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بازگشت ایران به فهرست سیاه »گروه ویژه اقدام مالی« تکذیب شد

 ماجراهای
  FATFایران و

کمتر از یک ماه و اندی تا بهمن ماه و ضرب االجلFATF  درباره ایران باقی مانده است. درحالی که هر روز اقتصاددانان و فعاالن 
اقتصادی درباره لزوم پیوس��تن ایران به »گروه ویژه اقدام مالی« س��خن می گویند، اما متاسفانه این اتفاق هنوز رخ نداده و دو الیحه 
دولت در مجمع تش��خیص مصلحت نظام همچنان بالتکلیف باقی مانده اند. ماجراهای خروج مارک ویلموتس و آندرا استراماچونی 
از فوتبال ایران در چند هفته گذش��ته، نمونه های واضحی از س��خت تر شدن هرگونه تبادالت مالی و بانکی ایران با جهان به واسطه 
تحریم های بانکی و اس��تانداردهایFATF  اس��ت. در همین حال، روز گذشته خبرهایی درباره بازگشت نام ایران به فهرست سیاه 

FATF  منتشر شد، اما وزارت اقتصاد بالفاصله آن را تکذیب کرد. میثم امیری، رئیس مرکز اطالعات مالی وزارت اقتصاد با رد...

حباب قیمتی در بازار مسکن شکسته شد

ورود مسکن به فاز احتیاطی
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ساختار بودجه با چه رویکردی اصالح شد؟

مهمترین تحوالت الیحه بودجه ۹۹

فضای کار اشتراکی، محیطی در مسیر تکامل کسب وکار
مدیریت بحران؛ صداقت، مسئولیت پذیری
استقبال از »شب یلدا« با اهداف بازاریابی

موفقیت در بازاریابی محتوایی با ارزیابی عملکرد رقبا
برنامه تبلیغاتی یوتیوب برای کاربران تلویزیون های هوشمند
مشکالت، شکست ها و چالش های مدیران عرصه تکنولوژی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

انقالب فولکس واگن؛ موتور 
الکتریکی یکپارچه صنعت 

خودرو را تغییر می دهد

3
اگرچه الیحه بودجه هنوز به مرحله بررسی نهایی در مجلس 

نرسـیده و احتماال در بهارستان، تغییرات زیادی را 
به خود خواهد دید، اما بررسی ها نشان می دهد در...

شفافیتی که در الیحه بودجه ۹۹ هم نیامده است

وضعیت حقوق و مالیات 
کارکنان در سال آینده

سرمقاله
 به بهانه کمپین

»بدون قیمت نخریم«

ب��ازار  در حال��ی ک��ه جری��ان 
کش��ور متاثر از التهابات ناش��ی از 
ساماندهی بازار سوخت، روند رکود 
تورمی را تجرب��ه می¬کند، ایجاد 
فراخوان ه��ا و کمپین های مختلف 
اجتماع��ی در فض��ای مج��ازی و 
با گرا ن فروشی،  مبارزه  درخصوص 
تخلف��ات صنفی و م��واردی از این 
دست، بیش از هر موضوع دیگری 
توج��ه مخاطبان را ب��ه خود جلب 

کرده است.
م��درن،  دنی��ای  در  ام��روزه 
عرص��ه  در  فع��ال  کمپین ه��ای 
بح��ق مصرف کنندگان  مطالب��ات 
به  عن��وان یک��ی از کاربردی ترین 
فعالیت ها در حص��ول به مطالبات 
اجتماعی محس��وب می ش��ود. در 
این کمپین ها معم��والً موضوعاتی 
با گران فروشی،  مبارزه  درخصوص 
زیان بار  محص��والت  خرید  تحریم 
مصرف  ممنوعیت  خطرآفری��ن،  و 
غذای��ی  تولی��دات  و  محص��والت 
و... مشاهده می شود  غیراستاندارد 
ک��ه نتایج حاص��ل از عملکرد آنها 
اقتصادی  بنگاه های  تمکین  عموماً 
و رعایت حق��وق مصرف کنندگان 
ب��وده اس��ت. دو نکت��ه مه��م این 
کمپین ها، نخس��ت توجه و احترام 
ب��ه قانون ب��ه  عن��وان اصلی ترین 

میث��اق اجتماع��ی برای 
2استمرار روند...

سه شنبه
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تازه ترین نشس��ت ش��ورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف( دیروز به ریاس��ت 
مع��اون اول رئیس جمهور برگزار ش��د و اس��حاق جهانگیری با تاکید ب��ر اینکه علم و 
فناوری، آینده کش��ور را رقم می زند، گفت: اگر به توسعه همه جانبه کشور می اندیشیم 
باید بدانیم که هیچ توس��عه ای باالتر از توسعه علم و فناوری نیست، چراکه این توسعه 
ب��ه جای اتکا به منابع طبیعی، به نیروی انس��انی، مراکز علم و فناوری و ش��رکت های 

دانش بنیان متکی است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، معاون اول رئیس جمهور در این نشست، هفته 
پژوه��ش را تبریک گفت و با اش��اره به گزارش عملکرد ح��وزه پژوهش و فناوری که از 
س��وی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این جلس��ه ارائه شد، ادامه داد: در شرایطی 
که عده ای به دنبال س��یاه نمایی و فضاسازی های منفی در کشور هستند،  اطالع رسانی 
درخصوص دس��تاوردهای ح��وزه پژوهش و فناوری می تواند ب��ه افزایش امید مردم به 
آینده کش��ور کمک کن��د. به گفته وی، افزایش تع��داد قراردادهای همکاری صنعت با 
دانش��گاه ها و مراکز علم��ی، باال رفتن میزان اش��تغال در پارک های عل��م و فناوری و 
مراکز رش��د، افزایش تعداد واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری و ارتقای رتبه 
جهان��ی کمیت علم ایران که در گزارش عملکرد حوزه پژوهش و فناوری به آن اش��اره 
ش��د، از جمله افتخارات جمهوری اس��المی ایران است که اطالع رسانی درخصوص این 

دستاوردها می تواند مردم کشور را شاد کند.
جهانگی��ری با بی��ان اینکه مقام معظم رهبری در س��ال های اخیر ب��ه طور مکرر بر 
ضرورت توسعه علم و فناوری تاکید کرده اند، تصریح کرد: اراده جدی برای توسعه علم 
و فناوری در رأس نظام باعث شد که همه مسئولین کشور پای این موضوع ایستاده اند 
و خوشبختانه به دستاوردهای خوبی در بخش علم و فناوری نائل شده ایم. گاهی برخی 
اف��راد این انتقاد را مطرح می کنند که افزایش تولید مقاالت علمی به معنای تولید علم 
نیس��ت، اما گزارش عملکرد حوزه پژوهش و فناوری نش��ان داد که با وجود آنکه مراکز 
علمی کش��ور در ش��رایط تحریم هس��تند و حتی از تحصیل برخی دانشجویان ایرانی 
در دانش��گاه های خارجی جلوگیری می شود، اما دس��تاوردهای افتخارآمیزی در حوزه 

پژوهش و فناوری حاصل شده است.
مع��اون اول رئیس جمه��ور با تاکید بر اینکه دانش��گاه ها و مراکز علمی کش��ور باید 
دس��تاوردهای خود را به نحو مناس��بی اطالع رس��انی کنند و این افتخارات را به اطالع 
مردم برسانند، خاطرنش��ان کرد: به دلیل تحریم ها و محدودیت های ارزی کشور امروز 
فرصت بسیار خوبی فراهم شده تا قطعات موردنیاز بخش های مختلف صنعت با استفاده 

از توان داخلی و ظرفیت دانشگاه های کشور تامین شود.
او به دس��تگیری دکتر س��لیمانی دانش��مند ایرانی در آمریکا اش��اره ک��رد و گفت: 
آمریکایی ها مکرراً از دکتر س��لیمانی خواس��ته اند که در آمریکا بماند و مهمترین سوال 
آنها از این دانش��مند ایرانی در دوران ۱۴ ماه بازداش��ت این بوده که جمهوری اسالمی 

ایران چگونه موفق شده است روند توسعه علمی را با این سرعت ادامه دهد.
وی تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه را نماد اتکا به ظرفیت داخلی و اقتصاد مقاومتی 
توصیف کرد و افزود: باید با جدیت بر موضوع ساخت داخل اصرار داشته باشیم و زمینه 

افزایش قراردادهای دانشگاه های کشور با بخش های مختلف صنعتی را فراهم کنیم.
جهانگیری از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواست همانگونه که در جشنواره های 
مختلف از محققین و پژوهش��گران تجلیل می ش��ود، از بخش های مختلف صنعتی که 
ارتباط بیش��تری با دانشگاه ها و مراکز علمی برقرار کرده اند نیز تقدیر شود تا انگیزه ای 

برای سایر بخش های صنعتی کشور نیز ایجاد شود.
او همچنین به پیش��نهاد دبیرخانه شورای عالی عتف درخصوص توسعه مناطق ویژه 
علم و فناوری اش��اره کرد و گفت: الزم اس��ت آسیب شناس��ی دقیقی درخصوص پنج 
استان متقاضی ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری انجام شود تا دالیل عدم موفقیت این 
پنج استان با وجود اراده و انگیزه جدی استانداران و روسای دانشگاه های این استان ها 

روشن شود و اصالحات الزم به انجام برسد.

معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به برنامه ریزی و پیشنهاد شورای عالی عتف برای 
ش��کل گیری پهنه های علم و فناوری جهت اس��تقرار شرکت های دانش بنیان در اطراف 
دانشگاه ها و مراکز علمی در استان های مختلف کشور، تصریح کرد: این موضوع باید با 
همکاری و هماهنگی ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری انجام شود و مالحظات الزم 
مدنظ��ر قرار گیرد تا هیچ تاثیر منف��ی و محدودیت و یا مزاحمتی برای زندگی مردم و 

ساکنین اطراف این پهنه ها ایجاد نشود.
در ادامه این نشس��ت نیز معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت 
مش��ارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در توس��عه علم و فناوری گفت: توسعه علم و 
فناوری باید از حالت دولتی خارج ش��ده و ش��رکت های دانش بنیان حول دانشگاه ها و 

مراکز علمی شکل بگیرند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم در این جلسه از دانشگاه ها و مراکز علمی کشور 
ب��ه عنوان مبدأ خالقیت برای ارائه خدمات به جامعه یاد کرد و گفت: اتصال دانش��گاه 
به بخ��ش خدمات می تواند در ایجاد فرصت های ش��غلی و بهبود کیفیت زندگی مردم 

نقش موثری ایفا کند.
عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی نیز با اشاره به اینکه در همه کشورها نقش 
بخش خصوصی در توس��عه علم و فناوری و ثبت نوآوری ها بیش��تر از دولت اس��ت اما 
متاسفانه بخش خصوصی ایران مشارکت الزم را در این زمینه ندارد، خواستار مشارکت 

بیشتر بخش خصوصی در این زمینه شد.
همچنین دکتر برومند، دبیر شورای عالی عتف نیز گزارشی از عملکرد حوزه پژوهش 
و فناوری ارائه کرد و گفت: تعداد ایده های تجاری ش��ده در پارک های علم و فناوری و 

مراکز رشد از ۵۸۷ ایده در سال ۱۳۹۱ به ۷۷۰۸ ایده در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
او با اش��اره به اینکه میزان فروش ش��رکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و 
مراکز رشد از ۱۷۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۹۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ 
ارتقا یافته اس��ت، گف��ت: تعداد واحدهای فناور مس��تقر در پارک های علم و فناوری و 
مراکز رشد ۷۸۶۴ واحد تا پایان سال ۱۳۹۷ بوده است در حالی که تعداد این واحدها 

در سال ۱۳۹۳،  ۳۰۰۰ واحد بوده است.
به گفته برومند، تا پایان س��ال ۱۳۹۷ تعداد ۱۶۲۵ ش��رکت مس��تقر در پارک های 
عل��م و فناوری و مراکز رش��د واحدهای فناور موفق به دریاف��ت تاییدیه دانش بنیان از 
کارگروه ارزیابی مربوطه ش��ده اند، افزود: تعداد این ش��رکت ها در سال ۱۳۹۲ تنها ۱۱ 

مورد بوده است.
وی از ارتقای رتبه جهانی کمیت علم ایران و افزایش سهم ایران از کل کمیت تولید 
علم دنیا خبر داد و افزود: تعداد دانش��گاه های ایرانی در نظام های بین المللی رتبه بندی 

در سال ۲۰۱۹ افزایش چشمگیری نسبت به سال ۲۰۱۴ داشته است.
طبق گزارش وزارت علوم، تعداد فناوران ش��اغل در پارک های علم و فناوری و مراکز 
رش��د به بیش از ۵۶ هزار نفر در پایان س��ال ۱۳۹۷ رسیده است که این عدد در سال 
۱۳۹۱ تنه��ا ۱۹ ه��زار نفر بوده و ام��روز قریب به ۸۰درصد ش��اغلین آنها را دارندگان 
مدرک کارشناسی به باال دربر می گیرند. همچنین تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و 
دانش��گاه ۳۰۳۵ قرارداد در سال ۱۳۹۲ به ۷۰۲۴ قرارداد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته 
و مبلغ این قراردادها که در س��ال ۱۳۹۲،  ۳۳۵ میلیارد تومان بوده نیز در سال ۱۳۹۷ 

به ۱۷۷۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.
در ادامه این نشس��ت نیز که وزرای علوم، آم��وزش و پرورش، رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و روسای فرهنگستان های زبان و ادب فارسی و علوم 
پزشکی حضور داشتند، رویکرد جدید پیشنهادی دبیرخانه شورای عالی عتف نسبت به 
توس��عه مناطق ویژه علم و فناوری مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و دبیر شورا ضمن 
ارائه گزارش��ی از روند فعلی ایجاد منطقه وی��ژه علم و فناوری و چالش های کلیدی در 
ش��کل گیری و عملیات مناطق ویژه علم و فناوری در کشور، به بیان نکات مثبت طرح 

پیشنهادی دبیرخانه پرداخت.

۲۳ تا ۲۹ آذرماه، هفته  پژوهش نام دارد؛ هفته ای که اغلب به بیان دستاوردهای پژوهشی و ارائه آمار و ارقام توسط مسئوالن 
درباره طرح های تحقیقاتی و تعداد مقاالت منتشرشده می گذرد. در نشستی که در خبرگزاری ایسنا به مناسبت هفته  پژوهش 
برگزار ش��د، دانش��جویان پژوهش��گر از سایه س��نگین ISI بر پژوهش های دانش��گاهی، رابطه خان و رعیتی استاد و دانشجو و 
قصه پرغصه گرنت های پژوهش��ی سخن گفتند. آنها می گویند س��ایه ISI بر پژوهش های دانشگاهی سنگینی می کند، اشتغال 
پژوهش��گران مس��ئله  مهم دانشجویان محقق اس��ت و گاهی چالش هایی که میان استاد و دانش��جو به بهانه های مختلف پیش 
می آید پژوهش را دش��وار می کند. در این نشس��ت، دکتر لیال زارع، دانشجوی پس��ا  دکترای فیزیولوژی پزشکی دانشگاه تربیت 
مدرس با بیان اینکه پژوهش می تواند باعث رش��د اقتصادی، اجتماعی و حل بس��یاری از مش��کالت جامعه شود، گفت: با وجود 
اینکه گزارش های زیادی وجود دارد که نش��ان می دهد ما در تولید مقاله جایگاه بس��یار خوبی داریم ولی هنوز به سطح تحقیق 
و پژوهش های کاربردی نرس��یدیم. او یکی از دالیل باقی ماندن پژوهش ها در فاز بنیادی و کاربردی نش��دن آنها را به تفاوتی که 
کش��ور ما با کش��ورهای در حال توسعه دارد، مربوط دانست و افزود: در کش��ورهای توسعه یافته، یک استاد می تواند گرنت های 
خیلی خوبی برای جذب دانشجویان پسادکترا دریافت کند، دوره های پسادکترا یک ساله نیست و فرد زمان کافی برای تحقیق 
دارد. متاس��فانه در حال حاضر در کش��ور ما دوره های پسادکترا یک سال اس��ت و فرد در این یک سال نمی تواند پروژه خود را 
به اتمام برس��اند در نتیجه یا پروژه ناتمام باقی می ماند و یا اینکه محقق پس��ادکترا بدون دریافت مزایای حقوقی مناس��ب و در 
ش��أن خود پروژه را ادامه می دهد. به گفته وی، هیچ تضمینی نیس��ت اگر ش��خصی سه یا چهار سال هم به عنوان محقق پست 
دکترا کار کند، بتواند در آینده نزدیک موقعیت شغلی  ثابتی داشته باشد و اطمینان داشته باشد بعد از این همه تالش می تواند 
دس��تیار پژوهش��ی یا استادیار و دانشیار شود. تعداد زیادی از دانشجویان هستند که سه یا چهار سال است که به عنوان محقق 

پسادکترا در حال فعالیت هستند و آینده شغلی آنها مشخص نیست.
همچنین علی س��لطان زاده، دانشجوی دکترای فلس��فه علم دانشگاه صنعتی شریف که به نمایندگی از دانشجویان پژوهشگر 
حوزه علوم انس��انی حضور داش��ت، با بیان اینکه سایه ISI بر دانشجویان و استادان پژوهشگر در ایران سنگینی می کند، گفت: 
منطق ISI این اس��ت که یک س��ری موسسات دولتی در اروپا و آمریکای شمالی مثل بنیاد علوم آمریکا و موسسه ملی سالمت 
وجود دارند که برای نیازهای ۵ یا ۱۰ س��ال آینده خود برنامه ریزی می کنند تا مس��ائل و مش��کالت خود را برطرف کنند. برای 
حل این مس��ائل و مش��کالت به پژوهش��گران کمک هزینه می دهند تا در این زمینه ها کار کنند. با توجه به این مس��ائلی که 
سازمان های دولتی بیان می کنند استادان به این مراکز  پروپوزال می دهند و طرح پژوهشی خود را معرفی می کنند و متناسب 

با طرح پژوهشی خود کمک هزینه دریافت می کنند.
وی افزود: این موسسات با هزینه ای که دریافت می کنند، موضوعات مقاالت ISI را تعیین می کنند. مشکل آنجایی به وجود 
می آید که می خواهیم پژوهش های ایران را براساس همان موضوعاتی که موسسات دولتی اروپا و آمریکای شمالی تعیین کرده اند 
ارزیابی کنیم. استادان برای ارتقا به ارائه مقاله ISI نیاز دارند و در برخی دانشگاه ها هم دانشجویان دکترا قبل از دفاع باید مقاله 
ISI از پایان نامه خود منتش��ر کنند. این فش��اری که بر روی پژوهش��گر داخلی گذاش��ته ایم تا پژوهش های خود را با موضوعات 

خارج از کشور تطبیق بدهد مسیر ما را منحرف می کند.
وی با بیان اینکه برخی موسس��ات پژوهش��ی به پژوهشگران دس��تمزد می دهند، گفت: ما موسسه پژوهشی که به پژوهشگر 
بودجه بدهند داریم و معموال هم نهادهای نظامی برای بحث کس��ری خدمت در این حوزه فعال هس��تند. مش��کلی که در علوم 
انس��انی و علوم اجتماعی خیلی پررنگ می ش��ود این اس��ت که در این پروژه های تحقیقاتی سیاس��ت زدگی وجود دارد. عمدتا، 
افرادی که ناظر این پروژه ها هستند افرادی هستند که نسبتی با علوم انسانی و علوم اجتماعی ندارند و حداکثر آشنایی آنها با 
علوم انس��انی این است که در رشته های مدیریت تحصیل کرده اند و هنگامی که با فلسفه، جامعه شناسی، معارف و علوم مشابه 
آش��نایی ندارند علوم انس��انی برای آنها یک ابزار می ش��ود؛ یعنی تضادی که ما با دنیای غرب داریم وارد طرح های تحقیقاتی 

می شود و از آنها پروژه های بسیار سطح پایینی در علوم انسانی بیرون می آید.
این دانش��جوی دانش��گاه صنعتی شریف افزود: از دوستان و اطرافیان ش��نیدم که برای پروژه گرفتن به این موسسات مراجعه 
می کنن��د و می بینند که این نگاه سیاس��ی چ��ه تاثیری بر روی تحقیق��ات دارد. من هیچ گاه ندی��دم در پروژه های اینچنینی، 
موضوعات مهمی که در علوم انسانی برای جامعه اهمیت دارد مطرح شود. ما موضوعات مهم در جامعه زیاد داریم و وقتی این 
موضوعات را با مصاحبه های مسئوالن مقایسه می کنیم متوجه فاصله زیادی که بین جامعه و دیدگاه های مسئوالن وجود دارد 

می شویم. پژوهشگران باید داده ها و تحلیل های درستی ارائه دهند تا مسئوالن از شرایط جامعه آگاه شوند.
سلطان زاده با اشاره به وجود مشکالت ساختاری و قانونی در حوزه پژوهش درباره چالش هایی که به علت ویژگی های فردی 
پژوهش��گران ایجاد می ش��ود، گفت: بعد فردی تضارب آرا و تعامل میان پژوهش��گران این است که گرایش های پژوهشی برخی 
اس��تادان در ی��ک گروه با یکدیگ��ر تطابق دارد و با هم در این گروه فعالیت می کنند، اما ی��ک بعد اجتماعی هم وجود دارد که 
به کنفرانس ها و همایش هایی که برگزار می ش��ود ربط پیدا می کند. یعنی یک پژوهش��گر در یک کنفرانس، مقاله خود را ارائه 
می کند، نقدهایی به آن وارد می ش��ود، مناظره و جنجال و دعوایی در کار نیس��ت و مقاله پس از بررس��ی در مراکز دیگر منتشر 

می شود.

جهانگیری در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف(:

هیچ توسعه ای باالتر از توسعه علم و فناوری نیست
در میزگرد بررسی معضالت پژوهشی دانشجویان مطرح شد

از رابطه خان و رعیتی استاد و دانشجو تا قصه پرغصه گرنت های پژوهشی

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی



در حالی بودجه س��ال آینده به دلیل شرایط سخت اقتصادی، اهمیت 
ویژه ای یافته که تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا به خصوص تحریم فروش 
نفت ایران، آن را با محدودیت های بس��یاری روبه رو کرده است، اما این 
محدودیت می تواند به  عنوان یک فرصت برای کاهش وابس��تگی بودجه 

به درآمدهای نفتی دیده شود.
به نظر می رس��د بودجه ۹۹ نه فقط ش��فاف نیس��ت و ارقام کسری و 
روش نامتعارف برای جبران کس��ری بودجه پنهان ش��ده، بلکه به دلیل 
پیش بین��ی حجم باالیی از ف��روش دارایی های دولت و ش��فاف نبودن 
بودجه ش��رکت های دولتی و عدم نظارت بر آنها مشکل ساز خواهد شد؛ 
ضمن اینکه کس��ری ش��دید بودجه باعث افزایش تورم و فشار بیشتر بر 

مردم عادی خواهد شد.
ب��ه گزارش مهر، اتفاقات مهم در بودجه ۹۹ را می توان در ۱۰ رخداد 
جس��ت وجو کرد؛ حراج اموال دولت با تکرار خصوصی س��ازی خاموش، 
ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت، کسری بودجه و افزایش برداشت 
از بانک مرکزی، خداحافظی با صندوق خالی توس��عه ملی بعد از س��ال 
۱۴۰۰، ح��ذف معافیت های مالیاتی )س��لبریتی ها و مناط��ق آزاد و...(، 
تداوم سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی، دو برابر شدن قیمت فرآورده های 
نفت��ی )به غیر از بنزین(، الزام بانک ها به خری��د اوراق از دولت، بودجه 
شرکت های دولتی غیرشفاف و همچنان افزایشی و دست در جیب مردم 

برای کسری بودجه.
حراج اموال دولت با تکرار خصوصی سازی خاموش

در بودج��ه ۹۹ ردیف فروش اموال مازاد دولت به عنوان درآمد جدید 
وارد ش��ده اس��ت. فروش دارایی ه��ای دولت در بودج��ه ۹۸ که عموما 
ش��رکت های دولتی هس��تند، حدود ۴ هزار میلیارد توم��ان بوده اما در 
بودجه ۹۹ این رقم به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رس��یده است. این 
میزان از فروش اموال، فارغ از آنکه راه غلطی برای جبران کسری بودجه 
دولت اس��ت، دولت به جای آن می توانس��ت هزینه های خود را کاهش 
دهد و معافیت های زائد مالیاتی را حذف کند ولی راه بس��یار ساده ای را 

انتخاب کرده است!
همچنین این کار اقتصاد سیاس��ی پررنگی دارد. سازوکاری که دولت 
برای فروش این اموال در دس��ت دارد - که به دنبال آن است از شورای 
س��ران مصوبه و مجوز بگیرد- چیزی ش��بیه خصوصی و چه بس��ا بدتر 
اس��ت و لذا از االن می توان پیش بینی کرد که این اموال به چه کس��انی 
خواهد رس��ید. مضاف بر آنکه این نوع توزیع رانت، خونریزی هایی مانند 
اعتراضات کارگری در خصوصی س��ازی را ندارد، چراکه عموما این اموال 
مازاد از جنس امالک اس��ت. این رقم بیش از می��زان درآمدهای نفتی 
است که در بودجه پیش بینی کرده است لذا این فروش اموال عمال چاه 

نفت دیگر، سرمایه فروشی و خالی کردن دست دولت است.
ادعای کاهش وابستگی بودجه به نفت

دولت مدعی اس��ت که وابس��تگی بودج��ه به نفت را ک��م کرده و به 
حدود ۱۰درصد رس��انده اس��ت اما چقدر این ادعا واقعی اس��ت، محل 
بحث دارد؛ س��هم صندوق توس��عه ملی از فروش نفت باید طبق قانون 
برنامه ششم توسعه تاکنون به ۳۶درصد می رسید ولی دولت این میزان 
را ۲۰درص��د کاهش داده اس��ت )البته با اذن رهبری( ام��ا این تفاوت 
۱۶درص��د را تحت عنوان قرض از صندوق توس��عه مل��ی )زیرمجموعه 
تملک دارایی های مالی( آورده است که ماهیتا همان درآمد نفتی است. 
این قرض از صندوق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اس��ت. با احتس��اب 
۳۰ هزار میلیارد تومان قرض از صندوق و درآمدهای فرض شده از سوی 
دول��ت برای فروش نفت یعنی حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای 
نفت��ی حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان اس��ت که با تقس��یم آن بر بودجه 
۴۸۴ هزار میلیارد تومانی س��هم نفت در بودجه بیش از ۱۶درصد است. 
عالوه بر این حدود ۳.۴ میلیارد یورو نیز در قالب تبصره ۴ الیحه بودجه 
از صندوق توسعه ملی برداشت می شود که این عدد نیز اگرچه از درآمد 

سال های گذشته است اما به نوعی درآمد نفتی محسوب می شود. 
کسری بودجه و افزایش برداشت از بانک مرکزی

س��وال این اس��ت که چقدر درآمدهای نفتی واقعی است؟ در بودجه 
۹۸ می��زان فروش نفت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان دیده ش��ده بود که در 
مجل��س به ۱۵۱ هزار میلیارد تومان )با لح��اظ درآمد ۲۲ هزار میلیارد 
تومان��ی فروش میعانات گازی به پتروش��یمی های داخلی( افزایش پیدا 
کرد. این میزان درآمد در بودجه ۹۸ با فرض صادرات روزانه ۱.۵ میلیون 
بشکه نفت ۵۴ دالری بود اما بعد از آنکه ترامپ معافیت ها را حذف کرد 
صادرات نفت کاهش پیدا کرد و دولت پیش��نهادی را به ش��ورای سران 

ب��رد و فروش نف��ت را روی ۵۵.۶هزار میلیارد تومان بس��ت که معادل 
فروش ۳۰۰ هزار بش��که اس��ت که با وجود آنکه این سقف کاهش پیدا 
کرد در هشت ماهه اول ۹۸، فقط ۲۸.۲ هزار میلیارد تومان از آن محقق 
ش��ده است که پیش بینی می شود که تا آخر س��ال به ۴۵ هزار میلیارد 
تومان برسد که نش��ان دهنده کسری بودجه جدی از محل عدم فروش 

نفت است.
ثمره درآمدهای غیرواقعی در الیحه بودجه ۹۹ آن است که بالفاصله 
ب��ا کاهش درآمد محقق ش��ده در س��ال ۱۳۹۹،  دولت ناچار اس��ت از 
هزینه عمرانی خود بکاهد )زیرا بخش اعظم هزینه های جاری، غیرقابل 
اجتناب اس��ت(. اگر بدانیم که هزینه عمرانی، عمده ترین بخش بودجه 
دولت است که خاصیت تحریک رشد و اشتغال را دارد، نتیجه می گیریم 
ک��ه به احتمال زیاد بودجه س��ال آتی، کمک ویژه ای به رش��د تولید و 
اش��تغال نخواهد کرد. همچنین این کس��ری بودجه روند دست اندازی 
دولت به بانک مرکزی را تقویت کرده و باعث تشدید افزایش پایه پولی 

)اگرچه غیرمستقیم( خواهد شد.
خداحافظی با صندوق خالی توسعه ملی بعد از سال 1400

براس��اس پیش بینی دولت در الیحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، در سال 
۹۹، ۸ میلیارد دالر سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت است که ۳.۵ 
میلیارد دالر آن به دولت قرض داده می شود. از سوی دیگر، در قالب تبصره 
۴ الیح��ه بودجه ۹۹، دولت اجازه برداش��ت ۳.۴ میلیارد یورو از صندوق را 
گرفته است؛ این بدان معناست که با فرض آنکه همه درآمدهای نفتی )یک 
میلیون بشکه( محقق شود حدود ۴.۵ میلیارد دالر به صندوق توسعه ملی 
واریز می ش��ود و از آن س��و حدود ۳.۴ میلیارد یورو یعنی بخش اعظم آن 
برداش��ت می ش��ود. در مجموع، با توجه به واقعیات فروش نفت و تبصره ۴ 
الیحه بودجه ۹۹، عمال صندوق توس��عه ملی در سال آینده ورودی خاصی 
نخواهد داش��ت و با توجه به احتمال تداوم مش��کل بودجه در سال ۱۴۰۰ 

عمال دولت بعدی با صندوق توسعه ملی خالی مواجه خواهند شد.
حذف معافیت های مالیاتی )سلبریتی ها و مناطق آزاد و...( 

درآمده��ای مالیات��ی در بودجه ۹۹ حدود ۱۹۵ ه��زار میلیارد تومان 
اس��ت که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن س��هم ع��وارض واردات از گمرک 
اس��ت؛ یعنی درآمدهای مالیاتی عمال در س��ال ۹۹، ۱۷۵ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی ش��ده است. در بودجه ۹۸ این رقم ۱۷۲ هزار میلیارد 
تومان بوده که در اصالحیه ش��ورای س��ران به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان 
کاه��ش پیدا ک��رد. در پیش نویس بودجه ۹۹، س��ازمان برنامه و بودجه 
برخ��ی از معافیت ه��ای مالیاتی را حذف کرده بود ک��ه در هیات دولت 
این پیش��نهاد تصویب نشده و معافیت ها بازگردانده شد. در حال حاضر 
عدد پیش��نهادی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان اس��ت که نس��بت به مصوبه 
س��ران در بودجه ۹۸ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اضافه ش��ده یعنی 
حدود ۳۵درصد رش��د که با توجه به میزان تورم موجود رقمی طبیعی 
اس��ت. متاسفانه همان طور که ذکر شد دولت عمال برنامه ای برای حذف 
معافیت های زائد و مبارزه با فرار مالیاتی ندارد و فشار کسری بودجه را 

بر حوزه های دیگر وارد می کند.
تداوم سیاست غلط ارز 4200 تومانی

غل��ط ب��ودن سیاس��ت ارز ۴۲۰۰ تومان��ی تقریبا م��ورد اجماع همه 
کارشناسان اقتصادی است و فسادآور و ناکارآمدبودن آن مشخص شده 
اس��ت، اما دولت همچنان بر این سیاس��ت غلط اصرار دارد و در الیحه 
بودجه س��ال ۹۹ دولت حدود ۱۰.۵ میلی��ارد دالر برای این کار در نظر 

گرفته است.
الزم اس��ت به این نکته اش��اره ش��ود که با توجه به گزارش هش��ت 
ماهه عملکرد منابع بودجه ۹۸، در س��ال جاری درآمد نفتی کافی برای 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نش��د و پیش بینی می ش��ود در سال 
آینده هم وضعیت اینگونه باشد، بنابراین دولت برای اجرای این سیاست 
غلط یا در حال چاپ پول است یا از ذخایر ارزی بانک مرکزی برداشت 
می کند. در س��ال آینده نیز به احتم��ال زیاد درآمدهای نفتی دولت که 
عمدتا صرف پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی می ش��ود محقق نخواهد ش��د و 
دولت برای پرداخت این میزان ارز با مشکل مواجه شده و به روش های 

نامناسب دیگر متوسل خواهد شد.
دو برابر شدن قیمت فرآورده های نفتی )به غیر از بنزین(

در ج��دول تبصره ۱۴ )هدفمندی یارانه  ها( الیح��ه بودجه ۹۹ منابع 
ناش��ی از فروش داخلی فرآورده های نفتی( بنزین، گازوئیل، نفت سفید، 
گاز مای��ع و نف��ت کوره)ح��دود ۷۷ هزار میلیارد توم��ان در نظر گرفته 
ش��ده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه ۹۸، حدود 

۴۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده بود. بخش قابل توجهی از 
افزایش درآمد فروش داخلی فرآورده های نفتی ناش��ی از س��همیه بندی 
ک��ردن بنزین اس��ت ولی نباید از یاد برد که ش��اهد کاهش چش��مگیر 
مص��رف ای��ن فرآورده نفتی ه��م خواهیم بود. به همی��ن دلیل با فرض 
کاه��ش مصرف بنزین از ۹۸ به ۸۰ میلی��ون لیتر در روز که با توجه به 
آمار مصرف بنزین در یک ماه اخیر، منطقی به نظر می رسد. در نتیجه، 
میزان درآمد ناش��ی از فروش بنزین( ۶۳ میلیون لیتر س��همیه ای و ۱۷ 
میلی��ون لیتر آزاد)حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می ش��ود 
بنابراین درآمد ناش��ی از فروش س��ایر فرآورده های نفتی در سال آینده 
باید حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان باش��د و این در حالی اس��ت که این 
درآمد در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به همین 
دلیل، انتظار می رود قیمت فروش گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت 

کوره در سال آینده دو برابر شود.
الزام بانک ها به خرید اوراق از دولت

در تبص��ره ۴ الیحه بودج��ه ۹۹، بانک ها ملزم به خرید اوراق از دولت 
معادل نیمی از بدهی خود به بانک مرکزی یعنی حدود ۶۵ هزار میلیارد 
تومان ش��ده اند و بانک مرکزی هم ملزم شده است این اوراق را به جای 
بده��ی بانک ها قب��ول کند. در واقع، دولت به ج��ای اینکه برای جبران 
کس��ری بودجه، بانک مرک��زی را ملزم به خری��د اوراق کند، بانک ها را 
ملزم به این کار کرده اس��ت که در عمل تف��اوت چندانی ندارد. به نظر 
می رس��د که برنامه دولت آن اس��ت که ابتدا خود را به بانک های دولتی 
بدهکار کند و سپس بانک های دولتی را به بانک مرکزی بدهکار کند و 
س��پس این بدهی را به بدهی خود تبدیل کرده و س��پس با یک حرکت 
حسابداری بدهی های خود به بانک مرکزی را با منابع آزادشده از محل 

تغییر نرخ تسعیر ارز با بانک مرکزی تهاتر کند.
بودجه شرکت های دولتی غیرشفاف و همچنان افزایشی

بودجه کل کشور ش��امل دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های 
دولتی اس��ت که بودجه شرکت های دولتی در حدود دو سوم از کل بودجه 
را شامل می ش��ود. این بخش از بودجه در مجلس شورای اسالمی بررسی 
نمی شود. عدم بررسی این بخش از بودجه در مجلس به معنای غیرشفاف 
بودن آن اس��ت و اس��تمرار این نارسایی در س��ال های مختلف سبب شده 
تا ش��رکت های دولتی به محلی برای فعالیت های غیرشفاف تبدیل شوند. 
بودجه ش��رکت های دولت��ی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در س��ال ۹۸ به 
۱۴۸۴ ه��زار میلیارد تومان در الیحه بودجه س��ال ۹۹ افزایش پیدا کرده 
اس��ت. دولت امس��ال این بودجه را جلوتر از بودجه عمومی به مجلس ارائه 

کرده است اما خروجی چندانی از بررسی مجلس تاکنون ارائه نشده است.
در مورد اینکه چقدر بودجه کش��ور در س��ال آینده می تواند به تولید 
کم��ک کند بای��د گفت به دلیل آنکه پیش بین��ی دولت در مورد فروش 
نفت کامال غیرواقعی اس��ت به احتمال زیاد بیش از نیمی از درآمدهای 
نفتی کاهش پیدا خواهد و اصلی ترین قربانی این کسری، بودجه عمرانی 
کش��ور اس��ت که درآمدهای دولت تنها خرج حق��وق کارکنان خود را 
خواهد داد و دیگ��ر پولی برای انجام پروژه های عمرانی که کمک کننده 

به تولید است باقی نخواهد ماند.
دست در جیب مردم برای کسری بودجه

مطابق تبصره ۱۴ الیحه بودج��ه ۹۹ میزان منابع هدفمندی یارانه ها 
در س��ال آینده ۲۵۰ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان اس��ت. براساس جدول 
من��درج در این تبص��ره، جزییات می��زان مصارف هدفمن��دی یارانه ها 
مش��خص شده است که به صورت کلی به دو بخش شرکت ها )۹۸ هزار 
و ۶۹۹ میلی��ارد تومان( و مص��ارف هدفمندی )۱۵۲ هزار و ۲۶ میلیارد 

تومان( تقسیم می شود. 
عجیب ترین بخ��ش مصارف هدفمندی در ج��دول تبصره ۱۴ الیحه 
بودجه، بخش »س��ایر مصارف هدفمندی به ش��رح مندرج در جداول ۷ 
و ۹ این قانون« اس��ت که رقم آن برابر اس��ت با ۲۹هزار و ۲۵۱ میلیارد 
تومان. مش��خص نیست این سبک تنظیم جدول هدفمندی یارانه ها در 
الیحه بودجه چه تناس��بی با شفافیت تاکیدشده در مصارف هدفمندی 

یارانه ها در ماده »ب« بند ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه دارد؟
ب��ا مراجعه به جدول ش��ماره ۷ الیح��ه بودجه ۹۹ با عن��وان »بودجه 
دستگاه های سیاست گذار در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ « مشخص می شود، 
حدود ۳۰ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان از بودجه سال آینده برخی نهادهای 
دولتی به خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و وزارت نیرو از محل منابع هدفمندی یارانه ها تامین 

می شود.

ساختار بودجه با چه رویکردی اصالح شد؟

مهمترین تحوالت الیحه بودجه ۹۹
سرمقاله

به بهانه کمپین »بدون قیمت نخریم«

در حالی که جریان بازار کشور متاثر از التهابات ناشی از ساماندهی بازار سوخت، 
رون��د رکود تورمی را تجربه می¬کند، ایج��اد فراخوان ها و کمپین های مختلف 
اجتماعی در فضای مجازی و درخصوص مبارزه با گرا ن فروش��ی، تخلفات صنفی 
و مواردی از این دس��ت، بیش از هر موض��وع دیگری توجه مخاطبان را به خود 

جلب کرده است.
ام��روزه در دنی��ای م��درن، کمپین ه��ای فع��ال در عرص��ه مطالب��ات بحق 
مصرف کنندگان به  عنوان یکی از کاربردی ترین فعالیت ها در حصول به مطالبات 
اجتماعی محسوب می شود. در این کمپین ها معموالً موضوعاتی درخصوص مبارزه 
با گران فروشی، تحریم خرید محصوالت زیان بار و خطرآفرین، ممنوعیت مصرف 
محصوالت و تولیدات غذایی غیراستاندارد و... مشاهده می شود که نتایج حاصل 
از عملکرد آنها عموماً تمکین بنگاه های اقتصادی و رعایت حقوق مصرف کنندگان 
بوده است. دو نکته مهم این کمپین ها، نخست توجه و احترام به قانون به  عنوان 
اصلی ترین میثاق اجتماعی برای اس��تمرار روند قانونی حرکت و دوم، رهبری و 
سازماندهی مناسب آنها برای رسیدن به اهداف و مطلوبیت های مدنظر است که 

می تواند روند حرکتی و استمرار روندهای آتی را تضمین نماید. 
همانگونه که گفته ش��د، از مهمترین ویژگی این کمپین ها، اس��تفاده دقیق و 
مناسب از بضاعت های قانونی برای ایجاد یک همگرایی اجتماعی، درخصوص یک 
هدف واحد در احقاق مطالبات جامعه است؛ موضوعی که در حوزه های رفتارهای 
اجتماعی، محیط زیست و بهداش��ت در کشور ما هم کارکردهایی داشته است، 
ولی در حوزه بازار تاکنون این موضوع به شکل جدی، روند مناسب و مطلوبی را 

تجربه نکرده است. 
از منظر دایره نفوذ و اثربخشی می توان تاثیرپذیری این کمپین ها را به مراتب 
باالتر از بس��یاری از بخشنامه ها، دستورالعمل ها و حتی  بسیاری از مجازات های 
قانونی و مدنی دانست. در حوزه بازار کاال و خدمت به عنوان نمونه، جایی که یک 
بنگاه اقتصادی در اثر بی توجهی یا اجحاف به حقوق مصرف کننده یا تضییع حقوق 
او مجبور می گ��ردد؛ تا ضمن عذرخواهی از جامعه ب��ه ارائه خدمات و تولیداتی 
متناس��ب با نیاز و خواس��ت مصرف کننده یا محکومیت به محرومیت از فروش 
کاال و ورشکستگی یکی را انتخاب کند. نتایج مشاهده شده از این گونه فعالیت ها 
دستاوردهای عالی برای سالمت و پایش بازار کاال و خدمات را در اینگونه کشورها 

داشته است.
کارکرده��ای اجتماعی این کمپین ها عالوه بر ارتق��ای آگاهی های اجتماعی 
بستری برای مسئولیت پذیری جامعه نسبت به تحوالت و موضوعات جامعه فراهم 
خواه��د کرد و هر یک از افراد خود را به مثابه جزئی از یک جریان پویا و فراگیر 
در راه رس��یدن به یک مطلوب همگانی ش��ریک و سهیم می بینند و این موضع 
اثربخشی به مراتب باالتر از کارکرد اولیه خواهد داشت. حس نوع دوستی فی مابین 
و تالش در جهت حمایت بایسته از اعضای کمپین از همدیگر، از مزیت ها و آثار 

مهم دیگر این نوع فعالیت ها محسوب می شود.
خأله��ای موجود در جامعه و خصوصا در بازار کاال و خدمات نش��ان می دهد 
که ضرورت فعالیت کمپین های مختلف اقتصادی در بازار کش��ور بیش از پیش 
احساس می شود. از منظر قوانین و مقررات موجود عالوه بر قانون اساسی به عنوان 
یک میثاق ملی، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و منشور حقوق شهروندی 
نیز از محمل های مناس��بی است که می تواند پشتوانه مناسبی برای فعالیت این 

کمپین ها در حوزه بازار تلقی شود.
با ارسال بخشنامه »بدون قیمت نخریم« از سوی قائم مقام وزیر در امور بازرگانی 
این موضوع به ذهن متبادر شد که ایجاد کمپین »بدون قیمت نخریم« می تواند 
زمینه مناس��بی باش��د برای حضور حداکثری جامعه در مدیری��ت و رصد بازار. 
نابسامانی های بازار کاال و خدمت در مقوله قیمت گذاری موضوعی است که تنها 
از طریق صدور بخشنامه، دس��تورالعمل، فعالیت بازرسی از واحدهای اقتصادی 
نمی تواند محقق شود؛ بلکه قاطبه مردم نیز باید نسبت به هرگونه تخلف و فعالیت 
مخرب اقتصادی از س��وی برخی بنگاه ها حساسیت ویژه ای از خود نشان دهند. 
طی قریب به یک ماه گذشته جریان بازار کشور نامالیمات بسیاری را تجربه کرد 
و مطابق با اظهارات مس��ئولین، جریان نظارت و کنت��رل بازار هم در حد توان و 
بضاعت تالش کرد تا با توجه به اولویت های مردم در کاهش آالم جامعه اقداماتی 
انجام دهد. ولی قدر مس��لم اینکه آثار و تبعات این موضوع، نتوانس��ت سنگینی 
فش��ارها را از دوش اقش��ار مختلف جامعه به خصوص افراد و خانواده های کمتر 
برخوردار به شکل مورد انتظار کمتر کند. میزان آسیب های این موضوع نیز موجب 
ش��د تا مقام معظم رهبری در دیدار با فعاالن اقتصادی با حمایت قاطع از اقشار 
کمت��ر برخوردار، ضرورت کنترل و نظارت بیش از پی��ش جریان بازار و برخورد 
ج��دی با متخلف��ان جامعه را مورد تاکید قرار دهند و این موضوع نش��ان دهنده 
تصمیم قاط��ع نظام مبنی بر مبارزه همه جانبه با اخاللگران اقتصادی اس��ت. از 
جمله راهکارهای مناسب برای ایجاد محدودیت برای فعالیت فرصت طلبان ایجاد 
کمپین هایی است که بتواند حقوق مصرف کننده کم   توقع داخلی را از برخی افراد 

فرصت طلب استیفا کند.
واقعیت امر این است که کشور در شرایط فعلی با یک جنگ تمام عیار اقتصادی 
با جهان غرب و استکبار با محوریت آمریکا قرار دارد و الزم است در این شرایط 
هم مردم و هم مس��ئولین خود را برای مقابله مناسب با این شرایط آماده کنند. 
یکی از مهمترین شیو ه های مناسب برای ناامن کردن فضای بازار برای متخلفان، 
سازماندهی جامعه برای مبارزه با تخلفات اقتصادی است که اخیراً نیز کارشناسان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مردم را برای حضور در این کمپین دعوت کرده اند.

کمپی��ن »ب��دون قیمت نخری��م« راهکاری اس��ت که از طری��ق آن می  توان 
بنگاه ه��ای اقتصادی و عرضه کنندگان کاال و خدمات را به الزام نصب برچس��ب 
قیمت کاال و خدمات به تمکین از قانون وادار کرد؛ اگرچه الزم است انجمن های 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان تنها تشکل های قانونی مدعی حقوق 
مصرف کننده در بازار به نقش آفرینی جدی تری در این خصوص بپردازند ولی در 
حال حاضر اجماع اجتماعی در »نخریدن کاال بدون قیمت« برای تنبیه متخلفان 
و متعدیان به حقوق مصرف کننده، یکی ازکاربردی ترین راهکارهایی است که از 

طریق آن می توان به احقاق حقوق حقه جامعه امیدوار بود.
البته نقش دولت و س��تاد تنظیم بازار در حمایت جدی و موثر از قاطبه مردم 
در جلوگیری از احتکار و امتناع از عرضه کاال خصوصا کاالهایی که از مدت زمان 
طوالنی نگهداری برخوردار هستند از راهکارهایی است که می تواند ضمانت اجرای 

بایسته این طرح را تضمین کند.
بی ش��ک س��المت و آرامش بازار کشور تنها در سایه همکاری و معاضدت سه 
رکن مهم مرتبط با جریان بازار یعنی تولیدکننده، مصرف کننده و دولت قابلیت 
اجرایی پیدا خواهد کرد و عدم همیاری هر یک از این س��ه رکن می تواند نتایج 

اقدامات دیگر ارکان را تا حدود زیادی با اخالل مواجه گرداند.
 لذا پویایی فعالیت کمپین های اجتماعی مرتبط با امر بازار مانند کمپین »بدون 
قیمت نخریم« با همیاری و همراهی دولت، راهکاری است برای همگرایی بیشتر 
جامعه در مبارزه جدی با متعدیان به حقوق مصرف کننده. شاید آثار و نتایج ناشی 
از این جریان در آینده بتواند بنگاه های اقتصادی را به توجه و احترام بیش��تر به 

خواست و نیاز مصرف کننده وادار کند. 

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی
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فرص��ت امروز: فعاالن ب��ازار امالک می گویند چه��ار متغیر بیرونی و 
ی��ک عامل داخلی، تقاضا ب��رای خرید ملک را در ش��هر تهران افزایش 
داده اس��ت؛ به گفته آنه��ا، تغییر قیمت بنزین، افزایش نرخ ارز، رش��د 
قیم��ت کاالها از جمله خودرو و ثبات بازارهای رقیب مثل بورس منجر 
به افزایش تعداد معامالت در پایتخت ش��ده است. از سوی دیگر، تغییر 
قیمت بنزین، رشد قیمت آهن آالت و دستمزد را در پی داشته است. در 

این شرایط، خریداران آینده نگر وارد بازار شده اند.
آمار اتحادیه امالک نیز نش��ان می دهد در نیمه اول آذرماه، معامالت 
در تهران ۱۸۱درصد و در سراس��ر کش��ور ۷۲درصد افزایش پیدا کرده 
است. تحرک بازار مس��کن و همچنین افزایش قیمت بنزین باعث شده 
تا مالکان از دادن تخفیف خودداری کنند. این رفتار طرف عرضه ممکن 
اس��ت روند کاهش��ی قیمت مس��کن را متوقف کند، چنانچه آمار بانک 
مرکزی نشان می دهد در چهار ماه گذشته، قیمت مسکن در شهر تهران 

۶.۶درصد کاهش یافته است.
با این وجود، واس��طه های ملکی عن��وان می کنند طی حدود ۲۰ روز 
گذشته تعداد فایل های نوساز در دفاتر امالک کاهش یافته است. برخی 
س��ازندگان با این تصور که متغیرهای بیرونی بر قیمت ملک اثر خواهد 
گذاش��ت، حدود ۳۰درصد آپارتمان های خود را از بازار خارج کرده اند و 
فروش آنها را برای غلبه بر انتظارات تورمی به حالت تعلیق درآوردند. به 
عبارت دیگر، با نزدیک ش��دن به ماه های پایانی سال و افزایش طبیعی 
معام��الت، برخی مال��کان فروش واحده��ای خود را ب��ه حالت تعلیق 
درآورده اند با این وجود، کارشناسان رشد قابل توجه قیمت را برای بازار 

مسکن متصور نیستند.
ورود بازار مسکن به پیش رونق غیرتورمی

به گزارش ایس��نا، تحریک تقاضای واقعی مس��کن در تهران به عنوان 
خروج��ی ریزش قیمت های پیش��نهادی بروز کرد. پ��س از افزایش ۱۹ 
و ۲۲درص��دی ماهیان��ه تع��داد معام��الت در مهرماه و آبان م��اه، آمار 
ارائه ش��ده توسط اتحادیه مشاوران امالک تهران از حدود سه برابر شدن 

قراردادهای خرید و فروش در آذرماه حکایت دارد.
در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا 
در بازار مسکن به درک مشترک رسیده اند. از یک طرف، مالکان به این 
نتیجه رس��یده اند که ظرفیتی برای رش��د قیمت وجود ندارد. خریداران 
نیز می دانند که نمی توان انتظار ریزش ش��دید قیمت را داشت. آبان ماه 
امسال با اینکه معدل کلی قیمت مسکن شهر  تهران ۲درصد نسبت به 
ماه قبل از آن کاهش داش��ته، اما جزییات گویای آن است که قیمت در 

۱۵ منطقه نیمه جنوبی و پرتقاضای ش��رق و غرب، رش��د یافت، ولی با 
توجه به افت نس��بتا زیاد قیمت ها در مناطق ۱، ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۱ و ۲۰، 

میانگین کل ۲درصد کاهش نشان داد.
نمایه های دریافتی حاکی از آن است که قیمت مسکن به کف نزدیک 
ش��ده و متقاضیان موثر که خانه را به قصد س��کونت خریداری می کنند 
برای خرید آماده می شوند. البته با وجود افزایش قیمت آهن آالت و نرخ 
دستمزد که به دنبال افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد کارشناسان، تورم 

مجدد را برای بازار مسکن متصور نیستند.
پیش بینی ثبات قیمت مسکن از سوی معاون وزیر راه

محمود محم��ودزاده، معاون وزیر راه و شهرس��ازی درباره پیش بینی 
آینده بازار مس��کن معتقد است: اگر مسکن را به شکل جداگانه از سایر 
حوزه ها بررس��ی کنیم به یک نتیجه مش��خص می رس��یم، اما تحوالت 
بازار مس��کن همیش��ه تحت تاثیر بازارهای ثانویه قرار دارد و همواره در 

سال های گذشته این گونه بوده است.
ب��ه گفته محمودزاده، در حال حاضر برای گران ش��دن مس��کن هیچ 
دلی��ل فنی و علمی نداریم ولی اگر تحت تاثیر بازارهای دیگر قرار گیرد 
بحث جداگانه ای است، با این حال برآورد این است که مسکن  از ثبات 
برخ��وردار خواهد بود تا پایان س��ال بتوانیم برنامه ه��ای جدید را برای 

کنترل آن ارائه کنیم.
همچنین سید محمد مرتضوی، عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان با 
بیان اینکه حداقل تا سه سال آینده قیمت مسکن افزایش پیدا نمی کند، 
گفت: کاهش قیمت نیز به دالیلی  که  برای  همه روش��ن  اس��ت اتفاق 
نمی افتد. در همین هفته های گذشته بعد از تغییر قیمت بنزین، قیمت 
آهن آالت باال رفت و دس��تمزدها نیز افزایش پیدا ک��رد. با وجود اینکه  
دولت تالش می کند نرخ کااله��ا را ثابت نگه دارد، عمال افزایش قیمت 
بنزین بر قیمت تمام ش��ده مسکن تاثیر گذاشته و هزینه های سازندگان 
باال رفته اس��ت. در واقع تورم روی دوش تولیدکننده است ولی شرایط 

آن وجود ندارد که این تورم را به مصرف کننده تحمیل کند.
گفتنی است در آبان ماه امسال، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
ش��هر تهران به ۴۱۰۰ واحد مس��کونی رسید که نس��بت به ماه گذشته 
۱۹.۵درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۷درصد کاهش 
داش��ته اس��ت. همچنین متوس��ط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مس��کونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شهر تهران ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته 
و ماه مشابه س��ال قبل به ترتیب ۲درصد کاهش و ۳۵.۸درصد افزایش 

را نشان می دهد.
شکست حباب قیمتی در بازار مسکن

همچنین حس��ام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه امالک استان تهران از 
شکس��ت حباب قیمتی در بازار مس��کن خبر داد و گفت: حباب قیمتی 
در بازار مس��کن شکسته ش��ده و در بسیاری از مناطق، قیمت ها به کف 

بازار رسیده است.
به گفته وی، در شش ماهه ابتدای امسال، بازار مسکن در شرایط رکود 
تورمی به س��ر می برد، اما در نیمه دوم سال، این بازار وارد شرایط رکود 
غیرتورمی ش��ده است. با توجه به آنکه میزان معامالت مسکن نسبت به 
سال گذش��ته کاهش ۷۰درصدی داشته است، بنابراین قیمت ها هم در 

این بازار روند نزولی به خود گرفته است.
او در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه قیمت 
مس��کن در واحد ه��ای بزرگ تا ۴۰درص��د و در واحد ه��ای کوچک تا 
۳۰درصد کاهش یافته است، گفت: این روند تا پایان سال ادامه خواهد 

داشت و تا اسفندماه شاهد کاهش ۱۵درصدی هم خواهیم بود.
عقبایی با اش��اره به اینکه بازار مسکن طی یکسال گذشته چهار برابر 
نرخ تورم افزایش یافته اس��ت، گفت: این بازار ظرفیت کش��ش افزایش 
قیمت را ندارد و تا نیمه اول س��ال ۹۹ هیچ تغییری در رش��د قیمت ها 

نخواهیم داشت.
نایب رئیس اتحادیه امالک اس��تان تهران توضیح داد: حباب هایی که 
در بازار های مس��کن وجود داشته کامال ترکیده است و قیمت ها در این 
بازار شکس��ته شده اس��ت به طوری که نرخ ها در بسیاری از مناطق به 
کف بازار رسیده است بنابراین تا نیمه اول سال ۹۹ هیچ افزایش قیمتی 
نخواهیم داشت و بازار مسکن در نرخ های اجاره هم متناسب با نرخ تورم 

قیمت ها تغییر خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه نرخ دالر در چند ماه گذشته نوسان قیمتی داشته 
است، ادامه داد: بازار مسکن در مقایسه با سایر بازار ها بسیار مقاوم است 
و تأثی��ری از س��ایر بازار ها نخواهد گرفت و با توجه به آنکه مس��کن به 
عنوان یک کاالی مصرفی به شمار می رود متناسب با نرخ تورم تغییرات 

کمتری خواهد داشت.
نایب رئی��س اتحادیه امالک اس��تان ته��ران در انتها گف��ت: تا پایان 
به��ار ۹۹ قیمت ها در بازار مس��کن نه تنها افزای��ش نخواهد یافت بلکه 
تا ۱۵درصد هم روند کاهش��ی خواهد یافت و این در حالی اس��ت که به 
نظر می رسد میزان معامالت نس��بت به ماه های گذشته افزایش اندکی 

پیدا کرده است.

حباب قیمتی در بازار مسکن شکسته شد

ورود مسکن به فاز احتیاطی
انرژی

»بنزین« معادالت سیاسی منتقدان را به هم ریخت
انتخاباتی ترین استیضاح مجلس

نماین��دگان مجلس دهم در حالی به اس��تقبال انتخابات مجلس 
ش��ورای اس��المی می روند ک��ه در آخری��ن روزهای فعالیت ش��ان، 

»بنزین« تمامی مناسبات انتخاباتی را به چالش کشیده است.
به گزارش خبرآنالین، هرچند مجلس ش��ورای اس��المی پیش تر 
تعیین تکلیف قیمت بنزین را به دولت واگذار کرده و دولت نیز این 
مهم را در نشس��ت سران سه قوه مطرح و س��پس اجرایی کرد، اما 
نمایندگان مجلس با شرایط تازه ای روبه رو شدند که تحرکات اخیر 

ریشه در این مواجهه دارد. 
ت��الش ب��رای بازگردان��دن قیم��ت بنزی��ن، اولین ت��الش ناکام 
نمایندگانی بود که خودشان پیش تر مهر موافق را بر مصوبه اعطای 
اختی��ار تصمیم گیری در این خص��وص به دولت زده بودند. حاال اما 
زمزمه هایی درخصوص »تک نرخی ش��دن بنزین« در سال آینده و 
»حذف بنزین سهمیه بندی« از یک سو و »افزایش رقم سهمیه« از 

سوی دیگر به گوش می رسد.
حذف بنزین ۳هزار تومانی که در مصاحبه ها و گفته های بسیاری 
از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی تکرار می ش��ود، اگر اقدامی 
انتخاباتی تلقی نش��ود، بی تردید با اما و اگرهای فراوانی روبه روست. 
هرچند بس��یاری از منتقدان دولت نس��بت به افزایش قیمت بنزین 
در ش��رایط کنونی انتقاد داش��تند اما تاکید آنها نه بر اصل افزایش 
قیمت که بر ش��یوه و زمان اجرا بود. به نظر می رس��د زمان اجرا نیز 
سردرگمی در میان جناح های سیاسی طالب رأی در اسفندماه سال 

جاری ایجاد کرده است.
این س��ردرگمی را در راهروهای مجلس نیز می توان به روش��نی 
دریاف��ت وقت��ی طرح اس��تیضاح وزرای نفت و کش��ور و البته وزیر 
آموزش و پرورش دس��ت به دست می چرخد. شاید بتوان استیضاح 
وزیر نفت در ش��رایط کنون��ی را یک��ی از انتخاباتی ترین طرح های 
اس��تیضاح ارائه ش��ده در مجل��س دانس��ت، وزی��ری ک��ه بارها در 
س��خنرانی ها و مصاحبه هایش تاکید کرده بود اختیار تصمیم گیری 
درخصوص قیمت بنزین برعهده دولت اس��ت و وزارت نفت مجری 

تصمیماتی است که در سطح کالن اتخاذ می شود.
چه کسانی به دنبال استیضاح زنگنه هستند؟

 حاال این سیاسی ترین طرح اس��تیضاح در حالی ارائه شده است 
که ایران بیش از یک س��ال است تحت شدیدترین تحریم های نفتی 
آمری��کا ق��رار دارد و زنگنه حتی در جمع خبرن��گاران در اوپک نیز 
از آدرس دادن درباره می��زان درآمدهای نفتی خودداری می کند و 
تاکید دارد قصدی برای آدرس دادن به آمریکایی ها ندارد. در چنین 
ش��رایطی اس��تیضاح فرمانده جنگ اقتصادی، نفت، می تواند پیامی 

روشن و گویا برای تحریم کنندگان و اقتصاد تحریم شده باشد.
در می��ان امضاکنندگان طرح اس��تیضاح زنگنه؛ ن��ام نمایندگان 
تندروی منتس��ب به پایداری و فراکسیون والیی و منتقدان سنتی 
زنگنه به چش��م می خورد. نماینده ای که س��ال گذشته بابت حقوق 
۲۷ میلیونی دریافتی اش از وزارت نفت وارد چالش��ی جدی با زنگنه 
شد تا منتقدان سرسختی که هر از گاهی فشار سیاسی را بر وزارت 
نفت کلی می زنند، امضای ش��ان را پای این درخواست حک کرده اند 
اما داس��تان اس��تیضاح تنها داس��تان روزه��ای پرهیاهوی مجلس 

شورای اسالمی نیست.
در ش��رایطی که برخی تالش دارند از نمد اس��تیضاح برای خود 
کالهی در انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی بدوزند، برخی دیگر با 
طرح مس��ائلی نظیر حذف بنزین ۳هزار تومانی و تک نرخی ش��دن 
بنزین در س��ال آینده یا افزایش س��همیه خودروه��ا به ۹۰ لیتر در 
م��اه در صدند رأی جم��ع آوری کنند. هرچه هس��ت، پیش بینی ها 
نش��ان می دهد در ماه های مانده از سال، پیش از برگزاری انتخابات 
تحرکات سیاس��ی منتقدان با هدف جذب رأی اوج گیرد. باید دید 
کارزار بنزینی مجلس می تواند رأیی را در س��بد منتقدان همیشگی 

زنگنه بریزد؟
زنگنه: بلدیم دوباره بازارهای نفت مان را پس بگیریم

همچنین وزیر نفت در حاش��یه نخس��تین رویداد نوآوری وزارت 
نفت با عنوان »پترولیوم تیکاف« در محل پژوهش��گاه صنعت نفت، 
با بیان اینکه اگر تحریم ها برداشته شود، ما و همکاران مان می دانیم 
چگونه دوباره بازار نفت را به دس��ت بیاوریم و از پس قلدربازی ها که 
برخ��ی تولیدکنندگان علیه ما دارند، برآییم، گفت: باید تالش کنیم 

تحریم را عزتمندانه برداریم.
بیژن زنگنه در پاس��خ به پرسشی درباره سیاست های آمریکا برای 
اعمال نفوذ در بازار جهانی نفت گفت: من هیچ شکی ندارم که یکی 
از دالیل آمریکا برای تحریم ایران و ونزوئال، فراهم کردن بازار برای 
نفت ش��یل خودش، آن هم با قیمت هایی اس��ت که سرمایه گذاری 

را توجیه کند.
به گفته زنگنه، آمریکا در دو سال پیاپی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، هر سال 
۱.۵ میلیون بش��که به تولید خود اضافه کرد که با قیمت های باالی 
۶۰ دالر فروخت و بدون زحمت هم توانس��ت با خارج کردن ایران 
و ونزوئال، بازار را در اختیار داش��ته باشد، بنابراین این موضوع تنها 
سیاس��ی نبود، بلکه قضیه اقتصادی هم بود که پوششی سیاسی به 

خود گرفت و با زور و گردن کلفتی آن را اعمال کردند.
وزیر نفت به این پرس��ش که »به نظر می رس��د ایران سهم خود 
را در بازار نفت از دس��ت داده اس��ت و بازگشت به بازار در گرو این 
است که تنوع بخشی کنیم، اما فناوری الزم را در اختیار نداریم چه 
تدبیری برای این موضوع اندیش��یده شده اس��ت؟« پاسخ داد: یک 
بحث تولید محصوالت پایین دس��تی اس��ت. این موضوع همیشه در 
دس��تور ما ب��وده و  در آن موفق هم بودی��م، گرچه در ایران بعضی 
وقت ها هر کاری انجام دهیم می گویند کم اس��ت، اما کار بزرگی در 

پتروشیمی و پاالیش انجام شده است.
زنگن��ه ادام��ه داد: س��ال گذش��ته ۵.۸ میلیارد دالر خ��وراک به 
ش��رکت های پایین دس��تی پتروش��یمی فروخته ش��ده است. کدام 
صنعتی در کش��ور داریم ک��ه ۵.۸ میلیارد دالر خ��وراک به بخش 
پایین دستی فروخته باشد؟! همچنین پاالیشگاه ها ۵.۵ میلیارد دالر 

به صنایع پایین دستی خوراک فروختند.
او با تاکید بر اینکه زنجیره باالدس��تی و پایین دستی صنعت نفت 
در کش��ور بسیار فعال است، درباره بازپس گیری سهم ایران در بازار 
نفت تصریح کرد: تحریم ها برداش��ته ش��ود ما و همکاران مان بلدیم 
چگونه دوباره بازار نفت را به  دست بیاوریم، ما بلدیم چگونه از پس 
قلدربازی هایی که برخی تولیدکنن��دگان علیه ما می کنند، برآییم. 

ملت ایران می تواند، هیچ نگران نباشید.
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اگرچه الیحه بودجه هنوز به مرحله بررس��ی نهایی در مجلس نرسیده و احتماال 
در بهارس��تان، تغییرات زیادی را به خود خواهد دید، اما بررس��ی ها نشان می دهد 
در پیش بینی دولت برای حقوق کارکنان در س��ال آینده خبری از رشد ۴۰۰ هزار 
تومانی امسال نیست و افزایش متوسط ۱۵درصدی تعیین شده است. همچنین با 
مالیات پلکانی تا ۳۵درصد، دولت بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از کارکنان بخش 
خصوصی و دولتی مالیات دریافت می کند که نسبت به امسال ۱۸درصد رشد دارد.

به گزارش ایس��نا، در س��ال آینده افزایش متوس��ط ۱۵درصدی حقوق کارکنان 
پیش بینی شده که نسبت به متوسط ۲۰درصدی که در سال جاری پیشنهاد شد و 
حدودا همین اندازه هم اعمال ش��د، حدود ۵درصد از رشد کمتری برخوردار است. 
همچنی��ن مجموع هزینه  جاری دولت در س��ال بعد به ۳۶۷ ه��زار میلیارد تومان 
رس��یده که در مقایس��ه با س��ال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان رشد دارد. بیش از 
۷۰درصد هزینه های جاری دولت  مربوط به حقوق و دس��تمزدی است که از محل 
بودجه عمومی دولت پرداخت می ش��ود. در نتیجه این رشد که با افزایش حقوق ها 
همراه است درآمدهای مالیاتی از محل حقوق های پرداختی به طور طبیعی افزایش 

پیدا می کند.
اما نحوه دریافت مالیات در سال آینده مانند سال جاری پیش بینی شده است؛ به 
طوری که برای حقوق  به صورت پلکانی تا ۳۵درصد مالیات اعمال می ش��ود، با این 
تفاوت که در سال جاری حقوق های کمتر از ۲میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات 
معاف شدند و در سال آینده ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به این معافیت مالیاتی افزوده 

شده و تا سقف ۳میلیون تومان در ماه رسیده است.

ب��ر این اس��اس در س��ال ۱۳۹۹، نرخ مالیات ب��ر کل درآمد کارکن��ان دولتی و 
غیردولت��ی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت ۳میلیونی، تا 
۱.۵ برابر مشمول مالیات ساالنه ۱۰درصد، نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن 
مش��مول مالیات ۱۵درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا ۴ برابر آن مشمول مالیات 
۲۰درصد می شود. همچنین مالیات برای نسبت به مازاد ۴ برابر تا ۶ برابر مشمول 

مالیات ۲۵درصد و نسبت به مازاد شش برابر ۳۵درصد است.
همچنین بررس��ی ها نشان می دهد الیحه بودجه س��ال آینده آنچنان که باید و 
ش��اید از شفافیت برخوردار نیست. درحالی که در قانون بودجه ۹۶ اعالم شده بود 
که اطالعات کامل همه مناقصه ها و مزایده ها باید شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و 
تفسیر قراردادها نیز باید شفاف اعالم شود، در قانون بودجه دو سال اخیر این تبصره 
وجود ندارد. شهرام حالج، کارشناس اقتصادی که در برنامه پایش سخن می گفت، 
درباره ش��فافیت بودجه ۹۹ گفت: بحث درباره ش��فافیت امور عمومی، امری آسان 
نیست، زیرا عده ای قدرتمند با شفافیت در این امور، منافع شان به خطر می افتد. یکی 
از مسائلی که در آن باید شفافیت ایجاد شود، مربوط به مناقصات دولتی است، زیرا 

به خاطر پول کالنی که در آن است، مورد طمع سودجویان قرار می گیرد. 
ب��ه گفته حالج، مثال های متع��ددی در قوانین می توان زد ک��ه طرف دولتی یا 
ش��هرداری، با وجود برگزاری مناقصه از طرف دلخواه خود خرید کرده اس��ت، زیرا 
متون قانون به گونه ای نوش��ته ش��ده که می توان از آن سوءاستفاده کرد. این قانون 
متعلق به سال ۱۳۵۵ است و بدون اصالح در حال اجرایی سازی است. در واقع، این 
رویه ها خطرناک اس��ت و باعث فساد می ش��ود. دغدغه این است که معامالت باید 

در رویه های قابل پیش بینی باش��د. خوش��بختانه در سال ۱۳۸۱ قانونی در مجلس 
تصویب ش��د که برگزاری مناقصات را س��اماندهی می کرد. در ماده ۲۵ این قانون 
ش��رکت کنندگان در مناقصه می توانند درخصوص روندهای مناقصه سوال کنند و 
رئیس دستگاه برگزارکننده ملزم به پاسخگویی است. این کارشناس اقتصادی ادامه 
داد: خیزهایی درخصوص تضعیف این قانون از س��وی صاحبان امضا دس��تگاه های 
عمومی و دولتی برداشته شده است، چراکه دستگاه اداری ما به این شیوه شفافیت 
عادت ندارد. نمایندگان ملت باید وارد شوند و از حقوق ملت صیانت کنند. در ماده 
دیگر این قانون نیز تاکید شده که اسناد مبهم را نباید به دست مردم داد بلکه باید 
این اسناد شفاف شود. در حال حاضر بسته به کسی که برنده مناقصه یا مزایده باشد 
متون قرارداد سختگیرانه یا آسان نوشته می شود که این امر خود نوعی فساد است. 
هیچ ابهامی نباید در متون قرارداد وجود داشته باشد که باعث تفسیرهای گوناگون 
ش��ود. به گفته وی، در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تبصره ای به نام تبصره ۱۹ وجود 
داشت که بیان می کرد اطالعات کامل همه مناقصه ها و مزایده ها باید به طورکامل 
و ش��فاف در اختیار مردم قرار گیرد و تفسیر قراردادها نیز باید به طور شفاف اعالم 
شود اما در قانون بودجه ۹۷ و ۹۸ این تبصره وجود ندارد که خود جای سوال دارد. 
ش��گفت آور اینکه در بودجه ۹۷ و ۹۸ بندی آمده اس��ت که در قوه مجریه نه تنها 
تفسیر قراردادها شفاف اعالم نمی شود بلکه تفسیرهایی که از سوی قوه مقننه نیز 
اعالم ش��ده را در ادارات خود مجددا بازبینی خواهد کرد. در واقع در بودجه این دو 
سال اختیارات تفسیری مجلس گرفته شده است. در بودجه ۹۹ این موضوع بازهم 

تکرار شده است.

شفافیتی که در الیحه بودجه ۹۹ هم نیامده است

وضعیت حقوق و مالیات کارکنان در سال آینده

سه شنبه
26 آذر 1398
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محدودیت تعدد خرید ارز مسافرتی برداشته شد
تصمیم مهم ارزی

معامالت بازار ارزی حاکی از برداش��ته ش��دن محدودیت تعدد خرید ارز 
مسافرتی )یورو( در صرافی های مجاز بانک مرکزی است.

براساس سیاست های ارزی بانک مرکزی، از سال گذشته سقف خرید ارز 
مس��افرتی برای هر کد ملی محدود شد و افراد با هر کد ملی و شماره تلفن 
به نام شخص می توانستند فقط یک بار در سال تا سقف ۲۰۰۰ یورو )معادل 
۲۲۰۰ دالر( از طری��ق صرافی های مجاز بانک مرک��زی ارز خرید کنند؛ به 
عبارت دیگر اگر فردی ۱۰۰ دالر از صرافی ها ارز مس��افرتی خرید می کرد، 
دیگر اجازه خرید ارز را در آن سال نداشت و به عبارت دیگر سهمیه ۱۹۰۰ 

یوروی باقی مانده اش در آن سال می سوخت.
حال مش��اهدات از معامالت بازار ارز نش��ان می دهد که محدودیت تعدد 
خرید ارز مسافرتی برداش��ته شده، اما سقف رقمی خرید ارز همچنان باقی 
اس��ت. به این ترتیب، متقاضیان ارز، از این پس می توانند تا س��قف ۲۰۰۰ 
یورو در س��ال به تعداد دفعات نامحدود خرید داش��ته باشند، اما در مجموع 

امکان خرید بیش از ۲۰۰۰ یورو در سال وجود ندارد.
این تصمیمی است که با پیگیری کانون صرافان در راستای کوتاهی دست 
دالالن و فعال تر ش��دن بازار رس��می ارز انجام شده اس��ت. پیش از این نیز 
مس��ئوالن کانون صرافان از احتمال برداشته شدن این محدودیت خبر داده 
بودند و به این ترتیب می توان امید داشت که با این تصمیم، بازار غیررسمی 

بیش از پیش تضعیف شود.

در جلسه ستاد تنظیم بازار 
بانک مرکزی مکلف به تنظیم بازار ارز شد

معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه س��تاد تنظیم 
ب��ازار، بر ضرورت کنترل و مدیریت بازار ارز توس��ط بانک مرکزی به منظور 
جلوگیری از بروز مش��کل توس��ط دریافت کنندگان ارزهای نیما و سنا برای 
تامین کاال تاکید کرد و گفت: برای برگشت ارز حاصل از صادرات نیز وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت آماده هر نوع همکاری با بانک مرکزی اس��ت و در 

این راستا باید از کمک دستگاه های دیگر نیز استفاده کرد.
ب��ه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی در این جلس��ه 
ب��ه تامین ۱۴ میلیارد دالر ارز با نرخ ۴۲۰۰ برای واردات کاالهای اساس��ی 
در س��ال ۹۸ اشاره کرد و افزود: امس��ال بانک مرکزی موظف به تامین ۱۴ 
میلیارد دالر ارز با نرخ ۴۲۰۰ برای واردات کاالهای اساسی شده است که از 
این مبلغ ۳ میلیارد دالر برای تامین دارو و بقیه برای اقالمی اس��ت که باید 

توسط وزارت جهاد و صنعت تامین شود.
به گفته وی، این میزان جدای از ارز اختصاص داده شده به گندم است و 

در حدود ۱.۵میلیون دالر برای گندم باید در نظر گرفته شود.
مع��اون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت همچنین تاکید 
کرد: به منظور جلوگیری از کمبود کاال در بازار ضروری است تا سیاست های 
ارزی مبن��ی بر کنت��رل تقاضا با هماهنگ��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اتخاذ شود. در صورت امکان عالوه بر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، 
موسس��ات مطالعات و پژوهش های وزارت صمت نیز دالیل تورمی را پس از 
نوسانات ارزی مورد بررس��ی قرار دهند تا نتایج در اتخاذ سیاست های کلی 

موردنظر قرار گیرند.

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
رشد اقتصادی نیمه اول سال مثبت شد

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به رش��د مثبت ۹.۵درصدی کشاورزی، 
رش��د مثبت ۰.۴درصدی گروه صنعت و معدن و رش��د منفی ۱.۴درصدی 
خدمات در تابس��تان، گفت در مجموع رش��د مثبت ۰.۵درصدی برای نیمه 

اول سال ثبت می شود.
عبدالناصر همتی با انتش��ار پیامی اینستاگرامی با عنوان »یک خبر و یک 
تقدی��ر و یک نظر« نوش��ت: خبر خوب و امیدوارکننده! رش��د مثبت تولید 
ناخالص داخلی بدون نفت، در شش ماه اول سال ۱۳۹۸ است. در سه ماهه 
دوم س��ال، شاهد رشد ۹.۵+ درصدی کشاورزی و رشد ۰.۴+ درصدی گروه 
صنعت و معدن و رش��د ۱.۴- درصد خدمات بودیم. بنابراین، با ثبت رش��د 
۰.۶+ درصد در س��ه ماهه دوم س��ال، در مجموع رشد ۰.۵+ درصدی برای 

نیمه اول سال ثبت می شود. بخش نفت نیز شرایط خاص خود را دارد.
رئی��س کل بانک مرکزی همچنین به موضوع تثبیت بازار ارز اش��اره کرد 
و ادام��ه داد: حضور محکم بان��ک مرکزی و مدیریت اصول��ی و علمی بازار 
ارز یک ب��ار دیگر ثبات نس��بی را به بازار برگردان��د. از همراهی مردم عزیز، 
ک��ه فضای الزم را به س��فته بازان و دالالن ندادند و همراهی الزم را با بانک 

مرکزی داشتند، قدردانی می کنم.
همتی در بخش ارائه  نظر خود نیز نوش��ت: نظر مربوط است به سرنوشت 
دو الیح��ه پالرم��و و CFT. یقی��ن دارم اعض��ای مجمع محترم تش��خیص 
مصلحت نظام، حتما حساس��یت موضوع و ضرورت تداوم مناس��بات بانکی 
و پولی در ش��رایط تحریم را در نظر می گیرند. بپذیریم که بانک مرکزی در 
حدی که در این ش��رایط بس��یار سخت و حساس تکلیف دارد، حقی هم در 

تصمیم سازی داشته باشد.

سکه به 4 میلیون و 430 هزار تومان رسید
رشد 100 تومانی دالر در صرافی های بانکی

هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی ط��رح جدید در س��ومین روز هفته با 
رش��د ۱۲۰ هزار تومانی به بهای ۴میلیون و ۴۳۰ هزار تومان فروخته ش��د. 
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در بازار آزاد 

تهران به ۴میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
نیم س��که نیز ۲میلی��ون و ۳۲۰ هزار تومان، ربع س��که ی��ک میلیون و 
۴۲۰ هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی ۹۰۰ هزار تومان داد و س��تد شد. 
همچنی��ن هر گ��رم طالی خام ۱۸ عیار ۴۴۹ هزار توم��ان و هر مثقال طال 
نیز یک میلیون و ۹۴۸ هزار تومان به فروش رس��ید. نرخ اونس طال هم به 
یک هزار و ۴۷۷ دالر رسید. نرخ دالر نیز در صرافی های بانکی با رشد ۱۰۰ 
تومانی قیمت نسبت به روز یکشنبه، به رقم ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش 
یاف��ت؛ قیمت یورو نی��ز ثابت ماند و نرخ خرید آن ۱۳ ه��زار و ۸۰۰ تومان 
و ن��رخ فروش ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان اعالم ش��د. میانگین بهای هر یورو در 
معامالت روز یکش��نبه در س��امانه سنا ۱۳ هزار و ۸۹۲ تومان و هر دالر ۱۲ 

هزار و ۵۶۳ تومان بود. 
اگرچه نرخ ارز در روزهای ابتدایی هفته گذشته با شتاب تا مرز کانال ۱۴ 
هزار تومانی پیش رفت، اما با مداخله بانک مرکزی، روندی معکوس یافته و 

به تدریج بهای دالر در صرافی های بانکی و بازار آزاد کاهش یافت.

بانکنامه

کمت��ر از یک م��اه و اندی تا بهمن م��اه و ضرب االج��لFATF  درباره 
ایران باقی مانده اس��ت. درحالی که هر روز اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی 
درباره لزوم پیوستن ایران به »گروه ویژه اقدام مالی« سخن می گویند، اما 
متاس��فانه این اتفاق هنوز رخ نداده و دو الیحه دولت در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام همچنان بالتکلیف باق��ی مانده اند. ماجراهای خروج مارک 
ویلموت��س و آندرا اس��تراماچونی از فوتبال ایران در چند هفته گذش��ته، 
نمونه های واضحی از سخت تر شدن هرگونه تبادالت مالی و بانکی ایران با 

جهان به واسطه تحریم های بانکی و استانداردهایFATF  است.
در همین حال، روز گذشته خبرهایی درباره بازگشت نام ایران به فهرست 
س��یاه FATF  منتشر شد، اما وزارت اقتصاد بالفاصله آن را تکذیب کرد. 
میثم امیری، رئیس مرکز اطالعات مالی وزارت اقتصاد با رد شایعه بازگشت 
 )FATF( »گفت که »گروه ویژه اقدام مالی  FATFایران به فهرست سیاه
یک سازمان بین دولتی است که سه بار در سال تشکیل جلسه می دهد و 
این س��ازمان به تازگی جلسه ای نداشته و نشست آتی آن نیز برای بررسی 
و تصمیم گیری درخصوص وضعیت ایران در فوریه ۲۰۲۰ برگزار می شود.

رئیس مرکز اطالعات مالی وزارت اقتصاد یادآور ش��د که اکنون تصویب 
لوایح پالرمو وCFT  در کمیس��یون های مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
روند قانونی خود را طی می کند. او بر هوشیاری فعاالن اقتصادی تاکید کرد 
و گفت که این گونه شایعات، ساخته و پرداخته کسانی است که با استفاده 
از ابزار شایعه پراکنی، قصد التهاب آفرینی در بازارها به  ویژه بازار ارز را داشته 

و منفعت طلبی خود را دنبال می کنند.
آنچه بر ایران در »گروه ویژه اقدام مالی« گذشت

حوالی مهرماه بود که »گروه ویژه اقدام مالی« در آخرین نشس��ت خود 
در پاریس، بار دیگر و برای شش��مین بار در س��ال های گذش��ته، فرصتی 
دوب��اره به ایران داد تا با تصویب قوانین مربوط به کنوانس��یون های تامین 
مالی تروریسم و پالرمو، در فهرست سیاه اقدامات متقابل قرار نگیرد. طبق 
بیانی��ه »گروه ویژه اقدام مالی« اگر ای��ران تا فوریه ۲۰۲۰ یعنی بهمن ماه 
امسال، این دو قانون را تصویب نکند، FATF به  طور کامل، تعلیق ایران 

از اقدامات متقابل را منتفی خواهد کرد.
از سال ۲۰۱۶ بود که ماجرای ایران با »گروه ویژه اقدام مالی« وارد فصل 
جدیدی شد. تا پیش از این هنگام، کشورهای ایران و کره شمالی همواره به 
عنوان کشورهای خطرناک در »گروه ویژه اقدام مالی« شناخته می شدند، 
اما تصویب قانون »مبارزه با تامین مالی تروریس��م« در مجلس و تایید آن 
توسط شورای نگهبان، اتفاق مثبتی بود که باعث شد اقدامات متقابل علیه 
ایران برای مدت یک س��ال به حال تعلیق درآید. این روند در چند س��ال 

گذشته هم به صورت جسته و گریخته ادامه داشت و ایران در فواصل زمانی 
مختلف توانست برای خود زمان بخرد، تا اینکه FATF در دو نشست اخیر 

خود، هشداری جدی به ایران داد.
براس��اس بیانیه ای که »گروه ویژه اقدام مالی« در آخرین نشس��ت خود 
در پاریس منتشر کرد، اگر ایران تا پیش از فوریه ۲۰۲۰، کنوانسیون های 
پالرمو و تامین مالی تروریس��م را مطابق استانداردهای  FATFبه قانون 
درنیاورد، تعلیق ایران از اقدامات متقابل لغو خواهد ش��د و به تمامی اعضا 
و حوزه های حقوقی اعالم خواهد ش��د ک��ه اقدامات تقابلی موثر را مطابق 
توصیه شماره ۱۹ اعمال کنند. در توصیه شماره ۱۹، اقدامات متقابل علیه 
کشورهای پرریسک توسط »گروه ویژه اقدام مالی« شرح داده شده است؛ 
اقدامات��ی که در صورت اعمال آن، یک مانع تجاری و بانکی س��خت برای 

ایران به وجود می آید.
این ضرب االجل در حالی است که ایران هم اکنون نیز به علت تحریم های 
آمریکا، در تنگنای ش��دید مالی به سر می برد و تنگ تر شدن حلقه مالی، 
فرصت همکاری مالی کش��ورهای دوس��ت با ای��ران را از بین خواهد برد. 
هم اینک حضور ایران در فهرست سیاه »گروه ویژه اقدام مالی« معلق مانده 

و FATF به انتظار تصمیم ایران نشسته است.
برجام، FATF، دولت یازدهم و دیگران

»گروه ویژه اقدام مالی« یا آنچه که به  طور خالصه به آن FATF گفته 
می ش��ود، یک سازمان بین دولتی اس��ت که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه 
»جی۷« و با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنا شد. 
این نهاد س��پس در س��ال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
پیوس��ت، در س��ال ۲۰۱۲ نیز مقابله با تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای 
هم به مأموریت این گروه اضافه ش��د و در همین س��ال، آخرین ویرایش 
توصیه ها ب��رای مقابله با جرایم مالی نظیر تأمین مالی تروریس��م، تأمین 
مالی فعالیت های اش��اعه ای و پولشویی منتشر شد. عنوان این توصیه نامه 
»اس��تانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 

و اشاعه گری« است.
در این میان، دولت یازدهم پس از دس��ت یافتن به توافق برجام، چهار 
الیحه را برای قرار نگرفتن ایران در فهرست سیاه »گروه ویژه اقدام مالی« 
به مجلس ارس��ال کرد؛ الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی که شورای 
نگهبان آن را تایید کرده اس��ت، الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی 
تروریس��م )CFT( که اولین الیحه تاییدی شورای نگهبان از میان لوایح 
چهارگانه بود، الیحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی 
تروریسم که مجلس شورای اسالمی آن را تصویب کرد، اما شورای نگهبان 
آن را رد کرد و درنهایت، الیحه کنوانس��یون مبارزه با جرائم سازمان یافته 
فراملی )پالرمو( که آن هم در مجلس ش��ورای اس��المی تصویب ش��د، اما 
به دلیل مخالفت ش��ورای نگهبان و پافشاری مجلس به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ارجاع شد و البته هنوز بالتکلیف باقی مانده است. 
توصیه نامه شماره 1۹ و برنامه های نه گانه آن

ایران مناقشه ای است که برای »گروه ویژه اقدام مالی« همچنان الینحل 
باقی مانده است، به  طوری که نام ایران در تمامی بیانیه های عمومی چند 
س��ال گذش��ته این گروه در کنار نام کره ش��مالی آمده است. در نشست 
پیش��ین »گروه ویژه اقدام مالی« که در انتهای خردادماه برگزار شده بود، 
عالوه بر اینکه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا مهرماه تمدید شد، 
 FATF یک اقدام مقابله ای نیز فعال شد؛ این اولین اقدام و واکنش جدی

در قبال تعلل تصویب قوانین مربوطه در ایران بود.
این اقدام مقابله ای از توصیه شماره ۱۹ »گروه ویژه اقدام مالی« می آید 
که اقدامات متقابل علیه کشورهای پرریسک را توضیح می دهد. در تفسیر 
این توصیه، ۹ نمونه اقدام مقابله ای بیان شده است که کشورها می توانند 
علیه کشورهای پرریس��ک از آنها یا اقدامات مشابه دیگر استفاده کنند. 
در این تفس��یر، ۹ اقدام از حرف »A« تا »I« نش��انه گذاری ش��ده است. 
اولین اقدام جدی از تابس��تان امس��ال علیه ایران فعال شد که طبق آن، 
تش��دید نظارت بر شعب و نهادهای وابسته به موسسات مالی مستقر در 
ایران، الزم االجرا تلقی ش��ده اس��ت و این مورد، نمونه »H« از اقدامات 
تقابلی را نش��ان می دهد. در بیانیه خردادماه هش��دار داده ش��ده بود که 
در ص��ورت عدم تصویب دو قانون مربوط به کنوانس��یون پالرمو و تامین 
مالی تروریسم، دو اقدام مقابله ای جدید علیه ایران فعال خواهد شد و در 
نشست مهرماه این اتفاق افتاد. دو اقدام مقابله ای جدید که از این نشست 
علیه نظام مالی ایران به کار رفت، بندهای »B« و »I« از فهرست نه گانه 

را شامل می شوند.
»گ��روه ویژه اق��دام مالی« طبق بند »B« به تمام��ی اعضا و حوزه های 
قضایی خود اعالم کرده است تا گزارش دهی سیستماتیک یا سازوکارهای 
گزارش ده��ی مرتبط با تمامی تراکنش های مالی ب��ا ایران را ارتقا دهند و 
طبق بند »I« نیز رس��یدگی ها و نظارت های خارجی خود روی گروه های 
مالی و تمامی زیرگروه ها و شعبه های مستقر در ایران را افزایش دهند. این 
سه اقدام متقابل که علیه ایران فعال شده، در بیانیه عمومی به طور جداگانه 
و صریح، گفته ش��ده است و به زبان س��اده، به معنای ایجاد موانع بیشتر 
بر س��ر هرگونه تبادل مالی با ایران اس��ت. در واقع، FATF در بیانیه اش 
از اعضای خود خواس��ته تا معام��الت با ایران را دقیق تر بررس��ی کرده و 
شرکت های تامین سرمایه فعال در ایران را مورد حسابرسی سخت تر قرار 
دهند. این در حالی اس��ت که محدودیت گروه ها و ش��عبه های کشورهای 
خارجی در ایران برای انجام تبادالت مالی به معنای هزینه باالی همکاری 
مالی با ایران اس��ت. با این همه، کمت��ر از یک ماه و اندی تا آخرین مهلت 
»گروه ویژه اقدام مالی« باقی مانده و باید به انتظار نشست و دید ماجراهای 

ایران و FATF در نهایت به کجا خواهد رسید.

بازگشت ایران به فهرست سیاه »گروه ویژه اقدام مالی« تکذیب شد

  FATFماجراهای ایران و

بانک مرکزی بار دیگر در اطالعیه ای روز گذشته بر اجرای رمزهای پویا از ابتدای 
دی ماه تاکید کرد و از آن دسته از مشتریان بانکی که هنوز رمز پویای خود را فعال 
نکرده اند خواس��ت تا هرچه سریع تر نسبت به فعال سازی آن اقدام کنند. همچنین 
مع��اون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک پاس��ارگاد نیز جزییات اجرای طرح رمز 

یک بار مصرف را اعالم کرد و به پنج ابهام بزرگ درباره رمز پویا پاسخ داد.
زهرا میرحس��ینی در گفت وگو با ایِبنا، درب��اره برخی ابهامات درخصوص اجرای 
طرح رمز دوم یک بار مصرف، گفت: بانک مرکزی از دوره زمانی که اقدامات در این 
زمینه را آغاز کرده با تش��کیل کارگروه هایی متش��کل از معاونان فناوری  و مدیران 
روابط عمومی بانک ها، اطالع رس��انی در صدا و س��یما، رسانه های مکتوب و فضای 

مجازی را آغاز کرده است.
به گفته میرحس��ینی، بانک ها نیز به شیوه های مختلف از طریق ارسال پیامک، 
اطالع رسانی در پایگاه بانک ها، رسانه های اجتماعی و به صورت مکتوب و ویدئوهای 
تصویری اطالع  رس��انی را آغاز کرده اند. البته مردم و مش��تریان سیستم بانکی باید 
در ای��ن زمینه با دقت بیش��تری اطالعات الزم را از طری��ق تماس با مراکز تماس، 
شعب بانک ها دریافت کنند. ارزیابی بانک مرکزی هم نشان می دهد برخی بانک ها 
نس��بت به اطالع رسانی بیش��تر در این زمینه نیاز دارند اما در کل تمهیدات خوبی 

اتخاذ شده است.
* اس��تفاده هر بانک از رمزس��از جداگانه برای رمز یک بار مصرف: معاون فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات بانک پاس��ارگاد درب��اره اینکه چرا هر بانک برنامه رمزس��از 
جداگانه ای برای خود تهیه کرده و برنامه واحدی در این زمینه به مردم ارائه نشده 

اس��ت، گفت: پیش از اینکه بانک مرکزی درباره س��امانه هریم )هدایت رمز یک بار 
مصرف( اقداماتی را آغاز کند، از یک سال و نیم گذشته از بانک ها تقاضا کرد تا برای 

مشتریان خود رمز دوم یک بار مصرف را ایجاد کنند.
او ادام��ه داد: بانک ها نیز از طریق برنامه های کارب��ردی موبایلی اقدامات در این 
زمین��ه را آغ��از کردند. همچنین بانک مرکزی نیز به دلی��ل اینکه بانک ها ماهیت، 
رقاب��ت و فعالیت های متفاوت��ی دارند و با مکانیزم های متفاوتی مش��تریان خود را 
اطالع رس��انی می کنند و به همین دلیل این اختیار به بانک ها داده شد اما هنگامی 
بانک مرکزی به این موضوع ورود کرد، س��امانه هریم برای همه به گونه ای اس��ت 
که بانک ها می توانند از این س��امانه برای رمز دوم یک بار مصرف به صورت پیامکی 
اس��تفاده کنند و به عبارتی می ت��وان گفت هر کدام از بانک ها ع��الوه بر ابزارهای 
موبایلی خود، می توانند از س��امانه هریم بانک مرکزی نیز با اس��تفاده از پیامک به 

مشتریان خود خدمات ارائه دهند.
* رمز یک بار مصرف فعال شامل کارت های هدیه نمی شود: میرحسینی با تاکید بر 
اینکه سامانه هریم به صورت پیامکی در اختیار همه مردم است، در پاسخ به اینکه 
آیا کارت های هدیه هم جزو این طرح هستند، یا خیر؟ توضیح داد: در حال حاضر 
طرح رمز دوم یک بار مصرف برای کارت های نقدی در جهت افزایش امنیت حساب 
و دارایی کارت های با مبالغ مختلف است و کارت های هدیه نیز در این مقطع زمانی 

جزو این طرح نیستند.
* س��امانه هریم؛ راهی برای افرادی که تلفن هوش��مند ندارند: وی درباره اینکه 
افرادی که تلفن همراه هوش��مند ندارند، دچار س��ردرگمی ش��دند و معتقدند که 

زیرس��اخت ها برای دریافت رم��ز دوم یک بار مصرف به ص��ورت پیامک و کدهای 
USSD وجود ندارد؟ اظهار داش��ت: یکی از مهمترین نکات در ایجاد سامانه هریم 
توس��ط بانک مرکزی در واقع برای همین موضوع اس��ت و بانک ها با اتصال به این 
سامانه که از ابتدای دی ماه اجباری می شود، برای تمام کسانی که قصد دریافت رمز 
دوم یک بار مصرف از طریق تلفن های همراه غیرهوشمند را دارند، می توانند از طریق 

این سامانه، به صورت پیامکی این سرویس را دریافت کنند.
* از اول دی زیرس��اخت ها برای رمز دوم یک بار مصرف ایجاد می ش��ود: به گفته 
معاون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک پاسارگاد، مشتریان هر نوع تلفن همراهی 
که داشته باشند می توانند این خدمت را از طریق پیامک با استفاده از سامانه هریم 
دریافت کنند، همچنین بانک پاسارگاد نیز کد USSD خود را فعال کرده و می توان 
گفت از ابتدا دی ماه با اتصال به س��امانه هریم و سایر روش ها تمامی زیرساخت ها 

برای دریافت رمز دوم یک بار مصرف ایجاد خواهد شد.
* راه ان��دازی رم��ز یک بار مصرف رایگان اس��ت: میرحس��ینی درباره 
رایگان بودن این خدمات، گفت: فعال س��ازی و دریافت رمز دوم یک بار 
مصرف طبق بخش��نامه ابالغی بانک مرکزی، به صورت رایگان به مردم 
ارائه خواهد شد و هیچ هزینه ای نخواهد داشت گرچه برای بانک هزینه 
خواهد داش��ت. از ابتدای دی ماه طبق بخشنامه بانک مرکزی رمزهای 

دوم ایستا، غیرفعال خواهد شد .
یادآور می ش��ود، راهکار دریافت پیامک از طریق اس��تفاده از سامانه هریم برای 
افراد دارای گوشی هوشمند که مایل به نصب  برنامک نیستند نیز امکان پذیر است.

پاسخ به 5 ابهام بزرگ درباره رمز یک بار مصرف

مشتریان بانکی بخوانند
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در نشست سپرده گذاری مرکزی با فعاالن بورسی مطرح شد
بازار سرمایه تشنه فین تک ها

نشس��ت معرفی س��ندباکس ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی به همت 
ای��ن ش��رکت و فعاالن بازار س��رمایه و فین تک در مح��ل صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی ریاس��ت جمهوری برگزار شد. در این نشس��ت، علیرضا ماهیار 
مشاور مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی در جمع فعاالن صنعت فین 
تکی و بورسی گفت: در یک سال اخیر دو و نیم میلیون نفر در سامانه سجام 
ثبت نام کرده اند . او با تاکید بر ضرورت توس��عه س��رویس ها و اپلیکیشن ها 
ب��رای ارائه خدمات در بازار س��رمایه کش��ور گفت: هم اکن��ون بیش از ۱۲ 
میلیون کد معامالتی ثبت ش��ده در کش��ور داریم، اما همچنان ضریب نفوذ 
بازار سرمایه نیاز به افزایش دارد. این در حالی است که اگر سهام عدالت نیز 
از طریق بورس آزادس��ازی ش��ود، چیزی حدود ۴۰ میلیون نفر دیگر دارای 

کد سهامداری خواهند شد.
فعاالن اصلی بازار سرمایه سجامی شده اند

به گزارش س��نا، مشاور مدیرعامل شرکت س��پرده گذاری مرکزی ادامه داد: 
آماره��ا نش��ان می دهد از ابتدای س��ال جاری افرادی ک��ه حداقل یک معامله 
داشته اند یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده اند که از این میان ۴۵۰ هزار نفر طی 
۳۵ هفته گذشته از سال حداقل هفته ای یک معامله داشته اند. همچنین براساس 
آمارها  ۸۵درصد افراد سجامی از ابتدای سال بیش از ۱۰۰۰ معامله داشته اند که 
این نشان دهنده ثبت نام در سجام از سوی معامله گران اصلی بازار سرمایه است. 
مشاور فناوری اطالعات سمات بیشترین دلیل مراجعه به این سامانه را دریافت 
گزارش های مجامع شرکت ها عنوان کرد: پرداخت سود شرکت ها از طریق سجام 
نیز از دیگر موارد استقبال شده از سوی فعاالن بورسی بوده است؛ چراکه کاهش 
تردد سهامداران برای دریافت آن را در پی داشته است. به نحوی که به محض 
اعالم اجرای این طرح در فرابورس،  میزان سجامی های آن در کمتر از یک ماه  
از ۲ هزار نفر به بیش از ۹ هزار نفر رس��ید. ماهیار اجرای مجامع الکترونیک را 
به دلیل زمینه س��ازی برای حضور پررنگ تر سهامداران حقیقی در مجامع موثر 
ارزیاب��ی کرد و گف��ت: این نوع اجرای مجامع حضور و توان اعالم نظر توس��ط 
تک تک سهامداران را به همراه خواهد داشت. وی همچنین تعداد گوشی های 
هوش��مند مورد استفاده در کشور را بیش از ۵۰ میلیون برآورد کرد و با عنوان 
ضریب نفوذ بیش از ۱۱۰درصدی شبکه تلفن همراه در جغرافیای کشور گفت: 
در این میان خأل اپلیکیشن های بورسی به شدت احساس می شود. ضمن اینکه 
در حال حاضر ۱۰درصد نقدینگی کشور در صندوق های سرمایه گذاری است و 
باید این صندوق ها را نیز به سمت سجامی شدن پیش ببریم. ماهیار با یادآوری 
نقش های سپرده گذاری مرکزی گفت: این شرکت دارای سه وظیفه احراز هویت، 
فعالیت های پیش و پس از معامالت و مدیریت ریس��ک است. وی ایجاد تایید 
مشتریان الگوریتمی در س��امانه سجام را راهکار مناسب برای بهبود فعالیت و 
توسعه این نوع معامالت در بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: به دلیل مشکالتی 
که در زمینه فعالیت پلتفرم ها در کشور وجود دارد، سجام همواره این آمادگی را 
دارد که مشتریان پلتفرم ها را احراز هویت کند؛ چراکه ایراد از پلتفرم ها نیست 
و این یوزرها هس��تند که به دلیل عدم KYC مناس��ب امکان ایجاد اختالل را 
یافته اند بنابراین با این روش می توان مشکالت معامالت الگوریتمی را نیز کاهش 
داد. مش��اور مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره جایگاه فین تک ها 
در بازار س��رمایه هم افزود: وقت��ی حوزه های مختلف فین تک را نگاه می کنیم 
می توانی��م به نقش پراهمیت آنها در حوزه های مختلف مالی پی ببریم. در این 
میان نقش بورس تک ها همچنان نیاز به توسعه دارد. ماهیار سپس با تاکید بر 
ضرورت ایجاد سامانه های یکپارچه در بانک ها خاطرنشان کرد: این خأل اکنون 
در بازار سرمایه نیز تا حد زیادی وجود دارد که باید به همت همه فعاالن بورسی 

و فین تکی مرتفع شود.
کاهش زمان اعطای کد بورسی از 2 روز به 10 دقیقه

مژگان مقدم، مدیر پروژه سجام نیز با تشریح فرآیند احراز هویت مشتریان 
جدید در کارگزاری ها گفت: در ایجاد س��جام برای رفع مشکالت قبلی احراز 
هویت تالش ش��ده است، به طوری که فرد با مراجعه به سایت سجام و ثبت 
اطالعات و آپلود مدارک الزم در این سامانه ثبت نام می کند که این اطالعات 
توس��ط مراجع ذی صالح راستی آزمایی می  شود. او با اشاره به وجود سه طرح 
ورودی در احراز هویت گفت: عالوه بر مراجعه به سایت سجام، امکان ثبت نام 
در اپلیکیشن های پرداخت، اپلیکیشن های برخی بانک ها و برخی کارگزاری ها 
نیز امکان پذیر است. ضمن اینکه با بررسی همه ورودی های سجام نسبت به 
اعطای سرتیفیکیت اقدام می شود. به گفته مقدم، راستی آزمایی افراد حقیقی 
از طریق س��ازمان ثبت احوال کش��ور، برای افراد غیرایرانی از سامانه پژواک و 
اشخاص حقوقی نیز از طریق قوه قضائیه صورت می گیرد. مدیر پروژه سجام 
کاهش زمان اعطای کد بورسی از دو روز کاری به ۱۰ دقیقه را نیز از مزایای 
دیگر اجرای س��جام عنوان و خاطرنش��ان کرد: مهم ترین مساله این است که 
بتوانی��م اطالعات را به اش��تراک بگذاریم و با این کار به��ره وری الزم در بازار 
س��رمایه کشور را ایجاد کنیم، به ویژه در زمینه اس��تارت آپ ها که اکنون در 

کانون نگاه ویژه است.

نماگربازارسهام

مدیرعام��ل بورس انرژی از انتش��ار بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق س��لف 
موازی در سال جاری خبر داد و اظهار امیدواری کرد که شرکت ملی نفت برای 
عرضه ه��ای فیزیکی نفت خام و میعانات چاره اندیش��ی و مس��یر را بدین منظور 

باز کند.
س��ید علی حسینی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به عرضه نفت خام، میعانات 
گازی و فرآورده ه��ای نفتی در رین��گ بین المللی بورس انرژی، اظهار کرد: طبق 
ماده چهارم قانون برنامه شش��م و برای یک برنامه بلندمدت پنج س��اله، وزارت 
نفت مکلف ش��ده اس��ت که نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی را در 

بورس انرژی عرضه کند.
وی ادامه داد: استقبال از فرآورده های اصلی مانند نفت گاز، بنزین و گاز مایع 
زیاد است اما در مقابل از نفت خام و میعانات گازی که توسط شرکت ملی نفت 
عرضه می ش��ود، اس��تقبال خوبی نشده به طوری که در سال جاری نفت خام در 
بورس معامله نش��ده اس��ت. خریداران نفت خام ش��رایطی دارند که باید توسط 

شرکت ملی نفت بررسی شود.
مدیرعام��ل بورس انرژی در مورد ص��ادرات فرآورده های نفتی از طریق رینگ 
بین المللی بورس انرژی توضیح داد: صادرات به یک کش��ور محدود نیست. حجم 
معامالت صادراتی ایران خیلی خوب است و از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون نسبت 
به دوره مش��ابه س��ال ۱۳۹۷ تقریبا ۲۴۵درصد افزایش حج��م معامالت رینگ 
صادرات��ی بوده اس��ت که طی آن ان��واع فرآورده ها به کش��ورهای مختلف صادر 

شده است.
حس��ینی در ادامه سخنانش با اشاره به انتشار اوراق سلف موازی، گفت: اوراق 
سلف موازی عمدتا با هدف تامین مالی منتشر می شود. امسال هم بالغ بر ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان اوراق سلف موازی منتشر کردیم. امیدواریم روند رشد داشته باشد 
و ش��رکت ملی نفت برای عرضه های فیزیکی نفت خام و میعانات چاره اندیش��ی 

کرده و مسیر را باز کند.
براس��اس این گ��زارش، چراغ نفت خام در رین��گ بین المللی بورس انرژی در 
س��ال گذشته روشن و وزارت نفت مکلف ش��د به صورت هفتگی نفت خام را در 
ب��ورس عرضه کند. ۱۸مهرماه ۱۳۹۷ بود که ش��رکت ملی نفت ایران با انتش��ار 
پیش اطالعیه ای اعالم کرد برای تحقق بند ۱۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد تنوع در روش های فروش نفت 
و مش��ارکت بخش خصوصی و همچنین اجرای بند )ح( ماده ۴ قانون پنج س��اله 
برنامه ششم توسعه کشور، در نظر دارد یک میلیون بشکه نفت خام را در رینگ 
بین الملل بورس انرژی ایران عرضه کند؛ تصمیمی که با فراهم ش��دن زمینه های 
قانونی و نهایی س��ازی چارچوب و اصول کلیدی موضوع توسط مراجع ذی صالح، 
با همکاری ش��رکت ملی نفت ایران، بورس انرژی ایران و ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار در دس��تور کار قرار گرفت و ش��رایط تسویه وجوه، سازوکار 

اجرایی و جزییات عرضه طراحی و جمع بندی شد.
ب��ا این حال نفت خ��ام آنطور که انتظار می رفت توس��ط فعاالن بازار بورس 

مورد اس��تقبال قرار نگرفت؛ اتفاقی که کارشناسان دالیلی مختلفی را برای آن 
ارائ��ه می کنند که از جمله آن می توان به این اش��اره کرد که از آنجاکه عرضه 
نفت خام در بورس انرژی به طور طبیعی از شرایط بازار اثر می پذیرد، نمی توان 
نس��بت به فروش نفت خام با استفاده از این ابزار، انتظاراتی غیرمعمول داشت. 
بازار نفت خام ایران با محدودیت هایی مواجه اس��ت و این محدودیت ها فارغ از 
ن��وع ابزار یا روش های عرضه، فروش نفت خام را با تنگناهایی مواجه کرده که 
ش��رکت ملی نفت ایران همه توان خود را به کار گرفته اس��ت تا در چارچوب 
قوانین و مقررات، ش��رایط را برای اس��تقبال حداکث��ری خریداران فراهم کند، 
اما در این میان نباید اثرپذیری از ش��رایط خاص حاکم بر بازار نفت کش��ور را 

نادیده گرفت.

فرآورده ها در بورس انرژی خواهان دارند، نفت خام نه!

فرصت امروز: روند رو به رشد شاخص بورس تهران در سومین روز هفته و بیست 
و پنجمین روز آذرماه نیز حفظ ش��د و ش��اخص کل با رشدی ۳۷۲ واحدی به رقم 
۳۴۴ هزار و ۴۸۷ واحد رس��ید. شاخص کل )هم وزن( نیز با ۸۶۷ واحد افزایش به 
۱۰۸ هزار و ۵۹۸ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۵۷۹ واحد رشد به ۷۲ هزار 
و ۵۴۸ واحد رس��یدند. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با ۹۱۸ واحد افزایش به رقم ۴۰۷ 
هزار و ۹۲۳ واحد رسید، شاخص بازار اول ۲۴ واحد و شاخص بازار دوم یک هزار و 

۸۶۴ واحد افزایش داشتند.
در معامالت سومین روز هفته بیش از ۳ میلیارد و ۹۸۶ میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۲۱ هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال داد و ستد شد. در بین تمامی 
نمادها، س��رمایه گذاری نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با ۲۰۵ واحد، فوالد 
خراس��ان )فخاس( با ۱۸۸ واحد، سرمایه گذاری دارویی تامین )تیپیکو( با ۸۰ واحد 
و سرمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با ۷۱ واحد، بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
کل در روز دوش��نبه داشتند. در مقابل نیز گروه مپنا )سهامی عام( )رمپنا( با ۱۵۲ 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۱۰۳ واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( با ۷۸ 
واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۶۵ واحد، پتروشیمی جم )جم( با 
۶۲ واحد و توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۶۱واحد از جمله گروه هایی بودند که 

افت شاخص بورس را در این روز رقم زدند.
نمادهای بانک تجارت، بورس کاالی ایران،  س��ایپا، س. صنایع ش��یمیایی ایران، 
بان��ک ملت، فوالد مبارکه اصفهان و ایران خودرو ازجمله نمادهای پربیننده در روز 
دوش��نبه بودند. گروه خودرو نیز در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه ۵۰۸ میلیون و ۴۱۲ هزار برگه سهم به ارزش ۲ هزار و 

۹۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
فراب��ورس نیز پابه پای بورس در روز دوش��نبه، روند صع��ودی خود را حفظ کرد 
و ش��اخص این بازار با ۱۲ واحد رش��د رق��م ۴۴۸۳ واحد را ثب��ت کرد. همچنین 
معامله گ��ران در این روز در فرابورس ۳۰۴ هزار معامله انجام دادند که ارزش آن به 

۱۴۹۴ تومان رسید و البته نسبت به روز یکشنبه با کاهش مواجه بود.
در فرابورس، پتروش��یمی مارون، پاالیش نفت الوان، صنایع ماش��ین های اداری 
ایران و نفت پاس��ارگاد نسبت به س��ایر نمادها، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
گذاش��تند و در نقطه مقاب��ل نیز فوالد هرمزگان جنوب، س��نگ آهن گهرزمین و 
س��هامی ذوب آهن اصفهان هم نسبت به س��ایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را در 

فرابورس داشتند.

س��هامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، بانک دی، س. توس��عه و 
عمران استان کرمان، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، کشاورزی و دامپروری 
بینالود و داروس��ازی آوه س��ینا نیز ازجمله نمادهای پربیننده این روز در فرابورس 

بودند.
خصوصی سازی به کمک ETF در الیحه بودجه سال ۹۹

با ارس��ال الیحه بودجه س��ال آینده به مجلس در ابتدای هفته گذشته، بحث و 
نظرها درباره جایگاه بازار سرمایه در بودجه سالیانه در میان مسئوالن و کارشناسان 
رونق گرفته اس��ت. در این می��ان، مدیرعامل فرابورس ایران نیز پیرامون بررس��ی 
الیحه بودجه سال آینده و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: نکته قابل توجهی که در 
الیحه بودجه س��ال ۹۹ از سیاست گذاری کالن دولت و مجلس برای بهره گیری از 
ETF ظرفیت های بازار س��رمایه حکایت می کند، موضوع خصوصی سازی به کمک

ها یا همان صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله اس��ت که پس از پنج سال از 
راه اندازی، این ابزار به ثمر نشسته است.

 امیر هامونی در گفت وگو با ایرنا، با اش��اره به اثرگذاری الیحه بودجه سال آینده 
بر بازار سرمایه گفت: بررسی الیحه بودجه سال آینده نشانه های مثبتی برای فعاالن 
بازار سرمایه و به ویژه بازار بدهی دارد. بودجه عمومی دولت با رقم ۴۸۴ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت که از این رقم ۱۲۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد 

تومان، معادل ۲۷درصد آن قرار است از محل واگذاری دارایی مالی تامین شود.
به گفته وی، افزایش سهم واگذاری دارایی مالی از ۱۳درصد در بودجه سال ۹۸ 
به ۲۷درصد در بودجه سال آینده، نشان از تغییر نگاه دولت به تامین مالی از طریق 

بازار سرمایه است.
هامونی با اعالم اینکه این تغییر نگاه حاصل زحمت و تالش فعاالن بازار سرمایه 
در توس��عه بازار مالی کش��ور بوده و امروز دولت را به ظرفیت باالی تامین مالی از 
این محل متوجه کرده اس��ت، افزود: در بررسی تبصره های ماده واحده الیحه سال 
آتی، تبصره ۵ به خصوص برای فعاالن بازار سرمایه از اهمیت باالیی برخوردار است؛ 

چراکه دولت عمده واگذاری های مالی خود را در این تبصره تشریح می کند.
مدیرعامل فرابورس پیرامون یکی از بندهای جدید تبصره ۵ که مرتبط با تکلیف 
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به خرید اوراق مالی اسالمی دولتی است، 
گفت: در یکی از بندهای این تبصره به صندوق های س��رمایه گذاری با درآمد ثابت 
تکلیف شده است که حداقل باید نیمی از کل دارایی تحت مدیریت خود را به اوراق 
مالی اسالمی دولتی تخصیص بدهند که این بند در صورت تصویب، نیازمند اقدامات 

درخصوص تغییر حدنصاب هاس��ت. هامونی با تاکید بر اینکه این مورد باید با دقت 
بیش��تری و با در نظر گرفتن ش��رایط صندوق ها به تصویب برسد و ابعاد حقوقی و 
فنی اجرای این سیاست که بخش خصوصی مکلف به سرمایه گذاری در اوراق دولتی 
ش��ود نیز بررسی ش��ود، اضافه کرد: این تصمیم مغایر و در تناقض با سیاست های 
کالن خصوصی س��ازی و رشد بخش خصوصی در کشور اس��ت؛ زیرا آزادی عمل و 
تصمیم گیری را برای صندوق ها و بخش خصوصی در زمینه س��رمایه گذاری دارایی 
مردم با مش��کل روبه رو می کند. وی افزود: جریمه در نظر گرفته شده بسیار بیشتر 
از بازدهی یک سال این صندوق هاست و ممکن است تبعاتی به همراه داشته باشد، 
بنابراین باید به گونه ای عمل ش��ود که سرمایه گذاران متضرر نشوند و در این زمینه 
از مدیران س��رمایه گذاری و سازمان بورس به  عنوان مرجع صدور مجوز این نهادها 

راهنمایی کافی دریافت شود.
جزییات انتشار اسناد خزانه اسالمی در بودجه ۹۹

مدیرعام��ل فراب��ورس در ارتباط با میزان انتش��ار اوراق مالی اس��المی و به طور 
مش��خص اسناد خزانه اس��المی در الیحه بودجه ۹۹ گفت: دولت مطابق بند »ه�« 
تبصره ۵ قصد دارد به وسیله واگذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی 
نسبت به تسویه بدهی های خود به پیمانکاران اقدام کند که این بند نسبت به بودجه 

سال قبل ۵۳درصد رشد کرده است.
هامونی در مورد فروش و تخصیص ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی نیز 
که دولت در الیحه بودجه پیشنهادی به مجلس برنامه ریزی کرده است، عنوان کرد: 
عمده رشد مقداری واگذاری دارایی مالی مربوط به بند »ب« تبصره ۵ می شود که 

در واقع رشد ظرفیت این بند بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان است.
وی ب��ا بیان اینکه دولت در بند »ح« نیز که مربوط به پذیره نویس��ی اوراق مالی 
اسالمی است پیشنهاد داده از این محل ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی 
منتشر کند، افزود: در سایر بندها نیز به انتشار یک هزار میلیارد تومان بابت نوسازی 
مدارس و تخصیص ۲هزار میلیارد تومان اوراق تس��ویه خزانه اس��المی اشاره شده 

است.
ب��ه گفته هامونی، دول��ت در الیحه ای که ارائ��ه کرده اجازه انتش��ار اوراق برای 
شهرداری ها تا مبلغ ۵هزار میلیارد تومان و شرکت های دولتی تا مبلغ ۶ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان را داده و همچنین پیش��نهاد کرده است که شرکت های دولتی تابعه 
وزارت نفت ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی و ۳میلیارد دالر اوراق 

مالی اسالمی ارزی منتشر کنند.

رشد شاخص بورس در سومین روز هفته کم رمق شد

روز آرام بورس تهران
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مرجع قیمت خرما، دالالن هستند
 در انتظار ورود خرما به بورس کاال هستیم

یکی از نخل کاران کش��وری گفت کش��اورزان در ایران، هر محصولی که 
تولید کنند، بهره چندانی از س��ود فروش آن نمی برند و بخش عمده س��ود 

محصوالت کشاورزی به جیب دالالن می رود.
محمدرضا کمالی یکی از نخل کاران کش��وری درخصوص عرضه خرما در 
بورس کاال گفت: به ش��دت موافق عرضه خرما در بورس کاال هس��تم و در 
صورت فراهم ش��دن امکان عرضه خرما در رینگ بورس، حتماً محصول خود 
را در ای��ن بازار عرضه خواهم کرد. بین قیمت فروش خرما و قیمت خرید از 

کشاورزان، فاصله چند برابری وجود دارد
کمال��ی گفت: بین قیم��ت فروش خرما به مصرف کنن��ده نهایی و قیمت 
خرید از کشاورزان، فاصله چند برابری وجود دارد، زیرا قیمت خرما با توافق 
دالالن تعیین می شود که از این رو بی صبرانه در انتظار آغاز معامالت خرما 
در بورس کاال و حتی راه اندازی قرارداد آتی این محصول هستیم تا سرانجام 

سود واقعی حاصل از زحمت و تولید کشاورز به خود او برسد.
رئیس »خانه دوس��تی ایران و ب��الروس« پیرامون مزایای عرضه خرما در 
ب��ورس کاال افزود: کش��اورزان در ایران، هر محصولی ک��ه تولید کنند، بهره 
چندانی از سود فروش آن نمی برند و بخش عمده سود محصوالت کشاورزی 
به جیب دالالن می رود. خرما هم از جمله محصوالتی اس��ت که بین قیمت 
ف��روش خرما به مصرف کننده نهای��ی و قیمت خرید از کش��اورزان، فاصله 
چند برابری وجود دارد. به گفته وی، بورس کاال بازار مناس��بی برای عرضه 
مس��تقیم خرما بوده و دالالن را به حاش��یه بازار خواهد ران��د. قطعاً امکان 
فروش محصوالت کش��اورزی با قیمت واقعی تر، انگیزه ای برای کشاورزان و 

توسعه بخش کشاورزی در کشور خواهد بود.
وی افزود: خرما در کش��ور های مختلف، قیمت متفاوتی دارد. در کشور ما 
مرجع��ی برای قیمت گذاری خرما وجود ندارد و قیمت خرما با توافق دالالن 
تعیین می شود که نس��بت به قیمت های بازار، بسیار پایین است. همچنین 
بس��یاری از کش��اورزان به عل��ت نیاز ب��ه نقدینگی، ناچار ب��ه پیش فروش 
محص��والت خود با قیمتی بس��یار کمتر از قیمت فروش نقدی هس��تند. با 
این تفاسیر فراهم شدن عرضه خرما در بورس کاال و ایجاد یک مرجع قیمت 
و امکان معامالت آتی خرما، گام بزرگی در راس��تای حمایت از کش��اورزان 

خواهد بود.
ایران با داش��تن بیش از ۲۴۰ هزار هکتار س��طح زیرکشت خرما و تولید 
س��الیانه ۱.۲ میلی��ون تن خرما، دومین تولیدکننده ب��زرگ خرما در جهان 
محس��وب می ش��ود و س��الیانه بیش از ۴۰۰ هزار تن خرمای ای��ران روانه 
بازار های صادراتی می ش��ود. در این میان طی دو س��ه س��ال گذشته شاهد 
عرضه موفق محصوالتی از قبیل زعفران، زیره و پسته در بورس کاالی ایران 
هس��تیم که با قرار گرفتن این محصوالت در بازار مالی بورس، اوراق کاال ها 
نیز مورد دادوس��تد قرار می گیرد. به ای��ن ترتیب هم اکنون معامالت گواهی 
س��پرده و قرارداد آتی زعفران، زیره و پسته با حجمی قابل قبول در جریان 
است و از تاالر نقره ای خبری می رسد که تدارکات ورود کشمش و خرما به 

تابلوی بورس نیز در حال انجام است.
معامالت مطمئن، فروش و تسویه وجه در کمترین زمان ممکن، کمرنگ 
شدن نقش واسطه ها در امر قیمت گذاری و حداکثرسازی سود تولیدکننده، 
ارتقای اس��تاندارد و کیفیت محصول برداشت ش��ده و بازاررس��انی مستقیم 
محصوالت کشاورزی توس��ط بهره برداران، امکان مدیریت ریسک کشاورز و 
فراهم س��ازی امکان معامله محصول در قالب ابزار های مالی ازجمله مزایای 

ورود انواع محصوالت از جمله خرما به بورس کاال خواهد بود.

ضعف تامین ماشین برداشت چغندر از 
مشکالت پیش روی کشاورزان

رئیس س��ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کش��اورزی گفت نبود ماشین 
برداش��ت چغندر به عنوان تامین علوفه از مش��کالت پیش روی ما به شمار 

می رفت.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، کاظم خاوازی در مراس��م تجلیل از 
برگزیدگان علمی و اثرگذار بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به مناسبت 
هفته پژوهش برگزار ش��د، اظهار کرد: مسئوالن بخش کشاورزی در تأمین 
امنیت غذایی بس��یار جدی تر از هر زمان دیگری اثرگذار هس��تند و باید به 

آن توجه ویژه داشته باشند.
رئیس س��ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کش��اورزی شعار امسال هفته 
پژوه��ش را »پژوه��ش و فن��اوری پیامدمحور، ضامن رون��ق تولید و امنیت 

غذایی« اعالم کرد.
خاوازی ادام��ه داد: این پژوهش و فناوری پیامدمحور پیش نیاز هایی دارد 
که یکی از آنها تقاضامحوری اس��ت و باید س��عی کنیم که به این س��مت و 

سو پیش رویم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین جزییات نحوه داوری نمونه های 
معرفی شده به سازمان تحقیقات، گفت: برای اولین بار در این بخش ابتکار به 
خرج دادیم و آثار پس از معرفی بالفاصله در اختیار دانشگاهیان قرار گرفت 

و پس از آن برای داوری به معاونان ارسال شد.
او یک��ی از اقدام��ات پیامدمح��وری امس��ال در هفت��ه پژوه��ش را آغاز 
س��همیه بندی اعالم ک��رد و افزود: ما هفته پژوهش را با س��همیه بندی آغاز 

کردیم و برای هر بخش دو یا سه پرونده سهمیه ارسال کردیم.
این مقام مسئول با تأکید بر این مسئله که امسال هیچ مدیری به عنوان 
پژوهش��گر برتر معرفی نخواهد شد، اظهار کرد: امسال پژوهشگران و فعاالن 
بخش خصوصی در معرفی آثار فراموش شدند که این امر نقطه ضعف ما در 

این مراسم به شمار می رود.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره برگزاری ایده 
بازار گفت: خرداد امس��ال برگزاری ایده بازار را آغاز کردیم که بدین منظور 
۳۰۰ ای��ده جدی��د مورد ارزیاب��ی قرار گرفت که در نهایت ۲۶ ایده توس��ط 
صاحبان س��رمایه، انجمن ها و اتحادی��ه انتخاب و پس از دو ماه آموزش ۱۰ 

ایده انتخاب و در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار گرفت.
کاظم خاوازی، رئیس س��ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کش��اورزی در 
حاشیه مراسم تجلیل از برگزیدگان علمی و اثرگذار بخش کشاورزی و منابع 
طبیعی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ساالنه ۴۰ میلیون دوز واکسن 
بروس��لوز در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: در گذشته مدت 
ماندگاری این واکس��ن در کش��ور چهار ماه بود که برای واردات آن باید ارز 
قابل توجهی از کش��ور خارج می شد که خوش��بختانه محققان با کار کردن 

روی این موضوع ماندگاری واکسن را به یک سال رساندند.
وی با اشاره به اینکه نبود ماشین برداشت چغندر به عنوان تامین علوفه از 
مشکالت پیش روی ما به شمار می رفت، افزود: هم اکنون دستگاهی طراحی 
ش��ده که چغندر را از دل خاک بیرون می کشد و در نوع خود بی نظیر است 

به طوری که نمونه آن در دنیا وجود ندارد.

اخبـــار

عضو هیأت مدیره اتحادیه صنف فروش��ندگان و تولیدکنندگان پوشاک گفت با 
س��رمایه گذاری ۲۵میلیون دالری می ت��وان کارخانه ای را که ۱۰میلیون متر چادر 
مش��کی تولید می کند تأسیس و با مبلغی حدود ۱۵۰میلیون یورو کل نیاز داخلی 

به این محصول را تأمین کنیم.
به گزارش تسنیم، اسداهلل سلیمانی مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصوالت 
حج��اب در گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه واردات چادر مش��کی انحصاری 
اس��ت، افزود: به  جز این مس��أله، نامناسب بودن فضای کس��ب وکار در کشور نیز 

تعطیلی کارخانجات تولید چادر مشکی را در پی داشته است.
وی گفت: اگر تولید در کشور به صرفه باشد، تجار این بخش خود کارخانه ایجاد 
می کنند اما اکنون به دلیل حمایت نکردن دولت، ۹۰درصد چادر مش��کی کشور از 
چین، کره و ژاپن که کارخانجات بسیاری با فناوری باال ایجاد کرده اند وارد می شود.

 سلیمانی ابراز کرد: اینکه دولت تعرفه واردات چادر مشکی را افزایش داده است، 
حمایت از تولید داخلی از جیب مردم اس��ت و این خس��ارتی است که گمرک آن 

را وارد کرده است.
وی گفت: واردات چادر مش��کی تعرفه نداش��ت اما چون پارچه های دیگر را در 
قالب چادر مشکی وارد می کردند گمرک برای اینکه کار خود را آسان کند به همه 

پارچه ها از جمله چادر مشکی نیز تعرفه بست.
مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصوالت حجاب تصریح کرد: امکان ندارد در 
دو س��ال آینده به خودکفایی در چادر مشکی برس��یم و حرف ها در این زمینه به 
این دلیل است که وزارت صمت از یارانه ای که باید به چادر مشکی اختصاص دهد 

شانه خالی کند. سلیمانی گفت: برخی مسئوالن به چادر مشکی حساسیت دارند و 
اگر محصول دیگری مانند شیالت بود اکنون به داد ما رسیده بودند، اما چون اسم 

چادر روی آن است از ما حمایت نمی کنند و نخواهند کرد.
وی همچنین گفت: ۴۰ هزار نفر در حوزه محصوالت مربوط به حجاب ش��اغل 

هستند و ۳۰درصد شاغالن در این حوزه به  دلیل نبود مواد اولیه بیکار شده اند.
س��لیمانی اضافه کرد: اگر برای حدود ۷۰ تا ۸۰درصد نیاز بازار چادر مشکی در 

کشور سرمایه گذاری شود ۱۰ هزار اشتغال ایجاد خواهد شد.
وی تأکید کرد: به  اندازه کافی ماش��ین آالت و توان تولید چادر مشکی در کشور 

وجود دارد اما با برداشتن موانع کسب وکار نیاز به زنجیره تولید داریم.
عل��ی قلعه قوند، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصوالت حجاب نیز 
گف��ت: به  دلیل نب��ود نظارت بر تولید و واردات و عرضه چادر مش��کی، واحدهای 

تولیدی چادر مشکی در کشور تعطیل شده است.
وی ادامه داد: به  فرض که وزارت صنایع می خواهد از تولیدکنندگان چادر مشکی 
حمای��ت کند، پس چ��را با وضع تعرفه ۳۲درصدی این حمای��ت را از جیب مردم 

انجام می دهد؟!
قلعه قوند گفت: تولید چادر مشکی بخش های تولید نخ، بافت و تکمیل دارد که 
باید این زنجیره برای حمایت از تولیدکنندگان ایجاد می شد اما وزارت صمت این 

کار را انجام نداد.
وی افزود: ماشین های ماکویی هنوز در دنیا فعالند و محصولی را تولید می کنند 

که هنوز در ایران پرمصرف ترین چادر است.

عضو هیأت مدیره انجم��ن تولیدکنندگان محصوالت حجاب گفت: تولید چادر 
به تجربه طوالنی نیاز دارد و اینطور نیست که دوساله به خودکفایی در این عرصه 

برسیم.
قلعه قوند یادآور ش��د: کارخانجات بافندگی در کش��ور ظرفیت های خالی دارند 
و اگر وزارت صمت بر قیمت چیپس های پلی اس��تریل که در اختیار ش��رکت های 
تولیدکنن��ده نخ قرار می ده��د نظارت کند حتماً در چادر مش��کی کاهش قیمت 

خواهیم داشت.
وی گف��ت: چند نوع پارچه خاص گلدار ژاپنی و ک��ره ای وجود دارد که واردات 
و فروش آن در انحصار چند نفر اس��ت و می توانند این پارچه ها را با هر قیمتی در 

بازار بفروشند.
قلعه قوند با بیان اینکه یکی از حلقه های مفقوده در تولید چادر مش��کی، دانش 
فنی است اضافه کرد: از وزارت صمت تعجب می کنم چرا تاکنون سراغ شرکت های 
دانش بنیان نرفته اس��ت زیرا در رنگ و مواد ش��یمیایی برای چادر مشکی مشکل 

داریم.
وی با اش��اره به اینکه چند ش��رکت داخلی نخ خوبی را تولید می کنند، گفت: با 
سرمایه گذاری معادل واردات یک سال چادر مشکی تقریباً ۷۰ تا ۸۰درصد نیاز بازار 

به این محصول تأمین می شود.
عضو هیأت مدی��ره انجمن تولیدکنندگان محصوالت حجاب تأکید کرد: باید با 
ایجاد بازار متشکل تولید و عرضه از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید 

چادر مشکی حمایت شود.

انحصار واردات چادر مشکی در اختیار چند نفر با سود 500درصد

 مشکل چادر مشکی وزارت صمت است

مدیر اجرایی و دبیر ش��ورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس گفت فعال س��ازی معادن کوچک مقیاس به دلیل س��هولت کار و 

کاهش ریسک سرمایه گذاری در توسعه بخش معدن تاثیرگذار است.
س��یدرضا عظیمی در گفت و گو باش��گاه خبرنگاران جوان، گفت: طرح احیا، 
فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقی��اس به عنوان طرح اقتص��اد مقاومتی 

مصوب شده و از جمله برنامه های اصلی دولت در بخش صنعت و معدن است.
او بی��ان کرد: اهمی��ت و ضرورت پرداخت��ن به بنگاه های کوچک و متوس��ط 

تولیدی در بخش معدن کشور از جنبه های مختلفی قابل بحث است.
عظیمی گفت: نیاز به س��رمایه گذاری کمتر، کاهش ریس��ک س��رمایه گذاری، 
تجهیز و تکنولوژی ساده تر، وجود زیرساخت های الزم، سهولت در اخذ مجوز های 
قانونی با توجه به کوچک بودن ابعاد فعالیت، نیاز به نیروی متخصص در س��طح 
پایین تر، بومی س��ازی ساده تر )تکنولوژی و نیروی انسانی(، عدم اکتشاف صحیح 
و ی��ا کم اظهاری در ذخیره مع��ادن و ایجاد فرصت معادن بزرگ از طریق تقویت 

معادن کوچک از جمله مزیت های معادن کوچک است.
مدیر اجرایی و دبیر ش��ورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن 
کوچک مقیاس ادامه داد: ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی ایران که به عنوان 

مجری این طرح و به نیابت از ریاست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران این وظیفه را برعهده گرفته است، با تشکیل ستاد اجرایی و انتصاب 
مجریان اس��تانی و مش��اوران فنی و اقتصادی، سعی داشته تا گام های موثری در 

راستای فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس کشور داشته باشد.
 برندسازی هدفمند محصوالت معدنی

عظیم��ی گفت: از جمله روش های توس��عه معادن کوچ��ک عبارتند از خرید 
تضمینی محصول، تجمیع معادن و محصوالت معدنی و ایجاد واحد های فرآوری، 
کمک به زیر س��اخت، مشارکت با سرمایه گذاران و مصرف کنندگان مواد معدنی، 
توس��عه واحد های فرآوری سّیار کوچک، استفاده از توان سرمایه گذاری با تعریف 
بسته های معدنی در قالب معادن کوچک، حمایت مالی و اعطای تسهیالت ایجاد 
و یا توسعه بازار محصوالت معدنی )حوزه داخلی و یا بین المللی(، انجام عملیات 
اکتشاف تکمیلی و افزایش ذخیره، به اشتراک گذاری تجهیزات مازاد معدنکاری، 
کمک به انجام پژوهش و اجرایی سازی نتایج آن،  برندسازی هدفمند محصوالت 

معدنی است.
او افزود: با توجه به اهمیت موضوع جلب مشارکت تمامی ذی نفعان و بازیگران 
کلیدی ای��ن صنعت در جهت اجرای نهضت فعال س��ازی معادن کوچک، ارکان 

این طرح ش��امل س��رمایه گذاران، سرمایه پذیران، دولت و تش��کل ها و انجمن ها 
تعریف شده اند.

مدیر اجرایی و دبیر ش��ورای هماهنگی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن 
کوچ��ک مقیاس گفت: از جمله حمایت ها و هماهنگی های صورت گرفته توس��ط 
مجری این طرح می توان به واگذاری طرح های سرمایه گذاری به بخش خصوصی 
در قال��ب قرارداد های تدوین ش��ده )راهبردی – اکتش��اف – س��رمایه گذاری – 
تش��کیل شرکت مش��ترک تامین مواد اولیه(، اختصاص کارشناس متخصص هر 
س��رمایه گذاری جهت مذاکره و انجام امور جانبی و ارس��ال اطالعات، بررس��ی و 

مطالعه پیش امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری اشاره کرد.
او اف��زود: عالوه ب��ر این ارائه طرح های س��رمایه گذاری به س��رمایه گذاران در 
جلسات مشترک و کارشناس��ی، تهیه گزارش های کاربردی جهت تصمیم گیری 
و کاهش ریسک های س��رمایه گذاری، تهیه و امضای تفاهم نامه با سرمایه گذاران 
خارجی و داخلی، تهیه تیپ اسناد با نظر سرمایه گذاران جهت حضور حداکثری، 
تهی��ه قرارداد های مرتب��ط با طرح احیا و فعال س��ازی مع��ادن کوچک مقیاس، 
ارائ��ه پکیج های س��رمایه گذاری در مع��ادن کوچک از دیگر م��وارد حمایت ها و 

هماهنگی های صورت گرفته توسط مجری طرح است.

عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی از کاهش نرخ مرغ خبر داد و گفت 
امروز قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی ها ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان است. عظیم 
حجت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از روند کاهشی قیمت مرغ در بازار 
خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار و ۴۰۰ 
تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان است. وی افزود: 
با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، قیمت مرغ زنده نسبت به هفته گذشته ۳۰۰ 

تومان و مرغ گرم ۴۰۰ تومان کاهش یافته است.
 مرغ در شب یلدا گران می شود

حجت قیمت مرغ در آس��تانه ش��ب یلدا را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به 
آغاز خرید پش��تیبانی ام��ور دام و تعادل عرضه و تقاضا پیش بینی می ش��ود که 

قیمت مرغ به ۱۳ هزار تومان برسد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی از آغاز خرید تضمینی مرغ خبر 
داد و گفت: ش��رکت پش��تیبانی امور دام بحث خرید تضمینی مرغ را در س��ایز 
خاص یک کیلو و ۲۰۰ تا یک کیلو و ۸۰۰ گرم آغاز کرده، در حالی که این سایز 

شامل حال تمامی مرغداران نمی شود.
وی ادام��ه داد: هم اکنون وزن مرغی که در س��الن های مرغداری تجمیع پیدا 
کرده به س��ه کیلوگرم رسیده است و چنانچه پشتیبانی امور دام برای مدت زمان 

کوتاه اقدام به خرید کند، وضعیت کنونی بازار مرتفع خواهد شد.

حج��ت با بیان اینکه خرید تضمینی م��رغ تا حدودی بر تعادل قیمت در بازار 
تاثیرگذار خواهد بود، گفت: با توجه به نیاز پش��تیبانی امور دام برای کنترل بازار 
ش��ب عید پیش بینی شده که روزانه با خرید حداقل یک هزار تن مرغ، قیمت به 
تعادل برس��د به طوری که تولیدکنندگان انگیزه کافی برای ادامه تولید خواهند 

داشت.
این مقام مس��ئول افزود: هم اکنون پش��تیبانی ام��ور دام هر کیلو مرغ منجمد 
را طب��ق مصوبه س��تاد تنظیم بازار با نرخ ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان از س��طح بازار 
جمع آوری می کند، در حالی که مرغداران انتظار دارند حداقل با نرخ ۱۳ هزار و 

۵۰۰ تومان از آنها خریداری شود.
وی متوس��ط قیمت هر قطعه جوجه یکروزه را ۲ هزار و ۸۰۰ تا ۳ هزار تومان 
اع��الم کرد و گف��ت: با توجه به پیگیری های صورت گرفت��ه طی هفته های اخیر، 
ورود دستگاه نظارتی موجب شد تا حدودی قیمت جوجه یکروزه در بازار کاهش 
یابد که با اس��تمرار این روند پیش بینی می ش��ود اف��ت جوجه ریزی در ۱۰ روز 

ابتدای آذر جبران شود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی ادامه داد: بنابر آمار در ۱۰ روز 
ابت��دای آذر ۲۳ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت که با توجه به میانگین 
جوجه ریزی ماه های مهر و آبان جوجه ریزی حدود ۹ میلیون قطعه کاهش یافته 

است.

کمبودی برای تامین مرغ شب عید نداریم
ب��ه گفته حجت، طبق روال همه س��ال قیمت جوجه یک��روزه در ابتدای دی 
به دنبال ازدیاد تقاضا برای جوجه ریزی ش��ب عید با نوس��اناتی روبه رو می ش��ود 
که با تداوم نظارت دس��تگاه های مس��ئول کمبودی برای تامین مرغ ش��ب عید 

نخواهیم داشت.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی بازار نهاده های دامی را مس��اعد 
ارزیاب��ی کرد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیل��و ذرت در بنادر یک هزار و ۳۵۰ 
تومان، کنجاله س��ویا ۲ هزار و ۳۵۰ تا ۲ هزار و ۴۵۰ تومان و ذرت در انبار های 

استانی یک هزار و ۶۰۰ و کنجاله سویا ۲ هزار و ۵۵۰ تومان است.
حجت با اش��اره به اینک��ه خبری از التهاب و تفاوت چش��مگیر قیمت مصوب 
نهاده های دامی با بازار آزاد نیست، بیان کرد: طی ماه های اخیر، قیمت نهاده های 
دام��ی در بازار آزاد تفاوت چش��مگیری با ن��رخ مصوب ندارد ک��ه همین امر تا 

حدودی بر کاهش هزینه های تولید دامن زده است.
وی قیم��ت منطقی هر کیلو مرغ زنده را ۹ هزار و ۲۰۰ تومان و مرغ آماده به 

طبخ را ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی در پایان با اشاره به اینکه نیازی 
ب��ه واردات مرغ نداریم، تصریح کرد: با اس��تمرار افت قیمت جوجه، کمبودی در 

جوجه ریزی شب عید نداریم که بر کاهش عرضه و التهاب بازار اثر بگذارد.

طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس، فرصتی برای توسعه بخش معدن

افت 450 تومانی نرخ مرغ در بازار
 قیمت مرغ به 12 هزار و 350 تومان رسید

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

تامین منابع مالی خودروسازان در گرو 
همکاری دولت و بانک مرکزی است

طی جلس��ه ای با حضور وزیر صنعت و اعضای کمیس��یون 
صنایع مجلس ش��ورای اسالمی راهکارهای تامین منابع مالی 

قطعه سازان در جهت افزایش تولید خودرو بررسی شد.
س��یدمهدی مقدس��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
اظهار داش��ت: جلس��ه ای با حض��ور وزیر صنع��ت و اعضای 
کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی درخصوص بررسی 
راهکارهای تامین منابع مالی موردنیاز قطعه س��ازان در جهت 

افزایش تولید خودرو برگزار شد.
وی افزود: ارائه تس��هیالت بانکی به قطعه س��ازان در اواخر 
س��ال ۹۷ و اوایل س��ال جاری منجر به افزایش تولید خودرو 
و در نتیج��ه کاهش نس��بی قیمت خ��ودرو و ایجاد تعادل در 

بازار شد.
ای��ن عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی در ادامه با اش��اره به افزایش مطالبات قطعه سازان از 
خودروسازان گفت: عدم تامین قطعه به دلیل فقدان نقدینگی 
تعادل موجود میان میزان تولید و قیمت را بر هم زد و باعث 

افزایش قیمت خودرو در اواسط سال جاری گردید.
مقدسی در ادامه افزود: در این جلسه مجلس و وزارت صمت 
ب��ه نمایندگی از دول��ت راهکارهای متع��ددی را درخصوص 
وصول مطالبات قطعه س��ازان و تامین منابع مالی آنها بررسی 

و پیشنهاد کرده اند.
وی الزم��ه برون رفت صنع��ت خودرو از وضعی��ت فعلی را 
همکاری دولت و بانک مرکزی در اجرای برنامه ها دانس��ت و 
گفت: افزایش تولید قطعات و در پی آن افزایش تولید خودرو 

موجب تنظیم بازار خواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: حضور قطعه س��ازان، خودروسازان، سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان، دانشگاه ها و ش��رکت های دانش بنیان در 
کن��ار وزارت صمت به نمایندگی از دولت در راس��تای تدوین 
یک س��ند راهبردی و تعیین اس��تراتژی برای این صنعت به 
ارتقای کیفیت خ��ودرو و ایمن تر ش��دن محصوالت تولیدی 

می انجامد.
مقدس��ی گفت: امیدواریم پیشنهادات ارائه شده در راستای 

تامین منابع مالی قطعه سازان و خودروسازان عملیاتی شود.
وی در پای��ان درخص��وص راهکارهای تامی��ن منابع مالی 
خودروسازان گفت: مقرر ش��د بانک مرکزی در این خصوص 
بررسی های الزم را انجام دهد و پس از آن تصمیمات مقتضی 

اتخاذ خواهد شد.

 کادیالک به برندی برقی
تبدیل می شود!

در حال��ی که کیا در تالش اس��ت تا ن��ام اپتیما را حذف 
کرده و س��دان متوسط جدید خود را در سراسر دنیا با نام 
K۵ عرضه کند، کادیالک دقیقا اقدامی در تضاد با آن برای 

خودروهای برقی آینده خود انجام خواهد داد.
 Steve ،ب��ه گزارش خبرخ��ودرو، مدیر این خودروس��از
Carlisle، ب��ه خبرن��گاران اعالم کرد ای��ن برند لوکس با 
حذف نام های حروف الفبایی برای خودروهای برقی جدید 
خود به استفاده از نام های واقعی برمی گردد. البته مشخص 
نیست که این نام ها از نام های قدیمی احیاشده خواهند بود 

و یا کادیالک در پی نام هایی جدید است.
ای��ن تنها خبر مهمی نیس��ت ک��ه Carlisle اعالم کرد 
اس��ت. وی همچنی��ن اع��الم ک��رد کادی��الک می تواند تا 
س��ال۲۰۳۰ به برندی تمام برقی تبدیل ش��ود. اگر چنین 
نباش��د، حداقل اکثر مدل های خط تولید این برند طی ۱۰ 
سال آینده بدون موتور احتراقی عرضه خواهند شد. آغازگر 
ای��ن راه نیز یک کراس اوور ب��دون آالیندگی جدید خواهد 
بود که در نمایشگاه خودروی دیترویت سال آینده رونمایی 

می شود.
فعال اطالعات زیادی در این مورد در دس��ت نیس��ت اما 
گفته می ش��ود این کراس اوور ش��ش سرنش��ین بوده و از 

سیستم های هدایت خودران بسیار پیشرفته بهره می برد.

زمینه واگذاری شرکت های تو در توی 
خودروسازان فراهم شده است

وزیر صنعت با بیان اینکه واگذاری خودروسازی ها در قالب 
یک پروس��ه  انجام می شود، گفت  زمینه واگذاری شرکت های 

تو در تو در خودروسازی ها فراهم شده است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، 
رضا رحمان��ی اظهار کرد: واگذاری خودروس��ازی ها در قالب 
پروس��ه ای انجام می  شود. اصالحات  ساختاری در این صنعت 
ش��روع ش��ده و زمینه واگ��ذاری ش��رکت های ت��و در تو در 

خودروسازی ها در حال فراهم شدن است.
وی با تاکید بر استفاده از  ظرفیت افراد و گروها ی توانمند 
و دارای تجرب��ه کاف��ی در واگ��ذاری خودروس��ازی ها، افزود: 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت از واگذاری خودروس��ازی ها 

کوتاه نمی آید.
وی با اشاره به ش��یوه واگذاری خودروسازی ها، اضافه کرد: 
در وهله نخس��ت باید اموال و امالک خودروس��ازی ها واگذار 
شود، سپس شرکت های وابس��ته آنها و در مرحله آخر سهام 
اصلی خودروسازان واگذار می شود که تحقق این امور مستلزم 

برخی زمینه سازی ها است.

از آن سو اما خودروسازان رفتاری دو پهلو را در پیش گرفته اند، به نحوی 
که از یکسو می گویند تحریم مانع دستیابی به استاندارد آالیندگی یورو۵ 
است و از سوی دیگر وعده می دهند خودروهای ثبت نامی را در سال آینده 

با استاندارد موردنظر تحویل خواهند داد.
به گزارش پدال نیوز، چالش میان س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت و 
خودروسازان پس از یک دوره خاموش، دوباره شعله ور شده و این بار پای 
اس��تاندارد آالیندگی در میان است. طبق ماده ۴ قانون هوای پاک، فروش 
خودروهای دارای اس��تاندارد آالیندگی یورو۴ از ابتدای سال آینده ممنوع 
اس��ت، بنابراین خودروس��ازان باید این ماده قانون��ی را در کل فروش های 
خ��ود لحاظ کرده و خودروه��ای ثبت نامی را با اس��تاندارد یورو۵ تحویل 
مشتریان دهند. این در حالی است که به اعتقاد مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیست، الزام قانونی موردنظر در پیش فروش های اخیر خودروسازان 
رعایت نشده و بنابراین باید اصالحات الزم در آنها صورت گرفته و در غیر 

این صورت، متوقف شوند.
 از آن سو اما خودروسازان رفتاری دو پهلو را در پیش گرفته اند، به نحوی 
که از یکسو می گویند تحریم مانع دستیابی به استاندارد آالیندگی یورو۵ 
است و از سوی دیگر وعده می دهند خودروهای ثبت نامی را در سال آینده 

با استاندارد موردنظر تحویل خواهند داد.
 در این ش��رایط، چند پرس��ش مهم به وجود آمده که به نظر می رس��د 
مهمترین آنها، توانمندی یا عدم توانایی خودروس��ازان در احراز استاندارد 
آالیندگی یورو۵ برای محصوالت شان است. در واقع پرسش اینجاست که 

آیا با وجود تحریم ها، امکان ارتقای استاندارد آالیندگی از یورو۴ به یورو۵ 
وج��ود دارد؟ از طرفی در صورت تجهی��ز خودروهای داخلی به یورو۵، آیا 
بنزین عرضه شده در کشور از استاندارد الزم )یورو۵( برخوردار خواهد بود؟ 
و اینکه ارتقای اس��تاندارد آالیندگ��ی خودروها به یورو۵، چه تاثیری روی 

قیمت آنها خواهد گذاشت؟
 پیش از پاس��خ به پرسش های مطرح شده، ابتدا مرور می کنیم جزییات 
چالش رخ داده میان س��ازمان حفاظت محیط زیست و خودروسازان را تا 

مشخص شود حرف هر کدام از طرفین دقیقا چیست؟
  اص��ل ماجرا از این قرار اس��ت که محیط زیس��تی ها پیش فروش های 
اخیر خودروس��ازان ب��ا موعد تحویل س��ال آینده را خ��الف قانون هوای 
پاک تش��خیص داده و خواستار توقف )یا اصالح( آن شده اند. اوایل هفته، 
ایران خودرو پیش فروش��ی را برای چهار محص��ول خود در نظر گرفت که 
موعد تحویل آنها سال آینده بود. این موضوع با واکنش رئیس مرکز ملی 
هوا و اقلیم س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت مواج��ه و وی در نامه ای به 
مدیرعام��ل ایران خ��ودرو، ممنوعیت فروش خودروهای دارای اس��تاندارد 

یورو۴ را از سال آینده، متذکر شد.
 در نام��ه محمد مهدی میرزایی قمی به فرش��اد مقیم��ی آمده بود که 
»براساس ماده ۴ قانون هوای پاک، پیش فروش خودروهای دارای استاندارد 
یورو۴ برای س��ال آینده ممنوع بوده و خودروس��ازان باید قبل از هرگونه 
اقدام به فروش و پیش فروش )با موعد تحویل س��ال ۹۹( نس��بت به اخذ 
مجوز آالیندگی برای محصوالت خود اقدام کنند.« از آنجا که ایران خودرو 

پیش فروش چهار محصول خود را با موعد تحویل س��ال آینده،  آغاز کرد، 
رئی��س مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در 
نامه ای  به مدیرعامل این شرکت خواستار توقف فروش شد. وی همچنین 
تاکید کرده بود که در صورت انجام پیش فروش موردنظر، سازمان حفاظت 

محیط زیست پیگیری قانونی الزم را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
 ب��ه جز ایران خ��ودرو، برخی دیگر از خودروس��ازان داخلی نیز اقدام به 
پیش فروش محصوالت خود با موعد تحویل س��ال آینده کرده اند، از جمله 
گروه خودروسازی سایپا. با توجه به اینکه در جمع محصوالت پیش فروش 
ش��ده، نام پراید و تیبا نیز به چشم می آید و این دو محصول به استاندارد 
آالیندگ��ی یورو۵ مجهز نیس��تند، بنابراین پیش فروش ب��ا موعد تحویل 
۹۹ آنها نیز از نظر محیط زیس��ت در تضاد با قانون اس��ت. هرچه هس��ت، 
طبق آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون هوای پاک )مصوب مجلس ش��ورای 
اسالمی(، فروش خودروها در سال ۹۹ منوط به کسب استاندارد یورو۵ در 
آالیندگی است؛ استانداردی که قرار بود از ابتدای امسال اجرایی شود، اما 
به درخواس��ت خودروسازان یک سال عقب افتاد. با وجود توافقی که بین 
خودروسازان و سازمان حفاظت محیط زیست بر سر زمان اجرای استاندارد 
یورو۵ حاصل ش��د، انجمن خودروس��ازان ایران چندی پیش درخواستی 
جدید را مبنی بر تعویق دوباره این اس��تاندارد به دولت ارائه کرد. در این 
درخواس��ت آمده که یا اجرای اس��تاندارد یورو۵ تا پایان تحریم ها به عقب 
بیفت��د یا »خودروهای مونتاژی در حال ترخیص«، »خودروهای گیربکس 

اتوماتیک« و »خودروهای گازسوز« از این استاندارد معاف شوند.

امکان اجرای یورو5 در خودروسازان داخلی وجود دارد؟

قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن و تجارت )صم��ت( در امور بازرگانی با 
اشاره به مشکل آلودگی هوا از آمادگی برخی تولیدکنندگان برای تولید 
وس��ایل نقلیه برقی ظرف یک سال خبر داد و با تاکید بر اینکه سیاست  
ممنوعیت واردات خودرو تغییرپذیر نیس��ت، گفت که انتقال تکنولوژی 
تولید وس��ایل نقلیه برقی باید ابتدا ب��ا واردات تعداد اندکی خودروهای 

برقی به کشور انجام شود.
به گزارش پرش��ین خودرو به نقل از ایسنا، حس��ین مدرس خیابانی 
در مراس��م »هش��تمین جش��نواره پژوهش و فناوری در بخش صنعت، 
مع��دن و تجارت« با بیان اینکه تمام موانع توس��عه کش��ور شناس��ایی 
ش��ده و در حال حاضر باید راهکارها ارائه ش��وند، اظه��ار کرد: با توجه 
به سیاس��ت های تجاری اخیر و ممنوعی��ت واردات بخش عمده کاالها، 

صنعت کش��ور نیازمند کار تحقیقاتی اس��ت. این مقام مسئول در ادامه 
با اش��اره به س��خنان دبیر انجمن های تحقیق و توسعه کشور که گفته 
بود آمادگی تولید خودروهای برقی در کش��ور وجود دارد، تصریح کرد: 
بخش های پژوهش��ی کشور در حال حاضر روی تولید خودروهای برقی 
کار می کنند، اما به نظر می رس��د الزم اس��ت شرکت های خودروسازی، 
سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران و معاونت صنایع، با همکاری 
انجمن ه��ای تحقیق و توس��عه کش��ور یک فعالیت جدی ب��رای انتقال 
فناوری خودروهای برقی به کش��ور انجام دهند. وی افزود: برخی انتقاد 
می کنند که دولت می خواه��د به بهانه خودروهای برقی واردات خودرو 
را از س��ر بگیرد، اما سیاس��ت دولت در واردات خودرو تغییرناپذیر است 
و هدف ما این اس��ت که از صنای��ع داخلی خود حمایت کنیم، اما برای 

توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی برقی لزوم ایجاد این خالقیت و انتقال 
تکنولوژی و فناوری تولید خودروهای برقی انکارناپذیر است.

 قائم مق��ام وزی��ر صمت با بیان اینکه انتقال تکنولوژی وس��ایل حمل 
و نق��ل برقی باید ابتدا با واردات تعداد اندکی خودروی برقی به کش��ور 
انجام شود، گفت: پیش تر تولیدکنندگانی اعالم کرده بودند که می توانند 
ظرف یک سال موتورهایی تولید کنند که با حجم ۲۵۰ سی سی قدرت 

شارژ ۱۵۰ کیلومتر را دارد.
مدرس خیابانی در پایان راه حل رفع آلودگی هوا را حذف سوخت های 
آلوده کننده محیط زیست عنوان کرد و افزود: باید این اطمینان به مردم 
داده شود که انتقال تکنولوژی و تولید خودروی برقی در اختیار ناوگان 

حمل و نقل عمومی قرار می گیرد و همه مردم از آن نفع می برند.

امکان تعریف سیاس��ت ها و کنترل های موردنظ��ر مدیریت بیمه های 
اتومبیل در فرآیند و عملیات بازدید اولیه، فراخوانی سیستمی اطالعات 
پیش نویس بیمه نامه از سیستم متمرکز بیمه گری جهت ثبت درخواست 
بازدید، امکان اختصاص بازدید به کارش��ناس موردنظر در شعب فراهم 

شد.
 ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، فاطمه 
صالحی معاون بیمه حکمت از آغاز به کار سیستم بیمه گری الکترونیک 
ای��ن بیمه ب��ا عنوان »باب نو«  خب��ر داد و گفت: رونمایی از سیس��تم 
مذکور در جهت به کارگیری فناوری های نوین و خدمت رس��انی سریع تر 

به آحاد جامعه است.

این مقام مسئول در بیمه حکمت با بیان اینکه یکی از زیرسیستم های 
باب ن��و در جهت مکانیزه کردن فرآیند بازدی��د اولیه بیمه های خودرو 
راه اندازی ش��ده اس��ت، تصریح کرد: هم اکنون این زیرسیستم در شعب 
سراسر کشور به صورت پایلوت ایجاد شده که برآنیم هرچه زودتر مابقی 
زیرسیس��تم های آن اعم از درمان، آتش س��وزی، مسئولیت و مهندسی، 

عمر و سرمایه گذاری و... راه اندازی کنیم.
براس��اس ای��ن گزارش، در این سیس��تم امکان تعریف سیاس��ت ها و 
کنترل ه��ای موردنظر مدیریت بیمه ه��ای اتومبیل در فرآیند و عملیات 
بازدی��د اولی��ه، فراخوانی سیس��تمی اطالعات پیش نوی��س بیمه نامه از 
سیس��تم متمرک��ز بیمه گ��ری جهت ثبت درخواس��ت بازدی��د، امکان 

اختصاص بازدید به کارشناس موردنظر در شعبی که چندین کارشناس 
بازدید وجود دارد، فراهم شده است.

همچنین به کارگیری برنامه بازدید صرفا با کاربری و دس��تگاه تلفن 
همراه کارش��ناس بازدید، اخذ تصاویر و فیلم براس��اس اس��تانداردهای 
مشخص ش��ده در برنامه موبایل بازدید اولیه، رمزنگاری داده ها، تصاویر 
و فیل��م بازدی��د بر روی دس��تگاه تلفن همراه و عدم دسترس��ی به این 
اطالع��ات از طریق برنام��ه مدیریت فایل های دس��تگاه تلف��ن همراه، 
اس��تفاده از آخرین فناوری های فشرده س��ازی در ذخیره سازی و ارسال 
اطالعات بازدید به سرور سیستم بیمه گری الکترونیک از دیگر شرایطی 

است که این سیستم دارد.

ممنوعیت واردات خودرو لغو نمی شود

تعیین خسارت آنالین در تصادفات رانندگی
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ش��رکت  های دانش بنیان و مدیران این شرکت ها می توانند از روش های نوین 
مالی مانند ابزارهای مالی پیش بینی شده در فرابورس و صندوق های پژوهش و 
فناوری اس��تفاده کنند. در نشست بررسی تجربیات شرکت های دانش بنیان که 

با محوریت بررسی اعتبارات اسنادی)LC( برگزار 
ش��د، محمد مرفوع مدی��رکل دفتر تامین مالی و 
س��رمایه گذاری این معاونت با اشاره به روش های 
مختل��ف تامی��ن مال��ی پیش بینی ش��ده ب��رای 
ش��رکت  های دانش بنیان، مدیران این ش��رکت ها 
را ترغیب کرد ک��ه از روش های نوین مالی مانند 
ابزاره��ای مال��ی پیش بینی ش��ده در فرابورس و 

صندوق های پژوهش و فناوری استفاده کنند.
مدیرکل دفتر تامین مالی و س��رمایه گذاری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با ارائه گزارش��ی از 
اقدامات انجام گرفته اظهار کرد: در تبیین مبانی تامین 
مالی ش��رکت های دانش بنیان باید به این موضوع توجه 
کرد که اکثر این ش��رکت ها در رده شرکت های کوچک 

و متوسط قرار می گیرند و همین موضوع در تعیین ابزارهای مالی مورد استفاده تاثیرگذار 
اس��ت. وی با اشاره به اهمیت تامین مالی ش��رکت های دانش بنیان برای دولت، افزود: در 
دنی��ا و البت��ه در ایران نیز تامین مالی، غالباً به دو روش تامین مالی س��رمایه ای و تامین 

مالی از طریق بدهی و تس��هیالت بانکی صورت می پذیرد. در کش��ور ما خوش��بختانه در 
حوزه شرکت های دانش بنیان و فعاالن زیست بوم نوآوری کشور، هر دو روش مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت. هرچند معتقدم هنوز در ابتدای راه قرار داریم و راه نپیموده بس��یاری 
برای تکوین و تکمیل بخش مالی زیس��ت بوم نوآوری 
کشور باقی مانده اس��ت. محمد مرفوع در ادامه بیان 
ک��رد: صندوق نوآوری و ش��کوفایی، در مش��ارکت با 
صندوق ه��ای پژوه��ش و فن��اوری گام ه��ای مثبتی 
برای ایجاد کانال های متعدد تامین مالی س��رمایه ای 
برداشته اس��ت، مدیران ش��رکت های دانش بنیان به 
فراخور طرح ها و وضعیت عمومی ش��رکت می توانند 
در پرتفوی س��رمایه گذاری این صندوق ها قرار گیرند. 
این عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی ضمن 
بی��ان اقدامات انجام گرفته برای تس��هیل دسترس��ی 
ش��رکت های دانش بنیان به خدمات مالی اضافه کرد: 
براساس تالش های صورت گرفته در فرابورس، تابلویی 
به نام »بازار شرکت های کوچک و متوسط« پیش بینی 
ش��ده است که شرکت های دانش بنیان نیز می توانند با پذیرش در این بازار از طریق بازار 
سرمایه، فرآیند تامین مالی را انجام دهند. در حال حاضر بیش از ۳۰ شرکت دانش بنیان 

در بازارهای مختلف بورس و فرابورس پذیرش شده و سهام آنها در بازار معامله می شود.

»فیلتر هوا« از تجهیزات الزم و ضروری در خودرو است. »فیلتر هوا« موجب 
جذب ذرات موجود در هوا و مانع ورود گرد و غبار و ذرات آلوده موجود در هوا 

به داخل موتور خودرو می شود.
در حالت طبیعی موتور اتومبیل در قبال هر 
گالن سوخت از هزار گالن هوا استفاده می کند. 
در این صورت برای سوخت صحیح خودرو باید 

از »فیلتر هوا« استفاده کنیم.
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
فیلتر هوا مسئولیت تنظیم میزان هوای ورودی 
موتور و جذب آلودگی ها و ذرات هوا را برعهده 
دارد. حتی می توان گفت همان طور که ریه در 
بدن انس��ان  نقش مهم و بس��زایی دارد؛ فیلتر 
هوا نیز در اتومبیل تاثیر اساس��ی دارد و بسیار 
مهم و ضروری اس��ت و در صورتی که به موقع 
تعویض نش��ود تنفس خودرو را دچار عواقب و 

مشکالت خواهد کرد.
یک شرکت دانش بنیان با استفاده از فناوری نانو فیلترهایی را تولید کرده که 

عملکرد بسیار بهتری نسبت به فیلترهای معمولی دارد.

عطا اکبری، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان »نانو س��اختار مهر آسا« که در 
زمین��ه تولید فیلترهای هوا نانو خودرو فعالی��ت دارد در مورد ویژگی های این 
فیلت��ر گفت: در فیلتر نانو پردو، یک الیه نانوالیاف بر روی س��طح کاغذ وجود 
دارد ک��ه دارای خواص منحصربه فرد اس��ت 
)نسبت سطح وس��یع در یک حجم محدود( 
که این خاصیت در علم نانو بس��یار ش��ناخته 
شده اس��ت و به عبارت دیگر در فناوری نانو 
اولین اثر کاهش اندازه ذرات، افزایش س��طح 

است.
وی ادام��ه داد: افزایش نس��بت س��طح به 
حجم نان��و ذرات باعث می ش��ود که اتم های 
واقع در سطح، اثر بیشتری نسبت به اتم های 
درون حجم ذرات، ب��ر خواص فیزیکی ذرات 

داشته باشند.
این فعال فناور همچنین بیان کرد: الیه نانو 
الی��اف بر روی کاغذ فیلتر باعث می ش��ود که 
تمام ذرات ریز موجود در هوا )در حد نانومتر( در ورودی فیلتر گرفته ش��ود و 
عملیات تصفیه هوا به خوبی شکل گیرد. دوده که جزو کوچک ترین این ذرات 

است نیز توسط این فیلتر به دام می افتد.

نیاز خودروها به فیلترهای نانو تأمین شدشرکت های دانش بنیان از ابزارهای نوین مالی بهره مند می شوند

بخش مهمی از رش��د کشور با توس��عه تعداد و تنوع محصوالت دانش بنیان 
محقق می شود. طراحی و تولید محصوالت دانش بنیان نیز نیازمند همکاری تیم 
فنی پرانگیزه و همراهی افراد خبره در کنار آنها اس��ت. ش��کل گیری طرح های 
متنوع و س��اخت نمونه های اولیه متعدد؛ کس��ب تجربه از شکس��ت ها و بهبود 
طراحی و رسیدن به محصول نهایی، الزمه تولید محصولی با کیفیت، کاربردی 

و بازارپسند است.
در این فرآیند، از ابتدای س��اخت نمونه های اولیه تا رساندن محصول به بازار 
و اجرای برنامه های ارتقای بعدی، محصول در هر مرحله ای که باشد، باید تست 
ش��ود و انجام آزمون، نیاز به آزمایش��گاه و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب دارد. 
نتیجه این آزمون ها اس��ت که مس��یر رس��یدن به مقصد نهایی را برای سازنده 

روشن می کند.
 بیش��تر ش��رکت های دانش بنیان دارای جثه ای کوچک هستند و بیشترین 
دارای��ی آنها، دانش فنی ارزش��مندی اس��ت که محصول براس��اس آن طراحی 
و س��اخته می ش��ود. بیش��تر این تیم ها، از افراد فارغ التحصیل دانشگاه ها شکل 
گرفته اند که تازه در ابتدای راه پرپیچ و خم فعالیت های اقتصادی هس��تند و با 

فراهم ساختن سرمایه ای اندک، شرکت دانش بنیان خود را تأسیس کرده اند.
دسترس��ی به آزمایشگاه و خدمات مطلوب آزمایش��گاهی، اولویت اصلی این 
تیم ها است و بیشتر آنها، توان ایجاد آزمایشگاه موردنیاز خود را ندارند. جدا از 
زمان قابل توجهی که برای یافتن آزمایشگاه موردنظر از آنها صرف می شود، این 
افراد س��عی می کنند با اس��تفاده از ارتباطاتی که با دانشگاه های محل تحصیل 
و یا اش��تغال خود دارند، به ش��کلی، نیاز خود را برطرف کنند که این روش به 
دلی��ل ناپایدار بودن ارتباطات در طول زم��ان و تنوع نیازها، محدودیت هایی را 

هم به همراه دارد.
البته اگر با دقت بیش��تری به این موضوع نگاه ش��ود، مش��خص می شود که 
این ش��رکت ها به خدمات آزمایش��گاهی نیاز دارند و نه خود آزمایش��گاه؛ پس 

در این مس��یر، اگر دسترس��ی آنها به خدمات آزمایش��گاهی موردنیاز تسهیل 
شود، پیشرفت فرآیند طراحی، ساخت و توسعه محصوالت سرعت قابل توجهی 

خواهد گرفت.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان حامی اصلی شرکت های 
دانش بنیان در کش��ور، به منظور تس��هیل دسترسی پژوهش��گران، صنعتگران 
و ش��رکت های دانش بنی��ان به خدمات آزمایش��گاهی، ش��بکه آزمایش��گاهی 
فناوری های راهبردی را تشکیل داده است. شبکه ای از پژوهشگاه ها، دانشگاه ها، 
آزمایش��گاه های زیرمجموعه وزارتخانه های مختلف و همچنین بخش خصوصی 
که  تاکنون بیش از ۵۵۰ مجموعه آزمایشگاهی از سراسر کشور را تحت پوشش 
خود گرفته و امکان استفاده از نزدیک به ۱۳ هزار دستگاه آزمایشگاهی را برای 
کاربران خود فراهم کرده اس��ت. این ش��بکه آزمایشگاهی با نش��انی اینترنتی 

www.LabsNet.ir در دسترس است.
معاونت علمی همچنین برای س��هولت بیش��تر ش��رکت های دانش بنیان در 
اس��تفاده از خدمات آزمایشگاهی اعضای این شبکه، ۵۰درصد هزینه های تست 
و آزمون این ش��رکت ها را تا س��قف ۳۰ میلیون ریال، در قالب یارانه، پرداخت 
می کن��د. عالوه بر این، یارانه هایی از این دس��ت برای اس��تفاده اعضای هیات 
علمی دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی و همچنین دانشجویان در مقاطع مختلف 
تحصیلی، از دیگر حمایت هایی اس��ت که معاونت علمی از طریق پلتفرم شبکه 
آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی، به منظور حمایت از توسعه پژوهش، ارائه 

کرده است.
این پلتفرم توانسته اس��ت با ارائه بیش از ۲ میلیون خدمت آزمایشگاهی در 
سال، خدمات موردنیاز بخش بزرگی از مشتریان خدمات آزمایشگاهی در کشور 
را فراهم کند. امید است با توسعه چنین زیرساخت های خدماتی حوزه فناوری، 

شاهد افزایش سرعت رشد خدمات و محصوالت دانش بنیان در کشور باشیم.
isti :منبع

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
تاکید بر اینکه داروهای زیس��تی تولیدی ایران با کیفیت باالیی تولید می شود، 

گفت در آینده ای نزدیک، ۳۳ داروی مهم زیستی در کشور به تولید می رسد.
براس��اس گزارش های موجود در کش��ور، دانش بنیان ها سهم قابل توجهی از 
س��بد تولید داروهای زیس��تی را به خود اختصاص داده ان��د. در این گزارش ها 
آمده اس��ت که از بازار ۴/۵ میلیارد دالری دارو در ایران، س��هم دانش بنیان ها 

۷۰درصد است.
طب��ق برآوردها ۹۷درص��د اقالم دارویی مصرف ش��ده تولید داخل اس��ت و 
۶۷درص��د از ماده موثره دارویی )APIs( مورد اس��تفاده برای تولید داروها در 

داخل کشور تولید شده است.
این اعداد و ارقام حاصل تالش جوانان و متخصصانی است که دغدغه تامین 
س��المت جس��می و روانی جامعه را دارند؛ جوانانی که پای تعهد خود ماندند تا 
ایرانی خودکفا و توانمند بس��ازند. این تالش ها زمانی به نتیجه مطلوب می رسد 

که حمایت های دولتی نیز مکمل آن باشد.
ستاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم 
ب��ر همی��ن مبنا با حمای��ت از جوان��ان و ایده های خالق آنها در ش��رکت های 
دانش بنی��ان، تالش کرده اس��ت تا ریل حرکت این قطار فناورانه در کش��ور را 

روان تر کند.

»م��ا در صددیم تا به تدریج داروه��ای وارداتی را خودمان تولید کنیم. از دو 
سال قبل که تحریم ها به وجود آمد عالوه بر شتاب در تولید داروهای زیستی، 

سایر داروها را هم مدنظر قرار دادیم.«
مصطفی قانعی، دبیر س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با بیان این نکته، می گوید: به صورت کلی می توان گفت که 
۱۴۰ داروی زیستی در جهان وجود دارد که ما موفق شدیم از دو سال گذشته 

تاکنون ۲۲ دارو را در کشور تولید کنیم.
به گفته کارشناسان در ش��رایط فعلی تولید همه داروهای زیستی در کشور 
صرف��ه اقتص��ادی ندارد و ناچ��ار به واردات برخ��ی از این داروها هس��تیم، اما 
بازیگران این عرصه در تالش هس��تند تا با تولید داروهایی که امکان تولید آنها 

در کشور وجود دارد، نیازهای داخلی را تامین کنند.
بر همین مبنا نیز مقرر ش��ده است که با کمک شرکت های دانش بنیان، ۳۰ 
داروی دیگر تا دو سال آینده به سبد داروهای تولیدی داخل کشور افزوده شود؛ 
اتفاقی که می تواند نویدی خوش برای بیماران باشد. داروهایی که از صفر تا صد 

آن توسط جوانان داخلی به تولید خواهد رسید.
بنا به گفته قانعی تا دو سال دیگر تولید دارو از ۹۷درصد کنونی به ۹۹درصد 
می رس��د که ای��ن اتفاق به همکاری و هم افزایی هم��ه بازیگران این عرصه نیاز 

دارد.

یکی از مهم ترین چالش ها در زمینه تولید وس��ایل نقلیه برقی بحث قیمت و مقرون به صرفه بودن 
آن اس��ت. تولید بخش های مختلف خودروهای برقی همچون باتری در حال حاضر بزرگ ترین چالش 
صنعت خودروسازی برای حرکت به سوی وسایل نقلیه برقی قلمداد می شود، با این وجود بخش های 
دیگری همچون موتور الکتریکی نیز می توانند نقش بس��یار محسوس��ی در قیمت نهایی یک محصول 

داشته باشند.
به گزارش دیجیاتو، به همین دلیل شرکت های مختلف خودروسازی به دنبال راه حل های جدیدی 
برای کاهش هرچه بیش��تر قیمت نهایی خودروهای برقی هس��تند و در جدیدترین حرکت ش��رکت 
فولکس واگن قصد اس��تفاده از موتور الکتریکی یکپارچه ای را دارد که می توان به صورت گس��ترده از 

آن در مدل های مختلف بهره برد.
مهم ترین محصول جدید ش��رکت فولکس واگن یعنی هاچبک تمام برقی ID ۳ از موتور الکتریکی 
یکپارچ��ه ای با کد APP۳۱۰ بهره می برد. رقم ۳۱۰ به معنای گش��تاور ۳۱۰ نیوتن متری این موتور 
اس��ت که بر روی محور عقب نصب می شود. همچنین تمام قدرت تولیدی این موتور ۲۰۱ اسب بخار 

به صورت یکپارچه به چرخ ها انتقال داده می شود.
موتورهای احتراق داخلی به طور سنتی از جعبه دنده، دیفرانسیل و ضریب دنده نهایی برای انتقال 
قدرت اس��تفاده می کنند. این انتقال قدرت در خودروهای محور متحرک جلو با یکپارچه شدن جعبه 

دن��ده و ضریب دنده نهایی صورت می گیرد در خودروهای محور متحرک عقب اما ضریب دنده نهایی 
در محور عقب خودرو قرار دارد.

با وجود اینکه می توان از یک موتور با جعبه دنده های مختلف و ضرایب دنده متفاوت استفاده کرد، 
اما موتورهای احتراق داخلی را نمی توان همانند موتورهای الکتریکی یکپارچه سازی کرد.

به طور معمول شرکت های خودروسازی موتورهای مخصوص به خود را تولید می کنند اما از جعبه 
دنده و دیفرانسیل دیگر شرکت های بزرگ همچون ZF، گترگ و یا آیسین بهره می برند.

ش��رکت فولک��س واگن اولین موتور الکتریک��ی یکپارچه خود را در س��ایت تولیدی Kassel برای 
ب��ازار اروپ��ا و آمریکا و همچنین بازار داخلی چین تولید می کن��د. ظرفیت تولید این موتور الکتریکی 
در س��ال نیم میلیون واحد خواهد بود. موتور یا ژنراتور AC یک ماش��ین الکتریکی از نوع س��نکرون 
بدون جاروبک اس��ت که از یک بخش روتور که شامل یک آهنربای مغناطیسی دائمی قدرتمند است 
و اس��تاتور که از س��یم پیچ مسی در یک قاب چند الیه ساخته ش��ده است تشکیل می شود. استاتور 
یک میدان مغناطیس��ی دوار ایج��اد می کند در نتیجه قطب های مخالف روتور و اس��تاتور یکدیگر را 
جذب می کنند و روتور ش��روع به چرخش می کند. سطح سیم پیچ مسی نیز به صورت مسطح ساخته 
شده است که امکان تولید گشتاور بیشتر را به نسبت سیم پیچ های معمول مسی امکان پذیر می کند.

ه��ر دو بخش روتور و اس��تاتور توس��ط خود فولکس واگن در س��ایت تولیدی این ش��رکت یعنی 

توسعه محصوالت دانش بنیان بازارپسند
مجتبی نسب - دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

انقالب فولکس واگن؛ موتور الکتریکی یکپارچه صنعت خودرو را تغییر می دهدسبد داروهای زیستی کشور غنی تر می شود

دریچــه

رئیس بنیاد نخبگان اس��تان خراس��ان جنوبی با اش��اره به نقش مهم دانشگاه در حل 
مش��کالت اس��تان، گفت جهت گیری ها باید به س��مت فناوری و تجاری سازی محصول 

باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، مراس��م بزرگداشت هفته پژوهش 
و تقدیر از پژوهش��گران برتر خراس��ان جنوبی با حضور جمعی از نخبگان، مس��تعدان و 

متخصصان استان برگزار شد.
در این نشس��ت سیدسعیدرضا احمدی زاده، به لزوم حمایت از پژوهش و پژوهشگران 
اش��اره کرد و گفت: فضای مدیریت عالی استان به سمت رفع مسائل و مشکالت حرکت 
می کند و اگر بتوان چند مش��کل اساس��ی را حل و اولویت بندی کرد، می توان زمینه را 

برای توسعه بیشتر فراهم کرد.

ضرورت ورود دانشگاهیان به حوزه 
تجاری سازی
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26 آذر 1398

شماره 1453



گاهی در یک س��ازمان بزرگ و گاهی در یک شرکت کوچک، به دنبال 
شغل رویایی خود می گردید. برای تصدی آن شغل درخواست می دهید، اما 
با درخواست تان موافقت نمی شود. طبیعی است که احساس ناخوشایندی 
را تجربه کنید و مدتی طول بکش��د تا اثر این احس��اس از بین برود، اما 
واقعیت این است که نباید تسلیم شوید. خودتان را با شرایط جدید تطبیق 

دهید و تا رسیدن به شغل رویایی تان دست از تالش برندارید.
در ادامه مطلب چهار استراتژی معرفی می شود که به شما کمک می کند 

بر ناامیدی حاصل از نرسیدن به شغل رویایی تان غلبه کنید:
1.عدم پذیرش در شغل رویایی تان،  پایان راه نیست

با عدم موافقت درخواست شغلی تان، ممکن است با خودتان فکر کنید 
فرصت بسیار بزرگی را از دست دادید 
و شاید هرگز نتوانید اهداف زندگی 
خود را محقق کنید، اما این تصورات 
کمکی به شما نخواهد کرد. در عوض 
با نگاهی به گذش��ته، به تالش های 
ناکام خود بنگرید و بیندیش��ید که 
این اش��تباهات و ناکامی ها چگونه 
توانسته مسیرها را برای شما هموار و 
درهای بیشتری به روی تان باز کند. 
گاهی از دست دادن یک شغل باعث 
می شود خودتان را از لحاظ حرفه ای 

مجهزتر کنید.
2.ناامیدی خود را طوری 
هدایت کنید که به انگیزه 

تبدیل شود
اگر ش��ما به خاطر فقدان تجربه 
یا مهارت های خاصی مورد پذیرش 
قرار نگرفتید، اکنون فرصتی فراهم 
ش��ده تا خش��م خ��ود را تبدیل به 
محرک��ی برای ادام��ه  کارتان کنید. 
برنامه نویس��ی  زبان  یادگرفتن یک 
جدید ی��ا دریافت ی��ک گواهینامه 
معتبر، ممکن است دشوار باشد، ولی 
به ش��ما اعتماد به نفس و احساس 
قدرت بیشتری می دهد. تا آنجا که با 
خودتان می گویید: »دیگر هیچ کس 
به خاطر نداشتن فالن گواهینامه یا 
مهارت نمی تواند درخواس��ت مرا رد 

کند.«
3.ابزارهای جایگزین برای 

رسیدن به هدف تان را پیدا کنید
برای هر هدفی که دارید احتماال مسیرهای جایگزینی هم وجود دارند. 

از خودتان بپرسید:
۱.آیا ش��رکت رقیبی وجود دارد که برای موقعیت های مشابه استخدام 
کند؟ )مثال ش��رکتی با درخواست ش��ما برای استخدام در واحد بازاریابی 

موافقت نمی کند، ولی شرکت دیگری حاضر به انجام این کار هست.(

۲.آیا نقش های مجاوری هم وجود دارند که همچنان مناس��ب باشند؟ 
)مثال ش��ما با ی��ک نقش در بخش فروش راحت هس��تید ی��ا در بخش 

ارتباطات یا در بخش روابط توزیع کننده؟(
۳.آیا فروش��ندگان، عرضه کنندگان یا کس��ب و کارهای مرتبطی وجود 
دارند که بتوانید برای آنها کار کنید؟ )ممکن است بتوانید در یک آژانس 
تبلیغاتی، شغلی به دس��ت آورید که خریدهای شرکت ایده آل شما را در 

فضای مجازی اداره می کند.(
۴.آیا نقش های »فیدر« وجود دارند که بتوانید برعهده بگیرید؟ )پروفایل 
افرادی در لینکدین که شغل موردنظر شما را دارند، بررسی کنید. مسیر 
شغلی آنها چه بوده است؟ ببینید آیا می توانید شغلی مانند شغل قبلی آنها 

داشته باشید؟(
4.روش هایی بیابید تا همواره 
مورد توجه شرکت ایده آل تان 

باشید
هر کس��ی در هر حیطه شغلی 
که مش��غول به فعالیت می ش��ود، 
ممکن است به دالیل مختلفی، به 
میل شخصی یا از روی اجبار شغل 

مورد عالقه اش را رها کند.
وقتی با درخواس��ت شغلی  شما 
موافقت نمی ش��ود، بهتر است به 
خاط��ر فرصتی که به ش��ما دادند 
از آنه��ا تش��کر و کاری کنید که 
آنها متوج��ه ش��وند همچنان به 
این ش��رکت و ش��غل م��ورد نظر 
آنها  ب��ه  عالقه مندی��د. می توانید 
بگویید، هر زمان احس��اس کردند 
به ش��ما نیاز دارن��د، با کمال میل 
حاضرید در سایر نقش های موجود 

با آنها همکاری کنید.
حتی می توانی��د رویدادهای آن 
شرکت را به طور دوره ای پیگیری 
کنید تا ه��ر وقت فرصت��ی برای 
گفت وگو پیش آمد آن را از دست 
ندهید. در ای��ن صورت به محض 
اینکه موقعیت شغلی دیگری پیش 
بیاید )فرقی نمی کند در شش ماه 
یا س��ه س��ال بعد(، آن شرکت به 
وضوح شما را به یاد خواهد داشت 
و ش��ما در اولویت اس��تخدام قرار 

خواهید گرفت.
طبیعی اس��ت که هر کسی آرزوی فرصت شغلی عالی و تمام عیاری را 
داشته باشد و وقتی نتواند آن را به دست آورد، احساس شکست کند، ولی 
با استفاده از این استراتژی ها، می توانید این عدم پذیرش را به فرصت های 

بهتری برای حرکت رو به جلو تبدیل کنید.
hbr/modirinfo  :منبع
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مقدمات تدوین »س��ند گل محمدی«، با هم��کاری کانون هماهنگی دانش، 
صنعت، بازار گل محمدی و گیاهان معطر در کاشان فراهم شد.

ارتق��ای ارتب��اط »دانش« ب��ا »صنع��ت« و »جامعه« و تس��هیل تبادل بین 
بخش های عرض��ه و تقاضای فن��اوری و نوآوری 
یک��ی از ماموریت های معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری است. در راس��تای تحقق این 
ماموریت، این معاونت با حمایت از توس��عه کمی 
و کیفی»کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار« 
س��عی دارد تا ارتباط و هماهنگی بازیگران اصلی 
نظ��ام ملی نوآوری را با محوریت بخش خصوصی 
تس��هیل کند. یکی از موضوع��ات مهم در حوزه 
گیاه��ان معط��ر، ض��رورت تدوی��ن »س��ند گل 
محمدی« است که گلستان داران را قادر می سازد 
ت��ا اطالع��ات تاثیرگ��ذار ب��ر محص��ول از جمله 
داده ه��ای مربوط به دما، آب و عوامل محیطی را 
در اختیار داشته باش��ند.  بر این اساس، نشست 

تدوین این س��ند با شرکت مسئولین ادارات و نهادهای مختلف در شهر کاشان 
برگزار ش��د. س��ید تقی حجازی رئیس هیأت مدیره کان��ون هماهنگی دانش، 
صنعت و بازار صنعت گل محمدی و گیاهان معطر با اشاره به نقش کلیدی گل 

محم��دی در اقتصاد منطقه اظهار کرد: گل محمدی پرورش یافته در مناطقی 
مانند قمصر، نیاسر و برزک کاشان، از شهرت و کیفیت خاصی برخوردار است.
س��ید تقی حجازی ضم��ن تاکید بر پتانس��یل های گل محمدی برای ایجاد 
صنایع پایین دس��تی و فرآوری، افزود: با وجود 
آنک��ه گل محم��دی در برخ��ی دیگ��ر از نقاط 
کشور نیز کاشت می ش��ود، اما این محصول به 
نام کاش��ان ش��ناخته می ش��ود. تهیه سند گل 
محمدی یکی از اقداماتی اس��ت ک��ه می تواند 
نق��ش موث��ری در معرف��ی هرچه بیش��تر گل 

محمدی و ارتقای کمی و کیفی آن ایفا کند.
ش��رایط جوی )آب و هوایی( یکی از الزامات 
اصلی کش��اورزی اس��ت که در تم��ام مراحل: 
کاشت، داش��ت، برداشت، بس��ته بندی، انتقال 
و حت��ی در مرحل��ه  فروش نیز اثرگذار اس��ت. 
داش��تن اطالعات دقیق و به موقع هواشناس��ی 
می تواند از خس��ارت های احتمالی بهره برداران 
بخش کشاورزی جلوگیری کند و در نهایت بر روی قیمت محصوالت و امنیت 
غذایی تاثیر مستقیم داشته باشد. تهیه سند گل محمدی می تواند فراهم کننده 

دسترسی بهتر گلستان داران به این اطالعات حیاتی باشد.

ب��ا توجه به اهمیت خدمات جراحی در بیمارس��تان ها، اتاق  عمل  جراحی به  
عنوان مهم ترین بخش و یا به عبارتی قلب بیمارستان شناخته می شود. در واقع 
این بخش، ارائه دهنده خدمات به بیمارانی اس��ت که بنا به تش��خیص پزش��ک 

نیازمند عملیات عمل جراحی هستند.
همه ابزار و وس��ایلی که در روند عمل جراحی 
و مراقب��ت از بیم��ار در بخ��ش عم��ل جراح��ی 
اس��تفاده شده اند و به استریل ش��دن نیاز دارند، 
به مرکز اس��تریل بیمارس��تان تحویل داده شده 
و پس از شست وش��و، ضدعفونی و استریل شدن 
در بس��ته های مخص��وص به بخ��ش بازگردانده 
می ش��وند. اکنون با تالش متخصصان کشورمان 
دس��تگاهای  دانش بنی��ان،  ش��رکت  ی��ک  در 
استریلیزاس��یونی ساخته ش��ده اند که تجهیزات 
پزشکی را بدون نیاز به خارج کردن از اتاق عمل 
و در داخل اتاق استریل می کنند.  وی ادامه داد: 
این دستگاه دارای شش برنامه پیش فرض و قابل 

افزایش تا ۱۰ برنامه است و حذف زمان پیش گرم با توجه به استفاده از فناوری 
دبل چمبر در ساخت این دستگاه از ویژگی های این تجهیز است.

محمد گلستانی مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان»عصر صنعت آتبین« درباره 

خصوصیات دستگاه »اتوکالو فوق سریع« ساخته شده در این شرکت می گوید: 
ات��وکالو فوق س��ریع  کالس B  ب��ا نام تجاری  TC، تنها اتوکالو فوق س��ریع 
دو ج��داره کالسB اس��ت که کاماًل هوش��مند و در هر ثانیه کلی��ه پارامترها 
را چ��ک می کن��د که ای��ن امر س��بب کنترل 
دقیق تمام مراحل اس��تریل می شود.  به گفته 
مدیرعام��ل این ش��رکت، اتوکالو فوق س��ریع  
دارای س��یکل های ۱۳۴-۱۲۱- پریون، سیکل 
فوق سریع super Flash زمان کامل استریل 
به هم��راه پری وکیوم و خش��ک کن ابزار بدون 

پوشش از دیگر خصوصات این دستگاه است.
گلستانی بیان کرد: قابلیت ارتقای برنامه 
و به روز رس��انی براساس اس��تانداردهای 
جدید، قابلیت تعریف س��یکل اختصاصی 
جه��ت برآورده کردن نی��از مرکز درمانی، 
دارای دو س��وپاپ اطمین��ان جهت تخلیه 
فش��ار، مجهز به سنسور تعیین میزان آب 
در مخزن ه��ا و دارای س��ه ن��وع محافظ کنترل قف��ل درب به صورت 
مکانیکی، مغناطیس��ی و الکتریک��ی جهت باال ب��ردن ایمنی از دیگر 

امکانات و امتیاز این »اتوکالو فوق سریع« است.

تجهیزات اتاق عمل با دستگاه ایران ساخت استریل می شودسند »گل محمدی« تدوین می شود

دن��ده و ضریب دنده نهایی صورت می گیرد در خودروهای محور متحرک عقب اما ضریب دنده نهایی 
در محور عقب خودرو قرار دارد.

با وجود اینکه می توان از یک موتور با جعبه دنده های مختلف و ضرایب دنده متفاوت استفاده کرد، 
اما موتورهای احتراق داخلی را نمی توان همانند موتورهای الکتریکی یکپارچه سازی کرد.

به طور معمول شرکت های خودروسازی موتورهای مخصوص به خود را تولید می کنند اما از جعبه 
دنده و دیفرانسیل دیگر شرکت های بزرگ همچون ZF، گترگ و یا آیسین بهره می برند.

ش��رکت فولک��س واگن اولین موتور الکتریک��ی یکپارچه خود را در س��ایت تولیدی Kassel برای 
ب��ازار اروپ��ا و آمریکا و همچنین بازار داخلی چین تولید می کن��د. ظرفیت تولید این موتور الکتریکی 
در س��ال نیم میلیون واحد خواهد بود. موتور یا ژنراتور AC یک ماش��ین الکتریکی از نوع س��نکرون 
بدون جاروبک اس��ت که از یک بخش روتور که شامل یک آهنربای مغناطیسی دائمی قدرتمند است 
و اس��تاتور که از س��یم پیچ مسی در یک قاب چند الیه ساخته ش��ده است تشکیل می شود. استاتور 
یک میدان مغناطیس��ی دوار ایج��اد می کند در نتیجه قطب های مخالف روتور و اس��تاتور یکدیگر را 
جذب می کنند و روتور ش��روع به چرخش می کند. سطح سیم پیچ مسی نیز به صورت مسطح ساخته 
شده است که امکان تولید گشتاور بیشتر را به نسبت سیم پیچ های معمول مسی امکان پذیر می کند.

ه��ر دو بخش روتور و اس��تاتور توس��ط خود فولکس واگن در س��ایت تولیدی این ش��رکت یعنی 

سالزگیتور تولید و به دیگر سایت های تولیدی فولکس واگن ارسال می شوند.
روتور نیز با جعبه دنده کاهنده سرعت تک سرعته یکپارچه شده است تا نیاز این دست از موتورهای 

پرگشتاور اما سرعت پایین را فراهم کند.
موتوره��ای پرس��رعت کوچک تر نیاز به جعبه دنده چند س��رعته دارند. یک��ی از دیگر اجزای اصلی 
 AC را از باتری گرفته و به صورت DC پیشرانه های برقی اینورتر یا مبدل است که جریان الکتریکی
تحوی��ل موتور الکتریکی )یا برعکس( می دهد. این بخش موتور س��اخت فولکس واگن نیز به صورت 

یکپارچه در قسمت باالیی آن قرار گرفته است.
جدا از ساده س��ازی مونتاژ نهایی، وزن این موتور الکتریکی یکپارچه نیز بس��یار س��بک بوده و تنها 
۹۰ کیلوگرم اس��ت که به احتمال بس��یار زیاد سبک تر از پیش��رانه های معمول است که شامل موتور 

الکتریکی، اینورتر و جعبه دنده به صورت جداگانه می شوند.
چنی��ن وزن اندک��ی در کن��ار ابعاد جمع و جور ای��ن امکان را برای طراحان ب��ه وجود می آورد که 
مجموعه یکپارچه موتور و گیربکس برقی را بر روی طیف بسیار گسترده ای از انواع بدنه ها سوار کنند. 
ماحص��ل چنین رویکردی می تواند تی��راژ میلیونی بخش های فنی خودروهای فولکس واگن و کاهش 
قابل توجه قیمت تمام شده آنها نسبت به رقبا باشد که در نهایت به تولید خودروهای برقی سبک تر 

و ارزان قیمت تر در مقیاسی بسیار وسیع منجر خواهد شد.

اگر به شغل رویایی خود دست نیافتید، باید چکار کنید؟
مترجم: طاهره منیری شریف 

انقالب فولکس واگن؛ موتور الکتریکی یکپارچه صنعت خودرو را تغییر می دهد

یادداشـت

»س��رمایه ش��ناختی و طراحی بازی« عنوان چالشی است که با حمایت ستاد توسعه 
علوم شناختی معاونت علمی و فناوری در تهران برگزار می شود.

توس��عه ارتباط بین رشته ای و معرفی بازی های شناختی به عنوان یکی از زمینه های 
کارآفرینی و سرمایه گذاری هدفی است که برگزارکنندگان این چالش دنبال می کنند.

البته می توان به اهداف دیگری مانند ارتقای سطح بازی ها از جنبه های صرفا تفریحی 
به پرورش شناختی و حمایت از تیم های خالق و نوآور نیز اشاره کرد.

چالش پی��ش رو حول محورهای طراح��ی بازی های دیجیت��ال و طراحی بازی های 
فیزیک��ی و قلم کاغ��ذی برگزار می ش��ود و عالقه من��دان می توانند با ش��رکت در این 
پیش رویداد که برای همگان رایگان است، از آخرین یافته های علمی در حوزه  بازی های 

شناختی و اساتید علوم شناختی و کسب و کار بهره مند شوند.

»سرمایه شناختی و طراحی بازی« 
چالش شد



یوتیوب یکی از مهم ترین پلتفرم های آنالین در سراس��ر دنیا محسوب 
می ش��ود. گوگل در طول یک دهه اخیر موفقی��ت کم نظیری در زمینه 
توس��عه این پلتفرم داش��ته اس��ت. امروزه تم��ام کاربران ب��رای یافتن 
ویدئوهای دلخواه ش��ان به یوتیوب مراجعه می کنند. اعتبار و شهرت این 
ش��بکه اجتماعی حت��ی با ظهور رقبایی مانند Vimeo نیز خدش��ه دار 
نش��ده اس��ت. این امر عالوه بر ن��وآوری گوگل در زمینه ایجاد ش��بکه 
اجتماعی ویدئومحور بر مدار خالقیت مداوم تیم فنی گوگل نیز اس��توار 
اس��ت. بدون تردید اگر ایده یوتیوب از زمان ش��کل گیری به طور مداوم 
به روز رس��انی نمی شد، اکنون رقبای بس��یار زیادی برای آن پیدا شده 
بودند. مهم ترین نکته درباره اس��تراتژی گوگل در زمینه کس��ب درآمد 
از یوتیوب پخش تبلیغات مختلف در خالل مش��اهده ویدئوهاس��ت. به 
ای��ن ترتیب کاربران بدون نیاز به پرداخت حق عضویت برای مش��اهده 
ویدئوه��ای مختلف فقط بای��د حوصله کافی برای تماش��ای کلیپ های 
تبلیغاتی را نیز داش��ته باش��ند. خوش��بختانه اغلب کاربران با مشاهده 
ویدئوهای تبلیغاتی کوتاه مشکلی ندارند، بنابراین بخش قابل توجهی از 

درآمد یوتیوب به همین شیوه تامین می شود. 
آنیش کاتوکاران، مس��ئول بخش پروژه های گوگل، چند روز پیش از 
استراتژی تازه این برند برای نمایش تبلیغات ویدئویی در اپ تلویزیونی 
یوتیوب پرده برداش��ت. اگر تجربه استفاده از تلویزیون های نسل جدید 

را داشته باشید، اپ یوتیوب یکی از کاربردی ترین برنامه های پیش فرض 
تلویزیون ها محس��وب می ش��ود. این اپ به کاربران امکان جست وجو و 
مشاهده انواع ویدئوها را می دهد. گوگل تا پیش از این در زمینه نمایش 
تبلیغات برای کاربران اپ ها سیاست مشخصی نداشت، با این حال اعالم 
رسمی آنیش کاتوکاران به مثابه پایان استراتژی انفعالی گوگل در قبال 
تبلیغات در تلویزیون های هوش��مند اس��ت. وی در اظهارنظر رسمی اش 
پیرامون این موضوع به نکات جالبی اش��اره کرده است: »ما به خوبی از 
نی��از طراح های تبلیغات برای یافتن محیط های تازه به منظور بارگذاری 
محتوا آگاهی داریم. تلویزیون های هوش��مند دامنه وس��یع و تازه ای از 
مخاطب های هدف را ایجاد کرده اس��ت بنابراین عالقه برندها به نمایش 
تبلیغات برای آنها طبیعی خواهد بود. نکته مهم ش��یوه نمایش تبلیغات 
اس��ت. بدون تردید ما باید راهکارهای متفاوت��ی برای نمایش محتوای 
تبلیغات��ی در تلویزیون های هوش��مند در پیش گیری��م بنابراین بخش 
مدیریت پروژه های گوگل در طول چند ماه گذش��ته عالوه بر بررس��ی 
دقیق این حوزه طرح های مختلفی را نیز مور آزمایش قرار داده است.« 
بی تردی��د نمای��ش محت��وای تبلیغات��ی در تلویزیون های هوش��مند 
نیازمن��د توج��ه به ن��کات مختلفی اس��ت. یکی از نکات مه��م افزایش 
کیفیت ویدئوهای تبلیغاتی خواهد بود. ش��اید در گوشی های هوشمند 
یا رایانه های شخصی ویدئوهای دارای کیفیت پایین قابل تحمل باشند، 
اما در تلویزیون های بزرگ با وضوح تصویر فوق العاده باال چنین وضعیتی 
به هیچ وجه مطلوب نیس��ت. در واقع یکی از ش��کایت های همیش��گی 
کاربران نس��بت به محتوای تبلیغاتی در یوتی��وب تفاوت کیفیت آنها با 

ویدئوی اصلی اس��ت بنابراین گوگل در اپ تلویزیونی اش فقط تبلیغات 
دارای کیفیت اچ دی یا باالتر را نمایش خواهد داد. 

خوش��بختانه در اپ تلویزیونی یوتیوب همچنان امکان پرش از تبلیغات 
پس از گذش��ت شش ثانیه وجود خواهد داش��ت. این امر از طریق کنترل 
تلویزیون ها یا حرکات دست صورت می گیرد بنابراین برندها همچنان باید 
در ت��الش برای جلب نظر مخاطب هدف در همان دقایق ابتدایی باش��ند. 
در غیر این صورت خبری از جلب نظر آنها و بالطبع فروش بیشتر نخواهد 
بود.  بدون ش��ک مخاطب  تلویزیون هوش��مند اهمیت بسیار زیادی برای 
برندهای مختلف دارد. این امر ضرورت فعالیت هوشمندانه برای جلب نظر 
آنها را دوچندان می کند. همیشه حوزه های تازه تبلیغات سطح تاثیرگذاری 
بیش��تری بر روی مخاطب دارد بنابراین ما باید هرچه زودتر دس��ت به کار 
ش��ویم. نحوه پرداخت هزینه تبلیغ��ات در اپ تلویزیونی یوتیوب همچنان 
براس��اس شخصی سازی محتوا و میزان مشاهده کاربران محاسبه می شود. 
نکته جالب اینکه تعرفه های تبلیغاتی در این محیط تازه هیچ گونه افزایشی 
در مقایسه با نسخه های عادی ندارد.  مدیران گوگل در اظهارنظرهای رسمی 
هدف شان مبنی بر ایجاد تحول در تجربه مشاهده محتوای ویدئویی کاربران 
را اعالم کرده اند. توس��عه اپ اختصاصی برای تلویزیون های هوشمند فقط 
یکی از گام های اساس��ی در این حوزه اس��ت. گوگل هنوز در حال آزمایش 
نحوه نمایش محتوای تبلیغاتی در این پلتفرم تازه اس��ت بنابراین شاید در 
آینده ای نزدیک با اعمال تغییرات بیشتر به سراغ رونمایی کامل از پلتفرمش 

برود. 
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روزهای پایانی هر س��ال معموال فرصت مناسبی است برای بررسی دستاوردها و 
شاید شکست های یک سال گذشته و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف جدید.

صنع��ت تکنولوژی در یک س��ال گذش��ته دس��تخوش تحوالت فراوانی ش��د و 
موفقیت های بس��یاری را در این عرصه ش��اهد بودیم، اما در این س��ال شکست ها 
هم کم نبودند و چه بس��ا در ش��رکت هایی رخ دادند که مدیران شان مرتبا به خاطر 
دس��تاوردهای بزرگ شان س��تایش می ش��وند. در ادامه این مطلب نگاهی خواهیم 
داشت به بزرگ  ترین شکس��ت ها، مشکالت و چالش های تعدادی از مدیران مطرح 

عرصه تکنولوژی دنیا در سال ۲۰۱۹.
مارک زاکربرگ

در س��ال ۲۰۱۹ مدیرعامل فیس بوک یکی از سخت ترین سال های فعالیت خود 
را پشت سر گذاشت. البته ثروت او در این بازه نسبت به قبل بیشتر شد اما شهرت 
و اعتبار او ضربه های ش��دیدی خورد. رسوایی های متعددی که از بابت حفظ حریم 
خصوصی و امنیت دیتای کاربران رخ داد و گام های اش��تباهی که این مدیر جوان 
برداشت، قطعا پیامدهای نامطلوبی را برای او و شرکت تحت مدیریتش در پی داشت 
و مرتفع س��اختن مشکالت ناشی از این گام های اشتباه بخش اعظمی از زمان او را 

به خود اختصاص داد.
همین اواخر کنگره آمریکا او را به خاطر نقض حقوق شهروندی کاربران فیس بوک 
اس��تنطاق کرد و کمیسیون تجارت دولت مرکزی آمریکا نیز به خاطر نقض حریم 
خصوصی در فیس بوک و به طور مش��خص رس��وایی کمبریج آنالیتیکا این پلتفرم 
اجتماع��ی را ۵ میلیارد دالر جریمه کرد. اندکی بعد نیز زاکربرگ در یک کنفرانس 
خبری از افزوده شدن قابلیتی تحت عنوان »پاکسازی تاریخچه« به فیس بوک خبر 
داد که به گفته او می توانست سابقه کلیه فعالیت های کاربر در این شبکه اجتماعی 
را پاک کند، اما مشخص شد که زاکربرگ چندان هم صادق نیست و تمام اطالعات 

مدنظر کاربران را پاکسازی نمی کند.
یکی دیگر از اتفاقات بد امس��ال برای فیس بوک مطرح شدن پیشنهاد تجزیه این 
شبکه اجتماعی از جانب Chris Hughes هم بنیانگذار آن بود یا زمانی که پروژه 
رمزارز لیبرا از س��وی بس��یاری حامیان آن از جمله مسترکارت و ویزا کنار گذاشته 
ش��د و حتی چندی پیش نیز وزرای اقتصاد اتحادی��ه اروپا خبر دادند که تا قبل از 

تدوین قوانین موردنیاز و خطرس��نجی های الزم ام��کان فعالیت این رمزارز در قاره 
سبز وجود ندارد.

تیم کوک
یکی از مس��ائلی که امس��ال مش��کالتی را برای تیم کوک به وجود آورد حریم 
خصوص��ی بود. تیم کوک البت��ه مرتبا در رابطه با اهمی��ت حفظ حریم خصوصی 
کاربران اپل صحبت کرده است، با این حال محصول اصلی این شرکت یعنی آیفون 

امسال با مشکالت و چالش های امنیتی متعددی روبه رو شد.
باگ فیس تایم را می توان یکی از بدترین مش��کالت ایجادش��ده برای 
آیف��ون دانس��ت تا جای��ی که این ش��رکت را مجبور ب��ه عذرخواهی از 
کاربرانش کرد. همانطور که در خبرها خواندید به لطف این باگ، هکرها 
صرفا با کمک یک ترفند ساده می توانستند کنترل میکروفن و در برخی 
موارد دوربین گوشی موردنظر خود را از راه دور در دست بگیرند و وجود 

این باگ در محصول شرکتی مانند اپل ابدا قابل قبول نبود.
از دیگر مشکالت تیم کوک می توان به ناتوانی وی در قبال ترامپ و سیاست هایش، 
سرسپردگی او به دولت چین و حذف اپلیکیشن گزارش موقعیت پلیس از اپ استور 
)که معترضان هنگ کنگی از آن استفاده می کردند( اشاره کرد. این اواخر نیز ترامپ 
ب��ه حذف دکمه هوم از آیفون خرده گرفت و در حالی که کوک در جلس��ه حضور 

داشت از این اقدام اپل انتقاد کرد که این حرف ها جنجال زیادی را به پا کردند.
جف بزوس

ماجرای انتش��ار پیامک های خصوصی جف بزوس به مجری خبری، الرن سانچز 
که به گفته بس��یاری فرآیند جدایی او از مکنزی را تس��ریع کرد و همچنین تهدید 
شدنش به انتشار تصاویر برهنه و خصوصی اش توسط یکی از نشریات آمریکایی از 

جمله مهم ترین اتفاقات امسال برای بزوس بودند.
جف بزوس، مدیرعامل آمازون ش��اید ح��اال دومین فرد ثروتمند دنیا 
باش��د و از این لح��اظ به جز بیل گیتس رقیبی برایش پیدا نش��ود، اما 
حتی این ثروت هنگفت هم نتوانست از بروز شکست عاطفی سنگین او 

و طالقش از مکنزی جلوگیری کند.
اما از مبحث مس��ائل خصوصی که بگذریم در س��الی که گذشت شرکت آمازون 

ت��الش زیادی را به خرج داد تا تکنولوژی تش��خیص چهره خود را به دولت آمریکا 
بفروشد و به همین خاطر نیز از سوی بسیاری گروه های حقوق بشری مورد انتقال 
قرار گرفت. البته در آمازون نیز درست مانند اپل و فیس بوک حفظ حریم خصوصی 

از جمله مشکالت اصلی و اساسی در سال جاری میالدی بود.
ایالن ماسک

شکس��ت ها و ناکامی های ایالن ماسک در سال ۲۰۱۹ برای یک شرکت بیش از 
اندازه زیاد بودند و خوشبختانه ماسک هم بیشتر از یک شرکت را مدیریت می کند.

مدیرعامل تس��ال )و البته چند شرکت دیگر( اخیرا مجبور شد با محدودیت های 
مهندس��ی در ساخت سایبرتراک کنار بیاید و حادثه شکسته شدن شیشه ضدضربه 
آن را هضم کند. توییت های دردسرآفرین او را نیز نباید فراموش کرد؛ در سالی که 
گذشت ماس��ک به خاطر استفاده از عبارت Pedo guy در مورد غواصی که جان 
کودکان گرفتار در غاری واقع در تایلند را نجات داد به دادگاه احضار شد و البته از 

آنجایی که این عبارت معانی متعددی می تواند داشته باشد از این اتهام تبرئه شد.
چند ماه قبل از این اتفاق نیز ماس��ک در اقدامی عجیب برای یادبود یک گوریل 
به نام Harambe یک ترانه رپ خواند و در ساوند کالود منتشر کرد. هارامبه یک 
گوریل غربی پش��ت خاکستری ۱۷ ساله بود که در باغ وحش شهر سینسیناتی در 
ایالت اوهایو زندگی می کرد. خرداد ۱۳۹۵ کودکی س��ه-چهار ساله داخل محوطه 
نگهداری گوریل افتاد و نگهبان باغ وحش هم از ترس جان کودک، تصمیم گرفت 

هارامبه را به ضرب گلوله از پای درآورد.
در اقدامی دیگر ماسک حساب کاربری خود در توییتر را پاک کرد و مجددا بعد از 
سه روز در این شبکه فعال شد. ۱۵ آبان ماه امسال بود که ایالن ماسک در توییتی 
ب��ه کاربران خود اعالم کرد که »از کاربرد های مثبت توییتر مطمئن نیس��ت«. وی 
همچنان در ادامه توییت خود نوشته بود »ردیت پلتفرم خوبی به نظر می رسد« اما 

چندی پس از آن در توییتی دیگر از آفالین شدنش خبر داد.
البته شکس��ت ها، مش��کالت و چالش هایی که مدیران عرصه تکنولوژی در سال 
۲۰۱۹ پشت سر گذاشتند به مراتب بیشتر از این موارد است و قطعا در سال پیش 

رو نیز شاهد اتفاقات باورنکردنی دیگری خواهیم بود.
mashable/digiato :منبع

مشکالت، شکست ها و چالش های مدیران عرصه تکنولوژی در سال 201۹

چرا اغلب تبلیغات در شناخت هویت مخاطب 
مشکل دارد؟

دنیای تبلیغات همیش��ه بر مدار س��لیقه و خواست مشتریان در 
جریان بوده اس��ت. مفهوم شناخت یا وضوح هویت مخاطب به طور 
مش��خص همین امر را مدنظر دارد. منظ��ور از این اصطالح فرآیند 
ترکی��ب داده های مختلف برندمان درباره مش��تریان ب��ه برنامه ای 
تاثیرگذار است. چنین امری توانایی اصلی برندها در زمینه جلب نظر 
مخاطب هدف و تولید محتوای تبلیغاتی تاثیرگذار را نشان می دهد. 
متاسفانه امروزه حتی نیمی از برندها نیز توانایی استفاده مناسب از 
داده های موجود درباره مخاطب شان برای تولید تبلیغات استاندارد 
را ندارن��د. این ام��ر موجب ایجاد بحران هوی��ت در عرصه تبلیغات 
شده اس��ت. وقتی برندها توانایی شناخت درست سلیقه مخاطب و 
تولید محتوا براساس آن را نداشته باشند، تمام سرمایه گذاری ها در 
ح��وزه تبلیغات همراه با میزان باالی خطر خواهد بود. بدون ش��ک 
تمام برندها عالقه مند به س��رمایه گذاری مطمئن در حوزه تبلیغات 
هستند بنابراین باید راهکاری برای بحران هویت در عرصه تبلیغات 

پیدا کرد. 
مطالعه ای تازه از سوی موسسه اپسیلون کانوسانت بر روی مسئله 
هویت در دنیای تبلیغات نکات جالبی در حوزه ناتوانی برندها برای 
تعامل سازنده با مخاطب بیان کرده است. فرض اصلی این پژوهش 
بنای برنامه ش��ناخت هویت مشتریان اغلب برندها بر روی پایه های 
سس��ت اس��ت. این امر در قالب »برنامه های پوشالی« مورد بررسی 

پژوهشگران موسسه اپسیلون کانوسانت قرار گرفته است. 
امروزه بس��یاری از برندها در تالش برای جلب نظر مش��تریان از 
طریق تولید تبلیغات مختلف هستند. این امر رقابت موجود در این 
عرصه را به ش��دت افزایش می دهد بنابراین اگر ما عملکرد مناسبی 
در این حوزه نداشته باشیم، به سرعت از عرصه رقابت کنار خواهیم 
رفت. اس��تفاده از فرآیندهای مختلف و متنوع برای شناخت هویت 
مخاطب هدف اهمیت محوری در صنع��ت تبلیغات دارد. بی تردید 
هر برند س��از و کار منحصر به فردی برای تولید محتوای تبلیغاتی 
دارد. هدف اصلی این مقاله بررس��ی راهکارهای تازه برای شناخت 
هویت مخاطب هدف نیس��ت. پژوهش موسسه اپسیلون کانوسانت 
ب��ه ط��ور کلی چند ایراد مه��م در زمینه فرآیند تولی��د تبلیغات را 
مورد توجه قرار داده اس��ت. در ای��ن پژوهش نظرات ۲۰۵ بازاریاب 
مختلف از سراس��ر جهان مورد اس��تفاده قرار گرفته است، به نکات 

دیل توجه کنید:
• اغلب کمپین های تبلیغاتی در زمینه شناس��ایی سلیقه مخاطب 
ناتوان هس��تند. این امر در مورد ارزیابی وضعیت کمپین ها در حین 
اجرا نیز صادق است. وقتی ما فقط در پایان کمپین اقدام به ارزیابی 
وضعی��ت تبلیغ مان می کنی��م، امکان آگاهی از روند تغییر س��لیقه 
مخاط��ب هدف را نخواهیم داش��ت بنابراین تصویر ناقصی از هویت 
مخاط��ب در برند ما ایجاد خواهد ش��د. تالش برای بهبود این روند 

نقش مهمی در افزایش تاثیرگذاری تبلیغات ما خواهد داشت. 
• بس��یاری از تبلیغات به دست مخاطب بی عالقه می رسد. به این 
ترتیب عدم تمایل مخاطب نسبت به خرید محصوالت برندها امری 
طبیعی خواهد بود. این نکته به طور ویژه معطوف به ناتوانی برندها 
در زمین��ه ش��ناخت هویت مخاطب هدف اس��ت. گاهی اوقات ما با 
اس��تفاده از ش��اخص های اشتباه به سراغ ش��ناخت هویت مخاطب 
می روی��م. بی تردید در چنین موقعیتی م��ا توانایی تبلیغ تاثیرگذار 

برای محصوالت مان را نخواهیم داشت. 
• برندها در حوزه تبلیغ��ات باید عالوه بر توجه به مخاطب هدف 
به نوآوری های خود نیز به��ا دهند. تالش برای طراحی تبلیغات به 
صورت یکس��ان در طول زمان هرگز نتیجه مناسبی برای برندها در 
پی ندارد بنابراین گام اساسی در اینجا تغییر برنامه طراحی تبلیغات 

به طور مداوم است. 
adweek :منبع
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بازاریاب��ی محتوایی بخش مهم��ی از فعالیت برندها را تش��کیل می دهد. امروزه 
اغلب برندها س��رمایه گذاری وس��یعی بر روی این حوزه دارند. دلیل این امر امکان 
تاثیرگذاری فوق العاده بر روی مخاطب هدف با استفاده از این الگو است. گام نخست 
در جلب نظر مخاطب هدف طراحی کمپین بازاریابی محتوایی خواهد بود. موفقیت 
در هر حوزه ای از کس��ب و کار بدون بررسی دقیق نیازها و طراحی برنامه ای جامع 
امکان ناپذیر اس��ت. چالش اصلی اغلب برندها نیز در همین مرحله ش��روع می شود 
بنابراین ما باید به دنبال راهکاری برای تدوین استراتژی بازاریابی محتوایی برندمان 
باش��یم.  خوشبختانه امروزه توصیه های بسیار زیادی در زمینه شیوه تدوین برنامه 
بازاریابی محتوایی وجود دارد. یکی از الگوهای مناسب در این زمینه ارزیابی وضعیت 
فعالیت رقبا و الگوبرداری از آن اس��ت. ش��اید در نگاه نخس��ت این امر بیش از حد 
پیچیده به نظر برسد. به هر حال ما برای ارزیابی وضعیت فعالیت رقبا نیازمند مهارت 
و تخصص باالیی در حوزه بازاریابی هستیم. نکته مهم در این میان امکان الگوبرداری 
ساده از عملکرد رقبا بدون نیاز به دانش حرفه ای در حوزه بازاریابی است. بی تردید 
ن��کات تاثیرگذار و کاربردی برای رقبا به کار برند م��ا نیز خواهد آمد. امروزه حتی 
برندهای بزرگ نیز از این شیوه برای بهبود کیفیت کمپین های بازاریابی شان استفاده 
می کنند.  بی شک بررس��ی عملکرد رقبا کاربرد زیادی در دنیای کسب و کار دارد. 
یک برند به طور کلی باید آگاهی دقیقی از فعالیت رقبا و تاثیر آن بر روی جایگاهش 
داش��ته باشد. در ادامه برخی از راهکارهای مناسب در راستای ارزیابی عملکرد رقبا 
در حوزه بازاریابی محتوایی مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. هدف اصلی در اینجا 
یافتن ساده ترین راهکارها برای کسب اطالعات جامع و کاربردی است. به این ترتیب 

امکان الگوبرداری مناسب برای برند ما فراهم خواهد شد. 
1. ثبت نام در خبرنامه رقبا

استفاده از سرویس های ایمیل برای فعالیت بازاریابی سابقه طوالنی میان برندها 
دارد. از همان روزهای نخس��ت توس��عه فناوری اینترنت شرکت های مختلف اقدام 
به ارائه خدمات ایمیل کردند. امروزه گوگل به طور مش��خص در این عرصه پیشتاز 
است. نکته مدنظر در این بخش مربوط به راه اندازی سرویس بازاریابی ایمیلی برای 
برندمان نیس��ت. بدون شک برخی از رقبا خبرنامه مبتنی بر سرویس ایمیل دارند. 
این کانال ارتباطی به طور معمول برای انتشار پیام های بازاریابی نیز مورد استفاده 
ق��رار می گیرد بنابراین عضویت ما در خبرنامه رقبا نقش موثری در آگاهی از نحوه 

فعالیت آنها خواهد داشت. 
گاه��ی اوقات ما ایده های جذابی برای جلب نظر مخاطب از دل فرآیند بازاریابی 
محتوایی داریم، اما نسبت به نحوه واکنش مخاطب نسبت به آن مطمئن نیستیم. 
ارزیابی عملکرد رقبا در این بخش اهمیت زیادی دارد. بسیاری از برندها نسبت به 
این امر توجه کافی ندارند بنابراین در عمل مجبور به تکرار تجربه های قبلی س��ایر 
برندها می شوند. یکی از الزامات مهم حوزه کسب و کار تالش برای صرفه جویی در 

هزینه های برند است. این امر بدون استفاده از تجربه های رقبا امکان پذیر نیست. 
مزیت اصلی عضویت در خبرنامه رقبا دریافت آخرین پیام های بازاریابی و اطالع 
از کمپین های آنهاست. امروزه بسیاری از برندها برای اطالع از وضعیت فعالیت رقبا 
هزینه ه��ای زیادی صرف می کنند بنابراین عضویت در خبرنامه یکی از راهکارهای 

ساده و در عین حال رایگان برای ارزیابی عملکرد رقبا محسوب می شود. 
2. تحلیل محتوای ویدئویی

مطالعه موسسه سیسکو بیانگر اش��غال ۸۱درصد فضای اینترنت از سوی فرمت 
ویدئو است. بسیاری از برندها بازاریابی محتوایی را همگام با استفاده از فرمت ویدئو 
پیش می برند. این امر با توجه کامل به سلیقه مخاطب هدف صورت می گیرد. امروزه 
اغلب ما حوصله مطالعه متن، به ویژه متن های تبلیغاتی، را نداریم. در این ش��رایط 
داستان س��رایی و جلب نظر مخاطب از طریق محتوای ویدئویی ایده بسیار جذابی 

محسوب می شود. 
نگاهی کوتاه به اکانت رس��می رقبا در ش��بکه های اجتماعی به سادگی محتوای 
ویدئویی آنها را در اختیار ما قرار خواهد داد. تحلیل ویدئوی رقبا در زمینه بازاریابی 
چش��م انداز انتقادی مناس��بی برای ما ایجاد می کند. به این ترتیب امکان پرهیز از 
اشتباهات آنها و تالش برای طراحی ویدئوهای جذاب تر فراهم خواهد شد. در اینجا 
باز هم یک مش��کل پایدار وجود دارد. اغلب برندها توجه چندانی به تجربه س��ایر 

برندها ندارند. به این ترتیب بسیاری از شکست ها در حوزه بازاریابی محتوایی به طور 
مداوم برای برندهای مختلف تکرار می شود. 

یکی از نکات جالب برای ارزیابی موفقیت ویدئوهای بازاریابی بررسی میزان جلب 
مشارکت کاربران است. امروزه کاربران شبکه های اجتماعی واکنش مناسبی در قبال 
محتوای جذاب نشان می دهند. البته تعریف جذابیت همواره از سوی کاربران صورت 
می گیرد. اگر در هر مرحله از فعالیت بازاریابی نقطه نظر مخاطب هدف کنار گذاشته 
شود، حاصل کار محتوایی جذاب برای ما و خنثی برای مخاطب هدف خواهد بود. 
خوش��بختانه امروزه نرم افزارهای دارای هوش مصنوعی امکان تحلیل عمیق میزان 
موفقیت و تاثیرگذاری محتوای بازاریابی را فراهم می کنند. بر این اساس ما باید به 

دنبال استفاده از تجربه دیگر برندها برای ارتقای کیفیت کمپین مان باشیم. 
3. ارزیابی وضعیت شبکه های اجتماعی

بسیاری از رقبای ما در شبکه های اجتماعی مختلف فعالیت دارند بنابراین فعالیت 
ما برای شناس��ایی نحوه فعالیت رقبا در ش��بکه های اجتماعی ضروری خواهد بود. 
متاسفانه در اینجا نیز بسیاری از برندها نسبت به ارزیابی وضعیت رقبا در شبکه های 
اجتماعی توجه کافی را ندارند. ارزیابی عملکرد رقبا در حوزه بازاریابی شامل مشاهده 
هرگونه فعالیت آنها در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. توصی��ه من عضویت در تمام 
شبکه های اجتماعی مدنظر رقباست. وقتی یک برند رقیب ما محسوب می شود، در 
واقع حوزه فعالیت و مخاطب هدف یکس��انی با ما دارد. این امر به ما کمک فراوانی 
در راستای ارزیابی وضعیت آنها می کند. انتشار سریع برخی ترندهای بازاریابی نیز 
همینطور صورت می گیرد. همیش��ه برخی از برندهای بزرگ اقدام به اس��تفاده از 
تکنیک های خاصی می کنند. رقبا نیز با مشاهده کاربرد این تکنیک به سرعت اقدام 

به الگوبرداری از آن می کنند. 
یک��ی از ابزارهای مناس��ب برای ارزیاب��ی وضعیت بازاریابی رقبا در ش��بکه های 
اجتماعی Rival IQ اس��ت. بی ش��ک ابزارهای بس��یار زیادی در این زمینه وجود 
دارد، اما Rival IQ به طور ویژه برای بررسی عملکرد رقبا طراحی شده است و این 
نرم افزار هرگونه تغییر در فالوورها و پست های تازه رقبا را مورد تحلیل قرار می دهد. 

در نهایت نیز اطالعات طبقه بندی شده در اختیار برند موردنظر قرار می گیرد. 
4. بازنگری محتوای تاثیرگذار

هر برند به طور معمول چند محتوا و کمپین بسیار موفق دارد. بی تردید عملکرد 
منفی برندها در حوزه بازاریابی محتوایی امری مطلوب نیست، اما ارائه عملکرد عالی 
در مدت زمان طوالنی نیز بس��یار دشوار است. به طور معمول فقط برندهای بسیار 
بزرگ توانایی ارائه عملکرد عالی برای مدت زمان طوالنی را دارند. نکته مهم در این 
میان ارزیابی وضعیت فعالیت رقبا براساس شاخص کیفیت برتر محتواست. هر برند 
دارای خیل عظیمی از محتوای بازاریابی است، بنابراین تالش ما برای ارزیابی تمام 
آنها نیازمند زمان بس��یاری خواهد بود. تعیین ش��اخص هایی مانند محتوای موفق 
براس��اس میزان دریاف��ت الیک، کامنت یا تاثیرگذاری ب��ر روی فروش برندها ایده 

مناسبی برای بهبود کیفیت کمپین های خودمان خواهد بود. 
یکی از نمونه های موفق در زمینه بازنگری محتوای تاثیرگذار رقبا مربوط به برند 
Buzzsumo و Social Animal اس��ت. ای��ن دو برند در حوزه بازاریابی فعالیت 
گس��ترده ای دارند. هم��کاری آنها برای یافتن کمپین های برت��ر در حوزه بازاریابی 
محتوایی پس از سه سال منجر به ایجاد تحول اساسی در بخش بازاریابی شان شد. 
بی تردید س��ه سال مدت زمان بسیار زیادی محسوب می ش��ود. بسیاری از برندها 
برای ایجاد تحول در بخش بازاریابی نیازمند چنین زمان زیادی نیس��تند. ما فقط 
باید نسبت به استفاده از تکنیک های معتبر و شناسایی سریع محتوای برتر برندها 
اقدام کنیم. تحلیل محتوای برتر براس��اس شاخص های مختلف به سادگی از سوی 
نرم افزارهای مختلف صورت می گیرد. بنابراین وظیفه اصلی ما شناس��ایی محتوای 

برتر خواهد بود. 
5. شناسایی بهترین کلیدواژه ها

بازاریابی در طول س��ال های اخیر با حوزه مدیریت سئو پیوند نزدیکی پیدا کرده 
اس��ت. این امر به خاطر توس��عه روزافزون شبکه های اجتماعی و همچنین فناوری 
اینترنت است. وقتی حجم وسیعی از داده ها در دسترس ما قرار دارد، طبقه بندی شان 
اهمیت خواهد یافت. بسیاری از برندها توجه کافی نسبت به این موضوع ندارند. به 
همین خاطر فعالیت ش��ان در حوزه تولید محتوای بازاریابی چندان دقیق نیس��ت. 
اس��تفاده از کلیدواژه های مناسب گام اساس��ی در راستای تولید محتوای جذاب و 

مدیریت سئو موفق است. 

امروزه موتورهای جس��ت وجو نظیر گوگل براساس کاربرد کلیدواژه های محبوب 
میان کاربران و نحوه واکنش آنها در قبال هر محتوا اقدام به طبقه بندی لینک های 
مختلف می کند، بنابراین استفاده از کلیدواژه های مناسب نقش مهمی در موفقیت 
کمپین  ما خواهد داش��ت. خوش��بختانه در اینجا نیز ابزارهای زیادی در دس��ترس 
ما قرار دارد. یکی از ابزارهای مناس��ب Ahrefs اس��ت. این اب��زار به طور خودکار 
کلیدواژه های مهم در کسب و کارهای مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهد. به این 
ترتیب با استفاده از کلیدواژه های پرطرفدار شانس کمپین مان برای جلب نظر هرچه 

بیشتر کاربران افزایش خواهد یافت. 
صاحبان کس��ب و کار به طور معمول زم��ان و حوصله کافی برای مطالعه درباره 
تکنیک های موفقیت در بازاریابی محتوایی را ندارند. به همین خاطر در این مورد نیز 
ارزیابی عملکرد رقبا ایده مناسبی خواهد بود. این امر بدون نیاز به اختصاص زمان 

زیادی اطالعات کاربردی در اختیار ما قرار می دهد. 
6. حضور در سمینارهای آنالین رقبا

برگزاری مراسم و همایش های مختلف در حوزه کسب و کار امری طبیعی است. 
س��االنه تعداد زیادی همایش و کنفرانس بین الملل��ی در زمینه بازاریابی محتوایی 
برگ��زار می ش��ود. اغلب برندها نیز برای توس��عه کمپین ش��ان اقدام ب��ه برگزاری 
س��مینار یا کنفرانس عموم��ی می کنند. بی تردید هزینه های برگ��زاری همایش و 
س��مینار بسیار زیادی اس��ت، بنابراین در طول سال های اخیر ایده جایگزینی برای 
برگزاری همایش های حضوری طراحی شده است. ایده جایگزین شامل استفاده از 
سمینارهای آنالین است. به این ترتیب برندهای مختلف با برگزاری سمینار آنالین 

به صورت اینترنتی با مخاطب ارتباط برقرار می کنند. 
سمینارهای آنالین به طور معمول ماهیت پرسش و پاسخ دارند. این امر شانس 
ما برای مش��اهده نحوه پاسخگویی رقبا به پرسش های بنیادی مشتریان را افزایش 
می دهد. اگر پاس��خ رقبا قانع کننده بود، ما نیز باید از همان شیوه استفاده کنیم. به 
این ترتیب بدون نیاز به بررسی بیشتر موضوع امکان بررسی شرایط و وضعیت پیش 
روی وجود خواهد داشت. گاهی اوقات ما نیز امکان طرح پرسش از رقبا را خواهیم 
داشت. این امر به طور معمول در قالب یک اکانت معمولی و به عنوان مخاطب عادی 
روی می دهد. مشاهده و بررسی پاسخ های رقبا به پرسش های مختلف نقش مهمی 
در بهبود وضعیت پاسخگویی ما به مشتریان ایفا خواهد کرد. هیچ کالس آموزشی ای 
به اندازه تجربه عملی ما در فرآیند فعالیت رقبا نتیجه بخش نیست بنابراین ارزیابی 

عملکرد رقبا را به هیچ وجه دست کم نگیرید.
ح��وزه بازاریاب��ی در طول دهه های مختلف عرصه تقلی��د و الهام گیری برندها از 
یکدیگر بوده اس��ت. این امر با کپی صرف و کامل آثار تفاوت دارد. به این ترتیب با 
الگوب��رداری از عملکرد رقبا و ترکیب آن با ایده های منحصر به فرد برندمان نتیجه 

نهایی از جذابیت بیشتری بهره مند خواهد شد. 
7. ارزیابی وضعیت سایت رقبا

در نهایت، برندها باید وضعیت س��ایت یا وبالگ رس��می رقبا را نیز مورد بررسی 
قرار دهند. اغلب برندها در س��ایت و وبالگ رسمی شان حرف های جدی تر را بیان 
می کنند. سایت رسمی منبع مهمی برای کسب آخرین اطالعات پیرامون یک برند 
است. به عنوان مثال، بازاریاب های یک شرکت باید اطالع دقیقی از فرآیند رونمایی 
محصول رقبا داش��ته باش��ند. این امر نقش مهمی در فعالیت ما بازی خواهد کرد. 
امروزه اغلب برندها توانایی مطلوبی در زمینه رونمایی از محصوالت تازه شان ندارند. 
این امر موجب کاهش اس��تقبال مشتریان از محصوالت تازه می شود. الگوبرداری از 
روند فعالیت موفق برندهای رقیب نکته مهمی در راس��تای بهبود وضعیت برند ما 

خواهد بود. 
خوش��بختانه امروزه راهکارهای بسیار زیادی پیش روی برندها به منظور ارزیابی 
عملک��رد رقبا وجود دارد. تولید محت��وای بازاریابی جذاب ب��دون درس گرفتن از 
شکست  و پیروزی های رقبا امکان پذیر نیست. گاهی اوقات محتوای بازاریابی ما برای 
مخاطب هدف تکراری اس��ت. پیشگیری از تولید چنین محتوایی عالوه بر شناخت 
دقیق تحول س��لیقه مخاطب هدف با ارزیابی کمپین های شکس��ت خورده رقبا نیز 
امکان پذیر اس��ت. به هر حال ما و رقبا دارای مخاطب هدف واحد هس��تیم. این امر 
الگوبرداری و استفاده متقابل از تجربیات را ساده تر خواهد کرد، بنابراین گام نخست 
در راستای استفاده مناسب از تجربه رقبا آگاهی از ضرورت این امر است. در غیر این 

صورت تمام فعالیت های بازاریابی محتوایی ما بی نتیجه خواهد ماند. 
entrepreneur :منبع

استقبال از »شب یلدا« با اهداف بازاریابی
همانطور که در مقاالت قبلی نیز گفته ش��ده است، مناسبت های 
خاص ملی و مذهبی به عنوان بهترین موقعیت هایی هستند که شما 

می توانید برای بازاریابی از آنها استفاده کنید.
در میان این دس��ته از مناسبت ها برخی از آنها جذابیت بیشتری 
برای مشتریان دارد. به عنوان مثال، ممکن است در یک بازه زمانی 
چندین مناسبت وجود داش��ته باشد که شما می توانید از آنها برای 
بازاریابی اس��تفاده کنید، اما گاهی برخی از مناس��بت ها معموالً در 
زمانی که ممکن اس��ت مناسبت های کمتری باش��د اتفاق می افتد. 
به عنوان مثال، »ش��ب یلدا« از آن دسته از مناسبت هایی است که 
اکثر افراد برای آن برنامه ریزی می کنند و س��عی دارند ش��ب خوبی 
را در کن��ار خان��واده و اقوام خود داش��ته باش��ند. از طرفی معموالً 

مناسبت های کمتری در پایان پاییز و ابتدای زمستان وجود دارد.
بنابراین، زمانی اس��ت که جذابیت زیادی می تواند برای مخاطبان 
ش��ما داش��ته باش��د. اگر به دنبال این هس��تید که توجه مخاطبان 
بیشتری را به خودتان جلب کنید سعی کنید از »شب یلدا« به نفع 
خود استفاده کنید. می توانید محصوالت متناسب با این شب را برای 
فروش به فروش��گاه خود اضافه کنید. همچنین می توانید تخفیف ها 
و امتیازات ویژه ای را برای مشتریان قائل شوید تا آنها انگیزه زیادی 

برای مراجعه به فروشگاه شما و خرید محصوالت تان پیدا کنند.
اهمیت ش��ب یلدا از آن جهت اس��ت که این رویداد تاریخی هم 
برای کودکان و هم بزرگساالن جذاب است و شما می توانید هر نوع 
محصول یا خدماتی را که متناس��ب با گروه های سنی مختلف است 
به بهانه »شب یلدا« به فروشگاه خود اضافه کرده و با مشتریان خود 

ارتباط بیشتری برقرار کنید.
همچنی��ن اگ��ر صاحب ش��رکت یا کس��ب و کاری هس��تید که 
کارکنانی برای خود دارید از این فرصت برای توجه به کارکنان خود 
نی��ز می توانید اس��تفاده کنید. به عنوان مثال می توانید یک س��فره 
»شب یلدا« در محل کار خود داشته باشید یا آنها را به یک مهمانی 
دعوت کنید. بنابراین، نکته مهم این اس��ت که شما از این فرصت ها 
هم برای جلب توجه مخاطبان بیرونی و هم کارکنان داخل ش��رکت 
خود اس��تفاده می کنید تا بتوانید موقعیت و محبوبیت شرکت خود 
را در ن��زد افراد ب��اال ببرید و ارتباط صمیمانه ت��ر و نزدیک تری را با 

آنها داشته باشید.
براساس تجربیات مش��اوره بازاریابی، معموالً ذهن انسان ها به هر 
چیزی که محدودتر باشد بهتر و بیشتر پاسخ می دهد. شاید اگر شما 
در تمامی ایام سال بخواهید به مشتریان خود تخفیف هایی را بدهید 
ول��ی با درصد کمتر به اندازه ای که چند روز خاصی را انتخاب کنید 

و تخفیف با درصد بیشتر بدهید اثرگذار نباشد.
زیرا در این گونه مواقع، مش��تریان چنین تصور می کنند که اگر از 
این فرصت استفاده نکنند حتماً سود زیادی را از دست خواهند داد 
و بعداً پش��یمان خواهند شد بنابراین سعی کنید با هوشیاری هرچه 
تمام تر از این فرصت ها اس��تفاده کنید. داشتن یک تقویم که تمامی 
مناس��بت های مختلف یک س��ال در آن ذکر شده است برای شغل 
بازاریابی الزم است. سعی کنید از ابتدای هر سال جدید، تقویمی را 
برای کس��ب و کار خود تهیه کنید که در آن تمامی مناسبت ها ذکر 
ش��ده است و از همان ابتدای س��ال برای هر کدام از آنها در برنامه 

بازاریابی خود برنامه ریزی و هدف داشته باشید.
هرچن��د هم در مقاالت قبلی و هم در مقاله حاضر به این مس��أله 
اش��اره شده است که از مناس��بت های مختلف برای هدف بازاریابی 
خود اس��تفاده کنید و در واقعیت نیز تجربه نش��ان داده اس��ت که 
اس��تفاده از ای��ن ایام و روزه��ا چقدر می تواند برای کس��ب و کارها 
مفید باشد؛ ولی با این حال الزم است بدانید که بهتر است خودتان 
را مح��دود به این ایام نی��ز نکنید و از تمامی اوق��ات و روزها برای 

بازاریابی استفاده کنید.
گاهی ممکن است شرایط بازار و جامعه اقتضا کند که شما روش 
بازاریابی یا محصول خود را عوض کنید بنابراین، همیشه خودتان را 
ب��رای اینکه برنامه های بازاریابی خود را تغییر بدهید یا اصالح کنید 

آماده نگه دارید.
ب��ه طور خالصه می ت��وان گفت: این حرکت رو ب��ه جلو و پویای 

شماست که نقش مهمی در حیات شغلی تان دارد.
qmpmarketing :منبع

ایستگاهبازاریابی چگونه عملکرد بازاریابی رقبا را ارزیابی کنیم؟

موفقیت در بازاریابی محتوایی با ارزیابی عملکرد رقبا

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

Gain به قلم: آلبیزو گارسیا موسس و مدیرعامل برند
 ترجمه: علی آل علی       

سه شنبه
26 آذر 1398

شماره 1453



مدیریت بحران؛ صداقت، مسئولیت پذیری
ام��کان رخ دادن بحران برای هر برندی در هر لحظه وجود دارد و 
ش��رکت ها باید روش های مختلفی را ب��رای مواجهه با این بحران ها 
داشته باشند. اما برای داش��تن یک برنامه  ارتباطی مدیریت بحران 
می بایس��ت انواع مختلف آن را به درستی ش��ناخت. مهم ترین این 

بحران ها عبارتند از:
۱- بحران مالی

بحران مالی زمانی رخ می دهد که ارزش سرمایه های یک برند کم 
می شود و نمی تواند از پس پرداخت هزینه هایش بربیاید. فاکتورهای 
داخل��ی و بیرونی می توانند تقاضا ب��رای محصوالت یا خدمات یک 

شرکت را کاهش دهند.
۲- بحران کارکنان

این وضعیت معموال زمانی به وجود می آید که یکی از سهامداران 
داخلی شرکت درگیر مساله ای غیراخالقی یا غیرقانونی می شود و بر 
اعتبار ش��رکت اثر می گذارد. رفتار نادرست کارکنان با مخاطبان را 

هم در همین دسته قرار می دهیم.
۳- بحران سازمانی

زمانی که شرکت برای به دست آوردن سود بیشتر، از مشتریانش 
سوءاستفاده می کند.
۴- بحران فناوری

گاه��ی ه��م ش��رکت ها با بح��ران فن��اوری روب��ه رو می ش��وند؛ 
سرور های ش��ان مش��کل پی��دا می کن��د ی��ا یک��ی از محص��والت 
نرم افزاری شان درس��ت کار نمی کند. به این ترتیب مشتریان امکان 

دسترسی به محصول یا سرور را از دست می دهند.
۵- بحران های طبیعی

بح��ران طبیعی زمان��ی رخ می دهد که آب و ه��وا عملکرد طبیعی 
کسب و کار را مختل می کند.

شرکت های زیادی با این موارد دست و پنجه نرم  کرده اند و توانسته اند 
خود را از موقعیتی که در آن گیر کرده بودند بیرون بیاورند.

)Tylenol( تایلنول
در س��ال ۱۹۸۲ چند نفر در شیکاگو به  خاطر استفاده از کپسول 
تایلن��ول جان خود را از دس��ت دادند. برند مادر یعنی جانس��وناند 
جانسون )Johnson & Johnson( بر سر دوراهی گیر کرده بود؛ 
آیا باید محصول را از بازار جمع می کرد یا اینکه به دفاع از شهرتش 

برمی خاست و ادعا می کرد که محصول را تغییر داده اند؟
خوش��بختانه برن��د تصمیم گرف��ت حمایت از مش��تریانش را به 
شهرتش ترجیح دهد و ۳۱ میلیون قوطی قرص به بهای ۱۰۰میلیون 
دالر را از ب��ازار جم��ع کرد. عالوه بر این ش��رکت در اطالعیه ای به 
مصرف این کپس��ول ها هشدار داد. جانس��ن اند جانسن می دانست 
که تایلنول مس��ئول مرگ ها نیس��ت ولی تمرک��زش را روی اثبات 
بی گناهی نگذاش��ت و تصمیم گرفت با حمایت از مش��تریان امنیت 

آنها را در طوالنی مدت در نظر بگیرد.
این اتفاق می توانس��ت تایلنول را در وضعیت ب��دی گرفتار کند، 
اما اقدامش برای جمع کردن بالفاصله  قرص ها، انتش��ار متن هشدار 
و همچنی��ن در نظر گرفتن خطوط تلفن برای پاس��خ به مش��تریان 
عصب��ی به یاری اش آمد. عالوه بر ای��ن وقتی برند دوباره محصولش 
را تولید کرد، از بس��ته بندی ای استفاده کرد که امکان سوءاستفاده 
از دارو را از بین می برد، آنها همچنین شکل کپسول ها را هم تغییر 
دادند. بیش از ۲۲۵۰ جلسه  در مورد امنیت محصول جدید ارائه داد 

تا مشتریان مشکوک را قانع کند.
پپسی

در سال ۱۹۹۳ پپسی با مشکل جدی امنیت محصوالتش روبه رو 
ش��د. فاجعه از زمانی آغاز ش��د که یک زوج مس��ن ادعا کردند، در 
قوطی نوش��یدنی رژیمی پپسی س��رنگ پیدا کرده اند. در مدت یک 
هفته بیش از ۵۰ گزارش، از پیداش��دن اشیاء مش��ابه مانند گلوله، 

پیچ، سوزن و... در قوطی های رژیمی پپسی خبر می داد.
پپس��ی در پاسخ ویدئویی چهار قسمتی را منتشر کرد که فرآیند 
دقیق تولید هر قوطی در آن نشان داده شده بود. این ویدئوها نشان 
می داد که امکان واردش��دن ش��ی اضافی به قوطی ها -پیش از ورود 
به مغازه- وجود ندارد. عالوه بر این پپس��ی توانسته بود به ویدئوی 
دوربین یک فروش��گاه در یکی از ایالت ها دست پیدا کند که در آن 
زنی در مغازه اش سرنگی را به یک قوطی پپسی رژیمی وارد می کرد. 

به این ترتیب مشتریان متوجه بی گناهی برند شدند.
در این بحران پپسی راهکاری موثر و دفاعی را در پیش گرفت. به 
جای اینکه فضا را برای حرف و حدیث ها خالی کند، با ویدئوهایش 

حرفش را به مردم ثابت کرد.

)Southwest( هواپیمایی سات وست
این ش��رکت هواپیمایی تا آوریل ۲۰۱۸ س��فرهایی بی خطر را به 

مسافرانش ارائه می کرد.
در ۱۷ آوریل س��ال ۲۰۱۸ هواپیمایی که از نیویورک بلند ش��ده 
بود مجبور به فرود اضطراری ش��د و پس از منفجرشدن موتور، یک 
نفر از مس��افران جان خود را از دس��ت داد. کارکنان و خدمه پرواز 
سعی کردند آرامش را در هواپیما برقرار کنند و باالخره مسافران از 
 )Gary Kelly( هواپیما خارج شدند. مدیرعامل شرکت گری کلی

پیش از نشستن هواپیما دست به کار شده بود.
آنه��ا اطمینان حاص��ل کردند که مسافران ش��ان از تمام خدمات 
رفاهی مکان اس��تراحت، مشاوره و حمایت های دیگر بهره مندند. دو 
روز پس از این اتفاق برای روابط عمومی برند به این شکل گذشت:
ِکل��ی بیانی��ه ای خالصان��ه و موج��ز خط��اب ب��ه مس��افران و 

خانواده های شان منتشر کرد.
شرکت تبلیغاتش را در شبکه های اجتماعی متوقف کرد.

مس��افرانی که در فیالدلفیا مانده بودند، یادداشت هایی در زیر در 
اتاق هتل شان پیدا کردند که به آنها می گفت پشتیبانی شبانه روزی 

شرکت در انتظارشان است.
به تمام مس��افران در تماس های تلفنی و ایمیل، درباره  حمایت و 

خدمات مشاوره ای اطالع رسانی شد.
برای تمام مس��افران مبل��غ ۵۰۰۰ دالر برای جب��ران این اتفاق 

ارسال شد.
همچنین کوپن خریدی به مبلغ ۱۰۰۰ دالر به مسافران داده شد.

تی��م ش��بکه های اجتماعی برند ه��م تمام فعالیت ها، پس��ت ها و 
نظ��رات منتشرش��ده در ش��بکه های اجتماعی را در ارتب��اط با این 

موضوع زیر نظر داشت.
hubspot/mbanews :منبع
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فضای کار اش��تراکی یکی از جدیدتری��ن پدیده های اقتصاد دیجیتال و دنیای 
مدرن کس��ب وکار محسوب می ش��ود که با هدف بهبود شرایط سبک های جدید 

اشتغال رونق گرفت.
فریلنس��ر، دورکار، عضو تیم اس��تارت آپی، بنیان گذار اس��تارت آپ و بسیاری 
مفاهیم و نام های دیگر، حاصل س��بک جدیدی از کسب وکار هستند که در چند 
دهه  اخیر در جهان ظهور پیدا کرده و رش��د یافته اس��ت. شاید اگر به چند دهه  
قبل بازگردیم، چنی��ن مفاهیمی برای هیچ کس، حتی فعاالن دنیای فناوری نیز 
آنچنان مرسوم و قابل درک نباشد. البته همین امروز هم افراد زیادی در سرتاسر 
جهان و کش��ور خودمان با مفاهیم ساختارشکن دنیای کسب وکار آشنا نیستند، 
ام��ا به هرحال همین عبارت ها و تعریف ها وظیفه  ش��کل دادن آینده  جهان را بر 

دوش گرفته اند.
تولد و رونق اکوسیس��تم اس��تارت آپی در جه��ان، که بس��یاری زادگاه آن را 
س��یلیکون ولی آمریکا می دانند، با تولد سبک های جدیدی از اشتغال همراه بود. 
دفاتر بس��ته، سلسله مراتب عمودی، کاغذبازی های مرسوم و لزوم حضور فیزیکی 
در دفاتر کار، با پیش��رفت دنیای اس��تارت آپی روز به روز محو شدند؛ تا جایی که 
امروز حتی برخی از آنها را می توان متعلق به تاریخ دور تصور کرد. سهم  عمده ای 
از نی��روی کار امروزی، دیگر با ش��رایط چند دهه  پیش مانند س��اعت  کار ثابت، 
فضای کاری محدود و حتی حضور در محیط کار آش��نا نیستند. آنها با پیشرفت 
س��بک کار و تغییر و ساختارش��کنی ک��ه فناوری )خصوصا فن��اوری اطالعات و 

ارتباطات( در کسب وکارها ایجاد کرد، نیازهای جدیدی هم پیدا کردند.
اگر نگاهی به دفاتر کار امروزی ش��رکت های موفق جهان در سرتاس��ر جهان 
داش��ته باش��ید، قطعا متوجه تفاوت آنها با چند دهه  قبل می شوید. طراحی های 
جذاب، رنگ های چش��م نواز، محیط کار باز، فضای بازی، کافی ش��اپ و بسیاری 
م��وارد دیگر، المان هایی هس��تند که قبال جایی در محیط های کاری نداش��تند. 
به  بیان س��اده محی��ط کار امروزی تالش می کند تا از فضایی خش��ک و بی روح 
به فضایی تبدیل ش��ود که نیروی انس��انی را هرچه بیش��تر به تالش و پش��تکار 

تشویق کند.
تعریف فضای کار اشتراکی

فض��ای کار اش��تراکی )Cowroking Space( یکی از مفاهیمی اس��ت که 
در س��ال های اخیر و با رون��ق گرفتن هرچه بیش��تر مفاهیم 
مدرن اش��تغال، جای خود را در میان نیروی انسانی و فعاالن 
کسب وکار باز کرد. به  بیان ساده فضای کار اشتراکی محیطی 
اس��ت که مخصوص اش��تغال یک فرد یا گروه خاص نیس��ت 
و اف��راد گوناگون، طبق قوانین و ش��رایطی مش��خص در کنار 
ه��م در آن فعالیت می کنند. چنین فضاهایی برای انواع مدرن 
کس��ب وکار و اشتغال مناسب هستند و خدمات مورد نیاز آنها 

را به بهترین نحو فراهم می کنند.
فریلنس��رها، گروه های اس��تارت آپی و هرگونه کسب وکاری 
که نیاز به دفتر مس��تقل نداشته باش��د، می توانند از امکانات 
فضاهای کار اش��تراکی بهره مند ش��وند. درواقع ش��اید بتوان 
فض��ای کار اش��تراکی را برای تمامی انواع کس��ب وکار مدرن 
مناس��ب دانس��ت، البته در برخی م��وارد محدودیت هایی نیز 
دارد. به عنوان مثال استارت آپی که با رشد مناسب به وضعیتی 
نزدیک به تأس��یس ش��رکت یا فعالیت مس��تقل رسیده است 
یا کس��ب وکاری که مبتنی بر ارتباط مس��تقیم با ارباب رجوع 
باشد، فضای کار اشتراکی را آنچنان برای فعالیت خود مناسب 

نخواهد یافت.
فضاه��ای کار اش��تراکی عموما در س��اختمان هایی با ابعاد 
بزرگ تأس��یس می شوند تا بتوان با اس��تفاده از زیربنای آنها، 
انواع دس��ته بندی خدمات را ب��ه اعضا ارائه ک��رد. هما ن طور 
که گفته ش��د، المان های جدید محی��ط کار در دنیای مدرن 
مانند اتاق های اس��تراحت و بازی، میزهای کاری ایس��تاده و 
منعط��ف، اتاق های جلس��ه با امکانات متنوع و موارد مش��ابه، 
از پیش نیازهای جلب رضایت نیروی انس��انی امروزی هستند. 

درنتیجه فضاهای کار اش��تراکی که برای خدمت رس��انی به همین نیروی انسانی 
راه اندازی شده اند، باید توانایی ارائه  همه  خدمات را داشته باشند.

تفاوت با ساختارهای سنتی
در دنیای سنتی کسب وکار، هر شرکت نیاز به دفتر و ساختمان مستقل داشت. 
طراحی داخلی دفاتر نیز عموما بس��ته بود و کارمن��دان در فضاهایی اختصاصی 
فعالیت می کردند. با پیشرفت تدریجی مفاهیم اشتغال و تغییر طراحی محیط ها، 
دفاتر اختصاصی به میزهای محدودش��ده با پارتیش��ن  تبدیل ش��دند. در چنین 
فضاهایی دیگر خبری از سکوت محض و عدم ارتباط کارمندان با یکدیگر نبود و 

به  مرور، تعامل افراد وارد فاز جدیدی می شد.
در کنار کس��ب وکارهای مس��تقل که دفاتر اختصاصی داش��تند، شرکت های 
نوپایی بودند که به  خاطر منابع مالی محدودتر، مجبور به تهیه  دفاتری مشترک 
با یکدیگر می ش��دند. چنین دفاتری به  نام دفتر کار مشترک شناخته می شوند و 
با فضای کار اشتراکی تفاوت دارند. در این نمونه ها، چند نفر یا چند کسب وکار، 
فضای��ی را از یک مالک خریداری یا اجاره ک��رده و هزینه های دفتر را بین خود 
تقس��یم می کنند. در دفاتر کار مش��ترک، عموما شاهد فضاهایی محدود هستیم 
و ش��اید فع��االن در هر دفتر، اش��تراکی از لحاظ موضوع کس��ب وکار با یکدیگر 

نداشته باشند.
فض��ای کار اش��تراکی، ترکیبی از تمامی مفاهیم باال را با س��اختارهای مدرن 
فراهم می کند. گروه های اس��تارت آپی که نیاز به فضای مس��تقل داش��ته باشند، 
ام��کان فعالیت در محیطی مس��تقل را در این فضاها خواهند داش��ت. به  عالوه 
گروه هایی با منابع مالی کمتر نیز می توانند بسته به طراحی فضای کار اشتراکی 
موردنظر، در بخش هایی از آن به فعالیت مش��غول ش��وند. بازیگران دیگر دنیای 
کس��ب وکار یعنی فریلنسرها نیز بخش عمده ای از مشتریان فضای کار اشتراکی 
را تش��کیل می دهند که امکان اجاره  میز کار یا زیرس��اخت های دیگر را بسته به 

نیاز خود خواهند داشت.
ش��اید تف��اوت اصلی فضای کار اش��تراکی را بتوان در بازتر ب��ودن محیط آن 
نس��بت به س��اختار س��نتی دید. در چنین فضاهایی عموما ش��اهد فضاهای کار 
باز هس��تیم و محیط اصلی س��اختمان، به چنین بخش هایی اختصاص می یابد. 
البته فضاهای مس��تقل و اتاق های اختصاصی کار و جلس��ه نیز برای افراد فراهم 
خواهد بود، اما محیط کار باز، ماهیت اصلی فضای کار اشتراکی را شکل می دهد. 
سیاس��ت  گذاری، تأمین منابع و امکان��ات، برنامه ریزی و درآمدزایی از فضای کار 
اش��تراکی نیز برخالف دفاتر مش��ترک بین فعاالن فضا تقس��یم نمی شود و یک 

شرکت یا فرد، مدیریت کل فضا را برعهده دارد.
مزیت های فضای کار اشتراکی

فریلنس��رها را می توان مهم ترین بازیگران دنیای کسب وکار دانست که امکان 
بهره مندی از مزایای فضای کار اش��تراکی را دارند. آنها افرادی هستند که عموما 

ب��ه  ص��ورت انفرادی و تح��ت قراردادهای مش��خص پروژه ای، وظایف��ی را برای 
پیمانکاره��ای متعدد انجام می دهند. چنین افرادی عموما ارتباط زیادی با ارباب 
رج��وع ندارند و همچنین به  خاطر فعالیت انفرادی و عدم نیاز به حضور فیزیکی 

دائم در محیط کار پیمانکار، دفتر کار ثابت نیز نخواهند داشت.
افرادی که اش��تغال مس��تقل یا فعالیت به  صورت دورکار دارند، عموما نیاز و 
توانایی تهیه  دفاتر مس��تقل را ندارند. به  عالوه فعالیت در فضای اش��تراکی برای 
آنها مزایایی همچون ارتباط با همکاران، شبکه س��ازی، افزایش کانال های جذب 
مش��تری و حتی بهبود روحیه را به  همراه دارد. فریلنس��رهای باسابقه می دانند 
ک��ه فعالی��ت طوالنی مدت در محیط ه��ای ایزوله یا کار در خان��ه، با وجود تمام 
مزایا به هرحال خس��ارت هایی را در طوالنی مدت به  همراه دارد. البته برخی افراد 
هی��چ گاه با فعالیت در محیط  های باز راحت نیس��تند و ش��اید نتوان فضای کار 

اشتراکی را برای آن دسته از فریلنسرها مناسب دانست.
گروه های کوچک اس��تارت آپی تا پیش از رش��د اصلی و رس��یدن به استقالل 
کام��ل یا مقیاس دهی قابل توجه، عموما توانایی مال��ی برای فعالیت در دفتر کار 
مس��تقل را ندارند. آنها می توانند با هزینه هایی نس��بتا کمتر، در بخش��ی از یک 
فضای کار اش��تراکی به فعالیت مشغول ش��وند. در چنین وضعیتی دیگر نگرانی 
درباره  مس��ائل زیرس��اختی دفتر کار همچون برق و اینترنت و موارد دیگر هم از 
بین می رود. به  عالوه اس��تارت آپ ها می توانند از فضای مس��تقل در دسترس در 
برخی از فضاهای کار اش��تراکی بهره مند ش��وند که اس��تقالل فعالیت را در کنار 

مزایای فضای اشتراکی به  همراه دارد.
تش��کیل جامعه )Community( حول مفاهیم مش��ترک، یک��ی از اهداف 
دنیای مدرن کس��ب وکار محس��وب می ش��ود. درواق��ع نیروی کار ج��وان امروز 
عضویت در جامعه ای همس��و ب��ا نیازها و اهداف خود و همچنین شبکه س��ازی 
را از الزام��ات موفقیت در دنیای کنونی می داند. فعالیت در فضای کار اش��تراکی 
بی��ش از هم��ه مزایای ب��اال، عضویت در ی��ک جامعه را برای اف��راد و گروه ها به  
همراه دارد. فریلنس��رها و اس��تارت آپ هایی که به  جای حضور در دفاتر مستقل 
و ایزوله، عضوی از یک فضای کار اش��تراکی هس��تند، فرصت های متعددی برای 
شبکه س��ازی، گسترش کانال های جذب مشتری و ارائه  خدمات و حتی بازاریابی 

خدمات خود دارند.

فضاهای کار اش��تراکی عالوه بر فراهم کردن محیط کار، زیرس��اخت و شرایط 
برگ��زاری رویداد را نیز فراهم می کنند. در اکثر آنها ش��اهد برنامه های دورهمی 
و آش��نایی اعضا با یکدیگر و رویدادهایی با محوریت کس��ب وکار هستیم. همین 
رویدادها فرصت های شبکه س��ازی و همکاری نزدیک تر فعاالن دنیای کسب وکار 
را فراهم کرده و به رش��د دائمی نیروی انس��انی نیز کم��ک می کند. رویدادهای 
انجام ش��ده در فضاهای اش��تراکی را می توان فرصتی برای آشنایی افراد خارج از 
جامعه با آن نیز دانست؛ فرصتی که به گسترش فرهنگ کسب وکارهای مدرن و 

شناساندن مفهوم فضای کار اشتراکی نیز کمک می کند.
برخی از فضاهای کار اشتراکی در ایران

شهرهای بزرگ ایران همچون تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، شیراز و تبریز و 
برخی شهرهای دیگر، میزبان فضاهای کار اشتراکی هستند که امکانات متنوعی 
را بس��ته به فضای در دس��ترس و سیاست مدیریتی خود، در اختیار عالقه مندان 
ق��رار می دهن��د. در ادامه برخی از ای��ن فضاها را معرفی می کنی��م. امکاناتی که 
در فضاهای کار اش��تراکی ایران ارائه می ش��وند، عموما مشترک هستند. از میان 
امکانات مش��ترک می توان به اینترنت نامحدود، میزهای کار انعطاف پذیر، فضای 
ثابت برای اس��تارت آپ ها، پذیرایی محدود رایگان،  اتاق جلس��ه و فضای بازی و 

استراحت اشاره کرد.
پارادایس هاب

پارادایس هاب یکی از گس��ترده ترین مجموعه های فضای کار اشتراکی را برای 
ش��هروندان تهرانی فراهم می کند. این مجموعه ش��امل پنج ش��عبه است که در 
سرتاس��ر ش��هر بزرگ تهران گسترده ش��ده اند. پارادایس هاب با شعار »تأمین و 
مدیریت دفتر کار و فضای کار اشتراکی برای فریلنسرها، کارآفرینان و شرکت ها« 
فعال است و برای گسترش شعب خود، برنامه هایی جدی نیز در دستور کار دارد.

زاویه
زاویه در فضایی به وس��عت هزار متر مربع، یک��ی از قدیمی ترین فضاهای کار 
اش��تراکی تهران محسوب می شود. این فضای اشتراکی که با شعار »فضای امنی 
ب��رای تجربه، س��اختن و یاد گرفتن« فعال اس��ت، برگزاری رویدادهای رش��د و 

مهارت آموزی را به عنوان بخش مهمی از فعالیت های خود معرفی می کند.
باکس

باکس )باشگاه کسب وکار دانش بنیان( از دیگر فضاهای کار اشتراکی در تهران 
بوده که در فضایی به مس��احت ۳،۶۰۰ متر مربع در نزدیک دانشگاه شریف واقع 
است. مدیران باکس، مزیت فضای کار اشتراکی خود را حضور منتورها و فعاالن 
 BOX باتجربه  کس��ب وکار در فضا بیان می کنند که در کنار دوره های آموزشی

School، مزیت های رشد و مهارت آموزی را نیز برای اعضا به  همراه دارد.
تیوان

فضای کار اش��تراکی تیوان بخشی از باش��گاه کارآفرینی تیوان در تهران است 

که خود را مجموعه ای غیرانتفاعی با هدف گسترش فرهنگ کارآفرینی در میان 
نوجوانان و جوانان معرفی می کند. تیوان امکانات متعدد منتورینگ و مش��اوره را 

نیز در کنار فضای کار اشتراکی برای اعضا فراهم می کند.
آبی سفید

آبی سفید یکی از قدیمی ترین فضاهای کار اشتراکی اصفهان محسوب می شود 
که در مرکز این شهر قرار دارد. آبی سفید با شعار »حس خوب کار کردن« فعال 
است و تصمیم دارد تا شعبه های دیگری را نیز در شهر اصفهان و دیگر شهرهای 
ایران تأسیس کند. این فضای کار اشتراکی، ایجاد جامعه ای پویا از فریلنسرها در 

کنار استارت آپ ها را مهم ترین وظیفه خود می داند.
پویتک

پویتک از دیگر فضاهای کار اشتراکی در مرکز اصفهان است که خود را به نوعی 
شتاب دهنده نیز بیان می کند. بنیان گذاران پویتک ایجاد فرصت رشد برای اعضا 
را از مأموریت ه��ای اصل��ی خود بیان می کنند و ش��اید به  همی��ن دلیل عبارت 

شتاب دهنده نیز در کنار فضای کار اشتراکی در تعریف پویتک دیده می شود.
هاب اصفهان

فضای کار اشتراکی هاب اصفهان به  نوعی در دل شتاب دهنده ای به همین نام 
فعالیت می کند. این فضای کار اش��تراکی با حمایت همراه اول، دانشگاه صنعتی 
اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی این شهر راه اندازی شد تا امکانات موردنیاز 
فریلنسرها و اس��تارت آپ های اصفهانی را در فضایی مناسب در اختیار آنان قرار 

دهد.
فینووا

فینووا از معدود فضاهای کار اشتراکی مشهد است که خود را پلتفرم هم افزایی، 
اش��تراک دانش و یادگیری نیز معرفی می کند. این فضای کار اشتراکی خدماتی 

همچون منتورینگ و معرفی استارت آپ ها به سرمایه گذاران را ارائه می کند.
تاب دسک

تاب دس��ک اولین فضای کار اشتراکی اس��تان قم است. آنها عالوه بر خدمات 
فضای کار اش��تراکی، فرصت آش��نایی اعضا با منتورهای کس��ب وکار، آموزش و 
پرورش موازی و گروهی استارت آپ ها و خدمات مهارت آموزی را ارائه می کنند.

رایکسب
رایکست اولین فضای کار اشتراکی در تبریز است که بهبود 
کار تیمی و افزایش ظرفیت اس��تارت آپی این شهر را به  عنوان 
مأموریت خود بیان می کند. رایکسب به  عنوان یکی از فعاالن 
جدی اکوسیستم استارت آپی تبریز، برگزاری انواع رویدادهای 
مهم این ش��هر در حوزه  کسب وکار و کارآفرینی را نیز برعهده 

دارد.
لندیما

لندیما اولین فضای کار اش��تراکی کرمان محسوب می شود 
که در برگزاری رویدادهای اس��تارت آپی این شهر نیز فعالیتی 
پررن��گ دارد. لنداس��تارز یک��ی از رویداده��ای بین الملل��ی 
اکوسیس��تم استارت آپی کرمان است که لندیما آن را با هدف 
آش��نایی اعضا با تجربه های یکدیگر و چالش های راه اندازی و 

مدیریت استارت آپ برگزار می کند.
چالش های پیش رو

فضاه��ای کار اش��تراکی در کش��ور ما عمر چن��دان زیادی 
ندارن��د. از طرفی در س��ال های اخیر ش��اهد راه اندازی تعداد 
زیادی از این فضاها در ش��هرهای متعدد، خصوصا ش��هرهای 
ب��زرگ و مرکزی بوده ایم. انواع ش��رکت های س��رمایه گذاری، 
ش��تاب دهنده ها و س��ازمان های دولت��ی و خصوصی، با درک 
فرص��ت موجود در فضاهای م��درن، تصمیم ب��ه راه اندازی و 
مدیریت آنها گرفته اند. ش��اید پر بی راه نباش��د که امس��ال و 
س��ال های پیش رو را با عبارت »موج راه ان��دازی فضاهای کار 
اش��تراکی« تعریف کنی��م. دراین میان، افزایش س��ریع تعداد 
چنی��ن فضاهای��ی، نیاز به زیرس��اخت هایی غی��ر از فضاهای 
فیزیک��ی هم دارد که در صورت عدم بررس��ی و فراهم کردن 
آنها، احتماال چالش های متعددی را به  همراه خواهد داش��ت. فرهنگ فضای کار 
اش��تراکی یکی از مهم ترین مس��ائلی است که ش��اید کمتر سازمان یا گروهی به 
آن توجه کرده باش��د. باوجود پیش��رفت فرهنگی و آشنایی هرچه بیشتر نیروی 
انسانی جوان با ساختارهای مدرن کسب وکار، هنوز چالش های فرهنگی در میان 
فعاالن دیده می ش��ود. قانون گذاری و شرح شرایط کار در فضای کار اشتراکی، از 
هیچ سازمان تنظیم گری س��نتی برنمی آید و فعاالن همین فضاهای مدرن، باید 
برای چنین وظایفی آماده باش��ند. اولین گردهمایی مدیران فضای کار اشتراکی 
ای��ران )کوورکینگ ایران( چند ماه پیش برگزار ش��د که نش��ان دهنده  عزم کلی 
اکوسیس��تم فضاهای کار اشتراکی برای تعامل در مسیر حل چالش های پیش رو 
بود. چنین همکاری هایی برای درک هرچه بهتر س��اختار فضاهای کار اشتراکی، 
آشناس��ازی عموم مردم ب��ا مفاهیم و همچنین هم فکری ب��رای رفع چالش های 
جامع��ه  مذک��ور، مزایای زیادی دارن��د. از طرفی فعاالن اکوسیس��تم فضای کار 
اشتراکی باید درکی از نیاز به همکاری و لزوم کنار گذاشتن رقابت های سنتی و 
مخرب داش��ته باشند تا پی ریزی ستون های فرهنگی این مفهوم جدید و جذاب، 
سریع تر و محکم تر انجام شود. فضای کار اشتراکی از لحاظ ساختار کسب وکاری 
شباهت زیادی به استارت آپ دارد. به  بیان دیگر از لحاظ درآمدزایی و سودآوری 
نمی توان انتظار حرکت سریعی از این فضاها داشت. همین حقیقت باید به عنوان 
اولین نکته در نظر عالقه مندان به راه اندازی چنین فضاهایی نقش ببندد. افراد و 
گروه های مستقل که بدون دریافت کمک های دولتی اقدام به راه اندازی فضاهای 
اش��تراکی می کنند، بیش از همه باید با چنین چالش های درآمدزایی آشنا بوده 
و برای آن آماده باش��ند. ش��اید اولی��ن قدم پیش روی آنها، جذب س��رمایه گذار 
خطرپذیر و شرح شرایط درآمدزایی فضای کار اشتراکی باشد. تنظیم گری قانونی 
یکی دیگر از مش��کالتی است که امروزه مدیران فضاهای کار اشتراکی و اعضای 
آنها را تهدید می کند. س��اختارهای س��نتی قانونی هنوز آنچنان که باید و شاید 
با مفاهیم مدرن آش��نا نیس��تند و مسائلی همچون بیمه و مالیات و قوانین پست 
و دارایی، برای س��اختارهای اقتصادی آنها بهینه س��ازی نش��ده اند. امروز اعضای 
فضاهای کار اش��تراکی هم نیاز به تنظیم گری های مدرن تر دارند و فریلنس��رها 
و اس��تارت آپ ها در بس��یاری مراحل فعالیت خود با موانع قانونی روبه رو هستند. 
هرچند س��امانه نوآفرین و قانون پشتیبان آن، قول تسهیالتی را به آنها می دهد، 
اما هنوز کمبودهای متعددی )مانند عدم امکان ثبت نام فریلنسرها( در آن دیده 
می ش��ود. فضاهای کار اش��تراکی مفاهیمی نو و جوان در س��اختار کسب وکار ما 
محس��وب می شوند. رشد آنها قطعا به رش��د فرهنگ کارآفرینی و اشتغال مدرن 
کم��ک خواهد کرد، اما قطعا برای پیش��رفت هرچه س��ریع تر در ارائه  خدمات و 
گس��ترش فرهنگ مذکور، نیاز به فعالیت و تالش همه جانبه  افراد و سازمان های 

ذی نفع و خصوصا مدیران و اعضای فضاهای کار اشتراکی خواهیم داشت.
منبع: زومیت

فضای کار اشتراکی، محیطی در مسیر تکامل دنیای کسب وکار
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اخبار

همدان – خبرنگار فرصت امروز: مدیر شــعب بانک قرض الحسنه 
مهر ایران درباره تاریخچه بانک گفت: بانک قرض الحســنه مهر ایران با 
ســرمایه اولیه 15 هزار میلیارد ریال و مشــارکت بانک های دولتی 22 
آذرماه ســال 1396 افتتاح و با گســترش و توزیع موزون شعب خود در 
سراســر کشور شــروع به فعالیت کرد. حمیدرضا امینی بیان کرد: بانک 
قرض الحســنه مهر ایــران در حال حاضر بیش از 530 شــعبه فعال و 
نزدیک به 3 هزار پرســنل جــوان، متخصص و کارآزمــوده دارد که در 
سراسر کشور فعالیت می کنند.  وی در ادامه افزود: این بانک با تاکید بر 
الگوی بانکداری اسالمی در راستای توانمندسازی، تقویت توان اقتصادی 
قشــرهای مختلف مردم جامعه و همچنین تالش برای فقر زدایی و رفع 
محرومیــت های اقتصادی به ویژه در مناطق کمتر برخوردار فعالیت می 
کند. امینی تســهیالت بانک را در راســتای کمک به اقشار جامعه بیان 
کــرد و گفت: پرداخت تســهیالت در حوزه های اشــتغال و کارآفرینی، 
معیشــت، ازدواج، درمان و حمایت از مددجویان سازمان های حمایتی و 
سازمان های مردم نهاد از جمله خدمات این بانک است که این امر بطور 

چشــمگیری به بهبود شاخص های اقتصادی کمک کرده است؛ از جمله 
وامهایی که بصورت قرض الحسنه پرداخت شده است به شرح زیر است:

1. وام قرض الحسنه 4 درصد  به مددجویان کمیته امداد تعداد بیش 
از 4 هزار فقره ملبغ بیش از 215 هزار میلیون ریال.

2. وام قرض الحسنه ازدواج 429 فقره به مبلغ 133 هزار میلیون ریال
3. وام قرض الحســنه رونق کســب و کار 1400 فقــره به مبلغ 463 

هزار میلیون ریال

4. وام قرض الحسنه اشتغالزایی 117 فقره به مبلغ  32 هزار میلیون ریال
5. وام قرض الحسنه خدمات بیش از 6800 فقره به مبلغ 1070 هزار میلیون ریال

مدیر شــعب بانک قرض الحســنه مهر ایران بیان کــرد: بانک قرض 
الحســنه مهر ایران در راســتای توســعه بانکداری الکترونیک و تحقق 

بانکداری بدون کاغذ برنامه های زیر را انجام داده است.
1.اصالح ساختار الکترونیکی کردن عملیات اجرایی بانک 

2. ایجاد یک بانک تمام الکترونیک با ایجاد سامانه ها، ابزارها و امکاناتی 
شامل تهیه اســناد و فرمهای دیجیتال، آرشیو الکترونیکی اسناد، اتصال 
به ســامانه ثبت احوال و غیره و همچنین گســترش خدمات بانکداری 
الکترونیک مانند افتتاح حســاب و درخواست تسهیالت بصورت آنالین 

در کنار سایر خدمات موبایل بانک و اینترنت بانک را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: با این اقدامات تمامی عملیات بانکی در این بانک بصورت 
غیر حضوری و بدون استفاده از کاغذ قابل انجام است. ای اقدامات نقش 
بسزایی در حفاظت از محیط زیست، حذف رفت و امدهای غیر ضروری و 

تسریع در ارائه خدمات بانکی به مشتریان ایفا می کند.

ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران عنوان 
کرد: شبکه گازرسانی، تاثیری بر ناپایداری دامنه لغزشی روستای 

بهار پشته رامسر نداشته است .
بــه گزارش خبرنــگار مازندران بــه نقل روابط عمومی شــرکت گاز 
اســتان مازندران، "جعفر احمدپور"با بیان اینکه اعالم علت زمین لغزش 
روســتای بهارپشته بدلیل عملیات گازرسانی بدون پشتوانه علمی و نگاه 
فنی خطاســت، گفت: عوامل متعدد زمین شناسی موجب زمین لغزش 
شــده است. وی با اشــاره به بازدید فنی و میدانی اکیپ تخصصی زمین 
شناسی شــرکت گاز استان مازندران به بررسی علل رخداد زمین لغزش 
این روســتای حوزه بخش دالخانی شهرســتان رامسر پرداختند، تصریح 
داشــت: میزان و نحوه خسارت وارده بر شــبکه توزیع گاز روستا در پی 
تخریب تعدادی از واحدهای مسکونی و دیگر شریانهای زیرساختی مانند 
راه ،شبکه های آبرسانی و برق روستا نشان می دهد که شبکه گاز متاثر از 
زمین لغزش به وقوع پیوســته بوده و با توجه به عمق و گستردگی سطح 
لغزش و عدم تطابق آن با مسیر شبکه لوله گذاری پلی اتیلن 63 میلیمتر 

اوایل سال 97 اجرا گردیده تاثیری بر ناپایداری دامنه ای لرزشی نداشته 
است. مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران افزود: بارندگی های مستمر 
و با شــدت باال به میزان 121 میلیمتر در کمتر از یک روز و عدم وجود 
شبکه زهکشــی آبهای سطحی و اشباع شدگی توده خاک ناپایدار سبب 
ایجاد ترک های کششــی بر روی مصالح لغزشی روی سنگ بستر گردید 

کــه در ادامه بارش ها با نفوذ رواناب قابل توجه به داخل توده لغزشــی 
شاهد تشدید رانش و جابجایی افقی و عمودی زمین بوده ایم.

وی بــا بیان اینکه در پی این رانشــها، خطوط توزیع گاز در مســیر 
شــکافهای زمین قطع گردیده است ، اظهار داشت: همزمان با این لغزش 
نقاط دیگری از این روســتا و نواحی اطراف آن که بعضاً خارج از شــبکه 
گازرسانی بودند دچار لغزش شد، ضمن اینکه بخش هایی از روستا نیز در 
حال حاضر شــرایط پایداری قرار دارد و شبکه در این بخش ها هیچگونه 
آســیبی ندیده است. احمدپور با اشاره به اینکه در دامنه های کوهستانی 
شهرستان رامسر به دلیل شرایط خاص زمین شناسی و توپوگرافی در پی 
بارندگی های شــدید دارای ریسک رخداد زمین لغزش بوده که فراوانی 
وقوع زمین لغزش در چند ســال اخیر موید این موضوع می باشد، افزود: 
شرکت گاز در توســعه خطوط لوله گاز تامین ایمنی و پایداری مسیر را 
جهت کاهش ریســک خطر لغزش بســیار حائز اهمیت دانسته و در حد 
امکان تالش دارد تا نسبت به عبور خطوط از مسیرهای پایدارتر با لحاظ 

تدابیر اجرایی مناسب اقدام نماید.

اصفهان – قاسم اسد: هجدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت 
کشاورزی )آبیاری، زراعت، نهاده ها و باغبانی( به عنوان معتبرترین رویداد 

نمایشگاهی این بخش کشور در اصفهان برپا می شود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان 
اصفهان، این نمایشگاه که طی روزهای 26 تا 29 آذرماه 1398 در محل 
برپایی نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برپا خواهد 
بود، 120 مشــارکت کننده از 14 استان کشور را گرد هم جمع خواهد 
کرد. مشــارکت کنندگان این نمایشگاه که از استان های اصفهان، تهران، 
خراســان رضوی، آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کرمان، 
کردستان، گلستان، سمنان، البرز، یزد، همدان و قزوین در این نمایشگاه 
حضور دارند، توانمندی ها، کاالهــا و خدمات خود را در 9000 مترمربع 

فضای نمایشگاهی در معرض بازدید عالقمندان قرار می دهند.

هجدهمین نمایشــگاه بین المللی جامع صنعت کشــاورزی اصفهان، 
زمینه هایی همچون سیستم های نوین آبیاری، نهادهای کشاورزی، کشت 
گلخانه ای و ماشین آالت و مکانیزاسیون را در بر می گیرد و نسبت به دوره 

گذشــته 30 درصد در تعداد مشــارکت کنندگان و 30 درصد در میزان 
متراژ غرفه های نمایشگاهی پیشرفت داشته است.

این نمایشگاه با هدف معرفی پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی 
کشور، ایجاد فرصت جهت برقراری ارتباط و شناسایی شرکت های معتبر 
داخلی، آشنایی باآخرین دســتاوردها و فناوری های تخصصی ارائه شده 
از سوی غرفه داران حاضر در نمایشــگاه، بهره گیری گسترده از تبلیغات 
در جهت افزایش اعتبار و معرفی بهتر شــرکت کنندگان، واگذاری فضای 
کاماًل تخصصی جهت بازاریابی و معرفی کاالها و خدمات شرکت، افزایش 
کیفیت تولید و رســیدن به اســتانداردهای جهانی، ایجــاد زمینه های 
مناسب جهت بحث و تبادل نظر با استفاده از یافته های علمی، تجربیات 
و تخصص و بازاریابی و بررسی امکانات جهت صدور محصوالت کشاورزی 

به خارج از کشور برگزار می شود.

 12 سال فعالیت بانکی مهر ایران در راستای ایجاد فرصت اقتصادی برای مردم

مدیرعامل شرکت گاز مازندران عنوان کرد؛
عدم تاثیرپذیری شبکه گازرسانی، بر ناپایداری دامنه لغزشی روستای بهار پشته رامسر

اصفهان، میزبان معتبرترین نمایشگاه کشاورزی کشور می شود

اهواز – شــبنم قجاوند: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت 
ملی حفاری ایران اظهار کرد: شــمار قطعات کاربردی در صنعت حفاری 
تولیــد داخل با احتســاب تکثیر منابع تا کنون از مــرز 22 هزار و 500 

قطعه فراتر رفته است.
مهندس ســید عبداله موســوی در بازدید از یازدهمین و هفدهمین 
نمایشگاه تخصصی ســاخت تجهیزات صنعت نفت و حفاری در گفت و 
گوی خبری با اشــاره به توانمندی های ســازندگان و صنعتگران ایرانی 
افزود: هر ساله بر اســاس گزارش ها و در بازدید از فضاهای نمایشگاهی 
خاصه مربوط به صنعت نفت شاهد رشد کیفی، تنوع، نوآوری و خالقیت 

های سازندگان داخلی و متخصصان صنعت نفت و حفاری هستیم.
وی گفت: در بیش از یک دهه اخیر در نتیجه هم افزایی میان شرکت 
هــای نفتی، مراکز علمی و پژوهشــی، مجموعه هــای صنعتی بزرگ و 
کوچک و شــرکت های دانش بنیان تحّول خارق العاده در موضوع کسب 
دانش فنی، طراحی و  ســاخت قطعات و تجهیزات در صنایع مختلف از 
جمله صنعت نفت  حاصل شــد که نوید بخش خودکفایی و خود اتکایی 
در این صنعت عظیم گردید. موسوی اظهار کرد: هم اینک در ابتکار عمل 
و تعامل میان شرکت های دولتی فعال در عرصه صنعت نفت و سازندگان 
و صنعتگــران داخلی گام های بلنــدی در تأمین نیازهای صنعت نفت و 
حفاری برداشته شده و تولید تجهیزات که خود آمیخته ای از صدها قطعه 
با فناوری پیچیده است در فهرست شرکت ها و مجموعه های صنعتی که 
در زمینه ســاخت فعالیت دارند قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران در همین ارتباط تعداد کل قطعات ســاخت داخل منحصر 
بفرد را بیش از شش هزار و 900 قلم عنوان و افزود: به موازات این توفیق 
تــا به حال 40 تجهیز پیچیده با فناوری روز به طور کامل بومی ســازی 
شــده که از آن جمله لوله مغزی ســیار، گرداننــده فوقانی )تاپ درایو(، 
انواع پمپ های فشار قوی )پمپ تراک(، اسکیدهای نمودارگیری دریایی، 
یونیت های نمودارگیری ســطحی و درون چاهی ، SCR  و بخش های 
مهمــی از تجهیزات و ابزار مربوط به خدمات فنی و مهندســی یکپارچه 

حفاری می باشــد. وی گفت: در زمان حاضــر نیز 394 قطعه پر مصرف 
کاربردی در صنعت حفاری  در مراحل ســاخت قرار دارد و در یک سال 

اخیر 644 نفشه ساخت، اصالح و به روز رسانی گردیده است.
موسوی تعداد سازندگان طرف قرارداد در زمینه ساخت قطعات جدید 
را  106 شرکت عنوان و خاطر نشان کرد: بیشتر این شرکت ها در استان 
خوزستان هستند و در دو سال گذشته افزون بر 75 درصد از حجم ریالی 

خرید قطعات ساخت داخل به این استان اختصاص داشته است.
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران با اشــاره به شــعار امســال به 
عنوان ســال رونق تولید افزود: این شــرکت هم افزایی بیشتر و استفاده 
از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی در راســتای تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتــی را ســرلوحه کار خود دارد و نهایت همــکاری و همیاری را با 
ســازندگان و صنعتگران خواهد داشــت. همزمان بــا دومین روز کاری 
یازدهمین و هفدهمین نمایشگاه مشترک ساخت تجهیزات صنعت نفت 
و حفاری خوزســتان نرم افزار  پیش بینی، تشخیص و کنترل فوران چاه 
هــای نفــت و گاز )WELL CONTROL SOFTWARE(  با 

حضور مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران رونمایی شد.
در آیین  رونمایی از این نرم افزار که شــماری از مدیران ارشد شرکت 
و اساتید و دانشجویان دانشکده نفت اهواز حضور داشتند، مهندس سید 

عبداله موســوی گفت: هم افزایی و همکاری میان این مجموعه با مراکز 
علمی و پژوهشی کشور دســتاوردهای ارزشمندی برای صنعت حفاری 
داشــته است. سرپرســت پژوهش و توســعه مدیریت پژوهش، فناوری 
و مهندسی ســاخت شــرکت که در تهیه این نرم افزار همکاری داشته 
است، هنگام رونمایی از این نرم افزار گفت: این فناوری توسط جمعی از 

متخصصان دانشگاه صنعت نفت طراحی و اجرا گردیده است.
دکتر مصطفی صداقت زاده افزود: این پروژه پژوهشــی در قالب طرح 
هــای نوآورانه زیر نظر مدیریت پژوهش، فناوری و مهندســی ســاخت 
شرکت ملی حفاری ایران به منظور پیش بینی، تشخیص و پیشگیری از 
فــوران حین عملیات حفاری، لوله باال و لوله پایین، تعمیر و تکمیل چاه 

مبتنی بر الگوریتم های هوشمند تهیه شده است.
وی درباره خدمات تخصصی این نــرم افزار توضیح داد: پیش بینی و 
تشخیص آنی و اطالع رســانی به کاربر و بررسی نشانه های ورود سیال 

سازندی به چاه از خدمات این فناوری است.
صداقت زاده اظهار کرد: همچنین هوش مصنوعی در پیشنهاد بهترین 
روش هدایت ســیال به ســطح زمین از طریق روش های نوین صنعت 
حفــاری و  ثبت تاریخچه عملیات حفاری چاه و چاه های مجاور و بهینه 

سازی محاسبات از دیگر مزیت های نرم افزار به شمار می آید.
سرپرســت پژوهش و توســعه مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی 
ســاخت شــرکت گفت: از جمله وجه تمایز این نرم افزار  بومی شــده 
نســبت به مشابه خارجی محاسبات مهندسی مبتنی بر محدوده رفتاری 
پارامترهای ســاختاری زمین شناســی مخازن هیدروکربوری ایران می 
باشد. وی افزود: نرم افزار پیش گفته با در نظر گرفتن نوع، سطح امکانات  
و تجهیزات موجود در صنعت حفاری کشــور  در تشــخیص و پیشنهاد 

روش های مقابله با فوران ها طراحی شده است.
صداقت زاده اظهار کرد: این نرم افزار  جهت بهینه ســازی و آزمایش 
هــای میدانی بر روی یک حلقه چاه در میدان نفتی بی بی حکیمه مورد 

پایش و مورد ارزیابی قرار گرفته است. )1398/5523(

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران :

شمار قطعات کاربردی صنعت حفاری تولید داخل از مرز 22 هزار و 500 قطعه فراتر رفت

تبریز- فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی با اشــاره به ظرفیت های 
کم نظیر استان برای توســعه مراودات تجاری و اقتصادی و روابط علمی 
و فرهنگی با کشــورهای همســایه، گفت: تبریز قابلیت تبدیل شدن به 
مرکز دیپلماســی منطقه را دارد و تحقق این موضوع یکی از اولویت های 
مدیریت استان اســت. دکتر محمدرضا پورمحمدی در دیدار سخنگوی 
وزارت امور خارجه با وی در محل اســتانداری، اظهار داشــت: اســتان 
آذربایجان شــرقی با وجود موقعیت حســاس جغرافیایی و هم جواری با 
چند کشــور، از امن ترین استان های کشور است. وی با بیان اینکه مردم 
تبریز و آذربایجان همواره وفاداری خود را به ایران نشــان داده اند، افزود: 
تبریز همواره در تحوالت تاریخی، در راه دفاع از میهن، پیشگام و پیشتاز 
بوده و به جرات می توان گفت که ایران مدرن، مدیون آذربایجان اســت. 

پورمحمدی خاطرنشان کرد: مردم تبریز در قضایای اخیر هم راه خود را 
از اغتشــاش گران و برهم زنندگان نظم و امنیت جدا کردند و نشان دادند 

که امنیت و آرامش کشــور را با هیچ چیزی معامله نمی کنند. اســتاندار 
آذربایجان شرقی با اشاره به توانمندی های اقتصادی و تولیدی استان، از 
فعالیت ده ها واحد تولیدی و صنعتی با مشارکت سرمایه گذاران خارجی 
در استان خبر داد و گفت: معتقدیم که همکاری های مشترک اقتصادی و 
تجاری با کشورهای همسایه باید با محوریت تبریز انجام شود. سخنگوی 
وزارت امور خارجه نیز با ابراز خرســندی از ســفر به تبریز، گفت: تبریز 
در تاریخ پرفرازونشــیب ایران همواره تاثیرگذار بــوده و امروز هم نقش 
مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارد. سیدعباس موسوی با بیان اینکه 
توســعه روابط با کشورهای همسایه جزو اولویت های وزارت امور خارجه 
است، افزود: استان آذربایجان شرقی نقش محوری در توسعه مناسبات با 

کشورهای همسایه در شمال غرب ایران دارد.

در دیدار با سخنگوی وزارت امور خارجه؛

استاندار آذربایجان شرقی: تبریز می تواند مرکز دیپلماسی منطقه باشد

سامانه ملی مهرسان در شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم راه اندازی شد
ایالم-منصوری : معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم از راه اندازی و 
بهره برداری سامانه ملی مهرسان خبر داد. مهندس حسن بشیری بیان داشت : به منظور اجرای یکپارچه 
طرح خرید تضمینی برق فتوولتائیک ویژه مشترکان در محیطی کاماًل دیجیتال ، این سامانه در شرکت 
توزیع برق استان و با نظارت سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی ایران )ساتبا( مورد بهره 
برداری واقع شد . وی یادآورشد : سامانه مورد اشاره امکان مدیریت و پایش کلیه فعالیت های مربوط به 
اجرای نیروگاه های فتوولتائیک برای مشترکان یک تا 100 کیلووات از مرحله ثبت نام تا احداث نیروگاه 
، صدور صورت حساب و پرداخت آن را فراهم می سازد. وی با اشاره به این که طراحی و ساختار سامانه 
در محیطی کاماًل دیجیتال انجام شــده و کلیه فرآیندهای اجرایی آن غیرحضوری اســت گفت: این سیستم براساس نظام کارتابلی و ارجاع 
عملکرد بنیان گذاشته شده و دارای ساختاری چهارگانه برای مشترکین ، شرکت توزیع برق ، پیمانکاران و ساتبا طراحی گردیده است . وی 
تصریح کرد: این سامانه امکان قرائت لوازم اندازه گیری نیروگاه ها به صورت آنالین و ارائه انواع گزارش ها ، تحلیل ها ، آمارها و نمودارهای 
مورد نیاز و اطالع رسانی ویژه مشترکین و پیمانکاران را دارا می باشد . بشیری تصریح کرد : متقاضیان احداث نیروگاه جهت دسترسی به 
این سامانه می توانند به وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم به نشانی www.bargh-ilam.ir  مراجعه و از قسمت انرژهای 

پاک وتجدید پذیر ثبت نام ، پیگیری ، مشاهده صورت حساب ها و کلیه امور مربوط به این بخش را به انجام برسانند.

شهردار برازجان خبر داد:
احداث یا اجرای طرح توسعه ی 2۰ پارک و فضای سبز درشهر برازجان 

بوشــهر-خبرنگار فرصت امروز: فضاهای سبز شهری به واســطه ی نقش مهمی که در پاالیش 
آلودگی هــای محیطی و بصــری و البته صوتی، تلطیف هــوا، نگهداری خاک، کمک بــه جلوگیری از 
آســیب های باد و روان آب ها به محیط زندگی و بســیاری مزایای دیگر دارند به عنوان یکی از ضرورت ها 
و پارامترهای مهم در توســعه ی شهرها شناخته می شــوند.  شهردار برازجان  درخصوص نگرانی فعاالن 
زیست محیطی از سرنوشــت کنوکارپوسهای برداشت شده از بلوارها و فضاهای سبز شهری گفت : این 
نگرانی کامال بجا و صحیح اســت اما سرنوشت درختان مذکور پیش از آنکه محل نگرانی فعاالن ارجمند 
محیط زیســت باشد، موضوع مورد توجه خود ماســت زیرا این عزیزان فقط دغدغه ی درختان به عنوان 
موجوداتی زنده را دارند اما ما نه تنها نگران حیات این موجود زنده هســتیم بلکه مجموعه ی شــهرداری طی ســالیان متمادی هزینه های 
هنگفتی جهت خرید، کاشت و نگهداری این درختان پرداخته و به نوعی باید آنها را سرمایه های شهر و شهرداری دانست که از بین رفتن هر 
یک از این درختان باعث هدررفت بخشی از سرمایه های این مجموعه خواهد شد پس نگرانی ما اگر از نگرانی دوستان عزیزمان بیشتر نباشد، 
کمتر هم نیســت. از این جهت به عنوان خدمتگزار مردم در عرصه ی مدیریت شــهری عرض میکنم تا وقتی اینجانب افتخار خدمتگزاری 
به مردم شــهرم را دارم از این بابت جای نگرانی نیســت. لذا جهت تنویر افکار عمومی عرض میکنم کنوکارپوسهای برداشت شده از سطح 
شــهر به مناطق حاشــیه ای شهر منتقل شده و در حاشیه ی دره ها و مکانهایی دور از محیط زندگی شهروندان غرس می شوند تا هم جلوی 
هدررفت بیت المال گرفته شود، هم آسیب های این درختان به حداقل برسد و هم از زیبایی این درختها در مناطق حاشیه ی شهر استفاده 
گردد. محمدحسن محمدی درخصوص برنامه های پیاده شده در حوزه ی عملیاتی سازمان فضای سبز شهرداری جهت توسعه ی فضای سبز 
شــهری اظهار داشــت : برنامه های اجرا شده یا در دست اقدام شهرداری در این حوزه را می توان به چند بخش تفکیک کرد. وی افزود :  در 
بحث توســعه ی فرهنگ فضای سبز می توان به برنامه های مختلف فرهنگی همچون طرح "درخِت فرزنِد من" اشاره کرد که در این طرح با 
مشارکت شهروندان نهالهایی در سطح محالت کاشته می شود و شناسنامه ی درخت به نام فرزند خردسال خانواده صادر می گردد. نتیجه ی 
این طرح این است که خانواده ی برازجانی نهال غرس شده را متعلق به فرزند خود می داند و در نگهداری از این درخت در کنار شهرداری 

قرار می گیرد و به نوعی همکار مجموعه ی مدیریتی شهری به شمار می رود. 

نمایش قصه قهرمانان جنگل در قم اکران شد
قم – خبرنگار فرصت امروز: نویســنده، کارگردان و بازیگر نمایش قصه قهرمانان 
جنگل از اکران این نمایش شــاد و کودکانــه در قم خبر داد. مصطفی فرحی یزدی در 
گفتگو با خبرنگار روزنامه ما ،با اشاره به نمایش قصه قهرمانان جنگل اظهار داشت:یک 
ســالی است پیش تولید آن به انجام رسیده و نمایش شاد و موزیکال با موضوع محیط 
زیســت و زباله و نفکیک زباله برای کودکان تولید شده اســت. نویسنده، کارگردان و 
بازیگر نمایش قصه قهرمانان جنگل افزود:این تاتر مشــارکتی اســت و 9 کاراکتر دارد 
و بچه های نمایش برای اولین بار در ســاخت دکور مشــارکت داشــتند. وی تصریح 
کرد:نمایش این کار از 23 آذر ماه در قم آغاز شد و تا 17 دی ماه نیز برای عالقه مندان به همراه خانواده ادامه دارد. فرحی یزدی با اشاره 
به خالصه داستان نمایش بیان کرد:ننه سرما قصد رفتن از جنگل پرماجرا را می کند سه بچه حیوان برای اولین بار عید را تجربه می کنند 
و منتظر عمو نوروز هستند و با خانه تکانی،زباله ها را در طبیعت رها می کنند که منجر به گیر افتادن عمو نوروز می شود و نه او می تواند 
به جنگل بیاید و نه اینکه ننه ســرما از جنگل برود. وی خاطرنشان کرد:در طول داستان تماشاچی با کاراکترها همراه می شود و برای پیدا 
کردن عمو نوروز تالش می کنند. نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش قصه قهرمانان جنگل با اشاره به عوامل نمایش گفت:در این نمایش 
مستانه سرخه بازیگر نقش ننه سرما،سمیه جباری بازیگر نقش راسو ،ساره سادات موسوی بازیگر نقش خرگوش ،سید محمد حسین سید 
رضایــی بازیگر نقش گورخر،میثم کامکار در نقش الشخور،ســعید بهمنی نقش عمو نــوروز و محمد جواد ضیائی در نقش حاجی فیروز به 
هنرنمایی می پردازند. وی عنوان کرد:این نمایش در قالب یک جشــنواره برگزار می شــود و برای اولین بار جشــنواره ای کودکانه در کنار 
یم نمایش برپاســت و در آن کودکان از ســاعت 6 به محل نمایش می آیند و گریم صورت می شوند و عکس می گیرند. فرحی یزدی بیان 
کرد:برای اولین بار سعی شد از یک سری خوراکی های ساده و بهداشتی و خانگی در غرفه ها،پذیرای کودکان باشیم تا کودک با والدین در 

محیطی سالم از نظر جسمی و روانی و هدفمند تغذیه شوند.

رییس اداره امور مراتع و بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان:
پیشرفت 7۰ درصدی اجرای پروژه های بخش مرتع و بیابان از محل 

اعتبارات صندوق توسعه ملی
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: رییس اداره امور مراتع و بیابان از پیشــرفت 70 درصدی پروژه های مرتع و بیابان از محل صندوق 
توســعه ملی خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، تاج قلی فرهنگ دوست رییس 
اداره امور مراتع این اداره کل با اشاره به پیشرفت70 درصدی اجرای پروژه های بخش مرتع و بیابان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی 
98 گفت:" عمده فعالیت های اداره امور مراتع و بیابان از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی اجرای تولید نهال، بوته کاری، تهیه و توزیع 
آبشخوار فلزی، حفاظت و قرق می باشد."فرهنگ دوست در ارتباط با پروژه های در حال انجام بوته کاری اظهار کرد:" بوته مورد نیاز برای 
اجرای عملیات بوته کاری در سطح  2000  هکتار تامین و در حدود  15 درصد آن اجرا شده و مابقی تا پایان بهمن اتمام می یابد.ایشان 
افزود:"80 دســتگاه آبشخوار از محل صندوق توســعه ملی تهیه و جهت نصب در مراتع تحویل اداره شهرستان ها گردید.رییس اداره امور 
مراتع و بیابان تصریح کرد:" هدف از اجرای این پروژه ها، حفظ و احیای مراتع، مقابله با بیابانزدایی، تقویت پوشــش گیاهی و... می باشــد.

شایان ذکر است پروژ ه های اداره امور مراتع و بیایان از محل صندوق توسعه ملی 98،  15پروژه بوده که در 8 حوزه آبخیز و 7 شهرستان 
درحال اجرا می باشد.

وفایی راد: راهکارهای اجرایی رفع آبگرفتگی معابر شهری ابالغ شد
قزوین -خبرنگار فرصت امروز : محمد وفایی راد، مدیر هماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری شهرداری قزوین گفت: راهکارهای 
اجرایی رفع آبگرفتگی معابر شهری شناسایی و به مدیریت مناطق سه گانه شهرداری ابالغ شد. به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری 
شــهرداری قزوین؛ وفایی راد گفت: کارگروه رفع آبگرفتگی معابر شــهری با بررسی هفتاد نقطه مستعد آبگرفتگی شناسایی شده در سطح شهر، 
راهکارهای اجرایی الزم را برای اصالح زیرساختی این نقاط به معاونت های خدمات شهری مناطق سه گانه شهرداری ابالغ کرد. وی افزود: احداث 
و اصالح نهر، الیروبی و رفع انســداد نهرها، تعمیر آســفالت و اصالح شیب بندی معابر از جمله راهکارهای اجرایی تعریف شده برای حل مشکالت 
زیرســاختی نقاط مستعد آبگرفتگی معابر شهری است. وفایی راد با اشــاره به اینکه اطالعات مربوط به نقاط مستعد آبگرفتگی از طریق سازمان 
مدیریت پســماند و مدیریت های مناطق شهرداری جمع آوری شده است، اضافه کرد: شهروندان نیز می توانند موارد آبگرفتگی را از طریق سامانه 
137 شهرداری گزارش دهند تا در دستور کار این کارگروه قرار گیرد. الزم به ذکر است که کارگروه آبگرفتگی معابر شهری، با محوریت معاونت 
خدمات شهری و با حضور مدیر و کارشناسان حوزه هماهنگی و نظارت بر سازمان های خدمات شهری این معاونت، معاونت های خدمات شهری 
مناطق سه گانه شهرداری، مسئوالن ایستگاه های خدمات شهری پسماند، مسئوالن نواحی شهری و مسئول امور هدایت و دفع آب های سطحی 
ســازمان پسماند به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و به بررسی نقاط شناسایی شــده، تعریف راهکارهای اجرایی برای رفع مشکالت و ارزیابی 

اقدامات صورت گرفته می پردازد.

اجالسیه نقش پدافند غیر عامل دردوران دفاع مقدس در شرکت پاالیش 
نفت امام خمینی)ره( شازند برگزار گردید 

اراک - مینو رستمی : به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند اجالسیه نقش پدافند غیر عامل دردوران دفاع 
مقدس  در راستای کنگره ملی نقش امام خمینی )ره( و 6200 شهید استان مرکزی  به همت ، پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی با حضور سردار 
سرتیپ پاسدار غالمرضا جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور، سردار مطیعی معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور ، مهندس امین 

مدیرعامل ، فرماندهان ارشد نظامی سپاه استان و شهرستان ، ائمه جمعه و جمع کثیری از  بسیجیان شرکت برگزار گردید .
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اگر دچار افس��ردگی، اضطراب، اختالل اس��ترس پس از س��انحه یا مشکالت 
روانی دیگر هس��تید، بدانید که تنها نیستید. این نوع بیماری ها می توانند زندگی 
کاری شما را دشوار کنند. در برخی کشورها، به موازات قوانین حمایت از بیماران 
جس��می، قوانینی برای حمایت از افراد مبتال ب��ه بیماری های روانی وجود دارد. 
همراه ما باش��ید. در این مقاله به این قوانین اش��اره می کنی��م و در انتها نکاتی 
کاربردی را با ش��ما در می��ان می گذاریم که کمک می کن��د، به رغم خأل قانونی 

موجود، زندگی کاری بهتری را تجربه کنید.
هم��ه غذایی که به  تازگی پخته بودم از دس��تم افت��اد و روی زمین ریخت. به 
زانو افتادم. بر س��ر زمین داد کش��یدم و همان طور که لرزان، غذای ریخته ش��ده 
روی زمین را جمع می کردم گریستم. سپس نشستم تا این پاراگراف را بنویسم. 
این اتفاق تمام بهانه ای بود که به آن نیاز داشتم تا آن درهم شکستگی را توجیه 
کنم. برای تمرکز بر این حال بد باید تا تمام ش��دن س��اعت کاری صبر می کردم. 
ش��اید برای شما هم پیش آمده باشد که در محل کار عصبی شوید، دچار دلهره 
و اس��ترس ش��وید یا یک دفعه دل تنگ ش��وید و بغض تان بترکد. بیماری روانی 
می تواند به شکل حواس پرتی خود را نشان دهد و سرعت کار افراد را کاهش دهد. 
همچنین می تواند خالقیت را، زمانی که بیشتر از هروقت به آن نیاز دارید، زائل 
کند یا… اما چطور می توانیم در چنین ش��رایطی خودمان را جمع وجور کنیم و 

وضعیت روحی و روانی مان را کنترل کنیم؟
برخالف بس��یاری از بیماری های جسمی یا معلولیت ها، داشتن بیماری روانی 
همیش��ه برای همکاران تان قابل دیدن نیس��ت. این وضعیت مانند شمشیر دولبه 
اس��ت. از یک سو، شما را در نس��بت با فردی که مشکالتی ملموس تر دارد کمتر 
در معرض تبعیض  قرار می دهد. از س��وی دیگر، وقت��ی بیماری روانی کارکردن 
را برای تان دش��وار می کند، از نگاه دیگران شما صرفا از خوب انجام دادن کارتان 
دس��ت کشیده اید. این نگاه باعث می شود در دریافت حمایت الزم از اطرافیان با 
مش��کل رو به رو ش��وید. در ادامه از راهبردهایی یاد می کنیم که، حتی وقتی در 

محل کار حال خوبی ندارید، می توانند به شما کمک کنند.
4 راهکار مؤثر که همه می توانند از آنها استفاده کنند

در برخی موارد، صحبت با کارفرما برای جلب برخی مساعدت ها کارساز است. 
حتی در کشورهایی که این قوانین وجود دارند، در محل کار، تبعیض هایی علیه 
ای��ن بیماران رخ می دهد. در واقعیت بهره گیری از این قوانین بس��یار پیچیده تر 
از نص )متن( قانون اس��ت. مطرح کردن موضوع بیماری با کارفرمای تان می تواند 
دلهره آور باش��د. ممکن اس��ت نگران باش��ید که کارفرما ش��ما را با بیماری تان 
تشخیص دهد. خبر بد اینکه ممکن است این نگرانی بجا باشد. گاهی کارفرمایان 
نمی خواهند به کارکنانی که مشکلی دارند کمک کنند. قانون در برخی کشورها 
آنها را به مس��اعدت با بیماران مجبور می کند، حتی وقتی دوس��ت ندارند. حتی 
رؤس��ای مشفق نیز ممکن اس��ت در هنگام تصمیم گیری درباره بودجه یا ترفیع 

شغلی وضعیت شما را در نظر نگیرند.
با درنظرداشتن این موارد به برخی راهبردهایی اشاره می کنم که، طی سالیان، 

برای برقراری تعادل میان نیازهای خودم و کارفرمایانم کشف کرده ام:
1. کارهای تکراری و آنچه به خالقیت نیاز ندارد را برای روزهایی 

کنار بگذارید که حال بدتری دارید
برخی مشاغل ممکن است شامل هر دو دسته کارهای خالقانه و مکانیکی )یا 
بدون خالقیت( باش��ند و بتوان آنها را از هم متمایز کرد و هر یک را در مواقعی 
انجام داد که بیش��ترین توانایی برای انجام دادن ش��ان وجود داشته باشد. اگر در 
هفته کاری تان، برای یک جلسه کاری، به توفان فکری نیاز دارید یا باید داده ها را 
به صورت دستی در صفحه گسترده اکسل وارد کنید، سعی کنید بخش خالقانه تر 
کار را در روزی انج��ام دهی��د که حال روانی بهتری داری��د و کارهای تکراری و 

بی نیاز از خالقیت را به زمان هایی موکول کنید که حال چندان خوبی ندارید.
2. آن سبک کاری را انتخاب کنید که با نیاز های شما بیشترین 

سازگاری را دارد
در ش��ش سال گذش��ته این شانس را داش��ته ام که در خانه کار کنم. پیش از 
آن متوجه ش��ده بودم که کار در اداره، باتوجه  به نیاز های من، کار دش��وارتری 
است. شما ممکن است ساختارمندبودن کار یا منعطف بودن آن را ترجیح دهید، 
ام��ا در بلندمدت بهتر اس��ت کاری پیدا کنید که آنچه نی��از دارید در اختیارتان 
می گ��ذارد و نیاز های تان را به فضاهای خالی ای که یک ش��غل برای ش��ما باقی 

می گذارد محدود نکنید.
3. به زندگی تان در خانه رسیدگی کنید

ش��ما نمی توانید هرچه در محل کار اتفاق می افتد مدیریت کنید اما در خانه، 
تس��لط بیش��تری بر امور دارید. اگر برای گریس��تن، فریادزدن یا درهم شکستن 
ب��ه فضایی نی��از دارید، در خانه ای��ن زم��ان را در اختیار خودتان ق��رار دهید. 
مراقب عادات روزمره تان مانند غذایی که می خورید، رعایت مس��ائل بهداشتی و 

انجام دادن امور خانه باشید. این کارها به شما احساس ثبات خواهد داد.
4. خودتان را با همکاران تان مقایسه نکنید

ق��رار گرفت��ن در جو آن فرهنگ س��ازمانی  که ن��وع خاص��ی از کار کردن را 
در اولویت قرار می دهد آس��ان اس��ت. اگر همکاران تان می توانند چهار س��اعت 
پشت س��ر هم بنش��ینند و حجم زیادی کار را انجام دهند، سعی نکنید مثل آنها 
کار کنید. اگر ش��ما به اس��تراحت های مکرر نیاز دارید تا استرس خود را پایین 
نگه دارید، این روش کارکردن شماس��ت. تا زمانی که می توانید رضایت خودتان 
و رئیس تان را تأمین کنید، اینکه چگونه کار را انجام می دهید نباید مهم باشد.

با این حال، بزرگ ترین درسی که آموخته ام این بوده است که، برای انجام دادن 
کارها، راه مشخص و »درست« وجود ندارد. گاهی بهتر است با رئیس تان تعامل 
کنی��د و با او درب��اره اقدامات به خصوص��ی صحبت کنید که ب��ا کمک یکدیگر 
می توانی��د انجام دهید. ای��ن تعامالت می تواند محیط کار پربازدهی برای ش��ما 
ایجاد کند. همچنین، گاهی کار درس��ت این اس��ت که در زمان ناهار به خودتان 
فرصت گریه کردن بدهید. الزم نیس��ت دلیلی داش��ته باشید. هر دوی این کارها 

پذیرفتنی و الزم هستند.
3 قانون آمریکایی که می تواند برای مدیران الهام بخش باشد

در آمری��کا برای حمایت از مبتالیان به بیم��اری روانی قوانینی در نظر گرفته 
شده است، همان طور که قوانینی برای بیماران جسمی نیز وجود دارد، بااین حال 
ای��ن قوانین محدود هس��تند؛ قوانینی که حتی اگر وجود نداش��ته باش��ند هم 
کارفرمایان با تکیه بر آنها و الهام گرفتن از این قوانین می توانند ش��رایط بهتری 
را ب��رای کارکنان خود فراهم کنند. برای آش��نایی بیش��تر، برخی از آنها را ذکر 
می کنیم. اول و مهم تر از همه، در اغلب موارد، طبق قوانین مربوط به آمریکاییان 
دارای معلولی��ت )A.D.A: Americans With Disabilities Act(، افراد 
حق دارند تا زمانی که بیماری روانی بر عملکردشان تأثیر نگذارد آن را محرمانه 
نگاه دارند. هرچند، اگر خواهان مس��اعدت خاصی از سوی کارفرما باشند، ممکن 
اس��ت نیاز باشد که بیماری روانی خود را اعالم کنند. البته در مواردی همچنان 

حق پنهان نگه داشتن بیماری برای فرد محفوظ می ماند.
یکی از حقوق حمایتی ابتدایی تحت A.D.A این است که کارفرما نمی تواند، 
به دلیل بیماری فرد، تبعیضی علی��ه او اعمال کند. اگرچه کارفرمایان حق دارند 
افرادی که می پندارند قادر به انجام دادن وظایف شغلی نیستند استخدام نکنند، 
ام��ا حق ندارن��د به صرف اینکه فرد بیم��اری روانی دارد او را توبی��خ کنند یا به 
خدمتش خاتمه دهند. همچنین، ذکر این نکته الزم اس��ت که این قانون شامل 
کارفرمایانی می شود که مطابق کلیشه ها یا پیش فرض های اشتباه درباره بیماری 
روانی عمل می کنند. برای  مثال، وقتی کارفرما درک درس��تی از عالئم افسردگی 
ن��دارد، به  غلط گم��ان می کند که کارمند افس��رده اش آنقدر مغموم اس��ت که 
نمی تواند به مش��تریان رس��یدگی کند. در چنین موقعیتی کارفرما نمی تواند او 
را اخ��راج کند یا بیماری روان��ی را دلیلی برای عدم ارتقای ش��غلی فرد در نظر 
بگیرد. زیرا این یک تصور قالبی است و مطابقتی با عملکرد کاری فرد ندارد، اما 
اگر مش��تریان ش��کایات متعددی درباره خدمات ضعیف این فرد داشته باشند یا 
او به دفعات در محل کار غایب باش��د، کارفرم��ا می تواند برای توبیخ یا انفصال از 

خدمت، بیماری روانی را لحاظ کند.
1. مساعدت های منطقی قابل درخواست

کمیت��ه براب��ری در فرصت های اس��تخدام، در آمریکا، معتقد اس��ت که افراد 
ح��ق دارند ب��رای مقابله با هر موقعیتی که، در صورت عدم رس��یدگی، می تواند 
انجام دادن وظایف ش��غلی را »اساس��ا محدود کند« درخواست مساعدت کنند. 
این مس��اعدت ها می تواند ش��امل موارد زیر باشد اما به اینها محدود نیست. شما 
می توانید با الهام گرفتن از این موارد ش��رایط کاری بهتری را از کارفرمایان خود 
تقاضا کنید یا اگر خودتان کارفرما هس��تید، ش��رایط بهتری را برای کارکنان تان 

ایجاد کنید.
مرخصی یا ساعات کاری منعطف

اگر برای ش��رکت کردن در جلسات درمان یا رس��یدگی به درمان های معقول 
به مرخصی نیاز داش��ته باش��ید، کارفرما موظف اس��ت با برنامه ش��ما هماهنگ 
باش��د. البته این طور نیست که همیشه به درخواس��ت تان برای گرفتن مرخصی 
جواب مثبت داده ش��ود، بلکه آنچه مورد نظر اس��ت بیشتر به همکاری در تغییر 
ساعت کاری محدود می ش��ود. در این راستا، باتوجه  به زمان جلسات درمان تان 
همکاری های��ی صورت خواهد گرفت ی��ا مرخصی های تان ب��رای اوقاتی در نظر 

گرفته می شود که بیماری شدت می یابد.
محیط کاری منعطف تر و سازگارتر

برای  نمونه، اگر به دلیل عوارض بیماری، کارتان را در محیط آرام  آسان تر انجام 
می دهید، می توانید از کارفرما درخواست فضایی آرام تر کنید یا اگر چنین فضایی 
موجود نیس��ت، می توانید هدفون ضدصدا درخواس��ت کنید که سکوت بیشتری 

را برای تان فراهم آورد.
2 . قرار گرفتن تحت نظارت ویژه سرپرست یا سوپروایزر

سرپرس��تان وظیفه نظارت و هدایت تیم ه��ای کاری را برعهده دارند. بیماران 
روانی می توانند از سرپرستان انتظار همکاری خاص داشته باشند. برای مثال، اگر 

کس��ی به دلیل مشکالت حسی در حفظ دستورالعمل های شفاهی مشکل داشته 
باش��د، می تواند از کارفرما بخواهد وظایف درخواس��تی را به  صورت نوشتاری به 

وی ابالغ کند.
3. اجازه کار در منزل

حتی اگر س��ایر همکاران شما اجازه کار در خانه نداشته باشند، شما می توانید 
این فرصت را مطالبه کنید. بااین حال، باید بتوانید وظایف شغلی تان را از راه دور 
انجام دهید و کیفیت کارتان را در سطحی حفظ کنید که از شما انتظار می رود.

درخواست ها باید معقول باشند
همانط��ور که می توان ح��دس زد، مرز بین آنچه معقول به حس��اب می آید و 
غی��ر از آن مبهم اس��ت. اگر ابتال به افس��ردگی ب��ه معنای آن باش��د که هر از 
چندگاه��ی بابت بیم��اری از کارفرما مرخصی بگیرید، انتظار چنین مس��اعدتی 
از وی معقول به نظر می آید، اما اگر دائما و بدون اطالع غیبت داش��ته باش��ید، 

عملکرد ش��غلی تان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. در برخی مشاغل ممکن است 
مس��اعدت های درخواستی ناممکن باش��د. اگر در اداره  کار می کنید، درخواست 
فضایی آرام تر عملی اس��ت، اما در محل ساخت وساز احتماال چنین امکانی وجود 
ندارد. »معقول بودن« درخواس��ت کلمه ای کلیدی در تفسیر این قوانین است که 
خود معنایی واضح ندارد. برای جلب مس��اعدت ممکن اس��ت الزم باش��د، مانند 
بیماری های جسمی، فرد گواهی پزشک یا سایر مدارک را به کارفرما ارائه کند.

نکته مهم اینکه، بهتر اس��ت پیش از اینکه بیماری در کار اختالل ایجاد کند 
درخواس��ت مس��اعدت را ارائه کرده باش��ید. اگر نیازهای خود را مطرح نکنید و 
کارتان به این علت مختل ش��ود، کارفرما می تواند دلی��ل خاتمه همکاری تان را 
عملک��رد ضعیف تان عنوان کند و نه بیماری تان. در چنین موقعیتی بحث درباره 

اینکه هرگز بیماری شما یا درخواست تان مطرح نشده دشوار خواهد بود.
nytimes/chetor :منبع

نحوه کنترل بیماری های روانی در محیط کار و بهبود عملکرد شغلی
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت ش��رکت های دانش بنیان 
و استارت آپ ها فناوری ها و نوآوری هایی به ارمغان آورده اند که می تواند 
چون دژی مس��تحکم در برابر آسیب های ناشی از مواد مخدر ایستادگی 
کند، اما باید زیست بوم مساعد بروز این نوآوری ها و بازار خارق العاده این 

حوزه در اختیارشان قرار بگیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری معاون 
علم��ی و فناوری رئیس جمهوری صبح روز گذش��ته در جمع مدیران و 
کارشناس��ان حوزه پیشگیری، کشف و مبارزه با مواد مخدر حاضر شد و 

از ظرفیت زیست بوم نوآوری برای کمک به این حوزه گفت.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری، در »نشس��ت تخصصی 
معاون��ان، مدیران کل و دبیران ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان های سراسر کشور« با بیان اینکه فناوری های نو و هوشمند سازی 
الزمه های پیش��گیری از شیوع مواد مخدر و مبارزه با فرآیندهای قاچاق 
آن اس��ت، اظهار ک��رد: پیچیدگی و تحوالت پرش��تاب دنی��ای امروز، 
ضرورت  اس��تفاده از فناوری های پیش��رفته را ایج��اب می کند؛ باید در 
همه حوزه های فناورانه مرتبط با پیشگیری، کشف و درمان آسیب های 

ناشی از سوءمصرف مواد مخدر کار کنیم.
س��تاری ب��ا بی��ان اینکه بخش عم��ده ای از کار کش��ف و مب��ارزه با 
موادمخدر نیازمند وجود یک بس��تر اطالعاتی است، افزود: این بستر با 
کمک فناوری های نو ایجاد می شود و قابلیت فناوری های نو در توانمند 
ساختن ما برای ایستادگی در مبارزه تمام عیار با آفت مواد مخدر پرشمار 
اس��ت؛ مثال هوش مصنوعی، امکانات بس��یار خوبی را برای تسهیل کار 
تشخیص ارائه می دهد، همچنین علوم و فناوری های شناختی، امکانات 

و ابزارهای پیشرفته ای به ارمغان آورده است.
توانمندی »زیست بوم«

س��تاری با اشاره به توانمندی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
ب��رای کمک به توس��عه زیس��ت بوم مبارزه با مواد مخ��در گفت و ادامه 
داد: ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ هایی هستند که خدمات و 
محصوالت بس��یار خوبی در این حوزه دارند، کافی است مسائل و نیازها 
به این شرکت ها ارائه شود، تا راه حل های فناورانه و خالقانه خود را ارائه 
دهند، این کس��ب و کارها در ازای ارائه راه کارهای شان هزینه ای مطالبه 
نمی کنن��د و صرفاً باید میدان الزم برای بروز و ش��کوفایی نوآوری ها در 

اختیارشان قرار بگیرد.
 مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری با تأکید ب��ر اینکه خلق 
محصول یا راه کار اثرمند از دانشگاه ها را باید در شرکت های دانش بنیان 
و اس��تارت آپ های دانش��گاهیان جس��ت وجو کرد، ادامه داد: محصول 
اصلی دانش��گاه، نیروی انس��انی دانش آموخته و خالق است. دانشگاه به 
مدد ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ هایی که ماحصل خالقیت 
دانش آموختگانش اس��ت، مش��کالت جامعه را حل می کند.  دانشگاه ها 
می توانند راهکار ارائه کنند اما محصول را باید از شرکت ها انتظار داشت.
وی ب��ا بیان اینکه بازار قابل توجه فناوری های حوزه رویارویی با مواد 
مخدر باید در اختیار این شرکت ها قرار بگیرد، ادامه داد: مبارزه با مواد 
مخدر زیست بومی تازه و پویا نیاز دارد که با میدان دادن به شرکت های 
دانش بنیان رونق می گیرد. اولویت اصلی ما ایجاد همین زیست بوم است 
تا ایجاد استارت آپ ها توسط جوانان خالق و فعال، نه تنها از آسیب های  
این معضل خانمان س��وز جامعه می کاهند، ب��ازار بزرگ دانش بنیان، دژ 

مستحکمی در مقابل بازار قاچاق قرار می دهند.
س��تاری همچنین گفت: بیش از ۴۷۰۰ شرکت دانش بنیان و هزاران 
اس��تارت آپ داری��م ک��ه می توانن��د فناوری های کارآم��د و محصوالت 
پیشرفته ش��ان را ب��ه خدمت عرص��ه مبارزه ب��ا مواد مخ��در درآورند. 
هم��کاری اثرگ��ذار از توانمن��دی این کس��ب وکارها در بخ��ش دفاعی 
کش��ور و نتیجه بخ��ش بودن آن، الگوی خوبی اس��ت ک��ه می تواند در 
تمام��ی عرصه های مبارزه با مواد مخدر از پیش��گیری تا درمان اعتیاد، 

پیاده سازی شود.
ب��ه گفته مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری، »ش��رکت های 

دانش بنیان فوق العاده ای داریم که فناوری و نوآوری های ش��ان می تواند 
به کمک بخش های مختلف بیاید از جمله حوزه مرزبانی که فناوری های 
خوبی در آن توس��عه پیدا کرده اس��ت. در تولید رادار نیز دستاوردهای 
خوبی داریم. فناوری های بوم��ی در حوزه ژنتیک، می تواند روند تکثیر، 
تربیت و افزایش کارآمدی و هوشمندی سگ های تشخیص مواد مخدر 
را که س��االنه هزینه های هنگفتی صرف واردات ش��ان می شد، تسریع و 

بهبود ببخشد.«
س��تاری، اس��تفاده از دس��تگاه های ایکس ری را نمونه موفق استفاده 
از توانمندی ش��رکت های دانش بنیان در س��اخت تجهیزات پیشرفته و 
فناورانه دانس��ت و گفت: این دس��تگاه ها که در انواع گوناگون و به طور 
کامل ایران ساخت شده و در اختیار تعدادی از ارگان ها قرار گرفته است. 
این دس��تگاه ها با هزینه هایی به مرات��ب پایین تر از نمونه های اروپایی و 
چینی و کیفیتی هم پای نمونه های برتر موجود در بازار تولید می شوند و 
ضمن آنکه مشکل پشتیبانی و تامین قطعه نمونه های وارداتی را ندارند، 

می توانند به تشخیص و کشف مواد مخدر کمک کنند.
ستاری بر ضرورت درک و تفکیک بخشی میان مفهوم هوشمندسازی 
و الکترونیکی س��ازی گفت: هوشمندس��ازی به معنای ایجاد زیرساختی 

اس��ت که فعاالن زیس��ت بوم نوآوری بر بس��تر آن  بتوانند کار نوآورانه 
کنن��د و قابلیت های ش��ان را ارائه دهند. روی این بس��تر نظارت وجود 
داش��ته باش��د و بتوان نیازها را با ارتباط بخشیدن به ایده های نوآورانه، 

تأمین کرد.
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، تأکید کرد: هدف غایی 
باید ایجاد زیس��ت بومی باشد که بر بس��تر آن، ایده های نوآورانه در هر 
موضوع��ی و با کمک بخش خصوصی به یک محصول یا خدمت کارآمد 
بدل ش��ود. باید از هر فناوری نویی استقبال کنیم و استفاده کنیم تا در 
مبارزه تمام عیار با قاچاق مواد مخدر، به موفقیت دست پیدا کنیم؛ باید 
روی نتیجه کار کس��ب وکارها متمرکز ش��ویم و اجازه دهیم، کارشان را 

آزادانه و خالقانه، آن گونه که می خواهند به سرانجام برسانند.
صرفه جویی بیش از یک میلیارد دالری

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری با بیان اینکه زیس��ت بوم 
حوزه دارو، تجهیزات پزش��کی و بیوتکنولوژی اکنون در تأمین نیازهای 
فناوران��ه خ��ود به بلوغ و توانمندی رس��یده اس��ت، گفت: بس��یاری از 
ش��رکت های بخش خصوصی دارویی، ب��دون هیچ کمکی پای به عرصه 
تولید محصوالت دانش  بنیان گذاش��ته اند و دولت بدون هزینه ای در این 

زیس��ت بوم و با حمایت از نقش آفرینی بخ��ش خصوصی، میدانی ایجاد 
کرده اس��ت که شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها نیازهای دارویی 
کش��ورمان را تولید کنند. صرفا باید بازار مناس��بی در اختیارشان قرار 

بگیرد.
رئیس ستاد توسعه زیست فناوری، به صرفه جویی بیش از یک میلیارد 
دالری حاصل از تولیدات دارویی این زیست بوم اشاره کرد و گفت: سال 
آینده این میزان صرفه  جویی به بیش از یک و نیم میلیارد دالر می رسد. 
در این حوزه ب��ازار خوبی برای ش��رکت های دانش بنیان دارویی وجود 
دارد؛ در تالش هس��تیم مهم تری��ن و به روزترین داروهای کاهش اثرات 
س��وء مصرف مواد مخدر و درمان آن، توس��ط ش��رکت های دانش بنیان 

بومی سازی شود.
وی ادامه داد: این زیس��ت بوم اکنون به قدری در حوزه دارویی موفق 
و بالغ ش��ده است که نخبگان حوزه دارویی در کشور ماندگار شده اند و 
شرکت هایی با چندین میلیارد دالر درآمد، به دنبال جذب نخبگان این 
حوزه هستند. در حوزه زیست فناوری بهترین در منطقه و در قاره آسیا 
جزو چهار کش��ور برتر فعال در این حوزه هس��تیم؛ معتقدم ایرانی ها به 

طور ذاتی در حوزه زیست فناوری موفق و مستعد هستند.
به اعتقاد معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، »نیروی انس��انی 
که با جان خود برای مبارزه با بالی خانمان سوز مواد مخدر ایستادگی 
می کند، بزرگ ترین دارایی و س��رمایه این کش��ور به ش��مار می رود. 
فن��اوری باید ب��ه میدان بیاید تا از هدررفت این س��رمایه ارزش��مند 
جلوگیری شود. حفظ این سرمایه ارزنده، که نخبه های کشور هستند 
و الزم اس��ت تا بمانند و به کمک پیش��رفت کشورشان بیایند با تکیه 
به فناوری  و نوآوری ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها ممکن 

می شود.«
از حضور شرکت های دانش بنیان استقبال می کنیم

در این نشس��ت همچنین س��ردار اس��کندر مومنی از آمادگی س��تاد 
مبارزه با مواد مخدر برای حضور ش��رکت های دانش بنیان در عرصه های 
گوناگون پیش��گیری، کش��ف و درمان گفت و ادامه داد: برای مبارزه در 
این عرص��ه، قطعاً راهکاره��ای فناورانه و به  روز نیاز اس��ت که آمادگی 
داریم برای بهره مندی از این توانمندی، با شرکت های دانش بنیان همراه 

شویم.
رونمایی و تقدیر

در ای��ن مراس��م توس��ط س��ورنا س��تاری مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری و س��ردار اس��کندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، از دو س��ند راهبردی، پنج کتاب و یک سامانه جامع با محوریت 
مبارزه با مواد مخدر رونمایی ش��د. همچنین پژوهشگران برتر در حوزه 

مبارزه و کاهش مصرف مواد مخدر تقدیر شدند.

سورنا ستاری: »زیست بوم نوآوری« دژ مستحکم رویارویی با مواد مخدر است
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8 درسی که از هم بنیان گذاری یک استارت آپ آموختم
مترجم: طاهره منیری شریف 

۱-تیم سازی مناسبی برای استارت آپ تان داشته باشید
تیم مهم ترین دارایی هر مشارکت جدید است. اوال مطمئن شوید که بهترین افراد با مهارت های مکمل 
را در اختیار دارید. دوما مطمئن ش��وید که با تیم خود راحت می توانید کار کنید. ش��ما قبل از اینکه این 

مشارکت را شروع کنید با هم همکاری حرفه ای داشتید.
صرفا به این خاطر که ش��ما دوستان خوبی هستید، دلیل نمی شود که شرکای خوبی هم در کسب و کار 
باشید. هر کسی سبک کاری و شخصیت متفاوتی دارد. در یک شرکت بزرگ با افراد زیادی کار می کنید، 
ولی در یک استارت آپ در تیم های کوچک و با تعداد کمی از افراد کار خواهید کرد. اگر نمی توانید با آنها 

به  خوبی کار کنید، این امر تاثیر شدیدی بر شانس موفقیت کسب و کارتان خواهد گذاشت.
۲-بازار و صنعت تان را بشناسید

اگر قبل از راه اندازی شرکت تان متوجه شدید که بازار و صنعت چگونه کار می کند، پس زمان بیشتری 
برای تمرکز روی توسعه  محصول و فروش خواهید داشت.

۳-در اسرع وقت با مشتریان )بالقوه( صحبت کنید
ش��ما باید از محل کارتان بیرون بروید. صحبت با مش��تریان بالقوه، درک مشکالت آنها و تشخیص نیاز 

بالقوه برای خدمات یا محصوالت بسیار مهم است. اصال نباید در این مورد کوتاهی کرد.
   

۴-نقاط  قوت تان را بشناسید و براساس آن روی زمان خود سرمایه گذاری کنید
در اس��تارت آپ باید هر کاری را تا حد مش��خصی که مدنظرتان است، انجام دهید تا بتوانید بیشتر وقت 
خودت��ان را ب��رای آنچه که واقعا در آن مهارت دارید، صرف کنید. بدین منظور باید به خوبی از نقاط  قوت 

و ضعف خودتان آگاه باشید و براساس آن عمل کنید.
۵-زمان زیادی را صرف تکمیل محصول نکنید

با اینکه توس��عه   »سیس��تم کامل X « یا »مجموعه ویژگی ایده آل Y« ممکن اس��ت از دیدگاه فنی یا 
حتی از دیدگاه بعضی س��هامداران قابل درک باش��د، ولی باز هم فکر کنید که آیا این کار برای استارت آپ 
ش��ما مناسب است یا خیر. اگر مش��تریان واقعا خواستار محصول شما هس��تند خواهند توانست از عهده  
محدودیت های خاص برآیند. بهتر است یک خدمت یا محصول نیمه تمام را تهیه کنید و سپس ببینید که 
آیا واکنش��ی در بازار مشاهده می کنید یا خیر. شاید در پشت درهای بسته به تکمیل محصول بپردازید و 

درنهایت چیزی به  دست آید که هیچ خریداری ندارد.
۶- اول بودن ممکن است مضر باشد

اگر می خواهید نوآور باش��ید و برای اولین بار از تکنولوژی جدیدی اس��تفاده کنید. هیچ تضمینی برای 
موفقیت وجود ندارد. گاهی اوقات آماده ش��دن مش��تریان، کس��ب و کارها یا س��هامداران برای یک ایده، 
مقداری زمان می برد. اس��تراتژی موفق این اس��ت که در عرصه، دومین نفر باش��ید و از مزایای کارهای 
اساس��ی ای که نفر اول انجام داده اس��ت بهره ببری��د، به خصوص وقتی  که محص��ول جدید کاملی ایجاد 

می کنید.
۷-فرهنگ بازخورد باز با بنیان گذاران مشترک و تیم تان داشته باشید

در تی��م بنیان گذار، به فرهنگ بازخورد صادقانه نیاز دارید. این امر به خصوص وقتی س��خت اس��ت که 
بازخورد نه تنها مثبت است، بلکه تیم باید مطمئن شود که بازخورد، عملی و مفید است.

۸-کاری که موثر نیست را رها کنید
هن��وز ه��م هر وقت متوجه ش��دید کاری موثر نیس��ت، می توانی��د گامی به عقب برگش��ته و موقعیت 
را ارزیاب��ی کنی��د. به چه دالیل��ی بعضی چیزها موثر واقع نمی ش��وند؟ آیا برای حل مش��کالت، می توان 
معیارهای واقع بینانه ای را در نظر گرفت؟ در غیر این صورت معیارهای جایگزین چه چیزهایی هس��تند؟ 
اگر جایگزینی مناسب در طول مسیر پیش بیاید، می توان آن را انتخاب کرد، حتی اگر این کار به معنای 

رهاکردن طرح اولیه باشد.
راه اندازی کس��ب و کار، کار آسانی نیست. گاهی احساس شکست خواهید کرد و برخی هم آن را تایید 
خواهند کرد. دیگران ش��ما را به ادامه  کار تشویق خواهند کرد و شما موفقیت های خود در طول مسیر را 
جشن خواهید گرفت. هر استارت آپی منحصر به فرد است، ولی با این حال چالش های ناشی از راه اندازی 
کس��ب و کارتان منحصر به فرد نیس��تند. هیچ نیازی نیست که شما اش��تباه های قبلی دیگران را مرتکب 
شوید. بدین منظور می توانید وبالگ ها و کتاب های مربوطه را بخوانید، مشورت کنید یا مربی پیدا کنید.
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اگر قصد خرید کتاب ب��رای هدیه دادن را دارید یا می خواهید 
در س��فرهای طوالنی و بعضا خسته کننده درون شهری اندکی از 
زمان خود اس��تفاده ببرید، باید بدانید که بیل گیتس فهرس��ت 
جدیدی از کتاب های مورد عالقه اش برای مطالعه را منتشر کرده 
اس��ت. روز سه ش��نبه این هفته گیتس عنوان پنج کتاب ش��امل 
یک رمان را منتش��ر ک��رد که به تصورش بهترین حس��ن ختام 
برای س��ال ۲۰۱۹ میالدی هس��تند. گیتس در ای��ن باره گفت: 
همزمان با نزدیک ش��دن عقربه های س��اعت به ش��ب سال نو بد 
نیس��ت نگاهی به عقب بیندازیم و ببینیم که امسال چه کارهایی 
را به اتمام رس��اندیم. دس��امبر زمانی فوق العاده است تا ارزیابی 
جامع��ی از فعالیت های خود طی ۱۲ ماه گذش��ته انجام دهیم از 
جمله همه کتاب هایی که در این دوران خوانده ایم را برش��ماریم. 
در ادامه نگاهی می اندازیم به فهرست تازه کتاب های معرفی شده 

توسط گیتس:
Tayari Jones یک ازدواج آمریکایی، اثر

ِجن دختر گیتس ظاهرا مطالعه این کتاب را به پدرش پیشنهاد 
داده و ای��ن تنه��ا کتاب داس��تانی اس��ت که در فهرس��ت جدید 
مدیرعامل سابق مایکروس��افت برای مطالعه دیده می شود. کتاب 
داستان یک زوج سیاه پوست را به تصویر می کشد که به خاطر یک 
بی عدالتی وحشتناک ازدواج ش��ان به جدایی ختم می شود. سوژه 
داس��تان بسیار سنگین و در عین حال تامل برانگیز است و گیتس 

حسابی درگیر داستان عشقی زوج این ماجرا شده است.

Kill Lepore این حقایق، اثر
اگ��ر به دنبال ی��ک کتاب ۸۰۰ صفحه ای در م��ورد تاریخ آمریکا 
هستید این کتاب می تواند گزینه اول شما باشد. گیتس ضمن اشاره 
به این موضوع که مول��ف کتاب با گنجاندن نقطه نظرات متنوع در 
آن »صادقانه ترین تصویر از آمریکا« را در نظر بیننده ایجاد کرده از 

مخاطبانش دعوت کرده که حتما این کتاب را بخوانند.
Vaclav Smill رشد، اثر

ای��ن کتاب که توس��ط یک��ی از مولف��ان مورد عالق��ه گیتس 
نوش��ته شده )پروفس��ور اهل چک-کانادا( تلفیق هوشمندانه ای از 
تم��ام چیزهایی اس��ت که می توانیم از الگوهای رش��د در طبیعت 
و دنیای س��اخت بش��ر بیاموزیم. البته آنط��ور که گیتس می گوید 
این کتاب برای همه مناسب نیست و بخش هایی طوالنی دارد که 
خواندن شان مثل دوره کردن کتاب های درسی و دستورالعمل های 
مهندس��ی است، اما اگر این سبک را دوست داشته باشید مسحور 
همه معجزاتی می شوید که تمدن مدرن بر پایه شان ساخته شده و 
از جمله می توان به ش��بکه های برق، سیستم آب و فاضالب، حمل 

و نقل هوایی و رایانش اشاره کرد.
Diane Tavenner آماده، اثر

مولف این کتاب موس��س مدارس سامیت است که به خاطر 
عملکرد باالی ش��ان در خاک آمریکا م��ورد تقدیر قرار گرفتند: 
۹۹درص��د از دانش آموزان س��امیت به دوره چهار س��اله کالج 
راه پی��دا می کنن��د و معموال ب��ا معدلی دو برابر متوس��ط ملی 

تحصیالت ش��ان را ب��ه پای��ان می برند. خان��م Tavenner در 
کتاب خود به فلسفه یادگیری در سامیت پرداخته که براساس 
یادگیری خودآم��وز، پروژه محور و منتورینگ طراحی ش��ده و 
اشاره کرده که چطور باید بچه ها را برای مدرسه و زندگی آماده 
کرد. بخش اعظمی از این کتاب ش��خصی اس��ت و در آن دیان 
به داستان کودکی اش و بزرگ شدنش در یک خانواده مشکل دار 

پرداخته است.
Matthew Walker چرا می خوابیم، اثر

در نخس��تین روزهای راه ان��دازی مایکروس��افت گیتس عادت 
داش��ت که ش��ب ها بیدار می ماند و کار می کرد. به یاد می آورد که 
ی��ک یا دوبار دو ش��ب متوالی را بی��دار مانده و کار کرده اس��ت. 
می دانستم وقتی با زور کافئین خودم را بیدار نگه می داشتم، مانند 
همیش��ه مغزم کار نمی کند اما به شدت غرق کارم بودم و به نظرم 

زیاد خوابیدن بیهوده بود.
ام��ا بع��د از خوان��دن ای��ن کت��اب متوج��ه ش��دم ک��ه تمام 
شب بیداری هایم در کنار این مساله که تا به حال هیچ وقت هشت 
ساعت کامل در شب نخوابیده ام چه ضربه مهمی به من زده است. 
در ای��ن کتاب مولف توضی��ح داده که چطور غفلت از خواب کامل 
خالقیت را در شما می کش��د و توانایی حل مساله، تصمیم گیری، 
یادگی��ری و حفظ کردن تان را تحت تاثیر قرار می دهد و ش��ما را 
دچار بیماری های قلبی، مغزی، روانی می کند و س��المت حس��ی، 
سیستم ایمنی و حتی چرخه زندگی تان را تحت تاثیر قرار می دهد.
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