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دولت در تنگنای درآمدی بودجه 99 به سراغ استقراض و صندوق توسعه ملی می رود؟

 کسری بودجه
در سال کبیسه

»کسری بودجه« در ادبیات اقتصادی ایران، کلمه نام آشنایی است و از ناترازی دخل و خرج دولت به وجود می آید. به زبان ساده 
یعنی هرگاه دولت بیش از اندازه درآمد خود  خرج کند. اگرچه کسری بودجه مزمن ازجمله بیماری های تاریخی اقتصاد ایران است 
و در سال های گذشته همواره کسری بودجه وجود داشته شده است، اما حاال که صادرات نفت ایران به حداقل رسیده و دست دولت 

از درآمدهای سرشار نفتی کوتاه مانده است، راه های جبران این کسری بودجه به دل نگرانی بزرگ اقتصاددانان تبدیل شده است.
با اینکه هیچ گزارشی از میزان دقیق فروش نفت ایران در یکی دو سال گذشته از سوی دولت منتشر نشده و البته منطقی است...

 بانک مرکزی حتی یک سنت
 از 844 میلیون یورو را
به خودروسازان نداد
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رمزارز اسالمی؛ جدید ترین ایده ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا

5 اتفاق مهم بازار نفت در سال 2020

اشتباهات توسعه کسب و کار به زبان ساده
5 درس کارآفرینی تامی شلبی در سریال پیکی بالیندرز

دنیای رنگارنگ بازاریابی شبکه های اجتماعی
آینده بازاریابی شبکه های اجتماعی در سال 2020

ارزش مورد انتظار از برقراری ارتباط با مشتری
استراتژی های بازاریابی رابطه مند
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اپل می تواند متحول کننده 
صنعت سالمتی بشر باشد؟
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فرصت امروز: بررسـی آمارهای بانک مرکزی نشـان می دهد 

تعـداد 321 میلیـون و 763 هزار عدد انـواع کارت 
بانکی تا پایان آبان ماه امسال در شبکه بانکی صادر...

کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین وام را گرفته اند؟

صدور 3.8 عدد کارت بانکی 
به ازای هر ایرانی

سرمقاله
استقراض محترمانه

از نظر جامعه و در سطح کالن کشوری، 
ق��رض س��تاندن دول��ت از م��ردم نه تنها 
پدیده ای ناپسند، ناشناخته و دور از انتظار 
نیس��ت، بلکه نشان از اتکای دولت به مردم 
دارد. ب��ا این وج��ود، وارد ش��دن دولت به 
ای��ن وادی از حیث فرآینده��ای بودجه ای 
نیازمن��د تعیین میزان مبلغ اس��تقراض و 
ش��رایط دریافت کمک ه��ای مالی مردمی 
در قال��ب اوراق قرض��ه یا اوراق مش��ارکت 
و نح��وه بازپرداخت آن اس��ت، به  گونه ای 
که جامعه به  طور ش��فاف بداند دولت چه 
مبلغی از مردم ق��رض می گیرد و چگونه و 
با چه ش��رایطی قرض گرفته ش��ده را پس 
خواهد داد. ط��رح این مطلب برای ورود به 
بحث س��اده و غیرتخصصی قس��مت »1« 
بند »م« از تبصره »5« الیحه بودجه س��ال 
1۳۹۹ پیشنهادی دولت به مجلس صورت 
گرفت. در این ماده قانونی چنین می خوانیم: 
»به منظور اجراي سیاست پولي و مدیریت 
نرخ هاي سود )در راستای کنترل بلندمدت 
نقدینگ��ی( و کنت��رل تورم و در راس��تای 
اجرای عملیات ب��ازار باز و اعط��ای اعتبار 
در قب��ال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران اجازه داده می شود به  تدریج 
بدهی بانک ها و موسسات اعتباری )شامل 
خط اعتباری و اضافه برداش��ت( را وثیقه دار 
نماید، به  گونه ای که در پایان سال حداقل 
50درص��د بده��ی بانک ه��ا و موسس��ات 
اعتباری به بانک مرک��زی، توثیق به اوراق 
بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس 
و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق 
اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.«
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جلسه هیأت امنای فرهنگستان های کشور روز گذشته به ریاست معاون اول 
رئیس جمهور برگزار ش��د و اس��حاق جهانگیری با اشاره به وجود اساتید ممتاز 
و برتر در فرهنگس��تان های کشور گفت فرهنگس��تان های کشور با برخورداری 
از ظرفیت های علمی فراوان و بهره مندی از اس��اتید و نخبگان کشور، می توانند 
در شناس��ایی و رفع چالش های اصلی کشور مشارکت جدی داشته باشند و به 

دولت کمک کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به 
برگزاری جلس��اتی با حضور روسای 1۳ دانشگاه بزرگ و برتر کشور درخصوص 
چالش ه��ای اصلی پیش رو خاطرنش��ان ک��رد: پس از برگزاری این جلس��ات، 
کارگروه هایی با عضویت نمایندگان و اس��اتید این دانش��گاه ها تش��کیل شد و 
این کارگروه ها نشس��ت هایی را درخصوص موضوعات و مس��ائل مختلف برگزار 
کردن��د و راهکارهای��ی را نی��ز برای برون رفت از مش��کالت پیش روی کش��ور 
به دولت پیش��نهاد داده اند. ب��ه گفته وی، ظرفیت گس��ترده علمی موجود در 
فرهنگس��تان های کش��ور ایجاب می کند که اس��اتید و نخبگان فع��ال در این 
فرهنگستان ها نیز در تدوین راهکارهای برون رفت از مشکالت پیش روی کشور 

مشارکت جدی تر داشته و پیشنهادات خود را به دولت ارائه دهند.
جهانگیری با اش��اره به شرایط س��خت بودجه دولت و اینکه وضعیت بودجه 
دولت از دوران دفاع مقدس نیز س��خت تر اس��ت، ادامه داد: ممکن است برخی 
نهاده��ا و مراکز نظیر فرهنگس��تان های کش��ور احس��اس کنند ک��ه دولت در 
تخصی��ص بودج��ه، توجه کافی را به آنها ندارد اما ب��ا توجه به کاهش درآمدها 
و محدودیت های فراوان بودجه دولت، تقریباً تمامی دس��تگاه  ها و س��ازمان ها با 
کمبود بودجه مواجه هس��تند که امیدوارم دولت بتواند با بکارگیری روش های 
مناسب، وضعیت بودجه را بهبود بخشیده و سهم بودجه فرهنگستان های کشور 

را افزایش دهد.
مع��اون اول رئیس جمهور در عین حال ضمن تاکید بر این نکته که موضوع 
بودج��ه عمومی دولت و موضوع اقتصاد دو موضوع مهم هس��تند، تصریح کرد: 
ب��ه رغم آنکه بودجه دولت ب��ه دلیل کاهش درآمدهای نفت��ی وضعیت خوبی 
ن��دارد، ام��ا بحمداهلل با صبوری و بزرگی مردم و تالش مدیران کش��ور و همت 
بخش خصوصی، اقتصاد کشور با وجود کارشکنی ها و دشمنی های آمریکا سرپا 
ایستاده است و سیاست های آمریکایی ها برای فروپاشی اقتصاد ایران با شکست 

مواجه شده که بیانگر ظرفیت های باال و توانمندی اقتصاد کشور است.
جهانگیری همچنین عصر دوشنبه در جلسه مشترک شورای اداری و اقتصاد 
مقاومتی با اش��اره به اینکه کشور در شرایط خطیر و دشواری قرار گرفته است، 
گفت: باید همه دلس��وزان کشور و نظام با دقت و جدیت مسائل را دنبال کرده 

و نسبت به حوادث حساسیت الزم را داشته باشند.
او با تأکید بر اینکه امروز ایران موفق ش��ده با وجود فش��ارهای ایجادشده از 
جنگ ناخواس��ته و تحمیل ش��ده اقتصادي که در آن قرار گرفته با س��رافرازی 
بی��رون بیاید، گفت: ما باید صادقانه با مردم س��خن بگوییم و آنها را در جریان 

واقعیت ها قرار دهیم.
جهانگی��ری با اش��اره به اینکه آمری��کا به عنوان یک ق��درت برتر جهانی در 
جهت فروپاشی اقتصاد ایران تالش مي کند تا به تعبیر خودشان درد فراوانی را 
ب��ر ملت ایران تحمیل کنند، اف��زود: آنها می خواهند کاری کنند که ملت ایران 
نتواند ش��رایط را تاب بیاورد و در نتیجه جمهوری اسالمی ایران را به فروپاشی 

برسانند و در ادامه هویت ایران را نشانه گرفته و به دنبال تجزیه آن هستند.
ب��ه گفته وی، ام��روز با لطف خداوند و درایت مق��ام معظم رهبری، صبوری 
مردم ایران و تالش فرزندان این ملت در بخش های دولتی و خصوصی کش��ور 
که مردانه به صحنه آمدند کش��ور دچار بحران و از هم پاش��یدگی نشده است 

البته این بدان معنا نیست که ما مشکلی نداریم.
مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره به برنامه آمریکایی ه��ا برای صفر کردن 
درآمدهای نفتی کشور، جلوگیری از صادرات و واردات و تالش برای در قحطی 
فرو بردن ایران گفت: با وجود همه تحریم ها ما توانسته ایم کارهای بزرگی انجام 
دهیم که نمونه آن س��رمایه گذاری های گسترده در همین منطقه پارس جنوبی 
و چندبرابر ش��دن میزان برداش��ت از ذخایر گازی اس��ت. در زمینه طرح های 
کوچک مانند گازرس��انی به روس��تاها تا قبل از س��ال ۹۲ تنها 1۴ هزار روستا 
از نعم��ت گاز برخوردار بودند و امروز ۲۹ هزار روس��تای کش��ور از گاز طبیعی 

برخوردارند.
جهانگی��ری ادامه داد: همه ما وقتی صف مردم در سیس��تان و بلوچس��تان 
ب��رای دریافت کپس��ول گاز را می بینیم رنج می بریم اما نبای��د فراموش کنیم 
که در همین ش��رایط تحریم توانس��تیم خط لوله گاز را از اس��تان بوش��هر به 
سیس��تان و بلوچستان کش��یده تا در آینده مردم شهرهای این استان از نعمت 

گاز بهره مند شوند.
وی با اشاره به دستاوردهای کشور علی رغم فشارهای فراوان آمریکا گفت: در 
س��ال ۹۸ که پیک فشارها بر اقتصاد ایران متمرکز بود، موفق شدیم ۸00 هزار 
ش��غل ایجاد کنیم که ایجاد ۸00 هزار فرصت شغلی از ویژگی های یک اقتصاد 
پویا و فعال است. به گفته جهانگیری، در ۹ ماهه نخست امسال میزان صادرات 
کش��ور ۳۲ میلیارد دالر بوده اس��ت و میزان واردات نیز به همین میزان بوده و 
این یعنی موفق ش��ده ایم به میزانی که نیاز به واردات داش��ته ایم، صادرات کاال 

انجام دهیم و این حجم از صادرات کاال قابل توجه است.
او سپس به رشد ورود گردشگران خارجی به کشور ظرف ۹ ماه امسال اشاره 
کرد و گفت: با وجود آنکه آمریکا اتباع کش��ورهای دیگر را از سفر به ایران منع 
کرده بود و به آنها گفته بود در صورت س��فر به ایران امکان س��فر به آمریکا را 
نخواهند داشت، با این وجود عده زیادی که عالقه مند به ایران هستند به عنوان 

گردشگر به کشورمان سفر کردند.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به این سخن مقام معظم رهبری مبنی بر 
اینک��ه ما در جبهه های مختلف آمریکا را عق��ب زدیم و در جبهه اقتصادی نیز 
آمریکا را عقب خواهیم زد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه مجموعه دستاوردهای 
کش��ور در بخش ه��ای مختلف اقتصادی خوب اس��ت و این دس��تاوردها نقاط 
روش��نی هس��تند که می توانند ما را در عقب راندن آمری��کا کمک کنند.  البته 
اقتصاد کش��ور با مشکالت متعددی نظیر تورم، کاهش س��رمایه گذاری، موانع 
پی��ش روی فعاالن اقتصادی و محدودیت بودجه دولت مواجه اس��ت و بودجه 
دول��ت زمانی که مناب��ع درآمدی آن نظیر فروش نفت کاه��ش پیدا می  کند و 
تحت فش��ار ق��رار می گیرد، طبیعتاً دول��ت نیز ناچار اس��ت در بخش هزینه ها 
محدودیت اعمال کند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تصمیم دولت مبنی 
ب��ر ممنوعیت واردات برخ��ی کاالها نظیر خودروهای لوک��س تصریح کرد: در 
کتاب هنر تحریم آمریکا آمده اس��ت که باید کاری کنید که کاالهای لوکس به 
ایران وارد شود اما کاالهای موردنیاز مردم وارد نشود تا مردم با مشاهده اینکه 
نیازهای اساس��ی آنها تامین نمی شود اما کاالهای لوکس به کشور وارد می شود 
از دولت ناراضی و گالیه مند شوند. به همین دلیل ورود کاالهای لوکس و اقالم 
دیگری را به کش��ور ممنوع کردیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرس��تی 

بالغ بر 1۶00 قلم کاال را به عنوان ممنوعیت واردات اعالم کرد.
جهانگیری از همه مدیران و استانداران کشور خواست در صرفه جویی بودجه 
کمتری��ن تردیدی به خ��ود راه ندهند و گفت: اگر در این مقطع کس��ی بتواند 
هزینه ه��ای غیرض��روری را کاهش دهد اما این کار را نکند، به کش��ور خیانت 

کرده است.

در سال ۲01۹ میلیون ها نفر به خیابان های دست کم 1۶ کشور جهان از 
آس��یا تا اروپا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه آمدند تا در اعتراض به مسائل 
گوناگون اعم از فس��اد، نابرابری، تقلب انتخابات��ی و گرانی تظاهرات کنند. 
درخصوص داده های جمع آوری ش��ده از سوی خبرگزاری آناتولی در سال 
۲01۷ مردم در دس��ت کم 1۶ کش��ور جهان برای تظاه��رات به خیابان ها 
آمدند. در این تحوالت صدها نفر جان خود را از دس��ت دادند و هزاران تن 

نیز مجروح یا بازداشت شدند.
به گزارش ایس��نا، اعتراضات در دولت شهر هنگ  کنگ در ماه آوریل و در 
پی مطرح ش��دن الیحه مجاز کردن استرداد مظنونان قضایی از این منطقه 
خودمخت��ار به خ��اک چین باال گرفت. حامیان دموکراس��ی در هنگ کنگ 
برمبن��ای ای��ن نگرانی که این الیحه آزادی های ش��خصی آنه��ا را به خطر 
می ان��دازد به خیابان ها آم��ده و اعتراضاتی را برپا کردن��د که در ماه ژوئن 
تبدی��ل به اعتراضاتی میلیونی ش��د، با این ح��ال در ادامه و با وجود اینکه 
دول��ت هنگ کنگ این الیحه را پس گرفت دس��ت کم پن��ج تن تاکنون در 
اعتراضات هنگ کنگ جان خود را از دست داده و بیش از 5000 نفر نیز در 

خشونت هایی که گاها در این اعتراضات رخ داد بازداشت شدند.
در ادام��ه دانش��جویان در ش��هرهای مهم اندونزی نیز به ویژه در ش��هر 
جاکارتا پایتخت این کش��ور به س��ازماندهی اعتراضات علیه فس��اد و یک 
سری قوانین کیفری جدید پرداختند و در تظاهرات در این کشور نیز پنج 

تن کشته شدند.
از س��وی دیگر، در هند در ماه دس��امبر اعتراضات علیه یک قانون جدید 
اعطای ش��هروندی به اقلیت های مذهبی غیرمس��لمان کشورهای همسایه 
باال گرفت. براس��اس این قانون هند پرونده این کش��ور را به ش��ش اقلیت 
مذهبی س��اکن افغانستان، پاکس��تان و بنگالدش در صورتی که آنها مورد 
اذیت و آزار واقع ش��وند اعطا می کند اما این قانون ش��امل حال مسلمانانی 
که درگیر همان ش��رایط ناگوار باشند، نمی شود. در کشور روسیه تابستان 
گذش��ته اعتراضاتی در پس رد صالحیت چندین نامزد مستقل شرکت در 
انتخابات شورای شهر مس��کو برگزار شد. تظاهرکنندگان در این کشور در 
ادامه اعتراضات خیابانی خود خواس��تار آزادی حدود 1500 تن از مخالفان 
بازداشت شده که برخی از آنها مجازات های حبس طوالنی دریافت کرده اند، 

شدند.
فرانس��ه س��رلوحه اعتراضات مردمی در قاره اروپا بود. در کش��ور فرانسه 
اکتبر س��ال گذش��ته میالدی اعتراضات جنبش جلیقه زردها باال گرفته و 
تبدیل به یکی از پایدارترین جنبش های اعتراضی ضد دولتی در تاریخ این 
کشور شد. انگیزه اولیه این جنبش اعتراض به سیاست های مناقشه برانگیز 
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانس��ه بود، با این حال در تظاهرات این 
جنبش در فرانس��ه 11 معترض و نیروی پلیس طبق اعالم دولت فرانس��ه 
جان خود را از دست داده و بیش از ۴000 تن هم زخمی شدند. همچنین 
آمارها نش��ان می دهند از ابتدای اعتراضات جنبش جلیقه  زردهای فرانسه 
تاکنون حدود ۸۴00 تن بازداش��ت ش��ده و ۲000 نفر نیز همچنان از این 

میان بازداشت باقی مانده اند.
ماه نوامبر در ش��هر پراگ پایتخت جمه��وری چک حدود ۲00 هزار تن 
دس��ت به تظاهرات زده و اس��تعفای آندری بابیس نخست وزیر این کشور 
ش��دند. آنها همچنین استعفای ماری بن س��وا، وزیر دادگستری این کشور 
را نیز خواس��تار ش��ده و هر دو نفر را متهم به فس��اد کردند. ماه اکتبر نیز 
منطقه کاتالونیا در اس��پانیا شاهد تظاهرات حامیان استقالل از مادرید بود. 
این تظاهرات نیز بعد از آن باال گرفت که دادگاه عالی اسپانیا ۹ سیاستمدار 

کاتالونیایی را به حبس محکوم کرد.
اعتراض��ات مردم��ی در آمری��کای جنوبی از کش��ور بولیوی آغاز ش��د. 
درخواس��ت انتخابات مناقش��ه برانگیز ماه اکتبر بولیوی معترضان در شهر 
الپ��از پایتخت این کش��ور تظاهراتی را علی��ه اوو مورالس رئیس جمهوری 
مس��تعفی این کش��ور ب��ه راه انداختند و او را متهم به تقل��ب در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری کردند. در ادامه این رون��د مورالس ماه نوامبر مجبور به 
اس��تعفا و رفتن به مکزیک ش��د. گزارش شده که در اعتراضات بولیوی نیز 

دست کم ۳1 نفر طی تظاهرات جان خود را از دست داده اند.
در کشور شیلی بعد از اعالم افزایش قیمت بلیت مترو اعتراضاتی گسترده 
به ویژه در شهر سانتیاگو پایتخت این کشور به راه افتاد. در ادامه اعتراضات 
سراسر این کشور را فرا گرفت و گزارش شد که در این اعتراضات دست کم 

۲۲ تن کشته و بیش از ۲000 نفر دیگر از معترضان بازداشت شدند.
معترض��ان ش��یلیایی خواس��تار برابری بیش��تر درآمد در این کش��ور و 

دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشت و درمان باکیفیت بودند.
در م��اه نوامب��ر نیز تظاهراتی در کلمبیا به انگیزه چند مش��کل از جمله 
فقدان وجود یک طرح ملی اقتصادی، اعتراض به فساد و قتل فعاالن حقوق 
بش��ری باال گرفت. گزارش ش��د که در این تظاهرات در کلمبیا نیز حدود 
۳00 هزار نفر در سراسر این کشور شرکت کردند و دست کم پنج تن کشته 

و حدود 11 تن دیگر مجروح شدند.
ماه اکتبر اکوادور نیز بعد از آنکه لنین مورنو، رئیس جمهوری این کشور 
ب��ه یارانه های س��وخت پایان داده و دس��ت به اجرای تدابی��ر ریاضت آمیز 
اقتصادی و کاهش حقوق ها زد تظاهراتی به راه افتاد. با این حال اعتراضات 
این کش��ور در پ��ی یک توافق دولت اک��وادور با برخ��ی گروه های بومی و 
داخلی پایان یافت. ماه فوریه ش��هر پورتوپرنس پایتخت هائیتی نیز ش��اهد 
اعتراضاتی بود که در جریان آن معترضان خواس��تار اس��تعفای ژاونل موآز، 
رئیس جمهوری آن بودند. این تظاهرکنندگان همچنین خواستار روی کار 
آمدن یک دولت موقت و محاکمه مقام های فاس��د ش��دند. در تظاهرات در 
هائیتی نیز حدود ۴0 تن کش��ته و ۲00 تن دیگر از ماه س��پتامبر تاکنون 

زخمی شدند.
در خاورمیانه و آفریقا نیز اعتراض ها از الجزایر ش��روع ش��د. بعد از آنکه 
عبدالعزی��ز بوتفلیق��ه، رئیس جمهوری الجزایر ماه فوری��ه اعالم کرد، قصد 
دارد برای پنجمین دور ریاس��ت جمهوری کاندیدا شود میلیون ها معترض 
به خیابان های این کش��ور رفته و خواس��تار برچیده ش��دن دولت بوتفلیقه 
ش��دند. بوتفلیقه که حدود ۲0 س��ال قدرت را در الجزایر در دس��ت خود 
داشت در تاریخ دوم آوریل استعفای خود را تحت فشار اعتراضات گسترده 
اعالم کرده و در 1۲ دسامبر عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری جدید این 
کشور شد. از سوی دیگر، در مصر نیز تظاهرات علیه فساد مقام ها به جریان 
افتاد که تنها در ماه س��پتامبر به بازداش��ت بیش از ۴000 تن از جمله 11 
خبرنگار انجامید. معترضان، مقام های مصری از جمله مقام های شهر قاهره 
پایتخت این کشور را متهم به سوءاستفاده از بودجه عمومی برای اندوختن 

ثروت شخصی کردند.
کش��ور عراق نیز از ماه اکتبر شاهد اعتراضات علیه فساد برخی مقام های 
دول��ت بود. طبق داده های دولتی در اعتراضات عراق تاکنون بیش از ۳50 
تن کش��ته و حدود 1000 تن دیگر نیز زخمی ش��ده اند. در لبنان هم ماه 
اکتبر تظاهرات در پاسخ به تالش دولت این کشور برای اعمال مالیات هایی 
بر مخابرات و به ویژه ش��بکه اجتماعی واتس اپ به جریان افتاد. در نتیجه 

این تظاهرات نیز سعد حریری، نخست وزیر لبنان استعفا کرد.

جهانگیری در جلسه هیأت امنای فرهنگستان های کشور:

وضع بودجه خوب نیست، اما اقتصاد سرپا ایستاده است
در سال 2019 دست کم در 16 کشور جهان، اعتراضات مردمی رخ داد

سال 2019، سال اعتراضات مردمی

علی نظافتیان
کارشناس ارشد حقوق بانکی



»کس��ری بودجه« در ادبیات اقتصادی ایران، کلمه نام آشنایی است و از ناترازی 
دخل و خرج دولت به وجود می آید. به زبان ساده یعنی هرگاه دولت بیش از اندازه 
درآم��د خود  خرج کند. اگرچه کس��ری بودجه مزمن ازجمله بیماری های تاریخی 
اقتصاد ایران اس��ت و در سال های گذشته همواره کسری بودجه وجود داشته شده 
است، اما حاال که صادرات نفت ایران به حداقل رسیده و دست دولت از درآمدهای 
سرشار نفتی کوتاه مانده است، راه های جبران این کسری بودجه به دل نگرانی بزرگ 

اقتصاددانان تبدیل شده است.
با اینکه هیچ گزارشی از میزان دقیق فروش نفت ایران در یکی دو سال گذشته از 
سوی دولت منتشر نشده و البته منطقی است که در شرایط تحریم نفتی هیچ گونه 
اطالعاتی درباره میزان صادرات نفت کشور اعالم نشود، اما برآوردها از کاهش شدید 
ف��روش نفت و از دس��ت رفتن بازارهای نفتی ایران در چی��ن و هند حکایت دارند 
بنابرای��ن دولت در غی��اب درآمدهای نفتی با خأل درآمدی و کس��ری بودجه قابل 

توجهی برای سال ۹۹ مواجه شده است.
درد مزمن کسری بودجه در اقتصاد ایران

کس��ری بودجه در سال ها و دهه های گذشته و با وجود درآمدهای نفتی همواره 
درد مزمن اقتصاد ایران بوده است، اما هم اکنون که به  خاطر تحریم های نفتی، دست 
دولت از همیشه بسته تر است، این کسری بودجه می تواند شکل و شمایل خطرناکی 
پیدا کند. در این میان، اقتصاددانان راه های مختلفی را برای جبران کسری بودجه 
سال آینده پیشنهاد می دهند و بیشتر از هر چیز بر تعریف پایه های مالیاتی جدید 
تاکید می کنند، اما به نظر می رسد در بحث درآمدزایی دولت در بودجه سال آینده، 
افزایش درآمدهای مالیاتی بسیار خوش بینانه و ایده آل است، چراکه به  خاطر ضعف 
فرهنگ آماری و نداشتن جامعه آماری مطلوب، این اتفاق کمتر امکان بروز و ظهور 

در بودجه ۹۹ می یابد.
شاید س��اده ترین راه برای جبران کسری بودجه، اس��تقراض باشد؛ از استقراض 
از نظام بانکی گرفته تا اس��تقراض از خارج کش��ور. با اینکه در چند هفته گذش��ته 
زمزمه هایی درباره درخواست ۲میلیارد دالری ایران برای گرفتن وام از روسیه شنیده 
ش��ده است، اما استقراض خارجی به  واس��طه تحریم های گسترده آمریکا و فضای 
مخاطره آمیزی که در فضای بین المللی علیه ایران به وجود آمده، چندان امکان پذیر 
به نظر نمی رسد. در نتیجه، استقراض از بانک مرکزی، دم دست ترین راه برای دولت 
اس��ت و به ناچار برای جبران کس��ری بودجه، همه راه ها به س��اختمان شیشه ای 

میرداماد ختم می شود. البته پیامدهای منفی و مخرب این مسیر بر هیچ اقتصاددانی 
پوشیده نیست و به همین دلیل، اجرای آن در شرایط کنونی به هیچ وجه از سوی 
صاحب نظران اقتصادی توصیه نمی شود بنابراین محتمل است که دولت برای جبران 

کسری بودجه خود به سراغ منابع صندوق توسعه ملی برود.
سرنوشت غمناک صندوق توسعه ملی

آنچه سرنوش��ت صندوق توس��عه ملی را در چند سال گذشته غمناک و اندوه بار 
ساخته، برداشت های جسته و گریخته دولت از منابع آن بوده است. به همین دلیل 
اس��ت که اقتصاددانان هیچ کدام اس��تقراض از بانک مرکزی و یا برداش��ت از منابع 
صندوق توس��عه مل��ی را در این تنگنای درآمدی تجوی��ز نمی کنند، چراکه هر دو 
مسیر به افزایش تورم و تغییر پایه پولی منجر می شود. این در حالی است که دولت 
در سال های اخیر به تناوب از صندوق توسعه ملی برداشت کرده که البته برخالف 
اس��اس نامه صندوق توسعه ملی است و انتظار می رود این صندوق نیز به سرنوشت 

غمناک حساب ذخیره ارزی دچار شود.
با اینکه حس��اب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، شکل و فرم یکسانی دارند، 
اما تفاوت ماهوی آنان در فلسفه شکل گیری شان بوده است. حساب ذخیره ارزی در 
دولت اصالحات و با افزایش قیمت نفت، بیشتر از آنچه در بودجه ساالنه پیش بینی 
ش��ده بود، پدید آمد. در واقع، فلس��فه ایجاد حس��اب ذخیره ارزی، تعدیل نوسان 
قیم��ت نفت و درآمدهای نفتی در بودجه ب��ود و در صورت وجود درآمدهای نفتی 
بیش از پیش بینی س��قف بودجه، این مازاد به حساب ذخیره ارزی منتقل می شد، 
اما صندوق توس��عه ملی با الهام از صندوق های ثروت ملی در جهان به ویژه کش��ور 
نروژ ش��کل گرفته و طبق اساس نامه آن باید سهم مشخصی از درآمدهای نفتی به 
صندوق توسعه ملی واریز شود. اگرچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است 
که استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای 
و بازپرداخت بدهی های دولت به هر شکل ممنوع است، اما در تیرماه سال گذشته 
بود که با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دسترسی دولت به منابع صندوق 

توسعه ملی امکان پذیر شد.
کسری بودجه در »سال کبیسه« اقتصاد ایران

همه این مس��ائل موجب ش��ده تا جبران کسری بودجه سال آینده به مهمترین 
دل مش��غولی حال حاضر اقتصاد ایران تبدیل ش��ود. با اینکه اعداد متفاوتی درباره 
میزان کسری بودجه سال ۹۹ برآورد شده است؛ از 10۶ هزار میلیارد تومان گرفته 
تا ۳۶0 هزار میلیارد تومان، اما آنچه بیش��تر از میزان کس��ری بودجه مهم اس��ت، 
راه های جبران این کسری است، چراکه سال مالی ۹۹ به گفته اقتصاددانان، یکی از 
س��خت ترین سال های بودجه ای و به عبارتی، آزمون مهم دولت دوازدهم به حساب 

می آید. محدودیت منابع درآمدی، تحریم های همه جانبه آمریکا و اثرات باقی مانده از 
شوک های اقتصادی گذشته، همه اینها، سال آینده را به سالی سخت و به عبارتی، 
»سال کبیسه« اقتصاد ایران بدل کرده است. به تعبیر شاملو »سال روزهای دراز و 
استقامت های کم.« در این میان، خطر ایجاد کسری بودجه، ترجیع بندی است که 
در گفته های اغلب اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی در ارتباط با س��ال آینده و غیاب 

منابع درآمدی نفت به کار رفته است.
درباره این واقعیت که »جامعه ایرانی، حافظه تاریخی ندارد« بسیار گفته و شنیده 
ش��ده است، اما در البه الی همین مسائل ریز و درشت اقتصاد ایران می توان ردپای 
این واقعیت تاریخی را به سادگی مشاهده کرد. با اینکه در ابتدای دهه ۹0 نیز همین 
شرایط سخت در اقتصاد ایران اتفاق افتاد و صادرات نفت ایران به  واسطه تحریم ها 
به کمترین میزان ممکن رسید، اما هیچ چاره اندیشی برای برون رفت از این وضعیت 
دشوار و اصالح ساختار درآمدزایی دولت اندیشیده نشد و دولت محمود احمدی نژاد 
به س��راغ ذخایر ارزی رفت تا امور روزمره خود را مدیریت کند، تا اینکه چند س��ال 
بعد در دولت حسن روحانی و به  واسطه توافق برجام، صادرات نفت ایران دوباره به 
مرز بیش از ۲میلیون بش��که در روز رس��ید و خاطره آن روزها و چالش درآمدزایی 
دولت فراموش ش��د، اما حاال که دوباره اقتصاد ایران با همان شرایط و همان شوک 
درآمدی روبه رو ش��ده است، دوباره بحث اصالح ساختار درآمدزایی دولت و اصالح 

ساختار بودجه ریزی در گفتار دولتمردان مطرح شده است.
»جامعه کوتاه مدت« ایرانی و »تعطیالت در تاریخ«

اما آنچه مخاطب را از اصالحات عمیق و س��اختاری در الیحه بودجه سال آینده 
نومید و دل نگران می کند، آن اس��ت که این اتفاق نه از سر اختیار و با برنامه ریزی، 
بلکه از س��ر اجبار و به  واس��طه تحریم های نفتی رخ داده است. این شوک درآمدی 
یک ب��ار در ابتدای ده��ه ۹0 و حاال یک بار دیگر در انتهای این دهه در اقتصاد ایران 
اتفاق افتاده است و شاید این ویژگی تاریخی جامعه ایرانی است که از یک سوراخ، 
چند بار گزیده می شود؛ کمااینکه به  خاطر همین خصایص تاریخی است که همایون 
کاتوزیان، جامعه ایرانی را »جامعه کوتاه مدت« می نامد و داریوش شایگان، اصطالح 

»تعطیالت در تاریخ« را برای ایستایی جامعه ایران به کار می برد.
اولین بار در زمان ملی ش��دن صنعت نف��ت در زمان محمد مصدق و تحریم نفت 
ایران توس��ط بریتانیا بود که بحث »اقتصاد منهای نفت« مطرح ش��د. حاال پس از 
گذشت نیم قرن از آن زمان و با تحریم نفتی ایران توسط آمریکا، بار دیگر زمزمه های 
»اقتصاد منهای نفت« و کاهش وابس��تگی نفتی بودجه مطرح ش��ده است. این دو 
واقعیت تاریخی به وضوح نش��ان می دهد که جامعه ایرانی در مس��یر توسعه هیچ 

پیشرفتی نداشته است.

دولت در تنگنای درآمدی بودجه 99 به سراغ استقراض و صندوق توسعه ملی می رود؟

کسری بودجه در سال کبیسه

فرصت ام��روز: رقابت پذی��ری صنعتی یکی از مهم ترین ش��اخص های 
توس��عه صنعتی در هر کشوری اس��ت و این نماد در ایران با وجود اینکه 
رش��د چشمگیری در سال ها و دهه های گذشته داشته است، اما همچنان 
فاصله بس��یاری تا ایده آل ها و وضعیت مطلوب دارد، به  طوری که عملکرد 
رقابت پذیری صنعتی ایران نه تنها با کش��ورهای پیش��رفته و توسعه یافته 
جهان بلکه در مقایس��ه با کشورهای منطقه همچون ترکیه هم از جایگاه 
مناس��بی برخوردار نیس��ت و بیم آن می رود که با ان��واع محدودیت های 
فرا روی اقتصاد صنعتی به ویژه با تش��دید تحریم ها، چش��م انداز عملکرد 

رقابت پذیری صنعتی ایران چندان مساعد نباشد.
در دنیای امروز، اهمیت رقابت بر هیچ کس پوشیده نیست و کمتر کسی 
تردید دارد که رشد و توسعه کنونی اقتصاد جهان منجر به گسترش رفاه 
بشر، رهایی میلیون ها نفر از فقر و گرسنگی، افزایش سالمت و طول عمر، 
بهبود آموزش و پیش��رفت فناوری ش��ده اس��ت. همه اینها مرهون مساله 
رقابت اس��ت و این رقابت برای بهتر بودن و کسب منفعت حداکثری بوده 
است که موجب شده افراد و بنگاه ها همواره برای تولید بهتر و کیفی تر با 
هزینه کمتر تالش کنند. مطالعات نشان می دهد هر کجای جهان که اجازه 
رقابت داده شده و بستر رقابت به  صورت عادالنه فراهم آمده، نتایج بزرگی 
به دس��ت آمده است؛ از جهش بلند ببرهای آسیا تا خروج هند و ترکیه از 
اقتصادهای ورشکس��ته و بازسازی اقتصادهای جنگ زده اروپا، همه و همه 

نتیجه آزادی و رقابت بوده است.
در همین زمینه، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ایران که بازوی 
پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می شود، در گزارشی به 
شاخص رقابت پذیری پرداخته و مهم ترین چالش های رقابت پذیری ایران 
را برش��مرده اس��ت. به گفته موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 

مهمتری��ن چالش های رقابت پذیری ایران به عوامل تولید قابل دس��ترس، 
سیاست های دولت، کیفیت آموزش و نظام آموزشی، زیرساخت ها در جذب 
فناوری و نوآوری باال و افزایش عملکرد صادرات و رقابت پذیری برمی گردد.
به گفته این موسسه پژوهشی، رابطه ای قوی بین رقابت پذیری صنعتی 
و اهداف توس��عه پایدار وجود دارد. در واقع، بهبود و ارتقای رقابت پذیری 
صنعتی به سطوح باالتر )ظرفیت های تولید، تعمیق فناوری و زیان محیطی 
ناشی از تولید صنعتی( در هر اقتصادی به  مثابه موفقیت در دسترسی به 
اهداف توسعه پایدار است. شاخص عملکرد رقابت پذیری صنعتی )یونیدو(، 
چگونگی مشارکت بخش صنعت را در توسعه کشورها تبیین می کند. این 
شاخص، چگونگی موفقیت صنایع یک کشور در تولید و مبادله کاالها در 
بازارهای داخلی و خارجی و میزان س��ازگاری تحوالت ساختاری و توسعه 
را اندازه گیری می کند. ش��اخص CIP دارای ابعاد اصلی سه گانه است، که 
هر بعد با نماگرهایی س��نجیده می شوند. این ابعاد شامل ظرفیت تولید و 
ص��ادرات کاالهای صنعتی روزآمدی و تعمیق تکنولوژیکی، و نفوذ و تأثیر 

جهانی است.
موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی سپس به رتبه بندی شاخص 
رقابت پذیری در سال ۲01۸ اشاره کرده و آورده است: نتایج کامل شاخص 
CIP س��ال ۲01۸ مطابق با امتیاز احرازش��ده برای 150 کش��ور دنیا در 
گروه های چهارگانه )باال، متوس��ط به باال، متوس��ط ب��ه پایین و پایین( با 
س��طوح توسعه متفاوت رتبه بندی شده اس��ت. در این بررسی ها، آلمان از 
س��ال ۲015 توانسته همه س��اله جایگاه خود را به  عنوان رقابت پذیرترین 
کشور جهان در حوزه صنایع حفظ کند. در این رتبه بندی، کشورهای ژاپن، 
چین، ایاالت متحده آمریکا، کره جنوبی و س��وییس به  عنوان کارآمدترین 
کش��ورها در رده ه��ای بع��دی قرار دارن��د. همچنین در بین کش��ورهای 

درحال توس��عه مکزیک، تایلند، آفریقای جنوبی، ترکیه، عربستان سعوی، 
ویتن��ام و مراکش بهترین و آماده ترین کش��ورها در رقابت پذیری صنعتی 

معرفی شده اند.
اما ایران در کجای جهان ایس��تاده اس��ت؟ نتایج شاخص رقابت پذیری 
نش��ان می دهد ایران از لحاظ عملکرد رقابت پذیری صنعتی در جایگاه 5۸ 
جه��ان و جایگاه ۸ منطقه منا قرار دارد. ام��ا به طورکلی، در یک دوره ۲۶ 
س��اله یعنی از سال های 1۹۹0 تا ۲01۶، رتبه شاخص رقابت پذیری ایران 
در جهان با ۲۷ رتبه بهبود به جایگاه 5۸ ارتقا یافته اس��ت. این ش��اخص 
برای س��ه کش��ور امارات متحده عربی، عمان و ایران به ترتیب ۴۳ ، ۳۴ 
و ۲۷ رتبه بهبود یافته اس��ت و هم اکنون جایگاه این سه کشور به ترتیب 
۴1، ۶۶ و 5۸ جهان است؛ این مقایسه نشان می دهد در سال های گذشته 
رشد امارات متحده عربی در رقابت پذیری صنعتی بیش از یک و نیم برابر 

ایران بوده است.
موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��ای بازرگانی در پایان گ��زارش خود به 
دالیل اصلی ضعف ایران در این ش��اخص پرداخته و نوش��ته اس��ت: ایران 
با اح��راز رتبه ۷۸ در ظرفیت تولید و ص��ادرات صنعتی عملکرد ضعیفی 
دارد. همچنی��ن ایران با احراز رتبه ۸۲ در روزآمدی و تعمیق تکنولوژیکی 
صنعتی، ضعیف ترین رکن شاخص CIP را کسب کرده است. اما در نقطه 
مقابل، بهترین وضعیت ایران مربوط به شاخص نفوذ جهانی است، به  طوری 
که ایران با احراز رتبه ۴۲ در نفوذ جهانی، عملکرد نس��بتاً مناسب تری را 
در مقایس��ه با دو مؤلفه دیگر تبیین کننده شاخص عملکرد رقابت پذیری 
صنعتی کسب کرده است، هرچند این رتبه در مقایسه با عملکرد مطلوب 
جهانی و منطقه ای ایران، مناسب ارزیابی نمی شود و تا رتبه کمتر از ۲0 در 

میان مدت قابل ارتقا است.

ایران پنجاه و هشتمین کشور جهان از نظر شاخص رقابت پذیری صنعتی است

چشم انداز مبهم رقابت پذیری صنعتی در ایران

سرمقاله

استقراض محترمانه
ادامه از صفحه اول

آنچه که از عبارات فوق می توان استنباط کرد، آن است که:
* دول��ت اعالم می کند ب��ه  منظور کنترل بلندم��دت نقدینگی و اجرای 
سیاس��ت پولی و مدیریت نرخ های س��ود و اجرای سیاست عملیات بازار باز 
و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، این پیش��نهاد را به مجلس ارائه داده اس��ت. 
یادآوری می ش��ود که مهمترین نتیجه عملیات بازار باز، ضابطه مند ش��دن 
اس��تفاده سیستم بانکی کشور از منابع بانک مرکزی است. پس هدف دولت 
از طرح این پیشنهاد کامال مشخص است: مدیریت سود و کنترل بلندمدت 

نقدینگی.
* میزان منابع مش��مول این ط��رح؛ حداقل 50درص��د بدهی بانک ها و 
موسسات اعتباری به بانک مرکزی تا پایان سال جاری. در بند »ن« تبصره 
مورد اش��اره همچنین یک شرط دیگر برای استفاده دولت از این استقراض 
پیش بینی ش��ده است: »ایجاد طلب جدید از دولت در صورتي مجاز خواهد 
بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبناي قانوني توس��ط س��ازمان برنامه و 
بودجه کش��ور صادر شده باش��د. بانک مرکزی از طریق بانک ها و موسسات 
اعتب��اری غیربانکی موظف اس��ت حداکثر ش��ش ماه پس از اب��الغ قانون، 
اطالعات مربوط به تس��هیالت و تعهداتی را که براس��اس تضامین صادره از 
سوی هیات وزیران/سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال 1۳۹۸ اعطا 
نموده اند را در سامانه تضامین دولت درج نمایند.« پس دولت پذیرفته است 
ک��ه با این مکانیزم، بانک ه��ای بدهکار بانک مرکزی با خرید اوراق بدهی از 

دولت طلبکار می شوند.
* پرس��ش بعدی آن اس��ت که براس��اس این طرح، دولت چگونه و نرخ 
کدام س��ود را مدیریت خواهد کرد؟ پاسخ روشن است. نرخ سود تسهیالت 
بین بانک��ی )بین بانک ها و موسس��ات اعتب��اری و بانک مرک��زی(، اما این 
مدیریت چگونه اعمال خواهد شد؟ پیشنهاد دولت به مجلس در این زمینه، 
آن اس��ت که به بانک مرکزی اجازه دهید ن��ه  یکباره، بلکه به  تدریج بدهی 
بانک ها و موسسات اعتباری شامل خطوط اعتباری و اضافه برداشت بانک ها 
از منابع بان��ک مرکزی را وثیقه دار نماید. منظ��ور از وثیقه دار کردن همان 
توثیق بدهی بانک هاست، یعنی بانک ها بایستی برای بازپرداخت بدهی های 
گذش��ته خود به بانک مرکزی، وثیقه مطمئ��ن و قابل اتکا به بانک مرکزی 

بدهند.
* اما برخالف تس��هیالت متداول بانکی، دولت در پیش��نهاد ارائه شده به 
مجل��س، دس��ت بانک مرکزی را ب��رای تعیین نوع وثیق��ه بدهی بانک ها و 
موسس��ات اعتباری باز نگذاشته است، بلکه به مجلس پیشنهاد می دهد که 
بانک ها به  منظور توثیق بدهی های خود به بانک مرکزی فقط بایستی وثیقه 

موردنظر دولت را به بانک مرکزی ارائه دهند و نه سایر وثایق.
* وثیق��ه موردنظر دول��ت در طرح پیش��نهادی چیس��ت؟ اوراق بدهی 
منتش��ره. این اوراق توسط چه کسی منتشر می شود؟ احتماال توسط دولت. 
چه میزان و چه مبلغ و براساس چه نرخی؟ این جزییات در پیشنهاد دولت 

دقیقا مشخص نشده است.
* آی��ا اوراق بده��ی همان نام جدید و محترمانه اوراق قرضه اس��ت؟ اگر 
پاسخ به این پرسش مثبت باشد، در آن صورت، توافق قرض گیرنده )دولت( 
با قرض دهن��دگان )یعنی بانک های بدهکار به بانک مرکزی( مش��ابه ربای 
قرضی به نظر می رسد. در حرمت شرعی ربای قرضی نیز تردید روا نیست.

* پرس��ش بعدی این اس��ت که بانک ها و موسس��ات اعتباری بدهکار 
به بان��ک مرکزی، برای وثیق��ه دار کردن بدهی خود ب��ه بانک مرکزی، 
اوراق بده��ی )بخوانید اوراق قرضه( را چگونه بایس��تی تهیه نمایند؟ در 
طرح پیش��نهادی دولت، پاس��خ به این پرس��ش چندان مبهم و پیچیده 
نیست. مخلص کالم آنکه در پرداخت تسهیالت بانکی، مشتریان بانک ها 
برای توثیق تس��هیالت بایستی یا خود )متقاضی تسهیالت( مالک وثیقه 
و رهین��ه موردنظر بانک باش��ند یا از مالک وثیقه موردنظر درخواس��ت 
کنند تا ملک خود را برای دریافت تس��هیالت به نفع بانک به رهن دهد، 
ام��ا با مکانیزم پیش��نهادی دولت، بانک ها و موسس��ات اعتباری بدهکار 
چاره ای نخواهند داش��ت جز آنکه فقط اوراق بدهی یا همان اوراق قرضه 
را از دول��ت خری��داری نمایند و آن را برای توثی��ق بدهی خود به بانک 
مرکزی تحویل دهند. به این ترتیب، دولت با این سیاس��ت هم مطالبات 
کالن بانک مرکزی از بانک های دولتی و خصوصی و موسس��ات اعتباری 
را وثیقه دار می س��ازد و بان��ک مرکزی را از دریافت طلبش از سیس��تم 
بانکی آس��وده خاطر می کند و هم اوراق بدهی منتش��ره را به بانک های 
بدهکار می فروش��د و منابع حاصل از فروش ای��ن اوراق را صرف اجرای 
برنامه های��ش خواهد کرد. به بیان دیگر، منابع بانک ها صرف خرید اوراق 
بدهی از دولت می ش��ود تا وثیقه موردنظر دولت ب��رای وثیقه دار کردن 
بدهی ش��بکه بانکی به بانک مرکزی فراهم آید. بدیهی ترین پرسشی که 
در این زمینه به ذهن می رس��د، این اس��ت که اگ��ر بانک ها منابع کافی 
در اختیار داش��تند، آیا نیازی به برداش��ت م��ازاد از منابع بانک مرکزی 

وجود داشت؟
به هر حال، هرچند طرح مباحث اقتصادی در تخصص نگارنده نیست، 
ام��ا انتظار می رود مرکز پژوهش های مجل��س و همچنین صاحب نظران 
اقتصادی، طرح پیش��نهادی دولت را صرفا مکانیزمی کامال حقوقی برای 
وثیقه دار کردن بدهی سیستم بانکی کشور به بانک مرکزی تلقی نکنند، 
بلکه بررس��ی ابعاد مختلف موضوع از جنبه اقتصادی نیز ضروری است؛ 
اینکه آیا طرح پیش��نهادی دولت، مدیریت نرخ سود تسهیالت بین بانکی 
را بهین��ه خواه��د کرد؟ آیا ف��روش اوراق بدهی به بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری بدهکار به بانک مرکزی بدون تعیین ماهیت حقوقی این اوراق 
)اوراق قرض��ه یا اوراق مش��ارکت( و ب��دون تعیین نرخ س��ود احتمالی 
علی الحس��اب و نرخ س��ود قطعی ای��ن اوراق، تاثیری مثب��ت در بهبود 
وضعیت اقتصادی کش��ور خواهد داش��ت؟ و نهایتا اینکه دولت چگونه و 
براس��اس کدام برنامه، بدهی خود بابت فروش این اوراق را به سیس��تم 
بانکی بازپرداخت خواهد کرد، موضوعاتی کامال اقتصادی اس��ت که نیاز 

به بررسی کارشناسی نهاد پژوهشی مجلس دارد.
از نظر بانکی، اما تردید نباید داش��ت که اعمال این سیاس��ت می تواند 
قیم��ت تمام ش��ده تجهیز مناب��ع بانک ها را افزایش ده��د. نتیجه قهری 
افزای��ش قیمت تمام ش��ده منابع بانک ها نیز گران تر ش��دن نرخ س��ود 
تس��هیالت بانکی خواهد بود و در مقام عمل نمی توان سیس��تم بانکی را 
ناچار ساخت که تس��هیالت موردنیاز مردم را پایین تر از قیمت متوسط 
تجهیز منابع و بدون حاش��یه سود منصفانه، ارائه و پرداخت نمایند، زیرا 
بانک ها به  ویژه بانک ها و موسس��ات اعتباری هم در برابر س��پرده گذاران 
و هم در برابر س��هامداران مسئول زیان ناشی از تفاوت قیمت تمام شده 
منابع و نرخ س��ود تسهیالت مصوب ش��ورای پول و اعتبار خواهند بود. 
به ای��ن ترتیب، در کنار بررس��ی های اقتصادی، بررس��ی تاثیر مثبت یا 
منفی اعمال سیاس��ت موردنظر دولت بر قیمت تمام شده منابع بانک ها 
نیز ضروری اس��ت، اما در هر صورت، تصمیم نهایی مجلس مالک عمل 

خواهد بود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

چهارشنبه
4 دی 1398

شماره 1459



فرصت امروز: با نزدیک شدن به انتهای سال ۲01۹ و با پایان یافتن مشغله های این 
س��ال، رسانه ها به کارنامه سال ۲01۹ و چشم انداز سال میالدی جدید می پردازند. 
در این میان، تحلیلگران بازار انرژی در حال پیش بینی وضعیت سال ۲0۲0 در بازار 
نفت و گاز هستند و »اویل پرایس« در یک گزارش به 10 اتفاق مهمی که در حوزه 

انرژی در سال ۲0۲0 رخ خواهد داد، پرداخته است.
به گفته »اویل پرایس« امس��ال ش��اهد ترکیب برخی از وقایع قابل پیش بینی  و 
غیرقابل پیش بینی بوده ایم. ازجمله اینکه اوپک و روسیه دوباره پیمان همکاری خود 
را تمدید کردند و حمله به تاسیس��ات نفتی عربستان 5درصد از عرضه روزانه نفت 
جهان��ی را برای هفته ها قطع کرد. همان طور که اتفاقات غیرقابل پیش بینی در بازار 
رخ داده اس��ت، تحلیلگران با داده های سال ۲01۹ روی »شناخته شده ها« در بازار 
سال ۲0۲0 متمرکز شده اند، اما عوامل مختلفی، بازار نفت سال آینده را تحت تأثیر 
ق��رار می دهد؛ عواملی که هم در آمریکا وجود دارد و هم در سراس��ر جهان. »اویل 
پرایس« در این گزارش به قلم دیوید بلکمون تحلیلگر مستقل انرژی، پنج مورد از 
مهم ترین پیش بینی ها و عواملی که سال ۲0۲0 در صنعت نفت و گاز رخ می دهد، 

را جمع آوری کرده است.
آیا قیمت نفت، رنگ 70 دالر را به خود می بیند؟

اولین پیش بینی به نفت شیل آمریکا اختصاص دارد و بنا به گفته دیوید بلکمون، 
نفت شیل آمریکا به رشد خود ادامه خواهد داد. هرچند رشد نفت شیل آمریکا کند 
شده است، اما همه تحلیلگران و سازمان ها هنوز انتظار دارند که عرضه نفت از سمت 
ایاالت متحده در س��ال ۲0۲0 به رش��د خود ادامه دهد. رشد تولید ممکن است به 
دلیل کندتر شدن حفاری ها کاهش یابد، اما ایاالت متحده همچنان نقش اصلی در 

رشد عرضه غیراوپک را در سال آینده ایفا خواهد کرد.
همچنی��ن تع��داد دکل ها ثابت خواهد مان��د و علی رغم اینکه تع��داد دکل های 
ایاالت متحده امسال بیش از ۲50 واحد کاهش  یافته است، اما هفته گذشته تعداد 
دکل های فعال نفتی 1۸ دستگاه بیشتر شد. این اولین رشد دورقمی از ابتدای ماه 

آوریل است.

از سوی دیگر، پیش بینی می شود با افزایش ظرفیت زیرساخت ها در سال ۲0۲0 
صادرات نفت و گاز ایاالت متحده رش��د کند. ایاالت متحده در ماه سپتامبر صادرات 
بیشتری از نفت خام و فرآورده های نفتی نسبت به واردات داشته است. به گزارش 
اداره اطالعات انرژی آمریکا، این اولین ماه است که ایاالت متحده صادرکننده صرف 
بوده است. انتظار می رود کل صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی خالص آمریکا 
به  طور میانگین 5۷0 هزار بشکه در روز افزایش یابد که بیشتر از میانگین واردات 

۴۹0 هزار بشکه در سال ۲01۹ است.
پیش بین��ی دیگر بلکمون این اس��ت که تولید نف��ت و گاز به همین میزان باقی 
خواهد ماند. افزایش تولید نفت کشورهای غیراوپکی بخشی از معامله اوپک پالس 
نیس��ت که توس��ط ایاالت متحده، برزیل و نروژ حرکت می کند. از همین رو انتظار 
می رود قیمت نفت تحت تأثیر قرار بگیرد. همچنین قطع ناگهانی عرضه، تأثیر کمی 
در قیمت خواهد گذاش��ت. به اعتقاد بلکمون، با توجه به افزایش عرضه غیراوپک، 
قطع ناگهانی و کوتاه مدت عرضه نفت، تأثیر کمتری روی قیمت نفت نسبت به 5 یا 
10 سال گذشته دارد. به  طور مثال، حمالت اواسط ماه سپتامبر به زیرساخت های 
نفتی عربس��تان، قیمت نفت را افزایش داد اما ای��ن افزایش تنها برای یک روز بود. 

درواقع اثرات رشد تقاضا و جنگ تجاری تأثیر بیشتری روی قیمت ها دارد.
رمزارز اسالمی؛ جدید ترین ایده برای دور زدن تحریم ها

»اویل پرایس« همچنین در گزارشی دیگر به آنچه که در هفته گذشته در اجالس 
مالزی گذش��ته، پرداخت و »رمزارز اسالمی« را که حسن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران در این اجالس پیشنهاد داده، جدید ترین ایده ایران برای دور زدن تحریم های 

آمریکا معرفی کرده است.
به نوشته اویل پرایس، حسن روحانی اخیرا خلق یک رمزارز اسالمی را پیشنهاد 
کرده اس��ت. او معتقد اس��ت که کشور های اس��المی از این طریق می توانند سلطه 
اقتصادی آمریکا را به چالش بکشند. رئیس جمهوری ایران در کنفرانس کشور های 
مسلمان در مالزی خواستار تقویت همکاری های مالی و تجاری و کاهش وابستگی 

به سیستم دالر آمریکا شد.

او استدالل کرد که تحریم های اقتصادی ابزار اصلی آمریکا برای سلطه بر دنیا و 
تهدید کش��ور های دیگر است. روحانی راه اندازی یک سیستم مالی و بانکداری ویژه 
را پیشنهاد کرد که در آن کشور های مسلمان از ارز های محلی برای تجارت استفاده 
می کنند. گزارش های محلی نیز پیش��نهاد روحانی برای خلق یک رمزارز اس��المی 
را تایید کرده اند. روحانی در س��خنرانی خود گفت: »مس��لمانان دنیا باید به دنبال 

راهکار هایی برای کاهش وابستگی خود به دالر و سیستم مالی آمریکا باشند.«
در این کنفرانس، رهبران کش��ور های ترکیه، قطر و میزبان حضور داش��تند، اما 
عربستان و پاکستان از مشارکت در این اجالس امتناع کردند. مطابق با گزارش های 
منتش��ر شده توسط رس��انه های محلی مالزی، ایده روحانی مورد استقبال ماهاتیر 
محمد، نخس��ت وزیر مالزی قرار گرفته است. این اولین بار است که ایران و ترکیه 
پیشنهاد خلق یک سیستم پرداخت جایگزین برای دالر آمریکا را در نظر می گیرند. 
نخست وزیر مالزی در این ارتباط گفت: »ما می توانیم از یک ارز مشترک برای انجام 

تبادالت مالی استفاده کنیم.«
در این مراس��م رج��ب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از س��ازمان همکاری 
اس��المی انتقاد کرد. او ابراز نگرانی کرده اس��ت که این نهاد در عمل اقدامات کافی 
برای تقویت روابط و همکاری بین کش��ور های اس��المی انجام نداده است. اردوغان 
همچنین تاکید کرد که کشور های مسلمان باید بر روی یک سیستم پرداخت مالی 
اسالمی تمرکز کنند. او پیشنهاد تشکیل یک گروه اقدام ویژه را مطرح کرده است.

دور زدن تحریم های آمریکا توسط کشورها با رمزارز
تع��دادی از کش��ور های دیگر دنیا نیز خل��ق رمزارز های محلی ب��رای دور زدن 
تحریم های آمریکا را در نظر گرفته اند. در ماه سپتامبر گزارش هایی در مورد تالش 
کره ش��مالی برای خلق یک ارز دیجیتال منتشر شده بود. کارشناسان معتقدند که 
هدف از این کار کمک به دور زدن تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا است. کشور 
ونزوئال نیز در بین کشور هایی قرار دارد که در حال تالش برای دور زدن تحریم های 
آمریکا با استفاده از رمزارز های بومی است. رمزارز پتو در ماه فوریه ۲01۸ راه اندازی 

شده بود و اولین رمزارز ملی مبتنی بر نفت در دنیا است.

رمزارز اسالمی؛ جدید ترین ایده ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا

5 اتفاق مهم بازار نفت در سال 2020
نگاه

شرکت های دولتی 3درصد مالیات می دهند 75درصد بودجه 
می گیرند

دخل و خرج شرکت های دولتی در بودجه 99
ای��ن روزها ب��ا تقدیم الیحه بودجه س��ال ۹۹ به مجل��س، بحث و 
بررسی ها درباره تحوالت بودجه سال آینده رونق گرفته است. ازجمله 
این تحوالت، جایگاه شرکت های دولتی در بودجه ۹۹ است، به طوری 
که سهم شرکت های دولتی در سال های گذشته مدام در بودجه ساالنه 
افزایش یافته و در بودجه س��ال ۹۹ هم این میزان بیش��تر شده است. 
به گفته غالمرضا مصباحی مقدم، ش��رکت های دولتی ۳درصد مالیات 

می دهند و در مقابل، ۷5درصد بودجه می گیرند.
به اعتقاد این عضو کمیت��ه فقهی بانک مرکزی، ۷5درصد از بودجه 
کشور به شرکت ها و ۲5درصد به بودجه عمومی اختصاص پیدا کرده، 
این در حالی اس��ت که این بخش غیرس��ودآور و با ارزش افزوده پایین 

۳درصد مالیات کل کشور را تامین می کند.
غالمرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با ایس��نا، گفت: از نظر کلیات 
الیحه بودجه ۹۹، چند نکته قابل توجه است. یک نکته مربوط به این 
است که سهم شرکت های دولتی طی سال های گذشته افزایش یافته 
و در بودجه سال ۹۹ هم این مقدار نسبت به سال های گذشته افزایش 
دارد؛ به گونه ای که معادل ۷5درصد از بودجه کش��ور به ش��رکت ها و 

۲5درصد به بودجه عمومی اختصاص پیدا کرده است.
به گفته وی، این مقدار افزایش س��هم شرکت های دولتی همچنان 
حکایت از بزرگ  ش��دن و بزرگ  بودن ش��رکت های دولت��ی دارد، در 
حالی که این بخش متاسفانه غیرسودآور و با ارزش افزوده پایین است؛ 
به گونه ای که معادل ۳درصد مالیات کل کش��ور از این ش��رکت ها به 

دست می آید.
انتقاد از کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی

مصباحی مقدم افزود: نکته دیگر در رابطه با بودجه عمومی کشور این 
است که سهم بودجه جاری طی سال های گذشته دائما روند افزایشی 
داش��ته اما سهم بودجه عمرانی روند کاهشی داشته است. این موضوع 
حکای��ت از این دارد که هزینه های جاری دول��ت دائم رو به افزایش و 
هزینه های عمرانی رو به کاهش است. در نتیجه، کسب و کار کشور با 

رونق بسیاری پایینی رو به رو خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر، کاهش اتکا به درآمد نفتی در بودجه 
اس��ت که هیچ گونه عزم راسخی مبنی بر کاهش سهم نفت در بودجه 
عمومی کشور دیده نمی شود. زیرا بیش از ظرفیت، امکان فروش نفت 
خام و درآمد ناش��ی از صادرات نفت و گاز کاهش پیدا کرده و این امر 
موجب ش��ده اعداد و ارقام که تحت عن��وان درآمد نفت در نظرگرفته 
شده، حکایت از تحقق واقعی این امر نداشته باشد. همچنین، اگر درآمد 
نفت هم تحقق یابد، به طور عمده سهم بخش دولت می شود، زیرا سهم 

صندوق توسعه ملی به شدت کاهش پیدا کرده است .
این اقتصاددان با بیان اینکه ۸0 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی، 
قابلیت تحقق ندارد و دولت می بایس��ت بودجه را برمبنای درآمدهای 
مشکوک و غیرواقعی نبندد، گفت: هزینه هایی که ایجاد می شود، واقعی 
هستند و به بودجه تحمیل می شوند درحالی که درآمدها قابلیت تحقق 

ندارند.
رئی��س کمیته فقهی س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار درباره منابع 
جایگزین برای درآمدزایی دولت، اظهار کرد: واگذاری س��هام دولت از 
شرکت هایی که در اختیار دولت است اگر این سهام را به صورت خرد 
در بورس عرضه کنند تا مش��تریان واقعی داش��ته باشد، کسب درآمد 
خواهد داش��ت . منبع دیگر برای درآمدزایی می تواند، افزایش پایه های 
مالیاتی نه ضریب مالیاتی باشد، یعنی کسانی که مالیات می دهند از آنها 
نباید انتظار داش��ت که مالیات بیشتری بدهند، بلکه آنهایی که از آنها 

مالیات گرفته نمی شود، مالیات  بدهند.  
مصباحی مقدم در پایان تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، موجب 
مهار قیمت بعضی از کاالها و خدمات همچون قیمت مسکن، ارز، سکه، 
طال و خودرو می شود. همچنین، دولت باید مالیات بر مجموع درآمد را 
به مجلس بدهد تا در صورت تصویب، ثروتمندان و دو سه دهک باالی 

درآمد، مالیات بدهند.
دولت اراده ای برای اصالح نظام مالیاتی ندارد

همچنین یک کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه دولت اراده ای برای 
اصالح نظام مالیاتی ندارد،گفت: اعداد پیش بینی ش��ده برای مالیات در 
الیحه بودجه یا محقق نمی ش��ود یا در صورت تحقق ضررش بیش از 

منافعش خواهد بود. 
وحید عزیزی در گفت و گو با مهر، درباره وضعیت مالیات در الیحه 
بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت: متأسفانه مالیات در الیحه بودجه ۹۹ 
که پیش بینی می شد مهم ترین بخش الیحه باشد تغییر چندانی نسبت 
به قبل نداشته است؛ در واقع در الیحه بودجه ۹۹ پایه مالیاتی جدیدی 
تعریف نشده و از سوی دیگر معافیت های مالیاتی و حتی شیوه های اخذ 

مالیات نیز تغییر نکرده است.
به گفته وی، تنها موضوعی که به بخش مالیاتی س��ال آینده اضافه 
ش��ده، افزایش درآمدهای مالیاتی اس��ت که آن ه��م از طریق افزایش 
مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد شرکت های غیردولتی، مالیات 
بر مش��اغل و مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی حاصل ش��ده 
اس��ت. به نظر می رسد سرمایه گذاری دولت در بخش مالیات همچنان 
روی مودیان موجود است و هر چقدر هم که بگویند که از راه مقابله با 
فرار مالیاتی و مباحثی از این دس��ت به دنبال ایجاد درآمد هستند، اما 
رویه دولت و س��ازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات ها در سال جاری 
و سیاس��ت مالیاتی سال آینده نش��ان می دهد که باز هم فشار بر روی 
مودیان موجود که فعالیت شفاف دارند از جمله تولیدکنندگان خواهد 
بود، بنابراین در س��ال آینده اعداد پیش بینی شده برای مالیات یا اصاًل 
محقق نمی شود و یا اگر محقق شود ضررش بیشتر از منافعش خواهد 

بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در قانون ذکر شده که پایه جدید 
و معافیت مالیاتی باید طبق قانون باش��د حال فرقی نمی کند که این 
مس��ائل در قانون موقت بودجه ذکر ش��ود و یا اینکه در قانون دائمی 
همچون قانون مالیات های مستقیم، اما آنچه که طی دو سال گذشته از 
عملکرد دولت شاهد بودیم این بود که تمام اصالحات مالیاتی موکول 
به الیحه ای ش��ده اس��ت که خود مدیران وزارت اقتصاد از زمان ارسال 
این الیحه به دولت بی اطالع هستند و هنوز زمان ارسال مشخص نشده 

است.
او اعتقاد دارد که اراده ای برای ارس��ال الیحه مذکور به دولت وجود 
ندارد و به نظر می رس��د وزیر اقتصاد تمایل ندارد که در زمان وزارتش 
این کار انجام شود و هزینه های این اقدام که منافع ذی نفعان را به خطر 

می اندازد به اسم او تمام شود.
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بازار مس��کن ایران تغییر فاز داده اس��ت و ش��رایط تازه ای را تجربه می کند؛ این 
نکته ای اس��ت که فعاالن بازار مس��کن به آن اذعان دارند. آخرین بررس��ی ها نشان 
می دهد بازار مس��کن با کاهش قیمت های پیش��نهادی وارد فاز پیش رونق ش��ده 
است؛ به طوری که آمار نشان می دهد معامالت در تهران در آذرماه امسال افزایش 

محسوسی داشته اما رشد قیمت اتفاق نیفتاده است.
به گزارش ایسنا، آذرماه سال جاری معامالت مسکن افزایش یافت و می توان گفت 
رونق به بازار مس��کن رس��ید. آمار اتحادیه امالک تهران نشان می دهد قراردادهای 
خرید و فروش ملک در تهران نس��بت به ماه قبل 1۲۸درصد افزایش یافته اس��ت. 
کارشناسان عواملی همچون کاهش ۶.۶درصدی قیمت طی پنج ماه اخیر، اتمام ماه 
صفر، نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و نگرانی بابت تورم سیستماتیک سالیانه، 
تغییر نرخ بنزین، ثبات بازارهای رقیب، افزایش قیمت آهن آالت و نرخ دستمزد را از 

دالیل استقبال طرف تقاضا به بازار مسکن می دانند.
آذرم��اه 1۳۹۸ در ته��ران 10 هزار و ۸۴۹ ق��رارداد خرید و فروش ملک به امضا 
رسیده که نسبت به ماه قبل 1۲۸درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲درصد 
رش��د نش��ان می دهد. واس��طه های ملکی از ایجاد رونق غیرتورمی در بازار مسکن 
پایتخت خبر می دهند. برخالف دوره های قبل که رش��د معامالت با افزایش قیمت 
هم��راه بود، در ای��ن دوره قیمت ها ثاب��ت مانده و فقط تخفی��ف بعضی فایل های 

زیرقیمت برداشته شده است.
در کل کشور نیز معامالت باال رفته و بعد از روند ۹ ماهه که تعداد  قراردادها در 
مس��یر نزولی بود آذرماه معامالت به سطح سال گذشته رسید. آمار اتحادیه امالک 
گویای آن است که آذرماه 1۳۹۸ در کل کشور ۴۷ هزار و ۹۹ قرارداد خرید و فروش 
ملک منعقد شده که نسبت به آبان ماه امسال ۶۴درصد افزایش و نسبت به آذرماه 

سال گذشته ۳درصد کاهش یافته است.

در بخش اجاره نیز آذرماه 1۳۹۸ در ش��هر تهران 1۲ هزار و ۶ اجاره نامه به امضا 
رس��یده که نسبت به آبان ماه امس��ال 1۸درصد افزایش و نسبت به آذرماه پارسال 
۲درصد کاهش نش��ان می دهد. آذرماه 1۳۹۸ در کل کش��ور نیز ۴5 هزار و  ۷۷۷ 
قرارداد اجاره منعقد شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۴ 

و 1۲درصد رشد یافته است.
اولین واکنش گروهی از مالکان به تغییر نرخ بنزین به شکل برداشتن 
تخفیف از واحدهای آماده فروش بروز کرد اما افزایش قیمت در س��طح 
کلی ایجاد نش��ده اس��ت. تالش برخی مالکان برای ایجاد جو روانی در 
بازار مسکن ناشی از تغییر نرخ بنزین با کمبود تقاضا به هدف موردنظر 
نرسید. واسطه های ملکی از نوعی جنب وجوش برای ایجاد توهم قیمتی 
در بازار مس��کن طی یک ماه اخیر خب��ر می دهند. معامالت نیز به طور 
محسوسی افزایش یافته اما کانون خرید و فروش در دامنه قیمتی ۴00 
تا ۷00 میلیون تومان ارزیابی می شود. این دامنه سطح توان متقاضیان 

واقعی است، لذا هنوز نوسان گیران برای ورود به بازار متقاعد نشده اند.
ب��ا وجود اینکه س��فته بازان معموال بر موج های کوتاه مدت بازار مس��کن س��وار 
می ش��وند، چش��م انداز بازار ش��ب عید با توجه به ظرفیت کنونی و تحلیل آینده، 
صعودی نیس��ت. شوک اولیه ناش��ی از افزایش نرخ بنزین به ۳000 تومان به شکل 
افزایش تقاضای خرید در بازار مسکن نمود پیدا کرد، با این وجود اصالح قیمت ملک 
به شکلی که در دو سال گذشته مشاهده شد صورت نگرفت. البته برخی فروشندگان 
فایل های با تخفیف، قیمت خود را به س��طح میانگین منطقه ای رس��انده اند. بدین 
شکل که طی یک ماه اخیر از تعداد فایل های  زیر قیمت کاسته شده اما هنوز تعداد 

واحدهای عرضه شده 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 نداشته 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 15 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.
بیت اهلل ستاریان، کارشناس بازار مسکن به ایسنا، می گوید: روند افزایش معامالت 
مسکن تا پایان سال ادامه می یابد و با وجود اینکه پیش بینی می کردیم اوایل سال 
آینده مس��کن وارد رکود ش��ود تغییر نرخ بنزین احتماال از رکود س��ال آینده نیز 

جلوگیری خواهد کرد.
وی درب��اره پیش بینی بازار مس��کن در ماه های آینده گف��ت: افزایش یک تا دو 
درصدی قیمت در کنار رشد معامالت را خواهیم داشت. ریزنوسانات 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.

واکنش خنثی بازار مسکن به قیمت های پیشنهادی

بازار خرید و فروش خانه گرم شد
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در طرح جدید بانکداری
چه کسانی وام قرض الحسنه می گیرند؟

برای اعطای تس��هیالت قرض الحسنه بانک ها شرایطی در طرح بانکداری 
اسالمی که کلیات آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته پیش بینی 
ش��ده است. به گزارش ایسنا، براساس طرح جدید مجلس شورای اسالمی با 
عنوان بانکداری اس��المی ایران رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده 
قرض الحسنه، وکالت برای اعطای قرض الحسنه است و بانک موظف است در 

صورت تقاضای سپرده گذار و سپرده وی را فوراً پرداخت کند.
همچنین پرداخت تسهیالت قرض الحسنه صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، 
فوت، درمان و بس��تری در بیمارس��تان، کمک به خانواده زندانیان و آزادی 
زندانی��ان جرائم غیرعمد نیازمند، کمک به تامین مس��کن مددجویان تحت 
پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار و اشتغال آنان مجاز است.

البته در این طرح پیش بینی ش��ده که بان��ک مرکزی می تواند با تصویب 
شورای پول و اعتبار مصارف دیگری را به موارد فوق بیفزاید.

از س��وی دیگ��ر بانک های قرض الحس��نه نیز برای اعطای تس��هیالت به 
مش��تریان خود این محدودیت ها را نخواهند داشت. سقف و شرایط اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه در هر مورد و سهم هر یک از موارد مذکور در تبصره 
یک به پیش��نهاد بانک مرکزی به تصویب کمیت��ه مقررات گذاری و نظارت 
بانکی می رس��د. بانک مرکزی نیز موظف اس��ت تمهیدات الزم برای توزیع 

عادالنه منابع قرض الحسنه در بین واجدین شرایط را فراهم آورد.
در این طرح تاکید شده که مانده تسهیالت قرض الحسنه اعطایی بانک ها 

نباید از مانده سپرده های قرض الحسنه آنها کمتر باشد.

آخرین وضعیت توانگری مالی بیمه ها
22 شرکت در سطح یک

آخرین وضعیت نس��بت توانگری مالی ش��رکت های بیمه در سال جاری 
نش��ان می دهد که ۲۲ شرکت در س��طح یک و وضعیت مطلوبی قرار دارند. 
تازه ترین گزارش مربوط به س��طح توانگری بیمه ها براساس اطالعات رسمی 
بیم��ه مرکزی از این حکایت دارد که عمده ش��رکت ها در س��طح یک قرار 
دارند که عبارتند از: »بیمه آس��یا، البرز، دانا، پارس��یان، ملت، سامان، نوین، 
پاس��ارگاد، کارآفرین، میهن، کوثر، بیمه ما، س��رمد، تعاون، اتکای ایرانیان، 
حکمت صب��ا، تجارت نو، زندگی خاورمیانه، امید، ایران معین، آس��ماری و 
اتکایی امین.« قرار گرفتن ش��رکت بیمه در سطح یک نشان می دهد که در 
وضعیت مطلوبی قرار دارند و نس��بت توانگری آنها برابر 100درصد و بیشتر 
اس��ت. این ش��رکت ها از توانایی کافی جهت انجام تعه��دات خود در مقابل 

بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها برخوردارند.
اما چند ش��رکت در س��طح دو ق��رار دارند که »بیمه ای��ران، بیمه معلم، 
رازی، س��ینا، دی و آرمان« بیمه های این بخش هس��تند. نس��بت توانگری 
مالی س��طح دو بی��ش از ۷0درصد و کمت��ر از 100درصد اس��ت و مطابق 
ش��اخص های تعریف شده سطح دو توانگری به این معناست که شرکت های 
بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رس��یدن به شرایط 
مطلوب وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند. این در حالی اس��ت که 
بیمه مرکزی از ش��رکت هایی که در س��طح دو قرار دارند درخواس��ت ارائه 
برنامه ترمیم وضعیت مالی سه ساله و حسب مورد افزایش سرمایه را داشته 

که پس از بررسی و تایید برای اجرا به این شرکت ها ابالغ می شود.

چرا قیمت سکه و طال باال رفت؟
دالر عقب نشست

قیمت س��که و طال در چهارمین روز هفته در ب��ازار تهران افزایش یافت. 
قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در ب��ازار 15 هزار تومان افزایش 
یاف��ت؛ به طوری که با قیم��ت ۴ میلیون و 55۶ هزار تومان به فروش رفت. 
این در حالی اس��ت که نیم س��که، ربع سکه و سکه گرمی بدون تغییر قیمت 
ماند. نیم س��که در این روز با قیمت ۲ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان، ربع س��که 
یک میلیون و ۴50 هزار تومان و سکه گرمی ۹10 هزار تومان معامله شد.

به گزارش خبرآنالین، حباب سکه نیز در بازار 10۳ هزار تومان بود. از سوی 
دیگر، قیمت هر گرم طالی 1۸عیار در بازار ۲ هزار و 100 تومان افزایش یافت 
و به این ترتیب، طال ۴۶5 هزار و ۴00 تومان قیمت پیدا کرد. هر مثقال طال نیز 
۲ میلیون و 1۸ هزار تومان بود. به نظر می رس��د افزایش قیمت طال و سکه در 
بازار به دلیل افزایش اونس طال در بازار جهانی اتفاق افتاده است. هر اونس طال 
در بازار جهانی ۶.01 دالر افزایش قیمت داشت. افزایش قیمت اونس نسبت به 
روز معامالتی دوشنبه حدود 0.۴ درصد بوده است. قیمت دالر نیز برای سومین 
روز متوالی در محدوده 1۲ هزار و ۹۸0 تومان باقی ماند. این در حالی است که 
نرخ دالر در بازار آزاد با کاهشی نزدیک به 150 تومان به قیمت 1۲هزار و ۹۴0 
تومان رسید تا احتمال ریزش قیمت ها در روزهای آتی تقویت شود. فعاالن بازار 
ارز معتقدند حباب شکل گرفته در بازار تحت تاثیر عوامل سیاسی و موعد زمانی 
خاص کنونی است و به زودی بازار ارز به تعادل نزدیک می شود. هر یورو نیز با 
تجربه ثبات قیمت بار دیگر 1۴ هزار و ۲50 تومان فروخته ش��د. قیمت خرید 

یورو در صرافی ها نیز 1۴هزار و 150 تومان اعالم شده است. 

رمزهای دوم ایستا تا 15 دی ماه فعال است
مهلت دوباره به مشتریان نظام بانکی

یک مقام مس��ئول در نظ��ام بانکی از ارائ��ه مهلت دوباره بان��ک مرکزی به 
مشتریان نظام بانکی برای دریافت رمز پویا خبر داد و گفت رمزهای دوم ایستا 
تا 15 دی ماه فعال خواهند بود. یک مقام مس��ئول در نظام بانکی در گفت وگو 
با مهر، گفت: بانک مرکزی آذرماه امس��ال در اطالعیه ای اعالم کرده بود که از 
روز یکشنبه اول دی ماه ۹۸ تمامی رمزهای ایستا برای تراکنش های غیربانکی 
غیرفعال خواهند شد و مشتریان نظام بانکی برای خریدهای اینترنتی و پرداخت 
قبوض خود، مکلف به اس��تفاده از رمزهای پویا یا همان رمزهای یکبار مصرف 
هستند. وی افزود: بر این اساس، با توجه به درخواست های مکرر مردم مبنی بر 
فعال س��ازی دریافت رمز پویا از طریق پیامک به دلیل سهولت دسترسی، بانک 
مرکزی تا 15 دی ماه ۹۸، رمزهای ایستا را فعال نگاه خواهد داشت. به گفته این 
مقام مسئول در نظام بانکی، هم اکنون دریافت رمزهای یک بارمصرف از طریق 
اپلیکیشن، برای مشتریان تمامی بانک ها امکان پذیر است، اما برای دریافت رمز 
پویا از طریق پیامک، نیازمند زمان بیش��تری در سیس��تم بانکی هستیم تا به 
منظور رفاه حال مردم، هیچ گونه محدودیت و اختاللی در حوزه ارسال و دریافت 
پیامک وجود نداش��ته باش��د. وی اظهار داشت: بر این اساس بانک ها به صورت 
مرحل��ه ای پیامک را تا 15 دی ماه فعال خواهند کرد؛ بر این اس��اس به صورت 
روزانه یک یا دو بانک به پروسه ارسال بدون محدودیت پیامک، متصل خواهند 

شد که اسامی آنها از سوی بانک مرکزی به صورت روزانه اعالم خواهد شد.

بانکنامه

فرصت امروز: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد تعداد ۳۲1 میلیون و 
۷۶۳ هزار عدد انواع کارت بانکی تا پایان آبان ماه امسال در شبکه بانکی صادر شده 
است. اگر این میزان را برمبنای جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران حساب کنیم، یعنی 

به ازای هر ایرانی، ۳.۸۶ عدد کارت بانکی وجود دارد.
تازه ترین گ��زارش اداره نظام ه��ای پرداخت بانک مرکزی نش��ان می دهد ۳۲1 
میلی��ون و ۷۶۳ هزار عدد کارت بانکی در قالب کارت برداش��ت، اعتباری، هدیه و 
کارت پول الکترونیک توس��ط شبکه بانکی کش��ور صادر شده است. آمارهای بانک 
مرکزی نشان می دهد این تعداد کارت های بانکی در پایان آبان ۹۸ نسبت به خرداد 
امسال حدود ۲1 میلیون عدد کاهش داشته است. در این میان، بانک ملی ایران با 
صدور بیش از ۶۶ میلیون عدد انواع کارت بانکی در رده نخس��ت صدور انواع کارت 

بانکی قرار دارد.
جزییات صدور کارت های بانکی تا آبان ماه

براس��اس گزارش اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تا پایان آبان ماه امس��ال، 
۲1۹ میلیون و ۳۳5 هزار و ۳۲۶ عدد کارت بانکی از نوع برداش��ت در شبکه بانکی 
صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد ۳۹ میلیون و 5۴۷ هزار و ۹۶۷ عدد کارت، 
بیش��ترین صدور کارت برداشت در میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور 
را داش��ته است. بانک های ملت، سپه و صادرات در رده های بعدی قرار دارند. بانک 

خاورمیانه نیز کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.
همچنین تا پایان آبان ماه بالغ بر ۲میلیون و ۹۸۶ هزار و 1۲5 عدد کارت بانکی از 

نوع اعتباری در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملت با تعداد یک میلیون و ۲۴5 
هزار و 1۴5عدد کارت، بیشترین صدور کارت اعتباری در میان بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری کش��ور را داشته اس��ت. آمار بانک مرکزی همچنین نشان می دهد 
ح��دود ۹۷ میلیون و ۴۶1 هزار و ۳۹ عدد کارت خرید یا هدیه در س��طح کش��ور 
توسط شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با صدور ۲۶ میلیون و ۲۳5 هزار 
عدد کارت هدیه در رتبه نخس��ت این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک های 
پارسیان و ملت قرار دارند. همچنین حدود یک میلیون و ۹۸0 هزار عدد کارت پول 
الکترونیک نیز توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در دوره مورد بررسی صادر 

شده که عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.
کدام بخش های اقتصادی امسال بیشترین وام را گرفتند؟

همچنین تس��هیالت پرداختی بانک ها در هشت ماهه سال 1۳۹۸ به بخش های 
اقتصادی به 5۳1 هزار میلیارد تومان رس��ید که در مقایس��ه با دوره مشابه پارسال 
حدود ۲۷.۶درصد افزایش داش��ته است و بیشترین سهم نیز برای بخش صنعت و 

معدن بوده است.
به گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در 
کلیه بخش های اقتصادی طی هشت ماهه امسال جاری مبلغ ۲۸5۷.۳ هزار میلیارد 
ریال معادل 5۳.۸درصد کل تسهیالت پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه 

سال قبل مبلغ ۳۸0.1 هزار میلیارد ریال معادل 15.۳درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 

هش��ت ماهه سال جاری معادل 115۶.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از 
تخصیص ۴0.5 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش های 

اقتصادی )مبلغ ۲۸5۷.۳ هزار میلیارد ریال( است.
همانطور که مشاهده می شود از 1۶۲۳.۴ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی 
در بخ��ش صنعت و معدن معادل ۷1.۲درصد آن )مبل��غ 115۶.۶ هزار میلیارد 
ریال( در تأمین س��رمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی 
به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است. بر این اساس، 
۲51 هزار و ۴۶۲ فقره تسهیالت به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر 
فقره ۶.5 میلیارد ریال پرداخت شده است. در ضمن در بخش خدمات ۲میلیون 
و ۳5۷ هزار و ۷5 فقره تسهیالت با میانگین پرداخت هر فقره 0.۸ میلیارد ریال 

پرداخت شده است.
گفتنی است همچنان باید در تداوم مسیر جاری مالحظات مربوط به کنترل تورم 
را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانس��یل تورمی ناشی از فشار 
تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اس��اس ضروری اس��ت به افزایش توان مالی 
بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت 
غیرجاری و بازگرداندن آنها به مس��یر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری 
بانک ها در تامین س��رمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی 
بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در 

تامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین وام را گرفته اند؟

صدور 3.8 عدد کارت بانکی به ازای هر ایرانی

وزیر اقتصاد، اقدامات ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
و همچنی��ن تعام��ل با گروه ویژه اقدام مالی را گس��ترده و اجرایی دانس��ت و ابراز 
امیدواری کرد که با همکاری کش��ورهای مس��تقل، ایران از لیست غیرهمکار این 

گروه خارج شود.
فرهاد دژپس��ند در دیدار با س��فرا و نمایندگان سفارتخانه های برخی کشورهای 
اروپایی و آسیایی، به اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: شورای 
عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ریاست وزیر 
اقتصاد و با عضویت نهادهای دیگر حکومت به طور منظم تش��کیل جلسه می دهد 
و در این جلس��ات، برای تأمین نیازمندی های کشور، همبستگی و همراهی خوبی 

میان اعضای شورا وجود دارد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، دژپسند در این نشست که لعیا جنیدی 
معاون حقوقی رئیس جمهور نیز حضور داشت، با بیان اینکه آیین نامه اجرایی مبارزه 
با پولشویی با 15 سرفصل و 15۸ ماده پس از طی مراحل قانونی در دولت با اولویت 
به تصویب رسیده و اکنون در حال اجراست، افزود: در این آیین نامه باالترین انطباق 
با استانداردهای بین المللی لحاظ شده و از طرفی نیازمندی های کشور را نیز به طور 

کامل پوشش داده است.
به گفته دژپس��ند، س��اختارهای الزم برای مبارزه با پولش��ویی از جمله ارتقای 
جای��گاه مرکز اطالعات مالی و همچنین گس��ترش تعامالت و ارتباطات الزم میان 
مرکز مذکور با نهادهای بانکی، مؤسس��ات مالی، بازارهای غیرمتشکل پولی، بورس، 
بیمه، گمرک، مالیات، شهرداری ها، ضابطان قضایی، دستگاه های نظارتی و ... صورت 

پذیرفته است.
رئی��س ش��ورای عالی مبارزه با پولش��ویی با اش��اره ب��ه مبارزه ای��ران با جرایم 
سازمان یافته در طول ۴0 سال گذشته از جمله قاچاق مواد مخدر و انهدام مکشوفات 
آن با صرف منابع گس��ترده مالی و انسانی، افزود: در این زمینه ایران کارنامه بسیار 

روشن و مشخصی دارد.
وزی��ر اقتصاد درخصوص دالیل عدم اطمینان برخی در ایران برای پیوس��تن به 
کنوانس��یون های بین المللی پالرمو و س��ی اف تی گفت: رئیس جمهوری آمریکا از 
توافق بین المللی برجام که حاصل سال ها مذاکرات جمهوری اسالمی ایران با 5+1 

بود و این توافق طی مصوبه ای به تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده، 
به صورت یکجانبه و غیرقانونی خارج شد و برخالف حقوق بین الملل، استانداردهای 
بین الملل��ی و معیارهای اف ای تی اف ظالمانه ترین، بی س��ابقه ترین و پیچیده ترین 
محدودیت ها را در مقابل مبادالت تجاری و مالی بین المللی مردم ایران حتی برای 

واردات کاالهای حیاتی مانند دارو و غذا قرار داد.
به گفته دژپسند، در زمان وقوع بالیای طبیعی همچون سیل و زلزله در مناطق 
مختلف کش��ور نیز ش��اهد بودیم که محدودیت های آمریکا مانع کمک های نقدی 
کشورهای دیگر به ملت ایران بود. باید این سوال در مجامع بین المللی مطرح شود 
که چطور یک کشور می تواند با اعمال محدودیت های غیرقانونی در مقابل تجارت و 
مبادالت مالی، عامل جان س��پردن کودکان، زنان و مردان سالخورده دیگر کشورها 
ش��ود. اقدامات ایران در اجرای توافقات با گ��روه اقدام مالی )اف.ای.تی.اف( تاکنون 
کاماًل گس��ترده و عمیق بوده اس��ت، لکن برای ادامه این مسیر چه تضمینی وجود 
دارد که آمریکا از معاهدات بین المللی سوء اس��تفاده نکند. اف.ای.تی.اف یک بحث 
فنی است و متأس��فانه برخی کشورها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از 

آن هستند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نقش کشورهای اروپایی و آسیایی مستقل در تحکیم قواعد 
بین الملل��ی و احترام به حقوق ملت ها، ویژه و مؤثر اس��ت و باید اقدامات جمهوری 
اس��المی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با 
گ��روه ویژه اقدام مالی)اف ای تی اف( به ص��ورت جدی مورد توجه قرار گیرد و در 
مقابله با اقدامات غیرقانونی آمریکا، اعتماد کشورها به توافقات و معاهدات بین المللی 

احیا شود.
دژپس��ند افزود: یکجانبه گرایی های آمریکا در زیر پا گذاشتن قواعد بین المللی و 
خروج از معاهدات، بزرگ ترین سد در مقابل حق ملت ها برای تجارت آزاد و مبادالت 

مالی در سطح بین المللی است.
وی با اش��اره به اینکه اساساً در دنیای امروز غالب نظریه های اقتصادی در حوزه 
تج��ارت بین الملل اجازه نمی دهد، محدودیت یکجانبه و غیرقابل تحمل از س��وی 
کشوری علیه دیگر کشورها اعمال شود، افزود: این نوع اقدامات، نه تنها با نظریه های 

فوق در تعارض است، بلکه با حقوق بین الملل نیز مغایرت دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در ادامه این جلسه با تشریح اقدامات انجام شده 
در جهت مقابله با پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م، به تصویب قوانین مبارزه با 
پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م و نیز تصویب قوانین اصالح��ی این دو قانون با 
هدف انطباق بیش��تر با ضوابط مربوط، همچنین تصویب آیین نامه تفصیلی اجرایی 
برای مقابله با پولشویی اشاره و گفت: علت جدیت و اهتمام ایران این است که خود، 

قربانی تروریسم و جرایم سازمان یافته از این دست است.
لعیا جنیدی همچنین ضمن تبیین پیشنهاد الحاق به دو معاهده مبارزه با جرایم 
سازمان یافته فراملی )پالرمو( و تأمین مالی تروریسم)سی. اف. تی( از سوی دولت و 
تصویب آن توسط مجلس و نیز پیگیری نهایی شدن این تصویب در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، اظهار کرد: یکی از مالحظات مطرح شده در مجمع، اثر منفی اقدامات 

غیرقانونی آمریکا بر موضوع است.
معاون حقوق��ی رئیس جمهوری افزود: ایران به دنبال ش��فافیت و عالقه مند به 
تحقق آن اس��ت. لذا نه تنها دولت، لوایح چهارگانه فوق درخصوص شفافیت مالی را 
که دو مورد آن نهایی ش��ده و دو مورد دیگر در حال بررس��ی در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام اس��ت را پیگیری کرده، بلکه عالوه بر آنها الیحه جامع ش��فافیت و 
الیحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را نیز ارائه داده که در واقع انتظار 
س��طح بسیار باالتری از ش��فافیت در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و... اس��ت. بنابر این گزارش، تعدادی از سفرای کشورهای حاضر در جلسه 
نیز ضمن تشکر از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، 
تأکی��د کردن��د که دولت های آنها نیز آماده هر نوع همکاری ب��ا ایران در این حوزه 
هس��تند. آنان پیشنهاد دادند که با مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی می توانند همکاری بیش��تری داشته باشند و در زمینه ارائه 
کمک ه��ای فنی، تب��ادل تجربیات، آموزش و تس��هیل روابط اقتص��ادی و تجاری 
همکاری کنند. نمایندگان سفارتخانه های کشورهای شرکت کننده در این نشست، 
با بیان اینکه ایران اقدامات بسیار مثبتی را در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
و مبارزه با پولشویی انجام داده است، افزودند که از دولت ایران انتظار داریم که به 
منظور تسهیل روابط اقتصادی و تجارت خارجی کشورها با جمهوری اسالمی ایران، 

دو الیحه پالرمو و سی اف تی را به مرحله تصویب و اجرا برسانند.

وزیر اقتصاد در دیدار با نمایندگان سفارتخانه های برخی کشورهای اروپایی و آسیایی تشریح کرد

اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی 

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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نایب رئیس اتاق ایران مطرح کرد
شفافیت و سالمت، 2 ویژگی فروش اموال 

بانک ها در بورس
نایب رئی��س اتاق بازرگانی ای��ران با بیان اینکه فروش ام��وال مازاد بانک ها در 
بورس از ش��فافیت و سالمت بیش��تری برخوردار است، این موضوع را راهی برای 
افزایش س��رمایه و قدرت تسهیالت دهی بانک ها عنوان کرد. حسین سالح ورزی 
در گفت وگو با ایبنا، درباره روش های فروش اموال مازاد بانک ها تاکید کرد: هیچ 
تردیدی در اینکه اموال مازاد باید فروخته شوند، وجود ندارد و فعاالن اقتصادی از 
این موضوع استقبال می کنند. او با بیان اینکه تعجیل در فروش اموال مازاد بانک ها 
نباید باعث بی دقتی یا در نظر نگرفتن تبعات این موضوع شود، تصریح کرد: بخشی 
از اموال مازادی که در اختیار بانک هاست، از جمله دارایی های ارزشمند محسوب 
می شود و نباید از طریق رانت یا روابط واگذار شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
درباره فروش این اموال از طریق بورس نیز اظهار داش��ت: به هر حال فروش این 
اموال در بورس از ش��فافیت و سالمت بیش��تری برخوردار است و می توان از این 
طریق به قیمت های واقعی تر دست یافت. سالح ورزی همچنین به مواد 1۶ و 1۷ 
قانون رفع موانع تولید اشاره کرد که براساس آن بانک ها ملزم به فروش اموال مازاد 
خود هستند. وی در این خصوص اظهار داشت: در صورتی که بانک ها اموال مازاد 
خود را واگذار نکنند باید مالیات های سنگینی را پرداخت کنند و همزمان با فروش 
این اموال می توانند افزایش سرمایه داده و قدرت تسهیالت دهی شان را باال ببرند. 
براس��اس ماده 1۷ قانون رفع موانع تولید، س��ود بانک ها و موسسات اعتباری که 
منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد در سال 
1۳۹5 با نرخ ۲۸درصد مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد به 

درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به 55درصد برسد.

یک کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد
چشم انداز مثبت بازار با متغیرهای بنیادی

یک کارشناس بازار سرمایه گفت می توان گفت که روند گزارش های عملکردی 
ش��رکت ها نسبت به ابتدای س��ال جاری، مناس��ب بوده و به این معناست که 
شرکت ها در وضعیت مناسبی قرار دارند و بورس می تواند همچنان با متغیرهای 
بنیادی روند صعودی خود را ادامه دهد. علی صادقین در گفت وگو با سنا، ضمن 
بررس��ی وضعیت گزارش عملکرد آذر ش��رکت های بورسی گفت: در این مدت 
عمدتا شرکت هایی که در حوزه داخلی فعالیت می کنند و تورم محور هستند با 
فروش های خوبی مواجه شدند؛ در حوزه کامودیتی ها هم وضعیت نسبتا مناسبی 
وجود دارد، اگرچه در برخی شرکت ها تا حدودی افت صادرات دیده می شود. این 
کارش��ناس بازار سرمایه افزود: در فصل پاییز، روند ورود نقدینگی موجب رشد 
حجم معامالت شد و از همین رو، رونق بازار سرمایه همچنان نسبت به بازارهای 
رقیب قابل مشاهده است؛ البته معموال هرچه ارقام شاخص و قیمت ها باالتر رود، 
گروهی اقدام به شناسایی سود کرده و الجرم از طرف حقیقی ها و حقوقی ها با 
خروج هایی مواجه خواهیم بود، هرچند که چنین رویه هایی اصالح پذیر است و 
در نهایت تا خرداد س��ال آینده پیش بینی می شود که با روند مثبت یا حداقل 
پایداری نقدینگی در بازار سهام رو به رو باشیم. وی درخصوص تاثیر افزایش نرخ 
ارز بر روند بازار تصریح کرد: در وهله نخست افزایش نرخ ارز جنبه روانی مثبت 
ایجاد می کند زیرا مالک کسب درآمد شرکت ها عمدتا ارز سامانه نیما است که 
البته تغییر چندانی در سامانه نیما دیده نمی شود. بر این اساس، افزایش نرخ ارز 
در بازار آزاد تقریبا یک وضعیت موقتی است یا حداقل واقعی نبوده و صرفا جنبه 
انتظارات تورمی و روانشناس��ی مثبت بر بازار دارد. صادقین افزود: حال اگر این 
رشد ارز منجر به رشد ارز در سامانه نیما هم بشود در این شرایط می  توانیم در 
بازار شاهد تحرکات مثبت باشیم که به نظر می رسد در چنین فضایی به ترتیب 
گروه های صادرات محور مانند پتروش��یمی، فلزات اساسی و برخی مواد غذایی 
با رش��د مناسبی رو به رو باش��ند؛ گرچه در ابتدا ممکن است وضعیت صنایع 
صادرات محور در ظاهر مناسب نباشد اما سرانجام و در درازمدت این گروه ها هم 
با افزایش نرخ محصول مواجه می شوند؛ در آخر هم با یکی دو ماه وقفه افزایش 
نرخ ارز منجر به تورم ش��ده و نیز سهام تورم محور مانند مواد غذایی، سیمان و 
قند و شکر را می تواند با رشد مواجه کند. بنابراین، افزایش نرخ ارز در میان مدت 

و بلندمدت بر روی همه گروه ها اثر مثبت خواهد داشت. 

نگاه

فرصت امروز: معامالت بورس تهران در چهارمین روز هفته و سومین روز زمستان 
درحالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار، ۲هزار و ۸۹۳ واحد افزایش داشت 
و در نهایت این ش��اخص به رقم ۳۶۲ هزار و ۲5۹ واحد رسید. در این روز برخالف 
روز دوش��نبه، ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز همسو با شاخص کل بود و با ۹۷۶ 
واحد رش��د، رقم 11۳ ه��زار و 5۸1 واحد را ثبت کرد. همچنین 51۹ هزار معامله 
توس��ط معامله گران در روز سه شنبه انجام ش��د که ۲۲ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان 

ارزش داشت و البته نسبت به روز دوشنبه کاهش داشته است.
براساس این گزارش، شاخص کل )هم وزن( با ۹۷۶ واحد افزایش به 11۳ هزار و 
5۸1 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۶5۲ واحد رشد به ۷5 هزار و ۸55 واحد 
رس��یدند. شاخص آزاد شناور نیز با ۲هزار و ۳۳5 واحد افزایش به رقم ۴۲۸ هزار و 
۷0۴ واحد رس��ید، ش��اخص بازار اول یک هزار و ۶۲ واحد و شاخص بازار دوم 10 

هزار و 5۶۳ واحد افزایش داشتند.
نمادهای پربیننده بورس در روز سه شنبه

در بین تمامی نمادها، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )ف��ارس( با ۸۳5 واحد، 
س . نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با ۳۶۶ واحد، پاالیش نفت بندرعباس 
)شبندر( با ۳5۹ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 1۹1 واحد، معدنی 
و صنعتی چادرملو )کچاد( با 1۸۲ واحد و پاالیش نفت تبریز )شبریز( با 1۳۸ واحد 
بیش��ترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل در روز گذشته داشتند. همچنین در نقطه 
مقابل، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 1۶۷ واحد، بانک ملت )وبملت( با 111 واحد، 
پتروشیمی خارک )شخارک( با ۸۹ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( 
ب��ا ۸۳ واحد و مخابرات ایران )اخابر( با ۷۹ واحد از جمله گروه هایی بودند که افت 

شاخص بورس را در این روز رقم زدند.
نماد بانک تجارت، بانک ملت، ماشین سازی اراک، سایپا، بانک اقتصاد نوین،  نوش 
مازن��دران و فوالد مبارکه اصفهان نیز ازجمله نمادهای پربیننده دیروز بودند. گروه 
ش��یمیایی در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گ��روه ۳0۲ میلیون و ۳۹۲ هزار برگه س��هم ب��ه ارزش ۲ هزار و ۴1۶ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از 5۲ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۴هزار و ۶۶۶  
واح��د ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۴۹۶ میلیون برگه س��هم به 
ارزش بیش از 1۲ هزار و ۹00 میلیارد ریال داد و س��تد شد. بیشترین تاثیر مثبت 
را در بین تمامی نمادها، نماد س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروش��یمی مارون 
)مارون(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، 

صنای��ع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، س��هامی ذوب آهن اصفه��ان )ذوب( و 
پتروشیمی شیراز )شراز(   بر شاخص این بازار داشتند. در مقابل نیز فرابورس ایران 
)فرابورس(، تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا(، کشتیرانی دریای خزر )حخزر( و قاسم 

ایران )قاسم( هم مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.
پاییز بازار سرمایه در برخی از سهم ها

س��ه ماه فصل پاییز در معامالت بازار س��رمایه در حالی به پایان رسید که شاهد 
رش��د نماگر بورس و ورود نقدینگی در برخی از س��هم های بزرگ بودیم؛ برخالف 
چندماه گذشته که شاخص بورس تحت تاثیر سهم های کوچک بازار قرار گرفت در 
روزهای پایانی فصل پاییز ورق بازار سرمایه برگشت و دیگر خبری از اقبال بازار به 

سمت این سهم ها نبود.
در همین زمینه، مهدی ساس��انی در گفت .گو با ایرنا، با اش��اره به روند معامالت 
بورس در سه ماه فصل پاییز گفت: بازار سرمایه در شهریورماه رشد خوبی را تجربه 
کرد و این روند صعودی باعث شد تا نقدینگی از سایر بازارها به سمت بورس ورود 

پیدا کند.
او به روند اصالحی ش��اخص بورس در ماه مهر اش��اره و بی��ان کرد:  با توجه به 
رشد موجود در بازار سرمایه، شاخص بورس نتوانست خود را به تورمی که در سایر 

بازارها رخ داد برساند.
ساسانی با بیان اینکه سرمایه گذاران تورم موجود در کشور را افزایشی می دانستند 
به همین دلیل فروش س��هام با هر قیمتی توجیه نداش��ت، افزود: بعد از یک دوره 
اص��الح، قیمت ها به میزانی رس��ید که جذابیت پیدا کرد؛ همین امر باعث ش��د تا 
دوباره از آبان ماه شاهد ورود نقدینگی به بازار و خرید سهم ها در قیمتی که از نظر 

سرمایه گذاران ارزنده بود شکل بگیرد.
به گفته ساسانی، در آذرماه این موضوع شدت پیدا کرد و از ابتدای آذر یک روند 
صعودی بسیار خوبی را در بازار شاهد بودیم. این روند کماکان ادامه دارد به طوری 
که اکنون محدوده ارزش معامالت به بیش از ۳هزار و 500 میلیارد تومان تا ۴هزار 
میلیارد تومان در روز رسیده است و این عدد در میان اهالی بازار قابل قبول و ارزنده 

به نظر می رسد.
استراحت بازار سرمایه در برخی از نمادها

وی با بیان اینکه س��رمایه گذاران با دو دید نظاره گر بازار هس��تند، گفت: نخست 
اینکه زمانی سرمایه گذاران تصمیم به فروش سهام خود می گیرند این نکته را مدنظر 
ق��رار می دهند که کدام بازار س��ودی بیش از بازار س��رمایه را در اختیارش��ان قرار 
می دهد، این موضوع باعث می شود تا در زمینه خروج از بازار تردید داشته باشند و 

جایی را بهتر از بازار سرمایه نشناسند.
ساس��انی افزود: نکته دوم اینکه بس��یاری از سهم هایی که رش��د نکردند از نظر 
س��رمایه گذاران نیاز به دست به دست شدن یا قیمت س��ازی دارند که این موضوع 

زمینه ایجاد برخی از دوگانگی ها در بازار را فراهم کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: برخی از اهالی بازار معتقدند 
ک��ه روند صعودی بازار ادامه دار خواه��د بود و برخی دیگر بر این باورند 
که  ش��اخص بورس نیاز به اصالح و اس��تراحت دارد. با توجه به رش��د 
شتاب داری که در یک ماه گذشته در بازار شاهد بودیم برخی از نمادها 
ش��اید نیاز به مدتی اس��تراحت داشته باشند اما این موضوع شامل همه 
بازار نمی شود و همچنان نمادهایی وجود دارند که رشد چندانی نکردند 

و از ریسک سرمایه گذاری پایینی برخوردارند.
ب��ه گفته ساس��انی، س��رمایه گذاران بهتر اس��ت ت��ا در نمادهایی که ریس��ک 
س��رمایه گذاری آنها افزایش یافته و رش��د قیمتی باالیی را تجرب��ه کردند اقدام به 
س��رمایه گذاری نکنند و س��رمایه در اختیار خود را وارد س��هم هایی کنند که رشد 

قیمتی چندانی نداشتند و از آینده خوبی برخوردارند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: نمادهای موجود در حاشیه بازار که نیازمند 
نقدینگ��ی کمتری بودند در فصل پاییز از اقبال بیش��تری نس��بت به دیگر نمادها 

برخوردار بودند.
پیش بینی بازار سرمایه در فصل زمستان 

ساس��انی روند معامالت بازار در سه ماه پایانی سال را مورد پیش بینی قرار داد و 
افزود: گزارش س��ه ماه سوم شرکت ها در دی ماه باید منتشر شود که در این زمان 

راه نمادها از یکدیگر جدا می شود.
 این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه راه بازار در دو ماه آخر س��ال از 
یکدیگر جدا می شود، گفت: نمادهایی که گزارش بهتری را ارائه می دهند و از شرایط 
مطلوبی برخوردارند همچنان صعودی خواهند بود، اما نمادهایی که تا اینجا رش��د 
زیادی کردند و رش��د آنها برمبنای تحوالت اقتصادی نبوده شاید مقداری اصالح را 

تجربه کنند و فرصت را به بقیه نمادها خواهند داد.
وی گف��ت: در بین راه روزهای منفی خواهیم داش��ت و نمی توان گفت که بازار 
همیشه در مسیر صعود است اما کماکان بورس نسبت به دیگر بازارها بهتر خواهد 

بود.
 ساسانی گفت: هر سهمی با هر قیمتی خریدنی نیست و سهامداران باید  تالش 

کنند تا در قیمت های ارزنده اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کنند.

شاخص بورس تهران در سومین روز زمستان از 362 هزار واحد هم گذشت

شاخص بورس بر مدار صعود
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صادرات زعفران به بیش از 132 تن رسید
حداکثر نرخ هر کیلو طالی سرخ 9 میلیون و 

500 هزار تومان
نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران گفت بنابر آمار هشت ماهه گمرک 1۳۲ 

تن و ۷5۳ کیلو زعفران به بازار های هدف صادر شد.
غالمرضا میری در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعی��ت بازار طالی س��رخ اظهار ک��رد: هم اکنون حداق��ل قیمت هر کیلو 
زعفران ۶ میلیون و ۳00 هزار تومان و حداکثر ۹ میلیون و 500 هزار تومان 
اس��ت. وی افزود: با توجه به تعادل عرضه و تقاضا، نوس��ان چندانی در بازار 
طالی سرخ وجود ندارد که اگر اتفاق خاصی در این حوزه نیفتد، روند فعلی 
ادامه خواهد داشت. میری درباره آخرین وضعیت صادرات طالی سرخ بیان 
کرد: بنابر آمار هشت ماهه گمرک 1۳۲ تن و ۷5۳ کیلو زعفران به بازار های 
هدف صادر ش��د که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 1۳درصد افت داشته 
اس��ت. نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه صادرات زعفران در 
حال انجام اس��ت، گفت: با توجه به س��خت گیری های بازگشت ارز، صادرات 

زعفران از طریق کارت های اجاره ای و قاچاق در حال انجام است.
وی ادامه داد: با توجه به نوسان نرخ ارز، مسائل سیاسی و شرایط تحریم 
و ص��دور بخش نامه های خلق الس��اعه امکان پیش بینی دقی��ق درباره آینده 
ص��ادرات زعفران وجود ندارد، اما برآورد ها حاکی از آن اس��ت که با کاهش 
س��خت گیری های بانک مرکزی، جمع شدن کارت های اجاره ای و پذیرفتن 
پیش��نهادات صادرکنندگان از س��وی بانک مرکزی طی ماه های آتی با رشد 

صادرات در بازار مواجه خواهیم بود.
پیشنهادات صادرکنندگان به بانک مرکزی راهگشای رونق 

صادرات زعفران
این مقام مسئول، تهاتر ارز و صادرات زعفران به صورت خوداظهاری را از 
جمله پیشنهادات صادرکنندگان به بانک مرکزی اعالم کرد و گفت: در حال 
حاضر هر کیلو زعفران با نرخ 500 تا ۸00 دالر صادر می ش��ود، در حالی که 
تعرفه گمرکی 1۳00 دالر اس��ت، از ای��ن رو مابه التفاوت آن با نرخ صادرات 
زعفران تف��اوت معناداری دارد. به گفته میری، اگ��ر صادرکنندگان بتوانند 
به صورت خوداظهاری ب��ه بازار های هدف زعفران صادر کنند، از این رو در 
برابر میزان ارزی که دریافت می کنند، تس��ویه حساب دارند که با این وجود 
مش��کالت صادرکننده به حداقل ممکن می رس��د. این در حالی است که در 
ش��رایط فعلی، بانک مرکزی صادرکننده را موظ��ف کرده که از 100درصد 
صادرات، ۲0 تا ۳0درصد واردات انجام دهد یا به واردکننده دهد و 50درصد 
مابق��ی را ارز بیاورد که امکان ورود ارز به کش��ور وج��ود ندارد. نایب رئیس 
شورای ملی زعفران ادامه داد: اگر صادرکنندگان بخواهند ارز خریداری و به 
سامانه نیما بدهند به سبب اختالف چشمگیر قیمت فروش با تعرفه گمرکی 
به ازای صادرات هر کیلو زعفران ۲ میلیون تومان متضرر می شوند، به همین 
خاطر باید ترتیباتی اتخاذ ش��ود تا برای تولید زعفران که به طور انحصاری 
در اختیار ماس��ت، مشکلی پیش نیاید. وی در پایان درباره آخرین وضعیت 
تولید طالی س��رخ تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر 
باید آمار دقیق تولید را اعالم کند، اما چندی پیش وزارت جهاد کش��اورزی 
پیش بینی کرده بود که امسال تولید زعفران به مرز 500 تن می رسد و حال 

با پایان فصل برداشت باید منتظر اعالم آمار نهایی تولید ماند.

سهم 8درصدی تجار کردستانی از کل 
صادرات ایران به عراق

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، گفت مبادالت تجاری 
استان کردستان در سال جاری به ۳میلیارد و 5۷۷ میلیون دالر رسیده که 
س��هم تجار کردستانی ۸درصد اس��ت. به گزارش ایسنا، محمد دره وزمی در 
جلس��ه کارگروه توسعه صادرات استان، اظهار کرد: ۳میلیارد و 5۷۷ میلیون 
دالر مبادالت تجاری اس��تان در سال جاری شامل ۲میلیارد و ۶۷۸ میلیون 

دالر ترانزیت، ۸۷1 میلیون دالر صادرات و ۲۸ میلیون دالر واردات است.
وی با بیان اینکه در هش��ت ماه منتهی به آبان امسال صادرات کشور ۲۷ 
میلیارد و ۴1 میلیون دالر بوده که استان کردستان سهمی 1.۶5درصدی از 
آن دارد، بیان کرد: در این مدت 5 میلیارد و ۷10 میلیون دالر کاال به کشور 

عراق صادرات انجام شده که سهم گمرکات کردستان ۸درصد بوده است.
رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت کردس��تان، با اش��اره به اینکه 
۹۹درصد صادرات اس��تان به اقلیم کردستان عراق انجام شده است، عنوان 
کرد: یک درصد صادرات نیز به کش��ورهای ترکیه، سوریه، هند و افغانستان 
انجام ش��ده است. وی با اشاره به اینکه صادرات کردستان به کشور عراق از 
رش��د 1۴درصدی برخوردار اس��ت، افزود: مبادالت تجاری استان کردستان 
در س��ال جاری ب��ه ۳میلیارد و 5۷۷ میلیون دالر رس��یده که س��هم تجار 
کردس��تانی ۸درصد اس��ت. دره وزمی خاطرنش��ان کرد: مرز رسمی باشماق 
مریوان در کردس��تان یکی از مهم ترین مرزهای رسمی زمینی ایران با اقلیم 
کردس��تان عراق به شمار می آید که در هش��ت ماه منتهی به آبان ماه سال 
جاری ۷5درصد از صادرات استان از طریق این مرز و ۲۳درصد از طریق مرز 
سیرانبند بانه و ۲درصد دیگر از طریق گمرک سنندج انجام پذیرفته است.

وی یادآور ش��د: گمرک س��یرانبند و باش��ماق از مرزه��ای گمرکی فعال 
رس��می و بین المللی اس��تان ب��وده و گمرک مری��وان در زمین��ه ترانزیت، 

صادرات، امور مسافری و مقدار قابل توجهی در بخش واردات فعال است.

حذف موازی کاری های بین بندر و گمرک
در نشس��ت مشترک رئیس کل گمرک ایران و مدیرعامل سازمان بنادر و 

دریانوردی، حذف موازی کاری ها و ارتباط سیستمی بررسی شد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، نشس��ت مشترک رئیس کل گمرک 
ایران و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی که مهدی میراشرفی رئیس کل 
گمرک جمهوری اس��المی ایران و محمد راس��تاد مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی بر تسهیل در برقراری ارتباط سیستمی و تامین و مبادله اطالعات 
اس��نادی و تسریع در طراحی و اجرای سیس��تم تجارت فرامرزی تاکید شد. 
در این نشست که به میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی و با حضور تعدادی 
از معاونین و مدیران ارش��د دو س��ازمان برگزار شد، طرفین با اشاره به تداوم 
رو به رش��د فعالیت های دریایی در زنده نگه داشتن تجارت خارجی و اقتصاد 
کالن کش��ور، علی رغم فش��ارهای اقتصادی، بر حذف فرآیندهای موازی بین 
بندر و گمرک از جمله مانیفس��ت، قبض انبار و بیجک به منظور تس��ریع در 
فرآیند خدمات رس��انی به صاحبان کاال تصریح شد. هماهنگی برای عملیاتی 
و اجرایی س��ازی س��رویس های نرم افزاری جدید، مدیریت یکپارچه ) بیجک 
یکپارچه الکترونیکی( و ارائه فرمت اس��تاندارد برای مانیفست های بارنامه از 
دیگر موضوعاتی بود که در نشست رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران 

و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، بحث و تبادل نظر شد.

اخبـــار

فرش ایرانی از دیرباز معروف و مورد اس��تفاده بوده اس��ت و در متون 
تاریخی آمده است از سال پنجاهم تا صدم آمده تا ابریشم، پنبه و کتان 

و دیگر رستنی ها را بریسند و ببافند و رنگ کنند.
به گزارش اس��نا، قالی و قالیچه های نفیس و گران بهای افش��ار تکاب 
محبوبیت خاصی در بازارهای فرش دنیا دارد و از حیث رنگ و مرغوبیت 
و طرز بافت و نقش��ه از فرش های درجه اول محس��وب می ش��ود، فرش 
افش��ار ش��هرت خود را به کیفیت و دوام آن مره��ون و به فرش آهنین 

معروف است.
زهرا بافنده جوان تکابی که در روس��تای اطراف این شهرستان به کار 
بافندگی مش��غول است، افزود: از10 سالگی با هنر بافندگی آشنا هستم 
و به س��بب اینکه شغل خانوادگی محسوب است بیش از 15 سال است 

که بافندگی می کنم.
وی با اشاره به مشکالت این صنعت گفت: هزینه مواداولیه باعث شده 

سود چندانی این صنعت برای ما خرده  باف ها نداشته باشد.
احمد از دیگر بافندگان فرش در تکاب در گفت و گو با ایس��نا، افزود: 
بیمه قالیبافان از مهمترین مشکالت این قشر است و به جرأت می توانم 

بگویم تنها یک سوم از افراد قالی باف بیمه هستند.

وی ب��ا بیان اینکه قیمت م��واد اولیه افزایش یافته اس��ت، ادامه داد: 
متوس��ط هر فرش ۲*۳ نزدیک یک سال طول می کشد تا بافته شود و 
باتوجه به اینکه قیمت مواد اولیه نصف قیمت تمام ش��ده فرش است، با 
این قیمت ها معاش افرادی که وابسته به این صنعتند به سختی سپری 

می شود که نیازمند توجه و حمایت هستیم.
ی��ک تاجر ف��رش در تکاب اف��زود: دوام فرش ت��کاب منحصر به فرد 
اس��ت و در کشورهای آلمان و اروپایی استقبال فراوانی از این نوع فرش 

می شود.
وی اظهار کرد: متاسفانه آنگونه که باید و شاید برندسازی برای فرش 
آهنین تکاب نش��ده اس��ت در حالی که طرح و رن��گ و دوام باالی این 
نوع فرش بیش از این می توانست شهرت جهانی و به دنبال آن ارزآوری 

برای کشور داشته باشد.
درویش��ی، رئی��س اداره ف��رش س��ازمان صنعت و مع��دن و تجارت 
آذربایج��ان غربی در گفت و گو با ایس��نا، با اش��اره به اینک��ه زادگاه و 
مهد فرش افش��ار منطقه تکاب است، تصریح کرد: از جمله معروف ترین 
مناطق قالی در آذربایجان غربی، شهرس��تان تکاب اس��ت و قالی افشار 
ش��هرت جهان��ی دارد، قال��ی و قالیچه ه��ای نفیس و گرانبهای افش��ار 

محبوبی��ت خاص��ی در بازاره��ای جهانی ف��رش دارد و از حیث رنگ و 
مرغوبیت و طرز بافت و نقشه؛ دارای بهترین کیفیت هستند.

وی ادامه داد: بنا به گفته مورخان قدمت فرش افش��ار به ۷00س��ال 
پیش برمی گردد و در گذش��ته گره های این فرش با دس��ت زده می شد 

ولی امروزه از قالب استفاده می شود.
رئیس اداره فرش س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت آذربایجان غربی 
با تاکید بر اینکه فرش افش��ار تکاب در بازارهای جهانی به فرش آهنین 
مش��هور است، خاطرنشان کرد: فرش افش��ار تکاب به لحاظ نوع تولید، 
ش��کل، دوام باال و کیفیت مناس��ب عمر و دوام زیادی نس��بت به سایر 

فرش ها دارد.
وی با بیان اینکه صادرات فرش  در س��ال های گذش��ته با رکود مواجه 
بوده، اظهار کرد: به دلیل تحریم، رکود اقتصاد جهانی و کم شدن قدرت 

خرید جهانی از علت های رکود صادرات فرش است.
درویش��ی ادامه داد: بحث بازاریابی فروش فرش در بازارهای داخلی و 
خارج��ی، به وجود آمدن رقبا، فاصله افت��ادن طراحان و تولیدکنندگان 
فرش از انتظارات بازارهای جهانی، عدم فروش به خاطرتحریم ها و بیمه 

قالی بافان ازجمله مشکالت صنعت فرش استان است.

فرشی که آهنین است

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افت ۳00 تا ۴00 تومانی نرخ مرغ طی روز های 
آتی در بازار خبر داد.

مهدی یوس��ف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت وگو با گروه باشگاه 
خبرنگاران جوان، از ثبات نرخ مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد 
و گفت: امروز هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار و ۴50 تومان مرغ آماده 
به طبخ در کش��تارگاه 11 هزار و ۶00 توم��ان توزیع درب واحد های صنفی 11 

هزار و ۸00 و خرده فروشی 1۲ هزار و ۹00 تومان است.
ب��ه گفت��ه وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 11 هزار و ۹00 تومان و ران مرغ 

بدون کمر برابر با قیمت مرغ 1۲ هزار و ۹00 تومان است.
یوس��ف خانی با اش��اره به نرخ س��ایر مش��تقات افزود: قیمت هر کیلو سینه با 
کت��ف ۲۴ هزار تومان، س��ینه بدون کتف ۲5 هزار توم��ان و فیله مرغ ۲۸ هزار 

تومان است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی درباره آینده بازار مرغ بیان کرد: با توجه به افت 
شدید تقاضا، پیش بینی می شود که ظرف چند روز آینده قیمت مرغ با افت ۲00 

تا ۴00 تومانی به زیر قیمت مصوب در بازار برسد.
وی رون��د جوجه ریزی در واحد های مرغداری را مناس��ب ارزیابی کرد و گفت: 
با وجود آنکه جوجه ریزی ش��ب عید از اواس��ط دی و اوای��ل بهمن در واحد های 
مرغ��داری ص��ورت می گی��رد، از ای��ن رو انتظار م��ی رود که اتف��اق خاصی در 

جوجه ریزی رخ ندهد.
زیان مرغداران در فروش مرغ واقعیت ندارد

یوس��ف خانی زی��ان یک هزار و 500 تا یک ه��زار و ۶00 تومانی مرغداران در 
ف��روش هر کیلو م��رغ را تکذیب کرد و افزود: با توجه به آنکه قیمت تمام ش��ده 
ه��ر کیلو مرغ ۸ هزار تا ۸ هزار و ۲00 تومان اس��ت، بنابرای��ن مرغداران نه تنها 

در فروش هر کیلو مرغ زیان نمی کنند، بلکه سود حداقلی نصیب شان می شود.

رئی��س اتحادیه پرنده و ماهی با اش��اره به اینکه نیازی ب��ه واردات مرغ برای 
تنظی��م بازار ش��ب عی��د نداریم، بیان کرد: با توجه به ش��رایط مس��اعد تولید و 
جوجه ریزی، کمبودی در عرضه وجود ندارد که بخواهیم بخشی از نیاز خود را از 

طریق واردات در ایام پایانی سال تامین کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه جوجه یکروزه یکی از عوامل تاثیرگذار در قیمت 
تمام ش��ده تولید به شمار می رود، از این رو افت قیمت جوجه به کمتر از ۳ هزار 
تومان در کاهش هزینه های تولید و اس��تقبال مرغداران در امر جوجه ریزی تاثیر 

بسزایی دارد.
تخم مرغ ارزان شد

یوس��ف خانی در بخش پایانی اظهارات خ��ود درباره آخرین تحوالت بازار تخم 
مرغ تصریح کرد: هم اکنون هر ش��انه تخم مرغ با کاهش یک هزار تومانی به نرخ 

1۸ هزار تومان معادل هر کیلو ۹ هزار تومان در بازار به فروش می رسد.

خان محم��دی گف��ت الیح��ه پیش��نهادی بودج��ه س��ال آین��ده جوابگ��وی 
زیرساخت های حداقل 100میلیون تن محصوالت کشاورزی نیست.

علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کش��اورزی در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از بودجه بخش کش��اورزی در سال ۹۹ اظهار 
کرد: اگر الیحه بودجه بخش کش��اورزی برای س��ال آینده اصالح نش��ود، فاتحه 
بخش کش��اورزی باید خوانده ش��ود چراکه با بودجه فعل��ی نمی توان قدمی در 
اجرای سیستم های نوین آبیاری، آبیاری تحت فشار، الگوی کشت، نهادینه کردن 

کشاورزی پایدار برداشت.
وی با تاکید بر چکش کاری بودجه بخش کش��اورزی برای س��ال آینده افزود: 
ب��رای اس��تمرار خودکفای��ی محصوالت اس��تراتژیک، پایداری تولی��د و آموزش 

کشاورزان انتظار می رود که بودجه بخش کشاورزی افزایش یابد چراکه با بودجه 
فعلی نمی توان آینده ای برای کشاورزی در نظر گرفت.

آینده تولید محصوالت کشاورزی ارتباطی به بودجه ندارد
خان محمدی با اش��اره به اینک��ه آینده تولید محصوالت کش��اورزی ارتباطی 
ب��ه بودج��ه ن��دارد، بیان ک��رد: آین��ده تولید محصوالت کش��اورزی در دس��ت 
تولیدکنندگان اس��ت و تنها بودجه س��االنه به زیرس��اخت ها مربوط می شود به 
ط��وری که در صورت نبود بودجه مناس��ب، برنامه ریزی مناس��بی برای پایداری 

تولید محصوالت نمی توان داشت.
به گفته این مقام مس��ئول، الیحه بودجه س��ال ۹۹ جوابگوی زیرساخت های 
تولی��د بی��ش از 100 میلیون تن محصوالت کش��اورزی و اس��تمرار پایداری در 

بخش نیست. وی با تاکید بر این مسئله که بودجه بخش کشاورزی باید براساس 
مطالعات زیرس��اختی صورت گیرد، افزود: این در حالی اس��ت که بودجه س��ال 
آینده بدون توجه به مطالعات زیرساختی صورت گرفته است و در صورت افزایش 
پن��ج برابری رقم بودجه فعلی تمامی برنامه ها در سیس��تم آبیاری تحت فش��ار، 

نگهداری خاک، انتقال یافته ها و آموزش و ترویج محقق خواهد شد.
مدیرعام��ل مجم��ع مل��ی نخب��گان کش��اورزی در واکنش به بودج��ه ناچیز 
بخ��ش کش��اورزی در برابر صنعت و دیگر بخش ها گفت: ب��ا وجود آنکه افزایش 
زیرساخت ها در باالبردن درآمد دولت و پایداری تولید تاثیر بسزایی دارد، از این 
رو بیان اظهاراتی مبنی بر نبود منابع مالی کافی از سوی دولتمردان آینده کشور 

را در معرض خطر قرار می دهد.

مرغ ارزان می شود

قیمت هر کیلو مرغ 12 هزار و 900 تومان

بودجه پیشنهادی سال آینده جوابگوی بخش کشاورزی نیست

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

ورود اَبرتاکسی هوشمند به جام جهانی 
فوتبال قطر

خودرو ه��ای بدون راننده فولکس واگن در حال ورود به خیابان ها 
هستند و این بار نخستین مقصد آنها بازار آمریکا نیست و در عوض 
س��اکنان خاورمیانه برای اولین بار در جهان س��وار بر تاکس��ی های 
بدون راننده می شوند. فولکس واگن این هفته اعالم کرد که در نظر 
دارد ناوگان خودرو های برقی و خودران را که به راننده یا دس��تیار 
انسانی نیاز ندارند برای جام جهانی ۲0۲۲ فوتبال وارد خیابان های 

قطر کند.
ب��ه گزارش گام خبر، ای��ن اتفاق یک تصمیم تصادفی نیس��ت و 
کش��ور عربی مذکور از سال ها قبل س��رمایه گذاری مشترک را آغاز 
کرده بود تا در نهایت بتواند این س��رویس را در اختیار تماشاچیان 

مسابقات فوتبال قرار دهد.
ش��رکت تویوتا که از بزرگ ترین رقبای فولکس واگن محس��وب 
می ش��ود تصمیم گرفته اس��ت در المپی��ک ۲0۲0 توکیو از برخی 
فناوری های هوش��مند و خودران اس��تفاده کند، ولی فولکس واگن 
ادعا کرده است که برای نخستین بار در تاریخ، تماشاچیان مسابقات 
جام جهانی فوتبال می توانند سوار بر اتومبیل هایی شوند که راننده 
ندارند. این خودروس��از آلمانی در کنفران��س مطبوعاتی این هفته 
توضی��ح داد که تاکس��ی های خودران آن مبتن��ی بر مدل مفهومی 
خودروهای برقی این ش��رکت ساخته شده اند که پایه ون های برقی 
فولک��س واگن را ش��کل می دهند و قرار اس��ت در آینده نزدیک به 

تولید انبوه برسند.
فناوری ویژه ای که برای تاکسی های هوشمند جام جهانی ۲0۲۲ 
در نظر گرفته ش��ده است »س��طح ۴« سیستم خودروهای خودران 
را در خ��ود جا داده اس��ت و ب��ه عبارت دیگر می ت��وان گفت تمام 
تاکس��ی هایی که به این شکل تولید می ش��وند، به هیچ گونه نیروی 
انسانی برای حرکت نیاز ندارند و حتی در صورت بروز خطا می توانند 
ب��ه راحتی آن را برطرف کنند. تم��ام فناوری هایی که تحت عنوان 
»س��طح ۴« برای خودروها ارائه می شوند کاماًل هوشمند هستند و 
با وجود این در ش��رایط الزم انسان می تواند کنترل آن را در اختیار 

بگیرد و پشت فرمان بنشیند.
به گفته شرکت فولکس واگن، سال آینده آزمایش های بسته این 
وسایل نقلیه در خیابان های اختصاصی شرکت آلمانی آغاز می شود 
و س��پس در س��ال ۲0۲1 میالدی پیش از آغ��از بزرگ ترین رقابت 
جهانی فوتبال، مرحله نهایی آزمایش روی تاکس��ی های خودران به 
پایان می رس��د. در این میان فولکس واگن ب��ا مقامات محلی برای 
پیاده س��ازی زیرس��اخت های فیزیکی و دیجیتالی وارد مذاکره شده 
اس��ت تا از عملکرد درست وسایل نقلیه طبق برنامه  ریزی های قبلی 

اطمینان حاصل کند.

اوضاع خودروسازی خوب نیست و نیاز به 
اصالحات دارد

نماینده مردم همدان گفت اش��تغال در صنعت خودرو ۳۳0 هزار 
نف��ر در قطعه س��ازان، ۴۸0 هزار نفر و عامالن ف��روش 5۳ هزار نفر 
اس��ت که اگر مدیریت نش��ود خودش یک ابرچالش اس��ت. اوضاع 

خودروسازی خوب نیست و نیاز به اصالحات دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر خجس��ته در جریان س��وال از وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت با مطرح کردن این پرس��ش که علت عدم 
توجه به حل مش��کل قیمت ه��ای کاذب در عرصه خ��ودرو و عدم 
کاهش تراکم های فعلی چیست، گفت: بحث خودروسازان یک بحث 
مفصل و داس��تان پرغصه اس��ت. ما به طور ویژه در کمیسیون اصل 

۹0 به این موضوع ورود کردیم.
نایب رئیس کمیس��یون اصل ۹0 مجلس ش��ورای اس��المی ادامه 
داد: نارضایتی ه��ا از خودروس��ازان به دلیل افزای��ش قیمت خودرو 
بس��یار اس��ت. قیمت گذاری 5درصد زیر قیمت بازار یا حاش��یه  آن 
نش��ان دهنده آن است که دالالن بازار را مدیریت و قیمت گذاری را 
انجام می دهند. آقای وزیر این 5درصد که می گویید عملی نیست.

ف��روش،  قرارداده��ای  در  زمان بن��دی  ک��رد:  وی خاطرنش��ان 
یک طرفه بودن آنها به ضرر مردم اس��ت. ما در مقابل مجلس تجمع 
مردم را به واس��طه همین قراردادها دیدیم؛ تعهداتی که باید عملی 

می شد اما محقق نشد.
رئی��س فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتصادی ادام��ه داد: مردم 
س��وال می کنند چ��ه زمانی خودرویی که نام نویس��ی کرده ایم را به 
م��ا می دهند. نوع خودرو و زمانی که مردم برای آن ثبت نام کرده اند 
مش��خص نیست. قیمت خودرو و نابسامانی که در بازار آن به وجود 
آمده باعث نگرانی مردم ش��ده است و آنان را بالتکلیف و سرگردان 

کرده است.
وی با اش��اره به بدهکاری خودروسازان گفت: امروز خودروسازان 
ما ۳0 ه��زار میلیارد تومان به بانک ها، ۲0 ه��زار میلیارد تومان به 
قطعه س��ازان و ۳0 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و بیمه ها 

بدهکار هستند.
وی ادامه داد: در س��ال گذشته یک میلیون و 100 هزار دستگاه 
خودروی معوقه به مردم وجود داش��ت. خودروس��ازان پول از مردم 
گرفت��ه بودند اما خودرو را تحویل نداده بودن��د. مطالبه مردم از ما 

است که این مورد را پیگیری کنیم.
نماینده مردم همدان تاکید کرد: اش��تغال در صنعت خودرو ۳۳0 
هزار نفر در قطعه س��ازان، ۴۸0 ه��زار نفر و عامالن فروش 5۳ هزار 
نفر اس��ت که اگر مدیریت نشود خودش یک ابرچالش است. اوضاع 

خودروسازی خوب نیست و نیاز به اصالحات دارد.
وی ادامه داد: در بازدیدهایی که داش��تیم علی رغم مس��ائل حاد، 
خودروسازان اقدامات خوبی انجام داده بودند. آنان از یک میلیون و 
100 هزار دستگاه خودروی معوقه ۸00 هزار دستگاه خودرو تولید 
و به مردم داده بودند. حال س��وال اینجاست که چه برنامه ای برای 
پرداخ��ت معوقه ۳00 هزار نفر داری��د؟ قیمت خودرو که می گویید 

5درصد در حاشیه بازار است، کی به سامان می رسد؟
وی گف��ت: ام��روز دولت در س��ایپا 1۶درص��د و در ایران خودرو 
1۷درص��د س��هام دارد. دولت پای��ش را در خودروس��ازی کرده و 
مدیری��ت خودروس��ازان دولتی ش��ده که باید ب��ه بخش خصوصی 

واگذار شود.

وزیر صمت با بیان اینکه برای س��ال ج��اری ۹۶0 هزار خودرو تولید 
خواهیم کرد و س��ال آتی برنامه ایران خودرو و سایپا تولید بیش از یک 
میلیون خودرو اس��ت، گفت قطعات خودرویی س��اخت داخل 50درصد 

قیمت قطعات وارداتی است.
به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی راه دانا، رضا رحمان��ی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در جلس��ه علنی روز سه ش��نبه ۳ دی مجلس ش��ورای 
اس��المی در پاسخ به س��ؤال ملی سیده فاطمه حس��ینی نماینده مردم 
ته��ران مبنی بر علت تعل��ل در انجام وظایف وزارت صمت و س��ازمان 
حمای��ت از مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در نظ��ارت، کنترل و 
جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و ش��رکت  های قطعه سازی 
گف��ت: از نظ��ر قانون تجارت، خودروس��ازان، دولتی نیس��تند ولی باید 

دولت ها در بخش های مختلف آن اعمال مدیریت کنند.
وی اف��زود: پارامترهایی مثل تیراژ، ادغام و هزینه تمام ش��ده خودرو 

برای شرایط عادی در کشور است، اما وضعیت ما متفاوت است.
 وزی��ر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ب��ازار خودروی ایران در 
ش��رایط عادی بی��ن یک میلیون تا ی��ک میلیون و ۲00 ه��زار خودرو 
نیاز دارد و اگر این میزان تولید ش��ود بازار اش��باع خواهد ش��د، اما در 
یک س��ال و دو س��ال گذش��ته این میزان تغییر پیدا کرد، به طوری که 
م��ا در س��ال ۹۷، ۹00 هزار خ��ودرو تولید کردیم و طب��ق برنامه ریزی 

صورت گرفته امس��ال هم ۹۶0 هزار خودرو تولی��د خواهیم کرد، ضمن 
اینک��ه برنامه ریزی صورت گرفته برای س��ال آتی )1۳۹۹( برای فقط دو 
خودروساز ایران خودرو و سایپا تولید بیش از یک میلیون خودرو است. 
 رحمانی گفت: روزگاری سایپا یک هزار دستگاه پراید برای فروش در 
سامانه گذاش��ته بود که ظرف مدت 10 دقیقه ۲۶0 هزار نفر به سامانه 

مراجعه کرده بودند.
 وی تصریح کرد: از روز اول خودروسازان در نامه ای از من درخواست 
کردن��د که چون هزینه ه��ا باال رفته و مواد و موضوعات مالی و ارز گران 
شده است، خودرو گران ش��ود، اما من با استفاده از نظرات کارشناسان 
مختل��ف و برای رعایت حقوق م��ردم اعالم کردم که قیمت قراردادهای 
قطعی طب��ق تعهدات صورت گرفته خودروس��ازان به مردم مالک عمل 
اس��ت و نبای��د قیمت افزایش پیدا کند، چراکه م��ا این موضوع را طبق 
حقوق ملت می دانیم و عدالت و شأن جمهوری اسالمی هم همین است. 
 وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داش��ت: ثبت نام های خودرو تمام 
در کشور سامانه ای است، اما از سال گذشته قید کد ملی را به ثبت نام ها 
اضافه کردیم که فرد ثبت نام کننده در 1۸ ماه گذشته خودرویی ثبت نام 

نکرده باشد. 
 رحمانی گفت: اگر ثبت نامی خارج از سیستم باشد یا باید آن سیستم 
هک ش��ده باش��د یا در درون سیس��تم تخلفی صورت بگیرد؛ اگر کسی 

این موضوع برایش پیش آمد، مس��تند تخل��ف را به من بدهد تا من به 
نهاده��ای نظارتی اعالم کن��م، اما تاکنون حتی یک مس��تند هم اعالم 

نشده است. 
 رحمانی در مورد وضعیت خودروهای یورو۴ و یورو 5 هم گفت: عالوه 
بر س��اخت داخ��ل و افزایش تیراژ و اصالح س��اختار، خروج خودروهای 
قدیم��ی مانند چند مدل پراید و پژو ۴05 طبق زمانبندی صورت گرفته 

از سوی وزارت صمت باید از مدار خط تولید خارج شوند. 
 وی گفت: تعداد باقیمانده از پیش فروش ها و تعهدات پراید و ۴05 هم 
باید تمام ش��ود تا خط تولید خودروها جمع آوری ش��وند و حتی در این 
زمینه با س��ازمان محیط زیست و سازمان استاندارد هم هماهنگی های 

الزم را انجام دادیم. 
 وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ساالنه باید ۳ هزار میلیارد تومان 
در خودروس��ازی ها س��رمایه گذاری صورت گیرد، این در حالی است که 
س��رمایه در گردش صنعت خودروی کش��ورمان در هر س��ال ۴0 هزار 

میلیارد تومان است.
 رحمانی گفت: پرداخت تسهیالت ۴ هزار میلیارد تومانی فقط اهرمی 
برای ادامه تولید و رفع مش��کل خودروسازان است که قطعا این ارقام به 
قطعه س��از و حقوق پرسنل داده شده است و اعالم کرده ام که هیچ کس 

حق ندارد غیر از این رفتار کند. 

بانک مرکزی حتی یک سنت از 844 میلیون یورو را به خودروسازان نداد

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو اعالم کرد در حال 
حاضر، تولید و خروجی کارخانجات خودروس��ازی در وضعیت مطلوبی قرار دارد 
و نظارت ها نیز مناس��ب است اما جو روانی ایجادش��ده به دلیل افزایش نرخ ارز، 

موجب نوساناتی در بازار خودرو و ترغیب مردم به خرید شده است.
نعمت اهلل کاشانی نس��ب در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: این 
روزها به دلیل نوس��ان قیمت ارز، قیمت برخی از خودروها در بازار خودرو دارای 
نوس��ان و توأم با افزایش است. نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو افزود: البته قیمت دالر در حال کنترل اس��ت اما ازآنجا که همچنان توأم 

با نوس��ان است، تا حدی قیمت خودرو را دستخوش تغییر می کند. کاشانی نسب 
گفت: بازار خودرو همچنان در رکود به سر می برد و خرید و فروش های معدودی 
ص��ورت می گی��رد که می توان گف��ت اکثر این خری��د و فروش ها نیز از س��وی 
مصرف کننده واقعی نبوده و به منظور حفظ س��رمایه انجام می ش��ود. وی گفت: 
قیمت خودرو نس��بت به یک ماه پیش بیش��تر شده است؛ رش��د قیمت خودرو 
بیشتر درخصوص برخی خودروهای ایرانی اتفاق افتاده و رشد قیمت خودروهای 
خارجی در حال فروکش و بازگشت به قیمت های اولیه است. نایب رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تصریح کرد: معم��وال قیمت خودروهای 

خارجی از قیمت خودروهای ایرانی تاثیر می پذیرد. کاشانی نس��ب گفت: در حال 
حاضر، تولید و خروجی کارخانجات خودروس��ازی در وضعیت مطلوبی قرار دارد 
و نظارت ها نیز مناس��ب اس��ت، اما جو روانی ایجادشده به دلیل افزایش نرخ ارز، 

موجب نوساناتی در بازار خودرو و ترغیب مردم به خرید شده است.
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گا ه داران و فروشندگان خودرو گفت: معموال قیمت 
خودروه��ای پرمص��رف مانند پراید، پژو ۲0۶، س��مند و پژو۴05 قبل از س��ایر 
خودروه��ا تحت تاثیر تالطمات قرار می گیرد و افزایش می یابد زیرا این خودروها 

پرمصرف هستند و قیمت های مناسب تری دارند.

فرمانده انتظامی شهرس��تان ساوجبالغ گفت باند کاله برداری مجازی 
که با اغوای ش��هروندان برای خری��د خودرو های خارجی، اقدام به ۹50 

میلیون ریال کاله برداری کرده بود، دستگیر شدند.
سرهنگ مهدی فضلی علیشاه، فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبالغ 
گف��ت: در پی ارجاع ی��ک فقره پرون��ده کاله برداری ب��ا موضوع خرید 
خودرو ه��ای خارج��ی، پیگیری موض��وع در دس��تور کار پلیس آگاهی 
شهرس��تان س��اوجبالغ قرار گرف��ت. او اف��زود: در بررس��ی های اولیه 

کارآگاهان مش��خص ش��د فردی در فضای مجازی پس از جلب اعتماد 
مالباخت��ه خود را کارمند یکی از دس��تگاه های دولت��ی معرفی کرده و 
ب��رای خری��د خودرو های خارج��ی در کمترین زمان و ب��دون پرداخت 
هزینه گمرک از مالباخته مبالغی را اخاذی کرده است. سرهنگ علیشاه 
افزود: در ادامه کارآگاهان با انجام اقدامات پلیس��ی یکی از کاله برداران 
را شناس��ایی و در یک عملیات غافلگیرانه نامبرده را در ش��هر هشتگرد 
دس��تگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند. او گفت: متهم در ابتدا منکر 

هرگونه کاله برداری بود، اما در مواجهه با مستندات و مالباخته به ناچار 
ل��ب به اعتراف گش��وده و به چهار فقره کاله برداری با همدس��تی س��ه 
نف��ر دیگر اقرار کرد. فرمانده انتظامی س��اوجبالغ با بی��ان اینکه میزان 
کال ه ب��رداری این باند حرفه ای ۹50میلیون بوده اس��ت، افزود: در ادامه 
کارآگاهان مخفیگاه همدس��تان متهم را در استان اردبیل شناسایی و با 
دریافت نیابت قضایی به آنجا اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه هر سه 

آنها را دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان ساوجبالغ منتقل کردند.

قیمت کدام خودروها بیشترین نوسان را داشته است؟

خرید خودروهای خارجی شیوه جدید کاله برداری
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ام��روزه ن��وآوری اجتماعی به  عن��وان یک موضوع مه��م و حیاتي در جوامع 
مط��رح می ش��ود و می توان گفت ن��وآوری ضرورت و الزم��ه حیات یک تمدن 
اس��ت. نوآوری اجتماعی به عنوان ایده های جدید تعریف می ش��ود که به  طور 

هم زمان ه��م نیازهای اجتماعی را تامین می کند 
و هم ارتباط��ات و همکاری های جدید اجتماعی 

ایجاد می کند.
ان��واع مختلف��ی از نوآوری ها ش��امل فناورانه، 
اقتص��ادی، کس��ب وکار و نظایر آن وج��ود دارد 
که عامل موثری در پاس��خ ب��ه نیازها و به وجود 
آوردن رفاه انس��ان اس��ت، با این حال بسیاری از 
نیازها وجود دارند که برآورده نشده اند. از دیدگاه 
صاحب نظران مختلف، یکی از راهکارهای برآورده 
ک��ردن نیازه��ا، نوعی ن��وآوري پوی��ا در تمامي 

عرصه ها با نام نوآوری اجتماعي است.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 

در راهب��رد اروپاي۲0۲0، نوآوري اجتماعي نقش��ی مه��م دارد و به خالقیت، 
نوآوری و ایده های نو در مدل عمومی و نوآوری اجتماعی به ش��کلی خاص به 
عنوان عنصری مهم در تقویت رش��د پایدار، امنی��ت کار و افزایش قابلیت های 

رقابت��ی نگاه کرده اند. از آنجا که محقق��ان، نوآوری اجتماعی را گره خورده در 
ارتباطات دیجیتال می دانند س��تاد توس��عه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با تعری��ف اولویت های نیازمحور و 
مس��اله محور به دنب��ال اجرایی س��ازی نوآوری 

اجتماعی هوشمند در کشور است.
یکی از مفاهیمی که ای��ن روزها زیاد درباره 
آن حرف می زنند، هوشمندسازی شهرها است. 
پروژه ای جهان��ی و همه گی��ر. مفهومی که اگر 
محقق شود می تواند حالل بسیاری از مشکالت 
ش��هری ش��ود. در میان نیازهای توس��عه شهر 
هوش��مند، نوآوری اجتماعی هوشمند به عنوان 
یکی از نیازهای شهری مطرح شده است؛ نیازی 
که می تواند پاسخگوی نیازهای اجتماعی انسان 

مدرن در میانه زندگی شهری هوشمند باشد.
و  دیجیت��ال  ابزاره��ای  گف��ت  می ت��وان 
فناوری ه��ای اطالعاتی و ارتباطات��ی ابزارهایی 
هس��تند که می توانند در دریافت و پردازش اطالعات به مدیران شهری کمک 
کنن��د. همین ابزاره��ای کارآمد می تواند نقش��ی تاثیرگذار در ب��روز و تحقق 

نوآوری های اجتماعی داشته باشد.

طبق آیین نام��ه ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان مصوب کارگ��روه ارزیابی 
ش��رکت ها و موسس��ات دانش  بنیان، دانش بنیان بودن شرکت ها دو سال اعتبار 
دارد و پس از آن معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری می تواند نسبت به 

تمدید و ارزیابی مجدد شرکت ها اقدام کند.
ش��رکت های  تاییدی��ه  »تمدی��د  فرآین��د 
دانش بنی��ان« این امکان را فراهم می س��ازد تا 
بتوان با گذشت دو سال از فعالیت های شرکت 
دانش بنی��ان یک ارزیابی مجدد از جایگاهی که 

شرکت در آن قرار دارد را به دست آورد.
براس��اس آمارها تا بهار 1۳۹۸ تعداد ۲1۸1 
ش��رکت دانش بنیان درخواست تمدید تاییدیه 
دانش بنی��ان بودن خود را ارائه دادند که از این 
تعداد 1۲۷۳ ش��رکت موفق شدند که تاییدیه 
خ��ود را تمدید کنند. در واق��ع معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری و مرکز شرکت ها 
و موسس��ات دانش بنیان برای ۴0درصد از این 

درخواست ها، تاییدیه مجدد صادر نکرد. این مسئله موید این موضوع است که 
مالک ها و معیارهای قابل تاملی در فرآیندهای نظارت وجود دارد. تنها فعالیت 
مثبت و س��ازنده و مبتنی بر فناوری ش��رکت ها است که می تواند باعث شود تا 

آنها مجدداً از  »تاییدیه تمدید« فعالیت برخوردار شوند. سید محمد صاحبکار 
خراس��انی، رئیس مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنی��ان معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری در این  باره اظهار کرد: از س��ال ۹۲ قانون حمایت 
از شرکت های دانش بنیان، با نوشتن آیین نامه 
و فرآیندها اجرایی ش��د. شرکت دانش بنیان 
باید در حوزه فن��اوری برتر فعالیت کند و در 
حوزه  »های تک« قرار داش��ته باشد. شرکتی 
که در حوزه »فناوری متوسط« و یا »فناوری 
پایی��ن« فعالیت می کند، می تواند واحد فناور 
ش��ود باش��د، اما نمی تواند دانش بنیان تلقی 
ش��ود.  وی در ادامه ضمن اش��اره به مراحل 
مختل��ف کارشناس��ی، بیان داش��ت: در دنیا 
صنای��ع مختلف را براس��اس »عم��ق تحقیق 
و توس��عه« یا »چگالی توس��عه« دسته بندی 
می کنن��د. چگالی باال »های ت��ک«، یک پله 
پایین ت��ر »مدی��وم های تک«، پل��ه پایین تر 
»مدیوم لو تک« و آخرین »لو تک« محس��وب می شود. مالک انتخاب براساس 
میزان تحقیق و توس��عه ای است که یک شرکت باید انجام دهد و به یک سری 

مشکالت فائق آید، تعریف می شود.

60 درصد شرکت های دانش بنیان موفق به »تمدید تاییدیه« شدندجامعه ای هوشمند حاصل نوآوری های دیجیتالی

س��قراط می گفت که گفت وگو، زاینده اندیش��ه اس��ت. اندیشه، کالم 
می س��ازد و کالم، به اش��یاء جان می بخش��د. همه چیز از اندیشه زنده 
اس��ت و ما آدمیان نیز دائما در حال زیستن و جان دادن جهان هستی 
و ماِس��وای خود از طریق اندیش��ه و تفکر هس��تیم. این گونه است که 
گفت وگ��و، حیات انس��ان را معنا می بخش��د. چراغ رابطه، از سرمنش��أ 

مباحثه، روشنایی می گیرد و روزگاران را روشن می سازد.
اما جهان، بر بنای تضاد، قد برافراشته است. هر آنچه پایدار می نماید، 
ب��ر ناپای��داری، نُضج گرفته اس��ت. هیچ چی��ز پایدار نیس��ت و به باور 
هراکلیتوس فیلسوف یونانی، عالم همواره در حال حرکت و تغییر است 
و  چیزی پابرجا نیس��ت. بر همین مدار، گفت وگو به دیالکتیک مبدل 
می ش��ود. یعنی از مراوده ساده و صمیمی، انس��ان ها به یافتن راه های 
ناپیدای هس��تی از طریق کالم و بحث و نقد، دست می یابند. در نتیجه 
این شرایط، انس��ان متمدن، از ایستایی و یکجاماندگی در طول تاریخ، 
به درآمده اس��ت و همانطور که در این روزها، رسم شده است، چشم ها 
ب��رای فرا رس��یدن تغییرهای ناخوانده و تازه های از راه رس��یده، به در 

دوخته می شوند و این انتظار، کوتاه است و دائما در حال تازه شدن.
اکنون، علم و فناوری برای همه طبقات اجتماعی، از ویترین کتاب ها، 
پا بیرون گذاشته و تبدیل به یاری شده است که به فراخور از اندیشه ای 
و نگاهی، رخ نمایی می کند و تبدیل به غول چراغی ش��ده اس��ت که به 

اندازه همت آدمیان، آرزوها را برآورده می سازد.
ما نیز در این س��وی جهان، ن��ه آنچنان که دیگ��ران می پندارند، بر 
سبیل پیشرفت ایس��تاده ایم و هر از گاهی، گام های بلند و چشمگیری 
هم برمی داریم که کارس��تان می ش��ود و مایه احترام. ایران، چند سالی 
اس��ت که قطار »اقتصاد دانش بنیان« را بر روی ریل توسعه و پیشرفت، 
جانمایی کرده و »ما می توانیم« را خرج و س��وخت حرکتش قرار داده 
اس��ت. نزدیک به ۴۷00 ش��رکت دانش بنیان در کمتر از هش��ت سال، 
ظهور کرده اند و دم به دم از گوش��ه و کنار، خبر دستاوردهای ش��ان به 
گوش می رس��د. ۶000 استارت آپ و 1۸0 مرکز نوآوری و  شتابدهنده، 
به مثابه نهال های ریش��ه دار، به سرعت تنومند می شوند و کارخانه های 
نوآوری و صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه هم، ابررحمتی شده اند 

که در هوای آفتابی هم انتظار بارندگی شان می رود.
از آن س��مت هم، نابخردان جهان، ای��ران را به بهانه های واهی اما از 
هراس همین پیش��رفت ها، به تازیان��ه تحریم، می نوازند و انتظار کرنش 
و فروافتادگی از ما دارند. زهی خیال باطل نکته دیگر آن اس��ت که ما 
نفت و منابع زمینی بسیار داریم که قرار بوده که قاتق نان مان شوند اما 

به تدبیر شیاطین غربی، قاتل جان مان شده است.
این��ک ایران اس��المی، به دوراهی زیس��ت بوم ن��وآوری و فناوری – 
زیس��ت بوم منابع طبیعی، رسیده است. دیگران با تحریم های ظالمانه، 
می خواهن��د به م��ا بقبوالند که ما محت��اج نفت و مناب��ع طبیعی مان 
هس��تیم، خودمان هم معتقدیم که منابع انس��انی و دارایی های فکری 
و خالقیت جوانان مان، گنج های بی پایانی هس��تند که خستگی ناپذیر و 

همواره، می باید نمایان شان کنیم.
در اینجا و این ش��رایط، »دیالکتیک دانش بنیانی« ش��کل گرفته و ما 
را در آس��تانه زمانه ای نو و ظاهرا ناش��ناس قرار داده اس��ت. »تز« این 
دیالکتی��ک، وجود منابع نفتی و طبیعی مان اس��ت. »آنتی تز«مان هم 
اقتص��اد دانش بنیان و تولید ثروت از علم تش��کیل زیس��ت بوم نوآوری 

و فناوری اس��ت. حاال، می بای��د که ما در پی »س��نتز« این دیالکتیک 
و به عرصه کش��اندن شرایطی تازه باشیم. بی ش��ک، کفران خواهد بود 
ک��ه منابع طبیعی و خدادادی م��ان را نادیده بگیریم و بخواهیم از صفر 
ش��روع کنیم. این منابع را ما به یکباره و یکروزه به دس��ت نیاورده ایم 
که بخواهیم، به س��ادگی کنارش��ان بگذاریم. ایران عزی��ز ما، قرن ها و 
هزاره ه��ا، قدم��ت و ن��وآوری تم��دن دارد و آنچه که اکن��ون از میهن 
داری��م، حاصل تالش ها و بردباری ها و رنج ها و خون ها و رش��ادت ها و 
ایستادگی های گذش��تگان ما در طول تاریخ پرافتخارمان است. همین 
تفک��ر، ما را وادار خواهد کرد که از داش��ته های ای��ن خاک پرگوهر، با 
احتیاط بیش��تری بهره ببری��م و ارزان در اختیار دیگران نگذاریمش. از 
دیگر س��و، داش��ته های انس��انی مان هم آنقدر غنی و گرانبهاست که تا 
بی نهایت صفر هم اگر جلویش بگذاریم، قدر و قیمتش هویدا نمی شود. 
در نتیج��ه در »دیالکتیک دانش بنیانی«، مناب��ع طبیعی ما می تواند با 
منابع انس��انی مان، اندیشمندانه تر و خردمندانه تر، درهم آمیزد و از آن، 

زیست بومی پرثمر سر بر آسمان ساید.
ب��ا ای��ن اوصاف، می ش��ود به عن��وان نمون��ه، از نف��ت و منابع دیگر 
طبیعی مان، در آماده س��ازی زیرس��اخت های این زیست بوم و همسو با 
پربارکردن و ثروتمند س��اختن صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه 
کش��ور، بهره ببریم و استارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان و صنایع 

خالق و نوآور را همچون دماوند، پشتوانگی کنیم.
اما برای رس��یدن به این »س��نتز« در »دیالکتیک دانش بنیانی«، 
نیازمند مقدماتی واالتر هس��تیم. »گفتمان س��ازی« در عرصه علم 
و فن��اوری، امروز از اوجب واجبات ما اس��ت. موضوع »دانش بنیان« 
می بای��د که بی��ش از پیش در جامع��ه ما عمومی س��ازی و فراگیر 
ش��ود. با عمومی س��ازی این موضوع، س��طح آگاه��ی اجتماعی فرا 
می رود و مطالبه عمومی ش��کل می گیرد. در چنین ش��رایطی است 
که دش��واری ها و سختی های پیش رو، آس��ان خواهد کرد. اهمیت 
گفتمان س��ازی در آن اس��ت که در جامعه و در سطوح مختلف آن، 
گفت وگو و دیالوگ را جدی تر و هدفمندتر می سازد. آنگاه، نگاه های 
انتقادی و حمایت��ی، درهم خواهد آمیخت و در نتیجه این تضارب، 
معان��ی ت��ازه و از پس آن، حرکت ه��ای تازه ش��کل خواهد گرفت. 
بنابراین، زیس��ت بوم نوآوری و کارآفرینی، صاحب پشتوانه اجتماعی 
بی نظیر و گرانقدری خواهد ش��د که توپ ه��م تکانش نخواهد داد. 
این گونه، فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان سهل تر و روان تر در رگ 
و پ��ی جامعه رس��وخ می کند و فردای نزدیک م��ا، پر خواهد بود از 
ش��کوفه ها و میوه های رنگارنگی که زیس��ت بوم ن��وآوری و فناوری 

برای مان فراهم آورده است.
گفتمان س��ازی، از طریق رس��انه ها و فضای مجازی، اهالی فرهنگ و 
هنر و با همراهی مراکز علمی و دانش��گاهی، همراهی ۴۷00 ش��رکت 
دانش بنیان و صدها ش��رکت خالق و ش��تابدهنده و هزاران استارت آپ 
می بای��د که جان بگیرد. ای��ن نهادها، زمین های حاصلخیزی هس��تند 
که به س��رعت بذرهای مس��تعد و توانا را در جامعه، جذب می کنند و 

شکوفای شان می سازند.
گفتمان س��ازی، قوه خرد و تعقل جامعه اس��ت و ما هرچه متعالی تر 
بیندیشیم، موفق تر و س��عادتمندتریم. گفتمان سازی در عرصه اقتصاد 
دانش بنیان، ما را در فرداهای نزدیک، به عرش جهان بازخواهد گرداند.

 اپل ادعا می کند فناوری هایش در آینده به س��المتی بشر کمک بسزایی می کند. آیا شگفتانه  بعدی 
کوپرتینویی ها بعد از آیفون در حوزه  سالمتی و پزشکی است؟

به گزارش زومیت، مدیرعامل اپل تیم کوک، ادعا می کند در آینده، ش��رکتش بیش��تر ین سهم را در 
زمینه س��المت بشر خواهد داشت و اقدامات زیادی برای تحقق این ادعا در حال انجام است. کوک به 
عملکرد پایش نوار قلب )ECG( در اپل واچ اش��اره می کند و می گوید ش��رکتش نتایج تحقیقات خود 
را برای س��المتی بشر در قالب محصوالت و نرم افزار ها یی مانند اپلیکیشن سالمتی، نظارت بر فعالیت، 

پیگیری چرخه، اپلیکیشن های پزشکی و طراحی های حسگر پیشرفته ارائه می کند.
همه  این ابزار ها برای سالمتی بشر مفید هستند، اما واقعا اپل می تواند سهم بزرگی در سالمتی بشر داشته 

باشد؛ در حالی که فقط درصد کمی از مردم کره  زمین می توانند به محصوالت آن دسترسی داشته باشند؟
مدیرعامل اپل می گوید نمی خواهد در آینده مردم اپل را فقط با گوشی آیفون بشناسند. او سخنانش 

را این چنین ادامه می دهد:
برخالف این ادعا، امروزه اپل برای کارکردن روی موضوعات پیچیده تر معروف نیس��ت و کسب و کار 
این ش��رکت معموال حول تخصص اصلی این شرکت، یعنی ابداع محصوالتی با فناوری پیشرفته برای 
مصرف کنندگان خاص شکل می گیرد. شمارش اقدامات فعلی اپل در زمینه  سالمتی و درستی ادعای 

تیم کوک درباره آینده این شرکت سخت است.
کوک در سال ۲01۶ اعالم کرد سالمتی موضوع مهمی در سراسر جهان است و فکر می کند به یک 
دید جدید دراین زمینه رسیده  است. وی می گوید در سال های بعد، این شرکت به  تدریج نرم افزارهایی 
معرفی کرد که باعث ش��د مردم راحت تر بتوانند از سالمتی خود مراقبت کنند. ویژگی های ECG در 
س��اعت هوش��مند اپل واچ نمونه  خوبی است که اخیرا معرفی شده اس��ت. همچنین، اپل با اپلیکیشن 

Health Records توانس��ت گام بزرگی در راس��تای ه��دف جدید خود بردارد. این اپلیکیش��ن به 
کاربران کمک کرد سالمتی خود را زیرنظر بگیرند.

اگرچه در حال حاضر اپل روی ابزار  هایی تمرکز کرده است که به مشتریان امکان نظارت و مدیریت بر 
سالمتی خود را می  دهد، این شرکت مطمئنا در آینده راه های تأثیر گذار تری برای مراقبت های سالمتی 
معرفی خواهد کرد. از دیدگاه شما، فناوری های اپل چگونه توانسته است بخشی از پیشرفت های جدید 
در زمینه س��المتی باشد؟ در این مطلب، با پنج نمونه از پیشرفت هایی آشنا می شویم که فناوری های 

اپل باعث ایجاد آنها شده است.
1. پرینت سه بعدی

یک��ی از رویداد های بزرگ فناوری در س��ال ۲01۹ این بود که پزش��کان توانس��تند با اس��تفاده از 
سلول های بیمار، قلب انسان را به  صورت سه بعدی چاپ کنند. اگرچه این قلب اندامی کاربردی نبود، 
رویدادی مهم در فناوری محس��وب می ش��د که نشان داد س��اخت اندام واقعی نمی تواند خیلی دور از 

واقعیت باشد.
۲. واقعیت افزوده

سیس��تم هایی در مراکز آموزش پزشکی وجود دارد که به پزشکان برای آماده سازی در جراحی های 
 Johnson &( پیچی��ده کم��ک می کنن��د؛ مانند ۲۴ مرک��ز آموزش جراحی جانس��ون و جانس��ون

.)Johnson
۳. نظارت از راه دور بر بیماران

امکانات��ی مانند اندازه گیری گلوکز و ECG و نظارت بر فش��ارخون بیمار از راه دور وجود دارد. این 
امکانات بیماران را قادر می س��ازد مجبور نباش��ند در بیمارس��تان ها عمر خود را بگذرانند و بتوانند در 

نگاهی به اهمیت گفتمان سازی

از دانش بنیان به عرش جهان
پرویز کرمی - دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان

اپل می تواند متحول کننده صنعت سالمتی بشر باشد؟

دریچــه

معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری برای ش��رکت های خالق نی��ز مانند 
ش��رکت های دانش بنیان، خدمات صادراتی متنوعی ایجاد کرده اس��ت. این ش��رکت ها 

می توانند محصوالت خود را با استفاده از این امکانات به بازارهای جدید صادر کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، در این راس��تا ب��ا توجه به اینکه 
تسهیل فرآیند صادرات کاال و خدمات و همچنین آموزش و مشاوره شرکت ها در حوزه 
صادرات از جمله نیازهای اساس��ی ش��رکت های خالق اس��ت، معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری سعی دارد تا با شناس��ایی و ارزیابی شرکت های فعال در این حوزه، 

خدماتی باکیفیت و اثربخش برای توسعه توان صادراتی شرکت ها ارائه شود.
ش��رکت های خالق می توانند برای تس��هیل در امر صادرات، خدمات متنوعی از این 

معاونت و نهادهای همکار دریافت کنند.

»شرکت های خالق« از خدمات 
صادراتی بهره مند می شوند

چهارشنبه
4 دی 1398

شماره 1459
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نخس��تین روی��داد رقابت��ی تولید انیمیش��ن نیم��ه دوم بهمن ماه 
س��ال جاری برگزار می ش��ود تا زمینه ش��کل گیری منسجم تیم های 

تولیدکننده این حوزه باشد.
پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
مل��ی  بنی��اد  اطالع رس��انی 
نخبگان، هدف از برگزاری این 
گردهمایی  و  شناسایی  رویداد 
تولیدکنندگان این حوزه است. 
البته برگ��زاری آن زمینه برای 
انیمیشن  تولید  سرمایه گذاری 
را فراهم می کند. این هم افزایی 
می تواند ش��کل گیری منسجم 
تیم ها در این حوزه را ش��تاب 
رویداد،  ای��ن  برگ��زاری  دهد. 
رقابت��ی نوین در ح��وزه تولید 

محتوا در قالب انیمیش��ن اس��ت. موضوع نخس��تین دوره این رقابت 
»رونق تولید و دفاع مقدس« اس��ت. همچنین تکنیک تولید انیمیشن 

در این رویداد آزاد است.

تیم های عالقه مند برای ش��رکت در این رویداد می توانند به س��ایت 
WWW.animationevent.ir مراجع��ه کنند. ثبت نام در رویداد 
ت��ا 15 دی ماه س��ال جاری 
البت��ه برای ثبت  ادامه دارد. 
نام در آن سرپرست تیم باید 
عض��و یک��ی از مجموعه های 
فیلمس��ازان  انجم��ن صنفی 
ای��ران، ح��وزه  انیمیش��ن  و 
اس��المی،  انق��الب  هن��ری 
سازندگان  بین المللی  انجمن 
انجمن  انیمیش��ن،  فیلم های 
صنف��ی طراح��ان گرافی��ک 
رشته های  دانشجویان  ایران، 
هنر و انیمیشن و هنرجویان 
هنرستان های هنر و انیمیشن 
باش��د. این رویداد نیمه دوم بهمن ماه س��ال جاری آغاز می ش��ود و به 
مدت س��ه روز ادامه دارد. در مدت برگزاری رویداد تیم ها می توانند از 

راهنمایی منتورهای محتوایی، فنی و هنری استفاده کنند.

الستی با اشاره به نقش پیشرانی نخبگان در روند توسعه کشور، گفت نخبگان 
باید مدیریت تحول در کشور را به دست داشته باشند و نه صرفاً مدیریت.

ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، آریا الس��تی؛ معاون 
سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان در نشست 
تودی��ع و معارف��ه رئی��س بنیاد نخبگان اس��تان 
بوش��هر با اش��اره به لزوم نهادینه ش��دن تعاریف 
نخبگی در جامعه، گفت: فردی که ضریب هوشی 
باالیی دارد و ی��ا از تخصص در یک حوزه خاص 
برخوردار اس��ت، الزاماً نخبه نیس��ت. وی افزود: 
تخصص و ضریب هوش��ی از ارکان نخبگی است 
ام��ا نمی توانند به تنهایی نخبگی را تعریف کنند. 
الس��تی با بیان اینکه نخبگ��ی از انتخاب می آید، 
ادامه داد: برگزیدگی جزو ویژگی های نخبه است. 
فردی که در جامعه در موضوعی برگزیده اس��ت 
و مورد توجه و پیروی مردم اس��ت، توانایی ایجاد 
تحول دارد. این فرد باید با دوری از خودخواهی، 

دیگرخواه باش��د و به دیگران هم فکر کند یا دیگران را در تصمیم گیری مقدم 
ب��ر خ��ود بداند. معاون س��رآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان اظهار داش��ت: 
نخبگی به مفهوم تالش برای زودتر رس��یدن به اهداف زندگی شخصی نیست، 

با این نگاه، افراد بس��یاری در باالترین درجه تخصص هس��تند ولی به نخبگی 
نرسیده اند، هدف نخبه کمک به دیگران در رسیدن به اهداف است.

وی با بیان اینکه نخبه باید تحول آفرین باشد، تصریح کرد: در استان بوشهر 
نخبگان بس��یاری حضور دارند ک��ه به واقع هر 
کدام یک ملت هستند و توانسته اند منشأ اثرات 
بسیاری باشند. الستی با اشاره به اینکه نخبگی 
تجمیع ویژگی های متعدد اس��ت، اظهار داشت: 
اگر کشور بخواهد به سمت تعالی حرکت کند، 
نیازمند پیشران است. این پیشرانان در حقیقت 
همان نخبگان هس��تند که طب��ق بیانات رهبر 
معظم  انقالب باید مدیریت تحوالت کشور را به 

دست داشته باشند و نه صرفاً مدیریت.  
معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان 
ادامه داد: این بنیاد وظیفه کش��ف، شناس��ایی 
و پ��رورش اس��تعدادها را دارد. در واق��ع، بنیاد 
ملی نخبگان نه ج��ای وزارت علوم برنامه ریزی 
علمی انجام می دهد نه تداخلی با رسالت ها و مأموریت های دانشگاه دارد؛ بلکه 
یک نهاد برنامه ریز و هماهنگ کننده در تعامل بین بخش��ی برای تسهیل مسیر 

نخبه پروری و اثرگذاری نخبگانی است.

با حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری

تولیدکنندگان انیمیشن رقابت می کنند
زمینه سازی برای تحول آفرینی نخبگانی باید در اولویت قرار بگیرد

پژوهش��گران و فناوران جهاد دانش��گاهی صبح روز گذشته در تاالر 
همایش های پژوهش��کده فرهنگ، هنر و معماری دور هم جمع شدند 
ت��ا برترین های پژوهش و فناوری جهاد دانش��گاهی با حضور س��ورنا 

ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری تجلیل شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��ورنا س��تاری 
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری در این مراس��م از ایجاد 
زیس��ت بوم پژوهش در کشور س��خن گفت و بیان کرد: رونق اقتصاد 
دانش بنیان با پول نیس��ت بلکه با ش��کل گیری زیست بوم است. پیش 
از پیروزی انقالب اس��المی در حوزه هوایی تصور بر قدرتمندی ایران 
ب��ود اما با آغاز جنگ فهمیدیم که هیچ دانش و فناوری در این حوزه 

نداریم. زیرا زیست بوم درستی برای آن شکل نگرفته بود.
س��تاری ادام��ه داد: اما در س��ال های اخی��ر اتفاق��ات خوبی برای 
شکل گیری زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور افتاده است و مسیر 

درست را پیدا کردیم تا دیگر اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری درباره زیس��ت بوم حوزه 
پژوهش گفت: تفکرات اش��تباهی در حوزه پژوهش وجود داش��ت که 
مانع پیشرفت آن ش��د، این زیست بوم نیاز به تغییر تفکر دارد. حدود 
100سال در کش��ور پژوهش��کده وجود دارد اما واکسن وارد می شد. 
پس این موضوع نشان دهنده وجود مشکل است، اما در حال حاضر با 
وجود ش��تابدهنده ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی 1۷ قلم واکسن 
و دارو آن هم ظرف ۲ تا ۳ س��ال تولید می ش��ود آن هم بدون نیاز به 

پول دولت.
ستاری با اش��اره به تحریم ظالمانه ایران در حوزه کک های سوزنی 
اف��زود: هفته گذش��ته آمریکا ما را برای »کک س��وزنی« تحریم کرد. 
تحریم کک س��وزنی در حالی اس��ت که ایران در حوزه شیمی تعداد 
زیادی دانشمند و مقاالت علمی دارد و از نظر مقاالت این حوزه رتبه 
پنجم دنیا هستیم. همچنین تعداد پژوهشکده های فعال این حوزه نیز 
کم نیس��ت. پس توانمندی های علم��ی و فناورانه خوبی در این حوزه 
وجود دارد و از نظر نیروی انس��انی خالق نیز چیزی کم نداریم. پس 
قطعا مسیر را اشتباه رفته ایم و خودمان مقصر هستیم. باید زیست بوم 
در این حوزه ش��کل بگیرد، اما در س��ال های اخیر مسیر جدیدی در 

حوزه پژوهش باز شده است.
مشکل پژوهش پول نیست

رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان در ادامه با ذکر مثالی 
در حوزه زیس��ت فناوری بیان کرد: خوش��بختانه زیست بوم این حوزه 
به خوبی ش��کل گرفته اس��ت؛ به گون��ه ای که اگر ام��روز قصد تولید 
دارویی را داش��ته باشیم تا دو س��ال آینده تولید می شود. شرکت های 
دانش بنیان در حوزه زیس��ت فناوری س��الیانه ۲00 ت��ا 500 میلیارد 
توم��ان س��رمایه گذاری روی خطوط تولید خود انج��ام می دهند و با 
وجود این زیس��ت بوم در حوزه داروسازی خروج نیروی انسانی بسیار 

کاهش یافته است.
ستاری در ادامه با بیان اینکه پژوهشی که محصول نتیجه آن نباشد 
بی فایده اس��ت، افزود: محصول حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و فعالیت ش��رکت های دانش بنیان در پژوهش است و دولت تنها باید 
ب��رای ایجاد زیرس��اخت های پژوهش و پژوهش پایه س��رمایه گذاری 
کن��د. زمانی که زمینه و زیرس��اخت ها برای حض��ور بخش خصوصی 
فراهم شود نتیجه آن تولید محصولی اثرمند و رقابت پذیر است. اینکه 
سازمان ها را مجبور کردیم 1 یا ۲ درصد بودجه خود را صرف پژوهش 

کنند کاری اش��تباه اس��ت. زیرا مش��کل پژوهش پول نیست. با پول 
صاحب فناوری و دانش نمی ش��ویم. دانش یادگرفتنی اس��ت و بدون 

تالش به جایی نمی رسد.
رئی��س بنیاد ملی نخبگان به رونق زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در 
کش��ور اشاره کرد و گفت: این زیس��ت بوم بازیگران متعددی دارد که 
س��ال گذشته ۹0 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمد کسب کردند 
و در حال نقش آفرینی در تولید ناخالص کش��ور هس��تند. پس زمانی 
ک��ه موضوع  اقتصاد دانش بنیان تاکید می ش��ود یعنی همه به نتیجه 

رسیده اند که راه حل رفع مشکالت است.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری همچنی��ن بیان کرد: دو 
مح��ور در پژوهش وج��ود دارد. پژوهش پایه یا پژوهش��ی که به بازار 
می رس��د. این دو زیست بوم و نوع تفکرات آن متفاوت است. باید دید 
که می خواهیم پژوهش فردی باش��د یا کاربردی. در پژوهش کاربردی 
بای��د پلتفرم داش��ته باش��یم و در این صورت به نتایج خوبی دس��ت 
می یابی��م و موضوع��ات جدید و خروجی تازه ای داری��م که می توانند 

اساس راه اندازی یک شتابدهنده باشند.
س��تاری درباره هم��کاری با جه��اد دانش��گاهی نیز گف��ت: جهاد 
دانش��گاهی همیشه الگوی مناس��بی را برای حوزه پژوهش ارائه کرده 
اس��ت و پروژه ه��ای خ��ود را تقاضامح��ور تعریف کرده اس��ت. جهاد 
دانشگاهی می تواند محوری برای توسعه پژوهش در کشور باشد. همه 
ما باید در یک جبهه با اقتصاد نفتی و سیس��تمی که در کش��ور ایجاد 
کرده اس��ت، مبارزه کنیم. در این راستا همکاری های معاونت علمی با 
جهاد دانشگاهی افزایش می یابد. معاونت علمی آماده حمایت از جهاد 
دانش��گاهی برای راه اندازی ش��تابدهنده ها و ایجاد اش��تغال در کشور 

است.
 ب��ه گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، تحریم ها فرصت 
استثنایی است تا خودمان را نشان دهیم و اثبات کنیم و با ارائه طرح 

و ایده ها و در نتیجه محصوالت جدید واردات را کاهش دهیم.
براساس این گزارش، چهارمین دوره تجلیل از برترین های پژوهش 
و فناوری جهاد دانش��گاهی با حضور س��ورنا س��تاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری و حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانش��گاهی 

در پژوهشکده هنر، فرهنگ و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد.
در ای��ن مراس��م پژوهش��گران و فن��اوران برتر جهاد دانش��گاهی، 
ساختارهای پژوهش و فناوری برتر و حامیان پژوهش و فناوری تقدیر 

شدند.
تفاهم نامه همکاری مشترک امضا شد

همچنین همزمان با این مراس��م تفاهم نامه همکاری مشترک میان 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی امضا شد.

این تفاهم نامه به امضای س��ورنا س��تاری، مع��اون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری و حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی رسید.

 امضای آن در راس��تای سیاس��ت های کلی کشور برای رونق تولید، 
توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد زیست بوم کارآفرینی انجام شد.

  توس��عه فناوری و تجاری سازی طرح های فناورانه جهاد دانشگاهی 
با امض��ای این تفاهم نامه دنبال می ش��ود تا تامی��ن نیازهای داخلی، 
توسعه دانش فنی و توس��عه بازار محصوالت در داخل و خارج شتاب 

گیرد.
در پایان مراس��م نیز برترین های پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی 

جوایز خود را دریافت کردند.

Health Records توانس��ت گام بزرگی در راس��تای ه��دف جدید خود بردارد. این اپلیکیش��ن به 
کاربران کمک کرد سالمتی خود را زیرنظر بگیرند.

اگرچه در حال حاضر اپل روی ابزار  هایی تمرکز کرده است که به مشتریان امکان نظارت و مدیریت بر 
سالمتی خود را می  دهد، این شرکت مطمئنا در آینده راه های تأثیر گذار تری برای مراقبت های سالمتی 
معرفی خواهد کرد. از دیدگاه شما، فناوری های اپل چگونه توانسته است بخشی از پیشرفت های جدید 
در زمینه س��المتی باشد؟ در این مطلب، با پنج نمونه از پیشرفت هایی آشنا می شویم که فناوری های 

اپل باعث ایجاد آنها شده است.
1. پرینت سه بعدی

یک��ی از رویداد های بزرگ فناوری در س��ال ۲01۹ این بود که پزش��کان توانس��تند با اس��تفاده از 
سلول های بیمار، قلب انسان را به  صورت سه بعدی چاپ کنند. اگرچه این قلب اندامی کاربردی نبود، 
رویدادی مهم در فناوری محس��وب می ش��د که نشان داد س��اخت اندام واقعی نمی تواند خیلی دور از 

واقعیت باشد.
۲. واقعیت افزوده

سیس��تم هایی در مراکز آموزش پزشکی وجود دارد که به پزشکان برای آماده سازی در جراحی های 
 Johnson &( پیچی��ده کم��ک می کنن��د؛ مانند ۲۴ مرک��ز آموزش جراحی جانس��ون و جانس��ون

.)Johnson
۳. نظارت از راه دور بر بیماران

امکانات��ی مانند اندازه گیری گلوکز و ECG و نظارت بر فش��ارخون بیمار از راه دور وجود دارد. این 
امکانات بیماران را قادر می س��ازد مجبور نباش��ند در بیمارس��تان ها عمر خود را بگذرانند و بتوانند در 

بیرون از بیمارستان ها به زندگی عادی خود ادامه دهند.
۴. مراقبت های سالمتی و محرمانه بر پایه  سیستم ابری

اپل می کوش��د برای حفظ حریم خصوصی کاربران و حل مشکالت آنها، سیستم های هوشمند ابری 
را گسترش دهد. این سیستم ها می توانند امکانات بیشتری به سیستم نظارت از راه دور اضافه کنند.

5. هوش بینایی ماشین
در  ح��ال  حاض��ر، از فناوری هایی مانند اپلیکیش��ن Gauss Surgical’s Triton برای نظارت بر 
خون ریزی در عمل ها ی جراحی و سیس��تم  Ibex Second Read برای تش��خیص سرطان پستان 

استفاده می شود.
ش��ارلوت دیویس، تحلیلگر ارش��د مراقبت های سالمتی و زندگی، در سال ۲01۳ در زمینه  سالمتی 
دیجیتال پیش بینی کرده بود در آینده با اس��تفاده از تلفن های هوش��مند و وسایل نظارتی، مراقبت ها 
بیشتر در بیرون از بیمارستان ها و کلینیک ها انجام خواهد شد. این فناوری ها با افزایش تعداد بیماران 

اهمیت بیشتری می یابد که در خانه یا سایر مراکز اجتماعی مراقبت می شوند.
گذش��ت زمان صحت این پیشگویی را نشان می دهد، اما در  حال  حاضر با توجه  به وضعیت موجود، 
می توانیم بگوییم درمان از راه دور بیش��تر از قبل انجام می شود و دستگاه های تلفن همراه برای چنین 
مراقبت هایی بس��یار مهم هس��تند. AR و نظارت و اتوماسیون از راه دور بر بیماران انجام جراحی های 
کوچک را ممکن ساخته است. برای مثال، امسال پزشکی در چین توانست با استفاده از شبکه  5G به 

 صورت آزمایشی حیوانی را از راه دور عمل جراحی کند.
طبق ادعای کوک که در آینده همه اپل را به  خاطر اقداماتش برای سالمتی بشر می شناسند، شاید 

این پیشرفت ها همان برنامه های طوالنی مدت مدنظر کوپرتینویی ها باشد.

برترین های پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی تقدیر شدند

ستاری: راهی جدید در حوزه پژوهش باز شده است

اپل می تواند متحول کننده صنعت سالمتی بشر باشد؟

یادداشـت

صادقی دانش را منش��أ ثروت، توانایی، قدرت و ماندگاری و آس��ایش و آرامش بش��ر 
دانست و گفت راهکار تولید دانش، پژوهش است.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، امیرعلی صادق��ی؛ رئیس بنیاد 
نخبگان کردس��تان در مراسم تجلیل از پژوهش��گران فرهنگی برگزیده و دانش آموزان 
برتر پژوهش��ی اس��تان، به بیان اهمیت و چرایی پژوهش ه��ای دانش آموزی پرداخت و 
با اش��اره به دس��تاوردهای دانش برای بشریت، دانش را منش��أ ثروت، توانایی، قدرت و 

ماندگاری و آسایش و آرامش بشر دانست و گفت: راهکار تولید دانش، پژوهش است.
وی به تعریف و جایگاه پژوهش و نقش آن در آموزش اش��اره کرد و افزود: س��ه ضلع 
آموزش گیرندگان، آموزش دهندگان و محتوای آموزش��ی، به کیفیت آموزش وابسته اند 

اما تا تحقیق نباشد، محتوا تولید نمی شود.

دانش منشأ ثروت، توانایی و قدرت 
بشر است



شرکت ها اکنون قادر هستند که از طریق استراتژی های ارتباطی که در سال های 
قبل غیرعملی بودند، برای مش��تریان ایجاد ارزش کنند. شرکت ها درخصوص این 
مسئله فکر و بررس��ی می کنند که چگونه می توان ارتباطات چندجانبه را فراهم و 
میسر کرد: شرکت به مشتری، مشتری به شرکت و حتی مشتری به مشتری. امروزه 
ش��رکت ها می توانند از طریق ایمیل، وب س��ایت، تلفن، فکس، اتاق های گفت وگو، 
مراک��ز تماس، مراکز اطالعات خطوط ش��کایات و نیز مکاتبه ب��ه روش قدیمی، با 

شرکت های دیگر در تماس باشند.
از قدیم، ارتباط با مشتریان یک طرفه بوده است؛ از شرکت ها به مشتریان. ابزارهای 
قدیمی برای ارتباط ش��رکت با مشتری یک طرفه هستند؛ تبلیغات، ارتقای فروش، 
روابط عمومی و فروش شخصی. به استثنای فروش، این کانال های ارتباطی میانی و 
غیرتعاملی هستند. میانی بدین معناست که ارتباط از طریق رسانه ها و یا کانال هایی 
صورت می گیرد که طرف سومی، مالکیت آنها را داراست؛ یعنی مستقیم به مشتری 
نیس��ت. سه فرآیند، مس��ئول قدرت و توان بیش��تر در ایجاد ارزش برای مشتریان 

هستند؛ غیرمیانجی سازی، شخصی سازی و تعامل.
غیرمیانجی سازی )بدون واسطه(

امروزه توسعه تکنولوژی های جدید به ظهور بسیاری از ابزارهای ارتباطی دی. تی.
س��ی ازجمله ایمیل، direct mail، موبایل منجر ش��ده اس��ت. شرکت ها قادرند 

پیام های خود را مستقیماً به مشتریان برسانند.
شخصی سازی

پایگاه داده های دارای کیفیت باال و کانال های دی. تی.س��ی با یکدیگر، شرکت ها 

را قادر می سازند که ارتباطات و محصوالت خاص مشتریان را برقرار و عرضه کنند. 
این همان چیزی اس��ت که پپرز. اندر. راجرز آن را بازاریابی یک به یک نامیده است. 
اطالع��ات در خصوص تاریخچه خرید مش��تریان و گرایش ب��ه خرید را می توان به  
منظور ایجاد پیشنهادهایی به کار گرفت که نسبت به موارد عرضه شده قبلی، میزان 
عکس العمل و نوگرایی بیش��تری را موجب ش��وند. محتوا، زمان بندی و کانال های 
تحویل برای ارتباطات می توانند براس��اس سالیق و پسند مشتریان بنا شده باشند. 
یک  شکل دیگر شخصی س��ازی به  صورت آنالین یافت می شود. بسیاری شرکت ها 
مش��تریان را قادر می سازند که وب سایت خود را شخصی و اختصاصی کنند. برای 
مثال مش��تریان س��ایت www.amazon.com می توانند از یک خوشامدگویی 

اختصاصی، پیشنهادهای خاص و پروفایل شخصی ویرایش شده بهره مند باشند.
شخصی سازی همچنین می تواند در ارتباط با کارکنان، مثل عوامل سرویس دهی 
به مشتریان نیز اجرا شود. مثاًل برنامه نویسی برای انجام خودکار یک عمل می تواند 
طوری باشد که عوامل ناآشنا با یک محصول و یا گروه مشتریان را قادر سازد که در 

ارتباطات تلفنی، عمل را انجام دهند.
تعامل

تکنولوژی های تعاملی و دوس��ویه از زمان ظهور و پیدایش تلفن موجود بوده اند. 
ب��ه  تازگی اینترنت، حوزه و میدانی ب��رای تعامل از طریق دو تکنولوژی اصل یعنی 
ایمیل و ش��بکه جهانی به کلی متحول و دگرگون ساخته است. ایمیل، مشتریان و 
شرکت را توانا می سازد تا به صورتی کارآمد و اغلب بسیار سریع، ارتباط برقرار کنند. 
به  طور مثال، مشتریان می توانند اطالعاتی را که در وب سایت های شرکت ها وجود 

دارد، ایمیل کنند. ایمیل امکان دسترسی مشتریان به یک اسم خاص و نام خاص و 
یا یک گروه کاری مثل @askme یا @help را فراهم می آورد. تماس با یک نام، 

این احساس را به مشتری می دهد که یک نفر وجود دارد که به آنان توجه کند.
به  منظور ایجاد ارزش برای مش��تریان از طریق استراتژی های ارتباطی تان، شما 
باید رفتار خرید مشتریان خود را درک کرده و تحلیل کنید. شما باید بدانید که چه 
کسی در تصمیم خرید درگیر و دخیل بوده، چه اطالعاتی نیاز داشته و می خواهد 
که آن اطالعات را در چه جایی بیابد. یک فرآیند خرید، ممکن است کاماًل طوالنی 
باشد. یک شرکت که برای اولین بار خرید پیچیده ای را انجام می دهد، ممکن است 

یک سری مراحل ازجمله مراحل زیر را طی کند؛
1. ش��ناخت مسئله: مشتری اعالم می کند مس��ئله ای وجود دارد که نیاز به یک 

راهکار دارد.
۲. جست وجوی راهکارهای دیگر
۳. مشخص کردن راهکار بهینه
۴. جست وجوی تأمین کنندگان

5. درخواست پیشنهاد از تأمین کنندگان
۶. انتخاب یک تأمین کننده

۷. تعیین یک برنامه سفارش
۸. انجام یک خرید

۹. ارزیابی فرآیند
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بازاری��ان تجاری اغلب مجموعه ای از مش��تریان را دارن��د که رفتارهای مختلفی 
دارند: برخی از آنها تأکیدشان بر قیمت پایین و رویکرد معامله ای است، درحالی که 
س��ایرین برای خدمت واقع��ی ارزش قائلند و رابطه مبتنی بر همکاری برای ش��ان 
مطلوب اس��ت. مش��تریانی نیز وجود دارند که در میانه این جریان قرار می گیرند. 
برای توس��عه استراتژی های مناسب و سودآور بازاریابی، بایستی به پنج حوزه توجه 

ویژه مبذول داشت:
1. ب��ه دس��ت آوردن داده های رابط��ه: برخورداری از اطالع��ات صحیح در مورد 
مش��تری مبنایی برای اس��تراتژی های موف��ق بازاریابی رابطه من��د فراهم می آورد. 
بانک های اطالعاتی شرکت فروشنده بایستی سیمایی از پیشینه روابط هر مشتری 
فراهم کنند، تصمیم گیرندگان کلیدی را شناس��ایی کنند، خریدهای قبلی از همه 
خطوط محصول را مجزا کنند، نیازها و قابلیت های مشتری را نشان دهند. بازاریان 
تجاری برای به دس��ت آوردن داده های مربوط به مشتری و تبدیل آن به اطالعات 
ارزش��مند برای راهنمایی اس��تراتژی به س��رعت در حال پذیرش نرم افزار مدیریت 

ارتباط با مشتری از شرکت هایی نظیر oracle و سیستم های Siebel هستند.
۲. انتخاب مشتری: انتخاب مشتری نیازمند شناختی روشن از نیازهای مشتری، 
درک مناسب از هزینه های خدمت رسانی به گروه های مختلف مشتریان و پیش بینی 

صحیح فرصت های سود بالقوه است.
ارزش: »منافع اقتصادی فنی، خدماتی، اجتماعی ادراک ش��ده توسط مشتری در 
مقایس��ه با قیمت پرداختی برای محصول ارائه ش��ده.« در فرآیند انتخاب مشتری 
بایستی پتانسیل سودآوری را نیز مدنظر قرار داد. اگر محصول برای فعالیت های مهم 
باشد، برخی مشتریان ارزش زیادی برای خدمات پشتیبانی قائلند و برای پرداخت 
قیمت باالتر در ازای این پشتیبانی آمادگی دارند. مشتریان دیگری نیز هستند که 

در تصمیم گیری در مورد انتخاب محصول بسیار به قیمت حساسند و ارزشی برای 
خدمات پشتیبانی قائل نیستند.

۳. توسعه محصوالت مخصوص مشتری: برای توسعه محصول مخصوص مشتری، 
بازاریاب تجاری بایستی ماهیت روابط خریدار-فروشنده را بیازماید. استراتژی های 
دنبال شده از سوی رقبا در یک صنعت در طیفی تحت عنوان پهنای باند صنعت در 

روابط کاری قرار می گیرد.
تمرکز س��ودآوری بر خدمات پش��تیبانی خارج از بسته پیش��نهادی: استراتژی 
نامحدود را می توان برای دستیابی به مشتریانی که تأکید بیشتری بر معامله دارند 
دنبال کرد. در اینجا خدمات محصول محوری که نیازهای مشتری در زمینه قیمت، 

کیفیت و دسترسی را فراهم می کند به  صورت نامحدود ارائه می شود.
تمرکز بر محصول و افزودن خدمات پشتیبانی با توافق طرفین در بسته پیشنهادی: 
در تولیدات مبتنی بر همکاری محصول اضافه ش��ده با ویژگی های غنی ش��ده برای 
مش��تری مطلوب است. ویژگی های افزوده شده، شامل برنامه های هماهنگ کاهش 

هزینه، کمک فنی، تضمین برنامه های تحویل و تبلیغات همکارانه می شود.
ارائه پیش��نهاد خدمات به مش��تری به  صورت منعطف در بسته های پیشنهادی 
متنوع: بازاریان تجاری می توانند از طریق ارائه مجموعه پیشنهادات خدمت و ارائه 
راهکارهای اختصاصی برای گروهی از مش��تریان یا حتی یک مشتری، یک حاشیه 
رقابتی به دست آورند. نخست پیشنهاداتی باید ایجاد شود که حداقل تعداد خدماتی 
که از نظر همه مش��تریان در بخش خاصی از بازار مطلوب است را دربر گیرد. دوم، 
خدمات انتخابی ایجاد می شود که از طریق کاهش هزینه ها یا بهبود عملکرد عملیات 

مشتریان به آنها ارزش افزوده ای ارائه می کند.
۴. اجرای اس��تراتژی های رابطه: در بازار تجاری، نیروی فروش نقشی  محوری در 

مدیریت رابطه ایفا می کند. اس��تراتژی های موفق رابطه توسط یک سازمان کارآمد، 
همسویی فروش شخصی و هماهنگی نزدیک با واحدهای پشتیبانی شکل می گیرد. 
برخی ش��رکت ها، سازمان فروش را به واحدهایی تقسیم می کند که هر کدام گروه 
مش��خصی از رابطه را برعه��ده  دارند؛ به  عنوان  مثال، در ش��رکت موتوروال، نیروی 
فروش بازار اس��تراتژیک شامل تیم های فروش، مهندسان اجرا، مهندسان کیفیت، 
دیگر کسانی که برای مشارکت با مشتریان خاصی تعیین  شده اند، است. در مقابل، 
اعضای نیروی فروش جغرافیایی به  صورت انفرادی عمل می کنند و وظایف سنتی 
فروش را انجام می دهند. درنهایت نیز نیروی فروش توزیع کننده به اعضا کانال توزیع 
محصوالت شرکت ارائه خدمت می کند و به آنها در حفظ روابط کاری با این بخش 

از مشتریان موتوروال کمک می کند.
5. ارزیابی پیامدهای اس��تراتژی رابطه: گاهی به دلیل عدم همس��ویی انتظارات 
طرفین تالش های ایجاد رابطه شکست می خورند. هدف ارتباط این است که امکان 
حداکثرسازی ارزش مشترک برای خریدار و فروشنده را فراهم آورد. این امر نیاز به 

ارزیابی رسمی پیامدهای ارتباطی را ایجاد می کند.
رواب��ط نظارتی: برخی عوام��ل می توانند به روابط صدم��ه بزنند به همین دلیل 
بازاریابان تجاری بایس��تی نسبت به عالئم نگران کننده حساس باشند. ممکن است 
نیازهای مشتری درنتیجه تغییر بازار، ظهور رقبای جدید در بازار، فناوری جدید یا 
فشار مداوم جهت کاهش هزینه تغییر کند. تعهد نمایشی: روابط با مشتری می تواند 
به  وسیله مسائلی از قبیل کیفیت محصول، تأخیر در تحویل یا پشتیبانی ناکافی از 
خدمت صدمه ببیند. هر کدام از اینها می تواند مخاطراتی برای ارتباط داشته و نشانه 

فقدان تعهد از سوی بازاریاب تلقی شود.
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استراتژی های بازاریابی رابطه مند

چگونه به قدرت مطالعه چندین کتاب در یک 
روز دست پیدا کنیم 

همه ما از اهمیت مطالعه کتاب برای پیش��رفت در کار خود آگاه 
هس��تیم، با این حال نمی ت��وان کمبود وقت را نی��ز نادیده گرفت. 
درواقع حتی اگر از کتاب های صوتی نیز استفاده کنیم، بعید به نظر 
می رسد که در طول روز بتوان یک کتاب را نیز مطالعه کرد. با توجه 
به وجود تعداد بی ش��ماری کت��اب در حوزه های مختلف، این امر به 
معنای فرصت بس��یار محدود است. توجه داشته باشید که بسیاری 
از افراد خواهان موفقیت س��ریع هستند و این امر به معنای نیاز به 
صدها کتاب است. اگرچه در نگاه نخست این امر غیرممکن به نظر 
می رس��د، با این حال ی��ک راهکار جالب برای ای��ن موضوع وجود 
دارد. وب سایت Readitfor.me از یک تیم حرفه ای تشکیل شده 
اس��ت که افراد در آن کتاب ها را مطالع��ه کرده و مطالب مهم را به 
صورت های مختلف نظیر اینفوگرافی منتش��ر می کنند. کیفیت کار 
آنها به حدی باال است که شما عمال هیچ موضوع مهمی را از دست 
نخواهید داد. همچنین ش��یوه نمایش آنها به حدی جذاب است که 
اف��راد را کامال درگیر خواهد بود. درواقع نباید تصور کنید که با این 
روش، دیگ��ر از مطالعه خود لذت کاف��ی را نخواهید برد. تحت این 
شرایط شما قادر خواهید بود که چندین کتاب را طی تنها یک روز 
مطالعه کنید. همچنین اگر کتاب مدنظر شما در فهرست آنها وجود 
نداش��ته باشد، می توانید آن را سفارش داده و در مدت زمانی کوتاه 
خالص��ه آن را دریافت کنید. ب��رای اطمینان از کیفیت کار آنها نیز 
می توان یک خالصه یک کتاب را به صورت رایگان داش��ته باش��ید. 
با این حال برای ادامه کار نیاز به خرید اشتراک خواهید داشت که 
رقم کامال مقرون به صرفه ای محس��وب می ش��ود. نکته جالب دیگر 
آن، امکان دانلود فایل صوتی کتاب ها است که تنها 1۲ دقیقه زمان 

را از شما خواهد گرفت. 
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بچه ها باارزش تر از کیک هستند
ش��رکت بیمه NRMA در جدیدتری��ن کمپین خود با همکاری 
آژانس تبلیغات��ی »Colenso BBDO« نیوزیلند، یک نکته مهم 
را ب��ه رانندگان در تعطیالت کریس��مس یادآوری می کند که اغلب 

اوقات فراموش می شود: آنچه ارزش دارد، جان فرزندان مان است.
این فیلم به کارگردانی اس��تیو راجرز، داستان یک روز از زندگی 
خانواده ای را بیان می کند که در حال حمل یک دسر خاص به خانه 
مادربزرگ هس��تند. سپس با تاکید فراوان به ما تذکر داده می شود 
که همه در این داس��تان مقصر هس��تیم، زی��را احتیاط می کنیم تا 
حین رانندگی به چیزی کامال بی ارزش و بی اهمیت، برای مثال یک 
کیک، گلدان جدید یا شام پیک نیکی صدمه ای وارد نشود، در حالی 
که باید به این موضوع توجه کنیم که وقتی بچه های مان در ماشین 

هستند، هیچ چیز به اندازه جان شان اهمیت ندارد.
کمپین فوق ش��امل سینما، فضای خارج از خانه، دنیای دیجیتال 
و یک تجربه رفتاری انس��انی می شود و با مشارکت یکپارچه تیمی 
تبلیغاتی از شرکت رسانه ای Mindshare و آژانس روابط عمومی 

Thinkerbell شکل گرفت.
به گفته برنت اسمارت، مدیر ارشد بازاریابی بیمه NRMA، این 
اقدام مفید برند در کریس��مس یک پیام ساده را به مخاطب منتقل 
می کند: یکی از ش��لوغ ترین روزهای سال را سپری می کنیم، به یاد 

داشته باشید که با رعایت نکات ایمنی رانندگی کنید.
این ش��رکت بیمه پی��ام رعایت ن��کات ایمن��ی در جاده ها را در 
خطرناک ترین موقع س��ال برای رانندگان به گوش آنها می رس��اند. 
از لحاظ تصادفات رانندگی، دس��امبر بدترین ماه س��ال در ۲۹ سال 
گذش��ته بوده اس��ت. با توجه ب��ه رانندگی های طوالن��ی، اکثرا در 
جاده هایی ناآش��نا و با مش��غولیت های ذهنی فراوان، شرکت بیمه 
NRMA می خواهد اطمینان یابد که همه ما در تعلیالت امسال در 

جاده ها مراقب جان خود و دیگر همسفران مان هستیم.
به اعتق��اد نیک وورس��ینگتون، مدیر خالقیت آژان��س تبلیغاتی 
Colenso BBDO، این یک دیدگاه ساده است و به نظر می رسد 
ک��ه همگان ب��ا آن ارتباط برقرار کنند. ما همه مرتکب این اش��تباه 
می ش��ویم. هنگام حم��ل یک کیک، فنجان قهوه یا س��وپ بر روی 
صندلی مس��افر، به ش��کلی تمس��خرآمیز با دقت ف��راوان رانندگی 
می کنی��م، ام��ا از بچه های خود غافلیم. ای��ن موضوع اصلی کمپین 

است که اغلب اوقات فراموش می شود.
در قالب این کمپین تبلیغاتی یکپارچه، عکاس��ی در فضای بیرون 
از خانه توس��ط جیمز تولیچ انجام ش��د. در ای��ن عکس ها بچه ها با 
چش��مانی کنجکاو به دوربین نگاه می کنن��د. کمپین خارج از خانه 
ف��وق به راننده ه��ا این نکته را یادآوری می کند ت��ا هنگام رانندگی 
در جاده ها مراقب یک چیز باارزش، یعنی فرزندان ش��ان در صندلی 

عقب خودرو باشند.
mbanews :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

ارزش مورد انتظار از برقراری ارتباط با مشتری

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

به قلم: جان رمپتون کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

86073143

چهارشنبه
4 دی 1398

شماره 1459



اکنون روزهای پایان سال میالدی فرا رسیده است. بسیاری از افراد در این روزها 
به فعالیت ش��ان در طول سال فکر می کنند. اغلب برندها مشغول بررسی حساب ها 
و ارزیابی کیفیت عملکردشان در حوزه های مختلف هستند. بسیاری از کارآفرینان 
و حتی افراد عادی برای س��ال جدید برنامه های مختلفی در ذهن دارند. این امر به 
طور معمول با طراحی تعهداتی برای سال جدید معنا پیدا می کند. کارشناس های 
حوزه ش��بکه های اجتماعی نیز مانند س��ایر افراد در روزهای پایانی س��ال به سراغ 
بررس��ی عملکرد برندها در حوزه بازاریابی رفته ان��د. نکته مهم درخصوص فعالیت 
کارش��ناس های بازاریابی در این حوزه توجه ش��ان به ترندها و نکات تازه احتمالی 
در س��ال ۲0۲0 اس��ت. به این ترتیب برندهای عالقه مند فرصت برنامه ریزی برای 

بازاریابی مناسب در شبکه های اجتماعی را خواهند داشت. 
بی تردید روزهای پایانی س��ال نو عالوه بر بررس��ی عملکرد گذش��ته مربوط به 
برنامه ریزی برای آینده نیز هست. بسیاری از برندها برنامه های اصلی شان برای سال 
پیش روی را در همین روزها طراحی می کنند. در این مقاله با اس��تفاده از نظرات 
مختلف در زمینه بازاریابی ش��بکه های اجتماعی قصد بررسی وضعیت پلتفرم های 
اینس��تاگرام، توییتر و لینکدین را داریم. بدون ش��ک پیش بینی های کارشناس ها 
همیش��ه به طور کامل تحقق پیدا نمی کند. نکته مه��م در این میان آمادگی برای 
مواجهه با اتفاق های احتمالی اس��ت. در ادامه به بررس��ی هر کدام از ش��بکه های 

اجتماعی در بخش های مجزا خواهیم پرداخت.
1. اینستاگرام

اینس��تاگرام در سال ۲01۹ یکی از پرطرفدارترین پلتفرم ها برای اهالی بازاریابی 
بود. حجم وس��یع و رو به افزایش کاربران این ش��بکه اجتماعی توجه بس��یاری از 
برندها را به خود جلب کرده اس��ت. تیم فنی اینس��تاگرام در راستای بهبود تجربه 
کارب��ری افراد حقیقی و توانایی بازاریابی برندها دس��ت ب��ه رونمایی از آپدیت های 
متعدد زده اس��ت. به این ترتیب اکنون امکان��ات ویژه و کامال خالقانه ای در اختیار 

بازاریاب ها قرار دارد. 
تمرکز اصلی اینس��تاگرام در س��ال ۲01۹ تامین هرچه بهتر امنیت و س��المت 
محی��ط کارب��ری پلتفرمش بود. بی تردید هم��ه ما اخبار مربوط به رس��وایی اخیر 
فیس بوک را ش��نیده ایم. این امر زنگ خطر را برای بسیاری از شبکه های اجتماعی 
به صدا درآورده است بنابراین مشاهده فعالیت خستگی  ناپذیر شبکه های اجتماعی 
مختلف برای ارتقای امنیت کاربران امری طبیعی خواهد بود. یکی دیگر از اقدامات 
مناسب اینستاگرام برای بهبود سالمت محیط کاربری پلتفرمش اقدام سریع برای 
حذف مطالب توهین آمیز یا غیرقانونی اس��ت. ش��اید تا پیش از این امکان استفاده 
از س��هل انگاری یا ایرادهای موجود در الگوریتم اینس��تاگرام برای انتشار محتوای 
غیرقانونی وجود داشت، اما از سال ۲01۹ میزان نظارت تیم فنی این برند افزایش 

بسیار زیادی یافته است. 
س��ال ۲0۲0 از بسیاری جهات برای ش��بکه های اجتماعی دارای اهمیت است. 
اینستاگرام در تالش برای افزایش شمار کاربرانش و افزایش درآمد تبلیغاتی است. 
این امر نیازمند رونمایی از س��رویس های تازه و همکاری نزدیک با کاربران اس��ت. 
نظرخواهی های مختلف اینستاگرام در طول چند ماه گذشته به طور کلی در همین 

حال و هوا جریان داشت. 
راه اندازی بخش کلوز فرندز یا دوستان نزدیک بهترین ایده اینستاگرام برای سال 
۲01۹ محسوب می شود. این امر به کاربران امکانات زیادی در زمینه شخصی سازی 
محتوای شان داد. به این ترتیب شمار باالیی از کاربران بدون نیاز به حذف مخاطب 
امکان دسترسی آنها به محتوای شخصی تر را مسدود کردند. اگرچه اینستاگرام در 
رونمای��ی از این س��رویس فوق العاده عمل کرد، اما در طول ماه های گذش��ته هیچ 

برنامه ای برای توسعه و تحول آن نداشته است. 
 Threads From رونمایی از دوربین مخصوص بخش دوس��تان نزدیک به نام
Instagram ب��ه منظ��ور ایجاد تحول در رابطه میان دوس��تان نزدیک در این اپ 
رونمایی ش��د. هدف اصلی از این اقدام ایجاد فضایی برای دسترسی سریع دوستان 
به یکدیگر خارج از فضای رس��می اینس��تاگرام بود. نکته جالب اینکه این اپ حتی 
بدون اتصال مستقیم به اینستاگرام نیز کار می کند بنابراین کاربران اینستاگرام حتی 
امکان افزودن دوستان بدون اکانت در اینستاگرام به گفت وگوهای تصویری شان را 
خواهند داش��ت. اینستاگرام به عنوان یک پلتفرم عکس محور سرمایه گذاری بسیار 
زیادی بر روی محتوای بصری کرده اس��ت. این امر موجب تالش تیم فنی شرکت 
برای حذف الگوی ارسال پیام خصوصی در قالب متن شده است. اگر از طرفدارهای 
بخش دایرکت اینس��تاگرام باش��ید، در طول چند سال اخیر تحوالت زیادی در آن 
مشاهده کرده اید. این امر به طور کلی در راستای همین هدف صورت گرفته است. 
پیش بین��ی م��ن درخصوص وضعیت اینس��تاگرام برای س��ال آین��ده در حوزه 
شخصی س��ازی فضای کاربران تالش برای ایجاد تحول در بخش دوس��تان نزدیک 
است. این امر از نقطه نظر بازاریابی اهمیت بسیار زیادی دارد. وقتی فضای کاربری 
افراد محدودتر و خودمانی  ش��ود، تعامل برندها با آنها بس��یار دشوار خواهد شد. به 
همین خاطر ما نیازمند ش��یوه هایی برای ورود به فهرست دوستان نزدیک کاربران 

در اینستاگرام خواهیم بود. 
بهبود وضعیت چت ویدئویی

امروزه چت ویدئویی طرفدارهای بس��یار زیادی در سراس��ر جهان دارد. افزایش 
سرعت اینترنت و امکان بارگذاری سریع ویدئو این امکان را به کاربران سراسر جهان 
به منظور مکالمه تصویری داده است. بی تردید وقتی امکان مکالمه تصویری وجود 
داشته باشد، کمتر کاربری به سراغ استفاده از فرمت متن خواهد رفت. اینستاگرام 
در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده است. استراتژی اصلی در این زمینه مربوط 
به برند فیس بوک به عنوان ش��رکت مادر اینس��تاگرام و واتس اپ است. هر دو این 
پلتفرم ها سرویس چت ویدئویی با کیفیت باال را راه اندازی کرده اند. یکی از ایده های 
مناسب برای برندها در این میان استفاده از الگوی چت ویدئویی برای پشتیبانی از 
مشتریان است. بسیاری از مشتریان حوصله نگارش سواالت یا نکات مدنظرشان را 
ندارند. به این ترتیب برقراری تماس تصویری در اینستاگرام کمک شایانی به افزایش 

تعامل میان برندها و مشتریان خواهد کرد. 

یکی از تازه ترین نوآوری های اینس��تاگرام در سال ۲01۹ ایجاد امکان بارگذاری 
ویدئو آنالین با حضور یک کاربر دیگر بود. با جست وجویی ساده در فضای اینترنت 
شمار بس��یار زیادی از چنین ویدئوهای آنالینی را مش��اهده خواهید کرد. این امر 
فرصت مناس��بی به برندها در راستای ایجاد گفت وگوی آنالین با مشتریان و جلب 
توجه س��ایر کاربران می دهد. مزیت اصلی این سرویس عدم نیاز به پرداخت هزینه 

برای استفاده از آن است. 
IGTV بخش

بخش IGTV در راس��تای بهبود وضعیت پخ��ش محتوای ویدئویی طوالنی در 
اینستاگرام راه اندازی شد. این امر از همان روزهای ابتدایی با استقبال شدید کاربران 
مواجه شد. برخی از برندها مانند کانال دیسکاوری یا نشنال جئوگرافیک با استفاده 
از این بخش شمار فالوورهای شان را به شدت افزایش داده اند. ایده اصلی IGTV از 
اسنپ چت گرفته شده است. بی تردید نوآوری های اسنپ چت در حوزه شبکه های 
اجتماعی الهام بخش بسیاری از پلتفرم ها بوده است. در این میان بارگذاری محتوای 
ویدئویی طوالنی نقش مهمی در بهبود تعامل میان کاربران با یکدیگر داشته است. 
پیش از این برندها مجبور به اتصال چند ویدئوی ۶0 ثانیه ای در کنار هم برای جلب 
نظر مخاطب بودند. اکنون کار برای بازاریابی و نمایش محتوای کمپین ها س��اده تر 
شده است. البته با تولید ویدئوهای طوالنی تر نیاز به افزایش جذابیت آن برای اقناع 
مخاطب نسبت به مشاهده تمام آن افزایش خواهد یافت.  اخبار غیررسمی از سوی 
تیم فنی اینس��تاگرام از تالش این پلتفرم برای تبدیل بخش IGTV به سرویسی 
مانند جس��ت وجو در اس��نپ چت حکایت دارد. بی تردید این الگوبرداری از اسنپ 
چت همراه با دعوای حقوقی تازه ای میان دو غول ش��بکه های اجتماعی خواهد بود 
بنابراین ش��اید سال جدید با شکایت اسنپ چت از اینستاگرام شروع شود.  امرزوه 
بخش IGTV به عنوان مهم ترین ابزار بازاریابی در اینس��تاگرام شناخته نمی شود. 
همین امر فرصت اعمال تغییرات گسترده در این اپ را فراهم کرده است. بی شک 
اگر این بخش محبوبیت بیشتری برای بازاریاب ها پیدا کند، اعمال تغییرات گسترده 

در آن به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. 
2. توییتر

توییتر یکی از پررونق ترین پلتفرم های سال ۲01۹ محسوب می شود. پیش بینی 
بس��یاری از کارشناس ها مبنی بر ترس��یم آینده ای روشن برای این پلتفرم در سال 
۲0۲0 است. اکنون رقیب سنتی توییتر، یعنی فیس بوک، با بحران های بسیار زیادی 
دس��ت و پنجه ن��رم می کند بنابراین بهترین فرصت برای این ش��بکه اجتماعی به 
منظور توسعه هرچه بیشتر و حتی جلب نظر کاربران فیس بوک فراهم شده است. 
براس��اس گزارش فوربس میزان سرمایه گذاری بازاریابی در توییتر به طور مداوم در 
س��ال ۲01۹ افزایش یافته اس��ت. این امر افق روشنی برای توییتر در سال ۲0۲0 

ترسیم می کند. 
مدیران ارش��د توییتر در ابتدای سال ۲01۹ خبر از تغییر الگوی ارزیابی کاربران 
فع��ال و ارائه آمارهای کاربردی دادند. بر این اس��اس دیگ��ر خبری از ارائه آمارهای 
هفتگ��ی و ماهانه نخواهد ب��ود. در عوض تیم فنی توییتر به صورت روزانه اطالعات 
کارب��ردی را منتش��ر خواهد کرد. همچنین بخش ویژه ای نیز برای مش��اهده زنده 

اطالعات و آمارهای مربوط به توییتر راه اندازی شده است. 
ارزیاب��ی وضعیت کمپین های بازاریابی یکی از دغدغه ه��ای اصلی بازاریاب ها در 
ش��بکه های اجتماعی محسوب می شود. متاس��فانه بسیاری از برندها نسبت به این 
امر توجه کافی ندارند. جالب اینکه یکی از انتقادات قدیمی به شبکه های اجتماعی 
از س��وی برندهای بزرگ عدم ارائه اطالعات کاربردی اس��ت. به این ترتیب توییتر 
در زمین��ه رفع بخش مهمی از نیازهای برندها در زمینه بازاریابی آنالین پیش��قدم 

محسوب می شود. 
فالو کردن گفت وگوها

م��اه گذش��ته توییتر در اقدامی جال��ب به کاربران امکان فال��و کردن موضوعات 
گفت وگو را داد. این امر کاربردی مشابه فالوی هشتگ دارد. مزیت این شیوه امکان 
مشارکت دائمی در بحث های جذاب و داغ است. بدون شک اقدام تازه توییتر تاثیر 
انکارناپذی��ری بر روی افزایش گفت وگوی چندجانبه و میزان س��اعت های آنالینی 
کاربران دارد. تاثیر مس��تقیم این امر بر روی میزان مشارکت کاربران در بحث های 
مختلف و تعداد بحث های تازه ایجادشده در توییتر قابل مشاهده است. بسیاری از 
کاربران در فضای آنالین تمایل ویژه ای به گفت وگو با دیگران دارند، اما اغلب فضای 
مناسب برای بحث گروهی ایجاد نمی شود. اقدام تازه توییتر گامی مهم در راستای 

پاسخگویی به نیاز کاربران است. 
امکان فالو کردن گفت وگوها از نقطه نظر بازاریابی فرصت طالیی در اختیار برندها 
قرار می دهد. امروزه بسیاری از برندها در تالش برای گفت وگوی گروهی با مشتریان 
هس��تند. این امر ناش��ی از کاهش تمایل کاربران برای تعامل ب��ا برندها به صورت 
خصوصی است. وقتی ما در قالب گروه های فعال با مشتریان مواجه می شویم، انگیزه 
آنها برای گفت وگو بیشتر می شود بنابراین استفاده مناسب از الگوی تازه توییتر برای 

جلب نظر مخاطب هدف ضروری خواهد بود. 
توییت های شبکه ای

اقدام تازه توییتر برای سال ۲0۲0 نیاز چندانی به هوش باال ندارد. مدیران توییتر 
از یک ماه پیش برنامه رسمی شان برای راه اندازی بخش رشته توییت های شبکه ای 
اعالم کرده اند. به این ترتیب ما شاهد رشد پدیده ای مانند شبکه های تلویزیونی در 
توییت��ر خواهیم بود. انگیزه اصلی از چنین اقدامی مش��اهده موفقیت پلتفرم هایی 
مانند نت فلیکس و هولو در زمینه جلب نظر کاربران برای پخش آنالین محتواست. 
به این ترتیب کارآفرینان حوزه رسانه امکانات بیشتری برای فعالیت در این پلتفرم  

خواهند داشت. 
اقدام جالب دیگر توییتر برای س��ال ۲0۲0 اعمال محدودیت های ش��دید برای 
انتش��ار توییت اس��ت. این امر به معن��ای ارزیابی مداوم توییت ها و حذف س��ریع 
موضوعات نامناسب یا غیراخالقی است. یکی از انتقادات قدیمی به توییتر عدم توجه 
کافی نسبت به حذف محتوای نامناسب است. مدیران این شبکه اجتماعی در سال 

پیش روی سنت قدیمی شان برای بی توجهی به این موضوع را خواهند شکست. 
ابزارهای تازه گفت وگو

توییتر در سال ۲01۹ به طور آزمایشی طرح توییت های گفت وگومحور را آزمایش 
کرده اس��ت. این توییت ها با هدف ایجاد گروه های چت وس��یع مورد آزمایش قرار 

گرفته اند. به این ترتیب برندها فرصت ایجاد توییت های گفت وگومحور و تبادل نظر 
با مخاطب هدف را خواهند داشت. 

ام��روزه بازاریا ب ها به دنبال راهکارهای��ی تاثیرگذار برای تعامل با مخاطب هدف 
هس��تند. اقدام تازه توییتر در این راس��تا گام مهمی در زمینه جلب نظر بازاریاب ها 
محسوب می شود. براساس پیش بینی  کارشناس های شبکه اجتماعی سرویس تازه 
توییتر در سه ماهه نخست سال ۲0۲0 به طور رسمی رونمایی خواهد شد، بنابراین 

توییتر فعالیتش در سال جدید را پرقدرت آغاز خواهد کرد. 
بحران تبلیغات سیاسی

بس��یاری از شبکه های اجتماعی در طول سال ۲01۹ با بحران تبلیغات سیاسی 
دست و پنجه نرم کردند. این موضوع نخستین بار پس از رسوایی بزرگ فیس بوک 
مطرح شد. به این ترتیب کاربران درخواست های متعددی برای ممنوعیت تبلیغات 
سیاس��ی در ش��بکه های اجتماعی را مطرح کردند. نتیجه اعتراض ها و کمپین های 
مداوم کاربران اجرای قانون منع نمایش تبلیغات سیاسی در توییتر و اینستاگرام بود. 
فیس بوک به عنوان یکی از بزرگترین شبکه های اجتماعی هنوز به این کمپین پاسخ 
مثبت نداده اس��ت. براساس پیش بینی ها با پایان یافتن انتخابات ۲0۲0 فیس بوک 
نیز به این کمپین ملحق خواهد ش��د.  نکته مهم درخصوص اقدام توییتر برای لغو 
نمایش تبلیغات سیاسی امکان فعالیت عادی سیاستمدارها در توییتر است. به این 
ترتیب فقط تبلیغات آنها در این پلتفرم  ممنوع شده است. تمام این اقدامات آینده 
روشنی پیش روی توییتر قرار داده است. توجه مداوم مدیران این پلتفرم به نیازها و 
خواسته های کاربران موجب افزایش تمایل کاربران به فعالیت در توییتر شده است. 

3. لینکدین
هنگامی که مایکروسافت در سال ۲01۶ پلتفرم لینکدین را در ازای ۲۶.۲ میلیارد 
دالر خری��داری کرد، بان��ک جامع اطالعات لینکدین ب��ه زودی هدف فعالیت های 
بازاریابی این غول دنیای IT قرار خواهد گرفت. از زمان راه اندازی لینکدین بسیاری 
از شرکت ها در صدد استفاده از بانک های جامع اطالعاتی این برند بودند. نکته جالب 
خودداری لینکدین از ارائه این اطالعات بود. اکنون با فروش رس��می این پلتفرم به 
مایکروس��افت تحول اساس��ی در کمپین های بازاریابی این شرکت روی داده است. 

همچنین باید به برنامه های مایکروسافت برای لینکدین نیز توجه داشته باشیم. 
مایکروس��افت از همان روزهای نخس��ت خرید لینکدین اقدام به ارائه اطالعات 
طبقه بندی ش��ده ب��ه برندها کرد. این ام��ر در ازای دریافت حق اش��تراک و فروش 
اطالع��ات تخصصی ص��ورت می گیرد. به ای��ن ترتیب منبع درآمد مناس��بی برای 
فیس بوک فراهم ش��ده است. یکی از اقدامات مناسب مایکروسافت در سال ۲01۹ 
راه ان��دازی بخش بازاریابی در لینکدین بود. به این ترتیب فرآیند بازاریابی لینکدین 
به صورت حرفه ای دنبال خواهد ش��د. استراتژی سنتی لینکدین پرهیز از بازاریابی 
برای توس��عه پلتفرمش بود، با این حال مدیران مایکروسافت برنامه متفاوتی برای 

این پلتفرم دارند. 
پروژه های گروهی

گروه های لینکدین از همان ابتدا محل گردهمایی آنالین متخصص های یک حوزه 
بود. به این ترتیب برندها و کارمندان به س��رعت با یکدیگر آش��نا می شدند. همین 
امر فرآیند یافتن نیروی انس��انی موردنیاز برای برندها را به شدت ساده کرد. بخش 

عمده ای محبوبیت این پلتفرم در سال های اخیر مدیون همین ایده جذاب است.
نوآوری تازه لینکدین در سال های اخیر ایجاد پروژه های گروهی است. این امر با 
تعریف یک پروژه مشخص از سوی یک برند آغاز می شود. به این ترتیب کارآفرینان 
مختلف در حوزه موردنظر امکان ارائه طرح ها و پیشنهادات شان به برند موردنظر را 
خواهند داشت. در نهایت نیز برند داستان ما فرصت انتخاب بهترین طرح و همکاری 
با آن را خواهد داش��ت.  یکی از مش��کالت اصلی پروژه های گروهی فقدان امکانات 
الزم برای ارتباط مناس��ب میان کاربران با برندهاست. اگر لینکدین در صدد بهبود 
وضعیت بازاریابی اش در سال ۲0۲0 است، باید فکری به حال این ایراد اساسی کند. 
شاید سال جدید میالدی نوبت ایجاد تحول تیم مایکروسافت در این بخش باشد. 

ویدئوهای شرکتی
همانطور که پیش از این بیان ش��د، یکی از اهداف اصلی مایکروس��افت از خرید 
لینکدین ایجاد بسترهای مناسب برای بازاریابی و فروش اطالعات طبقه بندی شده 
بود. بخش ویدئوهای شرکتی در راستای بازاریابی بهتر برندها و کارآفرینان راه اندازی 
شده است. این بخش به برندها امکان بارگذاری ویدئوی زنده با امکان حضور حداکثر 
10 کاربر را می دهد. به این ترتیب امکان طرح مسائل مختلف و بیان نکات گوناگون 
درباره مش��کالت برندها فراهم می ش��ود.  شاید در نگاه نخست طرح تازه لینکدین 
به شدت قدیمی به نظر برسد، با این حال باید به ماهیت تخصصی لینکدین توجه 

داشت. این امر حتی نوآوری های ساده را نیز بسیار تاثیرگذار جلوه خواهد داد. 
بازگشت به اینبوت؟

س��ال ۲01۶ یکی از طرح های آزمایش��ی لینکدین رونمایی از قابلیت دس��تیار 
هوش��مند تحت عنوان اینبوت بود. این ابزار با هدف کمک به کاربران در راس��تای 
انجام کارهای مختلف در مدت زمانی اندک ایجاد شده بود. نکته مهم در این میان 
ناتوانی های گسترده نسل قبل هوش مصنوعی در زمینه کمک به کاربران بود. اکنون 
با رونمایی از نسل دوم هوش مصنوعی و افزایش کارایی این فناوری دوباره رونمایی 

از دستیار هوشمند اینبوت مورد توجه قرار گرفته است. 
نکت��ه مهم درخصوص اینبوت کمک فراوان آن به بازاریاب هاس��ت. بس��یاری از 
بازاریاب ها فعالیت در لینکدین را بس��یار پیچیده ارزیابی می کنند. این امر موجب 
کاهش تمایل آنها به بازاریابی در این پلتفرم شده است. اگر شما به دنبال بازاریابی 
مناس��ب در این پلتفرم هس��تید، باید به خوبی با ویژگی های اینبوت آشنا باشید. 
اگرچه این ابزار هنوز در مرحله آزمایش��ی قرار دارد، اما به احتمال زیادی در س��ال 
۲0۲0 رونمایی رسمی اش صورت خواهد گرفت. با استفاده از این ابزار امکان بررسی 

بخش های مختلف کمپین و بهبود آن به طور خودکار فراهم می شود. 
بدون تردید بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی برای برندها 
دارد. آگاهی از آخرین تحوالت پلتفرم های مختلف به منظور اس��تفاده مناس��ب از 
شرایط گزینه منطقی محسوب می شود. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی مهم ترین 
پیش بینی ها و به روز رسانی ها در شبکه های اجتماعی پرطرفدار بود. به این ترتیب 

امکان بازاریابی تاثیرگذار برای برند ما فراهم خواهد شد. 
socialmediatoday :منبع

بررسی نقش نظریه رنگ ها در بازاریابی شبکه های اجتماعی
دنیای رنگارنگ بازاریابی شبکه های اجتماعی

بازاریاب��ی بصری در طول دو دهه اخیر به طور ویژه ای مورد توجه 
برندها قرار گرفته اس��ت. برترین کمپین های سال های اخیر به طور 
مطلوب از تاثیرگذاری محتوای بصری برای جلب نظر مخاطب هدف 
استفاده کرده اند. استفاده از رنگ های مختلف در بازاریابی با توسعه 
ش��بکه های اجتماعی وارد مرحله تازه ای ش��د. حضور ۳.۲ میلیارد 
کاربر فعال در تمام شبکه های اجتماعی بازار هدف وسوسه برانگیزی 
 HubSpot برای برندها ایجاد کرده است. براساس مطالعه موسسه
هنگامی که فرآیند اطالع رسانی به مخاطب در کمپین های بازاریابی 
همراه با محتوای بصری باش��د، میزان تاثیرگذاری ۶5درصد افزایش 
خواه��د یافت. نکته جالب اینکه 10درص��د از مخاطب های کمپین 
بازاریابی دارای محتوای بصری عالقه مند به مشاهد دوباره آن محتوا 

هستند. 
امروزه با گس��ترش استفاده از گوش��ی های همراه بخش زیادی از 
مردم در ش��بکه های اجتماعی حضور دارند. تع��داد کاربران کنونی 
ش��بکه های اجتماعی به هیچ وجه قابل مقایس��ه با ش��مار کاربران 
در ی��ک دهه پیش نیس��ت. به همی��ن خاطر حضور فع��ال برندها 
در عرصه بازاریابی ش��بکه های اجتماع��ی دارای اهمیت روزافزونی 
اس��ت. کیفیت باالی نمایشگر گوش��ی های هوشمند امکان استفاده 
از ترکیب رنگ ه��ای مختل��ف را فراهم می کند. اگ��ر نگاهی گذرا به 
کمپین ه��ای برت��ر در طول یک ده��ه اخیر بیندازیم، تم��ام آنها از 

طرح های گرافیکی با دامنه متنوعی از رنگ ها بهره برده اند. 
بسیاری از برندها همکاری با طراح گرافیک ماهر را برای بازاریابی 
مناسب در شبکه های اجتماعی کافی می دانند. بی تردید همکاری با 
کارشناس و طراح گرافیک تاثیر مثبتی بر روی کیفیت کمپین های 
بازاریابی دارد. نکته مهم در اینجا ضرورت آگاهی ما از روانشناس��ی 
رنگ ها و به طور ویژه نظریه رنگ هاس��ت. در غیر این صورت کاربرد 
رنگ های مختلف از س��وی ما هرگز به صورت تخصصی نخواهد بود. 
بنیان اصلی هر تصویر بر پایه رنگ قرار دارد. تصاویر بدون رنگ های 
ج��ذاب هرگز موفق به جل��ب نظر مخاطب هدف نخواهد ش��د. به 
همین خاطر باید توجه ویژه ای به نظریه رنگ ها در بازاریابی داش��ته 

باشیم. 
نظریه رنگ ها: مفاهیم کلی

نظریه رنگ ها یک مفهوم گس��ترده در زمین��ه مطالعات عملی و 
دانش��گاهی محسوب می ش��ود. بنیان های اصلی این مفهوم به شرح 

ذیل است:
• رنگ ه��ای اصلی: ش��امل رنگ های قرمز، آبی و زرد اس��ت. این 
طی��ف رنگ ها ب��ا ترکیب در یکدیگر تمام رنگ های دیگر را ش��کل 
می دهد. از نقطه نظر بازاریابی توجه انسان به رنگ های اصلی بسیار 
بیشتر جلب می شود. به همین خاطر اغلب کمپین های موفق از این 
رنگ های اصلی اس��تفاده می کنند. نکته مه��م در اینجا کاربرد این 

طیف رنگ ها در کانون کمپین و تصاویرمان است. 
• رنگ ه��ای ثانوی��ه: رنگ هایی نظیر س��بز، نارنج��ی و بنفش به 
عنوان ثانویه ش��ناخته می شود. این طیف از رنگ ها ناشی از ترکیب  
رنگ های اولیه هس��تند. نکته اساس��ی در مورد آنها تاثیرگذاری به 
مراتب کمتر آنها بر روی مخاطب اس��ت. ب��ه همین خاطر اغلب به 
عنوان طیف رنگ کمکی در کمپین ها مورد استفاده قرار می گیرد. 

• رنگ های س��طح س��وم: ترکیب رنگ های اصل��ی و ثانویه طیف 
رنگ های س��طح سوم را ش��کل می دهد. دامنه این دسته از رنگ ها 
تا بی نهایت ادام��ه دارد. تزیین بخش های مختلف تصاویر کمپین با 

استفاده از این رنگ ها صورت می گیرد. 
نظریه رنگ ها در شبکه های اجتماعی

همه بازاریاب ها به دنبال نمای مناسب محتوای شان در شبکه های 
اجتماعی هس��تند. این امر موجب گرایش بازاریاب ها به استفاده از 
تکنیک های مختلف برای جلب نظر مخاطب هدف می ش��ود. کاربرد 
نظری��ه رنگ ه��ا در بازاریاب��ی ش��بکه های اجتماعی به ط��ور قابل 
مالحظه ای باالست. یکی از نکات مهم در این زمینه شامل استفاده 
از رنگ مناس��ب با ماهیت برندمان است. به عنوان مثال اگر برند ما 
در صنع��ت مواد غذای��ی فعالیت دارد، اس��تفاده از طیف رنگ قرمز 
عالوه بر جلب نظر مخاطب موجب تحریک اشتهای وی نیز می شود. 
اغل��ب برندهای بزرگ از این نوع تکنیک ها برای جلب نظر مخاطب 

هدف استفاده می کنند. 
یکی دیگر از تکنیک های مناس��ب در این میان اس��تفاده از رنگ 
آبی برای ایجاد احساس آرامش در مخاطب است. شرکت های فعال 
در زمینه مشاوره )حقوقی یا خانوادگی( از این طیف رنگ به منظور 
ایجاد آرامش در مخاطب هدف کمپین شان استفاده می کنند. نکته 
مه��م در اینجا توجه به رنگ پس زمینه ش��بکه  اجتماعی موردنظر 
اس��ت. رنگ اصلی مورد اس��تفاده ما باید ب��ا رنگ پس زمینه صفحه 
پلتف��رم اجتماعی میزبان کمپین تفاوت داش��ته باش��د. در غیر این 

صورت میزان توجه مخاطب کاهش شدیدی خواهد یافت. 
prdaily :منبع
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5 درس کارآفرینی تامی شلبی در سریال 
پیکی بالیندرز

اگر سریال پیکی بالیندرز را دیده اید، حتما تامی شلبی را می شناسید. او 
فردی خش��ن و قاتلی کارآزموده است. باوجود شخصیت ها و داستان خشن  
س��ریال پیکی بالین��درز، نمی توان برخی ویژگی های مهم تامی ش��لبی، که 
یک کارآفرین جنایتکار اس��ت را نادیده گرفت. تامی شلبی تاجری هوشمند 
و زیرک اس��ت که ویژگی ه��ای مثبت او در تجارت می توان��د الهام بخش ما 
در فعالیت های اقتصادی مان باش��د. همراه ما باش��ید. در ادامه با پنج درس 
کارآفرینی که تامی شلبی در سریال پیکی بالیندرز به ما یاد می دهد بیشتر 

آشنا می شوید.
1. دروغ ها سریع تر از حقیقت پخش می شوند

ش��روع فعالیت های جدید اقتصادی فرد را با چالش های بی شماری مواجه 
می کند. این امر می تواند وی را تش��ویق کند که گاهی دروغ های مصلحتی 
بگوی��د. درمجموع، تجارت با دروغ گره خورده اس��ت. فرد ممکن اس��ت در 
موقعیت های مختلف، مانند زمان معامله، بازاریابی، و یا حتی به خودش هم 
دروغ بگوی��د. اغلب این تصور وجود دارد ک��ه افراد کارآفرین ها برای تقویت 
چهره ش��ان هم��واره دروغ می گویند و حقایق را تحری��ف می کنند یا اغراق 
می کنند تا در جذب مش��تری های جدید، جذب س��رمایه و تبلیغات موفق 
باش��ند. بااین حال، دروغگویی می تواند مانند قرار گرفتن در یک س��رازیری 
لغزنده باش��د. زیرا اگر یادتان نباش��د که در گذشته چه دروغ هایی گفته اید، 
با مش��کل مواجه می شوید. امروزه از دید مش��تری، صداقت ارزش بیشتری 
دارد. مش��تری ها اعتبارتان را ارزیابی می کنند و دراین بین صداقت می تواند 
خصیصه ای باش��د که موجب افزایش اعتبارتان می شود. برخالف این عبارت 
معروف که می گوید چیزی به  عنوان تبلیغ بد وجود ندارد، همه تبلیغات هم 
خوب نیستند. البته با پیشرفت شبکه های اجتماعی گفته شلبی به حقیقت 
پیوس��ته اس��ت. زیرا دروغ ها زودتر از حقیقت پخش می شوند. حاال انتخاب 
با خودتان اس��ت. بهتر است صادق باشید. زیرا در غیر این صورت این خطر 
وجود دارد که دروغ های تان جایی به  س��مت خودتان برگردند و ش��ما را با 

چالش مواجه کنند.
2. می توانید کارتان را عوض کنید اما خواسته های تان را نه

کش��ف عالیق در زندگی کار دشواری است. یکی از بهترین اتفاقات برای 
ما این اس��ت که با انجام دادن کار موردعالقه مان کس��ب درآمد کنیم. وقتی 
که به این نقطه برسیم، دوست داریم در همین روند باقی بمانیم. زمانی که 
درک عمیقی از خودمان و خواس��ته های مان داشته باشیم، نه تنها می توانیم 
عالیق مان را کش��ف کنیم، بلکه می توانیم بفهمیم که دوس��ت داریم به چه 
فردی تبدیل ش��ویم. ما معموال درباره زندگی و سبک زندگی موردعالقه مان 
رویابافی می کنیم. زمانی که از ش��غلی به ش��غل دیگر و از یک ایده به ایده 
تجاری دیگر رو می آوریم، تا وقتی که نتوانیم پاس��خگوی خواس��ته های مان 
باش��یم، خشنود نمی ش��ویم. ما می توانیم کارمان را تغییر دهیم اما تا زمانی 
که در مسیر بزرگ ترین خواس��ته های مان قرار نگیریم، راضی نخواهیم شد. 
اگ��ر می خواهید کار یا فعالیت��ی را آغاز کنید، حتما کاری را انجام دهید که 
به آن اش��تیاق دارید. در غیر این  صورت پس از مدتی به  دلیل نارضایتی به 

 تدریج تغییر می کنید.
3. شجاعت یعنی رفتن به جایی که قبال کسی نرفته

خارج ش��دن از منطقه امن و راحت کاری اس��ت که کارآفرین ها نباید با آن 
مشکلی داشته باشند. ما معموال در منطقه امن و راحت خودمان باقی می مانیم 
تا احساس آس��ودگی کنیم. این کار می تواند مانع از رسیدن به چیزهایی شود 
که واقعا آنها را دوس��ت داریم. خارج ش��دن از منطقه آس��ایش می تواند اقدامی 
شجاعانه باشد. زیرا شما باید خطر ورود به محدوده ناشناخته ها را بپذیرید. شما 
نمی توانید پیش بینی کنید که چه اتفاقاتی رخ می دهند زیرا هرگز آن مسیر را 
تجربه نکرده اید. البته بسته به کاری که قصد انجام آن را دارید می توانید شدت 
ریس��ک تان را به  طور حدودی )نه به  طور دقیق و کامل( ارزیابی کنید. تنها راه 
برای  اینکه دقیقا راجع به جزییات چیزی اطالع پیدا کنید این است که آن کار 
را انجام دهید و در بطن آن قرار گیرید. معموال در انتها خواهید دید که عواقب 
ریسک تان آنقدر هم که نگران بودید بد نبوده است. بنابراین، شجاع باشید و در 
محدوده ناشناخته ها وارد شوید. هیچ وقت نمی توان پیش بینی کرد که با این کار 

چه درهایی به روی تان باز می شود.
4. کسانی که سختی ها را تحمل می کنند رشد خواهند کرد

احتماال همه ش��ما داس��تان رقابت خرگوش و الک پش��ت را ش��نیده اید. 
داس��تانی که در آن الک پشت که ُکند اس��ت می تواند در رقابت با خرگوش 
مغرور پیروز ش��ود. این داس��تان به ما می آموزد که اگ��ر در راه مان پایدار و 
ثابت قدم باش��یم، شانس موفقیت مان بیش از آن است که با هیجان ناگهانی 
و ناپایدار دس��ت به انجام کاری بزنیم. ما میزان موفقیت خودمان را معموال 
با دستاوردهای دیگران مقایس��ه می کنیم. مخصوصا به عنوان یک کارآفرین 
ممکن اس��ت خودمان را با رقبا مقایس��ه کنیم و نگاه مان در مورد موفقیت  
تغییر کند و به  مرور زمان به  دشواری بتوانیم انگیزه خود را حفظ کنیم زیرا 

شاید به نظر بیاید دیگر نمی توانیم در رقابت پیروز شویم.
ای��ن امر تا حدی نش��ان می دهد که چ��را برخی اس��تارت آپ ها در آغاز 
راه شکس��ت می خورند. آنها نمی توانند س��ریع به خواسته های شان برسند. 
بنابراین، میل و اشتیاق ش��ان کاه��ش می یابد. بااین حال، اگر به ایده تان باور 
داش��ته باش��ید و بتوانید فرازونشیب های راه را پشت س��ر بگذارید، احتماال 
موفق خواهید شد. هر شکستی که تجربه کنید باعث می شود چیزهای تازه 
یاد بگیرید و به جلو قدم بردارید. اش��تیاق شلبی در موفقیت بی همتاست. او 
باوجود تجربه های خطرناک و مرگ آفرین و دچارش��دن به اختالل استرس 

پس از سانحه، راه پیشرفت و موفقیت را پیدا می کند.
5. در این دنیا استراحتی ندارم اما در دنیای بعدی شاید 

داشته باشم
به  عنوان یک کارآفرین ش��ما نمی توانید تجارت خود را متوقف کنید. ش��ما 
مجبورید، نسبت به قبل، ساعت های بیشتری را کار کنید تا تالش تان ثمربخش 
باش��د. نبود این تعهد کاری باعث می ش��ود بس��یاری در مسیر کارآفرینی شان 
شکست بخورند. باید درک کنید که برای موفقیت در کسب و کار ممکن است 
در آخ��ر هفته ها و تعطیالت یا در زمان اس��تراحت ایده های جالب و خالقی به 
ذهن تان برس��د که باید آنها را دنبال کنید. مخصوصا در اوایل فعالیت تان زمان 
بسیار کمی برای استراحت خواهید داشت. ذهن تان مدام از اتفاقات دوروبر ایده 
می گیرد. حتی شما تجارت تان را با خود به سفرهای تفریحی تان می برید. البته 
پیشرفت شغلی با روش های ناسالم درست نیست و باید به فکر تعادل بین کار و 
زندگی باشید، اما معموال یک کارآفرین برای استراحت زمان کمتری در اختیار 

دارد و همواره در ذهنش تجارت در جریان است!
کارآفرینی سرتاس��ر لذت و زیبایی نیس��ت اما اگر مش��تاق آن باشید، به 
زحمتش می ارزد. در مس��یرتان تأثیر سخت کوش��ی را دس��ت کم نگیرید و 
همان طور که از تامی شلبی می آموزیم، تا زمانی که امید و خودباوری داشته 
باشیم، می توانیم از شکست ها درس بگیریم و رشد کنیم. امید و خودباوری 

دو عامل کلیدی در طرز تفکر کارآفرینانه هستند.
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صاحبان کس��ب و کارها همیشه به دنبال توس��عه سطح فعالیت شان هستند. 
این امر به شیوه های مختلفی نظیر رونمایی از محصوالت تازه، خدمات پیشرفته 
و تالش برای ایجاد ارتباطی عمیق با مش��تریان صورت می گیرد. بدون تردید هر 
برندی دارای بودجه مش��خصی برای فعالیت در عرصه کس��ب و کار است. تمام 
برنامه ریزی های برندها در راس��تای ایجاد فرصت های طالیی به منظور جلب نظر 
مش��تریان است. اگر مشتریان را از کسب و کار مدرن حذف کنیم، دیگر فرصتی 

برای برندها به منظور جلب نظر مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. 
امروزه با توجه به توسعه ابزارهای در دسترس برندها برای جلب نظر مخاطب 
هدف انتظارات از آنها بیش��تر ش��ده است بنابراین مش��اهده ناکامی یک برند در 
زمینه توس��عه کسب و کار و جلب نظر مشتریان به هیچ وجه قابل توجیه نیست. 
مش��تریان نیز روز به روز در حال افزایش انتظارات از برندها هستند. این امر هر 
برندی را در ش��رایط ناگوار قرار می دهد. گاهی اوقات برندها در نتیجه حضور در 
ش��رایط نامناسب دست به اقدامات اشتباه در زمینه توسعه کسب و کار می زنند. 
هدف اصلی این مقاله بررس��ی چهار اش��تباه رایج برندها در زمینه توسعه کسب 
و کار اس��ت. با پرهیز از چنین اشتباه هایی امنیت برند ما بیشتر از زمان دیگری 

حفظ خواهد شد. 
1. بی توجهی به بخش توسعه و تحقیقات

بخش توس��عه و تحقیقات در بس��یاری از برندها وجود دارد. وظیفه اصلی این 
بخش ارزیابی وضعیت کس��ب و کار و یافتن راهکارهای کاربردی برای توس��عه 
کس��ب و کار است. متاس��فانه بس��یاری از برندهای تازه کار نسبت به این بخش 
توجه کافی ندارند. به این ترتیب گاهی اوقات حتی تشکیل آن را نیز مدنظر قرار 
نمی دهند. بی تردید هر اس��تارت آپی برای موفقیت در بازار کس��ب و کار نیازمند 
شناس��ایی فرصت های موجود اس��ت بنابراین کار بخش توسعه و تحقیقات حتی 
پیش از تاس��یس شرکت شروع می ش��ود. امروزه شمار باالیی از استارت آپ ها در 
همان ماه های نخست آغاز به فعالیت با شکست مواجه می شوند. این امر ناشی از 
عدم آش��نایی با بازار کس��ب و کار و فقدان برنامه مشخص است. اگر شما به فکر 
توس��عه کسب و کارتان در چنین ش��رایطی هستید، باید فعالیت بخش توسعه و 

تحقیقات را مدنظر قرار دهید. 
خوشبختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی در دسترس برندها به منظور توسعه 
بهینه کس��ب و کارشان است. بخش قابل توجهی از ابزارهای هوشمند در زمینه 
جم��ع آوری و تحلی��ل داده ها مهارت دارد. ب��ه این ترتیب م��ا از نظر گردآوری 
اطالعات موردنیاز برندمان برای توس��عه کس��ب و کار مشکلی نخواهیم داشت. 
نکته مهم در این میان یادگیری ش��یوه کار با نرم افزارهای نس��ل جدید اس��ت 
بنابراین شاید ما نیاز به گذراندن دوره های آموزشی نیز داشته باشیم. ایراد اصلی 
صاحب��ان کس��ب و کار در این بخش اطمینان بیش از حد به تجربه قبلی ش��ان 

اس��ت. ما هر چقدر هم که در زمینه کس��ب و کار و توس��عه آن مهارت داش��ته 
باش��یم، نباید فرآیند یادگی��ری را متوقف کنیم. به همین خاطر بخش توس��عه 
و تحقیق��ات وظیف��ه ارزیابی و به روز رس��انی مداوم اطالع��ات برندها را برعهده 
می گیرن��د. برندهای بزرگ به خوبی از اهمیت بخش توس��عه و تحقیقات آگاهی 
دارند. به همین خاطر همیشه مدیریت بهینه این بخش را مدنظر قرار می دهند. 

2. فقدان شریک تجاری
بی تردید بس��یاری از استارت آپ های بزرگ از س��وی یک فرد راه اندازی نشده اند. 
اگرچ��ه راه ان��دازی ی��ک کس��ب و کار به صورت ش��خصی غیرممکن نیس��ت، اما 
دش��واری های بسیار زیادی پیش روی افراد قرار می دهد. بسیاری از افراد به تنهایی 
توانایی مدیریت کسب و کار را ندارند. به همین خاطر همیشه نیاز به استفاده از کمک 
و راهنمایی دیگران احس��اس می شود. شاید شما به عنوان موسس یک کسب و کار 
نیاز چندانی به شریک تجاری احساس نکنید. این امر اشتباه رایج اغلب کارآفرینان 
محسوب می شود. ما همیشه باید آینده کسب و کارمان را مدنظر داشته باشیم. در 
صورت عدم همکاری با شریک تجاری به زودی توانایی مدیریت همه جانبه برندمان را 
از دست خواهیم داد بنابراین توصیه من در این بخش راه اندازی کسب و کار با کمک 

یک شریک تجاری مطمئن است. 
همکاری با یک ش��ریک تجاری به معنای سهیم ش��دن در سود و ضرر کسب 
و کار اس��ت. این امر باید پیش از آغاز رس��می همکاری به صورت ش��فاف بیان 
ش��ود. در حقیقت اگ��ر دیدگاه های ما به صورت واضح بیان ش��ود، احتمال بروز 
مش��کل در آینده کاهش می یابد. گام بعد تقس��یم وظایف به صورت دقیق است. 
این امر نیازمند آگاهی دو طرف از مهارت های یکدیگر اس��ت. ایراد بس��یاری از 
کارآفرین��ان اق��دام به همکاری با افراد دارای توانایی های مش��ابه اس��ت. ما باید 
ش��ریک تجاری مان را براساس سطح نیاز شرکت انتخاب کنیم. تنوع مهارت های 
مدیران یک ش��رکت امری ضروری در توس��عه کس��ب و کار محسوب می شود و 
بنابراین این نکته باید پیش از همکاری رسمی با افراد موردنظر مدنظر قرار گیرد. 
این نکته به طور ویژه در مورد کارآفرینان حوزه IT قابل درک است. یک شرکت 
نرم افزاری نیاز به مدیران دارای توانایی های گوناگون اس��ت بنابراین همکاری دو 

متخصص IT در زمینه ای مشابه هرگز نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت. 
3. بی توجه به تعریف مقیاس های دقیق

همه استارت آپ ها امید به توسعه و پیشرفت دارند. این امر موجب ایجاد نوعی 
فشار فزاینده در میان مدیران برای تولید هرچه سریع تر محصوالت می شود. انگار 
رقابتی در داخل شرکت برای تولید هرچه سریع تر محصوالت تازه وجود دارد. در 
چنین شرایطی ذهنیت غالب مدیران تولید محصوالت کاربردی و کوچک است. 
بی تردید این امر موجب تولید دامنه وس��یعی از محصوالت در مدت زمانی اندک 
می ش��ود. نکته مه��م در این میان ناتوانی برندها در زمینه شناس��ایی دقیق نیاز 
مشتریان است. وقتی ما عجله بسیار زیادی برای تولید محصوالت داریم، در عمل 
تامل چندانی بر روی نیاز و سلیقه مخاطب نخواهیم داشت. با استفاده از این الگو 
امکان بیان دلیل بی توجهی مش��تریان به بخش قابل توجهی از تولیدات کسب و 

کارها فراهم می ش��ود. اگر ما به دنبال توس��عه کسب و کارمان هستیم، باید نظر 
مشتریان را به عنوان معیار اصلی برندمان در نظر بگیریم. برندهای بزرگ همیشه 
مقیاس های دقیق برای ارزیابی وضعیت کس��ب و کارش��ان دارند. این امر به آنها 

فرصت ارزیابی وضعیت کسب و کار و برنامه ریزی برای توسعه آن را می دهد. 
یک��ی از مثال های جالب ب��رای بخش کنونی ش��رکت های تولید نرم افزارهای 
آنالین اس��ت. اغلب این ش��رکت ها در تالش برای توسعه هرچه سریع تر کسب و 
کارشان هستند. در این میان نکته مهم کشف نیازهای کاربران و تالش برای رفع 
هرچه بهتر آنهاست. اگر برند ما در این زمینه عملکرد مناسبی ارائه ندهد، امکان 
کس��ب موفقیت وجود نخواهد داشت. امروزه بس��یاری از استارت آپ های حوزه 
نرم افزارهای آنالین حتی به مرحله اجرا نیز نمی رس��ند. این امر به خوبی اهمیت 
شناسایی نیاز مخاطب و تمرکز بر روی آن را نشان می دهد. بدون مشتریان برند 
ما هیچ توانایی برای رش��د و توس��عه کس��ب و کار نخواهد داشت. گاهی اوقات 
کم��ک گرفتن از دیگران ب��رای ارزیابی وضعیت برندم��ان در تعامل با نیازهای 

مشتریان ایده مناسبی خواهد بود. 
4. توسعه کسب و کار بدون مطالعه بازار

توس��عه کسب و کار فرآیند بس��یار جذابی محسوب می شود. در بخش قبل به 
اهمیت ارزیابی وضعیت مشتریان و سلیقه شان اشاره شد. نکته مورد بحث در این 
بخش وضعیت بازار است. گاهی اوقات بازار کسب و کار کشش توسعه برند ما را 
ندارد. به این ترتیب تالش های ما به احتمال زیادی با شکس��ت مواجه می ش��ود. 
توصیه من در این شرایط تالش برای تمرکز بر روی حوزه های دیگر کسب و کار 
یا دس��ت کم بازار هدف دیگری اس��ت. مثال واضح در این باره بحران مالی دهه 
گذش��ته است. این بحران موجب جلب توجه بسیاری از برندها به بازارهای دیگر 
شد. به این ترتیب حتی برخی از برندهای بزرگ اقدام به تولید محصوالتی خارج 
از حوزه سنتی فعالیت شان کردند. این امر به خوبی اهمیت فعالیت در حوزه های 

مختلف و تامل پیرامون شرایط بازار کسب و کار را نشان می دهد. 
وضعیت بازار بر روی تمام برندها تاثیر دارد. اگر ما نسبت به کسب موفقیت در 
یک حوزه خاص اصرار داشته باشیم، همکاری با برندهای رقیب ایده چندان بدی 
نخواهد بود. ش��اید در نگاه نخس��ت این امر عجیب به نظر برسد، اما حوزه کسب 
و کار همیش��ه با رقابت محض تعریف نمی ش��ود. گاهی اوقات رقبای مس��تقیم 
نیز نیازمند همکاری برای توس��عه مشترک هستند بنابراین در موقع ضروری از 
توسعه مشترک کسب و کار یا حتی ادغام شرکت  تان با رقبا ترسی نداشته باشید. 

این امر در بلندمدت نتیجه مناسبی برای هر دو طرف ماجرا خواهد داشت. 
بس��یاری از کارآفرینان در زمینه توسعه کس��ب و کار ایده های بلندپروازانه ای 
دارند. آنها در تالش مداوم برای توس��عه کسب و کار به هر کاری دست می زنند. 
هدف اصلی این مقاله ترغیب کارآفرینان به س��وی تامل عمیق پیش از توس��عه 
کس��ب و کار بود. با توجه به اشتباهات مذکور در این مقاله امکان توسعه کسب 

و کار به صورت پایدار فراهم خواهد شد. 
noobpreneur :منبع

بررسی 4 اشتباه رایج توسعه کسب و کار

اشتباهات توسعه کسب و کار به زبان ساده
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مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرودخبرداد: 
طی دوسال اخیر ۱۹۱۷حادثه در شاهرود امداد رسانی شد 

شاهرود-حسین بابامحمدی:مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود با اشاره 
به اینکه ۱۹۱۷ حادثه طی ۲سال اخیر امدادرسانی شده است ، گفت : از این تعداد ۶۱۴مورد مربوط به حریق 
و ۱۳۰۳ مورد مربوط به امداد و نجات اســت .  محمد حســن رضایی شاهرودی با بیان اینکه سازمان آتش 
نشــانی با هدف اصلی نجات جان و اموال انسان ها یا وظیفه مقابله با آتش و برخی دیگر از سوانح و حوادث 
تشکیل شده اند ، افزود : ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه متوسط رسیدن آتش نشانان شاهرودی در حوادث است.  وی 
ضمن بیان این مطلب که نجات جان انسان ها ، مهار و اطفای حریق و حفاظت از ثروت های ملی در مقابل 
آتش سوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن ، برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به آتش نشانی 
و خدمات ایمنی ، نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمان در مقابل سوانح گوناگون از قبیل زلزله ، آتش 
سوزی ، سیل و ... انجام ترتیبات و تمهیدات الزم برای کاهش سوء ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی ، نظارت بر عملیات موسسات و شرکت 
های دولتی و خصوصی و ارائه آموزش های الزم در امور آتش نشانی و خدمات ایمنی در سطوح مختلف از جمله اساس کار آتش نشانی است، ابراز داشت: 
میانگین تماس های مردمی با سامانه ۱۲۵ در شاهرود بیش از ۳ هزار تماس در ماه است که از این میزان ۱۰درصد مشاوره و کسب اطالعات ، ۶۰ درصد 
مزاحمت تلفنی و ۳۰ درصد مربوط به حوادث است .  مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه تعداد ایستگاههای 
این سازمان ۴ ایستگاه وکل نیروههای مشغول به فعالیت در این حوزه به ۷۲ نفر میرسد، اظهار داشت : براساس استانداردهای جهانی به ازای هر ۵۰ هزار 
نفر جمعیت یک ایستگاه آتش نشانی باید در شهر وجود داشته باشد که با توجه به جمعیت ۱۵۰هزار نفری شاهرود تعداد ایستگاههای آتش نشانی در این 
شهر با استانداردهای جهانی مطابقت دارد.  شاهرودی با بیان اینکه وظایف، خدمات و اقدامات آتش نشانی در چهاربخش ۱_ عملیات ۲_ آموزش و امور 
پیشگیری ۳_ ورزش و آمادگی جسمانی ۴_تجهیزات تقسیم بندی می شود، عنوان داشت : انواع آتش سوزی ، محبوس شدن افراد در زیر آوار ، منازل و 
آسانسور ، امداد در تصادفات خودرویی ، سقوط از ارتفاع ، کانال آب رودخانه ، مقابله با مسمومیت با گاز ، حوادث ناشی از لوازم خانگی ، حلقه های فلزی ، 
ریزش چاه ساختمان و ... از جمله حوادث عملیاتی است که این سازمان توانایی و وظیفه پوشش آنهارا برعهده دارد.  وی ضمن بیان این مطلب که یکی از 
مهم ترین اهداف این سازمان نجات جان ومال شهروندان در مواقع حادثه است، بیان داشت: خوشبختانه با برنامه ریزی های دقیق، آموزش های راهبردی 
توانستیم توان عملیاتی نیروهای آتش نشان شاهرودی را ارتقاء دهیم .  این مقام مسئول گسترش ایمنی در سطح شهر را امری حیاتی خواند و در ادامه، 
اعالم داشت: مرکز آموزش و امور پیشگیری این سازمان با توجه به رسالت خود در ایجاد شهری ایمن و ارتقای سطح فرهنگ ایمنی شهروندان با بهره گیری 
از تخصص و دانش کارشناسان خود سعی کرده از یک سو، الگوهای رفتاری غلط در خصوص مسائل ایمنی را تغییر دهد و از سوی دیگر با ارائه آموزش های 
الزم امکان کاهش و کنترل حوادث را افزایش دهد. شاهرودی با اشاره به اینکه برنامه های آموزشی سازمان به دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی 
تقسیم میشود، گفت: ارائه بیش از ۱۶ هزار ساعت آموزش عمومی در مدارس، ادارات، کارخانجات و ... حاصل تالش نیروهای کارشناس این حوزه در بخش 
آموزش برون سازمانی است . وی با بیان اینکه تاکنون تعداد ۳۵۷نفر آقا و خانم  آتش نشان داوطلب در سطح نیمه حرفه ای آموزش دیده اند، افزود: این 
آموزش به منظور گسترش اطالعات شهروندان در خصوص رعایت مسائل ایمنی صورتخ می گیرد تا با فراگیری این مهارت ها، بتوانند در لحظات اولیه بروز 

حوادث دخالت کرده و از گسترش دامنه حوادث و خسارات احتمالی جلوگیری نمایند.

شهردار برازجان خبر داد :
نصب بیش از ۱۷۰ تابلو اطالعات شهری در معابر و میادین برازجان

بوشــهر-خبرنگار فرصت امروز: شهردار برازجان گفت؛ وجود تابلوهای راهنمای خیابانها و اماکن در 
سطح شهر، یکی از جلوه های انضباط شهری و توجه به شهروندان و مسافرینی است که به هر دلیلی قصد عبور 
و مرور در سطح شهر را دارند. به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسالمی شهر برازجان هر یک از ما 
بارها شاهد بوده ایم مسافرین پس از ورود به برازجان، در پیدا کردن مسیرهای شهری و یا مسیر خروج از شهر 
دچار مشکل و سردرگمی شده اند و ناچار به توقف و کمک گرفتن از دیگران برای جستجوی مسیر مورد نظر 
بوده اند. اگرچه وجود نقشه ها و مسیریابهای الکترونیک، کمک بزرگی به جستجوی مکانها و یافتن کوتاهترین 
مسیرهای دسترسی نموده اما همچنان نیاز به تابلوهای راهنمای مسیرهای شهری از بین نرفته و با توجه به 
کثرت مسیرها، شاید بیش از پیش نیز شده است. در همین راستا شهرداری برازجان اخیرا و برای نخستین بار اقدام به نصب تابلوهای معرفی مسیرهای 
برازجان به سمت اماکن مهم شهری و خروجی های شهر نموده که جلوه ی خاصی به بلوارها و خیابانهای این شهر داده است. بنا به گفته ی شهردار برازجان 
در این راستا و جهت رفاه حال مسافرین و گردشگران نسبت به ساخت و نصب دو عدد تابلوی دروازه ای در محل میدان نور و ورودی برازجان از محور شیراز، 
دو عدد تابلوی سه متری تک پایه در میدان جانباز و بلوار امام خمینی، یک تابلوی تی )T( در بلوار شهید مزارعی و نیز سه عدد تابلوی ال )L( اقدام گردیده 
که این سه تابلو در بلوار شریعتی، خیابان فردوسی و بلوار جمهوری اسالمی نصب گردیده است. محمدحسن محمدی همچنین از نصب تابلوی جدید و 
تعویض تابلوهای فرسوده در نقاط مختلف شهر خبر می دهد و میگوید: در این راستا تعداد ۸۳ عدد تابلوهای راهنمای کوچه های خیابانهای شهید یحیایی، 
مادر، کتاب  پیام نور  بنفشه، تالش، اردیبهشت، اخالص، سرو و خیابان همت نصب گردیده است. مهندس محمدی شهردار برازجان در گفتگو با خبرنگار 
روابط عمومی شهرداری ضمن تقدیر از تالشهای همکاران حوزه ی معاونت اجرایی و واحد زیباسازی شهرداری، از نصب ۴۰ عدد تابلو راهنمای بلوارهای 

شهری و ۴۴ عدد تابلوی معرفی میادین در سطح شهر برازجان خبر داد.

برگزاری شورای پژوهش و فناوری در منطقه خلیج فارس
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ، جلسه هم اندیشی اعضای 
شورای پژوهش و فناوری در مرکز منطقه خلیج فارس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله 
و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس؛ دبیر شورای پژوهش و فناوری منطقه با گرامیداشت روز پژوهش 
و فناوری گفت : در این جلســه اعضا به بیان دیدگاه های خود در خصوص روش های ارتقائ فعالیت های 
پژوهشی و افزایش کارایی و بهره وری در بحث پژوهش پرداختند. پدرام قاسمی بااشاره به تنگناهای منطقه 
ادامه داد: با توجه به ماهیت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت و توانمندی و دانش فنی همکاران ، بهترین 
راه برای برون رفت از تنگناها در شرایط کنونی کشور ، استفاده از نیروی متخصص داخلی در بخش پژوهش 

و فناوری است که در این رابطه همکاران می توانند دروازه ها و دریچه های مناسبی را برای رفع تنگناها باز کنند.

شستشوی مخزن 5هزار متر مکعبی  آب در گرگان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: سرپرست امور آب و فاضالب گرگان از شستشو مخزن ۵ هزار متر مکعبی این شهرستان واقع در آن اداره خبر داد 
.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، "قربان غالمی" در گفتگو با پایگاه خبری این شرکت افزود: این اقدام در راستاي امر خدمت 
رساني و تامین آب شرب بهداشتي سالم براي شهروندان و همچنین اجراي برنامه عملیاتي شستشوي مخازن در راستای اهداف راهبردي دفتر کنترل کیفي 
صورت گرفت.وی افزود : عملیات شستشو و الیروبی رسوبات این مخزن طی دو روز با تالش کارکنان  بهره برداری به اتمام رسیده و وارد مدار بهره برداری 
شد.سرپرست امور آب و فاضالب گرگان نتیجه عملیات را مطلوبیت کیفیت ، کاهش کدورت و حذف رسوبات در سیستم های آبرسانی شهرستان عنوان 

کرد و اظهار امیدواری کرد مردم نیز از نتیجه تالش های خادمین خود در آبفا گلستان رضایت داشته باشند.

رئیس اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضالب روستایی خبر داد:
صرفه جویی بیش از 2۰2 میلیون ریالی با کنترل الکتروپمپ چاهها

همدان – خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف آب؛ شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان از کنترل مصرف 
برق چاهها؛ با خاموش کردن الکتروپمپ چاههای تحت پوشش در ساعات اوج مصرف  خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
اســتان همدان؛ احمد انصاری ضمن اشــاره به مجموعه اقدامات انجام شده در سال جاری؛گفت: دربازه زمانی یاد شده و با همکاری شرکت توزیع نیروی 
برق استان؛ درطرح کاهش مصرف برق مشارکت نمودیم که این طرح در ۴۳ روستای استان اجرایی شد.  وی افزود: برهمین مبنا؛ در ساعات اوج مصرف؛ 
الکتروپمپ چاههای حفر شده در روستاهای مذکور خاموش می شد که این اقدام تا کنون براساس بررسی ۲۳ روستا از ۴۳ روستای یاد شده بیش از ۲۰۲ 
میلیون و ۶۸۹ میلیون ریال صرفه جویی مصرف برق به همراه داشته است.  انصاری دربخش دیگری از سخنانش به نصب سیستم های مدیریت فشار در 
۳ روستای تحت پوشش اشاره وعنوان کرد: درراستای مدیریت فشار در سال جاری؛ در سه روستای وردآورد، غینرجه و عبدالملکی؛ سیستم مدیریت فشار 
به کارگیری شد که این سیستم با کنترل فشارآب در شبکه های آبرسانی در کاهش هدر رفت آب موثر می باشند.  وی بیان کرد: اجرای طرح سیستم 
مدیریت فشار تا کنون در ۴۸ روستا اجرایی شده که از این تعداد ۳ روستا در سال جاری عملیاتی شد است.  وی همچنین از نصب ۱۱ کنتورحجمی در 
۱۱ روســتای تحت پوشــش شرکت آب و فاضالب روستایی استان خبر داد و گفت: در مجموع تا کنون ۲۹۷ کنتور حجمی در خروجی مخازن و ورودی 

شبکه ها  آبرسانی نصب شده است.

یک هزار و ۱5۹ نفر در دوره انتقال استان مرکزی تحت آموزش قرار گرفتند
اراک – مینو رستمی : معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان مرکزی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته سواد آموزی در اراک 
گفت: یک هزار و ۱۵۹ نفر امسال در دوره انتقال سازمان سوادآموزی در این استان تحت آموزش قرار گرفتند و از خدمات آن بهره مند شدند. به گزارش اداره 
اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی »حسین میرزایی« به مناسبت آغاز هفته سواد آموزی، روز یکشنبه در جمع اصحاب رسانه 
افزود: سهمیه دوره انتقال استان مرکزی امسال آموزش یک هزار و ۱۳۰ نفر بود که تاکنون ۱۰۲ و پنج دهم درصد حجم ابالغی در استان محقق شده است. 
وی، حجم ابالغی آموزش سوادآموزان در دوره تحکیم سازمان سوادآموزی در استان مرکزی را یک هزار و ۹۵۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون یک هزار 
و ۹۶۵نفر در این دوره تحت آموزش قرار گرفته اند. معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان مرکزی خاطرنشان کرد: باوجود افزایش سه برابری حجم 
ابالغی  استان مرکزی در دوره های مختلف سواد آموزی و تحکیم نسبت به سال گذشته؛ تمامی تعهدات تاکنون محقق شده است. میرزایی ادامه داد: حجم 
ابالغی دوره سوادآموزی ایرانی به این استان در سال جاری ۲ هزار و ۲۱۹ است که تاکنون یک هزار و ۳۰۹ نفر معادل ۵۹ درصد از مجموع حجم ابالغی 
استان محقق شده و با توجه به مهلت ثبت نام افراد در این دوره تاپایان دی ماه، امید است بقیه این تعهد عملیاتی شود. وی حجم ابالغی سوادآموزی اتباع 
استان مرکزی در سال جاری را ۴۴۷ نفر، کمیساریای عالی  پناهندگان سازمان ملل در دوره سواد آموزی استان را ۱۹ و دوره انتقال را ۶۰ عنوان کرد و 

گفت: تا کنون ۱۰۰ حجم ابالغی استان در این زمینه محقق شده است  
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اخبار

تبریز - ماهان فالح: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام 
جمعه تبریز گفت: مردمی بودن و توجه به نخبگان دانشــگاهی، حوزوی و 
همچنین رسیدگی به امور مستضعفین توصیه عملی رهبر معظم انقالب به 
همه نمایندگان رهبری و ائمه جمعه سراسر کشور است و باید این موضوع 

مورد توجه همگان باشد.
حجت االســالم والمسلمین ســید محمدعلی آل هاشــم در ششمین 
همایش ائمه جمعه سراسر استان در شهرستان میانه با بیان اینکه مسائل 
مهم سیاســی، فرهنگی و اجتماعی در محل خدمت خود هســتند، گفت: 
مطالبه رهبر معظم انقالب از نمایندگان ایشــان در استان ها و ائمه جمعه 
شهرستان های مختلف دنباله روی از مشی رهبری در همه مسائل مهم ملی 
بین المللی و محل خدمتی خود است. امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به 
حوادث پیرامون افزایش قیمت بنزین و هدفمندی یارانه های انرژی گفت: 
همانطور که رهبر معظم انقالب در بیانات خود در رابطه با فشار حداکثری 
که دشــمن در حوزه اقتصادی و ایجاد فتنه در سال ۹۸ اشاره کرده بودند، 

گران شدن بی برنامه بنزین فتنه دشمن را در سال جاری تسریع کرد.
وی با اشاره به آســیب های این حادثه ناگوار گفت: دشمن با استفاده از 
ظرفیت های فضای مجازی در اوج گیری اغتشاشــات خیابانی بسیار فعال 

عمل کرد.

حجت االسالم و المسلمین آل هاشم افزود: از این رو تأکیدات رهبر معظم 
انقالب در رابطه با تقویت شبکه ملی اطالعات و ارتباطات به همگان روشن 

شد که در این رابطه باید اقدامات عملی موثر صورت گیرد.
نماینــده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی با تاکید بر افزایش نشــاط و 

رضایت عمومی در جامعه گفت: نباید به بهانه انتشار اخبار برخی فسادهای 
اقتصادی، ســرمایه های اجتماعی را از بین برد و امنیت، اعتماد عمومی و 

انگیزه مشارکت مردم را متزلزل کرد.
امام جمعه تبریز با انتقاد از شیوه ابالغ قانون هدفمندی یارانه بنزین گفت: 
در شیوه ابالغ این قانون اشکاالتی همچون افزایش چند برابری بعد از چند 
ســال و توزیع مجدد کارت ســوخت؛ عدم اطالع رسانی و عدم اقناع مردم 
وجود داشت. حجت االسالم و المسلمین آل هاشم با بیان اینکه وجود این 
اشکاالت حوادث آبان ماه را باعث شد، گفت: تخریب اموال عمومی و آسیب 
رســاندن به امکانات مردم که در برخی از شهرها میزان آن خیلی زیاد بود، 

حاصل بی تدبیری در ابالغ این قانون بوده است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با یادآوری اینکه مردم والیت مدار 
خیلی زود صف خود را از اغتشاشــگران به آشوبگران جدا کردند، گفت: در 
این حوادث به تعبیر رهبر معظم انقالب؛ تبریز و آذربایجان خوش درخشید 
و راهپیمایی مردم این شهر حرکت های بعدی در دیگر شهرها را باعث شد.

امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به انتخابات اسفندماه سال جاری از ائمه 
جمعه شهرســتان های استان خواست: در این موضوع هم مشی رهبری را 
دنبال کنند و با تبیین ویژگی های نماینده تراز انقالب به مردم روشــنگری 

کنند و از ورود به مصادیق خودداری کنند.

اهواز – شــبنم قجاوند : مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان از برگزاری مرحله اول طرح تامین مدیر "جانشین 
پروری" با هدف شناخت نیروهای مدیریت آتی در شرکت خبر 

داد.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: با توجه به روند رو به رشد تحوالت 
و چالش های پیش روی توانیر و شرکت های تابعه، لزوم نقش آفرینی 
مدیرانی آگاه و توانمند که بر اســاس شایسته گزینی و عدالت انتخاب 
شوند احساس می شود و این طرح در همین راستا اجرایی شده است.

وی بیان کرد: برق منطقه ای خوزستان می خواهد همانند وزارت که 
پیشگام بوده است بر اساس فراخوان از بین نیروهای خود مدیران حرفه 
ای را در سطوح ارشد، میانی و پایینی انتخاب کند و طرح تامین مدیر 

در همین زمینه اجرایی شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: کسانی که در این 
طرح پاالیش می شوند به عنوان خروجی منابع مدیریتی آتی در شرکت 

برق منطقه ای خوزستان شناخته و مورد استفاده قرار می گیرند.
دشــت بزرگ با بیان اینکه این طرح مانور استعداد یابی در شرکت 

است، تصریح کرد: طرح تامین مدیر به تقویت درون زای شرکت کمک 
می کند تا در آینده برای واگذاری ســمت ها و پســت ها گزینه های 

متعددی داشته باشیم.
وی گفت: در این طرح با هماهنگی شرکت توانیر بر اساس مصاحبه و 
آزمون توانایی افراد مورد سنجش قرار می گیرد و شایسته گان انتخاب 

می شوند.
مشاور کلینیک مدیریت شرکت توانیر نیز در آیین آغازین طرح تامین 

مدیر گفت: سابقه انتخاب مدیران از طریق فراخوان به جنگ جهانی بر 
می گردد و در ایران شرکت توانیر از پیشگامان این طرح است.

محمد حسن پور بیا کرد: در این طرح بر اساس ۲۱ مولفه مدیریتی 
ویژگی شخصیتی و مهارتی افراد مورد سنجش قرار می گیرد و ارزیابی 

می شوند.
وی گفت: از فایده های این طرح این است که در هزینه های آموزش 
بسیار صرفه جویی می شــود چرا که این طرح به ما می گوید در چه 
شــاخص هایی قوی هستیم و در چه شــاخص هایی ضعیف و نیاز به 
آموزش وجود دارد. مشاور کلینیک مدیریت شرکت توانیر تصریح کرد: 
این طرح پاســخ به این سوال اســت که انتصاب ها بر چه اساسی در 
شــرکت صورت گرفته است و یک نقش مشــاوره ای برای مدیرعامل 
ایفا می کند که بر مبنای آن انتخاب ها را انجام دهد. حسن پور اضافه 
کرد: طرح تامین مدیر یک سرمایه گذاری است و بستری برای پرورش 

نیروی های انسانی برای آینده و توسعه فراهم می کند. 
این طرح به وســیله معاونت منابع انســانی شرکت برق منطقه ای 

خوزستان پیگیری و اجرایی شده است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس شــورای اســالمی شهر قم 
گفت:تصویب اصالحیه و متمم بودجه ۹۸ شهرداری قم نشان از تعامل 

شورا و شهرداری است.
عبداهلل جاللی در یکصد و بیست و سومین رسمی و علنی شورای 
اسالمی شهر قم که سالن جلســات این شورا برگزار شد، با اشاره به 
تصویب اصالحیه و متمم بودجه ۹۸ شهرداری قم، اظهار داشت: این 
اقدام نشان از تعامل شــورا و شهرداری است. رئیس شورای اسالمی 
شــهر قم با بیان اینکه افزایش بودجه شهرداری نشان از حجم کار و 
پرکاری شهرداری قم به ویژه در تأمین مالی و اجرای پروژه هاست، ابراز 
کرد: شورای شهر نیز با نظارت مستمر بر فعالیت های عمرانی پروژه ها 
بر عملکرد شــهرداری نیز نظــارت دارد و این نظارت در کنار تقویت 
حوزه حراســت ضروری است. جاللی با درخواست از شهرداری برای 
ارائه هرچه زودتر بودجه سال ۹۹ تصریح کرد: با توجه به حجم باالی 
فعالیت ها در ســال ۹۸ انتظار می رود شــهرداری بودجه ۹۹ و تعرفه 
عوارض را در زمان مناســب وصول کند تا در زمان مناســب بررسی 

آن انجام پذیرد.
وی ادامه داد: تفریغ بودجه ســال ۹۷ شــهرداری هنوز به دالیل 
و اشــکاالت وارده و عدم تکمیل حسابرســی آماده نشــده است که 
کمیســیون برنامه وبودجه باید با همکاری شهرداری این اشکاالت را 

هرچه سریع تر مرتفع کند.
رئیس شورای اسالمی شهر قم پرداخت های دیه در حوادث شهری 
را مورد توجه قرار داد و افزود: در جلسه ای که با حضور آیت اهلل رئیسی 

رئیس قوه قضائیه در روزهای گذشته داشتیم از ایشان درخواستی در 
این زمینه داشتم که این موارد بهتر مورد بررسی قرار گیرد.

جاللی با اشــاره به درخواست دفتر آیت اهلل فاضل لنکرانی از دوره 
چهارم شورای اسالمی شهر برای نام گذاری خیابانی به نام این مرجع 
تقلید، یادآور شــد: برخی از شهرها که شــخصیت هایی به  مراتب با 
جایگاه کمتر از مراجع داشته نسبت به این نام گذاری ها اهتمام داشته 

که ما نیز باید در این زمینه دقت بیشتری کنیم.
وی آلودگی هــای هوای این روزهای قم را مــورد توجه قرار داد و 
گفت: یکی از دغدغه های مجموعه کالن شهرها موضوع محیط زیست 
و آلودگی هوا بوده که در شــهر قم نیز با آن که در سال های گذشته 
حجم این آلودگی ها کمتر بوده ولی امسال شاهد افزایش روزهای آلوده 
هستیم. رئیس شورای اسالمی شهر قم با بیان اینکه مجموعه مدیریت 
شــهری در موضوع آلودگی هوا در شهرها مسئولیت دار و نقش آفرین 
است، یادآور شد: کیفیت شهرنشینی مهم بوده و کارشناسان معتقدند 

که آالیندگی هوا بر افزایش جرائم تأثیرگذار است.

ایالم – هدی منصوری : مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشــاره به 
تالش در جلب حمایت و مشــارکت همه کارکنان و مدیــران در ثبت دانش و 
تجارب گفت: دانش و تجربه کارکنان سرمایه ای ماندگار و یک مزیت رقابتی است 
که با مدیریت صحیح آن، کارآمدی در بخش های مختلف شرکت پایدار خواهد 
شــد.  به گزارش روابط عمومی، مهندس" شهریار داری پور" در سمینار اهمیت 
مدیریت دانش و تقویت انگیزه های آن که در محل پاالیشگاه گاز ایالم برگزار شد، 
افزود: رویکردهای نوین مدیریتی ایجاب می نماید در راستای افزایش بهره وری 
و ارتقای تعالی سازمانی،  استقرار مدیریت دانش از اولویت باالیی برخوردار باشد.

همه ابعاد، ایجاد بســترهای الزم برای بروز خالقیت و نوآوری، شناسایی توانایی وی اظهار داشت: مستند سازی دانش خبرگان، روان سازی جریان دانش در 

های نهفته کارکنان و غنی ســازی دانش با انتقال تجارب تنها بخشی از مزایای 
مدیریت دانش اســت. وی با اشــاره به اینکه پروژه مدیریت دانش طی پنج فاز 
در پاالیشگاه گاز ایالم عملیاتی شده اســت، تصریح کرد: فازهای اجرایی پروژه 
مدیریت دانش در این شــرکت شامل شــناخت وضعیت موجود، سطح سنجی 
و آســیب شناسی، ساختار سازی وسازماندهی، آموزش و فرهنگ سازی، تدوین 
مستندات دستورالعمل ها و آئین نامه ها و مکانیزه نمودن مدیریت دانش  بوده 
است. مهندس داری پور ابراز امیدواری کرد: استقرار مدیریت دانش در پاالیشگاه 
گاز ایالم گام مهمی در حرکت به ســمت ســرآمدی، تعالی سازمانی و افزایش 

بهره وری باشد.

اصفهان - قاسم اســد: بیش از ۱۷۰۰ نفر از بانــوان شهرستان نجف آباد 
در پویش ملی بانوی آب با محوریت زنان و مدیریت مصرف آب حضور یافتند 

درابتدا این مراســم مدیر آبفا نجف آباد با اشاره به تعداد انشعاب های آب در 
شهرستان نجف آباد گفت: بیش از صد هزار و ۴۳۵ فقره انشعاب آب در شهر های 
نجف آباد،کهریزسنگ،علویجه ،گلدشت ،جوزدان واگذار شده  از این مشترکین 

می خواهیم که در مصرف بهینه آب نهایت دقت را به خرج دهند.
علیزاده با بیان اینکه مردم شهرســتان نجف آباد تحت پوشش طرح آبرسانی 
اصفهــان بزرگ قرار دارند اظهار داشــت:در حال حاضر مصرف ســرانه آب در 
شهرســتان نجف آباد حدود ۱۵۵ لیتر در شبانه روز است ولی با این وجو د می 
خواهیم که مشترکین آب مصرف  شرب را با حساسیت بیشتری مدیریت کنند تا 
مصرف سرانه آب در شهرستان نجف آباد به ۱۲۰ لیتر در شبانه روز کاهش یابد.

وی اعالم کرد: در چند سال اخیر آبفا نجف آباد با  در نظر گرفتن برنامه های 
فرهنگی ،فنی و مهندســی توانست مصرف ســرانه آب شرب را به ۱۵۵ لیتر در 
شبانه روز کاهش دهد چرا که این رقم در گذشته  حدود ۲۰۰ لیتر در شبانه روز 
بوده است.  مدیر آبفا نجف آباد به نقش بانوان در مصرف صحیح آب اشاره کرد و 
خاطرنشان ساخت: بررسی ها حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد آب شرب 
در بخش خانگی توسط بانوان مصرف می شود بنابراین اگر بانوان آب را درست 
مصرف کنند قطعا میزان سرانه آب در شهرستان کاهش قابل توجهی را بدنبال 
خواهد داشت. وی در ادامه به حذف قبوض کاغذی آب بهاء در استان پرداخت و 
تصریح کرد: برای تهیه هرقبض آب بهاء حدود ۵ لیتر آب مصرف می شد بنابراین 

باحذف قبوض کاغذی آب بهاء به نوعی در مصرف آب صرفه جویی میشود .

در ادامه این مراســم رئیس خانه فرهنگ آب اصفهان گفت: رشــد روزافزون 
جمعیت، گسترش صنایع و خشکسالی های سنوات گذشته  و ... منجر به ایجاد 
عدم تعادل بیشــتر میان آب قابل دســترس و تقاضای آب شده است.  این در 
حاللیست که  مصرف ،  نمادی از هویت و فرهنگ هر جامعه است و فرهنگ نیز 

در تعیین نقطه آغاز الگوی مصرف نقش تعیین کننده ای دارد.
  زهره تشیعی  با بیان اینکه زنان نقش وسیعی در اداره امور خانواده دارند و 
بالتبع یکی از الزامات آن دسترسی به آب سالم و مناسب است افزود: زنان بیشتر 
از مردان در معرض اثرات نامساعد کم آ بی قرار می گیرند پس الزم است این گروه 

از افراد جامعه توجه ویژه ای به رعایت الگوی مصرف بهینه آب داشته باشند.
 وی ادامه داد: زنان نقش مهمی در مدیریت مصرف آب ایفا می کنند به دلیل 
وجود همین نقش، زنان دارای دانش قابل توجهی در ارتباط با منابع آب هستند و 
بنابراین کلید موفقیت برنامه ها و سیاست های توسعه منابع آب محسوب می شوند.

 رئیــس خانه فرهنگ آب اصفهان به نقش بانوان در محیط خانواده پرداخت 

و تصریــح کرد:بانوان به دلیل موقعیتی که در خانــواده دارند می توانند آموزش 
 دهندگان مجربی در زمینه های مختلف مصرف آب باشــند و از طرفی به دلیل 
اینکه زنان بیشتر از دیگر اعضا خانواده در منزل با آب سروکار دارند مجری تغییر 
فرهنگ آب محسوب می شــوند. یکی از حاضرین که از کارکنان شرکت توزیع 
برق شهرســتان بوده پیرامون استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف اظهار داشت: 
در شــرکت توزیع برق شهرســتان تجهیزات کاهنده مصرف نصب شده و دیگر 
شیرآالت دومحوره در شرکت نداریم این در حالیست که کارکنان شرکت توزیع 
برق با مبانی مدیریت مصرف به خوبی آشنا هستند و  مصرف آب شرب را بخوبی 
مدیریت می کنند همچنین یکی از معلمان مدرسه حضرت زهرا با موثر خواندن 
این برنامه در ترغیب دانش آمــوزان به رعایت مصرف بهینه آب افزود:اصوال در 
هنگام برگزاری برنامه های مختلف در مدرسه دانش آموزان را  به مصرف صحیح 
آب تشویق می کنیم به ویژه در ایام خانه تکانی و از دانش آموزان می خواهیم که 
به خانواده های خود توصیه کنند با بردن فرش ها به قالیشویی ها از مصرف بی 
رویه آب جلوگیری کنند چرا که  دسترسی به آب شیرین در دنیا محدود است.

یکی دیگر از حاضرین که خود را اولیاء یکی از دانش آموزان معرفی کرد گفت: 
در چند ســال اخیر با تبلیغات گســترده ای که از سوی رسانه ها و  شبکه های 
اجتماعی صورت گرفته تقریبا با مصرف درست آب آشنا شدیم و سعی می کنیم 
آب را درست مصرف کنیم و فرزندان خود را نیز به مصرف درست آب ترغیب می 
کنیم. و دانش آموزی از مدرسه کرامت این برنامه را بسیار آموزنده دانست و بیان 
داشت: در این برنامه با انواع تجهیزات کاهنده مصرف آشنا شدم ونیز به اهمیت 

استفاده از آب خاکستری پی بردم.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

مشی رهبر معظم انقالب باید الگوی عملی ائمه جمعه باشد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

برگزاری طرح تامین مدیر »جانشین پروری« در برق منطقه ای خوزستان

تصویب اصالحیه و متمم بودجه ۹۸ شهرداری قم نشان از تعامل شورا و شهرداری است

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

دانش و تجربه کارکنان سرمایه ای ماندگار برای پاالیشگاه گاز ایالم است

حضور بیش از ۱۷۰۰ نفر در پویش ملی بانوی آب با محوریت زنان و مدیریت مصرف آب در نجف آباد
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استفنی سنت کلر، یک معلم موفق برای موفقیت در کار توصیه هایی دارد که 
می توانید از آنها برای هر ش��غلی اس��تفاده کنید. با ما همراه باشید تا چند نکته  

مهم که در زمان راه اندازی کسب و کار باید بدانید را یادآور شویم.
موفقیت کاری استفنی سنت کلر

من استفنی س��نت کلر، یک کارآفرین بدون سرمایه هستم. مدت هفت سال 
اس��ت که در یک کس��ب و کار فعالیت می کنم. برای رس��یدن به این جایگاه با 
اتفاقات حس��اس زندگی )طالق( و یافتن مجدد هدف اصلی ام مواجه شده ام. در 
واقع عزم خود را جزم کردم، یک کسب و کار به راه انداختم و درنهایت دریافتم 
چطور می توانم تالش هایم را به س��وددهی برسانم، اما تجربیات زیادی به دست 
آوردم؛ تجربیات زیادی که خیلی از آنها در کتاب »چه کسی پنیر من را جابه جا 
کرد« گنجانده نش��ده بود. هنگام ترک ش��غلم در یک س��ازمان روابط عمومی، 
چشمانم می درخشید. بسیار خوش بین بودم، در نیویورک سکونت داشتم و بین 
گروهی از دوس��تانم ب��ودم که آنها هم در حال راه اندازی کس��ب و کاری جدید 
بودند. فکر کردم حاال بهترین زمان برای حرکت به سوی کارآفرینی است. در آن 
زمان به دنبال رویاهایم بودم و برای خودم کار می کردم؛ یعنی خود را مس��ئول 

سرنوشت مالی و راهنمای آینده  روشنم می دانستم.
خوش بینی بیش از حد من را میان رضایتمندی و ناامیدی نگه داشته بود، اما 
به تدریج مجبور ش��دم خوش بینی را کنار بگذارم و به سوی کارزار جنگ کسب 

و کار به حرکت درآیم.
من در یادگیری بس��یار مش��تاقانه عمل می کردم، ساعات زیادی وبینار تماشا 
کردم، پنجش��نبه ش��ب های زیادی را به جس��ت وجوی محتوای کپی ش��ده در 
س��ایت ها پرداخت��م، هر آنچه الزم ب��ود درباره HTML ی��اد می گرفتم، اما باز 
هم چیزهایی بود که نمی توانس��تم درک کنم. من مجبور بودم برای رس��یدن به 
»مدرک ارش��د بقا در زندگی« که هر کارآفرینی در طول حرکت خود به دس��ت 

می آورد، بارها زمین بخورم.
در ادامه  مقاله، 11 نکته  کلیدی را بیان می کنم که آرزو داشتم آنها را در زمان 
ش��روع کسب و کارم می دانستم. بدون شک، این نکات در وقت شما صرفه جویی 
می کند و کمی از اس��ترس و اندوه تان می کاهد، چراکه دانستن تجربیات دیگران 

راهنمای بسیار خوبی می تواند باشد.
مدیریت کسب وکار مهم ترین اولویت شماست

وقت��ی در کارتان به موفقیت می رس��ید ک��ه از مدیریت ماهرانه کس��ب وکار 
برخوردار باش��ید. باید بدانید کپی کردن محتوا، بازسازی برند وب سایت مشتری، 
آموزش یوگا، انتشار دادن پادکست و ... هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. حقیقت 
این است، 15درصد وقت تان را صرف کاری می کنید که عاشقش هستید )همان 
کاری که در آن استعداد دارید( و ۸5درصد دیگر را به بازاریابی، مدیریت، فروش، 
تدوین اهداف و پاس��خ به حجم انبوه ایمیل ها اختصاص می دهید. بقا در دنیای 
کس��ب و کار به این بستگی دارد که اول با چه سرعتی با نقش مالک یک کسب 

و کار کنار می آیید و بعد با چه سرعتی چیزهای زیبا می آفرینید. 
من در این مورد موفق نبودم چون نمی خواستم ارتباطی با مدیریت یک کسب 
و کار داشته باشم. من تنها سعی می کردم نویسنده و مربی زندگی ام باشم؛ فردی 
که تمام وقت می نویسند. چون دیر به این درک رسیدم موفقیتم به تعویق افتاد.

تصویر واقعی خود را بپذیرید
کارآفرینی شغلی است که بیشترین تغییر را در زندگی شما به وجود می آورد؛ 
درس��ت مانند ازدواج. ش��ما بارها با ترس ، ناامنی ، محدودیت ، مدیریت نادرست 
زم��ان و صداقت های بی مورد رو به رو می ش��وید. برنامه ای که قب��ل از راه اندازی 
کسب و کار جدید برای روز کاری تان در نظر گرفته بودید و با آن مدیریت زمان 
می کردید در زمان خودش به اندازه  کافی خوب بوده است اما با آن در راه اندازی 

کسب و کار خودتان به نتیجه ای نمی رسید.
زمانی می توانید از جای تان بلند ش��وید و به درآمد برس��ید که بین تمام این 
نامالیم��ات خودتان را بپذیرید. در هر حال طی فرآیند پذیرش؛ همان زمانی که 
با وجود تمام نقص ها خودتان را به س��ختی می اندازید تا باالخره کاری را انجام 
دهید، نقطه ضعف های تان به دارایی تان تبدیل می ش��ود. پس سعی کنید حتما 
عاش��ق خودتان باش��ید. البته این به معنای آن نیست که غرق در خودشیفتگی 

شوید، بلکه به آرامی عشق وجودی تان را دریابید.
مسیر موفقیت در کار شما هم به اندازه  دیگران زمان بر است، حتی اگر خیلی 

باهوش باشید
وقتی در راه اندازی کس��ب و کاری جدید قدم گذاشتم، فکر می کردم برخالف 
دیگران که طی دو سال به بازدهی می رسند، من طی شش ماه به نتیجه خواهم 
رسید. با تمام وجود باور داشتم با داشتن تعهد کاری، - 15 ساعت کار مفید در 
تمام روزهای هفته- استعداد، مهارت  و توانایی های شخصی ام می توانم با سرعت 
بیشتری به سمت موفقیت حرکت کنم. اما این تنها یک باور قلبی بود؛ باوری که 

برای محقق شدن نیاز به دریافت امدادهای غیبی از آسمان داشت.
بی پول شدن را بپذیرید چون امری کامال عادی است

شاید فکر می کنید چون قدم در یک مسیر طوالنی گذاشته اید، وام گرفته اید، 
س��رمایه گذار پی��دا کرده اید، تمام اموال ت��ان را فروخته اید، به  اندازه  یک س��ال 
پس انداز دارید و براس��اس آن برنامه ریزی کرده اید پس نباید انتظار بی پول شدن 

را هم داشته باشید.
باید بدانید که میان مس��یری که فکر می کنید به خوشبختی می رسید ناگهان 

هواپیمای کوچک کارآفرینی تان دچار نقص فنی می ش��ود و آمپر س��وخت عدد 
صفر را نش��ان می دهد. اینجاس��ت که تنها یک انتخاب دارید و آن فرود هواپیما 
روی باند یک فرودگاه جنگلی و متروکه اس��ت؛ نام این فرودگاه خطرناک مانده  
حس��اب بانک��ی برابر با 1۴ دالر اس��ت. این همان جایی اس��ت ک��ه تصورش را 

نداشتید و شما را مجبور به فرود اضطراری می کند.
البت��ه نباید در این ف��رود خطرناک خودتان را ببازید چ��ون وقتی از بی پولی 
نجات پیدا کردید متوقف نش��دنی هس��تید. ش��ما با بدترین موان��ع و بزرگترین 
ترس ها مواجه ش��دید و توانس��تید خود را حفظ کنید بنابراین درجا نزنید. روز 
بعد را ش��روع کنید، سراغ پیش��نهاد بعدی تان بروید، تمام ایمیل ها را با حساب 

بانکی صفر پاسخ دهید. 
هی��چ چیز بهتر از این نیس��ت ک��ه در عین بی پولی کس��ب و کارتان را ادامه 
دهید چون این کار نشان دهنده مصمم بودن شماست. زمانی که هیچ نشانه ای از 
امنیت نیست و شما از شدیدترین ترس های تان عبور می کنید و ادامه می دهید. 
چون شما عاشق کاری هستید که انجام می دهید حتی اگر مجبور باشید رایگان 

انجامش دهید.
شغل دومی برای درآمدزایی داشته باشید

اگر داش��تن ش��غل دوم باعث آرامش ذهنی تان می شود، یک شغل دیگر پیدا 
کنید. هیچ وقت احس��اس نکنید کسب و کارتان در حال شکست خوردن است؛ 
این همان اش��تباهی است که من داش��تم، بنابراین توصیه می کنم از تجربه  من 
درس بگیری��د. م��ن در مقابل هر کاری ک��ه فکر می کردم تعهدم را نس��بت به 
موفقیت در نویس��ندگی و مربی گری تحت تاثیر قرار می دهد، مقاومت می کردم. 
فک��ر کنم می توانید تصور کنید در چه چاله ای گیر کرده بودم. من فکر می کردم 
با داش��تن ش��غل دوم، به کائنات این پیام را می رسانم که برای موفقیت در کارم 
خیلی جدی نیس��تم. من اجازه دادم اس��ترس مالی سالمت روانم را تحت تأثیر 

قرار دهد و با مشکل حادتری مواجه شوم.
اکنون به شما پیشنهاد می کنم اگر داشتن یک درآمد ثابت از شغلی نیمه وقت 
ب��ه آرام��ش ذهنی تان کمک می کند حتما در کنار کس��ب و کارت��ان آن را هم 

داشته باشید. 
من اکنون به این باور رس��یدم که پول، آرام��ش، بقا و مدیریت زمان در کنار 
هم به نتیجه می رس��ند و در کنار کس��ب و کارم شغل دومی هم انتخاب کردم؛ 
بدین ترتیب مس��یرم به س��وی آزادی و خودکفایی را آسان کردم. به این ترتیب 
که دیگر فکرم درگیر پول نبود و توانستم با این کار بخش خالق تری از مغزم را 

برای پرداختن به کسب و کارم در نظر بگیرم.
کتاب »کار را انجام بده« از استیون پرسفیلد بخوانید

اصلی ترین چالشی که در مدیریت کسب و کار با آن برخورد می کنید مقاومت 
خودتان اس��ت. پیش از اینک��ه در مورد بازاریابی، ش��بکه های اجتماعی، پول یا 

مدیریت زمان بخوانید، کتاب استیون پرسفیلد را مطالعه کنید.
در کتاب کار را انجام بده! نکات ارزش��مندی است؛ یادتان باشد دشمن اصلی 
ش��ما نبود آمادگی نیست. س��ختی پروژه، وضعیت بد بازار یا خالی بودن حساب 
بانکی تان هم نیس��ت. دش��من اصلی ش��ما مقاومت خودتان است. دشمن شما 
مغزی اس��ت که م��دام حرف می زند، مغزی که اگر تنها ی��ک ثانیه به آن مجال 
دهی��م ش��روع به بهانه تراش��ی می کند و میلیون ه��ا دلیل می آورد ب��رای اینکه 

نمی تواند، نباید، نمی شود. 
زم��ان کمتری را صرف پژوهش و زمان بیش��تری را ص��رف انجام کارهای تان 

کنید
تحقی��ق، مطالعه و خوان��دن صفحات اجتماعی دیگران نوعی مقاومت اس��ت. 
برای رس��یدن به اهداف تان باید اقدام کنید. ش��فافیت با یادگیری بیشتر حاصل 
نمی ش��ود، پس به ندای درون تان گوش کنید و دس��ت به کار ش��وید، حتی اگر 
واقعا نمی دانید چه کار می کنید از یک جایی شروع کنید و آنچه در ذهن دارید 

را عملی کنید. 
عوامل حواس پرتی را از خود دور کنید

تم��ام ابزارهای��ی ک��ه باع��ث حواس پرتی تان می ش��ود مثل گوش��ی موبایل، 
ش��بکه های اجتماعی و شبکه های پیام رس��ان حتی نوتیفیکیشن ایمیل ها. سراغ 
کارهای��ی بروید ک��ه برای تان ملموس و قابل س��نجش هس��تند. یک زمان ۲5 
دقیقه ای در نظر بگیرید و برای انجام کاری به ش��هر بروید. به اطراف خود نگاه 
نکنید. به دنبال خوراکی های یخچال نباش��ید. حتما کاری را انجام دهید، حتی 
اگر فکر می کنید دارید کاری بیهوده و بی نتیجه انجام می دهید. چهار بار در روز 

کار بیهوده انجام دهید تا در درآمد خالص تان تفاوت ایجاد کنید.
تنها در پروژه هایی مشارکت کنید که از آنها مطمئن هستید

هر پروژه  مش��ترکی را با دقت بررس��ی کنید و فردی را ک��ه می خواهید با او 
هم��کاری کنید زی��ر ذره بین ببرید؛ حتی اگر دوس��ت صمیمی تان اس��ت و در 
ش��بکه های اجتماعی هم محبوبیت زیادی دارد. پیش از اینکه وارد پروژه شوید 
هم��ه چیز را مکتوب ک��رده و زمان بندی ها را به طور دقی��ق تعیین کنید. قطعا 
سودها را تقسیم خواهید کرد، پس همیشه دو عدد در ذهن تان باشد: رقمی که 
باید برای پرداخت هزینه  وقت تان به دس��ت بیاورید و رقمی که دوست دارید به 
دس��ت بیاورید. مهلت مالی را زود تعیین کنید تا اگر پروژه تان س��ودآور نبود هر 
دوی شما مختار باشید آن را رها کنید. حتی یک استراتژی انتقال در نظر بگیرید 
تا اگر یکی از ش��ما خواست پروژه را ادامه دهد، راهی برای محول کردن وظایف 

به  طور مطلوب وجود داشته باشد.
باید در مورد همه چیز تبادل نظر کنید، حتی اگر با هم دوس��ت هستید، حتی 
اگر عاش��ق هم هس��تید، حتی اگر ب��ه یکدیگر اعتماد داری��د، حتی اگر در یک 
ش��رکت با هم کار کرده اید، زیرا گاه��ی پروژه ها مطابق میل تان پیش نمی رود و 

باعث ترس شما می شود.
کمی وقت صرف کنید تا یک بازاریاب باهوش شوید

شاید بخواهید تمام روزتان را صرف کارهای بیهوده کنید، مثال لبه  بالش ها را 
برای فروشگاه اینترنتی صنایع دس��تی Etsy سوزن دوزی کنید، برای نوجوانان 
رمان زامبی بنویس��ید، کارآفرینان را برای موفقیت فرازمینی راهنمایی کنید، اما 

اگر برای بازاریابی وقت نگذارید هیچ پولی به دست نخواهید آورد.
این بزرگ ترین نقطه ضعف من در شروع کار بود. تصور من این بود، بازاریابی 
یعنی ایمیل های مختص��ر با فلش های بزرگ یا کادرهای بزرگ برای ثبت نام در 

خبرنامه و با این تصور اشتباه نتوانستم به موفقیت برسم.
ش��اید برای ت��ان جالب باش��د بدانید چه چی��زی من را نج��ات داد؟ دریافتم 

شخصیت بازاریابی من چیست.
بازاریابی به ۳دسته کلی تقسیم می شود:

1. معلم معنوی، کسی که روش بازاریابی اش با جسارت تمام می گوید: »به من 
گوش کنید. جواب ها پیش من است.«

۲. مش��اور دانایی، کسی که ش��یوه  بازاریابی اش می گوید: »این همان چیزی 
اس��ت که فهمیده ام بهترین جواب را می دهد. بیایید در کنار هم توفان فکری به 
راه بیندازیم و من به ش��ما کم��ک می کنم بفهمید چه چیزی برای تان به جواب 

می رسد.«
۳. متصل کننده، کسی که شما را به افراد و منابع دیگر وصل می کند.

وقت��ی به ش��خصیت بازاریابی تان پی بردید، فروش به مش��تریان تان بس��یار 
آس��ان تر خواهد ش��د. پس ببینید دوس��ت دارید چگونه بازاریابی کنید و به آن 
پایبند باش��ید. الزم اس��ت وب س��ایت تان به روز و جدید باش��د، پس یاد بگیرید 
چگونه با وردپرس و کدهای HTML کار کنید. بدین صورت می توانید به تمام 

اجزای وب سایت تان مسلط شوید.
ایمیل، دوست جدیدتان خواهد بود که چندان از او خوش تان نمی آید

صندوق دریافت ایمیل تان س��ر به فلک زده است. شما به همه توجه می کنید 
اما نمی توانید به همه کمک کنید؛ زیرا فکر می کنید همه مشتری شما نیستند. 
صندوق اینباکس ایمیل پر از افرادی است که می خواهند تشکر کنند، به دنبال 
محصوالت رایگان هس��تند و خدمات ش��ما را می خواهند. وظیفه شما این است 
به س��رعت تش��خیص دهید هر کس��ی چه می خواهد و به بهتری��ن نحو ممکن 

پاسخ دهید.
بهتر اس��ت هرچه س��ریع تر به دریافت و ارسال ایمیل با مش��تریان احتمالی 
خاتمه دهید. اگر کس��ب و کار ش��ما مشاوره ای است و وقت تان را در اختیار آنها 

قرار می دهید، پیشنهاد می کنم دو نامه آماده داشته باشید که بتوانید آن را برای 
هر موقعیتی تنظیم کنید: یکی برای مش��تریان احتمالی و دیگری برای کسانی 

که احتماال مشتری شما نیستند.
اگر برای بازاریابی وقت نگذارید، هیچ پولی به دست نخواهید آورد

از درخواس��ت یا مشکل افرادی که مشتری تان هس��تند مطلع شوید و آنها را 
ب��ه یک مالقات ۲0 دقیقه ای دعوت کنید. تاریخ، س��اعت و ش��ماره تلفن را در 

ایمیل بگنجانید.
از درخواس��ت یا مشکل افرادی که مشتری تان نیس��تند مطلع شوید و منابع 
دیگری چون وبالگ ها، مقاالت یا کارشناس��ان را معرفی کنید که به آنها کمک 

خواهند کرد.
من خیلی دوس��ت دارم ش��خصا با مش��تریانم ارتباط برقرار کنم و معموال در 
ای��ن حوزه مس��تقل عمل می کنم. اغل��ب تلفن را برمی دارم و ب��ا آنها به صورت 
زن��ده ح��رف می زنم. تم��ام تماس ها را در ی��ک روز یا بعد از جلس��ات مرتب با 
مراجعانم برنامه ریزی می کنم. من به این درک رسیدم که این روش زمان زیادی 

را صرفه جویی می کند.
من در یک تماس ۲0 دقیقه ای تمام کارهای زیر را انجام می دهم

- از گذشته و مسائل فعلی شان اطالع می یابم.
- نحوه  عملکرد مشاوره و قیمت گذاری را توضیح می دهم.

- اطمینان به دس��ت می آورم که من برای آنها مشاور خوبی هستم یا نه و آیا 
آنها برای مشاوره آماده هستند یا نه.

- به سواالت اساسی آنها پاسخ می دهم.
- در تم��اس تلفنی از طریق تن و لحن صدا، به آنها می گویم کار کردن با من 

چه احساسی دارد.
- صورت حساب مشتری را آماده می کنم.
- تاریخ اولین جلسه را مشخص می کنم.

حتما می دانید انجام این کارها با ایمیل چقدر زمان بر اس��ت، چیزی در حدود 
پنج روز تا یک ماه. پس تلفن را بردارید و وقت خودتان را هدر ندهید.

برای موفقیت در کار، همه کار بکنید
تمام روزهای هفته به دنبال کس��ب و کارتان نباش��ید. از همان روز اول برای 
مش��کالت قانونی تدبیری بیندیشید. قیمت محصوالت و خدمات تان را براساس 
توانایی پرداخت خودتان تعیین نکنید، زیرا شما مشتری ایده آل خودتان نیستید. 
اگر بتوانید مسائل پیچیده  کسب و کارتان را رفع کنید، از پس مشکالت موجود 
در دیگ��ر حوزه های زندگی تان هم برمی آیید. با دیگ��ر کارآفرینان ارتباط برقرار 
کنید و از طریق اس��کایپ با آنها در تماس باش��ید. هر روز وقت ناهار پیاده روی 
کنی��د. اگر می خواهید در کس��ب و کارتان باهوش باش��ید، از کارآفرینان موفق 

الگو بگیرید.
medium/ucan :منبع
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پول سازترین بازیگران مرد جهان در سال 2019

سینما یکی از صنعت های بسیار مهم جهان محسوب می شود که برای تمامی افراد جهان جذابیت باالیی را به همراه دارد. 
برای مثال ممکن است فردی برای یک سال محصولی از صنایع دیگر را خریداری نکند، با این حال این امر برای فیلم ها کامال 
متفاوت بوده و وجود ژانرهای مختلف باعث می شود تا تفاوت های سنی، جنسی و حتی فرهنگی از میان رفته و همه افراد 
جهان مشتریان آن محسوب شوند. با نزدیک شدن به پایان سال، بدون شک یکی از آمارهای جذاب برای افراد مختلف، میزان 
درآمد کسب شده توسط بازیگران در طول یک سال است. این امر برای برندها در راستای عقد قرارداد تبلیغاتی با بازیگران نیز 

بسیار مهم است. در همین راستا به بررسی 10 بازیگر پول ساز در سال ۲01۹ خواهیم پرداخت.  
1-دواین جانسون

سن: 47 سال
میزان درآمد: 89.4 میلیون دالر

قهرمان س��ابق مسابقات کش��تی کج که با لقب صخره وارد دنیای سینما شده، در س��ه سال گذشته همواره در بین 
یکی از سه گزینه اصلی پردرآمدترین بازیگران سال قرار داشته است. وی امسال در سه فیلم پرفروش به نام های هابز 
و شاو، جومانجی: مرحله بعدی و مبارزه با خانواده ام به ایفای نقش پرداخت که درآمد ۸۹.۴ میلیون دالری را برای او 
به همراه داش��ته اس��ت. با توجه به لیست فیلم های در انتشار اکران او در سال ۲0۲0، پیش بینی ها حاکی از آن است 
که س��ال آینده نیز او را در صدر فهرس��ت خواهد بود. درواقع ژانر اکش��ن و کمدی از جمله پرطرفدارترین ها محسوب 

می شوند که او به خوبی از پس نقش های آن برآمده است. 
2-کریس همسورث

سن: 36 سال
میزان درآمد: 76.4 میلیون دالر

حضور در پرفروش ترین فیلم س��ال)انتقام جویان: پایان بازی( به تنهایی کافی اس��ت تا این بازیگر استرالیایی را یکی 
از گزینه های اصلی بدانیم. وی در س��ال ۲01۹ به غیر از س��ری جدید انتقام جویان، در دو فیلم دیگر به نام های مردان 

سیاه پوش۴ و ریبوت جی و باب ساکت حضور داشته است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 
3-رابرت دوانی جونیرو

سن: 54 
میزان درآمد: 66 میلیون دالر

به مانند کریس همسورث، این بازیگر نیز در سری جدید مجموعه فیلم های انتقام جویان حضور داشته است که درآمد بسیار 
باالیی را برای او به همراه داشته است. درواقع در بین تمامی ستارگان حاضر در این فیلم، او باالترین دستمزد را دریافت کرده 
است، با این حال وی اگرچه تعداد فیلم های زیادی را برای سال آینده دارد، اما امسال را با همین یک فیلم به پایان رسانده است. 

4-آکشی کومار
سن: 52 سال 

میزان درآمد: 65 میلیون دالر
با توجه به آمار میزان تولید فیلم، س��ینمای هند را باید پس از هالیوود به حس��اب آورد. بالیوود در س��ال های اخیر 
پیش��رفت چش��مگیری را تجربه کرده که این مسئله بر روی دس��تمزد بازیگران آن نیز تاثیر زیادی را داشته است. با 
نگاهی به تعداد بازیگران هندی 50 بازیگر پردرآمد س��ال، متوجه حضور تعداد زیادی بازیگر هندی خواهید ش��د که 
اکثر آنها تنها در سینمای کشور خود به فعالیت پرداخته اند. وی امسال در چهار فیلم هندی با نام های عملیات مریخ، 

خانه شلوغ۴، زعفرانی و اخبار خوب حضور داشت که با موفقیت در گیشه همراه بوده است. 
5- جکی چان
سن: 65 سال

میزان درآمد: 58 میلیون دالر
اگرچه ۶5 سال را باید سنی بسیار باال خصوصا برای حضور در فیلم های اکشن به حساب آورد، با این حال جکی چان یک 
استثنا محسوب می شود. درواقع چشمان همه ما عادت کرده است که هر سال او را در این فهرست مشاهده کنیم. در کارنامه 
امسال او چهار فیلم کوهنوردان، شوالیه سایه ها، سفر به چین: راز ماسک آهنی و پروژه ایکس به چشم می خورد. حال سوالی 

که مطرح است این است که وی تا چه سنی می تواند عضو ثابت فهرست 10 بازیگر پردرآمد سال بماند؟ 
6-بردلی کوپر
سن: 44 سال 

میزان درآمد: 57 میلیون دالر
بردلی کوپر امس��ال تنها به بازیگری بس��نده نکرده و در فیلم تولد یک ستاره، همزمان به عنوان بازیگر و کارگردان 
فعالیت داشته است که با استقبال بی نظیری از سوی مردم و منتقدان مواجه شد. همچنین در سری جدید انتقام جویان، 
به عنوان دوبلور شخصیت راکت راکون نیز حضور داشت و یکی از دستیاران کارگردان فیلم تحسین شده جوکر نیز بوده 

است. همه این موارد باعث شده است تا وی با اختالفی ناچیز با جکی چان، در رتبه ششم قرار گیرد. 
7-آدام سندلر
سن: 53 سال 

میزان درآمد: 56 میلیون 
حضور محبوب ترین کمدین حال حاضر جهان حتی در یک فیلم نیز می تواند به راحتی او را به یکی از پردرآمدترین بازیگران 

سال تبدیل کند. وی در دو فیلم به نام های راز جنایت و جواهرات بریده نشده در سال ۲01۹ به ایفای نقش پرداخته است.
8-کریس ایوانز
سن: 38 سال 

میزان درآمد: 43.5 میلیون دالر
با توجه به پرطرفدار بودن سری فیلم های انتقام جویان، حضور تعداد زیادی از بازیگران این فیلم در فهرست ده تایی ما، اصال جای 
تعجب ندارد. وی امسال در دو فیلم دیگر به نام های چاقوکشی و تفرجگاه دریای سرخ و یک مستند به نام ابرسگ ها حضور داشته است. 

9-پل راد
سن: 50 سال 

میزان درآمد: 41 میلیون دالر
آخرین بازیگر سری فیلم های انتقام جویان حاضر در لیست که نقش مرد مورچه ای را ایفا کرده است. امسال تنها در 

یک فیلم دیگر به نام میان دو سرخس نیز حضور داشته است. 
10-ویل اسمیت 

سن: 51 سال
میزان درآمد: 35 میلیون دالر

وی امسال در دو فیلم عالء الدین و مرد ماه جوزا حضور داشته که با فروش بسیار خوبی همراه بوده است. همچنین 
صداگذاری در انیمیشن جاسوسان نامحسوس آخرین فعالیت  او در سال ۲01۹ محسوب می شود.

businessinsider :منبع
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ذهن آگاهی دیگر واژه ای نیست که بتوانید آن را نادیده بگیرید، 
در حقیق��ت، ش��رکت هایی مانند گ��وگل و نایک ب��ا آن به  عنوان 
دس��تور مخفی خود برای یک نیروی کار موفق رفتار می کنند. اگر 
شما یک کارآفرین در حال تعامل با یک تیم ناراضی یا مدیر منابع 
انس��انی تازه ترفیع داده ش��ده با هدف تقویت انگیزه تیم هستید، 
آنگاه ذهن آگاهی راهی اس��ت که باید انجام دهید و این فقط یک 

مراقبه نیست. 
آیا ذهن آگاهی برای تیم من است؟

اینکه ذهن آگاهی برای شما وجود دارد یا خیر، می تواند با درک 
اینکه چه چیزی اس��ت و چگونه به نفع س��ازمان ش��ما و از همه 
مهم تر تیم شما اس��ت، مشخص شود. مطابق تعریف بنیاد انجمن 
Mindful:  ذهن آگاهی توانایی اساس��ی بشر برای حضور کامل، 
آگاه بودن از اینکه کجا هس��تیم و چ��ه  کارهایی انجام می دهیم و 
اینکه بیش ازاندازه واکنشگر یا غافل از آنچه که در اطراف ما اتفاق 

می افتد است.
 بنابرای��ن، آگاهی از وضعیت، درک هدف مان و دانس��تن اینکه 
در آینده چه باید بکنیم، جنبه هایی اس��ت که ذهن آگاهی به شما 
کم��ک می کند. برای یک تی��م و رهبر آن، این ن��وع کارها مانند 

نقشه ذهن است.
در یک فعالیت با ش��رایط س��ازمانی، اولین چیزی که شما باید 
درک کنید هدف است، سپس شما از طریق کارهای شکسته شده 
و اهداف کوچک تر در مسیر پشتیبانی از اهداف بزرگ تر، راه خود 
را در راس��تای آن هدف ادام��ه می دهید. غالب��اً، کارمندان وقتی 
به آنها دس��تورالعمل واضح داده نش��ود، گمراه می شوند یا برخی 
از آنه��ا بیش ازح��د پایین تر از س��طح دیگر کارکنان هس��تند که 
باعث می ش��ود احس��اس کنند در مأموریت شرکت نقشی ندارند. 
اینجاس��ت که ذهن آگاهی به ش��ما کمک می کند تا آنها را با دید 
ش��رکت هم تراز کنید و آنها را برای دس��تیابی ب��ه چنین اهدافی 

انگیزه دهید.
ذهن آگاهی راهی برای تأثیرگذاری مثبت بر انگیزه در قالب یک 
روش معنادار در سطح شرکتی یا کسب و کار کوچک است. حتی 
اگر یک تی��م کوچک دارید، می توانید انگیزه تیم را با ذهن آگاهی 
ب��رای پیمودن یک مس��افت طوالنی افزایش دهی��د. در زیر، پنج 

روش برای انجام این کار وجود دارد:
1. مقابله با استرس

یکی از بدترین عناصر در محل کار، اس��ترس است. استرس در 
صورت برطرف نشدن، می تواند منجر به مشکالت روحی و جسمی 
مانن��د حمالت اضطرابی، چاقی و داش��تن تصویر ضعیفی از خود 
ش��ود. ادغام برنامه های ذهن آگاهی مانند مراقبه و یوگا در محیط 
کار نه تنه��ا با اس��ترس مقابله می کند، بلکه باعث افزایش س��طح 

تحمل استرس می شود.
هنگامی  که استرس کاهش می یابد، ذهن بهتر روی فعالیت های 
مولد مانند حل مسئله خالقانه و رسیدن به ایده های بهتر، مبارزه 

با نارضایتی، ناامیدی یا نگرانی تمرکز می کند.
 2. اعتمادبه نفس را تقویت کنید

در ی��ک محیط کار هیچ چیز مضرتر از این نیس��ت که کارکنان 
در مقابل رئیس خود دوال راس��ت ش��وند. تمرین های ذهن آگاهی 
معم��والً هم رهبران تی��م )و هم کارفرمایان( و ه��م کارمندان را 
درگیر فعالیت های تیم سازی می کنند که به آب شدن یخ بین آنها 
کمک می کند. شما می توانید خارج از برنامه ذهن آگاهی، با تشویق 
آنها به  تعامل با خودتان، اعتماد به نفس اعضای تیم تان را افزایش 
دهید. در حقیقت، یک مطالعه توس��ط آکادمی مجموعه مدیریت 
نشان می دهد که ذهن آگاهی نه تنها اعتمادبه نفس کارمندان بلکه 
اعتمادبه نفس رهبران را نی��ز تقویت می کند، زیرا این کار موجب 
افزایش انگیزه رهبران در به اش��تراک گذاشتن دیدگاه های شان با 

کارکنان خود می شود.
3. زیست خود را بهبود بخشید

هنگامی  ک��ه کارفرمایان اعضای تیم را به مراقبت از س��المتی 
خود، از طریق دادن تایم اس��تراحت برای ورزش تشویق می کنند، 
آنها انگیزه دارند که کارهای بیشتری را برای سازمان انجام دهند. 
برنامه های ذهن آگاهی به انتقال ذهنیت از بی دقتی به مراقبت در 

بین سهامداران، مدیران و رهبران منابع انسانی کمک می کند.
تمرین های ذهن آگاهی با تش��ریح فعالیت ها و شیوه های زندگی 
که باعث کاهش استرس، اضطراب و سرخوردگی می شود، سالمت 
کارمندان را بهبود می بخشد. هنگامی که ذهن آگاهی در محل کار 
وجود دارد، کارکنان احساس نیرومندی و پرانرژی بودن می کنند 
زیرا تمام انرژی آنها بر داش��تن یک س��بک زندگی سالم متمرکز 

است و کار را با آن متعادل می کند.
4. روحیه را باال ببرید

یکی از دالیلی که باعث می شود انگیزه تیم با گذشت زمان رو به 
وخامت بگذارد، به دلیل عدم وجود پیوند تیمی و سالمت عاطفی 
ضعیف اس��ت. درحالی که مدیران منابع انسانی وظایف خود را در 
چند جلس��ه به  صورت تیمی انجام می دهند، واقعیت این اس��ت، 
تیم ه��ای پرانرژی و پرروحی��ه به چیزی بیش از ای��ن نیاز دارند. 
آنه��ا نیاز به افزای��ش روحیه مداوم دارند. آنها نیاز به تأییدش��دن 
دارند و آنها قبل از اینکه بتوانند از دیگران پش��تیبانی کنند، باید 

خودشان را بسازند.
تحقیقات یک اس��تاد روانشناس��ی در دانش��گاه هاروارد نشان 
می دهد که ذهن آگاهی با س��المت عاطفی مرتبط است. هنگامی 
 ک��ه تیم ه��ا در وضعیت اضط��راب و نگران��ی مداوم ق��رار دارند، 

دچار بیماری روانی می ش��وند که در ص��ورت عدم مداخله، جدا از 
س��المت جسمی آنها می تواند بر روحیه و انگیزه آنها تأثیر بگذارد. 
ذهن آگاهی می تواند عامل مهمی برای کمک به سازمان در تعامل 

با کارمندان برای رشد هوش هیجانی و نگرش مثبت باشد.
وقت��ی کارمن��دان چیزی را برای کاوش کردن داش��ته باش��ند 
و از نظ��ر عاطفی نیز مراقب مش��کالت و چالش های ش��غلی خود 
باشند، سازوکارهایی برای مقابله با شرایط سخت مانند ددالین ها، 

تصمیمات سخت و رقابت ایجاد می کنند.
5. همدلی را توسعه دهید

گذش��ته از این موارد، ذهن آگاهی به ایج��اد همدلی در افرادی 
ک��ه غالب��اً در دنیای ش��رکت های رقابت��ی حض��ور دارند، کمک 
می کن��د. مدیران تمایل ندارند در هنگام��ی که وظایف رده باالیی 
برای کارمن��دان وضع می کنند، راهی به کارمندان نش��ان دهند، 
درحالی که اعضای تیم ب��رای »پاداش« در مقابل محرومیت دیگر 
کارکنان، با یکدیگر رقابت می کنند. آنچه در این مس��ابقه آس��یب 
بیشتری به همراه دارد این است که امروزه تیم ها دیگر مانند افراد 
دارای احساسات و عواطف رفتار نمی کنند. آنها از آنچه در دیگران 
می گذرد آگاه نیستند فقط آنچه برای زندگی خودشان مهم است 
را مدنظر قرار می دهند. چگونه این نگرش سرد را سرکوب کنیم و 
عالق��ه ای به همدلی در بین اعضای تیم ایجاد کنیم؟ البته راه حل 
ذهن آگاهی اس��ت، از بحث فوق فهمیدی��م که ذهن آگاهی به فرد 
می آموزد که نسبت به دیگرانی که  در اطرافش حضور دارند مطلع 
باشد. نکته مهم تر، این واقعیت است که ذهن آگاهی باعث همدلی 

بین افراد و اعضای تیم می شود.
 بنابرای��ن برای تش��ویق همدلی در محل کار خ��ود چه کاری 

می توانید انجام دهید؟
ب��ه  عنوان رئیس یا لیدر تیم، باید انتظارات خود را تعیین کنید 
ام��ا درعین ح��ال جایی برای واگرای��ی و مانور بیش��تر ارائه دهید 
تا اعض��ای تیم بتوانند راهی بهتر برای رس��یدن ب��ه اهداف خود 
پی��دا کنند و مهم تر از همه، آنه��ا را ترغیب به کار در گروه ها، در 
تعامل بیش��تر برای دستیابی به اهداف مش��ابه کنید. وقتی افراد 
در مجاورت ه��م کار می کنند، آنها تمایل به ایجاد نگرش همدلی 

نسبت به همکاران خود دارند.
ذهن آگاه��ی را به  عنوان راهی آس��ان برای پس انداز کردن پول 
ی��ا یک راه تنظیم روابط برای تیم خود در نظر نگیرید. هنگامی که 
از ذهن آگاهی با تمرکز برای ایجاد انگیزه تیم و رفاه کلی س��ازمان 
اس��تفاده می ش��ود، در طوالنی مدت به نفع شرکت خواهد بود. آن 
را به عنوان یک س��رمایه گذاری در سازمان خود لحاظ کنید که بر 

عملکرد کلی و سطح بهره وری تأثیر می گذارد.
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5 راه برای شارژ کردن انگیزه تیم خود به کمک ذهن آگاهی
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