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هزینه ساخت مسکن به 2.۵ تا ۴ میلیون تومان رسید

مصالح ساختمانی 
کوپنی می شود؟

رئیس انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران درباره تدوین طرح فروش اعتباری مصالح س��اختمانی معتقد اس��ت 
جزییات طرح خرید اعتباری هنوز مش��خص نیست، اما گویا قرار است به جای اینکه بابت کارکرد به انبوه سازان، 
وجه نقد داده ش��ود، کارت های اعتباری مصالح بدهند. ایرج رهبر با بیان این مطلب به خبرآنالین، گفت: به نظر 
می رس��د در نظر دارند بین کارخانه های تولیدکننده مصالح ساختمانی و بانک ها قراردادی بسته  شود که بانک ها 
در مقابل دریافت حواله ، پول کارخانه ها را پرداخت کنند، اما اینکه نحوه پرداخت پول کارخانه ها از سوی بانک ها 
و … به چه صورتی باشد، هنوز مشخص نیست. احتماال این مساله به سازنده ها مربوط نباشد زیرا سازنده ها اگر...

بانک مرکزی اعالم کرد

سامانه  صدور
حواله  الکترونیک 

راه اندازی شد
۴

3

۵

چرا خصوصی سازی در ایران به واگذاری تبدیل شده است؟

مهره چینی دولت در برابر خصوصی سازها

خودآگاهی چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟
۵تله  ذهنی بنیان گذاران استارتاپ ها و نحوه  اجتناب از آنها

چه تغییراتی در 2۰ سال آینده در بازار کار ایجاد خواهد شد
چگونه برند بزرگ و حرفه ای تری باشیم؟

نبرد برای جذب طبیعی مخاطب در اینستاگرام 
انواع گارانتی و وارانتی محصوالت در بازاریابی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جک ما در صدد خرید یک سوم 
سهام باشگاه اینترمیالن است
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عضو اتـاق بازرگانی ایران گفت اینکه ارز حاصل از صادرات 
برنگردد جای سؤال دارد. در زمان های گذشته هم که دولت 

کنترلـی بـر بازگشـت ارز نداشـت، ارز حاصـل از 
صادرات برمی گشت؛ توسعه و اشتغال در کشور و...

 چرا ارز صادرات
به کشور برنمی گردد؟

یادداشت
سرمایه های اجتماعی و 

تونل های نومیدی

خیلی منطقی و الزم اس��ت 
درآمدهای��ی  ک��ه ش��هرداری 
پایدار داش��ته باش��د. باید هم 
پذیرفت که اداره ش��هر بزرگی 
بسیار  هزینه هایی  تهران  چون 
دارد. قاعدت��ا همین حرف های 
اس��ت  منطقی، موجب ش��ده 
الزام شود که تهرانی ها، عوارض 
کسب و کار، پس��ماند، خودرو 

و... بپردازند.
اما خوب اس��ت همه آنها که 
روزی از مردم بودند و امروز به 
نمایندگ��ی از مردم در مجلس 
و ش��وراها، حق وضع قاعده و 
قان��ون را به دس��ت آورده اند، 
اندکی هم از گذش��ته خود یاد 

کنند!
دریافت ع��وارض برای ورود 
و خ��روج از تونل ها، البته هنوز 
مصوب نش��ده است، این را هم 
گفته اند که نه به بار اس��ت نه 
ب��ه دار)!(، اما نکت��ه مهم، نوع 
تفکراِت حاکِم بر ما به بهش��ت 
رس��یدگان اس��ت، به ویژه که 
ب��ه نظر نمی  رس��د در س��پهر 
حرف های  ایران��ی،  مدیری��ت 
کارشناسی، فاقد عقبه و چراِغ 
س��بز مدیران نباش��د... ضمن 
اینک��ه طرح موضوع، مس��بوق 

به س��ابقه هم هست! 
3بر این باورم که حتی...
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فرص��ت ام��روز: اجالس س��االنه مجم��ع جهان��ی اقتص��اد، یکی از 
بزرگ تری��ن رویدادهای اقتصادی جهان اس��ت و قرار اس��ت این هفته 
با حضور رهبران و چهره های سرش��ناس سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی 
و رس��انه ای در شهر کوچک داووس س��وییس برگزار شود. در اجالس 
داووس 2019 که از 22 تا 25 ژانویه )2 تا 5 بهمن( برگزار می ش��ود، 
حدود 3 هزار نفر از شخصیت های برجسته جهان در حوزه های مختلف 
گردهم خواهند آمد تا در مورد راهکارهای بهبود فرآیند جهانی ش��دن 

به بحث و تبادل نظر بپردازند.
در داووس 2۰19 از چه صحبت می شود؟                                        

ب��ه گ��زارش پایگاه رس��می مجمع جهان��ی اقتصاد، ش��عار اجالس 
داووس 2019 »ش��کل دهی معم��اری جدید در عص��ر انقالب صنعتی 
چهارم« انتخاب ش��ده اس��ت، بنابراین محور اصل��ی بحث در اجالس 
امس��ال، جهانی ش��دن در عصر انق��الب چهارم صنعت��ی خواهد بود و 
شرکت کنندگان درخصوص ایجاد یک چارچوب جهانی که پاسخگوی 
نیازه��ای عصر حاضر یا هم��ان عصر انقالب چهارم صنعتی باش��د، با 
یکدیگر به ش��ور خواهند نشس��ت. داووس 2019 فرصت مناس��بی را 
برای گفت وگو در مورد به خطر افتادن روند جهانی ش��دن و گسترش 
پوپولیسم و ناسیونالیسم در جهان به بهانه بهبود استانداردهای زندگی 
شهروندان، فراهم خواهد کرد. در این اجالس همچنین در مورد مسائل 
مهم روز از قبیل موج جدید فناوری های پیش��رفته دیجیتال، خطرات 
ج��دی تغیی��رات آب و هوایی برای آینده بش��ر و راهکاره��ای بهبود 
عملکرد و سرعت پیشرفت اقتصاد جهانی، ایده هایی مطرح خواهد شد.

پروفس��ور کالوس ش��واب، بنیان گذار و رئی��س هیات مدیره مجمع 
جهان��ی اقتص��اد، در مورد تح��والت اخیر اقتص��ادی و صنعتی جهان 
می گوید: »موج چهارم جهانی ش��دن باید انس��ان محور، فراگیر و پایدار 
باش��د. ما در حال ورود به دوره ای از بی ثباتی های عمیقی هس��تیم که 
از ابع��اد منف��ی فناوری های انقالب صنعتی چه��ارم و نیز تغییر جهت 
نیروهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی نش��أت می گیرند. در این شرایط 
الزم است رهبران کلیه گروه های ذی نفع که در داووس حضور خواهند 

یافت، دیگران را به اندیشه و تعهد برای رفع مشکالت فرا بخوانند.«

3۵۰  نشست و 6 موضوع برای گفت وشنود
در داووس 2019 بیش از 350 نشس��ت تخصصی برگزار خواهد شد 
که حدود نیمی از این نشست ها به صورت وب کست )نشست اینترنتی( 
خواهد بود. عالوه بر این، در اجالس س��ال جاری روی ش��ش موضوع 
حیات��ی برای گفت وش��نود تأکید خواهد ش��د که این ش��ش موضوع 
عبارتند از: مس��ائل ژئوپلیتیکی در دنی��ای چندمفهومی، آینده اقتصاد 
جهانی، سیستم های صنعتی و سیاست گذاری فناوری، سرمایه انسانی 

و جامعه، ترویج تفکر سیستمی و اصالحات نهادی در جهان.
اما ازجمله مهمترین حاضران داووس 2019 می توان به اسکای میکر 
16 ساله از آفریقای جنوبی اشاره کرد که یک عکاس حیات وحش است 
و جوان ترین شرکت کننده اجالس داووس 2019 خواهد بود. همچنین 
ِس��ر دیوید اتنبرو، مستندس��از شهیر انگلیس��ی که زندگی کاری خود 
را وق��ف جلب توجه جهانیان به تغیی��رات نامطلوب آب و هوایی کرده 
اس��ت نیز در سن 92 سالگی پای به اجالس داووس خواهد گذاشت تا 

مسن ترین شرکت کننده این اجالس باشد.
اجالس داووس 2019 مطابق سال های گذشته میزبان تعداد زیادی 
از رهبران سیاس��ی جه��ان نیز خواهد بود که در بی��ن آنها می توان از 
ش��ینزو آبه نخست وزیر ژاپن، جیر بولسونارو رئیس جمهور برزیل، آنگال 
م��رکل صدراعظم آلمان، وانگ چی ش��ان مع��اون رئیس جمهور چین، 
جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا، برهم 
صالح رئیس جمهور عراق، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و 

مارک روته نخست وزیر هلند نام برد.
از میان برندگان جایزه کریس��تال نیز مارین آلس��وپ )رهبر ارکستر 
س��مفونیک بالتیم��ور(، دیوید اتنبرو )مستندس��از انگلیس��ی( و حیفا 
المنص��ور )کارگ��ردان عربس��تانی( در اج��الس داووس 2019 حضور 
خواهند داش��ت. این جایزه به کس��انی اعطا می ش��ود که از ابزار هنر و 
فرهن��گ برای ایجاد تغییرات مثبت در جهان به بهترین نحو اس��تفاده 

کرده اند.
تن��ی چند از مقامات ارش��د س��ازمان ها و نهاده��ای بین المللی نیز 
هفت��ه آینده برای ش��رکت در اجالس س��االنه مجم��ع جهانی اقتصاد 

ب��ه داووس س��فر خواهند کرد که در بین آنها ش��خصیت های معروفی 
همچ��ون آنتونیو گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل متح��د، میچل باچله 
کمیس��ر عالی حقوق بشر س��ازمان ملل متحد، فیلیپو گرندی کمیسر 
عالی پناهندگان س��ازمان ملل متحد، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو، 
کریستالینا جیورجیه وا، مدیرعامل بانک جهانی، روبرتو آزودو مدیرکل 
سازمان تجارت جهانی و خوزه آنخل گوریا دبیرکل سازمان همکاری و 

توسعه اقتصادی دیده می شوند.
سازمان های غیردولتی شناخته شده جهان نیز در اجالس داووس 2019 
بدون نماینده نخواهند بود، به طوری که شخصیت هایی مانند یاسونوبو آهیرا 
)دبیرکل کنفدراس��یون اتحادیه های تجاری ژاپن(، ش��اران بورو )دبیرکل 
کنفدراس��یون اتحادیه های تجاری بین المللی(، لوکا ویسنتینی )دبیرکل 
کنفدراس��یون اتحادیه های تجاری اروپا(، وین��ی بیان ییما )مدیر اجرایی 
آکس��فام(، جنیفر مورگان )مدیر اجرایی س��ازمان مردم نهاد صلح سبز(، 
دنیس موک وگه )مؤس��س بنیاد پانزی و برنده جایزه صلح نوبل در س��ال 
2018(، دلیا فریرا روبیو )رئیس س��ازمان شفافیت بین الملل( و ... در بین 

شرکت کنندگان داووس 2019 حضور خواهند داشت.
در اجالس داووس 2019 عالوه بر حضور پررنگ س��ران دولت ها که 
در قیاس با س��ال های گذش��ته یک رکورد خواهد ب��ود، 1700 نفر از 
مدیران بخش خصوصی جهان نیز حضور خواهند داش��ت. حدود 900 
نفر از رهبران سازمان های مردم نهاد و سازمان های کارگری، گروه های 
مذهبی، فعاالن رسانه ای، چهره های دانشگاهی و کارآفرینان اجتماعی 
نیز به عنوان نمایندگان جامعه مدنی در داووس 2019 شرکت خواهند 
کرد. نسل جوان نیز بیش از سال های گذشته در اجالس مجمع جهانی 
اقتص��اد دیده خواهند ش��د، به ط��وری که حدود 100 نف��ر از رهبران 
ش��رکت کننده در اج��الس را افرادی تش��کیل خواهن��د داد که هنوز 

سال های عمرشان به 40 نرسیده است.
مهمترین مهمانان اجالس داووس

هرچند که به دلیل تداوم روند تعطیلی دولت موقت در آمریکا، سفر 
دونالد ترامپ به اجالس داووس لغو ش��ده، اما به گزارش س��ی ان بی 
س��ی، مهمانان مهم دیگری در این نشس��ت حض��ور خواهند یافت که 

عبارتند از:
* بیل گیتس: بنیان گذار ش��رکت مایکروس��افت و میلیاردر مشهور 
آمریکایی که انتظار می رود یکی از س��خنرانان اصلی همایش ابتکارات 

مالی برای بهداشت جهانی باشد.
* کریس��تین الگارد: رئیس صندوق بین المللی پ��ول و وزیر دارایی 
اس��بق فرانس��ه احتماال یکی از پرکارترین مهمانان این اجالس خواهد 
بود که قرار اس��ت در بس��یاری از همایش ها حضور داش��ته باشد. وی 
نخس��تین زنی اس��ت که در طول تاریخ موفق شده به ریاست صندوق 

بین المللی پول برسد.
* جاکیندا اردرن: نخس��ت وزیر نیوزیلند سخنران اصلی در همایش 
محافظت از زمین خواهد بود. وی از سال 2017 و به عنوان جوان ترین 
نخس��ت وزیر تاریخ نیوزیلند هدایت دولت این کشور را برعهده گرفته 

است.
* استیون منوچین: وزیر خزانه داری آمریکا که به جای دونالد ترامپ 
در این اجالس شرکت خواهد کرد با هیاتی بسیار کوچک تر از سال های 
قبل راهی سوییس خواهد شد. دولت آمریکا با توجه به تعطیلی دولت 
بر س��ر تصویب نشدن بودجه مد نظر ساخت دیوار مرزی با مکزیک در 

شرایط آشفته ای به سر می برد.
* پرنس ویلیام: دوک کمبریج و یکی از اصلی ترین چهره های خاندان 
سلطنتی انگلیس که احتماال در همایش سالمت روان سخنرانی خواهد 

کرد.
* برن��رز لی: یک��ی از نوابغ عل��م کامپیوتر جه��ان و مخترع صفحه 
گس��ترده وب )www( ک��ه درخصوص امنیت فض��ای مجازی در این 

اجالس سخنرانی خواهد کرد.
* کریس��تینا فریلند: وزیر امور خارجه کانادا قرار اس��ت در نشس��ت 
چش��م انداز ژئوپلیتیکی جهان حضور یاب��د. احتماال مایک پمپئو، وزیر 

خارجه آمریکا نیز در این همایش حضور خواهد یافت.
* دارا خسروش��اهی: مدیرعامل تاکس��ی اینترنتی اوبر که قرار است 
س��خنرانی تحت عنوان: چگونه سرمایه داری می تواند در جهت ارتقای 

رفاه شخصی تغییر داده شود ایراد کند.

اجالس داووس 2۰19 دوم تا پنجم بهمن ماه برگزار می شود

معماری جدید در عصر انقالب صنعتی چهارم

فتح اهلل آقاسی زاده 
کارشناس اقتصاد توسعه



درحالی رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور از استانی شدن پرداخت 
یارانه ها در سال آینده خبر داده است که نهاد پژوهشی مجلس معتقد است 
استانی شدن پرداخت یارانه و سپردن اختیار حذف یارانه دهک های باال به 

استانداری ها موجب موازی کاری نهادهای دولتی می شود.
محمدباقر نوبخت پنجشنبه گذشته و در حاشیه سفر به جنوب کرمان 
بار دیگر از استانی شدن پرداخت یارانه ها در سال آینده خبر داد، حال آنکه 
به اعتقاد مرکز پژوهش های مجلس، استانی شدن پرداخت یارانه و سپردن 
اختیار حذف یارانه دهک های باال به استانداران عمال به موازی کاری درون 
مجموع��ه دولت دامن می زند. مرکز پژوهش ها با اش��اره به ایرادات تبصره 
»14« بند »الف« جزء »1« که اختیار شناسایی و حذف یارانه غیرنیازمندان 
را به استانداران می دهد، اعالم کرد: ارزیابی مفاد تبصره الیحه بودجه نشان 
می دهد که دولت در الیحه بودجه نه تنها راهبرد مشخصی برای فقرزدایی 
ندارد، بلکه جایگاه »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« در قانون س��اختار 
نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است و با اعطای اختیار 
به استانداران در فقرزدایی عمال به موازی کاری درون مجموعه دولت دامن 

زده است.
براس��اس اعالم بازوی پژوهشی مجلس، گواه چنین ادعایی آن است که 
اوال در جدول مصارف هدفمن��دی یارانه ها ذیل تبصره 14 الیحه بودجه، 
فقرزدایی صرفاً به گسترش پوشش نهادهای حمایتی تقلیل یافته و ثانیاً در 
جزء یک این تبصره، اختیار نحوه فقرزدایی از طریق منابع آزادشده ناشی 
از حذف دهک های باالی درآمدی را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
اعطا کرده اس��ت؛ در حالی که به نظر نمی رس��د این نهاد، واجد ظرفیت و 

دانش تخصصی الزم برای فقرزدایی باشد.
با وجود اینکه براساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، 
»وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی« متولی نظام جام��ع رفاه و تأمین 
اجتماعی است، طبق این تبصره، صرفاً در حذف دهک های باالی درآمدی 
به هماهنگی با وزارت تعاون تأکید ش��ده و در راهبرد فقرزدایی، جایگاهی 
برای این وزارتخانه در نظر گرفته نش��ده است. این موضوع با وجود اینکه 
ممکن اس��ت س��بب نمودار ش��دن راهکارهای محلی فقرزدایی شود، به 

افزایش م��وازی کاری و احتمال خطا در برنامه ری��زی فقرزدایی نیز دامن 
خواه��د زد. بنابراین با توجه به اینکه این تبصره جای��گاه »وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی« در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 
را نادیده گرفته اس��ت و با اعطای اختیار به استانداران در فقرزدایی عماًل 
به موازی کاری درون مجموعه دولت دامن می زند و از سوی دیگر، شورای 
برنامه ریزی و توس��عه اس��تان، از دان��ش تخصصی الزم ب��رای فقرزدایی 
برخوردار نیست، بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد داده است که این مهم 

تغییر یابد و به این صورت درآید:
 * اس��تانداران سراسر کش��ور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و براساس پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه 
نقدی س��ه دهک باالی درآمدی اقدام نمایند. بخش��ی از منابع حاصل از 
حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام 
اولویت دار استانی همان استان و بخش دیگری از آن، با هماهنگی وزارت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی صرف حذف تدریجی فقر مطلق خواهد شد.
* تبص��ره: اعتب��ارات و برنامه ه��ای اس��تانی باید به تصویب ش��ورای 

برنامه ریزی و توسعه استان برسد.
* تبصره: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام 
خمینی )ره( مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، برنامه فقرزدایی در 

استان را با توجه به موقعیت و شرایط خاص آن استان تهیه نماید.
چرخه معیوب یارانه نقدی

ام��ا نتیجه بی اعتنایی به غربالگری یارانه بگیران و اجرای درس��ت قانون 
هدفمندی یارانه ها، بلعیده ش��دن 330 هزار میلی��ارد تومان منابع دولت 
در س��ال های گذشته بوده است. البته سازمان برنامه و بودجه کشور، عدم 
غربالگری یارانه بگیران را به گردن مجلس انداخته و گفته است که دولت 
در الیحه بودجه س��ال 97 و همینطور س��ال 98، حذف یارانه خانوارهای 
پردرآم��د را پیش بینی کرد، اما اج��رای آن منوط به تصویب مجلس بوده 

است. 
در واقع، دولت در تبصره 14 الیحه بودجه س��ال 97، پیش��نهاد اعطای 
یارانه صرفاً به خانوارهای نیازمند جامعه را ارائه نمود، اما این پیش��نهاد با 
موافقت و تأیید مجلس همراه نشد و کماکان پرداخت یارانه نقدی در سال 
97 به صورت یکس��ان و به تمام��ی افراد جامعه صورت می گیرد، چنانچه 
با واریز نود و پنجمین مرحله از یارانه های نقدی، حس��اب پرداختی یارانه 

نقدی از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بیش از 330 هزار میلیارد 
تومان رسیده است.

در قانون بودجه امس��ال حدود 30 هزار میلی��ارد تومان برای پرداخت 
یارانه نق��دی و 7000 میلیارد تومان برای افزایش مس��تمری خانوارهای 
هدف مصوب ش��د و البته مجوزهایی ب��رای جابه جایی ردیف ها در تبصره 
هدفمندی وجود داش��ت که دست دولت را برای تامین منابع باز گذاشت، 
اما این تاکید قانون که دولت باید سه دهک باالی درآمدی را حذف کند، 
بالاستفاده باقی ماند و برای امسال هم خبری از غربالگری دریافت کنندگان 
یارانه نش��ده است. به گزارش ایس��نا، گزارش عملکرد هدفمندی یارانه ها 
نش��ان می دهد که امس��ال ح��دود 78 میلیون نفر یاران��ه نقدی دریافت 
می کنند و دولت بابت آنها باید به همراه افزایش مستمری خانوارهای هدف 
در ماه حدود 4100 میلیارد تومان پرداخت کند که حدود 3500 میلیارد 

آن برای یارانه بگیران است.
در ش��ش ماه ابتدایی امسال بالغ بر 21 هزار و 700 میلیارد تومان بابت 
یارانه نقدی پرداخت ش��ده اس��ت و با این روال تا پایان س��ال در مجموع 
بیش از 40 هزار میلیارد تومان برای پاسخگویی به یارانه نقدی الزم است.
از آذر س��ال 89 ک��ه قانون هدفمن��دی یارانه ها به اجرا درآمده س��هم 
ه��ر نفر در ه��ر ماه 45 ه��زار و 500 تومان ب��وده و در مجموع، طی 95 
مرحله پرداخت نقدی هر نفر بیش از 4میلیون و 322 هزار میلیارد تومان 
دریافتی داش��ته اس��ت؛ همین ارقامی که در گذر زمان و در جریان تورم 
ارزش آنچنانی نداشته و شاید کارایی چندانی هم برای دریافت کنندگانش 
نداشته باشد، اما بیش از 330 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه ایجاد 
کرده و از محل اصالح قیمت حامل ها و حتی گاهی از محل اس��تقراض از 

بانک مرکزی تامین شده است.
با وجود اینکه قانون بارها دولت را مکلف به حذف یارانه بگیران پردرآمد 
کرده است، هیچ گاه به صراحت برای اصالح شرایط موجود یارانه وارد نشده 
و اقدامی مش��خص برای ممانعت از هدررف��ت منابع هنگفت یارانه نقدی 
نکرده است؛ آن هم در زمانی که از جمعیت حدود 80 میلیونی ایران حدود 
78 میلیون نفر که در بین آنها ثروتمندان و افرادی که نیازی به یارانه 45 
هزار و 500 تومانی ندارند به وفور وجود دارند. در این حالت همچنان باید 
شاهد چرخه معیوب پرداخت های نقدی و عدم پرداخت به بخش های دیگر 

مشمول قانون هدفمندی بود که یارانه نقدی سهم آنها را می بلعد.

از سال آینده پرداخت یارانه ها استانی می شود

انتقاد مرکز پژوهش های مجلس از اختیار تازه استانداران

فرص��ت امروز: مرک��ز آمار ای��ران در تازه ترین گزارش خود به بررس��ی 
وضعیت خوراک و پوشاک ایرانی ها در سال 96 پرداخته و آمارهای جالبی 
به دست آورده اس��ت. این گزارش نشان می دهد که 78.9درصد افراد 15 
س��اله و بیشتر در هفته ش��یر مصرف می کرده اند و این درصد برای نوشابه 
54.8درصد بوده اس��ت. همچنین 98.4درصد افراد 15 س��اله و بیشتر در 
س��ال گذش��ته در هفته میوه مصرف کرده اند. حدود 24درصد از افراد 15 
س��اله و بیشتر نیز در سال 96 در ماه ماهی مصرف نکرده اند، در حالی که 
48درصد از فست  فود و 41درصد غذای بیرون از منزل مصرف کرده بودند. 

وعده غذایی بیرون در سبد خانوارها
غذای آم��اده یا هم��ان »Fast Food« امروزه س��هم قابل توجهی در 
س��بد غذایی هفتگی و حتی روزانه خانواده ه��ا دارد و بهترین، راحت ترین 
و خوش��مزه ترین غذا در کل جهان شناخته شده است. فست فود اصطالحا 
به انواع س��اندویچ، همبرگر، انواع برگرها، هات داگ، فیله استیک گوشت یا 
مرغ، ماهی و میگوی س��وخاری، ناگت مرغ، انواع پیتزا و انواع مخلفاتی که 

در ساندویچ فروشی ها در زمانی بسیار اندک آماده می شود، گفته می شود.
غذاهای آماده را همه دوست دارند، به خصوص خانم ها و مادران آشپز که 
ش��غل حرفه ای شان در منزل اقتضا می کند میانه خوبی با ساندویچ نداشته 
باش��ند هم از جمله طرفداران غذاهای آماده هس��تند. یکی از خصوصیات 
برجس��ته غذاهای آماده، طبخ سریع آنها است که البته ادویه و روغن زیاد 

نیز بر خوشمزگی آن می افزاید. این در حالی است که همین روغن و ادویه 
زیاد نه تنها هیچ منفعتی برای بدن انسان ندارد بلکه سالمتی را هم تهدید 
می کند. غذاهای آماده سا ل ها است که در کشور ما هم عرضه می شود، اما 
مصرف این نوع از غذاها در مقابل غذاهای گرم و سنتی خانه در چند سال 
اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است که این مهم ناشی از پیامدهای رشد 
جمعیت شهرنشین و مشغله زیاد خانواده ها است. طبق اطالعات مرکز آمار 
ایران، س��رانه مصرف غذای بیرون از منزل در ماه بیش از 25 وعده است و 
در کمترین حالت قیمت هر پرس غذا و یا فس��ت فود بین 12 تا 22 هزار 
تومان است. البته غذاهای ارزان تر مانند فالفل وجود دارد که سهم ایرانی ها 
در خوردن چنین غذاهایی زیاد نیست. با این تفاسیر و با احتساب کمترین 
ع��دد وعده غذایی اف��راد 300 هزار تومان هزینه می کنند. س��رانه مصرف 
فس��ت فود در ماه 1.4 دفعه است. در قیاس با سایر کشورها، سهم ایرانی ها 
از خیلی از کشورها در خرید غذاهای بیرون از منزل و فست فود کمتر است 
و کش��وری مانند آمریکا و انگلیس در سر لیست خریداران غذاهای بیرونی 
و به خصوص فس��ت فود هس��تند.  مرکز آمار ایران در ادامه این گزارش به 
سرانه مصرف میوه در هفته نیز اشاره کرده است. بر این اساس، 13.8 واحد 
عددی است که ثبت شده است. کارشناسان می گویند این سهم در سال 96 
منطقی است و نشان از کیفیت سالمت را می دهد ولی در سال جاری با رشد 
قیمت ها این سهم کاهش پیدا کرده است، چرا که کاهش ارزش پول باعث 

شده مردم با درآمد حداقلی که به دست می آوردند در بخش های ضروری 
زندگی خود هزینه کنند. س��رانه مصرف ش��یر در هفته هم به 3.7 لیوان 
رسیده است. عددی که بعد از آزادسازی قیمت حامل های انرژی روند نزولی 
خود را ش��روع کرد و حدود سه سال اس��ت که زنگ خطر کاهش مصرف 
لبنیات زده شده است. مصرف نوشابه 1.7 لیوان در هفته شده است؛ عددی 

که با افزایش قیمت نوشابه به طور قطع روند کاهشی به خود می گیرد.
نحوه خرید پوشاک ایرانیان

اما نکته دیگری که مرکز آمار ایران در طرح فرهنگ رفتاری خانوار سراغ آن 
رفته، پوشاک و رفتار خرید مردم در سال 96 بوده است. براساس این گزارش، 
اولویت 34.4درصد از افراد 15 ساله و بیشتر در خرید پوشاک، پوشاک تولید 
داخل  و 7.6درصد پوش��اک خارجي بوده اس��ت. براي 58درصد افراد نیز در 
س��ال 96 اولویت خاصي بین پوش��اک داخلي و خارجي وجود نداشته است. 
همچنین تماش��اي ویترین فروش��گاه هاي پوش��اک با 81.5درصد بیشترین 
روش��ي بوده است که افراد 15 ساله و بیشتر اظهار کرده اند که پوشاک خود 
را با توجه به آن انتخاب کرده اند. 1.3درصد هم براس��اس تبلیغات محیطي، 
7درصد براساس پیشنهاد دوستان و نزدیکان، 6.2درصد مطابق مد در جامعه، 
0.2درصد براس��اس مشاهده برنامه هاي صدا و س��یما، 0.7درصد با توجه به 
شبکه هاي اجتماعي، 0.1درصد براساس برنامه هاي ماهواره اي و 3.3درصد نیز 

به سایر روش ها پوشاک خود را انتخاب کرده اند.

از سهم باالی فست فود در سبد غذایی تا انتخاب پوشاک از ویترین فروشگاه ها

تازه ترین گزارش مرکز آمار از فرهنگ خرید ایرانی ها

دریچه

پیامدهای نبود »کیف پول الکترونیکی«
کارت بانکی یا پول نقد؟

»کارت می کش��ید؟« این را فروش��نده ای می گوی��د که برای 
پس دادن بقیه پول مش��تری، س��که و اسکناس��ی ندارد؛ کارت 
مش��تری را می گی��رد و می گوی��د: »دوره پول نقد به س��ر آمده 

است.«
این داس��تان هر روز تکرار می ش��ود؛ فرقی ندارد شهر باشد یا 
روس��تا همه فروش��نده ها چند تایی کارتخوان در فروش��گاه دپو 
کرده ان��د و با یک خ��ط تلفن ب��ه همه بانک های کش��ور وصل 
می ش��وند؛ البته بس��یاری ه��م مدرن تر ش��ده و کارتخوان های 

بی سیم آورده اند.
به گزارش ایرنا، توس��عه بانکداری الکترونیک در ایران بس��یار 
س��ریع تر از آنچه که تصور می ش��د اتفاق افتاد و حاال به ازای هر 
ایرانی حداقل پنج کارت بانکی وجود دارد؛ حاال همه داس��تان ها 
به کارتخوان فروش��گاه ها ختم نمی ش��ود؛ اینترن��ت و ابزارهای 
موبایل��ی هم آمده اند اما هنوز س��هم اصل��ی را در تراکنش های 

بانکی، کارتخوان ها در اختیار دارند.
پیش��رفت ها طوری ب��وده فقط در آذرماه امس��ال بیش از یک 
میلی��ارد و 855 میلیون تراکنش در ش��بکه ش��اپرک روی داده 
ک��ه ارزش ریال��ی آن افزون بر 2 ه��زار میلیارد تومان اس��ت و 
نکته مهم تر اینکه کارتخوان ها س��همی بیش از 88درصد در این 
مبادالت دارند، اما داس��تان به همین جا ختم نمی ش��ود؛ درست 
اس��ت که با همین تراکنش های رای��گان و پرداخت های آنالین 
بس��یاری از دغدغه های تامین اسکناس و س��که برای مردم کم 
ش��ده، اما در پس همین پیشرفت ها، آمارهای دیگری از تحمیل 
هزینه های گزاف این پرداخت های آس��ان بر نظام پولی حکایت 
دارد؛ روی��ه ای که در نهایت هزینه تمام ش��ده پول را در ش��بکه 

بانکی باال می برد.
آنگون��ه ک��ه آماره��ای ش��رکت الکترونیکی پرداخ��ت کارت 
)ش��اپرک(  می گوید؛ در همین آذرماه گذش��ته 26.81درصد از 
تراکنش های��ی که از طریق کارتخوان ها انجام ش��ده، زیر 5 هزار 
توم��ان بوده و بانک ها بابت هر یک از ای��ن تراکنش ها که تعداد 
آن ب��ه 440 میلی��ون و 572 هزار و 553 فق��ره بوده 70 تومان 
کارم��زد پرداخته اند. این میزان برای تراکنش های بین 5 هزار تا 
25 هزار تومان به 38.42درصد از کل تراکنش ها می رسد، یعنی 
631 میلیون و 418 هزار و 226 فقره تراکنش در آذرماه؛ با این 
اوصاف بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک به صورت 
آنالین رد و بدل می شود در حالی که ارزش این تراکنش ها کمتر 

از 25 هزار تومان است.
داس��تان آنجا غم انگیزتر می ش��ود که بدانیم بیش از 90درصد 
تراکنش های��ی که از طریق کارتخوان ها انجام می ش��ود کمتر از 
500 ه��زار تومان ارزش دارد. بر این اس��اس بانک های پذیرنده 
و صادرکننده کارت در حالی س��الی نزدیک به 10 هزار میلیارد 
توم��ان بابت کام��زد تراکنش ه��ا هزینه می کنند ک��ه به عقیده 
کارشناس��ان به همین میزان نیز صرف پایداری ش��بکه و آنالین 
بودن پرداخت ها می شود، حال آنکه در سایر کشورها، این مشکل 
با طراحی کیف پول الکترونیکی حل ش��ده که به ش��کل آفالین 

پرداخت ها را انجام می دهد تا هزینه پایداری شبکه کمتر شود.
طبق آمارهای شاپرک، در پایان آذرماه امسال تعداد کارتخوان های 
فعال در کش��ور به بیش از 7 میلیون دستگاه رسیده که استان های 
تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و مازندران بیشترین تعداد 
را در اختیار دارند، اما مش��کل اینجاست که تعداد واحدهای صنفی 

سراسر کشور 3 میلیون واحد برآورد می شود.
ش��اید این ارقام در ظاهر مشکلی نداش��ته باشد اما اگر بدانیم 
بانک ها بابت اجاره هر دس��تگاه مبلغی را به شرکت های پرداخت 
می پردازن��د و کاغذ م��ورد اس��تفاده در آنها رای��گان در اختیار 

فروشندگان قرار می گیرد، مشکل خود به خود آشکار می شود.
پذیرن��دگان  کش��ورها،  س��ایر  در  معم��ول  روش  براس��اس 
)عرضه کنندگان کاال و خدمات( برای اس��تفاده از ابزار کارتخوان 
فروش��گاهی نه تنها ناچار ب��ه خرید یا اجاره دس��تگاه کارتخوان 
هس��تند بلکه موظفند هزینه های نص��ب و نگهداری و نیز بهای 
کاغ��ذ رول مورد اس��تفاده در آن را از جیب خ��ود بپردازند؛ در 
نتیج��ه در این کش��ورها توجه به به��ره وری در به کارگیری این 

ابزار بسیار بیشتر است.
ام��ا در ای��ران به واس��طه مداخله بانک ها در ای��ن امر نه فقط 
کارتخ��وان به صورت رایگان در اختیار پذیرندگان قرار می گیرد، 
بلک��ه هم��ه هزینه ها حتی رول کاغذ رس��ید نیز ب��ه رایگان در 
اختی��ار پذیرندگان ق��رار می گیرد. به دنبال این رویکرد ش��اهد 
تعدد دس��تگاه های کارتخوان در فروشگاه ها و در نتیجه افزایش 
دس��تگاه های کم تراکنش و فاقد تراکنش��یم که خود هزینه های 

جانبی را بر شبکه بانکی تحمیل می کند.
متاس��فانه بی تفاوتی فروش��نده و یا حتی اس��تقبال از افزایش 
کارتخوان های فروش��گاهی به دلیل ارزش نمایشی آن از یک سو 
و الزام ش��رکت پرداخت )PSP( به نصب کارتخوان بدون توجه 
به کارایی آن، ناش��ی از قراردادهای این شرکت ها با بانک هاست. 
این رویکرد س��بب ش��ده تا پدیده هایی همچون تعدد کارتخوان 
نصب ش��ده در هر فروش��گاه و وجود کارتخوان های کم تراکنش 
و فاق��د تراکنش تش��دید ش��ود در حالی که اج��اره ماهانه این 

دستگاه ها به طور متناوب از سوی بانک پرداخت می شود.
محمدرضا جمالی، تحلیلگر سیستم های پرداخت و بانکی درباره 
مضرات فراگیرشدن استفاده از تراکنش ها برای هر نوع نقل و انتقال 
پول گفت: فرض کنید یک اسکناس 5 هزار تومانی داشته باشیم که 
حداقل در 300 معامله اس��تفاده می ش��ود در نتیجه یک میلیون و 
500 هزار تومان از تولید ناخالص داخلی با آن انجام می شود؛ هزینه 
چاپ یک اس��کناس برای بانک مرکزی 80 تومان است پس هزینه 
هر معامله برای بانک مرکزی 2.5 ریال می شود اما اگر این اسکناس 
نباشد و بخواهیم 300 تراکنش بانکی انجام دهیم با در نظر گرفتن 
کارمزد تراکنش بانکی به میزان 70 تومان در مجموع 21 هزار تومان 
کارمزد از طرف ش��رکت های پرداخت، شتاب و شاپرک به بانک ها 

تحمیل می شود.
او با بیان اینکه ش��تاب و ش��اپرک سالی 2 هزار میلیارد تومان 
بابت تراکنش ها درآمد دارند، گفت: همین میزان پول، به میزان 
200هزار میلی��ارد تومان از قدرت اعتبارده��ی بانک ها با فرض 

آستانه سود یک درصد، از تسهیالت دهی بانک ها می کاهد.
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رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران درباره تدوین طرح فروش اعتباری 
مصالح ساختمانی معتقد است جزییات طرح خرید اعتباری هنوز مشخص 
نیس��ت، اما گویا قرار است به جای اینکه بابت کارکرد به انبوه سازان، وجه 

نقد داده شود، کارت های اعتباری مصالح بدهند.
ای��رج رهبر ب��ا بیان این مطلب به خبرآنالین، گفت: به نظر می رس��د 
در نظر دارند بین کارخانه های تولیدکننده مصالح س��اختمانی و بانک ها 
قراردادی بسته  شود که بانک ها در مقابل دریافت حواله ، پول کارخانه ها 
را پرداخت کنند، اما اینکه نحوه پرداخت پول کارخانه ها از سوی بانک ها 
و … به چه صورتی باش��د، هنوز مشخص نیست. احتماال این مساله به 
سازنده ها مربوط نباشد زیرا سازنده ها اگر کارت های اعتباری را دریافت 
کنن��د به جای پرداخت وج��ه خرید مصالح به فروش��نده می دهند که 
بتواند از بانک ها وصول کند. البته به نظر می رس��د بیش��تر شبیه کوپن 

خرید مصالح باشد.
او در پاس��خ به این س��وال که آیا ارائه کارت های اعتباری خرید مصالح 
موجب رونق و س��اخت و ساز خواهد شد یا خیر، گفت: به دلیل مشخص 
نب��ودن مکانیزم اج��رای این ط��رح نمی توان پیش بینی دقیقی داش��ت. 
مش��خص نیست که به جای تس��هیالت بانکی قرار است پرداخت شود یا 
در مقابل کارکرد و صورت وضعیت به انبوه سازان پرداخت خواهد شد. باید 
توضیحات بیش��تری درباره این طرح ارائه شود تا بتوان تصمیم گیری کرد 
اگر قرار اس��ت به عنوان تسهیالت به سازندگان ارائه شود، نحوه تخصیص 

آن چگونه است؟  
وی در پاس��خ به اینکه اگر حمایت صورت گیرد و تسهیالت ارائه شود،  
آیا انبوه سازان توان ساخت نیاز ساالنه کشور به مسکن را برآورده سازند یا 
خیر، توضیح داد:  بله این امکان وجود دارد؛ اکنون از نظر فنی در کل کشور 
بیش از 450هزار نفر مهندس فارغ التحصیل شده از دانشگاه ها داریم و در 
تهران 117 هزار مهندس عضو س��ازمان نظام مهندسی هستند و در کنار 
آنها کادر فنی مانند تکنیسین ها و کارگران حرفه ای هم هستند که تعداد 
زیادی را تشکیل می دهند. ما در سال های قبل و به ویژه پروژه مسکن مهر 

نشان داده ایم که از توان فنی و حرفه ای برخورداریم. 
رئیس انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران ادامه داد:  برای نمونه در پروژه 
مسکن مهر بخش کوچکی از نیروهای مهندسی ما وارد این پروژه شدند، 
یعنی پیمانکارانی که کارهای عمرانی و استانی انجام می دادند به این مقوله 

وارد نشدند.
همچنین بخش��ی از انبوه س��ازان دارای پروانه در س��طح ش��هر و عضو 
انجمن انبوه س��ازان وارد مسکن مهر ش��دند و تعداد 2میلیون واحد را در 
دست اقدام داش��تند که اگر با مشکالت سلیقه ای و تصمیمات وزارت راه 
و شهرس��ازی بعد از دولت دهم برخورد نمی کردیم، شاید کار مسکن مهر 

به شکل اصالح شده ادامه می یافت و 2میلیون واحد نیز به اتمام می رسید 
و تحویل داده بودیم. 

وی خاطرنش��ان کرد: قدرت نیروی فنی و مهندس��ی ما آنچنان زیاد 
اس��ت که از حد معمول مورد نیاز در کش��ور بسیار بیشتر است. به فکر 
افتاده ایم که صدور خدمات فنی و مهندسی را به خارج از کشور اجرایی 

کنیم. 
وی درباره وضعیت مسکن مهر و زمان به اتمام رسیدن این پروژه توضیح 
داد: اگر عزم اراده وزیر راه و شهرسازی با توجه به آنچه اعالم شد، به همین 
ص��ورت ادامه یابد و پیگیری های الزم را انجام دهند، فکر می کنم تا پایان 

سال 98 پروژه ساخت و تحویل مسکن مهر به اتمام برسد. 
رهبر درباره هزینه تمام ش��ده ساخت هر متر مربع مسکن گفت:  هزینه 
تمام ش��ده به نوع ساخت و مکان قرارگیری ملک مانند شهرستان، استان، 
مرکز استان و … و همچنین نوع ساخت و مصالح مورد استفاده متفاوت 
است. اکنون نسبت به یک سال پیش هزینه بیشتری برای ساخت و ساز 
باید صرف کرد و گران تر ش��ده اس��ت، به طوری که االن هزینه س��اخت 
مسکن حداقل از 2.5 میلیون تومان تا 4میلیون تومان در نوسان است که 

بستگی به نوع ساخت مسکن دارد.
ایرانی ها در کدام کشورها بیشتر خانه می خرند؟ 

هرچند محدودیت های ارزی بازار خرید ملک در خارج از کشور را برای 
ایرانیان اندکی کس��اد کرده، اما همچنان تقاضا برای خرید ملک در دیگر 
کشورها باالست و کشورهای اطراف ایران، مهمترین مقاصد ایرانیان برای 

خرید خانه هاست.
با این حال رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تاکید دارد اقبال ایرانیان به 
خرید ملک در ترکیه، گرجس��تان، قبرس، ارمنستان و البته اسپانیا باالتر 
از س��ایر نقاط اس��ت و در نتیجه فعالیت برای جذب مشتری در این نقاط 

نیز باالست.
 وی با تاکید بر اینکه طرفین با آگاهی از این نکته، تالش دارند شرایطی 
را برای خرید ملک ایرانیان فراهم کنند اما هموطنان باید مراقبتی جدی 

در این حوزه به عمل بیاورند .
 مصطفی قل��ی خس��روی در توضیح این مطلب افزود: در داخل کش��ور 
آگهی های فراوانی با هدف ترغیب ایرانیان به خرید ملک در خارج از کشور 
منتش��ر می شود، اما نکته مهم این اس��ت که فعالیت برای فروش خانه به 
ایرانیان در خارج از کش��ور غیرقانونی اس��ت و مشاوران امالکی که دارای 
جواز کس��ب و پروانه فعالیت هس��تند، چنین اقدامی را نمی توانند انجام 

دهند.
 وی ادامه داد: طبق قانون هیچ مشاور امالک دارای جواز حق معامله ای 
که منجر به خروج ارز از کشور شود را ندارد و تحت هیچ شرایطی چنین 

اقدامی صورت نمی گی��رد، اما باید بگویم که عده ای بی اعتنا به قانون این 
اقدامات را در دس��تور کار قرار می  دهند ک��ه البته در حیطه اختیارات ما 

نیست.
وی با اش��اره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ایرانی ها 8هزار واحد 
مس��کونی در ازمیر خریداری کرده اند، گفت: من معتقدم که این وضعیت 
برای کشور ما فاجعه است چراکه با وجود نیاز ما به سرمایه ها برخی برای 

خرید خانه سرمایه های ارزی را از کشور خارج می کنند .
 او در توضیح دالیل استقبال ایرانیان از خرید ملک در خارج گفت: نکته 
مهمی در این حوزه وجود دارد که باید بدان توجه کرد. برخی این اقبال را 
ناشی از مسائل اجتماعی و فرهنگی می دانند در حالی که من معتقدم باید 

به مولفه های اقتصادی نیز در این حوزه توجه داشت .
 وی در توضیح این مطلب ادامه داد: به عبارت دیگر ارزان تر بودن قیمت 
ملک در خارج از ایران نسبت به داخل ایران خصوصا تهران، برخی را به این 
نتیجه می رساند که بهتر است در خارج از کشور ملکی بخرند. در حقیقت 
خرید ملک در خارج از ایران بسیار سهل الوصول تر از خرید ملک در مناطق 

گران قیمت تهران است .
رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک تاکی��د کرد: البته باید توجه داش��ت 
بسیاری از خریداران خانه در خارج از ایران با پوچ بودن ادعاها در خصوص 
تبعات مثبت خرید ملک روبه  رو می شوند، در عین حال پیشتر نیز کسادی 
بازار مس��کن دوبی بس��یاری از ایرانیانی که در این بخش سرمایه گذاری 

کردند را متضرر کرد.
او اضاف��ه کرد: برای ممانعت از تداوم این وضعیت الزم اس��ت تدابیری 
برای افزایش سرمایه گذاری در ساخت و ساز صورت گیرد، خرید ملک در 
داخل کش��ور اقدامی در راستای توسعه اقتصاد ملی است، چرا که ملک را 
نه مانند ارز و نه مانند طال نمی توان از کش��ور خارج کرد و در عین حال 
رونق خانه س��ازی صدها رشته صنعتی را تحرک بخشیده و اشتغال زایی را 

در کشور افزایش می دهد.
وی با تاکید بر اینکه 85درصد از پروس��ه ساخت و ساز در داخل کشور 
تدارک دیده می شود، ادامه داد: این عرضه و تقاضای نامناسب و البته عدم 
مدیریت مناسب بازار است که سبب می شود قیمت ها با جهش های شدید 

روبه رو شود .
 خس��روی گفت: برای مقابله با این وضعیت الزم اس��ت جدا از اقدامات 
نظارتی مانند پیشگیری از خروج ارز، اقداماتی برای متعارف شدن قیمت 
مس��کن در داخل کشور نیز فراهم ش��ود، در عین حال باید توجه داشت 
س��ازندگان مسکن در کشورهای هدف ایرانیان در راستای ایجاذ جذابیت 
اقداماتی را در دستور کار قرار می دهند و الزم است در ایران نیز سازندگان 

به این مهم توجه نمایند.

هزینه ساخت مسکن به 2.۵ تا ۴ میلیون تومان رسید

مصالح ساختمانی کوپنی می شود؟

در حالی که این روزها بیش��تر اس��تفاده کاربران اینترنتی به ارتباطات 
س��یار محدود می شود، اما کارشناسان بر این عقیده اند که ارتباطات ثابت 
ه��م در حوزه های پهن باند به ویژه خدمات ویدئویی و ابری، الزم اس��ت و 
بدون آن، تحول در کس��ب وکارها و صنای��ع و درنتیجه تحول دیجیتالی 
امکان پذیر نخواهد بود و الزمه توس��عه ارتباطات ثابت هم، سرمایه گذاری 
با مدل اقتصادی اس��ت. به گزارش ایسنا، شواهد نشان می دهد این روزها 
ش��رکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت دچار مشکالت مالی شدند و برخی 
از آنه��ا بازار را به اپراتورهای موبایلی واگذار کردند، زیرا پایین بودن تعرفه 
اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب ش��ده تمایل افراد به اس��تفاده از 
  FCPاینترنت موبایل به جای اینترنت ثابت باش��د و درنتیجه شرکت های
در حال از دس��ت دادن مشترکان ش��ان هس��تند و ای��ن موضوع به گفته 
کارشناس��ان، نه تنها موجب حذف تدریجی ارتباطات ثابت ش��ده بلکه به 
مرور این صنف و سایر خدماتی که به ارتباطات ثابت وابسته هستند را به 
مش��کل دچار خواهد کرد. در این راستا، رسول سراییان دبیرکل سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کش��ور، س��رمایه گذاری مناسب را راه حلی برای رفع 
مشکل ارائه دهندگان اینترنت ثابت دانست و گفت: آن عددی که در حوزه 
موبایل سرمایه گذاری شد که نسل سه و چهار اینترنت راه بیفتد، یعنی 15 
هزار تا 20 هزار میلیارد تومانی که اپراتورهای همراه سرمایه گذاری کردند، 
باید در حوزه ثابت هم س��رمایه گذاری ش��ود تا یک اتفاق بزرگ در شبکه 

ثابت بیفتد. بقیه راهکارها بدون سرمایه گذاری، تنها مانند ُمسکن  است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: عالوه بر سرمایه گذاری، اقتصادی کردن 
این سرمایه گذاری هم اهمیت دارد؛ سرمایه گذار باید اطمینان داشته باشد 
که اگر سرمایه گذاری کرد، س��رمایه اش برمی گردد، بنابراین از یک طرف 
س��رمایه گذاری الزم است و از طرف دیگر ش��رایط و قانون گذاری باید به 
نحوی باشد که سرمایه گذار اطمینان کند پولی که می گذارد، با یک سود 

منطقی برمی گردد.
 همچنین رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور معتقد است که 
اپراتورهای موبایل، به دلیل نرخ پایین با ریزش مشتری روبه رو هستند. از 
طرفی در 10 سال گذشته، اپراتور ثابت تاکنون رشد کمی داشته و اکنون 
رشدش منفی شده است و درنتیجه مردم هم ترجیح می دهند با توجه به 
تعرف��ه پایین موبایل،ADSL  خود را تمدید نکرده و از موبایل اس��تفاده 

کنند اما این موضوع در درازمدت برای ایران خوب نیست.
ب��ه گفت��ه محمدباقر اثنی عش��ری، اینترنت موبایل سرویس��ی اس��ت 
ک��ه محدودیت های��ی دارد و اگر بخواهی��د پهنای باند، اینترنت اش��یا و 
تلویزیون های اینترنتی را داش��ته باشید، مجبورید اینترنت ثابت را توسعه 
دهید اما عدم س��رمایه گذاری روی اینترنت ثابت و ش��بکه فیبر نوری در 

درازمدت یک تهدید برای مملکت خواهد بود.
بر این اساس، به اعتقاد کارشناسان، باید اینترنت را در شبکه های ثابت 
توزیع کنیم. ش��بکه ثابت و موبایل باید هم افزایی ایجاد کنند؛ به این معنا 
که وقتی در حال حرکت هستید، اپراتور موبایل سرویس می دهد، اما وقتی 

به یک محل ثابت می رس��ید، از شبکه ثابت استفاده کنید و فشاری روی 
شبکه موبایل نباشد. زیرا پهنای باند موبایلی که در حال سکون هم از آن 

استفاده شود، در حال حرکت دچار مشکل می شود.
اما از س��وی دیگر، بهزاد اکبری - عضو هیات مدیره ش��رکت ارتباطات 
زیرساخت کشور - با رد این نظر که به دلیل توسعه خوب شبکه ارتباطات 
سیار، بی نیاز از شبکه ارتباطات ثابت هستیم، می گوید: ایران کشور پهناور و 
پرجمعیتی است، بدون شک دسترسی پهن باند سیار به هیچ وجه نمی تواند 
جایگزین دسترس��ی پهن باند ثابت شود. تجربه کشورهای اروپایی و سایر 
کش��ورهای با شرایط مشابه ما این موضوع را نش��ان می دهد. رسیدن به 
س��رانه مصرف دیتای دنیا تنها با دسترس��ی پهن باند سیار سرمایه گذاری 

بسیار عظیمی نیاز دارد که از عهده اپراتورهای سیار ما خارج است.
در مجم��وع، اپراتوره��ا، ش��رکت های خصوصی هس��تند و فاکتورهای 
اقتصادی برای آنها خیلی مهم اس��ت و به اعتقاد کارشناسان، برای توسعه 
ش��بکه نیاز به افزایش درآم��د دارند که این موضوع یک��ی از چالش های 
وضعیت فعلی آنهاس��ت. طبق اعالم مسئوالن، متوسط درآمد اپراتورهای 
ثابت در اروپا 50 یورو به ازای هر کاربر اس��ت، اما در ایران متوسط درآمد 
اپراتورهای ثابت زیر 40 هزار تومان در ماه به ازای هر مش��ترک است که 
کمتر از چهار یورو می شود. با توجه به این موضوع، توسعه شبکه و حرکت 
به سمت فناوری های پیشرفته دسترسی پهن باند ثابت واقعا چالش بزرگی 

است.

سرمایه گذاری به شیوه  اپراتورهای سیار

یادداشت

سرمایه های اجتماعی و تونل های نومیدی

خیلی منطقی و الزم است که شهرداری درآمدهایی پایدار داشته 
باشد. باید هم پذیرفت که اداره شهر بزرگی چون تهران هزینه هایی 
بسیار دارد. قاعدتا همین حرف های منطقی، موجب شده است الزام 
شود که تهرانی ها، عوارض کسب و کار، پسماند، خودرو و... بپردازند.
اما خوب اس��ت هم��ه آنها ک��ه روزی از مردم بودن��د و امروز به 
نمایندگی از مردم در مجلس و ش��وراها، حق وضع قاعده و قانون را 

به دست آورده اند، اندکی هم از گذشته خود یاد کنند!
دریاف��ت عوارض برای ورود و خروج از تونل ها، البته هنوز مصوب 
نش��ده اس��ت، این را هم گفته اند که نه به بار اس��ت ن��ه به دار)!(، 
اما نکته مهم، نوع تفکراِت حاکِم بر ما به بهش��ت رس��یدگان است، 
به ویژه که به نظر نمی  رس��د در س��پهر مدیریت ایرانی، حرف های 
کارشناس��ی، فاقد عقبه و چراِغ س��بز مدیران نباشد... ضمن اینکه 

طرح موضوع، مسبوق به سابقه هم هست!
بر این باورم که حتی افزودن س��اعات طرح ترافیک از 17 به 19 که 
حاصل نوآوری و خالقیت معاون جدید ترافیک و مدیر پیشین مستعفی 
راه آهن و نیز شورای شهر جدید است، نوعی تحدید ناصواِب حقوق مردم 
تهران اس��ت که علی رغم همه هزینه ه��ا و عوارضی که می پردازند، حق 
ترددشان را بیش از میزانی که الزم است، سلب کرده ایم. اگر نمایندگان 
عضو شورا، به واقع نماینده مردم بودند و وام داری شان از مردم را فراموش 
نمی کردند، باید مهر ابطال بر آن طرح می زدند. از آن تفکر، این ایده هم 
می تواند طبیعی تلقی شود! این یادداشت، محل مناسبی برای اشاره به 
مباحث کارشناسی و چالش های فنی و اجرایی چنان تصمیمی نیست، 
بلکه غرض یک یادآوری و انذار است:  وجدانا درست نیست که اینگونه 
نومیدی و مصیبت را بر سر مردم آوار کنیم. این تفکرات نه با امید سازگار 
است نه با اخالق، حتی با سیاست نیز جور در نمی آید. با هر دیدمانی که 
نگاه کنیم، واقعا درست نیست که بر فشار سنگین تحریم های فرود آمده 
بر گرده اقشار کم تواِن مردم، این نوع رنج و تعب ها را نیز آوار کنیم. شاید 
در زمان دیگری بتوان به راه حل های بهتر و سنجیده تری رو آورد اما امروز 
زمان مناس��بی برای این نوع تصمیمات نیست. به عالوه باید این را نیز 
توجه کرد که مقبولیت و پذیرش قواعد اعالمی به مردم، به پیش نیازهای 
اعتمادس��از و صادقانه از سوی نهادها نیز وابس��ته است. پایان می دهم 
این یادداش��ت را با این گزاره دقی��ق و مورد اجماع همه صاحبان فضل 
و اندیشه که »برای حکمرانی خوب، باید مردم را هم نگه داشت!« حال 
آنکه به نظر می رسد وقتی سواره می شویم، پیاده ها را در حد اللیگا از یاد 
می بریم! چقدر پس��ندیده و الزم است که تصمیم سازان و تصمیم گیران 
در هر س��طح و موقعیتی، نقش خود را در نابودی سرمایه های اجتماعی 
و ش��کل دهی به عصبانیت های روزمره عامه مردم مرور نمایند و همواره 
ساختار و دست های آشکار یا پنهان ماورایی را برجسته ننمایند! سرمایه 
اجتماعی بستر و شرط الزم برای شکل گیری حکمرانی خوب است. در 
زمانه مصائب پولی و مالی، این اصل را به بایگانی نفرس��تیم وگرنه ضرر 
می کنیم حسابی!  اصالح طلب و اصولگرا هم ندارد!  نشود داستاِن تلخ من 

راضی، تو راضی ...!

سازوکار مالی اروپا برای ایران به خانه آخر رسید؟
قول اروپا قول نیست

در حال��ی که قول های اتحادیه اروپا برای ایجاد س��ازوکار مالی با 
ایران دیگر تکراری ش��ده و چندان اطمینانی به آن نیست، اما اروپا 
به تازگی اعالم کرده که س��ازوکار مالی ویژه موس��وم به SPV در 
آس��تانه راه اندازی است. به گزارش ایس��نا، اروپا تاکنون چندین بار 
برای راه اندازی سازوکار ویژه مالی با ایران موسوم به SPV قول های 
مس��اعدی را به ایران داده، اما هنوز با گذشت بیش از دو ماه و نیم 
از قول ابتدایی این اتحادیه، این موضوع به مرحله اجرایی نرس��یده 
اس��ت. اما این ب��ار کار به جایی رس��یده که ایران ب��ه دنبال اقدام 
اجرایی واقعی از س��وی اروپاست و اگر این اتفاق به سرانجام نرسد، 
ای��ن احتمال وجود دارد که ایران روابط خ��ود با اتحادیه اروپا را تا 
س��طح قابل توجهی کاهش دهد. از س��وی دیگر، اتحادیه اروپا هم 
باره��ا اعالم کرده که ب��ه برجام پایبند بوده و با قدرت به دنبال این 
اس��ت که ایران بتواند از منافع اقتصادی برجام استفاده کند، چراکه 
ب��ه نظر آنها برجام تنه��ا راه دیپلماتیک برای جلوگیری از آنچه که 
فعالیت های هسته ای ایران خوانده اند، است. در حالی که ایران طی 
روزهای گذش��ته با حساسیت بیش��تری موضوع راه اندازی SPV را 
دنبال می کند، یک س��خنگوی اتحادیه اروپ��ا اعالم کرده که ایجاد 
س��ازوکار مالی با ایران در مرحله نهایی خ��ود قرار دارد و به زودی 
اجرایی می ش��ود، اما این حرفی است که پیش از این نیز موگرینی، 
مسئول سیاست  خارجی اتحادیه اروپا چندین بار به آن اشاره کرده 

بود، اما در عمل اتفاقی از سوی اتحادیه اروپا نیفتاده است.
اخیرا یک سخنگوی اتحادیه اروپا اعالم کرده که کانال ویژه مالی 
اروپا موس��وم به SPV در آس��تانه راه اندازی اس��ت و اتحادیه اروپا 
ب��ه اجرای برجام ب��رای احترام به قرارداده��ای بین المللی و امنیت 
مش��ترک بین الملل��ی پایبند اس��ت. وی با بیان اینک��ه از ایران هم 
انتظار دارد تا نقش س��ازنده ای را در این زمینه ایفا کند و به اجرای 
تمام تعهدات هسته ای اش ادامه دهد، گفت: برجام طبق اهدافی که 
برای آن تعریف ش��ده کار می کند و ایران را از دس��تیابی به سالح 
هسته ای باز داشته است؛ همانطور که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیز 13 بار در گزارش های متوالی براس��اس یک نظام راستی آزمایی 
دقی��ق تایید کرده ک��ه ایران به تعهداتش پایبند اس��ت. وی افزود: 
ایران همواره تاکید کرده که برنامه هسته ای اش صلح جویانه بوده و 
گزارش ه��ای آژانس بین المللی ان��رژی اتمی نیز هیچ انحرافی را در 
آن نشان نمی دهد. این سخنگوی اتحادیه اروپا همچنین درخصوص 
اقدامات اروپا نیز گفته اس��ت: ما قوانین مسدودس��ازی و تسهیالت 
مالی بانک س��رمایه گذاری اروپا را به روز رس��انی کردیم، همچنین 
اعضای اروپایی برجام از جمله فرانس��ه، آلمان و انگلیس به حفظ و 
نگهداری مراودات مالی موثر با ایران، به ویژه برای ایجاد کانال مالی 
ویژه موسوم به SPV متعهد هستند و این سازوکار اینک در آخرین 

مراحل راه اندازی قرار دارد.
به گفته وی، این اتحادیه همچنین در حال تکمیل سازوکار ویژه 
مالی اس��ت که تبادل مالی ایران با ش��رکت های اروپایی و جهان را 

بدون آسیب دیدن از تحریم های آمریکا تسهیل می کند.
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دور جدید جابه جایی از بانک جهانی تا بانک مرکزی اروپا
رئیس قبلی پپسی، رئیس بانک جهانی 

می شود؟
کاخ سفید به انتخاب آندرا نوئی، رئیس قبلی کمپانی پپسی برای ریاست 
بانک جهانی فکر می کند. این س��طر نخس��ت گزارشی است که نیویورک 

تایمز درباره فرآیند انتخاب رئیس بانک جهانی منتشر کرده است.
طبق گزارش نیویورک تایمز و به گفته منابع آگاه و درگیر در ماجرا، کاخ 
سفید در حال بررسی آندرا نوئی، رئیس قبلی کمپانی پپسی برای ریاست 
بانک جهانی اس��ت. خانم نوئی، اوت گذش��ته بعد از 12 س��ال از ریاست 
شرکت پپسی کناره گیری کرد. روند تصمیم گیری برای پست های باال در 
بانک جهانی سیال اس��ت. اغلب نامزدهایی که در مراحل ابتدایی پیشتاز 
هس��تند از دور خارج می شوند. ترامپ هم در مورد انتخاب های خود اغلب 
تصمیمات احساسی می گیرد. هنوز مش��خص نیست که اگر دولت خانم 
نوئی را انتخاب کند او این پیشنهاد را قبول کند یا خیر، اما ایوانکا ترامپ 
در توییترش نوشت که او خانم نوئی را یک مربی و الهام بخش می بیند که 

اسمش به عنوان جانشین رئیس بانک جهانی گفته می شود.
اما نظرات منفی خانم نوئی پس از انتخابات سال 2016 و تایید نکردن 
نامزده��ای انتخاباتی، احتماال معضل بالقوه او برای کاندیداتوری ریاس��ت 
بانک جهانی باش��د. او گفت: برنده ش��دن ترامپ، سواالت زیادی در میان 
دختران و کارکنان او ایجاد کرد. او در مصاحبه ای با نیویورک تایمز در سال 
2016 گفته بود که »همه در حال عزاداری هس��تند. همه کارمندان گریه 
می کنند. این س��والی بود که آنها می پرسیدند، مخصوصا آنهایی که سفید 
نبودند. اینکه جای آنها امن است؟ زنان سوال می کردند که آیا شرایط امن 
است؟ من هرگز فکر نمی کردم که مجبور باشم روزی به این سواالت پاسخ 
ده��م.« او بعدا در گفت وگویی دیگ��ر با مجله فورچن اعالم کرد که هرگز 
فکر نمی کرده که همه کارکناش احساس مشابهی به نتایج انتخابات داشته 
باش��ند. این نظرات گذشته نوئی، ممکن است مانع شانس او برای گرفتن 
پست ریاست بانک جهانی باش��د. البته ترامپ دایره بزرگی از افراد وفادار 

برای پست های باال ندارد.
دیگر کاندیداها که در نظر گرفته ش��ده اند شامل دیوید مالپاس، معاون 
وزی��ر خزانه داری در امور بین المللی اس��ت که وف��اداری زیادی به رئیس 
جمهوری دارد. او مشاور اقتصادی ترامپ در مبارزات انتخاباتی سال 2016 
بود. نفر دیگر ری واش��برن، رئیس شرکت سرمایه گذاری خصوصی است. 

واشبرن همیشه در تیم مالی ترامپ خدمت کرده است.
رئیس فعلی بانک جهانی، جیم یانگ کیم در ماه جاری گفت که از اول 
فوریه برای پیوستن به یک شرکت سرمایه گذاری خصوصی از سمت خود 
استعفا می دهد. استعفای او سه سال زودتر از موعد مقرر و پایان دوره اش 
اتفاق افتاده اس��ت. فرآیند انتخاب جانش��ین برای کیم توس��ط استیون 
منوچین، وزی��ر خزانه داری؛ مایک مولوانی، رئیس کارکنان و خانم ترامپ 

نظارت می شود.
جدایی یک ایتالیایی از اروپا

یک روز در پاییز س��ال 2019، ماریو دراگ��ی رئیس بانک مرکزی اروپا 
شاید کاری کند که در هفت سال ریاستش بر این بانک انجام نداده: اینکه 

نرخ بهره را باال ببرد.
به گزارش آینده نگر، این مدیر کارکشته 71 ساله ایتالیایی در سال های 
ریاس��تش بر بانک مرک��زی اروپا به عنوان جنگج��وی موفقی عمل کرده 
که اتحادیه اروپا را به موقع از بحران بیرون کش��یده اس��ت. دراگی و دیگر 
چهره های نس��ل بانکدارانی که در آمریکا تحصیل کرده اند اصوال آموخته 
بودند که باید بیش از هر چیز دیگری از تورم منفی اجتناب کرد. علتش هم 
تجربه دوران رکود بزرگ در آمریکا بود. به رغم مشکالتی که گاهی پیش 
آمده، بانک مرکزی اروپا معتقد است که در حال حاضر رشد اقتصادی در 
میان 19 کشور حوزه یورو شرایط خوبی دارد. نرخ تورم نیز به سمت هدف 
تعیین شده بانک مرکزی اروپا یعنی 2درصد در حال حرکت است و بسیاری 
از مقامات اروپایی حاال آماده این هستند که سیاست های پولی انقباضی را 

که توسط فدرال رزرو آمریکا در پیش گرفته شده دنبال کنند.
ام��ا زمانی که افزای��ش نرخ بهره در اروپا بخواهد ص��ورت بگیرد، تعداد 
زیادی از چهره های کارکش��ته که توانس��ته اند اروپا را از بحران بیرون نگه 
دارند، دیگر بر سر کار نخواهند بود. ظاهرا تغییرات مدیریتی زیادی در سال 
2019 قرار است در بانک مرکزی اروپا و نهادهای دیگر صورت بگیرد. این 
در شرایطی است که یورو در این سال 20ساله می شود. از جمله تحوالت 
مدیریتی می توان به کنار رفتن دانیل نویی از بخش نظارتی بانک مرکزی 
اروپا اشاره کرد. مدتی بعد، وزرای دارایی حوزه یورو یک اقتصاددان جدید 
را به عنوان جانشین پیتر پرائت تعیین خواهند کرد. پرائت سال ها به عنوان 
متحد ماریو دراگی عمل می کرد. بعد هم در ماه ژوئن - یعنی درست بعد 
از انتخابات پارلمان اروپایی و دردس��رهای سیاسی آن- دولت های اروپایی 
جانش��ینی برای ماریو دراگی در پس��ت ریاست بانک مرکزی اروپا تعیین 
خواهند کرد. این پست یکی از مهم ترین پست ها در اروپا است، بنابراین در 

ماه های منتهی به ژوئن، شاهد فعالیت و کمپین های زیادی خواهیم بود.
در حال حاضر،  نام کاندیداهایی مطرح اس��ت که رئیس فعلی یا س��ابق 
بانک های مرکزی در کش��ورهای اروپایی هستند. از جمله آنها می توان به 
ینس ویدمان از آلمان، ارکی لیکانن از فنالند و فرانس��وا ویلروی دو گالهو 

از فرانسه اشاره کرد.
دورانی که دراگی در رأس قدرت گذرانده، ش��امل مذاکره دائمی با 24 
مقام اروپایی بوده است. دراگی در این دوران موفق شد گاهی با مانورهای 
سیاسی و اعالم تصمیمات به صورت عمومی، سیاست های مورد نظر خود 
را به کرس��ی بنش��اند. در زمان اوج بحران بدهی ها در سال 2012، دراگی 
توانست با برنامه مورد نظر خودش، کاری کند که بحران سه ساله اروپا در 

مورد بدهی ها به نقطه پایان برسد.
اینک��ه دراگ��ی پیش از رفتنش ن��رخ بهره را باال ببرد یا نه، به مس��ائل 
مختلفی بستگی دارد؛ مثال اینکه پروتکشنیسم در سطح جهانی تا چه حد 
دردسرس��از شده باشد یا اینکه تکلیف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا چه 
شده باشد. حتی اگر او هم این کار را انجام ندهد،  موضع جانشین او در این 

خصوص بسیار اهمیت دارد.
در نوامبر سال 2011 که ماریو دراگی تازه به ریاست رسیده بود، جلسه 
شورای رهبری بانک مرکزی اروپا با شوکی همراه بود که نشان از جسارت 
و اطمینان دراگی به سیاست های خودش داشت. در آن زمان، بازارها انتظار 
داشتند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تغییر ندهد. پیش از دراگی، ژان 
کلود تریش��ه رئیس قبلی بانک مرکزی اروپا دو بار در یک س��ال این نرخ 
را باال برده بود، اما دراگی در این جلس��ه حتی نرخ بهره را اندکی کاهش 

هم داد.
آنچه که مس��لم اس��ت در س��ال 2019 درباره دراگی، رفتنش از بانک 
مرک��زی اروپا و آخرین سیاس��ت احتمالی اش در مورد نرخ بهره بیش��تر 

خواهیم شنید.

نگـــاه

فرصت امروز: بانک مرکزی اعالم کرد: سامانه  صدور حواله  الکترونیک که 
از آبان ماه امسال برای دستگاه های اجرایی راه اندازی شده، جایگزین صدور 
چک ش��ده و از این پس انتقال وجه دس��تگاه اجرایی به صورت مکانیزه 
جابه جا می ش��ود. همچنین پس از تایید نهایی روند کار در این س��امانه، 
بدون نیاز به مراجعه  حضوری به شعبه  بانک، انتقال وجه به حساب مقصد 

در سریع ترین زمان ممکن انجام می شود.
بانک مرکزی طبق ماده  12 قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت 
شناخته شده و موظف به نگهداری حساب های دولتی و انجام همه عملیات 
بانکی داخل و خارج از ایران بوده اس��ت، اما س��اختار متمرکز این  بانک و 
فقدان ش��عبه  و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه های پیش منجر به 
آن شد که وظایف عمده  شعبه ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت 
و به ویژه نگهداری حس��اب های دولتی به طور موقت به برخی بانک های 

دولتی واگذار شود. 
ضمن آنک��ه ادامه این روند نگهداری حس��اب های دولتی در بانک های 
تجاری، پیامدها و معضالت دیگری نیز به همراه داش��ت که از جمله آنها 
می توان به »تعدد و پراکندگی حساب ها نزد شبکه  بانکی«، »ممکن نبودن 
کسب اطالع از وضعیت حس��اب ها«، »ممکن نبودن ایفای کامل تکالیف 
بانک مرک��زی در تودیع 100درصدی وجوه دولت��ی از بانک های عامل«، 
»زمان بر بودن فرآیند وصول درآمدهای دولتی« و »ممکن نبودن نظارت و 

کنترل برخط و موثر بر امور خزانه  داری  کل« اشاره کرد.

ب��ه گزارش بانک مرکزی، از این رو با توجه به معضالت اش��اره ش��ده، 
قانونگ��ذار در م��اده 94 قانون برنامه پنج  س��اله  پنجم توس��عه  به دنبال 

برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حساب های دولتی بود. 
در این راس��تا در مردادماه 1395، »دستورالعمل نگهداری انواع حساب 
برای وزارتخانه ها، موسس��ات و ش��رکت های دولتی و نهادها و موسسات 
عمومی غیردولتی« به تصویب ش��ورای پول و اعتبار رسید و براساس آن، 
نگهداری حس��اب های دولتی دوباره به بانک مرک��زی که مورد تاکید در 
برنامه توس��عه پنج ساله ششم و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای 

بود، محول شد.
به گفته مس��عود رحیمی، مدیرکل ریالی و نش��ر بانک مرکزی، سامانه 
صدور حواله  الکترونیک که از مردادماه 1395 برای خزانه داری کل کشور و 
در ادامه، برای خزانه معین استان ها به بهره برداری رسیده، جایگزین صدور 
چک و به گونه ای طراحی ش��ده که حوال��ه صادره به صورت مکانیزه بین 
عوامل ذی نفع در فرآیند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه جا شده و پس از 
تایید نهایی، بدون نیاز به مراجعه  حضوری به ش��عبه  بانک، انتقال وجه به 

حساب مقصد در سریع ترین زمان انجام می شود.
همچنین به دلیل بهره مندی از بس��تر ش��بکه  ملی اطالعات و استفاده 
از توکن یا همان نماد ب��رای احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت باالیی 
برخوردار است. به این ترتیب دستگاه های اجرایی دولت جمهوری اسالمی 
ایران از این پس در پرداخت های خود با گذر از فرآیندهای سنتی و مبتنی 

بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می ش��وند و به 
ط��ور قطع این امر منجر به چابکی و توانمن��دی مجموعه مالی دولت در 

تخصیص به موقع وجوه خواهد شد.
بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده است با همکاری وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، دستگاه های اجرایی و دیگر عوامل ذی  مدخل در این پروژه، تامین 
مصالح ملی کش��ور در احصای صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناس��ب 
گردش حساب های هزینه ای، جلوگیری از استفاده نادرست از منابع دولتی 
و س��ایر اهداف عالی این طرح به زودی حاصل و آحاد جامعه از نتیجه  آن 

بهره مند شوند.
بر پایه این گزارش، سامانه  صدور حواله  الکترونیک از آبان ماه امسال برای 
دستگاه های اجرایی آزمایشی )به ترتیب وزارت آموزش و پرورش، شرکت 
خدمات حمایتی کش��اورزی، ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، 
شرکت گاز استان خوزس��تان و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، ارتباطات و فناوری اطالعات و جهاد کشاورزی( راه اندازی شده و 
از امروز همزمان با برگزاری کارگاه  آموزشی برای 130 دستگاه اجرایی که 
دارای بیش��ترین تعداد پرداخت  در مقایسه با سایر ارگان ها هستند، برای 

همه دستگاه های اجرایی متقاضی عملیاتی شده است.
س��امانه   از  بهره  ب��رداری  متقاض��ی  ارگان ه��ای  اس��ت  گفتن��ی 
ب��ه آدرس پورت��ال »به��داد«  ب��ه  مراجع��ه  ب��ا   یادش��ده می توانن��د 
www.behdadportal.cbinasim.ir در جریان مراحل اقدام قرار گیرند.

بانک مرکزی اعالم کرد

سامانه  صدور حواله  الکترونیک راه اندازی شد

انتقال مالکیت بیمه نامه های شخص ثالث از خودرو به راننده، تازه ترین 
تصمیم بیمه مرکزی است؛ تصمیمی که باید دید آیا می تواند از بروز تقلبات 
گس��ترده ای در ابعاد 2000 میلیارد تومان در صنعت بیمه جلوگیری کند 
یا خیر؟ به گزارش ایسنا، »صحنه سازی« اصطالحی است که این روزها در 
صنعت بیمه بس��یار زیاد شنیده می شود و اکثر مدیران عامل شرکت های 
بیمه و حتی رئیس کل بیمه مرکزی هم از تقلب های گس��ترده برخی از 

بیمه گذاران از بیمه نامه های شخص ثالث خبر می دهند.
پیش از این و در یکی از آخرین اظهارات در این باره غالمرضا سلیمانی، 
رئیس کل بیمه مرکزی از س��اختگی بودن 20درصد تصادفات خبر داده 
بود و گفته بود: 20درصد از خس��ارت هایی که در بخش بدنه و ش��خص 
ثالث توسط شرکت های بیمه پرداخت می شود، متقلبانه و غیرواقعی است.
به گفته س��لیمانی، کالهبرداری در زمینه بیمه نامه ش��خص ثالث زیاد 
اس��ت، برای کاهش این معضل راهکارهایی همچون صدور بیمه ش��خص 
ثال��ث به صورت الکترونیکی در نظر گرفته ایم ت��ا بتوانیم جلوی پرداخت 

خسارت های غیرواقعی را بگیریم.
او الکترونیکی ش��دن پرداخت بیمه ش��خص ثال��ت را گامی رو به جلو 
برای کاهش تخلف در این زمینه برشمرده و گفته بود که دلیل ضرردهی 
ش��رکت های بیمه در شخص ثالث به دلیل واقعی نبودن قیمت بیمه نامه 
اس��ت. پرداخت های غیرواقعی صنعت بیم��ه در بخش ثالث و بدنه که به 
2000 میلیارد تومان می رسد ریسک خسارت را بسیار افزایش داده است.

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، پارس��ال میزان خسارت پرداخت شده 
ش��رکت های بیمه در بخش ثالث و بدنه بالغ بر 9000 میلیارد تومان بوده 
که رقم باال و هزینه س��نگینی است که با کاهش پرداخت های غیرواقعی 
و واقعی کردن نرخ بیمه نامه شخص ثالث و بدنه می توان تا حدودی ضرر 

شرکت های بیمه را جبران کرد.

نهایتا ضرر و زی��ان 2000 هزار میلیاردی بیمه ها از تقلب در بیمه های 
شخص ثالث باعث شد بیمه  مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه برای 
بستن منافذ این تخلفات به تکاپو بیفتد و به استفاده از فناوری های جدید 
اطالعاتی روی بیاورند. همچنین تغییر قوانین مالکیت بیمه های ش��خص 
ثالث از خودرو به راننده مساله ای است که اتخاذ آن در این شرایط احتماال 

با نیت کاهش هزینه ها در بخش بیمه شخص ثالث صورت می گیرد.
صدور بیمه نامه های شخص ثالث براساس عملکرد صاحبان بیمه ها یکی 
از راهکارهایی اس��ت ک��ه فناوری های نوین برای کنت��رل بیمه گذاران در 
اختیار شرکت های بیمه قرار می دهند. بر این اساس اگر برای مثال شخصی 
تخلفات رانندگی بیشتری را مرتکب شود احتمال خسارت آفرینی بیشتری 

هم از سوی او وجود دارد، بنابراین بیمه نامه او باید گران تر تمام شود.
رئی��س کل بیمه مرک��زی همچنین درباره جزیی��ات طرح جدید بیمه 
ش��خص ثالث و فرد محوری به جای خودرو محوری، یکی از وظایف بیمه 
مرکزی را در راستای اجرای قانون برنامه ششم و قانون بیمه شخص ثالث، 

صدور بیمه نامه های شخص ثالث براساس راننده اظهار کرده است.
س��لیمانی زمان اجرای این طرح را اواخر س��ال آینده و به شکل پایلوت 
اعالم کرده و گفته که هر زمان دوره بیمه نامه خودرو تمام شود، بیمه نامه 
جدید برای فرد و نه خودرو صادر می شود. بر این اساس، شرکت های بیمه 
موظف خواهند بود براس��اس عملکرد راننده بیمه ش��خص ثالث را صادر 
کنند. برای اجرای این طرح الزم است اطالعات راننده از جمله جنسیت، 
سن، تجربه، میزان تخلفات و سایر اطالعات جمع آوری  و برنامه نرم افزاری 

الزم بر آن اساس تهیه شود.
در رابطه با تاثیر انتقال مالکیت بیمه نامه های شخص ثالث از خودرو به 
راننده جواد بارانی، کارش��ناس ارزیاب خسارت بیمه شخص ثالث معتقد 
اس��ت که این مس��اله هرچند ممکن اس��ت از طریق خنثی کردن برخی 

صحنه سازی ها که خودروی دارای بیمه نامه را در صحنه جابه جا می کنند 
روی کاهش تقلبات هم اثر بگذارد؛ هرچند ممکن است بعد از این تقلب در 

جا به جایی رانندگان صورت بگیرد.
او اس��تفاده از فناوری ه��ای جدید را راهکاری موثر ب��رای جلوگیری از 
ب��روز تقلبات در بیمه های ش��خص ثالث اظهار کرد و گف��ت: با این حال 
بیمه ها هنوز استفاده از این فناوری های جدید را نپذیرفته اند در حالی که 
واقعا می توانند اثرگذار باشند؛ مثال با نصب دستگاه  gps روی خودروهای 

بیمه شده می توان پیشینه مسیر حرکت خودرو را پیدا کرد.
در همین راستا علی توکلی، دیگر کارشناس ارزیاب خسارت در گفت وگو 
با ایسنا، با بیان اینکه در گذشته هم با استدالل کاهش خسارات در بیمه 
شخص ثالث طرحی مشابه برای انتقال تعلق بیمه نامه از خودرو به راننده 
طراحی شد که اساسا تاثیری در کاهش تقلبات یا کاهش هزینه ها نداشت 
بر تاثیرگذاری استفاده از فناوری های نوین در کاهش خسارات تاکید کرد 
و گفت: استفاده از فناوری های جدید مانند gps می تواند در کاهش بروز 
تقلبات بیمه ای موثر باش��د، اما این مساله نیازمند پذیرش بیمه ها و دادن 
تخفیفاتی به بیمه نامه های ش��خص ثالثی اس��ت که مثال از gps استفاده 
می کنند. در حال حاضر هم دوربین های پلیس در جاده ها توانسته است تا 
حدود زیادی به کش��ف صحنه سازی ها و تقلبات در سوءاستفاده از بیمه ها 

کمک کنند.
گفتنی اس��ت شرکت های بیمه هرس��اله نرخ های اعالمی برای خدمات 
بیمه شخص ثالث خود را براساس مصوبه شورای عالی بیمه که توسط بیمه 
مرکزی اعالم می شود تعیین می کنند. با این حال انجام تغییرات در نحوه 
صدور بیمه نامه های ش��خص ثالث عالوه بر نیاز به استفاده از فناوری های 
نوی��ن ارتباطاتی و اطالعاتی، نیازمند همکاری ه��ای فرانهادی با نهادهای 

مانند راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی است.

بازار سکه و طال در یک هفته گذشته شاهد نوسانات فراوانی بود، به طوری 
که حداقل 25درصد بر قیمت سکه و طال افزوده شد.

به گزارش خبرآنالین، بازار سکه و طال در 22دی ماه شاهد ثبات قیمت ها 
نسبت به پنجشنبه پیش از آن بود، به طوری که هر قطعه سکه طالی تمام 
بهار آزادی طرح جدید به قیمت 3 میلیون و 850 هزار تومان داد و س��تد  
شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم به قیمت 3 میلیون 
و 720ه��زار تومان، نیم س��که به نرخ یک میلی��ون و 975 هزار تومان، ربه 

سکه یک میلیون و 220هزار تومان و سکه های گرمی نیز 665 هزار تومان 
معامله شد. حباب سکه نیز در نخستین روز هفته گذشته برابر با 410 هزار 
تومان بود.  نگاهی به قیمت سکه و طال از 22 تا 27 دی ماه نشان می دهد، 
قیمت این فلز گرانبها حداقل 25درصد افزایش یافته است. به اعتقاد رئیس 
اتحادیه طال و جواهر تهران، افزایش محس��وس نرخ ارز و گران ش��دن نرخ 
اون��س جهان��ی از دالیل افزایش قیمت طال در هفته گذش��ته بوده اس��ت. 
ابراهیم محمدولی افزود: نوسان نرخ طال و سکه در بازار نمی تواند یک اتفاق 

خوشایند برای بازار باشد. به گفته وی در روز پنجشنبه به عنوان آخرین روز 
کاری هفته گذشته، هر گرم طالی 18 عیار در بازار حدود 360 هزار و 100 
تومان و هر اونس جهانی حدود 1292 دالر  داد و ستد شد.  در 27دی ماه، 
هر مثقال طالی 17 عیار نیز یک  میلیون و 577 هزار تومان معامله ش��د. 
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران 3 میلیون و 
950 هزار تومان ، نیم سکه 2 میلیون و 40 هزار تومان، ربع سکه یک  میلیون 

و 240 هزار تومان و سکه گرمی حدود 680 هزار تومان معامله شد.

جلوگیری از تقلب با انتقال بیمه شخص ثالث از خودرو به راننده

2۰درصد تصادف ها ساختگی است

افزایش 2۵درصدی قیمت طال در یک هفته 

سکه پشت در ۴میلیون تومان ایستاد

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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مدیرعامل بورس انرژی مطرح کرد
تداوم عرضه نفت خام در بورس انرژی 

نیازمند حمایت است
مدیرعام��ل بورس انرژی گفت حمای��ت و نظم در عرضه و تداوم 
حجم مش��خصی از نفت خام در ب��ورس انرژی می تواند به اطمینان 

کافی خریداران منجر شود.
به گزارش سنا، س��یدعلی حسینی در کارگاه آشنایی با معامالت 
هیدروکربوری در بورس انرژی با بیان این مطلب افزود: در گذش��ته 
ام��کان ورود عم��وم مردم یا دس��ت کم فعاالن رس��انه  ای در حوزه 
معامالت نفتی وجود نداش��ت، این در حالی است که با عرضه نفت 
خ��ام در بورس انرژی جمع��ی از متخصصان از ح��وزه معامله گری 

گرفته تا کارشناسی، می توانند وارد حوزه انرژی شوند.
وی ادام��ه داد: با عرضه اخیر نفت خ��ام در بورس انرژی، طالی 
سیاه به میان جامعه آمده و حتی حضور خبرگزاری های بین المللی 

را در این حوزه شاهد بودیم.
حس��ینی خاطرنشان کرد: روند رو به رش��د توسعه بورس انرژی 
و ت��داوم عرضه محصوالت نفتی در این بازار موجب می ش��ود تا به 

تناسب اقدام های مختلف، تعامل با رسانه ها نیز افزایش یابد.
ب��ه گفته وی، موضوع تدوین نقش��ه راه مش��خص ب��رای عرضه 
محص��والت نفت��ی ایران در بورس در حالی توس��ط ش��ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی قوای س��ه گانه دنبال می ش��ود که در مجلس با 
تنظیم پیش��نهادها و ایفای نقش پررنگ بورس انرژی تالش ش��ده 
تا در بودجه س��ال آینده کش��ور برنامه عرضه های منظم و متداوم 
با حجم مش��خصی به منظور اطمینان دادن ب��ه خریداران تبیین و 
تصویب ش��ود. مدیرعامل ب��ورس انرژی به طرح پیش��نهادها برای 
توسعه بازار برق در بودجه سال 98 کشور اشاره کرد و گفت: کمیته 
انرژی مجلس در این زمینه خواس��تار ارائه گزارش های سه ماهه از 
وزارت نیرو ش��ده و می توان امیدوار بود که ب��ازار برق به تدریج به 

سمت آزادسازی قیمت ها گام بردارد.
حس��ینی بر اهمیت راهبردی نف��ت در بورس تاکید کرد و افزود: 
جایگاه راهبردی بورس نفت در کنار منافع اقتصادی کشور می تواند 
پیون��د ایران را ب��ا منطقه خاورمیان��ه افزایش ده��د و در کنار آن 

تعامالت را افزایش داد.
به گفته این مقام مس��ئول، در این زمین��ه راه اندازی بازار انرژی 
هرچن��د با تاخیر بوده، ام��ا  اکنون به نقاط عطف خوبی رس��یده و 
می توان از این پس شاهد ورود خریداران جدید به بازار انرژی برای 

سایر محصوالت هیدروکربوری و حتی گاز مایع باشیم.
گفتنی اس��ت تاکن��ون در دو مرحله عرضه نف��ت خام در بورس 
انرژی انجام ش��ده که در مرحله نخس��ت فروش نفت )ش��ش آبان 
امس��ال(، یک میلیون بشکه نفت خام عرضه شد، اما هشت محموله 
35 هزار بشکه ای )معادل 280 هزار بشکه( به نرخ بشکه ای 74 دالر 
و 85سنت به فروش رسید. همچنین در دومین مرحله فروش نفت 
خ��ام در بورس انرژی )20 آبان( نیز 700 هزار بش��که نفت خام به 

نرخ بشکه ای 64 دالر و 97 سنت معامله شد.
س��ومین مرحله عرضه نفت خام در بورس با مجوز الزم از س��ران 
س��ه قوه اخذ ش��ده تا 3 میلیون بش��که نفت در بورس به ش��کل 
100درصد ریالی به فروش برس��د. تاکنون، ش��یوه فروش نفت در 
ب��ورس انرژی 20درصد ریالی و 80درصد ارزی بوده، اما با توجه به 
درخواس��ت ها و پیشنهادات مطرح شده قرار است از این پس امکان 

خرید به شکل 100درصد ریالی نیز فراهم شود.

نماگربازارسهام

تصمیم جدید وزیر اقتصاد در انتقال دبیرخانه اجرایی ش��ورای عالی اجرای 
سیاست های اصل 44 را می توان پیامی جدی مبنی بر ضرورت نظارت هرچه 
بیشتر بر اجرای خصوصی سازی تلقی کرد؛ خصوصی سازی هایی که حاال بعد از 

گذشت 13 سال از آغاز آن به نظر شکست خورده می رسد.
به گزارش ایس��نا، به وجود آمدن مسائل کارگری در ارتباط با کارخانه های  
تازه واگذارش��ده ای مانند نیش��کر هفت تپه توجه اذهان را بیشتر از گذشته به 
مس��اله خصوصی سازی ها جلب کرد. خصوصی سازی هایی که وزیر اقتصاد هم 
در جلس��ه ب��ا 30 تن از کارآفرینان برتر کش��ور درب��اره آن صراحتا گفت که 

»خصوصی سازی ها در کشور تبدیل به واگذاری شده است.«
فروش 1۴۵ هزار میلیاردی دارایی های دولتی

خصوصی س��ازی در کش��ور ما حدود 13 سال اس��ت که آغاز شده است و 
هنوز ادامه دارد. بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک دولتی واگذار شده اند، 
اما اقتصاد کش��ور عمال هنوز در مسیر بهره وری نیفتاده است. به گفته رئیس 
سازمان خصوصی سازی از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی تاکنون بیش 
از 145 هزار میلیارد تومان س��هام واگذار شده است که در این میان 26 هزار 
میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت بوده است و 30 هزار میلیارد تومان هم 
بابت رد دیون دولت واگذار شده و باقی سهام هم به صورت تدریجی، ترجیحی 

و بلوکی به عموم متقاضیان واگذار شده است.
این حجم از واگذاری ها با توجیه افزایش بهره وری و کارایی بنگاه های دولتی 
اتفاق افتاده است، چرا که طبق یک اصل مهم اقتصادی »دولت بنگاه دار خوبی 
نیس��ت« و به تنهایی نمی تواند از عهده ایجاد رش��د و رونق اقتصادی بربیاید. 
این در حالی است که رئیس مجمع کارآفرینان از جذب تنها 21درصد از کل 

نقدینگی توس��ط بخش صنعت خبر می دهد؛ امری که معنایش ضعف هرچه 
بیشتر صنعت است.

اگر 30 هزار میلیارد تومان را از کل سهام واگذارشده بابت رد دیون دولتی 
یا بدهکاری های دولت کس��ر کنیم حدود 115 هزار میلیارد تومان از س��هام 
دولتی به بخش خصوصی واگذار ش��ده اس��ت. واضح است که این رقم بسیار 
ب��اال اس��ت و می توان آن را ب��ه مثابه یک جابه جایی عظی��م در اقتصاد تلقی 
کرد، اما چرا اینجا به جایی عظیم نتوانس��ته اس��ت موفق باش��د سوالی است 
که بس��یاری از اقتصاددانان پاسخ آن را در عدم »اهلیت« خریداران این سهام  

دولتی جست وجو می کنند.
خریداران »اهلش« نبودند

اهلیت یک اصطالح اقتصادی است که از کلمه »اهل« و بجا بودن می آید. در 
اقتصاد اهلیت به این معنا است که طرفی که این سهام دولتی را در حوزه های 
مختلف )برای مثال نیشکر( خریداری می کند، اصطالحا خودش این کاره باشد 
و در جریان فرآیند تولید نیشکر باشد یا قبال سابقه مدیریتی در این حوزه را 
داشته باشد. در این ش��رایط است که آن طرف خریدار سهام دولتی می تواند 

به نحو احسن کارخانه را اداره کند تا در نهایت به آن بهره وری مدنظر برسد.
در غیر این صورت خریداران سهام دولتی می توانند از امتیازاتی که با قیمت 
بسیار کمتر از ارزش واقعی خریداری کرده اند سرخوش شده و به سوءاستفاده 
از آن در جهت اهداف ش��خصی یا زد و بندهای مالی و س��فته بازانه بپردازند. 
فراموش نکنیم مساله »اهلیت« در اینجا بر قیمت سهام واگذارشده ارجحیت 
دارد چرا که همه ما می دانیم قیمت برخی کارخانجات و ش��رکت های دولتی 
بس��یار هنگفت اس��ت و در کش��ور هم ابرس��رمایه دارانی که توان خرید این 

ش��رکت های بزرگ را داش��ته باشند زیاد نیس��تند، بنابراین دولت در اینجا با 
مدارای بیش��تری ش��رکت ها را منتقل می کند یا حتی ممکن است از طریق 

بانک هایش به خریداران وام هم بدهد.
مساله مهم اهلیت است چرا که زمانی که یک شرکت دولتی از عدم کارایی 
رنج می ب��رد و نمی تواند بهره کافی اقتصادی داش��ته باش��د، تنها تخصص و 
آینده نگری یک ش��خصیت حقیقی اس��ت که می تواند اوضاع را تغییر دهد و 

شرکت را در مسیر ترقی اقتصادی قرار دهد.
برخی دیگر از اقتصاددانان همچون وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی 
دانشگاه خوارزمی نحوه خصوصی سازی ها را مورد توجه قرار داده اند و با اشاره 
به مورد آلمان معتقدند که آنچه باعث موفقیت خصوصی سازی در آلمان شد 
این بود که آنها به روش مذاکره، خصوصی س��ازی ها را انجام دادند؛ یعنی مثال 
آنها یک تیم مدیریتی کارآمد و متخصص در حوزه خودروسازی پیدا می کردند 
و با کمترین قیمت ها ش��رکت را واگذار می کردند. مشروط بر اینکه بعد از 10 

سال آن شرکت به تعهدات خود عمل کند.
حرکت استراتژیک وزارت اقتصاد برای نظارت بیشتر

با هم��ه این احوال آن چیزی که از این توضیحات برمی آید این اس��ت که 
خصوصی س��ازی در ایران نتوانسته موفق شود و با اهداف ترسیم شده در زمان 
اب��الغ قانون آن فاصله زی��ادی دارد. این نارضایتی را می ت��وان حتی از رفتار 
اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مش��اهده کرد. به گزارش شبکه اخبار 
اقتصادی و دارایی ایران )ش��ادا( وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت 
نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با صدور ابالغیه ای  
وظایف دبیرخانه اجرایی ش��ورای عالی اجرای این سیاس��ت ها را از س��ازمان 

خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.
دبیرخانه اجرایی ش��ورای عالی اجرای سیاس��ت های کل��ی اصل 44 قانون 
اساس��ی، در سال های اخیر در س��ازمان خصوصی سازی مستقر بوده است در 
حالی که اساسا ارکان اجرایی و نظارتی باید از هم جدا باشند. بر این اساس و 
مطابق دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد تا این دبیرخانه به 

معاونت امور اقتصادی )دفتر مطالعات بخش عمومی( منتقل شود.
گفتنی اس��ت شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
براس��اس ماده 42 همین قانون، یکی از ارکان نظارتی اجرای قانون اصل 44 

قانون اساسی است که از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است.

چرا خصوصی سازی در ایران به واگذاری تبدیل شده است؟

مهره چینی دولت در برابر خصوصی سازها
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پلمب 11۰ فروشگاه بزرگ عرضه پوشاک 
قاچاق در تهران تا اول بهمن

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت با محوریت وزارت 
صم��ت و اتحادیه مربوط  ظرف س��ه روز آینده یعنی ت��ا انتهای روز 
دوشنبه اول بهمن ماه  همه کاالهای 110 فروشگاه پوشاک احصا شده 

توسط ستاد،  جمع آوری  و تابلوی آنها پایین کشیده شود.
به گزارش تسنیم، حمیدرضا دهقانی نیا با بیان اینکه هیچ دستگاهی 
نمی توان��د مانع اجرای طرح مبارزه با پوش��اک قاچاق ش��ود، گفت: 
مصوبه ای که استانداری درباره طرح جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق 
به ستاد ارسال کرده بود باعث برداشت های متفاوتی مثل مانع تراشی 
شده بود که ما باید اعالم کنیم این برداشت، برداشت درستی نیست 

و این طرح به حرکت خود ادامه می دهد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: استانداری مصوبه ای 
درباره طرح جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق داشت که برداشت های 
متفاوتی از آن صورت گرفته بود و این برداشت ها از دید بیرونی اینطور 

به نظر می رسید که مانع تراشی صورت گرفته است .
وی افزود: از  نظر س��تاد، این برداشت از مصوبه استانداری تنها نیاز 
به هماهنگی های بیشتر داش��ت که این هماهنگی ها امروز با حضور 
آقای دین پرس��ت مع��اون وزیر کش��ور،   دیگر مس��ئوالن این حوزه، 

 تولیدکنندگان  و معاون استانداری انجام شد.
وی تاکید کرد: در این جلس��ه مصوب  ش��د که با محوریت وزارت 
صم��ت و اتحادیه مربوط  ظرف س��ه روز آینده یعنی ت��ا انتهای روز 
دوشنبه اول بهمن ماه  همه کاالهای 110 فروشگاه پوشاک احصا شده 

توسط ستاد،  جمع آوری  و تابلوی آنها پایین کشیده شود.
وی گفت: پس از اجرای این مصوبه هم طرح مبارزه با پوشاک برند 
قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز قوی تر از گذشته ادامه خواهد 
داش��ت و هیچ مانع تراش��ی از طرف استانداری یا هر دستگاه دیگری 

قابل قبول نیست.

دام زنده هم دو نرخی شد
 قاچاقچیان دام فعال شدند

رئیس ش��ورای تامین دام کش��ور با بیان اینکه دام زنده در بازار دو 
نرخی شده است، گفت: قیمت بازار مصرف داخلی و خرید برای خروج 
غیرقانونی از کشور، فاصله زیادی یافته است و عمده دام داخلی به نرخ 

بازار دوم که بیشتر از 30 هزار تومان است به فروش می رسد.
منص��ور پوریان، رئیس ش��ورای تامین دام کش��ور در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، اظهار ک��رد: مهم ترین دلیل 
افزایش قیمت و گرانی  دام زنده در کشور به خاطر مشتریانی است که 

دام  را به قیمت باالیی می خرند و به خارج از کشور انتقال می دهند.
وی با اش��اره به اینکه نرخ دام دو نرخی شده است، افزود: یک نرخ 
منطقی حداکثر 25 هزار تومانی برای هر کیلوگرم دام زنده )با در نظر 
گرفتن هزینه های تولید( وجود دارد که کمتر رعایت می ش��ود و نرخ 
دوم 30 تا 38 هزار تومانی است که افرادی که قصد خروج غیرقانونی 

این محصول از کشور را دارند با آن نرخ خریداری می کنند.
رئیس ش��ورای تامین دام کش��ور ادام��ه داد: فروش��نده های دام 
نی��ز محصول خود را به کس��ی که قیمت باالتری درخواس��ت کند، 
می فروشند، این امر سبب شده که دام با افزایش قیمت در بازار کشور 
مواجه ش��ود و کمتر فروشنده ای دام زنده را به قیمت بازار داخلی به 
فروش برس��اند. وی افزود:در این ش��رایط خرده فروشان داخلی نیز با 
توجه به عدم وجود قدرت خرید داخلی، نمی توانند اقدام به خرید دام 

زنده کنند و در نتیجه بازار داخلی سهم کمی از این بازار دارد.
پوریان با اش��اره به اینکه قبل از تیرماه س��ال ج��اری صادرات دام 
به صورت مش��روط امکانپذیر بود، گفت: در شرایطی که صادرات دام 
به صورت قانونی امکان پذیر بود به ازای واردات دو کیلوگرم گوش��ت 
خالص اجازه صادرات یک کیلوگرم گوش��ت داده می شد که این امر 
باعث شده بود تعادل بازار به هم نخورد. وی افزود: در  شرایط صادرات 
قانونی تنها اجازه صادرات دام نر داده می شد، اما در این شرایط ذخایر 
ژنتیکی و دام ماده نیز از کشور خارج می شود. رئیس شورای تامین دام 
کشور ادامه داد: تالطم  ارزی و باال رفتن نرخ آن نیز جذابیت صادرات 
یا خروج غیرقانونی این محصول را افزایش داده است و باعث خیزش 
صادرات و پدیده قاچاق ش��ده اس��ت. پوریان گفت: کسانی که قصد 
خروج غیرقانونی دام زنده از کشور را دارند نیز اخیرا در مراکز عرضه 

دام زنده تجمع و از همانجا دام زنده را از بازار جمع آوری می کنند.

رکوردزدن مازاد تجاری روسیه با وجود 
تحریم ها علیه این کشور

مازاد تجاری روس��یه در 11 ماهه 2018 ب��ه 191.4 میلیارد دالر 
رسید و پیش بینی می ش��ود با وجود تحریم ها علیه این کشور مازاد 

تجاری روسیه در 12 ماهه 2018 رکورد جدیدی به ثبت برساند.
به گزارش تس��نیم به نقل از راشاتودی، روسیه به شکستن رکورد 
خودش در مازاد تجاری نزدیک می ش��ود. روسیه در 2011 ، دو سال 
قبل از اینکه آمریکا و متحدان غربی آن تحریم های اقتصادی بر این 

کشور اعمال کنند به رکورد مازاد تجاری رسیده بود .
کل مازاد تجاری روسیه 191.4 میلیارد دالر از ژانویه تا نوامبر سال 
گذشته بوده است. رکورد تراز تجاری مثبت روسیه در 2011 به دست 
آمد، وقتی که مازاد تجاری این کشور برابر با 198 میلیارد دالر شد، 
بنابراین به نظر می رسد روسیه به رکورد سال 2011 دست می یابد .

طبق اطالعات خدمات گمرکی فدرال روسیه، مازاد تجاری 2018 
بیش از 65درصد رشد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته را نشان 
می دهد . چندی پیش گمرک روسیه اعالم کرد که مقدار کل تجارت 
این کش��ور به 629 میلیارد دالر برای 11 ماهه سال گذشته رسیده 
است، در حالی که صادرات 27.5درصد رشد داشته و به 410 میلیارد 

دالر رسیده است .
در س��پتامبر بانک مرکزی روس��یه اعالم کرد که مازاد تجاری این 
کشور از ژانویه تا اوت تقریباً دو برابر شده و به 119.9میلیارد دالر در 

مقایسه با زمان مشابه 2017 رسیده است .
طبق مرکز صادرات روس��یه، تا پایان س��ال گذشته مقدار صادرات 
غیرانرژی روس��یه رکورد زد و به 147 میلیارد دالر رسید. در همین 
زم��ان وزیر انرژی روس��یه گفت که در 2018 صادرات زغال س��نگ 

روسیه هم به باالترین حد از 2013 رسیده بود .

اخبـــار

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت اینکه ارز حاصل از صادرات برنگردد جای 
س��ؤال دارد. در زمان های گذش��ته هم که دولت کنترلی بر بازگش��ت ارز 
نداش��ت، ارز حاصل از صادرات برمی گش��ت؛ توسعه و اشتغال در کشور و 

افزایش آمارهای تولید حاصل برگشت ارز حاصل از صادرات است.
به گزارش تس��نیم، بهرام شکوری عضو اتاق ایران در تیتر امشب گفت: 
اینکه ارز حاصل از صادرات برنگردد جای سؤال دارد. در زمان های گذشته 
ه��م که دولت کنترلی بر بازگش��ت ارز نداش��ت، ارز حاص��ل از صادرات 
برمی گش��ت؛ توسعه و اشتغال در کش��ور و افزایش آمارهای تولید حاصل 

برگشت ارز حاصل از صادرات است.
او افزود: ما 33 میلیارد دالر صادرات نفتی در 9 ماهه امس��ال داشته ایم 
که از این مقدار نزدیک به 9 میلیارد دالر به س��امانه برگش��ته است. همه 
عالقه مند به برگشت ارز هستند، اما اختالف ارز و افزایش قیمت ارز موجب 
ش��ده مشکالتی برای فعالین اقتصادی ایجاد شود که اگر موانع را برداریم 

ارز راحت تر به کشور بازخواهد گشت.
شکوری در ادامه گفت: فعالین اقتصادی معتقدند پیمان سپاری براساس 
نرخ پایه صادراتی گمرک تعیین می ش��ود درحالی که فعالین در ش��رایط 
تحریم که امکان ارتباط بانکی ندارند، کمتر از رقم اعالم شده فروش دارند 
همچنین نرخ پایه صادراتی و مهلت سه ماهه فعالین اقتصادی را با مشکل 
مواجه کرده اس��ت، بنابراین تعامل بین دولت و بخش خصوصی موجبات 

برگشت ارز حاصل از صادرات را راحت تر خواهد کرد.
سید فرید موسوی، نماینده مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: کوتاهی ها 
در کنترل بازار ارز از س��وی بانک مرکزی نابسامانی ها و التهاب در جامعه 
ایجاد ک��رد. بانک مرکزی دیرهنگام ورود کرد اما ورود خوبی داش��ت که 

به صورت نسبی تقاضا و عرضه را مدیریت کرد.
او اضاف��ه ک��رد: محدودیت ه��ا تأثیر زی��ادی بر ب��ازار داش��ت و ورود 
دستورالعمل های ابالغی بانک مرکزی هم چالش هایی برای صادرکنندگان 

به وجود آورد.
موس��وی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی عرضه و تقاضا باید به درستی 
مدیریت ش��ود و هم دولت هم بخش خصوصی اذعان دارند که ارز حاصل 
از صادرات باید به کش��ور بازگردد، اما باید در این زمینه درک درس��ت و 

واقع بینانه ای از شرایط موجود داشته باشیم.
او گف��ت: دولت باید آرامش روانی را در جامع��ه ایجاد کند و برای رفع 
این دغدغه ها نمی توانیم براساس رویه های گذشته عمل کنیم، دولت نیز 
نمی تواند هر روز با ابالغ دستورالعمل و بخشنامه های جدید سردرگمی در 
جامعه و بازار ایجاد کند. از طرفی هم دولت مواردی که بیان می کند بیانگر 
این است که برگشت ارز حاصل از 33 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی بسیار 
ناچیز است که هم دولت و بخش خصوصی باید در این زمینه واقعیت ها را 
مد نظر قرار دهند و هم افزایی بین بخش خصوصی و دولت در این شرایط 

الزم است تا مدیریت خوبی بر بازار صورت گیرد.

چرا ارز صادرات به کشور برنمی گردد؟

یک عضو اتاق بازرگانی تهران خواس��تار معرفی ش��رکت تولیدکننده 
اسنک پف کرده با استفاده از ذرت دامی، شد.

اواخر آذرماه امس��ال، سخنگوی س��ازمان غذا و دارو از تخلف دو برند 
معروف تولیدکننده اس��نک پف کرده در استفاده از ذرت دامی در تولید 
محصوالت ش��ان خبر داد و اوایل دی ماه نیز اعالم کرد که پرونده تخلف 

این دو برند به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است.
پس از محرز شدن این موضوع بخشی از خط تولید کارخانه ای که در 
البرز اقدام به این کار کرده بود، تعطیل شد تا تصمیمات بعدی در مورد 
آن اتخاذ شود، اما روز گذشته ستاد تسهیل و رفع تولید البرز با توجه به 
بیکار ش��دن هزار و 250 کارگر در این کارخانه تصمیم گرفت با نظارت 
س��ازمان های اس��تاندارد و غذا و دارو و صنعت، مع��دن و تجارت، ضمن 
راه اندازی مجدد بخش تعطیل شده این کارخانه، زمینه اشتغال کارگران 

بیکار شده را فراهم کند.
در این باره علی ش��ریعتی - عضو ات��اق بازرگانی تهران - در گفت وگو 
با ایسنا، با اش��اره به لزوم اطالع رسانی شفاف درباره اینگونه تخلفات در 
راس��تای جلوگیری از آسیب به س��ایر تولیدکنندگان، اظهار کرد: سال 
گذش��ته نیز انتش��ار اخباری مبنی بر اس��تفاده از روغن پالم در لبنیات 
باعث حذف ماست از سفره های مردم شد، در حالی که این شرایط باعث 
آسیب به سایر تولیدکنندگان و کارگران می شود و نتیجه  آن تنها ضربه 

به صنعت است.
وی با اشاره به اینکه طبق گفته سازمان غذا و دارو قرار بود تا پانزدهم 
دی ماه اس��امی کارخانه های متخلف در تولید اس��نک پف کرده حیوانی 
اعالم ش��ود، گفت: اکنون 10 روز از موعد مقرر گذش��ته اما این اسامی 
هنوز منتشر نشده؛ این در حالی است که اطالع رسانی شفاف درباره نام، 

روند برخورد با کارخانه های متخلف و بازگشایی مجدد زیر نظر مسئوالن 
ذی ربط؛ می تواند از بروز مش��کالت بعدی برای واحدهای تولیدی دیگر 

جلوگیری کند.
شریعتی همچنین خاطرنشان کرد که مسئولیت تخلف صورت گرفته 
در واحدهای تولیدی برعهده کارفرما، مس��ئول فنی یا کس��ی است که 
امرکننده خرید ذرت دامی به جای ذرت انسانی به عنوان ماده اولیه تولید 

اسنک پف کرده، بوده است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این تخلف جنبه بهداشتی و 
جنبه اقتصادی دارد، اظهار کرد: تولید اسنک پف کرده با استفاده از ذرت 
دامی یکی از معلول های سیاس��ت غلط ارزی است، چرا که برای واردات 
نهاده های دامی ارز دولتی اختصاص داده ش��ده و اس��تفاده از آن بسیار 

ارزان تر تمام می شود.

رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان مرغ گوش��تی گفت در س��ه هفته 
گذش��ته به دلیل تامین نش��دن دان مورد نیاز ب��رای مرغداران، برخی 

از تولیدکنندگان مرغ، نان خشک و سیب زمینی به مرغ ها داده اند.
به گزارش تس��نیم، رئیس انجمن تولیدکنندگان مرغ گوشتی گفت: 
در چند روز گذشته شرکت پشتیبانی امور دام میزان حجم تامین دان 
ب��ا قیمت دولتی را تا 50درصد افزای��ش داده که این روند قیمت مرغ 
را کاهش داده اس��ت محمد یوس��فی با اشاره به اینکه 65 تا 70درصد 
هزینه یک مرغ مربوط به دان آن اس��ت، افزود: در 10 روز گذش��ته با 
افزایش حجم تامین دان دولتی، قیمت مرغ زنده تا هزار و 500 تومان 
و م��رغ آماده طبخ نیز تا 2 هزار تومان کاهش قیمت داش��ته که البته 

توزی��ع مرغ منجمد نی��ز در این روند موثر بوده اس��ت. وی گفت: اگر 
الزام��ی که دولت برای بخش خصوصی تعیین کرده اس��ت برای خود 
نی��ز در نظ��ر بگیرد و مواد مورد نیاز مرغدار از جمله جوجه و دان را با 
قیمت های��ی که آنالیز می کنند به تولیدکننده تحویل دهد مرغدار نیز 
می تواند با قیمت الزام ش��ده، مرغ خود را ارائه کند. یوسفی با اشاره به 
اینکه قیمت مرغ متعادل است و جای نگرانی وجود ندارد، افزود: مرغ 
زنده شب گذش��ته با قیمت 8هزار و 500 تومان روانه کشتارگاه شده 
و اگ��ر از این قیمت پایین تر مرغ زنده ارائه ش��ود تولیدکنندگان دچار 
زیان خواهند ش��د که این موضوع را س��ازمان حمایت و ستاد تنظیم 
بازار باید بررسی کرده و پس از آن برای مرغداران الزام تعیین کنند.

رئی��س انجمن تولیدکنندگان مرغ گوش��تی با بیان اینکه ش��رایط 
فعلی در تامین دان، ارز و انتقال ارز خاص اس��ت، گفت: در س��ه هفته 
گذش��ته به دلیل تامین نش��دن دان موردنیاز برای مرغداران، برخی از 
تولیدکنندگان مرغ، نان خش��ک و س��یب زمینی به مرغ ها داده اند این 
در حالی است که اگر مرغ به خوبی تغذیه نشود در دوره 40روزه رشد 

کافی نخواهد داشت که این به زیان مرغدار و کشور خواهد بود.
یوسفی با اشاره به اینکه مرغدار باید برای تولید انگیزه داشته باشد، 
افزود: امروز مرغ تنها ماده پروتئینی مورد اس��تفاده برای قشر ضعیف 
و متوس��ط جامعه است، بنابراین تولید گوشت مرغ برای کشور مزیتی 

است که دولتمردان باید به آن توجه بیشتر داشته باشند.

شرکت تولیدکننده »اسنک پف کرده حیوانی« را معرفی کنید

مرغ ها به جای دان، نان خشک و سیب زمینی خوردند

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

فروش 1۰1 هزار دستگاه خودروی رنو به 
ایران در سال 2۰18

مجموع فروش رنوی فرانس��ه به ایران در س��ال 2018 بالغ بر 
101 هزار و 347 دستگاه بوده است که این رقم نسبت به سال 

قبل از آن افت 45درصدی داشته است.
فروش ش��رکت خودروس��ازی فرانس��وی رنو در سال 2018 ، 
3.2درصد افزایش یافت که نتیجه یک قرارداد مش��ترک با چین 
بود. این ش��رکت خودروس��ازی پیش بینی کرد در س��ال جاری 
میالدی هم رش��دی مالیم در بحبوح��ه افزایش دوباره تقاضا در 

روسیه و آمریکای التین خواهد داشت.
فروش رنو در س��ال گذش��ته به رک��ورد 3.88 میلیون خودرو 
رسید که ش��امل 166 هزار فروش از طریق همکاری جدید این 
ش��رکت با برلیانس چین می ش��ود. صرف نظر از این همکاری، 
فروش جهانی رنو 1.2درصد کاهش داش��ته است. کاهش فروش 
این ش��رکت  به ویژه به دلیل کم ش��دن فروش در ترکیه، ایران 

و هند بوده است.
این ش��رکت در جدیدترین گزارش ماهانه خود از ادامه توقف 
ارس��ال قطعات خودرو به ای��ران در آخرین ماه 2018 خبر داده 
است.  این ش��رکت با زیرپاگذاشتن تعهدات خود در قبال ایران 
و ب��ا پیروی از تحریم های آمریکا از ماه س��پتامبر فروش قطعات 

خودرو به ایران را متوقف کرده است.
مجموع فروش این خودروس��از فرانس��وی به ایران در س��ال 
2018 بالغ بر 101 هزار و 347 دس��تگاه بوده است که این رقم 
نس��بت به س��ال قبل از آن افت 45درصدی داشته است. سهم 
بازار ایران از کل فروش رنو در س��ال 2018 بالغ بر 10.5درصد 

بوده است

هشدار تولیدکنندگان روغن موتور به 
افزایش دو برابری نرخ خوراک

از  متش��کل  ای��ران،  روغن س��ازی  پاالیش��گاه های  انجم��ن 
شرکت های اصلی تولیدکننده انواع روغن های موتوری و صنعتی 
در کش��ور، طی اطالعیه ای نس��بت به عواق��ب تصمیمات اخیر 
دول��ت درخصوص افزایش دو برابری ن��رخ خوراک دریافتی این 

واحدهای تولیدی، هشدار داد.
به گزارش پرش��ین خ��ودرو، در این اطالعیه ضمن اعتراض به 
تصمیمات غیرکارشناس��ی اخیر که کما فی السابق بدون مشورت 
و دریافت نظرات دس��ت اندرکاران این صنعت اتخاذ شده است، 
اقتص��ادی نبودن عملی��ات تولیدی، عدم ام��کان تولید و عرضه 
محصوالت روانکار به بازار به مقدار کافی، آشفتگی بازار و مجال 
به س��ودجویان و واسطه ها در ماه های پایانی سال، آسیب جدی 
ب��ه عملیات ناوگان حمل و نقل جاده ای-دریایی-ریلی، س��قوط 
آزاد ارزش س��هام این ش��رکت ها در بازار سرمایه و متضرر شدن 
ده ها هزار نفر از س��هامداران، از دست رفتن بازارهای صادراتی و 
واگذاری این بازارها به کش��ورهای عربی، توقف ارزآوری حاصل 
از صادرات، خروج هنگفت ارز از کشور به علت ورود شرکت های 
خارج��ی در خأل ب��ازار، بالتکلیفی ده ها هزار نف��ر که به صورت 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم در این صنعت اش��تغال دارند و نهایتا 
ات��الف س��رمایه ملی را از عواق��ب ناهنجار این ن��وع تصمیمات 

نادرست دانست.
الزم به توضیح اس��ت، قیمت محصوالت روانکار موتوری تحت 
کنترل مراجع نظارتی بوده و این در حالی است که از شهریورماه 
س��ال 1393 تاکن��ون و باوج��ود افزایش چش��مگیر نهاده های 
تولید)ش��امل خوراک، م��واد افزودن��ی، ملزومات بس��ته بندی، 
دس��تمزدها و ...( تنها اجازه افزایش قیمتی ناچیز در سال جاری 
ب��ه این محصوالت داده ش��ده، ام��ا به ناگهان دولت نس��بت به 
افزایش دو برابری قیمت خ��وراک مصرفی تولیدکنندگان اقدام 

کرده است.
نکته قاب��ل تامل در ای��ن تصمیم عجوالنه و غیرکارشناس��ی 
دولت، افزایش قیمت خوراک از ابتدای آبان ماه سال جاری است، 
درحالی که تولیدکنندگان این محصوالت، در جهت وظیفه ملی 
خود در سال حمایت از کاالی ایرانی، محصوالت را با قیمت های 
مصوب قبل به بازار عرضه کرده اند و عطف بماس��بق ش��دن این 
تصمیم عجیب، نشان از عدم اطالع از روند بازار و صنعت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
مبانی قیمت قطعه سازان اصالح خواهد 

شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه در حال حاضر 
روند رو به رشدی در صنعت خودروسازی را پیش گرفتیم، گفت 
یکی از ش��رایط ما برای حمایت از خودروس��ازان، اصالح ارتباط 

آنان با قطعه سازان کشور خواهد بود.
به گزارش خبرنگار پرش��ین خودرو، رضا رحمانی، با بیان این 
مطلب اظهار داش��ت: چند سال است که نه قیمت خودرو تغییر 
کرده و نه قراردادهایی که با قطعه س��ازان به واس��طه آن بس��ته 
می ش��ود. وی که در جمع مسئوالن و صنعتگران شهر گلپایگان 
سخن می گفت، تصریح کرد: سال  هاست که  قیمت خودرو تغییر 
نکرده اس��ت و نمی توان صنعت خودروس��ازی را به دلیل اینکه 
برای بیش از 400 هزار نفر شغل ایجاد کرده است، نادیده گرفت.

وزی��ر صنع��ت ب��ا تاکید ب��ر اینکه ب��ه زودی، مبان��ی قیمت 
قطعه س��ازان اصالح خواهد شد، اضافه کرد: صنعت خودروسازی 
ب��ا افت و رکود مواجه ش��ده اس��ت به طوری ک��ه زمانی که من 
مش��غول ب��ه کار ش��دم این صنع��ت 60 تا 70درص��د از برنامه 
تولید عقب بود و با هر ش��رکتی تماس گرفته می ش��د در شرف 
تعدیل نیرو بودند. رحمانی همچنین سیاس��ت دولت را حمایت 
از خودروس��ازان با بیش از 40درصد تولید داخلی دانس��ت و از 
سرمایه گذاران خواست با تقسیم کار در تولید، فرهنگ با هم کار 

کردن در بین خود را ارتقا دهند.
وی ظرفی��ت صنع��ت خ��ودرو را بی��ش از ام��روز دانس��ت و 
خاطرنش��ان کرد: در آینده ای نه چن��دان دور، برنامه های خوبی 

برای این صنعت در نظر گرفته شده است.

عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون اصل 90 مجلس با انتقاد از شروع مجدد 
پیش فروش خودرو علی رغم ادامه بدعهدی های خودروسازان گفت عرضه 
خ��ودرو با قیمت ب��اال به بازار با ادعای خودروس��ازان مبنی بر نبود قطعه 

سازگار نیست.
امیر خجسته عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه افزایش قیمت خودروهای 
پیش فروش ش��ده غیرقانونی است، گفت: خودروس��ازی به معضلی برای 
کشور تبدیل شده است و به علت عدم شفافیت در قراردادهای پیش فروش 

شده آسیب بسیاری به مردم تحمیل شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس  ش��ورای اس��المی با انتقاد از 
رفتار برخی خودروسازان، افزود: برخی از آنها نه تنها اموال مردم را به غارت 
می برند بلکه با رفتار گستاخانه خود به خریداران نیز بی احترامی می کنند.
ضرورت تحویل خودروهای پیش فروش شده با قیمت های قبلی

وی با انتقاد از مصوبه تنظیم بازار مبنی بر نحوه قیمت گذاری خودروهای 
پیش فروش شده، اظهار کرد: شرکت های خودروسازی باید به تعهدات خود 
عمل کنند آنها نمی توانند خودروهای پیش فروش شده پیش از شهریورماه 
را به قیمت قبلی و پس از شهریور را با قیمت های جدید به مردم تحویل 

دهند. خجس��ته با انتقاد از برخی از خبرها مبنی بر قیمت گذاری خودرو 
5درصد زیر قیمت بازار، خاطرنش��ان کرد: نباید این سیاس��ت اجرا ش��ود 
چراکه قیمت خودرو در بازار توسط دالالن و افرادی که می توانند به راحتی 

سوءاستفاده کنند مشخص می شود.
عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون اصل 90 مجلس پیش��نهاد داد: قیمت 
خودرو باید حداکثر 5 تا 10درصد باالتر از قیمت تمام شده مشخص شود.

این نماین��ده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: اگ��ر خریداران پیش از 
افزای��ش نرخ دالر در پیش فروش خودرو ثبت نام کردند باید قیمت خودرو 
براساس قیمت های قبلی به آنها تحویل داده شود. پیش از افزایش قیمت 

دالر 270 هزار نفر متقاضی دریافت خودرو بودند. 
شروع مجدد پیش فروش خودرو علی رغم ادامه بدعهدی ها

وی با انتقاد از ش��روع مجدد پیش فروش خودرو توس��ط ش��رکت  های 
خودروسازی، تاکید کرد: در حالی که این شرکت ها به تعهدات قبلی خود 

عمل نکرده اند چگونه می توانند مجدد خودرو پیش فروش کنند.
عضوهیأت رئیس��ه کمیس��یون اصل 90 مجلس ادام��ه داد: نمایندگان 
ش��رکت  های خودروسازی با حضور در صداوسیما صحبت هایی می کنند و 
ب��ا جمالتی مانند مردم، نمایندگان و دولت از هیچ موضوعی اطالع ندارند 

اقدامات خود را توجیه می کند.
احتکار و دپو خودرو عکس العمل خودروسازان به افزایش نرخ ارز

خجسته یادآور شد: نماینده شرکت های خودروسازی از بی اطالعی مردم 
و نمایندگان مجلس س��خن می گوید چراکه خود آنها از احتکار خودرو و 
مکان انبار آنها اطالع دارند. زمانی که نرخ دالر افزایش پیدا کرد بالفاصله 
انباره��ا خ��ودرو و قطعات را خالی کرده و در س��ایر مکان ها دپو و احتکار 

کردند.
ای��ن نماینده مردم در مجلس با طرح این پرس��ش ک��ه در صورتی که 
شرکت های خودروسازی از نبود قطعات گله مندند چگونه می تواند خودرو 
با قیمت باال به ب��ازار عرضه  کنند، گفت: در پیش فروش هایی که در حال 
انجام اس��ت شفافیت وجود ندارد چراکه نوع خودرو، زمان تحویل، قیمت 

و... مشخص نیست.
وی ب��ا بیان اینکه پیش فروش مجدد علی رغم عمل نش��دن به تعهدات 
قبلی ظلم بزرگی در حق مردم است، عنوان کرد: هیچ نهاد و سازمانی به 
این پیش فروش ها نظارت نمی کنند در حالی که خودروسازان به تعهدات 
خود در س��ال 97 عمل نکرده اند چگونه می توانند برای س��ال 98 مجدد 

پیش فروش انجام دهند؟

خجسته با اشاره به احتکار خودرو پس از افزایش نرخ ارز:

عرضه خودرو با قیمت باال به بازار با ادعای خودروسازان مبنی بر نبود قطعه سازگار نیست

»رضا رحمانی« در جمع صنعتگران گلپایگان، با بیان اینکه صاحبان 
صنایع با ایجاد اشتغال کار باارزشی انجام می دهند که پاداش اخروی 
دارد و ب��ا اش��اره به کالم رهبر معظم انقالب که اش��تغال زایی را کار 
مقدس و حفظ کار و تولید را جهاد دانستند، گفت: حساس به تعدیل 
نیرو هس��تم و صاحبان صنایع به دلیل فراهم کردن اش��تغال، کاری 
ارزش��مند انجام می دهند و در یک جنگ اقتصادی قرار داریم و برای 

حفظ وضع موجود تالش می شود.
 به گزارش شبس��تان، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با بیان اینکه 
وظیف��ه ما پیگیری مش��کالت اس��ت و تا ح��د توان کاره��ا را انجام 
می دهیم و مأمور به تکلیف و نه مأمور به نتیجه  هستیم، تاکید کرد: 
بخش��ی از مش��کالت همواره وجود دارد و یک بخش آن هم نیاز به 
یک حرکت جمعی دارد و لذا باید از فرصت ها به خوبی استفاده کرد 
و در وزارتخانه به س��متی حرکت  کنیم که فعالیت ها تجمیع ش��ود و 

هم افزایی به وجود آید.
 وی با اش��اره به وجود 134 هزار واحد صنعتی فعال گلپایگانی که 
اش��تغال 6 هزار و 283 نفر و 2 ه��زار و 500 نفر در صنعت خودرو، 
شهرستان موقعیت و پتانسیل خوبی دارد، ادامه داد: در شهرستان ها 
هرچه فعالیت های تولیدی بیش��تر ش��ود به نفع نظام است، سیاست 

دول��ت ه��م تمرکززدایی اس��ت همان  گونه که اختی��ارات را تفویض 
می کنیم.

 رحمانی با اش��اره به پیگیری پیش��نهادات مطرح شده صنعتگران 
گلپایگانی با اش��اره ب��ه اینکه  بیش از 400 هزار نف��ر در واحدهای 
قطعه س��ازی کشور  مشغول به کار هستند، بیان کرد: قیمت قطعات 
خودرو اصالح می ش��ود و چند ماه پیش و در ابتدای ورود به وزارت، 
شاهد اُفت و رکود شدید در واحدهای قطعه سازی بودیم به طوری که 
70 درصد برنامه ها تعویق شده بود و با پیگیری ها روند نزولی کاهش 

پیدا کرد و تولید روزانه تقریبا رو به افزایش است.
 وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه  توان تولید باال داریم، 
بنابرای��ن باید موانع تولید را شناس��ایی  و رفع کنیم، تصریح کرد: از 
واحدهایی با 40درصد تولید نه فقط خودرویی بلکه خانگی و س��ایر 
صنایع حمایت نخواهد شد و طرح رونق تولید در دولت مصوب شده 
اس��ت و برای صنایع کوچک استثنا شده اس��ت و اگر واحد تولیدی 
کوچک و متوسط که تولیدات باال دارند و چک برگشتی و غیرجاری 
دارد بانک حق مانع تراشی  ندارد و باید تسهیالت را پرداخت کند در 

غیر این صورت برخورد می شود.
 وی با اش��اره به اینکه اگر واحدی توان تولید باال دارد ولی سرمایه 

در گردش ندارد، ادامه داد: ظلم اس��ت چون سرمایه در گردش ندارد 
مانع پیش��رفت شده و اش��تغال موجود را به مخاطره بیندازیم، ستاد 
تس��هیل و رفع موانع تولید در تمام اس��تان ها با ریاس��ت استاندار و 
دبی��ری صنعت، مع��دن و تجارت فعال اس��ت و اگر واح��د تولیدی 
نتوانست کار کند اطالع دهد که یک واحد تولید به خاطر سرمایه در 

گردش معوق مانده است.
 رحمان��ی با بیان اینکه  دولت در زمین��ه تولید انقباض گونه عمل 
کرده اس��ت  ولی در زمینه حمایتی انبساطی عمل می کند، خواستار 
نگاه صادراتی صنایع لبنیات، خودرو و نساجی شد و تبیین کرد: اگر 
طرف تقاضا را تحریک و یا فعال نکنیم س��ال آینده با مشکل مواجه 
می ش��ویم، بازار صادرات مهم اس��ت و الزم است که کیفیت و قیمت 
را جدی بگیریم، اگر محصوالت را به صادرات وصل ش��ود ورشکست 

نخواهند شد.
 وزی��ر صنعت، معدن و تجارت  با بیان اینکه اکنون با کش��ورهای 
اطراف، چین و هند قرارداد صادرات تنظیم ش��ده اس��ت، بیان کرد: 
سیاس��ت دولت، توس��عه و تعامل با کش��ورها در واردات و صادرات 
اس��ت و برای 10 میلیارد تومان نباید سرمایه گذاری راکد بماند و هر 

مدیری نقص داشته باشد قابل پذیرش نیست.

خودروسازها معتقدند دو نوع قرارداد وجود دارد؛ یکی قرارداد قطعی 
ک��ه مش��تریان در زمان ثبت نام پول را یک ج��ا داده اند و یکی ثبت نام 
غیرقطعی که بخش��ی از پول در یک قس��ط داده شده و چند قسمت 
از آن باقی مانده اس��ت. خودروس��ازان قرارداد دوم را ش��امل افزایش 

قیمت می دانند.
خودروهای تولید داخل با افزایش قیمت مواجه ش��ده اند و از این به 
بعد رقم های جدیدی روبه روی اسم خودروها ثبت می شود. قیمت های 
قدیمی اما همچنان بحث برانگیز هستند. خودروسازان در ماه های اخیر 

ک��ه قیمت ها به صورت قدیمی حس��اب می ش��د و خب��ر و عزمی برای 
افزایش قیمت ها از س��وی مس��ئوالن نبود، چیزی در حدود 300هزار 
دس��تگاه خودرو به صورت تکلیفی پیش فروش کردند؛ پیش فروش هایی 
که موجب ش��د فشار معوقات بر مش��تریان و خودروسازان بیشتر شده 
و قیمت نهایی آنها محل اختالف ش��ود. این موضوع باعث ش��د باز هم 
پای خودروس��ازان به مجلس باز شود تا درخصوص قیمت  خودروهای 
پیش فروش ش��ده در ش��رایطی که قیمت ها افزایش پیدا کرده اس��ت، 
صحبت شود. در همین زمینه بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 

90 مجلس می گوید: »قرار ش��د دستگاه های نظارتی و معاونت حقوقی 
رئیس جمه��ور در این باره که آیا این قیمت گ��ذاری طبق قانون عطف  
بماس��بق می شود یا نه، نظر مکتوب خود را ظرف 10روز به کمیسیون 
اص��ل 90 ارائ��ه کنند تا تصمیم گیری نهایی در این باره انجام ش��ود.« 
به صورت کلی در علم حقوق اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانین است، 
اما اینکه در قراردادها چه مواردی گنجانده ش��ده و چه تفس��یری قرار 
است از قراردادها شود، طبق گفته بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون 

اصل 90 مجلس تا 10روز آینده مشخص خواهد شد.

ضرورت اصالح قیمت قطعات خودرو

 نبود سرمایه در گردش مانع تولید نشود

بررسی قراردادهای پیش فروش خودرو در مجلس
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مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری گف��ت بخش قابل توجه نخبگان 
و کارآفرینان ایرانی بازگش��ته به کش��ور در همین چند سال اخیر، به واسطه 
مدل ه��ای پویا و حمایت��ی بنیاد ملی نخبگان و نیز س��ازوکارهای حمایت از 

اس��تارتاپ ها انگیزه و عزم بازگشت و ماندگاری 
را پی��دا کردند. بخ��ش عمده این اف��راد اکنون 
اس��تارتاپ ها و ش��رکت های دانش بنیان خود را 
دارند و ضمن ایجاد اش��تغال و ثروت آفرینی، در 

سپهر اقتصاد کشور نقش آفرین هستند.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، سورنا ستاری در آیین معارفه و تکریم 
دبی��ر ش��ورای عالی انق��الب فرهنگ��ی، نتیجه 
حرکت تحول آفرین کش��ور به سوی دانش بنیان 
و استارتاپی شدن را به ارمغان آورنده قدرت نرم و 
اقتدارآفرین برای کشور دانست و گفت: حرکتی 
جدید توس��ط جوانان خ��الق و کارآفرین ایجاد 
شده اس��ت و تالش ها برای گسترش زیست بوم 

نوآوری و کارآفرینی، قدرت نرم و اقتدار برای کشور به ارمغان می آورد.
س��تاری با قدردانی تالش های مخبر دزفولی، دبیر پیش��ین ش��ورای عالی 
انقالب فرهنگی گفت: واقعیت این است نهال معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری و بنیاد ملی نخبگان که سال 86 روییدن گرفت، مرهون تالش های 
افرادی چون دکتر مخبر دزفولی است.

وی با اشاره به نقش اسناد و مصوبه های این شورا در توسعه زیست بوم اقتصاد 
دانش بنیان و توسعه علمی کشور گفت: اکنون 
ش��رکت های دانش بنیان موفقی که تعدادشان 
کم نیس��ت در حوزه های گوناگون فناوری های 
پیش��رفته فعالیت می کند که اسناد باالدستی 

پشتوانه حرکت آنها است.
رئی��س بنیاد مل��ی نخبگان، ب��ر ضرورت 
شکل گیری مدل های جدید و مکمل حمایت 
از زیست بوم کارآفرینی و نوآوری تأکید کرد 
و گفت: باید مدل های جدیدی برای توس��عه 
کس��ب وکارهای دانش بنی��ان، اس��تارتاپی و 
پژوهش ه��ای کارب��ردی تعریف ش��ود؛ این 
احس��اس که در روند پیشین تحول رخ داده 
و جامعه آم��اده پذیرش و حمای��ت نوآوری 
اس��ت باید در جوان خ��الق به وجود بیاید و این  مهم، با ترویج و توس��عه 
سازوکارهای حمایتی س��ازگار با ماهیت نوآوری و خالقیت نیروی انسانی 

ممکن خواهد شد.

پیش بینی ش��ده اس��ت که در یک دهه  آینده، تحوالت بزرگی رخ می دهد؛ 
به طوری که چین اولین کشور دنیا از نظر اقتصادی و هند دومین کشور خواهد 
بود. به گزارش زومیت، پیش بینی شده است که چین و هند تا سال 2030 از 

نظر اقتصادی بر آمریکا پیروز می شوند و آمریکا 
به جایگاه س��وم بزرگ ترین اقتصاد جهان نزول 
خواهد ک��رد، همچنین گفته می ش��ود آمریکا 
دیگر نمی تواند تاج وتخت خود را از این دو کشور 
پس بگیرد. استاندارد چارترد، غول خدمات مالی 
انگلیس��ی، این موضوع را در رتبه بندی س��االنه  
بزرگ ترین اقتصاده��ای جهان پیش بینی کرده 
اس��ت. این ش��رکت اعالم کرده که در یک دهه  
آین��ده، چین جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین 
اقتصاد جهان حفظ می کن��د، اما انتظار می رود 
هند با گذشتن از آمریکا به رتبه دوم بزرگ ترین 
کشور اقتصادی دنیا صعود کند. استاندارد چارترد 
تحت رهبری دیوید مان، اقتصاددان ارش��د این 

شرکت در آسیا در مطلبی نوشته است:
پیش بینی های رش��د بلندمدت ما براس��اس یک اصل کلیدی است: سهم 
کش��ورها از تولید ناخالص جهان باید درنهایت با سهم خود از جمعیت جهان 

هماهنگ باشد که این امر منجر به همگرایی تولید ناخالص داخلی سرانه بین 
اقتصادهای پیشرفته و نوظهور می ش��ود. استاندارد چارترد دو شاخص تولید 
ناخالص ملی )GDP( و نرخ برابری قدرت خرید )PPP( را اندازه گیری کرده 
اس��ت. این ش��رکت خدمات مالی، پیش بینی 
می کند نرخ رشد اقتصادی هند تا سال 2020 
به 7.8درصد خواهد رس��ید و رش��د اقتصادی 
چین تا سال 2030 حدود 5درصد کاهش پیدا 
خواهد کرد. پیش بینی ش��ده است که هند از 
نظر تولید ناخالص داخلی، دومین اقتصاد بزرگ 
جهان و بزرگ ترین کشور جهان از نظر جمعیت 
خواهد شد. طبق پیش بینی ها انتظار می رود در 
ده��ه  آینده، تغییرات ش��دیدی در 10 اقتصاد 
برتر جهان رخ دهد و به نظر می رس��د ش��اهد 
تغییر رتبه  کشورهای غربی و بهتر شدن رتبه  
همتایان نوظهور آنها مخصوصا در آسیا خواهیم 
بود. آس��یا در س��ال گذش��ته میالدی، میزان 
28درص��د از تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده بود و پیش بینی 
می ش��ود این رقم تا س��ال 2030 به 35درصد برسد. این بدان معنا است که 

شبه قاره  هند با ترکیب دو قاره  آمریکا و اروپا برابری خواهد کرد.

چین و هند تا سال 2۰3۰ آمریکا را از نظر اقتصادی پشت سر می گذارندعزم بازگشت کارآفرینان ایرانی به کشور به واسطه مدل های حمایتی

جوان��ان روس��تایی در دل محرومیت های زیرس��اختی با کارآفرینی 
آستین همت را برای رونق روستا باال زده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وارد برخی از روس��تاهای خراسان جنوبی 
که می ش��ویم خبری از جوانان پویا و فعال در روس��تا نیس��ت چرا که 
به دلیل خشکس��الی ها نبود رونق کشاورزی بس��یاری از آنان برای کار 
و اش��تغال راهی شهرها ش��ده تا بتوانند روزی حالل برای خانواده خود 

به دست آورند.
در این راس��تا مدیران و دولتمردان تالش کرده اند از راه های مختلف 
چون پرداخت تس��هیالت اشتغال پایدار روس��تایی زمینه اشتغال زایی 
برای جوانان روس��تا و ماندگاری آنان در زادگاه شان را فراهم آوردند که 

نمونه های موفقی نیز در این زمینه وجود دارد.
یکی از روس��تاهای خراسان جنوبی که جوانانش با دریافت تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایی توانسته اند طرح های اشتغال زایی متعددی را آغاز 
کنند، روستای بجد در هشت کیلومتری جنوب شرقی شهر بیرجند در 

حاشیه جاده بیرجند به زاهدان است.
باید پای صحبت جوانان روستایی که با دریافت تسهیالت، به همراه 
اراده ق��وی و آرزوهای��ی زیبا قدم در عرصه اش��تغال زایی و کارآفرینی 
گذاشته اند، نشس��ت و تجربه های موفق، سختی های مسیر و انتظارات 

آنان از مسئوالن را شنید.
ایمان مظهری که در حال حاضر در روستای بجد یک طرح اشتغال زا 
را آغ��از کرده اس��ت، به خبرنگار مهر گفت: پروژه م��ا طرح پرواربندی 
بره)400 رأس( است که ساخت آن بیش از 90درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد.
افزایش قیمت مصالح، مانعی برای تکمیل طرح اشتغال زایی

وی با بیان اینکه برای این طرح 420 میلیون تومان وام سرمایه ای و 
250 میلیون تومان وام س��رمایه در گردش دریافت کرده ام، بیان کرد: 
امیدوارم بتوانیم گامی برای اشتغال جوانان بردارم چرا که یکی از اهداف 

مهم از پیگیری این طرح ها اشتغال زایی و کارآفرینی است.
این جوان کارآفرین روستای بجد با بیان اینکه در حال حاضر سه نفر 
به صورت مستقیم و پنج نفر به صورت غیرمستقیم با این طرح مشغول 
به کار هس��تند، ادامه داد: مشکل اصلی در حال حاضر باال رفتن قیمت 

مصالح ساختمانی است که مانع به اتمام رسیدن طرح شده است.
مظهری با اش��اره به اینکه افزایش قیمت گوشت نیز مشکل دیگر ما 
برای خرید بره و دام اس��ت، یادآور ش��د: بعد از اینکه ساخت ساختمان 
و محوط��ه طرح به پایان برس��د پ��رورش دام را آغ��از خواهیم کرد که 

امیدواریم برکت به همراه داشته باشد.
س��عید کهرمی یکی دیگر از جوانان کارآفرین که در روس��تای بجد 
مجتمع پرورش بلدرچین راه اندازی کرده است در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، گفت: این مجتمع تمام فعالیت ها از جوجه کشی، پرورش و کشتار 

را انجام می دهد.
وی اظهار ک��رد: برای راه اندازی طرح مجتم��ع پرورش بلدرچین در 
روستا، در ابتدا 300 میلیون تسهیالت دریافت کردیم که در حال حاضر 

به یک میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است.
ضرورت حل مشکل سوخت مجتمع پرورش بلدرچین بجد

کهرمی با اش��اره به اینک��ه 270 میلیون تومان از محل تس��هیالت 
اش��تغال روستایی برای طرح ما مصوب ش��ده است، بیان کرد: مشکل 
اصلی مجتمع ما موضوع تأمین سوخت است که امیدواریم با همکاری 

متولیان این مشکل نیز حل شود.
وی در زمینه میزان اش��تغال زایی با اجرای این طرح در روس��تا ادامه 
داد: ب��ا اجرای طرح مجتمع پرورش بلدرچین در روس��تا برای پنج نفر 

به صورت مستقیم و 10 نفر به صورت متفرقه اشتغال زایی شده است.
عباس رکنی، مدیرکل، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراس��ان جنوبی 
نیز درباره تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری به خبرنگار مهر، 
گفت:  در خراس��ان  جنوبی برای تسهیالت اش��تغال پایدار روستایی و 

عشایری 7هزار مورد ثبت نام در سامانه کارا داریم.
پرداخت 161 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی

وی با بیان اینکه در راستای پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
نزدیک به  2هزار طرح به مبلغ 200 میلیارد تومان به بانک های عامل 
اس��تان  معرفی ش��دند، اظهار کرد: تا این تاری��خ 161 میلیارد تومان 

پرداخت در مرحله اول تسهیالت اشتغال پایدار روستایی داشته ایم.
مدی��رکل تعاون، کار، رفاه اجتماعی بیان کرد: 1300 طرح اش��تغال 
پایدار روستایی نزد بانک های عامل داریم که در صورت تخصیص اعتبار 

در مرحله دوم پیگیری خواهند شد.
رکنی با بیان اینکه با پرداخت تس��هیالت و اتمام طرح ها پیش بینی 
اشتغال برای 5 هزار نفر می شود، یادآور شد: از 161 میلیارد تسهیالت 
اشتغال روستایی که تاکنون پرداخت شده، 39 میلیارد تومان مربوط به 

حوزه شهرستان بیرجند است.
بازدید از 113 طرح اشتغال پایدار روستایی در خراسان جنوبی

سید حامد حسینی، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
اس��تانداری خراس��ان جنوبی نیز در گفت وگو با مهر، با اشاره به اهمیت 
نظارت و بازدید از طرح های اشتغال روستایی گفت: این مهم در جهت 

جلوگیری از انحراف طرح ها از اهداف صورت می گیرد.
وی اظهار کرد: در این راستا براساس نمونه و دستورالعمل وزارت کار 
از 113 طرح  اش��تغال پایدار روستایی خراسان جنوبی به عنوان نمونه 

بازدید به عمل آمده است.
مدی��رکل دفت��ر ج��ذب و حمای��ت از س��رمایه گذاری اس��تانداری 
خراس��ان جنوبی بیان ک��رد: با توجه به نتایج بازدیدها و بررس��ی ها در 
خراسان جنوبی، انحراف طرح های اشتغال پایدار روستایی از هدف بسیار 
کم بوده است که این مطلب را برخی از مسئوالن کشوری نیز در موارد 

متعدد بیان کرده اند.
تغییر مکان اجرای طرح از روستا به شهر پذیرفتنی نیست

حسینی با اشاره به اینکه چند مورد تغییر مکان محل اجرای طرح ها 
را داشته ایم، ادامه داد: تغییر مکان از روستا به روستا را با اغماض برخورد 

می کنیم ولی تغییر مکان از روستا به شهر پذیرفته نیست.
وی با تبیین اینکه در صورت پایان یافتن طرح های اشتغال روستایی 
چند هزار فرصت شغلی ایجاد می شود، گفت: امیدواریم با این اقدامات و 
اعطای تسهیالت بتوانیم گام مثبتی برای توسعه و رونق روستاها برداریم.
جوانان روستا بی توجه به جاذبه های زندگی شهری با امید و عشق به 

زادگاه، آستین همت برای کارآفرینی را باال زده اند.
حال نوبت مسئوالن است که تنها به پرداخت تسهیالت اکتفا نکرده 
و برای فراهم کردن زیرساخت  طرح های اشتغال روستایی نیز یاری رسان 
باش��ند. بی ش��ک تنها در ای��ن صورت مانع خالی ش��دن روس��تاهای 
خراسان جنوبی از جمعیت جوان و فعال بوده و چراغ آبادی ها همچنان 

روشن می ماند.

کارآفرینی در دل محرومیت ها 

دریچــه

دبیرخان��ه ش��رکت های خ��الق ش��رایط دریاف��ت ضمانت نامه ب��ا تخفیف 
50درصدی در کارمزد را برای بهره گیری از خدمات صندوق پژوهش و فناوری 
کریمه اعالم کرد. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، شرکت های خالق می توانند به منظور دریافت انواع 
ضمانت نامه مطابق با ش��رایط پیش بینی ش��ده از خدم��ات صندوق پژوهش 
و فن��اوری کریمه بهره مند ش��وند. این ضمانت نامه ها ش��امل ضمانت نامه های 

مزایده و مناقصه، حسن انجام تعهدات و پیش پرداخت می شود.
این اقدام به موجب توافق انجام شده میان دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم 
ش��رکت های خالق و صندوق پژوهش و فناوری کریمه  و به منظور  تس��هیل 

فضای کسب وکار شرکت های خالق صورت می گیرد.

تخفیف ۵۰درصدی صدور ضمانت نامه 
برای شرکت های خالق

شنبه
29 دی 1397

شماره 1244
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اس��ماعیل قادری ف��ر، رئیس مرکز توس��عه فناوری  ه��ای راهبردی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، درب��اره تفاهم نامه ای که 
میان معاونت علمی و فناوری و شهرداری تهران به امضا رسیده است، 

اظهار کرد برای آنکه بتوانیم از پهنه شهری 
و زیرس��اخت های این محیط استفاده کنیم 
تفاهم نامه ای با شهرداری تهران، دانشگاه و 
پارک علم و فناوری ش��ریف به امضا رسیده 
است. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
رئیس مرک��ز فناوری  های راهبردی معاونت 
علم��ی ادامه داد: به کمک ای��ن تفاهم نامه 
می  توانی��م از فضاهای متروکه ش��هری در 
راس��تای تبدیل آنها به مناطق نوآوری و با 
هدف توسعه شرکت های دانش بنیان اطراف 

دانشگاه استفاده کنیم
وی ب��ا اش��اره ب��ه محیط مرک��ز نوآوری 
ش��ریف بیان ک��رد: این مرک��ز در محیطی 

450 هکتاری و در اطراف دانش��گاه شریف ایجاد شده است و می تواند 
با نمو نه های خارجی خود همچون سیلیکون ولی رقابت کند.

قادری ف��ر درب��اره رویکرد اصلی این تفاهم نام��ه گفت: هدف ما این 

اس��ت که در این تفاهم نامه رویکردمان را به س��مت بخش خصوصی 
س��وق دهیم، یعنی سرمایه گذاران فعال در بخش خصوصی وارد عمل 
ش��وند و ش��رکت های دانش بنی��ان حاضر در مرکز نوآوری ش��ریف را 

حمایت کنند.
فعالی��ت 450 ش��رکت دانش بنیان در 

اطراف دانشگاه شریف
راهبردی  فناوری ه��ای  رئی��س مرک��ز 
معاونت علمی با بیان اینکه می خواهیم تا 
تابستان سال 99 این مرکز را به شتابدهی 
مخصوص برس��انیم اظهار ک��رد: هدف ما 
این اس��ت که ناحیه نوآوری ش��ریف را به 
ص��ورت عملیات��ی وارد کار کنیم تا بتواند 
به خوبی در حوزه های مخصوص خود وارد 

عمل شود.
وی درب��اره تعداد ش��رکت هایی که در 
اطراف دانش��گاه ش��ریف ایجاد ش��ده اند، 
گفت: اکنون حدود 450 شرکت دانش بنیان در اطراف دانشگاه شریف 
فعال هس��تند و به دنبال این هس��تیم تا با ایجاد زیس��ت بوم مناسب 

تعداد این شرکت ها را به بیش از هزار عدد برسانیم.

برادران وینکلوفس معتقدند با قانونی ش��دن ارزهای رمزنگاری شده خطرهای 
س��رمایه گذاری در این صنعت کاهش پیدا می کند. به گ��زارش زومیت، بازار ارز 
دیجیتال پس از آنکه در طول س��ال 2018 س��قوط را تجربه کرد، هنوز به طور 

کامل بهبود نیافته اس��ت. قیم��ت بیت  کوین روز 
یکش��نبه به کمتر از 3500 دالر رسید؛ با این حال 
کامرون و تایلر وینکلوف��س )Winklevoss(، از 
بنیان ¬گذاران صرافی Gemini، خوش بینانه به 
بازار آینده کریپتو می نگرند. برادران وینکلوفس در 
مصاحبه¬ ای با Fortune، درباره  مسائل مختلف 
صنعت ارزهای رمزنگاری ش��ده صحبت کرده اند. 
دیدگاه کلی آنها درباره  بیت کوین مقایسه این ارز با 
طالست. آنها همچنین درباره تأیید استیبل کوین ها 
در ای��ن صنع��ت نوظه��ور صحبت های��ی کردند. 
هفته  گذش��ته، تمامی نگاه¬ ه��ا در خیابان های 
نیویورک ب��ه تبلیغات Gemini معطوف ش��ده 
بود. این تبلیغ��ات پیام هایی از قبی��ل »رمزارزها 

نیازمند قانون گذاری هس��تند« و »آینده  پ��ول« را با هدف افزایش اعتراض ها به 
نبود قانون گذاری صنعت کریپتو ش��امل می شد. ش��ایان ذکر است واکنش های 
مختلفی به این تبلیغات نش��ان داده ش��د. برای مثال، بس��یاری درباره  وضعیت 

قانون گذاری کریپتو و چش��م اندازی های آینده آن با یکدیگر بحث می کردند. در 
زمینه  تقاضای قانون گذاری کریپتو، تیلر وینکلوفس می گوید: ایده  اصلی ما این 
است که نوآوری ها و اندیشه های شرکت های فعال در عرصه صنعت کریپتو باید 
به وس��یله  مقررات قانونی حمایت شوند؛ در غیر 
این  صورت برنامه ها و نوآوری های این شرکت ها 
در نطفه خفه خواهد شد. مردم به رؤیای کریپتو 
باور دارند، اما نمی ¬دانند چگونه بدون آنکه دچار 
مش��کل ش��وند، از این فناوری ها استفاده کنند. 
می خواهیم بگویم Gemini تصمیم دارد چنین 

فضایی برای مردم مهیا کند.
تایل��ر وینکلوف��س در ادامه تأکی��د می کند 
مانن��د  ب��ه دالر،  وابس��ته  اس��تیبل کوین های 
Gemini GUSD که وعده داده ش��ده نوسان 
کمتری در مقایسه  با سایر ارزهای رمزپایه مانند 
بیت کوین داشته باش��ند، به منظور کسب سود 
می توانند از اوراق  بهادار توکنی اس��تفاده شوند. 
کامرون وینکلوفس در این مصاحبه اشاره کرد 60درصد از 20دالر حواله های مالی 
این صنعت در خارج از ایاالت متحده  آمریکا قرار دارد. او باور دارد استیبل کوین ها 

می توانند جریان بین المللی ارزهای ذخیره مانند دالر را ساده کنند.

بنیانگذاران صرافی Gemini از لزوم قانونی شدن بیت  کوین می گویندتبدیل زمین های متروکه اطراف دانشگاه شریف به مناطق نوآوری

مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری گفت در آم��وزش کارآفرینی و 
اس��تارتاپی، شهرها به عنوان بستر و خاس��تگاه اصلی نوآوری نقش مهمی ایفا 
می کنند و بزرگترین نقش ش��هر ها فراهم کردن زمینه ای اس��ت که شهروندان 

هر روز در معرض یادگیری مفاهیم تازه قرار می گیرند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��ورنا س��تاری معاون 
علم��ی و فناوری رئیس جمهوری در رویداد معرفی ناحیه نوآوری »ش��ریف« 
که دانش��گاه صنعتی شریف میزبان آن بود، گفت: روزهای نخست در معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری یک پرس��ش کلیدی مطرح بود؛ اینکه چرا 
»س��یلیکون ولی« در آمریکا ش��کل گرفته اما در دیگ��ر مناطق دنیا همچون 
کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس علی رغم س��رمایه گذاری های کالن این 
موضوع محقق نش��ده است. تحقیقی در آمریکا انجام دادند و پاسخ آن پرسش 
در ضرورت وجود یک زیس��ت بوم مس��اعد برای کارآفرین��ی و نوآوری خالصه 

می شود.
زیست بوم مساعد کارآفرینی و نوآوری

س��تاری ب��ا بیان اینکه آنچه موجب می ش��ود یک اقتص��اد مبتنی بر دانش 
پا بگیرد زیس��ت بوم مس��اعد کارآفرینی و نوآوری اس��ت اظهار کرد: دانش به 
تنهایی نمی تواند زمینه س��از شکل گیری اقتصاد دانش بنیان باشد بلکه هر یک 
از حلقه های این زنجیره باید در کنار هم کار کند تا یک زیس��ت بوم سازگار با 

ایده های نوآورانه، کارآفرینی و پژوهش کارآمد محقق شود.
ب��ه گفت��ه مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری، پژوه��ش متکی به 
س��رمایه گذاری دولتی، نمی تواند نی��ازی از نیازهای جامع��ه را حل کند زیرا 
ساختار و مفهوم دولت نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورها شناخت ساز و 
کارهای الزم برای این دس��ت پژوهش ها را در اختیار ندارد. رئیس بنیاد ملی 
نخب��گان ادامه داد: پژوهش نیازی به صدقه ندارد و در صورتی که با به میدان 
آمدن بخش خصوصی به این عرصه، به درستی حمایت های الزم صورت گیرد، 

ثروت آفرین و حل کننده اساسی ترین مشکالت جامعه خواهد بود.
بستر اصلی کارهای دانش بنیان و استارتاپی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ش��هرهای هوش��مند فناور را بستر 
اصلی کارهای دانش بنیان و استارتاپی دانست و گفت: بسیاری از مفاهیمی که 
امروز مرس��وم اس��ت در آینده نه چندان دور دستخوش تحوالت جدی خواهد 
شد، اما آموزش در آینده به یک برهه زمانی خاص از زندگی معطوف نمی شود 

و آموزش تا لحظه مرگ معنا می یابد.
ستاری ادامه داد: در آموزش کارآفرینی و استارتاپی، شهرها به عنوان بستر 
و خاس��تگاه اصلی نوآوری نقش مهمی ایفا می کنند و بزرگترین نقش شهر ها 
فراهم کردن زمینه ای اس��ت که شهروندان هر روز در معرض یادگیری مفاهیم 

تازه قرار می گیرند.
فرصتی ویژه برای کسب و کارهای فناورانه 

ب��ه گفته رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان، ای��ران به عنوان 
شانزدهمین کش��ور دنیا از حیث جمعیت نیمی از ترافیک اینترنت خاورمیانه 
را به خود اختصاص داده اس��ت. زبان فارسی نهمین زبان غالب اینترنت است 
در حالی که جمعیت فارس��ی زبان حتی از کشورهای عربی کمتر است. حجم 
قابل توجهی صفحات وب فارس��ی زبان بر بستر اینترنت وجود دارد که فرصتی 
ویژه برای توس��عه کسب و کارهای فناورانه و خالق برای ما ایرانیان به حساب 

می آید.
س��تاری با اشاره به رش��د و رونق فناوری های نوین توسط کسب و کارهای 
دانش بنیان و اس��تارتاپی ایرانی گفت: گام خوب��ی در جهت ورود فناوری های 
زیس��تی به حوزه مهندس��ی برداشته شده است و ش��رکت های خوبی در این 

حوزه داریم؛ فعالیت هایی از این دست اما به جهت گیری شهرها بستگی دارد.
پاسخ به یک دغدغه جدی

رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنی��ن اظهار کرد: همواره یکی از دغدغه های 
جدی ام این بوده که چگونه یک نخبه دارای اختراع، به نحوی حمایت شود که 
بتواند راه خود را ادامه دهد و به یک کسب و کار دانش بنیان برسد؛ پاسخ این 
پرسش در بخش خصوصی و شتاب دهنده های ایجادشده به دست این بخش 
است چرا که بخش خصوصی با توجه به حمایت و سرمایه گذاری روی ایده ها، 
ضمن کمک به حل مشکالت جامعه، ارزش افزوده و بازگشت سرمایه را ایجاد 
می کند. س��تاری در ادامه با اش��اره به فعالیت های دانشگاه صنعتی شریف در 
حوزه کسب و کارهای دانش بنیان ابراز کرد: جهت گیری های دانشگاه صنعتی 
ش��ریف به س��وی کس��ب و کارهای دانش بنیان و پهن کردن فرش زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری زیرپای دانشگاهیان و جوانان خالق بسیار خوب بوده و به 
یک الگوی مثال زدنی تبدیل شده است؛ نگاه استارتاپی به موضوعات می تواند 

ضمن حل مشکالت شهری زمینه ساز خلق ارزش افزوده و اشتغال شود.
بارور شدن نهال شهر هوشمند

مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری، ناحیه نوآوری ش��ریف را بخش 
مهمی از پیکره زیست بوم کارآفرینی و نوآوری دانست و ادامه داد: با گسترش 
زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری که به رونق اس��تارتاپ ها و کس��ب و کارهای 
دانش بنیان منجر شده، اکنون روح تازه ای در کالبد شهر دمیده است؛ این روح 

جدید، بارور شدن نهال یک شهر هوشمند و فناور را نوید می دهد.
ستاری با اشاره به اینکه در شهر خالق و فناور هر مشکل، می تواند زمینه ساز 
ظهور یک کس��ب و کار جدید و ثروت آفرین باش��د، تأکید کرد: در حال حاضر 
هزاران ایده را که تجربه هایی در حل مش��کالت اجتماعی و مس��ائل شهری و 
کالن بوده اس��ت در قالب کتاب منتش��ر کرده ایم که می تواند دستمایه خوبی 
برای افراد دارای انگیزه و خالق برای راه اندازی اس��تارتاپ ها باشد؛ استارتاپ ها 
نبای��د به س��راغ ایده های تکراری بروند و س��رمایه گذاران بخش خصوصی نیز 
بای��د روی ایده ه��ای نو که می تواند به حل مش��کالت جامعه منجر می ش��ود 

تمرکز کنند.
حل مشکالت شهری در گروی راهکارهای نوآورانه

در ادامه این رویداد، پرویز حناچی شهردار تهران با بیان اینکه توسعه کسب 
و کارها فرصتی برای از بین بردن تهدیدهای فراروی ش��هرمان باش��د، افزود: 
ش��هر تهران دست به گریبان مش��کالت متعددی از جمله آالینده های شهری 
اس��ت که هزینه های سنگینی را به شهر و سالمت شهروندان تحمیل می کند؛ 

حل این مشکالت در گروی توسعه راهکارهای خالقانه و نوآورانه است.
ش��هردار تهران اف��زود: عدم تمرکز و کوچک ش��دن دولت ها، خروج صنایع 
آالینده از ش��هرها و توسعه بخش خصوصی سه تحول عمده ای بوده است که 
ش��هرهای کشورهای توسعه یافته را دستخوش تحول کرد و از آن تحت عنوان 
رنسانس ش��هری یاد می ش��ود. در پایتخت نیز خروج صنایع از شهر فضاهای 
خالی و رها شده ای را به وجود آورده است که با توسعه و استقرار استارتاپ ها 

ضمن حل مشکالت می تواند جاذبه ایجاد کند.
حناچی به حمایت ش��هرداری تهران به فرآیند استقرار استارتاپ ها و کسب 
و کارهای دانش بنیان در اماکن ش��هری اش��اره کرد و گف��ت: باید حمایت از 
اس��تقرار کس��ب و کارهای دانش بنیان اس��تارتاپی در حل برخی از مشکالت 
ش��هری پاسخگو باش��د به طور مثال ما در تهران روزانه 900 تن زباله تخلیه 
و 4500 تومان نخاله س��اختمانی داریم که درصد بازیافت بسیار پایینی دارد. 
کارهای نوآورانه و خالقانه کس��ب و کارهای دانش بنیان اس��تارتاپی ش��هری 

می تواند ایجاد تحول از مسیر حل این مشکالت کمک کند.

بنابر شـنیده ها، جک ما، بنیان گذار و مدیرعامل شـرکت علی بابا در پی آن است تا یک 
سوم از سهام باشگاه ایتالیایی اینترمیالن را خریداری کند.

به گزارش زومیت، جک ما، کارآفرین و بنیان گذار چینی شرکت میلیارد دالری علی بابا 
در پی آن اسـت تا وارد حوزه  ورزش شود. براسـاس شنیده ها، جک ما در پی آن است تا 
31درصد از سـهام باشگاه فوتبال اینترمیالن را خریداری کند. البته در صورت خریداری 
31درصد از سـهام اینترمیالن، ما تبدیل به کوچک ترین سهامدار این باشگاه خواهد شد؛ 
 )Suning( چراکه 68.۵۵درصد از سـهام اینترمیالن در اختیار شـرکت چینی سـانینگ

است.
شـرکت International Sports Capital مالـک 31درصـد از سـهام اینترمیـالن 
اسـت. اریک ثوهیر به عنوان نماینده  این شـرکت تا ماه اکتبر عهده دار سمت مدیرعاملی 
اینترمیالن بود، اما حال وی از این سمت کنار رفت و استیون ژانگ مدیرعامل اینترمیالن 
شد. براساس اطالعات ارائه شده International Sports Capital در نظر دارد تا سهام 
خـود را واگذار کند. در این بین نام جک مـا به عنوان ثروتمندترین فرد در چین به عنوان 

یکی از گزینه های اصلی برای سرمایه گذاری در اینترمیالن مطرح شده است.
البته باید به این نکته اشاره کرد که ما هم اکنون 2۰درصد از سهام سانینگ را در اختیار 
دارد. ژانگ جین دانگ، موسـس سانینگ در سال 2۰16 اقدام به تصاحب اینترمیالن کرد. 
پیش از این اطالعاتی منتشـر شـده بود که نشان از تمایل سـانینگ برای تصاحب سایر 
سهام اینترمیالن داشت، اما باتوجه  به محدودیت های سانینگ برای سرمایه گذاری خارج 

از کشور چین، این موضوع در هاله ای از ابهام بود.
آخرین برآوردها نشـان از این دارد که ارزش 31 سـهام از باشگاه اینترمیالن هم اکنون 
229 میلیـون دالر اسـت. بایـد دیـد که آیا جـک ما وارد حـوزه  فوتبال شـده و در تیم 

اینترمیالن سرمایه گذاری می کند یا خیر.

شهرهای هوشمند و فناور؛ بستر اصلی استارتاپ ها

جک ما در صدد خرید 
یک سوم سهام باشگاه 

اینترمیالن است
یادداشـت

فرهاد اینالوئی درباره مفهوم تحول دیجیتال گفت زمانی که کلمه تحول را به کار می بریم 
باید آن را با کلمات مشابه دیگر از جمله پروژه های دیجیتالی مقایسه کنیم؛ تحول دیجیتال 
به معنای دگرگونی در ارائه خدمات به کسب و کارهای دیجیتال است و مفهوم دیجیتال به 
معنای فناوری اطالعات نیست بلکه دیجیتال به معنای توجه به کسب و کارهای دیجیتالی 
اس��ت و تحول دیجیتال به معنای تغییر در سرویس ها برای پشتیبانی کسب و کارها است 
که در تمامی صنایع از جمله بانک، انرژی، گردشگری و مخابرات کاربرد دارد.معاون فناوری 
اطالعات بانک ایران زمین با اش��اره به اینکه فین تک ها بخش��ی از تحول دیجیتال هستند، 
اظهار داش��ت: بازیگران عرصه اکوسیس��تم مالی بانک ها و بیمه ها و مشتریان آنها بودند اما 
فین تک ها به عنوان ضلع س��ومی از مثلث وارد اکوسیس��تم ش��دند و واسطی میان بانک ها 
و مش��تریان آنها شدند؛ بر همین اس��اس فین تک ها به عنوان کسب و کارهایی جدید وارد 

زیست بوم مالی شدند و می توان آنها را یکی از بازیگران تحول دیجیتال به شمار آورد.

ورود بانک ها به صنعت فین تک 

 فین تک ها بازیگر تحول دیجیتال



تاثیرگذاری مفهومی بس��یار مهم و کارآمد برای کس��ب وکارهای مدرن 
به حس��اب می آید. در هر صورت، هر شرکتی توانایی تولید یک محصول، 
راه اندازی سایتی رسمی و تالش برای بازاریابی محصولش را دارد. به عبارت 
بهتر، امروزه ش��رکت های بی شماری در زمینه های واحد فعالیت دارند. به 
همین دلیل برندهایی که توان تاثیرگذاری بیشتری روی مخاطب داشته 
باشند، برنده های نهایی مسابقه بازاریابی و فروش خواهند بود. بدون تردید 
تاثیرگذاری روی مش��تریان به منظور فروش محصوالت نیازمند فرآیندی 
ویژه اس��ت. بسیاری از ش��رکت ها در دنیای کس��ب وکار فعالیت دارند، با 
این حال همه آنها به یک میزان س��ود به دس��ت نمی آورند. به این ترتیب 
بازاریابی بهینه برای محصوالت مان فقط معطوف به نمایش جلوه ای ویژه از 
تولیدات شرکت برای عموم مردم نیست. سرمایه گذاری روی شرکت مان و 
همچنین برند آن یکی از مهم ترین گام های بازاریابی در عصر مدرن است. 
اجازه دهید با یک پرسش مهم سراغ بخش بعدی مقاله برویم: برنامه شما 

برای کسب جایگاه عالی در کسب وکارتان چیست؟
در ادامه این مقاله من به بررس��ی شش راهکار عملی به منظور افزایش 

تاثیرگذاری برندها خواهم پرداخت. 
1. نمایش محصوالت در گوشی های هوشمند

ش��اید بتوان عصر حاضر را با سلطه دستگاه های هوشمند به ویژه انواع 
گوش��ی ها شناخت. افزایش ش��مار کاربران اپ های مختلف و گوشی های 
هوش��مند نی��ازی به بررس��ی عمیق ندارد. ب��ه همین دلیل بس��یاری از 
کس��ب کارهای کنونی به سراغ هماهنگی هرچه بیشتر با الگوهای سازگار 
با گوشی های هوشمند رفته اند. یکی از این عرصه ها تغییر حالت رونمایی 
از محصوالت اس��ت. به ای��ن ترتیب توجه اصلی برنده��ا روی رونمایی از 
محصوالت شان به گونه ای دسترس پذیر برای کاربران گوشی های هوشمند 
است. نکته مهم در اینجا اتخاذ ساز و کارهایی به منظور سهولت مشاهده 
و دسترس��ی کاربران به برند ماس��ت. به عبارت بهتر، در عصر کنونی همه 
بخش ه��ای زندگی ما در حال تحول دائمی اس��ت. ب��ه همین دلیل باید 
همیش��ه به سراغ اس��تفاده از آخرین دس��تاوردهای تکنولوژی به منظور 

هماهنگی هرچه بیشتر با نیاز مشتریان باشیم.
طراحی اپ ویژه برای شرکت مان یکی از ایده های جذاب چند سال اخیر 
اس��ت. در این راس��تا باید ابتدا با دو مرکز دانلود بزرگ سیستم عامل های 
دستگاه های هوشمند یعنی اپ استور و گوگل پلی هماهنگ شوید. به این 
منظور پس از طراحی اپ ویژه تان پیامی رسمی به این دو فروشگاه ارسال 
ک��رده و اپ م��ورد نظر را تایید کنید. نگرانی اصلی فروش��گاه های مذکور 
پیرامون انتشار اپ های تقلبی است. به همین دلیل پس از تایید شما دیگر 

دلیلی برای نگرانی نخواهد بود. 
2. مشارکت در پادکست های مربوط به کسب وکارمان

همیشه حضور در مراسم ها و رویدادهای بزرگ مربوط به کسب وکارمان 
افتخ��اری به یادماندنی خواهد بود. امروزه چنین مراس��م هایی دیگر فقط 
مربوط به کنفرانس ها و نمایش��گاه های بزرگ نیس��ت. پادکس��ت یکی از 
محصوالت فرهنگی باب میل نس��ل جوان به حس��اب می آید. بسیاری از 

برنامه ها نیز اکنون در قالب پادکس��ت به مخاطب عرضه می شوند. در این 
میان مصاحبه های تخصصی و خالقانه ای نیز تحت عنوان پادکس��ت روانه 
بازار می شود. به عنوان یک برند جویای نام حضور در چنین پادکست هایی 
به افزایش توان تاثیرگذاری ش��ما کمک ویژه ای خواهد کرد. مزیت اصلی 
پادکست ها فراهم سازی فرصتی برای برندها به منظور معرفی خود در مقام 
کارش��ناس های حرفه ای اس��ت. به این ترتیب مخاطب پادکست عالوه بر 
آش��نایی با برند ما نسبت به دیدگاه کارشناسی  ما نیز توجه نشان خواهد 

داد.
در یک سوی ماجرا، در صورت تولید یک پادکست شما فرصت دعوت از 
برندهای بزرگ حوزه کس��ب وکارتان را خواهید داشت. این امر به برند ما 
جایگاه ویژه ای می دهد. همچنین سطح ارتباط ما با سایر برندهای حاضر 
در کسب وکارمان افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، حضور در پادکست 
س��ایر برندها فرصت مش��ارکت در رویدادی مهم را می دهد. توجه داشته 
باشید که حضور در پادکس��ت دیگر شرکت ها نیازمند پرداخت هزینه ای 
نیست. به این ترتیب بدون پرداخت کمترین هزینه ای در راستای گسترش 

شهرت و تاثیرگذاری برندمان حرکت خواهیم کرد. 
آنطور که به نظر می رس��د، حضور در پادکس��ت ها ب��رای هر دو طرف 
مزیت های انکارناپذیری را به همراه دارد. به همین دلیل همیش��ه باید از 
فرصت های حضور در پادکست های مختلف یا تولید یکی از آنها استقبال 

کنیم.
3. خلق ویدئوی توضیحی به یادماندنی

آماره��ای خارق الع��اده مربوط به ح��وزه بازاریاب��ی ویدئویی هیچ گاه 
دروغ نمی گویند. برای مش��تریان عصر جدید مش��اهده همراه با باور به 
محصوالت است. به همین دلیل هم اغلب برندها سرمایه گذاری عظیمی 
روی الگ��وی بازاریابی ویدئویی کرده اند. بدون تردید ویدئویی توضیحی 
که بیانگر ماهیت برند ش��ما و حوزه های فعالیتش اس��ت، توجه بس��یار 
زیادی را به خود جلب خواهد کرد. در این میان باید توجه داش��ت که 
ویدئ��وی ما همراه ب��ا المان های جذاب برای مخاطب باش��د. همچنین 
ویدئوهای کوتاه همیش��ه تاثیرگذاری بیشتری در مقایسه با نمونه های 
طوالنی دارند. براس��اس آمارهای مختلف میانگین مدت زمان مناس��ب 
ب��رای تولید ویدئوها دو دقیقه اس��ت. هرچه مدت زمان بیش��تری را به 
کار ببریم، می��زان تاثیرگذاری ویدئو و تمایل مخاطب به تماش��ای آن 

کاهش خواهد یافت. 
یکی از مهم ترین گام ها در راستای تولید ویدئو بازاریابی انتخاب موضوع 
آن است. در این میان پرداختن به برخی از موضوعات نتیجه بخشی بهتری 
به همراه دارد. به عنوان مثال، ثبت ویدئویی پیرامون مصاحبه با مشتریان 
برندتان در مورد کیفیت محصوالت، گفت وگو با کارشناس های مختلف و 
همچنین نمایش پش��ت صحنه کسب وکارمان یکی از ایده های جذاب در 

راستای افزایش سطح تاثیرگذاری برندمان است. 
۴. برجسته سازی لحظات موفقیت آمیز برندمان

پیش از این گفتم که مشاهده به معنای باور است. یکی دیگر از قوانینی 
که مشتریان مدرن براساس آن زندگی می کنند، عبارت است از »به جای 
صحبت به من نشان بده«. همانطور که قبال گفتم، هر برندی توانایی بیان 
ادعاه��ای بزرگ را دارد. با این حال فقط برخی از برندها توانایی نمایش و 

اثبات ادعاهای خود را نیز دارند. خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی اکنون 
برندها بیش از هر زمان دیگری فرصت اثبات ادعاهای خود را دارند. به این 
ترتیب فقط باید س��راغ ثبت ویدئویی در راس��تای اثبات ادعاها، تعهدها و 

تحقق خواسته های مشتریان از خودمان باشیم.
نکته مهم در این میان توجه به تعامل های واقعی با مش��تریان است. به 
عبارت بهتر، همه دنیای مدرن در ش��بکه های اجتماعی خالصه نمی شود. 
اگر به دنبال موفقیت هس��تیم، باید در دنیای واقعی نیز با مشتریان خود 

همراه با احترام رفتار کنیم. 
۵. برگزاری همایش های تجاری و رویدادهای صنعتی بیشتر

در این مقاله تاکید بس��یار زیادی روی نتایج بازاریابی دیجیتال صورت 
گرفته است. با این حال نباید نسبت به تاثیرات انکارناپذیر مواجهه های رو 
در رو غافل ش��ویم. در دنیای دیجیتال نه تنها تاثیر کنفرانس های عمومی 
کاهش نیافته اس��ت، بلکه روز به روز بر تاثیرگذاری آنها افزوده می ش��ود. 
یکی از راهکارهای عالی به منظور تاثیرگذاری بر مخاطب و بهبود جایگاه 
برندمان در دنیای مدرن برگزاری هرچه بیشتر همایش های تجاری است. 
در چنین همایش هایی برند ما با یک تیر دو هدف را خواهد زد. نخس��ت 
اینکه ارتباط نزدیکی با مشتریان مختلف برقرار می کند و دوم اینکه سطح 
همکاری اش با برندهای دیگر توس��عه می یابد. البته باید توجه داش��ت که 
برگزاری همایش های تجاری در برخی از موارد نیازمند بودجه کالنی است. 
به این ترتیب این ایده برای کسب وکارهای کوچک چندان مناسب نخواهد 
بود. به عالوه کسب وکارهای کوچک توان چندانی برای جلب نظر برندهای 

بزرگ و دعوت از مخاطب ها ندارند. 
6. اهمیت حضور در عرصه های عمومی مناسب

در ادامه بحث بخش قبلی در مورد برگزاری همایش های تجاری باید به 
یک نکته مهم اشاره کرد: حضور در عرصه های عمومی مناسب. به عنوان 
یک برند باید همیش��ه در عرصه های مناسب با کسب وکارمان حضور پیدا 
کنیم. اش��تباه بسیاری از کس��ب وکارها تالش برای حضور در مراسم های 
مختلف است. به این ترتیب در عمل بسیاری از مراسم ها با ساختار و قالب 
اصلی برند ما ناهماهنگ خواهد بود. وقتی تصمیم به حضور در یک مراسم 
را دارید، ابتدا باید نسبت به هماهنگی آن با ماهیت شرکت تان فکر کنید. 
فقط در صورت وجود هماهنگی میان ماهیت ش��رکت و مراسم مورد نظر 
باید در آن حضور یابیم. در غیر این صورت با پوش��ش وسیع رسانه ای آن 

رویداد عمال حضور ما از سوی کاربران مورد تمسخر قرار خواهد گرفت. 
جمع بندی

هرچه تاثیرگذاری ما در عرصه کسب وکارمان بیشتر باشد، بهتر است. با 
پیشرفت های خیره کننده امروزی در عرصه تکنولوژی حتی کوچک ترین 
قدم های برندها نیز زیر ذره بین قرار دارد. به همین دلیل همیشه پیش از 
تصمیم گی��ری باید به خوبی پیرامون موض��وع بحث فکر کنیم. در زمینه 
افزایش تاثیرگذاری برندمان توجه ب��ه ترکیب توصیه های این مقاله ایده 
مناسبی خواهد بود. البته راهکارهای افزایش تاثیرگذاری کسب وکارها فقط 
محدود به شش مورد این مقاله نیست. با این حال آنها مقدمه خوبی برای 
ش��روع کار خواهند بود، بنابراین چالش اصلی ش��ما در آینده اس��تفاده و 

اجرای توصیه های فوق خواهد بود. 
noobpreneur :منبع

وقتی برگرکینگ با تبلیغات شبکه اجتماعی 
توییتر غوغا می کند!

وقتی صحبت از تبلیغات شبکه اجتماعی در فضای دیجیتال مارکتینگ 
می ش��ود، اکثر افراد از یک س��ری مدی��ا و ابزار صحب��ت می کنند؛ تنها 
خالقیتی که در ایده کمپین تبلیغات شبکه اجتماعی هر شرکت با دیگری 
متفاوت اس��ت، ایده گرافیکی یا پیامی اس��ت که در طرح تبلیغاتی شان 
دارند، اما متاس��فانه چیزی که بیش از هر چیزی در تبلیغات مهم اس��ت 
و اکثرا فراموش می شود، باال بردن میزان فروش کاال یا خدمات است. در 
اصل آنقدر درگیر کپی رایتینگ یا طراحی گرافیکی تبلیغات می شویم که 

فراموش می کنیم قرار است تبلیغات به فروش کمک کند.
وندیز ) Wendy’s( یک رستوران زنجیره ای است که مقام سوم را بعد 
از مک دونالدز و برگرکینگ دارد. یکی از غذاهای معروف وندیز اسپایسی 
چیکن ناگت بود که در س��ال 2017 از منوی رس��توران حذف ش��د و با 
واکنش شدید عالقه مندان این غذا در شبکه اجتماعی توییتر روبه رو شد.

رقیب اصلی وندیز یعنی برگرکینگ )Burger King( از این فرصت به 
شکل بی سابقه ای استفاده کرد.

برگرکینگ در یک روش مدرن از تبلیغات ش��بکه اجتماعی اسپانس��ر 
تمامی توییت هایی ش��د که از س��وی عالقه مندان وندیز منتشر شده بود 
و به این ش��کل خود را به عنوان جانش��ین اسپایسی چیکن ناگت وندیز 

معرفی می کرد.
اثرگذاری این روش تبلیغات ش��بکه اجتماعی توییتر بسیار زیاد بود و 
توانست به برگرکینگ کمک بسیار زیادی در فروش کند. برگرکینگ انبار 
این محصول خود را که برای سه ماه تامین شده بود در عرض چهار هفته 

به فروش رساند.
همچنین بی��ش از 1.5 میلیارد اثرگ��ذاری Impression در فضای 
رس��انه ای با این کمپین برای کریسپی گلدن ناگت برگرکینگ رخ داد و 

توانست جای رقیب خود را به خوبی بگیرد.
imaketor :منبع

  
توییت کارمند هوآوی با گوشی آیفون به 

قیمت صدمه به برند
س��ال 2019 برای دو کارمند س��ازنده چینی گوشی هوشمند، هوآوی 
خوب ش��روع نشد که گوشی های هوشمند سری P آن با آیفون های اپل 

رقابت می کنند.
در اولین روز سال، هوآوی در حرکتی عجیب با یک آیفون پیام »سال 
2019 مبارک« را برای فالوورهایش توییت کرد. این گاف یا سوتی قطعا 
برای همه کاربران این پلتفرم رسانه اجتماعی پخش شد که ارسال و انتشار 

آن از طریق یک گوشی آیفون را نشان می داد.

حتی با وجود حذف س��ریع آپلود، اسکرین ش��ات از آن فورا در فضای 
آنالین انتش��ار یافت و منجر به واکنش نسبت به رفتار دو کارمند هوآوی 

شد.
با توجه به حافظه داخلی رویترز به تاریخ 3 ژانویه 2019، رتبه کارمندان 
ی��ک پله نزول و حقوق ماهیانه آنها ت��ا 728 دالر کاهش پیدا کرد. رتبه 
پرداخت��ی رئیس بازاریابی دیجیتال هوآوی نیز به مدت یک س��ال اجازه 

ارتقا ندارد.
معاون ارش��د رئیس ش��رکت، چن لیفن، در قال��ب این حافظه داخلی 
توضی��ح داد ک��ه این رویداد به برن��د هوآوی صدمه زده اس��ت. به گفته 
مقامات شرکت، اشتباه فوق رویه عادی عدم انطباق و اشتباه در مدیریت 

را منعکس می کند.
این پیش��امد ظاهرا پس از س��پردن مسئولیت به ش��رکت رسانه های 
اجتماع��ی »Sapient« و تردی��د در رابطه با مش��کالت وی پی ان روی 
دسکتاپ اتفاق افتاد. به منظور ارسال یک توییت به موقع در نیمه شب، 
به جای آن یک آیفون با یک س��یم کارت رومینگ برای آپلود پیام مورد 
استفاده قرار گرفت. این نخستین بار نیست که یک اشتباه بزرگ از سوی 
هوآوی آن را در کانون توجه قرار می دهد. در ماه آگوست سال گذشته برند 
در حال مچاله ک��ردن یک عکس DSLR به عنوان نمونه کار با دوربین 

گوشی هوشمند خود دیده شد.
mbanews :منبع
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انواع گارانتی و وارانتی محصوالت در بازاریابی
به وفور اس��م گارانتی یا ضمانت را ش��نیده ایم و از آن اس��تفاده 
 guarantee کرده ایم. موضوع این مطلب آموزش بازاریابی گارانتی

و وارانتی warranty است.
بنابراین اس��م گارانتی برای همه افراد آشناس��ت و با آن بارها سر 
و کار داش��ته اند. گارانتی ضمانتی است که فروشنده یا تولیدکننده 
متعهد می شود تا زمانی مشخص و در صورت ایجاد مشکالتی خاص 
خدماتی را به مش��تریان ارائه دهد. در واقع توافق بر شرایط و زمانی 
که فروش��نده یا تولیدکننده به مشتری خود خدمات پس از فروش 
می دهد. معموالً گارانتی به س��ه ش��کل در اختیار خریدار قرار داده 

می شود.
انواع گارانتی محصول در بازاریابی:

1- گارانتی لحظه خرید و در داخل بسته بندی محصول
ای��ن نوع گارانتی بهترین نوع گارانتی اس��ت. زی��را گارانتی ها در 
این صورت دارای ش��ماره سریال هس��تند و خود کارخانه روی آنها 

گارانتی را قرار داده است.
2- وارانتی هنگام تعمیر

برخی دیگر از کاالها زمانی که نیاز به تعمیر پیدا می کنند، پس از 
تعمیر آن توسط شرکت تولیدکننده یک گارانتی را به شکل فاکتور 

در اختیار شما قرار می دهند.
3- گارانتی هنگام نصب

برخی دیگر از گارانتی ها در هنگام نصب محصول به خریدار داده 
می شود.

همانطور که گفته ش��د بهترین گارانتی برای محصول، گارانتی ای 
است که کارخانه هنگام تولید کاال در بسته بندی آن قرار داده است. 
این نش��ان می دهد کارخانه محصول خود را قبل از اینکه روانه بازار 

کند آزمایش کرده است.
انواع وارانتی محصول در بازاریابی

عالوه بر گارانتی در بازار اصطالحی به نام وارانتی نیز وجود دارد. 
بسیاری از افراد با اصطالح گارانتی آشنا هستند ولی وارانتی را شاید 
تاکنون حتی نش��نیده باشند، بنابراین برای شان جالب است که این 
اصطالح چیست و در چه زمان هایی می توان از آن استفاده کرد. در 

این مقاله به شرایطی که وارانتی ها دارند اشاره می  کنیم.
1- زمان بیشتر

وارانتی نسبت به گارانتی از دوره زمانی ضمانت بیشتری برخوردار 
اس��ت. مثاًل اگر ش��ما برای یک محصول یک گارانتی چند ماهه یا 
نهایتاً یکی دو س��اله داشته باش��ید ولی در وارانتی ممکن است این 
ضمانت برای مدت های بیش��تری باش��د. در واقع وارانتی به ش��ما 
این مفه��وم را منتقل می کند که محصولی ک��ه خریداری کرده اید 
دارای کیفیت باالیی است و نسبت به گارانتی می توانید مدت زمان 
بیشتری از خدمات پس از فروش آن بدون پرداخت هزینه برخوردار 

باشید.

2- گارانتی عدم بازگشت هزینه
در گارانتی ه��ا مش��تریان اگر ب��ا خرابی محصول مواجه ش��وند و 
تصمی��م بگیرند که به جای اینکه آن را به صورت رایگان و توس��ط 
نمایندگی آن، تعمیر کنند می توانند تصمیم بگیرند که کاال را کاماًل 
به ش��رکت پس دهند و پول خود را پس بگیرند، اما در وارانتی این 
باز پس دادن هزینه یا پول خریدار وجود ندارد. شرکت ها برای مدت 
زمان طوالنی، تعمیر محصول را به عهده می گیرند ولی هزینه و پول 

مشتریان را به آنها بر نمی گردانند.
3- وارانتی تضمین قطعات

وارانتی ها بیش��تر برای تضمین قطعات اس��تفاده می شود. به این 
ش��کل که فروش��نده یا شرکت، متعهد می ش��ود که در صورتی که 
محصول خریداری ش��ده توس��ط شما خراب ش��د و نیاز به تعویض 
قطعات داش��ت ای��ن قطعه را با دریافت هزینه در اختیار ش��ما قرار 
دهد. این مورد بیش��تر برای محصوالت خارجی کاربرد دارد. زیرا در 
صورتی که قطعه ای از محصول شما خراب شود ممکن است در بازار 
نتوانی��د قطعه اصل آن را پیدا کنید ولی اگر محصول ش��ما وارانتی 
داشته باشد می توانید با خیال راحت پس از خراب شدن یک قطعه 
از ش��رکتی که از آن خری��داری کرده اید و وارانتی آن را دارید اصل 

قطعه را خریداری کنید.
۴- وارانتی برای محصوالت ایرانی

همانط��ور ک��ه در مورد س��وم توضی��ح داده ش��د، وارانتی برای 
محصوالت خارجی که قطعات آن در کش��ور نیس��ت بیشتر کاربرد 
دارد، بنابرای��ن در ایران اگر محصولی ایران��ی را خریداری می کنید 
هم��ان گارانت��ی کافی اس��ت، زی��را از آنج��ا که محصول توس��ط 
تولیدکننده های داخلی تولید ش��ده اس��ت پس قطعات آن در بازار 

موجود است و به وارانتی نیازی نیست.
qmpmarketing :منبع

وقتی صحبت از مدیریت موفقیت آمیز کسب وکار می شود، یکی از عناصر 
اصلی ارتقا و رشد اکانت رسمی مان در شبکه های اجتماعی است. به منظور 
یافتن مکان مناس��ب برای سرمایه گذاری و استخدام افراد هماهنگ برای 
تیم بازاریابی ش��رکت مان باید برندمان را به س��ایر ش��رکت های نامدار و 

مشتریان معرفی کنیم. 
اکنون که س��ال جدید میالدی از راه رسیده است، نوبت عطف توجه به 
موثرترین ش��بکه اجتماعی، حداقل برای برندها، خواهد بود. اینس��تاگرام 
برای مدت ها پلتفرم مورد عالقه نسل جوان )نسل هزاره یا Z( بود. با این 
حال اکنون تقریبا همه افراد از آن استفاده می کنند. این بدان معناست که 
اینس��تاگرام بدل به یکی از بهترین فضاها برای برقراری ارتباط با مخاطب 

هدف برندهاست. 
به منظور برقراری رابطه بهتر با افراد مورد نظرمان در اینستاگرام در این 
مقاله به بررسی و معرفی 10 ابزار برتر رشد اکانت پرداخته ام. اگر به دنبال 
جذب مخاطب واقعی برای اکانت تان در اینس��تاگرام هس��تید، به مطالعه 

مقاله حاضر ادامه دهید. 
SocialSteeze .1

وقتی که استفاده از هشتگ های مناسب و بارگذاری پست های باکیفیت 
برای توس��عه اکانت مان کافی نیست، ابزار SocialSteeze راه گشا خواهد 
بود. مزیت اصلی این ابزار فراهم س��ازی فالوور واقعی برای اکانت هاست. به 
همین دلیل هم از سایر اپ های دارای فالوور تقلبی متمایز می شود. طریقه 
کار این اپ جست وجوی کاربران براساس موقعیت مکانی، اطالعات پروفایل  
و نام کاربری اس��ت. به این ترتیب اکانت هایی که عالقه بیشتری به حوزه 
کس��ب وکارتان دارند، به شما معرفی خواهند شد. استفاده از این سرویس 
به ویژه وقتی تازه کسب وکارمان را راه انداخته باشیم، بسیار راه گشا به نظر 
می رسد. به این ترتیب ثبت نام در ابزار SocialSteeze می تواند گام موثر 

بعدی شما در زمینه بازاریابی شبکه های اجتماعی محسوب شود. 
Magic Social .2

 Magic یکی دیگر از ابزارهای موثر برای رشد اکانت مان در اینستاگرام
Social نام دارد. این ابزار با استفاده از تکنیک های پیشرفته اینستاگرام به 
طور طبیعی فالوور بیشتری را به اکانت شما جذب خواهد کرد. همچنین 
این سرویس سطح قیمت های متفاوتی برای خدماتش دارد. به این ترتیب 
در هر مرحله ای از کس��ب وکارتان هم که باش��ید، پیشنهاد مناسب تان در 
Magic Social یافت خواهد شد. بدون تردید در دنیای امروز یافتن ابزار 
کمکی برای رشد اکانت مان به صورت طبیعی و واقعی بسیار دشوار است. 
سرویس Magic Social یکی از معدود گزینه های مناسب در دسترس 
به حساب می آید. با توجه به اینکه اکنون بالغ بر 25 میلیون اکانت تجاری 
در اینستاگرام فعالیت دارد، استفاده از این ابزار یک گام منطقی برای بهبود 

وضعیت کسب وکارمان خواهد بود. 
3. گرام

اگر شما به طور میانگین حجم زیادی از محتوا را روی اکانت تان بارگذاری 

می کند و عالقه زیادی به دسترس��ی به اکانت تان از طریق دس��تگاه های 
مختلف دارید، ابزار گرام مخصوص ش��ما طراحی شده است. بدون اغراق 
این ابزار یکی از بهترین س��رویس های توسعه اکانت در اینستاگرام است. 
مزیت اصلی این ابزار فراهم سازی امکان اتصال به اینستاگرام )با دسترسی 
به تمام بخش های آن( از طریق لپ تاپ و رایانه های شخصی است. به این 
ترتیب اگر قصد ارس��ال مطالب مختلف با کپش��ن های طوالنی را دارید، 
گرام بهترین گزینه برای ش��ما خواهد بود. سرعت بارگذاری محتوا در این 
سرویس نیز بسیار باالست. به این ترتیب دیگر نگران بروز خطا به هنگام 

بارگذاری مطالب تان نخواهید بود. 
۴. اینک 361

وقتی بحث مدیریت مطلوب اکانت مان در ش��بکه های اجتماعی وسط 
باشد، اطالعات و آمارهای دقیق اهمیت باالیی دارد. اگرچه نسخه بیزینس 
اینس��تاگرام اطالعات کاربردی در اختیار کاربران قرار می دهد، با این حال 
در برخی موارد نیاز به اطالعات بیشتر نیز حس می شود. درست در همین 
هنگام کارایی های اینک 361 نمایان می  ش��ود. با استفاده از این ابزار شما 
اطالعات بسیار وسیعی را دریافت خواهید کرد. هدف نهایی از ارائه چنین 
اطالعاتی تولید محتوا براس��اس سلیقه و خواس��ت مخاطب است. مزیت 
اصلی اینک 361 توجه به س��لیقه های متفاوت کاربران است. توجه داشته 
باش��ید که اکنون بالغ بر یک میلیارد نفر از اینستاگرام استفاده می کنند. 

بدون تردید سلیقه این افراد تفاوت فاحشی با هم دارد. 
۵. اُل متریک

همانط��ور که در بخش های قبلی اش��اره ش��د، هیچ اکان��ت تجاری در 
اینس��تاگرام بدون اطالعات کاربردی کامل نیس��ت. با استفاده از این ابزار 
ع��الوه بر اینکه اطالعات متعددی را دریافت خواهیم کرد، زمان مناس��ب 
برای انتش��ار مطلب را نیز متوجه می ش��ویم. اشتباه بسیاری از اکانت های 
تجاری در زمینه ارسال مطالب انتخاب ساعت نامناسب است. به این ترتیب 

با استفاده از اُل متریک بر چنین مشکلی غلبه خواهیم کرد. 
Like Social .6

یکی دیگر از راهکارهای جالب برای جذب ش��مار باالیی از مخاطب ها، 
در رقاب��ت با اکانت های مش��هور، ظاهر ش��دن پس��ت های مان در بخش 
جست وجوی کاربران است. متاسفانه باتوجه به الگوریتم نوین اینستاگرام 
در بسیاری از مواقع حتی با عملکرد مطلوب در اینستاگرام نیز پست های 
ما در بخش جست وجو برای شمار باالیی از کاربران به نمایش در نمی آید. 
خبر خوب اینکه ابزار Like Social مشکل فوق را به کلی حل کرده است. 
به این ترتیب این ابزار با مطالعه دقیق الگوریتم اینستاگرام به اکانت ها برای 

درج مطالب شان در بخش جست وجو کمک می کند. 
7. پامپاتیک

در سال جدید، استفاده از ابزارهای پیشرفته همیشه گام موثری خواهد 
ب��ود. به همین دلیل ابزار پامپاتیک که از روبات های هوش��مند برای چت 
ب��ا کاربران عالقه مند به کس��ب وکارمان اس��تفاده می کند، بهترین گزینه 
به حس��اب می آید. مزیت اصلی این ابزار اس��تفاده از آخرین نس��ل هوش 
مصنوعی اس��ت. به این ترتیب در بس��یاری از موارد کارب��ر مورد نظر به 
هیچ وجه متوجه گفت وگو با یک روبات نمی شود. به دلیل هوش مصنوعی 

بس��یار جالب این ابزار آن را در فهرس��ت فعلی جای داده ام. بدون تردید 
استفاده از آن برای هر برند تجاری در این پلتفرم ضروری خواهد بود. 

8. وودباکس
یک��ی دیگر از راهکاره��ای جالب و هیجان انگیز ب��رای جذب مخاطب 
جدید در اینس��تاگرام برگزاری مس��ابقه های مختلف اس��ت. با این حال 
مشکل اساس��ی در برگزاری رقابت های جذاب دش��واری مدیریت آنها به 
ویژه برای اکانت های دارای فالوور پرش��مار است. به همین دلیل اگر قصد 
برگزاری مسابقه در اینستاگرام را دارید، استفاده از ابزار وودباکس به شما 
جان دوباره ای خواهد بخشید. وودباکس سامانه ای هوشمند برای مدیریت 
پاس��خ های کاربران و پست های شان پیرامون مس��ابقه برندهاست. به این 
ترتیب در پایان هر مس��ابقه فقط باید کاربران برنده را در داخل وودباکس 
مشاهده کرده و به آنها پیام تبریک بفرستید. به همین راحتی کار دشوار 
برگزاری مس��ابقه اینستاگرامی صورت خواهد گرفت. نکته جالب در مورد 
این ابزار ارائه آن به صورت رایگان است. البته پس از پنج کمپین باید برای 

دفعات بعدی میزان مشخصی هزینه عضویت پرداخت کنید. 
Later .9

همانطور که در بخش های قبلی اش��اره ش��د، توجه به زمان مناسب برای 
بارگذاری مطالب در اینس��تاگرام اهمی��ت باالیی دارد. اب��زار Later دقیقا 
مخصوص آنهایی که مش��غله کاری زیادی دارند، طراحی شده است. وظیفه 
اصلی این ابزار بارگذاری هوشمند مطالب در زمان های مناسب است. به این 
ترتیب شما در ابتدای روز یا هفت مطالب مورد نظرتان را برای Later تعریف 
می کنید. سپس در زمان مناسب و براساس اولویت مد نظر شما مطالب روی 
صفحه تان پست خواهد شد. شاید تنها نکته منفی این ابزار ارائه آن به صورت 
پولی باش��د. با این حال فق��ط با پرداخت 49 دالر به ص��ورت ماهانه تعداد 

نامحدودی از پست های شما به صورت دقیق زمان بندی خواهد شد. 
1۰.  بومرنگ

امروزه ویدئوها نقش بسیار موثری در شبکه های اجتماعی بازی می کنند. 
به همین دلیل اگر ش��ما هنوز اپ بومرنگ را روی اینستاگرام تان ندارید، 
همی��ن االن توپخان��ه آنالین تان را به این اپ مجه��ز کنید. در هر صورت 
اینس��تاگرام روزانه 400 میلیون اس��توری را میزبان��ی می کند. اگر قصد 
س��اخت اس��توری هیجان انگیز و متفاوت از س��ایر برندها را دارید، باید از 
همین االن به فکر خلق نمونه های باکیفیت باشید. مزیت اصلی اپ بومرنگ 
فراهم سازی امکان تولید ویدئوهای کوتاه به صورت باکیفیت و واضح است. 
متاس��فانه هنوز هم بسیاری از برندها نس��بت به اهمیت کیفیت ویدئوها 
توجه کافی را ندارند. به همین دلیل محتوای تجاری در دنیای اینستاگرام 

با برخی پیش فرض های منفی نگریسته می شود. 
در این مقاله تالش اصلی من معرفی 10 ابزار برتر برای ایجاد تحول در 
فرآین��د بازاریابی برندها در اینس��تاگرام بود. در نهایت باید به معرفی ابزار 
خودم نیز بپردازم. Social Rocketer به عنوان یک ابزار کاربردی منبع 
مقاله های متعدد در زمینه بهبود فعالیت برندهای تجاری در ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت. اگر به دنب��ال مقاالت و اطالعات بیش��تر در این زمینه 

هستید، سری به سرویس من نیز بزنید.
noobpreneur :منبع
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۵تله  ذهنی بنیان گذاران استارتاپ ها و نحوه  
اجتناب از آنها

هر بنیان گذاری باید از بعضی طرز فکرهای خاص، اجتناب کند. مثال تحت 
فش��ار قرار دادن خود برای انجام دادن هر پروژه به تنهایی یا این احساس که 
هرگز نمی تواند استراحت کند. شاید گفتنش ساده باشد که با خود بگویید من 
نباید این اشتباه ها را انجام دهم، ولی وقتی در چنین شرایطی قرار می گیرید 

به راحتی ممکن است در یکی از این دام ها گرفتار شوید.
در ادامه، پنج مورد از خطرناک ترین تله های ذهنی را که به عنوان بنیان گذار 

یک استارتاپ ممکن است گرفتارش شوید مرور خواهیم کرد:
1-وقتی می بینید هم تیمی تان به کندی کار می کند و احس��اس می کنید 
که خودتان می توانید س��ریع تر کار را انجام دهید، می گویید: »خودم این کار 

را انجام خواهم داد«:
این اش��تباه در بین بنیانگذاران اس��تارتاپ های نوپا شایع تر است، یعنی در 
مواقعی که یک عضو جدید استخدام می کنید تا بخشی از کارتان را برای شما 
انجام دهد. در واقع عضو جدید به زمان نیاز دارد تا بتواند کارش را یاد بگیرد 
و البته در طول آن دوره  یادگیری، نخواهد توانس��ت کارها را با آن س��رعتی 
که مدنظر شماس��ت پیش ببرد. ولی این اصال مهم نیس��ت. اگر شما کار آنها 
را برعهده بگیرید به آنچه که می خواهید نمی رس��ید زیرا در این صورت آنها 
نمی توانند مستقل بار بیایند. عالوه بر این، با این کار نخواهید توانست شرکت 
خ��ود را مقیاس بندی کنید. این کار اثرات جانب��ی دیگری هم دارد. اگر مدام 
پاپیچ هم تیمی جدیدتان بشوید، ممکن است به او ضربه  روحی وارد شود. به 
کارکنان جدیدتان اجازه دهید تالش کنند )حداقل چند هفته  اول(، تا بتوانند 

به آن رشدی که از آنها انتظار دارید، برسند.
2- اندازه گیری ساعات به جای پیشرفت:

در دنیای استارتاپ، خیلی آزاردهنده است وقتی که می شنویم کسی با تکبر 
در م��ورد زود رفتن به اداره یا دیر ترک کردن اداره حرف می زند. اگر افراد در 
محل کار هوشیار و مولد باشند دیگر زمان آمدن و رفتن آنها مهم نیست. آنچه 
که مهم است، نتیجه  کار است. برای سنجش مشارکت شخص در رشد شرکت، 

فقط به موارد زیر توجه کنید:
• آنچه که انجام می دهند.

• آیا در راستای اهداف نقشه  راه یا ضرب االجل ها حرکت می کنند یا نه؟
• آیا یک عضو قابل اعتماد و قابل احترام برای تیم هستند یا نه؟

البته معموال رفتار بنیانگذاران به گونه ای اس��ت که از این اش��تباه حمایت 
می کنند. با ایجاد چک لیست روزانه برای خودتان و محاسبه  کارهای انجام شده  
قابل مدیریت در طول روز یا پیش��رفتی که در طول روز ایجاد ش��ده اس��ت، 

می توانید از این اشتباه اجتناب کنید.
ب��رای اینکه خ��ود را با مفهوم »بهره وری« به هم��راه موفقیت برای خود و 

تیم تان تطبیق دهید، باید هدف گرا باشید نه ساعت گرا.
3-داشتن این احساس که نمی توانید استراحت داشته باشید:

بس��یاری از بنیانگذاران، معموال در شرکت خیلی به خودشان فشار آورده و 
خود را خسته می کنند )از لحاظ روحی 18 ساعت در روز کار می کنند و هرگز 
به خودش��ان اجازه  توقف، خواب یا مقداری اس��تراحت نمی دهند(. آنها حس 
می کنند این همان کاری اس��ت که باید انجام دهند. بعضی از بنیانگذاران، در 
مورد اخالق کاری خود در ش��بکه های اجتماع��ی مطلب می گذارند تا اعتبار 
اجتماعی کس��ب کنند و وانمود کنند که کاری غیرعادی و خارق العاده انجام 
می دهند. ولی در واقعیت، این ش��یوه غیرمولد اس��ت. اگ��ر زیادی خودتان را 
خسته کنید بهره وری تان کاهش می یابد. زندگی استارتاپی، یک دوی ماراتون 
است نه دوی سرعت. اگر دائما مشغول کارهایی هستید که فرصت استراحتی 
برای شما باقی نمی گذارند، یک گام به عقب برگشته و کمی فکر کنید. معموال 
متوجه خواهید شد که برای تکمیل بعضی کارهای خاص، بیشتر از آنچه که 

نیاز است وقت می گذارید، زیرا:
• دچار حواس پرتی شده اید)نیازی نیست به همه ایمیل ها یک جا پاسخ دهید(

• زمان خود را خوب مدیریت نمی کنید
• برای دقت کافی و عمیق روی کار خود، به اندازه  کافی وقت نمی گذارید

منظور این است که باید هدفمند باشید و همیشه برای خود وقت استراحت 
در نظر بگیرید.

4-تالش برای یک رئیس خوب بودن:
تف��اوت زی��ادی بین رئیس بودن و دوس��ت بودن وجود ن��دارد، ولی وقتی 
یک اس��تارتاپ نوپا دارید همیشه بهتر است رسمی تر باشید. یعنی ضرورتا در 
مربیگری و نقد سازنده خودتان صادق باشید. دوستانه بودن خوب است، ولی 
اگر به دروغ ادای صداقت را دربیاورید عواقب شدیدی )هم از نظر شخصی و هم 

از نظر کاری( در پی خواهد داشت و به موارد زیر منجر خواهد شد:
• تیم شما در فضای کاری برای مولد یا باارزش بودن رقابت نمی کند.
• محصول شما خسارت می بیند، زیرا حلقه بازخورد شکسته می شود.

• فرهنگ شرکت شما نخواهد توانست در یک فضای صادقانه و شفاف و با 
بازخورد ثابت )مواردی که موردنیازتان هستند( رشد کند.

وقتی باید گفت وگوهای سختی داشته باشید، از راه حل های سریع و موقت 
اس��تفاده کنید. روراست باش��ید و آنچه را که الزم است بگویید. فقط در این 
ص��ورت کارها بهبود خواهند یافت. درواقع تا وقتی  ک��ه با بازخوردهای خود 
همچنان حرفه ای باقی می مانید، هیچ کس از ش��ما گله نخواهد کرد. حقیقت 
این اس��ت که اگر شما وظیفه  خود را انجام ندهید تیم تان از شما گله خواهد 

کرد )و باید هم این کار را بکند.(
5- داشتن این طرز فکر که باید به همه بگویید همه چیز در تمام اوقات به 

خوبی پیش می رود:
بنیانگذاران بیش��تر از بقیه  کارکنان در این تله  ذهنی گرفتار می ش��وند. با 
یک دوس��ت یا همکاری که می خواهد همین االن یک شرکت راه اندازی کند 
صحبت کنید و از او بپرس��ید کارها چطور پیش م��ی رود. 99درصد اوقات در 

پاسخ خواهید شنید: همه چیز خوب پیش می رود.
این حرف نه تنها صادقانه نیست، بلکه عواقب غیرقابل پیش بینی دیگری هم 

دارد. مثال:
مانع از این می شود که شما توصیه ها یا کمک های بسیار ارزشمند را دریافت 
کنید، زیرا کس��انی که می توانند این توصیه ها را در اختیار شما بگذارند اصال 

فکرش را هم نمی کنند شما به آنها احتیاج داشته باشید.
اعتبار شما را کاهش می دهد، به خصوص بعد از اینکه افراد بفهمند کارها واقعا 
خوب پیش نمی رود. )حتی اگر بعد از مدت کوتاهی خالف آن حرف را بگویید.(

بنابراین در پاس��خ به این سوال همیشه سعی کنید صادق باشید. در پایان 
روز، هر کسی که درگیر استارتاپ است اشتباه هایی را مرتکب می شود و این 
امری طبیعی و رایج اس��ت ولی آنچه باید به آن توجه داش��ت، این اس��ت که 
اش��تباه هایی را که می توانید از آنها اجتناب کنید، مرتکب نش��وید. پس برای 

شروع، سعی کنید از این تله های ذهنی اجتناب کنید.
medium/modirinfo :منبع

رهبری
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دو ده��ه پی��ش رو نویدبخش انقالبی همه جانب��ه در زندگی حرفه ای و 
ش��غلی ما است، به گونه ای که آینده  مشاغل به یکی از دغدغه های اصلی 

میلیون ها نفر در سراسر دنیا تبدیل شده است.
پیش از نگاه به وضعیت 20 س��ال آینده بازار کار، بد نیس��ت نگاهی به 

شرایط فعلی آن بیندازیم:
ما هم اکنون در عصر روبات ها و عرضه  باال در بازار کار و در نتیجه فراوانی 

مشاغل به سر می بریم.
با افزایش تعداد روبات های شاغل در محل کار به بیشترین سطح خود در 
طول تاریخ، در عین حال گزارش ماه گذشته  فایننشال تایمز نشان می دهد 
که شاخص جهانی بیکاری در سال 2018 به 5.2درصد کاهش یافته، که 

پایین ترین سطح در 38 سال گذشته است.
به بیان دیگر، فناوری پیش��رفته و نرخ پایین بیکاری، دو پدیده ای است 

که امروز شاهد آن هستیم.
ب��ا توجه به ارتباط تنگاتنگ میان اش��تغال و فن��اوری، دالیل محکمی 
دال ب��ر این وجود دارد که ظرف دو دهه  آینده، ش��غل ها در دس��ترس تر، 

انعطاف پذیرتر و مستقل تر خواهند شد.
در مقال��ه  حاضر، پن��ج تغییر قابل توج��ه در بازار کار آین��ده را که در 
مجمع جهانی اقتصاد در س��ال جاری مطرح شده اس��ت را مورد بررسی 

قرار می دهیم:
ه��وش مصنوعی )AI( و روباتی��ک در نهایت موجب تولید فرصت های 
ش��غلی بیش��تری خواهند ش��د، در حالی که تصور غالب عکس این است. 
هرچن��د که در ح��ال حاضر نیز علم روباتیک به ایجاد مش��اغل متعددی 

منجر شده است.
ظرف س��ال های پیش رو پدیده ای با عنوان کمبود شغل وجود نخواهد 
داش��ت، اما اگر راهبرد مناسبی را در پیش نگیریم، با کمبود استعدادهای 

ماهر برای پر کردن این فرصت های شغلی مواجه خواهیم شد.
دورکاری به روالی مرس��وم تبدیل می ش��ود و به این ترتیب ش��هرها و 
بنگاه های اقتصادی طی دهه های آینده وارد جنگ بر سر جذب استعدادها 
می شوند. به عالوه، کمرنگ شدن مرزهای فیزیکی و آزادی جغرافیایی این 
امکان را برای نیروهای متخصص فراهم می کند تا در هر نقطه جغرافیایی 
که مایل به کار هس��تند مشغول شوند، به این ترتیب مناطق شهری برای 
جذب این نیروی کار سَیار به رقابتی سرسختانه با یکدیگر خواهند پرداخت.
مطاب��ق یافته ه��ای مطالع��ات صورت گرفته توس��ط موسس��اتی نظیر 
Edelman Intelligence درباره  نرخ رش��د فریلنسری، اکثریت نیروی 

کار تا سال 2027 به صورت آزادکار و فریلنسر درخواهند آمد.
 تغییرات فناورانه همچنان روند رو به رش��د خود را حفظ خواهند کرد 
و بنابرای��ن یادگیری مهارت های جدید به یک ضرورت مس��تمر در طول 

زندگی افراد تبدیل خواهد شد.
روی  هم رفته ظرف 20 سال آینده با تغییرات چشمگیری مواجه خواهیم 
شد. تغییر اجتناب ناپذیر است، اما باید اطمینان حاصل شود که نتیجه این 

تغییرات، بهترین و ممتازترین دستاوردها را به دنبال داشته باشد.
در ادامه  این مقاله به بررس��ی راهکارهایی می پردازیم که می تواند ما و 
سیاس��ت گذاران مسئول در امور اشتغال مثل نهادهای دولتی را در جهت 

دستیابی به یک آینده  مثبت و سازنده  کاری هدایت کند:
راهکار شماره 1: بازاندیشی در نظام آموزشی

تغیی��رات ش��تابان فناوری به این معنا اس��ت که اف��رادی که متصدی 
ماشین آالت و فناوری های رو به تکامل هستند هم نیاز به یادگیری به موقع 
مهارت ه��ای جدید دارند. با این وجود، نظام آموزش��ی فعل��ی ما توانایی 
سازگاری سریع با تغییرات را نداشته و فاقد اثربخشی الزم در دنیای نوین 

است.
از این رو، ضروری است که در راستای ایجاد یک نظام آموزشی کارآمد 
با رویکرد یادگیری مادام العمر اقدام شده و  بسترهای الزم برای ترویج آن 
فراهم شود. تحول در نظام آموزشی جدید باید از همان دوره  پیش دبستانی 
آغاز ش��ده و به عالوه رایگان و اجباری باش��د. ضمن آنکه افراد باید بتوانند 

در تمام طول عمر کاری خود به این آموزش ها دسترسی داشته باشند.
نی��روی کار آین��ده باید از مهارت برخوردار باش��ند و ب��ا اولویت یافتن 
مهارت، از اهمیت مدارک دانش��گاهی کاس��ته خواهد شد. از این رو، نظام 
آموزش عالی نیازمند بازنگری کلی بوده و ضروری است که مهارت آموزی 
در دانش��گاه ها و مراکز علمی جایگزین رویکردهای نظری شود. دوره های 
حرف��ه ای مهارت آموزی، و نیز دیگر راهبرده��ای آموزش مهارت از جمله 
کارآموزی، باید به طور گسترده ای در دسترس بوده و شرکت در آنها برای 

آحاد جامعه مقرون به صرفه و ارزان باشد.

ع��الوه بر این، نظ��ام آموزش و پرورش باید اف��راد را به مهارت هایی که 
ماشین ها )هنوز( در آن عملکرد مناسبی ندارند مجهز کنند. مهارت هایی از 

جمله کارآفرینی، کار تیمی، جویشگری و سازگاری.
همانط��ور که دولت باید در همه  س��طوح، خود را ب��ا نیروی کار جدید 
تطبی��ق دهد، بنگاه ه��ای اقتصادی نیز باید چنین رویک��ردی را در پیش 
گیرند. کس��ب و کارها باید همانند دول��ت و نهادهای حاکمیتی، در نیروی 
کار فعلی خود و نیز کارکنان آینده ش��ان س��رمایه گذاری کنند. این بدان 
معنا اس��ت ک��ه بنگاه های اقتصادی می بایس��ت منابع بیش��تری را برای 
آموزش کارکنان جدید و آماده س��ازی آنها برای مشاغل تازه صرف کرده و 
س��رمایه گذاری های به مراتب باالتری را روی افزایش مهارت های کارکنان 

فعلی خود صورت دهند.
اتخاذ سیاست های حمایتی و ارائه  مشوق های مالیاتی می تواند شرکت ها 
را در انجام این امر ترغیب کند. به عنوان مثال، دولت ها می توانند مالیات 
بیشتری را برای ش��رکت هایی که کارکنان شان پس از مدتی از کار بیکار 
ش��ده و یا وارد مشاغل کم درآمد می ش��وند اعمال کنند، چرا که هر دوی 
این عوامل نش��انه  س��رمایه گذاری ناکافی در منابع انسانی است. البته این 
دست سیاست ها باید منجر به نتایج و دستاوردهای مثبتی در میان نیروی 

کار شود.
راهکار شماره 2: پوشش های حمایتی نیازمند تحول هستند

مالیات، مراقبت های بهداش��تی و نظام س��المت، بیمه بیکاری و حقوق 
بازنشستگی از جمله عواملی هستند که به فراخور عصر صنعتی و به تناسب 
آن ایجاد ش��دند و اگر ظرف سال های آتی اصالحات قابل توجهی در آنها 

صورت نگیرد، کارایی خود را از دست خواهند داد.
این س��از و کار برای چندین دهه با ش��یوه  کارکرد و استخدام اکثریت 
کارگران هماهنگ و نس��بتا متناسب بوده است، اما با تغییر شتابان سبک 
کار و ش��یوه  اس��تخدام، مزایای حمایتی نه تنها باید کارکنان تمام وقت را 
تحت پوشش قرار دهند بلکه باید کلیه  نیروهای کار پربازده اعم از نیروهای 
پاره وقت و یا دارای ساعات کاری شناور را زیر چتر حمایتی خود در آورند.
شواهد امر نیز حاکی از آن است که فریلنسری و ساعات کار انعطاف پذیر، 
رون��دی رو به رش��د در س��طح جهان داش��ته و این امر ض��رورت تامین 

پوشش های رفاهی و اجتماعی را ایجاب می کند.
نوآوری و پیشرفت فناوری در زمینه  ارائه  چنین مزایایی می تواند تحول 
در این حوزه را تس��ریع کند. بازدهی پوش��ش های حمایتی در سال های 
آتی، مس��تلزم به کارگیری فناوری های متناسب در این حوزه است. برای 
مثال فناوری های آموزشی )Edtech( به سرعت در حال ظهور و فراگیری 
هستند. نگاه به مدرسه به عنوان یک خدمت، استفاده از موبایل در آموزش 
و بازی س��ازی )گیمیفیکیش��ن( در آموزش از جمله فناوری های آموزشی 
جدید به ش��مار می روند. فناوری های آموزش��ی به ع��الوه موجب کاهش 
هزینه های مهارت آموزی می شوند. گفتنی است که فناوری های آموزشی 
باید توس��ط کلیه   ذی نفعان حوزه  آموزش از جمله ش��هروندان، بنگاه های 
اقتصادی، اتحادیه های صنعتی و دیگر گرو ه هایی که عملکردشان وابسته به 
مهارت افزایی است طراحی شوند تا با الزامات بازار و انتظارات افراد تطابق 

داشته باشند.
در حال حاضر ایده های کالن بسیاری در زمینه  تغییر شیوه  ارائه  مزایای 
شغلی در حال آزمون و خطا است – الگوهایی مانند »Flexicurity« از 
آن جمله اس��ت، که مدل دانمارکی ها برای ارائه  مزایا بوده و پوش��ش های 
دولتی مانند بیمه  بیکاری را شامل شده و سوبسیدهای قابل توجهی را به 
آموزش های مهارت محور  اختصاص می دهد. دیگر برنامه های حمایتی در 
س��ایر نقاط جهان، مانن��د »Universal Basic Income« فنالند نیز 
دس��تاوردهای قابل توجه��ی در این خصوص به دنبال داش��ته اند. به این 
ترتی��ب، نوآوری در این زمینه باید اس��تمرار یابد – و بنگاه های اقتصادی 
می بایس��ت ضمن همکاری با دولت بس��ترهای الزم برای اجرای ایده های 
نوآورانه در حمایت از الگوهای جدید ش��غلی مثل دورکاری را فراهم کرده 
و در برنامه های خود، نیازهای نیروی کار امروز و آینده را در نظر داش��ته 

باشند.
راهکار شماره 3: آزادی عمل و انعطاف پذیری بیشتری برای 

نیروی کار خود فراهم کنید
دولت و بنگاه های اقتصادی می توانند دوشادوش یکدیگر، زندگی مردم 
را با ایجاد مشارکت بیشتر آنها در امور تسهیل کنند. آنها می توانند این کار 

را با اتخاذ سیاست هایی نظیر دورکاری و ساعات کار شناور شروع کنند.
کار کردن در دفاتر کار، اغلب برای والدینی که تازه صاحب فرزند شده اند، 
توان یابان و بسیاری دیگر از افرادی که در جامعه ما زندگی می کنند، دشوار 

و گاه ناممکن اس��ت - اما فراهم کردن گزینه هایی مثل دورکاری در خانه 
و یا فعالیت براس��اس برنامه ریزی شخصی و س��اعات آزاد، بسیاری از این 
افراد را که در ش��رایط عادی توان کار ندارند، قادر به کسب درآمد و امرار 
معاش می کند. هرچند که در حال حاضر نیز بسیاری از افراد به این شیوه 

درآمدزایی می کنند.
بن��ا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، »ام��روزه، حدود 30-20 درصد از 
جمعیت فعال بازار کار در ایاالت متحده و اتحادیه اروپا به صورت مستقل 

کار کرده و این آمار در اکثر بازارهای نوظهور روندی فزاینده دارد.«
بس��ترهای نرم افزاری و اینترنتی، مانند Upwork و نمونه های ایرانی 
آن نظی��ر بخش تولید محت��وای زومیت، با ایجاد راه های س��ریع و بهینه 
برای ارتباط خریداران )کارفرمایان( و فروشندگان )کارجویان(، به رشد این 
روند کمک می کنند. میلیون ها نفر در سراسر جهان، از طریق پلتفرم های 
این چنینی فرصت های جدیدی برای کس��ب درآم��د یافته و می توانند به 
لطف انعطاف شغلی ناشی از آن، به سبک دلخواه خود زندگی و کار کنند.
بنابراین توصیه ای که می توان به نهادهای ذی ربط و ساختارهای مسئول 
دولتی کرد، این اس��ت که: »سیاست های آسیب زا و قوانین دست و پاگیر و 
مانع خود در اکوسیس��تم کاری را کنار بگذارید.« در واقع سیاس��ت های 
دولتی باید در راس��تای تش��ویق ش��یوه های جدید کار مانند دورکاری و 
فریلنس��ری باش��د، چرا که این الگوهای شغلی فرصت کار کردن و کسب 
درآمد را در اختیار همه آحاد جامعه و به ویژه کسانی که به طریق دیگری 
قادر به کار نیس��تند قرار خواهد داد. در واقع، براس��اس برآورد موسس��ه  
مش��اوران مک کینزی، »مشاغل دورکاری و فریلنس��ینگ تا سال 2025 
می توانند تا 2.7 تریلیون دالر به تولید ناخالص داخلی )GDP( در سطح 
جهان اضافه کرده و به عالوه بس��یاری از مشکالت جاری در بازارهای کار 

جهانی را برطرف سازند.«
به عقیده  برخی از اقتصاددانان، ترویج کار از راه دور و ساعات کاری شناور 
می تواند مش��ارکت زنان در نیروی کار را نی��ز افزایش داده و نابرابری های 

جنسیتی را کاهش دهد.
تجربه  یکی از ش��رکت های بزرگ در این خصوص، شاهدی بر این مدعا 
اس��ت. در اواسط دهه  90 میالدی، ارنست و یانگ )EY(، به مجرد آن که 
دریافت کارکنان زن این شرکت با نرخی معادل 10 تا 15درصد بیشتر از 
همتایان مرد خود کارش��ان را ترک می کنند، اقدام به اتخاذ سیاست های 

منعطف در انجام امور کاری کرد.
ب��ا توجه به یک گزارش مس��تدل و علم��ی، پس از 27 س��ال »اتخاذ 
سیاس��ت هایی مثل مشاغل رسمی انعطاف پذیر، کاهش ساعات کاری و یا 
مشاغل نیمه وقت و دیگر سیاست های شناور توانست نرخ ترک کار مردان 

و زنان را به یک نسبت برابر کاهش دهد.«
گذش��ته از اینها، جوامع محلی نیز می توانند با ایجاد فضاها و بسترهای 
الزم ب��رای رونق کار مجازی و توس��عه  ابزارهایی برای انجام بهینه  کار، به 
تقویت مش��اغل مس��تقل کمک کنند. این امر به گس��ترش فرصت ها در 
جوام��ع جدید کمک کرده و روند ورود و جذب س��رمایه های جدید را به 

شهرها تسریع می کند.
سخن پایانی:

س��ه انقالب صنعتی گذش��ته اسباب رشد روند جهانی س��ازی را فراهم 
کرده ان��د. هرچند ک��ه انقالب های صنعتی در مجم��وع تاثیر مثبتی روی 
اقتصاد جهانی داشته اند، اما دوران گذار در میان آنها اغلب بسیار ترسناک 
ب��وده و موجب ش��ده تا برخی افراد در پش��ت دروازه های جهانی س��ازی 
باقی بمانند و به این ترتیب، ش��اهد رش��د نام��وزون در برخی بخش ها و 
عقب ماندگی دیگر قسمت ها باشیم. به عالوه، طبقه متوسط در اقتصادهای 
غربی، از زمان اوج گیری روندهای اخیر کوچک تر ش��ده اند. در حال حاضر 
انقالب چهارم صنعتی یا 4IR که با ظهور فناوری های نوین در چند حوزه 
روباتیک، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، نانوتکنولوژی، پردازش کوانتومی، 
زیس��ت فناوری، اینترنت اش��یا و خودروهای خودران همراه است، امکان 

تحول در جهانی شدن را نیز فراهم کرده است.
اگرچه اثرات مثبت انقالب صنعتی چهارم به اندازه  انقالب های پیش��ین 
خود و بلکه بیش از آنها خواهد بود، اما پیش از هر چیز باید اطمینان یافت 
که انقالب صنعتی چهارم موجب رش��د همه جانبه  تمام شئون اجتماعی، 
اقتصادی، فناوری و سیاسی بشر شود. لذا، این وظیفه  همگی ما به عنوان 
شهروندان جامعه  جهانی و ذی نفعان فردی است که به ایجاد این مسیر که 
تامین کننده  نیازهای نسل آینده  نیروی کار کمک کرده و حمایت های الزم 

را برای آموزش و توسعه  افراد به عمل آوریم.
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دکتر تاش��ا یوری��چ روانش��ناس، محق��ق و پرفروش ترین نویس��نده 
نیویورک تایمز اس��ت. او از اصول روانشناس��ی برای کمک به افراد برای 
آگاهی، موفقیت بیشتر و رشد و پیشرفت شرکت ها کمک می کند. او در 
این مقاله نتایجی را که طی تحقیقاتش درباره فواید خودآگاهی و روش 

تقویت آن به دست آورده را با ما به اشتراک می گذارد.
به نظر می رسد خودآگاهی جدیداً به موضوعی داغ در بحث  مدیریت 
تبدیل شده اس��ت. تحقیقات نشان می دهند که وقتی ما خودمان را به 
وض��وح می بینیم، بیش��تر اعتماد به نفس داریم و خالق تر هس��تیم. ما 
تصمیم های صحیح ت��ری می گیریم، روابط قوی ت��ری ایجاد می کنیم و 
ب��ه صورت موثرتر ارتباط برق��رار می کنیم. کمتر دروغ می گوییم، تقلب 
می کنی��م و دزدی می کنیم. ما کارمندان بهتری هس��تیم که ترفیعات 
بیشتری دریافت می کنیم و رهبرانی مؤثرتر هستیم که دارای کارکنانی 

با رضایت و شرکت های سودآورتر است.
ب��ه عنوان یک روانش��ناس س��ازمان و مربی اجرایی، م��ن تقریباً 15 
س��ال به قدرت رهبری خودکفا عالقه مند بودم. م��ن همچنین دیده ام 
ک��ه این مهارت چگونه به دس��ت می آید. با این ح��ال، زمانی که ابتدا 
به تحقیق در مورد خودآگاهی رس��یدم، از ش��کاف چشمگیر بین علم و 
اعمال خودآگاهی شگفت زده شدم. ما در مورد بهبود این مهارت  حیاتی 

اطالعات بسیار کمی داریم.
چهار س��ال پیش، م��ن و تیم محققانم یک تحقیق علمی در س��طح 
گسترده ای از خودآگاهی را آغاز کردیم. در 10 تحقیق جداگانه نزدیک 
به 5000 ش��رکت کننده،  بررس��ی ش��د تا ببینیم که خودآگاهی واقعاً 
چیست، چرا ما به آن نیاز داریم و چگونه می توانیم آن را تقویت کنیم. 
)ما در حال حاضر نتایج را برای ارسال به مجله علمی آماده می کنیم.(

تحقیقات ما بس��یاری از نکات شگفت آور، افس��انه ها و حقایقی را در 
مورد خودآگاهی و آنچه که برای بهبود آن الزم اس��ت، نش��ان می دهد. 
ما متوجه ش��ده ایم که حتی اگر بیش��تر افراد اعتقاد داشته باشند که از 
خودش��ان آگاهی دارند، خودآگاهی یک کیفیت بس��یار نادر اس��ت: ما 
تخمی��ن می زنیم که فقط 10 تا 15درص��د از افرادی که در تحقیق ما 
ش��رکت کردند در واقع با معیارهای مان هماهنگی دارند. س��ه نتیجه به 
طور خاص جلوه کرد و این نتایج به ما کمک می کند تا رهبران را برای 

بهتر دیدن خودشان راهنمایی کنیم.
1.دو نوع از خودآگاهی وجود دارد

برای 50 سال گذشته محققان از تعاریف مختلف خودآگاهی استفاده 
کرده ان��د. به عنوان مثال، برخی آن را توانای��ی نظارت بر دنیای درونی 
می دانن��د، در حالی که دیگران آن را به عنوان حالت موقت هوش��یاری 
از خود می شناس��ند. دیگران آن را به عنوان تفاوت بین اینکه چگونه ما 

خودمان را ببینیم و چگونه دیگران ما را می بینند، توصیف می کنند.
بنابرای��ن قبل از اینک��ه بتوانیم در مورد چگونگ��ی بهبود خودآگاهی 
تمرکز کنیم، باید این یافته ها را با هم ترکیب کرده و یک تعریف جامع 

را به وجود بیاوریم.
در سراسر مطالعاتی که مورد بررسی قرار دادیم، دو دسته گسترده از 
خودآگاهی به وجود آمد. دس��ته  اول که ما آن را »خودآگاهی داخلی« 
نامیدیم، نش��ان دهنده این است که چگونه به وضوح می توانیم ارزش ها، 
احساس��ات، آرزوه��ای خود را مطابق ب��ا محیط، واکنش ه��ا )از جمله 
اندیش��ه ها، احساسات، رفتارها، نقاط قوت و ضعف ها( و تأثیر بر دیگران 
را می بینی��م. ما دریافتی��م که خودآگاهی داخلی با رضایت بیش��تر در 
شغل، روابط و کنترل شخصی و اجتماعی و خوشبختی همراه است و با 

اضطراب، استرس و افسردگی رابطه منفی دارد.
دس��ته  دوم، خودآگاهی خارجی، به معنای درک این است که چگونه 
دیگران ما را از نظر فاکتورهای ذکرش��ده می بینند. تحقیقات ما نش��ان 
می دهد که افرادی که می دانند چگونه دیگران آنها را می بینند، مهارت 
بیش��تری در نش��ان دادن همدل��ی و دیدگاه های دیگ��ران دارند. برای 
رهبران��ی که خود را از منظر کارکنان ش��ان می بینن��د، کارکنان با آنها 
رابطه  بهتری دارند، احس��اس رضایت بیشتری نسبت به آنها دارند و به 

طور کلی آنها را موثرتر می بینند.
آسان اس��ت فرض کنیم که داشتن یک نوع آگاهی، بدین معنا است 

که از دیگری نی��ز برخورداریم، اما تحقیقات ما عماًل هیچ ارتباطی بین 
این دو پیدا نکرده است. در نتیجه، ما چهار نمونه از رهبری را شناسایی 
می کنی��م، که هر کدام با مجموعه ای متف��اوت از فرصت برای بهبود و 

تقویت همراه است:
هنگامی که بحث خودآگاهی داخلی و خارجی به میان می آید، ممکن 
اس��ت یکی را از دیگری ب��ا ارزش تر بپنداریم، اما رهب��ران باید به طور 
واض��ح و دقی��ق روی دید خ��ود و بازخورد برای درک دی��د دیگران از 
خودش��ان کار کنند. افراد دارای خودآگاهی ب��اال که ما با آنها مصاحبه 

کردیم، به طور متمرکز در تعادل این دو دسته تالش می کردند.
ب��ه عنوان مثال جرمایا، مدی��ر بازاریابی در اوایل دوران حرفه ای خود 
در درجه اول بر خودآگاهی داخلی متمرکز بود و تصمیم گرفت که کار 
خود را در حس��ابداری ترک کند تا اش��تیاقش برای بازاریابی را دنبال 
کند، اما هنگامی که فرصتی برای دریافت بازخورد طی دوران آموزشی 
ش��رکت داشت، متوجه ش��د که به اندازه کافی بر چگونگی نشان  دادن 
خودش متمرکز نیس��ت. پس از آن جرمایا از اهمیت مشابهی در هر دو 
نوع خودآگاهی برخوردار است که به اعتقاد او به او کمک کرده است تا 

به سطح جدیدی از موفقیت و تکامل برسد.
 ب��ه عبارت دیگ��ر خودآگاهی فقط یک حقیقت نیس��ت بلکه تعادل 

ظریف بین دو دیدگاه متمایز و حتی رقابتی است.
2. تجربه و قدرت، خودآگاهی را متوقف می کنند

برخ��الف باور عمومی، مطالعات نش��ان داده اند که مردم همیش��ه از 
تجربه یاد نمی گیرند، این تخصص به مردم کمک نمی کند که اطالعات 
نادرس��ت را ریش��ه کن کنند و همچنین دیدن خودمان به عنوان فردی 
بسیار باتجربه، می تواند ما را از انجام تکالیف، گرفتن مشاوره و زیر سوال 

بردن فرض های مان بازدارد.
 همان ط��ور ک��ه تجربه منج��ر به اعتماد ب��ه نف��س کاذب در مورد 
عملکردم��ان می ش��ود، همچنین می تواند ما را در مورد س��طح آگاهی 
از خود به اش��تباه بین��دازد. به عنوان مثال، یک مطالعه نش��ان داد که 
مدیران باتجربه در ارزیابی اثربخشی رهبری نسبت به مدیران بی تجربه 

دقت کمتری داشتند.
اگرچ��ه اکثر مردم بر این باورند که از خودش��ان آگاه هس��تند، تنها 
10 ت��ا 15درص��د از افرادی ک��ه در حال تحقیق ما ش��رکت کردند، با 

معیارهای مان هماهنگ هستند.
به طور مش��ابه، هرچه یک رهبر قدرت بیش��تری داشته باشد، بیشتر 
احتم��ال دارد ک��ه مهارت و توانایی ه��ای خود را بی��ش از حد ارزیابی 
کنن��د. یک تحقیق با بیش از 3600 رهبر در زمینه های مختلف صنایع 
نش��ان داد که در مقایسه با رهبران س��طح پایین، رهبران سطح باالتر، 
مهارت های خود را )در مقایس��ه با دیدگاه دیگران( بیش از حد ارزیابی 
می کنند. در حقیقت، این الگو برای 19 نفر از 20 نفر مورد بررس��ی از 
نظر خودآگاهی احساسی، خودارزیابی دقیق، همدلی، اعتماد و عملکرد 

رهبری محاسبه شد.
محقق��ان دو توضیح اولیه برای این پدیده پیش��نهاد کرده اند. اوال، با 
توجه به س��طح آنها، رهبران ارش��د افراد کمتری ب��االی خود دارند که 
می توان��د بازخ��ورد دقیق را به آنها ارائه دهن��د. دوم، هرچه قدرت یک 
رهبر بیش��تر باش��د، مردم نمی توانند به راحتی بازخورد سازنده به آنها 
بدهند، زیرا می ترس��ند به کارشان آس��یب برساند. همان طور که جیمز 
اوتول، اس��تاد کس��ب و کار، گفته اس��ت که با افزایش قدرت، تمایل به 
گ��وش کردن یک فرد کاهش می  یابد، زیرا آنها فکر می کنند بیش��تر از 

کارکنان شان می دانند و یا گرفتن بازخورد با هزینه ای همراه است.
اما لزوماً این گونه نیست. یک تجزیه و تحلیل نشان داد که موفق ترین 
رهبران، با بررس��ی 360 درجه از اثربخش��ی رهبری، از طریق تماشای 
انتقادات مکرر انتقادی )از کارفرمایان، همکاران، کارکنان، هیات مدیره 
و . . .(،  خودآگاه ت��ر می ش��وند و از منظر دیگ��ران به عنوان فردی مؤثر 

دیده می شوند.
ب��ه همین ترتیب، در مصاحبه های مان، متوجه ش��دیم که افرادی که 
خودآگاهی خود را بهبود می بخشند، این کار را از طریق گرفتن بازخورد 
از منتقدان دوست داش��تنی - یعنی افرادی که در ذهن ش��ان بهترین ها 

را دارند و مایل به گفتن حقیقت هس��تند- انج��ام می دهند . به منظور 
اطمینان از اینکه که آنها براساس نظر فردی بیش از حد واکنش نشان 

نمی دهند، آنها همچنین این بازخورد را با دیگران نیز چک می کنند.
3. درون گرایی همیشه خودآگاهی را بهبود نمی بخشد

همچنین به طور گس��ترده ای فرض می شود که درون گرایی، بررسی 
علل افکار، احساس��ات و رفتارهای مان، خودآگاهی را بهبود می بخش��د. 
هرچه باشد، چه راهی برای شناختن خودمان بهتر از تفکر درباره اینکه 

چرا ما بدین گونه رفتار می کنیم، است؟
ب��ا این حال یکی از ش��گفت آورترین یافته های تحقیق ما این اس��ت 
که افرادی که به درون گرایی می  پردازند کمتر خودآگاه هس��تند و این 
تحقیق نش��ان می دهد که درون گرایی رضایت شغلی و سالمت را بدتر 

می کند.  سایر تحقیقات نیز الگوهای مشابهی را نشان می دهند.
مش��کل درون گرایی بی اثر بودن آن نیست، بلکه مشکل آن این است 
که اکثر مردم آن را به درستی انجام نمی دهند برای درک این موضوع، 
بیایید به شایع ترین سوال درون گرایی نگاهی بیندازیم، »چرا؟«، ما این 
س��وال را هنگامی که می خواهیم احساسات مان )چرا من کارمند A را 
بیش��تر از کارمند B دوست دارم؟( و یا رفتارمان )چرا من در مقابل آن 
کارمند از ک��وره در رفتم؟( و یا نگرش مان )چرا من مخالف این معامله 

هستم؟( را درک کنیم، می پرسیم.
مشکل درون گرایی بی اثر بودن آن نیست، بلکه مشکل آن این 

است که اکثر مردم آن را به درستی انجام نمی دهند
 ب��ه نظر می رس��د، »چ��را« یک س��وال بی فای��ده برای رس��یدن به 
خودآگاهی اس��ت. تحقیقات نش��ان داده اند که ما نمی توانیم به سادگی 
به بس��یاری از افکار ناخودآگاه، احساسات و انگیزه هایی که به دنبال آن 
هستیم، دسترسی پیدا کنیم و به خاطر اینکه تفکرات بسیاری خارج از 
آگاهی ما به دام افتاده  اند، ما تمایل به ابداع پاسخ هایی داریم که به نظر 
درس��ت اما اغلب اشتباه هس��تند. به عنوان مثال، پس از یک عصبانیت 
غیرقابل توصیف نس��بت به اعمال یکی از کارمن��دان، یک مدیر جدید 
ممکن است به این نتیجه برسد که این اتفاق به دلیل ناالیق بودن او در 
مدیریت رخ داده است اما در صورتی که این اتفاق به دلیل پایین آمدن 

قند خون او رخ داده است.
در نتیجه، مش��کل پرسیدن »چرا« در اینکه کارهای ما چقدر اشتباه 
اس��ت نیس��ت، بلکه مشکل این اس��ت که ما چقدر نس��بت به درستی 
کارهای م��ان اعتماد داریم. ذهن انس��ان به ندرت به روش عقالنی عمل 
می کن��د و قضاوت ه��ای ما به ن��درت آزاد از تعصب هس��تند. ما تمایل 
داریم تا روی هر بینش��ی که پیدا می کنیم بدون زیر سوال بردن اعتبار 
و ی��ا ارزش  آن  بینش، آن را قبول کنیم، ما ش��واهد متناقض را نادیده 
می گیریم و افکار خود را به زور مطابق با تفاسیر اولیه مان وفق می دهیم.
یک��ی دیگر از پیامدهای منفی پرس��یدن »چرا«، ب��ه ویژه هنگام تالش 
برای توضیح یک نتیجه ناخواس��ته، این است که سوال »چرا« افکار منفی 
بی حاصل را به درون ذهن ما دعوت می کند. تحقیقات ما نش��ان می دهد، 
احتمال گرفتاری افراد بسیار درون گرا در الگوهای ژرف اندیشی بسیار زیاد 
است. به عنوان مثال، اگر کارمندی که گزارش عملکرد بدی را از کار خود 
دریافت کرده اس��ت، از خود بپرسد چرا من چنین گزارش بدی را دریافت 
ک��ردم؟ آنها به احتمال زیاد در ع��وض ارزیابی منطقی نقاط قوت و ضعف 
خود، روی ترس ها، کاستی ها و مشکالت خود متمرکز می شوند. )به همین 
علت، افرادی که به طور مکرر خودآزمایی می کنند، افسرده تر، مضطرب تر 

هستند و معموال از سالمت کامل برخوردار نیستند.(
بنابراین اگر »چرا« س��وال درست و منطقی برای خودآگاهی نیست، 
آیا س��وال بهتری نیز وج��ود دارد؟ گروه تحقیقاتی من، صدها صفحه از 
نوش��ته های مصاحبه با افراد بس��یار خودآگاه را بررسی کردند تا ببینند 
آیا روش آنها برای درون گرایی متفاوت بوده اند یا خیر. در واقع یک الگو 
کامال مش��خص در این نوشته ها وجود داشت؛ اگرچه کلمه »چرا« کمتر 
از 150 بار دیده شد، کلمه »چه« بیش از 1000 بار در این مصاحبه ها 

به چشم آمد.
بنابرای��ن، برای افزایش خودآگاهی س��ازنده و کاهش ژرف اندیش��ی 
بی حاص��ل، م��ا باید به جای پرس��یدن »چ��را« از خود بپرس��یم »چه 

چیزی؟«. س��وال هایی که با »چه« شروع می شوند به ما کمک می کنند 
ت��ا هدف محور باش��یم، روی آینده متمرکز کنی��م و قدرتمند بمانیم تا 

براساس بینش جدید خود عمل کنیم.
به عنوان مثال، از نظر »خوزه«، یکی از کهنه کارهای صنعت سرگرمی 
که ما از او مصاحبه کردیم و او شخصی بود که از کار خود متنفر بود، در 
جایی که خیلی ها درگیر این سوال بودند که »چرا احساس بسیار بدی 
دارم؟« او پرسید »چه شرایطی باعث می شوند که من حس بدی داشته 
باش��م و این شرایط چه وجه مشترکی با یکدیگر دارند؟« او متوجه شد 
که هرگز در ش��غل فعلی خود خوشحال نخواهد بود و این طرز تفکر به 
او ش��جاعت این را داد که به دنبال یک شغل جدید و رضایت بخش تری 

در مدیریت ثروت برود.
همچنین، رابین، مدیر خدمات مشتریان که تازه کار بود، نیاز به درک 
یک بازخورد منفی که از یک کارمند دریافت کرده بود، داشت. به جای 
اینکه بپرس��د »چرا درباره من چنین حرفی زدی؟« رابین پرسید »چه 
اقدامات��ی را باید انجام دهم تا در آین��ده کار خود را بهتر انجام دهم؟« 
ای��ن طرز فکر به آنه��ا کمک کرد تا به جای تمرکز بر الگوهای ناکارآمد 

گذشته، به سمت راه حل حرکت کنند.
خودآگاهی تنها یک حقیقت نیس��ت، بلکه یک تعادل ظریف بین دو 

دیدگاه متمایز و حتی رقابتی است.
مورد نهایی، پائول اس��ت که کسب و کاری که اخیرا خریداری کرده 
بود، دیگر س��ودآور نبود. در ابتدا تنها س��والی که می توانس��ت از خود 
بپرس��د این بود که »چرا من نتوانس��تم وضعیت را تغییر دهم؟« اما او 
به س��رعت متوجه ش��د که برای غم و اندوه وقت و انرژی ندارد، او باید 
متوجه می ش��د که باید پس از این چه کار کند. او ش��روع به پرسیدن 
این س��وال کرد که »من برای حرکت به جلو چه کاری باید انجام دهم 
تا تاثیرات منفی روی کارکنان و مش��تریان مان را به حداقل برس��انم؟« 
او برنامه ای را س��رهم کرد و توانس��ت راه هایی خالقان��ه برای حداکثر 
سوددهی به دیگران را پیدا کند  و این در حالی بود که به آرامی کسب 
و کار را به پایان خود نزدیک می کرد. هنگامی که همه چیز تمام ش��د، 
با استفاده از آنچه که از تجربه اش آموخته بود، خود را به چالش کشید؛ 
پاس��خ هایش به او کمک کرد تا از اشتباهات مشابه در آینده جلوگیری 

کند و همچنین به دیگران کمک کرد تا از آنها درس بگیرند.
این یافته های کیفی توس��ط تحقیقات کّمی دیگر پشتیبانی شده اند. 
در یک مطالعه، روانش��ناس جی.جورجی هیکس��ون و ویلیام س��وان به 
گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی  در آزمون شان بازخوردی منفی 
دادند که ش��امل »اجتماعی بودن، دوس��ت یابی و داش��تن ش��خصیتی 
جال��ب« می ش��د. پس از آن به بعض��ی از آنها وقت داده ش��د تا درباره 
اینکه چرا آنها این گونه هس��تند فکر کنند و در حالی بود که از دیگران 
خواستند تا فکر کنند که چگونه فردی هستند. هنگامی که محققان از 
آنها خواستند که بازخورد خود را به دقت ارزیابی کنند، دانشجویانی که 
از س��وال »چرا« استفاده کردند، تمامی انرژی خود را صرف پیدا کردن 
دلیل��ی برای مش��کالت خود کردند و چیزهایی را ک��ه یاد گرفته بودند 
را نادیده گرفتند، اما دانش��جویانی که از س��وال »چه« استفاده کردند 
اطالعات جدید را پذیرفتند و س��عی کردند تا از این اطالعات چیزهای 
جدیدی یاد بگیرند. نتیجه گیری نس��بتا جسورانه  هیکسون و سوان این 
بود که »فکر کردن درباره اینکه چرا یک ش��خص به گونه ای که هست 
رفتار می کند، ممکن اس��ت حتی بهتر از اینکه ش��خصی به هیچ عنوان 

درباره خود فکر نکند، نباشد.«
تمام��ی این مطالعات م��ا را به این نتیجه می رس��اند که رهبرانی که 
روی س��اختن خودآگاه��ی داخل��ی و خارجی تمرک��ز می کنند، همان 
اف��رادی که به دنب��ال بازخوردی صادقانه از ط��رف، منتقدان خیرخواه 
هس��تند و ب��ه جای پرس��ید »چرا« چگونگ��ی یک رفتار را زیر س��وال 
می برند، می توانن��د به وضوح خود را ببینند و از پاداش های فراوانی که 
خودآگاهی ارائه می دهد، اس��تفاده کنند. اهمیتی ندارد که ما چه مقدار 
پیش��رفت می کنیم، همیشه چیزی برای یادگیری وجود دارد. این یکی 

از ویژگی هایی است که سفر خودآگاهی را بسیار هیجان انگیز می کند.
HBR/ucan :منبع

خودآگاهی چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟
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اخبار

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران 
گفت: کاهش فاصله فیزیکی میان کارکنان صف و مدیران و مسئوالن 
س��تادی و اجرایی موجب ایجاد انگیزه بیشتر و افزایش راندمان کار 
می ش��ود .  سید عبداهلل موس��وی در آیین تقدیر از رئیس دستگاه 
حفاری  36 فتح و یکی از کارکنان خدمات اردوگاهی دس��تگاه 64 
فت��ح افزود: ارتباط نزدیک میان بخش های عملیاتی و س��تادی در 
پیش��برد اهداف و برنامه های ش��رکت تاثیر گذار خواهد بود .  وی 
اظه��ار کرد: فعالیت اصلی ما روی عملیات حفاری و خدمات جانبی 
صنعت حفاری تمرکز دارد و تمام بخش های شرکت باید در خدمت 
عملیات باشند زیرا ایجاد انگیزه و رضایتمندی در مجموعه کارکنان 
خاصه عملیاتی موجب بازدهی بیش��تر می ش��ود .  موسوی گفت: 
برنامه بازدید از دس��تگاه های حفاری را بدون هماهنگی قبلی و به 
طور سر زده در دستور کار خود دارد تا از نزدیک در جریان وضعیت 
عملیات��ی و نقطه نظرات کارکنان قرار گرفته و دس��تگاه های نمونه 

شناسایی ، تشویق و از مشارکت کارکنان و تجارب آنان استفاده شود 
.  مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران حفظ، نگهداشت و چیدمان  
دس��تگاه حفاری، نظم و انضباط، بکارگیری ضوابط و استانداردهای 
ایمنی، رعایت بهداش��ت و حفظ محیط زیست )HSE( و خدمات 
مناسب اردوگاهی در جهت رفاه کارکنان را از جمله معیارهای مورد 
توجه در این بازدیدها عنوان کرد .  وی افزود: بی شک بالندگی این 

صنعت در نتیجه همدلی و همگرایی کارکنان میسر و ثمره این تالش 
ها روند رو به رشد حرکت و توسعه این سازمان را در پی خواهد داشت 
.  موسوی کار بر روی دستگاه حفاری را با توجه به شرایط محیطی، 
دوری از خانواده، استرس باال و حساسیت شغلی و مسئولیت، دشوار 
ارزیابی و اظهار کرد: بازدید مدیران و مسئوالن از مناطق  عملیاتی و 
گذراندن ساعاتی با همکاران باید نهادینه گردد زیرا آثار مثبت آن از 
زوایای هم افزایی،  همفکری،دلگرمی و انگیزشی ، تبادل تجربیات و 
درک متقابل بسیار با اهمیت می باشد .  در این آیین که در حاشیه 
نشست صبحگاهی عملیات با حضور قائم مقام، معاونان مدیرعامل در 
عملیات حفاری، امور فنی و مهندسی و پروژه ها و مدیران و روسای 
بخش عملیات حفاری ، خدمات جانب��ی و اجرایی صورت گرفت از 
آقایان الیاس امیری رئیس دس��تگاه حفاری 36 فتح و حیدر سواری 
از کارکنان خدمات اردوگاهی دس��تگاه حفاری 64 فتح با اهداء لوح 

سپاس تقدیر به عمل آمد .

بوشـهر- خبرنگار فرصت امـروز :مدیرعامل مجتمع گاز پارس 
جنوبی در جلسه ی هفتگی تولید که با حضور فرماندار شهرستان عسلویه 
برگزار شد گفت: در آینده نزدیک، تمامی منابع و مراکز تولیدی منطقه 
در بخش های مختلف که مورد نیاز پاالیش��گاههای مجتمع می باشد 
مورد شناسایی و در دستور کار ویژه قرار خواهد گرفت. به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت مجتمع گاز پارس جنوبی؛ هادی هاشم زاده فرهنگ، 
مدیر عامل مجتمع در جلسه ی هفتگی تولید که با حضور عبدالنبی 
یوسفی، فرماندار شهرستان عسلویه برگزار گردید عنوان داشت: مدیران 
و کارکنان مجتمع همواره با تمام تالش در مسیر رونق اقتصادی کشور 
گام برمی دارند. فرهنگ عنوان داشت: امروز با حضور فرماندار پرتالش 
شهرستان عسلویه در جمع کارکنان مجتمع، موجبات دلگرمی بیشتری 
برای متخصصان و کارکنان مجتمع فراهم شده است . مدیرعامل مجتمع 
گاز پارس جنوبی در راس��تای سخنان فرماندار عسلویه مبنی بر توجه 

ویژه به مس��ئولیت های اجتماعی گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی در 
چند محور مختلف، سعی دارد مسئولیت های اجتماعی را پیاده سازی 
نماید. وی گفت: امضاء تفاهم نامه ی همکاری با سازمان فنی و حرفه 
ایی استان بوشهر در راستای توانمندسازی نیروهای پیمانکاری و شاغل 

در مجتمع گاز پارس جنوبی می باشد و موجبات رشد و شکوفایی مراکز 
فنی و حرفه ای در شهرستان های همجوار را فراهم می آورد. مهندس 
فرهنگ ادامه داد: در مجموعه ی بازرگانی نیز شناس��ایی همه منابع و 
مراکز تولیدی منطقه ) شهرستان های همجوار( در بخش های مختلف 
که مورد نیاز پاالیش��گاههای مجتمع می باشد در دستور کار ویژه قرار 
داده شده است و انشاهلل تمامی نیازمندی های خود را بتوانیم از محل 
مراکز تولیدی شهرستان های عسلویه، کنگان، جم و دیر تامین نمائیم 
و با این رویکرد بتوانیم به بخش های تولیدی منطقه کمک ویژه کرده 
باشیم. مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه به همکاری با مراکز 
مردم نهاد و مراکز فرهنگی نیز اش��اره نمود و خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی با ایجاد رابطه ی مناسب 
و سازنده با مراکز فرهنگی شهرستان های همجوار، سعی در بهبود روابط 

دارد و امیدواریم این مهم در کوتاه ترین بازه زمانی محقق شود. 

تبریـز - فالح- مدی��رکل تأمین اجتماعی آذربایجان ش��رقی 
از تسهیالت جدید س��ازمان تأمین اجتماعی برای پوشش بیمه ای 
دانشجویان خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، جعفر سمساری 
با بیان اینکه توس��عه و تعمیم انواع بیم��ه های اجتماعی بین آحاد 
جامعه از کارکردهای بنیادین سازمان تأمین اجتماعی به جهت بسط 
و توس��عه عدالت اجتماعی و اقتصادی در نسل های متوالی است، از 
تسهیالت جدید سازمان تأمین اجتماعی در جهت پوشش بیمه ای 
دانش��جویان خبر داد و اظهار کرد: دانش��جویان با ارائه کارت معتبر 
دانشجویی می توانند تحت پوشش بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 
قرار بگیرند. مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، خاطرنشان 
کرد: دانشجویان دانشگاهها  بر اساس درآمد مبنای پرداخت حق بیمه  
که  از 1   /1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد 

بود، می توانند در قالب مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف 
و مش��اغل آزاد از خدمات سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند. جعفر 
سمساری افزود: مشمولین بیمه دانشجویان در صورت عقد قرارداد و 

پرداخت حق بیمه از مزایای کوتاه مدت و بلند مدت سازمان شامل 
خدمات درمانی، بازنشس��تگی، از کارافتادگی و بازماندگی، بر اساس 
نرخ حق بیمه مورد درخواست بهره مند خواهند شد. مدیرکل تأمین 
اجتماعی استان ادامه داد: چنانچه شخص دانشجو صرفاً به تحصیل 
اش��تغال داشته و تحت تکفل قانونی پدر و یا مادر باشد، بهره مندی 
وی از خدمات درمانی سازمان به تبع والدین، همزمان با بیمه پردازی 
در قالب بیمه دانشجویی، مطابق مقررات امکان پذیر خواهد بود. وی 
تصری��ح کرد: با توجه به اینکه تحصیل ش��غل تلقی نمی  گردد، لذا 
در صورتی که فرد دانش��جو طبق ضوابط مربوطه مش��مول دریافت 
مس��تمری بازماندگان باشد، پذیرش درخواست و عقد قرارداد با وی 
همزمان با دریافت مستمری در چارچوب قانون بیمه صاحبان حرف و 

مشاغل آزاد )بیمه دانشجویی( بالمانع می باشد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار گرگان گفت: سرانه 
فضای سبز در گرگان پایین است و تاکید ما در دوره جدید مدیریت 
شهری جلب مش��ارکت های مردمی در موضوعات مختلف است که 
می توان توسعه فضای سبز در گرگان را با مشارکت های مردمی اجرایی 
کرد.به گزارش مرکز اطالع رس��انی روابط عمومی شهرداری گرگان، 
عبدالرضا دادبود ظهر امروز در اختتامیه جشنواره عکس »گرگان شهر 
بالکن های سبز و ایمن«، با تبریک والدت حضرت زینب)س( استوره 
صبر و استقامت و روز پرستار، اظهار کرد: ازخودگذشتی و ایثار در همه 
ابعاد زندگی، راه گش��ا است.وی ادامه داد: زمانی که شما از آنچه دارید 
برای هدف باالتر گذر می کنید، تاثیر باالیی در جامعه دارد.ش��هردار 
گرگان خاطرنشان کرد: مشکالت جامعه ما ناشی از خودخواهی ها یی 
است که باعث آسیب در جامعه شده و از خودگذشتگی باب همدلی 
را باز می کند و رسیدن به هدف به عنوان اصل قرار می گیرد و این از 
خود گذشتگی یک نیاز برای جامعه و مسووالن است.دادبود با تقدیر 
از س��ازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و همراهان این سازمان 
برای اجرای این جشنواره عکس گفت: موضوع بالکن های سبز بخشی 

از پرداختن به موضوع توسعه همه جانبه شهری است که فضای سبز 
بخش جدانشدنی این توسعه است.وی اضافه کرد: با وجود آنکه اقدامات 
انجام شده در حوزه فضای سبز در گرگان خوب است اما سرانه فضای 
س��بز شهری سرانه قابل قبولی نیست و بخش عمده ای از این سرانه 
مربوط به پارک های جنگلی است.ش��هردار گرگان تصریح کرد: نیاز 
داریم از فضاهای موجود در شهر اکثر استفاده را ببریم و این موضوع 
به بالکن های سبز هم تسری پیدا می کند و امیدوارم بتوانیم گرگان را 
به شهر بالن های سبز تبدیل کنیم.دادبود گفت: تعداد شرکت کنندگان 

در این جشنواره نشان می دهد ظرفیت های باالیی در این حوزه وجود 
دارد و امیدوارم در س��ال های آینده این مشارکت مردمی را گسترش 
دهیم.وی بیان کرد: موضوع مشارکت در مسائل شهری بخش بسیار 
مهم مورد توجه این دوره مدیریت ش��هری در گرگان اس��ت و سعی 
کرده ایم در این دوره موضوع مشارکت را با جدیت دنبال کنیم.شهردار 
گرگان خاطرنشان کرد: متاسفانه موضوع مشارکت بخصوص در بخش 
مشارکت اقتصادی و اجتماعی در این سال ها مغفول بوده و کمتر به 
آن پرداخته شده است.دادبود گفت: در حوزه توسعه سرمایه گذاری برای 
امسال حدود یک هزار میلیارد تومان پروژه را آغاز خواهیم کرد و حدود 
همین عدد د ر حوزه مش��ارکت اقتصادی برای سال آینده پیش بینی 
کرده ایم.وی افزود: بزرگترین پروژه شهرداری طی این سال ها تقاطع 
غیرهمس��طح بوده که حجم س��رمایه گذاری آن نهایت 30 میلیارد 
توم��ان بوده که در دوره جدید مدیریت ش��هری اولین پروژه مصوب 
100 میلیارد تومانی در  چهارشنبه بازار گرگان است که پروژه بزرگ 
گردش��گری، تفریحی و خدماتی محس��وب می شود که در دهه فجر 

عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف استان قم گفت : 
سازمان اوقاف درصدد است در کنار مسئله موقوفات، توجه بیشتری 
به امور خیریه به عنوان یکی از وظایف ذاتی خود داش��ته باشد. به 
گ��زارش رواب��ط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم ، 
حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری در دیدار با آیت اهلل علوی 
بروج��ردی اظهار کرد: بر خ��ود الزم می دانیم که به محضر علما و 
اساتید حوزوی برسیم و از رهنمودهای آنها در زمینه اوقاف و امور 
خیریه بهره مند شویم. وی افزود: مسئله وقف و خیرات و مبرات، از 
صدقات جاریه مردم ماس��ت و سابقه ای طوالنی در کشورمان دارد 
به عبارتی این فرهنگ از زمان ورود اس��الم به ایران، وجود داش��ته 

اس��ت. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم با اشاره به اقدامات 
گسترده صورت گرفته در این زمینه خاطرنشان کرد: تعداد موقوفات 

کشورمان برای برگزاری مجلس عزای سیدالشهداء)ع( فراوان است، 
امانت هایی که در اختیار ما قرار گرفته و باید بر اساس نیت واقفان و 
با رعایت نکات شرعی، به مصارف مد نظر وقف کنندگان برسند. وی 
ادامه داد: برای اجرای امینانه نیت واقفان که وظیفه اصلی سازمان 
اوقاف به ش��مار می رود، تالش گسترده ای صورت گرفته و از سوی 
دیگر تالش می کنیم مسئله وقف در جامعه توسعه یابد. اسکندری 
با اشاره به مش��کالت اقتصادی موجود در جامعه عنوان کرد: وقف 
می تواند بخشی از این مشکالت را برطرف کند و از سوی دیگر در 
چنین شرایطی باید عملکرد بهتری نسبت به گذشته برای رعایت 

امانت در موقوفات داشته باشیم. 

شـهر- خبرنگار فرصت امـروز- بهینه س��ازی و مدیریت 
مصارف آب و انرژی یکی از ارکان اساس��ی توسعه پایدار محسوب 
مي ش��ود و مبناي حفظ وصیانت از محیط زیس��ت مي باشد در 
میان انواع حامل های انرژی برق از دو منظر اهمیت ویژه ای دارد 
که از یک س��و انرژی برق به عنوان زیر س��اخت توسعه در بخش 
مولد جامعه خود براي تولید نیازمند آب و دیگر حامل هاي انرژي 
است در کشورما بخش عمده از از انرژی برق از محل سوخت های 
فسیلی بخش دیگری از منابع آبی و بخش اندکی از منابع تجدید 

پذیر  دیگر تولید می شود ضمن توجه به ضرورت مدیریت ،بهینه 
س��ازی و کنترل مصارف منابع در فرایند انرژی برق باید نسبت به 
افزای��ش بهره وري در بخش انتقال و توزیع این انرژي پاک و البته 
مهمتر از آن بهینه س��ازي و مدیریت میزان و زمان مصرف انرژي 
برق در تمامي حوزه ها به ویژه س��اختمان دقت و اهتمام ویژه اي 
داشته باشیم . باور داشته باشیم که هریک از ما حتی به اندازه گامی 
کوچک می توانیم در پیشبرد فرایند توسعه پایدار و حفظ محیط 

زیست براي نسل آتي نقش آفرین باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران :

کاهش فاصله فیزیکی میان کارکنان صف و ستاد موجب افزایش راندمان کار می شود

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی:

در آینده ی نزدیک، منابع و مراکز تولیدی شهرستان های همجوارمورد شناسایی قرار خواهد گرفت

مدیرکل تأمین اجتماعی استان خبر داد؛

دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی می توانند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند

شهردار گرگان:

توسعه سرانه فضای سبز شهری با جلب مشارکت های مردمی

مدیرکل اوقاف قم :

توجه به امور خیریه در کنار موقوفات، رسالت ویژه سازمان اوقاف است

اولین نمایشگاه بین المللی بهره وری آب و انرژی در ساختمان ،صنعت و حمل و نقل در اصفهان

مدیر پخش فرآورده های نفتی گیالن اعالم کرد ؛ 
  روستائیان مناطق صعب العبور می توانندکاالبرگ نفت سفید 

ویژه زمستانی را دریافت کنند 
رشت- مهناز نوبری- علی اصغر عباسی ضمن اعالم شماره کاال برگ 
ه��ای 141. 241، 341 و 541 گفت : » روس��تاییان مناطق صعب العبور 
استان می توانند کاالبرگ نفت سفید ویژه مناطق صعب العبور را از روز 19 
دی ماه لغایت پایان بهمن ماه سال جاری دریافت کنند .«  به گزارش روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن  ، مدیر منطقه 
ضمن اعالم ذخیره سازی کافی نفت سفید مورد نیاز مصرف کنندگان استان 
تاکیدکرد: » خانوارهای مصرف کننده نفت سفید بخصوص مناطق صعب العبور در زمان مقرر و با مراجعه به نمایندگی های فروش نفت 
سفید نسبت به دریافت و ذخیره سازی سوخت زمستانی خوداقدام نمایند . «  ارسال 54 درصد از سهمیه نفت سفید مناطق کوهستانی  
این مقام مسول با اشاره به اینکه از فروردین لغایت آذر ماه سال جاری 30 میلیون و 376 هزار و 900 لیتر نفت سفید در قالب هشت 
فقره کاالبرگمصرف شده است ، افزود : » از این میزان  هشت میلیون و 447 هزار و 600 لیتر نفت سفید مربوط به مناطق کوهستانی 
است که معادل 54 درصد از سهمیه این مناطق بوده است . « عباسی در ادامه گفت  : » دریافت کاالبرگ های سهمیه دی ماه به 
شماره های 125 ، 225 ، 325 و 525  با سهمیه 210 لیتر برای مناطق صعب العبور تا تاریخ 30/10/97 به قوت خود باقی است .«   

معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس:
معرفی ادارات فاقد پروانه ساختمانی به کمیسیون ماده 1۰۰

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس گفت: 
فقط دو مجتمع تجاری بزرگ شهر، یعنی مجتمع های زیتون و ستاره جنوب پایان کار ساختمانی را 
دارند و بقیه آنها به دالیلی مانند تخلفات در ساخت و ساز، فاقد این پروانه هستند. به گزارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری بندرعباس، اصغر حسینی پور اظهار کرد: با توجه به زلزله های 
بزرگ رخ داده طی سال گذشته در کشور، دولت موضوع بازآفرینی شهری که مربوط به همان موضوع 
بافت فرسوده است را مورد تاکید قرار داده و استاندار هرمزگان نیز اقدامات خوبی را در این زمینه شروع 
کرده است.  این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 71 پرونده از طریق شورای اسالمی شهر بندرعباس 
به کمیسیون ماده پنج استان ارسال گردیده که 90 درصد آنها منجر به صدور رای شده است، اظهار کرد: قبال به دلیل نبودن ضوابط 
مشخص شاهد ناهمگونی های بسیار زیادی در بحث نمای ساختمان ها بوده ایم اما از سال 95 با تشکیل کمیسیون سیما منظر و ضوابط 
نما شاهد آغاز اقدامات خوبی در این زمینه هستیم که بر اساس تصمیم برگرفته از نظر اساتید مطرح معماری استان همین کمیسیون، 
استفاده از نماهای ساده با رنگ های روشن مورد تاکید قرار دارد. وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاران با 
تأکید بر اینکه بلوار ساحلی به سمت سورو ادامه نمی یابد گفت: قطعا ساحل این بخش به شکل موجود باقی خواهد ماند و فقط امالک 

پالک یک در جوار دریا با مشارکت شهرداری در قالب طرح های بوم گردی اصالح یا بهسازی می شوند. 

محصول CRP1۰۰B شرکت پتروشیمی شازند در فهرست منابع شرکت ملی گاز ایران
اراک- مینو رستمی- به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند، بر اساس معیارهای شرکت ملی گاز 
ایران در رابطه با تولید کنندگان مواد اولیه گرانول های مصرفی جهت تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن گاز و به دنبال اعالم فهرست 
منابع، محصول CRP100B شرکت پتروشیمی شازند در فهرست منابع این شرکت قرار گرفت. پس از تولید موفقیت آمیز محصول 
CRP100N در شرکت پتروشیمی شازند و ارسال نمونه هایی از این محصول به تعدادی از شرکت های لوله سازی گاز جهت انجام 
تست های مرتبط و در ادامه با تولید محصول CRP100B در دی ماه سال 1396 و ارسال مجدد این دو محصول، تست های الزم 
روی آنها انجام شد و محصول مورد تایید شرکت های لوله سازی گاز قرار گرفت. در ادامه برای کسب تاییدیه ها و مجوزهای الزم 
از شرکت ملی گاز ایران و نیز وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی جلسات متعددی با کارشناسان کارگروه پلی اتیلن شرکت ملی 
گاز و نیز انجمن تولیدکنندگان لوله و شرکت های بازرسی طرف قرارداد وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی برگزار گردید و در 
خصوص روند تولید این محصول و کسب استانداردهای الزم مذاکرات مختلفی صورت پذیرفت که تعدادی از مسئولین و کارشناسان 
این وزارتخانه ها از مجتمع بازدید و از نزدیک با روند تولیدی این محصول آشنا شدند که خوشبختانه محصول CRP100B تولیدی 

مجتمع پتروشیمی شازند به تایید کیفی شرکت ملی گاز رسید و در فهرست منابع این شرکت قرار گرفت.

تعداد مشترکین شرکت گاز استان قزوین از مرز ۴1۰ هزار مشترک گذشت
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین با اشاره به روند افزایشی 
اشتراک پذیری در ماه های اخیر، تعداد مشترکین گاز این شرکت  را بیش از 410 هزار مشترک اعالم 
کرد.    به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری مدیرعامل این 
شرکت گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون 13 هزار و 554 مشترک به جمع مشترکین گاز استان 
پیوستند که بدین ترتیب تعداد مشترکین شرکت گاز استان به 410 هزار و 733 مشترک رسید. وی 
افزود: از این تعداد مشترک، حدود 291 هزار مشترک در مناطق شهری و تعداد 119 هزار مشترک 
در مناطق روستایی ساکن هستند. بوشهری توسعه گازرسانی در بخش های روستایی و صنعتی استان را از اولویت های شرکت گاز 
اعالم کرد و اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده در دهه فجر امسال 6 روستای دیگر استان به شبکه سراسری گاز متصل 
می ش��وند و زمینه برای اش��تراک پذیری 255 خانوار دیگر فراهم خواهد شد. وی در پایان یاد آور شد: در حال حاضر 100 درصد 
خانوارهای شهری و 84 درصد خانوارهای روستایی استان قزوین در قالب 25 شهر و 470 روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

 
مدیر عامل آبفار مازندران:

از یخ زدگی و ترکیدگی کنتورها و تاسیسات آبرسانی جلوگیری کنید
ساری - دهقان - با توجه به ورود هوای سرد همراه با بارش برف و باران ، افزایش برودت و ایجاد 
یخبندان ضروری است مشترکین آب روستایی به ویژه در مناظق کوهستانی از یخ زدگی و ترکیدگی 
کنتورهای آب و لوله های آبرسانی  جلوگیری کنند.   به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل اداره روابط 
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران؛ مهندس مجید عبدالهی مدیر 
عامل آبفار استان در گفتگویی با اعالم مطلب باال اظهار داشت: با توجه به اعالم هشدارهای هواشناسی 
در اواخر این هفته جبهه های هوای سرد به استان مازندران وارد می شود و در پی آن شاهد وقوع برف 
و باران و افزایش سرمای هوا و یخبندان در استان به ویژه در مناطق کوهستانی و کوهپایه ای هستیم که در چنین مواقعی موجب یخ 
زدگی و ترکیدگی کنتورها و لوله های آبرسانی می شود. وی افزود : ضمن ارسال نامه ای از مدیران ، شوراها و دهیاریها درخواست 
کردیم از از یخ زدگی لوله ها و تاسیسات آبرسانی با استفاده از عایق بندی حفاظت کنند در همین راستا از مشترکین آب روستایی به 
خصوص در مناطق ییالقی و کوهستانی نیز می خواهیم نسبت به عایق بندی کنتورها و تاسیسات آبرسانی خود که در فضای باز قرار 
دارد با استفاده از کیسه،خاک اره پوشال،کیسه محتوی کاه،پشم شیشه و الیاف طبیعی و مصنوعی اقدامات الزم را به عمل آورند زیرا 

عایق بندی دور کنتورها و تاسیسات آبرسانی اساسی ترین اقدام برای جلوگیری از یخ دگی می باشد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:
چهار میلیارد دالر برای توسعه آبخیزداری در کشور اختصاص یافت

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از اختصاص چهار میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی 
برای طرح های آبخیزداری در کشور خبر داد. اسماعیل نجار در نشست خبری استانداران ادوار ایالم در استاندار ایالم با اشاره به مسئله 
گرد و غبار در غرب ایران اظهار داشت: 80 درصد منشا آن در خارج از مرزهای کشور و 20 درصد داخلی بوده و همکاری های کشور 
عراق تاکنون نتیجه بخش نبوده است. وی تصریح کرد: برای مناطق داخل کشور مطالعات زیادی صورت گرفته و هم اکنون نیز طرح 
هایی در دست اجراست و این مسئله به محیط زیست واگذار شده است.  رئیس سازمان مدیریت بحران یادآور شد: برای توسعه طرح 
های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی چهار میلیارد دالر مجوز گرفته شده و این اعتبارات در استان های مختلف توزیع خواهد 
شد. نجار با اشاره به اینکه طرح های بسیار خوبی در زمینه آبخیزداری و جنگل کاری در استان ایالم انجام شده است، گفت: پنج هزار 

میلیارد ریال برای خرید بالگرد در کشور اختصاص یافته و بطور قطع ایالم در اولویت اختصاص بالگرد قرار دارد.

آغاز طرح ویژه  ساماندهی نخاله های بالصاحب، پسماندهای عمرانی و ساختمانی سطح شهر سمنان
سمنان- زیاری-  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان طی اطالعیه اعالم کرد:طرح ویژه ساماندهی نخاله های 
بالصاحب،پسماندهای عمرانی وساختمانی سطح شهرسمنان آغاز و تا 20 بهمن ماه ادامه دارد.  سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
سمنان واحد ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی چون طبق سال های گذشته در ماههای پایانی سال  با توجه به 
فرارس��یدن ایام فاطمیه وبرگزاری مراسمات عزاداری و همچنین چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی جهت کسب رضایت 
شهروندان، سهولت در تردد همشهریان، رعایت بهداشت عمومی و حفظ سیما و منظر شهری در نظر دارد طرح ویژه ای را با مشارکت 
و همکاری شهروندان سمنانی  جهت ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی به مرحله اجرا در آورد.  همشهریان می تواننددر 
صورت مشاهده اینگونه نابهنجاری ها در سطح شهر مراتب را از طریق تماس  با شماره 33326042 داخلی 24 سازمان مدیریت 

پسماند ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی تا تاریخ 20 بهمن ماه  اعالم فرمایند .
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چرا دوس��ت داریم آخر هفته ها و تعطیالت تمام نشود و 
از همان ابتدای هفته برای به پایان رسیدن روزهای کاری 
لحظه ش��ماری می کنیم؟ چطور می توانیم از این احس��اس 
آزاردهنده رها ش��ویم و از کارمان لذت ببریم؟ با ما همراه 
باش��ید تا به چرایی این موضوع پی ببرید و برای لذت بردن 

بیشتر از محیط کار راهکارهای مفیدی بیاموزید. 
بیش��تر افراد دوست دارند در طول یک روز کاری خود را 
مش��غول کنند، به طوری که زمان به س��رعت سپری شود و 
زودتر به روزهای دوست داش��تنی پایان هفته برسند. اغلب 
مردم دل شان می خواهد روزهای هفته را سریع تر بگذرانند 
تا آخر هفته  خوبی داشته باشند زیرا از نظر روحی و روانی 
به اس��تراحت نیاز دارند درحالی که اگر کارشان را با عالقه  
بیش��تری انجام دهند در طول هفته نه تنها احساس بهتری 
خواهند داشت بلکه دیگر الزم نیست برای رسیدن به آخر 
هفته لحظه ش��ماری کنند و برای شروع هفته  کاری جدید 

دچار استرس و نگرانی شوند. 
برای از بین این ح��س باید بتوانید از محل کارتان لذت 
بیش��تری ببرید. ب��رای اینک��ه بدانید چط��ور می توانید از 
محل کارتان لذت بیش��تری ببرید با ما باش��ید تا در ادامه 
راه حل هایی را ارائه دهیم که باعث افزایش رضایت ش��غلی 

شما می شوند.
در طول روز کمتر سراغ شبکه های اجتماعی بروید

مطالعات نش��ان می دهد اس��تفاده مداوم از ش��بکه های 
اجتماعی مانند اینس��تاگرام، اسنپ چت و فیس بوک سبب 
ایجاد احس��اس حسادت و نارضایتی ش��ده و فرد را به دام 
افس��ردگی می اندازد. فرض کنید یک روز س��خت کاری را 
پشت س��ر گذاش��ته اید و برای اس��تراحت وارد شبکه های 

اجتماعی می ش��وید، اکنون عکس دوستان تان را می بینید 
ک��ه در حال تفریح و خوش��گذرانی هس��تند و با خودتان 
می گویی��د چه زندگی خوب و خوش��ی دارن��د درحالی که 

زندگی شما عاری از استراحت و تفریح است.
اما بیشتر مواقع حقیقت چیز دیگری است؛ شاید دوست تان 
از محل کارش اخراج شده و برای تجدید قوا و بهبود روحیه اش 
به سفر رفته است. اینکه جزییات زندگی دیگران را نمی دانید 
و شرایط ایده آل او در شبکه های اجتماعی را با زندگی واقعی 
خود مقایسه می کنید، نتیجه ای جز ناراحتی و افسردگی ندارد. 
پس سعی کنید کمتر سراغ شبکه های اجتماعی بروید. حداقل 
س��عی کنید در طول ساعات کاری و بالفاصله بعد از آن وارد 
شبکه های اجتماعی نشوید و در روزهای بیکاری و آخر هفته ها 

بیشتر سرگرم آن شوید. 
 درباره جزییات محل کارتان بیشتر بدانید

جزییات بیش��تری در مورد ش��رکت و محصوالت به دست 
آورید. تفاوتی ندارد در بخش فروش، منابع انسانی، امور مالی، 
بازاریابی یا امور اداری ش��رکت کار می کنی��د، در هر صورت 
چق��در در مورد محصوالت و خدمات ش��رکت اطالع دارید؟ 
آیا می دانید محصوالت چگونه به دست مشتری می رسد؟ در 
مورد تکنولوژی و نحوه توس��عه  آن اطالع دارید؟ سعی کنید 
ارتباط بیشتری با سازندگان محصول برقرار کنید و اطالعات 

درج شده درون سایت را با دقت بیشتر بخوانید.
از اخبار منفی اجتناب کنید

اغلب بین کارمندان یک شرکت بر سر موضوعات مختلف 
اخت��الف نظر وج��ود دارد. ش��اید برخ��ی از کیفیت لوازم 
خریداری ش��ده راضی نباش��ند و عده ای در م��ورد انتخاب 
کارمند نمونه  ماه به توافق نرس��ند. تنها چیزی که باید در 

محل کار برای کارمندان اهمیت داشته باشد این است که 
دلیل عدم رضایت مش��تری را پیدا کرده و به دنبال بهبود 
آن باش��ید. پس بهتر است همیش��ه از کارمندان ناراضی و 
گله مند که همیش��ه بهانه ای برای منفی بافی دارند، دوری 

کنید.
 هدف مشخصی از سوی مدیرتان دریافت کنید

خیل��ی از مدیران در محیط کار رفتار خوبی با کارمندان 
ندارند و همین س��بب می شود بعضی از کارمندان عملکرد 
مناس��ب را نداش��ته باش��ند. از مدیرت��ان بخواهید هدف 
ملموسی به شما بدهد یعنی بگوید چه انتظاری دارد و کار 
باید تا چه زمانی تحویل داده شود. شاید این کار بخشی از 
یک پروژه  بزرگ باش��د، اما دانستن اینکه چقدر برای انجام 
پروژه زمان دارید و انجام آن یک دستاورد ارزشمند خواهد 

بود و احساس بهتری در مورد کار و خودتان می دهد.
 انگیزه داشته باشید

بای��د در محل کار انگیزه  خود را پیدا کنید. همیش��ه در 
کنار شما افراد موفقی هستند که ترفیع می گیرند و اعتماد 
به نفس باال دارند زیرا به عنوان بهترین فرد در حوزه  کاری 
خود ش��ناخته شده اند. رقابت سالم بسیار خوب است، تنها 
باید فرد مورد نظر یعنی کسی که همیشه به عنوان بهترین 
فرد ش��ناخته می ش��ود را پیدا کرده و سعی کنید یک پله 

از او باالتر باشید.
 اگ��ر نکاتی که ذکر ش��د را رعایت می کنید اما هنوز هم 
در ط��ول هفته ب��رای تعطیالت آخر هفته لحظه ش��ماری 
می کنی��د و هفته کاری تان را با اس��ترس و نگرانی ش��روع 

می کنید، باید به دنبال راه حل بهتری باشید.
inc/ucan :منبع

چطور از محل کارمان لذت بیشتری ببریم؟

معرفی 12 کتاب در زمینه کارآفرینی و مدیریت کسب  و کار
اگ��ر کس��ب وکاری به راه انداخته اید ی��ا کارآفرین هس��تید، خواندن کتاب های الهام بخ��ش به موفقیت 
کس��ب وکارتان کمک خواهد کرد. کتاب هایی که در این مقاله با آنها آش��نا می ش��وید، منبعی الهام بخش 
برای کارآفرینان یا بنیان گذاران کس��ب وکار هس��تند که افراد باتجربه در همی��ن زمینه معرفی کرده اند. 
برخی از آنها جدید هستند، اما از انتشار برخی دیگر چند سالی می گذرد. در ادامه  این مقاله  زومیت، 12 
کتابی را معرفی می کنیم که مدیران عامل استارتاپ های مختلف معرفی کرده اند و اغلب آنها حاصل تجربه 

کاری افرادی فعال و موفق در همین زمینه است.
1. کتاب »شدن« اثر میشل اوباما

هر انس��انی در مس��یر موفقیت، ماجرای جالب و منحصربه فردی تجربه می کن��د؛ ماجرایی که پیروزی 
و شکس��ت های زیادی دارد و معموال از چش��م دیگران دور می ماند. میش��ل اوباما در این کتاب خاطرات 
زندگی اش را بازگو کرده اس��ت؛ به ویژه زمانی که بانوی اول کاخ س��فید بود. داس��تان این کتاب بازتابی از 
تجربه  بس��یاری از ما است. لیسا اسکیت تاتوم، مدیرعامل استارتاپ مدیریت شغل Landit، این کتاب را 

معرفی کرده است.
2. کتاب »تفکر سریع و آهسته« اثر دانیل کانمن

دانیل کانمن، نویس��نده  این کتاب، برنده  جایزه نوبل و روانش��ناس اس��ت و زمان زیادی برای تحقیق 
درباره  درک س��ازوکارهای تصمیم گیری صرف کرده اس��ت. این کتاب دو سیستمی را بررسی می کند که 
انس��ان ها برای قضاوت اس��تفاده می کنند: سیستم اول که کم و بیش تحریک می شود و به شدت تحت تأثیر 
احساس��ات اس��ت و سیستم دوم که انس��ان برای حل مشکالت طوالنی مدت اس��تفاده می کند و فرآیند 
تحلیلی آهس��ته تری دارد. نکته  جالب این اس��ت که اغلب ما به دلیل وابس��تگی به سیس��تم اول، دچار 
»توهمات و تعصب شناختی« می شویم. همه  ما تالش می کنیم در مدت زمان کم، تصمیم بهتری بگیریم 
و این کتاب با توضیح اینکه چرا انسان ها به این شکل رفتار می کنند، نصیحت های آموزنده ای برای بهترین 
 Splendid تصمیم گی��ری در مدت زمان کم ارائه می دهد. نیکول س��نتنو، مدیرعامل اس��تارتاپ غذایی

Spoon، این کتاب را معرفی کرده است.
3. کتاب »س��ختی کارهای س��خت: ساختن کس��ب وکار زمانی که هیچ پاسخی س��اده نیست« اثر بن 

هورویتز
فل��ون فاتمی، مدیرعامل اس��تارتاپ هوش مصنوعی Node، این کتاب را به انجیل کارآفرینی تش��بیه 
کرده است. او خواندن این کتاب را به مدیران اجرایی و کارمندانش توصیه کرده و  معتقد است از بسیاری 

از درس های این کتاب می توان روزانه استفاده کرد.
4. کتاب »نت فلیکس: نبرد حماسی برای چشم های آمریکا« اثر جینا کیتینگ

شان لی ما، مدیرعامل استارتاپ ازدواج Zola، خواندن این کتاب را به هر کارآفرینی توصیه می کند. این 
کتاب درباره  کارآفرین استارتاپی است که تعریف یکی از صنایع را تغییر داد. نت فلیکس به دلیل استراتژی 

و تیمی بزرگش موفق شد، اما نقش خوش اقبالی  را نیز نمی توان نادیده گرفت.
5. کتاب »منفعت برای برنده ها: برگزیده ای از تظاهرات بیهوده برای تغییر دنیا« اثر آناند گریدهاراداس
کارال مونتروس��و، مدیرعام��ل Code2040، خواندن این کتاب را به کارآفرین��ان توصیه می کند؛ زیرا 

مطالب ارزشمندی از راهی متفاوت و مهم وارد زندگی انسان می کند.
6. کتاب »جرأت بسیار« اثر برنه براون

نین��دی کاپور، مدیرعامل اس��تارتاپ مبلمان Maiden Home می گوید تابه ح��ال کتاب های زیاد و 
جالبی درباره  کس��ب وکار به او پیشنهاد شده، اما معتقد است تأثیرگذارترین کتاب ها، تبلیغ نمی شوند. او 
یکی از طرفداران بزرگ برنه براون است و مطالعه این کتاب به او در ساخت اکوسیستم میان شرکا و تیم 

کاری و مشتری های شان در سراسر آمریکا کمک بسیاری کرده است.
7. کتاب »راهنمای رشد چشمگیر« اثر االد گیل

اگر محصولی ساخته اید و می خواهید وارد مراحل بعدی شوید، این کتاب راهنما و مشاور خوبی است که 
کارآفرینان موفق با کمک آن محصوالت ش��ان را در سیلیکون ولی عرضه کرده اند. در نظر گرفتن فرهنگ، 
نقش مهمی در س��نجش کس��ب وکار دارد و این نحوه اس��تخدام تیم است که فرهنگ سازمانی شرکت را 
ش��کل می دهد. جسیکا متیوز، مدیرعامل اس��تارتاپ انرژی Uncharted Power، این کتاب را معرفی 

کرده است.
8. کتاب »نیروی بیشتر: زنان باهوش چگونه در اقتصاد نوین برنده می شوند؟« اثر ماگدالنا یسیل

ماگدالنا کارآفرین و س��رمایه گذاری است که 25 سال در س��یلیکون ولی کار کرده و اولین سرمایه گذار 
Salesforce ش��ناخته می ش��ود. او در ای��ن کت��اب، تجربیات خ��ود از کار کردن در س��یلیکون ولی را با 
خوانندگان به اش��تراک گذاشته است. هیدی زک، بنیان گذار استارتاپ پوشاک ThirdLove، این کتاب 

را معرفی کرده است.
9. کتاب »پروژه  نابودی: دوستی که ذهن ما را تغییر می دهد« اثر میشل لوئیس

این کتاب درباره  ترکیب مطالعات روانشناس��ی و اقتصادی اس��ت. در این کتاب، توضیح داده شده چرا 
صنایع باید در آینده برای رس��یدن به هدفی مش��ترک با یکدیگر متحد ش��وند. این دو دوست )مطالعات 
اقتص��ادی و روان شناس��ی( با کمک یکدیگ��ر می توانند موضوعاتی را کش��ف کنند که هرگ��ز به تنهایی 

نمی توانستند. آلیشیا توماس، مدیرعامل استارتاپ تناسب اندام Dibs، این کتاب را معرفی کرده است.
10. کتاب »واقعیت: دالیلی برای اینکه درباره  جهان اش��تباه فکر می کنیم و چرا اتفاقات جهان از آنچه 

به نظر می رسند، بهترند« اثر هانس روسلینگ
میش��ل نان، مدیرعامل ش��رکت Care، خواندن این کتاب را توصیه می کند؛ زیرا معتقد اس��ت همه  ما 
بای��د بدانیم هنوز هم اتفاقات امیدوارکننده در دنیا رخ می دهند. او در این کتاب به ما کمک می کند دنیا 

را واضح تر ببینیم.
11. کتاب »از خوب به عالی: چرا برخی شرکت ها جهش می کنند و برخی نمی کنند؟« اثر جیم کالینز
این کتاب دالیل مطرح شدن شرکت و رشد و پیشرفت آن را بررسی می کند. همچنین، چگونگی ساخت 
سازمانی را نشان می دهد که می تواند در زمان خود برجسته شود. مایکل استینمتز، مدیرعامل استارتاپ 

Flow Kana، این کتاب را معرفی کرده است.
12. کت��اب »باال ب��ردن زمین: چگونه درآمد اصلی جهانی می تواند اقتصاد ما را بهبود بخش��د و رؤیای 

آمریکا را بازگرداند« اثر اندی استرن
اندی اس��ترن، رئیس س��ابق اتحادیه  بین المللی کارکن��ان، در این کتاب پیش بینی کرده در 20س��ال 
آینده ماش��ین ها جایگزین نیمی از مش��اغل آمریکایی و نابرابری اقتصادی تشدید خواهد شد. با گسترش 
اتوماتیک س��ازی، اگر بخواهید فقر را پایان دهید یا بحران ه��ای کوتاه مدت )مانند بالیای طبیعی( را حل 
کنید، به مردم باید پول بپردازید و اجازه دهید خودشان تصمیم بگیرند. این کار نه تنها شأن و منزلت آنها، 
بلکه کارایی ش��ان را نیز افزایش می دهد و نتایج اقتصادی بهتری دارد. دنیال پردومو، مدیرعامل استارتاپ 

سخت افزاری GoTenna، این کتاب را معرفی کرده است.
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