
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

گزارش وزارت کار نشان می دهد بیش از یک سوم بیکاران دچار بیکاری بلندمدت شده اند

نیم رخ بازار کار
فرصت امروز: مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در تازه ترین گزارش خود به وضعیت بیکاران بر حسب طول مدت 
بیکاری در سال 97 پرداخته و از جوانان بیکار زیر 30 سال به عنوان اصلی ترین گروهی که در جست وجوی کار هستند، نام 
برده است. این گزارش همچنین نشان می دهد که بیش از یک سوم از بیکاران دچار بیکاری بلندمدت شده اند و به بیان آماری، 
یک میلیون و ۲3۲ هزار نفر در سال 97 به مدت یک سال و بیشتر در جست وجوی شغل ناکام مانده اند. بررسی ها نشان 
می دهد که اتاق انتظار بیکاری برای گروه سنی جوان، شلوغ تر از سایر گروه های سنی است و در حالی نرخ بیکاری بلندمدت 
جمعیت ۲۵ تا ۲9 ساله ۱۱درصد بوده  که این شاخص برای گروه سنی بیش از 30 سال تنها ۲.8درصد گزارش شده است.

بیکاری، معضل همیشگی اقتصاد ایران در سال ها و دهه های گذشته بوده و هیچ گاه به موازات جابه جایی دولت ها 
حل  نشده است. برای بررسی شاخص بیکاری، فاکتورهای مختلفی از آن سنجیده می شود و بیکاری جوانان، بیکاری...

آیا افزایش وام مسکن راهگشای خانه دار شدن هست؟

ُمسکن بی اثر وام مسکن
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تدبیر بانک مرکزی برای کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی

فرمول تعیین نرخ سود بانکی تغییر می کند؟

چگونه ذهن خود را برای خالقیت بازسازی کنیم؟

چرا بالک چین هنوز یک معما است؟

بررسی یکی از بزرگترین شایعات پیرامون هوش مصنوعی

بازاریابی موفق در اینستاگرام با 17 اپ کاربردی

ویژگی های یک ایمیل تبلیغاتی خوب

پیوند دنیای تبلیغات و بازی های آنالین

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

گزارش مالی ماه اوت TSMC از رکورد 
درآمد این شرکت خبر می دهد
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در دومیــن روز از آخرین هفته شــهریورماه، قیمت دالر و ســکه 

کاهــش یافت و شــاخص بورس تهران نیــز پس از رکود 
تاریخی ابتدای هفته با اصالح ۲ هزار واحدی روبه رو شد...

پس از رکوردشکنی تاریخی ابتدای هفته رخ داد

 اصالح 2 هزار واحدی
شاخص بورس

یادداشت

راهکار قطعی مبارزه 
با فساد

مقوله فساد و مبارزه با آن همیشه 
از مهمتریــن چالش ها برای  یکی 
حکومت ها بوده و به جرأت می توان 
ادعا کرد تاریخ هیچ حکومتی عاری 
از فســاد نبوده اســت. اگر موضوع 
فساد، نشانه ای از ساختار بد اقتصاد 
و نابســامانی اجتماعی تلقی نشود، 
مبارزه با آن نیز در حد رویارویی با 
معلول محــدود می ماند و هر اندازه 
که سریع و توفانی باشد، موج ها که 
فرو نشستند، صاحبان فساد روابط و 
مناسبات فسادزا را مجددا بازسازی 
می کنند. متاسفانه فساد تا اندازه ای 
گسترش پیدا کرده که قبح و زشتی 
آن برای بســیاری از مردم ریخته 
شــده و افراد فاســد دیگر از علنی 
شــدن مفسده های شــان خجالت 
نمی کشند و گاها دیده شده که به 

عملکردشان نیز افتخار کرده اند.
انبوهــی  کــه  روزهــا  ایــن 
پرونده های ریز و درشــت گشوده 
و ناگشــوده حول و حوش فســاد 
در  گوناگــون  فعالیت هــای  در 
معنای  دارد،  جریــان  دادگاه هــا 
رنج جانکاهی که فســاد بر جسم 
و جان شهروندان تحمیل می کند، 
آشکارتر می شود. با کمی گفت وگو 
درباره  با قشرهای مختلف جامعه 
دلیــل وقــوع فســاد، پیامدها و 

نتایج گســترش و ژرف 
2و نهادینه شدن فساد...
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ادبیات اقتصاد سایه بر نقش بیکاري در رشد فعالیت هاي غیرقانونی تأکید دارد. اگرچه مطالعات 
مختلفی در شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد سایه انجام شده، اما به طور محدودي اثر مستقیم 
نرخ بیکاري بر اقتصاد سایه از لحاظ تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در همین زمینه، مجید 
مداح و محبوبه فراهتی در پژوهشی که نتایجش را در مقاله ای با عنوان »تحلیل تجربی اثر مستقیم 
بیکاري بر اقتصاد ســایه در ایران )رویکرد تقاضاي پول(« در آخرین شــماره فصلنامه تحقیقات 
اقتصادی منتشــر کرده اند، با اســتفاده از روش تقاضاي پول، اندازه اقتصاد سایه در ایران را برآورد 
کرده اند و سپس با توجه به نقش بار مالیاتی و نرخ بیکاري - طی سال هاي ۱3۵۵ تا ۱394 - در 
شکل گیري اقتصاد سایه، میزان اثر متغیرهاي توضیح دهنده اقتصاد سایه در واریانس آن در ایران 

را اندازه گیري کرده اند.
به گزارش آینده نگر، بخشی از فعالیت هاي اقتصادي کشورها به اقتصاد سایه یا غیررسمی اختصاص 
دارد که درجه آن در ســطح کشورها متفاوت است. برآوردهاي تجربی نشان می دهند که متوسط 
سهم اقتصاد ســایه از تولید ناخالص داخلی در ۱۵8 کشور طی سال هاي ۱99۱ تا ۲0۱۵ به اندازه 
3۱.9 بوده است که بیشترین سهم به بولیوي و زیمبابوه به ترتیب با 6۲.3 و 60.6 درصد اختصاص 
داشته است و کمترین سهم به اتریش و سوییس به ترتیب با 8.9 و 7.۲ درصد اختصاص داشته است.
بخش غیررسمی کلیه فعالیت هاي تولیدي مبتنی بر بازار کاالها و خدمات - قانونی یا غیرقانونی - 
که در محاسبات رسمی تولید در نظر گرفته نمی شوند را تشکیل می دهد. بر این اساس این اقدامات 
به طور مخفیانه انجام می    شــوند و همراه با فرار از مقررات دولتی و مالیات هاســت. در اقتصاد سایه، 
تولید قانونی کاالها و خدمات به دالیل فرار از پرداخت مالیات، فرار از پرداخت هزینه هاي اجتماعی 
و استانداردهاي محیط کار مثل حداقل دستمزدها، حداکثر ساعات کار و ضوابط ایمنی، اجتناب از 
رعایت تعهدات خاص اداري مثل تکمیل پرسش نامه هاي آماري، عمدا یا آگاهانه از نظارت و کنترل 

مجریان دولتی پنهان می ماند و در آمارهاي رسمی کشور ثبت نمی شود.
اقتصاد غیررسمی با کاهش درآمدهاي دولت، اقتصاد رسمی یا قانونی را از کانال هاي مختلف تحت 
تأثیر قرار می دهد. از یک طرف، امکانات مالی در دســترس دولت کاهش می یابد و بر این اســاس 
کارایی سیاست هاي تخصیصی تحت تأثیر قرار می گیرد و از طرف دیگر بار مالیاتی بخش غیررسمی 
بر فعاالن بخش رسمی تحمیل می شود که این پیامد می تواند بر انگیزه کار و تالش در اقتصاد رسمی 
اثر منفی داشــته باشد. همچنین رشد فعالیت هاي غیررســمی رفتارهاي خالف قانون را گسترش 
می دهد که از این جهت در امنیت اقتصادي جامعه اخالل ایجاد می شود. با توجه به اثرات منفی رشد 
اقتصاد غیررسمی بر عملکرد اقتصاد، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد آن از اهمیت بسزایی برخوردار 
است. در میان عوامل مختلف، نرخ بیکاري به عنوان یکی از تعیین کننده هاي رشد اقتصاد غیررسمی 
در سطح کشورها مطرح است. افراد بیکار در بخش رسمی همواره با هزینه فرصت ناشی از درآمدهاي 
از دست رفته روبه رو هستند که در این شرایط، انجام فعالیت هاي غیررسمی بخشی از هزینه هاي آنان 
را جبران می    کند. همچنین افزایش هزینه هاي تولید در بخش رسمی ناشی از افزایش بار مالیاتی، 
مقررات دولتی و رعایت استانداردهاي کار موجب فعالیت کارگران در بخش غیررسمی می شود. کار 
در بخش غیررسمی در واقع واکنش افراد نسبت به اضافه بار مالیاتی و مقررات دولتی است که به جاي 

بیکار شدن، افراد به کار و راه اندازي کسب و کار در اقتصاد غیررسمی تشویق می شوند.
با کاهش حجم فعالیت های اقتصاد رســمی، اقتصاد در وضعیــت انقباضی قرار می گیرد؛ حجم 
فعالیت هــاي اقتصادي کاهــش و نرخ بیکاري افزایــش می یابند که در این شــرایط، کارگران به 
فعالیت هاي پنهانی در بخش غیرقانونی روي می آورند و بدین ترتیب اقتصاد سایه گسترش می یابد. 
با توجه به آنکه بخشــی از فعالیت هاي اقتصادي در ایران به صورت غیرقانونی در بخش سایه انجام 
می شــود، این پرسش مطرح است که آیا اثر مثبت نرخ بیکاري بر رشد اقتصاد سایه در ایران تأیید 
می شود؟ بیکاري در اندازه اقتصاد سایه در ایران چه نقشی دارد و چه میزان از اقتصاد سایه به طور 
مستقیم ناشی از بیکاري است؟ براي پاسخ به این پرسش در این مقاله ابتدا حجم اقتصاد سایه در 
ایران با استفاده از روش پولی برآورد می    شود. در این روش به جاي استفاده از معیارهاي غیرمستقیم، 
ارزش اقتصاد سایه به طور مستقیم در چارچوب تئوري تقاضاي پول اندازه گیري می شود. پس از آن با 
تکیه بر تابع تقاضاي پول برآوردي از اثر بیکاري بر رشد اقتصاد سایه در ایران به طور مستقیم مورد 

تحلیل قرار می    گیرد و نقش بیکاري در توضیح روند اقتصاد سایه در ایران ارزیابی می شود.
طی دهه هاي گذشــته ادبیات اقتصاد ســایه گسترش یافته اســت و در آن تالش شده تا اندازه 

اقتصاد ســایه برآورد شود و علل و آثار آن مورد شناسایی قرار گیرند. در بخشی از این مطالعات اثر 
نرخ بیکاري بر شکل گیري و رشد اقتصاد غیررسمی تحلیل شده است. افزایش نرخ بیکاري، تعداد 
افراد فاقد امکانات درآمدي در بخش رسمی را افزایش می دهد و بیکاران را ترغیب می    کند تا با کار 
در بخش غیررسمی که در آن تسهیالتی مثل بیمه هاي اجتماعی وجود ندارند، کمبودهاي درآمدي 
خود را جبران کنند، بنابراین انتظار می رود با افزایش تعداد بیکاران تعداد افرادي که به دنبال مشاغل 
غیررسمی هستند، افزایش یابد. موضوع اثر بیکاري بر اقتصاد غیررسمی یا سایه از یک پشتوانه نظری 
برخوردار است. افزایش بیکاري از طریق دو اثر جانشینی و اثر درآمدي حجم فعالیت هاي اقتصادي 
در بخش سایه اي اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. از یک طرف با افزایش نرخ بیکاري، افراد بیکار 
ساعات کار آزادشده خود را به جاي بخش رسمی در بخش سایه مصرف می کنند و بدین ترتیب اثر 
جانشینی، اقتصاد سایه را تقویت می کند. از طرف دیگر افزایش نرخ بیکاري می تواند حجم اقتصاد 
سایه را کاهش دهد؛ به این صورت که با افزایش نرخ بیکاري حجم تولیدات رسمی کاهش می یابد و 
موجب می    شود تا سطح درآمدها و تقاضا براي تولیدات بخش سایه کاهش یابد که چنین رابطه اي، 

اثر درآمدي نام دارد.
طبق مباحث انجام شده و نتایج تجربی به دست آمده، نرخ بیکاري داراي اثر مثبت و معنا داري بر 
گسترش بخش سایه اي اقتصاد و بنابراین افزایش تقاضاي پول در اقتصاد ایران است. حال این پرسش 
اساســی مطرح می شود که سهم نرخ بیکاري در رشــد اقتصاد سایه چه میزان بوده است و به طور 
مستقیم نرخ بیکاري چه نقشی در رشد اقتصاد سایه در اقتصاد ایران داشته است. به منظور پاسخ به 
این پرسش، ابتدا معادله تقاضاي پول برآورد می شود. سپس مقادیر صفر به یکی از متغیرهاي نرخ 
مالیات و نرخ بیکاري اختصاص داده می شود. در نهایت، به شیوه قبل، بخش سایه اقتصاد در حضور 
متغیر دیگري اندازه گیري می شود. آنچه حاصل می شود بخشی از اقتصاد سایه است که به دلیل متغیر 

)عامل( دوم شکل می گیرد.
طبق یافته هاي پژوهش طی دوره 40 ساله به طور متوسط 7درصد از نسبت اقتصاد سایه به اقتصاد 
رســمی یا تولید ناخالص داخلی به دلیل بیکاري و ۱۵درصد آن ناشــی از بار مالیاتی است. بر این 
اساس 7درصد از تغییرات اقتصاد سایه به طور مستقیم ناشی از تغییرات نرخ بیکاري بوده است. سهم 
بیکاري در روند اقتصاد ســایه طی سال ۱3۵۵ یک سیر صعودي داشته و در سال هاي پایانی دوره 

تحت بررسی به ۱3درصد در سال  ۱393 رسیده است.
طبق اقتصاد سایه واکنش اقتصاد رســمی به باال بودن سطح مقررات دولتی و شرایط نامناسب 
اقتصادي است که در نتیجه آن افراد به کار در فعالیت هاي غیرقانونی تشویق می شوند. بیکاري یکی 
از عواملی است که رشد اقتصاد سایه را تحت تأثیر قرار می دهد که در این پژوهش تالش شد تا اثر 
مســتقیم نرخ بیکاري بر روند اقتصاد سایه در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. براساس نتایج تخمین 
مدل ابتدا روند اقتصاد سایه به صورت نسبت اقتصاد سایه به اقتصاد رسمی یا تولید ناخالص داخلی 
به دست آمد؛ سپس سهم هر یک از عوامل توضیح دهنده اقتصاد سایه شامل بیکاري و بار مالیاتی در 
روند اقتصاد سایه استخراج شد و اثر مستقیم نرخ بیکاري بر اندازه اقتصاد سایه در ایران اندازه گیري و 
مورد تحلیل قرار گرفت. یافته هاي تحقیق، بار مالیاتی داراي اثر مثبت و معنا دار بر اقتصاد سایه است. 
افزایش بار مالیاتی، معامالت اقتصادي در بازار رسمی را با محدودیت هاي بیشتري مواجه می کند که 
در نتیجه آن انگیزه افراد براي ورود به اقتصاد ســایه با هدف فرار از مقررات دولتی تقویت می شود. 
همچنین اثر نرخ بیکاري بر تغییرات اقتصاد سایه در ایران مثبت و معنا دار به دست آمد. رابطه بین 
نرخ بیکاري بر اقتصاد ســایه از طریق دو اثر جانشــینی و اثر درآمدي تحلیل می شود که اثر مثبت 
نرخ بیکاري بر اقتصاد سایه بیانگر آن است اثر جانشینی از اثر درآمدي قوي تر است، به طوري که در 
شرایط باال بودن نرخ بیکاري، افراد بیکار ساعات کار آزادشده خود در بازار رسمی را صرف فعالیت هاي 
غیرقانونی می کنند تا از این طریق کمبودهاي درآمدي آنان جبران شود. براساس یکی از نتایج مهم 
مقاله اثر مستقیم نرخ بیکاري بر اقتصاد سایه در ایران به طور متوسط 7درصد طی سال هاي تحت 
بررسی ارزیابی می شود. میزان اثر مستقیم بیکاري بر اقتصاد سایه در اقتصاد ایران در سال هاي پایانی 
مورد مطالعه داراي روند صعودي بوده است به طوري که در سال ۱393 به ۱0درصد رسیده است. با 
توجه به نتایج تحقیق فراهم سازي شرایط کسب و کار و کاهش بار قوانین و مقررات در بازار رسمی 
به عنوان دو عامل کلیدي مؤثر بر کاهش اندازه اقتصاد ســایه تلقی می شوند که الزم است از سوي 

نظام سیاست گذاري مورد توجه قرار گیرد.

اثر مستقیم بیکاری بر اقتصاد غیررسمی ایران 10درصد است

بیکاری و مالیات، 2 محرک رشد اقتصاد سایه
از آرایشگاه ها تا دفاتر اسناد رسمی

اعالم اسامی 15 صنف مشمول طرح مالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت ۱۵ صنف جدید تحت رسیدگی مالیاتی قرار گرفتند .

به گزارش خبرآنالین، رئیس ســازمان امور مالیاتی در یک برنامه تلویزیونی جزییاتی تازه از میزان ثبت 
نام پزشــکان در طرح جدید مالیاتی و نصب کارتخوان ارائه داد و گفت:  تنها ۲0درصد از پزشــکان یعنی 
۱۵ هزار نفر برای دریافت دســتگاه کارتخوان ثبت نام کردند، گفت: پرینت کارتخوان پزشــکان باید آرم 

سازمان امور مالیاتی داشته باشد.
او درخصوص وجود حس تبعیض پزشــکان مبنی بر اینکه چرا رسیدگی مالیاتی از پزشکان شروع شده 
است نیز خاطرنشان کرد: من مجری قانون هستم و قانون را دیگران نوشته اند، ولی برای شروع هر کاری 
از یک جایی باید شــروع کرد به این منظور نام ۱۵ گروه از مشــاغل  برای روزنامه رسمی ارسال و اعالم 

می شود که رسیدگی مالیاتی آنها هم مطابق پزشکان، بررسی خواهد شد.
به گفته پارسا، این ۱۵ گروه و ۵0 صنف عبارتند از وکال، مشاوران حقوقی و خانواده، دفتر اسناد رسمی، 
مشــاوران امالک، تاالرهای پذیرایی، رســتوران ها و کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودها، مراکز اقامتی 
اعم از هتل، هتل آپارتمان ها، مسافرخانه ها، نمایشــگاه ها و فروشگاه های وسایل نقلیه، آرایشگاه های زنانه 
و مردانه، آجیل و خشــکبار، قنادی، میوه و تره بار، مجموعه های فرهنگی ورزشی، لوازم التحریر، بازی های 
رایانه ای، دفاتر خدمات ارتباطی و دیگر اماکن در کل کشور که باید تحت نظارت امور مالیاتی قرار بگیرد.
رئیس ســازمان امور مالیاتی، نحوه مالیات ستانی از پزشکان در سال 99 را طبق اظهارنامه عنوان کرد و 
افزود: سال آینده هر فرد باید مطابق درآمد واقعی خود مالیات بدهد و روی هم رفته سال آینده هیچ گونه 

مالیات علی الرأس برای پزشکان نخواهیم داشت.
او درخصوص نصب و راه اندازی ســامانه پایانه های فروش در مطب های پزشــکان هم گفت: هماهنگی و 
تفاهمی با نظام پزشکی کشور شده است، اما در همان گام های نخست، شرکت های تولیدکننده کارتخوان 
آماده نبودند که در پی آن بحث آماده نبودن زیرساخت ها مطرح شد، اما پس از آن تا تاریخ ۱۵ شهریورماه 
همه زیرســاخت ها آماده شــد. فقط یک ربع زمان می خواهد که پزشکان در سامانه امور مالیاتی ثبت نام 

کنند
رئیس سازمان امور مالیاتی، رقم مالیاتی قشر پزشکان غیردولتی را حدود یک هزار و ۲00 میلیارد تومان 
عنوان کرد و افزود: حدود ۲00 میلیارد تومان از این رقم پرداخت می شود و مابقی را می توان فرار مالیاتی 

محسوب کرد.
به گفته وی، مردم برای اطمینان از وصل بودن دســتگاه های پوز داخل مطب ها می توانند به وجود آرم 
امور مالیاتی کشــور روی پرینت دستگاه توجه کنند، زیرا دستگاه های غیرمتصل به امور مالیاتی، شخصی 
و مشکوک به فرار مالیاتی هستند. فقط یک ربع عزم و اراده می خواهد که پزشکان به سامانه امور مالیاتی 
متصل شوند و ثبت نام کنند و تاکنون حدود ۲0درصد یا همان ۱۵ هزار نفر به سامانه متصل شده اند، اما 

انتظار بیش از این ارقام است.
او راجع به مجازات های در نظر گرفته شــده برای پزشکانی که به ســامانه امور مالیاتی متصل نشده اند 
نیز گفت: قوانین و مقررات آنقدر ســنگین است که دیگر فرار مالیاتی به نفع هیچ کس نیست. اگر مطلع یا 
مظنون شویم که کسی مترصد فرار مالیاتی است یا کتمان می کند، به طریقی می رسیم به درآمد مشمول 
مالیاتی آنها و در این باره باید گفت؛ ۱00 درصد درآمد کتمان شــده مشــمول مالیات است، این در حالی 
اســت که درخصوص پزشــکان، 60درصد درآمد را هزینه و مابقی را سود می دانیم، اما در صورت کتمان 
درآمد، ۱00درصد درآمد مشــمول مالیات می شود و 30درصد هم جریمه غیرقابل بخشش برای خاطیان 
در نظر گرفته می شود ضمناً ۲درصد از فروش افراد به عنوان جریمه شرکت نکردن در سامانه امور مالیاتی 

در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس ســازمان امور مالیاتی تصریح کــرد: در قانون امور مالیاتی، فرار، کتمــان، اختفا، ارائه اطالعات 
غیرواقعی، ارائه اســناد غیرواقعی، استفاده از اسناد دیگران جرم محسوب می شود و مردم باید آگاه باشند 
و کارت بازرگانی و دستگاه کارتخوان )پوز( خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، زیرا در نهایت مالیات به 

دارنده کارت بازرگانی و دستگاه پوز تعلق می گیرد.
پارســا به مشوق های مالیاتی اشــاره کرد و افزود: در بخشنامه بخشودگی مالیاتی آمده است کسانی که 
اقدام به پرداخت مالیات نکنند مشــمول بخشــودگی جرائم نمی شوند، در جای دیگری از بخشنامه آمده 

مؤدیان خرد که درآمد ساالنه زیر ۵00 میلیون تومان داشته باشند می توانیم با خودشان توافق کنیم.
معاون وزیر اقتصاد در پایان سخنانش به سهم 8درصدی مالیات مردمی از درآمدهای دولت اشاره کرد و 
گفت: در کشورهای دنیا این رقم حدود 30درصد است. عدد کل مالیات های کسب شده از همه بخش های 

کشور تنها نصف حقوق کارکنان نظام را تشکیل می دهد.

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی



فرصت امروز: مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در تازه ترین گزارش 
خود به وضعیت بیکاران بر حسب طول مدت بیکاری در سال 97 پرداخته و 
از جوانان بیکار زیر 30 سال به عنوان اصلی ترین گروهی که در جست وجوی 
کار هستند، نام برده است. این گزارش همچنین نشان می دهد که بیش از یک 
سوم از بیکاران دچار بیکاری بلندمدت شده اند و به بیان آماری، یک میلیون و 
۲3۲ هزار نفر در سال 97 به مدت یک سال و بیشتر در جست وجوی شغل 
ناکام مانده اند. بررسی ها نشان می دهد که اتاق انتظار بیکاری برای گروه سنی 
جوان، شلوغ تر از سایر گروه های سنی است و در حالی نرخ بیکاری بلندمدت 
جمعیت ۲۵ تا ۲9 ساله ۱۱درصد بوده  که این شاخص برای گروه سنی بیش 

از 30 سال تنها ۲.8درصد گزارش شده است.
نصف بیکاران کشور 15 تا 29 ساله هستند

بیکاری، معضل همیشــگی اقتصاد ایران در سال ها و دهه های گذشته 
بوده و هیچ گاه به موازات جابه جایی دولت ها حل  نشده است. برای بررسی 
شــاخص بیکاری، فاکتورهای مختلفی از آن سنجیده می شود و بیکاری 
جوانان، بیــکاری ناقص و... از جمله مواردی اســت که اگر مهم تر از نرخ 
کل بیکاری نباشــد، کمتر هم نیست. حاال مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت کار، فاکتوری دیگر در رابطه با شــاخص بیکاری را سنجیده است 
و از وضعیت بیکاران برحســب طول مدت بیکاری در ســال 97 گزارش 

داده است.
این گزارش نشان می دهد جوانان بیکار زیر 30 سال، اصلی ترین گروهی 
هســتند که در جست وجوی کار و شغل هستند و حل مسئله بیکاری در 
این گروه ســنی، به معنای عبور کشــور از بحران بیکاری و پیشگیری از 
برخی آسیب های اجتماعی خواهد بود. از یک سو با افزایش تعداد جوانان 
تحصیلکرده و نیز افزایش مشــارکت زنان، تقاضا بــرای ورود به بازار کار 
به ویژه برای گروه ســنی کمتر از 30 سال در حال افزایش است و از سوی 
دیگر، با باال رفتن تمایل جوانان به ادامه تحصیالت دانشــگاهی و ارتقای 
ســطح تحصیالت خود )با تصور شانس دســتیابی به مشاغل بهتر با اخذ 
مدارج علمی باالتر( و نیز کشش پایین جذب کارجویان از سوی بازار کار، 

سن بیکاران در حال افزایش است.
براســاس این گزارش، بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 
97 نشــان می دهد تعداد قابل توجهی از بیکاران مربوط به گروه سنی 30 
ســال و بیشتر اســت؛ گروهی که انتظار می رود پس از سن 30 سالگی با 
اتمــام دوران تحصیالت و خدمت وظیفه )برای مردان( مشــغول فعالیت 
باشــند و تشــکیل خانواده دهند و به عنوان افراد مولد نقشــی در ایجاد 
ارزش افزوده در کشور داشــته باشند. البته پرواضح است که پس از گروه 
ســنی 30سال، تجمع بیکاران در گروه سنی 30 تا 40 ساله نیز بیشتر از 

رده های سنی باالتر است.
نتایج بررســی وزارت کار نشــان دهنده آن اســت که بیشترین نسبت 
جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها یک ســال و بیشتر بوده است، 
مربوط به رده ســنی ۲9-۲۵ ســاله با 3۵.9درصد است. در همین راستا، 
بیشترین نسبت جمعیت بیکار که طول مدت بیکاری آنها بین 7 تا ۱۲ ماه 
بوده است، مربوط به جوانان ۲4-۱۵ ساله با تقریباً 3۱.8درصد و همچنین 
ســهم قابل توجهی از جمعیت بیکار که طــول مدت بیکاری آنها کمتر از 
شــش ماه بوده اســت، مربوط به گروه سنی 30 ســاله و بیشتر با تقریباً 
۵۲درصد است که به نظر می رسد با افزایش سن بیکاران سختگیری آنان 

در انتخاب شغل متناسب با شأن اجتماعی کمتر می شود.
وضعیت بیکاری های بلندمدت چگونه است؟

شــاخص بیکاری بلندمدت بر مدت زمان بیکاری توجه ویژه دارد، یعنی 
مدت زمانی که شخص یک سال و یا بیشتر، بدون شغل و در جست وجوی 
کار بوده است. این شاخص از تقسیم تعداد بیکاران در گروه سنی معین با 
طول مدت بیکاری یک ســال و بیشتر بر جمعیت فعال همان گروه سنی 
محاسبه می شود. اگر طول مدت بیکاری، مخصوصاً مدتی که شخص تحت 
پوشش بیمه بیکاری یا حمایت های مشابه است، طوالنی شود، اثرات سوء 
روحی و روانی به دلیل از دست دادن عایدی و درآمد و نیز کاهش قابلیت 
اســتخدام برای وی به همراه خواهد داشت، به عالوه اینکه طوالنی شدن 
مدت بیکاری، به ویژه برای بیکاران قباًل شــاغل، هزینه های سنگینی را به 

دولت جهت تأمین هزینه های بیمه بیکاری تحمیل خواهد کرد.
براساس بررسی های آماری، بیشــترین نرخ بیکاری بلندمدت در سال 
97 مربوط به گروه ســنی ۲9-۲۵ ساله با نرخ ۱۱درصد است که به نظر 
می رســد یکی از دالیل آن، به اتمام رســیدن تحصیالت تکمیلی و توقع 
جهت کســب موقعیت شغلی بهتر و متناسب با تحصیالت تکمیلی باشد. 
همچنین کمترین نرخ بیکاری بلندمدت در میان مردان و زنان در ســال 
گذشته مربوط به رده سنی 30 ساله و بیشتر با نرخ ۲.8درصد است. این 
امر می تواند ناشــی از آن باشد که این گروه از افراد به دلیل افزایش سن، 
داشتن شغل برای شان نســبت به ماهیت شغل )توجه به تناسب شغل با 

تحصیالت، مهارت و ...( از اولویت بیشتری برخوردار است.
از جست وجوی شغل تا بیکاری بلندمدت

معموالً بخشــی از بیکاران را »بیکاران قبال شاغل« تشکیل می دهند، 
بر این اساس، طی دوره مورد بررســی، در حدود ۲3.6درصد از بیکارانی 
که طی پنج ســال گذشــته شــاغل بوده اند، بیکاری بلندمدت را تجربه 
کرده اند. این در حالی است که این نسبت برای »بیکاران قباًل غیرشاغل« 

۵7.7درصد است.
توزیع نســبی برآورد جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر حاکی از آن است 
کــه تقریباً 4۲درصد از مردان و ۵6درصد از زنان در گروه ســنی ۲۵-۲9 
ســاله به مدت یک سال و بیشتر در انتظار یافتن شغل بوده اند همچنین 
تقریباً ۲9.4درصد از مردان و ۵7.۱درصد زنان در گروه ســنی 30 ساله و 
بیشتر به مدت یک سال و بیشتر در انتظار یافتن شغل بوده اند، که به نظر 
می رســد باال بودن این میزان در زنان به دلیل حساسیت آنها برای یافتن 
نوع کار موردعالقه و نیز عدم مســئولیت مســتقیم آنان در تأمین معاش 
خانواده )نسبت به مردان( و یا به لحاظ ترجیح کارفرمایان در به کارگماری 

مردان نسبت به زنان باشد.
سهم بیکاران ۱۵ تا ۲9 ساله از کل بیکاران کشور در سال 97 نیز تقریباً 
۵۲.9درصد است. همچنین سهم بیکاران با طول مدت بیکاری بلندمدت 

از کل بیکاران کشور در این سال تقریباً 37.8درصد است.

گزارش وزارت کار نشان می دهد بیش از یک سوم بیکاران دچار بیکاری بلندمدت شده اند

نیم رخ بازار کار

از فرصت تعیین شــده برای ورود اطالعات حقوق کارکنان دستگاه های 
اجرایی به سامانه حقوق و مزایا، تنها یک هفته دیگر باقی است و باید در 

این فاصله مدیران برای اعالم اطالعات حقوقی اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، از یک سال و نیم پیش که سامانه ثبت حقوق و مزایا از 
سوی سازمان اداری و استخدامی راه اندازی شد تاکنون برخی دستگاه های 
اجرایی برای بارگذاری اطالعات در سامانه ورود نکردند، این در حالی است 
که طبق اعالم مســئوالن، دســتگاه های زیرمجموعه قوه مقننه و مجریه 
اطالعات حقوقــی را بارگذاری کرده، اما در قــوه قضائیه و برخی نهادها 

تاکنون اقدامی نکرده بودند.
بر این اســاس در مردادماه و در جلســه هیات دولت مصوب شد که تا 
پایان شهریورماه امسال تمامی دســتگاه هایی که اطالعات درج شده آنها 
ناقص بوده و یا اینکه اصال ورود نکرده بودند اقدام کنند و ســازمان اداری 

و استخدامی هم مکلف شد تا پیگیر دستگاه های اجرایی برای اجرای این 
قانون باشــد. این در حالی است که تنها یک هفته دیگر از مهلت تعیین 
شده باقی مانده است و باید طبق مصوبه دولت تمامی دستگاه های اجرایی 
تا پایان شهریورماه اطالعات مربوطه را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری 
کنند، با این حال تاکنون اطالعی در رابطه با اینکه روند بارگزاری اطالعات 
در مهلت اعالم شده چگونه بوده است و آیا در مهلت تعیین شده دستگاه ها 

ورود کرده اند یا خیر، وجود ندارد.
براساس ماده )۲9( قانون برنامه ششــم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران 
کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای ســه گانه جمهوری اسالمی اعم از 
وزارتخانه ها، ســازمان ها و مؤسســات و دانشگاه ها، شــرکت های دولتی، 
مؤسسات انتفاعی وابســته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، 
شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات 

عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس، شورای نگهبان قانون 
اساســی، بنیادها و موسســاتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شــوند و 
همچنین دســتگاه ها و واحدهایی که شــمول قانون بر آنها مستلزم ذکر 
یا تصریح نام اســت اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و 
مقررات آن تبعیت می کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، 
شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، 
سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی 
وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه هایی هستند که باید اطالعات حقوق و 
دســتمزد خود را در این ســامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص 
پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای 

نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

حــدود 40درصد از اقتصاد جهان در اختیار آمریکا و چین، دو ابرقدرت 
اقتصاد جهانی است و طبق گفته بانک جهانی، سهم ایران از اقتصاد جهانی 

نیز تنها 0.۵3درصد یعنی کمی بیشتر از نیم درصد است.
به گزارش ایســنا، بانک جهانی در گزارش نهایی خود از تولید ناخالص 
داخلی کشورهای جهان در سال ۲0۱8 اعالم کرد که اقتصاد جهانی دارای 
ارزشی معادل 8۵ تریلیون و 790 میلیارد و 8۲۱ میلیون دالر بوده است. 
در این گزارش که براساس میزان تولید ناخالص داخلی ۲0۵ کشور و قلمرو 
تهیه شــده اســت، میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای: برمودا، جزایر 
ویریجین، جزایر شنل، اریتره، ونزوئال، جبل الطارق، کره شمالی، پولنزی، 
کالدونیای جدید، سن مارتین و سوریه به دلیل در دسترس نبودن یا دقیق 

نبودن اطالعات مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

جایگاه ایران در اقتصاد جهانی نشــان می دهد که ایران تا پایان ســال 
۲0۱8 میالدی با تولید ناخالص داخلی معادل 4۵4 میلیارد و ۱3 میلیون 
دالر، باالتر از نروژ و امارات و پایین تر از اتریش و تایلند در رده بیســت و 
هفتم ایستاده است. به این ترتیب، سهم ایران از اقتصاد جهانی 0.۵3درصد 
اســت. همچنین در بین دیگر کشــورهای همســایه، ســهم پاکستان 
0.36درصد، عربستان 0.9۱درصد، امارات 0.48درصد، روسیه ۱.93درصد 

و ترکیه 0.89درصد از کل اقتصاد جهانی بوده است.
از ســوی دیگر، بیشترین ســهم از اقتصاد جهان به آمریکا تعلق دارد. 
گزارش بانک جهانی نشان می دهد آمریکا با در اختیار داشتن تولید ناخالص 
داخلی معادل ۲0 تریلیون و 490 میلیارد دالر، کماکان بزرگ ترین اقتصاد 
جهان محسوب می شود که تا پایان سال ۲0۱8، حدود ۲3.89درصد از کل 

اقتصاد جهانی را در اختیار داشته است.
پس از آمریکا نیز کشور چین با در اختیار داشتن ۱۵.86درصد اقتصاد 
جهانــی )تولید ناخالص داخلی معــادل ۱3.6۱ تریلیون دالر(، ژاپن با در 
اختیار داشــتن ۵.79درصد اقتصاد جهانی )تولید ناخالص داخلی معادل 
۵.79 تریلیون دالر(، آلمان با در اختیار داشتن 4.6۵درصد اقتصاد جهانی 
)تولید ناخالص داخلی معــادل 3.99 تریلیون دالر(، انگلیس با در اختیار 
داشــتن 3.۲9درصد اقتصاد جهانی )تولیــد ناخالص داخلی معادل ۲.8۲ 
تریلیون دالر(، فرانسه با در اختیار داشتن 3.۲4درصد اقتصاد جهانی )تولید 
ناخالــص داخلی معادل ۲.78 تریلیون دالر( و هند با در اختیار داشــتن 
3.۱8درصد اقتصاد جهانــی )تولید ناخالص داخلی معادل ۲.73 تریلیون 

دالر(، بیشترین سهم را از اقتصاد جهان در سال ۲0۱8 داشته اند.

شمارش معکوس برای مدیران

حقوق ها را اعالم کنید

بانک جهانی گزارش داد

سهم ایران از اقتصاد جهانی کمی بیشتر از نیم درصد است

یادداشت

راهکار قطعی مبارزه با فساد

مقوله فساد و مبارزه با آن همیشه یکی از مهمترین چالش ها برای حکومت ها 
بوده و به جرأت می توان ادعا کرد تاریخ هیچ حکومتی عاری از فســاد نبوده 
اســت. اگر موضوع فساد، نشانه ای از ساختار بد اقتصاد و نابسامانی اجتماعی 
تلقی نشــود، مبارزه با آن نیز در حد رویارویی با معلول محدود می ماند و هر 
اندازه که ســریع و توفانی باشد، موج ها که فرو نشستند، صاحبان فساد روابط 
و مناســبات فسادزا را مجددا بازسازی می کنند. متاســفانه فساد تا اندازه ای 
گســترش پیدا کرده که قبح و زشتی آن برای بسیاری از مردم ریخته شده و 
افراد فاسد دیگر از علنی شدن مفسده های شان خجالت نمی کشند و گاها دیده 

شده که به عملکردشان نیز افتخار کرده اند.
ایــن روزها که انبوهی پرونده های ریز و درشــت گشــوده و ناگشــوده 
حول و حوش فســاد در فعالیت های گوناگــون در دادگاه ها جریان دارد، 
معنای رنج جانکاهی که فساد بر جسم و جان شهروندان تحمیل می کند، 
آشکارتر می شود. با کمی گفت وگو با قشرهای مختلف جامعه درباره دلیل 
وقوع فســاد، پیامدها و نتایج گسترش و ژرف و نهادینه شدن فساد نشان 
می دهند بیش از هر چیز ناامیدی و بی اعتمادی از فعالیت بر پایه ســالمت 
و درستکاری است. جوانان کشورمان و کارآفرینان زحمتکش هنگامی که 
با این حجم از ابعاد فســاد و حاشــیه های آن روبه رو می شوند، دچار نوعی 
ســرخوردگی و یأس سنگین شــده و تمام انگیزه های شان برای ادامه کار 
صادقانه و ســالمت در ایران را از دســت می دهند و حتی دیده شــده که 

برای شان کار صادقانه برابر با ساده لوحی تفسیر شده است.
تراژدی فســاد این روزها به ســریالی دنباله دار با تنوع بســیار زیاد در 
حوزه های مختلف تبدیل شــده کــه ظاهرا تمایلی به پایــان ندارد و هر 
روز ابعاد تازه خود را به نمایش می گذارد. این ســریال دنباله دار، ژانرهای 
مختلفــی همچون بانک و بیمه، خودرو و محصوالت نفت و پتروشــیمی، 
ارز، طال و ســکه دارد و نگاهی اجمالی به این نمایش نشان خواهد داد که 
بیشتر فعالیت های اقتصادی که در زمین دولت بازی می شود، با این سریال 

ارتباطات جالب و تنگاتنگی دارد.
متاســفانه صاحبان پرقدرت فســاد در ایران تمام تالش شان بر این بود 
که با هر زور و فشــاری که در دست شــان بوده، جلوی آزادسازی اقتصاد 
را بگیرنــد و همچنان اقتصاد دولتی و رانت هایش را ســر پا نگه دارند. با 
توجه به مشکالت و آســیب هایی که فساد در دولت می تواند برای جامعه 
و مردم داشــته باشد، آن را در دســته بندی های مختلف قرار می دهند. به 
طور نمونه، در یک تقســیم بندی فساد را در سه گروه سیاه، خاکستری و 
ســفید گذاشته اند. در یک تقسیم بندی دیگر، فساد به دو نوع خرد و کالن 
تقســیم شده که منظور از فساد خرد، گرفتن رشــوه توسط کارکنان رده 
پایین و فساد کالن، سوءاستفاده دولتمردان و سیاسیون رده باال از قدرت و 
رانت های آن است که به نابودی و تضعیف حاکمیت قانون، ثبات اقتصادی 

و اعتماد مردم به حاکمیت منجر می شود.
از انواع دیگر فســاد، می توان به نوع سیســتماتیک آن اشــاره کرد. در 
ســاختارهایی که فســاد سیســتماتیک در آن نهادینه شــده، گروهی از 
سیاســیون و دولتمردان رده باال با ایجاد انحصار، وضع تعرفه و ســهمیه 
و قوانین مســاله دار، راه را برای صعود افراد دیگــر به فعالیت های باارزش 
اقتصادی محدود می کنند و بدین ترتیب برای خود رانت هایی می سازند که 
منافع حاصل از آن، به جیب سیاسیون می رود. به بیان دیگر، هرگونه جرح 
و تعدیل اقتصاد برای رسیدن به اهداف سیاسی در واقع فساد سیستماتیک 
اســت. فساد سیســتماتیک هنگامی اتفاق می افتد که سیاست، اقتصاد را 
درگیر فساد و مفسده می کند و این در حالی است که دستگاه های ناظر و 

متولیان مبارزه با فساد خودشان مساله دار شده اند.
وقتــی برای مدیریــت واردات، قواعد اقتصادی نــرخ ارز، اصول تجاری 
تعرفه های غنی کنار گذاشــته شــود و به جای آنهــا، گاوصندوق صدور 
مجوزهای طالیی و تخصیص ارز 4۲00 تومانی اســتفاده شود، در ساختار 
خود زمینه ســاز تخلفاتی همچون خودداری از خریــد و واردات کاالهای 
تخصیص ارز شــده و یا گران فروشی کاالهای واردشده با ارز دولتی خواهد 
شد. با این دیدگاه در مبارزه ریشه ای با فساد، اولویت با عقیم کردن محیط 
پرورش فســاد است. به بیان دیگر، شــرط الزم برای برچیدن سفره فساد، 
واکســینه کردن محیط فعالیت های اقتصــادی از قابلیت زایش و پرورش 
فساد و شرط کافی آن، ناامن کردن محیط برای مانور دادن فاسدان است.
به نظر می رســد بدون فراهم کردن شــرایط اولیه مبارزه با فساد که همان 
ایجاد فضای رقابتی کســب وکار، حذف امتیازات ویژه و قوانین دست وپاگیر و 
مداخالت دولتی است، نمی توان تنها به برخورداری قضایی امیدوار بود. البته 
نباید فراموش کنیم که وجود شــرایط رانت زا به هیچ وجه توجیه کننده عمل 
زشت و محرمانه مفسدین که به منابع بیت المال دست اندازی می کنند، نیست.
این روزها که شــاهد جدیت ریاســت قوه قضائیــه در برخورد جدی و 
بدون اغماض با فساد هستیم، کمی امیدواری در بین مردم ایجاد شده که 
اراده ای به وجود آمده که ســفره فساد و متولیانش جمع شود، ولی انتظار 
این نیســت که این رویکرد برای یک دور کوتاه مدت باشــد. تجربه سایر 
کشــورها نشان داد هر جا که آزادی پایه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
بوده و شــفافیت به مثابــه یک مقوله غیرقابل انکار بر مناســبات نهادها و 

نیروها اثربخشی واقعی داشته، موفقیت نیز به دنبالش حاصل شده است.
اصل اساســی و انکارناپذیر و سنگ بنای مبارزه موفق برای دستیابی به 
فســاد، حداقل این است که قبول کنیم فعالیت های اقتصادی از هر قید و 
بند و از هر اراده سیاســی تحمیلی به هر بهانه و با هر توجهی آزاد شوند. 
تنها و تنها در این مســیر اســت که می توان امیدوار بــود در یک فرآیند 
تدریجی به میزانی که اقتصاد از چنگ دیوان ساالری بیرون آید، زمینه های 

وقوع فساد نیز سست و تضعیف خواهد شد.
یادمــان نرود هر روش و برنامه ای جز این برای مبارزه با فســاد هرچند 
که با قاطعیت و با صالبت انجام شــود، نهایت بــه بیراهه خواهد رفت. تا 
زمانی که زمینه های فســاد وجود داشته باشد، مفسدان اقتصادی راه های 
پنهان تــر و پیچیده تری را برای ارتکاب جرم فســاد می یابند. هنگامی که 
رقابت در یک جامعه از بین برود و روابط و معیارهایی به غیر از توانمندی 
و شایستگی جایگزین آن شــود، زمینه مناسبی برای پرورش فساد ایجاد 
شده است. مساله ای که امروز به وفور آن را می توان  در سطح کشور دید.

نکته تاســف برانگیز در این شرایط این اســت که چرخه ای بسته ایجاد 
می شــود که شکستن و خروج از آن دشــوار خواهد بود؛ چراکه شکستن 
این چرخه به دست کسانی ســپرده شده است که خود ایجادکننده رانت 
و تبعیض در ســاختارها و نهادها هســتند. کشــور ما باید به دنبال تجربه 
کشورهایی همچون مالزی و سنگاپور برود. کوچک تر کردن دولت و تقویت 
بخش خصوصی واقعی و ایجاد رقابت واقعی در فضای کســب وکار و حذف 
قوانین دســت و پاگیر در رسانه های آزاد، راهکارهای قطعی مبارزه با فساد 
در اقتصادمان هستند که بایستی هرچه زودتر زمینه ایجاد آنها فراهم شود.
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در حالی که از یک ســال پیش، وعده های بســیاری درباره افزایش 
وام مســکن به 300میلیون تومان از ســوی مدیران وزارت مســکن و 
شهرســازی ارائه شــد و البته هیچ گاه نیز عملیاتی نشد، حاال بررسی ها 
نشــان می دهد که عمال تقاضا برای وام مســکن به شدت کاهش یافته 
و قیمت اوراق آزاد وام مســکن به هر برگ سهم 43 تا 4۵ هزار تومان 

رسیده که در سال های گذشته کم سابقه بوده است.
براساس آمارهای رسمی وزارت مسکن و شهرسازی، میانگین قیمت 
هر متر واحد مسکونی در سال 96 در تهران 3 تا 4 میلیون تومان بوده 
اســت که این عدد در حال حاضر به بیش از ۱۲ میلیون تومان رسیده 
است. همچنین در میانه سال 96 که قیمت وام مسکن )یکم یا زوج( به 
۱60 میلیون تومان افزایش یافت، میانگین قیمت یک واحد مسکونی در 
تهران 337 میلیون تومان بود در شــرایطی که هم اکنون به حدود یک 
میلیارد تومان رســیده ولی وام مسکن هیچ رشدی پیدا نکرده است و 
این به مفهوم آن است که در نیمه سال 96 با وام مسکن یکم متقاضیان 
می توانستند حدود 33درصد قیمت خانه را پوشش دهند ولی حاال این 
میزان به کمی بیش از ۱۵درصد رسیده است و این خود نشان می دهد 
که عمال گرفتن وام مســکن دیگر دردی را از خانه دار شــدن افراد دوا 

نمی کند.
افزایش وام مسکن، شاید وقتی دیگر

به اعتقاد کارشناســان، وزارت مسکن و شهرسازی و مسئوالن بانکی 
باید ترمیم قیمت وام مســکن را در اولویت خود قرار دهند؛ اتفاقی که 
می تواند به رکود کنونی بازار مسکن سامان و جانی دوباره به بازار دهد 
به خصوص که در دو ماه گذشته جهش قیمت ها کمتر و حتی به صورت 
کلی متوقف شــده است و این می تواند زمان مناسبی برای ورود به بازار 
باشــد. به گزارش اتاق بازرگانی تهران، البته افزایش قیمت وام مسکن 
منتقدان بســیاری هم دارد، کارشناسان و مسئوالن دولتی که معتقدند 
افزایش وام مسکن می تواند هیجانی کاذب را در بازار ایجاد کند و خود 
به افزایش قیمت ها دامن بزند، نکته ای که مســئوالن وزارت مســکن و 
شهرســازی می گویند دلیل اصلی اجرایی نشدن وعده وام 300 میلیون 
تومانی بوده است. در این بین نکته مهم دیگر هم بازپرداخت وام مسکن 
است که کارشناســان معتقدند با رسیدن به 300 میلیون تومان بسیار 
سخت خواهد بود و عمال زوج های جوان امکان آن را ندارند و در صورت 

افزایش قیمت وام مسکن باید از همین حاال برای آن چاره جویی کرد.
در واقع همه عواملی که از آنها یاد شد در ماه های گذشته باعث شده 
که وام مســکن و به خصوص خرید اوراق مســکن به صرفه و منطقی 
نباشــد و قیمت برگ ســهام تسهیالت مســکن در فرابورس سقوطی 

بی سابقه را تجربه کند. آمارهای مربوط به معامالت این اوراق از ابتدای 
امسال تاکنون نشان می دهد جمعاً 8میلیون و ۲۲0هزار از این اوراق در 
فرابورس معامله شده که نسبت به پارسال ۱4درصد کاهش دارد. البته 
مقایسه ارزش اوراق معامله شده در این دوره زمانی با دوره مشابه سال 
قبل از افت بسیار ملموس تری حکایت دارد؛ زیرا عالوه بر کاهش تقاضا 
برای خرید اوراق گواهی تســهیالت مســکن، کاهش قیمت این اوراق 
نیز باعث پایین آمدن گردش مالی این بازار شــده است. طبق آمارهای 
رسمی، از ابتدای امسال تاکنون 369میلیارد و 900میلیون تومان اوراق 
گواهی تسهیالت مسکن در فرابورس ایران دادوستد شده که این میزان 
در مقایســه با ارزش 633میلیارد تومانی معامــالت این اوراق در دوره 
مشــابه ســال قبل 4۲درصد افت کرده است. در این شرایط، قیمت هر 
برگه از اوراق گواهی تسهیالت مسکن از 6۵هزار تومان در سال گذشته 

به محدوده 4۵هزار تومان در سال جاری رسیده است.
بازار اجاره مسکن در سراشیبی افتاد

در همین حال، شمارش معکوس در بازار مسکن برای اجاره واحدهای 
مســکونی که در فصل جابه جایی خالی ماندند آغاز شــده و نرخ ها ۵ تا 
۱۵درصد کاهش یافته است؛ دفاتر امالک می گویند که در روزهای اخیر 
مالکان، قیمت های پیشــنهادی را کاهش و از پافشــاری برای دریافت 
اجاره به حالت انعطاف با شــرایط مســتاجران تغییر وضعیت داده اند. 
به گزارش ایســنا، در آســتانه یک هفته تا نواختن ســوت پایان فصل 
جابه جایــی، تکاپــوی صاحب خانه های پول الزم برای یافتن مســتاجر 
بیشــتر شده است. مطابق گزارش های میدانی نرخ های پیشنهادی بازار 
اجــاره در روزهای اخیــر ۵ تا ۱۵درصد کاهش یافتــه و در واحدهای 
لوکس و نیمه لوکس نرخ شــکنی ها بیشتر از این ارقام است. مشاهدات 
نشــان می دهد که عمده واحدهای خالی دارای متراژهای باال هستند و 

در نیمه شمالی تهران قرار دارند.
واسطه های ملکی عنوان می کنند عمده موجرانی که به دلیل کاهش 
سود سپرده های بانکی بر دریافت اجاره ماهیانه در فصل تابستان اصرار 
داشتند، در یک هفته  اخیر دو تاکتیک تخفیف اجاره ماهیانه و تخفیف 
مبلغ ودیعه را در دســتور کار خود قرار داده اند. کارشناســان معتقدند 
کوچ مســتاجران به شهرهای اطراف که بیشتر به شکل خرید آپارتمان 
نمود داشته و همچنین تمدید قراردادهای سال گذشته منجر به کاهش 
فشار بازار اجاره در کالنشهرها شده است. مطابق آمار اتحادیه امالک در 
۲۲ روز ابتدای شهریورماه ۱398 تعداد قراردادهای اجاره در کل کشور 
نســبت به زمان مشابه ســال قبل ۱3درصد کاهش یافته که می تواند 

نشان دهنده تمدید اجاره نامه یا اقدام برای خرید باشد.

قیمت اجاره مسکن چقدر کاهش یافت؟
در البه الی آگهی های اجاره می توان افت محسوس نرخ ها را نسبت به 
اوایل خردادماه مشاهده کرد. مبلغ ودیعه برای عمده فایل های نوساز در 
مناطق میانی تهران دو تا سه میلیون تومان در هر متر مربع تعیین شده 
که متناسب با شرایط مستاجران قابل تبدیل است. در شهرهای اطراف 
البته نرخ های پایین تری دیده می شود. به طور مثال میانگین رهن کامل 
آپارتمان نوساز در شهر جدید هشتگرد متری 300 تا ۵00 هزار تومان 
تعیین می شــود. در پرند نیز ارقام در همین حدود است. در پردیس اما 
قیمت اجاره آپارتمان بیشتر است و نرخ رهن کامل به حدود 800 هزار 

تا یک میلیون تومان در هر متر مربع می رسد.
از ابتدای خردادماه امسال قیمت ها در بازار اجاره به تبعیت از جهش 
قیمت مسکن رشــد قابل توجهی داشت. دفاتر امالک از افزایش ۲0 تا 
70درصدی نرخ های پیشنهادی از ســوی موجران خبر دادند. با اینکه 
روند رشــد قیمت ها با توجه بــه جامعه هدف بازار اجــاره، پایین تر از 
افزایــش قیمت خرید و فروش بوده، اما در برخی مناطق پرتقاضا اجاره 
بها به اندازه میانگین قیمت مســکن افزایش یافت. به دلیل پایین آمدن 
نرخ سود بانکی نیز عمده مالکان ترجیح می دادند که به جای پول پیش، 

اجاره بیشتری دریافت کنند.
پیش بینی می شــد با آغــاز تیرماه که اولین مــاه از فصل جابه جایی 
محسوب می شود شــاهد افزایش جابه جایی و به تبع آن رشد قیمت ها 
در بازار اجاره باشــیم، اما افت شدید ســرعت رشد قیمت مسکن تاثیر 
خود را در اجاره بها نیز ایجاد کرد و این بخش نیز تا حدودی آرام شده 
اســت، چراکه قیمت مســکن به عنوان مهم ترین شاخص قیمت اجاره 
ارزیابی می شود. هرچند عواملی همچون نرخ تورم، سود بانکی و بازدهی 
بازارهای رقیب نیــز در افزایش اجاره بها موثر اســت. میانگین قیمت 
مسکن شهر تهران در تیرماه ۱398 به متری ۱3.۵ میلیون تومان رسید 
که نســبت به ماه قبل فقط 0.4درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
9۱درصد رشد نشان داد. افزایش قیمت عمدتا در مناطق جنوبی صورت 

گرفت و مناطق میانی دچار کاهش قیمت  شدند.
در ادامه برای اولین بار طی ۲0 ماه اخیر نرخ رشــد  قیمت مســکن 
منفی شد. مطابق آمار بانک مرکزی در مردادماه ۱398 میانگین قیمت 
مســکن شــهر تهران به ۱3 میلیون و 30 هزار تومان در هر متر مربع 
رســید که نســبت به ماه مشابه ســال قبل 76درصد افزایش یافت اما 
نســبت به ماه قبل کاهش ۲.4درصدی را به ثبت رساند. تلفیق نزدیک 
شدن به پایان فصل جابه جایی با چاشنی افت قیمت فروش، بازار اجاره 

را به آرامش رسانده است.

آیا افزایش وام مسکن راهگشای خانه دار شدن هست؟

ُمسکن بی اثر وام مسکن
انرژی

یارانه پنهان سوخت هدفمند می شود؟
»بنزین درمانی« به نفع ثروتمندان

یارانه پنهان انرژی هرچند در ظاهر با هدف حمایت از اقشــار 
کم درآمدتر اســت، اما آمارها نشان می دهد هرچه اقشار جامعه 

پردرآمدتر باشند، بیشتر از یارانه انرژی بهره مند می شوند.
به گزارش مهر، هرچنــد در ظاهر یارانه پنهان انرژی با هدف 
حمایت از اقشار کم درآمدتر صورت می گیرد ولی براساس آمار در 
واقع هرچه اقشار جامعه پردرآمدتر باشند، بیشتر از یارانه انرژی 
بهره مند می شــوند. این توزیع ناعادالنه علت اصلی کاهش یارانه 

پنهان انرژی در کشورهای جهان است.
در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین ایران حدود ۱۱0 میلیون 
لیتر در روز و متوســط میزان مصرف حدود 94 میلیون لیتر در 
روز اعالم شــده است که طبق گفته های مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی، این میزان مصرف با تعداد 
خودروهای موجود ســازگاری ندارد. براســاس گزارش سازمان 
برنامه و بودجه کشور ساالنه مقدار قابل توجه ۱۲4 هزار میلیارد 
تومان یارانه پنهان به مصرف بنزین در کشور تعلق می گیرد که 
4۵درصد از آن مربوط به مصرف خودروهای شــخصی اســت. 
بررسی ها نشان می دهد روش فعلی تخصیص یارانه پنهان بنزین 
اثرگذاری معکوسی داشته و بیشتر شامل دهک های باالی جامعه 

می شود.
کاهش یارانه انرژی، رویکردی جهانی

دولت ها اغلب با هدف کاهش متوســط هزینه های مردم و در 
نتیجه افزایش سطح رفاه در جامعه، حمایت از بخش های تولیدی 
و صنایع و همچنین جلوگیری از ورود نوسانات قیمت ارز و نفت 
در اقتصــاد ملی، یارانه انرژی تخصیص می دهند، اما با نگاهی به 
وضعیت قیمت گذاری بنزین به عنوان مهم ترین رکن پرداخت یارانه 
انرژی مشخص می شود کشورهای مختلف با سیاست گذاری های 
متنــوع به دنبال کاهش یا حذف یارانــه انرژی بوده اند. به عنوان 
مثال آمریکا و کشورهای اروپایی از دیرباز با توجه به سطح باالی 
درآمد مردم، بنزین را براساس قیمت  جهانی قیمت گذاری کرده  و 
به عبارت دیگر یارانه ای به آن تخصیص نداده اند. کشورهایی مثل 
چین، تایلند، فیلیپین، نیجریه، نپال و اندونزی هم در سال های 
اخیر یارانه پنهان بنزین را به تدریج کاهش داده و درآمد حاصل 
از آن را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بسترهایی شفاف به 

توده مردم بازگردانده اند.
در این میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شامل امارات، 
عربستان، بحرین، قطر، عمان و کویت با توجه به نفت خیز بودن 
یارانــه انرژی پرداخت می کردند و تنها به دریافت هزینه ای برابر 
تولید از بخــش تولیدی و مصرفی  بســنده می کردند، اما این 
کشورها هم طی ۱0 سال گذشته در ساز و کاری بلندمدت یارانه 
انرژی را کاهش داده اند. در مجموع دالیل عمده ای که باعث شده  
است کشــورهای جهان یارانه انرژی را کاهش دهند عبارتند از: 
توزیــع ناعادالنه یارانه پنهان بین قشــر پرمصرف و کم مصرف؛ 
جلوگیــری از مصــرف بی رویه و قاچــاق و همچنین بهره وری 
نامناســب بخش های مصرف کننده؛ مقابله با وابستگی و اثرات 
ثانوی تحریم و قیمت های جهانی؛ ایجاد رونق و تنوع در اقتصاد 
با صرف درآمد حاصل از کاهش یارانه ها به توسعه زیرساخت ها و 
افزایش درآمد مردم؛ تشــویق به استفاده از سوخت های ارزان تر، 
پاک تر و یا تجدیدپذیر مثل CNG، اتانول، انرژی خورشــیدی، 

الکتریسیته و ....
در همین باره، محمدعلی قدیری، کارشناس انرژی با اشاره به 
اینکه نگاه »بنزین درمانی« طی چهار سال  اخیر باعث شده تا به 
بهانه حمایــت از کم درآمدها، قیمت بنزین ثابت بماند، گفت: با 
بررسی آمار مشخص می شود بخش عمده این یارانه پنهان بنزین 
را دهک های پردرآمد جامعه مصرف می کنند. مرکز آمار ایران در 
سال 9۵ داده هایی منتشر کرد که در آن میزان مصرف بنزین و 
سهم آن در درآمد دهک های مختلف جامعه را نشان می داد. بر 
اساس، مصرف بنزین در دهک های پردرآمد چند برابر بقیه است.
وی افــزود: هزینه بنزین در همین دهک ها ســهم کمتری از 
درآمــد آنها را به خود اختصاص می دهد. بــه عبارت دیگر، اگر 
افزایش قیمتی بــرای پرمصرف ها که اغلب ســه دهک باالیی 
هســتند؛ رخ دهد حساسیت آنها با توجه به اینکه سهم کمتری 
در سبد هزینه های شان دارد کمتر است. هرچند در ظاهر یارانه 
پنهان انرژی با هدف حمایت از اقشار کم درآمدتر انجام می شود 
ولی درواقع هرچه اقشــار جامعه پردرآمدتر باشــند، بیشــتر از 
یارانه انرژی بهره مند می شــوند. این توزیع ناعادالنه علت اصلی 
کاهش یارانه پنهان انرژی در کشورهای جهان است. در صورتی 
که می توان مشــابه تجربه کشورهای موفق در این زمینه درآمد 
حاصل از کاهش یارانه هــا را در کوتاه مدت به صورت کوپن های 
بیمه، آموزش، سالمت، کاالهای اساسی، کاهش قیمت خودرو و 
. . . بــه دهک های پایین انتقال داد. همچنین در بلندمدت برای 

توسعه زیرساخت ها و افزایش درآمد مردم صرف شود.
برقراری عدالت با راهکار افزایش قیمت پلکانی بنزین

قدیری با بیان اینکه مدل ســاده ای که بــرای افزایش قیمت 
پلکانی بنزین پیشــنهاد شده  است، سهمیه 60 لیتری به قیمت 
۱000 تومان و افزایش ۲00 تومانی هر لیتر به ازای هر ۱0واحد 
افزایش مصرف اســت، گفت: سهمیه خودروهای پرمصرف نظیر 
تاکسی )اعم از سنتی و اینترنتی( و وانت نیز جداگانه تعریف شده 
در حالی که از سوخت جایگزین یعنی CNG نیز بهره می برند.

وی ادامــه داد: افزایــش قیمت بنزین بیشــتر بر دهک های 
باالیی جامعه تاثیرگذار اســت. عالوه بر این طبق گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، تأثیر افزایــش دو برابری قیمت بنزین بر 
تورم با سهمیه 60 لیتری و در نظر گرفتن سهمیه جداگانه برای 

خودروهای عمومی، تنها ۱.6درصد است.
این کارشناس انرژی تاکید کرد: الزم است دولت برای در امان 
ماندن مردم از آثار تورمی ناشی از سهمیه بندی به صورت مستمر 
اطالع رسانی و نظارت داشته  باشد. عالوه بر این با توجه به اینکه 
دولت برای تأمین بودجه سال آینده خود با کسری مواجه است. 
به عقیده کارشناسان راهکارهای مطرح شده دولت برای جبران 
کســری بودجه، موجب بروز شــوک های تورمی در سال آینده 
می شــود، بنابراین می توان با درآمد حاصل از کاهش یارانه های 
پنهان بخشــی از کسری بودجه را جبران کرد که در این صورت 

نیز نفع نهایی به خود مردم می رسد.
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نیمــی از تولید نفت عربســتان ســعودی در پی یــک حمله پهپادی 
غافلگیرانه، متوقف شد و گمانه زنی درباره تاثیر این رویداد بر قیمت ها در 

بازار جهانی را برانگیخت.
به گزارش ایسنا، مقامات سعودی اعالم کردند حمالت پهپادی که صبح 
شنبه تاسیسات نفتی ابقیق در عربستان سعودی و میدان نفتی خوریس 
را هدف گرفتند باعث آتش ســوزی گسترده پاالیشگاه بزرگ نفت و توقف 

فعالیت آن شدند.
این تعطیلی روی حدود ۵ میلیون بشــکه در روز ظرفیت پاالیش نفت 
یا ۵درصد از تولید نفت روزانه جهان تاثیر می گذارد و اگرچه آرامکو اعالم 
کرده که مطمئن اســت می تواند به سرعت روند تولید را احیا کند اما اگر 
موفق نشــود، جهان ممکن اســت با کمبود عرضه نفت مواجه شده و در 

نتیجه قیمتها به ۱00 دالر در هر بشکه صعود کنند.
درباره وسعت خســارت این حمالت که حوثی های یمن مسئولیت آن 
را برعهده گرفته اند، جزییاتی وجود ندارد اما خبرگزاری فرانســه به نقل 

از مقامات سعودی نوشته است: این حمالت تلفات انسانی نداشته است.

تحلیلگران »اس اند پی گلوبال پالتس آنالیتیکس« اظهار کردند حمالت 
به تاسیسات پاالیش نفت ابقیق و میدان نفتی خوریس عربستان سعودی 
احتماال باعث خواهد شد نفت از مرز 70 دالر در هر بشکه عبور کند و حتی 

ممکن است تا مرز 80 دالر نیز پیش رود.
به گفته این تحلیلگران، تغییر ناگهانی ریسک ژئوپلیتیکی نه تنها تخفیف 
۵ تا ۱0 دالری قیمت نفت را از بین می برد بلکه ۵ تا ۱0 دالر روی قیمت 
نفت به دلیل ریسکهای عرضه اضافه می کند و به این ترتیب ممکن است 
نفت محدوده ۵۵ تا 6۵ دالر را شکســته و تا مرز 70 دالر در هر بشــکه 
صعود کند. این تحلیلگران خاطرنشان کردند که با وجود ادعای سعودی ها 
مبنی بر اینکه تولید و صادرات نفت این کشور از این حمله متاثر نخواهد 
شــد، هرگونه ریسک بیشتر ممکن اســت باعث شود قیمت ها تا مرز 80 

دالر صعود کنند.
به گفته تحلیلگران پالتس آنالیتیکس، این حمالت روند تولید ۵ میلیون 
بشکه در روز نفت را مختل کرده اما عربستان سعودی احتماال صادراتش 
را حفــظ خواهد کرد و از ذخایر خود در ژاپن برای تضمین امنیت عرضه 

استفاده می کند. اگر این اختالل طوالنی شود، مازاد ظرفیت تولید اوپک و 
همچنین توانایی آژانس بین المللی انرژی برای بهره برداری از ذخایر نفت 

استراتژیک به منظور جبران کمبود احتمالی عرضه، تضعیف خواهد شد.
برآورد شــده که مازاد ظرفیت تولید جهانی نفــت در حال حاضر ۲.3 
میلیون بشــکه در روز اســت اما بیش از ۱.6 میلیون بشکه در روز از این 
ظرفیت در عربستان سعودی اســت که نشان می دهد بازار تا چه حد در 
برابر ریســک های بخش عرضه آسیب  پذیر است. این امر بازارها را با توجه 
بــه ابهاماتی که در یمن، عراق، لیبی و نقــاط دیگر وجود دارد مضطرب 

می سازد.
بــه گفته این تحلیلگران، نگرانی های بخش تقاضا باعث شــده اســت 
بی ثباتی احتمالی در روند عرضه نفت خاورمیانه نسبتا نادیده گرفته شود.

براساس گزارش پالتس، عربستان سعودی اواخر روز شنبه توقف موقتی 
۵.7 میلیــون بشــکه در روز از تولید نفت این کشــور پس از حمالت به 
تاسیساتش را تایید کرد اما اعالم کرد نفت مشتریانش را از طریق ذخایرش 

تامین خواهد کرد.

با توقف نیمی از تولید نفت عربستان

نفت به 100 دالر می رسد؟
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کدام استان ها بیشترین چک برگشتی را دارند؟
جغرافیای استانی چک برگشتی

آمار بانک مرکزی نشــان می دهد که تعــداد چک های مبادله ای 
وصول شده در استان  گیالن بیش از ســایر استان هاست. همچنین 
بیشترین نسبت ارزش چک های برگشتی در استان های چهار محال 

و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان بوده است.
به گزارش ایسنا، براساس آمار بانک مرکزی در تعداد کل چک های 
مبادله شده در تیرماه سال جاری بیش از 7میلیون و 800 هزار فقره 
چک بوده که ارزش آن به بیش از ۱00هزار میلیارد تومان می رسد.

چک های مبادله ای از نظر تعداد نســبت به ماه پیش از آن یعنی 
خردادماه سال جاری از نظر تعداد ۱8.۵ و از نظر ارزش ۱9.۵درصد 

افزایش داشته است.
سهم اســتان تهران از چک های مبادله ای در این ماه ۲میلیون و 

700 هزار فقره به ارزش حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که براساس آمار بانک مرکزی بیش از نیمی از 
چک های مبادله شده در این ماه مربوط به سه استان تهران، اصفهان 

و خراسان رضوی بوده است.
در تیرماه سال جاری در کل کشور حدود 7میلیون چک به ارزش 
89 هزار میلیارد تومان وصول شــده که نســبت به ماه پیش از آن 
۱8.7درصد از نظر تعداد و ۱9.۵درصد از نظر ارزش افزایش داشــته 
اســت. به این ترتیب بیش از 90درصــد از کل چک های صادره و 

حدود 89درصد از کل چک های مبادله ای وصول شده است.
براســاس آمار بانک مرکزی چهار محــال بختیاری با 98.4درصد 
بیشترین و سیســتان و بلوچســتان با 7۱.۲درصد کمترین میزان 
چک برگشــتی را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که در 
بین اســتان های مختلف کشور، استان گیالن با 93.۱درصد، البرز با 
9۲.۲درصد و یزد با 9۱.8درصد بیشترین سهم از چک های وصولی 
نسبت به کل چک های صادرشده را داشته اند. از نظر ارزش نیز این 
رتبه هــا به ترتیب در اختیار کهگیلویــه و بویراحمد، ایالم و گیالن 

است.
همچنین در تیرماه ســال جاری در کل کشــور بالغ بر 688 هزار 
فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱0 هزار میلیارد تومان به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی برگشت داده شده است که درواقع در کل کشور 
از نظر تعــداد 96درصد و از نظر ارزش 93.6درصد از کل چک های 

برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
در ماه مورد بررســی، در اســتان تهران حــدود ۲۱0 هزار فقره 
چک به ارزشــی بالغ بر ۵۱00 میلیارد تومان به دالیل کســری یا 
فقدان موجودی برگشت داده شده است. درواقع در استان تهران از 
نظر تعــداد 94.۲درصد و از نظر ارزش 9۱.9درصد از کل چک های 

برگشتی به دالیل کسری با فقدان موجودی بوده است.
در ماه مذکور در بین ســایر استان های کشــور، بیشترین نسبت 
ارزش چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی به کل 
ارزش چک های برگشــتی در اســتان به ترتیب به استان های چهار 
محال و بختیاری 98.4درصد، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان )هر 
کدام 98.۲درصد( و خراسان جنوبی ) 98.۱درصد( اختصاص یافته 

است.
استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و ایالم کمترین 
نسبت ارزش چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی 
به کل ارزش چک های برگشــتی در اســتان را بــه خود اختصاص 

داده اند.

آمارهای شاپرک نشان می دهد 
تراکنش 101 میلیون کارت بانکی در مردادماه

آمارهای منتشرشــده از ســوی شــاپرک نشــان می دهد که در 
مردادماه امســال بالغ بــر ۱0۱میلیــون کارت از جمله کارت های 
اعتباری، برداشت و هدیه و بُن کارت حداقل یک تراکنش داشته اند.

به گزارش ایِبنا، بررســی آمارهای گــزارش اقتصادی مردادماه 
۱398 شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( نشان می دهد 
که در مردادماه ســال جاری بالغ بــر ۱0۱ میلیون و ۲۲6 هزار و 
۵۵8 کارت بانکی از جمله کارت های اعتباری، برداشت و هدیه و 
بُن کارت حداقل یک تراکنش را داشتند؛ از سوی دیگر بررسی ها 
نشــان می دهد که در تیرماه ســال جاری، تعداد  ۱0۱ میلیون و 
۲۵3 هزار و ۱7۵ کارت بانکی تراکنش داشتند که نشان از کاهش 
0.03درصــدی تعداد کارت های بانکی دارای حداقل یک تراکنش 

در مردادماه دارد.
با توجه به بررســی گزارش های منتشره از ابتدای سال ۱398 
تا مردادماه می تــوان گفت که در هر ماه به صورت معمول حدود 
۱00 میلیون کارت بانکی حداقل یک تراکنش را دارند که میزان 

این کارت ها از جمعیت فعلی کشور بیشتر است.
براساس گزارش شــاپرک، در مردادماه در حدود 96 میلیون و 
667 هزار کارت بانکی از نوع برداشــت حداقــل یک تراکنش را 
داشــتند که در مقایســه با آمار تعداد کارت های بانکی برداشت 
دارای حداقــل یک تراکنش در ســوییچ شــاپرک رشــد منفی 
0.۱7درصدی داشــته اســت؛ همچنین بالغ بر 4 میلیون و 438 
هــزار کارت بانکی از نوع هدیه و بُــن کارت و ۱۱9 هزار کارت از 
نوع کارت اعتباری در مردادماه حداقل یک تراکنش را داشــته اند  
که به ترتیب نســبت به آمار تیرماه رشــدی 3.06 و 3درصدی را 

تجربه کرده اند.
گزارش شــاپرک نشــان می دهد که کارت هــای بانکی از نوع 
برداشت بالغ بر 9۵.۵0درصد از سهم کارت های بانکی تراکنش دار 
در مردادمــاه را به خود اختصاص داده انــد؛ همچنین کارت های 
هدیه و بن کارت صادره از سوی شبکه بانکی سهمی 4.39درصدی 
از تمام کارت های بانکی تراکنش دار مردادماه سال جاری داشته اند 
و کارت های اعتباری صرفا 0.۱۲درصد از سهم از انواع کارت بانکی 

را به خود اختصاص دادند.
همچنین نمودار سهم بانک های صادرکننده از تعداد کارت های 
بانکی تراکنش دار در شــبکه شــاپرک در مردادماه نشان می دهد 
که بانک  ملی ایران با ســهم ۲۲.۱9درصدی بیشــترین ســهم از 
کارت های بانکی تراکنش دار را در میان شــبکه بانکی کشــور در 
اختیار دارد و در ادامه بانک های ملت، صادرات ایران و کشــاورزی 
به ترتیب جایگاه دوم تا چهارم بیشترین سهم از کارت های بانکی 

تراکنش دار مردادماه را به خود اختصاص داده اند.

بانکنامه

به دنبــال افزایش نرخ تــورم در ماه های اخیر، این ســوال در محافل 
اقتصادی مطرح شده است که آیا نرخ سود بانکی تغییر خواهد کرد یا خیر؟

به گزارش خبرآنالین، پیش از این، مرتضی ایمانی راد، تحلیلگر اقتصادی 
با طرح این پرسش که ایران با نرخ بهره چه خواهد کرد، عنوان کرده بود: 
»از دسامبر ۲0۱8 تاکنون بانک های مرکز در سراسر جهان 69 بار نرخ بهره 
را کاهش داده اند. « وی در یادداشتی در اینستاگرام نوشته بود: »این حجم 
کاهش نرخ بهره در شــرایطی که هنوز عالئــم جدی رکود جهانی هویدا 
نشده، بیشتر نشان از جنگ ارزی دارد تا آمادگی برای مواجهه با رکود. فکر 

می کنید ایران با نرخ بهره چه خواهد کرد؟«
در حال  حاضر نرخ سود مصوب سپرده های کوتاه مدت حداکثر ۱0درصد 
و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله ۱۵درصد تعیین شده است.

این در شــرایطی است که نرخ باالی سود تسهیالت و شکل بازپرداخت 
آن، این روزها باعث گالیه بسیاری شده است. بر این اساس است که وزیر 
اقتصاد عنوان کرده است: »باید در صدد باشیم که فرمولی برای تعیین نرخ 
ســود داشته باشیم؛ به نحوی که آموزه های اسالمی را دربر گرفته باشد و 
در عین حال، متقاضیان تسهیالت را هم پوشش دهد. ما در وزارت اقتصاد، 

هسته ای را برای کاربرد مبانی اسالمی در علم اقتصاد تشکیل داده ایم.«
در این میان، چندی پیش، یکی از مدیران بانکی درباره احتمال افزایش 
نرخ سود سپرده بانکی گفته بود: »بانک مرکزی فعال برنامه ای برای افزایش 
نرخ سود ســپرده ندارد، هرچند که وقتی نرخ تورم افزایش یابد، این نرخ 
ســود، جذابیت خود را برای مردم از دســت خواهد داد، اما اگر نرخ سود 
ســپرده افزایش پیدا کند، در طرف مقابل نرخ سود تسهیالت بانکی نیز 

افزایش پیدا می کند.
وی اضافه کرده بود: »در شــرایط فعلی اگر نرخ سود تسهیالت افزایش 
یابد، مشــکل به وجود می آید و تولیدکننده ای که می خواهد تســهیالت 
دریافت کند، دچار مشکل می شود، چراکه صرفه اقتصادی برای او ندارد و 
اگر بخواهد به سود برسد، باید قیمت کاالی خود را افزایش دهد که در این 
چرخه در نهایت همه متضرر می شوند، بنابراین با توجه به شرایط کشور، 

افزایش نرخ سود سپرده در دستور کار نیست.«
رشد سپرده های بانکی

گزارش اخیر بانک مرکزی از وضعیت کل مانده ســپرده ها و تسهیالت 
ریالی و ارزی بانک ها و موسســات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه سال 

۱398 حاکی از آن اســت که مانده کل سپرده ها بالغ بر ۲۱3۱۱.۲ هزار 
میلیارد ریال شــده که نسبت به مقطع مشابه ســال قبل 4473.8 هزار 
میلیارد ریال )۲6.6درصد( و نسبت به پایان سال قبل معادل 637.9 هزار 

میلیارد ریال )3.۱درصد( افزایش نشان می دهد.
افزایش مانده سپرده های بانکی گویای این واقعیت است که در شرایطی 
که نرخ سود ســپرده افزایش نیافته است، تمایل دارندگان منابع مالی به 

سپرده گذاری در بانک ها افزایش پیدا کرده است.
آمار رشــد سپرده ها نشان می دهد که منابع سرمایه گذاران به سمت دو 
بازار رسمی هدایت شده است، بانک و بورس؛ دو بازار رسمی که همچنان 

بازده مثبت دارند، یکی حدود ۲0درصد و دیگری بیش از 40درصد.
سیاست بانک مرکزی برای سود بانکی

به نظر می رسد در حال حاضر بانک مرکزی با سیاست های پولی مختلف، 
به دنبال این اســت که نرخ سود ارائه شده به سپرده های مردم را مدیریت 

و کنترل کند.
عبدالناصــر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر به عملیات 
بــازار باز بانکی اشــاره کرده که این عملیات یکــی از مهم ترین ابزارهای 
غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش 
اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر نرخ 
ســود کوتاه مدت در بازار بین بانکی و از این طریق تاثیرگذاری بر نرخ های 
سود در بازار پول و نهایتا عالمت دهی به سایر فعالیت های اقتصادی است.

به نظر می رسد این کار در ادامه برنامه اصالح نظام بانکی کشور صورت 
می گیرد که رئیس کل از سال گذشته بیشتر از سال های پیشین به دنبال 
آن بوده اســت و به این ترتیب می توان نرخ سود کوتاه مدت بین بانکی و 

نرخ سود در بازار پول را کنترل کرد.
عملیات بازار باز با کنار گذاشــتن سیاســت تعیین دستوری نرخ سود 
بانکی، اجازه می دهد نرخ ســود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و 
همچنین نظام بانکی کشــور را سروسامان دهد. رئیس کل بانک مرکزی 
درباره این سیاســت جدید پولی گفته است: »عملیات بازار باز، مهمترین 
ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه مدت اســت و در بســیاری از بانک های 

مرکزی به کار می رود.«
عبدالناصر همتی تاکید کرده است: »این بانک با اجماع نظرات، وسواس 
و دقت نظری خــاص و با اطمینان حاصل کردن از آمادگی های موردنیاز 

نســبت به عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و نیز عملیات بازار باز اقدام 
می کند.«

مکانیزم تعیین نرخ سود بانکی
کــوروش پرویزیــان، رئیس کانــون بانک ها و مؤسســه های اعتباری 
خصوصی چندی پیش درباره اجرای عملیات بازار باز و نقش آن در اجرای 
سیاست های پولی و کنترل تورم، گفته بود: »عملیات بازار باز از ابزارهایی 
است که می تواند به بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی کمک کرده 
و در ایجاد نظم مالی، تنظیم مناسبات بین بانک ها، بانک مرکزی، دولت و 

سایر فعاالن اقتصادی کمک کند.«
وی با بیان اینکه امیدواریم به زودی و به سرعت این ابزار جدید، اجرایی 
شود، اضافه کرده بود: »عملیات بازار باز می تواند به ایجاد انضباط پولی در 
کشور کمک کند. خوشبختانه در قانون بودجه نیز این موضوع پیش بینی 
شــده و این امکان فراهم شده است که بخشی از سیاست های مربوط به 

تأمین مالی در بازار از این طریق صورت گیرد.«
رئیس کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی درباره مشارکت 
بانک های خصوصی در اجرای این سیاست، عنوان کرده بود: »این عملیات 
با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شــبکه بانک هــای دولتی و خصوصی، 

فعاالن اقتصادی و دولت انجام می شود.«
فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش )کاهش( 
تقاضای ذخایر بانک ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی )قیمت 
ذخایــر( از میزان هدف گذاری وجــود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید 
)فروش( اوراق بهادار و عرضه )جمع آوری( ذخایر، نرخ سود بازار را به حول 

و حوش نرخ سیاستی هدف گذاری شده هدایت می کند.
براساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ 
سود بازار )کریدور نرخ ســود(، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش 
ذخایر مازاد بانک ها )ســپرده گیری از بانک ها( و ســقف نرخ کریدور را به 
عنوان نــرخ تزریق نقدینگی )وام دهی در قبال اخذ وثایق نقدشــونده به 

بانک ها( تعیین می کند.
فرآینــد راهبری نرخ های بازار از طریق عملیات بــازار باز، در نهایت از 
طریق سازوکار اشاعه سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ های بهره در 
اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت ها و فعالیت های واقعی اقتصادی را تحت 

تاثیر قرار می دهد.

تدبیر بانک مرکزی برای کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی

فرمول تعیین نرخ سود بانکی تغییر می کند؟

بررسی یک دوره ســه هفته ای در هنگام توافق برجام، به صورت یک 
هفته قبل و دو هفته بعد از توافق نشان می دهد روند طال، سکه، بورس و 

دالر بالفاصله بعد از اجرای برجام تغییر کرده است.
به گزارش تجارت نیوز، فضای سیاسی حاکم شده بر جامعه در دو هفته 
اخیر همسو با ذهنیت مثبت شکل گرفته، امید رسیدن به یک توافق اولیه 
و کاهش فشــارهای اقتصادی را افزایش داده است. خروج جان بولتون 
جنگ طلب از کاخ سفید و در ادامه افزایش گمانه زنی ها نسبت به امکان 
دیدار رئیس جمهور ایران و آمریکا در حاشــیه نشســت سازمان ملل از 
جمله عواملی بوده که یک جو سیاســی را بر برخــی از بازارهای مالی 

حاکم کرده است.
با توجه به اینکه بازارهای مالــی به ویژه بازار ارز طی حدود ۱۲0 روز 

اخیر به رغم تمام فشــارها، رفتار عجیب و واکنش شدیدی از خود نشان 
ندادند، می توان این ســوال را مطرح کرد که اگر شرایط به همین منوال 
طی شــود و اخبار تازه طی روزهای آینده نوید شــکل گیری یک توافق 
احتمالی را بدهد، رفتار احتمالی بازارهای مالی به چه صورت خواهد شد؟
اما بازارهای مالی بعد از توافق برجام چه رفتاری از خود نشــان دادند؟ 
بررسی یک دوره سه هفته ای در دوره توافق برجام، به صورت یک هفته 
قبل و دو هفته بعد از توافق نشان می دهد روند طال، سکه، بورس و دالر 
بالفاصله بعد از اجرای برجام تغییر کرده اســت. بازار طال و ســکه که تا 
یک هفته قبل از اجرای برجام به طور نســبی روند صعودی داشتند، به 
محض اجرای برجام تغییر روند داده و با افت قیمت مواجه شدند. بررسی 
قیمت ها در دو هفته ابتدایی اجرای برجام نشــان می دهد قیمت سکه و 

طال هر کدام به ترتیب با افت ۱٫۵ و ۲٫۲درصدی مواجه شدند. از سوی 
دیگر بازار ســهام نیز که روند صعودی را پیش از اجرای برجام در پیش 
گرفته بود، به محض اجرای توافق نامه با افت های پی درپی مواجه شد، به 
طوری که شاخص کل بورس طی دو هفته ابتدایی اجرای برجام با افت 

3٫8درصدی مواجه شد.
در این میان، رفتار دالر پس از اجرای برجام نســبت به بازارهای مالی 
دیگر متفاوت بود. در حالی که بازارهای طال، سکه و سهام پس از اجرای 
برجام در دوره کوتاه مدت روند نزولی به خود گرفتند، دالر متفاوت ظاهر 
شد و به محض اجرای برجام با افزایش قیمت همراه شد. بررسی قیمت ها 
در دو هفتــه ابتدایی اجرای برجام نشــان می دهد، طی این دوره دالر با 

۲٫6درصد افزایش قیمت همراه شده بود.

طال، فلز گرانبهایی که طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد؛ عده ای 
از آن برای ســرمایه گذاری و عده ای از آن برای تزئین و زیبایی اســتفاده 
می کنند، اما مصرف آن در برخی از کشــورهای جهان بیش از استاندارد 

جهانی است.
به گزارش بیزینس اینسایدر، خرید طال رابطه مستقیمی با فرهنگ یک 
ملت دارد به طوری که در بسیاری از کشورها مردم با توجه به رویدادهای 
فرهنگی و یا شخصی به خرید طال روی می آورند. در عین حال که خرید 
طال با فرهنگ یک کشــور رابطه تنگاتنگی دارد، با اقتصاد آن کشور نیز 
مرتبط است و شرایط اقتصادی تعیین می کند که مردم چه زمانی به سمت 
خرید طال حرکت کنند و چه زمانی خرید این فلز گرانبها را متوقف کنند.

بیزینس اینســایدر در گزارشی به بررسی ۱0 کشــوری که مردم آن، 
بیشــترین حجم طال را خریداری می کنند، پرداخته اســت. ایران در این 

فهرست، رتبه پنجم جهان را در اختیار دارد.
* مصر: از قرن ۱3 میالدی که مصریان اولین وســیله نقشــه نگاری را 
ســاختند تاکنون یکی از بزرگترین خریداران طال هســتند. ارزشــی که 
مصریان برای طال قائلند به گونه ای اســت که از آن در گذشته به عنوان 
گوشــت خدایان یاد می کردند و از آن برای ســاخت معابد خود استفاده 

می کردند.
* روســیه: ســابقه خرید طال روسیه مانند سایر کشــورهای جهان به 
گذشــته دور باز نمی گردد و این کشــور تنها نزدیک به دو سال است که 

اقدام به خرید طال در حجم انبوه کرده اســت و دلیل آن تقویت ارز ملی 
خود در برابر دالر آمریکا اســت، اما جدا از بانک مرکزی روسیه مردم این 
کشور نسبت به سایر کشــورها در خرید طال رتبه 9 را در جهان به خود 
اختصاص داده اند و تنها در سال ۲0۱6 نزدیک به 30 تن طال توسط مردم 

این کشور خریداری شده است.
* اندونزی: اندونزی نه تنها بیشترین خریداران طال را در خود جای داده 
است بلکه بیشــترین معادن طال را نیز در اختیار دارد و براساس آخرین 
گزارش ها ۱8000 نفر در یکی از معادن طال این کشور مشغول استخراج 

این فلز گرانبها هستند.
* عربســتان ســعودی: عربســتان برای مدت طوالنی به شهروندانش 
اجازه ســرمایه گذاری بر روی این فلز گرانبها را نمی داد و بر این اســاس 
شــمش های طال به سختی در این کشور خرید و فروش می شدند ولی در 
سال ۲0۱6 این قانون برداشته شد و خرید و فروش طال در این کشور سر 
به فلک کشید به طوری که اکنون مردم این کشور جایگاه هفتم بیشترین 

خریداران طال را به خود اختصاص داده اند.
* ترکیــه: این کشــور از ســال ۱99۵ میــالدی یکــی از بزرگترین 
واردکنندگان و خریداران طال بوده است و دلیل آن هم عالقه زیادی مردم 

این کشور به این فلز گرانبها است.
* ایران: مردم ایران از سال ۲0۱6 تاکنون یکی از بزرگترین خریداران طال 
بوده اند و تاکنون توانسته اند این جایگاه را حفظ کنند و حتی در سال ۲0۱7 

میزان خرید طال ایرانیان نسبت به سال گذشته 4درصد افزایش داشته است.
* امارات متحده: دوبی در سراسر جهان به عنوان یکی از قطب های برتر 
جواهرات و طال شناخته شده است. بازار گلد سوک شهر تقریباً 300 مغازه 
دارد که در همه آنها جواهــرات و طالهای زیبایی از هر نوع نمایش داده 
شده است. یک مطالعه در سال ۲0۱۱ که توسط کمیسیون تجارت ایتالیا 
انجام شده، نشان داده است که اماراتی ها بیشترین سرانه خرید طال را در 
جهان دارند به طوری که هر اماراتی ساالنه 34 گرم طال خریداری می کند.

* آمریکا: از گذشــته تاکنون آمریکایی هــا بزرگترین معادن طال را در 
اختیار داشــته اند و اشتیاق آنها نیز برای خرید طال همانند گذشته است 
به طوری که بیشترین حجم استخراج شده طال در این کشور توسط مردم 

همان جا خریداری می شود.
* هند: مردم این کشــور عالقه بی سابقه ای به این فلز گرانبها دارند به 
طوری که هر خانواده هندی بیشترین ذخیره طالی شخصی در جهان را 
دارد و ضرب المثل ها نیز در این کشــور حاکی از عالقه شدید آنها به این 
فلز گرانبها اســت به طوری که گفته می شود: »هیچ ازدواجی بدون طال 

نمی شود.«
* چین: اما در جایگاه نخســت مــردم چین قرار دارنــد و با توجه به 
جمعیتی که این کشور دارد باید هم بزرگترین خریدار طال در جهان باشد 
و پیش بینی می شود که تا سال ۲0۲۵  این کشور با توجه به معادن طالیی 

که در اختیار دارد بتواند به 44درصد تقاضا طال در جهان پاسخ بدهد.

واکنش بازارها نسبت به توافق احتمالی چه خواهد بود؟

رفتارسنجی بازارهای مالی

مردم کدام کشورها بیشتر از همه طال می خرند؟

ایران پنجمین کشور دوستدار طال

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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معاون اسبق عملیات و نظارت بورس کاالی ایران پاسخ داد
چگونه از اقتصاد زیرزمینی خارج شویم؟

معاون اسبق عملیات و نظارت بورس کاالی ایران معتقد است که اگر 
می خواهیم اقتصاد ایران از سایه بیرون بیاید و فعالیت های زیرزمینی 
و غیرشــفاف کمرنگ شــود، چاره ای جز بها دادن به بازارهای رسمی 
و شــفاف نداریم که بورس کاال در این سال ها به عنوان بستری برای 
دادوستد شفاف کاالها قطعا به تقویت سالمت اقتصاد و حمایت از تولید 

کمک کرده و می کند.
به گزارش بورس کاال، ورود دولت ها به اقتصاد و تالش برای هدایت 
دســتوری بازارها در اقتصاد ایران موضوع جدیدی نیست، بحثی که 
همواره در میان کارشناسان، موافقان و مخالفانی دارد. بررسی تاریخی 
یکی از راهکارهــای دنیا در حل اینگونه موضوعات به پیدایش بورس 
های کاالیی ختم می شــود. در واقع راه اندازی بورس های کاال یکی 
از رویدادهایی اســت که به منظور فاصله گرفتن دولت ها از اقتصاد و 
ســپردن امور بازار به دست تولیدکنندگان و مصرف کنندگان البته در 

نظارت دولت ها شکل گرفته است.
در همیــن زمینه، مهرزاد نامداری معاون اســبق عملیات و نظارت 
بورس کاالی ایران که در زمان راه اندازی بورس فلزات تهران در جایگاه 
کارگزار در معامالت حضور داشت، درباره وضعیت بورس فلزات تهران 
گفت: برخی مشکالت کنونی اقتصاد که چالش هایی را برای تولید ایجاد 
کرده است طی چند دوره و در سال های قبل تکرار شده اند، اما متاسفانه 
روش های درمان ما در مواقع بحرانی تغییر نکرده است. در حال حاضر 
ورود به موضوع قیمت گذاری کاالها از اصلی ترین چالش های تولید به 
شمار می رود به طوری که یک روز می خواهیم قیمت ها مبتنی بر عرضه 
و تقاضا باشد، اما یک روز دیگر به هر دلیلی به گذاشتن سقف قیمت و 
محدودیت در عرضه و تقاضا روی می آوریم که این اتفاق به طور قطع 

تولید را آزار می دهد.
او درباره نقش بــورس در رفع چالش قیمت گذاری ادامه داد: اینکه 
نقش بــورس در رفع چالــش قیمت گذاری چقدر اســت، به میزان 
اختیارات بورس بستگی دارد. همه می دانیم که بورس یک بستر برای 
انجام شفاف معامله است و موافق ایجاد محدودیت و قیمت گذاری روی 
کاالها نیست. در اینجا بورس کاال همواره در تصمیمات و بررسی روند 
معامــالت، خود را جای عرضه کننده یا خریدار قرار می دهد. اینکه اگر 
بورس کاال خود جای یک صاحب کارخانه و تولیدکننده بود، آیا حاضر 
است محصولش را در بورس پذیرش کرده و بفروشد و مزایای این اتفاق 

برای آن صاحب کارخانه چیست؟
در همین زمینه برگزاری نشســت های متعدد میان فعاالن صنایع 
باالدســتی و پایین دستی و بورس کاال بیانگر همین رویکرد است که 
بورس می خواهد به عنوان یک داور بیطرف، بستری شفاف و مناسب را 
برای کشف قیمت کاالها مهیا کند تا طرفین معامله با اشتیاق به بورس 
بیایند؛ البته تاکید می کنم که خروجی نهایی این موارد به تصمیم های 

سیاست گذاران ارتباط زیادی دارد.
نامداری درباره چشم انداز آینده بورس کاال گفت: تا همین چند سال 
پیش، تقریبا در بورس کاال معامالت به جز ســکه طال، صرفا به شکل 
فیزیکی دنبال می شد اما براساس آمارها در یکی دو سال اخیر حدود 
نیمی از ارزش معامالت بورس کاال به بازار مالی و مشــتقه این بورس 
اختصاص دارد. همچنین محصوالت جدیدی به معامالت آتی، آپشن و 
گواهی سپرده کاالیی راه یافته اند و چندین شرکت نیز از طریق انتشار 

اوراق سلف موازی استاندارد تامین مالی کرده اند.
اینها در سال های قبل دور از دسترس بود اما امروز آنها محقق شده 
و مــن معتقدم که ارتباط بورس کاال با بورس های بین المللی با وجود 
همه شرایط خاص کشور دست یافتنی و شدنی است. اگر رابطه بورس 
کاالی ایران با بورس های دیگر یا با کشورهای دیگر شکل بگیرد، بهتر 
و سریع تر می توانیم همانند بورس های کاالیی کشورهای توسعه یافته 
به فعاالن اقتصادی خدمت بدهیم که این موضوع حتما اتفاق می افتد. 
موضوع بعدی این است که در اقتصاد ایران نباید از بازار فیزیکی کاالها 

غافل شد.

نماگربازارسهام

علیرضا کدیور، تحلیلگر بازار ســرمایه: دلیل عمده رشد اخیر شاخص 
کل بازار سرمایه رکود دیگر بازارها و سرازیر شدن نقدینگی دست مردم به بازار 
سرمایه است. فرصت های سرمایه گذاری برای مردم در سایر بازارها متوقف شده 
است و در شرایط کنونی، در افق کوتاه مدت در این بازار امکان کسب بازده وجود 
ندارد، بنابراین همه نقدینگی به ســمت بازار سرمایه آمده است. نرخ ارز به ثبات 
رســیده و حتی در دو ماه گذشــته روند آن نزولی بوده است. به دنبال ارز، بازار 
سکه هم روند نزول قیمت ها را طی کرده و بازار مسکن و خودرو هم به رکود فرو 
رفته اســت. از سوی دیگر امکان سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی برای مردم 
فراهم نیست بنابراین سرمایه ها به سمت بورس میل پیدا کرده است. در بورسی 
که عرضه در آن به نســبت محدود است و تقاضا به سرعت در حال رشد، قیمت 

سهام به طور حتم باال می رود.
در حال حاضر مردم به صورت شــخصی به بازار ســرمایه مراجعه کرده و به 
طور مستقیم سرمایه گذاری می کنند. این رخداد هرچند در ظاهر به سبز شدن 
شــاخص کل و رشــد قابل توجه آن انجامیده اما لزوما دربــر گیرنده پیامدهای 
مثبت برای این بازار نیســت. نقدینگی ای که امروز بازار سرمایه را به رشد قابل 
توجه رســانده، از جنس همان نقدینگی اســت که در دیگــر بازارها به گردش 
درآمد، به رشــد قیمت ها در کوتاه مدت دامــن زد و در درازمدت آنها را درگیر 
افت و رکود کرد. نمی توان پیش بینی کرد که این پیامد چه زمانی بازار ســرمایه 
را درگیر می کند اما می توان نشــانه های آن را شــناخت. نشانه اول، توقف ورود 
این نقدینگی به هر دلیل به بازار ســرمایه اســت و  دوم، خروج این نقدینگی به 
هر دلیلی از بازار ســرمایه اســت. پس از این، افت در بازار ســرمایه آغاز شده و 

دامنه دار می شود.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، ترکیب خریداران ســهام در بازار است. 
بیش از 90 درصد از افرادی که به طور مستقیم در بورس سهام خریده اند، حتی 
موضوع فعالیت شرکتی که متقاضی سهام آن بوده اند را نمی دانند. آنها نمی دانند 
که این شــرکت ها چه کاالیی تولید یا چه خدماتی عرضه می کند و از ســاختار 
مالی این شرکت ها و سودآوری و زیانده بودن آن آگاهی ندارند. تصمیم این افراد 
به خرید ســهام بیشتر براســاس جو بازار است و طبیعی است که در یک مقطع 

زمانی، بخش عمده ای از این سرمایه گذاران، زیان کنند.
با وجود این ترکیب از خریداران ســهام، بــازار دیگر تحلیل محور نخواهد بود 
بلکه براساس تبلیغات و جو ســازی ها حرکت می کند. ممکن است قیمت سهام 
یک شرکت زیانده رشد کند و این تناقض عجیب به دلیل حکمفرمایی جو شایعه 

و تبلیغات است که رخ می دهد نه روند طبیعی بازار.
در این شــرایط ســازمان بورس باید چه کند؟ اینکه دیگر بازارها راکد شده و 
نقدینگی به بازار سرمایه سرازیر شده، در اختیار سازمان بورس نیست بلکه ناشی 
از سیاســت های دولت است، با این حال این سازمان می تواند در جریان حرکت 
نقدینگی ســرازیر شده به بازار اثر بگذارد. بخشی از رشد هیجانی بورس ناشی از 
مکانیزم های معامالتی در بازار ســرمایه است. در بازار بورس اوراق بهادار تهران 
شرکت های بورسی حضور دارند و شرکت هایی که در فرابورس پذیرفته می شوند 
از نظر ســاختار مالی از شرکت های بورســی ضعیف تر هستند. پس از فرابورس 
بازار پایه قرار دارد که دربر گیرنده  شــرکت هایی با زیان انباشــته ســنگین یا  
حتی شرکت هایی اســت که فعالیت آنها متوقف شده است. اگر  سازمان بورس 
محدودیت نوســان قیمت را برای شرکت هایی که ساختار مالی مناسب داشته و 
شــفاف عمل می کنند، ۵درصد در نظر بگیرد، اما همین بازه برای شــرکت های 

فرابورســی ۱0درصد و بدون محدودیت باشد، در عمل مردم به خرید سهم های 
غیرشــفاف به شفاف تشویق می شوند. این از جمله کانال های اثرگذاری سازمان 
بورس بر روند هیجانی بازار اســت که البته به تازگی سازمان بورس آن را اصالح 

کرده است.
کانال دوم، قوانین مالیاتی است. برای شرکت هایی که درصد سهام شناور آزاد 
آنها از عددی مشــخص بیشتر اســت، معافیت های مالی برقرار می شود. سازمان 
بورس می تواند به دولت پیشــنهاد این ســقف را اصالح کرده و افزایش دهد تا 
ســهامداران عمده به عرضه بیشتر تشویق شوند؛ عرضه ای که بتواند به تقاضای 

موجود پاسخ دهد.
ایــن تغییرات البتــه تنها زمانی اعمال می شــود که ســازمان بورس به یک 
جمع بندی برســد. با اینکه شــرایط کنونی بازار هرچند در کوتاه مدت خوب به 
نظــر می آید اما مثل دوره های رونق گذشــته که ماندگار نبود و از بین رفت، در 

درازمدت به رکود خواهد رسید.

چرا شاخص کل بازار سرمایه از مرز 300 هزار واحد عبور کرد؟

در دومین روز از آخرین هفته شــهریورماه، قیمت دالر و سکه کاهش 
یافت و شــاخص بورس تهران نیز پس از رکــود تاریخی ابتدای هفته با 
اصالح ۲ هزار واحدی روبه رو شــد. درحالی که پس از کانال شکنی نماگر 
اصلی بورس، بســیاری در انتظار ادامه رشد بازار سرمایه بودند، اما فعاالن 
بازار سرمایه در دومین روز هفته شاهد افت شاخص بودند و رشد عرضه در 

برخی از نمادهای شاخص ساز و بزرگ مشهود بود.
به گزارش ایســنا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران در روز یکشنبه با روند کاهشی روبه رو شد و ۲064 واحد پایین رفت. 
به این ترتیب این شاخص در تراز 30۲ هزار و 39۵ واحدی فرود آمد. این 
در حالی است که روز شنبه شاخص کل بورس با رشد بیش از 4۵00 واحد 
توانســته بود برای اولین بار کانال 300 هزار واحدی را بشکند و رکوردی 

تاریخی به ثبت برساند.
اما افزایش تقاضا در برخی از نمادهای کوچک سبب شد که شاخص کل 
هم وزن روز یکشنبه نیز روند افزایشی را طی کند و با ۵۱ واحد رشد روبه رو 

شود. به این ترتیب این شاخص در تراز 8۵ هزار و ۲۵8 واحدی ایستاد.
گروه مپنا به تنهایی 3۵9 واحد تاثیر کاهشــی روی شاخص های بازار 
داشــت و پس از آن صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی 
گل گهــر و معدنــی و صنعتی چادرملو بیشــترین تاثیر کاهشــی روی 
شــاخص های بازار داشــتند. در عین حال ایران خودرو، بانک پارسیان و 
بانــک صادرات ایران به ترتیب ۱۱6، 9۲ و 76 واحد تاثیر افزایشــی روی 

شاخص ها داشتند.
بیشترین ارزش معامالت از آن خودرویی ها

اگرچه روز شنبه در گروه خودرو بیشتر نمادها توانستند بیش از 4درصد 
رشد قیمت را به ثبت برسانند، اما روز یکشنبه برخی از نمادهای تاثیرگذار 
این روند را ادامه دادند، هرچند که کمتر از نیمی از ســهم های خودرویی 
نیز تا سقف 3درصد کاهش قیمت را شاهد بودند. در این گروه بیش از یک 
میلیارد ســهم و اوراق مالی به ارزش 397 میلیون تومان مورد داد و ستد 
قرار گرفت و به این ترتیب بیشترین ارزش معامالت از آن خودرویی ها شد.
بانکی هــا نیز که در نخســتین روز هفته بیشــترین ارزش معامالت را 
داشــتند، در دومیــن روز هفته در جایگاه دوم از لحــاظ ارزش معامالت 
ایســتادند؛ به طوری که ۲.8 میلیارد ســهم و اوراق مالی به ارزش ۲4۲ 
میلیارد تومان در این گروه داد و ســتد شــد. همچنین تعدادی از نمادها 
در گروه فرآورده های نفتی کمتر از یک درصد رشد قیمت را شاهد بودند 
و دو نماد سرمایه گذاری صنعت نفت و پاالیش نفت الوان توانستند بیش 
از 3درصد رشــد کند. در این گروه 7۲ میلیون سهم به ارزش بیش از 8۲ 

میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۲306 میلیارد تومان رسید که این 
رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از 6.7 میلیارد سهم و اوراق مالی 

بود. تعداد معامالت این بازار به رقم عدد 6۲7 هزار و 98۲ رسید.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
در این میان، درحالی در بورس تهران ۱70 سهم با رشد قیمت و ۱7۱ 
ســهم با افت قیمت روبه رو شــد که در فرابورس ایران ۱0۵ سهم با رشد 
قیمت همراه بود و 88 سهم افت قیمت داشت. شاخص فرابورس نیز بیش 
از ۱۱ واحد رشد داشت و بر روی کانال 3هزار و 930 واحد ثابت ماند، در 
این بازار یک میلیارد و 43 هزار برگه سهم به ارزش بیش از 8هزار و 669 
میلیارد ریال داد و ستد شــد و در بین تمامی نمادها، پتروشیمی مارون 
)مارون(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پاالیش نفت الوان )شاوان( و 
شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار 

داشتند. در مقابل هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس( و ســنگ آهن گهرزمین )کگهر( مانع از رشد بیشتر این 

شاخص شدند.
اصالح بازار، الزمه رشد شاخص بورس است

اما درباره اصالح ۲ هزار واحدی شــاخص بورس، یک کارشــناس بازار 
ســرمایه، این اصالح را الزمه رشد شاخص بورس اعالم کرد و گفت: سهام 
باید بین ســهامداران حاضر در بازار سرمایه دست به دست شود؛ شاخص 
بورس به منظور ورود نقدینگی های جدید به بازار همچنان جا برای اصالح 

دارد.
عادل افخمی در گفت وگو با ایرنا، به علت ریزش بورس در بازار یکشنبه 
اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه در وضعیت کنونی  تحت تاثیر دو عامل قرار 
گرفته اســت، هر زمان که یک از سطوح مقاومتی شاخص بورس شکسته 
می شــود ترسی در دل ســهامداران به لحاظ ریزش شاخص بورس ایجاد 
خواهد شــد، اکنون شاخص مقاومت خود را شکسته که همین امر باعث 

می شود تا به سرعت اقدام به عرضه سهام خود در بازار کنند.
به گفته وی، ورود حجم چشمگیری از جریان نقدینگی به بورس مانع از 

اصالح شاخص به صورت جدی شد.
افخمی ادامه داد: خبرهای منتشرشده درخصوص حمالت صورت گرفته 
به پاالیشگاه عربســتان، تعطیلی بازار جهانی و آغاز معامالت با تردید به 
دلیل عدم ارائه قیمت نفت از جمله عواملی بودند که در کنار یکدیگر باعث 

ریزش شاخص بورس شدند.
این کارشناس بازار ســرمایه با بیان اینکه روند کاهشی شاخص بورس 
چندان جدی نبوده است، گفت: روند کنونی بازار متعادل به نظر می رسد 

و همچنان بسیاری از انتظارات بازار برآورده نشده است.
وی با بیان اینکه بازار در کوتاه مدت رشــد بسیار شدیدی را تجربه کرد، 
گفت: در صورتی که اتفاق تاثیرگذاری که زمینه رشــد بازارهای موازی را 
فراهم می کند رخ ندهد و ورود نقدینگی به این بازار ادامه داشته باشد روند 

بازار صعودی خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه اکنون اقبال بازار بیشتر به سمت 
سهم هایی مانند بانکی ها و خودرویی ها که دارای تجدید بر ارزیابی هستند 
می چرخد، گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکراتی صورت گرفته 

که به احتمال زیاد در این صنایع تجدید ارزیابی صورت خواهد گرفت.
وی اعالم کرد که براساس صحبت های صورت گرفته شاخص بورس به 
3۲۵ هزار واحد خواهد رســید. افخمی در پایان گفت: بازار نیاز به برخی 

اصالحات دارد تا از حالت روانی خارج شود.

پس از رکوردشکنی تاریخی ابتدای هفته رخ داد

اصالح ۲ هزار واحدی شاخص بورس
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آجیل و خشکبار ارزان شد   
مردم هشدار های مصرف پسته تازه را جدی 

بگیرند
رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار گفت با توجه به افزایش تولید، قیمت 
آجیل و خشــکبار در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل افت چشمگیری 

داشته است.
علیرضا ارزانی ممقانی در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین وضعیت بازار خشکبار اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل برداشت 
و پشت ســر گذراندن مسائلی همچون آفت، ســرمازدگی، خشکسالی و 

...، تولید آجیل و خشکبار با مدت مشابه سال قبل قابل مقایسه نیست.
وی افزود: براســاس شرایط مســاعد اقلیمی و برآورد باغات پیش بینی 
می شود که امســال تولید پسته به بیش از ۲۲0 هزار تن برسد، در حالی 

که سال قبل مجموع تولید 7۵ هزار تن بود.
ارزانی ممقانی با اشــاره به اینکه ایران جایگاه نخست در صادرات پسته 
را داراست، بیان کرد: به علت افزایش چند برابری تولید، مجدد می توانیم 
ســهم بازار های صادراتی را به دســت آوریم که این امر در رونق صادرات 

تاثیر بسزایی دارد.
رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار از تعادل عرضه انواع خشکبار در بازار 
خبر داد و گفت: بنابر افزایش عرضه، حباب و نوســان کاذب قیمت از بین 
رفته اســت. به عنوان مثال قیمت پسته نوبرانه در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل ۲۵درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: امسال با افزایش تولید و متعادل شدن قیمت ها پیش بینی 
می شود که مصرف داخل افزایش یابد چرا که سال گذشته به سبب جهش 
یکباره قیمت، قدرت خرید مردم کاهش یافت و کار به جایی رســیده بود 
که بســیاری از مردم اقالم آجیل و خشــکبار را از سبد خانوار خود حذف 

کردند.
به گفتــه ارزانی ممقانی، گر دولت بخشــنامه های متعدد و تصمیمات 
یکباره در زمینه صادرات اتخاذ نکند، پیش بینی می شود که صادرات رونق 

چشمگیری در مدت مشابه سال قبل داشته باشد.
این مقام مســئول افزایش تولید و عرضه خشــکبار را دلیل اصلی افت 
قیمت در بازار اعالم کرد و گفت: با برداشت انبوه محصول و عرضه به بازار 
پیش بینی می شــود که روند افت قیمت در بــازار ادامه یابد، اما هم اکنون 

نمی توان نرخ مصوبی را اعالم کرد.
وی در پایان در توصیه ای به خانوار درخصوص مصرف پسته تازه تصریح 
کرد: با توجه به آغاز فصل برداشــت پسته، شاهدیم که در تمامی میادین، 
مغازه ها و کنار خیابان پسته تازه به فروش می رسد، اما از آنجا که حداکثر 
ظرف مدت ۲4 ســاعت پوســت پســته تازه باید کنده، فرآوری و خشک 
شــود، در برخی موارد یک هفته محصول در مغازه ها و یک هفته در خانه 
نگهداری می شود که این امر تولید آفالتوکسین می کند، از این رو به مردم 
توصیه می شــود که پسته پوست تازه را خریداری کنند و بالفاصله پس از 

خرید نسبت به جداکردن پوست و خشک کردن آن اقدام کنند.

بهره گیری از علم برای تولید بدون برنامه ریزی 
صنعتگران میسر نمی شود

رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشــه قطعات  خودرو اســتان سمنان 
گفت صنعتگران و فعاالن اقتصادی اســتان برای اجرای طرح های علمی با 
هدف افزایش بهره وری در تولید کاال برنامه ندارند و باید همت بیشــتری 

داشته باشند.
رستم سعداللهی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: گرایش فعاالن 
اقتصادی به رویکردهای علمی، تحقیقی و توسعه ای نیازمند حمایت دولت 

است و باید با هم اندیشی به فناوری روز در تولید توجه داشت.
وی خاطرنشــان کرد: فشــارهای اقتصــادی و تحریم مانــع از اجرای 
طرح های توســعه ای و بهره گیری از دانش در تولید کاال شــده است که 
بــا توجه به وجود دانش بنیان ها ارتباط صنعت و دانشــگاه می تواند بیش 

از پیش تقویت شود.
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشــه قطعات  خودرو اســتان سمنان 
ادامه داد: تنها ۲۵ تا 30درصد از واحدهای صنعتی اســتان در ســال های 
گذشته به اجرای طرح تحقیق و توسعه اقدام کردند و بقیه این بنگاه های 

اقتصادی توجه چندانی به این رکن مهم ندارند.
سعداللهی اضافه کرد: در ســال های گذشته حمایت واحدهای صنعتی 
از شرکت های دانش بنیان به نســبت اواخر دهه 80 افزایش قابل توجهی 
داشــته است و با ادامه این روند می توان برای توسعه روزافزون کشور گام 
برداشــت. رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشــه قطعات  خودرو استان 
سمنان گفت: شــرکت های دانش بنیان برای تاثیرگذاری در اقتصاد کشور 
نیازمند حمایت هســتند و ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشــگاه به ایجاد 
اشــتغال پایدار در کشور کمک می کند. استان سمنان حدود ۲ هزار و ۱0 
پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم اشتغال سمنان 
در بخش صنعت و معدن بیش از 38درصد و ســهم بخش صنعت و معدن 

از تولید ناخالص استان حدود ۲۲درصد است.

صادرات 8.5 میلیون تنی فوالد
 امسال 28 میلیون تن فوالد تولید خواهیم کرد

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت پارسال حدود 
۲۵ میلیون تن فوالد تولید کرده ایم و 8.۵ میلیون تن صادر کردیم.

رضا شهرســتانی، در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
میزان تولید فوالد در کشــور، گفت: صادرات راهکاری مناسب برای رونق 
تولید است که برای دولت و تولیدکننده منفعت های زیادی دارد. صادرات 
را می توان جایگزینی مناســب برای تامین ارز دانســت و اینگونه تحریم 
تاثیری در کشور نخواهد گذاشت. عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۲۵ میلیون تن فوالد تولید 
کرده ایم که از این مقدار حدود 8.۵ میلیون تن صادر شده است. او با اشاره 
به برنامه تولید فوالد در ســال جاری، بیان کرد: در نظر داریم امسال ۲8 
میلیون تن فوالد تولید کنیم و ۱۲ تا ۱3 تن صادرات داشــته باشــیم، اما 
با توجه به تحریم ها و سیاســت های وزارت صمت برای کنترل بازار داخل 

این مقدار محدود شد.
وجود 10 میلیون تن فوالد مازاد در کشور 

عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشــاره به اینکه 
بالــغ بر ۱0 میلیون تن فوالد مازاد در کشــور وجود دارد،  تشــریح کرد: 
امســال باید ۲8 میلیون تن فوالد تولید شود که حدود ۱۵ میلیون تن آن 

در داخل استفاده می شود.

اخبـــار

گوشت؛ از نمونه اقالمی است که در دایره محصوالت و نیاز های اساسی 
مردم تعریف می شود، در این میان، کسب و کار برخی از صنوف همچون 
رستوران ها و آشپزخانه های توزیع غذا به شدت وابسته به این محصوالت 
و به تعبیر دیگر قیمت آن هستند و بالطبع هر آنچه بر قیمت آن افزوده 

شود، احتمال تعطیلی این صنوف نیز بیشتر خواهد شد.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، پس از ســنگین تر شــدن سایه 
کسادی بازار، رســتوران ها و فســت فود ها از نمونه صنوف و عرصه های 
فعالیتی به شــمار می رفتند که به نســبت دیگر فعالیت های اقتصادی و 

صنفی از کسب و کار به نسبت مطلوب تری برخوردار بودند.
این عبارت در میان مردم مصطلح بود )صنوفی که با شکم مردم سر و 
کار دارد همواره رونق در آنها جاری و ســاری است( زیرا مردم نمی توانند 

از نیاز شکم خود صرف نظر کنند.
اما طی ماه های گذشته، گرانی قیمت گوشت، این نظریه یا فرضیه و یا 
هــر واژه و عنوانی که بتوان بر آن اطالق نمود را ابطال کرد به واقع، این 
واقعیت اثبات شد که گرانی فراتر از قاعده باعث می شود تا مردم از خرید 

آن کاال، محصول و حتی خدمات عرضه شده اجتناب کنند.
درخصــوص علل و دالیل گرانی گوشــت پیش از ایــن مصاحبه ها و 
گزارشــات مربوطه تنظیم و منعکس شــده و اساســا در این گزارش بنا 

نداریم به علل و دالیل این گرانی بپردازیم.

بلکــه هدف اصلی از تنظیم این گزارش بــه تبعات و پیامد های گرانی 
گوشــت قرمز و ســفید بر تعطیلی برخی از واحد هــای صنفی معطوف 

می شود.
ســخن از رستوران ها و فســت فود هایی است که به دلیل افزایش نرخ 
گوشت با کاهش شدید مشتری و حتی درخواست ابطال جواز فعالیت و 

تغییر شغل مواجه هستند.
ظرفیت نسبتا قابل توجه مراکز طبخ و عرضه غذا در عرصه اشتغال زایی

رســتوران ها و حتی فست فود ها از نمونه صنوفی به شمار می روند که 
عمومــا اداره آن به صورت انفرادی ناممکن اســت فلذا برای راه اندازی و 
اســتمرار فعالیت در این عرصه می باید چندین نفر جذب و مشــغول به 

کار شوند.
مسئوالن طبخ غذا، گارسون ها، صندوقدار ها و حتی پیک های موتوری 
از نمونه عوامل و نیروی انسانی فعال در این صنف به شمار می روند که به 
تبع در صورت به خطر افتادن کسب و کار این صنف، فرصت های شغلی 

موجود در این صنوف نیز با مخاطراتی جدی همراه خواهد شد.
بهروز خردمند، یکی از رســتوران داران فعال، در ارتباط با ظرفیت های 
شــغلی موجود در این صنوف می گوید: مشخصا در ارتباط با رستوران ها، 
مشــاغل و ظرفیت های شــغلی موجود در این عرصه، صرفا به مواردی 
همچــون صندوقدار ها، گارســون ها، پیک های موتــوری و طباخان غذا 

خالصه نمی شــود و می باید در کنار آن به زنجیره توزیع گوشــت قرمز، 
مرغ، برنج، کاهو، گوجه، خیار و اقالم موردنیاز دیگر برای تهیه ســاالد ها 

و... نیز اشاره کرد.
وی افزود: متاســفانه طی ماه های گذشته، نرخ گوشت با نوسانات قابل 
توجهی همراه شــده و در این شرایط، برای بقا و استمرار فعالیت در این 
حوزه، چاره ای جز تغییر نرخ های قید شــده در منوی رستوران و افزایش 

قیمت مرتبط با آن نخواهیم داشت.
این رســتوران دار فعــال در ادامه تصریح کرد: از دیگر ســو با کاهش 
قابل توجه قدرت خرید مردم مواجه هســتیم و طبیعتا در شــرایطی که 
سرپرســتان خانوار در تامین نیاز های اساســی عائله خود دچار مشکل 
هســتند، برنامه ای برای حضور در رســتوران ها یا تهیه غذا از این مراکز 
تعریف نمی کنند و همین موضوع باعث شــده ضریــب تقاضا و مراجعه 

مشتری به مراکز اینچنینی با اُفت و کاهش قابل توجهی همراه شود.
خردمند گفت: شخصا به سختی در حال فعالیت در این عرصه هستم 
و در صورت ادامه این وضعیت، چاره ای جز تعطیلی و تغییر شــغل برای 
بنده باقی نمی ماند و این وضعیتی اســت که برای بسیاری از فعاالن این 
حوزه، مصداق پیدا می کند، آنچنان که با یک بررســی میدانی شاهد این 
واقعیت خواهیم بود که بســیاری از رستوران ها یا تعطیل شده اند و یا به 

تغییر فعالیت صنفی خویش مبادرت ورزیده اند.

از نوسانات قیمت گوشت تا افزایش ضریب درخواست ابطال جواز رستوران ها

ذائقه عمومی جامعه در حال تغییر است؟

بعد از رفت و برگشــت در ممنوعیت و لغو ممنوعیت واردات برنج، 
گمــرک اعالم کرد که منظور از ممنوعیت فصلــی واردات برنج برای 
گمرکات مشخص نبوده و مراجع ذی ربط پاسخ مشخصی برای تعیین 

تکلیف محموله های دپوشده ارائه نکرده اند.
به گزارش ایسنا،   مهرداد جمال ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- 
در رابطه با ابهامات مطرح شده از سوی دبیر کارگروه تنظیم بازار درباره 
عملکرد گمرک و محموله های برنج دپوشده، توضیح داد: چندی قبل 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره ۱440۲۵/60 
در تاریخ بیســت و ســوم مردادماه ســال جاری اعالم کرد که حسب 
تصمیمات ســتاد تنظیم بازار نســبت به تامین کاالهای اساسی برنج 
به منظور ذخیره ســازی مایحتاج مصرف کننــدگان، ممنوعیت فصلی 

واردات برنج کماکان برقرار است.
وی افــزود، با توجه به اینکه در جدول تعرفه ضمیمه قانون مقررات 
صادرات و واردات، ذیل ردیف تعرفه ۱006 متعلق به برنج و همچنین 
در مندرجــات ذیل فصل ۱0 هیچ گونــه ممنوعیت فصلی درخصوص 
کاالی مذکور قید نشــده اســت و به عبارت دیگر مشخص نیست این 
ممنوعیت فصلی از چه تاریخی الزم االجراســت درواقع این ابهام  که 
مبدأ تاریخ ممنوعیت بایســتی از چه زمانی لحاظ شود برای گمرکات 

به وجود آمد.
بــه گفته ارونقــی، در همین راســتا گمرک ایــران مراتب را طی 
نامه های شماره 7۲899۵/98 به تاریخ سوم شهریورماه، 7349۱8/98 

تاریخ چهــارم شــهریورماه، 74089۵/89 تاریخ پنجم شــهریورماه، 
7۵۵970/98 تاریخ نهم شهریورماه و 77۵389/98 به تاریخ سیزدهم 
شــهریورماه از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت استعالم 
نمود. همچنین طی نامه 77498۵/98 در تاریخ ۱۲ شهریورماه و نامه 
790۱6۵/98 تاریخ ۱6 شهریورماه هم از وزارت صنعت و هم از ستاد 
تنظیم بازار درخصوص موارد مذکور اســتعالم صورت گرفته تا نحوه 

اقدام به گمرکات اعالم شود.
ایــن مقام مســئول ادامه داد، درخصوص تعییــن تکلیف برنج های 
موجــود در گمرکات، دبیر کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۲7 مردادماه 
ســال جاری در نامه ای به شــماره ۱480۱4/60 از معاونت توســعه 
بازرگانی و صنایع کشــاورزی وزارت جهاد کشــاورزی این موضوع را 
استعالم کرده اســت که درخصوص محموله های موجود در گمرکات 
اعالم نظر صورت گیرد که علی الظاهر پاســخ به آن مرجع صادر شده 

است.
وی گفــت: همچنین در تاریخ دهم شــهریورماه ســال جاری دفتر 
مقررات صادرات و واردات با اشاره به  سیاست های دولت، صرفا نسبت 
به ترخیص محموله های برنج شــرکت بازرگانی دولتــی ایران با این 
عنوان که ثبت ســفارش کاالهای مذکور مربوط به ماه های پیش بوده 
که هم اکنون در بنادر معطل مانده اســت و ورود آنها به منظور تنظیم 
بازار پایان سال ضروری است اعالم نظر کرده است اما درخصوص سایر 

موارد، تاکنون پاسخی ارائه نشده است.

به گفته معاون فنی گمرک ایران، بر این اســاس در انجام تشریفات 
گمرکی کاالی برنج توســط گمرکات اجرایی مشــکلی وجود نداشته 
و ایــن تشــریفات در حداقل زمان صورت پذیرفتــه و گمرک منتظر 
اعالم نظر مراجع متولی اســت. باید توجه داشــت به اســتناد تبصره 
ذیل مــاده )4( قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشــنامه ها و 
دستورالعمل های مربوطه به ورود و صدور کاال منحصراً از طریق وزارت 

صنعت، معدن و تجارت به سازمان های مربوطه اعالم  می شود.
وی گفــت: وزارت صمت در اجرای مــاده )4( قانون مذکور موظف 
شده اســت تغییرات کلی آیین نامه های اجرایی قانون مزبور و جداول 
ضمیمه قانون را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی 
آنها را طی ســال بعــد از نظرخواهی از دســتگاه های ذی ربط و اتاق 
بازرگانی ضمن منظور نمودن حقوق مکتســبه پس از  تصویب هیات 

دولت جهت اطالع عموم منتشر کند.
ارونقــی ادامه داد، طبــق مفاد ماده )۱۱( آیین نامــه اجرایی قانون 
مقــررات صادرات و واردات نیز کاالهایی که ممنوع اعالم می شــود و 
همچنین کاالهایی که شــرط ورود آنها در جهــت محدودیت تغییر 
می کند در صورت انطباق با شرایط مربوطه، قابل ترخیص خواهند بود.

وی گفت: باید به این نکته توجه داشت که به نظر گمرک، کاالهایی 
که ثبت ســفارش آنها مربوط به ماه های قبل بوده و تشریفات گمرکی 
آنها با رعایت مقررات مربوطه انجام شده و همچنین مجوزهای قانونی 

الزم برای این کاال اخذ شده قابل ترخیص هستند.

رئیس ســازمان چای گفت از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از 
۱04 هزار تن برگ ســبز چای با ارزش بالغ بــر ۲9۲ میلیارد تومان 
از چایکاران خریداری شــده اســت. حبیب جهان ساز در گفت و گو با 
باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ 
ســبز چای اظهار داشت: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت 
تاکنــون بیش از ۱04 هزار تن برگ ســبز چای با ارزش بالغ بر ۲9۲ 
میلیارد تومان از چایکاران اســتان های گیــالن و مازندران خریداری 
شــده اســت. وی از پرداخت 73درصد مطالبات چایکاران خبر داد و 
گفــت: تاکنون ۲۱۵ میلیارد تومان از مطالبــات چایکاران پرداخت و 
مابقــی پس از تخصیــص اعتبار و پرداخت قدرالســهم کارخانه ها به 
حساب چایکاران واریز می شــود. به گفته جهان ساز، ۵۵ هزار و 804 
تن برگ ســبز چای خریداری شده معادل ۵3درصد درجه یک و 48 

هزار و 4۱7 تن معادل 47درصد درجه ۲ است.

رئیس ســازمان چای با اشــاره به اینکه میزان خرید تضمینی برگ 
ســبز چای نسبت به مدت مشابه سال قبل 8درصد رشد داشته است، 
بیان کرد: اگرچه پیش بینی می شد تا پایان فصل برداشت میزان خرید 
تضمینی برگ ســبز چــای از ۱۲0 هزار تن باالتر رود، اما به ســبب 
ســرمای هوا و شرایط بارندگی بخشی از برآورد ها محقق نمی شود، اما 

به طور قطع میزان خرید بیش از سال گذشته است.
وی بازگشــت چایکاران به باغات، احیای ۵ هــزار و ۵00 هکتار از 
باغات چای، بهبود اجرای عملیات به زراعی و شــرایط مساعد اقلیمی 
را دلیل اصلی رشــد خرید تضمینی برگ ســبز چای نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل اعالم کرد و گفت: با استمرار شرایط مساعد اقلیمی 
پیش بینی می شــود که میزان خرید برگ ســبز چــای تا پایان فصل 

برداشت به ۱۱۵ تا ۱۲0 هزار تن برسد.
این مقام مسئول ادامه داد: از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده 

تاکنون ۲3 هزار و 4۵0 تن چای خشک استحصال شده که در صورت 
تحقــق تولید ۱۲0 هزار تن برگ ســبز چای پیش بینی می شــود که 

۲6درصد نیاز کشور از منابع تولید داخل تامین شود.
جهان ســاز متوسط قیمت چای داخل را 37 تا 38 هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: با توجه به تغییر ذائقه مصرف کنندگان در سال های اخیر 
و برندســازی محصول، تقاضا برای خرید چای ایرانی بدون اســانس 
افزایــش یافته که با ایــن وجود کارخانه ها در فــروش چای تولیدی 

مشکلی ندارند.
رئیس ســازمان چای در پایان درباره آخرین وضعیت واردات چای 
تصریح کرد: جزییات واردات چای در سامانه گمرک ثبت نمی شود که 
بخواهیــم آماری از آن را اعالم کنیم، در این زمینه مســئوالن وزارت 
صمت باید پاســخگو باشــند، اما پیش بینی ها حاکی از آن اســت که 

واردات به اندازه کافی صورت گرفته است.

توضیح گمرک درخصوص برنج های دپوشده در بنادر

خرید تضمینی برگ سبز چای از 104 هزار تن فراتر رفت

رشد 8درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای

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

حضور پررنگ دالالن التهابات بازار خودرو را به اوج رساند
خودروسازان توجه بیشتری به محصوالت 

پرمتقاضی داشته باشند
بــا نگاهی به تقاضای مشــتریان در خرید خــودرو درمی یابیم که بعضی 
خودروها بیشــتر مورد توجه مردم اســت. از طرفی افزایش چندباره قیمت 
خودروهــا در یک ســال و نیم گذشــته کار را برای خریــد و فروش مردم 
ســخت کرده است. آمارها حکایت از این دارد که محصوالت پراید، پژو۲06، 
تیبا، پژو40۵، پژو پارس همچنان در صدر خرید مشــتریان اســت و به نظر 
می رســد وزارت صمت و خودروســازان باید بیش از پیش به ارائه باکیفیت 
و قیمت ایــن خودروها توجه کنند. در همین رابطــه، محمدرضا منصوری 
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس دهم به سایت روزنو گفت: اولین و 
مهمتریــن راهکاری که در این باره وجود دارد، افزایش تولید این محصوالت 
اســت. در هر محصولی اگر افزایش تولید صورت بگیرد، خود به خود کاهش 
قیمــت رخ خواهد داد. در وهله بعد باید با نظارت و پیگیری های الزم جلوی 
کار و تاثیرگذاری دالالن در حوزه خودرو گرفته شود. مدت هاست که دالالن 
با حضــور پررنگ خود التهابات بازار خودرو را به اوج خود رســاندند و الزم 
و ضروری اســت که یک بار و قاطعانه و با کمک همه مســئوالن مربوطه و 
دســتگاه های نظارتی در مقابل تاثیر منفی این افراد و باندها ایستادگی کرد 

تا ان شاءاهلل به زودی شاهد ریشه کن شدن سودجویان در این بخش باشیم.
وی افزود: وقتی تقاضا برای محصولی زیاد می شــود منافعی برای عده ای 
به وجود می آورد و این افراد برای ســود حداکثری خود برنامه ریزی می کنند. 
از این رو بهترین توصیه من به مشــتریان که همان مردم هســتند این است 
کــه در این مواقع که تقاضا افزایــش پیدا می کند و محصول با قیمت باال به 
فروش می رســد از خرید خودداری کنند تا این فضای کاذب شکسته شود. 
این وحدت و همت مردم در چند ســال پیش به منصه ظهور رسید و همه، 
اثرات مثبت آن نخریدن را دیدند و مردم باید آمادگی داشــته باشند که این 
الگو را برای آرام کردن بازار در هر بخشــی به کار گیرند که البته این صحبت 
به معنای این نیست که دستگاه های نظارتی از وظیفه خود غافل شوند بلکه 

می خواهیم به نقش پررنگ جامعه در کنترل بازار اشاره کنیم.
نماینده ساوه و زرندیه در پایان گفت: چندی پیش و با حکم وزیر صمت، 
مدیرعامل شــرکت ایران خودرو تغییر پیدا کرد و فرد جوانی که پیش از این 
ســابقه حضور در وزارت صمت را داشت، ســکاندار این سمت کلیدی شد و 
ان شــاءاهلل با روحیه جوان گرایی، پاک دستی و پیگیر بودن که از ایشان سراغ 

دارم شاهد خدمات بزرگ این خودروسازی به مردم باشیم.

قیمت گواهی اسقاط خودرو به زیر یک میلیون 
تومان رسید

بــا توجه به گفته های یکی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت 
ایــران قیمت گواهی اســقاط به زیر یک میلیون تومان رســیده و علت این 

موضوع نیز نبود تقاضا در بازار است.
به گزارش تیترشــهر ،ســید ابراهیم مناجاتی در این خصوص توضیح داد 
تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، خودروهای اســقاطی از بازار جمع آوری 
شده و با اسقاط آنها گواهی الزم برای واردات خودرو صادر می شد، اما اکنون 
دو سال است که با ممنوعیت واردات خودرو روند اسقاط دیگر مانند گذشته 
نیســت. وی در ادامه افزود طی دو ســال گذشته مراکز اسقاط هر خودروی 
فرســوده را به قیمت میانگین 4میلیون تومان می خریده و اسقاط می کردند، 
اما اکنون به دلیل نبود تقاضا در این بازار، قیمت گواهی اســقاط به زیر یک 
میلیون تومان رســیده است. این در حالی اســت که قیمت گواهی اسقاط 

خودرو چهار سال پیش حدود 4میلیون تومان بوده است.
مناجاتــی یادآور شــد که در حال حاضر 80 هزار گواهی اســقاط خودرو 
تولید شده که تقاضا برای آنها بسیار کم است و به همین دلیل واردکنندگان 

خودرو گواهی اسقاط را بیش از یک میلیون تومان نمی خرند.
ایــن عضو هیــأت مدیره اتحادیه صنایــع بازیافت ایران ضمن اشــاره به 
وظیفه قانونی خودروســازان مبنی بر جایگزینی 30درصد از تولیدات شان با 
خودروهای فرسوده و عمل نکردن آنها به این قانون اظهار داشت هر خودروی 
فرسوده در سال به اندازه ۵میلیون تومان سوخت بیشتری مصرف می کند که 
این مسئله موجب آلودگی بیشتر هوا می شود. همچنین اختالف هزینه لوازم 
یدکی و تلفات تصادفات بین خودروهای فرســوده و خودروهای معمولی از 
جمله مواردی است که نشــان دهنده لزوم اسقاط خودروهای فرسوده است. 
مناجاتی در انتها بــرای راه حل بحران به وجود آمده نیز راهکار ارائه داده و 
توضیح داد که در راستای ســاماندهی به صنایع اسقاط، ساختمان سازها در 
شهرهای بزرگ به ازای پارکینگی که برای هر واحد آپارتمان می سازند، یک 
گواهی اســقاط خریداری کنند و یا آنکه گواهی اسقاط خودروها به صورتی 

باشد که در بانک ها ادارات مالیات به صورت پول محاسبه شود.

به منظور تحقق اهداف ســند چشــم انداز صنعت خودرو، ضروری 
اســت عمق ســاخت داخل محصوالت خودروســازان بهبــود یابد، 
اما از آنجا که داخلی ســازی نیازمند ســرمایه گذاری ســنگین است، 
خودروســازان عموما مایل به واردات و مونتاژ محصوالت هستند و از 
ســرمایه گذاری در این زمینه اجتناب می کنند. برای به صرفه شدن 
داخلی ســازی در خودروهای داخلی، قطعات باید در تیراژ باال تولید 
شود تا سرمایه گذاری بهینه و سودآور شود. بدین منظور خودروسازان 
برای بهره گیری از اقتصاد مقیاس بایســتی عالوه بر تولید محصوالت 

متنوع از طریق پلتفرم ثابت، به فکر توسعه صادرات نیز باشند.
به گزارش مقاومتی نیوز، براساس سند چشم انداز جمهوری اسالمی 
ایران، چشم انداز صنعت خودرو دســتیابی به جایگاه نخست صنعت 
خودرو منطقه، رتبه پنجم آســیا و رتبــه یازدهم در جهان با تکیه بر 

توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری تعیین شده است.
راهبردهای دستیابی به چشم انداز فوق عبارتند از:

ایجاد پایگاه ســاخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلی و 
مشــترک یا نام و نشان معتبر جهانی در منطقه، با تأکید بر صادرات 

محصوالت تولیدی
ایجاد پایگاه ســاخت تولید قطعــات و مجموعه های خودرو با نام و 
نشــان تجاری معتبر داخلی یا جهانــی در منطقه، با تأکید بر مزیت 

رقابتی

بهبود عمق ساخت داخل راهبرد کشور برای تحقق سند 
چشم انداز

برای تحقق اهداف سند چشم انداز، نگاه دولت به صنعت خودرو بایستی 
حفظ اشــتغال، کمک به اقتصاد کشور و افزایش رفاه مردم از طریق ارائه 
محصوالت قابل قبول به لحاظ کیفی و قیمتی باشد. این در حالی است  که 
هدف اولیه خودروسازان سود بیشتر است؛ لذا بایستی تعارضات فی ما بین 
خودروساز و دولت برطرف شود، به طوری که هر دو تمایالت مشابه داشته 
باشند. از طرفی برای ایجاد اشتغال در صنعت خودرو و کاهش وابستگی به 
واردات، بایستی عمق ساخت داخل محصوالت خودروسازان بهبود یابد، اما 
از آنجا که داخلی سازی نیازمند سرمایه گذاری سنگین است و با تمایالت 
خودروسازان منافات دارد، این  تولیدکنندگان مایل به مونتاژ محصوالت 

هستند و از سرمایه گذاری اجتناب می کنند.
به همین دلیل، طی سالیان اخیر خودروساز به واردات قطعات گرایش 
داشته است. درواقع خودروسازی در ایران با رویکرد بهره برداری از ظرفیت 
تولید ارزان تر قطعات به وجود نیامده اســت؛ بلکه با رویکرد برخورداری از 

حمایت های دولتی شکل گرفته است.
اما اگر قرار باشــد خودروسازان به مونتاژ بســنده کنند و ارزش افزوده 
ناچیــزی در اقتصــاد تولید کنند و به رشــد فناوری و به رشــد صنعت 
قطعه  سازی کمکی نکنند، اشتغال پایدار ایجاد نخواهد شد و حتی با وقوع 

تحریم ها، اشتغال موجود نیز از بین خواهد رفت.

2 اقدام عملیاتی برای بهبود عمق ساخت داخل در صنعت خودرو
اما همانطور که گفته شد، تولید قطعات جدید نیازمند سرمایه گذاری های 
سنگین است؛ به طوری که تولید هر تیپ از محصوالت جدید و سفارش اجزا 
و قطعات آن باید در تیراژ باالتر از چند صد هزار باشد تا سرمایه گذاری سودآور 
شود، بنابراین خودروسازان برای بهره گیری از اقتصاد مقیاس، بایستی عالوه بر 
تولید محصوالت متنوع از طریق داشتن پلتفرم ثابت، به فکر توسعه صادرات نیز 

باشند تا بازار الزم برای تولید به صرفه را داشته باشند.
توسعه صادرات خودروسازان از طریق همکاری با تأمین کنندگان قطعات

براســاس تجربیات جهانی، همکاری خودروســاز داخلی با خودروساز 
خارجی به صورت های مختلف، منجر به تحقق اهداف صادراتی نمی شود. 
خودروســازان داخلی به جای همکاری با خودروســازان خارجی، باید با 
تأمین کنندگان قطعات و مجموعه های مختلف خودرو وارد همکاری شده 
و فناوری هر بخش را جداگانه جذب کنند؛ سپس محصول نهایی را با برند 

خود به صورت یکپارچه به بازار ارائه کنند.
تجربه کشــور کره جنوبی نیز این موضوع را تأییــد می کند. به عنوان 
نمونه شرکت خودروسازی هیوندای در برابر هرگونه مشارکت خارجی که 
استقالل شرکت را محدود می کرد، ایستادگی می نمود. از طرفی این شرکت 
خودروســاز کره ای برای تحقق انتقال فناوری به ســراغ تأمین کنندگان 
قطعات رفت و این اقدام موجب شده تا در حال حاضر نیمی از محصوالت 

این خودروساز به بازارهای مختلف جهان صادر شود.

۲ اقدام عملیاتی برای بهبود عمق ساخت داخل در صنعت خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت چهار پیشنهاد برای واردات 
خودرو بدون انتقال ارز، به دولت ارائه شده است.

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایســنا، مهدی دادفر با بیان اینکه 
دغدغه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو مشــکل ارزبری واردات 
بود، اظهار داشــت: ما چهار پیشنهاد د خصوص واردات خودرو بدون 
خروج ارز به دولت ارائه کرده ایم تا شــرکت های واردکننده خودرو به 
تعطیلی کشیده نشوند. نخستین راه برای واردات خودرو آن هم بدون 
خروج ارز، ســرمایه شرکت های نمایندگی در خارج از کشور است که 
این شرکت ها می توانند تجهیزات و امکانات خود را بفروشند و تبدیل 

به خودرو کنند تا کسب و کارشان فعال شود.
وی افزود: همچنین راه دیگر، اســتفاده از سرمایه های مردمی است 
که در خارج از کشور زندگی می کنند؛ به طور مثال ایرانی هایی که در 

خارج از کشور صاحب ارز هستند، با ارز خود خودرو خریداری کنند و 
مابه  ازای آن ریال دریافت کنند.

دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو با بیان اینکــه خرید اعتباری از 
شرکت های تولیدکننده خودرو سومین راه برای واردات خودرو بدون 
خروج ارز اســت، گفت: چنین شرکت هایی قابلیت این را دارند که دو 
تا سه سال به شرکت های نمایندگی داخل کشور اعتباری خودرو داده 
و هیچ پولی دریافت نکننــد، چراکه می خواهند بازار خود را در ایران 
به هر قیمتی حفظ کنند. وی ادامه داد: پیشــنهاد دیگر این است که 
بخشی از پول های دپوشده حاصل از صادرات نفت که به دلیل تحریم 
در برخی کشــورها مانده است را، از طریق خودرو به کشور برگردانیم 

تا کار فعاالن حوزه خودرو از ریشه کنده نشود.
او در رابطــه بــا خودروهــای متوقــف در گمرک، اظهار داشــت: 

نامه هایی جداگانــه به معاون اقتصادی رئیس جمهــوری، معاون اول 
رئیس جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون اصل 
90 مجلس و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
زده شــده که ضمن آنها انجمن خواستار تمدید و تسریع در پیگیری 

مصوبه ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرکات شده است.
دادفر خاطرنشــان کرد: ما به صورت رســمی مکاتبه و درخواست 
تمدید ترخیص را کرده ایم اما متاســفانه هیچ جوابی به ما داده نشده 
اســت. اکنون این خودروها به سبب تصمیم یک شبه، دو سال و نیم 
است که در گمرک مانده اســت و هزینه زیادی برای مالکان خود به 
وجود آورده اند. این در حالی اســت که استهالک این خودروها پس از 
گذشــت دو سال از مدل ســاخت، باعث به وجود آمدن ضرر بسیاری 

برای مالکان آن شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ضمن تشریح 
دالیل کاهش اخیر قیمت خودرو، اعالم می کند که تغییرات مدیریتی اخیر 
در خودروسازی  های کشور پیش از آنکه اثر عینی داشته باشد که در این 
مدت کم خود را نشــان نمی دهد، یک اثر روانی دارد و اثر روانی خود را 
برجا گذاشته چراکه مدیرعامل جدید، برنامه ای را اعالم کرده و طبق این 
برنامه پیش خواهد رفت. ولی ملکی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
اظهار داشت: تقویت سرمایه در گردش قطعه سازان و خودروسازان یکی 
از راه های اساســی افزایش تولید خودرو در کشور است. با افزایش تولید، 
عرضه افزایش می یابد و بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار می شود و قیمت ها 
کاهش یافته و بازار خودرو به ثبات می رســد. نماینده مردم مشکین شهر 
در مجلس شورای اسالمی درخصوص دالیل کاهش اخیر قیمت خودرو 
گفت: در حال حاضر تنها در حوزه خودرو شاهد کاهش قیمت نیستیم؛ در 
حوزه قیمت ارز نیز ثبات به وجود آمده و شاهد کاهش قیمت ها هستیم.

وی افزود: روزی که ترامپ از برجام خارج شد برنامه ریزی کرده بود که 
ظرف مثال شــش ماه صنعت خودرو ایران متوقف شود و صنایع سنگین 
دیگر آسیب ببینند و مشکالت کارگری و مسائل اجتماعی پیش آید که 
البته پیش بینی تیم ترامپ پس از گذشــت یک سال محقق نشده است. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود: در ۱.۵ سال 
گذشته اهداف ترامپ در کشور ما محقق نشده، البته در کشور ما گرانی به 
وجود آمده و مردم تا حدی در فشار قرار گرفته اند که البته بخشی از این 
گرانی ها بعد روانی دارد. به هر حال تیم ترامپ مالحظه می کند که اتفاقی 
نیفتاد و کشور ایران کار خود را انجام می دهد و به راه خود پیش می رود.

ملکــی افزود: از طرف دیگر آمریکا قصد داشــت ایران را از نظر نظامی 
در مرزها بی ثبــات کند، اما ایران در تمام جبهه هــای خارج از مرزهای 
خود مانند سوریه موفق شــد و این مسائل در معادالت سیاسی اثرگذار 
اســت و این معادالت سیاسی باعث شــد اهداف تیم ترامپ برای آسیب 
رســاندن به نظام ناموفق باشد و این مسائل، یکی از دالیل کاهش قیمت 
خودرو و دیگر حوزه ها است. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای 
اسالمی افزود: عامل مهم تر در کاهش قیمت خودرو، مبارزه با فساد و رانت 
توسط دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه است که این مساله موجب شد 
باندهای مافیایی که به این حوزه ها ورود پیدا می کردند و صنعت خودرو 
و دیگر حوزه ها مانند ســکه و مسکن را تحت تاثیر قرار می دادند حضور 
کمرنگ تری داشته باشند و بنابراین شاهد کاهش قیمت در این حوزه ها از 
جمله در بازار خودرو هستیم؛ در این شرایط همه به سمت تولید و کارهای 

مولد حرکت می کنند.
ملکی افزود: تقریبا هر چند ســال یک بــار از این چالش ها و موج ها در 
کشور ما وجود داشته و سوء استفاده هایی در این بین رخ داده است. باید 
دست در دست هم دهیم و موجب کاهش قیمت خودرو شویم. تغییرات 
مدیریتی اخیر در خودروسازی ها پیش از آنکه اثر عینی داشته باشد که در 
این مدت کم خود را نشــان نمی دهد، یک اثر روانی دارد و اثر روانی خود 
را برجا گذاشــته، چراکه مدیرعامل جدید برنامه ای را اعالم کرده و طبق 
این برنامه پیش خواهد رفت و قرار است توجه و تبعیض ها به قطعه سازان 
برداشته شود و تمام این عوامل دست به دست هم داده و موجب تثبیت 

و کاهش قیمت در بازار خودرو شده است.

ارائه 4پیشنهاد به دولت برای واردات خودرو بدون انتقال ارز

تقویت سرمایه در گردش قطعه سازان و خودروسازان یکی از راه های 
اساسی افزایش تولید خودرو در کشور است
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کسب و کارامـروز8

کارخانه نوآوری با همــکاری اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات 
اســتان فارس و دانشــگاه فنــی و حرفه ای فارس در شــیراز آغاز به 
کار خواهد کــرد. این کارخانه در محل قبلــی کارخانجات مخابراتی 

ایران )کما( در شــیراز دایر می شود. محمد 
جامعی، رئیس دانشــگاه فنــی و حرفه ای 
یکشــنبه ۲4شهریورماه  روز  فارس  استان 
در دیــدار با مدیــرکل فنــاوری اطالعات 
و ارتباطات اســتان فارس اظهار داشــت: 
دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس دارای 
۱4 دانشــکده در شهرســتان های مختلف 
است که سه دانشــکده آن از جمله شهید 
باهنر در شــیراز قــرار دارد. وی بیان کرد: 
مبنای آموزش در دانشــگاه فنی و حرفه ای 
بر محوریت مهارت آموزی اســت به گونه ای 
کــه بیش از 60درصد دروس آموزشــی به 
صورت عملی و کارگاهی برگزار می شــود. 

جامعــی با تاکید بر اینکه دانشــگاه فنی و حرفــه ای امروز به عنوان 
مرکز دانشــگاهی پیشرو در عرصه نظام آموزش عالی مهارتی به شمار 
می رود، گفت: دانش آموختگان این دانشــگاه عالوه بر کسب مهارت و 

افتخارآفرینــی در عرصه های علمی و تحصیلــی  در حین تحصیل و 
یا پس از فارغ التحصیلی در بازار کار مشــغول فعالیت شــوند. رئیس 
دانشــگاه فنی و حرفه ای اســتان فارس همچنین در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشــاره به ساخت کارخانه 
نــوآوری بــا همراهــی اداره کل فناوری 
اطالعــات و ارتباطات اســتان فارس در 
شــیراز بیان کرد: با ظرفیت های علمی و 
دانشجویی که در این دانشگاه وجود دارد 
آماده هرگونه همــکاری برای پویایی این 

کارخانه هستیم.
این اســتاد دانشــگاه گفت: باید طوری 
نوآوری  کارخانــه  که  برنامه ریزی شــود 
خروجــی داشــته باشــد و در آن ایــده 
دانشجویان و اساتید به ثروت تبدیل شود.

مدیرکل فنــاوری اطالعات و ارتباطات 
اســتان فــارس نیز با اشــاره بــه نقش 
تاثیرگذار دانشــگاه فنــی و حرفه ای در ارائــه آموزش های مهارتی و 
رشته های مرتبط با IT اظهار داشت: این اداره کل آماده بهره گیری از 

ظرفیت های موجود و انعقاد تفاهم نامه همکاری است.

کســب رتبه اول در کشــور و رتبه ۱7 جهانی در حوزه درآمد از 
صنعــت، رتبه اول کشــوری در حوزه پژوهش و حوزه چشــم انداز 
بین الملل، رتبه سوم کشــوری در میان 40 دانشگاه و ارتقای بیش 

از ۱00 پله ای نسبت به رتبه بندی سال 
گذشته از دستاوردهای دانشگاه شریف در 
رتبه بندی جدید تایمز است. به گزارش 
دانشگاه صنعتی شریف، رتبه بندی تایمز 
۲0۲0 در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲0۱9 در 
وب سایت رسمی مؤسسه آموزش عالی 
تایمز اعالم شــد. در این رتبه بندی نام 
40 دانشگاه ایرانی مشاهده می شود که 
نسبت به سال گذشته  ۱۱ دانشگاه رشد 
داشته است. این 40 دانشگاه به طور کل 
در شش رده کشــوری تقسیم شده اند. 
در هر کــدام از رده های اول و دوم تنها 
یک نام مشاهده می شود، اما در رده های 

ســوم، چهارم، پنجم و ششم به ترتیب نام ۵ دانشگاه، 9 دانشگاه، 8 
دانشگاه و ۱6 دانشگاه قابل مشاهده است. دانشگاه صنعتی شریف با 
صعود بیش از ۱00 پله ای از رده  60۱-800در سال گذشته، امسال 

در رده  ۵0۱-600 جهانی و رده ســوم کشــوری قرار گرفت. این 
دانشگاه همچنین موفق شد در سه حوزه پژوهش، درآمد از صنعت 
و چشم انداز بین المللی رتبه اول کشوری را کسب کند. کسب رتبه 
۱7 جهانــی در حوزه درآمد از صنعت 
نیــز از جمله موفقیت های دانشــگاه 
صنعتی شــریف در ایــن رتبه بندی 
جهانی است. دانشگاه صنعتی شریف در 
تمام شاخص های رتبه بندی تایمز، چه 
شــاخص های خوداظهاری شده و چه 
شاخص های محاســبه شده در تایمز، 
رشد داشته اســت.  مرکز کارآفرینی 
دانشگاه صنعتی شــریف، در نظر دارد 
دومین دوره از رویداد اســتارت آپ مچ 
را به منظور جــذب نیروی متخصص 
برای تیم ها و استارت ْآپ ها برگزار کند. 
در این رویداد، زمینه ای فراهم شده تا 
صاحبان استارت آپ و شرکت های شتابدهی شده در مدت دو روز و 
در چند کارگاه آموزشی با مضامین تیم سازی، مسائل تقسیم سهام، 

مصاحبه و رزومه نویسی آشنا شوند.

رشد 100 پله ای دانشگاه شریف در رتبه بندی تایمزکارخانه نوآوری به شیراز می آید

امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آیین 
امضای توافق نامه همکاری مشــترک این وزارتخانه با معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری، از توسعه همکاری شرکت های دانش بنیان 
با صنعت دفاعی کشــور گفت و ادامه داد: بر بســتر ایــن توافق نامه 
همــکاری، بالغ بر هزار میلیارد تومان برای ســال 98 با شــرکت های 
دانش بنیان پروژه تعریف شــده اســت که این میزان با توجه به نوع و 

حجم قراردادها، افزایش می یابد.
به گزارش بنیاد ملی نخبگان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
افزود: اگرچه فعاًل از ۱0درصد ظرفیت شــرکت های دانش بنیان بهره 
می بریم، اما قطعاً ظرفیت های بیشــتری در دل این شــرکت ها نهفته 
اســت. این توافق نامه در زمانی سه ساله صورت می پذیرد که با توافق 

طرفیت تمدید و تقویت خواهد شد.
امیر سرتیپ حاتمی این موافقتنامه را ترسیم کننده الگویی جدید در 
همکاری های میان بخش دفاعی و فناوری دانســت و گفت: توافق نامه 
یادشــده، شــکل تازه ای از همکاری ها را بین حوزه فناوری و صنعت 
دفاعی کشور رقم می زند. مجال بیشتری برای نقش آفرینی شرکت های 
دانش بنیان در صنعت دفاعی به دست می آید تا نقطه عطفی در تعامل 

میان این دو بخش شاهد باشیم.
وی بــه اســتفاده تجمیعــی و متمرکــز از توانمندی هــای بخش 
دانش بنیان در حوزه دفاعی به عنوان یکی از ستون های این توافق نامه 
اشاره کرد و گفت: امروز از توانمندی شرکت های دانش بنیان به صورت 
بخشی و جزء به جزء استفاده می شود. با این توافق  همکاری در تالش 
هســتیم از این توانمندی به صورت تجمیعی و متمرکز استفاده کنیم 
و این گام مهم به ویژه تجاری ســازی فناوری های پیشــرفته بومی در 
حوزه دفاع برداشــته شود. وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح از 
رونق صنعت دفاعی کشــور به کمک شــرکت های دانش بنیان گفت و 
ادامــه داد: ورود توانمندی های دفاعی به بخــش دفاعی این توانایی 
می تواند به عنوان پیشــران این بخش عمــل کند و نمونه های موفقی 
از ایــن فناوری ها در صنایــع دفاع اتفاق بیفتد، تکثیر شــود و تعداد 
بیشتری را شامل شــود که ان شــاءاهلل اتفاق خواهد افتاد. وزیر دفاع 
در ادامه با بیان اینکه با شــرکت های دانش بنیان و ستادهای فناوری 
معاونت علمی و فناوری همــکاری دیرینه ای داریم، گفت: آثار ارزنده 
و ســازنده این همکاری را در توسعه دانش و فناوری های کشور شاهد 
هستیم. جا دارد از دکتر ســتاری صمیمانه تشکر و قدردانی کنم که 
از یاران و یاوران فناوری های دفاعی کشــور هســتند. وی از حمایت 
زیرساختی شــرکت های دانش بنیان براســاس این توافق نامه گفت و 
ادامه داد: ما زیرســاخت های بزرگــی را در اختیار داریم که ایجاد آن 
برای بســیاری از شرکت ها هزینه بر هست. این زیرساخت ها در اختیار 
شــرکت ها قرار می گیرد، ضمن آنکه حمایت های قانونی و زیرساختی 
نیز توجه می شــود. وزیر دفاع با تأکید بــر بهره مندی از خزانه بزرگ 
دانشی و فناورانه شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری های دفاعی 
ابراز کرد: این تفاهم نامه زمینه ســاز یک گشــایش هم در بخش های 
دفاعی و همچنین بخش های دانش بنیان کشــور خواهد بود تا بتوانیم 
تحــول را در بخش های اقتصادی هم رقم بزنیم. چراکه در حوزه دفاع 
بخش هایی وجود دارد کــه می تواند در بخش های اقتصادی و تجاری 
استفاده شــود و متقابال ظرفیت های حوزه فناوری و تجاری می تواند 

مقوم بخش دفاعی باشد.
امیر ســرتیپ حاتمی بیان کرد: در حالــی که تعامل مالی و نظامی 
آزادانه حق تمامی کشــورها اســت، دشمن به شــکل ناجوانمردانه و 

ظالمانه ای تالش می کند کشــورمان را از این حقوق اولیه محروم کند 
و در سایه تروریســم اقتصادی از هیچ تالشی برای آسیب رساندن به 
مــردم دریغ نمی کند، گام به گام پیش خواهیم رفت و با اتکا به خود، 
پیشرفت خواهیم کرد. جوانان عزم جزم کرده اند و نیازهای کشور را با 

ابتکار و دستان خودشان می سازند.
وزیر دفــاع با بیان اینکه تالش می کنیم بــرای حفظ بازدارندگی و 
اقتدار کشــور، پا به پای پیشــرفت های علمی و فناورانه پیش برویم 
ابراز امیدواری کرد با دســت یافتن به این پیشرفت و توانمندی ها چه 
در حوزه تجاری و نظامی، تأکیــدات مقام معظم رهبری و نیز رئیس 
جمهوری مبنی بر همکاری این دو بخش محقق و ملت از میوه شیرین 

همکاری ها بهره مند شوند.
حمایت معاونت علمی و فناوری از توانمندی های موجود در 

حوزه دفاعی
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم با بیان اینکه 
حمایت از ورود توانمندی های دانشی و فناورانه شرکت های دانش بنیان 
و ســتادهای توســعه فناوری به بخش دفاعی حمایت می شود، اظهار 
داشت: این توافق نامه همچنین از ورود توانمندی های موجود در حوزه 

دفاعی به بازار تجاری که قابلیت  تجاری سازی دارند حمایت می کند.
ســتاری به همکاری معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در راستای تعامل زیست بوم 
نوآوری و حوزه دفاعی کشــور اشــاره کرد و گفت: از سال های پیش 
همکاری های نزدیک و تنگاتنگی بین ستادها، شرکت های دانش بنیان 
با وزارت دفاع شده است. گام بزرگی که در وزارت انجام شده این است 

که وارد تولید نمی شود و به شرکت دانش بنیان می سپارد.
ســتاری با بیان اینکه اگر به دنبال پیشرفت و نوآوری هستیم باید 
کار را به شــرکت های دانش بنیان بسپاریم، اظهار داشت: خوشبختانه 
این کار در وزارت دفاع بوده و پیشــتاز این حوزه انجام شده و بسیاری 
از این شرکت ها حیات شان را مدیون وزارت دفاع هستند چراکه حوزه 
دفاعی کشور به شرکت های دانش بنیان کمک کرد تا نوآوری ها خود را 

گسترش دهند و پابرجا بمانند.
رئیس بنیاد ملــی نخبگان گفت: فناوری ها و نوآوری هایی در بخش 
خصوصــی داریم که با هدف دفاعی ایجاد شــده اســت اما قابلیت و 
پتانســیل دفاعی دارد. یکی از بندهای توافق نامه هم بر ایجاد ظرفیت 
همکاری و ورود این فناوری ها به صنعت دفاعی استوار است، همچنین 
در حــوزه دفاع هم فناوری هایی داریم که جنبه محرمانگی ندارد و به 

خوبی می تواند تجاری سازی شود و ارزش افزوده خلق کند.
ستاری تاکید کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسیر 
توســعه دانش و فناوری را با حمایت از محصوالتی که برای نخستین 
بار انجام می شــود، پوشش ریســک فناوری ها و حمایت از نخستین 
گام هــا برای گســترش مرزهای دانش و فناوری همــوار می کند. این 
توافق نامه در امتداد همکاری های پیشــین با بخش دفاعی کشــور، از 
ورود توانمندی های دانشی و فناورانه توسط شرکت های دانش بنیان و 
ستادهای توسعه فناوری بخش دفاعی و متقابال، سرریز توانمندی های 
موجود در حوزه دفاعی که قابلیت  تجاری سازی دارند حمایت می کند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در پایان گفت: در حوزه های 
هوایی فضایی، علوم زیســتی و علوم شــناختی که توســط ستادهای 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری حمایت می شود، همچنین 
شرکت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها همکاری هایی صورت گرفته 

است و به مدد این توافق نامه، گسترش خواهد داشت.

 آخرین گزارش مالی TSMC از درآمد 3.4 میلیارد دالری این شــرکت در هشــتمین ماه سال ۲0۱9 خبر می دهد. براساس این گزارش، فصل سوم و چهارم 
پردرآمدی برای این شرکت سازنده  پردازنده پیش بینی می شود. 

به گزارش زومیت، TSMC در آخرین گزارش مالی ماه اوت )شهریور( خود از رکورد درآمدی درخورتوجه 3.4 میلیارد دالری و رشد متوالی ۲۵.۲درصدی درآمد 
و رشد ۱6.۵درصدی سالیانه  درآمد این شرکت خبر می دهد. درآمد هشت ماهه اول سال جاری تولیدکننده  تراشه  تایوانی، رقمی برابر با ۲0.83 میلیارد دالر آمریکا 

)6۵0.۵8 میلیارد دالر تایوان( اعالم شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲0۱8 رشد 0.6درصدی را نشان می دهد. 
انتظار می رود TSMCدر فصل سوم ۲0۱9 نیز درآمد چشمگیری کسب کند. ظاهرا منشأ این حجم درخورتوجه درآمدهای فصل سوم به سیاست گذاری این 
تولیدکننده   تراشه  تایوانی در ژوئیه برمی گردد. بخش زیادی از این درآمد به سفارش  شرکت هایی همچون  های سیلیکون،  AMD، اپل و مدیاتک مربوط است که 

به تقویت فروش TSMC منجر خواهد شد. 
ناظران بازار در ادامه  بررســی خود اعالم کردند احتماال TSMC رشــد متوالی دیگری در فصل چهارم تجربه خواهد کرد که به تقاضای فراوان پردازنده های 7 
نانومتری مربوط می شود. پیش تر، TSMC درآمد سه ماهه  سوم ۲0۱9 را رقمی بین 9.۱ تا 9.۲ میلیارد دالر آمریکا برآورد کرده بود که از رشد پیوسته  ۱8درصدی 

خبر می داد. مرکز نوآوری دفاعی ایجاد می شود

گزارش مالی ماه اوت TSMC از رکورد درآمد 
این شرکت خبر می دهد

دریچــه

پلتفرم »سروا« به عنوان پلتفرم اتصال کسب وکارها به مرکز تبادل ملی داده ها 
)NIX( یک درگاه ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی است که به کمک آن، 
امکان استفاده  کسب وکارها از داده های دولتی از طریق این درگاه فراهم می شود. 
این سامانه در مراســم روز جهانی ارتباطات سال جاری رونمایی شد. هم اکنون 
ســازمان فناوری اطالعات ایران گزارش سه ماهه نخست فعالیت سامانه »سروا« 
و اتصال برخی از کســب وکارهایی که متقاضی اســتفاده از داده های عرضه شده 
هســتند، را منتشر کرد. این سامانه یک سامانه تکاملی است و به مرور زمان و با 
مشارکت ســازمان های دولتی تکامل خواهد یافت و بر همین اساس در سه ماه 
گذشته با تقاضای 86 کســب وکار برای اتصال و دریافت سرویس موافقت شده 

است و در حال حاضر 34 کسب وکار در حال دریافت خدمات دولتی هستند.

اتصال 86 کسب و کار به مرکز ملی 
تبادل داده ها

دوشنبه
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یک شرکت دانش بنیان با بهره گیری از دانش متخصصان داخلی توانسته 
با بومی کردن اتوماسیون صنعتی، از خروج ارز از کشور جلوگیری کند.

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، اتوماسیون صنعتی و سیستم های 
کنتــرل بخش مهمــی از فرآینــد تولید در 
صنایعی همچون نفت و گاز و یا نیروگاه های 
تولید برق محسوب می شــوند. پیش از این 
بارها نرم افزارهای مرتبط با اتوماسیون صنعتی 
مــورد هجوم بدافزارهای بیگانــه قرار گرفته 
اســت.  همین امر باعث شــده تا تعداد قابل 
توجهی از شــرکت های دانش بنیان و جوانان 
نخبه ایرانی تالش و همت خود را بر روی این 

عرصه پیچیده متمرکز کنند. 
اتوماســیون صنعتی در طیف وســیعی از 
صنایع بااهمیت همچون هوافضا، نفت و گاز، 
پتروشــیمی، خودروســازی، ... کاربرد دارد. 

همین تنوع باال در مشــتری و نیاز به فناوری به روز، باعث شده است تا 
این عرصه پرچالش، برای جوانان هوشمند ایرانی به میدانی جذاب برای 
تالش و پشــتکار تبدیل شود. همانگونه که از نام این فناوری پیدا است، 

دستگاه هایی را که وظیفه کنترل فرآیندهای خطوط تولید را برعهده دارند 
و یا آنکه دستگاه های بزرگ را کنترل می کنند، سیستم اتوماسیون صنعتی 

می نامند.
مدیر شرکت دانش بنیان صنایع الکترونیک 
پارســا کارا می  گوید که تالش های بسیاری 
صورت گرفته تا مدیران بنگاه های صنعتی 
بزرگ متقاعد شوند که محصول تولیدشده 
در ایران نه تنها از محصول مشــابه خارجی 
چیزی کــم ندارد، بلکه در مــواردی حتی 
ممکن است عملکرد بهتری هم داشته باشد. 
مرتضی پارساییان  مدیر این شرکت در ادامه 
می افزاید: مجموعه ما در زمینه اتوماسیون 
صنعتی فعال است و تمام تالش ما این بوده 
که در محصوالت تولید شده تا حد امکان از 
قطعات تولید داخل اســتفاده کنیم و سهم 
قطعات وارداتی تا حــد امکان کاهش یابد. 
این شــرکت با بهره گیری از دانش متخصصان  داخلی موفق شده است 
برای اولین بار در ایران دســتگاه rtu   یا کنتــرل از راه دور صنعتی را 
بومی ســازی کند که با یک چهارم قیمت نمونه خارجی تولید می شود. 

تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و 
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با هدف توسعه فناوری های مکان محور 

در کشور منعقد شد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
تفاهم نامــه همکاری میان ســتاد توســعه 
فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشــرفته 
معاونت علمی و فناوری و سازمان جغرافیایی 
نیروهای مسلح، با هدف توسعه فناوری های 
مکان محــور در کشــور و افزایــش فعالیت 
شرکت های دانش بنیان این حوزه منعقد شد.

در مراســم امضای این تفاهم نامه، منوچهر 
منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی 
و حمل و نقل پیشــرفته معاونــت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ضرورت 
حضور ســازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 

در حوزه فناوری های مکان محور، گفت: اســتفاده از توان شــرکت های 
دانش بنیــان فعال در حوزه ژئوماتیک یا مکان محور، گامی مهم در جهت 
حمایت از توان داخلی است. به گفته منطقی، سازمان جغرافیایی نیروهای 

مسلح پتانسیل باالیی در زمینه فناوری های مکان محور دارد که باید از این 
توانایی ها به نحو مطلوبی بهره ببریم.

دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین 
تصریح کرد: پــس از امضای این تفاهم نامه 
انتظار داریم همکاری های سازمان جغرافیایی 
نیروهای مسلح در زمینه  سنجش از راه دور 
و هوشمندسازی حمل ونقل کشور با ستاد 
افزایش یابد. ما در معاونت علمی و فناوری 
پیگیر عملیاتی کردن این نوع تفاهم نامه ها 

هستیم.
همچنین در این مراسم، امیرمجید فخری 
رئیس ســازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 
با مهم قلمداد کردن توســعه فناوری های 
مکان محــور در کشــور، گفت: ســازمان 
جغرافیایــی نیروهــای مســلح، تحقیقات 
گســترده ای را در این زمینه انجام داده است و امیدواریم با ورود معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری پژوهش ها با سرعت بیشتری به محصول 

تبدیل شود.

شرکت های دانش  بنیان مکان محور به میدان می آینداتوماسیون صنعتی با دانش جوانان خالق »ایران ساخت« شد

مترجم: طاهره منیری شریف 
یکی از تاثیرگذارترین دانشمندان تاریخ، در حال قدم زدن در باغ، ایده  خالقانه ای به ذهنش 
رسید که دنیا را تغییر داد. اسحاق نیوتون وقتی زیر سایه  یک درخت سیب ایستاده بود مشاهده 
کرد که یک سیب به زمین افتاد. او با خود گفت »چرا این سیب همیشه باید به طور عمود به 
زمین بیفتد و چرا به پهلو یا به ســمت باال نمی رود؟ مطمئنا دلیلش این است که زمین آن را 
به سمت خود می کشد. پس باید یک نیروی جاذبه وجود داشته باشد«  و بدین ترتیب مفهوم 

گرانش به وجود آمد.
داستان افتادن سیب، یکی از نمونه های ماندگار و نمادین از یک لحظه  خالقانه و نبوغی است 

که وقتی شرایط خالقانه مهیا باشد در ذهن انسان جرقه می  زند.
با این حال آنچه که اکثر انسان ها آن را فراموش می کنند این است که نیوتون نزدیک به ۲0 
سال روی ایده های خود در مورد گرانش تحقیق کرد. افتادن سیب صرفا آغاز حرکت قطار فکر 

او بود که چند دهه ادامه یافت.
تفکر خالقانه، فرآیندی اســت که برای تمام مــا رخ می دهد نه فقط برای امثال نیوتون. در 
این مطلب در مورد علم تفکر خالقانه صحبت کرده و بررسی می کنیم که کدام شرایط موجب 
تحریک خالقیت و کدام ها مانع خالقیت می شــوند، سپس تعدادی نکات عملی برای خالق تر 

بودن را ارائه خواهیم کرد.
تفکر خالق: ذاتی یا اکتسابی؟ 

تفکر خالق مســتلزم این است که ذهن ما بین ایده هایی که ظاهرا نامربوط هستند ارتباط 
برقرار کند. آیا این مهارت ذاتی اســت و از بدو تولد با ما اســت یا مهارتی اکتسابی است که از 

طریق تمرین توسعه پیدا می کند.
این طور نیست که بگوییم خالقیت ۱00درصد آموختنی است. ژنتیک هم در این میان نقش 
دارد. تقریبا ۲۲درصد تفاوت افراد در میزان خالقیت شــان به خاطر تاثیر ژن ها است. پس این 
ادعا که برخی افراد می گویند »ژن من از نوع خالق نیست« بهانه  بسیار ضعیفی برای اجتناب 

از تفکر خالق است.
قطعا برخی افراد نســبت به برخی دیگر، برای خالق بودن در اولویت قرار دارند. با این حال 
تقریبا همه  افراد با میزان متفاوتی از مهارت خالقیت متولد می شــوند و اکثر توانایی های ما در 

رابطه با تفکر خالق، اکتسابی هستند.
حال که دانستیم خالقیت، مهارتی بهبودیافتنی است، بیایید در مورد چرایی و چگونگی تاثیر 

تمرین و یادگیری بر خروجی خالقانه شما صحبت کنیم.
هوش و تفکر خالق:

هوش برتر بودن هیچ ارتباطی با قدرت خالقیت اغراق آمیز و خیالی ندارد. برای اســتفاده از 
پتانسیل خالقانه  خودتان، باید باهوش باشید )نه نابغه( و بعد سخت کار و به طور هدفمند تمرین 
کنید. تا زمانی که حداقل هوش موردنیاز را داشته باشید می توانید کارهای خالقانه  خوبی را در 
حد وسع خود انجام دهید. به قول دانشمندان، وقتی حداقل هوش موردنیاز وجود داشته باشد، 

ویژگی های شخصیتی برای خالقیت، بسیار قابل پیش بینی می شوند.
طرز فکر رشد:

این عوامل شــخصیتی دقیقا چه چیزهایی هستند که وقتی صحبت از افزایش تفکر خالق 
به میان می آید محققین به آنها اشــاره می کنند؟ یکی از مهم ترین مولفه ها این است که شما 
از نظر درونی، اســتعدادهای خود را چگونه می بینید. مهارت های خالقانه شما تا حد زیادی بر 
این اســاس تعیین می شوند که آیا با یک طرز فکر ثابت به فرآیند خالقانه نزدیک می شوید یا 

با یک طرز فکر رشد؟
ایده  اصلی این است که وقتی ما از یک طرز فکر ثابت استفاده می کنیم، به گونه ای به کارها 
نزدیک می شویم که گویا توانایی ها و استعدادهای ما ثابت و تغییرناپذیر هستند. ولی در یک طرز 
فکر رشد، بر این باور هستیم که با تالش و تمرین می توانیم توانایی های خود را بهبود ببخشیم.

خجالت و خالقیت:
چگونه می توانیم در عمل از طرز فکر رشد برای خالقیت استفاده کنیم؟

طرز فکر رشد بیشتر متمرکز بر فرآیند است تا نتیجه. پذیرفتن این حرف در تئوری آسان و 
در عمل بسیار سخت است. اکثر افراد نمی خواهند خجالت یا شرمی را که هنگام یادگیری یک 

مهارت جدید پیش می آید تجربه کنند.

اشتباهاتی که هرگز نمی توانید آنها را جبران کنید بسیار کم هستند. می دانیم که اگر کتاب 
ما فروش نرود یا اگر هنگام معرفی کسی، نام او را فراموش کنیم زندگی ما نابود نخواهد شد. این 
رویدادها چیزی نیستند که ما را نگران کنند و از شروع کاری باز  دارند، بلکه احساس شرمساری 

یا حقارت ناشی از آنها در طول مسیر است که مانع ما می شود.
برای اینکه از طرز فکر رشد با آغوش باز استقبال کنید و خالقیت خود را افزایش دهید، باید 
در مواجهه با این احساســاتی که مانع شما هستند همچنان تمایل به انجام کار را در خودتان 

حفظ کنید.
چگونه خالق تر باشیم

با فرض اینکه شــما تمایــل دارید در مواجهه با ترس های درونی خود و بعد از شکســت ها 
همچنان سخت کار کنید، در ادامه تعدادی استراتژی عملی برای خالق تر بودن ارائه می کنیم.

خودتان را محدود کنید:
محدودیت هایی که با دقت طراحی شده باشند یکی از بهترین ابزارها برای جرقه زدن تفکر 
خالق هستند. دکتر سویس زمانی موفق شد مشهورترین کتاب خود را بنویسد که خودش را به 
۵0 کلمه محدود کرد. طراح ها می توانند از یک بوم 3 اینچ در ۵ اینچ استفاده کنند تا طراحی های 
بزرگ مقیاس بهتری را بتوانند ایجاد کنند. هرچه بیشتر خودمان را محدود کنیم به همان اندازه 

مبتکرتر و ماهرتر می شویم.
بیشتر بنویسید. من به مدت سه سال هر دوشنبه و سه شنبه یک مقاله  جدید منتشر می کردم. 
هرچه بیشتر با این برنامه پیش رفتم بیشتر متوجه شدم که قبل از کشف یک ایده  درخشان، 
حدود ده دوازده تا ایده  متوســط نوشــته ام. با تولید حجم زیادی از کار، مجال بیشتری را برای 

جرقه  یک ایده  خالقانه ایجاد کردم.
دانش خود را گسترش دهید:

یکی از موفق ترین اســتراتژی های خالقانه  این است که خودمان را وادار به نوشتن در مورد 
ایده ها و موضوعات ظاهرا متفاوت کنیم. مثال من باید خالق باشــم تا بتوانم از اســتراتژی های 
بسکتبال دهه ۱980یا نرم افزار پردازش لغات قدیمی برای توصیف رفتارهای روزانه مان استفاده 

کنم.
بیشتر بخوابید:

 خواب تاثیر چشمگیری بر عملکرد ذهنی دارد. تحقیقات نشان داده است اگر شما به مدت 
دو هفته شــش ساعت خواب در هر شب داشته باشید، عملکرد فیزیکی و ذهنی شما تا حدی 

کاهش می یابد که گویا 48 ساعت کامل بیدار مانده اید.
تفکر خالق نیز همانند تمام عملکردهای شناختی، به دلیل کمبود خواب به طور قابل توجهی 

مختل می شود.
از نور آفتاب و طبیعت لذت ببرید:

وقت گذرانی در طبیعت و زیاد در معرض نور آفتاب قرار گرفتن، می تواند به سطوح باالتری 
از خالقیت منجر شود.

از تفکر مثبت استقبال کنید:
 تفکر مثبت می تواند بهبودهای قابل توجهی در تفکر خالق ایجاد کند. تحقیقات نشان داده  
اســت که ما وقتی خوشحال هســتیم تمایل داریم وسیع تر فکر کنیم. این مفهوم که با عنوان 
تئوری توســعه و ساخت شناخته می شود ایجاد ارتباط بین ایده ها را برای ما ساده تر می سازد. 

بالعکس، ناراحتی و افسردگی ظاهرا به تفکر محدودکننده و محدودشده می انجامد.
قدم در راه بگذارید:

حقیقت این اســت که خالقیت فقط با سخت کوشــی به دســت می آید. بهترین کاری که 
می توانید انجام دهید این اســت که یک مســیر ثابت و پایدار را انتخاب کرده و در آن مسیر به 
طور مداوم به کار خود بپردازید. به فرآیند تعهد داشته باشید و یک برنامه تهیه کنید. تنها با قدم 

گذاشتن در مسیر می توانید خالقیت را به یک واقعیت تبدیل کنید.
حرف  آخر درباره  تفکر خالق:

خالقیت یک فرآیند اســت نه یک رویداد. شما باید با عبور از موانع ذهنی و درونی کار خود 
را انجام دهید. باید متعهد شوید که به طور هدفمند حرفه خود را تمرین کنید و باید سال ها یا 
حتی دهه ها )مثل نیوتون( به این فرآیند بچسبید تا نتیجه  نبوغ خالقانه  خویش را مشاهده کنید.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

 آخرین گزارش مالی TSMC از درآمد 3.4 میلیارد دالری این شــرکت در هشــتمین ماه سال ۲0۱9 خبر می دهد. براساس این گزارش، فصل سوم و چهارم 
پردرآمدی برای این شرکت سازنده  پردازنده پیش بینی می شود. 

به گزارش زومیت، TSMC در آخرین گزارش مالی ماه اوت )شهریور( خود از رکورد درآمدی درخورتوجه 3.4 میلیارد دالری و رشد متوالی ۲۵.۲درصدی درآمد 
و رشد ۱6.۵درصدی سالیانه  درآمد این شرکت خبر می دهد. درآمد هشت ماهه اول سال جاری تولیدکننده  تراشه  تایوانی، رقمی برابر با ۲0.83 میلیارد دالر آمریکا 

)6۵0.۵8 میلیارد دالر تایوان( اعالم شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲0۱8 رشد 0.6درصدی را نشان می دهد. 
انتظار می رود TSMCدر فصل سوم ۲0۱9 نیز درآمد چشمگیری کسب کند. ظاهرا منشأ این حجم درخورتوجه درآمدهای فصل سوم به سیاست گذاری این 
تولیدکننده   تراشه  تایوانی در ژوئیه برمی گردد. بخش زیادی از این درآمد به سفارش  شرکت هایی همچون  های سیلیکون،  AMD، اپل و مدیاتک مربوط است که 

به تقویت فروش TSMC منجر خواهد شد. 
ناظران بازار در ادامه  بررســی خود اعالم کردند احتماال TSMC رشــد متوالی دیگری در فصل چهارم تجربه خواهد کرد که به تقاضای فراوان پردازنده های 7 
نانومتری مربوط می شود. پیش تر، TSMC درآمد سه ماهه  سوم ۲0۱9 را رقمی بین 9.۱ تا 9.۲ میلیارد دالر آمریکا برآورد کرده بود که از رشد پیوسته  ۱8درصدی 

خالقیت فرآیند است نه رویداد آنی!خبر می داد.

گزارش مالی ماه اوت TSMC از رکورد درآمد 
این شرکت خبر می دهد

یادداشـت

سرپرست اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد گفت مراکز رشد 
دانشگاه به صورت مساله محور بر چالش های فناوری حوزه های تخصصی صنعت 
تمرکز کرده و از هســته ها و واحدهای فناور حمایت می کنند. به گزارش ایسنا، 
دکتر قباد بهزادی پور در این باره اظهار داشــت: این اداره کل با هدف بسترسازی 
و تأمین زیرســاخت های الزم به منظور ایجاد شرکت های فناور در دانشگاه آزاد 
اســالمی و جهت دهی این شرکت ها به سمت تجاری ســازی محصوالت شکل 
گرفته است. وی با بیان اینکه از فعالیت های این اداره کل، ایجاد و توسعه مراکز 
رشــد مأموریت  محور در ذیل سرای نوآوری در یک حوزه تخصصی است، اظهار 
داشت: مراکز رشد دانشگاه به صورت مساله محور بر چالش های فناوری حوزه های 

تخصصی صنعت تمرکز کرده و از هسته ها و واحدهای فناور حمایت می کنند.

ایجاد اکوسیستم نوآوری از ایده تا 
تجاری سازی محصول در دانشگاه آزاد



همه مــا تا به حال ایمیل های زیادی دریافــت کرده ایم که بالفاصله 
آنها را حذف کرده و یا در دســته ایمیل های اسپم قرار داده ایم. اگر این 
اتفاق برای ایمیل های تجاری شــما هم می افتد باید به دنبال دلیل آن 
باشید. شاید نمی توانید به درستی توجه مخاطبان را جلب کنید یا شاید 
عنوان ایمیل شــما به اندازه ای جذاب نیســت که کسی آن را باز کند. 
حتی ممکن اســت مشکل از CTA شما باشد که به گونه ای نیست که 

روی آن کلیک شود.
ایمیل های تبلیغاتی که بازاریابان ارسال می کنند انواع مختلفی دارند. 
برخی ایمیل ها به نوعی اطالعیه بارگذاری محتوای جدید هستند و شما 
را از مقاله های جدید، حراج های آتی، کدهای تخفیف، سمینارها و … 
مطلع می کنند. دســته ای دیگر از ایمیل ها مربوط به آپدیت محصوالت 
هســتند و به شــکل کوتاه و صریح مشــتریان را از آخرین ویژگی ها و 
توانمندی های محصــول آگاه می کنند. ایمیل های تجــاری می توانند 
شامل خبرنامه یا مجله باشند که به نوعی برای مخاطب جذابیت بصری 

نیز دارند.
برخی ایمیل های تبلیغاتی شــما را بــه رویداد و ایونتی خاص دعوت 
می کننــد که باید به اندازه ای جذاب باشــد که مخاطــب را ترغیب به 
حضور در آن رویداد کند. حتی از طریق برخی شبکه های اجتماعی مثل 
لینکدین یا گوگل پالس امکان دسترســی به اینباکس کاربران و ارسال 
ایمیل وجود دارد که البته باید با احتیاط مورد اســتفاده قرار گیرند. از 
جمله مهم تریــن مخاطبان ایمیل های تجاری کــه عموما از آنها غافل 
می شــویم کارمندان شرکت هستند که به واســطه همین ایمیل ها در 
جریان آخرین به روز رسانی ها در شرکت قرار می گیرند. البته ایمیل های 
دیگری نیز با عنوان ایمیل های تایید، تشکر، خوشامدگویی و راهنمایی 

نیز بین مخاطبان و کسب و کارها رد و بدل می شوند.
ایمیل تبلیغاتی زمانی که به درســتی نوشته و به افراد درستی ارسال 
شــود می تواند یک ابزار بسیار موثر برای جذب مشتریان شما باشد، اما 
اگر این ایمیل ها محتوای مناســب و ارزشی برای خوانندگان به همراه 
نداشته باشند، گیرنده آن را به پوشه اسپم )Spam( می فرستد. حال 
اگر که این ایمیل ها برای گیرنده ارزشــمند باشــند و به صورت خاص 
برای وی شخصی  ســازی  شده باشــند نه تنها آزاردهنده نیستند بلکه 
می توانند بســیار مفید باشند. شــما به عنوان صاحب یک کسب و کار 
آیا تا به اکنون به دالیل Spam شــدن ایمیل ها و اشــتباهات تان در 
بازاریابی ایمیلی فکر کرده  اید؟ ما در این مقاله قصد داریم به ۱4 اشتباه 

رایج در تبلیغات ایمیلی و ایمیل مارکتینگ اشاره  کنیم.
چگونه احتمال اســپم )Spam( شدن یک ایمیل تبلیغاتی افزایش 

می یابد؟
از اسم گیرنده در ایمیل استفاده نشود

همه ما ایمیل هایی دریافت کرده  ایم که با این کلمات آغاز می  شوند: 
»ســالم« یا »آقا/خانم عزیز« یا »مشتری گرامی« آیا شما این ایمیل ها 

را می  خوانید؟
اســتفاده نکردن از نام مخاطبان در ایمیل باعث می  شود که احساس 
کنند این ایمیل منحصرا برای آنها فرســتاده نشده و هزاران کپی از آن 
برای سایر مشتریان بالقوه نیز ارسال شده است. در عین حال اگر دائما 
از یــک قالب آماده برای ایمیل های تان اســتفاده می  کنید و هر بار نام 
گیرنده آن را تغییر می  دهید، حتما چند بار چک کنید تا مطمئن شوید 

که اسم درست را در باالی ایمیل نوشته باشید.
ایمیل ارسالی هیچ ارزشی برای مخاطب به همراه نداشته باشد

»شــرکت ما از شرکت های پیشرو در زمینه … است. اگر بخواهم در 
این باره بیشتر توضیح دهم؛ ما در این شرکت به ….«

این نوع ایمیل ها برای تان آشنا نیست؟
هیچ گاه ایمیلی که برای مشــتریان ارزشــی به همراه ندارد، ارســال 
نکنید. به جای ایــن اطالعات غیرضروری که هیچ ارتباطی به مخاطب 
ندارد مثال می توانید یک محتوای خوب مثل زندگینامه شخصی که آنها 

می شناسند یا چند نکته سودمند بفرستید.
نکات ظریف در شخصی سازی کردن ایمیل تجاری رعایت نشده باشد

آیا عضو LinkedIn هستید؟ )اگر نیستید بهتر است هرچه سریع تر 
یک پروفایل برای خود درست کنید.(

LinkedIn یک شــبکه اجتماعی حاوی اطالعات بســیار زیادی از 
مخاطبان شما بوده و شما به عنوان فروشنده می توانید از آنها استفاده 
کنید. اگر ایمیل تجاری شــما کســل کننده است کســی جز خودتان 
مقصر نیســت. کافی است با استفاده از LinkedIn اطالعاتی راجع به 
زمینه هــای مورد عالقه مخاطبان تان را پیدا کرده و درباره آنها مطالبی 
برای وی ارســال کنید، آنگاه مطمئن باشید که دیگر در اسپم نخواهید 

رفت.
ایمیل شما شخصی سازی نشده باشد

ایمیل برای هر یک از مشــتریان باید متناسب با عالیق و ویژگی های 
آنان طراحی شود )مواردی مثل شغل، اهداف، مطالبی که در شبکه های 
اجتماعــی به اشــتراک می  گذارنــد و… را در نظر بگیریــد( یا حتی 
می  توانید مطالبی در مورد شــرکت و یا صنعتی که در آن مشــغول به 

فعالیت هستند، برای شان ارسال کنید.
به طور مثال: اخبار مربوط به شــرکتی که در آن کار می  کنند، وقایع 
مهمی که در صنعت آنها به وقوع پیوســته، اهداف اصلی شرکت آنها یا 
دیگر موارد. ایمیل  هایی که درباره کســب و کار خوانندگان باشد )البته 
نه همیشــه( می تواند اثر خوبی بر روی آنها بگذارد پس زمانی را صرف 

یافتن نیازها و یا مطالب مرتبط با کسب و کار مخاطبان تان کنید.
ایمیلی که فقط حاوی یک پرسش باشد

»سالم، برای یک جلسه نیم ساعته زمان دارید؟«
در صورت ارسال چنین پست الکترونیکی مخاطبان تان با دیدی که از 
این جلسه  ها دارند، حاضر نیستند حتی یک ثانیه از زمان خود را صرف 
حضور در آن کنند. ایمیل شــما می  تواند شــامل تنظیم یک قرار برای 
جلسه باشد، اما این نباید کل متن ایمیل باشد. شما باید توضیح دهید 
که چرا مخاطبان تان باید زمان شان را برای گوش دادن به صحبت  های 
شــما صرف کنند و در جلسه حاضر شوند، در غیر این صورت آنها این 

زمان را صرف امور مهم تری خواهند کرد.
ایمیلی که تنها درباره شرکت شما باشد

مثل معروفی است که می گوید زیاد از خودتان تعریف نکنید! این مثل 
اینجا نیز به کار می رود. اگر شــما در سراسر ایمیل تان درباره خودتان 
و شــرکت تان حرف بزنید مخاطبان انگیزه و دلیلی نخواهند داشت که 
ایمیل تان را تا انتها دنبال کنند و بخوانند. پس ســعی کنید از مطالبی 

استفاده کنید که درباره آنها باشد، نه درباره خودتان.
ایمیلی که همزمان برای افراد زیادی ارسال شود

هرگــز ایمیلی با این مضمون که با مــن کار کنید چون من خدمات 
و محصوالت باکیفیتی به مشــتریان خود ارائه می کنم را ارسال نکنید. 
مخاطبان با دیدن اینگونه ایمیل ها به سرعت آن را Spam می  کنند. 
 BCC در ضمــن تصور نکنید با گذاشــتن آدرس ایمیل های افراد در
مخاطبــان نمی فهمند که به چند نفر میل زده ایــد، آنها نیز می دانند 
BCC کردن ایمیل ها چیســت و به چه کار می آید. ایمیل هایی که به 
تعداد اشــخاص زیادی ارسال می  شوند پتانسیل Spam شدن باالیی 

دارند.
ایمیل  هایی که اشتباهات تایپی و دستوری دارند

»می توانید مطمئن باشید ما و ۵0درصد تخفیف مان بهترین سرویسی 
هستیم که شما می توانید بخرید.«

نحوه نگارش جمالت باال در این مقاله باعث آزار فراوان ما شــد، حال 
تصور کنید این غلط  های نگارشــی و یا امالیــی در یک پیام تبلیغاتی 
باشــند! چه تاثیری بــر روی مخاطبان دارند؟ ایمیل هــای تبلیغاتی و 
ایمیل مارکتینگ ویترین شــرکت برای مخاطبان هستند، پس مراقب 

اشتباهات خود باشید.
زمانی که ایمیل تبلیغاتی به اشخاص نامرتبط ارسال شود

فرض کنید شما یک قالب ایمیل شخصی سازی شده و بسیار مناسب 
برای یک صنعت مرتبط با تکنولوژی ساخته  اید.

اما چرا آن را برای کســی کــه در حوزه آموزشــی فعالیت می  کند 

می فرستید؟
این کار دیوانگی است! همواره به خاطر بسپارید که مردم ایمیل های با 
محتوای غیرمرتبط را دوست ندارند. در ضمن سعی کنید با مخاطبانی 
که ویژگی های آنان به مشــتریان ایده آل شما نزدیک  تر هستند ارتباط 

برقرار کنید.
 Spam کلماتی در عناوین ایمیل ها که باعث می شــوند ایمیل تان

به نظر برسد
» کسب درآمد رویایی«

» دوست عزیز«
» یک فرصت استثنایی«

شــاید این  کلمات وسوسه انگیز به نظر بیایند اما باید حواس تان باشد 
اگر از هر کدام از آنها در عنوان ایمیل خود اســتفاده کنید امکان دارد 
آن ایمیل هرگز به دســت مخاطب نرسد. لیستی از کلمات وجود دارد 
که اســتفاده از آنها در عنوان، نشانه محتوای Spam است. پس این 

لیست را تهیه و در انتخاب عنوان پست الکترونیکی خود دقت کنید.
از عناوین گمراه کننده در بازاریابی ایمیلی استفاده شود

حتی اگر عناوین شما از ســد Spam Filter نیز عبور کنند خود 
مخاطــب نیز این امکان را دارد که آنهــا را به عنوان Spam عالمت 
بگذارد و همچنین به خاطر داشــته باشــید که آنهــا زمانی این کار را 

می کنند که فرستنده آنها را خسته یا عصبانی کرده باشد.
گذاشــتن کلمــات Re و یــا Fwd تقلبی در عنــوان ایمیل )مثال 
زمانی که شــما تا به حال با آن مخاطب تماس نگرفته  اید( نیز می تواند 
مخاطبان را به شدت عصبانی کند. دسته دیگری از عناوین که می تواند 
مخاطبــان را ناراحت کند از این دســت هســتند: »خیلــی وقته ازت 
خبری ندارم« یا »بیا یه قرار بزاریم همو ببینیم.« اگر شــما کســی را 
نمی شناســید طوری رفتار نکنید که انگار چندین ســال است که با او 
آشنا هستید. شاید شما برای چند لحظه او را با یک حس آشنا بودن به 
خود نزدیک کنید اما این حس زمانی که هدف اصلی شــما را از ارسال 

ایمیل بفهمد جای خود را به عصبانیت خواهد داد.
ایمیل هایی که از جمالت کپی شده استفاده می  کنند

منظور رعایت نکردن فوت و یا عوض نکردن رنگ در اســتفاده از یک 
قالب ایمیل اســت. حواس تان باشد که در صورت استفاده از قالب آماده 
هوشــمندانه عمل کنید تا مخاطب تان احساس نکند مطلب شما کپی 

ایمیل هایی است که به سایر افراد ارسال می کنید.
ایمیل  هایی که کال کپی شده  اند

همه ایمیل ها نباید متن یکسانی داشته باشند. قالب به فروشنده یک 
نقطه شــروع و ایده می  دهد و مشخص می  کند که چه جاهایی را باید 
متناسب با مخاطب مدنظر خود شخصی  سازی کند. شما نباید یک متن 
مشــخص را برای تعداد زیادی از مردم کپــی کنید. هیچ دو خریداری 
شــبیه به هم نیستند پس شما نیز نباید متنی را که برای کسی ارسال 

کرده  اید کپی کرده و برای دیگران نیز ارسال کنید.
ایمیل هایی که فقط حاوی یک لینک هستند

کلیک کردن بر روی لینک  هایی که از طریق ایمیل ارســال می شوند 
از منابــع اصلی ویروس های کامپیوتری به شــمار می روند. برای همین 
ایمیل های فروشی که فقط حاوی یک لینک هستند از جمله ایمیل های 
Spam به شمار می  آیند. حتی اگر در این لینک بهترین منابع را برای 
مخاطبان تان فراهم کرده باشید ولی برای آنها توضیح ندهید این لینک 
حاوی چه مطالبی اســت و چطور به آنها کمک می  کند احتمال اینکه 
آن را چک کنند نزدیک به صفر اســت. در ضمن اگر این لینک به آنها 

کمکی نمی  کند از ارسال آن صرف نظر کنید.
هر لحظه که به Spam بودن ایمیل تبلیغاتی که ارســال می کنید 
شــک کردید کافی است این قوانین را بررســی کنید. اگر ایمیل شما 
طوری شخصی سازی نشده بود که تنها به درد یک شخص خاص بخورد 
این ایمیل به Spam بودن نزدیک می شــود. در این صورت دوباره آن 
را مرور و طوری اصالح کنید تا تنها برای آن مخاطب خاص مفید باشد.
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پیوند دنیای تبلیغات و بازی های آنالین
کمپین تبلیغاتی تازه پپسی و دوریتوز با 

برگزاری مسابقات آنالین

شرکت پپســی در زمینه تولید نوشابه سابقه بسیار طوالنی دارد. 
ایجاد تنوع در نوشــابه ها به منظور جلب نظر شمار هرچه بیشتری 
از مشتریان یکی از استراتژی های اصلی این شرکت است. به همین 
دلیل در سال ۱940 برند زیرشاخه پپسی به نام مانتین دیو شروع 
بــه فعالیت کرد. از آن زمــان تا به حال عرصــه فعالیت این برند 
گسترش زیادی یافته است. نکته قابل توجه در مورد برندهای فعال 
در حوزه نوشــیدنی و خوراکی های میان وعده موفقیت چشمگیر 
آنهــا در امر تبلیغات اســت. دوریتوز به عنــوان یکی از غول-های 
صنعت تنقالت موفقیت گسترده ای در سال های اخیر کسب کرده 
اســت. مانتین دیــو و دوریتوز در تازه ترین کمپیــن خود اقدام به 
حمایت مالی از مراســم رونمایی از جدیدتری آپدیت بازی استودیو 
بلیزاد به نام Call Of Duty نســخه Modern Warfare کرده اند. 
برند پپسی عالوه بر حمایت مالی برنامه رسمی برای برگزاری سری 

مسابقات آنالین برای این بازی را نیز تدارک دیده است. 
نکته جالب در مورد لیگ مسابقات پپسی امکان مشاهده وضعیت 
مســابقه از طریق ســرویس پخش زنده در Twitch، فیس بوک و 
توییتر اســت. به این ترتیب دامنه وســیعی از مخاطب ها به رقابت 
میان حرفه ای ترین گیمرهای سراسر دنیا جلب خواهند شد. بخش 
هیجان انگیز مســابقه موردنظر حضور گیمرهای حرفه ای در کنار 
سلبریتی های مشهور مانند بازیکنان لیگ حرفه ای NBA است. به 
این ترتیب جذابیت و هیجان این مســابقات دوچندان خواهد شد. 
این مسابقات به صورت گروهی در تیم های دو نفره برگزار می شود. 
هم تیمی شــدن ســلبریتی های مشــهور با بازیکنان حرفه ای به 
جذابیت های این دیدار می افزاید. تیم برنده این مسابقات یک روزه 
برنده جایزه ۲۵ هزار دالری برای مشارکت در امور خیریه می شود. 
تیــم دوم نیز بودجه ۱0 هزار دالری برای کمک به ســازمان های 
خیریه دریافت خواهد کرد. بدون تردید اختصاص جوایز مســابقه 
به امور عام المنفعه هیجان زیادی در میان شرکت کنندگان مسابقه 
و بینندگان ایجاد می کند. براســاس اعالم رسمی مسئوالن شرکت 
پپسی امکان حضور طرفدارها در مرکز برگزاری این مسابقات وجود 

خواهد داشت. 
یکی از اقدامات مشــترک دوریتوز و پپسی پس از معرفی نسخه 
اولیه ســری تــازه Call Of Duty تعیین کدهــای تخفیف برای 
محصوالت شان به منظور تشویق بازیکنان به ثبت رکوردهای بهتر 
بــود. به این ترتیب برندگان فرصت بهره مندی از محصوالت متنوع 

این دو شرکت با تخفیف های گسترده را داشتند. 
بدون شک مدیریت مسابقات لیگ بازی های آنالین دشواری های 
زیادی دارد. به همین خاطر پپســی در زمینه برگزاری این مسابقه 
اقــدام به همــکاری با دوریتوز کرده اســت. با پخــش آنالین این 
مســابقات امکان گسترش پیام تبلیغاتی دو برند و تشویق مردم به 

کمک به سازمان های خیریه وجود خواهد داشت. 
هر کســی که با برندهای پپســی و دوریتوز آشنا باشد، الگوهای 
تبلیغاتی آنها را هماهنگ با برگزاری مسابقات بازی آنالین نخواهد 
یافت. این تغییر اساســی در زمینه تبلیغات ناشــی از درک عمیق 
تیم  بازاریابی هر دو برند در راستای تغییر دنیای تبلیغات است. بر 
این اساس دیگر الگوهای سنتی تبلیغات پاسخگوی سطح انتظارات 
مشــتریان نیســت. به همین خاطر باید دســت به حمایت مالی و 
 Call Of Duty برگزاری مراسم های تازه زد. استفاده از عنوان بازی
به عنوان یکی از پرفروش ترین بازی های دو دهه اخیر اقدامی کامال 
منطقی به نظر می رســد. این مجموعه از بازی ها از سال ۲006 به 
طور مداوم در مسابقات بازی آنالین مختلف در سراسر جهان حضور 
داشــته است. امروزه کمتر کسی نام سری های مختلف این بازی را 
نشــنیده اســت. به همین خاطر انتخاب این سری از بازی ها اقدام 
کامال منطقی در راستای توســعه هرچه بیشتر تبلیغات دوریتوز و 

پپسی خواهد بود. 
پپســی به منظور حمایت هرچه بیشتر از کمپین تازه خود اقدام 
به تولید تعداد محدودی از نوشیدنی های خود با تصویر اختصاصی 
بازی Call Of Duty کرده است. این اقدام پیش از این نیز به خوبی 
مورد استفاده قرار گرفته است. پپسی برای سری تازه مرد عنکبوتی 
و هــر کدام از فصل های بازی تاج و تخت نیز همین اســتراتژی را 

پیاده کرده بود. 
براســاس گزارش انجمن جهانی مسابقات آنالین درآمد تبلیغاتی 
این مسابقات در ســال جاری با ۲7درصد رشد به رقم خیره کننده 
۱.۱ میلیارد دالر رســیده است، با این حســاب سرمایه گذاری در 
حوزه صنعت بازی برای تبلیغات تاثیرگذار اســتراتژی تازه بسیاری 
از برندها محســوب می شــود. برندهای هوندا، At&t و میلر الیت 
در میان ســایر برندها بیشترین سرمایه گذاری را در حوزه تبلیغات 
مبتنی بر بازی های آنالین و تحت شــبکه داشــته اند. اســتراتژی 
پپســی و دوریتوز نیز در راستای الگوبرداری از همین امر محسوب 

می شود. 
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تصور بسیاری از مدیران این است که فعالیت در شبکه های اجتماعی 
نظیر توییتر، تحت هیچ شــرایطی اقدامی منفی محسوب نشده و تنها 
تفاوت ســطح عملکردها وجود دارد. با این حال واقعیت این است که با 
توجه به حضور اکثر برندها و افزایش ســطح توقع مخاطبان، در صورتی 
که ســطحی حرفه ای را در اختیار نداشته باشید، حتی ممکن است با 
نتایجی کامال متفاوت از انتظارات خود مواجه شــوید. در همین راستا 
و در ادامه به بررســی شــرایطی خواهیم پرداخت که استفاده از توییتر 

کامال مضر است.
1-شما به ندرت توییت می کنید 

فعال بودن در شــبکه های اجتماعی، به معنای زنده بودن برند شــما 
خواهد بود. بدون شــک اعتماد به برندی که از آخرین ارسال مطلب آن 
مدت ها گذشته اســت، کامال سخت خواهد بود. درواقع این امر تصویر 
ذهنی بســیار بدی را در مخاطب به همراه دارد. بدون شک هیچ فردی 
نمی خواهد به مشتری برندی تبدیل شود که حتی در زمینه فعالیت در 
توییتر نیز کامال ناکارآمد و بی حوصله رفتار می کند. به همین خاطر در 
صورتی که تمایلی برای فعالیت مداوم در این شــبکه را ندارید، توصیه 
می شود ابدا به فکر ایجاد حساب رسمی برای برند خود نباشید. در این 

رابطه ضروری است تا حداقل روزی یک  بار توییت کنید. 
2-جامعه هدف صنعت شما طرفداران توییتر محسوب نمی شوند 
بدون شک هدف اصلی از فعالیت در شبکه های اجتماعی، تحت تاثیر 
قرار دادن جامعه هدف است. تحت این شرایط در صورتی که مخاطبان 
مدنظر شــما طرفداران توییتر نباشــند بدون شک فعالیت شما در این 
شبکه با نتیجه الزم همراه نخواهد بود. تحت این شرایط توصیه می شود 
تا قبل از هرگونه فعالیتی، شــبکه اجتماعــی مورد عالقه جامعه هدف 
خود را پیدا کنید. بدون شــک فعالیت در آن شانس موفقیت شما را به 
شدت افزایش خواهد داد. در نهایت توجه داشته باشید که حتی امکان 
دارد که هیچ یک از شــبکه های اجتماعی، در منطقه موردنظر شما به 
محبوبیت همگانی دســت پیدا نکرده باشد. تحت این شرایط الزم است 

تا روش های دیگری را برای جذب مخاطب انتخاب کنید. 
3-اخبار را پوشش نمی دهید 

مزیت بزرگ توییتر در مقایسه با سایر شبکه های اجتماعی این است که 
امکان پیدا کردن مطالب به علت حجم کم آنها، با ســهولت باالیی همراه 
اســت. به همین خاطر بســیاری از افراد برای پیگیری اخبار از این شبکه 
اســتفاده می کنند. تحت این شــرایط در صورتی که شما در تالش برای 
پوشش اخبار مرتبط با حوزه کاری خود نباشید، با بی توجهی بسیاری مواجه 
خواهید شد. به همین خاطر ضروری است تا در ابتدا تمامی اخبار مرتبط 
با حوزه کاری خود را پوشــش داده و حتــی در زمینه ترجمه نیز فعالیت 

داشــته باشید. در نهایت پوشش اخبار  بسیار مهم در حوزه  های دیگر نیز 
می تواند کامال سودمند باشد. به همین خاطر در صورتی که اخبار را پوشش 

نمی دهید، بهتر است تا در توییتر ثبت نام نکنید. 
4-به نظرات پاسخ نمی دهید 

ایــن امر که مخاطب ارتباط خود را با شــما یــک طرفه تصور کند، 
بدون شــک پس از مدتی منجر به بروز نارضایتی و جایگزین شدن شما 
خواهد شــد. به همین خاطر الزم است تا یک تیم را مسئول رسیدگی 
به فعالیت های خود در این شــبکه کنید تا در زمینه پاســخگویی نیز 
امکان فعالیت ســریع و مناســب به وجود آید. درواقــع توییتر ابزاری 
برای تعامل اســت و اگر شــما این اصل را کنار بگذارید، بدون شــک 
ماهیــت توییتر را به خوبی درک نکــرده و در نظر مخاطبان نیز برندی 
غیرحرفه  ای که توجهی به مشتریان و جامعه هدف خود ندارد، خواهید 
شد. به همین خاطر در صورتی که برنامه ای برای پاسخدهی به تمامی 
نظرات مخاطبان خود ندارید، توصیه می شــود تا فعالیت در این شبکه 

را فراموش کنید.
5-داده ها را مورد ارزیابی قرار نمی دهید 

در توییتر به مانند هر شــبکه اجتماعی دیگر، نمی توان بر طبق یک 
استراتژی رفتار کرد. درواقع اقدامات شما باید با توجه به تغییرات بازار 
و نیاز مخاطبان هماهنگ باشد. با این حال شما تنها زمانی متوجه این 
موارد خواهید شد که در تالش برای ایجاد یک پایگاه داده مناسب برای 
خود باشــید. این امر باعث خواهد شد تا تمامی اتفاقات ثبت شده و به 
مرجعی برای تصمیم گیری های آتی شــما تبدیل شود، با این حال تنها 
جمع آوری داده ها کافی نبوده و الزم اســت تا آنها را مورد ارزیابی قرار 
دهید. درواقع اکتفا به نتایج ظاهری اطالعات، بزرگترین اشتباهی است 
کــه در این زمینه می توان مرتکب آن شــد. در نهایت توییتر امکاناتی 
نظیر نمایش مطالب پربازدید را در اختیار عموم قرار می دهد که باعث 
خواهد شد تا بدانید در هر زمینه، به نوع محتواهایی با بیش ترین میزان 
استقبال همراه هستند. این امر راهنمای عمل بسیار خوبی برای بهبود 

عملکرد شما خواهد بود. 
6-شما تنها به دنبال فروش هستید 

هیچ کس تمایلی ندارد که بداند شما چه چیزی را می فروشید. درواقع 
اقدامــات صرفا تجاری بهانه خوبی برای دنبال کردن شــما محســوب 
نمی شــود. به همین خاطر نیز توصیه می شــود تا مطالب ارزشمند و 
آموزشــی را جزو اولویت های خود قــرار داده و تنها به دنبال تبلیغات 
غیرمســتقیم باشید. با درج آدرس سایت شرکت در صفحه خود، بدون 
شــک پس از عالقه مند شــدن افراد به برند شــما، آنها برای مشاهده 
محصــوالت و اقدام برای خرید به ســایت و یــا نمایندگی های فروش 
مراجعه خواهند کرد. به همیــن خاطر نباید در این زمینه بیش از حد 
عجوالنه و تک بعدی رفتار کنید. این اقدام شــما باعث خواهد شد تا با 

نتایج کامال منفی و متضاد با تصورات خود مواجه شوید. 

7-از لینک ها استفاده نمی کنید 
هیچ دلیلی وجود ندارد مطالبی را که در سایت شرکت درج کرده اید، 
عینا در توییتر تکرار کنید. با توجه به محدودیت شدید کلمه در توییتر، 
این امر می تواند مشکالت بســیاری را به همراه داشته باشد. به همین 
خاطر توصیه می شــود تا لینک مطالب را منتشــر کنید تا افراد با یک 
کلیک، بتوانند به مطلب موردنظر دست پیدا کنند. خوشبختانه لینک ها 
جزو محدودیت کاراکتر توییتر محســوب نشــده و این امر باعث می-
شــود تا فضای کافی برای درج اطالعات موردنظر خود را داشته باشید. 
فراموش نکنید که این اقدام، منجر به افزایش بازدیدها از سایت شما نیز 
خواهد شــد که خود در زمینه افزایش ترافیک سایت نیز موثر است. در 
نهایت درج لینک تنها برای مطالب نبوده و الزم اســت تا آدرس سایت 
را نیز در قسمت توضیحات صفحه خود اضافه کنید. فراموش نکنید که 
یــک عملکرد تجاری ضعیف در شــبکه های اجتماعی، با توجه به بازار 
به شــدت رقابتی حال حاضر، در بهترین حالت هیچ تاثیر مثبتی را به 

همراه نخواهد داشت. 
8-فعالیت محلی دارید 

توییتر بســتری فوق العاده برای ارتباطات بزرگ و جهانی محســوب 
می شــود. به همین خاطر برای برندهای بین المللی، گزینه ای ایده آل 
محسوب می شــود. به همین خاطر در صورتی که محدود فعالیت شما 
کوچک و کامال محلی اســت، بهتر است تا شبکه های اجتماعی دیگری 

نظیر فیس بوک را امتحان کنید. 
9-به تفاوت های حساب کاربری شخصی با تجاری آگاه نیستید 

این امر که در صفحه رســمی برند خود، اقدامات و مطالب شخصی را 
منتشر کنید، بدون شک یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که می توانید 
مرتکب آن شوید. در این رابطه توصیه می شود تا مدیران برای خود یک 
حساب شــخصی جداگانه در توییتر داشته باشند. این امر باعث خواهد 
شد تا فضایی دیگر برای انجام اقدامات شخصی وجود داشته باشد. برای 
مثال ممکن اســت شما خواهان انتشــار یک نظر سیاسی و یا مطلبی 
شخصی باشید. بدون شک این امر توسط صفحه برند نباید انجام شود. 

10-نسبت به محیط کاربری و امکانات توییتر آگاهی ندارید 
توییتر بزرگترین شــبکه اجتماعی مبتنی بر میکرو وبالگ محسوب 
می شــود. به همین خاطر نوع فعالیت در آن با شــبکه های اجتماعی 
دیگر نظیــر فیس بوک و اینســتاگرام کامال متفاوت اســت. به همین 
خاطر ضروری اســت تا نسبت به اصول و امکانات آن کامال آگاه باشید. 
همچنین بســیاری از راهکارها برای افزایــش تاثیر اقدامات وجود دارد 
که می تواند اقدامات شــما را کامال دگرگون ســازد. به همین خاطر در 
صورتی که عالقه ای به کســب دانش و مطالعه مقاالت در این زمینه را 
نداشــته و یا از فردی حرفه ای برای مدیریت حساب رسمی برند خود 

استفاده نمی کنید توصیه می شود تا توییتر را انتخاب نکنید.
businesscollective :منبع

بررسی برترین اپ های بازاریابی در اینستاگرام)2(
بازاریابی موفق در اینستاگرام با 17 اپ کاربردی

اپ های طراحی و ویرایش پوسته و طرح های گرافیکی
Layout .1

این اپ از سوی اینستاگرام به عنوان ابزاری جانبی ارائه می شود. 
هدف اصلی از این اقــدام بهبود کیفیت ویرایــش تصاویر کاربران 
اینســتاگرام اســت. Layout به صورت کامال رایگان و برای تمام 
سیســتم های عامل موجود در بازار عرضه شــده اســت. وقتی پای 
اینســتاگرام در طراحی یک اپ در میان باشــد، امکان اطمینان از 
کیفیت باالی آن فراهم خواهد شــد. بسیاری از کاربران از این اپ 
بــرای ترکیب تصاویر مختلف یا طراحی پوســته برای پســت های 
ویژه شــان می کنند. عرضه این اپ به صورت رایگان موجب تقویت 
دوچندان انگیزه کاربران برای اســتفاده اش شــده است. به همین 
دلیل Layout همیشــه جزو پردانلودترین اپ ها در مارکت های 

مختلف است. 
2. ادوبی اسپارک

اگر با محصوالت ادوبی آشنا باشید، از برنامه استفاده رایگان آن به 
خوبی اطالع دارید. این شــرکت برای آشنایی هرچه بیشتر کاربران 
با محصوالتش آنها را در نســخه های محدود رایگان عرضه می کند. 
به این ترتیب پس از کار با نرم افزارها و مشاهده کیفیت-شان امکان 

خرید نسخه دائمی وجود خواهد داشت. 
مزیت اصلی ادوبی اســپارک امکان ســاماندهی تمام امور مربوط 
به ویرایش تصاویر و طراحی پوســته گرافیک به صورت یکجاست، 
بنابراین دیگر نیازی به اســتفاده و خرید اپ های مختلف نیست. به 
عالوه، امکان دسترســی به آرشیو گســترده این برند برای کاربران 
فراهم اســت. اگر در زمینه طراحی پوســته گرافیکی تان با مشکل 
مواجه شــدید، استفاده از پوســته های پیش فرض شرکت ادوبی را 

مدنظر داشته باشید. 
A Design Kit .3

اپ اختصاصی اپل برای طراحی پوسته های گرافیکی در دو نسخه 
رایگان و پولی عرضه شــده است. نســخه پولی ویژه بازاریاب های 
حرفه ای و برندهای بزرگ است. به نظر من امکان استفاده مناسب 

از نسخه رایگان برای رفع نیازهای شرکت ها وجود دارد. 
 A Design Kit به مانند محصول شــرکت ادوبی، در اینجا نیز
به صورت یکپارچه نیازهــای کاربران را رفع می کند. عالوه بر این، 
طراحی اختصاصی آن برای محصوالت اپل ســازگاری زیادی میان 
رابــط کاربری هر دو پلتفرم ایجاد کرده اســت. به طور کلی اگر از 
محصوالت اپل استفاده می کنید، بهره مندی از این اپ را در اولویت 

نخست قرار دهید. 
PromoRepublic .4

این اپ از ســوی پلتفرم مشهور Hootsuite در دسترس کاربران 
قرار گرفته است. نکته مهم عرضه آن به صورت رایگان و تحت وب است. 
به این ترتیب نیازی به دانلود فایل خاصی برای استفاده از آن نخواهد 
بود. همین امر بدل به مزیت اصلی این ابزار شده است. امروزه بسیاری 
از برندها برای طراحی پوسته های گرافیکی جذاب اقدام به استفاده از 
PromoRepublic می کنند. همچنین پشتیبانی پلتفرم مشهور و 
موفق Hootsuite در زمینه بازاریابی بر اعتبار آن می افزاید. یکی از 
ویژگی های جالب این پلتفرم امکان دسترسی به آرشیو ۱00 هزارتایی 

برای طراحی پوسته گرافیکی مان است.
ابزارهای بهینه سازی ویدئو

5. بومرنگ
اپ رسمی اینســتاگرام مجموعه ای از بهترین ابزارهای کاربردی را 
در اختیار کاربران قرار می دهد. با اســتفاده از این اپ ها فرصت کافی 
برای تبدیل ویدئوهای معمولی مان به آثار هنری جذاب وجود خواهد 
داشت. بومرنگ به صورت کامال رایگان و برای تمام سیستم های عامل  
موجود در بازار عرضه می شود. اگر قصد ساخت ویدئو از تصاویرتان را 
دارید، بومرنگ با کنار هم قرار دادن آنها این فرصت را فراهم می سازد. 
موفقیت در استفاده از این اپ بستگی به خالقیت ما در ترکیب امکانات 
مختلفش دارد. به این ترتیب اکانت رســمی برندمان در اینستاگرام از 

تصاویر بسیار باکیفیتی بهره مند خواهد شد. 
LifeLapse .6

ایــن اپ به صورت رایگان و قابلیت پرداخــت درون برنامه ای برای 
بهره مندی از امکانت هرچه بیشــترش عرضه می شــود. سازگاری با 
اندرویــد و IOS بر شــمار طرفدارهــای LifeLapse می افزاید. 
تخصص اصلی این نرم افزار در ویرایش ویدئوهای رنگی و تبدیل آنها به 
نسخه های سیاه و سفید باکیفیت است. عالوه بر این، فیلترهای رنگی 
 LifeLapse مختلف آن نیز شهرت باالیی دارد. نکته مهم درخصوص
امکان تولید فیلتر جدید از ســوی کاربران و به اشــتراک گذاری آن با 
دیگران است. به این ترتیب آرشیو این برند به طور مداوم در حال به  روز 
رسانی اســت. اگر از عالقه مندان به ویرایش تخصصی ویدئو هستید، 
استفاده از این اپ را فراموش نکنید. با استفاده از آن عالوه بر دسترسی 
به آرشیو وسیع امکان بهره مندی از مشاوره رایگان نیز فراهم می شود. 
البته در صورت تمایل به بهره مندی از مشاوره های حرفه ای باید هزینه 

آن را نیز پرداخت کرد. 
InShot .7

ایــن اپ نیز به صورت رایگان بــا پرداخت درون برنامه ای عرضه 
می شود. مزیت اصلی آن امکان استفاده از ابزارهای اصلی اش بدون 
نیاز به پرداخت هزینه اضافی اســت. ارائــه آن به صورت هماهنگ 

با اندروید و IOS بر دامنه دسترسی کاربران به آن افزوده است. 
یکــی از کاربردی ترین اپ هــا در زمینه ویرایــش ویدئو همین 
اپ Inshot اســت. آنها از موتور ویرایشــی مرکزی قدرتمند بهره 
می برند. نحوه کار با این اپ نیازمند اتصال به اینترنت است. به این 
ترتیــب با اتصال آنالین به موتور ویرایــش امکان تدوین و افزایش 
کیفیت ویدئوها وجود خواهد داشــت. اگر شــما به صورت مداوم با 
استفاده از گوشی همراه تان ویدئوهای مختلف را ویرایش می کنید، 
استفاده از این اپ عالوه بر هزینه اندک موجب آشنایی تان با نحوه 
کار بــا نرم افزارهای ویرایش حرفه ای می شــود. نکته جالب اینکه 
آموزش هــای موجود در این اپ به صورت کامال ســاده و کاربردی 

ارائه می-شود. 
ادامه دارد ...
hootsuite :منبع
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بررسی یکی از بزرگترین شایعات پیرامون هوش مصنوعی
آیا فناوری هوش مصنوعی باعث بیکاری 

کارمندان می شود؟

در طول هفته های گذشــته اخبار مختلفی در مورد توسعه 
نســل جدید هوش مصنوعی و احتمال جایگزینی بسیاری از 
نیروی کار شرکت ها از سوی این فناوری تازه دست به دست 
شده اســت. با توجه به تجربه حرفه ای من و همکارم ارنست 
در زمینــه کار با فناوری هوش مصنوعی با اطمینان به دنبال 
بیان ماهیت نادرســت چنین اخباری هستیم. توسعه فناوری 
هوش مصنوعی به معنای بیکاری گسترده ما نیست. این ابزار 
در راســتای کمک به انجام کارها به صــورت راحت تر روانه 

بازار شده است. 
تمام ماجرا از ســال گذشته شروع شــد. پس از رونمایی از 
آخرین نســل هوش مصنوعی بســیاری از خبرگزاری ها در 
مــورد توانایی های این فناوری اغــراق و بزرگ نمایی کردند. 
بــه عنوان مثال، نیوز ویک در گزارشــی خبر از توانایی بهتر 
دستگاه های مجهز به هوش مصنوعی در زمینه مطالعه متن 
داد. CNN نیز در خبری دیگر احتمال جایگزینی نیروی کار 
با دستگاه های هوشمند را بر روی خروجی اش قرار داد. بدون 
تردید این اخبار بیشتر شبیه به شایعه اند. از نظر کارشناسی 
هیچ دستگاهی به صورت مستقل از هوش مصنوعی استفاده 
نخواهد کرد. به عالوه، هیچ شــغلی نیــز در معرض خطر از 

جانب این فناوری نیست. 
انقالب تازه هوش مصنوعی در زمینه کســب و کار مربوط 
به اشغال جای کارمندان نیســت. در حقیقت این تکنولوژی 
با بهره منــدی از توانایی یادگیری ماشــینی فرصت فعالیت 
موثرتر را فراهم می کند. امروزه دامنه اطالعات وســیعی در 
اختیــار ما قرار دارد، با این حال توانایی ما در زمینه پردازش 
و تحلیل این اطالعات محدود اســت. در اینجا فناوری هوش 
مصنوعی بــه کمک ما خواهد آمد. به این ترتیب دیگر نیازی 
بــه اختصاص زمان طوالنی برای تحلیــل داده ها و اطالعات 

مختلف نیست. 
در مورد توانایی بهینه هوش مصنوعی در زمینه مطالعه متن 
باید به ســطح ابتدایی آن توجه داشت. این امر بیشتر توانایی 
پاسخگویی به پرسش های طرح شده از دل یک متن را فراهم 
می سازد. بدون شــک این توانایی با مهارت درک احساسات 
انسانی فاصله بســیار زیادی دارد. این امر به هنگام رونمایی 
از سیستم هوشمند مایکروسافت مورد تاکید توسعه دهندگان 
قــرار گرفت. به ایــن ترتیب جای نگرانــی پیرامون وضعیت 
برندها و کارمندان پس از انقالب هوش مصنوعی نخواهد بود. 
فناوری هوش مصنوعی هنــوز هم در ابتدای راه قرار دارد. 
بــه این ترتیب بیــان پیش بینی-های دقیق حتی از ســوی 
مایکروسافت نیز غیرمحتمل خواهد بود. بیشتر اخبار مربوط 
به تاثیر هوش مصنوعی حدس و گمان های کارشــناس های 
مختلف اســت، بنابراین نباید با تکیه بر آنها وضعیت برندمان 
را ارزیابی کنیم. کارمندان نیز نیازی به نگرانی بیش از اندازه 
نخواهند داشــت. نکته مهم در این میان تالش برای استفاده 

مناسب از تکنولوژی هوش مصنوعی خواهد بود. 
خوشــبختانه برداشــت عمومی از فناوری هوش مصنوعی 
به مثابه ابزاری کمکی اســت. بر این اســاس اغلب برندها و 
کارمندان شان نسبت به اســتفاده مناسب از این فناوری در 
زمینه افزایش بهره وری شان خوش بین هستند. اگر شما اخبار 
عجیب و غریبی در مورد این فناوری شــنیدید، پیش از باور 
آنها باید به چند پرسش مهم توجه کنید. با پاسخگویی به این 
پرسش ها امکان کسب درکی بهتر از فناوری هوش مصنوعی 

فراهم خواهد شد. 
۱. پیــش از باور هر ادعایی در مــورد هوش مصنوعی باید 
نســبت به اعالم رســمی این ویژگی از سوی یک برند معتبر 
اطمینــان حاصل کنیم. در غیر این صورت در بین شــایعات 
مختلف غرق خواهیم شد. در مورد سیستم مطالعه هوشمند 
متن برند مایکروســافت اعالم نظر رسمی این برند با شایعات 
رسانه ها تفاوت چشمگیری داشت. به همین ترتیب در مورد 

سایر شایعات نیز باید تصمیم گیری قطعی صورت گیرد. 
۲. تاثیر کلی این ویژگی تازه بر روی فعالیت برندها چیست؟ 
آیا جایی برای نگرانی وجود دارد؟ در بسیاری از موارد هوش 

مصنوعی فقط برای کمک به کارمندان روانه بازار می شود. 
3. آیا نسخه پیش نمایشی برای امتحان رایگان وجود دارد؟ 
به هر حال با امتحان یک ســرویس امکان اظهارنظر قطعی تر 

وجود خواهد داشت.
4. اگر پژوهشــگران و شرکت های توسعه دهنده عمیقا باور 
به برتری هوش مصنوعی بر توانایی های انســانی دارند، کدام 
دسته از انسان ها )کارمندان معمولی، بازاریاب ها، مدیران یا 
دیگر اهالی کســب و کار( مدنظرشان اســت؟ عالوه بر این، 

برتری هوش مصنوعی دقیقا در کدام زمینه است؟
۵. تفــاوت میان عملکرد هوش مصنوعی و توانایی انســان 
چقدر است؟ آیا ارزش کنار گذاشتن نیروی انسانی و استفاده 
از تکنولوژی تازه را دارد؟ همانطور که پیش از این اشاره شد، 
در اغلب موارد هوش مصنوعی نقش کمکی برای انسان ها را 

ایفا می کند.
6. آیا در سیســتم تازه موردنظــر جایگاهی برای روبات ها 
تعریف شده اســت؟ نکته مهم در این میان تفاوت میان باور 
عمومی از همراهــی روبات ها با هــوش مصنوعی و واقعیت 
اســت. بر این اســاس هوش مصنوعی به صورت کمکی و در 
قالــب نرم افزارها، نه روبات ها، به کمــک کارمندان و برندها 

خواهد آمد. 
بــدون تردید هــوش مصنوعی در آینــده ای نزدیک تاثیر 
شــگرفی بر روی کســب و کارها خواهد گذاشت، با این حال 
چنین امــری به معنای بیکاری ما نخواهد بــود. باید به این 

فناوری به چشم فرصتی برای کار بهتر نگاه کرد. 
qz :منبع

رهبری
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در مطلب پیشــین به ۱۲ توصیه ای که شــما را به باالترین ســطح 
مدیریتی خواهد رساند پرداختیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.
13-در هیچ مرحله ای اقدامات خود را متوقف نکنید 

اگرچه برخی تصور می کنند که در شــرایط ســخت، باید عقب نشینی 
کــرده و منتظر بهبود اوضاع بمانند، با این حال فراموش نکنید که با اتخاذ 
سیاست های درســت، می توان حتی از بدترین شرایط نیز موقعیت های 
خارق العــاده ای را ایجــاد کرد. در این رابطه مایکل شــوماخر، اســطوره 
اتومبیلرانی در یکی از مصاحبه های خود دلیل کسب قهرمانی های متعدد 
را یک عامل معرفی کرده اســت. درواقع وی عنوان کرده که هر زمانی که 
افراد برای گذشــتن از پیچ ها از ترمز استفاده می کردند وی هیچ تغییری 
را در میزان ســرعت خود به وجود نمی آورد. اگرچه این امر اقدامی سخت 
محسوب شده و نیازمند تمرین بسیاری بوده است، با این حال به یک مزیت 
بزرگ برای تضمین قهرمانی های وی تبدیل شده است. به همین خاطر شما 
نیز باید در تالش برای رفتاری متفاوت از سایر برندها بوده و همواره بدون 

کاهش سرعت خود، به سمت جلو گام بردارید. 
14-به دنبال بهبود جامعه خود باشید 

اگر هدف اصلی شــما تنها کسب سود باشد، بدون شک تنها قادر به 
ایجــاد یک رابطه اقتصادی با جامعه خود خواهید بود. این امر مخاطب 
حداکثری را به همراه نخواهد داشــت. به همین خاطر ضروری اســت 
تــا در تالش برای ایجاد بهبودهایی در جامعه خود باشــید. این امر به 
هر میزانی که با نوع کســب وکار شــما ارتباط بیشتری را داشته باشد، 
تاثیرگذاری باالتری را به همراه خواهد داشــت. به همین خاطر همواره 
حداقل یک هدفی که بهبود اوضاع جامعه را به همراه دارد، در دســتور 

کار خود قرار دهید. 
15-ارزیابی را به عادت رفتاری خود تبدیل کنید 

قبل از انجام هر کاری شــما باید همه چیز را مورد ارزیابی و بازبینی 
مجدد قرار دهید. در غیر این صورت ریسک کار شما در سطحی بسیار 
باال قرار خواهد گرفت. این امر بدون شک ثبات را برای شرکت به همراه 
نخواهد داشــت. در این رابطه اســتفاده از نظریات تمامی افراد تیم نیز 
مفید خواهد بود. درواقع نظر جمع همواره جامع تر از تصمیمات فردی 

بوده و اهمیت تیم شرکت را برای شما نشان خواهد داد. 
16-از خانواده خود غافل نشوید

هیچ چیز نباید باعث شــود تا شما از خانواده خود دور بمانید. درواقع 
با یک برنامه ریزی درست، می توان هر دو بخش مهم زندگی را در کنار 
یکدیگر به خوبی حفظ کرد. به همین خاطر ضروری است تا به نقش و 

تاثیر خانواده در رسیدن به موفقیت، توجه  ویژه ای داشته باشید. 
17-از خودتان غافل نشوید

اگــر خود را فراموش کرده و تنها به عنوان یک مدیر به خود بنگرید، 
با بســیاری از مشکالت روحی و جســمی در درازمدت مواجه خواهید 
شد. به همین خاطر حداقل سه مورد از تفریحات و اقدامات روزمره که 
برای شــما جذابیت باالیی را به همراه دارد، حفظ کرده و زمان هایی را 

با خود خلوت کنید. 
18-صرفه جویی را جدی بگیرید 

اگر ســبک زندگی مبتنی بر صرفه جویی را نداشته باشید، بدون شک 

هیچ سطح درآمدی برای شما کافی نخواهد بود. این امر خود به دلیلی 
برای انجام کارهایی تبدیل خواهد شد که کامال در تضاد با اصول تجارت 
قرار دارد. برای مثال ممکن اســت برای کســب سود بیشتر از کیفیت 
خدمات خود بکاهید. این امر خصوصا در ابتدای کار بســیار مهم بوده و 
الزم اســت تا همواره عاقالنه و با دالیلی مشخص اقدام به خرج کردن 

کنید. 
19-قدردان نعمت های خود در زندگی باشید 

هر فردی از نقاط قوت و ضعفی برخوردار است. درواقع نمی توان هیچ 
انســانی را در حد کمال تصور کرد، با این حال در صورتی که انســانی 
قدردان نباشــید، بدون شک امکان لذت بردن از زندگی فراهم نخواهد 
بود. به همین خاطر ضروری است تا در هر مرحله از زندگی خود کامال 
قدردان بوده و هر روز دالیل خوشبختی خود را مرور کنید. با این اقدام، 

پس از مدتی شاهد تاثیرات معجزه آسای آن خواهید بود. 
20-برای حفظ سالمت خود برنامه ریزی کنید 

شــما باید خود را برای چندین ســال کار مداوم، آماده نگه دارید. در 
غیر این صورت پس از مدتی با انواع بیماری ها مواجه خواهید شــد. در 
این رابطــه ورزش مداوم در کنار یک برنامه غذایی درســت، از جمله 
اقدامات ضروری محســوب می شود، با این حال نباید از حفظ سالمت 
روح خود نیز غافل شوید. برای این امر یوگا، مدیتیشن و مراجعه مداوم 
به روان پزشــک، کامال کارســاز خوهد بود. در آخر فراموش نکنید که 

همواره پیشگیری بهتر از درمان است. 
21-نظرات دیگران در رابطه با خود را بی اهمیت تلقی کنید

بنا به هر دلیلی ممکن است برخی از افراد با شما مشکالتی را داشته 
باشند، با این حال این امر نباید باعث شود تا شما نسبت به خود حسی 
بد را پیدا کرده و یا وقت خود را صرف پاسخگویی به آنها کنید. درواقع 
گوش ندادن به حرف های بیهــوده، خود از جمله هنرهای بزرگ افراد 
موفق محسوب می شود. با این حال باید مرزی را میان انتقادات درست 
و بی فایده قائل شوید. درواقع انتقادات درست دقیقا رفتاری متفاوت را 

نیاز داشته و الزم است تا مورد توجه جدی شما قرار گیرد. 
22-هر تهدیدی را یک فرصت تلقی کنید 

برای مدیران موفق، هیچ بن بســتی وجود نــدارد. فراموش نکنید که 
شــرایط ســخت بازار برای تمامی برندها بوده و شما تحت این شرایط 
می توانیــد با پیدا کردن یک راهکار نوآورانه، خود را به باالترین جایگاه 
برسانید. به همین خاطر الزم است تا تهدیدهای موجود را فرصتی برای 

خود قلمداد کنید. 
23-اهدافی مشخص را داشته باشید 

اهداف شــما باید کامال مشــخص و قابل دستیابی باشند. برای 
مثال برای یک فوتبالیست، تبدیل شدن به بهترین بازیکن جهان، 
هدفی امکان پذیر اســت. با این حــال در صورتی که وی بخواهد 
بهترین دونده جهان بشــود، بدون شک برای وی به علت انتخابی 
که داشته اســت، عمال غیرممکن خواهد بود. به همین خاطر نیز 
ضروری اســت تا اهدافی را برای خود مشــخص کنید که دقیقا 
مراحل رســیدن به آن را بتوان متصور شــد. در این رابطه بیش 
از حد رویایی بودن، تنها باعث ناامیدی شــما خواهد شد. در آخر 
فراموش نکنیــد که اهداف بزرگ خود را بایــد به چندین هدف 
کوچک تبدیل کنید که شــانس دستیابی شــما به آن افزایشی 

چشمگیر را پیدا کند. 

24-سخت ترین اقدامات خود را در ساعات اولیه انجام دهید 
افراد در ساعات اولیه صبح، در باالترین سطح از انرژی بوده و این امر 
باعث می شــود تا انجام کارهای سخت، راحت تر باشد. به همین خاطر 
در برنامه روزانه خود باید، در ابتدا ســخت ترین کارها را قرار داده و در 
آخر به سراغ ساده ترین آنها بروید. این امر باعث خواهد شد تا در ساعت 
پایانــی کار که از کمترین میزان انرژی برخوردار هســتید، اقداماتی را 

انجام دهید که عمال فشار خاصی را به همراه ندارد.
25-اقدامات روزانه خود را در شب قبل تنظیم کنید 

این امر باعث خواهد شــد تا به محض بیدار شــدن، دقیقا بدانید که 
چه کارهایی را باید انجام دهید. در غیر این صورت زمان نســبتا زیادی 
را بــرای برنامه ریزی از دســت خواهید داد. در نهایــت فراموش نکنید 
که برنامه شــما باید فضای کافــی برای اضافه کردن مــوارد جدید را 
داشــته باشد. علت این امر به این خاطر است که همه چیز را نمی توان 
پیش بینی کرد و همواره احتمال اضافه شــدن موارد و اعمال تغییراتی 

وجود دارد.
26-کار و زندگی شخصی خود را از یکدیگر جدا کنید 

شما در هنگام ورود به دفتر شرکت باید تمامی مسائل مربوط به خانه 
را کنار گذاشــته و در هنگام وارد شدن به خانه نیز باید کامال برعکس 
عمــل کنید. این امر باعث خواهد شــد تا تمامی تمرکز شــما بر روی 
موردی باشــد که باید انجام شود. این امر تاثیر اقدامات شما را افزایش 
خواهد داد. در نهایت از درگیر کردن خانواده خود با مشــکالت کار و یا 

همکاران با زندگی شخصی خود، اکیدا خودداری کنید. 
27-افرادی باهوش تر از خود را استخدام کنید 

با نگاهی به شرکت مایکروسافت، اپل و... به این نکته پی خواهید برد 
که کارمندان این شــرکت، در سطح علمی به مراتب باالتری از مدیران 
آن قرار دارند. این امر در حالی اســت که بســیاری از شرکت ها تصور 
می کننــد که مدیر شــرکت باید در باالترین ســطح تجربه و علم قرار 
داشــته باشد. به همین خاطر نیز ضروری است تا به دنبال افرادی برای 
تیم خود باشید که از سطح توانایی های شما فراتر باشند. در این رابطه 
فرامــوش نکنید که هر فرد باید در حوزه کاری خود بهترین باشــد. به 
همین خاطر نباید تصور کنید که مالک بهترین بودن این اســت که از 
هر جهت، از شــما باالتر باشند. برای مثال یک مدیر فروش موفق، باید 

تنها در این بخش از شما بهتر باشد. 
28-مطالعه را تنها به کتاب محدود نکنید 

مقاالت، ســخنرانی ها و حتی توجه به محیط اطراف نیز می تواند بار 
آموزشی بسیار باالیی را به همراه داشته باشد. به همین خاطر یادگیری 
مــداوم را تنها به مطالعه کتاب محدود تصــور نکرده و از هر موقعیتی، 
به دنبال افزایش دانســته های خود باشید. در این رابطه حتی یادگیری 
از کارمندان نیز مشــکلی نداشــته و به بهبود روابط شما با آنها منجر 

خواهد شد. 
29-هیچ گاه از خود راضی نباشید 

انســان همواره به دنبال راحتی اســت. تحت این شرایط اگر خود را 
خــوب تلقی کنید، بدون شــک در انجام کارهای بعــدی خود با افتی 
محســوس مواجه خواهید شــد. به همین خاطر هیچ گاه از خود و تیم 
شرکت رضایت کافی را نداشته و به فکر بهتر شدن باشید. این امر شما 

را نسبت به همه چیز هوشیار نگه خواهد داشت. 
businesscollective :منبع

۲9 توصیه ای که شما را به باالترین سطح مدیریتی خواهد رساند)۲(

به قلم: نیکول اسمارت کارآفرین و نویسنده حوزه کارآفرینی و مدیریت
مترجم: امیر آل علی

به قلم: گری مارکوس مهندس حوزه هوش مصنوعی و ارنست دیویس کارشناس کسب و کار     
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سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان اداره برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی، 
بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان هرمزگان

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در مجموع 
شاخص های عمومی و اختصاصی، به عنوان دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی هرمزگان معرفی 
شد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، این سازمان بر اساس 
ارزیابی به عمل آمده با کسب باالترین امتیاز در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی موفق 
به کسب رتبه برتر در بین دستگاه هایی اجرایی استان هرمزگان شد. بنابر این گزارش، به همین 
مناسبت، خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از استاندار هرمزگان 
لوح تقدیر و تندیس جشنواره را دریافت کرد. شایان ذکر است سازمان صنعت، معدن و تجارت 

هرمزگان طی پنج سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی گردید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان خبرداد: 
حجم ذخیره سدهای استان به 91 میلیون مترمکعب رسید 

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان حجم ذخیره سدهای استان را 9۱ میلیون مترمکعب اعالم کرد و گفت: 
مشکلی در تامین آب شرب استان همدان وجود ندارد ولی رعایت الگوی مصرف باید در اولویت قرار گیرد.   به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای همدان، مهندس منصور ستوده اظهار داشت: از ابتدای سال آبی 98 تاکنون 607 میلیمتر بارش برف و باران در سطح استان همدان رخ داده که 
خوشبختانه وضعیت ذخایر آبی همدان با این بارش ها بهبود یافته است.  وی افزود: سال آبی جاری 607 میلی متر بارندگی در سطح استان همدان 
رخ داد که این رقم سال گذشته 389 میلی متر و در متوسط بلندمدت 34۵ میلی متر بوده و بارش های امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵6 
درصد و نسبت به بلندمدت 76 درصد افزایش داشت.  ستوده با اعالم اینکه سد اکباتان همدان ذخیره خوبی را نسبت به سال گذشته داشته است، 
تصریح کرد: حجم سد اکباتان در حال حاضر به ۲6 میلیون و ۱۵0 هزار مترمکعب کاهش یافته و این در حالی است که سد اکباتان همدان در ابتدای 
سالجاری سرریز کرده بود.  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با اعالم اینکه در حال حاضر ورودی سد سرابی تویسرکان صفر است، گفت: سد 
سرابی تویسرکان 7 میلیون و 8۲0 هزار مترمکعب حجم ذخیره دارد که 8۵ درصد پر می باشد.  ستوده افزود: سد کالن مالیر نیز اکنون به میزان 43 
میلیون و ۲0 هزار متر مکعب ذخیره آب دارد که در حال حاضر به میزان 96 درصد از حجم مخزن را تشکیل می دهد.   وی ادامه داد: سد شنجور 
رزن نیز با حجم 4 میلیون ۵۱0 هزار متر مکعب، به میزان 87 درصد حجم آن پر شده است .  ستوده در پایان به سد نعمت آباد اسدآباد اشاره کرد و 

گفت: حجم ذخیره این سد در حال حاضر 3  میلیون متر مکعب است که 64 درصد از آن پر می باشد. 

تاکید مدیر دفتر روابط عمومی توزیع برق گلستان بررعایت نکات ایمني و 
مدیریت مصرف برق از سوي هیئت هاي مذهبي

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: توجه به مسائل و نکات ایمني در برق و همچنین مدیریت مصرف توسط مساجد، تکایا و هیئت هاي مذهبي به 
ویژه در ماه محّرم و به خصوص در زمان حضور دستجات و عزاداران حسیني در خیابان ها و معابر امري الزم و ضروري است.به گزارش روابط عمومي 
توزیع گلستان، رحمت قره خانی با عرض تسلیت مناسبت ماه هاي محّرم و صفر و ایام سوگواري سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین )ع( 
بیان داشت: هیئت ها و تکایایي که جهت برگزاري این مجالس شریف و مذهبي نیاز به برق موقت دارند، به مدیریت توزیع برق شهرستان مربوطه 
مراجعه کنند.وی با تأکید بر این که کارکنان شرکت توزیع برق در سراسر استان همواره آماده همکاري در تأمین برق مطمئن مي باشند اظهار داشت: 
استفاده از روش هاي غیرفني و غیر قانوني در تأمین برق، موجب بروز خطرات جاني و خسارت هاي مالي براي افراد خواهد شد.مدیر دفتر روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان تصریح کرد: مسئوالن و خادمان هیئت هاي مذهبي و تکایا در طول سال و همچنین در ایام سوگواري، از المپ هاي 
کم مصرف و پربازده و ال اي دي جهت تأمین روشنایي مورد نیاز براي مجالس عزاداري بهره گیري کرده و از المپ هاي کم بازده و پرمصرف از قبیل 

المپ هاي مدادي و رشته اي پرهیز کنند. 

حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه در مسجد علي ابن 
ابي طالب )ع(

کرمانشاه - منیر دشتی: به مناسبت هفته دولت، مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه جهت گزارش عملکرد و پرسش و پاسخ 
مردمي در مسجد علي ابن ابي طالب )ع( واقع در محله فرهنگیان فاز یک کرمانشاه حضور پیدا کرد. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت به 
نمایندگي از مدیریت ارشد استان و براساس مصوبه معاونت منابع انساني استانداري پس از اقامه نماز مغرب و عشا ضمن گرامیداشت هفته دولت، به ارائه 
گزارشي در خصوص اقدامات یک ساله شرکت توزیع نیروي برق پرداخت وگفت: بیش از 780هزار مشترک در سطح استان از نعمت انرژي برق بهره 
مند هستند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه با اشاره به بهره مندي ۱00درصدي ساکنین شهر و 99/9درصد ساکنین روستا از نعمت 
انرژي برق گفت: تمامي روستاهاي باالي ۱0 خانوار در سطح استان برقدار هستند. وي با تقدیر از تالش شبانه روزي همکاران خود در تولید ، انتقال و 
توزیع نیروي برق استان از عدم اعمال خاموشي در پیک تابستان امسال خبر داد و از مردم فهیم استان کرمانشاه به جهت صرفه جویي صحیح از انرژي 
برق تشکر کرد.  مهندس مرآتي با اشاره به حذف قبوض کاغذي برق در استان کرمانشاه، اظهار داشت: با توجه به سیاستگذاري وزارت نیرو مبني بر حذف 
قبوض کاغذي، »طرح قبض سبز « در تمام شرکت هاي زیر مجموعه وزارت نیرو اجرا مي شود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه با 
اشاره به محیط زیستي بودن این طرح افزود: با اعمال این طرح از بریدن ۱۲000 اصله درخت جلوگیري مي شود و هزینه هایي که صرف تولید کاغذ مي 
شود را مي توان براي خدمات رساني بهتر استفاده کرد. براساس این طرح باید تا اول مهر ماه امسال تمام قبض هاي کاغذي از شرکت هاي توزیع نیروي 
برق کشور حذف و صورتحساب به صورت پیامک ارسال شود. مهندس مرآتي ادامه داد: ما نیز در شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه زیرساخت ها 

و روش هاي خاصي را ایجاد کرده ایم که مشترکان از این طریق صورتحساب خود را دریافت و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انجام شد : 
انتصاب دکتر پنبه چی بعنوان عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتي 

وزارت بهداشت
ساری- دهقان: در بخشی از ابالغ دکتر سید کامل تقوی نژاد خطاب به دکتر محمد پنبه چی آمده 
اســت : به استناد بخشنامه شماره 3۱۲74 سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور طراحی ساز 
وکارهای مناسب براي اجرایي نمودن تصویب نامه شوراي عالي اداري و نظر به تخصص، تعهد و تجارب 
گرانقدر جنابعالي، به موجب این ابالغ به عنوان عضو کمیته ساختار و فناوري هاي مدیریتي منصوب 
مي شــوید. اهتمام در تهیه برنامه جامع اصالح نظام اداری وزارتخانه، منطبق با نقشه راه اصالح نظام 
اداری ، شناســایي واحدها، وظایف، فعالیت ها و واحدهاي قابل واگذاري به سایر فعاالن و تهیه برنامه 
عملیاتي واگذاري تصدي ها ، تعیین شــیوه هاي مشــارکت و واگذاري مانند برون سپاري، مشارکت، 
شراکت، واگذاري مدیریت، خصوصي سازي و خرید خدمات براي انجام وظایف و فعالیت ها،  تعیین وظایف و اختیارات قابل واگذاري به سطوح 
استاني و شهرستاني جهت تفویض اختیار و تمرکززدایي ، راهبري استقرار و نظارت بر واگذاري فعالیت ها و تصدي ها و واحدهاي عملیاتي 
به سایر بخشها و تدارک زیرساخت ها و منابع، طراحي ساختار مناسب ، چابک و تسهیل گر ، طراحي و راهبردي استقرار مدل هاي مدیریتي 
پشتیبان نظیر نظام پیشنهادات ، نظام هاي تصمیم گیري ، مدیریت دانش ، نظام هاي توسعه نظم و انظباط اداري و مالي و کنترل پروژه ، 
بررسي و ساماندهي شوراها ، کمیسیون ها ، کمیته ها ، کارگروه ها و سایر مجامع  تصمیم گیری ، تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیت 
ها و استاندارسازي تجهیزات ، ساختمان ها و فضاهاي اداري و استقرار و اجراي آن  از جمله موارد مورد تاکید در این حکم  به شمار می رود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر خبر داد؛
کمک یک میلیارد تومانی مردم بوشهر به دانش آموزان نیازمند در مرحله 

نخست جشن عاطفه ها
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: در مرحله اول جشن عاطفه ها مردم 
و خیران این استان یک میلیارد تومان جهت کمک به دانش آموزان نیازمند تحویل کمیته امداد دادند. به گزارش 
سایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جشن 
عاطفه ها از اول شهریورماه آغازشده و تا ۱0 مهرماه ادامه دارد و مردم خیر و نیکوکار این استان در مرحله نخست این 
جشن مشارکت قابل توجهی داشتند و کمک های نقدی و کاالیی مورد نیاز دانش آموزان تحت حمایت راپرداخت 
کردند. لطفی با بیان اینکه شش هزار و ۲00 دانش آموز نیازمند در استان بوشهر تحت حمایت کمیته امداد هستند 
گفت:برای هر نفر از این دانش آموزان مبلغ 80 هزار تومان کمک هزینه تحصیلی به حساب آنان واریز شده است. 
وی در ادامه افزود: این تعداد دانش آموز  یک میلیارد و ۵00 میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی و نوشت افزار، کیف، کفش و سایر ملزومات تحصیلی دریافت 
کرده اند. مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: جشن دوم عاطفه ها ۱0 مهرماه در مدارس استان بوشهر برگزار می شود و دانش آموزان خیر و نیکوکاران با 
حضور در مدارس کمک های خود را برای دانش آموزان مددجو تحویل مدیران مدارس می دهند. وی بیان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده برای هر دانش آموز 

معادل 300 هزار تومان بسته تحصیلی در قالب پوشاک، کفش، کیف و لوازم التحریر تحویل می شود.

انتصاب اعضای ستاد اربعین شرکت مخابرات ایران
 رشت- مهناز نوبری: مهندس سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت، در احکامی جداگانه، آقایان: رضا خلیلی، مهدی راسخ، شهاب لطفعلی، 
محمدرضا بیدخام، رحیم فالح زاده، مسیب قبادیان و حشمت اسدی را با حفظ سمت سازمانی به عنوان اعضای ستاد اربعین شرکت مخابرات ایران 
و مهندس بیدخام را به عنوان دبیر این ستاد منصوب کرد.گفتنی ست، تشکیل ستاد اربعین در شرکت مخابرات ایران با هدف ارائه خدمات ارتباطی 

هرچه بهتر با تقویت شبکه و ایجاد زیرساخت های الزم در نقاط تردد زائران حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( می باشد.

اخبار

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی از انتقال 90 کانتینر 
تجهیزات کارخانه ذوب مس به استان خبر داد و گفت: خوشبختانه 
بعــد از پیگیری های به عمــل آمده و حمایــت وزارت صنعت، 
حساب های بانکی مس سونگون نیز به استان منتقل شده است که 
این کار بزرگ در رونق اقتصادی منطقه تاثیر بسزایی خواهد داشت.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی 
اســتان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشــاره به تأکید 
وی بر پیشبرد سه پروژه مهم استان شامل نفلین سینیت سراب، 
کارخانه ذوب مس و قطب سوم خودرو، اظهار داشت: راه اندازی و 
تقویت صنایع پایه از اصلی ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است که 

نیازمند توجه ویژه بخش خصوصی و مدیران دولتی است.
وی با اشاره به انتخاب وزیر صمت به عنوان وزیر معین آذربایجان 
شرقی در حوزه اقتصاد مقاومتی، گفت: با توجه به شناخت کامل 
ایشــان از ظرفیت ها و مشکالت اســتان، زمینه برای حل مسائل 
و مشــکالت و حرکت به سمت توســعه در حوزه صنعت و تولید 
فراهم است. استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به تبیین مقایسه ای 
نیمه شــرقی و غربی تبریز از بعد ظرفیت های کشاورزی، صنعتی 

و خدمات و همچنین ضرورت توزیع عادالنه ظرفیت های استانی 
پرداخت و ابراز کرد: بر سر عهد و پیمان خود با مردم ایستاده ایم و 
تمامی تالش خود را برای ارتقای جایگاه استان به کار خواهیم بست.

پورمحمدی با اشــاره به انتقال 90 کانتینر تجهیزات کارخانه 
ذوب مس به استان، گفت: خوشبختانه بعد از پیگیری های به عمل 
آمده و حمایت وزارت صنعت، حساب های بانکی مس سونگون نیز 
به استان منتقل شده اســت که این کار بزرگ در رونق اقتصادی 
منطقه تاثیر بسزایی خواهد داشت. وی افزود: مس سونگون یعنی 

نفت آذربایجان؛ متاسفانه خام فروشی معدن در سال های گذشته، 
ســودآوری الزم را برای این مجموعه به همراه نداشته است که ما 
برای بهبود وضعیت آن تالش می کنیم. پورمحمدی همچنین به 
آخرین وضعیت راه اندازی کارخانه نفلین سینیت سراب اشاره کرد 
و افزود: قرارداد سه جانبه این طرح صنعتی مهم در حضور رئیس 
مجلس شورای اسالمی و وزیر صنعت، معدن و تجارت منعقد شد و 

در آینده نزدیک اخبار خوشی از این پروژه خواهیم شنید.
اســتاندار آذربایجان شــرقی، ارتقای وضعیت خودروسازی در 
استان را از دیگر اولویت های مدیریت ارشد استان دانست و ادامه 
داد: خوشبختانه تیم های متخصص و کاربلد استان با برنامه های 
مدون در حال فعالیت هستند ولی به وضعیت فعلی خود در تمامی 
شاخص ها راضی نیستیم و همچنان باید برای رسیدن به وضعیت 

مطلوب تالش کنیم.
پورمحمــدی تأکید کرد: بیان واقعیات به معنای نادیده گرفتن 
زحمات مســئوالن و انکار ظرفیت های ارزنده استان نیست و با 
توجه به وجود امکانات خوب می توانیم موانع محدود را نیز از مسیر 

توسعه استان برداریم.

اهواز - شبنم قجاوند: رئیس دستگاه حفاری سنگین خشکی  
70 فتح شــرکت ملی حفاری ایران توصیه کــرد: همکاران جوان 
گنجینه تجارب پیشکسوتان را سرلوحه کار خود قرار دهند. مهرداد 
محراب زاده شهنی که ۲8 سال سابقه کار در بخش های عملیاتی و 
فنی و مهندسی شرکت را دارد ، گفت: بهره گیری از گنجینه تجارب 
پیشکسوتان راه میانبر برای پیشرفت و ترقی همکاران جدید محسوب 
می شود. وی با اشاره به اینکه  هشت سال از سنوات خدمتی خود 
را به عنوان رئیس دستگاه حفاری خشکی سپری کرده است، افزود: 
بر اساس استانداردهای صنعت نفت کارکنان عملیاتی مستقر بر روی 
دستگاه های حفاری روزانه می بایست آموزش های مستمر کاربردی 
بر روی دســتگاه حفاری را مرور کنند و در این راستا بیان تجربه و 

دســت یافته های عملی همسو با آموزش های فنی و تخصصی بر 
مبنای پارامترهای حفاری بسیار با اهمیت است. محراب زاده با بیان 

اینکه دستگاه حفاری 70 فتح در زمان حاضر حفر  یک حلقه چاه 
توسعه ای در میدان نفتی مارون در مناطق نفتخیز جنوب را در عمق 
بیش از سه هزار متری را در دست اجرا دارد، اظهار کرد: این دکل که 
تحت سرپرستی مدیریت عملیات حفاری یک خشکی شرکت می 
باشد از دی ماه سال ۱378 به ناوگان ملی حفاری پیوست و تا کنون 
حفر 4۱ حلقه چاه توسعه ای/ توصیفی و اکتشافی را به متراژ افزون بر 
۱60 هزار متر در کارنامه دارد. رئیس دستگاه حفاری 70 فتح شرکت 
ملی حفاری ایران نقش این شــرکت را در تولید نفت و گاز اساسی 
خواند و گفت: کارکنان عملیاتی بر روی دستگاه های حفاری خشکی 
و دریایی تالش دارند تا در جهت تحقق برنامه ها و اهداف شــرکت 

ملی نفت ایران به نحو شایسته انجام وظیفه نمایند.

تبریز – فالح: ممیزي مراقبتي اول سیستم مدیریت امنیت اطالعات 
)ISMS( براســاس اســتاندارد ISO  ۲700۱:۲0۱3 با هدف انطباق 
فرآیندها با الزامات اســتاندارد و اثربخش بودن استقرار سیستم و بهبود 
مداوم در حوزه IT توسط ممیزین موسسه آرین توف انجام شد. معاون 
برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
گفت: امروزه امنیت اطالعات و ارتباطات، بزرگترین چالش در عصر فناوري 
اطالعات محسوب مي شود و حفاظت از دارایی های اطالعاتی در مقابل 
دسترسي غیرمجاز، تغییرات، خرابکاري و افشاء، امري ضروري و اجتناب 
ناپذیر اســت. امنیت دارایي هاي اطالعاتي براي تمامي سازمان ها امري 
حیاتي بوده و مســتلزم یک مدیریت اثربخش مي باشــد. الفقیه افزود: 
مدیریت امنیت اطالعات در یک سازمان، حفظ سرمایه هاي نرم افزاري، 
سخت افزاري، اطالعاتي و ارتباطي و نیروي انساني در مقابل هرگونه تهدید 
اعم از دسترسي غیرمجاز به اطالعات، خطرات ناشي از محیط و سیستم و 
خطرات ایجاد شده از سوي کاربران است. وي ادامه داد: با استقرار سیستم 
مدیریت امنیت اطالعات )ISMS( گام دیگري در راستاي پیشبرد اهداف 

ســازماني و ارتقاي امنیت شبکه های استانی شرکت برداشته مي شود. 
شــایان ذکر است این ممیزی در تاریخ  98/06/۱6 انجام شده و شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی موفق به تمدید اعتبار گواهینامه 
بمدت یک ســال شد. همچنین دفتر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت 
 آب و فاضالب اســتان آذربایجان شــرقی موفق به اخذ درجه " عالی "

) EXCELLENT ( در آزمون کفایت تخصصی )PT ( شد . آزمون 
مهــارت )Proficiency Test( به عنــوان یکی از معتبرترین روش 

های کنترل کیفیت نتایج آزمون یک آزمایشــگاه، روشی است مبتنی 
بر ارزیابی عملکرد شــرکت کنندگان در آزمون از طریق مقایسات بین 
آزمایشگاهی و برای تعیین اعتبار یک فرایند اندازه گیری خاص استفاده 
می شود. همچنین آزمون مهارت یک مقایسه بین آزمایشگاهی است و 
آزمایشگاه های شرکت کننده می توانند به منظور بررسی درستی نتایج 
آزمونهای خود در این مقایسات بین آزمایشگاهی شرکت نمایند. به طور 
معمول، برگزار کنندگان آزمون مهارت مقادیری از یک نمونه همگن را 
بین هریک از شرکت کنندگان توزیع می کنند و شرکت کنندگان مواد 
را تحت شــرایط خاصی آنالیز نموده و نتایــج را به برگزارکننده گزارش 
 می دهند و برگزاری آزمون های مهارت بر اساس استاندارد بین المللی
ISO/IEC ۱7043 بــوده و کلیه فعالیت ها منظبق و برآورده کننده 
الزامات این استاندارد می باشد. الزم به ذکر است آزمایشگاه آب شرکت 
آب و فاضالب اســتان آذربایجان شــرقی با تالش همکاران این شرکت 
موفق به کســب رتبه عالی در اندازه گیری پارامترهای فیزیکوشــیمی، 

میکروبیولوژی، ریزآالینده آلی و فاضالب از شرکت پیشگامان گردید.

اصفهان - قاسم اسد: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در جمع اعضای ستاد برگزاری سومین یادواره شهدای خانواده شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان گفت:سومین یادواره شهدای خانواده شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان با هدف ترویج و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت 
برگزار می شود چرا  که این روزها جامعه بیش از هر زمان دیگر به تبیین 
و تشریح فلسفه شهادت طلبی رزمندگان اسالم نیاز دارد. مهندس هاشم 
امینی با بیان اینکه موفقیت و سربلندی نظام در بسیاری از عرصه در جهان 
مســتلزم ترویج و تبلیغ اهداف شهیدان در دفاع از نظام می باشد گفت: 
ترویــج عقاید و ایدئو لوژی افرادی که با نثار جانشــان از نظام جمهوری 
اسالمی و سرزمین شان دفاع کردند مهمترین و تاثیرگذارترین راه برای 
غلبه بر مشکالت می باشد. وی با اشاره اینکه ترویج  روحیه ایثار و گذشت 
در بین افراد جامعه می تواند نقش بســزایی در سربلندی ایران اسالمی 
در مجامع بین المللی داشته باشدخاطرنشان ساخت:مطمئنا همانگونه که 

شــهدا با ایثار و از خود گذشتگی موجب پیروزی حق بر باطل در دوران 
هشت سال دفاع مقدس شدنداکنون هم اگر تک تک افراد جامعه به تاسی 
و پیروی از اهداف شهدا در مقابل رویکرد مستکبران بایستند قطعا پیروزی 
با نظام جمهوری اسالمی است. وی به جایگاه گرانقدر شهدا در این دنیا و 
آخرت پرداخت و تصریح کرد:سومین یادواره شهدا خانواده شرکت آب و 

فاضالب به منظور  یادآوری رشــادتها و آرمانهای شهدا  دردستور کارقرار 
گرفت تا بدین ترتیب زمینه ساز تحقق آرمانهای شهدا   در جامعه باشیم. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با تاکید بر رفتار سازمانی 
کارکنان به تاسی از شهدا اعالم کرد: انتظار می رود کارکنان شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان که یکی از وظایف اصلی آنها سقایی ، تامین  و 
توزیع آب شرب مردم هست باید  با روحیه ایثار و از خودگذشتگی درصدد 
خدمات رســانی پایدار به مردم در طول شبانه روز باشند. مهندس هاشم 
امینی برگزاری سومین یادواره شهدا را موثر در روحیه خدمت رسانی بهتر 
به مردم دانســت و اعالم کرد: شهدا به منظور دفاع از آرمانهای انقالب و 
دفاع از میهن شان جان خود را نثار کردند تا مردم سرزمین شان در کمال 
آرامش زندگی کنند بر این اســاس سعی شده با برگزاری سومین یادواره 
شــهدا ،کارکنان شرکت آب وفاضالب هم با ارائه خدمات بهتر و بیشتر از 

پیش زمینه های آسایش و آرامش مردم را مهیا نماید.

اراک - مینورستمی : مدیرکل استاندارد استان مرکزی با بیان اینکه 
۱47 مورد بازرسی از تجهیزات بازی استان مرکزی توسط شرکت های 
بازرسی انجام شد گفت: تاکنون شهربازی ها در زمینه استاندارد تجهیزات 
در وضعیت خوبی قرار دارند. مهناز جعفریان ، با اشاره به پلمب دو تجهیز 
بازی غیراستاندارد در یکی از مجتمع های تفریحی شهر اراک اظهار داشت: 
هر ساله کارشناسان بازرسی  از تجهیزات تفریحی از جمله سازه های بادی، 
آبی، پارکی و تجهیزات موجود در شهربازی ها و تجهیزات سبک، سنگین 
و نیمه سنگین در سطح استان بازدید می کنند. وی افزود: تمام تجهیزات 
تفریحی به صورت ساالنه باید مجوز ایمنی دریافت کنند و هر سه ماه یک بار 
نیز بازرسی مراقبتی شوند، بازرسی ها با هدف حفظ، ارتقا ایمنی و سالمت 
کودکان در استفاده از تجهیزات بازی انجام می شود که در این راستا در 

شهرستان اراک در بازرسی از یک مجتمع تفریحی دو تجهیز بازی فاقد 
استاندارد پلمب شد. مدیرکل استاندارد استان مرکزی ادامه داد: تجهیزات 
بازی در سه مرحله ساخت، نصب و بهره برداری الزام به دریافت تائیدیه از 
سازمان ملی استاندارد هستند که هر سه مرحله تحت نظارت کارشناسان 
سازمان ملی استاندارد در ادارات کل استانی انجام می شود. جعفریان بیان 
کرد: بر اساس الزام اداره کل استاندارد مالکان تجهیزات بازی باید مجوز 
استاندارد تجهیز بازی را در کنار آن نصب کنند تا در دید عموم قرار گیرد 
که در صورت عدم دریافت گواهی اســتاندارد تجهیز، مردم می توانند از 
مالک یا بهره بردار درخواست کنند و یا در سامانه شهربازی عدم دریافت 
گواهی استاندارد تجهیز بازی را گزارش دهند. مدیرکل استاندارد استان 
مرکزی تصریح کرد: سال گذشته و امسال در طرحی به نام طرح طاها با 

هزینه اداره کل استاندارد همه تجهیزات تفریحی، پارک ها و مهدکودک ها 
مورد بازرســی قرار گرفتند و گزارش بازرسی در اختیار شهرداری ها و 
مالکان مهدکودک ها و بهزیســتی ارائه شد. جعفریان بیان کرد: بیشتر 
مهدکودک های استان در زمینه استاندارد تجهیزات بازی مشکل ایمنی 
ندارند و بیشــتر مشکل اسناد و مدارک در آنها دیده می شود به همین 
سبب روند دریافت مجوز برای آنها طوالنی شده، تاکنون شهربازی ها در 
زمینه استاندارد تجهیزات در وضعیت خوبی قرار دارند. وی افزود: تجهیزات 
بازی سیار نیز غیرمجاز هستند و امکان پلمب این تجهیزات سخت است، 
براساس همکاری با دادستانی، استانداری و شهرداری امیدواریم پلمب و 
عدم فعالیت آنها به راحتی انجام شود که در صورت عدم همکاری مجبور 

به جمع آوری و توقیف این تجهیزات می شویم.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم 
با بیان اینکه دشمنان با استفاده از فضای مجازی به دنبال از بین 
بردن اعتقادات مردم هستند، بر لزوم تالش جوانان حزب اللهی در 

پاسخ به شبهات در این فضا تأکید کرد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه اســتان 
قم، حجت االسالم  عباس اسکندری در تجمع رهروان زینبی که در 
آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع علیه السالم برگزار شد، گفت: 
دشــمنان از دیرباز با جنگ سخت و جنگ تبلیغی علیه آل اهلل به 

وی افزود: این جنگ، از صدر اســالم تا امروز در برخورد با نظام دنبال خاموش کردن صدای حق بوده اند.

اسالمی ادامه یافته است؛ از دیرباز این سوال مطرح بوده است که 
چرا علی رغم جالل و عظمت خاندان اهل بیت علیهم السالم این 

گونه همیشه غریب بوده و با غربت به شهادت می رسیدند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم تصریح کرد: در این راستا 
مهمترین ابزارهای دشــمنان تبلیغات وسیع علیه اهل بیت 
علیهم الســالم بــود؛ آنها تالس کردند که بــا تبلیغات خود 
صاحبان وحی را به حاشــیه برانند؛ آنها سعی کردند که همه 
ارکان جامعــه آمادگی محو کامل اهل بیت علیهم الســالم را 

داشته باشند.

استاندار آذربایجان شرقی: مس سونگون یعنی نفت آذربایجان

راه اندازی و تقویت صنایع پایه از اصلی ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است

رئیس دستگاه حفاری  70 فتح شرکت ملی حفاری ایران:

همکاران جوان گنجینه تجارب پیشکسوتان را سرلوحه کار قرار دهند

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی خبر داد؛
تمدید اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطالعات )ISMS( آبفا آذربایجان شرقی 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان :
سومین یادواره شهدای خانواده شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با هدف ترویج و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می شود

مدیرکل استاندارد استان مرکزی
شهربازی های استان مرکزی به لحاظ استاندارد تجهیزات بازی در وضعیت خوبی قرار دارند

مدیرکل اوقاف قم: دشمنان با کمک فضای مجازی به دنبال از بین بردن اعتقادات مردم هستند
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در حالی که فناوری بالک چین به بسیاری از پروژه های آزمایشی راه 
پیدا کرده اســت، اما باز هم شرکت ها، نگرانی هایی درخصوص امنیت، 

پهنای باند و نظارت پذیری این تکنولوژی نوظهور دارند.
در اوایل ســال جاری، نتایج منتشرشده توســط شرکت تحقیقاتی 
IDC پیش بینی کرد که تا آخر امسال ۲.7 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
صرف بالک چین می شــود که این رقم نسبت به سال ۲0۱8، بیش از 
80درصد خواهد بود. بنا بر اعالم IDC ســرمایه گذاری های مربوط به 
بخش های سخت افزاری، نرم افزاری و خدمات رسانی بالک چین تا سال 

۲0۲3 به ۱۵.9میلیارد دالر خواهد رسید. این شرکت افزود:
 همسو شدن با فناوری بالک چین در سرویس های مربوط به خدمات 
مالی، تشخیص هویت، تجارت و سایر بازارها امری دلگرم کننده است.

براســاس پیش بینی هــای این شــرکت در بــازه زمانــی ۲0۱8 تا 
۲0۲3، تقریبا 30درصد ســرمایه گذاری های بــازار جهانی بالک چین 
توســط صنعــت بانکی صورت خواهــد گرفت. در این میــان، صنایع 
تولیدی گسســته و فرآیندی، ۲0درصد از ســهم بــازار را درخصوص 
ســرمایه گذاری در بالک چین تصاحب خواهند کــرد؛ به طوری که تا 
پایان ســال ۲0۲3، صنایع تولید فرآیندی، ســریع ترین روند رشد در 
سرمایه گذاری در فناوری بالک چین را خواهند داشت )68.8درصد( و 
به این ترتیب، صنایع فرآیندی دومین صنعت بزرگ سرمایه گذاری در  
بالک چین شناخته خواهد شــد. در حالت کلی، IDC انتظار دارد که 
سرمایه گذاری روی بالک چین تا سال ۲0۲3 رشدی فراتر از 60درصد 

داشته باشد.
به گفته  جیمز وســتر، مدیر تحقیقات IDC، طی نظرســنجی اخیر 
که بین مدیران شــرکت ها انجام شده است، 6۲درصد شرکت کنندگان 
اعــالم کرده اند که بالک چین را در چشــم انداز بلندمدت خود در نظر 
گرفته اند. این تعداد نسبت به رقم سال گذاشته افزایش خفیفی داشته 
است، با این حال، ۵۵درصد پاسخ دهندگان اعالم کرده اند که پروژه های 
آنهــا درگیر بالک چین اســت و ۵۱درصد دیگر در حال پیاده ســازی 
بالک چین هستند. وستر افزود:  کاربردهای بالک چین، مواردی مانند 
پرداخت هــای برون مرزی، مدیریت زنجیره تأمین و ردیابی فرآیندها را 
در بر می گیرد و بســیاری از شرکت ها، این فناوری را از مرحله  آزمایش 

به اجرا سوق می دهند.
با این حال، طی وبیناری که اخیرا برگزار شد، استیسی سوهو، مدیر 
تحقیقات IDC به همراه وســتر اعالم کردند که بی اعتمادی هایی که 
نســبت به مزایای این فناوری وجود دارد قابل توجه است. به خصوص 

هنگامی که صحبت از نظارت و دولت به میان می آید. وستر گفت:
به نظر من، بالک چین در حال توســعه اســت. با ایــن حال، هنوز 
مجهوالت زیادی درخصوص چگونگی این توسعه وجود دارد که طبیعی 
به نظر می رسد. زیرا بالک چین پتانسیل اخال لگری هم دارد و می تواند 

با همان روشــی که یک نرم افزار ســازمانی را توسعه داده است، باعث 
تخریب و اختالل آن هم بشــود! بنابراین این بالتکلیفی دور از انتظار 
نیســت. به عنوان مثال، وقتی یک شــرکت برای تبادل اطالعات بین 
شــرکای تأمین کننده خود، شبکه خود را مبتنی بر فناوری بالک چین 
راه اندازی می کند، چه کسی قرار است عهده دار مدیریت سیستم شود 

یا هزینه ها و سودها چگونه باید بین شرکا تقسیم شود.
آنها همچنیــن با نگرانی هــای نظارتی و همین طور دخالت ســایر 
ســازمان ها و فناوری ها مواجه هســتند. ضمن اینکه این پرسش ها نیز 
برای آنها مطرح است: »جدول زمانی من چیست؟ چه زمانی قرار است 

به مزایای استفاده از بالک چین دست پیدا کنم؟«
در حالی که بســیاری از شــرکت ها تا اعماق پروژه هــای مبتنی بر 
بالک چین پیش رفته اند، باز هم تا رســیدن به نقطه  ۱00درصد فاصله  
زیــادی دارند. حتی اگر، در مراحلــی از کار، تصور کردند که پروژه به 
اتمام رســیده است، اکنون متوجه شده اند که زمان بیشتری برای پیدا 
کردن شرکای تجاری مناســب نیاز دارند تا بتوانند مطمئن شوند که 
بالک چین شــبکه  هموارتری را نســبت به سیستم های قدیمی فراهم 

کرده است.
البته بالک چین قرار نیســت نقش یک واسطه بین سیستمی جدید 
و قدیمی را ایفا کند؛ بلکه بالک چین مجموعه ای از روش ها اســت که 
جریان اطالعات را از ســمت سیســتم های ERP )برنامه ریزی منابع 
ســازمان( به فناوری توزیع کننــده  خودکار هدایــت می کند. به طور 
معمول، در اســتانداردهای اشــتراک گذاری داده ها مانند GSI )که 
مشهورترین آن ماشین های بارکدخوان هستند( نوعی قابلیت همکاری 
بین سیستم های داده های قدیمی  و سیستم های جدید وجود دارد؛ اما 

داستان بالک چین متفاوت است.
شــرکتی مانند IBM Food Trust که با خرده فروشان مطرحی 
ماننــد والمارت همــکاری می کند، فرآینــد ردیابی غــذا را از زمین 
کشــاورزی به قفسه های فروشــگاه انجام می دهد. درواقع اینجا دیگر 
خبری از استانداردهای GS۱ نبود؛ بلکه پای یک فناوری کامال جدید 
در میــان بود که ضمن فهم اطالعات بخش های مختلف، انتقال آنها را 

به صورت الکترونیکی عهده دار می شد.
کوین مک ماهون، مدیر فناوری های نوظهور در مرکز مشاوره  مستقر 
در شــیکاگو می گوید: صرف نظر از اینکه بالک چین در چه بخش هایی 
کارآمد اســت و چه هزینه هایی برای اجرایی شدن دارد، نیازمند وجود 
شرکای تجاری برای ایجاد شبکه و همچنین توافقات تجاری و قوانین 

دولتی است.
مک ماهــون افزود:  مواردی مانند وضع قوانین دولتی، زمان و انرژی 
در کنــار هم و ایجاد یک کنسرســیوم برای حــل چالش های تجاری 

بالک چین، همیشه از معماهای مجهول مشتریان ما بوده است.

ســاهو هم عنوان می کنــد در حال حاضر افــراد در حال تحقیق و 
بررسی روی این موضوعات هستند که طبیعتا ساده نخواهد بود و این 

مسیر فراز و نشیب هایی خواهد داشت.
گردش سرمایه در بالک چین

برخــالف اینکه پروژه ها، طرح  هاو آزمایش هایی مبتنی بر بالک چین 
صورت گرفته اند، اما باز هم طبیعت و ذات این فناوری، شــکل خاص 
و مشــخصی ندارد. زیرا بالک چین اپلیکیشنی تجاری برای ارائه  ارزش 
نیست؛ بلکه بستری زمینه ساز اســت که همین موضوع، فروش آن را 
به مدیران ســازمان ها دشوار می کند. وستر گفت:  معموال یک شرکت 
زمانی دست به سرمایه گذاری روی یک فناوری می زند که بتواند نسبت 
درآمــد حاصل از آن را به هزینه ای که صرف می کند، محاســبه کند. 
وقتی که از این فناوری در یک شــبکه بین شــرکا استفاده می کنید، 
ممکن اســت هزینه  تمام شده آن به طور مســاوی تقسیم نشود. حتی 

ممکن است مزایای استفاده از آن هم به صورت مساوی نباشد.
مشــکل دیگری که مسئله بازگشــت ســرمایه را پیچیده تر می کند، 
مقیاس ناپذیری اســت؛ زیرا شرکت ها شــبکه های خود را بر این اساس 
می ســازند که اعضایی را به آن جذب کنند و آن را گســترش دهند اما 
در این مورد، نمی توان برآورد مناســبی از فرصت پیش رو داشــت. با این 
حال، بالک چین این قابلیت را دارد که شیوه  خرید مصرف کنندگان، ردیابی 
فعالیت های تجاری، تبادل داده ها و حتی توزیع نرم افزاری بین شــرکای 
تجاری را تغییر دهد. در حال حاضر، نرم افزارهای سازمانی تحت عنوان یک 
مجوز تحویل شرکت ها داده می شوند. این به آن معنا است که شرکت های 
خصوصی براساس عملکردهای بانک های اطالعاتی مجاز از نرم افزار خود 
استفاده می کنند. به بیان دیگر، بارگیری، دستکاری، تغییر و تحلیل داده ها 

در داخل یک بانک اطالعاتی صورت می گیرد.
ممکن است سیستم ERP یک شرکت به گونه ای باشد که اطالعات 
مربوط به محصوالتش را بررســی کند. سپس این محصول به شرکت 
دیگری ارسال می شود که سیســتم ERP آن ورودی محصول را در 

بانک اطالعاتی خود ثبت می کند. وستر می گوید:
 این همان داده اســت، اما نوع بانک اطالعات متفاوت اســت. حتی 
ممکن اســت تأمین کننده  ERP هر دو شــرکت یکی باشد، بنابراین 
شرکت A و شرکت B به دنبال داده های یکسان هستند اما از مجوزهای 
متفاوتی برای دســتیابی به یک هدف مشابه استفاده می کنند. چنین 
سیســتمی چندان کارآمد به نظر نمی رســد. زیرا شرکت ها داده هایی 
وارد سیستم خود کرده و اطالعاتی را تأیید می کنند که قبال به دفعات 

بی شمار، بارگذاری و تأیید شده است.
وی افــزود:  در سیســتم های ERP هر تراکنش یــا تغییر حالتی 
به طور خودکار برای هر گروه تکرار می شود؛ به همین دلیل بسیاری از 
عملیات سیستم های ERP زائد به نظر می رسند. در مقابل، تمام آنچه 

که در بالک چین الزم است یک اپلیکیشن مرورگرمانند است تا آنچه را 
که اتفاق می افتد نمایش دهد. این مشکل درخصوص بسیاری از دیگر 
نرم افزارهای ســازمانی که حســاب های مالی خود را ردیابی می کنند، 
وجود دارد. بنابراین، بالک چین مدل رفتاری نرم افزارهای ســازمانی را 
تغییر می دهد. ساهو خاطرنشــان می کند که پیش از این، بالک چین 
چگونه توانسته است صنعت خرده فروشی را تغییر دهد؛ به این ترتیب 
که خریداران با اســکن کد QR محصوالت به وســیله  گوشــی های 
هوشــمند، می توانند به اطالعات مربوط به محل تولید پوشــاک، مواد 

غذایی یا سایر محصوالت دست پیدا کنند.
در حال حاضر، والمارت هم با استفاده از نوعی اپلیکیشن به مشتریان 
خود این امکان را داده اســت تا با اســکن یک کد QR روی برچسب 
محصول، تاریخچه  آن را از محل ساخت تا قفسه  فروشگاه ردیابی کنند.

در ماه ژوئن، ســازمان غذا و داروی ایاالت متحده USFDA اعالم 
کرد که شــرکت های مرک، IBM، والمارت و KPMG از شــرکای 
پــروژه قانون امنیت زنجیره  تأمین غذا و دارو )DSCSA( هســتند؛ 
آنها این امکان را فراهم کرده اند تا داروها و واکســن هایی که در ایاالت 

متحد تولید و توزیع می شوند، قابل ردیابی باشند.
در واقع، بالک چین با ردیابی دارو از تولیدکننده به شرکت حمل و نقل 
تا قفســه  فروشگاه، این تضمین را فراهم می کند که داروی تأییدشده، 

تقلبی نیست و فاقد هرگونه آلودگی است.
COMPUTERWORLD/zoomit :منبع

چرا بالک چین هنوز یک معما است؟
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مترجم: طاهره منیری  شریف : خالقیت، لزوما یک خصلت ذاتی 
نیست که با آن متولد شده باشید، بلکه ویژگی است که از طریق عادت 
هم می توان آن را به دســت آورد. با تمرین مناســب و مداومت بر آن، 
می توانید ذهن خود را به گونه ای بازســازی کنید تا از حداکثر توانایی 

ذاتی خود برای تولید ایده های عالی بهره بگیرید.
بهترین راه برای ســاختن ذهن خالق، تمرین اســت. سرگرمی های 
خالقانــه  موردعالقه  خــود را انتخاب کرده و آنها را بــه طور منظم و 
حتی االمکان به طور روزانه انجام دهید. هرچه بیشــتر عضله  خالقیت 
خود را انعطاف پذیر کنید، به همان اندازه بیشــتر ذهن شــما به طور 
طبیعی نوآور خواهد شد. تحقیقات نشان می دهند که تمرین خالقیت، 

استرس را کاهش داده و حل مسئله را بهبود می بخشد.
بازســازی مغز خود را با این 9عــادت متحول کننده آغاز کنید تا به 

زودی شاهد انبوهی از ایده های خالقانه و نوآورانه باشید:
1-مشاهده  متفکرانه داشته باشید  

ما با مشــاهده  دنیای پیرامون خود می توانیم توانایی خلق چیزی را 
به دســت آوریم. نحوه  درک ما از محیــط و اطراف مان به خالقیت ما 
بستگی دارد و این امر، با مشاهده  متفکرانه یا اطالع از جزییات محیط 
اطراف مان آغاز می شــود. با بهبود مهارت های مشاهده  خود می توانید 
انرژی خالق خود را شــکوفا و جزییاتی را که قبال از آنها خبر نداشتید 
کشف کنید. با این کار ذهن شما باز شده و می توانید احتماالت جدید 
را نیز در نظر بگیرید و تجربه هایی کســب کنیــد که محرک نوآوری 
شــما باشند. مشاهده متفکرانه یعنی توجه دقیق به دنیای اطراف خود 

داشتن.
اطالعــات بصری زیادی در اطراف ما وجود دارد. روی حوزه هایی که 
می خواهیــد در آنها بهبود ایجاد کنید تمرکز کنید. دنیا مملو از روابط 
و الگوهای جالب است. سعی کنید روابط بین چیزها را مشخص کنید. 
ببینید چیزها چطور تشــکیل می شوند یا با هم ارتباط دارند و افراد و 
چیزها چه تاثیری بر یکدیگر دارنــد. این ارتباطات می توانند جرقه ای 

برای نوآوری و فرآیند خالقانه  شما باشند.
2- محیط خود را تغییر دهید

اگر محیط اطراف تان کســل کننده و یکنواخت باشــد ممکن است 
انگیزه تان را از دســت بدهید. یک راه آسان برای بازسازی خالقیت تان 
این اســت که محیط خــود را تغییر دهید. گاهی اوقــات یک فضای 
شــلوغ می تواند الهام بخش باشــد. پس لپ تاپ خــود را جمع کرده و 
یک رســتوران یا حتی یک پارک پیدا کنید تــا بتوانید مدتی در آنجا 

کار کنید.
عــالوه بر این، فضای کار خود را به گونه ای تنظیم کنید که منجر به 
خالقیت شــود. این امر تا حد زیادی به ترجیحات شما بستگی خواهد 

داشت ولی اطمینان حاصل کنید که یک فضای اختصاصی فقط برای 
خالقیت داشــته باشید، حال فرقی نمی کند این فضا در دفتر کار باشد 

یا در خانه  خودتان.
در فضای کار خــود راحتی ایجاد کنید، وضعیت میز و صندلی خود 
را چک کنید تا درست تنظیم شده باشند. رنگ آبی برای دکور معموال 
بــرای ایجاد تفکر خالق خیلی خوب اســت ولی باز هــم به خودتان 
بستگی دارد. برخی افراد در محیط درهم و برهم خوب کار می کنند و 
معتقدند چنین محیطی، با افزایش تفکر غیرمتعارف، خالقیت را بهبود 
می بخشد. ولی برخی دیگر هم احساس می کنند در محیط منظم بهتر 

می توانند تمرکز داشته باشند.
3- به طور خالقانه قدم بزنید

زندگی بی تحرک برای ســالمتی 
پــرورش  بــرای  ورزش  و  مضــر 
تفکــر خالق بســیار مفید اســت. 
بــه راحتی  پیاده روی ســاده  یک 
عملکــرد مغز را بهبود بخشــیده و 
خالقیت شــما را افزایــش خواهد 
داد. پیاده روی بــرای توفان مغزی 
خالقانه مفید است و تفکر واگرا یا 

غیرمتعارف را افزایش می دهد.
شــما می توانیــد پیــاده روی را 
بــه فرصتی برای تمرین مشــاهده  

متفکرانه تبدیل کنید.
4- کنجکاوی خود را تقویت 

کنید
 خالقیــت با کنجکاوی شــکوفا 
می شــود. توانایی ما بــرای تعجب 
کردن، بــه عمق چیــزی رفتن و 

جســت وجوی پاسخ ها، خالقیت مان را تحریک کرده و افکار نوآورانه  به 
ذهن مان می آورد. ولی عطش ما برای کسب دانش ممکن است به مرور 
زمان کاهش یابد و پرس و جوهای مان هم متوقف شوند. سعی کنید با 

سوال پرسیدن، قوه  تخیل و خالقیت خود را تحریک کنید.
 کنجکاوانــه زندگی کنید. موضوع موردعالقه  خود را انتخاب کرده و 
به عمقش بروید و در موردش تحقیق کنید. ببینید خط فکری تان شما 
را به کدام ســو می برد. هرچه بیشــتر بدانید، به همان اندازه ذهن تان 
بیدار می شــود و دل تان می خواهد بیشتر و بیشتر یاد بگیرید. در این 
صورت چیزهای جدیــدی به ذهن تان خواهند رســید که دیگران به 

راحتی قادر به دیدن آنها نیستند.

5- مقداری تفکر آسمان آبی را تمرین کنید
 تفکر آســمان آبی یعنی ذهن خود را کامال آزاد کرده و بدون هیچ 
محدودیتــی توفان مغزی به راه بیندازید. این کار یعنی حرکت فراتر از 
اســتانداردها، مرزها و آستانه هایی که ما برای خودمان ساخته ایم و در 
نتیجه تولید ایده هایی که محدود به هزینه، تالش، زمان، تکنولوژی یا 
منابع نیســتند. یعنی رهاکردن خودتان از قید و بندها، پیش فرض ها و 
باورهای محدودکننده. این یک روش عالی برای روشــن کردن موتور 

خالقیت شما و تحریک افکار نوآورانه است.
با یک ســوال مشــخص و یک هدف خاص کار خــود را آغاز کنید. 
یادتان باشــد هیچ ایده  بدی وجود 
نــدارد. پس خود را به خاطر تفکری 
که به نظرتان بی معنا است سرزنش 
نکنیــد. در این صــورت می توانید 
خارج از چارچوب فکر کنید و بدون 
دور انداختن ســریع ایده ها، از آنها 

بهره برداری کنید.
ایده این است که خودتان را از قید 
و بندهایی که تفکر شــما را محدود 
می کننــد خــالص کنیــد و خالق 
باشید. سپس به ایده ها نگاه کنید و 
ایده های غیرعملی یا آنهایی که روی 
هدف متمرکز نیستند را خط بزنید.
6- »تفکر طراحی« را در فرآیند 

خالقانه  خود بگنجانید
برای  رویکــردی  تفکــر طراحی، 
حل مســئله  خالقانه و عملی است 
که بــا همدلی )درک خواســته ها، 
محدودیت ها و تمایالت کاربر نهایی( 
آغاز می شــود. از آنجایــی که تفکر طراحی بر روی انســان ها و درک 
نیازهای افراد و ســپس ارائه  راه حل های موثر بــرای تامین آن نیازها 

تمرکز دارد، تقریبا در هر زمینه  ای می توان از آن استفاده کرد.
فرآیند تفکر طراحی شــامل پنج مرحله است: همدلی، تعریف، بیان 
کردن ایده ها، نمونه ســازی اولیه و تســت. این فرآینــد، مهارت های 
خالقیت و تفکر انتقادی را به هم پیوند می دهد و مستلزم این است که 
طراحان، ایده های زیادی تولید کرده و آنها را نمونه ســازی اولیه کنند 
تا با شکســت راحت کنار بیایند. این فرآیند شما را وادار می کند ذهن 
خود را باز نگه دارید و بســیاری از ایده ها را همان ابتدا بررســی کنید 
و فقط روی یکی از آنها ســرمایه گذاری نکنید. این فرآیند، یک شیوه 

سیستماتیک و ساختاریافته برای حل مسائل است.
7-خلق کردن را تمرین کنید

خالقیت یک مهارت اســت و تنظیم دقیق آن بــه تمرین نیاز دارد. 
عمل خلق کردن چیزی، در واقع ذهن شما را به سمت خالقیت بیشتر 
سوق می دهد. شما می توانید هر روز با به چالش کشیدن خودتان برای 
خلق کردن )مثال با نوشتن، نقاشــی، عکاسی، خوانندگی یا خلق یک 

موسیقی( خالقیت خود را پرورش دهید.
خودتــان آثارتان را ویرایش نکنید، بلکه این آزادی را به خود بدهید 
کــه در جهات مختلف حرکت کنید. اجــازه دهید ایده های تان جریان 
یابند و ســپس به طور انتقادی تر به آنها نگاه کنید. خالقیت فرآیندی 

است که به زمان و تالش نیاز دارد.
8-برای خیال پردازی وقت بگذارید

بــرای افزایش خالقیت، به ذهن خود اجــازه دهید مدتی آزاد و رها 
باشــد. خیال پردازی می تواند به حل مسئله خالقانه منجر شود. وقتی 
ذهن شما سرگردان است، به خاطرات، احساسات و بخش های تصادفی 
از دانش های ذخیره شــده دسترسی پیدا می کند. برای اینکه بتوانید به 
طور موثر از سرگردانی ذهن خود بهره مند شوید، آن را به سمت حوزه  

مدنظر خود هدایت کنید.
خیال پردازی متمرکز، مســتلزم این است که شــما ابتدا به تحقیق 
و بررسی در مورد مســئله  یا موضوع موردنظر بپردازید. به هر ایده ای 
که برای تان مطرح می شــود به دقت توجه کنید و به ســرعت آنها را 
بنویســید. پیاده روی، دوش گرفتن و دوچرخه ســواری، راه هایی برای 

خلق یک ذهن خیال پرداز هستند.
9-یک پورتفولیوی خالقانه )خالصه  خالقانه از آثار خود( ایجاد 

کنید که الهام بخش شما باشد
فکر کنید و ببینید چه چیزی به شــما الهام می بخشــد تا بهترین و 
خالق ترین فرد باشید. آیا وبالگ ها، کتاب ها یا ویدئوهای خاصی تفکر 
و ایده های شــما را تحریک می کنند؟ آیا فعالیت هایی وجود دارند که 
همیشــه باعث آرامش ذهن شما شوند و به شما کمک کنند به روشی 
غیرمتعارف به چیزها نگاه کنید)مثل نوشتن روزنامه، مدیتیشن یا ... (؟

پورتفولیویــی ایجــاد کنید که تفکر اصلی و انرژی خالقانه  شــما را 
تحریک کند.

هر روز برای نوشــتن وقت بگذارید. اگر در طبیعت چیز الهام بخشی 
پیدا کردید ســعی کنید از آن عکس بگیریــد. این عکس ها را در یک 
دفتر مرتب سازی کنید. از هر چیزی که برای شما جالب، انگیزه بخش 
و الهام بخش اســت، برای بازسازی مغز خود اســتفاده کنید و هر روز 

خالقیت خود را افزایش دهید.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

چگونه ذهن خود را برای خالقیت بازسازی کنیم؟

دوشنبه
25 شهریور 1398

شماره 1392



تبلیغـاتخالق

اقتصادی مدیریتی-  روزنامه 

  دوشنبه   25 شهریور 1398    شماره 1392   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349

در مطلب پیشین به سه مورد از کارهایی که انجام دهیم 
و شــبیه زاکربرگ شــویم پرداختیم و حــال آنها را ادامه 

می دهیم.
4-به روابط خود توجه ویژه ای را نشان دهید 

دایره روابط مارک زاکربــرگ کامال محدود بوده و با هر 
فردی معاشــرت ندارد. وی حتی با برخی از دوستان سابق 
خود نیز به طــور کامل قطع ارتباط کرده اســت. درواقع 
وی عقیده دارد که همنشــین، تاثیرات بســیار عمیقی را 
در افراد دارد. به همین خاطر همواره تالش کرده اســت تا 
بهترین ها را در کنار خود داشته باشد. وی حتی در زمینه 
اســتخدام کارمندان نیز به این اصل پایبند بوده و بر روی 
ویژگی های اخالقی آنها تاکید ویژه ای دارد. علت این امر 

به این خاطر اســت که وی همواره 
با کارمنــدان خود ارتباط خوبی را 
برقرار می کند و دوســت ندارد تا 
فردی را در کنار خود داشته باشد 
که از نظر وی مناســب محســوب 
نمی شود. به همین خاطر ضروری 
اســت تا بــه دنبال نگه داشــتن 
افرادی در زندگی خود باشــید که 

تاثیرات خوبی را در شما دارند. 
5-تنها بر طبق اصول و عقاید 

خود رفتار کنید 
اگــر بخواهید اجــازه دهید که 
دیگــران به جــای شــما تصمیم 
بگیرند، بدون شــک با مشــکالت 
زیــادی مواجــه خواهید شــد. به 
همیــن خاطــر ضروری اســت تا 
خــود را مســئول زندگــی خود 
دانســته و تنهــا بر طبــق اصول 
خــود تصمیم گیــری کنیــد. در 
این رابطــه می توان بســیاری از 
تصمیمــات مــارک زاکربــرگ را 
برای مثال  تلقی کرد.  بحث برانگیز 
قبول پیشــنهاد هنگفــت مدیران 
اینســتاگرام برای خرید این شبکه 
اجتماعی، از جملــه مواردی بوده 
اســت که با مخالفت جدی تمامی 
ســهامداران و مدیران ارشد همراه 
بــوده و همگان این اقــدام را یک 
می کردند،  تلقی  بزرگ  شکســت 
با ایــن حال این اقــدام وی باعث 
شــده است تا اینســتاگرام رشد و 
ســودآوری به مراتب بیشتری در 
مقایســه با فیس بوک را به دست 
آورد. بــه همین خاطر نیز ضروری 
اســت تا به خود اعتماد داشــته و 
در مواقع ضروری از ریسک کردن 

واهمه ای نداشته باشید. 

6-هیچ توجهی به انتقادات نداشته باشید
اگــر بخواهید بــه گفته های ســایرین توجه کنید، 
عمال قادر به انجام هیــچ کاری نخواهید بود. با نگاهی 
واقع بینانــه بــه این نکته پــی خواهید بــرد که عمال 
هیــچ انتقادی مفید نبوده و تنها روحیه شــما را نابود 
خواهد ســاخت. درواقع افراد باید خود به خوبی بتوانند 
اشــتباهات و نقاط ضعف خود را پیدا کرده و برای رفع 
و بهبــود آنها تالش کنند. به همیــن خاطر هیچ گونه 
خبری را پیرامون خود پیگیری نکرده و نظرات دیگران 
را دنبــال نکنید. در نهایت تالش برای پاســخگویی و 
توقف این امر نیز کامال اشتباه است. علت این امر به این 
خاطر است که شما درگیر یک جنگ فرسایشی خواهید 
شــد که هیچ نتیجه ای را برای شما به همراه نخواهد 
داشت. به همین خاطر رضایت درونی، تنها چیزی است 

که شما به آن نیاز دارید. 

7-چشم اندازی ارزشمند و بزرگ را برای خود داشته باشید 
بدون در اختیار داشتن چشم انداز، نظم دادن به فعالیت ها 
عمــال غیرممکن خواهد بود. به همیــن خاطر هر فردی که 
خواهــان موفقیت در زندگی خود اســت، باید در این زمینه 
اقداماتی را انجام دهد. در این رابطه چشــم انداز شــما به هر 
میزانی که ارزشمندتر باشد، امکان همسو شدن افراد بیشتری 
با شــما را به همراه خواهد داشــت. برای مثال وی بر آزادی 
اجتماعی تاکید ویژه ای را داشته و شبکه های اجتماعی را یک 
راهکار مناسب برای افزایش آن می داند. همین امر نیز باعث 
شده اســت تا وی به خاطر این آرمان و چشم انداز ارزشمند 
خود حتی در سازمان حقوق بشر نیز سخنرانی داشته باشد. به 
همین خاطر ضروری است تا در انتخاب چشم انداز برای خود، 
به دنبال مواردی ارزشــمند باشید تا شانس مورد توجه قرار 

گرفتن شما افزایش پیدا کند. 
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دستیارهای هوشمند چگونه دنیای مدیریت را دگرگون کرد؟
مدیریت آسان کسب و کار با دستیارهای هوشمند

اســتفاده بهینه از زمان و بودجه در دســترس مهم ترین وظیه مدیر یک شــرکت محسوب می شود. دلیل شکست 
شرکت ها در بسیای از مواقع استفاده نادرست از منابع در دسترس شان است. به همین خاطر اغلب کارشناس های حوزه 
مدیریت و کسب و کار بر روی برنامه ریزی هوشمندانه برای مدیریت شرکت تاکید دارند. بدون شک مدیریت بهینه یک 
شــرکت به هنگام رویارویی با کارهای بســیار زیاد دشوار است. به همین خاطر اغلب مدیران اقدام به استخدام دستیار 
می کنند. مزیت استفاده از دستیار امکان کاهش حجم کاری و رسیدگی به امور مهم تر است. وقتی ما با کارهای پیش پا 
افتاده فراوان مواجه باشیم، در عمل فرصتی برای مدیریت کلی شرکت نخواهد داشت. چالش اصلی مدیران در این میان 
مربوط به بودجه شان است. متاسفانه اغلب کسب و کارها سرمایه کافی برای استخدام دستیار را ندارند، بنابراین ادامه 

روند قبلی در حوزه کسب و کار اجتناب ناپذیر خواهد کرد. 
گاهی اوقات مدیران در مواجهه با حجم کاری زیاد اقدام به افزایش کار کارمندان شان می کنند. به این ترتیب کارمندان 
از فعالیت در شرکت احساس نارضایتی خواهند کرد. با افزایش حجم کاری میزان استرس و تنش در شرکت نیز افزایش 

می یابد. به این ترتیب مدیریت وضعیت شرکت دشوارتر از هر زمان دیگری خواهد شد. 
همانطور که پیش از این اشاره شد، استفاده از دستیار برای بسیاری از شرکت ها امکان پذیر نیست. وقتی شرکت ها با 
مشکالتی مواجه می شوند، کارآفرینان با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا اقدام به بررسی اوضاع و کمک به آنها خواهند 
کرد. این امر در زمینه دستیار کاری نیز روی داده است. به این ترتیب طراحی دستیارهای شخصی هوشمند گام بزرگی 
در راستای کاهش هزینه های کسب و کار محسوب می شود. مزیت اصلی این دستیارها امکان ساماندهی چند کار به 
صورت همزمان اســت. همچنین هزینه موردنیاز برای استفاده از آنها نیز بسیار پایین تر از استخدام یک دستیار واقعی 
خواهد بود. پیش از پرداختن به مزیت های بیشتر دستیارهای هوشمند باید به نحوه تاثیرگذاری و کمک رسانی آنها به 

اهالی کسب و کار اشاره کنیم. 
دستیارهای هوشمند چگونه حوزه کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهند؟

تا به اینجا ما با اهمیت دســتیارهای هوشمند آشنا شده ایم، با این حال هنوز نسبت به نحوه تاثیرگذاری دقیق آنها 
اطالع کافی نداریم. بی شک بدون درک درست از امکانات دستیارهای هوشمند امکان استفاده درست از آنها وجود نخواهد 

داشت. به همین خاطر در ادامه به برخی از امکانات ویژه دستیارهای هوشمند و کارکردهای شان اشاره خواهیم کرد. 
تضمین انجام تمام کارها

همکاری با نیروی کار همیشــه احتمال بروز خطا را دارد. این یکی از امور طبیعی در زمینه مدیریت منابع انســانی 
اســت، با این حال وقتی با دستیار هوشمند مواجه هســتیم، دیگر خبری از چنین اشتباهاتی نخواهد بود. استفاده از 
دستیارهای هوشمند موجب اطمینان ما از انجام درست و به موقع تمام کارها می شود. به طور معمول کارمندان شرکت 
هنگام انجام کارهای مختلف به صورت همزمان دچار سردرگمی خواهند شد. نکته مهم در مورد دستیارهای هوشمند 
توانایی باالی آنها در زمینه پیگیری همزمان چند کار در کنار هم است. به این ترتیب دیگر خبری از مسائل و مشکالت 

مختلف نخواهد بود. 
برنامه ریزی دقیق برای کسب و کار با استفاده از دستیارهای هوشمند ساده تر است. کارشناس های حوزه برنامه ریزی 
بر پیگیری مداوم برنامه ها برای موفقیت در عرصه کســب و کار تاکید دارند. بهره مندی از دستیارهای هوشمند امکان 
برنامه ریزی دقیق و پیگیری مداوم آن بدون ایجاد اختالل را فراهم می کند. به این ترتیب شما و کارمندان شرکت فرصت 

کافی برای رسیدگی به کارهای مهم تر را خواهید داشت. 
ارائه نظرات کارشناسی بدون نیاز به پرداخت هزینه سنگین

یکی دیگر از کاربردهای اصلی دســتیار هوشــمند در حوزه کسب و کار افزایش سطح کارشناسی امور است. به طور 
معمول یکی از دالیل اصلی استخدام کارشناس استفاده از نظرات و ایده های کارشناسی است. این امر با تکیه بر مهارت و 
دانش کارشناس ها فراهم می شود. بدون تردید استفاده از دانش و مهارت کارشناس ها هزینه سنگینی برای هر شرکتی 
در پی دارد. به همین خاطر امروزه اغلب شرکت ها به سراغ استفاده از دستیارهای هوشمند می روند. این امر هزینه های 
به مراتب کمتری روی دســت برندها می گذارد. خوشبختانه بهره مندی دستیارهای هوشمند از هوش مصنوعی دامنه 
کارشناسی امور آنها را به شدت افزایش داده است. امروزه دستیارهای هوشمند امکان بررسی و ارزیابی وضعیت بازاریابی، 
تبلیغات و روابط عمومی را دارند. نتیجه ارزیابی آنها در قالب اطالعات کاربردی و خالصه در اختیار مدیران شرکت قرار 
می گیرد. به این ترتیب با استفاده از اطالعات دقیق امکان افزایش بهره وری و کیفیت امور وجود خواهد داشت. استفاده از 
کارشناس های حرفه ای در امر بازاریابی ضرورت موفقیت هر کسب و کاری محسوب می شود. با استفاده از دستیارهای 
هوشمند هزینه های جاری شرکت ها در امور بازاریابی کاهش می یابد. به این ترتیب امکان سرمایه گذاری در حوزه های 

دیگر امکان بیشتری خواهد یافت. 
انتخاب دســتیار هوشمند به صورت درست بســیاری از هزینه های ما را کاهش می دهد. بهره مندی از تحلیل ها و 
ارزیابی های دقیق فقط بخشــی از این امور محســوب می شــود. پیش نیاز موفقیت هر برندی در بلندمدت استفاده از 
ابزارهای مناسب است. با توسعه هوش مصنوعی ابزارهای هوشمند بهره مندی از آنها بدل به ضرورت اصلی هر کسب و 

کار شده است. 
کمک به ارزیابی وضعیت کلی شرکت

دســتیار هوشمند امکان ارزیابی دقیق وضعیت کسب و کار را فراهم می سازد. پیش نیاز ارزیابی وضعیت هر شرکتی 
بهره مندی از اطالعات دقیق و به روز است. به طور معمول مدیر یک شرکت زمان کافی برای جمع آوری داده ها و تبدیل 
آنها به اطالعات موردنیاز را ندارد. به همین خاطر همکاری با آژانس های مختلف در زمینه ارائه اطالعات دقیق ضروری 
به نظر می رسد. در اینجا باز هم مسئله پول و محدودیت بودجه شرکت ها چالش آفرین است. با توجه به وضعیت اقتصاد 
جهانی استفاده همکاری با آژانس های مختلف حوزه کسب و کار برای همه شرکت ها امکان پذیر نیست. به همین خاطر 

در عمل برخی از کسب و کارها توانایی بهره مندی از این امکانات را نخواهند داشت. 
حوزه ارزیابی وضعیت شرکت نیازمند اطالعات دقیق است. در این زمینه فشار بیش از حد به کارمندان موجب ایجاد 
اســترس و باز ماندن آنها از فعالیت معمولی شان می شود. هوش مصنوعی دستیارهای هوشمند در اینجا نیز به کمک 
شرکت ها آمده است. نسل جدید هوش مصنوعی دستیارهای هوشمند امکان جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط با 
شرکت به صورت کامال خودکار را فراهم می سازد. با این حساب ارزیابی وضعیت شرکت کار چندان دشواری نخواهد بود. 

اهمیت انتخاب دستیار هوشمند درست
خبر خوش برای صاحبان کســب و کار توسعه روزافزون دستیارهای هوشــمند و هوش مصنوعی مورد استفاده در 
آنهاست. امروزه دامنه انتخاب شرکت ها بسیار گسترده تر از گذشت است. پیش از این دستیارهای هوشمند نسل قدیم 
فقط کارهای بســیار معمولی و محدودی را مدیریت می کردند، با این حال امروزه ماجرا به کلی فرق کرده است. نکته 
مهم در این میان انتخاب دستیار هوشمند مناسب برای کسب و کارمان است. یک انتخاب نادرست عالوه بر هزینه های 
خرید، مشکالت جاری کسب و کارمان را نیز دست نخورده باقی خواهد گذاشت. توصیه من در اینجا توجه به نیازهای 

کسب و کارمان به هنگام انتخاب دستیار هوشمند است. به این ترتیب ما بهترین انتخاب ممکن را انجام خواهیم داد. 
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