاله قصد عملکردی متفاوت را 
داشته و به شما سواالتی را با ذکر دلیل معرفی خواهیم کرد که ابدا در مصاحبه 
شغلی نباید عنوان شود. در همین راستا و در ادامه به بررسی 20 مورد منتخب 

خواهیم پرداخت.
1-شرکت شما در چه زمینه ای فعالیت می کند؟

هنگامی که قصد فعالیت برای شللرکتی را دارید، الزم اسللت تا از مدت ها قبل 
تحقیقاتی را در رابطه با حوزه کاری و فعالیت های آن به دست آورید. درواقع این 
سللوال شما به سادگی نشان خواهد داد که شما ابدا نسبت به تناسب خودتان با 
موقعیت مدنظر آگاهی نداشته و صرفا برای در اختیار داشتن یک فرصت شغلی 
به این مصاحبه آماده اید و بهترین گزینه محسللوب نمی شوید. تحت این شرایط 
نیز از همان ابتدا یک دیدگاه منفی را در ذهن مصاحبه شونده ایجاد خواهید کرد. 
خوشللبختانه امروزه به لطف دنیای اینترنت، پاسخ بسیاری از این قبیل سواالت 

در دسترس خواهد بود.
2-وضعیت حقوق به چه میزانی است؟

در جریان مصاحبه شللغلی بهتر است تا تنها به دنبال طرح سواالتی باشید که 
می تواند طرف مقابل شللما را تحت تاثیر قرار دهد. بدون شللک مسئله درآمد و 
حقوق از جمله مواردی اسللت که باید اجازه دهید تا طرف مقابل شللما آن را در 
زمان مناسللب مطرح کند. بیان سللریع و صریح این امر می تواند نوعی بی ادبی و 
مادی گرایی بیش از حد شللما را نشللان دهد که بدون شللک هیچ مدیر و یا فرد 

مصاحبه کننده ای از این گونه رفتار استقبال نخواهد کرد. 
3-آیا باید به صورت روزانه و برای ساعت های طوالنی به کار 

بپردازم؟
تفاوتی نمی کند که شللما این سوال را با چه منظوری بیان کرده اید. نخستین 
تصویری که پس از طرح آن در ذهن طرف مقابل ایجاد خواهد شد این است که 
شما فردی تنبل بوده و نمی توانید تعهد کافی را نسبت به کار خود داشته باشید. 
ایللن امللر نیز به مانند مورد قبل از جمله مواردی اسللت که باید اجازه دهید که 
فرد مقابل آن را مطرح کرده و سللپس می توانید شرایط خاص و یا پیشنهادهای 

خود را مطرح کنید. 
4-وضعیت تعطیالت و مرخصی ها به چه صورت است؟

نکته بسللیار مهمی که باید نسللبت به آن توجه داشته باشید این است که در 
ابتدا الزم است تا مرزی میان سواالت ضروری با فرعی داشته باشید. بدون شک 
مطرح کردن این سللوال نیز نمی  تواند برای شما یک مزیت محسوب شود. بدون 

شللک این سللوال بیانگر این امر خواهد بود که شما حتی به شغلی که هنوز آن 
را به دسللت نیاورده اید، تعهد الزم را نخواهید داشللت و فردی تالشگر محسوب 

نمی شوید. 
5-چگونه می توانم به سرعت در کار خود پیشرفت کنم؟

در ابتدا الزم است تا بر روی کار خود تمرکز کرده و در تالش برای نشان دادن 
استعداد و قابلیت های خود باشید. بدون شک این امر باعث خواهد شد تا مدیران 
نیز در اندیشلله اسللتفاده بهتر از شما باشند. با این حال در صورتی که مدیران را 
در این قضیه تحت فشللار قرار دهید، بدون شک آنها نیز واکنش خوبی را نسبت 
به شما نشان نخواهند داد و در بهترین حالت ممکن است توقعات آنها از شما در 
همان ابتدا در سللطحی باال قرار گیرد. به همین خاطر بهتر است تا در ابتدا تنها 
به دنبال ایجاد توقعات منطقی باشید تا بتوانید در کار خود درخشش الزم برای 
پیشللرفت را نشللان دهید. در آخر فراموش نکنید که این سوال به آینده ارتباط 
دارد و به همین خاطر مطرح کردن آن در جلسلله مصاحبه، اقدامی هوشمندانه 

نخواهد بود.
6-در صورت به مشکل برخورد کردن با سایرین چه کاری را باید 

انجام دهم؟
این پرسللش به سادگی این پیام را انتقال خواهد داد که شما در موقعیت های 
قبلی خود با مشکالتی در برخورد با سایرین مواجه بوده اید و توانایی یک ارتباط 
مسللالمت آمیز و همکاری سازنده را ندارید. بدون شک این امر یک امتیاز منفی 
برای شما خواهد بود. بدون شک هیچ شرکتی تمایل ندارد که با فردی که ممکن 

است با وی به مشکل برخورد کنند، همکاری داشته باشد.
7-وضعیت پاداش ها و مزیت های کاری در شرکت به چه صورت 

است؟
فراموش نکنید که بسللیاری از شرکت ها افرادی را به طور آزمایشی مورد 
اسللتفاده قرار می دهند تا از آمادگی آنها اطمینان داشللته باشند. به همین 
خاطر نیز تاز زمانی که در شرکت به جایگاه الزم دست پیدا نکرده اید، نباید 
انتظارات باالیی را داشللته باشید. بدون شللک کار در هر شرکتی با مزیت ها 
و پاداش هایی همراه خواهد بود. با این حال این امر تنها زمانی شللامل حال 
شللما خواهد شللد که درخشش خوبی را داشته باشللید. به همین خاطر نیز 
این سللواالت را باید در زمانی که از کسللب فرصت شللغلی اطمینان حاصل 

کرده اید، مطرح کنید.
8-چه زمانی با افزایش حقوق مواجه خواهم شد؟

درواقع همه چیز وابسللته به عملکرد شللما خواهد بود. با این حال در ابتدای 
کار و زمانی که هیچ فعالیتی را انجام نداده اید، زیر ذره بین قرار دادن این مسائل 
دردسرساز خواهد بود. درواقع درست به مانند پاسخ های شما، سواالت طرح  شده 
نیز میزان حرفه  ای بودن را مشللخص خواهد کرد. این پرسللش نشان خواهد داد 
که اولویت اول شما بحث مالی بوده و این امر ابدا خوشایند هیچ مدیری نیست. 
در این رابطه مشللاهده کلیپ ها و مقللاالت در زمینه مصاحبه کاری، می تواند به 

بهود رفتار و سواالت شما کمک شایانی کند.

9-آیا می توان زودتر از موعد مقرر محل کار را ترک کرد؟
ایللن سللوال جنبه مثبتی را نداشللته و نوعی تنبلی را تداعللی خواهد کرد. 
اگرچه ممکن است شما شرایط خاصی را داشته باشید، با این حال برای طرح 
آن بهتر اسللت تا هنگامی که پرسشگر سواالت خود را در رابطه با زمان کاری 
مطرح کرد، موقعیت خاص خود را شللرح دهید و منتظر واکنش وی باشللید. 
آمارها در این زمینه حاکی از آن اسللت که شللانس قبول شرایط در این روش 
به مراتب بیش تر اسللت. به همین خاطر نباید از جادوی بیان درست جمالت 
خود غافل شللوید. همچنین فراموش نکنید که بهتر اسللت تا زندگی شخصی 
خود را با کاری که قصد انجام آن را دارید هماهنگ سللازید. درواقع نمی توان 
انتظار زیادی داشللت که شللرکت، وضعیت کار را براساس شرایط زندگی شما 

تغییر داده و تنظیم کند.
10-آیا شما نیز ازدواج کرده و یا صاحب فرزند هستید؟

اگرچه فرد مصاحبه کننده برای ارزیابی وضعیت شما ممکن است این سواالت 
را مطرح کند، با این حال این امر نباید باعث شود که شما نیز به مسائل شخصی 
وی بپردازید. بدون شللک پرسش در این زمینه هیچ گونه نیاز و ضرورتی نداشته 
و شللما را ناآشللنا با آداب و محیط اداری نشان خواهد داد. به همین خاطر تحت 

هیچ شرایطی پرسش شخصی از فرد مقابل خود نداشته باشید. 
11-آیا فعالیت در شبکه های اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی 

قرار خواهد گرفت؟
 برخی از فعالیت های درون شرکتی کامال حالت مخفیانه داشته و هیچ مدیری 
تمایل ندارد تا همگان از آن باخبر باشند. به همین خاطر با توجه به این امر که 
شللما در این رابطه پاسخ درستی را دریافت نخواهید کرد، پس بهتر است تا آنها 

را نسبت به این قضیه حساس نکرده و در این زمینه بی تفاوت باشید. 
12-آیا در زمینه استفاده از اینترنت و ایمیل محدودیتی وجود 

دارد؟
درسللت به مانند مورد قبل، این سللوال نیز پرسشگر را نسبت به شما حساس 
خواهد کرد و این باور را در ذهن آنها شللکل خواهد داد که شللما قصد استفاده 
خارج از عرف در این زمینه را دارید. در این راستا اطمینان داشته باشید که در 
صورت زیاده روی و استفاده بیش از حد، آنها به شما تذکرات الزم را خواهند داد. 

به همین خاطر این پرسش نیز هیچ گونه ضرورتی نخواهد داشت. 
13-آیا دفتر کار مخصوص به خود را خواهم داشت؟

بدون شللک هر شللرکتی برای رفاه حال کارمندان خللود برنامه ریزی هایی را 
خواهد داشت. با این حال دفتر جداگانه از جمله مواردی است که به بسیاری از 
عوامل خصوصا میزان فضای شرکت، بستگی خواهد داشت. به همین خاطر نباید 
به نحوی رفتار کنید که بیانگر این امر باشللد که از کار کردن در کنار سللایرین 

فراری هستید و یا انتظارات بیش از حدی از شرکت خود دارید. 
14-آیا شایعه ای که در رابطه مدیر شرکت به گوش من رسیده 

است، صحت دارد؟
بدون شللک پرداختن به این مسللائل کامال غیرحرفه ای بللوده و نباید انتظار 

داشللت که مصاحبه کننده که فردی از تیم شللرکت محسللوب می شود، اقدام به 
صحبللت بر علیه مدیر خود کند. برای جلوگیری از چنین پرسللش هایی توصیه 
می شود که تمامی موارد مورد نظر خود را قبل از حضور در جلسه مورد بررسی 

قرار داده و برای چندین بار به ویرایش آن بپردازید.
15-چه مواردی منجر به اخراج من خواهد شد؟

ابدا ایده خوبی نخواهد بود که مصاحبه شللونده قبل از استخدام شما به مقوله 
اخللراج فکر کند. به همین خاطر نیز الزم اسللت تا تمرکللز خود را صرفا بر روی 

مواردی که باعث استخدام شما خواهد شد، معطوف کنید. 
16-آیا امکان استفاده از تلفن همراه در زمان کاری وجود دارد؟

این سوال از جمله مواردی خواهد بود که به سادگی نشان خواهد داد که شما 
قصد تمرکز 100درصدی بر روی کار خود را ندارید. 

17-وعده های غذایی شرکت شامل چه مواردی است؟
ایللن امر بلله مصاحبه کننده ایللن پیام را القللا خواهد کرد که شللما به دنبال 
رسللتورانی رایگان هسللتید و به این امللر بیش از اصل کار خود اهمیت نشللان 

می دهید. 
18-آیا مشکل عصبی من تاثیرگذار خواهد بود؟

بدون شللک هیچ شللرکتی تمایل ندارد تا فردی بیماری را به اسللتخدام خود 
درآورد. این امر حتی شللامل ساده ترین مشللکالت نظیر عدم توانایی در کنترل 
خشللم اسللت. به همین خاطر نیز بهتر است تا در این رابطه صحبتی نکرده و در 

زمانی مناسب به دنبال راهکارهایی برای بهبود آن باشید. 
19-آیا فکر نمی کنید که من کامال مناسب شرکت شما هستم؟

اگرچلله اعتماد به نفس از جمله ویژگی های مثبت افراد محسللوب می شللود، 
بللا این حللال نباید در این رابطه زیللاده روی کرده و به جای طللرف مقابل خود 
تصمیم گیری کنید. این امر بیشللتر خودسللتایی و غرور کاذب شللما را نشللان 
خواهللد داد. ایللن نکته را نیز مورد توجلله قرار دهید که هیچ فللردی نمی تواند 
خللود را بی نقص و کامل بداند. به همین خاطر این اقدام شللما هیچ سللودی را 
به همراه نخواهد داشللت. در نهایت توجه داشللته باشللید که نوع ادبیات و نحوه 
اسللتفاده از کلمات نیز از جمله ابزارهایی خواهد بود که به وسللیله آن می توانید 
مصاحبه کننللده خود را تحت تاثیر قرار دهید. به همین خاطر الزم اسللت تا در 

رابطه با توانایی خود در این زمینه اطمینان حاصل کنید. 
20-لطفا هرچه سریع تر پاسخ نهایی را اعالم کنید 

تمامی لحظات مصاحبه شللما دارای اهمیت خواهد بود. به همین خاطر نباید 
به محض به پایان رسللیدن سواالت، همه چیز را تمام شده تصور کرده و رفتاری 
متفاوت را از خود نشللان دهید. بدون شللک طرف مقابل شما نیاز به زمانی برای 
بررسللی سللواالت، رزومه کاری، مشورت با مدیر و سللایر افراد مهم شرکت و در 
نهایت مقایسلله شما با سایر شللرکت کنندگان خواهد داشت. به همین خاطر نیز 
تحت هیچ شللرایطی نباید فرد و یا افراد مصاحبه کننده را تحت فشللار خود قرار 

دهید. 
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شروع یک کار جدید همیشه مشکالت و دشواری های خاص خود را دارد. حتی 
کار در بهترین شللرایط و محیط نیز تاثیر چندانی بر روی کاهش دشللواری های 
پیش روی نخواهد داشللت. تجربه های احساسللی در طول دوران شللروع به کار 
جدید امری رایج در میان افراد مختلف اسللت. احساساتی نظیر هیجان، نگرانی، 
کمک خواهی، پشللیمانی و ترس از سوی اغلب کارمندان در کارهای تازه تجربه 
می شللود. به این شللرایط اگر نقل مکان برای تصدی یک شغل را اضافه کنیم، با 

موقعیتی شبیه به بحران مواجه خواهیم شد.
جابه جایی از منطقه ای به منطقه ای دیگر یکی از فعالیت های دارای بیشللترین 
اسللترس محسوب می شود. این امر درست در کنار مواردی نظیر طالق، از دست 
دادن شغل و مرگ یکی از عزیزان جای دارد، بنابراین فرقی میان شما به عنوان 
یللک مدیرعامل موفق با هدف مدیریت شللعبه تازه برندتان در شللهری متفاوت 
یا کارمندی معمولی در جسللت وجوی موقعیت شللغلی بهتر وجود ندارد. در هر 
صورت نگرانی های ناشللی از نقل مکان همراه شما خواهد بود. وقتی پای چنین 
تصمیم مهمی در میان باشللد، نباید عجله به خرج داد، بنابراین بررسللی دقیق 

ارزش نقل مکان برای تصدی شغل تازه کامال منطقی خواهد بود. 
هدف اصلی این مقاله بررسی ارزش جا به جایی برای تصدی شغلی تازه است. 

این کار از طریق طرح چند پرسش اساسی صورت خواهد گرفت. 
1. آیا شغل و شرکت مورد نظر مناسب من است؟

به مانند هر موقعیت دیگری، در اینجا نیز مطالعه پیرامون شرکت مورد نظر و 
جایگاه مان در آن اهمیت دارد. بدون تردید ایجاد تغییر اساسی در زندگی مان و 
نقل مکان به شهری دیگر در صورت مواجهه با رئیسی مستبد و شرکتی متفاوت 
با ایده های ذهنی مان بسللیار دردناک خواهد بود. اشللتباه بسللیاری از کارمندان 
عدم مطالعه دقیق پیرامون موقعیت شللغلی و شللرکت مورد نظرشللان است. به 
این ترتیب اندک زمانی پس از نقل مکان به شللهری تازه دوباره به منطقه سابق 

بر خواهند گشت. 
دکتر تونللی ای. هارلی، مربللی متخصص امور کسللب وکار و مدیرعامل گروه 
ویلیامز ولنس، در مورد تجربه نقل مکان برای کار چنین نظری دارد: »هیچ وقت 
به عبارت های مندرج در سایت رسمی شرکت مورد نظر و گفت وگوهای دوستانه 
جلسه استخدامی اکتفا نکنید. در چنین موقعیت های شرکت مورد نظر در تالش 
برای فروش خود به شماسللت. همانطور که شما در تالش برای فروش توانایی ها 

و مهارت های خود به آنها هستید.«
خوشللبختانه امروزه سللایت های مختلفی بللرای اظهارنظر کارمندان سللابق 
 Glassdoor، شللرکت ها پیرامون تجربیات شان وجود دارد. سللایت هایی نظیر
Great Places، Comparably و شللمار بسللیار زیادی از سایت های تبادل 
نظر محلی به عنوان گزینه های مطلوب در دسللترس هستند. به طور معمول در 
چنین سللایت هایی تجربیات کارمندان در مورد فضای کلی یک شرکت در کنار 

نحوه رفتار مدیران و سایر کارمندان قرار دارد. 
دکتر هارلی در ادامه بررسی اش از وضعیت نقل مکان برای کسب شغل اینگونه 
اظهار نظر می کند: »در گفت وگوهای خود دوستانه رفتار کنید. با این حال ترسی 

از پرسللش پیرامون مسائل اساسی نداشته باشید. مواردی نظیر تناسب میان کار 
و زندگی، امنیت شغلی، تسهیالت ویژه کودکان، خدمات درمانی و کیفیت کلی 

زندگی در شهر تازه را مورد بحث قرار دهید.«
2. آیا شرکت مورد نظر هزینه های جا به جایی را پوشش 

می دهد؟
بیللش از هر نکته دیگری، آگاهی از حمایت شللرکت مللورد نظر در فرآیند جا 
بلله جایی اهمیت دارد. به عنللوان مثال، در قانون بسللیاری از ایالت های آمریکا 
تخفیف های مالیاتی برای جا به جایی کارمندان از شللهری به شللهر دیگر وجود 
دارد. بدون تردید همه کارمندان دنیا در آمریکا مشللغول به فعالیت نیستند. در 

برخی کشللورها مناطق مختلف دارای نرخ های مالیاتی متفاوت هستند، بنابراین 
شللاید جا به جایی برای تصدی شللغلی با درآمد بیشتر منجر به پرداخت مالیات 
فزاینده نیز شللود. به ایللن ترتیب باید در مورد ارزش جا بلله جایی اندکی تامل 

بیشتر به خرج داد. 
به طور معمول شللرکت های کوچک تمایل کمتری بلله پرداخت هزینه جا به 
جایی کارمندان دارند، بنابراین در صورت همکاری با کسللب وکاری کوچک باید 

فکر دریافت تسهیالت جا به جایی را فراموش کرد. 
جیل پانال، صاحب موسسه 210Ak، ایده جالبی در مورد هزینه های مهاجرت 
به محیطی تازه دارد: »حتی اگر قصد ما سفر به شهری تازه برای چند روز باشد، 
بازهم باید هزینه های زیادی را پرداخت کنیم، بنابراین پیش از تصمیم گیری در 

مورد ترک شهرمان باید به فکر هزینه های زندگی در محیط تازه نیز باشیم.« 
3. اوضاع بازار کار در آن ناحیه چگونه است؟

هنللگام تصمیم گیری برای نقل مکان، اغلب افراد حالت های بدبینانه را مدنظر 
ندارنللد. اگر شللغل مورد نظللر برای ما مناسللب نبود، چه؟ آیللا در صورت قطع 
همکاری با شللرکت مورد نظر کار دیگری برای ما وجود خواهد داشللت؟ چریل 
پالمر، موسس برند مشاوره ای Call To Career، بررسی وضعیت بازار کار در 
محل تازه را مهم ترین اقدام پیش از قبول شللغل تازه عنوان می کند: »به عنوان 
نخستین کار باید بررسی دقیقی از وضعیت بازار کار در منطقه مورد نظر داشته 

باشللیم. بدون چنین بررسی مناسللبی امکان تصمیم گیری عاقالنه وجود ندارد. 
همیشلله احتمال قطع همکاری با شرکت مورد نظر و جست وجوی شغل تازه را 
باید در ذهن داشللته باشیم. ارزیابی وضعیت شغل های در دسترس برای افرادی 

با تحصیالت خودمان یکی از بهترین روش ها برای پذیرش کار تازه است.«
4. هزینه های زندگی در آنجا چقدر است؟

پیش از مهاجرت به شللهری تللازه باید هزینه های زندگللی در آنجا را مدنظر 
داشللت. اگر حقوق ما برای زندگی در شهر تازه کافی نباشد، ارزش نقل مکان به 

طور کلی زیر سوال خواهد رفت. 
تیموتی ویدمن، اسللتادیار بازنشسته دانشگاه دون، پس از ۴1 سالگی پنج بار 

برای تصدی موقعیت شللغلی تازه اقدام به مهاجرت کرده اسللت. با این حال وی 
یکبار به دلیل درخواسللت انتقال مدیللرش از منطقه ای ارزان قیمت در نیویورک 
به محله ای لوکس در واشللنگتن به همکاری اش با شللرکت مورد نظر خاتمه داد. 
دلیللل اصلی آن نیز عللدم افزایش حقوق اش در پی انتقال بلله محله ای پرهزینه 
بللود: »من بلله اندازه کافللی در مورد هزینه هللای زندگی در منطقلله مورد نظر 
تحقیق کردم. متاسللفانه هزینه زندگی در آنجا بسللیار بیشتر از توان پرداختی ام 
بود. به همین دلیل موقعیت شللغلی مورد نظر را رد کردم. توصیه من به شللما 
پذیرش موقعیت های شللغلی تازه فقط در صورت بهره مندی از حقوق مناسب با 

هزینه های شهر تازه است.«
5. کیفیت زندگی من تا چه حد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟

بررسللی وضعیت کیفیت زندگی در شللهرهای دیگر اقدامللی منطقی پیش از 
پذیرش موقعیت شللغلی موردنظللر خواهد بود. لورن هرینللگ، مدیرعامل گروه 
ایمپکللت، توصیلله جالبی در این مللورد دارد: »وضعیت زندگللی کنونی خود را 
مدنظر قرار دهید. آیا در صورت مهاجرت به شللهری تازه بازهم موقعیتی مشابه 
برای زندگی خواهید داشللت؟«. در اینجا مسئله اصلی بیشتر متوجه تفاوت های 
فرهنگی شللهرهای مختلف اسللت. به این ترتیب شللاید افراد با سللابقه زندگی 
طوالنی در شللهرهای مختلف توانایی زندگی در یک شهر به خصوص را نداشته 

باشند. در این صورت پذیرش شغل مورد نظر اشتباه بزرگی خواهد بود.

6. موقعیت شغلی تازه چه تاثیری بر روی خانواده ام دارد؟
آگاهی از حمایت یا مخالفت خانواده مان از تغییر مکان برای شغل تازه اهمیت 
باالیی دارد. بدون تردید هیچ کس عالقه ای به زندگی دور از خانواده اش ندارد. به 

ویژه اگر در ابتدای تشکیل آن باشیم. 
جیللل پانال در این مورد عقیده جالبی دارد: »حجم وسللیعی از مهاجرت های 
ناموفللق کاری در طول دهه های گذشللته به دلیل نارضایتی خانواده یا همسللر 
کارمنللد مورد نظر رخ داده اسللت. به این ترتیب اگر خانللواده ما در منطقه تازه 

احساس ناراحتی کند، ما نیز تحت تاثیر نارضایتی آنها قرار می گیریم.«
بدون تردید عالقه ما به نقل مکان برای شللغلی تازه موقعیت کاری و زندگی 
اعضللای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. به همیللن دلیل پیش از نقل مکان 
گفت وگو با همسللرمان یا سایر اعضای خانواده ضروری به نظر می رسد. فقط در 
صللورت حمایللت آنها از اقدام مان باید شللروع کار در محیطی تازه را در دسللت 

بررسی قرار دهیم.
7. آیا من از حمایت سیستم اجتماعی برخوردار خواهم بود؟

بدون تردید موقعیت شغلی تازه با شرایط مناسب برای هر فردی وسوسه انگیز 
اسللت. با ایللن حال در صللورت تالقللی آن با چالش های دشللوار معمللوال باید 
تصمیم هللای منطقی گرفللت. یکی از چالش هللای اصلی در این میان شللرایط 
اجتماعی تازه است. ما در طول زمان سکونت در یک شهر به تدریج با مردم آن 
رابطه نزدیک پیدا می کنیم. در این بین روابط دوسللتانه ای هم با دیگران شللکل 
می گیرد. چالش مهم بسللیاری از کارمندان تازه کار در شهرهای جدید دوری از 
فرهنگ جامعه قبلی و نبود دوستان شللان اسللت. به این ترتیب زندگی در شهر 
مورد نظر بدل به امری طاقت فرسللا می شللود.  اگر شما وابستگی زیادی به جمع 
دوستانه و وضعیت خانواده تان در شهر محل سکونت خود دارید، نقل مکان برای 
شغلی تازه گزینه ای منطقی به نظر نمی رسد. برخی از افراد دشواری های خاصی 
در راستای یافتن دوستان تازه و عادت به محیط های جدید دارند. برای این افراد 

مهاجرت شغلی باید آخرین انتخاب باشد. 
8. آیا من آماده چالش های ناشناخته هستم؟

فرقی ندارد تا چه اندازه برای موقعیت شللغلی تازه مان آماده باشللیم، همیشه 
غافلگیری هایللی در راه خواهللد بللود. بلله هر حال مللا توانایی کنتللرل اتفاقات 
پیش رو را نخواهیم داشللت. به همین دلیل مارسللیا مریل، مربی شغلی و استاد 
دانشللگاه، اهمیت بررسللی همه جوانب مهاجرت برای شغل تازه و آمادگی برای 
چالش هایی ناشناخته را متذکر می شود: »هیچ گاه عجوالنه برای آینده شغلی تان 
تصمیم گیری نکنید. بررسللی دقیق موقعیت اجتماعی، اقتصادی و سایر جوانب 
شللهر تازه بسللیار مفید اسللت. با این حال همیشلله چالش های بیشتری نیز در 

انتظار ما هستند.« 
براسللاس مطالعلله سللارا بوهم آرچللر، مدیرعامل و موسللس برنللد خدماتی 
Essential Engagement، بسللیاری از کارمندان مهاجر انواع اتفاقات تازه را 
تجربه می کنند. این امر بین ۶ تا 12 ماه پس از شللروع به کار در شللهری جدید 
نیز ادامه دارد. اگر توانایی سللازگاری با حجم وسللیعی از اتفاقات تازه را ندارید، 
به نظر باید در تصمیم تان برای نقل مکان اندکی بیشللتر تامل کنید. در غیر این 

صورت شاید در نهایت با شکست یا پشیمانی مواجه شوید.
businessnewsdaily :منبع

چالش های مهاجرت برای شغل بهتر

پرسش هایی که پیش از نقل مکان برای شغلی جدید باید پاسخ داد

88936651
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از اینکه کارمند دورکار هستید، احساس گناه می کنید؟

آیا شللما کارمند دورکاری هسللتید که هر روز صبح، به خاطر نپوشیدن لباس اداری خودش را سرزنش 
می کنللد؟ یا بالعکس مادامی که دورکاری انجام می دهید، به دنبللال راهی برای افزایش بهره وری خود در 

طول هفته هستید؟
شللاید کارکردن از راه دور در نگاه اول بسللیار انعطاف پذیر و جذاب به نظر برسد، اما این روش کارکردن 
گاهی با احساس مالمت و تقصیر همراه است که باید بتوانید بر آنها غلبه کنید. این موضوع حداقل برای 
من که چند سللالی می شللود روش کارکردن از راه دور را انتخاب و کسللب و کارم را در گوشه  دنج و راحت 
خانه  برپا کردم، محسللوس و ملموس است. من خدمات حرفه ای و باکیفیتی را به مشتریانم ارائه می دهم 
و واقعا از این کار لذت می برم، اما گاهی به خاطر اینکه این کار را از خانه انجام می دهم احسللاس مالمت 

و تقصیر می کنم.
تا همین چند سللال پیش بسللیاری از والدین کارمند یا افرادی که به خاطر سللبک زندگی شان مجبور 
به سللفر بودند، به دنبال راهکاری برای داشتن انعطاف پذیری بیشللتر در زمان های کاری شان می گشتند. 
البته کارکردن از راه  دور راه حل مناسللبی بود، اما همواره به خاطر اینکه نمی توانسللتند در اداره کار کنند، 

احساس گناه می کردند.
 واقعا چنین احساسی تا چه حد قابل اتکاست؟ چگونه می توان بر این احساس ناخوشایند غلبه کرد؟

 در این مطلب می خواهیم راهکارهایی را برای غلبه بر حس سللرزنش و تقصیر که در بعضی کارمندان 
دورکار وجود دارد،  بیان کنیم:

1.همواره بهره وری خود را حفظ کنید:
یکی از رایج ترین تفکرات اشللتباهی که درباره کارمندان دورکار وجود دارد این اسللت که این افراد در 

ساعت های کاری شان در منزل همیشه دچار خمودگی، بی حوصلگی  و بی انگیزگی هستند.
در نگاه عوام برای اینکه وانمود کنید نیروی کار پرکار و بهره وری هستید، همین که صبح زود از خواب 
برخیزید و به سللوی محل کارتان حرکت کنید کافی اسللت، اما از زمانی که من دورکاری را شروع کردم 
با موجی از سللواالت تمسللخرآمیز مثل »در طول روز چرت هم می زنی؟«،  »با پیژامه کار می کنی؟« و ... 

مواجه شدم. البته پاسخ من به این سواالت، مثبت بود.
واقعیت این  اسللت که »کارکردن از راه دور« همچنان با »کارکردن به شللیوه معمول« رقابت می کند، 
امللا هنگامی که در اداره حاضر می شللوید، اگر ضرب االجل های کاری را با موفقیت پشللت سللر بگذارید، 
اهداف تیم را برآورده کنید و بتوانید در طول ساعات کاری خود پاسخگو باشید، تنها توانسته اید به اندازه 
کارمندی که از خانه کار می کند، بهره ور باشللید. پس اگر یک کارمند دورکار هسللتید، خود را مالمت و 

سرزنش نکنید. در عوض از زمان تان بهترین استفاده کاری را ببرید و بهره ور بمانید.
2. آمارها را بررسی کنید:

نگران نباشید، آمارهای به دست آمده به نفع شما هستند! جمعیت کارمندان راه  دور از سال 200۸ بیش 
از 11درصد افزایش یافته اسللت، بنابراین اگر شللما از خانه کار می کنید، در شرکت خوبی مشغول به کار 
هستید. نکته قابل توجه دیگر اینکه روزانه کارمندان کمتری در جاده ها و خیابان ها برای حضور در محل 

کارشان در رفت و آمدند، این امر باعث کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک جاده ای می شو د.
شللما همچنین مشللارکت مضاعف کارکنان و بهره وری بیشللتر آنها را مشللاهده خواهید کرد. عالوه بر 
این، نتایج حاصل از پژوهشللی در سللال 201۴ نشللان می دهللد؛ ۸2درصد از کارمنللدان دورکار به دلیل 

انعطاف پذیری بیشتر کارشان، استرس کمتری را تجربه کردند.
وجود کارمندان راضی، با نرخ مشارکت بیشتر و با کارایی و اثربخشی چشمگیر، به معنای پیروزی مطلق 
برای مدیر، شرکت و حتی محیط کسب و کار است. شاید به خاطر بعضی باورهای سنتی از اینکه بخواهید 

در خانه کار کنید خود را سرزنش کنید، اما فراموش نکنید آمارها به نفع شما هستند.
هنگام دورکاری، مادامی که از زمان کارتان استفاده مثبت می کنید، هرگز نباید خودتان را بابت چیزی 

مقصر بدانید یا احساس گناه کنید.
 »۸2درصللد از کارمندان دورکار به دلیل انعطاف پذیری بیشللتر کارشللان، اسللترس کمتللری را تجربه 

می کنند.«  
 3. زمان خود را حداکثر کنید:

از آنجایللی که کارمنللدان راه دور هنگام کار کردن حواس پرتی کمتر و تمرکز بیشللتری دارند، احتماال 
می توانند بعضی پروژه های در دست شللان را سللریع تر به نتیجه برسانند. از  این  رو اگر پروژه ای را زودتر به 
پایان رساندید، به جای اینکه به تماشای تلویزیون یا وقت گذرانی با دوستان بپردازید، سعی کنید بالفاصله  

پروژه بعدی را شروع کنید.
صندوق پست الکترونیکی خود را پاک کنید، تقویم تان را به روز کنید، برنامه ها را با اعضای تیم تان چک 
کنید تا بتوانید به آنها نیز کمک کنید. خودتان را برای انجام کارها آنقدر تحت فشار قرار ندهید که مجبور 

به وقفه انداختن در زمان ناهارتان شود. در صورت لزوم از چنین وقفه هایی استفاده کنید.
 چشللم انداز محل کارتان را تغییر بدهید، به کافی شللاپ یا کتاب فروشللی محله تان سری بزنید یا به هر 
نحوی که می دانید فضای کارتان را تغییر بدهید. استفاده مثبت از روزکاری به شما کمک خواهد کرد که 

نسبت به کار خود بیشتر احساس قدرت کنید.
سخن پایانی

در نهایت، به عنوان کارمندی که از خانه کار می کند، می توانم بگویم احسللاس مالمت یا تقصیر در شما 
از جایی شللروع می شللود که هنگام قضاوت درباره خودتان، به برداشت و تفکر دیگران نسبت به خودتان 

متکی هستید.
به آنچه که افراد درباره شللما فکللر می کنند توجه نکنید، درعوض ببینید واقعللا خودتان درحال انجام 
چه کاری هسللتید؟ همکاران، مدیران و حتی خانواده و دوسللتان شما ممکن است ایده های اشتباهی در 
مورد سللاعات و ایام کار اداری داشته باشند، اما شللما نباید به خاطر برداشت و درک متفاوت تان خودتان 

را سرزنش کنید. 
کار شللما این اسللت که به عنوان عضوی از یک تیم سخت کوش مثل هر کارمند دیگری به سیاست ها و 
خط مشی های شرکت پایبند باشید. فراتر از اینها، مسئولیت کار از راه دور به شما سپرده شده است، زیرا 
شما می توانید این کار را از خانه، دفتر یا هر جای دیگری انجام دهید. پس به هوش باشید و به موقع قدم 

در مسیر بگذارید و فارغ از هر نوع سرزنش و مالمتی رو به جلو حرکت کنید.
entrepreneur/modirinfo :منتع
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 اسللتفاده از یک مشاور کسللب و کار برای بسیاری از صاحبان 
کسب و کار بسیار راهگشا خواهد بود چراکه مشاوران کسب و کار 
متعهد خود را شریک و دلسوز کسب و کارتان می دانند و از هیچ 
تالشللی برای موفقیت شللما دریغ نخواهند کرد. در این پست به 

بیان نظرات 10 کارشناس حوزه کسب و کار می پردازیم؛
1. مشللاور کسللب و کار اطمینان حاصل می کند که در مسیر 
درستی قدم برمی دارید: دوگ بند – ممکن است با سرعت خوبی 
کسللب و کارتان را پیش می برید، اما مشاور کسب و کار اطمینان 
پیدا می کند که آیا در مسللیر درسللتی قرار داریللد یا خیر. حتی 
کوچک ترین تغییری در قطب نمای کسللب و کارتان می تواند در 

بلندمدت تفاوت زیادی درنتیجه کسب و کارتان ایجاد کند.
2. مشللاور کسللب و کار، فرد بی طرفی است: بریتانی هداک – 
مشللاوران کسللب و کار دارایی ارزشللمندی برای شرکای تجاری 
به شللمار می آیند؛ زیرا آنها اشخاص ثالث و بی طرفی هستند که 
می توانند در فرونشللاندن اختالفات به شما کمک کنند. همچنین 
برخی از این مشاوران عالی می توانند به خوبی سبک های ارتباطی 
گوناگون و نقاط ضعف و قدرت مدیران را شناسایی کرده و به آنها 

در ارتباطی بهتر با یکدیگر کمک کنند.
۳. آنهللا چیزهای زیادی در مورد خودتان به شللما می آموزند: 
داگالس هاچینگر – ما به عنوان یک انسللان می توانیم هر چیزی 
را به خودمان تلقین کنیم. یک مشللاور کسب و کار خوب به شما 
کمللک می کند تا تمام باورهای اشللتباهی را که در مورد خودتان 
داریللد کنار بگذارید و خود را بهتر بشناسللید. این باورها شللامل 
نقللاط ضعف و قدرت تان و همچنیللن نحوه تعامل با دیگر اعضای 
تیم تان می شللود. من واقعاً از نظرات صادقانه مشللاوران کسب و 

کارم بهره مند شده ام.
۴. آنهللا دیدگاهی عقالنی به شللما ارائه می کننللد: ویک پنال 

– هملله مللا از لحاظ احساسللی به ایده هللا و کارمان وابسللتگی 
داریللم. معموالً این موضوع، موضوع خوبی اسللت که به ما انگیزه 
می بخشللد، اما اگر خیلی بلله این ایده ها و کارها وابسللتگی پیدا 
کنیم، دیگر به سختی خواهیم توانست تصمیمات درستی بگیریم. 
یک مشللاور کسللب و کار می تواند در مورد دغدغه های روزمره و 
احساسللی کسب و کار، توصیه های بی غرض و پخته ای برای شما 
داشته باشللد. مجبور نیسللتید که آن توصیه ها را همیشه به کار 
بگیرید، اما حداقل ذهنیت درسللتی در مورد مشللکالت تان پیدا 

خواهید کرد.
5. آنها قباًل در موقعیتی شللبیه موقعیت شما بوده اند: تراویس 
اسمیت – زمانی که می خواهید مشاور کسب و کاری را استخدام 
کنید، مطمئن شللوید که او تجربه بیشللتری نسللبت به خودتان 
در زمینلله موردنیازتان دارد. به عنوان  مثللال، اگر با بخش فروش 
کسللب و کارتان مشللکل دارید، مشاوری را اسللتخدام نکنید که 
حوزه کارش بخش عملکرد فرآیندهاست. اگر مشاور خوبی داشته 
باشللید، می توانید از تجربیات خوب او استفاده کنید تا اشتباهات 
گذشللته او را تکرار نکرده و مسیر کوتاه تری برای کسب موفقیت 

پیش روی خود داشته باشید.
۶. مشللاور کسللب و کار، نقللاط ضعللف و قدرت تان را به شللما 
می نمایانللد: زاک بیندر – یک مشللاور کسللب و کار خیلی صریح 
و شللفاف نکات و مشکالتی را که شما یا شللریک تجاری تان با آن 
درگیر هسللتید بازگو می کند. به این ترتیب شما نظرات صادقانه ای 
در مورد توانایی های یکدیگر به دسللت می آورید و متوجه می شوید 
که هر کدام تان باید کدام بخش از کسب و کار را در دست بگیرید.
۷. مشللاور کسب و کار به شما اعتمادبه نفس می بخشد: آنتونی 
پزوتی – بیشللتر مردم تا زمانی که شللخص باتجربه ای آنها را از 
محدوده آسایش شان بیرون نکشد، نمی دانند که چه قابلیت هایی 

دارند. یک مشاور کسب و کار خوب می تواند عالوه بر راهنمایی ها 
و پشللتیبانی در طول مسیر، اعتمادبه نفس موردنیازتان را به شما 

ببخشد تا اهداف بلندپروازانه تری داشته باشید.
۸. مشللاور کسللب و کار تمرکزش را روی مسللائل کاری شما 
می گذارد: آدام اسللتیل – سرمایه گذاران، شللرکا و کارمندان تان 
می خواهنللد که شللما به موفقیت برسللید، اما اهداف و مسللائل 
خاص خودشللان را دارند و به شللما فشار می آورند تا موفق شوید 
و موفقیت آنها را نیز تضمین کنید، اما یک مشللاور کسللب و کار، 
شما را به عنوان یک مراجعه کننده می بیند و بهترین ها را برای تان 
می خواهد. توصیه های پرتجربه آنها و دیدگاه های شان در راستای 

نیازهای شخصی شماست نه شخص دیگر.
9. مشاور کسب و کار به شما کمک می کند تا اهداف بلندمدت 
خود را در نظر بگیرید: اندی ایسللتر – بزرگ ترین مزیت داشللتن 
یک مشللاور کسب و کار، مشاوره و راهنمایی های مداوم است که 
به شما اجازه می دهد از مسللائل و دغدغه های روزمره دور شوید 
و به اهداف بلندمدت خود بیندیشللید. کار کردن با مشاور کسب 
و کار، چشللم های تان را باز می کند و به شللما اجللازه می دهد تا 
تمرکز و انرژی خود را روی مسللائلی بگذارید که بیشللترین سود 

را برای تان دارند.
10. مشللاور کسللب و کار شما را مسللئولیت پذیر نگه می دارد: 
دیللزی جینللگ – زمانی که بللا یک مشللاور کار می کنم، مجبور 
می شوم با چیزهایی روبه رو شوم که از آنها می ترسم. به عنوان مثال 
مشللاور کسللب و کارم مرا مجبور کرد تا با برخللی کارمندان که 
مدت ها بود با آنها مشکل داشتم، گفت وگویی جدی داشته باشم. 
او مسللئولیت پذیری مرا دوچندان می کند و اگر دستورالعمل های 

او را دنبال نکنم، عذاب وجدان می گیرم.
hormond :منبع

10 مزیت برای استفاده از مشاور کسب و کار
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