
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

دوشنبه
اول مرداد

1397

افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا 1۰درصد

 4پیشنهاد آخوندی
برای حمایت از مستاجران

فرص��ت امروز: وزیر راه و شهرس��ازی در نامه ای به مع��اون اول رئیس جمهور، چهار پیش��نهاد برای حمایت از 
مستاجران ارائه کرد و ازجمله این پیشنهادها، افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا ۱۰درصد در زمان تمدید قرارداد 
اس��ت. عباس آخوندی در این نامه به اس��حاق جهانگیری، چهار پیش��نهاد را در قالب افزودن الیحه ای جدید به 
قانون روابط موجر و مس��تاجر س��ال ۱۳۷۶ ارائه کرده و آورده اس��ت: »با عنایت به تحوالت اخیر در بازار اجاره و 

نیاز به مداخله دولت برای حمایت از مستاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار با نوسانات...

 وزیر اقتصاد به فراریان مالیاتی
و دارندگان کارت های بازرگانی اجاره ای هشدار داد

 شناسایی بیش از
3 هزار شرکت کاغذی

3

3

3

سخنگوی صنعت برق:

خاموشی ها تا اوایل شهریور ادامه دارد

مهارت هایی که در آینده با اتوماسیون از بین نمی روند
فرآیندهای مدیریت عملکرد سازمانی

رقابت شدید ریسک پذیری را افزایش می دهد
4 راهکار برای استفاده تجاری بهتر از اینستاگرام
بازاریابی محتوایی برای نسل هزاره؛ چرا و چگونه

شرکت های بزرگ چه شعارهایی برای برندشان دارند؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

کاهش 14درصدی ارزش سهام 
نتفلیکس در پی انتشار گزارش 

مالی فصل دوم ۲۰18

4
ترمیم تیم اقتصادی کابینه با گذشت مدت زمان زیادی از وعده 

دولتی ها هنوز انجام نشده، اما چند روز قبل، واعظی 
رییس دفتر رییس جمهور خبر داد که روحانی در...

نتیجه یک نظرسنجی نشان می دهد

 ۸۸ درصد مخاطبان
موافق برکناری سیف

یادداشت

 دولت تاجر فرصت را
 از بخش خصوصی

گرفته است

انتظار همه این است که هر 
ایرانی که در بخش تولید، چه 
در صنعت و چه در کشاورزی 
صادرکننده  یک  است،  موفق 
موفق صنعتی ی��ا محصوالت 

کشاورزی هم باشد. 
این در حالی اس��ت که این 
جداگان��ه  تخصص ه��ای  دو 
اس��ت و  بای��د از هم تفکیک 
ش��ود، هرچن��د گاه ممک��ن 
موفق،  تولیدکننده  یک  است 

صادرکننده موفق نیز باشد. 
در بح��ث ص��ادرات، بای��د 
را شناس��ایی  بازارهای هدف 
تولیدکننده  بیشتر  نفوذ  کرد. 
خارجی  بازاره��ای  در  ایرانی 
منوط به وجود تجار حرفه ای 
اس��ت ام��ا متاس��فانه دولت 
دست و پای بخش خصوصی 
در تج��ارت را بس��ته چراکه 
خود دول��ت بزرگ ترین تاجر 
اس��ت و ع��اوه ب��رآن بای��د 
س��هم ب��زرگ خصولتی ها را 
هم دی��د که عرص��ه را برای 
فعالیت بخش خصوصی تنگ 

کرده اند.
ادامه در همین صفحه

احمد صادقیان
عضو هیات نمایندگان 

اتاق تهران

9 ذی القعده 1439 - سـال پنجم
شماره   1118- 16صفحه - ۲۰۰۰۰ ریال

Mon.23 Jul 2018

فرصـت امروز: صلح با ای��ران، مادر صلح ها و جنگ ب��ا ایران، مادر 
جنگ هاست؛ این عصاره صحبت های حسن روحانی در همایش روسای 
نمایندگی ه��ای ایران در خارج از کش��ور بود؛ همایش��ی ک��ه دیروز با 
محوریت گس��ترش هدفمند دیپلماس��ی و ارتباط��ات خارجی در مرکز 
مطالع��ات وزارت امور خارجه برگزار ش��د و فرصتی ب��ود تا روحانی بار 
دیگر به آمریکا هشدار دهد و به تعبیر حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی 

رئیس جمهور خطاب به ترامپ بگوید که با دم شیر بازی نکن!
سخنان روحانی در رسانه های خارجی به ویژه رسانه های عربی بازتاب 
زیادی داش��ت و بس��یاری از آنها، تعبیر »با دم شیر بازی نکن« را تیتر 

نخست خبرهای خود کردند.
رئیس جمهور در این همایش، سیاس��ت خارجی را بعد از امنیت ملی، 
مهم ترین مس��أله هر کش��وری دانس��ت و با بیان اینکه ما اهل تجاوز و 
تدافع نیستیم و به دنبال بازدارندگی هستیم، تاکید کرد: ما هیچ وقت از 

تهدید نترسیده و در برابر تهدید، تهدید خواهیم کرد.
به گفته روحانی، توان ایران اسامی، توان بازدارندگی است، ما با هیچ 
ک��س دعوا و جنگ نداریم اما دش��منان باید خوب بفهمند که جنگ با 

ایران مادر جنگ ها و صلح با ایران مادر صلح ها است.
او ادام��ه داد: ام��روز س��خن گفتن با آمری��کا معنایی جز تس��لیم و 
پایان دس��تاوردهای ملت ندارد. و آقای ترامپ! ما مرد ش��رف و ضامن 
امنی��ت آب��راه منطقه در طول تاریخ هس��تیم؛ با دم ش��یر بازی نکنید، 
پش��یمان کننده اس��ت. به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دولت، روحانی 
سیاس��ت خارجی را مظهر حاکمیت ملی دانس��ت و اظهار داش��ت: اگر 
ب��رای حاکمیت ملی دو محل ظهور و بروز در نظر بگیریم، دموکراس��ی 
و آرای م��ردم در پ��ای صندوق های رای، مظه��ر داخلی حاکمیت ملی 
هس��تند و سیاس��ت خارجی مظهر حاکمیت ملی هر نظام سیاسی در 

دنیای بیرونی و عرصه بین المللی است.
وی با بیان اینکه مداخله چه در سیاس��ت خارجی و چه در سیاس��ت 
داخلی ، ناقض حاکمیت ملی اس��ت، گفت: هر نظامی زمانی در پیشبرد 
سیاس��ت خارجی خود موفق است که جلوی مداخات خارجی در امور 
س��رزمینی خ��ود را بگیرد و در عرصه داخلی نی��ز زمانی حاکمیت ملی 
موفق است که جلوی مداخله دولت در تحقق دموکراسی و اظهارنظر و 
اعمال رأی مردم را بگیرد. اگر دولت در انتخابات دخالت کند حاکمیت 

ملی نقض خواهد شد.

رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه سیاست خارجی همچون موضوع 
دفاع از کش��ور، با مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت اساسی 
دارد، تصریح کرد: در مس��ایل فرهنگی و اقتص��ادی دولت فضا را برای 
فعالیت مردم آماده کرده و صرفاً در بعضی از امور کلی سیاس��ت گذاری 
می کند، اما در عرصه سیاست خارجی کار عمدتاً بر عهده نظام و دولت 

و البته به نمایندگی از ملت است.
روحان��ی خطاب به روس��ای نمایندگی ه��ای خارج از کش��ور گفت: 
ش��ما به عنوان دیپلمات های جمهوری اس��امی، نمایندگان ملت ایران 
هس��تید آن هم نه صرفاً نمایندگان ایرانیان امروز، بلکه شما نمایندگان 
هم��ه ایرانیان در طول همه تاریخ و س��فیران فرهنگ باس��تانی ایران، 
اندیشمندان، فضا و بزرگان این سرزمین و تک تک آحاد ملت ایران از 

هر مذهب، قوم، مرام و ایده سیاسی از گذشته تاریخ تا امروز هستید.
وی با تأکید بر اینکه شما سفرای نظام جمهوری اسامی و ملت ایران 
هس��تید، خاطرنش��ان کرد: امضای فردی که پای استوارنامه شما است، 
منتخب مستقیم آرای مردم است. دلیل تأکید بر این موضوع این است 
که سفرا یا مس��ئولین نمایندگی های جمهوری اسامی ایران در خارج 
از کش��ور در هر سطحی که هس��تند باید خود را در برابر همه مردم از 

هر مذهب و قومی به صرف اینکه تبعه ایران هستند، مسئول بدانند.
رئیس جمهوری گفت: س��فرا و مس��ئولین نمایندگی های ایران باید به 
گونه ای عمل کنند که همه ایرانیان خارج از کشور، به غیر از عده معدودی 
ک��ه عزت و منافع ملی ای��ران را نادیده گرفته اند، خ��ود را متعلق به ایران 
ببینند و س��فارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج کشور را متعلق به 
خود بدانند، حتی آن دسته از ایرانیانی که ممکن است دلبستگی چندانی 
به نظام جمهوری اس��امی نداشته باشند، اما عاشق ایران هستند، باید به 

سفارتخانه ها و نمایندگی های کشورمان در خارج از کشور جذب شوند.
روحانی ادامه داد: همه کس��انی که اردیبهش��ت سال 9۶ ساعات زیاد 
در صف های طوالنی ایس��تادند تا رأی خود را به صندوق آرای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری دوره دوازدهم بیندازند، عاشق ایران بوده و هستند و 
رابطه س��فرا و مسئولین نمایندگی های کشورمان در خارج با این دسته 
از ایرانیان نباید صرفاً در مناسبت ها باشد، بلکه سفرا باید به وزارت امور 
خارج��ه برنامه و گزارش بدهند که در طول س��ال ب��ا ایرانیان خارج از 
کشور که به ایران عشق می ورزند، چه دیدارها و گفتگوهایی داشته اند.

وی بزرگ ترین مس��ئولیت سفرا و مسئولین نمایندگی های کشورمان 

در خارج را حفاظت و حراس��ت از امنیت و منافع ملی ایران برش��مرد 
و تاکید کرد: ش��رایط ام��روز جهان و ایران با دیروز متفاوت اس��ت. در 
جهان در ح��ال تغییر و تحول هر اتفاق در هر کش��وری مثل برگزاری 
یک انتخابات و پیروزی یک حزب بر حزب دیگر بر فضای کلی جهان و 

روابط بین المللی تأثیر مثبت یا منفی می گذارد.
روحانی اظهار داشت: پس از یک دوره فراز و نشیب که یک ابرقدرت 
س��عی داش��ت فضایی تک قطبی در جهان ایجاد کند، امروز کس��ی در 
آمریکا س��ر کار آمده که نه تنه��ا می خواهد با دولت پیش از خود مرتب 
بجنگ��د، بلکه با منافع همه دنی��ا و البته به تعبیری با منافع خودش در 
ستیز دائمی است، این مسأله نه تنها برای ایران، بلکه برای همه جهان 

یک خطر است که البته در دل آن فرصت های بزرگی نیز وجود دارد.
رئیس جمهوری تصریح کرد: هیچ وقت نمی شد به راحتی امروز برای 
جهان توضیح داد که سیاست کاخ سفید تا چه حد ضد مسلمانان است 
و یا برای جهانیان اس��تدالل کرد که حاکمان کاخ س��فید تا چه اندازه 
نژادپرس��ت هستند، اما امروز هر آنچه برای توضیح و استدالل در مورد 
این مس��ایل نیاز بود، ش��فاف و صریح در مواضع هی��أت حاکمه آمریکا 

بیان می شود.
روحان��ی ادامه داد: امروز تردیدی در این نیس��ت که حاکمان آمریکا 
ضدیت ش��دیدی با ملت فلس��طین دارند. امروز هیأت حاکمه آمریکا به 
وضوح احترام و عزت مسلمانان را نادیده گرفته و با جایگاه قدس شریف 
در قل��وب مس��لمانان می جنگند اما آنها نمی دانند ک��ه دارند چه کاری 

انجام می دهند.
وی خاطرنشان کرد: اگر انسانی حتی بهره اندکی از منطق برده باشد، 
برای خوشایند یک رژیم غاصب با یک میلیارد و 5۰۰ میلیون مسلمان 

اعام جنگ نمی کند.
روحان��ی گفت: ام��روز به راحت��ی می توانیم به جهانی��ان بگوییم که 
آمریکایی ه��ا در باطن، هیچ تعهدی به صلح، معاهدات و س��ازمان های 
بین المللی ندارند، در حالی که تا چندی پیش که آمریکا در س��ازمان ها 
و معاهدات بین المللی حضور داش��ت، چنین اس��تداللی سخت بود اما 
عملک��رد هیأت حاکمه فعلی آمریکا نطق، بیان و قلم ما را برای توضیح 

دادن باطن حقیقی هیأت حاکمه این کشور روان کرده است.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه »رفتارهای هی��أت حاکمه فعلی آمریکا 
خط��رات زیادی ب��رای جهان به وج��ود آورده، ام��ا در دل این خطرها 

فرصت های بزرگی نیز وجود دارد«، تصریح کرد: باید از این فرصت های 
بزرگ، حداکثر بهره برداری انجام گیرد. همیشه می توانستیم مستندات 
زی��ادی ارائه کنیم مبنی بر اینکه رژیم صهیونیس��تی اساس��اً بر مبنای 
تجاوزگری، اش��غال، خیانت، آواره کردن مردم و کشتن کودکان و زنان 
و پیرم��ردان روی کار آمده اس��ت، ام��ا با وضعیتی که امروز در س��ایه 
حمایت ه��ای بی منطق هیأت حاکمه فعل��ی آمریکا از این رژیم به وجود 

آمده، استدالل علیه این رژیم نیز آسان تر شده است.
وی با اشاره به برخی مواضع و رخدادهای جدید در ارتباط با فلسطین، 
گفت: هیچگاه تا امروز صهیونیس��ت ها و دول��ت آمریکا به این صراحت 
اعتراف نکرده بودند که اساس��اً دولتی به نام فلسطین نمی شناسند و یا 
قدس شریف را متعلق به مسلمانان نمی دانند و اساساً باورشان این است 
که فلس��طین س��رزمینی اس��امی نبوده و این مواضع هیچ وقت اینقدر 

صریح و با وقاحت بیان نشده بود.
رئی��س جمهوری با تأکید مجدد ب��ر اینکه در دل این وضعیت جدید 
که خطری بزرگ برای مس��لمانان و منطقه اس��ت، فرصت های بزرگی 
نیز وجود دارد، اظهار داش��ت: جمهوری اسامی ایران همواره در گفت 
وگو با کش��ورهای عرب و همس��ایگان فلس��طین تاکید داشت که رژیم 
صهیونیس��تی اهل اس��تدالل و گفتگوی منطقی نیس��ت و با برگزاری 
کنفران��س نمی توان س��رزمین فلس��طین را از این رژی��م پس گرفت و 
آوارگان فلس��طینی را به سرزمین ش��ان بازگرداند. اما امروز همگان این 
مس��ایل را به چشم می بینند. روحانی یادآور شد: تا چندی پیش مدعی 
بودند که رژیم صهیونیس��تی الگوی دموکراس��ی در منطقه است اما آیا 
امروز تردیدی باقی مانده که این رژیم الگوی آپارتاید در منطقه است؟ 
ش��رایط سیاس��ی امروز در کنار اینکه وضعیت را ش��اید برای ما سخت 
می کند، اما اس��تدالل و یارگیری در عرصه بین المللی را برای ما راحت 

کرده است.
وی خاطرنش��ان کرد: امروز بهترین زمان اس��ت تا در فضای حقیقی 
و مجازی با ایرانیان، دانش��گاهیان، نخبگان و اهل نظر و اندیشه و همه 
کس��انی که دغدغه دارند، ارتباط بگیریم و فضای مجازی فرصت بسیار 

خوبی برای این کار در اختیار ما قرار داده است.
رئیس جمهوری گفت: شرایط امروز ما با دیروز بسیار متفاوت است و 
اگر سفیری باش��د که امروز احساس نکند که وظایف او نسبت به قبل ، 

چند برابر شده است جای تعجب دارد.

ادامه از همین صفحه
بی انصافی است اگر دولت دلیل عدم نفوذ تولید ایرانی در بازارهای 
صادرات��ی را ناش��ی از فقدان تج��ار قوی در بخ��ش خصوصی بداند. 
فعالیت بخش خصوصی بر پایه زیرس��اختی است که دولت باید آن را 
فراهم کند. واردات ماکارونی به بازار آفریقا مشمول تعرفه ۳5درصدی 
اس��ت. دولت ترکیه به بازرگانان کشورش گفته بازار ماکارونی آفریقا 
را بگیری��د و این ۳5درصد را پرداخت می کند. آیا دولت ایران چنین 
فرصت هایی را برای صادرکننده ایرانی فراهم کرده است؟ قیمت تمام 

ش��ده کاالی ایرانی باالست. بهره وری به دالیل مختلف، در کشاورزی 
ب��ه دلیل بافت س��نتی و در صنعت به دلیل نق��ص تجهیزاتی پایین 
است. هزینه های بانکی و تامین پول برای تولیدکننده ایرانی باالست. 
حمل و نقل و بیمه گران است و خطر انتقال پول هم تهدیدی اضافه 
بر اینهاس��ت. مشکات ساختاری در تجارت ایران جدی است و بحث 
تحریم ها هم آن را تش��دید کرده اس��ت. مسئله مهم اما این است که 
دولت هیچ وقت بخش خصوصی را جدی نگرفته اس��ت و فقط ش��عار 

همکاری با آن را می دهد.

اکنون تولیدکننده ایرانی باتکلیف است. نمی داند آینده اش چیست 
و امکان محاس��به دقیق از هزینه ها وجود ندارد. تولیدکننده به ثابت 
اقتصادی نیاز دارد و تا برنامه بلندمدت بریزد و در این برنامه به تولید 
ب��رای بازارهای صادراتی بیندیش��د. تصمیم��ات ناگهانی و آنی دولت 
قدرت برنامه ریزی را از س��لب کرده اس��ت. کنش دول��ت به گونه ای 
است که انگار خودش هم نمی داند چه می کند. باتکلیفی بزرگ ترین 
صدمه به اقتصاد کش��ور است، چراکه اعتماد عمومی را خدشه دار می 
کند. اعتماد بزرگ ترین س��رمایه اجتماعی است و این سرمایه با دیوار 

کش��یدن به دور کش��ور  و عدم تعامل با دنیا حفظ نخواهد ش��د. اگر 
اقتص��اد ایران با اقتصاد دنی��ا در هم تنیده بود، امکان تحریم ایران به 
پایین ترین س��طح ممکن می رسید. همانطور که وزیر نفت گفت، اگر 
ایران چهارمیلیون بش��که نفت صادر می کرد، خروج کشورها از برجام 
به راحتی ممکن نبود. اگر اقتصاد دنیا به محصوالت پتروشیمی ایران 
وابسته بود، دنیا نمی توانست به راحتی اقتصاد ایران را تحریم کند. در 
ه��م تنیدگی اقتصاد ایران با اقتص��اد دنیا، امنیت و اعتماد را تضمین 

می کرد.

روحانی خطاب به ترامپ:

با دم شیر بازی نکن!

دولت تاجر فرصت را از بخش خصوصی گرفته است



فرصـت امـروز: هر س��اله آماره��ای متفاوت��ی از جای��گاه جهانی 
دانش��گاه های ایران در رس��انه ها منتشر می ش��ود؛ آمارهایی که گاهی 
ضد و نقیض و گاهی حیرت آور هس��تند. در تازه ترین اتفاق، رتبه بندی 
موضوعی دانشگاه های برتر دنیا توسط نظام رتبه بندی شانگهای در سال 

2۰۱8 میادی منتشر شد.
رتبه بندی ش��انگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است 
و نتایج آن توس��ط دانشگاه ش��انگهای ژیائوتنگ چین منتشر می شود. 
ای��ن رتبه بندی برای اولین بار در ژوئ�ن س��ال 2۰۰۳ میادی در قالب 
یک پروژه در چی�ن توس��ط دانشگاه ش��انگهای منتشر شد و ساالنه به 

روز می شود.
بر این اساس، نظام رتبه بندی شانگهای در سال 2۰۱8 میادی برای 
دومین سال، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرد و 
دانشگاه های ایرانی افزایش قابل ماحظه ای در فهرست برترین های دنیا 
داشتند. این رتبه بندی در5۴ رشته در قالب پنج حوزه کلی شامل حوزه 
مهندسی)22 رشته(، حوزه علوم پایه )8 رشته(، حوزه علوم زیستی )۴ 
رشته(، حوزه علوم پزشکی)۶ رشته( و حوزه علوم اجتماعی)۱۴ رشته( 
صورت گرفته است. در واقع، تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها 
م��ورد ارزیابی قرار گیرند ک��ه از حداقل تعداد تولی��دات علمی در بازه 
زمانی 2۰۱2-2۰۱۶ در پایگاه وب آو س��اینس برخوردار بوده اند. البته 
این حد آستانه در رش��ته های مختلف متفاوت است. شانگهای در سال 
2۰۱8 از پنج ش��اخص جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های برتر دنیا 
بهره گرفته اس��ت. وزن هر کدام از این ش��اخص ها متناسب با هر رشته 

تغییر می کند.
حوزه علوم پایه

به گزارش پایگاه اس��تنادی علوم جهان اسام، رتبه بندی حوزه علوم 
پایه در سال 2۰۱8، هشت رشته ریاضی، شیمی، فیزیک، زمین شناسی، 
جغرافیا، اکولوژی، اقیانوس شناسی و علوم جوی را دربر می گیرد که دو 
رش��ته اقیانوس شناسی و علوم جوی  جزو دو رشته ای هستند که سال 
2۰۱8 به رتبه بندی موضوعی اضافه شده اند، در رتبه بندی سال 2۰۱۷ 
شانگهای، دانشگاه های برتر ایران در سه رشته ریاضی، فیزیک و شیمی 
حضور داش��تند که در رتبه بندی سال 2۰۱8 شاهد حضور دانشگاه های 
برتر کش��ور در پنج رشته ریاضی، فیزیک، شیمی، زمین شناسی و علوم 

جوی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
دکت��ر محمدجواد دهقانی، سرپرس��ت پایگاه اس��تنادی علوم جهان 
اس��ام )ISC( در این باره گفت: در رش��ته ریاضیات در سال 2۰۱8 به 
ترتیب دانشگاه آزاد اسامی و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در جمع 5۰۰ 
دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. در رشته فیزیک در سال 2۰۱8 به 
ترتیب دانشگاه آزاد اسامی، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی 

شریف در جمع 5۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رش��ته ش��یمی در س��ال 2۰۱8 به ترتیب دانش��گاه آزاد اسامی، 
دانش��گاه تهران، در جمع 5۰۰ دانش��گاه برتر این حوزه قرار گرفتند و 
در رشته زمین شناسی در سال 2۰۱8 دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه 
تهران در جمع 5۰۰ دانش��گاه برتر این حوزه قرار گرفتند، ش��ایان ذکر 
اس��ت در رتبه بندی سال 2۰۱۷ شانگهای دانش��گاهی از ایران در این 

حوزه قرار نداشت.
در رش��ته علوم جوی در سال 2۰۱8 دانشگاه آزاد اسامی و دانشگاه 
تهران  در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند، این رشته در 
رتبه بندی سال 2۰۱8 موضوعی به فهرست علوم پایه اضافه شده است.

حوزه مهندسی
دهقانی ادامه داد: در رتبه بندی موضوعی ش��انگهای، رتبه بندی حوزه 
مهندسی در 22رشته صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی 
ش��یمی با 2۱ دانش��گاه پرتعدادترین تعداد دانشگاه های ایران در حوزه 

موضوعی به ثبت رسیده است.
در رشته مهندسی مکانیک، از ایران با افزایش تعداد از 9 دانشگاه در 
سال 2۰۱۷ به ۱2 دانشگاه در سال 2۰۱8 حضور داشتند که به ترتیب 
دانش��گاه آزاد اس��امی، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی 
ش��ریف، دانش��گاه تهران، صنعتی نوش��یروانی بابل، فردوس��ی مشهد، 
صنعتی اصفهان ، خواجه نصیر طوسی ، تربیت مدرس ، دانشگاه گیان 

و دانشگاه تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رش��ته مهندس��ی برق و الکترونیک، از ایران با افزایش تعداد از 8 
دانشگاه در س��ال 2۰۱۷ به ۱۱ دانشگاه در سال 2۰۱8 حضور داشتند 
که به ترتیب دانش��گاه آزاد اسامی، صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر ، 

علم و صنعت ، تربیت مدرس ، دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران، فردوسی 
مش��هد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، دانشگاه کاشان در جمع 

5۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رش��ته مهندسی اتوماسیون، در س��ال 2۰۱8 تعداد ۷ دانشگاه از 
ایران حضور داشتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم وصنعت 
، صنعتی اصفهان ، دانش��گاه آزاد اسامی، خواجه نصیرطوسی، صنعتی 
ش��ریف و دانش��گاه تهران در جمع 2۰۰ دانش��گاه برتر این حوزه قرار 
داش��تند و در رشته مهندس��ی مخابرات، در س��ال 2۰۱8، دو دانشگاه 

صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسامی حضور دارند.
در رش��ته مهندس��ی علم و فناوری ابزار آالت از ایران، دانش��گاه آزاد 
اس��امی ، دانش��گاه صنعتی اصفهان، دانش��گاه تهران، صنعتی شریف، 
صنعتی امیر کبیر ، دانش��گاه علم وصنعت در جمع ۳۰۰ دانش��گاه برتر 

حضور دارند.
در رشته مهندسی پزش��کی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی 
تهران در جمع ۳۰۰ دانش��گاه برتر حضور دارند. در رش��ته مهندس��ی 
کامپیوتر نیز دانش��گاه آزاد اس��امی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، 
علم و صنعت، دانشگاه تهران در جمع 5۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.

در رش��ته مهندس��ی عمران ۱۰ دانش��گاه از ایران حض��ور دارند که 
دانشگاه آزاد اسامی، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، 
علم و صنعت، دانش��گاه تربیت م��درس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، 
دانش��گاه گیان  و دانش��گاه تبریز در جمع ۳۰۰ دانش��گاه برتر حضور 

دارند.
سرپرس��ت پایگاه اس��تنادی علوم جهان اس��ام )ISC( ادامه داد: در 
رش��ته مهندسی ش��یمی از ایران با افزایش تعداد از 9 دانشگاه در سال 
2۰۱۷ به 2۱ دانش��گاه در س��ال 2۰۱8 حضور داش��تند که دانش��گاه 
آزاد اس��امی، صنعتی امیرکبیر، دانش��گاه تهران، صنعتی شریف، علم 
و صنع��ت )صنعتی اصفه��ان، تربیت مدرس، صنعتی نوش��یروانی بابل، 
دانش��گاه تبریز، فردوسی مشهد، دانشگاه رازی، صنعتی سهند، دانشگاه 
کاش��ان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه یاسوج، دانشگاه بوعلی سینا، خواجه 
نصیر طوس��ی، دانشگاه سمنان، دانشگاه ش��هید باهنر کرمان، دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران، دانشگاه گیان درجمع 5۰۰ دانشگاه برتر حضور 

داشتند.
در رشته مهندسی مواد از ایران دانشگاه آزاد اسامی، دانشگاه تهران، 
صنعت��ی امیر کبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی ش��ریف، دانش��گاه علم و 
صنعت، علوم پزشکی تهران، دانشگاه کاشان در جمع 5۰۰ دانشگاه برتر 
این حوزه قرار گرفتند و در رش��ته علم و فناوری نانو دانش��گاه صنعتی 
امیر کبیر، صنعتی اصفهان، دانش��گاه آزاد اس��امی، صنعتی ش��ریف، 

دانشگاه تهران در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
در رش��ته علوم و مهندس��ی انرژی، دانشگاه آزاد اس��امی، دانشگاه 
صنعتی ش��ریف، دانش��گاه تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی 
بابل، فردوس��ی مش��هد، علم و صنعت، صنعتی اصفه��ان، خواجه نصیر 
طوسی، تربیت مدرس، دانش��گاه تبریز، صنعتی سهند، دانشگاه کاشان  
درجمع 5۰۰ دانش��گاه برتر حضور دارند و در رش��ته مهندسی و علوم 
زیس��ت محیطی دانش��گاه آزاد اسامی، دانش��گاه تربیت مدرس، علوم 
پزش��کی تهران، دانش��گاه تهران در جمع  5۰۰ دانشگاه برتر این حوزه 

حضور دارند.
در رش��ته منابع آب، دانش��گاه تهران، دانش��گاه تبریز، دانش��گاه آزاد 
اسامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس در جمع 2۰۰ 
دانشگاه برتر حضور دارند و در رشته علوم و فناوری غذایی، دانشگاه آزاد 
اسامی، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، دانش��گاه تربیت مدرس در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این 

حوزه حضور دارند.

در رش��ته بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اس��امی، دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز، دانش��گاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزش��کی تهران، دانشگاه 
تهران در جمع 5۰۰ دانش��گاه برتر این حوزه حضور دارند و در رش��ته 
مهندس��ی دریا، دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر با رتب��ه ۴۱ در جمع ۴۴ 

دانشگاه برتر این حوزه قرار دارد.
در رش��ته علوم و فناوری حمل و نقل، دانش��گاه تهران، دانشگاه علم 
و صنعت ایران، دانش��گاه صنعتی شریف در جمع 2۰۰ دانشگاه برتر در 

این حوزه حضور دارند.
در رش��ته مهندسی معدن، دانش��گاه تهران، دانش��گاه آزاد اسامی، 
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر، دانش��گاه صنعتی اصفهان، دانش��گاه باهنر 
کرمان، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۱۰۰ 

دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
در رشته مهندسی متالورژی، دانش��گاه تهران، دانشگاه آزاد اسامی، 
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر، دانش��گاه فردوسی مش��هد، دانشگاه علم و 
صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه 

صنعتی شریف در جمع 2۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
حوزه علوم زیستی

در رتبه بندی موضوعی ش��انگهای، رتبه بندی حوزه علوم زیستی در 
چهار رش��ته صورت پذیرفته اس��ت که ش��اهد حضور دانشگاه های برتر 
کش��ور در 2 رشته علوم کش��اورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین 

دانشگاه های دنیا هستیم.
در رش��ته علوم کش��اورزی دانش��گاه تهران، دانش��گاه آزاد اسامی، 
دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تربیت مدرس در جمع 5۰۰ دانشگاه 

برتر در این حوزه حضور دارند.
در رش��ته علوم دامپزشکی دانش��گاه آزاد اسامی، دانشگاه تهران  در 

جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
حوزه علوم پزشکی

در رتب��ه بندی موضوعی ش��انگهای، رتبه بندی حوزه علوم پزش��کی 
در ش��ش رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر 
کشور در پنج رش��ته پزشکی بالینی، س��امت عمومی، دندانپزشکی و 
علوم دهانی، پرس��تاری و داروس��ازی در جمع برترین دانشگاه های دنیا 

هستیم.
در رش��ته پزشکی بالینی دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی تهران در جمع 5۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.
در رش��ته سامت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمان��ی تهران، دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی 
اصفه��ان، دانش��گاه آزاد اس��امی، دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی درمانی  ش��هید بهشتی در جمع 5۰۰ دانش��گاه برتر در این 

حوزه حضور دارند.
در رش��ته دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداش��تی درمانی تهران، دانشگاه آزاد اس��امی، دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداش��تی درمانی ش��هید بهشتی، دانش��گاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداش��تی درمانی  ش��یرازدر جمع ۳۰۰ دانش��گاه برتر در این 

حوزه حضور دارند.
در رش��ته پرس��تاری دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی 
درمانی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این 
حوزه حضور دارند. در رش��ته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم 
پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی 
مش��هد، دانش��گاه آزاد اسامی، دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات 
بهداش��تی درمانی شهید بهشتی، دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداش��تی درمانی  تبریز در جمع 5۰۰ دانش��گاه برتر در این حوزه 

حضور دارند.
حوزه علوم اجتماعی

دهقانی در پایان خاطرنش��ان کرد: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، 
رتبه بندی حوزه علوم پزش��کی در ۱۴ رش��ته صورت پذیرفته است که 
ش��اهد حضور دانشگاه های برتر کشور در دو رشته اقتصاد و مدیریت در 

جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
 در رش��ته اقتصاد دانش��گاه تهران در جمع 5۰۰ دانشگاه برتر در این 
حوزه حضور دارد. در رش��ته مدیریت نیز دانشگاه آزاد اسامی، دانشگاه 
تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم 

و صنعت ایران در جمع 5۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

رتبه بندی موضوعی شانگهای سال ۲۰18 منتشر شد

برترین دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی شانگهای
نگاه

از دولت حداقلی تا نقد اقتصاد کینزی
اقتصاد به روایت میلتون فریدمن

»تورم همیشه و همه جا پدیده ای پولی است.« این مهم ترین 
جمل��ه کت��اب »تاریخچه ای پول��ی از ایاالت متح��ده، -۱9۶۰
۱8۶۷« است که توس��ط میلتون فریدمن و آنا شوارتز در سال 
۱9۶۳ نوش��ته شد. این جمله تنها یک گزاره ساده نیست بلکه 
اوج بزرگ تری��ن نزاع اقتصادی بلوک غرب در س��ال های جنگ 
س��رد اس��ت؛ نزاعی که در یک س��و اقتصاد کین��زی و »دوران 
طایی سرمایه داری« را می دید و در سوی دیگر موجب تشکیل 

جریانی شد که به آن »پول گرایی« می گفتند.
به گ��زارش آینده نگر، پول گرایی یک نظریه  اقتصادی اس��ت 
که بر تاثی��رات کان اقتصادی تامین پول و بانک داری مرکزی 
متمرک��ز می ش��ود. ای��ن نظریه که توس��ط میلت��ون فریدمن 
صورت بندی ش��د این ادعا را با خود حمل می کرد که انبس��اط 
بیش از حد منبع پول ذاتا منجر به تورم می شود. جدای از این 
نظریه توصیفی، بخش تجویزی آن به این گزاره کلی می رس��ید 
ک��ه نهاده��ای پولی باید تنها ب��ر ثبات بخش��یدن به قیمت ها 

متمرکز شوند.
ریشه این نظریه در دو جریان فکری کاما متضاد قرار گرفته: 
سیاس��ت های پولی که تفک��ر غالب این زمینه در اواخر س��ده 
نوزده��م بود و نظری��ات پولی جان مینارد کین��ز که در دوران 
جنگ یک مدل مبتنی بر تقاضا را برای پول پیشنهاد داد. تفاوت 
کینز و فریدمن در کجا بود؟ در حالی  که کینز بر پایداری ارزش 
ارز پافش��اری می کرد، فریدمن نظریه خود را بر پایداری قیمت 
متمرک��ز کرد. در صورت تمرکز ب��ر ارزش ارز، اگر ناآرامی هایی 
اقتصادی پدید آیند که ناش��ی از منبع پول ناکافی اند مجبور به 
اس��تفاده از ارز جایگزین خواهیم شد و این موضوع هم به نوبه 
خود منجر به فروپاش��ی سیستم پولی می شود. این ایراد همان 

جایی بود که فریدمن روی آن دست گذاشته بود.
نتایج بررس��ی های تاریخ��ی فریدمن در ای��ن زمینه به طور 
خاصه در همان کتابی آمده که باالتر صحبتش شد. این کتاب 
تورم را با افزایش بیش از حد پولی مرتبط می دانست که توسط 
بانک مرکزی تولید می ش��د. از س��وی دیگر هم اگر با معکوِس 
ت��ورم روبه رو بودیم هم دلیل اصلی اش ناتوانی بانک مرکزی در 

پشتیبانی از تامین پول بود نه چیزی دیگر.
پیش��نهاد اولی��ه فریدمن برای حل این مش��کل یک »قاعده 
پول��ی« ثابت ب��ود. این قاعده »قاعده kدرص��دی فریدمن« نام 
گرف��ت و مطابق آن منابع پولی در هر س��ال به صورت خودکار 
درصد افزایش��ی ثاب��ت را تجربه می کردند. مطاب��ق این قاعده 
هیچ راه گریزی برای بانک مرکزی وجود نداش��ت زیرا افزایش 
منبع پول توسط یک »کامپیوتر« انجام می شد، و از این طریق 
کس��ب وکارهای گوناگون توانایی پیش بینی تمامی تغییراتی را 
که در منبع پول رخ می داد داش��تند. فریدمن بر این عقیده بود 
که دس��ت بردن در منبع پول یا نرخ رشد آن به احتمال بسیار 

زیاد منجر به ناپایداری اقتصادی می شود تا پایدارِی آن.
مداخله ممنوع

نش��ریه اکونومیس��ت فریدمن را »تاثیرگذارترین اقتصاددان 
نیمه دوم س��ده بیس��تم« می داند و اگر به ج��ای »نیمه دوم« 
تمامی این س��ده را مورد بررسی قرار دهیم احتماال تنها کسی 
که شانه به شانه او به رقابت بپردازد همان رقیب اصلی اش یعنی 
جان مینارد کینز از آب دربیاید. این میزان تاثیرگذاری فریدمن 
دو عام��ل اصلی دارد: یکی نظریه ه��ای اقتصادی که پیش تر از 
عمده ترین آنها یعنی »پول گرایی« گفتیم و دیگری مش��اوره به 

سیاستمداران پرشماری در سرتاسر جهان.
فعالیت  سیاس��ی فریدمن به دو ش��اخه تبدیل می شود؛ یکی 
مربوط به ش��اگردانش در »مکتب شیکاگو« و دیگر مشاوره های 
مستقیم خودش به چهره هایی همچون رونالد ریگان و مارگارت 
تاچر. فلسفه سیاسی فریدمن عمدتا مشابه تمامی مدافعان بازار 
آزاد اس��ت. او کتابی به نام »س��رمایه داری و آزادی« در س��ال 
۱9۶2 نوش��ت. این کتاب که متشکل از یک مقدمه، ۱2 فصل 
اصلی و فصل س��یزدهمی اس��ت که حکم نتیجه گیری را دارد 

مباحثی را با جزئیات نظری و تاریخی مطرح می کند.
فصل دوم و سوم این کتاب به ترتیب در مورد »نقش حکومت 
در ی��ک جامع��ه آزاد« و »کنترل پول« اس��ت و همان طور که 
حدس ه��م زده اید نتیجه گی��ری کتاب بر آث��ار مداخله دولت 
در اقتصاد متمرکز اس��ت. فریدمن در فص��ل دوم این طور ادعا 
می کن��د که حکومت در یک جامعه لیب��رال باید قانون، نظم و 
حقوق مالکیت را اعمال کند و در حیطه اقتصادی هم تنها باید 
در مواق��ع مواجهه با انحصار، اقدامات فن��ی صورت دهد. نکته 
جالب در این فصل این اس��ت که به اعتق��اد فریدمن مادام که 
جامعه و قانون اساس��ی حکومت را کنترل کننده پول می دانند، 

این نقش باید توسط حکومت ایفا شود.
از حکومت��ی حرف زدیم که باید پ��ول را کنترل کند، اما این 
کنترل چه وجوهی دارد؟ فریدمن در فصل سوم کتاب با مثالی 
تاریخی پیش��نهادی را مطرح می کند. بنابر نظر او سیر تکاملی 
پول در آمریکا در »الیحه ۱9۱۳ فدرال رزرو« به نقطه اوج خود 
رس��ید. بنابر ادعای این اقتصاددان، فدرال رزرو نه تنها موفق به 
پایدارس��ازی نش��د، بلکه در انجام این وظیفه چندین بار ناکام 
مان��د. فریدمن پیش��نهاد کرد که به ف��درال رزرو تنها باید یک 
وظیف��ه را محول ک��رد: افزایش منبع پول به می��زان ۳ الی 5 

درصد در سال.
فصل نتیجه گیری این کتاب از این رو بس��یار مهم اس��ت که 
ش��اید امروزه در بسیاری از کش��ورهای جهان به فرضی بدیهی 
بدل ش��ده یا حداقل دس��ت باال را در رویکرد نظری به اقتصاد 
سیاس��ی دارد. تنها نکته مهم در اینجا این اس��ت که در زمان 
انتش��ار این کتاب در اقتصادهای پیش��رفته جهان مدل دولت  
رفاه��ی و اقتصاد کینزی روح حاکم بودند که از مداخله گرترین 
دولت های نظام سرمایه داری به حساب می آمدند و نظر فریدمن 
در کنار دیگرانی که با او همسو بودند در آن زمان بسیار نو بود. 
فریدم��ن این گون��ه نتیجه گرفت که مداخل��ه دولت در اقتصاد 
عمدتا برخاف هدفی که دولت ها در نظر داش��تند، نتیجه داده 
اس��ت. بیش��تر چیزهای خوب در آمریکا و جهان محصول بازار 
آزاد اس��ت و نه حکومت. حکوم��ت هرچقدر هم که نیت خوبی 
داشته باشد نباید وارد حیطه هایی شود که به آن ربطی ندارد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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فرصـت امـروز: وزی��ر راه و شهرس��ازی در نامه ای به مع��اون اول 
رئیس جمه��ور، چهار پیش��نهاد برای حمایت از مس��تاجران ارائه کرد و 
ازجمله این پیش��نهادها، افزایش اجاره س��الیانه حداکثر تا ۱۰درصد در 

زمان تمدید قرارداد است.
عباس آخوندی در این نامه به اس��حاق جهانگیری، چهار پیشنهاد را 
در قالب افزودن الیحه ای جدید به قانون روابط موجر و مس��تاجر س��ال 

۱۳۷۶ ارائه کرده و آورده است:
»با عنایت به تحوالت اخیر در بازار اجاره و نیاز به مداخله دولت برای 
حمایت از مس��تاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار 
با نوسانات ش��دید مواجه می گردد، متن پیش نویس الیحه »الحاق یک 
ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مس��تاجر سال ۱۳۷۶« برای 
بررس��ی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال آن به مجلس 

شورای اسامی در قالب الیحه دو فوریتی، تقدیم می گردد.
در پیوست این نامه تحت عنوان الیحه »الحاق یک ماده و چند تبصره 
به قانون روابط موجر و مس��تاجر س��ال ۱۳۷۶« آمده است: مستاجران 
کلیه قراردادهای رس��می و یا عادی اجاره واحدهای مس��کونی از زمان 
تصویب این قانون می توانند تا یک س��ال پس از انقضای زمان قرارداد با 

رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید نمایند:
تبص��ره ۱: قیمت اجاره  بها حداکثر تا ۱۰درصد نس��بت به اجاره بهای 
قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه 
ب��ا تقاضای افزایش ۱۰درص��دی مبلغ اجاره، مس��تاجر موافقت ننماید 
واحد قابل تخلیه اس��ت، رس��یدگی به این موضوع در صاحیت شورای 

حل اختاف می  باشد.
تبص��ره 2: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیش��تری نس��بت به 
ای��ن قانون برای زم��ان انقضای قرارداد در نظر گرفته ش��ود مدت زمان 

قراردادی معتبر است.
تبصره ۳: ماک مسکونی بودن واحد کاربری آن می باشد.

تبصره ۴: هرگونه توافق برخاف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای 
آن باطل و بااثر است.

روش های پولشویی در بازار مسکن
اما پولش��ویی در بازار مس��کن، ازجمله موضوعاتی اس��ت که همواره 
درباره آن در رس��انه ها صحبت می ش��ود. در همی��ن زمینه، خبرگزاری 
مهر در گفت وگو با یک کارشناس مسکن به تشریح روش های پولشویی 
در بازار مس��کن پرداخت و در عین حال، بر لزوم شفاف س��ازی سازمان 
ثبت اس��ناد تاکید کرد. به گفته مقداد همتی، کارشناس اقتصاد مسکن 
و مش��اور وزیر مسکن و شهرس��ازی در دولت های نهم و دهم، بسیاری 
از اش��خاص حقیق��ی و حقوقی با اهداف س��وداگرانه وارد بازار مس��کن 
می ش��وند و روش های متع��ددی برای فرار از سیاس��ت های تنبیهی به 
کار می بندند؛ چراکه در حال حاضر و براساس آمار اعام شده ۶5درصد 
معامات مسکن با هدف سرمایه گذاری و تنها ۳5درصد با هدف مصرف 

انجام می شود.
او درباره مطالبه از س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کش��ور درخصوص 
شفاف س��ازی معامات اماک و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی 
نسبت به بخش مسکن گفت: سازمان ثبت اسناد و اماک ادعا دارد که 
تمام نقل و انتقاالت اماک که در دفاتر اس��ناد رسمی به ثبت می رسد 
همگی به صورت یکپارچه بوده و در س��امانه این س��ازمان ثبت قطعی 

می شود.
همتی با بیان اینکه در حال حاضر برخی اشخاص با هدف سفته بازی 
و معامات س��وداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مس��کن با اس��تفاده از 
معامات مکرر و یا احتکار مسکن اقدام می کنند، افزود: بنابراین سازمان 
ثبت اس��ناد و اماک می تواند کلیه نقل و انتق��االت اموال غیرمنقول و 
یا منقول س��رمایه ای باارزش را که از روش هایی همچون، صلح، وکالت 
باعزل، هبه و امثالهم انجام می شود به صورت شفاف اطاع رسانی کند.

او ادامه داد: س��امانه یکپارچه ثبت اسناد و اماک با نام سامانه میثم 

معام��ات را به صورت قطع��ی ثبت می کند و خروج��ی خوبی را برای 
سیاست گذاران بخش مسکن در راستای اعمال سیاست های تشویقی و 
تنبیهی ارائه می دهد ولی در حال حاضر نه مردم و نه سیاس��ت گذاران 
بخش مس��کن هیچ س��امانه اطاعات��ی از نحوه توزیع ام��اک و تعداد 
اشخاص حقیقی و حقوقی که ملک معامله می کنند و اینکه هر یک چه 
تعداد واحد مسکونی یا غیرمسکونی در تملک دارند، در دسترس ندارند.
وی با طرح این پرس��ش که چرا این آمار نه به مردم اعام می شود و 
نه در اختیار مس��ئوالن امر قرار می گیرد، ادامه داد: با در دست داشتن 
این اطاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معامات 
مک��رر، مالیات بر خانه های لوکس )SDLT(، مالیات بر خانه های دوم و 
بیش��تر، مالیات بر افزایش کاذب قیمت مسکن )مازاد بر تورم(، مالیات 
بر عرض��ه زمین )LVT( و مالیات بر عایدی س��رمایه )CGT( جلوی 

سوداگری در این بازار را گرفت.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و اماک 
می تواند هر س��ه ماه یکبار مانند دستگاه هایی همچون بانک مرکزی یا 
مرکز آمار ، در مورد معامات مسکن شفاف سازی کند، در پاسخ به این 
پرس��ش که آیا اینگونه شفاف سازی ها با حقوق ش��هروندی در تعارض 
نیس��ت، گفت: الزم نیست در اطاع رس��انی عمومی، اسمی از معامله گر 
و مالک که مش��مول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، 
ذکر شود. این اسامی صرفا برای حاکمیت می بایست شفاف سازی شود.
همتی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از پولشویی های 
رایج در بخش مس��کن با اس��تفاده از روش های حقوقی همچون وکالت 
باعزل، هبه، صلح  و امثال اینها انجام می شود که در سامانه ثبت اسناد 
تحت نظارت اتحادیه مش��اوران اماک و وزارت صنعت، معدن و تجارت  
قابل ردگیری نیس��ت، اما س��امانه »میثم« سازمان ثبت اسناد و اماک 
کش��ور به دلیل یکپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت 

رصد این موارد را در اختیار دارد. 

افزایش اجاره سالیانه حداکثر تا 1۰درصد

4پیشنهاد آخوندی برای حمایت از مستاجران

س��خنگوی صنعت ب��رق گفت: براس��اس آخرین آمار، می��زان درجه 
ح��رارت هوا در ماه آینده افزای��ش خواهد یافت، لذا باید گفت که تا دو 

هفته اول شهریورماه شرایط خوبی پیش روی صنعت قرار ندارد.
به گزارش ایسنا، محمودرضا حقی فام در نشستی خبری با بیان اینکه 
در هفته گذش��ته درجه حرارت متوسط کشور از باالترین درجه حرارت 
س��ال گذشته باالتر بوده است، اظهار کرد: در هفته هفدهم سال جاری 
به طور متوس��ط ۱.۴۳ درجه نسبت به سال قبل درجه حرارت افزایش 
یافته است و باید گفت که به ازای هر یک درجه حرارت ۱5۰۰ مگاوات 

به نیاز مصرف اضافه می شود.
به گفته وی، براس��اس پیش بینی های صورت گرفت��ه برای ماه آینده 
ش��رایط خوبی گزارش نش��ده اس��ت، عاوه بر این باید گفت که عمده 
مش��کل ما در مرداد ماه و دو هفته اول ش��هریورماه است، اما اگر میزان 
رش��د مصرف همین ۳درص��د بماند می توان پیش بینی کرد که تا س��ه 

هفته آینده مشکل خاموشی برطرف می شود.
وی با تاکید به این مس��ئله که محدودیت منابع آبی و افزایش درجه 
حرارت دو مش��کلی بود که امس��ال صنعت برق با آن دست و پنجه نرم 
کرد، گفت: اگر مدیری��ت مصرف صورت نمی گرفت قطعا با کمبود برق 
مواجه می ش��دیم، اما به دلیل همکاری های صورت گرفته میزان مصرف 

نسبت به سال قبل تنها ۳درصد افزایش یافت.
حقی ف��ام تصریح ک��رد: اگر نیاز مصرف کش��ور در هفته های آینده از 
افزایش ۳درصد کنونی نس��بت به س��ال گذشته به 5درصد برسد، قطعا 

در مردادماه با محدودیت تامین برق مواجه خواهیم شد.
وی با تاکید به این مس��ئله که در دو هفته آینده بیش��ترین کمبود را 
خواهیم داش��ت، تصریح کرد: حداکثر نیاز مصرف برق امس��ال 5۷ هزار 
مگاوات اس��ت که در س��ه هفته اخیر نیاز مصرف برق از 55 تا 5۷ هزار 
مگاوات در نوسان بوده است. سخنگوی صنعت برق میزان تولید برق در 
کشور را 52 هزار مگاوات دانست و افزود: مابه التفاوت 2۰۰۰مگاوات در 
اوج مصرف امسال نزدیک به 55۰۰ مگاوات است که 2۰۰۰ مگاوات آن 
در پی تغییر ساعات کار ادارات و خاموش کردن سیستم های سرمایشی 
بعد از س��اعت ۱۳ و ۳۰دقیقه جبران ش��د. وی با اشاره به کمبود منابع 
آبی و از دست دادن پتانسیل سدهای برق- آبی برای سال جاری گفت: 
امسال میزان تولید برق در نیروگاه های برق- آبی به شدت کاهش یافت. 
عاوه بر این دمای هوا نسبت به سال گذشته ۱.5 درجه افزایش یافت.

حقی فام با اش��اره به منحنی تداوم بار در ش��بکه اظهار کرد: براساس 
آمار ۶5 روز بیش از 52 هزار مگاوات نیاز مصرف داشته ایم و باید گفت 
که در حال حاضر با بیشترین کسری مواجه هستیم و امیدواریم که بعد 

از دو هفته بتوانیم نیاز مصرف را به طور کامل پاسخگو باشیم.
وی درخصوص رش��د بار در ش��بکه نیز گفت: در سال های ۱۳89 تا 
۱۳9۶ تقریبا با رش��د متوس��ط 5۰درصد روبه رو بوده ای��م، اما اکنون با 
تمهیداتی که اعمال ش��د امس��ال حداکثر بار ۳درصد افزایش داش��ته 
اس��ت که اگر این عدد به 5درصد می رس��ید، میزان مصرف از 58 هزار 
مگاوات نیز عبور می کرد و با خاموش��ی های جدی مواجه بودیم. لذا اگر 

بتوانیم در هفته های آینده این میزان رشد را مدیریت کنیم، قطعا میزان 
خاموشی ها کاهش می یابد.

س��خنگوی صنعت برق با تاکید به این مس��ئله ک��ه حداقل 2۱ هزار 
مگاوات یعنی یک سوم مصرف برق کل کشور ناشی از بارهای سرمایشی 
است، تصریح کرد: اگر تنها یک درجه دمای هر کولر گازی افزایش یابد، 
5درصد مصرف همان کولر کاهش می یابد، لذا الزم اس��ت که مشترکان 

به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند.
وی درخصوص عدم تطابق جدول خاموش��ی با خاموشی هایی که در 
کشور اعمال می شود، گفت: یکی از علت های این مسئله پیش بینی های 
اش��تباه دیسپاچینگ و علت دیگر افزایش گرمای هوا و تحت تاثیر قرار 
گرفتن شبکه انتقال اس��ت اما به تمام شرکت های توزیع اباغ کرده ایم 
که اگر تناقضی در اعام خاموش��ی ها وجود دارد توجیه منطقی خود را 
ارائ��ه دهن��د و باید گفت که در حال حاضر انطباق جدول خاموش��ی با 

آنچه که اتفاق می افتد، بیش از 95درصد است.
حقی ف��ام همچنین با اش��اره به نحوه پرداخت خس��ارات صنعت برق 
به مش��ترکانی که تجهیزات آنها در پی قطع برق آس��یب دیده اس��ت، 
گفت: طبق قانون بودجه که س��ه سال از تصویب آن می گذرد، به ازای 
هر مش��ترک شهری ۱2۰۰ تومان و به ازای هر مشترک روستایی ۶۰۰ 
تومان تحت عنوان بیمه دریافت می شود و هر سال نیز طی یک مناقصه 
یک بیمه گذار انتخاب و پس از بررس��ی های الزم میزان خس��ارت را به 

مشترکان پرداخت می کند. 

سخنگوی صنعت برق:

خاموشی ها تا اوایل شهریور ادامه دارد

دریچه

وزیر اقتصاد به فراریان مالیاتی و دارندگان کارت های 
بازرگانی اجاره ای هشدار داد

شناسایی بیش از 3 هزار شرکت کاغذی
وزیر اقتصاد از شناسایی ۳ هزار شرکت صوری و کاغذی و صدور 
برگه مالیاتی 9 هزار میلیارد تومانی برای بانک ها خبر داد و در عین 
ح��ال، به فراریان مالیاتی و دارن��دگان کارت های بازرگانی اجاره ای 

هشدار داد.
مسعود کرباس��یان در یادداشتی در صفحه اینستاگرامش نوشت: 
برای بهبود ش��رایط کسب وکار ضمن ایجاد شفافیت های مالی باید 
ان��واع فش��ارها از دوش بخش خصوصی مولد و کارآفرین برداش��ته 
شود. به همین دلیل اساس رویکرد وزارت اقتصاد بر این مبنا تنظیم 
ش��ده که با شناس��ایی مودیان جدید، جلوگیری از ف��رار مالیاتی و 
ایجاد بس��ترهای الکترونیک برای سهولت هرچه بیشتر فرآیندهای 
مالیاتی بخش��ی از فش��ار از دوش تولید برداشته شود. ما در وزارت 
اقتصاد و س��ازمان مالیاتی نهایت س��ختگیری را به فراریان مالیاتی 

خواهیم داشت.
کرباس��یان ادام��ه داد: خوش��بختانه اقدامات الزم ب��رای دریافت 
صورتحس��اب های بانکی 25۷9 مودی مش��کوک به ف��رار مالیاتی 
در راس��تای رصد و بررس��ی تراکنش های سنگین و مشکوک بانکی 
ب��ه انجام رس��یده اس��ت. همچنین پیگی��ری و رص��د فعالیت های 
شرکت های صوری و کاغذی و پدیده فاکتورهای صوری و رسیدگی 
ب��ه مالیات بیش از ۳۰۰۰ ش��رکت صوری هم انجام ش��ده اس��ت. 
اتفاق��ات چند هفته اخیر در م��ورد واردات خودرو و کاالهای دیگر 
ب��ا ارز ۴2۰۰تومانی تا حدودی به نواقص��ی در کارت های بازرگانی 
مربوط بود. به خصوص برخی س��ودجویان اق��دام به دریافت کارت 
بازرگانی برای اف��رادی بی اطاع و بیگانه ب��ا فعالیت  های اقتصادی 
می کنن��د. در مرحله بعدی ب��ا کارت بازرگانی آنه��ا، واردات انجام 

می دهند و پس از آن هم فرار مالیاتی می کنند.
به نوش��ته کرباسیان، وزارت اقتصاد با نهایت قدرت در مقابل این 
رفتار ایستاده  اس��ت. به همین جهت اقدامات الزم برای ممانعت از 
ف��رار مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی از طریق شناس��ایی مودیان 
واقع��ی و صاحبان اصل��ی درآمد ک��ه از کارت بازرگانی اجاره ای به 
منظ��ور فرار مالیاتی اس��تفاده می کردند، انجام ش��ده اس��ت و این 
وزارتخان��ه در اجرای تبصره ۱5۷قانون مالیات های مس��تقیم علیه 
ای��ن متخلفین به مراج��ع قضایی اعام جرم ک��رده و تا ریال آخر 

مالیات شان را اخذ خواهد کرد.
او در پایان نوشت: اجازه نمی دهیم فشار مالیاتی روی دوش بخش 
خصوصی مول��د، کارآفرینان متعهد، کارمندان و کارگران باش��د و 
ع��ده ای دیگر در س��ایه بمانند و مالیات ندهن��د. اولویت ما مردم و 
تولید اس��ت. کارآفرینان مطمئن باشند که حق ش��ان را از فراریان 

مالیاتی می گیریم.

ربیعی از 3برنامه مهم دولت در دوران تحریم خبر داد
 ارائه سبد غذای رایگان
به دو دهک پایین جامعه

وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حفظ امنیت اجتماعی، حمل 
و نقل و مس��کن به عنوان س��ه برنامه مهم دولت در دوران تحریم 
نام برد و گفت: حفظ معیش��ت مردم، مهم تری��ن اولویت دولت در 
دوران تحریم اس��ت که در همین راس��تا می خواهی��م به دو دهک 
به طور کامل س��بد غذای رایگان بدهی��م. علی ربیعی که در برنامه 
نگاه یک س��خن می گفت، از این سه عامل به عنوان عوامل افزایش 
فقر و جابه  جایی دهک ها نام برد و گفت: بررس��ی ها نش��ان می دهد 
که این س��ه عامل باعث افزایش فقر و جابه جایی دهک ها می شود، 
به همی��ن دلیل برنامه ای که طی این س��ال ها تعریف کرده ایم، در 
راس��تای حمایت غذایی خانوارها و دهک های پایین جامعه اس��ت 
و برای پوش��ش فقر غذایی، بودجه م��ورد نیاز را تامین کرده ایم. به 
گزارش ایس��نا، ربیعی ادامه داد: در حال حاضر برنامه جامع تری را 
دنب��ال می کنیم و برآورد بودجه آن 25۰۰ میلیارد تومان در س��ال 
است. براساس این طرح برای افراد به طور مستقیم سبد غذا تعریف 
کرده ایم و می خواهی��م برنامه ای را دنبال کنیم که همه دهک ها را 
پوش��ش بدهد. البته در نظر داشتیم برنامه وسیع تری را ببینیم که 
۱2 هزار میلیارد تومان بار مالی داشت، لذا با حفظ قیمت ها و عدد 
25۰۰ میلی��ارد تومان می خواهیم این حمایت را داش��ته باش��یم و 

دهک های مدنظر را بیشتر تقویت کنیم.
ب��ه گفته وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در این برنامه خوراک 
و غ��ذا با نرخ ام��روز تعیین و تثبیت می ش��ود و دول��ت از زندگی 
اجتماع��ی و معیش��تی مردم محافظت  می کند ت��ا خوراک و غذای 
آنها دستخوش تحریم ها نش��ود. ربیعی افزود: ما می خواهیم تبعات 
تحریم بر قیمت خوراک حداقل پنج دهک را بپذیریم و دست کم به 

دو دهک هم به طور کامل سبد غذای رایگان بدهیم.
وی ادامه داد: برنامه دوم ما محافظت از س��بد معیش��ت مردم در 
دوران تحریم اس��ت. کاالهای اساس��ی و مورد نیاز روزمره مردم را 

محافظت می کنیم و بودجه آن را هم پیش بینی کرده ایم.
ربیع��ی از تضمین حداقل درآمد مردم به عنوان برنامه س��وم در 
دوران تحری��م نام برد و اظهار کرد: قص��د داریم این برنامه را برای 
بیش از یک دهک پیش ببریم و در برنامه ششم هم آن را دیده ایم. 
به افرادی که به هیچ عنوان توانایی کسب درآمد ندارند غیر از سبد 

کاال، ۷۰درصد حداقل دستمزد را به آنها می دهیم.
ربیعی با بیان اینکه ۷۰درصد حداقل مزد، با احتساب یارانه هایی 
اس��ت که هر ف��رد می گیرد، گفت:89۰ خان��وار و 2میلیون و 9۰۰ 
هزار نفر را در این برنامه پوش��ش خواهیم داد و دلیل اینکه چنین 
برنامه ای را در دس��تور کار قرار دادیم این بود که احس��اس کردیم 
تحریم ها به مردم فش��ار وارد کند و ممکن است افراد را از دهک 9 

به دهک ۱۰ سوق دهد.
وی در پاس��خ به این پرسش که شناسایی خانوارها چطور خواهد 
بود؟  به سامانه رفاه ایرانیان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در وزارت 
کار پایگاه اطاعاتی رفاه ایرانیان را کامل کردیم و توانس��تیم با این 
کار 25۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی کنیم. این بانک اطاعاتی در 
بحث پوشش بیمه ای بیماران خاص و کارگران ساختمانی به کمک 
آم��د و وزارت ارتباطات در این طرح همکاری کرد و اکنون بیش از 

۶۰پایگاه اطاعاتی به این پایگاه متصل هستند. 
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نتیجه یک نظرسنجی نشان می دهد
88درصد مخاطبان موافق برکناری سیف

ترمیم تیم اقتصادی کابینه با گذش��ت مدت زمان زیادی از وعده 
دولتی ها هنوز انجام نش��ده، اما چن��د روز قبل، واعظی رئیس دفتر 
رئی��س جمهور خب��ر داد که روحانی در حال مطالعه س��وابق افراد 
برای تغییرات در کابینه است و البته گفت که هنوز مشخص نیست 
چن��د وزیر تغییر می کنند. در این میان، نام، ولی اهلل س��یف، رئیس 
بان��ک مرکزی بار ها در بین افرادی ک��ه از دولت کنار خواهند رفت 
مطرح ش��ده است؛ هرچند دوره قانونی پنج ساله او نیز مردادماه به 
پایان می رس��د. در همین زمینه، پایگاه خب��ری »انتخاب« در یک 
نظرس��نجی از مخاطبان پرس��ید: آیا با برکناری سیف موافقید؟ در 
پای��ان، نزدیک به 88درصد پاس��خ ها مثبت بود و بیش از ۱2درصد 

آنها منفی. 22 هزار و ۴۴۴ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی 

تصویب شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسامی از تصویب 
تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران در 
پنج س��ال گذشته در این کمیس��یون خبر داد. به گزارش خانه ملت، 
زهرا سعیدی نماینده مبارکه با تشریح جلسه روز یکشنبه کمیسیون 
اقتصادی مجلس گف��ت: تقاضای تعدادی از نمایندگان درباره تحقیق 
و تفح��ص از عملک��رد بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران در پنج 
س��ال گذش��ته در این جلس��ه مورد بررس��ی قرار گرف��ت. وی افزود: 
اعضای این کمیس��یون به تحقیق و تفح��ص از عملکرد بانک مرکزی 
جمهوری اس��امی ایران در پنج سال گذشته رای مثبت دادند. پیش 
از ای��ن محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��امی در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار ارائه 
گزارش کامل از وضعیت موسسات مالی غیرمجاز به خصوص کاسپین 
و فرشتگان ش��د و اعام کرد که در صورت ارائه نشدن گزارش جامع، 
م��اده 2۳۶ آیین نامه داخلی مجلس که موضوع تحقیق و تفحص را با 

درخواست نمایندگان پیگیری می کند، کلید می خورد.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد
تعداد ایرانیان صاحب خانه افزایش یافت

تعداد خانوارهای ساکن در منزل شخصی در سال گذشته افزایش 
و تعداد خانوارهای مستاجر کاهش یافت. به گزارش ایبنا، آمارهای 
بانک مرکزی از نحوه تصرف محل س��کونت خانوارها در س��ال 9۶ 
نش��ان می دهد ک��ه ۶۴.8درصد از خانوارها در مس��کن ش��خصی، 
25.9درصد در مسکن اجاری، ۰.۴درصد در مسکن در برابر خدمت 
و 8.9درصد در مس��کن رایگان سکونت داشته اند. براساس این آمار 
درصد سکونت در مسکن شخصی در مقایسه با سال ۱۳95 افزایش 
و درصد سکونت در مسکن اجاری، رایگان و در برابر خدمت کاهش 
داشته است. در سال 95، ۶۴.۳درصد از خانوارها در مسکن شخصی 
)مالک نشین( ، 2.2۶درص�د در مسکن اجاری، ۰.5درصد در مسکن 

در برابر خدمت و ۰.9درصد در مسکن رایگان سکونت داشته اند.
افزایش خانوارهای صاحب مس��کن ش��خصی در سال گذشته را 
می توان ناش��ی از رکود پنج ساله بازار مسکن و افزایش توان خرید 
متقاضی��ان مصرفی در این بازار دانس��ت؛ ابزارهای��ی چون افزایش 
وام مس��کن، تکمی��ل تعدادی از پروژه های مس��کن مه��ر و تمرکز 
تسهیات برای خانه اولی ها و همچنین انتظار افزایش قیمت مسکن 
در سال 9۷ دانس��ت. همچنین براساس آمار 2.۷درصد خانوارها از 
»یک اتاق«، 29.۶درصد از »دو اتاق«، 5۰.8درصد از »س��ه اتاق«، 
۱۴.2درص��د از »چهار اتاق«، 2.2درصد از »پنج اتاق« و ۱.۳درصد 
از »ش��ش اتاق و بیشتر« استفاده کرده اند. مقایسه این آمار با سال 
ماقبل حاکی از این اس��ت که اس��تقبال مردم از خانه های با س��ه و 
چهار اتاق افزایش یافته است. این در حالی است که آمارهای بانک 
مرکزی حاکی از آن اس��ت که در ش��هر تهران بیش��ترین استقبال 
از خانه های با متراژ 8۰ مترمربع و کمتر ش��ده اس��ت. مس��کن در 
سال گذشته بیش��ترین سهم از هزینه های خانوار را تشکیل داده و 
براس��اس بررسی های انجام شده »مس��کن، آب، ب�رق و گاز و س�ایر 
س�وخت ها« ۳5.5درصد سبد هزینه ای خانوار را تشکیل داده اند که 
این میزان ۷.۱درصد نس��بت به سال 95 رش��د داشته است. سهم 
مسکن و آب و برق از میانگین هزینه ۴2 میلیون تومانی خانوار در 
سال گذشته حدود ۱5 میلیون تومان بوده است که به طور میانگین 
هر خانوار ماهانه حدود یک میلیون و 25۰ هزار تومان در این بخش 

هزینه کرده است.

سکه های پیش فروش ذخیره شد
حباب سکه بزرگ تر

رئیس اتحادیه فروش��ندگان طا و جواهر با اشاره به حباب ۷۱۰ 
هزار تومانی قیمت س��که تمام، گفت: افزایش تقاضای احتمالی ایام 

پیش رو تاثیر آنچنانی بر بازار و قیمت طا و سکه نخواهد داشت.
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایس��نا، در رابطه با قیمت انواع 
س��که و طا در بازار تهران اظهار کرد: با توجه به قیمت 2۶۱ هزار 
و 5۰ تومانی برای هر گرم طای ۱8 عیار، س��که تمام طرح جدید 
ب��ا ۷۱۰ هزار تومان حب��اب قیمتی، ۳میلی��ون و 2۱۰ هزار تومان 

قیمت دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان طا و جواهر با اشاره به قیمت ۱2۳2 
دالری هر اونس طای جهانی ادامه داد: قیمت هر قطعه سکه تمام 
طرح قدیم طی معامات بسیار اندک روز یکشنبه ۳میلیون تومان، 
نیم سکه یک میلیون و 5۶2 هزار تومان، ربع سکه ۷8۰ هزار تومان 

و سکه یک گرمی ۴۴۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: قیمت انواع سکه و طا روند صعودی به خود 
گرفته و به نظر می رس��د با توجه به روند صعودی بازار در روزهای 
گذش��ته، سکه های پیش فروش ش��ده که در هفته گذشته از سوی 
بان��ک مرکزی به صاحبان آنها عرضه ش��د، هنوز راهی به بازار پیدا 
نکرده اس��ت و اکثر افراد به دنبال آن هستند تا در زمان اوج قیمت  

سکه های خود را به بازار عرضه کنند. 

بانکنامه

فرصـت امروز: بانک مرکزی، تس��هیات پرداخت��ی بانک ها در بهار 
امسال را منتشر کرد. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که تسهیات 
پرداختی بانک ها طی س��ه ماهه س��ال ۱۳9۷ و در مقایسه با سه ماهه 
س��ال گذش��ته حدود ۱۶.۳درصد افزایش داش��ته اس��ت. همچنین از 
مجموع ۱۱۷ هزار میلیارد تومانی که بانک ها در سه ماهه ابتدایی امسال 
تسهیات پرداخت کرده اند، حدود 5۰ هزار میلیارد آن به بخش صنعت، 

معدن و تجارت اختصاص یافته است.
بانک ها هر س��اله و براس��اس مسئولیت واس��طه گری خود در اقتصاد 
ایران تس��هیاتی را برای گردش بخش های اقتصادی پرداخت می کنند 
که روند آن در چند س��ال گذشته همواره رو به افزایش بوده است. این 
در حالی است که برای سال قبل بانک ها حدود ۶۱۳ هزار میلیارد تومان 
تس��هیات به بخش های اقتصادی پرداخت کرده اند هرچند این رقم در 
مقایسه با بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی پیش بینی 

کرده بود، بالغ بر 5۰هزار میلیارد تومان فاصله داشت.
بانک ها به کدام بخش ها بیشتر وام دادند؟

تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد سهم تسهیات پرداختی 
در قالب س��رمایه در گ��ردش در تمامی بخش های اقتصادی طی س��ه 
ماهه سال جاري مبلغ ۷۴2.9 هزار میلیارد ریال معادل ۶۳.۰درصد کل 
تس��هیات پرداختی اس��ت که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 
8۰.2 هزار میلیارد ریال معادل ۱2.۱درصد افزایش داش��ته است. سهم 
تسهیات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن 
در س��ه ماهه س��ال جاري معادل 295.۷ هزار میلیارد ریال بوده است 
که حاکی از تخصیص ۳9.8درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در 
گ��ردش تمامی بخش های اقتصادی )مبل��غ ۷۴2.9 هزار میلیارد ریال( 
است. از ۳۴5.۷ هزار میلیارد ریال تسهیات پرداختي در بخش صنعت 
و مع��دن مع��ادل 85.5درصد آن )مبلغ 295.۷ ه��زار میلیارد ریال( در 

تامین س��رمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهي 
به تامین منابع براي این بخش توسط بانک ها در سال جاري است.

از س��وی دیگر، گزارش ها نش��ان می دهد تعداد 5۱ه��زار و ۱5 فقره 
تس��هیات به بخش صنعت و معدن ب��ا میانگین پرداختی هر فقره ۶.8 
میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش ها 
است. در ضمن در بخش خدمات تعداد 9۱۷ هزار و 5۴۴ فقره تسهیات 

با میانگین پرداخت هر فقره ۰.5 میلیارد ریال پرداخت شده است.
سهم ۵۰ هزار میلیاردی صنعت، معدن و تجارت

به گزارش ایس��نا، در سه ماهه نخست امس��ال آمارها از این حکایت 
دارد ک��ه بانک ه��ا حدود ۱۱۷ ه��زار و 8۰۰ میلیارد تومان تس��هیات 
پرداخت کرده اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 
۱۶.۳درص��د افزایش دارد. با توجه به اهمیت تامین س��رمایه در گردش 
ب��رای بنگاه های اقتصادی در این م��دت حدود ۷۴ هزار و 2۰۰ میلیارد 
تومان یعنی ۶۳درصد کل مبلغ پرداختی به تامین س��رمایه در گردش 

اختصاص داشته است.
صنعت، معدن و تجارت به عنوان سه بخش مهم اقتصاد ایران و سهم 
مهمی که در رش��د اقتصادی دارند همواره از درصد باالیی از تسهیات 
بانکی پرداختی اس��تفاده می کنند. این در ش��رایطی اس��ت که در سه 
ماهه اول امس��ال صنعت و معدن حدود ۳۴هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 
تس��هیات دریافت کرده که نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان آن و به 
عبارت��ی بالغ ب��ر 85درصد کل به تامین س��رمایه در گردش این بخش 
تعلق داش��ته اس��ت. دیگر بخش مورد نظر بازرگانی است که حدود ۱۶ 
هزار و 5۰۰میلیارد تومان تسهیات دریافت کرده و در این بخش حدود 
۷2درصد به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است، در مجموع 
صنعت، معدن و تجارت بالغ بر 5۰ هزار میلیارد تومان از سهم تسهیات 
پرداختی بانک ها در س��ه ماهه اول امس��ال را به خود اختصاص داده و 

از این رقم برای این س��ه بخش حدود ۴2 هزار میلیارد تومان به سمت 
تامین سرمایه در گردش حرکت کرده است.

این در حالی اس��ت که با توجه ب��ه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
که از س��ال ۱۳9۴ اجرایی ش��د، برای سال جاری شرایط دیگری به آن 
اضافه ش��د تا تسهیات دهی به بخش تولید را تسهیل کنند، به گونه ای 
که با تش��کیل کارگروهی بانک ها موظف شدند درخواست تسهیات به 
بخش های تولیدی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی کرده و به آن پاسخ 
دهند. از سوی دیگر ش��رایطی برای بخشش جرایم تولیدکنندگانی که 

تسهیات معوق دارند، فراهم شده است.
ام��ا در دیگ��ر بخش های اقتصادی که از تس��هیات بانکی اس��تفاده 
کرده اند، باید یادآور ش��د که مس��کن و س��اختمان در س��ه ماهه اول 
امس��ال تا مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان و کش��اورزی ت��ا 89۰۰ میلیارد 
تومان تس��هیات گرفته اند. همچنین خدمات به روال گذشته در صدر 
دریافت کنندگان تس��هیات بانکی قرار داشته و تا مرز ۴8 هزار میلیارد 

تومان دریافتی داشته است.
مالحظات تورمی

در این میان، بانک مرکزی تاکید کرده اس��ت همچنان باید در تداوم 
مس��یر جاري ماحظات مربوط به کنترل ت��ورم را نیز در نظر گرفت و 
همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل 
در اقتصاد نیز بود. بر این اس��اس ضروري اس��ت ب��ه افزایش توان مالي 
بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش 
تس��هیات غیرجاري و بازگرداندن آنها به مس��یر صحی��ح اعتباردهي 
بانک ها، افزایش بهره وري بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدي، 
پرهیز از فشارهاي مضاعف بر دارایي بانک ها و ترغیب بنگاه هاي تولیدي 
به س��مت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالي طرح های 

اقتصادي )ایجادي( توجه ویژه اي کرد.

افزایش 16.3درصدی تسهیالت پرداختی بانک ها در بهار امسال

بیشترین حجم تسهیالت به بخش خدمات رسید

اگرچ��ه دولت و بان��ک مرکزی در سیاس��ت جدید خود ب��ازار ارز را 
غیررسمی و قاچاق دانسته و آن را رها کرده اند و نوسان در این بازار به 
روالی عادی تبدیل شد، اما این روزها شایعه حذف ارز مسافرتی بهانه ای 

تازه برای بهم ریختگی بازار و تشدید قیمت ها شده است.
به گزارش ایس��نا، بازار ارز از روز شنبه شاهد افزایش مجدد قیمت ها 
بوده است. قیمت دالر که حدود دو هفته ای بین ۷8۰۰ تا 8۱۰۰ تومان 
قیمت می خورد، با رشد مواجه شده و برای روز یکشنبه تا 895۰تومان 
هم پیش رفته اس��ت. از س��وی دیگر قیمت یورو که ت��ا 9۴۰۰ تومان 
رس��یده و در همین حد نوسان قیمت داشت، تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان 
م��ورد معامل��ه قرار گرفت. افزای��ش قیمت در ب��ازار ارز در حالی اتفاق 
می افتد که در س��وی دیگر قیمت س��که نیز افزایش��ی شده و به حدود 

۳میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
هرچند که نوس��ان در بازار ارز مدت هاس��ت عادی شده و در هر روز 
ممکن اس��ت قیمت ها هیجانی و رو به باال حرکت کند، اما در چند روز 
گذش��ته عواملی موجب تش��دید نوسان قیمت بازار ش��ده است. آنطور 
که تحلیلگران بازار ارز عنوان می کنند ش��ایعه حذف ارز مسافرتی خود 
عامل��ی اثرگذار بر افزایش قیمت دالر بوده اس��ت. به هر صورت اکنون 
مس��افران ارز خود را با قیمت ح��دود ۴۳۰۰ تومان برای دالر و 52۰۰ 

توم��ان برای یورو تهی��ه می کنند، اما با جدی ش��دن احتمال حذف ارز 
مس��افرتی این تقاضا ممکن است که کاما به س��مت بازار آزاد سرازیر 
ش��ود. از ای��ن رو نگران��ی از افزایش قیمت ها در آینده موجب ش��ده تا 
حتی مسافرانی که فعا تصمیم سفر ندارند و قرار است در ماه های بعد 
مسافرت کنند، از اکنون با داغ شدن شایعات تصمیم به تامین ارز گرفته 

و تقاضا در بازار باال رفته است.
سکه دیگر موضوعی است که تحلیلگران بازار ارز آن را افزایش قیمت 
دالر می دانن��د. جالب اینجاس��ت ک��ه تا پیش از این ب��ا توجه به رابطه 
مستقیمی که بین قیمت دالر و سکه وجود دارد این افزایش قیمت دالر 
بود که موجب گران شدن سکه می شد، اما مدتی است که افزایش قیمت 
س��که موجب هیجان در بازار شده است. عنوان می شود در روزهایی که 
حتی دالر آرام اس��ت، س��که افزایش قیمت دارد و این به دلیل افزایش 
تقاضایی اس��ت که برای آن وج��ود دارد. صرافی ها عن��وان می کنند با 
وجود اینکه سکه های پیش فروش در حال تحویل است ولی این سکه ها 
به بازار نمی آید و نتوانس��ته عامل تعدیل قیمت ها باش��د. این در حالی 
اس��ت که دارندگان سکه های پیش فروش با توجه به پیش بینی که برای 
افزای��ش قیمت در آینده دارند، ترجیح می دهند فعا از پیش فروش آن 

خودداری کنند و دارایی خود را در قالب سکه نگه دارند.

اما از س��وی دیگر با توجه به احتمال اعمال تحریم ها در مردادماه که 
به دلیل خروج امریکا از برجام ممکن اس��ت اتفاق افتد، تحلیلگران بازار 
می گویند این خود عاملی دیگر برای تحریک تقاضا در بازار بوده است.

باید یادآور ش��د از 2۱ فروردین ماه س��ال جاری و ب��ا اوج گرفتن 
قیم��ت دالر در بازار که به حدود ۶۰۰۰تومان در بازار رس��ید، دولت 
تصمیم به اجرای سیاس��ت جدیدی در حوزه ارز گرفت که براس��اس 
آن دیگر معامات بازار آزاد را به رس��میت نشناخت و هرگونه خرید 
و فروش��ی را قاچاق اعام کرد. در این سیاست برای دالر نرخ ۴2۰۰ 
تومان در نظر گرفت و باید تاکید داش��ت که تمام معامات ارزی در 
سامانه های مورد نظر آن انجام شود. کارشناسان و تحلیلگران هرچند 
از ابتدای اجرای این سیاس��ت آن را غلط دانس��تند و هش��دار دادند 
ک��ه باید در مورد ادامه آن بازنگری ش��ود، اما تغییری اتفاق نیفتاد و 
در نهایت معامات بازار به طور کاما غیرش��فاف پیش رفت تا جایی 
ک��ه قیمت ها تا بیش از 2۰۰۰ تومان دیگ��ر افزایش یافته و اختاف 
آن با نرخ دولتی بالغ بر ۴۰۰۰ تومان رس��یده است. تحلیلگران بازار 
می گوین��د تا هنگامی که دولت بازار ارز را به رس��میت نش��ناخته و 
صرافی ها به طور ساماندهی ش��ده فعالیت نکنند، نمی توان در انتظار 

تغییری در شرایط موجود بود. 

عاملی اثرگذار بر افزایش قیمت دالر

شایعه حذف ارز مسافرتی بهانه دست بازار داد
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کانه های فلزی با رشد قیمت مواجه شدند
بورس نیازمند نقدینگی

با وجود اینکه از ابتدای هفته بار دیگر بورس تهران روند افزایشی 
را از س��ر گرفته، اما کمبود نقدینگی در این بازار همچنان ادامه دار 
اس��ت. با این همه، روز یکشنبه شاخص بورس با رشد 5۳5 واحدی 
نس��بت به روز گذشته به رقم ۱۰8 هزار و 8۳۰ واحدی صعود کرد 
و در عین حال، خودرویی ها با کاهش قیمت و اس��تخراج کانه های 

فلزی با افت مواجه شدند.
به گزارش ایس��نا، با اینکه طی هفته های گذش��ته قیمت س��هام 
در ب��ورس تهران ش��اهد روندی اصاحی ب��ود، از ابتدای این هفته 
بار دیگر نماگر اصلی بازار با ش��یبی نه چندان زیاد در حال افزایش 
اس��ت. عده ای معتقدند بازار س��هام کمب��ود نقدینگی دارد، چندی 
پی��ش نیز وزیر اقتصاد گف��ت برنامه ای دارد که از طریق س��رمایه 
طبقه متوس��ط جامعه، نقدینگی بازار سهام را باال ببرد ولی تعدادی 
از کارشناسان معتقدند با توجه به ریسک های موجود در بازار سهام 

بسیاری رقبتی به سرمایه گذاری در این بازار ندارند.
روز یکشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
ته��ران 5۳5 واحد رش��د ک��رد و به رقم ۱۰8 هزار و 8۳۰ رس��ید، 
همچنین ش��اخص کل هم وزن با ۳۴ واحد رش��د، رقم ۱8 هزار و 
۴۳8 واحدی را تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با ۷۰۰ واحد 
رشد مواجه شد و به رقم ۱۱۷ هزار و 8۶۶ رسید. شاخص بازار اول 

و دوم نیز هر یک 5۱۱ واحد رشد کردند.
ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو و فوالد خراسان 
ه��ر یک ب��ه ترتیب ۱92، 8۳ و 58 واحد تاثیر مثبت در نوس��انات 
ش��اخص های بازار داش��تند، در طرف مقابل گس��ترش نفت و گاز 
پارسیان، پتروشیمی شیراز و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین به ترتیب ۶۷، ۱9 و ۱۴ واحد تاثیر کاهنده در ش��اخص های 
بازار داش��تند. در گروه اس��تخراج کانه های فلزی ش��اهد رشد یک 
دس��ت قیمت ها بودی��م، تعدادی از نمادها همچون توس��عه معادن 
روی ایران و معدنی و صنعتی چادرملو بیش از ۳ درصد رشد قیمت 
را تجربه کردند. در گروه فلزات اساس��ی نیز به جز س��ه نمادی که 
کمتر از ۰.5 درصد افت قیمت داشتند باقی با افزایش قیمت مواجه 
شدند. ارزش معامات این گروه به بیش از 5۰ میلیارد تومان رسید.
ام��ا خودرویی ه��ا ب��ا کاهش قیمت مواجه ش��دند و بس��یاری از 
نماده��ای این گروه ح��دود 2 درصد افت قیم��ت را تجربه کردند. 
معامله گ��ران بازار س��هام امروز 25۰ میلیون س��هم را به ارزش 2۷ 

میلیارد تومان مورد معامله قرار دادند.
ارزش معام��ات بورس تهران به رقم ۷۳۱ میلیارد تومان رس��ید 
و حج��م معامات این بازار به رقم ۱.۳ میلیارد س��هم و اوراق مالی 
رس��ید. از طرفی آیفکس با 8.۶ واحد رشد کانال ۱222 واحدی را 
تجرب��ه ک��رد. ارزش معامات فرابورس ایران ب��ه رقم 5۰5 میلیارد 

تومان و حجم  معامات نیز به ۱2۷ میلیون سهم رسید.

مدیرعامل بورس تهران:
بازار سرمایه ۲۲۵هزار میلیارد تومان منابع 

مالی جدید جذب کرد
مدیرعام��ل بورس تهران گفت: مجموع رق��م تامین مالی در ۱۰ 
سال گذشته برای ش��رکت های دولتی و بخش خصوصی از طریق 

بورس تهران برابر با 225 هزار میلیارد تومان بود.
به گ��زارش ب��ورس تهران، حس��ن قالیباف اصل ضمن تش��ریح 
جزئیات انتشار اوراق بدهی در بورس، گفت: طی هفت سال گذشته 
تعداد ۳5 نوع اوراق در بازار بدهی عرضه ش��ده که از طریق آن ۱۱ 
هزار میلیارد تومان برای شرکت ها، کارآفرینان و دولت تامین مالی 
شده است.  وی افزود: ارزش بازار اوراق در بازار بدهی بورس تهران 

به بیش از ۱2 هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعام��ل بورس تهران اضافه کرد: ابزارهایی که در س��ال های 
گذش��ته مورد توجه بخش خصوصی و دولت قرار گرفته بازار بدهی 
اس��ت و اس��فند ماه 9۴ با تامی��ن مالی پنج هزار میلی��ارد تومانی، 
بزرگترین تامین مالی دولت در بازار س��رمایه از طریق بورس تهران 
برای صنعت نفت رقم خورد.  قالیباف اصل درباره افزایش س��رمایه 
شرکت های بورسی نیز گفت: افزایش سرمایه نیز یکی از روش های 
تامین مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است.

وی افزود: تعداد ۶۳۷ ش��رکت در فاصله س��ال های ۱۳89-9۶ 
افزایش س��رمایه داش��تند و منجر به تامین مالی بیش از ۱۰۰ هزار 

میلیارد تومانی برای این شرکت ها شد.

نماگربازارسهام

ایران 8۱ میلیون نفر جمعیت دارد و بر اس��اس آمارهای منتشرش��ده 
از س��وی س��ازمان بورس، حدود ۱5درصد از آنها به صورت مس��تقیم یا 
از طریق صندوق های س��رمایه گذاری، در بازار س��رمایه حضور دارند و 
به صورت بالقوه یا بالفعل می توانند نقدینگی خود را به این بازار هدایت 
کنن��د. تازه ترین آمارها می گویند ح��دود 9.5 میلیون نفر از مردم ایران 
کد بورس��ی دارند و حدود 2.5 میلیون نفر نیز ترجیح داده اند از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنند؛ بازاری 
که جمعاً 58۴ ش��رکت به ارزش تقریبی 528هزار میلیارد تومان را در 
خود ج��ای داده و به اعتقاد حرفه ای ها، فقط با ۱۰ درصد س��هامداران 
خوب ت��ا می کند و اصوالً 9۰ درصد آنها را نق��ره داغ می کند. البته این 
نکت��ه را نیز نباید فراموش کرد که در اقتصاد ایران به واس��طه صعودی 
بودن شاخص نرخ تورم، حتی کسانی که در بازار سرمایه زیان می کنند 
نی��ز به  احتمال  قوی در بلندمدت ش��اهد افزایش میزان س��رمایه خود 
خواهن��د بود اما از نظر حفظ قدرت خرید س��رمایه در برابر نرخ تورم و 
در مقایس��ه با بازده بازارهای موازی، حدود 9۰درصد سهامداران برنده 

محسوب نمی شوند.
به گ��زارش آینده نگر، اقتصاد ای��ران دارای ۱5۰۰هزار میلیارد تومان 
نقدینگی اس��ت؛ یعنی به ازای هر ایرانی ۱8میلیون و 5۰۰ هزار تومان 
نقدینگی در اقتصاد کشور وجود دارد که یا به صورت وجه نقد نگهداری 
می شود یا در نظام بانکی سپرده شده است. با این حساب، ۱2.5 میلیون 
ایرانی حاضر در بورس به ص��ورت بالقوه حدود 2۳۱هزار میلیارد تومان 
نقدینگی در اختیار دارند که کل یا بخشی از آن می تواند به سمت بازار 
س��رمایه هدایت شود. البته گفته می شود بیش از 9۰ درصد سپرده های 
بانکی در ایران در اختیار کمتر از یک درصد مردم اس��ت پس محاسبه 
۱8میلیون و 5۰۰ هزار تومان به عنوان سرانه نقدینگی هر ایرانی چندان 
منطقی ب��ه نظر نمی رس��د؛ با وجوداین اگر فرض کنی��م ۱2.5 میلیون 
نف��ر ایران��ی حاضر در بورس برش��ی از کل جامعه باش��ند و تعدادی از 
س��پرده گذاران دانه درش��ت جامعه را نیز در خود جای داده باشند، این 
محاس��به چندان بی��راه نخواهد بود. نکته مهم دیگ��ر اینکه همه ۱2.5 
میلیون نفر ایرانی حاضر در بازار س��رمایه، سهامدار یا بورس باز نیستند، 
اما باز هم بخش قابل توجهی از آنها ترجیح داده اند برای کس��ب س��ود، 
کل یا اندکی از س��رمایه خود را به ب��ازار اوراق بهادار تزریق کنند. حال 
س��ؤال اساسی اینجاس��ت که میزان اثرگذاری این خیل بزرگ سهامدار 

حقیقی در بازار سرمایه ایران چقدر است و با پول خود چه می کنند؟
حضور پررنگ حقیقی ها در معامالت سهام

بررس��ی کل معامات بازار سرمایه نش��ان می دهد در مجموع حدود 
5۰ تا 9۰ درصد از کل معامات بازار س��رمایه، اعم از معامات س��هام، 
اوراق بده��ی، مش��تقه و ETF )صندوق قابل معامله( توس��ط کدهای 
حقوقی حاضر در بازار انجام می شود. اما در معامات مختص سهام، این 
نسبت به نفع سهامداران حقیقی بازار تغییر می کند، به گونه ای که سهم 

حقیقی ها از کل معامات گاه تا ۷۰ درصد نیز می رسد.
بررس��ی معامات کده��ای حقیقی حاضر در ب��ورس تهران حاکی از 
این اس��ت که در معامات فروردین ماه س��ال ج��اری، حدود 85 درصد 
از معام��ات ای��ن اف��راد ب��ه خریدوفروش س��هام اختصاص داش��ته و 
خریدوفروش اوراق بدهی و ETFs نیز به ترتیب حدود 9.5 و ۶ درصد 
از کل معامات آنها را تش��کیل داده اس��ت. فعاالن بازار سرمایه، عجول 
بودن سهامداران حقیقی نسبت به سهامداران حقوقی و بلندمدت بودن 
استراتژی حقوقی ها در خرید سهام را از  دالیل اصلی غالب بودن سهم 
حقیقی ها در معامات س��هام عنوان می کنن��د، درحالی که حقوقی ها با 
وجود در اختیار داش��تن بخش عمده س��هام بازار، لزوماً رغبت چندانی 
برای خریدوفروش س��نگین س��هام ندارند، به خصوص که تغییر س��هم 
مالکیت آنها در سهام یک شرکت می تواند مستقیماً بر میزان اثرگذاری 

آنها در راهبری شرکت نیز اثرگذار باشد.
روی خوش حقوقی ها به اوراق بدهی

در مقابل، بررس��ی معام��ات کدهای حقوقی فعال در بازار س��رمایه 

حاکی از این است که حقوقی ها بخش عمده معامات خود را به سمت 
اوراق بدهی سوق داده اند و در فروردین ماه 9۷ بیش از ۶۶ درصد تحرک 
آنه��ا مربوط ب��ه بازار بدهی بوده در حالی که معامات س��هام فقط 28 
درصد از فعالیت آنها را ش��امل شده است. فعاالن بازار سرمایه معتقدند 
ای��ن رفتار حقوقی ها که در دو س��ال اخیر و پس از تقویت عرضه اوراق 
بدهی در بازار سرمایه شدت بیشتری گرفته، عمًا باعث شده تا حمایت 
از س��هام در بازار کمرنگ ش��ود و هم زمان با افت قیمت ها، حقیقی ها با 
ضرر و زیان بیش��تری مواجه ش��وند. حتی در برخی موارد، حقوقی های 
ب��ازار برای تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت خرید اوراق خزانه، اقدام به 
فروش بخش��ی از س��هام غیرمدیریتی خود در بازار کرده و روند نزولی 
قیمت سهام را سرعت بخشیده اند که مستقیماً افزایش زیان سهام داران 

حقیقی را در پی داشته است. 
بر اساس این گزارش، در شرایط فعلی ارزش بازار سرمایه ایران حدود 
۶8۰هزار میلیارد تومان اس��ت که 528 هزار میلیارد تومان از آن شامل 
ارزش سهام شرکت ها و اوراق بهادار منتشرشده در کل بازارهای بورس، 
فرابورس و بازار پایه است و مابقی آن به ارزش حدود ۱5۰ هزار میلیارد 
تومان به صندوق های س��رمایه گذاری مربوط می ش��ود که در طول پنج 
سال گذشته توسط مردم از طریق این صندوق ها به بازار سرمایه تزریق 
ش��ده است. آخرین آمارهای منتشرشده از سوی سازمان بورس و اوراق 
بهادار تهران نش��ان می دهد که تاکنون 2میلیون و ۳۰۰هزار نفر در این 
صندوق ه��ا س��رمایه گذاری کرده اند که بیش از 2میلی��ون و 295 هزار 
نفر از آنها را اش��خاص حقیقی تش��کیل می دهند. طب��ق این گزارش، 
9۳ درصد از سرمایه تزریق ش��ده به صندوق های سرمایه گذاری متعلق 
به اش��خاص حقیق��ی و ۷ درصد باقی مانده متعلق به اش��خاص حقیقی 

بوده است.
بازندگی عجول ها در بورس

مثال رایج فعاالن بازار س��رمایه ایران این اس��ت که در بورس، پول از 
جیب 9۰ درصد سهامداران به سمت جیب ۱۰ درصد باقی مانده سرازیر 
می شود. آنها می گویند بورس محل انتقال ثروت از افراد عجول به افراد 
صبور اس��ت؛ اما اغلب سهامداران با صبر میانه خوبی ندارند. بورس بازان 
درعین حال معتقدند داش��تن حد ضرر و حد س��ود برای یک س��هامدار 
از نان ش��ب واجب تر است؛ اما کمتر کس��ی است که با فعال شدن حد 
ضرر، س��هامش را بفروشد و با فعال شدن حد سود از طمع سود بیشتر 
چشم پوش��ی کن��د. همه این مثال ها حکای��ت از آن دارد که فعالیت در 
بازار س��رمایه ع��اوه بر نقدینگی، نیازمند دانش مالی و داش��تن قدرت 
تحلی��ل اقتصادی و روانی اس��ت، ازاین رو حضور در بازار س��رمایه برای 
اکثر افراد گزینه معقولی محس��وب نمی شود اما در ایران کمتر کسی به 
این موضوع توجه می کند درحالی که در اغلب کشورهای پیشرفته، افراد 
عادی تش��ویق می ش��وند که فقط از طریق صندوق های سرمایه گذاری 
به فعالیت در بورس و س��رمایه گذاری در آن بپردازند و ریس��ک خود را 

پوشش دهند.
بررس��ی و واکاوی وضعیت بازار س��رمایه در دوره های مختلف نشان 
می ده��د باوجود اینک��ه تعداد س��هامداران حقیقی در بازار س��رمایه 
چنده��زار برابر تعداد کدهای حقوقی این بازار اس��ت اما همواره، این 
حقوقی ها هستند که خط و روند بازار را تعیین می کنند. بخشی از این 
مس��ئله ناشی از پول هنگفتی است که حقوقی ها به صورت متمرکز در 
بازار می چرخانند و بر روند قیمتی س��هام اثر می گذارند و بخش��ی نیز 
مربوط به استراتژی منسجم آنهاست که باعث می شود برای دستیابی 
به اهداف بلندمدت برنامه ریزی و مثًا برای حمایت یا س��لب حمایت 
از یک یا چند س��هم، در درازمدت نس��بت به خرید یا فروش س��هام 
اق��دام کنند. بر همین اس��اس در زمان هایی که ب��ازار در روند نزولی 
قرار می گیرد اولین خواس��ته ای که از سوی سهامداران حقیقی مطرح 
می ش��ود، درخواست حمایت حقوقی ها از بازار است. این مسئله نشان 
می دهد حقیقی ها هم به واس��طه نب��ود دانش مالی در طیف کثیری از 
آنه��ا و هم به واس��طه نقدینگی اندک و نامنس��جم، محکوم به پیروی 

از حقوقی های بازار هس��تند و سرنوشت ش��ان در ید اختیار حقوقی ها 
خواهد بود.

در باغ سبز
یک��ی دیگر از ویژگی های بازار س��رمایه، به ویژه در س��ال های اخیر، 
عدم مطابقت داده های منتشرش��ده از آن با وضعیت واقعی بازار است. 
به عبارت دیگر، ظاهر و باطن بازار در نظر فعاالن حقیقی بازار سرمایه با 
هم نمی خواند و مثًا در شرایطی که سهام دار هر روز شاهد افت قیمت 
سهام خریداری شده است، شاخص کل بازار در روند صعودی قرار دارد 
و ظاهر بازار را پرس��ود نش��ان می دهد؛ چراکه نحوه انعکاس تغییرات 
قیمتی بازار س��رمایه در ش��اخص کل به گونه ای است که سهام بزرگ 
ب��ا اندک تغییر مثبت ی��ا منفی در قیمت پایان��ی می توانند اثرگذاری 
قابل توجهی بر ش��اخص کل داشته باش��ند. این مسئله جدای از اینکه 
باعث می ش��ود تغییرات پرتفوی سهامداران در اغلب موارد با وضعیت 
ش��اخص کل همخوانی نداشته باشد، راه را برای دستکاری ظاهر بازار 
نیز باز گذاش��ته اس��ت به گونه ای که برای جلوگیری از ریزش ش��دید 
ش��اخص، متولیان بازار می توانند با انجام معامات دس��توری در بازه 
مثبت چند س��هم بزرگ، از بروز این اتف��اق جلوگیری کنند که البته 
این اقدام تأثیری در میزان سرمایه سهام داران ندارد اما جو واقعی بازار 
را مخ��دوش می کند و احتماالً س��هامدار را به اتخ��اذ تصمیمات غلط 
وامی دارد. همچنان که در زمان ریزش تاریخی بازار س��رمایه در سال 
92، وقتی ش��اخص به مرز 9۰ هزار واحدی رسید و بازار یک شبه فرو 
ریخت بس��یاری از سهام داران حقیقی برای خروج از بازار مردد ماندند 
اما یک روز پ��س از آغاز ریزش تاریخی، با ایجاد جو هیجانی در بازار، 
دوباره شاخص مثبت شد و س��هامداران ناآگاه حقیقی به خیال اینکه 
حال بازار خوب اس��ت، همچنان سهامدار ماندند چراکه فرصت خروج 
از بازار را از دس��ت داده بودند درحالی که سهامداران حرفه ای بازار در 
اوج قیمتی س��هام خود را به حقیقی های خوش باور فروختند و با سود 

کان از بازار خارج شدند.

سهامداران حقیقي و حقوقي در بورس چه جایگاهي در گردش معامالت دارند؟

حقیقی ها در بازار ضدسرمایه
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 پیشنهاد سریالنکا
برای تهاتر چای با نفت ایران

هیات بازرگانی چای سریانکا به بانک مرکزی این کشور پیشنهاد 
کرده که ش��رکت س��یلون پترولیوم این کش��ور بدهی نفتی 25۰ 
میلیون دالری خود به ایران را از طریق صادرات چای به این کشور 
پرداخ��ت کند. به گزارش تس��نیم به نقل از پایگاه خبری س��اندی 
تایمز، این پیش��نهاد پس از آن مطرح ش��ده که وزارت امور خارجه 
س��ریانکا مقررات جدی��دی را در زمینه تبعی��ت از تحریم ها علیه 
ایران صادر کرده اس��ت. لوسیل ویجه واردنا، رئیس هیات بازرگانی 
چای س��ریانکا گفت، این پیش��نهاد به موجب تحریم های سازمان 
ملل مطرح ش��ده است، زیرا محدودیت هایی در زمینه تراکنش های 
مالی با ایران وجود دارد. وی افزود: »در صورتی که ش��رکت سیلون 
پترولی��وم ب��ه ما پول بدهد، ما می توانیم ص��ادرات چای به ایران را 
ادام��ه بدهیم، زی��را محدودیتی در زمینه صدور ای��ن کاال به ایران 
وجود ندارد. بدهی نفتی ایران به ش��رکت سیلون پترولیوم می تواند 
از طریق صادرات یک سال چای به ایران جبران شود.« وی در ادامه 
گفت، مقامات هیات تجاری چای س��ریانکا این هفته با رئیس کل 
بانک مرکزی س��ریانکا دیدار داشته اند و قرار است در هفته آینده 
مذاکرات بیشتری صورت گیرد تا توافقی در زمینه نحوه فائق آمدن 
به مش��کل تحریم ه��ا و ادامه صادرات چای به ایران به دس��ت آید. 
به گفته مقامات س��ریانکا این امیدواری وج��ود دارد که به زودی 

توافقی به دست آید.

تغییر روز کاری صنایع برای دور زدن 
خاموشی

س��خنگوی صنعت برق گفت: با توجه به اینکه یک س��وم مصرف 
کل انرژی کش��ور مرب��وط به صنایع می ش��ود، ب��ه وزارت صنعت 
پیش��نهاد داده ایم تا ش��هرک های صنعتی تعطیات خود را از روز 
پنجش��نبه و جمعه به روزهای سه شنبه و چهارشنبه منتقل کنند و 
امیدواریم از این طریق بتوانیم وضعیت خاموش��ی ها را بهتر کنترل 
کنیم. محمدرضا حقی فام در گفت و گو با ایس��نا، با بیان اینکه اگر 
بخواهیم خاموش��ی ها را از بخش صنای��ع برداریم، مجبور به اعمال 
فش��ار بیش��تر به بخش خانگی و دیگر بخش ها هس��تیم و با توجه 
به این مس��ئله که این موضوع نمی تواند تاثیرگذار باش��د، صاح را 
بر این دانس��تیم که اعمال خاموش��ی بر صنایع نیز اعمال شود. وی 
افزود: به منظور بهبود ش��رایط به شرکت های توزیع اعام کرده ایم 
که باید اطاع رس��انی به بخش صنایع در حوزه خاموش��ی ها بسیار 
دقی��ق صورت گیرد به گون��ه ای که هیچ ک��دام از صنایع با قطعی 
ناگهانی برق مواجه نش��ود. سخنگوی صنعت برق با اشاره به مزیت 
تغییر روزهای تعطیل بخش صنایع گفت: بی شک این مسئله عاوه 
بر مدیریت بار ش��بکه، می تواند برای بخش صنعت نیز مفید باشد. 
به همین دلیل به وزارت صنعت، پیش��نهاد دادیم که این مسئله را 
مورد بررسی قرار دهند. چندی پیش بیژن پناهی زاده، معاون خانه 
صنع��ت، معدن و تجارت ایران با اش��اره به اینک��ه به زودی بخش 
خصوص��ی فعال در بخش تولید از دولت به دلیل قطعی برق ادعای 
خس��ارت خواهد کرد، گفت: باید ضرر و زیان ناش��ی از قطعی برق 

واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شود.

سنگ های تزئینی در گرداب خام فروشی! 
رون��ق صنعت تولید س��نگ های تزئینی، نیازمن��د طرح برنامه 
جدید در این حوزه و کاهش خام فروش��ی است. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، ظرفیت شناخته شده معادن کشور ۴۷ میلیارد 
ت��ن اس��ت و از این ذخایر حدود ۴میلیارد تن ذخایر س��نگ های 
تزئینی را تش��کیل می ده��د. 8هزار و 8۰۰ مع��دن اعم از فلزات 
رنگی، خاک های صنعتی، سنگ های تزئینی و . . . در کشور وجود 
دارد ک��ه از این تع��داد یک هزار و 9۰۰ مع��دن مربوط به حوزه 
سنگ های تزئینی است.  مصرف واقعی سنگ در کشور با توجه با 
رکود ساخت و ساز ۷,5 میلیون تن و ظرفیت استخراج سنگ های 
تزئین��ی اف��زون بر 25 میلیون تن در س��ال اس��ت و این موضوع 
نش��انگر ظرفیت و توان باالی کش��ور در حوزه تولید س��نگ های 
تزئینی و ضرورت صادرات این سنگ ها به بازارهای جهانی است. 
در حاشیه نخستین روز نمایشگاه سنگ های تزئینی ایران با چند 
تن از مسئوالن این حوزه در رابطه با کاستی ها در زمینه فرآوری 
و صادرات سنگ های تزئینی به گفت وگو پرداخته ایم که در ادامه 

آمده است.
محمدرضا حاجی پور، رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت 
استان مرکزی، اظهار کرد: ارتقای کیفیت در حوزه فرآوری سنگ، 
بس��تگی زی��ادی به اس��تفاده از تکنولوژی روز دنیا و بازس��ازی و 
نوس��ازی واحدهای صنعتی فعال در این حوزه دارد. وی افزود: ما 
در بسیاری از واحدهای فرآوری سنگ های تزئینی، ضایعات بسیار 
زیادی داریم که این موضوع باعث شده تا قیمت تمام شده فرآوری 
در کشور باال باشد و قدرت رقابتی ما را در بازارهای جهانی کاهش 
داده اس��ت. حاجی پور تصریح کرد: بسیاری از دستگاه های جدید 
وارد کش��ور ش��ده و در مجموعه های صنعتی در حال بهره برداری 
اس��ت؛ به عنوان مثال در منطقه محات به کارگیری دستگاه های 
جدید موج��ب کاهش ضایعات، تولید محصول باکیفیت و افزایش 
قدرت رقابت پذیری محصوالت تولیدی سنگی شد. رئیس سازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان مرکزی با اش��اره ب��ه برگزاری 
نمایشگاه سنگ های تزئینی، گفت: یکی از اهداف تشکیل این نوع 
نمایشگاه ها، با حضور معدن کاران و واحدهای فرآوری سنگ ارتباط 
دادن واحدهای صنعتی با واحدهای تولیدکننده ماشین های جدید 
در این حوزه است. وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد نمایشگاهی 
در ح��وزه ارتب��اط بین واحدهای تولیدی س��نگ و فروش��ندگان 
ماشین آالت، بیان کرد: بس��یاری از معادن از دستگاه های قدیمی 
س��یم بر اس��تفاده می کنند و در نمایش��گاه به دنبال آن هستیم تا 
این معادن با عملکرد دس��تگاه های جدید آشنا کرده و کارایی آنها 
را بهبود ببخش��یم. حاجی پور اذعان ک��رد: حضور تولیدکنندگان  
س��نگ و مش��تریانی  که به دنبال کیفیت بهتر سنگ های تزئینی 
هستند، می تواند موجب عقد قراردادهایی  شود که به تأمین مالی 

واحدهای تولیدکننده ماشین آالت سنگی بینجامد.

اخبـــار

مدیرعامل صندوق پنبه گفت: واردات بی  رویه پنبه در س��ال 82، کار 
را به جایی رساند که بسیاری از کشاورزان نسبت به کشت پنبه دلسرد 
ش��دند. محمدحس��ین کاویانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
ب��ا تکذیب واردات پنبه از پاکس��تان اظهار کرد: براس��اس آمار گمرک 
در ۱2ماهه س��اله گذش��ته ۶۶ هزارتن و دو ماهه نخست سال ۱۳هزار 
و 8۰۰ تن پنبه وارد کش��ور ش��د که بیش از 9۰درصد پنبه مورد نیاز 
از ازبکس��تان، ۷ تا 8درصد تاجیکس��تان و مابقی از ترکمنس��تان وارد 

می شود.
وی با بیان اینکه تاکنون یک کیلو پنبه از پاکس��تان وارد نشده است، 
افزود: با توجه به آنکه پاکس��تان به دلیل کمبود تولید، خود واردکننده 
پنبه از هندوس��تان اس��ت و از طرفی به دلیل وجود بیماری ویروس��ی 
پیچیدگی برگ قرنطینه س��ازمان حفظ نباتات از ورود پنبه پاکستان به 
کش��ور جلوگیری می کند، بنابراین اظهارنظر برخی افراد مبنی بر آنکه 
عمده پنبه مورد نیاز از پاکستان تأمین می شود، شایعه ای بیش نیست.

کاویان��ی با اش��اره به اینکه هندوس��تان با تولید س��االنه بیش از 5۰ 
میلی��ون تن پنبه تصفیه ش��ده بزرگ ترین تولیدکنن��ده پنبه در دنیا به 
ش��مار می رود، بیان کرد: کشورهای چین، آمریکا، برزیل و پاکستان در 

رده های دیگر تولیدکنندگان برتر پنبه در دنیا هستند.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه پیش بینی می ش��ود، حدود 5۰ تا 55 
هزارت��ن پنبه در کارخانه های مجاز پنبه پاک کنی تولید ش��ود، تصریح 
کرد: امس��ال پیش بینی می ش��ود که سطح زیرکش��ت پنبه به ۷۰هزار 
هکتار برس��د و با احتس��اب میانگین 2,5 تن وش در هکتار، ۱۷5 هزار 
ت��ن وش تولید خواهد ش��د ک��ه از این میزان 5۳ ت��ا 5۴ هزارتن پنبه 

تصفیه ش��ده استحصال خواهد ش��د. وی با بیان اینکه سال گذشته 52 
هزار و 25۳ تن پنبه تصفیه شده در کشور تولید شد، افزود: از این میزان 
۳ ه��زار و 82۰ ت��ن پنبه به عنوان ذخیره در انبارها مانده اس��ت که با 
احتساب س��االنه ۱2۰هزارتن پنبه مورد نیاز صنایع نساجی پیش بینی 
می شود همانند سال گذشته ۶۶ هزارتن پنبه وارد شود. کاویانی درباره 
روند تولید پنبه در س��ال های اخیر اظهار کرد: در سال ۷9، ۴۷ هزارتن 
پنبه تصفیه شده مازاد بر نیاز صنایع نساجی داشتیم که صندوق پنبه در 
همان سال 25 هزارتن مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری و ذخیره کرد 

که در نهایت سال 82، ۱2هزارتن از پنبه مازاد صادر شد.
واردات بی رویه پنبه، تولید را به خاک سیاه کشاند

این مقام مس��ئول با بیان اینکه نرخ جهانی پنبه در سال 82 کمتر از 
یک دالر بود، گفت: با توجه به کاهش نرخ جهانی پنبه در آن س��ال ها، 
صنای��ع نس��اجی از وزارت جهاد کش��اورزی وقت مج��وز واردات پنبه 
را گرفتند و در ش��رایطی ک��ه ۱2 هزارتن پنبه مازاد ب��ر نیاز داخل به 
بازارهای هدف صادر شد، اقدام به واردات پنبه کردند که در نهایت این 

امر دلسردی کشاورزان به کشت پنبه را به همراه داشت.
وی با اش��اره ب��ه دالیل کاهش تولی��د پنبه در س��ال های اخیر بیان 
ک��رد: واردات بی رویه پنبه در س��ال 82 و عدم افزایش مناس��ب قیمت 
پنبه نس��بت به سایر محصوالت کشاورزی موجب شد کشاورزان استان 
گلس��تان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده پنبه اق��دام به تغییر الگوی 
کش��ت خود کنند و در نهایت بی رغبتی کش��اورزان ب��ه تولید پنبه کار 
را به جایی رس��اند که هم اکنون وارد کنن��ده ۶۶ هزارتن پنبه در طول 

سال هستیم.

کاویان��ی ادام��ه داد: ب��ا توجه به آنک��ه اراضی زراع��ی از فروردین تا 
بهمن ماه در اختیار زراعت پنبه اس��ت و س��ایر کشت ها در دوره زمانی 
کوتاه تر انجام می ش��ود  از این رو به سبب دو نوبت کشت در طول سال 
عایدی بیش��تری برای کش��اورز دربر دارد، به همی��ن دلیل نبود صرفه 
اقتصادی کش��ت پنبه موجب ش��د تا سطح زیرکش��ت این محصول در 
بزرگ تری��ن اس��تان تولیدکننده با کاهش بی��ش از 5۰درصدی به 5 تا 
۱۰ هکت��ار  و ۴۰ کارخانه پنبه پاک کنی فع��ال  به چهار کارخانه پنبه 

پاک کنی نیمه فعال در گلستان رسید.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا امکان خودکفایی مجدد در تولید 
پنبه وجود دارد، افزود: اگرچه خراب کردن یک ساختمان یک روز زمان 
نیاز دارد، اما ساخت مجدد آن سال ها طول می کشد، از این رو می توان 
گفت رسیدن به خودکفایی مجدد غیرممکن نیست و تنها زمانبر است.

استفاده از بذور زودرس یک راه برای رسیدن به خوداتکایی پنبه
این مقام مس��ئول در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به راهکارهای 
رس��یدن به خودکفایی پنبه گفت: یکی از عوامل مهم در توسعه کشت، 
بذر پنبه است که موسسه تحقیقات بذور مناسبی را در اختیار کشاورزان 
قرار داده اس��ت و به سبب زودرس بودن این بذرها امکان دو بار کشت 
در اراضی زراعی  و رقابت با س��ایر محصوالت به سبب مدت زمان کوتاه 

کاشت و برداشت وجود دارد.
کاویانی در پایان تصریح کرد: با استفاده از بذرهای خارجی و بذرهای 
زودرس، آبی��اری مناس��ب و ادوات مکانیزاس��یون به��ره وری در هکتار 
افزایش خواهد یافت که بدین  ترتیب نیاز س��االنه ۱2۰ هزارتنی صنایع 

نساجی تامین خواهد شد و دیگر نیازی به واردات نخواهیم داشت.

واردات بی رویه پنبه عامل اصلی کاهش تولید طالی سفید

 رسیدن به خودکفایی مجدد غیرممکن نیست

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت آبزیان س��ازمان شیات گفت: بنا بر آمار 
دو ماه��ه گمرک، ۱۶ هزارتن محصوالت ش��یاتی ب��ا ارزش بالغ بر 5۰ 

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد.
عیسی گلشاهی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
آمار صادرات محصوالت شیاتی اظهار کرد: بنا بر آمار دو ماهه گمرک، 
۱۶هزارت��ن محصوالت ش��یاتی ب��ا ارزش بالغ بر 5۰میلی��ون دالر به 
بازارهای هدف صادر ش��د که عمده این محصوالت شامل، انواع ماهیان 

تجاری، میگو و خوراک آبزیان است.
وی با بیان اینکه س��ال گذش��ته ۱۳۷ هزارتن محصوالت شیاتی به 
بازارهای هدف صادر شد، افزود: امسال پیش بینی می شود آمار ۱2 ماهه 

صادرات با ۱۰درصد افزایش به ۱۴5 هزارتن برسد. گلشاهی با اشاره به 
تأثیر اعمال تحریم های جدید بر میزان صادرات محصوالت شیاتی بیان 
کرد: با توجه به آنکه با اعمال تحریم های جدید بحث نقل و انتقال پول 
حاصل از ارز صادرات و حمل و نقل مطرح است، بنابراین این موضوع تا 
حدودی می تواند بر میزان صادرات اثرگذار باشد. این مقام مسئول ادامه 
داد: با توجه به آنکه برخی شرکت های حمل و نقل خطوط خود را برای 
ایران غیرفعال کردند، اما امر صادرات به کش��ورهای منطقه و همچنین 
کشورهایی که در موضوعات تحریم دخالتی ندارند، در حال انجام است.
ب��ه گفت��ه گلش��اهی، اگرچه خ��روج آمری��کا از برج��ام در صادرات 
محصوالت ش��یاتی بی تأثیر نیس��ت، اما موقعیت استراتژیک ایران این 

اجازه را می دهد که به صورت جایگزین امر صادرات را ادامه دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در گذشته میزان صادرات محصوالت 
ش��یاتی به آمریکا چشمگیر بوده اس��ت، بیان کرد: اگرچه در سال های 
اخیر س��هم صادرات محصوالت شیاتی به ایاالت متحده آمریکا در حد 
صفر بود، اما به میزان بسیار ناچیز  به کانادا و مکزیک صادرات داشتیم.
مدیرکل دفتر بهبود کیفیت آبزیان س��ازمان شیات با بیان اینکه در 
دو ماهه نخس��ت س��ال صادراتی به آمریکا نداشتیم، تصریح کرد: در دو 
ماهه نخس��ت سال عمده محصوالت ش��یاتی به ویتنام، چین، تایلند، 
تایوان، امارات متحده، عراق، کش��ورهای س��ی آی  اس همچون روسیه، 

آذربایجان و ارمنستان صادر شد.

پس از واردات تعدادی گوشی با ارز دولتی ۴2۰۰تومانی، اکنون اعام 
شده گوش��ی هایی که قیمتی باالتر از ۳۰۰ دالر داشته باشند، در گروه 
س��وم کاالهای وارداتی جای می گیرند که ارز اختصاصی به آنها ۷5۰۰ 
تومان اس��ت. به گزارش ایس��نا، پس از اعتراضات تعدادی از کس��به و 
فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
که معتقد بود گرانی های غیرمعمول گوش��ی نشان می دهد برخی افراد 
س��ودجو با استفاده از ارز دولتی گوشی وارد کرده اند، اما براساس بهای 
ارز آزاد محاس��به و به مردم عرضه می کنند،  لیستی از شرکت هایی که 
به آنها ارز ۴2۰۰ تومانی تخصیص یافته بود، منتشر کرد و توضیح داد: 
از ابتدای امس��ال تا 29 خردادماه به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن 

همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است.
این موضوع موجب ش��د افزایش قیمت  گوش��ی در راس��تای افزایش 
نرخ ارز غیررس��می توجیه نداشته باشد و اگرچه برخی از واردکنندگان 
ادعا داش��تند ک��ه نتوانس��تند ارز دولتی دریافت کنند ی��ا اینکه برخی 
فروش��ندگان مدعی بودند گوشی ها را با قیمت ارز آزاد از واردکنندگان 
دریاف��ت ک��رده و ناچارند با همین قیمت ها هم به فروش برس��انند، اما 
در عی��ن حال انتظار می رفت حداقل گوش��ی هایی که با ارز دولتی وارد 

ش��ده اند، کاهش قیمت داشته باشند و از طرف سازمان های نظارتی هم 
به این موضوع رسیدگی شود.

از طرف��ی در ح��ال حاضر پس از ارز رس��می ۴2۰۰تومان��ی، این بار 
صحب��ت از ن��رخ ارز دیگ��ری برای گوشی هاس��ت. در این راس��تا وزیر 
ارتباطات اظهار کرده که مقرر شده است براساس نامه ای با وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، برای گوش��ی های با قیم��ت زیر ۳۰۰ دالر، ارز از گروه 
دوم و از طریق س��امانه نیما تامین ش��ده و برای گوش��ی هایی با قیمت 

باالتر از ۳۰۰ دالر نیز ارز از گروه سوم تخصیص داده شود.
به گزارش ایس��نا، در ابتدای راه اندازی س��امانه نیم��ا )نظام یکپارچه 
ارزی( از اواخر فروردین ماه، حدود 8۰درصد ارز ناش��ی از صادرات وارد 
س��امانه ش��ده و واردکنندگان نیز بدون اولویت بندی ارز خود را با نرخ 
۴2۰۰ تومان تهیه می کردند، اما به مرور با توجه به رانت هایی که برای 
واردکنن��دگان ایج��اد و حجم زیادی ثبت س��فارش در این مورد انجام 
ش��د، مس��ئوالن تصمیم به اولویت بندی کاالهای وارداتی برای دریافت 
ارز گرفتند. بر این اس��اس گروه اول یعنی کاالهای اساس��ی و دارو و در 
مجم��وع کاالهای حیاتی عمدتا با درآمد ارزی ناش��ی از نفت تامین ارز 
ش��ده )هر دالر حدود ۳8۰۰ تومان( است و فاصله آن با دالر رسمی را 

دول��ت در قالب یارانه پرداخت می کند. گروه دوم که واردکنندگان مواد 
اولی��ه کارخانه ها و کاالهای ضروری هس��تند، ارز م��ورد نیاز خود را از 
طریق ص��ادرات کاالهای غیرنفتی تامین می کنند که در ابتدای اجرای 
سیاس��ت جدید ارزی )2۱ فروردین م��اه( ۴2۰۰ تومان بود و اکنون به 
حدود ۴۳5۰ تومان رس��یده اس��ت، اما گروه سوم آن دسته از کاالهای 
غیرضروری هس��تند که ارز آن از محل 2۰درص��د صادرات غیرنفتی و 

صادرکنندگان خرد تامین می شود.
دالری که در سامانه نیما برای گروه سوم مورد معامله قرار می گیرد تا 
حدود ۷5۰۰ تومان قیمت خورده است. البته این یک نرخ رقابتی بوده 
و برمبنای بازار آزاد شکل می گیرد و می تواند حتی از این رقم نیز باالتر 
باش��د. معامات ارزی برای گروه س��وم کاالیی براساس دو روش انجام 
می ش��ود؛ در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت 
توافقی اس��ت، صادرکننده به صورت توافق��ی، ارز و امتیاز واردات خود 
را با اس��تفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند 
و واردکننده کاالهای اولویت س��وم پس از طی مراحل ثبت س��فارش، 
تش��کیل پرونده در بانک عامل و اظهار کاال به گمرک، نسبت به واردات 
اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳تیرماه اجرایی شده است.

صادرات 16 هزارتن محصوالت شیالتی در ۲ماهه نخست سال

 رشد 1۰درصدی صادرات در راه است

کدام گوشی ها ارز 4۲۰۰ تومانی می گیرند؟
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مراقب کالهبرداران پیش فروش خودرو های 
وارداتی باشید

 یک عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس گفت پیش فروش 
خودرو های وارداتی تنها در یک صورت کاهبرداری و تقلب نیست 
و آن اینکه واردات توسط نمایندگی های داخلی برند های خودرویی 
انجام ش��ود. رمضانعلی  س��بحانی فر با بیان این مطلب اظهار داشت: 
برخی فرصت طلب ها با سوء اس��تفاده از نابس��امانی های بازار خودرو 
و بی اطاعی مردم از ممنوعیت ثبت س��فارش خودرو های وارداتی، 

خودرو هایی که اجازه ثبت سفارش ندارند را پیش فروش می کنند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: افراد سودجو با دریافت 
نیمی از پول خودرو و وعده تحویل ۳۰ روزه س��عی دارند از آش��فته 
بازار خودرو به نفع خود سوء اس��تفاده کنند. وی از ادامه یافتن توقف 
ثبت س��فارش خودرو تا اط��اع ثانوی خبر داد و اف��زود: با توجه به 
نابس��امانی های ارزی، اقتصادی و خودرویی نمی توان هیچ پیش بینی 
درباره پایان توقف ثبت س��فارش خودرو های وارداتی داشت، بنابراین 
هرگونه پیش فروش این خودرو ها غیرقانونی و غش در معامله است و 
م��ردم نباید به خیال خرید خودرو های خارجی مورد نیاز خود تن به 
وعده های غیرواقعی س��ودجویان بدهند. این عضو کمیسیون صنایع 
و مع��ادن مجلس در عین حال یادآور ش��د: پیش فروش خودرو های 
وارداتی تنها در یک صورت درس��ت اس��ت و تقلب و کاهبرداری به 
حساب نمی آید و آن، واردات خودرو های خارجی توسط شرکت های 
خودرویی و نمایندگی رسمی این خودروهاست. طبیعتا این شرکت ها 
با توجه ب��ه موجودی انبارهای ش��ان می توانن��د پیش فروش خودرو 
داش��ته باشند. س��بحانی فر خطاب به مردم توصیه کرد: با مراجعه به 
لیست کاال های ممنوعه وارداتی که در سایت های دستگاه های دولتی 
یا س��ایت های خبری خبرگزاری ها و نرم افزار ه��ای اجتماعی موجود 

است از انجام کاری که پشیمانی به بار می آورد جلوگیری کنند.

اطالعات 1۰۰ شرکت خودروسازی افشا شد
۱5۷ گیگابایت اطاعات ۱۰۰ ش��رکت های خودروسازی از جمله 
تس��ا، فورد و تویوتا فاش شده اس��ت. این اطاعات در یک مخزن 
بدون پس��ورد نگهداری می شده و هر کسی به آن دسترسی داشته 
است.  به گزارش مهر، کریس ویکی یکی از محققان امنیت اطاعاتی 
متوجه یک ش��کاف اطاعاتی شده که تعداد زیادی از خودروسازان 
از جمله تس��ا، تویوتا، فورد و فولکس واگن را تحت تاثیر قرار داده 
اس��ت. ویکی در مصاحبه با نیویورک تایم��ز اعام کرده حدود ۴۷ 
هزار سند حساس کشف کرده که در فضای اینترنت منتشر شده اند. 
در کل ۱5۷ گیگابایت اطاعاتی که فاش ش��ده ش��امل نقشه اولیه 
دقیق و طرح های کارخانه، اس��ناد مربوط به مشتریان مانند رسید، 

قرارداد و برنامه کاری همراه قراردادهای محرمانه بودند.
خودروس��ازان به طور معم��ول اقدامات زیادی ب��رای حفاظت از 
ای��ن نوع اطاعات حس��اس می کنن��د زیرا افش��ای رازهای تجاری 
فضای رقابت را ناعادالنه می کن��د. به هرحال اطاعات حدود ۱۰۰ 
ش��رکت در این ش��کاف امنیتی فاش شده اس��ت. جالب آنکه تمام 
این ش��رکت ها یک نقطه مش��ترک داش��تند. همه آنها با ش��رکتی 
  Level One Robotics and Controls کانادای��ی ب��ه ن��ام
همکاری داش��تند که در حوزه طراحی فرآیندهای اتوماسیون برای 
خودروس��ازان و تهیه کنندگان تجهیزات فعالیت می کند. ویکی نیز 
این اطاعات را در یکی از س��رورهای ب��ک آپ Level One یافته 
اس��ت. در این رویداد هیچ عملیات هکی ص��ورت نگرفته بود، زیرا 
سرور با پس��ورد محافظت نمی ش��د، بنابراین هر کسی می توانست 
به آن دسترس��ی یابد. جالب آنکه میان موارد افش��ا شده، اطاعات 
جمعی از کارمندان Level One نیز وجود داشته مانند گواهینامه 
رانندگ��ی و پاس��پورت. البت��ه در ای��ن رویداد اطاعات مش��تریان 

شرکت های خودروسازی فاش نشده است.

توضیحات شریعتمداری درباره افزایش قیمت 
و واردات خودرو

سخنگوی فراکسیون مستقان والیی مجلس جزئیات نشست این 
فراکس��یون با وزیر صنعت را تش��ریح کرد. به گزارش شبکه اطاع 
رسانی راه دانا؛ مهرداد بائوج الهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقان 
والیی مجلس شورای اسامی با اشاره به جلسه روز یکشنبه ۳۱تیر 
این فراکس��یون، اظهار داش��ت: محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت، 

معدن، تجارت و معاونانش میهمان اعضای این فراکسیون بودند.
وی ب��ا بیان اینکه ش��ریعتمداری در این جلس��ه درباره نقدینگی 
مباحث��ی را مطرح کرد، اف��زود: وزیر صنعت معتقد بود که در بحث 
نقدینگی سهل انگاری صورت گرفته و باید اقداماتی انجام می گرفت 
تا نقدینگی به س��مت تولید و ایجاد  اش��تغال و نیاز جامعه هدایت 
می شد که متاسفانه این کار صورت نگرفته و همین امر سبب بوجود 
آمدن مش��کاتی در بازار شده اس��ت؛ لذا الزم است فکری به حال 
نقدینگی ش��ود. س��خنگوی فراکسیون مس��تقان والیی مجلس با 
تاکی��د بر اینکه در این جلس��ه در مورد افزای��ش قیمت خودرو هم 
گفت وگو ش��د، اظهار کرد: وزیر صنعت عنوان کرد که خودروسازان 
طبق مصوبه س��تاد تنظیم ب��ازار قیمت خودروهای بیش��تر از ۴5 
میلی��ون تومان را بی��ش از ۶/9 درصد دهند. همچنین بر اس��اس 
مصوبه ش��ورای رقاب��ت خودروهای کمت��ر از ۴5میلیون تومان هم 

نباید بیش از ۱/۷ درصد افزایش قیمت داشته باشند.
نماین��ده مردم لنگ��رود در مجلس تصریح ک��رد: در صورتی که 
کارخانه های خودروس��ازی ب��ه این مصوبات عم��ل نکنند، مرتکب 
تخلف شده و قطعا با آنها برخورد می شود. الهوتی با اشاره به اینکه 
آقای شریعتمداری در این جلسه درباره واردات خودروها هم نکاتی 
را مطرح کرد، اظهار داش��ت: تعدادی از هکرها سایت ثبت سفارش 
را هک کرده و دس��ت به ثبت سفارش زده بودند که جلوی این کار 
را گرفته و گزارش های این مس��ئله را هم به دس��تگاه های نظارتی 
ارائه کرده ایم که در حال بررسی است. وی اضافه کرد: وزیر صنعت 
اع��ام کرد ۶ هزار و ۴8۱ خودرو وارد ش��ده ک��ه از این تعداد هزار 
و نهص��د و چهل خودرو ترخیص ش��ده و تاکنون درباره مابقی آنها 
اقدامی صورت نگرفته اس��ت. سخنگوی فراکسیون مستقان والیی 
با بیان اینکه مس��ئوالن به دنب��ال برخود قانونی با متخلفان واردات 
غیر قانونی خودرو هستند، تصریح کرد: وزیر عنوان کرد که در این 

راستا عده ای از متخلفان هم دستگیر شدند.

نایب رئیس فراکسیون مستقان والیی گفت چگونه می شود فردی در 
منطقه ای بس��یار دورافتاده وارد سیستم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ش��ود، بیش از ۶ هزار ثبت س��فارش انجام دهد و حدود 2 هزار خودرو 

را ترخیص کند؟
غامعل��ی جعف��رزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رش��ت و نایب رئیس 
فراکس��یون مس��تقان والیی مجلس ش��ورای اس��امی در گفت وگو 
با فارس در تش��ریح نشس��ت فراکس��یون متبوعش که با حضور محمد 
ش��ریعتمداری وزیر صنعت برگزار شد، اظهار داشت: به دنبال نارضایتی 
م��ردم در حوزه های اقتصادی به ویژه در بخش خودرو چنین جلس��ه ای 

برگزار شد.
وی با اش��اره به اینکه سیاست  ارزی اشتباه دولت سبب اتفاقات اخیر 
اقتصادی ش��ده اس��ت، افزود: در ادامه در خصوص هک ش��دن راحت 

سیستم های ثبت سفارش واردات خودرو مباحثی مطرح شد.

نایب رئیس فراکس��یون مستقان والیی مجلس در ادامه تصریح کرد: 
آق��ای ش��ریعتمداری هم ضم��ن آن درب��اره واردات غیرقانونی خودرو 

گزارشی ارائه کرد.
جعفرزاده بر همین اس��اس اضافه کرد: نمایندگان با بررس��ی گزارش 
وزی��ر صنعت به این نکته تاکید کردند که متاس��فانه سیس��تم های این 

وزارتخانه امنیت الزم را برای ثبت سفارش واردات خودرو ندارد.
وی افزود: در این نشست همچنین مطرح شد که درباره سیاست های 
ارزی و تعیین نرخ ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومان و اینکه کاالهایی که با این 
ارز وارد می ش��ود به دست مردم می رسد یا خیر؟ که تقریبا نتوانسته ایم 
تضامی��ن الزم را دریافت کنیم زیرا وزیر اع��ام کرد 5 هزار قلم کاال از 
طریق ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی وارد ش��ده ک��ه امکان رصد کامل آنها 

وجود ندارد.
جعفرزاده تصریح کرد: متاسفانه در بازه زمانی یک ساعته نتوانستیم به 

جمع بندی مناس��بی دست پیدا کنیم، البته جمع بندی که مورد مطالبه 
مردم است.

وی ادامه داد: چگونه می ش��ود فردی در منطقه ای بس��یار دور افتاده 
وارد سیس��تم وزارت صنعت، معدن و تجارت شود، بیش از ۶ هزار ثبت 
سفارش انجام دهد و حدود 2 هزار خودرو را ترخیص کند؛ این موضوع 
نیز جزئی از نگرانی ها است و باید فارغ از اینکه قوه  قضائیه پیگیری الزم 

را انجام می دهد با سهل انگاری صورت گرفته نیز برخورد شود.
نایب رئیس فراکس��یون مستقان والیی مجلس شورای اسامی گفت: 
وزیر صنعت مدعی بود شناسایی خاطیان و نقاط ضعف سیستم ها توسط 
دولت انجام ش��ده و در دولت گذش��ته یک آقا و خان��م خانه دار برنامه 
وزارت صنع��ت را نوش��ته بودند که برنامه ضعیفی بوده اس��ت، بنابراین 
دول��ت تعیین می کند ت��ا ضعف های دولت های قبلی را پوش��ش دهند 

نه اینکه هر اتفاقی که رخ می دهد را بر گردن دولت گذشته بیندازند.

۲ هزار خودرو غیرقانونی ترخیص شده

وزارت صنعت امنیت الزم برای ثبت سفارش واردات خودرو را ندارد

عضو کمیس��یون صنایع مجلس از تحریم ها به عنوان همای س��عادت 
برای خودروسازها یاد کرد و گفت ناتوانی در صادرات در چنین شرایطی 
یعنی خودروسازان درخصوص تولید خودروهای باکیفیت دروغ گفته اند.
در برنامه »رویداد« رادیو گفت وگو با موضوع بسترس��ازی برای تولید 
خودروه��ای خارجی، امید رضایی عضو هی��ات مدیره انجمن تخصصی 
صنای��ع همگ��ن خودرو و نی��رو محرک��ه و محمدرضا منص��وری عضو 

کمیسیون صنایع مجلس شورای اسامی نظرات خود را بیان کردند.
امی��د رضایی ب��ا بیان اینک��ه امروز صنعت دس��ت به گریب��ان نگاه 
غیرتخصصی و غیردلس��وزانه دولت نس��بت به تولید اس��ت، گفت: این 
مس��ئله فقط به این دولت و دولت قبلی بازنمی گردد، بلکه به طور کلی 
همه دولت هایی که بر سر کار آمده اند، نگاه ویژه ای به تولید نداشته اند.
وی افزود: از زمانی که در ایران نفت کشف شد، حتی از قبل انقاب، 
تمام دولتمردان ما به س��مت واردات هرچه که در کشور نداریم، رفتند. 
بایی که که امروز بر س��ر خودرو آمده ب��ه مراتب پیچیده تر و عمیق تر 
می توانید در صنعت نساجی، صنعت فرش، خشکبار و کشاورزی ببینید. 
اگر نگاه زیربنایی و اصولی نباش��د یقینا نمی توان انتظار داش��ت صنعت 

خودرو هم بتواند از برهه بحرانی بیرون بیاید.
عض��و هی��ات مدیره انجمن تخصص��ی صنایع همگن خ��ودرو و نیرو 

محرک��ه با اظهار ب��ر اینکه در صنع��ت خودرو آی.ت��ی و ارتباطات نیز 
تعیین کننده اس��ت، تصریح کرد: یعنی اگ��ر به صنعت خودرو به عنوان 
یک صنعت محرک و موتور محرک صنعت، نگاه درستی شود باید همه 
صنایع ما رشد کنند و توسعه داشته باشند اما متاسفانه تاکنون این نگاه 
نبوده است. این نگاه کار دولتمردان است و زمانبر است و باید بر رویش 
کارشناسانه عمل شود.وی با ذکر اینکه صنعت خودروی ایران مثل تمام 
صنایع خودرو در تمام جهان صنعتی وابس��ته اس��ت، یادآور شد: اینکه 
در کش��ورهایی مثل آلمان، ژاپن و یا آمریکا خودرویی صددرصد داخلی 
تولید می ش��ود، نگاه صحیحی نیس��ت چون اقتصاد و تولید به س��مت 
قیمت تمام شده می رود و قرار نیست همه لوازم مورد نیاز خودرو با هر 

قیمتی در داخل آن کشور تولید شود.
در ادامه محمدرضا منصوری با اش��اره به نقش مدیران دولتی در عدم 
توس��عه صنایع براز داش��ت: درهیچ کجای دنیا مدیر دولتی که صاحب 
فرآیندی اس��ت نتوانسته موفق ش��ود و هیچ وقت هم از مدیریت خود 

دست بر نمی دارند.
وی اف��زود: دلی��ل اینکه خصوصی س��ازی آنچنان انجام نمی ش��ود، 
مشکل خود مدیران دولتی هستند، آن ها به بهانه های مختلفی از این 
کار جلوگیری می کنند و ما با وجود مدیران دولتی آن هم در ش��رایط 

فعلی، در تولید محصوالت، صادرات محور نخواهیم شد.عضو کمیسیون 
صنایع مجلس از تحریم ها به عنوان همای س��عادت برای خودروس��ازها 
یاد کرد و گفت: وقتی دالر از 8۰۰ تومان به 8هزار تومان می رسد یعنی 
یک قاچاقچی باید ۱۰ برابر پول بدهد تا واردات انجام شود و این یعنی 
رقیب را از دور خارج کرده ایم. وی ابراز داشت: مگر می شود که با وجود 
هزینه های پایین حامل های انرژی برای صنعت خودرو و باال رفتن دالر، 
نتوانی��م خودروی��ی را صادر کنیم این یعنی خودروس��ازان در خصوص 

تولید خودروهای باکیفیت فرافکنی و دروغ می گفته اند.
منصوری متذکر ش��د: در هر کشوری زمانی که ارزش پولش 2۰درصد 
کاه��ش بیابد تمام محصوالت آن کش��ور صادراتی می ش��ود ولیکن در 
کش��ور ما با وج��ود اینکه ۱۰۰۰ درصد ارزش پول کاهش داش��ته باید 
خودروس��ازی ما به به میدان می آمد و با صادرات محصوالتش به دولت 

کمک می کرد.
وی از وج��ود دس��ت هایی برای جلوگی��ری از فعالیت ش��رکت های 
خودروس��از خارجی گفت و بیان کرد: متاس��فانه مافی��ای خودرو اجازه 
تولید ماش��ین های وارداتی را در داخل نمی دهد، در حالی که ش��رکتی 
مثل رنو آماده است تا کار خود را شروع کند. اگر نیروهای امنیتی و قوه 

قضائیه ورود کنند می توان جلوی این افراد را گرفت.

مجتبی حاج��ی زاده می گوید هرچند کارشناس��ان فریاد بزنند که ما 
پتانسیل تولید در داخل را داریم و نیاز به واردات نداریم اما آقایان خود 
را به ناش��نوایی و ندیدن می زنند. آنها ایران را محل کار خود و خارج از 
ای��ران را محل زندگی خود درنظ��ر گرفته اند که اینچنین خاک ُمردگی 

را بر تولید می پاشند.
به گزارش ایلنا، هدف گذاری می کنند تا در افق ۱۴۰۴، ۶۰۰ هزار ش��غل 
به صورت مستقیم به واسطه صنعت خودروسازی و قطعه سازی ایجاد کنند، 
اما مگر می توان بدون داشتن »عزِم واقعی« هدف گذاری کرد؟ در همه جای 
دنیا برای ایجاد شغل در صنایع قدیمی و البته نحیف ساختارهای اقتصادی 
را اص��اح می کنند و برای مثال بر واردات، تعرفه های باال وضع می کنند تا 
به جای شکس��تن کمر کارگران کمر واردکنندگان را بش��کنند؛ بگذریم از 
اینکه در کشوری همانند ژاپن که صنایعش توسط آمریکا در جنگ جهانی 
دوم بمباران شدند، کسی خودروی وارداتی نمی خرد حتی زمانی که تعرفه 

واردات این خودورها صفر باشد.
 در مش��ترِی ژاپن��ی حمای��ت از »تویوتا«، »نیس��ان«، »س��وزوکی« 
و »هوندا« نهادینه ش��ده اس��ت؛ گویی که اگر روزی ای��ن برندها زنده 
نباش��ند کارگران هم زنده نیس��تند. جنگ و بحران های اقتصادی برای 
ژاپنی ها نعمت بود و البته درس��ی ش��د در حمای��ت از بنیان های تولید 

در اقتص��اِد مبتنی بر بازار آزاد.  اینها را بگذارید کنار لیس��تی که بانک 
مرک��زی به تازگی و پس از انتقادهای فراوان به عملکرد اقتصادی دولت 
از ش��رکت های واردکننده کاال با ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومان منتش��ر کرد. 
البته فهرس��ت واردکنن��دگان خودرو که چندتای��ی از آنها با ارز دولتی 
اختصاص یافته به خود »دس��تگاه چای س��از« و... وارد کرده بودند چند 
روز بعد و در پی افزایش فش��ار افکار عمومی بر وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، منتشر شد.  
 مرور این فهرست شگفت زده ترمان می کند وقتی درمی یابیم »وزارت 
بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی« با دریافت ۱8 میلیون و 5۳۴ هزار 
یورو، بیش��ترین حجم از واردات خودرو را به خود اختصاص داده است. 
هرچند مقام های این نهاد مس��ئول در حوزه بهداش��ت و درمان  کشور 
می گویند تمام این پول برای واردات آمبوالنس و نوسازی ناوگان، هزینه 

کرده اند و نه واردات خودرو. 
 اما ادعای وزارت بهداشت به چند دلیل از همین حاال زیر سوال است: 
در شرح تعرفه واردات وزارت بهداشت آمده است: با حجم موتور ۱5۰۱ 
تا 2۰۰۰ سی س��ی )بنزینی(.  حال آنک��ه آمبوالنس های مراکز درمانی 
باالی 2 هزار سی.سی حجم دارند و دیزلی هستند، نه بنزینی. حتی اگر 
ادعای وزارت بهداش��ت در مورد واردات آمبوالنس با ارز دولتی درست 

باش��د، نمی توان بر مبنای اطاعات درج شده در این جدول صحت آن 
را س��نجید. اگرهم این ادعا صحت نداشته باشد، باید پرسید آیا رسالت 

وزارت بهداشت واردات خودرو است؟ 
 در مجموع این شرکت ها بیش از ۱۰۰ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی 
دریافت کرده اند. در کنار حمایت دولتی، مجلس ش��ورای اسامی هم از 
واردکنندگان حمایت می کند. نمایندگان اردیبهش��ت ماه امسال تعرفه 
واردات خ��ودرو را به 2۰درص��د کاهش دادند که نتیجه اش می ش��ود: 

حمایت ضرب در دو.
 به نظر می رسد عالی ترین س��طوح تصمیم گیری دل در گرو اشتغال 
و محکم  کردن امنیت ش��غلی کارگران ندارند، آنها به دنبال سود بیشتر 
برای واردکنندگان هس��تند و می خواهند از هر طریقی که شده جلوی 
ضرر آنها را بگیرند. سیاست های آنها کوچک ترین نشانی از لحاظ کردن 

منافع ملی و خیرجمعی در خود، ندارد.
 به صورت کلی آنجا می توان از صیانت از منافع ملی س��خن گفت که 
حقوق نیروی کار به اندازه س��رمایه های غیرنقدی و نقدی ارزش داشته 
باش��د اما محمِل واردکنندگان و حامیان آن س��ازمان یافته تر از  قواعد 
تولید هست که نیروی انسانی به آن هویت می دهد؛ تا آنجا که می توان 

مدعی شد نهادها در ایران آزادِی گردِش سرمایه را می پسندند. 

ناتوانی در صادرات خودرو، پرده از دروغ های خودروسازان برداشت

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی مطرح کرد

اتحاد واردکنندگان خودرو با شبکه های مافیایی

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور با اش��اره ب��ه جایگاه مطلوب 
ایران در تولید علم در حوزه زیست فناوری گفت: ایران به لحاظ تولید 
علم در حوزه زیس��ت فناوری و دیگر حوزه ها دارای جایگاه مطلوبی در 

منطقه است، به طوری  که در زیست فناوری 
حائز رتبه س��یزدهم و در حوزه سلول های 

بنیادی در رتبه چهاردهم قرار دارد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطاع رس��انی بنیاد 
مل��ی نخب��گان، س��ورنا س��تاری، مع��اون 
علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری در آیین 
اختتامیه بیس��ت و نهمی��ن المپیاد جهانی 
زیست شناس��ی )IBO2۰۱8( ب��ه ظرفیت 
خارق الع��اده کش��ورمان در تربی��ت نیروی 
انس��انی خاق اش��اره کرد و افزود: اقتصاد 
دانش بنیان به عنوان اصلی ترین پایه توسعه 
و پیشرفت کشور، متکی به خاقیت نیروی 

انسانی است.
س��تاری به سهم قابل توجه کش��ورمان از استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان منطقه خاورمیانه در حوزه زیست فناوری اظهار کرد: بیش 
از 98درصد داروهای مورد نیاز کش��ور توسط شرکت های دانش بنیان 

داخلی تأمین می ش��ود و موفقیت این اس��تارتاپ ها به دس��ت نیروی 
انس��انی خاق و توانمندی اتفاق افتاده است که می توانند اقتصاد این 
حوزه را به ش��دت تقویت کنند و المپیاده��ا یکی از خروجی های این 

دست نیروی انسانی است.
رئی��س بنیاد ملی نخب��گان، با تأکید بر 
ضرورت ایجاد زیست بوم مساعد نوآوری و 
س��رمایه گذاری روی نیروی انسانی خاق 
گفت: امس��ال در المپیاد زیست شناس��ی 
جه��ش قابل توجه��ی را ش��اهد بودیم و 
بنی��اد ملی نخب��گان همچون س��ال های 
گذش��ته برگزیدگان ای��ن المپیاد را تحت 
پوشش قرار می دهد چراکه ضروری است 
نیروی انس��انی خاق و تحصیلکرده برای 
قرار گرفتن در مسیر نوآوری و کارآفرینی 

هدایت شود.
همچنین در این مراسم با حضور معاون 
علم��ی و فناوری رئیس جمهوری، وزیر آموزش و پرورش، دبیر اجرایی 
المپیاد و رئیس کمیته علمی المپیاد، مدال طای برگزیدگان بیست و 

نهمین المپیاد جهانی زیست شناسی بر گردن شان آویخته شد.

مرتض��ی براری، مع��اون وزیر ارتباطات در بازدید از مرکز س��نجش 
از دور دانش��گاه ش��هید بهش��تی با تاکید بر اهمیت نقش دانشگاه ها 
در تربیت نیروی انس��انی در حوزه فضایی کش��ور، گفت: س��ازمان در 

راستای تعامل و همکاری هرچه گسترده تر 
با دانشگاه های کشور آمادگی دارد دیتاهای 
مورد نی��از مراکز علمی را به صورت رایگان 

تامین کند.
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد حوزه فضا، 
حضور حداکثری در اقتصاد بخش سنجش 
از دور را از اه��داف و برنامه ه��ای س��ازمان 
فضایی ایران دانس��ت و خاطرنشان کرد: دو 
حوزه سنجش از دور و اینترنت ماهواره ای با 
سرعت باالیی در حال رشد و توسعه هستند 
و س��هم این دو ح��وزه از اقتصاد جهانی به 
صورت مستقیم بالغ بر 29۰ میلیارد دالر و 
به صورت غیرمس��تقیم 22۰۰ میلیارد دالر 

اس��ت. بر این اساس باید س��هم کشور از این بخش از اقتصاد فضا را با 
برنامه ریزی افزایش دهیم.

معاون وزیر ارتباطات به اهمیت نقش و جایگاه استارتاپ ها و کسب   

و کارهای فضاپایه در حوزه سنجش از دور اشاره کرد و افزود: سازمان 
فضایی ایران آمادگی دارد تا با همکاری مرکز سنجش از دور دانشگاه 
شهید بهشتی و دیگر مراکز علمی کشور، مرکز نوآوری سنجش از دور 

را در این دانشگاه راه اندازی کند.
وی افزود: فناوری فضایی به صورت عام 
و س��نجش از دور به صورت خاص توانایی 
باالی��ی در تصمیم س��ازی ب��رای مدیریت 
مباحث اس��تراتژیک کشور مانند مدیریت 
بح��ران، خشکس��الی و مدیری��ت مناب��ع 
آب دارد و ای��ن فن��اوری می تواند به حل 

چالش های کان کشور کمک کند.
رئی��س س��ازمان فضایی ایران توس��عه 
زیرس��اخت های الزم جهت رشد کسب و 
کارهای ن��و را از اهداف س��ازمان فضایی 
ایران دانس��ت و اظهار داش��ت: س��ازمان 
فضای��ی ای��ران در نظ��ر دارد ب��ا کمک و 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی و با استفاده از توان علمی دانشگاه ها 
و مراکز علمی کش��ور زیرساخت های الزم برای توسعه و رشد کسب و 

کارهای نوین و استارتاپ های مرتبط با آن را فراهم آورد.

»مرکز نوآوری سنجش از دور« در دانشگاه شهید بهشتی راه اندازی می شودایران دارای بیشترین سهم استارتاپ های زیست فناوری منطقه است

بسیاری معتقدند اضطراب مسئله  غیرقابل تحمل و خطرناکی است. 
ب��ه باور آنه��ا، حتی  این احتمال وجود دارد ک��ه فرد مضطرب مجبور 
ش��ود  مدتی را در بیمارستان س��پری کند. البته در برخی موارد این 
مسئله درست است و افرادی که نگرانی هایی شدید و ریشه ای را تجربه 
می کنند، باید بستری شوند یا از دارو استفاده کنند اما میزان کمی از 

اضطراب می تواند مثمرثمر واقع شده و حتی مفید باشد.
به باور کارشناس��ان، نگرش اشخاص در مواجهه با این مسئله بسیار 
تعیین کننده است. بسیاری از افراد به علت عدم کنترل احساست شان 
س��ریعاً در تشویش های کوچک شان غرق می ش��وند و قادر نیستند با 
آن کنار بیایند. با این وجود می توان در راس��تای کنترل هیجانات قدم 
برداش��ت چراکه روانشناسان با بررس��ی راهکارهای موجود توانسته اند 
ش��ش قدم اساسی برای اس��تفاده صحیح از اضطراب بیابند. این شش 

قدم به شرح زیرند:
1- باور کنید که اضطراب 

چیز بدی نیست
اولی��ن قدم ب��اور این مطلب 
است که با اضطراب هم می توان 
زندگ��ی ک��رد. همانط��ور که 
می دانید بازیگران و ورزشکاران 
همواره در هر اجرا یا مسابقه ای 
بای��د طی مدتی کوت��اه، میزان 
باالیی از هیجان و اس��ترس را 
تحمل کرده و بهترین عملکرد 
را از خ��ود نش��ان دهن��د. اگر 
غیرقاب��ل  مس��ئله   اضط��راب 
تحمل��ی بود، پس آنه��ا باید تا 
ب��ه حال از ش��دت این فش��ار 
می مردند. در حالی که بسیاری 
از افراد روزانه با استرس دست 
و پنجه ن��رم می کنند و قادرند 
در کار ی��ا فعالی��ت خود موفق 
باش��ند. پس باور داشته باشید 
که اضطراب آنقدر ها هم مسئله  

بدی نیست.
۲- میزان اضطراب خود را مشخص کنید

اینکه هر شخص چه مقدار می تواند اضطراب را تحمل کند تا حدودی 
به تیپ شخصیتی و آموخته های زمان کودکی یا نوجوانی هر فرد بستگی 
دارد. برخی روحیه هیجان  خواهی باالیی دارند و می توانند با آن کنار بیایند 
اما برخی قادر نیس��تند قبل از اینکه تمامی احتماالت نسنجیده اند به هر 
عملی دست بزنند. شما در این مرحله باید تصمیم بگیرید که چه مقدار 
استرس را می توانید تحمل کنید. با انتخاب دقیق این میزان قادر خواهید 
بود با اضطراب تان کنار آمده و کارهایتان را به درستی پیش ببرید. نگران 
نباشید، هر چه بهتر بتوانید با نگرانی هایتان کنار بیایید، میزان تحمل تان 

بیشتر شده و قادر خواهید بود میزان بیشتری از آن را نیز تحمل کنید.
3- اضطراب زیادتان را کاهش دهید

برخی افراد به طور طبیعی از استرس زیاد لذت می برند اما به تازگی 
روانشناس��ان متوجه شده اند که این مس��ئله می تواند خطرناک باشد، 

چراکه آنها مجبورند همیش��ه قدرتمند ی��ا موفق بوده و کنترل اوضاع 
را بدس��ت بگیرند. حال اگر این اتفاق نیفتد، آس��مان به زمین می آید 
و تمامی تصورات ش��ان نقش بر آب می ش��ود. بنابراین باید در مواقعی 
که اضط��راب بیش از ان��دازه ای را تحمل می کنید، منطقی باش��ید و 
تکنیک های تنفس��ی و فکری مناس��بی را در پیش بگیرید. برای مثال 
می توانی��د اولویت دیگ��ری در فعالیت خود تعیین ک��رده و تمام فکر 
خ��ود را روی آن متمرکز کنید ت��ا دیگر لحظه ای برای مضطرب بودن 

نداشته باشید.
4- به علت اضطراب کم خود پی ببرید

البته باید گفت میزان استرس پایین هم مطلوب نیست. این مسئله نشان 
می دهد که توان مقابله با اضطراب را ندارید. پس اصًا ریس��ک نمی کنید 

و ترجیح می دهید در حباب خود بمانید تا کسی آسیبی به شما نرساند.
ایده آل گرایی یا محافظه کار ب��ودن بیش از حد می تواند به اضطراب 
پایی��ن بیانجام��د. باید توجه 
داش��ته باش��ید که جه��ان با 
سرعت هر چه تمام تر در حال 
تغیی��ر اس��ت. اگر ش��ما قادر 
نباش��ید که خود را با آن وفق 
دهید، ضرر خواهید کرد. پس 
بهتر اس��ت به یاد بسپارید که 
شما هم برای موفقیت، مقدار 
معقول��ی از پریش��انی را باید 

تحمل کنید.
۵- بیاموزید که چگونه با 
این میزان اضطراب کنار 

بیاید
باید بدانید که اضطراب یک 
انرژی است و اگر یاد بگیرید که 
با میزان متوس��طی از اضطراب 
کنار بیایید، قادر خواهید بود از 
نیروی بسیار زیاد آن بهره برده 
و از آن برای بهبود عملکردتان 
اس��تفاده کنید. به یاد داش��ته 
باش��ید که هم��واره نمی توان 
آسایش داشت. باید بتوانید با ناراحتی کنار بیاید و فعالیت تان را در پیش 
بگیرید. مطمئناً در زندگی هر ش��خص روزه��ای بد و خوب زیادی وجود 
دارد. پس برای خود این هدف را برگزینید که از روزهای بد جان سالم بدر 

ببرید تا بتوانید روزهای خوب را تجربه کنید.
6- به نشانه های بدنی خود توجه کنید

زمان��ی که دردهایی ناگهانی نظیر دل درد، تپش قلب باال یا گردن درد 
به سراغ تان می آید، به آنها توجه کنید زیرا این روشی است که بدن برای 
نشان دادن اضطراب برمی گزیند. در این مواقع منطقی عمل کرده و از خود 
دلیل این اتفاق را بپرسید تا بتوانید تاثیر منفی اضطراب را به مثبت تبدیل 
کنید و از فعالیت تان لذت ببرید. به یاد داشته باشید که نگرانی شما درباره  
هر موضوعی نمی تواند به نتیجه آن کمکی کند. پس آن را نادیده گرفته و 

تنها از انرژی زیادش استفاده کنید.
fastcompany/digiato :منبع

 6 قدم اساسی برای اینکه از اضطراب
به نفع خود استفاده کنید

استاندار چهارمحال  و بختیاری، با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ کارآفرینی 
و اش��تغال زایی، گفت: تأخی��ر در فرآیند تبدیل ایده به کاال و تجاری س��ازی 

دستاوردهای علمی و پژوهشی، چالش های زیادی ایجاد می کند.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، اقبال عباس��ی، استاندار 
چهارمحال  و بختیاری با اشاره به لزوم تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، گفت: 
بهره گی��ری از ت��وان بخش خصوص��ی برای تأمی��ن نیازمندی ه��ای حوزه 
آموزشی اس��تان از راهکارهای مهم در تس��هیل روند پیشرفت علمی است و 
مش��ارکت جویی اعضای هیات  علمی در فعالیت های فناورانه و تجاری سازی و 
بهره گیری از توان علمی برای حل بحران هایی از قبیل بحران اش��تغال و آب، 

باید به عنوان اولویت استان مطرح شود.
 

اساتید دانشگاهی در عرصه 
تجاری سازی مشارکت کنند

دریچــه
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با قرار گرفتن نام س��اعت هوش��مند اپل، برخی محصوالت فیت بیت و 
اسپیکر سونوس در فهرست تعرفه   واردات به آمریکا، احتمال افزایش قیمت 
این محصوالت بسیار زیاد است.  ایاالت متحده آمریکا تعرفه  ۱۰درصدی 

برای 2۰۰میلیارد دالر کاالی چینی مشخص 
کرده اس��ت که ش��امل محصوالتی از جمله 
ساعت های هوشمند اپل، ردیاب های  سامت، 
اسپیکرهای پخش موسیقی و سایر تجهیزات 
و لوازم جانبی وارداتی مونتاژش��ده در کشور 

چین می شود.
با توجه به تعرفه  تعیین ش��ده برای چنین 
محصوالتی، انتظار می رود ش��رکت های اپل، 
فیت بی��ت و س��ونوس مجبور ش��وند قیمت 
کااله��ای خ��ود را افزایش دهن��د. در حالی 
که بزرگ ترین فروش��ندگان و ش��رکت های 
تولیدکننده  گوش��ی های هوشمند و لپ تاپ 
مش��کات کمتری ب��رای واردات کاالی خود 

تجربه خواهند کرد، به نظر می رس��د موج افزایش قیمت ها به دلیل تعرفه   
واردات کااله��ای چینی به آمریکا، گریبانگیر برخی گجت ها و تجهیزات 
جانبی خواهد ش��د. این در حالی اس��ت که میلیون ها شهروند آمریکایی 

هر روز از این تجهیزات و محصوالت استفاده می کنند و افزایش قیمت ها 
به دلیل تعرفه واردات، می تواند برای کاربران خوشایند نباشد.

اداره  گمرک و مبادالت ارزی آمریکا، فهرس��تی از اقام و کاالهایی که 
تعرفه به آنها تعلق می گیرد تهیه کرد و برای 
هر کدام کد تعرفه  ای مشخص شد. در اوایل 
ماه جاری، به دستور دونالد ترامپ فهرست 
۶۰۰۰ کد تعرفه ب��رای محصوالت مختلف 
منتشر شد. فهرست کاالها به صورت عمومی 
منتش��ر شده است تا ش��رکت ها بتوانند در 
صورتی که نقطه نظری دارند و یا احس��اس 
می کنند محصول آنها، جزو کاالهای استثنا 
اس��ت و باید از فهرس��ت تعرفه حذف شود، 
در یک بازه  زمانی 9۰ روزه درخواست خود 
را برای رس��یدگی به سایت سازمان تنظیم 
مقررات تعرفه ها تس��لیم کنن��د. تا مهرماه 
س��ال جاری قرار اس��ت تکلیف ش��رکت ها 
و محصوالت مش��مول تعرفه به صورت مش��خص، روش��ن ش��ود. برخی 
محصوالت Apple، فیت بیت و س��ونوس در فهرست کاالهای مشمول 

قانون ۱۰درصد تعرفه است.

معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: س��ه بانک و یک صندوق موسس��ات عامل برای تسهیات اشتغال 
روس��تایی هس��تند که تاکنون ۳2 هزار میلیارد ریال قرارداد تسهیات 

اشتغال روستایی منعقد شده است. به گزارش 
ایرنا، عیسی منصوری در حاشیه افتتاح کارگاه 
خیاط��ی در بروج��رد در جم��ع خبرنگاران 
با اش��اره ب��ه تاکید دولت بر لزوم دسترس��ی 
آسان روستاییان به تس��هیات بانکی افزود: 
اطاع رسانی دقیق و شفاف سازی در پرداخت 
تسهیات فراگیر و روس��تایی ضروری است. 
وی اظهار داشت: براساس نظام گزارش گیری 
سامانه کارا تا تاریخ 2۷ تیرماه سال جاری ۶۰ 
هزار میلیارد ری��ال منابع تخصیص یافته که 
کمیته های فنی بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال 
آن را به بانک ها معرفی کرده اند. معاون توسعه 
کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی افزود: همکاری بین دس��تگاه های اجرایی و بانک های لرس��تان 
در مقایس��ه با سایر نقاط کشور بهتر است و این مهم پرداخت تسهیات 
روستایی را آسان می کند. وی گفت: تبدیل تسهیات به اشتغال پایدار به 

پرداخت درس��ت تسهیات به جامعه هدف و کنترل منابع بستگی دارد. 
منصوری اظهار داشت: طرح اشتغال حمایتی با همکاری سپاه پاسداران 
انقاب اسامی در یک هزار روستای کشور انجام می شود و در این مسیر 
از ظرفیت دیگر نهادهای کشور نیز استفاده 
خواهد ش��د. وی افزود: تاکنون با مشارکت 
س��پاه پاس��داران انقاب اس��امی در ۱2۰ 
روستای کشور طرح اشتغال حمایتی انجام 
شده است. نماینده مردم بروجرد و اشترینان 
و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اس��امی نیز در جم��ع خبرن��گاران گفت: 
مسئوالن برای شناس��ایی و حل مشکات 
مردم باید روحیه انقابی و جهادی داش��ته 
باش��ند. عباس گ��ودرزی افزود: مس��ئوالن 
در ش��رایط فعلی باید برای رفع مش��کات 
اقتصادی و معیش��تی مردم تاش مضاعف 

داشته باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی اضافه کرد: دولت 
و مجل��س در کن��ار هم بهتر می توانند تصویر ت��اش خود را به مردم 

نشان دهند.

3۲ هزار میلیارد ریال قرارداد تسهیالت اشتغال روستایی منعقد شدنگرانی اپل، فیت بیت و سونوس بابت تعرفه  واردات برخی محصوالت مونتاژ چین

برخی رفتارها و تفکرات موسس��ان کسب وکارها به صورت نامشخص 
روی مس��یر ش��رکت تاثیر گذاش��ته و باعث موفقیت یا شکس��ت آنها 

می شود.
مسیر حرکت ش��رکت ها از حالت اس��تارتاپ به موفقیت های بزرگ 
هیچ گاه هموار نیس��ت. در مس��یر فراز و فرودهای کسب وکارها، افراد 
معدودی س��طح پایدار موفقیت یا منابع مالی فراوان را تجربه خواهند 
کرد. در این میان کار زیاد، تعهد و اس��تعداد مهم هستند اما درگیری 
میان موفقیت و شکس��ت، بس��یاری کارآفرین��ان را در مراحل میانی 

گرفتار می کند.
درگیری میان شکس��ت و موفقیت ب��رای مدیرانی پیش می آید که 
به خاطر ش��رایط محیطی و اجتماعی، درک صحیحی از »موفق بودن« 
ندارن��د. اگرچه این درگی��ری عموما برای افرادی که به اهداف ش��ان 
نمی رس��ند پیش می آید، حتی افراد فوق موفق هم در معرض ترس از 

شکست و احساس گناه از پیروزی هستند.
ترس از شکست

ترس از شکس��ت تا حدودی 
محرک افراد است اما می تواند 
آنه��ا را ب��ه بیراهه نی��ز ببرد. 
ترس بیش از اندازه مش��کات 
و موانعی را بر س��ر کسب وکار 
ک��رد.  خواه��د  ایج��اد  ش��ما 
اس��ترس ناش��ی از ترس باعث 
می شود از ریسک ها فرار کرده 
و فرصت ه��ا را نادیده بگیریم؛ 
چراک��ه اف��راد ترس��و ترجیح 
اجتناب  از شکس��ت  می دهند 
کنند تا این که یک قدم به جلو 
برداشته و ش��انس شکست را 

متحمل شوند.
فش��ار برای پی��روزی نیز اثر 
عک��س خواهد داش��ت. در اثر 
احساس، شما ریسک های  این 
زیادی متحمل می ش��وید تا با 
پیروزی ه��ای مک��رر احتمالی 
جلوی شکس��ت را بگیرید. در 

نتیجه تصمیمات ش��ما به س��رعت اتخاذ شده و س��رمایه را با هراس 
خرج می کنید.

در هر دو موقعیت باال شما با ترس و کمبود احساس اعتماد به نفس 
کار می کنید که در نهایت نتایجی به بار خواهد آورد که نش��ان دهنده  
شک شخصی شما و ناامیدی از مسیر پیش رو خواهد بود. کارشناسان 
می گوین��د نگرش ذهنی رهبر هر س��ازمان، نش��ان دهنده  موفقیت یا 
شکست احتمالی آن در آینده است. رهبری که با ترس از شکست کار 
می کند، در ذهنش خود را شکست خورده می بیند. او تمام تاش خود 
را به کار می گیرد تا شکس��ت را از دنیای اطراف خود مخفی کند. در 
این مس��یر حتی فرصت لذت بردن از تاش ها برای پیش��رفت شرکت 

نیز از بین می رود.
برای این که احس��اس ترس از شکست را در خود جست وجو کنید، 

به یکی از شرایط دشوار پیشین شرکت فکر کنید. به عنوان مثال زمانی 
که پول کافی نداشته اید، از رقیبی در بازار شکست خورده اید یا یکی از 
بهترین کارمندان شرکت را ترک کرده است. قطعا تمامی این حالت ها 
بازخوردهایی احساس��ی دارند اما ترس مخرب زمانی اس��ت که نگران 
دیدگاه و نظر دیگران در مورد خودتان به عنوان رهبر باشید. یک رهبر 
ترسو از کمبود منابع مالی نمی ترسد بلکه نگران تفکر دیگران در مورد 

شکست خودش است.
احساس گناه از پیروزی

انس��ان ها موجوداتی اجتماعی هس��تند و جامعه  اطراف ش��ان تاثیر 
مس��تقیمی در رفتارها و عقایدش��ان دارد. ش��ما به صورت ناخودآگاه 
ش��بیه اطرافیان خود عمل کرده و س��طح موفقیت و پیش��رفت آنها را 
الگوبرداری می کنید. حال اگر پس از مدتی به خاطر تاش و پیشرفت 
موفق ش��ده و به سطح باالتری از جامعه  گذش��ته برسید، احساس بر 
ه��م زدن داینامیک آن جامعه را دارید. به بی��ان دیگر حتی با این که 
موفقیت ش��ما  از  اطرافی��ان 
خوش��حال هس��تند، چ��ون 
باالتر از آنها ق��رار گرفته اید، 
احس��اس گناه خواهید کرد؛ 
خانواده،  و  اطرافی��ان  چراکه 

آنچه شما دارید را ندارند.
ش��اید احس��اس کنید که 
اطرافیان و کسانی که در طول 
بوده اند  همراه ت��ان  زندگ��ی 
را نادی��ده گرفته ای��د. پس از 
زندگی  محل  ش��ما  موفقیت 
می دهی��د،  تغیی��ر  را  خ��ود 
بیشتر از روابط اجتماعی کار 
می کنید و دوست های جدید 
با رویاهایی بزرگتر از دوستان 
قدیم��ی خواهید داش��ت. در 
ای��ن ش��رایط ش��اید حاضر 
شوید موفقیت خود را قربانی 
برگشتن به شرایط و دوستان 

قبلی خود بکنید.
ریش��ه  هر دو م��ورد گفته 
شده یعنی ترس از شکست و احساس گناه از پیروزی، در تفکر دیگران 
از م��ا قرار دارد. اکثر افراد ه��دف از موفقیت را تفکر محترمانه و عالی 
اطرافیان از خود نمی دانند اما به صورت ناخودآگاه به سمت آن حرکت 
می کنن��د. بهترین راه حل در برابر این دو مس��ئله، آگاه بودن از آنها و 
اجازه ندادن به این احساسات برای شکل دهی تصمیمات کاری است.

در نهایت همیش��ه به یاد داشته باش��ید که چرا کارآفرین شدید. آیا 
ای��ن کار را تنها برای موفقیت ش��خصی انجام می دهی��د؟ اگر چنین 
هدف��ی دارید هیچ گاه راضی نخواهید ش��د. هدف��ی بزرگتر پیدا کنید 
و در تم��ام تصمیم گیری ها ب��ه آن توجه کنید. وقت��ی هدفی فراتر از 
خودتان داش��ته باشید، همیشه حس موفقیت خواهید داشت و تفکر و 

صحبت های دیگران برایتان بی معنی خواهد شد.
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پس از انتشار گزارش مالی پایین تر از انتظار نتفلیکس، ارزش سهام این شرکت بیش 
از 14درصد کاهش یافت.

پس از آنکه مشـخص شـد نتفلیکس در فصـل دوم ۲۰18 بـه پیش بینی تحلیلگران 
وال اسـتریت، در خصوص تعداد کاربران جدید دسـت نیافته و در خصوص تکرار چنین 
وضعیتی در سـه ماهه  سـوم نیز هشـدار داده است، ارزش سـهام این شرکت با کاهش 
۵6.44 دالری یـا 14.1 درصدی به مبلغ 344.۰4 دالر به ازای هر سـهم رسـید. مدیران 
نتفلیکس طی مصاحبه  ویدیویی با تاد جوئنگر، تحلیلگر مؤسسـه  سنفورد برنستاین، 

تعداد مأیوس کننده  کاربران جدید خود را کم اهمیت جلوه دادند.
به گزارش زومیت، دیوید ولز، مدیر مالی ارشد نتفلیکس در مصاحبه  با جوئنگر گفت که 
با نگاه به آمار شرکت متبوع او طی سال گذشته می توان به رشد فوق العاده  تعداد کاربران 
آن، به خصوص در مقیاس بین المللی پی برد. او می گوید دیدگاهش نسـبت به وضعیت 

کسب وکار نتفلیکس تغییری نکرده است.
 ولز در ادامه افزود: ما کماکان در مسیر رشد قابل توجه ساالنه قرار داریم، اما شاید این 

رشد کمی با انتظار ما و دیگران متفاوت باشد.
گـزارش مالی نتفلیکس خبر مأیوس کننده  دیگری نیز برای سـرمایه گذاران داشـت، 
چراکه گزارش مالی سـه ماهه  دوم پایین تر از انتظار تحلیلگران وال استریت بوده است 
و مدیران این شرکت نیز چشم انداز مأیوس کننده ای را برای فصل سوم تصویر کرده اند، 
اما میزان رشـد تعداد کاربران بیش از هر عامل دیگری سرمایه گذاران متعجب ساخته 
است. به موجب پیش بینی های بلندپروازانه و نسنجیده  نتفلیکس در خصوص میزان رشد 
و تعداد کاربرانش در آینده، ارزش سهام این سرویس استریم طی سال گذشته بیش از 

دو برابر شده است.
دنیل ایوز، تحلیلگر مؤسسـه  GBH Insights پس از انتشار گزارش مالی نتفلیکس 
گفت که تعداد کاربران جدید این سـرویس در سه ماهه  دوم ۲۰18، »به مانند ضربه ای در 

کوتاه مدت به استراتژی نتفلکیس است«.
 در ادامه می توانید خالصه ای از گزارش مالی Netflix در فصل دوم سال جاری میالدی 

را در برابر پیش بینی تحلیلگران مشاهده کنید:
درآمـد: 3.91 میلیـارد دالر. تحلیلگـران درآمـد 3.94 میلیـارددالری را پیش بینی 
می کردند. درآمد نتفلیکس در سه ماهه  دوم سال گذشته، بالغ بر ۲.79 میلیارد دالر بود.

درآمد به ازای هر سـهم: 8۵ سنت. تحلیلگران درآمد 79.4 سنتی به ازای هر سهم را 
پیش بینی می کردند. در فصل دوم ۲۰17، درآمد نتفلیکس به ازای هر سهم 1۵ سنت بود.

تعداد کاربران جدید: در مجموع ۵.1 میلیون نفر، 67۰.۰۰۰ نفر در آمریکا و 4.47 میلیون 
نفر در سـایر نقاط جهان. به  گزارش بلومبرگ، تحلیلگـران انتظار افزایش 6.3 میلیون 
نفری تعداد کاربران را داشـتند که شـامل 1.۲ میلیون نفر در آمریکا و ۵.1 میلیون نفر 
کاربر بین المللی می شود. در بازه  زمانی مشابه سال گذشته، ۵.۲ میلیون نفر کاربر جدید، 
شـامل 1.1 میلیون نفر از آمریکا و 4.1 میلیون نفر از سایر نقاط دنیا به کاربران سرویس 

نتفلیکس اضافه شدند.
در ادامه نیز می توانید انتظار نتفلکیس از سه ماهه  سوم را در برابر پیش بینی تحلیلگران 

مشاهده کنید:
درآمد: 3.99 میلیارد دالر. تحلیلگران قبل از انتشـار گزارش مالی نتفلیکس، درآمد 

4.13 میلیارد دالری را برای آن پیش بینی می کردند.
درآمد به ازای هر سـهم: 68 سـنت. تحلیلگران درآمد 7۲ سـنت به ازای هر سهم را 

پیش بینی کرده بودند.
تعداد کاربران جدید: ۵میلیون نفر، شـامل 6۵۰.۰۰۰ نفر از آمریکا و 4.3۵ میلیون نفر 
از سـایر نقاط دنیا. به گزارش بلومبرگ، تحلیلگران تعـداد کاربران جدید نتفلیکس در 
سه ماهه  سوم را ۵.93 میلیون نفر، شامل 87۵.۰۰۰ نفر از آمریکا و ۵.۰۵ میلیون نفر کاربر 

بین المللی پیش بینی کرده بودند.
ارزش سـهام با افزایش 4.68 دالری به ازای هر سـهم یا یک درصدی به 4۰۰.48 دالر 
رسـید و در طول سـال گذشته نزدیک به 1۵۰ درصد رشـد داشت. در حالی که مدیران 
نتفلیکس به رشـد پایین تر از حـد انتظار تعداد کاربران خود اذعـان دارند، اما توضیح 
دقیقـی در خصوص علـت آن ارائه نمی دهند. مدیر مالی ارشـد نتفلیکس وقوع چنین 
وضعیتـی را ناشـی از کاهش فروش در یک کشـور به خصوص یا افزایـش قیمت اخیر 

سرویس های شرکت متبوع خود نمی داند.
رید هیستینگز، مدیرعامل نتفلیکس باور دارد که جذب پایین تر از حد انتظار کاربر در 
طول فصل گذشته اتفاقی بوده است، او یادآوری می کند که دو سال پیش نیز این شرکت 
رشد مأیوس کننده ای را در جذب کاربر از خود به نمایش گذاشت. هیستینگز می گوید: 
ما هیچ گاه توضیحی برای آن ]وضعیت آن دوران[ پیدا نکردیم، به جز آنکه ممکن است 
موانعی بر سر راه کسب وکارمان باشد، اما ]نتفلیکس[ از آن به بعد به کارکرد صحیح خود 

ادامه  داد.
مایکل پچر، تحلیلگر مؤسسه  Wedbush در گزارش اخیر خود به این موضوع اشاره 
می کند که برنامه  نتفلیکس برای انتشار محتوای اوریجینال در سه ماهه  دوم سال ۲۰18 
به اندازه  کافی سـنگین نبود، از این رو پچـر در خصوص احتمال پایین تر از انتظار بودن 

تعداد کاربران جدید هشدار داده بود. 

 ترس از شکست و احساس گناه از پیروزی
عوامل اصلی عدم موفقیت

 کاهش ۱4درصدی ارزش سهام نتفلیکس
در پی انتشار گزارش مالی فصل دوم ۲۰۱۸

یادداشـت

مع��اون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: نخس��تین همایش 
و نمایش��گاه پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت س��بز مردادماه برگزار 
می ش��ود. به گزارش مهر به نقل از وزارت علوم، محمدتقی نظرپور از برگزاری 
نخستین همایش و نمایشگاه پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز 
از 8 تا ۱۰ مردادماه س��ال جاری در دانش��گاه صنعتی امیرکبیر خبر داد. وی 
افزود: این همایش در صدد بسترس��ازی جهت معرفی ش��رکت های توانمند، 
جلب پش��تیبانی و حمایت دستگاه های دولتی از شرکت های مذکور از طریق 
تعامل کارفرمایان با شرکت های تولیدکننده و یا ارائه دهنده خدمات در حوزه 
مدیریت سبز و حمایت از تولید داخل و کاالی ایرانی است و امید است منجر 

به حل بسیاری از مشکات و معضات زیست محیطی کشور شود.

برگزاری نخستین نمایشگاه پارک های 
علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز



در ش��ماره قبل به هشت شعار برندهای معتبر اشاره کردیم و در این 
مطلب به بقیه موارد می پردازیم.

M&M-9: »زیر زبان، و نه در دست تان آب خواهد شد«
در اینجا با برندی مواجه هس��تیم که برای یافتن هس��ته اصلی شعار 
تبلیغات��ی اش ب��ه زم��ان چندانی نیاز نداش��ت. در پایان روز، ش��کات 
همچن��ان یکی از محبوب ترین گزینه ها برای رفع خس��تگی محس��وب 
می ش��ود. در این میان چگونه یک تکه شکات از تکه ای مشابه متمایز 
خواهد ش��د؟ بی شک شکات های ش��رکت های مختلف همگی یک نام 
واحد دارند: ش��کات. با این حال از طریق فاکتور متقاعدس��ازی امکان 
 M&M ایجاد تمایز می��ان نمونه های مختلف وج��ود دارد. مثال برند
ب��ه خوبی اهمیت یافتن عنصر تمایز دهنده برندمان با س��ایر برندها را 
روشن می سازد. در مورد برند M&M مقاومت شکات های آن در برابر 
آب ش��دن در دس��تان ما ویژگی اصلی به حساب می آید. به این ترتیب 
می توان مطمئن بود که ش��کات های دکمه ای این شرکت فقط و فقط 

زیر زبان مان آب خواهند شد.
Bounty-1۰: »جمع کننده سریع تر باالتر خواهد بود«

دس��تمال  توالت ه��ای برن��د Bounty با کم��ک آژان��س تبلیغاتی 
Procter & Gamble دس��ت ب��ه طراح��ی ش��عار تبلیغاتی جالبی 
زده است:»جمع کننده س��ریع تر باالتر خواهد بود«. این شعار تبلیغاتی 
 Bounty اکنون بیش از 5۰ س��ال است که در دنیای تبلیغات از سوی
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. شاید این شعار در نخستین مشاهده مانند 
ش��عرهای دوران کودکی مان به نظر برسد. در واقع تاش سازندگان این 
ش��عار نیز دقیقا القای چنین حسی بوده است. به این ترتیب شعار برند 
Bounty از آن دس��ته ش��عارهای آهنگین به حساب می آید. با نگاهی 
به س��اختار این شعار مشخص می ش��ود که سازنده آگاهانه این شعار را 
طوالن��ی و به نوعی آهنگین کرده اس��ت )به آهن��گ موجود در عبارت 

»سریع تر باالتر« دقت کنید(.
در طول س��ال های اخیر برند Bounty از شعار طوالنی و سنتی اش 
فاصله گرفته اس��ت. براین اس��اس فق��ط عبارت »س��ریع تر« به دلیل 
هماهنگی با کمپین های جدیدتر ش��رکت حفظ ش��ده است. در همین 
quickerpickerupper.   حال آدرس سایت رس��می شرکت نیز از
com به bountytowels.com تغییر یافته است. با این حال به  رغم 
جهت گیری به سوی الگوهای دیگر بازاریابی و تبلیغات همچنان ساختار 
اصلی ش��عار شرکت به سوی الگوی قدیمی گرایش دارد. به این ترتیب 
حداقل ته مانده ای از ش��عار قبلی در کمپین های فعلی Bounty یافت 

می شود.
De Beers-11: »الماسی برای همیشه«

الماس ه��ا برخاف ب��اور عموم��ی آنچنان ارزش��مند محس��وب 
نمی ش��وند. در حقیقت هنگام خری��د ارزش واقعی الماس موردنظر 
فق��ط 5۰ درصد مبلغ پرداختی از س��وی مش��تری اس��ت. بنابراین 
چگونه این س��نگ های کوچ��ک و زیبا به نماد ث��روت، رفاه، قدرت 
و عش��ق تبدیل ش��ده اند؟ دلیل این رخداد را باید در کمپین زیبا و 
تحس��ین برانگیز آژانس تبلغاتی N.W.Ayer در اوایل قرن بیستم 

برای برند De Beers جست.
عبارت کوتاه و جاودانه »الماس��ی برای همیشه« از سال ۱9۴8 تا به 
حال در همه تبلیغاتی برند De Beers حضور داش��ته است. همچنین 
موسس��ه AdAge این شعار را در س��ال ۱999 برترین شعار تبلیغاتی 
قرن نام گذاری کرد. این ش��عار به خوبی هدف اصلی گروه جست وجوی 
الم��اس De Beers را به مخاطب منقل می کند: یک الماس، به مانند 
رابطه تان، ابدی اس��ت. این تبلیغ تاثیر مهمی در کس��ادی روند فروش 
الماس ها از س��وی افراد داش��ت. در حقیقت از این زمان به بعد در هر 
رابطه احساس��ی الماس بدل به پیش نیاز اساسی برای تداوم آن قلمداد 
شد. این نکته بسیار حائز اهمیت است. در واقع با کاهش فروش الماس 

از س��وی افراد و توجه به خرید و نگهداری از آنها به مثابه س��رمایه ای 
ارزشمند، کسب وکار شرکت هایی نظیر De Beers رونق بسیار گرفت. 
به این ترتیب ش��رکت موفق به فروش تعداد بسیار باالیی از الماس های 

خود شد.
1۲-  لیز: »شرط می بندم موفق به خوردن فقط یکی نخواهی 

شد«
جدا از ش��وخی، در اینجا چه کس��ی تا به حال فقط و فقط یک تکه 
چیپس خورده است؟ درحالی که شاید این شعار برای سایر شرکت های 
حوزه تولید اس��نک یک نماد کاما معمولی به حس��اب آید، برند لیز به 
خوبی روی آن سرمایه گذاری کرد. در حقیقت این شعار تبلیغاتی ناتوانی 
اغلب ما انسان ها در خودداری از تکه های ترد و نمکی سیب زمینی سرخ 
شده را هدف قرار داد. به این ترتیب با مشاهده این شعار تبلیغاتی شاید 

تمایل  آنی به میل چیپس پیدا کنیم.
قص��د دارم در مورد ش��عار تبلیغات��ی لیز توجه تان را ب��ه عدم تاکید 
روی طعم محصول جلب کنم. بی تردید ش��رکت های مختلفی در زمینه 
تولید چیپس های خوش��مزه فعال هس��تند. با این حال موفقیت لیز در 
ارائه شعار تبلیغاتی کاما موافق با انگیزه های انسانی، غیرقابل کنترل و 

طبیعت ذائقه غذایی ما در مورد محصوالت سرخ شده است.
13-  آئودی: »پیشرفت از طریق تکنولوژی«

پیش��رفت از طریق تکنولوژی شعار اصلی آئودی در همه تبلیغاتش از 
سال ۱9۷۱ بوده است )به جز آمریکا که در آنجا شعار »حقیقت طراحی 
موت��ور خودرو« را انتخاب کرده(. اگرچه عبارت آلمانی این ش��عار بارها 
و بارها به زبان های مختلف ترجمه ش��ده، با این حال دیکشنری آناین 
LEO کلمه آلمانی Vorsprung را پیش��رفت یا رهبری در مدیریت 
کس��ب وکاری که در آن سرآمد هستید، معنا کرده است. شرکت آئودی 
نیز ش��عر آلمانی خود را به این ترتیب ترجه کرده اس��ت: پیش��رفت از 

طریق تکنولوژی.
نخستین نس��ل از خودروهای آئودی 8۰ )سریB۱ ( دقیقا یک سال 
پس از طراحی ش��عار مشهور ش��رکت در سال ۱9۷2 رونمایی شد. این 
خودروی جدید به طور کامل بیانگر درستی شعار آئودی بود. در حقیقت 
بسیاری از تکنولوژی های تازه و انقابی در آن خودرو به کار گرفته شده 
ب��ود. دقیقا از همان زم��ان برند آئودی موفق به معرف��ی خود به عوان 
ش��رکتی نوآور و خاق در زمینه تولید اتومبیل شد. معرفی خودروهای 
پنج سیلندر )۱9۷۶( و توربوشارژر )۱9۷9( از جمله موفقیت های بزرگ 

این غول آلمانی به حساب می آید.
14-  دانکین دونات: »آمریکا بر مدار دانکین می چرخد«

در آپری��ل 2۰۰۶ دانکی��ن دونات بهترین عملکرد خ��ود را در تاریخ 
کس��ب وکارش با معرفی کمپین تبلیغاتی بین المللی  خود تحت ش��عار 
تبلیغات��ی »آمریکا بر مدار دانکین می چرخ��د« ارائه کرد. منظور اصلی 
این شعار تامین سوخت موردنیاز مردم آمریکا به هنگام گشت وگذار در 

خیابان ها، فاصله محل کار تا خانه و مکان های گردشگری بود.
در توصیف ش��عار تبلیغاتی دانکین وب س��ایت رسمی شرکت اینگونه 
اظهارنظر کرده اس��ت:»کمپین جدید ش��رکت جنبه طن��ز دارد. براین 
اس��اس مردم آمریکا در هم��ه عرصه ها با اس��تفاده از دونات های ما به 

موفقیت دست می یابند«. 
اگرچ��ه کمپی��ن دانکین در آن زمان س��روصدای زی��ادی به پا کرد، 
اما دس��ت اندرکاران شرکت دریافتند که شعارش��ان بیش از حد عنصر 
خودس��تایی به همراه دارد. برهمین اساس ۱۰س��ال بعد شعار شرکت 

اینگونه اصاح شد:»ادامه بده«.
کری��س دی آمیکو، مدیر بخش خاقیت موسس��ه هی��ل هالیدی، در 
مورد تجدیدنظر در شعار تبلیغاتی دانکین اینگونه اظهارنظر کرده است: 
»در نس��خه اصاح شده دیگر خبری از خودستایی نیست. براین اساس 
با حفظ یاختار اصلی شعار قبلی دانکین این بار به عنوان شریک شما در 
موفقیت تان ظاهر می شود. بی تردید تفاوت بسیار زیادی میان شریک و 
عنصر اصلی پیروزی وجود دارد. این مهم ترین چرخش دانکین در طول 

۱۰ سال به حساب می آید«.

1۵- مئو مکس: »اینقدر خوشمزه است که گربه ها با بیان نامش 
آن را طلب می کنند«

»مئ��و، مئو، مئو، مئو. . .« چه کس��ی این عبارت مش��هور تبلیغ برند 
مئ��و مک��س را هنوز به یاد دارد؟ این برند فع��ال در زمینه تولید غذای 
گربه های خانگی با شعار تبلیغاتی مشهورش در کانون توجه قرار گرفت: 
»اینقدر خوشمزه است که گربه ها با بیان نامش آن را طلب می کنند«. 
این ش��عار با اندکی حس طنز یک شوخی جالب با مخاطب می کند. 
براین اساس هربار که گربه ای براساس غریزه اش صدای مئو در می آورد، 
در حقیقت خوراک بس��ته بندی ش��ده مئو مکس را طلب می کند. این 
ش��عار نه تنها ساده و در عین حال خاقانه بود، بلکه جایگاه مئو مکس 

را نیز در بازار به طور قابل توجهی بهبود بخشید. 
16- مک دونالد: »من عاشق اش هستم«

شعار مش��هور »من عاشق اش هستم« نخستین بار در سال 2۰۰۳ از 
سوی مک دونالد مورد استفاده قرار گرفت. نکته جالب اینکه از آن زمان 
تاکنون این ش��عار تبلیغاتی همچنان قدرت تاثیرگذاری اش بر مخاطب 
را حفظ کرده اس��ت. این ش��عار یک نمونه کاما مطلوب برای اشاره به 
اهمیت تاثیرگذاری روی مخاطب هدف به حساب می آید. بی تردید همه 
ما از تضاد غذاهای مک دونالد با یک رژیم سالم اطاع داریم. با این حال 
نکته موردنظر مک دونالد در این ش��عار اهمیت رژیم س��الم نیس��ت. در 
واقع مک دونالد روی عاقه مردم به طعم غذاهایش تاکید کرده اس��ت. 
به این ترتیب طیف وس��یعی از اف��راد در دامنه مخاطب هدف این برند 

مشهور قرار گرفته اند. 
17- نیویورک تایمز: »تمام اخباری که مناسب چاپ کردن 

هستند«
این ش��عار تبلیغاتی موردعاقه من اس��ت. این شعار در اواخر ۱89۰ 
به عنوان جنبشی برضد سایر نشریات لجوج آمریکایی راه اندازی شد. در 
حقیقت آن زمان اوج احساس گرایی در روزنامه نگاری بود. براین اساس 
بس��یاری از نشریات به صورت احساس��ی به پوشش اخبار می پرداختند. 
نیویورک تایمز اما در این میان به واقعیت ها به دور از احساسات خام و 
با تاکید بر نکات مهم مش��غول بود. در حقیقت این نشریه مشهور روی 
نکات آموزنده برای مخاطب تاکید داش��ت. براین اساس شعار تبلیغاتی 
نیوی��ورک تایمز تا حد زیادی با واقعی��ت فعالیتش مطابق بود: اخباری 

مناسب چاپ کردن.
این ش��عار تبلیغاتی به نیویورک تایمز کمک ک��رد تا چیزی بیش از 
یک روزنامه صرف باش��د. در حقیقت از آن پس نیویورک تایمز بدل به 
مقیاس صحت اخبار ش��د. نکته جالب اینکه در زمان خلق این ش��عار، 
نیویورک تایمز اصرار چندانی برای اطاع رسانی اش به مخاطب نداشت. 

با این حال در گذر زمان همه مخاطب ها آن را در ذهن نگه داشتند. 
18- جنرال الکتریک: »رویاپردازی در کار«

ش��اید ش��ما ش��عار قبلی جنرال الکتریک »ما چیزهای خوب را وارد 
زندگی می کنیم« هنوز به خاطر داشته باشید. این شعار در سال ۱9۷9 
رونمایی شد. اگرچه شعار اخیر به شهرت باالیی دست یافت و نگاه های 
زیادی را به خود خیره کرد، اما ش��عار جدیدتر ش��رکت باعث ش��هرت 
بین المللی اش در عرصه تبلیغات ش��د. این ش��عار »رویاپردازی در کار« 

نام داشت. 
تیم مک کلیرلی، مدیر بخش هویت س��ازی جنرال الکتریک، پیرامون 
این ش��عار نظر جالبی دارد: »رویاپ��ردازی در کار ابتدا به عنوان یک تم 
داخل��ی در جنرال الکتریک مطرح ش��د«. هنگامی ک��ه جف ایملت در 
سال 2۰۰۱ مدیرعامل جنرال الکتریک شد، هدف اصلی خود را بازیابی 
ارتباط ش��رکت با مخاطب ها براس��اس ارائه تصویری از شرکت به عنوان 

برندی خاق اعام کرد. 
چنین هدفی به همراه اعمال آن به طور داخلی در شرکت نتیجه اش 
بازآفرین��ی برند جنرال الکتریک تحت ش��عار تبلیغاتی »رویاپردازی در 
کار« بود. این شعار بیانگر این ایده بود که رویاپردازی الهام بخش آدمی 

در پیگیری آنچه انجام می دهد، است. 
19- وریزون: »حاال صدایم را می شنوی؟ خوبه«

در اینجا با یک برند دیگر مواجه هس��تیم که برنامه ریزی دقیقی برای 
طراحی ش��عار تبلیغاتی اش انجام داده است. این شعار تبلیغاتی در سال 
2۰۰2 زی��ر چتر کمپین »ما هرگز از کار برای ش��ما باز نمی ایس��تیم« 

طراحی شد. 
درحالی که برند وریزون در س��ال ۱98۳ پایه گذاری ش��ده است، این 
شرکت بی وقفه در حال رقابت با سایر برندهای بزرگ در حوزه خدمات 
مخابراطی مانند AT&T و T-Mobile به سر می برد. نکته اساسی در 
مورد وریزون عنصر اساس��ی آن در تمایز با سایر رقباست. براین اساس 
هدف اصلی این ش��رکت را این گونه می توان بیان کرد: فرقی ندارد کجا 
هس��تید، خدمات ما در کنارتان خواهد بود. شاید شما بهترین سرویس 
پیامکی یا تنظیمات گوشی همراه را نداشته باشید. با این حال همیشه 

از خدمات وریزون بهره مند هستید. 
۲۰- استیت فارم: »مانند یک همسایه خوب، استیت فارم 

آنجاست«
ش��رکت بیمه استیت فارم ش��عارهای بس��یاری دارد. به عنوان مثال 
»ایالت بهتری داش��ته باش« و »هیچکس بهتر از اس��تیت فارم به شما 
س��رویس نمی دهد« از جمله این شعارها هس��تند. با این حال بهترین 
شعار این ش��رکت »مانند یک همسایه خوب، اس��تیت فارم آنجاست« 
به حس��اب می آید. اگر ساکن آمریکا باشید، به احتمال فراوان این شعار 

تبلیغاتی را بارها شنیده اید. 
همین چند کلمه کوتاه به یکی از مهم ترین اصول اس��تیت فارم یعنی 
»اولویت اجتماع« اشاره دارد. براین اساس شرکت به جای تمرکز صرف 
روی سود تجاری به مشتریانش بیش از خریدار اقتصادی توجه می کند. 
دقیقا همین نکته برند استیت فارم را از سایر غول های صنعت بیمه جدا 
می س��ازد. به این ترتیب اس��تیت فارم هویتی بیش از یک غول تجاری 

به دست آورده است. 
معموال مش��تریان در ش��رایطی به بیمه نیاز پیدا می کنند که به هیچ 
وج��ه قابل پیش بینی نیس��ت. در چنین زمانی اس��تیت فارم با رفتاری 
دوس��تانه و زبانی خوش، مانند یک همس��ایه مهربان، با بیمه ش��دگان 

تعامل خواهد کرد. 
۲1- میبلین: »شاید او با آن زاده شده. شاید این میبلین است«

آیا قادر به خواندن این شعار به صورت آواز در ذهن تان هستید؟ شعار 
تبلیغات��ی قبلی میبلین ک��ه در دهه 9۰ میادی طراحی ش��ده، یکی 
از مش��هورترین نمونه ها در سراس��ر دنیاست. این شعار ش��ما را به یاد 
مج��ات براق مد ولباس می اندازد. ش��عار تبلیغاتی میبلی نیز دقیقا در 
پی القای حس اعتماد به نفس��ی مانند مدل های مشهور به مشتریانش 
است. با توجه به این نکته شعار تبلیغاتی شرکت بسیار بهتر قابل درک 

و تحلیل می شود. 
در فوریه 2۰۱۶ میبلین ش��عار تبلیغاتی خود را به »آن را انجام بده« 
تغییر داد. هدف شرکت از این کار ترغیب بانوان به بیان زیبایی شان به 
شیوه خاص خودشان بود. صرف نظر از شعار جدید، شعار قبلی همچنان 
قدرت خود را حفظ کرده است. براین اساس هنوز هم در میان نسل های 

مختلف دخترها این شعار به خوبی به یادآورده می شود. 
۲۲- نیروی دریایی ایاالت متحده: »اندک. افتخارآمیز. 

تفنگداران دریایی«
نیروی دریای��ی ایاالت متحده در طول دهه های متمادی ش��عارهای 
متفاوتی داش��ته اس��ت. از »نخس��تین گروه در نبرد« در جنگ جهانی 
اول گرفت��ه تا »م��ا به دنبال تعداد اندکی آدم خوب هس��تیم« در دهه 
8۰ میادی. با این حال به اس��تدالل من ش��عار »ان��دک. افتخارآمیز. 

تفنگداران دریایی« در میان بهترین شعارهای این سازمان قرار دارد. 
ریچارد تایرون، ژنرال دریایی س��ابق ارتش آمریکا، در مورد این شعار 
ایده جالبی دارد: »این ش��عار به خوبی کس��انی را که به نیروی دریایی 
کشورش��ان ملحق می ش��وند، برجسته می سازد«. این ش��عار به قدری 
خوب اس��ت که در س��ال 2۰۰۷ یک جایگاه در ت��االر افتخار تبلیغات 

Madison Avenue به دست آورد. 
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نس��ل هزاره به افرادی گفته می ش��ود که بین سال های ۱9۷۷ تا 2۰۰۰ 
میادی متولد ش��ده اند و به نوعی با تکنول��وژی و فناوری های روز عجین 
هستند. ایران کشوری جوان است و درصد قابل توجهی از جمعیت کشور 
را نسل هزاره تشکیل می دهد. عاوه بر اینکه این نسل معموال قدرت خرید 
باالیی دارد، آنها می توانند روی تصمیم گیری به خرید نس��ل های پیش از 
خود، به خصوص والدین، تاثیر بگذارند. افرادی که در دسته بندی نسل هزاره 
قرار می گیرند معموال وفاداری بیشتری نسبت به برندها دارند و برندی که 
بتواند این طیف را جذب کند می تواند مطمئن باشد که مشتریانی وفادار را 
جذب کرده است.  اما برقراری ارتباط و تعامل با این نسل به همین سادگی ها 
هم که فکر می کنید نیست و این نسل با توجه به در دسترس بودن فناوری 
و شبکه های اجتماعی، آگاهی بسیار باالیی دارد و نمی توانید با آگهی های 
دروغی��ن اعتماد آنها را جلب کنید. در این مطل��ب قصد داریم روش های 
تعامل و جذب افراد نسل هزاره با استفاده از ابزار بازاریابی محتوایی را بازگو 
کنیم. اگر مالک یک کسب وکار هستید و می خواهید جمعیت جوان کشور 

را به سوی خود جذب کنید، این مطلب را از دست ندهید. 
کمک، تعامل و سرگرم کردن

ش��یوه های سنتی تبلیغات مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و مجات 
نمونه ای از تبلیغات فش��اری هس��تند. این نوع از تبلیغات معموال باعث 
ایج��اد یک رنجش در ذهن هزاره ها می ش��ود و عش��ق واقع��ی برند را 
در ذه��ن آنها جا نمی اندازد. زمانی که الزم اس��ت ب��ه مصرف کنندگان 

دسترسی داشته باشید، باید به سراغ محتوا بروید. 
نیازهای نس��ل هزاره را درک کنید: برای اینکه بتوانید پاسخ درستی به 
هزاره ها بدهید، ابتدا باید نیازهای این نسل را خوبی درک کنید و بفهمید 
که آنها واقعا چه می خواهند. از طریق تحقیقات مبتنی بر داده های معتبر 
و ایجاد یک نقش��ه، مس��یر درک نیازهای این نسل هموارتر می شود. یک 
استراتژی خوب باید نیازهای منحصربه فرد هر مشتری را درک کند و برای 

وادار کردن او به انجام عملی خاص، با او وارد تعامل شود. 
پرسونا بسازید: برای هرکدام از مشتریان خود براساس نیازها، اهداف 
و الگوه��ای رفت��اری یک پرس��ونا تهیه کنید. پرس��ونا در دس��ته بندی 

مشتریان و تقسیم کارها کمک می کند. 
فرصت های جدید به دست آورید: از ابزارها، سرویس ها و رویکردهای 
جدید اس��تفاده کنید تا پیام خود را در جلوی دید قرار دهید. البته در 
رس��اندن پیام نباید افراط کرد، زیرا که این کار باعث رانده ش��دن افراد 

از شما می شود. 
هزاره ها سرگرمی را دوست دارند: نسل هزاره نسلی است که سرگرمی 
را بس��یار دوس��ت دارد و هم��واره در پی یافتن روش ه��ای جدید برای 
سرگرم شدن اس��ت. محتواهایی که برای این نسل تولید می کنید باید 
به اندازه کافی س��رگرم کننده باشند تا بتوانند آنها را جذب کنند. حتی 

می توانید از فناوری های واقعیت افزوده و مجازی نیز استفاده کنید. 
ایجاد چابکی در بازاریابی محتوایی

اگر انتظار دارید که برندتان از بازاریابی پالس های مثبتی دریافت 

کند، باید عنصر چابکی را به عنوان یک چاش��نی به سوپ بازاریابی 
محتوای��ی بیفزایی��د. به جای اینک��ه موضوعات محتوای��ی خود را 
به ص��ورت رندوم انتخ��اب کنید، س��راغ بازخوردهای مش��تریان و 
داده ها بروید و ببینید که مش��تریان از ش��ما چه می خواهند. اینجا 
دقیقا همان جایی اس��ت که محتوای چاب��ک پا به میدان می گذارد. 
محتواهای چابک محتواهایی هستند که براساس نیازهای مخاطبان 
شکل گرفته اند و در نتیجه می توانند اثرگذاری و ماندگاری بیشتری 
داش��ته باش��ند و همچنین احتمال شکست ش��ان نیز کمتر است. 
بگذارید ما به ش��ما یک ایده بدهیم. مثا می توانید سواالت پرسیده 
ش��ده توس��ط کاربران تان را جمع آوری کنید و در قالب یک پست 

وباگی به آنها پاسخ بدهید. 
- ب��ا تکیه بر قدرت محتوای چابک می توانی��د هر خبر و رویدادی را 

به فرصتی برای برقراری ارتباط و باز کردن سر صحبت تبدیل کنید. 
- اس��تراتژی محتوای��ی تهیه ش��ده باید عمل��ی، مقیاس پذیر و قابل 

دستیابی باشد. 
- ب��رای تولید محتوای چاب��ک باید داده های مش��تریان، محصول و 

داده های اجتماعی را با یکدیگر ترکیب کنید. 
- هدف نهایی تولید محتوای چابک باید تولید محتوایی باشد که افراد 

تمایل به خواندن و اشتراک گذاری آن در شبکه های اجتماعی دارند. 
4 روش برای تولید محتوای چابک

خوب بخوانید: تنها کس��ی می تواند خوب بنویس��د که خوب خوانده 
باشد. همیشه خود را در جریان آخرین اخبار و ترندهای روز قرار دهید 
و خ��ود را ب��ا آخرین پیش��رفت ها هماهنگ کنید. اگر خ��وب بخوانید، 
می توانی��د از ال به الی همین مطالب خوانده ش��ده ایده های محتوایی 

نابی را استخراج کنید. 
س��وال بپرس��ید و داده جمع آوری کنید: کاربرانی که به س��ایت شما 
مراجعه می کنند یا از محصوالت تان استفاده می کنند آماده اند تا نقایص 
و مش��کات را به گوش شما برس��انند. از این فرصت استفاده کنید و با 
برقراری ارتباط مستقیم از طریق ایمیل، تماس تلفنی یا تهیه فرم ها این 
شانس را در اختیار آنها قرار بدهید تا مشکات را به شما منتقل کنند. 
همچنین می توانید س��راغ ابزارهایی مانند گوگل آنالیتیکس نیز بروید و 
دید جامع تری نسبت به مسائل کسب کنید. به یاد داشته باشید که هر 
کس��ب وکاری مشتریان منحصربه فرد خود را دارد و باید محتوایی تولید 
کنید که به خوبی به نیازهای مشتریان فعلی و احتمالی پاسخ می دهد. 
یک تقویم محتوایی بس��ازید: هیچ ماموریتی ب��دون یک برنامه ریزی 
صحیح موفق نمی ش��ود. بازاریابی محتوایی ی��ک فعالیت جاری و روان 
اس��ت و ب��ه برنامه ریزی نی��از دارد و ای��ن برنامه ریزی ب��ا آماده کردن 
موضوعات محتواها آغاز می ش��ود. با تهیه یک تقویم محتوایی می توانید 

فرآیندهای تولید محتوا از ایده تا تولید و توزیع را سازماندهی کنید. 
محتواها را مجددا هدف گذاری کنید: از افرادی که وظیفه تولید محتوا 
را ب��ر عهده دارن��د بخواهید که برای هدف گ��ذاری مجدد محتواها ایده 

بدهن��د. با هدف گ��ذاری مجدد محتوا می توانی��د راه های جدیدی برای 
کس��ب ترافیک باز کنید و بدون نیاز ب��ه صرف وقت و هزینه، پیام برند 
خود را گس��ترش دهید. به عنوان نمون��ه می توانید یک وبینار پرطرفدار 
را در قال��ب مجموعه ای از پس��ت های وباگی ارائ��ه دهید یا حتی یک 
پست وباگی را به اینفوگرافیک تبدیل کنید. این کار باعث ایجاد تنوع 
در محتواها می ش��ود و افراد تمایل بیش��تری برای خواندن و به اشترک 

گذاشتن پیدا می کنند. 
سایت خود را برای دستگاه های موبایل بهینه سازی کنید

نس��ل هزاره نس��لی اس��ت که از موبایل و تبلت خود جدا نمی شود و 
معموال ترجیح می دهد تا محتواها را در نمایش��گر دس��تگاه همراه خود 
مطالعه کند. بنابراین بهینه س��ازی س��ایت برای دستگاه های موبایل در 
اینج��ا اهمیت پیدا می کند. همچنین لندینگ پیج های ایجاد ش��ده نیز 

باید کاما با نمایشگرهای مختلف تطابق داشته باشند. 
اگر می خواهید اس��تراتژی بازاریابی محتوایی خود را با دس��تگاه های 

موبایل سازگار کنید نکات زیر را مدنظر داشته باشید: 
- محتوای��ی را تهیه کنید که چش��مان خوانن��دگان موبایلی را اذیت 
نکن��د. برای مثال، پاراگراف ها باید کوتاه باش��ند و همچنین از لیس��ت 

استفاده شود. باید حواس پرتی ها را به حداقل برسانید. 
- ازآنجایی که اس��تقبال بیش��تری از محتواهای بلند می ش��ود، سعی 
کنید محتواهایی که تولید می کنید تا حد امکان بلند باش��ند. به عاوه 
مطمئن ش��وید که محتوا به صورتی یکس��ان در دس��تگاه های مختلف 

نمایش داده می شود. 
- یک تست سازگاری با موبایل از سایت خود انجام دهید و اطمینان 
حاصل کنید که صفحات سایت در دستگاه های موبایل به خوبی نمایش 

داده می شوند.
- الگوهای رفتاری کارب��ران موبایل خود را بفهمید و دریابید که آنها 

موقع بازدید از سایت از چه بخش های دیدن می کنند. 
- از فونت هایی استفاده کنید که خواندنشان ساده باشد و سریعا نکات 

را به خواننده منتقل کنند. 
معتبر بودن را هرگز فراموش نکنید

نسل هزاره برای محتوایی ارزش قائل است که معتبر باشد. مشتریان 
بالقوه باید از محتوایی که ش��ما تهی��ه می کنید چیزهایی را یاد بگیرند. 
بنابراین هرگز س��عی نکنید با اس��تناد به آمارهای نامعتبر و گفته های 
ناصحیح، مخاطبان تان را برنجانید. با این نس��ل باید با زبان خودش��ان 
صحب��ت کرد. برای ای��ن کار می توانید تعدادی از افراد نس��ل هزاره را 
به عنوان تولیدکننده محتوا استخدام کنید. این افراد نیازهای هم ساالن 
و ه��م نوعان خ��ود را بهت��ر درک می کنند و محتواه��ای تولیدی آنها 

می تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. 
ش��ما چه ایده هایی برای بازاریابی محتوایی به نس��ل هزاره دارید؟ آیا 
اصا نیازهای این نسل را می شناسید؟ آیا کسب وکار شما روی این نسل 

سرمایه گذاری کرده است؟ 

4 راهکار برای استفاده تجاری بهتر از اینستاگرام
چگونه با استفاده از کالکشن اینستاگرام 

برندمان را توسعه دهیم؟ 

امروزه 8۰۰ میلیون نفر به جست وجو، اشتراک گذاری و تعامل با محتواهای 
مختلف از طریق اینس��تاگرام مشغول هس��تند. براین اساس ارائه سرویسی به 
منظور ذخیره س��ازی و سازماندهی مطالب از س��وی کاربران گامی منطقی از 
سوی اینستاگرام به حساب می آید. این سرویس اینستاگرام کالکشن نام دارد. 
با اس��تفاده از این ویژگی کاربران امکان ذخیره س��ازی خصوصی پس��ت های 
اینس��تاگرام و گروه بندی ش��ان تحت عنوان کالکش��ن های دلخواه را خواهند 
داش��ت. در این مقاله ابتدا به توضیح چگونگی اس��تفاده از این ویژگی خواهیم 
پرداخت، س��پس چهار راهکار مناسب که برندها از طریق آنها توانایی استفاده 
از این ویژگی »ذخیره سازی برای آینده« را خواهند داشت، به عنوان بخشی از 

استراتژی اینستاگرامی برندها مورد بررسی قرار می گیرد. 
چگونه از اینستاگرام کالکشن استفاده کنیم؟ 

شما همیشه امکان مشاهده فهرست کالکشن تان را با مراجعه به صفحه اصلی 
اکانت تان و لمس آیکون مشهور بوکمارک خواهید داشت. به منظور ایجاد یک 

کالکشن جدید مراحل زیر را باید طی کرد: 
۱- مراجعه به پروفایل اینستاگرام مان و انتخاب آیکون بوکمارک

2- لمس آیکون + در سمت راست باالی صفحه
Next ۳- نگارش نام دلخواه برای کالکشن مان و لمس گزینه

۴- لمس هرکدام از پس��ت های ذخیره ش��ده دلخواه به منظ��ور افزودن به 
Done کالکشن مان و سپس لمس گزینه

چگونه همزمان با ذخیره یک پست کالکشن جدید بسازیم؟ 
۱- یک پست که مایل به افزودن اش به کالکشن تان هستید، پیدا کنید و روی 

آیکون بوکمارک لمس طوالنی مدت کنید.
2- آیکون + را لمس کنید

۳- نام دلخواه کالکشن تان را بنویسید و گزینه Done را لمس کنید
چهار شیوه به منظور استفاده از کالکشن اینستاگرام برای کسب وکار

1- جمع کردن، سازماندهی و به اشتراک گذاری محتوای تولیدی 
کاربران

کلکس��یونی از پست هایی که در آنها اکانت ش��رکت منشن شده است، یکی از 
بهترین منابع به منظور یافتن محتوای جدید و اصلی برای اشتراک گذاری با سایر 
کاربران به حساب می آید. بی تردید ش��ما باید هواداران  و فالوورهای خود را درک 
کنید و س��ازوکاری جامع برای تعامل مداوم با آنها داش��ته باشید. انتشار محتوای 
آنها یکی از این راهکارهای تعامل مداوم محس��وب می ش��ود. با این حال پیش از 
انتشار محتوای آنها باید نسبت به جلب رضایت شان اقدام کرد. در غیر این صورت 
قوانین کپی رایت اینستاگرام را نقض خواهید کرد.  به منظور دستیابی به پست های 
مناس��ب سری به مطالبی که در آنها نامی از اکانت تان برده شده بزنید )به صورت 
تگ، منشن یا هشتگ(. سپس با بررسی مطالب بهترین ها را در کالکشن تان ذخیره 
کنید. به این ترتیب شما منبع قابل توجهی از محتوای تولیدی کاربران به منظور 
برندس��ازی اینستاگرامی در اختیار خواهید داشت.  به عنوان مثال نگاهی کوتاه به 
اکانت رسمی برند Apartment Therapy خالی از لطف نخواهد بود. این برند 
فعال در زمینه طراحی خانه و دکوراسیون داخلی به طور مداوم پست های ویژه ای از 
محتوای کاربرانش منتشر می کند. با مراجعه به صفحه رسمی این برند به نمونه های 
باکیفیت تولید شده از سوی کاربران برمی خوریم. به این ترتیب باید گمان کیفیت 

پایین محتوای متعلق به کاربران را به کلی فراموش کنیم. 
۲- استفاده در جهت ارزیابی رقابتی

آگاهی از نحوه فعالیت رقبا اطاعات مناس��بی به منظور طراحی استراتژی 
برندمان در شبکه های اجتماعی به ما می دهد. در این زمینه سرویس اینستاگرام 
کالکشن به خوبی این امکان را برای شما فراهم خواهد کرد.  ایجاد یک کالکشن 
ویژه به منظور ذخیره س��ازی منابع دس��تیابی رقبا به محتوای ارسالی از سوی 
کارب��ران یکی از بهترین ش��یوه ها برای آنالیز نحوه فعالیت آنهاس��ت. به عنوان 
مثال به متن همراه با تصاویر و ویدئوهای آنها دقت کنید. ش��یوه نگارش متن 
و هش��تگ های کاربردی در اینجا اهمیت باالیی دارد. این پس��ت ها را در یک 
کالکش��ن ویژه ذخیره کنید تا بعدها دوباره آنها را مورد بررس��ی و ارزیابی قرار 
دهید.  با مشاهده و دقت روی مطالب رقبا ایده های جالبی برای تولید محتوا و 
ساماندهی استراتژی برند خودمان خواهیم یافت. این به معنای تقلید صرف از 

ایده دیگران نیست، بلکه در اینجا اقتباس از دیگران مطرح است. 
3- پیگیری فرآیند جذب یک به یک

بی تردی��د تعامل و ج��ذب مخاطب یکی از مهم ترین کاره��ای هر بازاریابی به 
حس��اب می آید. با این حال برندها به دلیل حجم وس��یع کاری فرصت تعامل با 
تک تک کاربران شان را ندارند. در اینجا راهکار جالبی برای رفع این مشکل توصیه 
می کنم. به جای رهاسازی منشن ها و تگ های کاربران به صورت بی پاسخ، آنها را 
در کالکشنی ویژه ذخیره کنید. به این ترتیب فرصت پاسخگویی به آنها را در زمانی 
دیگر خواهید داش��ت. در این زمینه ذخیره سازی تمام محتواها در یک کالکشن 
فرآیند پاس��خگویی را س��ریع تر می کند. در اینجا فقط به یک نکته اساسی توجه 
کنید: ذخیره س��ازی تمام مطالب کاربران ضروری نیس��ت. در حقیقت فقط باید 
مطالب باکیفیت را ذخیره کرد. در غیر این صورت به هنگام بررسی دوباره با انبوهی 
از محتوا مواجه خواهیم بود که وقت کافی برای بررسی شان در اختیار نداریم. در 

هر صورت گمان می کنم که شما تمایلی به ناامیدسازی کاربران تان ندارید. 
4- الهام گیری کنید

درحال��ی که فعالیت یگان��ه و منحصر به فرد برندتان اهمی��ت باالیی دارد، 
الهام گی��ری و اقتباس از س��ایر برنده��ا هیچ ضربه ای به س��ازوکار برندتان در 
شبکه های اجتماعی نخواهد زد. در موسسه Hootsuite ما اغلب به محتوای 
تولیدی برندهای ب��زرگ به منظور اقتباس ایده های جذاب توجه می کنیم. به 
ای��ن ترتیب در بازه زمانی کمتری موفق به ارزیابی و اجرای ایده های باکیفیت 
خواهیم ش��د.  در اینجا از کالکشن اینستاگرام به عنوان دوربین دقیق برندتان 
اس��تفاده کنید. به این ترتیب فرصت ذخیره سازی پست های جالب را خواهید 
داش��ت. توجه داشته باشید که ذخیره پست ها به معنای بررسی شان در همان 
زمان نیس��ت. بی تردید همه ما کارهای زیادی در حوزه کس��ب وکار داریم. به 
این ترتیب با ذخیره پست ها آنها را در زمان مناسب مورد ارزیابی و توجه قرار 
خواهیم داد. به منظور یافتن پس��ت های مناسب جست وجوی تصاویر، کلمات 
کلیدی و هشتگ های مرتبط با برند یا کسب وکارمان گزینه منطقی به حساب 
می آید. س��پس کالکشن مطالب ذخیره ش��ده را برای بررسی بیشتر در آینده 
دست نخورده نگه دارید. عاوه بر این در زمان هایی که وقت کافی برای تولید 
محتوا ندارید، اس��تفاده از این مطالب از پیش آماده بهترین اقدام خواهد بود. 
همچنین از مطالب کاربران در زمینه ایجاد مس��ابقه اینستاگرامی نیز می توان 
اس��تفاده کرد. برگزاری مسابقه یکی از رایج ترین و در عین حال محبوب ترین 
شیوه های جذب مخاطب است. به عاوه این روش هزینه های تبلیغاتی برندمان 
hootsuite :را نیز تا حد بسیار زیادی کاهش خواهد داد.                  منبع
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سنجش عملکرد، سیس��تم بازخوردی است که در آن عملکرد فردی 
یا گروهی توس��ط سرپرس��ت، مدیر یا همتایان وی مس��تقیما ارزیابی 
می شود. بیشتر س��ازمان ها، بعضی از انواع سیستم های ارزیابی را دارند 
که از آن برای بازخورد عملکرد و مدیریت دس��تمزد استفاده می کنند، 
بعضی نیز از مش��اوره و توس��عه کارکنان اس��تفاده می کنند. س��نجش 
عملک��رد، حاکی از وجود رابطه ای مهم می��ان فرآیندهای هدف گذاری 
و سیستم های پاداش اس��ت. تحقیقی روی بیش از 5۰۰ سازمان نشان 
داد که 9۰ درصد این س��ازمان ها از سنجش عملکرد برای تعیین میزان 
افزایش دس��تمزد، 8۷ درصد از آن برای بررس��ی عملکرد و ۷9 درصد 
از آن به عنوان فرصتی برای هدف گذاری دوره بعدی استفاده کرده اند. 

شواهد فراوان نشان می دهد که سازمان ها در سنجش عملکرد کارکنان 
ضعف دارند. مطالعه ای نش��ان داد که ۳2درصد مدیران بررس��ی ش��ده در 
تحقی��ق، فرآیند س��نجش عملکرد خود را بس��یار ن��اکارا توصیف کردند. 
در پ��ی این تحقیق، تعداد زیادی از س��ازمان ها ب��ه دنبال روش هایی برای 
بهبود سیس��تم س��نجش عملکرد خود افتادند. نوآوری هایی برای افزایش 
مشارکت کارکنان، متوازن کردن نیاز های سازمانی و فردی و افزایش تعداد 
پاسخ دهندگان انجام شده است. این اشکال جدیدتر از روش های سنجش 

سازمان هایی چون AT&T، اینتل و مونسانتو استفاده می شود. 
در ادامه چند عنصر متداول سیس��تم های س��نجش عملکرد به طور 
خاص��ه در ج��دول )۱-الف( آمده اس��ت. برای هر عنص��ر، دو ویژگی 
متض��اد یعنی رویکرده��ای بوروکراتیک س��نتی و رویکردهای جدیدتر 
مش��ارکت باال ارائه ش��ده است. س��نجش عملکرد اهداف مختلفی دارد 
مثل تصمیم س��ازی برای دس��تمزد و ارتقا و برنامه ریزی توس��عه منابع 
انسانی. از آنجا که هر هدف، عملکرد مرتبط با خود را تعریف می کند و 
نیز نحوه اندازه گیری آنها را نشان می دهد، غالبا متفاوت از سیستم هایی 
اس��ت که مش��ارکت کارکنان یا قابلیت ارتقای آنها را بررس��ی می کند. 
کارکن��ان نیز دالیل مختلف و متنوعی برای س��نجش دارند. برای مثال 
ممکن اس��ت هدف آنها دریافت بازخورد از تصمیمات ش��غلی، افزایش 

حقوق یا ارتقا باشد. 
رویکردهای س��نجش امروزی به جای اینکه بکوشد با استفاده از چند 
سیس��تم استاندارد سنجش عملکرد مختلف به این اهداف برسد طوری 
طراحی ش��ده تا نیازهای متعدد فردی و سازمانی را هماهنگ کند. این 
کار از طریق مش��ارکت فع��ال ارزیابان، همکاران و مدیران در بررس��ی 
اهداف س��نجش در زمان وقوع و نیز تنظیم فرآیند به منظور متناس��ب 
کردن آن با هدف مورد نظر انجام می ش��ود. در این سیستم های جدید 
ممکن است گاهی فرآیند های سنجش بر تصمیمات مربوط به دستمزد 
تمرکز کند و گاهی بر مشارکت کارکنان تمرکز کند یا گاهی بر قابلیت 
ارتقای کارکنان تمرکز داش��ته باشد. مشارکت فعال همه افراد می تواند 
س��بب افزایش احتمال تعریف و درک صحیح هدف و استفاده از روش 

سنجش مناسب شود. 
روش های جدید، نقش ارزیابی عملکرد را تنها مختص مدیران نمی داند 
و این نقش را به گونه ای توس��عه می دهد که ارزیاب های مختلفی چون 
متخصصان ارزیاب، همکاران و دیگر افرادی را که مواجهه مس��تقیمی با 
عملکرد افراد دارند در بر گیرد. این رویکرد وس��یع تر که به آن بازخورد 
۳۶۰ درجه ای )degree feedback ۳۶۰( نیز گفته می ش��ود، بیشتر 
برای توس��عه اف��راد به کار می رود تا اهداف مربوط به سیس��تم پاداش. 
افزایش مش��ارکت می تواند سبب بررسی جامع تر عملکرد کارکنان شود 
و احتمال در نظر گرفتن توأم نیازهای فردی و سازمانی را افزایش دهد. 

وظیفه کلیدی در اینجا، تشکیل اعضایی است که از جنبه های مختلف، 
عملکرد کارکنان را بررس��ی کنند تا همه روش های س��نجش مختلف 
یکپارچه ش��ود. بنابراین فرآیند بررس��ی روش های مختلف و بررس��ی 
کامل، جنبه مهمی از فرآیند س��نجش به ش��مار می رود. این امر سبب 
بهبود پذیرش نتایج س��نجش و صحت اطاعات شده و بر فعالیت هایی 

تمرکز می کند که برای راهبرد کسب و کار حیاتی است. 
روش ه��ای جدیدتر، نقش ارزیاب را وس��یع تر می کنن��د. در روش های 
س��نتی، ش��خص صرفا بازخورد دریافت می کند. در این روش های سنتی 
سرپرس��ت به صورت یک جانبه، فرمی را که ش��امل عملکرد ابعاد از پیش 
تعیین شده است و معموال در مورد ویژگی های شخصیتی نظیر خاقیت یا 
دغدغه کیفیت است تکمیل می کند و آن را به روش ارزیابی پیوند می زند. 
رویکردهای جدیدتر، مش��ارکت فعال همه ارزیابان در همه فازهای فرآیند 
س��نجش را در ب��ر دارد. در این روش ها ارزیاب با هم��کاری افراد مافوق و 
کارکنان به گردآوری داده های عملکرد و تعیین نیازهای آموزشی می پردازد. 
این مش��ارکت فعال، احتمال اینکه در سیس��تم سنجش عملکرد تمامی 
نگرش ه��ا، نیازها و معیارهای کارکنان مدنظر ق��رار گیرد و احتمال اینکه 
موارد با نیازها، نگرش ها و معیارهای مورد نیاز سازمان همسو شود را افزایش 
می دهد. نقش جدیدتر کارکنان در این رویکردها، سبب افزایش پذیرش و 

درک آنها از فرآیند بازخورد می شود. 
اندازه گیری عملکرد س��بب مشکات زیادی در سنجش می شود، زیرا 
موضوعی ذهنی تلقی می ش��ود. در روش های س��نتی، ارزیابی عملکرد 
بر اس��تفاده از ویژگی های ش��خصیتی و رفتارهای از پیش تعیین شده 
تاکی��د دارد. در این روش های س��نتی برای افزایش س��ازگاری، اعتبار 
اندازه گی��ری و کمک ب��ه ارزیابان، آموزش های قاب��ل ماحظه ای انجام 
می ش��ود. بررسی قانونی سیس��تم های س��نجش عملکرد، سبب ایجاد 
نگرانی در مورد اعتبار این روش ها ش��ده و س��ازمان را به سوی توسعه 
رویکرده��ای بهتر اندازه گی��ری نظیر مقیاس امتیازده��ی لنگر رفتاری 
و    )Behaviorally anchored rating scale( ی��ا   )BARS(
نظایر آن هدایت می کند. در رویکردهای جدیدتر، اعتبار صرفا موضوعی 
قانون��ی یا رویکردی نیس��ت، بلکه موضوعی اجتماعی به ش��مار می رود. 
گون��ه ای که همه افراد مناس��ب در مباحث مربوط ب��ه روش های قابل 
قبول اندازه گیری و ارزیابی عملکرد مش��ارکت داده می ش��وند. افزایش 
مش��ارکت در هدف گذاری، بخش��ی از این رویکرد جدید است. به همه 
شرکت کنندگان، آموزش هایی در زمینه روش های اندازه گیری و بررسی 
عملکرد داده می ش��ود. از آنجا که ای��ن رویکردهای جدید بر معیار های 
ذهنی و بر معیار های عینی عملکرد تاکید دارند، درک، پذیرش و صحت 

فرآیند سنجش بیشتر می شود. 
زمانبندی س��نجش عملکرد در روش های س��نتی، توسط مدیران یا 
کارکنان بخش منابع انسانی تعیین شده و براساس معیار های مدیریتی 

مانند تصمیات س��االنه پرداخت، اس��توار اس��ت. رویکردهای جدیدتر، 
تن��اوب برخورد را افزایش می دهند. اگرچ��ه در این رویکردهای جدید 
ممک��ن اس��ت افزایش تعدد س��نجش های رس��می عملی نباش��د، اما 
تن��اوب بازخوردهای غیر رس��می به ویژه وقتی اه��داف راهبردی تغییر 
می کند یا وقتی فناوری به ش��دت غیر قطعی اس��ت افزایش می یابد. در 
این مواقع، بازخوردهای متناوب عملکرد برای تناس��ب مناسب رفتارها 
کاری ضروری اس��ت. رویکردهای جدیدتر سنجش سبب افزایش تعداد 

بازخورد شده و به کارکنان کنترل بیشتری بر کار خود می دهد. 
با این حال به فرآیند اجرایی سیس��تم سنجش عملکرد، توجه زیادی 
ش��ده اس��ت. فعاالن توس��عه س��ازمان ۶ گام کاربردی زیر را پیشنهاد 

داده اند: 
1. افراد مناسب را انتخاب کنید: 

بناب��ر دالی��ل قانونی و سیاس��ی، در فرآین��د طراحی الزم اس��ت از 
کارکنان منابع انس��انی، نماین��دگان قانونی، مدیریت ارش��د و کاربران 
سیس��تم استفاده ش��ود. عدم یکپارچگی سیستم س��نجش عملکرد با 
سیس��تم مدیریت عملکرد، تنها و مهم ترین دلیل مشکات طراحی این 
سیستم هاست. الزم است اعضایی به نمایندگی از واحد های مختلف در 
فرآیند طراحی مش��ارکت داده ش��وند تا موضوعات اساس��ی سازمانی و 

راهبردی حل و فصل شود. 
۲. موقعیت فعلی را عارضه یابی کنید: 

 داشتن تصویری واضح از فرآیند سنجش موقعیت فعلی برای طراحی 
فرآیند جدی��د، ضروری اس��ت. در عارضه یابی موقعی��ت فعلی، عوامل 
بافت��ی )راهبرد کس��ب و کار، فناوری محیط کار و مش��ارکت کارکنان(، 
فعالیت های س��نجش فعلی و رضایت از آنها، طراحی کار و فعالیت های 
هدف گذاری و سیس��تم پاداش فعلی بررسی می ش��ود. از این اطاعات 

برای تعریف نقاط ضعف و قوت سیستم فعلی استفاده می شود. 
3. اهداف و مقاصد سیستم را مشخص کنید: 

هدف نهایی سیستم سنجش، کمک به سازمان در عملکرد بهتر است. 
مدیران، افراد و کارکنان، نگرش خاصی در مورد نحوه استفاده از فرآیند 
سنجش دارند. بعضی از اهدافی که می توان از این سیستم ها عنوان کرد 
عبارت است از: پایه پاداش، برنامه ریزی شغلی، برنامه ریزی منابع انسانی 

و بهبود عملکرد یا ارائه بازخورد عملکرد. 
4. سیستم سنجش عملکرد را طراحی کنید: 

پس از توافق در مورد اهداف سیستم و عوامل بافتی، عناصر مناسبی 
از سیس��تم سنجش را باید طراحی کرد. این باید شامل انتخاب شخص 
سنجش کننده، اش��خاصی که در تعیین عملکرد درگیر می شوند، نحوه 
اندازه گی��ری عملکرد و نحوه ارائ��ه بازخورد باش��د. معیار های طراحی 
سیستم سنجش عملکرد اثربخش عبارت است از زمان، صحت پذیرش، 
قابلیت درک، تمرکز بر نکات کنترل بحرانی و امکان پذیری اقتصادی. 

معیار اول، زمان اس��ت که نش��انگر ارزش زمانی اطاعات اس��ت. افراد و 
گروه های کاری پیش از ارزیابی یا بازنگری باید اطاعات مربوط به عملکرد 
را گردآوری کرده باشند. اگر این اطاعات را پیش از ارزیابی گردآوری کرده 
باشند، می توان از آن برای حل مسئله استفاده کرد و عملکرد و رضایت را 
بهبود داد. دوم آنکه در ارائه بازخورد عملکرد اطاعات باید صحیح باش��د. 
کارکنان ب��ا داده های ناصحیح نمی توانند بفهمند عملک��رد آنها از اهداف 
از پیش تعیین ش��ده باالتر یا پایین تر بوده اس��ت و نمی تواند س��بب حل 
مش��کات رفتاری شود. س��وم آنکه، بازخورد عملکرد باید پذیرفته شود و 
کارکنانی که از آن استفاده می کنند باید خود را مالک آن بدانند. مشارکت 
در فرآیند هدف گذاری می تواند تضمین تعهد در قبال سیس��تم سنجش 
عملکرد کمک کند. چهارم آنکه، اگر می خواهیم از اطاعات استفاده شده 
در سیستم س��نجش برای حل مسئله استفاده کنیم، باید مطمئن شویم 
که این اطاعات به خوبی درک می ش��ود. بسیاری از سازمان ها، از آموزش 
اس��تفاده می کنند تا به کارکنان خود کمک کنند داده های عملیاتی، مالی 
و منابع انسانی را که به آنها بازخورد داده می شود درک کنند. پنجم آنکه، 
اطاعات سنجش باید بر نقاط کنترل بحرانی تمرکز کند. اطاعات دریافت 
شده توسط کارکنان باید متناسب با عناصر مهم راهبرد کسب و کار، عملکرد 
کارکنان و سیس��تم پاداش باشد. برای مثال اگر راهبرد کسب و کار، کاهش 
هزینه باش��د، اما به کارگران در این مسیر، سنجش نشده و به آنها پاداش 
داده نشود، سیستم مدیریت عملکرد می تواند سبب انواع رفتارهای اشتباه 
شود. در نهایت، معیار امکان پذیری اقتصادی می گوید: سیستم سنجش باید 
در رابطه هزینه - سود صدق کند. اگر هزینه ای رایزنی و بازخورد اطاعات 
عملکرد از مزایای ناشی از این اطاعات باالتر رود، باید از سیستم ساده تری 

استفاده کرد. 
۵. در اجرای سیستم، تجربه کسب کنید: 

پیچیدگ��ی و احتمال ایجاد مش��کات در فرآیند س��نجش عملکرد 
به شدت بیان می کند که ابتدا این سیستم را به صورت پایلوت اجرا کرد 
تا اشکاالت آن شناسایی و هرگونه اختال در طراحی آن پیش از اجرای 

آن در کل سیستم رفع شود. 
6. سیستم را ارزیابی و پایش کنید: 

اگرچه، تجربه این سیس��تم می تواند بس��یاری از اختال های طراحی را 
آش��کار کرده باشد، ارزیابی مستمر سیستم بعد از اجرا مهم است. رضایت 
کارکن��ان منابع انس��انی و مدیریت از اجرای سیس��تم و نظرات کارکنان، 
ورودی بسیار ضروری است. به عاوه، سیستم باید با توجه به توزیع عواملی 

چون سن، جنسیت و مقوله های اخاقی، از نظر قانونی قابل دفاع باشد. 
درآخر: تحقیقات به ش��دت از نقش بازخ��ورد عملکرد حمایت می کنند. 
مطالع��ه ای نتیجه گرفت که بازخورد اهداف به عن��وان ابزار بهبود عملکرد 
ف��ردی و گروهی، به طرز ش��گرفی اثربخش ب��وده و در ادبیات مختلف در 
س��ال های مختلف از این نظریه حمایت شده است. یکی دیگر از محققان 
نتیجه گرفت که بازخورد اهداف معموال کارا نیست، بلکه همواره به صورت 
مجازی کاراس��ت. در مطالعات میدانی که در آنها بازخورد عملکرد ش��امل 
اطاع��ات رفتاری خاص بود، بهبود متوس��ط عملکرد باالت��ر از ۴۷ درصد 
گزارش ش��د. زمانی که بازخورد ش��امل اطاعاتی بود ک��ه تمایز کمتری 
داشتند، بهبود متوسط عملکرد بیشتر از ۳۳درصد بود. در تحلیلی فراگیر 
در مورد برنامه های تحول و سنجش عملکرد مشخص شد که بازخورد اثر 
مثبتی داش��ته است. اگر چه بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد سنجش 
عملکرد بر رابطه میان عملکرد و افراد تاکید کرده است، مطالعات مختلفی 
نیز رابطه مثبت میان عملکرد گروهی با بازخورد را نمایش داده است. از آنجا 
که این نتایج، اغلب در مورد عوامل مختلف و حتی در مطالعات مختلف نیز 

متفاوت است، انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری است. 
ادامه دارد. . . 

فرآیندهای مدیریت عملکرد سازمانی- بخش چهارم

چگونه سیستمی برای سنجش کارایی عملکرد سازمان خود ایجاد کنیم؟ 

نویسنده: حامد هدائی
روانکاو فروش ایران

 عناصر سنجش عملکردجدول ۱-الف 

رویکردهای مشارکت باالرویکردهای سنتیعناصر

توسعه ای- یکپارچه کنندهسازمانی، تقسیم پذیری قانونیهدف

سنجش شونده، همکاران و دیگرانمدیران، سرپرستانسنجش کننده

مشارکت فعالغیر فعال، دریافت کنندهنقش سنجش کننده

ذهنی اندازه گیری
در مودر اعتبار آن نگرانی وجود دارد

عینی و ذهنی
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اتوماس��یون زنگ خطر را برای بس��یاری از حرفه ها و مهارت های آنها 
ب��ه صدا در آورده اما هنوز مهارت هایی هس��تند که در برابر این پدیده 

مقاومت می کنند.
جوانان امروزی در دورانی زندگی می کنند که انقاب های فناوری یکی 
پس از دیگری ظهور می کند. رشد اینترنت، اختراع گوشی های هوشمند 
و توس��عه  یادگیری ماش��ین برخی از این فناوری های انقابی هس��تند. 
بس��یاری از این فناوری ها، مس��یر زندگی و کار را به سمت اتوماسیون 
کامل پیش می برند. در این میان جوانان با اضطراب همیشگی در مورد 

توانایی شان برای رقابت در بازار روبه رو هستند.
این جوانان از مدیران و مش��اوران خود در م��ورد مهارت های حیاتی 
س��وال می پرس��ند. آنها به دنبال این هستند که شغل خود را در مقابل 
اتوماس��یون ایمن ک��رده و با مهارت ه��ای خاص، به اف��رادی غیرقابل 
جایگزین برای اس��تخدام ش��دن تبدیل ش��وند. در ادامه  این مطلب از 
دی��دگاه نویس��ندگان وب س��ایت HBR هف��ت مهارت را ک��ه قابلیت 

جایگزینی توسط اتوماسیون ندارند معرفی می کنیم.
برقراری ارتباط

در دنیای امروزی افراد زمان زیادی از روز را به استفاده از شبکه های 
اجتماعی و رسانه می پردازند. در چنین حالتی مهارت ارتباطات و جلب 
توجه دیگران حیاتی اس��ت. یکی از پایه ای تری��ن حاالت ایجاد ارتباط، 
داش��تن داستانی قانع کننده است. در طول تاریخ افرادی که توانسته اند 
داس��تان ها را با حقایق ترکیب کنند، ش��خصیت هایی ماندگار ش��دند. 
مهارت اس��تفاده از آماره��ای حقیقی در کنار مثال ه��ای جذاب، هنوز 
هم ش��ما را به فردی قابل توجه تبدی��ل می کند. البته تاش هایی برای 
ساخت روبات های نویسنده در حال انجام است. به عاوه روبات هایی که 
به اخبار جعلی واکنش نش��ان می دهند نیز در حال گس��ترش هستند. 
در نهایت هن��وز توانایی برقراری ارتباط و قانع کردن دیگران، حیاتی و 

غیرقابل اتوماتیک شدن است.
محتوا

قطع��ا هر ارتباطی بر پایه  یک موضوع و محتوای آن ایجاد می ش��ود. 
اگر ش��ما دانش کافی در یک زمینه داش��ته باشید، در این بخش پیروز 
خواهی��د بود. به عاوه اگر روند تغیی��رات آن موضوع و اتفاقات پیش رو 
را بشناس��ید، امتیاز مثبت دیگری خواهید داشت. در نهایت اگر اعتبار 
کافی برای مهارت در موضوعی کس��ب کرده باش��ید، ب��ه منابع علمی 
جدید آن موضوع نیز دسترسی خواهید داشت. به هرحال ترکیب تجربه، 
تخصص و پیش��رفت دادن موضوعات خاص، توس��ط روبات ها جایگزین 

نخواهد شد.
درک موضوع و زمینه

سیس��تم های اتوماتیک در درک موضوع فعالی��ت و زمینه  آن ناتوان 
هس��تند. به عنوان مثال ماش��ین خودران گوگل توانایی تشخیص محل 
فعالیت خود را نداش��ت و در نتیجه سیس��تم سنسور به آن اضافه شد. 
مش��کل بهبود درک اتوماتیک سیستم های هوش مصنوعی از موضوع و 

زمینه  فعالیت و تصمیم گیری، بسیار پیچیده است و نوآوری هایی مانند 
ماشین خودران گوگل نیاز دارد.

در ای��ن وضعیت، توانای��ی درک زمینه، مدل کس��ب وکار و وضعیت 
رقابتی موجود، درک شما از محتوا را افزایش خواهد داد. به عنوان مثال 
توانایی ارائه  پیش��نهادهای کاری و مشاوره های سرمایه گذاری، بسته به 
ش��رکت مورد نظر، به دانش ش��ما از اتفاقات و روش کاری آن سازمان 
برمی گ��ردد. این دانش توس��ط بهتری��ن روبات ها نیز قاب��ل جایگزینی 

نخواهد بود.
صالحیت احساسی

حتی با وجود پیش��رفت های اخیر مانند دس��تیار هوش��مند گوگل یا 
الکس��ای آمازون، هوش مصنوعی هنوز در درک احساسات افراد توانایی 
پایینی دارد. این عدم توانایی در درک وضعیت احساسی جلسات کاری 

و س��ازمان ها نیز وجود دارد. به عاوه همان طور که عصب شناس مشهور 
آنتونیو داماس��یو در مقاله خود عنوان می کند، انتخاب های ما براس��اس 
عقانیت دس��ته بندی می ش��وند، اما ش��روع حرکت و اقدامات بر عهده  
احساس��ات است. در زمینه  کس��ب وکار نیز با اینکه ارزیابی ها به صورت 
ذهنی و منطقی انجام می ش��ود، در تصمیم گیری نهایی از احساس��ات 
اس��تفاده می کنیم. به عنوان مثال در هر تصمیم، افرادی که تحت تاثیر 

قرار می گیرند را در نظر می گیریم.
مهارت  پایه ای در صاحیت احساس��ی،  درک احساس��ات موجود در 
زمان آنالیز و تصمیم گیری اس��ت. س��طح بعدی مه��ارت توانایی انجام 
کارها در موقعیت های پیچیده  احساس��ی اس��ت. برخی این موقعیت ها 
مانند زمانی که افراد ناراحت یا عصبانی هستند، بسیار حساس خواهند 
ب��ود. باالترین س��طح این مهارت نی��ز متقاعد کردن احساس��ی افراد و 

گروه ها است.
آموزش

هوش مصنوعی در آموزش موارد کلی مانند کار کردن با نرم افزارها و 
دس��تگاه ها روند خوبی داشته است، اما در آموزش مهارت های شخصی 
ی��ا مربیگری اف��راد که نیاز به درک کامل انس��ان ها دارد، هنوز مربی ها 
و مدی��ران باتجرب��ه می درخش��ند. ای��ن مهارت ها خصوص��ا در بخش 
س��رمایه گذاری روی افراد و نیروی انس��انی مفید واقع می شوند. امروزه 
س��ازمان ها به این درک رسیده اند که س��رمایه گذاری روی مهارت ها و 
نیروی انس��انی حیاتی بوده و البته ریس��ک خود را نیز دارد. به هرحال 
توانایی درک همین ریس��ک، س��رمایه گذاری مناس��ب با جذب نیروی 
انس��انی بااستعداد و بررسی س��وددهی آنها، هنوز از عهده  سیستم های 

اتوماسیون خارج است.
شبکه  انسانی

نتایج تحقیقات س��ال ۱9۷۳ ماک گرانوتر و هریس��ون وایت نش��ان 
داد ک��ه افراد با ش��بکه کاری و انس��انی قوی، موفق تر هس��تند. از نظر 
ای��ن محققان، ارتباطات محکم و ریش��ه دار مانند دوس��تی های قدیمی 
یا اعضای خانواده، مهم هس��تند اما برای موفقیت نهایی در کار، نیاز به 
شبکه ای کاری با ارتباطات نه چندان محکم داریم. به بیان دیگر آنهایی 
که در شبکه س��ازی مهارت دارند، س��خت تر از دیگران توسط ماشین ها 
جایگزین می ش��وند. مدیران عامل موفق آنهایی هس��تند که ارتباطات 
قوی دارند و از این ارتباطات برای پیش��رفت شرکت استفاده می کنند. 
به هرحال اگر هنوز این مهارت را کس��ب نکرده اید پیش��نهاد می ش��ود 
ب��ا فردی قوی در شبکه س��ازی ارتب��اط برقرار کنید. با این اس��تراتژی 

می توانید از شبکه  او نیز بهره مند شوید.
جهت یابی اخالقی

با پیش��رفت روزافزون کامپیوترها، مدیران بی��ش از پیش به اهمیت 
اخاق و ظرفیت های قضاوت اخاقی در زمینه های مختلف پی می برند. 
به هرحال ذات قضاوت اخاقی به گونه ای اس��ت که نمی توان الگوریتمی 
برای حداکثر کردن نتایج آن تدوین کرد. به عنوان مثالی در این بخش، 
تصمیم خودروی خودران به تصادف با اتوبوس و کش��تن سرنش��ین یا 
رفتن به پیاده رو، نجات سرنش��ین و کشتن عابران پیاده را می توان بیان 
ک��رد. قطعا فرمولی بهینه ب��رای چنین حالتی وجود ن��دارد. به همین 
دلیل در تصور ما از آینده ای که توسط ماشین های بدون احساس اداره 

می شود، قطعا به رهبرانی برای جهت دهی اخاقی نیاز خواهد بود.
در نهای��ت به این نتیجه می رس��یم که برخ��ی خصوصیت های ذاتی 
انس��ان ها هنوز توسط روبات ها جایگزین نش��ده و در آینده  نزدیک نیز 
نخواهد ش��د. شاید روبات ها در کس��ب این مهارت ها به ما کمک کنند 
اما در نهایت تنها یک انس��ان از عهده  پیاده س��ازی آنها بر خواهد آمد. 
با تقویت مهارت های گفته ش��ده می توانید ش��غل و ش��خصیت خود را 
غیرقابل جایگزینی کرده و آینده  شغلی امنی را برای خود متصور شوید.
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مهارت هایی که در آینده با اتوماسیون از بین نمی روند

رقابت ش��دید بر س��ر برتری نهای��ی در هر موضوع��ی باعث تاش 
مضاعف طرفین و ریس��ک پذیری آنها شده و در نهایت به رشد بیشتر 

می انجامد.
در اصطاح انگلیس��ی کلمه  Rivalry به معنای رقابت دو نفر، گروه، 
ش��رکت یا هر موجودیت دیگری بر س��ر برتری در یک موضوع خاص 
اس��ت که عموما عملکرد هر یک از طرفین با توجه به عملکرد دیگری 
ش��کل می گیرد. این س��بک از رقابت در دنیای اط��راف ما از ورزش، 
کس��ب وکار، آموزش و هر زمینه  رقابتی دیگر دیده می شود. این نوع از 
رقابت می تواند بین افراد )استیو جابز و بیل گیتس، راجر فدرر و رافائل 
نادال، رونالدو و مس��ی(، بین ش��رکت ها )فورد و جنرال موتورز،  اپل و 

سامسونگ( یا حتی بین دولت ها و ملت ها باشد.
داس��تان ها و مقاالت گوناگونی در مورد ای��ن نوع رقابت وجود دارد 
و مزای��ای آن را از افزای��ش انگیزه  طرفین تا عملکرد بهتر برش��مرده 
اس��ت. به عنوان مثال رقابت بین مس��ی و رونالدو در اللیگای اس��پانیا 
آنه��ا را به برتری��ن بازیکنان تاریخ فوتبال بدل کرده اس��ت. در مثالی 
دیگر رقابت بین اینتل و ای ام دی باعث ایجاد نوآوری های جدیدی در 

صنعت کامپیوتر و پردازنده ها شده است.
محققان دانش��گاه هاروارد در چند سال گذشته تحقیقاتی برای پی 
بردن به راز خاص ب��ودن این نوع از رقابت انجام داده اند. آنها به دنبال 
چگونگی تاثیر رقابت بر رفتارهای انس��انی و حتی مدیریت سازمان ها 
بوده اند. تحقیقات قبلی این دانشگاه نشان داده که رقابت باعث افزایش 
بازدهی می شود. عامل محرک این مورد نیز شباهت طرفین درگیر در 
عملکرد، رقابت دائم��ی و تصمیم گیری های نزدیک به هم برای بهبود 
عملک��رد بوده اس��ت. تحقیقات اخیر به دنبال تاثی��ر رقابت بر فرآیند 
تصمیم گیری و ریسک پذیری ش��رکت ها و افراد بوده است. در تعریف 
س��اده، محققان ب��ه دنبال چگونگی و چرایی تاثیر احس��اس رقابت بر 

گرایش به ریسک پذیری بوده اند.
در بخ��ش اول تحقیقات، لیگ راگبی آمری��کا با نام     NFL مورد 
بررس��ی قرار گرفته اس��ت. در این مس��ابقات، حساسیت باالیی وجود 
داش��ته و حجم باالیی از س��رمایه گذاری روی تیم ها و مسابقات انجام 
می ش��ود. در این بی��ن تصمیمات مربی ها و بازیکن��ان تاثیرات مهمی 
روی نتایج دارد. محقق��ان تصمیمات حین بازی بازیکنان و مربیان را 
در زمینه  ریس��ک پذیری در زمان رقابت با رقیب اصلی مورد بررس��ی 

قرار داده اند.
تحقیق��ات این دانش��مندان روی 9 س��ال مس��ابقات لیگ NFL و 
بازی  ه��ای آن انجام ش��د. آنها رقابت ها را از لحاظ امتیازات ریس��کی 
بررس��ی کردن��د. در راگبی تیم ه��ا می توانند اس��تراتژی خود را روی 
حرکت ریس��کی با ش��انس امتیاز باال و البته شکست باال برنامه ریزی 
کنند یا اس��تراتژی عادی با امتی��از عادی را انتخاب کنند. در هر حال 
نتایج نش��ان داد در زمان رقابت با رقبای اصلی، انتخاب های ریس��کی 

تیم ها افزایش داشته است.
در آزمایش��ی دیگر، چرایی ریس��ک پذیری رقبا در این نوع از رقابت 
بررس��ی ش��د. در این آزمایش دانشجویان یک دانش��گاه در یک بازی 
کارتی ریس��کی ش��رکت کردند. آنها با رقبایی تصادف��ی بازی کردند 

ک��ه از میان گ��روه محققان انتخاب می ش��دند. محققان با پوش��یدن 
لباس های مبدل خود را به ش��کل رقبای س��نتی این دانش��جویان در 
می آوردند. در این میان برخی دانش��جویان با رقبای سنتی و برخی با 
هم دانشگاهی های خود بازی می کردند. در نهایت باز هم ریسک پذیری 

دانشجویان در برابر رقبا بیشتر بود.
در این آزمایش چرایی ریس��ک پذیری بیش��تر نیز بررسی شد. ابتدا 
برانگیختگی فیزیولوژی ش��رکت کنندگان با آزمایش ضربان قلب آنها 
بررس��ی ش��د و نتیجه، افزایش ضربان پیش از ش��روع رقابت با رقیب 

سنتی را نشان داد.
در بخ��ش دیگ��ر تحقیقات، ش��رکت کنندگان پ��س از رقابت مورد 
بررس��ی قرار گرفتند تا طرز تفکر آنها بعد از رقابت مش��خص شود. در 
این بخش، تفکر افراد از بین دو حالت بررس��ی شد. حالت اول ذهنیت 
رو به پیشرفت بود. نتایج علمی این ذهنیت را مرتبط با ریسک پذیری 
و تمرکز فرد بر رس��یدن به نتایج ای��ده آل می داند. حالت دوم ذهنیت 
متمرکز بر پیش��گیری ب��ود. این ذهنیت با تمرک��ز روی جلوگیری از 
شکس��ت و نتایج منف��ی عمل می کند. در نهایت نتایج نش��ان داد که 
ذهنیت متمرکز بر پیش��رفت در زمان رقابت س��نگین، غالب است. در 
نتیجه ریس��ک پذیری نیز بیشتر بوده است. نتایج کلی تحقیقات نشان 
داد که رقابت با رقبای س��نتی، هم از لح��اظ فیزیولوژی و هم ذهنی، 

افراد را به ریسک پذیری بیشتر تشویق می کند.
نتای��ج تحقیقات دانش��گاه هاروارد ن��کات مفیدی را ب��رای افراد و 
س��ازمان ها در پی دارد. نکته  اول اینکه ریس��ک پذیری در ذات خوب 
یا بد نیس��ت و به موقعیت و زمینه  موجود بس��تگی دارد. در صنایعی 
که آزمایش، نوآوری، حرکات شجاعانه و تفکر خارج از محدوده ارزش 
دارد )مانند فناوری(، مدیران می توانند از رقابت ش��دید برای افزایش 
ریسک پذیری در سازمان اس��تفاده کنند. این کار را می توان با تمرکز 
روی رقبای س��ازمانی یا ب��ه جریان انداختن رقاب��ت داخلی در میان 

کارمندان انجام داد.
در مقاب��ل برخ��ی ش��غل های س��نتی مانند حس��ابداری نی��از به 
خروجی های کم ریسک و با پایداری باال دارند. در این زمینه ها مدیران 
بای��د تاثیر رقابت را در تصمیمات خودش��ان و کارمن��دان به حداقل 
برس��انند. در واقع مدیران باید ابتدا محدوده  مجاز ریس��ک پذیری در 
س��ازمان را مش��خص کرده و س��پس راه هایی برای افزایش یا کاهش 
رقابت و در نتیجه به تعادل رس��اندن ریس��ک ها بیابن��د. به عاوه باید 
مراقب پیامدهای فیزیک و س��امتی ریسک و رقابت طوالنی مدت نیز 

باشیم.
در دنی��ای کس��ب وکار تصمیم ب��ه رقابت کردن، ریس��ک کردن یا 
عملکرد عادی، همه  رفتاره��ا و تصمیمات را تحت تاثیر قرار می دهد. 
این تصمیمات استراتژی شرکت ها، بازاریابی، تحقیق و توسعه و حتی 
تصمیمات سرمایه گذاری ش��خصی را تحت تاثیر قرار می دهند. نتایج 
تحقیقات بیان ش��ده نشان می دهد عاوه بر ش��خص تصمیم گیرنده و 
تصمیم اتخاذش��ده در سازمان، رقابت های س��نتی تاثیر عمیقی روی 

فرآیند تصمیم گیری دارند.
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اخبار

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
البرز با بیان اینکه چاه های غیر مجاز ۱۰ لیتر بر ثانیه آب دزدی دارند 
و همین موضوع آب چاه های غیر مجاز به معضل آب فروشی تبدیل 
شده است، گفت: ۱۱ هزار حلقه چاه غیر مجاز در البرز حفر شده که 
باغ ویاها از این موارد است. داود نجفیان در نشست خبری که ظهر 
امروز در س��الن اجتماعات شرکت آب منطقه ای استان البرز برگزار 
شد، اظهار داشت: بخش��ی از قطعی های برق کشور که رخ می دهد 
به موضوع کم آبی باز می گردد چونکه توربین های آبی س��د ها سبب 
تولید برق می شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز با بیان اینکه 
کاهش میزان ذخایر آبی بر روند تولید برق اثرگذار است، افزود: مصرف 
آب شرب خروجی کشور ۳ برابر کشورهای توسعه یافته است. وی با 
اشاره به اینکه ساالنه 5۰ درصد آب در بخش کشاورزی هدر می رود، 
گفت: اصا وضعیت آب مناسب نیست و میزان آب های سطحی در 
کشور و استان البرز بسیار خطرناک است.  این مقام مسئول در بخش 
آب میزان آب خانه های تخلیه شده از سفره های زیر زمینی کشور طی 
چندین سال  گذش��ته را ۱2۶ میلیارد مترمکعب اعام کرد و افزود: 
کشورهای اقتصادی اصا از آب خانه های خود مصرف نمی کنند ولی 
در ایران 8۰ درصد آب ش��رب و پتانسیل س��فره های زیرزمینی در 
حال مصرف است. نجفیان با بیان اینکه کشورهای اروپایی برای حفر 

چاه های غیرمجاز و مشترکان پر مصرف جریمه های سنگین در نظر 
می گیرند، ادامه داد: متوسط مصرف آب جهان ۱۴۰ لیتر برای هر نفر 
اس��ت، ولی مصرف هر نفر در استان البرز 25۰ لیتر آب در شبانه روز 
است. وی تصریح کرد: کل پتانسیل های آب زیر زمینی کشور در چهل 
سال گذشته مصرف شده و این ۱2۶ میلیارد متر مکعب آب تخلیه 
شده اضافه بر میزان ذخایر سفره های زیر زمینی است و آب خانه های 
کش��ور و البرز در حال مرگ است. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
البرز با تاکید بر اینکه پتانسیلی از آب های زیرزمینی برای آینده دیده 
نمی ش��ود، عنوان کرد: میزان مصرف آب کش��ور در جهان رتبه اول 

را دارد و 9۴ درصد پتانس��یل آب اس��تان البرز نیز مصرف می شود 
که 8۰ درصد آن از آب خانه ها اس��ت و دیگر آب خانه های البرز هیچ 
رمقی ندارند و ۷۰ میلیون مترمکعب آب خانه ها بیش از حد معمول 
اس��تفاده شده است. وی با اشاره به اینکه سهم البرز از عدد استفاده 
از آبخانه های کشور یک میلیارد و 2۰۰ میلیون مترمکعب است، بیان 
کرد: تاالب های کش��ور و این اس��تان بر اثر همین سیاست های آبی 
و رفتاره��ای مص��رف آب با مخاطرات زیادی مواجه اس��ت و این در 
صورتی است که 92 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف و ۳ درصد 
برای شرب است. نجفیان دغدغه اصلی آبی البرز را موضوع آب خانه ها 
ذکر کرد و با بیان اینکه گش��ت های نظارت و بازرسی برای برخورد 
با چاه های غیرمجاز در نظر داریم، خاطرنش��ان کرد: ۱۱ هزار حلقه 
چاه غیر مجاز در البرز حفر شده که باغ ویاها از این موارد است که 
چاه های غیرمجاز ایجاد کرده اند و فرصتی به باغ ویاها داده می شود 
ت��ا مجوزهای الزم را دریافت کنن��د در غیر اینصورت برخورد جدی 
می ش��ود. وی با بیان اینکه چاه ه��ای غیر مجاز ۱۰ لیتر بر ثانیه آب 
دزدی دارن��د و همین موض��وع آب چاه های غیر مجاز به معضل آب 
فروش��ی تبدیل شده است، اظهار کرد: در شهرستان هشتگرد چاه با 
عمق 25۰ متر حفر شده ولی به دلیل خشکسالی تنها 2 لیتر آب بر 

ثانیه برداشت می شود.

اهـواز- شـبنم قجاوند - مدی��ر کل تامین اجتماعی اس��تان 
خوزستان با حضور در دفتر فرماندار خرمشهر با ولی اله حیاتی معاون 
اس��تاندار و فرماندار ویژه خرمشهر دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار 
فرماندار خرمش��هر ضمن تقدیر از عملکرد سازمان تامین اجتماعی 
خوزس��تان گفت : تقویت تامین اجتماعی پاسداشت عدالت است و 
قطعا" این س��ازمان با تدوین برنامه ها و تفکرات محوری و توس��عه 
ای توانسته است نسبت به اجرای بهتر عدالت اجتماعی در خصوص 
آحاد  افراد تحت پوش��ش اقدامات موث��ری را فراهم نماید . حیاتی 
همچنین با اشاره باینکه بیش از ۱2۱ هزار نفر از جمعیت ۱۷۱ هزار 
نفری خرمشهر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند تصریح 
کرد : بررس��ی های بعمل آمده نش��ان میدهد مدیریت و کارگزاران 
این س��ازمان با تمام توان سعی نموده اند تا ایجاد رضایت نمایند اما 
کمی ها و کاستی هایی نیز همچنان وجود دارد که بخش اعظم آن 

متوجه س��ازمان تامین اجتماعی نیست و نیازمند حضور و حمایت 
دیگر سازمانها و نهادهاست . فرماندار ویژه خرمشهر همچنین با اعام 
رضایت از نحوه عملکرد مجموعه تامین اجتماعی خواس��تار توسعه 
نیروهای انسانی متخصص در حوزه درمان تامین اجتماعی در مراکز 

ماکی این سازمان در خرمشهر شدند .
در ادامه این دیدار مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان تحقق 
بخشیدن به امنیت اجتماعی و اقتصادی و به حداقل رساندن دغدغه 
های امروز و فردای مردم را از مهمترین رویکردهای س��ازمان تامین 
اجتماعی برشمرد و گفت : تحت پوشش بودن بخش زیادی از مردم 
شهرستان خرمشهر مسئولیت این سازمان را بیش از پیش با اهمیت  
و س��نگین نموده است و سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین 
متولی بیمه ای کشور به این امر مهم آگاه است . سیدمحمد مرعشی 
با اشاره باینکه در حال حاضر قریب به ۱۰5 هزار نفر بیمه شده اصلی 
و تبعی و ۷ هزار مس��تمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی در 
خرمشهر وجود دارند گفت : براساس برنامه تنظیمی مقرر گردیده تا 
ضمن بازدیدهای نظارتی از نزدیک روند اجرایی امور مورد ارزیابی و 

پاسخگویی بهتر به مخاطبان قرار گیرد .

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی 
ش��هرداری قم از برگزاری هفته فرهنگی قم در مشهد مقدس تحت 
عنوان »اخت الرضا« به مناس��بت اعیاد دهه والیت خبر داد.   مجید 
رفیع��ی با اش��اره به برگزاری هفته فرهنگی قم در مش��هد مقدس، 
اظهار داشت: این هفته به منظور ارائه و معرفی ظرفیت های فرهنگی، 
تاریخی، مذهبی و زیارتی قم در مش��هد مقدس تحت عنوان »اخت 
الرضا« انجام و در اوائل ش��هریورماه در این ش��هر برگزار می ش��ود. 
مدیرعامل س��ازمان فرهنگی ورزشی ش��هرداری قم افزود: بر اساس 
صحبت های انجام شده با معاونت فرهنگی شهرداری مشهد و روابط 
عمومی آستان قدس رضوی، هفته فرهنگی قم در مشهد مقدس در 
س��ه نقطه کوه سنگی، بوستان شهدا جنب شورای شهر و شهرداری 
مشهد و مجموعه نمایشگاه آستان قدس رضوی انجام می شود. رفیعی 
با اشاره به اینکه هفته فرهنگی قم در مشهد مقدس به مناسبت اعیاد 

والیت و از عید قربان تا عید غدیر انجام می ش��ود، ادامه داد: در این 
برنامه، هنرمندان قمی معرفی شده و به اجرای تئاتر خواهند پرداخت، 
همچنین با رایزنی های انجام شده با شهرداری مشهد مقررشده تا مراکز 
اس��کان در اختیار شهرداری قم قرار دهند تا قمی هایی که به مشهد 
می آیند هم با برنامه های هفته فرهنگی قم در مشهد آشنا شده و هم 

برایشان تور مشهد گردی داشته باشیم. وی با توجه به برنامه هایی که 
در دو مکان کوه سنگی و میدان شهدا در این هفته برگزار می شود، 
ابراز کرد: آستان قدس مس��جد مقدس جمکران، اداره کل صنعت، 
معدن و تج��ارت، اداره کل میراث فرهنگی، آس��تان قدس حضرت 
معصومه)س( و اداره کل اوقاف و امور خیریه دستگاه هایی هستند که 
در این دو مکان برنامه داشته و به اطاع رسانی در حوزه های تجارت، 
گردشگری و فرهنگی خواهند پرداخت. مدیرعامل سازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری قم یکی دیگر از اهداف برگزاری این برنامه در مشهد 
را ترویج کاالی ایرانی و س��وغات و محصوالت قم بیان کرد و افزود: 
همچنین بنا بر این است که نمایشگاه عکسی در خود آستان قدس 
رضوی برگزار و در آن پوستر، عکس وزندگی نامه مراجع معظمی که 
در حرم حضرت معصومه)س( و آستان قدس رضوی مدفون هستند 

در معرض دید عاقه مندان قرار گیرد.

سـاری - دهقان - دکتر س��ید س��عید آرام مدیرکل بهزیستی 
اس��تان مازندران در خطبه های پیش از نمازجمعه این هفته ساری با 
گرامیداشت هفته بهزیستی به ارائه دستاوردها و چالش های این نهاد 
مهم پرداخت و از همه مسئوالن و مردم خواست برای کاهش معضات 
اجتماعی دس��ت به دست هم دهند و موفقیت های حاصل شده در 
سال های اخیر را تداوم بخشند.  به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل 
روابط عمومی بهزیستی مازندران، دکتر آرام تاکید کرد: خوشبختانه 
با برنامه ریزی جامع در اس��تان شاهد کاهش سیر صعودی طاق در 
مازندران هستیم و این نشانه همکاری همه دستگاه ها است به خصوص 
قوه قضائیه که جا دارد اینجا از مس��ئوالنش تشکر کنم. برنامه جامع 
کاهش طاق در اس��تان تدوین ش��ده که بر اس��اس آن قرار شد قوه 
قضائیه همه پرونده های طاق را قبل از سیکل قضایی به بهزیستی 
ارجاع دهد. این مقام مس��ئول در ابت��دای اظهاراتش گفت: از اهداف 

اصلی سازمان توزیع فراگیر عدالت و توانمند سازی جامعه هدف است 
که در زمره ۱5۰ هدفی است که سازمان بهزیستی برای بهینه سازی 
زندگی جامعه هدفش آن را دنبال می کند. مدیرکل بهزیستی مازندران 
افزود: با توجه به تفاوت معضات در جوامع مختلف باید نحوه زندگی 
بهینه را بیاموزیم و این نیازمند آموزش مهارت های زندگی در تمامی 

سطوح است. دکتر آرام با بیان اینکه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
و معلولیت ها برای ما جدی است افزود : اصول تخصصی بودن خدمات، 
به موقع بودن خدمات و در دسترس بودن خدمات سه اصل مد نظر 
ما برای ایجاد شرایط بهتر برای جامعه هدف است و در همین جهت 
خدمات غیرفعال را فعال کردیم و توانستیم معضات را شناسایی کنیم.  
وی تصریح کرد : با توجه به تاکید جدی مقام معظم رهبری بر حل 
معضات اجتماعی بهزیس��تی از طریق اورژانس های اجتماعی وارد 
میدان شده و پل ارتباطی تلفن ۱2۳ مردم با بهزیستی است که همواره 
و شبانه روزی در خدمت مردم است.  این مقام مسئول با قدردانی از 
حمایت خیران، نوع دوستان و همیاران بهزیستی مازندران گفت: ما در 
استان ۱8 مرکز کودکان بی سرپرست و بد سرپرست داریم که از بیش 
از ۱8۰ کودک در آنها نگهداری می ش��ود که همه این مراکز توس��ط 

خیران ایجاد شده و مدیریت می شود. 

کرمانشـاه - منیر دشـتی - معاون بهره برداری شرکت آب و 
فاضاب شهری استان کرمانشاه از افزایش 5۰ درصد مصرف آب در 
شهرستان های زلزله زده استان نسبت به تابستان سال گذشته خبر 
داد و گفت: در صورتی که مدیریت مصرف آب در این مناطق صورت 
نگیرد، احتماال کمبود آب وجود دارد. رضا داوودی با اشاره به گرمای 
ش��دید هوا در مناطق زلزله زده از جمله سرپ ذهاب و قصرشیرین، 
اظهار کرد: با افزایش 5۰ درصدی مصرف آب در این نقاط نس��بت 

به تابستان سال قبل مواجهیم که رقم قابل توجهی است.  وی دلیل 
دیگر افزایش مصرف آب در این مناطق عاوه بر گرمای هوا را استفاده 
از آب برای ساخت و ساز دانست و یادآوری کرد: اگرچه استاندار اخیرا 
دستور منع مصرف آب شرب برای ساخت و ساز را صادر کرده، اما این 
موضوع تا حدی قابل کنترل است. معاون بهره برداری شرکت آب و 
فاضاب شهری استان کرمانشاه ادامه داد: اینکه بسیاری از انشعاباتی 
که برای مردم زلزله زده برقرار شده فاقد کنتور است نیز عامل دیگری 

برای افزایش مصرف تلقی می شود. داوودی منبع تامین آب مناطق 
زلزله زده را عمدتا "سراب گرم" اعام کرد که تا قصرشیرین و سومار 
و حتی برخی روس��تاهای مس��یر را نیز پوشش می دهد و ظرفیت 
مشخصی دارد. معاون شرکت آب و فاضاب شهری استان کرمانشاه 
گفت: البته تا کنون مشکل قطعی آب در این مناطق رخ نداده است. 
داوودی از مردم خواست حتما صرفه جویی در مصرف آب را مدنظر 

داشته باشند و از آب شرب برای بازسازی استفاده نکنند.

اراک- مینو رستمی - جال الدین کوکنار با اشاره به وضعیت ریلی 
استان مرکزی و قطارهای تابستانی اظهار داشت: تابستان امسال به طور 
تقریبی حدود ۱۶ قطار مس��افربری و ۴۰ قطار باربری از خطوط ریلی 
محدوده اس��تان مرکزی در حال عبور و مرور اس��ت.وی افزود: مبدا و 
مقصد قطارهای مس��افربری از تهران به جنوب ایران و شهرهای اهواز 
و خرمش��هر، از سمت غرب کشور به مقصد مایر،کرمانشاه و بالعکس 
وجود دارد.مدیر کل راه آهن اراک تصریح کرد: قطار کرمانشاه و مایر به 
عنوان مبدا حرکت با مسیر عبور ازخطوط ریلی استان مرکزی به مقصد 

تهران و مش��هد حرکت دارند که در نتیجه برای شهر اراک هم روزانه 
یک رفت و یک برگش��ت به سمت مشهد مهیا می شود، برای حرکت 
قطارهای جنوب هم همین مس��یر رفت و برگشت وجود دارد.کوکنار 
بیان کرد: فروش بلیط قطار به شکل آناین بوده و بلیط مسافرت های 
تابستانی قطار با مراجعه به سایت اطاع رسانی راه آهن قابل خریداری 
اس��ت.وی گفت: همه خطوط ریلی راه آهن اس��تان بازسازی و از ریل 
"U۳۳ به ریل R۶۰" تبدیل ش��ده که در نتیجه بروزرسانی افزایش 
سرعت داریم.مدیر کل راه آهن اراک خاطرنشان کرد: پیش از بروزرسانی 

خطوط ریلی س��رعت حدود ۶۰ کیلومتر در س��اعت بوده که در حال 
حاضر به ۱2۰ و ۱۴۰ کیلومتر در س��اعت رس��یده و افزایش بازسازی 
خطوط سبب ش��ده که ساعات سفر کوتاهتر ش��ود و برای مسافران 
آرامش و راحتی بیشتری را بدنبال داشته باشد.کوکنار گفت: در زمینه 
بازسازی سالن های مسافری با توجه به اینکه بخش خصوصی در این 
زمینه ورود کرده، راه آهن به این بخش متذکر ش��ده که همه واگن ها 
با عمر ۳۰ س��ال را از رده و چرخه حرکت خارج کرده در نتیجه حال 

حاضرناوگان مسافری ریلی از کیفیت بیشتری برخوردار شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز:

تعدادی از ۱۱ هزار حلقه چاه غیر مجاز در البرز در باغ ویالها حفر شده است

معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر :

تقویت تامین اجتماعی پاسداشت عدالت است 

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم:

هفته فرهنگی قم در مشهد مقدس برگزار می شود 

مدیر کل بهزیستی مازندران در خطبه های پیش از نماز جمعه ساری خبر داد :

کاهش سیر صعودی طالق در مازندران

با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی مصرف؛

معاون آبفای کرمانشاه: احتمال کمبود آب در مناطق زلزله زده استان جدی است

بازسازی خطوط ریلی راه آهن اراک به افزایش سرعت منجر شده است

معارفه رئیس حراست منطقه خلیج فارس
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مراسم معارفه رئیس حراست منطقه 
خلیج فارس با حضور مدیرمنطقه،  معاونین و  روس��اي واحدها برگزارشد. مدیر 
منطق��ه خلیج فارس در این مراس��م گفت : انتصاب همکاران در س��مت های 
سازمانی منطقه خلیج فارس شتاب بیشتری گرفته و  طی ماههای اخیر چندنفر 
همکار جدید به مجموعه اضافه ش��ده است. علیرضا عطار ادامه داد : امید است 
در س��ایه تفاهم ، همدلی و ایجاد آرامش  این منطقه به یکی از بهترین مناطق 
تبدیل شود. وی به بازرسي و سرکشي هاي مداوم نیروهاي حراست در طول مسیر خطوط لوله انتقال نفت اشاره و خاطر نشان کرد: 
با توجه به  حساسیت و موقعیت خطوط لوله فراورده و امکان صدمه زدن به خطوط توسط افراد سودجو سرکشی های مداوم بسیار 
ضروری میباشد. مدیر منطقه در ادامه از علی سلطانبی بعنوان یک نیروی مخلص و تاشگر که بنحو مطلوب سرپرستي واحد حراست 
را تاکنون بر عهده داشتند  تشکر و قدردانی نمود و براي علی خسروی زاده در سمت رئیس حراست منطقه آرزوي موفقیت و توفیق 
خدمت صادقانه در سایه همدلی و همکاری نمود. در ادامه رضا بال پور جانشین رئیس حراست  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
از زحمات سرپرست قبلی حراست تشکر نمود و افزود : با وجود کمبود نیرو و سختی کار در منطقه خلیج فارس ،  علی سلطانبی 
توانست محیطي امن و عاري از هرگونه تنش را براي انجام فعالیت ها مهیا نماید. رئیس جدید حراست در ادامه این مراسم گفت : 

امیدواریم بتوانیم با همدلی و مشارکت یکدیگر، در ایجاد محیطی امن و با نشاط برای کارکنان تاش کنیم.
 

هنگام اطفاء حریق در جنگل های مینودشت:
قرقبان استان گلستان به کما رفت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: یکی از نیروهای قرقبان منابع طبیعی 
هنگام اطفاء حریق در جنگل های مینودشت دچار مصدومیت شد و هم اکنون در بخش ای. سی. یو در کما به سر می برد.به گزارش 
پایگاه اطاع رس��انی اداره کل  ابوطالب قزلس��فلو با اشاره به اینکه 2 نفر از نیروهای منابع طبیعی استان گلستان در هنگام اطفای 
حریق در منطقه حسینا شهرستان مینودشت مصدوم شدند گفت: یکی از نیروها از معاونان اداره کل منابع طبیعی بود که به صورت 
سرپایی درمان شد، اما متاسفانه یکی از نیروهای قرقبان منابع طبیعی در اثر برخورد سنگ  با سرش  مصدوم و به کما رفتن.وی افزود: 
آتش سوزی در این منطقه با کمک مأموران منابع طبیعی شهرستان مینودشت و شهرستان های اطراف، نیروهای  مردمی و داوطلب، 
آتش نشانی و با کمک دهیاری ها و فرمانداری مهار شد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: این آتش سوزی از 

کنار جاده آغاز شد و علت آن در حال بررسی است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در بین کودکان مدرسه 
مهربانی پارس به پیشواز روز دختر رفت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت والدت حضرت معصومه )س(  که به نام روز دختر نامگذاری گردیده ، مسئول 
امور بانوان ، مسئول امور فرهنگی و مسئول روابط عمومی اداره کل در محل مدرسه مهربانی پارس حضور بهمرسانده با کودکان این 
مدرسه روز دختر را جشن گرفتند .مراسم مذکور در این مدرسه که در آن کودکان کار و بازمانده از تحصیل تحت نظارت آموزش 
و پرورش مشغول به تحصیل می باشند با مولودی خوانی مسئول  امور فرهنگی اداره کل در ساحت مقدس حضرت معصومه )س( 
آغاز گردید و در ادامه با پذیرایی گرم و همکاری صمیمانه مسئولین مدرسه ادامه یافت.این مراسم با سخنان  یکی از اعضای اجرایی 
مدرسه پیرامون معرفی مدرسه و بیان عملکرد به پایان رسید.شایان ذکر است مدرسه مهربانی پارس  با کمک خیرین اداره می شود.

بررسي و رفع موانع و مشکالت واحدهاي صنعتي ناحیه صنعتي دانسفهان
قزوین - خبرنگار فرصت امروز - با حضور فرماندار بوئین زهرا، بخش��دار دانسفهان، 
مدیر عامل و معاونین ش��رکت شهرکهاي صنعتي استان ، مدیران دستگاههاي اقتصادي 
شهرس��تان بوئین زهرا و حمعي از واحدهاي صنعتي مستقر در ناحیه صنعتي دانسفهان 
مسائل و مشکات واحدهاي  تولیدي آن ناحیه صنعتي بررسي شد. به گزارش روابط عمومي 
شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین، "حمیدرضا خانپور" در این نشست اظهار داشت: 
سیاست دولت مبتني بر توسعه صنایع روستایي و حمایت  از ایجاد اشتغال پایدار در نواحي 
صنعتي از طریق ایجاد بسترها و تقویت نواحی صنعتی موجود و همچنین حمایت از خوشه های کسب و کار است.  وي با اشاره به 
مشوقهاي در نظر گرفته براي متقاضیان سرمایه گذاري در نواحي صنعتي گفت: در راستای شعار امسال که حمایت از کاالی ایرانی 
است به متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی سبد تشویقی از جمله اعطای تسهیات ارزان قیمت سرمایه در گردش 
به واحدهای صنعتی پرداخت میشود که گامی اساسی در راستای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است. رئیس هیئت مدیره 
شرکت شهرکهاي صنعتي استان پرداخت یارانه به واحدهایی تولیدی، صنعتي و خدماتي جهت حضور در نمایشگاههای داخلی و 
خارجی و عرضه محصوالت را از مهمترین راهکار اساسی در حمایت از تولید کاالی ایرانی بر شمرد. خانپور در پایان با تاکید بر اینکه 
شهرکهای صنعتی مکانی امن برای سرمایه گذاری می باشد ادامه داد: با توجه به اینکه تمامی زیرساخت ها و همچنین مشوق های 
خاص مانند معافیت های مالیاتی در شهرکها و نواحي صنعتی فراهم شده است استقبال در این شهرک ها و نواحي صنعتي باالست.

مدیرکل انتقال خون استان ایالم خبر داد: 
راه اندازی پالکت فرزیس خون در استان ایالم

ایالم- هدی منصوری- مهدی اکبری دهباالیی با اعام این خبر گفت: این دستگاه از ردیف اعتبارات سازمان خریداری و در 
اختیاز استان قرار گرفته ایست، در صورت کسب مجوز  “پاکت فرزیس “به زودی در سازمان انتقال خون راه اندازی خواهد شد. 
وی  افزود: در این فرایند خونی که از بدن اهداکننده خارج می شود دوباره به بدن برگردانده  می شود و فقط قسمتی از پاکت خون 
جدا شده  مورد استفاده بیماران قرار خواهد گرفت. دهباالیی اظهارداشت: مزایای نصب این دستگاه  این است از یک نفر اهداکننده ، 
فرآورده پاکت به اندازه هشت نفر خون تهیه می شود که این فرایند عاوه بر جلوگیری از انتقال عفونت های ویروسی، بازده درمانی را  
نیز افزایش خواهد داد.  همچنین به مناسبت فرا رسیدن روز تامین اجتماعی مدیردرمان و کارکنان تامین اجتماعی  خون اهدا کردند. 
الله ماژین ، مدیردرمان تامین اجتماعی ایام اهدای خون را زکات سامتی دانسته و آمادگی خود را جهت ترویج فرهنگ اهدای خون 
در بین همکاران اعام نمودند . گفتنی است که مدیر و کارکنان تامین اجتماعی ایام جزء اهداکنندگان مستمرخون بوده و ساالنه 

چندین نوبت مبادرت به اهدای خون جهت نیازمندان می نمایند .

در اختتامیه چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم:
تجلیل سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از شهردار ساری

ساری - دهقان - درآئین اختتامیه چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 
در مرحله استانی از مهدی عبوری شهردار ساری تجلیل گردید به گزارش خبرنگار مازندران 
و به نقل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری ، مراسم اختتامیه چهل و یکمین 
دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله استانی با حضور مسئوالن سازمان اوقاف و امور 
خیریه کش��ور، اس��تاندار مازندران و فرماندار مرکز استان برگزار شد. در این مراسم رییس 
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور  با ارسال لوح تقدیر به پاس خدمات و زحمات قرآنی از 

فعالیت های فرهنگی و مذهبی مهدی عبوری شهردار ساری به عنوان قرآن یاور کشور  ، تجلیل نمود.

چاپ برشور اختصاصی راهنمای گردشگری تاریخی مذهبی سمنان
سمنان- زیاری- مدیر گردشگری شهرداری سمنان از چاپ برشور اختصاصی راهنمای 
گردشگری تاریخی مذهبی سمنان به مناسبت روز تجلیل از امام زادگان و بقاع متبرکه خبر 
داد. این برشور شامل نقشه گردشگری با محوریت تعیین موقعیت استقرار بقاع متبرکه شهر 
سمنان ، معرفی و شناسایی هر چه بیشتر ظرفیت های گردشگری تاریخی- مذهبی شهر 
و تبیین جایگاه امامزادگان آرمیده در این بقاع است. دارایی از معرفی ۱9 امامزاده شاخص 
از جمله امامزادگان یحیی بن موسی الکاظم،علویان،اشرف،علی بن جعفر،سید جال،سید 
المرسلین،سید اسد ،سید زکریا علیهم السام در این برشور خبر داد . به گفته وی در ایام دهه کرامت هیات امنای  چهار امامزاده 
اشرف، علویان ، علی بن جعفر و یحیی بن موسی الکاظم علیهم السام تمهیدات ویژه ای نیز برای پذیرایی از زایران تدارک دیده اند.

مدیرساخت و توسعه راه های استان مرکزی : 
آزادسازی اراضی محدوده روستای عزیزآباد فراهان

اراک- مینو رسـتمی - مدیر س��اخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرس��ازی استان مرکزی از آزادسازی اراضی محدوده  
روس��تای عزیزآب��اد فراهان جهت احداث بزرگ��راه اراک – فرمهین خبر داد. احمد مرزبان گفت : در راس��تای احداث بزرگراه اراک 
– فرمهین ، تعریض در روس��تای عزیزآباد بدلیل وجود معارض متوقف گردیده بود که پس از برگزاری جلس��ات متعدد و همکاری 
فرمانداری شهرستان فراهان و ارزیابی زمین های معارض طرح توسط کارشناسان رسمی دادگستری، بحمداهلل تملک اراضی فوق 
الذکر انجام و با رضایت مالکین پروژه در حال انجام می باشد  مدیر ساخت و توسعه راهها گفت : شایان ذکر است با این آزادسازی 

حدود یک کیلومتر از مسیر آماده عملیات راهسازی گردید. 

دوشنبه
اول مرداد 1397

شماره 1118



با نگاهی به زندگی روزمره خود به این نکته پی خواهید 
برد که در طول روز با انواع مختلف اتفاقات مواجه می شوید، 
این موضوع در صورتی که با مدیریت درس��ت ش��ما همراه 
نباش��د، می تواند زمینه را برای عدم تمرکز کافی به همراه 
داش��ته باشد. بدون ش��ک هیچ فردی نمی تواند تحت این 
ش��رایط بهترین عملک��رد موجود را از خود نش��ان دهد و 
این موضوع باعث می ش��ود تا با کاهش راندمان کاری فرد، 
مدیران به فکر فرد دیگری برای جایگزینی باش��ند. اگرچه 
ش��رایط و محیط کار هر فردی متفاوت اس��ت، توانایی ها و 
آس��تانه تحمل آنها نیز مختلف اس��ت، ب��ا این حال برخی 
راهکاره��ای کلی در این رابطه وج��ود دارد که در ادامه به 
بررس��ی پنج مورد س��اده و در عین ح��ال کاربردی از آن 

خواهیم پرداخت. 
1- تالش های خود در راستای کنترل همه چیز را 

متوقف سازید
از جمله عاداتی که به اش��تباه س��ودمند تلقی می ش��ود 
این اس��ت که افراد در تاش برای کنترل حداکثری باشند. 
اگرچ��ه این موض��وع از برخی جه��ات دارای نتایج مثبتی 
اس��ت، با این حال باید توجه داش��ته باش��ید که این اقدام 
کاما وقت گیر ب��وده و نیاز به صرف انرژی زیادی برای آن 
است. بدون شک تحت این شرایط شما قادر نخواهید بود تا 
روی یک مورد که وظیفه اصلی شما نیز محسوب می شود، 
متمرکز بمانید. به همین دلیل الزم است تا هموراه عقاید و 
سبک کاری خود را مورد بازبینی قرار داده و موارد ناکارآمد 
را ح��ذف کنید. علت عمده ای��ن موضوع که برخی از افراد 
نمی توانند این عادت خود را کنار بگذارند در ترس از تغییر 
ریش��ه دارد. در این رابطه توجه داشته باشید که تغییرات 
زمانی که با برنامه ریزی همراه باشند کاما سودمند بوده و 
الزم است تا در این رابطه ترسی را به خود راه ندهید. نکته 

دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این اس��ت که اعمال 
تغییرات ممکن اس��ت فرآیندی زمان بر محس��وب شود، به 
همی��ن خاطر نباید با اقدام��ات عجوالنه تاش های خود را 

بی نتیجه نگه دارید. 
۲- استراحت های کوتاه بیشتری داشته باشید 

همانگونه که در تیتر این بخش به آن اشاره شده، الزم است 
تا زمان استراحت شما کاما مشخص و محدود باشد. درواقع 
محل کار ش��ما فضایی برای انجام وظایف و نه استراحت بوده 
و ب��ه همین دلیل الزم اس��ت تا از اتاف وق��ت تا حد امکان 
جلوگیری ش��ود. با این حال این موضوع به معنای کار مداوم 
نبوده و انسان به استراحت برای بازیابی نیروی خود نیاز دارد. 
در این رابطه توصیه می شود تا استراحت های کوتاه بیشتری 
داش��ته باش��ید. در بسیاری از موارد مش��اهده شده است که 
برخی از افراد تنها زمان ناهار به استراحت می پردازند که این 
موضوع بدون ش��ک راندمان کاری آنها را با تغییرات ش��دید 
مواجه خواهد ساخت. با این حال در صورتی که برای مثال به 
ازای هر یک س��اعت ده دقیقه استراحت داشته باشید، بدون 
شک با قدرت و دقت بیشتری قادر به ادامه کار خود خواهید 
بود. همچنین در این رابطه توصیه می ش��ود تا کاری را انجام 
دهید که برای ش��ما بیشترین س��طح رضایت و آرامش را به 
همراه خواهد داش��ت. در این رابطه مدیران نیز نقش اساسی 
داش��ته و می توانند استراحت میان کار را به فرهنگ سازمانی 
ش��رکت خود تبدیل کنند و با این اقدام نیروی کار به مراتب 
سرحال تری در اختیار داش��ته باشند و رضایت شغلی آنها را 

افزایش دهند. 
3- آزادی عمل داشته باشید 

یک��ی از دالیل مهم حواس پرتی عدم تمایل به انجام کار 
است. این موضوع همواره به معنای عدم اشتیاق کافی برای 
کار نبوده و در برخی از موارد تنها به علت روشی است که 
مدیران برای انجام کارها مشخص کرده اند. برای جلوگیری 
از چنین اتفاقی روان شناس��ان بر این باور هس��تند که باید 
کارمندان را در نحوه انجام کار آزاد گذاشته و نتایج را مورد 

بررسی قرار دهید. درواقع تنها کافی است تا شما وظایف را 
مش��خص و روش خود را تنها به عنوان یک پیشنهاد مطرح 
کنید. بدون ش��ک اف��راد در طول انجام کاره��ا و در گذر 
زمان به راهکارها و خاقیت های جالبی دست پیدا خواهند 
کرد که در روند انجام کارها بس��یار س��ودمند خواهد بود. 
این موضوع در حالی اس��ت که یک فضای خش��ک و کاما 

مقرراتی بدون شک خاقیت را نابود خواهد ساخت. 
4- همواره در کنار خود دفترچه ای داشته باشید 

از دیگر موارد مهم و تعیین کننده در رابطه با حواس پرتی 
مش��غله زیاد فکری اس��ت. همواره این احتمال وجود دارد 
که فکر، ایده یا اتفاقی به ذهن ش��ما خطور کند. تحت این 
ش��رایط ممکن اس��ت ذهن ش��ما برای مدت ها درگیر این 
مس��ئله باشد که بدون ش��ک از میزان تمرکز شما به شدت 
خواهد کاس��ت. راهکار موجود ب��رای خاصی از این اتفاق 
این است که همواره در کنار خود دفترچه ای داشته باشید 
و چنین مواردی را یادداش��ت کنید. با این اقدام شما قادر 
خواهید بود تا در زمانی مناسب تر اقدام به فکر کردن کنید. 
از دیگر مزیت ها این اقدام این اس��ت که شما قادر خواهید 
بود تا موارد کاهنده میزان تمرکز خود را س��ریعا یادداشت 
کنید و در وقت اس��تراحت خود به دنب��ال راهکاری برای 

حذف یا کاهش اثرات منفی آن باشید. 
۵- تمرین های ذهنی و ورزش های موجود برای 

کسب آرامش را انجام دهید 
به راس��تی هیچ چی��ز نمی تواند یک ذه��ن آرام و آماده 
را شکس��ت دهد. به همین دلیل بس��یار مهم است تا روی 
ارتقای س��طح ذهنی و روحی خود س��رمایه گذاری کنید. 
توجه داشته باشید که ماک های یک کارمند عالی تنها در 
میزان دانش و مهارت های وی خاصه نش��ده و معیارهای 
دیگری نیز در این رابطه وجود دارد. در همین راستا توصیه 
می شود تا تمرین های تقویت ذهن و ورزش های موجود در 

جهت کسب آرامش را به صورت روزانه انجام دهید. 
fastcompany :منبع

چگونه از حواس پرتی در محل کار خود جلوگیری کنیم

شبکه های اجتماعی می تواند موجب ترک شرکت توسط کارمندان شود
استفاده از شبکه های اجتماعی در بین کارمندان روز به روز افزایش یافته و عاوه بر کاهش کارایی، مشکاتی 
مانند ترک ش��رکت ایجاد کرده است.  ش��بکه های اجتماعی عموما دو تاثیر روی کارمندان دارند. یکی از این 
تاثیرها کاهش کارایی و تمرکز آنها در حین انجام وظایف است. تاثیر دیگر، تبدیل شدن به ابزاری برای افزایش 
همکاری و ارتباط مثبت میان کارمندان است.  تحقیقات اخیر لورنزو بیتزی، استادیار دپارتمان مدیریت دانشگاه 
ایالتی کالیفرنیا نشان می دهد شبکه های اجتماعی به آن مقدار که مدیران فکر می کنند، از بین برنده بازدهی 
و کارایی نیس��تند. اگرچه این خبر خوبی اس��ت، اما خبر بد اینکه همین شبکه ها می توانند عواملی برای ترک 
شرکت توسط کارمندان باشند.  بیتزی 2۷۷ کارمند از شرکت های مراقبت های سامتی را مورد مطالعه قرار 
داده است. او به این نتیجه رسید کارمندانی که در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، توییتر و لینکدین با 
همکاران خود در ارتباط هستند، انگیزه بیشتری برای کار در شرکت داشته و ایده های بهتری ارائه می دهند. 
از طرفی کارمندانی که در س��اعت های کاری در ش��بکه های اجتماعی با افراد خارج از سازمان خود در ارتباط 
هس��تند، انگیزه و تعهد کمتری به کار خود نش��ان می دهند.  نتایج کلی تحقیقات نیز نشان داد صرف نظر از 
دوستان و ارتباطات شبکه های اجتماعی، افرادی که در ساعات کاری از این سرویس ها استفاده می کنند، بیش 
از دیگران تمایل به ترک کار دارند. نکته مهم اینکه افرادی که در ساعات فراغت از شبکه های اجتماعی استفاده 
می کنند، کمتر به فکر ترک شغل می افتند. بیتزی می گوید احتماال دلیل این ترک کار، ارتباط با کارفرمایان 
دیگر در ش��بکه های اجتماعی است.  طبق مقاله منتشر شده از بیتزی در مجله کسب وکار هاروارد، ۷9درصد 
از کارمندانی که برای کار از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، شرکت فعلی خود را ترک خواهند کرد. در 
میان افرادی که در زمان اس��تراحت از این س��رویس ها استفاده می کنند، آمار به ۶۰درصد می رسد. بیتزی در 
این مورد می گوید: افرادی که در ساعات کاری از شبکه های اجتماعی استفاده می کردند، به دنبال سازمان های 

جدید گشته و با ایجاد ارتباطات کاری جدید، شغل فعلی خود را ترک می کردند. 
بیتزی در نهایت پیشنهاد می دهد که آموزش هایی برای استفاده از شبکه های اجتماعی به کارمندان ارائه شود. او 
می گوید باید از نقاط مثبت این شبکه ها مانند ارتباط بهتر با همکاران و افزایش انگیزه استفاده و رفتارهای غلطی که 
باعث استعفای کارمندان می شود را حذف کنیم.  پیشنهاد دیگر ساختن گروه های اجتماعی اختصاصی برای کسب وکار 
خودتان است. با این کار مشارکت آناین افراد را نیز در محیطی اختصاصی و بدون مزاحمت شرکت های دیگر تشویق 
خواهید کرد. در شبکه های اجتماعی داخلی، افراد کمتر در مورد تمایل به ترک شرکت یا فرصت های خارج از سازمان 
بحث می کنند.  به نظر می رس��د راهکار دوم س��ازنده تر باش��د، چرا که در راهکار اول یعنی آموزش یا تنبیه، افراد در 
محدودیت یا در معرض تاثیرات اجباری آموزگاران خواهند بود و چه بسا رفتارهای ساختارشکنانه بیشتری انجام دهند. 
با ایجاد شبکه های اجتماعی داخلی هم نیاز کارمندان به مشارکت آناین برطرف می شود و هم آزادی آنها تا حدودی 
حفظ خواهد شد. در این میان پیشنهاد می شود هرچه بیشتر نشاط و شادابی تیم را به این شبکه ها تزریق و حتی نتایج 

آن را در شبکه های عمومی منتشر کنید تا استعدادهای جدید به سمت شرکت شما جذب شوند. 
inc/zoomit :منبع

۲ تکنیک بازاریابی برای عملی کردن استراتژی های بازاریابی رقابتی
آنچه از نتایج تحقیقات بازار به دست آمده است نشان می دهد که اکثر تصمیماتی که منجر به شکست 
در عملیاتی کردن استراتژیهای بازاریابی می شود، استفاده از فنون یا تاکتیک های غلط و ناکارآمد است. 
اگر شما استراتژی های مناسبی را طراحی کرده باشید ولی راه عملی کردن این راهبردها راه اشتباه یا ضعیفی 
باشد، احتمال شکست راهبردهای شما باال می رود. شاید به نظر برسد که طراحی دقیق استراتژی های بازاریابی 
یکی از بخش های اصلی در بازاریابی رقابتی است. در حالی که فنون به کارگیری این استراتژی ها بسیار مهم تر 
است چون ممکن است استفاده از فنون غلط به کلی شما را دچار شکست کرده و راهبردهای مناسب شما را 
تبدیل به راهبردهایی ناکارآمد و به درد نخور کند. بنابراین در این مقاله به ارائه فنون و تاکتیک هایی می پردازیم 

که شما را در عملی کردن راهبردهای بازاریابی رقابتی کمک خواهد کرد. 
یک( استفاده از فنون مربوط به زمان مناسب

چه وقت هایی بهترین زمان برای رقابت هستند؟ آیا می توانیم در هر زمانی اقدام به رقابت با محصوالت رقیب 
کنیم؟ در درجه اول باید بدانیم که هر ش��رکت یا برندی نمی تواند در هر زمانی به رقابت در بازار بپردازد! در 
درجه دوم، معموال شرکت ها به دو دسته پیشگام ها و پسگام ها تقسیم می شوند. پیشگام ها، شرکت هایی هستند 
که برای نخستین بار اقدام به ارائه خدماتی جدید در بازار کرده یا یک کاالی جدیدی را به بازار معرفی می کنند. 
شرکت هایی که برای نخستین بار اقدام به این کار می کنند معموال سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص 
می دهند.  پس در این زمینه، شرکت های دیگر نمی توانند با این شرکت رقابت کنند یا سهم بیشتری از بازار 
مربوط به محصول مورد نظر را در بازار داشته باشند. معموال پس از اینکه شرکت های پیشگام در بازار به درستی 
شناخته شدند و محصول خود را به بازار معرفی کردند و توانستند سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص 
دهند ش��رکت های پس��گام پا به عرصه می گذارند. شرکت های پسگام، شرکت هایی هستند که از تکنولوژی و 
محصوالت شرکت پیشگام استفاده می کنند و دست به تولید مشابه می زنند. هر چند این شرکت ها در زمینه 
رقابت با شرکت پیشگام ضعیف هستند و توانایی مقابله و رقابت با آن را ندارند ولی مزیت هایی نیز دارند که این 

شرکت ها را ترغیب به پیروی از شرکت های پیشگام می کند. 
از جمله این مزیت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

- شرکت های پسگام الزم نیست هزینه زیادی را صرف ایجاد و توسعه یک صنعت کنند. 
- این ش��رکت ها پس از اینکه چنین صنعتی راه افتاد و از رونق آن در بازار و وجود مش��تریان برای این 

محصول جدید مطمئن شدند دست به تولید محصول می زنند. 
پ��س زمانی که ش��ما هزینه های کاف��ی برای ایجاد یک صنعت و محصول جدی��د را ندارید و فکر می کنید 
نمی توانید از پس هزینه ها و بار س��نگین آن برآیید یا اینکه از ریس��ک های وارد شدن به یک صنعت یا تولید 

محصول جدید می ترسید، می توانید از این تاکتیک در بازار استفاده کنید و از مزیت های آن بهره مند شوید. 
دو( استفاده از فنون مربوط به موقعیت حمله یا دفاع

به نظر مشاوره بازاریابی، در این فنون معموال شرکت ها با توجه به موقعیت خود تصمیم می گیرند یکی 
از ای��ن دو ن��وع را انتخاب کنند. اگر فک��ر می کنید محصولی را تولید کرده اید ک��ه می تواند رقیب جدی 
محصول موجود در بازار باش��د و موقعیت آنها را به چالش بکش��د می توانید از فنون حمله استفاده کنید. 
اما در صورتی که محصول و ش��رکت ش��ما توانایی مقابله با محصول رقیب اصلی و بزرگ در بازار را ندارد 
الزم است از فنون دفاع استفاده کنید. در این تاکتیک یا فن شما باید جایگاه تان را در بازار حفظ کنید و 
مواظب باشید که مورد تهاجم رقیب های اصلی و بزرگ شما قرار نگیرد.  در مورد یک و دو به تاکتیک های 
اصلی در بازاریابی رقابتی اشاره شد. شما در هر موقعیتی در بازار که باشید این دو تاکتیک اصلی به شما 

کمک می کند که بتوانید مناسب ترین راه را برای استفاده از توانمندی ها و موقعیت خود انتخاب کنید. 
qmpmarketing :منبع
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