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هفت خوان نظام بانکی

کلیات طرح »بانکداری جدید« 
به تصویب مجلس رسید

نهاد پژوهش��ی مجلس در حالی دیروز و امروز میزبان همایش��ی ملی با عنوان »اصالح قوانین پولی و بانکی کش��ور« است که در 
ابتدای همین هفته در یک گزارش تحلیلی از طرح بانکداری مجلس حمایت کرد. روز گذش��ته هم نمایندگان مجلس در نشس��تی 
علنی با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر با کلیات طرح »بانکداری جمهوری اسالمی 
ایران« موافقت کردند. با توجه به انتقادهای صورت گرفته همایش »اصالح قوانین پولی و بانکی کش��ور« از س��وی مرکز پژوهش ها 
برمبنای تبیین ضرورت های اصالح قوانین پولی و بانکی و همینطور نقدهای مطرح شده نسبت به طرح بانکی مجلس برگزار شده 
است. درحالی که مجلس دهم، آخرین روزهای فعالیت خود را سپری می کند و انتخابات یازدهمین دوره مجلس تا چندی دیگر در 
اسفندماه برگزار می شود، شاید طرح بانکداری را بتوان ماحصل آخرین تالش ها و رهیافت های نمایندگان مردم دانست. از آنجا که 
نقش مجلس در ماجرای اخیر اصالح قیمت بنزین به نوعی زیر سوال رفت و افزایش قیمت بنزین و چگونگی اجرای آن در نشست...

 طرح ترافیک جدید هیچ گره ای
از آلودگی هوای تهران باز نکرد
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ایران شصت ویکمین کشور برتر در شاخص نوآوری جهانی

کارنامه نوآوری در سال 2019

نوآورترین شرکت های جهان در سال 2019 
لوکیوس سنکا و پندهایی در باب مدیریت زمان

تکنیک های مفید برای نوشتن رزومه کاری موفق
تکنیک های فروش بیمه عمر

محک و کسب استاندارد بین المللی دلتا
بازاریابی آنالین موفق در سال جدید
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مرحله اول توافق تجاری آمریکا و 
چین تعرفه های مهمی را لغو می کند
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فرصـت امـروز: سـرانجام صبـح دیـروز پـس از بحث ها و 

گمانه زنی های بسـیار و همزمان با برگزاری همایش 
ملی »اصالح قوانین پولی و بانکی« توسط مرکز...

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ داد

اثرات اجرای طرح بانکداری 
بر بازار سرمایه چیست؟

سرمقاله
تنبیهات مالی و غیرمالی 
مشتریان بدحساب بانک ها

پس از مدت ها انتظار باالخره کمیسیون 
اقتصادی مجلس در آذرماه امسال گزارش 
یک ش��وری راج��ع به ط��رح بانک��داری 
جمهوری اس��المی ایران مشتمل بر بیش 
از ۲۰۰ م��اده را ارائه کرد. این طرح تقریبا 
تمامی مس��ائل نظام بانک��ی اعم از اصالح 
ساختار، ماموریت های قانونی و اختیارات 
گس��ترده بانک مرک��زی و مبانی عملیات 
بانک��ی بدون ربا را درب��ر می گیرد و عالوه 
ب��ر آن، نوآوری ه��ای جدی��دی در زمینه 
مس��ائل بانکی ارائه کرده اس��ت، بنابراین 
از این حیث، اقدام کمیس��یون اقتصادی، 
س��تودنی اس��ت.  فارغ از پاره ای انتقادات 
درباره نحوه طراحی ساختار بانک مرکزی، 
از مباحث مهم این طرح به نحوه برخورد با 
مشتریان بدحساب بانک ها برمی گردد که 
کمیس��یون اقتصادی در م��وردش از واژه 
»تنبیهات« استفاده کرده است. این واژه را 
تنظیم کنندگان طرح برای تعیین مقررات 
و ش��رایط برخورد با مش��تریان بدحساب 
بانک ها استفاده کرده و مواد ۱۱7 تا ۱۲۳ 
طرح را ب��ه این موضوع اختصاص داده اند. 
از نظر عملی��ات بانکی، گردش کار منظم 
بانک ه��ا نیازمند دریافت به موقع اقس��اط 
تس��هیالت پرداختی اس��ت تا توان مالی 
بانک ها تقویت شود و امکان ادامه پرداخت 
تس��هیالت فراهم آید. تاخیر در پرداخت 
تس��هیالت، افزای��ش مطالب��ات معوق و 
غیرجاری را در پی خواهد داشت که نتیجه 
قهری آن، کاهش قدرت تس��هیالت دهی 
بانک ها خواهد بود.      ادامه در صفحه 2
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نشس��ت دوحه با حضور مقامات ایرانی، عربی و آمریکایی فرصتی ویژه برای گفت وگو پدید آورد. ۳ 
هزار چهره از ۱۰۴ کشور جهان روز شنبه و یکشنبه در پایتخت قطر به دور هم جمع شدند و درباره 
موضوعاتی چون تحریم های ایران و اختالفات میان کش��ورها بحث و تبادل نظر کردند. ایران موضوع 
صلح هرمز را یک بار دیگر مطرح کرد و ایاالت متحده باز هم ش��رط و ش��روط هایی برای برداش��تن 
تحریم های کشورمان گذاشت. به نظر می رسد که این نشست فرصت خوبی برای بیان مواضع کشورها 

در مقابل تنش  های پیش رو بوده است.
به گزارش خبرآنالین، نشس��ت دوحه در حالی برگزار ش��د که در خاورمیانه درگیری ها در هر سو 
دیده می شود. قطر با عربستان در گیر و دار قهر و آشتی قرار دارند و با وجود حرکت های جزئی به نظر 

می رسد حل اختالفات شان زمانبر است و مشکالت بین ایران و عربستان همچنان پابرجاست.
در نشست دوحه خبرهایی در مورد گفت وگو میان قطر و عربستان به بیرون درز کرد. به اعتقاد برخی 
از ناظران، حل بحران میان دوحه و ریاض می تواند به بقیه اختالفات باقی مانده در خاورمیانه پایان دهد 
و این شروع خوبی برای حل و فصل دیگر مشکالتی است که با لجبازی سعودی ها ادامه دار شده است. 
دعوای سعودی ها با قطر و ایران و جنگ یمن، آنها را در موقعیت سختی قرار داده و به نظر می رسد ادامه 

این وضعیت حتی اگر با حمایت غربی ها همراه شود برای بن سلمان ممکن نیست.
در نشست دوحه از یک سو مقامات قطری شرحی بر اتفاقاتی که بین دوحه و ریاض افتاده ارائه دادند 

و هم محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان موضوع صلح هرمز را مطرح کرد.
در حاشیه این نشست یکشنبه شب، محمد بن عبد الرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در گفت وگو 
با الجزیره توضیح داد که برای سخن گفتن درباره تحقق پیشرفتی واقعی در گفت وگو با عربستان زود 
است و آنچه اتفاق افتاده است باز شدن کانال هایی بین ما است. او گفت که امیدوار است اوضاع در سال 
میالدی پیش رو بهبود پیدا کند. آل ثانی در همین مصاحبه با اعالم اینکه گفت وگو برای پایان دادن 
به بحران شورای همکاری خلیج فارس فعاًل به مذاکره با عربستان سعودی محدود است، از ایجاد خط 

تماس میان دوحه و ریاض خبر داد و از اختالفات در شورای همکاری خلیج فارس انتقاد کرد.
وزی��ر خارجه قطر در هم��ان روز در گفت وگو با تلویزیون آمریکایی »بلومب��رگ« اعالم کرد، قطر 
هیچ گفت وگویی با امارات، جهت پایان دادن به بحران در شورای همکاری خلیج فارس نداشته است. 
گفته های آل ثانی، صدای انورقرقاش وزیر مش��اور دولت امارات را در آورد و او در توئیتی نوش��ت که 
اظه��ارات دوحه درباره مذاکره با ریاض »گامی جدید برای ایجاد ش��کاف در ائتالف س��عودی با بقیه 
کش��ورهای عربی خلیج فارس اس��ت.« واکنش قرقاش نشان داد که هرچند عربستان به دنبال یافتن 
یک راه برای برون رفت از بحران هاس��ت اما متحدانش چنین نظری ندارند و احتماال در مقابل شرایط 
جدید مقاومت خواهند کرد. برخالف نظر اماراتی ها، ایران از هرگونه گفت وگو میان قطر و عربس��تان 
ابراز خوشحالی کرد و ظریف مذاکرات میان عربستان سعودی و قطر را تحولی خوب برای همه منطقه 

خلیج فارس دانست.
از س��وی دیگر، ظریف در سخنرانی روز یکش��نبه اش در دوحه، به تشریح موضوع صلح هرمز برای 
کش��ورها پرداخت. او و روحانی از مهرماه امس��ال در هر نشس��ت بین المللی به تش��ریح این موضوع 
پرداخته اند. در نشس��ت دوحه هم وزیر خارجه کش��ورمان یک بار دیگر صلح هرمز را برای کشورهای 
حاضر در این نشس��ت ش��رح داد. این اقدام او در ادامه نامه ای است که روحانی ماه قبل به کشورهای 
منطقه فرستاد و تاکنون جواب شفافی به آن داده نشده است. در دوحه ظریف یک بار دیگر یادآور شد 

که امنیت منطقه در گرو همکاری کشورهاست و قابل خرید از کشورهای غربی نیست.
به نظر می رسد که ایران برای همراه کردن کشورهای منطقه در طرح صلح هرمز راه سختی را در 
پیش داشته باشد، اما مطرح شدن این موضوع در نشست دوحه در حالی که مقامات کشورهای ۱۰۴ 
کش��ور در آن حاضرند، به شنیده ش��دن صدای ایران کمک بیشتری می کند. این طرح به معنای آن 
است که برخالف آنجه غرب، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی در حال تلقین آن هستند، 
تهران یک تنه به دنبال حل مشکالت منطقه از طریق ایجاد ائتالفات صلح آمیز است. چیزی که از سوی 

دیگران از آن استقبال چندانی نشده است.
در نشست روز یکشنبه، تحریم های ایران دو مخالف جدی داشت. ماهاتیرمحمد نخست وزیر مالزی 
که به تازگی تحت فشار آمریکایی ها مجبور شده تا حساب های بانکی ایرانیان در این کشور را ببندد، 
یک بار دیگر گفته که با تحریم ها مخالف است و چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه هم گفته که کشورش 
به همراه برخی از کشورهای اروپایی مخالف تحریم ها علیه تهران هستند. ماهاتیر محمد در سخنرانی 

خود موضوع را از جانب قوانین بین الملل پی گرفت و گفت که تحریم ها علیه کشورمان ناقض منشور 
س��ازمان ملل اس��ت و مالزی یک بازار بزرگ را به خاطر تصمیمات آمریکا از دس��ت داده است. رابطه 
اقتصادی ایران و مالزی در سال های اخیر باال گرفته بود و دو کشور عالقه بسیاری به گسترش این روابط 

داشتند اما با فشاری که از سوی آمریکا به مالزی وارد شده، این روابط حاال معلق مانده اند.
ترکیه به عنوان همسایه ایران روابط خوبی با کشورمان دارد و در تحریم ها هم مقابل خواست آمریکا 
ایس��تاده است. مقامات این کش��ور از هر تریبونی موضوع تحریم ایران را به چالش کشیده اند. این در 
حالی است که روابط اقتصادی دو کشور با تحریم ها دچار مشکالتی شده است. هر دو این مقامات از 
این تریبون، آمریکا را به دلیل وضع تحریم های ناجوانمردانه علیه ایران سرزنش کردند و به روشنی به 
این کشور گفتند که تصمیمات ترامپ، نه تنها اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده بلکه کشورهایی که با 
تهران روابط اقتصادی داشته اند را هم تحت فشار اقتصادی قرار داده است. به نظر کارشناسان زاویه ای 
که ماهاتیرمحمد و چاوش اوغلو به موضوع ورود کرده اند، بااهمیت شمرده می شود چراکه تاثیر تحریم 

ایران را در اشل جهانی به خوبی تشریح می کند.
البته همانطور که انتظارش می رفت، آمریکایی ها از نشست دوحه برای بیان مواضع و خواسته های شان 
از تهران استفاده کردند. برایان هوک، لیندسی گراهام و منوچین هر یک به تشریح بخشی از مواضع 
آمریکا پرداختند. برایان هوک در گفت وگوی با سی ان بی سی در حاشیه اجالس دوحه از تقویت قوای 

نظامی عربستان خبر داد و دلیل آن را تقویت این کشور برای رویارویی احتمالی با تهران بیان کرد.
او در حالی که هیچ کس نتوانسته ادعا در مورد دست داشتن تهران در حمالت آرامکو را اثبات کند، 
به آن قطعیت بخش��ید و گفت: »ما خواستار ایفای نقش شورای امنیت سازمان ملل )درباره حمالت 
آرامکو( هستیم و حاال که عربستان تحقیقات خود را درباره حمالت آرامکو کامل کرده است، امیدواریم 

که این موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد.«
او در گفت وگویش با الجزیره در حاش��یه این اجالس هم دست بردار نبود و مدعی شد که تحریم ها 
علیه ایران برای تضمین امنیت آمریکاست. در همین مصاحبه او عنوان کرد که آمریکا به دنبال»توافقی 
خوب« با تهران اس��ت. هوک در پاس��خ به سوالی دیگر درباره تبادل زندانیان با ایران گفت: »آمریکا از 
این اقدام خرس��ند اس��ت و امیدوار اس��ت که این، گامی برای آزادی زندانیان دیگر باشد. چهار یا پنج 
آمریکایی دیگر در ایران بازداش��ت هستند. اما این مس��ئله به ایران بازمی گردد. شیوه ما با ایران از دو 
طریق اس��ت. یک از طریق دیپلماس��ی و دوم از طریق اقتصادی و فش��ار بر ایران تا بتوانیم به توافقی 

خوب دست پیدا کنیم.«
لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی هم که در دوحه حضور دارد، از تدوین توافق بعدی با ایران پرده 
برداشت و مدعی شد که  همراه با یک سناتور دموکرات در حال تدوین طرحی برای جایگزینی برجام 
با یک توافق منطقه ای است: »من دارم با باب منندز )سناتور دموکرات( کار می کنم تا جایگزینی برای 
برجام بیابیم. از اینکه رئیس جمهور ترامپ از این توافق خارج ش��د خرسندم، چراکه آن یک توافق بد 
ب��رای این منطقه بود. توافق��ی بد برای جهان بود، اما می خواهی��م آن را با چه چیز جایگزین کنیم؟ 

دموکرات ها و جمهوری خواهان شروع به فکر کرده اند که جایگزین چیست.«
در این میان وظیفه تعیین ش��رط و ش��روط برای ایران بر دوش منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا 
قرار گرفت. به گزارش العربیه ستیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا که برای شرکت در »کنفرانس 
دوحه« به قطر سفر کرده است، گفت: اگر ایران شروط الزم را بپذیرد آمریکا تمام تحریم ها را برمی دارد.
به نظر می رسد آمریکایی ها هنوز امید دارند که با ایجاد فشار علیه ایران، مقامات را بر سر میز مذاکره 
بنش��انند. این در حالی اس��ت که در تهران یک سیاست روشن در حال پیگیری است و شرط ما برای 
هرگونه گفت و گو برداش��ته ش��دن تحریم هاست. تهران می گوید که نمی شود به کشوری که یک بار 

توافقی را شکسته اعتماد کرد.
نشست دوحه از نظر تجمع کشورهای موثر در جهان، فرصت خوبی برای گفتن و شنیدن و از مسائل 
روز جهان و منطقه بود که تهران از این فرصت به نحو خوبی استفاده کرد. سخنرانی ظریف که در آن 
از صلح هرمز حرف می زد، در مقابل حرف های هوک و منوچین و... قرار گرفت و بی پایه بودن ادعاها را 
مشخص کرد. از سوی دیگر روندی که میان عربستان و قطر در حال پیشروی است، امیدها را به ایجاد 
صلح و آرامش در منطقه باال برده اس��ت، اما واکنش غربی ها را نمی توان از این معادالت حذف کرد، 
چراکه اگر قرار باشد مشکالت منطقه در خود خاورمیانه برطرف شود، پای این کشورها از منطقه قطع 

خواهد شد و این چیزی نیست که آمریکایی ها به دنبال آن باشند.

دکتر مایکل ایوانوویچ، اقتصاددان ارشد سابق سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( و تحلیلگر اقتصاد بین الملل در فدرال 
رزرو نیویورک، در یادداشتی اختصاصی برای شبکه خبری CNBC به ارزیابی توافق تجاری جدید بین آمریکا و چین پرداخت و این 
سوال را مطرح کرد که آیا توافق جدید به کسری تجاری آمریکا در برابر چین پایان می دهد؟ او با بررسی تراز تجاری چین و آمریکا، 
توافق فعلی را تنها یک آتش بس موقت به  جای یک صلح دائمی برای پایان بخش��یدن به جنگ تجاری قلمداد کرده و آن را بیش��تر 

نمایشی دانسته است تا یک توافق واقعی.
به نوشته مایکل ایوانوویچ، وقتی به آخرین آمار و ارقام مربوط به تجارت آمریکا و چین نگاه می کنیم، احتماالً این سؤال را از خود 
خواهیم پرسید که توافق تجاری جدید بین دو کشور چگونه می تواند تراز تجاری بین آنها را به یک توازن قابل قبول برساند. در ۱۰ 
 ماهه نخست سال جاری میالدی، آمریکا ۲9۴.5 میلیارد دالر در برابر چین کسری تجاری داشته است که این رقم معادل ۴۰درصد 
کل کس��ری تجاری آمریکا )در مقابل تمامی کش��ورهای جهان( در دوره مذکور است. طی این دوره صادرات چین به آمریکا ۳8۲.۱ 
میلیارد دالر بوده است؛ در مقابل، آمریکا تنها 87.۶ میلیارد دالر کاال به چین صادر کرده است که این رقم نسبت به دوره مشابه سال 

قبل )۱۰ ماهه نخست سال ۲۰۱8( حدود ۱۴.5درصد کاهش نشان می دهد.
در توافق جدید،  چین متعهد شده است که ظرف دو سال آینده واردات کاال و خدمات از آمریکا را به میزان ۲۰۰ میلیارد دالر افزایش 
دهد. البته این افزایش ۲۰۰ میلیارد دالری ظرف دو سال )۱۰۰ میلیارد دالر در سال( به تنهایی برای جبران کسری تجاری آمریکا در 
مقابل چین کفایت نخواهد کرد؛ بلکه صادرات چین به آمریکا که در سال گذشته میالدی ۴۶۲.۴ میلیارد دالر بوده است، باید تقریباً 

نصف شود تا آمریکا به هدف خود یعنی توازن تجاری در مقابل چین دست یابد.
اما واقعاً چقدر احتمال دارد که چنین سناریویی رخ بدهد؟ واقعیت امر این است که بدهی های خارجی سنگین آمریکا باعث خواهد 
ش��د که حجم عظیمی از ثروت و فناوری از این کش��ور به چین منتقل شود و خالص دارایی های خارجی چین افزایش یابد. از طرف 
دیگر، سایر مسائل مهم از جمله حقوق مالکیت فکری، انتقال اجباری فناوری، یارانه های غیرقانونی به بخش صنعت و دستکاری نرخ 
ارز که دو کش��ور به  ش��دت بر سر آنها اختالف داشته اند، در این توافق به  صورت شفاف و در قالب مفاد قانونی حل وفصل نشده است 
و دو کشور صرفاً بیانیه ای برای تضمین حقوق یکدیگر در این قضایا صادر کرده اند. به عبارت دیگر، سازوکار اجرای توافق مبتنی بر 
نشست های دوجانبه در سطح کارشناسان دو کشور خواهد بود و تنها در صورت بروز اختالفات جدی، مقامات باالتر برای حل وفصل 
اختالفات وارد عمل خواهند ش��د. کاماًل مش��خص است که در اینجا مقتضیات سیاسی بر دسترسی به یک توافق واقعی برای از بین 
بردن شکاف تراز تجاری دو کشور که برای آمریکا یک مسئله امنیت ملی محسوب می شود، اولویت یافته است. این واقعیت را به خوبی 
می توان از بیانیه های رس��می که دو خصوص توافق منتشر شده است، استنباط کرد. واشنگتن در بیانیه های خود تأکید می کند که 
چین قول داده است واردات محصوالت کشاورزی و سایر محصوالت آمریکایی را افزایش دهد، اما همان طور که اشاره شد، حتی در 
صورت افزایش ۲۰۰ میلیارد دالری واردات چین از آمریکا ظرف دو سال آینده، باز هم کسری تراز تجاری آمریکا در برابر چین رقم 
بسیار بزرگی خواهد بود. از سوی دیگر نیز دولت چین در بیانیه های خود از چنین تعهداتی نام نبرده است. رسانه های دولتی چین تنها 
به این نکته اشاره می کنند که یک توافق تجاری مبتنی بر برابری و احترام متقابل بین دو کشور حاصل شده است و اینکه براساس 
قوانین سازمان تجارت جهانی و اصول بازار و کسب وکار، گسترش بازار داخلی چین به افزایش صادرات کاالها و خدمات از کشورهای 

دیگر از جمله آمریکا منجر خواهد شد.
به نظر می رس��د توافق فعلی ش��باهت چندانی به یک صلح دائمی برای پایان بخشیدن به جنگ تجاری ندارد و بیشتر شبیه یک 
آتش بس موقت است. البته در این میان چین نیز باید بداند که مازاد تجاری چشمگیر و سیستماتیکی که این کشور در برابر آمریکا 
دارد، نمی تواند برای مدت زیادی ادامه داش��ته باش��د؛ فارغ از اینکه چه کسی پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده 
خواهد بود. اساساً برای کشوری که بیش از ۲۳ تریلیون دالر بدهی عمومی دارد، کسری بودجه اش نیز به سرعت در حال افزایش است 
و خالص سرمایه گذاری های خارجی آن بالغ بر ۱۰.5 تریلیون دالر برآورد می شود، چنین کسری تجاری بزرگی یک مسئله آزاردهنده 

است و به همین دلیل شدید بودن واکنش آمریکا در این شرایط اتفاق عجیبی نیست.
درک این واقعیت که کس��ری تجاری آمریکا در برابر چین یک مانع بزرگ برای بهبود محس��وس روابط به شدت متالطم دو کشور 
است، نباید برای استراتژیست های چینی زیاد دشوار باشد. همه چیز بسیار ساده و مشخص است: یا از آمریکا بیشتر و خیلی بیشتر کاال 
و خدمات بخرید و یا صادرات افراطی به سرعت در حال رشد خود به آمریکا را کاهش دهید. اینکه چرا چینی ها به موقع در این مسیر 
گام برنداشتند تا از تشدید تنش ها در روابط خود با آمریکا جلوگیری کنند، به محاسبات ژئوپلیتیکی دولتمردان پکن مربوط می شود 

که البته شاید آنها قصد داشته باشند در این زمینه تجدیدنظر کنند.
با توجه به اینکه سال ۲۰۲۰ در آمریکا سال انتخابات است، دونالد ترامپ و دیگر مقامات واشنگتن به تمجید از دستاوردهای این 
توافق ادامه خواهند داد، حتی اگر کسری تراز تجاری آمریکا در برابر چین همچنان باالتر از چیزی باشد که بتوان انکارش کرد. این 

قضیه در مورد سایر دستاوردهای سیاسی و امنیتی آمریکا در رقابت راهبردی این کشور با چین نیز صدق می کند.
در هر صورت س��رمایه گذاران و فعاالن بازار باید از این پس به  دقت آمارهای تجاری را رصد کنند تا نش��انه هایی از واقعی بودن یا 
نمایشی بودن توافق جدید بین آمریکا و چین بیابند. آیا در این شرایط روزنه امیدی برای بازارهای مالی گشوده خواهد شد؟ بله، به شرط 

اینکه فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( با آنها دوست باشد، زیرا قیمت دارایی ها همواره از کانال سیاست های پولی تعیین می شود.
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دفاع مالزی و ترکیه از ایران در مقابل تحریم های آمریکا
اقتصاددان ارشد آمریکایی پاسخ داد

توافق جدید به کسری تجاری آمریکا در برابر چین پایان می دهد؟

علی نظافتیان
کارشناس ارشد حقوق بانکی



نهاد پژوهشی مجلس در حالی دیروز و امروز میزبان همایشی ملی با 
عنوان »اصالح قوانین پولی و بانکی کش��ور« است که در ابتدای همین 
هفته در یک گزارش تحلیلی از طرح بانکداری مجلس حمایت کرد. روز 
گذشته هم نمایندگان مجلس در نشستی علنی با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۴ 
رأی مخال��ف و ۶ رأی ممتنع از مجم��وع ۲۰۱ نماینده حاضر با کلیات 

طرح »بانکداری جمهوری اسالمی ایران« موافقت کردند.
ب��ا توجه به انتقادهای صورت گرفت��ه همایش »اصالح قوانین پولی و 
بانکی کش��ور« از س��وی مرکز پژوهش ها برمبن��ای تبیین ضرورت های 
اصالح قوانین پولی و بانکی و همینطور نقدهای مطرح ش��ده نس��بت به 

طرح بانکی مجلس برگزار شده است.
درحال��ی که مجلس دهم، آخرین روزهای فعالیت خود را س��پری 
می کن��د و انتخاب��ات یازدهمی��ن دوره مجلس تا چن��دی دیگر در 
اس��فندماه برگزار می ش��ود، ش��اید طرح بانکداری را بتوان ماحصل 
آخرین تالش ها و رهیافت های نمایندگان مردم دانس��ت. از آنجا که 
نق��ش مجلس در ماج��رای اخیر اصالح قیمت بنزی��ن به نوعی زیر 
س��وال رفت و افزایش قیمت بنزین و چگونگی اجرای آن در نشست 
س��ران قوا تصمیم گیری ش��د، حاال مجلس با برگزاری این همایش 
بانک��ی و دوختن قبای تازه بر تن نظام بانکی به دنبال اعاده حیثیت 
و اثبات جایگاه فکری و حقوقی قوه مقننه در س��اختار قانونگذاری و 

سیاست گذاری است.
اگرچ��ه اصالح نظ��ام بانکی ازجمله چالش های اقتصاد ایران اس��ت و 
پیش از این، طرح ها و برنامه های مختلفی برای برطرف کردن مشکالت 
و کاستی های نظام بانکی ایران اندیشیده و اجرا شده، اما نظام بانکی از 
این همه طرح و برنامه و نقشه راه تاکنون طرفی نبسته است. بنابراین از 
آنجا که هزینه تاخیر اصالح نظام بانکی را بیش��تر و پیشتر از هر کسی 
خود سیستم بانکی می پردازد، منطقی است که هرچه زودتر باید چالش 

نظام بانکی حل و فصل شود.
همچنی��ن از آنجا که عمده بار تامین مال��ی در اقتصاد ایران برعهده 
بانک هاس��ت و به تعبیری، اقتصاد ایران بانک محور است، پرواضح است 
که اصالح نظام بانکی همانا به اصالح اقتصاد ایران می انجامد. به عبارت 
بهتر، اصالح ساختار اقتصاد ایران از مسیر اصالح شبکه بانکی می گذرد 
و اصالح نظام اقتصادی در گروی اصالح نظام بانکی اس��ت. بررس��ی ها 
نشان می دهد مطالبات غیرجاری، دارایی های منجمد، نرخ سود بانکی، 
عدم اس��تقالل بان��ک مرکزی، اضافه برداش��ت بانک ه��ا از منابع بانک 
 مرکزي، افزایش نقدینگی و عقب ماندگی نظام بانکی از اس��تانداردهای 
مدیریت ریسک ازجمله چالش های چندگانه نظام بانکی ایران است و از 

آن می توان به هفت خوان نظام بانکی یاد کرد.
آنچه بر قوانین پولی و بانکی ایران گذشت...

نهاد پژوهش��ی مجلس در این گزارش که روز یکشنبه منتشر کرد، به 
تش��ریح برخی ابعاد طرح بانکداری جمهوری اس��المی پرداخت و اعالم 
کرد که با کلیات این طرح و چارچوب های اصالحی آن موافق اس��ت و 
اعتق��اد دارد که تصویب آن می تواند کش��ور را در حوزه قوانین پولی و 

بانکی چندین گام به جلو ببرد.
به گفت��ه مرکز پژوهش ها، اص��الح قوانین پولی و بانک��ی همواره در 
مجل��س مطرح ب��وده و در حال حاض��ر، نتیجه این تالش ه��ا در قالب 
گزارش کمیس��یون اقتصادی تحت عنوان ط��رح »بانکداری جمهوری 
اسالمی ایران« به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده است. این درحالی 
اس��ت که تاکنون به  دالیل مختلف به  ویژه اختالف نظر بانک مرکزی و 
وزارت اقتص��اد، الیحه جامعی توس��ط دولت در این زمینه ارائه نش��ده 
اس��ت، کمااینکه با وجود اقدامات انجام شده از ابتدای دهه 8۰ شمسی 
در بان��ک مرکزی، صرفا یک الیحه ب��رای اصالح برخی از فصول قوانین 
قبلی به مجلس ارائه ش��ده و به موارد مهمی همانند ساختار استقالل و 
نحوه اداره بانک مرکزی پرداخته نشده است، بنابراین ضروری است که 
اصالح قوانین حوزه پولی و بانکی کش��ور در فرصت ش��ش ماهه تا پایان 
فعالی��ت مجلس ده��م به عنوان اولویت اصلی مطرح ش��ده و در اولویت 

بررسی مجلس قرار گیرد.
در ی��ک کالم، بازوی کارشناس��ی مجل��س با وجود برخ��ی نقدها و 
شبهه ها نسبت به گزارش کمیسیون اقتصادی، با کلیات این طرح موافق 
است و تصویب آن را در صحن علنی مجلس و در فاصله اندک ماه های 

باقیمانده از عمر مجلس دهم ضروری می داند.

چرا نیاز به اصالح قوانین و مقررات بانکی داریم؟
قانون پولی و بانکی کش��ور مهمترین قانون در نظام بانکی ایران است 
که در ۱8 تیرماه ۱۳5۱ یعنی ۴7 س��ال پیش به تصویب رس��ید. قانون 
عملی��ات بانکی بدون رب��ا )بهره( نیز مهم ترین قانونی اس��ت که بعد از 
انقالب اس��المی در 8 ش��هریورماه ۱۳۶۲ در این زمینه تصویب ش��د. 
اگرچه این قانون در مدت کوتاهی تهیه شده و به صورت دائمی تصویب 
ش��د، اما بنا بر بازنگری آن پس از پنج س��ال اجرا بوده است که تاکنون 
صرفا به اصالحات جزئی بس��نده شده اس��ت. به گفته مرکز پژوهش ها، 
عالوه  بر این قوانین، در طول ۴۰ س��ال گذش��ته نیز قوانین متعددی به 
تصویب رس��یده اس��ت از مهمترین آنها می توان ب��ه الیحه قانونی اداره 
امور بانک ه��ا )۱۳58(، قانون نحوه وصول مطالب��ات بانک ها )۱۳۶8(، 
قانون اجاره تأس��یس بانک های غیردولت��ی )۱۳79(، قانون تنظیم بازار 
متش��کل پولی )۱۳8۳(، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیالت بانکی 
متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی )۱۳85(، قانون 
تسهیل اعطای تس��هیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در 
اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها )۱۳8۶( 
اشاره کرد. همچنین در قوانین عمومی کشور همانند قوانین برنامه های 
پنج س��اله توسعه، قوانین بودجه سالیانه، قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل چهل  و چهارم قانون اساس��ی )مص��وب ۱۳8۶ و اصالحات بعدی 
آن( و قان��ون رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور 
)مص��وب ۱۳9۴( هم��واره احکامی به موضوعات پول��ی و بانکی مرتبط 
بوده اس��ت. مجموعه این اقدامات به تعدد و تزاحم قوانین منجر ش��ده 
است که اصالح قوانین پولی و بانکی را از این منظر ضروری می کند. از 
س��وی دیگر، ریشه وضعیت فعلی اقتصاد ایران اعم از شاخص های کالن 
اقتصادی نظیر نرخ رش��د، نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین ش��اخص های 
بانکی مانند زیان انباش��ته بانک ها، نس��بت مطالبات غیرجاری و نسبت 
کفایت س��رمایه ت��ا حدی به نقص��ان در قوانین پول��ی و بانکی موجود 
برمی گردد و این مس��ئله نیز بیانگر ض��رورت اصالح قوانین نظام بانکی 
اس��ت. عالوه بر این در طول دهه های گذش��ته نیز تحوالت زیادی چه 
در ح��وزه دانش بانکداری و چه در حوزه فرآیندهای بانکی اتفاق افتاده 
اس��ت، به طوری که چهره بانک ها با ظه��ور فناوری های جدید در حوزه 
فرآیندهای نظارت بانکی و همینطور عملیات های بانکی کامال دگرگون 
ش��ده و این موضوع، اصالح قوانین بانکی ایران را بیش از پیش ضروری 

می سازد.
واکنش ها به طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران

مرکز پژوهش ها س��پس به بررسی واکنش ها نسبت به طرح بانکداری 
جمه��وری اس��المی ایران می پ��ردازد و آن دس��ته از نقدهایی را که به 
کاس��تی های طرح مجلس اش��اره دارد، می پذیرد و معتقد است که باید 
آنها را در طرح نهایی اصالح کرد، اما آن دس��ته از واکنش ها را که اصل 
ط��رح را ه��دف گرفته و لزوم اصالح نظ��ام بانکی را نف��ی کرده اند، رد 
می کند. به گفته این نهاد پژوهشی، برخی دستگاه های دولتی به واسطه 
مالحظات و منافع س��ازمانی خود با طرح فعلی مخالفت می کنند. برای 
مثال، برخ��ی از وزارتخانه ها به دلیل کاهش تأثیرگذاری خود در فرآیند 
سیاس��ت گذاری پولی در چارچوب این طرح )به واس��طه اصالح ترکیب 
هیات عالی نس��بت به ترکیب ش��ورای پول و اعتبار( به مخالفت با آن 
می پردازن��د. در واقع، همان دالیلی که منش��أ عدم ارائ��ه الیحه جامع 
اصالح قانون پولی و بانکی ازسوی دولت است، می تواند مبنای مخالفت 

دولت و یا دستگاه های دولتی با طرح کنونی باشد.
همچنین گروهی از اشخاص غیردولتی مثل برخی از بانک ها به  دلیل 
تع��ارض احکام طرح با منافع خود، مخالفت های جدی با اصل این طرح 
دارند، زی��را به  دلیل افزایش اختیارات نظارت��ی بانک مرکزی و کاهش 
تعارض منافع در س��اختار نظارت بر بانک ها، امکان بسیاری از تخلفاتی 
ک��ه در حال حاضر، رواج فراوانی در ش��بکه بانکی دارد، از میان می رود 
و این امر باعث محدود ش��دن اختیارات و منافع کنونی بانک ها و س��ایر 

مؤسسات اعتباری می شود.
بخ��ش دیگ��ری از مخالفت ه��ا نیز براس��اس آخرین پیش��نهادهای 
مطرح شده در حوزه پولی و بانکی و فاصله بانکداری روز دنیا با آنچه در 
طرح مجلس آمده، بیان می شود. مرکز پژوهش ها در پاسخ به این دسته 
از انتقاده��ا می گوید ک��ه تدوین کنندگان طرح با رج��وع به تجربه های 
موفق دنیا و جدیدترین نظریات علمی، به چارچوب های نهادی کش��ور 
مثل قانون اساس��ی و مصوبات قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 
توجه داش��ته اند. مالحظه دیگری که از نگاه بازوی کارشناس��ی مجلس 
باید به آن توجه ش��ود، ش��رایط سیاستی و اجرایی کش��ور و به عبارت 

معروف، قواعد نانوش��ته حاکم بر رفتارهای سیاس��ت گذاران و مجریان 
است که  باید در تدوین قانون مورد توجه قرار گیرد.

نگاه نخبگان حوزه و دانشگاه به طرح بانکی مجلس
اما شاید مهمترین منتقدان طرح بانکی مجلس را برخی صاحب نظران 
حوزوی و دانش��گاهی تش��کیل می دهند که ایده هایی در زمینه پولی و 
بانکی، چه در حوزه متعارف و چه در حوزه مطالعات اس��المی در ذهن 
دارن��د و معتقدند که طرح جامع بانکداری جمهوری اس��المی ایران نیز 
باید براس��اس این ایده ها طراحی شود، ولی از آنجا که به این ایده ها در 
طرح مجلس پرداخته نش��ده اس��ت، در نتیجه با آن مخالفت می کنند. 
پیشنهاد این دسته از مخالفان آن است که تصویب این طرح هم اکنون 
در مجلس متوقف ش��ود و »مطالع��ات جامعی« درخص��وص ایده آنها 
انجام ش��ود و سپس طرح یا الیحه ای براساس آن نگاشته شود. ازجمله 
موضوعاتی که این منتق��دان در اثبات نظر خود مثال می زنند، موضوع 
»خلق پول بانکی« اس��ت و آنها معتقدند که »خلق پول بانکی« باید در 

قانون جدید مجلس ساماندهی شود.
نهاد پژوهشی مجلس در پاس��خ به این شبهه نیز می گوید: اوال مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس از اولین نهادهای پژوهش��ی اس��ت که با انتش��ار 
گ��زارش »ابع��اد و پیامدهای خلق پول توس��ط بانک ه��ای تجاری در 
ایران« در سال ۱۳9۳ به این موضوع پرداخته است و طرح حاضر نیز با 
همکاری برخی از نخس��تین صاحب نظران این حوزه تدوین شده است. 
ثانی��ا مطالعات مرتبط با موضوع »خلق پول بانکی« در داخل کش��ور و 
حتی در سطح جهانی کماکان در سطح مقدماتی و در حال تکامل است 
و اختالف نظره��ای ج��دی هم در بین صاحب نظ��ران اقتصاد متعارف و 
هم اقتصاد اس��المی درخصوص آن وجود دارد. همچنین تقریبا می توان 
گف��ت که مدل ایجابی جایگزین برای این موضوع، به گونه ای که جوانب 
مختلف موضوع را لحاظ کرده باش��د و قابلیت درج در قانون را داش��ته 
باشد و سایر مالحظات قانونگذار را تأمین کند، تاکنون ارائه نشده است.
ب��ه اعتق��اد مرکز پژوهش ها، مهمترین پاس��خی که به این دس��ته از 
منتقدان می توان گفت، این اس��ت که نمی توان اصالح اش��کاالت بّین و 
نواقص قانونی موجود را که تمام کارشناسان نظام بانکی بر آنها اتفاق نظر 
دارن��د، به تعوی��ق انداخت، به امی��د اینکه صاحب نظران دانش��گاهی و 
ح��وزوی به یک طرح س��ازگار و جامع درخص��وص موضوعات بنیادی 
نظی��ر »خلق پول بانکی« برس��ند و پس از آن، اجماع نس��بی در میان 
اندیشمندان و سیاست گذاران و مجریان پیرامون آن به وجود آید؛ ضمن 
آنکه فرص��ت اصالح این طرح در صورت تصویب مجلس دهم در آینده 
نیز کامال وجود دارد و رویکردهای بدیل بانکداری متعارف می توانند )و 
باید( پس از بحث و اجماع نظر کارشناس��ی، ایده های خود را تبدیل به 
طرح های تفصیلی و سازگار کرده و در آینده به جامعه علمی و سیاستی 
عرضه کنند. در این میان، آنچه مهم است، آن است که هیچ کارشناسی 
از وضع موجود دفاع نمی کند و ضرورت اصالح قانون و تالش برای رفع 
چالش های قانونی بر کس��ی پوشیده نیس��ت و موکول کردن اصالحات 
به آینده به هیچ وجه به صالح نیس��ت، کمااینکه مرکز پژوهش ها هم با 
وجود حمایت کلی از این طرح و تأکید بر ضرورت اصالح فوری قوانین، 

بر برخی از کاستی ها و نواقص آن، آگاه و ناقد است.
از بهبود استقالل بانک مرکزی تا مقابله با تخلفات بانکی

نهاد پژوهش��ی مجل��س در انتهای ای��ن گزارش بار دیگ��ر از کلیات 
طرح بانکی مجلس دهم دفاع می کند و می گوید: کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی درخصوص اصالح قوانین ح��وزه بانکداری و 
بانک مرک��زی، با اصالح و تجمیع طرح ه��ای چهارگانه و الیحه اصالح 
قان��ون پول��ی و بانکی و علی رغم برخی اش��کاالت در برخ��ی از احکام، 
اصالحات نس��بتا زیاد، مهم و قابل دفاع��ی را در حوزه هایی نظیر بهبود 
اس��تقالل، کارآمدی، اقتدار و پاس��خگویی بانک مرکزی، نظارت بانکی، 
قواعد حکمرانی و مدیریت بانک ها، برخی از مس��ائل ش��رعی بانکداری، 
مقابل��ه با تخلفات بانکی و پیش��گیری از تعارض مناف��ع در نظام بانکی 

ارائه داده است.
ب��ه باور مرکز پژوهش ها، تصوی��ب این طرح و چارچوب های اصالحی 
در پیش گرفته ش��ده در آن می تواند ایران را در حوزه قوانین نظام پولی 
و بانک��ی چندی��ن و چند گام به پیش ببرد. بر این اس��اس و با توجه به 
تجربه کش��ور در دو دهه گذشته در اصالح قوانین حوزه پولی و بانکی، 
آنچه واضح اس��ت، این است که نباید هیچ فرصتی را برای اصالح قانون 
از دس��ت داد و الزم اس��ت در اس��رع وقت، این طرح در دستور بررسی 
صحن علنی مجلس قرار گیرد و در فرصت ش��ش ماهه باقی مانده از عمر 

مجلس دهم، قوانین حوزه بانکی اصالح شود.

هفت خوان نظام بانکی

کلیات طرح »بانکداری جدید« به تصویب مجلس رسید
سرمقاله

تنبیهات مالی و غیرمالی مشتریان بدحساب 
بانک ها 

ادامه از صفحه اول
پس باید چاره ای منطقی برای حل این مش��کل اندیش��ه کرد و حس��اب مشتریان 
خوش حساب از بدحساب را متمایز کرد، اما شرط اصلی در طراحی مبانی و فرآیندهای 
عملیات بانکی، انطباق یا حداقل عدم مغایرت با موازین ش��رعی اس��ت. کم توجهی به 
این مهم، ش��بکه بانکی را به مرزهای بانکداری ربوی نزدیک خواهد ساخت. این طرح، 
بدحس��ابی و نپرداختن به موقع اقساط تسهیالت را تخلف بانکی محسوب کرده و برای 
برخ��ورد قانون��ی، دو گونه تنبیه مال��ی و غیرمالی طراحی کرده اس��ت. برمبنای طرح 

کمیسیون اقتصادی، اصول حاکم بر انواع تخلفات مشتریان بدعهد بانک ها عبارتند از:
اول؛ تقسیم تنبیهات قانونی مشتریان بدحساب به تنبیهات غیرمالی و تنبیهات مالی.
دوم؛ جمع بین تنبیهات مالی و غیرمالی با توجه به میزان و حجم تخلفات مشتری 

بدحساب.
سوم؛ تنبیهات غیرمالی بیشتر ناظر بر اعمال محرومیت مشتری بدحساب از خدمات 
بانکی و همچنین محدودیت در انجام معامالت اس��ت. این محرومیت ها شامل کاهش 
تدریجی س��قف قابل برداش��ت یا قابل انتقال از حس��اب مش��تری، ممنوعیت دریافت 
تس��هیالت جدی��د، ممنوعیت دریافت خدم��ات و تعهدات بانک��ی، ممنوعیت دریافت 
دس��ته چک، ممنوعیت نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول یا س��هام و اوراق بهادار 

و نظایر آن است.
چهارم؛ تنبیهات غیرمالی به  تنهایی موثر نیس��ت. پ��س در کنار تنبیهات غیرمالی 
بایستی تنبیهات مالی باشد تا مجموع این تنبیهات بتواند نقشی بازدارنده در جلوگیری 
از بدعهدی مش��تری و تس��ریع در وصول مطالبات معوق داش��ته باشد. برمبنای طرح 
کمیس��یون عالوه بر تنبیهات غیرمالی، جریمه تاخیر نیز در انتظار مشتریان بدحساب 

خواهد بود.
پنجم؛ نرخ و میزان جریمه تاخیر توسط هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

ششم؛ مبانی حاکم بر اخذ جریمه تاخیر از مشتری بدحساب بنا بر طرح کمیسیون 
اقتصادی عبارتند از:

* تعلق جریمه تاخیر فقط نس��بت به مانده اصل بدهی مشتری، اما منظور از مانده 
اصل مشتری چیست؟ تبصره ماده۱۱9 طرح در این خصوص گفته است: منظور از اصل 
بدهي مشتري در قراردادهاي تسهیالت با سود معین، اصل تسهیالت دریافتي مشتري 
به عالوه سود مندرج در قرارداد تا سررسید است. سود و جرائم مربوط به بعد از سررسید، 

جزو اصل بدهي مشتري نیست.
* الزام بانک ها به محاسبه پرداختی های مشتری به  عنوان پرداخت اصل بدهی.

* تعلق جرایم مالی و غیرمالی به مش��تریانی که اقس��اط تسهیالت قرض الحسنه یا 
تسهیالت با نرخ سود معین را به موقع پرداخت نمی کنند.

* تعلق جرایم مالی و غیرمالی به مشتریانی که طلب بانک ها را پس از خاتمه یا فسخ 
قرارداد پرداخت نمی کنند.

* الزام بانک ها به واریز جرایم تاخیر به حس��اب ویژه جرایم تاخیر که توس��ط بانک 
مرکزی نزد هر یک از بانک ها افتتاح می شود و منابع این حساب ها بایستی تحت نظارت 

بانک مرکزی به مصارفی نظیر پرداخت بدهی بدهکاران معسر یا ورشکسته برسد. 
این خالصه ای از رژیم حقوقی تنبیهات مالی و غیرمالی مشتریان بدحساب بانک ها 
طبق طرح کمیس��یون اقتصادی اس��ت، اما انتقاداتی به این طرح از حیث مغایرت با 
موازین ش��رعی وارد ش��ده اس��ت، چنانکه حضرت آیت اهلل نوری همدانی در تازه ترین 
اظهارنظر شرعی اعالم کرده اند: »طرح جدید بانکداری به ربا رسمیت می بخشد. حوزه 
علمی��ه با این طرح مخالف اس��ت و نظر کس��انی که این طرح را ب��ه مجلس برده اند، 

حجت نیست.«
هرچند اظهارنظر در مس��ائل ش��رعی در تخصص نگارنده نیست، اما حرمت شرعی 
خسارت تاخیر عالوه بر حضرت امام خمینی مورد اتفاق نظر بسیاری فقهای عظام دیگر 
نیز هس��ت و عملکرد نظام بانکی در این مورد مصون از انتقاد نبوده اس��ت. به همین 
جهت از دهه ۶۰ تاکنون به  صورت شرط ضمن عقد و وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد 
تسهیالت گیرندگان اجرا شده است. به نظر می رسد طرح کمیسیون اقتصادی به یکباره 
در صدد حل این چالش فقهی و مشروعیت بخش��ی به این پدیده در قالب جرایم مالی 
است، بنابراین همان گونه که قبال از نظر کارشناسی پیش بینی شده بود، بروز این قبیل 

انتقادات شرعی یا اقتصادی، چندان دور از انتظار نخواهد بود.
از نظ��ر اجرایی و بانکی نیز این ط��رح در قالب جرائم مالی و غیرمالی، تکرار تجربه 
شکست خورده مصوبات دولت در سال های ۱۳8۶ تا ۱۳88 است. در دی ۱۳8۶، دولت 
طرحی موسوم به »آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول 
موسسات اعتباری« را به تصویب رساند و براساس ماده ۳ آن، دریافت جریمه دیرکرد 
را ممنوع و به جای آن، تنبیهات غیرمالی نظیر محرومیت از خدمات و تسهیالت مالی 

قرارداد را جایگزین کرد.
توجه کنید که در این مصوبه از واژه »جریمه دیرکرد« اس��تفاده ش��ده، اما دو سال 
نگذش��ت که با اجرای این مصوبه، حجم مطالبات غیرجاری بنا به گزارش رس��انه ها، 
افزایش کم س��ابقه ای پیدا کرد. دولت ناچار ش��د در خ��رداد ۱۳8۶ با عدول از مصوبه 
قبل��ی خود، آیین نامه جدید ۲۶ماده ای وصول مطالبات سررس��ید گذش��ته، معوق و 
مش��کوک الوصول را تصویب کند. خس��ارت تاخیر مجددا نه تنها مجاز بلکه الزامی شد 
و ن��رخ آن به صورت پلکانی به ۱۴درصد افزایش یافت، ب��ا این تفاوت که در آیین نامه 
جدید به جای »جریمه دیرکرد« از عنوان »وجه التزام تاخیر تادیه« استفاده شد؛ تدبیری 
شبه حقوقی که به جای خسارت تاخیر تادیه از مشتری بدحساب، جریمه دیرکرد اخذ 

می شود.
جریمه تاخیر یا وجه التزام دیرکرد یا عناوین مشابه بایستی همگی ماهیتی بازدارنده 
داشته باشند تا مانع پیمان شکنی تس��هیالت گیرندگان و تاخیر در پرداخت مطالبات 
جاری بانک ها شوند. پس اصل جریمه تاخیر نبایست جزئی از توافق مالی بین بانک و 
مش��تری باشد. هدف از طراحی راهکارهای مالی نظیر وجه التزام یا خسارت دیرکرد یا 
وجه التزام قراردادی ایجاد درآمد برای بانک ها و مشتری طبق توافق با مشتری نیست. 
قطعا اگر تس��هیالت پرداخت شود ولی بازپرداخت نشود و بانک ها هیچ راهکاری برای 
وصول مطالبات معوق نداشته باشند، متضرر اصلی، اقتصاد کشور خواهد بود که ناچار 
است با ضعف شدید قدرت تسهیالت دهی بانک ها و افزایش وحشتناک مطالبات معوق 

بانک ها دست و پنجه نرم کند.
با توجه به انتقاد وارده بر طرح کمیسیون اقتصادی، انتظار می رود این طرح به نحوی 
اصالح ش��ود که مغایرتی با موازین ش��رعی نداشته باشد و راهکاری در اختیار بانک ها 
قرار دهد که بتوانند با اتکای قانون، مطالبات معوق خود را وصول کنند. راهکار جدید، 
اش��کاالت را چندان برطرف نمی کند و صرف اینکه استدالل شود که جرایم تاخیر به 
بانک های تسهیالت دهنده تعلق نمی گیرد، بلکه در چارچوب سازوکار پیش بینی شده در 
ماده۱۲۱ هزینه خواهد شد، به پدیده خسارت تاخیر مشروعیت نخواهد بخشید، مگر 
آنکه به تایید مراجع عظام تقلید برسد. این ابهام حقوقی نیز وجود دارد که از نظر شرعی 
و قانونی، مالکیت وجوه حاصل از جرایم مالی در بانک های خصوصی و دولتی متعلق به 

کیست؟ بانک های تسهیالت دهنده یا دولت و بانک مرکزی؟
اگر مالکیت این منابع متعلق به بانک های تس��هیالت دهنده اس��ت، سود عملیاتی 
بانک ها محس��وب می شود که پس از کسر مالیات، حق مس��لم سهامداران بانک های 
خصوص��ی یا دولتی خواهد بود. پس برمبنای کدام اصول ش��رعی یا حقوقی، اموال و 
نقدینگی س��هامداران بانک ها صرفا تحت نظارت بان��ک مرکزی صرف پرداخت بدهی 
معس��رین و ورشکستگان خواهد شد؟ مگر وصول درآمد برای هزینه ها و مصارف مورد 

بحث جزو وظایف جدید بانک هاست؟
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فرص��ت امروز: چن��د هفته قبل بود که آخرین گزارش ش��اخص نوآوری جهانی 
)Global Innovation Index( منتش��ر شد و نوآورترین کشورهای جهان در 
س��ال ۲۰۱9 معرفی شدند. شاخص نوآوری جهانی نتیجه همکاری مشترک میان 
دانشگاه کورنل )Cornell University(، موسسه انسید )INSEAD( و سازمان 
جهانی مالکیت فکری )WIPO( اس��ت و امس��ال در دوازدهمین س��ال تولد این 
شاخص، رتبه بندی ۱۲9 اقتصاد دنیا برای مدیران، کارآفرینان و عالقه مندان منتشر 
شده است. در این گزارش، سوییس نوآورترین کشور جهان در سال ۲۰۱9 معرفی 
شده و کشورهای سوئد، آمریکا، هلند و بریتانیا در رتبه های بعدی ایستاده اند. ایران 

هم در این شاخص، رتبه ۶۱ را از بین ۱۲9 کشور جهان به دست آورده است.
شاخص نوآوری جهانی براساس هفت اصل موسسات، سرمایه انسانی و تحقیقات، 
زیرس��اخت ها، مهارت در بازار، مهارت در کس��ب و کار، خروجی دانش و فناوری و 
خروجی های خالق بنا ش��ده است. هر یک از این اصول به سه زیرمجموعه تقسیم 
می ش��وند که شامل دو تا پنج شاخص فردی است. به طور کلی، 8۰ شاخص وجود 

دارد و کشورهای جهان براساس این شاخص های هشتادگانه سنجیده می شوند.
نوآورترین کشورهای جهان را بشناسید

در تازه ترین رتبه بندی ش��اخص نوآوری جهانی، س��وییس با امتیاز ۶7 از ۱۰۰ 
توانسته است بار دیگر نوآورترین کشور جهان شود. این نهمین باری است که این 
کش��ور در ش��اخص نوآوری به عنوان رهبر جهانی معرفی شده است. اگرچه امتیاز 
س��وییس نسبت به پارس��ال ۱.۲ واحد کاهش یافت، ولی همچنان باالترین میزان 
نوآوری در جهان را داراست. با اینکه امتیاز ایده آل در شاخص نوآوری جهانی یکصد 
است، اما همانطور که مشاهده می کنید، سوییس به عنوان خالق ترین و نوآورترین 
کش��ور سال تنها توانسته ۶7 امتیاز به دس��ت بیاورد و این بدان معناست که هیچ 

کشوری حتی به مرزهای وضعیت ایده آل هم نزدیک نشده است.
سوئد دومین کشور نوآور جهان است که با امتیاز ۶۳ و با ۰.۶ واحد افزایش نسبت 
به سال گذشته توانسته از جایگاه سوم به جایگاه دوم ارتقا یابد. کشورهای آمریکا، 
هلند و بریتانیا در رتبه های سوم تا پنجم ایستاده اند. آمریکا توانسته جایگاه خود را 
طی یک سال سه پله ارتقا دهد و هلند هم با افت دو واحدی امتیاز از جایگاه دوم 

در سال گذشته به جایگاه چهارم در سال ۲۰۱9 رسید.
کش��ورهای فنالند، دانمارک، س��نگاپور، آلمان، رژیم صهیونیستی، کره جنوبی، 
ایرلند، هنگ کنگ، چین و ژاپن نیز رتبه های ششم تا پانزدهم را به خود اختصاص 

داده اند. ژاپن در سال گذشته سیزدهم بود و امسال هم دو پله کاهش رتبه داشت. 
چین اما در مقابل توانست با ارتقای سه پله ای از جایگاه هفدهم پارسال به جایگاه 
چهاردهم امس��ال برسد. اژدهای زرد طی پنج س��ال اخیر همواره ارتقای جایگاه را 
تجربه کرده و تنها کش��وری اس��ت که در رده کشورهای در حال توسعه و با سطح 
درآمد متوس��ط قرار دارد و در میان ۳۰ کش��ور برتر دنیا از نظر ش��اخص نوآوری 
جای گرفته اس��ت. همچنین در میان ۲۰ کش��ور برتر امسال، کره جنوبی توانسته 

نزدیک ترین جایگاه را به ۱۰ کشور نخست دنیا داشته باشد.
برندگان و بازندگان نوآوری در یک سال گذشته

کش��ورهای س��احل عاج، مقدونیه، فیلیپین، بورکینافاس��و و بالروس، بیشترین 
افزایش را در سال ۲۰۱9 تجربه کرده اند، به طوری که امتیاز ساحل عاج 5.۶ واحد 
رشد کرد و امتیاز کشورهای فیلیپین و بورکینافاسو نیز به ترتیب ۴.۶ واحد و ۴.۴ 
واحد افزایش یافت. همچنین رتبه مقدونیه ۲5 پله نس��بت به سال قبل رشد کرد 
و این کش��ور در صدر کش��ورهایی قرار گرفت که بیشترین رش��د را شاهد بوده اند. 
س��احل عاج ۲۰ پله، فیلیپین ۱9 پله و گرجس��تان هم ۱۱ پل��ه ارتقای جایگاه را 

تجربه کرده اند.
در ای��ن میان، کرواس��ی ب��ا ۲.9 واحد، قطر ب��ا ۲.7 واحد، نیجر ب��ا ۲.5 واحد، 
ماداگاسکار با ۲.۴ واحد و بلغارستان با ۲.۳ واحد، کشورهایی بوده اند که بیشترین 
کاهش امتیاز را تجربه کرده اند. همچنین ماداگاسکار رکورددار باالترین میزان افت 
رتبه بود و ۱5 پله در فهرست امسال تنزل یافت. قطر هم ۱۴ پله، عمان ۱۱ پله و 

مولداوی هم ۱۰ پله کاهش رتبه داشتند.
در انتهای فهرست امسال نیز کشور یمن قرار گرفته است که جایگاهش نسبت 
به سال قبل سه پله تنزل یافت. شاخص نوآوری در این کشور جنگ زده ۱۴.5 بود 
که با توجه به تبعات و پیامدهای جنگی که همچنان امیدی به پایانش نیست، قابل 
پیش بینی بود. مش��کالت ناش��ی از جنگ و بحران سالمتی و انسانی در این کشور 
آس��یایی، بسیاری از مردمش را در چند سال گذش��ته درگیر کرده و سازمان های 

جهانی در مورد تبعات درازمدت این بحران ها هشدار داده اند. 
پس از یمن نیز کش��ور برونئی در انتهای فهرست ایس��تاده است. بررسی دیگر 
کش��ورهای انتهایی فهرست هم نشان می دهد اغلب کشورها، بحران زده و با تبعات 
جنگ روبه رو هستند؛ کشورهایی همانند زیمبابوه که در سال های اخیر با چالش های 
زیادی از نظر اقتصادی روبه رو بوده و کشورهای فقیر آفریقایی که با توجه به کمبود 

امکانات، امکان پیش بینی این جایگاه و رتبه آنها وجود داشت.
ایران در کجای جهان ایستاده است؟

ایران از س��ال ۲۰۱۱ میالدی به جمع کش��ورهای مورد ارزیابی سازمان جهانی 
مالکیت فکری پیوسته است و در آخرین گزارش این سازمان در سال ۲۰۱9 با چهار 
پله صعود، در رده شصت و یکم کشورهای نوآور جهان و رده دوم آسیای مرکزی و 
جنوبی قرار گرفته است. ایران در سال ۲۰۱8 نیز جهشی ۱۰ پله ای در این زمینه را 

تجربه کرد و از جایگاه 75 در سال ۲۰۱7، به جایگاه ۶5 صعود کرد.
امتیاز ایران در گزارش امس��ال ۳۴ اعالم شده و باالتر از کشورهایی نظیر برزیل، 
عربس��تان، آفریقای جنوبی و قطر قرار گرفته اس��ت. ارتق��ای جایگاه ایران در یک 
سال گذش��ته و در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از تحریم ها روز به روز بیشتر 
شده، مسئله قابل تاملی است. اصلی ترین عامل ضعف در کشورهای اطراف ایران در 
شاخص نوآوری را می توان ضعف زیرساختی دانست؛ در این کشورها سرمایه گذاری 
الزم برای توس��عه زیرس��اخت ها انجام نش��ده است. هم زیرس��اخت های شهری و 
اجتماعی نیازمند جذب س��رمایه بیشتر است و هم زیرس��اخت های آموزشی باید 
توس��عه پیدا کند. س��اخت جاده و مدرسه برای ش��هرهای کوچک و کم جمعیت، 
مسئله ای است که باید در این کشورها در نظر گرفته شود، زیرا این کشورها تقریبا 

در میانه فهرست ۱۲9 کشور مورد مطالعه قرار گرفته اند.
بررس��ی زیرش��اخص ها نش��ان می دهد ایران در ش��اخص »سرمایه 
انس��انی« و »پژوهش« وضعیت بهتری داشته است. امتیاز ایران در این 
ش��اخص، ۳7 بوده و با دو پله صعود نسبت به سال گذشته، در رده ۴5 
فهرس��ت جهانی قرار گرفته اس��ت. همچنین وضعیت ایران در آموزش 
عالی به عنوان یکی از زیرش��اخص های »س��رمایه انسانی« و »پژوهش« 
رضایت بخش بوده اس��ت. ایران در این ش��اخص با امتیاز ۶۲ توانس��ته 
در رده دوم فهرس��ت کل��ی قرار بگی��رد. از نظر تع��داد فارغ التحصیالن 
حوزه علوم و مهندس��ی نیز ایران با امتیاز ۴۳ موفق به کسب رتبه سوم 
جهان ش��ده است. در میان شاخص های خروجی شامل »خروجی دانش 
و فن��اوری« و »خروجی های خالقانه« نیز امتیاز ایران به  ترتیب ۲7 و ۳۲ 
است و رده های ۴۶ و ۴5 جهان را به دست آورده است. ایران در چند سال 
اخیر، جهشی بزرگ در این دو شاخص را تجربه کرده است؛ به  طوری که 

از جایگاه 9۰ و ۱۱۶ در سال ۲۰۱5 به جایگاه فعلی دست یافته است.

ایران شصت ویکمین کشور برتر در شاخص نوآوری جهانی

کارنامه نوآوری در سال 2019
دریچه

عقب ماندن ایران از همسایه ها در زمینه هوش مالی
تنها 20درصد جمعیت ایران، سواد مالی دارند

ب��ه گفته مدیر آکادمی هوش مالی، میزان س��واد مالی مردم ایران،۲۰درصد 
اس��ت و از کش��ورهای همسایه همچون عراق و پاکس��تان در این زمینه عقب 

هستیم.
نشس��ت »هوش مالی« به منظور آموزش س��واد مالی و توانمندسازی مردم 
در مواجهه با مسائل اقتصادی، با حضور اهالی رسانه و مسئوالن آکادمی هوش 
مالی، روز گذش��ته در این موسس��ه برگزار ش��د. در ابتدای این نشست، کمیل 
رودی، مدیر آکادمی هوش مالی با بیان اینکه سه سال است که در حوزه سواد 
مالی کار می کنیم و هدف اصلی در این زمینه آموزش مالی است، گفت: نهضت 
سوادآموزی مالی در کشورهای دنیا، تجربه و قدمت ۱5۰ ساله دارد. آمریکا این 
حوزه را با تمرکز بر زنان و کودکان ش��روع کرد و تخصصی و بلندمدت بودن از 

جمله ویژگی های آموزش این نوع سواد است.
او دالی��ل رو آوردن ب��ه آموزش س��واد مالی را پیر ش��دن جمعیت و اصالح 
طرح های بازنشس��تگی، بدهی خانوار، افزایش پیچیدگی بازار مالی، محرومیت 
مالی )میزان دسترس��ی مردم به ابزارها و محصوالت مالی( و کم س��وادی مالی 
دانست و افزود: در سطح اتحادیه اروپا در این زمینه اقداماتی همچون حمایت از 
مصرف کنندگان و خدمات مالی، گسترش شمول مالی و آموزش مالی انجام شد 
و در س��طح کشورهای دیگر، هر کشوری برنامه خودش را برای تنظیم راهبرد 
آموزش مالی ارائه کرده  و در دنیا بیش از ۶۰ کشور راهبردی برای آموزش سواد 
مالی دارند. این راهبردها براساس سنجش سواد مالی مردم جامعه هر کشور ارائه 

می شود و بر این اساس سنجش گروه های مخاطب شکل می گیرد.
وی با بیان اینکه زنان در جامعه هدف آموزش سواد مالی به دلیل آسیب پذیر 
ب��ودن آنها و تربیت کودکان اولویت دارند، ادام��ه داد: ضرورت این موضوع  در 
ایران اس��المی در جنگ اقتصادی، افزایش مسئولیت مالی افراد، افزایش عرضه 
محص��والت مالی، افزایش تقاضا برای محصوالت مالی و رش��د و تربیت فردی 
و تربیت نس��ل آینده اس��ت. به گفته مدیر آکادمی هوش مالی، افزایش عرضه 
محصوالت مالی آنقدر شتاب می گیرد که سطح آگاهی مردم از این محصوالت 
عقب می افتد. میزان س��واد مالی مردم کش��ور ما معادل ۲۰درصد است که از 
کش��ورهای همسایه همچون عراق و پاکس��تان در این زمینه عقب هستیم. به 
گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، محمدصادق افراسیابی، معاون فرهنگ سازی 
مرکز رس��انه های دیجیتالی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی نیز گفت: بحث 
مقاوم سازی و اقتصاد مقاومتی باید حتما عملیاتی شود که سواد مالی مهم ترین 
ابزار برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است. سواد مالی، عمومی است و باید 
در اختیار عموم قرار بگیرد و در این زمان انتخابات باید مردم از طریق بهره مندی 
از س��واد مالی به نماینده ای رأی بدهند که در حوزه مالی س��واد و تدبیر الزم را 
دارد. او راهکارهای خود برای گسترش و عمومی  شدن سواد مالی را استفاده از 
اپلیکیش��ن ها همچون کافه بازار، استفاده از رسانه هایی همچون صدا و سیما و 
سینما در جهت ترویج و آموزش این رسانه و اختصاص این سواد در دانشگاه ها 

و مدارس عنوان کرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مطرح کرد
گسترش فرهنگ  اکوسیستم نوآوری

معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره به اینکه از ابتدای دولت 
یازدهم به دنبال گس��ترش اکوسیس��تم و فرهنگ فناوری در کش��ور بودیم و 
همه گیر ش��دن این فرهنگ جزو دستاوردهای این دولت است، گفت در شش 
س��ال پیش فقط مسئوالن عالی رتبه کشور با دانش بنیان ها و فرهنگ فناوری 
آش��نا بودند، اما االن خوش��بختانه همه به ویژه در مراکز علمی از این فرهنگ 
صحبت می کنند. سورنا ستاری در آیین آغاز به کار هفتمین نمایشگاه تجهیزات 
و مواد آزمایش��گاهی س��اخت ایران در نمایشگاه بین المللی تهران ادامه داد: در 
گذش��ته اگر استاد دانشگاهی از تاسیس و فعالیت در شرکتی صحبت می کرد، 
انگار که جنایت کرده بودند و این فرهنگ در کش��ور ما بود که وظیفه اساتید، 
آموزش است، در صورتی که در دنیا این چنین نیست و مرسوم است که اساتید 

در شرکت ها نیازهای فناوری کشور خود را رفع کنند.
او با اش��اره به اینکه در بودجه کش��ور بیشترین سهم بودجه مربوط به دفاع، 
بهداشت و آموزش است، ادامه داد: اکنون در شرایط تحریم، فرصت خوبی برای 
نشان دادن خود است، در تاریخ کشور هیچ وقت در حوزه آموزش به این مقدار 
هزینه نش��ده است. به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه محصول ماحصل تالش و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی است، گفت: با مقایسه نمایشگاه هفتم با نمایشگاه 
اول، می توان ش��اهد پیشرفت کشور در تولید محصوالت های تک بود؛ در دور 
نخست تعداد محدود و با مبالغ پایین یارانه حمایتی در نمایشگاه حضور داشتند 

اما اکنون محصوالت های تک توسط جوانان کشور تولید می شود.
به گفته ستاری، االن در اکوسیستم جدید شاهد بازیگران جدید یعنی مدیران 
زیر ۳۰ س��ال هستیم، جهت گیری دانشگاه ها تغییر کرده و مساله ای که زمانی 
در فرهنگ دانش��گاهی ما تابو بود، االن به یک فرهنگ تبدیل ش��ده است. اگر 
می خواهیم به سمت دانشگاه نسل چهارم حرکت کنیم، نمی توان دور دانشگاه ها 

را دیوار کشید و یا آموزش هایی ارائه  دهیم که به درد کارآفرینی نمی خورد.
گفتنی است هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و 
بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار از ۲۶ تا ۲9 آذر از 

ساعت 9 صبح تا ۱7 عصر پذیرای مردم است.

وزیر علوم پاسخ داد
چرا مجوز برخی از صندوق های پژوهش و 

فناوری لغو شد؟
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از توس��عه صندوق های پژوهش و فناوری در 
استان های کش��ور خبر داد و گفت در کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری 
با بررس��ی هایی که انجام دادیم، برخی از ای��ن صندوق ها که فعال نبودند، لغو 

مجوز شدند. 
به گزارش ایسنا، دکتر منصور غالمی دیروز در حاشیه مراسم رونمایی از ۱۰ 
محصول فناورانه شرکت های دانش بنیان با اشاره به فعالیت کارگروه صندوق های 
پژوهش و فناوری که به ریاس��ت وی برگزار می ش��ود، گفت: ماموریت صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی حمایت از ش��رکت های دانش بنیان است و برای حمایت 
از ش��رکت های نوپا صندوق های پژوهش و فناوری فعال ش��ده اند. خوشبختانه 
براساس ضوابط و قوانین تعداد صندوق های پژوهش و فناوری در حال افزایش 

است و در تالش هستیم تا تعداد این صندوق ها را در کشور افزایش دهیم.
به گفته غالمی، با توسعه فعالیت های صندوق های پژوهش و فناوری می توان 
از فعالیت شرکت های دانش بنیان نوپا که نیاز به سرمایه گذاری خطرپذیر دارند، 

حمایت بیشتری داشت.
وزی��ر علوم درباره لغو مجوزهای برخی از صندوق های پژوهش و فناوری هم 
گفت: صندوق هایی که خارج از ضوابط فعالیت داشتند، تذکر دریافت کردند و 

برخی از آنها که فعال نبودند نیز لغو مجوز شدند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فرصت امروز: بیست وسوم تا بیست ونهم آذرماه، هفته پژوهش نام دارد و بد نیست 
به این مناسبت، نگاهی به کارنامه ایران در زمینه تولید علم به  ویژه وضعیت آموزش 
عالی داشته باشیم. آموزش عالی برای هر کشوری مهم است، چراکه بخشی از مسیر 
رشد و توسعه کشورها از داالن دانشگاه و آموزش عالی می گذرد. در همین زمینه، 
نهاد پژوهش��ی مجلس در یک گزارش به بررسی دستاوردها، چالش ها، بحران ها و 

پیشران های آموزش عالی در ایران پرداخته است.
به گفته مرکز پژوهش ها، نخس��تین تالش های س��ازمان یافته برای ایجاد تحول 
در نهاد تعلیم و تربیت ایران در تاریخ معاصر، با تأس��یس دارالفنون در سال ۱۲۳۰ 
شمس��ی به نتیجه رسید. در س��ال ۱۳۱۳ اولین نهاد آموزش عالی به شیوه مدرن 
تأسیس شد. تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ۲۴5 دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی، 
مدرسه عالی، آموزشگاه عالی، دانش سرای عالی و انیستیتوی تکنولوژی وجود داشت 

که از این تعداد ۲۶ واحد نام دانشگاه بر خود داشتند.
بررسی ها نشان می دهد تعداد دانشجویان تا سال ۱۳58 برابر با ۱7۴ هزار و ۲۱7 
نفر بوده اس��ت، یعنی ۰.5درصد جمعیت ایران. با پیروزی انقالب اس��المی، تحول 
عظیم و چش��مگیری در آموزش عالی کشور رخ داد، به  طوری که تعداد دانشگاه ها 
و مؤسس��ات آموزش عالی به ۲ هزار و 7۲۴ واحد رس��ید. از نظر منابع انسانی علم، 
فناوری و نوآوری نیز در سال تحصیلی ۱۳97-۱۳9۶ تعداد دانشجویان به ۳ میلیون 
و ۶۱۶ هزار و ۱۱۴ نفر در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی رسید، یعنی ۴.5درصد 
جمعیت ایران. به موازات افزایش تعداد دانش��گاه ها و دانشجویان، روند رشد اساتید 
دانشگاه نیز در سال های گذشته روندی افزایشی داشته و تعداد اعضای هیأت علمی 
تمام وقت به 85 هزار و 59۴ نفر رس��یده است. افزایش تعداد دانشجویان و اعضای 
هیأت علمی و به تبع آن، تعداد فارغ التحصیالن در کشور، نویدبخش وجود نیروی کار 

متخصص و آماده به کار در فرآیند توسعه است.
ب��ه اعتقاد مرکز پژوهش ها، در زمینه زیرس��اخت های صنعت��ی، مالی و فناورانه 
نیز روند توس��عه پارک های علم و فناوری به  عن��وان نهادهای اجتماعی و حلقه ای 

از زنجیره توس��عه اقتصادی ب��ا هدف افزایش نوآوری فناورانه، توس��عه اقتصادی و 
اش��تغال زایی متخصصان و صاحب نظران اندیش��ه، دارای روندی صعودی بوده و تا 
پایان س��ال ۱۳9۶ در کش��ور، ۴۴ پارک علم و فناوری ایجاد شده است. همچنین 
تعداد مراکز رش��د که یکی از ابزارهای رش��د اقتصادی است و به  منظور حمایت از 
کارآفرینان تحصیلکرده تأس��یس می ش��وند تا با ارائه امکانات و تسهیالت عمومی، 
زمینه پا گرفتن ش��رکت های جدید را فراهم کنند، افزایش داش��ته و تعداد آنها تا 
پایان سال ۱۳9۶ به ۱95 مرکز رسیده است. روند تشکیل انجمن های علمی )ذیل 
وزارتین علوم و بهداشت( نیز به عنوان کانون های تفکر و ارکان اصلی مدیریت دانش 
که نقش عمده ای در توسعه علمی کشور و رسیدن به جایگاه یک مرجعیت علمی 
دارند، صعودی بوده و تا س��ال ۱۳98 تعداد 58۰ انجمن در کش��ور ش��کل  گرفته 
است. در همین زمینه تا سال ۱۳95 حدود ۱9۰ قطب علمی که براساس برنامه ای 
مش��خص برای نوآوری و دستیابی به کیفیت برتر علمی در سطح ملی می کوشند، 

به وجود آمده است.
همچنین تعداد صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر به  مثابه نهادهای تخصصی 
س��رمایه گذاری که نقش مؤثری در فرآیند ایجاد و توسعه کسب وکار ایفا می کنند، 
تا پایان سال ۱۳9۶ به ۲۶ مورد رسیده است. در عین حال، روند ایجاد شرکت های 
س��رمایه گذاری نیز به  منظور تأمین مالی کسب وکارهای نو به  صورت شرکت های 
س��هامی خاص در سال های اخیر، افزایشی بوده و تا پایان سال ۱۳9۶ به 9 شرکت 

رسیده است.
اقتصاد دانش بنیان، فصل دیگر گزارش بازوی کارشناسی مجلس است و از رشد 
بنگاه های دانش بنیان خبر داده است. به گفته مرکز پژوهش ها، دستاوردهای کشور 
در حوزه شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به  عنوان مراکز تبدیل علم به ثروت، تولید 
محصوالت فناورانه و تجاری سازی پژوهش ها، قابل مالحظه بوده است، به گونه ای که 
تعداد بنگاه های دانش بنیان تا مهرماه امسال به ۴ هزار و 58۳ شرکت رسیده است. 
میزان درآمد این ش��رکت ها نیز با شیب مناس��بی در حال افزایش است و در سال 

گذشته به میزان ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین تعداد شاغالن 
در این شرکت ها حدود ۳۰۰ هزار نفر گزارش شده است.

در زمینه انتشارات علمی نیز سهم ایران از تولید علم در جهان به  سرعت افزایش 
 یافته و به رتبه ۱۶ در سال ۲۰۱7 ارتقا یافته است. براساس اطالعات پایگاه استنادی 
»wos« در س��ال های ۲۰۱5، ۲۰۱۶، ۲۰۱7 و ۲۰۱8، سهم ایران از کمیت تولید 
عل��م دنیا به ترتیب )۱.۴۳(، )۱.۶۱(، )۱.7۳(، و )۱.8۲( درصد بوده که از این نظر، 
رشد نسبتا مناسبی داشته و در سال ۲۰۱۶ باالترین سهم تولید علم را در طول ۱5 
س��ال اخیر کسب کرده است. در زمینه تبدیل علم تولیدشده به فناوری نیز تعداد 
پتنت های )ثبت اختراع( ثبت شده توسط پژوهشگران و مخترعان مقیم یا غیرمقیم 
در ایران و سایر کشورها در سال ۲۰۱7 به حدود ۴ هزار و ۱۰۰ مورد رسیده است.

دستاوردهای ایران در آموزش عالی
تعداد پتنت های ثبت شده تا پایان سال ۲۰۱7               ۴.۱۰۰
۱ رتبه علمی ایران در منطقه    
رتبه علمی ایران در دنیا در سال ۲۰۱8                     ۱۶
میزان درآمد شرکت های دانش بنیان )هزار میلیارد ریال(                 ۶۰۰
تعداد افراد شاغل در شرکت های دانش بنیان                              ۳۰۰.۰۰۰
تعداد شرکت های سرمایه گذاری                                         9
تعداد صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر                                       ۲۶
تعداد قطب های علمی                                                         ۱9۰
تعداد انجمن های علمی                                                         ۳9۰
تعداد مراکز رشد                                                           ۱95
تعداد پارک های علم و فناوری                                       ۴۴
تعداد اعضای هیات علمی )تمام وقت(              85.59۴
تعداد دانشجویان          ۳.۶۱۶.۱۱۴
تعداد دانشگاه ها                 ۲.7۲۴

دستاوردها، چالش ها، بحران ها و پیشران های آموزش عالی در ایران

در سال های گذشته چقدر تولید علم داشته ایم؟

چهارشنبه
27 آذر 1398
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در همایش »اصالح قوانین نظام پولی و بانکی« چه گذشت؟
بانک مرکزی قلک دولت نیست

نخس��تین روز همای��ش ملی »اص��الح قوانین پول��ی و بانکی« دیروز توس��ط مرکز 
پژوهش های مجلس برگزار ش��د و دومین روز آن نیز ام��روز ادامه دارد. الیاس حضرتی 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس، محمدرضا پور ابراهیمی و حس��ین زاده بحرینی از 
اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس ازجمله کس��انی بودند که در این همایش سخن 

گفتند.
ابت��دا الیاس حضرتی با روایت چگونگی تهیه ش��دن طرح ۲۱۰ م��اده ای بانکداری و 
بانک مرکزی در جمهوری اس��المی از همه دانش��مندان و مراجع تقلید دعوت کرد که 
پیشنهاداتش��ان را برای کمیسیون اقتصادی بفرستند. او همچنین ضمن تشکر از مرکز 
پژوهش های مجلس برای تدوین طرح بانکداری و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: از آنجا که اقتصاد ما بانک محور است تمامی مسائل اقتصادی ما به بانک گره خورده 
اس��ت. نظام بانکداری ما این روزها فشار سنگینی را تحمل می کند. دستورات عجیب و 
غریبی از جانب ما نمایندگان و یا دولت خطاب به این بانک ها صادر می ش��ود. در واقع، 

بانک به قلک کشور بدل شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: گردش روزگار و به وجود آمدن مسائل 
جدید ما را وادار کرد که توجه و تامل جدی به موضوع بانکداری داشته باشیم. هم اکنون 
مردم، مراجع و کارشناس��ان از وضعیت موجود بانک ها ناراضی هس��تند. ما مدت هاست 
که در یک نظام اس��المی زندگی می کنیم و هر روز پیام هایی در مورد ربوی بودن نظام 
بانکداری پمپاژ می ش��ود. بعضی علما معتقدند که حقوق کارمندان بانک ها حرام است. 
نظام بانکداری ما به گونه ای است اگر کسی وام نگرفته باشد موفق تر می شود. شخصی را 
فرض کنید که ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته و هم اکنون بعد از تحوالت اقتصادی اخیر 

با مشکالت عدیده ای مواجه شده است.
حضرتی با بیان اینکه نظام بانکداری فعلی ما یک نظام سنتی و مشکل زا است، ادامه 
داد: شورای نگهبان تا به حال دو بار ربه مرکب را رد کرده است. این مقاومت ها نتیجه ای 
نداشته است جز اینکه نظام بانکی با مشکالت بیشتری روبرو شده است. زمانی اگر کسی 
حرف از تاس��یس یک بانک خصوصی می زد، او را به مرحوم خلخالی معرفی می کردند. 
بعدها چشم به هم زدیم و دیدیم که بی هیچ قید، بند و پشتوانه ای ده ها بانک خصوصی 
ایجاد ش��ده اس��ت که ۳۴ هزار میلیارد پول در گردش دارد. این پول به ش��دت فضای 

اقتصادی کشور را تخریب کرد.
حضرتی با اش��اره به طرح بانکداری و بانک مرکزی جمهوری اسالمی که در مجلس 
دهم توسط مرکز پژوهش ها و کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته شده است اظهار کرد: 
قانون جمع و جوری نوشتیم و امیدواریم که به تولید کنندگان و سرمایه گذاران ما کمک 
کند. چند موضوع مهم در این طرح مطرح ش��ده اس��ت. یکی از بحث ها بحث مودیان 
مالیاتی اس��ت که یک بار از طرف ش��ورای نگهبان رد شد و هم اکنون عبور کرده است. 
بحث دوم مبارزه با قاچاق کاال است که هم اکنون در صحن علنی مجلس قرار دارد. بحث 
سوم ما اصالح نظام بانکداری در کشور بود که برای بار دوم به شورای نگهبان رسیده و 

مراحل آخر خود را طی می کند. برای این طرح تالش های زیادی انجام داده ایم.
همچنین محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به 
طرحی که دیروز در مجلس ش��ورای اسالمی در حوزه نظام بانکداری به تصویب رسید، 
گفت که در این طرح به صورت مطلوبی که مورد انتظار ما بود استقالل بانک مرکزی از 

دولت مورد توجه قرار نگرفت.
به گفته پور ابراهیمی، بررس��ی این طرح مدت ها در کمیس��یون اقتصادی در دستور 
کار بود. بحث در دوره قبلی کمیس��یون مطرح ش��ده بود ولی به دلیل نبود زمان کافی 
امکان تصویب نهایی وجود نداشت و به مجلس فعلی موکل شد و در مجلس کنونی نیز 
در اولین جلس��ه کمیس��یون این موضوع مورد بحث ما قرار گرفت. ما حتی در این باره 
خدمت مراجع تقلید رسیدیم و  نظرات آنها را در این باره جویا شدیم و مراجع هم از این 
موضوع حمایت کردند. چرا که ما در کمیسیون اقتصادی نیاز داشتیم مباحث تخصصی و 
فقهی را در کنار یکدیگر پیش ببریم. تمام این زحمات منتهی شد به یک گزارش نهایی 
در مجلس و در نتیجه آن طرحی که امروز در مجلس کلیات آن به تصویب رس��ید. به 
پیشنهاد خودمان این موضوع را دو شوری اعالم کردیم تا فرصت برای استفاده از نقطه 

نظرات دیگر عزیزان وجود داشته باشد.
او با بیان اینکه بانک مرکزی نباید تحت سیاست های دولت کار کند، گفت: در بحث 
تضاد منافع که یکی از عوامل بازدارنده ماموریت های اصلی بانک مرکزی است مورد توجه 
قرار دادیم که افرادی که در بانک مرکزی فعالیت داشتند تا مدتی نتوانند مسئولیت هایی 
را برعه��ده گیرند. در موضوع رفع تعارض درب��اره ماموریت بخش خصوصی در اقتصاد 
کش��ور به گونه ای تاکید کردیم که حضور افراد از کانال مشخص باشد تا نظارت بهتری 

فراهم شود.
پورابراهیمی ادامه داد: بحث بعدی موضوع ش��فافیت و پاسخگویی است. ما به دلیل 
عدم ش��فاف بودن برخی مسائل در این حوزه ش��اهد برخی مشکالت در اقتصاد کشور 
هس��تیم موضوع دیگر موضوع پاسخگویی است. بارها نمایندگان قصد داشتند از رئیس 
کل بانک مرکزی سوال کنند اما این ظرفیت وجود ندارد و وزیر اقتصاد به جای او حضور 
پیدا کرده اگر چه وزیر اقتصاد نیز بعد از این که سوال را شنیده است گفته است موضوع 
در حیطه وظایف من نیس��ت. در واقع در این حوزه تاکید داش��تیم که رئیس کل بانک 
مرکزی باید نسبت به تصمیمات پاسخگو باشد  و دلیل تصمیماتش را توضیح دهد. البته 
اشکالی وجود دارد ما در بخش ها و قوانین گاهی در این حوزه می بینیم که ضمانت اجرا 
وجود ندارد. ما باید در هر بخشی مقرراتی را که تصویب می کنیم ضمانت اجرای آن هم 
فراهم ش��ود. در مورد هیات انتظامی نیز برای مثال در حوزه ورود دستگاه قضا مواردی 

را مورد نظر قرار دادیم.

بانکنامه

»اگر ایران به لیست سیاه FATF بازگردد، باید فاتحه تجارت و اقتصاد را خواند« 
این واکنش یکی از فعاالن اقتصادی به خبر ابتدای هفته است که از بازگشت ایران 
به »فهرس��ت سیاه« کارگروه اقدام مالی روایت می کرد. اگرچه این خبر بالفاصله از 
سوی رئیس مرکز اطالعات مالی وزارت اقتصاد رد شد، اما این اتفاق دلهره ای به جان 
فعاالن اقتصادی انداخت که اگر این اتفاق روزی جامه عمل بپوشد، چه آینده ای در 

انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
به گزارش ایرنا، موج سیاه نمایی منتقدان دولت علیه پذیرش FATF در ماه های 

اخی��ر، روندی افزایش��ی یافته و کار به ط��رح ادعاهای غیرواقعی 
رس��یده اس��ت به عنوان مثال، ادعا ش��ده که ب��رای عضویت در 
FATF، باید اطالعات صرافی ها و حساب های بانکی افراد گزارش 

شود، در حالی که این گونه نیست.
 FATF آخرین وضعیت بررسی لوایح باقیمانده

همچنین از جمله ابهامات دیگری که از سوی منتقدان مطرح 
شده، این است که امکان دارد در نتیجه همکاری ایران در اجرای 
اس��تانداردهای گ��روه ویژه اق��دام مالی، اطالعات بانک��ی افراد و 
نهادهای ایرانی در اختیار طرف های خارجی قرار گیرد و منجر به 
سوءاس��تفاده شود. اما منتقدان به این نکته توجه ندارند که گروه 
ویژه اقدام مالی نهادی است که با مشارکت دولت ها استانداردسازی 
و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتش��ر می کند. در واقع، 
این نه��اد یک مرجع بین المللی فوق دولتی به ش��مار نمی رود و 
دارای چنی��ن ظرفیتی برای در اختی��ار گرفتن اطالعات عملیات 
مالی کشورها نیس��ت. این نهاد، یک مرجع مشورتی برای تدوین 
اس��تانداردها و ارزیابی اجرای آنهاس��ت. این گروه اصوال دبیرخانه 
متمرکز و گس��ترده نداش��ته و فقط تعداد معدودی کارش��ناس، 
وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد را برعهده دارند.

گروه ویژه اقدام مالی تاکنون برای پیوس��تن کامل ایران به این 
نهاد، چندین بار فرصت داده، اما اعالم کرده پس از آخرین مهلت 

که در اواخر بهمن امسال به پایان می رسد، به هیچ وجه این فرصت تمدید نشده و 
در صورت عدم پذیرش آن، ایران وارد »لیست سیاه« می شود. ایران از مجموع ۴۱ 
م��ورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳7 مورد که مربوط به بخش های اجرایی 
بوده را عملیاتی کرده است. چهار برنامه باقیمانده در قالب الیحه هایی شامل »اصالح 
قانون مبارزه با پولشویی«، »اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم«، »عضویت 

در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو(« و »عضویت 
در کنوانس��یون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم )CFT(« از سوی دولت 

تهیه و به مجلس ارسال شد که دو مورد به تصویب رسید.
پیوستن به FATF در ازای لغو بخشی از تحریم ها

در این زمینه، حیدر مس��تخدمین حس��ینی اعتقاد دارد ایران باید پیوس��تن به 
FATF را به یک اهرم دیپلماس��ی سیاسی و اقتصادی تبدیل کند و لغو بخشی از 

تحریم ها در ازای پیوستن به این گروه را خواستار شود.

او در گفت گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران به طور کامل 
مورد تحریم قرار گرفته است، گفت: در این شرایط این سوال مطرح است که بیش 
از این چه فشاری قرار است به اقتصاد کشور وارد شود؟ اقتصاد ایران به صنعت نفت 
و صادرات نفت وابسته است که درآمد حاصل از آن بخش عمده ای از درآمد بودجه 
را ش��کل می داد و از زمانی که تحریم ش��ده ایم این درآمد رو به کاهش رفته است. 

در این شرایط برای جبران این درآمد اخذ مالیات، عوارض های مختلف و همچنین 
افزایش قیمت کاالها بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه FATF یک نهاد بین المللی است، گفت: تقریبا همه کشورهای 
دنیا آن را پذیرفته اند. برخی از کش��ورها به صورت قطعی به آن پیوسته اند و برخی 

دیگر در حال تدوین سازوکار مالی برای پیوستن به آن هستند.
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه ایران همواره در پذیرش برخی قواعدهای 
بین المللی پیشتاز بوده است، عنوان کرد: ایران در حال حاضر عضو نهادهای مختلف 
بین المللی از س��ازمان بین الملل گرفته ت��ا نهادهای کوچک بوده 
است. مسئولین ایران در دوره های مختلف از پیوستن به نهادهای 

بین المللی امتناع نکرده اند.
معاون وزیر اس��بق اقتصاد با اش��اره ب��ه اختالف نظر در جریان 
تصویب FATF گفت: این اختالف ریشه در تحریم ها دارد. عده ای 
اعالم می کنند با توجه به اینکه ایران در تحریم اس��ت پیوستن به 
FATF نف��ی ندارد و این در حالی اس��ت که دس��ته دوم بر این 
باورند که ایران باید به FATF  بپیوندد. باید بررس��ی کرد که در 
این شرایط اگر ایران به FATF  بپیوندد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
در حال حاضر که کش��ور ما در شرایط تحریم به سر می برد مگر 
م��راودات بانکی دارد؟ مگر هر بانکی که ب��ا ایران مراوده می کند 
م��ورد مواخذه قرار نمی گیرد؟ بنابراین اگر FATF را نپذیریم در 

این مرحله اتفاقی رخ نخواهد داد.
عضویت در FATF در برجام نیامده است

معاون وزیر اس��بق اقتصاد با اش��اره به مباحثی مبنی بر اینکه 
اروپا از ایران می خواهد که به FATF بپیوندد، اظهار کرد: این در 
 FATF صورتی است که در برجام ذکر نشده است که ایران باید

بپذیرد.
مس��تخدمین حس��ینی با تاکید بر اینکه ایران در این شرایط 
باید از FATF به عنوان اهرم در دیپلماس��ی سیاسی و اقتصادی 
اس��تفاده کند، توضیح داد: ایران باید اعالم کند که بخش��ی از تحریم های نفتی را 
بردارند تا FATF را بپذیرد، در غیر این صورت در ش��رایط تحریم پیوستن به این 
الیحه چه کمکی خواهد کرد؟ باید بخشی از تحریم ها برداشته شود تا ایران بتواند 
به راحتی ارز جابه جا کند. همه کشورهای دنیا که FATF را پذیرفته اند، مراودات 

بین المللی دارند و مانند ایران در شرایط تحریم قرار نگرفته اند.

اما و اگرهای بازگشت ایران به »لیست سیاه« گروه ویژه اقدام مالی

FATF موج سیاه نمایی علیه

FATF  ازجمل��ه مباحثی اس��ت که در چند وقت اخی��ر از دولتمردان گرفته تا 
فع��االن اقتصادی و اقتصاددانان درباره آن مجادله دارند. در این زمینه، یک اس��تاد 
حقوق بین الملل با بیان اینکه در تمامی کش��ورها، بانک های مرکزی نحوه ارتباط 
مالی کش��ور موردنظر با جهان را رهبری می کنند، گفت: معلوم نیست در شرایطی 
که بانک مرکزی کش��ورمان به عنوان تخصصی ترین نهاد پولی و مالی تا این اندازه 
ب��ر پیوس��تن ایران به گروه ویژه مال��ی تاکید دارد، چرا از این دیدگاه کارشناس��ی 

استقبال نمی شود؟
یوسف موالیی در گفت وگو با خبرآنالین، با بیان اینکه پیوستن به گروه ویژه مالی 
مکانیزمی دارد که ایران برای مبادالت پولی و مالی خود با جهان باید پذیرای آنها 
باشد، گفت: این مکانیزم شامل رصد کردن گردش  پولی و مالی کشورمان است و 
زمانی که این رصد انجام شده و شفافیت موردنظر صورت پذیرد،گفته می شود که 

مبادالت مالی ایران در مسیر سالمی جریان دارد.
به گفته وی، این موضوع بدان معنا است که پولشویی وجود ندارد، کالهبرداری 
نیس��ت و منابع مالی تروریس��م از ش��بکه بانکی ایران تغذیه نمی ش��ود و تمامی 
مس��یرهای مالی در حد استانداردهای جهانی شفاف است. تا زمانی که  یک کشور 
وارد این مکانیسم شفافیت  و رصد و نظارت بین المللی نشود همیشه ظن قوی وجود 
دارد که فعالیت های مالی اش در مس��یر درستی پیگیری نمی شود و در حقیقت به 

دنبال پولشویی است.
موالیی معتقد اس��ت که با توجه به ادله فوق باید منش��أ پول و مسیری که طی 
می ش��ود شفاف و قابل حسابرسی باشد تا مبادالت مالی آن در جهان تایید شود و 
این قانون در رابطه با تمامی کشورها صادق است و هیچ دولتی نمی تواند از اجرای 

آن شانه خالی کند.
به اعتقاد او، در صورتی که هر کش��وری نتواند راس��تی آزمایی فعالیت های خود 
را به تایید گروه ویژه مالی برس��اند، این کش��ور به لحاظ استانداردهای جامع پولی 
و مالی جهانی مورد تایید نیس��ت و در لیس��ت کشورهای سیاه و ریسک پذیر مالی 
قرار می گیرد. در همین راستا نیز فرصت هایی از سوی گروه ویژه مالی به ایران ارائه 
 FATF شده است تا بتواند مبادالت بانکی سالمی با جهان داشته باشد؛ مسئوالن

می دانند که دولت و برخی از نهادهای مربوطه به دنبال الحاق کشورمان به این گروه 
و امکان تسهیل در مراودات بانکی ایران با جهان هستند .

وی ادام��ه داد: اگر مقام��ات FATF به این جمع بندی برس��ند که دولت ایران 
توان الحاق به این گروه مالی را ندارد ما را در لیس��ت س��یاه و پس از آن کشورهای 
ریسک پذیر قرار می دهند. پس از این مرحله است که تمامی فعالیت های اقتصادی 
ایران در حالت بلوکه شده قرار می گیرد و مناسبات مالی کشورمان با جهان تقریبا 
در حالت ایس��تا واقع می ش��ود. این اس��تاد حقوق بین الملل همچنین در رابطه با 
دیدگاه های مخالفان الحاق ایران به گروه ویژه مالی که معتقدند کش��ورمان بدون 
پیوس��تن به FATF هم می تواند از طریق ش��رکای تجاری چون روس��یه، چین و 
ترکیه همچنان با جهان ارتباط داشته باشد، گفت: همکاری با کشورهای موردنظر 
از قاعده ای که به آن اشاره کردم مستثنی نیست چراکه هر سه این کشورها خود، 
از اعضای گروه ویژه مالی هستند. عالوه بر این به لحاظ مبانی حقوق بین الملل نیز 
یا ش��ما با استانداردهای جهانی همراه هس��تید و امکان رصد و شفافیت معامالت 

بانکی تان را فراهم می کنید و یا از جریان آزاد مالی جهانی محروم می شوید.
به گفته موالیی، حتی اگر کش��وری از منابع مالی مناس��بی برخوردار باش��د اما 
همچنان از الحاق به FATF س��ر باز زند هم از امکان جابه جایی منابع مالی خود 
در س��طح جهان محروم است و این امر به معنای منزوی سازی یک کشور از سوی 
مس��ئولین آن تلقی می ش��ود. قطع رابطه پولی و مالی با مناب��ع مالی جهان روند 
ناصوابی اس��ت، اما اینکه برخی از آقایان، چه روش های��ی را جایگزین الحاق ایران 
به FATF می کنند و یا چه راهکاری برای جلوگیری از قطع ارتباط سطح مالی و 

بانکی ایران با جهان دارند خود، موضوعی چالش برانگیز است.
همچنین عدنان موس��ی پور، رئیس اتاق مشترک ایران و قطر با اشاره به اهمیت 
موضوع تجارت وFATF  گفت: مش��کالت مالی باعث خ��روج فعاالن اقتصادی از 
بعضی بازارهای صادراتی و حتی افت برند تجاری کشور شده است که یک سرمایه 

ملی به حساب می رود. اگر اقدامات تسهیلگر انجام نشود نباید انتظار داشت که به 
اهداف اقتصادی دست یابیم. موسی پور معتقد است که در صورت بازگشت ایران به 
لیست س��یاه FATF شرایط به خصوص برای صادرات به کشورها غیرهمسایه به 
شدت سخت تر خواهد شد. حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
ایران نیز در این رابطه گفت: در آخرین اظهارنظری که از س��وی این نهاد کنترل و 
نظارت بر مبادالت بانکی )FATF( تش��کیل شده بود به ایران فرصت دوباره داده 
ش��د تا بررسی های الزم را انجام دهد، اما االن با شایعاتی مواجه شده ایم که ممکن 

است ایران به لیست سیاه برود.
وی با بیان اینکه احتمال تحقق این شایعه نگرانی هایی برای فعاالن اقتصادی به 
وجود آورده اس��ت، افزود: تبادالت مالی و بانکی صادرکنندگان به دلیل تحریم ها و 
همچنین نپذیرفتن پالرمو با اختالل مواجه شده است، با این حال روزنه هایی وجود 

داشت و بانک های خارجی با بعضی شرکت های ایرانی تعامل دارند.
صالحی معتقد اس��ت اگر وارد لیست سیاه ش��ویم، همین ارتباط را هم از دست 
خواهی��م داد و بنگاه های بخش خصوصی نمی توانند با ش��رکای خود تبادل مالی 

داشته باشند.
این فع��ال اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید از حضور در نهادهای بین المللی دور 
شویم، خاطرنشان کرد: هیچ کشوری بدون اینکه به بازارها وصل شده باشد نمی تواند 
مسائل و معیشت ملتش را حل کند. از سوی دیگر برای اتصال به بازارهای دنیا نیز 

باید رابطه بانکی داشته باشیم.
صالحی ادامه داد: نهادهایی زیرمجموعه سازمان ملل برای کنترل ارتباطات بانکی 
تش��کیل ش��ده اند و فقط برای ایران نیس��ت. باید آگاهانه از مزیت های آن استفاده 
کنیم و اگر جایی بخواهند از اطالعات سوءاستفاده کنند باید جلوی آن گرفته شود.

او معتقد اس��ت در صورت بازگشت ایران به فهرست سیاه این نهاد، ممکن است 
موقعیت و رابطه ایران با شرکای تجاری خود به قطع همکاری منجر شود.

FATF دیدگاه فعاالن اقتصادی درباره پیوستن به

عدم الحاق به FATF به معنای منزوی سازی است

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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198 کشور توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا می کنند 
FATF  مسیر امن همکاری با نظام مالی جهانی

 FATF سخنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه، نپیوستن به
را نوع��ی خودتحریمی خوان��د و گفت در صورت درج نام ایران در لیس��ت 
س��یاه، خروج از آن مش��کل و کار برای دولت های آتی نیز دش��وار خواهد 
ش��د. همزمان رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی از مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام درخواس��ت کرد ک��ه با توجه به ش��رایط تحریم، 

بهترین تصمیم را برای لوایح FATF اتخاذ کند.
در همی��ن زمین��ه، همای��ون دارابی کارش��ناس بازار س��رمایه، به امکان 
مراودات اقتصادی و بانکی ایران با دیگر کش��ورها در صورت عدم اتصال به 
FATF  اش��اره کرد و گفت: عضویت در FATF یک مس��یر س��بز، ساده، 
کم هزین��ه و ایمن برای هم��کاری با نظام مالی جهانی اس��ت اما بدون آن، 
مس��یری که می ماند مسیر قرمز، سخت و پرهزینه برای هر معامله و نقل و 
انتق��ال خواهد بود.  دارابی در گفت وگو با س��نا، با بیان اینکه  FATFیک 
اس��تاندارد مبادله را برای سالم نگاه داشتن ساختار مالی و بانکی جهانی از 
دسترسی تروریستی دنبال می کند، افزود: FATF یک سازمان بین دولتی 
اس��ت که در سال ۱989 به ابتکار کش��ورهای عضو گروه »جی 7« تشکیل 
ش��د تا بررس��ی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای 
مختلف مالی در سرتاسر جهان انجام دهد.  به گفته وی، این سازمان، نتیجه 
این بررس��ی ها را در جلس��ات هر چهار ماه یک بار خود به اطالع کشورهای 
عضو می رس��اند تا این کشورها بتوانند ریسک س��رمایه گذاری در بازارهای 
مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه گذارانی که به »کشورهای مشکوک« 
می روند احتیاط کنند. در حال حاضر ۱98 کشور، پذیرفته اند که توصیه های 
گ��روه اقدام مالی را اجرا کنند، بنابراین تعداد کش��ورهایی که با گروه ویژه 
اقدام مالی همکاری می کنند، از تعداد دولت های عضو س��ازمان ملل متحد 

)۱9۳ عضو( نیز بیشتر است.
او توضی��ح داد: جوام��ع جهانی عموما پس از رش��د و افزایش مراودات و 
اکثرا با بروز مش��کالت بزرگ اقدام به ساختارس��ازی بین المللی برای مقابله 
ب��ا مش��کالت و افزایش همکاری و تبادالت می کنن��د؛  برای مثال در حوزه 
ورزش اقدام به ایجاد فدراس��یون های جهانی می ش��ود تا برنامه مس��ابقات، 
قوانی��ن، چارچوب اختیارات و صالحیت ها را تعیین کند؛ این فدراس��یون ها 
نظیر فدراس��یون فوتبال به کش��ورها اجازه می دهند طبق برنامه جهانی در 
مسابقات ش��رکت کنند یا با داشتن امکاناتی اس��تاندارد، میزبان مسابقاتی 

باشند یا مرجع رسیدگی به شکایت ها  قرار گیرند.
این کارش��ناس بازار سرمایه اضافه کرد: قطعا با حضور فدراسیون فوتبال 
ش��ما همچنان می توانید فوتبال بازی کنید یا مس��ابقه ای غیررس��می را با 
کشوری دیگر ترتیب بدهید ولی حضور در مسابقات جهانی و قاره ای خوب 
امکانپذیر نیست. در حوزه اقتصاد هم همین وضعیت است؛ مثال WTO یا 
س��ازمان جهانی تجارت به شما ساختار مراودات و حقوق گمرکی و شرایط 

داد و ستد را استاندارد بیان می کند.
دارابی در پاسخ به این سوال که تبادالت جهانی اقتصاد و مراودات بانکی 
کش��ورها بدون پیوس��تن به FATF  تا چه حد مقدور اس��ت، گفت:  شما 
می توانید عضو این س��ازمان باش��ید و از مزیت های آن در م��راوده ارزان با 
کش��ورهای دنیا استفاده کنید یا خارج از آن باشید و بسیار بسیار گران تر و 

با شرایط سخت تر داد و ستد کنید.

نگاه

فرص��ت امروز: س��رانجام صب��ح دیروز پ��س از بحث ها و گمانه زنی های بس��یار 
و همزم��ان با برگ��زاری همایش ملی »اصالح قوانین پولی و بانکی« توس��ط مرکز 
پژوهش ها، کلیات طرح »بانکداری جمهوری اسالمی ایران« در بهارستان به تصویب 
نمایندگان خانه ملت رسید. کلیات این طرح با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و 
۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد؛ طرحی که به 
گفته کارشناسان، اصالح ساختار بانک مرکزی را به همراه دارد و متضمن بازنگری 
اساس��ی در قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳5۱ و 
اصالحات بعدی آن اس��ت. به عبارت دیگر، این طرح جایگزین قوانین موجود بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران می شود، اما تاثیر اجرای طرح »بانکداری جمهوری 
اس��المی ایران« بر بازار سرمایه چیس��ت و نهادها و ابزارهای مالی در این طرح چه 
جایگاهی دارند؟ این پرس��ش هایی است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به 

آنها پاسخ داد.
طرح بانکداری ضامن همکاری بازار پول و سرمایه

ش��اپور محمدی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که 
اجرای طرح »بانکداری جمهوری اس��المی ایران« چه اثری بر بازار س��رمایه دارد؟ 
گفت: با تعامالت مثبت نهاد ناظر بازار سرمایه، بانک مرکزی و نمایندگان خانه ملت، 
در طرح »بانکداری جمهوری اسالمی ایران« بین بازار پول و بازار سرمایه مرزبندی 
مشخصی شکل گرفته است. به استناد  این طرح رئیس سازمان بورس عضو شورای 
سیاست گذاری پولی و ارزی است و بنابراین از این پس همکاری ها و هماهنگی بازار 

پول و سرمایه تقویت می شود.
دبیر ش��ورای عالی بورس در گفت وگو با س��نا و با اشاره به اینکه در ماده ۲ طرح 
»بانکداری جمهوری اسالمی ایران« به نقش مهم شورای فقهی بانک مرکزی توجه 
ویژه ش��ده، ادامه داد: توجه به نقش کمیته فقهی بانک مرکزی برای بازار س��رمایه 
اهمیت بسیاری دارد. همکاری شورای فقهی بانک مرکزی و کمیته فقهی سازمان 
بورس به طراحی ابزارهای جدید مشترک بازار پول و سرمایه کمک شایانی می کند.

محمدی اضافه کرد: ابزارهای حوزه سیاست گذاری پولی و ارزی، شامل عملیات 
بازار باز، خرید و فروش ارز، طال و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طال، تعیین نس��بت 
س��پرده قانونی، اعطای خطوط اعتباری تسهیالت، اخذ س��پرده ویژه از موسسات 

اعتباری تعیین شده که بند ۱ آن با همکاری بازار سرمایه قابل اجرا است.
دبیر ش��ورای عالی بورس با بیان اینکه مرزبندی مشخصی بین سازمان بورس و 
نهادهای مالی و ابزاره��ای مالی موضوع بازار اوراق بهادار و نظارت بانک مرکزی بر 
موسس��ات مالی در طرح »بانکداری جمهوری اس��المی ایران« در نظر گرفته شده 
اس��ت، گفت: تقسیم بندی صورت گرفته به تعامل بیشتر این دو نهاد نظارتی کمک 
می کند. همچنین در ماده ۱۱7 این طرح امکان دسترس��ی نهاد ناظر به مشتریان 

بدحساب بازار سرمایه، وجود خواهد داشت.

به گفته سخنگوی س��ازمان بورس، براساس طرح »بانکداری جمهوری اسالمی 
ایران« امکان تعامل بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی، بانک مرکزی 

و نهاد ناظر بازار سرمایه افزایش یافته است.
رشد 2 هزار و 383 واحدی شاخص بورس تهران

اما معامالت بورس تهران در چهارمین روز هفته در حالی به پایان رسید که روند 
صعودی در این بازار حفظ ش��د و ش��اخص کل به ۳۴۶ هزار و 87۰ واحد رس��ید. 
بورس در این روز ش��اهد افزایش تعداد و ارزش معامالت بود و شاخص کل ۲ هزار 

و ۳8۳ واحد افزایش داشت.
شاخص کل در بورس تهران طی روز سه شنبه با ۲۳8۳ واحد رشد به رقم ۳۴۶ 
هزار و 87۰ رسید. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۱۶۴۴ واحد رشد در رقم ۱۱۰ 
هزار و ۲۴۳ واحد ایستاد. معامله گران بورس در این روز 57۲ هزار معامله به ارزش 

۲۶۳۴ میلیارد تومان انجام دادند که نسبت به روز دوشنبه با افزایش مواجه بود.
فوالد مبارکه اصفهان، مخابرات ایران، فوالد خراسان، کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران، پتروش��یمی نوری و فجر انرژی خلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را بر ش��اخص گذاش��تند و در مقابل، گروه مپنا نسبت به سایر نمادها 
بیش��ترین تاثیر منفی را در بورس داش��ت. بانک های تجارت، ملت و اقتصاد نوین، 
گروه مپنا، ایران ترانسفو، س. صنایع شیمیایی ایران و س. نفت و گاز و پتروشیمی 

تامین ازجمله نمادهای پربیننده این روز در بورس تهران بودند.
فرابورس نیز همانند روز قبلش با رشد مواجه بود و شاخص این بازار با ۴۴ واحد 
رش��د به ۴5۲8 واحد رسید. معامله گران در فرابورس ۳85 هزار معامله انجام دادند 
که ارزش آن به ۱5۰۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز دوشنبه افزایش دارد.

در فراب��ورس، پتروش��یمی مارون، س��نگ آهن گهر زمین، س��هامی ذوب آهن 
اصفهان،  پاالیش نفت الوان، صنایع ماشین های اداری ایران، فوالد هرمزگان جنوب 
و تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
گذاشتند. نمادهای پربیننده فرابورس نیز سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع 
کاغذ پارس، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، گروه کارخانجات صنعتی تبرک، 
بازرگانی و تولیدی مرجان کار، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید و بانک دی بودند.

تحرک نقدینگی از سهم های کوچک به سهم های بنیادی
سمت و سوی بازار سرمایه نشان می دهد در شرایط فعلی چشم انداز بازار مثبت 
اس��ت؛ نقدینگی مناسبی به سمت بازار سرمایه سرازیر شده است و از سوی دیگر، 

وضعیت بنیادی پتانسیل بهبود دارد.
س��ید فرهنگ حس��ینی، مدیرعامل گ��روه صنعت��ی معدنی امیر در اش��اره به 
ریس��ک های بازار س��رمایه گفت: از اواس��ط آبان و اصالح ش��اخص تا سطح ۳۰۰ 
هزار واحد، مهمترین ریس��ک بازار، ریس��ک بودجه ۱۳99 بود، اما پس از انتش��ار 
الیحه بودجه در میانه آذر، نگرانی های س��رمایه گذاران و فعاالن بازار برطرف ش��د. 

این موضوع س��بب شد تا سهامداران به ش��رکت ها و سهام  بنیادی توجه بیشتری 
داشته باشند. به گفته حسینی، آنچه از تحرک نقدینگی بازار مشخص است، حرکت 
نقدینگی از سهم های کوچک و غیربنیادی به سهام بنیادی و صنایع پیشرو است؛ 
این موضوع نشان  می دهد که سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه به رونق این بازار 
در آینده اعتقاد دارند. در حال حاضر، حجم معامالت رش��د خوبی داشته و مجموع 
ارزش معامالت بورس و فرابورس در سطح بیش از ۳هزار میلیارد تومان قرار گرفته 
اس��ت. در این میان، نقش آفرینی س��هامداران حقیقی به نحوی است که در عمده 

روزهای معامالتی شاهد برتری این دسته از سهامداران بر حقوقی ها هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: گزارش های ماهانه، فروش شرکت ها در 
بورس کاال و نیز انتش��ار صورت های مالی تلفیقی ش��رکت های بزرگ و هلدینگ ها 
نشان داد که وضعیت تولید و فروش و سودآوری بهتر از انتظارات بازار بوده است. از 
سوی دیگر، در سطح اقتصاد کالن شاهد سه اتفاق مهم هستیم؛ نخستین موضوع، 
رش��د قیمت ارز بود که در موج اول بر ش��رکت های صادراتی مانند معدنی، فلزی، 
پتروشیمی و پاالیشی اثرگذار خواهد بود و در موج دوم بر شرکت های تورمی مانند 

غذایی و شوینده و در موج سوم بر شرکت های دارایی محور موثر است.
ب��ه گفته وی، دومین موضوع، انتظ��ار برای پایان جنگ تجاری و توافق آمریکا و 
چین بوده که می تواند منجر به بهبود تقاضا در کامودیتی ها و در نتیجه رونق صنایع 
معدنی، فلزی و پتروشیمی بورس شود. سومین موضوع، وضعیت قیمت های جهانی 
طی ماه های گذشته و رسیدن قیمت عمده کامودیتی ها مانند فوالد و سنگ آهن و 
متانول و اوره و برخی دیگر از محصوالت فلزی و شیمیایی به کف قیمتی بوده که 
س��بب توقف یا کاهش تولید برخی از تولیدکنندگان در جهان از یکسو و برگشت 
قیمت ها با بهبود تقاضاها از جمله تقاضای فصلی از س��وی دیگر بوده اس��ت. این 

موضوع در قیمت های جهانی فوالد، مس و متانول به وضوح دیده می شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ داد

اثرات اجرای طرح بانکداری بر بازار سرمایه چیست؟
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سرمایه گذاری 5500 میلیاردی در بنادر
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از سرمایه گذاری 55۰۰ میلیارد تومانی 
بخش خصوصی در بن��ادر خبر داد و گفت براس��اس تفاهم های صورت گرفته 
تسهیالتی برای تولید واگن در نظر گرفته ایم تا سهم ریل از حمل و نقل کاال از 
بنادر افزایش یابد. به گزارش ایسنا، محمد راستاد در مراسم گرامیداشت روز ملی 
حمل و نقل اظهار کرد: س��رمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر رو به افزایش 
اس��ت و تاکنون براس��اس 9 قراردادی که با بخش های خصوصی منعقد شده 
55۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است و این روز نیز در قالب 
چهار قرارداد 9۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در بندر امیرآباد صورت می گیرد 
که یکی از آنها را به عنوان نماد در این مراسم امضا می کنیم. وی افزود: چرخ های 
کشور نباید در حوزه بنادر و دریانوردی متوقف شود و تاکنون دشمن علی رغم 
فش��ارهایی که وارد کرده نتوانس��ته به هدف خودش در این زمینه دست یابد 
چراکه عملکرد بنادر تاکنون مثبت بوده است براساس آخرین آمار دریافت شده 
تا امروز س��اعت 7 و 55 دقیقه صبح بالغ بر ۱۰7.5 میلیون تن عملیات تخلیه 
و بارگیری در بنادر انجام شده که رشد ۴.۳درصدی نسبت به پارسال را تجربه 
کرده است؛ همچنین واردات غیرنفتی ۲۳.5 میلیون تومانی رشد ۱5.8درصدی 
و صادرات غیرنفتی ۳۶.۶ میلیون تومانی رش��د ۲.۲درصدی را تجربه کرده که 
نشان دهنده عملکرد مثبت بنادر کشور است. وی با بیان اینکه حمل کاالی بین 
بندری به وس��یله کاپوتاژ یکی از عوامل رشد عملکرد بنادر در سال جاری بوده 
اس��ت، ادامه داد: در این زمینه رشد ۱۶.5درصدی کاالهای غیرنفتی داشتیم و 
بیش از ۶ هزار و 595 فروند اقیانوس پیما تردد داش��ته اند که نس��بت به سال 

گذشته رشد مناسبی داشته است.

درخواست تشکیل کارگروه توسعه صادرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه های 
ذی ربط و اتخاذ تصمیمات به موقع، درخواس��ت تش��کیل کارگروه توس��عه 
صادرات با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی را به دولت ارائه کرده است.

به گزارش ایس��نا به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دفتر هیأت دولت، به منظور 
بررسی موانع و چالش های پیش رو توسعه صادرات غیرنفتی کشور و همچنین 
پایش و ارزیابی مس��تمر فضای کس��ب و کار صادراتی و اتخاذ تدابیر فوری به 
منظور حل و فصل مشکالت این حوزه، پیشنهاد تشکیل کارگروه توسعه صادرات 
با مس��ئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و یا قائم مقام در امور بازرگانی ارائه 
شده است. اعضای این کارگروه در صورت تصویب شامل نمایندگان تام االختیار 
وزارتخانه های کش��ور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، امور خارجه، بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، اطالعات، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ملی 
استاندارد ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، س��ازمان امور مالیاتی کشور و سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس اتاق 

بازرگامی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواهد شد.
این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت است.

برخورد جدی برای درج نشدن قیمت روی کاالها
 نبود قیمت به معنای گرانفروشی است

مدی��رکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزی��ع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت 
درج نک��ردن قیمت به منزله تالش برای گرانفروش��ی کاال و خدمات اس��ت و 
مش��مول جریمه گرانفروشی خواهد ش��د. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
محمدرضا کالمی، اظهار داش��ت: درج قیمت، الصاق برچس��ب یا اتیکت روی 
کاال یا نصب تابلو و نرخنامه در محل یا عرضه به نحوی که قیمت واحد کاال یا 
دستمزد خدمت برای همگان قابل رویت باشد، الزامی است. او در پاسخ به سوالی 
درخصوص تاثیر پویش »بی قیمت نخریم«، گفت: این پویش توس��ط برخی از 
س��ازمان های صنعت و معدن استان ها پیشنهاد شد و با توجه به برآورد حضور 
تاثیرگذار شهروندان و دستاوردهای مطلوب و ثمربخش آن، به تصویب شصت و 
نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور رسیده از این رو ضرورت دارد، مسئوالن 
اصناف و اتحادیه ها نیز به این موضوع دقت کافی داشته باشند و برچسب قیمت 
کاال و خدمات را بر روی کاال نصب کرده یا در معرض دید مشتریان قرار دهند. 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت با تاکید بر 
اینکه درج نکردن قیمت به منزله تالش برای گرانفروشی کاال و خدمات است، 
افزود: این اقدام عالوه بر جریمه عدم درج قیمت، مش��مول جریمه گرانفروشی 
نیز خواهد شد. به گفته کالمی برخورد با تخلف نصب نکردن برچسب قیمت بر 

روی کاال در گشت های مشترک نیز دارای اولویت رسیدگی است.

شهردار تهران اظهارات خودش درباره تخلیه 
تهران را تکذیب کرد

حناچی علی رغم ادعای تخلیه تهران به علت افزایش آالینده ها در ش��ب 
گذشته، ساعاتی بعد گفته های خود را تکذیب کرد.

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، پیروز حنانچی ش��هردار تهران در 
پنجمین نشس��ت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد: دیشب 
ذرات معل��ق در تهران به ppm ۲۰۰ رس��ید و باید خطر را جدی گرفت و 
ش��هر را تخلیه ک��رد. او تاکید کرد: هم اکنون ۲ ه��زار واگن مترو کم داریم 
و باید زیرس��اخت ها فراهم ش��ود تا بتوانیم خطوط تاسیس ش��ده را به سر 
خط ۲.5 دقیقه برس��انیم. حناچ��ی در ادامه از موض��وع آلودگی و ترافیک 
که اصلی ترین مش��کالت شهر تهران اس��ت، چراکه توانسته ۲5درصد تولید 
ناخالص ملی و ۳۰درصد گردش اقتصادی را به خود اختصاص داده اس��ت، 
خبر داد و گفت: اگر تهران و حریم آن را در نظر بگیریم، ۲درصد مس��احت 
کل کشور را دربر می گیرد، پس تمرکز شدیدی در محدوده این شهر داریم.

شهردار تهران با بیان اینکه روزانه ۴۰۰ هزار خودرو از اتوبان تهران-کرج 
و مترو نیز بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار س��فر درون ش��هری را پوش��ش 
می دهد، اظهار کرد: این در حالی اس��ت که تهران با رش��د جمعیت بس��یار 
باالیی مواجه اس��ت؛ ش��هریار نیز که یکی از پایه های ناآرامی های اخیر بود، 

رشد ۱7درصدی جمعیت را تجربه می کند.
 ppm ۲۰۰ ش��هردار تهران در جمع خبرنگاران گفت: ذرات معلق باالی
یعنی عبور از مرز هش��دار و وضعیت خطرناک که دیش��ب این رقم به باالی 

۲۰۰ رسیده بود.
حنانچی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه اگر باران نمی آمد شهر باید 
تخلیه می ش��د،  تصریح کرد: خیر، اما باید تمهیدات بیش��تری اندیش��یده 

می شد.
گفتنی اس��ت، شهردار تهران ساعاتی بعد از جلسه هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگان��ی با تغییر مواضع خبر از تخلیه و یا تعطیلی کامل ش��هر تهران  در 

صورت تداوم آلودگی می دهد.

اخبـــار

رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و توس��عه صادرات اتاق بازرگانی 
ته��ران با بی��ان اینکه در نظر گرفتن نرخ 85۰۰ تومانی ارز در س��امانه 
نیم��ا مبهم اس��ت گفت اگرچه عدد آن در بودجه، به ثبت نرس��یده اما 
ای��ن رقم از س��وی رئیس جمهور مطرح ش��ده و این موض��وع برای ما 
س��وال برانگیز است. به گزارش تس��نیم، محمد الهوتی در جلسه دیروز 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه رئیس جمهور در 
روز ارائه الیحه بودجه سال 99 کل کشور، از افزایش نرخ بنزین به دلیل 
حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر و نیز اعالم نتایج آن رضایت بخش عنوان 
کرده اس��ت، اظهار داشت: سوال ما به عنوان بخش خصوصی این است 
که چرا این تجربه، در مورد پایان دادن به حیات نرخ ۴۲۰۰ تومانی دالر 

در اقتصاد ایران، مورد استفاده قرار نمی گیرد.
وی افزود: علی رغم همه مش��کالت موجود در ذات دالر دولتی، مجدد 
ش��اهد ن��رخ ۴۲۰۰ تومانی ارز در بودج��ه هس��تیم؛ در حالی که تمام 
صاحب نظ��ران و اقتصاددان��ان معتقدند که ارز ۴۲۰۰ تومان به دس��ت 
اقش��ار آسیب پذیر نمی رسد و بر همین اساس، اصرار دولت بر ماندگاری 

این نرخ در بودجه، هیچ گونه توجیهی ندارد.
رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و توس��عه صادرات اتاق بازرگانی 
ته��ران، تصریح کرد: ع��الوه بر این در نظر گرفتن ن��رخ 85۰۰ تومانی 
ارز در س��امانه نیما مبهم اس��ت به نحوی که اگرچه عدد آن در بودجه، 

به ثبت نرس��یده اما این رقم از س��وی رئیس جمهور مطرح شده و این 
موضوع برای ما س��وال برانگیز است. اگر س��امانه نیما براساس عرضه و 
تقاضا کار می کند، نرخ 85۰۰ تومانی بودجه آن هم به صورت دستوری، 

چگونه محاسبه خواهد شد.
الهوت��ی ادامه داد: بر فرض اینکه نرخ س��امانه نیما 85۰۰ تومان هم 
تعیین ش��ود، س��وال این است که آیا قیمت در بازار آزاد هم متناسب با 
ای��ن نرخ می توان��د کاهش یابد یا باز هم ش��اهد نرخ های متعدد ارز در 
بازار هس��تیم، اما باید هش��دار داد که اگر این اتفاق رخ دهد، تقاضا در 
س��امانه نیما برای دریافت ارز به ش��دت افزایش خواهد یافت و باز هم 
پ��ای واردات بی رویه و تقاضاهای کاذب برای ثبت س��فارش به اقتصاد 

ایران باز خواهد شد.
وی با اش��اره به ثب��ت 8۰ میلیارد دالر تقاضا برای ثبت س��فارش در 
سال گذشته به دلیل تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ دولتی خاطرنشان کرد: 
با این ارز چند نرخی حتما همان ش��رایط را در س��ال 99 هم مشاهده 
خواهیم کرد؛ ضمن اینکه صادرکنندگان قادر نخواهند بود که ارز را در 
نیما عرضه کنند و بنابراین به نظر می رس��د که یا باید در مورد این نرخ 
توضیح داده ش��ود یا اینکه اعالم شود این نرخ براساس چه محاسبه ای 

صورت می گیرد یا اینکه آیا سیاست های جدیدی در راه است.
الهوتی با اشاره به مشکالتی که در پروسه ثبت سفارش طی هفته های 

گذش��ته رخ داده اس��ت، افزود: اگرچه تا چندی پی��ش با پیگیری های 
صورت گرفته، پروس��ه ثبت س��فارش ب��ه پن��ج روز کاری کاهش یافته 
بود، اما در حال حاضر موانع پیش روی ثبت س��فارش به دالیل متعدد 
بازگش��ته و پرونده ها معطل می مانند و این پروس��ه اکنون به یک ماه تا 
۲۰ روز رسیده و در کنار آن، انواع و اقسام اشکاالت نیز بروز کرده است.
وی افزود: در عین حال هم اکنون برای تایید پرونده های ثبت سفارش 
به سابقه افراد رجوع می شود؛ در حالی که قرار بر این بود که این موضوع 
حداق��ل برای واردات از مح��ل صادرات برطرف ش��ود و این موضوع تا 
مدتی هم انجام ش��د، اما مجدد این اش��کاالت بروز کرده است و به نظر 
می رس��د اگر ای��ن روند ادامه یابد، ب��ا کمبود مواد اولی��ه در واحدهای 

تولیدی مواجه خواهیم کرد.
الهوتی گفت: بعد از مرحله ثبت س��فارش و طوالنی شدن این فرآیند، 
موض��وع تخصی��ص ارز از مح��ل ارز صادراتی از س��وی صادرکننده به 
واردکنن��ده، به کندی پیش می رود در حالی ک��ه بانک مرکزی که باید 
پرونده ها را تایید کند و تخصیص ارزی نیز از س��ویی صورت نمی گیرد، 
اما هم اکنون همین تایید از س��وی بان��ک مرکزی، حدود یک ماه تا ۴۰ 
روز زمان سپری می ش��ود، ضمن اینکه واردکننده و صادرکننده معطل 
تاییدیه اس��ت و اگر فرآیند واردات را در نظر بگیریم دو ماه و نیم زمان 

می برد که مشکالتی برای مواد اولیه واحدها ایجاد خواهد کرد.

نرخ ۸۵00 تومانی ارز در سامانه نیما مبهم است

دبیر انجم��ن واردکنندگان برنج گفت اگر بانک مرک��زی ارز موردنیاز واردات 
5۰۰ هزار تن برنج را تامین کند، بدون تردید مش��کلی در تامین برنج شب عید 

وجود ندارد.
مسیح کشاورز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت 
واردات برن��ج اظهار کرد: بنابر آمار از مجموع ۲۰۰ هزار تن برنج مانده در بنادر، 
۱5۰ هزار تن ترخیص شده است که امیدواریم با تخصیص ارز به موقع 5۰ هزار 

تن مابقی ترخیص شود.
وی با تاکید بر واردات 5۰۰ هزار تن برنج تا شب عید افزود: اگر بانک مرکزی 
ارز مورد نی��از واردات این میزان برنج را هرچه س��ریع تر تامین کند، پیش بینی 

می شود در تامین برنج شب عید مشکلی وجود نداشته باشد.
کش��اورز درباره اینکه ترخیص برنج های مانده در بنادر تاثیری در بازار داشته 

است، بیان کرد: ترخیص ۱5۰ هزار تن برنج مانده در بنادر تاثیر چندانی در بازار 
نداشته و تنها از افزایش کاذب قیمت جلوگیری کرده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج، واردات حداقل 5۰۰ هزار تن برنج برای تنظیم 
بازار شب عید و بازگشت آرامش بازار برنج به پنج ماه قبل را ضروری دانست.

وی ادامه داد: مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزی با اس��تدالل شرایط مساعد 
تولی��د برنج به س��راغ ممنوعیت فصلی رفتند که این امر به س��بب کمبود برنج 
خارجی زمینه را برای سوءاس��تفاده برخی مغ��ازه داران فراهم کرد به طوری که 
برن��ج هندی را با نرخ باالی 8 هزار تومان و پاکس��تانی ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان به 
مصرف کننده عرضه کردند که امیدواریم با آزادس��ازی ثبت سفارش، قیمت برنج 

خارجی به نرخ پنج ماه قبل برسد.
این مقام مسئول با بیان اینکه شش دهک مردم برنج خارجی مصرف می کنند، 

گف��ت: بار ها اعالم کرده ایم ک��ه مصرف کنندگان برنج ایرانی و خارجی با یکدیگر 
متفاوت هس��تند، در غیر این صورت در شرایط فعلی همزمان با اوج عرضه برنج 

ایرانی به بازار نباید شاهد التهاب قیمت بودیم.
وی س��رانه مصرف برنج در کشور را ۳ تا ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن اعالم کرد 
و افزود: اگرچه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با وجود تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ 
تا ۲ میلیون و ۲5۰ هزار تن برنج در داخل، حداکثر نیاز واردات را 8۰۰ تا 9۰۰ 
هزار ت��ن اعالم می کنند، اما در عمل می بینیم که آمار ارائه ش��ده واقعیت ندارد 
و کس��ری نیاز کش��ور همچنان ۱.5 میلیون تن است. کشاورز در پایان از کاهش 
قیمت برنج خارجی در بازار های جهانی خبر داد و گفت: قیمت برنج در بازار های 
جهانی نسبت به قبل ۱۰ تا ۱5درصد کاهش یافته که با ثبت سفارش و واردات 

جدید پیش بینی می شود که قیمت برنج خارجی در بازار داخل کاهش یابد.

رئیس انجم��ن واردکنندگان موبایل، تبلت و ل��وازم جانبی گفت اگر 
موانع پیش روی واردکنندگان در تامین نیاز بازار موبایل برطرف نشود، 
بازار موبایل ش��ب عید دچار اختالل خواهد ش��د. حسین غروی رام در 
گفت وگو با ایس��نا، ضمن ابراز نگرانی از آینده بازار موبایل کشور اظهار 
کرد: در حال حاضر شرکت های واردکننده که تعدادشان به ۱8۶ شرکت 
رس��یده با مش��کالت عدیده ای در زمینه تخصیص ارز و ثبت س��فارش 
مواجه هس��تند. در حالی که پیش تر اعالم کرده بودیم مصرف کشور به 
ص��ورت ماهانه چیزی حدود ی��ک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و 
5۰۰ هزار دس��تگاه تلفن همراه اس��ت و برای تامین آن ماهانه به ۱5۰ 
تا ۱7۰ میلیون دالر ارز نیازمندیم، اما طی روزهای اخیر نه  تنها ش��اهد 

تامین این نیاز نبوده ایم، بلکه با کندی رسیدگی به درخواست های ثبت 
سفارش  و صف های طوالنی نوبت رسیدگی به پروندهای واردات موبایل 
مواجه شده ایم. رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت 
و لوازم جانبی متذکر شد: در صورتی که روند ثبت سفارش های موبایل 
و تخصیص ارز بخواهد به همین ترتیب با اختالل و کندی پیش رود، به 
احتمال زیاد با بازار متالطمی در ش��ب عید مواجه خواهیم بود و برای 
جلوگیری از این بحران الزم اس��ت همین حاال به فکر باشیم و موانع را 
برط��رف کنیم. غروی رام افزود: حاال که روند عرضه و تقاضا در بازار به 
ثبات رسیده، باید تدبیری اندیشده شود که تامین کاال به همین میزان 
فعل��ی صورت گیرد تا بازار موبایل متعادل بماند. در غیر این صورت در 

س��ه ماهه  پایانی سال با کمبود موبایل در بازار مواجه خواهیم شد و در 
پی آن شاهد موج گرانی این کاالی اساسی و ایجاد نارضایتی در جامعه 
خواهی��م بود. رئیس انجمن واردکنن��دگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 
اظه��ار کرد: واردکنندگان موبایل پس از اجرای طرح رجیس��تری تمام 
تالش خ��ود را در جهت تامین بازار و ثب��ات قیمت ها کرده اند که گواه 
آن هم مش��اهده  قیمت هایی حتی پایین ت��ر از قیمت منطقه خاورمیانه 
اس��ت. الزم به توضیح اس��ت کنترل قیمت ها ط��ی هفته های اخیر در 
حالی صورت گرفته است که با نوسان قیمت ارز و افزایش چشمگیر آن 
مواجه بوده ایم، اما با این حال واردکنندگان با وجود زیان دهی، قیمت ها 

را کنترل کرده اند.

لزوم واردات 500 هزار تن برنج برای تنظیم بازار شب عید

آمار تولید برنج واقعیت ندارد

اختالل در روند واردات موبایل
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سیاست گذاری غلط بر پیکر خودروسازی 
سنگین

هزینه خرید یک خودروی سنگین اعم از اتوبوس و کامیون و ماشین آالت 
راهسازی و... مبلغ بس��یار باالیی داشته که معموال برای خریداران شخصی 

)رانندگان( توجیه اقتصادی ندارد.
ب��ه گ��زارش ب��ورس نی��وز، نگاهی ب��ه صورت ه��ای مالی ش��رکت های 
خودروس��ازی ک��ه در عرصه تولی��د خودروهای س��نگین فعالیت می کنند، 
همچون »ایران خودرو دیزل« و »س��ایپا دیزل«، نشان می دهد این صنعت 
با رکود س��نگین تقاضا و کوهی از مشکالت ناشی از کمبود نقدینگی دست 

و پنجه نرم می کند.
در حالی که تقاضای کش��وری با این حجم وس��عت و جمعیت باید روند 
صعودی داش��ته باشد. از سوی دیگر به گفته وزیر کشور 79درصد از ناوگان 
اتوبوس��رانی کش��ور فرسوده اس��ت. خودروهای س��نگین باری هم وضعیت 
بهتری ندارد. نوس��ازی خودروهای سنگین فرسوده در کشور قطعا به رونق 
صنعت خودروس��ازی سنگین کمک خواهد کرد و ضمنا مشکل آلودگی هوا 

را هم کمرنگ تر خواهد کرد.
امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با بورس نیوز، در این خصوص بیان کرد: 
مش��کالت امروز ریش��ه در عملکرد ۲۰ سال گذش��ته دارد. از دو دهه قبل 
اختالفاتی بر سر تامین هزینه نوسازی خودروهای حمل و نقل عمومی بین 
ش��هرداری ها و دولت به وجود آمد و در نتیجه، تعداد اتوبوس های فرس��وده 
روز به روز بیش��تر ش��د. متاس��فانه در این س��ال ها، حتی در دوره هایی که 
وضعیت درآمد دولت مناس��ب بوده هم تدبیری برای نوس��ازی اتوبوس های 
فرس��وده اندیشیده نشده اس��ت. به همین دلیل به تدریج تولید اتوبوس در 
کارخانجات خودروس��ازی داخلی کاهش یافت و کاهش تیراژ تولید، قیمت 

تمام شده خودروسازان را افزایش داد.
وی افزود: حدود سه سال پیش طرح نوسازی خودروهای سنگین فرسوده 
توس��ط دولت اس��تارت خورد و قرار ش��د در مجموع ۲۰۰ ه��زار خودروی 
فرس��وده نوس��ازی ش��ود که بودجه آن تامین نش��د. از این رو به نقطه ای 
رسیده ایم که به مشکالت اشراف داریم، ولی منابع مالی برای رفع مشکالت 
وجود ندارد. عالوه بر این هزینه خرید یک خودروی سنگین اعم از اتوبوس 
و کامیون و ماش��ین آالت راهسازی و... مبلغ بسیار باالیی داشته که معموال 
برای خریداران ش��خصی )رانندگان( توجیه اقتص��ادی ندارد. در دنیا بخش 
عمده خودروهای سنگین غیرشهری در تملک شرکت های لجستیک است، 
ولی س��اختار مالکیت خودروهای سنگین خصوصا خودروهای سنگین برای 
حمل بار در کش��ور ما عمدتا مالکیت شخصی اس��ت، لذا فشار برای اجرای 
طرح نوس��ازی و تعویض خودروهای سنگین باری می تواند منجر به بحران 

اجتماعی شود.
این کارش��ناس صنع��ت خودرو، علت بعدی مش��کالت حوزه خودروهای 
سنگین را مش��کالت بخش ترانزیت کاال دانست و اظهار کرد: اقتصاد حمل 
و نقل عمومی و خودروهای باری و ماش��ین آالت راهس��ازی و... بیمار است. 
هرگاه بحث آلودگی هوا مطرح می ش��ود بر مش��کالت خودروهای س��واری 
تمرکز می ش��ود، در حالی که سهم خودروهای سنگین فرسوده در آلودگی 

هوا بیشتر است.
ب��ه گفت��ه وی راهکار رفع این مش��کل در کوتاه مدت تمرک��ز دولت ها بر 
حمل و نقل عمومی است تا هم معضل نوسازی خودروهای سنگین فرسوده 

برطرف شود و هم در صنعت خودروسازی رونق ایجاد شود.

صنعت خودروسازی باید به سمت 
هیبریدی کردن خودرو ها حرکت کند

فوالدگر با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی باید به سمت هیبریدی کردن 
خودرو ها حرک��ت کند، گفت وضع فعلی اس��تاندارد های خودرویی و تولید 
س��وخت در کش��ور قابل قبول نیس��ت. به گ��زارش خبرگزاری شبس��تان، 
»حمید رضا فوالدگر« ش��ب گذشته )دوشنبه ۲5 آذر( در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری ش��بکه دو س��یما که با موضوع »خودروسازان اس��تانداردپذیر 
یا اس��تانداردگریز؟« پخش ش��د با اشاره به اینکه مش��کل آالیندگی هوای 
کش��ور با رس��یدگی به وضع کیفی خودرو ها و س��وخت تولیدی در کش��ور 
برطرف می ش��ود، گفت: شکی نیست که صنعت خودروسازی باید به سمت 
هیبریدی ک��ردن خودرو ها حرکت کند.  رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از 
تولید ملی در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه وضع فعلی استاندارد های 
خودرویی و تولید س��وخت در کش��ور قابل قبول نیس��ت، گفت: نس��بت به 
قب��ل می توان حرکت رو به جلویی را مش��اهده ک��رد.  در ادامه این برنامه 
خبری »محمد رضایی«، مش��اور مدیرعامل ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ایران گفت: بیش از 9۰ میلیون لیتر بنزین تولید روزانه 

کشور دارای شاخص هایی در حد یورو 5 است.

 دریافتی کارگران یک دهم حقوق سازندگان 
خودرو هم نیست

س��خنگوی کمیسیون اصل 9۰ قانون اساسی مجلس با بیان اینکه تهمت 
و افترا در ش��أن مجلس نیس��ت، گفت مخالفان طرح ساماندهی خودرو آیا 

می دانند دریافتی کارگران یک دهم حقوق سازندگان خودرو هم نیست.
 ب��ه گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، بهرام پارس��ایی در نشس��ت 
علنی روز سه ش��نبه، ۲۶ آذرماه مجلس شورای اس��المی در تذکری روایت 
حض��رت علی )ع( را یادآور ش��د و گفت: بنا بر روایت ای��ن امام آنچه گفته 
می شود مهم است و گوینده را نباید مهم تلقی کرد. متأسفانه مخالفان طرح 
ساماندهی خودرو به جای توضیح دالیل مخالفت، تهمت و افترا می زنند که 

در شأن مجلس نیست.
نماینده مردم ش��یراز در مجلس ش��ورای اس��المی خطاب ب��ه اظهارات 
مخالفان اصالح طرح س��اماندهی خودرو افزود: آیا می دانید پراید ۶ میلیون 
تومان��ی ۶۰ میلیون تومان ش��ده و خودرویی که تم��ام 8 میلیارد جمعیت 
جه��ان می توانند با ۱۰۰ میلیون و به صورت اقس��اطی بخرند، مردم ما باید 

5۰۰ میلیون تومان هزینه کنند.
وی ادام��ه داد: اف��رادی که به دنبال حمایت از حقوق کارگران هس��تند، 
آی��ا می دانند ک��ه کارگران نمی توانند حتی خ��ودروی پراید بخرند و حقوق 

کارگران یک دهم حقوق سازنده های خودرو هم نمی شود.
س��خنگوی کمیس��یون اصل 9۰ قانون اساسی مجلس ش��ورای اسالمی 
همچنین یادآور شد: متأس��فانه به دلیل تلفات جاده ای ساالنه ۱۶ هزار نفر 
کش��ته و به دلیل آلودگی هوا ساالنه ۱۱ هزار نفر کشته می شوند، به همین 
میزان خانواده ها بی سرپرس��ت می ش��وند، بنابراین به جای شلوغ بازی بهتر 
اس��ت مس��تند صحبت کنید و به جای پناه گرفتن پش��ت نظ��ام از تهمت 

زدن بپرهیزید.

خودروهای س��واری و کیفیت س��وخت مصرفی دو مته��م آلودگی هوای تهران 
هستند که هر کدام دیگری را مقصر می داند.

 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، شاخص آلودگی هوای تهران طی دو روز 
گذشته از ۱۴۰ واحد هم باالتر رفت و در نهایت استانداری تهران بار دیگر تصمیم 

به تعطیلی سنگرهای علم و دانش در روز گذشته در تمام مقاطع تحصیلی گرفت.
علیرضا رئیس��ی، معاون بهداشت وزارت بهداش��ت گفته است طبق آمار، میزان 
مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران در سال 97، بالغ بر ۲  هزار نفر از افراد باالی 
۳۰ س��ال بود که بیماران مزمن تنفسی 85 نفر، س��رطان ریه 9۶ نفر، بیماران قلبی 

۱۰58 نفر و سکته های مغزی 5۲۶نفر بودند.
بسیاری از مدیران کالنشهرهای دنیا توانستند با تدبیر و  برنامه ریزی، میزان منابع 
آالینده در شهرهای ش��ان را کاهش دهند و دوباره نظاره گر آسمانی آبی باشند و از 

تنفس در هوای پاکیزه لذت ببرند.
در کشور ما هنوز با رسیدن فصل سرما مردم مجبورند تبعات ناشی از آلودگی هوا 

را تحمل کنند، در این وضعیت بسیاری از افراد مبتال به سرطان می شوند و بعد از 
صرف هزینه های گزاف سرانجام در کمتر از دو سال جان می بازند.

خودروهای سواری )بنزین سوز(، خودروهای دیزلی )گازوییل سوز(، کارخانه های 
صنعتی، منازل مس��کونی و موتورس��یکلت ها از جمله منابع آالینده ای هستند که 
هوای ش��هرها را آلوده می کنند، اما در این بین خودروهای س��واری بیش از س��ایر 

آالینده ها در معرض اتهام هستند.
طی چند دهه گذشته برای کاهش میزان آلودگی هوا توسط خودروهای سواری، 
محدودیت هایی نظیر طرح ترافیک در شهر تهران ایجاد شد تا سالمت مردم تهران 
در خطر قرار نگیرد، البته وضعیت امسال هوای تهران نشان داد این گونه طرح های 
محدودی��ت زا بی��ش از آنکه اندک��ی در کاهش آلودگی هوا موثر باش��ند، خاصیت 
محدودیت زایی و درآمدزایی دارند، البته ش��هرهای دیگر دنیا که توانستند آلودگی 
هوا را بکاهند، تنها به ایجاد محدودیت برای خودروس��واران بس��نده نکردند، بلکه 
برای خودروس��ازان هم محدودیت هایی ایجاد کردند و تولید خودرو را مش��روط به 

رعایت برخی از استانداردهای محیط زیستی کردند تا اگر خودرویی وارد خیابان ها 
می شود، دیگر سبب آلودگی شدید هوا، به خطر انداختن جان سایر افراد جامعه و 

ایجاد محدودیت تردد برای خودروسواران نشود.
در حال حاضر کش��ورهای اسکاندیناوی و حتی آلمان در حال تولید خودروهای 
برقی هستند، تا میزان آالیندگی خودروها به صفر برسد و کم کم هم با خودروهای 

دارای سوخت فسیلی خداحافظی کنند.
در کش��ور ما هم سازمان محیط زیس��ت تکالیفی را برای خودروسازان مشخص 
کرده که به موجب رعایت آنها، میزان تولید گازهای خطرناک توس��ط خودروهای 
سواری کاهش می یابد، اما وضعیت هوای تهران نشان می دهد یا تکالیفی که سازمان 
محیط زیست تعیین کرده اثری برای جلوگیری از آلودگی هوا ندارند یا خودروسازان 
این تکالیف را رعایت  نمی کنند. فرضیه س��وم هم این اس��ت که محیط زیس��ت و 
خودروس��ازان وظایف خود را به درس��تی انجام می دهند و مش��کل آلودگی شدید 

هوا به خاطر استاندارد نبودن بنزینی است که وزارت نفت به دست مردم می دهد.

افزایش هر ساله مصرف سوخت و آالیندگی خودروهای تولید داخل

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر تهران گفت طرح ترافیک جدید نه تنها گره ای 
از آلودگ��ی هوای ش��هر تهران باز نکرد بلکه درآمدهای ش��هرداری تهران را هم 

کاهش داد.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، الهام فخاری عضو ش��ورای اس��المی 
ش��هر تهران در نطقی پیش از دس��تور در صد و هشتاد و سومین جلسه شورای 

شهر تهران گفت: این روزها تهران و تهرانی ها از آلودگی هوا رنج می برند.
وی ادامه داد: باید ارزیابی شود که چرا پلیس راهور که همکار اصلی شهرداری 
تهران بود امروز در همکاری با شورای شهر و مدیریت شهری مردد شده است.

فخاری گفت: به نظر می رس��د دو س��ال آزمون و خطای طرح های اشتباه در 
رابطه با آلودگی هوا باعث ش��ده اس��ت که امروز آن همکاری الزم امروز صورت 

نگیرد.

عضو ش��ورای اسالمی شهر تهران تصریح کرد: طرح ترافیک جدید نه تنها گره 
از آلودگی هوا باز نکرد بلکه درآمدهای شهرداری تهران را هم کاهش داد، آن هم 

درآمدی که قرار بود صرف امور نوسازی حمل و نقل عمومی تهران شد.
وی ادامه داد: تعطیلی مدارس باعث کاهش ۲5درصدی آلودگی هوا می ش��ود 

اما آیا این تنها کاری است که می توان انجام داد.
فخاری گفت: در اداره شهر اینکه نتوانیم با سایر دستگاه ها همکاری کنیم یکی 

از بزرگترین مشکالت مدیریت شهری خواهد بود.
عضو شورای ش��هر تهران ادامه داد: منابع آالینده هوای تهران گوناگون است 
و دس��تگاه های متولی هم زیاد است اما قرار نیست هر بار که درباره این موضوع 

حرف می زنیم از ابتدا به سراغ ساخت چرخ برویم.
وی گفت: از دوچرخه س��واری شهروندان در تابس��تان خوشحال بودیم و فکر 

می کردیم قرار است در زمستان هم جان سالم به در ببریم در حالی که هیچ کدام 
از زیرساخت های الزم را فراهم نکرده ایم.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: امروز در هند و مکزیک آلودگی هوا بیداد 
می کند اما آنها با گسترش خودروهای هیبریدی تالش می کنند تا آلودگی هوای 

دهلی را کاهش بدهند.
وی ادامه داد: درست است که طرح LEZ طرح بدی نیست و تا حدودی هم 
خوب است اما آیا ما این طرح را به طور کامل و به صورت استاندارد اجرا کرده ایم 

یا ناقص و بدون استاندارد؟
فخاری افزود: به ش��هرداری تهران تذکر می دهم ک��ه جایگاه قانونی ندارد که 
بخواهد در همایش و جش��نواره های خود به اعضای ش��ورای ش��هر تهران جایزه 

بدهد.

در حال��ی وزیر راه و شهرس��ازی از محاس��به عوارض الکترونیک��ی آزادراه ها 
براساس پیمایش و به صورت شناور خبر داده که به این ترتیب جریمه ۳۰ هزار 

تومانی برای عدم پرداخت عوارض حذف خواهد شد.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصرخودرو« به نقل از تس��نیم، محمد اس��المی 
در حاش��یه برگزاری نمایشگاه حمل ونقل با اش��اره به راه اندازی سامانه سنجش 
رضایتمن��دی مس��افران در فرودگاه ها، گفت��ه بود: م��ردم می توانند درخصوص 
کیفیت رفتار مدیریت، زیرس��اخت های فرودگاهی و سیس��تم مراقبت یکپارچه 

خدمات رسانی اعالم نظر کنند.
وی از محاس��به نرخ عوارض آزادراهی برای خودروها براس��اس پیمایش و به 
صورت ش��ناور خبر داد و گفت: براس��اس ابالغ صورت گرفته ب��رای خودروهای 

پرتردد )۴۰ مرتبه در ماه( در نرخ عوارض تخفیف ارائه می شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قطعه یک آزادراه تهران - شمال به طول 
۳۲ کیلومتر به زودی افتتاح می شود، گفت: نرخ عوارض در این آزادراه متفاوت و 

شناور خواهد بود؛ به عبارت دیگر مردم می توانند ساعتی را برای تردد از سیستم 
الکترونیک انتخاب کنند که قیمت عوارض آن کمتر است.

بر این اس��اس و با اجرای این طرح جدید ب��ه رانندگان این حق انتخاب داده 
می شود که بین پرداخت به موقع عوارض و پرداخت مبلغ بیشتر براساس ضریبی 
از عوارض اصلی و متناسب با زمان پرداخت یکی را انتخاب کنند. عدم پرداخت 
ع��وارض آزادراه ها به صورت الکترونیک و جریمه ش��دن ش��هروندان پس از آن 
یکی از بحث های حاش��یه ای طرح الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراه ها 

بوده است.
تعل��ل ش��هروندان در پرداخت مبلغ ع��وارض و جریمه س��نگین بعد از آن از 
یک سو و بار منفی جنبه تنبیهی آن از سوی دیگر موجب شد تا پرداخت عوارض 
براساس پیمایش و شناور به عنوان راه حل جدیدی برای محاسبه مبلغ عوارض 

آزادراهی پیشنهاد شود.
آنچه به عنوان »محاس��به عوارض ش��ناور« و براس��اس زمان پرداخت در نظر 

گرفت��ه ش��ده بر پایه ح��ذف جریمه ۳۰ ه��زار تومانی عدم پرداخ��ت عوارض و 
جایگزین کردن ش��یوه ای شناور برای محاس��به مبلغ عوارض است که بسته به 

زمان پرداخت و با در نظر گرفتن نرخ پایه عوارض محاسبه می شود.
در این ش��یوه به راننده این حق انتخاب داده می شود بین مبلغ فعلی عوارض 
و محاس��به آن براس��اس فرمولی که بس��ته به روزهای تاخیر در پرداخت یکی 
را انتخ��اب کن��د تا به این ترتیب به جای معوق ش��دن مبل��غ عوارض و جریمه 
آن انگیزه بیش��تری در ش��هروندان برای پرداخت عوارض ایجاد شود. همچنین 
ب��ا ح��ذف جریمه تنبیهی  ۳۰ ه��زار تومانی، مبلغی متناس��ب از مردم دریافت 

خواهد شد.
در این ش��یوه مبلغ عوارض تردد تا ۴8 س��اعت بعد از عب��ور از آزادراه بدون 
جریمه محاسبه شده و بعد از آن با فرمولی متناسب با زمان پرداخت تا هر زمانی 
که اقدام به پرداخت شود قابل محاسبه است. در واقع در بحث عوارض آزادراهی 

سیستم تشویقی به جای سیستم تنبیهی به کار گرفته خواهد شد.

طرح ترافیک جدید هیچ گره ای از آلودگی هوای تهران باز نکرد

جریمه 30 هزار تومانی نپرداختن عوارض آزادراه حذف می شود
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نت فلیکس کس��ب و کار موفقی اس��ت که هم اکن��ون روی تولید و 
فروش محتوای ویدئویی تمرکز دارد. نت فلیکس مسیر رشد و ترقی را 
به سرعت پیموده و امروز می تواند با کمی تغییر در استراتژی، موفقیت 

خود را دوچندان کند. 
ش��رکت نت فلیکس، دسترس��ی به محت��وای ویدئوی��ی را با قیمت 
مش��خص و به صورت عضویت ماهانه در اختیار کاربران قرار می دهد. 
عملک��رد نت فلیک��س و اس��تراتژی درآم��دی آن، کام��اًل متف��اوت با 
پلتفرم هایی چون یوتیوب است. در یوتیوب، تعداد زیادی تولیدکننده، 
محت��وای خود را به صورت مس��تقیم و با قیمت تعیین ش��ده توس��ط 
خودش��ان، به مصرف کنندگان می فروش��ند. البته یوتیوب نیز قوانینی 

جزئی با دخالت ناچیز وضع کرده است.
بدون ش��ک مدل کس��ب وکار نت فلیکس تاکنون موفقیت آمیز بوده 
اس��ت. البته رقابت برای تصاحب و انتش��ار محتوای ویدئویی روزبه روز 
سخت تر می شود. هم اکنون نت فلیکس رقبای سرسختی چون آمازون، 

اپل، دیزنی و گوگل دارد که در حال ورود 
به این عرصه هس��تند. تمام این رقبا در 
حال حاضر سرویس های استریم و دانلود 
محت��وا را عرض��ه کرده یا ب��ه زودی ارائه 
خواهند کرد. ع��الوه بر آن، روند ثبت نام 
و عضوی��ت در س��رویس نت فلیک��س رو 
به کاهش اس��ت. حضور رقبای پرقدرت 
و کاه��ش عضوی��ت در نت فلیکس باعث 
شده تا این ش��رکت بیش از ۱5درصد از 
ارزش س��هام خود را طی ماه گذش��ته از 

دست بدهد.
با این تفاس��یر، نت فلیکس باید به یک 
پلتفرم تبدیل ش��ود. عل��ت اصلی آن نیز 

تعداد زیاد مش��تریان این شرکت )۱۳9 میلیون نفر در سراسر دنیا( و 
زیرس��اخت های فوق العاده  آنها در ارائه  محتوا به کاربران است. داشتن 
این پتانس��یل ها س��بب می ش��ود تا ش��رکت های زیادی به استفاده از 

امکانات نت فلیکس ترغیب شوند.
به ج��ز تولیدکنن��دگان محت��وای ویدئوی��ی، فع��االن دیگری چون 
بازاریاب ه��ا و توس��عه دهندگان بازی های آنالین و دیگر س��رویس ها، 
امکان اس��تفاده از زیرس��اخت های نت فلیکس را دارند. تبدیل ش��دن 
نت فلیکس هم دردس��ر زیادی ندارد. تنها کافی اس��ت این وب سایت، 
ام��کان فروش محتوا خ��ارج از برنامه  عضویت ماهانه  خ��ود را به این 
ش��رکت های س��وم ش��خص بدهد. درواقع تولیدکنندگان محتوا باید 

بتوانند قیمت محصوالت را خودشان تعیین کنند.
در پی��ش گرفت��ن ای��ن راه��کار، امکان رش��د بیش��تر را در مقابل 
نت فلیک��س قرار می دهد. پتانس��یل اصلی پیش��رفت، فروش محتوای 
بیش��تر به کاربران فعلی است. مزیت دیگر تبدیل شدن به پلتفرم، این 
است که نت فلیکس دیگر نیازی به خرید یا تولید محتوای جدید ندارد. 
تنها باید نت فلیکس، ش��رکت های سوم شخص را به فروش محصوالت 
در پلتف��رم خود ترغیب کند. درنتیجه نت فلیک��س از ایجاد پلتفرم به 
سودآوری زیادی خواهد رسید. این سود می تواند به صورت درصدی از 

فروش یا کارمزد برای تراکنش ها باشد.
در ای��ن میان، ش��رکت های متفرقه نیز می توانند ان��واع جدیدی از 

محتوا را ارائه دهند. برخی از این محتواها، ارزش بیش��تری در مقایسه 
ب��ا خرید یا تولید محتوا توس��ط نت فلیکس خواهند داش��ت. در انتها، 
این مسیر همانند مسیر آمازون در خرده فروشی است. این شرکت نیز 
قبل از تبدیل ش��دن به پلتفرم خریدوفروش، محصوالت را مس��تقیماً 
از ش��رکت ها خریداری کرده و به مش��تری ها عرض��ه می کرد. اکنون 
نت فلیکس می تواند همین روند را در پیش بگیرد و به جای محصوالت 

فیزیکی، محتوای دیجیتالی به فروش برساند.
شاید اکنون این سؤال پیش بیاید که چرا تاکنون نت فلیکس چنین 
مسیری را در پیش نگرفته است؟ بدون شک رید هستینگز مدیرعامل 
این شرکت و تیم مشاورانش، به این موضوع فکر کرده اند. تنها دو دلیل 
ب��رای اجرا نکردن این اس��تراتژی وج��ود دارد: تأمین منابع و تضمین 

کیفیت!
دلی��ل اول، تأمی��ن منابع اس��ت. با توج��ه به مناب��ع موردنیاز برای 
تولی��د و خرید محت��وای باکیفیت، احتماالً نت فلیک��س پهنای باند و 
زیرس��اخت های الزم برای تبدیل ش��دن 
ب��ه پلتفرم را ن��دارد. البته کارشناس��ان 
می گوین��د در صورت لزوم این ش��رکت 
باید زیرس��اخت های الزم را فراهم کند؛ 
زیرا این روش س��وددهی بس��یار خوبی 
را در اختی��ار نت فلیک��س ق��رار می دهد 
و از طرف دیگر، ریس��ک گرفتار ش��دن 
در جن��گ تولی��د محتوا نیز زیاد اس��ت. 
در حقیق��ت، فعالیت به ص��ورت پلتفرم، 
قابلیت مقیاس پذیری بیشتری نسبت به 

فروشنده  محتوا دارد.
دلی��ل دیگ��ر تضمی��ن کیفیت اس��ت 
ک��ه خط��رات زی��ادی ب��ه دنب��ال دارد. 
تبدیل شدن به پلتفرم و اعطای مجوز فروش محتوا توسط شرکت های 
دیگر، ریس��ک عرضه  محتوای بی کیفیت را ب��اال می برد. علت آن عدم 
کنترل تمام محتوا توس��ط تیم نت فلیکس و قوانین تولید و عرضه  آن 
اس��ت. همچنین با عرضه  محتوای بی کیفی��ت، کاربران، نت فلیکس را 

مقصر اصلی می دانند.
تضمین کیفیت برای نت فلیکس نگران کننده اس��ت اما این شرکت 
می توان��د راه های��ی برای کاهش ریس��ک آن داش��ته باش��ند؛ همان 
راهکارهایی که دیگر ش��رکت ها در هنگام تبدیل ش��دن به پلتفرم به 
کار می گیرند. از جمله ش��رکت هایی که تغییر مس��یر دادند، می توان 
به آمازون، اینتویت و س��یلزفورس اش��اره کرد. کارشناسان می گویند 
نت فلیکس نباید به پلتفرمی همانند یوتیوب تبدیل شود که همه بدون 
در نظر گرفتن قوانین بتوانند در آن محتوا منتش��ر کنند، بلکه باید به 

پلتفرمی با نظارت عالی تبدیل شود.
در پایان به این نتیجه می رس��یم که نت فلیکس، پتانسیل الزم برای 
تغییر مس��یر از یک تولیدکنن��ده و عرضه کننده محتوا را دارد. در این 
مس��یر، تولیدکنندگان، محتوای خود را با قیمت پیشنهادی خودشان، 
عرضه می کنند. پس نت فلیکس برای تبدیل ش��دن به پلتفرم با ترس و 
نگرانی های زیادی مواجه می ش��ود که باید برای رسیدن به سودآوری، 

از تمامی آنها گذر کند.
hbr/ucan :منبع 
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هفتمین نمایش��گاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت صبح 
روز گذش��ته همزمان ب��ا چهارمین روز از هفته پژوه��ش و فناوری با 
حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری کار خود 

را در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، هفتمین نمایش��گاه تجهیزات و 
مواد آزمایشگاهی ایران ساخت صبح روز 
گذشته همزمان با چهارمین روز از هفته 
پژوهش و فناوری با حضور سورنا ستاری 
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری 
کار خود را در نمایشگاه بین المللی تهران 
آغ��از کرد. حضور بیش از ۳5۰ ش��رکت 
دانش بنی��ان که ب��رای عرضه محصوالت 
دانش بنیان خود به نمایش��گاه بین المللی 
آمده ان��د، از رونق تولی��د این محصوالت 
خبر می دهد و با وجود هوای س��رد، بازار 

ایران س��اخت را گرم کرده است؛ نمایشگاهی که در آن توانمندی های 
جوانان در ساخت تجهیزات پیشرفته نمایش داده شد.

سورنا س��تاری در این نمایش��گاه از حرکت بزرگ ش��کل گرفته در 

راستای تغییر اقتصاد نفتی سخن گفت و بیان کرد: زیست بوم نوآوری 
و فناوری در کش��ور ش��کل گرفته اس��ت و بازیگ��ران متفاوتی در آن 
نقش آفرین��ی می کنند. بیش از ۶ هزار اس��تارت آپ، بیش از ۴ هزار و 
۶۰۰ شرکت دانش بنیان اکنون بخشی از 

این نقش آفرینان هستند.
س��تاری ادامه داد: ح��وزه آموزش باید 
نسلی را برای حل مشکالت مردم تربیت 
کند. در حال حاضر بیش��تر از هر زمانی 
آم��وزش س��رمایه گذاری کرده ایم.  روی 
خوش��بختانه جهت گیری دانش��گاه ها به 
خوب��ی در این حوزه تغییر کرده و برخی 
تابوها شکس��ته ش��ده اس��ت. تغییر یک 
زیست بوم اتفاق سختی است اما در کشور 
ما شروع ش��ده است و اساتید دانشگاهی 

نیز بخشی از این حرکت هستند.
اقتصاد  فرهنگ س��ازی  س��تاد   رئیس 
دانش بنی��ان، پژوه��ش را حاص��ل فعالیت بخش خصوصی دانس��ت و 
افزود: دولت در این حوزه تنها باید زیرس��اخت ها را مهیا کند و بخش 

خصوصی وارد عمل شود.

رئی��س مرکز تعامالت بین المللی عل��م و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری با اش��اره به راه ان��دازی پایگاه صادراتی ایران در ازبکس��تان، گفت این پایگاه 
به زودی در این کش��ور برای عرضه دائمی محصوالت دانش بنیان ایرانی ایجاد می شود. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، 
مهدی قلعه نوی رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم 
و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در س��فر به ازبکس��تان با بیان اینکه به دنبال ایجاد 
پایگاه دائمی صادراتی ایران در ازبکس��تان هستیم، 
افزود: سرمایه گذاران ایرانی مقیم ازبکستان یا کسانی 
 که ش��ریک ازبکی دارند را برای هم��کاری با مرکز 
تعام��الت بین المللی علم و فن��اوری معاونت علمی 
و فن��اوری برای ایجاد پایگاه دائم��ی صادراتی ایران 
بررسی کردیم. به گفته قلعه نوی ، مذاکرات مختلفی 
با این افراد صورت گرفته اس��ت تا در نهایت بهترین 
و کاربردی ترین ساختمان را برای ایجاد اتاق نمایش 
محصوالت دانش بنیان انتخاب کنیم. برای این کار با 

کسانی که شرایط، زیرساخت های الزم و فضای کار را در اختیار داشتند مذاکره کردیم 
و به زودی به نتیجه نهایی می رس��یم.  رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: شرکت های دانش بنیان می توانند از 

این پایگاه برای عرضه دائمی محصوالت خود استفاده کنند. چون ازبک ها در تعامالت 
مال��ی و خدمات��ی خود حتما باید محص��ول را ببینند و از خدمات پ��س از فروش آن 
مطمئن شوند. وی بیان کرد: بنابراین ارائه دائمی محصوالت، به شرکت های دانش بنیان 
در پی��دا کردن بازار مناس��ب ب��رای محصوالت و 
خدم��ات کمک ش��ایانی می کند. ب��رای این کار 
کارگزار منتخب به تهران می آید تا نشست آشنایی 
با شرکت های دانش بنیان ایرانی را برگزار کنیم. به 
گفته قلعه نوی، پس از طی این مرحله، چند نیروی 
بومی در این پایگاه مستقر می شوند و محصوالت 
شرکت های دانش بنیان در این پایگاه عرضه خواهد 
ش��د.وی درباره فعالیت ه��ای پایگاه های صادراتی 
ایران در دیگر کش��ورها، گفت: »عرضه و نمایش 
محصوالت در اتاق نمایش به صورت دائمی حداقل 
برای مدت یک سال«، »ارائه خدمات ثبت شرکت 
و افتتاح حساب بانکی«، »ثبت دارو و محصوالت«، 
»اخذ اس��تانداردهای الزم کش��ورهای میزبان«، 
»انج��ام تحقیقات ب��ازار، بازاریابی و فروش محصوالت«، »ش��رکت در نمایش��گاه های 
تخصصی کشورها«، »اعزام هیات های خارجی به تهران« و »پذیرش شرکت های ایرانی 

در کشورهای هدف« از جمله خدمات این پایگاه های صادراتی است.

»ازبکستان« میزبان پایگاه دائمی صادراتی ایران می شوداعتماد و همدلی بزرگترین سرمایه »زیست بوم نوآوری« است

آمریکا و چین به توافقی کلی بر سر تبادل های تجاری دست پیدا کرده اند. این توافق به 
 زودی اجرا می شود و تعدادی از تعرفه های مهم را لغو می  کند.

بـه گزارش زومیـت به نقـل از ZDNET، آمریکا و چیـن توافقی اولیه بـرای حل نبرد 
طوالنی مـدت تجـاری تصویب کرده اند که به محـض امضای توافق نامه  نهایی، بسـیاری از 
تعرفه های آمریکا روی کاالهای چینی کاهش خواهد یافت یا لغو خواهد شـد. سـخنگوی 
وزارت بازرگانی آمریکا در نشسـتی عنوان کرد توافق  دو کشـور در مراحل نهایی به  سـر 

می برد و البته هنوز اختالف هایی جزئی وجود دارد.
مرحلـه  اول تفاهم نامه  تجاری آمریکا و چیـن تعدادی از تعرفه های آمریکا بر محصوالت 
چینی را از بین می برد. درمقابل، چینی ها متعهد می شوند هزینه  های بیشتری در حوزه های 
کشـاورزی و سـاخت وتولید محصوالت صنعت انرژی آمریکا پرداخـت کنند. چین متعهد 

می شود هزینه های مذکور را تا دو سال آینده حداقل به  200 میلیارد دالر افزایش دهد.
از میـان تعرفه هایـی که آمریکا لغـو می کند، می توان بـه تعرفه هایی اشـاره کرد که از 
15 دسـامبر سـال جـاری روی محصـوالت الکترونیکی همچون گوشـی های هوشـمند و 
لپ تاپ اعمال شـد. از محصوالت دیگر می توان به کنسـول های بـازی کامپیوتری، برخی 
انواع اسـباب بازی، نمایشـگر کامپیوتر و برخی محصوالت کفش و پوشـاک اشاره کرد. با 
لغو تحریم ها، مشـتریان آمریکایی دیگر مجبور نخواهند بـود 10درصد هزینه  اضافه برای 

ایـن کاالها پرداخت کنند. ترامپ دربـاره  تفاهم نامه تجاری با چین توییت کرد: تفاهم نامه  
بزرگی را در مرحله  اول با چین تصویب کرده ایم. آنها با ایجاد تغییرها ی بزرگ زیرساختی 
و افزایـش خرید محصوالت کشـاورزی و انرژی و سـاخت وتولیدی موافقت کرده اند. البته 
تعرفه های 25درصدی هنوز ادامه خواهد داشـت و روی سـایر موارد نیز 5/7 درصد تعرفه 
اعمال می شـود. البتـه جریمه های قانون 15 دسـامبر به  دلیل توافق با چیـن دیگر اعمال 
نخواهنـد شـد. به  زودی، مذاکره بـرای مرحله  دوم تفاهم نامه را شـروع می کنیم و منتظر 
انتخابات سـال 2020 نخواهیم مانـد. تفاهم نامه  تجاری آمریکا و چین پس از تنشـی 5/2 
ساله محقق شد که در دوره  گذشته، چندین بار شدت گرفت و به تصویب تعرفه های متعدد 
دو کشـور منجر شـد. ناگفته نماند فرآیند اعمال تعرفه های واردات از مارس سال گذشته 
شـروع شد. در آن زمان، ترامپ ادعا کرد بررسی  نمایندگان وزارت بازرگانی آمریکا نشان 
می دهد چینی هـا محدودیت هایی برای خرید و مالکیت کاالهـای خارجی اعمال کرده اند 
تا فناوری از شـرکت های آمریکایی به سـازمان های چینی منتقل شـود. به  عالوه، او چین 
را به جاسوسـی برای کسـب مالکیت معنوی فناوری ها و اطالعات تجاری طبقه بندی شده 
متهم کرد. آمریکا و چین از ژوئن سال گذشته، تعرفه های متقابل را برای کاالهای یکدیگر 
تصویب کردند. آمارهای آن زمان ارزش کاالهای تأثیرگرفته از تعرفه ها را 34 میلیارد دالر 
تخمین می زد. سپس، ایاالت متحده در اوت تصمیم گرفت تعرفه  بیشتری را در دو مرحله 

 مسیری که نت فلیکس را به سودآوری
و موفقیت بیشتر می رساند

مرحله اول توافق تجاری آمریکا و چین تعرفه های مهمی را لغو می کند

دریچــه

پیمان صالحی، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در افتتاحیه »هفتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت«، 
م��دل به کار رفته در این نمایش��گاه را، روش��ی براس��اس تعامل برد-ب��رد میان بخش 
خصوص��ی و نهادهای دولتی خواند و گفت که س��عی ش��ده اس��ت با اه��رم قرار دادن 
بودجه دولتی، توانایی شرکت های دانش بنیان تقویت شود. به گزارش مرکز ارتباطات و 
اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  پیمان صالحی ضمن اشاره به 
تالش های انجام گرفته برای عرضه محصوالت باکیفیت تر در این رویداد، اظهار کرد:  در 
شش دوره قبلی نمایشگاه نزدیک به 5۰۰ میلیارد تومان محصول عرضه و فروخته شد، 
یارانه تخصیص یافته از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این حجم از 

فروش نزدیک به ۳5درصد بوده است. 

»تعامل برد-برد« الگوی نمایشگاه ایران ساخت 
برای همه حوزه های فناوری است

چهارشنبه
27 آذر 1398

شماره 1454
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گاز هی��دروژن در مصارف مختلفی همچون آزمایش��گاه های پیل س��وختی، 
آزمایش��گاه های س��اخت کاتالیس��ت، سیس��تم های کروماتوگرافی گازی و ... 
کاربرد گس��ترده ای دارد.  امروزه در اکثر مراک��ز مصرف هیدروژن، این گاز در 

س��یلندرهای فش��ار باال ذخیره شده و به مصرف 
می رس��د. ای��ن روش با توجه به ایمنی حس��اس 
مرب��وط به این گاز خطرناک ب��وده و امکان بروز 
حادث��ه در محل مص��رف را افزایش می دهد این 
امر لزوم حذف س��یلندرهای پرخطر هیدروژن و 
جایگزین��ی آن را با ژنراتورهای هیدروژن نش��ان 
می دهد. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محمد 
ژیانی مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان »هیدروژن 
آس��یا« درباره این دس��تگاه گفت: با اس��تفاده از 
این دستگاه، هیدروژن موردنیاز در محل مصرف 
تولید شده و از ذخیره سازی هیدروژن اضافی در 
محل جلوگیری می ش��ود. این فعال فناور افزود: 

با اس��تفاده از این دس��تگاه می ت��وان گاز هیدروژن را در مح��ل مصرف تولید 
ک��رد ک��ه عالوه بر ایمنی و تولی��د عمر باال، دارای عملکرد مناس��بی در تولید 
هیدروژن با خلوص باال را نیز ش��اهد باش��یم. بنابراین لزوم حذف سیلندرهای 

پرخط��ر هی��دروژن و جایگزینی آن با ژنراتورهای تولی��د هیدروژن ضروری به 
نظر می رس��د. محم��د ژیانی درباره یک��ی دیگر از محصوالت ساخته ش��ده در 
این ش��رکت توضیح داد: دس��تگاه تست باتری جهت بررس��ی عملکرد و طول 
عمر انواع مختلف باتری ه��ا و اجزای آنها نظیر 
انواع نانومواد به کار رفته در س��اخت باتری ها، 
نانو کاتالیس��ت های آندی و کاتدی، غش��اهای 
جداکننده کامپوزیت��ی و ... به کار می رود. وی 
بی��ان کرد: این دس��تگاه می تواند عملکرد انواع 
مختلف باتری های نوع اول و دوم )قابل ش��ارژ 
و غیرقابل ش��ارژ( را در دو مد ش��ارژ و دش��ارژ 
و با انجام تس��ت های جری��ان ثابت، ولتاژ ثابت، 
مقاومت ثاب��ت، توان ثابت و انجام تس��ت های 
چرخ��ه ای بررس��ی کن��د. مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنیان »هیدروژن آس��یا« اف��زود: در این 
دستگاه کلیه تنظیمات مربوط به انجام تست ها 
از طریق نرم افزار تخصصی تحت ویندوز صورت 
می گیرد. این دستگاه عالوه بر تست انواع باتری ها، قابلیت انجام تست پیل های 
سوختی )آن دسته از پیل های سوختی که نیاز به سیستم های فرآیندی ندارند 

نظیر پیل های سوختی الکلی ایستا( و الکتروالیزرها را نیز دارا است.

زمان��ی که یک محصول دانش بنیان را خریداری می کنید، بخش عمده ای از 
هزین��ه را صرف دانش و فناوری به کار رفته در آن محصول می کنید. در اینجا 
اهمیت بحث مالکیت فکری به خصوص برای شرکت های نوپا مشخص می شود. 

زیرا حقوق مالکی��ت فکری حمایت از این بخش 
دانش و فناوری را برعهده دارد.

نگاهی به ش��رکت های پیش��رو نشان می دهد 
ک��ه بخش عمده ای از دارای��ی آنها به علت وجود 
حقوق مالکیت فکری اس��ت. به عنوان یک مثال 
می توان از »کپی رای��ت« نام برد که قدیمی ترین 
نوع مالکیت فکری اس��ت.  قانون مالکیت فکری، 
افرادی ک��ه با خالقیت و ایده پ��ردازی محصولی 
جدی��د تولی��د می کنند را م��ورد حمای��ت قرار 
می دهد. ب��ا توجه به اهمیت این مس��ئله کانون 
پتنت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
برنام��ه  جامع حمایتی ب��رای ثبت اختراع دارد تا 
از تمامی اف��راد و حوزه های علمی در این عرصه 

حمایت کند. زمانی که ش��رکت فناور تصمیم به توس��عه بازار خود و صادرات 
می گیرد، اهمیت ثبت پتنت پررنگ تر می ش��ود. پ��س ثبت پتنت ابزاری برای 
فروش فناوری است. تجاری  س��ازی دستاوردهای فناورانه با ثبت پتنت رنگ و 

بوی��ی دیگر می گیرد و با حفاظت از دانش و فن��اوری به کار رفته در محصول 
می توان با خیالی آسوده دستاورد را در داخل و خارج کشور توسعه داد.

نکت��ه مهم، ثبت پتنت در همان زمان اولیه اس��ت. زیرا اگر محصول خود را 
در بازار کش��وری معرفی کنید، بدون اطالع از 
اینکه پیش از شما شرکتی پتنتی شبیه به شما 
را ثبت کرده اس��ت. شما باید خسارت پرداخت 

کنید زیرا »نقض پتنت« انجام داده اید.
 ب��ه گفته مهدی ضیغمی، مدیر کانون پتنت 
معاون��ت علمی و فن��اوری، پس ش��رکت های 
دانش بنیان��ی ک��ه قص��د ص��ادرات محصوالت 
خ��ود را دارن��د با ثب��ت پتنت خود در کش��ور 
مقص��د از پتنت خود حفاظت می کنند، در این 
راس��تا کانون پتنت معاونت علمی و فناوری در 
کشورهایی مانند چین، کشورهای جنوب شرق 
آس��یا و کش��ورهای منطقه دفاتر تجاری سازی 
راه اندازی کرده است تا به شرکت هایی که قصد 
صادرات به این کشورها را دارند در این زمینه کمک کند. کمکی که انتهای آن 
درآمدزایی و ارزش افزوده اس��ت. ورود به بازارهای صادراتی یعنی تبدیل شدن 

به یک رقیب جدی برای سایر شرکت های فناور.

نقش ثبت پتنت در توسعه صادرات دانش بنیان هاباتری ها با دستگاه ایرانی سنجش می شوند

آخرین آرزوی بش��ر هم برآورده ش��د. تا همین چند س��ال پیش فقط 
هنگام بیداری و فعالیت می شد به پول درآوردن امید داشت، اما در دنیای 
امروز ش��ما حتی وقتی خواب هس��تید هم می توانید فعال باشید. نگران 
نباشید نیازی نیست که از خواب بیدار شوید و یا حتی یک سانتی متر از 
رختخواب تان دور ش��وید. اینترنت، یار و غم خوار بشر امروز، این امکان را 
ایجاد کرده که شما در هر شرایطی درآمد کسب کنید. دنیا امروز دنیای 9 
تا 5 قدیم نیست. پس شما هم باید خودتان را با این دنیای جدید 7/۲۴ 

وفق دهید. ولی انس��ان هر چقدر 
هم که پیشرفت کند باز هم انسان 
است و محدودیت های زیادی دارد 
مثل خستگی جس��م و روح. با ما 
همراه باش��ید تا به ش��ما بگوییم 
چگونه می توانید در حال استراحت 

پول در بیاورید.
1-در بورس سرمایه گذاری 

کنید
حتم��ا در فیلم ها اش��خاصی را 
دیده ای��د ک��ه کنار ی��ک صفحه 
نمایش بزرگ جمع ش��ده اند و هر 
چند ثانیه یک بار فریاد می زنند؟ 
ای��ن تصوی��ری ج��ذاب از بورس 
است که در ذهن همه نقش بسته 
است. به عالوه فکر می کنیم فقط 
کس��انی در بورس سرمایه گذاری 
ثروتمندند. چیزی  می کنند ک��ه 
ک��ه باید بدانید این اس��ت که اگر 
فوت و فن های س��رمایه گذاری در 
ب��ورس را یاد بگیرید ب��ا پول کم 
هم می توانید شروع کنید. امروزه 
به لطف اینترن��ت می توانید همه 
اطالع��ات الزم را کس��ب کنی��د. 
ب��ه ای��ن ترتیب حت��ی زمانی که 
هیچ کاری نمی کنید سهام شما در 
بورس برای تان پول ایجاد می کند.

2-معلم شوید
دوس��ت دارید ش��ب ها تدریس 

کنید؟ مس��لما نه. همه دوست دارند ش��ب ها بخوابند، اما این همه  ماجرا 
نیس��ت. هر ف��رد حداقل در یک زمین��ه تخصص و مه��ارت دارد. امروزه 
س��ایت هایی هس��تند که تمرکزش��ان روی آموزش اس��ت. آنها معموال 
ویدئوهای آموزشی را از مدرسان می گیرند و در اختیار کاربر قرار می دهند 
البته پولی. پس تنها کاری که باید بکنید این اس��ت که سری ویدئوهای 
آموزشی خود را تهیه کنید و در این سایت ها قرار دهید. به این ترتیب در 
هر زمانی از ش��بانه روز کاربران برای ویدئوی شما پول پرداخت می کنند. 

یکی از سایت های خوب در این زمینه سایت فرانش است.
3-اجاره دهید

اگر خیلی پولدار هس��تید و یک یا چند خان��ه  ویالیی دارید می توانید 
پولدارتر هم بشوید. کافی است زمان هایی که از خانه های دیگرتان استفاده 

نمی کنید آنها را اجاره دهید. شاید شما سرمایه ای دارید اما در عین حال 
اهل ریسک و راه اندازی کسب و کار نیستید. پس می توانید یک خانه نقلی 

بخرید و آن را اجاره بدهید البته با قیمت منصفانه!
4-در اینترنت فروشگاه بزنید

مغازه های شهرتان معموال چه س��اعتی تعطیل می کنند؟ آنها درست 
از زمانی که کرکره ش��ان را پایین می کش��ند دیگر درآم��دی ندارند. ولی 
فروش��گاه های اینترنتی ۲۴ ساعته باز هس��تند چون اینترنت ۲۴ ساعته 
باز اس��ت. غیرممکن اس��ت که 
ش��ما وارد س��ایتی مثل آمازون 
ش��وید و بگویند که ما ش��ب ها 
بس��ته ایم. ولی آیا صاحبان این 
اینترنتی شب ها  فروش��گاه های 
نمی خوابند؟ شاید یک یا دو شب 
نخوابند اما باالخره خستگی آنها 
را به زانو درمی آورد. شما هم اگر 
یک فروش��گاه اینترنتی داش��ته 
باش��ید هنگام خواب هم عده ای 
)همان کارمندان تان( س��ایت را 
می چرخانند و سرمایه تان بیشتر 

و بیشتر می شود.
5-هنرمند شوید

اص��ال  هس��تید؟  هنرمن��د 
نگران پول نباش��ید. دوره ای که 
هنرمندها جزو اقش��ار کم درآمد 
بودند به پایان رس��ید و البته باز 
هم به لطف اینترنت. اگر همیشه 
قلم خوبی داشته اید و از نوشتن 
خوش تان می آید کتاب بنویسید 
و آنه��ا را آنالین بفروش��ید. اگر 
ص��دای خوبی داری��د می توانید 
آهنگ های تان  و  خواننده شوید 
را بفروش��ید. البته توجه داشته 
باشید که هیچ کدام از این کارها 
راحت نیستند، اما زمانی که شما 
در آنها حرفه ای شدید می توانید 
به راحتی از حرفه هنری تان پول 

در بیاورید؛ در همه  ساعت های شبانه روز حتی روزهای تعطیل.
6-عالقه تان را به وبالگ تبدیل کنید

عاشق اسکی روی یخ هستید؟ خب شما تنها نیستید. می توانید وبالگی 
راه بیندازید و مطالب دلخواه تان را در آن بنویسید. با گذشت زمان وبالگ 
شما رشد می کند و مخاطبان زیادی پیدا می کنید. در این زمان می توانید 
شروع به پذیرش تبلیغات در سایت تان کنید یا حتی بعضی از مطالب را 

پولی کنید. انتخاب با خودتان است.
راه های پول درآوردن بی ش��مار اس��ت چه در خ��واب و چه در بیداری. 
اگر واقعا به دنبال درآمد بیشتر هستید راه تان را پیدا کنید و همین حاال 

شروع کنید.
modirinfo :منبع

ایـن کاالها پرداخت کنند. ترامپ دربـاره  تفاهم نامه تجاری با چین توییت کرد: تفاهم نامه  
بزرگی را در مرحله  اول با چین تصویب کرده ایم. آنها با ایجاد تغییرها ی بزرگ زیرساختی 
و افزایـش خرید محصوالت کشـاورزی و انرژی و سـاخت وتولیدی موافقت کرده اند. البته 
تعرفه های 25درصدی هنوز ادامه خواهد داشـت و روی سـایر موارد نیز 5/7 درصد تعرفه 
اعمال می شـود. البتـه جریمه های قانون 15 دسـامبر به  دلیل توافق با چیـن دیگر اعمال 
نخواهنـد شـد. به  زودی، مذاکره بـرای مرحله  دوم تفاهم نامه را شـروع می کنیم و منتظر 
انتخابات سـال 2020 نخواهیم مانـد. تفاهم نامه  تجاری آمریکا و چین پس از تنشـی 5/2 
ساله محقق شد که در دوره  گذشته، چندین بار شدت گرفت و به تصویب تعرفه های متعدد 
دو کشـور منجر شـد. ناگفته نماند فرآیند اعمال تعرفه های واردات از مارس سال گذشته 
شـروع شد. در آن زمان، ترامپ ادعا کرد بررسی  نمایندگان وزارت بازرگانی آمریکا نشان 
می دهد چینی هـا محدودیت هایی برای خرید و مالکیت کاالهـای خارجی اعمال کرده اند 
تا فناوری از شـرکت های آمریکایی به سـازمان های چینی منتقل شـود. به  عالوه، او چین 
را به جاسوسـی برای کسـب مالکیت معنوی فناوری ها و اطالعات تجاری طبقه بندی شده 
متهم کرد. آمریکا و چین از ژوئن سال گذشته، تعرفه های متقابل را برای کاالهای یکدیگر 
تصویب کردند. آمارهای آن زمان ارزش کاالهای تأثیرگرفته از تعرفه ها را 34 میلیارد دالر 
تخمین می زد. سپس، ایاالت متحده در اوت تصمیم گرفت تعرفه  بیشتری را در دو مرحله 

روی 300 میلیارد دالر کاالی چینی اعمال کند.
در ادامـه نبرد تجـاری، وزارت دارایی چین تعرفه های 10 و 5 درصـدی را روی کاالهای 
آمریکایی اعمال کرد. در واکنش به این اقدام، ترامپ تعرفه  موجود روی 250 میلیارد دالر 
کاالی چینـی را از 25 بـه 30درصد افزایش داد. افزایش جدیـد تعرفه ها نیز در دو مرحله 

تصویب و از اول سپتامبر و 15 دسامبر اجرا شد.
مقام های آمریکایی با وجود تصویب اولیه  تفاهم نامه اعتقاد دارند نهایی شدن آن نیازمند 

اقدام چین است. سخنگوی وزارت بازرگانی ایاالت متحده به CBS گفت:
درنهایـت، اجرایی شـدن این تفاهم نامـه به فـرد تصمیم گیر در چین بسـتگی دارد، نه 
آمریکا. اگـر گروه های تندرو تصمیم گیری کنند، یک خروجی خواهیم داشـت و درمقابل 
اگـر نیروهای خواهـان تغییر در چین تصمیم گیرنده باشـند، نتیجه دیگـری رخ می دهد. 

به هرحال، امیدواریم گروه دوم، تصمیم گیرنده باشند.
با وجـود تصویب اولیه  تفاهم نامه میان آمریکا و چین، هنـوز بی اعتمادی زیادی بین دو 
کشور دیده می شود. آمریکایی ها می گویند با دقت تصمیم گیری و اقدام های چین را رصد 
می کننـد تا در صورت تخلف آنها از تفاهم اولیه، اقـدام متقابل انجام دهند. روی هم رفته، 
مرحلـه  اول تفاهم نامـه قطعا همه  مشـکالت بیـن چین و آمریـکا را حـل نخواهد کرد و 

از بین رفتن تمامی درگیری ها به سال ها زمان نیاز دارد.

بخوابید و پول در بیاورید
نویسنده: محمد مرتجی

مرحله اول توافق تجاری آمریکا و چین تعرفه های مهمی را لغو می کند

یادداشـت

ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه 
بیشتر»خانه های خالق«، تفاهم نامه ای با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منعقد 
کرد. با توجه به این تفاهم نامه، این س��تاد به منظور ایجاد خانه  های خالق )با مرکزیت خانه خالق 
بهزاد( اعالم فراخوان کرد. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ش��رکت های دارای تجربه می توانند طرح های خود را در زمینه تجاری سازی حوزه صنایع 
دس��تی ارائه دهند. صنایع خالق یکی از بس��ترهای رو به رشد و اش��تغال زا در زیست بوم مبتنی بر 
فناوری های نرم کشور هستند. این حوزه پتانسیل جذب جوانان خوش فکر و خالق بسیاری را دارد. 
با توجه به اهمیت فناوری های نرم و فرهنگی در نقشه جامع علمی کشور، در این راستا تفاهم نامه ای 
برای ش��کوفاکردن هرچه بیش��تر صنایع خالق با محوریت »خانه های خالق« میان س��تاد توسعه 

فناوری های نرم و هویت ساز و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری منعقد شد.

فراخوان جذب »کارگزار تجاری سازی 
صنایع دستی« اعالم شد



اگر ای��ن تعریف را بپذیریم که تکنی��ک کوچک ترین واحد یادگیری 
یک مهارت است بنابراین می توان صدها تکنیک برای فروش بیمه عمر 
برش��مرد، اما تاکتیک نحوه به کارگی��ری تعادلی و توازنی تکنیک ها در 
روند انجام کار اس��ت. فرضا اگر ش��ما یک فوتبالیس��ت هستید دریبل 
کردن یا پاس دادن یک تکنیک اس��ت، ام��ا مهمتر از تکنیک، تاکتیک 
اس��ت که با هوش درونی ش��ما ارتباط دارد. ش��ما بای��د بدانید در چه 
موقع��ی پاس بدهید در چه موقعی دریبل کنید، در چه موقعی ش��وت 
بزنید. تاکتی��ک به کارگیری حرفه ای مجموع��ه ای از تکنیک ها در یک 
مجموعه س��امان مند است. فروش در واقع زیرمجموعه بازاریابی است و 
اگر عملیات بازاریابی را به چند بخش تقسیم کنیم فروش آخرین بخش 
عملیات بازاریابی اس��ت، اما فروش آغاز یک رابطه پایدار به خصوص در 
فروش خدماتی مانند بیمه عمر اس��ت. فروش��نده ای که کت و ش��لوار 
می فروش��د وارد یک رابطه پایدار نمی ش��ود اما در فروش بیمه عمر چه 
بخواهید و چه نخواهید ش��ما وارد یک رابطه درازمدت شدید. از این رو 
تکنیک ه��ا و تاکتیک های فروش حتی پس از ف��روش نیز ادامه دارد و 
ش��ما باید با آگاهی بدانید که پس از ف��روش برای ماندگاری این رابطه 

چه تکنیک هایی را به کار گیرید. 
در ف��روش بیمه عمر می توان تکنیک های زیادی را برش��مرد که هر 
کدام به تنهایی ارزشمند است اما آیا همه این تکنیک ها در همه زمان ها 
و همه مکان ها و در هم��ه فرصت ها قابلیت اجرا دارند؟ تاکتیک فروش 
بیم��ه عمر به ما این اج��ازه را نمی دهد که مانند یک روبات عمل کنیم 
بلک��ه باید با انعطاف پذیری عالی بتوانیم برخی از این تکنیک ها را برای 

برخی از مشتریان به کار گیریم. 
گاه برخی از تکنیک ها اس��تفاده بیشتری دارند و برخی شاید در سال 
یک بار اس��تفاده ش��وند. ما به برخی از تکنیک ها اشاره می کنیم تا شما 
ب��ا دانش و آگاهی و ه��وش و درایت در زمان مناس��ب با یک تاکتیک 

حرفه ای آنها را به کار گیرید تا موفقیت به دست آید. 
تکنیک احساس نیاز 

فروش زمانی اتفاق می افتد که خواس��ته و نیازی وجود داش��ته باشد. 
شما نمی توانید به کسی که چیزی نیاز ندارد چیزی بفروشید، اما وظیفه 
ش��ما اس��تفاده از تکنیک ایجاد احساس نیاز در مش��تری است. گاهی 
برخی از فروش��ندگان احساس نیاز دروغین ایجاد می کنند و با تکیه بر 
هوش هیجانی کاال یا خدمات خود را می فروش��ند اما ش��ما برای بیمه 
عمر باید به دنبال راهکارهایی باش��ید که در ش��خص ایجاد احس��اس 

واقعی کند.
هنر شما ایجاد احساس واقعی در مشتری احتمالی است تا او براساس 
این نیاز به خواس��ته ش��ما پاس��خ دهد. وقتی از اهمیت و جایگاه  بیمه 
عم��ر در زندگی خود چیزی نمی داند طبیعی اس��ت که هیچ احس��اس 
نیازی نداش��ته باشد اما ش��ما می توانید با ارتباط سازی حرفه ای و ورود 
در زندگی ش��خصی او نیازهای واقعی او را در زمینه امنیت، س��المت و 

سرمایه شناسایی کنید. 
این نکته را هم فراموش نکنید که همه افراد نیازهای مش��ابه هم در 
زمینه بیمه عمر ندارند. کار شما شناسایی نیازها و پاسخ درست به آنها 

از طریق فروش بیمه عمر است.
تکنیک نظم فردی 

انضباط معجزه می کند. شما اگر فروشنده باانضباطی نیستید از امروز 

س��عی کنید اصول و قواعد منظم بودن در س��اختار فروش را یاد بگیرید 
زیرا فروش��نده باانضباط در رقابت های فردی و جمعی از دیگران جلوتر 
اس��ت. او با انضباط نشان می دهد که کارش را دوست دارد، زمان برای 
او مهم اس��ت، به وقت دیگران احترام می گذارد، آدم مسئول و متعهدی 
است، خوش قول و عمل است، به نتیجه فکر می کند، دقت او زیاد است 
و انس��انی قابل احترام است. امکان ندارد کسی بگوید من این آدم را به 

خاطر منظم بودنش دوست ندارم.
 ش��ما به عنوان فروشنده بیمه عمر باید بس��یار آداب زمان را رعایت 
کنید. اگر ساعت ۱۰ قرار گذاشتید باید ۱۰ دقیقه زودتر سر قرار باشید. 
اگر به مش��تری می گویید: فردا چهار بعد از ظهر بیمه نامه عمر دس��ت 

شماست، سعی کنید نیم ساعت زودتر این کار را انجام دهید. 
فروش بیمه عمر یک فروش پایدار است. اگر شما در همان ارتباط های 
اولی��ه به ق��ول و قرارهای خود با نظم و ترتیب عمل کنید مش��تری به 
ادامه همکاری بیش��تر ترغیب می شود اما اگر شما بگویید سه روز دیگر 
بیمه نامه دس��ت شماست اما یک هفته بعد برای او ارسال کنید مشتری 
احساس می کند که با مجموعه ای بی انضباط روبه رو است و هیچ امیدی 
ب��ه او برای انجام تعهدات بیمه ای وجود نخواهد داش��ت. حتما انضباط 

فردی را در فروش بیمه عمر رعایت کنید. 
تکنیک دوستی 

در بازار بیمه عمر کس��انی که با شما دوست هستند امکان خرید آنها  
از شما بیشتر است. معموال وقتی ماشین ما خراب می شود در وهله اول 
پیش کس��ی می بریم که رفیق ما یا رفیق رفیق ما باش��د تا خیال ما از 
هر جهت راحت باشد. در فروش بیمه عمر هر چقدر دایره دوستان شما 
بیشتر باش��د و یا بتوانید دوستان بیش��تری پیدا کنید شانس بیشتری 
برای فروش بیمه عمر دارید. در فروش بیمه عمر دایره دوستان خود را 

زیاد کنید تا بتوانید بیشتر بفروشید.
تکنیک مشاوره 

ش��ما در وهله اول باید یک مش��اور باش��ید. به قول برایان تریسی به 
جای اینکه فروش��نده باشید یک مشاور دلسوز باش��ید، آنگاه می بینید 
که فروش خودش اتفاق می افتد. ش��ما بای��د به مردم برای زندگی بهتر 
مش��اوره بدهید. آنها را از مس��ائل زندگی، از س��المتی، از اقتصاد  و از 
امنیت و معیشت آگاه کنید. علت اصلی فروش پایین بیمه عمر در ایران 
ناآگاهی مردم از جایگاه بیمه عمر در ایران است. هر چقدر مشاوره شما 
حرفه ای تر و تخصصی تر باش��د امکان موفقیت ش��ما در فروش بیش��تر 

است. 
اگر با کس��ی پس از ارتباط و ایجاد اعتماد وارد مذاکره ش��دید خیلی 
رس��می عمل کنید. انگار مشتری یکی از دوستان شماست و می خواهد 
او را برای داشتن یک زندگی بهتر راهنمایی کنید. اگر شما کار خود را 
به عنوان یک مش��اور خوب انجام بدهید احساس رضایت در مشتری به 
وجود می آید و او حاضر می شود برای رسیدن به آن دنیایی که شما در 

مشاوره ترسیم کردید هزینه کند.
تکنیک سادگی

در عصر کنونی مردم س��ادگی را بیش��تر دوست دارند. سعی کنید در 
ف��روش بیمه عمر خودتان باش��ید و از هر گونه آرایش و پیرایش دوری 
کنید. هر چقدر بتوانید خود درونی تان و س��ادگی رفتارتان را در مقابل 
مش��تری نش��ان دهید میزان عالقه مندی آنها به شما و خرید بیمه عمر 

بیشتر می شود. 
تکنیک آموزش و یادگیری

 فروش��ندگان موفق کس��انی اند که همیش��ه در حال یادگیری اند هر 

چقدر آموزش و یادگیری شما بیشتر شود بهتر می توانید در بازار رقابتی 
فروش باقی بمانید. 

هر روز صدها نفر وارد بازار فروش بیمه عمر می شوند، اما تعداد اندکی 
از آنها می مانند. این تعداد اندک همان کس��انی اند که همیش��ه در حال 

یادگیری اند و از دیگران جلوتر حرکت می کنند. 
برخی از افراد با فروش ۱۰۰ تا بیمه خودشان را بی نیاز از هر نوع دانش 
و آگاهی ه��ای جدید می بینن��د. مطالعه را کن��ار می گذارند،کالس های 
آموزشی نمی روند و به یادگیری اهمیتی نمی دهند. یک فروشنده بزرگ 
بیم��ه عمر تا آخرین لحظه در حال یادگیری اس��ت. فراموش نکنید که 

بیل گیتس هنوز هم هفته ای یک کتاب می خواند.
تکنیک اعتماد

 در بازار فروش اعتماد اصلی ترین موضوع است و هر کس بتواند اعتماد 
بیشتری کسب کند، فروش بیشتری به دست می آورد شاید بتوان اعتماد 
را مجموعه ای از رفتارهای فروشنده بدانیم  که در  مدت زمان بلندتری به 
دست می آید. در ارتباط های شخصی و یا سازمانی با تاکتیک های حرفه ای 

اعتماد فرد را جلب کنید تا بتوانید به او بیمه عمر بفروشید.
تکنیک محبت 

به همه محبت کنید. برای زندگی بهتر باید محبت کنید و عاشقی کنید. 
همه را دوست داشته باشید و به مانند آفتاب بر همه بتابید. محبت شما به 
مشتریان بی پاسخ نمی ماند شاید در نگاه اول حتی نتوانید به آنها بیمه عمر 
بفروشید، اما رفتار انسانی در مجموعه نظام کیهانی بی پاسخ نمی ماند و در 
فرصتی کوتاهی محبت های شما را نظام کیهانی پاسخ می دهد بنابراین با 

نگاه محبانه با مشتریان بیمه عمر رفتار کنید.
گاهی الزم اس��ت برای رفتن به جایی یک کادوی کوچک همراه ش��ما 
باش��د شاید این کادو یک کتاب کوچک برای راهنمایی مشتری باشد و یا 
اینکه یک بسته شکالت خوشمزه. اینها نشان می دهد که شما آدم بامهر و 

محبتی هستید و به این رابطه احترام می گذارید.
تکنیک لبخند 

از قدیم می گفتند هر چهره ای با لبخند زیباتر می شود. این جمله زیبایی 
اس��ت و  واقعا هر چهره با لبخند زیبا اس��ت. در جلسات با افراد مهربانانه 
و با لبخند حرف بزنید. لطفا لبخند الکی نزنید. حالت صورت ش��ما بیانگر 
صداقت شما در لبخندزدن است. اگر اهل خندیدن و لبخندزدن نیستید، 
تمرین کنید تا یاد بگیرید چگونه به افراد لبخند بزنید و آنها را به خودتان 

عالقه مند کنید. فروش پس از لبخند اتفاق می افتد.
 تکنیک آگاهی 

 دانش و آگاهی از مجموعه قوانین بیمه برای هر فروش��نده ای امری 
الزامی اس��ت. گاه الزم است در یک جلسه شما از بند فالن ماده قانونی 
اس��تفاده کنید تا مش��تری را برای خرید مجاب کنید یا اعتماد او را به 
بیمه عمر جلب کنید. هر چقدر آگاهی شما به مسائل بیمه عمر بیشتر 
و بیش��تر باشد طبعا امکان های بیش��تری برای موفقیت فروش شما به 

دست می آید.
اگر نتوانید به سوال های مشتری پاسخ درست و منطقی بدهید شما در 
آن مذاکره بازنده هستید و نمی توانید به آن شخص چیزی بفروشید. شما 
باید به همه نیازهای اطالعاتی مش��تری احتمالی پاسخ دهید تا او پس از 
دریافت اطالعات آنها را در ذهن خود ارزیابی کند وقتی اطالعات ذهنی او 
درباره بیمه عمر پراکنده و ناقص باشد نمی تواند تصمیم درستی اتخاذ کند.

در روزه��ای دیگ��ر تکنیک های دیگری از فروش بیمه عمر را به ش��ما 
معرفی می کنیم تا با یادگیری این تکنیک ها بتوانید سهم خود را در بازار 

فروش بیمه عمر در ایران افزایش دهید.

محک و کسب استاندارد بین المللی دلتا
موسس��ه خیریه محک موفق به کسب رتبه ۳ استاندارد بین المللی دلتا از 

انجمن بین المللی مدیریت پروژه )IPMA( شد.
ب��ه گزارش »ام بی ای نیوز« آراس��ب احمدیان، مدیرعامل موسس��ه خیریه 
محک، از کسب استانداردهای بین المللی به عنوان نقطه عطفی در اقدامات این 
موسسه یاد کرد و گفت: »محک در طول ۲8 سال فعالیت خود، با تکیه بر اعتماد 
و مش��ارکت های مردمی تالش کرده اس��ت که فعالیت های خود را در انطباق 
با اس��تانداردهای بین المللی قرار دهد تا کمک ه��ای نیکوکاران را به بهترین و 
شایسته ترین خدمات درمانی و حمایتی برای کودکان مبتال به سرطان و خانواده 
آنها تبدیل کند. امروزه در اداره سازمان های مردم نهاد، تغییر رویکرد سنتی به 
سیستمی به نقطه عطفی برای ارائه خدمات به جامعه تبدیل شده است. در این 
رویکرد جدید به جای تأمین کنندگان، دریافت کنندگان خدمات که در محک 
کودکان مبتال به سرطان و خانواده های آنها هستند، در مرکز توجه قرار دارد.«

احمدیان درخصوص ارزیابی محک در کالس س��ه ممیزی بین المللی دلتا از 
انجمن جهانی مدیریت پروژه )IPMA( توضیح داد: »در سال ۲۰۱9 محک به 
صورت داوطلبانه در ممیزی دلتا IPMA ش��رکت کرد و موفق شد گواهینامه 
آن را دریافت کند و در کالس سه این استاندارد ارزیابی شود. این ارزیابی توسط 
رینهارد واگنر، مدیرعامل س��ابق IPMA و طراح استاندارد دلتا صورت گرفت. 
 )IPMA( الزم به ذکر است این ارزیابی توسط انجمن بین المللی مدیریت پروژه
در پنج سطح طراحی شده که سطح پنج تنها معطوف به بهبود مستمر سازمان ها 
است و تاکنون هیچ سازمانی در جهان موفق به کسب آن نشده است. گواهینامه 
سطح چهار به سازمان هایی تعلق می گیرد که استانداردهای موردنظر دلتا را به 
طور کامل پیاده سازی کرده و در برنامه های استراتژیک خود از آن بهره برداری 
می کنند. گواهینامه سطح سوم نیز به سازمان هایی که استاندارد های موردنظر 
ارزیابی را به طور کامل پیاده سازی کرده اما هنوز از تمام جنبه های آن به طور 

کامل بهره برداری نکرده اند، تعلق می گیرد.«
وی اف��زود: »ب��ه گفت��ه رینهارد واگن��ر، رئیس این انجمن فق��ط ۱۰درصد 
س��ازمان های دنیا که ب��رای اولین بار در این ممیزی ش��رکت می کنند، موفق 
ش��ده اند که در س��طح س��ه ارزیابی ش��وند و گواهینامه آن را دریافت کنند.« 
احمدیان در ادامه گفت: »ارزیابی شایس��تگی سازمانی براساس استاندارد دلتا، 
نظام مدیریت پروژه سازمان ها را بررسی می کند و شایستگی های کلیدی و ساز 
و کار خلق ارزش برای تمامی ذی ربطان پروژه ها را در تمام سطوح یک سازمان 
پروژه  محور مورد ارزیابی قرار می دهد. محک در تالش است با پیاده سازی  برنامه 
استراتژیک چهارم خود، در سال ۲۰۲۱ بار دیگر خود را مورد ارزیابی قرار دهد 

و بتواند کالس چهار این استاندارد را نیز دریافت کند.«
احمدیان همچنین درخصوص ش��رکت این موسسه به صورت داوطلبانه در 
ارزیابی های بین المللی ادامه داد: »برای پاسخ مستمر به نیازهای ذی ربطان یک 
سازمان، از لحاظ ساختاری و عملکرد، می بایست برنامه ریزی استراتژیک مدونی 
وجود داشته باشد و به دلیل اینکه تجارب چنین نگرشی پیش از این در کشور 
وجود نداش��ت، محک تجارب جهانی را مورد بررس��ی قرار داده اس��ت. به این 
ترتیب توانس��تیم به عنوان نخستین سازمان مردم نهاد در خاورمیانه به صورت 
داوطلبانه خود را در معرض ممیزی های بین المللی از جمله استاندارد بین المللی 
NGO benchmarking ش��رکت SGS قرار دهیم. این استاندارد براساس 
مطالعه عملکرد ۲5 سازمان بزرگ و غیردولتی دنیا تدوین و از 9 محور تشکیل 
ش��ده که در سال های بعد تعداد این محورها به ۱۲ مورد افزایش یافت. محک 
نیز برای نخستین بار در سال ۱۳8۶ در این ممیزی شرکت کرد و با کسب رتبه 
۴۳درصد موفق به دریافت گواهینامه نشد. پس از گذشت شش ماه، محک برای 
بار دوم در این ممیزی شرکت کرد و توانست با کسب رتبه 7۲درصد، گواهینامه 
آن را دریاف��ت کن��د. پس از این تجربه، ما در هفت ممیزی دیگر این ش��رکت 
حضور داش��تیم که در آخرین ارزیابی ش��رکت SGS در سال ۲۰۱8 موفق به 
کسب رتبه 97.5درصد در بین ۳۲8 سازمان شدیم و نیکوکاران ایرانی با کسب 
رتب��ه اول، در صدر جهان درخش��یدند.« مدیرعامل محک درخصوص دریافت 
نش��ان طالیIPMA در س��ال ۲۰۱8 توضیح داد: »پروژه مرکز پذیره نویسی 
س��لول های بنیادی خون س��از محک به عنوان اولین پروژه مشترک مسئولیت 
اجتماعی عملیاتی برای ممیزی به IPMA فرستاده شد که این پروژه در رقابت 
با ۱7 پروژه توانست مدال طالی این انجمن را به خود اختصاص دهد. پیش از 
این نیز در سال ۲۰۱۴ نشان طالی مدیریت پروژه IPMA در حوزه طرح  های 
اجتماعی برای پروژه های بین المللی بشردوستانه به برنامه توسعه دوساله 9۱-9۲ 
محک اهدا شده بود که تنها پروژه در ارتباط با پروژه های پایدار و بشردوستانه راه 
یافت��ه به فینال بود.« مدیرعامل محک در ادامه بیان کرد: »معتقدم در صورتی 
که بر سیس��تم مدیریتی هر سازمان ش��فافیت و پاسخگویی حاکم باشد و آن 
سازمان در مقابل تأمین کنندگان منابع مالی خود و تمام ذی ربطانش احساس 
مس��ئولیت کند، ضروری است در مسیر کسب استاندارد های ملی و بین المللی 
حرکت کند.« وی با اش��اره به مسیر طی شده در طول ۲8 سال فعالیت محک 
که شش دوره پنج ساله است، تأکید کرد: »محک در نخستین دوره پنج ساله 
خود مراحل استارت آپی را طی کرد و سپس وارد فاز ارائه خدمات تخصصی تر به 
فرزندانش شد. در این راستا ارائه خدمات در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی 
دارای بخش خون و آنکولوژی کودکان سراسر کشور در دستور کار این موسسه 
قرار گرفت. به دنبال آن حرکت به س��مت اداره سیس��تمی در محک آغاز شد. 
آن زمان عملکرد سیستمی برای یک سازمان مردم نهاد کامال ناشناخته بود، از 
این رو پیش��نهاداتی متمرکز بر موضوع مس��ئولیت اجتماعی به عنوان یکی از 
حلقه های ارتباطی مهم میان س��ازمان های مردم نه��اد و بنگاه های اقتصادی از 
مؤسسات معتبری نظیر س��ازمان مدیریت صنعتی ارائه شد. سپس روش های 
پایدار تأمین منابع که ش��امل فعالیت های تجاری و مس��تقالت داری است به 
محک پیشنهاد داده ش��د اما این سازمان برمبنای برنامه های استراتژیک خود 
به این نتیجه رسید که حمایت های کوچک و مداوم منجر به پایداری منابع در 
خیریه ها می شود. نتیجه چنین سیستمی نیز احداث و اداره تنها بیمارستان فوق 
تخصصی سرطان کودکان در ایران با ۲۰درصد ظرفیت درمان سرطان کودکان 

در کشور بوده است.«
مدیرعامل محک در ادامه با اش��اره به چهار اصل بنیادین محک؛ ش��فافیت، 
پاسخگویی، قدرشناسی و زیبایی شناسی، تصریح کرد: »منابع انسانی به عنوان 
پنجمین ارزش به این اصول در محک افزوده ش��ده است. از بطن این ارزش ها 
سند کدهای ارتباطی این سازمان تدوین شده است. این سند در نهایت موجب 
ش��کل گیری برند محک شده اس��ت. برند محک یعنی قول و تعهدی که ما با 
ذی ربطان خود داریم و عمل به این تعهدات، محک را به سازمان  آرزوهای بزرگ 

و همت های بلند تبدیل کرده است.«
احمدیان در پایان به کیفیت در موسس��ه خیریه محک که مسیری بی پایان 
است، اشاره کرد و گفت: »در این موسسه بر رعایت اصول کیفی درمان، رعایت 
استانداردهای ملی و بین المللی و نیز عمل به مسئولیت اجتماعی تأکید شده و 
می ش��ود. یکپارچه سازی ارائه خدمات حمایتی به کودکان مبتال به سرطان در 
تمامی بیمارستان های دولتی و دانشگاهی دارای بخش خون و آنکولوژی کشور، 
آگاه س��ازی و توانمندسازی کارکنان و اس��تقرار دقیق تر فرآیندهای مدیریت و 
اج��رای پ��روژه از دغدغه های محک در کنار اس��تفاده از دانش نوین در درمان 

سرطان و تأمین هزینه دارو و درمان فرزندان مان است.«
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سال ۲۰۲۰ تقریبا از راه رسیده است. بسیاری از برندها از همین االن برنامه های 
زیادی برای س��ال پیش روی دارند. یکی از بخش های مهم فعالیت در س��ال آینده 
مربوط به بازاریابی و شبکه های اجتماعی است. ساالنه برندهای مختلف هزینه های 
زی��ادی ب��رای موفقیت در این فضا انج��ام می دهند. نکته جالب اینکه ش��یوه های 
بازاریابی و فعالیت تاثیرگذار در ش��بکه های اجتماعی به طور مداوم در حال تغییر 
اس��ت، بنابراین ما نیازمند اطالع دقیق از آخرین ترندهای این حوزه برای موفقیت 
هستیم. بر همین اساس همکاران ما در موسسه Hootsuite اقدام به مصاحبه با 
۳ هزار بازاریاب در هفته های پایانی سال ۲۰۱9 کرده اند. همچنین ما مصاحبه های 
عمی��ق با صاحبان کس��ب و کارهای مختلف نیز ترتیب داده ای��م. نتیجه تمام این 
گفت وگوها و پژوهش ها در مقاله کنونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف اصلی 
فعالیت های ما شناس��ایی ترندهای برتر حوزه بازاریابی در شبکه های اجتماعی بود. 
برخی از معتبرترین موسسه های تحقیقاتی نظیر دلیوت، ادلمن، ای مارکتر و گارتنر 

نیز در این فرآیند با ما همکاری کرده اند. 
بدون تردید تحلیل دامنه وس��یعی از اطالعات در زمینه بازاریابی و ش��بکه های 
اجتماعی کار ساده ای نیس��ت. گاهی اوقات پژوهش های کاربردی در زمینه کسب 
و کار صورت می گیرد، اما نتیجه نهایی به زبانی بسیار پیچیده بیان می شود. هدف 
اصل��ی ما در این مقاله بیان س��اده اطالعات مهم اس��ت، بنابرای��ن تا حد ممکن از 
کاربرد اصطالح های تخصصی پرهیز کرده ایم. در ادامه پنج ترند اصلی موردنیاز برای 
بازاریابی آنالین موفق و فعالیت در شبکه های اجتماعی سال ۲۰۲۰ را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
ایجاد تعادل میان حوزه عمومی و خصوصی

س��ال ۲۰۱9 برای اپ های پیام رسان و شبکه های اجتماعی 
اهمیت بسیار زیادی داشت. اینستاگرام از قابلیت ایجاد لیست 
دوس��تان صمیمی برای نمایش محتوای ش��خصی تر رونمایی 
کرد. لینکدین نیز فهرس��ت هم��کاران نزدیک را مورد آزمایش 
ق��رار داد. مارک زاکربرگ نیز به آرام��ی در تالش برای ارتقای 
امنیت واتس اپ ب��ود. تمام این فعالیت ها در راس��تای افزایش 
امنی��ت کاربران و ایجاد فضایی ش��خصی صورت گرفت. امروزه 
بسیاری از افراد نسبت به فعالیت در شبکه های اجتماعی تردید 
دارند. آنها از یکسو عالقه مند به حضور در شبکه های اجتماعی 
و از س��وی دیگر خواهان حفظ حریم شخصی شان هستند. این 
مس��ئله عالوه بر ایجاد امنیت برای اطالع��ات کاربران به ایجاد 
فضایی ش��خصی تر نی��ز ارتب��اط دارد. به همی��ن خاطر اغلب 
شبکه های اجتماعی در سال ۲۰۱9 تالش وسیعی برای تحقق 

این اهداف کردند. 
براس��اس مطالعه موسسه گلوبال وب ایندکس نزدیک به سه 
چهارم مردم شبکه های اجتماعی را راحت ترین انتخاب برای به 
اش��تراک گذاری اطالعات می دانند. این امر در مورد بازاریاب ها 
نیز صادق است. امروزه در شبکه های اجتماعی حجم وسیعی از 
محتوای تبلیغاتی به اشتراک گذاشته می شود. برندهای بزرگ و 
کوچک در راستای جلب توجه هرچه بیشتر مشتریان در تالش 
برای ایجاد کانال های ارتباطی شخصی تر با کاربران هستند. به 
این ترتیب امکان تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مش��تریان فراهم 
می ش��ود. بدون ش��ک ایجاد رابطه صمیمی تر نیازمند بازنگری 
در اس��تراتژی بازاریابی برندهاست. این امر در کوتاه مدت پدید 
نمی آید. به همین خاطر مشاهده تغییر مداوم استراتژی بازاریابی 

برندها در طول سال گذشته کامال طبیعی است. 
یکی از نتایج مهم تالش شبکه های اجتماعی برای اختصاص 
فضای ش��خصی بیش��تر به کاربران ایجاد تقاب��ل میان فضای 

شخصی و عمومی است. اکنون اغلب محتوای تبلیغاتی و بازاریابی برندها در فضای 
عمومی شبکه های اجتماعی بارگذاری می شود. این امر تا به حال با مشکلی مواجه 
نبوده است. به هر حال کاربران با جست وجوی آزاد در شبکه های اجتماعی فرصت 
مشاهده محتوای مربوط به برندها را پیدا می کردند. نکته مهم در این میان افزایش 
قابلیت های شخصی ساختن فضای شبکه های اجتماعی است. اگر این روند با سرعت 
کنونی ادامه پیدا کند، ش��اید برندهای بزرگ نیز س��همی از فضای آنالین کاربران 
نداشته باش��ند. امروزه بسیاری از پلتفرم های اجتماعی در تالش برای ایجاد دامنه 
شخصی تری از محیط آنالین برای کاربران هستند. این امر به معنای انتخاب کاربران 
برای مش��اهده محتوای مشخص از افراد خاص است. به این ترتیب اگر یک برند از 
دامنه عالیق برخ��ی از کاربران بیرون بماند، دیگر راهی برای تعامل با آنها نخواهد 

داشت. 
بدون تردید اکنون موقعیت حساسی برای بازاریاب ها ایجاد شده است. آنها باید به 

دو نکته مهم در راستای ادامه فعالیت تاثیرگذار توجه کنند:
• ادامه فعالیت در حوزه عمومی شبکه های اجتماعی به منظور جلب نظر کاربران.

• ایج��اد کانال های ش��خصی و منحصر به فرد برای تعامل معن��ادار و رو در رو با 
کاربران.

بدون تردید هرچه فضای ش��بکه های اجتماعی به سوی شخصی سازی بیشتر و 
محدودیت انتخابی تعامل کاربران سوق پیدا کند، امکان تاثیرگذاری بیشتر بر روی 
کاربران فراهم خواهد شد. یکی از بهترین ایده ها برای جلب نظر کاربران در سطحی 
خاص تر مربوط به برگزاری مسابقات آنالین است. همه ما از شرکت در مسابقه های 
مختلف لذت می بریم. برندها فرصت تعامل نزدیک با ما در فرآیند برگزاری مسابقات 
مختلف را دارند. ش��اید این امر در نگاه نخس��ت عجیب به نظر برس��د، اما دنیای 
بازاریابی ماهیتی مش��ابه بازی های جذاب دارد. این امر کمک فراوانی به بازاریاب ها 
در راس��تای نزدیکی هرچه بیش��تر برندها به کاربران خواهد کرد. به این ترتیب ما 
دیگر از محیط نزدیک و صمیمی کاربران در شبکه های اجتماعی دور نخواهیم ماند. 
فیس بوک در طول س��ال گذش��ته چالش های بسیار زیادی را پشت سر گذاشته 
اس��ت. در طول سال های اخیر حتی چند موج ترک فیس بوک از سوی کاربران نیز 
روی داد، بنابراین مدیران فیس بوک در تالش برای بازیابی موقعیت سابق شان اقدام 
به ایجاد فضایی شخصی تر برای کاربران کردند. اکنون تمام کاربران امکان ایجاد و 
عضویت در گروه های ش��خصی را دارند. به این ترتی��ب فضای فیس  بوک از حالت 
عمومی و کامال باز فاصله گرفته اس��ت. ش��اید در نگاه نخس��ت این نکات اهمیت 
چندانی نداشته باشد، اما در سال ۲۰۲۰ تالش پلتفرم ها برای ایجاد فضای شخصی 
بیشتر خواهد شد. اگر برند ما از همین حاال به فکر تعامل بهتر با دیگر برندها نباشد، 
به س��رعت بازی را به س��ایر رقبا خواهد باخت. برندهای بزرگ به خوبی گسترش 
فضای ش��خصی در شبکه های اجتماعی را درک کرده اند. به همین خاطر در تالش 

برای طراحی کمپین های تازه با حال و هوای مناسب این وضعیت هستند. 
اهمیت مرکزی کارمندان و تعهدات برندها

امروزه از هر پنج نفر فقط یک نفر اعتقاد به فعالیت شبکه های اجتماعی و سیاست 

اقتصادی برای آنها دارد. به این ترتیب احساس بی اعتمادی در میان بسیاری از مردم 
گسترس پیدا کرده است. این امر در زمینه پیش بینی آینده نیز نگران کننده است. 
فقط یک پنجم از مردم نس��بت به دس��تیابی جایگاه بهتر در  5 سال آینده امیدوار 
هستند. وقتی شرایط روحی مردم تا این حد بحرانی باشد، فعالیت بازاریابی برندها 

نیز با مشکل مواجه خواهد شد. 
اکنون نسل میانسال بیش از هر زمان دیگری احساس بیگانگی با فناوری مدرن 
و وضعیت رایج دارد. آنها به دنبال ایجاد توس��عه بیشتر در وضعیت کشورها ی شان 
هس��تند. اگرچه این نسل نس��بت به تحوالت حوزه کسب و کار و فناوری احساس 

بیگانگی می کند، اما نسبت به آینده کشورشان امیدوارتر از سایر مردم هستند. 
ب��دون تردی��د در دنیای ب��ه هم ریخته کنون��ی عنصر اعتم��اد اهمیت کلیدی 
دارد. براس��اس گزارش موسس��ه الدرمن اکنون 75درصد از ش��رکت ها در اروپا به 
کارمندان شان آزادی عمل بسیاری می دهند. این امر در راستای ترغیب آنها به انجام 
آنچه درست می پندارند، است. امروزه بسیاری از مردم انتظارات گسترده ای از برندها 
دارند. همین امر موجب افزایش تمایل برندها به اعالم تعهدات زیس��ت محیطی و 
رعایت س��ایر ارزش های انس��انی شده است. شاید تا پیش از این صحبت از فعالیت 
زیس��ت محیطی برندها عجیب به نظر می رسید. به هر حال وظیفه اصلی یک برند 
تولید محصوالت بهتر است. ریشه تغییر سلیقه کنونی مشتریان در نوع نگا ه شان به 
برندهاس��ت. آنها فقط به دنبال تولید محصوالت بهتر از سوی برندها نیستند، بلکه 
امیدوار به ایجاد دنیای بهتر از طریق فعالیت مناسب تر برندها هستند. میزان اعتماد 
مردم نسبت به برندهای تجاری در سال های اخیر افزایش زیادی یافته است. آنها به 
برندها بیشتر از فعال های اجتماعی، سیاستمدارها و سلبریتی ها اعتماد دارند. این امر 
نقطه مزیت بسیار بزرگی برای برندها محسوب می شود. البته مسئولیت برندها در 

پی این امر نیز افزایش چشمگیری خواهد یافت، بنابراین برندهای بزرگ و کوچک 
در سال آینده باید بیشتر مراقب نحوه فعالیت شان باشند. مشتریان کنونی عملکرد 
برندها را بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین دارند، بنابراین کوچک ترین اش��تباه 

برندها موجب بروز واکنش های گسترده از سوی مشتریان خواهد شد. 
نمایش نحوه عملکرد برند در ش��بکه های اجتماعی ایده بسیار مناسبی محسوب 
می ش��ود. بس��یاری از برنده��ا در عم��ل از این ش��یوه برای جلب نظر مش��تریان 
اس��تفاده می کنند. توصیه ما در این بخش اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی برای 
نمایش وفاداری تان نس��بت به تعهدات تان اس��ت. نمایش مداوم وفاداری برندها به 
تعهدات شان برای کاربران ش��بکه های اجتماعی اهمیت زیادی دارد. شاید این امر 
در نگاه نخست عجیب باشد، اما فضای بی اعتمادی گسترده در شبکه های اجتماعی 

باعث تشدید چنین درخواستی از سوی کاربران شده است.
یکی از بهترین عملکردها در زمینه وفاداری به تعهدات مربوط به برند Citi است. 
این برند یکی از ارزش های محوری خود را بر مدار برابری حقوق دریافتی کارمندان 
مرد و زن قرار داده اس��ت. آنها در یک کمپین ویژه اقدام به بررسی تفاوت دریافتی 
کارمندان برندش��ان در ش��عبه های مختلف کردند. نتیجه این مطالعه حقوق کمتر 
کارمن��دان زن )معادل ۲9درصد( در براب��ر کارمندان مرد بود. این امر مدیران برند 
Citi را به شدت نگران کرد. نخستین اقدام این برند عذرخواهی رسمی مشتریان و 
کارمندان بود. سپس برنامه پرداخت حقوق تازه این برند به طور رسمی اعالم شد. 
بر این اساس تمام کارمندان حقوق و مزایای جانبی برابری دریافت می کنند. شاید 
در نگاه نخست اقدام برند Citi نمادین به نظر برسد، با این حال از نقطه نظر کاربران 
شبکه های اجتماعی اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر شما نیز در زمینه های خاصی 
دارای تعهدات مشخص هستید، باید آنها را به طور رسمی اعالم کنید. فقط در این 
صورت امکان رعایت آنها و جلب نظر مخاطب هدف وجود خواهد داشت. همچنین 
همیشه به شبکه های اجتماعی به عنوان فضایی مناسب برای تعامل با مشتریان و 

سایر کاربران فکر کنید. 
افزایش شهرت تیک تاک

تیک تاک در سال ۲۰۱9 پرطرفدارترین اپ بود. این امر با بررسی ساده وضعیت 
مارکت های مختلف قابل مش��اهده است. دلیل اصلی این امر نوآوری های گسترده 
تیک تاک محس��وب می ش��د. به این ترتیب آنها موفق به جلب نظر نسل جوان در 
کشورهای مختلف شده است. اکنون این اپ دارای 8۰۰ میلیون کاربر فعال روزانه 
ب��ا میانگین ۴۶ دقیقه وقت گذرانی اس��ت. به این ترتی��ب تیک تاک بدل به یکی از 

شبکه های اجتماعی مهم شده است. 
ب��دون تردید وقتی یک ش��بکه اجتماعی میان کاربران اهمی��ت روزافزونی پیدا 
می کن��د، برندها نیز به س��راغ آن خواهند رفت. این امر در م��ورد تیک تاک کامال 
درس��ت است. اکنون برندهای مختلفی در تیک تاک مش��غول به فعالیت بازاریابی 
هس��تند. یکی از مهم ترین ویژگی های تیک تاک امکان ضبط ویدئوهای خنده دار و 
ترکیبی است. این ویدئوها مدت زمان کوتاهی )۱5 ثانیه( دارند، بنابراین هدف اصلی 
مدیران تیک تاک ایجاد فضایی شاد برای کاربران به صورت سریع و کوتاه است. اگر 

برند ش��ما دارای ایده های طوالنی برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت، تیک تاک 
پلتفرم مناس��بی برای ش��ما نخواهد بود. در این پلتفرم فقط ایده های قابل اجرا به 

صورت سریع و کامال کوتاه ایده آل هستند. 
اگر در ش��بکه های اجتماعی مختلف عضویت داش��ته باش��ید، اغلب ویدئوهای 
تولیدی کاربران در تیک تاک در پلتفرم هایی نظیر اینستاگرام و توییتر بازنشر پیدا 
می کند. این امر جذابیت های تیک تاک را فراتر از عالقه کاربران به عضویت و فعالیت 
مداوم در آن توسعه داده است. امروزه بسیاری از کاربران فقط برای تولید ویدئوهای 
خنده دار و جذاب در تیک تاک عضویت دارند. بدون تردید این استراتژی برای توسعه 
تیک تاک در کوتاه مدت مناس��ب است، اما دست اندرکاران آن باید به فکر ایده های 
بهت��ر برای جلب نظر کاربران به صورت عمیق باش��ند. همین امر تردیدهایی برای 
برندها نس��بت به فعالیت در این پلتفرم ایجاد کرده اس��ت. به همین خاطر میزان 
فعالیت برندها در تیک تاک مانند س��ایر شبکه های اجتماعی نیست. نکته مهم در 
این میان ضرورت حضور برندها در شبکه های اجتماعی مورد عالقه مخاطب است. 
خوشبختانه تیک تاک نیز در تالش برای افزایش توانمندی های پلتفرمش به منظور 
جلب نظر کاربران غیرفعال است، بنابراین در مقیاسی وسیع آینده تیک تاک مساعد 
خواهد بود. در این ش��رایط فعالیت هرچه زودتر برندها در تیک تاک پایگاه بهتری 

برای آنها ایجاد می کند. 
یکی از نکات مهم درباره تیک تاک عالقه کاربران نس��ل Z به آن اس��ت، بنابراین 
برندهای در تعامل با نس��ل جوان باید همیش��ه به فکر استفاده مناسب از این فضا 
باشند. به طور کلی فعالیت در تیک تاک ارتباط باالیی با نحوه فعالیت برند ما دارد. 
اگر دامنه وس��یعی از مخاطب هدف مان شامل نس��ل جوان است، بنابراین فعالیت 

عمده در تیک تاک کامال منطقی خواهد بود. 
تعامل سازنده با مخاطب هدف و تبدیل آنها به 

مشتریان وفادار
ایجاد آگاهی پیرامون برند برای مدت های طوالنی جزو اهداف 
اصل��ی برندها بود. این امر یکی از دالیل اصلی حضور برندها در 
ش��بکه های اجتماعی نیز محسوب می شد. امروزه میزان تمایل 
کاربران به تعامل با برندها در فضای آنالین کاهش یافته است، 
بنابراین فعالیت ارگانیک برندها نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
بس��یاری از برندهای بزرگ در طول سال های اخیر هزینه های 
بازاریابی شان را افزایش داده اند. این امر به خوبی بیانگر کاهش 
سرمایه گذاری برندها بر روی فعالیت ارگانیک و همکاری بیشتر 
با ش��بکه های اجتماعی و اینفلوئنس��رها برای توسعه کسب و 

کارشان است. 
هدف اصلی برندها از بازاریابی در شبکه های اجتماعی یکسان 
نیس��ت. برخی از مهم ترین اه��داف برندها در زمینه فعالیت در 
ش��بکه های اجتماعی ش��امل توس��عه آگاهی کاربران از خود، 
گفت وگوی بیشتر با مخاطب و ترغیب آنها به سوی عملی خاص 
است. این امر اهمیت بیشتری در مقایسه با تمرکز صرف بر روی 

تعداد فالوور و الیک های دریافتی دارد. 
نکت��ه جال��ب در مورد اه��داف برندها گ��زارش ۴۴درصد از 
بازاریاب های آمریکای شمالی مبنی بر اهمیت محوری افزایش 
گفت وگو با کاربران است. به عقیده آنها دستیابی به سایر اهداف 
تجاری فقط با موفقیت در زمینه گفت وگوی بیش��تر با کاربران 
روی می دهد. این امر به معنای افزایش تمایل کاربران نس��بت 

به گفت وگو با ماست. 
بی تردی��د گفت وگو و تعامل دوجانبه با کاربران ش��بکه های 
اجتماع��ی در مدت زمانی کوتاه پدی��د نمی آید، بنابراین برندها 
باید برنامه ای دقیق و گس��ترده برای جلب نظر مخاطب داشته 
باش��ند. این امر نیاز به بازنگری در استراتژی بازاریابی برندها را 
مطرح می کند. امروزه بسیاری از برندها در تالش برای افزایش 
س��طح تعامل با مخاطب هدف هستند. این امر به طور ویژه در 
ش��بکه های اجتماعی دنبال می ش��ود. دو نکته مهم در این فرآیند مربوط به تعامل 
سازنده با کاربران و تالش برای تبدیل شان به مشتریان وفادار است. متاسفانه امروزه 
بیشتر برندها فقط به دنبال افزایش فروش شان هستند. به این ترتیب دیگر توجهی 
به س��ایر اهداف جانبی ندارند. توصیه ما در این بخش تالش برای تعامل سازنده با 
مخاطب و جلب وفاداری اش اس��ت. به این ترتیب ما به جای فروش مقطعی موفق 
به جلب نظر مش��تریان وفادار خواهیم شد. براساس آمار موسسه ای مارکتر اکنون 
بیش از 8۰درصد فروش برندها مربوط به مش��تریان وفادارش��ان است، بنابراین ما 
باید برنامه ای جامع برای جلب نظر کاربران در شبکه های اجتماعی و تبدیل شان به 

مشتریان وفادار داشته باشیم. 
نمایش تصویری واقعی از برند

ام��روزه بازاریاب های آنالین به دامنه وس��یعی از اطالعات دسترس��ی دارند. این 
امر در ظاهر کار بازاریاب ها را به ش��دت س��اده کرده است. به هر حال دسترسی به 
اطالعات بیش��تر به معنای موفقیت در زمینه جل��ب نظر کاربران خواهد بود. نکته 
مهم در این میان افزایش چالش های بازاریابی آنالین است. به این ترتیب با افزایش 

توانمندی بازاریاب ها چالش ها نیز توسعه پیدا کرده است. 
بدون ش��ک هدف اصلی هر برن��دی ترغیب کاربران آنالین به س��وی انجام کار 
خاصی اس��ت. بازاریاب ها برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب نیازمند تعیین 
شاخص های مختلف هستند. یکی از شاخص های مهم در این میان میزان موفقیت 
برندها در زمینه کاهش فاصله میان دنیای آنالین و واقعی اس��ت. این امر ش��امل 
اس��تفاده از تکنیک های مختلف برای ایجاد فضایی هرچه واقعی تر در ش��بکه های 
اجتماعی می ش��ود. متاسفانه در طول س��ال های اخیر اغلب برندها جلوه ای بسیار 
آرمانی و غیرواقعی از خود در ش��بکه های اجتماعی به نمایش گذاش��ته اند. این امر 
میزان اعتماد کاربران به برندها را کاهش داده اس��ت. هدف اصلی در اینجا بازیابی 
اعتماد کاربران از طریق فعالیت واقع گرایانه اس��ت. هرچه فعالیت ما در شبکه های 
اجتماعی هماهنگی بیشتری با سطح واقعی امور داشته باشد، توجه کاربران بیشتر 

جلب خواهد شد.
کاهش فاصله میان دنیای آنالین و واقعی در طول سال های اخیر در دستور کار 
بسیاری از برندها قرار گرفته است. به عنوان مثال، برند نایک در تالش برای نمایش 
تصویری واقع گرایانه از برندش اقدام به مصاحبه های جذاب با قهرمان های ورزش��ی 
کرده اس��ت. در این مصاحبه ها، برخ��الف تمایل اغلب برندها، خبری از بیان نکات 
عجیب و غریب درباره کفش های نایک نیست. در عوض محور اصلی این مصاحبه ها 
تقویت روحیه مخاطب برای انتخاب سبک زندگی هماهنگ با فعالیت ورزشی است. 

این نوع هدف گذاری تاثیرگذاری بسیار بیشتری بر روی مخاطب هدف دارد. 
ب��دون ش��ک بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی نیازمند تدوین اس��تراتژی های 
گس��ترده ای است. هدف اصلی این مقاله بررسی برخی از ترندهای مهم در راستای 
بازاریابی بهتر در س��ال آینده بود. با استفاده از تکنیک ها و ترندهای مورد بحث در 
این مقاله وضعیت بازاریابی برند شما در سال ۲۰۲۰ تحول اساسی پیدا خواهد کرد. 
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 بهبود بازاریابی اینترنتی در سال 2020 
با 5 اقدام طالیی 

بدون ش��ک در جهان ام��روز بازاریابی اینترنت��ی در صدر تمامی 
روش ها قرار گرفته اس��ت. در این بین ب��ا توجه به این امر که افراد 
مدت زم��ان زی��ادی را در ش��بکه های اجتماعی س��پری می کنند، 
ضروری اس��ت تا بیشترین توجه ش��ما معطوف به این بخش باشد. 
در این رابطه اینس��تاگرام بهترین ش��بکه موجود برای فعالیت های 
تجاری محسوب می ش��ود که در حال حاضر تقریبا تمامی برندها و 
افراد مشهور جهان در آن حضور دارند. درواقع هیچ برندی در سال 
۲۰۲۰ ب��دون توجه به ضرورت فعالیت در زمینه بازاریابی اینترنتی، 
نمی تواند رش��د قابل توجهی را داش��ته باشد، با این حال بسیاری از 
افراد دقیق��ا نمی دانند که چه اقداماتی را باید در دس��تور کار خود 
قرار دهند. در همین راستا به بررسی پنج مورد منتخب که می تواند 

عملکرد شما در سال ۲۰۲۰ را متحول سازد، خواهیم پرداخت. 
1-امکان خرید آفالین را فراهم آورید 

ش��اید از این جمله متعجب ش��وید، با این حال واقعیت این است 
که بس��یاری از افراد تمایل دارند تا محصول را به صورت مس��تقیم 
مشاهده کرده و با خود شما حضورا دیداری را داشته باشند. درواقع 
می��زان اعتماده��ا ب��ه خرید آنالی��ن خصوصا از طریق ش��بکه های 
اجتماعی هنوز به آن مرحله ایده آل نرس��یده است. به همین خاطر 
صرفا فعالی��ت آنالین نمی تواند س��ودآوری و موفقیت الزم را برای 
ش��ما به همراه داش��ته باش��د، با این حال این امر را نیز باید مورد 
توجه قرار داد که بس��یاری از برندها، کامال نوپا محس��وب ش��ده و 
امکان��ات الزم برای خرید و یا اج��اره یک مکان را در اختیار ندارند، 
با این حال این امر نباید منجر به ناامیدی ش��ما ش��ود. درواقع شما 
می توانید شروعی بسیار کوچک داشته و برای نمایش محصول خود 
حت��ی از پارکینگ منزل و یا یک مکان عمومی نیز اس��تفاده کنید. 
فراموش نکنید که مالقات حضوری شما با مشتریان باید در استوری 
به صورت کامل پوش��ش داده ش��ود. این امر باعث خواهد شد تا به 
م��رور زمان افراد میزان اعتماد بیش��تری را به ش��ما پیدا کنند. در 
آخر به خاطر داش��ته باشید که محدودیت زمانی نمایش استوری به 
معنای عدم امکان دخیره آ نها نبوده و ش��ما می-توانید یک پوشه را 
ب��ه این امر اختصاص دهید تا مخاطبان آینده نیز قادر به مش��اهده 
آن باشند. نکته بسیار مهم دیگر این است که فعالیت در یک شبکه 
اجتماع��ی به معنای عدم نیاز به تبلی��غ در مکان های دیگر نبوده و 
شما می توانید از قابلیت هایی نظیر تبلیغات گوگل نیز استفاده کرده 

و با سایر صفحات، تعامل داشته باشید.
2-برای تعامل حداکثری با مخاطبان آماده شوید 

هیچ چیز در ش��بکه های اجتماعی به اندازه میزان تعامل ش��ما با 
مخاطبان مهم نبوده و الزم اس��ت تا برای س��ال آینده، برنامه ریزی 
دقیقی را داش��ته باش��ید، با این حال قبل از هر چیزی الزم است تا 
به این نکته توجه داش��ته باش��ید که ترتیب داش��تن اقدامات شما، 
مهم ت��ر از ه��ر چیزی خواهد بود. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا 
یک ترتیب زمانی و برنامه کاری برای خود تعیین کنید. در غیر این 
ص��ورت مخاطب قادر نخواهد بود تا با ش��ما هماهنگی الزم را پیدا 
کند. برای مثال ممکن است یک روز در هفته را به گفت و گو با مدیر 
ش��رکت اختصاص دهید. این امر باید یک زمان مش��خص را داشته 
باش��د. همچنین نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که فعالیت خود را تنها به یک مکان نظیر اینستاگرام محدود 
نکرده و همواره آدرس سایت خود را نیز یادآور شوید. علت ضروری 
بودن این موضوع، به این خاطر است که بر طبق آمارها، با توجه به 
رشد فوق العاده هوش های مصنوعی نظیر الکسا و سیری، پیش بینی 
می شود که در س��ال ۲۰۲۰ میزان خرید از طریق ابزارهای صوتی، 
بس��یار محبوب شود. به همین خاطر نیز شما باید شرایط الزم برای 
اس��تفاده از ای��ن موضع را در خود ایجاد کنی��د. در این رابطه حتی 
فعالیت های ش��ما در ش��بکه های اجتماعی باید در راستای توجه به 
این موضوع باش��د. برای مثال در اینس��تاگرام شما می توانید لینک 
سایت موردنظر خود را در بخش استوری قرار دهید که باعث خواهد 
شد تا افراد با باال کشیدن صفحه، به سرعت به آن دسترسی داشته 
باشند. حال تنها کافی است تا در سایت خود، امکان خرید صوتی را 
داشته باشید تا با پیشرفت فوق العاده ای در سال جدید مواجه شوید. 

3-تنها بر روی محتواهای ارزشمند تمرکز کنید 
تمامی محتواهای خود شما باید ارزش دیده شدن را داشته باشند. 
در کنار این اصل، نباید از معجزه زیبایی کار خود نیز غافل ش��وید. 
درواقع با توجه به این امر که رقبای بس��یاری برای برند شما وجود 
دارد، مخاطب هیچ گاه اجباری را برای دنبال کردن ش��ما احس��اس 
نخواه��د کرد. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت که میان محتوای 

فعلی شما با سه ماه قبل، تفاوت هایی قابل مشاهده باشد. 
4-از قابلیت های گوگل استفاده کنید 

در سال گذش��ته گوگل اقدامات بسیاری را برای تحت تاثیر قرار 
دادن برندهای تجاری انجام داده اس��ت. با توجه به این امر که این 
ش��رکت، محبوب ترین موتور جست و جوگر جهان محسوب می شود، 
ضروری اس��ت تا از تمامی امکانات آن اس��تفاده درستی را داشته و 
اصول مورد تایید این برند را در زمینه س��ئو کامال رعایت کنید. این 
امر باعث خواهد شد تا حتی یک اقدام ساده، با موفقیت فراتر از حد 

تصور شما همراه باشد. 
5-از محصوالت قدیمی خود غافل نشوید 

بسیاری از شرکت ها محصوالت قدیمی خود را کامال کنار گذاشته و تنها 
بر روی موارد جدید تمرکز می کنند، با این حال شما از آنها نیز می توانید 
استفاده تجاری فوق العاده-ای را داشته باشید. برای مثال برای بسیاری از 
افراد مقرون به صرفه بودن، مهم ترین فاکتور خرید محس��وب می شود. به 
همین خاطر یک محصول قدیمی با تخفیف های باال، می تواند جذابیت بسیار 
باالیی را به همراه داشته باشد. درواقع شما می توانید سیاست جمعه سیاه را 

به صورت مداوم مورد استفاده قرار دهید. 
ش��رح: هیچ برندی در سال ۲۰۲۰ بدون توجه به ضرورت فعالیت 
در زمینه بازاریابی اینترنتی، نمی تواند رش��د قابل توجهی را داشته 
باش��د، با این حال بسیاری از افراد دقیقا نمی دانند که چه اقداماتی 
را بای��د در دس��تور کار خود قرار دهند. در ای��ن مقاله به پنج مورد 
منتخب که می تواند عملکرد ش��ما در سال ۲۰۲۰ را متحول سازد، 

خواهیم پرداخت. 
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تکنیک های مفید برای نوشتن رزومه کاری موفق
نوش��تن رزومه کاری خوب چندان س��اده نیست. تفاوت زیادی میان یک 
رزومه کاری حرفه ای با یک رزومه معمولی وجود دارد. با ما همراه باشید تا 

به شما بگوییم چگونه یک رزومه خوب و کوتاه داشته باشید.
الزم اس��ت در ابتدا بدانید رزومه کاری چیس��ت و چ��ه ویژگی هایی باید 
داشته باشد. ترفندهای زیادی در رزومه نویسی وجود دارد که نوشتن رزومه 
کاری خوب را برای ش��ما آس��ان می کند. با تکیه بر این ترفندها می توانید 
رزوم��ه  خ��ود را ویرای��ش کنید و ش��انس تان را برای دعوت ب��ه مصاحبه و 

استخدام در شغل موردنظرتان افزایش دهید.
سوابق شغلی و دستاوردهای خود را در ابتدای رزومه کاری 

بیان کنید
اصول رزومه نویسی به شما می گوید سوابق شغلی خود را از آخرین شغل 
بیان کنید. بدین ترتیب آخرین ش��غل شما، در ابتدای سوابق شغلی تان ذکر 
می ش��ود. این نکته را در نظر بگیرید که درج س��وابق شغلی و دستاوردهای 
مهم در ابتدای رزومه کاری برای تان مفید اس��ت و احتمال اس��تخدام تان را 
افزایش می دهد، چراکه کارفرما در همان ابتدا متوجه می شود برای استخدام 
با چه گزینه ای روبه رو است. وقتی سوابق شغلی تان را در ابتدای رزومه ذکر 
کنید، رزومه  شما تاثیر خود را در همان چند خط اول می گذارد و با احتمال 

بیشتری به مصاحبه دعوت می شوید.
با رعایت اصول نگارشی و امالیی، رزومه ای مختصر بنویسید

در رزومه کاری نباید پاراگراف های بلند بنویسید؛ زیرا فردی که می خواهد 
رزومه کارجویان را بررس��ی کند، تمایل دارد به جای خواندن یک داس��تان 
طوالنی، در چند س��طر کوتاه اطالعات الزم را دریافت کند. پس سعی کنید 
اطالعات مهم و کلیدی را در سه یا چهار خط به کارفرما انتقال دهید. حتی 
بهتر اس��ت نکات مهم را بولد کنید تا به صورت برجس��ته تری جلوی چشم 

مسئول بررسی رزومه باشد.
فقط 6 ثانیه برای اثبات توانایی خود زمان دارید

هادی محمدآبادی، از موسس��ان جاب ویژین پلتفرم استخدامی دانشگاه 
شریف به حساب می آید، او در مورد اهمیت رزومه نویسی می گوید:

بنابر تحقیقات انجام ش��ده، کارش��ناس اس��تخدام تنها بعد از شش ثانیه 
خوان��دن رزومه، تصمیم می گیرد فرد جوی��ای کار را رد یا او را به مصاحبه 
دع��وت کند. پس کارجو زمان کوتاهی ب��رای اثبات توانایی های خود دارد و 
باید در ش��ش ثانیه تاثیر خود را روی کارفرما بگذارد.  به عقیده  او، بهترین 
ترفند برای نوش��تن رزومه کاری، ذکر س��وابق کاری اس��ت. زیرا هر چقدر 
ف��رد جویای کار توانایی های خود را عنوان کند مالک مش��خصی در اختیار 
کارفرما نمی گذارد. پس خیلی بهتر است در ابتدا، تجربیات مهم خود را ذکر 
کنید.محمدآبادی به کسانی که سابقه  کاری زیادی ندارند پیشنهاد می کند 

فعالیت های مهم یا پروژه های دانشجویی خود را اعالم کنند.
 قالب بندی مناسبی برای نوشتن رزومه کاری خود داشته 

باشید
آیا هنوز از نرم افزارهای متنی مانند word برای نوشتن رزومه کاری خود 
اس��تفاده می کنید؟ در حال حاضر، اس��تفاده از ورد مایکروسافت رواج ندارد 
و ش��بکه اجتماعی لینکدین، کار را آسان تر کرده و کاربر می تواند با استفاده 
از قالب بن��دی این ش��بکه اجتماعی، یک رزوم��ه کاری حرفه ای تولید کند. 
اخیرا شرکت های معتبر جهانی به سمت سیستم های خودکار بررسی رزومه 
رفته اند. به زودی شرکت های داخل کشور نیز به این روبات ها مجهز خواهند 
ش��د. با در نظر گرفتن سیستم بررس��ی رزومه، بعد از نوشتن سوابق شغلی 
و توضیحات الزم، توانایی ها، عالیق و تحصیالت تان را به ترتیب ذکر کنید.

مهارت های نرم خود را بنویسید
مهارت های نرم به توانایی هایی چون روابط عمومی مناس��ب، قابلیت حل 
مساله سریع و توانایی کار تیمی اطالق می شود. امروزه این توانایی ها اهمیت 

زیادی دارند و عنوان کردن آنها تاثیر بسزایی روی نظر کارفرما می گذارد.
رزومه کاری یکس��انی را برای تمام موقعیت های شغلی ارائه ندهید اشتباه 
بزرگی که خیلی از کارجویان در نوش��تن رزوم��ه کاری انجام می دهند این 
اس��ت که بعد از نوش��تن یک رزومه کاری، آن را برای بسیاری از شرکت ها 
ارس��ال می کنند. الزم است چند رزومه کاری برای شغل های مختلف داشته 
باش��ید و برای هر موقعیت ش��غلی نمونه متفاوتی بفرس��تید. کارشناس��ان 
رزومه نویسی از این تکنیک برای نوشتن رزومه کاری مشتریان خود استفاده 
می کنن��د. آنها رزومه را به ش��کل های مختلفی در اختی��ار او قرار می دهند 
تا برای موقعیت های ش��غلی مختلف ارائه دهد. البته در مورد ش��رکت های 
بزرگ��ی مانند دیجی کاال یا اس��نپ که چندین فرصت ش��غلی دارند، تنظیم 
کردن رزومه براس��اس یک موقعیت بدین معناس��ت که مس��ئوالن شرکت، 

دیگر فرصت های شغلی را در مورد آن فرد بررسی نخواهند کرد.
رزومه کاری خود را در یک صفحه بنویسید

یکی از اصول نوش��تن رزومه کاری خوب این است در یک صفحه خالصه 
شود، اما اولین رزومه کاری شما به یک صفحه ختم نخواهد شد. قانون کلی 
این اس��ت که رزومه کاری خود در ۱5 سال را در یک صفحه خالصه کنید، 

اگر چنین اتفاقی نیفتد در نوشتن رزومه کاری خوب ناموفق بوده اید.
بای��د رزومه کاری خود را با توجه به ش��غل درخواس��تی و ش��رکتی که 
می خواهید رزومه را برایش ارس��ال کنید، بنویس��ید. بهتر اس��ت در رزومه 
خود س��وابق، مهارت ها و مدارک غیرمرتبط را حذف کرده و به ذکر مواردی 

بپردازید که در آگهی استخدام عنوان شده است.
نیازی به توضیح واضحات نیست

اینک��ه مهارت خوب��ی در نرم افزارهای آفیس داری��د، توانایی چندان قابل 
توجهی نیس��ت ک��ه بخواهید در رزومه ت��ان عنوان کنی��د. همچنین برخی 
عنوان های شغلی نش��ان می دهد چه مسئولیت ها و توانایی هایی دارید. پس 

بهتر است برخی مهارت های خود را با توجه به شغل تان در رزومه نیاورید.
در رزومه خود از تصاویر و رنگ های متنوع استفاده نکنید حتی اگر می خواهید 
رزومه خود را برای شرکتی فعال در حوزه مد یا عنوان شغلی طراحی گرافیک 
ارسال کنید، باز هم بهتر است رزومه تان ساده باشد و تصاویر و رنگ های زیادی 
در آن به کار نبرید. زیرا افرادی که مسئول استخدام هستند به مشاهده  فرم های 
معمولی عادت کرده اند و ممکن است فرمت متفاوت رزومه شما چندان خوشایند 

نباشد و شانس استخدام تان را کاهش دهد.
برای توضیح فعالیت های تان از افعال قوی استفاده کنید

ش��اید در فرآیند انجام یک پروژه مهم مش��ارکت داشته اید، اما بهتر است 
دس��تاوردهای مهم خودتان را ذکر کنید و از کلماتی چون شرکت در پروژه 

یا عنوان دستیاری اجتناب کنید.
با یک فرد متخصص و کاربلد مشورت کنید

برای نوش��تن رزومه کاری خوب با یک فرد متخصص مشورت کنید. زیرا 
ممکن اس��ت مواردی را نادیده گرفته باش��ید. پس به سراغ فرد متخصصی 
بروی��د که در زمینه رزومه نویس��ی اطالعات خوبی دارد. اغلب نویس��ندگان 
حرف��ه ای از ای��ن راه��کار اس��تفاده می کنن��د و ب��ه س��راغ متخصصان یا 

همکاران شان می روند.
fastcompany/ucan :منبع
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لوکیوس س��نکا یک فیلسوف، سیاست مدار، مش��اور، نمایش نامه نویس و معلم 
مطرح در رم باس��تان بوده اس��ت که به علت اتهام به همدستی در قتل امپراتور 
وقت، مجبور به خودکشی شد. وی به اخالقیات بسیار تاکید داشته و بر این باور 
است که رفتارهای هر فرد باید کامال در تناسب با ویژگی های محیطی منطقه او 
باش��د. در غیر این صورت زمینه بروز انواع مشکالت به وجود خواهد آمد. اگرچه 
وی در طول زندگی ۶5 س��اله خود، با فراز و نش��یب های بس��یاری مواجه شده 
اس��ت، با این حال هیچ گاه در برابر استبداد سر خم نکرده و مخالفت های جدی 
او با امپراتور نرون)پنجمین فرمانروای رم( که زمانی معلم و مشاور او بوده است، 
باعث شد تا به عنوان یکی از عوامل این دسیسه شناخته شده و مرگی اجباری را 
تجربه کند. وی در طول زندگی خود آثار متعددی را به چاپ رسانده است. با این 
ح��ال در این مقاله قصد بیان جمالت و توصیه های او در رابطه با مقوله مدیریت 
زمان را داریم که در ادامه 9 مورد منتخب آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

1-زمان تنها زمانی کوتاه خواهد بود که در حال تلف کردن آن 
باشید

اگ��ر به افرادی ک��ه از کمبود زمان گل��ه دارند نگاهی بیندازی��د، متوجه این 
امر خواهید ش��د که آنها به س��ادگی زمان خود را تلف کرده و عمال هیچ هدف 
جدی ای را ندارند، با این حال این دسته از شکایت ها را هیچ گاه از سوی یک فرد 
موفق نخواهید دید، با این حال هر فردی در طول ش��بانه روز تنها از ۲۴ ساعت 
برخوردار اس��ت. به همین خاطر نمی توان هیچ گونه بهانه ای را داش��ت. با تغییر 
نگرش خود، متوجه این امر خواهید ش��د که ش��ما زمان زیادی را برای رسیدن 
به هر آن  چیزی که می خواهید در اختیار خواهید داش��ت. با این حال مشکل از 
جایی شروع می شود که افراد هدف گذاری درستی را برای خود ندارند. برای مثال 
در مسیری قدم می گذارند که ابدا مورد عالقه آنها نبوده و این امر باعث می شود 
تا همواره در تالش برای به تعویق انداختن کارها داشته باشند، با این حال اگر از 
همان ابتدا و یا از همین امروز تنها به دنبال پیگیری مواردی باشید که بیشترین 
تمایل را به آن دارید، بدون ش��ک همه چیز دگرگون خواهد ش��د. برای مثال در 
موارد متعددی مش��اهده می  ش��ود که افراد تمایلی به مطالعه کت��اب ندارند، با 
این حال هنگامی که با یک س��بک و یا موض��وع خاصی برخورد می کنند، حتی 
س��اعت ها مطالعه نیز برای آنها هیچ گونه خس��تگی را به همراه ندارد. به همین 
خاطر نیز بس��یار مهم است که هر فرد، در مسیر تحقق رویاهای خود باشد. پس 
از پیمودن این گام، الزم است تا تمامی اقدامات روزمره خود را در دو گروه قرار 
دهید. نخس��ت آنهایی که ش��ما را برای رس��یدن به هدف تان یاری کرده و یا در 
سالمت روح و جسم شما تاثیرگذار هستند. با این اقدام مشاهده خواهید کرد که 
ت��ا چه اندازه اقداماتی را انجام می دهید که نه تنها فایده ای را برای ش��ما ندارند، 
بلکه بزرگترین ضربه را نیز به شما وارد می سازد. برای مثال ممکن است هر روز 
در جمعی قرار گیرید و به گفت و گو بپردازید که از ذهنیت برنده برخوردار نبوده 
و این امر باعث می ش��ود تا روحیه ش��ما نیز تحت تاثیر قرار گیرد، با این حال با 
نگاهی به پادش��اهان و افراد بزرگ، متوجه این امر خواهید ش��د که آنها از همان 
دوران کودکی، در نزد بهترین افراد ش��هر، مورد تعلیم قرار می گیرند. همین امر 
نیز باعث می شود تا شایستگی الزم برای پیشرفت در آنها شکل گیرد. به همین 
خاطر نیز بس��یار مهم اس��ت که بدانید چه افرادی را در درون دایره روابط خود 
وارد کرده و با آنها به معاشرت می پردازید. درواقع کوتاه به نظر رسیدن زمان تنها 

برای افرادی اتفاق خواهد افتاد که نسبت به نحوه استفاده از آن غافل هستند.
2-جوایزی برای خود تعیین کنید

بدون ش��ک رس��یدن به یک هدف ب��زرگ، زمان بر خواهد ب��ود. همین امر به 
س��ادگی می-تواند روحیه فرد را تحت تاثیر قرار داده و او را نس��بت به اقدامات 
آتی، س��رد کند. برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی، ضروری است تا به دنبال 
راهکارهایی برای تقویت روحیه خود باش��ید. در این رابطه جایزه بهترین گزینه 
ممکن محس��وب می ش��ود، با این حال نوع جوایز، کام��ال در ارتباط با روحیه و 
س��لیقه فرد ب��وده و نمی توان در این رابطه یک م��ورد همگانی را تعیین کرد، با 
این حال برای انتخاب جوایز، الزم اس��ت تا به س��الیق خود توجه داشته باشید. 
برای مثال ممکن اس��ت فردی یک سفر کوتاه را ترجیح دهد. همچنین فراموش 
نکنی��د ک��ه باید همواره دالیل اقدام��ات خود را یادآوری کنی��د. برای مثال اگر 
می خواهید که به یک سیاس��تمدار بزرگ تبدیل ش��وید، الزم اس��ت تا همواره 
مزیت ه��ای رس��یدن به چنین جایگاهی را مرور ک��رده و از تضعیف روحیه خود 
جلوگی��ری کنید. ب��ه همین خاطر نیز همواره گفته می  ش��ود که نیروی محرک 

جسم، ذهن فرد است. 
3-فراموش نکنید که در نهایت همه افراد از دنیا خواهند رفت 

تنه��ا زمان��ی موفقیت واقعی را تجربه خواهید کرد که در مس��یر رس��یدن به 
خواس��ته خود، اخالقیات را کنار نگذاشته باشید. برای جلوگیری از وقوع چنین 
اتفاقی، یادآوری مرگ می تواند به خوبی ش��ما را از پرداختن به بسیاری از کارها 
دور کند. در زمینه مدیریت زمان نیز این امر بس��یار هم اس��ت. درواقع نمی توان 
تعیین کرد که افراد تا چه سنی قادر به ادامه حیات خواهند بود، با این نگرش هر 
روز را باید به نحوی به پایان برس��انید که انگار فردایی وجود نخواهد داشت. این 
امر باعث می شود تا از تمامی دقایق زندگی خود، نهایت استفاده را داشته باشید. 

بدون شک این سیاست، شما را به هر خواسته ای خواهد رساند. 
4-ذهن خود را خالی نگه دارید 

زی��اد بودن حجم کاری ابدا دلیلی برای موفقیت محس��وب نش��ده و می توان 
مثال های متعددی را از افرادی ذکر کرد که تالش های بس��یاری را انجام داده اند 
ب��ا ای��ن حال نتیجه آنها ابدا با میزان تالش ها برابر نبوده اس��ت. علت این امر به 
این خاطر است که افراد هنوز ظرفیت الزم را در خود ایجاد نکرده اند. همین امر 
نیز باعث می ش��ود تا ذهن آنها بیش از حد آشفته شده و اقدامات صورت گرفته، 
در مس��یر درست قرار نگیرد. برای این موضوع ضروری است به صورت مرحله ای 
پی��ش بروید. برای مثال اگر خواهان این امر هس��تید که به یک فیلس��وف و در 
عین حال سیاستمدار تبدیل شوید، بدون شک پرداختن به هر دو آنها به صورت 
همزمان، ابدا نتیجه ای را به همراه نداش��ته و تنها منجر به خس��ته ش��دن شما 
خواهد ش��د. به همین خاطر ضروری اس��ت تا در هر مرحل��ه، تمام تمرکز خود 
را تنها بر روی یک موضوع بزرگ قرار دهید. همچنین به خاطر داش��ته باش��ید 
که هیچ گاه موفقیت، به صورت یک ش��به برای هیچ فردی اتفاق نیفتاده اس��ت. 
ب��ه همین خاطر نباید با عجله بیش از حد، روند طبیعی پیش��رفت خود را نابود 

سازید.
5-همواره برنامه خود را مورد بررسی مجدد قرار دهید 

این امر بس��یار طبیعی اس��ت که برنامه ش��ما در طول زمان، نیاز به تغییراتی 
داش��ته باشد. تحت این شرایط عدم توجه ش��ما باعث خواهد شد تا رشد منفی 
را تجرب��ه کنید. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا به ص��ورت مداوم برنامه و 
اقدامات خود را مورد بررس��ی قرار داده و از قدم گذاش��تن در مس��یر درس��ت، 
اطمینان حاصل کنید. همچنین هیچ گاه بیش از حد به آینده فکر نکنید. درواقع 

آینده را اقدامات امروز شما خواهد ساخت. به همین خاطر به جای فکر کردن و 
غرق ش��دن در رویاهای خود، تنها بر روی زمان فعلی خود سرمایه گذاری کنید. 
این امر در رابطه با گذشته نیز صادق بوده و نباید خود را بیش از حد درگیر آن 
کنید. درواقع گذش��ته تنها کتابی برای یادگیری محس��وب شده و الزم است تا 

تنها به دنبال مکتوب کردن درس های آن باشید. 
6-از جلب توجه دوری کنید 

بس��یاری از افراد قادر به کس��ب موفقیت نبوده و همین امر باعث می ش��ود تا 
مش��اهده فردی که از آنها موفق تر اس��ت، به نوعی عذاب برای شان تبدیل شود. 
تحت این شرایط حتی ممکن است دسیسه هایی را برای کنار گذاشتن شما انجام 
دهند. این امر بدون شک مشکالتی را در مسیر رسیدن شما به اهداف تان، ایجاد 
خواهد کرد. به همین خاطر نیز همواره گفته می شود که در رابطه با اهداف خود 
ب��ا همه اف��راد صحبت نکرده و خود را از مرکز توجه��ات دور نگه دارید. این امر 
خصوصا تا زمانی که پایگاه مطمئنی را پیدا نکرده اید، الزامی خواهد بود. فراموش 
نکنید که حتی یک دش��من، س��رعت رشد شما را با کاهش��ی چشمگیر مواجه 
خواهد س��اخت. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا در تالش باشید تا از گزند 
دشمنان دور مانده و تاحد امکان دشمنان خود را به دوست و یا افرادی بی خطر 
تبدیل کنید. همچنین الزم اس��ت تا از غرور دوری کنید، درواقع فخر فروختن، 
یکی از عواملی اس��ت که حتی دوستان شما را نیز آزرده خواهد ساخت. این امر 
در نهایت باعث خواهد ش��د تا ش��ما موفقیت های فعلی را کافی دانسته و مسیر 

موفقیت خود را متوقف کنید.
7-از گذشته فرار نکنید 

گذش��ته فرصتی برای یادگیری است. در غیر این صورت اشتباهات به صورت 
مداوم تکرار خواهد ش��د. به همین خاطر حتی از س��خت ترین اتفاقات نیز نباید 
فرار کرد. این سیاس��ت باعث خواهد ش��د تا قادر باشید تا بیش ترین خروجی را 
دریافت کنید. در این رابطه فراموش نکنید که بسیاری از افراد، از طریق تحلیل 
گذش��ته س��ایرین، تجربیاتی به دس��ت می  آورند که باعث خواهد ش��د تا امکان 

افرایش سرعت رشد آنها مهیا شود. 
8-برای بدترین ها آماده باشید

یک جمله بس��یار معروف وجود دارد که می گوید برای بهترین  ها دعا کن ولی 
برای بدترین ها آماده باشد. علت ضروریت این امر به این خاطر است که هیچ گاه 
نمی توان به صورت ۱۰۰درصد نس��بت به آینده اطمینان داش��ت و بس��یاری از 
اتفاقات غیرقابل پیش بینی می تواند همه چیز را دستخوش تغییر کند. به همین 
خاطر اگر افراد برای بدترین حالت ممکن آمادگی نداش��ته باشند. بدون شک به 
پای��ان راه خواهند رس��ید. این امر در نهایت کمک خواه��د کرد که حتی از دل 

بدترین اتفاقات نیز بتوانید به مسیر خود ادامه دهید.
9-با خودتان صادق باشید 

صداق��ت در زندگی یک اصل بس��یار مهم بوده و زمینه اعتماد س��ایرین را به 
وج��ود خواه��د آورد، با این حال مهم ترین اقدام در این زمینه این اس��ت که در 
ابتدا با خود صداقت کافی را داش��ته باش��ید. در غیر این صورت هیچ تصمیمی، 
بهترین نخواهد بود. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت 
که باید به تفاوت های خود با س��ایرین احترام بگذارید. درواقع هیچ دلیل وجود 
ندارد که ش��ما ش��بیه به فردی دیگر زندگی کنید. این امر کمک خواهد کرد تا 
کش��ف استعدادها، با سهولت بیش��تری همراه بوده و افراد بتوانند از فرصت خود 

برای زندگی، لذت ببرند. 
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رئیس امور پیمان های شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:
طرح طبقه بندی مشاغل نیروهای پیمانکاری پاالیشگاه گاز 

ایالم اجرایی شد
ایالم – منصوری: رئیس امور پیمانهای ش��رکت پاالیش گاز ایالم از اخذ طرح 
طبقه بندی مش��اغل نیروهای پیمانکاری این پاالیش��گاه توسط پیمانکاران طرف 
قرارداد در س��ال جاری خبرداد و گفت: این اقدام برای اجرای الزام قانونی است که 
منجر به برقراری عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و رفع اختالفات حوزه 
کارگری می باشد."حسین قمری" افزود: بنابر تغییرات جدید در این حوزه از جمله 
ابالغ شناسنامه های شغلی و جدول تخصیص امتیازات مشاغل کارکنان شرکت های 
پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران و ابالغیه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعی، با استناد به ماده ۱5۴ قانون کار اقدامات الزم و قانونی در دستور کار قرار گرفته است. وی 
اظهار داشت: در این راستا با برقراری ارتباط موثر و جلسات متعدد کارشناسی با مسئوالن و کارشناسان اداره کار تعاون 
و رفاه اجتماعی استان، مقدمات فنی و تخصصی کار ایجاد شده و در حال حاضر کلیه شرکت های پیمانکاری طرف 
قرارداد پاالیشگاه نسبت به اخذ طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نموده اند و متعاقب آن نسبت به انعقاد قراردادهای 
کارگری بر اساس طرح طبقه بندی اخذ شده اقدام خواهند کرد.وی ادامه داد:در حال حاضر ۱۰ شرکت پیمانکاری با 
بیش از 5۲۰ نفر نیرو، طرف قرارداد با شرکت پاالیش گاز ایالم می باشند که مطابق مفاد قرارداد منعقده با این شرکت، 

متعهد به اجرای ماده قانونی طرح طبقه بندی مشاغل و اجرای آن در کارگاه شده اند.

درآمد میلیاردی پیام نور مالیر از فروش محصوالت مرکز رشد
همـدان - خبرنگار فرصت امروز: رییس دانشگاه پیام نور مرکز همدان گفت: 
ش��رکت مس��تقر در مرکز رش��د پیام نور مرکز مالیر با فروش محصوالت خود ۲۰ 
میلیارد ریال درآمد کس��ب کرد. صفی اهلل صفایی بیان کرد: مرکز رش��د و نوآوری 
محلی برای استقرار دانشجویان کارآفرین با هدف تبدیل ایده های خود به محصول 
است و در این محل دانشجویان مطالعات و پژوهش های مرتبط با ایده های خود را 
انجام می دهند. وی اضافه کرد: دانشگاه پیام نور همدان بعد از پارک علم و فناوری 
دومین مرکز اس��ت که مراکز رش��د و فناور در آن مستقر هستند. رییس دانشگاه پیام نور مرکز همدان بیان کرد: هم 
اینک سه مرکز نوآوری در پیام نور شهرهای اسدآباد، نهاوند و همدان و ۲ مرکز رشد در شهرهای تویسرکان و مالیر 
مستقر است. صفایی ادامه داد: عالوه بر ۲ مرکز رشد و سه مرکز نوآور، ۱۲ شرکت و ۲7 واحد فناور در دانشگاه پیام 
نور مرکز همدان مستقر هستند. وی بیان کرد: راه اندازی این مرکز نقش مهم و مثبتی در ایجاد اشتغال دارد چرا که 
این مراکز شرایطی را فراهم می کنند که دانشجویان با فراگیری مهارت ها نسبت به ایجاد کسب و کار اقدام کنند. 
رییس دانش��گاه پیام نور مرکز همدان گفت: این دانش��گاه در کنار برنامه های آموزشی با ایجاد دفتر ارتباط صنعت با 

دانشگاه تالش کرده است تا دانشجویان را با کسب و کارهای نوین و اشتغالزا آشنا کند

برنامه های هفته پژوهش شرکت برق منطقه ای خوزستان 
اعالم شد

اهواز – شبنم قجاوند: معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای 
خوزستان برنامه ها و سمینارهای هفته پژوهش با شعار" پژوهش اثربخش، فناوری 
ارزش آفرین، رونق تولید" را تش��ریح کرد. س��ید مهرداد بالدی موس��وی کرد: این 
برنامه ها در دو بخش کارگاه عمومی و سمینار علمی در دانشکده مهندسی دانشگاه 
ش��هید چمران و سالن کنفرانس ساختمان شماره یک شرکت، برگزار خواهد  شد. 
وی افزود: امروز کارگاه عمومی بررسی و تحلیل علل اختالف در درآمدها با رویکرد 
تحلیل اقتصاد خرد با ارائه کیوان خورس��ند در س��الن کنفرانس شرکت )ساعت 9 تا ۱۱( برگزار شد. در روز یکشنبه 
کارگاه عمومی شخصیت شناسی با ارائه روح اله معین فر در سالن کنفرانس شرکت ) ساعت ۱۰ تا ۱۲(، نیازسنجی 
پژوهشی با عنوان بررسی خطا و تخمین زمان وقوع خطا روی مقره های ناشی از پدیده گرد و غبار با ارائه عبدالرسول 
زرگر ) س��اعت ۱۴ تا ۱5( و نیاز س��نجی پژوهشی با عنوان شبیه سازی و تحلیل میدان الکتریکی و پدیده کرونا بر 
روی مقره های فشار قوی برق خوزستان با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی و آلودگی ایزوالسیون با ارائه مصطفی 
خواجوی در دانشکده مهندسی )ساعت ۱5 تا ۱۶( برگزار خواهند شد. در روز دوشنبه نیز کارگاه عمومی آشنایی با 
روش تحقیق در علوم انسانی با ارائه قائم آقائی در سالن کنفرانس شرکت ) ساعت ۱۰ تا ۱۲( برگزار می شود.در روز 
سه شنبه سمینار علمی طراحی داشبورد مدیریتی بر مبنای فناوری اطالعات سازمانی با ارائه اشکان نظام پور )ساعت 
۱۴ تا ۱5( و سمینار علمی تاثیر مدیریت مستند سازی در پژوهش با ارائه فریده سالمی پور در دانشکده مهندسی ) 
ساعت ۱5 تا ۱۶( برگزار خواهند شد. در روز چهارشنبه نیز سمینار مشترک انجمن برق الکترونیک با همکاری برق 
منطقه ای خوزس��تان با عنوان تاثیر روش های مدیریت نگهداری بر بهره وری صنایع و ارائه احس��ان غریب رضا در 
دانشکده مهندسی در ساعت )9 تا ۱۱( برگزار می شود. سمینار علمی انواع سیستم های اتوماسیون محلی در پست 
های انتقال و وفوق توزیع با ارائه علی اصغر فرخی راد در دانشکده مهندسی ) ساعت ۱۴ تا ۱5( از دیگر برنامه های 
برنامه ریزی ش��ده برای روز چهارش��نبه خواهد بود. الزم به ذکر است هفته پژوهش از تاریخ شنبه ۲۳ آذرشروع و تا 

روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
هیئت های مذهبی بدون مربی و قاری قرآن نباشند

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: حجت االس��الم نوراهلل ولی نژاد گفت: هیئت های مذهبی بدون مربی و قاری 
قرآن نباشند.به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان، حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار کرد: اساسا برای هدایت، رشد و تعالی جامعه و جهت گیری درست جامعه ضرورت دارد فعالیت قرآنی 
افزایش بیشتری داشته باشد.وی ادامه داد: اگر به دنبال این هستیم که به اهداف بلند و بزرگ دست پیدا کنیم باید در 
همه بخش های جامعه قرآن را گسترش دهیم.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان ابراز کرد: قرآن »ثقل اکبر« و عترت 
»ثقل اصغر« اس��ت و با قرآن و عترت به جامعه باید تعالی و شکوفایی بخبشیم.عضو شورای فرهنگ عمومی استان 
گفت: سازمان تبلیغات اسالمی به دنبال این است که الیه های درونی جامعه فعالیت قرآنی را برنامه ریزی و طراحی 
و اجرا کند و تبلیغات اسالمی با برنامه تبلیغ قرآن، هفته قرآن و همایش قرآنی و تجلیل از قاری برتر و مدرسان قرآن 
در این مسیر گام بر می دارد.وی متذکر شد: تبلیغات اسالمی دو سر فصل مهم را در این مسیر تعریف کرده و نخست 
موضوع موسسه قرآنی و خانه قرآن شهری و روستایی است.حجت االسالم ولی نژاد بیان کرد: مبنا این است هر ۱۰ هزار 
گلستانی یک موسسه قرآنی بهره مند باشند و هر 5 هزار گلستانی یک خانه قرآن شهری و روستایی باید داشته باشد 
و با این تعریف اگر بتوانیم جامعه را مهندسی کنیم به همه بخش های جامعه توانستیم کار قرآنی را تسریع دهیم.وی 
افزود: نزدیک به ۱۶۰ روحانی مستقر روستا در استان وجود دارد و به همه روحانی مسقر ابالغ کردیم مجامع قرآنی در 
سطح روستا شکل دهند.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان گفت: هیچ هیئتی بدون قاری قرآن و مربیان قرآن نباشد و 
تمام مساجد یک معلم قرآن خواهد داشته و تمام هیئت مذهبی یک معلم قرآن نیاز دارد و آنهایی که ندارند یک نفر 

را آموزش می دادیم و به همه تشکل های مذهبی تاکید کردیم که برنامه با قرآن را دنبال کنند.

حضور اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در 
چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: آئین افتتاحیه چهارمین نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل و لجس��تیک با حضور وزیر راه و ش��هر س��ازی، برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر،چهارمین نمایشگاه بین 
المللی حمل و نقل و لجس��تیک با حضور مهندس اس��المی وزیر راه و شهرسازی، 
محمدراستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و هیئت عامل در مصالی بزرگ 

امام خمینی )ره( تهران افتتاح شد.
در این نمایش��گاه تعداد پنج قطعه از قطعاتی که با حمایت اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر و توسط 
تولیدکنندگان داخلی ساخته شده اند در دو گروه تجهیزات دریایی شامل جعبه پلی اتیلن چراغ دریایی، کنترلر چراغ 
دریایی مربوط به تجهیزات عالئم ناوبری و مکانیکال سیل، کاگ شفت و باکس آبشور شناور های ناجی که موجب 
صرفه جویی ارزی  7۲۲،۲۰۰ دالر می باش��د و تمامی این قطعات با حمایت اداره تعمیر و نگهداری بندر بوش��هر در 

زمینه طراحی و ساخت توسط پیمانکاران مرتبط ساخته شده اند به نمایش در آمده است.
گفتنی است، چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک از ۲۴ لغایت ۲۶ آذرماه و بمدت سه روز با 
حضور بنادر سراس��ر کش��ور و ارگانهای مرتبط این حوزه و ۱۲۰ شرکت دانش بنیان در مصلی امام خمینی ره تهران 

در حال برگزاری میباشد.
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قم - خبرنگار فرصت امروز: رییس ش��ورای اسالمی شهر قم با اشاره 
به دفن یکی از اموات در مس��جد طی روزهای گذش��ته، گفت: به طور قطع 
مدیریت شهری با دفن اموات در خارج از آرامستان ها مخالف است. عبداهلل 
جاللی در یکصد و بیس��ت و دومین جلس��ه رسمی و علنی شورای اسالمی 
شهر قم در ساختمان شهید باکری این شورا، افزود: دفن اموات در مساجد 
قم باید متوقف و باید در این زمینه فکر اساسی شود. رییس شورای اسالمی 
ش��هر قم ادامه داد: دفن صورت گرفته در یکی از مساجد قم باید دغدغه ای 

برای همه کسانی باشد که در قم مسئولیت دارند.
جاللی تاکید کرد: مراجع عظام تقلید، مدیران سیاس��ی و شورای تامین 
نسبت به این مسایل حساسیت بیشتری داشته باشند که این موضوع به یک 
رویه تبدیل نشود. وی در ادامه با اشاره به حل مشکل اجرای طرح سنگفرش 
خیابان چهارمردان قم، گفت: هفته گذش��ته بستری فراهم شد تا استاندار، 
ش��هردار و تعدادی از اعضای شورای اسالمی ش��هر قم، از این طرح بازدید 
و با تعامل ایجاد ش��ده عملیات اجرایی این طرح آغاز گردید. رییس شورای 
اس��المی شهر قم افزود: مدیریت ش��هری قم بر تعامل و هم فکری با سایر 
دستگاه ها برای اجرای طرح های شهری تاکید دارد و خوشحال هستیم که 
با تعامل ایجاد شده میان مسئوالن استان روند آغاز یکی دیگر از طرح های 
شهری هفته گذشته در قم اجرایی شد. جاللی در ادامه با تشکر از اقدام های 

صورت گرفته در بزرگداشت روز قم، گفت: با وجود اینکه شهرداری قم برای 
بزرگداشت این روز تنها بود ولی موفق شد که اقدام های موثری برای معرفی 
روز قم انجام دهد. وی اظهار داشت:کارهای بسیار خوب و موثری در روز قم 
انجام شده  است که امیدواریم در سال های آینده مشارکت سایر دستگاه های 
استان برای معرفی بیشتر ظرفیت های قم را شاهد باشیم. رییس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی ش��ورای اسالمی شهر قم نیز در این جلسه با تاکید بر 
ضرورت حمایت از فعالیت های موسسه های فرهنگی، گفت: مدیریت شهری، 

به منظور کمک به توسعه فعالیت های فرهنگی در قم زمین رایگان در اختیار 
موسسه های فرهنگی قرار می دهد. حسن مالکی نژاد، گفت: اعمال تخفیف 
پروانه و عوارض، با توجه به نیاز مناطق قم به توسعه زیرساخت های فرهنگی، 
کمک به به توسعه فضای فرهنگی در این شهر است. وی ادامه داد: کمک به 
توسعه فعالیت موسسه های قرآنی با تخفیف و کاهش عوارض صدور پروانه 
ساخت حداقل کاری اس��ت که مدیریت شهری قم در راستای افزایش زیر 
ساخت های فرهنگی می تواند انجام دهد. رییس کمیسیون حقوقی و نظارت 
شورای شهر قم، نیز در این جلسه با اشاره به استفساریه شهردار در خصوص 
تعرفه سازمان آرامستانها و شفاف نمودن الیحه این شورا در تعریف محدوده 
شهری گفت: سازمان آرامستان ها استفساریه ای برای تعریف محدوده شهری، 
که در متن تعرفه سازمان آرامستان ها در سال ۱۳98 آمده،درخواست شفاف 
نمودن لفظ داخل ش��هری در این الیحه ش��ده  است. محمدمهدی اسالمی 
افزود: پیرامون قبرستان بقیع شکایتی در دادگاه علیه مدیرعامل آرامستان 
مطرح ش��ده  است که بر اس��اس آن استدالل شده که با توجه به اینکه این 
آرامس��تان خارج از محدوده ش��هر است نباید عوارضی در این زمینه گرفته 
شود. وی با بیان اینکه قبرستان بقیع با روستای جمکران دو مقوله متفاوت 
است و قبرستان داخل حریم شهر است، گفت: بر اساس پیگیری های انجام 
شده ، همه آرامستان هایی قم در محدود شهر و حریم قانونی شهر قرار دارند.

تبریز – ماهان فالح: نشس��ت کارگروه توسعه مدیریت شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان ش��رقی با حضور علیرضا ایمانلو مدیرعامل ش��رکت آبفا، معاون توس��عه 
مدیریت و س��رمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اعضای کارگروه 

توسعه مدیریت برگزار شد.
در ابتدای این نشست مصوبات جلسه قبلی کمیسیون توسعه مدیریت بررسی شده 
و همکاران ذینفع گزارش کوتاهی از روند پیشرفت و اجرای هرکدام از مصوبات ارائه 
دادند. در ادامه دستور کارهای جلسه حاضر قرائت و ضمن بررسی آنها از نقطه نظر 

کارشناسی تصمیمات مقتضی صورت گرفت.
در انتهای جلسه مهندس ایمانلو، مدیرعامل و معاونت توسعه مدیریت شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان شرقی به بیان نکته نظرات خود در ارتباط با موضوعات 

جلسه و بطور کلی برنامه های تحول اداری پرداختند.
مهندس علیرضا ایمانلو با بیان اینکه ش��رکت آب و فاضالب اس��تان یک شرکت 
خدماتی بوده و تامین اساس��ی ترین نیاز شهروندان را برعهده دارد، تاکید کرد: باید 
تاثیر برنامه ها و فعالیت های ش��رکت آبفا در مشترکین نیز مشخص شده و نظرات 

آنان نیز در این ارتباط اخذ گردد.
معاونت توس��عه مدیریت شرکت آبفا نیز با اشاره به دستور کارهای جلسه ضمن 
تقدیر از همکاران در ارتباط با اقدامات انجام یافته در زمینه سالمت اداری اعالم کرد: 
بایستی هدف شرکت آب و فاضالب استان در این زمینه جنبه پیشگیرانه داشته باشد 
یعنی طوری برنامه ریزی نماییم که با اصالح فرایندها و رویه ها ظرفیت استفاده از 

تخطی را به حداقل برسانیم.

سـاری – دهقان : مسئول روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری گفت : مدیر وجمعی از کارکنان شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه س��اری با حض��ور در دفتر نماینده ولی فقیه در 

استان و امام جمعه شهرستان ساری با ایشان دیدار و گفت گو کردند .
عباس خلیل پور مس��ئول شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
س��اری بیان کرد : سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه س��اری به همراه معاونین و جمع��ی از کارکنان در این دیدار، 
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد به تشریح برنامه های شرکت در سال جاری  
پرداخت . عباس خلیل پور اظهار کرد : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری تالش شبانه روزی واحدهای عملیاتی شرکت را برشمرد 
و س��وخت رسانی به موقع به مناطق تحت پوش��ش در بخشهای خانگی ، 
کش��اورزی ، صنع��ت و حمل و نقل را نتیجه کار آم��دی و تجربه کارکنان 
ش��رکت دانست که نمونه این کارآمدی ، کمترین تنش در زمان تغییر نرخ 

بنزین در مقایسه با دیگر استانها به وضوح دیده شد.
خلیل پور اذعان کرد : در ادامه این دیدارآیت اهلل محمدی الئینی نماینده 

ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان ساری ضمن تقدیروتشکرازمدیرو 
کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری، یکی از دغدغه 
های رهبر معظم انقالب از بیس��ت سال پیش تا به امروز این است که اداره 

کشور نباید وابسته به نفت باشد .
آیت اهلل الئینی ادامه داد : باید روزی برسد که چاههای نفت را ببندیم واز 
خام فروش��ی جلوگیری کنیم و با تالش و فکر زندگی خودمان را با فروش 

فرآورده های نفتی و یا صنایع دیگربدون نفت ادامه دهیم .
نماینده ولی فقیه در پایان از تمامی زحمات مدیران تشکر کرد و افزود : 
ترویج الگوی مصرف خوب را برای مردم روشن تر کنید و به دنبال جایگزین 
کردن انرژی پاک باشید ، ما باید به دست و فکرمتکی باشیم و نه به ذخایر 
زیر زمین . در پایان این دیدار مدیر و کارکنان ش��رکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری نمازظهر و عصر را به امامت امام جمعه شهرستان 

ساری اقامه کردند .

بندرعباس - خبرنگار فرصت امـروز: به گزارش روابط عمومي اداره 
کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان نشستي باحضور عابدیني 
مدیرکل راه��داري وحمل ونقل جاده اي اس��تان هرمزگان وصنوف حمل 
ونقلي س��واري کرایه ومنیي بوسي استان درس��الن کنفرانس این اداره کل 
برگزارگردید. دراین جلس��ه یوسف عابدیني گفت: سازمان راهداري وحمل 
ونقل جاده اي درصدد است تا بابرنامه ریزي مناسب سهمیه سوخت سواري 
کرایه برونشهري را براساس پیمایش انجام داده ونسبت به ساماندهي سواري 
هاي روس��تایي خدمات بهتري به هموطنان ارائه نماید. مدیر کل راهداري 
وحمل ونقل جاده اي اس��تان هرمزگان افزود: در پي افزایش قیمت بنزین 
خوشبختانه باهمدلي وهمراهي مسئولین سازمان راهداري واستاني وتالش 
صنوف حمل ونقلي سواري کرایه ومیني بوسي برونشهري این استان اقدامات 

خوبي در جهت کنترل کرایه وافزایش ناوگان حمل ونقلي میني بوسي براي 
رفاه حال مردم در شهرستانهاي استان صورت گرفت که رضایتمندي مردم 
رابهمراه داشت . عابدیني بیان کرد: صنوف حمل ونقلي مسافر این موقعیت 
راب��ه عنوان یک فرصت بدانن��د وبابرنامه ریزي مناس��ب وهمگام بامدیران 
ومس��ئولین ودر جهت خدمات مطلوب تر به مردم که اس��تفاده کنندگان 

خدمات ماهستند حرکت نموده ومسایل ومشکالت را مرتفع نمایند.
در ادامه این جلسه جهانبخش معاون حمل ونقل این اداره گفت : صنفوف 
حمل ونقلي مسافر در این مقطع مسئولیت بزرگ وحساس بعده دارند وبه 
مثابه سربازان خط مقدم در جنگ اقتصادي تالش مي کنند وماانتظار داریم 
ای��ن موضوع رابصورت ویژه در برنامه خودقراردهند وبه رفع نقاط گلوگاهي 

بپردازندوفرصت به دشمن ندهند. 

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: مس��ابقات مهارت ش��غلی از سال 
9۰ با الگو برداری از کش��ورهای پیشرفته در ش��رکت توزیع برق اصفهان 
با هدف توانمند سازی کارکنان این شرکت به منظور ارائه خدمات منطبق 
با آخرین اس��تانداردها و باالترین کیفیت برگزار شد  این دوره مسابقات به 
صورت علمی وعملی در تمامی حوزه ها و با مش��ارکت جمعی کارکنان از 
ستاد و امورها انجام می شود و نیروهای ستادی با مشارکت سایر واحدهای 
پش��تیبان به برنامه ریزی طراحی و اجرای کلیه مراحل مسابقات خواهند 
پرداخت  این دوره مس��ابقات با محوریت دفتر آموزش برگزار می ش��ود  و 
ب��ه همین منظور باب گفتگو را با مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی 

انسانی باز نمودیم 
مهندس احمد نادعلی در این باره گفت :در این دوره کلیه نیروهای 
فعال در امورهای اجرایی  به دو گروه نیروهای اجرایی و کارشناس��ی 

تقس��یم ش��ده اند و هر یک از این گروهها در رش��ته های تخصصی 
خود رقابت خواهند کرد در مرحله علمی مسابقات مهارتی گروههای 
اجرایی بیش از 88 نفراز نیروها ی اجرایی در سه حوزه با یکدیگر به 
رقابت پرداختند . وی در ادامه گفت :نیروهای اجرایی حوزه توسعه و 
نوسازی در رشته تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار ،نیروهای 
اجرایی حوزه بهره برداری در رشته تعمیرات شبکه برق دار و نیروهای 
لوازم اندازه گیری در رش��ته نصب انشعاب تک فار به صورت کتبی با 
یکدیگر به رقابت پرداختند و مرحله عملی و کاربردی این مسابقات نیز 
در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود . نادعلی به شش معیار 
پذیرش گروههای برگزیده اشاره کرد و گفت :انتخاب گروههای برتر 
با استفاده از شاخص های میزان دانش علمی ، رعایت ایمنی ،کیفیت 
اجرا،لوازم و تجهیزات ،نظام آراس��تگی و سرعت عمل از شاخص های 

معیار این پذیرش بوده اس��ت . وی تاکید کرد :در خصوص برگزاری 
مسابقات مهارتی گروههای کارشناسی بالغ بر ۲5۰ نفر در هفت حوزه 
برنامه ریزی ،مهندسی ،نظارت ،بهره بردرای ،مالی ،مشترکین و لوازم 
اندازه گیری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت این دوره مس��ابقات 
از دو بخش علمی )آزمون کتبی ( و مسابقه گروهی برگزار می شود و 
کلیه کارشناسان فعال هر حوزه موظف به حضور در مسابقات هستند 
و پس از برگزاری مس��ابقات علمی میانگین نمرات هفت حوزه در هر 
امور محاس��به و چهار امور راه یافته به مرحله بعد تعیین می ش��ود 
. مدیر دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انس��انی یاد آور ش��د :پس 
از پایان مس��ابقات در بخش گروههای اجرایی و کارشناسی از نفرات 
برگزیده به صورت تیمی و انفرادی با اهدای جوایز نقدی و غیر نقدی 

تقدیر خواهد شد .

اراک – مینو رسـتمی: به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
ش��رکت پتروشیمی شازند، جمعی از مس��ئولین هیات فوتبال استان 
مرکزی به همراه آقای دکتر رجائیان ش��هردار شهر مهاجران با حضور 
در مجتمع با اهدای تندیس از س��وی کان��ون مربیان فوتبال ایران به 
جناب آقای مهندس ولدخانی از حمایت های مادی و معنوی شرکت 
پتروشیمی ش��ازند در برگزاری اولین دوره تورنمنت ۴ جانبه "فوتبال 
ب��رای صلح" در حمایت از بیماران مبتال به س��رطان تقدیر و تش��کر 

نمودند. مدیریت محترم عامل در دیدار با ش��هردار ش��هر مهاجران و 
مس��ئولین هیات فوتبال اس��تان حمایت های مادی و معنوی شرکت 
پتروشیمی شازند از ورزش استان و همچنین بیماران مبتال به سرطان 
را در چارچوب رس��الت ها و مس��ئولیت های اجتماعی این مجموعه 
تولیدی دانس��تند و یادآور ش��دند که این ش��رکت به مانند گذشته و 
در حد توان نسبت به مسئولیت های محوله مساعدت خواهد داشت. 
شایان ذکر است تورنمنت ۴ جانبه فوتبال برای صلح از تاریخ ۶ لغایت 

8 شهریور ماه سال جاری به میزبانی شهرداری و شورای اسالمی شهر 
مهاجران و با همکاری و مش��ارکت ارزنده شرکت پتروشیمی شازند و 
با حضور تیم های پیشکس��وتان استقالل، پرسپولیس، کانون مربیان 
ایران و منتخب پاالیش��گاه و پتروشیمی شازند برگزار گردید شرکت 
پتروشیمی ش��ازند در راستای مسئولیت های اجتماعی و در حمایت 
از ورزش اس��تان و کمک به بیماران سرطانی از این دوره مسابقات به 

صورت ویژه حمایت نمود.

مدیریت شهری قم با دفن اموات در خارج از آرامستانها مخالف است

با حضور مدیرعامل آبفا و معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛

نشست کارگروه توسعه مدیریت شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

دیدارمدیر و کارکنان منطقه ساری با نماینده ولی فقیه در استان

عابدیني مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان عنوان کرد:

ارتقاء سطح خدمات رساني به مردم در بخش سواري کرایه ومیني بوسي برونشهري

 مسابقات مهارت شغلی در شرکت توزیع برق اصفهان کلید خورد

شیوه های نوین آموزشی جایگزین شیوه های سنتی شد

تقدیر کانون مربیان فوتبال ایران از حمایت های مادی و معنوی شرکت پتروشیمی شازند

دریچــه

چهارشنبه
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رس��انه  Fast Company در آس��تانه  س��ال جدید میالدی، فهرستی شامل 5۰ 
ش��رکت را منتشر کرد که ادعا می کند بیش��ترین نوآوری را در سال ۲۰۱9 داشته اند. 
ش��رکت هایی ک��ه عمیق ترین تأثی��ر را در صنع��ت و فرهنگ می گذارن��د، به  عنوان 
شرکت های نوآور شناخته می شوند. آنها ساختار مرسوم را با هدف بهینه سازی رویکرد 
و ارائه  بیش��ترین ارزش، برهم می زنند. Fast Company س��االنه فهرس��تی از این 
ش��رکت ها منتش��ر می کند و آنها را نوآورترین ش��رکت های جهان می نامد. فهرست 
سال ۲۰۱9، شامل مجموعه  متنوعی از شرکت ها می شود که با راهکارهای گوناگون، 
پیش��رفت در جهان امروزی را معنا کرده اند. در ادامه  این مطلب، 5۰ ش��رکت برتر را 
معرفی می کنیم که از نگاه رس��انه  مذکور، لقب نوآورترین کسب وکارهای سال ۲۰۱9 

را به خود اختصاص دادند.
فهرست 5۰ شرکت نوآوری که در ادامه می خوانید، مجموعه ای از ایده ها و حوزه های 
فعالیت را ش��امل می ش��ود. از حوزه های پرکار در این فهرس��ت می توان به خدمات 
زیست فناوری، سرگرمی، تجارت الکترونیک و فین تک اشاره کرد. شاید دقت در روند 
کاری و ایده  این شرکت های نوآور، بتواند راهکاری برای شروع کسب وکارهای جدید یا 

بهینه سازی فعالیت کسب وکارهای کنونی در اختیار مدیران قرار دهد.
Meituan Dianping -1

این ش��رکت پلتفرمی چینی با تمرکز بر آسان س��ازی فرآیندهای رزرو و سرویس 
تحویل در مواردی همچون غذا، هتل و بلیت هواپیما فعالیت می کند. آنها در نیمه  اول 
س��ال ۲۰۱8، تراکنش هایی به ارزش بیش از 8/۳۳ میلیارد دالر را برای ۳5۰ میلیون 
نفر در ۲،8۰۰ ش��هر جهان مدیریت کردند. تنها در بخش تحویل غذا، 77/۲ میلیارد 
تراکنش مدیریت شد که به  معنای ۱78 سرویس مبتنی بر Meituan در هر ثانیه در 
هر روز می شود. کاربران به  صورت میانگین نسبت به سال گذشته ۳8درصد بیشتر از 

خدمات این شرکت استفاده کردند.
Grab -2

شرکت تاکسی اینترنتی Grab که در سنگاپور، جنوب شرقی آسیا، فعالیت می کند، 
در سال ۲۰۱8 توانست اوبر را از صحنه  رقابت در آن کشور حذف کند. آنها کسب وکار 
محلی اوبر را نیز در سنگاپور خریدند و چند ماه بعد خدمات جدیدی به ۱۳۰ میلیون 
کاربر اپلیکیشن خود ارائه کردند. از میان خدمات جدید می توان به تحویل غذا، رزرو 
 Grab خدمات س��فر و خدمات مالی و موارد مشابه اشاره کرد. فعالیت های جدید به
امکان داد که درآمد خود را در س��ال ۲۰۱8 به بیش از یک میلیارد دالر برس��اند و ۳ 
میلیارد دالر س��رمایه جدید برای توسعه کس��ب وکار دریافت کند. آنها در ادامه سال 
 Ping ،جاری خدمات س��المت را نیز به کمک غول چینی صنعت س��المت دیجیتال

An، به اپلیکیشن خود اضافه می کنند.
NBA -3

لیگ NBA در دنیای کنونی که انواع سرگرمی های مدرن را به کاربران ارائه می کند، 
مخاطب را حفظ کرده است. آنها سال گذشته موفق به رکوردشکنی تعداد مخاطبان 
برای چهارمین فصل متوالی ش��دند. سرویس اس��تریم نیز شاهد افزایش ۶۳درصدی 
تعداد مخاطبان بود و مجموع درآمد، رش��د ۲5درصدی را تجربه کرد. یکی از دالیل 
افزایش درآمد لیگ مذکور را می توان لیگ آنالین یک ساله  ۲K NBA دانست که با 

۲۱ تیم، رقابت های جذابی را برگزار می کند و در سرویس توییچ، استریم می شود.
The Walt Disney Company -4

شرکت های باس��ابقه  متعددی در صنعت رسانه و سرگرمی، تالش می کنند وارد 

نبرد استریم شوند. در این  میان دیزنی بیش از همه جایگاه مناسبی برای رقابت در 
بازار دارد. آنها در س��ال گذشته تصمیم گرفتند تغییر مسیر دهند و به جای فروش 
مجوز برای پخش برنامه های اختصاصی خود، راه اندازی س��رویس اس��تریم مستقل 
را در نظر گرفتند. مدیران دیزنی می گویند شرکتش��ان توانایی های بسیار بیشتری 
از رقبا دارد و آنها به خوبی برندش��ان را می شناس��ند و استراتژی مناسب را برای آن 

توسعه می دهند.
Stitch Fix -5

کریس مودی، دانش��جوی فیزیک نجومی در مقطع دکت��را، در زمان تحقیق روی 
پایان نامه  خود با اس��تفاده از ابرکامپیوترها تصادف کهکش��ان ها با یکدیگر را بررسی 
می کرد. او در اولین ش��غل غیردانش��گاهی خود به  عنوان دانشمند علوم داده در سال 
۲۰۱۳ به شرکت اسکوئر ملحق شد. او یک سال بعد با دوستان هم رشته  خود درباره 
استارت آپی به نام Stitch Fix صحبت می کرد که در حوزه  تجارت الکترونیک و فروش 
کاالهای مد بانوان فعالیت می کرد. کریس از دوس��تانش پرس��ید چرا باید در چنین 

کسب وکاری فعال باشند؟
با نگاه اول به  نظر نمی رسد استارت آپ Stitch Fix نیازی به دانشمندان علوم داده 
و تحلیلگران کالن داده داش��ته باش��د. وقتی فعالیت آنها را به   صورت عمیق تر بررسی 
می کنیم، متوجه اهمیت فرآیند تحلیل داده می ش��ویم. اس��تارت آپ مذکور کاالهای 
موردنیاز بانوان را با شناس��ایی عالقه و مش��خصات مدنظر آنها پیدا و با بسته هایی به 
 نام Fixes برای شان ارسال می کند. درواقع مشتری بدون حتی دیدن کاالهای موجود 
یا اندازه گیری ابعاد بدن، کاالی مناس��ب را دریافت می کند. کریس امروز با درک نیاز 

Stitch Fix در این شرکت فعال است.
Sweetgreen -6

ش��رکت Sweetgreen امروز 9۱ رس��توران در هشت ایالت آمریکا دارد و با ۱5۰ 
کشاورز در سرتاسر کشور همکاری می کند. آنها مجموعه ای از رستوران های زنجیره ای 
با تحویل س��ریع مواد اولیه باکیفیت هستند که تا پایان سال جاری، ۱5 مرکز فروش 

جدید دیگر هم تأسیس می کنند.
Apeel Sciences -7

این ش��رکت پس از شش س��ال تحقیق و توس��عه اکنون محصولی خوراکی دارد 
 Apeel .ک��ه بدون طع��م و بو، دوران نگهداری میوه و س��بزیجات را دو برابر می کند
Sciences ماه مه گذشته پوشش محافظ و طبیعی خود را روی میوه های آووکادو در 
 Costco و Kroger ۲5۰ فروشگاه زنجیره ای آزمایش کرد که از میان آنها می توان
را نام برد. فناوری مورداس��تفاده   Apeel Sciences، س��رعت از دس��ت دادن آب و 
اکسیدشدن را کاهش می دهد و در حال  حاضر مزایایی را برای شرکای شان به همراه 
داشته است. فروشگاه های Harps پس از استفاده از پوشش مذکور، ۶۰درصد کاهش 

دورریز آووکادو را گزارش دادند.
Square -8

اس��کوئر 9 س��ال پیش دانگلی برای گوشی های هوش��مند معرفی کرد که توانایی 
خوان��دن اطالع��ات کارت های اعتباری را داش��ت. این ش��رکت هنوز به ن��وآوری در 
پیداکردن راه هایی برای س��هولت پرداخت ادامه می دهد. آنها در ماه اکتبر سرویس��ی 
به نام Square Terminal رونمایی کردند که دستگاه کارت خوانی با یک نمایشگر 
بود. طراحی دستگاه جدید شبیه به گوشی هوشمندی است که روی پایه  زاویه دار قرار 
دارد. ارتباط بی سیم، نمایشگر لمسی و قابلیت چاپ رسید، از امکانات دستگاه جدید 

هستند. به هرحال اسکوئر در ترمینال پرداختی خود ظاهری کامال مدرن تر را نسبت به 
نمونه های موجود در بازار ارائه داد.

Oatly -9
در سال ۲۰۱8 محصولی غذایی جایگزین شیر معرفی شد که از پودر دانه های جو 
دوس��ر تولید می شد. شرکت س��ئودی Oatly در سال ۱99۴ در سوئد تأسیس شده 
اس��ت و شیر جو را به بازار معرفی کرد. آنها در س��ال ۲۰۱۶ محصول خود را در بازار 
آمریکا عرضه کردند که به ش��هرت جهانی آن کمک ش��ایانی کرد. Oatly در س��ال 

گذشته افزایش درآمد مناسبی را به  لطف فروش آنالین محصوالت تجربه کرد.
Twitch -10

سارا کلمنس، مدیر عملیات توییچ، اعتقاد دارد هر جا گیمرها باشند، دیگر کاربران 
هم آنها را دنبال می کنند. سرویس ویدئویی آنها امروز تحت مالکیت آمازون قرار دارد و 
امروز هدفی فراتر از پخش محتوای صرف برای گیمرها دارد. آنها به دنبال ایجاد تحول 
در صنعت تلویزیون زنده هستند. سال گذشته کانال های استریم جدیدی در حوزه های 

آشپزی، ورزش و سالمت و گفت وگوهای زنده به توییچ اضافه شدند.
Target -11

تارگت نامی آشنا در صنعت خرده فروشی محسوب می شود. آنها آزمایشگاهی مجهز 
در مینیاپلیس دارند که در آن، بررسی محصوالت جدید برای ارائه به بازار تحت برند 
اختصاصی را انجام می  دهند. انواع محصوالت از لباس کودکان گرفته تا میز و صندلی و 

حتی مایع ظرف شویی، در آزمایشگاه تحقیق و توسعه تارگت دیده می شود.
Shopify -12

شاپیفای انواع ابزار مدرن را برای فعاالن تجارت الکترونیک ارائه می کند. شرکت های 
بزرگ��ی همچون Kith و Ford و فعاالن صنعت پوش��اک ورزش��ی، از ابزارهای این 
ش��رکت برای فروش آنالین محصوالت اس��تفاده می کنند. آنها در سال ۲۰۱8 حالت 
خری��د با یک کلیک را معرفی کردند ک��ه با هر ابزار پرداختی قابلیت هماهنگی دارد. 
به  عالوه ابزارهای واقعیت افزوده برای نمایش کاالهایی بزرگ همچون مبلمان نیز به 

 وسیله  شاپیفای به فعاالن تجارت الکترونیک عرضه شد.
Anchor -13

شرکت AnchorFree ابزاری برای تغییر IP دارد که اپلیکیشن آن سال گذشته 
بیش از ۱۰۰ میلیون بار دانلود شد. آمار دانلود اپلیکیشن مذکور در سال ۲۰۱7، 7۰ 
میلیون بود. دیوید گورودیانسکی مدیرعامل این شرکت می گوید رخدادهای متعددی 
در جهان و برخی نگرانی های امنیتی، موجب افزایش دانلود ابزار تغییر IP این شرکت 

شده اند.
Peloton -14

ش��رکت Peloton هفت سال پیش به  عنوان تولیدکننده دوچرخه  ثابت وارد بازار 
ش��د. آنها امکان استریم زنده  کالس های دوچرخه سواری را از طریق محصوالت خود 
ارائه می کردند. امروز Peloton ش��رکتی با درآمد س��االنه  7۰۰ میلیون دالر اس��ت 
که صدها س��اعت ویدئو کاربردی برای انواع ورزش��کاران تولی��د می کند. جان فولی، 
هم بنیان گذار این شرکت، می گوید امروز آنها فروشگاه عرضه  محتوای ورزشی هستند.

Alibaba Group -15
غ��ول چینی تجارت الکترونیک جهان، علی  باب��ا، رویکردهای نوآورانه  متعددی در 
س��ال گذشته از خود به  نمایش گذاشت. فروش��گاه های Hema Xiansheng آنها 
که با شعار »خرده فروشی نو« فعالیت می کنند، ترکیبی از تجربه دیجیتال و فیزیکی 

را به کاربر ارائه می کنند. مدیران علی بابا اعتقاد دارند مصرف کننده های امروزی دیگر 
تفاوت چندانی بین خرید آنالین و آفالین قائل نیس��تند و برندها و خرده فروش ها نیز 

باید همین رویکرد را دنبال کنند.
Truepic -16

ش��رکت Truepic در زمینه  اعتبارسنجی محتوای بصری فعالیت می کند. امروزه 
فناوری هایی همچون دیپ فیک و ویرایش حرفه ای ویدئو، تش��خیص محتوای خبری 
صحی��ح را از میان انبوه عکس ها و ویدئوها دش��وار می کن��د. Truepic دراین زمینه 
ابزارهایی توسعه می دهد که نبردی تمام عیار را علیه دیپ فیک و فناوری های مشابه، 

پیش می برند.
Apple -17

اپل در طول تاریخ همیشه به نوآوری مشهور بوده است. البته نوآوری جدید آنها در 
س��ال ۲۰۱8، برخالف سال های گذشته گوشی هوشمند یا تبلت نبود. درواقع تراشه  
Bionic A۱۲ را می توان نوآوری بزرگ کوپرتینویی ها دانست که در آیفون های پاییز 
سال گذشته معرفی شد. A۱۲ را می توان اولین پردازنده  صنعت دانست که با فرآیند 
هفت نانومتری تولید می ش��ود. 9/۶ میلیارد ترانزیستور در این پردازنده استفاده شده 
است که سرعت بیشتر را با مصرف انرژی کمتر و قدرت زیاد برای انجام وظایف پیچیده 

ارائه می کند.
Unity Technologies - 18

شرکت توسعه  بازی های ویدئویی یونیتی، بیشتر با ابزار نرم افزاری شناخته می شود 
که امکان س��اخت انیمیشن های سه بعدی را به بازی سازان می دهد. هزینه  استفاده از 
خدمات یونیتی برای کاربران مقرون به صرفه اس��ت. آنها به  جای پرداخت س��همی از 
درآمد بازی، هزینه  ثابتی را برای ابزار نرم افزاری به شرکت پرداخت می کنند. یونیتی 
در سال ۲۰۱8 ابزار توسعه  سه بعدی خود را به حوزه های جدید همچون وسایل خانه، 

فیلم و خودرو توسعه داد.
Domino's - 19

رس��توران های زنجیره ای دومینو ش��هرت زیادی در آمریکا دارند. این شرکت سال 
گذش��ته ۶۰درصد از فروش خود را از طریق سفارش های دیجیتال انجام داد و موفق 
ش��د سی امین فصل رش��د در فروش را ثبت کند. ارزش س��هام دومینو سال گذشته 
۲۲درصد افزایش داش��ت ک��ه در بازار پررقابت صنای��ع غذایی، موفقیت قابل توجهی 
محس��وب می شود. پیش��رفت های مذکور به  خاطر تالش شرکت برای تحویل هرچه 
سریع تر محصول به مردم رخ داد. آنها انواع روش توسعه  از افزایش مراکز توزیع تا حتی 
ت��الش برای بهبود راه های خیابانی و ج��اده ای از طریق کمپین را برای بهبود تحویل 

خود به  کار گرفتند.
Plaid -20

اپلیکیش��ن های موبایلی ام��روز امکانات متعددی همچون تجارت س��هام و رمزارز 
)اپلیکیش��ن Robinhood، پس ان��داز پ��ول Acrons و Qapital و پرداخ��ت 
Venmo( را به خوبی به کاربران عرضه می کنند. همه  اپلیکیشن های مذکور، نقطه ای 
 Plain است. فناوری های شرکت Plain مش��ترک دارند و آن هم استفاده از خدمات
ش��امل APIهای بسیار متنوعی می شود که امکان اتصال شرکت های دیجیتال را به 

خدمات بانکداری سنتی ممکن می کند.
ادامه دارد ...
FASTCOMPANY/ZOOMIT :منبع
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5 مانع بزرگ تفویض اختیار و راه های غلبه بر آنها
ن��گاه مدی��ران در مورد تفویض اختیار تاریخچه ای طوالنی دارد. محول کردن اختیار امور به س��ایر اعضای گروه یکی از 
حس��اس ترین کارها برای مدیران اس��ت، اما مدیرانی که نتوانند کارها را به  درس��تی به کارمندان خود واگذار کنند باید 
بیش��تر از آنچه الزم اس��ت کار کنند. بنابراین، با گذشت زمان احساس خستگی می کنند، خود را بدون همراه و پشتیبان 
می یابند و دلس��رد می ش��وند. اگر در مورد واگذاری مس��ئولیت ها مش��کل دارید، تا پایان این مطلب همراه ما باش��ید. 
می خواهیم ش��ما را با پنج طرز تفکر اش��تباه که مانع تفویض اختیار می شوند آشنا و راه های غلبه بر آنها را بررسی کنیم.

واگذاری کارها به دیگران بس��یار چالش برانگیز اس��ت، زیرا از لحاظ روانی دشوار است که اعتماد کنید و کنترل کارهایی 
را که تاکنون برعهده خودتان بوده اس��ت به دیگران واگذارید، اما اگر این مهارت را یاد بگیرید که مس��ئولیت ها را تقسیم 
کنید، گروه تان به  سرعت پیشرفت خواهد کرد. شاید بپرسید که چرا تقسیم مسئولیت ها تا این حد ضروری و مهم است. 
چه ایرادی دارد که تمام کارهای مهم را مدیر گروه برعهده بگیرد؟ با تقس��یم مس��ئولیت ها، مهارت ها و توانایی تک تک 
اعضا و درنتیجه قدرت جمعی گروه ش��ما تقویت می شود. تقس��یم مسئولیت ها روشی عالی برای انرژی بخشیدن به گروه 
و افزایش انگیزه اس��ت. این کار به ش��ما قدرت می دهد که بر هدف ها و راهبردهای سطح باال و مهم تمرکز کنید و درگیر 
مس��ائل پیش پا افتاده نش��وید. از همه مهم تر اینکه با این روش، پیش��رفت و افزایش اثربخشی گروه به قیمت خستگی و 

آسیب رسیدن به سالمتی شما تمام نمی شود.
1- »سایر اعضا مشغله زیادی دارند«

این باور مخلوطی از احساس��ات خوب و بد را در ش��ما ایجاد می کند: ازطرفی از اینکه اعضای گروه مش��غول هس��تند 
خوشحالید و از طرف  دیگر نگرانید که در صورت واگذاری کارهای دیگر به آنها باعث رنجش یا خستگی شان شوید. با این 
اوصاف، ترجیح می دهید که خودتان همه مسئولیت ها را برعهده بگیرید و فشار کاری را متحمل شوید تا نگران خستگی 

یا دل زدگی کارمندان تان نباشید.
راه حل

اطالعات بیش��تری کسب کنید. با اعضای گروه صحبت کنید و بگویید به حمایت شان نیاز دارید. پیش داوری نکنید. از 
کارمندان تان بپرسید که آیا می توانند کارهای جدید قبول کنند یا نه. برخالف تصورتان، برخی از اعضا داوطلب می شوند 
که به ش��ما کمک کنند و برای انجام دادن مس��ئولیت ها وقت بگذارند. پیامد مثبت راهکار مذکور این اس��ت که اعضای 
گروه یاد می گیرند، در مواقع نیاز، باید درخواس��ت کمک کنند و همین مس��ئله انگیزه ای برای پیشبرد کارها با همکاری 

تمام اعضا خواهد بود.
2- »هیچ کس به خوبی من از پس انجام دادن این کار برنمی آید«

هرچند که مدیران باید به اعضای گروه خود اعتماد کنند، اما آنچه در واقعیت اتفاق می افتد کمی متفاوت اس��ت. اگر 
مدتی طوالنی کاری را انجام دهید یا نقش��ی را برعهده بگیرید، در آن زمینه متخصص خواهید ش��د، اما با تقس��یم کارها 

می توانید مهارت خود را به سایر اعضای تیم نیز انتقال دهید.
راه حل

روی افراد سرمایه گذاری کنید. گروه شما باارزش ترین دارایی شماست و زمانی که برای ارتقای مهارت های اعضا صرف 
می کنید سرمایه گذاری به حساب می آید. شاید اعضا بار اول و دوم کارها را به  خوبی شما پیش نبرند اما درنهایت پیشرفت 
خواهند کرد و ش��ما صاحب گروهی خواهید ش��د که کارها را به راحتی و بدون وابس��تگی به شما انجام می دهند و کمک 
می کنند شما وقت بیشتری داشته باشید. چه بسا اعضای گروه، به  مرور، شما را با مهارت های مبتکرانه خود غافلگیر کنند.

3- »خودم سریع تر کارها را انجام می دهم«
این باور در ابتدا صحیح به نظر می رسد. اگر در زمینه کاری خود متخصص هستید، احتماال این مورد یکی از باورهای 
اصلی شماست. شاید بپرسید ایراد چنین طرز تفکری چیست؟ این باور مانع رشد شماست و اجازه نمی دهد که بر کارهای 

مهم تر تمرکز کنید. درنتیجه، به جای پیشرفت درجا خواهید زد.
راه حل

دوباره مورد شماره دو را مطالعه کنید. روی اعضای گروه تان سرمایه گذاری کنید. اگر با این باور که سرعت شما بیشتر 
اس��ت کنترل تمام مراحل یک کار را در انحصار خود می گیرید، باید بدانید که در طوالنی مدت فرصت های رش��د فردی و 

سازمانی را از دست خواهید داد.
4- »اگر کارها را واگذار کنم، جایگاهم به خطر می افتد«

زمان��ی که مهارت های خ��ود را به دیگر افراد آموزش می دهیم و مس��ئولیت های مان را بین آنها تقس��یم می کنیم، به 
 صورت ذاتی این باور در ما ایجاد می ش��ود که ش��اید جایگاه ما در س��ازمان چندان مهم و ضروری نیست. چنین تفکراتی 
موجب تنش در س��ازمان و مانع رش��د و توس��عه گروه خواهد بود، اما واقعیت این است که با سرمایه گذاری روی دیگران 
این فرصت را برای خودتان ایجاد می کنید که در دیگر زمینه ها رشد و پیشرفت داشته باشید و ارزش خود را در سازمان 

افزایش دهید.
راه حل

مطابق فرهنگ س��ازمانی شایسته، گروه هایی بهترین عملکرد را دارند که رهبران آنها از مهارت توانمندسازی کارکنان 
و نیز ایجاد انگیزه در کارکنان برخوردار باشند. فعال بودن گروه به این معنا نیست که سازمان به شما )رهبر گروه( نیازی 
ندارد، بلکه نش��ان می دهد که حضور ش��ما برای موفقیت سازمان حیاتی است. مهم ترین رسالت شما به  عنوان یک رهبر 

کمک به پیشرفت گروه )واگذاری کارها به اعضا( است.
5- »واگذاری مسئولیت های ساده رفتاری توهین آمیز است«

هنگامی که می خواهید بخش��ی از کارهای س��اده را به یکی از اعضای گروه بس��پارید، ش��اید با خودتان بیندیشید که 
واگذاری کارهایی که خودتان به  راحتی می توانید انجام ش��ان دهید چندان عادالنه و اخالقی نیس��ت، اما بهتر اس��ت از 
چشم اندازی دیگر به این مسئله نگاه کنید. در اصل، رفتار شما زمانی ناعادالنه و خودخواهانه است که چون فکر می کنید 
خودت��ان فالن کار را بهتر انجام می دهید، از س��پردن آن کار به افرادی که مهارت های��ی متفاوت دارند )مهارت هایی که 
س��ازمان به آن نیاز دارد( خودداری کنید. پس فراموش نکنید که گاهی واگذاری مس��ئولیت ها به دیگران، به  ویژه افرادی 

با تخصص های مرتبط، موجب قوی تر شدن سازمان خواهد شد.
راه حل

زمانی که کاری را جزئی و س��اده می نامید، نمی توانید اهمیت آن را تش��خیص دهید. هیچ س��ازمانی نمی تواند بدون 
زمان بن��دی و برنامه ری��زی مؤثر کار کند. هیچ رویدادی بدون هماهنگی دقیق به موفقیت نمی انجامد. بس��یاری از همین 
وظایف به  ظاهر س��اده پاش��نه آشیل س��ازمان ها هستند. چش��م انداز خود را تغییر دهید و قبول کنید که همین کارهای 
ساده، در اصل، بسیار مهم و ضروری هستند. به  این  ترتیب، به اهمیت کسانی که این وظایف را برعهده دارند پی می برید.

جمع بندی
اجازه دهید مطالب گفته ش��ده را جمع بندی کنیم. داس��تان از آنجا ش��روع می شود که باید درک کنید واگذاری کارها 
صرفا به معنای آن نیس��ت که مجموعه ای از کارها انجام می ش��ود. واگذاری کارها مهارتی است که با تقویت آن می توانید 
صاحب گروهی با بهره وری باال شوید. زمانی که احساس کردید چیزی در درون شما مانع از واگذاری کارها به دیگر اعضا 
می ش��ود، برای مهار این احس��اس، مش��خص کنید کدام یک از پنج تصور غلطی که ذکر شد مانع شماست و با استفاده از 

راهکارهای موجود در این مقاله آن تصورات غلطی را که مانع شما هستند از سر راه بردارید.
شاید کمی زمان بر باشد که عادت کنید کارها را به دیگر اعضای گروه واگذارید. شاید هیچ وقت به  طور کامل در مورد 
واگذاری کارها احساس راحتی نداشته باشید، اما این راز را فراموش نکنید که شرط موفقیت خروج از دایره راحتی است.
entrepreneur /chetor :منبع
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تاکنون با خود فکر کرده اید چرا برخی از اطرافیان تان به سرعت 
در کسب و کار و زندگی شخصی خود پیشرفت می کنند، اما شما 
ه��ر روز عقب ت��ر می روید؟ اگر چنین اس��ت، احتماالً یک حرکت 
بسیار ساده می تواند شما را به اهداف تان برساند و آن این است که 
به خودتان اولویت دهید.  کارشناسان امور مالی شخصی می گویند 
»ابتدا پول خودتان را بپردازید.« مقصود از این حرف آن است که 
وقت��ی حقوق ماهیان��ه یا طلبی را دریاف��ت می کنید، اولین کاری 
که باید به س��رعت انجام دهید این اس��ت که بخش��ی از این پول 
را پس انداز کنید و برای آینده تان کنار بگذارید، س��پس به دنبال 

پرداخت هزینه ها و دیگر بدهی های خود بروید.
حقیقت این است که خیلی از ما به طور غریزی خالف این کار 
را انجام می دهی��م، یعنی ابتدا هزینه های مان را پرداخت می کنیم 
و اگ��ر پولی اضافه ماند آن را پس انداز می کنیم؛ اما در این صورت 
به ندرت پیش می آید ک��ه پولی برای پس انداز باقی بماند. اگرچه 
با این روش هزینه های مان پرداخت می ش��ود و هیچ دغدغه  فکری 
نخواهیم داش��ت، اما هیچ وقت نمی توانیم به اندازه  کافی پس انداز 

کنیم و همین مسئله سبب می شود به اهداف مالی خود نرسیم.
در بیش��تر مواق��ع با زمان خود نیز همین گون��ه رفتار می کنیم؛ 
همان منبعی که ارزشمندتر از پول است. ما هر روز با مسئولیت ها 
و مش��غله های زیادی مواجه هس��تیم که برای رضایت مش��تری، 
تحق��ق زمان بندی ه��ای مش��خص، راضی نگ��ه داش��تن مدیر و 
پش��تیبانی از کارمندان مان بای��د آنها را انجام دهی��م. در مقابل، 
مش��غله های دیگ��ری هم داریم ک��ه هیچ ضرب االجل��ی ندارند و 

مشتری یا همکاری هم منتظر انجام آنها نیست.
صحبت با مش��تریان جدی��د، تحقیق روی بازاره��ای احتمالی، 
تالش برای توس��عه  محصولی جدید نمونه هایی برای این مس��ئله 
اس��ت. اگر برنامه شما با موفقیت جلو برود، به یک قهرمان تبدیل 
خواهید شد. البته احتمال عدم موفقیت در این پروژه ها خیلی هم 
کم نیس��ت. شاید اختصاص نسنجیده زمان و انرژی به کارهایی که 
به موقع اش خودبه خود با نتایج ملموس مواجه می ش��وند درس��ت 

نباش��د. پس توصیه می کنیم حداقل نیم ساعت ابتدایی روز کاری 
خود را به کارهای زیر اختصاص دهید:

نیم ساعت از وقت خود را روی پروژه ای بگذارید که 
می تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد

می توانی��د تنها نیم س��اعت را ص��رف یادگی��ری صنعت حوزه  
فعالیت خود کنید. اگر فکر می کنید در این حوزه استعداد دارید و 

از انجامش لذت می برید، همان را انتخاب کنید.
اما چرا تنها نیم س��اعت؟ بهتر نیست یک ساعت وقت بگذارید؟ 
شاید بهتر باشد، اما اختصاص یک ساعت زمان در طول روز ممکن 
اس��ت به دیگر وظایف تان لطمه بزند. اگر به زمان بندی انجام یک 
پروژه نزدیک می ش��وید یا مدیرتان منتظر انجام کاری است، قطعاً 
نمی توانید یک ساعت کارتان را کنار بگذارید و روی پروژه رویایی 
خود متمرکز ش��وید. از طرف دیگر، کارهای محدودی وجود دارند 

که نتوانید انجام شان را نیم ساعت به تأخیر بیندازید.
این نیم ساعت در ابتدای روز کاری تان باشد

این بدین خاطر اس��ت که باید خودتان را در اولویت قرار دهید. 
اگ��ر می خواهید ابتدا به س��راغ کاره��ای دیگری بروی��د که فکر 
می کنید اولویت بیش��تری دارند، احتمال اینکه در پایان روز هیچ 
زمانی برای رسیدگی به خودتان نداشته باشید را در نظر بگیرید.

دلی��ل دیگری برای اولویت دادن به خ��ود در ابتدای روز کاری 
وجود دارد. کارشناس��ان علوم عصبی می گویند ش��روع روز برای 
تمرک��ز روی پروژه هایی که نیاز ب��ه خالقیت و قدرت ذهنی دارند 

زمان خوبی است.
عوامل حواس پرتی را حذف کنید

برای اینکه به موفقیت برس��ید باید نیم س��اعتی که به خودتان 
اختص��اص می دهید را از هر عام��ل حواس پرت کننده ای دور نگه 
دارید. خاموش کردن گوش��ی موبایل و بس��تن درب اتاق از جمله 
این موارد اس��ت که می تواند به ش��ما کمک کند. شاید نیاز باشد 
یک اعالن کوچک به درب اتاق تان بزنید تا خانواده تان حداقل نیم 
ساعت به سراغ شما نیایند و بتوانید روی پروژه رؤیایی خود تمرکز 

کنید. قبل از این نیم س��اعت صفح��ه  ایمیل تان را باز نکنید؛ مگر 
اینکه ارتباطی با کار شما داشته باشد.

سر نیم ساعت دست از کار بکشید
حتی اگر حس��ابی مش��غول کار روی پروژه  رؤیایی تان شده اید، 
سر نیم ساعت دست از کار کردن بکشید. این مسئله چه اهمیتی 
دارد؟ اگر به نیم س��اعت متعهد نباش��ید و به جای نیم ساعت، دو 
س��اعت وقت بگذاری��د، احتمال اینکه در روزهای آینده به س��راغ 
پروژه تان نیایید زیاد خواهد بود چراکه می ترسید باز هم از وظایف 
اصلی تان ج��ا بمانید. اگر نیاز بود وقت اضافی خود را به ادامه کار 
روی پروژه موردنظرتان اختصاص دهید اما در ابتدای روز کاری به 

همان ۳۰ دقیقه اکتفا کنید.
روند پیشرفت خود را بسنجید

وقتی کار ش��ما نتیجه قابل اندازه گیری داشته باشد، پایبندی به 
آن آس��ان تر خواهد بود. به همین خاطر روند پیشرفت خود را در 
بازه های نیم ساعته بسنجید. هر کاری که در این مدت زمان انجام 
می دهید یا فرصت انجامش را ندارید روی کاغذ بنویس��ید و روند 
پیش��رفت پروژه  رؤیایی و اهداف تان را بسنجید. با این کار متوجه 
می ش��وید چقدر تالش های تان ثمربخش ب��وده و این به مدیریت 

بهتر زمان کمک خواهد کرد.
عذاب وجدان نداشته باشید

ش��اید فکر می کنید زمانی که باید به کار دیگری بپردازید را به 
خودت��ان اختصاص می دهید و به ای��ن خاطر عذاب وجدان دارید، 
اما با این مس��ئله کنار بیایید. حقیقت این است که اختصاص این 
زمان، کمک می کند در طول روز تمرکز بیش��تری داشته باشید و 

عملکرد بهتری از خود نشان دهید.
کمپان��ی گ��وگل یک روز در هفته را به مهندس��ین خود امکان 
می ده��د روی هر پروژه ای که می خواهند کار کنند. جالب اس��ت 
بدانید، جیمیل از جمله دستاوردهایی است که از همین استراتژی 
زاییده شده و اکنون به  طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.
inc/ucan :منبع 

نیم ساعت در روز را به خودتان اختصاص دهید تا به موفقیت برسید

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


