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افزایش قیمت بنزین چه تاثیری بر بازار مسکن گذاشت؟

 توهم بنزینی
در بازار مسکن

اولین واکنش گروهی از مالکان به تغییر نرخ بنزین به شکل برداشتن تخفیف از واحدهای آماده فروش بروز کرد، اما افزایش قیمت 
در سطح کلی ایجاد نشده است. تالش برخی مالکان برای ایجاد جو روانی در بازار مسکن ناشی از تغییر نرخ بنزین با کمبود تقاضا 
به هدف موردنظر نرس��ید. واس��طه های ملکی از نوعی جنب وجوش برای ایجاد توهم قیمتی در بازار مسکن طی یک ماه اخیر خبر 
می دهند. معامالت نیز به طور محسوسی افزایش یافته اما کانون خرید و فروش در دامنه قیمتی ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان ارزیابی 
می شود. این دامنه سطح توان متقاضیان واقعی است، لذا هنوز نوسان گیران برای ورود به بازار متقاعد نشده اند. به گزارش ایسنا، با 
وجود اینکه سفته بازان معموال بر موج های کوتاه مدت بازار مسکن سوار می شوند، چشم انداز بازار شب عید با توجه به ظرفیت کنونی...

رشد ۲ هزار و ۷۲1 واحدی شاخص بورس در اولین روز زمستان

بانک ها سومین صنعت باارزش بازار سهام شدند
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از رگوالتوری تا همکاری موسسات مالی سنتی

۷ چالش  توسعه کسب وکارهای فین تک در ایران

جامعه محوری رمز موفقیت پژوهش های دانشگاهی
زیرساخت فروش آنالین بیمه فراهم نیست

5 مانع بزرگ تفویض اختیار و راه های غلبه بر آنها
استفاده حرفه ای از لوگوی برند

فرآیند برندسازی؛ فراتر از یک امر لوکس
بازاریابی ویدئویی یوتیوب
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اطالعات شخصی ۲6۷ میلیون 
کاربر فیس بوک فاش شد
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فرصـت امـروز: سه شـنبه گذشـته بـود کـه کلیـات طرح 

»بانکـداری جمهوری اسـالمی ایران« بـا 13۲ رأی 
موافق و 44 رأی مخالف در صحن علنی مجلس به...

شرایط عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری

قفل آمارهای بانک مرکزی 
باز می شود؟

یادداشت
 روند کاهشی مصرف بنزین

دائمی یا موقت؟

ش��رط موفقیت اص��الح قیمت 
اج��رای  ان��رژی،  حامل ه��ای 
سیاس��ت های تکمیل��ی همچ��ون 
گس��ترش کمی و کیف��ی حمل و 
نقل عمومی اس��ت که بخش قابل 
توجه��ی از مناب��ع آن می تواند از 
مح��ل کاهش یارانه ان��رژی فراهم 

شود.
ف��ارغ از ش��یوه اج��رای ط��رح 
افزای��ش قیم��ت بنزی��ن و تبعات 
ک��ه  اجتماع��ی  و  اقتص��ادی 
ب��رای جامعه ب��ه دنبال داش��ت، 
بررس��ی دقی��ق بای��د و نبایدهای 
سیاست هایی  چنین  پیاده س��ازی 
برای پیش��گیری از اتفاقات مشابه 
ضروری به نظر می رس��د. واقعیت 
این است که افزایش قیمت بنزین 
و به طور مشابه س��ایر حامل های 
انرژی؛ به دلیل اخالل ایجادش��ده 
در قیمت ه��ای نس��بی ناش��ی از 
جهش ش��دید نرخ ارز، ناگزیر بوده 
و گام کوچک��ی در جه��ت اصالح 
نظام یارانه ای است. هرچند تعیین 
نرخ ثابت برای بنزین و عدم تغییر 
آن براس��اس متغیرهای اقتصادی، 
موجب��ات تکرار سیاس��ت اخیر در 
آینده و ش��وک درمان��ی را فراهم 
خواه��د آورد. ب��ر این اس��اس در 
این نوش��تار، برخ��ی از پیامدهای 

اقتصادی سیاس��ت اخیر 
3را بررسی می کنیم...
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سفر روحانی به توکیو مورد استقبال رسانه ها قرار گرفت. به نظر می رسد که رسانه های غربی نسبت 
به نتایج این سفر خوشبینی خود را حفظ کرده اند، اما ژاپنی ها نظر متفاوتی دارند. ابتدای هفته، سفر 
حسن روحانی به توکیو به پایان رسید. از هفته ها پیش از این سفر، حدس و گمان  های زیادی در مورد 
اتفاقاتی که می توانست در توکیو بیفتد، وجود داشت. برخی نگران هرگونه کوتاه آمدن دولت بودند و 
برخی دیگر فکر می کردند این فرصتی مناسب برای حل مشکل تحریم های ایران و بازگشت آمریکا به 
برجام و شروع گفت و گوهاست. به گزارش خبرآنالین، مجمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
که به همراه رئیس جمهور و هیات ایرانی به ژاپن رفته بود، پس از پایان این سفر و جمع بندی آن، در 
مورد مالقات روحانی با آبه توئیتی را منتشر کرد. او نوشت: »پایان سفر ریاست جمهوری به توکیو با 
برنامه ای فشرده و بازگشت به میهن در شب یلدا. در نخستین سفری اینچنین به ژاپن طی ۱۹ سال 
گذش��ته، با رهبران سیاست خارجی و صنایع ژاپن تعامل کردیم و مسأله مهم اینکه نودمین سالگرد 

روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن را جشن گرفتیم.«
پس از اینکه حسن روحانی به تهران رسید در مورد این سفر توضیحاتی را ارائه داد. رئیس جمهور با 
بیان اینکه ژاپنی ها و اروپایی ها فعال هستند تا تحریم ها را بشکنند، گفت: »ژاپنی ها در حوزه شکستن 
تحریم ها پیشنهادات جدیدی داشتند. ژاپن از طرح ایران یعنی طرح صلح هرمز و طرح امید حمایت 
می کند و آنجا به صراحت اعالم کردند که ما از این طرح حمایت می کنیم؛ دوم اینکه ژاپن اعالم کرده 

در برنامه ریزی که آمریکایی ها برای امنیت منطقه دارند نیز شرکت نخواهد کرد.«
نخست  وزیر ژاپن عصر شنبه تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بوریس جانسون، نخست 
وزیر انگلیس گفت وگو کرد. این گفت وگو یک روز بعد از آن انجام گرفت که حسن روحانی به ژاپن سفر 
کرد و در حال برگشت به ایران بود. پیش از این و یک هفته قبل از آنکه روحانی وارد توکیو شود هم 
ژاپن با واش��نگتن گفت وگو کرده بود و ایاالت متحده از این سفر ابراز خوشحالی کرده بود. وب سایت 
ژاپنی »نیکی« نوش��ت: »نخست وزیر ژاپن احتماال ترامپ را در جریان جزییات گفت وگوهای خود با 

رئیس جمهور ایران قرار داده است.«
روایت »نیویورک تایمز« از سفر روحانی

»نیویورک تایمز« هم نوشت: »بسیاری بر این باورند که روابط دوستانه نخست وزیر ژاپن با ایرانی ها 
از یک سو و با دولت ترامپ از سوی دیگر می تواند منجر به کاهش تنش ها میان دو کشور و گسترش 
روابط دیپلماتیک میان آنها ش��ود. این دیدار دو روزه که اولین سفر رئیس جمهور ایران طی ۲۰ سال 
گذشته به ژاپن بوده است، در حالی صورت می گیرد که حسن روحانی با چالش های بسیاری در داخل و 
خارج از کشور روبه رو است. تحریم های یکجانبه آمریکا که مانع از فروش و صادرات نفت ایران می شود، 
پس از خروج ایاالت متحده از توافق هس��ته ای، اقتصاد این کشور را دچار آسیب کرده است. عالوه بر 
تنش های منطقه ای، دولت ایران ماه گذشته با افزایش قیمت سوخت با ناآرامی در داخل مواجه شد.«

ش��بکه رادیویی NHKنیز به نقل از حس��ن روحانی گفته اس��ت: »صلح و ثب��ات در خاورمیانه و 
خلیج فارس برای کشور ما بسیار مهم است و ایران از کمک همه کشورها از جمله ژاپن در این زمینه 
استقبال می کند. با متوقف شدن روند تالش های فرانسه برای حفظ برجام، حاال ژاپن که معتمد هر دو 
کشور ایران و ایاالت متحده است می تواند نقش مهم واسطه را برای انجام مذاکرات ایفا کند. آبه شینزو 
نیز در دیدار با روحانی گفت: انتظار داریم ایران هم از توافقنامه هس��ته ای پیروی کند و به تعهداتش 
برای حفظ صلح و ثبات در منطقه پایبند باشد. در مقابل ژاپن نقش سازنده خود را برای جلوگیری از 

تنش در منطقه و ایجاد صلح و آرامش ایفا خواهد کرد.« 
چند س��اعت بعد، حس��ن روحانی عکسی از خود و آبه شینزو را در حساب توییتری اش به اشتراک 
گذاشت و نوشت: »ایران از هر طرحی که می تواند موجب افزایش تبادالت اقتصادی به  ویژه در حوزه 
انرژی و افزایش صادرات و فروش نفت بشود، استقبال می کند. در راستای منافع ملی خود از هیچ گونه 

مذاکره و توافقی رویگردان نیستیم.« 
به ادعای »نیویورک تایمز«، دیدار حس��ن روحانی و آبه ش��ینزو در حالی انجام شد که مدت هاست 
ایران و آمریکا س��یگنال هایی که نش��ان دهنده تمایالت آنها برای گفت وگو و مذاکره اس��ت، ارس��ال 
می کنند. این روزنامه نوش��ت که دو هفته پیش ش��هروند و محقق آمریکایی محبوس در ایران، ژیائو 
وانگ آزاد و به آمریکا بازگردانده شد. چندی پیش ویدئویی منتشر شد که در آن کلی کرافت نماینده 
آمریکا در س��ازمان ملل متحد و همتای ایرانی اش مجید تخت  روانچی پس از پایان نشس��ت شورای 
امنیت با یکدیگر قدم می زنند. اگرچه بس��یاری این موضوع را کم اهمیت جلوه می دهند، اما به نوشته 

نیویورک تایمز، گفت وگوهایی از این دست در سال های اخیر میان دیپلمات های آمریکایی و ایرانی در 
سازمان ملل به  ندرت دیده می شود.

کازوئو تاکاهاشی، اس��تاد دانشگاه ژاپن که در زمینه مسائل سیاسی در خاورمیانه مطالعه می کند، 
گفته است: »حسن روحانی امیدوار است که با این دیدار نشان دهد ایران همچنان مورد احترام است 
و منزوی نیس��ت و ممکن است بتواند امتیازاتی را از ژاپن یا ایاالت متحده به دست بیاورد.« براساس 
گمانه زنی های این استاد دانشگاه، رئیس جمهور ایران احتماال در تالش است تا پیامی را از طریق آبه 
ش��ینزو به دونالد ترامپ ارس��ال کند. با توجه به مبادله اخیر زندانی ها میان دو کشور احتماال حسن 
روحان��ی قص��د دارد برای مذاکره با آمریکا ابراز تمایل کند. به  گفته یک مقام دولتی ژاپن، دیدار با آبه 
ش��ینزو به درخواست دولت ایران صورت گرفته است. مقامات و رسانه ها در داخل ایران البته هدف از 

سفر روحانی به ژاپن را حفظ امنیت خاورمیانه و آرام  کردن تنش ها اعالم کرده اند.
رسانه های فرانسوی و ژاپنی چه نوشتند؟

اهمیت سفر روحانی به ژاپن مورد توجه رسانه های اروپایی قرار گرفت. روزنامه »لو فیگارو« به نقل از 
خبرگزاری فرانسه با یادآوری اینکه سفر روحانی به ژاپن نخستین بار است که در سطح رئیس دولت این 
کشور از سال ۲۰۰۰ تاکنون انجام شده است، نوشت: »ایران که اقتصاد آن پس از خروج آمریکا از برجام 
متحمل آسیب سختی ناشی از تحریم های واشنگتن شده، پس از افزایش قیمت سوخت با مشکالتی 
مواجه ش��ده است. روحانی به شدت آمریکا را به دلیل خروج یکجانبه و غیرعادالنه از توافق هسته ای 
محکوم و بیان کرد: امیدوارم ژاپن و دیگر کشورها برای حفظ این توافق تالش های خود را انجام دهند.«

»لو فیگارو« در ادامه نوشت: »ژاپن پیشتر یکی از خریداران اصلی نفت خام ایران بود. این کشور، برای 
تسلیم شدن مقابل تحریم های اقتصادی فراسرزمینی که بار دیگر از سوی آمریکا علیه ایران تحمیل شد، 
از خرید نفت جمهوری اسالمی منصرف شده است. نخست وزیر ژاپن پیش از این تالش کرده تا پل هایی 
بین این دو رقیب ایجاد کند. آبه شینزو پیش از این تالش کرده تا پل هایی بین دو قدرت رقیب ایجاد 
کند. به گفته سخنگوی دولت ژاپن، شینزو که در ماه ژوئن با روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرده 
بود این اطمینان را داده که توکیو با صبر، به تالش های دیپلماتیکش برای کاهش تنش در خاورمیانه 
ادامه خواهد داد.« به گزارش ایرنا، تارنمای فرانس��وی نیوز ۲۴ نیز در نوشتاری به سفر حسن روحانی 
رئیس جمهوری ایران به توکیو برای گفت وگو با نخست وزیر ژاپن اشاره کرد و نوشت: »تصور می شود 
روحانی با استفاده از روابط دوستانه دو کشور برای باز کردن یک خط جدید ارتباطی با دولت ترامپ 
پیدا کند. تحلیل ها می گویند ژاپن با اعتماد به آمریکا و ایران می تواند برای مذاکره درباره گفت وگویی 

میان تهران - واشنگتن پس از ناکامی فرانسه در تالشی مشابه، مناسب باشد.«
»ژاپن تایمز« هم در تحلیلی که به سفر رئیس جمهور کشورمان به توکیو داشت، نوشت: »کارشناسان 
ژاپنی می گویند توکیو قدرت دیپلماتیک چندانی برای تغییر معادله در روابط تهران - واشنگتن را ندارد 
و همزمان هش��دار دادند که ممکن اس��ت »آبه« در دیدار آینده با»روحانی« به پیشرفت قابل توجهی 
نرسد. »یاسووکی ماتسوناگا«،استاد روابط بین الملل دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، در این باره گفت: 
»ژاپن باید )در جریان س��فر روحانی به توکیو( به ایران بگوید که نباید تعهدات برجامی و همکاری با 
بازرسی های آژانس بین المللی انرژی هسته ای را کاهش دهد. عقل سلیم می گوید ژاپن گزینه چندانی 

برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران ندارد.« 
کارشناسان دیپلماتیک ایران می دانند که ژاپن نمی تواند هیچ اقدامی برخالف و در نقض تحریم های 
آمریکا انجام دهد. »کوییچیرو تاناکا« استاد دانشگاه  و یک کارشناس برجسته  امور ایران در ژاپن نیز 
تا حد زیادی با نظر »ماتس��وناگا« موافق اس��ت. او گفت که نشست آبه - روحانی با وجود انتظار کمی 
که از کسب پیشرفتی دیپلماتیک دارد، تا حدود زیادی تشریفاتی خواهد بود. تاناکا با بیان اینکه برخی 
منتقدان در ایران حتی این سوال را به میان آورده اند که چرا روحانی در این زمان خاص به ژاپن سفر 
کرده، گفت: »دستور کار خاصی برای سفر روحانی به توکیو وجود ندارد تا ژاپن انتظار پیشرفت خاصی 

در جریان این سفر داشته باشد.«
بازتاب ها حاکی از این است که در سفر روحانی به توکیو حرف های جدی در مورد تحریم ها و عبور از 
آنها زده شده، اما اینکه راه حلی که رئیس جمهور از آن صحبت کرده، چیست، هنوز قابل حدس نیست 
و نیاز به زمان دارد. به نظر می رسد توکیو برای ادامه رایزنی ها به همفکری بیشتری با ایاالت متحده نیاز 
دارد، اما همانطور که انتظارش می رفت، حسن روحانی باز هم بر اهمیت برداشتن تحریم ها به عنوان 

یک پیشرفت ضروری تاکید کرد.

در ذه��ن خود تصور کنید که س��ال دیگر در همین زمان، کمپین انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا 
دارد روزهای پایانی اش را می گذراند. نظرس��نجی ها نشان می دهند که دونالد ترامپ وضع خوبی ندارد و 
بس��یاری از صاحبنظران پیش بینی می کنند که رقیب دموکرات او یعنی جو بایدن رأی خواهد آورد، اما 
ترامپ اصال ککش هم نمی گزد و مدام می گوید که دوباره در انتخابات ریاست جمهوری برنده خواهد شد.
به گزارش نیو ساینتیس��ت، دو هفته مانده به پایان کمپین، تیم ترامپ پروژه ای را در برخی ایالت های 
هواخواه او کلید می زند. این پروژه شامل پست های فیس بوکی، تبلیغات، گروه های واتس اپی و توئیت های 
مختلف اس��ت. در این تبلیغات درباره خطری که آمریکا را از بابت مهاجران تهدید می کند صحبت شده 
و حتی هش��دار داده ش��ده که مهاجران باعث و بانی خشونت های شدید در آینده آمریکا خواهند بود. در 
بخ��ش دیگری از تبلیغات هم تیم ترامپ روی مس��یحی بودن او تاکی��د می کند و بایدن را به عنوان آدم 

بی دین تصویر می کند. در پایان کمپین، ترامپ دوباره انتخابات را می برد.
شاید فکر کنید این سناریو چیز جدیدی نیست و قبال هم در جریان کمپین های انتخاباتی دیده شده، 
اما واقعیت این اس��ت که روند تاثیرگذاری بر انتخابات دارد به ش��کل فزاینده ای تغییر می کند چون یک 
تکنولوژی مهم به اس��م هوش مصنوعی چندکاره به میدان آمده است. این تکنولوژی امکان آن را فراهم 
می کن��د ک��ه پیش بینی های جدیدتر و مجاب کننده تری انجام ش��ود. علت این اس��ت که این تکنولوژی 
قابلیت آن را دارد که هر آزمایش��ی را در فضای شبیه سازی ش��ده و دقیقا مش��ابهی با جامعه انجام بدهد. 
مثال فرض کنید که یک تیم کمپین بخواهد در مورد چگونگی ارسال پیام و نیز گروه مخاطبان یک پیام 
انتخاباتی تصمیم بگیرد. در آن صورت، می توان این پیام را در فضایی که توس��ط کامپیوترها شبیه سازی 
شده، آزمایش کرد و نتیجه آن را دید. در این مورد، مواضع ضدمهاجران و حتی موضع مذهبی می تواند 

روی نظر افکار عمومی تاثیر زیادی بگذارد.
هنوز مش��خص نیست که کمپین ترامپ قصد اس��تفاده از هوش مصنوعِی چندکاره را دارد یا نه، اما از 
لحاظ تکنولوژیک، اصال مانعی در راه اس��تفاده از آن وجود ندارد. هوش مصنوعی چندکاره از مدتی قبل 
برای ساختن جوامع دیجیتالی که شبیه جوامع واقعی هستند مورد استفاده قرار گرفته است و این یعنی 
آزمایش های رادیکال اجتماعی را نیز می توان از این طریق انجام داد. مثال می خواهید ببینید اگر ۲۰هزار 
پناهجو از یک کش��ور خاورمیانه به شهری در غرب اروپا بیایند چه خواهد شد. با این تکنولوژی می توان 

دید که کدام گزینه ها برای پذیرش اجتماعی آنها بهتر کار خواهد کرد.
به زبان ساده تر، یک جامعه مصنوعی درواقع فقط یک الگوی کامپیوتری است که با الگوهایی که برای 
درک نظام های دینامیک پیچیده مثل آب و هوا به کار می رفته، ش��باهت دارد. اولین نوع از آنها در دهه 
6۰میالدی توسط شیمیدان ها و فیزیک دان ها ساخته شد. اما حاال پیچیدگی این الگوها بیشتر شده و به 

تدریج دانشمندان حوزه زیست شناسی و جامعه شناسی هم آنها را به کار گرفته اند.
یکی از موثرترین تکنیک ها در این راه، اس��تفاده از الگوس��ازی عاملی است. در این روش، از رشته های 
کد کامپیوتری برای نشان دادن عامل ها )مثال رانندگانی که مشغول مسیریابی هستند یا شرکت هایی که 
در یک اقتصاد به رقابت مش��غول هس��تند( استفاده می شود. این عوامل طوری برنامه ریزی شده اند که با 
یکدیگر و محیط مجازی اطراف ش��ان تعامل کنند و رفتار خود را نیز بر آن مبنا تغییر دهند. این الگوها 
برای درک چگونگی کار کردِن نظام های پیچیده بسیار کاربرد دارند و می توانند پیش بینی کنند که این 

نظام ها چگونه تکامل پیدا می کنند و اگر عاملی در مسیر آنها مداخله کند چه پیش می آید.
در ای��ن راه می توان الگوهای تئوریک را به ش��کل های مختلف به کار گرفت. هر تعامل اجتماعی را در 
این شرایط می توان پیش بینی کرد: تعامل بین خانواده، دوستان، روسا و همکاران، زیردستان و رهبران و 
حتی تعامالت در رسانه های اجتماعی. از طریق این تعامل ها، الگوسازی عاملی می تواند نقش مداخله ای 
موثری به عهده بگیرد که در نوع خودش خطرناک اس��ت. از کجا معلوم که این قدرت به دس��ت نیروی 

خیر بیفتد؟
اما بزرگ بودن قدرت این الگوس��ازی به این معنا اس��ت که می توان آن را در پیش بینی موضوعاتی که 
برای آینده بشر حیاتی اند به کار گرفت. مثال تصمیمات در حوزه تغییرات اقلیمی یا امنیت انرژی یا حل 

و فصل مناقشات در این راه می توانند مطرح باشند.
در این میان، امکان به کارگیری تکنولوژی شبیه س��ازی محیط توس��ط هوش مصنوعی به شدت توجه 
سیاس��تمداران و به خصوص کمپین های انتخاباتی را جلب کرده اس��ت. کارشناسان این حوزه معتقدند 
این نوع از هوش مصنوعی و کاربرد آن در پیش بینی رفتار رأی دهندگان، درس��ت مثل غول چراغ جادو 
قادر خواهد بود کارهای عجیب زیادی انجام بدهد و از آنجا هم بازگشتی به گذشته در کار نخواهد بود.

سفر »روحانی« به ژاپن از نگاه رسانه های غربی

»نیویورک تایمز«: »شینزو« جای »مکرون« را می گیرد
تکنولوژی چطور دارد حتی از پیش بینی ها هم پیشی می گیرد؟

هوش مصنوعی رئیس جمهور انتخاب می کند

مهدی مهران فر
کارشناس اقتصادی



فرصت امروز: فین تک یا فناوری مالی )Financial technology( اصطالحی 
است که به کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی گفته می شود. شرکت های 
فعال در این حوزه عمدتا اس��تارت آپ هایی هس��تند که با رویک��ردی تازه در ارائه 
خدمات، روش های سنتی را به چالش کشیده و در بستر اینترنت، نقش پررنگ تری 
در ب��ازار مالی به عهده گرفته ان��د. فناوری های مالی یا به عبارتی، نوآوری های مالی 
مبتنی بر فناوری، منجر به ایجاد مدل های کسب وکار جدید، اپلیکیشن ها، فرآیندها 
یا محصوالتی شده که بر بخش های مالی تاثیر می گذارد. در نتیجه، به  واسطه آنها، 
دیگ��ر ارائه خدمات مالی تنها به بانک ها و ش��رکت های بیمه محدود نمی ش��ود و 
شرکت های فین تک، خدمات نوین و ارزان تری را به مشتریان عرضه می کنند. همین 
مسئله موجب استقبال چشمگیر مشتریان از این خدمات و همچنین سرمایه گذاری 
زیاد در این حوزه شده است، اما فعالیت این فناوری های مالی در ایران با چالش هایی 

روبه روست.
بهبود خدمات صنعت مالی با استفاده از فین تک ها

در همین ارتباط، نهاد پژوهشی مجلس در یک گزارش، وضعیت صنعت فین تک 
در ایران را بررس��ی کرده و هفت موضوع از جمله رگوالتوری و همکاری موسسات 
مالی س��نتی را به  عنوان چالش های توسعه کس��ب وکارهای فین تک معرفی کرده 
اس��ت. به گفته مرکز پژوهش های مجلس، اس��تارت آپ های خدمات مالی در طول 
سال های گذشته، رشد خوبی داشته اند، اما با چالش هایی جدی در حوزه زیرساخت 
و تصمیم گیری نهادهای رگوالتوری روبه رو هستند که باعث شده تا توسعه صنعت 

فین تک نیازمند اقداماتی در سطح ملی باشد.
بخش مالی از مهمترین ارکان زیربنایی در اقتصاد هر کش��وری به شمار می رود 
و فین تک به معنای بهره گیری از فناوری های نوین برای بهبود خدمات مالی باعث 
تقوی��ت این بخش راهبردی در جهت ارائه خدمات مال��ی، فناوری های نوین برای 
بهبود خدمات هوش��مندتر، چابک تر و گس��ترده تر شده اس��ت. برخی از کشورها 
توانس��ته اند با اس��تفاده از ظرفیت های صنعت فین تک تغییرات و بهبودهایی مهم 
در خدم��ات مالی به خص��وص در بخش هایی از جمله وام های خ��رد و نفر به نفر، 
تامین مالی جمعی، بهبود در سرمایه گذاری مولد و تامین مالی شرکت های کوچک 
و متوس��ط انجام دهند که بهبود این خدمات در ایران بس��یار حائز اهمیت بوده و 

فین تک ها می توانند در تغییرات صنعت مالی کمک بزرگی کنند.
ب��ه اعتقاد مرکز پژوهش ها، تغییرات در حوزه فناوری با س��رعت باالیی در حال 
رخ دادن بوده و صنعت خدمات مالی نیز با اس��تفاده از ظرفیت فناوری های جدید 
تغییراتی گس��ترده داش��ته اس��ت که نه تنها تغییرات فناورانه، بلکه تغییر رفتار و 
باورهای بازیگران، زیرس��اخت ها، بازارها و روابط می��ان عامالن را به دنبال دارد؛ بر 
همین اساس، ضروری است تا با بهره گیری از این ظرفیت ها و تدوین برنامه سیاستی 
موفق برای توسعه فین تک در ایران نیز باید با توجه به وضعیت روندها و تجربیات 
جهان��ی صورت بگیرد و این صنعت همواره مورد پایش و توجه مس��تمر به منظور 

رشد و گسترش قرار بگیرد.
خودپردازها؛ اولین نشانه های ظهور صنعت فین تک

پیاده سازی و عملیاتی کردن خودپردازهای بانکی در سال ۱۳۵۱، اولین نشانه های 
ظهور صنعت فین تک در ایران است که با خروج شرکت های خدمات جدید بانکی 
با توجه به انقالب اتفاقی جدی به وقوع نپیوست و در ادامه از سال ۱۳۷۲ با شروع 
تحول سیس��تم های مالی سنتی و اس��تفاده از ظرفیت اتوماسیون سیستم بانکی و 
تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک روند اتفاقات جدید در حوزه بانکی آغاز شد که 
نمونه های آن، سیستم سیبا بانک ملی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک 

در س��ال ۱۳۷۵ و در ادامه سامانه سپهر بانک صادرات ایران با خدمات انفورماتیک 
یاد ش��ده است؛ از س��وی دیگر، با شروع روند شرکت های ارائه خدمات پرداخت در 
۱۹۸۰ و حرکت به سوی تراکنش های موبایلی، استارت آپ هایی در دهه ۹۰میالدی 
در این زمینه ایجاد شدند که در چند سال اخیر در ایران نیز کسب و کارهای نوینی 

ایجاد و فعالیت خود را گسترش داده اند که بازار فین تک ایران را ساخته است.
در این میان، بیش��تر فعالیت شرکت های تازه تاسیس فین تک در ایران در حوزه 
پرداخت بوده و بیش��تر پیشرفت های رگوالتوری نیز برای الزامات، ضوابط و فرآیند 
اجرایی فعالیت پرداخت یاران بوده که با ابالغ سند بانک مرکزی همراه بوده است؛ 
آمارها نشان می دهد که تعداد زیادی شرکت در این بخش فعال هستند و هم اکنون 
به ۳۰۰ هزار کسب و کار خانگی به عنوان واسط پرداخت خدمات پرداخت را ارائه 
می کنند که فعالیت کسب و کارهای نوین کوچک و خانگی را تسهیل کرده که باعث 
شده تا کسب و کارهای فین تکی در حوزه پرداخت از اهمیت باالیی برخوردار باشند 
که مش��کل نظام کارمزد و مرتفع نشدن مشکالت در حوزه کیف پول از مهمترین 

دغدغه ها و موانع رشد آنها مطرح شده است.
همچنین اینش��ورتک یا خدمات نوین کسب و کارهای جدید در صنعت بیمه با 
پیشرفت بسیار زیادی روبه رو بوده، اما همچنان از پتانسیل و ظرفیت گسترده این 
صنعت همچون کس��ب و کارهای فعال در اروپا با توجه به حضور کسب و کارهای 
سنتی بیمه استفاده نشده است؛ در ایران حدود ۱۰ الی ۱۳ کسب و کار استارت  آپی 
به صورت گسترده در بخش اینشورتک در حال فعالیت هستند که ظرفیت صنعت 
خدمات بس��یار بیشتر بوده و ضروری است تا با رگوالتوری صحیح و رفع مشکالت 
در حوزه اینترنت اشیاء از علم داده و هوشمندسازی سهم این بازار افزایش پیدا کند.

از فین تک های مدیریت ثروت تا فین تک های وام دهی
در ح��وزه مدیریت ثروت نیز اس��تارت آپ های موفقی در ایران ایجاد ش��ده اند و 
صاحبنظ��ران آینده مطلوبی برای این بخش در ایران پیش بینی می کنند، مس��ئله 
عادات س��رمایه گذاری مردم ایران را که به نس��بت سایر کش��ورها بیشتر مایل به 
سرمایه گذاری در حساب های بانکی و مواردی چون سکه و ارز هستند را نمی توان 
نادی��ده گرفت اما پیش��رفت این بخش به نوبه خود توانس��ته تا حدی با تس��هیل 
سرمایه گذاری در بازار سهام، بر تمایل و امکان سرمایه گذاری برای سرمایه های خرد 

و مردم عادی تاثیر بگذارد.
همچنین فین تک های وام دهی نیز پتانس��یل تحول آفرینی اقتصادی زیادی دارد 
و تحول آفرینی خود را بر روی اقتصاد کش��ورهایی مثل ایاالت متحده و چین را به 
اثبات رسانده است. در ایران نیز مخصوصاً برای ایجاد زمینه رونق تولید ظرفیت های 
این بخش می توان حساب کرد. بعضی صاحبنظران معتقد هستند که این بخش در 
ایران با موانع جدی روبه رو اس��ت و حتی برخی به موانع فقهی در این زمینه اشاره 
می کنند اما حداقل دو شرکت نوپا با تکیه بر عقود اسالمی چون فروش اقساطی به 
موفقیت قابل قبولی در زمینه ارائه خدمت در این حوزه دست یافته اند، بنابراین راه 

توسعه این بخش بسته نیست و نیازمند توجه است.
مرک��ز پژوهش ها در ادامه گزارش خود به فین تک های انتقال بین المللی پول در 
ایران پرداخته و نوش��ته اس��ت: انتقال بین المللی پول با مشکالت متعددی روبه رو 
هستند اما مهمترین این موانع تحریم ها عنوان می شود که کسب و کارهای فین تکی 
در زمینه انتقال بین المللی پول می توانند پرداخت های خرد و مبالغ کوچک مربوط 
به امور دانشجویی، ثبت نام آزمون های بین المللی، گردشگری و ... را انجام بدهند؛ 
با توجه به شرایط خاص کشور و محدودیت های مبادالت ارزی باید از پتانسیل این 
بخش به صورت درست استفاده شود اما در عین حال ابهامات قانونی در زمینه ارائه 

خدمات ارزی بر بس��تر اینترنت، فش��ار مضاعفی بر این بخش وارد کرده که باید با 
سیاست گذاری صحیح مرتفع شود.

فین تک های تامین مالی جمعی در ایران
به طور کلی، از میان چهار شکلی که برای تامین مالی جمعی وجود دارد )مدل 
اهدامحور، مدل پاداش، مدل وام و ش��رکت در قالب س��هام( از نظر قانونی در ایران 
فقط مدل تامین مالی جمعی در قالب س��هام توسط فرابورس تعیین تکلیف شده 
اس��ت. بر این اس��اس، فرابورس با اعطای مجوز پلتفرم را تأیید می کند؛ البته چند 
شرکتی که برای مقاصد خیریه در حوزه تامین مالی ایجاد شده همچنان با مشکالت 
قانونی روبه رو هستند و دست اندرکاران این حوزه، مشکالت قانونی به خصوص عدم 
تعیین تکلیف سایر حوزه های تامین مالی جمعی را مهم ترین معظل پیشرفت این 

صنعت در حوزه فین تک می دانند.
در ارتباط با فین تک های رمزارز نیز باید گفت از چالشی ترین بخش های صنعت 
فین تک در ایران، حوزه ارزهای رمزنگاری ش��ده اس��ت که بیشتر کسب و کارهای 
اس��تارت آپی این بخ��ش در زمینه تبادل رمزارزها فعالی��ت می کنند که در بخش 
مبادالت اس��ت؛ از س��وی دیگر، در حوزه اس��تخراج ارزهای رمزنگار نیز کس��ب و 
کارهایی فعال هس��تند، اما همچنان این صنعت نیاز به رگوالتوری و تعیین قوانین 

برای رشد و توسعه به منظور خلق ارزش افزوده دارد.
فین تک های رگ تک نیز از دیگر فین تک هاس��ت. رگ تک در کش��ورهایی مانند 
انگلس��تان بس��یار اهمیت دارد، اما هنوز به این زمینه در صنعت فین تک ایران به 
صورت جدی پرداخته نشده و تعداد استارت آپ های حوزه رگ تک در ایران بیشتر 
از یک یا دو مورد نیست؛ این در حالی است که گسترش کسب و کارهای رگ تک 
در توس��عه صنعت فین تک از اهمیت باالیی برخوردار است و باید به این موضوعی 

نگاهی جدی شود.
چالش های توسعه کسب وکارهای فین تک در ایران

بازوی کارشناسی مجلس در پایان گزارش خود، به چالش های هفت گانه توسعه 
کس��ب وکارهای فین ت��ک در ایران پرداخته و آورده اس��ت: بخ��ش خدمات مالی 
حساس��یت و ریس��ک باالیی را به دنبال دارد که این موضوع باعث شده تا مقرراتی 
بس��یار سخت گیرانه از سوی نهادهای حاکمیتی به منظور نظارت و کنترل در نظر 
گرفته ش��ود؛ این در حالی است که فناوری های جدید باعث ایجاد تغییر با سرعت 
باال می شوند و در صنعتی همچون خدمات مالی ریسک را افزایش می دهد و برای 
نظارت چالش هایی جدی ایجاد می کند که باعث ش��ده تا نوآوری های مالی همواره 
با مش��کل نهادهای نظارتی از جمله بانک های مرکزی روبه رو باشند و در ایران نیز 
کس��ب و کارهای حاضر در این صنعت با این مشکل روبه رو می شوند که نیاز است 
تا چند موضوع براساس روندهای جهانی از جمله تعیین تکلیف و روشن کردن مرز 
وظایف نهادهای رگوالتور فین تک، مشارکت دادن ذی نفعان در تهیه پیش نویس های 
قانونی و اس��تفاده از نظرات مشورتی در مقیاس وسیع، ایجاد محیط های تست در 
قالب سندباکس برای سرعت بخشیدن به ورود مطمئن نوآوری ها به محیط کسب 
و کار، تقویت نظام های احراز هویت و اعتبارس��نجی در س��طح ملی، یکسان سازی 
مقررات و استانداردهای گسترش فعالیت فین تک، در جغرافیای وسیع تر، حفاظت 
از حقوق مصرف کنندگان و کاهش ریسک های مرتبط، ایجاد امکان همکاری میان 

فین تک ها با موسسات مالی سنتی در کشور در دستور کار قرار گیرد.
ب��ه گفته مرکز پژوهش ها، تالش های سیاس��ت گذاران و اقدام��ات رگوالتوری از 
مهمترین نکاتی است که در طراحی سیاست های توسعه فین تک در ایران می تواند 

کمک کننده باشد.

از رگوالتوری تا همکاری موسسات مالی سنتی

۷ چالش  توسعه کسب وکارهای فین تک در ایران

صندوق  بین المللی پول در بررسی روند اقتصاد ۲۰۱۹، ایران را یکی از اقتصادهای 
بزرگی دانس��ته که ضعف اقتصاد آن به دلیل تنش های سیاس��ی، باعث کند شدن 
روند اقتصاد جهانی شده است، به  طوری که اقتصاد جهان امسال آهسته ترین روند 
رشد را تجربه کرده است. به تعبیر صندوق بین المللی پول، این روند خود رکوردی 
در آهستگی رشد اقتصادی از یک دهه پیش تا به حال، یعنی از زمان بحران مالی 

سال ۲۰۰۸ محسوب می شود.
به گزارش ایرنا، امس��ال افزایش موانع تجاری و عدم اطمینان ناش��ی از آن روی 
احساسات تجاری و فعالیت های اقتصادی سنگینی می کرد. در چین و اقتصادهای 
توس��عه یافته، این مشکالت باعث آهستگی ساختاری در روند اقتصاد شد. صندوق 

بین المللی پول در بررسی خود از روند اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹، ایران را نیز جزو 
کشورهایی ذکر می کند که اقتصاد آن از شرایط جهانی آسیب جدی دیده است.

این نهاد بین المللی می نویس��د: »فش��ارهایی بیش��تری نیز ب��ر اقتصاد جهان از 
ضع��ف اقتصادهای بزرگ نوظهور مانند برزیل، هند، مکزیک و روس��یه وارد ش��د. 
استرس های ناشی از بدتر شدن اوضاع اقتصاد کالن به دلیل سخت تر شدن شرایط 
مالی)آرژانتین(، تنش های ژئوپلیتیکی)ایران( و آشوب های اجتماعی)ونزوئال، لیبی، 

یمن( این تصویر آشفته از اقتصاد جهان را شکل دادند.«
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود، نرخ رش��د تولید ناخالص جهان 
در س��ال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را به  ترتیب ۳ و ۳.۴درصد پیش بینی کرد که نسبت 

به پیش بینی اعالم ش��ده در گزارش قبلی به  ترتیب ۰.۳ و ۰.۲ واحد درصد کاهش 
یافته بود.

بانک جهانی نیز پیش از این در گزارش��ی درباره وضعیت اقتصاد جهانی نوش��ته 
بود: »اقتصاد جهان به آهسته ترین سرعت رشد خود در سه سال اخیر رسیده  است. 
اقتصاد در مس��یر ثبات قرار دارد، اما نیروی محرک آن ش��کننده و با ریس��ک های 
حیاتی مواجه اس��ت. تجارت و س��رمایه گذاری بین المللی ضعیف ت��ر از آن چیزی 
است که برای امسال پیش بینی می شد. فعالیت های اقتصادی در بیشتر کشورهای 
توس��عه یافته به خصوص در منطقه یورو و اقتصادهای بزرگ نوظهور، از سال قبل، 

کمتر و آهسته تر شده است.«

گزارش صندوق بین المللی پول از تاثیر اقتصاد ایران بر اقتصاد جهانی

آهستگی رشد اقتصادی در سال ۲019

نگاه

اقتصاددانان چه دیدگاهی درباره فقر دارند؟
وضعیت فقر و نابرابری در ایران

بیس��ت ودوم مهرماه بود که آکادمی س��لطنتی علوم سوئد، نام سه 
اقتصاددان از دانش��گاه های هاروارد و انیستیتو فناوری ماساچوست را 
به  عنوان برندگان مش��ترک نوبل اقتصاد اعالم کرد. ابهیجیت بانرجی 
و همس��رش اس��تر دوفلو به همراه مایکل کِرمر ب��ه دلیل تحقیقات 
ارزشمندشان در زمینه مبارزه با فقر، برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۹ 
شدند. براساس اعالم آکادمی سلطنتی علوم سوئد، این سه اقتصاددان 
در طول سال های فعالیت علمی خود کمک شایانی به پیشرفت حوزه 
»اقتصاد توسعه« کرده اند و در مطالعات میدانی در حوزه ریشه کن سازی 
فقر، پیشرو بوده اند. آنها به  جای اینکه تنها با رویکرد نظری به مسئله 

فقر بپردازند، به پژوهش های میدانی روی آوردند.
به گزارش آینده نگر، این س��ه  نفر معتقدن��د که اقتصاددان به جای 
نشستن بر کرسی آکادمی  خود، باید آستین باال بزند و به میدان رود. 
ب��رای همین خود آنها در نقاط مختلف جهان با فقرا گفت وگو کرده و 
در پی پاسخ این سوال بوده اند که فقرا چگونه تصمیم می گیرند؟ چرا 
فقیری که می تواند پس انداز خود را برای آموزش در راه توانمندی خود 
خرج کند، آن را خرج خرید تلویزیون می کند؟ چگونه می توان تصمیم 

فقرا را به گونه ای سامان داد تا از دام فقر رهایی یابند؟
آنچه باید درباره فقر گفت

تعریف فقر یکی از چالش های سیاس��تی دولت هاس��ت. همیشه 
بر س��ر اینکه فقر چیس��ت، تنش ها و تعارض هایی وجود دارد. فقر 
جلوه ای از س��لب توانمندی های اساسی است نه پایین بودن درآمد 
که معیار اس��تاندارد مشخص کردن فقر شناخته می شود. آن طوری 
که آمارتیاس��ن می گوید دیدگاه فقر توانمندی ها، به هیچ روی این 
عقیده را که درآمد پایین یکی از علل عمده فقر است نفی نمی کند، 
فقر درآمدی می تواند علت اصلی محرومیت افراد از توانمندی هایش 
باشد. آمارتیاسن در کتاب »توسعه به مثابه آزادی« فقر را از منظر 
محرومیت  از توانمندی ها تعریف می کند. به این معنا که فقر واقعی 
به ش��کل محرومیت از توانمندی ممکن است بسیار عمیق تر از آن 

چیزی باشد که در فضای درآمدی مشاهده می شود.
در تعری��ف فقر از فقر به معنای نس��بی و مطل��ق عبور کرده اند 
و ب��ه مطرودی��ت اجتماعی ت��ا فق��ر توانمندی رس��یده اند. مفهوم 
مطرودیت اجتماعی مفهومی پویا است که هم به فرآیندها و هم به 
موقعیت های حاصل از آن اش��اره دارد و تش��کیل طیفی را می دهد 
ک��ه دارای ابعاد چندگانه اقتصادی، اجتماعی، سیاس��ی و فرهنگی 
است که گزینه مناسبی برای بررسی تغییرات ساختاری است. این 
مفهوم خصلت چندبعدی س��ازوکارهایی را که به موجب آن افراد و 
گروه ها از مبادالت اجتماعی، فعالیت ها و حقوق سازنده همبستگی 
و هویت اجتماعی دور می مانند، آشکار می سازد. همچنین از طریق 
تاکید بر مخاطرات حاصل از شکاف های موجود در بافت اجتماعی، 

چیزهایی فراتر از نابرابری اجتماعی را مدنظر قرار می دهد.
از اول غلبه با دیدگاه اقتصاددان ها بود؛ آنها همیشه به نابرابری توجه 
کرده اند. آدام اس��میت، »پدر اقتصاد نوین« از شکاف موجود بین فقر 
و اغنیا رنج برده و ش��خصیت هایی چون کارل مارکس، جان استوارت 
میل و دالتون هم اگرچه تخصص های دیگری داش��تند ولی در سخن 
گفتن از فقر به بعد اقتصادی آن توجه داش��تند، اما آنچه باعث گالیه 
است توجه اقتصاددان ها به محدوده تنگ نابرابری درآمدها است. این 
محدودیت در توجه، منجر به فراموش کردن س��ایر راه های نگرش به 
نابرابری و عدالت ش��ده است که خود بر تاثیر سیاست های اقتصادی 
اثری گسترده دارد. تاکید بیش از حد فقر بر درآمد از متغیرهایی چون 
بیکاری، آموزش، طرد اجتماعی منحرف ش��ده است. گاه ممکن است 
افراد درآمد یکسانی داشته باشد ولی توانمندی آنها ناهمسان باشد. هر 
ارزش یاب��ی درآمدی، تفاوت های درونی را پش��ت فرض هایی که اکثرا 

نه چندان مستدل هستند مخفی می دارد.
اما آنچه عیان است اینکه وضعیت فقر و نابرابری روز به روز بدتر 
می ش��ود، اگرچه خط فقر در ایران به  طور رس��می اعالم نمی شود. 
متولی مش��خصی برای این موضوع پیش بینی نشده، اما به  موجب 
م��اده »۴« قان��ون س��اختار نظام جام��ع رفاه و تأمی��ن اجتماعی، 
مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی از وظایف وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی در حوزه حمایتی است.
گزارشی رسمی اما غیردقیق

یکی از  گزارش های منتشرش��ده درباره فقر در ایران از س��وی یک 
نهاد رس��می، گزارشی است با عنوان »وضعیت فقر و نابرابری در ایران 
در دوره ۱۰ساله ۱۳۹۳- ۱۳۸۴« که در اسفند ۱۳۹۴ از سوی معاونت 
رفاه اجتماعی منتش��ر شده است. براس��اس این گزارش، برآورد خط 
فقر مطلق برای س��ال ۱۳۹۲ به ازای یک خانوار چهارنفره )ش��امل دو 
بزرگس��ال، یک کودک و یک نوجوان(، یک میلیون  و ۱۸۳ هزار تومان 
در مناطق ش��هری و ۹۲۰ هزار تومان در مناطق روستایی بوده است. 
براساس مطالعه ای که در سال ۱۳۹6 در این معاونت انجام شده، خط 
فقر مطلق سرانه در سال ۱۳۹۵ حدود 6۰۰ هزار تومان برآورد شده که 
برای یک خانوار چهارنفره )با احتساب ضریب ۲.۸( حدود یک میلیون 
و 6۸۰ هزار تومان اس��ت. به نظر می رسد اینها پایین ترین برآوردهای 
انجام ش��ده از خط فقر مطلق در ایران اس��ت و پژوهش��گران مستقل 
میزان خط فقر مطلق را تا دو برابر بیشتر برآورد می کنند. با وجوداین، 
با مقایسه همین میزان خط فقر مطلق در این دو سال )یک میلیون و 
۱۸۳ هزار تومان برای سال ۹۲ و یک میلیون و 6۸۰ هزار تومان برای 
سال ۹۵( با حداقل دستمزد )۴۸۷ هزار تومان در سال ۹۲ و ۸۱۲ هزار 
تومان در سال ۹۵( می توان دریافت که حداقل دستمزد کمتر از نصف 
خط فقر مطلق است که امروز در سال ۱۳۸۹ وضعیت به مراتب بدتر 

شده است و حتی شاهد ظهور و بروز پدیده »شاغالن فقیر« هستیم.
فقر پدیده ای چندعاملی و پیچیده اس��ت و عوامل به وجودآورنده 
فقر هم متعدد اس��ت. اگر اقتصاددان��ان جنبه ها و عوامل اقتصادي 
مؤثر بر فقر را مدنظر قرار مي دهند، جامعه شناسان عوامل اجتماعی 
و فرهنگ��ی را در س��طوح مختل��ف ُخ��رد و میانه و کالن بررس��ي 
مي کنند، اما کار سیاس��ت گذار، دولت و س��ازمان های عام المنفعه 
یافت��ن راهی برای رهای��ی از تله چندبعدی فقر اس��ت. ولی وقتی 
بودجه محدودی برای برنامه های »فقرُزدایی« در اختیار اس��ت چه 
ب��ه  عنوان دولت و چه به  عنوان یک س��من )س��ازمان مردم نهاد یا 
عام المنفعه(، چگونه می توان از میان برنامه های مختلف فقرزدایی، 
برنامه ای را انتخاب کرد که »اثربخش��ی« آن »بیشتر« و »پایدارتر« 
باشد؟ راهی دشوار و طوالنی که شاید تنها کلید به ثمر رسیدن آن 
برنامه ها اس��تفاده از آزادی های مدنی و سیاس��ی است که به گفته 

آمارتیاسن باید بخشی از سیاست گذاری های مهم اقتصادی باشد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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اولین واکنش گروهی از مالکان به تغییر نرخ بنزین به شکل برداشتن تخفیف از 
واحدهای آماده فروش بروز کرد، اما افزایش قیمت در سطح کلی ایجاد نشده است. 
تالش برخی مالکان برای ایجاد جو روانی در بازار مسکن ناشی از تغییر نرخ بنزین 
با کمبود تقاضا به هدف موردنظر نرس��ید. واسطه های ملکی از نوعی جنب وجوش 
برای ایجاد توهم قیمتی در بازار مسکن طی یک ماه اخیر خبر می دهند. معامالت 
نیز به طور محسوسی افزایش یافته اما کانون خرید و فروش در دامنه قیمتی ۴۰۰ 
تا ۷۰۰ میلیون تومان ارزیابی می شود. این دامنه سطح توان متقاضیان واقعی است، 

لذا هنوز نوسان گیران برای ورود به بازار متقاعد نشده اند.
به گزارش ایس��نا، با وجود اینکه س��فته بازان معموال بر موج های کوتاه مدت بازار 
مسکن سوار می شوند، چشم انداز بازار شب عید با توجه به ظرفیت کنونی و تحلیل 
آینده، صعودی نیس��ت. شوک اولیه ناشی از افزایش نرخ بنزین به ۳ هزار تومان به 
ش��کل افزایش تقاضای خرید در بازار مس��کن نمود پیدا کرد. با این وجود اصالح 
قیمت ملک به ش��کلی که در دو س��ال گذشته مشاهده ش��د صورت نگرفت. البته 
برخی فروشندگان فایل های با تخفیف، قیمت خود را به سطح میانگین منطقه ای 
رس��انده اند. بدین ش��کل که طی یک ماه اخیر از تعداد فایل های زیر قیمت کاسته 
ش��ده اما هنوز تعداد واحدهای عرضه ش��ده حتی در این نوع فایل ها بیش از تقاضا 

است.
یکی از مش��اوران ام��الک واقع در منطقه تهرانپارس می گوی��د: از تیرماه به بعد 
قیمت ها متری ۳ میلیون تومان کاهش یافت. تا اینکه با تغییر قیمت بنزین، تعداد 
معامالت افزایش پیدا کرد و به همین دلیل برخی فروش��ندگان، قیمت پیشنهادی 
خود را متری یک میلیون تومان باال بردند، اما آنطور که باید و شاید مشتری نیست. 
درس��ت اس��ت که تعداد قراردادها افزایش یافته اما هنوز رکود در بازار س��نگینی 
می کند. البته اغلب فایل های زیر قیمت، مشکل دار هستند. مثال طبقه چهارم بدون 
آسانس��ور با تخفیف ارائه می ش��ود و در دو س��ه هفته اخیر این قبیل فایل ها هیچ 
نوع افزایش قیمتی نداش��ته اند اما مشتریان بیشتر به دنبال واحدهای مرغوب فول 
امکانات می گردند. تقریبا وارد بازار شب عید شده ایم و با توجه به نگرانی از افزایش 

قیمت در حد نرخ تورم در س��ال آینده معامالت تا ۱۵ اس��فند انجام می ش��ود اما 
نقدینگی متقاضیان هم پایین است و به همین دلیل نمی توان انتظار داشت بازار به 

طور کامل از رکود خارج شود.
وی ادامه داد: یک نگرانی هم در فروشندگان دیده می شود که می خواهند ملک 
خود را تا قبل از پایان سال بفروشند بنابراین تعادلی در بازار برقرار شده و نمی توان 
گفت شوک گرانی وجود دارد. با توجه به جهش سنگین قیمت طی دو سال گذشته 

رشد افسارگسیخته قیمت بسیار بعید است.
رونق نس��بی بازار مسکن ناش��ی از شش متغیر، فضا را برای فروش تعداد اندکی 
از واحده��ای خال��ی مهیا کرده اما هنوز حجم عرضه بس��یار بیش از تقاضا اس��ت. 
در این ش��رایط، فروش آپارتمان های کلیدنخورده به منظور دستیابی به نقدینگی 
بلوکه ش��ده برای مالکان اهمیت بیش��تری نس��بت به افزایش ناچی��ز قیمت دارد. 
س��ازندگان خوش فکر از رونق فعلی که آن را پیش درآمد بازار ش��ب عید می دانند 
در جهت دسترس��ی به نقدینگی به منظور تعریف پروژه بعدی اس��تفاده می کنند. 
لذا برنامه ای برای افزایش قیمت ندارند. معدود افرادی هم که تعدادی از فایل های 
خود را با هدف غلبه بر انتظارات تورمی از دفاتر خارج کرده اند بخش دیگر را برای 

فروش، عرضه کرده اند.
از سوی دیگر، اعالم خبر راه اندازی سامانه امالک و اسکان تا پایان سال جاری با 
هدف اخذ مالیات از خانه های خالی، نگرانی بابت عدم فروش آپارتمان ها را تشدید 

کرده و مالکان خانه های چند سال ساخت آنها را از هم اکنون عرضه کرده اند.
با نزدیک ش��دن به ماه های پایانی سال، چهار متغیر بیرونی و یک عامل داخلی 
تقاض��ا برای خرید ملک را در ش��هر تهران افزایش داده اس��ت. فعاالن بازار امالک 
می گویند تغییر قیمت بنزین، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت کاالها از جمله خودرو، 

ثبات بازارهای رقیب مثل بورس منجر به افزایش تعداد معامالت شده است.
از س��وی دیگر تغییر قیمت بنزین، تغییر قیمت آهن آالت و دس��تمزد را در پی 
داشته است. در این شرایط خریداران آینده نگر وارد بازار شده اند. آمار اتحادیه امالک 
نش��ان می دهد در نیمه اول آذرماه معامالت در تهران ۱۸۱درصد و در کل کش��ور 

۷۲درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. تحرک بازار مسکن و همچنین افزایش قیمت 
بنزین باعث شده تا مالکان از دادن تخفیف خودداری کنند. این رفتار طرف عرضه 
ممکن اس��ت روند کاهشی قیمت مس��کن را متوقف کند. آمار بانک مرکزی نشان 
می دهد طی چهار ماه گذشته قیمت مسکن در شهر تهران 6.6درصد کاهش یافته 

است.
با این وجود واسطه های ملکی عنوان می کنند طی حدود ۲۰ روز گذشته تعداد 
فایل های نوساز در دفاتر امالک کاهش یافته است. برخی سازندگان با این تصور که 
متغیرهای بیرونی بر قیمت ملک اثر خواهد گذاشت حدود ۳۰درصد آپارتمان های 
خود را از بازار خارج کرده اند و فروش آنها را برای غلبه بر انتظارات تورمی به حالت 

تعلیق درآوردند.
در ش��رایط فعلی، کارشناس��ان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار 
مسکن به درک مشترک رسیده اند. از یک طرف، مالکان به این نتیجه رسیده اند که 
ظرفیتی برای رش��د قیمت وجود ندارد. خریداران نیز می دانند که نمی توان انتظار 
ریزش شدید قیمت را داشت. آبان ماه ۱۳۹۸ با اینکه معدل کلی قیمت مسکن شهر  
تهران ۲درصد نس��بت به ماه قبل از آن کاهش داشته، اما جزییات گویای آن است 
که قیمت در ۱۵ منطقه نیمه جنوبی و پرتقاضای ش��رق و غرب، رش��د یافت اما با 
توجه به افت نسبتا زیاد قیمت ها در مناطق ۱، ۲، ۳، 6، ۸، ۱۱ و ۲۰ میانگین کل 

۲درصد کاهش نشان داد.
بیت اهلل ستاریان، کارشناس بازار مسکن می گوید: روند افزایش معامالت مسکن 
تا پایان س��ال ادامه می یابد و با وجود اینکه پیش بینی می کردیم اوایل سال آینده 
مس��کن وارد رکود شود تغییر نرخ بنزین احتماال از رکود سال آینده نیز جلوگیری 

خواهد کرد.
او درباره پیش بینی بازار مسکن در ماه های آینده گفت: افزایش یک تا دو درصدی 
قیمت در کنار رشد معامالت را خواهیم داشت. ریز نوسانات ماهیانه، طبیعی است 
اما جهش قیمت اتفاق نمی افتد. البته افزایش یک تا دو درصدی قیمت برای بخش 

مسکن مفید است؛ چراکه بازده و انگیزه سرمایه گذاری را باال می برد.

افزایش قیمت بنزین چه تاثیری بر بازار مسکن گذاشت؟

توهم بنزینی در بازار مسکن
یادداشت

 روند کاهشی مصرف بنزین
دائمی یا موقت؟

ش��رط موفقی��ت اص��الح قیم��ت حامل ه��ای ان��رژی، اجرای 
سیاست های تکمیلی همچون گسترش کمی و کیفی حمل و نقل 
عمومی اس��ت که بخش قابل توجهی از منابع آن می تواند از محل 

کاهش یارانه انرژی فراهم شود.
ف��ارغ از ش��یوه اجرای ط��رح افزای��ش قیمت بنزی��ن و تبعات 
اقتص��ادی و اجتماعی که برای جامعه به دنبال داش��ت، بررس��ی 
دقی��ق بای��د و نبایدهای پیاده س��ازی چنین سیاس��ت هایی برای 
پیش��گیری از اتفاقات مشابه ضروری به نظر می رسد. واقعیت این 
اس��ت که افزایش قیمت بنزین و به طور مش��ابه سایر حامل های 
انرژی؛ به دلیل اخالل ایجادش��ده در قیمت های نس��بی ناش��ی از 
جهش ش��دید نرخ ارز، ناگزیر بوده و گام کوچکی در جهت اصالح 
نظام یارانه ای اس��ت. هرچند تعیین ن��رخ ثابت برای بنزین و عدم 
تغییر آن براس��اس متغیرهای اقتصادی، موجبات تکرار سیاس��ت 
اخیر در آینده و شوک درمانی را فراهم خواهد آورد. بر این اساس 
در این نوش��تار، برخ��ی از پیامدهای اقتصادی سیاس��ت اخیر را 

بررسی می کنیم.
در حالی ک��ه مصرف روزانه بنزین در کش��ور ترکیه با جمعیت 
۸۲ میلی��ون نف��ری، کمت��ر از ۹ میلیون لیتر اس��ت، این رقم در 
ای��ران در ماه ه��ای اخیر به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر نیز رس��ید. 
مص��رف گازوئیل نیز در این کش��ور کمتر از ۵۰درصد مصرف این 
محصول در ایران است. همچنین براساس اظهار مدیرعامل شرکت 
بهینه س��ازی مصرف سوخت، میانگین مصرف بنزین ایران در سال 
گذش��ته ۳۸درصد بیش��تر از مصرف کل اتحادی��ه اروپا با بیش از 
۳۴۰ میلیون نفر جمعیت بوده اس��ت. اگرچه تفاوت تکنولوژی به 
کار رفته در خودروهای مورد اس��تفاده در این کش��ورها نیز نقش 

قابل توجهی در این مسئله داشته است.
براس��اس اظهارات مقامات رس��می، طی س��ه هفته کاهش ۲۲ 
میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین ایجاد شده است که به معنای 
کاه��ش ۲۰درص��دی مصرف این محص��ول اس��ت. هرچند برای 
قض��اوت درخصوص دائمی بودن کاه��ش در مصرف بنزین، نیاز به 
زمان بیش��تری اس��ت و به طور طبیعی با افزایش جمعیت و رشد 
تعداد خودرو در کشور، این روند به صورت تدریجی افزایش خواهد 
یافت، اما اجرای طرح هایی همچون گازس��وز کردن خودروها و یا 
نوس��ازی و توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومی، می تواند س��رعت 

رشد مصرف بنزین را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
صرف نظ��ر از آث��ار مطلوب کاهش مصرف س��وخت ب��ر بهبود 
ترافیک ش��هری و کاهش آلودگ��ی هوا که این روزها به مس��ئله 
اصلی ساکنین کالنشهرها تبدیل شده، از نظر اقتصادی نیز حامل 
پیامدهای مثبت قابل توجهی برای کشور است. برای اولین بار در 
ایران، مصرف بنزین به س��طحی کمتر از تولید داخل رس��یده و با 
مازاد عرضه این محصول در کش��ور روبه رو هس��تیم که به معنای 

فراهم شدن امکان صادرات روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین است.
ب��ا فرض قیمت صادراتی ۰.۵ دالر برای ه��ر لیتر بنزین، روزانه 
۱۰ میلیون دالر و در سال بیش از ۳.6 میلیارد دالر ارزآوری برای 
کش��ور می تواند ایجاد کند که با فرض نرخ دالر نیمایی در حدود 
۱۱۵ ه��زار ریال برای ه��ر دالر، برابر با ۴۲۰ ه��زار میلیارد ریال 
اس��ت. همچنین امکان فروش مازاد تولید مذکور در بورس انرژی 
نیز وجود دارد که به دلیل محدودیت های نقل و انتقال مالی ناشی 
از تحریم برای دولت نس��بت به بخش خصوصی، گزینه جذابی به 
نظر می رس��د. الزم به ذکر اس��ت که در صورت��ی که هزینه طرح 
حمایت معیشتی از ۱۸ میلیون خانوار هدف، فراتر از منابع حاصل 
از مصرف داخل��ی روزانه ۸۰میلیون لیتر بنزین با نرخ های مصوب 
باشد، الجرم بخشی از منابع حاصله از محل صادرات مازاد بنزین، 

به این امر تخصیص خواهد یافت.
بخش��ی از منابع مذکور می تواند برای جبران قسمتی از کسری 
بودجه دولت ناش��ی از کاهش شدید صادرات نفتی، مورد استفاده 
قرار گیرد. همچنین، دولت می تواند با توسعه سیستم حمل و نقل 
عمومی ش��هری و بین شهری، توس��عه خطوط ریلی و نیز نوسازی 
ناوگان حمل و نقل عمومی براساس تکنولوژی های روز دنیا، عالوه 
بر کاهش بیش��تر مصرف س��وخت داخل، ش��رایط را برای اصالح 
الگوی مصرف و فرهنگ اس��تفاده از حم��ل و نقل عمومی فراهم 

آورد.
در ای��ن خصوص، می ت��وان به تجربه کش��ورهایی همچون کره 
جنوبی در ارتقای جایگاه حمل و نقل عمومی اش��اره کرد. در این 
کش��ور که برخالف ایران، نه تنها یارانه برای مصرف سوخت تعلق 
نمی گی��رد، بلکه مالیات باالی ۳۰درصدی نیز اعمال می ش��ود که 
۸۰درص��د از منابع حاص��ل از این نوع مالیات، به منظور توس��عه 
زیرس��اخت حمل و نقل عمومی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد و 
۲۰درصد باقیمانده، در جهت حمایت از محیط زیس��ت، توس��عه 

منابع انرژی و رونق منطقه ای مصرف می شود.
الزم به ذکر است که براساس گزارش انجمن جهانی اقتصاد، کره 
جنوبی توانسته است با توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی، 
رتبه چهارم را در س��ال ۲۰۱۹ در بین کش��ورهای جهان از منظر 
کیفیت زیرساخت حمل و نقل ریلی به خود اختصاص دهد و پس 
از کشورهای ژاپن، هنگ کنگ و سوئیس قرار گیرد. همچنین این 
کشور، هدف کاهش ۳۰درصدی استفاده از وسایل نقلیه شخصی، 
کاهش ۳۰درصدی زمان سفر با وسایل حمل و نقل عمومی و نیز 
کاهش ۳۰درصدی تولید سرانه مونواکسیدکربن تا سال ۲۰۳۰ را 

دنبال می کند.
بررسی تجربه س��ایر کشورهای پیش��رفته دنیا نیز بیانگر نقش 
اساسی توسعه حمل و نقل عمومی در کاهش آلودگی هوا، کاهش 
ترافی��ک ش��هری، کاهش زمان و هزینه س��فر و نیز کنترل میزان 
مصرف س��وخت های فسیلی علی رغم رش��د جمعیت است. از این 
رو، شرط موفقیت اصالح قیمت حامل های انرژی در ایران، اجرای 
سیاست های تکمیلی همچون گسترش کمی و کیفی حمل و نقل 
عمومی اس��ت که بخش قابل توجهی از منابع آن می تواند از محل 

کاهش یارانه انرژی فراهم شود.
منبع: ایِبنا
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مهدی مهران فر
کارشناس اقتصادی

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در آذر ماه امسال نشان می دهد 
نرخ تورم س��الیانه برای خانوارهای کشور به ۴۰درصد رسیده که نسبت به آبان ماه 
۱.۱درصد کاهش یافته اس��ت.  به گزارش مرکز آمار ایران، این نهاد آماری، آخرین 
وضعیت تورمی را در سه شاخص اعالم کرد و از افزایش ۰.۸درصدی تورم نقطه ای، 

رشد تورم ماهانه و کاهش نرخ تورم ساالنه خانوارهای کشور در آذرماه خبر داد.
اما در حالی نرخ تورم سالیانه برای خانوارهای کشور به ۴۰درصد رسیده که این 
رقم برای خانوارهای شهری ۳۹.۳درصد است که نسبت به ماه قبل، کاهش داشته 
اس��ت. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۳.۸درصد بوده که نسبت به 

آبان ۱.۳درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم نقطه ای در آذرماه امسال به ۲۷.۸درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور 
به طور میانگین ۲۷.۸درصد بیش��تر از آذر ماه پارس��ال برای خرید یک »مجموعه 

کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. این در حالی است که نرخ تورم نقطه ای 
برای خانوارهای شهری ۲۷.6درصد است که نسبت به ماه قبل 6 دهم واحد درصد 
افزایش داش��ته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲۸.۹درصد بوده 

که نسبت به ماه قبل ۱.6 واحد درصد افزایش داشته است.
همچنین نرخ تورم ماهانه آذرماه به ۳.۲درصد رس��یده که در مقایس��ه با همین 
اطالع در ماه قبل ۱.6 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 
به ترتیب ۴.۱درصد و ۲.۸درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه 
برای خانوارهای شهری ۳درصد است که نسبت به ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش 
داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴.۲درصد بوده که نسبت 

به ماه قبل ۲.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در آذرماه نشان می دهد در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات«، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه »سبزیجات« 
)گوجه فرنگی، کدوسبز، پیاز و لوبیا سبز( و گروه »میوه و خشکبار« )هندوانه و توت 
فرنگی( است. در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات«، گروه »حمل ونقل 
شخصی« )بنزین، انواع اتومبیل سواری( و گروه »پوشاک و کفش« بیشترین افزایش 
قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. همچنین گروه »گوشت قرمز، سفید و فرآورده 
آنها« )گوش��ت گاو، گوشت گوسفند، مرغ ماش��ینی( و گروه »ادویه و خوراکی های 
طبقه بندی نش��ده در جای دیگر« )رب گوجه فرنگی( نس��بت به ماه قبل، کاهش 

قیمت داشته است.
دامن��ه تغییرات نرخ تورم س��الیانه در آذرماه امس��ال ب��رای دهک های مختلف 

هزینه ای از ۳۹.6درصد برای دهک نخست تا ۴۱.6درصد برای دهک دهم است.

براس��اس اطالعات آژانس بین المللی انرژی، میزان تقاضای جهانی نفت در فصل 
س��وم امسال با افزایش سالیانه ۱.۱ میلیون بشکه در روز نسبت به میزان تقاضا در 
فصل دوم دو برابر شد. میزان رشد تقاضا در فصل دوم ۴۳۵ هزار بشکه در روز بوده 
است. میزان تقاضای نفت چین در فصل سوم سالیانه 6۴۰ هزار بشکه در روز افزایش 
یافت. انتظار می رود در فصل چهارم، میزان افزایش تقاضا در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته بیشتر از میزان پیش بینی شده باشد. براساس پیش بینی ها، میزان رشد 
تقاضای جهانی نفت در س��ال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۱ و ۱.۲ میلیون بشکه در 

روز در نظر گرفته شده است.

در همی��ن زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در خبرنامه تحوالت انرژی 
به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای جهاني نفت در سال ۲۰۲۰ پرداخت و 
نوشت: عرضه جهانی نفت در ماه اکتبر با بازگشت عرضه نفت عربستان به 
شرایط عادی و افزایش تولید نفت نروژ، کانادا و آمریکا، ۱.۵ میلیون بشکه 
در روز افزایش یافت. میزان تولید نفت اوپک در ماه گذشته ۲۹.۹ میلیون 
بشکه در روز بود. هم زمان با توافق اوپک پالس و کاهش عرضه ۲.۵ میلیون 
بش��که در روز نفت این سازمان در سال ۲۰۱۸، میزان عرضه جهانی نفت 
به ۱۰۱ میلیون بش��که در روز رسید که ۱.۸ میلیون بشکه در روز نسبت 

به س��ال گذشته کاهش  یافته است. تقاضا برای نفت اوپک در سال ۲۰۲۰ 
حدود ۲۸.۹ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده که یک میلیون بشکه در 

روز کمتر از میزان تولید کنونی است.
کندی فعالیت های پاالیش��ی در فصل اول س��ال ۲۰۱۹ باعث کاهش ۳۰۰ هزار 
بشکه در روز در عرضه سالیانه نفت خام شد. به طوری که کل تقاضای جهانی نفت 
در سال جاری، به نظر برای نخستین بار از سال ۲۰۰۹، کاهش محسوسی یافت. این 
میزان کاهش مختصر ۹۰ هزار بش��که در روز اعالم  شده است. البته در پایان فصل 

چهارم و ابتدای سال ۲۰۲۰ این کاهش تقاضا جبران خواهد شد.

مرکز آمار ایران از افزایش تورم نقطه به نقطه خبر داد

تورم 40درصدی آذر ماه

نهاد پژوهشی مجلس بررسی کرد

بازار نفت در سال ۲0۲0 به کدام سمت می رود؟
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قیمت)تومان(سن و امکاناتمتراژمحله

۸6۰ میلیون6 سال، پارکینگ و آسانسور۵۲پونک

۵۲۰ میلیون۷ سال، ط اول، انباری۴۳سهروردی

۵۲۰ میلیون۷ سال، ط اول، انباری۴۳سهروردی

۳۴۰ میلیون۱6 سال، فاقد امکانات۴۵امام حسین )ع(

۴۵۰ میلیون۵سال، ط ۴، بدون آسانسور۵۳وحیدیه

6۸۵ میلیون۲ سال، امکانات کامل6۰مجیدیه

۴۳۰ میلیون6 سال، امکانات کامل۴۲جیحون

۷۴۰ میلیون6 سال، امکانات کامل6۰تهرانپارس پروین

۵۵۵ میلیون۱۰ سال، امکانات  کامل۵۷حکیمیه
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رمزهای دوم ایستا تا 15 دی ماه فعال است
تمدید مهلت دریافت رمز پویا

فرصت امروز: بانک مرکزی از مهلت دوباره به مش��تریان نظام بانکی برای 
دریاف��ت رمز پویا خب��ر داد و اعالم کرد رمزهای دوم ایس��تا تا ۱۵ دی ماه 

فعال خواهند بود.
ب��ه دنبال زمان بندی اعالم ش��ده از ابتدای دی ماه برای فعال س��ازی رمز 
دوم یک ب��ار مصرف یا پویا، بانک مرکزی اعالم ک��رد: خرید و پرداخت های 
اینترنتی در حال حاضر با رمز دوم پویا با اس��تفاده از اپلیکیش��ن های تولید 
رمز پویا قابل انجام است و رمز دوم ایستا )فعلی( برای مشتریانی که تاکنون 

رمز دوم پویای خود را فعال نکرده اند، قابل استفاده است.
پیش از این، بانک مرکزی اعالم کرده بود از ابتدای دی ماه، تراکنش های 
اینترنتی با رمز دوم یک بار مصرف انجام می ش��ود، اما با اعالم بانک مرکزی، 
ای��ن مهل��ت تا نیمه دی م��اه تمدید ش��ده و رمز دوم ایس��تا )فعلی( برای 
مش��تریانی که تاکنون رمز دوم پویای خود را فعال نکرده اند، قابل اس��تفاده 
اس��ت. این دسته از مشتریان الزم اس��ت در روزهای آینده نسبت به نصب 
اپلیکیشن یا تایید شماره همراه خود برای دریافت پیامک رمز دوم از طریق 

بانک مربوطه اقدام کنند.
همچنی��ن بان��ک مرکزی اع��الم کرده در جه��ت رفاه حال م��ردم، پیرو 
درخواست های مکرر از بانک ها و موسسات اعتباری و برای باال بردن ضریب 
نفوذ طرح در آغاز اجرا، استفاده از »سرویس پیامک« برای دریافت رمز دوم 
پویا از هفته دوم دی ماه آغاز می شود و به تدریج با اتصال بانک های مختلف 
تا انتهای دی ماه به انجام می رسد. در این فاصله کسانی که رمز دوم پویا را 
فعال نکرده اند، همچنان می توانند از رمز دوم ایس��تا اس��تفاده کنند. بر این 
اساس، بانک ها به صورت مرحله ای پیامک را تا ۱۵ دی فعال خواهند کرد و 
در نتیجه، یک یا دو بانک به  صورت روزانه به پروسه ارسال بدون محدودیت 

پیامک متصل خواهند شد.
در همی��ن زمین��ه، معاون فن��اوری بانک مرکزی گفت: رم��ز دوم پویای 
پیامک��ی را هفت��ه دوم دی ماه با ی��ک بانک آغاز می کنی��م و در آخر دی 
ه��م با تکمیل تمام بانک ها، کار تمام می ش��ود. مهران محرمیان در صفحه 
ش��خصی خود در فضای مجازی نوشت: با سرعتی که مردم رمز دوم پویا را 
فعال می کنند، کس��ب و کارهای اینترنتی حداقل تاثیر را خواهند پذیرفت. 
یک کار تیمی بزرگ در حال انجام اس��ت و همه دارند به پایان فیش��ینگ 

کمک می کنند.

حسن روحانی مطرح کرد
پیشنهاد رمزارز ویژه مسلمانان برای 

جایگزینی دالر
رئیس جمهور ایران پیش��نهاد ویژه ای برای ایج��اد یک رمزارز اختصاصی 
برای کش��ورهای مس��لمان را مطرح کرده تا به  عنوان جایگزینی برای دالر 

وارد چرخه شود.
به گزارش ایِبنا به نقل از بالک کریپتو، حسن روحانی این پیشنهاد را در 
حالی مطرح کرده که گفته است آمریکا از تحریم های اقتصای به عنوان ابزار 
اصلی فش��ار و هژمونی اس��تفاده می کند. این پیشنهاد در حالی مطرح شده 
که ماه گذش��ته میالدی نیز گروه بریکس پیشنهاد ایجاد رمزارز اختصاصی 

اعضای این گروه برای مبادالت مالی بین اعضا را مطرح کرده بود.
پیش��نهاد رئیس جمهور ایران، اس��تفاده از رمزارز اختصاصی کش��ورهای 
مسلمان به عنوان جایگزین دالر در مبادالت تجاری میان این کشورهاست. 
براساس گزارش آسوشیتدپرس، این پیشنهاد در نشست اخیر برخی رهبران 
کش��ورهای مسلمان در مالزی مطرح ش��ده است. به اعتقاد رئیس جمهوری 
ای��ران، جهان اس��الم باید اقداماتی را طراحی کند تا خود را از س��لطه دالر 

آمریکا و رژیم مالی این کشور رها سازد.
آمریکا از زمان انقالب اس��المی ایران در سال ۱۳۵۷ تحریم های مختلفی 
را در حوزه ه��ای اقتصادی، تجاری، علم��ی و نظامی علیه ایران اعمال کرده 
اس��ت. س��ران کش��ورهای ترکیه، قطر و مالزی نیز در این نشس��ت حاضر 
بوده اند. ماهاتیر محمد، نخس��ت وزیر مالزی نیز درباره موضوع پیش��نهادی 
رئیس جمهوری ایران معتقد اس��ت: به نظر می رس��د که گاهی وقتی از دالر 
آمری��کا اس��تفاده می کنیم تحریم هایی وجود خواهند داش��ت که می توانند 
توسعه اقتصادی را کند کنند. می توانیم از ارزهای خودمان استفاده کنیم یا 

ارز مشترکی داشته باشیم.
رج��ب طیب اردوغ��ان، رئی��س جمهوری ترکی��ه هم معتقد اس��ت که 
کش��ورهای مس��لمان باید روی اقتصاد اس��المی تمرکز کنند. او همچنین 
پیش��نهاد داده است که کارگروهی برای بررس��ی جزییات این پیشنهادات 

تشکیل شود.

تالش دالر برای تغییر کانال نتیجه نداد
 افزایش قیمت طال و سکه

در اولین روز زمستان
قیمت طال و سکه در اولین روز زمستان، افزایش پیدا کرد، اما تالش دالر 
ب��رای تغییر کانال نتیجه نداد. به گزارش خبرآنالین، در دومین روز هفته و 
نخس��تین روز زمستان، قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 
۳6 ه��زار تومان افزایش پیدا کرد و ب��ا قیمت ۴ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان 
به فروش رفت. هر قطعه س��که بهار آزادی ط��رح قدیم نیز ۲۰ هزار تومان 
افزایش قیمت داش��ت و به ۴ میلیون و ۵6۹ هزار تومان رس��ید. در همین 
حال، قیمت نیم س��که، ربع سکه و سکه گرمی بدون تغییر ماند، به طوری که 
نیم س��که ۲ میلیون و ۳۵۹ هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و ۴6۰ هزار 
تومان و س��که گرمی ۹۱۰ هزار تومان قیمت خورد. در حال حاضر، حباب 
س��که در بازار 6۲ هزار تومان اس��ت. از س��وی دیگر، قیمت هر گرم طالی 
۱۸عیار با افزایش ۵ هزار و ۴۰۰ تومانی روبه رو ش��د و به ۴ میلیون و 6۹۳ 
هزار تومان رس��ید. ه��ر مثقال طال نیز ۲ میلی��ون و ۳۳ هزار تومان قیمت 
داش��ت. اما قیمت دالر در اولین روز زمس��تان با افزای��ش اندک قیمت، بار 
دیگر به کانال ۱۳ هزار تومان نزدیک ش��د. نرخ دالر در اولین روز دی ماه به 
۱۲ هزار و ۹۸۰ تومان رسید که نسبت به روز شنبه هرچند افزایشی اندک 
را نشان می دهد، اما خبر از تحرک بازار دالر برای رشد بیشتر قیمت دارد.

صرافان می گویند مرز حمایتی دالر به ۱۳هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است 
و اگر دالر بتواند از مرز روانی ۱۳ هزار تومان عبور کند به س��ادگی در این 
جایگاه قرار خواهد گرفت. قیمت هر یورو در صرافی های بانکی نیز ۱۴ هزار 
و ۲۵۰ تومان اعالم شد که در قیاس با روز شنبه افزایش یافته است. بر این 
اس��اس، قیمت خرید هر یورو نیز ۱۴هزار و ۱۵۰ تومان اس��ت. فعاالن بازار 
معتقدند بازار ارز هنوز به ثبات نرسیده و در فاز اصالحی قرار دارد. باید دید 

قیمت ها در کدام کانال، آرام خواهند گرفت.

بانکنامه

فرص��ت امروز: سه ش��نبه گذش��ته بود ک��ه کلیات ط��رح »بانکداری 
جمه��وری اس��المی ایران« ب��ا ۱۳۲ رأی مواف��ق و ۴۴ رأی مخالف در 
صحن علن��ی مجلس به تصویب نمایندگان مردم رس��ید. این طرح در 
۲۰ فص��ل و ۲۱۴ ماده تدوین ش��ده و در آن، تغییرات زیادی در نظام 
بانکداری و همینطور ساختار بانک مرکزی صورت گرفته است. به عنوان 
نمونه، ش��رایط عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در بانکداری جدید 
با تغییراتی همراه ش��ده اس��ت. طبق این طرح، رئیس  کل بانک مرکزی 
توسط رئیس جمهور و پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی، 

تعیین و منصوب می شود.
همچنی��ن نمایندگان مجلس درباره عزل رئی��س کل بانک مرکزی در این طرح، 
شرایطی را پیش بینی کرده اند که براساس آن، رئیس جمهور می تواند پس از مشورت 
با اعضای غیراجرایی هیأت عالی، رئیس کل را عزل کند. البته عزل رئیس کل بانک 
مرکزی باید مستند به قصور یا تقصیر رئیس کل در تحقق اهداف بانک مرکزی و یا 

عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد.
اعضای غیراجرایی هیأت عالی نیز موظفند نظر مش��ورتی خود را به همراه ادله 
و مس��تندات مربوط، کتباً به رئیس جمهور تقدیم کرده و برای اطالع عموم منتشر 
کنند. همچنین رئیس جمهور باید حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، دالیل 

و مستندات خود را برای اطالع عموم مردم منتشر کند.
اما در صورتی که بیش از دوسوم اعضای غیراجرایی هیأت  عالی خواستار برکناری 
رئیس کل باش��ند، دالیل و مستندات خود را کتباً به رئیس جمهور تقدیم می کنند 
و در ص��ورت موافق��ت رئیس جمهور، رئی��س کل عزل می ش��ود. تقاضای برکناری 

رئیس کل نیز باید مس��تند به قصور مؤثر در انجام وظیفه و یا  عدم اجرای مصوبات 
هیأت عالی باشد.

همچنین در صورتی که رئیس جمهور با پیش��نهاد عزل رئیس کل مخالفت کند، 
بای��د دالیل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتباً به رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی اعالم کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص، در اولین جلسه علنی مجلس 
ش��ورای اسالمی قرائت شده و برای اطالع عموم منتش��ر می شود. از سوی دیگر و 
طبق تبصره این ماده، رئیس جمهور در ابتدای دوره ریاس��ت جمهوری، در صورتی 
ک��ه از دوره خدمت رئیس کل بانک مرکزی، یک س��ال یا کمتر باقی مانده باش��د، 

نمی تواند او را عزل کند.
همچنین طبق طرح »بانکداری جمهوری اسالمی ایران« بانک مرکزی موظف به 
انتشار ماهانه آمارهای اقتصادی و نظام بانکی شده است. براساس ماده ۳۳ این طرح، 
بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک بار، گزیده آمارهای اقتصادی و اطالعات 

نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می کند، منتشر کند.
این در حالی اس��ت که از یک سال قبل، انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک 
مرکزی با دستور رئیس جمهور متوقف شده است. به گزارش تسنیم،  ریشه مخالفت 
با انتش��ار آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، نجومی شدن رقم های شان است، چراکه 
رشد افسارگسیخته قیمت ها در کشور طی سال های قبل موجب شده مدار قیمت ها 
و به دنبال آن، ش��اخص های اقتصادی صعودی ش��ود. بع��د از آنکه تورم ۴۲درصد 
آذرم��اه س��ال ۹۷ برای دقایقی روی س��ایت بانک مرکزی ق��رار گرفت و بالفاصله 
برداش��ته شد، دیگر آماری از تورم و سایر شاخص های مهم اقتصادی از سوی بانک 

مرکزی منتشر نشد، به غیر از آمارهای مربوط به مسکن و اجاره بها.

البته مسئوالن بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کردند: »بانک مرکزی به  منظور 
بررس��ی های تخصصی و کارشناس��ی دوجانبه با مرکز آم��ار درخصوص به حداقل 

رساندن اختالفات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد.«
از زمان انتش��ار این اطالعیه توس��ط بانک مرکزی تا امروز، ۹ ماه گذشته است و 
به  نظر می رسد هنوز اختالفات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار به حداقل نرسیده 
که خبری از انتشار آمارهای ماهانه اقتصادی در سایت رسمی این بانک نشده است. 
اطالعیه بانک مرکزی درحالی بهانه ای برای عدم  انتشار آمارهای اقتصادی از سوی 
این بانک است که اختالف های آماری بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در تمام 

ادوار وجود داشته و موضوع تازه ای نبوده است.
عدم  انتش��ار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت، حرکت خالف 
قانون اس��ت، چراکه طبق بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی 
موظف به انتشار آمارهای ماهانه تورم و رشد اقتصادی و... است، اما علت واقعی عدم 
انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیس جمهور است؛ حسن روحانی آنطور 
که محمدباقر نوبخت می گوید، از تناقض های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی 
ناراحت است. نوبخت می گوید: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه، آمار شاخص 
قیمت ها و تورم را منتشر می کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دو سه  روزه آمار تورم 
را اعالم می کند که در یک ماه دو عدد ارائه می ش��ود که این تفاوت قابل مالحظه 
است و به  اصطالح آماری، بسیار معنا دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت 
بارها مطرح ش��ده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم ش��ده است. در نتیجه، در تیم 
اقتصادی تصمیم گیری ش��د که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز 

آمار ایران تهیه و اعالم شود.

شرایط عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری

قفل آمارهای بانک مرکزی باز می شود؟

درآمد بانک مرکزی و هشت بانک دولتی در سال آینده حدود ۱۱6 هزار و ۴۹۹ 
میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده که رش��د ۱۰.۲درصدی را نس��بت به سال ۹۸ 

نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، بررس��ی جزییات الیحه بودجه ۹۹ نشان دهنده افزایش درآمد و 
هزینه های بانک مرکزی و هش��ت بانک دولتی در س��ال آینده است. اکنون هشت 
بانک ملی، کش��اورزی، مسکن، صنعت و معدن، سپه، توسعه صادرات، پست بانک 
و توسعه تعاون به همراه بانک مرکزی به عنوان بانک های دولتی به شمار می روند. 
بر این اس��اس، درآمد بانک مرکزی و هش��ت بانک دولتی در سال ۹۹ حدود ۱۱6 
هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان و در س��ال ۹۸ معادل ۱۰۵ هزار و 6۵۷ میلیارد تومان 
اس��ت که نشان می دهد درآمدزایی بانک های دولتی در سال آتی ۱۰.۲درصد رشد 
خواهد کرد. هزینه های در نظرگرفته ش��ده برای بانک های دولتی نیز برای س��ال 

۹۹ حدود ۱۱۳ هزار و ۱۳۸ هزار میلیارد تومان ش��ده که نس��بت به سال ۹۸ رشد 
۱۰.۲درصدی داشته است.

براساس بررس��ی ها، بیشترین درآمد پیش بینی شده برای سال ۹۹ به 
بانک ملی با ۴۳ هزار و ۹۰6 میلیارد تومان تعلق دارد که معادل همین 
رقم نیز هزینه در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در جایگاه های بعدی نیز به 
ترتیب بانک های سپه با ۲۰ هزار و ۵6۷ میلیارد تومان، کشاورزی با ۱۸ 
هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان و مس��کن با ۱۴ هزار و ۹۹6 میلیارد تومان 
ق��رار گرفته اند. بان��ک صنعت و معدن نیز ۳ه��زار و ۱۳ میلیارد تومان، 
بانک توسعه تعاون ۲ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان و بانک توسعه صادرات 

یک هزار و ۹۹۷ میلیارد تومان درآمد دارد.
کوچک ترین بانک دولتی، پست بانک است که برای آن یک هزار و ۸۸۳ میلیارد 

تومان درآمد در نظر گرفته ش��ده و هزین��ه آن نیز یک هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان 
پیش بینی ش��ده است. درآمد پیش بینی شده برای بانک مرکزی در سال آتی نیز ۹ 
هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان اس��ت که نسبت به سال ۹۸ حدود ۷.۲درصدی رشد را 

نشان می دهد.
ردیف »استهالک« نیز برای بانک ها ۸۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
همچنین معادل یک هزار و ۸6۴ میلیارد تومان نیز برای این بانک ها در س��ال آتی 
»ذخایر و اندوخته« پیش بینی شده است که بیشترین آن با رقم ۸۳۳ میلیارد تومان 
به بانک مرکزی تعلق دارد. بانک های دولتی در سال ۹۹ حدود ۴هزار و ۳۱۳ میلیارد 
توم��ان برای هزینه های اعتباری و ۲۴۴ میلیارد تومان نیز برای افزایش دارایی های 
جاری صرف خواهند کرد. همچنین بانک های دولتی ۲۰۵ میلیارد تومان نیز سود 

سهام در سال ۹۹ پرداخت می کنند.

س��فیر سابق ایران در آلمان با اش��اره به اینکه شرایط عضویت در FATF برای 
تمامی کش��ورها یکسان اس��ت، گفت گروه ویژه مالی شرایط خاصی را برای الحاق 
ایران به این گروه اعمال نکرده اس��ت که مخالفان اینچنین به قیل و قال افتاده اند؛ 
تنها دغدغه های FATF مبارزه با پولش��ویی و عدم پش��تیبانی از گروه های حامی 
تروریس��م اس��ت که این موارد در ارتباطات مالی و بانکی تمامی کشورهای جهان 

لحاظ می شود.
علی ماجدی در گفت و گو با خبرآنالین، با بیان اینکه تمامی کش��ورهای جهان 
الح��اق به گروه ویژه مال��ی را مبنای مراودات بانکی خود با کش��ورهای دیگر قرار 
داده اند، گفت: موجودیت و فعالیت در فضای مالی جهانی متضمن پذیرش تعهدات 

این گروه است و ما نباید خود را تافته جدابافته ای بدانیم.
او با اشاره به دیدگاه های برخی از مخالفان FATF که می گویند در این شرایط 
تحریمی، الحاق به گروه ویژه مالی به نفع ایران نیست، افزود: به اعتقاد بنده در این 
شرایط است که ما باید به FATF بپیوندیم چراکه  حتی کشورهایی چون ترکیه 
و چین که به صورت محدود مراودات تجاری با ایران دارند هم حاضر نیس��تند این 

وضعیت را ادامه دهند. عالوه بر این، قرار نیست که شرایط اقتصادی ایران همیشه 
در همی��ن وضعیت تحریم��ی باقی بماند. در هر صورت، م��ا در آینده فعالیت های 

تجاری و اقتصادی خود با کشورهای دیگر را افزایش می دهیم.
به گفته این دیپلمات، متاسفانه ما همیشه در آخرین لحظه و بسیار دیرتر از باقی 
 FATF کشورها خواستار پیوستن به پیمان، سازمان و یا گروه های بین المللی چون
و یا WTO بوده ایم که نتایج آن بر اقتصاد کش��ورمان نیز بس��یار ملموس اس��ت. 
نپیوستن بهFATF  و یا هر پیمان و گروه بین المللی تنها به اعمال محدودیت های 
بیشتر به اقتصاد کشورمان دامن زده و به نوعی در راستای خواست دشمنان ایران 

بوده است.
س��فیر س��ابق ایران در آلمان با عنوان این مطلب که پذیرش CFT و پالرمو و 
درنهای��ت الحاق به FATF که برای چندمین بار برای ایران تمدید ش��ده اس��ت، 
همیشگی نیست، گفت: بیش از یک سال است که این زمان به تناوب در اختیار ما 
قرار گرفته است و اروپایی ها توانسته اند در این زمینه رایزنی هایی را با مقامات گروه 
ویژه مالی داشته باشند، اما در نهایت این فرصت دائمی نیست. اگر قرار بر باز بودن 

راه های مراودات اقتصادی ایران با جهان باشد ما ناچار به الحاق به گروه ویژه مالی 
هستیم. ما حتی با آمریکا هم که به لحاظ سیاسی مشکالت فراوانی داریم در زمینه 
تجارت و بازرگانی همکاری داریم. ماجدی معتقد است که سفر اخیر روحانی به ژاپن 
که بر پایه افزایش مراودات تجاری تهران و توکیو صورت گرفته است نیز بدون الحاق 
به FATFبی معنا است و بی اعتنایی به مناسبات بین المللی تنها به کناره گیری ایران 

از روابط جهانی منجر می شود.
وی همچنین در رابطه با این س��وال که در این فضا دولت باید چه سیاس��تی در 
پیش گیرد، متذکر شد که این موضوع بحثی حقوقی است که بنده از آن سررشته ای 
ندارم اما در هر صورت کلیت بحث امری اس��ت ک��ه به موضوعات پیرامون امنیت 
اقتصادی کشور بازمی گردد و در این راستا دولت خود می تواند برای جلوگیری از به 

خطر افتادن اقتصاد کشور راسا وارد عمل شود.
سفیر ایران در آلمان تاکید کرد که با عدم الحاق ایران به گروه ویژه مالی نه تنها 
بخ��ش دولتی بلکه ش��رکت های خصوصی هم از ام��کان جا به جایی پول در فضای 

بین المللی محروم خواهند شد.

بانک های دولتی در بودجه سال آینده 116.4 هزار میلیارد تومان درآمد دارند
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سفیر سابق ایران در آلمان مطرح کرد

FATF ؛ مجرای تنفسی اقتصاد ایران در فضای تحریم
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کنتورسازی ایران؛ قدیمی ترین نماد متوقف شده
۲۷ نماد متوقف بورسی کدامند؟

۲۷ نم��اد معامالت��ی در بورس اوراق به��ادار در بازه زمانی ۱۳ 
شهریور ۹۵ تا ۲6 آذرماه امسال به دالیل مختلف متوقف شده اند. 
البت��ه پیش از این، نمادهای متوقف بورس��ی ۳۰ مورد بودند که 

طی روزهای اخیر از تعداد آنها کاسته شده است.
به گزارش ایس��نا، دالیل متوقف ش��دن نمادهای بورسی تعلیق 
نماد معامالتی، افش��ای اطالعات با اهمیت گ��روه الف، برگزاری 
مجم��ع عمومی عادی به طور فوق العاده )انتخاب اعضا(، برگزاری 
مجمع عمومی فوق العاده )درخصوص تغییر س��رمایه(، تغییرات 
بیش از ۵۰درصد در ۱۵ روز متوالی، افش��ای اطالعات بااهمیت 

گروه ب و برگزاری مجمع عمومی ساالنه است.
ع��الوه بر نماد کنتورس��ازی ای��ران )آکنتور( ک��ه از تاریخ ۱۳ 
ش��هریور ۹۵ به علت تعلیق نماد معامالتی متوقف ش��ده اس��ت، 
نمادهای کنترل خوردگی تکی��ن کو)رتکو(، بانک انصار)وانصار(، 
لیزین��گ ایران)ولیز( و س��رمایه گذاری نیرو)ونی��رو( نیز به دلیل 
تعلیق متوقف ش��ده اند. گروه دارویی برکت )برکت(، داروس��ازی 
اسوه)داس��وه( و گروه صنایع بهش��هر ایران)وصنا( نیز نمادهایی 
هس��تند ک��ه به دلیل افش��ای اطالع��ات بااهمیت گ��روه الف و 
تولید مواد اولی��ه دارو پخش)دتماد(، البراتوار داروس��ازی دکتر 
عبیدی)دعبید( نمادهایی هس��تند که به دلیل افش��ای اطالعات 

بااهمیت گروه ب متوقف شده اند.
توقف نمادهای پتروش��یمی پارس)پارس(، گروه پتروش��یمی 
س. ایرانیان)پترول(، گروه مپنا)رمپنا(، ش��یر پاس��توریزه پگاه 
اصفهان)غش��صفا(، کاشی سعدی)کسعدی(، مبین انرژی خلیج 
فارس)مبین( و پتروش��یمی نوری)نوری( هم به دلیل برگزاری 
مجم��ع عمومی عادی ب��ه طور فوق العاده )انتخ��اب اعضا( بوده 

است.
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده )درخصوص تغییر س��رمایه( 
نی��ز باعث توق��ف نمادهای تولی��دی چدن س��ازان)چدن(، فیبر 
ایران)چفیب��ر(، صنای��ع ریخته گ��ری ایران)خریخ��ت(، پاالیش 
نفت بندرعباس)ش��بندر(،  فرآوری مواد معدن��ی ایران)فرآور( و 
کارخانجات تولیدی شیش��ه رازی)کرازی( شده است. همچنین 
چرخش��گر)خچرخش(، ایرکا پارت صنعت)خکار( و تولید محور 
خودرو)خمح��ور( به دلیل تغییرات بیش از ۵۰درصد در ۱۵ روز 
متوالی و پتروش��یمی پردیس)شپدیس( به دلیل برگزاری مجمع 

عمومی سالیانه متوقف شداند.

سهم تامین مالی از بازار سرمایه رو به رشد است
وام و اعتبارات؛ مسیر خطای تامین مالی

روش ه��ای بس��یار زیادی ب��رای تامین مالی وج��ود دارند که 
ناشناخته مانده اند و متاس��فانه، فقط دریافت وام و تسهیالت از 
دولت مورد اس��تفاده قرار می گیرد. حال، مدتی اس��ت که سهم 

تامین مالی از بازار سرمایه رو به فزونی است.
به گزارش سنا، قاسم محس��نی، مدیرعامل شرکت رتبه بندی 
اعتب��اری برهان درخص��وص روند تأمین مالی از بازار س��رمایه، 
گفت: سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کشور به تدریج افزایش 
یافته اس��ت. در عین حال، ۸۰ تا ۹۰درصد اوراق بهادار اسالمی 
مانند اس��ناد خزانه اس��المی یا اوراق اجاره و مش��ارکت، توسط 

دولت و البته برای تأمین کسری بودجه دولت منتشر می شود.
محس��نی افزود: تأمی��ن مالی دولت یا تأمین کس��ری بودجه 
در گذش��ته به صورت پنهانی و بیش��تر از طریق استقراض بانک 
مرک��زی صورت می گرف��ت و نهایتاً بانک ها ب��ه بانک مرکزی یا 
دولت به پیمانکاران بدهکار می ش��دند در صورتی که اگر کسری 
بودجه دولت از طریق انتشار اوراق تأمین شود بانک مرکزی هم 

می تواند نرخ بهره را کنترل کند.
محس��نی با اشاره به چگونگی انتشار اوراق مالی اسالمی برای 
برخی موضوعات اقتصادی خاطرنشان کرد: پتانسیل انتشار اوراق 
مالی اس��المی، از نظر تطبیق اوراق با شرع مقدس اسالم وجود 
دارد و محدودیت و مش��کلی نیست اما از طرفی شرکت ها عادت 
به مستندس��ازی فعالیت های حال و پیش بین��ی آینده ندارند و 
از ط��رف دیگ��ر، ناش��ران اوراق نیز عادت به تهیه مس��تندات و 
شفافیت ندارند. ضمن اینکه از نظر مقررات انتشار اوراق نیز باید 

تسهیالتی درخصوص وجود ضامن و مستندسازی ایجاد شود.
این استاد دانش��گاه صندوق های پروژه و اوراق مشارکت را دو 
راهکار برای تأمین مال��ی پروژه ها معرفی کرد و افزود: ابزارهای 
تأمین مالی پروژه ها به اندازه کافی وجود دارند اما فقط باید خود 
پروژه قابل تعریف باشد و مشکل فروش و صادرات و سهم بخش 

خصوصی از صادرات نیز باید حل شود.
او با اش��اره به اینکه عملیات بازار ب��از بانک مرکزی در آینده 
تعیین کننده ن��رخ بهره اوراق خزانه دولت��ی و کل اوراق دولتی 
خواهد بود، اظهار داش��ت: خروجی هر فعالیت بورس��ی و مالی 
باید ایجاد تغییر در ش��اخص های اقتصادی و بازار باش��د. بیش 
از ۸۵درصد مش��اغل، مربوط به مشاغل خرد هستند و متاسفانه 
تأمین منابع مالی آنها طی سال های اخیر از مسیری خطا یعنی 
پرداخ��ت وام و اعتبارات صورت گرفت��ه و نهایتاً وضعیت بازار را 

بدتر کرده است.
محس��نی تامین منابع مالی یا دادن اعتبار به حوزه های کسب 
و کار از طری��ق دول��ت را غیرممکن دانس��ت و گف��ت: در این 
زمینه الزم اس��ت دولت در ابتدا، اعتماد کند و س��رمایه ها را به 
ح��وزه نهادهای خصوصی در حوزه واحدهای س��رمایه گذاری یا 

واحدهای بورسی انتقال دهد.
این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه راه ه��ای تأمین منابع مالی 
برای کس��ب و کار بسیار زیاد است، افزود: ما فقط دریافت وام و 
تسهیالت از دولت را یاد گرفتیم درصورتی که بسیاری از راه های 

تامین مالی دیگر هنوز ناشناخته مانده اند.
مدیرعامل شرکت رتبه بندی برهان، صنعت بیمه را یک منبع 
تأمین مالی بس��یار مناس��ب معرفی و خاطرنشان کرد: به عنوان 
مثال بیمه تکافل در کش��ورهای اروپایی و توسعه یافته جذابیت 
و کارایی بس��یار زیادی برای تأمین مالی دارد. خصوصی س��ازی 
واقع��ی بیم��ه و بانک، می تواند راهگش��ای خوبی برای توس��عه 

اقتصادی باشد.

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: آمارها تا پایان آبان ماه امس��ال نش��ان می دهد بانک ها و 
موسسات اعتباری با ۵۳ هزار و ۸6۱ میلیارد ریال در جایگاه سومین صنعت 
باارزش بازار سهام قرار گرفته اند. براساس اطالعات رسمی منتشرشده درباره 
معامالت س��هام شرکت های حاضر در بازار سهام »بورس« و »فرابورس« تا 
پایان آبان ماه، بانک ها و موسسات اعتباری، نقش پررنگ و تعیین کننده ای 
در بازار س��رمایه دارند، به طوری که این صنعت در میان سه صنعت برتر از 
نظر ارزش معامالت قرار گرفته اس��ت. در این میان، صنعت »اوراق تامین 
مالی« با ۱۷۱هزار و ۳۲۳ میلیارد ریال در صدر بزرگترین صنعت بورسی از 
نظر ارزش معامالت قرار دارد و »صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله« 
با ۹۸ هزار و۳۱ میلیارد ریال و »بانک ها و موسسات اعتباری« با ۵۳ هزار و 

۸6۱ میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم ایستاده اند.
همچنین گروه فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصوالت دارویی، 
محصوالت شیمیایی، فرآورده های نفتی، محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند 
و شکر و مواد و محصوالت شیمیایی، در مکان های چهارم تا دهم بزرگترین صنایع 
بورس��ی و فرابورس��ی از نظر ارزش معامالت هستند. فعالیت های هنری، سرگرمی 

و خالقانه و دباغی پرداخت چرم نیز در رتبه های انتهایی این فهرست قرار دارند.
شرکت های برتر بورسی از نظر تعداد سهامدار

همچنین »تولیدی فوالد سپید فراب کویر« با ۳۳۳ هزار و 6۳ سهامدار در پایان 
آذرماه س��ال ۹۷ در صدر بزرگترین ش��رکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاده 
است و »سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران« با ۲۳۹هزار و ۵۳۳ سهامدار و »ایران 

خودرو«  با ۱۴۵ هزار و ۳۵ سهامدار در رتبه های دوم و سوم حضور دارند.
به گزارش ایِبنا، شرکت های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها، 
توسعه معادن روی ایران، بانک تجارت، سایپا، غلتک سازان سپاهان، سرمایه گذاری 
صنعت نفت، پتروشیمی نوری هم در رتبه های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های 

بورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارند..
از س��وی دیگر، »س��رمایه گذاری آوانوین« با ۷۲۲ هزار و ۳۵۵ سهامدار در صدر 
بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و »موسسه اعتباری 
کوث��ر مرکزی« با ۴۵۲ هزار و 6۹۴ س��هامدار و »توزیع داروپخش« با ۳۴۰ هزار و 

۹۲۲ سهامدار در رده های بعدی قرار گرفته اند.
همچنی��ن توس��عه مولد نیروگاهی جه��رک، بانک دی، جن��رال مکانیک، بانک 
مهر اقتصاد، س��رمایه گذاری توس��عه و عمران استان کرمان، بیمه حکمت صبا نیز 
در مکان های س��وم تا دهم برترین ش��رکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار 

ایستاده اند. البته این تعداد سهامدار بورسی و فرابورسی بدون در نظر گرفتن سهام 
وثیقه گروهی )کارکنان( در این گزارش لحاظ شده است.

برترین سبدگردانان سال 9۷ معرفی شدند
همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار در یک گزارش، برترین سبدگردانان سال 
گذشته را معرفی کرد. بر این اساس، شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان، 
جایگاه اول بازدهی را در میان س��بدهای اختصاصی در س��ال ۹۷ به دس��ت آورد. 

شرکت های سبدگردان نوویرا و الماس هم در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
 به گزارش س��نا، اداره بازرس��ی نهادهای مالی س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
گزارشی با عنوان »بررسی عملکرد شرکت های سبدگردان در بازار سرمایه ایران در 
س��ال ۱۳۹۷« سبدگردانان برتر سال ۹۷ را معرفی کرد. این گزارش نشان می دهد 
ش��رکت س��بدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان با بازدهی ۲۴۱درصدی نسبت به 
رقبای خود در بازار س��رمایه، رتبه اول را کسب کرده است. شرکت های سبدگردان 
نووی��را و الماس نیز با بازدهی ۱۳۷.۱۲درص��دی و ۱۳۷.۰۱درصدی به  ترتیب در 

جایگاه دوم و سوم ایستاده اند.
براس��اس این گزارش، تا پایان س��ال ۱۳۹۷، تعداد ۲۹ شرکت از میان ۴۲ نهاد 
مالی غیرکارگزار دارای مجوز س��بدگردانی، قرارداد س��بدگردانی داش��ته اند که در 
مجموع، دارایی تحت مدیریت آنها ۲۰،6۰۵،۹۹۷ میلیارد ریال بوده است. در میان 
این ۲۹ ش��رکت اشاره ش��ده، تعداد ۲۰ شرکت از آنها جزو شرکت های سبدگردان 
هس��تند که دارایی تحت مدیریت تمامی این شرکت ها تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر 

۱۰،6۷۲،۱۸۸ میلیون ریال بوده است.
ش��رکت های س��بدگردان که در قالب قرارداد مشخص و به منظور کسب انتفاع 
ب��ه خرید و فروش اوراق بهادار برای س��رمایه گذار می پردازن��د، با ارزیابی وضعیت 
سرمایه گذاران، آنها را از نظر درجه ریسک پذیری طبقه بندی کرده و به هر گروه از 
سرمایه گذاران متناسب با درجه ریسک پذیری ارزیابی شده خدمات سبدگردانی را 
در قالب مدیریت دارایی های ایشان به وکالت و نمایندگی از طرف ایشان و در ازای 

دریافت کارمزد، ارائه می دهند.
به منظور ارائه  روشی که بتوان از طریق آن بازدهی عملکرد سبدگردان را ارزیابی 
 )TWRR( »کرد، از رابطه ای شناخته ش��ده تحت عنوان »نرخ بازدهی زمان وزنی
استفاده می شود. نرخ بازدهی زمان وزنی بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی های تحت 
مدیریت یک شرکت سبدگردان است و نشان می دهد که سبدگردان به طور متوسط 
تا چه حد در مدیریت س��بدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کس��ب 
بازدهی برای س��رمایه گذاران ش��ده  است. به عبارت بهتر، س��رمایه گذاران با توجه 

به بازدهی س��بدگردان می توانند عملکرد س��بدگردان را ارزیابی و در مورد سپردن 
مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم گیری کنند.

گفتنی اس��ت میانگین وزنی بازده )TWRR( در سال های ۹6 و ۹۷ برای تمام 
ش��رکت های دارای مجوز س��بدگردانی به ترتیب ۱۹درصد و ۷6درصد بوده است 
که ش��رکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان در سال ۱۳۹۷ با کسب بازدهی 
زمان وزنی ۲۴۱درصدی، جایگاه نخست را در مقایسه با سایر سبدگردان ها به خود 

اختصاص داده  است.
بورسی ها در اولین روز زمستان سود کردند

روند رو به رشد بورس تهران در اولین روز زمستان نیز ادامه داشت و شاخص کل 
با رش��دی ۲هزار و ۷۲۱ واحدی به رقم ۳۵6 هزار و ۷۲۰ واحد رسید. در معامالت 
این روز، بیش از ۴میلیارد و ۲۳۹ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۲۲ هزار و 6۰۹ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 
۹6۴ واحد افزایش به ۱۱۲ هزار و ۸۵۵ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 6۴۳ 

واحد رشد به ۷۵ هزار و ۳۷۰ واحد رسیدند.
در بین تمامی نمادها، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۴۳۲ واحد، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با ۴۲۴ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۳6۹ واحد، 
صنعتی و معدنی چادرملو )کچاد( با ۳۱۳ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
کل داشتند. در مقابل نیز پاالیش نفت تهران )شتران( با ۱۰۹ واحد، مخابرات ایران 
)اخابر( با ۱۰۵ واحد و فوالد خراس��ان )فخاس( با ۹۱ واحد از جمله ش��رکت هایی 

بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند.
نماد بانک تجارت، بانک ملت، فاراک، خساپا و بانک اقتصاد نوین ازجمله نمادهای 
پربیننده روز یکشنبه بودند. گروه خودرو نیز در معامالت این روز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت ش��د و در این گروه ۴۲۷ میلیون برگه سهم به ارزش یک هزار و 

۸۸۳ میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از ۵۱ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۴هزار و 6۱۰ 
واح��د ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و 6۹6 میلیون برگه س��هم به 
ارزش بیش از ۱۳ هزار و ۵۸۳ میلیارد ریال داد و ستد شد. در بین تمامی نمادها، 
نماد س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه )میدکو( و شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(   بیشترین تأثیر مثبت 
را بر ش��اخص این بازار داشتند. در مقابل، پتروشیمی مارون )مارون(، تولید نیروی 
برق دماوند )دماوند(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، و مدیریت انرژی امید تابالن هور 

)وهور( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

سیاوش وکیلی معتقد است که عکس العمل بازار سهام به دو مقوله افزایش نرخ 
ارز و تورم مثبت بوده و از همین رو است که با رشد شاخص های بازار سرمایه پس 

از ارائه بودجه توسط دولت مواجهیم.
به گزارش سنا، مدیرعامل شرکت »توسعه گوهران امید« درخصوص روند گزارش 
عملکرد شرکت ها بیان کرد: با توجه به کاهش نسبی نرخ ارز در ماه های مهر و آبان، 
گ��زارش ش��رکت ها نیز متاثر از این موضوع قرار گرفت به ط��وری که در آبان ماه با 
کاهش نسبی در نرخ های فروش و بعضا فروش »مقداری« محصوالت مواجه بودیم.

وی در بررسی تحرک نقدینگی در بازار سرمایه توضیح داد: رشد فزاینده نقدینگی 
در جامع��ه که اکنون به رقم��ی بالغ بر ۲میلیون میلیارد توم��ان افزایش یافته، به 
مثاب��ه یک انرژی نهفته اس��ت که ورود حتی بخش��ی از آن به هر ب��ازاری آن را با 

دگرگونی های جدی مواجه می کند.
وکیلی افزود: از ابتدای سال جاری نیز شاهد ورود بخشی از این نقدینگی به بازار 
س��رمایه هستیم که تداوم روند رش��دی ارزش معامالت و عبور آن از سطح ۴۰۰۰ 
میلیارد تومان نیز بیانگر این واقعیت است. با تداوم این شرایط کماکان خالص ورود 
نقدینگی حقیقی به بازار مثبت بوده و ش��اهد انتقال مالکیت سهام از حقوقی ها به 

سهامداران حقیقی هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید مراقب نقدینگی های وارده به بازار سرمایه باشیم، ابراز 
داش��ت: طی ماه اخیر، ش��اهد رشد قیمتی بی دلیل برخی از نمادها و انفعال برخی 

س��هامداران عمده در عرضه به موقع سهام جهت جلوگیری از نوسان قیمت بودیم، 
بنابراین انتظار می رود سرمایه گذاران با توجه به موارد بنیادی اقدام به خرید سهام 
کنند و از حضور در شرکت هایی که باالتر از ارزش ذاتی معامله می شوند، خودداری 

کنند.
مدیرعامل شرکت »توسعه گوهران امید« درخصوص روند بازار طی هفته های آتی 
با توجه به موارد طرح شده در بودجه اظهار کرد: طبق بودجه ارائه شده توسط دولت، 
موضوع خاصی که بر عملکرد و سودآوری شرکت های بورسی تاثیرگذار ملموسی از 
هر دوجنبه مثبت و منفی داشته باشد قابل مشاهده نیست و انتظار می رود با فرض 

ثبات شرایط، روند بازار به همین روال پیش رود.
وی توضیح داد: با توجه به ارقام درآمدی لحاظ ش��ده در بودجه به خصوص در 
مبحث فروش مقداری نفت و نرخ تس��عیر ارز حاصله، کس��ری بودجه دولت دور از 
ذهن نیست که این موضوع تورم و رشد قیمت محصوالت را در پی دارد. از همین 
رو، انتظار می رود شاهد رشد قیمت سهام شرکت ها و در پی آن رشد شاخص باشیم.

س��یاوش وکیلی در پاسخ به این پرس��ش که افزایش نرخ دالر چه اثری بر روند 
بازار دارد، گفت: در فقدان بهره وری، روند نزولی اجرای طرح های توسعه ای در عمده 
صنایع و ش��رکت ها و رکود حاکم بر فضای اقتصادی کش��ور، رش��د نرخ ارز و تورم 
حاص��ل از آن به عنوان محرک رش��د درآمدی و متعاقب آن افزایش ارزش س��هام 

شرکت ها محسوب می شود.

 وی افزود: با افزایش نرخ ارز در وهله نخست ارزش سهام شرکت های صادراتی به 
دلیل ارتباط مستقیم با نرخ ارز افزایش یافته و در مرحله بعد با افزایش تورم عمومی، 
شرکت های داخلی فروش نیز با افزایش سودآوری و تطبیق قیمت سهام متناسب با 

رشد سودآوری مواجه می شوند.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص اثر توافق تجاری چین و آمریکا بر صنایع 
فلزی و قیمت کامودیتی ها اظهار کرد: با بهبود نسبی فضای مذاکرات بین آمریکا و 
چین و تحقق فاز نخس��ت تفاهم تجاری بین این دو کشور، قیمت کامودیتی ها نیز 
افزایش یافته به طوری که طی هفته های اخیر با رش��د تقریبا ۱۰درصدی در نرخ 

محصوالت معدنی و فلزی مواجه هستیم.
وکیل��ی در ادام��ه گفت: ب��ا توجه به تزلزل جایگاه سیاس��ی ترامپ در ریاس��ت 
جمهوری آمریکا و آغاز فرآیند استیضاح در مجلس نمایندگان آمریکا، تحقق تفاهم 
همه جانبه حداقل تا زمان ریاست جمهوری ۲۰۲۰ دور از ذهن به نظر می رسد که 
واکنش محتاطانه سرمایه گذاران و تحلیلگران به این اتفاق بیانگر این موضع است؛ از 
منظر داخلی به ظاهر این اتفاق رویداد مثبتی برای بازار سرمایه تلقی شده و با توجه 
به کامودیتی محور بودن بازار س��رمایه ایران، افزای��ش نرخ های جهانی تاثیرگذاری 
مثبتی خواهد داشت، اما باید توجه داشت که در مقطع فعلی، چین از نقش ویژه ای 
در خنثی س��ازی اثرات تحریم برخوردار اس��ت هرچند که میزان آن نسبت به ادوار 

قبلی تحریمی بسیار کاهش یافته است.

افزایش قیمت دالر چه اثری بر بازار سرمایه دارد؟
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هشدار سامانه همتا نسبت به کالهبرداری با 
پوشش رجیستری

س��امانه همتا با تاکید بر رایگان بودن تمامی مراحل ثبت نام رجیس��تری 
موبایل، نسبت به ترفند جدید کالهبرداران هشدار داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باش��گاه خبرنگاران پویا، ارس��ال پیامک  به 
برخی از کاربران و درخواست واریز وجه به بهانه افزایش نرخ تعرفه گمرکی 
و جلوگیری از غیرفعال ش��دن تلفن همراه، ترفند جدید س��ودجویان برای 
کالهبرداری اینترنتی اس��ت. در این روش جدید، کالهبرداران در پوش��ش 
طرح رجیستری تلفن همراه، اطالعات حساب بانکی افراد را به دست آورده 
و به آن دس��تبرد می زنند. اخیرا مش��اهده ش��ده اس��ت پیامکی اخطارآمیز 
مبن��ی بر »قطع رجیس��تری تلفن همراه« به عل��ت نپرداختن مبلغ مربوط 
ب��ه افزایش نرخ گمرکی به برخی از خریداران گوش��ی تلفن همراه ارس��ال 
ش��ده اس��ت. در این پیامک از کاربر خواسته می شود تا از طریق یک لینک 
س��اختگی مش��ابه با س��امانه اینترنتی گمرک، وارد صفحه  جعلی ای بشوند 
که ظاهر آن ش��بیه درگاه های پرداخت اس��ت و مبل��غ مربوطه را پرداخت 
کنند. بدین ترتیب سودجویان با استفاده از این شیوه، اطالعات کارت بانکی 
قربانی��ان را دریاف��ت کرده و ام��وال آنان را به س��رقت  می  برند. در اطالعیه 
س��امانه همتا به کلیه کاربران توصیه ش��ده اس��ت ک��ه در صورت مالحظه 
چنی��ن مواردی در اس��رع وقت مرات��ب را از طریق درگاه گ��زارش مردمی 
پلی��س فت��ا ب��ه آدرس»cyberpolice.ir « گزارش کنن��د. طبق توصیه 
مدیریت مرکزی س��امانه همتا ضروری است کاربران در مراحل فعال سازی 
تلفن همراه خود به این موارد دقت کنند: ۱. س��ایت رس��می س��امانه همتا 
hamtainfo.ntsw.« و سایت اطالع رس��انی همتا »hamta.ntsw.ir«

ir«  ب��وده و ه��ر آدرس دیگری تح��ت عناوینی غیر این دو نامعتبر اس��ت. 
۲.س��امانه همتا برای انجام فرآیندهای فعال سازی تلفن همراه هیچ وجهی 
دریافت نمی کند و انجام تمامی مراحل ثبت نام در این سامانه رایگان است. 
۳. هرگونه اطالع رسانی در زمینه طرح ثبت تلفن همراه، از طریق سرشماره 
پیامکی»HAMTA«انج��ام می گیرد. همچنین در صورت دریافت هرگونه 
پیامک با محتوای مشکوک، می توانید موضوع را با مرکز پاسخگویی سامانه 
همتا به ش��ماره ۰۹6۳66 از س��اعت ۸ صبح تا ۱۲ شب در هفت روز هفته 
طرح کنید. همچنین طبق توصیه های بانک مرکزی، کاربران بایستی پیش 

از هر پرداخت اینترنتی به نکات زیر توجه داشته باشند:
۱. عبارت»https«در آدرس سایت موجود باشد و همچنین عالمت تأیید 
س��رویس دهنده )معموالً به صورت قفل سبز رنگ( در ابتدای آدرس درگاه 

پرداخت وجود داشته باشد.
۲. هرگونه درگاه پرداختی از طریق دامنه »shaparak.ir « معتبر است 
و الزم ب��ه ذکر اس��ت: هرگون��ه ترکیب دیگری از کلم��ه shaparak و هر 
پس��وند دامنه دیگری به غیر از دامنه .IR  غیرمجاز اس��ت، به عنوان مثال 

ترکیب هایی نظیرshapaarak یا shaparack نامعتبر هستند.
۳. برای اط��الع از آدرس درگاه های پرداخت اینترنتی معتبر، می توان به 

تارنمای کاشف به آدرس»kashef.ir« مراجعه کرد.
به گزارش تس��نیم، طرح رجیس��تری تلفن همراه از ابت��دای آغاز به کار 
خ��ود، کام قاچاقیان موبایل را به ش��دت تلخ ک��رده و همین موضوع باعث 
شده است سودجویان به طرق مختلف برای دور زدن این طرح اقدام کنند. 
»س��رقت اطالعات گذرنامه زائران و مس��افران برای بهره برداری از تخفیف 
واردات گوش��ی با رویه مس��افری« و »جعل شناس��ه های IMEI« از نمونه  
ترفندهای شکس��ت خورده قبلی قاچاقچیان برای فرار از پرداخت عوارض و 

حقوق گمرکی موبایل بوده است.

مجوز واردات آناناس و انبه پاکستانی در قبال 
صادرات سیب درختی ایران

اس��حاق جهانگیری مصوبه مجوز واردات آناناس و انبه پاکستانی در قبال 
صادرات سیب درختی ایران را برای اجرا ابالغ کرد.

به گزارش ایس��نا به نقل از پایگاه اطالع رس��انی دفتر هیأت دولت، هیأت 
وزیران در جلسه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و به اس��تناد اصل یکصد و س��ی و هشتم قانون اساسی به منظور حمایت از 
صادرات سیب درختی، واردات هر کیلوگرم انبه یا آناناس را صرفاً در مقابل 

صادرات سه کیلوگرم سیب درختی تا پایان سال ۱۳۹۸ مجاز کرد.

مطالبات وصول نشده شرکت های دارویی 
چقدر است؟

نرسیدن ارز به دست واردکنندگان ایرانی باعث رشد بدهی آنها به شرکت های 
داروسازی شده است. به گزارش ایسنا، در جدیدترین جلسه کمیسیون اقتصاد 
سالمت اتاق بازرگانی تهران، اعضای این کمیسیون به بررسی شرایط این حوزه 
در تبادالت تجاری با طرف های خارجی پرداختند و همچنان یکی از اصلی ترین 
مشکالت آنها، وصول نش��دن مطالباتی است که از سال قبل باقیمانده و هنوز 
تکلیف آنها روشن نیست. ابوالفتح صانعی – نایب رئیس این کمیسیون - درباره 
شرایط پیش آمده توضیح داد: بالتکلیفی پرداخت بدهی ۲۸۷ میلیون یورویی 
۱۵۳ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی به شرکت های خارجی همچنان ادامه 
دارد و این مساله پس از مصوبه ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ هیات دولت مبنی 
ب��ر تعیین نرخ۴۲۰۰ تومانی برای ارز دولتی پدید آمده اس��ت. وی در ادامه به 
نامه نگاری هایی که برای حل این مس��اله با معاون اول رئیس جمهوری، مقامات 
وزارت بهداش��ت و بانک مرکزی صورت گرفته است، اشاره کرد و گفت: به رغم 
مکاتبات��ی که صورت گرفت��ه و نامه رفع این تعهد به بان��ک مرکزی هم ابالغ 
ش��ده، اما این مساله هنوز حل نشده است. در واقع، این مکاتبات و پیگیری ها 
منجر به نامه ای از س��وی وزارت بهداش��ت به بانک مرکزی در خردادماه سال 
جاری ش��د که وصول ۱۸۴ میلیون یورو بابت پرداخت مطالبات ش��رکت های 
تجهیزات پزشکی را تایید  می کرد اما این درخواست اجرایی نشد. محمود نجفی 
عرب – رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران – در گفت وگو با 
ایسنا، درباره چرایی شکل گیری این مشکل توضیح داد: سال گذشته دولت در 
دستورالعمل های متفاوتی، شرایط واردات و صادرات و نحوه دریافت ارز را تغییر 
داد. یکی از اتفاقاتی که با این تفاوت تصمیم گیری رخ داد، ممنوع شدن واردات 
کاالهای بهداش��تی بود و همین امر باعث شد بسیاری از واردکنندگان رسمی 
که با طی کردن مراحل قانونی کاالی خود را به گمرک وارد کرده بودند، نتوانند 
کاالی خود را ترخیص کنند و همین موضوع برای آنها زیان به بار آورد و تعدادی 
از آنها در تس��ویه بدهی خود به شرکت های خارجی با مشکل مواجه شدند. به 
گفته وی، محدودیت هایی که در تخصیص ارز وجود دارد نیز بعضا زمان انجام 
معامله و انتقال پول را بسیار طوالنی کرده است و تداوم این شرایط باعث افزایش 
فشار بر فعاالن بخش خصوصی و زیانده شدن آنها می شود و این مسئله به نفع 

صنعت داروی کشور نخواهد بود.

اخبـــار

با حضور دکتر رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر غریب پور 
رئیس هیأت عامل ایمیدرو، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
ش��ورای اس��المی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره فوالد مبارکه، امام 
جمعه، فرماندار و جمعی از مس��ئوالن شهرس��تان مبارکه از خط تولید 
انبوه تختال API ویژه ساخت لوله های انتقال نفت و گاز ترش رونمایی 

شد.
در این آیین وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن خرس��ندی از حضور 
در ف��والد مبارک��ه و قدردانی از تالش بی وقفه مدی��ران و کارکنان این 
ش��رکت گفت: تولید فوالدهای ویژه س��اخت لوله های انتقال نفت و گاز 
ترش در فوالد مبارکه فتح الفتوح و به بار نشس��تن نهضت ساخت داخل 

است.
وی با تاکید بر این مجاهدت های کارکنان فوالد مبارکه در خط مقدم 
تولید و اقتصاد مقاومتی ادامه راه ش��هیدان دفاع مقدس اس��ت، گفت: 
در نهضت ساخت داخل تا س��ال ۱۴۰۰ ده میلیارد دالر سرمایه گذاری 

کرده ایم که ۲.۴ آن مربوط به صنایع معدنی است.
رض��ا رحمانی با تاکید بر اینکه باید هر قطع��ه ای را که می توانیم در 
داخل تولید کنیم، باید تولید کنیم، گفت: اول انقالب زنجیره و ظرفیت 
تولید فوالد کش��ور ۲.۳ میلیون تن بوده اس��ت، این در حالی است که 
امروز در این حوزه با رش��د قابل توجهی مواجه هس��تیم و متاسفانه در 
برخی موارد در این زنجیره توازن برقرار نبوده اس��ت، اما خوش��بختانه 
طی دو س��ال اخیر اقدامات جدی برای برقراری توازن در سنگ آهن تا 
محصول انجام شده اس��ت و در حال حاضر اصال نیاز به صادرات سنگ 
آهن نداریم. این در حالی اس��ت که تا س��ه سال قبل حدود ۲۳ میلیون 
تن س��نگ آهن صادر می ش��ده است و س��ال قبل به زیر ۸ میلیون تن 

رسیدیم. فلذا باید در زنجیره تولید فوالد توازن بیشتری برقرار شود.
 وزیر صمت با بیان اینکه فوالد مبارکه یک ش��رکت معمولی نیست، 
اف��زود: این بنگاه اقتصادی بزرگ از یک س��ری مراحل با موفقیت عبور 
کرده اس��ت و به یک ش��رکت جهانی مبدل شده است تا جایی که تمام 
دنیا روی آن حس��اب جداگانه ای باز کرده اند این شرکت همچنان که در 
مسیر بسیار خوبی قرار گرفته است نباید به هیچ عنوان فوالد خام صادر 
 API کن��د و باید ظرفی��ت تولید فوالدهای خاص و همی��ن فوالدهای
را در خ��ود تقویت کند  و تولید محصوالت موردنیاز کش��ور در صنایع 
خودروس��ازی، نفت و گاز و لوازم خانگی را بیش از پیش در دستور کار 

خود قرار دهد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به نقش فوالد مبارکه 
در توس��عه ملی گفت: فوالد مبارکه می تواند در تنظیم بازار کمک حال 
دولت باش��د و با رویکرد حمایت بیش از پیش از صنایع کوچک زمینه 

رشد هرچه بیشتر آنها را فراهم آورد. 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت در گفت وگو با خبرنگاران نیز گفت: با 
تولید این محصول در فوالد مبارکه س��االنه از ۳۰۰ میلیون دالر واردات 
جلوگیری شده و از این مهم تر این است که این شرکت نیاز کشور را به 
اس��لب موردنیاز برای تولید ورق موردنیاز ساخت لوله های انتقال نفت و 

گاز ترش را تامین می کند.

رض��ا رحمانی در ادامه به دالیل توجیهی احداث خط نورد گرم ۲ در 
ف��والد مبارکه پرداخت و گفت: م��ا در فوالد مبارکه ظرفیت خالی برای 
خط نورد داش��تیم، به گونه ای که خط نورد ش��ماره یک این ش��رکت 
جوابگوی نورد تمام محصوالت نیست، بنابراین الزم بود این ظرفیت در 
بخش نورد ایجاد ش��ود که توس��عه آن باعث ایجاد ارزش افزوده شده و 

نیاز صنایع پایین دست را تامین می کند.
وی در پاس��خ به س��والی درخصوص زمان اجرای تکمیل طرح شهید 
خ��رازی و اح��داث خط نورد ۲ ف��والد مبارکه افزود: مج��وز الزم برای 
راه اندازی خط نورد ۲ صادر ش��ده اس��ت ضمن اینک��ه منابع مالی الزم 
برای این پروژه دیده شده و ظرفیت الزم نیز وجود دارد که پس از انجام 

تشریفات قانونی وارد فاز اجرا خواهد شد.
او خاطرنش��ان ک��رد: عزم فوالد مبارکه برای اج��رای این طرح جدی 
اس��ت و مناب��ع مالی الزم ب��رای اج��رای آن دیده ش��ده و نظر دولت، 
کارشناس��ان فنی و هیات مدیره شرکت در این خصوص مثبت است و 
در حال انجام تش��ریفات و انتخاب پیمانکار هس��تیم و به نوعی کار این 
پروژه آغاز ش��ده و به طور حتم این طرح در موعد زمانی که مقرر شده 

اجرا خواهد شد و به مدار فوالد خواهد آمد.
وزیر صمت به ظرفیت های فوالد مبارکه در صنعت فوالد کشور اشاره 
داش��ت و افزود: فوالد مبارکه برنامه های درازمدت و موثری برای توسعه 
از تامین سنگ آهن و خرید معدن گرفته تا مشارکت در فوالد هرمزگان 
و توس��عه خ��ط نورد آن و تکمی��ل زنجیره ف��والد دارد و ظرفیت طرح 
نورد ۲ نیز در این ش��رکت احصا شده و مطمئنا فوالد مبارکه در آینده 

بزرگ تر از وضعیت کنونی خواهد شد.
 دکت��ر غریب پور، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو نیز 
در جم��ع خبرنگاران با بیان اینکه ف��والد مبارکه از بنگاه ها و طرحهای 
اقتصاد مقاومتی کش��ور است، گفت: محصول جدید تولیدشده در فوالد 
مبارکه به تایید وزارت نفت نیز رسیده است و در گام اول ۳۰۰ هزار تن 

از این محصول تولید می شود.
وی در پاس��خ به این س��وال که طرح نورد گرم۲ فوالد مبارکه از چه 
زمان وارد فاز احداث میش��ود، گفت: قدر مس��لم آن اس��ت که ایمیدرو 
از اجرای این طرح که از نیازهای اساس��ی صنعت فوالد کش��ور اس��ت 
حمایت می کند و در حال حاضر هم مجوز آن صادر ش��ده اس��ت و در 
حال گذراندن مراحل تشریفاتی و قانونی است و ان شاء اهلل در زمان خود 
با برنامه ریزیهایی که مدیریت فوالد مبارکه تدارک دیده اس��ت وارد فاز 

اجرا خواهد شد.
دکتر غریب پور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر 
در فوالد مبارکه با انباشت انبوهی از تختال های آماده برای نورد هستیم 
این در حالی اس��ت که خط نورد فعلی این شرکت چه به لحاظ کمیت 
و چ��ه از نظر کیفیت جوابگو نیس��ت بنابراین با احداث و راه اندازی این 
خط نیاز صنایع پایین دس��ت تامین و ارزش اف��زوده قابل توجهی برای 

کشور ایجاد می شود.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو اظهار داشت: فوالد مبارکه در توسعه های 
خود برنامههای بلندمدتی در نظر دارد که اجرای این توسعه ها در آینده 

ف��والد مبارکه را به ش��رکتی به مراتب س��ودمندتر و اثربخش تر تبدیل 
خواه��د کرد.  بنابر این گزارش در بخش نخس��ت این آیین، مدیرعامل 
فوالد مبارکه با ارائه گزارشی از عملکرد فوالد مبارکه و با تاکید بر اینکه 
این ش��رکت برنامه های بس��یار هدفمندی در توسعه های کمی و کیفی 
خود ترس��یم کرده اس��ت، گفت: فوالد مبارکه با ۳۰ سال تجربه تولید 
انواع محصوالت فوالدی اکنون پا در عرصه تکنولوژ شدن گذاشته است 
و به زودی کشور ایران را به یکی از کشورهای صاحب تکنولوژی صنعت 

فوالد مبدل خواهد کرد.
وی در ادامه س��خنان خود اظهار داشت: مدیران و کارکنان بلندهمت 
فوالد مبارکه در این راه و افق روشن توانستند برای اولین بار در کشور 
با همکاری مهندس��ین نفت به دانش فنی تولید فوالدهای خاص مورد 
اس��تفاده در صنعت نفت و گاز، لوازم خانگی و خودروسازی دست یابند 
که امروز ش��اهد رونمایی از خط تولید انبوه تختال API مورد استفاده 

در صنایع نفت و گاز ترش بودیم.
وی در تش��ریح مش��خصات فنی این محصول اظهار داشت: به نفت یا 
گازی که بیش از ۱۰۰ppm س��ولفید هیدروژن )H۲S( داشته باشد، 

اصطالحا ترش گفته میشود.
مدیرعام��ل فوالد مبارکه با تاکید بر اینک��ه عمده میادین نفت و گاز 
جهان ترش هستند، گفت: برای ذخیرهسازی و انتقال آنها نیاز به لولهها 
و ف��والد خ��اص دارای هی��دروژن کمتر از ppm ۳ و گوگ��رد کمتر از 

ppm ۱۰ است.
مهندس عظیمیان با اش��اره به نقش ش��رکت فوالد مبارکه در تولید 
 API محیط ترش ادام��ه داد:  برای تولی��د لولههای  API لوله ه��ای
و مخ��ازن محیط ترش، ابتدا تختال در ش��رکت ف��والد مبارکه تولید و 
پس از ارس��ال به شرکت فوالد اکس��ین خوزستان تبدیل به پلیت شده 
و در نهایت، تولید لوله در یک ش��رکت لولهسازی مانند لولهسازی اهواز 

انجام میگیرد.
وی تصری��ح ک��رد: محصول لول��ه محیط ترش در مقایس��ه با محیط 
شیرین، با چند مش��خصه )حاصل از تستهای خوردگی( متمایز میشود 
که ش��کلگیری این مشخصات، حاصل فناوری و دانش موجود در فوالد 

مبارکه است.
مدیرعام��ل فوالد مبارکه درخصوص منافع حاصل از تولید محصوالت 
محی��ط ترش در داخل کش��ور گفت: ب��ا تولید این محص��ول در فوالد 
مبارکه س��االنه به میزان ۲۷۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی به دس��ت 

خواهد آمد.
عالوه بر این بومیس��ازی و تدوین دانش فن��ی تولید محصول محیط 
ترش و ام��کان تولید محصوالت با گرید باالتر ب��رای پروژههای نفت و 
گاز و رون��ق تولید و ایجاد اش��تغال در کارخانجات پاییندس��تی )تولید 
پلی��ت و لوله( و صنایع جانبی از دیگر مزایای تولید این محصول جدید 
در فوالد مبارکه اس��ت. وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: در حال 
حاضر امکان تولید ساالنه ۳۰۰ هزار تن از این محصول در فوالد مبارکه 
وج��ود دارد و این می��زان تولید تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیز قابل 

افزایش است.

 تولید فوالدهای API در فوالد مبارکه فتح الفتوح
و به بار نشستن نهضت ساخت داخل است

به گفته معاون ارزیابی و کیفیت اس��تاندارد س��ازمان ملی استاندارد 
ایران، براس��اس تصمیم کمیس��یون زیربنایی دولت، خود واردکنندگان 

باید هزینه امحای محموله ذرت های آلوده را بپردازند.
مسلم بیات در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه به دلیل وجود حساسیت 
در بخ��ش واردات مواد غذایی و احتمال آلودگ��ی مواد غذایی در طول 
مسیر، استاندارد این محصوالت در مبدأ و مقصد کنترل می شود، اظهار 
کرد: هیچ کدام از محموله های وارداتی بدون گواهی استاندارد به کشور 
وارد نشده، اما بعد از نمونه گیری در ایران برخی از نمونه ها مردود اعالم 

شد که باعث شد مطالعات تخصصی تری در این زمینه انجام شود.
وی با بیان اینکه هر محموله ای که در مطالعات تخصصی تش��خیص 

داده ش��د استاندارد نیس��ت، اجازه ورود به کش��ور را پیدا نکرد، گفت: 
وظیفه سازمان ملی استاندارد این است که انطباق با استاندارد محصول 
را تعیی��ن کند، اما تعیین تکلیف درب��اره وضعیت فعلی ذرت های آلوده 

وظیفه این سازمان نیست.
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه »آیا می توان اطمینان حاصل کرد 
ک��ه این ذرت ها در مبدأ آلوده نبوده؟«، تصریح کرد: نحوه نمونه برداری 
از محصول خیلی مهم اس��ت، همچنین با توجه به اینکه محموله س��ه 
تا چهار ماه در کش��تی است ممکن است در طول مسیر هم آلوده شده 

باشد.
بی��ات در ادامه در پاس��خ به اینک��ه »این احتمال مطرح نیس��ت که 

واردکنن��ده از ابت��دا از آلوده بودن محموله ها اطالع داش��ته؟«، تصریح 
کرد: این سوال نیازمند قضاوت است و از من نخواهید که قضاوت کنم.
وی همچنین در پاس��خ به اینکه »آیا شکایت واردکنندگان ذرت های 
آلوده از س��ازمان ملی اس��تاندارد نش��ان دهنده وجود ضعف در قوانین 
نیست«، گفت: خس��ارتی باالتر از اینکه واردکننده مجوز ورود محموله 
خود را به کشور دریافت نکرده، میلیاردها تومان خسارت دیده و هزینه 

امحای محموله آلوده نیز به عهده خود واردکننده است، وجود ندارد.
به گفته معاون ارزیابی و کیفیت اس��تاندارد س��ازمان ملی استاندارد 
ایران، براس��اس تصمیم کمیس��یون زیربنایی دولت، خود واردکنندگان 

باید هزینه امحای این محموله را بپردازند.

واردکنندگان ذرت های آلوده باید هزینه امحا را بپردازند

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

 تغییر تعرفه واردات الستیک سنگین
تکذیب شد

دبی��ر انجم��ن واردکنندگان تای��ر اعالم می کند ک��ه حذف الزام 
نمایندگی رسمی برای واردات تایر به هیچ وجه اقدام خوبی نیست، 
اما ب��ه دلیل عدم صدور نامه از جانب هم��کاران خارجی، ناگزیر از 

این اقدام بودیم.
س��ید محمد میرعابدین��ی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، 
درخصوص حذف الزام نمایندگی رس��می ب��رای واردات تایر گفت: 
ح��ذف الزام نمایندگی رس��می برای واردات ان��واع تایر، اصال اقدام 
خوبی نیس��ت اما علت این موضوع این اس��ت که کش��ورهایی که 
پیش از این همکار م��ا بودند، به ما نامه نمایندگی نمی دهند و اگر 
ق��رار بود این الزام به قوت خود باق��ی بماند در واقع هیچ برندی به 
کشور وارد نمی شد. دبیر انجمن واردکنندگان تایر درخصوص تغییر 
در تعرفه واردات الس��تیک س��نگین گفت: تعرفه واردات الستیک 
س��نگین افزای��ش نیافت��ه و خبرهایی که در این خصوص منتش��ر 

می شود غیرموثق است.
میرعابدینی تصریح کرد: هیچ فرد یا نهاد دولتی، مطلبی در مورد 
افزایش تعرفه واردات الس��تیک س��نگین مطرح نکرده، بلکه برخی 
دوس��تان بخش تولید اعالم کرده اند که چنین درخواستی را مطرح 
کرده اند. دبیر انجمن واردکنن��دگان تایر افزود: هم اکنون تخصیص 
ارز دولت��ی ب��ه واردکنندگان به قوت خود باقی اس��ت و ممنوعیت 

واردات الستیک های نخی باری نیز در دستور کار قرار ندارد.
میرعابدینی گفت: چهار ماه اس��ت که ثبت سفارش، تقریبا بسته 
است؛ اخیرا مطالبی مبنی بر راه اندازی مجدد مطرح می شود اما در 
چهار ماه گذش��ته ثبت سفارش انجام نش��ده و متاسفانه هیچ گونه 
وارداتی صورت نگرفته است. اگر این روند، تداوم داشته باشد حتما 
مش��کالتی به وجود خواهد آمد و ممکن اس��ت تامین کننده اصلی 

اعتماد خود را از دست دهد.

دالیل بازگشت قیمت خودرو به مدار 
افزایشی

قیم��ت خودرو بعد از یک موج افزایش��ی که ناش��ی از جو روانی 
حاص��ل از نرخ جدید بنزین بود، مدت��ی آرام گرفت ولی حاال چند 
روزی اس��ت که می بینیم باز هم س��یل فزاینده افزایش قیمت بازار 
را فرا گرفته اس��ت. باال آمدن و تثبیت ش��دن قیم��ت کف بازار از 
م��رز ۵۰ میلیون تومان باعث بروز نگرانی هایی در میان مش��تریان 
و کارشناس��ان شده اس��ت، اما چیزی که در این میان بیش از همه 
نگران کننده نش��ان می دهد، ناامی��دی از کاهش قیمت خودروهای 

وارداتی است.
م��وج تورمی افزای��ش قیمت بنزین تاثیر خود را ب��ر بازار خودرو 
گذاش��ت؛ تاثیری روانی و متاثر از حضور گسترده دالالن و بازگشت 
واس��طه های مجازی، اما در ادامه ش��اهد آن بودیم که اگرچه کمی 
از تی��زی برنده این افزایش قیمت ها کاس��ته ش��د ولی به مرور فنر 
فشرده قیمت ها باز هم از جای خود جهید و باز هم کلیدواژه آشنای 
قیمت های کنترل نش��ده تبدیل به تیتر رس��انه ها ش��د. سوالی که 
اذهان عمومی را درگیر خود کرده این اس��ت که چگونه امکان دارد 
قیمت خودرو بی آنکه از سوی خودروساز افزایش پیدا کند و با توجه 
ب��ه پیش فروش ها، فروش نقدی ها و فروش ه��ای اعتباری هر روزه، 
سیر صعودی داشته باش��د؟ در نظر داشته باشید که دو خودروساز 
بزرگ طی چند روز اخیر مدعی ش��ده اند که خودروهای ناقص خود 

را به مرز صفر رسانده اند.
پراید؛ قربانی اصلی

پرای��د ب��ه عن��وان ارزان ترین خ��ودروی تولیدی کش��ور محصولی 
اس��تراتژیک برای این صنعت و بازار به ش��مار می آی��د چراکه همواره 
تعیین کنن��ده قیمت کف بازار اس��ت، اما حاال خرید خ��ودرو متاثر از 
افزای��ش قیمت همین خ��ودرو با چالش هایی روبه رو اس��ت. آنچه که 
مشخص است در حال حاضر تقاضا برای خرید خودرو به  شدت کاهش 
یافته و رکود سنگینی در بازار خودرو حکم فرمایی می کند. این در حالی 
است که پراید این  روزها مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفت و قیمت 
آن به باالی ۵۰ میلیون رسید، اما آنطور که تحلیلگران می گویند این 
افزای��ش قیمت مقطعی بوده و پس از عرضه و تامین مجدد از س��وی 
خودروس��ازان قیمت ها در روند کاهش قیمت قرار خواهند گرفت. این 
گفته تنها درخصوص پراید صادق نیست و بنا بر گفته کارشناسان بازار 
خ��ودرو در بلندمدت افت قیمتی را تجربه خواه��د کرد و جایی برای 
نگرانی وجود ندارد. با این وجود بازار روی خوش��ی نسبت به هیچ یک 
از نظرات کارشناسی نش��ان نمی دهد و خانواده پراید همچنان قربانی 

می شود و قربانی می گیرد.
دالر؛ بازیگر جدید بازار خودرو

بازار ارز نیز درست در این وانفسای قیمت خودرو سر ناسازگاری 
گذاشت و دالری که برای چند ماه در کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار تومانی 
س��یر می کرد بار دیگر متالطم ش��د و حتی تا مرز ۱۴ هزار تومان 
نی��ز پی��ش رفت. ثبات ن��رخ ارز طی ماه های اخیر باعث ش��ده بود 
دالر در معادالت اخیر قیمت گذاری خودرو نقشی نداشته باشد ولی 
طی همین چند روز ش��اهد بودیم ک��ه افزایش نرخ این ارز خارجی 
خیلی س��ریع و بی واسطه تاثیر خود را روی قیمت خودرو گذاشت. 
اقتصاددانان بارها نسبت به سرکوب قیمت دالر و دخالت های بانک 
مرکزی در این زمینه هش��دار داده بودند. اگرچه این پدیده هنوز از 
س��وی مدیران به درستی مقبول نیس��ت ولی باید اعتراف کرد که 

کوچک ترین تغییر در قیمت دالر بالفاصله بر بازار تاثیر می گذارد.
شرایط فروش خودرو؛ الزم اما ناکافی

پیش تر این سوال را مطرح کردیم که چگونه ممکن است شرایط 
فروش روزانه خودرو از س��وی ش��رکت های خودروس��از منتهی به 
کنترل بازار نش��ود؟ در پاسخ به این سوال دو گزینه محتمل است. 
نخست آنکه شاید همچنان تحویل خودروها با اما و اگرهایی روبه رو 
باش��د. گزینه دیگر این است که شاید خودروهای پیش فروش شده 
تاثیر چندانی بر بازار ندارند. با نگاهی به جدیدترین ش��رایط فروش 
ایران خودرو شاهد آن هس��تیم که چهار محصول پرفروش به اسم 
س��مند LX EF۷، پژو پارس سال، دنا پالس و پژو ۲۰۷ با تحویل 
یک س��اله آماده عرضه شده است. این مثال به خوبی نشان می دهد 
که خودروسازان نسخه ای برای بهبود اوضاع فعلی بازار ندارند و تنها 

چشم به افزایش نقدینگی خود دوخته اند.

آغاز دور جدید تحریم های بین المللی موجب ش��د روابط خودروسازان 
با ش��رکای تجاری خود مکدر شود و بس��یاری از برندهای خارجی به رغم 
س��رمایه گذاری های کالن، بازار ایران را ترک کنند و مشکالت متعددی را 

برای شرکای ایرانی خود به  وجود آورند.
 صنعت خودرو کش��ور که در یک سال گذشته روزهای پرفرازونشیبی را 
پشت سر گذاشته است، این روزها نفس هایش به شماره افتاده و وضعیت 
چندان مناس��بی ندارد. آغ��از دور جدید تحریم ه��ای بین المللی موجب 
ش��د روابط خودروسازان با ش��رکای تجاری خود مکدر شود و بسیاری از 
برندهای خارجی به رغم سرمایه گذاری های کالن، بازار ایران را ترک کنند 

و مشکالت متعددی را برای شرکای ایرانی خود به وجود آورند.
با این حال تالش مس��تمر خودروس��ازان و تامین کنندگان قطعات در 
این ایام موجب ش��د تا بخشی از این مشکالت هموار شود و خودروسازان 
تعهدات معوق ناشی  از مشکالت بین المللی را جبران کنند. حال به  تازگی 
خبرهای امیدوارکننده ای از دو خودروس��از بزرگ کشور به  گوش می رسد 
که نوید احیای این صنعت دیرینه را به فعاالن و عالقه مندان به آن می دهد. 
همکاری دو خودروساز بزرگ کشور یعنی گروه صنعتی ایران خودرو و گروه 
خودروسازی سایپا در زمینه تولید پلتفرم های مشترک موضوعی است که 
چندان تازگی نداشته و چند سالی است در مرحله طرح و ایده باقی  مانده 
ام��ا طبق اعالم مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، گویا این طرح به فاز 

عملیاتی نزدیک ش��ده و در آینده ای نزدیک باید شاهد عرضه محصوالتی 
مشترک از سوی ایران خودرو و سایپا باشیم.

این طرح که با هدف ارتقای ظرفیت تولید خودرو و تنوع سبد محصوالت 
خودروس��ازان کلید خورده است، می تواند تحولی عظیم در صنعت و بازار 
خودرو کش��ور ایجاد کند که بدون وابس��تگی به س��ایر شرکای خارجی، 
منتج به تولید خودروهای اقتصادی و به روز ش��ود. این در حالی است که 
پیش بینی می شود محصوالت جدیدی که از سال آینده راهی بازار خواهند 
شد، س��گمنت های گوناگونی ازجمله خودروهای سواری و ون را پوشش 

خواهند داد که می تواند نیازهای بازار را تا حد زیادی برطرف کنند.
پروژه داخلی س��ازی ۳۰۱ بدون حضور پژو از مهم ترین اقداماتی اس��ت 
که از چند ماه گذش��ته آغاز و اکنون به مرحله نهایی نزدیک ش��ده است، 
بر این اس��اس می توان پیش بینی کرد یکی از محص��والت تازه واردی که 
می توان��د معادالت بازار خ��ودرو را برهم بزند، همان ۳۰۱ ایرانیزه ش��ده 
اس��ت که با اتکا به دانش فنی مهندسان ایرانی، رویکرد تازه ای به صنعت 
خودرو کشور خواهد بخشید. همچنین باتوجه به صحبت های مدیرعامل 
ایران خودرو مبنی بر تولید پلتفرم های مشترک، گمانه زنی هایی درخصوص 
فعالیت گروه خودروسازی سایپا در زمینه تولید محصوالت سیتروئن بدون 
حضور این خودروساز فرانسوی نیز وجود دارد که می توان بخشی از آن را 
به پروژه ۳۰۱ نیز مرتبط دانس��ت، با این حال عالوه بر محصوالت مشترک 

این دو خودروس��از، طراحی و تولید محص��والت جدید و ارتقایافته ای نیز 
در دس��تور کار خودروس��ازان قرار دارد که می توان در قالب فیس لیفت و 

به روزرسانی های گسترده محصوالت فعلی مشاهده کرد.
به عنوان مثال س��ورن پ��الس، رانا فیس لیفت و س��مند ال ایکس پالس 
ازجمله محصوالت جدیدی هس��تند که می توان انتظار داشت در ماه های 
آتی با طیف وس��یع تری از امکانات رفاهی و ایمنی به بازار عرضه شوند. از 
طرفی باتوجه به تصاویر منتشرشده از بازدید وزیر دفاع از مرکز تحقیقات 
س��ایپا، می توان گفت این خودروساز در نظر دارد برخی محصوالت فعلی 
خود را که برمبنای پلتفرم X۲۰۰ شکل گرفته اند، ارتقا و سبد محصوالت 
خود را توس��عه بدهد. ازجمله این تغییرات می توان به فیس لیفت کوییک 
و س��اینا اشاره کرد که با امکانات جدید و ظاهر به روزرسانی شده در آینده 

به بازار معرفی شوند.
اما بخش دیگری از صنعت خودرو کشور که به تولید و مونتاژ خودروهای 
چینی اختصاص دارد، پس از اعمال تحریم ها با مشکالت جدی مواجه شده 
اس��ت. حال به  تازگی خبرهای خوشایندی از این بخش به  گوش می رسد 
که می تواند موجب جان گرفتن خطوط تولید خودروسازان و جلب رضایت 
مشتریان ش��ود. از این رو زمزمه ورود برندهای جدید چینی نیز به گوش 
می رسد که سهم خودروسازان خصوصی از این اتفاق بیش  از خودروسازان 

دولتی خواهد بود.

پیش بینی احیای صنعت خودرو با محصوالت جدید خودروسازان

اینک��ه در یک س��ال اخیر دس��تگاه های نظارتی با ق��درت مصمم بر 
ریش��ه کن کردن فس��اد در بخش ه��ای مختلف به وی��ژه صنعت خودرو 
هس��تند، امری مبارک اس��ت. به گ��زارش پایگاه خبری پ��دال نیوز؛ در 
اقتص��اد و صنعت »فضای امن« و »فضای امنیتی« دو عبارتی هس��تند 
که ش��اید در ظاهر اختالف شان چند حرف باشد ولی در عمل دو معنای 
کام��ال متفاوتی را دارند. فض��ای امن عاری از هرگونه هیاهو سیاس��ی، 
زدوبند، اجحاف و فس��اد اس��ت ولی در فضای امنیت��ی، تنش، ترس از 
تصمیم گی��ری، ناامنی، محافظه کاری غوغا می کند. در غالب کش��ورهای 
موفق، این فضای امن است که قوت و پشتوانه فعاالن اقتصادی و صنعتی 
به ویژه تولیدکنندگان اس��ت و برعک��س فضای امنیتی حاصلی جز فرار 
س��رمایه، کاهش فعالیت های مولد و تولیدی ندارد.  اینکه در یک س��ال 
اخیر دس��تگاه های نظارتی با قدرت مصمم بر ریش��ه کن کردن فساد در 

بخش های مختلف به ویژه صنعت خودرو هس��تند، امری مبارک اس��ت 
ولی نکته قابل توجه این اس��ت که آیا هدف از این اقدامات ایجاد فضای 
امن اس��ت یا امنیتی؟ مس��لما انتخاب هر کدام از ای��ن دو هدف، روش 
متناس��ب به خود را دارد. به طور مثال اگر هدف دس��تگاه های نظارتی 
ایج��اد فضای امن باش��د، یقینا برخوردها و بازخواس��ت ها نباید بر روند 
فعالیت ش��رکت های تولی��دی لطمه وارد کند. ولی اگ��ر نتیجه اقدامات 
دس��تگاه های نظارتی منجر به ایجاد فضای امنیتی ش��ود، یک بازی دو 
س��ر ضرر در شرایط کنونی تحریم است که یک طرف آن کشور و طرف 
دوم ش��رکت ها هستند.  در فضای امنیتی نظارت ها نه تنها منجر به قوت 
گرفتن بخش مولد صنعت نمی شود بلکه با ایجاد ترس در زنجیره ارزش، 
تولی��د را کن��د می کند. در فضای امنیتی، نظارت ها بیش��تر س��لیقه ای، 
یکجانب��ه و به دور از واقعیت می ش��ود در حالی در فضای امن، فرض بر 

حسن عملکرد شرکت ها است و درخصوص موارد مبهم، ساعت ها و روزها 
بررس��ی صورت می گیرد و بعد از حصول نتیجه برخورد حاصل می شود.  
شاهد مثال این موضوع، بررسی عملکرد شرکت قطعه سازی»ف« توسط 
دس��تگاه های نظارتی است. هرچند که درخصوص موارد مبهم شرکت ها 
بایس��تی پاس��خگوی دس��تگاه های نظارتی باش��ند ولی به طور کل این 
موضوع نبایستی منجر به وقفه در تولید شود. نظارت و بازرسی به جای 
تقوی��ت بخش تولید، نبایس��تی منجر به اثربخش��ی تحریم ها بر صنعت 
خودرو ش��ود. صرف ارتباط یک ش��رکت با یک مس��ئول ارشد یا جریان 
سیاس��ی بالذات ایراد ندارد. پرداختن به چنین موضوعاتی ممکن اس��ت 
بیش از آنکه به فضای امن برای صنعت کمک کند، فضا را امنیتی کند. 
درخواس��ت تولیدکننده صنعت خودرو از مسئولین دستگاه های نظارتی 

ایجاد فضای امن به منظور تقویت تولید ملی است.

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی 
اعالم ک��رد پرداخت تس��هیالت به خودروس��ازان به منظ��ور پرداخت 
مطالبات قطعه س��ازان در حال پیگیری اس��ت اما موض��وع مهم، توزیع 

عادالنه این تسهیالت به قطعه سازان است.
محم��د حس��ینی در گفت وگو ب��ا خبرن��گار پارلمان��ی خبرخودرو، 
درخصوص جلس��ه وزیر صمت ب��ا اعضای کمیس��یون صنایع و معادن 
پیرامون راهکارهای تامین مالی خودروس��ازان، اظهار داش��ت: در رابطه 
با بدهی قطعه س��ازان عدد بزرگی مطرح اس��ت، ای��ن مطالبات موجب 
شده تولیدکنندگان قطعات به بانک ها بدهکار باشند و همیشه در فشار 
سیس��تم های بانکی و مالیاتی و بیمه ای قرار داشته باشند؛ این موضوع 
موجب می شود در حوزه تولید و اشتغال کشور نگرانی هایی وجود داشته 

باشد.

وی افزود: تنها راه موجود فعلی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان 
در حال پیگیری اس��ت؛ س��ال گذش��ته مبلغ ۴ هزار میلی��ارد تومان 
تس��هیالت به خودروس��ازی تخصیص یافت و امسال نیز مبلغ ۵ هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده است، اما آنچه که حائز 
اهمیت بس��یار است این است که در شیوه توزیع این مبلغ باید ساز و 
کارهای دقیقی مش��خص ش��ود؛ نباید این رقم را تنها به قطعه سازانی 
تخصیص دهیم که ارتباطاتی با ش��رکت های خودروساز دارند، لذا باید 
کوچک ترین تا بزرگ ترین قطعه س��از را در جایگاه خود موردنظر قرار 

دهیم.
نماینده مردم تفرش، آش��تیان و فراهان در مجلس ش��ورای اسالمی 
گف��ت: این تس��هیالت حتما باید پرداخت ش��ود در غیر این صورت در 
حوزه های تولید و اش��تغال با مش��کالت عدیده روبه رو خواهیم ش��د. با 

دریافت این تس��هیالت، مطالبات قطعه سازان پرداخت می شود و بحث 
بعدی، توزیع عادالنه این مبالغ به قطعه سازان است.

حس��ینی درخصوص ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۹ با توجه به 
الیحه بودجه گفت: در رابطه با بحث واردات خودرو نباید به شکل صفر 
و ص��د عم��ل کنیم؛ در برخی از موارد الزم اس��ت خودروهایی که توان 
ساخت داخل آن را نداریم وارد کشور شود اما تقویت ساخت داخل یکی 

از سیاست های اصلی ما است.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی 
گف��ت: در ح��ال حاضر اگ��ر ب��رای واردات آمبوالنس اق��دام نکنیم با 
مش��کالتی روبه رو خواهیم ش��د. این موضوع را می توان در کمیس��یون 
بودجه و کمیس��یون تلفیق مورد بررس��ی قرار داد تا اجازه دهیم برخی 

خودروهای موردنظر با یک منشأ ارزی خاص وارد کشور شود.

صنعت خودرو نیاز به فضای »امن« دارد نه »امنیتی«

تسهیالت اعطایی به خودروسازان باید به صورت عادالنه بین قطعه سازان تقسیم شود
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معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری ب��رای ترغیب ش��رکت های 
دانش بنیان و فناور به تمرکز بیشتر بر روی بازارهای صادراتی، خدمات ویژه ای 

را در این حوزه به شرکت های دانش بنیان و فناور ارائه می کند.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت 
جمهوری برای ترغیب شرکت های دانش بنیان و 
فناور به تمرکز بیشتر بر روی بازارهای صادراتی، 
خدم��ات ویژه ای را در این حوزه به ش��رکت های 
دانش بنی��ان و فناور ارائه می کند. در این راس��تا 
با کمک کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
حداقل ۲۰ شرکت حاضر در نمایشگاه تجهیزات 
و مواد آزمایشگاهی »ایران ساخت«، موفق شدند 
محصوالت خود را در حوزه هایی مانند تجهیزات 

پزشکی و آزمایشگاهی صادر کنند.
مس��عود حافظی، معاون دفتر توسعه کسب و 

کار بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در حاشیه برگزاری 
هفتمین نمایش��گاه تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی ایران س��اخت، در این باره 
اظه��ار کرد: به عن��وان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 

حوزه صادرات، زیرس��اخت ارائه خدمات در بخش صادرات را به ش��رکت های 
دانش بنیان و فناور عالقه مند عرضه می کنیم.

ای��ن کارگ��زار صادراتی در ادام��ه افزود: حداقل ۲۰ ش��رکت فعال در حوزه 
تجهیزات آزمایش��گاهی و مواد س��اخت، در دو 
س��ال اخیر با کمک معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، موفق ش��دند تا محصوالت 
خود را به کشورهای مختلف صادر کنند. چین، 
کره جنوبی، اکوادور، مالزی، کوبا و کش��ورهای 
اروپای��ی از جمله این مقاص��د صادراتی بودند 
ک��ه محص��والت فناورانه و دانش بنی��ان ایرانی 
ب��ه آنها صادر ش��د.  وی با اش��اره ب��ه خدمات 
مختلف ارائه ش��ده در حوزه صادرات بیان کرد: 
ب��رای کمک به ش��رکت های دانش بنیان جهت 
صادرات محصوالت، »ش��وروم« هایی در مقاصد 
صادراتی بر پا می شود تا بازدیدکنندگان بتوانند 
ب��ا کیفیت کاالهای صادرات��ی ایرانی از نزدیک 
آش��نا شوند. جلسات تجاری با مش��تریان خارجی از جمله دیگر خدماتی است 
که این شرکت ها با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نهادهای 

همکار با این معاونت دریافت می کنند.

پژوهشگران ایرانی زیادی در همکاری با محققانی از دیگر کشورها، طرح های 
شاخص فناورانه خود را در معتبرترین نشریات علمی عرضه می کنند و حاصل 
این تحقیقات را به صورت محصوالت دانش بنیان تبدیل و وارد بازار می کنند.

 محس��ن عادلی از دانش��گاه لرستان یکی از 
این پژوهش��گران اس��ت که به همراه همکاران 
پژوهش��گر خود از کش��ورهای کان��ادا، آلمان و 
فرانسه موفق شدند تا نانولوله های تک دیواره ای 
را توسعه دهند که قابلیت سوئیچ شدن با نور را 
دارد و از آن می توان در میکروسکوپِی با رزولوشن 
بس��یار باال در ناحیه  مادون قرمز استفاده کرد.  
در دهه  اخیر میکروس��کوپ فلوئورسنت توسط 
تکنولوژی ه��ای جدید متحول ش��ده و توانایی 
ثب��ت تصاویری با رزولوش��نی کمتر از محدوده  
پراش را امکان پذیر کرده اس��ت. بسیاری از این 
تکنیک ه��ای جدید در تصویربرداری براس��اس 
کنترل خواص مولکول های فلوئرس��نِت ساطع 

ش��ده است. به عنوان مثال ظهور تکنیک میکروس��کوپی تک مولکول ها به طور 
مستقیم با مفهوم گسیل دهنده های فلوئرسنت قابل سوئیچ با فوتون )که دارای 
خواص چش��مک زن قابل کنترل در سطح تک مولکول ها هستند( وابسته است. 

برای دستیابی به پنجره  اپتیکی بافت های بیولوژیکی، استفاده از طول موج هایی 
بزرگت��ر از یک میکرومتر الزم اس��ت. نانولوله های تک دی��واره از خود رزونانس 
اپتیک��ی قوی ای در ناحیه  مادون قرمز نزدیک نش��ان داده اند و کش��ف قابلیت 
لومینس��انس آنه��ا در این ناحی��ه راه را برای 
استفاده از آنها در تصویربرداری از سلول های 
زنده باز کرده اس��ت.  طراحی گس��یل دهنده  
تک مولکول قابل س��وئیچ با ن��ور اولین مرحله 
ب��رای س��اخت میکروس��کوپی تک مولکول ها 
بود. این میکروسکوپ ها دنیای جدیدی را در 
زمینه تصویربرداری اپتیکی باز کردند. چندین 
گسیل دهنده  قابل سوئیچ با نور گسترش داده 
ش��ده اس��ت اما همه  آنها در گستره  نور مرئی 
یا مادون قرمز فلورس��نت هستند. از آنجا که 
بافت ه��ای بیولوژیکی معموال در ناحیه  مادون 
قرمز ش��فاف هس��تند این میکروسکوپ ها را 
برای تصویربرداری از بافت ها نمی توان به کار 
گرفت. ع��الوه بر این، کنترل نوری گس��یل دهنده ها در مح��دوده مادون قرمز 
نزدیک برای س��وئیچ دهنده های اپتیکی مولکولی بس��یار مورد نیاز است چراکه 

بیشتر پروتکل های انتقال اطالعات در این محدوده قرار می گیرند.

نانولوله های تک دیواره ای »ایران ساخت« شد۲0 شرکت حوزه تجهیزات آزمایشگاهی محصوالت خود را صادر کردند

پای��گاه صادرات��ی معاونت علم��ی و فناوری در ش��رق آفریقا 
توافق نام��ه ای ۴۰ میلیون دالری برای ارائ��ه راهکارهای فناورانه 
حوزه آب و انرژی های تجدیدپذیر با کشور کنیا امضا کرد. براساس 
این توافق نامه شرکت های دانش بنیان ایرانی توانمندی های خود 

را به این کشور عرضه می کنند.
 در این توافق نامه مقرر ش��ده است که دانش بنیان های ایرانی 
در حوزه ه��ای مختلفی مانند اکتش��اف ذخای��ر آب، حفر چاه و 
آب رس��انی به روش پمپاژ س��والر، ارائه کنتورهای آب هوشمند 
و ایجاد زیرس��اخت سیس��تم های پرداخت آنالین و راهکارهای 
مدیری��ت مصرف و پرداخت به این کش��ور محصوالت و خدمات 

ارائه کنند.
بن��ا به گفته علیرضا حس��نی، مدیر پای��گاه صادراتی ایران در 
کنیا، شناس��ایی فرصت ه��ای ارائه خدمات فنی و مهندس��ی و 
رایزنی ه��ای اولیه در کنی��ا از ماه ها پیش ص��ورت گرفته بود و 
علی رغم وجود مش��کالت تج��اری فراوان، قابلی��ت و توانمندی 
ش��رکت های دانش بنی��ان ایرانی از نظر فنی در حدی اس��ت که 
بتوان با محصوالت ممتاز اروپایی در بازارهای آفریقا رقابت کرد.
حس��نی ادامه داد: عدم آشنایی بس��یاری از شرکت ها با برخی 
اص��ول تجارت بین الملل و نقش ارتباطات در جریان های تجاری 
س��ایر کشورها چالشی است که باید از طریق افراد بانفوذ و خبره 

در سایر بازارها بر آن فائق آمد.
وی که در دیدار با تام امبویا وزیر طراحی اقتصاد و توسعه کنیا 
به این موضوعات اش��اره می کرد با معرفی توانمندی شرکت های 
دانش بنیان، گفت: شرکت های ایرانی می توانند نیازهای فناورانه 
این کشور را رفع کنند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

نیز شرایط حضور این شرکت ها در کنیا را فراهم کرده است.
توافق نام��ه ای��ران و کنی��ا در این ح��وزه به خدم��ات نصب و 
راه ان��دازی کنتوره��ای آب هوش��مند در نایروبی و توس��عه این 
خدمات در ۱۰ اس��تان دیگ��ر کنیا مرتبط می ش��ود. همچنین 
بخش دیگر این موافقت نامه به ارائه خدمات اکتش��اف، حفاری و 
پمپاژ آب با اس��تفاده از انرژی های خورشیدی مرتبط است که با 
مشارکت بخش خصوصی کنیا در این کشور اجرایی خواهد شد.
چهار ش��رکت دانش بنیان »نورس��ان انرژی«، »الب��رز توان«، 
»پارس پ��ردازش« و »زمین آب پی« با حمای��ت مرکز تعامالت 
بین الملل��ی عل��م و فن��اوری معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری در آذرماه س��ال جاری به مدت ی��ک هفته عازم کنیا 

شدند.
این ش��رکت ها در ش��رق آفریقا بازدیدها و مذاکرات فشرده ای 
را با بخش ه��ای خصوصی، فرمانداران و وزی��ر »طراحی اقتصاد 
و توس��عه« کش��ور کنیا داش��تند که در فاز اول توافق برای ارائه 
و نصب ۱۰۰ هزار کنتور آب هوش��مند و راهکارهای پرداخت و 
مدیریت هوشمند در نایروبی و توسعه آن به شهرهای مالیندی، 

گاریسا، کلیفی، المو، ناکورو و مومباسا صورت گرفت.
مس��عود حافظی، معاون دفتر توس��عه کس��ب وکار بین المللی 
مرک��ز تعام��الت بین الملل��ی علم و فن��اوری معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری نیز ض��رورت توجه به بازارهای آفریقا 
و تمرکز ویژه بر حوزه ش��رق آفریقا را از اولویت های دفتر توسعه 

کسب وکار بین المللی دانست و گفت: کنیا به عنوان دروازه شرق 
آفریقا زمینه حضور ایران در اوگاندا، رواندا، س��ومالی و اتیوپی را 

فراهم می کند.
در ادام��ه مع��اون دفتر توس��عه کس��ب وکار بین المللی مرکز 
تعام��الت بین الملل��ی علم و فن��اوری معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری به موافقت وزارت امور خارجه برای اختصاص 
فضای مناسب برای ایجاد نمایشگاه دائمی محصوالت دانش بنیان 
در نایروبی برای بازاریابی و فروش محصوالت ایرانی اش��اره کرد 
و گفت: با حمایت های جدی س��فیر ایران در کنیا، تا پایان سال 
ج��اری بحث راه اندازی این نمایش��گاه دائمی در نایروبی اجرایی 

خواهد شد.
آمریکا، روس��یه، ترکیه، چین و هن��د برنامه های بلندمدتی را 
ب��رای نفوذ در آفریق��ا و کنترل منابع این ق��اره از طریق انتقال 
برخی خطوط تولید و نیز در اختیار گرفتن مراکز کلیدی دولتی 
نظیر فرودگاه ها، زیرس��اخت های اطالعات��ی و خدماتی بانک ها، 
خطوط ترانزیتی حمل ونقل، راه آهن و معادن و اراضی کشاورزی 
در دس��ت اجرا دارند و ض��رورت دارد از اندک فرصت های پیش 
رو برای حضور در این بازار با تغییر برخی رویکردها و مالحظات 
سیاسی ایران و حمایت جدی از حضور بخش خصوصی، استفاده 

شود.
حافظ��ی ب��ا اش��اره به ض��رورت آسیب شناس��ی م��دل فعلی 
نشس��ت های تج��اری ش��رکت های دانش بنیان ایرانی در س��ایر 
کش��ورها ب��ه این مس��اله اش��اره کرد ک��ه حضور ش��رکت های 
دانش بنیان در این سفرها  باعث توسعه دید تجاری آنها می شود، 
گفت: اما تا زمانی که در این کش��ورها پایگاه های فعال صادراتی 
و نیروی مقیم وجود نداش��ته باشد، عمال در این شرایط سیاسی، 

توسعه صادرات و تعامالت تجاری شکل نخواهد گرفت.
به اعتقاد وی، ضرورت حمایت از بخش های خصوصی فعال در 
س��ایر کشورها، برگزاری نشست های تجاری با مطالعه قبلی بازار 
ه��دف و با تعداد محدودی از ش��رکت ها در یک حوزه تخصصی 

می تواند به بهتر برگزار شدن این رویدادها کمک کند.
موافقت نام��ه تجارت آزاد ق��اره آفریقا که در س��ال ۲۰۱۹ به 
امضای بیش��تر کش��ورهای آفریقایی رسیده اس��ت، ایده ایجاد 
منطقه آزاد تجاری در س��طح قاره آفریقا را اجرایی می کند و در 
آینده نزدیک افزایش حجم مبادالت تجاری و گسترش تعامالت 

اقتصادی کشورهای آفریقایی را دربر دارد.
در این زمینه کش��ورهایی نظیر کنی��ا، مصر و آفریقای جنوبی 
که زیرساخت های صنعتی و تجاری مناسب تری دارند، می توانند 
به عنوان نقاطی برای راه اندازی خطوط تولید و انتقال بخش��ی از 
تکنولوژی تولید انتخاب شوند. همچنین در چارچوب دستور کار 
سال ۲۰6۳ آفریقا ایجاد منطقه آزاد تجاری در سطح قاره آفریقا 
زمینه را برای بومی سازی بس��یاری از تکنولوژی ها مهیا می کند 
و کش��ورهای صاحب تکنولوژی که درخصوص انتقال بخش��ی از 
فرآیندهای تولید خود به کش��ورهای آفریقایی پیش��قدم باشند، 
می توانند س��هم خوب��ی از اقتصاد آتی آفریقا در ش��رایط رقابتی 

داشته باشند.
isti :منبع

یکی از محققان حوزه  امنیت از افشـای اطالعات شـخصی ۲6۷ میلیون کاربر فیس بوک 
شامل نام و شماره  تلفن و ID آنها در فضای وب خبر داده است.

به گزارش زومیت، براسـاس گزارشـی جدید، اطالعات بیش از ۲6۷ میلیون کاربر شبکه  
اجتماعی فیس بوک شامل ID و شماره  تلفن و نام آنها مدتی پیش در دیتابیسی آنالین فاش 

شده اند که امکان استفاده از آنها برای پیام های اسپم و فیشینگ وجود دارد. 
طبق ادعاهای وب سـایتComparitech، باب دیاچنکو، از محققان شناخته شده  حوزه  
امنیت، توانسـته اسـت از وجود دیتابیس مذکور باخبر شـود. ظاهرا این دیتابیس ابتدا 4 
دسامبر ۲019 )13 آذر 1398( ایجاد و اطالعات شخصی کاربران فیس بوک در آن قرار داده 
شده اسـت، بااین حال، اکنون در دسترس نیست. رسانه  Comparitech می گوید پیش از 
اینکه دیتابیس یادشـده از دسـترس خارج شـود، امکان دانلود آن در یکی از انجمن های 
هکرها فراهم شـده بود. عمده  کاربرانی که اطالعات آنها فاش شـده اسـت، سـاکن ایاالت 
 ID متحده  آمریکا هسـتند و همان طور که اشـاره کردیم، داده های فاش شده از آنها شامل
فیس بـوک، شـماره  تلفن، نـام و نام خانوادگی کامل آنها اسـت. باب دیاچنکـو در گفت و گو 

بـا رسـانه  Comparitech گفته اسـت داده های یادشـده به  احتمال زیاد در پی سـرقت 
اطالعـات یا وجـود حفره  ای امنیتـی در API فیس بوک فاش شـده اند.  دیاچنکو در ادامه  
سـخنانش می گوید سـرقت اطالعات کاربرانی راحت تر اسـت که وضعیت پروفایل آنها در 
حالـت عمومی قرار دارد؛ ازاین رو، به کاربران پیشـنهاد می کند تنظیمات امنیتی حسـاب  
 Do you want?« تغییـر دهند و در جواب به سـؤال Friends  کاربری شـان  را بـه گزینه
search engines outside of Facebook to link to your profile«  )آیا می خواهید 
موتورهای جسـت و جوی خارج از فیس بوک به پروفایل شـما لینک شـوند؟( گزینه  No را 
انتخاب کنند. این محقق حوزه  امنیت می گوید کاربران حواس شـان را به پیامک های متنی 
مشکوک منتسب  به فیس بوک جمع کنند. در حال حاضر، برخی رسانه ها با فیس بوک تماس 
گرفته اند تا جزییات بیشتر را در این  زمینه جویا شوند؛ بااین حال، فیس بوک تاکنون به این 
ماجرا واکنشـی نشان نداده است. در سال های اخیر، فیس بوک بارها با مشکالتی در زمینه  
امنیت و حریم خصوصی کاربرانش مواجه شده است و این نخستین بار در سال ۲019 نیست 
که شـاهد انتشـار چنین اخباری درباره  این شبکه  اجتماعی پرمخاطب هستیم. برای مثال، 

با امضای توافق نامه ای 40 میلیون دالری

راهکارهای فناورانه حوزه آب به کنیا ارائه شد

اطالعات شخصی ۲۶۷ میلیون کاربر فیس بوک فاش شد

دریچــه

مدیر ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری با اعالم اینکه ش��بکه ب��ه پژوهش های علمی، یارانه تخفیف��ی ارائه می دهد، 
گفت پژوهش های علمی حوزه آزمایش��گاهی با تخصیص یارانه ش��بکه هدفمند ش��د. 
ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
که با هدف س��اماندهی خدمات و پژوهش های آزمایش��گاهی در کش��ور شکل گرفت، 
امروز با بیش از ۵۵۰ مجموعه آزمایش��گاهی کار خود را ادامه می دهد. در این ش��بکه 
ارائه خدمات تخفیفی به ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات آزمایشگاهی یکی از 
مهم ترین ماموریت هایی اس��ت که تعریف و پیگیری ش��ده است. براساس این ماموریت 
مهم، ش��بکه از بدو تاس��یس، اقدام به تعریف بس��ته های تخفیفی به اعضای خود کرده 

است.

با تخصیص یارانه شبکه آزمایشگاهی

پژوهش های علمی هدفمند شد

دوشنبه
2 دی 1398

شماره 1457
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یک کارشناس فناوری اطالعات معتقد است که دولت برای حمایت از کسب 
و کارهای نوپا باید الگوی مناس��ب تامین مالی داشته باشد و هیاهوی تبلیغاتی 

برای اعطای وام، فرار رو به  جلو برای کم کاری است.
نداشتن الگوی مناسب و دکترین تامین مالی و 
سرمایه گذاری روی طرح های کارآفرینی در حوزه 
فناوری اطالعات را مهمترین عامل به س��رانجام 

نرسیدن ایده های نوآورانه عنوان کرد.
ب��ه گزارش مه��ر، وی اظهار داش��ت: در حال 
حاضر هر وزارتخانه، س��ازمان و ارگانی به شکلی 
از فعالیت های کس��ب و کاره��ای آنالین حمایت 
می کنن��د ک��ه البته ب��ه دلیل نداش��تن پروتکل 
و مدل منس��جم س��رمایه گذاری ای��ن طرح های 
کارآفرینی اغلب یا به س��رانجام نمی رس��ند و یا 
به دلیل شیوه های نادرس��ت حمایتی به سرعت 

ورشکسته می شوند.
این کارش��ناس فناوری اطالعات تصریح کرد: 

اعطای وام های خوداشتغالی، ارائه بسته های حمایتی و اجرای شو و برنامه های 
تلویزیونی کسب و کار، اگرچه در ظاهر نشان از حمایت دارند ولی واقعیت این 

است که این نامناسب ترین مدل حمایتی از مشاغل نوظهور است.

صاب��ری ادامه داد: اعطای وام خوداش��تغالی برای یک کس��ب و کار 
مج��ازی که اغلب مدل درآمدزایی و بازاری درس��تی ندارد تنها باعث 
مقروض و بدهکار ش��دن این افراد به بانک ها می شود، چراکه کسب و 
کار تنها راه اندازی یک خط تولید نیس��ت 
بلکه وقتی صحبت از یک ش��غل می شود 
ما در مورد فرآیندی س��خن می گوییم که 
از پیش تولی��د، تولی��د، بازاریابی، پخش و 

فروش را دربر می گیرد.
این اس��تاد دانش��گاه اضافه کرد: واقعیت این 
است که برخی از دستگاه ها و سازمان ها با ارائه 
وام و بس��ته های حمایتی تنها ژس��ت کمک به 
کارآفرینان را ب��ه خود می گیرند و این نوعی از 

»سر خود بازکردن« است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه الگ��وی حمایت��ی از 
طرح های کارآفرینی به جای اعطای وام باید به 
سرمایه گذاری های مشارکتی تغییر کند، افزود: 
اگر س��ازمان ها به جای وام، به س��رمایه گذاری و گرفتن بخشی از امتیاز کسب 
و کار اق��دام کنن��د، برای موفقیت آن ت��الش می کنند و البت��ه این به معنای 

بنگاه داری سازمان ها و موسسات نیست.

رئیس دانش��گاه پیام نور آذربایجان ش��رقی گفت تأسیس مراکز کارآفرینی و 
نوآوری موجب تحول عظیمی در سطوح مختلف آموزش عالی می شود.

به گزارش ایرنا، بخش��علی معصومی روز یکش��نبه در مراسم تودیع و معارفه 
رئیس دانش��گاه پیام نور عجب شیر با بیان اینکه 
دانش��گاه پیام نور آذربایجان شرقی با داشتن ۲۹ 
مرکز و واحد در س��طح اس��تان در حال فعالیت 
است، گفت: باید مراکز رشد و نوآوری را در همه 

دانشگاه ها توسعه دهیم.
وی اف��زود: اگر بتوانی��م ایده ها و خالقیت های 
جوانان را به س��مت مراک��ز کارآفرینی و نوآوری 
دانش��گاه هدایت کرده و با تجهیز امکانات آنها را 
به مرحله تجاری س��ازی و تولید برس��انیم، شاهد 
موفقیت های روزافزون و گس��ترده ای در دانشگاه 
پیام نور خواهیم بود و این امر به س��بب همدلی 
و حمایت مسئولین و تالش جوانان میسر خواهد 
ش��د. وی به حمایت ۱۰ میلیون تومانی دولت از 

طرح های نوآورانه در قالب اعطای وام بالعوض اشاره کرد و گفت: دانشگاه پیام 
نور آذربایجان ش��رقی با داش��تن مراکز نوآوری و کارآفرینی یکی از استان های 
برت��ر و پیش��رو در این زمینه بوده و جذب دانش��جویان مس��تعد و حمایت از 

ایده های کارآفرینی از مهمترین اهداف آن است.
رئیس دانش��گاه پی��ام نور آذربایجان ش��رقی ادامه داد: مرک��ز کارآفرینی و 
نوآوری پیام نور عجب ش��یر به عنوان یکی از مراکز فعال کارآفرینی دانش��گاه 
در س��طح اس��تان اس��ت که با تعامل مناسب 
صورت گرفته در ادارات شهرستان شاهد حضور 
و ب��روز ایده های مختل��ف در این مرکز نوآوری 

هستیم .
فرمان��دار عجب ش��یر نی��ز در ای��ن آیین به 
مزیت  های شهرس��تان اش��اره و اظهار کرد: این 
شهرس��تان ب��ا داش��تن ظرفیت ه��ای مختلف 
در عرصه  های کش��اورزی و صنع��ت و معدن، 
زمینه های مناس��بی برای فعالیت مرکز رش��د 

علم و فناوری دارد.
ع��ادل اصغرپور افزود: مدیر جدید دانش��گاه 
پیام ن��ور عجب ش��یر در جهت تقویت س��طح 
علم��ی و ارتقای فعالیت های دانش��گاه پیام نور 

در شهرستان تالش بیشتری باید انجام دهد.
وی اظهار کرد: به منظور تقویت جایگاه آموزش عالی در س��طح شهرستان، 

مساعدت، پیگیری و همفکری الزم صورت خواهد گرفت.

تاسیس مراکز نوآوری زمینه ساز تحول در حوزه آموزش عالی استحمایت از کسب و کارهای نوپا بدون هیاهوی تبلیغاتی

صنعت داروس��ازی به  ویژه در حوزه زیس��ت فناوری به دلیل اهمیت 
آن بر س��المت انس��ان ها یکی از مهم ترین ارکان نظام سالمت است و 
زیست فناوری، به  عنوان یکی از صنایع کلیدی و استراتژیک در جهان 
ش��ناخته می شود و برخورداری از سطح باالی توانمندی در این حوزه، 

به  منزله توسعه  یافتگی محسوب می شود.
 از س��وی دیگر، دانش و تولید فرآورده های بیوتکنولوژی به یکی از 
صنای��ع با ارزش افزوده باال در دنیا تبدیل ش��ده اس��ت و این موضوع 

اهمیت این دانش را دوچندان می کند.
ای��ران نیز ب��ه یکی از کش��ورهای پیش��رو در حوزه توس��عه دانش 
بیوتکنول��وژی و تولی��د داروه��ای نوترکی��ب تبدیل ش��ده اس��ت که 

دس��تاوردهای بس��یاری در زمینه 
تولی��دات مختلف ب��رای درمان و 
یا پیش��گیری از بیماری ها داشته 

است.
در ای��ران تعدادی از ش��رکت ها  
توانسته اند به رشد قابل توجهی در 
خلق و توسعه دانش بیوتکنولوژی 
و تولید داروهای نوترکیب دس��ت 
یابند؛ بنابر آمار مس��ئولین بخش 
سالمت کش��ور ظرفیت تولید دارو 
در ای��ران چه��ار برابر نیاز کش��ور 

است.
»آری��ا  دانش بنی��ان  ش��رکت 
تیناژن« ک��ه در زمینه تولید چند 
دارد  فعالی��ت  نوترکی��ب  داروی 
توانس��ته اس��ت با بکارگیری ۸۰ 
نی��روی تحصیلک��رده و متخصص 
به یکی ش��رکت های بزرگ کشور 
در زمینه تولید داروهای نوترکیب 
تبدیل شود که عالوه بر تامین نیاز 
بازار داخل کشور، توانایی صادرات 
به بازاره��ای مختلف دنی��ا را نیز 

دارد.
مدیرعام��ل  ش��هبازی،  مجی��د 
تیناژن«  »آریا  دانش بنیان  شرکت 
اس��تانداردهای  دنی��ا  در  گف��ت: 
تعریف ش��ده ای در حوزه داروهای 

نوترکی��ب وج��ود دارد و تولی��د داروهای نوترکیب در کش��ورمان نیز 
براساس همین استانداردهای جهانی صورت می گیرد. به عبارتی دیگر 
تفاوتی بین یک داروی نوترکیب خاص که در این ش��رکت تولید شده 
اس��ت با داروی نوترکیبی که توسط یک شرکت خارجی در کشورهای 

اروپایی و یا آمریکایی و . . . تولید شده باشد وجود ندارد.
شهبازی درباره محصوالت تولیدی این شرکت گفت: این شرکت در 
زمینه تولید داروهای نوترکیب در حوزه انکولوژی مش��غول به فعالیت 
اس��ت، در راس��تای توس��عه این ش��رکت در حال کارآزمایی و تولید 
آزمایشی چندین داروی بیوتکنولوژی است که همگی توسط جوانان و 

محققین این شرکت به دانش فنی دست یافته اند.
درباره صادرات محصوالت ش��رکت »آریا تیناژن« به دیگر کش��ورها 
ه��م توضی��ح داد: هم اکنون برخی از داروهای تولیدش��ده به کش��ور 

س��وریه صادر می ش��ود و اخیرا نی��ز اقدامات در راس��تای صادرات به 
کش��ور آفریقای جنوبی صورت گرفته اس��ت؛ قراردادهای اولیه امضا و 
بازدیدهای اولیه انجام شده است که امیدواریم همکاری تجاری با این 

کشور در آینده بسیار نزدیک صورت بگیرد.
وی افزود: در دیدار با سفیر اوکراین در ایران و چند شرکت خصوصی 
اوکراینی، قراردادهای همکاری اولیه با این شرکت ها به امضا رسیده و 

پیگیر نهایی کردن این قراردادها و فاز اجرایی شدن آن هستیم.
ای��ن فع��ال صنعت دارو ب��ه ارزآوری که از این قراردادها به دس��ت 
خواه��د آمد پرداخت و بیان کرد: بازار آفریقای جنوبی بزرگ و متنوع 
اس��ت که پیش بینی می ش��ود فقط از صادرات یک قلم دارو بتوانیم ۷ 
تا ۸ میلیون دالر ارزآوری داشته 
باشیم. همچنین پیش بینی که از 
بازار کشور اوکراین صورت گرفته 
این اس��ت که بتوانیم چیزی در 
ح��دود یک میلیون دالر ارز عائد 

کشور کنیم.
ش��هبازی، مدیرعامل ش��رکت 
واردات  درب��اره  تین��اژن«  »آریا 
داروهای مش��ابه تولید داخل به 
کشور گفت: متاس��فانه برخی از 
داروهای مش��ابه تولید داخل در 
س��ال های گذش��ته وارد کش��ور 
می ش��د که ب��ا تالش ف��راوان و 
مکاتباتی که با مس��ئولین کشور 
ص��ورت گرفت قرار بر این ش��د 
که از ورود ای��ن داروها به داخل 

کشور جلوگیری به عمل آید.
به گفته ش��هبازی، این شرکت 
بیش از نیاز مصرف داخل کشور 
داروها را تولی��د می کند و عالوه 
بر توانایی تامین کامل نیاز کشور 
توانایی صادرات بیش از پنج برابر 

نیاز کشور را نیز دارد.
قیم��ت  اخت��الف  ب��ه  وی 
با  ای��ران  تولی��دی  محص��والت 
نمونه های مش��ابه خارجی اشاره 
کرد و گف��ت: داروی آمریکایی با 
چهار برابر و داروی س��اخت کشور س��وئیس با سه برابر قیمت داروی 
مش��ابه تولید داخل به کشور وارد می شد. متاسفانه برخی شرکت های 
خارج��ی برای پایم��ال کردن زحم��ات این ش��رکت های دانش بنیان 
پیش��نهادات وسوس��ه انگیز با هدف دمپینگ و توقف تولید  داروهایی 
که در  کش��ور دانش اش  بومی شده اس��ت، می پردازند که الزم است 
مسئولین به ویژه وزارت بهداشت در این خصوص تولید ملی را  مدنظر 

بگیرند.
مدیرعامل ش��رکت »آریا تیناژن« گفت: این شرکت برای ۸۰ نفر به 
طور مستقیم و در برابر این میزان نیز به طور غیرمستقیم اشتغال زایی 

کرده است.
ب��ه گفته ای��ن تولیدکننده دارو، رقمی در ح��دود ۸۰  میلیون دالر 
صرفه جویی ارزی در تولید دارو توسط این شرکت صورت گرفته است.

بـا رسـانه  Comparitech گفته اسـت داده های یادشـده به  احتمال زیاد در پی سـرقت 
اطالعـات یا وجـود حفره  ای امنیتـی در API فیس بوک فاش شـده اند.  دیاچنکو در ادامه  
سـخنانش می گوید سـرقت اطالعات کاربرانی راحت تر اسـت که وضعیت پروفایل آنها در 
حالـت عمومی قرار دارد؛ ازاین رو، به کاربران پیشـنهاد می کند تنظیمات امنیتی حسـاب  
 Do you want?« تغییـر دهند و در جواب به سـؤال Friends  کاربری شـان  را بـه گزینه
search engines outside of Facebook to link to your profile«  )آیا می خواهید 
موتورهای جسـت و جوی خارج از فیس بوک به پروفایل شـما لینک شـوند؟( گزینه  No را 
انتخاب کنند. این محقق حوزه  امنیت می گوید کاربران حواس شـان را به پیامک های متنی 
مشکوک منتسب  به فیس بوک جمع کنند. در حال حاضر، برخی رسانه ها با فیس بوک تماس 
گرفته اند تا جزییات بیشتر را در این  زمینه جویا شوند؛ بااین حال، فیس بوک تاکنون به این 
ماجرا واکنشـی نشان نداده است. در سال های اخیر، فیس بوک بارها با مشکالتی در زمینه  
امنیت و حریم خصوصی کاربرانش مواجه شده است و این نخستین بار در سال ۲019 نیست 
که شـاهد انتشـار چنین اخباری درباره  این شبکه  اجتماعی پرمخاطب هستیم. برای مثال، 

ماه گذشـته  میالدی در گزارشی اعالم شد داده های شـخصی شماری از کاربران فیس بوک 
و توییتر از طریق برخی اپلیکیشـن های اندرویدی متفرقه  )ترد پارتی( مخرب فاش شـده 
اسـت. همچنین در اوایل نوامبر در گزارشی دیگر به افشای اطالعات شخصی هزاران گروه 

فیس بوکی در فضای وب اشاره شد.
افزون  بر این، در سپتامبر نیز میلیون ها شماره  موبایل که با اکانت فیس بوک همگام سازی 
شـده بود، در دیتابیسـی آنالین فاش شـد. همچنین در همین دیتابیس، ID مرتبط به هر 
اکانت در کنار شماره  تلفن و در برخی موارد، ظاهرا نام کامل کاربران و جنسیت و حتی محل 

سکونت آنها نیز در دسترس قرار گرفته بود. 
اگر از شـبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک اسـتفاده می کنید، پیشـنهاد می کنیم پس از 
مدتـی، رمز عبور حسـاب کاربری تـان را تغییر دهید. در ضمن بهتر اسـت برای هر یک از 
شبکه های اجتماعی، از رمزعبوری منحصربه فرد استفاده کنید. با این کارها، امنیت حساب 
کاربری تـان افزایش می یابد. همچنین، می توانید مـواردی نظیر تأیید هویت دومرحله ای را 

فعال کنید.

80 میلیون دالر ارز با محصول دانش بنیان ایرانی حفظ شد

اطالعات شخصی ۲۶۷ میلیون کاربر فیس بوک فاش شد

یادداشـت

سهم مشاغل مرتبط با هوش مصنوعی از دنیای کسب و کار از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۹ در 
آمریکا پنج برابر شده است. با استفاده از فناوری هوش مصنوعی می توان در عرض یک دقیقه 
الگوریتم هایی برای پردازش تصاویر ابداع کرد. این در حالی اس��ت که چنین کاری در شرایط 
عادی توس��ط انسان با صرف ساعت ها وقت انجام می شود. از همین رو پیش بینی می شود که 
هوش مصنوعی بسیاری از مشاغل را تحت تأثیر قرار دهد. به گزارش مهر، بررسی های دانشگاه 
اس��تنفورد نشان می دهد سهم مشاغل مرتبط با هوش مصنوعی از دنیای کسب و کار از سال 
۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۹ در آمریکا پنج برابر شده است. سهم مشاغل مرتبط با هوش مصنوعی نیز 
از ۰.۲6 درصد کل مش��اغل در ۹ سال قبل به ۱.۳۲درصد در اکتبر سال ۲۰۱۹ رسیده است. 
اگرچه این مشاغل هنوز سهم بسیار اندکی از دنیای کسب و کار را به خود اختصاص داده اند، اما 

محققان می گویند این سهم در سال های پیش رو رشد حیرت انگیزی خواهد داشت.

سهم 5 برابری مشاغل هوش مصنوعی 
از دنیای کسب و کار



ش��رکت ها پیش از سرمایه گذاری بر روی فرآیند برندسازی به سراغ فعالیت های 
بسیار متنوعی می روند. این امر بیانگر بی توجهی شرکت ها به اهمیت برندسازی در 
دنیای کس��ب و کار است. اغلب شرکت ها فقط پس از اطمینان از ساماندهی سایر 
کارهای به اصطالح مهم تر به فکر برندس��ازی می افتند. با توجه به این امر مشاهده 
ناتوانی ش��رکت های مختلف در زمینه برندسازی مناسب جای تعجب ندارد. امروزه 
برندس��ازی جایگا هش به عنوان یک فرآیند مهم برای توس��عه کس��ب و کار را از 
دست داده است. نکته مهم در این میان ضرورت استفاده از تکنیک های برندسازی 
در دوران کنونی اس��ت. اکنون مش��تریان بیش از هر زم��ان دیگری به فرآیندهای 
برندس��ازی پاسخ مثبت می دهد بنابراین عدم واکنش مناسب برندها نسبت به این 

موضوع جای تعجب دارد. 
ش��رکت ما توانایی بهره مندی از مزیت های برندس��ازی به شیوه های گوناگون را 
دارد. دلیل اصلی بی توجهی بسیاری از شرکت ها نسبت به فرآیند برندسازی و تلقی 
آن به مثابه امری لوکس ناآگاهی از مزیت های این امر اس��ت. در ادامه به برخی از 
دالیل توجه به برندس��ازی به عنوان فرآیندی فراتر از صرف یک امر لوکس اش��اره 

خواهیم کرد. 
افزایش بی سابقه رقابت در دنیای کسب و کار

ام��روزه م��ا در دنیای پر از تبلیغ��ات زندگی می کنیم. این امر در نگاه نخس��ت 
بدیهی به نظر می رسد و هر کدام از ما در طول روز با چندین تبلیغ مختلف مواجه 
می ش��ویم. در چنین فضایی برندها در تالش برای رقابت با یکدیگر نیستند. رقابت 
اصلی بر سر جلب توجه مخاطب هدف است. وقتی گزینه های در دسترس مخاطب 
افزایش می یابد، دیگر امکان جلب نظر وی با تکنیک های قدیمی نیس��ت بنابراین 
ش��رکت ها باید الگوی تازه ای برای جلب نظر مخاطب هدف شان مورد استفاده قرار 
دهند. هزینه های سرسام آور برندها در حوزه تبلیغات نیاز به ارائه آمارهای مختلف 
ندارد. اگر ما نگاهی به شبکه های اجتماعی بیندازیم، به خوبی نفوذ تبلیغات به تمام 

بخش های زندگی مان را مشاهده خواهیم کرد. 
با توجه به افزایش رقابت در حوزه تبلیغات و اختصاص بودجه های گزاف از سوی 
برندها ما باید به فکر اس��تفاده از تکنیک های کم هزینه تر اما تاثیرگذار باشیم. یکی 
از تکنیک های موردنظر ایجاد برندی جذاب، هوش��مند و تاثیرگذار است. بی تردید 
این توصیه بس��یار بدیهی به نظر می رس��د، اما اغلب برندها در اجرای درس��ت آن 
ناتوان هس��تند. دلیل این امر نیز بی توجهی به فرآیند برندس��ازی اس��ت. اگر ما به 

دنبال تاثیرگذاری واقعی بر روی مشتریان هستیم، باید به برندسازی به عنوان امری 
ضروری برای توسعه کسب و کارمان نگاه کنیم. 

الزام های فعالیت در دنیای دیجیتال
مشتریان در عصر کنونی پیش از خرید نام برند موردنظر را در گوگل جست وجو 
می کنند. اگر در صنعت رس��توران داری فعال هس��تید، مشتریان بالقوه شما پیش 
از ورود به رس��توران اقدام به جس��ت وجو در گوگل خواهند کرد. این امر با هدف 
آش��نایی با سابقه شما و نظرات س��ایر افراد صورت می گیرد. اگر شرکت ما حضور 
مناسبی در فضای آنالین نداشته باشد، احتمال جلب نظر مشتریان کاهش شدیدی 
خواهد یافت. پرسش اصلی در اینجا رابطه میان ایجاد برندی جذاب و موفقیت در 
فضای آنالین است. بی تردید این پرسش اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر برند ما تاثیر 
چندانی بر روی نظر مش��تریان نداشته باش��د، صرف هزینه کالن برای برندسازی 
بی فایده خواهد بود. وقتی ما برند جذابی ایجاد می کنیم، نمای ظاهری قابل اتکایی 
در اختیار خواهیم داشت. امروزه مشتریان با چشم های شان خرید می کنند. به همین 

خاطر باید نسبت به نمای ظاهری برندمان توجه ویژه ای داشته باشیم. 
نگاهی به فهرس��ت برندهای موفق بیانگر توانایی آنها در زمینه ایجاد تمایز میان 
کسب و کارشان با دیگران است. فرآیند برندسازی از طریق اعالم برخی از ارزش ها 
به عنوان فرهنگ رس��می برندمان به این فرآیند کمک خواهد کرد. کاربران آنالین 
به احتمال زیاد برای ش��ناخت برند ما نخس��ت به سراغ سایت رسمی  مان خواهند 
رفت. فرآیند برندس��ازی توجه ویژه ای به ایجاد سایت های کاربردی برای جلب نظر 
مخاطب دارد. به این ترتیب برندس��ازی فق��ط یک امر لوکس برای برندهای دارای 
بودجه اضافی نیست. استفاده از نکات برندسازی کمک شایانی به ما در زمینه کسب 

موفقیت در کسب و کار خواهد کرد. 
افزایش اعتبار

ایجاد یا بازآفرینی برند فرصتی طالیی برای بیان داس��تان کس��ب و کارمان به 
مشتریان است. داستان سرایی یکی از بخش های مهم کسب و کار محسوب می شود. 
برندهای بزرگ با طراحی داس��تان های جذاب موفق به جلب نظر دامنه وسیعی از 
مش��تریان می ش��وند. به این ترتیب ما نیز باید برنامه ای دقیق برای داستان سرایی 

داشته باشیم.
اعتب��ار برنده��ا در دنی��ای مدرن ب��ا توجه به می��زان صداقت ش��ان در فرآیند 
داستان س��رایی ارزیابی می ش��ود. متاس��فانه برخی از برندها در فرآیند جلب نظر 
مخاطب اقدام به طراحی داس��تان های غیرواقعی می کنند. ش��اید این امر در ابتدا 
موج��ب جلب نظر مخاطب ش��ود، اما به زودی ماهیت دروغ ه��ای ما برمال خواهد 
ش��د. به این ترتیب ضربه س��ختی به اعتبار برند ما وارد می شود. فرآیند برندسازی 

امکان ایجاد نمایی جذاب تر و انتخاب ارزش های مناس��ب برای کس��ب و کارمان را 
فراهم می کند بنابراین تمرکز اصلی ما در این بخش باید مقابله با برداشت از فرآیند 
برندس��ازی به مثابه امری غیرضروری باش��د. فقط در این صورت امکان بهره مندی 

مطلوب کسب و کار ما از این فرآیند فراهم می شود. 
ثبات، کلید موفقیت در برندسازی

برنامه برندس��ازی بهترین راهکار برای ایجاد ثبات در فعالیت ش��رکت محسوب 
می ش��ود. امروزه مش��تریان تمایل به خرید از برندهای باثبات دارند. ساالنه شمار 
باالیی از برندها به دالیل مختلف ورشکس��ت می ش��وند. فرآیند برندسازی فرصت 
مناس��بی در اختی��ار برندها به منظور تولید محتوای ج��ذاب و جلب نظر مخاطب 

قرار می دهد. 
یکی از نکات مهم در زمینه تولید محتوای جذاب برای تعامل با مخاطب داشتن 
برنامه ای مش��خص اس��ت. این برنامه بیش��تر معطوف به ایجاد هماهنگی در میان 
کارمندان و تیم بازاریابی ش��رکت اس��ت. بی تردید فعالیت ب��دون برنامه در دنیای 
کسب و کار تاثیر چندانی بر روی موفقیت برند ما نخواهد داشت. نقش اصلی فرآیند 
برندسازی کمک به ایجاد برنامه ای تاثیرگذار برای برندمان است. به این ترتیب تمام 
فعالیت های برند ما برای جلب نظر مخاطب به صورت هماهنگ انجام خواهد شد. 

عنصر عاطفی برندسازی
برندس��ازی به طور کامل در تعامل با احساسات مخاطب است. امروزه مشتریان 
بیش��تر با توجه به احساسات شان دس��ت به خرید می زنند. به همین خاطر برندها 
پیش از برنامه ریزی برای فروش محصوالت ش��ان باید به دنبال آگاهی از احس��اس 
مش��تریان باشند. اگر مشتری هدف ما احساس منفی نسبت به محصول ما داشته 
باشد، امکان کسب موفقیت در عرصه کسب و کار کاهش چشمگیری خواهد یافت. 
احس��اس مشتریان نسبت به برند و محصوالت  ما کلید موفقیت در کسب و کار 
محسوب می شود. فرآیند برندسازی با کمک به ایجاد احساساتی بهتر در مشتریان 

به طور قابل مالحظه ای وضعیت کسب و کارمان را بهبود می بخشد. 
جمع بندی

همانطور که در ابتدا نیز اش��اره شد، امروزه برندسازی بدل به امری لوکس شده 
اس��ت. به این ترتیب کمتر برندی به طور جدی آن را به چشم امری ضروری مورد 
توج��ه قرار می دهد. دالیل م��ورد بحث در این مقاله برای توج��ه دوباره به فرآیند 
برندسازی نقش مهمی در توسعه کسب و کار ایفا می کند. نمای کلی برند ما درست 
به اندازه کیفیت محصوالت و خدمات مان اهمیت دارد بنابراین باید توجه ویژه ای به 

برندسازی به عنوان عامل موفقیت شرکت مان داشته باشیم. 
noobpreneur :منبع

لوگو هر برند کمک ش��ایانی به شناسایی آن از س��وی مشتریان می کند. امروزه 
بس��یاری از برندهای مشهور براس��اس لوگوی جذاب شان مورد شناسایی مشتریان 
قرار می گیرند. حافظه دیداری ما بسیار بهتر از سایر بخش ها کار می کند. به همین 
خاطر اغلب مردم چهره دیگران را بهتر از نام شان در ذهن ثبت می کنند. کارآفرینان 
نیز با استفاده از همین نکته اقدام به طراحی جلوه های بصری جذاب برای برندشان 
می کنند. به این ترتیب تعامل میان برند و مشتریان بهتر شکل می گیرد. بی تردید 
تمام برندها در کسب و کارهای مختلف دارای لوگو هستند. این امر ضرورت تالش 
ه��ر برند ب��رای ایجاد جلوه  بصری منحصر به ف��رد را افزایش می دهد. فقط در این 
صورت امکان ایجاد تمایز میان برندمان با رقبا فراهم خواهد شد. در این مقاله عالوه 
بر بررس��ی شیوه های طراحی لوگو جذاب به بخش های مهمی که لوگو باید در آن 

قرار گیرد، اشاره خواهیم کرد. 
وب سایت و وبالگ رسمی برند

امروزه هر برند دارای سایت و وبالگ رسمی است. کاربران برای شناسایی سایت 
و وبالگ رس��می یک برند همیشه به لوگوی آن دقت می کنند. به همین خاطر ما 
باید از لوگو رس��می برندمان به عنوان جلوه بصری اصلی س��ایت و وبالگ استفاده 
کنیم. نکته مهم در اینجا توجه به جایگذاری مناس��ب لوگوی برندمان در س��ایت 
است. متاسفانه برخی از برندها لوگوی شان را به صورت مناسب با سایت هماهنگ 
نمی کنند. به همین خاطر کاربران تجربه مناسبی از سایت آنها پیدا نخواهند کرد. 
لوگو یک برند در سایت رسمی درست به اندازه شعار اصلی و بخش بیوگرافی دارای 

اهمیت است بنابراین باید به آن توجه ویژه ای داشت. 
کارت های کسب و کار

استفاده از کارت های کسب و کار برای معرفی برندمان به دیگران راهکار قدیمی 
اما تاثیرگذاری محس��وب می ش��ود. امروزه هنوز هم بس��یاری از م��ردم به قدرت 
کارت های کس��ب و کار ایمان دارند. این المان بخش مهمی از فرآیند روابط عومی 
برندها را تشکیل می دهد. به اشتراک گذاری کانال های ارتباطی برندمان با مخاطب 
هدف از طریق کارت های کسب و کار ایده مناسبی محسوب می شود. شاید در نگاه 
نخس��ت در دنیای دیجیتال دیگر جایی برای چنین الگوی قدیمی نباشد، اما نباید 

قدرت تکنیک های سنتی را دست کم بگیریم. 
بنر و تابلوهای برند

لوگوی هر برند ش��امل طیف مشخص از رنگ هاس��ت. این رنگ ها باید در تمام 
فرآیندهای تبلیغاتی و بازاریابی مورد توجه قرار گیرد. برندهای بزرگ توانایی باالیی 
در زمینه تبدیل رنگ های اصلی لوگوی ش��ان به المان های اصلی کمپین های شان 
دارند. امروزه تبلیغات در دنیای کسب و کار تا حد زیادی شامل استفاده از بنرها و 
تابلوهای مختلف است بنابراین تالش برای انتقال رنگ های اصلی لوگوی برندمان به 

حوزه تبلیغات کامال کاربردی خواهد بود. 
ام��روزه بس��یاری از بنر و تابلوهای تبلیغاتی مربوط ب��ه برندها با ارزیابی ترکیب 
رنگ شان قابل تشخیص است. به عنوان مثال، تمام تبلیغات برند مک دونالد همراه 
با طیف رنگ قرمز و زرد است. این امر موجب شناسایی سریع کمپین های مربوط 

به این برند از سوی مشتریان می شود. 
اعتبار برند

لوگوی مناس��ب تاثیر انکارناپذیری بر روی اعتبار یک برند دارد. طراحی لوگوی 

مناسب به طور کلی در محدوده برندسازی قرار دارد. بهترین نمونه در زمینه طراحی 
حرفه ای لوگو مربوط به برند KFC است. این برند به خوبی با استفاده از رنگ قرمز 
و چهره موسس اصلی اش موفق به طراحی لوگو جذاب شده است. بسیاری از برندها 
در فرآیند ایجاد لوگو به سراغ طرح های پیچیده و عجیب می روند. توصیه اصلی من 
در این بخش استفاده از طرح های ساده و هماهنگ با ماهیت کسب و کارمان است. 

خودروهای معلق به برند
برخی از کسب و کارها بنا بر ماهیت شان دارای خودروهای مختلف هستند. این 
خودروها گاهی برای حمل وس��ایل یا محصوالت مورد استفاده قرار می گیرد. ایده 
مناسب در این بخش درج لوگوی برندمان بر روی خودروهای موردنظر است. به این 
ترتیب خودروهای برندمان مانند یک بیلبورد تبلیغاتی سیار عمل خواهد کرد. امروزه 
بسیاری از برندها، به ویژه در صنعت خرده فروشی، از این تکنیک استفاده می کنند 

بنابراین باید آن را مدنظر برند خودمان نیز قرار دهیم. 
امضای ایمیل ها

هر ایمیلی که به طور رس��می از سوی برند ما ارسال می شود، باید دارای امضای 
مش��خصی باش��د. این کار اعتبار و ش��خصیت قابل توجهی به برند ما خواهد داد. 
متاسفانه امروزه کمتر برندی به نکات حرفه ای بازاریابی ایمیلی توجه دارد. این امر 
موجب کاهش قابل مالحظه تاثیرگذاری این الگو در مقایس��ه با سایر شیوه ها شده 
است. بخش خبرنامه برندهای بزرگ با توجه به همین تکنیک ساماندهی می شود. 
در حوزه برندسازی توجه به همین نکته های ریز تفاوت هایی را رقم می زند. استفاده 
از لوگ��وی برندم��ان به عنوان امضا ایده جذابی به نظر می رس��د. به این ترتیب هر 
فردی با دریافت ایمیل از سوی ما به راحتی لوگوی مان را نیز مشاهده خواهد کرد. 
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استفاده حرفه ای از لوگوی برند

بررسی 4 استراتژی رفع نیاز مشتریان 
برندسازی مبتنی بر رفع نیاز مشتریان

جلب رضایت مش��تریان هدف اصلی بس��یاری از کسب و کارها محسوب 
می ش��ود. فعالیت در دنیای کس��ب و کار بدون توجه به این نکته همراه با 
چالش های فراوانی خواهد بود. وقتی از مدیران ش��رکت های مختلف درباره 
میزان تمایل سازمان ش��ان ب��رای پرداخت هزینه به منظ��ور جلب رضایت 
مش��تریان س��وال می کنیم، اغلب آنها ب��ه هزینه فراوان شرکت ش��ان برای 
تولید محصوالت باکیفیت و ارائه خدمات بهتر اش��اره می کنند. اگرچه ارائه 
خدمات و محصوالت مناس��ب اهمیت بس��یار زی��ادی دارد، اما تمام فرآیند 
جلب نظر مش��تریان با این کار ص��ورت نمی گیرد. در حقیقت تمایل برندها 
برای پرداخت هزینه در جهت جلب رضایت مش��تریان و رفع نیازهای ش��ان 

دامنه بسیار وسیع تری را شامل می شود. 
امروزه هر کس��ب و کاری دارای مزیت های خاص خود اس��ت. این امر در 
رقابت با سایر برندها اهمیت زیادی دارد. هر برند در فرآیند کسب و کار دو 
گزینه پیش روی دارد: نخس��ت تالش برای رفع نیازهای مش��تریان و جلب 
رضایت ش��ان و دوم بی توجهی به نیازهای واقعی مشتریان. بدون تردید همه 
برندها باید راهکار نخس��ت را انتخاب کنند. نکت��ه جالب مربوط به انتخاب 
راهکار دوم از سوی بسیاری از برندهاست. به این ترتیب آنها در تالش برای 
مدیریت کسب و کارشان کمتر توجهی به نیازهای واقعی مشتریان دارند. 

م��ن در دوران فعالیتم به عنوان کارش��ناس برندس��ازی با ش��رکت های 
مختلفی همکاری داش��ته ام. در این میان نقش برخی از عوامل در توس��عه 
برنده��ا و رف��ع نیاز مش��تریان پررنگ تر اس��ت. به عنوان مثال، شناس��ایی 
نیازهای واقعی مش��تریان گام نخست در راس��تای جلب نظر آنها محسوب 
می ش��ود. امروزه نیازهای مش��تریان به طور مداوم در حال تغییر اس��ت. به 
همی��ن خاطر ما باید برنامه ویژه ای برای ارزیابی مداوم وضعیت مش��تریان 
داش��ته باشیم. در غیر این صورت احتمال  موفقیت کسب و کارمان در رفع 
نیاز مش��تریان کاهش خواهد یافت. اغلب برندها به طور آگاهانه بی توجهی 
به نیازهای مش��تریان را انتخاب نمی کنند. این امر ناش��ی از ناتوانی برندها 
در زمینه شناس��ایی نیازهای تازه مشتریان اس��ت. وقتی ما از امری آگاهی 
نداش��ته باش��یم، برنامه ریزی برای آن بسیار دش��وار خواهد شد. گا دوم در 
راس��تای رف��ع نیاز مش��تریان تبدیل تقاض��ای مخاطب ه��دف برندمان به 
راهکاری عملی اس��ت. بدون ش��ک بسیاری از مش��تریان در دنیای امروزی 
نیازه��ای متفاوتی دارند. نکته مهم در اینجا توانایی برند ما برای تبدیل نیاز 
مشتریان به راهکاری عملی است. در غیر این صورت فعالیت برند ما از سطح 
همدردی صرف فراتر نخواهد رفت. گام نهایی نیز واکنش مناس��ب و اجرای 
طرح مان برای رفع نیاز مشتریان است. تمام برنامه های ما در صورت اجرای 

مناسب گام نهایی همراه با موفقیت خواهد بود. 
بخش گسترده ای از فرآیند پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان شامل 
شناخت درست نیازهاست. به همین خاطر در طول سال های اخیر بسیاری 
از برنده��ا در تالش برای توس��عه کانال های ارتباطی با مش��تریان بوده اند. 
وقتی ما ارتباط نزدیکی با مش��تریان داشته باشیم، امکان شناسایی نیازهای 
مختل��ف آنها فراهم خواهد ش��د. این امر در زمینه طراحی اس��تراتژی های 
تاثیرگذار برای جلب نظر مشتریان اهمیت حیاتی دارد. به طور کلی در این 
مقله چهار راهکار برای پاس��خگویی بهتر به نیازهای مش��تریان مدنظر قرار 

گرفته است. به استراتژی های ذیل توجه کنید:
۱. گاهی اوقات مشتریان از نیازشان آگاهی دارند. به این ترتیب به دنبال 
محصول یا سرویس��ی مش��خص در بازار کسب و کار هس��تند. این امر کار 
برندها برای پاس��خگویی به نیاز مش��تریان را ساده خواهد کرد. تنها وظیفه 
م��ا در این میان آش��نایی با نیاز مش��تریان و تالش ب��رای ارائه راهکارهای 
برندمان در قالبی جذاب اس��ت. بدون ش��ک مش��تریان در بازار با برندهای 
مختلفی مواجه هس��تند. به همین خاطر پاس��خ ما به نیاز آنها باید جذابیت 
خاصی داش��ته باشد. همکاری با کارش��ناس های حرفه ای در زمینه فروش 

تاثیر مثبتی بر روی توانایی برند ما در جلب نظر مشتریان خواهد داشت. 
۲. اگرچه بس��یاری از مش��تریان از نیاز واقعی شان آگاهی دارند، اما نباید 
ای��ن الگو را به عنوان پیش فرض در نظر گرفت. برخی از مش��تریان آگاهی 
دقیقی از نیازشان ندارند. بنابراین امکان تصمیم گیری برای خرید مناسب را 
نیز نخواهند داشت. در این شرایط نکته مهم توانایی برند ما برای راهنمایی 
مش��تریان به سوی کشف نیاز واقعی شان اس��ت. برندها در چنین وضعیتی 
بیش��تر نقش راهنما و مش��اور را ایفا می کنند. بدون تردید اس��تفاده از یک 
راهنمای خوب ارزش بس��یار زیادی دارد. به همی��ن خاطر برندهای بزرگ 
همیش��ه در زمینه ارائه نکات کلیدی به مشتریان برای خرید بهتر تخصص 
دارند. ش��اید گاهی اوقات این امر موجب تمایل مشتریان به خرید محصول 
یک برند دیگر ش��ود. در چنین ش��رایطی نباید دس��ت از ارائه مش��اوره به 
مش��تری برداش��ت. هدف اصلی در این بخ��ش تبدیل برندمان به مش��اور 
مطمئن مش��تریان اس��ت. به این ترتیب سطح اعتماد مش��تریان به برند ما 

افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
۳. برخی از برندها اقدام به تاسیس بخش راهنمایی و هدایت رفتار مشتریان 
می کنند. این امر در راس��تای شناخت بهتر رفتار مشتریان و مدیریت آن برای 
فروش هرچه بیشتر محصوالت اس��ت. این امر به خوبی بیانگر ضرورت تعامل 
نزدیک با مش��تریان است. نکته مهم در این میان استفاده از اطالعات به دست 
آمده از مش��تریان برای هدایت آنهاست. متاسفانه برخی از برندها به جای ارائه 
مشاوره به مشتریان در تالش برای فروش محصوالت شان به هر قیمتی هستند. 
این امر نتیجه ای جز دلسردی خریدار نسبت به برند ما نخواهد داشت، بنابراین 
به جای توجه به س��ود کوتاه مدت برندمان باید به دنبال ارتقای جایگاه مان به 

عنوان مشاور مطمئن مشتریان باشیم. 
۴. اس��تراتژی پایانی ش��امل تالش برای آگاهی از نیاز مش��تریان پیش از 
بروز آن اس��ت. این امر اندکی عجیب به نظر می رس��د. در واقع مزیت اصلی 
برندهای بزرگ شناسایی نیازهای مشتریان پیش از آگاهی خودشان نسبت 
به آن اس��ت. به این ترتیب برندهای بزرگ نه تنها از رقبا، بلکه از مش��تریان 
نیز یک گام جلوتر خواهن��د بود. کاربرد هوش مصنوعی در این بخش قابل 
مالحظه است. این فناوری برندها را در زمینه گردآوری و طبقه بندی سریع 
داده ها توانمند می س��ازد. به همین خاطر امکان تحلیل داده های مختلف در 

کمترین زمان ممکن فراهم می شود. 
رفع نیاز مش��تریان هدف اصلی برندها در بازار کس��ب و کار است. اگرچه 
بس��یاری از برندها نس��بت به این امر آگاهی دارند، اما ش��یوه های رفع نیاز 
مش��تریان را نمی دانند. استفاده از اس��تراتژی های مورد بحث در این مقاله 
شروع مناسبی برای ایجاد تحول در رابطه میان برندمان با مشتریان خواهد 
ب��ود. نتیجه مس��تقیم این امر افزایش س��طح فروش برندمان اس��ت. البته 
دس��تاورد اصلی برندها ارتقای جایگاه ش��ان به عنوان مشاور مورد اطمینان 

مشتریان خواهد بود. 
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امروزه بیش از همیش��ه، آدم ها برای یافتن کسب و کارهای بومی محلی، خرید 
محصوالت و خدمات و تعامل با برندها از طریق رسانه اجتماعی از اینترنت استفاده 
می کنن��د. هر ثانیه از هر روز، گوگل بیش از ۴۰.۰۰۰ درخواس��ت جس��ت وجو را 
پردازش می کند. با به کمال رسیدن تاکتیک های بازاریابی اینترنتی در دهه  گذشته 
بازاریاب ها و کس��ب و کارهای آنالین نیاز دارند برای برقراری ارتباط با مش��تری و 
ایج��اد تعهد روش های مبتکرانه ای پیدا کنند. مزایای بازاریابی تعاملی هرگز به این 
آشکاری نبوده است. بازاریابان دیجیتال هوشمند در حال طرح ریزی و به کار بستن 

فناوری خالقانه و فوق پیشرفته برای بهبود تجربه های مشتریان هستند.
با بازاریابی تعاملی، کسب و کارها قادر هستند آگاهی از برندشان را افزایش دهند، 

از رقبا متمایز شوند، بر وفاداری مشتری بیفزایند و سودشان را زیاد کنند.
بازاریابی تعاملی دقیقا چیست؟

بازاریاب��ی تعاملی یک تاکتیک بازاریابی یک به یک اس��ت که در عمل اقدامات 
مش��تری را تعدیل می کند و به آنها واکنش و پاس��خ می دهد. این برای مشتری به 

تعامل آنالین با یک برند وجهه  شخصی تری می بخشد.
مثال های بازاریابی تعاملی شامل موارد زیر می شوند:

– رقابت ها – راهی موثر برای رشد پایگاه مشتری و افزایش آگاهی از برند. آدم ها 
تمایل طبیعی و ذاتی به رقابت دارند و همه دوست دارند برنده باشند. رقابت راهی 

عالی برای متعهد کردن مشتری و آشناسازی آنها با برندتان است.
– تست های کوچک، رأی گیری و نظرسنجی – راهی جالب و درگیرکننده برای 

مبارزه با خستگی مشتریان.
– ویدئوها و بازاریابی ایمیلی – برای پاسخ دادن به سوال ها و تشریح فرآیند خرید.

– حس��ابگرها )محاس��به کننده ها( – می توانند با مقایسه آنها با سایرین یا فراهم 
آوردن نقل قول های دقیق کاربران را جلب کنند.

– اینفوگرافی های تعاملی – انیمیشن و نمودارهای متحرک را برای جلب و حفظ 
توجه کاربران اضافه می کند.

– روبات های پیامرسان – وجهه  محاوره ای به تعامالت مشتری می افزاید و از سوی 
کسب و کارتان تاثیر مطلوبی بر آنها به جا می گذارد.

اگر به نحو موثری استفاده شود، بازاریابی تعاملی می تواند مشتریان بالقوه بیشتری 
را به مرز خرید واقعی بکشاند و چرخه خرید را کوتاه تر کند.

حتی اگرچه مشتری تنها با پیکسل ها در تعامل است، استراتژی بازاریابی تعاملی 
با کیفیت به او تجربه ای جالب و تقریبا ملموس می بخشد. به بازاریابی فعال تعاملی 
به عنوان یک گشت درون-فروشگاهی یا درون-سایتی نگاه کنید، اما بدون ناراحتی 

و دردسر یکی از آنها.
باقی این مقاله به بررسی ۷ مزیت بازاریابی تعاملی می پردازد.

1- تعهد کاربر )استفاده کننده(
بازاریابی تعاملی زمان صرف شده بر روی وب سایت تان را افزایش می دهد و برای 

مشتری آن را به تجربه ای به یادماندنی تبدیل می کند.
برای کس��انی که قص��د دارند این تکنیک ها را برگزینن��د فرصتی وجود خواهد 
داش��ت، چون اکثر کس��ب و کارها از آ نها استفاده نمی کنند. با تنظیم سایت تان بر 
روی تعهد حداکثری کاربران با بازاریابی تعاملی، خودتان را از رقبا متمایز می سازید.

بنابراین بازاریابی تعاملی چگونه تعهد کاربر را افزایش می دهد؟
– چند حس را به طور همزمان درگیر می کند. به جای خواندن متن، دیدن یک 
تصویر، پر کردن فرم، گوش دادن به قطعه ای، تماش��ای ویدئو یا کلیک کردن روی 

دکمه – بازاریابی تعاملی بهترین عناصر تمام اینها را با هم ترکیب می کند.
– ایجاد هیج��ان و عالقه مندی می کند. بازاریابی تعاملی تحویل پیام را از طریق 

ترغیب کاربران به اقدام کردن بهبود می بخشد.
– اطالعات��ی را که کاربران در واقعیت به دنبالش هس��تند ب��ه آنها ارائه می دهد. 
بازاریابی تعاملی کاربران را قادر می سازد سفر خود را برگزینند و به پاسخ سوال ّهایی 
که در ذهن ش��ان دارند برسند. مثال روبات های پیامرسان، به مشتریان تان تجربه ای 
محاوره ای تک به تک می دهد بدون آنکه مجبور باش��ید وقت، پول و تمرین زیادی 
صرف کنید که در صورت اس��تفاده از کارگزار خدمات مش��تری انسانی باید هزینه 

می کردید.
۲. بهسازی تغییر و تبدیل 

آدم ها در براب��ر تاکتیک های قدیمی و کلیشه ش��ده  »جذب مخاطب هدفمند« 

)lead generation( صبرش��ان را دارن��د از دس��ت می دهن��د. چیزهایی مانند 
پاپ آپ ها، دانلود ای بوک و فرم های ثبت نام عمومی کارایی شان را از دست می دهند.

نکته جالب آن است که اکثر رقبای شما همچنان بر این تاکتیک های تبدیل بر 
روی وب سایت های شان تمرکز دارند، بنابراین فرصتی برای تان وجود خواهد داشت 

تا خودتان را متمایز جلوه دهید.
همانطور که ذکر شد بازاریابی تعاملی در متعهد ساختن کاربران کار بزرگی انجام 
می ده��د. وقتی توج��ه و عالقه آنها را جلب کردید، احتمال انجام تبدیل پس از آن 

بیشتر خواهد بود.
VenturePact، که یک بازار توسعه نرم افزار است، تصمیم گرفت یک استراتژی 
محتوای تعاملی را اتخاذ کند چون احساس می کردند تاکتیک های بازاریابی سنتی 
توان ش��ان را از دس��ت داده اند. آنها موفق شدند نرخ تبدیل را تا ۲۸درصد ظرف دو 

هفته افزایش دهند که آمار قابل توجهی است.
اما این فقط به س��ر قیف تبدیل های جذب مخاطب هدفمند مربوط نمی ش��ود. 
بازاریاب��ی تعاملی خریداران را در کل چرخه فروش از طریق فراهم آوردن محتوای 
هدفمند و شخصی سازی ش��ده درست در لحظه ای که به آن نیاز دارند، راهنمایی 

می کند.
3- جذب مخاطب هدفمند باکیفیت

جذب مخاطب باکیفیت از طریق بازاریابی تعاملی بسیار ساده تر است. می توانید 
با پرس��ش های عمدی و محتوای هدفمند در واقع مش��تریان بالقوه  کم کیفیت را 
الک کنید. مثال، می توانید پرسشنامه  جالب و درگیر کننده ای برای بازدید کنندگان 
وب سایت تان فراهم یا در یک رقابت از پرسش ّهای سنجش کیفیت استفاده کنید.

معموال هرچه س��وال بیش��تری می پرس��ید احتمال آنکه آدم های بیشتری خط 
بخورند و نرخ تبدیل های تان کاهش پیدا کند بیش��تر است. با وجود این، با تعاملی 
کردن کل تجربه می توانید اطالعاتی را که نیاز دارید بدون خسته شدن و کم آوردن 

به دست بیاورید. این شبیه تحقیق یا پرسشنامه  مدارس نیست.
کلید کسب اطالعاتی که نیاز دارید و تعیین کیفیت مشتریان احتمالی درخواست 

قطعه های کوچک و ساده  اطالعات در راستای این سفر تعاملی است.
4- وایرال شدن و اشتراک گذاری

یکی از بزرگترین نقایص بازاریابی تعاملی وایرال ش��دن رس��انه اجتماعی داخلی 
آن است.

با پاداش دادن به شرکت کنندگان به خاطر اشتراک محتوای تعاملی تان، می توانید 
تعداد آدم هایی که تجربه های ش��ما را می بینن��د افزایش دهید، مخاطب هدفمند 

بیشتری جلب کنید و بازده سرمایه گذاری تان را به اوج برسانید.
در درجه  اول محتوای تعاملی ذاتا از محتوای ایس��تا بیشتر قابل اشتراک گذاری 
اس��ت. اما اگر کمی هوش��مندانه درباره  آن عمل کنید صعودپذیر نیز هست. مثال، 
می توانید رقابتی ایجاد کنید که واردشوندگان را ملزم به اشتراک مطالب کند. به این 
طریق، کسب و کارتان می تواند پیش روی هزاران نفر قرار بگیرد بدون آنکه بخواهید 

کار شاقی انجام دهید یا بابت تبلیغات هزینه کنید.
اگر یک تس��ت کوچک یا نظرس��نجی درست کنید، ش��رکت  کنندگان آن را به 
اشتراک خواهند گذاشت. کسانی که دوست دارند نتایج شان را با دوستان، خانواده 
و فالوورهای ش��ان در ش��بکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. آنچه برای متوسط 
بازدیدکننده ها جذاب تر به نظر می رس��د، تس��ت کوچک س��رگرم کننده اس��ت یا 

مقاله های بلند و طوالنی؟
5- بازخورد مشتری

بازخورد مشتری به طرز باورنکردنی برای کسب و کارها مهم است. بدون آن، قادر 
نیستید در زمینه  پیامرسانی فروش های تان، تشخیص هر نقطه ضعفی در استراتژی 
بازاریابی تان، و پی بردن به اینکه مش��تریان از چه چیز محصوالت تان خوش ش��ان 

می آید یا بدشان، پیشرفت بکنید.
درک نادرست از خواسته ها و نیازهای مشتری می تواند برای استراتژی بلندمدت 

کسب و کارتان مضر باشد و به »سود خالص«تان ضربه بزند.
اما چطور می توانید به روش��ی که بی دردس��ر و حتی س��رگرم کننده باش��د، از 

مشتریان تان بازخورد بگیرید؟
نظرس��نجی ها و رأی گیری ها راهی سریع برای آن است که مشتریان عقایدشان 
را درباره  محصول یا خدمات شما به اشتراک بگذارند. با فراهم آوردن بستری سریع 

و آنی برای  آنها، بیش��تر به دادن بازخورد متمایل خواهند شد. می توانید در لحظه 
درس��ت و واقعی بازخوردها را ببینید و استراتژی بازاریابی یا محصول تان را به یک 

روش زمان بندی شده هدایت کنید.
اوبر یک برند بزرگ اس��ت که از نظرس��نجی و رأی گیری تعاملی برای دستیابی 

سریع به بازخورد کاربران استفاده می کند .
6-شخصی سازی

میلیاردها آدم هر روز در اینترنت ورود می کنند. اکثر آنها هویتی ناشناس دارند، 
ملغمه ای هستند از داده های پیکسلی بدون شخصیت.

از طری��ق بازاریابی تعامل��ی، می توانید تجربه  ش��خصی تر و صمیمانه تری برای 
مشتری فراهم کنید.

بازاریابی تعاملی مشتری را به عنوان فردی با اهداف، نیازها، خواسته ها و مشکالت 
منحصر به فرد می بیند که فقط کسب و کار شما می تواند آنها را برطرف کند. این 
تجربه متناسب با صحبت درباره  و برآورده کردن این عناصر شخصی تنظیم می شود.

خودافشایی یک تجربه رضایت بخش به لحاظ عصبی است. این بخشی از ماهیت 
انس��انی است که آدم ها می خواهند بشناسند و شناخته شوند. از طریق رأی گیری، 
نظرسنجی، محاسبه گرها یا تست های کوچک می توانید صدای مشتری خود باشید.

یک راه برای شخصی س��ازی تجربه  مشتریان احتمالی آن است که از طریق یک 
ویدئوی تعاملی اجازه دهیم سفر خودشان را انتخاب کنند و برگزینند.

۷-سئو
احتماالت و امکان های فرمول بندی یک استراتژی سئوی متنوع و عالی با استفاده 

از محتوای تعاملی بی پایان هستند.
ب��رای ش��روع، محتوای تعاملی لینک های بیش��تری را جذب می کند و بیش��تر 
قابل اش��تراک گذاری اس��ت. افزایش تعداد لینک های داخلی در وب س��ایت تان و 
اش��تراک گذاری های رس��انه های اجتماعی برای محتوای شما تاثیر مثبتی بر رتبه  

سئوی تان خواهد داشت.
برخالف محتوای اس��تاتیک انواع خاصی از محتوای تعاملی نیز در وب س��ایت ها 
گنجانده ش��ده است. همه جای آن اصطالح » link-bait« )لینک طعمه( نوشته 
ش��ده اس��ت. اگر می توانید تجربه  تعاملی ایجاد کنید که سایر وب سایت ها بتوانند 
به ش��ما لینک بازگشتی بدهند به فرصت های بی پایان لینک سازی فکر کنید. این 
می تواند یک اینفوگرافی، نظرسنجی، رقابت، محاسبه گر تعاملی یا حتی دسته ای از 
سایر تکنیک های تعاملی باشد که برای سایت های آتی شما در فضای موجودتان به 

مانند آهنربای لینک عمل می کند.
همچنین، موتورهای جس��ت وجو سایت ها را براس��اس باالتر بودن زمان ماندن 
بازدیدکنن��دگان در آنه��ا رتبه بندی می کنند. محتوای تعامل��ی بازدیدکنندگان را 
نس��بت به محتوای استاتیک متعهدانه تر و طوالنی تر در صفحه های شبکه اینترنت 

حفظ می کند.
نتیجه آنکه با زمان ماندن بیش��تر، لینک بیش��تر و اش��تراک گذاری های بیشتر، 

رتبه بندی های جست وجوی شما ممکن است تغییر کند.
نتیجه گیری

روی هم رفته، انتظارات مش��تری در حال تغییر هستند و موتورهای جست وجو  
ب��ه ارجاعات مدرن و پیش��رفته  بازدیدکنندگان وب س��ایت ها پاس��خ می دهند. به 
عنوان صاحب کسب و کاری با حضور اینترنتی قوی، مهم است که این تغییرات را 
درک کنیم و بفهمیم چگونه می توان سالیق فعلی مشتریان و الگوریتم های موتور 

جست وجو را در استراتژی بازاریابی لحاظ کرد.
با آنکه محتوای استاتیک همچنان برای وب سایت تان ضروری است، اما الزم است 
استراتژی محتوای تان را در این چشم انداز در حال تغییر تنوع ببخشید. با استفاده  

بازاریابی تعاملی می توانید خودتان را از بقیه رقبا متمایز کنید.
اما برای دستیابی به این نتایج و بهره بردن از این فایده های بازاریابی تعاملی، باید 

خودتان را به حوزه  ناراحتی و تردید وارد سازید.
مش��تریان تان برای ادامه  پرورش رابطه شان روی شما حساب می کنند. صحبت 
کردن انفرادی با آنها و دادن محتوایی به آنها که بس��یار تعهدبرانگیز، شخصی شده 
و مکالمه ای اس��ت رابطه  همزیس��تی بین مشتری و صاحب کسب و کار را تغذیه و 

تقویت می کند.
shortstack/bazdeh :منبع

بازاریابی ویدئویی یوتیوب
وی الگ ها و ش��راکت ویدئویی را اغلب جمعاً ش��راکت ویدئویی 
می نامند. برنامه کاربردی ش��راکت ویدئویی مش��هور رایج، یوتیوب، 
راهی است به نحوی حیرت آور و مؤثر برای ایجاد ارتباط با مشتریان. 
س��رجمع، در هر 6۰ ثانیه ب��ه اندازه ۴۸ س��اعت ویدئو در یوتیوب 
بارگذاری می ش��ود. یوتیوب در بزرگی دومین موتور جست وجو پس 
از گوگل در دنیاس��ت. ویدئو س��رگرم کننده، آموزن��ده، آرام بخش و 
اطالع رس��ان است و امکان می دهد بیش��تر از هر رسانه دیگری در 

ثانیه داده دریافت کنید.
ما ویدئو و تصاویر را به روش��ی متف��اوت از راهی که کلمات را به 
یاد می آوریم، رمزگذاری و یادآوری می کنیم. ما کلمات را به  صورت 
خطی پردازش می کنیم و به ش��کل تحت اللفظی ناقصی معانی آنها 
را می فهمیم و آن معناها را ذخیره می کنیم، اما تصاویر را به  صورت 
رش��ته ای از عناصری که تصویر را می س��ازند ذخی��ره نمی کنیم. ما 

تصویر را به  صورت یک کل ذخیره می کنیم.
در ویدئو می توانیم از رش��ته ای از تصاوی��ری که کل آن ویدئو را 
تش��کیل می دهند صرف نظ��ر کنیم. در ویدئو ه��م مثل تک تصویر 
عموماً بس��یاری از تصاویر در حال گذر را به  عنوان اینکه اضافی اند 
کنار می گذاریم و تنها تصویری را که بیشترین معنا را دارند در ذهن 
خود نگاه می داریم. برای مثال، اگر در حال تماشای ویدئویی درباره 
خاموش و روش��ن کردن یک کلید روشنایی باشیم، تصاویر مربوط 
به مراحل اصلی را به یاد خواهیم داش��ت، اما معموالً تصاویر مربوط 
به دس��ت های برقکار در حال حرکت روی صفحه کلید را نمی بینیم 

و به خاطر نمی سپاریم.
مردم بیش از هر رس��انه دیگری ب��ا ویدئو ارتباط برقرار می کنند، 
ب��ه این دلیل که ما انس��ان ها نه فقط با کلم��ات و لحن صدا، بلکه با 
بی��ان چهره و زبان بدن ارتباط برقرار می کنیم. ویدئو از هر رس��انه 
دیگری غرق کننده تر و رضایت بخش تر اس��ت. ویدئ��و این امکان را 
ب��رای ما فراهم می کند که نه تنها درگیر موضوع ش��ویم، بلکه خود 
را جزئی از متن بدانیم. ش��ما می توانید حافظه رایانه، لوح فشرده ها، 
دی وی دی ه��ا و دوربین های ویدئوی��ی دیجیتال خود را برای یافتن 
ویدئوهای مشتریان، کارکنان، محصوالت خود – ویدئوی آموزشی، 
ویدئوهای ارائه س��خنرانی یا ویدئوهای حضور در س��مینارها مورد 

جست وجو قرار دهید.
tubemogul. یا در youtube.com بارگذاری این ویدئوها در
com برای شما شروعی پرشی در مشارکت ویدئویی فراهم می کند 
و برای ش��ما و ش��رکت ش��ما حضور در یوتیوب را. هر آنچه ش��ما 
در آنجا می گذارید معرف ش��ما، شرکت ش��ما و محصول شماست. 
یوتی��وب مکان��ی جالب برای مش��تریان بالقوه اس��ت ک��ه بیایند، 
جس��ت وجو کنند و شما و شرکت شما را در عمل ببینند. بارگذاری 
فیلم ه��ای ویدئویی تا ش��ش دقیقه رایگان اس��ت؛ و اگ��ر بخواهید 
فیلم های ویدئویی کیفیت باال یا حتی ویدئوهای سه بعدی بارگذاری 
کنی��د، هزینه ماهانه عضویت ناچیز اس��ت. ازآنجایی  که این مبارزه 
تبلیغاتی رایگان اس��ت، هزینه ش��ما فقط وقتی است که صرف پیدا 

کردن ویدئوهای خود و بارگذاری آنها می کنید.
به مح��ض اینک��ه دیدی��د تع��داد بازدیدکنن��دگان، اظهارنظرها، 
دنبال کنندگان شروع به افزایش کرد، انگیزه پیدا می کنید که تولید 
ویدئوه��ای جدید را آغاز کنید. س��اخت یک فیل��م ویدئویی خوب 
به همین س��ادگی صورت می گیرد که یک دوربین دیجیتال خوب 
بردارید، با یک مشتری حاضر بنشینید و از او بخواهید توضیح دهد 
که چرا ش��ما را از میان رقبا انتخاب کرده است، چگونه از محصول 
یا خدمات ش��ما استفاده می کند یا چه مزایایی از آن می برد. محتوا 

هر چیزی می تواند باشد.
تص��ور کنید که یک مش��تری بالقوه تصمیم دارد از بین ش��ما و 
رقبای ت��ان یک��ی را انتخاب کند و اتفاقاً در ویدئوی ش��ما ببیند که 
یک مش��تری دارد توضیح می دهد که به چه دلیل ش��ما را انتخاب 
کرده، چرا در کنار شما مانده و از انتخاب شما به چه منافعی دست 
می یابد. تصور می کنید آن مشتری بالقوه شما چه خواهد کرد؟ البته 

که شما را انتخاب خواهد کرد.
hormond :منبع
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5 مانع بزرگ تفویض اختیار و راه های غلبه 
بر آنها

نگاه مدیران در م��ورد تفویض اختیار تاریخچه ای طوالنی دارد. محول کردن 
اختیار امور به سایر اعضای گروه یکی از حساس ترین کارها برای مدیران است، 
اما مدیرانی که نتوانند کارها را به  درس��تی به کارمندان خود واگذار کنند باید 
بیش��تر از آنچه الزم است کار کنند. بنابراین، با گذشت زمان احساس خستگی 
می کنند، خود را بدون همراه و پش��تیبان می یابند و دلس��رد می شوند. اگر در 
مورد واگذاری مسئولیت ها مش��کل دارید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید. 
می خواهیم ش��ما را با پنج طرز تفکر اش��تباه که مانع تفویض اختیار می شوند 
آش��نا و راه های غلبه بر آنها را بررس��ی کنیم. واگذاری کارها به دیگران بسیار 
چالش برانگیز اس��ت، زیرا از لحاظ روانی دشوار است که اعتماد کنید و کنترل 
کارهایی را که تاکنون برعهده خودتان بوده است به دیگران واگذارید، اما اگر این 
مهارت را یاد بگیرید که مسئولیت ها را تقسیم کنید، گروه تان به  سرعت پیشرفت 
خواهد کرد. شاید بپرسید که چرا تقسیم مسئولیت ها تا این حد ضروری و مهم 
اس��ت. چه ای��رادی دارد که تمام کارهای مهم را مدی��ر گروه برعهده بگیرد؟ با 
تقسیم مسئولیت ها، مهارت ها و توانایی تک تک اعضا و درنتیجه قدرت جمعی 
گروه شما تقویت می شود. تقسیم مسئولیت ها روشی عالی برای انرژی بخشیدن 
به گروه و افزایش انگیزه اس��ت. این کار به شما قدرت می دهد که بر هدف ها و 
راهبردهای س��طح باال و مهم تمرکز کنید و درگیر مسائل پیش پا افتاده نشوید. 
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 احساسات خوب و بد را در شما ایجاد می کند: از طرفی 
از اینکه اعضای گروه مشغول هستند 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 دلزدگی کارمندان تان نباشید.
راه حل: اطالعات بیشتری کسب کنید. با اعضای گروه صحبت کنید و بگویید 
به حمایت ش��ان نیاز دارید. پیش داوری نکنید. از کارمندان تان بپرس��ید که آیا 
می توانن��د کاره��ای جدید قبول کنند یا نه. برخالف تصورت��ان، برخی از اعضا 
داوطلب می ش��وند که به شما کمک کنند و برای انجام دادن مسئولیت ها وقت 
بگذارند. پیامد مثبت راهکار مذکور این است که اعضای گروه یاد می گیرند، در 
مواقع نیاز، باید درخواس��ت کمک کنند و همین مسئله انگیزه ای برای پیشبرد 

کارها با همکاری تمام اعضا خواهد بود.
۲-»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 طوالن��ی کاری را انجام دهید یا 
نقشی را برعهده بگیرید، در آن زمینه متخصص خواهید شد، اما با تقسیم کارها 

می توانید مهارت خود را به سایر اعضای تیم نیز انتقال دهید.
راه حل: روی افراد س��رمایه گذاری کنید. گروه شما باارزش ترین دارایی شماست و 
زمانی را که برای ارتقای مهارت های اعضا صرف می کنید س��رمایه گذاری به حساب 
می آید. ش��اید اعضا ب��ار اول و دوم کارها را به  خوبی ش��ما پیش نبرند اما درنهایت 
پیش��رفت خواهند کرد و ش��ما صاحب گروهی خواهید شد 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 رس��د. اگر در زمینه کاری خود متخصص 
هس��تید، احتماال این مورد یکی از باورهای اصلی شماست. شاید بپرسید ایراد 
چنین طرز تفکری چیس��ت؟ این باور مانع رشد شماست و اجازه نمی دهد که 

بر کارهای مهم تر تمرکز کنید. درنتیجه، به جای پیشرفت درجا خواهید زد.
راه ح��ل: دوب��اره مورد ش��ماره دو را مطالعه کنی��د. روی اعض��ای گروه تان 
س��رمایه گذاری کنید. اگر با این باور که س��رعت شما بیشتر است کنترل تمام 
مراح��ل یک کار را در انحصار خود می گیری��د، باید بدانید که در طوالنی مدت 

فرصت های رشد فردی و سازمانی را از دست خواهید داد.
3-»اگر کارها را واگذار کنم، جایگاهم به خطر می افتد«

زمانی که مهارت های خود را به دیگر افراد آموزش می دهیم و مسئولیت های مان را 
بین آنها تقسیم می کنیم، به  صورت ذاتی این باور در ما ایجاد می شود که شاید جایگاه 
ما در سازمان چندان مهم و ضروری نیست. چنین تفکراتی موجب تنش در سازمان 
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 سازمانی 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 شما 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 بخشی از کارهای ساده را به یکی از اعضای گروه بسپارید، 
ش��اید با خودتان بیندیشید که واگذاری کارهایی که خودتان به  راحتی می توانید 
انجام شان دهید چندان عادالنه و اخالقی نیست، اما بهتر است از چشم اندازی دیگر 
به این مس��ئله نگاه کنید. در اصل، رفتار شما زمانی ناعادالنه و خودخواهانه است 
که چون فکر می کنید خودتان فالن کار را بهتر انجام می دهید، از سپردن آن کار 
به افرادی که مهارت هایی متفاوت دارند )مهارت هایی که سازمان 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 ح��ل: زمانی که کاری را جزئی و س��اده می نامی��د، نمی توانید اهمیت آن را 
تشخیص دهید. هیچ سازمانی نمی تواند بدون زمان بندی و برنامه ریزی مؤثر کار کند. 
هیچ رویدادی بدون هماهنگی دقیق به موفقیت نمی انجامد. بسیاری از همین وظایف 
به  ظاهر ساده پاشنه آشیل سازمان ها هستند. چشم 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 شده را جمع بندی کنیم. داستان از آنجا شروع می شود 
که باید درک کنید واگذاری کارها صرفا به معنای آن نیست که مجموعه ای از کارها 
انجام می شود. 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 شود، برای مهار این احساس، مشخص 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. 
ش��اید هیچ وقت به  طور کامل در مورد واگذاری کارها احس��اس راحتی نداشته 
باشید، اما این راز را فراموش نکنید که شرط موفقیت خروج از دایره راحتی است.
entrepreneur /chetor :منبع
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اش��اره: آهنگ رش��د صنعت بیمه در ایران گرچه چندان طنین انداز نیس��ت، 
ام��ا می توان ص��دای آن را در حوالی کوچه پس کوچه های ایران ش��نید. حضور 
چندین استارت آپ موفق در زمینه فروش آنالین در سال های اخیر نشان از رنگ 
و آهنگ��ی دگرگونه در بازار بیمه دارد و ب��ه زودی صدای آن را همگان خواهند 
ش��نید. استارت آپ های بیمه با اس��تفاده از فناوری های نوین بیمه حرکت رو به 
جلویی را با س��رعت آغاز کردند که می تواند نویدبخش روزهای خوبی برای این 
صنعت باشد. به سراغ حامد ولی پوری، مدیرعامل جوان استارت آپ بیمیتو رفتیم 
که طی سه سال فعالیت مستمر توانست جایگاه خوبی در بازار آنالین بیمه فراهم 

کند. این گفت و گو نشان از راه های رفته و آرزوهای به جا مانده دارد.
توجه شما به فروش آنالین بیمه از کجا نشأت گرفت؟

 خیلی خوش��حالم که ام��روز در میدانی فعالیت می  کنم که س��هم خوبی در 
ایجاد رفاه و آرامش مردم دارد. من ش��اید به س��ه دلیل وارد بازار فروش آنالین 
بیمه ش��دم. اولین دلیل به دوران دانش��جویی برمی گردد. در دوران دانش��جویی 
در نمایندگی بیمه خواهرم کار می کردم. به ش��کل سنتی بیمه می فروختم. این 

فروش زمینه های عالقه و عشق مرا به دنیای بیمه فراهم کرد.
 تحصیالت دانش��گاهی من در زمینه مهندس��ی اس��ت. در مقطع کارشناسی، 
در رش��ته مهندسی مکانیک در دانش��گاه علم و صنعت تحصیل کردم و مدرک 
کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی پزشکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
اخ��ذ کردم. من صنعت بیمه را دوس��ت دارم و کار در این فضا به من احس��اس 
نشاط و شادمانی می دهد. دومین دلیل مساله خأل موجود در این بازار بود. پس از 
کسب تجربه های سنتی متوجه عدم حضور بیمه در فضای آنالین شدم، بنابراین 

سعی کردم به سهم خود این خأل را پر کنم.
 س��ومین دلیل به تجربه کاری من در شرکت گلدیران برمی گردد. با تجربه ای 
که از ش��رکت گلدیران در س��مت کارش��ناس برنامه ریزی و سرپرس��ت و مدیر 
خدمات پس از فروش به دس��ت آوردم، احساس کردم که می توانم این تجربیات 
را در صنعت بیمه به کار ببندم. بنابراین در س��ال ۱۳۹۵ با اراده و تصمیم جدی 
وارد فض��ای فروش آنالی��ن بیمه در ایران ش��دم تا تجربیات خ��ودم را با عمل 

درآمیزم و راهی نو بگشایم.
آیـا فکر نمی کردید راه نرفته کمی سـخت و دشـوار باشـد و به 

شکست بینجامد؟
من به مس��اله کیفیت خیلی باور دارم. استاندارد کیفیت در ایران پایین است، 
بنابراین ارائه س��رویس باکیفیت در کش��ور، می تواند با اس��تقبال خوبی از سوی 
مردم روبه رو ش��ود. ما در بیمیتو این رویک��رد را پیش گرفتیم و با ارائه خدمات 
فروش و پس از فروش در سطح باال رضایت طیف زیادی از مردم را جلب کردیم 
و تاکنون موفقیت های زیادی کس��ب کردیم به گونه ای که طی دو ماه گذش��ته 
۲۰ نیروی جدید استخدام کردیم و تعداد همکاران بیمیتو را به باالتر از 6۰ نفر 
رس��اندیم. این کار در این صنعت آن هم به صورت آنالین چندان آسان نبود اما 

هراسان نبودیم و از شکست نترسیدیم و نمی ترسیم.
فروش آنالین بیمه در ایران هنوز هویت قانونی ندارد. شما با علم 
به این قضیه با چه پشتوانه ای وارد بازار فروش آنالین بیمه شدید؟

بورس، بیمه و بانک س��ه ضلع اصلی اقتصاد به ش��مار می روند، از این رو من 
تصور می کردم که با توجه به اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد ملی، زیر س��اخت ها 
ب��رای فروش آنالین آماده اس��ت و می ت��وان با همراهی بیم��ه مرکزی خدمات 

شایسته ای در زمینه بیمه به صورت آنالین ارائه کرد.
طبیعی اس��ت که به دلیل نو ب��ودن فعالیت فروش آنالین بیمه، در گذش��ته 
قوانی��ن خاصی برای فروش آنالین بیمه وجود نداش��ته اس��ت اما این به معنای 
غیرقانونی بودن این فعالیت نیست. ما از ابتدای فعالیت خود در این صنعت سعی 
کردیم به قوانین موجود احترام بگذاریم و هم زمان با همکاری نهاد قانون گذار به 
ایجاد قوانین موردنیاز در این بخش کمک کنیم. اولین نتیجه این همکاری، ابالغ 

ضوابط بازاریابی آنالین محصوالت بیمه توسط بیمه مرکزی بود.
نکت��ه دیگری ک��ه در آغاز کار ما وجود داش��ت و هم اکنون نیز با آن دس��ت 
و پنج��ه نرم می کنیم، نبود زیرس��اخت های فنی الزم ب��رای فروش آنالین بیمه 
در کش��ور بود بنابراین س��ختی های راه را در همان ابت��دا به جان خریدیم. مثال 
استعالم قیمت را از هیچ ش��رکت بیمه ای نگرفتیم زیرا زیرساخت انتقال قیمت 
به صورت آنالین وجود نداشت. ما با تشکیل تیم چند نفره روی استخراج قیمت 
تمرکز کردیم تا بتوانیم قیمت ها را به صورت آنالین ارائه کنیم. مشکل دوم پس 
از محاس��به قیمت وجود پارامترهای متغیر مش��تریان بود. یعنی هیچ گاه قیمت 
یکس��انی برای همه بیمه ش��دگان وجود ن��دارد. برای  هر اتومبیل��ی با توجه به 
مش��خصات و سابقه، قیمت متفاوت وجود دارد، بنابراین باید از هر مشتری ده ها 
س��وال پرسیده شود تا در صورت پاسخ قیمت دقیق اعالم شود. به همین خاطر 
گاه��ی به دلیل اینکه کاربر اطالعات نادرس��ت وارد می کند قیمت متفاوت داده 
می ش��ود. گاهی وقتی کاربر از نمایندگی اس��تعالم می گیرد متوجه می شود که 
قیمت ها ف��رق دارد. در صورتی این اختالف قیمت به دلیل وارد کردن اطالعات 

اشتباه است. 
در خیلـی از کشـورها از جمله آلمان یا هند فـروش آنالین بیمه 

جایگاه خوبی دارد. آنها چگونه با این مشکالت روبه رو شدند؟
اصوال اس��تارت آپ های بیم��ه در دنیا به چند دلیل پیش��رفت کردند. یکی از 
مهم ترین دالیل، راحتی و س��هولتی است که استارت آپ های بیمه ای در فرآیند 
خرید برای مش��تری ایجاد می کنند. وقتی در هند اتومبیلی را می خواهند بیمه 
کنند کافی اس��ت شماره اختصاصی هشت رقمی آن را وارد کنند کلیه اطالعات 
اتومبیل در دس��ترس ق��رار می گیرد. قیمت ها دقیق اعالم می ش��ود و با چند تا 
کلیک اتومبیل بیمه می ش��ود. همه این کارها با حداقل نیرو و صرف زمان انجام 
می ش��ود، اما این فرآیند در ایران به دلیل نبود زیرس��اخت های فنی هم زمانبر 

است و هم بخشی باید به شکل سنتی انجام گیرد. 
 ما متأس��فانه در کش��ور بعض��اً هزینه هایی می کنیم ک��ه ارزش زیادی ایجاد 
نمی کن��د در صورت��ی که در خیلی از کش��ورها با ایجاد زیرس��اخت های فنی و 
حرفه ای به بهترین شکل فرآیند بیمه صورت می گیرد. در آلمان و هند که مثال 

زدید زیرساخت های فروش آنالین کامال فراهم است.
اسـتارت آپ های بیمه در فرآینـد فروش بیمه عـالوه بر فعالیت 

آنالین به صورت سنتی نیز فعالیت می کنند؟
کاری ک��ه م��ا در بیمیتو انجام می دهی��م به چند بخش س��اده قابل تفکیک 
است؛ اس��تعالم قیمت، خرید بیمه نامه، صدور بیمه نامه و ارسال نسخه فیزیکی. 
بخش های اول و دوم، بخش هایی هس��تند که در ح��ال حاضر به صورت آنالین 
انجام می شوند و با پیشرفت هایی که در زیرساخت های الزم رخ خواهد داد، این 
فرآینده��ا بهبودهای زیادی نیز داده می ش��وند که نهایت��اً منجر به ایجاد تجربه 
کاربری بهتری خواهد ش��د. فرآیند صدور بیمه نامه در بیمیتو، شباهت زیادی به 
فرآیند س��نتی خرید بیمه دارد. البته خبر خوب این است که بزرگترین تغییر ما 
در ماه های اخیر به آنالین ش��دن این فرآیند در برخی از ش��رکت ها برمی گردد. 
صدور بیمه نامه، چاپ آن، بس��ته بندی و ارسال نس��خه فیزیکی برای بیمه شده 
فعالیت های دیگری اس��ت که ما آنها را انجام می دهی��م. همه اینها هم هزینه بر 
اس��ت و هم ارزش افزوده زیادی برای مش��تری خلق نمی کند. در صورتی که با 
داشتن زیرساخت های فنی و قانونی الزم، می توان همه این عملیات را به صورت 
آنالین به انجام رس��اند. یکی دیگر از فعالیت های س��نتی، لزوم دریافت بیمه نامه 

قبلی در فرآیند صدور بیمه شخص ثالث از مشتری است. 
بیمیتو هر هفته میلیون ها تومان برای خرید کاغذ هزینه می کند. من معتقدم 
بدون تغییر در زیرساخت های فنی و قانونی صنعت بیمه، بسیاری از ظرفیت های 

بالقوه صنعت بیمه بی استفاده خواهد ماند.
آیا این مشکالت را به بیمه مرکزی یا معاونت فناوری دفتر ریاست 

جمهوری منتقل کردید؟ 
۱۰۰درصد. بیم��ه مرکزی همکاری های خوبی با اس��تارت آپ های بیمه برای 
ورود به دنیای جدید دارد. از افتخارات من طرح این مش��کل در معاونت فناوری 
است. دکتر ستاری طی چند جلسه همه حرف های ما را شنیدند و در نهایت یک 
کارگروه تش��کیل شد از اس��تارت آپ های بیمه که ما یکی از آنها هستیم و بیمه 
مرکزی و معاونت فنی ریاست جمهوری اضالع دیگر این کار گروه. این کارگروه 
فعالیت های خوبی را به ثمر نش��اند. االن چیزی مانند شاپرک در نظام بانکی در 
صنعت بیمه در حال شکل گیری است که قرار است از تیرماه ۱۳۹۹ کار خود را 

آغاز کند که تنها سامانه مرکز اتصال بیمه ها به یکدیگر است.
یک��ی دیگر از تصمیم��ات خوب در همین کارگروه ح��ذف کاغذ از بیمه ها به 
خصوص بیمه های اجباری مثل بیمه شخص ثالث خودروهاست. در سامانه جدید 
همه اطالعات دسته بندی شده قرار می گیرد و هر شرکت بیمه ای می تواند به آن 

دسترسی داشته باشد. 
با این کار صرفه جویی خوبی در صنعت بیمه انجام می ش��ود. س��االنه در حال 
حاضر به طور مس��تقیم، ح��دود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای لجس��تیک و کاغذ 
و چاپ هزینه می ش��ود که با راه اندازی س��امانه اتص��ال بیمه ها این صرفه جویی 

انجام می شود.
ان��دازه بازار صنع��ت بیمه حدود ۴۷۰ هزار میلیارد ریال اس��ت که ۱۱۱ هزار 

میلیارد یعنی حدود ۲۳درصد آن مربوط به بیمه شخص ثالث است.
در حقیقت، در صورت همکاری بیمه مرکزی، معاونت فنی ریاس��ت جمهوری، 
ناج��ا و قوه قضائی��ه کار بزرگی در صنع��ت بیمه ایران انجام خواهد ش��د. بیمه 
مرکزی و به خصوص دکتر س��لیمانی به عنوان نهاد ناظر واقعا نگاه بسیار مثبتی 

به این موضوع داشتند و همکاری های زیادی کردند.
با شروع فرآیند فروش آنالین به صورت حرفه ای آیا شبکه فروش 
سـنتی بیمه  دچار مشکل  نمی شـود و به عبارتی احساس خطر 

نمی کند؟
 این نگرانی ش��اید ناش��ی از عدم ش��ناخت دقیق بازار بیمه اس��ت. ما اعتقاد 
داریم نه تنها 6۰هزار نماینده فروش بیمه بیکار نمی ش��وند بلکه می توانند رشد و 

پیشرفت هم داشته باشند. 
اول اینک��ه بیمه آنالین نمی تواند ۱۰۰درصد ف��روش بیمه را از آن خود کند. 
االن در کش��ورهای پیشرفته هم فروش سنتی بیمه حذف نشده است. بخشی از 
جامعه هنوز به شکل سنتی بیمه می خرند، بنابراین با رشد بخش فروش آنالین 

فقط بخشی از فروش آفالین حذف می شود. 
 دوم اینکه بازار بیمه در حال بزرگ ش��دن اس��ت. طی همین چند سال اخیر 
بازار بیمه چندین برابر ش��ده اس��ت، بنابراین همواره بخشی از افراد می توانند به 
شکل سنتی کار کنند. سوم اینکه در حال حاضر نمایندگی های بیمه بیشتر بیمه 
ش��خص ثالث می فروش��ند و در فروش بقیه بیمه ها نق��ش کمرنگی دارند. چون 
بیمه ش��خص ثالث اجباری اس��ت. به همین دلیل نمایندگی ها چندان عالقه ای 
ب��ه فروش بیمه های دیگر ندارند. ما در حال حاضر ده ها محصول بیمه ای داریم. 
نمایندگی ه��ا می توانند با تمرکز روی بخش های دیگر بیمه س��هم خودش��ان را 
در ب��ازار افزایش دهند. بنابراین هیچ جای نگرانی نیس��ت. ضمن اینکه بخش��ی 
از نمایندگان بیمه به خاطر داش��تن تجربه های الزم جذب استارت آپ های بیمه 

می شوند و در فروش آنالین بیمه مشارکت می کنند.
و سخن آخر:

از همه اش��خاص حقیقی و حقوقی در ایران که در بازار بیمه فعالیت می کنند 
صمیمان��ه می خواهم که درک م��ردم را از بیمه با تولی��د محتواهای اختصاصی 
تغییر دهند و به سهم خود در فرهنگ سازی نقش داشته باشند. برای رسیدن به 
دنیای تمام الکترونیک بیمه، نیاز به همدلی و همراهی همه ش��رکت های بیمه و 

نمایندگان بیمه است تا فصلی نو را در بازار ایران آغاز کنیم.

گفت و گوی »فرصت امروز« با حامد ولی پوری مدیرعامل بیمیتو 

زیرساخت فروش آنالین بیمه فراهم نیست
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اصفهان،میزباندونمایشگاهنساجیومداِکسمیشود
اصفهان–قاسماسد: سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و دومین نمایشگاه مداِکس )مد، لباس 
و کفش( دو نمایشگاهی هستند که به صورت همزمان در اصفهان برپا خواهند شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این دو نمایشگاه طی روزهای سوم تا ششم دی ماه امسال در محل برپایی 
نمایشگاه های بین المللی استان واقع در پل شهرستان برپا خواهند شد و بیش از 8500 مترمربع فضای نمایشگاهی 
را به خود اختصاص خواهند داد. سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی که 58 شرکت را گرد هم جمع 
خواهد کرد، فضایی را فراهم می آورد تا شرکت های فعال در حوزه های صنایع نساجی شامل ریسندگی، بافندگی، 
بی بافت، رنگرزی و چاپ و تکمیل کاالهای نساجی، تولید مواد اولیه، ماشین آالت و تجهیزات وابسته، دستگاه های 
ریسندگی و بافندگی، خط تولید و تعمیرات و نگهداری این صنعت کاالها و خدمات خود را به نمایش بگذارند. ایران نوبافت، ظریف نخ، الیاف سازان بهکوش، پارس 
تکستایل، ماشین سازی راعی، ماشین سازی برادران جوانی، میرعماد، میر تک، هوایار، الوان ثابت، سیرنگ و رایا شقایق از جمله مهمترین برندهایی به شمار می روند که 
از استان های اصفهان، آذربایجان غربی، تهران، مرکزی و یزد در این دوره از نمایشگاه نساجی حضور یافته اند. سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نساجی اصفهان که با 
مشارکت انجمن کارفرمایان نساجی استان برگزار شده، حمایت تشکل های مختلفی مانند میز نساجی، اتحادیه نساجی، کمیته نساجی وابسته به کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی و شرکت  شهرک های صنعتی استان را نیز جلب کرده تا شرایط الزم برای برگزاری یک نمایشگاه تخصصی و باشکوه فراهم آید. درکنار این نمایشگاه، دومین 
نمایشگاه مداِکس اصفهان برگزار خواهد شد که به نمایش توانایی های 63 مشارکت کننده از جمله طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس، ماشین آالت دوخت و 
برش، اکسسوری و تزئینات، استودیوهای عکاسی و صنعتی، آموزشگاه ها و مراکز آکادمیک و فروشگاه های اینترنتی می پردازد. مشارکت کنندگانی از استان های تهران، 
اصفهان و گیالن در این نمایشگاه حضور خواهند داشت که از آن جمله می توان به کفش شاهین، آرشاک، پایاجین، تن پوش الیاف، کفش کیمیا و کفش ستاری 
اشاره کرد. همچنین فعاالن صنعت مد از ترکیه نیز در نمایشگاه مداِکس اصفهان حضور می یابند. عالقمندان به بازدید از این دو نمایشگاه می توانند از ساعت 15 تا 

22 روزهای سوم تا ششم دی ماه 98 به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

گزارشعملکردامورحملونقلشرکتبرقمنطقهایخوزستان
اهواز–شبنمقجاوند: مدیر امور حمل و نقل شرکت برق منطقه ای خوزستان با گرامیداشت روز ملی حمل 
و نقل، عملکرد این واحد در نیمه اول سال 98 را تشریح کرد. امیر مهمان پذیر با اشاره به اینکه روز ملی حمل و 
نقل برای آگاه سازی جامعه با نقش و جایگاه بخش حمل و نقل نامگذاری شده است ؛ تصریح کرد: امور حمل و نقل 
نقش بازوی اجرایی را برای شرکت ایفا می کند و وظیفه خدمات رسانی و تامین نیازهای بخش های مختلف شرکت 
را بر عهده دارد.  وی با تبریک روز حمل و نقل به همکاران خود در این امور، با اشاره به عملکرد امور حمل و نقل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان در 6 ماه نخست سال، افزود: در این بازه زمانی حمل و جابجایی 15 ترانسفورماتور 
شبکه انتقال نیرو و ۴3 دستگاه کانکس، کانتینر و پست موبیل انجام شده است. مدیر امور حمل و نقل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان ادامه داد: 268 مورد مقره شویی تجهیرات پست ها و خطوط انتقال نیرو نیز در این بازه زمانی انجام شده است. مهمان پذیر اضافه کرد: 256 
سرویس آب رسانی به ایستگاه های برق، 59 مورد احداث مسیر و پاک سازی زمین و 91 مورد اجرای عملیات تسطیح، خاک برداری، خاک ریز و آب پاشی نیز 
بخش دیگری از اقدامات انجام شده در این امور است. وی اعالم کرد: خوردوری استیجاری سبک نیز در نیمه اول سال 16 هزار و 690 سرویس فعالیت داشته اند. 

طاهرخانی،شهردارقزوین:
درصددیمباگامهایهوشمندانهودرستاعتمادمردمراجلبکنیم

قزوین–خبرنگارفرصتامروز: سیاوش طاهرخانی، شهردار قزوین گفت: امیدوارم در مدیریت شهری بتوانیم 
گام های موثر و کارآمدی برداریم. به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قزوین؛ طاهرخانی با تاکید 
بر این که مدیریت شهری باید واحد و یکپارچه باشد، گفت: در برنامه سوم به مدیریت واحد، توجه بسیار زیادی در 
کشور صورت گرفت. شهردار قزوین با تاکید بر این که مردم ولی نعمتان این نظام هستند، خاطرنشان کرد: همه واقف 
به اقدامات و فعالیت های شهرداری در سطح شهر هستند، اما نمی دانند که بودجه و درآمد آن از چه مبادی و از چه 
مسیری تامین می شود. وی ادامه داد: قوانین فرادستی درآمدهای شهرداری را تعیین کرده و بخشنامه ها و آیین نامه 
های مرتبط، آن را تبیین نموده اند. شهردار قزوین تصریح کرد: االن زمان بودجه نویسی است و در یک ماه اخیر به 
همراه همکارانم در شهرداری با همراهی ریاست و اعضای شورا و هماهنگی سرپرست شهرداری تالش کردیم و تمام حوزه ها را رصد کردیم.   طاهرخانی تاکید کرد: 
آنچه که مهم است، قوانین و مقررات پیش روی ماست که برنامه 5 ساله شهرداری و قوانین فرادستی از اهمیت ویژه ای برخوردارند و باید شتاب زیادی در کار داشته 
باشیم. این مقام مسئول تاکید کرد: برای بودجه نویسی باید اصول تعادل بودجه، اصل جامعیت، وحدت رویه و انعطاف پدیری را در نظر بگیریم. وی ادامه داد: با توجه 
به الزاماتی که در قوانین فرادستی ما هست، فرآیندها را در راستای اقتصاد مقاومتی شناسایی کردیم و برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمد، شهر هوشمند یا اینترنت 
اشیا را پیشنهاد دادیم. طاهرخانی با تاکید بر این که نیروی انسانی بزرگترین سرمایه یک دستگاه است، تصریح کرد: از نیروی انسانی کارآمد و موثر درون سازمان ها، 
ارتقای شاخص ها و تولید بهره وری غافل شدیم که در این راستا بازطراحی نظام تقسیم کار را در دستور کار قرار می دهیم و بر فرایندمداری و مدیریت سیستمی 
قائل خواهم بود.شهردار قزوین گفت: باید برای 522 هکتار بافت فرسوده و 502 هکتار بافت ناکارآمد که منطبق بر هم هستند، برنامه ریزی دقیق و فرآیندسازی شود 
تا گام های موثری برای بهسازی آن ها برداشته شود. طاهرخانی تصریح کرد: امیدوارم بتوانم با اتکا به خرد جمعی، اندیشه محوری و عاقالنه عمل کردن کارها و مردم 
محور بودن، بتوانیم امور را با دید کارشناسانه پیش برده و اقدامات موثری انجام دهیم. شهردار قزوین تاکید کرد: درصددیم با گام های هوشمندانه و درست، اعتماد 

مردم را جلب کرده تا با طیب خاطر ما را در امر خدمت رسانی یاری کنند.

تقدیرمعاونسیاسی،امنیتیواجتماعیاستانداریمرکزیازشهرداراراک
اراک–مینورستمی: به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، اکرمی معاون سیاسی و امنیتی 
اســتانداری مرکزی با اهدا لوح ســپاس و در پیامی از اقدامات مهندس شفیعی و مجموعه شهرداری در راستای 
ساماندهی، رونق بخشی و برگزاری ویژه برنامه های اوقات فراغت و کسب عنوان دستگاه پر مخاطب در زمینه غنی 
سازی اوقات فراغت استان در سال 98، تقدیر و کسب این عنوان را تبریک گفت. در متن این پیام آمده است: بی 
شک جوانان به عنوان گرانبهاترین سرمایه های جامعه و از دخیره های استراتژیک نظام اسالمی، شایسته بهترین 
خدمات بوده و خدمت به این قشر افتخاری بزرگ برای هر مسوول محسوب می شود.ضمن ارج نهادن به تالش ثمر 
بخش تمامی فعاالن عرصه اوقات فراغت به پاس قدردانی از حسن همکاری و زحمات بی شائبه و صادقانه جنابعالی 
از مساعی و اهتمام در خور تحسین شما در راستای ساماندهی، رونق بخشی و برگزاری ویژه برنامه های اوقات فراغت، صمیمانه تشکر نموده و کسب عنوان دستگاه 
پر مخاطب در زمینه غنی سازی اوقات فراغت استان در سال 98 را تبریک عرض می نمایم.از درگاه ایزد منان توفیقات شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و تقویت بیشتر زمینه های هویتی، فرهنگی، اعتقادی و سالمت نسل پویا و آینده ساز کشور خواستارم،امید است در پرتو عنایت حق، موفق و موید باشید. 

معاونشهرسازیومعماریراهوشهرسازیهرمزگانخبرداد:
بررسیطرحتفصیلیشهرپارسیاندرکمیسیونمادهپنجاستان

بندرعباس–خبرنگارفرصتامروز: معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: 
طرح تفصیلی شهر پارسیان در کمیسیون ماده پنج قانون شورایعالی شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت. 
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، گورانی در این خصوص، عنوان کرد: 
مطالعات این طرح در سال 95 توسط مهندسین مشاور ذیصالح انجام و پس از بررسی وضع موجود و همچنین 
مطالعات پیشنهادی آن در این جلسه مطرح گردید. وی ادامه داد: شهر پارسیان با جمعیتی بالغ بر 180۴5 نفر دارای 
محدوده ای به مساحت 1۴68 هکتار می باشد. معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان افزود: 
پارسیان از شهرهای مهم و استراتژیک استان هرمزگان است و با توجه به تصویب طرح جامع آن، ضرورت طرح 
تفصیلی با توجه به نیاز شهر و انجام فعالیت های عمرانی بیش از پیش احساس می شد. گورانی خاطرنشان کرد: پس از بحث و بررسی توسط اعضای جلسه و اظهار 

نظر کارشناسی مقرر گردید اصالحات این طرح توسط مشاور انجام و در جلسه آتی کمیسیون مجدًدا مطرح شود

پروژهرینگخطترسهبهشهردوزینمینودشتافتتاحشد
گرگان-خبرنگارفرصتامروز: پروژه رینگ خط ترسه به دوزین مینودشت با اعتبار 965 میلیون تومان و با حضور استاندار گلستان ،معاونین ، 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و مدیران شهرستانی افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان علی اکبر نصیری 
مدیرعامل شرکت عصر روز چهارشنبه 2۷ آذر در مراسم افتتاحیه اظهار داشت: درحال حاضر هیچ روستای کد دار باالی 10 خانوار نداریم که از نعمت 
برق برخوردار نباشند و خوشبختانه زمینه برخورداری بسیاری مردم استان از نعمت برق فراهم آمده است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
تصریح کرد: با احداث رینگ ترسه به دوزین امکان جابجایی بار 30 روستا و شهر دوزین به بخش مرکزی و بخش کوهسارات فراهم شده است .نصیری 

اضافه کرد : این رینگ فیدرهای چهل چای و پلیس راه را به یکدیگر وصل می کند.

توزیعنیرویبرقاستانگلستاندرجشنوارهراهکارهایجامعنرمافزاری
آیکندرپلهنخستایستاد

گرگان-خبرنگارفرصتامروز: شــرکت توزیع نیروی برق اســتان گلســتان با ارائه طرح ها در جشنواره راهکارهای جامع نرم 
افزاری آی کن مقام نخســت را از آن خود نمود.به گزارش شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان ؛ جمال کمیلی فر معاون برنامه ریزی 
شــرکت گفت : طرح ارائه شــده توسط توزیع نیروی برق گلستان پس از ارزیابی توسط داوران جشنواره ، موفق به کسب رتبه برتر در 
این جشنواره گردید.وی افزود :در این جشنواره 1۴۴ طرح جهت بررسی به کمیته داوران ارسال ، که 15 طرح جهت ارائه در جشنواره 
انتخاب گردید. معاون برنامه ریزی شــرکت اظهار داشت : شــرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با ارائه طرح در قالب میز خدمت 
الکترونیک در در این جشنواره راهکارهای جامع نرم افزاری آی کن رتبه نخست را از آن خود کرد.وی اضافه نمود : طرح انتخاب شده 
توسط مهندس محمود سعادت فر مدیر دفتر فن آوری اطالعات و ارتباطات شرکت ارائه گردید.جشنواره راهکارهای جامع نرم افزاری 

آی کن با حضور بیش از ۷00نفر از ادارات، شرکت ها، سازمانها و ... از سراسر کشوردر تهران برگزار گردید.
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اخبار

قم-خبرنگارفرصتامروز:مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم 
گفت: استفاده از واژگان بیگانه برای واحدهای صنفی و تجاری ممنوع است. 
ســید موسی حسینی کاشانی با اشاره به جایگاه باالی شهر قم بدلیل وجود 
بارگاه ملکوتی حضرت معصومه)س(، اظهار کرد: وجود حوزه های علمیه، مراجع 
تقلید و مراکز تبلیغی و فرهنگی بر اهمیت این شهر افزوده است. وی با اشاره 
به حضور میلیونی زائران در این شهر، ابراز کرد: امروز در قم میزبان نمایندگان 
بیش از صد کشور جهان هستیم که به منظور تحصیل علوم دینی به این شهر 
مقدس حضور دارند و قطعاً توجه به مسائل اسالمی در همه ابعاد آن می تواند 
زمینه الگوگیری مثبت این مبلغان دین را فراهم کرده و فرهنگ اصیل اسالمی 
را به دیگر کشورهای جهان صادر کند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم 
ادامه داد: موضوعات فرهنگی، عقیدتی و ظاهری شهر قم همواره دغدغه مقام 
معظــم رهبری، مراجع عظام تقلید، علما و دلســوزان نظام بوده و به منظور 
پاســخگویی به این دغدغه ها و هماهنگی و انسجام بین دستگاه های استان 
بیش از یک سال است که قرارگاه فرهنگی 19 دی در قم با حضور مسئوالن 
ارشد استان و دستگاه های اجرایی تشکیل شده و به صورت منظم جلساتی را 
به منظورآسیب شناسی موضوعات فرهنگی و اتخاذ راهکار برای بهبود وضعیت 
برگزار می کنند. حسینی کاشانی با اشاره به اینکه گسترش بی رویه استفاده 
ازواژه های نامتعارف و بیگانه درسردراماکن تجاری وخدماتی وحتی مسکونی 
یکی از موارد ناهنجاری فرهنگی در سطح کشور است، اظهار کرد: ما این مشکل 
را در شــهر قم نیز شاهد بودیم و طبق قانون برای رفع آن تالش کردیم. وی 
با تأکید بر اینکه اســتفاده بی رویه از وازگان التین  تهدید جدی برای زبان 
فارسی است و باگذشت زمان اثرات نامطلوب خود را در زندگی و فرهنگجامعه 

و افراد خواهد گذاشت، افزود: طبق ماده 1۴ قانون ممنوعیت استفاده ازواژه ها 
واصطالحات وحروف بیگانه، هیچ  یک ازمراکز تجاری وخدماتی حق استفاده 
ازاصطالحات التین را درسردرب ونمای ظاهری خود ندارد و درصورت ضرورت، 
تناسب نوشتاری آنها باید ۷0 درصدفارسی و 30 درصدالتین باشد. مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم بابیان اینکه پیرو مصوبه قرارگاه 19 دی 
سازمان صمت موظف گردید تا به درخواست کنندگان پروانه واحد صنفی اعالم 
نماید تا نسبت به استعالم نام واحد صنفی خود از اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان قم اقدام نمایند. در غیر اینصورت هرگونه خسارت احتمالی ناشی 
از عدم دریافت استعالم متوجه اشخاص بوده و سازمان صمت و دیگر دستگاهها 
مسئولیتی در این زمینه نخواهند داشت.  کاشانی در ادامه با بیان اینکه وظیفه 
ارائه مجوز به طرح تابلوهای سردر واحدهای تجاری و صنفی به وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی محول شده است، گفت: افرادی که درصدد راه اندازی واحد 
صنفی هستند حتماً می بایست قبل از اقدام به ساخت تابلو برای اخذ تاییده، 

طرح آن را به معاونت مطبوعات وتبلیغات اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی قم 
تحویل داده و مجوز الزم را کسب کنند. حسینی کاشانی گفت: مدارک الزم 
برای اشــخاص حقیقی »نامه درخواست مشتمل بر درج نشانی محل نصب 
تابلو با مهر و امضای صاحب جواز کســب«، »یک نسخه رنگی طرح تابلو در 
کاغذA۴ممهور به مهر و امضای صاحب جوازکسب«، »تصویر جواز کسب یا 
معرفی نامه از اتحادیه مربوط مبنی بر بدون اشکال بودن نصب تابلو« و »مجوز 
از طرف شرکت یا نمایندگی مربوط درباره واحدهای صنفی که درتابلوی آن ها 
نام و نشان تجاری شرکت های داخلی یا خارجی درج می شود« و مدارک الزم 
برای اشخاص حقوقی »نامه درخواست مشتمل بر درج نشانی محل نصب تابلو 
با مهر و امضای مدیرعامل شرکت«، »یک نسخه رنگی طرح تابلو در کاغذ A۴با 
مهر و امضای مدیرعامل شرکت«، »آگهی تأسیس شرکت و آخرین تغییرات 
در روزنامه رسمی«، »مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت یا موسسه« و 
»مجوز ثبت نمایندگی در وزارت بازرگانی و سایر مراجع ذی ربط قانونی برای 
شرکت هایی که در طرح تابلوی آن ها نام یا نشان تجاری خارجی تبلیغ شود« 
هستند. وی ادامه داد: به سازندگان تابلو وکانون های تبلیغاتی نیز ابالغ  شده که 
درصورت مشاهده هرگونه ساخت تابلو تبلیغاتی بدون درنظرگرفتن ماده 1۴ 

قانون تبلیغات،با آن ها برخورد خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم در پایان خاطرنشان کرد: 
امیدواریم با رعایت قانون و حساسیت بیش ازپیش به اسامی فروشگاه ها و 
واحدهای صنفی به منظور پاسداری از زبان و ادبیات فارسی بتوانیم شهر 
قم را از این ناهنجاری فرهنگی پاک کرده و به عنوان شهری الگو در سطح 

کشور مطرح باشیم.

تبریز-ماهانفالح: رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان 
شرقی  گفت: ظرفیت ها و قابلیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی 
باید شناسایی و مورد بهره برداری بهینه قرار گیرد. اکبر فتحی در مراسم 
تجلیل از پژوهشــگران که با حضور مســئولین و استانی در پردیس 
آموزشی- ترویجی سعید آباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان برگزار شد، ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت بیست و 
پنجم آذرماه که به عنوان روز پژوهش نامگذاری شده است و با بیان این 
مطلب افزود: پژوهش و تحقیق باید تقاضا محور و مشتری مدار باشد و در 
کنار ترویج و آموزش قرار گیرد. وی متوسط عملکرد گندم دیم در پنجاه 
سال گذشته را با متوسط عملکرد گندم دیم در حال حاضر مقایسه کرد 
و ادامه داد: ارتقاء متوســط عملکرد گندم دیم از 300 کیلوگرم در 50 
سال گذشته به 1.5 تن فعلی در هر هکتار، حاصل بکارگیری روش های 
جدید از طریق بهنژادی، بهزراعی و افزایش عملکرد در واحد سطح می 
باشد که با پژوهش و تحقیقات کاربردی و سازنده در بخش کشاورزی 
به دست آمده است. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: شناخت 
طبیعت به اســتعداد و آگاهی های انسان بستگی دارد که چگونه می 

توان از ظرفیت منابع طبیعی و طبیعت استفاده نمود. وی با بیان اینکه 
استان آذربایجان شرقی دارای 3 حوضه آبریز است، گفت: حوضه آبریز 
دریاچه ارومیه یکی از این ســه حوضه می باشد که با مشکل کم آبی 
مواجه است، با کمی دقت و مطالعه می توان به این نتیجه رسید که با 
جایگزینی محصوالتی نظیر خارشتر که به صورت خودرو و با نیاز آبی 
کم در این حوضه یافت می شود گام های موثری در راستای مقابله با 
این معضل برداشت.  فتحی افزود: میزان پروتئین موجود در خارشتر 

13.5 درصد و علوفه یونجه 11.5 درصد است، خارشتر با نیاز آبی کم و 
پروتئین بیشتر بهترین جایگزین برای یونجه جهت تامین علوفه دام می 
باشد، همه این یافته ها حاصل تحقیقات و پژوهش است. رئیس سازمان 
جهادکشاورزی استان با خاطرنشان کردن این موضوع که بیش از 60 
درصد اراضی زراعی استان در حوضه دریاچه ارومیه قرار دارد، بیان کرد: 
متاسفانه در دوره های مختلف تحقیقات و پژوهش از ترویج و آموزش 
جدا شده و در حالت بالتکلیفی به سر برده است، با تحقیق و پژوهش و 
ترویج و آموزش فعالین و بهره برداران بخش کشاورزی که ترکیب سنی 
و تحصیلی متفاوتی دارند می توان از ظرفیت و پتانسیل این بخش به نحو 
احسن استفاده نمود. وی افزود: در بحث تحقیقات و پژوهش نمی توان 
جزیره ای عمل نمود که این عملکرد نه تنها ارزش و امتیاز به شمار نمی 
آید بلکه به مرور زمان تبدیل به یک ضد ارزش و نقطه ضعف می شود. 
فتحی گفت: تامین امنیت غذایی وظیفه ذاتی و تکلیف قانونی وزارت 
جهادکشاورزی و زیربخش های تحقیقاتی و پژوهشی است، رسالت مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در این خصوص 

سنگین تر و بیشتر از سایر بخش ها می باشد.

ساری–دهقان : با حضور رییس گروه پیک سایی شرکت توانیر برنامه 
های عبور موفق شرکت توزیع برق مازندران در گذر از پیک سال 99 بررسی 
شد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در جلسه تدوین و تبیین 
برنامه های عبور موفق این شرکت در گذر از پیک سال 99 گفت : گذر از پیک 
ســال 98 یک دستاورد بزرگ بوده است که به عنوان برگ زرین در کارنامه 
صنعت برق کشــور ثبت و ماندگار خواهد شد . مهندس رضا غفاری افزود : 
تشکیل مدیریت عالی سمت تقاضا ، شناسایی مولدهای خود تامین مشترکین 
و تهیه بانک اطالعاتی مربوط به همکاران ، سمینار آموزشی برای سازمانهای 
برخوردار از دیزل ژنراتورها ، برگزاری سمینار آموزشی علمی کاربردی کیفیت 
توان در شبکه های توزیع ، ادامه پروژه های نصب سکسیونرها و تجهیزات 
فرمان از راه دور با سیستم مانیتورینگ جهت مدیریت بارهای غیرحساس 
و جایگاههای  CNG و شهرکهای صنعتی و شالیکوبی ها ، خرید و نصب 
کنتورهای فهام  ، کنترل و پایش برخط ســقف پیک بــار امورها ، پایش 
مشترکین همکار در تعرفه های مختلف ، استفاده از ظرفیت تجمیع کننده 
های پاسخگویی بار برای مشترکین خانگی و تجاری از جمله برنامه ای این 
شــرکت جهت گذر موفق از  پیک بار سال 99 می باشد . وی با بیان اینکه 
از ظرفیت رسانه ها برای برنامه های تبلیغی ، فرهنگی و اطالع رسانی بهره 
خواهیم گرفت خاطرنشان کرد : راه نیل به مقصود بهینه سازی مصرف را از 
طریق رسانه ها می توان طی کرد و بذر اطالع رسانی از طریق  رسانه ها می 

توان پاشید و فرهنگ مصرف بهینه را جز با کمک گرفتن از رسانه ها نمی 
شــود احیاء کرد ، بنابراین  برای نیل به هدف مصرف بهینه  نباید از رسانه 
ها غافل شــد بلکه با تمام وجود به سمت رسانه ها  رو کرد و به عنوان شاه 
کلید حل معما آنها را در اختیار گرفت . مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
مازندران یادآور شد : رسانه زبان گویای جامعه امروزی است که می توان در 
آن واحد با یک زبان مشــترک با تمام انسانهای یک جامعه صحبت کرده و 
اطالعات و دانش روز را به ان منتقل کند . از این رو می توان آنها را به عنوان 
کوتاهترین و بهترین راه برای برقراری ارتباط با مصرف کنندگان بکار گرفت . 
غفاری تصریح کرد : اولین رسالت رسانه ها باید این باشد که با اطالع رسانی ، 
ابتدا مصرف کنندگان را به بینش و دانش مصرف بهینه برق مجهز کنند . وی 
بزرگترین مصرف کننده ها را مشرکین خانگی که ۷6 درصد از کل مشترکین 

توزیع مازندران را بخودش اختصاص می دهد و مســافران دانست و یادآور 
شد : بزرگترین مصرف کنندگان برق ، استفاده کنندگان از وسایل سرمایشی 
هستند که حضور مسافران نیز در افزایش مصارف مزید بر علت خواهد شد 
و بعضا" مشاهده شده که 2۴ ساعته کولرها را روشن و هیچ توجهی هم به 
زمانهای مصرف و پاسخگویی یا عدم پاسخگویی شبکه ندارند . رییس گروه 
پیک ســایی شرکت توانیر نیز که به منظور بررسی برنامه های عبور موفق 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران در گذر از پیک سال 99  به مازندران سفر 
کرده بود ، در جلسه کارگروه پیک سایی این شرکت در ساری گفت : امسال 
از 100 امتیاز هر شرکت ، امتیاز مربوط به کاهش  پیک ۴0 امتیاز  به رعایت 
سقف پیک می باشد که  بر اساس دستورالعمل صادره  ، ارائه بموقع گزارش 
ها و نشستن گزارشها در سرور توانیر ، برنامه زمانبندی ، ارسال بموقع گزارش 
به توانیر و گزارش پایانی جهت تدوین و ارسال گزارشها از سوی توانیربه وزارت 
نیرو از وظایف اصلی شرکت های توزیع در رعایت دستورالعمل ها ی توانیر 
می باشــد . عبداالمیر احمدی زاده  ضمن تقدیر و تحســین  از  تالشهای 
مدیرعامل و مجموعه شرکت توزیع برق مازندران جهت عبور موفق ازپیک 
تابستان سال 98 افزود :  : یکی از چالشهای امسال این شرکت ، عدم نصب 
سکسیونر در زمان مقرر بود که برای سال بعد منتظر فیدبک های مثبت این 
شرکت هستیم و با رفع اشتباهات و مشکالت ، امسال قطعا" نتیجه بهتری 

بدست خواهید آورد . 

ایالم–هدیمنصوری: مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره 
به اینکه این شــرکت به عنوان دستگاه فعال و برتر پژوهش و فناوری سال 
جاری در اســتان شناخته شده است، گفت: با توجه به رشد کمی و کیفی 
قراردادهای پژوهشی و با توجه به تعریف پروژه های پژوهشی مساله محور 
و کاربردی، پاالیشگاه گاز ایالم در مراسمی با حضور مسولین اجرایی استان، 
روسای دانشگاه ها، پژوهشگران و فناوران برتر به عنوان دستگاه فعال و برتر 
در حوزه پژوهش و فناوری از سوی استاندار و رئیس دانشگاه ایالم مورد تقدیر 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی، مهندس" شــهریار داری پور" افزود: برخی 
از پروژه های پژوهشــی این پاالیشــگاه از جمله پــروژه "طراحی واحد 

غشایی نانو فیلتراسیون و الکترو دیالیز برای حذف ناخالصی های آمین 
در گردش" و همچنین پروژه پژوهشی "بررسی و تدوین برنامه راهبردی 

و سناریوهای پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در شرکت پاالیش گاز 
ایالم "به عنوان پروژه های پژوهشــی کاربردی و مساله محور در سطح 
ملی تقدیر شــده اســت. وی به انعقاد بیش از 200 قرارداد پژوهشی با 
دانشگاه ها و شرکتهای دانش بنیان اشاره و اظهار داشت: فعالیتهای حوزه 
پژوهش و فناوری پاالیشگاه گاز ایالم با همکاری مستمر بیش از 80 نفر 
از همکاران و اســاتید دانشگاه در پنج سال گذشته منجر به انعقاد 200 
قرارداد پژوهشی شــده است. وی اظهار داشت: به منظور بهبود کیفیت 
نتایج و دســتاوردهای پروژه های پژوهشی از توان علمی متخصصان و 
اساتید دانشگاهها برای نظارت پروژه ها استفاده می شود و تاکنون 280 

نفر به عنوان ناظر در این پروژه ها فعالیت داشته اند. 

یاســوج-خبرنگارفرصتامروز: مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: با توجه به برنامه  ریزی های انجام شده تمامی روستاهای دارای 

قابلیت تا سال 1۴00 گازرسانی می شوند. 
رحمان خادم ، اظهار داشت: تا ســال 95 در مجموع 51۷ روستا گازدار 
بودند که در 3 سال اخیر 256 روستای دیگر گازدار شده و گازرسانی به 208 
روستای دیگر نیز در دست اقدام اســت. وی با اشاره به واگذاری پروژه های 
گازرسانی از طریق مناقصه ادامه داد: تمامی پروژه ها بعد از ارزیابی کیفی توسط 
کمیته فنی و برگزاری مناقصه واگذار شده اند و در این زمینه به صورت شفاف 
تنها مسائل قانونی اعمال شده است. خادم با بیان اینکه از سال 96 به بعد تعهد 
کردیم ساالنه 600 کیلومتر طراحی پکیج و طرح گازرسانی داشته باشیم، 
افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و نگاه ویژه دولت کهگیلویه و 
بویراحمد تا ســال 1۴00 به استان سبز تبدیل می شود. مدیرعامل شرکت 

گاز کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشــان کرد: روستاهای استان به 2۷ دسته 
بین 10 تا 100 روســتا تقسیم شدند که در 13 دسته پیمانکار هم اکنون 
مشغول کار بوده و ۴ دسته دیگر از جمله زیالیی تهیه طرح شده و در حال 
برگزاری مناقصه است. خادم با بیان اینکه گازرسانی به ممبی و سرآسیاب با 

اعتباری افزون بر 53 میلیارد تومان پیمانکار مشخص شده است، ادامه داد: 
100 میلیارد تومان پروژه در دست اقدام داریم و 82 میلیارد تومان نیز پروژه 
برای امســال تعریف کرده ایم. وی با تاکید بر اینکه از روز اول ارائه خدمات 
عدالتمندانه را جزو دغدغه های خود اعالم کردیم، گفت: تا ســال 98 تعداد 
روستاهای گزارسانی شــده در شهرستان های بویراحمد 86 درصد، دنا 95 
درصد، گچساران 95 درصد، باشت 80 درصد، کهگیلویه 55 درصد، بهمئی 
۴5 درصد و لنده ۴5 درصد بود که هم اکنون به ترتیب به 95، 98، 100، 98، 
80، ۷5 و ۷5 درصد رسیده است. خادم بیان کرد: عملکرد صورت های مالی 
شرکت گاز این استان تا قبل از سال 95 در بررسی های شرکت ملی گاز ایران 
مقبول نبود و در واقع مشروط پذیرفته می شدند که این مهم در 6 ماهه دوم 
سال 95 از 8 بند مشروط به دو بند رسسد و در سال 96 و 9۷ مورد مقبول 

کارشناسان شرکت ملی گاز ایران قرار گرفت.
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پژوهش های دانش��گاهی در صورتی که »جامعه محور« باشد، می تواند موجب 
رونق تولید ملی شود، هم افزایی دانشگاه و جامعه در گرو برقرارسازی پیوند بین 
علم  و فناوری با نیازهای فنی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیس��ت محیطی 
اس��ت که در غیر این صورت با مس��ئله اتالف منابع و هزاران مش��کل حل نشده 

مواجه خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، وجود نظام تش��ویقی اس��تاندارد، بازارپسندبودن و مبتنی بر 
نیازه��ای روز جامعه، قابلیت تجاری س��ازی از ویژگی های یک پژوهش اثربخش 
است که می تواند گره از مشکالت جامعه و صنعت باز کند و در مسیر خدمت به 

توسعه و پیشرفت کشور قرار گیرد.
برای اینکه یک پژوهش اثربخش باش��د دانش��گاه های م��ا باید صنعتی فکر و 
عمل کنند، دانش اس��اتید به روز باش��د و از سوی دیگر صنعت برای داشتن این 

پژوهش ها احساس نیاز کند و به سمت دانشگاه کشیده شود.
ب��ه عقیده برخی از کارشناس��ان و پژوهش��گران، نبود تجهی��زات و یا کهنه  و 
قدیمی ب��ودن آنه��ا، کمبود منابع مالی و پایین بودن س��هم بودج��ه تحقیقات از 
تولید ناخالص ملی، اس��تفاده نکردن از توان تحقیقاتی استادان دانشگاه ها، عدم 
جهت گی��ری صحی��ح تحقیقات و نب��ود برنامه جامع تحقیقات، وجود سیس��تم 
بوروکراس��ی در مراحل مختلف تنها بخش��ی از مشکالتی است که برای رفع آن 
باید دست به کار شد. قرار بر این است که از ۵۳ پژوهشگر برتر استان در چهارم 
دی م��اه تجلیل و قدردانی ش��ود از همی��ن رو برای اط��الع از وضعیت پژوهش 
استان کرمانشاه و خألهای موجود برای ارتباط بهتر دانشگاه و صنعت با چندین 

پژوهشگر برتر سال گفت و گویی انجام داده ایم.
یکی از پژوهش��گران برتر س��ال که عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان 
اس��ت، در گف��ت و گو با ایرنا، اظهار داش��ت: فرآیند انتخاب پژوهش��گر برتر در 
دانشگاه پیام نور براساس روندی است که در سیستم سامانه الکترونیک دانشگاه 

تعریف شده و بررسی می شود.
بهمن س��عیدی پور ادامه داد: براس��اس این سامانه و امتیازهای به دست آمده 
توس��ط اعض��ای هیات علمی که ش��امل کتاب ه��ا، مقاالت، ترجمه ه��ا، فعالیت 
علمی و طرح های پژوهش��ی می شود پژوهشگران برتر پیام نور در سراسر کشور 
انتخاب می ش��وند. وی به دوره های متعدد دانش��گا ه ها اش��اره کرد و گفت: دوره 
اول دانشگاه ها، دانش��گاه های آموزشی، دوره دوم دانش��گاه های پژوهشی، دوره 
سوم دانش��گاه های کارآفرین و نسل چهارم دانش��گاه هایی است که فعالیت های 
آنان بر محور ارتباط با صنعت بوده و اکنون دانش��گاه های نس��ل پنجم به عنوان 

دانشگاه های تمدن ساز مطرح است.
کدام پژوهش در سطح پژوهش باقی می ماند؟

این پژوهش��گر برتر با بیان اینکه اهداف نسل های گذشته در نسل های جدید 
دانش��گاه ها دنبال می شد، افزود: اگر فعالیت های پژوهش��ی منجر به کارآفرینی 

و ارتب��اط با صنعت نش��ود در س��طح پژوهش باقی خواهد ماند و نس��ل کنونی 
دانش��گاه ها به دنبال اشتغال زایی، تولید ایده و تالش برای ثروت است و در همه 

دنیا دانشگاه های برتر در همین مسیر در حال حرکت هستند.
س��عیدی پور در پاسخ به این س��وال که وضعیت دسترسی به منابع پژوهشی 
در اس��تان به چه صورت اس��ت، گفت: اگر این س��وال در یک دهه پیش مطرح 
می ش��د پاسخ واضحی داشت چرا که دسترس��ی به منابع بسیار محدود بود ولی 
خوشبختانه در دنیای شیشه ای امروز، فعالیت های پژوهشی به گونه ای است که 
با اس��تفاده از اینترنت، دسترسی به منابع دست اول فراهم می شود و محدودیت 

چندانی وجود ندارد.
پژوهش اثربخش به فرهنگ سازی نیاز دارد

وی درخصوص پیوند دانش��گاه و صنعت، گف��ت: برای اینکه پژوهش اثربخش 
ش��ود و در رونق تولید تاثیرگذار باش��د به فرهنگ س��ازی نی��از دارد و اگر این 
هدف تنها ش��عار و گفتاردرمانی باشد تاثیری نخواهد داشت و برای تحقق آن به 

زیرساخت ها، تدبیر و همت دانشگاه نیاز داریم.
ب��ه گفته وی، در روند ارتقای دانش��گاه و اعضای هی��ات علمی نیاز به فعالیت 
کارآفرینی و پژوهش��ی داریم و باید به فعالیت هایی که منجر به ارتباط با صنعت 

شود توجه بیشتر کنیم.
دانشگاه و صنعت هر ۲ به هم نیاز دارند

وی ادامه داد: در این زمینه دو بحث وجود دارد اول اینکه صنعت تا چه اندازه 
به وجود دانشگاه احساس نیاز کند و بحث دوم این است که دانشگاه تا چه اندازه 
احساس نیاز کند تا به سمت صنعت حرکت کند، پیوند دانشگاه و صنعت رابطه 
دوس��ویه است و اگر فعالیت علمی دانشگاه س��نجیده، دقیق و براساس نیازها و 
اقتصاد دانش بنیان باشد، بی شک این تقاضا ایجاد می شود و دانشگاه شروع کننده 

ارتباط با صنعت می شود.
وی اضاف��ه کرد، نگرش دوم این اس��ت که صنعت نیازهای خ��ود را از درون 

دانشگاه رفع کند و باید یک فرآیند دوجانبه ایجاد شود.
مشکالت بودجه ای بر سر راه پژوهش

یکی دیگر از پژوهش��گران برتر اس��تان که عضو هیات علمی دانشگاه رازی و 
دارای مدرک دکترای آب است موفق شده در زمینه استفاده از آب های نامتعارف 

در کشاورزی پژوهش ارائه دهد.
حس��ین میرزایی تختگاهی گفت: پژوهش باید کاربردی و براس��اس نیازهای 
جامع��ه باش��د و باید در جهتی باش��د ک��ه از معضالت ش��هری بکاهد و موجب 

پیشرفت شود.
وی معتقد اس��ت، در رابطه با مش��کالت پژوهشی اس��تان بیشتر بحث بودجه 

مطرح است که حمایت چندانی در این زمینه دیده نشده است.
وی از ارتباط نداش��تن دانش��گاه و صنعت به عنوان خأل دیگر یاد کرد و گفت: 

پژوهش هایی که انجام می شود جایگاهی در صنعت ندارد و حمایت نمی شود.
این پژوهشگر برتر سال ادامه داد: برقراری این ارتباط زمانبر است و به گونه ای 
اس��ت که بازدهی آن پس از گذشت زمان مشخص می شود و صنعت نیز باید در 

این زمینه سرمایه گذاری کند.
پژوهش باید رفاه بیاورد

یاس��ر ش��هبازی، دارای دکترای تخصصی کنترل کیفی��ت موادغذایی و عضو 
هیات علمی دانش��گاه رازی با مرتبه علمی دانش��یاری یکی دیگر از پژوهشگران 

برتر استان کرمانشاه در سال جاری است.
وی که اکنون به عنوان مدیر امور پژوهش��ی دانشگاه رازی مشغول به فعالیت 
است به ایرنا، گفت: هفته پژوهش و فناوری فرصت مناسبی برای تمرکز بر ابعاد 
پژوهش و فناوری در کشور فراهم می آورد تا همه مخاطبان ضمن اطالع از روند 
توس��عه علم و فناوری در کش��ور و وضعیت موجود اقدام��ات موثری را با هدف 

توانمندسازی حوزه پژوهش و فناوری را در دستور کار قرار دهند.
ش��هبازی افزود: در هر حوزه ای در کشور برای توس��عه، باید »چرایی« شکل 
گیرد و علوم تولیدش��ده باید از درون نیازهای جامعه و در پاس��خ به مش��کالت 
جامعه باشد تا توسعه در آن حوزه ایجاد شود از این رو پژوهش نه برای پژوهش، 
بلک��ه برای ارتقای رفاه و کیفیت زندگی و بالندگی کش��ور در نیل به توس��عه و 

پیشرفت همه جانبه و متوازن است.
وی اضافه کرد، تحقق این سیاست از پنجره هم افزایی و گفت وگوی عالمانه و 
خردمندانه دانشگاه و جامعه ممکن می شود، هم افزایی دانشگاه و جامعه در گرو 
وجود نس��بت معنادار بین تولید علم و پژوه��ش و ایجاد بهبود و ارتقای کیفیت 

زندگی جامعه است.
دانشگاه باید نیازهای جامعه خود را بشناسد

ش��هبازی که در س��ال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹6 نیز دو بار به عنوان پژوهشگر برتر 
کرمانش��اه انتخاب شده، اظهار داشت: بی تردید جست وجوی آینده بهتر، محتاج 
حساس��یت به زندگی فردا و داش��تن الزام ها و تعهداتی به فردا و آینده اس��ت، 
ماموریت خطیر ما این اس��ت که دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی را به تراز نهادی 
مؤثر و جامعه محور برس��انیم؛ نهادی که مشکالت جامعه خود را می شناسد و در 

رفع آن اهتمام می کند.
وی افزود: کش��ور ایران هم اکنون در پایگاه »آی.اس.آی« و »اسکوپوس« رتبه 
۱6 علمی در جهان را در بحث میزان تولیدات علمی دارد و ۱.۹درصد تولید علم 

جهان با محققان ایرانی است، همچنین رتبه ایران در تولید مقاالت ۱6 است.
این پژوهش��گر ادامه داد: در س��ایر ش��اخص های موجود در کش��ور همچون 
اشتغال، اقتصاد، کسب و کار رتبه خوبی نداریم که با توجه به توان دانشگاهیان 
در عرصه جهانی زیبنده کش��ور نیس��ت، واقعیت آن اس��ت در این زمینه تقاضا 
نداریم، س��ازمان های اجرایی ای��ن تقاضا را باید به دانش��گاه بدهند تا عرضه ای 

صورت گیرد، مدیران باید به این باور برسند که در راستای رفع نیازها از پژوهش 
استفاده کنند.

از نبود تجهیزات تا سهم اندک بودجه به پژوهش
ب��ه گفت��ه ش��هبازی، تصوی��ب و انعقاد ق��رارداد طرح ه��ا، تمرک��ز اعتبارات 
تحقیقات��ی در بخش دولت��ی، تاکید بر جنبه های کم��ی و بی توجهی به کیفیت 
کارهای پژوهش��ی، کمبود پرس��نل با انگیزه کافی برای خالقیت و نوآوری، عدم 
اطالع رس��انی و همکاری سازمان ها و دس��تگاه های اجرایی در ارائه اطالعات، از 

جمله مسائل و معضالت بخش پژوهش کشور است.
ش��هبازی اظهار داش��ت: امروز نیز با توجه به ش��رایط جدید کشور و تحمیل 
جنگ اقتصادی، باید به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنیم و با رصد و احصای 
مشکالت اقتصادی کشور به  صورت همه جانبه وارد میدان عمل شویم و از فرصت 
به وجود آمده حداکثر اس��تفاده را ببریم. باید س��عی کنیم بیش��تر فعالیت های 
علمی و پژوهش��ی از سطح پایان نامه ها و رس��اله ها تا پژوهش هایی که در مراکز 

پژوهشی کلید می خورند در راستای حل مشکالت جامعه و صنعت باشند.
ش��هبازی ادامه داد: بر این اساس، دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی باید با تولید 
دانش و فناوری های الزم، همراه کردن دانش با مهارت، تجاری سازی اختراعات، 
توسعه ارتباط بین دانشگاه و صنعت، ارتقای سطح دانش مدیران، تشکیل کمیته 
علم��ی تخصصی حمایت از رونق تولید ملی، تربیت نیروی متخصص برای کیفی 
کردن تولیدات داخلی، ایجاد فرهنگ س��ازی مناس��ب با تولی��د ملی و گفتمان 
خودباوری و فرهنگ اعتماد به نفس و تالش مستمر؛ زمینه را برای دستیابی به 
خودکفایی کشورمان در عرصه های مختلف فراهم کنند و در این خصوص ضمن 
برداش��ت این محدودیت ها و چالش های پیش روی، ای��ن تهدیدها را به فرصت 

بی نظیری برای اقتصاد ایران تبدیل کنند.
این پژوهشگر برتر سال خاطرنشان ساخت، نکته مهم دیگر اینکه، تحریم های 
اس��تکبار جهانی علیه ملت ایران در طول چند دهه اخیر موجب ش��ده، فرصت 
مناسبی در کشورمان برای رونق تولید داخلی فراهم شود که در این بین نخبگان 
جامعه و در رأس آنها دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی در بارورس��ازی، بازس��ازی، 
س��اماندهی و به کارگیری ذهن های خالق جوان��ان در عرصه های مختلف علمی 

و اقتصادی پیشگام باشند.
به گفته وی، از س��ویی طبق فرمایش��ات رهبر معظ��م انقالب بخش مهمی از 
جهاد اقتصادی مس��ئله  تولید ملی اس��ت که اگر ملت با همت، عزم و آگاهی و 
با همراهی و برنامه ریزی درس��ت مس��ئوالن بتوانند مشکل تولید داخلی را حل 

کنند، بدون تردید بر چالش هایی که دشمن ایجاد می کند غلبه خواهند کرد.
وی ادامه داد: از این رو آنچه در این راستا مهم به نظر می رسد، اینکه دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی به  واس��طه پش��توانه علمی با کیفیت  بخش��ی به تولیدات ملی 

می توانند نقش تعیین کننده ای در سال »رونق تولید« داشته باشند. 
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چگونه ۲0۲0 را به درخشان ترین سال خود تبدیل کنیم

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، همواره افراد به فکر کارهایی خواهند افتاد که موفق به انجام آن نشده و همین 
امر به انگیزه ای برای تالش بیش��تر تبدیل می ش��ود. درواقع این سوال همواره مطرح است که آیا می توان سال آینده را به 
درخشان ترین زمان زندگی خود تبدیل کرد؟ اگرچه هیچ کاری غیرممکن نیست، با این حال شما باید الزامات این امر را نیز 
فراهم آورید. درواقع تنها خواستن در این زمینه کافی نبوده و بدون آگاهی از اقداماتی که باید انجام شود، تمامی تالش های 
شما ممکن است با نتیجه ای نامناسب همراه باشد. اگرچه ممکن است این جمالت کمی شما را دلسرد کند، با این حال 
جالب است بدانید که اقدامات ضروری برای رقم زدن سالی فوق العاده، ابدا سخت نبوده و به راحتی توسط هر فردی قابل 

اجرا است. در همین راستا به بررسی هشت اقدام ضروری خواهیم پرداخت. 
1-به صورت روزانه مطالعه داشته باشید 

تفاوتی ندارد که میزان مطالعه شما تا قبل از خواندن این مسئله چقدر بوده است، شما باید در سال آینده آن را به عادت 
روزانه خود تبدیل کنید. بدون شک کتاب، مهم ترین منبع برای یادگیری بیشتر بوده و این امر به معنای افزایش ظرفیت 
جهت پیشرفت است. به خاطر داشته باشید که شما صرفا به مطالعه کتاب های تخصصی محدود نبوده و هر موضوعی که 
مورد عالقه شما است، می تواند در گزینه ها قرار گیرد، با این حال این نکته را نیز مورد توجه خود قرار دهید که عمر هر فرد 
به اندازه ای نخواهد بود که فرصت برای مطالعه تمامی کتاب ها فراهم باشد. به همین خاطر نیز باید همواره به هزینه فرصت 
اقدام خود توجه داشته باشید. در این رابطه توجه به توصیه های برترین-های جهان، می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی 
باشد. برای مثال بیل گیتس، همواره بهترین کتاب های هر سال را معرفی می کند که همه آنها ارزش مطالعه بسیار باالیی 
را دارند. در نهایت اهمیت مطالعه صرفا برای کسب دانش بیشتر نبوده و مطالعات روان شناس ها حاکی از آن است که این 
اقدام، در زمینه کاهش استرس و خطر ابتال به آلزایمر بسیار سودمند خواهد بود. در رابطه با نحوه مطالعه نیز هر فرد باید به 

شرایط خود توجه داشته باشد. برای مثال ممکن است کتاب صوتی، بهترین گزینه برای شما باشد. 
۲-از پادکست ها برای استفاده از زمان های مرده خود استفاده کنید

اگرچه ممکن است در نگاه اول، زمان مرده هر فرد بسیار کم به نظر برسد، با این حال واقعیت این است که به طور معمول 
افراد در طول روز از سه ساعت وقت مرده برخوردار هستند که برای گوش دادن به تعداد زیادی پادکست، کامال کافی خواهد 
بود. در رابطه با پادکست ها ذکر این نکته ضروری است که شما بهتر است تا به موارد مرتبط با حوزه کاری خود توجه داشته 
باشید، با این حال یکسری موضوعات نظیر علم ان ال پی وجود دارد که گوش دادن به پادکست های آن، برای هر فردی مفید 
خواهد بود. خوشبختانه برای این دسترسی به انواع پادکست ها، تعداد زیادی اپلیکیشن وجود دارد. برای مثال شما می توانید 
از اپلیکیشن برنامه TED برای دسترسی به انواع پادکست ها که در نسخه جدید این برنامه اضافه شده است، استفاده کنید. 

3-در دوره های آموزشی ثبت نام کنید 
برای س��ال جدید دوره های آموزش��ی را مورد توجه قرار داده و در چنین کالس هایی شرکت کنید. خوشبختانه در حال 
حاضر یادگیری، از تنوع باالتری برخوردار شده است و شما حتی می توانید در دوره های آنالین و با کمک ابزارهایی نظیر 
وبینار، در هر زمینه ای دوره های آموزشی آن را سپری کنید. در نهایت توجه داشته باشید که بهترین نوع دوره های آموزشی، 
آنهایی هستند که در آخر به شما مدرکی معتبر را بدهند. این امر باعث خواهد شد تا برای شما فرصت های شغلی جدیدی 

نیز شکل گیرد. درواقع تنوع دادن به منابع درآمدی، برای هر فردی کامال الزامی خواهد بود.
4-از سرگرمی ها برای افزایش خالقیت خود استفاده کنید 

این امر یک واقعیت است که حتی در بهترین شرایط نیز نمی توان به مانند یک روبات رفتار کرد. به همین خاطر هر فردی 
نیاز به استراحت خواهد داشت، با این حال این امر که در استراحت های خود نیز کاری سودمندانه را انجام دهید، بدون شک 
دارای اهمیت زیادی خواهد بود. برای مثال می توان در وقفه میان دو فعالیت، یک سرگرمی مورد عالقه خود را انجام داد. 
نتایج تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که سرگرمی-های مختلف، به افزایش خالقیت انسان کمک می کند. در این 
رابطه بازی های رایانه ای نیز شامل این موضوع شده و نباید آنها را به عنوان عاملی مضر تلقی کرد. این امر در نهایت باعث 

خواهد شد تا فشار کاری شما کاهشی محسوس را پیدا کرده و از درگیر شدن با روزمرگی فاصله بگیرید. 
5-بازخوردها را مورد توجه جدی خود قرار دهید 

یکی از روش های بسیار عالی برای پیشرفت، توجه به انتقادات و پیشنهادات است. این امر در حالی است که تقریبا تمامی 
افراد از این موضوع فراری بوده و آن را می توان یکی از دالیلی دانست که باعث می شود تا تعداد افراد موفق در هر جامعه 
کامال محدود باشد. درواقع شما نمی توانید با عادت های رایج افرادی معمولی، به سطح بهترین ها نزدیک شوید. در همین 
راس��تا توصیه می ش��ود تا تمامی شرایط برای ترغیب افراد برای نظردهی را فراهم کرده و نسبت به آنها واکنش و استقبال 
فوق العاده ای را داشته باشید. نکته دیگری که در این بخش باید مورد توجه قرار دهید این است که تمامی نظرات، از درجه 

اهمیت یکسانی برخوردار نبوده، با این حال بهتر است تا تمامی نظرات را مورد بررسی قرار دهید. 
6-یک هدف اصلی داشته باشید 

این امر یک واقعیت اس��ت که نمی توان در چندین حوزه مختلف، به باالترین س��طح ممکن دست پیدا کرد. برای مثال 
تاکنون هیچ فوتبالیست مطرحی، همزمان یک ستاره بزرگ در رشته ای دیگر نظیر تنیس نبوده است. علت این امر به این 
خاطر است که پیشرفت در یک موضوع، به صرف تقریبا تمام زمان و انرژی شما نیاز خواهد داشت. تحت این شرایط امکان 
پرداختن به موضوعات دیگر فراهم نبوده و به همین خاطر الزم است تا هدف اصلی خود را تعیین کنید. بدون شک شروع 
سال جدید، بهترین زمان برای اعمال تغییرات بوده و می توان از زمان تعطیالت سال نو، برای پیدا کردن هدف اصلی خود 

در زندگی استفاده کرد. با تعیین هدف اصلی خود، امکان برنامه ریزی درست فراهم خواهد شد. 
۷-فرصت ها را غنیمت شمارید 

بدون شک جهان پر از فرصت های فوق العاده است که متعلق به افرادی خواهند شد که جسارت کافی اقدام کردن را دارند. 
برای این موضوع توجه به نیاز خود و یا جامعه، به خوبی می تواند ایده الزم برای رشد سریع را در شما ایجاد کند. برای مثال 
ایده اوبر، پس از نیاز تراویس کاالنیک در سمیناری در کشور فرانسه شکل گرفت که وی موفق به پیدا کردن سریع یک تاکسی 
نشد. به همین خاطر در هر حوزه ای از کسب وکار، شما با مشکالت مختلفی مواجه خواهید شد که می تواند به ایده ای برای 
فعالیت تبدیل شود. با این حال این امر تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که شما توجه و شجاعت کافی را داشته باشید. درواقع 
تقریبا تمامی ایده های موفق، در ابتدا مورد تمسخر قرار گرفته و برچسب غیرممکن بودن بر روی آنها زده شده است. به عنوان 
نکته پایانی فراموش نکنید که هر فرد باید از آمادگی تغییر سریع برخوردار باشد. درواقع جهان با سرعتی باورنکردنی در حال 
تغییر است. تحت این شرایط تنها افرادی می توانند بهترین عملکرد را داشته باشند که خود را با این موضوع هماهنگ سازند. 

8-ارتباطات خود را گسترش دهید 
به هر میزان که ارتباطات بیشتر و عمیق تری را داشته باشید، متوجه مسائل بیشتری نیز خواهید شد. این امر نه تنها در 
زمینه جهان بینی شما تاثیرگذار خواهد بود، بلکه زمینه پیشرفت را نیز مهیا خواهد کرد. برای مثال بسیاری از فرصت های 
شغلی، از دل ارتباط خوب افراد بیرون آمده است، با این حال نباید از تاثیر همنشین غافل شد. به همین خاطر الزم است تا 
به کیفیت افراد اطراف خود نیز توجه ویژه ای را داشته باشید. برای مثال در هر حوزه ای از کسب وکار، انواع انجمن ها وجود 
دارند که حضور شما، می تواند منجر به اتفاقات بی نظیری شود و زمینه آشنایی شما با بهترین ها را فراهم آورد.  در نهایت 
توجه داشته باشید که تمامی موارد معرفی شده، تنها اصول اولیه و الزامی محسوب می شود. بدون شک با درگیر شدن در 
هر یک، متوجه بسیاری از نیازهای جدید خواهید شد. به همین خاطر نیز توصیه می شود که هیچ گاه خود را محدود نکرده 
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گاه��ی از برخی افراد خوش م��ان نمی آید ام��ا مجبوریم با آنها 
مواجه ش��ویم و ساعاتی کنار هم باشیم. تصور کنید با فردی که از 
هم نش��ینی و هم کالمی با او عصبانی می ش��وید، همکار باشید، در 
این صورت چاره  کار چیست؟ با ما همراه باشید تا ببینیم چطور با 

کسی که دوستش نداریم کار کنیم.
دنیل گلمن، روانش��ناس و نویس��ند ه کتاب  »ه��وش هیجانی« 
می گوی��د:  چه خوش م��ان بیاید و چه خوش مان نیاید، همیش��ه 

افرادی که از آنها تنفر داریم کنارمان هستند.
 در واقع همیشه کسانی هستند که ممکن است با آنها به مشکل 
بربخوریم. دوری کردن از این افراد گاهی ممکن اس��ت، اما هیچ وقت 

نمی توانید از این افراد منفور در محیط کارتان اجتناب کنید.
حتم��ا برای ش��ما هم پیش آم��ده که می خواهید از آسانس��ور 
اس��تفاده کنید ام��ا برای برخورد نکردن با همکاری که دوس��تش 
ندارید راه تان را کج می کنید و پله ها را پیش می گیرید. اگر شاغل 

هستید احتماال با چنین تجربه ای مواجه شده اید.
همان ط��ور که نمی توانیم خانواده  خود را انتخاب کنیم، انتخاب 
همکاران مان نیز با ما نیست. گاهی این تنفر به قدری حاد می شود 
که به دنبال ش��غلی جدید می رویم تا شرایط برای مان قابل تحمل 

شود یا سعی می کنیم هر طور شده سر راه او قرار نگیریم!
راه های زیادی برای مواجه نش��دن با کس��ی که دوستش ندارید 
وج��ود دارد، ام��ا با این کار تنها صورت مس��اله را پاک می کنید و 
هیچ مشکلی حل نخواهد شد. اگر به دنبال پیشرفت هستید، باید 

راهی برای کار کردن با تمام افراد پیدا کنید.
از هیچ کسی فرار نکنید، زیرا با این کار چیزی به 

دست نمی آورید
گاهی ش��رایطی به وجود می آید که می خواهی��د زندگی تان را 
بگذارید و از مشکالت فرار کنید، اما این درست همان زمانی است 
که باید محکم بایس��تید و با ش��رایط کنار بیایید. این همان کاری 

است که باعث پیشرفت تان خواهد شد.
همیش��ه به یاد داشته باش��ید چیزی که شما را از پا در نیاورد، 
باعث پیش��رفت و قدرت گرفتن تان می ش��ود. انتخاب با شماست، 
می توانید در امواج غرق شوید یا برای رسیدن به منافع خود سوار 

بر امواج شوید.
باید قادر باش��ید با تمام تیپ های ش��خصیتی کنار بیایید و راه 
و روش برخ��ورد هوش��مندانه با ان��واع افراد را ی��اد بگیرید، بدین 
ترتیب فرصتی برای محک زدن قابلیت های درونی و تقویت قدرت 
س��ازگارپذیری تان در اختیارتان ق��رار می گیرید، همان چیزی که 

شما را به پیشرفت خواهد رساند.
افرادی که سازگاری بیشتری با شرایط زندگی دارند و می توانند 
با افراد سرس��خت و بدقلق نیز کار کنند، جذابیت بیش��تری دارند 
و در نتیجه مردم بس��یاری را به خود جذب می کنند. این ویژگی 
باعث می ش��ود اثرگ��ذاری و قدرت نف��وذ آنها افزای��ش یابد و به 

پیشرفت بیشتری برسند.
تاثیرگ��ذاری و ق��درت نفوذ باع��ث می ش��ود ایده های تان بهتر 
پذیرفت��ه ش��ود و باوره��ای درونی ت��ان الهام بخ��ش دیگ��ران و 
هدایتگرش��ان باش��د. این قدرت نفوذ سبب دس��تیابی به حال و 

احساس خوب می شود.
پس پیش از اینکه از مشکالت فرار کنید از خودتان بپرسید:

»آی��ا از آنها بیزارم یا چیزی درونم هس��ت که بازتابش در آنها، 
باعث اذیتم می شود؟«

قطع��ا بالفاصله می گویید بله از آنها بیزارم و تحمل دیدن ش��ان 
را ندارم!

ام��ا پاس��خ واقعی تر این اس��ت: هر دو. این س��خت ترین بخش 

ماجراست، با این حال خیلی از ما چنین واقعیتی را نمی پذیریم.
به عقیده  روانشناس��ان، رفتارهایی از دیگران که ممکن اس��ت 
سبب آزارتان شود، ریشه در خصوصیات و رفتارهای خودتان دارد. 
اینکه نمی توانیم برخی افراد را تحمل کنیم بدین معنا نیس��ت که 
آنها خصوصیات بدی دارند و هیچ کس��ی از آنها خوشش نمی آید، 
بلک��ه باید به درون خودمان رجوع کنیم و ببینیم س��هم ما از این 

همه نفرت و کینه چیست.
پس اولین قدم این اس��ت که نس��بت به جهت گیری ها خصوصا 
جهت گیری اس��نادی، اطالعات الزم را به دس��ت آوریم. مقصود از 
جهت گیری اسنادی، میل ذاتی ما به نسبت دادن خطاها یا نقایص 
خود به عوامل بیرونی و مقصر دانستن آنها و از سوی دیگر، نسبت 
دادن اشتباهات یا نقاط ضعف دیگران به شخصیت واقعی آنهاست.
برای مثال، فرض کنی��د در یک روز کاری کمی دیرتر به محل 
کارتان می رس��ید. جهت گیری اس��نادی شما را مجاب می کند که 
ترافیک سنگین را عامل کمی تاخیر خود بدانید، اما اگر همکارتان 

دیر به اداره برسد، از نظر شما فردی تنبل و بی اهمیت است.
مغز انس��ان به این ن��وع جهت گیری تمایل بیش��تری دارد، اما 
باید قبول کنیم اش��تباه دیگران، لزوما ب��ه معنای وجود نقص در 
ش��خصیت آنها نیس��ت. بلکه ممکن اس��ت این رفتار را به خاطر 

شرایط محیط مرتکب شده باشند.
اگر مدام س��عی کنید دلیلی برای تایید تنفر و بی عالقگی خود 
ب��ه همکارتان پی��دا کنید، قطعا دالی��ل الزم را پیدا خواهید کرد، 
اما داش��تن چنین رویکردی س��بب متش��نج ش��دن محیط کار و 

نادیده گرفتن فرهنگ سازمانی می شود.
شما نمی توانید کسی را تغییر دهید، اما می توانید نحوه واکنش 

خود نسبت به آنها را عوض کنید
نیاز نیس��ت همه را دوست داشته باشید، این بدین خاطر است 
که افراد موفق حتی از کس��انی که از آنها خوش ش��ان نمی آید هم 

بیشترین بهره را می برند. این جمله بسیار ارزشمند است:
 تا زمانی که صبرتان را نس��نجیده باش��ید، بردباری کردن را یاد 

نخواهید گرفت.
 پس تا وقتی توانایی تحمل دیگران را نیازمایید، تحمل کردن و 

صبوری را نخواهید آموخت.
هر موقعیتی، بازتابی از ش��رایط احساس��ی و درونی شماس��ت. 
اگ��ر از رفتار طرف مقابل تان عصبانی می ش��وید و تحمل تان را از 
دس��ت می دهید، شاید به این خاطر اس��ت که رفتاری که از آنها 
می بینید به خاطر خش��م و کم تحملی درونی تان است. اگر بتوانید 
چنین نگرش��ی را در خود به وجود آورید، واکنش بهتری نس��بت 
به دیگران خواهید داش��ت و س��وءگیری ها و نف��رت خود را بهتر 

کنترل خواهید کرد.
این نگرش به ش��ما کمک می کند با کس��ی که دوستش ندارید 
بهتر مواجه ش��وید. به سادگی می توانیم با جمالتی مانند »تو این 
کار را عمدا انجام دادی«، شرایط را پیچیده تر کنیم. اما بهتر است 
قبل از هر واکنشی، به درون مان رجوع کنیم و به پاسخ این سوال 
بیندیش��یم که »چرا من چنین واکنشی نشان می دهم و علت این 

همه نفرت و کینه از رفتار طرف مقابلم چیست؟«
پس وقتی نفرت تان از دیگری س��ر به فلک می زند، کمی دورتر 
بایستید و با خود فکر کنید که این همه نفرت از کجا ریشه گرفته 
و چرا نمی توانید احساس��ات خود را کنترل کنید. آگاهی از چرایی 
و چگونگی نفرت به شما کمک می کند آن را بهتر مدیریت کنید.

برای اینکه بتوانید تنفرتان به دیگران را کنترل کنید قبل از هر 
کاری باید به درون خودتان برگردید

پی��ش از ه��ر کاری ابت��دا خ��ود را قض��اوت کنید و براس��اس 

قضاوت تان از خود، دنیای پیرامون تان را مورد قضاوت قرار دهید.
اگر از ف��ردی خوش تان نمی آید و از نظر ش��ما غیرقابل تحمل 
است، سعی کنید در درون خود به دنبال آن خصوصیات نامطلوب 

بگردید. شاید همان ویژگی ها را درون خود پیدا کنید.
حت��ی گاهی پیش می آید که از رفتار کس��ی خوش تان نمی آید 
چون برخورد او یادآور برخورد کسی است که دوستش ندارید. در 
این شرایط، احساسات خود را به طرف مقابل نیز تعمیم می دهید. 
پس بیش��تر احس��اس نفرت ما، به خاطر تداع��ی خاطرات مان با 
دیگری اس��ت. پس اگر به نفرت های خود توجه بیش��تری داشته 
باش��یم، بهتر می توانیم روی رفتارمان با دیگران و افکارمان درباره  

آنها کنترل داشته باشیم.
اگر از همکارتان خوش تان نمی آید ...

اگر ناچار به کار کردن با همکاری با خصوصیات غیرقابل تحمل 
بودید، باز هم سعی کنید کنترل اوضاع را به دست گرفته و شرایط 
را ب��ه نفع خود تغیی��ر دهید. باید از این فرص��ت، به عنوان راهی 
ب��رای ارتقای مهارت های رهبری و مدیریتی خود اس��تفاده کنید. 
همچنین، با خود و همکارتان صادق باش��ید و بکوشید در فضایی 

تعاملی، با او به گفت و گو بنشینید:
 ما آنقدرها که باید با هم کنار نمی آییم و این اصال خوب نیست. 
در این ش��رایط تکلیف چیس��ت و باید چه کار کنیم؟ بیایید کمی 

فکر کنیم و به راه حلی مشترک برسیم.
 اگر نتوانس��تید روشی برای حل مس��ئله پیدا کنید، موضوعات 
مش��خصی که باعث عصبانیت هر دوی تان می ش��وند را شناسایی 
کنید. در چه موقعیتی هر دوی شما بداخالقی می کنید و صبرتان 
لبریز می شود؟ با شناسایی این مسائل و دوری از آنها می توانید از 

ایجاد کینه و نفرت بین خود و طرف مقابل تان جلوگیری کنید.
این همه نفرت و تنفر به  دس��ت هر دوی ش��ما رفع می ش��ود و 

یک طرفه نمی توان مساله را حل کرد
اگر طرف مقابل هیچ تمایلی به تعامل و گفت و گو از خود نشان 
نمی ده��د یا اصال به دنبال صلح نیس��ت، بدون ش��ک مقصر خود 
اوس��ت. اکنون می  توانید آسوده باشید. زیرا تمام تالش تان را برای 
حل مس��اله کرده اید. اگر به هیچ طریقی نتوانستید با طرف مقابل 
کنار بیایید، خودتان را اذیت نکنید و اصال سماجت نشان ندهید.

این فرصتی برای همدلی است
ش��ما می توانی��د از هر اخت��الف و تعارضی، ی��ک فرصت پدید 
آورید. س��عی کنید به انگیزه  طرف مقابل پی  ببرید، زیرا با این کار 
می توانی��د تمرین همدلی کنید. همدلی، مهارت خوبی اس��ت که 

باعث پیشرفت و موفقیت شما می شود.
باید ای��ن حقیقت را بپذیرید ک��ه در زندگی هر فردی اختالف 
وجود دارد و تعارض طبیعی ترین بخش زندگی است. حتی گاهی 
ممکن اس��ت بین دوس��تان صمیمی نیز اختالف و ناراحتی پیش 
بیاید، زن و ش��وهرها همدیگر را آزار دهند و خواهر و برادرها نیز 

باعث دلخوری هم  شوند.
در ای��ن ش��رایط از خود بپرس��ید که کنترل تع��ارض و مدیریت 
ارتباطات فردی، چه دستاوردی خواهد داشت که باعث پیشرفت شما 
ش��ود؟ با پاسخ به این س��وال می توانید نیمه  پر لیوان را ببینید و از 

موقعیت های نابهنجار در جهت پیشرفت و موفقیت خود بهره ببرید.
با این تغییر نگرش، زندگی بهتر و آرام تری دارید و باعث تغییر 

شرایط نامساعد به موقعیتی سازنده خواهید شد.
تمام انس��ان ها به طور ذاتی تمایل دارند از هر کس و هر چیزی 
که از آن خوش ش��ان نمی آید دوری کنند، ام��ا اگر آن را فرصتی 

برای پیشرفت خود بدانند، شرایط به نفع آنها تغییر خواهد کرد.
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چطور در کنار فردی که از او متنفریم کار کنیم؟
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