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راهکاری برای رفع دغدغه و فراموشی مشتریان بانک ها

 رمزگشایی
برداشت مستقیم

پرداخت به موقع چک های سررسید شده، قبوض آب، برق، گاز و تلفن، اقساط تسهیالت بانکی، شهریه مدارس 
فرزندان و... دغدغه همیشگی شهروندان است که اکنون بانک مرکزی قصد دارد آن را در قالب سیستم »برداشت 
مستقیم« سامان بدهد. اوایل بهمن ماه امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری الکترونیک از 
اجرایی شدن »برداشت مستقیم« در نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: یکی از اتفاقاتی که می تواند تاثیر مهمی بر 
توسعه کسب و کارها داشته باشد، خدمات برداشت مستقیم است و این در اغلب بانک های کشور عملیاتی شده...

 ماجرای ممنوعیت فروش
بلیت های چارتری به کجا رسید؟

 خط و نشان وزیر راه
برای پروازهای چارتری
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گزارش »فارین پالیسی« از ناکارآمدی سیاست آمریکا در تحریم نفتی ایران

فهرست معافیت از تحریم های نفتی ایران کوچک می شود

ترس خود را به نقطه قوت تبدیل کنید
شگفتانه در »دوشنبه سوری« !

محرک بزرگ سرویس های تجاری اپل چیست؟
خلق وجه بین المللی در شبکه های اجتماعی
10 برند با هنر کامبک در شبکه های اجتماعی

پیام های نیمه خودآگاه در تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

توییتر احتماال به جای امکان 
ویرایش توییت ها میزبان قابلیت 

»شفاف سازی« می شود

6

در حالـی که تاکنون دولت نزدیک به 4۲هزار میلیارد یارانه 
برای کاالهای اساسی تخصیص داده و واردات کاالهایی نظیر 

گوشـت گرم به دو برابر مقدار مشـابه در سال ۹6 
رسیده، قیمت برخی از این اقالم کنترل نشده...

چرا یارانه ارزی کاالهای اساسی 
به دست مردم نمی رسد؟

یادداشت
حمله به خصوصی سازی 

با چه منطقی؟

ام��روزه حمل��ه ب��ه تجرب��ه 
ای��ران،  در  خصوصی س��ازی 
نق��ل محاف��ل اس��ت و طوری 
صحب��ت می ش��ود ک��ه گویی 
تجربه  ب��ودن  شکس��ت خورده 
ای��ران  در  خصوصی س��ازی 
امری روش��ن و واضح اس��ت، 
اما واقعیت این اس��ت که تکرار 
یک ادعا به شکل پیوسته آن را 
از ادع��ای آزمون نش��ده به یک 
اثبات شده  ادعای آزمون شده و 
تبدیل نمی کند. نباید تس��لیم 
فضاس��ازی صورت گرفته ش��د 
و بای��د پیوس��ته روی ضرورت 
عرضه ادله در م��ورد یک ادعا 
نظی��ر شکس��ت خورده ب��ودن 
کرد.  اص��رار  خصوصی س��ازی 
آنچ��ه که موجب ش��ده تا این 
ادع��ا ب��ه واقعیت��ی مس��لم و 
غیرقاب��ل چندوچ��ون تبدی��ل 
ش��ود، چند واقعه مثل اعتراض 
کارگران کارخانه هپکو، نیشکر 
هفت تپ��ه و گروه مل��ی فوالد 
اهواز اس��ت. س��وال این است 
که آی��ا می ت��وان از روی چند 
نمون��ه حکمی را ب��ه کل یک 
جامعه بسط داد؟ آیا به سادگی 
می توان گفت که اینها مش��تی 
نمون��ه خروار اس��ت؟ در میان 

فضاس��ازی رس��انه ای 
۲آنچه گم می شود...

دوشنبه
۲۹ بهمن
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فرص��ت امروز: به��ره وری نی��روی کار در ای��ران پایین 
اس��ت و بنا به گفته رئیس س��ازمان ملی بهره وری، میزان 
به��ره وری نی��روی کار در س��ال ۹۶ صفر بوده اس��ت. این 
وضعیت نگران کننده ای اس��ت که از افت فاحش و ش��دید 
بهره وری در ایران حکایت دارد. البته وضعیت بد بهره وری 
در ای��ران تنها به بازده نی��روی کار برنمی گردد و به عنوان 
نمون��ه در زمینه بهره وری انرژی، وضعیت ما بس��یار بدتر 
از این حرف هاس��ت؛ چنانچه به گفته رئیس سازمان ملی 
بهره وری، این تنها بنزین نیس��ت که مش��کل بهره وری در 
انرژی را ایجاد ک��رده، بلکه کیفیت خودروهای داخلی نیز 
به این وضعیت دامن زده است. فاطمه پهلوانی در نشست 
خبری که دیروز به مناس��بت س��الگرد ابالغ سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، در س��ازمان ملی بهره وری برگزار شد، به 
نقش ش��رکت های خودروس��ازی در بهره وری انرژی اشاره 
کرد و گفت: سال هاست که با مشکل بهره وری انرژی مواجه 
هستیم و حتی در این رابطه پژوهشگاهی به طور جداگانه 
ایجاد شد تا این موضوع را بررسی کند. رئیس سازمان ملی 
بهره وری ادامه داد: با وجود اینکه در مقطعی تصور می شد 
مشکل بهره وری انرژی به بنزین بر می گردد، بنزین هایی با 
کیفیت یورو ۴ و ۵ را به عنوان راهکار ارائه کردند که البته 
کیفیت خودروها و موتورهای آنها نیز جزئی از این مسئله 

بوده است.
به گفته وی، س��ازمان ملی بهره وری به طور مشخص در 
مورد انرژی ورود نکرد، اما شاخص های مربوطه را به بخش 
صنعت که در واقع انرژی جزئی از آن اس��ت اعالم و اجرای 
آن را پیگیری کرده است. این در حالی است که به دنبال آن 
هستیم بتوانیم اطالعات کافی را از جزء جزء زیرشاخه های 
صنعت دریافت و با ایجاد کارگروه های کارشناسی موضوع 

مربوطه را حل و فصل کنیم.
بهره وری نیروی کار به ازای هر نفر 64 میلیون 

تومان
رئیس س��ازمان ملی به��ره وری با بی��ان اینکه بهره وری 
نی��روی کار در کل اقتصاد ایران به ازای هر نفر ۶۴ میلیون 
تومان اس��ت، گفت: وضعیت کنونی م��ا در بهره وری قابل 
قبول نیس��ت و به��ره وری باید به ص��ورت اصولی در نظام 
تربیتی کش��ور پایه گ��ذاری و برنامه های اساس��ی در این 
خص��وص تدوین ش��ود. پهلوانی با اش��اره ب��ه اینکه میان 
اختیارات و وظایف س��ازمان ملی بهره وری، تناسبی وجود 
ندارد، گفت: مس��ئولیت ملی و نقش حاکمیتی و نظارتی 
که برای این س��ازمان در نظر گرفته شده با زیرساخت های 
س��ازمانی ما، هماهنگی ندارد. حتی طی سال های گذشته 

تالطماتی در این سازمان به وجود آمده است.

او همچنین به برخی مشکالت و محدودیت های سازمان 
ملی بهره وری اشاره کرد و گفت: در کنار اینکه ما تناسبی 
بین وظایف و اختیاراتی که س��ازمان مل��ی بهره وری دارد 
نمی بینیم با مش��کل بودج��ه نیز مواجه هس��تیم. رئیس 
سازمان ملی بهره وری با طرح این سوال که چگونه سازمانی 
ک��ه بودجه آن ۶۵ صد هزارم بودجه س��االنه اس��ت، باید 

متضمن ۳۵درصد رشد اقتصادی کشور باشد؟
به گزارش مهر، پهلوانی با اشاره به برنامه استقرار چرخه 
بهره وری در دستگاه های اجرایی نیز گفت: در راستای اجرای 
مواد  ۳ و ۵ قانون برنامه شش��م توسعه، در ابتدای آبان ماه 
امسال، راهنمای اجرایی ماده ۵ این برنامه از سوی سازمان 
اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه های اجرایی ابالغ 
شد و سازمان ملی بهره وری در حال پیگیری پیشرفت کار 
استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی است؛ تالش 
می  کنیم گزارش های ماهانه از پیشرفت استقرار بهره وری در 
دستگاه های اجرایی به رئیس جمهور، هیات دولت، مجلس 
و افکار عمومی ارائه کنیم. رئیس س��ازمان ملی بهره وری با 
بیان اینکه تاکنون ۵۰درصد دس��تگاه ها در استقرار چرخه 
بهره وری با ما همکاری داشته اند، افزود: امیدواریم در اواخر 
اردیبهشت ماه سال ۹۸، برآورد اولیه ای از وضعیت بهره وری 
دس��تگاه های اجرایی داشته باشیم. در انتهای سال ۹۸ نیز 

تخمین دیگری را بعد از تکمیل چرخه خواهیم داد و پس 
از آن طبق تکلیف برنامه ششم، سازمان بهره وری به صورت 
س��االنه وضعت بهره وری دستگاه های اجرایی را به مجلس 

گزارش خواهد داد.
نفوذ بهره وری به مدارس

وی ادامه داد: در حال حاضر تشکیل شبکه ملی بهره وری 
را در دس��تور کار قرار داده ایم که در این ش��بکه باش��گاه 
دانش آموختگان EPU از ارکان اصلی خواهد بود. از س��ال 
 EPU ۲۰۱۲ تاکن��ون ۵۴۰ نفر را به دوره های آموزش��ی
اعزام کردیم، اما بهره ای از این افراد نبردیم از این رو در سال 

۹۸، از این افراد در باشگاه مذکور استفاده خواهیم کرد.
پهلوانی افزود: طرح مروجان بهره وری را نیز در سال ۹۸ 
پیگی��ری خواهیم کرد که در قالب این طرح، دانش��جویان 
داوطلب در سطح کشور در رشته های مدیریت، مهندسی 
صنایع و اقتصاد را آموزش می دهیم و براساس تفاهم نامه ای 
ک��ه با وزارت آموزش و پرورش منعقد کرده ایم، این افراد را 
در س��اعت هایی در مدارس برای انجام بازی های کیفیت و 
بهره وری، اعزام خواهیم کرد. اگر خروجی نظام آموزشی ما، 
انس��ان های بهره وری باشند قطعا در آینده شاهد بهره وری 
نی��روی کار خواهیم بود. رئیس س��ازمان مل��ی بهره وری 
همچنی��ن از همکاری با ش��هرداری ها خبر داد و گفت: در 

شرف انعقاد تفاهم نامه با شهرداری مشهد و اصفهان هستیم.
پهلوانی با بیان اینکه به نسبت افزایش سطح تحصیالت 
در ب��ازار کار، بهره وری نی��روی کار در بنگاه های اقتصادی 
افزایش نیافته اس��ت، گفت: از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، 
کل جمعیت مفید و فعال کاری در س��ال ۹۶، ۲۳ میلیون 
و ۶۷۸ هزار و ۶۱۳ نفر اس��ت، بنابراین بحث تعدیل نیروی 
انسانی در افزایش بهره وری مطرح نیست بلکه باید کیفیت 
نیروی انسانی را افزایش دهیم. وی به بهره وری نیروی کار 
کش��ور اش��اره کرد و افزود: به ص��ورت میانگین، بهره وری 
نیروی کار کشور نس��بت به تولید ناخالص داخلی به ازای 
هر نفر در س��ال ۶۴ میلیون تومان است. پهلوانی ادامه داد: 
بیش��ترین نرخ مربوط به بخش نف��ت و گاز )با حدود ۸۰ 
هزار ش��اغل( با هزار و ۹۴۱ میلیون تومان به ازای هر نفر 
)۱.۹ میلیارد توم��ان( و کمترین نرخ هم مربوط به بخش 
ساختمان با ۲۱ میلیون تومان به ازای هر نفر است. معاون 
س��ازمان اداری و استخدامی کشور همچنین با بیان اینکه 
محاسبات ما براس��اس آمار بانک مرکزی است که آخرین 
به روزرس��انی این آمار مربوط به س��ال ۹۶ می شود، گفت: 
در س��ال ۹۶، بهره وری نیروی کار صف��ر درصد، بهره وری 
س��رمایه ۲.۴درصد و بهره وری کل عوامل تولید ۱.۳ درصد 

رشد داشته است.

رئیس مجمع کارآفرینان ایران از رش��د نقدینگی کش��ور 
نس��بت به ۱۰ سال گذش��ته خبر داد و گفت با وجود آنکه 
بسیاری از کشورها رشد نقدینگی را تجربه کردند، اما به دلیل 
آنکه نقدینگی های شان را در بخش های مولد و اشتغال هزینه 
کردند هیچ گاه با تورم فزاینده و افسارگسیخته مواجه نشدند. 
به گزارش ایسنا، محمدرضا دیانی در نشست خبری بررسی 
چالش ها و فرصت های پیش روی فضای کارآفرینی کشور که 
به مناسبت نامگذاری ۲۹ بهمن ماه به عنوان روز »کارآفرینی 
و اقتصاد مقاومتی« برگزار ش��د، گفت: اقتصاد مقاومتی به 
فرموده مق��ام معظم رهبری یعنی کارآفرین��ی و ما باید به 
جریان کارآفرینی بها بدهیم و در عرصه عمل کارآفرینی را 
عملیاتی کنیم، چراکه اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی درمان 
بسیاری از دردها و مشکالت امروز اقتصاد است. وی با طرح 
این پرس��ش که برای کم ک��ردن اثرات تحریم چه اقداماتی 
در جهت ایج��اد روابط بین المللی ص��ورت داده ایم؟ گفت: 
می توانی��م از روابط��ی که امروز تأثیرگذار اس��ت و می تواند 
بخش��ی از تحریم ها را التیام بدهد، اس��تفاده کنیم و ابزارها 
و امکانات روابط بین المللی برای کاهش سطح تحریم ها در 
عرصه ه��ای بین المللی را به کار بگیری��م، ولی این کار تنها 
کار وزارت امور خارجه یا نهادهای نظامی و امنیتی نیس��ت. 
لشگر خاص خود را می طلبد که این لشگر در صحنه حضور 

داشته باشد و تحریم ها را کم اثر کند. به اعتقاد رئیس مجمع 
کارآفرینان ایران، امروز در بسیج مردم برای مبارزه با تحریم ها 
و انجام حرکات های فنی و کارشناسی در صحنه کارزار دچار 
مشکل هس��تیم و باید اعتماد بیشتر و نگاه متفاوت تری به 
فرماندهان بخش خصوصی و کارآفرینی داش��ته باشیم و از 
تجربیات افراد دارای تخصص و ایده و خالقیت در بسیاری از 
مسائل امروز کشور بهره مند بشویم. دیانی افزایش نقدینگی 
را بزرگتری��ن معضل اقتصاد ایران دانس��ت و گفت: افزایش 
نقدینگی در کش��ور از دو محل اس��ت، یکی بدهی دولت به 
بانک ه��ا و بان��ک مرکزی که کاهش نمی یاب��د و قطار آن با 
س��رعت حرکت می کند و متوقف نمی ش��ود، به نحوی که 
میزان بدهی دولت و ش��رکت های دولتی از س��ال ۱۳۸۷ تا 
۱۳۹۷ به ش��یب تندی رسیده است. دوم بدهی مؤسسات و 
بانک ه��ای تجاری و غیردولتی که همچنان در حال افزایش 
است لذا معتقدم خطر توزیع اسلحه در کشور کمتر از رشد 
نقدینگی است و دولت و مسئوالن باید هرچه سریع تر اقدام 

عاجلی برای آن صورت دهند.
بدهی 80 هزار میلیارد تومانی مؤسسات و 

بانک های غیردولتی
وی ب��ا بیان اینکه در بودجه ۹۸ تحول خاصی در جهت 
کاهش بدهی ها ایجاد نشده اس��ت، حجم بدهی دولت به 

بانک ه��ا را ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 
بدهی مؤسس��ات و بانک های تجاری و غیردولتی به بانک 
مرک��زی هم اکنون به مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان رس��یده 
اس��ت. رئیس مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه بخش 
اعظمی از منابع بانک ها برای س��اخت برج های عاج هزینه 
می شود، تاکید کرد: یکی از بانک هایی که ظرف چهار سال 
حجم نقدینگی اش ۱۰ برابر ش��ده اس��ت، منابعش صرف 
س��اخت و س��ازها، احداث مراکز تجاری و اداری، مال ها و 
ملک ها می شود. این در حالی است که در شرایط حاضر که 
با بحران ارز و تورم مواجهیم، حداقل منابع به تولید و صنعت 
اختص��اص می یابد. وی گفت: چه هزینه هنگفتی کردند و 
مال ها را ساختند ولی اکنون در مال ها غیر برند خارجی به 
فروش نمی رود و باید چند میلیون بدهیم، قاچاق وارد کنیم 
و در مال ها بفروشیم. دیانی تصریح کرد: نقدینگی در ایران 
نسبت به ۱۰ سال گذشته ۹۷۴درصد رشد کرده ولی نرخ 
ارز ۱۲۰۰درصد رشد داشته و این نقدینگی صرف اشتغال 
و بخش های مولد نش��ده است؛ در حالی که اگر این منابع 
در بخش های مولد و اش��تغال سرمایه گذاری می شد، امروز 
حداقل ۴۰ میلیارد دالر افزایش درآمد ارزی داش��تیم، ولی 
ما تنها به نفت متکی شده ایم و دشمن روی نفت ما اعمال 
تحریم می کند در صورتی که در بسیاری از صنایع می توانیم 

تحریم ها را دور بزنیم ولی نقدینگی موجود به آس��انی در 
اختیار س��فته بازان، برج سازان، مال س��ازان و واردکنندگان 
ارز ۴,۲۰۰ تومان��ی قرار می گیرد. وی افزود: در کش��وری 
که موشک نقطه زن می سازیم و امنیت را برقرار می کنیم و 
دسترسی به اطالعات دقیق است و سازمان بازرسی، دیوان 
محاسبات و جریان های نظارتی دارد، چرا نمی توانیم رشد 

نقدینگی و تورم را کنترل کنیم؟
سرمایه گذاری در بخش صنعت یک چهارم شده است

دیان��ی ب��ا بیان اینک��ه در حال حاضر کس��ی در بخش 
صنعت س��رمایه گذاری نمی کند، گفت: متأس��فانه میزان 
س��رمایه گذاری در بخش صنعت نس��بت به س��ال ۱۳۸۳ 
به یک چهارم رس��یده اس��ت. بس��یاری از کشورها حجم 
نقدینگی باالیی را تجربه کرده اند. برخی کشورهای منطقه، 
نقدینگ��ی ۱۷۳درص��د و ۳۵۲درصد هم داش��ته اند، ولی 
تورم افسارگس��یخته در آنها دیده نشده است چون منابع 
و نقدینگی های آنها به س��مت صنایع مول��د، جریان های 
کارآفرینی و اش��تغال رفته است. رئیس مجمع کارآفرینان 
ایران از بانک مرکزی خواست وضعیت بانک های خصوصی 
بحران زا نشده و مردم و سهامداران شان را متضرر نکرده اند، 
هیأت مدیره ها و مدیران عامل ش��ان را عوض و تیم هایی از 

بانک مرکزی را در آنها مستقر کند.

پرداخت وام بانکی با اولویت بخش های پربازده
وی در عین حال بر لزوم اختصاص تسهیالت بانک ها با اولویت 
بخش های پربازده و در جهت رشد و توسعه اشتغال، صادرات و 
تولید کشور تاکید کرد و گفت: اگر وام های سرمایه در گردش را 
خرد کنیم، بین بنگاه هایی که به یک هرم اقتصادی مولد وصل 
نیستند، مسیر خطایی را پیموده ایم، چون این افراد و بنگاه ها 
بعد از چند ماه دچار ورشکس��تگی شده و با بدهی تلنبار شده 
رو به رو می شوند لذا از دولت انتظار داریم تحت تأثیر فشارهای 
پوپولیستی قرار نگیرد و از مصوبات پوپولیستی که برای رضایت 
مقطعی مردم تصویب می کند، بپرهیزد و در مقابل، تصمیمات 
مؤثر و بلندمدتی را که آس��یب پذیری کمتر داشته و تحریم ها 
را کم اثر می کند، اتخاذ کند. رئیس مجمع کارآفرینان ایران در 
پایان توجه بیشتر و جدی تر مسئوالن به کارآفرینان را خواستار 
ش��د و گفت: دولت می تواند با مش��ارکت بخش خصوصی و با 
روش هایی غیر از روش های کالسیک معمول، مشکالت اقتصاد 
را شناس��ایی و برطرف کند. تصمیم گیری ها و سیاست های ما 
نباید منجر به این شود که گوشت به یکباره ۱۰۰ هزار تومان 
ش��ود و به فکر واردات آن بیفتیم. این تصمیمات را می توان از 
روز اول به شکل پخته تری گرفت ولی در عین حال نباید دولت 
را س��رزنش کنیم و انتظار داشته باشیم همه مشکالت بخش 

خصوصی را مرتفع کند.

سهم هر نیروی کار در تولید ناخالص داخلی 64 میلیون تومان است

بهره وری صفر نیروی کار در سال ۹6

رئیس مجمع کارآفرینان ایران:

بزرگترین معضل اقتصاد ایران، نقدینگی است



اگرچه »آلدوس هاکس��لی« در نوشتن رمان »دنیای قشنگ نو« عمدتا 
به س��ویه های منفی و دردناک دنیای آینده نگاه کرده است، اما نام کتاب، 
مخاطب را بیش��تر به سمت افق های روش��ن جهان هنوز نیامده رهنمون 
می کن��د. هاکس��لی عنوان رمانش را از س��خن »میراندا« در نمایش��نامه 
»توفان« شکس��پیر برگزید و برخالف رمان های آینده نگرانه خوش بینانه، 

چشم اندازی ترسناک از ناکجاآباد آینده پیش روی خواننده گشود.
او کتابش را در س��ال ۱۹۳۲ میالدی نوشت و حاال کمتر از یک قرن از 
آن هنگام گذش��ته و ما در دهه دوم س��ده بیست و یکم می توانیم خود را 
در آس��تانه »دنیای قش��نگ نو« ببینیم. از ۱۰۰هزار جلوه چنین دنیایی، 
یکی گزارشی است که موسسه »کرنی« )A.T.Kearney( از سال ۲۰۱۹ 
میالدی تهیه کرده و ۱۰ اتفاق مهم و کلیدی این سال را پیش بینی کرده 
است. شاید تنها وجه اشتراک این گزارش با اثر هاکسلی در عبارت »دنیای 
قشنگ نو« باش��د، زیرا زوایایی که از سال ۲۰۱۹ در گزارش این موسسه 
گش��وده شده بیشتر متمرکز بر پیش��رفت های تکنولوژیک و اثرات آن در 

زندگی انسانی است.
ش��ورای سیاست گذاری کس��ب وکار جهانی موسس��ه »کرنی« در این 
گزارش، ۱۰ اتفاق مهم و کلیدی س��ال ۲۰۱۹ را پیش بینی کرده و معتقد 
اس��ت این ۱۰ رویداد، پیامدهای مهمی برای جهان و محیط کس��ب وکار 
جهانی خواهند داش��ت. این پیش بینی از یک س��و متمرکز بر سویه های 
جنگ تجاری آمریکا و چین اس��ت و نقش تنش های تجاری و اصالحات 
سیاس��ی را در سال ۲۰۱۹  برجس��ته کرده و از دیگر سو، به نوآوری ها و 
پیش��رفت های تکنولوژیکی واقف اس��ت و تاثیر آن را در زندگی انسانی و 

اقتصاد جهانی ناگزیر و اجتناب ناپذیر دانسته است.
جنگ تجاری آمریکا و چین شدت می گیرد

اولین تصویری که موسس��ه »کرنی« از زوایای س��ال ۲۰۱۹ در نگاه ما 
بازتابانده است، تبعات جنگ تجاری آمریکا و چین است. روابط واشنگتن 
و پکن در سال ۲۰۱۹ وخیم تر شده و آمریکا، رویکرد سختگیرانه ای نسبت 
به کاهش کس��ری تج��اری دوجانبه با چین پیش گرفته اس��ت. چین بر 
تنوع بخشیدن به تجارت خود و کاهش وابستگی به آمریکا تمرکز خواهد 
کرد و کش��ورهای جنوب آس��یا به احتمال زیاد از این جنگ تجاری سود 
خواهند برد، زیرا واردکنندگان آمریکا برای دوری از تعرفه کاالهای چینی، 
به س��مت بازارهای دیگر متمایل می ش��وند. صندوق بین المللی پول نیز 
پیش بینی می کند این جنگ تجاری در بلندمدت منجر به کاهش جزئی، 
ام��ا معنادار تولید اقتصاد جه��ان )۰.۲ تا ۰.۴ واحد درصد( خواهد ش��د، 
بنابراین پیش بینی می ش��ود جنگ تجاری آمریکا و چین در سال ۲۰۱۹ 

بیش از پیش شدت یابد.
توسعه بیت کوین به بلوغ بازار رمزارزها می انجامد

در اکتبر ۲۰۱۸، بیت کوین دهمین س��ال ش��کل گیری خود را با وجود 
تردید در مورد آینده رمزارزها جشن گرفت. در سال ۲۰۱۷، تمام رمزارزها 
با افزایش س��ریع قیمت روبه رو ش��دند، اما بیت کوین در این س��ال تنها 
۱.۳۷۵درصد رش��د کرد. در ژانوی��ه ۲۰۱۶ بیت کوین بیش از ۹۰درصد از 
ارزش س��رمایه گذاری خود در ب��ازار رمزارزها را از دس��ت داد و در فوریه 
۲۰۱۸ به دلیل گس��ترش آلت کوین به س��هم ۳۳درصدی رس��ید و بازار 
رمزارزها به طور چش��مگیری در سال ۲۰۱۸ سقوط کرد، به طوری که ۱۰ 
ارز از بزرگتری��ن رمزارزها بیش از ۸۰درص��د از ارزش جمعی خود را بین 
ژانویه و سپتامبر از دست دادند. این کاهش ناشی از نقض امنیتی و هک ها، 

افزایش هزینه ها و ترکیدن یک حباب سوداگرانه بزرگ بود. 
به رغم این موانع، بازار رمزارزها، دهه دوم خود را در حالت تثبیت پس از 
سقوط آغاز خواهد کرد. در اواخر ۲۰۱۹، بیت کوین تقریبا دو سوم سرمایه 
بازار رمزنگاری ش��ده را مج��ددا در اختیار خواهد گرف��ت، زیرا محبوبیت 
آلت کوین ها به دلیل افزایش ریسک گریزی در میان سرمایه گذاران بازار ارز 
دیجیتال، کاهش پیدا می کند. به طور کلی، موضع تنظیم کننده های مالی 

نسبت به این بخش مالیمتر خواهد شد.
بحران زباله  باعث نوآوری در مدیریت آن می شود

در س��ال ۲۰۱۸ جهان نتوانس��ت از وضعیت کنونی ناپایدار در مدیریت 
زباله چشم پوش��ی کند. طبق گزارش بانک جهانی، بین س��ال های ۲۰۱۶ 
تا ۲۰۵۰، تولید س��االنه زباله جهان به میزان ۹۱درصد رشد خواهد کرد. 
زباله های غذایی هنوز بزرگترین سهم را در اختیار دارند، اما افزایش تجارت 
الکترونیک موجب رشد چشمگیر زباله های مقوایی و پالستیکی می شود. 
در بازارهای نوظهور، تقریبا ۹۰درصد زباله ها در فضای باز سوزانده شده و 
یا به طور غیرقانونی تخلیه می ش��وند که درنتیجه در محل های دفن زباله، 
انتشار گازهای گلخانه ای تشدید می شود. در سال ۲۰۱۹ نوآوری در فرآیند 

مدیریت زباله س��رعت می گیرد و در بازارهای توسعه یافته، سرمایه گذاری 
ش��هری بیش��تر در فناوری های هوش مصنوعی و روبات هایی که بتوانند 
زباله ها را با توجه به نوع مواد شناس��ایی و مرتب س��ازی کنند، به افزایش 
بهره وری و کاهش هزینه ها می انجامد، بنابراین امکان بازیافت بیش��تر در 

بازارهایی که در آنها زباله تولید می شود، رخ می دهد.
حمل ونقل از مقررات مصرف گوگرد متاثر می شود

سازمان بین المللی دریانوردی، محدودیت جدیدی بر روی میزان گوگرد 
حاصل از مصرف سوخت در صنعت کشتیرانی تنظیم خواهد کرد. همچنین 
از ژانویه ۲۰۲۰، مقرراتی درخصوص ممنوعیت کشتی هایی که سوخت با 

محتوای سولفور ۰.۵درصد یا بیشتر استفاده کنند، اعمال می شود.
کشتی ها می توانند برای کاهش انتشار گازهای سولفوریک از »اسکرابر« 
)دستگاه کنترل آلودگی هوا( استفاده کنند، اما چون هزینه آن بین یک تا 
۱۰ میلیون دالر برای هر کشتی است، پس جای تعجب نیست که کمتر از 
۳درصد ناوگان جهانی در آن سرمایه گذاری کرده اند. مقررات جدید بخشی 
از تالش س��ازمان دریانوردی است تا انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت 
حمل ونقل را از س��ال ۲۰۰۸ تا س��ال ۲۰۵۰ به می��زان ۵۰درصد کاهش 
دهد، بنابراین افزایش هزینه های حمل ونقل دریایی تا پایان س��ال ۲۰۱۹، 
قیمت ها را برای بنگاه ها و خانوارها افزایش خواهد داد. درحالی که اختالل 
در صنعت حمل ونقل جهانی در سال ۲۰۱۹ آ غاز خواهد شد، این داستان 

در سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد یافت.
شی و پوتین، چراغ های رابطه روشن می شوند

ش��ی و پوتین در س��ال ۲۰۱۹ روابط خود را تقویت می کنند و به طور 
جداگانه و یکپارچه منتقد صریح سیاست های تجاری آمریکا می شوند، چرا 
که هر دو در تالشند خود را در قامت رهبری جهانی معرفی کند. هماهنگی 
چین و روس��یه در ارتباط با کره شمالی و دیگر چالش های امنیتی جهان 
تقویت خواهد ش��د. دو کشور همچنین در قطب شمال همکاری بیشتری 
خواهند کرد، جایی که قبال موافقت کرده اند مسیرهای تجاری را مشترکا 
توس��عه دهند. افتتاح خط لوله برق سیبری در س��ال ۲۰۱۹ برای تامین 
ان��رژی چین نیز روابط انرژی ای��ن دو را برای طوالنی مدت تقویت خواهد 
کرد. اگرچه روابط اقتصادی دو کش��ور با غ��رب همچنان مهمتر از روابط 
آنها با یکدیگر اس��ت، اما رشد اقتصادی، دیپلماتیک و قراردادهای نظامی، 

اهمیت ژئوپولیتیکی دوستی چین و روسیه را افزایش خواهد داد.
اضطراب موجب تولید محصوالت جدید می شود

بی��ش از ۳۰۰ میلی��ون نفر یعنی تقریب��ا ۵درصد جمعی��ت جهان از 
افسردگی یا اضطراب بالینی رنج می برند که ساالنه یک تریلیون دالر برای 
جهان هزینه دارد. تنها در آمریکا ۲۰درصد مردم از اختالالت اضطراب رنج 
می برند. گزارش احساسات جهانی گالوپ ۲۰۱۸ نشان می دهد از زمانی که 
این نظرسنجی در سال ۲۰۰۶ انجام شد تا سال ۲۰۱۸، خوشبختی جهان 
در پایین ترین سطح خود قرار دارد. سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند 
افس��ردگی و اضطراب که منجر به بیماری های قلبی و عروقی می شود، تا 
سال ۲۰۲۰ بزرگترین اختالالت عمده سالمت جهان خواهد بود؛ چنانچه 
جوانان به طور فزاینده از افس��ردگی و اضطراب آسیب پذیر می شوند و این 
مش��کل کماکان در چند سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. برای تسکین 
این اپیدمی جهانی، مصرف کنندگان به دنبال یافتن روش درمانی نه فقط 
با داروها، بلکه با انواع محصوالتی هستند که استرس آنها را کاهش دهد؛ 
محصوالتی مانن��د کتاب رنگ آمیزی بزرگس��االن، روغن ه��ای ضروری، 
برنامه های مدیتیش��ن، پتوهای س��بک وزن و ترکیبات غی��ر روان گردان 
کانابیدیول کانابیس. محبوبیت چنین محصوالت ضد اضطرابی، شروع موج 
عظیمی از مصرف اس��ت و در س��ال ۲۰۱۹ چنین محصوالت مصرفی در 

قفسه های فروشگاه ها گسترش می یابد.
از س��وی دیگر، جمعیت س��الخورده جهان در حال افزایش هستند که 
افس��ردگی و اضطراب در آنها بیش��تر رایج اس��ت. بین سال های ۲۰۱۶ و 
۲۰۵۰، سهم افراد باالی ۶۵ سال جهان، دو برابر خواهد شد و از ۸.۵درصد 
به ۱۷درصد خواهد رس��ید. درنتیجه، درمان اضطراب و افسردگی بیشتر 
برای این گروه جمعیتی انجام می شود و اقالم مصرفی بدون در نظر گرفتن 
اثربخش��ی آنها، یکی از جذاب ترین گزینه های درمان اپیدمی اضطراب در 

سال ۲۰۱۹ باقی خواهد ماند.
کمبود شن و ماسه، چالش ساخت وساز می شود

ش��ن و ماس��ه، دومین منبع طبیعی استخراج ش��ده پس از آب است و 
توس��عه شهرنشینی به کمبود جهانی شن و ماسه منجر می شود. دو سوم 
مواد ساختمانی، بتنی است که خود از دو سوم شن و ماسه تشکیل شده 
اس��ت، بنابراین رونق ساخت وس��از جهانی، تأثیر بسیاری بر قیمت شن و 
ماس��ه دارد. این افزایش تقاضای ش��ن و ماس��ه اثرات زیست محیطی نیز 
خواهد داشت، از جمله افزایش فرسایش و تخریب اکوسیستم های مبتنی 

بر آب.

افزایش قیمت ش��ن و ماسه در سال ۲۰۱۹، باعث فشار مالی بر صنعت 
ساخت وساز، به ویژه در بازارهای نوظهور و مرزی نیز خواهد شد و می تواند 
به کاهش یا لغو برخی پروژه ها مثل سنگاپور بینجامد. در کشورهای جنوب 
صحرای آفریقا نیز رش��د سریع شهرک سازی منجر به افزایش قیمت شن 
و ماسه شده و کشورها و شرکت های ساختمانی به ویژه در آسیا، جایی که 
تجارت غیرقانونی شن و ماسه توجه فزاینده ای به خود جلب می کند، برای 
اینک��ه ثابت کنند که از قانون تبعیت می کنند، تحت فش��ار قرار خواهند 
گرفت، بنابراین اثرات آن شامل افزایش بیشتر قیمت قانونی شن و ماسه و 

فشار بر رونق ساخت وساز جهانی خواهد بود.
بحران های اعتباری از نظر دامنه و مقیاس رشد می کند

بعض��ی از بازاره��ای نوظهور به دلی��ل بدهی خارج��ی و کاهش ارزش 
پول، تحت فش��ار مالی قرار گرفته اند. تراز پرداخت های آرژانتین توس��ط 
س��رمایه گذاران تضعیف شده، پاکس��تان به تازگی اعالم کرده قصد دارد از 
صندوق بین المللی پول درخواس��ت کمک مالی کن��د، از ابتدای ۲۰۱۸، 
ارزش لیر ترکیه ۴۰درصد نسبت به ارزش دالر کاهش یافته و ارزش روپیه 
هند هم ۱۵درصد کاهش داشته است. چین که تقریبا ۲۰درصد بدهی های 
خارج��ی در آفریق��ا به او تعل��ق دارد، طلب خود را تا پایان س��ال مطالبه 
نخواهد ک��رد، اما چنانچه به دلیل تبعات جنگ تج��اری بخواهد از منابع 
خود برای کاهش آسیب اقتصادی استفاده کند، نقشش به عنوان بزرگترین 
قرض دهن��ده بازارهای نوظهور کاهش می یابد. فش��ارها روی بازارهای در 
ح��ال ظهور همچنان ادامه خواهد یافت، زی��را صندوق فدرال آمریکا نرخ 
بهره را افزایش می دهد و درپی تقویت دالر، هزینه بازپرداخت وام های ارز 

خارجی را باال می برد.
آفریقا بیش از همیشه یکپارچه می شود

کش��ورهای آفریقایی در سال های اخیر تعهد خود را برای ترویج اقتصاد 
منطقه ای و کاهش موانع تجاری میان قاره ای افزایش داده اند. در سال های 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، چند کشور از به روزرسانی سیاست ها برای تسهیل صدور 
»ویزای ورودی به آفریقا« خبر دادند. در مارس ۲۰۱۸، منطقه آزاد تجاری 
قاره آفریقا )AFCFTA( که پتانسیل رشد ۵۲درصدی تجارت در داخل 
آفریقا را تا س��ال ۲۰۲۲ دارد، بین ۴۴ کشور به امضا رسید و اینک به ۴۲ 

کشور افزایش یافته است.
همکاری اقتصادی بین کش��ورهای آفریقایی در س��ال ۲۰۱۹ تس��ریع 
خواهد ش��د. قرارداد منطق��ه آزاد تجاری آفریقا پ��س از آنکه حداقل ۲۲ 
کش��ور موافقتنامه را در مراجع ملی خود تصویب کنند، اجرا خواهد شد. 
امضاکنندگان ش��امل آفریقای جنوبی نیز می ش��ود ک��ه تاکنون به دلیل 
مس��ائل داخلی، موافق��ت خود را اعالم نکرده اس��ت. نیجری��ه هم که از 
بزرگترین اقتصاده��ای آفریقا و بزرگترین حامی مالی منطقه آزاد تجاری 
آفریقاست، احتماال پس از انتخابات فوریه ۲۰۱۹ توافقنامه را امضا خواهد 
کرد. یکپارچگی اقتصادی بین کش��ورهای آفریقایی منجر به ایجاد چرخه 
فضیلت خواهد ش��د، به طوری که افزایش فعالیت اقتصادی، باعث افزایش 
مس��یرهای خطوط هوایی در این قاره و سرمایه گذاری بیشتر در خطوط 
راه آهن خواهد شد. اتصال دیجیتالی نیز تقویت خواهد شد و انتظار می رود 
اتصال دیجیتالی بین کشورهای آفریقایی در سال ۲۰۱۹ سرعت بیشتری 

داشته باشد. 
زندگی به شکل اگزواسکلتون ها طراحی می شود

اگزواسکلتون به معنای روبات پوشیدنی است؛ روباتی که به وسیله انسان 
پوشیده شده و ضمن ایجاد پوششی محافظ برای بدن می تواند با افزایش 
ق��درت عضالت، ف��رد را در حرکت ها و همچنی��ن جابه جایی کمک کند. 
اگرچه اولین دستگاه اگزواسکلتون توسط یک گروه از ارتش آمریکا در دهه 
۱۹۶۰ آزمایش شد، اما به دلیل وزن، تحرک و محدودیت قدرت قابل اجرا 
نبود. حاال پس از نزدیک به نیم قرن تحقیق و توسعه، اگزواسکلتون ها برای 
برنامه های پزشکی، صنعتی و نظامی توسعه می یابند. مثال اگزواسکلتون ها 
بعض��ی از پاراپلژیک ها )افراد مبتال به فلچ پ��ا( را فعال کرده اند تا تحرک 
ازدست رفته در پنج س��ال گذشته را مجدد به دست بیاورند، یا استفاده از 
اگزواس��کلتون ها در زمانی که کارگری تا مدتی طوالنی دست خود را باال 

می گیرد، باعث کاهش فشار بر بدن می شوند. 
در س��ال ۲۰۱۹، اگزواس��کلتون ها تصاویر علمی، تخیلی خود را نشان 
می دهن��د و در میان تع��دادی از صنایع محبوب می ش��وند. فناوری های 
جدی��د مانند ه��وش مصنوعی نیز به طراحی دش��وار آن کمک می کنند. 
اشتیاق کارآفرینان برای سودآوری از این روند نوظهور، همانند کاتالیزوری 
مهم در رش��د بیش��تر این تکنولوژی عمل خواهد کرد و بازاری رو به رشد 
برای محصوالتی ت��ازه به وجود می آید؛ محصوالتی در حمایت از عضالت 
و مفاصل آس��یب دیده به ویژه برای نسل بزرگ انفجار جمعیتی که اینک 
پا به س��ن گذاشته اس��ت. با این وجود، اکثر بنگاه ها و مردم از وجود این 

دستگاه ها مطلع نیستند.

10 رویداد مهم و کلیدی سال ۲01۹ میالدی از نگاه موسسه »کرنی«

دنیای قشنگ نو
یادداشت

حمله به خصوصی سازی با چه منطقی؟

ام��روزه حمل��ه ب��ه تجرب��ه خصوصی س��ازی در ایران، نق��ل محافل 
اس��ت و طوری صحبت می شود که گویی شکس��ت خورده بودن تجربه 
خصوصی سازی در ایران امری روشن و واضح است، اما واقعیت این است 
که تکرار یک ادعا به ش��کل پیوس��ته آن را از ادعای آزمون نشده به یک 
ادعای آزمون ش��ده و اثبات شده تبدیل نمی کند. نباید تسلیم فضاسازی 
صورت گرفته شد و باید پیوسته روی ضرورت عرضه ادله در مورد یک ادعا 
نظیر شکست خورده بودن خصوصی س��ازی اصرار کرد. آنچه که موجب 
ش��ده تا این ادعا به واقعیتی مس��لم و غیرقابل چندوچون تبدیل شود، 
چند واقعه مثل اعتراض کارگران کارخانه هپکو، نیشکر هفت تپه و گروه 
ملی فوالد اهواز است. سوال این است که آیا می توان از روی چند نمونه 
حکمی را به کل یک جامعه بس��ط داد؟ آیا به سادگی می توان گفت که 
اینها مش��تی نمونه خروار اس��ت؟ در میان فضاسازی رسانه ای آنچه گم 
می ش��ود عقالنیت انتقادی و استدالل است و اتفاقاً مسئولیت همه افراد 
خیرخواه به طور عام و دانش��گاهیان به عنوان مدافعان رس��می عقالنیت 
به طور خاص، آن اس��ت که دقیقاً در این مواقع به عرصه وارد ش��وند و 

نگذارند اقناع تبلیغی جای دلیل و استدالل منطقی را بگیرد.
درب��اره تجربه خصوصی س��ازی ابتدا باید به چند نکت��ه توجه کنیم. 
نخست باید تفکیکی میان دغدغه فساد و دغدغه کارایی قائل شویم. هر 
کارخانه ای که واگذار شده ارزشی داشته و اگر زیر ارزش آن فروخته شده 
می توان ظن فس��اد نسبت به آن داشت. این مسئله کاماًل متفاوت از آن 
است که آیا بعداً این کارخانه واگذارشده خوب اداره شده یا نه. برخی که 
در مورد شکس��ت تجربه خصوصی سازی صحبت می کنند دغدغه فساد 
دارند یعنی احساس می کنند که اموال عمومی به زیر قیمت واقعی واگذار 
شده است. طبیعتاً کسی مایل نیست که اموال دولتی که متعلق به همه 
مردم است به قیمتی کمتر از قیمت منصفانه فروخته شود، اما در عین 

حال بد نیست که به تجربه آلمان نیز توجه کرد.
در آلمان این باور وجود داش��ت که برخی شرکت های دولتی زیان ده 
هس��تند و تداوم حضور آن در بخش دولتی تنها زیانی را متوجه جامعه 
می کند. به همین دلیل گفته می شود که برخی شرکت ها را به قیمت یک 
یورو واگذار کردند. وقتی این ش��رکت ها در اختیار بخش خصوصی قرار 
گرفت توانست سودآور شود. اگر در خصوصی سازی اموال عمومی کمتر 
از قیمت واقعی واگذارشده باشد امر ناراحت کننده ای است، اما این نباید 
دغدغه اصلی باش��د. دغدغه مهم باید آن باشد که آیا انتقال مالکیت آن 
به بخش خصوصی موجب ش��ده تا این شرکت ها به شرکت های سودآور 
تبدیل ش��وند؟ این دغدغه را دغدغه کارایی می نامیم که برای توس��عه 
صنعت کشور دغدغه مهم تری نسبت به دغدغه فساد است. گرچه دغدغه 
فساد نیز امر درس��تی است، اما در اولویت دوم نسبت به دغدغه کارایی 
قرار دارد، چراکه هدف اصلی از خصوصی سازی، افزایش کارایی در سطح 
اقتصاد با افزایش بازدهی س��رمایه گذاری های دولتی بود و کسب درآمد 
هدف دوم تلقی می شد. تصور عمومی طرفداران خصوصی سازی این بود 
که چون این س��رمایه گذاری ها تحت تسلط دولت هستند، انگیزه کافی 
برای اس��تفاده بهینه از آنها وجود ندارد و باید این س��رمایه گذاری ها به 

بخش خصوصی منتقل شود تا بازدهی آنها افزایش یابد.
مسئله مهم تر آن اس��ت که آیا هدف اول خصوصی سازی که افزایش 
کارایی س��رمایه گذاری های انجام ش��ده بود، محقق شده است؟ تا جایی 
که نگارنده مطلع اس��ت، هیچ تحقیق جامعی در مورد وضعیت بازدهی 
شرکت های خصوصی ش��ده وجود ندارد تا براساس آن بتوان به قضاوتی 
مستند دست یافت. اشکال عمده قضاوت های موجود آن است که مبتنی 
بر یک یا چند نمونه خاص است و افراد بی مهابا قضاوت شان در مورد یک 
یا چند مورد را به کل تجربه خصوصی سازی بسط و تعمیم می دهند، در 
حالی که این تعمیم تنها با وجود ادله آماری قابل قبول اس��ت. همانگونه 
که در تجربه خصوصی س��ازی موارد شکس��ت فاحش وجود دارد، موارد 
موفقیت چش��مگیر نیز وجود دارد و چون رس��انه ها موارد شکس��ت را 

به سادگی برجسته می کنند ذهن ها به این سمت می رود. 
عالوه بر این باید به نمونه های شکس��ت خورده خصوصی سازی نیز با 
دقت نگاه کرد. درست است که برخی از شرکت هایی که خصوصی شدند 
در عمل شکس��ت خوردند و امروز با بحران مواجه اند، اما آیا می توان این 
شکست را به امر خصوصی سازی منسوب کرد؟ بسیاری از شرکت هایی 
ک��ه از ابتدا در اختیار بخش خصوصی بودند و توس��ط بخش خصوصی 
نیز ایجاد شدند در همین فاصله ورشکست شدند، زیرا محیط اقتصادی 
کش��ور به دلیل تحوالت اقتصاد کالن و سیاست های اقتصادی نادرست، 
وضعیت نامساعدی برای بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده و طبیعی است 
ک��ه بنگاه ها فارغ از اینکه در دس��ت دولت باش��ند یا بخش خصوصی، 
ورشکست می شوند. احاله شکست شرکت هایی که خصوصی شده اند به 
امر خصوصی سازی، قضاوت عجوالنه و ناپخته ای است که نباید به راحتی 

زیربار آن رفت.
بس��یاری از این ش��رکت ها اگر در دس��ت دولت باقی می ماند ش��اید 
زیان بیش��تری پیدا می کرد و به همین دلیل نمی ت��وان آن را به راحتی 
به خصوصی س��ازی نس��بت داد. این ش��رکت ها وقتی در دست بخش 
خصوصی هستند ورشکست می ش��وند و ورشکستگی، امری الزم برای 
حیات اقتصادی اس��ت، اما وقتی این بنگاه های مشکل دار شده در بخش 
دولتی باقی می مانند به س��ادگی ورشکست نمی شوند و سال های سال 
تحمل می شوند و با سوبسید دولتی به شکل حیات گیاهی ادامه زندگی 
می دهند، در حالی که مصلحت جمعی آن اس��ت که آنها هم ورشکست 
شود. روشن اس��ت که منفعت کارگران این کارخانه های مشکل دار این 
اس��ت که شرکت در دستان دولت باقی بماند تا حتی اگر زیان ده شدند 
ورشکست نش��وند و درآمد آنها تضمین شده باقی بماند. به همین دلیل 
این کارگران انگیزه بیشتری دارند تا علیه خصوصی سازی تجمع کنند و 
چون رسانه ها تمایل بیشتری به آنها دارند به سادگی تسلیم این قضاوت 
عجوالنه می ش��وند که اصل سیاست خصوصی سازی و شکل اجرای آن 
غلط بوده، در حالی که مشکل در فضای اقتصاد کالن و فضای کسب وکار 

است که همه بنگاه ها اعم از دولتی و خصوصی را دچار مشکل می کند.
تبلیغ��ات علی��ه خصوصی س��ازی ب��ا مخ��دوش نش��ان دادن تجرب��ه 
خصوصی سازی بدون انجام هرگونه بررسی صرفاً ناشی از اشتباه در قضاوت 
نیس��ت، بلکه منفعت برخی سیاستمداران در این امر نهفته است. تا وقتی 
بنگاه ها دولتی بمانند این بنگاه ها محل جوالن سیاستمداران و بهره برداری 
سیاسی آنها باقی می ماند و به همین دلیل انگیزه دارند تا جای ممکن تجربه 

خصوصی سازی را مشوه یا مشوه تر از آنچه هست، جلوه دهند.
منبع: ایسنا
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تصمیم دولت آمریکا در ماه نوامبر برای معافیت هش��ت کشور خریدار 
نفت ایران، بازار جهانی نفت را شوکه کرد و باعث شد تا قیمت نفت برنت 
در این ماه ۲۲درصد کاهش پیدا کند و همچنین این معافیت بر تصمیم 
اوپک برای موافقت با محدودیت عرضه در سال ۲۰۱۹ تأثیر گذاشت، اما 
حاال تحلیلگران غربی می گویند احتماالً معافیت از تحریم های آمریکا علیه 
ایران در ماه مه تمدید می شود، اما شمار کشورهایی که از این معافیت ها 

برخوردار هستند، کاهش پیدا خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، هشت کشور از جمله چین، هند، ایتالیا، یونان، ژاپن، 
کره جنوبی، تایوان و ترکیه معافیت های موقتی را دریافت کرده اند که به 
آنها امکان می دهد تا به خرید نفت ایران ادامه دهند. به گفته تحلیلگران 
در شرکت آمریکایی »گروه اوراسیا«، کاهش شمار معافیت ها ممکن است 
صادرات نفت ایران را محدود کند، اما بعید اس��ت آمریکا به هدفش برای 

صفر کردن خرید نفت ایران دست پیدا کند.
چی��ن، هن��د، ژاپن، کره جنوب��ی و ترکیه احتماالً پ��س از پایان مدت 
معافیت ش��ش ماهه در مه، مجدداً معافیت هایی دریافت خواهند کرد که 
صادرات نفت ایران را باالی یک میلیون بش��که در روز نگه خواهد داشت 
اما ایتالیا، یونان و تایوان از فهرس��ت معافیت ها حذف خواهند ش��د. این 
تحلیلگران می گویند: اولویت های ژئوپلیتیکی دیگر احتماالً موضع دولت 
ترام��پ برای متوقف ک��ردن صادرات نفت ایران را ب��ه خصوص برای دو 

مشتری بزرگ ایران شامل چین و هند مالیم خواهد کرد.
واردات نفت آسیا از ایران در نوامبر که تحریم های آمریکا به اجرا درآمد، 
به پایین ترین میزان در پنج سال اخیر رسید. چین و هند به واردات نفت 
ایران ادامه دادند در حالی که واردات ترکیه در دس��امبر کاهش داش��ت. 
خرید هند به ۱.۲۵ میلیون تن در ماه یا معادل ۳۰۰ هزار بش��که در روز 
محدود شده است و چین برای خرید ۳۶۰ هزار بشکه در روز نفت از ایران 

به مدت ۱۸۰ روز از آمریکا معافیت گرفته است.

خری��داران کره جنوب��ی و ژاپن نیز واردات نفت ایران را از اوایل س��ال 
میالدی جاری آغاز کردند. کره جنوبی می تواند حداکثر ۲۰۰ هزار بشکه 
در روز، نف��ت ای��ران را که عمدتاً میعانات اس��ت، تحت این معافیت های 
واش��نگتن، وارد کند. حدود ۷۰درصد از نفت ایران که پیش از بازگش��ت 
تحریم ها، از سوی کره جنوبی خریداری شد، میعانات پارس جنوبی بوده 
و بی��ش از نیمی از واردات نفت فوق س��بک کره جنوبی، از میدان گازی 

پارس جنوبی ایران بوده است.
براساس گزارش پایگاه خبری »میل بانک مونیتور« مایک تران، تحلیلگر 
شرکت »آر بی سی کپیتال مارکتس« روز پنجشنبه در یادداشتی نوشت: 
»با توجه به تمایل دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای پایین ماندن 
قیمت های نفت و دش��واری همراه کردن کشورهایی همانند چین و هند 
برای توقف خرید نفت از ایران، کاخ سفید احتماالً دفعه بعد در هدف خود 

برای صفر کردن واردات نفت ایران تجدیدنظر می کند.«
اقتصاد ایران با فروپاشی فاصله زیادی دارد

از زمان��ی که دونالد ترام��پ در آمریکا به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ 
سفید شد، سیاست فشار بر اقتصاد ایران را در پیش گرفت. هدف ترامپ 
از اجرای این سیاس��ت، فروپاشی اقتصاد ایران و متقاعد کردن این کشور 
برای مذاکره مجدد با آمریکا اعالم شده است، ولی این طرح راه به جایی 
نمی برد؛ این حرفی اس��ت که نه مقامات ایران و کشورهای هم پیمان این 
کشور بلکه رسانه رس��می آمریکا یعنی »فارین پالیسی« هم تایید کرده 

است.
به گزارش خبرآنالین، »فارین پالیسی« که یکی از  مهمترین رسانه های 
آمریکا  است، در مطلب اخیر خود نوشت: با اجرای سیاست های تحریمی 
در ش��رایط کنونی، ممکن اس��ت به اقتصاد ایران فشار وارد شود و حتی 
اقتصاد کش��ور وارد فاز بحرانی ش��ود، ولی س��اختار اقتصاد این کشور به 
گونه ای است که با فروپاشی فاصله زیادی دارد. اقتصاد ایران در سال های 

اخیر از وابستگی خود به نفت کاسته است. صنایع مختلفی در ایران فعال 
هستند و ایران شرکای اقتصادی و سیاسی بسیار قدرتمندی دارد که در 

شرایط مختلف اقتصادی می تواند از کمک آنها بهره گیرد.
این نشریه در ادامه نوشت: کشورهای روسیه و چین و هند از اصلی ترین 
و مهمترین ش��رکای ایران هس��تند که در سال های اخیر با سیاست های 
ترامپ هم مخالفت داشته اند. رئیس جمهوری آمریکا در همین دو سالی 
که در کاخ س��فید حضور داش��ت با چین وارد جنگ تجاری شد و سطح 
روابط سیاسی اش با روسیه را تقلیل داد. جنجال ها و حاشیه هایی که بعد 
از انتخاب او  به راه افتاد و روسیه را متهم به دخالت در انتخابات کرد در 
کنار تحریم هایی که بعد از آغاز به کارش علیه روسیه وضع کرد باعث شد 

تا دو قطب بزرگ اقتصادی غرب و شرق بیش از پیش از هم دور شوند.
»فارین پالیسی« با اشاره به بحران های ایجادشده در کشور ونزوئال ادامه 
داد: ونزوئال هم یکی از دیگر از کش��ورهایی بود که به دلیل سیاست های 
آمریکا با تنش اقتصادی روبه رو ش��د. حذف درآمد نفت از اقتصاد ونزوئال 
باعث ش��د تا کارایی دولت از بین برود و نرخ رش��د اقتص��اد تنزل یابد . 
ترامپ در نظر داشت که ایران را نیز در وضعیتی مشابه ونزوئال قرار دهد 
ولی او برآورد نادرس��تی انجام داده زیرا اقتصاد ایران ساختاری پیچیده تر 
و توس��عه یافته تر از ونزوئال دارد و س��طح روابط خارجی این کشور بسیار 
منس��جم تر و وسیع تر اس��ت. ایران دوستانی دارد که به او در فروش نفت 
حتی در س��ال های تحریم کم��ک می کنند. همان طور ک��ه  در جریان 

تحریم های قبلی هم به ایران کمک کردند.
هنری روم، تحلیلگر مسائل ایران در مرکز مطالعات اوراسیا در این مورد 
می گوید: فش��ارهای آمریکا به اقتصاد ایران آسیب وارد می کند. همانطور 
که در ماه های اخیر هم ما شاهد نشانه هایی از این فشار بودیم. افت ارزش 
پول ملی و کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش درآمد نفتی ایران از جمله 
این فشارها است ولی  فشارهای مذکور اقتصاد ایران را نابود نخواهد کرد.

گزارش »فارین پالیسی« از ناکارآمدی سیاست آمریکا در تحریم نفتی ایران

فهرست معافیت از تحریم های نفتی ایران کوچک می شود

با فرا رس��یدن تعطیالت نوروزی، رسیدگی به ماجرای بلیت های چارتر 
ب��رای کنترل ب��ازار بلیت هواپیما در دس��تور کار قرار گرفت��ه و وزیر راه 
دراین باره به متخلفان هشدار داده است. پس از حرف و حدیث های فراوان 
پیش آمده پیرامون ممنوعیت ف��روش بلیت پروازهای چارتری، وزیر راه و 
شهرس��ازی به صراحت اعالم کرده است که اگر با وجود تذکر ارائه شده به 
برخی ایرالین ها برای قطع فروش بلیت چارتری، این روند ادامه یابد، مجوز 
پرواز در آن مس��یر برای ایرالین مربوطه لغو خواهد شد. به گزارش ایسنا، 
در حالی که محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش درخصوص 
ممنوعیت فروش بلیت هواپیما به صورت چارتری به صراحت اعالم کرد که 
فروش بلیت پروازهای برنامه ای به صورت چارتری تخلف تلقی می شود و 
سازمان هواپیمایی کشوری موظف است تا با متخلفان برخورد کند، اما در 
همان زمان این سازمان اعالم کرد که نمی توان شبکه چارتری را به صورت 
کامل قطع کرد. علی عابدزاده، رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری اعالم 
کرد که نمی توان ش��بکه چارتری را به صورت کامل قطع کرد، چراکه در 
حال حاضر ۲۰درصد پروازها چارتری هستند، اما مسیرهای کیش و قشم 
را از پروازهای چارتری جدا خواهند شد؛ موضوعی که در تشریح آن تاکید 
شد بلیت های ارائه شده باید مشمول شرایط ابطال و تغییر باشد و بلیت های 
غیرقابل اس��ترداد و یا غیرقابل کنس��ل به جز در نقاط تعریف ش��ده نظیر 
کیش، قشم و مناطق نفتی که آن هم باید در قالب بسته سفر ارائه شود و 

بلیت هواپیما یکی از موارد آن است تخلف است و با آن برخورد می شود.

اتمام حجت وزیر راه
حاال وزیر راه و شهرس��ازی در آخرین اظهارات خود اعالم کرده اس��ت 
که به شش ایرالین برای قطع فروش بلیت چارتری تذکر داده شده و اگر 

تخلف ادامه پیدا کند مجوز پرواز در آن مسیر لغو خواهد شد.
او تاکید کرده است که نباید شرکت های هواپیمایی برای تأمین نقدینگی 
خود دست به چارتر پروازها بزنند و برای منابع مورد نیاز بلیت های خود را 
به شرکت ها و آژانس های مسافری عرضه کنند که این مسئله موجب شود 
آنها نی��ز با قیمت دلخواه خود اقدام به تعیین قیمت بلیت هواپیما کنند، 
چراکه فروش بلیت چارتری ضوابطی دارد که باید در چارچوب آن ضوابط 
بلیت به فروش برس��د و اگر ضوابط رعایت نشود اجازه فروش بلیت چارتر 

صادر خواهد شد.
نحوه برخورد با متخلفان

به دو طریق ب��ا تخلفات صورت گرفته در ای��ن زمینه برخورد خواهد 
ش��د، ابتدا اینکه نظارت الزم توس��ط بازرس��ان دفتر نظارت س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری انج��ام و در صورت برخورد مطاب��ق مقررات عمل 
خواهد ش��د و عالوه بر این مردم می توانن��د گزارش های خود را پس از 
پیگیری و عدم نتیجه گیری از شرکت های هواپیمایی به سایت سازمان 
هواپیمایی کش��وری اعالم کنند. همچنین با شرکت های هواپیمایی که 
در نحوه توزیع بلیت هواپیما نظارت کامل را انجام ندهند و نیز بر رفتار 
واسطه هایی که هویت شرکت ها را زیر سوال ببرند، نظارت نکنند مطابق 

مقررات برخورد خواهد شد.
ماجرای ممنوعیت فروش بلیت های چارتری

در حالی که وزیر راه و شهرس��ازی از ممنوعیت فروش بلیت هواپیما به 
صورت چارتری خبر داده بود، اما رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم 
کرد که نمی توان شبکه چارتری را به صورت کامل قطع کرد. اسالمی در 
این خصوص به صراحت اعالم کرد که فروش بلیت پروازهای برنامه ای به 
صورت چارتری تخلف تلقی می شود و سازمان هواپیمایی کشوری موظف 
است تا با متخلفان برخورد کند. مسأله ای که بالفاصله با واکنش سازمان 
هواپیمایی کش��وری روبه رو و اعالم ش��د که بخش��نامه الزام شرکت های 
هواپیمای��ی به فروش بلیت هواپیما به صورت سیس��تمی از اول بهمن ماه 
ابالغ شده است و ش��رکت های هواپیمایی، مجاز به فروش بلیت چارتری 
بدون لحاظ بسته سفر نیستند و ارائه بلیت هواپیما باید مشمول ابطال و 

تغییر باشد.
هرچند در آخرین اظهارات، رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری اعالم 
کرده اس��ت که نمی توانیم ش��بکه چارتری را به صورت کامل قطع کنیم، 
چراکه در حال حاضر ۲۰درصد پروازها چارتری هس��تند، اما مس��یرهای 
کیش و قش��م را از پروازهای چارتری جدا خواهند شد. در نهایت اما وزیر 
راه و شهرس��ازی در آخرین اظهاراتش اعالم کرده است که نگفته ایم تمام 
پروازهای چارتری قطع ش��ود بلکه تم��ام پروازهای چارتری باید در قالب 

بسته سفر به مردم عرضه شوند.

ماجرای ممنوعیت فروش بلیت های چارتری به کجا رسید؟

خط و نشان وزیر راه برای پروازهای چارتری

انرژی

پرداخت وجه نقد به جای تحویل ماده اولیه قیر
تبعات تصمیم جدید دولت درباره قیر چیست؟

دولت در الیحه بودجه سال آینده پیشنهاد کرده است که به جای 
تحویل ماده اولیه قی��ر، وجه نقد بابت خرید قیر پروژه های عمرانی 
بپردازد؛ پیشنهادی که برخی کارشناسان بر این باورند ممکن است 

تبعاتی در پی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس چندی پیش در جلسه علنی 
مجلس ش��ورای اس��المی مصوبه تهاتر قیر از اصالحیه بودجه سال 
۱۳۹۷ را حذف کردند. در این راس��تا، یک کارش��ناس حوزه انرژی 
بر این باور اس��ت که این تصمیم تبعاتی را برای کشور در پی دارد. 
در بودج��ه ۹۷ ش��اهدیم که وزارت نفت متعهد ب��ود ۴ میلیون تن 
ماده اولیه قیر جهت س��ازمان های دولتی تحویل نماید که با کس��ر 
بده��ی قبلی، مقدار باقی مانده تحویلی فاصله زیادی با تعهد بودجه 
دارد. حت��ی در ماه هایی که صادرات قیر کاماًل متوقف بود، این ماده 
اولیه به نفت کوره تبدیل و س��وزانده ش��د، اما به پروژه های عمرانی 
تخصی��ص داده نش��د. حال در الیح��ه بودجه ۹۸ دول��ت، با وجود 
کسری ۴۵۰۰۰ میلیاردی و مشکالت صادرات نفت و قیر، پیشنهاد 
ک��رده به جای تحویل م��اده اولیه قیر، وجه نق��د جهت خرید قیر 

پروژه های عمرانی بپردازد.
تبعات تصمیم تازه دولت در مورد قیر

در همین زمینه، وحید ش��یخی با اشاره به بودجه سنوات گذشته 
گفت: در بودجه سنوات سال گذشته و بودجه سال ۱۳۹۷ قید شده 
بود که ماده اولیه قیر را در اختیار دس��تگاه های دولتی می گذاشتند 
و دستگاه های دولتی هم ماده اولیه را به شرکت های قیرساز می داد، 
تبدیل به قیر می کردند و در پروژه های عمرانی مصرف می ش��د، اما 
در الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ قید شده است که دولت باید وجه قیر 
را بپردازد. این تصمیم خطرات زیادی در پی دارد. زیرا در صادرات 
قیر دچار مشکل ش��دید هستیم و زمانی که ماده اولیه قیر )وکیوم 
باتوم( از پاالیش��گاه ها خارج نش��ود، امکان ذخیره س��ازی آن وجود 
ن��دارد، بنابراین باید تبدیل به نفت کوره ش��ود و در نیروگاه ها مورد 

استفاده قرار بگیرد که آلودگی زیست محیطی به همراه دارد.
وی ب��ا بیان اینکه صادرات نفت کوره نیز پر چالش اس��ت، افزود: 
تخفیف های زیادی باید برای صادرات نفت کوره ارائه ش��ود. از سوی 
دیگر س��ازمان بین المللی دریانوردی به دلیل سولفور باالیی که در 
نفت کوره وجود دارد، مقرراتی تعیین کرده است که طبق آنها خرید 
نفت کوره با سولفور باال از امسال ممنوع است، بنابراین بهترین کار 

این است که همان روند قبلی طی شود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه فرآورده های نفتی در ادامه با اش��اره به 
کس��ری بودجه، گفت: دائماً اعالم می ش��ود دولت با کسری بودجه 
مواج��ه اس��ت. در صادرات نفت خام هم دچار مش��کل هس��تیم و 
بای��د روی وجه نقد از ارز حاصل از ص��ادرات برنامه ریزی کنیم؛ در 
حالی که در برگش��ت ارز صادرات هم مش��کل وجود دارد. چنانچه 
در س��ال آینده با بحران نقدینگی مواجه باش��یم، چ��ه دلیلی دارد 
ش��کلی از قانون که سال هاس��ت وج��ود دارد، تغیی��ر کند؟ محقق 
شدن اصل پرداخت وجه نقد در سال آینده، زمانی که دچار کمبود 
نقدینگی باش��یم، باعث می شود نخستین مسأله ای که نسبت به آن 
جبهه گیری شود، بودجه های عمرانی باشد. بخش دوم هم این است 
ک��ه بودجه ای که داخل س��ازمان ها و دس��تگاه های دولتی می رود، 

دقیقاً در سرفصل خود بیاید.
زنگنه: قیر برای دولت نیست که رایگان بدهیم

همچنین وزیر نفت معتقد اس��ت که قیر برای دولت نیس��ت که 
به کس��ی رایگان ی��ا غیررایگان بدهد. پاالیش��گاه های تهران، تبریز 
و بندرعب��اس قیر را واگذار می کنند و قیمت ها نیز تابع بازار اس��ت 
و دس��ت دولت نیس��ت. بیژن زنگنه روز یکشنبه با حضور در صحن 
علنی مجلس شورای اس��المی درباره پیشنهاد سیدکاظم دلخوش، 
نماینده صومعه س��را در مجلس ش��ورای اس��المی، مبنی بر واریز ۶ 
ه��زار میلیارد توم��ان، معادل حداقل ۴ میلیون تن قیر به حس��اب 
خزانه داری گفت: قیر برای دولت نیست که به کسی رایگان بدهیم، 
پاالیش��گاه های تهران، تبریز و بندرعباس قیر را واگذار می کنند که 
قیمت ها نیز تابع بازار بوده و دست دولت نیست. وی افزود: پیشنهاد 
آقای دلخوش از نظر عملیاتی امکان پذیر نیس��ت، زیرا ممکن است 
حداقل ۴ میلیون تن با اس��تفاده از حداکثر ۶هزار میلیارد تومان به 
گونه ای باشد که قیمت ۴ میلیون تن قیر در آینده، ۱۰ هزار میلیارد 
تومان شود و آن زمان نمی توان بر این اساس اقدام کرد. با این حال، 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با پیش��نهاد دلخوش، نماینده 
صومعه سرا در مجلس با ۱۳۳ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای 
ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلس��ه موافقت کردند. بر 
این اساس شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ ۶۰هزار میلیارد 
ریال معادل حداقل ۴ میلیون تن قیر از منابع دریافتی بابت خوراک 
مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها را ماهانه به حسابی که 

نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کند.

میزان عرضه نفت در بورس انرژی تعیین شد
آخرین خبرها از بودجه ۹8

نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند در س��ال ۹۸ ماهانه 
حداقل ۲میلیون بش��که نفت خام سبک، ۲میلیون بشکه نفت خام 
س��نگین و ۲میلیون بش��که میعانات گازی پارس جنوبی در بورس 
انرژی عرضه ش��ود. بر این اساس وزارت نفت مکلف است به صورت 
ماهانه حداقل ۲میلیون بشکه نفت خام سبک، ۲میلیون بشکه نفت 
خام س��نگین و ۲میلیون بش��که میعانات گازی پارس جنوبی را به 
صورت منظم و مس��تمر با امکان تس��ویه ۱۰۰درصد ریالی یا ارزی 
در رین��گ بین الملل )صادراتی( بورس انرژی در چارچوب قوانین و 
مقررات سازمان بورس عرضه و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار 
به کمیس��یون انرژی مجلس ارائه کند. نمایندگان مجلس همچنین 
جهت جبران کمبود احتمالی درآمدهای نفتی در سال ۹۸ به دولت 
مجوز برداش��ت از صندوق ذخی��ره ارزی را دادند، بنابراین چنانچه 
مناب��ع دول��ت از محل صادرات نفت خام، میعان��ات گازی و خالص 
صادرات گاز در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۸۲ 
میلیارد و یک میلیون ریال ش��ود، به دولت اجازه داده می ش��ود از 
محل ۵۰درصد مانده منابع حس��اب ذخیره ارزی با لحاظ ۵۰درصد 
س��هم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده 
اق��دام کند. نمایندگان مجلس همچنین س��قف درآمدهای نفتی را 

بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.
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راهی برای دور زدن تحریم های بانکی 
 پول دیجیتال

چگونه تحریم بانکی را دور می زند؟
فراگیری استفاده از پول های دیجیتال و رمزارزها جریانی نیست 
که بتوان از آن چشم پوشید و در حال حاضر بانک مرکزی مشغول 
تدوین دستورالعمل نحوه استفاده از انواع ارزهای دیجیتال است تا 
در کن��ار بهره مندی از مزایای آن و به خصوص دور زدن تحریم ها، 

بتواند از تخلفات محتمل در این حوزه جلوگیری کند.
ب��ه گزارش ایرن��ا، در حالی که فعاالن اقتصادی کش��ور در نبود 
کانال مالی گس��ترده و مطمئن، به دنبال شیوه های مختلف برای 
دور زدن تحریم ه��ای بانک��ی و نقل و انتقاالت مالی هس��تند، در 
بس��یاری از کشورها استفاده از پول های دیجیتال و رمزارزها رایج 
ش��ده اس��ت. در ایران هم ع��ده ای به انجام معام��الت با پول های 
دیجیتال��ی از جمله بیت کوین روی آورده اند، هرچند که جمعیت 
آنها در حال حاضر چش��مگیر نیس��ت اما شاهد آن هستیم که هر 

روز طرفداران رمزارزها در حال افزایش است.
بان��ک مرکزی هم اعالم کرده اس��ت که نمی ت��وان جلوی ورود 
اب��زار جدید در حوزه پولی را گرفت، اما باید برای مهار تخلف های 
احتمالی برای رمزارزها و استفاده از آن در کشورمان مقررات گذاری 
ک��رد. هرچند هنوز نهادهای مرتبط در ایران پول های دیجیتال را 
به رس��میت نشناخته اند، اما از آنجایی که استفاده از این رمزارزها 
و پول های دیجیتال در بس��تر ابزار نوینی چون بالک چین در بین 
کش��ورهای توس��عه یافته و نیافته فراگیر ش��ده، ایران هم با توجه 
ب��ه نیاز به حض��ور فعال در مب��ادالت بین الملل��ی و همچنین به 
دلی��ل مواجهه با محدودیت هایی اعمال ش��ده در حوزه پرداخت و 

دریافت های مالی، نمی تواند از این جریان عقب بماند.
مهم تری��ن مزیت اس��تفاده از ان��واع رمزارزها فرص��ت دور زدن 
تحریم های پولی و بانکی اس��ت، چراکه در این سیس��تم معامالت 
بدون نام انجام می شود، اما در عین حال شفافیت اصل جدانشدنی 
در معامالت با پول های دیجیتال است. البته اگر بخواهیم واقع بینانه 
به جریان رمزارزها و پول های دیجیتال نگاه کنیم، استفاده از آنها 
معایبی هم دارد که اگر مهار نشود فرصت خوبی برای سوددجویان 

ایجاد می کند تا از ناآگاهی مردم سوء استفاده کنند.
در این زمینه، نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک 
پژوهشکده پولی و بانکی درباره رواج استفاده از پول های دیجیتال 
در کش��ور و نحوه مواجهه با آن معتقد اس��ت: تفاوت های بس��یار 
زی��ادی بین پول کاغذی و پول دیجیت��ال وجود دارد که باید این 
تفاوت ه��ا را بپذیری��م و معایب این پول ها و ارزه��ای دیجیتال را 

شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: اگر امکان انجام پولش��ویی در استفاده از پول های 
دیجیتال را از معایب آن بدانیم این عیب در اس��تفاده از پول رایج 

حال حاضر هم وجود دارد کما اینکه این اتفاق افتاده است.
امیرش��کاری با بیان اینکه هر ابزار جدی��دی که در دنیا معرفی 
می ش��ود در ابت��دا ب��ه دلیل خأله��ای قانون��ی که وج��ود دارد 
فرصت هایی برای س��ودجویی از آن ایجاد می ش��ود، گفت: با ورود 
هر فناوری جدی��دی در یک حوزه به دلیل اینکه همزمان با ورود 
آن فناوری جدید، قوانین کنترلی مرتبط با آن وضع نشده احتمال 
وقوع تخلف ها و س��ودجویی هایی وجود دارد، به همین دلیل بانک 
مرکزی اق��دام به مقررات گ��ذاری در حوزه رمزارزه��ا و پول های 
دیجیتال کرده اس��ت و اولین پیش نویس و دستورالعمل استفاده 
از ارزهای دیجیتال طراحی و تدوین ش��ده است. این دستورالعمل 
اولیه در س��ایت بانک مرکزی بارگذاری ش��ده و اف��راد می توانند 
درب��اره آن اظهار نظ��ر کنند تا با اظهارات اهل فن دس��تورالعمل 

نهایی شود و به تصویب برسد.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی درباره 
پروس��ه تصویب و تایید قوانین و مقررات پول های دیجیتال افزود: 
ای��ن موضوع برعهده ش��ورای پول و اعتبار اس��ت و از آنجایی که 
قانونگذاری ها در حوزه پولی به ش��ورای پول و اعتبار واگذار شده 
نیازی به ورود س��ایر دس��تگاه ها به این موضوع نیست مگر اینکه 
قوانین ترکیبی نیاز باش��د که در این صورت باید با سازمان بورس 

وارد همکاری شد. 
امیرش��کاری درباره تع��داد پول های دیجیتال موج��ود و نحوه 
مقررات گذاری متناس��ب با این تعداد پول دیجیتال گفت: ارزهای 
رمزنگاری ش��ده یک ماهیت ندارند و بیت کوین که امروز ش��اهد 
استفاده برخی از افراد در کشور از آن هستیم یکی از ۲هزار طرح 
دیجیتال تولید شده در جهان است. رمزارزها شبیه به هم نیستند، 
بنابراین مقررات و قوانین در مورد اس��تفاده از آنها باید بس��یار با 

دقت انجام شود تا مقررات همه جانبه ای وضع شود.
وی با بیان اینکه پول های دیجیتال در بسیاری از کشورها که از 
نظر توان فنی در این حوزه بس��یار عقب تر از ایران هستند فراگیر 
شده اس��ت، گفت: باید بپذیریم که ایران از نظر فرهنگی کشوری 
است که فناوری های جدید را با تاخیر می پذیرد و علت این تاخیر 
در ساختار نادرست است که تصمیم گیری در این سیستم زمان بر 

است.
او ب��ا اش��اره به اینک��ه در حال حاضر بس��یاری در کش��ورمان 
جزئی ترین داد و ستد خود را با پول های دیجیتال انجام می دهند، 
ادامه داد: افراد ریسک این موضوع را پذیرفته اند و معامالت خود را 
با رمزارزهایی مانند بیت کوین انجام می دهند. اساس��ا در استفاده 
از ابزارهای بین المللی با فناوری های جدید نیازی نیست که معطل 
تصمیم گیری های دولت باشیم. تجارت ماهیت دو نفره یا دو طرفه 
دارد و ورود دول��ت در این زمینه تنها می تواند نقش پش��تیبان را 
داش��ته باش��د. اگر دو طرف به اطمینان و اعتماد رسیده اند دیگر 

نیازی به پشتیبانی دولت ها نیست.
امیرش��کاری تاکید کرد: مزیت مهم ای��ن فناوری، اعتماد آن به 
ریاضیات اس��ت، ب��ا توجه به اعتمادی ک��ه در ریاضیات آن وجود 
دارد بدون دخالت دولت ها می تواند اس��تفاده از آن فراگیر ش��ود. 
هرچند معام��الت با رمزارزها بدون نام اس��ت، اما نقل و انتقاالت 
در این پروسه ش��فاف تر انجام می شود. واقعیت فنی این است که 
معامالت با پول های دیجیتال با نام اس��ت و به صورت شفاف عمل 
می کن��د اما این نام آن عنوانی که افراد در جامعه با آن ش��ناخته 
می شوند، نیس��ت. این نام برای افراد یک کیف پول ایجاد می کند 
که این کیف پول دارای کد اس��ت ک��ه تمام معامالت با این کد و 

رمز انجام خواهد شد.

دریچه

پرداخت به موقع چک های سررس��ید ش��ده، قب��وض آب، برق، گاز و 
تلفن، اقس��اط تس��هیالت بانکی، ش��هریه مدارس فرزن��دان و... دغدغه 
همیشگی ش��هروندان است که اکنون بانک مرکزی قصد دارد آن را در 
قالب سیستم »برداش��ت مستقیم« سامان بدهد. اوایل بهمن ماه امسال 
ب��ود که رئیس کل بانک مرک��زی در همایش بانک��داری الکترونیک از 
اجرایی شدن »برداشت مستقیم« در نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: 
یکی از اتفاقاتی که می تواند تاثیر مهمی بر توسعه کسب و کارها داشته 
باش��د، خدمات برداشت مستقیم اس��ت و این در اغلب بانک های کشور 
عملیاتی شده، به طوری  که با راه اندازی و استفاده از این سیستم توسط 
کاربران و کس��انی که در صدد توس��عه کس��ب و کارهای خود هستند، 
دغدغه جمع آوری وجوه ناشی از کسب و کار دیگر وجود نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، س��پس وزیر ارتباطات از اجرای این سیس��تم در ۱۸ 
بانک کش��ور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با توس��عه آن بخش��ی از 
مش��کالت و موانع پیش روی فعاالن کس��ب و کارهای نو برداشته شود. 
حال پرسش این است که »برداشت مستقیم« )direct ebit( چیست 
و تا چ��ه اندازه می تواند نه فقط در زندگی روزمره ش��هروندان بلکه در 

فرآیند خدمات رسانی کسب و کارها نیز موثر باشد؟
برداش��ت مس��تقیم به عملیاتی گفته می شود که با اس��تفاده از آن، 
مش��تری می تواند پرداخت های م��ورد نیاز خود را انج��ام دهد. در این 
عملیات، مش��تری به کارگزار، اجازه برداش��ت از حساب خاصی را برای 
پرداخ��ت هزینه هایی مانند صورتحس��اب قبض، در قالب یک دس��تور 
پرداخت، صادر می کند و در قبال آن بانک بابت هر تراکنش درصدی را 

به عنوان کارمزد از کارگزار دریافت می کند.
کارشناسان حوزه فناوری های مالی پیش بینی می کنند با توسعه این 
روش می ت��وان ت��ا ۲ میلیون تراکن��ش بانکی را بدون نی��از به مراجعه 
حض��وری مش��تریان از بین برد که خود کمک ش��ایانی ب��ه نظام های 

پرداخت خواهد بود.

اج��رای این طرح از اوایل دهه ۹۰ خورش��یدی در دس��تور کار بانک 
مرکزی قرار داشت، اما از آنجا که این کار آن نیازمند یک پورتال جامع 
بود که مش��تری بتواند اطالعات دقیق از برداش��ت حساب خود داشته 
باشد، اجرای آن به طول انجامید و اکنون به صورت آزمایشی در برخی 
ش��عب منتخب بانکی در حال اجراس��ت. آنگونه که کارشناس��ان بانکی 
نوی��د می دهند، با اجرای کامل این طرح، دغدغه های روزمره افراد برای 
پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و دیگر خدمات، اقس��اط تسهیالت 
بانکی، چک های صادره و دیگر پرداخت های دوره ای افراد از بین می رود.

برداشت مستقیم چگونه کار می کند؟
یک مقام آگاه در ش��بکه بانکی درباره مزیت های برداش��ت مستقیم 
توضیح داد: در این ش��یوه فرد یک بار به بانک مراجعه کرده و فرم های 
مخص��وص به این نوع برداش��ت ها را تایید می کن��د؛ یعنی با این کار به 
بان��ک اجازه می دهد که ماه ب��ه ماه برای پرداخت های مورد نظر وی، از 

حسابش برداشت کرده و پرداخت ها را انجام دهد.
وی ک��ه خواس��ت نامش ذکر نش��ود، تاکی��د کرد: ب��رای نمونه افراد 
حقوق بگیر ممکن اس��ت اقساط تس��هیالت بانکی از بانک های مختلف 
داش��ته باش��ند و یا برای پرداخت ش��هریه فرزندان خود تعدادی چک 
به مدرس��ه داده باش��ند؛ برداش��ت مس��تقیم این امکان را می دهد که 
در تاریخ های خاص برداش��ت ها از حس��اب افراد انجام شود و نیازی به 

عملیات بانکی از سوی مشتری نباشد.
برداشت مستقیم با اطالع مشتری خواهد بود

این مقام آگاه در ش��بکه بانکی با تاکی��د بر اینکه اکنون این طرح در 
ش��عب منتخب بانک ها به صورت آزمایشی اجرا شده و در مرحله بعدی 
باید در س��طح ش��عب آزمایش ش��ود تا به مرحله اجرای فراگیر برسد، 
افزود: اجرای این طرح برمبن��ای نظام کارمزدی خواهد بود یعنی بابت 
خدمتی که ارائه می ش��ود، بانک از مشتری کارمزد اخذ خواهد کرد که 

البته هنوز میزان آن تعیین نشده است.

وی گفت: س��ه مرحله برای برداش��ت مس��تقیم طراحی شده است؛ 
مرحله نخس��ت به بازپرداخت تسهیالت بانکی مشتریان اختصاص دارد؛ 
در مرحله دوم پرداخت به اش��خاص در این سیس��تم تعریف می شود و 

در گام نهایی قبوض شرکت های خدماتی تحت پوشش قرار می گیرد.
این فعال بانکی درباره مرحله »پرداخت به اش��خاص« چنین توضیح 
داد: در این مرحله می توان پرداخت مس��تاجر به صاحب خانه یا شهریه 
مدارس فرزندان و حتی پرداخت اقس��اط خرید از فروشگاه ها را تعریف 

کرد تا دیگر نیازی به صدور چک برای این امور نباشد.
ب��ه گفته وی، در مرحله س��وم ک��ه به پرداخت قبوض ش��رکت های 
خدماتی اختصاص دارد، ماه به ماه مبلغ مورد نظر از حس��اب مش��تری 
کس��ر می ش��ود و البته این مراقبت وجود خواهد داش��ت که اگر فردی 
منزل خود را تغییر داده باش��د، بتواند تحت پورتال طراحی شده، تغییر 
نشانی را ثبت کند تا قبوض منزل قبلی از حساب وی کسر نشود. همه 
این برداش��ت ها فقط در صورتی انجام خواهد شد که مشتری با حضور 
در شعبه فرم های مربوطه را تایید کرده باشد و البته حتی پس از اعالم 
رضایت مش��تری، در زمان برداش��ت با ارسال پیامک همه برداشت های 
انجام ش��ده به اطالع مشتری می رسد ضمن آنکه مشتری این اختیار را 

دارد که وقت الزم بداند، این مجوز را لغو کند.
ای��ن فعال نظام های پرداخ��ت درباره اینکه اگر ف��رد موجودی کافی 
در حس��ابش نداشته باشد، این پرداخت ها چگونه انجام می شود؟ گفت: 
از آنجا که برداش��ت مس��تقیم فقط یک بار در ماه انجام می ش��ود، اگر 
موجودی کافی نباش��د، آن دوره به اصطالح سوخت می شود و مشتری 

باید از دیگر مکانیسم های پرداخت برای واریز وجوه استفاده کند.
وی در عی��ن ح��ال گفت: از آنجا ک��ه موفقیت در اج��رای این طرح 
نیازمند فرهنگ سازی است، در زمانی که در سطح شعب بانکی اجرایی 
ش��د، اقدام های الزم برای اطالع رس��انی عمومی در دس��تور کار شبکه 

بانکی قرار خواهد گرفت.

راهکاری برای رفع دغدغه و فراموشی مشتریان بانک ها

رمزگشایی برداشت مستقیم

قیمت سکه و طال در دومین روز هفته، نسبت به روز قبل اندکی افزایش 
داش��ت و در بازار ارز، ارز مس��افرتی برای هر یورو ۱۴ هزار و ۲۱۰ تومان 
قیمت گذاری ش��د. قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید نیز در روز 
یکش��نبه، به ۴میلیون و ۳۳۳ هزار تومان رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار 

نیز ۳۹۳ هزار تومان قیمت گذاری شد.
همچنین قیمت س��که طرح قدیم ۴میلیون و ۲۲۰ هزار تومان، قیمت 
نیم س��که ۲میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۴۷۰ هزار 
تومان و س��که گرمی ۷۸۰ هزار تومان بوده اس��ت. همچنین در بازارهای 

جهان��ی، آخرین قیمت هر اونس طالی جهانی به ۱۳۲۱.۹ دالر رس��یده 
است.

ب��ه گزارش ایس��نا، در روزهای اخی��ر قیمت ارز در ب��ازار آزاد تا حدی 
افزایش��ی پیش رفته و ب��ا توجه به اینکه معموالً قیم��ت ارز در بانک ها و 
به ویژه ارز مس��افرتی از نرخ بازار آزاد تبعیت می کند، در این قیمت ها نیز 
رشد مشهود اس��ت. بر این اساس بانک ها تا لحظه ارسال این گزارش، ارز 
مس��افرتی را برای هر یورو ۱۴ هزار و ۲۱۰ تومان قیمت گذاری کردند که 

در بازار آزاد نیز یورو تا همین حد معامله شده است.

ارز مسافرتی برای کشورهای همسایه و مشترک المنافع برای هر نفر ۵۰۰ 
یورو و در سایر کشورها حدود ۱۰۰۰ یورو است، اما قیمتی که بانک ها در 
روز یکشنبه ارز را از مشتریان خریداری کرده اند، برای دالر حدود ۱۲ هزار 
و ۲۰ تومان و یورو ۱۳ هزار و ۵۷۵ تومان بوده اس��ت. براس��اس معامالت 
انجام شده در صرافی های مجاز نیز نرخ خرید هر اسکناس دالر آمریکا ۱۲ 
هزار و ۲۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۲ هزار و ۲۵۰ تومان است. همچنین 
نرخ خرید هر اس��کناس یورو ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۳ 

هزار و ۹۵۰ تومان اعالم شده است.

در کن��ار بحث هایی که درباره افزایش حقوق کارکنان در س��ال جاری 
وجود داش��ت، اکنون با ورود الیحه به صحن علنی مجلس، نحوه پرداخت 
یعنی افزایش پلکانی یا یکس��ان بودن حقوق نیز به چالش��ی دیگر تبدیل 

شده است.
به گزارش ایسنا، دولت الیحه بودجه سال جاری را با افزایش ۲۰درصدی 
حقوق کارکنان به مجلس ارائه کرد که از همان ابتدا در رابطه با همین نرخ، 
بحث هایی مطرح ش��د و مخالفانی داشت، چراکه معتقد بودند با توجه به 
شرایط خاص اقتصادی فعلی و همچنین در سال آینده، ۲۰درصد نمی تواند 

پاسخگوی شرایط معیشتی مردم باشد و آنها را تأمین کند.
گرچه در نهایت رایزنی ها درب��اره الیحه بودجه و درصد افزایش حقوق 
کارکنان در کمیس��یون تلفیق به نرخ ۲۰درصد ختم ش��د، ولی این پایان 

ماجرا نبود و همچنان موافقان و مخالفان ابعاد دیگر آن را مدنظر دارند.
ظاه��راً آنچه در تلفی��ق رخ داد این بود که دول��ت افزایش ۲۰درصدی 
حقوق به صورت یکسان را پیشنهاد کرده و در نهایت در کمیسیون نیز در 
مورد آن اجماع شده است و پرداخت پلکانی که در سال جاری اجرایی شد، 

فعاًل مصوب نیس��ت. مروری بر اظهارات نمایندگان در کمیسیون تلفیق و 
کمیسیون اقتصادی مجلس از این حکایت دارد که برخی معتقدند افزایش 
حقوق به صورت یکس��ان نمی تواند برای اقشاری که دریافت حداقل دارند 
پاس��خگو باشد و اثری در وضعیت اقتصادی آنها ندارد؛ به طوری که گفته 
می شود کسانی که زیر ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند، افزایش 
۲۰درصدی حقوق نمی تواند نیازهای زندگی آنها را پاس��خگو باشد؛ از این 
رو تاکید دارند که باید افزایش به صورت پلکانی باشد و گروه های پایین تر 

از رشد بیشتری برخوردار شوند.
از س��وی دیگر افزایش پلکانی حقوق ه��م مخالفان خود را دارد. این در 
حالی است که در سال جاری افزایش حقوق به صورت حداکثر ۲۰درصد 
تعیین ش��د و در آن افرادی که باالترین حد حقوق را داش��تند تقریباً از 
افزایشی برخوردار نشده و در نهایت افرادی که در رده پایین تر قرار داشتند، 

حقوق بیشتری دریافت کردند.
در عین حال که مخالفان افزایش یکسان حقوق می گویند که دولت برای 
پرداخت پلکانی مش��کلی در تأمین منابع ندارد و تغییری در اعداد و ارقام 

بودجه ایجاد نمی شود.
ام��ا موضوعی که از س��وی نمایندگان مخالف پرداخ��ت پلکانی مطرح 
می شود، این است که »در پرداخت پلکانی نمی توان به بهانه اینکه افرادی 
که دریافتی باالتری دارن��د افزایش حقوقی برای آنها در نظر نگرفت« که 
ظاهراً اعضای هیأت علمی دانش��گاه ها از جمله معترضان به نحوه افزایش 

پلکانی حقوق هستند.
ب��ا این حال پرداخت پلکانی حقوق مخالفانی دارد که حتی موافقان آن 
نیز معتقدند باید نوع فعلی پرداخت های پلکانی تغییر کند و روش دیگری 

را برای آن در نظر گرفت.
ب��ه نظر می رس��د با ورود الیحه بودجه به مجل��س بحث حقوق یکی از 
تبصره های چالشی آن بین نمایندگان و همچنین دولت باشد و در نهایت 
باید دید پیش��نهاداتی که نمایندگان در این رابطه مطرح می کنند چگونه 
بررسی و به تصویب می رسد که بتواند در کنار وضعیت معیشتی کارکنانی 
که دریافتی پایین تری دارند، بحث همسان سازی حقوق ها و البته رضایت 

سایر دریافت کنندگان حقوق را به همراه داشته باشد.

ارز مسافرتی هم قیمت بازار شد

ادامه رشد قیمت ها در بازار سکه

افزایش حقوق کارکنان، پلکانی یا یکسان؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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شاخص بورس ریزشی شد
روزهای کم رمق بورس تهران

فع��االن ب��ورس ته��ران در دومی��ن روز هفت��ه ش��اهد افزایش 
عرضه ها نس��بت به تقاضا بودند و در نهای��ت نماگر اصلی بورس با 
افت ۹۵۸واحدی روبه رو ش��د. به گزارش ایس��نا، معامالت س��هام 
ش��رکت های معدنی، بانکی، پتروشیمی و تعدادی از پاالیشی ها روز 
گذش��ته بیش��ترین تأثیر را روی کلیت فضای معامالت بازار سهام 
داشتند. توسعه معادن و فلزات، گروه مپنا، بانک ملت و پتروشیمی 
پردی��س چهار نمادی بودند که بیش��ترین تأثیر را روی نوس��انات 
ش��اخص های بازار سرمایه گذاش��تند و نماگرهای بازار را به سمت 

پایین هدایت کردند.
در ط��رف مقابل پاالیش نفت اصفهان، نفت بهران و پاالیش نفت 
تبریز سعی کردند شاخص ها را تقویت کنند؛ هرچند که حضور این 
س��ه نماد به فضای کل��ی معامالت بازار س��هام نچربید و در نهایت 
تمام ش��اخص ها به س��مت پایین هدایت ش��دند. ت��ازه وارد بورس 
تهران هم تأثیر افزاینده ای روی ش��اخص های بازار س��رمایه داشت 
و توانس��ت نس��بت به قیمتی که روز قبل در بازار سهام کشف شده 
بود ۵درصد رش��د قیمت داشته باشد. در گروه محصوالت شیمیایی 
بیشتر س��هم ها با کاهش قیمت مواجه ش��دند. البته برای بسیاری 
از س��هم ها این کاهش قیمت کمتر از یک درصد بود. در این گروه 
ارزش معام��الت ب��ه نزدیکی ۲۳ میلی��ارد تومان رس��ید. در گروه 
فرآورده های نفتی نیز ش��اهد افت کمتر از ۱.۵درصد بیشتر سهم ها 
بودی��م و تعدادی از س��هم ها همچون پاالیش نف��ت اصفهان، نفت 
بهران و س��رمایه گذاری صنعت نفت رش��د قیمت را تجربه کردند. 
تابل��وی گروه بانک ها و مؤسس��ات اعتباری نیز یکدس��ت قرمز بود 
و اکثر س��هم ها از نیم درصد تا ۲.۵درص��د کاهش قیمت را تجربه 
کردند. ارزش معامالت این گروه به حدود ۳۷ میلیارد تومان رسید 
که این موضوع نش��ان می دهد این گروه همچنان از پر معامله ترین 

گروه های بورسی است.
در گروه خودرو و ساخت قطعات نیز اکثر سهم ها با کاهش قیمت 
روبه رو ش��د و سهامداران کفه عرضه را سنگین کردند. در این گروه 
ارزش معامالت به ۲۲ میلیارد تومان رس��ید و در گروه فرآورده های 

نفتی ارزش معالمالت امروز ۱۹ میلیارد تومان را رد کرد.
همچنین این رقم برای فلزات اساس��ی به ح��دود ۱۸.۵ میلیارد 
تومان رس��ید. در نتیجه با احتساب ارزش معامالت در گروه بانک ها 
و محصوالت شیمیایی مجموع این پنج گروه به حدود ۱۲۰ میلیارد 
تومان می رسد. شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
ته��ران ۹۵۸ واحد کاهش یافت و به رقم ۱۵۶ هزار و ۱۵۵ واحدی 
رس��ید. در عین حال شاخص کل هم وزن با ۲۳۲ واحد کاهش رقم 
۲۹ هزار و ۴۶۰ واحدی را تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با 
افت ۱۲۳۸ واحدی مواجه ش��د و ش��اخص بازار اول و بازار دوم هر 
کدام ۷۴۳ و ۱۷۳۲ واحد کاهش یافتند. حجم معامالت بورس رقم 
یک میلیارد سهم و اوراق مالی را رد کرد و تعداد معامالت این بازار 
به ۱۱۰ هزار و ۴۹۱ رسید. آیفکس نیز با ۱۱.۱۲ واحد رشد مواجه 
ش��د و به رقم ۱۹۳۷ رس��ید. ارزش معامالت این بازار به رقم ۴۲۴ 
میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت عدد ۶۱۴ میلیون س��هم و 

اوراق مالی را رد کرد.

مدیرعامل بورس کاالی ایران:
بخشنامه جدیدی درباره تغییر قیمت فوالد 

ابالغ نشده است
مدیرعامل بورس کاالی ایران با اش��اره به فض��ای آرام حاکم در 
رین��گ فل��زات بورس کاال گفت مبنای کش��ف قیم��ت محصوالت 
فوالدی هنوز در بورس کاال تغییر نکرده و همان فرمول قبلی است 

که مطابق با مصوبه آخر ستاد تنظیم بازار تعیین شده است.
حامد س��لطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران در گفت وگو با 
فارس، پیرامون تغییرات جدید در بازار آهن و فوالد براساس ابالغیه 
جدی��د وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت: ب��ا توجه به برچیده 
شدن محدودیت ها در بخش س��قف قیمت ها و نرخ پایه، هم اکنون 
بازار به نس��بت متعادلی در رینگ فلزات بورس کاال حکمفرما شده، 
ام��ا در عی��ن حال مطابق ب��ا حداقل کف عرضه تعیین ش��ده برای 
محصوالت فوالدی و فلزی باید از سوی عرضه کنندگان رعایت شود.
س��لطانی نژاد اظهار داش��ت: عرضه کننده های ب��زرگ محصوالت 
فوالدی ب��ه طور عموم، عرضه حداقلی تعیین ش��ده ب��رای خود را 
رعای��ت می کنن��د ولی برای اینک��ه بازار به ثبات کامل برس��د باید 
مواردی که برای کف عرضه ای که وزارت صنعت و دستورالعمل های 
س��تاد تنظیم بازار تعیی��ن کرده اند، همواره رعایت ش��ود تا به این 

ترتیب سمت عرضه دغدغه ای وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه به هر تغییر قیمتی نباید لزوماً با دید منفی نگاه 
کرد، یادآور ش��د: وقتی قیمت ها در بورس به طور مس��تمر ثابت و 
بدون نوس��ان باقی بمانند دیگر به آن بازار نمی توان اصطالح بورس 
را اط��الق ک��رد. باال و پایین رفت��ن قیمت ها جزو ذات بازار اس��ت 
و اگر نوس��ان قیمت ها را در این بازار ش��اهد نباش��یم مش��کالت و 
معضالتی مثل تف��اوت فاحش قیمت ها با خارج از بورس و احتمال 
ب��روز ناهنجاری ها ایجاد خواهد ک��رد. مدیرعامل بورس کاال درباره 
بخش��نامه منتس��ب به وزارت صنعت برای تعیین نرخ آهن و فوالد 
با مبنا قرار گرفتن آخرین نرخ CIS در بازار داخلی و سوء اس��تفاده 
از این بخش��نامه در شرایط تحریمی و همچنین شکل گیری حباب 
قیمتی ۱۰۰۰ تومان��ی میان نرخ میلگرد در بورس کاال با بازار آزاد 
گفت: بازار CIS یک بازار جهانی اس��ت ک��ه تغییرات آن لحظه ای 
اس��ت، اما مبنای کش��ف قیمت محصوالت فوالدی هنوز در بورس 
کاال تغییر نکرده و همان فرمول قبلی اس��ت ک��ه مطابق با مصوبه 
آخر س��تاد تنظیم بازار تعیین شده است. یعنی قیمت پایه برمبنای 
شاخص هایی توسط وزارت صنعت استخراج و به عرضه کننده اعالم 

می شود و سپس برمبنای مکانیزم عرضه و تقاضا رقابت می شود.
به گفت��ه وی، این امکان وج��ود داردکه قیمت ه��ای موجود در 
بازار آزاد نرخ های معتبری نباش��د و ش��اید قیمت ها برمبنای چند 
معامله صورت بگیرد. س��لطانی نژاد با تاکید بر اینکه در بورس حجم 
معامالت میلگرد و فوالد مشخص و شفاف است، عنوان کرد: اگرچه 
حجم عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال به طور عمده فروشی 
اس��ت ولی ح��د مش��خصی از تفاوت بی��ن عمده و خرده فروش��ی 

محصوالت وجود دارد.

نماگربازارسهام

دومین همایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه عصر یکشنبه با حضور 
مدیران بازار سرمایه، نهادهای مالی مختلف و جمع کثیری از عالقه مندان 
بورس در هتل اسپیناس تهران برگزار شد. در ابتدای این همایش، حسین 
عبده تبریزی، رئیس شورای سیاست گذاری دومین همایش تامین مالی به 
جایگاه ویژه بازار سرمایه در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه 
به عنوان رکن تاثیرگذار در اقتصاد توانس��ته اس��ت نق��ش قابل تاملی در 
تامین مالی بسیاری از پروژه ها  ایفا کند. در این تحول شرکت های تأمین 
س��رمایه به عنوان بازوی اصلی این فرآیند مالی خدمات جدید بسیاری به 

بازار سرمایه ارائه کردند.
به گفته عبده تبریزی، ش��اید تا پیش از این شرکت ها تنها روش تأمین 
مالی پروژه های شان را دریافت  تسهیالت به سیستم بانکی می دانستند، اما 
امروزه به مشتریان دائمی بازار سرمایه تبدیل شده اند. این مهم  به نحوی 
است که دولت نیز تأمین بخشی از نیازهای مالی خود و پرداخت دیون از 
طریق انتشار اوراق بدهی را به بازار سرمایه آورده و از این طریق عالوه بر 

تسهیل امور به انجام  تعهدات خود پرداخته است.
او س��پس به تاثیر سیاست های تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره 
کرد و گفت: جذابیت ابزارهای مالی بازار سرمایه برای تامین مالی به چند 
عامل برمی گردد. موضوع اول مربوط به تنگناهای اعتباری بانک هاس��ت. 
بحران بانکی طی چند سال اخیر شرایطی را به وجود آورده که تامین مالی 

از سوی بازار پول چندان میسر به نظر نمی رسد.
عبده تبری��زی ادامه داد: دومین موضوعی که عالق��ه به تامین مالی از 

طریق بازار سرمایه را افزایش داده، نیاز به نقدینگی بیشتر در جامعه است. 
با توجه به رش��د نرخ ارز طی یکسال گذش��ته نیاز به سرمایه در گردش، 
دولت را مجاب می کند که به س��مت ابزارهای مالی بازار س��رمایه حرکت 

کند.
وی سومین دلیل این انتخاب را نیازهای ضروری دولت دانست و گفت: 
دولت برای تکمیل پروژه های عمومی خود نیاز به استفاده از ابزارهای مالی 
مختلف دارد. در این شرایط، تنوعی که در بازار سرمایه وجود دارد، گزینه 
بسیار مناسبی برای دولت به شمار می رود. همچنین توسعه بازار سرمایه از 
اوایل دهه ۸۰ نیز مزید بر علت است که دولت ها از پشتیبانی بازار سرمایه 

بیشتر بهره مند شوند.
عبده تبریزی با اشاره به اینکه توسعه و تعمیق بازار سرمایه از اوایل دهه 
۸۰ باعث ش��د دولت توجه ویژه ای به تامین مالی از طریق بازار س��رمایه 
داشته باشد، گفت: دولت از این طریق توانست هزینه های جانبی خود را تا 

حد قابل توجهی کاهش دهد.
این عضو ش��ورای عالی بورس با بیان اینکه ابزارهای مالی بازار سرمایه 
می تواند محرک رش��د اقتصادی باش��د، گفت: اس��تفاده از ابزارهای مالی 
بورسی می تواند مزایای بسیار زیادی برای دولت داشته باشد. در وهله اول 
تامین مالی از این مسیر هزینه های ریخته کمتر )جانبی( را برای دولت به 
همراه دارد. همچنین این نوع تامین مالی برای دولت بازارمحورتر اس��ت. 
این بدان معناس��ت که سیس��تم عرضه و تقاضا در این ابزارها می تواند در 

تنظیم هزینه ها موثرتر باشد.

وی افزود: همچنین تامین مالی از طریق ابزارهای بورس��ی اهرم بسیار 
ق��وی برای افزایش وجوه خصوصی اس��ت و می تواند خصوصی س��ازی  و 
حضور مردم را به ش��دت افزایش دهد. از سوی دیگر این نوع تامین مالی 
می تواند بس��یار پایدارتر از کمک های دولت ب��ه پروژه های بزرگ عمومی 

باشد و اطمینان از تداوم جریان نقدینگی را افزایش دهد.
عب��ده تبریزی همچنین با اش��اره به کاربرد ابزارهای بازار س��رمایه در 
طیف های مختلف اقتصادی بیان کرد: زمانی که قرار اس��ت از این ابزارها 
استفاده شود باید دقت الزم به عمل آید که شرایط اقتصادی به چه صورت 
اس��ت. به معنای دیگر، شرایط اقتصادی مش��خص می کند که از چه نوع 
ابزاری استفاده شود. همچنین در هنگام استفاده از این ابزارها باید هدف از 
طراحی ابزار مزبور مورد توجه قرار بگیرد. عالوه بر این باید دقت شود که 
درجه تاثیر این ابزار در بازارهای مختلف متفاوت است و باید برای انتخاب 

آنها تحقیقات الزم صورت گیرد.
این اس��تاد دانشگاه، مس��ائل محوری اقتصاد کش��ور را حول دو محور 
تحریم ها و نقدینگی دانس��ت و گفت: در زمین��ه تحریم ها دولت اقدامات 
مختلفی در این زمینه انجام داده است و پیش بینی می شود که راهکارهای 

مقابله با تحریم ها از سوی دولت تعبیه شود.
وی در زمینه نقدینگی نیز گفت: سیاست های دولت و بانک مرکزی در 
چند ماه اخیر به گونه ای بوده است که به جهت هدایت و کنترل نقدینگی 
حرکت داشته است. در این زمینه دولت باید صادرات را به هر شکل ممکن 

ادامه دهد و راهکارهای تعامل با دیگر کشورها را پیدا کند.

در دومین همایش تامین مالی در هتل اسپیناس تهران چه گذشت؟

جذابیت های تامین مالی از طریق بازار سرمایه

تشریفات در بازار سرمایه سخت تر از بازار پول است یعنی اگر بخواهید 
اوراقی را از بازار سرمایه تامین مالی کنید، بسیار زمان بر و پیچیده است؛ 
این نکته را مدیرعامل گروه مالی س��امان در گفت و گو  با ستاد خبری 
دومی��ن همای��ش تامین مالی بیان کرد و درباره نقش بازار س��رمایه در 
تامین مالی پروژه های بزرگ گفت: اساسا کارکرد و تعریف بازار سرمایه 
تامین مالی بلند مدت بنگاه هاس��ت، در تمام دنیا تامین مالی کوتاه مدت 
از طریق بازار پول صورت می گیرد، اما تاکنون این نقش در بازار سرمایه 
به صورت جدی محقق نش��ده و بیشتر شکل بازار خرید و فروش سهام 
بوده اس��ت، ولی با انتش��ار اوراق هایی متنوع همچ��ون صکوک، مرابحه 
و ان��واع دیگر و همین طور افزایش س��رمایه ها ش��رکت ها بازار س��رمایه 
می توان��د به تامین مالی بنگاه ها کمک ک��رده و به وظیفه اصلی و ذاتی 
خ��ود برگردد. غالمرضا خلیل ارجمن��دی درباره تاکید رئیس جمهوری 
بر نگاه ویژه و اس��تفاده از بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه نسبت به کل 
اقتصاد حجم بسیار کوچکی دارد، اما از لحاظ زیرساخت ها بازار سرمایه 
آمادگی کامل برای توسعه را دارد، ولی نکته مهم وارد کردن بنگاه های 
بزرگ به بازار س��رمایه اس��ت. به همین منظور اص��ل ۴۴ باید جدی تر 
پیگیری شود یا مثال شرکت ها و  نهاد های عمومی و شرکت های وابسته 
به شس��تا وارد بازار ش��وند تا حجم بازار افزایش پی��دا کند در غیر این  
صورت بازار با ۲۰ ش��رکت که خرید و فروش س��هام انجام دهند و سود 
کنند، فقط شکلی از سفته بازی است و عمال توسعه ای در اقتصاد کشور 
نداریم. خلیل ارجمندی با تاکید بر اینکه برای تحقق س��خنان ریاس��ت 
جمهوری درخصوص توجه به تامین مالی از طریق بازار س��رمایه باید به 
ش��رکت های دولتی، شرکت های نهادهای عمومی مثل تامین اجتماعی 
و صندوق های بازنشس��تگی فشار آورد تا این شرکتها وارد بورس شوند، 
ادامه داد: با  تحقق این مدل سهام بیشتری در بورس عرضه و بازیگران 
بیشتری وارد بازار خواهند شد. این فعال بازار پول و سرمایه در پاسخ به 
پرسش��ی مبنی بر اینکه  فکر می کنید چرا تاکنون باوجود پتانسیل های 

زیاد  تامین مالی از بازار س��رمایه چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته 
اس��ت، گفت: به نظر می آید دو دلیل جدی وجود دارد؛ یکی مسئله نرخ 
و جریان های نقدی اس��ت که نمی توانیم آن  را  درست تعریف و تعبیر 
کنیم و به اجبار هزینه های بیش��تری متحمل می شویم. مثال اگر اوراق 
صندوق زمین و مسکن منتشر اما ریسک های مالیاتی آن محاسبه نشود 
و عمال نرخ اوراق بیشتر از بازار پول دربیاید، دیگر جذابیتی وجود ندارد.

وی دومین دلیل بی اقبالی به بازار س��هام را تش��ریفات س��خت بازار 
س��رمایه نس��بت به بازار پول عنوان کرد و  گفت: اگر بخواهید اوراقی را 
از بازار سرمایه تامین مالی کنید، بسیار زمان بر و پیچیده است، ولی در 
ب��ازار پول پیچیدگی وجود ندارد، افراد به راحتی وثیقه الزم را می دهند 
و به س��رعت وام خود را می گیرند، اما در بازار س��رمایه چون بس��یاری 
از ارکان بازار مثل ضامن، امین، تامین س��رمایه و مش��اور  و… درگیر 
می ش��وند ش��رکتی میلی برای ورود به بازار سرمایه ندارد. نکته دیگری 
هم که در بازار سرمایه وجود دارد اینکه، این اوراق منطقی نیست. چون 
خود شرکت های تامین س��رمایه که کارهای اوراق انجام می دهند همه 
وابس��ته به بازار پول هس��تند و حتی صندوق های بزرگ سرمایه گذاری 
ک��ه در بورس وجود دارند، ۹۰درصدش��ان در اختیار بانک ها هس��تند. 
وی گفت: به همین خاطر خیلی منطقی نیس��ت یک دور باطل بزنند و 
ی��ک بار دیگر از همان بانک پول را بگیرن��د. چون صندوق ها این اوراق 
را خریداری و س��ود را شناس��ایی می کنند و کمتر بخش واقعی اقتصاد 
توانسته از طریق تامین مالی کند. در نهایت می توان گفت اگر به تامین 
مالی چند اوراق منتشر شده نگاه کنید، می توانید مشاهده کنید بیشتر 
وابس��ته ب��ه نهادهای بزرگ و بانک هاس��ت و بخ��ش خصوصی معموال 

نتوانسته از این اوراق در بازار منفعتی داشته باشد.
چشم انداز روشن تامین مالی

در پنج سال گذشته اگر شرکتی نیازمند تامین مالی ۶ میلیارد تومانی 
بود، با دلهره این کار را از بازار س��رمایه دنبال می کرد، اما حاال این بازار 

اعتماد الزم به واسطه اکوسیستم معقول بازار بدهی ایجاد کرده و تامین 
مالی  های چند میلیارد تومانی را عهده دار است.

مدیر عام��ل تامین س��رمایه لوتوس پارس��یان در گفت و گو با س��تاد 
خبری دومین همایش تامین مالی با بیان این مطلب گفت: نباید تامین 
مالی از بازار سرمایه کش��ورمان را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم، 
چون فاصله قابل توجهی برای مقایسه وجود دارد، اما اگر بخواهیم روند 
تامین مالی را زیر ذره بین قرار دهیم باید بگوییم این روند با رشد خوبی 
همراه بوده به طوری که طی ۱۰ س��ال اخیر ابزارهای مالی متعددی در 

این بازار شکل گرفته است.
علی تیموری ش��ندی افزود: بازار سرمایه کش��ورمان به نسبت دیگر 
بازارها جوان اس��ت و هنوز به مرحله بلوغ نرسیده تا ابزارسازی متنوع و 
کاملی ش��کل بگیرد، اما با وجود این نهادهای مالی در کنار ورود تامین 
سرمایه ها تکامل خوبی داشته و ابعاد و حجم قابل قبولی از تامین مالی 
را برعه��ده گرفته اند. وی با بیان اینکه سیس��تم بانکی نمی تواند و نباید 
تامین مالی کالن را برعهده داشته باشد، افزود: در پنج سال گذشته اگر 
ش��رکتی نیازمند تامین مالی ۶ میلیارد تومانی بود، با ترس و دلهره این 
کار را از بازار سرمایه دنبال می کرد، اما هم اکنون این بازار اعتماد الزم 
به واسطه اکوسیستم معقول بازار بدهی را جلب کرده و تامین مالی های 
چند میلیارد تومانی را عهده دار اس��ت. ب��ا نگاه فنی به این موضوع باید 
گف��ت همه ارکان و نهادهای بازار س��رمایه طبق اصول و قاعده ش��کل 
گرفته و چش��م انداز روشنی را برای بازار س��رمایه رقم خواهد زد، البته 
هنوز اقدامات زیادی باید انجام دهیم اما پله پله رش��د کردن منطقی تر 

از پرش یکباره است.
مدیرعامل تامین س��رمایه لوتوس پارس��یان ادامه داد: هرچند س��ایز 
گس��ترش بازار سرمایه به نس��بت بازار پول قابل توجه نیست اما روند، 
روند معقولی به ش��مار می رود و با توجه به محدودیت هایی که در بازار 

سهام وجود دارد رشد منطقی بازار چشمگیر است.

فرآیند پیچیده تامین مالی باید تسهیل شود

چشم انداز روشن تامین مالی از بازار سرمایه
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توزیع شکر دولتی برای شیرینی پزی ها و 
صنایع شکالت

دبیر انجمن صنفی صنایع بیس��کویت، شیرینی و شکالت، گفت 
براس��اس هماهنگی صورت گرفته با ش��رکت بازرگانی دولتی، شکر 
مورد نیاز صاحبان صنایع شیرینی و شکالت با قیمت مصوب تامین 

می شود.
به گزارش تسنیم، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی 
و ش��کالت با بیان اینکه براساس هماهنگی صورت گرفته با شرکت 
بازرگانی دولتی، شکر مورد نیاز صاحبان صنایع شیرینی و شکالت 
با قیمت مصوب تامین می ش��ود، اظهار کرد: نحوه توزیع شکر مورد 
نیاز صنایع شیرینی، ش��کالت و بیسکویت براساس درخواست های 
کارخانجات به صورت کتبی توس��ط انجم��ن دریافت و حواله مورد 
تقاضا با قیمت دولتی صادر می ش��ود و صاحب��ان صنایع می توانند 
ش��کر مورد نیاز در کل کش��ور را از نزدیک ترین مراکز تولید ش��کر 
دریافت کنند و هیچ گونه مش��کلی در تامین شکر مورد نیاز در کل 

کشور وجود ندارد.
وی اف��زود: صنعت ش��یرینی و ش��کالت ب��ه عن��وان بزرگترین 
مصرف کننده ش��کر به خاطر حضور واس��طه ها و دالل ها در تامین 
ش��کر مورد نیاز با مشکل مواجه ش��ده بود، که با همکاری و توزیع 
به موقع ش��رکت بازرگان��ی دولتی، به زودی ش��رایط به حالت قبل 

برمی گردد.

صادرات از مناطق آزاد مشروط شد!
طی ابالغیه ای ب��ه گمرک ایران، صادرات کااله��ا از مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی مش��روط به این ش��رط اساسی ش��د که محصول 
تولیدی صادر ش��ده باید به صورت ۱۰۰درصد از مواد اولیه داخلی 

تولید شده باشد.
به گزارش ایسنا، براساس ابالغیه منتشرشده توسط گمرک ایران، 
سازمان توسعه تجارت با ابالغ نامه ای به گمرک ایران برای صادرات 
کاالهایی که مش��مول ممنوعیت و محدودیت در س��رزمین اصلی 
می شوند، صادرات این نوع کاالها از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را 

با رعایت شرایط زیر مجاز اعالم کرد:
۱. در صورتی که محصول تولیدی با ۱۰۰درصد مواد اولیه خارجی 
تولید ش��ده باش��د، مش��مول هیچ گونه ممنوعیت و محدودیت در 

صادرات نمی شود.
۲. در صورتی که محصول تولیدی با ۱۰۰درصد مواد اولیه داخلی 
تولید شده باشد، مشمول محدودیت و ممنوعیت های اعالمی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت می شود.
۳. در صورتی که محصول تولیدی با درصدی از مواد اولیه داخلی 
و خارجی تولید ش��ده باش��د، صادرات محصول به میزان مواد اولیه 
خارج��ی ب��ه کار رفته در محصول مش��مول هیچ گونه محدودیت و 
ممنوعی��ت نیس��ت و صادرات به می��زان مواد اولی��ه داخلی به کار 
رفته در محصول، مش��مول محدودیت ها و ممنوعیت های صادرات 

سرزمین اصلی خواهد بود.
این شروط دارای یک تبصره هم هستند با این عنوان که »مالک 
عم��ل و تش��خیص گمرکات اجرای��ی درخصوص موارد ذکرش��ده، 
گواهی تولید صادره توسط سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

خواهد بود.«
به گزارش ایسنا، تغییر در الگوی ممنوعیت در صادرات یا واردات 
کااله��ا همزمان با افزایش قیمت ارز در کش��ور به وجود آمد. علت 
ب��روز حساس��یت ها در صادرات ه��م جلوگیری از سوءاس��تفاده از 
تس��هیالت ارزی و یارانه های دولتی اس��ت. به ای��ن معنا که برخی 
ممکن اس��ت با اس��تفاده از واردات کاالهایی که ارز یارانه ای به آنها 
تعلق گرفته اس��ت و با تغییرات اندکی در ش��کل یا نام آن اقدام به 
ص��ادرات مجدد آن و دریاف��ت ارز حاصل از آن کنن��د که معامله 

پرسودی خواهد بود.

صادرات مرغ ممنوع می شود
براس��اس اع��الم گمرک ایران، صادرات گوش��ت م��رغ از ابتدای 

اسفندماه تا پایان ماه مبارک رمضان ممنوع شد.
به گزارش ایس��نا، براس��اس اعالم گمرک ای��ران، طبق نامه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ب��ه رئیس کل گمرک، ممنوعیت صادرات 

گوشت مرغ از ابتدای اسفندماه عملیاتی خواهد شد.
رضا رحمانی طی نامه ای به مهدی میراش��رفی اعالم کرده که »با 
استناد به تصمیمات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ابالغی طی نامه رئیس جمهور و براساس تصمیمات بیست و دومین 
جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور به دلیل اینکه قیمت گوشت مرغ 

در بازار داخلی به شدت افزایش پیدا کرده است به منظور مدیریت 
عرضه و تقاضا در بازار داخل صادرات گوش��ت مرغ از ابتدای اسفند 

تا پایان ماه مبارک رمضان ممنوع اعالم می شود.«
به گزارش ایسنا، در همین باره یک عضو ستاد تنظیم بازار هم از 
وارد ش��دن نخستین محموله ۳۰ هزار تنی گوشت مرغ منجمد در 
هفته آینده خبر داده و گفته که این واردات با مصوبه س��تاد تنظیم 
بازار صورت گرفته و مقرر ش��ده تا هفته آینده با هدف تنظیم بازار 

شب عید با نرخ مصوب عرضه شود.
گفتنی است؛ آخرین واردات گوشت مرغ سال ۱۳۹۱ انجام شده 
بود و طی ش��ش س��ال گذش��ته نه تنها واردات گوشت مرغ ممنوع 
ش��د، بلکه ایران به صادرکننده این محصول پروتئینی تبدیل شده 
بود، اما مجدداً افزایش قیمت ها کار را به جایی رس��اند تا مسئوالن 
برای تنظیم بازار گوش��ت مرغ به نفع مردم نس��بت به واردات این 

محصول اقدام کنند.

اخبـــار

در حالی که تاکنون دولت نزدیک به ۴۲هزار میلیارد یارانه برای کاالهای 
اساس��ی تخصیص داده و واردات کاالهایی نظیر گوش��ت گرم به دو برابر 
مقدار مشابه در س��ال ۹۶ رسیده، قیمت برخی از این اقالم کنترل نشده 

است.
به گزارش تس��نیم، عامل اصلی بروز تالطمات اخیر در بازار گوش��ت و 
نهاده های دامی سیاست تخصیص ارز ترجیحی دولت به واردکنندگان این 
اقالم اس��ت و متأس��فانه هدف دولت از اعمال این سیاس��ت؛ یعنی ثبات 
قیمت ها حاصل نش��ده است، چراکه طی بازه زمانی اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، 
در حالی که ش��اخص کل قیمت ها در سبد شاخص قیمت مصرف کننده 
حدود ۳۸,۹درصد رش��د داشته، کاالهای مش��مول دریافت ارز یارانه  ای با 
رشد ۴۲درصدی گوی س��بقت گرانی را از اقالم غیرمشمول یارانه دولتی 
ربوده ان��د! ط��ی ماه های اخیر دولت برای مهار قیمت گوش��ت دام، حدود 
۱۰ه��زار میلی��ارد تومان یاران��ه پرداخت کرده اس��ت؛ در حالی که طبق 
بررس��ی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، تأثیر حذف رقم 
فوق ب��ر تورم کل حدود ۰,۵درصد بوده اس��ت، یعنی دولت برای کاهش 
تورم تنها به میزان نیم درصد، رقمی به اندازه یارانه سه ماهه کل مردم ایران 

را هزینه کرده است.
نهایت با توجه به ناکارآمدی این سیاس��ت و بروز فس��ادهای س��نگین 
درنتیجه  اعمال آن و عدم بهره مندی مصرف کنندگان واقعی از این یارانه، 
برخی کارشناسان توصیه می کنند دولت به این سیاست پایان دهد و یارانه 

مربوط به واردات مواد غذایی اساس��ی را مس��تقیماً به  حس��اب سرپرست 
خان��وار واریز کند، تا ضمن کاهش فس��اد اقتصادی، این یارانه به دس��ت 

مصرف کنندگان واقعی برسد.
یارانه بیشتر و قیمت نهایی گران تر!

طی ماه های اخیر، قیمت گوش��ت در کشور به طور قابل توجهی افزایش 
پی��دا کرد. اصلی تری��ن راهکار دول��ت برای کنترل قیم��ت این محصول 
تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان گوش��ت قرمز و دام بود. مابه التفاوت 
ن��رخ ارز نیمایی ۸۰۰۰تومانی و ن��رخ دولتی ۴۲۰۰تومانی که طی ۹ماهه 
نخس��ت سال جاری برای مجموع گوشت قرمز و مرغ پرداخت شده بیش 
از ۱۶,۳هزار میلیارد تومان بوده و برای واردات کل کاالهای اساس��ی برابر 
با ۴۲ هزار میلیارد تومان )معادل کل یارانه نقدی یک س��ال مردم ایران( 

یارانه دولتی پرداخت  شده است.
هدف دولت از اجرای این سیاس��ت محقق نش��د و طی سه ماهه اخیر، 
قیم��ت اقالم مصرفی که یارانه ترجیحی واردات دریافت کرده اند، نس��بت 
به  س��ایر اقالم کاالیی غیرمشمول یارانه ترجیحی، رشد بیشتری را تجربه 
کرده اس��ت، به طوری که ش��اخص بهای اقالم مشمول ارز دولتی در سبد 
ش��اخص بهای مصرف کننده در آذرماه نس��بت به آبان ماه سال جاری با 
افزایش ۵,۳درصدی، در مقایس��ه با رشد ۴,۶درصدی شاخص بهای اقالم 

غیرمشمول یارانه در سطح باالتری قرار دارد.
بنابرای��ن یاران��ه تخصیص یافته ب��رای کنترل قیمت گوش��ت، به جای 

مصرف کنندگان؛ نصی��ب عده  ای از س��وداگران و واردکنندگان این اقالم 
اساس��ی شد و نه تنها باری از دوش مردم برنداش��ته، بلکه خساراتی را به 

کشور تحمیل کرده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
کاهش ذخایر ارزی در شرایط پایین بودن درآمدهای ارزی کشور: مزیت 
ایجادش��ده برای واردات کاالهای اساسی به واسطه سیاست نرخ ترجیحی 
ارز، منج��ر به افزایش بیش  از حد تقاضا برای واردات این کاالها می ش��ود 
و در ش��رایطی که درآمدهای ارزی کشورمان به دلیل تحریم های ظالمانه 
نظام اس��تکبار جهانی محدود ش��ده، ادامه این سیاست و مصرف بی رویه 
ارز خارج��ی می توان��د منجر به کاه��ش ذخایر ارزی و ب��روز بحران های 

پرهزینه تری برای کشورمان در آینده باشد.
تضعیف تولیدکننده داخلی و خطر وابستگی همیشگی به واردات: اعطای 
ارز یارانه ای برای واردات کاالهای اساس��ی که بیش��تر این اقالم در داخل 
کشور تولید می شوند، موجب تضعیف تولید داخلی این محصوالت خواهد 
ش��د. در ش��رایطی که تولیدکننده داخلی کاالهای اساس��ی به دلیل رشد 
تورم و تحریم ها با افزایش در هزینه های تولیدی خود مواجه است، کاالی 
مش��ابه وارداتی با نرخ ارز ترجیحی در بازار عرضه می شود و عرصه رقابت 
بر تولیدکننده داخلی تنگ ش��ده و درنتیجه میزان تولید کاالهای اساسی 
به مرور کاهش می یابد، بنابراین با ادامه سیاس��ت ارزی فعلی دولت، کشور 
در بلندمدت برای تهیه این اقالم اساسی به طور کامل وابسته به کشورهای 

خارجی خواهد شد.

چرا یارانه ارزی کاالهای اساسی به دست مردم نمی رسد؟

بحران کم آبی، عارضه ای است که استمرار آن نه تنها کشاورزی و اقتصاد 
کشور، بلکه زیست، فرهنگ و تمدن ایران زمین را به مخاطره می اندازد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، بحران کم آبی یکی از مش��کالت 
اساس��ی قرن بیس��ت و یکم به ش��مار می رود، عارضه ای ک��ه به نوعی 
بسیاری از کشور های جهان با آن مواجه هستند، البته کشور های منطقه 
خاورمیانه و به خصوص غرب آسیا، بیش از سایر کشور های جهان با آن 

دست و پنجه نرم می کنند.
بالطبع، کشور هایی که از جمعیت افزون تری برخوردار هستند با عمق 

و شدت هرچه بیشتری با این چالش مواجه هستند.
در حال حاضر کش��ور ای��ران با جمعیتی بی��ش از ۸۰ میلیون نفر، از 
نمون��ه حوزه های جغرافیایی به ش��مار می رود که متاس��فانه به صورت 
چالش برانگیزی درگیر بحران کم آبی است، البته با اینکه از سال ها پیش، 
ناقوس گوش خ��راش این بحران، به صدا در آمده اما متاس��فانه آنچنان 
که باید برای مقابله و برون رفت از این مس��اله، چاره اندیشی الزم و کافی 

صورت نگرفته است.
در ارتب��اط با میزان هدررفت آب در کش��ور، اع��داد و ارقام متعددی 
منعکس ش��ده است، اما هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد که بخش 

عمده هدررفت آب به عرصه های زراعت و کشاورزی معطوف می شود.
س��عداهلل یارمحمدی، یکی از فعاالن حوزه زراعت و کشاورزی، با اشاره 
به لزوم مصرف بهینه و اصولی آب در عرصه کش��اورزی اظهار کرد: یکی 

از اساس��ی ترین چالش های این بخش به آبیاری س��نتی باز می گردد که 
متاس��فانه پس از گذشت سال ها، در بسیاری از عرصه های کشاورزی به 

همان شیوه معیوب استمرار دارد.
وی افزود: آبیاری قطره ای و توس��عه ش��یوه های نوی��ن آبیاری یکی از 
بهترین روش ها برای مقابله با این معضل به شمار می رود، امری که البته 
در س��الیان اخیر در قالب طرح های آبیاری در بخش های گوناگون کلید 

خورده و اجرایی شده است.
یارمحمدی گفت: در غرب اس��تان تهران نی��ز پروژه های متعددی در 
این بخش عملیاتی ش��ده اس��ت، حتی در بازدید و سفر رئیس جمهور 
)حجت االسالم حس��ن روحانی( به حوزه مشق )مالرد، شهریار و قدس( 
یک��ی از طرح هایی که توس��عه و ارتقای آن مورد تاکی��د قرار گرفت، به 

طرح های مرتبط با آبیاری قطره ای معطوف می شد.
این فعال در حوزه کش��اورزی گفت: با همه این اوصاف، حجم، تعدد و 
تکثر پروژه های این چنینی تناس��ب چندانی با ظرفیت ها و سطح اراضی 

زراعتی و کشاورزی کشور ندارد.
وی افزود: آنچنان که بررس��ی های انجام ش��ده نش��ان می دهد بالغ بر 
۹۰درصد از آب کش��ور در ح��وزه زراعت و باغداری مصرف می ش��ود و 
مابقی آن در حوزه های صنعتی، تولیدی و آب شرب خانگی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
یارمحمدی تصریح کرد: افزایش س��طح اطالع رسانی، اختصاص هرچه 

بیش��تر بودجه به این پروژه ها )آبیاری نوین( از نمونه اقداماتی به ش��مار 
می رود که قطع به یقین با حصول آن، شاهد پیشرفت های افزون تری در 

این عرصه خواهیم بود.
ای��ن فعال در عرصه زراعت و باغداری گفت: باید به عموم کش��اورزان 
کش��ور این واقعیت تفهیم ش��ود که آبیاری سنتی و غرقابی بر عمق این 
بحران )کم آبی(، در کش��ور می افزاید و لطمه ه��ای جبران ناپذیری برای 

مردم، جامعه و حتی تامین امنیت غذایی کشور در پی خواهد داشت.
خشکه کاری، راهکاری اصولی و تاثیرگذار در صرفه جویی آب مصرفی 

در عرصه زراعی
یک��ی از عرصه ه��ای پرمصرف آب��ی در بخش زراعت و کش��اورزی به 
ش��الیکاری و کاشت برنج معطوف می ش��ود که بالطبع در صورت اتخاذ 
تدابیر مناسب برای مصرف بهینه آب در حوزه مذکور، بخشی از هدررفت 

آب که قابل توجه نیز به نظر می رسد، مرتفع خواهد شد.
به واقع با اعمال راهکار های س��ازنده مقتض��ی، بخش قابل توجهی از 
مصرف آب در مزارع شالیکاری استان های شمالی کشور مدیریت خواهد 

شد.
به زعم برخی کارشناس��ان و صاحب نظران این عرصه، خشکه کاری و 
کشت به شیوه بذرپاشی )همچون کشت غالت( نقش بسزایی در کاهش 
مصرف آب ایفا می کند که می باید نسبت به توسعه، تعمیم و گسترش آن 

در این حوزه )شالیکاری( تالش شود.

مدیرعامل اتحادیه ماهیان س��ردآبی گفت با توجه به اتخاذ سیاست 
ش��یالت مبنی ب��ر ممنوعیت دو ماه��ه واردات تخم چش��م زده تولید 
ق��زل آال به ۱۱۵ هزار تن خواهد رس��ید. آرش نب��ی زاده در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاه��ش تولید قزل آال خبر داد و گفت: 
مداخله نابجای س��ازمان ش��یالت در سیس��تم های تولید، اثر سوء در 
تولید و بازار به همراه دارد. وی افزود: امسال اتخاذ ممنوعیت دو ماهه 
واردات تخم چشم زده از سوی سازمان شیالت موجب شد که بسیاری 
از مراکز تولید به س��بب ریس��ک باالی پ��رورش و افزایش قیمت بچه 

ماهی نتوانند به تولید ادامه دهند.
نبی زاده درباره آخرین تحوالت بازار قزل  آال بیان کرد: امس��ال میزان 
تولی��د و عرضه قزل آال به س��بب اتخاذ برخی سیاس��ت های س��ازمان 

شیالت کاهش یافته است که همین امر در افزایش چندبرابری قیمت 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تاثیرگذار بوده است.

این مقام مس��ئول با انتقاد از این مس��ئله که هیچ حمایتی از بخش 
آبزی پ��روری صورت نمی گیرد، بیان ک��رد: با وجود نامه های متعدد به 
معاونت بازرگانی وزارت جهاد کش��اورزی مبنی بر اختصاص ارز دولتی 
به واردات تخم چش��م زده، اما تاکنون نتیجه ای نگرفتیم که در نهایت 
نوس��ان نرخ ارز و افزایش هزینه های تولید موجب ش��د تا بسیاری از 

تولیدکنندگان از چرخه حذف شوند.
به گفت��ه وی، با توجه به کاهش عرضه قزل آال نگران افزایش قیمت 

و حذف آن از سفره خانوار هستیم.
نبی زاده قیمت هر کیلو قزل آال س��ر مزرعه را ۲۵ تا ۲۹ هزار تومان 

اعالم کرد و افزود: با احتساب هزینه های حمل و نقل و سود واسطه ها 
هر کیلو قزل آال با نرخ ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان در خرده فروش��ی ها عرضه 

می شود.
مدیرعامل اتحادیه ماهیان س��ردآبی ادامه داد: ب��ا توجه به افزایش 
تقاض��ا و کمبود عرضه برای ایام پایانی س��ال پیش بینی می ش��ود که 

قیمت قزل آال سر مزرعه ۲ تا ۳ هزار تومان باال رود.
نب��ی زاده در پای��ان تصریح کرد: اگرچه امس��ال پیش بینی می ش��د 
ک��ه تولید قزل آال تا پایان س��ال ب��ه ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزارتن برس��د، اما 
به س��بب سیاست سازمان ش��یالت حداکثر به ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تن 
خواهد رسید. ضمن آنکه قیمت قزل آال در ۶ تا ۷ ماه آینده با جهشی 

چشمگیر در بازار روبه رو خواهد شد.

خشکه کاری، راهکاری برای عبور از بحران کم آبی

تولید قزل آال به 115 هزار تن می رسد

 نرخ هر کیلو قزل آال 35 هزار تومان
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قطعه سازی مهم ترین چالش فرآیند تولید 
موتور خودرو در ایران

امید جهانیان قطعه سازی را مهم ترین چالش فرآیند تولید موتور 
خودرو در ایران دانست.

به گزارش تیتر امروز به نقل از ایس��نا، امید جهانیان در رابطه با 
ساختار موتورهای درون سوز گفت: موتور درون سوز قلب تپنده هر 
خودرو است، در واقع نیروی محرکه خودرو از موتور تأمین می شود 
و وظیفه تبدیل انرژی گرمایی سوخت را به انرژی مکانیکی دارد.

وی با اش��اره به چالش های پیرامون س��اخت موتور، اظهار کرد: 
در حال حاضر موتورهای ساخته شده در بحث آالیندگی و مصرف 

سوخت دچار چالش های جدی هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با بیان اینکه 
موتورها به دو دسته درون سوز و برون سوز تقسیم می شوند، افزود: 
دس��ته ای که انرژی گرمایی را تبدیل به احتراق و حرکت می کنند 
ک��ه به اینه��ا موتور  درون س��وز می گوییم و در مقاب��ل موتور های 
برون س��وز را داریم که گرما به ماده ای واس��ط داده می شود و آن 

ماده واسط توان حرکت را تولید می کند.
جهانیان ب��ا بیان اینکه در طراحی و توس��عه فرآیند های  موتور 
مش��کل چندانی نداریم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین 
چالشی که در راه ساخت و تولید موتور داریم، فرآیند قطعه سازی 

و ایجاد شرکت های قطعه ساز است.
وی با اش��اره به چالش های ساخت و تولید صنعت خودروسازی 
در کشور گفت: مش��کالت اقتصادی و نقدینگی، تأمین مواد اولیه 

مهم ترین عوامل چالش  برانگیز صنعت خودروی کشور است.
اس��تاد مکانیک دانشگاه نوش��یروانی بابل همچنین یادآور شد: 
ما جزو معدود کش��ور هایی هس��تیم که به فناوری س��اخت موتور 

رسیدیم و موتور های ملی داریم که به نام خودمان ثبت است.
جهانیان با بیان اینکه مهم ترین چالش های س��اخت موتورهای 
درون سوز در حال حاضر، ساخت و تأمین قطعات در داخل کشور 
اس��ت، افزود: باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که خودکفایی در 
س��اخت و تأمین قطعه صرفاً به داش��تن دان��ش کافی درخصوص 
س��اخت آن محدود نمی ش��ود، بلکه باید در تهیه مواد اولیه مورد 
نی��از و تولید انبوه آن )با توجه به تعداد تولید خودرو در کش��ور( 
نیز توانمند باش��یم و این امر مستلزم برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: ما در حال حاضر خانواده موتور ملی 
را در اختیار داریم که ش��امل موتورهای بنزینی موتور EF۷تنفس 
طبیع��ی، موتور XUM ، موتور TC-EF۷ )توربوش��ارژ( و موتور 
دیزل س��واری ) EFD ( که با نام و برند ایران در حال تولید بوده 

و در تمام دنیا به نام ما ثبت شده است.
عضو هیات  علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل افزود: توانایی 
 CNG M۱۳ موت��ور ، EU IV-L۹۰ س��اخت و مونتاژ موت��ور
 -Z۲۴ موتور ، M۱۵GS-EU IV پایه گازس��وز(، موتور( base
EU IV و موتور M۱۳GS- EU IV نیز در کشور وجود دارد که 
به شرط تأمین پیش نیازهای اساسی، می تواند همه نیازهای کشور 
را تأمین کند. جهانیان با اشاره به مقوله ارتباط دانشگاه و صنعت، 
گفت: یک بحث و چالش دیرینه در کشور ما وجود دارد که برطرف 
شدن آن نیازمند تغییری اساسی در دیدگاه هر دو طرف است. وی 
افزود: در حال حاضر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با در اختیار 
داشتن اعضای هیات علمی جوان و متخصص، چند سالی است که 
فعالیت های پژوهش��ی خود در حوزه موتورهای درون س��وز را آغاز 
کرده اس��ت. عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با 
بیان اینکه این دانش��گاه موفق شده است که آزمایشگاه پژوهشی 
موتورهای درون سوز را راه اندازی کند، تصریح کرد: در حال حاضر 
دانش��جویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد مشغول تکمیل رساله  
و پایان نامه خود پیرامون موضوع موتورهای درون س��وز هس��تند. 
جهانیان یادآور ش��د: همچنین طی برگزاری دومین همایش ملی 
موتورهای درون س��وز، تفاهم نامه ای میان دانشگاه و شرکت دیزل 
سنگین ایران )دس��ا( منعقد شد که امیدواریم سرفصل تازه ای در 

استفاده بهینه از ظرفیت های دانشگاهی در صنعت کشور باشد.

افزایش قیمت خودرو جوسازی دالالن است
 فعال خودرو نخرید

یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت افزایش اخیر قیمت خودرو 
در بازار غیرواقعی بوده و این مس��اله تنها جوس��ازی دالالن است 
و صراحتاً باید اعالم کنم که در این ش��رایط به نفع و صالح مردم 
نیس��ت که اقدام ب��ه خرید خودرو کنند، چراک��ه قیمت ها به این 

شکل باقی نخواهد ماند.
حس��ن کریمی سنجری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش 
قیم��ت خودرو طی چن��د روز اخیر در بازار، اظه��ار کرد: در حال 
حاضر خودروس��ازان باید خودروهایی که در گذش��ته پیش فروش 
کرده اند را به مشتریان شان تحویل دهند و با توجه به اینکه عمده 
این مش��تریان را دالالن تشکیل داده اند، جوس��ازی هایی در بازار 

خودرو به وجود آمده که موجب گرانی قیمت خودرو شده است.
 وی ادام��ه داد: دالالن عالقه من��د هس��تند که در این ش��رایط 
قیمت خودرو را افزایش دهند، چراکه بیشتر افرادی که در گذشته 
خودرو پیش خرید کرده اند دالالن هستند و بنده بارها این موضوع 
را گوش��زد ک��رده ام که تا زمانی که فروش خ��ودرو به این صورت 
باش��د که به قیمت های حاش��یه بازار توجه نشود و قیمت خودرو 
در کارخانه پایین تر از بازار باش��د، قطعاً چنین مشکالتی به وجود 
خواهد آمد و در این ش��رایط عرصه برای جوالن دالالن باز خواهد 
ش��د.  این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد: پ��س از اینکه 
دالالن خودروهای خود را از ش��رکت های س��ازنده دریافت کردند 
و توانس��تند این خودروها را در بازار به فروش برسانند، قطعاً بازار 
خودرو آرامش پیدا خواهد کرد و قیمت ها منطقی تر خواهد ش��د. 
باید به این موضوع نیز اش��اره کرد که در این ش��رایط تولیدکننده 
سودی نخواهد برد، چراکه تولیدکننده باید براساس قیمت مصوب 

خودروی خود را تحویل خریداران دهد.
 کریمی س��نجری با تاکید بر این مساله که در این شرایط تنها 
دالالن سود کالنی خواهند برد، اظهار کرد: پیشنهاد من این است 
ک��ه در این ش��رایط مردم به هی��چ عنوان اقدام ب��ه خرید خودرو 
نکنن��د و منتظر ثبات قیمت ها و ایجاد ش��رایط مناس��ب در بازار 

خودرو شوند.

مدیرعامل اسبق س��ایپا می گوید »اگر دولت ها اجازه می دادند ساالنه 
بین ۱۰ الی ۱۵درصد قیمت خودروها گران ش��ود اکنون قیمت پراید به 

جای آنکه ۴۶ میلیون تومان باشد، ۳۵ میلیون تومان بود.«
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق 
خودروسازی سایپا، در یادداشتی نوشت: »در حال حاضر خودروسازان با 

دو مشکل اساسی مواجه هستند:
یک: تعهدات سنگینی که از ماه های پیش مانده

دوم: نبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و قطعات.
طی هفت الی هشت ماهه اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه 
تولید خودرو، قدرت س��فارش گذاری خودروس��ازان کاهش داشته است. 
وقتی خودروس��از پول ندارد چگونه می تواند به خودروس��ازان س��فارش 
دهد؟ لذا یکی از تصمیم هایی که برای برون رفت از شرایط موجود اتخاذ 
ش��ده، تزریق ۴هزار میلیارد تومان به صنعت خ��ودرو بود، اما هنوز این 
پول پرداخت نشده اس��ت اگر این تأخیر بیشتر شود خودروسازان برای 

رهایی از وضعیت موجود به پول بیش��تری نیاز پیدا خواهند کرد. س��ال 
۹۲ اگر ۵۰۰ میلیارد تومان به هر کدام از خودروس��ازان پرداخت ش��ده 
بود، صنعت خودرو می توانست فعالیت های توسعه ای خود را داشته باشد 
اما این پول داده نشد و سال ۹۴ دولت مجبور شد ۳ هزار میلیارد تومان 
تخصیص دهد. قبل از آنکه آن پول نوش��دارو بعد از مرگ س��هراب شود 

باید به خودروسازان اختصاص پیدا کند.
در صورت تخصیص مس��یر خرج کردن آن بایس��تی مش��خص شود تا 
پول ها به قطعه تبدیل شود و صنعت خودرو جان بگیرد. در مورد قیمت 
خودروه��ا می توان چنین توضیح��ی را داد، قیمت خودروی چانگان ۱۰ 
هزار دالر اس��ت. اگر آپشن های آن حذف شود قیمت آن به ۸۵۰۰ دالر 
می رس��د. قیمت این خودرو با متوسط ارزی که با سایپا تخصیص یافته 
)۱۰ ه��زار و ۵۰۰ تومان( اس��ت ح��دود ۹۰ میلیون تومان می ش��ود. با 
ع��وارض و هزینه مونتاژ، قیمت این خ��ودرو برای کارخانه ۱۱۸ میلیون 
تومان تمام می شود، لذا به نظر می رسد قیمت ۱۵۰ میلیون تومان برای 

این خودرو که با آپش��ن اس��ت، طبیعی است. در هر صورت قیمت هایی 
ک��ه در بازار خودرو ایجاد ش��ده منط��ق علمی ندارد. ای��ن نکته را باید 
تذکر دهم که اگر دولت ها اجازه می دادند س��االنه بین ۱۰ الی ۱۵درصد 
قیمت خودروها گران ش��ود اکنون قیمت پراید به جای آنکه ۴۶ میلیون 
تومان باش��د، ۳۵ میلیون تومان بود. متأس��فانه دیده نش��دن نرخ تورم 
توس��ط ش��ورای رقابت، صنعت خودرو را فلج کرد. سال ۷۴ با پول پراید 
می توانس��تیم ۶۰ سکه خریداری کنیم، اما س��ال ۹۴ با پول شش سکه 
امکان خرید یک پراید وجود داش��ت. این نشان می دهد که قیمت سکه 
ب��ه صورت واقعی مس��یر خود را طی کرد و در خودرو سیاس��ت تثبیت 
قیمت ها چه بالیی س��ر آن آورد. در س��ال ۷۴ با پول پراید )۲ میلیون و 
۴۰۰ ه��زار تومان( امکان خری��د یک آپارتمان ۷۰ متری در غرب تهران 
میس��ر بود، اما اکنون قیمت آن بیش از ۲۰۰ برابر ش��ده است و قیمت 
پراید در کارخانه ۳۶ میلیون تومان اس��ت. اگر به مواردی که اشاره شد 

توجه جدی نشود سال آینده صنعت خودرو باقی نمی ماند.«

پراید چگونه ۴۶ میلیون تومان شد؟

قیم��ت خودرو ت��ا زمانی که با ب��ازار داخلی اختالف زیادی داش��ت، 
انگیزه ای ب��رای ثبت نام متقاضی��ان بود، امروز به دلیل گرانی رس��می 
خ��ودرو نه تنه��ا این تقاض��ا از بین رفته اس��ت، به گفته کارشناس��ان 
خودروسازان سال آینده در آستانه انباشت بدهی، کاهش تقاضا و رکود 

خواهند گرفت.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری موج، دریاف��ت ارز دولتی ب��رای حفظ تولید 
خودرو در کش��ور نیز کارساز نبوده و به رغم شعار خودکفایی در تولید 
برخ��ی مدل های خودرو، تولی��د این محصوالت کاهش  یافته اس��ت و 
همزمان با این موضوع خودروسازان برای جبران هزینه های خود قیمت 
محصوالت را دو برابر افزایش داده اند، اما افزایش درآمدها از گرانی تنها 
در کوتاه م��دت موثر خواهد بود و به گفته کارشناس��ان دو خودروس��از 

داخلی سال آینده در شرایط بدی قرار خواهند گرفت.
دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
موج در تش��ریح بازار آینده خودروی ایران، گفت: افزایش قیمت خودرو 
باع��ث کاهش تقاضای خودرو در س��ال آینده می ش��ود و از آنجایی که 
توان صادرات نداریم و حتی اگر امکان حفظ تولید کنونی وجود داشته 
باشد، خودروها در پارکینگ های خودروسازان پارک می مانند و بار دیگر 

همچون س��ال ۹۱ دوباره به سمت فروش لیزینگی خودرو خواهند رفت 
و از آنجایی  که براس��اس سابقه گذش��ته خریداران نمی توانند اقساط را 
بازپرداخت کنند، از این  رو انباش��ته بدهی خودروسازان داخلی افزایش 
می یابد. مهدی دادفر با بیان اینکه در کشورهای خارجی، هر خانواده با 
حقوق معمولی با ۱۰ ماه پس انداز بخشی از حقوق، می تواند یک خودرو 
بخرد، تصریح کرد: در ایران اگر حقوق را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
در نظر بگیریم، چند ماه طول می کش��د تا یک خانواده بتواند پراید ۴۰ 
میلیون تومانی بخرد؟ در واقع سیاست مسئوالن این است که مردم باید 

این خودروها را با هر کیفیت و قیمتی بخرند.
او ب��ا بی��ان اینک��ه واردات در الگوس��ازی، محرک��ی ب��رای ترغیب 
خودروس��ازان داخلی به افزایش کیفیت تولی��د، اصالح و ایجاد انضباط 
مالی اس��ت، گفت: امروز بازار انحصاری باعث شده تا خودروها با قیمت 
ب��اال به مردم عرضه می ش��ود و از طرف دیگر ع��ده ای معتقدند هرگونه 
واردات خ��ودرو باید متوقف بماند، زیرا باعث آس��یب ب��ه تولید داخلی 
خواهد ش��د، درحالی که اگر واردات با همکاری شرکت های داخلی برای 
مدیریت منابع ارزی خارج از دست دولت انجام شود می تواند به اقتصاد 
کش��ور کمک کند. در واق��ع امروز ۱۰۰ میلی��ارد دالر در اختیار مردم 

ق��رار دارد و دول��ت هیچ گونه برنامه ای برای واردکردن این س��رمایه به 
بخ��ش تولید یا تجارت ندارد و در تجربه قبلی که مردم را به گش��ایش 
حساب ارزی ترغیب کرد از آنجایی که سود ارزی را همان طور که وعده 
داده ب��ود به مردم پرداخت نکرد و س��ود ریالی داده ش��د مردم اعتماد 
خ��ود را به دولت از دس��ت  داده اند. دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو 
گفت: امروز فضای عدم اطمینان اقتصادی باعث ش��ده بسیاری از منابع 
مردم به ارز و ... تبدیل ش��ود و این ناشی از درآمدزایی دولت از شرایط 
کنونی اس��ت و مصوباتی که برای تس��هیل امروز اتخاذ ش��ده به دلیل 
ع��دم هماهنگی بین ق��وا و بی توجهی بدنه اجرا ب��ه این مصوبات باعث 
بروز مش��کالتی شده اس��ت و حتی این نگاه غیرسیس��تمی باعث شده 
۴۰ روز از مصوبه آزادس��ازی خودرو از گمرک صادر شود، اما هنوز هیچ 
اقدامی برای اجرای این مشکل انجام نشود و هزینه این مسائل از سوی 
مردم پرداخت خواهد شد. در واقع دولت اگر به دنبال اجرای رویکردی 
به نفع مردم اس��ت باید گمرک ها را از خودروهای و کاالهای دپوش��ده 
خالی کند و اگر مصوبه ای صادر ش��د در بدنه اجرایی می ش��ود در غیر 
این صورت نش��ان می دهد که یا مصوبه غیرکارشناسی است یا در بدنه 

احترام چندانی برای اجرای مصوبات قائل نیستند.

معاون پیش��ین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گفت باید 
اس��تفاده از کارت سوخت اجباری ش��ود و اگر فردی از کارت سوخت 

جایگاهداران استفاده کرد، مبلغ اضافی پرداخت کند.
به گزارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو«، »محمدرضا محمدخانی« 

افزود: باید از افراد فاقد کارت سوخت مبلغ اضافی دریافت کرد.
محمدخانی اضافه کرد: به عنوان مثال به جای نرخ لیتری یک هزار 
توم��ان برای بنزین از وی ۳هزار تومان برای هر لیتر دریافت ش��ود تا 

بدین ترتیب استفاده از کارت سوخت همگانی شود.
وی افزود: پیشنهاد می کنم افراد پرمصرف عوارض آلودگی پرداخت 
کنند؛ زیرا هوا را بیش��تر از دیگران آلوده می کنند، همچنین آنها باید 
عوارض استفاده از زیرس��اخت های جاده ای را بپردازند زیرا جاده ها را 
بیشتر تخریب می کنند. محمدخانی یادآوری کرد: مردم نظر مساعدی 
نسبت به افزایش نرخ مالیات ندارند، بنابراین نباید نرخ بنزین یا مالیات 

را باال برد، بلکه باید به سراغ دریافت عوارض از پرمصرف ها رفت.
تهیه اطالعات جامع مصرف بنزین از طریق کارت سوخت

معاون پیش��ین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
اگر کارت س��وخت به طور کامل اس��تفاده می شد اکنون می توانستیم 

آم��اری جامع و کامل از وضعیت مصرف س��وخت و بنزین در کش��ور 
داشته باشیم و از طریق آن مشخص می شد که چه کسانی پرمصرفند.

وی با بیان اینکه سامانه کارت سوخت، یک طرح تکمیلی نیز داشت 
ک��ه هیچ وقت به اجرا گذاش��ته نش��د، توضیح داد: براس��اس آن طرح 
تکمیلی، خودروها برای سوخت گیری در پمپ بنزین ها باید شناسایی 
می شدند. محمدخانی افزود: براساس این طرح، پس از ورود خودرو به 
پمپ بنزین، عالوه بر کارت سوخت، خودرو نیز باید شناسایی و تایید 

می شد و پس از آن سوخت گیری امکان می یافت.
این کارشناس انرژی اضافه کرد: در صورت اجرای این طرح مشخص 
می ش��د که هر خودرو چه میزان سوخت مصرف می کند و چه افرادی 

پرمصرفند.
گام های اجرای طرح های مدیریت سوخت

معاون پیشین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تاکید کرد 
برای اجرای طرح های مدیریت سوخت در گام نخست باید آمار مصرف 

سوخت از طریق کارت سوخت استخراج شود.
وی ادام��ه داد: در گام بع��د باید به س��راغ تحلیل وضعیت مصرف و 
همچنین تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی رفت تا تصمیم درس��تی 

را ب��رای مدیریت مصرف س��وخت اتخاذ ک��رد. محمدخانی یادآوری 
ک��رد: طرح هایی مانند اختصاص روزی یک لیت��ر بنزین برای هر نفر، 
طرح های فاقد کارشناس��ی هستند و باعث گس��ترش بی اعتمادی در 

جامعه شده و سرمایه اجتماعی را کاهش می دهند.
به گزارش ایرنا، رشد باالی مصرف سوخت در کشور و قاچاق گسترده 
آن به کش��ورهای همس��ایه، نهادهای مس��ئول را به تکاپو انداخته تا 
راهکاری برای مدیریت مصرف و جلوگیری از رشد سرسام آور سوخت 

به ویژه بنزین بیابند.
ب��رای مقابله با مص��رف بی رویه و قاچاق، راهکارها و پیش��نهادهای 
مختلفی ارائه ش��ده که از جمله آنها احیای کارت س��وخت اس��ت که 

گفته می شود در آینده نزدیک استفاده از آن اجباری می شود.
بر این اس��اس، از سوم آذرماه امس��ال، ثبت نام کارت سوخت برای 
خودروهای فاقد این کارت آغاز ش��د که تا دی ماه ادامه یافت؛ در این 

مدت بیش از ۳میلیون نفر اقدام به ثبت نام کردند.
در هفته های اخیر طرح های متعدد توسط کارشناسان و نمایندگان 
مجل��س برای مدیریت مصرف س��وخت ارائه ش��ده ک��ه هیچ کدام به 

تصویب نرسیده اند.

پیش بینی افزایش رکود بازار خودرو در سال ۹8

آسیب های تورم مصنوعی بازار خودرو به اقتصاد

پیشنهاد دریافت عوارض از پرمصرف ها به جای افزایش قیمت بنزین
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محمدحس��ین س��جادی نیری، دبیر ستاد توس��عه فناوری های نرم و 
هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری درباره همکاری 
معاون��ت علمی و کمیته امداد امام خمین��ی )ره( اظهار کرد با همکاری 

کمیته امداد امام خمینی )ره( جش��نواره ای 
در راس��تای بهره ب��ردن از ایده جوانان خالق 

برگزار شد.
دبی��ر س��تاد توس��عه فناوری ه��ای نرم و 
هویت س��از معاونت علمی با اش��اره به هدف 
این جشنواره گفت: این جشنواره برای ایجاد 
اش��تغال در مناطق محروم کش��ور توس��ط 
خانواده های تحت پوش��ش کمیته امداد امام 

خمینی )ره( برگزار شد.
وی درب��اره حضور ش��رکت های خالق در 
این جش��نواره بیان کرد: رویداد یک روزه ای 
با حضور ۴۰ ش��رکت خالق، شتاب دهنده ها 
و صندوق های پژوه��ش و فناوری غیردولتی 

برگزار شد.
س��جادی نیری ادامه داد: در این جشنواره شرکت های خالق در کنار 
جوانان فناور و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( 

حضور داش��تند و ایده هایی جدید و نو را برای پیاده سازی از سوی آنان 
دریافت می کردند.

تفاهم نام��ه معاون��ت علمی و کمیت��ه امداد امام خمینی در راس��تای 
حمایت از محرومان

دبی��ر س��تاد توس��عه فناوری ه��ای نرم 
و هویت س��از معاون��ت علم��ی با اش��اره به 
برگ��زاری  خ��الل  در  ک��ه  تفاهم نام��ه ای 
جش��نواره ب��ه امض��ا رس��ید، اظه��ار کرد: 
تفاهم نامه ای در راس��تای بهره بردن از توان 
دان��ش خانواده های تحت پوش��ش کمیته 
امداد و ش��رکت های خ��الق معاونت علمی 
می��ان س��تاد توس��عه فناوری ه��ای نرم و 
هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری و کمیته امداد ام��ام خمینی به 

امضا رسید.
وی با اش��اره به طرح هایی که پس از این 
جشنواره به دبیرخانه ستاد توسعه فناوری های نرم معاونت علمی رسیده 
اس��ت، گفت: تاکنون حدود پنج طرح توسط جوانان خالق به دبیرخانه 

ستاد فرستاده شده است.

مع��اون وزی��ر ورزش و جوانان گفت همه نهادها بای��د قوانین مربوط به 
اش��تغال جوانان را تس��هیل ک��رده و در اعطای کمک ه��ای الزم ازجمله 
تس��هیالت مالی و مجوزه��ای الزم به آنان، مطابق قوانی��ن عادی برخورد 

نکنند.
محمدمهدی تندگویان، معاون س��اماندهی 
جوان��ان،  و  ورزش  وزارت  جوان��ان  ام��ور 
درخص��وص اش��تغال طرح ه��ا و برنامه ه��ای 
اجراش��ده برای اش��تغال جوانان گفت: یکی از 
مهم ترین اقداماتی که در بحث اشتغال جوانان 
انجام ش��ده شبکه س��ازی س��من ها بوده است. 
به منظور تجمیع س��من های سراس��ر کش��ور 
ب��ا یکدیگر و افزای��ش هم��کاری و هم افزایی 
س��من ها، ای��ن شبکه س��ازی و متصل ک��ردن 
س��من ها به یکدیگر انجام شده و خود اشتغال 

مستقیم ایجاد می کند.
مع��اون ام��ور جوان��ان ب��ا تاکید ب��ر اینکه 

دستگاه های دیگر نیز باید در ایجاد اشتغال برای جوانان تالش کنند، تاکید 
کرد: از نهادهای دیگر می خواهیم تا برای تسهیل در ایجاد اشتغال جوانان،  
قوانی��ن حوزه جوان��ان را تغییر داده و در اعط��ای کمک های الزم ازجمله 

تسهیالت، مجوزهای الزم و برخورد با کارآفرینان و جوانان همکاری داشته 
و مطابق با قوانین عادی کشور با آنها برخورد نشود.

وی اظهار داش��ت: ما طبق قانون برنامه شش��م توس��عه، در حال ایجاد 
یک فضای آزمایشی در تشکل ها برای آسان 
کردن مراحل اش��تغال زایی جوانان هس��تیم 
و اگر س��ایر نهادها همکاری الزم را نداش��ته 
باشند، جوانان دچار مش��کل جدی خواهند 

شد.
تندگوی��ان تاکید ک��رد: در واق��ع قوانین 
موجود در بس��تر آموزش��ی و فضای کسب و 
کار برای جوانان باید تس��هیل شود تا بتوانیم 

در ایجاد اشتغال موفق شویم.
وی با اش��اره بر هم��کاری دیگر نهادها در 
زمین��ه تخصی��ص اعتبار برای اش��تغال زایی 
توضیح داد: تاکنون صندوق کارآفرینی امید 
و یک��ی از بانک  ها با اعطای وام و اعتبارات به 
کارآفرینان جوان کمک بس��یاری در ایجاد اشتغال کرده و ما نیز اعتبارات 
مالی خود را با برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری در این حوزه مصرف خواهیم 

کرد.

همه نهادها قوانین مربوط به اشتغال زایی جوانان را تسهیل کنندحمایت از کسب و کار های خالقانه در مناطق محروم

بیش از ۱۰ سال از معرفی بیت کوین توسط ساتوشی ناکاموتو می گذرد و از آن 
زمان تاکنون، سرمایه گذاران مشتاقند تا از منافع ارزهای دیجیتال بی نصیب نمانند.
ساختار خاص و ناشناس ارز دیجیتال مرموز بیت  کوین و نوسان های شدید آن 
 از زمان شکل گیری رسمی یعنی سال ۲۰۰۹، موجب شده تا عده ای بیت کوین را 
ی��ک حباب که روزگاری به طور کامل فرو می ریزد و دیگران آن را فرصتی عظیم 
ببینند که شانس بهره مندی از مزایایش را از دست داده اند. فوربس در سال ۲۰۱۳، 
بیت کوین را بهترین سرمایه گذاری سال نامید. بلومبرگ یک سال بعد و در سال 
۲۰۱۴، بیت کوی��ن را در ردیف یکی از بدترین س��رمایه گذاری ها آورد. بااین حال 

در سال ۲۰۱۵، بیت کوین در صدر جدول ارزهای سودآور بلومبرگ قرار گرفت.
ورای این دیدگاه های گاه متناقض، روش��ن اس��ت که بیت کوین و به طور کلی 
رمزارزه��ا، یکی از ابداعات انقالبی بش��ر در حوزه  مال��ی و دگرگون کننده  زندگی 
انس��ان ها هس��تند. به گونه ای ک��ه نوس��ان های آن را نه به حس��اب دال ل بازی و 
فریبکاری های بازاری بلکه باید به این دلیل دانست که دائما، افراد بیشتری خود را 

با بیت کوین همسو می کنند.
چشم انداز بلندمدت بیت کوین رستگاری اقتصاد جهانی است

 با گذشت ۱۰ سال از عمر بیت کوین حاال چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل باینانس 
اعتقاد دارد که ما همچنان در ابتدای مس��یر انقالبی هس��تیم که رمزارزها ایجاد 
کرده اند. پیام آقای چانگ به طور حتم مایه  مسرت عالقه مندان به رمزارزها و کسانی 
خواه��د بود که گم��ان می کنند از قافله جا مانده اند و فرصت س��رمایه گذاری در 
ارزهای دیجیتال را از دست داده اند. به عقیده  او، رمزارزها هنوز گام های آغازین را 
می پیمایند و ازاین رو اگر هنوز وارد این حوزه نشده اید چیزی از دست نداده اید و 
می توانید همچنان از این بازار سود کنید. چانگ پنگ ژائو در پاسخ به توئیت یکی از 

کاربران، این اظهارنظر را کرده است. این کاربر توئیتر در حساب خود نوشته بود:
ای کاش زودتر در س��ال ۲۰۱۳ وارد بازار بیت کوین می شدم. زمانی که فناوری 
رمزارزها هنوز در دوران طفولیت خود بود. اشاره  این کاربر به نوسانات شدید سال 
۲۰۱۳ است که قیمت بیت کوین بین ۱۳ دالر تا ۹۴۷ دالر در نوسان بود. هرچند 
که این رقم در حال حاضر و با وجود کلیه  نوسانات، در محدوده  ۳.۶۰۰ دالر است.

چانگ پنگ ژائو: کجایش را دیده اید! ما هنوز اول راه هستیم!
چان��گ به دنبال کنندگان خود در توئیتر این نوید را داده که هنوز اخبار خوش 
در راهند و همچنان می توان سوار بر این موج شد:  این درست همان فکری است 
که من هم در س��ال ۲۰۱۳ می کردم. »لعنتی! باز هم جا ماندم! ای کاش زودتر از 
اینها وارد این بازار می ش��دم.« کم و بیش این حرف ها را از س��ایر هم می شنیدم، 
اما هنوز هم دیر نشده و درواقع ما در ابتدای انقالب رمزارزها قرار داریم. زمانی که 
اریک وورهیس- مدیرعامل مرکز تبادل رمزارز شیپ شیفت از موفقیت بینانس به 
رهبری چانگ پنگ ژائو آن هم ظرف مدت کوتاهی که از عمر این شرکت می گذرد 
تمجی��د کرد، این مکالمه  توئیتری جالب توجه میان دو ش��خصیت اثرگذار بازار 
ارزهای دیجیتال و نیز کاربران دیگر شکل گرفت. کاربرانی که بابت دیر وارد شدن 
به بازار پرس��ود رمزارزها غبطه می خوردند، اما دیدگاه چانگ پنگ متفاوت از این 
کاربران است و او چشم اندازهای بزرگ تری را برای ارزهای دیجیتال متصور است.
شیپ شیفت یک سوم از نیروی کار خود را تعدیل کرده است، 

اما انقالب رمزارزها پابرجا است
مجموعه  اریک وورهیس، آخرین قربانی زمس��تان استخوان سوز رمزارزها بود. 
شیپ شیفت در ژانویه ۲۰۱۹ و متعاقب پس لرزه های افت شدید ارزش بیت کوین 
در س��ال ۲۰۱۸، ناچار به تعدیل یک س��وم از ۳۷ نفر نیروی خود شد. وورهیس 
ضمن پذیرش مس��ئولیت وضعیت فاجعه آمیز ش��رکت خ��ود، گفت که پذیرش 
خط��رات مالی، بخش��ی از وظیف��ه  ذاتی او در مق��ام مدیرعامل اس��ت: به عنوان 
یک س��ازمان با تصمیمی دش��وار رو به رو بودیم، اما خطرات ناش��ی از دارایی های 
رمزنگاری شده را به جان می خریم. حجم عمده ای از ترازنامه ما متشکل از رمزارزها 
است. ما بی ثباتی را قبول می کنیم، خطر را قبول می کنیم ... من این اشتباه را به 

پای کسی نمی نویسم جز خودم. اما با وجود رکود طوالنی مدت بازار و خالی شدن 
حباب ارزهای دیجیتال، افراد خوش بینی مثل چانگ ژائو بر دیدگاه خود مبنی بر 
وقوع یک انقالب خیره کننده در رمزارزها که تمام صنایع، از جمله نظام منس��وخ 
مالی را دربرخواهد گرفت، پافشاری می کنند. به گزارش خبرگزاری CCN، چانگ 
ژائو تردیدی ندارد که بینانس همچنان ظرف ۱۰۰ سال آینده با قوت باقی خواهد 
ماند، چرا که ارزهای دیجیتال هنوز در آغاز راه خود قرار دارند. بینانس آماده است 
تا سال ها به حیات خود ادامه دهد، مهم نیست که در سال خرس باشیم یا خروس! 
هدف ما حیات بلندمدت است...هنگامی که در مورد رمزارزها و چگونگی عملکرد 
بیت کوین تحقیق و مطالعه می کردم، به این نتیجه رس��یدم که آینده متعلق به 

این فناوری است.
تیم دراپر: آینده  اقتصاد از جاده  رمزارزها عبور می کند

تیم دراپر که از جمله میلیاردرهای صنایع فناورانه اس��ت، چشم اندازی عجیب 
پیرامون صنع��ت رمزنگاری و رمزارزها دارد. دراپ��ر پیش بینی می کند که رمزارز 
درنهایت، پول بی پش��توانه )یا پول فیات که ارزش��ش ذاتی نبوده و تنها ناشی از 
دس��تور دولتی یا قانون باش��د( را کنار می زند، تا جایی که می تواند دو س��وم کل 
ارز جهانی را ش��امل شود. به گفته  دراپر: این اتفاق به صالح مردم نیز خواهد بود. 
مردم دیر یا زود به رمزارزها روی خواهند آورد و از پول های سیاسی و بی پشتوانه 
اجتناب خواهند کرد – به گمان من، س��مت و س��وی حرکت اقتصاد جهانی در 
مس��یر ارزهای دیجیتال است. دراپر یکی از هواداران سرسخت رمزارزها است که 
پیش بینی می کند ارزش هر بیت کوین تا سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۲۵۰.۰۰۰ دالر شود. 
به این ترتیب، شکست های کوتاه مدت رمزارزها و رکود نسبی گاه و بی گاه آن در 

بازار، امثال دراپر را مایوس نمی کند.
نمی توان سّد راه ایده های انقالبی شد

به گفت��ه  دراپر، رمزن��گاری یک انقالب تحول س��از و نوآوران��ه و به فراخور 
مقتضیات زمانه است و همان گونه که ویکتور هوگو رمان نویس شهیر فرانسوی 
می گوید، هیچ چیز قادر نیست سد راه ایده هایی شود که زمان شان فرا رسیده 
اس��ت. ازاین رو نمی توان با هیچ وسیله ای مانع توسعه  روزافزون و فراگیر شدن 

رمزارزها شد.
دراپر می گوید: من تمایل دارم دالرهایم را به بیت کوین تبدیل کنم، اساسا چرا 
باید سرمایه ام در قالب پولی باشد که وابسته به جریان های سیاسی و قدرت است، 
آن هم زمانی که ارزی مثل بیت کوین وجود دارد که جهانی و مستقل است؟ عقل 
سلیم حکم می کند که به جای یک پول وابسته مثل دالر، ارزی جهانی داشته باشم.

رمزارزها در همه جا بدون دخالت دولت و واسطه ها مورد پذیرش قرار می گیرند 
و می توانند براساس یک قرارداد و بدون درگیر شدن با مقررات و قواعد حسابداری، 

به شکل خودکار انتقال شان داد.
ب��ه عقیده  دراپر، رمزنگاری نیز مانند همه  اختراعات بزرگ به ناچار س��هم خود 
را از فراز و نش��یب ها خواهد داش��ت، اما بازار رمزارزها بی وقفه رو به جلو حرکت 

خواهد کرد. 
دراپر این طور ادامه می دهد که اینترنت نیز چنین سرنوشتی را داشته است. در 
سال ۱۹۹۴، اینترنت تنها منحصر به کسانی بود که به دنبال سرگرمی بودند. شبکه 
جهانی، ش��روعی توفانی داشت و سپس آرامشی آشکار بر آن حاکم شد و سپس 
موج بعدی آن متمرکزتر اما خیلی بزرگ تر بود. من معتقدم چنین اتفاقی در مورد 

صنعت رمزارزها نیز رخ خواهد داد.
اکنون، هیچ دولتی را سراغ نداریم که نخواهد در اقتصاد بیت کوین برنده باشد. 
کشورهای هوشمند اجازه  پیشرفت را به رمزارزها می دهند و قانون را سد راه موج 
خروش��ان این صنعت قرار نمی دهند. درس��ت همان گونه که شبکه  جهانی آزاد؛ 
موجب شکوفایی اقتصاد مبتنی بر اینترنت شد. بازگذاشتن دست سرمایه گذاران در 

تبادل ارزهای دیجیتال، کمک بسیاری به شکوفایی اقتصاد خواهد کرد.
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براسـاس جدیدترین گفته های جک دورسی، احتماال شـبکه  اجتماعی توییتر به جای فراهم کردن امکان 
ویرایش توییت ها، میزبان قابلیت جدیدی به نام »شفاف سازی« خواهد شد.

به گزارش زومیت، یکی از مشـکالت مهمی که اکثر کاربران توییتر با آن دسـت و پنجه نرم می کنند، این 
اسـت که پس از انتشـار توییت، نمی توانند اشتباهات امالیی را تصحیح کنند، بنابراین، مجبورند توییت را 

پاک و سپس، بار دیگر منتشر کنند.
در پـی افزایش درخواسـت کاربران این شـبکه  اجتماعی برای افزوده شـدن امـکان ویرایش توییت ها، 
مدیـران توییتـر اعالم کردند احتمال دارد در آینـده، چنین قابلیتی به این شـبکه  اجتماعی اضافه کنند. 

البته، دورسی همان زمان گفت او و تیم هیات مدیره توییتر قصد ندارند در این زمینه عجله کنند.
جک دورسـی اخیرا در جریان برگزاری نشست گلدمن سـاکس در سان فرانسیسکو اعالم کرده احتماال 
به جـای اضافه شـدن امکان ویرایـش توییت ها به توییتر، این شـبکه  اجتماعی به کاربرانـش اجازه دهد با 

قابلیتی جدید درباره  توییت های قبلی خودشان »شفاف سازی« کنند.
در نگاه اول، این ویژگی جدید می تواند کمک حال کسـانی باشد که پیش تر در توییت های شان اظهاراتی 
کـرده و بعدهـا، از آن متضرر شـده اند. نمونـه  این اتفاق را می تـوان به ماجرای اخراج شـدن جیمز گان از 
پروژه  سـاخت فیلم نگهبانان کهکشان 3 نسـبت داد. حتی اخیرا نیز به دلیل اتفاقی مشابه، کوین هارت از 
اجرای مراسـم موردانتظار اسـکار ۲01۹ کناره گیری کرده بود. درواقع، ویژگـی جدید توییتر به جای اینکه 
امکان ویرایش توییت های پیشین را برای کاربران مهیا کند، به آنان اجازه می دهد درباره گفته های پیشین 

خودشان اظهارنظر کنند. این قابلیتی است که شاید برای کاربران معمولی چندان کاربردی نباشد.
دورسی، مدیرعامل توییتر، صحبت هایش را این چنین ادامه می دهد:

در برهـه  زمانی فعلی، موضوعی که در بین مردم به وفور می بینیم، این اسـت کـه آنها به خاطر گفته های 
قبلی شـان در توییتر یا دیگر شـبکه های اجتماعی بازخواست می شوند. هیچ راهی برای برگشت به عقب و 
شفاف سـازی حرف های قبلی وجود ندارد. حتی نمی شـود از راه صحبت کردن این موضوع را نشان داد که 
گفته های قبلی مربوط به گذشـته هسـتند و فرد با گذر زمان ممکن اسـت چیزهـای جدیدی یاد بگیرد و 

تحوالتی در او رخ داده باشد.
افـزون  بر ایـن، مدیران توییتـر اضافه کـردن قابلیت »شفاف سـازی« توییت هـای گذشـته را در میان 
گزینه  هایش قرار داده اند و احتمال دارد آن را عملی کنند. طبق ادعای منبع مؤثق وب سایت تک کرانچ، این 
ویژگـی در زمان آغاز به کار از نام جالب تری بهـره خواهد گرفت و این امکان را برای کاربران توییتر فراهم 
خواهد کرد که توضیح جدیدی به توییت قدیمی خودشـان اضافه و درواقع درباره  آن توییت شفاف سـازی 
کننـد. ایـن توضیِح اضافه دائمی در کنـار توییت اصلی باقی خواهد ماند. این، یعنـی اگر توییتی در زمانی 
خاص وایرال شود و بعدها، نویسنده  اش متن شفاف سازی را به توییت موردبحث اضافه کند، این متن سریعا 

در کنار آن به  نمایش درخواهد آمد.
با اضافه شـدن این قابلیت، کاربران فقط توانایی ری توییت کردن متن شفاف سـازی را خواهند داشـت و 
دیگر نخواهند توانست توییت اصلی را ری توییت کنند. این قابلیت به ویژه برای رسانه های خبری می تواند 
مفید و کاربردی باشـد. این ماجرا برای افراد مشـهوری نیز صدق می کند که ممکن اسـت به  دلیل اظهارات 
قبلی شـان در توییتر دچار دردسر شده باشـند، اما احتماال چندان برای کاربران معمولی کاربردی نخواهد 

بود. 
بااین حـال همان طـور کـه جـک دورسـی در بخش پایانـی اظهاراتـش می گویـد، اضافه شـدن قابلیت 
»شفاف سـازی« به توییتر تصمیمی قطعی نیست، اما یکی از گزینه های اصلی به شمار می آید و مدیران این 
شـبکه های اجتماعی فعال به آن فکر می کنند. درواقع، مدیران توییتر فعال مشغول ایده پردازی و گذراندن 

مراحل اولیه برای اضافه کردن قابلیت جدید، مانند ویرایش توییت یا شفاف سازی توییت ها هستند. 

ما هنوز در ابتدای راه انقالب بیت  کوین هستیم

 توییتر احتماال به جای امکان ویرایش توییت ها
میزبان قابلیت »شفاف سازی« می شود

دریچــه

مدیر مرکز تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی 
علوم پزشکی شهید بهشتی از راه اندازی »مدرسه اشتغال سالمت« با تاکید بر 

حل مسائل سالمندی خبر داد.
پریسا فتایی با بیان این مطلب اظهار کرد: »مدرسه اشتغال سالمت« در سه 
بخش آموزش)Healthcare MBA(، مش��اوره کارآفرینی سالمت و ایجاد 

استارتاپ های نوآورانه سالمت اجرا می شود.
وی ادام��ه داد: در بخ��ش آم��وزش با برگ��زاری دوره های توانمندس��ازی، 
مهارت آم��وزی و کارآفرینی برای گروه های هدف مختلف مهارت هایی آموزش 
داده می ش��ود که برای کار در مراکز درمانی یا ایجاد یک استارتاپ و برعهده 

گرفتن یک شغل در آینده به آن نیاز است.

مدرسه اشتغال سالمت راه اندازی 
می شود

دوشنبه
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه تعامل دانش��گاه 
و جامعه باید دو س��ویه و مسئله محور باشد، گفت اقتصاد دانش بنیان، 

ش��کوفاکننده ظرفیت های بومی 
استان هرمزگان است.

جم��ع  در  س��تاری  س��ورنا 
دانشگاه  دانش��جویان  و  اس��اتید 
هرمزگان ب��ا بیان اینک��ه تعامل 
دانش��گاه و جامعه باید دوس��ویه 
و مسئله محور باشد، بیان داشت: 
جامع��ه باید ب��ه ب��اور کارآمدی 
پژوهش برس��د و دانشگاه، باید با 
پژوهش ها  سامان دادن  و  نوآوری 
همراه با نی��از جامعه، این تعامل 

را موثر کند.
معاون علم��ی و فناوری رئیس 
جمه��ور بیان ک��رد: مان��دگاری 

صنایع همس��و و س��ازگار با بوم استان اس��ت و پژوهش باید براساس 
نیاز بومی تعریف شود.

س��تاری اضافه کرد: اس��تارتاپ ها، به خص��وص آنهایی که در حوزه 

خدمات هس��تند با همین رویکرد مشتری و نیازمحوری، ارزش آفرین 
شده اند. وی بیان کرد: استارتاپی که بخواهد خدمتی را به یک شهروند 
ارائ��ه ده��د، نیازمن��د محیطی 
مس��اعد ب��رای می��دان دادن و 

اجرایی ساختن ایده خود است.
فن��اوری  و  علم��ی  مع��اون 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
پارک های فناوری، مراکز رشد و 
ش��تابدهنده از این جهت حائز 
ک��رد: صندوق  اظهار  اهمیتند، 
اس��تان،  فن��اوری  و  پژوه��ش 
سازوکاری اس��ت که تخصیص 
اعتب��ار و حمای��ت از نوآوری ها 
و ایده ه��ای خ��الق را راهبری 

می کند.
س��تاری در پای��ان بیان کرد: 
اقتصاد دانش بنیان، ش��کوفاکننده ظرفیت های بومی اس��تان اس��ت و 
کس��ب و کاری که برمبنای این اقتصاد ش��کل بگیرد، توسعه درون زا 

را به ارمغان می آورد.

ارزش گذاری های غیرواقعی که در س��ال های اخیر توس��ط سهامداران 
برخی از اس��تارتاپ ها صورت گرفت در این روزها بالی جان اکوسیستم 
اس��تارتاپی شده و سبب شده نه سرمایه گذاران حرفه ای به آنها اطمینان 

کنند و نه در بورس جایی برای آنها باشد؛ به 
ط��وری که مدیرعامل ش��رکت بورس نیز در 
نشست خبری اخیر خود رسماً اعالم کرد که 
اس��تارتاپ ها به دلیل ریسک زیادی که دارند 

در بورس پذیرفته نخواهند شد.
در س��ال های اخیر تعدادی استارتاپ خود 
را خ��ارج از مکانیزمی ش��فاف ب��ا روش های 
غیرمعم��ول ارزش گ��ذاری کردن��د و مدعی 
شدند که قیمت سهام شان در مدت کوتاهی 
رشدی فضایی داشته است. سهامداران عمده 
آنها مدع��ی بودند که ارزش استارتاپ ش��ان 
ب��ه یک میلیارد دالر رس��یده، اما مدت زمان 
زی��ادی نگذش��ت ک��ه صحب��ت از معامالت 

صوری ش��د و حتی مهدی الیاس��ی - معاون سیاس��ت گذاری و ارزیابی 
راهب��ردی صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی - به ارزش گ��ذاری غیرواقعی 
استارتاپ ها اش��اره کرد و گفت که »بعضی گنجشک را رنگ می کنند و 

جای قناری می فروشند.«
این موضوعات س��بب شد حتی نگاه سرمایه گذاران ریسک پذیر نسبت 
به استارتاپ ها و ارزش گذاری های آنها با بدبینی همراه باشد و در نتیجه 
تزریق نقدینگی به این ش��رکت های نوپا با 
مش��کالت زیادی روبه رو ش��ود و دامن کل 
اکوسیستم استارتاپی را بگیرد. حتی برخی 
از مجموعه ه��ا در ای��ن دوران ادغ��ام و در 

نهایت ورشکست شدند.
در این میان تعدادی از آن استارتاپ هایی 
ک��ه خ��ود را ب��ه اصط��الح »یون��ی کرن« 
می نامیدن��د، نگران از وضعی��ت موجود به 
علت نبود منابع مالی، درخواس��ت پذیرش 
خود را ب��ه بورس دادند، اما ج��دا از اینکه 
ش��رایط اولیه ورود به بورس را نداش��تند، 
ارزش گ��ذاری غیرواقعی ش��ان این بار دامن 
خودش��ان را گرف��ت؛ به طوری که ش��اپور 
محمدی - رئیس سازمان بورس- درباره این ارزش گذاری ها رسماً اعالم 
کرد که این ارزش گذاری ها به هیچ وجه قابل قبول و مشخص نیست که 

این استارتاپ ها این اعداد و ارقام را از کجا آورده اند؟!

ارزش گذاری های غیرواقعی جان استارتاپ ها را گرفتاقتصاد دانش بنیان شکوفاکننده ظرفیت های بومی هرمزگان است

بخش اعظم مشکالت در مناطق روستایی مربوط به نیروی کار مازاد کشاورزی 
و توقف فعالیت های صنایع روس��تایی است. افزایش بیکاری، ضعف استانداردهای 
زندگی و مهاجرت جوانان روس��تا به ش��هرها در جس��ت وجوی معیشت از جمله 
پیامده��ای بی��کاری در این مناطق اس��ت. برای کش��ورهای پرجمعیت، چنین 

معضالتی فشار بیشتری را بر زیرساخت های شهری و منابع تحمیل می کند.
به همین دلیل، در چند سال اخیر بحث احیا و پویاسازی مجدد نواحی روستایی 
از طریق توس��عه کارآفرینی توجه زیادی را به خود جلب کرده اس��ت. کارآفرینی 
می تواند با توجه به اثرات مثبت خود، در زمینه حل این مش��کالت نقش مهمی 

ایفا کند.
در این مطلب می خواهیم با نگاهی به مناطق روستایی هند، ۵ اصل مهم برای 

توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی را معرفی کنیم: 
بیش از ۶۰۰ ناحیه و ۲۵۰،۰۰۰ شورای روستایی در هند وجود دارد؛ با این حال 
اکثر اقدامات کارآفرینی، روی شهرها متمرکز شده است. به منظور ارتقای اقتصاد 
کل کشور، الزم است وضعیت مناطق و شوراهای روستایی نیز بهبود یابد. برای این 
منظور کارآفرینی روستایی می تواند بسیار کمک کننده باشد. البته صحبت کردن 

درباره چنین اقداماتی به مراتب آسان تر از اجرای موفقیت آمیز آن است.
کارآفرین روس��تایی هنگام راه اندازی کس��ب وکارش با مس��ائل، مش��کالت و 
ریزه کاری های مختلفی مواجه  اس��ت. هرچه از ش��هر به س��مت روس��تا حرکت 
می کنیم، عوامل مختلفی نظیر نیروهای قابل دسترس)برق(، منابع انسانی مناسب، 
زیرس��اخت ارتباطات، پیش��رفت و سواد تکنولوژیک و س��واد فناوری اطالعات و 
ارتباطات کاهش می یابد. با این حال، در صورت اقدامات نوآورانه و برنامه ریزی شده، 
مدل های کارآفرینی روس��تایی می توانند عالوه بر درآمدزایی و س��ودآوری برای 
نیروی کارش��ان، با مش��کالت مختلف روس��تایی مانند فقر، نابرابری، بیکاری و 

بی سوادی مبارزه کنند.
مدل های کسب و کار روستایی برای موفقیت باید از ۵ اصل مهم برخوردار باشند 

که عبارتند از:
• ارائه محصوالت و خدمات مختلف )مدل کسب و کار چند منظوره(

• انعطاف پذیری در ارائه محصوالت و خدمات
• اقدام مبتنی بر تقاضای محلی

• آموزش و پشتیبانی مستمر کارکنان
• زیرساخت های تکنولوژیکی مناسب

1.مدل کسب و کار چند منظوره
برای شرکت های روستایی دشوار است که تنها با ارائه یک خدمت بتوانند زنده و 
پایدار بمانند. کسب وکارها باید روی طیف وسیعی از خدمات سوار شوند. بنابراین، 
کارآفرینان باید س��عی کنند طیف متنوعی از خدمات را از طریق کسب وکارشان 

ارائه دهند.
دیده ش��ده است که ساکنان روس��تا ترجیح می دهند بیشتر نیازهای شان را از 
سوی یک تامین کننده دریافت کنند تا اینکه بخواهند به درگاه ها یا تامین کنندگان 
مختلف رجوع کنند. به همین دلیل مطمئنا مدل کسب و کاری چند منظوره برای 

شرکت های روستایی می تواند امتیاز و مزیتی بزرگ باشد.
۲. انعطاف پذیری در ارائه محصوالت و خدمات برای پایداری بیشتر

ش��رکت هایی که در مناطق روس��تایی قرار دارند باید هنگام ارائه محصوالت و 
خدمات ش��ان انعطاف پذیر باش��ند به طوری که همزمان و مطابق با تقاضای بازار، 
بتوانند خدمات جدیدی را به لیس��ت خدمات ش��ان اضافه و ارائه کنند. با توجه به 
اینکه روس��تاهای هند به سرعت در  حال تغییر است، مخصوصا در حوزه فناوری، 

انعطاف پذیری می تواند به کس��ب وکارهای روس��تایی کمک کند تا سودآور باقی 
بمانند. به عالوه، ش��رکت های روستایی با توجه به واقعیت های موجود باید از نظر 
سفارشی س��ازی مدل کسب و کارشان انعطاف پذیر باش��ند. الزاما اجرای یک مدل 
کس��ب و کار موفقیت آمیز در ش��هر، به معنای موفقیت آمیز بودن آن در مناطق 
روس��تایی نیست. واقعا اهمیتی ندارد که مدل کسب و کار تا چه اندازه به زندگی 

شهری نزدیک و با معیارهای شهرنشینی مطابقت داشته باشد.
برای مثال، ش��رکتی با فعالیت آموزش��ی در مناطق ش��هری ممکن اس��ت با 
برگزاری دوره های »انیمیشن« یا »طراحی« موفقیت آمیز عمل کند، اما اگر گروه 
هدفش مخاطبان روس��تایی باشند، باید برای پایه گذاری دوره های خود در زمینه 

»انرژی های تجدیدپذیر« یا »کشاورزی« کامال انعطاف پذیر عمل کند. 
3. اهرم زبان و فرهنگ محلی

در کن��ار زبان انگلیس��ی و هندی، کس��ب وکارها باید ارائه خدم��ات خود را به 
زبان های رایج در آن منطقه  مجهز کنند تا بتوانند با مردم بومی بهتر ارتباط برقرار 
کنند. اگر خودتان بومی روس��تایی نیستید که در آن کسب و کارتان را راه اندازی 
کردی��د، بهره گیری از نیروی کار بومی، مزیت خوبی برای رونق کس��ب و کارتان 
اس��ت؛ زیرا به کار گماردن این افراد به درک تقاضای بازار محلی و فرهنگ بومی 
کمک می کند. همچنین، بهره گیری از نیروی کار محلی که اهالی روستا آنها را از 
نزدیک می شناس��ند، باعث می شود کسب و کارتان به سرعت در  میان روستاییان 

اعتبار کسب کند.
4.آموزش و پشتیبانی مستمر نیروی کار

نیروی کار روس��تایی بسیار سخت کوش��ند، اما به دلیل فقدان زیرساخت های 
مناس��ب برای آموزش و ارتقای مهارت ها در این مناطق معموال دریافتی های شان 
همراه با کاس��تی و تاخیر اس��ت. س��ازمان های روس��تایی باید این ش��کاف ها را 
در مهارت های نیروی کار خود تش��خیص دهند و س��عی کنند خأل های موجود 
را از طری��ق آموزش های الزم پر کنند. با توجه به اینکه اکثر کارگران روس��تایی 
تجربیات شان را در بخش غیررسمی و غیرسازمانی کسب می کنند، شرکت ها باید 
تجربه های غیرسازمانی و در عین  حال مفید آنها را تشخیص دهند و از استخدام 
نامزدهای استخدامی که اغلب نیروی کار شایسته ای هستند، استقبال کنند. جدا 
از این، کارکنان باید تشویق شوند با بازارشان به صورت حرفه ای معامله کنند. بدین 
منظور برای ارتقای مداوم دانش صنعتی که کسب و کار در آن فعالیت می کند -با 
توجه به آخرین گرایش های آن صنعت و تجارب سایر شرکت ها- به اشتراک گذاری 

دانش را درون شرکت تسهیل کنند.
5. زیرساخت مبتنی بر فناوری

در دنی��ای به س��رعت در حال تغییر امروز، زیرس��اخت فناوری ش��رط الزم و 
ضروری حتی برای کس��ب و کارهای روس��تایی است تا زنده بمانند و رشد کنند. 
زیرساخت های فناورانه، کسب و کارها را قادر می سازد تا مجموعه ای از خدمات را 
در یک س��اختار سازمان یافته به صورت یکپارچه ردیابی، ثبت، سازماندهی و ارائه 
کنند. سخن پایانی: از نقطه نظر توسعه، کارآفرینان روستایی برای پرکردن شکاف 
پیشرفت و کمک به تحول اقتصاد محلی، گزینه مناسبی هستند. معموال سود و 
منافع چنین شرکت هایی از دو منظر است. اقدامات این کارآفرینان به جز خدمات 
و منافعی که به جامعه ارائه می دهند، برای خودش��ان هم درآمدزایی و سودآوری 
ب��ه همراه دارد. در نهایت باید گفت تنها مانع بزرگی که کارآفرینی روس��تایی با 
آن مواجه اس��ت، تصور اشتباه افراد از غیرسودآور بودن این نوع کارآفرینی است. 
شرکت های زیادی با عملکرد موفقیت آمیزشان در زمینه کارآفرینی روستایی نشان 
داده اند که چنین درکی کامال اشتباه است. کسب و کارهای روستایی هم می توانند 
همانند همتایان شهری خود موفق باشند. کافی  است به اقتضای شرایط و نیازهای 

بازار هدف شان برنامه ریزی و اقدام کنند.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

5 اصل مهم برای موفقیت در کارآفرینی روستایی

 توییتر احتماال به جای امکان ویرایش توییت ها
میزبان قابلیت »شفاف سازی« می شود

یادداشـت

مدیرکل ارتباطات اطالعات و فناوری خراسان شمالی با اشاره به ارائه تسهیالت 
اش��تغال زایی گفت ۱۵ میلیارد ریال به ۱۱۰ طرح کسب و کار تخصیص داده شده 
اس��ت. به گزارش رواب��ط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات خراس��ان 
شمالی، س��یدعلی مرتضوی مدیرکل ارتباطات اطالعات و فناوری خراسان شمالی 
با حضور در نمایش��گاه دس��تاوردهای انقالب، ضمن دی��دار و گفت وگو با چند تن 
از مس��ئوالن این استان در غرفه این اداره کل به دس��تاوردهای حوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات در ۴۰ سال انقالب اشاره کرد و گفت: حمایت های مادی و معنوی 
از بخش خصوصی، اس��تارتاپ ها و ش��رکت های نوپای تولید محتوا، ارائه تسهیالت 
اش��تغال زایی به مبلغ حدود ۱۵ میلیارد ریال به بیش از ۱۱۰ طرح کس��ب و کار، 

گوشه ای از دستاوردهای حوزه ICT در ۴۰سال انقالب است.

تسهیالت اشتغال زایی به 110 طرح کسب و 
کار در خراسان شمالی تخصیص داده شد

مترجم: نازنین توکلی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی



ج��ذب مخاطب و تعامل با آن در ش��بکه ای اجتماعی یکی از مهم ترین 
بخش های اس��تراتژی ارتباطی هر برندی را ش��کل می دهد. هدف اصلی 
برندها نمایش توجه شان به مخاطب، تجربیات، دیدگاه ها و حرف های شان 
اس��ت.  در بیشتر مواقع ارسال پاس��خ دقیق به عنوان جواب برای کاربران 
در ش��بکه های اجتماعی به اندازه کافی دلگرم کننده است. به این ترتیب 
مخاطب ما احساس اهمیت می کند. با این حال گاهی اوقات چنین کاری 
با ریس��ک هایی نیز همراه است. منظور من بارگذاری محتوای جنجالی و 
بحث برانگیز است. در چنین زمان هایی دریافت بازخورد منفی و انتقادهای 

کوبنده فشار زیادی بر برند ما خواهد آورد. 
امروزه توصیه های بس��یاری در زمینه فعالیت تبلیغات��ی و بازاریابی در 
شبکه های اجتماعی از جانب کارشناس ها ارائه می شود. بدون تردید توجه 
ب��ه چنین توصیه هایی تاثیر مثبتی روی روند کلی کس��ب وکار ما خواهد 
داشت. با این حال گاهی اوقات به جای جلب نظر مخاطب تازه، بازآفرینی 
هوی��ت برندمان و افزایش آگاهی مخاطب ب��ا فاجعه های هولناکی مواجه 

می شویم. 
نکته کلیدی مورد بررس��ی در این مقاله چگونگی پرهیز از وقوع فاجعه 
برای برندهاست. محیط بروز فاجعه نیز شبکه های اجتماعی در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. دلیل این انتخاب اهمیت روزافزون پلتفرم های اجتماعی در 
زندگی مردم دنیاس��ت. در ادامه مقاله کنونی به بررس��ی ۱۰ برند برتر در 

زمینه جبران شکست های هولناک خواهیم پرداخت. 
نت فلیکس همیشه پاسخی برای انتقادها دارد

آیا کسی هست که فعالیت نت فلیکس در توییتر را دوست نداشته باشد؟ 
این برند فعالیت بسیار موفقی در شبکه های اجتماعی دارد. میزان کیفیت 
فعالیت آنها در شبکه های اجتماعی به قدری باالست که من پایان نمایش 
س��ریال مشهور »بافی، قاتل خون آش��ام ها« در این شبکه را به طور کامل 

فراموش کرده ام. 
ب��ه عنوان نمونه ای جذاب از نحوه فعالی��ت نت فلیکس در توییتر کافی 
است نگاهی به متن بیوگرافی اکانت شان در ایام کریسمس بیندازیم. این 
مت��ن با بهره گیری از خالقی��ت باال و جذابیت نگاه هر مخاطبی را به خود 
جلب می کند: ۱. همه دختران سخن چین را دوست دارند. ۲. دروغ عبارت 

)باال( در کجاست؟ 
نکته کلی��دی در مورد موفقی��ت نت فلیکس در ش��بکه های اجتماعی 
شناخت دقیق آنها از مخاطب های شان است. همچنین آنها هیچ مشکلی 
بابت خل��ق عبارت هایی هماهنگ با س��لیقه مخاطب، حت��ی در صورت 
جنجالی بودن شان، ندارند. به طور معمول کاربران شبکه های اجتماعی در 
برابر برخی از پست های جنجالی این برند موضع گیری منفی می کنند. با 
این حال نت فلیکس بدون هیچ سر و صدای بی جهتی پاسخ انتقادها را به 
طور منطقی می دهد. درست مانند زمانی که کاربران نسبت به متن مذکور 

در سطر باال )دختران سخن چین( موضع گیری سختی کردند. 
یک��ی دیگ��ر از ویژگی های صفحه توییت��ر نت فلیکس اس��تفاده اش از 
المان های مختلف برای خلق ش��وخی است. به این ترتیب سوژه های این 
صفحه فقط محدود به برنامه های ساخت نت فلیکس نیست. چندی پیش 
مسئوالن این صفحه با شخصیت »خانم توتو« که متعلق به برنامه  شبکه ای 
دیگر اس��ت نیز شوخی جالبی کردند. این نکته از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت، چراکه بس��یاری از برندها فقط با محصوالت خودش��ان ش��وخی 

می کنند. ش��اید در نگاه نخست این کار چندان نامناسب نباشد، اما وقتی 
تمام محتوای ما مربوط به برندمان است، مخاطب از ما دلزده خواهد شد. 
بس��یاری ار برندها در تالش برای خلق جلوه و صدایی تاثیرگذار از خود 
در ش��بکه های اجتماعی هستند. با این حال نت فلیکس در زمینه ساخت 
نمای برندش در شبکه های اجتماعی شیوه کامال خاصی را در پیش گرفته 
است. بر این اساس آنها حتی در برابر انتقادهای شدید از محتوای شان نیز 
به صورت کامال منطقی و دوستانه پاسخگو هستند. همچنین شوخی های 
این برند معموال ارتباط عمیقی با فیلم ها و س��ریال های مش��هور دارد. به 
همین دلیل همیشه با استقبال مناسبی از سوی طرفدارهای دنیای سینما 

مواجه می شود. 
ِمریم وبستر دیکشنری را جذاب می کند

ش��اید باورش س��خت باش��د، اما یکی از بهترین اکانت ها در شبکه های 
اجتماعی متعلق به یک دیکش��نری است. درس��ت شنیدید، مریم وبستر 
به عنوان ناش��ر دیکشنری قطوری که فقط برای یافتن برخی واژه ها بدان 
مراجعه می کنیم، یکی از برترین برندها در شبکه های اجتماعی محسوب 
می شود. آنها در توییتر با انتشار توییت هایی در مورد معنای لغات و دستور 

زبان موفق به جذب ۷۲۵ هزار فالوور شده اند. 
به راس��تی مریم وبس��تر چگونه این موفقیت را کسب کرده است؟ رمز 
موفقیت آنها اس��تفاده از فرصت های مختلف برای آموزش و ارتقای سواد 
مردم به شیوه ای خنده دار و طنزآمیز است. درست به مانند معلم زبان های 
محبوب بسیاری از ما در دوران دبیرستان، مریم وبستر نیز با شوخی های 

جالب حسابی مخاطب های خود را سر ذوق می آورد. 
به طور معمول شرکت های فعال در زمینه نگارش معنای لغات جذابیت 
چندان��ی برای مخاطب ندارند. در هر ص��ورت ما فقط در صورت ضرورت 
به کتاب های دیکشنری یا سایت های آنالین شان مراجعه می کنیم. وقتی 
یک برند فعال در این حوزه با ساختارشکنی موفق به جلب نگاه ها به خود 
می شود، یعنی به خوبی توانسته ماهیت اصلی فعالیتش را با پیش نیازهای 
فعالیت موفق در ش��بکه های اجتماعی هماهنگ س��ازد. بی تردید چنین 

برندی هرگز حوصله سر بر نخواهد بود. 
در مهم��ی که باید از مریم وبس��تر یاد بگیریم، اس��تفاده از فرصت های 
مختلف به منظور اشتراک گذاری محتوای جذاب در شبکه های اجتماعی 
اس��ت. اگر در زمینه ای تخصصی فعالیت دارید، اس��تفاده از زبان س��اده و 
اموجی های زیبا ضروری خواهد بود. به این ترتیب مخاطب شما به راحتی 

مفهوم اصلی محتوای تان را متوجه خواهد شد. 
در پایان بخش مربوط به مریم وبستر باید نکته ای مهم را مد نظر داشت: 

شوخ طبعی هیچ وقت ایرادی به همراه ندارد. 
سانوفی و حل بحران روابط عمومی

سانوفی به عنوان غول صنعت دارویی جهان یکی از بدترین کابوس های 
هر ش��رکتی را تجربه کرده است. این کابوس در مه ۲۰۱۸ در پی افزایش 
فش��ارها روی بخش روابط عمومی آنه��ا رخ داد. در حقیقت ماجرا مربوط 
به ش��کایت بازیگر مش��هور »روزان بار« از ارس��ال اجباری شمار باالیی از 
توییت های نژادپرستانه از سوی اپ آمبین که ساخته شرکت سانوفی است، 

شروع شد. این اپ در زمینه تنظیم خواب کاربران فعالیت دارد. 
بدون تردید مواجهه با چنین شکس��تی برای هیچ برندی ساده نیست. 
با این حال س��انوفی به خوبی از طریق ش��بکه های اجتماعی بحران پیش 
آمده را کنترل کرد. به توییت زیر که در پاسخ به شکایت روزان بار نوشته 
ش��ده، توجه کنید: »مردم از تمام نژادها، مذاهب و ملیت ها در س��انوفی 
مشغول به کار هستند تا کیفیت زندگی روزمره مردم سراسر جهان را ارتقا 

دهند. اگرچه تمام درمان های دارویی عوارضی برای بیمار به همراه دارد، اما 
نژادپرستی هیچ جایگاهی در روند درمانی سانوفی ندارد.« 

پاسخ هوشمندانه سانوفی به ش��کایت و اعتراض های پیش آمده در پی 
آن ب��ه خوبی بحرانی بزرگ را مدیریت کرد. اگرچه آنها می توانس��تند در 
مقابل مش��کل پیش آمده س��کوت اختیار کنند تا به تدریج از ذهن مردم 
پاک ش��ود، اما با استراتژی فعاالنه مشکل پیش آمده را مدیریت کردند. به 
ای��ن ترتیب آنها با مدیریت بهینه یک بح��ران آن را بدل به پیروزی برای 

برندشان کردند. 
همه برندها آرزوی عدم درگیری عمومی با س��لبریتی ها را دارند. با این 
حال اگر زمانی دچار این مش��کل ش��دید، داش��تن برنامه ای دقیق برای 

مواجهه با آن بسیار ضروری خواهد بود. 
مون پایز موقعیت مناسب را تصاحب می کند

در آگوست ۲۰۱۷ کسوف به عنوان یکی از حوادث نادر در زمینه کیهان 
شناسی رخ داد. در این میان بسیاری از برندها برنامه ای دقیق برای استفاده 
تبلیغاتی از این رویداد زیبا را داشتند. با این حال فقط شمار محدودی از 
برندها موفق به اس��تفاده مناسب از این رویداد برای اهداف تبلیغاتی شان 
ش��دند. برند مون پایز به عنوان یکی از موفق ترین شرکت ها در استفاده از 
این رویداد به جای کمپین های بزرگ فقط بر روی یک توییت نسبتا کوتاه 
س��رمایه گذاری کرد و در این توییت یکی لینک کوتاه به اشتراک گذاشته 
ش��ده بود. وقتی بر روی این لینک کلی��ک می کردیم، صفحه ای جذاب از 
یک کس��وف نمایان می ش��د. بر این اس��اس یکی از دونات های مون پایز 
جلوی خورشید قرار داشت. به این ترتیب مون پایز به خوبی وقوع کسوف 
را مربوط به محصول خود دانس��ت. این ایده کوتاه و در عین حال جذاب 
تاثیرگذاری بس��یار مطلوبی برای این برند داشت. هزینه آن نیز اصال قابل 

مقایسه با دیگر کمپین های بزرگ نیست. 
بدون تردید استفاده مناسب از رویدادها به نفع برندمان اقدامی شایسته 
اس��ت. با این حال همه برندها توانایی انج��ام این کار را ندارند. نکته مهم 
درخص��وص اقدام برند مون پای��ز تاثیرگذاری گس��ترده روی مخاطب با 

کمترین هزینه ممکن است. 
آدیداس و جبران ایمیل فاقد احساسات

آیا احساسی بدتر از فهم اینکه جمله ای کامال فاقد احساس را در زمانی 
بس��یار دیر به زبان آورده ایم، وجود دارد؟ بدون تردید آدیداس به خوبی با 
چنین احساسی آشناست. در آپریل ۲۰۱۷ برند آدیداس یک ایمیل برای 
شمار منتخبی از مشتریانش به این عنوان فرستاد: »تبریک، شما از ماراتن 
بوس��ُتن جان سالم به در بردید.«  اگرچه همه ما پیروزی در مسابقه دوی 
ماراتن را افتخارآمیز قلمداد می کنیم، اما نحوه برخورد خش��ک آدیداس با 
چنین رویدادی بس��یار عجیب به نظر می رسد. البته منظر اصلی آدیداس 

اشاره به قربانیان بمب گذاری در دوی ماراتن بوستن ۲۰۱۳ بود. 
پس از ارسال ایمیل جنجالی آدیداس بسیاری از کاربران در شبکه های 
اجتماعی نسبت به استفاده تبلیغاتی از چنین حادثه غم انگیزی اعالم نگرانی 
کردند. در حقیقت نگرانی بسیاری از افراد نسبت به عبور صنعت تبلیغات از 
مرزهای اخالقی بود. در این میان برند آدیداس به جای کوچک سازی ابعاد 

بحران یا نادیده انگاری اش تصمیم به عذرخواهی عمومی گرفت. 
در نگارش پیام عذرخواهی عالوه بر اش��اره به ابعاد احساس��ی و اخالقی 
حادثه بمب گذاری از رویکرد اشتباه شرکت به ماجرا نیز انتقاد شد. به این 

ترتیب آدیداس مشکل نسبتا بزرگی را با اقدام به موقع حل کرد. 
ادامه دارد ...
hootsuite :منبع

پیام های نیمه خودآگاه در تبلیغات
پیام ه��ای نیمه  خودآگاه یا ناخودآگاه نوعی از پیام ها هس��تند که 

بدون اینکه ذهن خودآگاه از آن آگاه شود تاثیر خود را می گذارد.
تا به حال بحث های ضد و نقیض زیادی در مورد واقعی یا افسانه 
بودن این نوع از پیام ها و حضورش��ان در تبلیغات انجام گرفته ولی 
با توجه به احساسی بودن بنای تصمیم انسان ها و نمونه های مرتبط 

واقعی بودن این نوع از تبلیغات دور از ذهن نیست.
تصاویری که در یک فریم از یک فیلم گنجانده می ش��وند و بدون 
اینکه چش��م آنه��ا را ببیند مغز می بیند و پی��ام را دریافت می کند. 
کلماتی که در ظاهر بی معنا هس��تند ولی با هدف گفته و ش��نیده 
می ش��نود، عطری که در فضا پخش می شود و ناخودآگاه افراد را به 

سمت عملی مشخص هدایت می کند.
یکی از ش��اخص ترین و تاثیرگذارترین این نوع تبلیغات فعالیتی 
 DIXI CUP بود که ادوارد برنیز پدر روابط عمومی برای ش��رکت
انج��ام داد. این ش��رکت تولیدکننده لیوان های ی��ک بار مصرف در 
آمری��کا بود. برنیز در دهه ۱۹۳۰ با اس��تفاده از عامل ترس، تصویر 
لیوانی که آب از آن سرریز می شود و قرار دادن آن در کنار تصویری 
از یک بیماری مقاربتی خطرناک تأثیر بس��زایی بر فروش لیوان های 
یک بار مصرف گذاشت و این معنا را به ذهن مخاطب وارد کرد که 

تنها لیوان های یک بار مصرف بهداشتی هستند.
پیام هایی که به صورت مس��تقیم حرف��ی در مورد موضوع تبلیغ 
و ه��دف آن بی��ان نمی کنند ولی با کنار هم ق��رار دادن المان هایی 
که در ذهن ما ش��ناخته شده به معانی مشخصی هستند پیام مورد 
نظر را در ذهن ما حک می کنند. برنیز در مورد غیربهداش��تی بودن 
لیوان ه��ای معمولی و بهداش��تی بودن لیوان های ی��ک بار مصرف 
حرفی نمی زند، ولی تصویر لیوانی که آب از آن در حال سرریز است 
را در کنار تصویری از یک بیماری مقاربتی قرار می دهد و پیام خود 

را در ناخودآگاه ذهن ما می کارد.
ی��ا زمانی که کوکاکوال در هر ثانیه از فیلم س��ینمایی چند فریم 
را ب��ه نام خود اختصاص می دهد، علی رغم اینکه چش��م این تصویر 
را نمی بیند مخاطب پس از خروج از س��الن سینما احساس تشنگی 
و میل به کوکاکوال پیدا می کند و فروش کوکا بعد از س��ینما رش��د 

چشمگیری پیدا می کند.
در مورد دیگری س��ینما جلوی در ورودی خود دس��تگاهی قرار 
می ده��د که بوی ذرت بوداده را در فضا پخ��ش می کند. این بو در 
ذه��ن ما به س��ینما گره خورده  اس��ت و این حرک��ت باعث افزایش 
فروش بلیت س��ینما می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت که این نکته به 

هیچ وجه با استفاده از حواس پنجگانه و تأثیر آن مغایرتی ندارد.
المان های مختلفی هس��تند که برای ذهن ما ش��ناخته شده اند و 
تبلیغات نیمه خودآگاه با اس��تفاده از تصاویر، صداها، بو و بس��یاری 
موارد دیگر که در ذهن ما معنای مش��خصی دارند و بدون به میان 
آوردن مس��تقیم پیام معانی مورد نظر را ب��ه ذهن مخاطب متبادر 

می کنند پیام را در ذهن مخاطب جاگذاری می کنند.
خرید با یک کلیک

 ۴ فوریه ۲۰۱۷ گوگل لنز منتش��ر ش��د و ش��ناخت ما از دنیای 
اطراف را تا به امروز دستخوش تغییر کرده  است.

 )AR( تکنولوژی عالی جناب گوگل حاصل ترکیب واقعیت افزوده
و هوش مصنوعی )AI( اس��ت که قدم بزرگی در دنیای تش��خیص 
تصاویر و اش��یا برداشته  اس��ت و روز به روز به جادویی بودن جهان 

می  افزاید.
می  توان گف��ت گوگل با ارائه  این خدم��ت دنیای خرید و فروش 
را متح��ول کرده  ا س��ت. تا پی��ش از این باید س��اعت ها و روزها در 
فروش��گاه  ها به دنبال کاالی مورد نظر خود می  گشتید و تمام وقت 
و ترافیک اینترنت تان را صرف فروش��گاه  های اینترنتی می کردید به 
امید پیدا کردن کاالیی مش��ابه آنچه دیده بودید ولی با این خدمت 

تمام فرآیند خرید کردن در یک کلیک خالصه شده  است.

تص��ور کنید می  خواهید نام یک گونه  گیاهی را بدانید تنها کاری 
که باید انجام دهید عکس گرفتن از آن است تا تمام اطالعات راجع 
به آن گیاه، فروش��گاه- هایی که می توانید آن را تهیه کنید، شرایط 

نگهداری و گونه  های مشابه را در تلفن همراه خود مشاهده کنید.
یا زمانی را تصور کنید که در حال وبگردی هستید و از یک مدل 
لباس و اس��تایل خوشتان می  آید. عکسی از آن بگیرید و گوگل لنز 
به شما می  گوید هر کدام از جزییات آن استایل را از کدام فروشگاه 

و با چه قیمتی می  توانید تهیه کنید.
باید منتظر ماند و دید که تبلیغات چیان و بازاریابان چه برنامه  ای 

برای استفاده از این تکنولوژی برای برندها در سر دارند.
و در ی��ک کالم ب��ا این تکنول��وژی بیش از پیش تمام دنیا س��ر 

انگشتان شماست.
mbanews :منبع
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محرک بزرگ سرویس های تجاری اپل 
چیست؟

اپل طی گزارش��ی درآمدهای تمام وقت خود از اپ اس��تور، اپل پی، 
سرویس ابری و سایر سرویس ها را اعالم کرد. درآمد حاصل از فروش 

آیفون در سه ماهه  اول سال کاهش قابل توجهی  داشته است.
اپل چندی پیش گزارش مالی مربوط به سه ماهه  چهارم سال ۲۰۱۸ 
را منتش��ر ک��رد که نش��ان از کاهش فروش آیفون های این ش��رکت 
داش��ت. مطابق این گزارش، درآمد س��رویس ها در س��ال گذشته به 
میزان ۱۹درصد افزایش یافته و به باالترین س��طح خود یعنی ۱۰.۹ 
میلیارد دالر رس��یده اس��ت. در کنفرانس روز سه شنبه، تیم کوک و 
لوکا  ماس��تری مدیر ارشد مالی این شرکت، عوامل رشد سرویس های 

تجاری اپل را مشخص  و تشریح کردند.
ع��الوه  بر اعالم باالترین درآمد خدمات جهانی، این ش��رکت دارای 
رکوردهای همیش��گی در سرویس��های مختلف خود است. اپ استور، 
اپل پ��ی، س��رویس اب��ری و جس��ت وجوی آگه��ی تجاری اپاس��تور 
س��رویس هایی هستند که رکورددار همیشگی کسب درآمد برای اپل 

بوده اند.
نزدی��ک به ۱۶ س��ال پس از راه ان��دازی فروش��گاه آیتونز، به لطف 
محبوبیت این س��رویس موسیقی، اپل باالترین رکورد درآمد سه ماهه  
خود را از طریق این سرویس به ثبت رسانده است. سرویس موسیقی 

اپل در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیون مشترک دارد.
بیش از ۱.۸ میلیارد تراکنش در ماه اکتبر توس��ط سرویس اپل پی 
انج��ام گرفته که ای��ن حجم از معامله بیش از دو برابر مدت مش��ابه 
سال گذشته بوده است. س��رویس اپل پی در سه ماهه  دسامبر در سه 
کش��ور آلمان، بلژیک و قزاقستان راه اندازی شد و با احتساب این سه  
کشور اکنون در ۲۷ بازار در سراسر جهان فعالیت این سرویس برقرار 
است. کوک گفت: به گزارش دویچه بنک در آلمان، تراکنش هایی که 
طی یک  هفته از طریق اپل پی انجام  ش��ده ، از تراکنش هایی که  طی 
یک سال توسط سیستم عامل  اندروید صورت گرفته بیشتر بوده  است.

درآمد حاصل از س��رویس  ابری در بازه س��ه ماهه  بیش از ۴۰درصد 
بوده اس��ت؛ درحالی که اپل نی��وز با بیش از ۸۵ میلی��ون کاربر فعال 
ماهانه، رکورد جدیدی را به ثبت  رساند. کوک در این خصوص چنین 
اظهارنظر کرده است: آخرین اطالعات از comScore نشان می دهد 
ک��ه در ایاالت  متحده، اپل نیوز در میان برنامه های خبری، بزرگ ترین 

مخاطب را دارد.
مدیرعامل ش��رکت اپل اضافه  کرد که به  طور خالصه، آنها نه تنها با 
رشد، بلکه با افزایش وسعت مجموعه   سرویس ها مواجه و از این بابت 
بس��یار خوشحال هستند. ماس��تری گفت: تجارت  سرویس ها به دلیل 
راه اندازی مرکز نصب اپل در حال رش��د اس��ت و تا پایان دسامبر به 

۱.۴ میلیارد دستگاه فعال خواهد رسید.
با وجود بیش از ۱.۴ میلیارد گجت فعال، تعداد کاربرانی که حداقل 

آبونمان یک سرویس را پرداخت کنند، می تواند بیشتر باشد. 
افزایش تعداد کاربران سرویس های اپل چند دلیل دارد؛ اول اینکه، 
اپل به س��ادگی قادر به ارائه  س��رویس های بیشتری است و همچنین 
گس��تره  جغرافیایی ارائه سرویس ها نیز هر روز در حال افزایش است. 
همچنین اپل تعداد روش های پرداخت فروش��گاه های دیجیتال خود 

را افزایش داده و کار با سرویس های خرید را آسان تر کرده است.
ماستری گفت که اپل در حال افزایش سرویس های تجاری خود از 
طریق افزایش دامنه  گس��تردگی این سرویس ها است. به عنوان مثال، 
اپل پی به عنوان راهکاری برای پرداخت، کار خود را در یک فروش��گاه 
یا برنامه ش��روع  کرد؛ سپس در سافاری نیز در دسترس قرار گرفت و 

درنهایت به عنوان سرویس peer-to-peer گسترش  یافت.

ماس��تری همچنین اظهار داش��ت که باوجود همه   اینها، نرخ رشد 
س��رویس های  تجاری در حال کاهش  اس��ت. به گفته  ماس��تری، نرخ 
برابری ارز سایر کشور ها در برابر دالر نقش پررنگی در این رابطه دارد؛ 
همچنین خاطرنشان کرد که تقریبا ۶۰درصد از سرویس های  تجاری 
اپ��ل در خارج از ایاالت  متحده اس��ت. عالوه  بر ای��ن، با تحریم کردن 
بازی ه��ای ویدئویی جدید اپل در چین، که بیش��تر در س��ال ۲۰۱۸ 

اتفاق  افتاد، تحت فشاری مضاعف قرار گرفت.
ماس��تری گفت: اپ استور در چین یک تجارت بزرگ برای ما است؛ 
ما اعتقاد داریم موض��وع تحریم بازی های ویدئویی جدید اپل موقتی 
و طبیعی اس��ت، اما در ح��ال  حاضر به صراحت بر عملک��رد ما تاثیر 

می گذارد.
درنهایت، اپل با کاهش سرعت Apple Care مواجه شده بود که 

در سال ۲۰۱۸ رشد چشمگیری داشت.
ZDNET/ZOOMIT :منبع

 استفاده از ابزارهای موجود در شبکه های اجتماعی
امروزه شرکت های سازنده شبکه های اجتماعی مختلف دست به طراحی 
ابزارهای کمکی فراوانی برای کاربران ش��ان زده اند. بدون تردید استفاده از 
چنی��ن ابزارهایی برای هر برند حرفه ای ضروری خواهد بود. در این بخش 
من به برخی از اطالعات مهم در مورد ش��بکه های اجتماعی مطرح اشاره 

خواهم کرد.
آمارهای مربوط به زبان کاربران فیس بوک

• ۵۰درص��د از کارب��ران فیس ب��وک به زبانی غیر از انگلیس��ی صحبت 
می کنند )اگرچه انگلیسی را به خوبی بلد هستند(.

• پن��ج زبان پر کاربرد در فیس بوک عبارتند از: انگلیس��ی، اس��پانیایی، 
پرتغالی، اندونزیایی و فرانسوی.

• در فیس ب��وک به طور روزانه بیش از ۶ میلیارد ترجمه خودکار صورت 
می گیرد. در این راس��تا سیس��تم ترجمه هوش��مند فیس ب��وک، به همه 

نقص های موجود، نقش موثری دارد. 
• ترجمه ه��ای موج��ود در فیس ب��وک ۴۵۰۴ زبان مختلف را پوش��ش 
می دهد. در این میان پرطرفدارترین نوع ترجمه از انگلیس��ی به فرانسوی 

است.
ابزارهای زبانی فیس بوک

• به هنگام نگارش متن برای پس��ت های خود بی��ش از یک زبان را مد 
نظر قرار دهید. در بخش تنظیمات پست ها امکان افزودن متن به زبان های 
جانبی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، اگر متن اصلی ش��ما به انگلیسی و 
زبان کمکی اس��پانیایی باش��د، برای کاربران اسپانیایی متن کمکی تان به 

نمایش در می آید. 
• اف��زودن متن های جانبی به زبان های دیگر برای کپش��ن ویدئوها نیز 

ضروری است. 
• بخش تبلیغات فیس بوک یکی از پیشرفته ترین الگوریتم ها را در اختیار 
دارد. ب��ه این ترتیب با تبلیغات متنوع در زبان های مختلف ش��مار هرچه 

بیشتری از کاربران را به خود جلب کنید.
آمارهای مربوط به زبان کاربران توییتر

• اکنون توییتر بیش از ۴۰ زبان مختلف را تحت پوشش دارد.
• فقط ۶۹ میلیون از ۳۳۰ میلیون کاربر روزانه توییتر در ایاالت متحده 
س��اکن هستند. بنابراین نزدیک به ۸۰درصد از کاربران توییتر در مقیاس 

بین المللی است. 
ابزارهای زبانی توییتر

• ب��ه مانند فیس ب��وک، در اینجا نیز نگارش من تبلیغ��ات به زبان های 
مختلف موجب جلب نظر کاربران هرچه بیش��تر می  ش��ود. خوش��بختانه 
الگوریتم هوش��مند توییتر نیز در زمینه تبلیغات درست مانند فیس بوک 

بسیار دقیق عمل می کند.
آمارهای مربوط به زبان کاربران لینکدین
• اکنون لینکدین از ۲۳ زبان مختلف پشتیبانی می کند. 

ابزارهای زبانی لینکدین
• لینکدین به کاربران امکان س��اخت بخش پروفایل در قالب چند زبان 

مختلف را می دهد.
• هدف گذاری تبلیغات خود را براساس نوع زبان کاربران انجام دهید. به 

این ترتیب ضریب موفقیت تبلیغات تان افزایش چشمگیری خواهد یافت.
آمارهای مربوط به زبان کاربران اینستاگرام
• اینستاگرام بیش از ۳۶ زبان مختلف را تحت پوشش دارد.

• در س��ال ۲۰۱۷ اینس��تاگرام قابلیت راس��ت چین کردن حروف برای 
زبان های عربی، فارس��ی و هبرو را معرفی کرد. به این ترتیب کاربران این 
زبان ها دیگر مش��کالت عجیب و غریب به هنگام نگارش کپشن نخواهند 

داشت. 
ابزارهای زبانی اینستاگرام

• ب��ه هنگام طراحی تبلیغات در اینس��تاگرام براس��اس زبان کاربران به 
نگارش متن بپردازید. 

آمارهای مربوط به زبان کاربران پینترست
• اکنون پینترس��ت ب��رای کارب��ران ۳۱ زبان مختلف ب��ه راحتی قابل 

دسترسی است.
ابزارهای زبانی پینترست

• به هنگام س��اخت تبلیغات در پینترس��ت باید به زبان مخاطب هدف 
توجه داشته باشیم. متاسفانه پینترست قابلیت ترجمه خودکار مطالب را 

ندارد. به همین دلیل باید به صورت دستی این کار صورت گیرد.
آمارهای مربوط به زبان کاربران یوتیوب

• یوتی��وب توانای��ی پش��تیبانی از ۸۰ زبان مختل��ف را دارد. همچنین 
نس��خه های محلی یوتیوب نیز در ۹۱ کش��ور دنیا مورد بهره برداری قرار 

گرفته است. 
• ترجمه زیرنویس ویدئوها، صدا و کپش��ن های جانبی نقش موثری در 

افزایش مخاطب  ویدئوهای برندها در یوتیوب دارد. به این ترتیب توصیه من 
توجه به ترجمه دقیق مطالب برندمان به حداقل پنج زبان زنده دنیاست. 

ابزارهای زبانی یوتیوب
• امکان ترجمه خودکار موضوع و توضیحات جانبی محتوا وجود دارد.

• کارب��ران امکان افزودن زیرنویس وی��ژه خود را دارند. همچنین امکان 
نگارش کپشن در قالب چند زبان مختلف نیز هست. 

• افزونه های مختلفی برای دو زبانه س��اختن کپشن مطالب در یوتیوب 
وجود دارد. 

• با درخواس��ت از کاربران برای ترجمه مطالب کار برندها بس��یار ساده 
خواهد ش��د. جالب اینک��ه در حالت عادی بس��یاری از کاربران به صورت 
خودجوش چنین درخواست هایی را مطرح می کنند. بنابراین دیگر نیازی 

به اعالم درخواست عمومی برندمان نخواهد بود.
ساخت اکانت های چندگانه

یک��ی از ایده های جالب برای پش��تیبانی از زبان های مختلف راه اندازی 
چند اکانت به صورت همزمان اس��ت. امروزه بسیاری از برندهای مطرح از 
چنین الگوی جالبی پیروی می کنند. به عنوان مثال، لیگ NBA به طور 
همزمان دو اکانت در فیس بوک دارد. یکی با محتوای انگلیس��ی و دیگری 

با محتوای اسپانیایی. 
رهب��ران جهانی، که به طور معمول نیازمن��د صحبت به زبان های زنده 
دنیا برای برقراری ارتباط با جهان هس��تند، نمونه موفق دیگری محسوب 
می شوند. به عنوان مثال، پاپ فرانسیس به عنوان رهبر کاتولیک های جهان 
نیازمند برقراری ارتباط با مردم کش��ورهای مختلفی است. به همین دلیل 
بیش از ۹ اکانت مختلف در توییتر دارد. زبان های اس��پانیایی، انگلیس��ی، 
ایتالیای��ی، پرتغالی و لهس��تانی فقط بخش��ی از زبان های تحت پوش��ش 

اکانت های پاپ هستند. 
در نظر داشتن بارگذاری دو پست

جاستین ترودو، نخس��ت وزیر کانادا، شیوه متفاوتی برای تعامل با مردم 
دارای زبان های مختلف انتخاب کرده است. بر این اساس به جای مدیریت 
دو اکانت مجزا به زبان های فرانس��وی و انگلیس��ی )دو زبان اصلی کانادا( 
اکانت وی دو پست همزمان بارگذاری می کند. یک پست به زبان انگلیسی 

و دیگری به زبان فرانسوی برای عالقه مندان منتشر می شود. 
از آنجا که زبان یکی از نمادهای هویتی مهم اقوام هر کش��وری اس��ت، 
برخورد با آن باید بس��یار دقیق انجام گیرد. به ویژه در س��طح سیاس��ی 
هیچ گون��ه تبعیض��ی نباید روا داش��ته ش��ود. به همین دلیل اس��تراتژی 

نخست وزیر کانادا احترام ویژه شهروندان این کشور را کسب کرده است. 
نکته مهم درخصوص اس��تراتژی بارگذاری دو پست به صورت همزمان 
کاربردش برای دو زبان مختلف اس��ت. ب��ه همین دلیل اگر مخاطب های 
ش��ما دامنه وسیع تری از دو زبان را ش��کل می دهند، باید به سراغ راهکار 
مدیری��ت چند اکانت در کنار هم رف��ت. در غیر این صورت صفحه اصلی 
اکانت برندمان بسیار شلوغ خواهد شد. در چنین وضعیتی احتمال مشاهده 

مطالب مان از سوی مخاطب کاهش می یابد. 
قرار دادن ترجمه در کنار پست اصلی

بسیاری از برندها محتوای خود در شبکه های اجتماعی را به چند زبان 
مختلف بارگذاری می کنند. به این ترتیب در پستی واحد دو یا چند کپشن 
به زبان های مختلف قرار می گیرد. کاربرد اصلی شیوه حاضر برای محتوای 
عکس محور و دارای متن کوتاه است. به این ترتیب ترجمه های مختلف به 

سادگی در کنار هم قرار می گیرد. 
اگر متن شما بسیار طوالنی است، شاید استفاده از شیوه کنونی چندان 
موثر نباش��د. با این حال اگر مطلب تان از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، 

توصیه من پایبندی به همین الگوست. 
ی��ک نمونه جالب از ترجمه همزمان کپش��ن مربوط ب��ه برند مونترئال 
اس��ت. این برند که در زمینه گردش��گری فعالیت دارد، کپشن های خود 
را به دو زبان فرانس��وی و انگلیس��ی تهیه می کند. به این ترتیب کاربران 
اینس��تاگرام به سادگی امکان مشاهده مطالب مونترئال را خواهند داشت. 
به غیر از برندهای مطرح، ورزش��کاران مش��هور نیز از الگوی فوق پیروی 
می کنند. به عنوان مثال، رونالدو )بازیکن سابق تیم ملی برزیل( در اکانت 
اینس��تاگرامی اش به غیر از متن پرتغالی از ترجمه همزمان انگلیس��ی نیز 
س��ود می برد.  یکی از خالقیت های جالب در زمینه قرار دادن ترجمه در 
کنار پس مربوط به صفحه اینس��تاگرام موزه لوور پاریس اس��ت. این موزه 
برای جداس��ازی ترجمه  پس��ت های خود از یکدیگر اموجی های جذابی را 
مورد اس��تفاده قرار می دهد.  همچنین برند تولید نمک دریایی هالِنمون 
در تصاویر خود از متنی به زبان ولزی و در بخش کپشن از متن انگلیسی 
استفاده می کند. به این ترتیب هر دو طیف از مخاطب های این برند راضی 
خواهند بود.  فرقی ندارد از کدام روش برای بیان ترجمه متن تان استفاده 
می کنید. در هر صورت باید مفهوم خود را به خوبی منتقل کنید. در غیر 

این صورت تمام زحمات تان بر باد می رود. 
امتحان روش بازی دو زبانه

پی��ش از پرداخت��ن به این بخ��ش باید اعالم کنم اس��تفاده از آن فقط 
مخصوص بردهای حرفه ای و دارای آگاهی وسیع در مورد زبان هاست. 

برخی از زبان های بومی مستعمرات اسپانیا علی رغم تفاوت های فاحش 
با اسپانیایی دارای نقاط مشترک فراوانی هستند. به همین دلیل برخی از 
برندهای اسپانیایی فعال در این کشورها بازی جالبی را با کلمات مشترک 

دو زبان انجام می دهند. 
توجه داشته باشید که بازی با کلمات در صورتی که درست اجرا نشود، 
هزینه های سنگینی برای برندها به ارمغان می آورد. درست به همین خاطر 
شمار باالیی از برندها حتی فکر استفاده از چنین شیوه هایی را نمی کنند. 
براساس مطالعه ای از س��وی فیس بوک، ۶۲درصد از اسپانیایی تبارهای 
ایاالت متحده معتقدند که بازی با زبان انگلیس��ی و اسپانیایی برای خلق 
محتوای جذاب در ش��بکه های اجتماعی ایده بس��یار مناسبی خواهد بود. 
ش��اید در نگاه نخس��ت از این آمار خوشحال ش��وید. با این حال هنوز هم 
نزدیک به نیمی از مردم آمریکا ادغام دو زبان انگلیسی و اسپانیایی را ایده 

چندان مناسبی نمی دانند. 
اگرچ��ه برخی از برنده��ا بازی با دو زبان را به خوب��ی انجام داده اند، اما 
هنوز هم در مورد کارایی شیوه فوق تردیدهای زیادی وجود دارد. به عنوان 
مثال، برند تولید شیر بسته بندی Lait’s Go به دلیل تلفظ شبیه به واژه 
انگلیسی Let’s Go شهرت زیادی در کشورهای انگلیسی زبان به دست 

آورده است. 
استفاده از زبان برای برجسته سازی فرهنگ برند

برخ��ی از برندها زبان های دیگر را ب��رای نمایش ارزش های فرهنگی به 
کار می برند. 

هواپیمایی نیوزیلند به مسافران خود با جمله »کیا اورا، سفر خوبی برای 
شما آرزومندیم« خیر مقدم می گوید. عبارت »کیا اورا« در میان بومی های 
نیوزیلند و انگلیس��ی  زبان های مهاجر این کش��ور رایج اس��ت. معنای آن 
نیز تقریبا س��فر خوبی برای شما آرزومندیم، است. نکته مهم درخصوص 
اس��تفاده هواپیمایی نیوزیلند از عبارت بومی نمایش ارزشمندی فرهنگ 
نیوزیلندی است. به این ترتیب آنها به بهترین شیوه ممکن پایبندی خود 

به فرهنگ بومی کشورشان را نشان می دهند. 
فراهم سازی تضمین معتبر برای مشتریان

ب��رای ش��رکت های فعال در زمینه ف��روش آنالی��ن، مهم ترین نکته به 
هن��گام صحبت از کاربرد زبان های مختلف ارائه تجربه خرید مناس��ب به 
مشتریا ن شان است. ماجرا در اینجا بسیار ساده است: اگر مشتریان توانایی 
فهم توضیحات فروش��گاه ما به زبان انگلیس��ی را نداش��ته باشند، طبیعتا 
خری��دی هم از جانب آنها ص��ورت نمی گیرد. در این می��ان بازنده اصلی 

فروشگاه مورد نظر خواهد بود. 
یکی از عادت های رایج در میان خریدارهای فروشگاه های آنالین پرهیز از 
تغییر فروشگاه است. به این ترتیب در طول زمان برندها مشتریانی را جذب 
می کنند. در حوزه خرید و فروش آنالین به دلیل عدم رویارویی مستقیم، 
بسیاری از مشتریان میزان وفاداری باالیی به برند مورد اعتمادشان دارند. 
همی��ن امر کار را برای رقبای تازه دش��وار می کند. مش��تریانی که عالقه 
چندانی به خرید از سایت های ناآشنا ندارد، بدون تردید واکنش مثبتی به 
متن های ترجمه نشده نیز نشان نمی دهند. به همین دلیل سیاست  بسیاری 
از برندها در مواجهه با مشتریان خارجی )در صورت عدم توجه به ترجمه 

مطالب شان( با شکست مواجه می شود. 
استفاده از دوره های عضویت ویژه آزمایشی، ارسال ترجمه مطالب و در 
نهایت تالش برای ترجمه تمام محتوای س��ایت بهترین شیوه برای جلب 
نظر مشتریان تازه است. این کار تضمین معتبری درخصوص حرفه ای گری 
و سطح فعالیت برندمان به مشتریان دارای زبان های دیگر خواهد داد. در 
نهایت، توجه داش��ته باش��ید که هیچ چیز به اندازه گفت وگو به زبان بومی 

مشتریان به آنان اطمینان خاطر نمی دهد. 
اهمیت توجه به اختالف زمانی

ت��ا اینجا به ضرورت ه��ای ترجمه درس��ت مطالب ب��ه زبان های دیگر 
پرداخته ای��م. ب��ا این حال آیا واقعا تمام اقدامات ی��ک برند پس از ترجمه 
مناس��ب محتوا پایان خواهد یافت؟ متاس��فانه پاس��خ منفی خواهد بود. 
بنابرای��ن هنوز هم کارهای مهمی باقی مانده اس��ت. مهم ترین این کارها 
توجه به اختالف زمانی میان کش��ورهای مختلف اس��ت. به عنوان مثال، 
برندهای آمریکایی که در بازار چین و هند فعالیت دارند، معموال اختالف 
زمان��ی بازارهای مورد نظر با آمریکا را مد نظ��ر قرار نمی دهند. به همین 
دلیل مطالب شان استقبال چندان مطلوبی از سوی کاربران بومی دریافت 
نمی کند. به عنوان یک برند حرفه ای پس از بررس��ی تمام جوانب کار باید 

گام آخر را نیز محکم بردارید. 
پس از آنکه برند ش��ما از مرحله ترجمه و یافتن همانندهای مناسب در 
زبان مقصد فارغ ش��د، باید به دنبال زمان مناس��ب برای بارگذاری محتوا 
ب��ود. به طور معمول عصر و ابتدای ش��ب )تا نیمه های آن( زمان مطلوبی 
در سراس��ر دنیا خواهد بود. با این ح��ال در فاصله های زیاد باید به تفاوت 
زمانی نیز توجه کرد. بهترین ایده در این میان اس��تفاده از اکانت های دو 
یا چندگانه اس��ت. به این ترتیب در زمان مناسب برای هر کشور محتوای 

مطلوب را بارگذاری کنید. 
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 برای شروع کسب و کار
ترس خود را به نقطه قوت تبدیل کنید

ترس همیش��ه وقتی به سراغ ش��ما می آید که می خواهید کار 
بزرگی انج��ام دهید، اما برای تحق��ق رویاهای تان باید بر ترس 

غلبه و آن را به پله  ترقی خود تبدیل کنید.
احتم��االً تعج��ب می کنید اگر به ش��ما بگوییم که یک س��وم 
آمریکایی ها بیشتر از پریدن از هواپیما، از شروع یک کسب و کار 
می ترس��ند.  تصور ش��روع کاری جدید می تواند دلهره آور باشد، 
به خصوص اگر از ش��غلی با درآم��د ثابت لذت می برده اید و حاال 
تصمیم به تغییر ش��غل  گرفته اید. بااین ح��ال می توانید ترس را 
ب��ه نقطه  قوت تان تبدی��ل و برای این منظور بای��د ترس تان را 
کنترل کنید؛ زیرا با انجام این کار احساس قدرت در شما متبلور 
می شود و تمرکزتان را بر رویای جدیدتان معطوف خواهید کرد. 
درواقع توجه به سه عامل اصلی به شما کمک می کند تا دشمن 

بزرگی به نام ترس را به دوست تان تبدیل کنید.
با مشکالت کنار بیایید

در دنیای کس��ب و کار به کارمندان به خاط��ر رعایت مقررات، 
همکاری با س��ایر کارمن��دان و به طور کلی برای داش��تن رفتار 
محترمانه، پاداش می دهند و اگر شما در چنین شرایطی مشغول 
به کار هس��تید، ب��ه احتمال زیاد احس��اس راحتی می کنید. در 
ضم��ن در چنی��ن ش��رایطی ش��ما را به عنوان یک کارش��ناس 
می شناس��ند و می توانید تمام وظایف کاری خود را با اعتماد به 

نفس کامل انجام دهید.
هرچند وقتی خودتان مالک کسب و کار باشید، زندگی می تواند 
غیرقابل پیش بینی ش��ود. برای اینکه به موفقیت برسید، باید با 
آغوش باز از مشکالت و سختی ها استقبال کنید. این نکته  بسیار 
مهم را باید بدانید که شما نمی توانید در همه  زمینه ها متخصص 
باش��ید. به عنوان یک کارآفرین ب��رای تکمیل بخش هایی که در 
آنه��ا ضعیف هس��تید، افراد باهوش تر از خودت��ان را  پیدا کنید. 
از خط��ر کردن، امتحان م��وارد جدید و اعتماد ب��ه غریزه  خود 

نهراسید.
طرز فکر خود را تغییر دهید

اکثر مردم ترس را به عنوان حس��ی منفی قلمداد می کنند که 
واکنشی طبیعی محس��وب می شود؛ زیرا ترس همیشه وقتی به 
سراغ شما می آید که می خواهید کار بزرگی انجام دهید و نشان 
می ده��د که رویای بزرگی در س��ر می پرورانی��د و بیش ازحد به 
خودتان فش��ار می آورید. تصور شروع یک کسب و کار نیز ترسی 
در انسان به وجود می آورد که بیشتر ترس از شکست است. پس 
به جای اینکه به شکس��ت و نحوه  آن فکر کنید، باید این س��ؤال 
مهم را از خود بپرسید که »اگر برای شروع این کار تالش نکنم، 

چه چیزی را از دست خواهم داد؟«
به عنوان مثال س��ارا بلکلی، کارآفرین و سرمایه دار اهل ایاالت 
متحده آمریکا که مؤس��س ش��رکت اسپانکس اس��ت را در نظر 
بگیرید. زمانی  که او در س��ن رش��د بود، پدرش هر ش��ب س��ر 
میز ش��ام این س��ؤال را از او می پرسید »این هفته در چه کاری 

شکست خوردی؟« او می گوید:
پدرم همیش��ه م��ن و ب��رادرم را ترغیب به شکس��ت خوردن 
می کرد. من این هدیه را از پدرم گرفتم که شکس��ت در نتیجه  
تالش نک��ردن اتفاق می افتد و همین موضوع به من اجازه داد تا 
ایده های مختلف را آزادانه تر امتحان کنم و با فراغ بال دست به 

تجربه های جدید بزنم.
می بینی��د که ب��ا تغییر طرز فک��ر و دیدگاهی که نس��بت به 

شکست دارید، می توانید کارهای فوق العاده ای رقم بزنید.
یاد بگیرید

پژوهشی به بررس��ی ترس از شکست در کارآفرینان پرداخته 
و دریافته اس��ت ک��ه یکی از راه ه��ای غلبه بر ت��رس از طریق 
جس��ت وجوی دان��ش و اطالعات اتف��اق می افتد. ای��ن فرآیند 
شامل انجام پژوهش و گفت وگو با مشاوران و کارشناسان است. 
آموختن مطمئناً پادزهری قوی در برابر ترس از شکست به شمار 
می رود. درواقع اکثر رهب��ران و کارآفرینان موفق دائماً در حال 
یادگیری هس��تند و از آن استقبال می کنند. بیل گیتس حدود 
۵۰ کتاب در سال مطالعه می کند و در کل مدت زمان کاری اش 
هر س��ال به یک مرخصی دو هفته ای برای مطالعه رفته اس��ت. 
وارن باف��ت نیز بیش��تر وقت خود را ص��رف مطالعه و یادگیری 

می کند. چارلی مانگر درباره  بافت می گوید:
یک��ی دیگر از رازه��ای ب��زرگ موفقیت ما این اس��ت که به 
یادگی��ری مادام العمر اهمی��ت می دهیم. وارن در دهه  ۷۰ و ۸۰ 
زندگی اش خیلی بهتر از دوران جوانی اش اس��ت. به یاد داش��ته 

باشید که یادگیری مداوم به شما مزیت فوق العاده ای می دهد.

اف��راد معمولی روزانه حدود دو س��اعت )۱۱۶ دقیقه( از وقت 
خ��ود را صرف رس��انه های اجتماعی می کنن��د که در طول کل 
عمر معادل پنج س��ال و چهار ماه می ش��ود! درحالی که به عنوان 
ی��ک کارآفری��ن می توانید بخش��ی از این زمان را ب��ه یادگیری 
مهارت های ارزشمند برای مدیریت بهتر کسب و کارتان اختصاص 
دهید؛ زی��را کارآفرینان باید درگیر کلیه  جنبه های تجارت خود 
ش��وند و به همین دلیل یادگیری م��داوم از عناصر ضروری برای 

موفقیت بلندمدت به حساب می آید.
با اس��تفاده از این روش ها احتماالً می توانید ترس را از دشمن 
درج��ه یک به بزرگ ترین متحدتان تبدی��ل کنید. رمز موفقیت 
در این اس��ت که رویاهای تان را بپرورانید،  بر ترس های تان غلبه 

کنید و از همه مهم تر به خودتان باور داشته باشید.
FORBES/zoomit :منبع
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هم��راه اول دوب��اره با ارائ��ه یک ط��رح ج��ذاب و هیجان انگیز برای 
مش��ترکین خود باعث شده است تا آنها سورپرایز شوند! طرح »دوشنبه 
س��وری« هم��راه اول در بهمن ماه ل��ذت بی نظیر اس��تفاده از طرح های 

اینترنتی مختلف را به کاربران هدیه می دهد.
شرکت همراه اول با شعار کسب رضایت مشتریان همواره سعی کرده 
اس��ت تا با ارائه طرح های تش��ویقی مختلف بتوانند هیجان و شادی را 
به مش��ترکین خود اه��دا کرده و در لحظات مختل��ف همراه بی نظیری 
برای آنها باش��د. این طرح ها همواره بدون پرداخت هیچ هزینه ای برای 
مش��ترکین فعال ش��ده  و به آنها اجازه می دهند ت��ا از مکالمات درون 

شبکه و اینترنت خطوط خود استفاده کنند.
اگر شما نیز مالک یک خط همراه اول هستید حتما این مطلب را در 
مورد طرح دوش��نبه سوری همراه اول تا انتها بخوانید و اگر نیز تاکنون 
در جمع مش��ترکین همراه اول حضور نداش��ته اید هرچه سریع تر برای 
خرید  یک سیم  کارت همراه اول اقدام کرده تا شما نیز بتوانید از جوایز 

و طرح های مختلف و هیجان انگیز  همراه اول استفاده کنید.
ش��اید در نگاه اول انتخاب اسم دوشنبه سوری برای تان جالب باشد و 
شنیدن آن شما را به یاد  اسم جشن آخر سال ما یعنی همان چهارشنبه 

سوری بیندازد.
انتخاب اس��م طرح دوشنبه سوری همراه اول از دو جنبه شباهت های 
بسیاری با چهارشنبه سوری دارد و همین امر باعث شده است تا از این 

اسم برای طرح منحصر به فرد همراه اول استفاده شود.
 دلیل اول نام گذاری طرح دوش��نبه س��وری همراه اول  این است که 
این طرح در آخرین دوش��نبه های هر ماه  قابل استفاده است. همانطور 
که می دانید آخرین چهارشنبه سال همان چهارشنبه سوری ما ایرانی ها 

است.
 دلیل دوم نام گذاری طرح دوش��نبه س��وری همراه اول به هیجان و 
ش��ادی بسیار زیادی ارتباط پیدا می کند که این طرح برای مخاطبان و 
کارب��ران خطوط مختلف همراه اول به وجود می آورد. در واقع همانطور 
که چهارشنبه های آخر س��ال به عنوان یک جشن شادی آور در زندگی 
ما ایرانی ها مرس��وم است، طرح دوشنبه سوری نیز یک جشن و شادی 

بزرگ برای مشترکین مختلف همراه اول است.
هدایای هر دوش��نبه سوری متفاوت است و مشترکین می توانند برای 
هر ماه از بس��ته های مختلف مکالمه یا اینترنت استفاده کنند. اطالعات 
درب��اره هدایای طرح دوش��نبه س��وری همراه اول در ه��ر ماه به اطالع 

مشترکین می رسد.
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد مشخص می شود که طرح دوشنبه 
س��وری همراه اول بهمن ماه در تاریخ ۲۹  بهمن قابل اس��تفاده اس��ت. 
اجرای این طرح در ۲۹ بهمن ماه برای دومین بار توسط شرکت همراه 
اول انجام می گیرد و مش��ترکین در دوشنبه سوری ماه از هدایای ویژه 

این طرح استفاده کرده اند و با آن َآشنایی دارند.
در ای��ن تاریخ مش��ترکین هم��راه اول می توانند با ش��ماره گیری کد 
#۵۴*۱۰۰*  از پیش��نهادهای مختل��ف ه��ر ماه اول ب��رای این طرح 

استفاده کنند.
طرح دوشنبه سوری برای کدام یک از مشترکین قابل استفاده است؟

 طرح دوشنبه س��وری همراه اول  بهمن ماه برای تمامی مشترکین و 
کاربران خطوط دائمی و اعتباری همراه اول قابل استفاده است.

یعنی تمامی افرادی که دارای خط همراه اول هس��تند، می توانند در 
تاریخ ۲۹ بهمن ماه با شماره گیری کد مورد نظر از  پیشنهادهای جذاب 

همراه اول استفاده کنند و در این جشن بزرگ سهیم باشند.
این مش��ترکین در تاریخ ۲۹ بهمن ماه یعنی امروز از س��اعت ۰۰:۰۰  
نیمه شب تا ساعت ۲۳:۵۹  شب دوشنبه فرصت دارند تا با شماره گیری 
ک��د مورد نظر یعنی همان #۵۴*۱۰۰*   هدایای ویژه طرح دوش��نبه 

سوری همراه اول را فعال کرده و از آن استفاده کنند.
کسانی که طرح دوشنبه سوری همراه اول بهمن ماه را فعال می کنند، 
می توانند از ساعت ۵ صبح تا ۱۷ به مدت یک روز از مزایا و هدایای این 
طرح اس��تفاده کنند. یعنی اگر ش��ما با شماره گیری کد مورد نظر طرح 
تش��ویقی و هدیه خود را فعال نمودید، می توانید از به مدت یک روز از 

ساعت پنج صبح تا پنج عصر از آن طرح استفاده کنید.
سوال که در اینجا برای برخی از مشترکین پیش می آید این است که 
در صورتی که این طرح را ش��ب دوشنبه فعال کنند هدایای آن در چه 

زمانی قابل اس��تفاده است؟ برای پاس��خ به این سوال می توان گفت که 
طرح دوش��نبه سوری همراه اول محدودیتی برای زمان استفاده ندارد و 

تنها محدودیت آن در زمان فعال کردن این طرح است.
یعنی ش��ما با استفاده از طرح دوشنبه سوری همراه اول می توانید در 
زمان محدود ارائه ش��ده هدایای خود را فعال کنید و در روزهای بعد از 

ساعت ۵ صبح تا ۱۷ عصر از آن استفاده کنید.
هدایای طرح دوشنبه سوری همراه اول در بهمن ماه

همانطور که گفتیم طرح دوش��نبه سوری همراه اول در  ۲۹ بهمن ماه 
قابل فعال شدن است.

 تمامی مش��ترکین سیم کارت های دائمی و اعتباری می توانند در این 
روز و در زمان مش��خص شده می توانند با شماره گیری کد مورد نظر به 
صورت تصادفی از بس��ته های اینترنت رایگان یک روزه از ۱۰۰ مگابایت 

تا ۱۰۰گیگابایت بهره مند شوند.
بعد از تاییدشدن مراحل مختلف دریافت هدایای طرح دوشنبه سوری 
باید منتظر بمانید تا شرکت همراه اول از طریق پیامک زمان استفاده از 

این طرح را برای شما مشخص کند.
ش��رایط مختلف استفاده از بس��ته های اینترنت طرح دوشنبه سوری 

همراه اول بهمن ماه
 اولین قانون و ش��رایط برای اس��تفاده از طرح دوش��نبه س��وری این 
اس��ت که کلیه مخاطبان فقط یک بار در هر ماه می توانند از این طرح 
استفاده کنند. این قانون تقریباً برای تمامی طرح های هدیه هر ماه اول 

یکسان است.
اس��تفاده از بسته های اهدایی در طرح دوش��نبه سوری هیچ تداخلی 
با دیگر بس��ته های فعال شده توسط مشترکین ندارد. فقط در زمانی که 
این بس��ته برای ش��ما فعال است به جای اینکه  از بسته خریداری شده 
شما اینترنت مصرف شود، از بسته اهدایی و فعال شده در طرح دوشنبه 

سوری همراه اول استفاده می شود.
بس��ته های اینترنتی که در طرح دوش��نبه س��وری هم��راه اول فعال 
می ش��وند، هیچ گونه رزرو اتوماتیکی ندارن��د و با اتمام آنها هیچ طرحی 

برای مشترکین فعال نمی شود.

طرح »دوشنبه سوری« همراه اول زیر ذره بین »فرصت امروز«

شگفتانه در »دوشنبه سوری« !

دوشنبه
29 بهمن 1397
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اصفهان - قاسـم اسد- اتاق بازرگاني اصفهان از سال ۲۰۱۸ تا 
کنون به عنوان نماینده ایران در تهیه گزارش هاي انجام کسب و کار با 
بانک جهانی همکاری داشته است. به گزارش بازنیوز ،مدیر عامل بانک 
جهانی با ارسال نامه اي از اتاق بازرگانی اصفهان به دلیل مشارکت در 
انجام پروژه کسب و کار جهانی سال ۲۰۱۹ قدرداني کرد. در بخشی 
از متن نامه ارسالی " ریتا رامالو " مدیرعامل بانک جهانی آمده است 
: تیم انجام کسب و کار بانک جهانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
و کشاورزی اصفهان به جهت مشارکت ارزشمند در تهیه گزارش هاي 

بازرگانی و اقدامات مؤثر در مؤلفه های کسب و کار تشکر می نماید 
و اظهار می دارد که گزارش مربوطه در س��طح جهانی موفقیت آمیز 
بوده و توسط رسانه های مختلف در سراسر جهان پوشش داده شده 
است. بدین وسیله از تالش��های کارشناسان و مدیران اتاق بازرگانی 
اصفهان قدردانی می گردد. گفتني اتاق بازرگاني اصفهان با تفویض 
اختیار از اتاق بازرگاني ایران و معرفی وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری 
اسالمی ایران از سال ۲۰۱۸ تا کنون به عنوان نماینده ایران در تهیه 

گزارش هاي انجام کسب و کار بانک جهانی همکاری داشته است.

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل آبفا خوزستان با تاکید بر نقش 
بسیج در روند خدمات رسانی شرکت گفت: تدبیر در عمل همراه با 
روحیه بسیجی رمز امیدواری و رضایت مندی مردم از شرکت آب و 
فاضالب خوزستان است. صادق حقیقی پور در گردهمایی مهندسین 
و متخصصین شرکت آب و فاضالب خوزستان اظهار داشت: پروژه های 
آب و فاضالب خوزستان باید با روحیه بسیجی اجرایی شوند و تمام 
تالش ما رضایتمندی مردم از اقدمات در حال انجام است.  وی افزود: 
ما در بحران های خشکس��الی در آبادان و خرمشهر با همین روحیه 
بسیجی توانس��تیم در کوتاهترین زمان بحران کم آبی را حل کنیم 
و شاهد بودیم که همه پرسنل شبانه روزی تالش می کردند تا بحران 
کمبود آب برطرف شود.  مدیر عامل آبفا خوزستان با اشاره به روحیه 
جهادی در ش��رکت بیان کرد: وقتی به ش��هر رفیع در بحران سیل 
رفتم همه نیروهای ما در منطقه حضور داش��تند و از نظر تامین آب 
شرب مشکل خاصی وجود نداشت و به جرات می توان گفت روحیه 
بس��یجی در شرکت آبفا خوزس��تان نهادینه شده است. حقیقی پور 
تصریح کرد: ما در ش��رکت آبفا خوزس��تان ش��هدای زیادی تحویل 
انقالب اسالمی دادیم و در بحث مدافعان حرم نیز نیروهای بسیجی 

آبفا خوزستان ثابت کردند که در راه انقالب و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی آماده هستند.  وی تدبیر در عمل را همراه با روحیه بسیجی 
دانست، عنوان کرد: بسیج شرکت آبفا خوزستان یک بسیج تخصصی 
در ارائ��ه خدمات به مردم اس��ت و ما افتخار می کنیم برای اولین بار 
بس��یج متخصصین در ش��رکت راه اندازی شده است.  رئیس هیئت 
مدیره شرکت آبفا خوزستان گفت: ما در بحث زلزله کرمانشاه نیز در 
ح��د توان کمک کردیم و در بحث تامین آب و کانکس و منابع آبی 

با همکاری بسیج وزارت نیرو، بسیج شرکت و بسیج شهید عباسپور 
اقدمات الزم انجام شد.  حقیقی پور با اشاره به چهلمین سال پیروزی 
انقالب اسالمی و فعالیت های عمرانی شرکت آبفا خوزستان تصریح 
کرد: ش��رکت آبفا خوزستان از سال ۷۱ تا سال ۹۵، یک هزار و۸۰۰ 
کیلومتر اصالح شبکه انجام داده است که ما از سال ۹۶ تا کنون ۵۶۶ 
کیلومتر اصالح شبکه و خطوط انتقال انجام داده ایم . مدیر عامل آبفا 
خوزستان با بیان اجرای بزرگترین پروژه های زیست محیطی توسط 
این شرکت، خاطرنشان کرد: در بحث فاضالب ۲۰۰ کیلومتر احداث 
شبکه جمع آوری فاضالب داشته ایم و در بحث توسعه ۵تصفیه خانه 
با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسب تالش می کنیم در سال ۹۸ این 
تصفیه خانه ها یک به یک وارد مدار بهره برداری ش��وند. حقیقی پور 
با اش��اره به ارائه خدمات مطلوب به مردم خوزستان گفت: در بحث 
تصفیه خانه ها در شهرهای اروند، چوئبده، رامهرمز، بهبهان، خرمشهرو 
آبادان ۲۰۰ هزار متر مکعب به ظرفیت تصفیه خانه ها اضافه می شود و 
ما در این دو سال ۲۲ حقله چاه آب را وارد مدار بهره برداری کرده ایم 
و تمام تالش ما با این روحیه بسیجی ارائه خدمات مطلوب به مردم 

شریف خوزستان است.

بوشـهر - خبرنگار فرصت امروز- دکتر سیدنورالدین امیری 
شهردار بندر بوشهر با توجه به در پیش بودن روز درختکاری با اشاره 
به نقش و اهمیت درختکاری در ادیان و فرهنگ های مختلف جهان 
به ویژه دین مبین اسالم چنان که در روایتی معتبر از یکی معصومین 
)ع( نقل اس��ت که : حتی اگر دیدید قیامت بر پا شد و شما مشغول 
کاش��تن درختی بودید ، از این عمل نیک خود دس��ت بر ندارید که 
این نش��انگر تاکید و توصیه اولیاء اسالم به کاشت ، حفظ و حراست 
از درختان و اهمیت درختکاری اس��ت به گزارش واحد خبر و رسانه 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری بندر بوش��هر دکتر 
سیدنورالدین امیری شهردار بندر بوشهر با توجه به در پیش بودن روز 
درختکاری با اشاره به نقش و اهمیت درختکاری در ادیان و فرهنگ 
های مختلف جهان به ویژه دین مبین اسالم چنان که در روایتی معتبر 
از یکی معصومین )ع( نقل است که : حتی اگر دیدید قیامت بر پا شد 
و شما مشغول کاشتن درختی بودید ، از این عمل نیک خود دست بر 

ندارید که این نشانگر تاکید و توصیه اولیاء اسالم به کاشت ، حفظ و 
حراست از درختان و اهمیت درختکاری است . در ادامه دکتر امیری 
تاکید داشتند با توجه به صنعتی شدن جوامع امروزی ، درختان نقش 
مهمتری در زندگی انسانها ایفا میکنند و از سویی مقدمات پیشرفت 
بیشتر صنعت و فناوری را موجب میشوند  و از سوی دیگر به منزله 
ریه های یک شهر تلقی شده و نقش مهمی در تامین سالمت تک تک 

اعضای جامعه ایفا میکنند .  شهردار بندر بوشهر اشاره داشتند که این 
مورد اخیر از مورد قبل مهمتر به نظر میرسد چرا که به دلیل فعالیت 
کارخانجات صنعتی و نیز ازدیاد وسایل نقلیه عمومی و فعالیت روزانه 
آنها در سطح شهرها ، آالینده ها و گازهای مهلک و خطرناکی نظیر 
دی اکس��ید کربن در شهرها فزونی یافته و سالمت افراد مختلف به 
ویژه گروه های آسیب پذیر نظیر بیماران قلبی و ریوی ، سالخوردگان 
و کودکان را بیشتر تهدید میکند .  دکترسیدنورالدین امیری شهردار 
بندر بوشهر در ادامه عنوان نمودند که تمام تالش و اهتمام مجموعه 
بزرگ ش��هرداری به ویژه س��ازمان سیما منظرو فضای سبز شهری 
ش��هرداری بندر بوش��هر را در جهت بهبود و توس��عه این مهم بکار 
خواهد بس��ت . ایشان افزودند طی هماهنگی با شورایارهای محالت 
شهر بوشهر ، از اول اسفندماه تعداد۲۰۰۰ اصل نهال توسط سازمان 
سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری به مناسبت روز درختکاری 

در راستای تقویت فرهنگ ارزشمند درختکاری توزیع خواهد شد .

شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- شهردار قدس، با اشاره بر 
ضرورت توجه به ارتقای س��رانه های ورزشی در سطح شهر، از احداث 
سالن ورزش��ی چند منظوره در جنب ساختمان منطقه یک با برآورد 
هزینه تقریبی پنجاه میلیارد ریال خبر داد. مس��عود مختاری گفت: به 
منظ��ور ارج نهادن به جایگاه ورزش و تحقق اهداف پیش بینی ش��ده 
در برنامه ششم توسعه در زمینه ارتقای جایگاه ورزش و افزایش سطح 
آمادگی جسمانی و سالمت جامعه، ضرورت دارد در این حوزه اقدامات 
عمرانی صورت گیرد. شهردار قدس، افزود: در همین راستا این شهرداری 
با نگاهی ویژه به ترویج و توسعه امر ورزش و افزایش سرانه های ورزشی 
در سطح شهر، ساخت پروژه های ورزشی را در دستور کار خود قرار داده 
و اقدام به احداث پروژه های ورزشی متعدد و همچنین تجهیز اماکن و 

مجموعه های ورزش��ی کرده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
عملیات عمرانی احداث س��الن چند منظوره ورزشی جنب ساختمان 
منطقه یک در حال انجام می باش��د، تصریح کرد: این س��الن ورزشی 

چند منظوره که ش��امل سالن بسکتبال، والیبال و فوتسال می باشد با 
برآورد هزینه تقریبی پنجاه میلیارد ریال در دو بخش سوله ورزشی به 
مساحت ۸۷۰ متر مربع و با ظرفیت ۳۰۰ نفر تماشاگر و قسمت اداری 
با مس��احت زیربنای ۵۴۰ متر مرب��ع در دو طبقه ۲۷۰ متری در حال 
احداث اس��ت. مختاری افزود: این سالن ورزشی شامل بخشهایی چون 
اتاق مربیان، اتاق کنترل، رختکن، اتاق کمک های اولیه، اتاق اداری، کافه 
تریا، آشپزخانه، سرویس بهداشتی، و غیره می باشد که در حال حاضر 
خاکبرداری سطحی، ریشه کنی گیاهان و آماده سازی محل پی کنی، 
جابه جایی باکسهای بتنی و انتقال خاکهای برداشت شده به محل تخلیه 
نخاله صورت گرفته که با اتمام این اقدامات، قالب بندی و آرماتوربندی، 

اجرای فندانسیون و بتن ریزی در حال انجام می باشد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امـروز-  مدیر بحران و پدافند 
غیرعامل ش��هرداری بندرعب��اس از تالش نیروهای ش��هرداری به 
منظور رفع آبگرفتگی در معابر خبر داد. به گزارش مدیریت بحران و 
پدافند غیرعامل شهرداری بندرعباس، حمیدرضا حیدری پور با اشاره 
به بارندگی ش��بانه روز گذش��ته و بامداد امروز، اظهار کرد: با توجه به 
اعالم هواشناسی مبنی بر شروع بارش باران از شب یکشنبه و بامداد 
دوش��نبه، تمامی گروه های آموزش دیده ویژه این ش��رایط به حالت 
آماده باش کامل در آمدند. وی افزود: کلیه تیم های مدیریتی در مناطق 
و همچنین نیروهای مشخص شده در سطح نواحی ۱۰ گانه شهرداری 
اقدامات الزم به منظور رفع مش��کالت به وجود آمده را انجام داده و 
در برخی نقاط نیز همچنان مشغول فعالیت هستند. مدیر بحران و 

پدافند غیرعامل شهرداری بندرعباس با بیان اینکه در هر ناحیه یک 
تیم ۹ نفره ویژه این شرایط آماده رفع مشکالت هستند، خاطرنشان 
کرد: عالوه بر این افراد، نیروهای ستاد تخلفات نیز در هر منطقه ۹ نفر 

در حالت آمده باش هستند و در کنار تیم های مدیریت بحران فعالیت 
دارند. حیدری پوری با بیان اینکه خوشبختانه اتفاق قابل توجه همراه با 
خسارات جانی و یا مالی قابل توجه حین و پس از بارندگی در شهر رخ 
نداده است، اظهار کرد: در این مدت، شاهد آبگرفتگی در برخی معابر 
شهر بودیم که با تالش های صورت گرفته اغلب آنها رفع شده و در یک 
مسیر از بلوار امام خمینی)ره( نیز آبگرفتگی قابل توجهی وجود دارد که 
تا قبل از ظهر رفع می شود. وی با اشاره به ایجاد سه اتاقک بحران در 
مناطق سه گانه شهری ویژه شرایط اضطراری، گفت: هرچند بارندگی 
با ش��دت قابل توجه نبوده و نیاز چندانی به تجهیزات این اتاقک ها 
نبوده، اما طی مدت بارندگی، هرجا نیاز به استفاده از پمپ های موجود 

در این اتاقک ها شده، از آنها استفاده کرده ایم.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر حوزه های علمیه سراسری 
کش��ور گفت: الزم است در شرایط کنونی و با توجه به نیازهای روز 
جامعه، الگوهای جدید وقف ارائه شود و در این زمینه کار مطالعاتی 
صورت بگیرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان قم، آیت اهلل علیرضا اعرافی در جمع مدیر کل و معاونان این 
اداره کل ب��ا تاکید بر اینکه باید راهبردی ویژه و کارآمد برای جلب 
اعتماد مردم به سیستم سازمان اوقاف بکار گرفته شود اظهار کرد: 
ضربه ای که دو ش��اه پهلوی به مسئله وقف و موقوفات وارد کردند 
سبب شد بسیاری از افراد به دنبال وقف نروند یا اینکه نسبت به این 
سنت حسنه، دیدگاهی منفی داشته باشند. وی افزود: از بین بردن 
اهمیت و جایگاه وقف، یکی از خیانت های بزرگ پهلوی ها به شمار 
می رود البته آنها اعتقادی هم به مبانی دینی و مسائلی مانند وقف 
نداشتند و تنها نفع شخصی را مد نظر قرار می دادند. مدیر حوزه های 

علمیه سراسر کشور با بیان اینکه با همه تالشی که نظام جمهوری 
اس��المی برای جاری کردن وقف در کشور انجام داده، هنوز هم بی 
اعتمادی به وقف دیده می ش��ود خاطرنش��ان کرد: در عصر کنونی 
آن رون��د تغییر کرد، اما هنوز هم نیاز به کار بیش��تر در این زمینه 

احساس می شود. 

مدیرکل اوقاف قم: تالش روحانیون در طول تاریخ سبب 
توسعه فرهنگ وقف شده است

مدیرکل اوقاف استان قم گفت: تالش حوزه های علمیه و روحانیون 
در طول تاریخ س��بب توسعه فرهنگ وقف و گسترش موقوفات شده 
است. حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری در این دیدار با اشاره 
به مسئله وقف به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در جامعه امروز 
اظهار کرد: وقف هم از جهت ش��رعی و هم از جهت قانونی و عرفی از 
حساس��یترهای ویژه ای برخوردار است. وی افزود: سازمان اوقاف امین 
واقفان و خیرین است و باید از این وظیفه سنگین یعنی اجرای امینانه 
نی��ت واقفان به خوبی برآید. وی با تاکی��د بر اینکه نباید به موقوفات 
موجود اکتفا کنیم خاطرنشان کرد: امروز نیازمندی های جدی مخصوصا 
در حوزه علوم و تخصص های مختلف کمبودهاس وجود دارد که باید 

خیرین را به این سمت جهت دهیم که این نیازها را تامین کنند.

برگ زرین دیگري بر افتخارات اتاق بازرگاني اصفهان افزوده شد:

تقدیر بانک جهانی از اتاق بازرگانی اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان :

تدبیر در عمل همراه با روحیه بسیجی در شرکت آب و فاضالب خوزستان

شهردار بندر بوشهر عنوان نمود :

توزیع ۲000 اصله نهال در سطح شهر بوشهر

افزایش سرانه ی ورزشی در شهرستان قدس با هدف ارتقا سطح سالمت

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری بندرعباس:

آماده باش کامل نیروها برای بارندگی

آیت اهلل اعرافی: الگوهای جدید وقف متناسب با نیازهای جامعه ارائه شود

تقدیر فرماندار گلوگاه از مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران
سـاری - دهقان - فرماندار گلوگاه با اهداء لوح تقدیر، از مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
مازندران تقدیر و تشکر کرد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی شرکت شهرکهای 
صنعت��ی مازن��دران، محمدرضا تباکی فرماندار گلوگاه در راس��تای خدمات رس��انی به صنعتگران و 
تولیدکنندگان این شهرستان و تعامل با دستگاه های اجرایی در صیانت از ارزش های اسالمی، با اهداء 
لوح تقدیری، از سید مصطفی موسوی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تقدیر و تشکر کرد. 
در متن این لوح تقدیر آمده است: با سالم و تحیات الهی، در سالی که با رهنمودهای داهیانه مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده است، بی تردید تلفیق 
دانش با مهارت و خالقیت برای جوانان این مرز و بوم، زمینه ساز اشتغال مولد و پایدار توأم با کارآفرینی، 
تأثیر بس��زایی در رشد و توسعه اقتصادی و توانمندسازی منابع انسانی دارد، بدینوسیله از زحمات و 
تالشهای جنابعالی و خدمات رسانی به مردمان این شهرستان و همچنین تعامل با نهادها و دستگاه های 

اجرایی در صیانت از ارزش های واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی تقدیر و تشکر می نمایم.

همایش »نسل نو« در گرگان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- همایش »نسل نو« با حضور برگزیدگان نشریات هسته های فرهنگی گلستان در گرگان برگزار 
ش��د.به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان، حجت االس��الم نوراهلل ولی نژاد در این همایش اظهار کرد: با تمام 
فش��ارهایی که از س��وی دشمن برای فروپاشی انقالب اسالمی ایران وارد شده اکنون شاهد برگزاری چهلمین جشن انقالب اسالمی 
ایران هس��تیم.وی افزود: برای به ثمر رس��یدن انقالب اسالمی جوانان زیادی جان خود را فدا کردند تا ارزش ها و آرمان های انقالب 
باقی بماند.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گلستان با بیان اینکه شهدا از مقام بسیار باالیی برخوردار هستند، گفت: همان گونه که 
خداوند فرموده است صاحبان قلم هم از درجات بسیار باالیی برخوردار هستند چرا که آن ها می توانند به درستی حق را در جامعه 
ترویج دهند.وی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی ایران مفت به دست نیامده است، یادآور شد: مردم ایران برای دفاع از آرمان های خود 
هزینه های بسیار سنگینی پرداخت کردند.ولی نژاد اظهار کرد: باید انقالبی باشیم و انقالبی بمانیم و نباید توطئه  ها و عهدشکنی  های 

دشمن را فراموش کرد.

مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان :
کلیه بدهی های دارویی و تجهیزات پزشکی سال۹6به موسسات دولتی و 

خصوصی پرداخت شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دکتر س��ید محمد حس��ینی، اظهار کرد: پرداختی های در روزهای اخیر به موسسات بخش 
خصوصی و دولتی داشتیم که در بین موج خبرهای منفی خبر خوبی بود.وی افزود: با دستور رهبر معظم انقالب و مصوبه هیئت دولت 
مقرر شد که ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به سازمان بیمه سالمت تخصیص داده شود.حسینی ادامه داد: این رقم بابت 
هزینه های دارویی و تجهیزات پزشکی و بدهی های به موسسات دولتی و خصوصی پرداخت شد.وی تصریح کرد: خوشبختانه این 
بدهی ها در دو مرحله پرداخت شد، همه مطالبات سال ۹۶ داروخانه ها )۸۲ میلیارد ریال( و بدهی بیمارستان های خصوصی استان با 
مبلغ ۱۱۹ میلیارد ریال پرداخت شد و پنج ماهه سال ۹۶ بیمارستان ها در دو نوبت تسویه شد.حیسینی تأکید کرد: همچنین بدهی 
پاراکلینیک ها )شامل مراکز تصویربرداری، آزمایشگاه ها، ام ار آی، سیتی اسکن و فیزیوتراپی( که مبلغ ۵۳ میلیارد ریال بود پرداخت 
شد.وی بیان کرد: معوقات درمانگاه های شبانه روزی را هم که پنج میلیارد ریال باقی مانده بود تسویه کردیم.حسینی افزود: همچنین 
بدهی پزشکان و دندانپزشکان عمومی که مبلغ ۹ میلیارد ریال و پزشکان و دندانپزشکان متخصص که بدهی آن ها ۲۶ میلیارد ریال 
بود، پرداخت شد.وی از تسویه معوقه مراکز دولتی دانشگاهی که مبلغ آن ۷۷۳ میلیارد ریال بود، خبر داد و اظهار کرد: در مجموع ۹۸۸ 

میلیارد ریال معوقه سال ۹۶ تسویه شد و این پول تمام چرخه را فعال می کند.

4306 طرح کشاورزی؛
در چهلمین سال پیروزی انقالب در لرستان  بهره برداری شد 

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- ۴۳۰۶ طرح کشاورزی با اعتباری معادل ۴۳۴۳ میلیارد تومان 
در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به بهره برداری رسد.  با افتتاح طرح های بخش کشاورزی 
برای ۹۳ هزار و ۳۶۴ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می شود و ۱۵۹ هزار و ۷۳۵ 
خانوار از مزایای این طرح ها بهره مند شدند . بر اساس این گزارش،بیشترین طرح های افتتاحی به 
ترتیب مربوط به زیربخش های آب و خاک،دام،زراعت،شیالت و باغبانی بوده و طرح های حوزه صنایع 
کشاورزی و تبدیلی با ۳۰ درصد و همچنین طرح های زیربنایی و آب و خاک با ۲۷ درصد بیشترین 
حجم اعتبارات مالی و س��رمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد:تولید ۳میلیون 
تن محصول کشاورزی در لرستان/۵۶محصول زراعی کشت می شود رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه بالغ بر 
۳ میلیون تن محصوالت کشاورزی در این استان تولید می شود، از کشت ۵۶ محصول زراعی خبر داد. عبدالرضا بازدار رئیس سازمان 
جهاد کش��اورزی لرس��تان با اش��اره به اینکه ۲ هزار و ۲۵۰ نفر نیرو در سازمان جهاد کشاورزی لرستان و ادارات تابعه مشغول به کار 
هستند که ۲۷ درصد این نیروها را بانوان تشکیل می دهند، اظهار داشت: نیروهای ما در اقصی نقاط محروم استان به ارائه خدمت به 
کشاورزان، تولیدکنندگان،  بهره برداران و روستاییان می پردازند و این یک افتخار برای جهاد کشاورزی است.وی با بیان اینکه کشاورزی 
قبل از انقالب بسیار سنتی و درآمد نیز سنتی بود و اصوال اعتقاد به کشاورزی خود اتکایی نبود و بیشتر مایحتاج مورد نیاز مردم از 
خارج وارد کشور می شد، تصریح کرد: قبل از انقالب کل تولیدات کشاورزی لرستان حدود ۴۰۰ هزار تن بود، اما اکنون به بالغ بر ۳ 

میلیون تن رسیده است.

۲5 پروژه مهم راهداری در استان مرکزی افتتاح و کلنگ زنی می شود 
اراک- مینو رستمی - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: ۲۵ پروژه مهم راهداری در استان مرکزی 
افتتاح و کلنگ زنی می شود.  علی زندی فر با اشاره به پروژه های راهداری استان اظهار داشت:  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی درراستای وظایف ذاتی خود در حفظ راه ها و توسعه حمل و نقل همواره درصدد اجرای پروژه های مهم و اثربخش بوده 
که در همین راستا در ایام اهلل دهه مبارک فجر، ۲۵ پروژه راهداری و کلنگ زنی می شوند. وی افزود: ۲۵ پروژه راهداری استان مرکزی 
در ایام دهه فجر که مقارن با ۴۰ سالگی پیروزی انقالب بوده، آماده افتتاح و کلنگ زنی است که سه مورد از این پروژه ها مربوط به شهر 
اراک است که شامل افتتاح پل عابر پیاده محور اراک-سلفچگان کارچان با صرف اعتبار ملی دو هزار ۵۰۰ میلیون ریال، بهره برداری از 
پروژه اجرای روکش آسفالت محور اراک-سلفچگان با اعتبار ملی ۱۱ هزار میلیون ریال و پروژه تکمیل روشنایی محور اراک-فرمهین 
با اعتبار ملی یک هزار و ۵۰۰ میلیون ریال با اشتغال مستقیم ۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۱۰ نفر می شود. مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی تصریح کرد: همچنین بهره برداری از دو پروژه عمرانی قابل افتتاح در شهرستان ساوه را داریم که شامل 
پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور قدیم ساوه-تهران با اعتبار ملی ۵۳ هزار میلیون ریال و پروژه اجرای لکه گیری و روکش آسفالت 

محور ساوه-سلفچگان با صرف اعتبار ملی ۱۹ هزار و ۷۵۰ میلیون ریال می شود.

زاهدی استاندار قزوین:
اجرای برنامه های دهه فجر در مدارس با نوآوری همراه باشد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- استاندار قزوین گفت: برنامه های بزرگداشت چهلمین سالگرد 
پی��روزی انقالب اس��المی در مدارس باید از کارهای تکراری دور ش��ده و ب��ا همفکری فرهنگیان و 
کارشناس��ان به س��مت نوآوری و خالقیت پیش برود. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ، 
عبدالمحمد زاهدی در جلسه شورای آموزش و پرورش قزوین که همزمان با هفته شوراهای آموزش و 
پرورش در استانداری برگزار شد افزود: هرچه در اجرای این برنامه ها با بهره گیری از نظرات فرهنگیان و 
هنرمندان به خالقیت دست بزنیم به طور قطع تاثیر بیشتری بر دانش آموزان نسل جدید خواهد داشت.

وی اضافه کرد: البته در آستانه فرا رسیدن ایام فاطمیه و تقارن آن با دهه مبارک فجر این موضوع نیز باید مورد توجه آموزش و پرورش 
استان باشد. زاهدی ادامه داد: در سال های اخیر که انقالب اسالمی و تاریخ مبارزات علیه رژیم ستم شاهی با تحریف رو به رو است باید 
مساله چرایی انقالب اسالمی با حضور مستقیم مبارزان انقالبی و زندانیان ساواک برای دانش آموزان تبیین شود. وی از صدا و سیما نیز 
خواست در این ایام هم در جهت پوشش خبری برنامه های چهل سالگی انقالب اسالمی و هم در تولید محتوای مناسب همکاری الزم 
را داشته باشد. زاهدی در ادامه همچنین با اشاره به برگزاری همایش هویت کودک ایرانی اسالمی در قزوین گفت: برای تاثیرگذاری 

هرچه بیشتر این همایش بر جمعیت دانش آموزی باید تالش بیشتری صورت گرفته و به آن فراتر از یک همایش نگریسته شود.

مدیر دفتر کنترل کیفیت آب آبفای گیالن مورد تقدیر قرار گرفت
رشت- مهناز نوبری- معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور طی نامه ای از تالش های 
بی وقفه دکتر سیده ضحی حجازی مدیر کنترل کیفیت آب آبفای گیالن بعنوان عضو شورای سیاستگذاری کیفیت آب قدردانی نمود.

وی اهتمام در مقوله آب آشامیدنی را از اولویت های ویژه در شرح وظایف شرکتهای آب و فاضالب دانست و گفت: در این راستا یکی از 
مهمترین اهداف آبفای کشور در تشکیل شورای سیاست گذاری کیفیت آب، بهره گیری از تخصص و تجارب مدیران کنترل کیفیت در 
جهت سیاست گذاری های دانش محور است .گفتنی است سیده ضحی حجازی برای سومین سال پیاپی عضو شورای سیاستگذاری 

کیفیت آب آبفای کشور می باشد.
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ش��رکت هایی که از فناوری های هوش مصنوعی استفاده می کنند، به 
چ��ه نی��روی کاری نیاز دارن��د و در مقابل، باید چ��ه فرصت هایی برای 

کارشناسان AI فراهم کنند؟
در س��ال های آین��ده، ه��وش مصنوع��ی )AI( به یک��ی از ابزارهای 
اس��تراتژیک اغلب کسب وکارها تبدیل خواهد ش��د، اما در این راه یک 
چال��ش عمده نیز وجود دارد: اس��تخدام. درواقع، تش��خیص افرادی که 
می توانند این تکنولوژی را به نحو عالی به کار بگیرند، دش��وار اس��ت و 
حتی در یک گام جلوتر، احتماالً در س��یلیکون ولی جنگ سختی بر سر 

نیروی کار ماهر این حوزه رخ خواهد داد.
اما شرکت هایی که می خواهند مسیر پیشرفت خود را با موفقیت طی 
کنند، باید مهارت های کلیدی موردنیاز خود را بشناسند. در این مطلب، 

این مهارت ها را از زبان کارشناسان کسب وکار می شنویم:
دن اوکانل، مدیر ارشد استراتژی و عضو هیات مدیره شرکت 

Dialpad
»من فک��ر می کنم تیم ه��ای AI )پردازش زبان طبیع��ی، یادگیری 
ماش��ین و غی��ره(، ضرورتاً بای��د از ترکی��ب پیش زمینه ه��ای مختلف 
برخوردار باشند. بنابراین استخدام متخصصان دانشگاهی و PHDهایی 
که قدرت تفکر و ساخت آخرین نوآوری ها را دارا هستند، ضروری است، 
اما درعین حال ما به نیروهای مجرب محیط کس��ب وکار نیز نیاز داریم. 
افرادی که می دانند چگونه باید کدنویس��ی کنند یا از فرآیند حمل ونقل 
محص��ول آگاهند. افرادی که به اوج و افول یک اس��تارتاپ یا ش��رکت، 
عادت دارند. ش��ما نمی توانید صرفاً با نیروهای آکادمیک پیش بروید، یا 
بالعکس، فقط از افراد باتجربه استفاده کنید. ما متوجه شده ایم که برای 
س��اخت مدل ها، طراحی گزینه ها و امکانات و عرضه محصوالت به بازار، 

به ترکیب هر دو گروه نیاز داریم.«
HackerRank صوفس مکس کاسی، معاون بخش علوم داده شرکت

 AI بسیاری از ش��رکت ها، هنوز نمی دانند که برای یکپارچه سازی«
 deep( و کس��ب وکار، به یک تیم بزرگ از متخصصان یادگیری عمیق
learning( نی��از ندارن��د. ش��ما برای تکمی��ل صحیح ام��ور، به چند 
کارشناس و یک تیم پشتیبانی متشکل از مهندسین تحقیق، مهندسین 
محصول و مدیران محصول نیاز دارید. گس��تره  هوش مصنوعی، بس��یار 
وسیع تر از یادگیری عمیق است و کسب وکارها باید به دنبال کارمندانی 
باش��ند ک��ه در زمین��ه  یادگیری ماش��ین، قوی هس��تند. بس��یاری از 
کارجویانی که از پیش��ینه  تئوری یادگیری ماش��ین برخوردار هستند، 
ابزارهای موردنیاز برای یادگیری ش��غل مرتبط را نیز دارا هستند. اصوالً 
آموزش مهارت های ضروری هوش مصنوعی به نیروی کار مستعد، برای 
کس��ب وکار شما ارزان تر و سریع تر از این تمام می شود که بخواهید یک 
متخصص تمام عیار هوش مصنوعی پرورش دهید. بهتر است مهندسین 
خ��وب تحقیقاتی اس��تخدام کنید، زی��را این اف��راد می توانند مقاالت و 
مع��ادالت علمی را تحویل بگیرند و س��ریعاً آنه��ا را به کد تبدیل کنند. 
نیروی کار هدف، معموالً مهندس��ینی هس��تند که در رش��ته های علوم 
کامپیوت��ر، فیزیک و برق، از پایه  فن��ی برخوردارند. آنها در کنار یک یا 
چن��د متخصص AI، یک تیم قدرتمند AI را تش��کیل می دهند. کافی 
است که به این گروه یک مدیر محصول هم اضافه کنید تا به آنها بگوید 

چه محصولی بسازند. پس  از آن شما یک نیروگاه دارید!«
Zendesk کریس هاسلر، مدیر تحقیقات داده شرکت

»ه��ر فردی که در حوزه AI کار می کند، باید بتواند کدنویس��ی کند 
و از مهارت ه��ای جام��ع ریاضی و آمار هم برخوردار باش��د. ش��ما برای 
به کارگی��ری موفق ه��وش مصنوعی، به ی��ک PHD نی��از ندارید، اما 

کنجکاوی و اش��تیاق واقعی به یادگیری، به ش��ما کمک می کند در این 
حوزه سریع تر پیش��رفت کنید. البته مهارت پیاده سازی و اعتبارسنجی 
ایده های عملی خودتان هم مزیت بزرگی محس��وب می شود. ما پرسنل 
خودم��ان را ب��ا موفقیت از بین رش��ته هایی اس��تخدام کردیم که روی 
آزمایش و حل مس��ئله متمرک��ز بودند. تیم عل��وم داده  Zendesk از 
افرادی تش��کیل  شده که دارای س��وابق متنوعی در رشته های ژنتیک، 
اقتصاد، داروس��ازی، عل��وم اعصاب، علوم کامپیوتر و یادگیری ماش��ین 

هستند.«
Teradata عطیف کریشی، معاون ارشد روش های نوظهور در شرکت

»می توان اس��تدالل کرد که مهارت های AI شبیه به علم داده است: 
ترکیب��ی از ریاضیات، علوم کامپیوتر و تخص��ص دامنه، اما واقعیت این 
اس��ت که مدل های هوش مصنوعی، )تا حدود زیادی( بر مبنای دو چیز 

پیش بینی می شوند: اتوماسیون و داده ها.
پیچیدگی فزاینده در خودکارسازی جوانب کلیدی ساخت، آموزش و 
استقرار مدل های هوش مصنوعی )نظیر انتخاب مدل، نمایش ویژگی ها، 
تنظی��م پارامترها و غیره(، به این معنا اس��ت ک��ه مهارت های موردنیاز 
بای��د روی چرخه  حی��ات مدل و اصول مدیریت ریس��ک مدل متمرکز 
ش��ود. زیرا ما می خواهیم از قابل اعتماد بودن، ش��فافیت، ایمنی و ثبات 
م��دل، اطمینان حاصل کنیم. این م��وارد عمدتاً بین نقش های مختلف 
سازمان که با سیاست، مقررات، اخالق، فناوری و علم اطالعات سروکار 
دارند، پخش هس��تند، اما به منظ��ور مقیاس دهی هوش مصنوعی، همه  

این نقش ها باید همگرا شوند.«
Deep Instinct گای کاسپی، مدیرعامل و هم بنیانگذار

»افرادی که دارای س��وابق عالی آکادمیک هس��تند، ب��ه یکی از این 
دو جه��ات گرای��ش پیدا می کنند: برخی از آنها ت��ا زمانی که یک پروژه 
در س��طح بسیار باال تکمیل نش��ود، آن را رها نمی کنند. این افراد غالباً 
سررس��ید زمانی یا مهلت تحویل پروژه را از دس��ت می دهند. گروه دوم 
برعکسند: آنها به استانداردهای سطح علمی دانشگاهی کفایت می کنند، 
حال آنکه ممکن اس��ت اس��تانداردهای فوق، الزامات تولید س��ازمانی را 
برآورده نکند. ما به دنبال افرادی هس��تیم که هم پیش زمینه  دانشگاهی 
خوب��ی دارن��د و در عین  حال، گرایش و تمایل ش��دیدی به محصول یا 

عملیات باکیفیت دارند.«
باتوجه به این اظهارات، به نظر می رس��د کارمندانی که می خواهند در 
بخش هوش مصنوعی اس��تخدام ش��وند، باید مهارت های متنوعی را در 
خود ارتقا دهند. از طرف دیگر، شرکت ها نیز باید برای جذب این گروه 
از نیروی کار در رقابتی جدی ش��رکت کنن��د و هزینه  زیادی بپردازند. 
مؤسسه  آموزشی یوداسیتی شاهد خوبی برای افزایش تقاضای دوره های 
آموزش��ی رشته  AI است. این مؤسس��ه در وبالگ خود، از افزایش نرخ 
ثبت ن��ام متقاضی��ان در حوزه های هوش مصنوعی و یادگیری ماش��ین 
 AI می نویس��د. در این گزارش آمده که تقاضای ش��رکت در دوره های
و ه��وش مصنوعی، از س��ال ۲۰۱۷ تا س��ال ۲۰۱۸ بی��ش از ۳۰درصد 
افزایش  یافته و در س��ال ۲۰۱۸ نیز ب��ا افزایش خیره کننده  ۷۰درصدی 

مواجه بوده است.
از طرف دیگر، ش��رکت هایی که مایلند بهترین کارمندان را در بخش 
ه��وش مصنوعی خود ب��ه کار بگیرند، باید دوره های آموزش��ی مفید و 
باکیفیت��ی را برای پرس��نل خود برگزار کنند. در غی��ر این صورت همه  
تالش آنها برای اس��تخدام هوش��مندانه  متخصصان، با خطر شکس��ت 
رو به رو خواهد بود. بیایید ببینیم ش��رکت های برتر جهان، چه برنامه ای 

برای آموزش مهارت های هوش مصنوعی در نظر گرفته اند:

اوهاد بارنوی، معاون ارشد دپارتمان موفقیت مشتری شرکت 
Kryon Systems

»در ش��رکت ما، برنامه  آموزش��ی توس��عه دهندگان AI، با یک دوره  
مش��روح درک پلتف��رم Kryon  آغاز می ش��ود. دوره  آنالین »کریون 
آکادمی«، برنامه ای برای آموزش مؤثر هوش مصنوعی به موازات س��ایر 
آموزش های الزم ش��غلی اس��ت. توس��عه دهندگان باید ط��ی یک ترم 
س��ه ماهه، در جلسات توس��عه  حرفه ای آنالین و QA )پرسش و پاسخ( 

شرکت کنند.«
Zendesk کریس هاسلر، مدیر علوم داده شرکت

»ازآنجاکه تحقیق و فناوری حوزه  AI به س��رعت در حال پیش��رفت 
است، افرادی که در این بخش کار می کنند باید دائماً در حال یادگیری 
و ارتقا و به روزرسانی مهارت های خود باشند. در شرکت Zendesk، ما 
یک کلوپ کاغذی هفتگی را اداره می کنیم که در جلس��ات آن، درباره  
آخری��ن تحقیقات هوش مصنوعی مرتبط ب��ا کارمان صحبت می کنیم. 
به عالوه، تی��م ما در »روزهای البراتوار«، زم��ان و فرصت کافی را برای 

آزمایش ایده های جدید در اختیار دارد.«
عطیف کریشی، معاون ارشد روش های نوظهور در شرکت 

Teradata
»گرچه بس��یاری از کارمندان، با شرکت در دوره های همگانی و انبوه 
آم��وزش آزاد )MOOCs(، مجموع��ه مهارت ه��ای خ��ود را در حوزه  
یادگی��ری عمیق ارتق��ا می دهند، اما به ندرت کارشناس��انی را می بینید 
ک��ه در عمل هم ای��ن مهارت ها را اج��را می کنند. بین ای��ن دو گروه، 
تفاوت قابل توجهی وجود دارد. مس��لماً کالس ها و رقابت های آموزشی، 
گام مهمی در مس��یر درس��ت هس��تند، اما جایگزین اقدامات عملی و 

تجربه های واقعی نمی شوند.
س��ازمان ها باید تیم های AI خود را در واحدهای مختلف  کسب وکار 
مس��تقر کنند، تا آنها با مشکالت و چالش هایی که خط تجاری شرکت، 
در پروس��ه  ساخت قابلیت های هوش مصنوعی با آنها مواجه است، آشنا 
شوند. در این صورت آموزه هایی که در مراکز آموزش عالی به کارمندان 
ارائه ش��ده، رنگ عمل��ی و کاربردی تری به خود می گی��رد و تجربه های 

واقعی سازمان را به جلو پیش می برد.«
Deep Instinct گای کاسپی، مدیرعامل و هم بنیانگذار

»در ش��رکت Deep Instinct، آموزش ه��ا در دو ح��وزه متمرک��ز 
می شوند: درک جامع از یادگیری عمیق، یادگیری ماشین و کالن داده؛ 
به عالوه یک بخش اضافی: دامنه  محصول ما. به عنوان مثال در طول دوره 
آموزش��ی، کارشناسان امنیت سایبری دائماً دانش خود را با کارشناسان 
یادگی��ری عمیق به اش��تراک می گذارن��د. به این دلیل ک��ه وقتی یک 
کارش��ناس یادگیری عمیق یا یادگیری ماشین، در طول دوره  آموزشی 
با علوم دیگری مثل امنیت سایبری نیز سروکار دارد، عملکرد مؤثرتری 

خواهد داشت و با مسائل دنیای واقعی هم بهتر سازگار می شود.«
یوگش پاتل، مدیر ارشد فناوری و مدیر تحقیقاتی هوش 

Callsign مصنوعی شرکت
»در حوزه کالن داده، مرز بین مهندس��ین داده، مهندسین نرم افزار و 
دانش��مندان داده، وضوح خود را از دس��ت می دهد. دراین بین کشش و 
تقاضای بیش��تری برای دانشمندان داده وجود دارد و طبیعتاً مهندسین 
داده و مهندس��ین نرم افزار، تالش می کنند مهارت های خودش��ان را به 
دانش��مندان داده نزدیک کنند. از زمانی ک��ه »یادگیری عمیق« معرفی  
ش��ده اس��ت، دیگر زمان کمتری برای اکتشاف داده، پاک کردن داده و 
مهندسی ویژگی یا feature engineering صرف می شود. الاقل در 

تئوری! شاید به همین دلیل است که ما هر روز شاهدیم افراد بیشتری 
خودش��ان را به عنوان دانش��مند داده معرفی می کنند، اما کاری که این 
کارشناس��ان در عمل انجام می دهند، صرف��اً اضافه کردن رویکرد بروت 

فورس ) Brute Force( به یادگیری ماشین است.
عالوه  بر این، برخی از شرکت ها و مؤسسات آموزشی نیز ادعا می کنند 
که حضور در این دوره ها، مستلزم هیچ پیش نیازی در زمینه  کار با داده 
یا آمار نیست. شاید این موضوع برای بعضی از صنایع صادق باشد، ولی 
ما در بخش امنیت س��ایبری، به اف��رادی نیاز داریم که درک جامعی از 
دامن��ه و مفاهیم علمی داده دارند. کارشناس��انی ک��ه معانی و خواص 
آم��اری و همچنین روابط بی��ن رفتارهای داده در ان��واع منابع داده را 
به خوبی می فهمند و می شناس��ند. این کارشناسان باید به خوبی متوجه 
ش��وند که ویژگی های داده و منابع داده، چگونه هر الگوریتم مفروض را 
تحت تأثیر قرار می دهند، به ویژه زمانی که با مشکالت ناهماهنگی و عدم 
ت��وازن طبقه بندی مواجهیم. به عنوان مثال در تمارین شناس��ایی تقلب 
اعتباری، کارشناس��ان بای��د درباره چگونگی، زمان و م��کان وقوع انواع 
تراکنش ها، قوه  تحلیل و فراست خوبی داشته باشند، زیرا این پارامترها، 
پیش شرطِ تدوین و آزمایش فرضیه های تجربی هستند. در همین مثال، 
م��ا باید بفهمیم زمانی که تعداد محدود یا هیچ تراکنش مفروضی وجود 
ندارد و تنظیم یا س��ازگاری الگوریتم هم ضروری اس��ت، یک الگوریتم 

گروه بندی خاص، چگونه و تحت تأثیر چه عواملی قرار می گیرد.«
LivePerson الکس اسپینلی، مدیر فناوری

»مدیران و رهبران باید مفاهیم را یاد بگیرند. آنها باید یاد بگیرند که 
کاربرده��ای هوش مصنوعی، به چه چیزهای اطالق می ش��ود و به چه 

مواردی اشاره ندارد.
به عنوان مثال، AI توس��ط داده ها و نمونه ها طراحی می شود. مسائلی 
که از تاریخچه و س��وابق محدودی برخوردار هستند، نمونه  خوبی برای 
مسائلی که به آسانی به کمک هوش مصنوعی حل می شود، نیستند. این 

جریان با عنوان شروع سرد، شناخته می شود.
خروجی های AI همیشه قابل پیش بینی نیست. این بدان معنا است 
ک��ه ماهیت خطی طراحی محصول و جری��ان کار تغییر می کند. توجه 
 AI کنید که مهندسی معکوس، یعنی پی بردن به اینکه چرا یک سیستم
جواب خاصی ارائه می دهد، اصاًل آس��ان نیست. یکی دیگر از مؤلفه های 
مهم فرآیند آموزش، توس��عه  مهارت های جدید طراحی محصول اس��ت 
که از مزایای هوش مصنوعی به��ره بگیرد. طراحان محصول و رهبران، 

باید آمار و احتمال را به روش های جدید یاد بگیرند.«
JazzHR کوری برکی، مدیر منابع انسانی

»بس��یاری از ش��رکت ها، روی آموزش کارکنان خود س��رمایه گذاری 
می کنن��د تا مطمئن ش��وند که با پیش��رفت های تکنول��وژی و صنعت، 
به روز می مانند. درحالی که ریاضی و فناوری کامپیوتر، به عنوان س��تون 
فق��رات نقش های مبتنی بر AI عمل می کنند، اما بازهم تداوم آموزش 
و یادگیری این حوزه، کاماًل ضروری است. امروزه بسیاری از راهکارهای 
آموزش آنالین، گواهینامه ها و مدارک دانشگاهی متنوع و مرتبطی را به 
متقاضیان پیشنهاد می دهند. آنها به کارمندان کمک می کنند که دانش 
خود را در رش��ته یا فیلد برنامه نویس��ی، یادگیری ماش��ین، مدل سازی 
گرافیکی و ریاضیات پیشرفته، توسعه دهند. ضروری است که شرکت ها؛ 
فرصت توسعه و پیشرفت این گروه از نیروی کار جدید را فراهم کنند، تا 
آنها بتوانند مهارت های خود را به خوبی در عمل به کار بگیرند و بهترین 

راهکارها و نکات را از همتایان خود بیاموزند.
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۱۵ س��ال از عمر بزرگ ترین ش��بکه اجتماعی جهان می گذرد و این 
پدیده  انقالبی بس��یاری از مفاهیم زندگی م��ا کاربران دنیای فناوری را 

تغییر داده است.
فیس ب��وک در ۱۵ س��ال گذش��ته، بس��یاری از مفاهی��م از ارتباط با 
دوس��تان تا دش��منی و دعوا با افراد مختلف و مفهوم حریم خصوصی و 
حتی قربانی ش��دن در دام تبلیغات سیاسی را برای ما تغییر داده است. 
تغییرات مذکور همیش��ه به س��مت مثبت بودن نبوده اند و برخی اوقات، 
خس��ارت هایی هم برای مردم به بار آورده اند. به هرحال، فیس بوک عالوه 
 بر کمک های فرهنگی و اجتماعی، مفهوم رایانش را نیز تغییر داده است.

بس��یاری از س��رویس های ب��زرگ ام��روزی از نت فلیک��س گرفته تا 
وب سایت های بزرگانی همچون والمارت و اوبر، از فناوری هایی استفاده 
می کنن��د ک��ه روزی فیس ب��وک آنها را توس��عه داده اس��ت. این غول 
ش��بکه های اجتماعی فناوری ها را برای بهبود زیرس��اخت های فنی اش 

توسعه داد و سپس، در اختیار جهانیان قرار داد.
فیس ب��وک در مس��یر جذب میلیون ه��ا و بعد میلیارده��ا کاربر، باید 
ابزارهای��ی برای زیرس��اختش توس��عه م��ی داد؛ ابزارهای��ی مخصوص 
فرآینده��ای مختل��ف از ذخیره س��ازی داده که حجم ب��االی اطالعات 
کارب��ران را بتوان��د کنترل کن��د تا طراحی ه��ای س��خت افزاری برای 
پایگاه ه��ای داده که میزبان مراکز داده باش��ند. از آخرین فناوری ها نیز 
می توان به روش هایی برای توسعه  رابط کاربری اپلیکیشن ها و وب سایت 

فیس بوک اشاره کرد.
نکته  مهم آن اس��ت که فیس بوک پس از توس��عه ابزارها، آنها را برای 
خود نگه نداشت و اکثر محصوالت ایجادشده را به صورت متن باز عرضه 
کرد. درنتیجه، هر کس می تواند از نوآوری های فیس بوک اس��تفاده کند 

و آنها را تغییر دهد و به اشتراک بگذارد.
به اعتق��اد جیم زملین، مدیر اجرایی بنی��اد لینوکس، فیس بوک یکی 
از نیروهای محرکه  مهم در جامعه متن باز محس��وب می ش��ود که برای 
سال ها، محصوالت و ابزارهای حیاتی را به آن تزریق کرد. بنیاد لینوکس 
امروز میزبان گروهی ویژه برای حفظ و توسعه  زبان GraphQL است؛ 
زبان��ی ک��ه فیس بوک برای حفظ ارتباط بین اپلیکیش��ن ها و س��رورها 
طراح��ی کرد و امروزه، بس��یاری از ش��رکت های دیگر از آن اس��تفاده 

می کنند.
به دلیل سیاس��تی که فیس بوک در عرضه  فناوری هایش پیش گرفت، 
بس��یاری از آنها به اس��تانداردهای صنعت فناوری تبدیل ش��دند. آدام 

نیری، یکی از مدیران فنی Airbnb، دراین باره می گوید:
فیس بوک نه تنها در تغییر ش��یوه  ساخت سرورهای ما، بلکه در روش 
کدنویس��ی برای گوشی های هوشمند و مرورگرها نیز نقشی اساسی ایفا 
کرده است. تمام اکوسیستم با فناوری هایی پیش می رود که فیس بوک 

در آنها پیشگام بود و بعدا به صورت متن باز عرضه کرد.
تولد کالن داده

یکی از مش��ارکت های مهم و اولیه  فیس بوک در جامعه بزرگ رایانش 
کاساندرا )Cassandra( بود. کاساندرا سیستم پایگاه داده ای است که 

می توان آن را در بین صدها یا هزارها ِسرور گسترش داد.
فیس بوک اولین شرکتی نبود که چنین پایگاه داده ای داشت. آمازون 
و گوگل هر دو مقاله هایی منتشر کرده بودند که نوآوری های پایگاه داده  
توزیع ش��ده  خود را نشان دهند. البته، هیچ یک از آنها کد نهایی نوآوری 
را برای استفاده  دیگران منتشر نکرده بودند. مهندسان فیس بوک، یعنی 
آویناش الکش��من که در انتشار مقاله  آمازون شرکت داشت و پراشانت 
مال��ک، ایده ه��ای آمازون و گ��وگل را در آن فن��اوری ترکیب کردند و 
کاس��اندرا را توس��عه دادند. آنها سپس در سال ۲۰۰۸، کد آن را منتشر 
کردند. ش��رکت های دیگر به س��رعت این فناوری را به کار گرفتند که از 
میان آنها می توان به ش��رکت معتبر خدمات اَبری، یعنی رک اس��پیس 

)Rackspace( اشاره کرد.
جانات��ان الی��س، یکی از کارمندان رک اس��پیس بود که از س��رویس 
کاس��اندرا اس��تفاده می ک��رد. او در س��ال ۲۰۱۰، ش��رکت را ت��رک و 
دیتااس��تکس )DataStax( را با تمرکز بر اس��تفاده از کاس��اندرا برای 
مش��تریان سازمانی تأس��یس کرد. جاناتان درباره  س��رویس فیس بوک 

می گوید:
آنه��ا فراتر از کپی کردن ی��ا الهام گرفتن ِص��رف از محصول آمازون و 
گوگل رفتند و در ارائه  سرویس کامال متفاوت خود،  نوآوری های زیادی 

داشتند.
امروز، کاس��اندرا در مقام یازدهم محبوب ترین پایگاه های داده  جهان 
قرار دارد. غو ل هایی همچون اپل، نت فلیکس، اینس��تاگرام و اوبر همگی 

کاربران کاساندرا و مشارکت کنندگان در بهبود و توسعه  آن هستند.
پلتفرم فشرده س��ازی داده  هادوپ )Hadoop( یکی از دستاوردهای 
متن باز دیگر فیس بوک محس��وب می ش��ود. این پلتفرم امروزه، به نوعی 
عضو جدانش��دنِی دنیای کالن داده اس��ت. البته، سهم عمده ای از پروژه  
هادوپ که طبق مقاله ای از گوگل انجام شد، برعهده یاهو بود. فیس بوک 
یکی از اولین ش��رکت های خارج از یاهو بود که از آن پلتفرم اس��تفاده 

ک��رد و ابزاره��ای جدید را نیز برایش توس��عه داد. هادوپ در توس��عه  
استارتاپ های متعددی همچون کلوِدرا )Cloudera( هم نقش داشت؛ 
اس��تارتاپی که یکی از محققان س��ابق فیس بوک، یعنی جف هامرباخر، 
آن را تأسیس کرد. فیس بوک در هوش مصنوعی نیز سرمایه گذاری  های 
بزرگی کرده تا با استفاده از آن، کاربردهای بیشتری برای داده های خود 
بیابد. برخی از تحقیق ها و دس��تاوردهای آن ش��رکت درباره  این شاخه 
از علم نیز منتش��ر ش��ده اند. در سال ۲۰۱۵، آنها اس��تفاده از برخی از 
الگوریتم های هوش مصنوعی خود را متن باز کردند. آنها پلتفرم مشهور 
هوش مصنوعی، یعنی تورچ )Torch( را برای این کار در نظر گرفتند. 
اقدام فیس بوک تقریبا یک سال پیش از آن بود که گوگل پلتفرم مشهور 
تِنس��ورفِلو )TensorFlow( را ارائه داد. غول شبکه های اجتماعی در 
ادامه  توسعه  ابزارهای هوش مصنوعی، تورچ را پیشرفت داد و پای تورچ 
)PyTorch( را عرضه کرد. امروزه، پای تورچ به عنوان س��ومین پلتفرم 

محبوب هوش مصنوعی در جهان شناخته می شود.
بازکردن مراکز داده

توس��عه  نرم افزاری ک��ه بتواند میلیون ها کارب��ر را مدیریت کند، برای 
فیس بوک کافی نبود. آنها باید کامپیوترها و حتی س��اختمان های الزم 

برای مدیریت آن حجم از داده را نیز طراحی می کردند.
فیس بوک در مس��یر طراحی و توس��عه، به ایده های نامعمول دس��ت 
یاف��ت؛ از مراکز داده  موس��وم به اوپن ای��ر )Open Air( که از هوای 
بی��رون به جای سیس��تم های خنک کنن��ده صنعتی برای خنک س��ازی 
مرکز داده استفاده می کنند تا ِس��رورهای ماژوالر که امکان جابه جایی 

پردازنده ها و دیگر قطعات را به مدیران می دهند.
فیس ب��وک فناوری ه��ای فوق را به همراه بس��یاری از دس��تاوردهای 
 )Open Compute Project( دیگر با عنوان پ��روژه  اوپن کامپیوتر
عرضه کرد که امروزه، به عنوان س��ازمانی مستقل شناخته می شود. غول 
ش��بکه های اجتماعی در س��ال ۲۰۱۱، اوپن کامپیوتر را معرفی کرد و 
در همان زمان، با انتقادهایی روبه رو ش��د. با وجود آنکه نرم افزار متن باز 
در آن زمان به بلوغ و ثباتی نس��بی رس��یده بود، هنوز نمی ش��د درباره  
مفیدبودن یا نبودن ایده های فیس بوک برای شرکت های دیگر اظهارنظر 

کرد.
باوجود تمام مش��کالتی ک��ه در ابتدای عرضه فن��اوری مرکز داده بر 
س��ر راه فیس بوک ایجاد شد، شرکت های دیگر، همچون شرکت تایوانی 
کوانتا )Quanta( شروع به فروش کامپیوتر براساس طراحی فیس بوک 
کردند. پس از مدتی، ش��رکت هایی همچون رک اسپیس و مایکروسافت 
و اپل نیز طراحی های س��خت افزاری اختصاصی سخت افزاری خود را به 

ایده  اولیه  فیس بوک اضافه کردند.
ام��روزه، فیس بوک با ش��رکت های مخابراتی همچ��ون Ericsson و 
DeutscheTelekom هم��کاری می کند تا زیرس��اخت های متن باز 
 Telecom( مخابراتی را توسعه دهند. پروژه   مذکور با نام تله کام اینفرا
Infra Project( ش��ناخته می ش��ود ک��ه آنتنی با ب��رد طوالنی به نام 
ARIES را ش��امل می شود. به عالوه، سیس��تمی برای ارتباط برج های 
مخابراتی به نام تِراگراف )Terragraph( نیز در آن پروژه وجود دارد.

تکمیل کردن پازل
فیس بوک در ده��ه  ابتدایی خود، اکثرا ابزاره��ای متن بازی را عرضه 
می کرد که به نوعی در پش��ت صحنه  زیرس��اختی دنی��ای فناوری نقش 
داش��تند. به عنوان مثال، اگرچه نت فلیکس از کاس��اندرا اس��تفاده کرد 
ت��ا اطالعات کارب��ران را مدیریت کند، آن کاربران هی��چ تعاملی با کد 

فیس بوک در وب سایت نت فلیکس نداشتند.
از س��ال ۲۰۱۳، تأثیرات پروژه های فیس بوک ملموس تر ش��د. در آن 
 )React( سال، فیس بوک کتابخانه  متن باز جاوااسکریپتی با نام ری اکت
عرضه کرد که امروزه عالوه بر وب س��ایت خودش، در بس��یاری از دیگر 
س��رویس ها برای س��اختن رابط های کاربری بهینه شده در وب استفاده 

می کنند.
ری اک��ت برای محب��وب و مشهورش��دن به کمی زمان نیاز داش��ت؛ 
ام��ا ام��روزه، ای��ن کتابخان��ه پراس��تفاده ترین کتابخانه برای س��اخت 
اپلیکیش��ن های س��مت کاربر )Front End( محس��وب می ش��ود که 
کتابخان��ه  گوگل، یعنی انگوالر )Angular( را به نوعی کنار زد. امروزه، 
غول هایی همچون Airbnb و نت فلیکس و والمارت از ری اکت استفاده 

می کنند.

کوینس��ی الرس��ن، از بنیان گذاران س��رویس آموزش برنامه نویس��ی 
FreeCodeCamp می گوید:

از سال ۲۰۱۵، به ناگهان دیدم دوستانم در سان فرانسیسکو، ابزارهایی 
 React را با کتابخانه ای جدید به نام Angular و JQuery همچ��ون

جایگزین می کنند و اعتقاد عجیبی هم به آن دارند.
عرض��ه  ری اک��ت نِیتی��و )React Native( در س��ال ۲۰۱۵، تأثیر 
زیادی ب��ر افزایش محبوبیت کتابخانه فیس بوک گذاش��ت. این ابزار به 
توسعه دهندگان امکان می دهد با استفاده از ابزار ری اکت، اپلیکیشن های 
بومی اندروید و iOS توس��عه دهند. به بیان ِ دیگر، آنها با استفاده از یک 
کد، هم برای وب و هم موبایل اپلیکیش��ن توس��عه می دهند. گرگ ریز، 
مدیر نوآوری ش��رکت مشاوره  ای رایت پوینت )Rightpoint( می گوید 
فیس بوک اولین ش��رکتی نبود که ابزاری برای توس��عه  اپلیکیشن های 
موبای��ل ب��ا تکنولوژی های وب توس��عه می ده��د. به ع��الوه، آنها اولین 
عرضه کنن��ده  کتابخانه متن باز برای اپلیکیش��ن های وب نیز نبودند، اما 
وجه تمایز فیس بوک، ترکیب این دو ایده با یکدیگر بود. او می گوید کار 

فیس بوک تکه  آخر پازل در توسعه  اپلیکیشن ها را کامل کرد.
WIRED/zoomit :منبع

فیس بوک چگونه مفهوم رایانش را تغییر داده است؟
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ام��روزه برق��راری ارتباط ب��ا دیگران اهمی��ت زیادی در 
زندگی م��ا دارد. مهارت های اجتماعی ب��رای موفقیت هر 
کس��ب و کاری نیاز اس��ت و باعث افزای��ش میزان فروش 

خواهد شد. 
حتم��اً تاکن��ون از خ��ود پرس��یده اید چط��ور می توان 
مهارت های اجتماعی را ارتقا داد؟ بدون ش��ک این س��ؤال 
دغدغه  ذهنی خیلی از افراد است که به تازگی در کوئرا نیز 
مطرح شده است. کوئرا وب سایتی است که همه می توانند 
س��ؤاالت خود را بپرسند و کس��انی که پاسخ آن را بدانند، 

اطالعات خود را با دیگران به اشتراک می گذارند.
اکنون چگونگی بهبود مهارت های اجتماعی سؤالی است 
که در س��ایت کوئرا مطرح شده و میلنا رنجالو، دانشجوی 
دکترای مهندس��ی عمران به آن پاس��خ داده است. او ۱۰ 
راهکار ب��رای افزای��ش مهارت های اجتماع��ی دارد که به 

افزایش فروش محصوالت منجر می شود.
به صحبت های دیگران گوش کنید

بیش��تر اف��راد هیچ می��ل و رغبت��ی به گ��وش دادن به 
حرف های دیگ��ران ندارند. آنها هیچ عالقه ای به ش��نیدن 
حرف ه��ای دیگران ندارن��د و دل ش��ان می خواهد جمعی 
که در آن هس��تند را در دس��ت بگیرن��د. در حالی که این 
رفتار هی��چ تأثیر مثبت��ی روی دیگران نمی گ��ذارد. برای 
بهبود مهارت های اجتماعی باید با دقت تمام به حرف های 
دیگران گوش کنید و با پرس��یدن س��ؤاالت مرتبط، تمایل 

خود را به صحبت های طرف مقابل نشان دهید.
به داستان های دیگران عالقه نشان دهید

همه  ما کمی خودخواه هس��تیم و افرادی که با عالقه به 
داستان های مان گوش می دهند را بیشتر از دیگران دوست 
داریم. معموالً افرادی که به ش��نیدن صحبت های دیگران 
عالقه نشان می دهند جذابیت بیشتری برای مان دارند. پس 
س��عی کنید به داستان های دیگران عالقه نشان دهید و از 

صحبت های آنها نکات ارزشمندی یاد بگیرید.
بدانید در چه جمع هایی احساس راحتی بیشتری دارید

برخی ه��ا صحبت کردن با یک نفر را به صحبت کردن با 
جمع زیادی از افراد ترجیح می دهند. ش��ما از کدام دسته 
اف��راد هس��تید؟ وقتی مش��خص کنید در چ��ه جمع هایی 
راحت ت��ر هس��تید بهت��ر می توانید مهارت ه��ای اجتماعی 

خ��ود را ارتقا دهید. خیلی از اف��راد ارتباط با یک نفر را به 
مکالمات دس��ته جمعی ترجیح می دهند. آنها دوست دارند 
ارتب��اط معنادارتری با دیگ��ران برقرار کنند و از این طریق 
تأثی��ر بهت��ری روی مخاطبان بگذارند. باید به احساس��ات 
درونی خ��ود رجوع کنید و ببینید کدام حالت برای ش��ما 
خوشایندتر اس��ت. چه نوع ارتباطی به شما کمک می کند 

ارتباط بهتر و به یادماندنی تری داشته باشید؟
از منفی بافی و سخنان کنایه آمیز دست بکشید

س��عی کنید تفک��ر منفی خود را رها کنی��د و درباره هر 
موضوع��ی گله و ش��کایت نکنید. این رفتار اصاًل درس��ت 
نیس��ت. ه��ر ف��ردی در زندگی خ��ود با ترس و اس��ترس 
مواجه می ش��ود و به همین خاطر معموالً س��عی می کنیم 
در مکالم��ات روزانه خود از ای��ن موضوعات فاصله بگیریم؛ 
در نتیجه ارتباط با افراد مهربان، ش��وخ طبع و س��ر حال را 
به افراد منفی باف و ناامید ترجیح می دهیم. مطمئن باشید 

هیچ کسی از معاشرت با فرد منفی باف لذت نمی برد.
نام دیگران را به خاطر بسپارید

برخ��ی اف��راد ادع��ا می کنند حافظ��ه  ضعیف��ی دارند و 
نمی توانند نام دیگران را به خاطر بس��پارند، اما اگر به آنها 
گفته شود برای به یادآوردن نام دیگران پول زیادی دریافت 
می کنند، حافظه شان تقویت می شود. پس عملکرد مغز آنها 
هیچ مش��کلی ندارد و همه چیز به انگیزه شان برمی گردد. 
اگر واقعاً بخواهید نام فردی را به خاطر بس��پارید قطعاً این 
کار را انج��ام خواهی��د داد. پس وقت��ی می خواهید با فرد 
دیگری ارتباط برقرار کنید، نامش را بپرس��ید. اگر متوجه 
نش��دید، از او بخواهید دوب��اره تکرار کند. اگر باز هم از یاد 
بردید، نام او را از افراد حاضر در جمع بپرسید. سعی کنید 
هر فردی را با نامش صدا بزنید. این کار تأثیر فوق العاده ای 

در بهبود مهارت های اجتماعی شما دارد.
داستان های دیگران را به خاطر بسپارید

افراد با مهارت های اجتماعی باال به صحبت های دیگران 
با دق��ت گوش می دهند تا داس��تان های آنه��ا را به خاطر 
بس��پارند. پس همیشه با تمام دقت به صحبت های دیگران 
گ��وش دهید و از ای��ن اطالعات در مکالم��ات بعدی خود 
اس��تفاده کنید. برای مثال، دانس��تن نام اعضای خانواده یا 
اط��الع از س��رگرمی ها و جزییات کار آنه��ا کمک می کند 

ارتباط بهتر و معنادارتری برقرار کنید. معموالً بیشتر افراد 
توجهی به حرف های دیگران ندارند و به دنبال آن هس��تند 
هرچه زودتر خودشان شروع به صحبت کردن کنند، اما اگر 
فردی ببیند صحبت هایی که در مکالمات قبلی داشته را به 

یاد دارید، بسیار خوشحال خواهد شد.
در صحبت کردن زیاده روی نکنید

نباید درب��اره هر موضوعی اظهار نظ��ر کنید یا بخواهید 
داستانی تعریف کنید. بهتر است مکالمات خود را با مطرح 
کردن یک سؤال جدید جلو ببرید. افرادی که بیش از اندازه 
حرف می زنند جذابیت زیادی برای دیگران ندارند و معموالً 

کسی دوست ندارد با آنها هم صحبت شود.
ارتباط خود را حفظ کنید

شبکه س��ازی به معن��ای ارتباط با دیگران و ش��روع یک 
مکالمه  جدید نیس��ت؛ بلکه شبکه سازی در حفظ ارتباطات 
نمود پیدا می کند. ارتباط همانند دوی ماراتن اس��ت و باید 
با س��رعت یکنواختی جلو برود؛ نه اینکه با ش��تاب ش��روع 
شود و همانند دوی سرعت زود تمام شود. باید سعی کنید 
ارتباط خود را ب��ا طرف مقابل حفظ کنید. برای مثال، اگر 
طرف مقابل از ش��ما درخواس��ت کرده مقاله یا پادکس��تی 
برایش بفرس��تید، هرچه زودتر این کار را انجام دهید. این 
کار نش��ان می دهد قابل اطمینان هستید و به طرف مقابل 
خود اهمی��ت می دهید. افرادی که به رابطه ش��ان اهمیت 
می دهند و فراموش��کار نیس��تند، تأثی��ر خوبی روی طرف 

مقابل خود می گذارند.
ارتباط خود را به موقع قطع کنید

هیچ کس��ی دوس��ت ندارد س��اعات زیادی پای صحبت 
فردی که تازه با او آش��نا شده بنشیند. هر چقدر مکالمات 
کوتاه تر باشد تأثیرگذاری و کیفیت بیشتری خواهد داشت.

احساسات خود را بروز دهید
اب��راز احساس��ات از جمل��ه مواردی اس��ت ک��ه کیفیت 
مکالمات را باال می برد. باید به دیگران احترام بگذارید، آنها 
را تش��ویق کنید، موارد مثبت کارش��ان را در نظر بگیرید، 
از آنه��ا تعری��ف و تمجید کنی��د، آنها را ببخش��ید و مورد 
قضاوت ش��ان قرار ندهید. همیشه احساسات واقعی خود را 

نشان دهید و تا جای ممکن به دیگران کمک کنید.
inc/ucan :منبع 

چند راهکار ساده برای بهبود مهارت های اجتماعی

تبلیغـاتخالق

مسیرموفقیـت

سرمایه گذاری 30 میلیون دالری در شرکت مبارزه با جرائم مالی
ش��رکت Chainalysis که در زمینه  شناس��ایی جرائم مالی به بانک های بزرگ کمک می کند، در دور 

دوم سرمایه گذاری اش، ۳۰ میلیون دالر دریافت کرد.
ب��ه گزارش زومیت، ب��ازار ارزهای دیجیتال در چند ماه اخیر افت ش��دیدی کرده، اما س��رمایه گذاری 
روی ش��رکت بالک چین فعال در مبارزه با جرائم مالی نش��ان می دهد این بازار هنوز نمرده است. شرکت 
Chainalysis، ارائه دهنده  نرم افزار پیگیری تراکنش های ارز دیجیتال، اعالم کرده اس��ت در مرحله  دوم 
س��رمایه گذاری، ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ دالر از ش��رکت Accel دریافت کرده است. عالوه  بر این، شرکای شرکت 
Accel قرار اس��ت به اعضای هیات مدیره این ش��رکت ملحق ش��وند. جاناتان لوی��ن، بنیان گذار و رئیس 

عملیات اجرایی Chainalysis می گوید:
مدیران جدید شرکت به تحقیق و توسعه این شرکت و گسترش آن در بازار اروپا کمک خواهند کرد. در 
بلندمدت، آنها به طرز فکر اس��تراتژیک و تحقیق و توسعه  شرکت کمک می کنند و با اطمینان از عملکرد 

عالی شرکت، در حضور و گسترش آن در بازار اروپا ما را یاری می دهند.
Chainalysis در س��ال ۲۰۱۴ بنیان گ��ذاری ش��د و کارش را ب��ا پیگیری تراکنش ه��ای بیت کوین و 
شناس��ایی صاحبان کیفِ پول های دیجیتال آغاز کرد. س��پس، فعالیت های خود را با پیگیری تراکنش های 
س��ایر رمزارزها، مانند اتر و الیت کوین و بیت کوین کش و نیز استیبل کوین هایی، مانند پاکسوس گسترش 

داد.
این ش��رکت نیویورکی به دلیل تحقیق و بررس��ی هایش درباره  شرکت های بدنام و کاله بردار و شناسایی 
چند فقره فرار مالیاتی و پولش��ویی معروف شده است. ابزارهای تحقیق و بررسی این شرکت به مؤسسات 
مالی و رگوالتورها و صرافی های ارز دیجیتال کمک می کند جرائم مالی، مانند پولش��ویی و تقلب آنالین 

را شناسایی کنند.  
Chainalysis س��ال گذش��ته بیش از ۱۰۰ مشتری جدید داش��ته و درآمدش چهار برابر شده است. 
بایننس، بزرگ ترین صرافی ارز دیجیتال جهان نیز از خدمات و ابزارهای این ش��رکت اس��تفاده می کند تا 
تراکنش ه��ا و فعالیت کاربران را خودکار و در لحظه کنترل کند. افزون  بر این، این ش��رکت ۱،۶۰۰،۰۰۰ 

دالر در مرحله  ایده پردازی و ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ دالر در مرحله اول سرمایه گذاری دریافت کرده است.

داشتن یک رئیس بد می تواند شما را به مدیری موفق تبدیل کند
مدیران بد را می توان در سرتاسر دنیا پیدا کرد این موضوع آنقدر مهم است که حتی فیلم های سینمایی 
گوناگونی با این محوریت س��اخته ش��ده اند. جدا از اینها، س��وال مهمی که برای کارمندان آسیب دیده از 
رئیس بد پیش می آید این است که هنگام ترفیع چگونه باید از تبدیل شدن خود به یکی از آنها جلوگیری 

کنند.
تحقیقات زیادی نش��ان می دهند که داش��تن یک مدیر سوءاستفاده گر می تواند تاثیرات مخربی را روی 
عملکرد شرکت بگذارد. اگر یک مدیر با زیر دست هایش عجیب رفتار کرده یا آنها را جلوی دیگران مسخره 

 کند، همان  زیر دست ها با کارمندان پایین رده خود چنین رفتاری را خواهند داشت.
البته همیش��ه این گونه نیس��ت. برای مثال، همه رفتارهای بد از والدین به بچه ها منتقل نمی ش��ود چه 
برس��د ب��ه مدیران که تاثی��ر کمتری در چنین قضیه ای دارند. بر همین اس��اس،  مطالعات تازه ای نش��ان 
می دهن��د یک رئیس بد می تواند الگوی الهام بخش��ی ب��رای کارمندان پایین رده بوده و  آنها را به س��مت 

تبدیل شدن به یک »رهبری اخالق گرا« هدایت کند.
طی این مطالعه جدید از ش��رکت کنندگان خواس��ته ش��د تا خود را در شرایط یک محیط کاری فرضی 
قرار دهند. در بخش اول،  آنها متوجه شدند که افراد معموال عالقه ای به کارفرمایان سوءاستفاده گر ندارند. 
تا به این  جای کار مش��خص اس��ت اما موضوع از جایی جالب می شود که همین افراد سعی می کنند رفتار 

متفاوتی با زیردست های خودشان داشته باشند.
در بخ��ش دوم مطالعه، محققان متوجه ش��دند افرادی که بیش��تر از بقیه ب��ه ارزش های اخالقی مانند 
تالشگری، عدالت، صداقت و مواردی از این دست اهمیت می دهند، بیشتر از بقیه به اصالح روش مدیریت 

مدیران بد خود عالقه دارند.
در بخش س��وم، محققان به طور مستقیم داده های محیط های کاری واقعی در شهرهای مختلف کشور 
هند را بررس��ی کردند. در نتیجه این کار مش��خص شد افرادی که دارای بنیان های قوی اخالقی هستند، 
بیش��تر برای تبدیل ش��دن به یک رهبر اخالق گرا تالش می کنند تا مدیری سو ءاس��تفاده گر. به طور کلی 
این پژوهش نش��ان می دهد که کارفرمایان بد همیشه س��بک مدیریتی خود را به زیردستان خود منتقل 
نخواهند کرد و در این میان بسیاری از افراد سعی می کنند تا با روشی اخالقی تر با کارمندان پایین رده تر 

از خود رفتار کنند.
البته نمی توان از بحث باال به این نتیجه رسید که برای ساخت مدیرانی بهتر در آینده، باید رئیس های 
بدی برای آنها استخدام کرد بلکه می توان افرادی که توسط رده های باالی خود تحقیر یا اذیت شده اند را 
به رفتاری متفاوت نس��بت به مدیران خود سوق داد. در واقع، اولین قدم برای جلوگیری از این مشکل نه 

فقط گزارش کردن آن بلکه جلوگیری از ادامه پیدا کردن چنین رفتارهایی است.
curiosity/digiato :منبع
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