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آیا تشکیل وزارت بازرگانی به سود اقتصاد ایران است؟

 سیاه و سپید
احیای وزارت بازرگانی

طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی که از فروردین ماه امسال برای چهارمین بار از طرف نمایندگان مجلس کلید 
خورد، در نهایت پس از شــش ماه با ۱۳۲ رأی موافق به تصویب رســید؛ طرحی که از سال ها پیش میان موافقان و 
منتقدانش بحث های جدی به پا کرده و احتماال عمر این انتقادات به زمان پس از تاســیس این وزارتخانه هم برسد. 
بر این اساس، تصمیمی که هشت سال پیش توسط دولت دهم درباره ادغام حوزه بازرگانی و صنعت و معدن گرفته 
شده بود، حاال نادرست تشخیص داده شده و باید به جای یک وزیر، دو وزیر بر صندلی ریاست تکیه بزنند. گرچه آن 
زمان نیز مخالفت   های زیادی با ادغام وزارتخانه   ها صورت گرفت که کلیدواژه همه آنها »بی هویت شدن بازرگانی« بود...

جدیدترین گزارش »شاپرک« از عبور ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریالی از دروازه الکترونیکی

 ۲.5 میلیارد تراکنش الکترونیک
در مردادماه
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چالش های تأمین مالی بنگاه ها از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

دوراهه تامین مالی در اقتصاد ایران

راهکارهای بهبود فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیک

۱۲ گام تا راه اندازی یک کسب و کار موفق و پرسود

چرا استارت آپ ها در شهرهای کوچک بهتر رشد می کنند؟

چرا مهارت سخنرانی نقش کلیدی در بازاریابی دارد؟

تصاویر مناسب برای لینکدین

تکنیک های برندسازی شخصی در دنیای کسب و کار

8 تا ۱۶

مدیریتوکسبوکار

شایعه های جدید در مورد 
 AMD پردازنده های نسل بعد

3

مرکز آمار ایران، گزارش شــاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک 
استان در شهریورماه امسال را منتشر کرد که بر این اساس نرخ تورم 
۱۲ماهه منتهی به شهریور برای خانوارهای کشور به عدد ۴۲.۷درصد 

رسید. در این میان، ایالم با ۵۱.۹درصد و قم با ۳۶.۳درصد 
به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ تورم را در آخرین ماه...

تورم در استان های مختلف کشور چقدر است؟

جغرافیای استانی تورم

یادداشت
 تشکیل وزارت بازرگانی

و چند نکته

در یک ســده گذشــته، به  
متولی  وزارتخانه های  دفعات 
صنعت و تجارت کشور تحت 
یکدیگر  بــا  مختلف  عناوین 
ادغام  شــده یا از هم تفکیک 
شده اند. با نگاهی گذرا به سیر 
تحوالت وزارتخانه های متولی 
ایران،  تجارت و صنعــت در 
ادغــام و تفکیک وزارتخانه ها 
بی ارتباط بــا دوره های رونق 
و رکــود و تحــوالت اقتصاد 
کشور نبوده است. شاید بتوان 
ادعــا کــرد در دوره هایی که 
دولت ها رونق و رشد اقتصادی 
را هدف قــرار داده و متولیان 
امر به دنبال توســعه اقتصاد 
داخل بوده اند، تمایل به ادغام 
وزارتخانه  هــا وجود داشــته 
است؛ ازجمله می توان به ادغام 
وزارتخانه ها در ســال ۱۳۴۱ 
اشــاره کرد. از طرف مقابل، 
در ادواری که بر شــتاب نرخ 
تورم افزوده شــده و قیمت ها 
و  شــده اند  بی ثباتی  دچــار 
دولت ها عزم آن داشته اند که 
تســلط و کنترل بیشتری بر 
بازارها داشــته باشند، وزارت 
بازرگانی از بدنه اصلی منفک 
ادوار  این  شده است؛ ازجمله 

می تــوان به تفکیک 
۲وزارتخانه ها در سال...
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علی دینی ترکمانی، عضو هیأت علمی موسســه مطالعات و پژوهش های بازرگانی معتقد است 
که ارج و هپکو می توانستند تجربه دیگری از شرکت هایی چون ال.جی و سامسونگ را به نمایش 
بگذارند؛ شــرکت های جهانی که ماحصل حضور دولت  توسعه خواه و ساختمان ساز در کره جنوبی 
بوده اند. او با اشــاره به حوادث اخیر هپکو در یادداشــتی نوشته اســت: سال ۱۳۹۵ خبر رسمی 
تعطیلی کارخانه ارج، بعد از سال ها کشاکش، اعالم شد. برای کارکنان این شرکت و برای افرادی 
که با  تولیدات آن از جمله یخچال، نوســتالژی داشــتند، شنیدن خبر، همراه با حیرت و اندوهی 
عمیق بود. با وجود این، باورش سخت نبود. ارج از قافله  تحوالت فناورانه  جهان، بسیار عقب افتاده 
بود. تفاوت کیفی میان تولیدات آن با تولیدات شرکتی چون ال.جی، چنان نمایان بود که نیازی به 
استدالل فنی و اقتصادی نبود. کارخانه  ارج در صنعت سبک تولید کننده کاالهای مصرفی بادوام، 
به رغم بازار بزرگ ایران و به رغم ســابقه  بلندمدت، در اصل، به دلیل عقب ماندگی تمدنی ایران 
از  روند کلی تحوالت اقتصاد جهانی، ورشکســت و تعطیل شــد. به گزارش ایلنا، دینی ترکمانی 
در ادامه یادداشــتش آورده است: حاال نوبت هپکو  است. آه سوزناک دیگری بر سینه  پردرد. درد 
کارگران با حقوق ماهیانه  معوقه  چند ماهه در ســویی و درد ورشکســتگی یکی از کارخانه های 
مادر و ســنگین کشور در ســوی دیگر. کارخانه ای  که در زمان تاســیس آن انتظار می رفت در 
آینده، دست کم توانایی همکاری با شرکت هایی چون کماتسوی ژاپن و کاترپیالِر آمریکا را داشته 
باشــد در حال ورشکستگی است. آنچه از زاویه دوربین، بر صفحه  تلویزیون نقش می بندد چیزی 
نیســت جز  ماشــین آالت با فناوری زمان تاسیس و تارعنکبوت های تنیده شده بر خط های تولید 
متوقف شــده . ورشکســتگی این دو کارخانه، نمادی از ورشکستگی صنعت ایرانند. در اقتصادهای 
پیشرفته نیز پیش می آید که کارخانه ای دچار ورشکستگی بشود مانند غول بزرگ صنعت فناوری 
اطالعات و ارتباطات، نوکیای فنالند. اما، این ورشکســتگی های موردِی ناشــی از شدت رقابت در 
بازارها و غفلت برخی از شــرکت ها از تهدید رقبای نوظهور، با عقب ماندگی کلی اقتصاد و صنعت 
ایران تفاوت اساســی دارد. به نوشــته این کارشــناس اقتصادی، ارج و هپکو می توانستند تجربه 
دیگری از شــرکت هایی چون ال.جی و سامســونگ را به نمایش بگذارند. شرکت های جهانی که  
ماحصل حضور دولت  توســعه خواه و ساختمان ساز در کره جنوبی بوده اند. دولتی با توانمندی باال 
در تدوین و عملیاتی کردن سیاست صنعتی؛ توانمند در وضع قوانین خوب و اجرای آن؛ توانمند 
در مدیریت بنگاه ها در جایی که الزم بوده اســت؛ توانمند در ایجاد محیط گلخانه ای و کمک به 
رشد شرکت ها با هدف حضور قوی آنها در بازارهای جهانی. همه  این  کارکردها، البته، مستلزم دو 

پیش شــرط مهم مرتبط به هم است؛ نخست سازمان درونی قوی و دیوان ساالری توانمند مبتنی 
بر تخصص گرایی و دوم، الگوی حامی پیروی معطوف به حمایت از متخصصان صرف نظر از عقاید 
شخصی شــان. این در حالی است که دولت در ایران فاقد هر دو ویژگی  بوده است. در نتیجه،  نه 
تنها کارکردهای دولت توســعه خواه را نداشته اســت بلکه مداخله هایش در جاهایی ویرانگر بوده 
اســت. به این دلیل و عللی چون درگیر شدن در دوره  ۱0  ساله  انقالب و جنگ، اقتصاد و صنعت 
در دهــه  اول بعد از انقالب از رونــد تحوالت جهانی عقب افتاد. این عقب افتادگی ۱0 ســاله در 
انتهای قرن بیســتم شــاید معادل نیم قرن عقب ماندگی در قرن نوزدهم باشد. هرچه زمان جلو 
آمده، ســرعت تحوالت به ازای زمان مشــخصی چون ۱0 سال،  چند برابر قبل شده است. بعد از 
جنگ نیز ســوء مدیریت ناشــی از ناکارآمدی دولت، همچون بختکی بر دامان اقتصاد و شرکت ها 
افتاد. تنش های خارجی و تحریم ها، دهه  ۹0 را به شــرایط دهه  ۶0 بازگردانده و ترکش های آن، 
پیکر خسته و فرسوده  هپکو و نظایر آن را چنان از هم پاشیده که نایی برای نفس کشیدن ندارند.
دینی ترکمانی در انتها و در جمع بندی ســخنانش نوشت: کالم آخر. در داستان های مشترک 
و غم انگیز ارج و هپکو و هفت تپه، درس مهمی برای کارشناســانی وجود دارد  که گمان می کنند 
خصوصی ســازی، نوشداروی مشکالت واحدهای تولیدی است. در جایی که زمین اقتصاد شوره زار 
اســت، پاشــیدن بذر خصوصی  به جای دولتی، تاثیری در عملکرد و بازدهی ندارد. به خاطر نبود 
حساســیت های اجتماعی ناشی از مالکیت دولتی، مشکل اجتماعی چون اعتراض برحق کارگران، 
بر مشــکل زیان انباشته نیز اضافه می شود. پیش شرط اصلی جوانه زدن بذر و تبدیل آن به نهال و 
درختی تنومند، حاصلخیز بودن زمین  و باغبانی خوب از آن است. این نیز زمانی ممکن می شود 
که دولت، با رهایی از تو در تویی نهادی، توســعه خواه و ساختمان ســاِز دموکراتیک باشد. چنین 

دولتی می تواند:
* با زمینه ســازی برای انباشت موفق سرمایه، راه را برای انتقال دانش علمی و فنی خارجی از 
طریق قراردادهای مختلف )از ســرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری مشترک خارجی 

گرفته تا خرید حق امتیاز و موارد دیگر( فراهم کند.
*  بــا میدان دادن بــه اتحادیه ها و ســندیکاهای کارگری، زمینه را بــرای دموکراتیزه کردن 
مناسبات تولید در رشته فعالیت های مختلف )اجتماعی  کردن فرآیند انباشت سرمایه( فراهم  کند؛

* بــا وضع قواعد معطوف به ارج شناســی از نیروهــای متخصص و شایســته، زمینه را برای 
پیشگیری از فرار مغزها و تقویت سرمایه انسانی و  نظام دیون ساالری فراهم کند.

رئیس جمهور بخشــنامه بودجه ســال ۱۳۹۹ کل کشــور را در محورهای »درآمدزایی پایدار، 
هزینه  کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصالحات نهادی نظام بودجه ریزی« ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیأت دولت، با ابالغ بخشنامه بودجه سال آتی از سوی رئیس 
جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی، الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در محورهای »درآمدزایی 
پایدار، هزینه کرد کارا،  ثبات در اقتصاد، توســعه و عدالت و اصالحات نهادی نظام بودجه ریزی« و 
با رویکردهای »رشــد بلندمدت،  ثبات سازی کوتاه مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصالح ساختار 
دولت« تدوین خواهد شــد. براساس این بخشنامه، با توجه به شرایط اقتصاد کالن کشور در سال 
آینده، الزم است کلیه دستگاه های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصالحات ساختاری بودجه و 
تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف 
فرآیندها و هزینه های غیرضرور، ارتقای بهره وری، رفع عوامل مخل رشــد اقتصادی، بهبود فضای 
کســب و کار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه نمایند. همچنین، 
کلیه دســتگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشــوری مکلف هســتند در 
چارچوب جهت گیری ها و سیاســت های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل های 
جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد،  سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاست گذار 
مطابق زمان بندی و در ســقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای )به تفکیک امور و 
فصول( به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است 
در صورت عدم دریافت ســند اجرایی بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی،  رأسا نسبت به تنظیم 

سند اجرایی سال ۱۳۹۹ آن دستگاه اقدام کند. گفتنی است،  مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در 
قالب دســتورالعمل های بودجه از سوی دستگاه های اجرایی،  برعهده باالترین مقام دستگاه خواهد 
بود. رئیس جمهوری اســالمی ایران همچنین فردا عصر به دعوت رسمی نخست وزیر ارمنستان و 
برای شرکت در اجالس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا به این کشور سفر می کند. معاون ارتباطات 
و اطالع رســانی دفتر رئیس جمهور با اعالم این خبر، گفت: حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن 
روحانی برای حضور و ســخنرانی در اجالس ســران اتحادیه اقتصادی اوراسیا که روز سه شنبه ۹ 
مهرماه ۹۸ برگزار خواهد شد، به ایروان سفر می کند.به گفته پرویز اسماعیلی، رئیس جمهور عالوه 
بر ســخنرانی در این اجالس و تشــریح توانمندی ها و ظرفیت های گسترده کشورمان برای تعامل 
تجاری با اتحادیه اوراسیا، دیدارهای دوجانبه ای نیز با نخست وزیر و مقامات ارشد ارمنستان خواهد 
داشــت که در آن مهمترین مسائل در روابط تهران - ایروان و آخرین وضعیت اجرای موافقتنامه ها 
و طرح  های مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی گفت: رئیس جمهور کشورمان همچنین 
در حاشــیه اجالس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دیدارهای جداگانه ای با برخی سران حاضر در 
این اجالس خواهد داشــت که طی آن، در مورد مهمترین مسائل مورد عالقه طرفین، منطقه ای و 
بین المللی گفت وگو و رایزنی خواهد شــد. دکتر روحانی را در این سفر یک هیات بلندپایه سیاسی 
و اقتصادی همراهی خواهند کرد. رئیس جمهوری شــامگاه سه شــنبه به تهران بازخواهد گشت. 
یادآوری می شــود اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ســال ۲0۱۴ میالدی تشکیل و کشورهای روسیه، 

ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بالروس در آن عضویت دارند.

تراژدی صنعت زدایی در اقتصاد ایران به روایت علی دینی ترکمانی

از ارج تا هپکو

رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال 99 را ابالغ کرد

دیدگاه بخش خصوصی درباره قیمت گذاری دارو از سوی وزارت بهداشت
اصالح قیمت گذاری دارو کلید می خورد

بعد از ماه ها مخالفت فعاالن صنعت دارو با قیمت گذاری دارو از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و همچنین اعتراض به 
پایین نگه داشتن قیمت دارو از سوی این نهادها؛ رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به لزوم داشتن نگاهی واقع بینانه به قیمت گذاری 
دارو، اعالم کرد: »قیمت گذاری ها به نحوی اصالح می شود تا بتوانیم از تولیدکننده در عرصه اقتصادی حمایت کرده و در عین حال 

ارزبری را هم کاهش دهیم.« 
محمدرضا شانه ساز با بیان اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی در حوزه تولید دارو موضوعاتی مانند قیمت گذاری منطقی تر دارو را 
پیش خواهیم برد، بیان کرد: »در گذشته برخی اقالم دارویی در داخل تولید می شدند و حتی چند برابر نیاز کشور هم ظرفیت تولید 
آنها وجود داشت، اما به دلیل سخت گیری در قیمت گذاری و منطقی نبودن قیمت گذاری ها، تولیدکننده به زیان می افتاد و این زیان 

چند ساله باعث می شد که دیگر تولیدکننده آن دارو را تولید نکند.«
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی ضمن استقبال از اینکه سازمان غذا و دارو در نهایت به فکر 
اصالح قیمت گذاری دارو افتاده است؛ می گویند اصالح شرایط کنونی باید با مشورت فعاالن بخش خصوصی و نظرخواهی از کارشناسان 
و فعاالن این حوزه باشد تا به نتیجه مطلوب برسد. رئیس سازمان غذا و دارو در شرایطی از اصالح قیمت گذاری دارو خبر داده است 
که در چند سال گذشته و به خصوص در ماه های گذشته که تحریم ها افزایش یافته و برای صنعت دارو هم مشکالت بسیاری ایجاد 
شده است؛ فعاالن صنعت دارو بارها از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو خواسته اند که دست از قیمت گذار ی های دستوری و تالش 
برای پایین نگه داشتن قیمت ها به صورت غیرمنطقی بردارد و اجازه دهد اقتصاد بازار دارو و هزینه های تولید قیمت را مشخص کند و 
نهادهای حمایتی هم از طریق بیمه ها از بیماران و خانواده های آنها حمایت کنند. در این بین کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران هم 
در این زمینه تالش های بسیاری کرده است و بارها جلساتی برای اصالح روش کنونی قیمت گذاری تشکیل داده و اعضای کمیسیون 

در گفت و گوهای خود بر اصالح روش قیمت گذاری کنونی دارو تاکید کرده اند.
محمد نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران می گوید:» بحث قیمت گذاری به قفل شدن سیستم انجامیده است. 
باوجود اینکه نرخ ارز چند برابر شــده دولت با قیمت گذاری دارو به زیان تولید عمل کرده اســت. نظام قیمت گذاری دارو در ایران در 
اختیار وزارت بهداشت است و از طرفی این وزارتخانه خود مصرف کننده دارو محسوب می شود و اینکه خریدار و قیمت گذار یک ارگان 
باشند، در نهایت نوعی تعارض ایجاد می کند. وزارت بهداشت باید تنها وظیفه اصلی خود یعنی رگوالتوری و نظارت بر کیفیت را به 
عهده بگیرد و بحث تولید، واردات و تنظیم بازار به عهده بخش خصوصی و... باشد.« رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران معتقد 
است: »قیمت گذاری دارو در ایران درست نیست و همین موضوع سوددهی و سرمایه گذاری در حوزه دارو را دچار چالش کرده است.«

همچنین هاله حامدی فر دیگر عضو کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران معتقد است »بزرگترین مشکل صنعت دارو قیمت گذاری« 
اســت. او می گوید:» مسئوالن وزارت بهداشت اعالم می کنند چون به دارو ارز ۴۲00 تومانی اختصاص پیدا می کند، قیمت گذاری ها 
صورت می گیرد و قیمت نباید افزایش پیدا کند در صورتی که این موضوع تنها درخصوص داروهای وارداتی صدق می کند زیرا تمام 
هزینه های آن با ارز ۴۲00 تومانی وارد می شــود و قاعدتا هم نباید قیمت آن افزایش داشــته باشد، ولی ما در داروهای تولید داخل 
حداکثر تنها مواد اولیه را وارد می  کنیم و ارز ۴۲00 تومانی به آن اختصاص پیدا می کند در شرایطی که ما تعداد نهاد های زیادی در 
تولید دارو داریم که به اینها هیچ کدام ارز ۴۲00 تومانی اختصاص پیدا نمی کند و فعاالن صنعت دارو یا با ارز نیمایی یا ارز آزاد این 
نهادهای تولید دارو را تهیه می کنند، بنابراین در حال حاضر بحث قیمت گذاری های وزارت بهداشت و فشار بر صنعت دارو که اجازه 

افزایش قیمت را نمی دهد، مشکالت بسیاری 
را برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آورده 
اســت.« در این بین یکی از درخواست های 
مشخص فعاالن صنعت دارو و اقتصاد سالمت 
در شــرایط کنونی حذف ارز ۴۲00 تومانی 
دارو است. پیشنهاد کارشناسان این است که 
دولت ارز ۴ هزار و ۲00 تومانی ) که به فساد 
و رانت دامن می زند( حوزه دارو را کال حذف و 
قیمت گذاری برمبنای قیمت ارز واقعی صورت 
گیرد و برای اینکه هزینه بیماران افزایش پیدا 
نکند، ما به تفاوت ارز ۴ هزار و ۲00 تومانی با 
ارز نیما و ارز واقعی را بیمه ها پرداخت کنند. 
اتفاقی که برای بیماران ضرری نخواهد داشت 
ولــی در مقابل وضعیت تولیدکننده را بهبود 
می بخشــد زیرا می تواند دارو را به نرخ واقعی 
تولیــد و به فروش برســاند؛ اتفاقی که باعث 
تشویق سرمایه گذاری های جدید هم خواهد 

شد.

حمید آذرمند
اقتصاددان



طرح تشــکیل وزارت تجارت و بازرگانی که از فروردین ماه امسال برای 
چهارمیــن بار از طرف نمایندگان مجلس کلید خــورد، در نهایت پس از 
شش ماه با ۱۳۲ رأی موافق به تصویب رسید؛ طرحی که از سال ها پیش 
میان موافقــان و منتقدانش بحث های جدی به پا کــرده و احتماال عمر 
ایــن انتقادات به زمان پس از تاســیس این وزارتخانه هم برســد. بر این 
اســاس، تصمیمی که هشت سال پیش توســط دولت دهم درباره ادغام 
حوزه بازرگانی و صنعت و معدن گرفته شده بود، حاال نادرست تشخیص 
داده شده و باید به جای یک وزیر، دو وزیر بر صندلی ریاست تکیه بزنند. 
گرچه آن زمان نیز مخالفت   های زیادی با ادغام وزارتخانه   ها صورت گرفت 
که کلیدواژه همه آنها »بی هویت شــدن بازرگانی« بود، با این همه، ســوم 
مهرماه امســال نمایندگان مجلس دهم به پیشنهاد دولت دوازدهم رأی 
مثبت دادند و هشــت سال پس از آخرین ادغام، وزارت بازرگانی بار دیگر 

از وزارت صمت جدا شد.
به گزارش ایرنا، در حالی که برخی منتقدان تصویب طرح تشکیل وزارت 
بازرگانی را نتیجه فشــار دولت بر نمایندگان می دانند، بسیاری از موافقان 
اجرای این طرح آشفتگی های مقطعی بازار را نتیجه نبود مدیریت واحد بر 
بخش بازرگانی کشــور ارزیابی می کنند. به باور گروه دوم، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به اندازه یک دولت گسترده شده و یک مدیر واحد توانایی 

اداره وزارتخانه ای به این وسعت را ندارد.
در این زمینه، علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران که موافق تصویب 
این طرح بوده است، گفت: طرح انتزاع که چند سال گذشته اجرا شد، یکی 
از بی برنامه ترین اقدامات دولت بود که حوزه بازرگانی محصوالت کشاورزی 

و نه کاشت و داشت و برداشت را به وزارت جهاد منتقل کرد.
وی ادامه داد: در آنجــا افرادی از جنس تولید و خودکفایی و بهره وری 
حضور داشــتند و از دانش تجارت بــه خصوص تجارت بین الملل بی بهره 
بودند. نتیجه این شد که طرح را ملغی کردند و مجدد بازرگانی محصوالت 

کشاورزی به وزارت صنعت بازگشت.
شــریعتی با اشاره به ســخن رهبر معظم انقالب درباره بزرگ و طویل 
بودن وزارتخانه صنعت، معتقد است رهنمود ایشان روند تشکیل وزارتخانه 

بازرگانی را تسهیل کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایرانی ضمن استقبال از تصویب 
طرح تشکیل وزارت بازرگانی افزود: الزم نیست دولت تشکیالت جدیدی 
راه اندازی کند، بلکه با یک تفکیک ساده و منتقل کردن برخی افراد چابک 

به وزارت بازرگانی می توان این کار را با کمترین هزینه انجام دهد.
وی همچنین به اهمیت تعیین وزیر کارا و با کفایت برای این وزارتخانه 

تاکید کرد.

شریعتمداری با اشاره به هدف تشکیل این وزارتخانه گفت: هدف برخی 
از نمایندگان موافق طــرح در مجلس این بود که بتوان نقطه های فروش 
و فرآیند قیمت گــذاری کاال را با کمک ایــن وزارتخانه رصد کرد؛ یعنی 
همان طور که تعزیرات ۴0 سال است شکست خورده و موفق نبوده، حاال 
می خواهند با همان خط فکری قیمت گذاری دستگیری وزارتخانه تشکیل 
دهند؟ اگر وزارتخانه با این هدف تاسیس شود قطعا سرنوشت آن مختوم 

به شکست است.
وی تصریــح کرد: اما اگر شــعاری عمل نکنیم و هدف اصلی تشــکیل 
وزارتخانه را روی توسعه صادرات، بهبود فضای مستمر کسب و کار، توقف 
تولید بخشــنامه های دولت و گماردن کار به افراد اهل فن متمرکز کنیم، 

احتمال موفقیت آن باالست.
شریعتمداری در پایان درباره ادغام گمرک به این وزارتخانه جدید گفت: 
چون قوانین ما فسادزاست، ادغام برخی امور باعث افزایش فساد می شود و 

به همین دلیل موافق این کار نیستم.
نمایندگان مجلس سازوکار تشکیل وزارتخانه را تعیین کنند

از سوی دیگر، غالمحسین جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، 
نظر متفاوتی دارد و معتقد است اجرای این تصمیم در شرایط فعلی چندان 
به صالح کشــور نبوده اســت. او در این زمینه گفت: عکس العمل برخی 
فعــاالن بخش خصوصی به رویدادهای این چنینی در مقاطع مختلف این 
تلقی را پیش می آورد که ما از اساس با همه چیز مخالفیم و هر تصمیمی 
گرفته شــود با آن تقابل می کنیم، اما اینطور نیست و ما همیشه به دنبال 
حفظ ثبات و آرامش و شــکل صحیحی از انجــام کار در بازه های زمانی 
میان مدت هســتیم. جمیلی با اشــاره به ادغام وزارت بازرگانی در وزارت 
صنعت و معدن در سال های گذشته، خاطرنشان کرد: در همان زمان تعداد 
کثیری از افراد معتقد بودند این اقدام نمی تواند کارآمدی الزم داشته باشد 
و به هدف موردنظر یعنی کوچک ســازی دولت و حمایت از رونق صنعت 
و معدن دســت یابد. اکنون هم تصور بر این اســت کــه اهداف موردنظر 
تصمیم سازان کشــور برای تشکیل وزارت بازرگانی، حداقل در این مقطع 

زمانی قابلیت تحقق نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه امروزه کشور دچار مسائل مختلفی است، افزود: هنوز 
در موضــوع تنظیم بازار، قیمت گذاری، تامین اقالم اساســی و مواد اولیه 
واحدهای اساسی و مباحث مربوط به صادرات به وحدت رویه نرسیده ایم. 
سیاست گذاران کشور نیز در مقاطع مختلف زمانی براساس مصلحت های 
آن مقطع زمانی تصمیم هایی می گیرند، با این حال تصور می کنم می شد 
با اســتقالل و وسعت اختیار عمل بیشتر به بخش بازرگانی در دل وزارت 

صنعت، نقیصه امروز را مرتفع کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است در چند سال 
اخیر برخی وزارتخانه ها و سازمان های مختلف صرفا به دلیل نگاه سیاسی 
تغییــر ماهیت داده اند و بعد از اینکه رفتار و عملکرد حرفه ای و تخصصی 

آنها با مشکل مواجه شده است، مجدد آن را به جای قبلی بازگردانده اند.
وی تاکیــد کرد: ای کاش در کنار تصمیمات اینچنین، حداقل یک قید 
زمانی هم برای غیرقابل تغییر بودن آن تعیین شده و مثال بگویند اگر این 
وزارتخانه را تفکیک کردیم، حداقل تا ۲0 سال آینده کسی نمی تواند مجدد 

آن را ادغام کند.
جمیلی با اشــاره بــه اینکه در آینــده نزدیک ایــن دو وزارتخانه وارد 
کشــمکش های تجزیه از یکدیگر خواهند شــد، بیان کرد: در این مقطع 
زمانی که دقایق آن هم دارای اهمیت اســت، شاید فرصت و مجالی برای 

مجادالت تجزیه وجود نداشته باشد.
وی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس ســاز و کار رســیدن به 
اهداف را همزمان با تصویب این مصوبه و نهایی شدن آن ابالغ کنند تا دچار 

تاخیر زمانی در اجرا و آیین نامه ها نباشیم.
عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانی ایران در پاســخ به این سوال که آیا 
تشــکیل وزارت بازرگانی می تواند در ایجاد وحدت رویه تاثیرگذار باشد، 
گفت: نمی توانیم ارکان مختلف اقتصادی را جدای از هم تلقی کنیم، آنها 
جزیره خودمختار نیستند که برای خودشان و دامنه فعالیت شان تصمیم 
بگیرند. بخشــی از موارد مرتبط با تجارت مربوط به بازار داخلی، بخشی 
مربــوط به صادرات و واردات و بخشــی به گمرک و بانک مرکزی مرتبط 
است. همه این مسائل تاثیرگذاری و پیوند مستقیمی روی مساله تجارت 
دارد. وی ادامه داد: اینها صرفا در دایره شمول فعالیت های وزارت بازرگانی 
نیستند و وزارت بازرگانی برای هر کدام از آنها باید رابطه های کاری متفاوت 
با بخش های مختلف داشته باشد. در نتیجه می توان تنها انتظار داشت که 

وحدت رویه صرفا در بخش محدود داخلی خود وزارتخانه ایجاد شود.
تفکیک تجارت از صنعت؛ آری یا نه

پیشــتر نیز فرشــید شــکرخدایی، نایب رئیــس کمیســیون رقابت، 
خصوصی سازی و سالمت اداری اتاق ایران در این زمینه گفته بود: تقریبا 
هیــچ وزیری نمی توانــد ۱۶ معاون را که در حوزه هــای مختلف فعالیت 
می کنند مدیریت کند، حتی اگر این وزیر خیلی توانمند باشد. بنابراین باید 
تفکیک جدی و حرفه ای در این وزارتخانه انجام شود و وزارتخانه بازرگانی 

جدید نیز برای رونق تولید به وزارتخانه های دیگر کمک کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد بود تفکیک در برهه 
زمانی فعلی به صالح کسب و کار خواهد بود و تنها در آن صورت است که 

یک وزیر متمرکز بر بخش بازرگانی و پاسخگو خواهیم داشت.

آیا تشکیل وزارت بازرگانی به سود اقتصاد ایران است؟

سیاه و سپید احیای وزارت بازرگانی

مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان 
در شهریورماه امسال را منتشــر کرد که بر این اساس نرخ تورم ۱۲ماهه 
منتهی به شهریور برای خانوارهای کشور به عدد ۴۲.۷درصد رسید. در این 
میان، ایالم با ۵۱.۹درصد و قم با ۳۶.۳درصد به ترتیب بیشترین و کمترین 

نرخ تورم را در آخرین ماه تابستان دارا بودند.
براســاس گزارش مرکــز آمار، شــاخص کل برای خانوارهای کشــور 
)۱00=۱۳۹۵( به ۱۸۱.۷ رســید که نسبت به ماه گذشته ۹ دهم درصد 
افزایش نشــان می دهد. نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییــر میانگین اعداد 
شاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه 
قبل از آن است. نرخ تورم ساالنه شهریورماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای کشور 
به ۴۲.۷درصد رســیده که نســبت به همین اطالع در ماه قبل، پنج دهم 

واحد درصد افزایش یافته است.
این در حالی اســت کــه نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شــهری 
۴۱.۹درصد اســت و نسبت به ماه قبل 0.۵ واحد درصد رشد داشته است. 
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۷.۷درصد بوده که نسبت به 

ماه قبل 0.۸ واحد درصد افزایش یافته است.
استان های با نرخ تورم باال و پایین

چهار اســتان ایالم، کردستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی 

به ترتیب بیشــترین نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به شــهریورماه را به خود 
اختصاص داده اند. نرخ تورم کردستان ۵۱.۱درصد و چهارمحال و بختیاری 
و خراسان جنوبی نیز ۵0.۳درصد است. پایتخت کشور )تهران( با نرخ تورم 

۴۲.۸دصد نیز جزو استان های با نرخ تورم باالست.
از سوی دیگر، قم، کرمان، فارس و هرمزگان استان های با کمترین نرخ 
تورم هســتند. برخالف ایالم که گران ترین استان برای زندگی است، قم 
با نرخ تورم ۳۶.۳درصد را می توان ارزان ترین اســتان کشور برای زندگی 
معرفی کــرد. کرمان با ۳۷.۹درصــد، فارس با ۳۸درصــد و هرمزگان با 
۳۸.۱درصد کمترین نرخ تورم نســبت به نرخ تورم ۱۲ماهه کشــور را به 

خود اختصاص داده اند.
کاهش نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به 
ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در شهریورماه امسال به رقم 
۳۵درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۵درصد 
بیشــتر از شــهریور ۱۳۹۷ برای خرید یک »مجموعــه کاالها و خدمات 

یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای شهریورماه ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشته ۶.۶ واحد 
درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه های عمده »خوراکی ها، 

آشــامیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب 
۴۵.۲ و ۳0.۷درصد بوده و نرخ تورم نقطه ای هر دو گروه عمده در مقایسه 
با ماه قبل کاهش داشــته است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای 
برای خانوارهای شــهری ۳۴.۵درصد است که نسبت به ماه گذشته ۶.۳ 
واحد درصد کاهش داشــته اســت. همچنین این نرخ بــرای خانوارهای 
روســتایی ۳۸.۱درصد بوده که نســبت به مردادماه هشــت واحد درصد 

کاهش داشته است.
کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شــاخص قیمت، نسبت به 
ماه قبل اســت. نرخ تورم ماهانه شــهریور ۱۳۹۸ به 0.۵درصد رسیده که 
در مقایســه با همین اطالع در ماه گذشته، یک دهم واحد درصد کاهش 
داشته است. تورم ماهانه برای گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب منفی ۱.۴درصد 

و ۱.۴درصد بوده است.
این در حالی اســت که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۶دهم 
درصد است که نسبت به ماه گذشته یک دهم واحد درصد کم داشته است. 
همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی صفر درصد بوده که نسبت به 

ماه گذشته سه دهم واحد درصد کاهش داشته است.

مدتی از پایان مهلت دســتگاه های اجرایی برای ثبت اطالعات مربوط 
به حقوق و مزایای کارکنان گذشته و باید گزارشی از آن در هیات دولت 
ارائه شــود، اما آیا در این مدت دستگاه هایی که ورود نکرده بودند به این 

الزام قانونی رضایت دادند؟
به گزارش ایســنا، اواخر مردادماه بود که هیات دولت براساس گزارش 
ســازمان اداری و استخدامی به عنوان مسئول راه اندازی سامانه حقوق و 
مزایا، مهلتی حدود یک ماهه تعیین کرد تا تمامی دستگاه هایی که حقوق 
کارکنان را ناقص وارد کرده یا برخی دستگاه ها که اصال ورود نکرده بودند، 

اطالعات را در سامانه بارگذاری کنند.
این تصمیم هیات دولت در حالی بود که نزدیک به یک سال و نیم از 
راه اندازی ســامانه حقوق و مزایا گذشته بود و گفته می شد قوه مجریه و 
مقننه ورود کرده و قوه قضائیه و برخی سازمان ها و نهادهای زیرمجموعه 
رهبری اطالعات را بارگذاری نکرده اند؛ موضوعی که بارها از سوی سازمان 

اداری و استخدامی مورد تاکید قرار گرفت و خواستار پیگیری شد.

شــهریور تمام شــد و مهلت دولت به پایان رســید و یک هفته از آن 
گذشته اما پیگیری ها برای دریافت اطالعاتی در مورد عملکرد دستگاه ها 
در فرصت تعیین شــده و گزارش سازمان اداری و استخدامی بی نتیجه 

مانده است.
ســازمان اداری و اســتخدامی طبق مصوبه دولت موظف بوده در این 
فاصله پیگیر دستگاه هایی باشــد که اطالعات حقوق کارکنان آنها وارد 
نشــده یا ناقص بوده اســت و باید در پایان گزارشی را آماده و در هیات 

دولت طرح کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
به هر حال تا زمان آماده شدن گزارش و ارائه در دولت اذهان عمومی در 
انتظار خواهد ماند تا وضعیت تکلیف قانونی دستگاه ها برای شفاف شدن 

پرداخت های حقوقی دستگاه ها روشن شود.
طبق ماده )۲۹( قانون برنامه ششــم توســعه مقامات، رؤسا، مدیران 
تمام دســتگاه های اجرایی شامل قوای ســه گانه جمهوری اسالمی اعم 
از وزارتخانه ها، ســازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، 

مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، 
شــرکت های بیمه دولتی، مؤسســات و نهادهای عمومــی غیردولتی، 
مؤسســات عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس، شورای 
نگهبان قانون اساســی، بنیادها و موسســاتی که زیر نظر ولی فقیه اداره 
می شــوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شــمول قانون بر آنها 
مســتلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته 
یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می کنند نظیر وزارت جهاد کشــاورزی، 
شــرکت 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 ســیما، ستاد اجرایی و قرارگاه های 
ســازندگی و اشخاص حقوقی وابســته به آنها، اشخاص و دستگاه هایی 
هســتند که باید اطالعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت 
کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشــخص 
باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.

تورم در استان های مختلف کشور چقدر است؟

جغرافیای استانی تورم

فیش های حقوق ثبت شد؟

یادداشت

تشکیل وزارت بازرگانی و چند نکته

در یک سده گذشــته، به  دفعات وزارتخانه های متولی صنعت 
و تجارت کشور تحت عناوین مختلف با یکدیگر ادغام  شده یا از 
هم تفکیک شده اند. با نگاهی گذرا به سیر تحوالت وزارتخانه های 
متولــی تجارت و صنعت در ایــران، ادغام و تفکیک وزارتخانه ها 
بی ارتباط با دوره های رونق و رکود و تحوالت اقتصاد کشور نبوده 
است. شاید بتوان ادعا کرد در دوره هایی که دولت ها رونق و رشد 
اقتصادی را هدف قرار داده و متولیان امر به دنبال توسعه اقتصاد 
داخل بوده اند، تمایل به ادغام وزارتخانه  ها وجود داشــته اســت؛ 
ازجمله می توان به ادغام وزارتخانه ها در ســال ۱۳۴۱ اشاره کرد. 
از طرف مقابل، در ادواری که بر شــتاب نرخ تورم افزوده شده و 
قیمت ها دچار بی ثباتی شــده اند و دولت ها عزم آن داشته اند که 
تسلط و کنترل بیشتری بر بازارها داشته باشند، وزارت بازرگانی از 
بدنه اصلی منفک شده است؛ ازجمله این ادوار می توان به تفکیک 
وزارتخانه ها در ســال ۱۳۵۲ و ۱۳۹۸ اشاره کرد. به نظر می رسد 
انگیزه دولت در دور جدید تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، افزایش میزان نظارت و کنترل دولت بر بازارهای داخلی 
باشد. اگر دولت بر آن است تا با انتزاع حوزه تجارت از بدنه اصلی 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت، بتواند بر توان و آمادگی خود در 
کنتــرل و مدیریت بازارهای داخل بیفزاید و به مصاف تورم برود 
و نظام توزیع را در بازارها ســاماندهی کند، باید اذعان داشت که 

دولت توان خود را مصروف مبارزه با معلول خواهد کرد.
باید توجه داشــت که تورم مزمن، پدیده ای پولی اســت و این 
معضل، محصول ناترازی بودجه دولت و مشــکالت نظام بانکی 
است. باید پذیرفت که پدیده هایی مانند رانت، فساد در شبکه های 
توزیع کاال و نوســان قیمت ها در بازارهای داخل، همگی به نوعی 
نتیجه دخالت  های دولت در قیمت گذاری ها،  نظام های چند نرخی 
و انحصار در بازارها است؛ بنابراین اگر دولت بر آن است تا معضل 
تورم مزمن، رانت جویی، فساد و ناکارایی بازارها را حل کند باید به 

مصاف علت ها و ریشه ها برود نه معلول  ها و پیامدها.
رونق اقتصاد و ثبات قیمت  ها، صرفاً از مسیر اصالح ساختار 
بودجــه،  اصــالح بازارهای مالــی، کاهش دخالــت دولت در 
قیمت گذاری، رفع انحصارات، گســترش بنگاه داری خصوصی، 
تمرکز دولت بر تولید کاالی عمومی باکیفیت به عنوان وظیفه 
اصلــی، بهبود روابط با دنیای خارج و نظایر آن حاصل خواهد 
شــد. لذا تغییر ســاختار دولت برای مقابله با معلول  و بدون 

ریشه یابی مسائل، به نتایج پایدار منجر نخواهد شد.
حوزه تجارت را نمی توان جدای از حوزه صنعت دانست. درواقع 
سیاست های تجاری هر کشور مکمل استراتژی های صنعتی آن 
کشور و زمینه ساز توسعه صنعت از مسیر توسعه صادرات در آن 
کشور است. در بسیاری از کشــورها از قبیل ژاپن، کره جنوبی، 
هند، برزیل و آفریقای جنوبی و بسیاری از کشورهای دیگر، نهاد 
متولی صنعت و تجارت در یک سازمان متمرکز است. البته موارد 
استثنا نیز در برخی کشورها وجود دارد که امور اقتصادی و تجاری 
داخلی از امور تجارت خارجی منفک شده است. با شناختی که از 
ذائقه و رویکردهای تاریخی دولت ها وجود دارد، باید نگران بود که 
انتزاع بخش تجارت از بدنه اصلی سیاست  گذاری، در عمل منجر 
به تشدید نظارت ها، افزایش دخالت های دولت در قیمت گذاری ها، 
افزایش اخالل در بازارها و درنهایت افزایش فشــار بیش ازپیش 
بر بدنه نحیف و رنجور صنعت کشــور شــود. دولت نیاز دارد که 
راهبردهای بلندمدت را برای توســعه صنعت کشور تدوین کرده 
و در ذیل آن راهبردها، سیاســت های تجاری مناسب را طراحی 
کند. اقتصاد ایران فاقد اســتراتژی صنعتی است و تصوری که از 
حوزه تجارت وجود دارد، صرفاً ناظر بر مدیریت بازارهای داخلی و 
نظارت بر توزیع کاال است. تا زمانی که چنین دیدگاهی بر حوزه 
صنعت و تجارت حاکم است، بسیار بعید است که با انتزاع بخش 
تجارت از بدنه اصلی، بتوان به رشــد صنعت و توســعه صادرات 

دست  یافت.

احیای وزارت بازرگانی ۲000 میلیارد تومان آب می خورد
بایدها و نبایدهای تشکیل بازرگانی

یک کارشــناس اقتصادی معتقد اســت که تشکیل دوباره 
وزارت بازرگانی حــدود ۲000میلیارد تومان هزینه دربر دارد 
که در این شرایط اقتصادی برای دولت هزینه سنگینی است و 
انجام آن نیز ضرورتی ندارد. عماد ایرانی در گفت وگو با ایسنا، 
با اشــاره به طرح دولت برای تشــکیل دوباره وزارت بازرگانی 
اظهار داشــت: دولت ابتدا قرار بود در راســتای کوچک سازی 
خود اقدام کند تا از هزینه های کالن اداره دستگاه های اداری 
رها شــود، اما تشــکیل دوباره وزارت بازرگانــی با هزینه های 
کالنی که دارد، خالف این رویه است. او با بیان اینکه تشکیل 
وزارت بازرگانی در این شرایط اقتصادی ضرورتی ندارد، گفت: 
رســیدگی به امــور بازرگانی وظیفه بخــش خصوصی و اتاق 
بازرگانی اســت و دولت به دلیل بوروکراسی سنگینی که دارد 
اساســا نمی تواند در این راســتا قدم موثری بردارد. ایرانی با 
اشاره به هزینه هایی که تشکیل وزارت بازرگانی یا تجارت برای 
کشــور دارد، اظهار داشت: اتخاذ این تصمیم در شرایط فعلی 
که دولت با کســری بودجه مواجه است حدود ۲000 میلیارد 
تومــان هزینه دربر دارد، ضمن اینکه تعداد زیادی از نیروهای 

فکری و اداری را نیز به خود مشغول می کند.
این کارشــناس مســائل اقتصادی همچنین به طرح قانون 
جامــع بانکداری که از ســوی مجلس ارائه شــده اســت هم 
پرداخــت و گفــت: در این طرح درباره مســائلی از بانکداری 

صحبت شده که مربوط به نیم قرن پیش است.
او با بیان اینکه مســائل روز بانکداری بیشتر مربوط به استفاده 
از فناوری های نوین در سیستم بانکی است، اظهار داشت: در ۲0 
ماده ای که مجلس با عنوان قانون جامع بانکداری ارائه کرده، هیچ 
صحبتی از فناوری های نوین در بانکداری نشده است؛ در حالی که 
امروزه مکانیزم های پیچیده ای مانند وام دهی فرد به فرد و حتی 

اتصال به مکانیزم های پرداخت جهانی مطرح است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir

حمید آذرمند
اقتصاددان

دوشنبه
8 مهر 1398
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جدیدترین گزارش »شــاپرک« از آمار تراکنش هــای الکترونیک در 
مردادماه امسال نشان می دهد تعداد و رقم تراکنش ها رو به کاهش بوده 
است. بیش از ۹0درصد تراکنش کارتخوان ها نیز دارای مبلغی کمتر از 
۵00 هزار تومان بوده و بیشترین سهم در دامنه مبلغی به تراکنش های 

۵ تا ۱۵ هزار تومان اختصاص داشته است.
طبق گزارش های ماهانه شــرکت شــبکه الکترونیک پرداخت کارتی 
)شــاپرک( در مردادماه ۹۸، بالغ بر ۲میلیــارد و ۳۵۵ میلیون  و ۹۷۷ 
تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال در شــبکه شاپرک انجام 
شــده اســت. تعداد تراکنش های با مبلغ زیر ۵0,000 ریــال در ابزار 
کارتخوان فروشــگاهی برابر با ۴۸۶,۹۹۸,۴۲۵ عدد تراکنش بوده است. 
همچنین تعداد تراکنش های بــا مبلغ بین ۵0,00۱ ریال و ۲۵0,000 
ریال برابر با ۸0۹,0۹۶,۳۵۸ عدد بوده و کل تعداد تراکنش های با مبلغ 

باالی ۲۵0,00۱ ریال برابر با ۶۷۶,۱۶۴,۶۶۴ عدد تراکنش است..
از درگاه کارتخوان فروشگاهی تا پرداخت اینترنتی و موبایلی

براســاس دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروشــگاهی می توان گفت که 
بیش از ۹0درصد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دارای 
مبلغ کمتر از ۵ میلیون ریال بوده اســت. دامنــه مبلغی تراکنش های 
انجام شده توسط ابزار پذیرش اینترنتی نیز مبین آن است که بیشترین 
تعداد تراکنش ها در بازه ۵0,00۱ تا ۱۵0,000 ریال قرار گرفته اند و این 
بازه ۳۵,۴۴درصد از کل تراکنش ها را دربر می گیرد. در این ابزار پذیرش 
حدود ۷۸,۵۸درصد کل تراکنش ها دارای مبلغ کمتر از ۲۵0,000 هزار 

ریال هستند.
اما در دامنه مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی شــرایط کاماًل 
متفاوت با ابزار پذیرش اینترنتی و کارتخوان فروشــگاهی بوده اســت، 
بــه نحوی که ۴۵,۵۹درصــد مجموع تراکنش هــا دارای مبلغ کمتر از 
۲0,000 ریال و ۶۸,۸۶درصد تراکنش ها دارای مبلغ کمتر از ۵0,000 

ریال بوده اند.
با توجه به اســتفاده عموم جامعه از کارت های شارژ با مبلغ در حدود 
۵0,000 ریالی و همچنین اقبال فراوان ابزار پذیرش موبایلی به منظور 
تهیه کارت های شــارژ اپراتورهای مختلف، می تــوان حضور حداکثری 
تراکنش هــای موبایلی در دامنه مبلغی کمتر از ۵0,000 ریال را توجیه 
کــرد. نکته قابــل توجه در خدمت پرداخت قبض و خرید شــارژ تلفن 
همراه توســط ابزار پذیرش موبایلی، اعمال محدودیت سقف مبلغی ۲ 

میلیون ریالی است.
همچنین نســبت دهکــی در مقایســه نقطه به نقطه رشــد منفی 
۹۶,۳0درصدی و در قیاس ماهانه نیز رشد منفی ۴,۴۷درصدی داشته 
است. در قیاس ماهانه، متوســط مبلغی تراکنش های دهک دهم رشد 
منفی ۲,۵۲درصدی و متوســط مبلغی دهک اول نیز رشد ۲,۴درصدی 
را تجربه کرده اســت که در نهایت منجر به رشــد منفی ۴,۴۷درصدی 
نســبت به متوســط قیمت دهک دهم به دهــک اول در قیاس ماهانه 

شده است.
شارژ تلفن همراه، بازیگر اصلی پرداخت الکترونیک

به نظر می رســد که از ابزار کارتخوان فروشــگاهی و نیز ابزار پذیرش 
موبایلی به طور عمده برای خرید کارت های شــارژ تلفن همراه اعتباری 
نیز اســتفاده می شــود. به طوری که بیشــترین تعداد تراکنش از نوع 
خدمت پرداخت قبض و خرید شــارژ تلفن همراه صورت گرفته توسط 
کارتخوان فروشــگاهی، خرید کارت شارژ ۲0,000 ریالی بوده است که 
به طور متوســط ۳0درصد تراکنش های این ابزار )دو دهک قیمتی( را 
دربر می گیرد و ۱0درصد تراکنش های این خدمت )یک دهک قیمتی( 

با مبلغ ۵0,000 ریالی انجام گرفته است.
این در حالی اســت که به طور متوســط ۱0درصد تراکنش های این 
خدمت )یک دهک قیمتــی( در ابزار پذیرش موبایلی با مبلغ ۲0,000 

ریالی انجام شده است.
به عبارتی اینطور به نظر می رسد که به طور متوسط حداقل ۴0درصد 
تراکنش های ابزار کارتخوان فروشــگاهی و ۱0درصد تراکنش های ابزار 
پذیرش موبایلی مربوط به خرید کارت شــارژ تلفن همراه اعتباری بوده 
است. مقایسه متوسط مبالغ هر دهک مبین آن است که در دهک های 
پایانی اختالف متوســط مبالغ ابزار پذیرش اینترنتی با دو ابزار دیگر در 
خدمت پرداخت قبض و خرید شــارژ تلفن همراه قابل مالحظه است. از 
جمله علل بیشتر بودن متوسط مبلغ دهک های مختلف در ابزار پذیرش 
اینترنتی، اســتفاده اکثر نهادهای متولی دریافــت مالیات و عوارض از 

درگاه های اینترنتی است.
کارت کدام بانک بیشتر استفاده می شود؟

* باالترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به 
بانک های ملت، ملی ایران، کشاورزی و صادرات ایران مربوط بوده است.
* باالترین ســهم تعدادی از تراکنش های ابــزار پذیرش اینترنتی به 

بانک های ملی ایران، ملت، پارسیان و کشاورزی مربوط بوده است.
* باالترین ســهم تعدادی از تراکنش های ابــزار پذیرش موبایلی به 

بانک های ملت، آینده، ملی ایران و پارسیان مربوط بوده است.
* باالترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به 
بانک های ملت، صادرات ایران، ملی ایران و کشاورزی مربوط بوده است.

* باالترین ســهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیــرش اینترنتی به 
بانک های ملت، سامان، پارسیان و شهر مربوط بوده است.

* باالترین ســهم مبلغــی از تراکنش های ابزار پذیــرش موبایلی به 
بانک های ملت، آینده، ملی ایران و سامان تعلق گرفته و این بانک ها به 

ترتیب در مکان های اول تا چهارم جای گرفته اند.
همچنین به طور متوســط در مردادماه ۱۳۹۸، بانک های پذیرنده با 
۲,۵۸درصد رشــد مثبت نسبت به ماه گذشــته )تیر ۹۸( میزان ۱۱۹ 
ریال از هر ۱00هزار ریال مبلغ جذب شده را به عنوان کارمزد پرداخت 
کرده اند که در میان بانک هــای پذیرنده، بانک صنعت و معدن با مبلغ 

۲۲ ریال از هر ۱00هزار ریال مبالغ جذب شده کمترین و بانک پارسیان 
با مبلغ ۱۹۸ریال بیشــترین مبلغ کارمزد را به ازای هر ۱00.000 ریال 

مبلغ جذب شده پرداخت کرده اند.
بــا توجه به اینکه عامل مؤثر در پرداخت کارمزد تراکنش های خرید، 
هم تعــداد تراکنش ها و هم بــازه مبلغی تراکنش ها هســتند، به نظر 
می رسد که بانک هایی که نســبِت کمتِر کارمزد به ازای هر ۱00.000 
ریال تراکنش داشــته اند، متوســِط مبلغِی باالتری به ازای هر تراکنش 
نســبت به ســایر بانک ها را تجربه کرده اند یا به عبارتی مبلغ تراکنش 
بیشــتری به ازای تعداد تراکنش مشابه با ســایر بانک ها، از پذیرندگان 

خود دریافت کرده اند.
اختالف 9 برابری کارمزد پرداختی بین بانک ها

اختالف متوســط کارمزد پرداختی بین بانک با کمترین و بیشترین 
متوســط، ۹ برابر است. یعنی بانک »پارسیان« به نسبت هر ۱00.000 
ریال مبلغ تراکنش خرید جذب شــده ۹ برابــر بانک »صنعت و معدن« 
کارمــزد پرداخت کرده اســت، بنابراین بانک هایی مثل »پارســیان«، 
»قرض الحســنه رسالت«، »اعتباری توسعه« و »اعتباری کوثر مرکزی« 
در ایــن ماه در فرآینــد بازاریابی و نصب ابزار برای صاحبان حســاب، 

اثربخش تر عمل کرده اند.
در بررســی تعداد و مبلــغ تراکنش های مردادماه ۱۳۹۸ مشــخص 
شــد تعداد تراکنش به ازای مجموع ابزارهــای پذیرش ۲,۳۵۶ میلیون 
تراکنــش بوده کــه این تعــداد تراکنش مبلغ ۲,۶۱۷هــزار میلیاردی 
را در پی داشــته است. در این ماه ســهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها 
به ترتیب رشــد 0,۶۲درصدی و منفی ۱,۱۱درصدی را نســبت به ماه 
گذشته تجربه کرده است. مجموع ابزارهای پذیرش در مردادماه ۱۳۹۸ 
با رشــد ۱,۴۴درصدی به نزدیک به ۹,۷۵۴ هزار ابزار رســیده اســت 
که از این تعداد ۷۷,۶۳درصد ســهم بازار ابزار کارتخوان فروشــگاهی، 
۱0,۴درصد ســهم ابزار پذیرش اینترنتی و ۱۲,۳۳درصد نیز سهم ابزار 
پذیرش موبایلی است. بیشترین سهم از مجموع تراکنش های مردادماه 
۱۳۹۸ با ۸۸,۱۲درصد متعلق به ابزار کارتخوان فروشــگاهی و به لحاظ 
سرویس نیز بیشترین ســهم در اختیار خدمت خرید کاال و خدمات با 
۸۳,۶۶درصد مجموع تراکنش ها اســت. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار 
پذیرش اینترنتی ۱۴0، هر ابزار پذیرش موبایلی ۱۱۹ و متوســط تعداد 
تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشــگاهی ۲۷۴ تراکنش اســت و این در 
حالی اســت که متوســط مبلغی هر تراکنش ابزارهای پذیرش موبایلی 
و اینترنتــی به ترتیب 0,0۶ و ۱,۷۵ میلیــون ریال و در ابزار کارتخوان 

فروشگاهی ۱,۱۴ میلیون ریال است.
درصد تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی معادل ۴۸۶,۹۹۸,۴۲۵ 
تراکنــش در بازه مبلغی ۱ تــا ۵0,000 ریال، ۳۸,۹۷درصد تراکنش ها 
معــادل ۸0۹,0۹۶,۳۵۸ تراکنش در بازه مبلغی ۵0,00۱ تا ۲۵0,000 

ریال بوده است.

جدیدترین گزارش »شاپرک« از عبور ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریالی از دروازه الکترونیکی

2.5 میلیارد تراکنش الکترونیک در مردادماه
مسکن

گزارش تحوالت بازار مسکن پایتخت به روایت بانک مرکزی
فرو رفتن در رکود

گزارش اداره بررســی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نشان 
می دهد در شــهریور امســال، تعداد معامالت بازار مسکن شهر تهران 
۲هزار و ۷۸۷ واحد مســکونی ثبت شده است که نسبت به ماه گذشته 
۱۵,۳درصد و نســبت به ماه مشابه ســال قبل )شهریور ۹۷( ۷۳درصد 

کاهش نشان می دهد.
همچنین در این گزارش آمده اســت که در شهریورماه ۹۸ متوسط 
قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معادل ۱۲ 
میلیون و ۶۷0 هزار تومان بوده است که نسبت به ماه قبل ۲,۸درصد و 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۶,۶درصد کاهش یافته است.
در بازار مســکن در شــهریورماه، بیش از ۴0درصد ســهم معامالت 
به واحدهای تا پنج ســال ساخت رســیده که البته نسبت به ماه قبل 
کاهش داشــته و در مقابل ســهم خانه های شش تا ۱0 سال ساخت از 
۱۵,۳ به ۱۹,۷درصد رســیده است. همچنین منطقه ۵ تهران با سهم 
۱۵,۴درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را 

به خود اختصاص داده است.
 بنابر این گزارش در کل شش ماه نخست سال ۱۳۹۸ تعداد معامالت 
به ۳۲,۴ هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته بیش از ۵۶درصد کاهش یافته است. در این دوره شش ماهه 
متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی به ۱۲میلیون و ۷۱0 
هزار تومان بالغ شــده که نســبت به همین مدت در ســال ۹۷ معادل 

۸۸,۴درصد افزایش نشان می دهد.
گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن شهر تهران نشان می دهد که بازار 
در حال فرورفتن در رکود است. کاهش شدید تعداد معامالت باعث شده 
اســت که قیمت ها از خردادماه سال جاری، پس از یک جهش بلند، به 
طور تدریجی روندی کاهشی در پیش بگیرند. در شهریورماه جاری ۱۳ 
منطقه از ۲۲ منطقه شهر تهران با کاهش متوسط قیمت نسبت به ماه 

قبل مواجه بوده اند.

بین سال های 75 تا 95 و طی ۲0 سال
تعداد مسکن و مستاجران ۲ برابر شده است

تحوالت جمعیت و مسکن طی ســال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ در ایران 
نشان می دهد تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی تقریبا دو برابر شده اما 

به همین میزان بر آمار مستاجران افزوده شده است.
به گزارش ایرنا، ســال ۱۳۷۵ جمعیت ایران ۶0,0۵۵ میلیون، تعداد 
خانوار ۱۲,۳۹۸ میلیون و تعداد واحد مســکونی در دسترس ۱0,۷۷0 
میلیون بوده است. ســال ۱۳۹۵ این آمار به ترتیب در بخش جمعیت 
۷۹,۹۲۶ میلیــون، تعداد خانوار ۲۴,۱۹۶ میلیون و واحد مســکونی در 
دســترس ۲۲,۸۳0 میلیون را نشان می دهد. در سال ۱۳۷۵ به ازای هر 
۱۱۵ خانوار ۱00 واحد مسکونی در تصرف )دسترس( وجود داشته که 
در ســال ۱۳۹۵ این رقم به ۱0۶ خانوار به ازای ۱00 خانه رسیده که از 

بهبود شرایط حکایت دارد.
ارقام در بخش شــهری ۱00 مســکن در برابر ۱0۴ خانواده را نشان 
می دهد، با این حال سرشــماری نفوس و مسکن بین سال های ۱۳۷۵ 
تا ۱۳۹۵ نشــان می دهد تعداد مستاجران از ۱۵,۴درصد به ۳0,۷درصد 
رســیده اســت. در ســال ۱۳۷۵ تعداد واحدهای ملکی ۷۳,۴درصد، 
واحدهای استیجاری ۱۵,۴درصد و سایر واحدها ۱۱,۹درصد بوده است. 
سال ۱۳۹۵ این آمار به ترتیب در بخش ملکی ۶0,۵درصد، استیجاری 

۳0,۷درصد و سایر واحدها ۸,۸درصد شده است.
از سوی دیگر، سال ۱۳۷۵ جمعیت ایران ۶0,0۵۵ میلیون نفر، تعداد 
خانوارها ۱۲,۳۹۸ میلیون خانوار و تعداد واحد مسکونی ۱0,۷۷0 میلیون 
واحد بود. در این ســال تراکم خانوار در هر دو بخش شهری و روستایی 
عدد ۱,۱۵ را نشــان می دهد؛ یعنی به ازای هر ۱00 خانه  در دسترس 
۱۱۵ خانوار وجود داشــته است. بعد خانوار نیز در بخش شهری ۴,۶۳ 
و بعد خانوار روســتایی عدد ۵,۲۲ را نشــان می داد. تراکم نفر در واحد 
مسکونی نیز در بخش شهری ۵,۳ و در بخش روستایی ۶ بوده است. در 
این سال ۷۳,۴درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵,۴درصد 
در واحدهای استیجاری و ۱۱,۹درصد در سایر واحدها زندگی می کردند.

همچنین در ســال ۱۳۸۵ اوضاع تولید مســکن نسبت به ۱0 سال 
قبل از آن در ایران مقداری بهتر شده؛ هرچند تعداد مستاجران با رشد 
۸درصدی از ۱۵درصد به ۲۳درصد افزایش یافت. جمعیت  ایران در سال 
۱۳۸۵ با رشد ۱0 میلیونی به ۷0,۴۹۵ میلیون نفر رسید. تعداد خانوار 
نیز ۱۷,۵0۱ میلیون خانوار بود؛ از این تعداد ۱۲,۴0۵ میلیون در شهرها 
و ۵,0۹۶ میلیون در روستاها زندگی می کردند. در این سال تراکم خانوار 
عدد ۱,۱، بعد خانوار ۴,0۳ و تراکم نفر در واحد مســکونی ۴,۴ را نشان 
می دهد. یعنی به ازای هر ۱00 خانه  در دســترس ۱۱0 خانواده وجود 
داشته است. در بخش شهری و روستایی این ارقام به ترتیب ۱0۹ و ۱۱۵ 
خانواده به ازای ۱00 واحد مسکونی بوده است. در سال ۱۳۸۵واحدهای 
ملکی ۶۷,۹درصد، واحدهای اســتیجاری ۲۲,۹درصد و ســایر واحدها 
۹,۱درصد بوده است.  سال ۱۳۹0 آمار مجددا از بهترشدن اوضاع تولید 
مسکن حکایت دارد، اما باز هم تعداد مستاجران افزایش یافته و با رشد 
۳,۶درصدی به ۲۶,۶درصد رسیده است. در این سال تراکم خانوار ۱,0۶، 
بعد خانوار ۳,۵ و تراکم نفر در واحد مسکونی ۳,۸ بود. یعنی به ازای هر 
۱00 واحد مســکونی در دسترس ۱0۶ خانواده وجود داشت. همچنین 
تعداد واحدهای ملکی ۶۲,۷، واحدهای استیجاری ۲۶,۶ و سایر واحدها 
۱0,۷درصد بوده است. سال ۱۳۹0 ایران با رشد جمعیت ۵ میلیون نفری 
نسبت به پنج ســال قبل از آن مواجه شد. در این سال جمعیت کشور 
۷۵,۱۴۹ میلیــون نفر، تعداد خانواده ها ۲۱,۱۸۵ میلیون خانوار و تعداد 

واحد مسکونی در دسترس ۱۹,۹۵۴ میلیون واحد بوده است.
در سال ۱۳۹۵ یک بار دیگر آمار از افزایش تعداد مستاجران حکایت 
کرد، اما در بخش واحد مســکونی نسبت به خانوار، افزایشی ایجاد نشد. 
البته در این ســال تعداد خانواده ها ۳میلیون خانــوار افزایش یافت اما 
برخالف دوره های قبل تعداد واحد در برابر خانوار رشد پیدا نکرد. از سوی 
دیگر تعداد مستاجران ۴درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۵ تراکم خانوار 
۱,0۶، بعد خانوار ۳,۳ و تراکم نفر در واحد مســکونی ۳,۵ بوده است. به 
بیان دیگر در این ســال به ازای هر ۱00 خانه  در دسترس ۱0۶ خانواده 
وجود داشــته که نسبت به پنج سال قبل از آن بدون تغییر بوده است. 
سال ۱۳۹۵ جمعیت ایران ۷۹,۹۲۶ میلیون نفر، تعداد خانوار ۲۴,۱۹۶ و 
تعداد واحد مسکونی ۲۲,۸۳0 میلیون بوده است. آمارها واحدهای ملکی 
را ۶0,۵، واحدهای  اســتیجاری را ۳0,۷ و ســایر واحدها را ۸,۸درصد 

نشان می دهد.
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مشــکل تأمین مالی بنگاه ها از طریق بازار ســرمایه، همیشه آرزوی 
کابینه اقتصادی دولت ها بوده است. هر چقدر که برنامه ریزی می شود تا 
تأمین مالی به جای بانک ها از طریق بازار سرمایه صورت بگیرد، اما گویی 
مردم عالقه ای به سپردن سرمایه شان به بازار سرمایه ندارند تا از طرف 

دیگر، بنگاه ها بتوانند از این طریق تأمین مالی انجام دهند.
در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به چالش های 
تأمین مالی بنگاه ها اشاره  کرده و نوشته است: انتشار صکوک از طریق 
بازار سرمایه، یکی از مسیرهایی است که بنگاه ها می توانند برای تأمین 
مالی سرمایه در گردش یا سرمایه گذاری جدید جهت توسعه فعالیت های 
تولیدی خود از آن اســتفاده کنند. از طریق انتشــار صکوک می توان 
نقدینگی موجود در جامعه )سپرده های مردم( را به صورت مستقیم به 
ســمت تولید هدایت کرد، زیرا در این ســازوکار بنگاه تولیدی به طور 
مستقیم با سرمایه گذاران )مردم( تعامل دارد. بررسی ها نشان می دهد 
که در اقتصاد ایران حجم تأمین مالی بنگاه ها از مســیر بازار سرمایه در 
مقایســه با اخذ تسهیالت از شبکه بانکی بسیار ناچیز است و درواقع از 
این ظرفیت مهم استفاده نمی شود که این امر نشان می دهد چالش هایی 
در مسیر تأمین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه وجود دارد. 

گزارش به تحلیل این چالش ها می پردازد.
طبق این گزارش، اعمال نرخ های دستوری و نامتناسب با شرایط بازار 
برای صکوک از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس باعث شده است که 
فروش این اوراق در بازار اولیه دشوار شده و هزینه های متعهد پذیرنویسی 

و بازارگردانی افزایش یابد که منجر به افزایش هزینه تمام شــده تأمین 
مالی برای بنگاه می شــود و البته توزیع منافع مالی میان شرکت های 
تأمین سرمایه و سرمایه گذاران )حقیقی و حقوقی( را غیرشفاف می کند. 
از سوی دیگر عدم آشنایی فعاالن اقتصادی با صکوک و پیچیدگی های 
آن و البتــه تعدد مراحل اخذ مجوز انتشــار و درنهایت فرآیند طوالنی 
تأیید رکن ضامن صکوک با ضمانت بانکی توسط بانک مرکزی، منجر 
به افزایش هزینه های مبادالتی انتشار صکوک برای بنگاه ها شده است.

به این ترتیب براساس گزارش این مرکز، اصالح نحوه مداخله نهادهای 
تنظیم گر درخصوص نرخ های صکوک در راســتای تناسب بیشتر این 
نرخ ها با شرایط بازار، الزام به ارائه رتبه اعتباری صکوک و رتبه اعتباری 
بنگاه ها توسط مؤسسات رتبه بندی در بازار سرمایه، امکان انتشار صکوک 
بدون کوپن همچون اســناد خزانه برای بنگاه ها و درنهایت تالش برای 
کاهش زمان رویه های اداری و اجرایی انتشــار صکوک می تواند رغبت 

بنگاه ها و سرمایه گذاران برای استفاده از این سازوکار را افزایش دهد.
از ســوی دیگر، اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محور اســت و براساس 
گزارش های بانک مرکزی، بخش غالب )بیش از ۸0درصد( تأمین مالی 
در اقتصــاد ایران از طریق نظام بانکی صــورت می گیرد. باوجوداین در 
ســال های اخیر تأمین مالی از طریق بازار ســرمایه رشد خوبی داشته 

است.
بازار ســرمایه و شــبکه بانکی دو بازار مهم و رسمی به منظور تأمین 
مالی بنگاه های اقتصادی هستند. تأمین مالی از طریق شبکه بانکی در 

قالب تســهیالت، صورت می پذیرد و طبق قانون عملیات بانکی بدون 
ربا، عقود مشــارکت حقوقی، مشــارکت مدنی، جعاله، اجاره به شرط 
تملیک، مضاربه، فروش اقســاطی و... بدین منظور طراحی  شده است. 
به طورمعمول، مدت زمان )سررسید( تسهیالت برای بنگاه ها کوتاه مدت 

)حداکثر یک سال( است و البته در سررسید می توانند امهال کنند.
در میان راه حل انتشــار صکوک در بازار ســرمایه هم در ذیل عقود 
فقهی صورت می پذیرد؛ بانــی اوراق )بنگاه متقاضی تأمین مالی( پس 
از تأیید انتشــار اوراق توسط ســازمان بورس و اوراق بهادار، ذیل عقد 
مورداستفاده، از طریق ناشر اوراق )نهاد واسط( دارایی های مبنای انتشار 
صکوک را به ســرمایه گذاران منتقل می کنــد و در مقابل، منابع مالی 
سرمایه گذاران به بانی انتقال می یابد. اوراق پس از پذیره نویسی، در بازار 
ثانویه معامله می شود و در فواصل زمانی مشخص، سود اوراق پرداخت 
می شــود. درنهایت در سررســید؛ اصل و باقیمانده سود اوراق )آخرین 
کوپن اوراق( به دارندگان اوراق پرداخت می شــود و دارایی های مبنای 

انتشار اوراق نیز توسط ناشر به بانی منتقل می شود.
در میان انواع مزیت ها و معایب تأمین مالی از طریق شــبکه بانکی و 
بازار سرمایه، هزینه های تأمین مالی و زمان دسترسی از مؤلفه های مهم 
تصمیم گیری بنگاه ها پیرامون بهره گیری از بازار پول و سرمایه هستند. 
درواقع؛ چنانچه هزینه تأمین مالی بنگاه ها دریکی از دو بازار ســرمایه 
)انواع اوراق بهادار اســالمی( و شبکه بانکی )دریافت تسهیالت بانکی( 

کمتر باشد، توجه بنگاه به آن بازار خواهد بود.

چالش های تأمین مالی بنگاه ها از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

دوراهه تامین مالی در اقتصاد ایران
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بانک مرکزی اعالم کرد
شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی 

واگذار نمی شود
بانک مرکزی اعالم کرد که شــرکت ملــی انفورماتیک به بخش 
خصوصــی واگذار نمی شــود. به گفته بانک مرکزی، شــرکت ملی 
انفورماتیک وابسته به این بانک است و جایگاه حاکمیتی در فناوری 
اطالعات بانکی دارد. بر این اســاس بانک مرکزی مخالفت خود را 
نســبت به واگذاری این شــرکت به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
اعالم کرده اســت و واگذاری شــرکت ملــی انفورماتیک به بخش 

خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.

موسسه »مارکت ریسرچ نست« گزارش داد
 4 بانک ایرانی

در بین برترین های بانکداری اسالمی
در جدیدترین تحلیلی که درباره بازار مالی اسالمی منتشر شده، 
نــام چهار بانک ایرانی در بین ۱0 موسســه برتر فعال در بانکداری 
اســالمی به چشم می خورد. به گزارش پژوهشکده پولی و ارزی، در 
گزارشــی که از سوی موسسه »مارکت ریســرچ نست« و با عنوان 
»بازار مالی اســالمی در جهان« منتشــر شــده، چهار بانک ایرانی 
در جمع فعاالن اصلی بازار مالی اســالمی حضور دارند. بانک ملی 
ایــران، بانک ملت ایران، بانک صادرات ایران و بانک مســکن ایران 
چهار بانکی هستند که نام شان در کنار دیگر بازیگران بزرگ حوزه 
فعالیت های مالی اســالمی به چشــم می خورد. دیگر موسسه های 
فعالــی که در کنار بانک هــای ایرانی در این لیســت حضور دارند 
شــامل بانک تجــارت ملی عربســتان، بانک اســالمی قطر، بانک 
عالینما عربســتان، بانک اسالمی دوبی، خانه اعتبارات کویت و مای 
بانک مالزی می شــود. این گزارش به طور ویــژه در رابطه با حجم 
فعالیت ها، روند اقدامات جاری و توســعه بازار مالی اسالمی تحقیق 
کرده اســت و موضوعاتی مانند فرصت های سرمایه گذاری، سیاست 
دولت ها، دینامیک های بازار، زنجیره تامین و شرایط رقابتی در بازار 
مالی اسالمی مورد بررســی قرار گرفته است. نوآوری های فناورانه 
و پیشــرفت در این زمینه که به ترویج بهتر بانکداری اســالمی در 
جوامع می انجامد نیــز از دیگر آیتم های تاثیرگذار در این مطالعات 
بوده است. بانکداری اســالمی، صنعت بیمه اسالمی، اوراق قرضه، 
صندوق های سرمایه گذاری از مواردی بوده که در بررسی فعالیت ها 

مورد توجه قرار گرفته است.

بازار طال و سکه گرم شد
سبقت سکه از دالر

بازار طال و ســکه که در آغاز هفته با کاهــش قابل توجه قیمت 
مواجه بود، روز یکشنبه با مقداری افزایش قیمت همراه شد اما بازار 
ارز ثبات قیمت را حفظ کرد. به گزارش ایسنا، قیمت سکه تمام بهار 
آزادی طــرح جدید، ۴میلیون و ۲۵ هزار تومان اســت که ۱۵ هزار 
تومان نســبت به ابتدای هفته افزایش قیمت دارد، اما ســکه طرح 
قدیم بدون تغییر قیمت، ۴میلیون تومان اســت. همچنین نیم سکه 
تغییر قیمتی نداشــته و همان ۲میلیون و ۵0 هزار تومان روز قبل 
داد و ســتد می شود، اما ربع سکه ۳0 هزار تومان گران شده و یک 
میلیون و ۲۸0 هزار تومان فروخته می شــود. سکه یک گرمی هم 
۸۵0 هزار تومان معامله می شــود که ۱0 هزار تومان افزایش قیمت 
را تجربه کرده است. هر گرم طالی ۱۸ عیار هم حدود ۲000 تومان 
گران شده و ۴۱0 هزار تومان در طالفروشی ها معامله می شود. این 
در حالی اســت که در بازارهای جهانی، هر اونس طال تغییر قیمتی 
نداشته و ۱۴۹۷ دالر است. در بازار ارز نیز ثبات تقریبا حاکم است؛ 
به گونه ای که بانک ها هر دالر آمریکا را ۱۱ هزار و ۳۵۴ تومان و هر 
یــورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۵۴۱ تومان خریدند که اندکی افزایش 
قیمت را داشته اســت. همچنین قیمت خرید هر پوند انگلیس در 
بانک هــا ۱۴ هزار و ۹ تومــان بود و ارز مســافرتی هم حدود ۱۳ 
هزار تومان از ســوی بانک ها در اختیــار متقاضیان قرار گرفت. اما 
صرافی هــای مجاز بانک مرکزی نیز قیمــت خرید دالر را ۱۱ هزار 
و ۳۵0 تومــان و قیمت فــروش آن را ۱۱ هزار و ۴۵0 تومان اعالم 
کردند که نســبت به روز شنبه تغییری نداشته است. این صرافی ها 
هــر یورو را به قیمت ۱۲ هــزار و ۶00 تومان خریدند و ۱۲ هزار و 

۷00 تومان فروختند.

رئیس کل بانک مرکزی در مجلس:
حذف 4 صفر از پول ملی به مبادالت مردم 

کمک می کند
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی 
بــه فرآیند مبادالت مردم کمک می کنــد، گفت: در حال حاضر ۹ 
میلیارد اسکناس در کشور وجود دارد که با حذف چهار صفر به۲.۲ 
میلیارد اسکناس می رسد و مسکوکات هم دوباره وارد چرخه اقتصاد 
کشور می شــوند. به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی در جلسه علنی 
روز یکشــنبه مجلس شورای اسالمی در دفاع از الیحه حذف چهار 
صفر از پول ملی کشــور گفت: بحث اصالح ظاهر پول ملی کشــور 
از ضرورت هایی است که از گذشــته تاکنون بررسی های متعددی 
درباره آن صورت گرفته اســت؛ پول ملی کشــور به خاطر تورم در 
سال های قبل عمال خاصیت خود را از نظر ظاهر از دست داده است 
و مردم از واحد پول ملی به عنوان ریال اسم نمی برند و تومان را به 
کار می برنــد مثال ۵00 هزار ریال نه حتی ۵0 هزار تومان بلکه ۵0 

تومان عنوان می کنند.
وی با بیان اینکه هدف این است که کار برای مردم راحت شود و 
مردم بتوانند براســاس اسکناس های جدید و پول جدید که معرفی 
می شود، امورات بازرگانی و مالی خود را انجام دهند، اظهار داشت: 
هدف اولیه هماهنگی با فرهنگ عمومی و عرف جامعه است؛ چهار 
صفر از پول حذف می شــود و در حال حاضــر در رابطه با پول در 
ارزهــای خارجی نیز رابطه جالبی نیســت و هیچ پولی در دنیا جز 
در یکی دو کشــور که مشــکل جدی پولی دارد، پشت ممیز رقم 

اسکناس ها، ۵ تا ۸ صفر وجود ندارد.

بانکنامه

فناوری بالک چین با نمایندگی بیت کوین چند ســالی اســت که در 
جهــان مورد توجه قرار گرفته، اما در ایــران هنوز آنطور که باید به آن 
پرداخته نشده و به نظر می رسد در حال حاضر مهم ترین موضوع، تدوین 
ســند راهبردی ملی برای وضعیت بالک چین و رمزارزهاست. در همین 
راســتا، نشست بررســی »بایدها و نبایدهای ارزهای مجازی« با حضور 
رضا تقی پور عضو شــورای عالی فضای مجازی، ســپهر محمدی رئیس 
هیات مدیره انجمن بالک چین و یاشــار راشدی دبیر انجمن بالک چین 
در »خبرگزاری ایســنا« برگزار شد و ممنوعیت یا بالتکلیفی رمزارزها، 

موضوع محوری این نشست بود.
رضا تقی پور عضو شورای عالی فضای مجازی در ابتدای این نشست، 
موضــوع رمزارزها را از فناوری بالک چین تفکیک کرد و گفت: قبل از 
ورود بــه بحث رمــزارز، چند نکته باید توضیح داده شــود، زیرا چند 
مفهوم با هم مخلوط شــده اســت. یکی فناوری بالک چین است که 
در بســیاری از مواقع معادل رمزارز گرفته می شــود، اما این اشــتباه 
اســت، چون یکی از حوزه هایی که با اســتفاده از فناوری بالک چین 
به آن پرداخته می شــود، بحث رمزارزهاســت. ضمن اینکه می توان 
از منظرهــای مختلف به رمزارزها نــگاه کرد. اصل منظر، بحث کالن 

حاکمیتی است.
بــه گفته او، مورد دوم موضــوع اقتصاد کالن و تاثیــر این رمزارزها 
بر اقتصاد دیجیتال و ســوم از منظر کســب وکارها و شهروندان است. 
بالک چین یک فناوری اســت کــه کاربردهای زیــادی دارد و یکی از 
کاربردهایش رمزارزهاســت. برآوردی که وجود دارد این است که خود 
بالک چین می تواند شــروع یک ســری تحوالت فناوری باشد که منجر 
به تحوالت سیاســی، اقتصادی و اجتماعی شود و می تواند در آینده ای 
نه چندان دور چیزی شــبیه نقش IT یا انفجار اطالعات داشــته باشد، 

بنابراین نمی توان آن را محدود به بیت کوین و ماینینگ کرد.
بیت کوین و رمزارزها حرام و ممنوع است؟

ســپس ســپهر محمدی به انواع محصوالت و خدمــات بالک چین 
اشــاره کرد و گفت: در حــوزه بالک چین غیــر از رمزارزها که ترجمه 
cryptocurrency  اســت، مــا cryptoassetهــا را داریم که 
دارایی هــای رمزپایه ترجمه می شــود و در حوزه بورس قرار می گیرد و 
ســازمان بورس و اوراق بهادار باید برایش قانون گذاری کند. غیر از این 
دو گروه که دو گروه عمده بالک چین هستند، انواع خدمات را داریم که 
می تواند بر بســتر بالک چین ارائه شود؛ از ثبت امالک، دارایی ها، خرید 
و فروش، گواهینامه ها، قراردادهای هوشــمند و امثال اینها که در گروه 
ســوم قرار می گیرند. این ســه گروه را می توان به رمزارزها، دارایی های 

رمزپایه و سایر کاربردهای بالک چین تقسیم بندی کرد.
یاشــار راشــدی نیز درباره مفهوم بالک چین توضیــح داد: تا قبل از 
اینکه فناوری بالک چین ایجاد شــود، همیشه برای انتقال پول، نیاز به 
یک واســطه داشتیم. اگر می خواستیم از یک نقطه ایران به جایی دیگر 
پولی حواله کنیم، راهی نداشــتیم جز اینکه به بانکی که در آن حساب 
داشــتیم، اعتماد کنیم که پول را از حســاب مان بردارد و به حساب آن 
شــخص واریز کند. اگر این بانک از اعتماد افراد سوءاستفاده می کرد یا 
حســاب بسته می شد، کاری نمی توانســتیم بکنیم. سیستم بالک چین 
با راهکارش، واســطه ها را حذف و مفهــوم trustless بودن را اضافه 
کرد. بازیگرهای سیســتم برای اینکه در این سیســتم کار کنند، نیازی 
به اعتماد به شخص سوم ندارند، اما این اعتماد چطور حاصل می شود؟

وی ادامــه داد: بالک چین دو خاصیت اصلی دارد که مورد توجه قرار 
می گیرد؛ یکــی تغییرناپذیری و دیگری انکارناپذیــری. فرض کنید ما 
در جلسه ای نشستیم و نمایندگان شــرکت هستیم؛ هر کس به دنبال 
بیشترین منافع برای شرکت خودش است. می خواهیم صورت جلسه ای 
را امضا کنیم. ابتدا یک نفر صورت جلسه را می نویسد و قرار است بقیه 
امضــا کنند. قاعده اینطور اســت که هر برگه که تمام شــد، باید امضا 
شــود، اما پس از پایان مطالب، هر فرد ممکن است بگوید من مطالب را 
این طوری نگفتم و این مواردی که نوشــته شده به ضرر شرکت ماست. 

این سیستم همان سیستم بانک است که همه به آن اعتماد دارند.
به گفته او راه حل بعدی این است که هر کس مطالب را برای خودش 
بنویسد و در نهایت همه آن را تایید کنند، اما مشکلی وجود دارد که ما 
باید یک نســخه واحد داشته باشیم که اکثریت روی مفاد آن به اجماع 
برســند. بالک چین این قضیه را به صورتی حل می کند. مثال می گوید 
وقی این برگه را پر کردید، کاراکتر اول سمت راستش یک شماره دارد، 
این شــماره را جمع کنید تا پایین که به یک عدد می رســید. برای هر 
کاراکتر تا آخر این کار را انجام دهید و اعداد را با هم جمع کنید که به 
یک عدد نهایی برسید. این کار هیچ راهی ندارد جز اینکه اعداد مختلف 
را تســت کنید و ببینید با کدام عدد درســت درمی آید و در نهایت هر 
کس که زودتر به آن عدد برسد، اعالم می کند و این برگه که تمام شد، 

سراغ برگه بعدی بروید.
وی ادامــه داد: یکی از بخش های صورت مســاله ای که در برگه دوم 
هســت، جواب برگه قبلی است که باعث می شود این برگه ها به واسطه 
جوابــی که در آخر به دســت آمده، زنجیر وار به هم وصل شــوند. این 
موضوع باعث می شــود اگر در برگه های قبلی عــددی را عوض کنیم، 
جواب های این برگه اشــتباه می شود. اگر هر برگه را یک بلوک در نظر 
 immutability  بگیرید، به این خاصیت بالک چین تغییرناپذیری یا
گفته می شــود. در دیتابیس های فعلی که داریــم، یک اپراتور می تواند 
بــا یک کوئری در دیتابیس، رکــورد را تغییر دهد. در بانک ها ابزارها را 

طــوری چیدند که اثری از تغییرات بماند اما آن اثرها را هم می توان از 
بین بــرد، اما ویژگی تغییرناپذیری در بالک چین باعث می شــود اصال 
نتــوان داده های قبلی را تغییر داد، اگر هم قرار به تغییر باشــد، اثرات 

قبلی می ماند و تاریخچه تغییرات در سیستم موجود است.
او دربــاره ویژگی انکارناپذیــری بالک چین نیز توضیــح داد: بحث 
انکارناپذیــری بالک چین با جفت کلیدهــای خصوصی و عمومی انجام 
می شــود. در همان مثال، اگر یک نفر زنگ بزند و بگوید نماینده فالن 
شــرکت است، برای اینکه مطمئن باشــیم، باید گفته اش را اثبات کند. 
در رمزارزها و بالک چین، ما از جفت کلید خصوصی و عمومی اســتفاده 
می کنیم که وقتی یک دیتا توســط یکی از بازیگران سیســتم منتشر 
می شود، قبلش با استفاده از آن کلید خصوصی امضا شده و هیچ کس به 
غیر آن شخص آن کلید خصوصی را ندارد، بنابراین بعدها هم نمی تواند 
انکار کند که کس دیگری به جز من ســند را امضا و یا دیتا را منتشــر 
کرده اســت. از این ویژگی می تــوان در حوزه های مختلفی از جمله در 

ثبت اسناد و انتخابات استفاده کرد.
در ادامــه محمدی درباره نظــارت نهادهای مختلــف بر محصوالت 
بالک چین گفت: در بیشتر کشورهای دنیا عموما رمزارزها تحت نظارت 
بانک مرکزی هســتند، دارایی های رمزپایه تحت نظارت بورس و سایر 
کاربردها را هر نهادی که به آن مربوط می شــود، نظارت دارد. در حال 
حاضر در کشور ما بانک مرکزی و بورس گفتند اگر متعامالن، رمزارز و 
دارایــی رمزپایه ای صادر نکنند، با آنها کاری ندارند. ما در انجمن حدود 
شــش ماه پیش به مرکز ملی فضای مجازی پیشنهاد تهیه سند ملی در 
حوزه بالک چین را ارائه کردیم و طرح های اولیه ای هم رد و بدل شــده، 

اما رگوالتور در این زمینه بسیار کند است. 
به گفته او، این موضوع را مقایســه کنید با رگوالتور کشــور آمریکا، 
زمانی که وزیر ما اعالم کردند می خواهیم رمزارز ملی صادر کنیم، هنوز 
ما رمزارز را ایجاد نکــرده بودیم که آنها قانونی را به کنگره بردند و آن 
را تصویب و رمزارز ما را تحریم کردند، درحالی که این رمزارز هنوز هم 
ایجاد نشــده است. در حال حاضر مباحثی مطرح می شود که بیت کوین 
و رمزارزها حرام اســت یا حالل؟! بر قانون گذار واجب است که در اسرع 
وقت تکلیف رگوالتوری حوزه بالک چین را مشــخص کند. آنها واجبات 
بخــش خصوصی را بــه مراتب تذکر می دهند امــا واجبات رگوالتور را 
فراموش می کنند، درحالی که نامشخص بودن این حوزه هم برای دولت 

و هم بخش خصوصی صدمه می زند.
کسی روی بیت کوین سرمایه گذاری نکند

در ادامه تقی پور با بیان اینکه یکی از راهکارهای اصلی، داشتن رمزارز 
ملی اســت، گفت: یک ســری رمزارزهای پرایوت یا محدود هستند و 
یک ســری رمزارز عمومی، مانند بیت کوین. اگــر ما به رمزارزهایی که 
پشتوانه شــان برای ما معلوم نیســت مانند بالک چین، بدون پشــتوانه 
قانونی در کشــور بپردازیم، مشــکالتی پیش خواهد آمد. توصیه ما این 
اســت که رمزارز ملی یک شــروع باشد و به ســرعت تبدیل به رمزارز 

منطقه ای شود.
وی ادامه داد: اســتفاده از کاربردهای دیگر این فناوری، شروع خوبی 
بــرای ورود دانش تکنولوژی و صنعت محســوب می شــود. مزیت های 
دیگرش این است که اساســا حوزه اقتصاد دیجیتال مبنای بسیاری از 
دادوستدهاست که با رمزارزها می توان تحولی در آن ایجاد کرد. البته به 
بومی بودن آن باید تاکید داشت، زیرا علی رغم اینکه گفته می شود اینها 
سیستم های توزیع شده بدون واسطه و کامال مستقل هستند، شائبه های 
جــدی وجود دارد که در بعضی از انواع این رمزارزها از جمله بیت کوین 
علی رغم ظاهر باز و مستقلش وابستگی زیادی به شرکت های آمریکایی 
و اســرائیلی دارند که تبادالت را کنترل می کنند، بعضی از دانشــگاه ها 
از جمله دانشــگاه شریف این بررســی را انجام دادند و اعالم کردند که 
این امکان وجود دارد. بــه همین دلیل من به بومی بودنش اصرار دارم 
و اینکه جلوی ضرر را بگیریم، بنابراین توصیه من این است کسی روی 
بیت کوین ســرمایه گذاری نکند و البته آنهــا نمی توانند مانع ماینینگ 

شوند، اما باید به این موارد توجه کرد.
تقی پور با مقایســه فناوری بالک چین با دیگــر ابزارهای بومی اظهار 
داشــت: چون این موضوع اساســا یک بحث اقتصادی اســت، طبیعتا 
بیزینس  پلن آن با موتور جست وجو تفاوت دارد؛ موضوع رمزارزها کامال 
شدنی است و از همان اول هم قابل سرمایه گذاری بود. موتور جست وجو 
بحث گسترده ای اســت. اینکه اساسا ۱0 غول آمریکایی مانند گوگل و 
آمازون چه نقشــی در بحث حاکمیت ها دارند و از منظر قدرت سایبری 
چه نقشــی برای دولت آمریکا بازی می کنند، بحثش جداست. یکی از 
اهداف ما در قدرت ســایبری، عبور از حاکمیت هاست. ۱0 شرکت غول 
آمریکایی دارند این کار را دنبال می کنند، فقط هم منحصر به ما نیست. 
مثال اوبر یک شــرکت حمل ونقل آمریکایی است اما در انگلیس درباره 
آن هشــدار داده شده، زیرا تسلط این شرکت در انگلیس، دارد به حدی 

می شود که شاید یک روزی حمل ونقل آن را مختل کند.
او با اشــاره به روند شــکل گیری رمزارز بومــی در چین بیان کرد: از 
این منظر الگوهایی که چین دنبال کرده، مناســب است؛ مثال در بحث 
همین رمزارزها، آنها تا سال ۲0۱۳ با این بحث آشنا نبودند و چارچوب 
نداشتند، اول آن را برای سه سال ممنوع کردند تا وقتی که با آن آشنا 
شــوند، بعد گفتند استخراجش مشــکلی ندارد، اما هنوز در موسسات 
دولتی ســرمایه گذاری در آن ممنوع اســت. این چارچوب ها می تواند 
کمــک کند، ضمن اینکــه بحث رمزارز ملی که امــروز چین هم برای 

خــودش دارد و عمده فعالیت های داخلی اش را بــا آن انجام می دهد، 
کمــک زیادی کرده به اینکه هم از بحــث تکنولوژیک آن عقب نمانند 
و هم بســیاری از مســائل اقتصاد دیجیتال خود را حل کند. چین در 
فناوری بالک چین جزو اولین هاســت، چون سرمایه گذاری های زیادی 
کرده اســت؛ کمااینکه در اقتصاد دیجیتال هم همین کار را کرده، برای 
مثال علی بابای چین االن جزو اولین شرکت های بورس نیویورک است. 
در بحث های اقتصادی ما هم باید همینطور باشــیم اما شــرطش فعال 
بودن و قانون گذاری ســریع و پویاســت؛ اینکه به سرعت خود را با این 
تغییرات وفق دهیم و بتوانیم آســیب ها را در داخل برای شهروندان کم 
کنیم، اما تا زمانی که چارچوب مشخصی وجود نداشته باشد، نمی توان 

کاری انجام داد.
نمونه نهایی رمزارز بومی در حال آزمایش است

همچنین راشــدی دربــاره نمونه بومی رمزارزها بیــان کرد: در حال 
حاضر چند پروژه در ایران انجام می شود که نمونه نهایی آنها آماده است 
و در حالــت پایلوت کار می کنند. یکی از رمزارزهایی که شــروع به کار 
کرده، رمزارز »پیمان« متعلق به شــبکه ققنوس است که کنسرسیومی 
متشــکل از چهار بانک اســت. ما هم در انجمــن بالک چین روی یک 
پلتفرم بالک چینــی قراردادهای هوشــمند کار می کنیم که روی این 
پلتفرم اپلیکیشــن های غیرمتمرکز مختلف می تواند پیاده ســازی شود. 
انجمن بالک چین یک تیم متشــکل از چند کارگروه است که به عنوان 
یک نهاد هماهنگ کننده با فعاالن صنعت بالک چین در ایران جلســات 

متعدد دارند.
سپس تقی پور درباره احتمال تحریم بالک چین و رمزارزها توضیح داد: 
در موضوع تحریم ایــن موضوع پیش آمد که برخی با آی پی های ایران 
رمزارزها را به دســت آورده بودند اما دولت آمریکا به صورت غیرقانونی 
و علی رغم اینکه حاکمیتی در این حوزه نداشــت، آنها را بالک کرد. در 
ایــن موضوع هم با وجود اینکه دولت هیــچ اجازه ای نداده بود، افراد از 
دولت می خواستند که پول شــان را پس بگیرد. وقتی می گوییم رمزارز 
با پشــتوانه که می تواند نفت و گاز و سهام در بورس باشد، امکان اینکه 
کســی پاسخگو باشد وجود دارد و در عین حال می توانیم از مزیت های 
دیگر رمزارزها اســتفاده کنیم. این موضوع ســاده نیست اما بسیاری از 
کشــورها از جمله روسیه، چین و هند اقداماتی در این زمینه داشتند و 
حاکمیت ها توانستند با مشــارکت مردم این موضوع را مدیریت کنند، 
اما شرطش پیش کنشگر بودن است و اینکه ما عالج واقعه قبل از وقوع 
کنیم و اجازه ندهیم آنها آسیب وارد کنند و قشر زیادی از مردم آسیب 

ببینند و زمانی که کار از کار گذشته بخواهیم چاره اندیشی کنیم.
وی با بیان اینکه تحریم بیت کوین با ماهیت سیستم های توزیع شده 
در تناقض اســت، اظهار داشــت: از یک طرف می گوییــم رمزارزها 
مرکزیتــی ندارند که قابل تحریم باشــند و از طرفــی می گوییم آنها 
رمــزارز ما را تحریم کردند. البته آمریــکا این کار را روی کاغذ کرده 
اســت و آنها بیشتر می خواهند کار عملیات روانی انجام دهند، وگرنه 
اگر رمزارز ایجاد شــود، اساسا با اطالعاتی که ما از این فناوری داریم، 

قابل تحریم نیست.
محمدی هم بــا بیان اینکه رمزارز ملی تولید نمی شــود، بلکه صادر 
می شــود، گفت: بانک مرکزی بر بستر بالک چینی رمزارز ملی را صادر 
)issue( می کنــد و اینکه این صادرات به معنــای صادرات و واردات 
نیســت، بلکه به این معناســت که در مبادالت بین المللی از این رمزارز 
استفاده می کنیم. رمزارزهایی با پشتوانه پول فیات یا رمزارزهای باثبات 
عمدتاcentralized  هســتند یعنی یک نهــاد مرکزی آنها را صادر 
کرده اســت، اما بالک چین یک طبیعت توزیع شــده دارد. برای نمونه 
رمزارز تتر )tether( را یک شــرکت تایوانی صادر کرده است. اگر فردا 
دولــت آمریکا بخواهد آن را تحریم کند، کل این رمزارز دچار مشــکل 
می شــود. رمزارز ملی ما هم می تواند توسط بانک مرکزی صادر شود و 
بانک به آن نظارت و تراکنش ها در حســاب های مختلف را رصد کند و 
اگر الزم بود حتی موجودی ها در یک حســاب را  مسدود کند، در عین 
حال محدود به بانک ها نباشــد و بدون نگرانی از تحریم های آمریکا در 

بستر بین المللی معامله شود.
او همچنیــن خاطرنشــان کرد: رصد فعالیت ها در بســتر بالک چین 
با بعضــی تکنولوژی ها قابل ردیابی اســت و از بعضی تکنولوژی ها هم 
می توان اســتفاده کرد کــه احدی از تراکنش دو واحد خبردار نشــود. 
اینها در اختیار بانک مرکزی اســت و می تواند برای رمزارز ملی از یک 
تکنولوژی استفاده کرد که قابل رصد کردن برای اشخاص ثالث باشد و 

یا اینکه مطلقا قابل رصد کردن نباشد.
اما راشدی با بیان اینکه خود تکنولوژی بالک چین و رمزارز بیت کوین 
ماهیتا غیرقابل تحریم اســت، چون ســرور مرکزی وجود ندارد، افزود: 
بحث تحریم دو موضوع اســت؛ یکی بحث زیرســاخت تکنولوژی است 
که امکان تحریم و جلوگیری از آن وجود دارد، مثال سوئیفت یک واحد 
متمرکز و مرکزی اســت که می گویند ســوئیفت را روی ایران بستند 
و ســوئیفت به واســطه فشــاری که تحریم ها روی آنها آورده، دیگر به 
بانک های ایرانی سرویس نمی دهد. در شبکه های بالک چینی مخصوصا 
اگر عمومی باشــند، ما این محدودیت فنی را نداریم و کسی نمی تواند 
از لحاظ فنی جلویش را بگیرد. تحریم سیاسی ممکن است اتفاق بیفتد 
مثال آمریکا فشــار بیاورد که شبکه را رصد می کند و اگر از آدرس ایران 
پولی انتقال پیدا کرد، متوجه می شــود، بنابراین می تواند کشوری را از 
نظر کانال مالی تحریم کند، اما خود تکنولوژی را نمی تواند تحریم کند.

بایدها و نبایدهای ارزهای مجازی؛ ممنوعیت یا بالتکلیفی رمزارزها؟

بالک چین تحریم شدنی نیست

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رشد قیمت ها در بورس متوقف شد
چراغ های قرمز تاالر حافظ

معامله گران بازار ســهام در دومین روز هفته و در برخی از سهم ها 
شاهد افزایش عرضه نسبت به تقاضا بودند، اما در نهایت شاخص کل 
بــورس با وجود کاهش حدود ۱۷00 واحدی در کانال ۳۱۸ هزار تایی 
باقی ماند. به گزارش ایســنا، روز یکشــنبه شاخص کل بازده نقدی و 
قیمتی بورس تهران برخالف روز شنبه روند کاهشی را شروع کرد و با 
افت ۱۷۷۳ واحد در تراز ۳۱۸ هزار و ۲۵0 هزار واحدی نشست. البته 
این افت با توجه به کانال شکنی های پی در پی این شاخص در روزهای 
گذشته مقدار قابل توجهی نیست مضاف بر اینکه شاخص کل هم وزن 
نیز در این روز توانســت به رشــد خود ادامه دهد و با ۲0۲ واحد رقم 
۹۴ هزار و ۱۶۷ واحدی را تجربه کند. همچنین شاخص آزاد شناور با 
۱۶۳۶ واحد افزایش رقم ۳۶۹ هزار و ۴۵۴ واحد را تجربه کرد و شاخص 
بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۱۷۷۱ و ۱۴۳۹ واحد کاهش یافتند. 
گروه مپنا، معدنی و صنعتی گلگهر و پتروشــیمی پردیس هر کدام به 
ترتیب ۳۳۳، ۲۷۴ و ۲۱۴ واحد به کاهش شاخص های بازار دامن زدند. 
در طرف مقابل نفت سپاهان، خدمات انفورماتیک و بیمه تجارت ۳0۴، 
۱۶۶ و ۱۲۸ واحد شــاخص های بازار را تقویت کردند. گروه بانک ها و 
موسسات اعتباری بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند 
و توانســتند با معامله ۳.۷ میلیارد سهم و اوراق مالی به ارزش بیش از 
۳0۵ میلیارد تومان تعداد ۱۲0 هزار و ۹۶۲ داد و ستد را تجربه کنند. 
در گروه خودرو نیز بیش از یک میلیارد ســهم به ارزش ۲۹۶ میلیارد 
تومان داد و ستد شد این گروه بعد از بانکی ها بیشترین ارزش معامالت 
را به خود اختصاص داد. مواد دارویی، شیمیایی ها و فلزات اساسی دیگر 
گروه هایی بودند که نسبت به گروه های بازار از ارزش معامالت بیشتری 
برخوردار بودند. ارزش معامالت بورس تهران رقم ۳0۵0 میلیارد تومان 
را تجربه کرد و حجم معامالت این بازار عدد ۸.۵ میلیارد سهم و اوراق 
مالی را به ثبت رســاند. همچنین تعداد معامالت این بازار تا رقم ۶۳۸ 
هزار و ۲۴ نوبت رســید. اما در حالی در بورس تهران تعداد ۲۴۱ سهم 
با رشد قیمت و ۲۴0 سهم با افت روبه رو بودند که در فرابورس تهران 

تعداد نمادهای مثبت ۱۲۱ و تعداد نمادهای منفی به ۱۳0 رسید.
شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۱ واحد افت داشت و بر روی کانال 
۴هزار و ۲۳۶ واحد ثابت مانــد. همچنین در این بازار ۲ میلیارد و 
۳۷۴ میلیون برگه ســهم به ارزش بیش از ۱۳ هزار و ۷۱۹ میلیارد 

ریال داد و ستد شد.

مدیرعامل بورس کاالی ایران:
معامالت گواهی سپرده پسته از سه شنبه 

آغاز می شود
مدیرعامل بورس کاالی ایران از آغاز معامالت گواهی ســپرده پسته 
از روز سه شنبه ۹مهرماه خبر داد و گفت معامالت گواهی سپرده پسته 
از روز سه شنبه این هفته در حالی در بورس کاالی ایران آغاز می شود 
که دو انبار پذیرش شده آماده تحویل محصول پسته از باغداران هستند. 
حامد سلطانی نژاد ادامه داد: از روز سه شنبه هفته جاری، نماد معامالتی 
گواهی سپرده کاالیی پســته فندقی طبیعی خندان ۳۲-۳0 شرکت 
طالی ســبز زرند در بورس کاالی ایران گشایش می یابد و همزمان با 
فصل برداشــت، آماده تحویل محصول از مشتریان و انجام معامله در 
بورس است. به گفته سلطانی نژاد، نماد معامالتی گواهی سپرده کاالیی 
شرکت سبز دانه کویر نیز طی هفته گذشته در بورس فعال شده و آماده 
پذیرش محصول مشــتریان شده است و انتظار می رود نماد معامالتی 
این انبار نیز طی چند روز آینده گشایش یابد. مدیرعامل بورس کاالی 
ایران اظهار داشــت: دو انبار مذکور به عنوان نخستین انبارهای تحت 
کلید بورس در شهرستان های زرند و سیرجان پذیرش شده و آمادگی 
دارند محصول باغداران پســته کار را برای صدور گواهی سپرده کاالیی 

طبق ضوابط و استانداردهای تعیین شده تحویل بگیرند.

نماگربازارسهام

قوانین بازار پایه فرابورس ایران چندی پیش تغییر کرد و دستورالعمل 
نهایی این بازار ۴ شــهریور ابالغ شــد. سیزدهم شــهریور امسال تمامی 
نمادهای موجود در بازار پایه متوقف شــدند و دوشنبه ۲۵ شهریورماه نیز 
معامالت نمادهای بازار پایه ای آغاز شد. تغییر مقررات بازار پایه در نهایت 
به تصویب دامنه نوســان ســه، دو و یک درصدی به ترتیب در تابلوهای 
رنگی زرد، نارنجی و قرمز انجامید. از ســوی دیگر، اصالح قوانین بازار پایه 
فرابورس در چند ماه اخیر مقاومت ها و مخالفت هایی را به دنبال داشــته 
است و حتی برخی از نماینده های مجلس به این حوزه ورود کرده اند. حاال 
رئیس ســازمان بورس در نامه ای به ابهامات پاســخ گفته و راه های بهبود 

نقدشوندگی این بازار را تشریح کرده است.
شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به هادی 
قوامی نماینده اسفراین در مجلس شورای اسالمی هدف از راه اندازی بازار 
پایه را تشریح کرد و گفت: شــرکت های درج شده در بازار پایه فرابورس، 
مشــمول اســتانداردهای پذیرش در بورس ها نیستند و ریسک شفافیت 
اطالعاتی، عملیاتی و مالی این شــرکت ها از شرکت های پذیرفته شده در 
بورس ها بیشتر است که به تبع آن امکان وقوع جرائم موضوع فصل ۶ قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اســالمی ایران درخصوص سهام این شرکت ها 
باالتر است. به گفته محمدی توجه به مسائلی همچون معامالت با نوسان 
قیمت نامتعارف و افزایش پرونده های تخلفاتی در بازار پایه و همچنین در 
راســتای ارتقای سالمت بازار پایه، اصالحات مقررات حاکم بر بازار پایه از 
ســال ۱۳۹۶ در دســتور کار قرار گرفت و مقررات اصالح شده در ۱۲ دی  
۱۳۹۷ به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید که این 
اصالحات در روزهای اول و ششم اسفند ۹۷ به  عموم بازار اطالع رسانی شد.

بــه گزارش ایرنا، محمدی ادامه داد: بــا عنایت به تغییر در نحوه انجام 
معامالت در بازار پایه فرابورس و نظر به اینکه معامالت نمادهای این بازار 
نیازمند اعمال تغییرات زمانبر در ســامانه معامالت بوده، زمان اجرای آن 
پــس از ۷0 روز کاری )خــرداد ۱۳۹۸( اعالم شــد و در خردادماه یعنی 
نزدیک به زمان اجرای مقررات جدید، شبهات متفاوتی درخصوص مقررات 
در فضای مجازی مطرح شــد به طوری که عده ای از اشــخاص اقدام به 
شــایعه پراکنی و تشــویش اذهان علیه مقررات جدید کردند. این گروه از 
افراد با ایجاد شبهات مختلف اعم از اطالع رسانی ناکافی و غیرشرعی بودن 

مقررات جدید سعی در ملتهب کردن فضای حاکم بر بازار سرمایه کردند.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: توجه به اطالع رسانی مکرر، 
به منظور انجام اصالحات مقررات بازار پایه با کمترین آسیب های جانبی، 

اجرای مقررات جدید در خردادماه متوقف و منوط به بررســی موضوع در 
شورای عالی بورس شد.

پاسخ به شبهات مطرح شده
محمدی یکی از شــبهاتی را که از ســوی منتقدان مطرح  شــد نحوه 
اطالع رســانی در این خصوص عنوان کرد و افزود: اطالع رســانی در مورد 
تغییرات، اســفندماه صورت  گرفت و بیش از سه ماه قبل از اجرایی شدن 
به عموم بازار اعالم شــد. وی همچنین ادعای غیرشرعی بودن مقررات را 
مغرضانه عنوان کرد و توضیح داد: پاســخ هایی که از مراجع در این مورد 
دریافت شده به دلیل طرح ناصحیح سواالت بوده و به منظور شفاف سازی 
مجدد در این باره، موضوع غیرشــرعی بــودن مقررات جدید معامالت در 

کمیته فقهی مطرح و مردود اعالم شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در راستای بررسی 
همه جانبه، موضوع قوانین بازار پایه میان گروه های مختلف فعاالن بازار نیز 
مطرح و پیشنهادهای آنان اخذ و طی جلسات متعددی بررسی شد، اظهار 
داشت: تغییر مقررات فقط درخصوص نحوه انجام معامالت سهام مندرج 
در بازار پایه بوده است و تاثیری در وضعیت مالی و عملیاتی یا اشتغال در 

شرکت های مندرج در بازار پایه ندارد.
محمدی در ادامه تاکید کــرد: پس از ابالغ مقررات جدید در بهمن ماه 
و طبقه بندی شرکت ها در تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز تعداد ۱۵ شرکت 
درخواســت پذیرش در بازارهــای اصلی را داده اند و ۱۵ شــرکت نیز از 
زمان طبقه بندی قبلی )خردادماه( تا موعد جدید اجرایی شــدن مقررات 
)شــهریورماه( از تابلو نارنجی به زرد ارتقا یافته اند که نشــان از اثربخشی 

دستورالعمل جدید بر کیفیت افشای اطالعات ناشران بازار پایه دارد.
به گفته وی تغییر مقررات جدید بازار پایه که در بهمن  ۹۷  اطالع رسانی 
عمومی شد، در موعد جدید اجرایی شدن مقررات یعنی شهریورماه ۹۸ با 

تغییرات محدودتری در دستور اجراشدن قرار گرفت.
حراج روزانه با هدف افزایش نقدشوندگی در بازار پایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد که دستورالعمل بازار پایه 
با شیوه جدید از روز دوشنبه ۲۵ شهریور اجرایی شده و به دلیل درخواست 
ســهامداران بازار پایه از فرابورس ایران برای افزایش نقدشوندگی مبنی بر 
برگزاری حراج به صورت روزانه و افزایش دامنه نوسان، فرابورس ایران نیز 
با توجه به ظرفیت دســتورالعمل جدید درخواست افزایش حراج ها را به 
سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرد و بدین ترتیب مقرر شد از ۷ مهرماه 
همانند سایر بازارهای فرابورس ایران حراج ها به صورت روزانه و در محدوده 

دامنه نوسان هر یک از تابلوهای بازار پایه انجام شود که این موضوع موجب 
افزایش دامنه نوسان هفتگی نمادها نیز شد.

شــاپور محمدی در پایان این نامه عنــوان کرد: مقررات جدید به دلیل 
پیش بینی بازارگردان برای افزایش نقدشوندگی، پویا بودن دامنه نوسان به 
دلیل جلوگیری از افت هیجانی قیمت ها و منطقی شدن افزایش قیمت ها 
متناسب با عوامل بنیادی، موجب بهبود شفافیت، کارایی و ارتقای سالمت 

بازار شده است.
نوسانات قیمت بدون تغییر در وضعیت مالی و عملیاتی شرکت ها

طبق بررسی ها با وجود اینکه مقررات بازار پایه مخالفت های زیادی را به 
همراه داشــته است اما فقدان رسیدگی به وضعیت بازار پایه نیز زیان های 
جبران ناپذیری را به بسیاری از سهامداران وارد می کرد. برای مثال نمودار 
زیر نشــان می دهد که قیمت سهام شرکت پلی اکریل در نماد شپلی در 
خردادماه ۹۸ حدود ۴00 تومان بوده است یعنی زمانی که قرار بود مقررات 
بازار پایه اجرایی شــود و در ۴ شهریورماه قیمت این سهم به ۷۳۱ تومان 
رســیده یعنی قیمت این سهم در بازه ســه ماهه بیش از ۸0درصد رشد 

کرده است.
این در حالی اســت که مطابق اطالعیه این شرکت که در ۲۶ شهریور 
۹۸ در سامانه اطالع رســانی کدال منتشر شده است از تاریخ گزارشگری 
قبلی )صورت های مالی و گزارش تفســیری مدیریت دوره مالی ۳- ۶ - ۹ 
و ۱۲ ماهه منتهی به )۳۱ خرداد امسال( سال جاری تا مقطع فعلی تغییر 

بااهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است.
قیمت ســهام شپلی پس از اجرای مقررات جدید بازار پایه در ۳ مهرماه 
۴۶۷ تومان بوده اســت که نســبت به چهارم شهریورماه حدود ۳۶درصد 
کاهش یافته اســت. از این رو با اصالح مقررات بازار پایه رشد بدون دلیل 

بنیادی در سهم های موجود در بازار پایه نیز کنترل خواهد شد.

رئیس سازمان بورس به ابهامات بازار پایه پاسخ داد

راه های بهبود نقدشوندگی در بازار پایه فرابورس
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کاهش بیش از 83درصدی صادرات 
سیگار

جدیدترین آمار منتشرشــده از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نشــان می دهد که تولید ســیگار در پنج ماهه 
نخست امسال ۴۱.۳درصد افزایش داشته، اما صادرات این کاال 

با کاهش بیش از ۸۳درصدی مواجه شده است.
به گزارش ایســنا، طبق این آمار در پنج ماهه نخست امسال 
۲۲ میلیارد و ۶00 میلیون نخ ســیگار تولید شده که نسبت به 
۱۶میلیارد نخ سیگار تولیدشــده در مدت مشابه سال گذشته، 

۴۱.۳درصد افزایش داشته است.
با این وجود، آمارها نشــان می دهد که میزان صادرات سیگار 
در این مدت ۸۳.۳درصد کاهش داشته است. صادرات سیگار تا 
پایان مردادماه ســال گذشته ۱۵0 میلیون نخ بوده، اما در پنج 
ماهه نخســت امسال به ۲۵ میلیون نخ رسیده است، اما واردات 
ســیگار که در دو ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به 

صفر رسیده بود، همچنان انجام نمی شود.
این در حالی اســت که طبق این آمار برآورد مصرف ســیگار 
در پنج ماهه امســال ۲۷ میلیــارد و ۸0 میلیون در نظر گرفته 

شده است.
همچنین بــرآورد وزارت صمت از میزان قاچاق در این مدت 
۵۹.۸درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته 
است؛ به طوری که میزان قاچاق این محصول تا پایان مردادماه 
سال گذشــته ۱۱ میلیارد و ۲۳0 میلیون نخ بوده،  اما در مدت 
مشابه سال جاری به ۴ میلیارد و ۵۱0 میلیون نخ رسیده است.

واردات نهاده های دامی 30درصد افزایش یافت
رشد قیمت ذرت در بازار کذب است

مدیرعامل پشــتیبانی امور دام کشــور گفت بنابــر آمار در 
شش ماهه امســال واردات نهاده های دامی نسبت به سال قبل 

۳0درصد افزایش یافته است.
به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، حمیــد ورناصری در 
مراســم تخلیه نهاده های دامی در بندر چابهار با اشاره به اینکه 
یکی از وظایف اصلی شرکت پشــتیبانی امور دام تامین ذخایر 
استراتژیک است، اظهار داشت: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی 

اقدامات بزرگی را در این زمینه انجام داده است.
وی افزود: در شرایط تحریم، که برخی کشور ها سعی می کنند 
شــرایط ســختی را برای کشــور ما تحمیل کنند هنر دولت و 
مجموعه بخش خصوصی این اســت که ابزار تاب آوری خود را 
در برابــر این اقدامات به کار بگیرد و اثرات تحریم را به حداقل 

برساند.
مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام اضافه کرد: نهاده های 
دامی یکی از تاثیرگذارترین موضوعات در کشــور است چراکه 
این نهاده ها منجر به تولید حدود ۲.۲ میلیون تن گوشت مرغ، 
۸۵0 هزار تن گوشــت قرمز، ۹ میلیون تن شیر و ۹00 هزار تن 
تخم مرغ می شود که تمامی این اقالم جزو اقالم اساسی کشور 
است، بنابراین تامین نهاده های دامی اهمیت فوق العاده ای برای 

کشور دارد.
ورناصری با اشــاره به اینکه حجم ســنگین واردات توســط 
شرکت پشتیبانی امور دام طی این مدت انجام شده و نتیجه آن 
در بازار قابل مشاهده است، گفت: در حال حاضر آرامش و ثبات 
را در بازار نهاده های دامی از جمله کنجاله، ذرت و جو مشاهده 
می کنیم. همچنین در بحث تولیدات دامی که وابسته به نهاده ها 

هستند شاهد فراوانی تولید هستیم.
به گفتــه وی، هم اکنون در بحث مرغ و تخــم مرغ به دلیل 
فراوانی تولید و باال بودن قیمت تمام شده تولید نسبت به قیمت 
عرضــه، مجبور به دخالت در بــازار و جمع آوری محصول مازاد 

شده ایم.
ورناصری تاکید کرد: شــرایط تولید در کشور هم اکنون بسیار 
مطلوب است و شــرکت پشتیبانی امور دام در حال حاضر مرغ 
تولیدی درجــه یک و ۲ را به صورت منجمد به ترتیب کیلویی 

۱۲.۷00 تومان و ۱۳ هزار تومان خریداری می کند.
مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امــور دام با اشــاره به اینکه 
نهاده های دامی در گذشــته عمدتا وارد بندر امام می شد، گفت: 
تغییراتی را ایجاد کرده ایم که در این زمینه از تمام بنادر اصلی 
کشور استفاده کنیم. در حال حاضر بخشی از نهاده ها وارد بندر 
امام، بخشــی وارد بندرعباس و بخشی وارد چابهار شده که این 

محموله ها یا تخلیه شده اند یا در حال تخلیه هستند.

افزایش ۲ برابری سرعت ترخیص کاال های 
اساسی از بنادر

معاون ســازمان بنادر از افزایش دوبرابری ســرعت ترخیص 
کاال های اساسی از بنادر کشور خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی حســن زاده 
گفت: قبــل از اینکه معاون اول رئیــس جمهور، وزارت صمت 
و دیگر دســتگاه های متولی به مســئله انباشــت کاال و مدت 
ماندگاری آن در بنادر توجه ویژه کنند، نســبت انبارش یا ورود 
کاال های اساسی در بندر امام خمینی )به عنوان مهمترین بندر 
برای واردات کاال های اساســی( به خروج آنهــا دو به یک بود. 
یعنی اگر دو واحد کاال در روز وارد بندر امام خمینی می شــد، 
یک واحد از آن خارج می شــد. اما هم اکنون وضعیت به مراتب 

بهتر از گذشته شده است.
او ادامه داد: با پیگیری دســتگاه های متولــی مذکور، آمار ها 
نشان دهنده افزایش سرعت قابل توجه سرعت ترخیص کاال های 
اساسی از بندر امام خمینی)ره( نسبت به تخلیه و بارگیری این 
کاال ها در یک روز است چراکه به عنوان مثال در دو روز گذشته 
حدود ۷0 هزار تن کاالی اساســی در این بندر تخلیه و تقریبا 

همین میزان نیز ترخیص شد.
حســن زاده تصریح کرد: عمده پیشــنهادات جهت تسریع در 
ترخیص کاال های اساســی و هماهنگی دســتگاه های متولی از 

سوی گمرک ایران مطرح و پیگیری شده است.

اخبـــار

نشســت بررسی و رفع موانع و مشــکالت پیش روی فعاالن اقتصادی 
مناطق آزاد با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مرتضی بانک مشاور رئیس 
جمهوری برگزار شد که خروجی آن مستثنی شدن مناطق آزاد از مصوبه 

دولتی ثبت سفارش کاال بوده است.
به گزارش تسنیم، در نشست بررسی و رفع موانع و مشکالت پیش روی 
فعالین اقتصــادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران که با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و 
مرتضی بانک مشــاور رئیس جمهور و معاونین دبیرخانه و مدیران عامل 
مناطق آزاد و بانک مرکزی تشکیل شد، مقرر شد در راستای بهبود فضای 
کسب وکار و رفع موانع تولید و نیز رفع مشکالت بانکی فعالین مستقر در 
این مناطق، همه مجوزهای صادره توسط سازمان های مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی مالک عمل بانک های عامل برای اعطای تســهیالت و خدمات 

بانکی قرار گیرد.
همچنین مقرر شــد با توجه به نقش فعالیت های بانکی در مناطق آزاد 
سرمایه باالی تاسیس بانک های آفشور مجددا مورد بررسی قرار گرفته و 

شرایط استقرار این گونه بانک ها در مناطق تسهیل شود.

در پایان این نشســت و با هدف رفع موانع و مشکالت فعالین اقتصادی 
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موافقت کرد رویه واردات 
کاالهای ضــروری و تخصیص ارز به این دســته از کاالها انجام شــود. 
همچنین مقرر شد از این پس رویه های واردات و ثبت سفارش مطابق با 

قوانین و مقررات مناطق آزاد اجرایی شود.
به گزارش تسنیم، اوایل مردادماه امسال معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
منطقه آزاد کیش در واکنش به اعتراض برخی تجار و کسبه این منطقه 
گفته بود: با دستور صریح مدیرعامل منطقه آزاد کیش و با مسئولیت خود 

دستور لغو ثبت سفارش را صادر کرد.
ناصر آخوندی با اشــاره به اینکه صدور ابالغیــه ای مبنی بر لزوم ثبت 
ســفارش کاالها در گمرک کیش از ۶ مرداد باعث نگرانی تجار و بازاریان 
شده بود، افزود: همزمان با ابالغ این مصوبه، مدیرعامل منطقه آزاد کیش 
خواســتار لغو محدودیت های اعمال شده بر روند فعالیت های اقتصادی و 

بازرگانی در مناطق آزاد شد.
وی تصریح کرد: روز دوشــنبه ۷ مرداد نیز مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیــش به محــض ورود به جزیره کیش به همــراه معاونان خود در 

گمرک حاضر شــده و با مسئولیت خود دستور لغو ثبت سفارش را صادر 
کردند، امــا تعدادی از بازاریان که از این تصمیم گیری اطالع نداشــتند 
جهت طرح مشکل به ســازمان مراجعه کردند که با توضیحات مظفری 
مبنی بر لغو ثبت ســفارش در گمرک جزیــره کیش، نگرانی آنها در این 

خصوص برطرف شد.
وی با اشــاره به اینکه، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در حال 
پیگیــری این روند و رایزنی با نهادهای مربوطه هســتند تا جزیره کیش 
به دلیل شــرایط خاص جغرافیایی خود در زمینه ثبت ســفارش کاال از 
دیگر مناطق آزاد مستثنی شود، تاکید کرد: صدور برخی دستورالعمل ها 
و قوانیــن مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده و با ماهیت ذاتی 

این مناطق مغایر است.
وی با اشــاره به اینکه در شرایط شــدت گرفتن تحریم ها، قانون ثبت 
ســفارش با هدف نظارت بر واردات و پیشــگیری از قاچاق کاال تصویب 
شده است، ادعا کرد: طبق آمار سازمان مبارزه با قاچاق کاال، در سال ۹۷، 
جزیره کیش از پاک ترین مناطق کشور گزارش شده به گونه ای که میزان 

تخلفات گمرکی در این منطقه در حد صفر است.

مناطق آزاد از مصوبه دولتی ثبت سفارش کاال مستثنی شدند

مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشــاورزی گفت با توجه 
به آنکه کشــت کلزا در مناطق سردسیر از اواسط شهریور آغاز و تا ۸ 
مهــر ادامه دارد، از این رو مســئوالن امر هرچه ســریع تر باید نرخ را 

اعالم کنند.
علیرضا مهاجر در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از 
تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اظهار داشت: 
با توجه به آنکه کشــت کلزا در مناطق سردسیر از اواسط شهریور آغاز 
و تا ۸ مهر ادامه دارد، کشاورزان منتظر اعالم نرخ های جدید هستند، 

درحالی که افق روشنی پیش رو نیست.
وی افزود: اگرچه دو ماه دیگر تا پایان کشت گندم زمان باقی است، 
اما برای کشــت کلزا زمان زیادی نمانده که اگر شورای اقتصاد هرچه 
ســریع تر نرخ خرید را اعالم نکند، تولید محصول در سال آینده دچار 

مشکل می شود.
مهاجر با تاکید بر این مسئله که حداقل نرخ خرید تضمینی دانه های 
روغنی باید ۵هزار تومان باشد، بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه های 
تولید و تورم، اگر نرخ خرید تضمینی کلزا کمتر از ۵ هزار تومان اعالم 

شود، کشاورزان رغبتی به کشت محصول نخواهند داشت.
مجــری طرح دانه های روغنــی وزارت جهاد کشــاورزی ادامه داد: 
کشاورزان مناطق سردسیر از ۱۵ شهریور تا ۸ مهر و مابقی استان ها تا 
۱۵ مهر وقت دارند که اقدام به کشت کلزا کنند، چنانچه نرخ در زمان 

مقرر اعالم نشود، کشاورزان رغبتی به تولید نخواهند داشت.
مهاجر با اشاره به اینکه گلرنگ و آفتابگردان در حال برداشت است، 
بیان کرد: با توجه به آنکه قســمتی از این دانه های روغنی نیاز آجیلی 
را تشــکیل می دهد، کمتر به سمت اســتحصال روغن می رود چراکه 
هر کیلو آفتابگردان را با نرخ ۳ تا ۳ هزار و ۸00 تومان از کشــاورزان 
می خریــم، در حالی که در بازار آزاد بــاالی ۱۲ هزار تومان به فروش 
می رســد. همچنین هر کیلو ســویا و گلرنگ با نــرخ ۳ هزار تومان از 
کشــاورزان خریداری می شود، در حالی که قیمت هر کیلو گلرنگ در 

بازار آزاد ۸ هزار و سویا ۴ هزار تومان است.
به گفتــه وی، با توجه به آنکه عمده روغــن مصرفی از کلزا تامین 
می شــود، از این رو بر کشــت کلــزا باید متمرکز شــویم چراکه این 

محصول به سبب کشت در فصل پاییز نیاز کمتری به آب دارد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از مجموع ۳۸0 هزار تن کلزا 
خریداری شده ۱۶0هزارتن روغن اســتحصال شده است که با توسعه 
کشــت کلزا در نظر داریم این میزان را افزایش دهیم. وی با اشاره به 
اینکه ساالنه ۳.۵ میلیون تن کنجاله سویا از خارج وارد می شود، بیان 
کرد: با توســعه کشت کلزا و کنجاله سویا ساالنه رقمی معادل ۴00 تا 

۵00 میلیون دالر صرفه جویی ارزی از محل واردات خواهیم داشت.
سطح زیرکشت کلزا را به 500 هزار هکتار می رسد

به گفته مهاجر، برای ســال زراعی آینــده برنامه ریزی کرده ایم که 

سطح زیرکشت کلزا را به ۵00 هزار هکتار افزایش دهیم که در صورت 
تحقق این امر تولید این محصول از ۶00هزار تن فراتر خواهد رفت.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امسال از مجموع تولید 
۴00 هزار تن کلزا حدود ۱۶0 هزار تن روغن استحصال می شود، بیان 
کرد: با توجه به آنکه سایر دانه های روغنی برداشت نشده است، از این 
رو نمی توان پیش بینی دقیقی نسبت به استحصال روغن و صرفه جویی 

ارزی از این محل داشت.
مجری طــرح دانه های روغنی درباره آخرین وضعیت دیگر دانه های 
روغنی گفت: امســال کشت ســویا به دلیل اختصاص اراضی به برنج 
کاهش و کشت کنجد دو برابر و گلرنک به سبب اشتغال باال در مناطق 

کم آب افزایش یافته است.
وی افزود: با توجه به افزایش قیمت برنج و ارزان بودن قیمت ســویا، 
کشاورزان استان های مازندران و گلستان رغبت چندانی به تولید سویا 
ندارند، اما با وجود تمامی مشکالت پیش بینی می شود که تولید سویا 

به ۸0 هزار تن برسد.
مشــاور وزیر جهاد کشــاورزی تولید کنجد را ۶0 تــا ۷0 هزار تن، 
گلرنــگ را بیــش از ۳0 هزار تــن و آفتابگردان روغنــی را ۴0 هزار 
تن پیش بینــی کرد و گفت: برخی محصــوالت دانه های روغنی مثل 
آفتابگردان، گلرنگ و سویا به منظور مصرف های چندگانه جذب بازار 

می شود.

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت هم اکنون دست دالالن 
ســیمان به علت تمدید مهلت صادرات ســیمان توسط وزارت صمت، 

کوتاه شد.
عبدالرضا شــیخان، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
وضعیت صادرات ســیمان در کشور، اظهار داشــت: هم اکنون دست 
دالالن برای صادرات ســیمان کوتاه شده است و خوشبختانه نظام به 

این صنف بازگشته است.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت ســیمان ادامه داد: تمدید صادرات 
سیمان توسط وزارت صمت،  باعث شد که دست دالالن در بازار کوتاه 

شود، این در حالی اســت که این صادرات هم برای خود کارخانه ها و 
سیســتم بانکی می تواند مفید باشد چراکه با واردات سیمان به کشور 

صنعت تولیدات سیمان از بین خواهد رفت.
شــیخان بیان کرد: صادرکنندگان سیمان می توانند در سامانه نیما، 
ارز حاصل از صادرات خود را به فروش برســانند تا شفافیت معامالت 

آنها قابل رویت نیز باشد.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت ســیمان با اشــاره به اینکه صادرات 
ســیمان و کلینکر نسبت به سال گذشــته ۶00 هزار تن کاهش پیدا 
کرده اســت،  تصریــح کرد: افزایش کرایه حمل و نقل، کشــتیرانی و 

تحریم هــا از عوامل اصلی در کاهش تولیدات ســیمان و کلینکر برای 
عرضه به بازار هستند.

دبیــر انجمن کارفرمایان صنعت ســیمان در ادامه تصریح کرد: این 
صنعت توانســته تولیدات و اشــتغال خود را حفظ کند چراکه تولید 

سیمان، یک صنعت نظام مند با کمترین درآمد است.
شــیخان با تاکید بر اینکه ســیمان، یکی از شــاخص های رشــد 
ساخت وســاز اســت، اظهار داشــت: این امر نشــان می دهد میزان 
ساخت وســاز تفاوت چندانی با سال گذشته نداشته است، اما معتقدم 

برای اثبات این امر باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد.

کشاورزان همچنان چشم انتظار نرخ جدید خرید تضمینی

دست دالالن از صادرات سیمان کوتاه شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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اخبار

توقف تولید سراتو و رشد قابل توجه تولید و فروش پراید
هر پراید با نرخ ۲8 میلیون تومان فروش 

رفت
شرکت خودروسازی سایپا در آخرین گزارش ماهانه تولید و فروش منتهی 
به ۳۱ شــهریور ماه سال جاری، اعالم کرد که تولید یک گروه خودرویی خود 

را متوقف کرده و تولید و فروش یک محصول دیگرش را افزایش داده است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، شــرکت خودروســازی سایپا در 
آخرین گزارش ماهانه تولید و فروش منتهی به ۳۱ شــهریورماه سال جاری، 
اعالم کرد که تولید یک گروه خودرویی خود را متوقف کرده و تولید و فروش 

یک محصول دیگرش را افزایش داده است.
توقف تولید سراتو

سایپا در این گزارش آورده است که تولید خودروی سراتو را در آخرین ماه 
تابستان متوقف کرده و تنها ۴۶۸ دستگاه از این خودرو را به قیمت هر واحد 
۲۱0 میلیون تومان و در مجموع بیش از ۹۸ میلیارد تومان به فروش رسانده 
اســت. در مجموع شش ماهه نخست امســال نیز ۴0۶ میلیارد تومان از این 

خودرو فروش رفته است.
افزایش تولید و فروش پراید

همچنین این گزارش تصریح می کند که تولید و فروش خودروی پراید نیز در 
شهریورماه سال جاری افزایش یافته است؛ شرکت خودروسازی سایپا با نزدیک 
شدن به ماه های پایانی سال و نیز به اتمام رسیدن مهلت تولید خودروی پراید، 
اقدام بــه افزایش ۲۳٫۵درصدی میزان تولید کرده و از ۱۴۱۹۹ دســتگاه در 
مردادماه، به ۱۷,۵۳۹ دستگاه رسیده است. در عین حال تعداد فروش خودروی 
پراید هم با رشدی ۱۵٫۴درصدی، از ۲۳۹۵۹ دستگاه در مردادماه، به ۲۷۶۶۹ 
دستگاه رسیده است. در مجموع طی مردادماه سایپا با فروش هر خودرو پراید 
به ارزش ۲۸ میلیون تومان بیش از ۷۷۴ میلیارد تومان درآمد داشت. طی دوره 
شش ماهه نیز بیش از ۹۵ هزار پراید با ارزش متوسط ۲۵٫۳ میلیون تومان به 
فروش رفته و از این محل سایپا بیش از ۲٫۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته 
است. » خساپا « هر دستگاه پراید خود را با نرخ ۲۸ میلیون تومانی به فروش 

رساند و در مجموع ۷۷۴ میلیارد تومان را از این خودرو کسب کرده است.

حوزه توزیع الستیک به کسبه واگذار شود
رئیس اتحادیه فروشــندگان الستیک، روغن و فیلتر خودرو اعالم می کند 
که کمبود الستیک در حوزه تولید وجود ندارد و هم اکنون درخصوص برخی 
سایزها مانند الستیک های اتوبوسی و کامیونی، بازار اشباع است اما الزم است 
حوزه توزیع تا حدی اصالح شــود و به کسبه بها داده و به آنان اعتماد شود و 

امر توزیع به کسبه واگذار شود و در مقابل، نظارت ها افزایش یابد.
داوود ســعادتی نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو، اظهار داشت: مواد 
اولیه موردنیاز روانکارها داخلی است و برخی موارد وارداتی موردنیاز روانکارها 
شامل افزودنی ها اســت و به نظر بنده قیمت مصوب، پاسخگوی هزینه های 
روانکارهــا خواهد بود و گنجایش افزایش قیمت بیــش از این وجود ندارد و 

افزایش قیمت این محصوالت برای مصرف کننده نیز به صرفه نخواهد بود.
رئیس اتحادیه فروشندگان الســتیک، روغن و فیلتر خودرو گفت: کمبود 
الســتیک در حوزه تولید وجود ندارد و هم اکنون درخصوص برخی ســایزها 
مانند الستیک های اتوبوسی و کامیونی، بازار اشباع است، اما الزم است حوزه 
توزیع تا حدی اصالح شود و الزم است به کسبه بها داده و به آنان اعتماد شود 

و امر توزیع به کسبه واگذار شود و در مقابل، نظارت ها افزایش یابد.
ســعادتی نژاد گفت: ثبت شبکه توزیع روغن موتور در سامانه جامع تجارت 
کارشناسی شده نیست و باید در این مورد کار کارشناسی بیشتری انجام شود 

و سامانه جامع تجارت تاکنون جواب مثبت نداده است.
وی افــزود: در حال حاضر برخی الســتیک ها وارد ســامانه جامع تجارت 
می شــود، اما گله مندی هایی در این خصوص وجود دارد و قرار اســت روغن 
موتور نیز به این ســامانه وارد شــود اما تاکنون محقق نشــده است، البته ما 
اطالع رسانی های الزم را انجام داده ایم تا نماینده شرکت های تولیدی، روغن ها 
را به این ســامانه وارد کنند اما درخصوص شرایط توزیع تصمیم گیری نشده 
است. رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، روغن و فیلتر خودرو درخصوص 
الســتیک پراید گفت: مسائل پیرامون الستیک پراید تا حدی به عدم توزیع 
صحیح کارخانجات برمی گردد؛ به عبارتی از آنجاکه الستیک پراید سوددهی 
بیشتری دارد این الستیک را کمتر بین اعضا  توزیع می کنند. از طرفی خودرو 
پراید، بســیار زیاد تولید شده و این مســائل موجب گرانی الستیک پراید و 

تفاوت قیمت شده است.
ســعادتی نژاد در پایان گفت: توصیه می کنیم کــه تمام اعضا به واحدهای 
صنفی مراجعه کنند و الســتیک را با قیمت مصوب دریافت کنند و به دنبال 

الستیک آزاد نروند؛ در این صورت از مشکالت کاسته خواهد شد.

تعویض پالک های قدیم خودروهای منطقه 
آزاد انزلی آغاز شد

معاونت اقتصادی و ســرمایه گذاری ســازمان منطقه آزاد انزلی با همکاری 
پلیس راهور اســتان، طرح تعویض پالک هــای قدیم خودروهای منطقه را با 
هدف ساماندهی و تعیین تکلیف پالک های قدیمی باقیمانده بر روی خودروها 
و همچنین امکان صدور کارت ســوخت برای آنان از روز شنبه ۶مهر به اجرا 
گذاشــت.  به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« به نقــل از ایرنا، مدیریت 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: کلیه مالکان و 
دارندگان خودروهای پالک منطقه آزاد انزلی می باید به منظور انجام مراحل 
اداری و اجرایی تعویض پالک خودروهای مربوطه، با همراه داشــتن مدارک 
ذیل، مطابق جدول زمان بندی اعالمی، به مرکز شماره گذاری خودرو منطقه به 
نشانی: گیالن، منطقه آزاد انزلی، کیلومتر ۳ بلوار شهید فاتحی مراجعه نمایند.

بنابرایــن اطالعیه، در مرحله اول اجرای این طــرح ظرف دو ماه آتی و در 
چارچوب زمان بندی تعیین شده، خودروهایی که رقم آخر سمت راست پالک 
آنها ۱، ۲ و ۳ اســت، مشــمول این فراخوان بوده و برنامه زمان بندی ســایر 

خودروها نیز طی ماه های آتی به اطالع عموم خواهد رسید.
بنابر این گزارش مالکان خودروهای مزبور با توجه به زمان تعیین شده برای 
آنان طی ماه های مهر و آبان ســال ۹۸ به تدریج با همراه داشتن اصل پروانه 
تردد، کارت و شناســنامه مالکیت خودرو، اصل شناسنامه و کارت ملی مالک 
خودرو، سند منزل و یا اجاره نامه معتبر به همراه قبوض آب یا برق جهت احراز 
محل سکونت، بیمه نامه شخص ثالث معتبر، معاینه فنی برای خودروهای مدل 
۲0۱۴ و پایین تر )خودروهای عمومی با هر مدل ساخت ملزم به ارائه معاینه 
فنی هســتند(، همراه داشتن برگه عدم خالفی به روز )صدور و پرداخت عدم 
خالفی در همین مرکز صورت می پذیرد(، به مرکز شماره گذاری خودرو منطقه 
مراجعه کنند و توجه داشته باشند که حضور مالک خودرو و یا وکیل ایشان با 

وکالت نامه معتبر الزامی است.

اگر خودروهایی با رنج ترکیبی ســیکل شش لیتر را هدف گذاری کنیم، 
حداقل اثر ۳0 تا ۴0درصدی در کاهش مصرف بنزین را شاهد خواهیم بود 

و غلظت آالینده ها نیز کاهش پیدا می کند.
بــه گزارش پدال نیوز، موضوع خودروهــای هیبرید می تواند از چند 
منظــر مورد توجــه دولتمردان قــرار گیرد؛ ابتدا آنکــه این خودروها 
جایگزین مناســبی بــرای خودروهای صرفا بنزینی هســتند و باتوجه 
به برخورداری از موتور دوم برقی، به صورت خودشــارژ نیمی از پیمایش 
خود را بدون  مصــرف بنزین انجام می دهند. حــال اگر این خودروها 
پالگیــن هیبرید باشــند، امکان شــارژ برقی از بیــرون را نیز دارند و 
می توانند بدون وابســتگی به بنزین حرکت کنند. بر این  اســاس، این 
خودروهــا آلودگی کمتری نســبت به خودروهای دیگــر دارند. حضور 
خودروهای هیبرید در ناوگان حمل ونقل عمومی می تواند تا میزان قابل 
توجهی از آالینده های تولیدشــده توسط خودروهای عمومی شهری با 
سوخت فســیلی بکاهد. در همین  زمینه، انجمن واردکنندگان خودرو 

پیشنهاد آزادسازی واردات خودروهای هیبرید را مطرح کرده اند.
 مهــدی دادفر، دبیر ایــن انجمن درخصوص این پیشــنهاد می گوید: 
»خودرو ابزاری نیســت که از آن انتظار کاهش مصرف بنزین را داشــته 
باشیم، اما اگر خودروهایی با رنج ترکیبی سیکل شش لیتر را هدف گذاری 
کنیم، حداقــل اثر ۳0 تا ۴0درصدی در کاهش مصرف بنزین را شــاهد 

خواهیم بود و غلظت آالینده ها نیز کاهش پیدا می کند.«
 کاهش اشتغال بخش واردات خودرو از ۱7هزار به 3هزار نفر

 دادفر با تشــریح وضعیت واردات خودرو در کشــور گفت: »ممنوعیت 
واردات، تمام شــرکت های فعال در این  زمینه را تحت  تاثیر خود قرار داده 
اســت، چراکه اکثر شرکت های واردکننده خودرو فعالیت های شان تعدیل 
شــده  و فعالیت ۱۷هزار نفر نیروی انسانی به ۳هزار نفر کاهش پیدا کرده 
اســت و آنها اکنون از بیمه بیکاری اســتفاده می کنند و این برای فضای 

کسب وکار و اشتغال اصال مساعد نیست.«
 ایــن در حالی اســت که مهنــاز رمضانی، کارشــناس صنعت  خودرو 
درخصوص آزادسازی واردات خودروهای هیبرید و پالگین  هیبرید معتقد 
است: »اولین نیاز پیشرانه خودروهای پالگین هیبرید برق است و برق هم 
در ایران در مقیاس انبوه با هزینه بسیار پایین تولید می شود. مسلما مصرف 
برق نسبت به  مصرف سوخت فسیلی از آالیندگی کمتری در کالنشهرها 
برخوردار است و به دلیل آنکه آلودگی کمتری دارد، صرفه جویی گسترده ای 
در میــزان ارز مصرفی درخصوص واردات داروهای بیماری های تنفســی 

به دنبال دارد.«
 وی در ادامه افزود: »نباید به نفت اتکا داشته باشیم؛ ایران هم مانند دیگر 
کشورها در سراسر جهان باید برنامه ای برای خروج خودروهای فسیلی از 

سطح کشور داشته باشد.«

 واردات خودروهای هیبرید خطری برای تولید داخلی ندارد
 رمضانی بیان کرد: »هنوز در داخل کشــور اقدام جدی در مورد تولید، 
راه اندازی و توزیع خودروهای هیبریدی انجام نشــده است و گویا مشکل 
اصلی قیمت تمام شده باتری آنهاست. حتی خودروهایی که قرار است تولید 
شوند و باتری آنها وارد شود، قیمت تمام شده  بسیار باالیی دارند و به صرفه 

نخواهند بود.«
 این کارشناس صنعت  خودرو در ادامه افزود: »بر این  اساس، شرکت های 
دانش بنیــان بایــد در حــوزه تولید خــودرو ورود پیدا کننــد تا مرحله 
تجاری ســازی نهایی شود. در این  صورت، این خودروها مشابه خودروهای 
وارداتی در کشور طراحی خواهند شد، اما در حال  حاضر هیچ کدام از این 

دیدگاه ها عملی نشده است.«
 رمضانی یادآور شــد: »درحالی که واردات خودروهای هیبرید با تعرفه 
صفر مورد توجه نمایندگان مجلس است، قانون ممنوعیت واردات خودرو 

اجازه ترخیص خودروهای مانده درگمرک را به واردکنندگان نمی دهد.«
 وی درخصــوص تاثیرات واردات خودروهای برقی و هیبرید به بازارهای 
مصرف گفت: »اگر خودروهای هیبرید وارد بازار شوند، قیمت خودروهای 
دیگر نیز کاهش پیدا خواهد کــرد؛ چراکه خودروهای هیبرید به صرفه تر 
هســتند و باتوجه به قیمت ارز بعید است بتوانند با خودروهای داخلی که 

مصرف کننده سوخت فسیلی هستند، رقابت کنند.«

پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو برای آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی 

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

جبران کند.
به گــزارش پدال نیوز، بارها به مشــکالت موجود در صنعت خودرو 
اشــاره شــده اســت؛ مشــکالتی که گاه توســط خود این صنعت و 
ســوءمدیریت رقم خورده و مشــکالت بی شــماری که به دلیل نبود 
برخی زیرســاخت های اقتصادی ایجاد شده است؛ مثال جذب بیش  از 
نیاز نیرو برای خودروســازی ها که منجر بــه  هزینه های مالی فراوانی 
برای آنها شــده و بهره وری را نیز تا  حد بســیار زیــادی کاهش داده 
اســت. اصوال نبود مدیرانی قدرتمند باعث شده است در دوره هایی از 
حریم خودروســازی ها دفاع نشود. همچنین باال بودن میزان نرخ بهره 
بانکی که عمال هزینه تولید را افزایش داده اســت، ازجمله چالش ها و 
مشکالتی است که از بیرون به خودروسازی ها و البته همه صنایع دیگر 

تحمیل شــده است. این چالش زیرساختی یعنی گران بودن تسهیالت 
پرداختی به خودروســازان و قطعه سازان، هزینه های تولید و البته پس 
از تولید را چنان افزایش می دهد که اصوال نمی توان کم سود و زیان ده 

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

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

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

بر سیستم تجاری است و نه صنعتی.«
 این کارشــناس در توضیــح این مطلب می گویــد: »درحال حاضر 
روی به روزرســانی قانون تجارت کار می شــود کــه البته صدای همه 
دست اندرکاران تجاری و صنعتی را درآورده است. یعنی به جای اینکه 
اوضــاع را بهبود بدهنــد و به روزتر کرده و با یــک جامعه صنعتی و 
فراصنعتی متناسب کنند، یک سری دیدگاه بازرگانی در آن به کار رفته 
است.«  هزینه های سربار ناشی از موارد مختلف ازجمله نیروی سربار و 
هزینه های دیگری که در این صنعت وجود دارد، به همراه ســود باالی 
بانکــی برای تولید خودرو و ضعف بازار ســرمایه در تامین مالی برای 
صنایع مختلف مانند خودرو باعث شــده است تولید بعضا با زیان هم 

همراه شود.«

به گفته رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، در این پژوهشگاه، برنامه های 
متعــددی بــرای افزایش کیفیت بنزیــن و گازوییل وجــود دارد که 

مهم ترین آن کاهش ترکیبات گوگرد است.
به گزارش پایــگاه خبری»عصر خودرو«، جعفــر توفیقی داریان با 
تاکید به این مســاله که عامل اصلی کیفیت بنزین مربوط به ترکیبات 
گوگرد اســت، اظهار داشــت: به تازگی طرحی برای طراحی، نصب و 
راه اندازی واحد بازیابی گوگرد پتروشــیمی ایالم استارت خورده است 

که همین پروژه نقش ویژه ای در کاهش گوگرد دارد.
به گفته وی، در پژوهشگاه صنعت نفت عالوه بر تکنولوژی رایج برای 
حذف گوگرد، روی تکنولوژی های نوین تحقیق و بررسی کرده ایم و به 
نتایجی نیز دســت یافته ایم و بر این باوریم که این تکنولوژی می تواند 

میزان ترکیبات گوگرد را بسیار کاهش دهد.
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه در حال حاضر در فاز دو 

و سه پارس جنوبی پروژه ای را دست اجرا داریم که براساس آن حذف 
مرکاپتان در دســتور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: مرکاپتان ها از 
ترکیبات آلوده کننده گوگردی هســتند که حذف آنها می تواند نقش 

بسزایی در این امر داشته باشد.
توفیقــی افزود: تمام پروژه هایی کــه به نوعی منجر به حذف گوگرد 
می شــود از جمله مهم ترین پروژه هایی اســت که به افزایش کیفیت 
بنزیــن و گازوییل کمک  می کند و پژوهشــگاه نیــز در این ارتباط 

پروژه هایی را در دست اجرا دارد.
رئیس پژوهشــگاه صنعت نفت درباره وضعیت فعلی کیفیت بنزین، 
اظهار داشــت: این مساله مربوط به حوزه پاالیش و پخش است و بنده 
در این مورد اظهارنظر نخواهم کــرد، اما باتوجه به راه اندازی فازهای 
پاالیشگاه خلیج فارس اکنون یورو چهار و یورو پنج تولید می شود که 

استاندارد باالیی دارد.

به گزارش ایســنا، اخیرا شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران نتایج 
آنالیز محتــوای گوگرد موجود در نمونه برداری هــای صورت گرفته را 
اعالم کــرده که طبق آن، نمونه برداری های صورت گرفته از ســوخت 
بنزین در تهران نشــان می دهد کــه غلظت گوگرد در کلیه نمونه ها - 

شامل بنزین معمولی و سوپر - سه برابر حد مجاز است.
اما شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در اطالعیه ای 
اعالم کرد »مطابق بــا قانون، تنها مرجع صاحب صالحیت در ارزیابی 
انطباق فرآورده توزیعی با استاندارد مورد نظر، سازمان ملی استاندارد 
و یا نهادهای مورد تایید آن اســت؛ چگونگی انجام نمونه گیری، روش 
آزمــون و مابقی جزییات مربوط به آزمایــش نمونه های بنزین امری 
تخصصی اســت؛ بنابراین اظهارنظر سایر نهادها فاقد صالحیت است و 
آخرین گزارش سازمان ملی استاندارد، میانگین گوگرد بنزین توزیعی 

در سطح کالنشهر تهران را زیر ۵0 پی پی ام نشان می دهد.«

دور باطل قیمت گذاری دستوری و زیان دهی در صنعت  خودرو

طرحی برای افزایش کیفیت بنزین
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محمدمهــدی جهان بزرگی، مدیر شــبکه نوآوری پــارک فناوری 
پردیس در نشســت آغاز بهره برداری از ســامانه تامین نیروی انسانی 
برای شــرکت های دانش بنیان، خالق و فناور توســط شبکه نوآوری 

کــه در محل کارخانه نوآوری برگزار شــد، 
گفت این شــبکه از سال ۱۳۸۵ در راستای 
توســعه ایجاد مدیریت و توزیع شبکه ای از 

زیست بوم نوآوری آغاز به کار کرده است.
بــه گــزارش مهر، وی بــا بیــان اینکه 
تعامالت،  توسعه  هم افزایی،  به هم رســانی، 
ایجــاد ارتباطات خــالق و ایجاد بــازار از 
نوآوری محسوب می شود،  وظایف شــبکه 
گفت: این شــبکه در زیســت بوم نوآوری با 
هدف ارتقای ســهم اقتصاد دانشــی کشور 

فعالیت می کند.
جهان بزرگی با اشاره به عناصر زیست بوم 
فناوری و نوآوری در شــبکه نوآوری گفت: 

شــرکت های دانش بنیان، شــرکت های خــالق، فناور، دانشــگاه ها، 
پژوهشــگاه ها، دســتگاه های دولتــی، واحدهای تحقیق و توســعه، 
اســتعدادهای برتر، نخبگان، دانشجویان، نوآوران و ... از عناصر شبکه 

نوآوری پارک پردیس هستند.
مدیر شــبکه نوآوری پارک فناوری پردیس با بیان اینکه قرار است 
عنوان شبکه نوآوری به شبکه فناوری و نوآوری تغییر یابد، گفت: این 
شبکه وظیفه به هم رسانی اعضای شبکه را 

دارد.
جهــان بزرگی با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر ۱0 هزار شرکت دانش بنیان و خالق 
و شرکت هایی در پارک های علم و فناوری 
مشغول کســب و کار هستند، گفت: این 
ارائــه خدمات بــه این  شــبکه ظرفیت 

شرکت ها را دارد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۵00 شرکت 
خالق و فناور توانسته اند از خدمات شبکه 
نوآوری بهره ببرنــد، گفت: تمام خدماتی 
که به شــرکت ها ارائه می شــود به همت 

مدیریت بخش خصوصی است.
جهــان بزرگی تاکید کرد: در این شــبکه مدل نــوآوری در حوزه 
مدیریت دولت ایجاد شــده که شرکت های خصوصی وارد فضای ارائه 

خدمت شوند.

 ســتاد توســعه زیســت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری با هدف توسعه کســب وکارهای نوپای حوزه سالمت، اقدام 

به توسعه فعالیت شتاب دهنده های این حوزه کرده است.
دنیــای امــروز را دنیــای کارآفرینان 
می خواننــد. دنیایی که متعلــق به افراد 
خالق، خوش فکر و با ایده های نو اســت. 
در این دنیای جدید، پشتکار، عزم جدی 
و گذاشتن انرژی حرف نخست را می زند. 
این دنیا بــا اجرایی شــدن ایده هایی که 
روزی در پــس اذهــان مانده بــود رونق 
گرفته است و به دنبال تغییر دنیای فعلی 

است.
ساختن این دنیای جدید مسیری دارد 
پرپیچ و خم و سخت. در این راه مشکالت 
و موانع زیــادی وجود دارد که فرد خالق 
و ایده مند به تنهایی توانایی مبارزه با این 

مشکالت و پاسخگویی به آنها را ندارد. این بهانه، به خوبی شکل گیری 
شــتاب دهنده ها را توجیه می کند، مراکزی که به دنبال هموار کردن 
مسیر پرتالطم ایده پردازان و خالقان است. این شتاب دهنده ها محقق 

شدن ایده ها را تضمین می کنند.
وجود ده ها شتاب دهنده عمومی و تخصصی در کشور تاکنون منجر 
به ایجاد کســب و کارهای موفقی در حوزه خدمات به ویژه بازارهای 
دیجیتال و حمل و نقل شــده اســت. 
در حوزه ســالمت اگرچــه فعالیت های 
انجام شــده  پراکنده و غیرمنســجمی 
اســت ولــی لزوم یــک شــتاب دهنده 
تخصصی حوزه ســالمت که بر کسب و 
کارهای نوپای فعال در حوزه ســالمت 
به ویــژه خدمات بهداشــتی و درمانی، 
تله مدیسین، ژنتیک، تغذیه، تشخیص، 
خدمــات دارویی، بیمه هــای درمانی و 
تمرکز  اجتماعی ســالمت  شــبکه های 

دارد، ضروری به نظر می رسید.
با همین هدف کارگروه پزشکی ستاد 
توســعه زیســت فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری به دنبال شــتابدهی تخصصی در حوزه 
ســالمت الکترونیک اســت و با همین هدف نیز اقــدام به حمایت از 

شکل گیری شتاب دهنده های این حوزه کرده است.

کسب وکارهای نوپای حوزه سالمت با فعالیت شتاب دهنده ها رونق می گیردارائه تسهیالت سربازی به برگزیدگان آزمون استخدامی شرکت های فناور

یک شــرکت دانش بنیان که اولین و تنها تولیدکننده مکمل های 
غذایی تولیدشده از میکرو ارگانیسم های مفید است، موفق شد برای 

اولین بار این محصوالت را به چند کشور صادر کند.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری، تمام میکرو ارگانیسمها مضر و بیماری زا نیستند 
و انــواع مفیدی نیــز در میان آنها وجود دارد کــه به پروبیوتیک ها 
معروف هســتند. پروبیوتیکهــا، میکروب های زنده ای هســتند که 
می توانند به شــکل های مختلفی ماننــد غذاها، داروها و مکمل های 
رژیمــی در آیند. این باکتری هــا و میکروب های مفیــد می توانند 

عــالوه بر کمک به گــوارش، به 
عنــوان دارو برای درمــان انواع 
بیماری ها کاربرد داشــته باشند. 
اداره غذا و کشــاورزی سازمان 
ملل متحد )FAO( و ســازمان 
 )WHO( جهانــی  بهداشــت 
پروبیوتیــک را اینگونــه تعریف 
می کنــد: »پروبیوتیک ها میکرو 
هستند  زنده ای  ارگانیســم های 
کــه مصــرف کافی آنها ســبب 
نمایان شدن اثرات سالمت بخش 
در بدن میزبان می شود.« بر این 
پروبیوتیک  باکتری های  اساس، 
موجــود در محصوالت خوراکی، 
نه تنها باید دارای مشــخصه های 
عملکــردی و ســودمند بــرای 
ســالمتی انسان باشــند بلکه از 
قابلیــت ماندگاری در دســتگاه 
گوارش هــم برخوردار باشــند. 
مکمل های پروبیوتیکی انســانی 
بــرای  و  اشــکال مختلــف  در 
کاربردهــا و ســنین مختلف به 
شــکل سوسپانســیون، قطره و 
ساشــه برای نوزادان و کودکان 
و کپســول بــرای بزرگســاالن 
تولید می شــوند. محصول نهایی  
پروبیوتیک هــای دامــی نیز به 
شــکل پودر، قرص، گرانول و یا 
خمیــر عرضه می شــود. فرآیند 
اســتخراج و عمــل آوری ایــن 

میکروب های مفید از منابعی مانند میــوه و لبنیات، برای اولین بار 
توسط یک شــرکت دانش بنیان ایرانی بومی ســازی شد، این تولید 
داخلی ســازی فناوری در ســال جاری به صادرات  این محصوالت 

منتهی شده است .
 40درصد ارزان تر از محصوالت وارداتی

مریم تاج آبادی ابراهیمی، مدیرعامل شرکت تک ژن زیست، در این 
رابطه می گوید: شرکت ما اولین واحد صنعتی تولیدکننده پروبیوتیک 
در کشور اســت که با هدف تولید میکرو ارگانیسم های کاربردی در 

صنایع غذایی و فرآورده های بیولوژیک تاســیس شد. این شرکت با 
ظرفیت سالیانه بالغ بر ۷000 تن، انواع محصوالت مانند استارترهای 
لبنی، پروبیوتیک های انســانی )غذایی و مکمل های دارویی(، انواع 
پروبیوتیک های دام، طیور و آبزیان، فرآورده های بیولوژیک و ســایر 
محصــوالت میکروبی را تولید و به بــازار عرضه می کند. مکمل های 
تولیدشــده از میکرو ارگانیسمهای تولیدشده در شرکت کاربردهای 
متعــددی، از جمله: درمان مشــکالت گوارشــی و کمک به تعدیل 

سیستم ایمنی بدن دارند.
وی گفت: ما اولین تولیدکننــده پروبیوتیک های حوزه دام، طیور 
و آبزیــان بــا مجوز ســازمان 
دامپزشکی در منطقه هستیم. 
ایــن محصوالت  از  بســیاری 
در حــال حاضــر به عــراق و 
صادر  منطقه  کشورهای  دیگر 
می شود. همچنین موفق شدیم 
برای اولین بار جهت جلوگیری 
از بیماری آبزیان، از این میکرو 
تولید  واکســن  ارگانیســم ها 
کنیم. عالوه بر این توانســتیم 
تنهــا تولیدکننــده بایودیابت 
در کشــور باشیم که به عنوان 
مکمــل در درمــان بیمــاران 
دیابتی موثر است. تقریباً تمام 
محصوالت ما ۳0 تا ۴0درصد 
ارزان تــر از محصوالت وارداتی 
عرضه می شــود و در کشــور، 
تنهــا رقیب مــا واردکننده ها 

هستند .
افــزود: در عرصه  تاج آبادی 
مکمل هــای پروبیوتیــک دام 
قریــب  آبزیــان  و  طیــور  و 
۷0درصــد بــازار را در اختیار 
داریــم و ۳0درصــد بقیه در 
قرار  واردکننــدگان  اختیــار 
دارد. بــرای اولین بــار موفق 
شــدیم کــه محصوالت مان را 
به کشــورهای مختلفی مانند 
عراق، آذربایجان و لبنان صادر 
کنیم. در آینده نیز قصد داریم 
تا شــعاع صادراتی خود را توسعه بخشیم و کشورهای بیشتری را به 
مقاصد صادراتی شــرکت اضافه کنیم . مدیرعامل تک ژن زیست در 
ادامه بیان کرد: برای اینکه همــواره پویایی در تولید را حفظ کنیم 
و ابتکار عمل را در دســت داشته  باشیم، شتاب دهنده الکتوویژن را 
تاســیس کرده ایم  و در آن از صاحبان فکــر  و ایده، متخصصین و 
مهندســان جوان زیست فناوری دعوت کرده ایم تا افکار و طرح های 
خود را با شرکت ما در میان بگذارند و در صورت وجود بستر مناسب 

این افکار و ایده ها را تجاری سازی خواهیم کرد .

درآمدزایی از میکروب های مفید

میکرو ارگانیسم های ساخت ایران، برای نخستین بار صادر شد

دریچــه

به همت مرکز تعامــالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری و صندوق نوآوری و شــکوفایی، یک هیات تجاری ایرانی 
۲۳ تا ۲۶ مهرماه ســال جاری به کشور آذربایجان اعزام می شوند. به گزارش 
مرکز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
اعزام هیات تجاری به کشــور آذربایجان به منظور رصد فناوری های مشــابه 
در این کشــور، بازدید از پارک های فناوری و حضور در نشست های B۲B با 
شرکت های متناظر صورت می گیرد. ارتباطات بین الملل یکی از الزامات اولیه 
در فرآیند بین المللی شدن شــرکت ها و صادرات محصوالت و خدمات است. 
حضور در هیات های تجاری بین المللی همواره از طرف دولت ها مورد حمایت 

قرار گرفته است.

نمایشگاه دائمی محصوالت دانش بنیان 
ایرانی در کشور آذربایجان افتتاح می شود

دوشنبه
8 مهر 1398

شماره 1402
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دهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف با هدف معرفی فرصت های شغلی 
و شناســایی عالیق و استعدادها، ۱۴ تا ۱۶ مهرماه جاری برگزار می شود. به گزارش 
مهر به نقل از دانشگاه شریف، محمد شریف خانی، دبیر دهمین نمایشگاه کار دانشگاه 

صنعتی شــریف با بیان اینکه دهمین نمایشگاه کار 
دانشگاه صنعتی شریف در سالن تربیت بدنی استاد 
جباری این دانشــگاه برگزار می شود، گفت: یکی از 
وظایف اصلی صنعت که در اینجا صاحبان کسب وکار 
نامیده می شــوند، این اســت که پروژه ای با هدف 
روش های جدید اطالع رسانی نیازهای محیط های کار 
و اجتماع به کارجویان، دانشجویان و فارغ التحصیالن 
تعریف کنند، ضمناً الزم است شرایطی فراهم شود 
تا کارآفرینان کشور شناســایی  شده و با استفاده از 
مدل های پیشنهادی شرایط توسعه فضای کسب وکار 
در کشور فراهم شــود. عضو هیات علمی دانشکده 
مهندسی برق دانشگاه شریف تصریح کرد: از طرفی 
جذب کارجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی کشــور در بازار کار منوط به داشتن توانایی ها و ویژگی هایی است که 
بخشی از آنها باید در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد شود. وی افزود: به نظر 
می رسد عدم تناســب بین فرآیندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در 

دانشگاه ها با مهارت ها و توانایی های موردنیاز بازار کار، مهم ترین عامل موفق نبودن 
فارغ التحصیالن در کاریابی و اشتغال است و عالوه بر این مورد، برخی از عوامل بیرونی 
که خارج از حوزه فعالیت و کنترل نظام آموزش عالی است، بر اشتغال فارغ التحصیالن 
نیز تأثیر بســزایی دارند. نمایشــگاه  کار می تواند 
بستری برای پر کردن این خأل باشد. شریف خانی 
در ادامه، معرفی فرصت های شغلی موجود در بازار 
کار، رویارویی مســتقیم کارجو و کارفرما، امکان 
جذب نیرو توسط کارفرمایان، آشنایی با انتظارات و 
مهارت های موردنیاز کارفرمایان، معرفی کارفرمایان 
و کارآفرینان موفق جامعه در قالب شــرکت های 
کارآفریــن، معرفی ســازمان ها و ادارات مرتبط و 
نیمه مرتبط با رشــته تحصیلی، شناسایی عالیق 
و اســتعدادها )خودشناسی شــغلی(، آشنا شدن 
کارجویان، دانشــجویان و تازه فارغ التحصیالن با 
طیف متنوع مهارت های شغلی، برپایی کارگاه های 
آموزشی کار و کاریابی، گسترش خدمات مشاوره  
شغلی و استفاده از مشاوران متخصص، ایجاد نشریه های شغلی در بازار کار و ایجاد 
یک محیط جدید و انگیزشی برای تعامل بیشتر کارجو و کارفرما را از جمله مهم ترین 

اهداف برپایی این نمایشگاه دانست.

عضو هیات علمی دانشــکده مهندســی برق دانشــگاه شــریف با اشاره به 
بازگشایی نمایشگاه کار در دانشگاه شــریف در هفته آینده، بیان داشت یکی 
از مشــکالت موجود در آموزش های دانشگاهی تناسب نداشتن این آموزش ها 

با نیاز بازار کار اســت. به گزارش دانشگاه شریف، 
دهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف در 
روزهای۱۴ تا ۱۶ مهرماه ســال جاری در سالن 
تربیت بدنی اســتاد جباری این دانشــگاه برگزار 
می شــود. نمایشگاه کار همه ســاله در دانشگاه 
صنعتی شــریف برگزار می شود و تعداد زیادی از 
 کارجویان و شرکت ها به منظور تبادل اطالعات در 
رابطه با مشاغل موردنیاز و معرفی شرکت های شان 
در آن حضور پیدا می کنند. »محمد شریف خانی« 
دبیر دهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف 
در مورد این نمایشگاه گفت: امروزه با استفاده از 
آموزه های جهانی به وضوح ضرورت دارد اقتصاد 
و بازار کار کشــور توجه ویژه ای به نیروی انسانی 

داشــته باشند تا زمینه برای خالقیت در تولید محصول یا ارائه خدمتی جدید 
به مردم فراهم شــود و در این مسیر سطح خدمات رسانی به جامعه ارتقا یابد. 
وی ادامــه داد: یکی از وظایف اصلی صنعت که در اینجا صاحبان کســب وکار 

نامیده می شوند این اســت که پروژه ای با هدف روش های جدید اطالع رسانی 
نیازهای محیط های کار و اجتماع به کارجویان، دانشجویان و فارغ التحصیالن 
تعریف کنند، ضمناً الزم است شرایطی فراهم شود تا کارآفرینان کشور شناسایی 
 شده و با استفاده از مدل های پیشنهادی شرایط 
توسعه فضای کسب وکار در کشور فراهم شود. 
عضو هیات علمی دانشــکده مهندســی برق 
دانشگاه شــریف اذعان داشت: از طرفی جذب 
کارجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی کشور در بازار کار منوط به داشتن 
توانایی ها و ویژگی هایی اســت که بخشــی از 
آنها باید در طول دوران تحصیل در دانشــگاه 
ایجاد شــود. به نظر می رسد عدم تناسب بین 
فرآیندها و مواد آموزشــی رشته های تحصیلی 
موجود در دانشگاه ها با مهارت ها و توانایی های 
موردنیاز بازار کار، مهم ترین عامل موفق نبودن 
فارغ التحصیالن در کاریابی و اشــتغال است و 
عــالوه بر این مورد، برخی از عوامل بیرونی که خارج از حوزه فعالیت و کنترل 
نظام آموزش عالی اســت بر اشــتغال فارغ التحصیالن نیز تأثیر بسزایی دارند. 

نمایشگاه  کار می تواند بستری برای پر کردن این خأل باشد.

رشته های دانشگاهی تناسبی با نیازهای بازار کار ندارنددهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود

مدیر شبکه نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره 
به بهره مندی برگزیدگان دوره سوم آزمون استخدامی بخش خصوصی و 
شــرکت های دانش بنیان از خدمات شبکه ملی نوآوری گفت: برگزیدگان 
این آزمون می توانند از حمایت مالی و خدمات ویژه شبکه در قالب باشگاه 

نوآوری که توسط بخش خصوصی ایجاد شده، استفاده کنند.
محمدمهدی جهان بزرگی، در آیین رونمایی از ســامانه »تامین نیروی 
انسانی ویژه شــرکت های دانش بنیان و فناور از طریق آزمون استخدامی 
بخــش خصوصی« در کارخانه نوآوری آزادی افزود: شــبکه ملی نوآوری 
از ســال ۹۵ کار خود را آغاز کرده و مسئولیت آن به پارک علم و فناوری 

معاونت علمی یعنی پارک پردیس 
ســپرده شده اســت، شبکه سازی 
در زیســت بوم فنــاوری و نوآوری 
از مهمترین وظایف شــبکه ملی 
نوآوری اســت، این شــبکه برای 
توســعه تعامــالت خلق بــازار و 
راه اندازی  حمایت هــا  هدفمندی 
شــده و بــا همیــن رویکردها در 
حــال اجرا اســت، هــدف اصلی 
شبکه نوآوری ارتقای سهم اقتصاد 

دانش بنیان در کشور است.
وی اظهار داشت: اعضای شبکه 
نوآوری معموال از زیســت بوم های 
فناوری، نوآوری و خالق هســتند 
و بازیگران اصلی آن را ســه گروه 
تشــکیل می دهند که گــروه اول 
شــامل شــرکت های دانش بنیان، 
خالق، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، 
گــروه دوم اعضای هیــات علمی 
نخبگان،  پژوهشگران،  دانشگاه ها، 
استعدادهای  نوآوران،  دانشجویان، 
برتر و افراد خالق و گروه ســوم به 
عنوان حلقه واسطه و پیونددهنده 
ایــن دو گــروه یعنــی کارگزاران 

هستند.
بهره مندی ۱0 هزار شرکت از 
خدمات شبکه ملی نوآوری

جهان بزرگــی ادامه داد: به طور 
کلــی ظرفیــت این شــبکه  ۱0 
شرکت های  شــامل  شرکت  هزار 

دانش بنیان، خالق، شرکت های فناور پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها 
است و این یعنی حداقل ۱00 هزار نفر نیروی کار فعال، به طوری که همه 
این تعداد نباید از طریق بخش دولتی استخدام شوند و ما می توانیم شرایط 
استخدام در بخش های خصوصی را برای شان فراهم کنیم، اکنون ۱۵00 
شرکت خالق و فناور در کشور عضو این شبکه شده اند و فعالیت می کنند 
و ۳0 هزار نفر از خدمات مختلف این شرکت ها و شبکه بهره مند شده اند 
که همه این خدمات به همت بخش خصوصی انجام شده به جز مواردی 

مانند سربازی که نیازمند مجوز حاکمیت بوده است.

وی تاکید کرد: طی چند سال گذشته دولت از تصدیگری فاصله گرفته 
و به بحث شبکه ســازی ورود کرده اســت و با همکاری بخش خصوصی 
امکانات، حمایت ها و خدماتی در حوزه زیست بوم به شرکت های مختلف 
ارائه شده است، در حوزه شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور مهمترین 
مساله و جدی ترین کاری که باید انجام شود تامین سرمایه انسانی کارآمد 
اســت به نحوی که این سرمایه انسانی باید توان الزم برای انجام خدمات 

پژوهشی یا فناور را داشته باشد.
افزایش سهم شرکت های دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی

مدیر شبکه نوآوری معاونت علمی با بیان اینکه فضای فناوری در کشور 
رو به توسعه است، گفت: با وجود 
اینکه شــاهدیم فضای کسب و 
کار در کشور امروز شیب مثبت 
و منفی دارد اما این مســاله در 
فناور  دانش بنیان،  شــرکت های 
و خــالق برعکس بــوده و ثبات 
کاری در حال توســعه ای دارند 
و براســاس آمارهای منتشرشده 
دانش بنیان  شرکت های   GDP
نشان دهنده این است که فضای 
مناســب برای کسب و کار ایجاد 
شــده اســت. وی اظهار داشت: 
با همین رویکرد ســعی کردیم 
بــا ایجاد هم افزایــی بین بخش 
خصوصی و دولتــی راهکارهای 
برای جذب ســرمایه  مناســب 
ایجاد کنیم که  انســانی  نیروی 
راه اندازی دبیرخانه تامین نیروی 
انسانی یکی از همین اقدامات بود.
راه اندازی باشگاه خدماتی و 

رفاهی نوآوری
درخصوص  بزرگــی  جهــان  
راه اندازی دبیرخانه تامین نیروی 
انســانی گفــت: ایــن دبیرخانه 
همزمــان بــا ســومین آزمون 
بخــش خصوصــی  اســتخدام 
راه اندازی می شــود و شبکه ملی 
نوآوری برای قبول شــدگان در 
آزمــون مزایای ویــژه ای در نظر 
گرفته اســت، نفرات برتر در این 
آزمون از تمام امکانات شــبکه نوآوری از قبیل خدمات رفاهی باشــگاه 
نوآوری، طرح توانمندســازی دانشجویان، اســتفاده از خدمات و حمایت 
مالی کسب و کار مشترک بدون هیچ قید و شرطی بهره مند خواهند شد، 
همچنین برگزیدگان در این آزمون در درجه اول ســاماندهی قرار دارند و 
آنهایی که در ارزیابی رتبه باالتری کســب کنند فرصت انتخاب موقعیت 
شغلی را خواهند داشت، همچنین اگر این افراد بخواهند کارآفرینی کنند 
حمایت هــای مالی و خدمات ویژه از شــبکه دریافــت خواهند کرد و به 

عضویت باشگاه شبکه نوآوری در خواهند آمد.

پردازنده های نسل بعدیAMD، احتماال به لطف معماری ذن 3 خواهند توانست چهار رشته  
پردازشی را به ازای هر هسته اجرا کنند.

شایعه های جدید در مورد پردازنده های نسل بعد AMD از مدتی پیش آغاز شده اند. در همین 
راستا به تازگی رسانه ای مدعی شده اســت که نسل بعدی پردازنده های خانواده  رایزن شرکت 
AMD در مقایسه با نسل فعلی، به لطف بهره مندی از مالتی تردینگ هم زمان بهبودیافته با نام
 )Multithreaded Performance( توانایی بیشتری در زمینه  عملکرد چندرشته ای ،SM4
خواهند داشت. این اتفاق می تواند به شکلی مؤثر به پردازنده های مرکزی مبتنی بر معماری ذن 
Zen( 3 3( توانایی اجرای چهار رشته پردازشی را به ازای هر هسته بدهد؛ یعنی دو برابر آنچه که 

پردازنده های فعلی مبتنی بر معماری ذن و ذن ۲ از پس انجام آن برمی آیند.
پردازنده های ســری رایزن 3000 شــرکت AMD سرانجام توانســتند در زمینه عملکرد 
تک رشته ای )Single-Threaded Performance( به پردازنده های اینتل برسند و حتی هنگام 
اجرای برخی بازی ها، عملکرد بهتری نسبت به پردازنده های این شرکت داشته باشند. از طرفی 
عملکرد چندرشته ای پردازنده های سری رایزن 3000 طی چند وقت اخیر به شکل درخورتوجهی 

تحسین برانگیز بوده است.
پردازنده های جدید خانواده رایزن 3000 در مقایســه با پردازنده های هم رده  ساخت اینتل،  از 
هسته ها و رشته های پردازشی بیشتری بهره مند هستند. در ضمن پردازنده های سری رایزن 4000 
که مبتنی بر معماری ذن 3 هستند، می توانند به لطف بهبودهای درخورتوجه این معماری، حتی 
عملکرد بهتری نیز نسبت به رایزن 3000 داشته باشند و فاصله  بین پردازنده های AMD و اینتل 
را بیشتر از قبل کنند. در واقع این اتفاق به لطف توانایی پردازنده های سری رایزن 4000 برای اجرای 

هم زمان چهار رشته به ازای هر هسته امکان پذیر خواهد شد.
ذن 3 در حقیقت نسل بعدی معماری پردازنده های مرکزی AMD به شمار می آید که تا ماه جاری 
میالدی، طراحی آن به طور کامل به اتمام رسیده است. این یعنی معماری یادشده هم اکنون مراحل 
اولیه  تولید را به اتمام رسانده و آماده  حضور در نمونه های آزمایشی است تا بعدا وارد تولید انبوه 
شود. معماری ذن 3 در مقایسه با قبل، بهبودهای درخورتوجهی به خود دیده است. این معماری 
با اتکا بر نسخه  بهبودیافته لیتوگرافی 7نانومتری شرکت TSMC با نام لیتوگرافی 7 نانومتر پالس 
ساخته شده است و از مزیت های مختلف آن بهره می گیرد. این موضوع در کنار بهبودهایی دیگر در 
طراحی خود معماری، باعث شده اند که طبق گزارش های اخیر، ذن 3 بتواند در مقایسه با ذن ۲ در 
زمینه  عملکرد کلی، ۱0درصد بهبود پیدا کند. افزایش اندک سرعت کالک، یکی از موارد مهم برای 

دستیابی به بهبود عملکرد ۱0درصدی در معماری ذن 3 بوده است. 
از طرفی اگر AMD بتواند در پردازنده های جدیدش از SM4 پشتیبانی کند، احتماال شاهد 
بهبود عملکرد درخورتوجهی در زمینه  عملکرد چندرشته ای پردازنده های مبتنی بر معماری ذن 3 
خواهیم بود. اگر SM4 واقعا به معماری ذن 3 راه پیدا کند، AMD نخستین شرکت دنیا خواهد بود 
که پردازنده هایی با توانایی اجرای بیش از دو ترد به ازای هر هسته را تولید خواهد کرد. فناوری های 
مالتی تردینگ هم زمان AMD و هایپرتردینگ اینتل در حال حاضر توانایی اجرای دو ترد را به ازای 

هر هسته امکان پذیر می کنند.

 بهره مندی برگزیدگان آزمون استخدامی بخش خصوصی
از خدمات شبکه ملی نوآوری

شایعه های جدید در مورد 
 AMD پردازنده های نسل بعد

یادداشـت

صدای سوت کشتی در ساحل دریا می پیچد. یک کشتی باربری مونتاژ شده 
که راه دریا را برای صنعتگران ایرانی هموار کرده اســت. صنعتگرانی که اراده 
کنند می توانند دنیا را عوض کنند. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، صنعــت یکی از ارکان اصلی هر 
کشوری محسوب می شود؛ رکنی که می تواند سرنوشت اقتصادی هر دولت و 
کشوری را تعیین کند. این صنعت است که شاخصه ای می شود برای پیشرفت 
یا عدم پیشــرفت یک کشــور.  صنعت در دنیای امروز مقوله ای رو به رشد و 
گسترده شده است و به یک دریای بیکران می ماند که از هر طرف یک نیاز از 
جامعه را برطرف می کند. صنایعی که در نبودشــان تامین خواسته های انسان 

بر زمین می ماند و پاسخی برای آنها نخواهد بود. 

صنعت دریایی را با محصوالت ایرانی 
رونق دهیم



یکی از مهم ترین اشتباهات در زمینه فهم برندسازی شخصی مربوط به 
ارتباط مستقیم آن با فرد سازنده اش است. برندسازی شخصی در معنای 
درست خود شیوه انتقال محتوای ارزشمند به دیگران محسوب می شود. 
برندهای بزرگ و ماندگار در ذهن و قلب مشــتریان جای دارند. به همین 
خاطر نیز در طول ســال های متمادی بدون کمترین اخاللی به کارشان 
ادامه داده اند. مهم ترین تکنیک برندسازی شخصی تحت مفهوم »اعطا« 
شــناخته می شود. در اینجا اعطای امر خاصی مدنظر نیست. به طور کلی 
برندهای دارای روحیه کمک به مشتریان بیشتر مورد توجه قرار دارند. به 
عنوان یک برند جویای موفقیت باید دســت و دلبازی زیادی از خودمان 
نشان دهیم. این تکنیک در مورد برندسازی شخصی به دلیل نمای اصلی 
یک نفر در میان مشتریان اهمیت به مراتب بیشتری نیز پیدا خواهد کرد. 
امروزه بســیاری از افراد در فرآیند ایجاد برند شخصی شــان به مفهوم 
بخشندگی و دست و دلبازی توجه کافی ندارند. یکی از مزیت های اصلی 
دســت و دلبازی ایجاد فرصت طالیی برای جلب اعتماد مشتریان است. 
دوران کنونی یکی از دشوارترین عصرها برای فعالیت تجاری است. سطح 
اعتماد مردم به برندهای ناشــناخته در کمترین میزان ممکن قرار دارد. با 
این حســاب اغلب مردم خرید از برندهای مورد اعتمادشــان را بر هر امر 
دیگری ترجیح می دهند. اگر ما به عنوان یک برند شــخصی در پی تغییر 
این وضعیت هســتیم، باید تکنیک های مناسبی به کار بگیریم. بی تردید 
دســت و دلبازی تکنیک مرکزی در این مقاله محســوب می شود، با این 
حال همین تکنیک اصلی به چند زیرشاخه تقسیم خواهد شد. در ادامه به 

بررسی هر کدام از زیرشاخه های موردنظر خواهیم پرداخت. 
۱. به اشتراک گذاری تجربیات و اطالعات

وقتی ما به اشــتراک گذاری تجربیات مان با دیگران تمایل نشان دهیم، 
در عمل به آنان برای حمل مشکالت شان کمک کرده ایم. این امر در ذهن 
مشــتریان برای مدت طوالنی باقی می ماند. امروزه بســیاری از برندهای 
مشهور به دلیل تالش شان برای کمک به ایجاد زندگی بهتر برای مشتریان 
شناخته می شــوند. این فرآیند برند ما را به عنوان شخصیتی حقوقی به 
حوزه تعامالت انسانی نزدیک می کند. متاسفانه بسیاری از برندها فقط به 
دنبال کسب سود بیشتر هستند. به این ترتیب در عمل ارزش های انسانی 
و حتی کاری مورد غفلت قرار می گیرد. تمایل به اشتراک گذاری اطالعات 
و تجربیات نقش مهمی در تغییر الگوی سنتی کسب و کار دارد. در نتیجه 
فرآیند کسب اعتماد مشتریان به سادگی صورت خواهد گرفت. نکته جالب 
ماجرا امکان تاثیرگذاری بر روی کارمندان شرکت و حتی رقبا با استفاده از 
تکنیک مذکور است. برندهایی مانند نایک یا آدیداس به همین خاطر در 

عرصه تجهیزات ورزشی به عنوان مرجع اصلی شناخته می-شوند. 
۲. ارائه توصیه های کاربردی

برندسازی شــخصی با الگوی رایج برندسازی تفاوت دارد. در اینجا سر 
و کار ما با نمای کلی یک فرد به عنوان برند اســت. همانطور که اشــاره 
شــد، این امر به معنای توجه صرف بر روی خودمان نیست. در اینجا نیز 
دیگــران در اولویت قرار دارند. یکی از راهکارهای مناســب برای نمایش 
دست و دلبازی برندمان ارائه توصیه های کاربردی است. بسیاری از مردم و 
حتی کارآفرینان در زمینه فعالیت شان نیازمند توصیه و راهنمایی هستند. 
آگاهی ما از نیاز مشتریان و تالش برای ارائه توصیه های کاربردی نقش مان 
را از یک کســب و کار معمولی به مشــاوری مطمئن ارتقا می دهد. وقتی 
مشــتریان از یک برند راهنمایی های کاربردی دریافت کنند، تمایل شان 

نسبت به خرید از همان برند نیز افزایش خواهد یافت. 
وقتی از ارائه توصیه و راهنمایی صحبت می کنیم، منظورمان فقط بعد 
خارجی این امر نیست. در یک شــرکت نیز کارمندان نیازمند راهنمایی 
در برخی از حوزه ها هســتند. به همین خاطر توجــه به این موضوع در 
زمینه مدیریت داخلی شرکت اهمیت زیادی خواهد داشت. به طور معمول 
برندهای شخصی مربوط به مدیران شرکت هاست. به این ترتیب با کمک 
به کارمندان شــرکت امکان ارتقای جایگاه برند شخصی مان در کنار برند 
اصلی وجود خواهد داشــت. امروزه بســیاری از شــرکت ها برای دریافت 
توصیه های کاربردی حاضر به صرف هزینه های گزاف هســتند. این امر 
در مورد مشــتریان نیز یکسان اســت. توصیه من در این بخش دست و 
دلبازی در ارائه توصیه های کاربردی اســت. نکته مهم در اینجا حفاظت 

از نکات کلیدی کســب و کارمان است. بی تردید هیچ برندی فرمول های 
اصلــی موفقیتش  را به رایگان در اختیار دیگران قرار نمی دهد. به عنوان 
مثال، برند کوکاکوال هیچ گاه فرمول تهیه نوشــابه های خود را به صورت 
عمومی اعالم نمی کند. این امر به معنــای نابودی برند کوکاکوال خواهد 
بود، بنابراین باید مرز مشــخصی میان ارائه توصیه های کاربردی و افشای 
اطالعات کلیدی برندمان قائل شویم. در غیر این صورت احتمال بروز خطا 

و نشت اطالعات حیاتی برندمان وجود خواهد داشت. 
3.  اهمیت پشتیبانی واقعی و ۲4 ساعته

امروزه با پیشرفت فناوری های حوزه هوش مصنوعی بسیاری از برندها 
بخــش روابط عمومی و امور مشــتریان را تمام خــودکار اداره می کنند. 
بی تردید این امر هزینه های جاری برندها را کاهش می دهد. نکته مهم در 
اینجا شــیوه استفاده از فناوری هوش مصنوعی است. آیا برند ما برنامه ای 
دقیق و کاربردی در این زمینه دارد؟ متاسفانه بسیاری از برندها هیچ برنامه 
مشخصی در این مســیر ندارند. به همین خاطر در عمل با دشواری های 
زیادی در زمینه استفاده از فناوری هوش مصنوعی مواجه می شوند. اشتباه 
نخست بسیاری از برندها اتکای کامل به فناوری هوش مصنوعی است. به 
این ترتیب در عمل هیچ نظارت یا مراقبتی از ســوی کارشناس ها صورت 
نمی گیرد. توصیه من در اینجا استفاده از دست کم یک کارشناس در کنار 
سیســتم هوش مصنوعی اســت. بی تردید دیگر امکان بازگشت به دوران 
پیش از هوش مصنوعی وجود ندارد. به همین خاطر باید نهایت اســتفاده 
را از آن برد. خبر خوش در این میان امکان دستیابی به موفقیت بیشتر در 
زمینه خدمات مشتریان در صورت استفاده درست از هوش مصنوعی است. 
بی تردید پشتیبانی ۲۴ ساعته از مشتریان یکی از کارهای دشوار برای هر 
برندی محسوب می شود. در اینجا توصیه من مبتنی بر استفاده از هوش 
مصنوعی برای پاسخگویی در تمام ساعت های شبانه روز است. کارشناس 
موردنظــر نیز فقط باید وظیفه نظارتــی را انجام دهد. به این ترتیب تمام 
امور با دقت و ســرعت مطلوبی پیش خواهد رفت. ایراد بسیاری از برندها 
در این میان تالش برای اتکای صرف بر روی هوش مصنوعی اســت. این 
امر ناشــی از تالش برای صرفه جویی هرچه بیشتر در هزینه های جاری 
است. توصیه من فراموشی شیوه های عجیب و غریب برای صرفه جویی در 
هزینه-های کســب و کار است. به این ترتیب ما فرصت سازگاری هرچه 
بیشتر با شرایط واقعی کسب و کار را خواهیم داشت. بسیاری از مشکالت 
برندها در پی اســتفاده از شیوه های نادرست و غیراصولی صرفه جویی در 

هزینه ها روی می دهد.
4. قدردانی از مشتریان

قدردانــی از دیگران یکــی از بهترین شــیوه های جلــب اعتماد و 
وفاداری شــان است. امروزه عرصه کســب و کار حالت بسیار نامناسبی 
پیدا کرده است. اغلب برندها فقط در تالش برای فروش بیشتر هستند. 
به این ترتیب دیگر جایی برای ارزش های انسانی و احترام به مشتریان 
به صورت ایــده آل باقی نمی مانــد. یکی از راهکارهای مناســب برای 
تغییر این رویه نادرســت و رایج تالش برای بیان رســمی قدردانی مان 
از مشتریان یا کارمندان است. نکته کلیدی در اینجا ایجاد تعادل میان 
توجه به مشتریان و کارمندان است. بسیاری از کارمندان از توجه صرف 
مدیران به مشــتریان و نادیده انگاری نقش و اهمیت  تیم کارمندان در 

توسعه برندها ناراضی هستند. 
بی تردید همه ما از قدردانی زحمات مان خوشحال خواهیم شد. به ویژه 
اگر قدردانی مورد نظر از ســوی افراد مهمی صورت گیرد. فلســفه اصلی 
نشان های ملی و محلی نیز در همین امر نهفته است. در حوزه کسب و کار 
نحوه رفتار ما با دیگران باید براســاس احترام متقابل باشد. به این ترتیب 

فضای کلی کسب و کار حالت بسیار بهتری پیدا خواهد کرد. 
توصیه من در این بخش قدردانــی از کارمندان برتر در حضور دیگران 
است. به این ترتیب آنها احساس رضایتمندی بسیار بیشتری از تالش شان 
خواهند داشــت. به عالوه، این امر موجب تقویت انگیزه ســایر کارمندان 
برای تالش بیشتر می شود. در مورد مشتریان سپاسگزاری ما باید براساس 
اعطای هدیه هایی کوچک اما به یادماندنی باشد. انتخاب گزینه هایی مانند 
خودکار یا لیوان چندان بد نیســت، اما تاثیرگــذاری موردنظر را بر جای 
نمی گذارد. اگر محصوالت برندتان چندان گران قیمت نیست، یکی از آنها را 
به عنوان هدیه انتخاب کنید. در صورتی هم که هزینه آنها بسیار زیاد است، 
انتخــاب لوازم جانبی محصوالت مان منطقی تر خواهد بود. به این ترتیب 

فرآیند درون شرکتی بر روی برندسازی ما حاکم خواهد بود. 

امروزه بســیاری از مردم برندهای شخصی را به خوبی نمی شناسند. به 
همین خاطر توصیه نهایی من در این بخش ارائه برخی توضیحات اساسی 
در مورد برند شخصی تان است. به این ترتیب فرصت گفت وگوی بیشتری 
میان شــما و مشتریان ایجاد می شــود. نقطه ضعف بسیاری از برندهای 
شخصی علی رقم تالش برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و صرف هزینه 
ناتوانی در ایجاد ارتباط مناسب با آنهاست. اعطای یک هدیه کوچک شاید 

راه شروع این فرآیند باشد. 
5. به مشتریان میدان دهید

هنگامــی که ما قصد نگارش مطلب برای محتــوای تبلیغاتی یا برنامه 
برندسازی را داریم، باید زمینه مناسبی برای مشارکت مشتریان قائل شویم. 
امروزه مشتریان دیگر دریافت کننده منفعل محتوای تبلیغاتی و برنامه های 
برندسازی نیستند، بنابراین باید الگوی کامال روشمندی برای تاثیرگذاری 
بر روی آنها داشــته باشــیم. هرچه دامنه در برگیری برنامه برندسازی ما 
بیشتر باشــد، احتمال کسب موفقیت نیز بیشتر خواهد شد. ادامه اتکا بر 
شیوه های سنتی بازاریابی و برندسازی موجب درجا زدن برندها می شود. 
به ایــن ترتیب در عمل هیچ گونه پیشــرفتی در کار آنها حاصل نخواهد 
شــد. این امر در زمینه های دیگر نیز کامال قابل مشاهده است. مشتریان 
امروزی تمایل زیادی برای همکاری با برنامه های تعاملی برندها دارند. به 
این ترتیب تمام شــرایط موردنیاز برای طراحی چنین برنامه هایی فراهم 
اســت. اگر قصد نداریم چنین الگویی را توسعه دهیم، نباید انتظار کسب 
موفقیت را نیز داشته باشیم. نکته مهم درخصوص جلب همکاری مشتریان 
توجه به سلیقه شان است. طراحی یک برنامه کامال متفاوت با سلیقه اغلب 
مشتریان موفقیت چندانی برای ما به همراه نخواهد داشت. در این فرآیند 
شاید توضیح برخی از نکات اساسی برنامه تعاملی مان یا تالش برای فهم 

سلیقه اصلی آنها اجتناب ناپذیر باشد. 
۶. ارائه بازخوردهای کاربردی

دریافت بازخورد از دیگران اهمیت زیادی دارد. روند توســعه کســب و 
کار و همچنین علم حاصل همین امر اســت. بدون انتقاد ســازنده از کار 
یکدیگر امکان توســعه پایدار فراهم نخواهد شــد، بنابراین توصیه من در 
اینجا تالش برای ارائه بازخوردهای مناســب به مشتریان، دیگر برندها و 
کارمندان شرکت است. به این ترتیب آنها فرصت بهبود نقاط ضعف شان 
را خواهند داشت. بدون تردید انتقاد سازنده همیشه شامل اشاره به نکات 
منفی نیست. به همین خاطر باید در فرآیند انتقاد به نکات مثبت فعالیت 

آنها نیز اشاره کرد. 
بی تردید اغلب برندها مایل به دریافت بازخوردهای کاربردی از ســوی 
مشتریان هســتند. با این حال مشتریان تمایل چندانی به این کار نشان 
نمی دهنــد. تکنیک موردنظر من در اینجا شــروع این فرآیند از ســوی 
برندمان اســت. به این ترتیب باید بازخوردها و انتقادهای ســازنده ای به 
مشــتریان مان وارد کنیم. نکته مهم در اینجا ماهیت چنین بازخوردهایی 
اســت. این فرآیند به هیچ وجه نباید حالت حملــه یا توهین به دیگران 
را داشــته باشد. ایجاد فضایی دوســتانه برای انجام چنین کاری ضرورت 
دارد. به این ترتیب ما فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی مشــتریان را 
خواهیم داشــت. این امر به احتمال زیادی انگیزه مشتریان برای تعامل و 

ارائه بازخورد متقابل را تا حد زیادی افزایش می-دهد. 
7. به جای یک برند، نقش مشاور را بازی کنید

امروزه اغلب برندهای شخصی در پی فروش محصوالت یک برند اصلی 
و مادر هستند. درســت به همین خاطر تاثیرگذاری آنها بسیار کم است. 
تکنیک پایانی من برای این مقاله تالش برای تغییر ماهیت برند شخصی مان 
است. به این ترتیب ما فرصت بیشتری برای جلب توجه مشتریان خواهیم 
داشت. بی تردید توصیه من در اینجا شباهت بسیار زیادی به فرآیند فعایت 
افراد تاثیرگذار )اینفلوئنسر( در شبکه های اجتماعی دارد. تفاوت اصلی در 
اینجا ارائه محصوالت ســاخت برندهای شخصی به مشتریان است. به این 
ترتیب با ارائه اطالعات کاربردی و مشاوره به مشتریان در زمینه خرید در 
نهایت محصول خودمان را نیز به آنها معرفی خواهیم کرد. این امر جایگاه 
ما را از یک برند شخصی معمولی به مشاوری حرفه ای ارتقا می دهد. این 
امر موجب تمایز برند ما از رقبا خواهد شد. بر این اساس مشتریان حساب 
ویژه ای روی ما باز خواهند کرد. این امر از نقطه نظر تجاری اهمیت زیادی 
دارد، بنابراین همین امروز باید برای ارتقای جایگاه برند شخصی مان دست 

به کار شویم. 
forbes :منبع

مسترکارت و معنابخشی به برند با 
خوراکی های جذاب

برند مســترکارت برای تمام مــردم جهان نامی شناخته شــده 
اســت. خدمات مالی این برند چه در کشــورهای مختلف و چه در 
سفرهای مســافرتی و خرید آنالین کار بســیاری از مردم را ساده 
کرده است. براساس اخبار رسمی مسترکارت در آستانه استفاده از 
دو نوع شــیرینی فرانسوی به عنوان نماد لوگوی خود است. این امر 
با هدف معنابخشــی به برند این شرکت صورت می گیرد. در طول 
چند دهه گذشــته اغلب افراد مسترکارت را با کارت های هوشمند 
و پالســتیکی اش می شــناختند. ایــن امر به مــرور زمان موجب 
یکنواختی در فعالیت مسترکارت شد. به همین خاطر آنها در تالش 
برای تغییر شیوه فعالیت شان در بازار کسب و کار هستند. بی تردید 
معنای این اقدام مسترکارت بازآفرینی برندش برای جلب نظر دامنه 
وســیع تری از مشتریان است. این امر به ویژه با ظهور رقبایی مانند 

PayPal اهمیت بیشتری خواهد داشت. 
کمپین تازه مســترکارت با همکاری هنرمنــدان فعال در عرصه 
ســاخت آثــار هنری با شــکر و لوازم تهیه شــیرینی اجرا شــده 
اســت. نکته جالب ایــن کمپین عدم اکتفای برند مســترکارت به 
شیرینی های ساده اســت. به این ترتیب این برند از ماکارونی های 
زیبا و خوشــمزه نیز برای بهبود کیفیت کمپینش اســتفاده کرده 
اســت. این ماکارونی ها با همکاری شــرکت قنــادی الدوره تهیه 
شده اند. هسته مرکزی کمپین تازه مسترکارت استفاده از دو رنگ 
اصلی لوگویش برای شــیرینی ها و ماکارونی هاست. به این ترتیب 
ماهیت برند مســترکارت برای مخاطب تداعی می شــود. براساس 
انتظار مدیران شــرکت اقدام فعلی موجــب فاصله گرفتن از هویت 
پالســتیکی و صرفا هوشمند مســترکارت خواهد شد. مزیت اصلی 
کمپین تازه مسترکارت خالقیت و ماهیت منحصر به فردش است. 
پیش از این هیچ برندی چنین الگویی از تبلیغات و برندســازی را 

دنبال نکرده است. 
شــیرینی ها و ماکارونــی مســترکارت به شــیوه حضــوری به 
فروش نمی رســد. به منظــور تهیه این محصوالت باید به ســایت 
Priceless.com مراجعــه کرد. در مرحلــه ابتدایی تهیه این 
محصوالت فقط در برخی از شــهرهای آمریــکا و کانادا امکانپذیر 
خواهد بود، با این حال به زودی تهیه آنها در سراسر دنیا امکانپذیر 
می شــود. به عالوه در فستیوال غذای مجله نیویورک تایمز در ماه 
اکتبر نیز غرفه خاصی برای مســترکارت در نظر گرفته شده است. 
برنامه اصلی مسترکارت حمایت از برخی رویدادهای مهم در سراسر 
جهان با اســتفاده از محصوالت تازه اش است. به این ترتیب مردم 

سراسر دنیا با خالقیت مسترکارت بیشتر آشنا خواهند شد. 
به راستی چرا یک برند فعال در زمینه خدمات مالی باید ورودی 
ناگهانی به دنیای خوراکی داشــته باشــد؟ پاســخ این پرسش در 
ضرورت تاثیرگذاری چند محوری بر روی مشــتریان است. امروزه 
دیگر تالش برای جلب نظر مشتریان به یک شیوه خاص پاسخگوی 
نیاز برندها نیســت. به همین خاطر باید شــیوه های تازه و مدرنی 
را مدنظر داشــت. بازار هدف تازه مســترکارت کشور فرانسه است. 
به طور معمول فرانســوی ها به عنوان آشــپزهای ماهر شــناخته 
می شوند. به همین خاطر مســترکارت برای جلب توجه مشتریان 
این کشــور اقدام به معرفی شــیرینی های خوشــمزه کرده است. 
شعار اصلی کمپین مســترکارت »ترجمه هویت آنالین کاربران به 
طعم های خوشــمزه« است. به این ترتیب فرصت کافی برای جلب 

نظر مخاطب فرانسوی فراهم خواهد شد. 
بی تردید مشــتریان مســترکارت در پی این اقدام تازه شــرکت 
دچار بهت و حیرت خواهند شــد. همین حیرت و هیجان ناشــی 
از آن فرصت مناســبی در اختیار مســترکارت بــرای جلب توجه 
آنها قرار می دهد. به بیان راجا راجامانار، مســئول بخش ارتباطات 
مسترکارت، مشــتریان همیشه نباید محتوایی مطابق با انتظارشان 
دریافت کنند: »گاهی اوقات خالقیت در ارائه محتوا موجب افزایش 
عالقه مشــتریان به برندها می شــود، بنابراین همیشــه پیروی از 

الگوهای ثابت ضامن موفقیت نخواهد بود.« 
marketingdive :منبع
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در حال حاضر تنها شــبکه اجتماعی ای کــه کامال تخصصی در زمینه 
کسب وکار فعالیت می کند، لینکدین است. همین امر نیز باعث شده است 
تا تمامی افراد فعال در حوزه-های مختلف، به آن توجه ویژه ای را داشــته 
باشند. اگرچه در این رابطه همواره مقاالت متعددی منتشر شده است، با 
این حال تاکنون هیچ توجهی به اهمیت تصاویر در آن نشده است. با این 
حال انتخاب حتی یک تصویر نامناسب نیز می تواند تاثیر اقدامات شما را 
با کاهشــی فوق العاده مواجه سازد. فراموش نکنید که این امر تنها شامل 
انتخاب درســت تصویر صفحه کاربری نبوده و تمامی موارد ارسال شده را 
شامل می شود. در این رابطه توجه داشته باشید که تصویر حساب کاربری، 
تنها باید شــامل دو مورد باشد. در صورتی که صاحب یک برند هستید و 
قصد ایجاد صفحه ای برای آن دارید، تصویر باید تنها شامل لوگوی شرکت 
باشد. همچنین اگر صفحه ای برای خود ایجاد کرده اید، یک تصویر کامال 
واضح و بدون ژســت های عجیب را باید انتخاب کنید. در این رابطه توجه 
داشته باشید که تصاویر، همواره زودتر از متن ها مورد توجه قرار می گیرند. 
به همین خاطر توصیه می شــود تا به آن توجه زیادی را داشته باشید. با 
توجه به توضیحات ارائه شده، در ادامه به بررسی ۱0 مورد مناسب، خواهیم 

پرداخت. 
۱- نمایش دفتر و میز کار

در هر مکانی باید با توجه به محیط آن، رفتار کرد. با توجه به این امر که 
لینکدین شبکه اجتماعی اختصاصی برای کسب وکار محسوب می شود، 
ضروری اســت تا تصاویر شما نیز با آن ارتباط الزم را داشته باشد. در این 
رابطه تهیه تصاویری از دفتر کار می-تواند گزینه بسیار مناسبی باشد. این 
امر نه تنها به اعتماد بیشتر کاربران منجر خواهد شد، بلکه بسیاری از موارد 
در رابطه با شما را نیز به اثبات خواهد رساند. برای مثال نمایش یک دفتر 
مرتب، خود تاثیر عمیقی را بر روی افراد داشته و شما را کارمندی حرفه ای 
و منظم نشــان خواهد داد، با این حال توجه داشته باشید که مرتب بودن، 
بــه معنای خالی کردن دفتر کار نبوده و ضروری اســت تا لپ تاپ، دفاتر، 
گوشی تلفن همراه و... بر روی آن وجود داشته باشد. در این رابطه فراموش 
نکنید که توصیه می شود تا از تصاویر آماده استفاده نکرده و خود در تالش 
برای خلق مواردی منحصر به فرد باشــید. برای این امر حتی در صورتی 
کــه از ایده و یا امکانات الزم برخوردار نیســتید، می توانید از یک عکاس 
حرفه ای برای این امر استفاده کنید. در نهایت این امر که خودتان نیز در 
برخی از تصاویر حضور داشــته باشید، به افزایش تاثیر آنها کمک خواهد 
کرد. به خاطر داشــته باشید که شما باید تصاویر را با توجه به متن خود 
انتخاب کنید. درواقع اگر ارتباط الزم میان آن دو برقرار نباشد، بدون شک 

بیشترین نتیجه ممکن را به دست نخواهید آورد. 
۲-تحت تاثیر قرار دادن احساسات افراد 

افراد بســیاری تصمیمــات خود را تنهــا بر پایه احساســات انجام 

می دهند. به همین خاطر می توان با تحت تاثیر قرار دادن آنها، شانس 
تاثیرگذاری بیشــتری را به دست آورد. برای مثال یک شرکت فعال در 
زمینه دارو، می تواند با نمایش تصویر افراد ســالم و خوشحال، به نوعی 
هدف فعالیت خود را نشــان داده و مخاطب را بــه این باور نزدیک تر 
کند که شــرکت شــما در تالش برای ایجاد چنین تصویری از تمامی 
مردم است. به همین خاطر نشان دادن تاثیر اقدامات بر روی مشتریان 
نیز می تواند انتخابی کامال ســودمند باشــد. برای این امر می توان از 
تصاویر از قبل تهیه شده توســط سایرین نیز استفاده کرد، با این حال 
توجه داشته باشید که تصاویر باید با خصوصیات جامعه هدف، شباهت 
الزم را داشــته باشد. برای مثال در صورتی که در مکان جغرافیایی ای 
فعالیت دارید که اکثر افراد آن را سیاه پوســت ها تشــکیل می دهند، 
دیگر انتخاب تصویر یک فرد سفیدپوست ابدا هوشمندانه نخواهد بود. 

3-نمایی از شهر
اگر کار شــما به یک موقعیت جغرافیایی خاص محدود اســت، نمایش 
نمایی از شهر نیز می تواند کامال مفید واقع شود. با این اقدام به خوبی تعلق 
خود به آن منطقه را نشان خواهید داد. برای این امر نیز می توان از تصاویر 
جذاب ســایرین نیز استفاده کرد، با این حال در تمامی موارد اولویت اول 
باید تالش برای تهیه تصاویر باشد. همچنین الزم است تا از عکاسان تصاویر 

نیز اجازه الزم را کسب کنید تا با مشکلی در این زمینه مواجه نشوید. 
4-نمایش ساختمان شرکت 

نمایــش دادن مکانی کــه در آن کار می کنید، یکــی از عالی ترین 
اقداماتی اســت که باعث خواهد شــد تا افراد به اعتماد الزم در رابطه 
با شــما دســت پیدا کنند. این امر درواقع صفحه شما را کامال معتبر 
خواهد کــرد، با این حــال در صورتی که به طریقــی نظیر دورکاری 
فعالیت می کنید و یا بنا به هر دلیلی تمایلی به نشــان دادن ساختمان 
شرکت ندارید، نباید قید استفاده از این تصاویر را بزنید. درواقع نمایش 
یک ســاختمان اداری زیبا از نماهای مختلف خود می تواند به افزایش 
جذابیت صفحه و مطالب شــما کمک کند، با این حال توجه داشــته 
باشــید که ســاختمان موردنظر باید ارتباط الزم را با نوع فعالیت شما 
داشــته باشــد. برای مثال اگر در زمینه آموزش فعالیت دارید، نمایش 

یک دانشگاه می تواند گزینه مناسبی محسوب شود. 
5-نمایش مشتری و کارمندان 

یکی دیگر از موارد تاثیرگذار، نشان دادن افرادی است که با برند شما در 
ارتباط هستند. در این رابطه جف استین، متخصص بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی بر این  باور است که صداقت بیشتر، تاثیرگذاری در سطوح باالتر 
را به همراه خواهد داشــت. به همین خاطر باید به نحوی رفتار کنید که 
افراد خود را در کنار شــما احساس کنند، با این حال فراموش نکنید که 
برخی از بخش های شــرکت کامال محرمانه بوده و باید در این رابطه برای 
خود چارچوب مشخصی را داشته باشید. در این رابطه توجه داشته باشید 
که تمامی شبکه های اجتماعی، برای راحت تر دیده شدن تصاویر، آنها را 
فشرده می سازند. به همین خاطر در صورتی که با گوشی تلفن همراه خود 

اقدام به تهیه تصاویر کنید، بدون شک نتیجه کار ابدا جذاب نخواهد بود. به 
همین خاطر نباید از اختصاص بودجه ای برای کمک گرفتن از یک عکاس 

و یا پیدا کردن تصاویر باکیفیت، غافل بمانید. 
۶-نمایش دلیل وجود خود

با نمایش واضح هدف خود، می توانید طرفداران بســیاری را پیدا کنید. 
برای مثال در صورتی که در زمینه انرژی های پاک و یا حفاظت از محیط 
زیست فعالیت دارید، استفاده از تصویر یک توربین بادی، می تواند کامال 
ســودمند باشد. درواقع این دسته از تصاویر ممکن است محصول و یا نوع 
فعالیت شــرکت را نشان ندهد، با این حال مفهوم دلیل فعالیت های شما 
را به خوبی منتقل خواهد کرد. به همین خاطر از این دسته از تصاویر نیز 

می توان به خوبی استفاده کرد. 
7-نمایش موارد کمتر مورد توجه قرار گرفته شده 

نمایش موارد ساده در کار شما نیز می تواند تنوع و جذابیت باالیی را به 
همراه داشته باشد. برای مثال یک کافی شاپ، می تواند تصویری از دانه های 
انواع قهوه ها را در کنار هم منتشــر کرده و یــک عکاس، تصویر هایی از 
دوربین و تجهیزات خود را در معرض نمایش قرار دهد. از این تصاویر تحت 
عنوان موارد پشــت صحنه یاد می شود که کامال تاثیرگذار هستند. با این 
حال میزان استفاده از آنها باید مطابق یک برنامه زمانی باشد. در غیر این 

صورت بیش از حد تکراری خواهد شد. 
8-نمایش محصوالت و خدمات

مخاطب باید بداند که شما دقیقا چه چیزی را عرضه می کنید. به همین 
خاطر باید برنامه ای برای نمایش تمامی محصوالت خود داشــته باشید، با 
این حال برای هر محصول، تنها به یک تصویر بســنده کنید. در غیر این 
صورت اقدامات شــما جنبه صرفا تجاری به خود خواهد گرفت که بدون 

شک زمینه نارضایتی را به همراه خواهد داشت. 
9-نمایش خودتان در حین انجام کار

نمایش فعالیت، از جمله مواردی اســت که به عقیده روانشــناس ها در 
افراد تاثیر عمیقی را به همراه خواهد داشت. درواقع این امر که خود را در 
حین انجام کارها نشان دهید، در ذهن مخاطب مفهوم کار و تالش را ایجاد 
خواهد کرد. برای مثال در صورتی که یک نویســنده هســتید، می توانید 
تصویری از خود در حین نوشــتن را از زاویه  هــای مختلف تهیه کرده و 
بهترین آن را به اشــتراک بگذاریــد. در این رابطه فراموش نکنید که نوع 
تصویر، ســلیقه و میزان خالقیت شــما را نیز نشان خواهد داد. به همین 

خاطر وقت گذاشتن برای آن را بیهوده تلقی نکنید. 
۱0-استفاده از عکس نوشته 

عکس نوشته ها آخرین مورد از فهرست ما محسوب می شوند. برای مثال 
می توان از عکس نوشته یکی از بزرگان عرصه خود که کامال با موضوع شما 
همخوانــی دارد، برای افزایش تاثیر مطالب اســتفاده کنید. در آخر توجه 
داشته باشید که در لینکدین یکسری تصاویر بسیار ساده نیز وجود دارد که 

می توانید از آن برای جذاب تر کردن صفحه خود استفاده کنید. 
forbes :منبع

بررسی 3 تکنیک کاربردی برای جلب توجه مخاطب
چرا مهارت سخنرانی نقش کلیدی در 

بازاریابی دارد؟

فعالیــت در دنیای کســب و کار همیشــه به معنــای مواجهه با 
ماجراجویی های جذاب نیســت. گاهی اوقات ما باید به پرسش های 
یکســان از سوی مشتریان به دفعات پاسخ دهیم. این فرآیند برای هر 
فردی دشوار خواهد بود. هیچ کس عالقه ای به پاسخگویی یکسان به 
پرسش های یکسان و تکراری ندارد. شمار باالیی از کارمندان برای فرار 
از این موضوع به سراغ کالس های مهارت افزایی می روند، با این حال 
چنین کالس هایی تاثیر چندانی بر روی تغییر شرایط ندارد. به همین 

خاطر روز به روز میزان نارضایتی افراد افزایش پیدا می کند. 
بازاریابی موفق در دنیای کســب و کار نیازمند توانایی سخنرانی و 
تاثیرگذاری کالمی بر روی دیگران است. تمام بازاریاب های موفق این 
نکته را به خوبی می دانند. به همین خاطر برنامه منظمی برای بهبود 
وضعیت بیان نکات شان مدنظر دارند. اگر شما نیز به فعالیت در حوزه 
بازاریابی عالقه دارید، باید به فکر تقویت مهارت های ســخنرانی تان 
باشــید. بدون این نکته امکان دستیابی به موفقیت چندانی نخواهید 
داشــت. هدف اصلی من در این مقاله بررسی سه نکته مهم در زمینه 

تقویت سخنرانی و تاثیر آن بر روی بازاریابی است. 
۱. ضرورت کنجکاوی فراوان

مالقات با افراد تازه به عنوان بازاریاب امر عجیبی نیست. هر بازاریاب 
در طــول دوران فعالیت حرفه ای خود با هــزاران فرد متفاوت رو به 
رو می شــود. نکته مهم در اینجا تاثیرگــذاری بر روی طرف مقابل از 
همان دیدار نخست اســت. به راستی ما چگونه امکان تاثیرگذاری بر 
روی دیگران را خواهیم داشت؟ پاسخ من شناخت دقیق دیگران است. 
بی تردید این امر به صورت اصولی در یک برخورد کوتاه رخ نمی دهد. 
بــه همین خاطر باید کنجــکاوی باالیی از خود نشــان دهیم. طرح 
پرسش های عمیق و کلیدی کمک زیادی به ما خواهد کرد. براساس 
مطالعه موسســه تحقیقاتی HubSpot اغلب مــردم در مواجهه با 

پرسش های دقیق تمایل به پاسخگویی بیشتری نشان می دهند. 
مطالعات متعددی از ســوی پژوهشــگران دانشــگاه برکلی بیانگر 
موفقیت بیشــتر افراد کنجکاو در ایجاد ارتباط پایدار با دیگران است. 
یکی از نقاط ضعف بازاریاب ها، به ویژه بازاریاب های جوان، احســاس 
خجالت از صحبت با دیگران است. کنجکاوی امکان برخورد فعاالنه با 
موضوعات را می دهد. به این ترتیب انگیزه ما برای صحبت بیشــتر با 
طرف مقابل افزایش خواهد یافت. به عنوان یک بازاریاب بدون صحبت 
مستقیم با مخاطب شانس تاثیرگذاری مان نزدیک به صفر خواهد بود. 
تاد کاشدان، استاد روانشناسی دانشگاه جورج میسون، عقیده جالبی 
در مورد اهمیت کنجکاوی دارد. بر این اســاس کنجکاوی بیشــتر از 
شــباهت سلیقه افراد به یکدیگر موجب نزدیکی آنها می شود. افرادی 
با سلیقه های مختلف براســاس کنجکاوی متقابل امکان گفت وگوی 
ســازنده با یکدیگر را خواهند داشــت. بی تردید این امر در مورد افراد 

بی عالقه به بحث کنجکاوی به مراتب کمتر خواهد بود. 
۲. تاثیر مهارت شنیدن حرف های مخاطب

هیچ کس از آدم های پرحرف خوشــش نمی آیــد. امروزه ما تحت 
بمباران اطالعاتی و تبلیغاتی هســتیم، بنابرایــن حرف های زیادی 
برای شــنیدن وجود دارد. به عنوان یک بازاریاب تالش برای بیان یک 
حرف دیگر به مخاطب انگیزه چندانی در وی ایجاد نخواهد کرد. کلید 
موفقیت ما در اینجا تالش برای گوش دادن به صحبت های مخاطب 
است. امروزه عرصه تبلیغات حالت یک سویه بسیار خطرناکی به خود 
گرفته اســت. به این ترتیب اهمیت چندانی به صحبت های مشتریان 
داده نمی شــود. ما با تغییر این وضعیت امکان جلب نظر مشتریان در 

مقیاس وسیع را خواهیم داشت. 
در فرآیند گفت وگو با مشــتریان تالش برای صحبت مداوم موجب 
کاهش توجه طرف مقابل می شود. پیشنهاد من توقف صحبت پس از 
چند جمله و ایجاد فرصتی برای بیان دیدگاه ها از سوی طرف مقابل 
است. به این ترتیب گفت وگو شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت 

فرآیند بحث بیشتر تک گویی خواهد بود. 
بی تردیــد فهم دلیــل اهمیت تقویت مهارت شــنیدن حرف های 
مخاطــب اهمیت زیادی دارد. پاســخ این پرســش را پژوهشــگران 
عصب شناسی دانشــگاه هاروارد داده اند. بر این اساس مشاهده تمایل 
مخاطب به شــنیدن حرف های ما احســاس نوعی دریافت جایزه را 
تداعی خواهد کرد. به این ترتیب ما اساس ارزشمندی نظرات مان در 

بحث را خواهیم داشت. 
3. طرح پرسش های مسخره و کسل کننده ممنوع

بسیاری از بازاریاب ها در فرآیند بحث به طرح پرسش های مختلف 
مبادرت می ورزند. این امر با هدف درگیر ســاختن مخاطب در فرآیند 
گفت وگو شــکل می گیرد. بی تردید طرح پرسش تاثیر زیادی بر روی 
تقویــت انگیزه مخاطب برای همراهی با مــا دارد. نکته مهم در اینجا 
انتخاب پرســش های دقیق و هدفمند اســت. متاســفانه بسیاری از 
بازاریاب ها در عمل پرســش های بسیار مسخره ای طراحی می کنند. 
بــه این ترتیب انگیزه مخاطــب برای مشــارکت در فرآیند بحث به 
پایین ترین حد خود می رســد. بی تردید هیچ کس تمایلی به پاسخ به 
پرسش های سطحی ندارد. به همین خاطر فرآیند طراحی پرسش از 
سوی ما باید دقیق باشد. در غیر این صورت مخاطب همراهی الزم با 

بحث را نشان نخواهد داد. 
یکی از نکات مهم در زمینه طراحی پرســش عدم انتخاب ســطح 
بسیار دشوار برای آن است. اگر پرسش ما بسیار دشوار باشد، مخاطب 
از پاســخگویی باز خواهد ماند. در نتیجه فرآیند گفت وگو بازهم دچار 

اختالل خواهد شد. 
راهکارهــای موردنظر در این بخش در مورد اجرای برنامه های زنده 
نیز کاربرد دارد. در این نوع برنامه ها مخاطب ما پشت دوربین قرار دارد. 
به همین خاطر تمرکز بر روی نگاه مستقیم به دوربین دارای اهمیت 
خواهد بود. اگر نکات مورد بحث در این مقاله را مدنظر داشته باشیم، 
امکان افزایش محسوس مهارت مان در زمینه سخنرانی وجود خواهد 
داشت. به این ترتیب دیگر خبری از استرس و ناتوانی در زمینه جلب 
نظر مخاطب هدف نخواهد بود. بسیاری از افراد هزینه های زیادی برای 
یادگیری چنین نکاتی انجام می دهند، با این حال مهم تر از دسترسی 

به تکنیک ها، تداوم در استفاده از آنها خواهد بود. 
inc :منبع
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گزارش Glassdoor از پردرآمدترین 
مشاغل آمریکا در سال ۲0۱9

وب ســایت کاریابی Glassdoor که همه ســاله فهرســتی از 
پردرآمدترین مشــاغل آمریکا را براســاس گزارش های ناشــناس 
شــاغلین این کشــور ارائه می کند صبح روز گذشته گزارش سال 
۲0۱۹ خود را منتشــر کرد. از میان ۲۵ شــغل مورد اشاره در این 
گزارش ۱۴ موردشان به حوزه تکنولوژی مربوط می شوند که نسبت 
به سال قبل یک مورد بیشــتر است و درست مانند همیشه نسبت 
به هر زمان دیگری نشــاندهنده بازار داغ این مشــاغل است )حوزه 
بهداشــت و درمان نیز با شش شــغل جایگاه دوم این جدول را در 

اختیار داشت(.
فهرست منتشرشــده توســط Glassdoor براساس متوسط 
حقوق پایه تنظیم شــده و برای آنکه شغلی در آن جای بگیرد باید 
دست کم ۱00 گزارش حقوقی از کارمندان مستقر در خاک آمریکا 
 Glassdoor.در رابطه با آن برای این ســایت ارسال شده باشد
همچنین خاطرنشــان کرده که از نوعی الگوریتم آماری اختصاصی 
برای برآورد متوسط حقوق سالیانه این مشاغل استفاده کرده است 
کــه موقعیت و تجربه از جملــه فاکتورهای کنترلی آن به شــمار 

می روند.
در ادامه می توانید نگاهی به این ۱۴ شغل بیندازید:
Enterprise Architect -۱ )معمار سازمانی(

)مدیــر   Software Engineering Manager  -۲
مهندسی نرم افزار(

)مدیــر   Software Development Manager  -۳
توسعه نرم افزار(

Applications Development Manager -۴ )مدیر 
توسعه اپلیکیشن(

Solutions Architect -۵ )معمار راهکارها(
Data Architect -۶ )معمار داده(

IT Program Manager -۷ )مدیــر برنامه ریزی آی تی با 
مسئولیت نظارت بر کارشناسان سیستم های اطالعاتی(

Systems Architect -۸ )معمار سیستم(
UX Manager -۹ )مدیر تجربه کاربری(

)مهنــدس   Site Reliability Engineer  -۱0
اطمینان  پذیری سایت/ فردی که جوانب مختلف مهندسی نرم افزار 

را برای حل مشکالت عملیاتی و زیرساختی به کار می برد(
Cloud Engineer -۱۱ )مهندس کالود(

Data Scientist -۱۲ )دانشمند دیتا(
)مهنــدس   Information Security Engineer  -۱۳

امنیت اطالعات(
Analytics Manager -۱۴ )مدیر تحلیل داده(

سه شــغل اول این دسته بندی در فهرســت ده گانه برترین های 
Glassdoor قــرار دارند؛ معمار ســازمانی در جایــگاه پنجم، 
مدیر مهندســی نرم افزار در جایگاه هفتم و مدیر توســعه نرم افزار 
در جایگاه دهم. ســال گذشته چهار شــغل حوزه آی تی در ده گانه 

پردرآمدترین ها قرار داشتند.
Glassdoor ده گانه گزارش ۲0۱۹ وب سایت

۱- پزشک: حقوق ساالنه ۱۹۳۴۱۵ دالر
۲- مدیر داروخانه: حقوق ساالنه ۱۴۴۷۶۸ دالر

۳- داروساز: حقوق ساالنه ۱۲۶۴۳۸ دالر
۴- مشاور سازمانی: حقوق ساالنه ۱۱۷۵۸۸ دالر

۵- مدیر مهندسی نرم افزار: حقوق ساالنه ۱۱۴۱۶۳ دالر
۶- دستیار پزشک: حقوق ساالنه ۱۱۳۸۵۵ دالر

۷- حسابرس: حقوق ساالنه ۱۱۳۳۶۸ دالر
۸- مدیر توسعه نرم افزار: حقوق ساالنه ۱0۹۸0۹ دالر

۹- پرستار: حقوق ساالنه ۱0۹۴۸۱ دالر
۱0- مدیر توسعه اپلیکیشن: حقوق ساالنه ۱0۷۷۳۵ دالر

venturebeat/digiato :منبع
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شــاید بعد از اســتعفا از شــغل تان به دنبال راه اندازی یک کسب  و 
کار پرســود باشید، اما نمی دانید در چه مســیری قرار بگیرید. اگر فکر 
می کنید در شــغل فعلی تان هیچ پیشرفتی وجود ندارد، تنها چند قدم 

تا کارآفرینی فاصله دارید. با ما همراه باشید تا راه را نشان تان دهیم.
اولین کاری که بعد از اســتعفا دادن باید انجام دهید این اســت که 
مقداری پول پس انداز کنیــد تا بتوانید از یک کارمند به یک کارآفرین 
تبدیل شــوید. البته راه اندازی یک کســب و کار پرسود آنقدرها هم که 
فکر می کنید ســاده نیست. وقتی تصمیم به راه اندازی یک کسب و کار 

می گیرید، فرصت های زیادی پیش روی تان قرار خواهد گرفت.
۱. ببینید واقعا چه کاری می خواهید انجام دهید

پیــدا کردن اینکه می خواهید چه کاری انجام دهید برای بعضی ها به 
معنای یافتن عالقه مندی های شــان است. پس به توانایی ها، مهارت ها و 
تجربیات خود فکر کنید، واقع بین باشید و تصمیمات تان را مورد تجزیه 
و تحلیل قرار دهید. فکر کنید هر روز برای چند ساعت هدایت کسب و 
کارتان را به عهده دارید. اگر چنین رویکردی مورد قبول تان است، پس 

می توانید طرحی اجرا کنید و به کارتان ادامه دهید.
۲. ببینید دیگران حاضر به پرداخت هزینه بابت کار شما هستند

یک کســب و کار موفق و پرســود کسب و کاری اســت که دیگران 
حاضرند برای خدمات و محصوالت شــما هزینــه کنند. پس به دنبال 
کســب  و کارهایی باشــید که نیاز بازار و مشتریان اســت. همیشه از 
کارآفرینان موفق الگوبرداری کنید و ســعی کنید ایده های کسب و کار 
پرسود را به اجرا برسانید. چیزی به مشتریان تان پیشنهاد دهید که اگر 
خودتان هم جای آنها بودید برای آن محصول یا خدمت رغبت داشتید.

3. با مشتریان بالقوه ارتباط برقرار کنید
با کســانی وارد ارتباط شــوید که احتماال جزو مشــتریان بالقوه تان 
هســتند. درباره نیازهای شان ســوال کنید و آنچه را که به ایده  کسب 

و کارتان مرتبط هســتند پیدا کنید. آیا محصول یــا خدمتی که ارائه 
می کنید در پاســخ به نیاز مشتریان تان است؟ صحبت های آنها را دقیق 

بنویسید، زیرا می تواند طرح بازاریابی تان را موفق تر کند.
4. یک طرح بازاریابی و کسب و کار داشته باشید

امروزه هدایت یک کســب و کار دچار تحول شــده اســت. بازاریابی 
فعلــی با تولید محتوا، مدیریت شــبکه  های اجتماعی و ارســال ایمیل 
مرتبط اســت. باید ببینید رویکردتان در مورد مسائل مختلف برای ارائه  
ایده های تان به مشــتریان، چگونه اســت. طرح کسب و کاری طراحی 
کنید که در آن جزییات به خوبی بیان شــده اســت. باید مواردی چون 
محصول، طرح توســعه، ساختارهای عملیاتی و . . . را در طرح بازاریابی 

و کسب و کارتان وارد کنید.
5. ایده  کسب و کارتان را در ابعاد کوچک اجرا کنید

اگر ممکن است، ایده  کسب و کارتان را در ابعاد کوچک راه اندازی کنید و 
شغل فعلی تان را هم از دست ندهید. وقتی اولین مشتریان تان را پیدا کردید 

و از موفقیت کسب و کارتان مطمئن شدید، شغل تان را رها کنید.
۶. از دیگران بازخورد بگیرید و تغییرات الزم را انجام دهید

خیلی از دارندگان کسب و کارهای نوپا سعی می کنند به سرعت پیشرفت 
کنند و در بازار مشتریان خوبی به دست آورند. بهتر است کسب و کارتان 
را در ابعاد کوچک راه اندازی کنید و ببینید کدام بخش از ایده تان ســودآور 
است و کدام بخش نیاز به تغییر دارد. نظرات مشتریان تان را دریافت کنید 

و اصالحات الزم را انجام دهید تا به پیشرفت برسید.
7. یک تیم تشکیل دهید

اگر ایده  کسب و کارتان عملی به نظر می رسد، یک تیم خوب تشکیل 
دهید. وقتی تمام وقت تان را روی رشــد کسب و کارتان بگذارید قطعا 
موفق خواهید شــد. اگر تجربه و دانش کافی ندارید، کارهای بازاریابی و 

خدمات مشتریان را به دیگران بسپارید.

8. اسپانسر مالی بگیرید
برای راه اندازی کســب و کارهــای کوچک، باید پس انــداز کنید تا 
چند ماه از اجرای ایده تان ســپری شــود، اما اگر رویــای بزرگی برای 

کارآفرین شدن دارید، نیاز به سرمایه گذاری خارجی خواهید داشت.
9. یک بودجه  عملیاتی داشته باشید

تمام وقت تان را صرف کســب و کارتــان کنید و یک بودجه  عملیاتی 
برای شــرکت در نظــر بگیرید. این بودجه می تواند شــامل هزینه های 
بازاریابی، دستمزدها و دیگر موارد باشد. سعی کنید بودجه تان را صرف 

هزینه های غیرضروری نکنید.
۱0. کسب و کارتان را براساس طرح اولیه اجرا کنید

کسب و کارتان را براســاس طرحی که ساخته اید عملی کنید. البته 
می توانید با توجه به شــرایط، مشکالت و فرصت های پیش رو، طرح تان 

را تغییر دهید.
۱۱. اجازه دهید دیگران روی شما تاثیر بگذارند

حتما شنیده اید که می گویند »رفتار هر کسی برآیند رفتار چند نفری 
اســت که بیشترین ارتباط را با آنها دارد.« این مساله در دنیای کسب و 
کار نیز صدق می کند. وقتی با چند کارآفرین موفق نشست و برخاست 
داشته باشــید، قطعا در مسیر رویاهای تان قرار می گیرید و همانند آنها 

فردی موفق خواهید شد.
۱۲. رویاهای تان را محقق کنید

بعد از اینکه از شغل فعلی خود استعفا دادید، از تمام وقت تان نهایت 
اســتفاده را ببرید. آنچه باید درباره آخرین قدم اســتعفا دادن از شغل 
و راه اندازی یک کســب و کار پرســود بدانید این است که عقب نشینی 
نداریم. بایــد به این اطمینان برســید تصمیمی کــه می گیرید باعث 

پیشرفت و موفقیت تان می شود.
fodaysolutions/ucan :منبع 

 اســتخدام نیروی کار مستعد و حرفه ای یکی از پرچالش ترین کار ها 
در شــهر های بزرگ به شــمار می رود. اگر صاحب یک شرکت بزرگ با 
چندین هزار کارمند باشید احتماال به مشکل خاصی بر نخواهید خورد، 
اما اگر اســتارت آپ کوچکی را مدیریت می کنید، به خوبی از مشکالت 

رقابت با شرکت های غول  آسای اطراف تان آگاه هستید.
دلیل این امر این اســت که استارت آپ چند نفره شما به سادگی 
در میــان هیاهوی شــرکت های بزرگ گم می شــود و نیروی کار 
مدنظرتان ممکن اســت حتی از وجود خارجی شــرکت شما خبر 
هم نداشته باشد، اما این مشکالت در شهر های کوچک بسیار کمتر 
اســت. برای مثال احتمال موفقیت شرکت تان در کرج بسیار بیشتر 
از کالنشــهر تهران است، زیرا بازار کار تهران پر شده از شرکت های 
بزرگ که عرصه رقابت را برای استارت آپ نوپای شما به شدت تنگ 

خواهند کرد.
اما چه دالیلی باعث می شود که استارت آپ یا شرکت کوچک شما در 

شهر های کوچک موفق تر عمل کند؟
استخدام نیروی مستعد تر در محدوده کمتر

بسیاری شهرهای بزرگ را به دلیل زیاد بودن نیروی کار با برکه هایی 
مملو از ماهی مقایســه می کنند. شما ممکن اســت برای موقعیتی که 
قصــد جذب نیروی کار داریــد، تنها دو صندلی خالــی در نظر گرفته 
باشید. در نتیجه مجبور می شوید بیشتر نیرو های مستعد موجود در این 
برکه را اســتخدام نکنید، اما سیاست اســتخدامی در شهر های کوچک 
کمی متفاوت تر اســت. بازار اســتخدام نیروی مستعد در اینجا به مثابه 
یک رودخانه ای با جریان آرام اســت که شــما قالب ماهیگیری خود را 
در آن انداختیــد. ممکن اســت نیروی کار به وفور پیدا نشــود، ولی با 

کمی شــکیبایی و جذب نیروهای مستعد به صورت مستمر، می توانید 
موفق تر شوید.

برای این منظور کافی اســت تا کسب و کار شما در شهر کوچک تان، 
مقداری ســر و صدا کند و به نوعی به »کول ترین« شرکت شهر تبدیل 
شــود. آن وقت هر تعداد ماهی موجود در رودخانه )هرچند کم( عالقه 
دارد تا برای شــرکت شــما کار کند. نتیجه این کار باعث باالرفتن نرخ 
جذب نیروی مستعد برای کسب و کار شما و در نهایت افزایش کیفیت 

استارت آپ شما خواهد بود.
تجربیات گذشته و سابقه خوب

حاال بگذارید این موضوع را از دید یک نیروی کار بررسی کنیم. فرض 
کنید شما در حال جست و جوی کار در شهر کوچک خود هستید و با 
توجه به نکاتی که در باال به آن اشــاره شد، قصد دارید تا برای بهترین 
اســتارت آپ شهر رزومه ای ارســال کنید. مهمترین نکته داشتن سابقه 
مثبت شماست، زیرا هر رئیسی که قبال داشته اید، می تواند به یک منبع 
مهم اطالعاتی تبدیل شــود و سابقه شما را در اختیار شرکت مدنظرتان 

قرار دهد.
در نتیجه ســابقه خوب و مثبت یکــی از مهمترین فاکتور های جذب 
نیروی مستعد در شهر های کوچک به شمار می رود. از آنجایی که نیروی 
موردنظر شما به احتمال بسیار زیاد در یکی از شرکت های همجوار شما 
کار کرده اســت، می توانید به سادگی با شــیوه کار کردن نیروی خود 
آشنایی پیدا کنید. این اتفاق شاید به این اندازه در شهر های بزرگ مهم 
جلوه نکند یا شــرکت های چند هزار نفری آنقدر حساســیتی روی این 
موضوع نداشته باشند، اما برای اســتارت آپ کوچک شما، امری بسیار 

حیاتی خواهد بود.

رقابت کمتر، احتمال ریسک بیشتر کارمندان
مطمئنا اگر دســت شما برای انتخاب از میان ۱00 نیروی مستعد باز 
باشــد، قطعا بهترین نیروی ممکن را استخدام خواهید کرد. این اتفاق 
خوبی برای شــما و استارت آپ تان خواهد بود، اما همین که نیروی کار 
جدید شــما ببیند که با ۹۹ نفر دیگر رقابت داشــته است، احتماال به 
دلیل خطر از دســت دادن شغل خود کمتر دست به نوآوری و کار های 
خالقانه تر می زند. در نتیجه شــرکت شــما با ســرعت کمتری به ارائه 
خدمــات نوآورانه و جذاب روی خواهد آورد. البته این ویژگی مانند یک 
شمشیر دو لبه خواهد بود که شما می توانید با استخدام مداوم نیروهای 
مســتعد، به نوعی رقابت سالم در راستای اهداف شرکت خود به وجود 
بیاورید. برخالف شرایط کار کردن در شهر های بزرگ که به نوعی رقابت 
»ما علیه دیگر شــرکت های بزرگ« تلقی می شود، در شهر های کوچک 
شما به عنوان بهترین و بزرگ ترین استارت آپ به نوعی با شعار »ما علیه 
جهان« به سراغ رقابت با شرکت های دیگر می روید. این نوع از مدیریت 
کسب و کار باعث می شود تا کارمندان تان حداکثر توانایی خود را برای 
شرکت شــما به کار گیرند، چراکه موفقیت شما موفقیت کارمندان تان 
را هم به همراه دارد و این اتفاق در اســتارت آپ های شهرهای کوچک 

نمود بیشتری پیدا می کند.
با این وجود اگر هدف شما شروع کردن یک استارت آپ کوچک است، 
بهتر اســت در رابطه با شهر مدنظر خود کمی بیشتر تامل کنید. شاید 
انتخاب شهری کوچکتر با رقابت کمتر، باعث پیشرفت بهتر شرکت شما 
شود. این گونه هم نیروی مســتعد بیشتری استخدام می کنید و هم به 

اقتصاد شهر های کوچک رونقی بخشیده اید.
venturebeat/digiato :منبع

چرا استارت آپ ها در شهرهای کوچک بهتر رشد می کنند؟

12 گام تا راه اندازی یک کسب و کار موفق و پرسود

دوشنبه
8 مهر 1398
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی:
تشریح برنامه های »هفته سالمند« در استان مرکزی

اراک- مینو رستمی: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی از دیگر برنامه های 
نکوداشــت هفته ســالمند به برگزاری برنامه های متنوع در اســتان از جمله حضور در همایش های 
استانی و شهرستانی، اجرای طرح پایش سالمت، اعزام به مشهد مقدس و خمین اشاره و از شناسایی 

۲۲۷۹ سالمند زمین گیر در استان و ارائه خدمات ویژه به این افراد خبرداد. 
قنبر موســی نژاد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان مرکزی، در نشســت خبری در 
تشــریح برنامه های این نهاد در بابیان این مطلب که ۲۵۶ سالمند در قالب اجرای طرح مفتاح الجنه 
مورد بازدید مســئوالن و خیرین قرار گرفتند، در تشریح فعالیت صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
گفت: بازگشــایی این صندوق در راســتای ترویج فرهنگ قرض الحسنه و احیای یک سنت الهی در دســتور کار قرار گرفته است و برای 
اولین بار در کشــور و اســتارت وام ها تا ســقف ۵ میلیون تومان باکارمزد صفر درصد اعطا می شود. وی با اشاره به اینکه وام های پرداختی 
قرض الحســنه اســت و هیچ وامی جز قرض الحسنه پرداخت نمی شــود، گفت: صندوق والیت آمادگی دارد تا خیران و عموم مردم در آن 
سپرده گذاری داشته باشند تا این منابع در اختیار محرومان قرار گیرد، به  دنبال این هستیم که در آینده برخی منابع با نظر و نیت خیران 
هزینه شــود، باید از همه توان کمیته امداد و اصحاب رســانه برای معرفی این صندوق به خیران استفاده شود. این مقام مسئول ادامه داد: 
تهسیالت پرداخت شده از طریق صندوق امداد والیت در بخش های اشتغال تا سقف ۳0 میلیون تومان، وام ودیعه مسکن ویژه مددجویان 
تا ســقف ۲0 میلیون تومان، خرید مســکن تا سقف ۳0 میلیون تومان و کارگشایی تا سقف ۵ میلیون تومان انجام می شود. سال ۹۶ مبلغ 
۲۴ میلیارد و  ۶00میلیون تومان تسهیالت اعطا شده است که این رقم در سال ۹۷ به ۴0 میلیارد و ۸00 میلیون تومان برای ۷۹00 نفر 
رسیده است، مبلغ اعطایی تاکنون نیز ۲۹میلیارد و ۶00میلیون تومان برای ۴۹۲0 نفر است، قطعا تا پایان سال رکورد سال قبل شکسته 
می شــود، ۷0 هزار خیر و مشــتری در صندوق امداد والیت سپرده گذاری کرده اند. موسی نژاد اضافه کرد: توامندسازی مددجویان در سال 
۹۸ در بحث اشــتغال از اولویت هاست، برای حمایت از اشتغال مددجویان برای فروش محصوالت تولید شده و درآمد پایدار از ۳00 راهبر 
شغلی مشتمل از کارآفرینان در زمینه های مختلف بهره گیری شده است. تاکنون برای ۱۲۹۲ نفر با اعطای تسهیالتی بالغ بر ۱۸ میلیارد 
و ۵00 میلیون تومان اعطا شــده اســت. برای ۶۲۱ نفر مبلغی واریز نشده است آنان به کارآفرینان معرفی شدند اما سهم بیمه این افراد تا 

دو سال توسط صندوق پرداخت می شود.

با دعوت رسمی کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو WTF صورت گرفت ؛
حضور  رئیس کمیته داوران استان خوزستان  در سمینار بین المللی روسیه

اهواز – شــبنم قجاوند: به منظــور هماهنگی با آخرین تغییــرات قوانین داوری  و 
ارزیابی توانایی داوران بین المللی تکواندو جهان اسماعیل اسفندیاری رییس کمیته داوران 
خوزســتان عازم روسیه می شــود.  بر پایه همین گزارش این سمینار به مدت ۴ روزه در 
روسیه برگزار و  داوران بین المللی با آخرین تغییرات قوانین آشنا و پس از برگزاری آزمون 
های کتبی ، مصاحبه، شبیه سازی و عملکرد عملی داوران برتر جهت قضاوت در مسابقات 
جهانی و بین المللی معرفی خواهند شد. شایان ذکر است اسفندیاری رییس کمیته داوران 
خوزســتان از کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان می باشد که طی حضور سه ساله 

اخیر خود در رویدادهای بین المللی و قهرمانی اروپا عنوان بهترین داور این دوره از مسابقات را اخذ نموده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم عنوان کرد:
 تمام درخواست های رسیده به سامانه شهراه پاسخ داده شد

 ایالم – هدی منصوری: مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم با بیان اینکه از فروردین تا شهریور ماه امسال ۱۷۵ درخواست 
در ســامانه شــهراه به ثبت رسیده اظهار داشــت: تمام این موضوعات از سوی ادارات، مدیران و کارشناســان مربوطه اداره کل بررسی و 
پاســخ های آن ها در موعد مقرر به شــهروندان اعالم شده اســت. نوراله دلخواه گفت: از این ۱۷۵ شکایت ۹۵ مورد از درخواست های ثبت 
شده در سامانه شهراه طی مدت بیان شده مربوط به حوزه حمل و نقل بوده که از جمله آنها تخلف شرکت های حمل و نقل کاال و مسافر 
می باشــد، ۸0 مورد دیگر مربوط به حوزه راهداری می باشــد،که از جمله آنها به خرابی رویه آسفالت، وجود چاله و دست انداز در راههای 
ارتباطی استان می باشد. وی با بیان اینکه درخواست های ثبت شده در شهراه طی مدت ۱0 روز به شهروندان پاسخگویی می شود، افزود: 
ارتباط مردم با این سامانه در حقیقت موجب ارزیابی دستگاه ها و بررسی عملکرد کارکنان وزارت متبوع نیز خواهد شد. دلخواه ادامه داد: 
شــهروندان با ورود به سامانه www.shahrah.mrud.ir، خدمت موردنیاز خود را به صورت الکترونیکی ثبت می کنند که این خدمات 
پس از ثبت به صورت متمرکز به زیرمجموعه های این اداره کل ارائه و در یک زمان مشــخص به درخواست شهروندان پاسخ داده می شود. 
وی ادامه داد: در راستای برقراری تعامل هر چه بیشتر فیمابین رانندگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و دست اندرکاران امر مسیرهای 
ارتباطی نظیر سامانه تلفن پاسخگوی۱۴۱سامانه پیامکی ۳000۱۴۱ و پایگاه اطالع رسانیir.۱۴۱.www  نیز فعال می باشد که دریافت 

کننده انتقادات، شکایات و دیدگاههای این قشر تالشگر حوزه حمل و نقل جاده ای می باشد.

جلسه مدیریت بحران شرکت گاز استان گیالن برگزار شد 
 رشت- مهناز نوبری :  جلســه مدیریت بحران شرکت گاز استان گیالن برای هماهنگی و آمادگی الزم برای مواجهه 
با بحران هاي احتمالي به ریاســت حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن برگزار شد.در ابتدای جلسه مدیرعامل 
شــرکت گاز استان گیالن با اشاره به گزارشی از کمیته مدیریت بحران استانداری از دستگاه های اجرایی مختلف، بر لزوم 
آمادگی و فراهم کردن شــرایط جهت مقابله با بحران هاي احتمالي تأکید نمود.مهندس اکبر با مهم و ضروري برشــمردن 
حضور بموقع و تعیین جانشــین در همه شــرایط بویژه در مواقع وقوع حوادث و بحرانها، بــر هماهنگی با مدیر منطقه ۹ 
عملیات انتقال گاز و مرور ســناریوي فیمابین در خصوص آمادگی الزم برای مواجهه با حوادث احتمالی تاکید کرد.وي از 
همه واحدها و ادارات خواســت تا ضمن آمادگي الزم، بررســي ماشین آالت، لوازم جانبي و سیستم هاي ارتباطي، با نصب 
نرم افزار موبایلي طراحي شــده توســط واحد فناوري اطالعات، داده هاي مربوط به ایســتگاه ها و تاسیسات گاز را کنترل 
نماینــد و به منظور مستندســازي دقیق، اتفاقات و حوادث احتمالي را در صورت وقــوع ثبت و به روابط عمومي منعکس 
نمایند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به عملکرد موفق شرکت در بحرانهای سالهاي گذشته، بر دقت بیش از 
پیش رؤســا و کارکنان شــرکت درجهت بهبود عملیات و ارائه خدمات به مردم را خواستار شد.در ادامه این جلسه اعضای 
کمیته بحران ضمن اعالم آمادگی، موارد مورد نظر را به سمع همکاران رساندند.همچنین در این جلسه رؤسای ادارات گاز 
شهرستانها از طریق ویدئو کنفرانس ضمن اعالم نظر در خصوص موضوعات مرتبط، آمادگی خود را جهت مقابله با شرایط 
بحرانی اعالم داشــتند.در پایان مهندس اکبر اظهار امیدواری نمود تا شــرکت گاز با تالش و کوشش همه همکاران کمافی 

السابق از مشکالت احتمالی با موفقیت عبور نماید.

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس : 
گردهمایی بزرگ بسیجیان دانشگاه علوم پزشکي مازندران برگزار شد

ســاری – دهقان : گردهمایی بزرگ بســیجیان دانشگاه علوم پزشــکي مازندران به مناسبت 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس روز شنبه ۶ مهر در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــکی مازندران برگزار شد. در این مراسم که به همت  مرکز بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران و با حضور جمعی از مسئوالن و کارکنان بسیجي این دانشگاه برگزار گردید دکتر 
حســین رنجبران جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکي مازندران و رئیس مرکز بهداشت استان طي 
ســخناني به حضور پزشکان و امدادگران در جبهه هاي جنگ و نقش موثر جامعه علوم پزشکي در 
پیروزي هاي هشــت ســال دفاع مقدس  پرداخت . در ادامه سردارکمیل کهنسال ازیادگاران هشت 
ســال دفاع مقدس به ذکر خاطرات خود از عملیات های مختلف و رشــادت هاي رزمندگان و بسیجیان و نقش دانشگاهیان در دوران دفاع 
مقدس پرداختند. گفتنی است دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ۱۷ شهید و جامعه پزشکی استان  مازندران نیز ۳۵0 شهید بسیجي  عضو 

لشکر عملیاتي ۲۵ کربال در دوران دفاع مقدس جان خود رافداي نظام و میهن اسالمی نمودند.

فرمانده انتظامی استان قزوین:
کشف بیش از ۲40 کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیسی

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی اســتان قزوین از کشف ۲۴۴ کیلو 
مواد مخدر در عملیات مشــترک پلیس قزوین، اصفهان و چهارمحال بختیاری خبر داد. 
ســردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: ماموران پلیس مبارزه با 
موادمخدر اســتان قزوین با انجام اقدامات اطالعاتی دریافتند، افرادی قصد انتقال مقادیر 
قابل توجهی مواد افیونی از استان های جنوبی به استان های مرکزی کشور را دارند.این 
مقام ارشــد انتظامی به هماهنگی های پلیس قزوین با پلیس مبارزه با موادمخدر استان 
های اصفهان و چهارمحال بختیاری اشاره و بیان کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
اصفهان پس از انجام اقدامات فنی و کنترل محورهای مواصالتی، خودروی کامیون قاچاقچیان موادمخدر را در شهرســتان 
نظنز شناســایی و طی یک عملیات غافلگیرانه خودروی مزبور را متوقف کردند. فرمانده انتظامی استان قزوین خاطر نشان 
کرد: در بازرســی از کامیون توقیفی، ۲۴۴ کیلو تریاک کشــف و ۲ قاچاقچی نیز دستگیر شدند که متهمان پس از تشکیل 

پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

اخبار

اصفهان -  قاسم اسد: رضا رحمانیبا بیان اینکه نباید در بازار کمبود 
داشته باشیم، اظهار کرد: هدف ما در برنامه توسعه رونق تولید رسیدن حق 

به حقدار است و پروانه بهره برداری در تدوین قواعد جدید مالک نیست.
وی افزود: یکی از راهکار های مقابله با تحریم پای کار آمدن همه بخش 
های اقتصادی کشور اســت و هر نهاد اقتصادی که قصد دارد تصمیماتی 
در این زمینه بگیرد باید پیش از تصمیم گیری با تشــکل ها ارتباط برقرار 
کرده و مشورت کند. تشکل ها باید از تصمیم هایشان دفاع کنند و در برابر 
آنها مسئولیت پذیر باشند؛ اگر بخش خصوصی از تصمیم های خود دفاع 
نکند نمی تواند در اقتصاد کشور به موفقیت دست پیدا کند. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تصریح کرد: اصفهان می تواند یک الگو برای اجرای طرح 
های پایلوت در کشــور باشــد. اصفهان قطب صنعتی ایران است و بیش 
از ۱0 درصد از صنعت کشــور در این اســتان واقع شده است. توقع داریم 
استان هایی همچون اصفهان نه تنها مشکالت خود را حل کنند، بلکه به 
مشکالت صنعتی در کل کشور بیاندیشــند و با ارائه طرح های اقتصادی 
دغدغه صنعتی داشته باشند. باید با خدمت کردن به نظام اقتصادی کشور 
به خون شهدای شهرهایی همچون اصفهان احترام بگذاریم و وفادار باشیم. 
استاندار اصفهان: میزی به عنوان "میز اصفهان" به منظور پیگیری مشکالت 
این اســتان به عنوان دومین استان صنعتی کشور پس از تهران، در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تشــکیل شود . عباس رضایی در کارگروه تسهیل 

و رفع موانع تولید اســتان که در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد، افزود: 
این میز بــا محوریت یکی از معاونان وزارت صمت راه اندازی شــود تا از 
یکسو مسائل مختلف این اســتان در آن مطرح و از سوی دیگر مشکالت 
بخش تولیدی استان به سرعت پیگیری شود.وی در تشریح شرایط استان 
اصفهــان در بخش صنعتی و تولیدی اضافه کرد: اســتان اصفهان با هفت 
هزارو۵۶۳ واحد صنعتی و تولیدی، ۱0 درصد از سهم کل کشور را داراست.

استاندار اصفهان ادامه داد: حجم سرمایه گذاری در این استان ۲۷۱ هزار و 
۲۵۳ میلیــارد ریال و تعداد اشــتغال واحدهای صنعتی آن ۲۷۳ هزار نفر 
اســت که به ترتیب سهم ۸ و ۱0 درصدی کل کشــور را در اختیار دارد.
وی همچنین تعداد طرح های نیمه تمام صنعتی استان را سه هزار و ۷۷۲ 

طرح که دارای رتبه اول کشوری است،اعالم وتصریح کرد: تعداد اشتغال در 
واحدهای نیمه تمام استان ۱۲۸ هزار نفر است که سهم ۸ درصدی از کل 
کشــور را به خود اختصاص داده است.رضایی با اشاره به ۸۲۶ پروانه بهره  
برداری بخش معدن اصفهان اظهار داشت: این استان رتبه دوم کشور را در 
این بخش داراست و در تعداد معادن فعال نیز با داشتن ۴۹۸ معدن فعال، 
رتبه اول کشــور را در اختیار دارد.وی درباره  مزیت های صنعتی وتولیدی 
استان اصفهان نیز بیان کرد: ۷0 درصد از سنگ های ساختمانی و تزیینی 
و بیش از نیمی از فوالد ایران دراین اســتان تولید می شــود که رتبه اول 
کشور محســوب می شود وعالوه بر تامین نیاز داخلی ،اصفهان بزرگترین 

صادرکننده فوالد کشور است.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

سهم اصفهان از تسهیالت تبصره ۱8 یک دوم میانگین کشور
مسعود گلشیرازی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان 
که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تشــکیل شد با اشاره به سهم 
اصفهان از تسهیالت تبصره ۱۸ قانون رفع موانع تولید اظهار داشت: سهم 
اصفهان از این تسهیالت یک دوم معدل میزان کشوری است و این بدان 
معناست که میزان اشتغال مورد انتظار با مشکل مواجه می شود و عماًل 
نمی توان انتظار داشت که در برنامه اشتغال سال ۹۸ به طور کامل اجرا 

شود. 

همدان ـ فاطمه صنیعــی وحید : افتتاحیــه کنفرانس بین المللی 
گفتگوی بین ادیان و گفتگوی بین فرهنگی در مسیر جاده ابریشم با تأکید 
بر تأثیر ادیان بر میراث فرهنگی در دانشــگاه بوعلی ســینا برگزار شد؛  در 
ابتدای  مراسم  رییس دانشگاه بوعلی سینا به عنوان میزبان مراسم بیان کرد 
:  پیام ارتباط و تجارت، پیام صلح و دوســتی است؛ ایران ما به عنوان یک 
کشــور بزرگ در زمینه های تاریخی خود، همواره پیام آور صلح، دوستی و 
تعامــل بود.   یعقوب محمدی فر با تأکید بر تأثیر ادیان بر میراث فرهنگی 
بیان داشت:   همدان پیش از جاده ابریشم راه دیگری داشت که ما اصطالحا 
از آن به عنوان خراسان بزرگ یاد می کنیم؛ شاید در چهار هزار سال پیش 
مردمانی از افعانستان و دوردست ها سنگ های قیمتی را از مناطق شرقی تا 
بین النحرین، سوریه و حاشیه ی مدیترانه با خود حمل می کردند و امروزه 
در یافته های باســتان شناسی شاهد حضور داده های فرهنگی از مردمان 
شــرق ایران تا ساحل مدیترانه و مصر هستیم؛ این داده ها و یافته ها نشان 
می دهد که انسان ها در چهار هزار سال پیش به دنبال ایجاد تعامل و ارتباط 
و تجارت و استفاده از منابع همدیگر بودند و به دنبال صلح بودند. محمدی 
فر ادامه داد: پیام ارتباط و تجارت، پیام صلح و دوســتی اســت؛ ایران ما به 
عنوان یک کشور بزرگ در زمینه های تاریخی خود، همواره پیام آور صلح و 
دوستی و تعامل بود. وی بیان کرد: در شهر همدان شاهد مسجد، کلیسا و 
امام زاده های متفاوت و مکان های مقدس هستیم؛از این حیث شهر همدان 
بخشــی از ایران ما را معرفی می کند. در ادامه دبیر کل کمیســیون ملی 
یونسکو ایران گفت: مسئله گفتگوی ادیان یک امر طبیعی و شناخته شده 
است؛ ما ادیان را نور می دانیم و معتقدیم این  نور ها به هم کمک می کنند. 
حجت اهلل ایوبی افزود: در این ســرزمین احترام بــه ادیان امری ضروری و 
قدیمی اســت؛هنگامی که وارد شهر های ایران می شوید، مشاهده می کنید 
مســجد، کلیسا و  کنیسه در یک کوچه قرار دارند. وی خاطر نشان کرد: ما 
امروز باید در کنار گفتگوی ادیان به همکاری بین ادیان برسیم.  عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: جاده ابریشم تا قبل از دو یا سه دهه اخیر تنها 

یک خاطره نزد تاریخ دادان و مردم آشــنا با ادبیات بوده است. حداد عادل 
تبیین کرد: در ســالهای اخیر به همت یونســکو و مخصوصا پس از قدرت 
گرفتن چین در صحنه جهانی، جاده ابریشــم از یک خاطره به یک واقعیت 
نو مبدل شده است. وی تصریح کرد: چینی ها مفهوم جاده ابریشم را از سال 
۲0۱۳ که رییس جمهور چین عنوان »یک کمربند یک جاده«  شعار اصلی 
و راهبرد اصلی همکاری های بین المللی را قرار داده، مفهوم جاده ابریشــم 
دوباره زنده شده است. غالمعلی حداد عادل اظهار کرد: چین جاده ابریشم را 
به عنوان نماد حضور خود در عرصه جهانی و نماد همکاری ها و روابط بین 
المللی خود انتخاب کرده و می خواهد رویای قدیم جاده ابریشم  را تعبیر کند.

جاده ابریشم ابعاد مختلف و جنبه های گوناگونی دارد؛ توجه این همایش به 
جاده ابریشم از لحاظ فرهنگی است. وی افزود: ایران در جاده ابریشم قدیم 
نقش تعیین کننده ای داشته است؛ ایران حلقه اتصال میان چین، هند، غرب 
آسیا و اروپا بوده است. امیدواریم امروز هم ایران بتواند این نقش تاثیرگذار را 
در جاده ابریشم داشته باشد. وی تصریح کرد: وقتی از جاده ابریشم صحبت 
می کنیم نباید تنها یک راه در نظر ما بیاید؛ اگر چه راه ابریشم یک راه بوده 
اما راه مثل رگ در بدن است؛ اهمیت رگ از آن جهت است که خون در آن 
عبور می کند و جاده ابریشم نیز مسیر تکاپو و زندگانی بوده است. وی بیان 
کرد: در جاده ابریشم فرهنگ های مختلفی وجود داشته و ادیان در حال داد 
و ســتد بودند و یکدیگر را تحمل می کردند که اگر این تحمل و مدارا نبود، 

نمی توانستند یک اقتصاد را برای چندین سال کنار هم نگه دارند. غالمعلی 
حداد عادل یادآور شــد: ســّر این دوام این است که همه در اصل اعتقاد به 
دین با یکدیگر هم نظر بوده اند؛ همه  آنها در اینکه همه باید یک دین داشته 
باشند اختالفی نداشتند و همین وجه اشتراک بنیادی مبنای همزیستی و 
رعایت اصول اخالقی بود. وی تبیین کرد: نکته دیگر این است که در جاده 
ابریشم تجارت چند طرفه بود که همان طور که می بینیم دنیای امروز تفاوت 
بسیاری با روح جاده ابریشــم دارد؛ امروزه دنیای غرب می خواهد کاالهای 
خود را به کشور هایی که قبال در جاده ابریشم بوده اند بفروشد و صرفا به فکر 
سود یک طرفه است حتی برای نفتی که می خواهد خریداری کند، قیمت 
تعیین می کند. حداد عادل تاکید کرد: عالوه بر این، در دوران استعماری که 
هنوز هم ادامه دارد و روح اســتعمار هنوز هم زنده اســت، مقصود از روابط 
اقتصادی تسلط سیاسی بر سرنوشت کشور های دیگر است که چنین تفکری 
در جاده ابریشم دیده نمی شد. وی گفت: ادیان بر میراث فرهنگی ملوس و  
ناملموس تاثیر انکار ناپذیری دارند. وی بیان داشت: گفتگوی ادیان و همکاری 
بین آنها می تواند یک بســتر مناســب برای میراث فرهنگی باشد؛ گفتگو 
در جاده ابریشــم می تواند اقتصاد و تجارت را از تبدیل شــدن به یک ابزار 
استعماری حفظ کند. وی اظهار داشــت: اگر کسانی که می خواهند جاده 
ابریشــم را احیا کنند، این جاده را با گفتگوی ادیان تلطیف کنند.  رییس 
دفتر منطقه ای یونسکو با بیان اینکه کنفرانس بین المللی گفت وگوی بین 
ادیان و فرهنگ بهره زیادی در پی خواهد داشــت، اظهار کرد: انســان ها با 
وجود امکانات پیچیده در حوزه ارتباط و جهانی سازی، هنوز درک درستی از 
یکدیگر پیدا نکرده اند. ستوان_ستکفسکی با بیان اینکه جامعه امروز نیازمند 
تکثر فرهنگی و تنوع فکری است افزود: متاسفانه جامعه امروز دچار سوتفاهم 
شدید بین اقوام مختلف، نفرت، تبعیض بین جوامع انسانی شده و خشونت و 
جنگ هنوز هم دیده می شود.  وی اضافه کرد: میراث فرهنگی بی شماری در 
جاده ابریشم توسط نیاکان به جا گذاشته شده است و اقوام مختلف به طور 

صلح آمیز در اطراف این جاده با یکدیگر زندگی می کردند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
قم، با تاکید بر لزوم تغییر محتوای تابلوهای ورودی شهر متناسب با 
جایگاه فرهنگی این شهر گفت: تابلوهای ورودی آزاد راه تهران - قم و 
همچنین ورودی کاشان - قم در اولویت قرار گرفته است تا محتوای 
این تابلوها از تجاری به فرهنگی تغییر کند. به گزارش روابط عمومی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قم، با تاکید بر لزوم تغییر محتوای تابلوهای ورودی شهر متناسب با 
جایگاه فرهنگی این شهر گفت: تابلوهای ورودی آزاد راه تهران - قم و 
همچنین ورودی کاشان - قم در اولویت قرار گرفته است تا محتوای 
این تابلوها از تجاری به فرهنگی تغییر کند. سیدموســی حســینی 
کاشانی در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی 

اســتان قم با تاکید بر ضرورت تغییر کاربری تابلوهای ورودی شهر از 
تجاری به فرهنگی افزود: به دلیل اینکه این تابلوها تجاری محسوب 
و به بخش خصوصی واگذار شده است به همین دلیل پیام تابلوهای 

ورودی قم تجاری و تبلیغاتی اســت که این موضوع متناسب با شان 
قم نیســت. وی با بیان اینکه برای قم قابل قبول نیست که تابلوهای 
ورودی آن تبلیغی باشــد، افزود: خواسته شورای فرهنگ عمومی قم، 
پررنگ شــدن پیام های فرهنگی در تابلوهای ورودی شهر به عنوان 
پیشــانی ورودی این استان اســت. وی ادامه داد: با تصویب شورای 
فرهنگ عمومی، تابلوهای ورودی شــهر قم از سیســتم تجاری ذیل 
اداره کل راهداری خارج و برای نصب محتوای فرهنگی و مذهبی در 
اختیار شورای فرهنگ عمومی قرار گرفت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی قم، اظهارداشت: بر اساس این طرح، محتوای تابلوهای شهر 
قم در ورودی های تهران به قم و کاشان به قم با تایید دبیرخانه شورای 

فرهنگی عمومی توسط شهرداری اجرا می شود.

ارومیه- رونق: داریوش رضایی مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی اظهار داشت: برنامه های یازدهمین جشنواره 
نخستین واژه آب با عناوین مختلف نقاشی  ،  مسابقه آب = زندگی، برگزاری کارگاه 
آموزشــی برای اولیاء دانش آموزان، برگزاری مراسمات زنگ آب در مدارس سطح 
اســتان ، برگزاری کالس های آموزشی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی در بیش 
از ۳۸ شــهر استان ، برگزاری کالس های آموزشی ویژه دانش آموزان اول ابتدایی 
بصورت متمرکز  در بیش از ۵ شهرســتان، با حضور گروه های هنری و نمایشی و 
اســتفاده از ظرفیت سمن ها و گروه های اجتماعی مردم نهاد  برگزار خواهد شد. 
وی به اهمیت فرهنگ ســازی مصرف آب در بین آحاد مردم پرداخت و افزود: در 
سالجاری برنامه ریزی و هماهنگی های الزم جهت  فرهنگ سازی و آگاهی بخشی 

برای بیش از ۱0 هزار دانش آموز و ۲ هزار زن خانه دار انجام شده است . 

سومین مسابقه نقاشی آب = زندگی 
مدیر روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی در ادامه با 
اشــاره به فراخوان  مسابقه نقاشی آب =  زندگی که در دو مقطع کودک و 

نوجوان برگزار میشود ، گفت :  گفت: مرحله استانی این مسابقه از اول مهر 
ماه آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت. وی با بیان اینکه داوری آثار 
ارســالی، یکم تا ۱۵ آذرماه است، تصریح کرد: از ۲۴ تا ۳0 آذرماه به مدت 
یک هفته نمایشــگاه آثار برتر نقاشــی با حضور و بازدید دانش آموزان برپا 
می شــود.  رضایی افزود: طی برگزاری مراســم اختتامیه با حضور مدیران 
کمیته ســازگاری با کم آبی در استان ، مدیران صنعت آب و آب و فاضالب 
از برگزیدگان تجلیل شــده و ۱0 اثر برتر برای شــرکت در مرحله کشوری 
به آبفای کشــور ارسال می شود. وی خاطرنشان کرد: این مسابقه به همت 
شــرکت آب و فاضالب شــهری و  با همکاری آموزش و پرورش، شــرکت 
آب منطقه ای،ســازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل جهاد کشاورزی، 

استانداری و وزارت صنعت  برگزار می شود.

بندر عباس- خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندرعباس گفت: مردم 
باید برای پیشگیری از حوادث و به خطر افتادن جان و مال خود و اطرافیان، 
سرمایه گذاری کنند. یه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعباس، عباس امینی زاده در مراسم گرامیداشت هفتم مهرماه، روز ملی 
ایمنی و آتش نشانی در شهرک پیامبر اعظم )ص( اظهار کرد: برای هر کاری 
باید برنامه مشخص داشته باشیم و مشارکت کنندگان در آن باید وظایف خود 
را بر عهده بگیرند تا هدف مورد نظر دســت یافتنی باشد.وی افزود: مدیریت 
خوب، تالش همکاران و حساسیت های به جا در انجام وظایف باعث دستیابی 
به اغلب اهداف مورد نظر در این سازمان شده است.شهردار بندرعباس ادامه 
داد: مسئله دیگر برای دستیابی به اهداف، پشتیبانی است که در این زمینه 
حمایت های شورای اسالمی طی سال های اخیر قابل توجه بوده است.امینی 
زاده اضافه کرد: علیرغم کمبود بودجه برای پشتیبانی بهتر، رفع کمبودها در 

بخش ماشین آالت آتش نشــانی و تجهیزات تالش فراوانی شده است.این 
مقام مسئول بیان کرد: هزینه نگهداری ماشین آالت در بخش آتش نشانی و 
باالبرها حدود سه برابر به نسبت قبل افزایش داشته است.امینی زاده با تاکید 
بر اینکه در آینده نزدیک ماشــین آالت این بخش مجددا تقویت می شــود، 
اظهار کرد: شهر بندرعباس با رشد کنونی جمعیت، نیازمند تقویت در حوزه 

پیشگیری و مدیریت بحران است.امینی زاده افزود: در این زمینه از مدیران 
ارشد استان درخواست حمایت بیشتر در راستای تقویت امکانات و هماهنگی 
های مدیریت بحران را داریم.شهردار بندرعباس در ادامه سخنانش نیز عنوان 
کرد: پیشگیری، به سیاست گذاری و مشــارکت مردم باز می گردد و اکنون 
بیش از هر چیز به مشارکت مردم نیاز داریم.شهردار بندرعباس تاکید کرد: 
عامل مهم بخش عمده حوادث به اقدامات غیر اصولی و بهره برداری های غیر 
اصولی مربوط می شــود، مثال در ایام تابستان آتش گرفتن کولر و پس از آن 
وقوع آتش سوزی گسترده در منازل مسکونی و انبارها بسیار شایع است.این 
مقام مسئول تاکید کرد: مردم باید برای پیشگیری از حوادث و به خطر افتادن 
جان و مال خود و اطرافیان، سرمایه گذاری کنند.امینی زاده گفت: نگاه جامعه 
نباید این گونه باشد که هر مشکلی توسط آتش نشانی رفع شود، در حالی که 

می توان از بسیاری حوادث جلوگیری کرد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت :

هدف ما در برنامه توسعه رونق تولید رسیدن حق به حق دار است

کنفرانس بین المللی گفتگوی بین ادیان و گفتگوی بین فرهنگی در مسیر جاده ابریشم برگزار شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:

تابلوهای ورودی قم متناسب با جایگاه فرهنگی این شهر تغییر می کند

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی:
یازدهمین جشنواره نخستین واژه آب برگزار می شود

شهردار بندرعباس: مردم باید برای پیشگیری از حوادث، سرمایه گذاری کنند
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یکی از تســهیالت تجارت الکترونیک برای صنایع، بســتر مناســب 
اطالعاتی و ارتباطی اســت کــه درباره هر کاال چــه از نظر فنی و چه 
به لحــاظ تجاری اطالعات ارزشــمندی در اختیار آنهــا قرار می دهد. 
امکانــی که در دنیای واقعی، ارزش تجاری زیادی دارد، اما بدون صرف 
هزینه و زمان قابل توجهی به دســت نمی آید. کاهش واســطه ها یکی از 
ارزشمندترین دستاوردهای تجارت الکترونیک به شمار می رود که باعث 

کاهش بی سابقه قیمت کاالها و خدمات در جهان شده است.
به گزارش ســنا، تجارت الکترونیک فرصتــی را در اختیار خریداران 
قرار می دهــد که بتوانند با طیف گســترده ای از تولیدکنندگان جهان 
ارتبــاط برقرار کنند و از این طریق به تقاضــای مورد نظر خود از بین 
پیشــنهادهای مختلف برســند و در مقابل فروشندگان قدرت چانه زنی 
باالیی برای کســب امتیاز و مزایای بیشتر داشته باشند. در صورتی که 
در دنیــای حقیقی به علت محدودیت های ناشــی از فاصله جغرافیایی، 
مشــتریان چنین قدرت انتخابی ندارند. به این ترتیب ســاختار تجارت 
الکترونیک برای صنایع دارای امتیازات فراوانی اســت که از جمله آنها 
می توان به امکان عرضه و فروش محصوالت به تمام مردم جهان اشــاره 
 کرد. تجارت الکترونیک با صرف هزینه کم به صنایع امکان جهانی شدن 
محصــوالت آنهــا را می دهــد. یکی دیگر از تســهیالتی کــه تجارت 
الکترونیک برای صنایع فراهم می کند آن اســت که می توان محصوالت 
مورد درخواســت را به طور سفارشی و مطلوب نظر خود خریداری کرد. 
از دیگر پیامدهای تجارت الکترونیک ایجاد موسســات جدید اقتصادی 
اســت که توانایی رقابت و حتی در مواردی سبقت گرفتن از شرکت های 
کهنــه کار را دارند. در حــال حاضر دو نوع بازار خریــد و فروش یعنی 
بازار »ســنتی و حقیقــی« و »مجازی و مبتنی بر شــبکه« به موازات 
یکدیگــر عمل می کننــد و هر کدام با قواعد تجارتــی خاص خود، گاه 
خصوصیاتی مشــترک دارند و گاه با یکدیگر متفاوت هستند. در برخی 
موارد کسب و کارهای نوپا توانســته اند با ایجاد سیاست های کاربردی 
در بــازار جدید مجازی، گوی رقابت را از رقبای ســنتی بگیرند و بازار 

محصوالت گوناگون را تصاحب کنند.
رشد صنایع با تجارت الکترونیک

تصویب قانــون تجارت الکترونیــک گامی مثبت در زمینه توســعه 
تجارت الکترونیک و به دنبال آن رشد صنایع بوده است. توسعه تجارت 
الکترونیک موجب تقویت رقابت در بازار کاالها و خدمات، کاهش تعداد 
واسطه ها و دالالن موجود بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نهایی، 
کاهش حاشیه ســود و کاهش ناکارایی صنایع می شــود. البته بدیهی 

اســت به علت رشــد تصاعدی و رو به جلو جنبه های گوناگون تجارت 
الکترونیک، این قانون نیز نیازمند اصالحات و روزآمد کردن است.

مــواد قانونی ۳۳ تا ۴۹ قانون تجــارت الکترونیک که درباره حمایت 
از مصرف کننده اســت را می توان به نوعی مرتبط با فعالیت حوزه بورس 
کاال دانست. به عنوان نمونه، براساس ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک 
فروشــندگان کاال و ارائه دهنــدگان خدمــات باید اطالعــات موثر در 
تصمیم گیری برای خرید یا قبول شــرایط را از زمان مناســبی قبل از 
عقد قرارداد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند که انتشــار اطالعیه 
عرضه بورس کاالی ایران در راســتای آگاه سازی خریداران انجام شده 
که منطبق بر مفاد قانونی مطرح شــده اســت. تمامی تبادل اطالعات 
در ســامانه های معامالت بــورس کاالی ایران در بســتر قانون تجارت 
الکترونیک شــکل می گیرد. مــواد ۶ تا ۳۱ این قانون نیــز که درباره 
داده پیام اســت که به داده پیام های الکترونیک که در بستر سامانه های 
بورس کاال تولید می شود، قابل تسری است، زیرا همانطور که می دانیم 
عمــده فعل و انفعاالت بــورس در زمان حاضر از طریق سیســتم های 
الکترونیک به وقوع پیوسته و اســتنادپذیری و جنبه اثباتی داده پیام ها 

در این زمینه نقش حیاتی دارد.
روند رو به رشد زیرساخت های تجارت الکترونیک در ایران

وضعیت ایران از نظر شاخص های گوناگون زیرساخت فنی، نسبت به 
گذشته روند رو به رشدی داشته است. این در حالی است که در مقایسه 
با کشورهای دیگر سرعت رشــد آن قابل توجه نیست. درباره نرخ نفوذ 
اینترنت، رشد کشور کمی بیشتر از متوسط منطقه و جهان بوده است. 
با این حال، در شــاخص دیگری مانند سرورهای امن، کشور ایران رشد 
کمتری از منطقه و بســیار کمتر از جهان داشــته است. در حال حاضر 
توســعه تمامی سامانه های معامالتی بورس کاالی ایران در شرکت و بر 
پایه سرورهای امن انجام شده که امنیت تبادل داده ها و اعتماد به انجام 

معامالت از این بستر را به همراه داشته است.
در سال ۹۶ بیش از ۱۱۱هزار میلیارد تومان خرید آنالین انجام شده 
که پرداخت آنها اینترنتی بوده است. عالوه بر این، در همین سال بیش 
از ۳۲ هــزار میلیارد تومــان فروش آنالین با پرداخــت در محل و ۱۶ 
هــزار میلیارد تومان فروش آنالین که پرداخت آنها به شــیوه هایی غیر 
از پرداخت اینترنتی یــا پرداخت در محل، ازجمله کارت به کارت، واریز 
بانکی و... انجام شــده اســت. در صورتی که تجارت الکترونیک را تنها 
در قالب پرداخت الکترونیکی تعریف کنیم حجم آن در ســال ۹۶ بیش 
از ۱۶0 هــزار میلیارد تومان بوده که بیش از ۱۱درصد GDP کشــور 

را تشکیل می دهد که این نســبت در کشورهای پیشرفته تا ۲0درصد 
نیز می رســد. در صورتی که تعریف جامع تری از تجارت الکترونیک را 
در نظــر بگیریم با توجه به اینکه تمامی معامالت بورس کاالی ایران از 
طریق سامانه های معامالتی الکترونیکی انجام می شود، می توان تمامی 
این معامالت را ذیل تجارت الکترونیک دانســت. در بورس کاالی ایران 
کارگزاران از محل دفاتر خود از طریق سامانه های معامالتی طراحی شده 
به سیستم مرکزی معامالت دسترسی دارند. همچنین در بازار معامالت 
آتی، اختیار معامله، ســلف، گواهی ســپرده و صندوق کاالیی عالوه بر 
کارگزاران، مشــتریان نیز می توانند از طریق ســامانه های الکترونیکی 
کارگزاران، ســفارش خود را به سیســتم معامالتی بورس ارسال کنند. 
گفتنی است ارزش کل معامالت انجام شده در سال ۹۶ در بورس کاالی 
ایران بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۷ بیش از ۱۷۸هزار 

میلیارد تومان بوده است.
بورس های کاالیی و تجارت الکترونیک

معامالت در بازارهای ســنتی غیرشــفاف، زمان بــر، هزینه بر و همراه با 
مســتندات کاغذی اســت در صورتی که بازارهای مــدرن بر پایه تجارت 
الکترونیک ضمن حذف بوروکراســی غیرضروری و کاهش هزینه و زمان، 
بســتر امن معامالت را فراهم می کنند. در بورس های کاالیی کشــورهای 
پیشــرفته مانند بورس کاالی شــیکاگو، بورس فلزات لنــدن، بورس آتی 
شــانگهای و بــورس کاالی دالیان، تمامی معامالت بر بســتر الکترونیک 
انجام می شــود و شیوه های سنتی کنار گذاشته شده است. همچنین تمام 
خریداران، فروشــندگان و انبارها در سراســر جهان از طریق سامانه های 
الکترونیــک بورس ها با هم در ارتباط هســتند. در بورس کاالی ایران نیز 
تمام معامالت در بســتر الکترونیک با حذف بوروکراسی های غیرضروری 
انجام می شود که عالوه بر شفافیت، اطالع رسانی مناسب و توسعه دسترسی 

عمومی به سامانه های معامالتی در سطح کشور را به همراه داشته است.
مشکالت قانونی تجارت الکترونیک

از جمله مشــکالت قانونی در این زمینه می تــوان به وجود ابهامات و 
تناقضات در برخی قوانین و همینطور وجود تعدادی از قوانین دســت 
و پاگیر که ســرعت فعالیت تجاری در بستر الکترونیک را کند می کند، 
اشــاره کرد. همچنین تاکنون مرجع مشــخص و واحدی برای تعریف 
و پیاده ســازی امضای الکترونیک ایجاد نشده اســت. با توجه به اینکه 
تجــارت الکترونیک خــود موجب صرفه جویی در زمــان، منابع، حمل 
و نقل، ســوخت و حفظ محیط زیســت و... می شــود، ضروری اســت 
قوانین حمایتی در این زمینه به ویژه در قبال شــرکت های دانش بنیان 

و اســتارت آپ ها به تصویب برســد، چراکه جای این قوانین در کشور 
خالی اســت. رونق تجــارت الکترونیک در بســیاری از حوزه ها محتاج 
زیرســاخت هایی است که بخش خصوصی ناتوان از ایجاد آنها و نیازمند 
قوانین حمایتی و مداخله دولت در این زمینه است. به طور مثال، بخشی 
از توسعه معامالت الکترونیکی بورس کاال نیازمند وجود انبارهای مدرن 
و پیشــرفته اســت؛ در حالی که انبارها در کشور ما به طور کامل سنتی 
و توســعه نیافته هســتند و در این زمینه قانونی که ایــن عرصه را به 
ســمت توســعه هدایت و دولت را مکلف به هموار کردن این راه کند، 
وجود ندارد. از موارد دیگر عدم دسترســی یا دسترسی محدود فعاالن 
به ســرویس های پایه از جمله ثبت احوال، کدپستی، سرویس بانکی و 

سرویس های احراز هویت است.
راهکارهای بهبود فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیک

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر بهبود فضای تجارت الکترونیک، ایجاد 
اعتماد و اطمینان برای بازیگران اقتصادی اســت. اعتماد و اطمینان به 
محیط های تجارت الکترونیک می تواند نقش کلیدی در گســترش این 
نوع از تجارت داشــته باشد. اعتماد از زوایای گوناگونی مورد توجه قرار 
می گیرد. همچنین به رســمیت شــناختن امضای دیجیتال گامی موثر 
در بهبــود فضای حاکم بر تجارت الکترونیک در کســب و کار کشــور 
خواهد بود. به طور کلی، در حوزه تجارت الکترونیک ســه بازیگر دولت، 
مصرف کنندگان و توزیع کنندگان نقــش کلیدی ایفا می کنند. نقش و 
ســهم هر یک از این بازیگران در توســعه تجارت الکترونیک متفاوت 
است. دولت ها بیشــتر در نقش تامین  زیرساخت های اقتصادی، فنی و 

ارتباطاتی، امنیتی و تسهیل تجاری ظاهر می شوند.
تامین زیرســاخت های تجارت الکترونیک به هزینه های اولیه باالیی 
نیــاز دارد تا امــکان فعالیت و بهره برداری برای ســایر بازیگران فراهم 
شــود. البته دولت نیــز به عنوان بهره بردار این زیرســاخت در تعامل با 
بنگاه هــا به صورت دولت با بنگاه و دولت با مصرف کننده و بالعکس نیز 
به شمار می رود. زیرساخت های تجارت الکترونیک فقط فنی و ارتباطاتی 
نبوده و طیف وســیعی از اقدامات را برای فراهم سازی محیط نیاز دارد. 
پیاده سازی کامل تجارت الکترونیک در سطح تجارت داخلی و خارجی 
با اســتفاده از ابزارها و اســتانداردهای بین المللی و با توجه به فرهنگ 
ایرانی و اســالمی در بســتری امن باید به گونه ای باشد که هر شخص 
حقیقــی و حقوقی با هر اندازه ای از کســب و کار، بتواند در هر زمان و 
مکان با مشــارکت در آن به رونق اقتصاد کشور و افزایش بهره وری آن 

کمک کند.

راهکارهای بهبود فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیک

دوشنبه
8 مهر 1398

شماره 1402



۱5آگهــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
8 مهر 1398

شماره 1402



چگونه عکاسی ماهر برای پروژه تبلیغاتی برندمان پیدا کنیم؟
عکاسی، مهم ترین بخش تبلیغات

عکاسی مناسب از محصوالت نقش مهمی در فرآیند تبلیغات دارد. این امر پیش از ظهور دوربین های دیجیتال نیز بسیار 
مهم بود. هر برند جویای نامی باید به ثبت تصاویر باکیفیت از محصوالتش توجه داشته باشد. امروزه عرصه بازاریابی و تبلیغات 
بیشتر در شبکه های اجتماعی دنبال می شود. ویژگی اصلی این شبکه ها نیز توجه بیش از اندازه کاربران به محتوای بصری 
است. عکاسی تبلیغاتی به معنای ثبت تصویر از یک یا چند محصول در کنار هم است. در چنین تصاویری امکان استفاده 
از محصوالت به تنهایی یا در قالب حضور یک مدل امکانپذیر اســت. اســتفاده از مدل در راستای ایجاد فضایی صمیمی تر 
صورت می گیرد.  امروزه عکاسی از محصوالت در قالب ابزار اصلی برای دستیابی به اهداف بازاریابی و تبلیغاتی مورد استفاده 
قرار می گیرد. فروشگاه های بزرگ اغلب دفترهای راهنمای متنوعی در مورد محصوالت مختلف دارند. این امر نیاز برندها به 
ثبت تصاویر باکیفیت و دقیق از محصوالت شان را بیشتر می کند. به عالوه، طراحی سایت  رسمی برای برندها نیز این نیاز 
را دوچندان می کند. با نگاهی ساده، تقریبا در تمام حوزه ها نیاز به تصاویر باکیفیت از محصوالت احساس می شود، بنابراین 
نیازی به بیان اهمیت این حوزه نیست. نکته مهم در اینجا چگونگی یافتن عکاسی حرفه ای برای ثبت بهترین تصاویر ممکن 
از محصوالت مان است.  بی تردید بسیاری از صاحبان کسب و کار نسبت به مهارت های عکاسی شان اطمینان باالیی دارند. 
در واقع بسیاری از مردم اینگونه هستند. نکته مهم در اینجا تفاوت میان عکاسی تفریحی و ساده با شیوه حرفه ای آن است. 
کار با دوربین های دیجیتال و پیشرفته چندان ساده نیست. بدون طی دوره های آموزشی در این زمینه شانس ما برای ثبت 
تصاویر جذاب بسیار پایین خواهد بود.  برندهای بزرگ همیشه اهمیت عکاسی حرفه ای از محصوالت شان را مدنظر دارند. 
به همین خاطر آنها همیشه تصاویر زیبایی در معرض دید مخاطب قرار می دهند. بسیاری از مشتریان فقط با نگاه به بروشور 
برندهای بزرگ محو محصوالت شان می شوند. این امر به طور معمول در مورد برندهای کوچک تر رخ نمی دهد. هدف اصلی 
من در این مقاله بررسی راهکارهای یافتن عکاس حرفه ای برای برندمان و رقابت با برندهای بزرگ در عرصه تبلیغات خواهد 
بود.  موفقیت در زمینه عکاسی تبلیغاتی شامل چند المان مهم است. پس زمینه، جای گذاری درست محصول، رنگ بندی 
چشم نواز و در نهایت استفاده از دوربین باکیفیت المان های اصلی کار را تشکیل می دهد. بی تردید چنین فرآیند پیچیده ای 
بدون همکاری با یک عکاس حرفه ای به خوبی انجام نخواهد شد.  بدون شک همکاری با یک عکاس حرفه ای حالت ایده آل 
برای بسیاری از کسب و کارها خواهد بود، با این حال در عمل چنین فرصتی کمتر پیش می آید. دلیل اصلی این امر کمبود 
بودجه برندهاست، بنابراین یادگیری تکنیک های کاربردی در این زمینه اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. اگر شما در زمینه 
یافتن عکاسی حرفه ای با محدودیت های عمده مواجه هستید، به تکنیک های ذیل توجه کنید. در زمینه استخدام عکاس 

حرفه ای نیز توجه به آگاهی طرف مقابل از این تکنیک ها معیار ارزیابی مناسبی خواهد بود. 
۱. توجه به میزان جذب مخاطب

فعالیت به عنوان عکاس به معنای ضرورت توجه به نکاتی فراتر از درک و مشاهده افراد عادی است. بسیاری از افراد ادعای 
داشتن مهارت باال در زمینه عکاسی را دارند، با این حال در عمل فقط افراد حرفه ای توانایی ثبت تصاویر زیبا را دارند. میزان 
جذب مخاطب از سوی هر تصویر بستگی به دقت ما در افزایش کیفیت موقعیت اجزای عکس دارد. یک تصویر باکیفیت به 
طور طبیعی موجب توجه بیشتر مخاطب می شود. به این ترتیب فرآیند تبلیغاتی محصول ما به شیوه ای تاثیرگذار دنبال 
خواهد شــد. وقتی از کیفیت عکس صحبت می کنیم، دقیقا منظورمان چیست؟ بسیاری از افراد این امر را با ثبت تصاویر 
باکیفیت از نظر مقدار پیکسل اشتباه می گیرند. در حوزه تبلیغات مقدار پیکسل تصاویر فقط یکی از بخش های مهم محسوب 
می شود. شرایط قرار دادن محصول اصلی، فرم پس زمینه و مقدار نور مورد استفاده در افزایش کیفیت نهایی تاثیر انکارناپذیری 
دارد. به طور معمول همه ما با عکاســی پرتره آشــنایی داریم. در اینجا نیز شرایط دقیقا مانند عکاسی پرتره است. بازی با 
المان های اساســی در ثبت تصویر همیشه نتیجه مناسبی در پی خواهد داشت. به این ترتیب ما فرصت بهتری برای ثبت 
تصاویر باکیفیت خواهیم داشت.  یکی از ایرادهای اصلی افراد تازه کار در زمینه عکاسی ترس از ایجاد تغییر در ساختار اجزای 
موجود است. اگر ما همیشه به یک شیوه ثابت عکاسی کنیم، هیچ گاه خالقیت-مان شکوفا نخواهد شد. نتیجه این امر ناتوانی 
ما در زمینه بهبود وضعیت تبلیغاتی برندمان خواهد بود. بازی با المان های اساسی در عکاسی و دوربین در دست  ما همیشه 
نتایج مثبتی در پی دارد. البته این امر به معنای بارگذاری هر تصویری نیست. کیفیت نهایی تصاویر باید از طریق هماهنگی با 

کارشناس های حرفه ای تایید شود. سپس همه چیز برای بارگذاری رسمی تصاویر فراهم خواهد بود. 
۲.اهمیت توانایی تعیین کیفیت سوژه ها

یک عکاس حرفه ای باید توانایی الزم برای تعیین کیفیت ســوژه عکاسی اش را داشته باشد. به طور معمول محصوالت 
مختلف در رنگ های گوناگون تولید می شود. به این ترتیب یک بازاریاب باید نوع عکاسی از هر محصول را به خوبی بداند. 
بی تردید شیوه عکاسی از یخچال با پوشاک ورزشی متفاوت است. به عالوه، رنگ هر محصول در ساختار کلی تصویربرداری 
تفاوت ایجاد خواهد کرد. ایجاد هماهنگی میان پس زمینه و رنگ اصلی سوژه عکاسی بسیار ضروری است. این امر نیازمند 
آگاهی ما از روانشناسی رنگ ها خواهد بود. امروزه هر رنگ تاثیر خاصی بر روی مخاطب دارد. بدون آگاهی از این تاثیر امکان 
جلب نظر مخاطب وجود نخواهد داشت.  صرف نظر از تعیین کیفیت سوژه ها، باید به وضعیت کلی تصویر نیز توجه داشت. 
امروزه فقط کیفیت فول HD و ۴K کاربران را راضی خواهد کرد. کیفیت های پایین تر به طور معمول واکنش مناسبی از 
ســوی کاربران را در پی ندارد.  امروزه بسیاری از برندها برای کاهش هزینه های جاری خود در پی یادگیری تکنیک-های 
عکاسی تبلیغاتی هستند. به نظر من تکنیک فعلی مهم ترین و کاربردی ترین نکته در زمینه مدیریت جلوه بصری تبلیغات مان 

است، بنابراین بدان توجه ویژه ای داشته باشید. 
3. معمایی به نام بودجه برند

بی تردید عکاسی آماتور صرفه جویی زیادی برای برندها دارد، با این جال تکلیف دقت تصاویر و میزان تاثیرگذاری شان چه می شود؟ 
بی تردید عکاسی آماتور تاثیر موردنظرمان بر روی مخاطب را در پی نخواهد داشت. به این ترتیب ما در عمل با هزینه کمتر تاثیرگذاری 
کمتر نیز دریافت می کنیم. وقتی از عکاسی حرفه ای صحبت می کنیم، هدف اصلی استخدام عکاس حرفه ای نیست. افزایش مهارت 
شخصی در زمینه عکاسی نیز به اندازه همکاری با عکاس های حرفه ای مهم است. به این ترتیب ما فرصت کافی برای صرفه جویی در 
هزینه های برندمان و ثبت تصاویر زیبا را خواهیم داشت.  مهارت در زمینه عکاسی به معنای ثبت تصاویر شلوغ نیست. امروزه در حوزه 
عکاسی الگوی مینیمال طرفدارهای بیشتری دارد. مفهوم عکاسی مینیمال به ثبت تصاویر در حالت ساده اشاره دارد. به این ترتیب 
ما باید نهایت تالش مان برای ثبت تصاویر ساده را به خرج دهیم. شاید در نگاه نخست ثبت تصاویر ساده امر راحتی به حساب آید، 
اما در عمل دشواری های این الگو بسیار بیشتر از حد انتظار خواهد بود.  نکته بعد در مورد شناخت سلیقه مخاطب است. به راستی 
مخاطب هدف ما چه نوع تصاویری را بیشتر دوست دارد؟ اغلب برندها در پاسخ به این پرسش دچار مشکالت زیادی می شوند. به 
این ترتیب ضرورت مطالعه پیرامون سلیقه مشتریان همچنان موضوعیت دارد. در این زمینه هیچ فرمول یکسانی برای تمام برندهای 
موجود نیست. ما باید با استفاده از تجربیات مان و تحلیل سلیقه مشتریان دست به انتخاب بزنیم. هرچه دقت ما در این مرحله بیشتر 

باشد، امکان دستیابی به نتایج بهتر افزایش می یابد. 
جمع بندی نهایی

همیشه اهمیت مهارت و تمرین برای دستیابی به تکنیک های بهتر عکاسی را به یاد داشته باشید. هیچ عکاسی یک شبه 
بدل به فردی حرفه ای نشده است. با تمرین و تداوم تالش برای دستیابی به مهارت بیشتر موفقیت برندمان در زمینه تبلیغات 
بصری تضمین خواهد شد. نکته جالب در این میان امکان نگاه به حوزه عکاسی تبلیغاتی به عنوان شغلی جانبی است. این امر 

درآمد اضافه ای برای ما و برندمان به همراه خواهد داشت. 
noobpreneur :منبع
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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
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در قسمت اول به چهار اقدام ضروری برای موفقیت اشاره 
کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

5-ازدواجی درست داشته باشید 
بدون شــک ازدواج یکی از مهم ترین تصمیمات افراد در 
طول زندگی محســوب می شود. به همین خاطر بسیار مهم 
است که دقت عمل کافی را داشــته باشید. فراموش نکنید 
که یک ازدواج نادرســت، کل مســیر زندگی شما را تغییر 
خواهد داد. به همین خاطر توصیه می شود که تنها با فردی 
ازدواج کنید که در کنار عالقه، از ویژگی های مدنظر شما نیز 
برخوردار بوده و جهان بینی مشــابهی با شما داشته باشد. در 
نهایت با نگاهی به افراد موفق جهان، پی به این نکته خواهید 
برد که بیش از ۹0درصد آنها، ازدواج هایی درســت را تجربه 

کرده و از همســر خود بــه عنوان 
بزرگترین پشــتیبان برای موفقیت 

یاد می کنند. 
۶-هر روز را به عنوان آخرین 
زمان زندگی خود تصور کنید

ایــن نوع نگرش زندگی شــما را 
به بهترین شــکل تغییر خواهد داد. 
درواقع اشتباه بزرگ بسیاری از افراد 
این اســت که تصور می کنند زمان 
کافی برای آنهــا وجود دارد. همین 
امــر نیز باعث می شــود تا بهترین 
اســتفاده از زمان در اختیار خود را 
نداشته باشــند، با این حال واقعیت 
این اســت که مرگ هیــچ فردی 
مشخص نبوده و نمی توان اطمینان 
داشــت که مثال تا ۷0 سالگی عمر 
خواهید کــرد. در نهایت در صورتی 
که تمامــی لحظات خود را غنیمت 
نشمارید، امکان رشد خود را محدود 
خواهیــد کــرد. به همیــن خاطر 
ضروری اســت تــا اقداماتی که در 
طول زندگــی خود باید انجام دهید 
را در جایی یادداشت کنید. مکتوب 
کردن مــوارد، یکی از اقدامات مهم 
برای پیگیری آنها محسوب می شود. 
در این رابطه استفان کاوی در کتاب 
هفت عادت مردمــان موثر، عنوان 
کرده است که باید همواره به مرگ 
و پایان کار خود توجه داشته باشید. 
در غیــر این صورت تنبلی به عادت 

رفتاری شما تبدیل خواهد شد. 
7-شکر را از سبد غذایی خود 

حذف کنید 
بدون شک یکی از مضرترین مواد 
خوراکی رایج، شکر است. این ماده 
نه تنها در درازمدت شــما را درگیر 
انواع بیماری هــا خواهد کرد، بلکه 
نیز  تحقیقــات  نتایــج جدیدترین 
حاکی از آن اســت که عملکرد مغز 
پس از مصرف این ماده به شــکلی 
بسیار بد تغییر خواهد کرد. در این 
رابطه با نگاهی بــه مقاالت موجود 
در رابطــه با مضرات شــکر، پی به 
ضرورت حــذف آن خواهیــد برد. 
برای جایگزین کــردن آن نیز بهتر 
اســت تا از مواد حاوی قند طبیعی 
مانند عسل، استفاده کنید. فراموش 
نکنید کســب موفقیت در صورتی 
که با از دست رفتن سالمتی همراه 
باشد، هیچ گونه ارزشی را به همراه 

نخواهد داشت. 

8-روزه غذایی را جدی بگیرید 
این امر که بــرای یک روز در هفته، از مصرف مواد غذایی 
برای ۱۲ ســاعت، خودداری کنید، باعث خواهد شد تا بدن 
امکان پاکســازی کامل را داشته باشد. این امر خود از جمله 
اقداماتی اســت که عادت های عصبی بــرای غذا خوردن را 
کاهش خواهــد داد که خود از جملــه اقدامات مثبت برای 
چاق نشــدن محسوب می شــود. درواقع درست به مانند هر 

چیزی، الزم است تا به معده خود نیز استراحتی را بدهید. 
9-از وابستگی بیش از حد خود به اینترنت خودداری کنید 
نتایج تحقیقات حاکی از آن است که اینترنت نیز به مانند مواد 
مخدر، قابلیت اعتیاد پیدا کردن را دارد. به همین خاطر ضروری 
اســت تا وقفه ای را در استفاده از آن ایجاد کنید. برای مثال این 
امر که یک روز در هفته را بدون وصل شــدن به اینترنت سپری 
کنید، بدون شــک در این رابطه کامــال مفید خواهد بود، با این 

اقدام پس از مدتی شاهد تاثیرات معجزه آسای آن خواهید بود. 

۱0-پیگیری اخبار را متوقف کنید 
به هر چیزی که فکر کنید، آن را وارد زندگی خود خواهید 
کرد. این امر یکی از اصولی است که در علم ان ال پی مطرح 
می شــود. بدون شک بررســی اخبار حوادث و اتفاقات بد، 
روحیــه فرد را تحت تاثیر قرار خواهــد داد. به همین خاطر 
ضروری اســت تا پیگیری آنهــا را متوقف کنید. در نهایت با 
نگاهی واقع بینانه پی به این نکته خواهید برد که هیچ خبری، 
ارزش کافی را نداشــته و توصیه می شــود به صورت کامل 
میزان تماشــای تلویزیون را کاهش دهید. این امر در زمینه 
مدیریت زمان نیز کامال کارساز خواهد بود، با این حال بهتر 
اســت تا از اخبار گوگل استفاده کنید. این امر کمک خواهد 
کرد تا تنها مواردی را مشاهده کنید که آن را تایپ کرده   و 

به کسب اطالعات در رابطه با آن نیاز دارید. 
ادامه دارد ...
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موفقیت و 50 اقدام ضروری)۲( 

چگونه به فردی موفق تبدیل شویم 

مدرسهمدیریت
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