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این روزها FATF به مهمترین دل مشغولی در سپهر سیاسی ایران تبدیل شده است

FATF علیه FATF
این روزها FATF در کنار آلودگی هوا، دو موضوع مهمی اس��ت که افکار عمومی را متوجه خود کرده اس��ت. به 
این تیترها نگاه کنید: »بالتکلیفی FATF «، » FATF در محاصره چالش های سیاس��ی«، »اجماع مجلس، دولت 
و بخش خصوصی بر ضرورت تصویب FATF«، »FATF به آخر بازی رس��ید«، » FATFاز ایس��تگاه مصلحت رد 
نمی شود« و... اینها تیترهای پنجشنبه گذشته روزنامه هاست. تقریبا در چند هفته گذشته، روزی نیست که در صفحه 
نخس��ت روزنامه ها و نش��ریات، حرفی از FATF به میان نرفته باش��د و یادداشت و گزارش یا نقل قولی از موافقان و 
منتقدان FATF کار نش��ده باش��د. این اتفاق البته به خاطر نزدیک ش��دن به ضرب االجلی است که گروه ویژه اقدام 
مالی در آخرین نشست خود در پاریس تعیین کرده و تا میانه فوریه یعنی 27 بهمن ماه برای تصویب لوایح مربوط به 
FATF به ایران مهلت داده اس��ت. این ششمین و البته به گفته FATF، آخرین فرصتی است که به ایران داده شده 
تا از بازگش��ت دوباره به لیس��ت سیاه گروه ویژه اقدام مالی برکنار بماند. این روزها دربارهFATF ، CFT، پالرمو و...
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 رهاوردی نو
در تسویه بدهی بدهکاران بانکی

چگونه مهارت های جدید را از همکاران خود یاد بگیریم؟
تولید نرم افزار و الزامات اساسی آن 

کاهش سهم گوگل از بازار دستیارهای هوشمند
برترین برندهای حوزه روابط عمومی در سال 2۰۱9
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جنجال تخلف بی ام و در زمینه فروش خودرو
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آلودگی هوا در روزهای گذشـته باعث شـده تا برخی افراد 
دلیل آلودگی را بازگشت بنزین پتروشیمی به چرخه سوخت 

بدانند اما بررسـی کیفیت بنزین نشان می دهد که 
در این شرایط، خبری از بنزین پتروشیمی ها...

 آیا بنزین پتروشیمی
بازگشته است؟

سرمقاله
رهاوردی نو در تسویه بدهی 

بدهکاران بانکی

سرانجام پس از چند هفته مباحث 
فشرده کارشناسی، مجمع تشخیص 
مصلحت  نظام در بیس��تم آذرماه، 
تصمیم نهای��ی راجع به داوری بین 
مجلس و ش��ورای نگهبان در مورد 
ط��رح دوفوریت��ی تس��هیل بدهی 
بده��کاران بانکی را گرف��ت و نظر 
مجلس را بر ایرادت شورای نگهبان 
ترجیح داد. بنا به اخبار منتشرشده، 
این مصوبه توس��ط ریاست مجلس 
به رئیس جمهور ابالغ ش��ده تا پس 
از طی تش��ریفات قانونی در روزنامه 
رس��می کشور رس��ما منتشر شود. 
مجمع تش��خیص اما در عین حال، 
اصالحات موردنظ��ر خود را در این 
ط��رح اعمال کرده اس��ت. ف��ارغ از 
محت��وای طرح مورد بحث، از منظر 
حق��وق اساس��ی نیز این پرس��ش 
مطرح اس��ت که آیا مجمع براساس 
مبان��ی قان��ون اساس��ی در م��وارد 
اختالف نظر بین مجلس و ش��ورای 
نگهبان، صرفا صالحیت داوری بین 
مصوبه مجلس و ایرادات ش��رعی یا 
مغایرت قانونی دارد یا آنکه می تواند 
در کن��ار مجلس، نهاد قانونگذار نیز 
باش��د و اصالحاتی در متن مصوبه 
مجلس اعمال کند. پاس��خ دقیق به 
این پرس��ش نیازمند بحث مفصل 
حقوقی اس��ت، اما واقعیت آن است 

غالبا  که مصوبات مجمع 
4رویکردی از جنس...
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فرصت امروز: تازه ترین نشس��ت از سلسله نشست های »نقد و اندیشه« 
در وزارت ارتباط��ات، ب��ه موضوع »ش��فافیت و فسادس��تیزی در فضای 
مجازی« اختصاص داشت و حسین راغفر و سعید لیالز به نقش و کارکرد 
ش��بکه های اجتماعی در ایجاد شفافیت و فسادستیزی پرداختند. این دو 
اقتصاددان، فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی را در ایجاد ش��فافیت 
برای مبارزه با فساد، الزم و مفید دانستند، اما در عین حال، تأکید کردند 
که برای فسادستیزی، شفافیت به تنهایی کافی نیست و باید در این رابطه 

با اصالحات ساختاری و اساسی به مبارزه ریشه ای با فساد پرداخت.
در سی و هفتمین نشست از سلسله نشست های »نقد و اندیشه«، راغفر 
از یک سو، شفافیت را یکی از اهرم های کنترل کننده فساد دانست و لیالز 
از سوی دیگر، اعتقاد داشت که با کمک فضای مجازی می توان ساختارها 
را اصالح و رانت زدایی کنیم. گزارش این نشست را به نقل از مرکز روابط 

عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات می خوانید.
فساد محصول مجموعه ای از نابسامانی ها است

در ابتدای این جلس��ه، حسین راغفر، فس��اد را محصول مجموعه ای از 
نابس��امانی ها دانس��ت و گفت: »فس��اد فی ذاته وجود خارجی ندارد مگر 
اینکه نابس��امانی ها به ظهور و بروز آن کمک کند. درعین حال ش��فافیت 
می تواند یکی از اهرم های کنترل کننده فساد باشد. طبیعتاً یکی از دالیل 
بروز فس��اد در کش��ور ما و در همه جای جهان مس��ئله شفافیت و عدم 

دسترسی آزاد به اطالعات است.«
او با بیان اینکه »ش��فافیت و به دنبال آن، فش��ار افکار عمومی یکی از 
عوامل اصلی مقابله با فس��اد است«، گفت: »در همه جای جهان رسانه ها 
می تواند در ایجاد ش��فافیت و کنترل فس��اد، نقش مهمی حتی مهم تر از 
نهادهای حکومتی دارند. وقتی مس��ائلی درباره فساد در برخی حوزه های 
عمومی مطرح می شود عموماً هیچ گونه واکنشی از سوی نهادهای رسمی 
مس��ئول شاهد نیس��تیم، اما به محض اینکه این مسئله رسانه ای می شود 
و به نوع��ی در رس��انه ها و به خص��وص در فضای مجازی ک��ه کنترل های 
حکومتی و سانس��ورها روی آن وجود ندارد، منعکس ش��د، دستگاه های 

حکومتی وارد عمل می شوند.«
ای��ن اقتص��اددان ادام��ه داد: »این نش��ان می دهد که نقش رس��انه ها 
به ویژه فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی در کنترل رفتارها و کنترل 
نابسامانی ها خیلی مهم است و طبیعتاً اگر ریشه های نابسامانی ها کنترل 
و محدود ش��وند فس��اد هم در جامعه کنترل و محدود خواهد شد. منتها 
این منوط به این است که وقتی فسادی افشا شد دستگاه قضایی چگونه 

برخورد کند.«
وی با تأکید بر اینکه »اگر برخورد قضایی متناس��ب با مس��ئله فس��اد 
نش��ود، این فساد می تواند تبدیل به یک شبکه شود« گفت: عموماً شاهد 
بوده ایم که اگر یک مقامی در کش��ور دچار انحراف ش��د او به تنهایی در 
بروز فس��اد نقش نداش��ته اس��ت، بلکه ش��بکه ای از افراد در درون نظام 
تصمیم گیری او را همراهی کرده اند و ش��بکه فس��ادی را تشکیل داده اند. 
وقتی هم که این شبکه ها افشا می شوند شاهد برخورد قاطع با آن نیستیم 
که همین امر عماًل مش��وق فس��ادهای بعدی خواهد بود. گسترش فساد 
و عدم برخورد مناس��ب باعث می شود که به تدریج مهم ترین سرمایه یک 
حکومت که اعتماد عمومی است، دچار خدشه شود و این پدیده ای است 

که در 14 سال گذشته شاهد رشد آن در کشور هستیم.«
وی ب��ا بیان اینکه »ب��ه جرأت می توان گفت ک��ه در دهه اول انقالب، 
فس��اد در کمترین درجه خود بوده اس��ت، گفت: »علتش هم این اس��ت 

که بخش قابل توجه ای از کنترل فس��اد بازمی گ��ردد به کارکرد نهادهای 
کنترل فس��اد. در جامعه ای که نهادها عماًل خیلی کارکرد اساسی ندارند 
نقش افراد می تواند خیلی تعیین کننده باشد؛ کیفیت و اهداف افرادی هم 
که در دهه اول انقالب، مس��ئولیت های اجرایی را پذیرفته بودند، بس��یار 
متف��اوت از افراد در دهه ه��ای بعدی بودند و آنها نقش ویژه ای در کنترل 
فس��اد داشتند. در حال حاضر، بسیاری از کس��انی که در سال های اخیر 
در حوزه مس��ئولیت اجرایی قرار گرفته اند، حافظ منافع حزبی، گروهی و 

شخصی خودشان هستند تا منافع مردم.«
شفافیت در فسادستیزی، شرط الزم است اما نه کامل

در ادامه این نشس��ت، س��عید لیالز با تأکید بر اینکه »شفافیت به ویژه 
از طریق فضای مجازی در مبارزه با فس��اد و فسادس��تیزی، بس��یار مهم 
اس��ت« گفت: »باوجود اهمیت نقش شفافیت در فسادستیزی، آن را تنها 
قسمت الزم قضیه مبارزه با فساد می دانم و نه قسمت کافی آن. وقتی از 
شفافیت صحبت می کنیم از ذهن حرف می زنیم. وقتی ذهن از ماده جلو 
افتاد، می شود، ش��رایطی که امروز در جامعه حاکم است. االن در جامعه 
احساس فساد بیشتر از خود فس��اد است. برای اینکه زمینه های برخورد 
با فس��اد را رها کرده ایم و در عوض ش��فافیت امکان ظهور و بروز فراوانی 

پیدا کرده است.«
ای��ن اقتصاددان ادامه داد: »فضای مجازی امکان انفجار اطالعات بدون 
سانسور و سریع را فراهم کرده است و این فضای مجازی محیط جدیدی 
در دنیا ازجمله ایران ایجاد کرده اس��ت، بنابراین وقتی امکان شفافیت به  
واسطه فضای مجازی ایجاد شد و زمینه های مقابله با فساد رها؛ احساس 

فساد و عدم امنیت ناشی از آن از خود فساد بیشتر می شود.«
وی با تأکید بر اینکه »فس��اد آنجایی پدی��د می آید که رانت و انحصار 
ش��کل می گیرد« گفت: »انس��ان همواره به دنبال بهینه کردن منافعش 
است. براس��اس همین خصلت انس��انی، وقتی دالر 15 هزار تومان است 
اما به پرداخت دالر 4200 تومانی )برای واردات( اصرار می ش��ود، طبیعی 
است که افرادی از طریق فضای رانتی و انحصاری به فساد مبتال می شوند. 
وقتی دالر چندنرخی ش��د یعنی الجرم تن داده ایم به فساد، بنابراین در 
یک فضای رانتی و انحصارگونه، زمینه ایجاد فساد گسترش پیدا می کند. 
در این ش��رایط هم قوه قضائیه تنها ناچار است سر علف های هرز را بزند، 

به جای آنکه بخواهد به فکر از ریشه درآوردن آن علف ها باشد.«
وی ادامه داد: »بر این اس��اس، هر جایی که امتیاز بدهیم فس��اد امکان 
ظهور و بروز پیدا می کند. فس��اد هم نباید محدود به بعد اقتصادی کرد. 
هر چهار سال یک بار در این کشور انتخابات برگزار می شود و مردم برای 
انتخ��اب نماینده خ��ود در مجلس، پای صندوق ه��ای رأی می روند، ولی 
هر دوره مجلس نس��بت به دوره های قبلی، ناکارآمدتر ش��ده است؛ خب، 
این مس��ئله هم نوعی فس��اد است و برای برخورد با این فساد هم باید به 

ریشه های آن پرداخت.«
ای��ن اقتص��اددان تصریح کرد: »آقای��ان آمده اند قانون گذاش��ته اند که 
ش��رط ورود به مجلس، داش��تن حداقل مدرک فوق لیسانس است. خب، 
آیا قبل از اعمال این قانون، بس��اط پایان نامه نویس��ی را جمع کرده اید؟ 
بنابراین فساد تنها محدود به اقتصاد نیست و می تواند در اشکال مختلف 
ظهور و بروز پیدا کند. وقتی هم مردم این فس��اد در جامعه را به اش��کال 
مختلف می بینند، خشمگین می شوند، چراکه مشاهده می کنند هر آنچه 
درخصوص بحث مبارزه با فساد مطرح شد، محدود به حرف مانده و هیچ 

اقدامی در راستای کاهش آن صورت نمی گیرد.«

فراز و فرود فساد به موازات فراز و فرود منابع
لیالز با تأکید بر اینکه »فراز و فرود فس��اد مبتنی بر فراز و فرود منابع 
در کشور است« گفت: »وقتی  که منابع در کشور زیاد می شود زمینه برای 
رش��د و گسترش فس��اد هم زیاد می شود و این طور نیست که چون فالن 
فرد رئیس جمهور ش��د فساد زیاد شد، بنابراین معتقدم که فساد محصول 

اقتصاد رانتی و نفتی است.«
او ب��ا بیان اینکه »درخصوص برخورد قضایی با فس��اد هم معتقدم که 
نبای��د فضا را غبارآلود و ملتهب کرد« افزود: »وقتی غبار ایجاد می ش��ود 
نمی توان با فس��اد برخورد ریشه ای کرد. درعین حال، مبارزه با فساد باید 
غیرجناحی باشد و یا حداقل، دستگاه قضایی ذهنیت جناحی عمل کردن 
را در اذهان جامعه پاک کند. آنجا که برخورد غیرجناحی و تبلیغاتی آغاز 

شد می توان امیدوار به کاهش فساد بود.«
در ادامه نشست، راغفر درباره نقش رسانه ها و فضای مجازی در موضوع 
مبارزه با فس��اد گفت: »رسانه ها به  ویژه رس��انه های رسمی به جای آنکه 
توزیع کننده اطالعات باش��ند، تبدیل  ش��ده اند ب��ه کنترل کننده اوضاع، 
بنابراین رس��انه های رس��می اطالعاتی توزیع نمی کنند که آگاهی ایجاد 
کن��د، بلکه اطالعاتی توزیع می کنند که جامع��ه را آنطور که می خواهند 
کنت��رل کنن��د. به همی��ن دلیل، فض��ای مجازی چ��ون محدودیت های 
رس��انه های رسمی را ندارد، می تواند امکان اطالع رسانی به گونه ای را پیدا 
کند که منجر به افزایش نارضایتی ش��ود و این نارضایتی ناشی از تفاوت 

بین انتظارات و ظرفیت های جامعه است.«
این استاد دانش��گاه ادامه داد: »وقتی تزریق انتظارات بیش از ظرفیت 
جامعه باش��د همیش��ه یک نوع احس��اس نارضایتی و ناامیدی در جامعه 
ش��کل می گیرد و حتی باعث می ش��ود که مردم زندگی خود را با مردم 
دیگر کش��ورها مقایس��ه کنند و یک تصویر غیرمنصفان��ه از جامعه ایجاد 
می ش��ود. درحالی ک��ه حداقل فس��اد تنها محدود به جامعه ما نیس��ت و 
جوامع دیگر هم درگیر آن هس��تند و اساساً جامعه بدون فساد در جهان 
وج��ود ندارد.« وی ب��ا تأکید بر اینکه »در مس��ئله مبارزه با فس��اد باید 
به ریش��ه ها پرداخت که یکی از آن ریش��ه ها، گسترش نابرابری ها است« 
گفت: »با رش��د نابرابری ها به خصوص در 14 س��ال گذشته شاهد رشد 
وحشتناک مفاسد اخالقی، ناهنجاری، فرار مغزها و بسیاری از پدیده های 
ناهنجار هستیم که همه آنها، اشکال دیگر شورش است، اما کسی به این 

شورش ها توجه نمی کند.«
 مردم ظرفیت  تحمل نابرابری ها را از دست  داده اند

راغف��ر ادام��ه داد: »م��ردم ظرفیت  تحمل و مقاومت ش��ان نس��بت به 
نابرابری ها را از دست  داده اند. این در شرایطی است که برای آنها، فضای 
اعت��راض هم ایج��اد نکرده ایم. وقتی هم فضای رس��می اعت��راض ایجاد 
نمی کنی��م، فضای مجازی تبدیل می ش��ود به محلی برای بروز خش��م و 
اعت��راض و نارضایت��ی و عده ای هم روی این موج  س��وار می ش��وند تا به 

نارضایتی ها دامن بزنند.«
همچنین در ادامه بحث، لیالز درباره اینکه آیا فضای مجازی با توجه به 
آزادی علمی که در آن وجود دارد این امکان را دارد که تبدیل به ابزاری 
برای انتقام گیری گروهی و جناحی تبدیل ش��ود، با تأکید بر اینکه »برای 
این فضای مجازی قید نگذاریم« گفت: »باید در نظر داش��ته باشیم ما در 
ابتدای دوران یک تکنولوژی جدید و بی س��ابقه اطالع رسانی هستیم. بعد 
از یک دوران انحصار رس��انه ای، مردم به این نتیجه رس��یده اند که آنچه 
دل ش��ان می خواهد از طریق فضای مجازی ب��دون کمترین محدودیتی 

می توانن��د بیان کنند. اگر فرصت بروز و فعالی��ت در این فضا بدون هیچ 
دخالت و محدودیت دولتی داده ش��ود، آتش فش��انی که ناشی از نوظهور 
بودن این پدیده است، فروکش خواهد کرد بنابراین نباید نسبت به فضای 

مجازی، ترس و نگرانی داشت.«
وی افزود: »من می گویم بگذاریم این فضای مجازی راه خودش را برود. 
البت��ه چه بخواهند چ��ه نخواهند راه خودش را م��ی رود. با کمک فضای 
مجازی باید به سمت اصالح ساختارها و رانت زدایی و انحصارزدایی برویم. 
از سوی دیگر، نیازمند یک انسجام حداقلی در کشور هستیم. در اتفاقات 
آبان م��اه مردم، معترض به افزایش قیمت بنزین نبودند. مردم معترض به 

فساد، ناکارآمدی و عدم انسجام درون حکومت بودند.«
س��پس راغفر با تأکید بر اینکه »بس��یاری از قوانین حاکم بر کش��ور، 
فس��ادزا اس��ت« گفت: »همین االن طرح حذف معافیت ه��ای مالیات بر 
ارزش افزوده مناطق آزاد در مجلس مطرح اس��ت. وقتی دولت پول ندارد، 
این چه قانونی اس��ت که در حال بررس��ی و تصویب است؟ قطعاً افرادی 
که صاحب منافع هستند، دنبال این قوانین هستند. این هم به این دلیل 
اس��ت که هیچ نظارتی بر مجلس نه از بی��رون و نه از درون وجود ندارد. 
مثاًل در پرونده فس��اد 3 هزار میلیارد تومانی، ن��ام تعدادی از نمایندگان 

مجلس مطرح شد، اما هیچ اتفاقی برای آنها نیفتاد.«
این اس��تاد دانشگاه ادامه داد: »ما در کشور، قوانینی وضع می کنیم که 
هم فسادزا است و هم نابرابری ایجاد می کند و هم شرایطی ایجاد می کند 
که باعث می ش��ود دولت برای کس��ری بودجه خود به اقداماتی همچون 

افزایش نرخ انرژی متوسل شود که می تواند زیان آفرین باشد.«
تورم یکی از اصلی ترین عناصر فساد در جامعه است

در ادام��ه بح��ث، لیالز یک��ی از اصلی ترین عناصر فس��اد در جامعه را 
تورم دانس��ت و گفت: »تورم هم  جایی بروز پیدا می کند که یک دولت و 
حکومتی نمی تواند به هزینه های خود لگام بزند و نمی تواند انضباط مالی 
ایجاد کند. در این شرایط شروع می کند به چاپ پول و نتیجه اش می شود 
تورم. وقتی هم تورم کنترل نشود، اصالح قیمت سوخت و ارز گریزناپذیر 

خواهد بود. در غیر این صورت، فساد گسترش پیدا می کند.«
وی درباره تأثیر ش��فافیت ناش��ی از وجود فضای مجازی برای کنترل 
فس��اد گفت: »باید امیدوار باشیم که این شفافیت روزی منجر به اصالح 
ریشه ها ش��ود. باید براس��اس پرتوافکنی های فضای مجازی به  تدریج به 
سمت اصالحات ساختاری رفت و ریشه ها را درست کرد. البته اصالحات 
ساختاری ش��جاعت می خواهد؛ چراکه ناهنجاری ها در جامعه به نقطه ای 
رسیده اس��ت که نیازمند جراحی عمیق است و جراحی عمیق هم بدون 
درد ممک��ن نخواهد بود.« لی��الز تصریح کرد: »بنابرای��ن همین ضریب 
نفوذ فضای مجازی را به س��مت اصالح بنیان ها هدایت کنیم. باید هرچه 
س��ریع تر قوانین فس��ادزدا و انحصارزدا را اصالح کنی��م و به مردم اجازه 
دهی��م نظرات خود را ارائه دهند. به عبارتی دیگر، اکنون نیاز اس��ت که به 
دنبال آشتی ملی باشیم.« راغفر هم در خاتمه تنها راه حل مبارزه با فساد 
را تغییر اساس��ی در نوع نگاه به اقتصاد و سیاس��ت های اقتصادی دانست 
و گفت: »نظام تصمیم گیری ما دچار یک نوع روان پریش��ی در تصمیمات 
اس��ت. از سویی می خواهد ارزش های اس��الم و انقالب را ترویج کند و از 
س��وی دیگر، فردگرایی و دنیاطلبی را ترویج عملی می کند. طبیعی است 
که این نظام، جامعه را س��وق می دهد به سمت جلب دنیاپرستی و برنده 
ش��دن به هر قیمتی و فساد هم پیامد این روان پریشی است که در نظام 

تصمیم گیری ما وجود دارد.«

»شفافیت و فسادستیزی در فضای مجازی« از نگاه حسین راغفر و سعید لیالز

رانت زدایی ساختارها با کمک شبکه های اجتماعی

علی نظافتیان
کارشناس ارشد حقوق بانکی



فرصت امروز: مجمع جهانی اقتصاد در س��ال 2019، روزهای شلوغ و پرکاری را 
سپری کرده است؛ روزهایی که با سخنان گرتا تونبرگ، فعال نوجوان محیط زیست 
در اجالس س��االنه مجمع در داووس آغاز شد و در روزهای پایانی سال نیز کالوس 
ش��واب، مؤس��س و رئیس هیأت مدیره مجمع جهانی اقتصاد در مراسم رونمایی از 
مانیفس��ت جدید اجالس داووس، خواس��تار تالش برای دستیابی به نوع بهتری از 
نظام س��رمایه داری شد. البته مجمع جهانی اقتصاد و فراتر از آن اقتصاد جهانی در 
این سال، موفقیت ها و چالش های مهم دیگری را نیز شاهد بوده اند که از جمله آنها 
می توان به اجالس خاورمیانه، رشد خارق العاده اقتصاد بنگالدش و تالش برای حل 
معضل زباله های پالستیکی اش��اره کرد. پایگاه اطالع رسانی مجمع جهانی اقتصاد، 

مهمترین وقایع سال 2019 میالدی را در شش قاب خالصه کرده است.
خانه ما روی آتش اس��ت وقتی گرتا تونبرگ، نوجوان سوئدی در اجالس ساالنه 
مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس در ماه ژانویه، درباره تغییرات آب وهوایی 
صحبت کرد، جنب وجوشی جهانی در این زمینه ایجاد شد. از آن پس گرتا تونبرگ 
به یک شخصیت معروف در بین عامه مردم بدل شد، در سازمان ملل حضور یافت 
و سخنرانی کرد و برای دریافت جایزه صلح نوبل نیز نامزد شد. در ماه مارس 2019 
)فروردی��ن 98( بیش از 2 میلیون دانش آموز در 135 کش��ور جهان در اعتراضات 
دانش آموزی علیه سیاست های تشدیدکننده تغییرات نامطلوب آب وهوایی شرکت 
کردن��د؛ اعتراضاتی که هفت ماه قب��ل از آن برای اولین بار به رهبری گرتا تونبرگ 
برگزار ش��ده بود. در ماه دس��امبر امس��ال، واژه »وضعیت اضطراری آب وهوایی« به 

 عنوان واژه سال فرهنگ واژگان آکسفورد انتخاب شد.
مانیفست و بیانیه جدید داووس

در حالی که زمان زیادی تا برگزاری اجالس ساالنه داووس و آغاز پنجاهمین سال 
فعالیت مجمع جهانی اقتصادی باقی نمانده است، این سازمان غیردولتی به  تازگی از 
مانیفست جدید داووس رونمایی کرده و خواستار پیاده سازی رویکرد »سرمایه داری 

 )stakeholder capitalism( ذی نفعان« شده اس��ت. س��رمایه داری ذی نفعان
به چیزی فراتر از س��ود مربوط می ش��ود. در این رویکرد، شرکت های خصوصی در 
جایگاه معتمدین جامعه قرار می گیرند و این می تواند بهترین پاسخ برای چالش های 
اجتماع��ی و زیس��ت محیطی امروز جهان باش��د. اگر همان طور ک��ه گرتا تونبرگ 
می گوید خانه ما روی آتش باشد، وظیفه همه ماست که این آتش را خاموش کنیم.

چشم انداز تغییر در خاورمیانه
در ماه آوریل امس��ال، هیأت هایی به نمایندگی از کشورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا در اجالسی که مجمع جهانی اقتصاد درباره این منطقه در اردن برگزار کرد، 
حض��ور یافتند. حاضران در ای��ن اجالس درباره ایج��اد چارچوب هایی جدید برای 
همکاری کشورهای منطقه با هدف موفقیت در عصر جهانی شدن و همچنین فائق 
آمدن بر برخی چالش های ریشه دار در خاورمیانه و شمال آفریقا بحث و تبادل نظر 
کردند. صائب عریقات،  عضو ارش��د پارلمان فلسطین و دبیر کمیته اجرایی سازمان 
آزادی بخش فلسطین، طی س��خنرانی خود در این اجالس درباره ضرورت حمایت 
از راهکار دو کشوری گفت: »تنها گزینه من این است که زندگی کنم و اجازه دهم 

که دیگران نیز زندگی کنند.«
جوانان، طالیه دار مبارزه با زباله های پالستیکی

در بالی اندونزی روزانه به اندازه ظرفیت یک ساختمان 14طبقه پالستیک مصرف 
شده و 95درصد از کیسه های پالستیکی نیز دور ریخته می شود. در این میان، ایزابل 
ویسجن و خواهر 12 ساله اش ِمالتی، یک کمپین به منظور ریشه کن سازی زباله های 
پالستیکی در سرزمین زادگاه خود راه اندازی کرده اند. در ماه ژوئن )اوایل تابستان( 
اس��تفاده از ظروف یک بارمصرف پالس��تیکی در جزیره بالی ممنوع اعالم شد. یک 
ماه بعد از آن، ایزابل ویس��جن با س��خنان خود در نشست س��االنه قهرمانان جوان 
مجمع جهان��ی اقتصاد که در بندر دالیان چین برگزار ش��د، یکی دیگر از لحظات 

مهم امسال را رقم زد.

حکایت رشد خارق العاده بنگالدش
خانم شیخ َحسینه، نخست وزیر بنگالدش، یکی از دبیران همایش اقتصادی هند در 
ماه اکتبر سال جاری بود که از سوی مجمع جهانی اقتصاد در دهلی نو برگزار شد. موضوع 
اصلی این اجالس، »نوآوری برای هند: تقویت جنوب آسیا، تأثیرگذاری بر جهان« بود. 
بنگالدش که زمانی یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می رفت، اکنون باالترین 
نرخ رشد اقتصادی را در بین کشورهای آسیایی به خود اختصاص داده است و می تواند 
ظرف پنج سال آینده از جمع کشورهای توسعه نیافته )کشورهایی که کمترین سطح 
توسعه یافتگی را دارند( جدا کند. این موفقیت تا حدی مرهون رویکرد اقتصادی چابک 
بنگالدش است. همان طور که در گزارش سال 2019 مجمع جهانی اقتصادی از وضعیت 
رقابت پذیری کشورهای جهان نیز تصریح شده است، تقویت رقابت پذیری در واقع کلید 
بهبود استانداردهای زندگی است. در سال گذشته میالدی 10.4درصد از کارگران شاغل 
در اندونزی،  زیر خط فقر زندگی می کرده اند که در مقایس��ه با رقم 73.5درصدی سال 

2010 کاهش خارق العاده ای نشان می دهد.
نگاه به آینده در اجالس دوبی

 Global( در ماه نوامبر س��ال جاری، نشس��ت ساالنه ش��وراهای جهانی آینده
Future Councils( در ش��هر دوبی برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست 
ایده های درخش��ان خود درباره س��اختن آینده ای بهتر، در دورانی که جهان برای 
دس��تیابی به توس��عه پایدار نیازمند پیشرفت فوری اس��ت را با یکدیگر به اشتراک 
گذاش��تند. حاضران در نشست دوبی، راهکارهای دس��تیابی به پیشرفت فوری در 
زمینه گذار از اقتصادهای مبتنی بر سوخت های فسیلی به اقتصادهای بدون کربن 
را بررس��ی کردند. آنها همچنین در مورد ضرورت افزایش آمادگی کش��ورها برای 
وف��ق یافتن با فضای بازار کار  آینده در عصر اتوماس��یون و انقالب چهارم صنعتی 
)همان طور که در گزارش نشست با عنوان »مسیرهای سیاستی برای اقتصاد جدید« 

تصریح شده است( بحث و تبادل نظر کردند.

مهمترین وقایع سال جاری میالدی به روایت مجمع جهانی اقتصاد

6 قاب از سال 2019 میالدی

هیچ چیز مانند یک بازار وحشی و پرنوسان نمی تواند وجهه بانکداران و تحلیلگرانی 
که برای پیش بینی قیمت نفت از خود شجاعت نشان می دهند را تخریب کند، اما 
این کابوس حتی در بدترین شرایط نیز باعث نمی شود که آنها دست از پیش بینی 
قیمت ها بردارند. در ماه پایانی سال گذشته میالدی نیز برخی بانک ها و تحلیلگران 
این ش��هامت را داش��تند که پیش بینی های خود برای س��ال 2019 را به بازار ارائه 

دهند. 
در هفته های پایانی س��ال گذشته، اعضای اوپک و شرکای جدیدشان در آستانه 
یک توافق جدید بودند، مدتی از تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران می گذش��ت و 
البته معافیت هایی برای برخی مشتریان نفت ایران در نظر گرفته شده بود، قیمت 
نف��ت برنت با کاهش��ی 30درصدی نس��بت به نقطه اوج خ��ود در اوایل ماه اکتبر، 
به کمتر از 57 دالر رس��یده بود و هر بش��که نفت خام س��بک تگزاس نیز تنها 49 
دالر در بازار معامله می ش��د، اما حتی در این ش��رایط دش��وار نیز برخی نهادها و 
تحلیلگران ریس��ک از دس��ت دادن وجهه خود را پذیرفتن��د و اقدام به پیش بینی 
قیمت نفت برای سال جدید یعنی سال 2019 میالدی کردند. در این میان، »اویل 
پرایس« در گزارشی به پیش بینی های بانک جهانی، شرکت خدمات مالی و بانکداری 
س��یتی گروپ، اداره اطالعات انرژی آمریکا و نش��ریه آمریکایی وال استریت ژورنال 

پرداخته است.
* بانک جهانی: این نهاد مالی در نخس��تین گزارش خود از چشم انداز بازار نفت 
در سال 2019 اعالم کرد که با توجه به کمبود ظرفیت مازاد در بین اعضای اوپک، 
در صورت کاهش ناگهانی عرضه احتمال جهش قیمت نفت وجود خواهد داش��ت. 
بانک جهانی در این گزارش، میانگین قیمت هر بش��که نفت برنت در س��ال 2019 
را 67 دالر پیش بینی کرد. گذش��ته از اینکه بان��ک جهانی بی جهت درباره کمبود 
ظرفیت مازاد اوپک هشدار داده بود، پیش بینی کارشناسان این بانک نیز کمی باالتر 
از قیمت های واقعی بوده است. میانگین قیمت نفت برنت در دوره های سه ماهه اول، 
دوم و سوم امسال به ترتیب 63.3، 68.2 و 61.9 بوده و در ماه گذشته نیز میانگین 

قیمت به 62.7 دالر در هر بشکه رسید.
* ش��رکت خدمات مالی و بانکداری س��یتی گروپ: این شرکت که از بزرگترین 

بانک های آمریکا و جهان به ش��مار می رود، در ماه دس��امبر سال گذشته میالدی، 
ی��ک پیش بینی محتاطانه را از قیمت نفت در س��ال 2019 ارائه داد. کارشناس��ان 
این بانک میانگین قیمت هر بش��که نفت برنت در س��ال 2019 را رقمی بین 55 
تا 65 دالر پیش بینی کردند. س��یتی گروپ در گزارش خود از چش��م انداز بازار نفت 
در س��ال 2019 تأکید کرده بود که با توجه ب��ه اختالف نظر تولیدکنندگان بزرگ 
نفت جهان )آمریکا، روسیه و عربستان( درباره قیمت تعادلی و منصفانه نفت، بازار 
جهانی این محصول در سال جدید )سال 2019( درگیر نوسانات جدی خواهد بود. 
کارشناس��ان س��یتی گروپ همچنین پیش بینی کرده بودند که افزایش تولید نفت 
آمریکا به خنثی شدن اثر کاهش سطح تولید کشورهای عضو اوپک خواهد انجامید؛ 
این پیش بینی تا حد زیادی درست از آب درآمد، زیرا افزایش 1.2 میلیون بشکه ای 
تولی��د روزانه نفت در آمریکا عماًل اثر کاهش تولید نفت اوپک و متحدان جدیدش 

را خنثی کرد.
* اداره اطالع��ات ان��رژی آمری��کا )EIA(: اداره اطالعات ان��رژی آمریکا نیز در 
نخستین ماه از سال جاری میالدی، گزارشی را درباره چشم انداز بازار نفت در سال 
2019 منتشر و در این گزارش میانگین قیمت نفت برنت در سال جاری را 61 دالر 
در هر بش��که پیش بینی کرد. این پیش بینی درست زمانی انجام شد که قیمت هر 
بشکه نفت برنت در بازار 53.8 دالر و قیمت هر بشکه نفت سبک تگزاس نیز 45.4 
دالر بود، اما قیمت در ماه های بعد افزایش یافت و میانگین آن در نهایت با اختالفی 

نسبتاً قابل قبول باالتر از پیش بینی اولیه اداره اطالعات انرژی آمریکا قرار گرفت.
* آژان��س بین المللی انرژی )IEA(: آژانس بین الملل��ی انرژی طی ماه ژوئیه در 
گزارشی اعالم کرد که با توجه به کاهش نرخ رشد تقاضای نفت در بازارهای جهانی 
انتظار نمی رود که قیمت نفت در ماه های آینده رشد چندانی داشته باشد. در زمان 
انتش��ار گزارش آژانس بین المللی انرژی، قیمت هر بشکه نفت برنت حدود 63 دالر 
بود و هر بشکه نفت سبک تگزاس نیز کمی باالتر از 56 دالر در بازار معامله می شد. 
رون��د قیمت ها از آن زمان تاکنون نش��ان می دهد که پیش بینی آژانس بین المللی 

انرژی تا حدی زیادی درست بوده است.
* نش��ریه آمریکایی وال استریت ژورنال: این نشریه آمریکایی در اواخر ماه آوریل 

)اوایل اردیبهشت( یعنی زمانی که اعالم شد آمریکا قصد ندارد معافیت هایی که قباًل 
برای مش��تریان نفت ایران در نظر گرفته بود را تمدید کند، یک نظرسنجی درباره 
چش��م انداز بازار نفت ترتیب داد. تحلیلگرانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، 
پیش بینی قبلی خود درباره میانگین قیمت نفت برنت در س��ال 2019 را دو دالر 
افزایش داده و به 70 دالر در هر بشکه رساندند. زمانی که این تحلیلگران میانگین 
قیمت نفت برنت در سال جاری را 70 دالر پیش بینی کردند، قیمت نفت در حوالی 
همین قیمت در حال نوس��ان بود، اما در ماه های بعدی روند بازار تغییر کرد و این 
تغییر روند باعث شد که پیش بینی تحلیلگران وال استریت ژورنال در نهایت تفاوت 

قابل توجهی با رقم واقعی داشته باشد.
* حلیما کرافت: او که استراتژیس��ت بخش کاالهای خام بانک س��رمایه گذاری 
آر.بی.سی کپیتال مارکتز کاناداست، در اواخر ماه مه )اوایل اردیبهشت( پیش بینی 
کرد که در فصل تابس��تان ب��ر اثر افزایش تنش ها بین آمری��کا و ایران، بهای نفت 
می تواند از مرز 80 دالر در هر بش��که نیز عبور کند. در تابس��تان 2019 بخشی از 
پیش بینی حلیما کرافت محقق شد؛ تنش ها بین ایران و آمریکا شدت گرفت، ایران 
یک نفتکش انگلیسی را در تنگه هرمز توقیف کرد، خطر بسته شدن تنگه راهبردی 
هرمز افزایش یافت و تأسیسات نفتی شرکت سعودی آرامکو نیز هدف حمله پهپادی 
قرار گرفت، اما هیچ یک از این اتفاقات باعث نشد که قیمت نفت حتی به نزدیکی مرز 
80 دالر برسد. یک یا دو سال قبل حتی بروز تنش در خاورمیانه )به ویژه تنش هایی 
که فراتر از تهدید بودند( می توانست به جهش چشمگیر قیمت نفت منجر شود اما 
در س��ال جاری میالدی جنگ تجاری بین آمریکا و چین از یک س��و و کاهش نرخ 
رش��د تقاضای نفت از سوی دیگر باعث ش��د تا اثر ریسک های ژئوپلیتیکی بر بازار 

نفت کاهش یابد.
* هنری ُروم: هنری ُروم که تحلیلگر گروه تحقیقات و مشاوره سیاسی »اوراسیا« 
است، در اوایل فصل تابستان پیش بینی کرد که تشدید تنش ها بین ایران و آمریکا 
می تواند به عبور قیمت نفت از مرز 100 دالر بینجامد و در صورت رویارویی نظامی 
بی��ن ایران و آمریکا قیمت نفت احتماالً از مرز 150 دالر فراتر خواهد رفت. نتیجه 

این پیش بینی نیز دیگر نیازی به بررسی ندارد.

ش��رکت های اپل و مایکروسافت موفق ش��دند در سال 2019 ارزش 
خود را به باالی یک تریلیون دالر برسانند.

به گزارش فوربس، بازارهای بورس، امس��ال را با عملکرد بسیار خوبی 
پشت سر گذاش��تند تا جایی که از ابتدای امسال تاکنون شاخص »اس 
اند پی 500« بیش از 27درصد رش��د داشته اس��ت. نمادهای دارویی، 
تکنولوژی، مالی و پتروشیمی بزرگ ترین برندگان امسال بودند. در ادامه 

با موفق ترین شرکت های بورسی در سال 2019 آشنا می شوید.
* اپل: ارزش نماد اپل در 11ماهه امس��ال که گذش��ت 497 میلیارد 
دالر افزایش داش��ته است تا در حال حاضر این برند 1.25 تریلیون دالر 
ارزش داشته باش��د. این شرکت امسال محصوالت جدیدی معرفی کرد 
که س��ودآوری آن را در مقایسه با س��ال قبل افزایش داد. امسال سری 

جدی��د آیفون این ش��رکت، یکی از 10 عبارت پرجس��ت وجو در گوگل 
بوده است.

* مایکروسافت: یک شرکت نرم افزاری موفق دیگر که امسال بیش از 
هر چیزی روی توسعه فضای ابری خود تمرکز کرد. در 11 ماهه امسال 
ارزش این برند 408 میلیارد دالر افزایش داشته است تا در حال حاضر 

این برند 1.19 تریلیون دالر ارزش داشته باشد.
* گوگل: ارزش نماد گوگل امس��ال ب��ا 214 میلیارد دالر افزایش به 

934 میلیارد دالر رسید.
* فیس بوک: به لطف افزایش تعداد کاربران اینس��تاگرام و واتس اپ، 
درآمدهای فیس بوک رش��د زیادی داشته اس��ت. این برند اکنون 587 
میلیارد دالر ارزش دارد که 213 میلیارد دالر بیشتر از سال قبل است.

* آمازون: بزرگ ترین فروش��گاه اینترنتی جهان با رشد 150 میلیارد 
دالری ارزش برن��د خود به یک برند 887 میلیارد دالری تبدیل ش��ده 

است.
* وی��زا کارد: ارزش برند پرداخت بین المللی ویزا در طول یک س��ال 

اخیر 115 میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است.
* جی پی مورگان: ارزش بزرگ ترین بانک آمریکا در سال جاری 111 

میلیارد دالر بیشتر شده است.
* مسترکارد: ارزش این برند در سال جاری 106 میلیارد دالر افزایش 

پیدا کرده است.
* دیزنی: آخرین عضو باشگاه 100 میلیارد دالری ها که در طول یک 

سال اخیر ارزش برند آن 100 میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است.

از پیش بینی بانک جهانی تا نشریه وال استریت ژورنال

بهترین و بدترین پیش بینی های نفتی در سال 2۰۱9

باشگاه یکصد میلیارد دالری ها از نگاه فوربس

بهترین و بدترین نمادهای 2۰۱9 را بشناسید 

دریچه

از تقابل نایک و گوگل تا جنگ دوباره کنسول ها
دنیای فناوری در سال 2۰2۰

فرصت امروز: چند س��ال پیش بود که رس��انه ها براساس یک پیشگویی 
فناورانه، سال 2020 را سال رعب و وحشت و دوره آخرالزمان فناوری تعبیر 
کردند، چراکه زندگی انسان ها آنچنان با فناوری عجین خواهد شد که دیگر 
نمی ت��وان مرزی میان این دو در نظر گرفت، به طوری که در س��ال 2020 
تراشه هایی روی مغز انسان تعبیه می شود، پایگاه هایی برای روبات ها در ماه 
راه اندازی می ش��ود، ماش��ین ها به  صورت خودکار و بدون سرنشین حرکت 
می کنند و... حاال این سال در آستانه رسیدن است و می توان این پیشگویی 

فناورانه را به معرض آزمون گذاشت و دید تا چه اندازه درست است.
در همین زمینه، »گاردین« در گزارش��ی به چش��م انداز فناوری در سال 
2020 پرداخته و از عرضه کنس��ول های بازی جدید تا فعالیت اتحادیه های 
کارگری در ش��رکت اپل، به عنوان اتفافات جالب این س��ال خبر داده است. 
ب��ه گفته »گاردین« در س��ال 2019 ش��اهد تولید محص��والت گوناگون و 
اتفاقات متعددی در دنیای فناوری بودیم و در س��ال آینده نیز باید منتظر 

فرآیندهای فناورانه دیگری باشیم.
* »سایبرتراک« تسال در دسترس نخواهد بود: این یک پیش بینی آسان 
است. زیرا حتی خود شرکت تسال هم مدعی نشده که خودرو چشمگیر آن 
در سال 2020 برای فروش در دسترس قرار گیرد. تسال گفته که سایبرتراک 
به  طور کامل در س��ال 2021 عرضه خواهد ش��د و اولین نمونه های آن در 
س��ال آتی به فروش خواهد رسید. این وانت آینده نگرانه برقی منحصربه فرد 
از همان آلیاژ فوالدی س��اخته ش��ده که برای ساخت موشک »استارشیپ« 
ش��رکت »اسپیس ایکس« مورد اس��تفاده قرار گرفته است. قیمت این وانت 
برقی جذاب از 39 هزار و 900 دالر ش��روع می ش��ود. سایبرتراک، ششمین 
خودرو تس��ال از زمان تأسیس این شرکت در سال 2003 است. این خودرو 
می تواند رقیب سرس��ختی برای تراک فورد سری-اف باشد که بیش از 40 

سال در آمریکا پرفروش ترین وانت بوده است.
* »گ��وگل داپلکس« به اروپا راه نخواهد یافت: یکی از چش��مگیرترین و 
آینده نگرانه ترین محصوالتی که طی چند س��ال گذشته توسط گوگل تولید 
ش��ده، »گوگل داپلکس« اس��ت که یک فناوری نوآورانه در زمینه خدمات 
صوتی صحبت کردن اس��ت. این دس��تیار هوش مصنوعی می تواند مکالمه 
تلفن��ی برقرار کند و قرار مالقاتی را ب��ه صورت تلفنی با فردی تنظیم کند. 
به عنوان مثال، در آزمایش این محصول،  این هوش مصنوعی گوگل با یک 
فرد واقعی که در یک آرایشگاه کار می کرد، تماس تلفنی برقرار کرد و از او 
برای کوتاهی مو وقت گرف��ت. در ابتدا، این فناوری مورد انتقاد قرار گرفت 
زیرا آنقدر خوب است که استفاده از آن را می توان »فریبنده« توصیف کرد، 
ولی می توان گفت دریافت یک تماس اتوماتیک از یک فرد با دشواری هایی 
مواجه است که باعث می شود این فناوری تا چند سال به اروپا وارد نشود.

* از عینک هوشمند و ماشین اپل خبری نیست: اپل برای آینده 
خ��ود، دو پروژه بزرگ در حوزه فن��اوری دارد. یکی عینک واقعیت 
اف��زوده اپل و دیگری خ��ودروی خودران این ش��رکت. عینک های 
هوش��مند اپل عینک های شفافی هس��تند که کاربر می تواند ضمن 
دی��دن تصاویری که در مقابل چش��مانش نمایش داده می ش��ود از 
طری��ق آن دنیای بیرون را نیز ببیند. ب��ه عبارت دیگر، آنها محیط 
واقع��ی را تقویت می کنن��د و به دنیای بی��رون می افزایند. پیش از 
این گفته ش��ده بود که انتظار می رود این محصول در اوایل س��ال 
2020 رونمایی شود ولی به احتمال زیاد این محصول اپل در سال 
2021 عرضه خواهد ش��د. البته شرکت اپل همواره نسبت به اعالم 

زودهنگام محصوالت خود محتاط بوده است.
* اپ��ل فعالیت کارگ��ری را تجربه خواهد کرد: تنها کس��انی  که توانایی 
تغییر در کارهای »س��یلیکون ولی« را دارند، شرکت های درون آن هستند. 
در س��ال 2018 فعالیت های کارگری ش��دت گرف��ت و کارمندان گوگل در 
برابر آزار و اذیت های جنس��ی به اعت��راض و تظاهرات پرداختند. کارمندان 
مایکروس��افت هم علیه همکاری با وزارت دفاع آمریکا به شکایت و اعتراض 
پرداختن��د. همچنی��ن کارمندان آمازون در برابر اعم��ال قوانین مهاجرت و 
گم��رک اعتراض کردند، ولی ش��رکت اپل که بزرگترین آنهاس��ت، تاکنون 
کارمندان خود را از ابراز مخالفت در عموم بازداشته است. با توجه به موضع 
این ش��رکت در برابر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، 
رئیس جمهور چین احتماال این س��رکوبی اعتراض��ات چندان دوام نخواهد 

داشت.
* اینترنت 5G معنادارتر خواهد بود: هم اکنون اینترنت نسل پنجم برای 
بریتانیایی ها موجود اس��ت و در مناطق شهری متراکم، شبکه های اینترنتی 
متع��دد به ارائه اس��تانداردهای بس��یار س��ریع موبایلی می پردازن��د. البته 
دستگاه هایی هم وجود دارند که از استانداردهای جدید پشتیبانی می کنند 
ولی اغلب دس��تگاه ها از اینترنت 4G استفاده می کنند. زیرا پرچمداران این 
صنعت از قبیل سامس��ونگ، گوگل و اپل همچنان از اینترنت نس��ل چهارم 
اس��تفاده می کنند. این روند تغییر خواهد کرد و در سال 2020 سخت افزار 
گوشی هایی همچون پیکسل 5، آیفون 12 پرو و گلکسیS11 سامسونگ از 

اینترنت های سریع تر پشتیبانی خواهند کرد.
* آغاز دوباره جنگ کنس��ول ها: روند دنیای بازی های رایانه ای طی چند 
س��ال اخیر آرام بوده است و کنسول های »ایکس باکس« و »پلی استیشن« 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اند. در این حال شرکت های مایکروسافت و سونی 
تمرکز خود را روی ارتقا و طراحی مدل های ارزان تر گذاش��ته اند. در س��ال 
2020 ش��اهد عرضه یک نسل جدید از کنسول های بازی »ایکس باکس« و 

»پلی استیشن« خواهیم بود.
* تقاب��ل نایک و گ��وگل در فناوری های پوش��یدنی: زمانی  که گوگل در 
اواخ��ر 2019، »فیت بیت« را خریداری ک��رد، تمایل جدیدی در موفقیت 
در عرضه فناوری های پوش��یدنی از خود نش��ان داد؛ فضایی که پیش از این 
در آن تالش های��ی انجام داده بود و با طراحی »اندروید پوش��یدنی« مقابل 
رقیب خود یعنی اپل قد علم کرد. این تصمیم در راستای تولید یک پلتفرم 
مس��تقل برای فناوری های پوشیدنی این شرکت بود. جیم پرایر، مدیرعامل 
شرکت مشاوره برند »سوپرونیون« گفت که بسیاری از گجت های پوشیدنی 
از دیگر گجت ها قابل تمایز نیس��تند و نمی توانند با پوشاک کاربران سازگار 
ش��وند. در عوض، برندهای مطرح ورزشی بس��یار فنی و مهندسی هستند، 
به خصوص ش��رکت »نایک« در این حوزه قوی ظاهر شده و دید خالقانه ای 

پیدا کرده است.
* تبلیغ��ات ب��ه اس��پیکرهای هوش��مند راه می یابد: آم��ازون و گوگل، 
ش��رکت های برتر در حوزه اسپیکرهای هوشمند هس��تند ولی هیچ کدام از 
آنها هنوز پاس��خی برای این س��وال نداش��ته اند که مزیت داشتن این قبیل 
دس��تگاه ها در خانه چیس��ت؟ کاه��ش فاحش قیمت  این دس��تگاه ها بدان 
معناس��ت که درآمد قابل توجهی از فروش آنها حاصل نمی ش��ود. ش��رکت 
آم��ازون تجرب��ه ای طوالنی در اس��تفاده از »الکس��ا« به عن��وان یک کانال 
خرده فروش��ی داشته است ولی تنها راهی که می توان درآمد میلیونی کسب 

کرد، استفاده از تبلیغات است.
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این روزها FATF در کنار آلودگی هوا، دو موضوع مهمی است که افکار 
عمومی را متوجه خود کرده اس��ت. به این تیترها نگاه کنید: »بالتکلیفی 
FATF «، » FATF در محاصره چالش های سیاسی«، »اجماع مجلس، 
دول��ت و بخش خصوصی بر ضرورت تصویب FATF«، »FATF به آخر 
بازی رسید«، » FATFاز ایستگاه مصلحت رد نمی شود« و... اینها تیترهای 
پنجشنبه گذشته روزنامه هاست. تقریبا در چند هفته گذشته، روزی نیست 
که در صفحه نخست روزنامه ها و نشریات، حرفی از FATF به میان نرفته 
باشد و یادداشت و گزارش یا نقل قولی از موافقان و منتقدان FATF کار 
نش��ده باش��د. این اتفاق البته به خاطر نزدیک شدن به ضرب االجلی است 
که گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشس��ت خود در پاریس تعیین کرده 
 FATF و تا میانه فوریه یعنی 27 بهمن ماه برای تصویب لوایح مربوط به
به ایران مهلت داده اس��ت. این شش��مین و البته به گفته FATF، آخرین 
فرصتی اس��ت که به ایران داده ش��ده تا از بازگشت دوباره به لیست سیاه 

گروه ویژه اقدام مالی برکنار بماند.
موافقان و منتقدان FATF در سپهر سیاسی ایران

ای��ن روزها درب��ارهFATF ، CFT، پالرمو و... بس��یار گفته و ش��نیده 
شده اس��ت، تا جایی که در ادبیات جامعه ایران به کلیدواژه بدل شده اند. 
FATF در یک کالم، پیش نیاز همکاری مالی با کش��ورهای جهان اس��ت 
و توصیه های آن به زبان مشترک بانکداری جهانی تبدیل شده است. این 
توصیه ها همانند پاس��پورت بانکی به شما اجازه تعامل با نهادهای مالی را 
می دهد. در صورتی که کش��وری، توصیه های FATF را رعایت نکند، در 

واقع، خود را از نظام بانکی بین المللی محروم کرده است.
 FATF تقریبا تمام کشورهای دنیا، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، عضو
هستند و تنها ایران و کره شمالی به گروه ویژه اقدام مالی ملحق نشده اند. 
همچنین کش��ورهای کامبوج، غنا، ایسلند، مغولس��تان، پاناما، پاکستان، 
س��وریه، ترینیداد و توباگو، یمن و زیمبابوه نیز در لیس��ت خاکستری این 

نهاد قرار دارند.
FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 و در نشست سران 
»جی7« برای مبارزه با پولشویی متولد شد. سپس تأمین مالی فعالیت های 
اش��اعه ای نیز در سال 2012 به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین 
سال، آخرین ویرایش توصیه هایFATF  برای مقابله با جرایم مالی تأمین 
مالی تروریس��م، تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای، پولشویی و... با عنوان 
»استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و 

اشاعه گری« منتشر شد.
اما اوضاع در سپهر سیاسی ایران، مبهم و مه آلود است و به نظر می رسد 
FATF در ایران به یک بن بس��ت سیاس��ی برخورده اس��ت. فعال به نظر 
می رس��د زور مخالفان بر تالش موافقان چربیده است و دو الیحه از چهار 
الیحه ای که دولت حس��ن روحانی در این زمینه به مجلس ارس��ال کرده، 

در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرگردان مانده است. 
در حال حاضر، همه بحث ها و گمانه زنی ها درباره پیوس��تن یا نپیوس��تن 
ایران به گروه ویژه اقدام مالی، به مجمع تش��خیص مصلحت نظام منتهی 
می ش��ود؛ جمعی از ریش سفیدان با تجربه ای که در بلوار میرداماد گردهم 
آمده ان��د و آخرین جلسه ش��ان به خاطر آلودگی ه��وای پایتخت در هفته 

گذشته برگزار نشد.
 FATF ام��ا در این کارزار، هرچه دولت و مجلس با پیوس��تن ایران به
موافقند و از ضرورت ها و توصیه ها برای پیوس��تن به گروه ویژه اقدام مالی 
سخن می گویند، در نقطه مقابل، مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تنه در 
مقابل تالش ساکنان پاستور و بهارستان ایستاده است و قصد عقب نشینی 

از مواضع خود را نیز ندارد.
از میان لوایح چهارگانه دولت، تقریبا نزدیک به یک س��ال اس��ت که دو 
الیحه الحاق به کنوانس��یون های بین المللی سی تی اف و پالرمو در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، بالتکلیف مانده است. جالب است که در ماده 25 
آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت رسیدگی به لوایح 
اختالفی میان مجلس و ش��ورای نگهبان، یک سال در نظر گرفته شده و 
اگر یک سال از طرح یک الیحه اختالفی در مجمع بگذرد و تعیین تکلیف 
نش��ود، به طور خودکار از دس��تور کار خارج می شود و نظر شورای نگهبان 

درباره آن اعمال می شود.
FATF کورسوی امید در بن بست

در ای��ن میان، نمایندگان مجلس چاره را در ای��ن دیده اند تا نامه ای به 
رهبری بنویسند و در این نامه از رهبری بخواهند تا تمهیدی برای تصویب 
دو الیح��ه CFT و پالرمو در مجمع تش��خیص مصلحت نظام بیابد؛ تنها 
 FATF کورسوی امید تا شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت با
درآید. البته نامه نگاری نمایندگان مجلس و اینکه آنها، دل خوشی از مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ندارند، مسئله ای مس��بوق به سابقه است. گویا 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالیان گذشته به رقیبی حقوقی برای 
قوه مقننه در س��اختار قانونگذاری کشور تبدیل شده و این انتقادی است 
که نمایندگان مردم نسبت به آن دارند، چراکه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، اجازه قانونگذاری ندارد و تنها برای داوری پیرامون اختالف نظر میان 

مجلس و شورای نگهبان در قانونی اساسی پیش بینی شده است.
ب��ا اینکه در ادبیات سیاس��ی ایران، »مجلس در رأس امور اس��ت«، اما 
نادیده ان��گاری جایگاه مجلس در ماجرای اخیر اصالح قیمت بنزین نیز به 
ش��کلی دیگر اتفاق افتاد و آنچه نمایندگان را حسابی عصبانی و برآشفته 
ک��رد، بی خبری مجلس و تصمیم گیری افزایش قیمت بنزین در جلس��ه 
شورای هماهنگی سران قوا بود. گویا نمایندگان مجلس دهم جدا از مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، حاال شورای هماهنگی سران سه قوه را هم رقیبی 

برای خود می دانند و به آن به چشم یک هوو می نگرند.
ح��اال کمتر از یک ماه و اندی به واپس��ین مهل��ت FATF باقی مانده 
و ج��دا از دول��ت و مجلس، نهادهای مدن��ی و بخش خصوصی هم موافق 
پیوستن به FATF هستند. گرچه ایران هم اکنون نیز به خاطر تحریم های 

گسترده آمریکا، در تنگنای مالی و تحریم بانکی به سر می برد و منتقدان 
FATF با حربه همین استدالل بر کوس مخالفت با گروه ویژه اقدام مالی 
می کوبند، اما حقیقت آن اس��ت که نپیوس��تن به FATF، همین اندک 
مراودات تجاری و بانکی ایران با جهان را هم از ما می گیرد. ماجرای آندره آ 
اس��تراماچونی، مربی ایتالیایی باشگاه استقالل و کشمکش چند هفته ای 
برای واریز دس��تمزد او، تنها نمونه ای از مش��کالت بی شمار تحریم بانکی 
اس��ت. پیش از اس��تراماچونی نیز جدایی مارک ویلموتس، مربی بلژیکی 
تی��م ملی فوتبال ایران در گیرودار همین مش��کالت رقم خورد. به همین 
علت است که دولتمردان، از وزیر اقتصاد گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی، 
جسته و گریخته از ضرورت پیوستن به FATF دفاع می کنند و از توصیه 
کش��ورهای دوس��ت به ایران برای الح��اق به گروه ویژه اق��دام مالی خبر 

می دهند.
FATF، برجام، مردم و دیگران

به نظر می رس��د موض��وع FATF، برآیندی از وضعیت کنونی س��پهر 
سیاس��ی ایران اس��ت. در موضوع برجام نیز همی��ن صف بندی موافقان و 
مخالفان به چش��م آمد. کلیتی که از نگاه دو قطبی در جامعه ایرانی خبر 
می دهد؛ در یک س��و، دیدگاهی از فش��ار تحریم ها بر گ��رده مردم و لزوم 
ارتباط با جهان س��خن می گوید و در نقطه مقابل، دیدگاهی از مقاومت و 
لزوم استقامت در برابر تحریم ها صحبت می کند. پر واضح است که اکثریت 
م��ردم، دیدگاه نخس��ت را برگزیده اند و آن را ب��اور دارند. الاقل نتیجه دو 
انتخابات ریاس��ت جمهوری اخیر و پیروزی حسن روحانی با آرای مردمی 
قابل توجه در سال های 92 و 96، این گزاره را پررنگ می کند. در این میان، 
باید به دیدگاه دوم گفت، کلید مقاومت در برابر نظام س��لطه در مراوده با 
کش��ورهای جهان است. این پرسش که چرا ایران همواره به راحتی تحریم 
می ش��ود، موید همین مسئله است و به نکته ظریف ماجرا برمی گردد. در 
مقابل، نگاه کنید به کش��ور ترکیه که به لحاظ قدرت منطقه ای، هم تراز با 
ایران است و علی رغم چالش با آمریکا و همینطور اروپا در مواضع سیاسی، 

اما هیچ گاه تحریم نمی شود. 
در واق��ع، بیان درس��ت تر این گ��زاره، آن اس��ت که آمری��کا و اروپا 
نتوانس��ته اند ترکیه را تحریم کنند! اما چگونه؟! به این دلیل س��اده که 
بانک های آمریکایی و اروپایی، میلیاردها دالر در ترکیه س��رمایه گذاری 
کرده اند و در نتیجه، تصمیم به تحریم ترکیه، یعنی زیان اقتصادی قابل 
توجهی که باید در ازای این تحریم متحمل شوند و بهایش را بپردازند. 
بنابراین رمز تاثیرگذاری و تحریم ناپذیری در منطقه و جهان، راهبردی 
اس��ت که ترکیه انتخاب کرده اس��ت. مخلص کالم آنکه مسیر توسعه از 
مراودات مالی و تجاری با جهان می گذرد و نه از انزوای خودخواسته ای 
که حتی از مراوده تجاری با کش��ورهای دوس��ت نیز عاجز اس��ت. این 
انتخاب، مهمترین آزمون حال حاضر جامعه ایران است و فراتر از دوراهه 
پیوستن یا نپیوستن به FATF، ابتدا باید به دوراهه ارتباط با جهان یا 
فرو رفتن در الک انزوا اندیشید. به قول احمد شاملو، »اکنون به دوراهه 

تفریق رسیده ایم!«

این روزها FATF به مهمترین دل مشغولی در سپهر سیاسی ایران تبدیل شده است

FATF علیه FATF
مسکن

خرید خانه دست یافتنی تر شد؟
وام مسکن از محل اوراق افزایش یافت

مسکن همچنان در رکود است و دولت می خواهد به هر ضرب وزوری 
آن را به گردش درآورد. به نظر می رسد رقم های قبلی وام مسکن دیگر 
جوابگو نیست و تنها قسمت ناچیزی از هر خانه را پوشش می دهد. حاال 
بعد از گمانه زنی های مختلف درباره افزایش قیمت وام مسکن و تأیید 
و تکذیب آن، در آخرین روز کاری هفته گذشته، شورای پول و اعتبار، 
افزایش س��قف تسهیالت ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی 

حق تقدم را تصویب کرد.
به هرحال بر کس��ی پوشیده نیس��ت که وام هایی که در بازار مسکن 
توسط بانک مسکن برای خرید پرداخت می شود تناسبی با قیمت های 
کنونی ندارد. بانک مسکن هم اکنون دو نوع وام را به متقاضیان پرداخت 
می کن��د؛ وام از طریق اوراق حق تقدم و وام صندوق پس انداز یکم. در 
نوع اول بنا بر اعالم بانک مس��کن س��قف تسهیالت قابل اعطا از محل 
اوراق گواهی حق تقدم برای خرید مس��کن جهت امالک تا 20 س��ال 
س��اخت از تاریخ صدور اولین پروانه س��اختمانی )بدون توجه به تاریخ 
پایان کار س��اختمانی( در تهران 60 میلیون تومان مراکز اس��تان ها و 
شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان سایر مناطق 
شهری 40 میلیون تومان و برای امالک بیش از 20 سال تا 25 سال در 

هر 3 منطقه 35 میلیون تومان است.
در شیوه دوم نیز حداکثر وام پرداختی به زوج ها 160 میلیون تومان 
برای تهران و پس از یک س��ال سپرده گذاری است. به گزارش تسنیم، 
ی��ک فرد باید برای خرید واحد مس��کونی 100 مترمربعی با توجه به 
متوسط قیمت اعالمی از سوی بانک مرکزی از بازار آبان ماه یک میلیارد 
و 246 میلی��ون تومان پرداخت کند. وام اوراق حق تقدم با احتس��اب 
وام جعال��ه )در صورت پرداخت از س��وی بان��ک( و البته هزینه خرید 
این اوراق )باقیمت حدود 40 هزارتومانی( حدود 8.8درصد قیمت یک 
واحد مسکونی را پوشش می دهد. با وام صندوق پس انداز یکم نیز یک 
زوج ج��وان می توانند 12.8 درصد یک واحد مس��کونی 100 متری را 

خریداری کنند.
حاال براساس گزارش بانک مرکزی، در یک هزار و دویست و هشتاد و 
پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار، به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی، افزایش سقف تسهیالت ساخت و خرید مسکن 
از محل اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از تسهیالت مسکن به شرح 
ذیل مورد تصویب قرار گرفت: »عالوه بر این، س��قف تسهیالت جعاله 
از محل منابع داخلی بانک ها توس��ط بانک مسکن و بانک های تجاری 
)ش��امل تس��هیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم و بدون سپرده( تا 
مبلغ 400 میلیون ریال افزایش یافت. همچنین شورای پول و اعتبار، 
با امکان تلفیق حساب صندوق پس انداز مسکن جوانان با اوراق گواهی 
حق تقدم اس��تفاده از تسهیالت مسکن )تا سقف اوراق مزبور( موافقت 

کرد.«
براساس این گزارش، سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق در تهران 
برای هر نفر در ش��هر تهران 100 میلیون تومان، در مراکز استان ها و 
ش��هرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت 80 میلیون تومان و در س��ایر 

مناطق شهری 60 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

تاثیر افزایش قیمت بنزین در بازار مسکن
چرخش آذرماهی بازار مسکن

بازار مس��کن بعد از دو سال روند صعودی قیمت ها، باالخره در اوایل 
تابستان امس��ال وارد دوره رکود غیرتورمی شد آن هم در شرایطی که 
تعداد معامالت آن نس��بت ب��ه دوران اوج رونق، به کمتر از یک پنجم 
رس��یده بود. در این وضعیت، پیش بینی می شد ضمن تداوم رکود این 

بازار تا حدود یک سال آینده، میانگین قیمت  مسکن نیز تعدیل شود.
حاال اما به دنب��ال موج جدید تنش قیمت ها که بعد از اجرای طرح 
بنزین��ی دول��ت در اقتصاد ایران ب��ه راه افتاد، بازار مس��کن نیز تغییر 
س��ریع و پرقدرتی داشته و رکورد رش��د 6.7درصدی قیمت و افزایش 

146درصدی تعداد معامالت را شکسته است.
براساس جدیدترین آمارهای منتشرشده از سوی دفتر برنامه ریزی و 
اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی، در آذرماه میانگین قیمت یک 
مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران با افزایش 6.7درصدی مواجه 

شده و به 13 میلیون و 474 هزار تومان رسید است.
براساس این گزارش تعداد معامالت قابل قبول در بازار مسکن تهران، 
بع��د از حذف قراردادهایی که با کد پس��تی تک��راری یا نامعتبر ثبت 
شده اند، به 8535 فقره رسیده که نسبت به تعداد 3466 فقره معامله 
در آبان ماه، 146درصد بیش��تر اس��ت. براس��اس آمارهای وزارت راه و 
شهرسازی، در آذرماه امسال همچنان عنوان گران ترین منطقه در شهر 
تهران به منطقه یک اختصاص داشته است با این تفاوت که در آذرماه 
امس��ال قیمت هر مترمربع آپارتمان در این منطقه نسبت به آبان ماه 
بیش از 5 میلیون تومان افزایش قیمت داش��ته اس��ت و اکنون در هر 

مترمربع 30 میلیون و 854 هزار تومان به فروش می رسد.
همچنین براس��اس این گزارش ارزان ترین معامالت در پایتخت در 
منطقه 18 شهر تهران با میانگین قیمت هر مترمربع 6 میلیون و 239 
هزار تومان معامله شده است که البته نسبت به ماه گذشته خود افزایش 

قیمت حدود 400 هزارتومانی را در هر مترمربع تجربه می کند.
در منطقه 5 تهران که معموالً بیشترین معامالت مسکن پایتخت را 
به خود اختصاص می دهد، با افزایش قیمت یک میلیون تومانی نسبت به 
ماه قبل مواجه هستیم و خانه در این منطقه در هر مترمربع به میانگین 

قیمتی 15 میلیون و 848 هزار تومان رسیده است.
در آذرم��اه امس��ال، ارزش ریالی خریدوفروش های انجام ش��ده در 
بازار مسکن ش��هر تهران به 10 هزار و 440 میلیارد تومان رسیده که 
نسبت به ماه قبل 165درصد و نسبت به آذرماه پارسال 82درصد رشد 
نش��ان می دهد. از سوی دیگر آمار تعداد واحد مسکونی در پروانه های 
ساختمانی صادره آبان ماه در ماه آذر ارائه شده که نشان می دهد تعداد 
واحد مس��کونی در پروانه های صادره در آبان ماه 1398 بالغ بر 5045 
واحد بوده که نسبت به ماه قبل 8.7درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته 4.9درصد کاهش یافته است. در هشت ماهه امسال تعداد واحد 
مسکونی در پروانه های س��اختمانی صادره 42 هزار و 271 مورد بوده 
که نس��بت به همین زمان در سال گذش��ته 17.6درصد کاهش نشان 
می دهد. کارشناس��ان پایان یافتن ماه صفر، اصالح نرخ بنزین، نزدیک 
ش��دن به ماه های پایانی س��ال و ورود تقاضا به بازار مسکن را از دالیل 
چرخش وضعیت در بازار مسکن می دانند و معتقدند رشد قیمت ها در 
این بازار به تناسب نرخ تورم کل معقول است اما ظرفیتی برای جهش 

دوباره قیمت مسکن متصور نیستند.
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ش��هرداری تهران در جدیدترین نظرس��نجی عملکرد خود از مردم، با یافته های 
مختلفی مواجه شد، به گونه ای که عمده شهروندان احساس راحت بودن زندگی در 
تهران را ندارند و از وضعیت پیاده روها نیز خشنود نیستند، اما در مقابل از اتوبوسرانی 
و میادین میوه و تره بار رضایت حداکثری دارند. رضایت 65درصدی از جداسازی زن 
و مرد در حمل ونقل عمومی نیز از دیگر نکات جالب این نظرسنجی است. همچنین 

63درصد شهروندان تهرانی با 137 و 1888 در یک سال تماس نداشته اند.
به گزارش ایسنا، چندی پیش، شهرداری تهران با انجام یک نظرسنجی از مردم با 
عنوان »پیمایش سنجش رضایت شهروندان از شهر و مدیریت شهری«، به سفارش 
اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، انجام داد که این پژوهش 
از 8134 نف��ر در ب��ازه زمانی یک ماهه )15 مهر ت��ا 15 آبان 98( با روش پیمایش 
و مصاحبه انجام شده اس��ت. در این پژوهش مشخص شد که شهروندان معتقدند 
تهران شهری راحت برای زندگی نیست؛ چرا که به این شاخص نمره 12.46 داده اند، 
این موضوع یعنی احس��اس راحت بودن زندگی در ش��مال و جنوب تهران به طور 
جداگانه هم بررس��ی ش��ده، اما یافته ها در این زمینه، تفاوت معناداری را در شمال 
و جنوب تهران نش��ان نمی دهند؛ به گونه ای که فاصله نمره مردم در شمال تهران 
ب��ا جنوب چندان تفاوتی ندارد، یعنی مردم جنوب تهران به ش��هر تهران در مورد 
شاخص راحتی زندگی 12.26 نمره دادند و مردم شمال تهران نمره 12.56 را ثبت 
کردند که در مجموع، مردم از راحتی زندگی در تهران نسبت به سال 96، راضی تر 

هس��تند؛ چراکه در آن س��ال، مردم به راحتی زندگی در ته��ران، نمره 12.2 داده 
بودند. همچنین شهروندان به عملکرد شهرداری تهران در این بازه یک ماهه، نمره 
11.6 دادند؛ این در حالی اس��ت که به عملکرد شهرداری مناطق خود عدد 11.96 
را دادند که این روند نس��بت به خرداد 97، با اینکه تغییر چندانی نداش��ته اما سیر 

صعودی را نشان می دهد.
در بخشی از این پرسشنامه از شهروندان درخصوص راه های ارتباطی با شهرداری 
تهران از جمله ش��ماره های تلفن  137 و 1888 س��وال پرس��یده شد که آیا با این 
ش��ماره ها آش��نایی دارند؟ که 20.9درصد از مردم عنوان کردن��د که فقط 137 را 
می شناس��ند! 2.6 درصد فقط  با سامانه 1888  آش��نا بودند و 40.3 درصد هر دو 
سامانه را می شناختند و 36.1 درصد نیز 137 و 1888 را نمی شناختند. همچنین 
در این بخش از مردم س��وال پرس��یده شد که در یک سال با 137 یا 1888 تماس 
داش��ته اید یا خیر؟ که 21درصد فق��ط با 137، 2.6 درصد فق��ط با 1888 تماس 
گرفتند و 12.7 درصد با هر دو سامانه و 63.7 درصد با هیچ کدام از دو سامانه 137 
و 1888 ارتباطی در یک سال نداشتند؛ این در حالی است که 44.3 درصد مردم از 
این دو سامانه رضایت کمی داشتند و 24درصد تا حدودی رضایت داشتند و 31.7 

درصد نیز رضایت حداکثری از تماس خود با دو سامانه 137 و 1888 داشتند.
نظر ش��هروندان تهرانی در حوزه های مناسب س��ازی معابر، جم��ع آوری زباله و... 
پایین بوده اس��ت، به طوری که در آیتم دسترس��ی به س��رویس های بهداشتی در 

س��طح ش��هر و بوس��تان ها 20.8 درصد عنوان کردند هیچ وقت به این سرویس ها 
دسترس��ی نداش��تند، 56.9 درصد عنوان کردند که گاهی دسترسی دارند ، 19.9 
درصد در بیش��تر اوقات و 2.4 درصد نیز عنوان کردند همیشه به این سرویس های 
بهداش��تی دسترسی دارند اما در این میان 51 درصد ش��هروندان مورد سوال قرار 
گرفته از وضعیت بهداشتی این سرویس های عمومی انتقاد داشته و 31.1 درصد تا 
حدودی این سرویس ها را تمیز می دانستند و 17.9 درصد نیز از تمیزی و پاکیزگی 
این س��رویس های بهداشتی رضایت داشتند. همچنین در این نظرسنجی، موضوع 
حم��ل و نق��ل عمومی با محوریت اتوبوس از مردم س��وال ش��د و 64 درصد مردم 
خوب،  18.2درصد متوسط و 17.8درصد نیز عملکرد اتوبوس ها در تردد اتوبوس ها 
را به موقع و منظم، ارزیابی کردند و در این میان اهالی منطقه 11، چهار، هش��ت 
و پنج بیش��ترین رضایت و ساکنان مناطق 10، 16،22 و 18 کمترین رضایت را از 
خدمات دهی اتوبوس��رانی داشتند. همچنین 72.7درصد از دسترسی به اتوبوس ها 
رضایت داشتند و 14.8درصد متوسط و 12.6درصد نیز عملکرد اتوبوسرانی در حوزه 
دسترس��ی را بد عنوان کردند. در این نظرس��نجی برای اولی��ن بار درمورد رضایت 
مردم از جداسازی زنان و مردان در مترو و اتوبوس سوال پرسیده شد که 7.9درصد 
خیل��ی کم، 7.2درصد کم، 19.9درصد تاح��دودی، 41.9 زیاد و 21.1 درصد نیز از 
این موضوع رضایت داشتند؛ به گونه ای که حدود 65درصد مردم از جداسازی زنان 

و مردان در اتوبوس و مترو رضایت داشتند.

نگاه شهروندان تهرانی به شهرداری و خدمات آن چگونه است؟

نمره ۱۱ مردم به شهرداری تهران

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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افتخاری دیگر برای گروه مالی پاسارگاد
طرح بیمارستان خاتم قم، طرح برتر فوالدی 

کشور شد
طرح بیمارس��تان ه��زار تخت خوابی خاتم قم که با س��رمایه گذاری بانک  
پاس��ارگاد در حال ساخت اس��ت، در دهمین کنفرانس ملی سازه و فوالد به 
عنوان طرح برتر فوالدی کشور در سال 1398، در بخش ساختمانی انتخاب 
شد. به گزارش روابط عمومی بانک   پاسارگاد، شهرک سالمت خاتم به وسعت 
100 هکتار در جنوب غربی ش��هر مقدس قم، توسط شرکت نسیم سالمت 
خاتم و با س��رمایه گذاری بانک  پاس��ارگاد در حال ساخت است. بیمارستان 
1000 تخت خوابی خاتم یکی از پروژه های مهم این ش��هرک اس��ت که در 
تمام ابعاد اعم از طرح، معماری، ساختمان، تجهیزات و ... در سطحی بسیار 
حرفه ای و با اس��تانداردهای جهانی در حال احداث اس��ت. این پروژه موفق 
ش��د طبق ارزیابی برجس��ته ترین استادان دانش��گاه، تعدادی از اهالی خبره  
مهندس��ی و جمع��ی از نمایندگان عمرانی چند ش��هرداری بزرگ کش��ور، 
به عنوان طرح برتر فوالدی سال 1398 در بخش ساختمانی برگزیده شود.

به گفته  دکتر صادقی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور لیمان که مدیریت 
ط��رح این پروژه  را برعه��ده دارد، بیمارس��تان 1000 تخت خوابی خاتم قم، با 
وجود س��رمایه های انس��انی خالق و خبره و توجه ویژه  بانک  پاسارگاد به عنوان 
س��رمایه گذار، با در نظر گرفتن اس��تانداردهای جهانی، یک��ی از عظیم ترین و 
ارزشمندترین پروژه های ساختمانی در بخش بیمارستان سازی است. او با تأکید 
بر اهمیت کنفرانس ملی س��ازه و فوالد به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین رویداد 
برگزارش��ده در این حوزه، درخصوص معیارهای مورد ارزیابی در این کنفرانس 
ادامه داد: کیفیت طراحی سازه از نظر مهندسی، انطباق اسناد طراحی با آخرین 
استانداردهای جهانی، کیفیت عملکرد پیمانکار، کیفیت عملکرد مدیریت طرح 
و انطباق نقشه های اجراشده با اسناد طراحی مشاور، رعایت کلیه استانداردهای 
کیفی ساخت سازه فوالدی یا بخش های بتون ریزی و همچنین توجه به رابطه  
مناس��ب میان کارفرما، مش��اور، پیمانکار و مدیریت ط��رح از اصلی ترین موارد 
مورد توجه هیأت داوران در این کنفرانس بود که با ارزیابی صورت گرفته، سازه 
خاتم قم، در بین طرح های ارسال شده به این کنفرانس، به عنوان برترین طرح 
سازه ای سال کشور انتخاب شد. وی با اشاره به اینکه طراحی اصلی و مهندسی 
بیمارستان توسط مشاور اتریش��ی موزر در حال انجام است، افزود: بیمارستان 
خاتم قم یک نمونه از مجموعه پروژه های زنجیره ای در بخش بیمارستان سازی 
توسط هلدینگ سالمت پاسارگاد است. این هلدینگ قصد دارد با سرمایه گذاری 
بانک  پاسارگاد، هفت شهرک سالمت در نقاط مختلف کشور احداث کرده و در 
مجموع 7 هزار تخت بیمارس��تانی به تعداد تخت های بیمارستانی کشور اضافه 
 A، کند. گفتنی است بیمارستان 1000 تخت خوابی خاتم در سه بلوک اصلی
B و C، به عنوان مرکزیت شهرک سالمت خاتم در اولویت ساخت قرار دارد. در 
حال حاضر عملیات اجرایی ساخت مرکز تخصصی درمان سرطان خاتم )بلوک 
C(، آغاز شده  و با سرعت و کیفیت بسیار مطلوب، در حال طی مراحل مختلف 
است. در آینده ای نزدیک، بیمارستان خاتم به  عنوان یکی از پیشرفته ترین مراکز 
ارائه همزمان خدمات پزش��کی، درمانی و آموزش��ی با برخ��ورداری از باالترین 
س��طح استانداردهای درمانی و سالمت در سطح کشور، جایگاه نخست توسعه  

سازمان یافته در نظام سالمت و آموزش پزشکی را از آن خود خواهد کرد.

فعالیت 5۸ هزار و 442 دستگاه خودپرداز در ایران
تهران بیشترین تعداد خودپرداز را دارد

جدیدترین گزارش منتشره از وضعیت ابزارهای پرداخت نشان می دهد که 
تا پایان آبان ماه بالغ بر 58 هزار و 442 دس��تگاه خودپرداز در شبکه بانکی 
فعال بوده اس��ت. به گزارش خبرآنالی��ن، جدیدترین گزارش اداره نظام های 
پرداخ��ت بانک مرکزی از وضعیت ابزارهای پرداخت ش��بکه بانکی در آبان 
ماه س��ال جاری حاکی از فعالیت بالغ بر 58 هزار و 442 دستگاه خودپرداز 
بانکی در سراسر کشور است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یک 
هزار و 886 دس��تگاهی داش��ته است؛ بانک های ملی ایران با 8 هزار و 125 
دستگاه خودپرداز و در ادامه بانک صادرات و ملت بیشترین تعداد خودپرداز 
فعال تا پایان آبان ماه را داش��ته اند. گفتنی است تعداد خودپردازهای شبکه 
بانکی از ابتدای امس��ال 763 دس��تگاه رش��د داش��ته، اما با توجه به تعداد 
ب��االی تراکنش های مبتنی ب��ر خودپرداز و انجام بس��یاری از عملیات های 
بانکی روزمره با خودپردازها ضرورت دارد تا بانک ها ضمن حفظ زیرس��اخت 
ش��بکه خودپرداز نسبت به توس��عه ناوگان خودپردازهای بانکی و ابزارهایی 
نوین از این خانواده همچ��ون VTM، ATMR و خودپرداز غیرنقد اقدام 
کنند. براس��اس گزارش بانک مرکزی از وضعیت ابزارهای پرداخت در شبکه 
بانک��ی، اس��تان تهران 13 هزار و 320 دس��تگاه خودپ��رداز دارد که از این 
میان بیش��ترین تعداد دس��تگاه فعال به بانک ملی ایران با یک هزار و 449 
خودپرداز تعلق دارد؛ بانک س��امان با 1049 دستگاه و بانک های صادرات و 
پاسارگاد به صورت مشترک با 979 دستگاه خودپرداز بانکی در جایگاه دوم 
و س��وم قرار دارند. گزارش وضعیت ابزار خودپرداز حاکی از آن است که در 
س��ایر اس��تان ها به جز تهران در حدود 45 هزار و 122 دس��تگاه خودپرداز 
فعال اس��ت که از این تعداد بانک ملی ایران بالغ بر 6 هزار و 767 دس��تگاه 
خودپرداز را به خود اختصاص داده و صاحب بیش��ترین تعداد خودپرداز در 
تمام کش��ور اس��ت؛ پس از بانک ملی ایران، بانک های ص��ادرات ایران با 4 
هزار و 174 دس��تگاه و بانک ملت با 4 هزار و 41 دس��تگاه بیشترین تعداد 

خودپرداز را در سایر استان ها به خود اختصاص داده اند.

پیش بینی فعال بازار طال از قیمت ها
منتظر کاهش قیمت باشید 

ب��ه گفت��ه نایب رئیس اتحادیه فروش��ندگان طال ته��ران، طی یک هفته 
اخیر همچون روال س��ال های گذش��ته، در آستانه س��ال نو میالدی قیمت 
ط��الی جهانی افزای��ش یافت که به دنبال آن قیمت ه��ا در بازار داخلی نیز 
صع��ودی پیش رفت اما پیش بینی می ش��ود که در هفت��ه پیش رو قیمت ها 
مجدد متعادل ش��ود. کش��تی آرای در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق 
پیش بینی ها، قیمت طالی جهانی در روزهای پایانی سال میالدی با نوسان 
و افزایش مواجه شده است، ادامه داد: هفته ای که گذشت هر اونس طال در 
بازار جهانی حدود 25 دالر افزایش قیمت داش��ت که متقابال تاثیر افزایشی 
بر قیمت س��که و طال در بازار داخلی داش��ت. عالوه بر این نوسانات معقول، 
قیم��ت ارز در یک هفته اخیر نیز وجود داش��ت ک��ه هم زمانی این دوعامل 

سبب شد قیمت سکه به باالترین سطح خود در یک ماه اخیر برسد.
او درب��اره تغییرات هر گ��رم طالی 18 عیار گفت: در ط��ول هفته اخیر، 
قیمت هرگرم طالی 18 عیار با حدود 11 هزار تومان افزایش قیمت از 464 
هزار تومان به 475 هزار تومان رس��ید. البته پیش بینی می شود که از امروز 

شنبه، روند برعکس و قیمت ها تعدیل شود.

بانکنامه

سرانجام پس از چند هفته مباحث فشرده کارشناسی، مجمع تشخیص مصلحت  
نظام در بیستم آذرماه، تصمیم نهایی راجع به داوری بین مجلس و شورای نگهبان 
در مورد طرح دوفوریتی تسهیل بدهی بدهکاران بانکی را گرفت و نظر مجلس را بر 
ایرادت شورای نگهبان ترجیح داد. بنا به اخبار منتشرشده، این مصوبه توسط ریاست 
مجلس به رئیس جمهور ابالغ شده تا پس از طی تشریفات قانونی در روزنامه رسمی 
کشور رسما منتشر شود. مجمع تشخیص اما در عین حال، اصالحات موردنظر خود 
را در این طرح اعمال کرده است. فارغ از محتوای طرح مورد بحث، از منظر حقوق 
اساس��ی نیز این پرسش مطرح است که آیا مجمع براساس مبانی قانون اساسی در 
موارد اختالف نظر بین مجلس و شورای نگهبان، صرفا صالحیت داوری بین مصوبه 
مجلس و ایرادات شرعی یا مغایرت قانونی دارد یا آنکه می تواند در کنار مجلس، نهاد 

قانونگذار نیز باشد و اصالحاتی در متن مصوبه مجلس اعمال کند.
پاس��خ دقیق به این پرس��ش نیازمند بحث مفصل حقوقی است، اما واقعیت آن 
اس��ت که مصوبات مجمع غالب��ا رویکردی از جنس مصلحت نظ��ام دارد و بر این 
اس��اس، مجمع در داوری اختالف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، نقطه نظرات 
مصلحت گرایانه خود را نیز در مصوبه مجلس اعمال می کند که در مصوبه اخیر نیز 
به همین گونه عمل کرده اس��ت. از این بحث حقوقی بگذریم، اما پرس��ش جامعه 
آن اس��ت که مصوبه جدید مجمع، چه ره��اوردی برای مردم و بخش های تولیدی 
در حل مش��کالت مالی آنان با بانک ها به ارمغان آورده است و اینکه آیا این مصوبه 
موجب رونق تولید خواهد ش��د یا صرفا مش��کالت مالی بدهکاران کالن بانک ها را 

مرتفع خواهد ساخت؟
به طور منطقی در نقد کارشناسی موضوعات بانکی نباید از مسیر انصاف و موازین 
علمی کارشناس��ی خارج شد، اما در عین حال، در هیاهوی تبلیغاتی موافقان طرح 
مورد بحث، افکار عمومی جامعه نبایستی به سمت و سویی سوق داده شود که در 
عمل، منتهی به ایجاد توقعات غیرمنطقی تس��هیالت گیرندگان از بانک ها، تضعیف 
قدرت تس��هیالت دهی ش��بکه بانکی و افزایش رقم وحشتناک مطالبات غیرجاری 
بانک ها ش��ود! بانک ها از جمله ابزارهای اصلی توس��عه اقتصادی هس��تند و برپایی 
واحدهای تولیدی و توس��عه یا تداوم فعالیت تولیدی آنها، نیازمند تسهیالت مالی 
و اعتباری بانک هاس��ت. پس جامعه بحق انتظ��ار دارد بانک ها، منابع خود را صرف 
مساعدت در امور تولیدی مورد نیاز کشور کنند تا این قبیل واحدها، تداوم فعالیت 
داشته باشند. در عین حال، تداوم حیات و قدرت تسهیالت دهی بانک ها نیز مستلزم 
برگشت به موقع اقساط تس��هیالت پرداختی است. به بیان دیگر، اگر بانک ها صرفا 
تسهیالت دهنده باش��ند و امیدی به برخورداری از حمایت های قانونی برای وصول 
مطالب��ات مع��وق بانک ها نباش��د، در آن صورت، امید به ت��داوم صنعت بانکداری، 
منطق��ی نخواه��د بود. تحلیل مصوبه مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام نیز از این 
دیدگاه، نکات مثبت و منفی آن را روش��ن خواهد ساخت. تفکیک و مرزبندی بین 
تسهیالت گیرندگان عادی و تسهیالت گیرندگان تولیدی، حل قسمتی از مشکالت 
مالی واحدهای تولیدی و ش��رط وصول نقدی قس��متی از مطالبات معوق بانک ها، 
از جمله نکات مثبت مصوبه مجمع اس��ت. همچنین محرومیت بانک ها از س��ودها 
و جرائم مالی شناسایی ش��ده تسهیالت مش��مول این طرح )بعد از تاریخ مورد نظر 

قانونگذار( از جمله تبعات آن برای شبکه بانکی کشور خواهد بود. در هر حال، مصوبه 
بیستم آذرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد نحوه تسویه بدهی بدهکاران 

بانکی، دربردارنده چند ویژگی است:
اول؛ برخالف مصوبه مجلس، امتیازات این مصوبه فقط شامل تسهیالت تولیدی 
خواهد بود و شامل سایر تسهیالت گیرندگان نیست. پس تسهیالت گیرندگان عادی 

نبایستی منتظر برخورداری از امتیازات این مصوبه باشند.
دوم؛ مالک محاس��به بدهی بدهکاران مش��مول این طرح، هم��ان قرارداد اولیه 
یعنی قرارداد پرداخت تس��هیالت است که قانونگذار از آن به عنوان »قرارداد مالک 
محاس��به« یاد کرده است، مگر آنکه قرارداد تسهیالت، یک یا چند نوبت »امهال« 
ش��ده باشد. منظور از واژه »امهال« آن است که براساس مکانیزم خاص حقوقی به 
بدهکار، فرصت پرداخت داده شود. در این موارد، مصوبه چنین مقرر کرده است؛ در 
مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید 

یا اعطای تسهیالت جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
* در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیالت گیرنده، قبل 
از یک��م فروردین 1393 منعقد ش��ده، آخرین قرارداد و ی��ا توافق نامه قبل از تاریخ 
مزبور، »قرارداد مالک محاس��به« تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن 

انجام می شود.
* و در صورتی که قرارداد اولیه بعد از یکم فروردین 1393 منعقد ش��ده باش��د، 

مالک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده است.
به این ترتیب، س��ایر قراردادها یا توافقات بین بانک و تس��هیالت گیرنده، مالک 
عم��ل نخواهد بود. دقت کنید که مصوبه مجمع، س��ایر توافقات و قراردادهای بین 
بانک و تسهیالت گیرنده را بی اعتبار اعالم نمی کند، بلکه می گوید برای برخورداری 
از مزایای این قانون، قراردادهایی مالک عمل محاسبه میزان بدهی تسهیالت گیرنده 
به بانک است که قبل از تاریخ یادشده یعنی یکم فروردین 1393 منعقد شده باشد. 
در نتیجه، این قبیل قراردادها به جز در مورد تعیین میزان بدهی، در مراجع قضایی 

همچنان قابل استناد است.
سوم؛ مبلغی که تسهیالت گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت 
نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و 
بعد از سررسید )تا تاریخ تسویه نقدی( که با استفاده از فرمول ابالغی بانک مرکزی، 
براس��اس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در »قرارداد مالک محاسبه«، با حذف 
کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری 

و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.
چهارم؛ سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی 
و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، 5 میلیارد ریال و 20 میلیارد ریال 

)اصل مندرج در »قرارداد مالک محاسبه«( تعیین شده است.
پنجم؛ از حیث مهلت قانونی برای استفاده از مزایای این قانون، بند 6 مصوبه مقرر 
کرده است: تسهیالت گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر 
تا پایان اس��فندماه 1399 مهلت دارند درخواس��ت خود را به بانک ها یا مؤسس��ات 

اعتباری مورد نظر، ارائه کنند.
ششم؛ بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه 
از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط 
به »قرارداد مالک محاسبه« است، به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای 

ک��ه بانک مرکزی اعالم می کند، ثبت کند. تس��هیالت گیرنده ب��رای برخورداری از 
مزای��ای این قانون باید حداکثر تا پایان ش��هریورماه 1399 مانده بدهی خود را که 
توس��ط سامانه یادشده، محاس��به و به او اعالم می شود، نقدا تسویه کند. حکم این 

قانون قابل تمدید نیست.
هفت��م؛ در مورد نحوه جبران زیان بانک ها ناش��ی از اج��رای مصوبه مورد بحث، 
مجم��ع در مقایس��ه با مصوبه مجلس به  نحو ش��فاف تری عمل ک��رده و در بند 8 
مصوبه، راه حل زیر را به منظور جبران زیان های وارده به بانک ها ناشی از اجرای این 
مصوبه، تعیین و تصویب کرده است: بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند 
در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان ش��وند، پس از تأیید بانک 
مرک��زی، زیان مزبور را از س��ال 1399 به بعد، به تدری��ج حداکثر ظرف مدت پنج 
سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی، ذخایر 
مطالبات مش��کوک الوصول مربوط به تس��هیالت غیرجاری را که مطابق این قانون 
تس��ویه می شود، در محاس��به مالیات متعلق به بانک ها و مؤسسات اعتباری لحاظ 
نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای 

این قانون منظور کند.
ب��ه این ترتی��ب، انتظار م��ی رود با اجرای دقی��ق مصوبه مجمع، هم قس��متی 
از مش��کالت مالی واحدهای تولیدی برطرف ش��ود و راه ب��رای ادامه تولید هموار 
گ��ردد و هم اینکه بانک ها با وصول نقدی بخش��ی از مطالبات ش��ان بتوانند میزان 
مطالبات غیرجاری ش��ان را کاه��ش دهند و در نتیجه آن، قدرت تس��هیالت دهی 
خ��ود را افزای��ش داده و در خدمت ب��ه مردم به کار گیرند. به ه��ر حال، نمی توان 
بانک ها را فقط تشکیالتی تسهیالت دهنده تلقی کرد، ولی در مقام وصول مطالبات 
معوق، حمایت های قانونی را از بانک ها و موسسات اعتباری دریغ کرد و به ایستایی 
رس��اند. تردید نمی توان داشت که ادامه حیات و تداوم صنعت بانکداری و استفاده 
از ظرفیت های مالی و کارشناسی بانک ها برای رونق تولید، نیازمند برگشت به موقع 
اقس��اط تسهیالت پرداختی آنان اس��ت. در این مصوبه، شرط پرداخت نقدی  برای 
برخورداری از امتیازات قانونی آن، مهم ترین نکته ای است که بانک ها را برای اجرای 

آن ترغیب می کند.
نکته قابل تاکید آن اس��ت که بانک ها در صورت وصول و دریافت به موقع اقساط 
تسهیالتی که پرداخته اند، هیچ تمایلی به دریافت خسارت یا جریمه تاخیر به عنوان 
مکانیزمی توافقی برای افزایش درآمدهای بانک ندارند، زیرا زیان محرومیت از وصول 
به موقع اصل و س��ود تسهیالت پرداخت ش��ده، بیش از ارزش جرایم تاخیر است. بر 
این اساس، تردید نیست که اگر مجلس، مکانیزم دقیق کارشناسی شده ایجاد کند 
که بانک ها بتوانند همانند سایر دستگاه های اجرایی نظیر شهرداری ها، راهنمایی و 
رانندگی یا مراجع مالیاتی و تامین اجتماعی، مطالبات شان را به موقع وصول کنند، 
آن��گاه نی��از به اعمال جرایم تاخیر نخواهد بود. جالب آن اس��ت ک��ه پدیده جرایم 
تاخی��ر در بانک ها، همواره مورد انتقاد مجامع مختلف قرار گرفته اس��ت، در حالی 
که همین جرایم تاخیر در سایر دستگاه های اجرایی به همراه اصل بدهی، به راحتی 
قابل مطالبه اس��ت و هیچ کس بر آن خرده نمی گیرد. باید توجه داش��ت  که در امر 
بانکداری، مهم، وصول به موقع اقساط تسهیالت پرداختی است و نه توافق با گیرنده 
تس��هیالت برای س��تاندن جریمه تاخیر از وی. با این همه، امید می رود که مصوبه 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام، ضمن حل مش��کالت تولیدکنندگان، در کاهش 

حجم مطالبات معوق بانک ها نیز موثر باشد.

رهاوردی نو در تسویه بدهی بدهکاران بانکی

دنیا در سال 2019 با تغییراتی محسوس مواجه شده است، اما مشکل 
اینجاس��ت که نظام حاکم بر جهان تغییری نداشته است و این می تواند 

تبعات فاجعه باری به همراه داشته باشد.
به گزارش ایبن��ا، پایگاه خبری الیومین��ت در تحلیلی با این مقدمه، 
نوش��ت: بزرگترین تغییر جهانی را می توان ش��روع عصر آسیا نامگذاری 
کرد. امروز آسیا میزبان سه کشور از چهار اقتصاد بزرگ جهان از لحاظ 
قدرت خرید است: چین، هند و ژاپن. مجموع تولید ناخالص داخلی این 

منطقه از GDD آمریکا و اتحادیه اروپا باالتر است.
حتی آمریکا دیگر بزرگترین قدرت جهانی اقتصاد محس��وب نمی شود 
و ش��اید بتوان این لقب را به چین داد که شریک تجاری بزرگتری برای 
اکثر کشورهاس��ت و حتی توافق های تجاری آزاد بیش��تری با کش��ورها 
امضا کرده است و از سوی دیگر، آمریکا در رویه ای برخالف این درحال 

خروج از اکثر پیمان های منطقه ای و جهانی است.
نظ��ام حاکم بر جهان س��رعت خود را با تغیی��ر دینامیک های اقتصاد 
جه��ان تطبی��ق نداده اس��ت. هنوز دالر آمری��کا ارز مورد اس��تفاده در 

تجارت جهانی اس��ت و آمریکا و اروپا همچنان کنترل دو سازمان بزرگ 
بین المللی اقتصادی جهان یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 

را در اختیار دارند.
از س��وی دیگر، شورای امنیت س��ازمان ملل که تنها نهادی است که 
تصمیمات الزام آور برای اعضای این س��ازمان می گیرد هنوز تحت تاثیر 

قدرت چند کشور معدود است.
ش��اید در تئوری راحت ترین راه حل برای این مس��ائل، افزایش نفوذ 
قدرت ه��ای نوظهور مثل چی��ن در نهادهایی مثل صن��دوق بین المللی 
پول و بانک جهانی باش��د. هرچند آمریکا و اروپا در س��ال 2006 اذعان 
کرده ان��د که انتخاب مقام های ارش��د صندوق بین الملل��ی پول و بانک 

جهانی باید نمایانگر حضور همه کشورهای عضو باشد.
ب��ا این حال توفق نانوش��ته ای ک��ه آمریکا را باالی س��ر بانک جهانی 
و اروپ��ا را باالی س��ر صندوق بین المللی پول نگه داش��ته نش��اندهنده 
مقاومت لجبازانه این قدرت هاس��ت. س��ال 2007 دومینیک استراوس 
کان فرانس��وی هدایت صندوق بین المللی پول را برعهده گرفت، س��ال 

2011، کریس��تین الگارد/ف فرانس��وی دیگری جای او را گرفت. شش 
سال پس از آن بود که الگارد از طرحی خبر داد که براساس آن ممکن 
اس��ت در صورت تداوم روند رش��د کنونی در آسیا و تاثیرگذاری بیشتر 
در آرا، مقر صندوق بین المللی پول تا سال 2027 به پکن منتقل شود.  
با این حال وقتی الگارد امس��ال از این س��مت استعفا کرد تا ریاست 
بان��ک مرکزی اروپا را برعهده بگیرد، ب��از هم اروپایی دیگری جای او را 
گرفت. کیتالینا جورجیوا، اقتصاددان بلغارستانی جای الگارد را گرفت.

در آینده تاریخ نویس��ان از رفت��ار خجالت آور قدرت ه��ای قدیمی در 
تقسیم قدرت در کنترل نهادهای بین المللی خواهند نوشت.

نکته مهم دیگر کاهش س��هم آمریکا در رهبری جهان و آینده حضور 
دالر به عنوان ارز اصلی مبادالت جهانی اس��ت. از س��ال 2017 ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در راس��تای کاهش نقش دالر در بازارهای جهانی 
حرکت کرده است. او بارها به فدرال رزرو فشار آورده است که نرخ بهره 
را پایین بیاورد. از سوی دیگر روسیه به عنوان پیشرو جریان دالرزدایی 

همپیمانان قدرتمندی را کنار خود می بیند.

نگاهی به تغییر بزرگ سال 2۰۱9

سایه فاجعه خودخواهی بر سر اقتصاد جهان

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

علی نظافتیان
کارشناس ارشد حقوق بانکی
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رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد
اسفندماه؛ زمان واریز سود سهام عدالت

رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد سود سهام عدالت از اوایل اسفند 
به حساب مردم واریز می شود.

به گزارش پژوهش��کده پول��ی و بانکی، علیرضا صالح درباره میزان س��ود 
واریزی به حس��اب مش��موالن گفت: رقم دقیق آن در وضع کنونی مشخص 
نیس��ت و باید در ابتدا س��ود مدنظر از شرکت ها دریافت و سپس به حساِب 

دارندگان سهم واریز شود.
وی اضافه کرد: برای مش��خص شدن اینکه چه میزان سود سهام به مردم 
تعلق می گیرد باید تا ماه بهمن صبر کرد، اما به طور حتم تا ماه اسفند سود 

در نظر گرفته شده واریز می شود.
رئیس س��ازمان خصوصی سازی ادامه داد: سودهایی که از سوی شرکت ها 
در اختی��ار م��ا قرار می گیرد برای مردم اس��ت، بنابراین هر میزان س��ود به 

حساب سازمان واریز شود تا رقم آخر به مردم پرداخت خواهیم کرد.
صالح در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه در ابتدا قرار بود سود سهام عدالت 
در ماه آذر به حساب مشموالن پرداخت شود در حالی که زمان تعیین شده 
عقب افتاده اس��ت، گفت: ش��رکت ها هش��ت ماه فرصت دارند تا سود را در 
اختیار ما قرار دهند و با توجه به اینکه مجامع آنها در تیرماه برگزار ش��د تا 

پایان بهمن فرصت دارند که سود را به حساب سازمان واریز کنند.
وی با بیان اینکه سهام عدالت تا آبان سال 99 آزادسازی می شود 
و در اختی��ار مردم ق��رار می گیرد، افزود: یک��ی از اهداف اصل 44 
قانون اساسی، تشویق مردم برای سرمایه گذاری در بورس است که 
امیدواریم این امر هرچه زودتر با آزادس��ازی س��هام عدالت، محقق 

شود.

پرداخت ۱9.2 میلیارد دالر تسهیالت تا سال 97
کارنامه صندوق توسعه ملی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاس��ت های تجاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت صندوق توس��عه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان سال 1397 
از 41.18 میلیارد دالر طرح  اعالم وصول کرد، 39.73 میلیارد دالر مس��دود 
شد، 28.26 میلیارد دالر گشایش شده و 19.2 میلیارد دالر پرداخت قطعی 

انجام شد.
ب��ه گزارش ش��بکه اطالع رس��انی وزارت صنعت، احمد تش��کینی گفت: 
مجموع اعتبارات ارزی مس��دود ش��ده در قالب عاملیت ارزی به بخش های 
مختلف اقتصادی 39.73 میلیارد دالر است که باالترین تسهیالت به میزان 
16.77 میلیارد دالر )با س��هم 42.4درصدی( به بخش باالدستی نفت و گاز 

تعلق دارد.
به گفته وی، پس از آن نیروگاه با 4.7 میلیارد دالر )سهم 11.9درصدی(، 
پاالیشگاه با 4.5 میلیارد دالر )سهم 11.3درصد( پتروشیمی با 3.7 میلیارد 

دالر )سهم 9.3درصدی( در رتبه های بعدی قرار دارند.
تشکینی افزود: بخش صنعت و معدن 3.2 میلیارد دالر، فوالد 3.1 میلیارد 
دالر، سیمان کاشی و سنگ 358 میلیون دالر اعالم مسدودی شده دارند.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاس��ت های تجاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزود: مجموع اعتبارات ارزی مسدودشده در اجرای تکالیف خارج 
از روال اساس��نامه معادل 28.1میلیارد دالر اس��ت که ب��رای مهار و تنظیم 
آب ها، توسعه اراضی کشاورزی خوزستان و ایالم، توسعه اجرای بندهای )د( 

و )و( تبصره 4 قانون بودجه 1397 و ... تخصیص یافته است.
وی اضاف��ه کرد: آمارها نش��ان می دهد از 28.1 میلیارد دالر مس��دودی 
براس��اس تکالیف خارج از اساسنامه 27.78 میلیارد دالر )معادل 98درصد( 
پرداخت ش��ده، این در حالی اس��ت ک��ه در قالب عاملی��ت ارزی از 39.73 
میلی��ارد دالر مبل��غ مس��دودی ب��ه می��زان 219.2 میلی��ارد دالر )معادل 

48درصد( پرداخت قطعی انجام شد.
تش��کینی خاطرنش��ان کرد: همچنین از مجموع تس��هیالت ارزی 68.8 
میلیارد دالری )39.73 میلیارد دالر در قالب عاملیت ارزی و 28.1 میلیارد 
دالر در اجرای تکالیف خارج از اساس��نامه( س��هم بسیار پایینی برای بخش 

صنعت و معدن مسدود شده است.

دریچه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران، اولین هفته زمستان را درحالی به پایان رساند 
که در پنج روز معامالت این هفته، 10 هزار و 766 واحد افزایش داشت. شاخص کل 
در اولین روز هفته، روندی صعودی داشت و این روند در روز سه شنبه به اوج خود 
رس��ید، به طوری که شاخص کل از رقم 362 هزار واحد عبور کرد، اما متاسفانه در 

روز چهارشنبه این مسیر ادامه نیافت و بورس تهران قرمزپوش شد.
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز چهارشنبه چهارم 
دی ماه، به عدد 361 هزار و 88 واحد رس��ید که در مقایس��ه با پایان هفته گذشته 
)350 هزار و 322 واحد( حدود 3درصد رشد داشت. در مجموع، شاخص بورس در 
پنج روز معامالت هفته ای که گذشت، 10 هزار و 766 واحد افزایش داشت. ابتدا در 
نخستین روز هفته سبزپوش شد و رشدی 353 هزار و 996 واحد را تجربه کرد. در 

این روز معامالت انجام شده 22 هزار و 690 میلیارد تومان ارزش داشت.
روز یکشنبه نیز 559 هزار معامله به ارزش 22 هزار و 610 میلیارد تومان انجام 
ش��د. این تعداد معامله انجام شده، ش��اخص کل بازار را در این روز به 356 هزار و 
718 واحد رس��اند. شاخص کل در روز دوش��نبه رقم 359 هزار و 365 واحد را به 
ثبت رساند و ارزش بازار در این روز 33 هزار و 178 میلیارد تومان بود که نسبت به 
سایر روزها بیشترین ارزش را داشت. شاخص کل بازار اما در روز سه شنبه نسبت به 
س��ایر روزها با رقم 362 هزار و 259 واحد، بیشترین میزان رشد را ثبت کرد. البته 
ارزش معامالت در این روز نسبت به روز دوشنبه کاهش داشت و در رقم 22 هزار و 
889 میلیارد تومان ایستاد. در روز چهارشنبه هم شاخص کل با کاهش مواجه شد 
و به 361 هزار و 088 واحد رس��ید. با این حال، ارزش معامالت افزایش یافت و به 

عدد 23 هزار و 889 میلیارد تومان رسید.
شاخص کل فرابورس نیز در روز شنبه 4564 واحد بود و در روز یکشنبه به 4610 
واحد رسید. ارزش معامالت در این روز 13 هزار و 585 میلیارد تومان بود. فرابورس 
در روز دوش��نبه شاهد ش��اخص کل 4614 واحدی بود و معامالت در این روز 20 
هزار و 675 میلیارد تومان ارزش داش��ت. ش��اخص کل این بازار در روز سه شنبه و 

چهارشنبه هم به ترتیب 4666 و 4662 واحد و ارزش معامالت نیز 12 هزار و 900 
و 11 هزار و 990 میلیارد تومان بود.

ریسک کسری بودجه دولت بر سر بازار سرمایه
اما پس از آنکه دولت دوازدهم، الیحه بودجه س��ال 99 را به مجلس تقدیم کرد، 
این اتفاق بر روند معامالت بورس تهران تاثیر گذاش��ت، به طوری که در ش��رایط 
کنونی اقتصادی کشور، کس��ری بودجه سال آینده، یکی از مهم ترین ریسک هایی 

است که بازار سرمایه را تهدید می کند.
در همین زمینه، فردین آقابزرگی معتقد اس��ت که اکنون بازار نسبت به مسائل 
ریسک های سیاسی مانند تحریم، عدم ورود منابع حاصل از صادرات و عدم مراودات 
در س��طح بین الملل عادت کرده، اما در موقعیت اقتصادی کنونی کش��ور، یکی از 
مهمترین ریس��ک ها، کسری بودجه دولت اس��ت که بازار را مورد تهدید قرار داده 

است.
او در گفت وگو با ایرنا، به افت ش��اخص بورس در بازار روز چهارش��نبه اشاره کرد 
و گفت: شاخص بورس باز هم با اصالح همراه خواهد شد اما مشمول کل سهام در 

بازار سرمایه نمی شود.
به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون شرکت های حاضر در بورس رشد قابل توجهی 
کردند و سطح عمومی شاخص به طور کلی با رشد 100درصدی همراه شد. اکنون 
با ش��رکت هایی در بورس روبه رو هس��تیم که بنابر بر عواملی خاص و بدون تحلیل 
کارشناسی با افزایش قیمت همراه شدند و به سطح P/E )نسبت قیمت به درآمد( 

غیرمتعارف رسیده که رشد اینگونه شرکت ها هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه چنین اتفاقی را نگران کننده دانس��ت و ادامه داد: 
شرکتی که قرار است از طریق فروش دارایی و افزایش سرمایه از محل تجدید با رشد 
همراه شود، توجیه اقتصادی ندارد. سهم های پر وزن بازار مانند پتروشیمی، پاالیشی 
و فلزات اساسی که می توانند تاثیرگذاری چشمگیری را  بر شاخص کل داشته باشند 
در این مدت نسبت به سایر شرکت ها رشد نکردند و P/E آنها تغییر چندانی نکرد. 

در مجموع روند معامالت بازار سرمایه جای نگرانی را برای سرمایه گذاران نگذاشته 
اما به نظر می رسد که شاهد اصالح قیمت برخی از شرکت ها در بازار خواهیم بود.

او افزایش حجم نقدینگی و عدم تناسب با رشد اقتصادی، عدم تحصیل درآمدهای 
ارزی ناشی از صادرات فرآورده های نفتی و تغییر در قوانین و تعرفه های مالیاتی را از 
جمله ریسک های موجود در بازار عنوان کرد و با اشاره به تاثیر انتخابات نمایندگان 
مجلس بر روند بازار گفت: هر انتخاباتی یک تاثیری را بر فضای اقتصادی کشور دارد 
که به طور حتم این دوره هم بی اثر نخواهد بود. این موضوع را باید مدنظر قرار داد 
که انتظاراتی که آحاد مردم از میزان اثرگذاری تغییرات در سطح مجلس و ریاست 

جمهوری داشتند آنقدر کمرنگ است که دیگر کسی توجهی به این مسائل ندارد.
چه سرنوشتی در انتظار بورس تهران است؟

همچنین سید حمیدرضا علوی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه 
در روزهای پایانی فصل پاییز به مدار صعودی بازگش��ته و این اتفاق زمانی ش��تاب 
گرفت که نرخ دالر تحت تاثیر مناقش��ه قیمت بنزین رون��د فزاینده پیدا کرد، این 
س��وال را مطرح کرده که سرنوش��ت بورس، بعد از افزایش قیمت بنزین و تب نرخ 

دالر چه خواهد شد؟
به گزارش ایسنا، او در یک یادداشت، به طرح مخاطرات بورس پرداخت و نوشت: 
پرس��ش این است که آیا این شتاب و تحرک در بازار بورس بعد از وقایع اخیر یک 
اتفاق مثبت و مفید به حال اقتصاد کش��ور و س��ودمند به حال سهامداران است یا 
برعکس در پس این صعود ش��اخص، خطرها و زیان هایی ممکن است خفته باشد؟ 
کارشناسان بازار سرمایه باید پاسخی روشن برای این معما بیابند که آیا در این برهه، 
س��هامداران به استقبال پدیده »همسویی و همپوشانی افزایش نرخ دالر با شاخص 
بورس« بروند یا با احتیاط با آن روبه رو ش��وند و حتی مدیران و بازارگردانان را به 

چاره اندیشی در این زمینه وادار سازند؟
به نوش��ته علوی، قبل از پرداختن به این س��وال ذکر این نکته ضروری است که 
در حال حاضر یکی از کمبودهای بازار سرمایه ایران یعنی »نقدینگی« تا حد قابل 
توجهی در حال بهبود اس��ت و پس از اصالح مهرماه، اعتماد سرمایه گذاران مجدداً 
برای حضور در این بازار افزایش یافته اس��ت. نکته دیگر این است که طی روزهای 
اخیر به جز عامل افزایش نرخ بنزین عوامل دیگری نیز در گرم شدن فضای بورس 
و س��بز شدن شاخص موثر واقع شد؛ فروکش کردن جنگ تجاری دو قدرت بزرگ 
اقتص��ادی )چین و آمریکا( و افزایش نرخ کامودیتی ها دو عاملی بودند که هر کدام 
سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه به همراه داشت و سبب رشد بسیاری از سهم های 

وابسته به نرخ های جهانی شدند.
به اعتقاد علوی، ش��رط مهم و واجب، قرار گرفتن بازار در مسیر اصالح این است 
که از حالت فعلی یعنی غلبه هیجان و التهاب ارزی و تورم خارج ش��ده و بر عوامل 
بنیادی متکی ش��ود؛ یعنی همان عواملی که در گزارش های اقتصادی 600 شرکت 
حاضر در بازار نمایان می ش��وند. با این همه قرائن جدی از تمایل و تالش متولیان 
بازار برای سوق دادن سکان بورس به سمت تغذیه از عوامل بنیادی به جای عوامل 
زودگذر و مقطعی مثل نرخ ارز دیده نمی ش��ود یا دس��ت کم تالش چندانی در این 

باب صورت نمی گیرد.

بورس تهران، هفته را سبزپوش آغاز کرد و قرمزپوش به پایان رساند

حال و هوای بورس در هفته اول زمستان
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خبر خوش برای واردکنندگان!
مدی��ر دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی س��ازمان 
ملی اس��تاندارد ای��ران، از انعق��اد تفاهم نامه ای بین س��ازمان ملی 

استاندارد و سازمان دامپزشکی کشور خبر داد.
تقی تقی پور در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: در پی اجرای این 
تفاهم نامه، تیم های مشترکی بین سازمان ملی استاندارد و سازمان 
دامپزشکی کشور تشکیل شده تا برای کاالهای وارداتی که به تایید 
اس��تاندارد از س��وی هر دو مرجع نیاز دارند، از این به بعد فقط یک 
بار نمونه برداری و یک بار آزمون انجام شود و نتیجه مورد قبول هر 

دو دستگاه قرار بگیرد.
وی اف��زود: پیش از انعق��اد این تفاهم نامه یک بار س��ازمان ملی 
اس��تاندارد نمونه برداری و آزمایش را انجام می داد، س��پس صاحب 
کاال ب��ه دامپزش��کی مراجعه می ک��رد و مجددا ای��ن فرآیند تایید 

استاندارد انجام می شد.
مدی��ر دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی س��ازمان 
ملی استاندارد ایران با بیان اینکه روش قبلی باعث هدررفت زمان و 
باال رفتن هزینه واردکننده شده بود،  اظهار کرد که این طرح حدود 

سه هفته پیش نهایی شده و در حال حاضر اجرا می شود.
به گفته وی، س��ازمان ملی اس��تاندارد قبال با سازمان غذا و دارو 
تفاهم نامه مش��ابهی داش��ته  و اکنون با سازمان دامپزشکی هم این 
تفاهم نام��ه امضا ش��ده که طبق آن برای تایید اس��تاندارد کاالهای 
وارداتی یک ب��ار نمونه برداری و یک بار آزمون انجام می ش��ود، اما 

نتایج قابل تسری به هر دو دستگاه است.

سهمیه واردات نفت چین افزایش یافت
چی��ن نخس��تین دور از س��همیه های واردات نف��ت خ��ام برای 
ش��رکت های خصوص��ی در س��ال 2020 را ص��ادر ک��رد ک��ه ب��ه 
پاالیش��گاه های غیردولتی اجازه می دهد 103.83 میلیون تن نفت 

خام وارد کنند.
 SIA به گزارش ایس��نا، این آمار از سوی ش��رکت مشاوره انرژی
Energy و ش��انگهای س��کیوریتیز نیوز منتشر شد و 8درصد رشد 
نسبت به نخستین سهمیه واردات به میزان 96.25 میلیون تن برای 

سال 2019 را نشان داد.
عمده این افزایش برای پروژه های عظیمی اختصاص پیدا خواهد 

کرد که فعالیت شان را چند سال پیش آغاز کردند.
براس��اس گزارش رویترز، این س��همیه ها مطابق با انتظارات بوده 
اس��ت. وزارت بازرگانی چین در نوامبر اعالم کرده بود که س��همیه 
واردات نفت غیردولتی برای کل سال 2020 به میزان 202 میلیون 

تن و مشابه سال 2019 خواهد بود.
با وجود نوس��ان حاش��یه س��ود پاالیش در ماه های اخیر و اشباع 
فرآورده ه��ای نفت��ی، به لط��ف ش��رکت هنگلی پتروکمی��کال که 
پاالیش��گاه جدیدی را اوایل امس��ال راه اندازی کرد و ظرفیتش را تا 
پایان ماه مه به 400 هزار بشکه در روز افزایش داد، تقاضا برای نفت 

خام در چین همچنان رو به رشد است.
همچنین پاالیش��گاه ژیجیانگ پتروکمیکال به ظرفیت 400 هزار 
بش��که در روز فعالیتش را آغاز کرد و تقاضا برای نفت را باال برد. به 
عالوه س��ایر پاالیشگاه های مستقل هم به دلیل ثابت ماندن حاشیه 
س��ود پاالیش در اواخر تابستان، نرخ فرآوری نفت را نسبتا باال نگه 

داشتند.

موج تحریم کاالهای ترک در کردستان عراق 
به نفع ایران

عضو ات��اق بازرگانی تهران بیان کرد بازار اقلیم کردس��تان عراق 
در دو س��ال اخیر رکودی بوده اس��ت، اما اکن��ون اقلیم با جمعیت 
6 میلیون نفر ب��رای ما وضعیت مثبتی دارد و موج تحریم کاالهای 

ترک نیز به این مساله کمک کرده است.
»علی ش��ریعتی« در گفت وگو با خبرنگار اقتص��ادی ایرنا، گفت: 
اقلی��م یکی از بازارهای بزرگ ترکیه به حس��اب می رفت، اما اکنون 
فضا برای کاالهای ایرانی و گرفتن سهم بازار برای ایرانی  ها مساعدتر 
شد. اکنون صادرکنندگان از این حوزه و به خصوص بازار سلیمانیه 
رضایت دارند . وی درباره محدودیت جدید اعمال ش��ده از س��مت 
عراق برای واردات محصوالت کشاورزی ایرانی گفت: این محدودیت 
موضوع جدیدی نیست و تاریخ نامه آن مربوط به زمان های گذشته 
اس��ت. این فعال اقتصادی ادامه داد: این سیاست عراق بود که برای 
خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی، واردات برخی محصوالت 
را ممن��وع کرده ب��ود. این ممنوعیت موضوع جدی��دی نبود و تنها 
ممنوعیت های قبلی تمدید ش��ده اس��ت و به این صورت نبوده که 

ناگهانی و بدون اطالع باشد و محصوالت بروند لب مرز بمانند.
این فعال اقتصادی معتقد اس��ت همج��وار بودن با اقلیم عالوه بر 

محاسن، تبعات منفی نیز به همراه دارد.
وی در ای��ن زمین��ه تصریح کرد: م��ا به دلیل همجواری بس��یار 
تحت تاثیر سیاس��ت هس��تیم. مثال وقتی امام جمعه ما در شهری 
صحب��ت می کند اثر آن را در بازار ع��راق می بینیم. همچنین وقتی 
یک خبرگزاری خبر تاریخ گذش��ته را مجدد منتش��ر می کند موج 

آن را می بینیم.
شریعتی درباره کمپین عراقی به نام »بگذار تا بگندد« گفت: من 
معتقدم پول این کمپین را س��عودی و صهیونیست تامین می کند و 

هدف اصلی آن ایران است.
وی با اش��اره به جنگ نرم علیه ایران در عراق بیان کرد: ما آنجا 
در عرصه نظامی بس��یار قوی عمل کرده ایم، اما در حوزه جنگ نرم 
و رس��انه قوی نبودیم و همه این موضوعات اثراتش را بر بازاری که 
میانگین ماهی 750 میلیون دالر به آنجا صادرات می ش��ود گذاشته 

است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به برگزاری انتخابات نخس��ت 
وزیر در حوزه جنوب بیان کرد: عراق تا بخواهد ثبات پیدا کند دوره 
خواب ش��ش ماهه ای خواهد داش��ت و در این مدت قطعا با کاهش 

صادرات مواجه می شویم.
وی با اعتقاد به اینکه صادرات در این بازه زمانی حداقل 20درصد 
کاهش��ی باش��د، ادامه داد: آمارها نش��ان می دهد صادرات به اقلیم 
وضعیت بهتری دارد و حتی برخی از تجار کاالهای خود را از اقلیم 

به جنوب ارسال می کنند.

اخبـــار

وزی��ر نیرو گفت از زمان عملیاتی ش��دن موافقت نامه اوراس��یا از 5 آبان، حدود 
250 میلیون دالر از س��وی اوراس��یا و 180 میلیون دالر از سوی ایران صادرات ما 

به اوراسیا بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان عصر پنجش��نبه 
در نشس��ت مشترک شورای هماهنگی و توسعه صادرات ایران با محوریت اوراسیا 
در استانداری گیالن، با اشاره به ابالغ رئیس جمهوری در این ارتباط اظهار داشت: 
ایجاد چنین تشکلی به این معنا نیست که کار منحصر به این استان شود بلکه نباید 

منتظر ماند تا یک کار وسیع در مقیاس ملی صورت گیرد.
وی در این نشست که در چارچوب هموار کردن مسیر اجرایی موافقت نامه موقت 
الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دائمی کردن آن برگزار شده بود، افزود: 
این کار می تواند از گیالن ش��روع ش��ود و می توان یک مجموعه محدودی را فعال 

کرد و ما هم در ستاد به صورت مؤثر بتوانیم پشتیبانی کنیم.
اردکانیان گفت: لیس��تی از مس��ائل را با یک هدف گذاری معقول و زمان بندی 
قابل قبول فراهم می کنیم. جلسات مختلفی هم با سازمان های دست اندرکار داریم 
که می توان س��ازوکار سیس��تماتیک به آن داد تا محوریت اس��تان در این زمینه 

حفظ شود.
وی موافقت نامه موقت تجارت آزاد اوراس��یا را نخستین تجربه جدی ایران برای 
ورود ب��ه ترتیب��ات تجاری منطقه ای بعد از تجربیات نه چن��دان موفق اکو در این 

بخش عنوان کرد.
وزیر نیرو همچنین با اس��تقبال از گردش��گری رودخانه ای در دریای خزر گفت: 

کش��تی بزرگی را صرفاً برای این منطقه می س��ازیم که به زودی در بحث توریسم 
خزر بخواهد فعال ش��ود و از هر نوع پیش��نهادی در این زمینه با همکاری وزارت 

گردشگری استقبال می کنیم.
وی با اش��اره به عملیاتی ش��دن موافقت نامه اوراس��یا از پنجم آبان گفت: از آن 
زمان، حدود 250 میلیون دالر از سوی اوراسیا و 180 میلیون دالر از سوی ایران 
صادرات ما به اوراس��یا بوده است. این نش��اندهنده بهره مندی 86درصدی اوراسیا 
از تخفیف ه��ای کاالهای مش��مول تعرفه ترجیحی بوده و از ط��رف ایران کمتر از 
23درصد بوده اس��ت. این فاصله زیادی اس��ت و باید هدف گذاری کنیم تا زودتر 

به تعادل برسیم.
اردکانیان عمده کاالهای صادراتی اوراسیا به ایران را کاالهای اساسی و موردنیاز 

برشمرد.
وی درخصوص ارز حاصل از صادرات هم گفت: از قبل 5 آبان، این دغدغه مطرح 
بود که ش��اید اصلی ترین چالش ما و مش��کلی که نیازمند توجه جدی است بحث 
رابطه بانکی و مس��ائل پولی و بانکی است که این موضوع در چارچوب کمیسیون 
مشترک ایران و روسیه، کارگروه روابط بانکی داریم که با سفیر جدید ایران در این 

کشور در چاره اندیشی شده است.
وزی��ر نیرو با تاکید بر ضرورت هدف گذاری ه��ای بلندمدت، میان مدت و کوتاه 
مدت در این چارچوب گفت: روس��یه، س��االنه 250 میلی��ارد دالر واردات دارد. با 
توجه به س��طح خوب روابط با مس��کو باید درصد قابل مالحظ��ه ای از این رقم را 

هدف گذاری کنیم.

وی با اش��اره به نقش گیالن و دیگر اس��تان ها در رسیدن به اهداف برنامه ریزی 
ش��ده در این چارچوب گفت: عالقه مندی خوبی بین استان های روسیه و ایران به 
ویژه در زمینه گردشگری وجود دارد، در زمینه گردشگری خزر نتوانستیم استفاده 

خوبی بکنیم که استان گیالن می تواند در این زمینه نقش آفرینی کند.
وزیر نیرو در عین حال با اش��اره به بحث قفقاز ش��مالی با جمعیت 10 میلیون 
نفری و نقش اس��تان های ش��مالی در چارچوب اتحادیه اوراس��یا و نیز مبادالت با 
ارمنس��تان بر ضرورت بهره من��دی از ظرفیت های این اس��تان ها در تحقق اهداف 

پیش رو تاکید کرد.
اردکانیان گفت: خوشبختانه اتفاق خوبی در چارچوب سفر اخیر رئیس جمهوری 
به باکو در حال ش��کل گیری است که امید داریم به موقع اطالع رسانی شود و این 

گشایش خوبی ایجاد خواهد کرد.
وی درب��اره بحث ص��ادرات و نیاز واحدهای صنعتی به انرژی گفت: در اس��تان 

گیالن مشکلی برای تأمین برق واحدهای صنعتی و شهرک ها نداریم.
اردکانیان اظهار داشت: در این استان، ظرفیت تولید برق یک هزار مگاوات بیشتر 

از مصرف است و بهترین زمینه مصرف آن بخش صنعت است.
وی ادامه داد: ارتباط وزارت نیرو با ش��هرک ها مش��خص است و تأمین برق این 

شهرک ها با وزارت نیرو است و پیش بینی های الزم انجام شده است.
وزیر نیرو خواست تا دو هفته آینده جلسه ای در وزارت نیرو با حضور نمایندگان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرک های صنعتی درخصوص بررسی نیازمندی 

صنایع استان به برق تشکیل شود.

وزیر نیرو خبر داد

صادرات 1۸0 میلیون دالری ایران به اوراسیا طی 2 ماه اخیر

قائم مقام وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت بیش از 32.5 
میلیارد دالر در 9 ماهه امس��ال به کش��ورهای مختلف جهان صادرات شده و با 

احتساب رقم واردات در مجموع تراز تجاری کشور 65 میلیارد دالر است.
به گزارش خبرآنالین، حس��ین مدرس خیابانی در نشس��ت کارگروه توس��عه 
ص��ادرات اس��تان خراس��ان جنوبی افزود: برداش��تن س��نگ ها از جل��وی پای 

صادرکنندگان اولویت دولت است.
وی گف��ت: هرچن��د در این ش��رایط تحری��م، دولت نمی تواند مانند گذش��ته 
مشوق های صادراتی را به تولیدکنندگان ارائه کند، حداقل انتظار صادرکنندگان 

این است که سنگی جلوی پای آنان گذاشته نشود.
قائ��م مقام وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در امور بازرگانی بیان کرد: در بحث 
بازارهای صادراتی هدف در کش��ور تمرکز خاصی وجود دارد که باید تنوع سازی 

در بازارهای هدف انجام شود.
وی افزود: تمرکز خاصی هم در زمینه تنها چند قلم کاالی صادراتی داریم که 
در ای��ن زمینه تالش می کنی��م از این موقعیت افزایش نرخ ارز بتوانیم تنوعی در 

بخش صادرات کاالیی هم ایجاد کنیم.
م��درس خیابان��ی گفت: درخصوص مس��ائل گوناگون حوزه تج��ارت از جمله 
برندس��ازی، بازاریابی و احداث زیرساخت های تجاری یک بسته تجاری پیشنهاد 
دادیم و این بس��ته به عنوان یک بس��ته حمایتی با س��ه امضا بین وزیر اقتصاد و 
دارای��ی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاس��ت س��ازمان برنامه و بودجه آماده 
ش��ده که بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان تس��هیالت از محل بانک توسعه صادرات 
و بانک های عامل دارد و از این محل اعتباری برای توس��عه برندسازی اختصاص 

خواهد یافت.
وی یکی از مش��کالتی که تولیدکنندگان با آن دس��ت به گریبان هس��تند را 
تاخیر در اس��ترداد مالیات بر ارزش افزوده دانست و اضافه کرد: دیروز در جلسه 

اتاق بازرگانی اعالم ش��د که از این به بعد به صورت ماهانه فهرس��ت بازگش��ت 
ارز صادرکنن��دگان ب��ه حوزه مالیاتی اعالم می ش��ود و تاخیر ح��دود پنج ماه به 
تاخیر یک ماه تبدیل می ش��ود که با این اقدام ب��ه بنیه نقدینگی صادرکنندگان 

ما افزوده می شود.
قائ��م مق��ام وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در امور بازرگان��ی گفت: در زمینه 
اص��الح مقررات نیز امروز هیات وزیران مصوبه ای برای تس��هیل مبادالت مرزی 
مرزنش��ینان داش��ته که ب��ه زودی ابالغ می ش��ود و هدف این اس��ت بتوانیم از 
ظرفیت های مرزنش��ینی برای توسعه تبادالت مرزی و هم تامین نیازهای کشور 

استفاده کنیم.
وی اف��زود: با تحریم های مضاعف دش��منان علیه جمهوری اس��المی ایران به 
ش��دت منابع ارزی ناشی از صادرات نفتی تحت تاثیر قرار گرفته لذا امروز نقطه 

اتکا و توجه ویژه کشور به منابع غیرنفتی است.
وی اظهار داش��ت: چند ماه است که کش��ور با درآمدهای نفتی فاصله گرفته 
اس��ت و هیچ مش��کلی نداریم در حالی که در شرایط یک جنگ اقتصادی به سر 

می بریم و تحریم های دشمنان در اوج است.
مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: پایانه صادراتی محصوالت 
اس��تراتژیک خراس��ان جنوبی به خصوص محصوالت عناب و زرش��ک پیگیری 

می شود.
وی گفت: تش��کیل میز ویژه افغانس��تان برای توسعه صادرات خراسان جنوبی 

نیز پیگیری می شود.
وی افزود: عمده کاالهای صادراتی کش��ور واردات محور هستند اما محصوالت 
اس��تراتژیک خراس��ان جنوب��ی جزو کاالهای س��نتی ما هس��تند ک��ه ارزآوری 
و اش��تغال زایی آنها برای ما خیلی مهم اس��ت، خراس��ان جنوب��ی در زمینه میز 
تخصصی عناب و زرش��ک به کش��ور افغانس��تان و پایانه مرزی برای این منظور 

می تواند نقش آفرینی کند تا س��طح مبادالت تجاری با کش��ور افغانستان افزایش 
یاب��د. مدرس خیابانی با تاکی��د بر اعتماد به تش��کل های بخش خصوصی برای 
توس��عه مب��ادالت ارزی و تجاری در ای��ن برهه خاص و رفع موان��ع آنان گفت: 
فهرس��ت خاص کاالهای مزرنش��ینان ویژه خراسان جنوبی پیگیری و این کاالها 

بازنگری خواهد شد.
وی گف��ت: ب��رای تامی��ن و واردات قطعات یدک��ی و خودروها ب��رای تعاونی 
مرزنشین خراس��ان جنوبی اعالم آمادگی داریم و تخفیف ویژه عوارض صادراتی 
برای صدور صنایع معدنی به طور خاص س��نگ های گرانیتی به دلیل اس��تفاده 

کمی که در کشور دارد، هم پیگیری خواهد شد.
قائ��م مق��ام وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در امور بازرگان��ی افزود: همچنین 
مش��مول قرار گرفتن خراس��ان جنوبی در قانون کوله بری نیز پیگیری می ش��ود 

چراکه شرایط خراسان جنوبی مانند سیستان و بلوچستان است.
م��درس خیابانی عنوان ک��رد: اقدامات خوبی در زمینه راه آهن در خراس��ان 
جنوبی در حال انجام اس��ت که تکمیل این زیرساخت ها در توسعه صادرات این 

استان نقش موثری دارد.
وی ب��ا بی��ان اینکه باید زیرس��اخت های بازارچه ماهی��رود از محل درآمد آن 
تکمیل ش��ود، گفت: با توجه به ظرفیت بازارچه ماهیرود باید پیگیری ش��ود که 
منابع درآمدی آن خرج خودش ش��ود و راه اندازی آزمایش��گاه استاندارد در مرز 

باید اجرایی شود.
م��درس خیابانی بیان ک��رد: هزینه کرد در زمینه اش��تغال، اقتصاد و مبادالت 
تجاری استان های مرزی می تواند باعث کاهش برخی از هزینه های امنیتی شود.
وی گفت: خراس��ان جنوبی در زمینه تولید مواد پروتئینی به خصوص گوشت 
مرغ و تخم مرغ خودکفا است اما سهمیه ویژه برنج پاکستانی، آرد، گوشت، مرغ 

و لوازم خانگی به این استان اختصاص خواهد یافت.

رئی��س اتاق بازرگانی ایران و چین گفت همکاری های طوالنی  مدت اقتصادی 
دو کش��ور باعث شده نیازهای متقابل اقتصادی ش��کل بگیرد که فشار تحریم ها 

نمی تواند در بلندمدت به آن آسیبی وارد کند.
مجیدرض��ا حریری در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: از گذش��ته دور تاریخی 
ت��ا دهه های اخیر هم��واره اقتصاد ایران و چی��ن در ارتباط نزدی��ک با یکدیگر 
قرار داش��ته اند و نیازهای متقابلی میان هر دو اقتصاد وجود داش��ته که تداوم و 

گسترش همکاری ها را تضمین کرده است.
ب��ه گفته وی، نیاز اقتصاد چین به محصوالت نفتی و پتروش��یمی ایران و نیاز 
ایران به کاالهای صنعتی و محصوالت مصرفی باعث ش��ده در این س��ال ها چین 
همواره به عنوان شریک اصلی اقتصاد ایران مطرح بوده و این روال تا حال حاضر 

نیز ادامه پیدا کند.
رئیس اتاق ایران و چین با بیان اینکه فش��ار تحریم ها می تواند در کوتاه مدت 
محدودیت هایی در روابط تجاری دو کش��ور ایجاد کند، گفت: هرچند دش��واری 
نقل و انتقاالت بانکی و ارزی باعث ش��ده تجارت در ماه های گذش��ته تحت تاثیر 
ق��رار بگیرد اما با این وجود چین همچنان ش��ریک اصلی تجاری ایران اس��ت و 
بس��یاری از س��رمایه گذاران چینی عالقه زیادی برای ورود به ایران و گس��ترش 

همکاری ها دارند.
حریری با اش��اره به سفرهای اخیر هیأت های اقتصادی ایران به چین، تصریح 
کرد: از نمایش��گاه اخی��ر اقتصادی چین گرفته که تعداد زیادی از ش��رکت های 
ایرانی در آن حضور داش��تند تا سفر اخیر هیأت ایرانی با محوریت گردشگری و 

صنایع دس��تی، نش��ان می دهد که فرصت های اقتصادی مشترک میان دو طرف 
فراوان است و سرمایه گذاران چینی از ورود به برخی  حوزه های جدید ایران برای 
سرمایه گذاری استقبال می کنند که امیدواریم در آینده این مذاکرات ابتدایی به 

نتایج قطعی منجر شود.
به گزارش ایسنا، براساس جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی رئیس سازمان 
توسعه تجارت، میزان صادرات ایران به چین در هشت ماهه ابتدایی سال جاری 

رشد ارزشی 11درصدی را پشت سر گذاشته است.
براساس آمارهای ارائه شده از تجارت هفت ماهه سال جاری، چین با 25درصد 
اصلی تری��ن صادرکننده کاال به ای��ران و اصلی ترین واردکنن��ده کاال از ایران به 

شمار می رود.

ایران در سخت ترین شرایط تحریمی چقدر کاال صادر کرد؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:

شراکت تجاری ایران و چین ادامه می یابد

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

 پیش فروش 7 محصول سایپا 
در طرح 7

گروه خودروسازی س��ایپا پیش فروش نقدی هفت محصول 
خود را به صورت صرفا اینترنتی از روز پنجش��نبه، پنجم دی 

ماه آغاز کرد.
به گزارش سایپانیوز، در این طرح پیش فروش که از ساعت 
10 صبح روز پنجش��نبه آغاز ش��د هفت محص��ول کوییک، 
کوییک.آر، س��اینا، تیبا2، تیبا صندوقدار، تیبا2پالس و وانت 

سایپا151 به صورت اینترنتی عرضه خواهد شد.
مبل��غ پیش پرداخ��ت برای ثب��ت نام در ط��رح فروش این 
محص��والت از 347 میلی��ون ریال برای کویی��ک.آر تا 187 
میلیون ریال برای وانت س��ایپا151 متغیر است. ضمن اینکه 
سود مش��ارکت 15درصدی و س��ود انصراف 12درصدی نیز 

برای این مبالغ در نظر گرفته شده است.
زم��ان تحویل ای��ن محصوالت نی��ز براس��اس برنامه ریزی 
تولیدی محصوالت گروه خودروس��ازی سایپا مشخص شده و 
به جز تیبا2پالس که در دی ماه 99 تحویل خواهد شد، سایر 
محصوالت در تابستان و پاییز س��ال آینده تحویل خریداران 

خواهند شد.
هموطنان برای کس��ب اطالعات بیش��تر پیرامون این طرح 
پیش ف��روش محصوالت می توانند به س��ایت فروش اینترنتی 
saipa. محص��والت گ��روه خودروس��ازی س��ایپا ب��ه آدرس

iranecar.com مراجعه کنند.
روش جدید اخاذی از فروشندگان خودرو

کالهبرداران در ب��ازار خودرو، روش های جدیدی از اخاذی 
به کار می برند که متاسفانه به دلیل بی اطالعی مراجع قضایی، 

شکایت مالباختگان مورد توجه قرار نمی گیرد.
 ب��ه گ��زارش مهر، مدتی اس��ت ک��ه برخ��ی از خریداران 
غیرحقیقی خودرو، با ترفندی زیرکانه، فروشندگان خودرو را 
طعمه دسیسه خود کرده و از آنها اخاذی می کنند. موضوع از 
این قرار اس��ت که این افراد کالهبردار که اغلب بیش از یک 
نفر هس��تند، فروش��نده های کم اطالع و یا کم تجربه را هنگام 
نش��ر آگهی و یا در محل های خرید و فروش خودرو شناسایی 
می کنن��د و پس از بررس��ی دقیق خودرو به عن��وان خریدار، 
بعض��ی از عیوب خ��ودرو را از قبیل رنگ ش��دگی یا تعویض 
قطعات بدنه، شناسایی می کنند، ولی طوری وانمود می کنند 

که از این عیوب بی اطالع هستند.
در ای��ن میان، این خری��داران غیرواقعی، پس از چانه زنی و 
نهایی کردن مبلغ معامله، به بهانه های مختلف مانند ترس از 
پش��یمانی فروش��نده و مواردی از این دست، تاکید زیادی به 
نوشتن قولنامه یا قرارداد کرده و در قراردادی که خود تنظیم 
می کنن��د، مش��خصات اتومبیل را در ق��رارداد قید کرده ولی 
عی��وب خودرو را عمداً در ق��رارداد قید نمی کنند؛ در صورتی 

که مبلغ توافقی، همان ارزش خودرو معیوب است.
این افراد در مرحله بعد، در فرصت مناس��بی که برای خود 
ایج��اد می کنند، فروش��نده را گی��ر انداخته و خ��ودرو را در 
پارکینگ خود یا همدستان ش��ان، قفل کرده یا اینکه پس از 
انتق��ال پالک، تمام یا بخش قاب��ل توجهی از پول را پرداخت 
نمی کنن��د؛ ب��ه ای��ن معنا که پ��س از آن، اخاذان پیش��نهاد 
عجیب مراجعه به کارشناس یا افراد خبره را طرح می کنند و 
فروش��نده ای که گیر افتاده، باالجبار مجبور به تبعیت از این 
خواسته نابهنگام اس��ت؛ ضمن اینکه مراجعه به کارشناس و 
اف��راد خبره باید قبل از تنظیم قرارداد صورت گیرد نه پس از 
قرارداد که به نوعی یک توافق نامه حقوقی منعقد شده است.

در این میان، کارش��ناس ش��خصاً و یا با راهنمایی اخاذان، 
عیوب خودرو را شناس��ایی و ذکر کرده و در این مرحله است 
ک��ه این افراد کالهبردار که طعمه را کاماًل گیر انداخته اند، با 
اس��تناد به اینکه فروش��نده قصد کلک زدن داشته و خودرو 
معیوب است، وی را تحت فشار قرار داده و فروشنده را مجبور 

به پرداخت خسارت چندمیلیونی می کنند.
در نهایت، فروش��نده بیچاره و عصبان��ی یا باید به پرداخت 
وجه اخاذی ش��ده، تن دهد تا خود و خودرو خود را از دست 
ای��ن کالهبرداران برهانند و یا اینکه به دادگاه ها مراجعه کند 
که البته بعضاً محاکم نیز متوجه دسیسه و ترفند تکرارشونده 
این اخاذان نمی ش��وند و مالباخته در محاکم حقوقی، مدت ها 
درگیر می ش��ود و لذا در اغلب م��وارد، مالباخته همان گزینه 
اول را ترجیح می دهد. اینجا اس��ت که الزم است قوه قضائیه 
و محاکم اجرایی، شرایط را برای جلوگیری از به ثمر رسیدن 

این حربه ها، فراهم کرده و راه اخاذی آنها را مسدود کنند.

 سهمیه بنزین معلوالن و جانبازان
مشخص شد

مدیر برنامه ریزی شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
درباره میزان س��همیه بنزین معل��والن و جانبازان توضیحاتی 

داد.
 به گزارش مهر، ش��هرام رضایی مدی��ر برنامه ریزی تلفیقی 
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی در ی��ک گفت وگوی 
تلویزیونی درباره س��همیه بنزین اف��راد دارای معلولیت اظهار 
کرد: س��همیه بنزین افرادی که کارت س��وخت آنها به عنوان 
جانبازان و معلوالن تأیید شده از همین ماه 100 لیتر است.

وی افزود: خودروهای پالک ویژه معلوالن عالوه بر 60 لیتر 
س��همیه ش��خصی، 40 لیتر بیش��تر دریافت می کنند و برای 
خودروهای دوگانه س��وز نیز عالوه بر 30 لیتر ش��خصی، 40 
لیتر دیگر تخصیص داده ش��ده است که در مجموع 70 لیتر 

می شود.
رضای��ی تصریح کرد: کارت س��وخت برخ��ی از افراد دارای 
معلولیت و جانباز که از نوع کارت سوخت جانبازان و معلوالن 
نیس��ت، باید تغییر کند، البته س��همیه به کارت سوخت آنها 
واریز می ش��ود و ت��ا زمانی که کارت جدی��د را دریافت کنند 

برای آنها ذخیره می شود.

آلودگی هوا در روزهای گذش��ته باعث شده تا برخی افراد دلیل آلودگی 
را بازگش��ت بنزین پتروشیمی به چرخه سوخت بدانند اما بررسی کیفیت 
بنزین نش��ان می دهد که در این ش��رایط، خبری از بنزین پتروش��یمی ها 

نیست.
به گزارش ایرنا، آلودگی هوا که چند س��الی است در روزهای سرد سال 
مهمان کالن ش��هرهای ایران و به ویژه تهران می ش��ود،  امس��ال با قدرت 
بیش��تری خودنمایی می کند و حتی باعث ش��ده تا تعطیلی یک هفته ای 

مدارس را تجربه کنیم.
این در حالی اس��ت که بارندگی نیز در روزهای اخیر نس��بت به س��ال 
گذش��ته کاهش داش��ته و همین موضوع بر افزایش آلودگی هوا دامن زده 

است.
در این میان، عوامل متعددی از احتراق ناقص سوخت گرفته تا بازگشت 
بنزین پتروشیمی ها و پایین بودن کیفیت بنزین بر صندلی متهم آلودگی 

هوا می نشینند.

در م��ورد کیفیت بنزین البته بارها اعالم ش��ده که بنزی��ن توزیعی در 
کالنش��هرها استاندارد یورو 4 را دارا اس��ت و آلودگی هوا ربطی به بنزین 
ندارد، اما آیا بنزین پتروش��یمی ها دوباره بازگش��ته اس��ت؟ بنزینی که در 

سال های 90 و 91 باعث آلودگی هوا شد و اثرات مخرب فراوانی داشت.
برای پاس��خ به این سوال باید به اس��تانداردهای بنزین یورو 4 و بنزین 

پتروشیمی مراجعه کرد.
اگرچ��ه گوگرد بنزین پتروش��یمی بس��یار پایین اس��ت، ام��ا ترکیبات 
آروماتی��ک در آن آلوده کنن��ده اس��ت بنابراین برای س��نجش آن باید به 

ترکیبات آروماتیک توجه کرد.
ترکیب��ات آروماتی��ک در بنزین تولیدی در پتروش��یمی ها بیش از 70 
بوده اما بررس��ی بنزین توزیع ش��ده در تهران نشان می دهد که ترکیبات 

آروماتیک در آن در حد استاندارد و زیر 35 واحد است.
از س��وی دیگر در س��ال های 90 و 91 دلیل توزیع بنزین پتروش��یمی، 

 تحریم فروش بنزین و ظرفیت پایین تولید آن در پاالیشگاه ها بود.

اما اکنون در حالی مصرف بنزین در کشور 75 میلیون لیتر در روز است 
که ظرفیت تولید 112 میلیون لیتر در روز است بنابراین منطقی نیست که 
خط تولید محصوالت پتروش��یمی متوقف شده و به جای آن بنزین تولید 
شود. زیرا این کار عالوه بر هزینه باالتر،  باعث لطمه به صنایع پایین دستی 

و حتی صادرات محصوالت خواهد شد.
از همی��ن رو با اطمین��ان می توان گفت که خبری از بازگش��ت بنزین 
پتروش��یمی ها نیس��ت بلکه همانگونه که قبال نیز اعالم شده خودروهای 
س��واری تنها س��همی 13درصدی در آلودگی هوا دارند که آن هم بیشتر 
به دلیل مش��کل در احتراق موتور آنها است در مقابل،  صنایع،  نیروگاه ها و 
پاالیش��گاه ها در مجموع سهمی 35درصدی در آلودگی هوای تهران بازی 

می کنند.
همچنین اتوبوس ها و کامیون ها نیز نقش��ی 30 درصدی در آلودگی هوا 
دارند بنابراین با توجه به این آمار باید علت آلودگی را در جای به جز بنزین 

جست وجو کرد. 

آیا بنزین پتروشیمی بازگشته است؟

علی رغم وعده ش��رکت مل��ی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفت��ی مبنی به 
محفوظ بودن س��همیه س��وخت کس��انی که به موق��ع اقدام ب��ه دریافت کارت 

سوخت شان نکرده اند، سهمیه دو ماه برای این افراد شارژ نشده است.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار مهر، علی رغ��م وعده ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفتی مبنی به محفوظ بودن س��همیه س��وخت کسانی که به موقع 
اق��دام به دریافت کارت سوخت ش��ان نکرده اند، س��همیه دو ماه ب��رای این افراد 

شارژ نشده است.
پس از بازگش��ت نظام سهمیه ای بنزین و دو نرخی شدن آن استفاده از کارت 
سوخت شخصی در چرخه سوخت گیری الزام قطعی پیدا کرد. طبق اعالم شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی در نتیجه چنین اقدامی ش��اهد حدود 20 میلیون 

لیتر صرفه جویی بنزین بودیم.
چندی پیش شهرام رضایی، مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره تعداد کارت سوخت های در دست تولید 
گفت: در روزهای اخیر روزانه به طور میانگین 70 هزار کارت سوخت برای تولید 
به ما ارجاع داده ش��د، این در حالی اس��ت که ظرفیت تولید کارت سوخت ما در 

روز 30 هزار کارت است.
وی افزود: هم اکنون 800 هزار درخواست تولید کارت داریم که عدد میانگین 

70 ه��زار درخواس��ت جدید در روز به این رقم اضافه می ش��ود. م��ا در ماه های 
گذش��ته چندین مرتبه از مردم درخواس��ت کردیم که اقدام ب��ه دریافت کارت 
س��وخت خود کنند و حتی یک مرتبه س��وخت گیری با کارت س��وخت شخصی 
داشته باشند تا مشکالت احتمالی سریع تر برطرف شود. با این وجود بسیاری از 
م��ردم در این زمینه اقدامی انجام ندادند و اکنون با حجم زیادی از درخواس��ت 

مواجه هستیم.
این مقام مسئول درباره مدت زمان تولید کارت سوخت نیز توضیح داد: پیش 
از ایام س��همیه بندی س��وخت، مدت زمان تولید کارت سوخت بین 2 تا 3 هفته 
بود که اکنون به حدود یک ماه تا یک ماه و نیم رس��یده اس��ت، البته نمی توانم 
ع��دد دقیق اعالم کنم چون در ح��ال افزایش ظرفیت تولید خود هس��تیم این 
عدد می تواند کاهش داش��ته باشد و کارت سوخت ها با سرعت بیشتری به دست 

مردم برسد.
وی در عین حال تاکید کرد: مردم نگران نباشند چراکه سهمیه سوخت آنها تا 
ش��ش ماه ذخیره می شود و اگر یک ماه هم کارت سوخت نداشته باشند سهمیه 

هر ماه، ذخیره شده و بعداً قابل استفاده است.
در همین حال برخی تماس های مردمی با خبرگزاری حاکی از آن اس��ت که 
س��همیه مذکور برای این افراد شارژ نشده اس��ت؛ یکی از این افراد در گفت وگو 

با خبرنگار مهر، گفت: کارت س��وخت خود را به تازگی از ش��رکت پست دریافت 
کرد و هنگام نخس��تین سوخت گیری متوجه شدم با وجود اینکه سه ماه از واریز 
س��همیه 60 لیتری هر خودرو س��واری می گذرد تنها 60 لیتر در کارت سوخت 

بنده فعال شده در حالی که باید 180 لیتر بنزین سهمیه ای شارژ می شد.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا خودروی خود را به تازگی خریداری کرده 
اس��ت؟ گفت: خیر، بیش از دو س��ال اس��ت این خودرو را خریداری کرده ام اما 
تاکن��ون برای دریافت کارت س��وخت آن اق��دام نکرده بودم و ب��ه تازگی آن را 

دریافت کرده ام.
در همین ارتباط، علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی در گفتوگو ب��ا خبرنگار مهر درباره مش��کل این گروه گفت: 
امکان بروز چنین مش��کلی به دالیل مختلف وجود دارد اما مردم نگران نباش��ند 
چراکه سهمیه سوخت آنها تا شش ماه نزد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

محفوظ و قابل استفاده است و از بین نمی رود.
وی ادام��ه داد: کس��انی که با این مش��کل مواجه ش��ده اند برای حل مس��اله 
می توانن��د به نواحی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی در نزدیکی محل 
س��کونت خود مراجعه کنند تا نسبت به رفع آن و شارژ سهمیه ماه های گذشته 

در کارت سوخت آنها اقدام شود.

گالیه رانندگان تاکس��ی های اینترنتی به سهمیه بنزین محدود نمی شود، آنها 
از مش��خص نبودن نرخ ها و »دلبخواه عمل کردن شرکت« گالیه دارند. از اینکه 
یک روز نرخ مس��یر اکباتان تا شهر زیبا )در ساعت مشخص و غیراوج( 20 هزار 

تومان است و روز دیگر 8 هزار تومان.
ب��ه گزارش ایرنا، در واپس��ین روزهای بعد از س��همیه بندی بنزین، نرخ کرایه  
تاکس��ی ها نخس��تین چیزی بود که زیر ذره بی��ن مردم و رس��انه ها قرار گرفت 
و تمام مس��ئوالن ب��ه مردم اطمینان خاطر دادند که قرار نیس��ت افزایش��ی در 
نرخ ها به وجود آید. طرف دیگر ماجرا تاکس��ی های اینترنتی بودند که از فردای 
سهمیه بندی شکایت مسافران از افزایش نرخ آنها آغاز شد، اما مدیران دو تاکسی 
اینترنت��ی بزرگ در همان زمان به ایرنا اعالم کردن��د که کرایه های آنها افزایش 
نیافته و برای رانندگان طرح های تشویقی در نظر گرفته اند. البته که این خبر با 
واکنش منفی و اعتراض مخاطبان ایرنا رو به رو شد و تجربه شخصی عموم آنها 

حاکی از افزایش قیمت این دو تاکسیرانی بود.

ب��رای باال نرفتن نرخ کرایه تاکس��ی های اینترنتی مقرر ش��د س��همیه بنزین 
براس��اس پیمایش هفتگی رانندگان به آنها تخصص یابد. شرط تخصیص سهمیه 
به رانندگان پیمایش حداقل 47کیلومتر در هفته در مجموع تاکسی های آنالین 
اس��ت. همچنین س��قف پیمایش مورد قبول برای تخصیص س��همیه یک هزار 
کیلومتر در هفته )با مبنای هر 100کیلومتر هفت لیتر( در مجموع تاکس��ی های 
اینترنتی است. بدین ترتیب س��قف سهمیه تخصیص یافته به هر راننده تاکسی 
اینترنت��ی 70 لیتر در هفته برای خودروهای تک س��وز و 42 لیتر در هفته برای 
خودروهای دوگانه س��وز اس��ت. این سهمیه مازاد بر 60لیتر س��همیه ماهانه هر 
خودرو است. حاال بیش از یک ماه از سهمیه بندی بنزین می گذرد و گویی آب ها 
از آس��یاب افتاده و دیگر »گرانی هم از س��رتیتر روزنامه ها کنار رفته است؛ البته 
که این اتفاق به معنای گران نش��دن نرخ تاکسی های اینترنتی در چراغ خاموش 
رس��انه ها نیس��ت و هنوز گالیه ها ادامه دارد. البته که این ب��ار دامنه گالیه ها از 
مش��تریان فراتر رفته و رانندگان را هم در بر گرفته اس��ت؛ رانندگانی که به قول 

خودشان باید برای 15 هزار تومان سهمیه بنزین باید با شرکت سر و کله بزنند.
گالیه این رانندگان به سهمیه بنزین محدود نمی شود، آنها از مشخص نبودن 
نرخ ها و »دلبخواه عمل کردن ش��رکت« گالیه دارند. از اینکه یک روز نرخ مسیر 
اکباتان تا ش��هر زیبا )در ساعت مش��خص و غیراوج( 20 هزار تومان است و روز 

دیگر 8 هزار تومان.
15درصد کمیس��یون شرکت تاکس��یرانی از این نرخ را هم که کنار بگذاریم، 
رقم ناچیزی ته جیب راننده را می گیرد همین می ش��ود که می گویند: »ما آخرم 
نفهمیدیم اینا چجوری قیمت تعیین می کنن، یه بار یه مس��یر کوتاه تو س��اعت 
خلوت رو میزنن 30 هزار تومان و یه بار دیگه مس��یر طوالنی رو 10 هزار تومن؛ 
انگار اینجوری میخوان کسی بهشون خرده نگیره که مسیرها رو گرون کردید.«
این نخس��تین بار نیست که مشتریان و رانندگان از نرخ تاکسی های اینترنتی 
گالیه مند هستند و آخرین بار نیز نخواهد بود و این اتفاق تا زمانی که قاعده این 

کسب وکارها برای قیمت گذاری مشخص نشود ادامه خواهد داشت.

مشکل جدید کارت سوخت های تازه صادرشده

نرخ تاکسی های اینترنتی روی االکلنگ
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کسب و کارامـروز۸

بخشی از فعالیت های ترویجی س��تاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی 
و طب س��نتی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بر روی نس��ل آینده 
ک��ه می توانن��د مصرف کنن��دگان و کارآفرینان ح��وزه گیاهان دارویی باش��ند 

متمرکز ش��ده اس��ت. در این راس��تا ب��ا حمایت 
س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاه��ان دارویی 
و طب س��نتی و هم��کاری جامعه گی��اه درمانی 
ای��ران »باش��گاه دانش آموزی گیاه��ان دارویی و 
طب ایرانی«، در نظر دارد تا نخس��تین جشنواره 
»خالقیت و اس��تعدادیابی دانش آموزی در حوزه 
گیاه��ان داروی��ی، فرآورده ه��ای طبیعی و طب 
ایران��ی« را  برگ��زار کند. شناس��ایی نگرش های 
خالقان��ه، اس��تعدادها و توانمندی ه��ای گ��روه 
س��نی دانش آم��وزی در حوزه گیاه��ان دارویی، 
فرآورده های طبیعی و طب ایرانی از جمله اهداف 
عمده این جش��نواره عنوان ش��ده اس��ت. چنین 
رویدادهای��ی می توانند زمینه س��از احیای کاربرد 

گیاهان دارویی، ترویج زندگی س��الم در جامعه، گسترش تحقیق و پژوهش در 
حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی و شناس��ایی و پرورش ایده های نوآورانه در 
این حوزه باش��ند. این جش��نواره در اردیبهشت 1399 در تهران برگزار خواهد 

شد. دانش آموزان کلیه مقاطع تحصیلی می توانند به صورت انفرادی یا گروهی 
و پس از مطالعه شیوه نامه جشنواره در یکی از محورهای »ماکت یا کارسازه«، 
»روزنامه دیواری«، »انشانویس��ی«، »مقاله علمی« و »بخش خالقیت یا آزاد« 
 pdf شرکت کنند و آثار خود را به صورت فایل
یا تصویر به آدرس رایانامه باشگاه دانش آموزی 
s_clubherb@( گیاهان دارویی و طب ایرانی
ihms.ir( ارسال کنند. همچنین، دانش آموزان 
عالقه مند ایرانی می توانند آثار خود را از طریق 
پست به دبیرخانه برگزاری جشنواره )به آدرس: 
ش��هر ری، میدان هادی ساعی، جنب فروشگاه 
رف��اه، جامعه گی��اه درمانی ایران؛ کد پس��تی 
1843714633(ارس��ال کنند و جهت کس��ب 
اطالعات بیشتر با ش��ماره تلفن 55939401-
021 تم��اس بگیرند. ثبت نام و ارس��ال آثار به 
دبیرخانه جش��نواره از 25 آذرماه آغاز و تا 21 

اسفند 1398 ادامه خواهد داشت.
عالقه مندان می توانند ش��یوه نامه ش��رکت در محورهای مختلف را در سایت 
 www.ihms.ir باش��گاه دانش آموزی گیاهان دارویی و طب ایرانی به نشانی

مشاهده کنند.

تست االیزا )ELISA test( روشی عمومی در بیوشیمی غربالگری است. این 
تس��ت یک آزمایش استاندارد برای کشف ویروس در خون است و استانداردی 
جهانی برای استفاده در بیمارس��تان ها، بانک خون و سازمان های انتقال خون 

است.
و  ارتباط��ات  مرک��ز  گ��زارش  ب��ه   
اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری کیت های س��نجش 
االیزا )ELISA( به صورت گس��ترده و با 
ارزبری باال همچنان وارد کش��ور می شود، 
با این حال یک شرکت دانش بنیان ایرانی 
توانس��ته با بکارگیری توان و فناوری  روز 
دنیا به دانش تولید این کیت ها دست یابد 
و تا حدودی از میزان وابس��تگی کشور به 

بیگانگان را بکاهد.
ش��رکت  مدیرعام��ل  روزبهان��ی،  علیرض��ا 
دانش بنیان »پیشگامان س��نجش ایستاتیس« 

بی��ان کرد: محققان این ش��رکت تا به امروز توانس��ته اند ح��دود 16 محصول 
مختل��ف را تولی��د و روانه ب��ازار کنند همچنین دو محصول جدی��د را تولید و 
اکنون در انتظار کس��ب مجوزهای الزم توسط وزارت بهداشت برای تولید انبوه 

و عرضه به بازار است.
وی گفت: این ش��رکت در زمین��ه تولید کیت های تش��خیص طبی فعالیت 
می کند با گذش��ت پنج س��ال از فعالیت رسمی خود، توانسته 18 نوع محصول 
از نوع کیت ه��ای االیزا )ELISA( را تولید و 

بازار عرضه می کند.
این فعال فناور درب��اره یکی از محصوالت 
تولیدی این ش��رکت گفت: با توجه به اینکه 
کمب��ود ویتامی��ن D در اف��راد جامعه ایران 
ب��ه تعداد زی��ادی وجود دارد این ش��رکت با 
تشخیص این نیاز تالش خود را به کار گرفت 
و توانس��ت به تولید کیت س��نجش ویتامین 
D دس��ت یابد و بخش زی��ادی از نیاز جامعه 

پزشکی را برطرف سازد.
»پیشگامان  دانش بنیان  مدیرعامل شرکت 
س��نجش ایس��تاتیس« ادامه داد:  پیشتر این 
کیت ها از خارج تهیه و به کش��ور وارد می شد 
و در پی آن مبالغ زیادی ارز از کش��ور خارج می ش��د که خوش��بختانه با تولید 
این محصوالت توس��ط این شرکت و چند شرکت داخلی دیگر کشور از واردات 

گسترده آن بی نیاز شده است.

 2 محصول آزمایشگاهی و پزشکی ایران ساخت شدجشنواره استعدادیابی دانش آموزی در حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی برگزار می شود

نش��ریه اتریش��ی ی��ورو پیج��ز در گزارش��ی نق��ل کرده اس��ت که 
دانش بنیان ه��ای ایران��ی توانس��ته اند محصوالت��ی تولی��د کنند که با 
ش��رکت های بزرگ��ی از آلمان، کره جنوبی، آمری��کا و انگلیس رقابت و 

بخشی از بازار آنها را در جهان تصاحب کنند.
به گ��زارش پایگاه خبری ایران س��اخت و به نق��ل از روزنامه جوان، 
نشریه اتریش��ی یورو پیجز در گزارشی از صادرات 20 میلیون یورویی 
تجهیزات آزمایش��گاهی در ایران خبر داد. صادراتی که یک سوم آن را 
ش��رکت های دانش بنیان به دوش می کش��ند و رشد اختراعات فنی در 
تولید این تجهیزات نسبت به سه سال قبل حداقل 10 برابر شده است.

س��رویس جامعه جوان آنالی��ن: متخصصان کش��ور در حوزه تولید 
تجهیزات آزمایش��گاهی و درمانی از طریق برپایی نمایش��گاه س��االنه 
در ای��ن حوزه ت��الش کرده اند ت��ا قابلیت های خ��ود را معرفی کنند؛ 
نمایشگاه های ساالنه تجهیزات آزمایشگاهی موجب آشنایی کشور های 

صاحب نام ب��ا توانمندی های محققان 
ایرانی ش��ده و همکاری ه��ای متقابل 
ش��رکت های  و  داخلی  تولیدکنندگان 
تج��اری خارج��ی را به ارمغ��ان آورده 

است.
 رقابت با بزرگان جهان

 – تج��اری  نش��ریه  گ��زارش  ب��ه 
تحقیقات��ی یورو پیجز در س��ه س��ال 
اخیر حداقل 25 شرکت فعال در حوزه 
دس��تگاه های آزمایشگاهی و مهندسی 
پزشکی موفق شده اند محصوالت خود 
را به کشور های یونان، کرواسی، چین، 
کره جنوب��ی، پرتغال، مالزی، اوکراین و 

کشور های غرب آسیا صادر کنند.
دانش بنیان ه��ای ایرانی توانس��ته اند 
ب��ا  ک��ه  کنن��د  تولی��د  محصوالت��ی 

ش��رکت های بزرگ��ی از آلمان، کره جنوبی، آمری��کا و انگلیس رقابت و 
بخشی از بازار آنها را در جهان تصاحب کنند.

به گفته این نشریه در حال حاضر تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی 
پزش��کی ایران به بیش از یکصد کش��ور جهان صادر می ش��ود و ایران 
جایگاه مس��تقل در چهار نمایش��گاه مهم بین المللی را در اروپا و شرق 
آس��یا دارد. این حوزه در ایران به اندازه ای گس��ترده است که حدود 2 
هزار ش��رکت داخلی و 3 هزار نمایندگی شرکت های خارجی در ایران 

فعالیت دارند.
 بازار 7 میلیارد دالری ایران

رش��د اختراعات مهندس��ی پزش��کی و تجهیزات آزمایش��گاهی در 
ایران نس��بت به رش��د جهانی تقریباً دو برابر است. به طوری که رشد 
اختراعات فنی در تولید تجهیزات پزش��کی نس��بت به س��ه سال قبل 

حداقل 10 برابر شده است.
هم اکنون ارزش بازار تجهیزات مهندس��ی پزش��کی در جهان حدود 
400 میلیارد دالر و در ایران 7 میلیارد دالر تخمین زده ش��ده اس��ت. 
ش��رکت های دانش بنیان ایرانی در س��ال های اخیر رش��د چشمگیری 
داش��ته اند و از ب��ازار 7 میلی��اردی بخش زیادی را ب��ه خود اختصاص 
داده ان��د. صادرات 20 میلیون یورویی ایران نش��ان می دهد که در یک 

دهه اخیر مراکز دانشگاهی ایران در همکاری با شرکت های مالی بزرگ 
ایرانی سرمایه گذاری زیادی در تولید تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی 

داشته اند.
 نمایشگاهی برای عرض اندام

یورو پیجز به نمایش��گاه بین المللی تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، 
دارو، خدمات و گردش��گری سالمت هم که هر س��ال در ایران برگزار 
می ش��ود، نگاهی انداخته و توس��عه ص��ادرات تجهی��زات را از اهداف 

برگزاری نمایشگاه ایران هلث دانسته است.
نمایش��گاه ایران هلث ب��ا هدف ارائه آخری��ن توانمندی های صنعت 
مهندس��ی پزش��کی ای��ران، رونمای��ی از فناوری ه��ا و پیش��رفت های 
دانش بنیان های دانشگاهی، توس��عه صنعت توریسم درمانی، رونمایی 
از محص��والت و خدم��ات متخصص��ان دانش��گاهی، تولید کنندگان و 
اس��تارت آپ های برت��ر، ارتب��اط با مدی��ران مراکز درمان��ی و آموزش 
پزشکی و توسعه صادرات تجهیزات 
آزمایش��گاهی و دع��وت از تج��ار و 
بازرگانان خارجی از کشور های دیگر 
هر سال در ماه مه )اردیبهشت ماه( 

در تهران برگزار می شود.
 فضا رقابتی است

در همی��ن زمینه اخی��راً مدیرکل 
تجهیزات پزش��کی وزارت بهداشت 
کمبود ها در حوزه تجهیزات پزشکی 
را شامل سه گروه ذکر کرده و گفت: 
گ��روه نخس��ت مربوط ب��ه افزایش 
قیم��ت مواد اولیه آنها و قرار اس��ت 
ب��ا اختص��اص ارز دولت��ی، این نرخ 
اصالح ش��ود؛ گ��روه دوم مربوط به 
تولیدکنندگانی اس��ت که در تولید 
برخی اقالم دچار مش��کل هستند، 
بنابراین فراخوانی در بازار داده می شود تا تولیدکنندگان دیگر در یک 

فضای رقابتی بتوانند تولید آن وسیله را برعهده گیرند.
 رضا مس��ائلی افزود: گروه سوم مربوط به تجهیزات پزشکی می شود 
که دانش��گاه علوم پزش��کی برای آن اقدام نکرده ان��د. در این خصوص 
قرار اس��ت با محوریت دانشگاه های قطب در مورد موضوع برنامه ریزی 
شود. مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت همچنین تأکید کرد: 
تحریم ها خللی در تولید تجهیزات پزش��کی ایران ایجاد نمی کند، زیرا 
فضا رقابتی اس��ت و اگر کش��وری حاضر نباشد با ایران تجارتی داشته 
باش��د س��ایر رقبا با طیب خاطر وارد این عرصه می ش��وند و جای آنها 

را می گیرند.
 جایگاه درخشان در مهندسی پزشکی

در ح��ال حاض��ر ای��ران رتب��ه ش��انزدهم تولید مقاالت مهندس��ی 
پزش��کی در جهان را به خود اختصاص داده است که حدود 40درصد 
مقاالت تولیدش��ده در این زمینه، مربوط ب��ه دانش بنیان های زیر نظر 

دانشگاه های کشور است.
جال��ب اینک��ه هم اکنون رون��د پذیرش مقاله در بی��ش از 90درصد 
همایش های خارج از کش��ور آس��ان تر از همایش های داخلی اس��ت و 

این امر نشان دهنده سطح مطلوب کیفی همایش ها در کشور است.

توییتـر برای حفاظـت از افراد مبتال به بیماری صرع، انتشـار فایل هـای تصاویر متحرک 
APNG را ممنوع کرد. 

به گزارش زومیت، پس از حمله توییتری به  حسـاب کاربری بنیاد صرع و انتشـار تصاویر 
متحرک که باعث ایجاد تشـنج در کاربران مبتال به صرع شـد، توییتر تصمیم گرفت انتشار 

هرگونه تصویر PNG متحرک با فرمت APNG را کامال ممنوع کند.
دلیـل ممنوعیت کامل انتشـار تصاویـر و فایل های متحرک این بود کـه به  تازگی، ضعفی 
امنیتی در توییتر کشف  شده است که کاربران با استفاده از آن می توانستند چندین تصویر 
متحرک را با فرمت APNG منتشـر کنند و قابلیت پخش خودکار تصاویر و ویدئوها را دور 
بزنند و این مجموعه تصاویر را به  صورت پخش خودکار منتشـر کنند. با پخش خودکار این 
تصاویـر متحرک، مبتالیان به بیماری صرع نمی توانسـتند پیش از تماشـا از متحرک بودن 
تصاویر منتشرشده مطلع شوند و همین امر باعث ایجاد حمله های تشنجی در آنها شده بود.

توییتر بیانیه ای نیز دراین باره منتشر کرده است:
فایل های متحرک APNG جذاب هسـتند و طرفداران بسـیاری دارنـد، اما از تنظیمات 
پخـش خودکار پیروی نمی کنند. همین امر سـبب شـد با وجود عالقـه کاربران مان، امکان 
اضافه کـردن ایـن فایل ها را کامـال حذف کنیم تا بتوانیـم امنیت و سـالمتی کاربران مبتال 
بـه بیماری صـرع را تأمین کنیم. فایل هـای APNG حجم زیادی دارنـد و در برخی اوقات 
سـبب از کار افتادن اپلیکیشن توییتر می شـوند. عالقه  کاربران مان به انتشار این فایل ها را 
درک می کنیم، اما پس از حمله  توییتری به بیماران صرع و انتشـار انبوه تصاویر متحرک و 

چشمک زن، قصد داریم از تکرار این اتفاق جلوگیری کنیم.
کاربـران می توانند به  جای تصاویر متحـرک با فرمت APNG از تصاویر متحرک با فرمت 
گیف )GIF( در توییت های شـان بهره ببرند. این فایل ها طرفداران بسیاری دارند و قابلیت 
 ،APNG پخش خودکار توییتر را نیز دور نمی زنند. همچنین، توییتر برای جبران حذف فایل

شگفتی اروپا از صادرات تجهیزات آزمایشگاهی 
»ایران ساخت«

توییتر انتشار تصاویر متحرک با فرمت APNG را ممنوع کرد

دریچــه

فراخوان صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری برای حمایت از طرح های پژوهش��ی محققان در پنج کارگروه علمی منتش��ر 

شد.
ای��ن فراخوان در راس��تای حمایت مت��وازن از تحقیقات و کمک ب��ه تولید دانش و 
فناوری منتشر شده است و چهارمین فراخوان کارگروه های میان گروهی، علوم انسانی، 
اجتماعی و مطالعات علمی، معارف و علوم انس��انی، مدیریت و علوم اقتصادی و هنر و 
معماری در س��ال جاری است. محققان برای دریافت حمایت در هر یک از این حوزه ها 
از نخس��تین روز دی ماه س��ال جاری تا نیمه اسفندماه برای ارسال طرح های پژوهشی 

خود مهلت دارند.

حمایت از طرح های فناورانه 5 حوزه 
علمی آغاز شد

شنبه
7 دی 1398

شماره 1460
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مدیرکل توس��عه کارآفرین��ی وزارت کار بر حمایت وی��ژه از کارآفرینان نوپا 
تاکی��د کرد و گفت باید فضایی برای رش��د اس��تارت آپ ها و کارآفرینان فراهم 
ش��ود تا بتوانند وارد عرص��ه رقابت های بین المللی ش��وند و عالوه بر صادرات، 

اشتغال زایی و ارزآوری داشته باشند.
رحیم س��رهنگی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
حمایت از اس��تارت آپ ها و کس��ب وکارهای نوپا، 
گف��ت: مهم ترین کاری که در ح��ال حاضر برای 
حمایت از کس��ب و کارهای نوپا باید انجام شود و 
برای بخش خصوصی چندان نمی صرفد که دنبال 
کند، بحث شبکه سازی بین اجزا است و معتقدیم 
که دولت باید ش��رایط را برای شبکه سازی فراهم 
کند. وی افزود: طبعا بای��د محیطی را برای همه 
کس��انی که در حوزه استارت آپ های تولید محتوا 
یا اس��تارت آپ های حمل و نقل فعالیت می کنند، 
ایجاد کنیم که همه آنها به یکدیگر متصل ش��وند 
و گروه های بزرگ تری را به وجود آورند. مدیرکل 

دفتر توس��عه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار شبکه سازی را وظیفه 
دولت دانس��ت و گفت: فضایی از س��وی دولت باید فراهم شود که استارت آپ ها 
بتوانند در آن رشد کنند چون استارت آپ ها در آغاز راه شکننده هستند و الزم 

است فضایی به وجود آوریم و از آنها محافظت کنیم تا در این پلتفرم رشد کنند 
و به کار خود ادامه دهند. س��رهنگی بر ل��زوم حمایت ویژه از کارآفرینان تاکید 
ک��رد و گفت: جنس حمای��ت از کارآفرینان از جنس دادن وام نیس��ت. ما باید 
تالش کنیم کسب و کارهایی که وارد رقابت های 
بین المللی شدند و در بازارهای منطقه ای عرضه 
محصول دارند، م��ورد حمایت قرار بدهیم تا در 
رقابت با س��ایر شرکت های خارجی موفق شوند 
و ب��ه عمق بازارهای هدف نف��وذ کنند. به گفته 
وی، باید از کارآفرینان پیشرو و نوآور که در دنیا 
بازار فروش دارند و با برند می فروش��ند و ضمن 
صادرات به اش��تغال و ارزآوری کمک می کنند، 
به طور ویژه حمایت کرد. مدیرکل دفتر توس��عه 
کارآفرینی و به��ره وری نیروی کار وزارت کار با 
اش��اره به ارسال آیین نامه حمایت از کارآفرینان 
پیش��رو به دولت درباره روند تصویب آن، گفت: 
آیین نامه بیش از یک ماه اس��ت به هیات دولت 
رفته و مراحل آن در کمیس��یون اقتصادی دولت در دست بررسی است که اگر 
تصویب ش��ود تسهیل کننده اس��ت. تاکنون دو جلسه برگزار و در خصوص مفاد 

هجده گانه آیین نامه بحث شده و دستگاه ها به همفکری رسیده اند.

عناوین مهمترین خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون به تش��کیل 
جلسه دس��تمزد س��ال 99 کارگران، امضای تفاهم نامه تامین مسکن 

کارگران و ارتقای رتبه کارآفرینی ایران در جهان اختصاص داشت.
ب��ه گزارش ایس��نا، این هفته دویس��ت و 
هشتاد و ششمین جلس��ه شورای عالی کار 
با دستور کار اصالح آیین نامه تبصره 2 ماده 
149 قانون کار و بررس��ی مس��کن کارگران 
برگزار ش��د. در این جلسه که با حضور وزیر 
کار برگزار ش��د، نمایندگان هم��ه ارگان ها 
و دس��تگاه های دولت��ی و اجرای��ی از جمله 
وزارت اقتصاد و شهرداری ها حضور داشتند 
و اصالح آیین نامه تبصره 2 ماده 149 قانون 
کار در دستور کار قرار گرفت و شرح وظایف 
ارگان های دولتی و کارفرمایان و کارگران در 
بحث تامین مس��کن کارگری مشخص شد. 
ورود به بحث دس��تمزد سال 99 کارگران و 

بررسی وضعیت کارگران مناطق آزاد از دیگر موضوعات این جلسه بود 
که با دس��تور وزیر کار مقرر ش��د ظرف دو هفته آینده جلسه ای به این 
منظور در ش��ورای عالی کار تش��کیل ش��ود. پیش از این شورای عالی 

کار در مهرماه نشس��تی به منظور بررس��ی راهکارهای تامین مس��کن 
کارگران با حض��ور معاون روابط کار، معاون تع��اون و معاون فرهنگی 
اجتماع��ی وزی��ر کار برگزار کرده بود. به موجب م��اده 149 قانون کار 
کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مس��کن 
و در ص��ورت ع��دم وجود ای��ن تعاونی ها 
مس��تقیما با کارگران فاقد مس��کن جهت 
تامین خانه های شخصی مناسب همکاری 
الزم را داشته باشند. همچنین کارفرمایان 
کارگاه ه��ای ب��زرگ مکل��ف ب��ه اح��داث 
خانه ه��ای س��ازمانی در ج��وار کارگاه و یا 
محل مناس��ب دیگ��ر هس��تند. تفاهم نامه  
تامین مس��کن کارگران ای��ن هفته میان 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت 
راه و شهرس��ازی به امضا رسید. به موجب 
این تفاهم نامه 200 هزار مس��کن کارگری 
احداث خواهد ش��د. چگونگی تامین منابع 
احداث 200 هزار مس��کن کارگری نیز از محل تسهیالت بانک توسعه 
تعاون، بانک رفاه کارگران، صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی خواهد 

بود و بخشی از منابع از طریق آورده متقاضیان تامین خواهد شد.

رتبه کارآفرینی ایران در جهان بهتر شداستارت آپ ها فضای رشد می خواهند

اخبار جعلی در سراس��ر جهان وجود دارد که عالوه بر آسیب رساندن به 
اعتماد مردم، ضرر بزرگ مالی نیز محسوب می شود.

مطالعه  اقتصادی مؤسسه  امنیت سایبری CHEQ و دانشگاه بالتیمور 
نشان داده است اخبار جعلی هر سال 78 میلیارد دالر برای اقتصاد جهانی 
هزینه به  بار می آورد. اخیرا گزارشی تهیه شده که جزییات بیشتری درباره  
افزای��ش اخبار جعلی آنالین جهان و تأثی��ر این موضوع بر اقتصاد جهان 
ارائه کرده اس��ت. این گزارش براساس آخرین تجزیه و تحلیل اقتصادی و 
داده های اختصاصی CHEQ و مصاحبه های اختصاصی تهیه شده است. 

در گزارش مذکور، هزینه های 
اخب��ار  از  ناش��ی  اقتص��ادی 
جعل��ی در کنار رش��د فزاینده  
هزینه هایی بررسی شده است 
که مش��اغل و دولت ه��ا برای 
مقابله ب��ا اطالعات نادرس��ت 

می پردازند.
در ای��ن بررس��ی ها، اخب��ار 
جعل��ی درواق��ع ب��ه  معن��ای 
به اشتراک گذاش��تن  ایج��اد و 
عم��دی اطالع��ات غل��ط ی��ا 
دست کاری ش��ده اس��ت که یا 
قص��د فری��ب و گمراه ک��ردن 
مخاطب��ان را دارد ی��ا با هدف 
آسیب رس��اندن و برای منافع 
سیاس��ی یا ش��خصی یا مالی 

تهیه و منتشر می شود.
نش��ان  اشاره ش��ده  مطالعه  
اخبار جعلی س��االنه  می دهد 
باعث از دس��ت رفتن بیش 39 
میلی��ارد دالر از ارزش س��هام 
بورس ش��ده اس��ت. خسارات 
اقتص��ادی ناش��ی از افزای��ش 
اطالعات نادرست و اخبار جعلی 
به  عنوان ریسک بزرگ جهانی 
شناخته و باعث آسیب رساندن 
ب��ه بخش های اصل��ی جوامع 
ازجمله مراقبت های بهداشتی، 
سیاس��ت، تجارت الکترونیک، 

رسانه ها و امور مالی می شود.
برخ��ی  کل��ی،  ط��ور  ب��ه  
هزینه ه��ای متن��وع در زمینه 

اخبار جعلی ش��امل خس��ارت های اقتصادی ناش��ی از اطالعات نادرست 
سالمت )9 میلیارد دالر ضرر ساالنه(، اطالعات نادرست مالی )17 میلیارد 
دالر ضرر ساالنه(، مدیریت اعتبار )9 میلیارد دالر ضرر ساالنه(، تالش های 
امنیتی )3 میلیارد دالر ضرر س��االنه( و از دس��ت دادن نام تجاری با اخبار 

جعلی )235 میلیون دالر ضرر ساالنه( است.
براساس این مطالعه، ساالنه حداقل 400 میلیون دالر برای اخبار جعلی 
در رقابت های سیاس��ی هزینه می ش��ود. یکی از مطالعات در زمینه  اخبار 
جعلی در طول کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا 
نش��ان داد 6/2درصد مق��االت منتشرش��ده در آن دوره مقاالت دروغین 

بوده اند. بنابراین، براس��اس برآوردهای اخبار جعلی نشان می دهد در سال 
2020، در حدود 200 میلیون دالر برای تقویت و تبلیغات و استقرار اخبار 

جعلی در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا هزینه خواهد شد.
البته این ماجرا در تمام نقاط جهان به  همین  ش��کل اس��ت و مختص 
منطقه ای خاص نیس��ت. برای مثال، هزینه ه��ای مربوط به اخبار جعلی 
آنالین در انتخابات عمومی هفت مرحله ای هند در سال 2019 بیش از 140 
میلیون دالر شد. همچنین، هزینه های مربوط به اخبار جعلی در مسابقات 
جام جهانی برزیل در سال 2018 افزون بر 34 میلیون دالر بود. در انتخابات 
آفریقای جنوب��ی،  و  کنی��ا 
به ترتی��ب 20 و 7/2 میلیون 
جعل��ی  اخب��ار  ب��رای  دالر 

سیاسی هزینه شد.
بریتانی��ا نیز احتم��اال در 
انتخابات سال 2017، هزینه  
زیادی برای اخبار جعلی کرد 
و ای��ن هزینه ه��ا حداقل به 
یک میلیون دالر رسید. البته با 
احتساب هزینه های اقتصادی 
غیرمس��تقیم، ای��ن هزین��ه 
ب��رای اخبار جعل��ی به  طور 
درخورتوجهی افزایش خواهد 
یاف��ت. درواق��ع، هزینه های 
اقتصادی غیرمستقیم شامل 
مواردی چون از دس��ت رفتن 
اعتم��اد مؤسس��ه های اصلی 
و از دس��ت دادن اعتب��ار ن��ام 
تجاری و فش��ار مؤسسه های 
پرهزین��ه ای چ��ون ارتش و 
پلیس هس��تند که می تواند 
هزینه های مرب��وط به اخبار 
جعلی را به 100 میلیارد دالر 

در سال نزدیک کند.
مجم��ع جهان��ی اقتص��اد 
گس��ترش اطالع��ات غلط و 
اطالعات جعل��ی را به عنوان 
یکی از مهم ترین ریسک های 
جهانی ش��ناخته و تعامل و 
اخبار  رس��انه های  ترافی��ک 
جعلی را بی س��ابقه دانس��ته 
است. به  طور کلی در اقتصاد 
جهانی، اعتماد حرف اول را می زند و انتش��ار اخبار جعلی این اعتماد را از 
بین خواهد برد و از تصمیم گیری های معقول و آگاهانه مانع خواهد ش��د. 
این روزها بازار تبلیغات داغ اس��ت و هرگونه اطالعاتی به  س��رعت پخش 
می ش��ود؛ درنتیجه، اخبار جعلی نیز در این میان بدون مانع دست به دست 
می ش��ود. ازاین رو، باید ش��فافیت اخبار بیشتر ش��ود و اعتمادی که قبال 
به وب س��ایت های خبری و منابع معتبر وجود داش��ت، دوباره احیا شود؛ 
بااین ح��ال، برای کنترل و مدیریت ای��ن موضوع هنوز راه درازی در پیش 

است.
zoomit :منبع

توییتر بیانیه ای نیز دراین باره منتشر کرده است:
فایل های متحرک APNG جذاب هسـتند و طرفداران بسـیاری دارنـد، اما از تنظیمات 
پخـش خودکار پیروی نمی کنند. همین امر سـبب شـد با وجود عالقـه کاربران مان، امکان 
اضافه کـردن ایـن فایل ها را کامـال حذف کنیم تا بتوانیـم امنیت و سـالمتی کاربران مبتال 
بـه بیماری صـرع را تأمین کنیم. فایل هـای APNG حجم زیادی دارنـد و در برخی اوقات 
سـبب از کار افتادن اپلیکیشن توییتر می شـوند. عالقه  کاربران مان به انتشار این فایل ها را 
درک می کنیم، اما پس از حمله  توییتری به بیماران صرع و انتشـار انبوه تصاویر متحرک و 

چشمک زن، قصد داریم از تکرار این اتفاق جلوگیری کنیم.
کاربـران می توانند به  جای تصاویر متحـرک با فرمت APNG از تصاویر متحرک با فرمت 
گیف )GIF( در توییت های شـان بهره ببرند. این فایل ها طرفداران بسیاری دارند و قابلیت 
 ،APNG پخش خودکار توییتر را نیز دور نمی زنند. همچنین، توییتر برای جبران حذف فایل

در حال کار روی قابلیت اضافه کردن متن به فایل های متحرک گیف است.
ماه گذشـته، حمله  توییتری گسترده ای علیه بنیاد صرع انجام شده بود که در آن، برخی 
از کاربران تصاویر متحرک حاوی نورهای شدید و چشمک زن را ارسال کرده بودند؛ حمله ای 
که مشـخص نیسـت چند فرد مبتال به صرع در توییتر از آن آسیب  دیده و تحت تأثیر قرار 
گرفته انـد. بنیـاد جهانـی صرع نیز اعـالم کرد شـکایت هایی علیـه حسـاب های کاربری 
شـرکت کننده در این حمله توییتری تنظیم کرده و امیدوار اسـت کاربران مقصر شناسایی 

شوند.
تصویر متحرک برای مبتالیان به صرع ممکن اسـت سـالحی کشـنده باشـد که حمله و 
تشـنج ایجاد می کند و حتی به مرگ این افراد منجر شود. ممنوع کردن قابلیت ارسال فایل 
APNG در توییتـر گامی مهم برای تأمین امنیت تمام کاربران اسـت و دیگر افراد شـرور 

نمی توانند با انتشار فایل های متحرک جان مبتالیان به صرع را تهدید کنند.

اخبار جعلی آنالین جهان ساالنه 7۸ میلیارد دالر هزینه به  بار می آورد

توییتر انتشار تصاویر متحرک با فرمت APNG را ممنوع کرد

یادداشـت

اس��تارتآپ دو روزه کس��ب وکار با همکاری بنیادهای نخبگان اس��تان های هرمزگان 
و کرمان برگزار ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، اس��تارتآپ دو 
روزه کس��ب وکار با همکاری بنیادهای نخبگان استان های هرمزگان و کرمان و شرکت 
نفت مکران خلیج فارس و با مش��ارکت اعضای مبتکران و اشتغال آفرینان برتر تیم ملی 

روباتیک ایران سورنا در دانشکده فنی وحرفه ای آیت اهلل خامنه ای میناب برگزار شد.
در این رویداد، ابتدا ش��رکت کنندگان با اس��تارت آپ و مراح��ل راه اندازی آن، طرح 
کس��ب وکار، تیم سازی، تفکر واگرا و اجزای بوم کسب و کار آشنا شدند و سپس ایده ها و 
نظرات خود را پیرامون مباحث تعیین شده بیان کردند؛ سپس شرکت کنندگان تیم هایی 
را براس��اس عالیق و مهارت های شخصی خود تش��کیل دادند و در پایان نتایج را برای 

داوری در معرض نمایش گذاشتند.

استارت آپ کسب وکار با محوریت 
تیم سازی برگزار شد



حوزه روابط عمومی همیش��ه اهمیت زیادی برای برندها داشته است. تعامل هر 
شرکت با مشتریان هدف و نحوه جلب نظر مخاطب ارتباط نزدیکی با استراتژی های 
حوزه روابط عمومی دارد. امروزه مشتریان انتظارات بسیار بیشتری از برندها دارند. 
به همین خاطر کارآفرینان و صاحبان شرکت ها باید ایده های جدید و نوآوری های 

بیشتری برای جلب نظر مشتریان مدنظر داشته باشند. 
یکی از نارضایتی های پایدار مشتریان از برندها، ناتوانی  آنها در زمینه پاسخگویی 
سریع به پرسش ها و نیازهای شان است. این امر در بسیاری از مواقع موجب تمایل 
افراد به خرید از یک برند دیگر می ش��ود. شاید در نگاه نخست حوزه روابط عمومی 
بس��یار ساده و مبتنی بر تعامل نزدیک با مشتریان باشد. در عمل این حوزه شامل 
ترکیب چند مهارت و حوزه های کوچک تر اس��ت. هر برند براساس ماهیت کسب و 
کارش باید اقدام به جلب نظر مشتریان کند. همانطور که کمپین بازاریابی هر برند 
در صورت عدم هماهنگی با ویژگی های اصلی کسب و کار با شکست مواجه می شود، 

در حوزه بازاریابی نیز همین امر صادق است. 
س��ال 2019 در واپس��ین  روزهای خود است. یکی از ترندهای داغ در این زمینه 
تالش برای بررس��ی آخرین وضعیت حوزه های مختلف کس��ب و کار است. در این 
مقاله برخی از برترین ش��رکت های فعال در حوزه روابط عمومی مورد بررسی قرار 
خواه��د گرفت. با توجه ب��ه افزایش اهمیت روابط عمومی در کس��ب و کار برندها 
شروع به کار آژانس های روابط عمومی امری طبیعی است. امروزه بسیاری از برندها 
توانایی کافی برای ساماندهی امور کسب و کارشان در زمینه روابط عمومی را ندارند. 
به همین خاطر همکاری هرچه نزدیک تر با کارش��ناس های روابط عمومی بدل به 
نیازی ضروری شده است. عملکرد شرکت های روابط عمومی در سال 2019 عالوه 
بر نمایش ثبات ش��رکت های قدیمی شامل ظهور برخی از آژانس های تازه کار نیز 
هس��ت، بنابراین در سال 2019 ما ترکیب هیجان انگیزی از ثبات و تغییر را تجربه 

کرده ایم. 
۱. فین پارتنرز

مدیرعامل: پیتر فین )موسس آژانس روابط عمومی فین پارتنرز(
انتظار شرکت ها از یک آژانس روابط عمومی چیست؟ ثبات در زمینه ارائه خدمات 
مطلوب یکی از اهداف اصلی برندهای بزرگ از همکاری با آژانس های مطرح است. 
اگر کس��ب و کار ما در زمینه روابط عمومی عملکرد بی ثباتی داش��ته باشد، امکان 
دس��تیابی به موفقیت دشوار خواهد ش��د. آژانس فین پارتنرز در طول هشت سال 
فعالیت در حوزه روابط عمومی بس��یاری از رکوردها را جا به جا کرده است. آنها در 
طول پنج سال اخیر میانگین رشد 45درصدی داشته اند. سود خالص سال گذشته 
آنها معادل 115 میلیون دالر ارزیابی شده است، با این حساب فین پارتنرز یکی از 

آژانس های بزرگ و موفق در زمینه روابط عمومی محسوب می شود. 
امروزه بس��یاری از آژانس های بازاریابی در س��طحی محدود مشغول به فعالیت 
هستند. این امر ناشی از ضرورت آشنایی با بازار هدف هر شرکت به منظور فعالیت 
مناسب اس��ت. نکته مهم درخصوص فین پارتنرز گسترش سریع کسب و کارشان 
در سراس��ر دنیاست. اکنون آنها دارای شعبه های رسمی در نیویورک، هنگ کنگ، 
قبرس، ترکیه، قطر و انگلستان هستند. بی تردید فعالیت مناسب در بازارهای مختلف 
نیازمند آگاهی دقیق از ویژگی های مش��تریان و نحوه فعالیت برندهاس��ت. بخش 
توسعه و تحقیقات آژانس فین پارتنرز عالوه بر دریافت مقدار بودجه فراوان در زمینه 
همکاری با کارشناس های ماهر نیز از دیگر رقبا جلوتر است. تمام این فرآیندها در 
کنار هم فین پارتنرز را بدل به قدرتمندترین آژانس روابط عمومی در سال 2019 

کرده است. 
2. برلین روزن

مدیرعامل ها: والری برلین و جاناتان روزن
شمار بسیار کمی از شرکت ها در طول دوران فعالیت شان هرگز با افول یا شکست 
بزرگ مواجه نشده اند. ماهیت دنیای کسب و کار همیشه همراه با اندکی اتفاق های 
غیرمنتظره اس��ت. به همین خاطر بس��یاری از برندها در عمل دچار شکست های 
سنگین می شوند. در این زمینه آژانس برلین روزن با همکاری دو کارشناس مطرح 
در حوزه روابط عمومی بس��یاری از چالش های کس��ب و کار را به خوبی پشت سر 
گذاش��ته اس��ت. آنها در زمینه توسعه کسب و کار با خرید دفتری بزرگ تر در شهر 
نیویورک توجه بسیاری از رسانه ها را جلب کردند. همچنین میزان سود خالص آنها 

نیز رشد 12.5 میلیون دالری داشته است. 
نکته جالب درباره آژانس برلین روزن همکاری آن با بیش از 450 مشتری است. 
برخی از مش��تریان این آژانس ش��رکت های تجاری و برخی دیگر افراد و چهره ای 
مشهور هستند. این امر بیانگر مهارت باالی مدیران این شرکت در زمینه مدیریت 
نیازهای مختلف مش��تریان گوناگون اس��ت. حوزه روابط عموم��ی به طور معمول 
نیازمند تخصص در حوزه های ریزتر به ش��کل انحصاری اس��ت. همین امر بسیاری 
از برندها را به س��وی فعالیت اختصاصی در حوزه های خاص س��وق می دهد، با این 
حساب فعالیت برلین روزن در هر دو حوزه بسیار هیجان انگیز به نظر می رسد. این 
نکته میزان فش��ار و انتظار مشتریان از مدیران شرکت را دوچندان می کند. تجربه 
فعالیت این شرکت در سال های اخیر به خوبی توانایی مدیران آن در زمینه مدیریت 

فشارهای فزاینده را نشان می دهد. 
برخی از مش��تریان مش��هور برلین روزن ش��امل برند سامس��ونگ، خبرگزاری 

بلومبرگ، ش��رکت ویریجینیا تک و شعبه پشتیبانی گوگل در کاناداست. توجه به 
میزان شهرت و موفقیت طرف های قرارداد برلین روزن برای آگاهی از سطح باالی 
کیفیت خدمات روابط عمومی آنها کافی به نظر می رس��د. به همین خاطر آنها در 

سال 2019 رتبه دوم را کسب کرده اند. 
3. آژانس بازاریابی و روابط عمومی آلیسون براد

مدیران عامل : آلیسون براد و جودی حسن
هیچ چیز به اندازه حضور آژانس بازاریابی و روابط عمومی آلیسون براد در فهرست 
امس��ال تعجب برانگیز نیست. این آژانس ابتدا در زمینه بازاریابی و تبلیغات فعالیت 
داشت. اکنون نزدیک به 20 سال از تاسیس این شرکت می گذرد. در طول دو دهه 
گذشته این برند با مشکالت بسیار زیادی مواجه شده است. همین امر تجربه مدیران 

آن در زمینه مواجهه با چالش ها و غلبه بر آنها را افزایش داده است. 
یکی از استراتژی های موفق آژانس آلیسون براد همکاری نزدیک با خبرگزاری های 
بزرگ و محلی است. این امر به آنها توانایی واکنش سریع در برابر اقدامات چالش ها 
را می دهد. یکی از مش��کالت اصل��ی برندها در زمینه مدیریت بح��ران  ناتوانی در 
اطالع رسانی سریع به مخاطب هدف است. این امر موجب گسترس سریع شایعات و 
ناتوانی برندها در زمینه مدیریت بحران می شود. آژانس آلیسون براد با توجه به این 

مشکل اقدام به همکاری نزدیک با رسانه های مختلف کرده است. 
وقتی ما با یک آژانس فعال در زمینه بازاریابی و روابط عمومی مواجه هستیم، باید 
توانایی و مهارت های باالی آن را مدنظر داش��ته باشیم. امروزه بسیاری از مشتریان 
اعتم��اد چندانی ب��ه برندهای فعال در زمینه های مختل��ف ندارند. به همین خاطر 
فعالیت تخصصی در یک حوزه اهمیت بسیار زیادی یافته است، با این حال آژانس 
آلیس��ون براد علی رغ��م تمام این نکات در هر دو ح��وزه روابط عمومی و بازاریابی 
فعالیت مناسبی دارد. نکته مهم در این خصوص توانایی این شرکت در زمینه اقناع 
دامنه مختلف مشتریانش است. اگر در هر زمینه ای کوچک ترین لطمه ای به کیفیت 
خدمات این آژانس وارد ش��ود، دامنه بسیار وسیعی از مشتریان آن از دست خواهد 
رفت. رتبه سوم این مقاله بیشتر به دلیل مهارت باالی آژانس آلیسون براد در زمینه 

ایجاد تعادل میان بازاریابی و روابط عمومی اختصاص داده شده است. 
4. 42 غربی

مدیران عامل: لسلی دارت، آماندا لوندبرگ و الن میر
هر کس��ی که بعد از سال 2018 انتظار شکست آژانس روابط عمومی 42 غربی 
را داشته است باید سال ها منتظر این اتفاق بماند. این برند در طول سال های اخیر 
همیش��ه عملکرد بسیار عالی در زمینه رفع نیازهای مش��تریان و عقد قراردادهای 
بلندمدت داش��ته اس��ت. یکی از مزیت های قراردادهای بلندمدت برای آژانس های 
روابط عمومی امکان برنامه ریزی به منظور توسعه کسب و کار در مدت زمانی طوالنی 
اس��ت. متاس��فانه امروزه کمتر برندی اقدام به عقد قرارداد بلندمدت با آژانس های 
روابط عمومی می کن��د. این امر موجب بروز بحران های مالی در زمان های مختلف 

برای شرکت ها می شود. 
اس��تراتژی اصلی آژانس 42 غربی ارائه یک ماه خدمات رایگان برای مش��تریان 
اس��ت. به این ترتیب اعتماد آنها نسبت به کیفیت کاری این آژانس جلب می شود. 
س��پس در صورت عقد قرارداد بلندمدت مقدار مشخصی تخفیف در اختیار برندها 
قرار خواهد گرفت. امروزه تالش برای کاهش هزینه های جاری دغدغه اصلی برندها 
را تشکیل می دهد، بنابراین استراتژی مدیران آژانس 42 غربی کامال کارآمد طراحی 

شده است. 
حوزه جذاب فعالیت آژانس 42 غربی همکاری آن با بسیاری از برندهای بزرگ در 
هالیوود است. بی تردید همکاری یک آژانس روابط عمومی با مشتریان مشهور تاثیر 
قابل مالحظه ای بر اعتبارش خواهد داشت. امروزه بسیاری از افراد موفقیت یک برند 
را براس��اس اعتبار و جایگاه مشتریانش ارزیابی می کنند. این امر موجب اختصاص 
جایگاه چهارم به آژانس بزرگ 42 غربی ش��ده است. بدون تردید این رتبه بندی به 
معنای موفقیت کمتر این برند در مقایسه با دیگر رقبا نیست. نکته مهم درخصوص 
این برند شروع به کار در طول سه سال اخیر است. به همین خاطر در صورت حفظ 

ثبات از سوی این آژانس رتبه اش در سال های آینده بهبود خواهد یافت.
5. ِککست سی ان سی

مدیرعامل: جرمی فیلدینگ
در اینجا ما با یک آژانس روابط عمومی همراه با مدیر واحد مواجه هستیم. امروزه 
موفقیت یک آژانس در حوزه ای تخصصی مانند روابط عمومی همراه با یک موسس 
اصلی بس��یار دشوار به نظر می رس��د. به همین خاطر بسیاری از آژانس های موفق 

دارای هیأت مدیره پرتعداد هستند. 
یکی از شاهکارهای این برند در زمینه مدیریت بحران های روابط عمومی همکاری 
با فولکس واگن پس از بروز رسوایی گسترده در زمینه تولید از آالینده های غیرمجاز 
از س��وی موتور خودروهای این شرکت بود. این برند به طور موثر در زمینه کاهش 
هزینه های بحران عجیب غریب مذکور با فولکس واگن همکاری کرد. بدون تردید 
بس��یاری از برندها در صورت مواجهه با بحرانی مش��ابه ام��کان ادامه فعالیت را از 
دست می دهند. درست در همین نقاط اهمیت حوزه روابط عمومی آشکار می شود. 
بسیاری از برندها نسبت به اهمیت حوزه روابط عمومی آگاهی ندارند. در این شرایط 
فقط بروز یک بحران وس��یع اعتقاد آنها به اهمیت روابط عمومی را افزایش خواهد 

داد. 
آژانس ککست سی ان سی در زمینه مشاوره روابط عمومی به افراد شاخص نیز 
عملکرد مناس��بی داشته است. این برند به طور خصوصی به ترزا می، نخست وزیر 

س��ابق بریتانیا، مش��اوره روابط عمومی داده است. این سابقه درخشان برای اعطای 
رتبه پنجم به این آژانس کافی به نظر می رسد. نکته جالب اینکه جرمی فیلدینگ 
س��رمایه گذاری عظیمی بر روی آموزش نسل جوان کارمندان برای شرکتش انجام 
داده است. او در تالش برای ایجاد مرکزی به منظور آموزش افراد دارای استعداد در 

زمینه روابط عمومی است. 
6. گروه گلوبال استراتژی

مدیران عامل : جان سیلوان و جفری پالوک
همانطور که پیش از این نیز بیان شد، امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه های 
تخصصی فعالیت دارند. در این فهرست ما شرکت های فعال در زمینه های مختلف 
را کمتر مورد توجه قرار داده ایم. دلیل این امر س��لیقه ش��خصی ما نیس��ت. اغلب 
شرکت های فعال در زمینه های مختلف توانایی مدیریت حوزه های مختلف کسب و 
کارشان را ندارند. به همین خاطر به سرعت با شکست مواجه می شوند. جالب اینکه 
چنین قاعده کلی درباره گروه گلوبال استراتژی به هیچ وجه صادق نیست. در اینجا 
ما بازهم با یکی دیگر از برندهای خالق و موفقیت حوزه بازاریابی، تبلیغات و روابط 
عمومی مواجه هستیم. این غول بزرگ عرصه کسب و کار با استخدام کارشناس های 
حرفه ای عالوه بر ارائه خدمات مشاوره ای گسترده در حال جمع آوری بانک اطالعاتی 
کاملی نیز هست. به این ترتیب سطح خدمات ارائه شده از سوی این شرکت بسیار 

وسیع ارزیابی می شود. 
اصلی ترین مش��تریان گروه گلوبال اس��تراتژی برند لگو، لیگ بسکتبال NBA و 
شرکت LG است. نکته جالب درباره فعالیت این گروه تالش برای همکاری در همه 
سطح های بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی با مشتریان است. این کار بیانگر سطح 
نزدیک خدمات این برند به یکدیگر است. در غیر این صورت مشتریانش هرگز حاضر 
به همکاری گس��ترده نمی شدند. گروه گلوبال استراتژی به دلیل فعالیت مناسب و 
یک دست در حوزه های فعالیتش در فهرست کنونی رتبه ششم را به خود اختصاص 
داده است. این امر بیانگر رشد سه پله ای این گروه در مقایسه با سال گذشته است. 
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مدیرعامل: دونا ایمپراتو

همکاری با برندهای محلی برس��ون و ولفی در س��ال 2018 شروع فعالیت گروه 
رواب��ط عموم��ی BWC بود. این گروه در طول دو س��ال گذش��ته ب��ه طور قابل 
مالحظه ای در زمینه جلب نظر برندهای بزرگ تر موفق بوده است. همین امر آنها را 
به رتبه هفتم در سال جاری رسانده است. جالب اینکه در سال گذشته این گروه در 
فهرس��ت 100 آژانس روابط عمومی برتر نیز جایی نداشت. این امر به خوبی امکان 
رش��د و توسعه سریع در حوزه روابط عمومی را نش��ان می دهد. این گروه اکنون با 
برنده��ای بزرگی نظیر فدکس، کوکاکوال، نیویورک تایمز، اوراکل و مایکروس��افت 

همکاری نزدیک دارد. 
یکی از نوآوری های جالب گروه BWC ترکیب حوزه روابط عمومی با کمپین های 
بازاریاب شرکت هاست. به این ترتیب فرآیند روابط عمومی از حالت خشک و بی روح 
عادی فاصله خواهد گرفت. بی ش��ک این امر ریسک های زیادی نیز به همراه دارد. 
نقطه قوت گروه BWC تمایل باالی آنها برای ریسک پذیری است. همین امر رتبه 

آنها در میان سایر رقبا را به شدت افزایش داده است. 
۸. سانشاین ساچز

مدیران عامل: کن سانشاین، شاون ساچز، هیتر لیلیز و کلیگ 
توماس مورگان

همکاری با س��لبریتی های مشهور در فرهنگ عامه نیازمند مهارت بسیار زیادی 
اس��ت. س��لیقه عمومی جامعه در زمینه هنر، ورزش و مدهای مختلف به س��رعت 
تغییر می کند. به همین خاطر سلبریتی ها برای ماندگاری هرچه بیشتر در فهرست 
م��ورد عالقه مردم اقدام به همکاری ب��ا آژانس های روابط عمومی می کنند. یکی از 
آژانس های موفق در زمینه همکاری با سلبریتی ها سانشاین ساچز است. نکته جالب 
درب��اره این برند هیأت مدیره پرتعدادش اس��ت.  همکاری با لئون��اردو دی کاپریو، 
جاس��تین تیمبرلی��ک و ناتالی پورتمن فقط بخش��ی از همکاری ه��ای این برند با 
برندهای شخصی است. بخش دیگری از فعالیت جذاب این آژانس شامل همکاری 
با برندهایی بزرگ نظیر اس��پاتیفای، گوگل، تیمبرلند و آکادمی جوایز اسکار است. 
در اینجا ما با یک برند متخصص در زمینه همکاری با برندهای بزرگ و سلبریتی ها 
مواجه هستیم. این امر نشانی از تقسیم کار درست و منطقی در این شرکت است. 
به این ترتیب بسیاری از کارمندان براساس معیارهای دوگانه توانایی مدیریت روابط 

عمومی افراد حقیقی و برندهای بزرگ استخدام می شوند. 
MI۸ .9

مدیران عامل : مگان مک جینیس، میشل تاوانی، جویی آراک، 
آنا الپورته

گاه��ی اوقات برخی از آژانس های روابط عمومی با مش��تریان بزرگی س��ر و کار 
ندارند. نکته مهم در مورد عملکرد حیرت انگیز آنها ارائه خدمات مطلوب و توس��عه 
سطح روابط عمومی شرکت های کوچک است. آژانس MI8 دقیقا در همین زمینه 
صاحب ش��هرت ش��ده اس��ت. به این ترتیب ما در اینجا با آژانس کوچک اما بسیار 
حرف��ه ای مواجه هس��تیم.  بی تردید رتبه فعلی آژانس MI8 در س��ال پیش روی 
افزایش خواهد یافت. این امر به دلیل اعالم رس��می مدیران این ش��رکت مبنی بر 
افزایش دامنه فعالیت شان است. به این ترتیب به زودی آژانس MI8 وارد همکاری 

با برندهای بزرگ در مقیاس جهانی خواهد شد. 
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عجیب اما واقعی:
کاهش سهم گوگل از بازار دستیارهای 

هوشمند

گ��وگل در طول ماه های گذش��ته وضعیت عجیبی را تجربه کرده 
اس��ت. این برند همیشه در فهرس��ت خدمات و فناوری های تازه در 
صدر قرار داش��ته اس��ت، اما اکنون در حوزه دستیارهای هوشمند 
وضعی��ت خوبی ندارد. دس��تیار هوش��مند گوگل پس از دس��تیار 

مایکروسافت و اپل در رتبه سوم قرار گرفته است. 
مطالعه ای تازه از سوی موسسه Future Source به طور دقیق 
س��هم هر دستیار هوش��مند از بازار را مش��خص کرده است بر این 
اس��اس دس��تیار اپل به نام س��یری با 35درصد بیش��ترین سهم را 
به خود اختصاص داده اس��ت. س��پس کورتونا از برند مایکروسافت 
ب��ا 22درصد قرار داد. نکته جالب این تقس��یم بندی تعیین س��هم 
9درصدی برای دس��تیار گوگل اس��ت. به این ترتیب اختالف میان 
گوگل و سایر دستیارهای هوشمند بسیار زیاد ارزیابی شده است. 

مزیت نصب پیشفرض
یکی از نکات مهم در زمینه سهم باالی سیری از بازار دستیارهای 
هوش��مند مربوط به نس��ب پیش��فرض اپ آن بر روی دستگاه های 
اپل اس��ت. به این ترتیب کاربران اپل با این دس��تیار هوش��مند از 
همان ابت��دا در تعامل خواهند بود. وقتی یک دس��تگاه هوش��مند 
دارای دس��تیار پیشفرض است، کار برای س��ایر رقبا دشوار خواهد 
ش��د. به همین خاطر آمار نصب دس��تیار گوگل یا مایکروسافت بر 

روی محصوالت اپل بسیار اندک ارزیابی شده است. 
مایکروس��افت با تقلید از برنامه اپل در نصب پیش��فرض دستیار 
بر روی محصوالت اقدام به عرضه ویندوز 10 با دس��تیار پیشفرض 
کورتونا کرده اس��ت، با این حس��اب گوگل در زمینه جلب نظر دو 
بازار هدف اصلی اش با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه خواهد بود. 
کاربران رایانه های ش��خصی و محص��والت اپل بخش بزرگی از بازار 
را تش��کیل می دهند. گوگل تا زمانی که راهکاری برای غلبه بر این 
مش��کل اساس��ی ایجاد نکند، همچنان با سهم اندکی از بازار مواجه 

خواهد بود. 
امروزه اپ هایی نظیر کروم و گوگل هوم میزان نصب بسیار زیادی 
دارند. این امر ناش��ی از نصب پیش��فرض این اپ ها بر روی بسیاری 
از دستگاه های اندرویدی است. به این ترتیب کاربران از همان ابتدا 
به اس��تفاده از این اپ ها ترغیب می ش��وند. بسیاری از کارشناس ها 
امکان جلب نظر کاربران اپل از س��وی گوگل را در گرو رونمایی از 

ویژگی های منحصر به فرد ارزیابی کرده اند. 
بس��یاری از کارب��ران اندروید به هنگام انتخاب اپ برای دس��تیار 
شخصی به س��راغ گوگل می روند. این امر به دلیل هماهنگی باالی 
دس��تیار گوگل با س��ایر اپ های این برند اس��ت. نکته مشابهی در 
م��ورد کاربران اپل و ویندوز در جریان اس��ت. به ای��ن ترتیب آنها 
نیز براس��اس پیشفرض هماهنگی بیشتر دس��تیار هوشمند موجود 
در وین��دوز یا محصوالت اپ��ل به دنبال اس��تفاده از گزینه دیگری 
نمی روند. همچنین باید کیفیت باالی عملکرد دس��تیارهای صوتی 
را نیز مدنظر داش��ته باش��یم. اکنون تفاوت چندان معناداری میان 
سیری، کورتونا و دستیار گوگل وجود ندارد. این امر موجب کاهش 
عالقه کاربران برای جست وجوی ابزاری تازه و دانلود آن می شود. 

یک��ی از مزیت های اصلی گوگل در رقابت با س��ایر دس��تیارهای 
هوش��مند ارائه خدمات یکپارچه در حوزه های مختلف اس��ت. اپل 
یا مایکروس��افت دارای اپ های گسترده ای مانند گوگل نیستند. به 
همین خاطر توان رقابت ش��ان به ش��دت کاهش پیدا می کند. اقدام 
گوگل ب��رای رونمایی از گوش��ی های هوش��مند اختصاصی اش در 
همین راستا ارزیابی می شود. اگر گوگل به دنبال کسب سهم بیشتر 
از حوزه های مختلف فناوری های هوش��مند اس��ت، باید وارد عرصه 
تولید محصول ش��ود. در غیر این صورت عرصه رقابت برای آنها به 

سرعت سخت تر خواهد شد. 
افزایش رشد بازار دستیارهای هوشمند

استفاده از دستیارهای هوش��مند در طول سال های اخیر توسعه 
بس��یار زیادی پیدا کرده است. براساس گزارش موسسه فوربس در 
س��ال 2019 این حوزه با رش��د 25درصدی به ارزش 1.1 میلیارد 
دالر دست یافت. بر این اساس تا سال 2023 ارزش کلی این حوزه 
به 2.5 میلیارد دالر خواهد رس��ید. امروزه اس��تفاده از دستیارهای 
هوش��مند به دلیل رونمایی از نس��ل جدید هوش مصنوعی افزایش 
قابل توجهی یافته اس��ت. نسل قبلی هوش مصنوعی توانایی بسیار 
زی��ادی در زمینه مدیریت امور مختلف نداش��ت، با این حال اکنون 
ش��رایط به طور کلی فرق کرده اس��ت. اس��تفاده گسترده از هوش 
مصنوع��ی در محص��والت مختلف تمایل کاربران ب��ه بهره مندی از 
دس��تیار هوشمند برای ساماندهی خودکار دامنه وسیعی از کارها را 
تقویت کرده اس��ت. در این میان رقابت سنگین تر برندهای مختلف 

برای سهم خواهی بیشتر از بازار موجود امری طبیعی خواهد بود. 
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بازاریابی محتوایی در طول دو دهه اخیر ش��هرت بس��یار زیادی پیدا کرده است. 
با توس��عه هرچه بیش��تر فناوری های تازه کاربردهای این الگ��وی بازاریابی افزایش 
چش��مگیری یافته است. شاید اکنون پیش بینی سث گودین، بازاریاب و کارشناس 
کسب و کار، بیش از هر زمان دیگری به واقعیت بدل شده باشد: »بازاریابی محتوایی 

تنها الگوی باقی مانده برای بازاریابی محسوب می شود.« 
اگر نگاهی دقیق به آمارهای رسمی بیندازیم، ادعای گودین به خوبی قابل اثبات 
اس��ت. امروزه الگوی بازاریابی محتوایی بیش از هر ش��یوه دیگری مورد اس��تفاده 
بازاریاب ها قرار می گیرد. وقتی یک شیوه بدل به انتخاب نخست بازاریاب ها می شود، 
معنای ضمنی آن عالقه مخاطب به مشاهده چنین محتوایی است. براساس گزارش 
Demand Metrics هزینه های تولید کمپین بازاریابی محتوایی 62درصد کمتر 
از سایر الگوهای موجود است. همچنین به گزارش HubSpot میزان تاثیرگذاری 
این الگو در مقایسه با سایر شیوه ها دست کم 50درصد بیشتر است، با این حساب 
انتخاب این شیوه منطقی ترین گزینه برای دست اندرکاران حوزه بازاریابی محسوب 

می شود. 
ام��روزه برندها در تالش ب��رای بهره برداری حداکثری از سرمایه گذاری ش��ان در 
حوزه های مختلف هس��تند. این امر صرفه جویی شدید برندها در زمینه هزینه های 
حوزه بازاریابی را در پی داش��ته اس��ت، با این حساب هر الگویی که هزینه کمتری 

روی دست برندها بگذارد، انتخاب نخست آنها خواهد بود. 
اشتباهات بازاریابی و شیوه مقابله با آنها

اگرچه بازاریابی محتوایی ابزار بسیار قدرتمندی در دست برندها و بازاریاب هاست، 
اما اشتباهات متعددی نیز در این حوزه وجود دارد. متاسفانه انتظار برخی از برندها 
نسبت به الگوی بازاریابی محتوایی دستیابی به موفقیت از همان لحظه شروع کمپین 
است در این الگو نیز مانند هر حوزه دیگری در صورت عملکرد نامناسب با مشکالت 
بس��یار زیادی مواجه خواهیم ش��د بنابراین ما باید شناخت دقیقی از نحوه طراحی 
کمپین های بازاریابی محتوایی و الگوهای پرهیز از اشتباهات کلیشه ای داشته باشیم. 

در غیر این صورت عملکرد مناسب در حوزه بازاریابی دشوار خواهد شد. 
هدف اصلی این مقاله بررس��ی 10 اش��تباه رایج و کلیش��ه ای در حوزه بازاریابی 
محتوایی اس��ت. بدون تردید اش��تباهات این حوزه بسیار بیشتر از نمونه های مورد 
بررس��ی ماس��ت، اما برای ش��روع پرهیز از همین 10 مورد کافی به نظر می رسد. 
اکنون اجازه دهید به سراغ اشتباهات بازاریابی محتوایی به منظور فعالیت بهتر در 

سال جدید برویم.
۱. نگارش محتوایی برای مخاطب واحد

امروزه برندها با دامنه وسیعی از مخاطب در تعامل هستند. این امر دیگر یک امر 
رازآمیز محسوب نمی شود. برندهای بزرگ و جهانی به طور همزمان در تالش برای 
تعامل با مخاطب های جهانی هستند. این امر نیازمند استفاده از الگوهای بازاریابی 
قدرتمند و توجه به تفاوت سلیقه هر دسته از مخاطب هاست. محتوای بازاریابی ما 
باید برای تمام گروه های هدف جذاب، معنادار، کاربردی و تعامل برانگیز باشد. در غیر 

این صورت امکان جلب نظر مخاطب هدف وجود نخواهد داشت. 
یکی از اشتباهات اصلی برندها در زمینه طراحی کمپین بازاریابی محتوایی عدم 
توج��ه به ارتباط معنادار محتوا با مخاطب اس��ت. امروزه مخاطب براس��اس نیاز و 
سلیقه اش اقدام به تعامل با برندها می کند، بنابراین اگر ما در زمینه فهم مشکالت 
مخاطب عملکرد مناسبی نداش��ته باشیم، هرگز توانایی جلب نظر آنها را نخواهیم 
داش��ت. بخش توسعه و تحقیقات برندها در عمل مسئولیت رسیدگی به این حوزه 
را دارد.  کمپین های بازاریابی باید برای انواع مخاطب هدف طراحی ش��ود. در غیر 
این صورت فقط توجه یک گروه جلب خواهد شد. این امر به معنای از دست رفتن 
بخ��ش بزرگی از مخاطب برند ما خواهد بود. نی��از اصلی مخاطب در دنیای امروزه 
تعامل نزدیک با برندهاس��ت، بنابراین توجه به س��لیقه و نیاز آنه��ا باید در اولویت 

فعالیت برندها قرار گیرد. 
اگر با الگوی بازاریابی برای مخاطب چندگانه آشنایی ندارید، توصیه من مطالعه 
نحوه بازاریابی در کس��ب و کارهای B2B اس��ت. الگوی بازاریابی B2B مبتنی بر 
تالش برای جلب نظر شرکت ها به عنوان مشتری هدف است. بی تردید هر شرکتی 
دارای اه��داف متفاوت خواهد بود بنابرای��ن وظیفه اصلی ما تالش برای بیان نکات 
 B2B جذاب برای تمام مشتریان هدف است. تمرین شیوه طراحی کمپین بازاریابی
تاثیر بسیار مثبتی بر روی جهت گیری ما در دنیای کسب و کار خواهد داشت. امروزه 
اغلب برندها نس��بت به دامنه گسترده مشتریان شان آگاهی ندارند. به همین خاطر 
اقدام به طراحی یک الگوی واحد از مشتریان شان می کنند. اگر ما قصد موفقیت در 
بازاریابی مدرن را داریم، باید الگوهای قدیمی را ترک کنیم. ترس��یم مش��تری ایده 
آل برای برند و تالش برای بازاریابی بر محور آن ش��اید تا چند دهه پیش کاربردی 
ب��ود، اما اکنون دیگر جایی در بازاریابی جهانی ندارد.  یکی از نکات جالب در مورد 
سلیقه مشتریان تمایل آنها به مطالعه محتوا به قلم مدیرعامل شرکت هاست بنابراین 
در س��ایت رسمی یا اکانت برندمان در شبکه های اجتماعی باید هرچند وقت یکبار 
مطلبی از مدیرعامل یا دست کم یکی از اعضای ارشد شرکت منتشر شود. این امر در 

فرآیند جلب نظر مخاطب هدف تاثیر انکارناپذیری خواهد داشت. 
2. بی توجهی به نیازهای مشتریان

دلیل اصلی موفقیت کمپین های بازاریابی محتوایی توانایی در ایجاد اعتماد میان 
مش��تریان اس��ت. فروش محصوالت در بازارهای مختلف بدون ایجاد اعتماد امکان 
ناپذیر است. تجربه شخصی همه ما از فرآیند اعتماد به برندها پیش از تصمیم گیری 
برای خرید حکایت دارد. ایراد بسیاری از کمپین های بازاریابی محتوایی عدم توجه 
به فرآیند اعتمادسازی در مشتریان است. امروزه اغلب برندها صرفا به دنبال فروش 

بیشتر هستند بنابراین تالش برای ایجاد اعتماد جایی در برنامه های آنها ندارد. 
سایت و وبالگ رسمی برندها بهترین مکان برای تعامل با مخاطب هدف و ایجاد 
اعتماد در آنهاس��ت. حال اگر برند ما از این فضا فقط برای پوش��ش اخبار کسب و 
کار و انتشار محتوای بازاریابی با هدف فروش بیشتر استفاده کند، واکنش مخاطب 
چگونه خواهد بود؟ مشاهده خیل عظیمی از سایت های کم بازدید در دنیای کسب 
و کار به خوبی پاس��خ ما را مش��خص خواهد کرد، بنابراین ما باید به دنبال فعالیت 

متفاوت از سایر برندها باشیم. 
خوشبختانه امروزه مناسبت های بسیار زیادی برای تعامل با مشتریان به صورت 
نزدیک وجود دارد. اگر ما به دنبال ایجاد اعتماد در میان مش��تریان هس��تیم، باید 
توانایی پاس��خگویی به نیازهای آنها را در کس��ب و کارم��ان تقویت کنیم. این امر 
اهمیت حیاتی در فعالیت برندها دارد. برندهای بزرگ و موفق همیش��ه پاسخ های 
مناسب به نیاز تازه مشتریان می دهند. نکته مهم در اینجا نحوه یافتن نیازهای تازه 
مشتریان است. برخی از برندها در این بخش اقدام به ارزیابی عملکرد دیگر برندها 
به منظور آگاهی از نیازهای تازه مش��تریان می کنند. این اقدام در عین کاربرد باال 
موجب آگاهی دیرهنگام ما از نیازهای تازه مش��تریان می ش��ود. توصیه من ارزیابی 
وضعیت مشتریان براس��اس سرمایه گذاری بر روی بخش توسعه و تحقیقات است. 
به این ترتیب توانایی برند ما برای آگاهی از آخرین تغییرات سلیقه و نیاز مشتریان 

افزایش خواهد یافت. 
موفقیت در زمینه بازاریابی محتوایی بس��تگی ب��ه توانایی ما برای تولید کمپین 
درباره نیازهای تازه مشتریان به سریع ترین شکل ممکن دارد. هرچه واکنش ما در 
برابر نیازهای تازه مش��تریان سریع تر باشد، شانس جلب نظر و اعتماد آنها افزایش 
خواهد یافت. متاس��فانه برخی از برندها به هنگام طراحی کمپین بازاریابی به جای 
تمرکز بر روی سلیقه و نیاز مشتریان به سلیقه شخصی شان توجه می کنند. بی شک 

نتیجه چنین کمپین هایی به جز شکست نخواهد بود.
3. استفاده بیش از حد یا بسیار کم از اصطالحات تخصصی

هر کسب و کاری دارای اصطالحات تخصصی مختلف است. هدف اصلی مخاطب 
از مطالع��ه یا تماش��ای محتوای یک برند آش��نایی به ح��وزه فعالیت و محصوالت 
آن برند اس��ت. فقط در صورت موفقیت برندها در زمینه بیان درس��ت ویژگی های 
محصوالت ش��ان امکان فروش بیش��تر فراهم خواهد شد. در غیر این صورت برندها 
توانایی چندانی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف نخواهند یافت. امروزه بسیاری از 
برندها با چنین مشکلی مواجه هستند. ایراد اصلی در کاربرد بیش از حد اصالحات 
تخصصی کس��ب و کارمان اس��ت. به این ترتیب فهم معن��ای اصلی محتوای برای 
مخاطب هدف سخت می شود. این امر تمایل برخی از بازاریاب ها به نگارش متن های 
بس��یار ساده را تقویت کرده اس��ت. شاید عجیب به نظر برسد، اما محتوای بیش از 
حد س��اده نیز در حوزه بازاریابی همراه با چالش هایی اس��ت. ب��ه عنوان مثال، اگر 
ما در زمینه تولید لوازم ورزش ش��نا فعالیت داش��ته باشیم، عدم استفاده از برخی 
اصطالح��ات تخصصی و در عین حال آش��نا برای عالقه مندان به این رش��ته توان 
تاثیرگ��ذاری چندانی نخواهیم یافت. مخاطب هدف در عین تمایل به بهره مندی از 
محتوای ساده و روان خواهان آشنایی برند موردنظر با برخی از اصطالحات تخصصی 
و پایه حوزه کس��ب و کارش نیز هست. در غیر این صورت برند موردنظر مبتدی و 
غیرحرفه ای ارزیابی خواهد شد.  کلید موفقیت در زمینه نگارش متن های استاندارد 
بازاریابی محتوایی استفاده از ویراستار حرفه ای است. چنین ویراستارهایی به خوبی 
در زمینه تنظیم تعداد اصطالح��ات تخصصی در متن مهارت دارند. به این ترتیب 

محتوای ما برای مخاطب هدف نامفهوم یا بسیار ساده نخواهد بود. 
4. نگارش محتوا فقط برای رتبه سئو بهتر

کسب رتبه برتر در موتورهای جست وجو با مفهوم مدیریت سئو در پیوند است. 
برخی از محتواها در عین جذابیت به دلیل ناتوانی در زمینه رعایت الگوریتم س��ئو 
گ��وگل در عمل مخاطب چندانی ج��ذب نمی کند. این امر موجب تمایل برندها به 
مدیریت س��ئو به شیوه ای پیشرفته شده اس��ت. هدف اصلی در اینجا تولید محتوا 
براس��اس معیارهای متغیر و در برخی موارد نامعلوم موتورهای جس��ت وجو است. 
بی شک بزرگترین موتور جست وجو جهان گوگل است، بنابراین سلطه این پلتفرم بر 

روی حوزه مدیریت سئو جای تعجب نخواهد داشت. 
یکی از راهکارهای مناس��ب برای برندها دارای بودجه فراوان استفاده از امکانات 
تبلیغاتی گوگل در زمینه مدیریت سئو است. به این ترتیب سایت ها در رتبه نخست 
نتایج کاربران نمایش داده می ش��ود. نکته مهم در این میان درج عالمت تبلیغاتی 
در کنار آدرس سایت مان است. همچنین اغلب برندها بودجه الزم برای استفاده از 
چنی��ن الگویی را ندارند. به همین خاطر باید به فکر ش��یوه ای دیگر برای مدیریت 

سئو تاثیرگذار بود. 
ای��راد اصلی برندها در زمینه مدیریت س��ئو تالش برای ن��گارش محتوا با تکیه 
بر المان های مهم برای موتورهای جس��ت وجو اس��ت. نتیجه ناگوار این امر ناتوانی 
مخاطب در زمینه تعامل با محتوای ما خواهد بود. به این ترتیب تمام سرمایه گذاری 
ما در زمینه مدیریت سئو بی نتیجه خواهد ماند. توصیه اغلب کارشناس ای حرفه ای 
در زمینه مدیریت سئو و بازاریابی عدم نگارش مطلب براساس المان های مهم برای 
موتورهای جس��ت وجو است. حتی اگر محتوای ما به دست مخاطب عالقه مند نیز 
برس��د، در صورت عدم جذابیت آن ب��رای مخاطب واقعی توان تاثیرگذاری نخواهد 
داش��ت. نکته مهم در این میان فهم معیار طبقه بندی محتوا از س��وی موتورهای 
جست وجو است. گوگل به عنوان بزرگترین موتور جست وجو همیشه در تالش برای 
ارائه بهترین محتوا به مخاطب است. در غیر این صورت بازی را به سایر موتورهای 
جست وجو خواهد باخت. این امر فرض بسیاری از بازاریاب ها مبنی بر وجود تعارض 
میان معیارهای گوگل و سلیقه مخاطب را از بین می برد. اگر محتوای ما در گوگل 
رتبه مناسبی ندارد، این امر بیانگر ترکیب غیرجذاب کمپین مان برای مخاطب است 
بنابراین باید اقدام به بازسازی نحوه نگارش محتوا برای مخاطب هدف کنیم. در غیر 

این صورت به زودی از عرصه بازاریابی محتوایی کنار خواهیم رفت. 
5. عدم ترکیب عالقه شخصی و سلیقه مخاطب

بس��یاری از بازاریاب های بزرگ براس��اس ایده ها و س��لیقه شخصی شان اقدام به 
طراحی کمپین می کنند. ش��اید در نگاه نخس��ت توجه به سلیقه شخصی در حوزه 
بازاریاب��ی در تضاد با توصیه های قبلی ما قرار گی��رد. به هر حال تمام تالش ما در 
این مقاله نمایش ضرورت توجه به سلیقه مخاطب هدف بود. بی تردید توصیه های 
مطرح در این مقاله هیچ تعارضی با توجه به س��لیقه ش��خصی ندارد. دلیل این امر 
تالش بازاریاب های بزرگ برای انطباق سلیقه شخصی شان به داده های معتبر درباره 
مشتریان است. بنابراین در صورت تضاد آشکار میان ایده های ما با سلیقه مخاطب 
باید به سرعت آنها را تغییر دهیم. این امر رمز موفقیت بازاریاب های بزرگ در عرصه 

کسب و کار محسوب می شود. 
بازاریابی محتوایی دس��ت بازاریاب ها برای عملکرد آزادانه را بسیار باز می گذارد. 

نکت��ه مهم در ای��ن میان توجه به برخی از اصول مهم و طراحی کمپین براس��اس 
آنهاست. در سایر بخش ها ما امکان عملکرد آزادانه و استفاده از خالقیت شخصی مان 
را خواهیم داشت. به عنوان مثال، در حوزه مدیریت سئو ما باید از کلیدواژه های مهم 
برای مخاطب استفاده کنیم. ارزیابی میزان شهرت کلیدواژه ها به کمک نرم افزارهای 
مختلف بازاریابی صورت می گیرد. تا اینجا ما فقط به سلیقه مخاطب توجه کرده ایم. 
در زمینه تعیین تیتر اصلی دس��ت بازاریاب ها بس��یار باز خواه��د بود. ما فقط باید 
کلیدواژه های مهم را مدنظر قرار دهیم و س��ایر بخش ها را براساس سلیقه شخصی 
دنبال کنیم. این امر موجب جذابیت هرچه بیش��تر کمپین ما برای مخاطب هدف 

خواهد شد. 
6. تمام تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید

بازاریابی محتوایی به شیوه تاثیرگذاری نیازمند توجه به بخش های مختلفی است. 
اش��تباه بس��یاری از برندها تمرکز بیش از حد بر روی یکی از بخش هاست. به این 
ترتیب کمپین آنها در یک بخش بیش از حد قدرتمند و در س��ایر بخش ها بس��یار 
ضعیف خواهد شد. یک کمپین نامتوازن توجه هیچ مخاطبی را جلب نخواهد کرد. 
دلیل اصلی شکست برندها در زمینه بازاریابی محتوایی نیز همین نکته است. ما باید 
به حوزه های مختلف طراحی کمپین به صورت برابر توجه داشته باشیم. این امر به 
دو صورت اتفاق می افتد. در حالت نخست ما تمام مهارت های مورد نیاز برای طراحی 
صفر تا صد کمپین بازاریابی را دارا هس��تیم. در این صورت ش��رکت ما در وضعیت 
مطلوبی از نظر نیروی انسانی به سر می برد. اگرچه این وضعیت برای شرکت ها بسیار 
آرمانی و مطلوب است، اما در عمل کمتر برندی دارای این ویژگی است بنابراین ما 
باید به س��وی راهکار دوم حرکت کنیم. این راهکار شامل استفاده از کارشناس ها و 

افراد خبره در بخش های مختلف ساماندهی کمپین بازاریابی است. 
اگ��ر برند م��ا تمام توجه و توانش را صرف یک حوزه مش��خص از بازاریابی کند، 
نتیج��ه این امر ناتوان��ی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف خواهد بود، 
بنابراین ما باید برنامه ای دقیق برای س��اماندهی مت��وازن تمام بخش های کمپین 

بازاریابی مان داشته باشیم. 
7. فراموشی اهداف و قواعد اولیه

طراح��ی کمپین بازاریابی نیازمند توجه به نکات فراوانی اس��ت. به همین خاطر 
برخی از برندها پیش از ش��روع به طراح��ی کمپین اقدام به تعیین برخی اهداف و 
قواعد اصلی می کنند. این امر کمک شایانی به برندها در زمینه عدم انحراف از مسیر 
اصلی خواهد کرد. وقتی ما برنامه و اهداف مش��خصی پیش روی مان داشته باشیم، 

دیگر نیازی به بازنگری چندباره نخواهیم داشت. 
شاید در نگاه نخست تعیین اهداف و قواعد اولیه موفقیت ما در عرصه بازاریابی را 
تضمین کند. این امر در صورت رعایت کامل این قواعد در تمام بخش های طراحی 
محتوا درست خواهد بود. مشکل اصلی فراموشی اهداف و قواعد از پیش تعیین شده 
پس از مدت زمانی اندک است. به این ترتیب برندها علی رغم هزینه فراوان در عمل 
نتیجه مطلوبی از کمپین  بازاریابی محتوایی شان دریافت نمی کنند. توصیه کلیدی 
من در این بخش یادداش��ت نکات اصلی و نصب آن در مکانی قابل مش��اهده برای 
تمام اعضای درگیر در فرآیند طراحی و اجرای کمپین است. به این ترتیب احتمال 

فراموشی اهداف و اصول اساسی به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. 
۸. تالش برای بیان نکات متعدد به افراد مختلف

توانایی تاثیرگذاری هر کمپینی مش��خص است. بازاریاب ها نباید در تالش برای 
تاثیرگذاری بیش از حد بر روی دامنه وس��یعی از مردم باش��ند. یکی از معیارهای 
گوگل در زمینه طبقه بندی محتوا تمرکز نس��بی بر روی پیامی مش��خص اس��ت، 
بنابراین اگر کمپین ما دچار پراکندگی موضوعی و پیام اصلی نامش��خص شود، به 

سختی رتبه های برتر گوگل را به دست خواهد آورد. 
سایت ها و وبالگ هایی که بر روی یک موضوع مشخص و حرفه ای تمرکز دارند، 
توانایی بهتری در زمینه جلب نظر مخاطب هدف خواهند داشت. این امر به معنای 
امکان موفقیت بیش��تر در بازی مدیریت سئو است. گاهی اوقات ما در تالش برای 
دستیابی به اهداف متعدد از دل فرآیند بازاریابی هستیم، این امر در نهایت موجب 
ناتوانی ما در زمینه دستیابی به اهداف خواهد شد، بنابراین توصیه من تعیین یک 
یا حداکثر دو هدف برای بازاریابی محتوایی است. این امر نظم و ترتیب مشخصی به 

فرآیند فعالیت برند ما خواهد داد. 
9. صرف بارگذاری مداوم محتوا

بارگذاری محتوا در شبکه های اجتماعی بیانگر حضور فعال برند ما و تعامل مداوم 
با مخاطب اس��ت. هدف اصلی از حضور در شبکه های اجتماعی اطالع رسانی درباره 
کس��ب و کار و نمایش محتوای جذاب به مخاطب است. گاهی اوقات برندها هدف 
اصلی از فعالیت در شبکه های اجتماعی را فراموش می کنند. به این ترتیب پست های 
آنها در شبکه های اجتماعی بیانگر هیچ پیام واضح یا جذابی نیست. این امر موجب 
کاهش تمایل مخاطب برای توجه به پست های بعدی ما می شود. بسیاری از برندها 

در عمل با این نحوه فعالیت شهرت باالی برندشان را از دست داده اند. 
اگر ما به دنبال حفظ ثبات برندمان در حوزه کسب و کار هستیم، باید نسبت به 
بازاریابی محتوایی اصولی نیز توجه داش��ته باش��یم. در غیر این صورت هیچ برندی 

توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب و حفظ شهرتش را نخواهد داشت. 
۱۰. عدم پیشنهاد محصوالت برندمان

بی تردید هدف اصلی مخاطب از مشاهده محتوای بازاریابی برند ما خرید مستقیم 
نیست. تالش برای شناخت برند و حتی اندکی سرگرمی از طریق محتوای ما اهداف 
رایجی محس��وب می ش��ود. این امر برخی از برندها را نس��بت به درخواست خرید 
محص��والت از مخاطب هدف دچار تردید کرده اس��ت. به هر حال هدف اصلی هر 
برند از تولید محتوای بازاریابی و به طور کلی حضور در عرصه کس��ب و کار فروش 
محصول و کسب سود است. حال اگر ما در این زمینه اقدام به معرفی محصوالت و 

پیشنهاد آنها به مخاطب نکنیم، پس چرا در فضای بازاریابی حاضر هستیم؟ 
توصی��ه من در این بخش معرفی محصوالت مان در پایان محتوا به صورت کامال 
عادی اس��ت. پافش��اری بیش از حد بر روی ترغیب مخاطب به س��وی خرید اغلب 
مشکل س��از می شود. به طور مشابه عدم درخواس��ت خرید نیز تمام هزینه های ما 
را بی نتیجه خواهد گذاش��ت. هنر اصلی در بازاریابی محتوایی نمایش محصوالت و 

تقویت انگیزه مخاطب برای خرید بدون پافشاری بیش از حد است. 
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گزارش اختصاصی وال استریت ژورنال:
جنجال تخلف بی ام و در زمینه فروش خودرو

برند بی ام و یکی از بزرگترین شرکت ها در زمینه خودرو محسوب 
می ش��ود. عالقه مندان به صنعت خودروس��ازی به خوب��ی از دامنه 
وس��یعی محصوالت این غول آلمانی اطالع دارند. در دوران طوالنی 
فعالی��ت این برن��د کمتر مورد تخلفی به ص��ورت عمومی برای آنها 
پیش آمده اس��ت. این امر ناشی از عملکرد شفاف و ارائه تمام اسناد 
فعالیت به سازمان های دولتی بوده است. اگرچه سابقه برند بی ام و 
بسیار درخشان اس��ت، اما براساس گزارش های اخیر پرونده اتهامی 
از س��وی کمیس��یون امنیت و مبادالت ملی آمری��کا علیه این غول 
آلمانی باز ش��ده است. براس��اس این پرونده برند بی ام و در معرض 
اته��ام فروش ص��وری برخی از محصوالتش در ب��ازار ایاالت متحده 

قرار گرفته است. 
فرآیند فروش صوری به معنای اعالم فروش برخی از محصوالت از 
سوی فروشندگان یک شرکت در عین وجود آن محصوالت در انبار 
شرکت اس��ت. به این ترتیب فروش فقط بر روی کاغذ انجام گرفته 
و محص��والت موردنظر همچنان در اختیار ش��رکت اصلی قرار دارد. 
یکی از اهداف اصلی از فروش صوری محصوالت ترغیب مش��تریان 
به خرید بیش��تر اس��ت. وقتی محصوالت ما رکوردهای متعددی در 
زمینه فروش ثبت کنند، انگیزه مشتریان برای خرید بیشتر می شود. 
همچنین پرهیز از پرداخت مالیات در انتهای س��ال برای محصوالت 
باقی مانده در انبار نیز یکی دیگر از انگیزه های فروش صوری است. 

در مورد پرونده بی ام و تحقیقات همچنان در حال انجام است. 
براس��اس اعالمیه رس��می برند بی ام و انج��ام تحقیقات بر روی 
فاکتورهای فروش و فرآیندهای واگذاری بس��یاری از محصوالت در 
طول یک دهه اخیر تایید ش��ده است. البته این امر فقط منحصر به 
بازار ایاالت متحده اس��ت، بنابراین در س��ایر بازارها شکایتی پیش 
روی این غول آلمانی قرار ندارد. کمیسیون امنیت و مبادالت آمریکا 
از هرگونه اظهار نظر رسمی درباره شرایط پرونده و وضعیت بی ام و 
در این میان خودداری کرده است. مسئوالن این کمیسیون هرگونه 

اظهار نظر را پس از پایان تحقیقات اولیه امکانپذیر می دانند. 
انجام بررس��ی های گس��ترده درب��اره وضعیت ف��روش و فعالیت 
برندهای خارجی در بازار ایاالت متحده از چند ماه پیش آغاز ش��ده 
اس��ت. هدف اصلی این تحقیقات رس��یدگی به موارد مش��کوک در 
فعالیت برندهای خارجی است. البته این امر فقط مخصوص برندهای 
خارجی نخواهد بود. براس��اس گزارش رس��می کمیسیون امنیت و 
مبادالت آمریکا پرونده های مش��ابهی درباره برندهای آمریکایی نیز 
در دس��ت بررسی اس��ت. برند فیات در ماه سپتامبر گذشته پس از 
بررس��ی های کمیسیون به منظور بسته ش��دن پرونده اش حاضر به 
قبول حکم پرداخت 40 میلیون دالر جریمه شد. همین امر احتمال 
اثبات پرونده کمیس��یون امنیت و مبادالت درباره بی ام و را افزایش 
داده است. بی تردید در صورت تایید این تخلف گسترده بخش قابل 

توجهی از اعتبار غول آلمانی خدشه دار خواهد شد. 
ماجرای مشکل برندهای آلمانی در بازارهای جهانی از سال 2016 
با تخلف 30 میلیارد دالری فولکس واگن آغاز ش��د. اگر پرونده بی 
ام و نیز در کمیس��یون امنیت و مبادالت تایید ش��ود، ضربه سختی 
به اعتبار و شهرت خودروسازهای آلمانی وارد خواهد شد. شاید این 
امر فرصتی دوباره برای سایر برندهای خودروسازی به منظور رقابت 

نزدیکتر با غول های آلمانی باشد. 
مش��کالت بی ام و در بازار ایاالت متحده فق��ط به پرونده فروش 
صوری محدود نیس��ت. سیاست های جنگ اقتصادی ترامپ با چین 
نی��ز محدودیت ه��ای زیادی ب��رای فروش محصوالت ای��ن برند در 
ایالت ه��ای مختلف آمریکا ایجاد کرده اس��ت. با این حس��اب بی ام 
و و س��ایر برندهای خارجی در بازار ایاالت متحده روزهای دشواری 

پیش رو خواهند داشت.  
wsj :منبع
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5 کنفرانس مدیریتی که در سال 2۰2۰ نباید 
از دست بدهید 

با نزدیک ش��دن به سال 2020 یکی از مهم ترین سواالت مدیران 
در سراس��ر جهان، بهتری��ن کنفرانس-هایی اس��ت که عدم حضور 
در آنها به معنای از دس��ت دادن یک موقعیت فوق العاده محس��وب 
می ش��ود، با این حال حضور در این کنفرانس ه��ا، صرفا به مدیران 
حرف��ه ای و مطرح اختصاص نداش��ته و حتی اگر قصد ش��روع یک 
کس��ب وکار را نیز دارید، حضور در آنها می تواند به شروع بهتر شما 
منجر شود، اطالعات فوق العاده ای را دریافت کرده و زندگی خود را 
دگرگون س��ازید. در همین راستا به بررسی پنج کنفرانس مدیریتی 

که در سال 2020 نباید از دست بدهید، خواهیم پرداخت. 
۱-نقش تغییر نگرش در پیشرفت فوق العاده

سخنران: سانتا روزا
زمان: 22 و 23 ژانویه

مکان: کالیفرنیا
این امر که بتوانید در کنار پیشرفت خود، تمامی افراد تیم شرکت را 
نیز به سمت موفقیت بیشتر سوق دهید، بدون شک به یک مهارت بزرگ 
نیاز خواهد داش��ت. به همین خاطر نیز ضروری است تا آموزش هایی را 
در این رابطه داشته باش��ید. فراموش نکنید که در حال حاضر مدیران 
بس��یاری در تالش برای انجام چنین کاری هس��تند، با این حال نتایج 
موجود حاکی از وجود اش��تباهات زیادی است که باعث می شود تا یک 
هدف درس��ت، به شکستی تلخ تبدیل ش��ود. این امر نه تنها صالحیت 
مدیریتی شما را با مشکل مواجه خواهد کرد بلکه زمان و هزینه شرکت 
نیز عمال نابود خواهد ش��د. جالب است بدانید که برای مهیا شدن متن 
کنفران��س، از جدیدترین نتایج تحقیقات اف��رادی حرفه ای نظیر اندی 
اس��توریج و بنت فیلیپس اس��تفاده شده اس��ت که در زمینه رهبری و 
موفقیت، چهره هایی کامال شناخته شده و مطمئن محسوب می شوند. 
نتیجه کار نیز به شیوه ای منجر شده است که به عقیده سخنران، می-

تواند تحولی را میان پیشرفت هر فرد به همراه داشته باشد.
2-تجارت سریع 

سخنران: جان آگیله
زمان: ۱۱ و ۱2 مارس

مکان: نیویورک
یکی از مش��کالت همیش��گی برندها، بازاریاب��ی و در نهایت فروش 
محصوالت محسوب می شود. اگرچه در این رابطه راهکارهای مختلفی 
ارائه شده است، با این حال باید توجه داشته باشید که جهان با سرعتی 
فوق العاده در حال تغییر است و تحت این شرایط حتی نمی توان نسبت 
به موثر بودن شیوه های سال گذشته نیز اطمینان داشت. نکته دیگری 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که هر شرکت، از شرایط 
خاص خود برخوردار بوده و این امر باعث می ش��ود تا راهکارهای کلی، 
چندان کاربردی به نظر نرسد. به همین خاطر جان آگیله به مانند هر 
سال، با جدیدترین اقدامات و توصیه های خود بازگشته است تا افراد را 
برای سالی فوق العاده راهنمایی سازد. خصوصیت اصلی کنفرانس های 
وی این اس��ت که ه��ر فرد می تواند س��واالت خود را مط��رح کرده و 
پاسخ های شخصی از وی دریافت کند. همچنین این کنفرانس، مکانی 
فوق العاده برای آشنایی با افراد و مدیران مختلف محسوب می شود که 

می تواند زمینه انواع همکاری ها را نیز فراهم آورد. 
3-تفکر مدیران برتر 

سخنران: تعدادی از کارآفرین ها
زمان: ۱7 تا 2۰ مه

مکان: فلوریدا
هر س��اله بیش از 4000 هزار نفر از مدیران سراسر جهان به دور 
هم جمع ش��ده و در رابطه با موضوعات مختلف گفت وگو می کنند، 
با این حال توجه داشته باشید که برای سخنرانی کردن، حتما باید 
از قبل ثبت نام کرده و هزینه آن را پرداخت کنید. بدون شک آشنا 
ش��دن با بهترین های جهان، خود بهانه ای کافی برای حضور در این 

کنفرانس محسوب می شود. 
4-مدیریت کسب وکارهای کوچک

سخنران: جمعی از مدیران
زمان: ۱5 تا ۱7 ژوئن

مکان: فلوریدا
در چند س��ال اخیر کسب وکارهای کوچک اهمیت فوق العاده باالیی 
را پی��دا کرده اند. برای مثال در آمریکا از آن ها به عنوان س��تون فقرات 
اقتصاد نام برده می شود. به همین خاطر نیز شایسته است تا مکانی را 
مخصوص به مدیران آن اختصاص داد. در این کنفرانس که هر س��اله 
برگزار می ش��ود، جمعی از کارآفرین های موفق سال گذشته، اقدام به 
معرفی ش��یوه های خود می کنند که بدون شک کامال کاربردی خواهد 
ب��ود. همچنین یکی از امکانات جالب کنفرانس این اس��ت که ش��ما 
می توانید با مدیری که س��خنرانی وی بیش��ترین تاثیر را بر روی شما 

داشته است، به صورت مستقیم به گفت وگو بپردازید. 
MozCon-5)اصول بازاریابی اینترنتی(

سخنران: اندی کرستودینا
زمان: 6 تا ۸ جوالی

مکان: سیاتل 
در ح��ال حاضر اگر برندی از اینترنت ب��رای فروش، تولید محتوا 
و بازاریابی اس��تفاده نکند، محکوم به شکست خواهد بود. به همین 
خاطر آش��نایی با جدیدترین اقداماتی که بای��د در این رابطه انجام 
ش��ود، کامال ضروری خواهد بود. با این حال توجه داشته باشید که 
قبل از حضور در این کنفرانس حتما مش��کالت خود را یادداش��ت 
کنید. علت این امر به این خاطر است که در هر بخش، زمانی برای 
مطرح شدن سواالت وجود دارد که بدون شک بدون آمادگی، ممکن 
است مش��کالت ش��ما همچنان باقی بماند. برای مثال ممکن است 
س��خنران بخواهد یک مثال از نح��وه اجرای اقدامی را توضیح دهد. 
بدون شک اگر شما سوالی را مطرح کرده باشید، این مثال می تواند 

در قالب شرکت شما زده شده و یک فرصت ایده آل شکل گیرد. 
در نهایت توجه داشته باشید اگرچه هر ساله تعداد زیادی کنفرانس 
مفید برگزار می ش��ود، با این حال شما فرصت حضور در تمامی آنها 
را نخواهید داش��ت. ب��ه همین خاطر نیز در این مقاله تالش ش��ده 
است تا مهم ترین ها گردآوری شود. در صورت تمایل شما می توانید 

افرادی را مسئول حضور پیدا کردن در باقی کنفرانس ها کنید. 
entrepreneur :منبع
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آی��ا تاکنون ایده ای برای تولید نرم افزار داش��ته-اید با این حال به خاطر ترس 
از ش��روع و عدم آگاهی از اقداماتی که باید انجام ش��ود، آن را فراموش کرده اید؟ 
بدون ش��ک در زندگی هر فرد انواع ایده ها وج��ود دارد که به دلیل عدم آگاهی 
از نحوه انجام آن، به س��ادگی کنار گذاش��ته می-ش��ود. برای مثال پس از ظهور 
اوبر )نخستین تاکس��ی اینترنتی جهان( نظرسنجی ای در یکی از سایت ها انجام 
ش��د ک��ه در آن چندین هزار نفر عنوان کرده  بودند که مش��ابه ای��ن ایده را در 
ذهن خود داش��ته-اند. در این رابطه توجه داشته باشید که امروزه تکنولوژی به 
بخش جدانش��دنی در زندگی تبدیل ش��ده است و هیچ کسب وکاری را نمی توان 
به این موضوع بی ارتباط تصور کرد. اگرچه می توان توصیه های متعددی را برای 
موفقی��ت در این زمینه ارائه کرد، با این حال پاس��خ دادن از جانب بهترین های 
جهان که مدت ها قبل از این مشکل عبور کرده و به موفقیت دست پیدا کرده اند، 
بدون ش��ک کاربردی تر خواهد بود. در همین راس��تا به بررس��ی توصیه 10 فرد 

منتخب خواهیم پرداخت. 
Zirtue ۱-دنیس کایل، موسس برند

قب��ل از ه��ر چیزی باید دلیل نیاز خود به یک نرم افزار و یا اپلیکیش��ن را پیدا 
کنید. درواقع این امر درس��ت قاعده ای اس��ت که سایمون سینک در اصل دایره 
طالیی خود عنوان کرده اس��ت. این اصل بیان می کند که در ابتدا باید به س��راغ 
چرایی رفته و س��پس ب��ه چگونگی انجام آن پاس��خ داده و در نهایت نیز به چه 
ابزاری برس��ید. نکته ای که باید به آن توجه کنید این اس��ت که در بس��یاری از 
موارد افراد ایده های خود را بزرگ تر از آنچه که می تواند باش��د، تصور می کنند. 
به همین خاطر نیز ضروری است تا با افراد مختلف در این رابطه مشورت کنید. 
همچنین الزم است تا برای خود یک همکار واقعی پیدا کنید. برای مثال من در 
مسیر تولید شرکت خود که در زمینه ساخت نرم افزار فعالیت دارد، با یک دوست 
به صورت مشترک مشغول به فعالیت شدیم. این امر باعث شد تا بسیاری از نقاط 
ضعف من پوشش داده شود. همچنین با کسب نخستین پیشرفت ها شما باید به 
دنبال افزایش قدرت تیم خود باش��ید. برای مثال تیم من در ابتدا تنها از دو نفر 
تش��کیل می شد با این حال اکنون بیش از 200 نفر مستقیما مشغول به فعالیت 
هس��تند. همچنین ضروری اس��ت تا به عنوان مدیر شرکت، به دنبال پیدا کردن 
مش��کالت باش��ید. در این رابطه حتی ممکن است کارمندان متوجه اشتباهی از 
جانب شما شوند. این دلیل نباید باعث شود تا شما مشکالت و ضعف های موجود 
را مخفی نگه دارید. درواقع هدف موفق شدن است و نه موفق به نظر رسیدن. در 
آخر توصیه می شود تا بازار خود را به خوبی بشناسید. برای مثال یک ایده ممکن 
است فقط در کشور پیشرفته ای نظیر آمریکا قابل اجرا باشد. به همین خاطر در 
صورتی که شرایط برای شروع فعالیت شما در منطقه ای که هستید، مهیا نیست 
ابدا خود را با تصور اینکه اوضاع بهتر خواهد شد، گول نزده و به دنبال پیدا کردن 
بهترین مکان برای خود باش��ید. فراموش نکنید که با بهبود اوضاع، شما همواره 
قادر به بازگشت و یا تاسیس شعبه جدید خواهید بود با این حال ابدا عکس این 

قضیه امکان پذیر نیست. 
wiseHer 2-کارتین رز، موسس برند

تنها گام اول را بردارید. اگرچه این جمله ممکن اس��ت بیش از حد کلیشه ای 
به نظر برس��د، با این حال برای یک بار این توصیه تکراری را انجام دهید. بدون 
ش��ک با قدم گذاش��تن در یک مسیر بس��یاری از موارد خود به خود حل شده و 
فرصت ه��ای گوناگون��ی را در رو به روی خود مش��اهده خواهید کرد. برای مثال 
من در ابتدا یکم ایده اولیه را در نظر داش��تم. این امر در حالی اس��ت که تقریبا 
تمام��ی افراد از همان ابتدا به دنبال مش��خص کردن همه چیز هس��تند. اگرچه 
ممکن اس��ت این اقدام را کامال هوش��مندانه تصور کنید، ب��ا این حال فراموش 
نکنید که بس��یاری از موارد با تصورات اولیه ما تفاوت داش��ته و هر طرحی تا به 
اجرا گذاش��ته ش��دن بارها تغییر خواهد یافت. همچنین اگر طرحی را به صورت 
کامل تعیین کرده باشید، قدرت اعمال تغییر را از دست خواهید داد، با این حال 
ش��ما با یک ایده اولیه عمال ه��ر کاری را می توانید انجام دهید. در نهایت اگر به 
این نتیجه دست پیدا کنید که ایده شما ارزش به اجرا گذاشته شدن را نخواهد 
داشت عمال چیزی را از دست نداده و سریعا می توانید بر روی یک ایده دیگر کار 
کنید. همچنین ضروری اس��ت که در هر حوزه ای که قصد شروع فعالیت دارید، 

اطالع��ات خود را باال ببرید ب��رای مثال در گروه های مختلف حوزه تکنولوژی در 
ش��بکه های اجتماعی عضو ش��ده و اخبار و گفته های افراد مختلف را رصد کنید. 
ای��ن امر کمک خواهد کرد تا به درکی بهتر از اوضاع بازار دس��ت پیدا کنید. در 
نهایت توجه داش��ته باشید که تنها چیزی را تولید کنید که خود حاضر به خرید 
آن باش��ید. این اصل بس��یار مهم بوده و باعث می-شود تا کیفیت کار فوق العاده 

باالیی را به استاندارد خود تبدیل کنید. 
SoCreate 3-جاستین کوتو، موسس برند

از همان ابتدا به دنبال پیدا کردن مش��تری برای خود باش��ید. برای مثال در 
رابط��ه با ای��ده خود با اطرافیان و اف��راد مختلف صحبت ک��رده و نظرات آنها را 
جویا ش��وید، با این حال توجه داش��ته باشید که ایده ش��ما از قبل باید در یک 
موسس��ه ثبت ش��ود تا در صورت به اجرا گذاشته شدن توسط یکی از این افراد، 
بتوانید از حق خود دفاع کنید. جدای از این مس��ئله اقدام شما باعث خواهد شد 
تا بتوانید نظر جامعه را نس��بت به نرم افزار و یا اپلیکیش��ن خود جویا ش��ده و با 
روش نمونه گیری، تحلیلی را نسبت به میزان فروش محصول خود داشته باشید. 
درواقع یک حداقل هایی باید وجود داشته باشد که اقدام شما در اصطالح صرفه 
اقتصادی الزم را دربر گیرد. همچنین فراموش نکنید که با توجه به وجود رقبای 
قدرتمند در تمامی حوزه های کسب وکار، تنها محصوالت باکیفیت شانس کسب 
موفقیت را خواهند داش��ت. به همین خاطر از همی��ن امروز این باور را در خود 
ش��کل دهید که حتی ممکن است مجبور به ش��ب بیداری، تحمل فشار مالی و 
انجام کارهای زیادی باشید. با این حال همواره روحیه خود را حفظ کرده و باور 
داشته باشید که تاکنون هیچ موردی مشاهده نشده است که افراد تالشی درست 

را داشته و نتیجه مدنظر خود را دریافت نکرده اند. 
Mailbird 4-آندره لوبیر، موسس برند

معیارهای خود را پیدا کنید. درواقع شما باید بدانید که برنامه شما حاوی چه 
مواردی خواهد بود. همواره این نکته را به خاطر داشته باشید که شما باید از یک 
محور اصلی و چند امکان جانبی برخوردار باش��ید. در غیر این صورت بازار هدف 
خود را بیش از حد محدود خواهید کرد. همچنین فراموش نکنید که اگر مهارت 
کاف��ی در زمینه تولید نرم افزار و یا اپلیکیش��ن را در اختی��ار ندارید، این امر ابدا 
نباید موجب دلسردی شما باشد. خوش��بختانه امروزه شیوه های آموزشی بسیار 
متنوع و س��اده شده است. به همین خاطر بهانه های خود را کنار گذاشته و یک 
زمانی را صرف یادگیری عمیق در این رابطه داشته باشید، با این حال نکته بسیار 
مهمی که تقریبا تمامی افراد از آن غافل هستند این است که برای یادگیری هیچ 
نقطه پایانی را تعیین نکنید. همچنین توجه به بازخوردها، باعث خواهد ش��د تا 

تمامی مشکالت موجود در نسخه های بعدی برطرف شود. 
Nimble 5-جان فرارا، موسس برند

همه چیز را در معرض آزمایش قرار دهید. این امر که صرفا به دنبال جلو بردن 
پروژه خود باش��ید، باعث خواهد شد تا نتیجه کار، برنامه ای پرنقص باشد. بدون 
ش��ک چنین موردی م��ورد توجه افراد قرار نخواهد گرف��ت. به همین خاطر نیز 
پس از پایان هر مرحله، همه چیز را آزمایش کنید. همچنین برنامه های مش��ابه 
را نی��ز مورد توجه ق��رار داده و به بازخوردهای هر ی��ک از آنها نگاهی بیندازید. 
این امر به ش��ما کمک خواهد کرد تا از ش��ر بس��یاری از مش��کالت احتمالی در 
امان نگه داش��ته شوید. برای مثال تیم ما نخستین نرم افزار خود را طی تنها 90 
روز ایج��اد کرد، ب��ا این حال قبل از وارد کردن آن به بازار، آن را در اختیار چند 
مش��تری نمونه قرار دادیم تا نسبت به درس��ت بودن همه چیز اطمینان حاصل 
کنید. س��ایت BrandStoryPromise.com نیز شما را با داستان شکلگیری 
برندهای مختلف جهان آش��نا می کند که می-تواند راهنمای عمل بس��یار خوبی 

برای شما باشد. 
Whetstone 6-لیبی فیشر، مدیرعامل برند

فرصت های خود را غنیمت ش��مارید. درواقع در زندگی هر فردی فرصت هایی 
ش��کل می گیرد که اگر مورد توجه قرار ندهید، ممکن اس��ت تا پایان عمر دیگر 
نتوانید آن را به دس��ت آورید. برای مثال من در دوران دانش��گاه به علت تسلط 
به زبان اس��پانیایی وارد ش��رکت Whetstone شدم. با این حال حتی از اصول 
اولیه کدنویس��ی نیز باخبر نبوده و این امر باعث می شد تا به فردی نامناسب در 
موقعیتی ایده-آل تبدیل ش��ده باشم. با این حال به کمک همکاران، در کمتر از 
سه ماه موفق شدم تا خود را با شرایط وقف داده و نخستین اقدامات را در زمینه 
تولی��د نرم افزار انجام دهم. این امر در حالی بود که در ابتدا نس��بت به کار خود 

نفرت ش��دیدی را داشتم. زمینه پیشرفت اصلی من زمانی رقم خورد که شرکت 
با مش��کالتی مواجه بود و تا مرز ورشکس��تگی نیز پیش رفت، با این حال من با 
ایده های خود به مدیریت نه تنها ارتقای شغلی فوق العاده ای را تجربه کردم، بلکه 
مس��ئولیت آموزش به نیروهای تازه وارد نیز برعهده من گذاش��ته شد. به همین 
خاط��ر ابدا اهمیتی ندارد که در حال حاضر از چه ش��رایطی برخوردار هس��تید، 
ب��ا این حال اگ��ر از فرصت های موجود اس��تفاده نکنید بدون ش��ک بزرگترین 
اش��تباه خود را مرتکب خواهید ش��د. در نهایت توصیه من به همه این است که 
ش��نونده های خوبی باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا س��ریعا رشد کرده و به 

سطح ایده آل دست پیدا کنید. 
Bonjoro 7-مت بارنت، موسس برند

خانواده و کار را در کنار هم داش��ته باش��ید. در واقع وجود مشکل در هر یک 
از اینها تمام تمرکز ش��ما را از میان خواهد برد. همچنین شرایطی را مهیا کنید 
که افراد قادر به درک کردن ش��ما باش��ند. برای مثال ممکن است در حین یک 
کدنویس��ی، حتی وقفه ای کوتاه همه چیز را دش��وار سازد. به همین خاطر نحوه 
آماده س��اختن خانواده بس��یار مهم خواهد بود. این امر که تیم خود را در ابتدا 
با افراد خانواده و دوس��تان تش��کیل دهید چند مزیت را به همراه خواهد داشت. 
نخس��ت آن است که این امر باعث خواهد ش��د تا افرادی را در کنار خود داشته 
باشید که صادقانه به شما کمک خواهند کرد و همچنین این افراد چندان توقع 
مالی ای را از شما نداشته و این امر منجر به صرفه جویی در هزینه ها خواهد شد. 
درواقع تقریبا تمامی افرادی که برای نخس��تین بار اق��دام به تولید یک نرم افزار 
می کنند تنها از یک سیستم برخوردار بوده و ابدا شرکتی وجود ندارد. تحت این 
ش��رایط بودجه ش��ما کامال محدود خواهد بود. در نهایت توجه داشته باشید که 
نتیجه گرفتن از یک اقدام، مدت زمان خاص خود را نیاز خواهد داشت. به همین 
خاطر با مشاهده اولین نشانه های شکست، نباید همه چیز را از دست رفته تلقی 
کنید. این نکته را نیز همواره به خاطر داش��ته باش��ید که کوکاکوال در نخستین 

سال فعالیت خود تنها شش بطری را به فروش رساند. 
Puppy Mama ۸-ترسا پیاستا، موسس برند 

مخاطب��ان خود را بشناس��ید. این امر یک راهکار بس��یار مهم در زمینه تولید 
نرم افزار و یا اپلیکیش��ن محس��وب می ش��ود. درواقع بهتر اس��ت تا شما تمامی 
نیاز های خود را براس��اس خواست مش��تری ایجاد کنید تا با تصوراتی که دارید 
همچنین بر روی راحتی کار کاربران نیز توجه داش��ته باش��ید. برای مثال ش��ما 
ب��ه عنوان ف��ردی توانا در زمینه تکنولوژی ممکن اس��ت ی��ک طراحی را کامال 
ای��ده آل تص��ور کنید، با ای��ن حال اگر راب��ط کاربری آن س��اده و در عین حال 
کاربردی نباش��د، حتی بهترین-ها نیز کنار گذاش��ته خواهند ش��د. در نهایت به 
دنبال اسپانسری برای خود باشید. این امر که برای شروع کار خود پولی را قرض 
بگیرید، باعث خواهد ش��د تا در صورت عدم نتیجه گرفتن، شما با معضلی بزرگ 
مواجه ش��وید. با این حال قرارداد شما با اسپانسر ش��امل ضررها نیز خواهد بود 

و شرکت مذکور تمامی تالش خود را برای نتیجه گرفتن شما انجام می دهد.
Erwin 9-آدام فاموالرو، مدیرعامل برند

ش��ما باید به این آگاهی دس��ت پیدا کنید که چه چیزی شما را در مقایسه با 
س��ایر برندها متمایز می کند. تا زمانی که حداقل س��ه دلیل درست را برای این 
موض��وع پیدا نکرده اید، نباید نرم افزار خ��ود را تولید کنید. همچنین آینده نگری 
بس��یار مهم است. درواقع شما باید بدانید که حداقل برای سه سال آینده در چه 
وضعیتی قرار خواهید داشت. در غیر این صورت ابدا آمادگی الزم را پیدا نخواهید 

کرد که این امر به معنای حضور کوتاه مدت خواهد بود. 
Juna ۱۰-سارا کوهن، موسس برند

در ابتدا یک بازار هدف مش��خص را داش��ته باش��ید و در نس��خه های بعدی، 
گروه های دیگر را نیز مورد هدف قرار دهید. این امر باعث خواهد ش��د تا س��ریعا 
مورد توجه گروهی خاص قرار گیرید که این امر پیش��رفت سریع را برای شما به 
همراه خواهد داش��ت. همچنین از شبکه های اجتماعی برای تبلیغ خود استفاده 
کنی��د. آنها مکان هایی مجانی و بدون محدودیت محس��وب می ش��وند که باعث 
خواهد ش��د تا در بودجه ش��ما صرفه جویی خوبی نیز شکل گیرد. در نهایت الزم 
است تا نسبت به نحوه کسب درآمد از برنامه خود نیز فکری داشته باشید. برای 
مثال بس��یاری از گروه ها، صرفا از طریق تبلیغات، درآمدی را کسب می کنند به 

همین خاطر حتما نباید به فکر فروش مستقیم برنامه باشید. 
entrepreneur :مقاله
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مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد:
45 روستای سوادکوه در دست اجرای عملیات گازرسانی

 ســاری – دهقان : 57 روستای شهرستان سوادکوه از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند و 45 روستای 
دیگر نیز در دست اجرای عملیات گازرسانی قرار دارند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، " 
جعفر احمدپور " مدیرعامل شرکت گاز استان در خصوص پروژه های گازرسانی شهرستان سوادکوه ، ضمن بیان 
مطلب فوق، اظهار داشــت: از 162 روستای منطقه سوادکوه ، 57 روستای این شهرستان از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند هستند. وی گفـــت: عملیات گازرسانی در 45 روستا در دست اجرا دارای پیشرفت 95 درصدی می 
باشد و مقدار کار باقیمانده مربوط به مسیرهای مواصالتی بین روستاها بوده که توسط 4 پیمانکار در حال اجرا 
می باشــد. احمدپور افزود: با گازدار نمودن این روستاها، بیش از 1700 خانوار روستایی از این نعمت خدادادی 
بهره مند خواهند شد. مدیرعامل شرکت گاز مازندران تصریح داشت: 60 روستای دیگر این شهرستان در دست مطالعه و طراحی است . وی افزود: تعداد 10 
روستای دهستان ولوپی منطقه آالشت ، تست شبکه به اتمام رسیده و آماده بهره برداری و نصب انشعاب می باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان از بهره مندی 
52 درصد جمعیت روستایی شهرستان سوادکوه از نعمت گاز طبیعی خبر داد و افزود: قرار گرفتن روستاهای سوادکوه در مناطق سخت کوهستانی و جنگلی، 
آن را در اولویت گازرسانی در راستای حفظ جنگل و جلوگیری از تخریب آن قرار داده است. احمدپور همکاری و همیاری دستگاه های متولی در اجرای پروژه 
های گازرسانی در این شهرستان را خوب توصیف کرد و اظهار داشت: برای گازرسانی به شهرها و روستاهای سوادکوه تاکنون، 685 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع 
اجرا شده است. مدیرعامل شرکت گاز مازندران در ادامه با اشاره به این مطلب که گاز رسانی به مناطق محروم از توانمندی های متخصصین این شرکت می 
باشد، گفت: همه باید با همدلی و همزبانی برای پیشبرد پروژه های گازرسانی به مناطق محروم تالش مضاعف کنند . وی خاطرنشان کرد: پیمانکاران گاز بدون 
تعطیلی مشغول اجرای پروژه های گازرسانی در منطقه می باشند و با توجه به زمان و شرایط پیمان نسبت به بهره برداری پروژه ها اقدام خواهد شد . احمدپور 

ادامه داد: گازرسانی به منطقه بسیار سخت و صعب العبور سوادکوه با عنایت خداوند متعال، همدلی، همت و کار و تالش شبانه روزی محقق خواهد شد .

جهش دو برابري ترانزیت فرآورده هاي نفتي در بندر شهید رجایي
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی از جهش دو برابري 
ترانزیت فرآورده هاي نفتي و رونق ترانشیپ در بزرگترین بندر بازرگاني ایران خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان، "اله مراد عفیفی پور" اظهار داشت: طی دوره زمانی هشت ماه 
نخست سال 98، حجمی بالغ بر 51 میلیون و 257 هزار تن کاالی نفتی و غیر نفتی در منطقه ویژه اقتصادی 
بندر شــهید رجایی جابجا شد که رشد 1.1 درصدي در این رابطه به ثبت رسید. وی حجم عملیات کاالهای 
غیر نفتی را 33 میلیون و 249 هزار و 301 تن اعالم کرد و گفت: همچنین، 18 میلیون و 7 هزار تن فرآورده 
نفتی با افزایش 7.7 درصدی تخلیه و بارگیری شد. صادرات 23 میلیون تن انواع کاالهاي غیرنفتی عفیفی پور 
گفت: حجم صادرات این گونه کاالها در بزرگترین بندر تجاری ایران به رقم 23 میلیون و 540 هزار و 34 تن رسید. این مقام مسئول از ترانشیپ افزون بر 
دو میلیون و 155 هزار تن کاالی غیرنفتی از این بندر به بنادر دیگر منطقه خبر داد که رشد 11.3 درصدی داشته است. ترانزیت غیرنفتی از 1.9 میلیون تن 
فراتر رفت مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی از کابوتاژ)کران بری( 183 هزار و 911 تن کاالی غیرنفتی طی هشت ماه اخیر سخن به میان آورد 
و گفت: عالوه بر این، یک میلیون و 935 هزار و 564 تن ترانزیت و همچنین چهار میلیون و 933 هزار و 849 تن از اینگونه کاالها وارد بندر شهید رجایی 
شد. صادرات نفتی 28.3 درصد افزایش یافت عفیفی پور در بخش دیگری از گزارش عملکرد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، افزود: حجم صادرات 
فرآورده نفتی به خارج از کشور با آهنگ رشد 28.3 درصدی، از رقم 6 میلیون و 431 هزار تن فراتر رفت. افزایش 107 درصدی ترانزیت نفتی مدیرکل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان گفت: در این مدت، 11 میلیون و 514 هزار و 731 تن فرآورده نفتی با رشــد 7.2 درصدی، کابوتاژ)کران بري(  و 61  هزار و 999 
تن نیز ترانزیت شد که رشد 107 درصدی داشته است. پهلوگیری 2800 شناور در اسکله های بندر وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 98 تا آغاز آذر ماه 
جاری، دو هزار و 841 فروند شناور به بزرگترین بندر تجاری کشور وارد شد که همسنجی این حجم از تردد شناورهای دریایی با مدت مشابه سال گذشته، 
نشانگر افزایش 12.3درصدی است. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی اضافه کرد: از مجموع کل شناورهای ورودی به این بندر، دو هزار و 278 
فروند مربوط به کشتی های دارای تناژ باالی هزار تن)افزایش 6.6 درصدی( و 563 فروند مربوط به شناورهای زیر هزار تن )رشد 43.3 درصدی( بوده است. 

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن: امدادگران باید با نظم و مسئولیت 
پذیری به مشترکین خدمت نمایند 

رشت- زینب قلیپور :  در همایش امدادگران گاز گفت: از 2 سال گذشته با تالش و پیگیری های هیئت مدیره شرکت، طرح طبقه بندی مشاغل را در 
سطح نیروهای پیمانکاری گاز اعم از کنتورخوان، گازبان، امدادگر و نشت یاب به اجرا در آوردیم و بحمد اهلل شرایط مناسبی را در میان پرسنل پیمانکاری 
فراهم آمده اســت.مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن با اشاره به خدمت رسانی شایســته در بحران برف در سال 83 اظهار داشت: انتظار ما از نیروهای 
امدادگر بعنوان پیشانی شرکت، نظم و مسئولیت پذیری است زیرا که با تحقق این مهم و اجرای مناسب وظایف محوله موجبات ارتقای وجهه شرکت گاز 
استان گیالن در میان ذینفعان و جامعه فراهم خواهد آمد.مهندس اکبر همچنین با قدردانی از زحمات و تالش های کارکنان مرکز پیام و اتفاقات گاز گفت: 
خدمات پس از فروش شرکت گاز باید روز به روز بهینه تر شود و قدم های موثرتری به جلو برداشته شود.همچنین در این مراسم مهرزاد سمیعی معاون 
بهره برداری شرکت گاز استان گیالن ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین، امدادگران را امیدبخش مردم و حلقه اتصال شرکت با مردم و مشترکین دانست.
وی اظهار داشت: شنیدن مسائل و مشکالت امدادگران وظیفه ای است بر گردن مدیران سازمان و امیدواریم بدون هیچ گونه تعارف مسائل و مشکالت را در 
این مراسم بیان شود تا با تعامل مناسب با یکدیگر بتوانیم خدمات شایسته تری را به مردم عزیز ارائه نماییم.در پایان این مراسم معاون بهره برداری شرکت 
گاز استان گیالن به همراه رؤسای بهره برداری شهرستان ها، مالی و خدمات کارکنان در خصوص مسائل مختلفی از قبیل شرایط پیمان، معیشت کارکنان 

و طرح طبقه بندی مشاغل به سواالت و درخواست های امدادگران پاسخ دادند.

بازدید رئیس گروه امور زیر بنایي سازمان مدیریت و برنامه ریزي گلستان 
از تاسیسات آب انبار الوم

گرگان –خبرنگار فرصت امروز:  محمد حسین صفریان رئیس گروه امور زیر بنایي سازمان مدیریت و برنامه ریزي گلستان به اتفاق ابوالفضل رحیمي 
سرپرست شرکت و هیئت همراه  از بخش هاي مختلف تاسیسات ارتقاء کیفي آب انبار الوم و پروژه حفرچاه جایگزین شماره یک این شهر بازدید کرد .به 
گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان گلستان رحیمي سرپرست شرکت ضمن تشریح فعالیت هاي انجام شده در تکمیل پروژه ارتقا کیفي آب 
شهر انبار الوم گفت: طرح ارتقاي کیفیت آب شرب شهر انبار الوم با ظرفیت 2هزار 160متر مکعب در شبانه روز با اعتباري بالغ بر 25 میلیارد ریال پروژه 
هاي این شرکت مي باشد که با پیگیري هاي انجام شده، در آینده نزدیک قابل بهره برداري  و راه اندازي مي باشد .در ادامه بازید از پروژه هاي توسعه اي 
شهر انبار الوم  سرپرست  شرکت آب و فاضالب شهري استان گلستان گفت : به منظور حل مشکالت آب شهر انبار الوم حفر و تجهیز چاه جایگزین شماره 
یک انبار الوم  با هدف افزایش منابع تامین اجرایي گردیده است که الزم است مسووالن برنامه و بودجه استان توجه ویژه اي به این بخش داشته باشند 
تا خللي در ارائه خدمات به شهروندان عزیز در سال آبي جدید پیش نیاید.  رییس گروه امور زیر بنایي سازمان مدیریت و برنامه ریزي گلستان استان نیز 
پس از بازدید از بخش هاي مختلف و تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان شرکت آب و فاضالب گفت: اهمیت تالش ها و خدمات بخش آب و فاضالب  براي 
همه مسووالن محرز و غیر قابل انکار است و ما نیز در حد توان و سقف اعتبارات استاني تالش خود را نموده ایم که با اجراي آن انشااهلل مشکالت شهروندان 
فهمیم انبار الوم نیز حل و فصل مي شود.در این بازدید یکروزه که با مسئوالن شرکت آب و فاضالب گلستان در قالب نشست کارشناسي برگزار شد، آخرین 

مسائل و موانع موجود در خصوص  اتمام مراحل پروژه ها و نیز منابع مورد نیاز پروژه  مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :
پایان عملیات احداث ورود و خروج یک مدار از خط امیدیه ۱- کرنج در 

جایزان
اهواز – شــبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: عملیات احداث ورود و خروج 
یک مدار از خط امیدیه 1- کرنج در پســت برق 132 کیلو ولت جایزان با اعتباری بالغ بر 92 میلیارد ریال به 
پایان رسید. محمود دشت بزرگ اظهار داشت: این پروژه 10 کیلومتر مدار داشته و باعث تغذیه منطه جایزان از 
شبکه 132 کیلو ولت بجای فیدرهای 33 کیلو ولت پست کرنج می شود. وی قرار گرفتن پست 132 کیلو ولت 
جایزان در رینگ شبکه ، ایجاد رینگ بین پست های انتقال ایثار، امیدیه 1، کرنج، جایزان و آغاجاری و امکان 
مانور بین پنج پست پس از احداث و تکمیل پست های جایزان و ایثار را از دیگر اهداف بهره برداری از این پروژه 
عنوان کرد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: از ایتدای سال جاری تاکنون 96 کیلومتر 
مدار خط و 36 کیلومتر مدار هادی پرظرفیت به بخش انتقال و فوق توزیع تحت نظارت این شرکت در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شد.

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 159 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 130 نفر بود که تاکنون 102 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 950 نفر عنوان کرد و ادامه داد: تاکنون یک هزار 
و 965نفر 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 2 هزار و 219 است که تاکنون یک هزار و 309 نفر معادل 59 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 447 نفر، کمیساریای عالی  پناهندگان سازمان ملل در دوره سواد آموزی استان را 19 و دوره انتقال را 60 عنوان کرد و 

گفت: تا کنون 100 حجم ابالغی استان در این زمینه محقق شده است

۱5 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

تبریــز – ماهان فالح: بمنظــور ارزیابــي و آگاهي از 
رونــد فعالیت هاي رو به بهبود واحدهــا و قرار گرفتن در 
مســیر سازمانهاي متعالي، رویکردها و نتایج فعالیت هاي 
منطقــه 8 عملیات انتقال گاز در قالب مدل ارزیابي تعالي 
سازماني)EFQM(، مورد بررسي و سنجش قرار گرفت. 
در افتتاحیه این ارزیابي، یداله بایبوردي، مدیر منطقه 8 
عملیــات، ضمن ارائه گزارش عملکرد این منطقه، ارزیابي 
مذکور را بسیار ارزنده توصیف کرد و گفت: امیدواریم این 
ارزیابي بتواند فضاي تبــادل تجربیات را در جهت بهبود 

عملکردها و فرآیندها در منطقه 8 عملیات ایجاد کند. 
بایبوردي افزود: تمامي پرســنل این منطقه سعي بر آن 
دارنــد در چارچوب فرایندهاي شــرکت  انتقال گاز ، در 
جهت انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز و همچنین 
ارائه خدمــات بهینه به ذینفعان طبق قــرارداد و تحقق 

اهداف عالیه سازمان به نحو احسن گام بردارند. 
مدیــر منطقه 8 عملیات انتقــال گاز، فرآیند ارزیابي را 
فرصتي مغتنم براي مناطق عملیاتي برشمرد و اظهار کرد: 

ماموریت اصلي ســازمان ارائه خدمات بهینه و ایمن بوده 
و این مهم میســر نمي شود مگر اینکه سازمان خود را با 

استانداردها و معیارهاي تعالي سازماني وفق دهد. 
صمد بابایي، ارزیاب ارشــد شرکت ملي گاز ایران ضمن 
ابراز خرســندي از حضور در منطقه 8 عملیات انتقال گاز 
و با اشــاره به اینکه مدل تعالي ســازماني با تالش جهت 
بهتر شــدن روند فعالیت هاي سازمان و نیز با سمت و سو 
دادن به اعمال مدیریت، باعث بهبود  خدمات در ســازمان 
مي شود؛ گفت: این مدل، امکان هم سنجي را بین شرکت 

هاي مختلف بــه نحوي فراهم مي کند که مي توان از آن 
به عنوان مبناي ارزشــمندي بــراي بهره گیري از تجارب 
موفق سازمان برتر استفاده کرد.  در ادامه، علیرضا رحمت 
نژاد، رئیس تحلیل سیســتمها و مدیریــت انرژي و مدیر 
تعالي منطقه 8 عملیات انتقــال گاز، ضمن تاکید بر اجرا 
و ارزیابي منویات اســتراتژي انتقــال گاز، اهمیت تعالي و 
توجه بیشــتر به ارتقاء عملکرد منطقه بر اســاس معیارها 
و زیرمعیارهاي الگوي تعالي سازماني  EFQM، ارزیابي 
 RADAR و ســنجش عملکرد منطقه مطابق با منطق
اظهار نمود: این ارزیابي در بازه زماني) 3 روزه( توسط تیم 
5 نفره در حوزه هاي رهبري، استراتژي، فرآیندها، سرمایه 
هاي انساني، خدمات و مشتریان، منابع مالي و نتایج کسب 
و کار، فنــاوري و دانش، جامعه، شــرکا و تامین کنندگان 
انجام گرفت.  الزم به ذکر است در این دوره ارزیابي تمامي 
فعالیتهــا، رویکردها و نتایــج واحدهاي منطقه 8 عملیات 
انتقال گاز، طبق اظهارنامه تسلیمي مورد بررسي و ارزیابي 

قرار گرفت و نتایج آن در آینده اعالم خواهد شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: بارها 
تاکید داشته ایم که کمیســیون سیما و منظر شهري به 
طور جدي باید وارد شــده و اجــازه پایان کار به نماهاي 

ناهمگون با شرایط قم در این شهر داده نشود.
 سیدمرتضی سقائیان نژاد در نشست صمیمی معتمدین 
شهر مقدس قم و مدیریت شهری و آیین تکریم و معارفه 
معاون فنی و عمرانی شهردار و مدیرعامل سازمان توسعه 
و عمران شــهرداری که در ســالن همایش های رضوان 
شــهرداری قم برگزار شد، با اشاره به حواشی مختلفی که 
در دوره کاری تیم مدیریتی فعلی شهرداری قم ایجاد شد، 
اظهار کرد: بودجه شــهرداری قم 700 میلیارد تومان بود 
و امروز بودجه شهرداری به بیش از 2 هزار میلیارد تومان 
رســیده است و این در حالی اســت که مشکالت فراوان 

مالی در کشور وجود دارد.
شــهردار قم با تاکید بر اینکه قم باید در تراز شان خود 

پیش برود، گفت: باید قم در حد و تراز جهان شهر شیعی 
ساخته شده و پیشرفت کند.

ســقائیان نژاد با بیان اینکه 25 ارگان مختلف بر شــهر 
حکمرانی می کنند، خاطرنشــان کرد: مدیریت یکپارچه 
شــهری وجود ندارد و همین امر موجب می شود مسائلی 

در مدیریت به وجود آید.

وی با بیان اینکه ساالنه 300 هزار تن آسفالت در معابر 
شــهر قم توزیع می شود، گفت: این در حالی است که در 
تهران در ســال 305 هزار تن آســفالت توزیع می شود و 
متاسفیم که همین آسفالت که سرمایه مردم و برای رفاه 
مردم اســت هر روز دســتخوش تخریب از سوی دستگاه 

های مختلف می شود.
شــهردار قم با تاکید بر اینکه حدود 60 درصد بودجه 
شــهرداری وابســته به فروش تراکم است، بیان کرد: چرا 
باید نماهــای کذایی رومــی در قم اجرا شــود با وجود 
نمادهای غربی که در آن اســتفاده می شود اما دست ما 

بسته است.
سقائیان نژاد گفت: بارها تاکید داشته ایم که کمیسیون 
سیما و منظر شهری به طور جدی باید وارد شده و اجازه 
پایان کار به نماهای ناهمگون با شــرایط قم در این شهر 

داده نشود.

پایایی منطقه  اهواز - شبنم قجاوند: رئیس شورای 
ای شــبکه برق خوزســتان با بیان اینکه موانع و شرایط 
نباید مانع از انجام وظایف و مســئولیت ها شــود ، گفت: 
سرانه مصرف برق در خوزستان 4 برابر میانگین کشوری 
اســت و این یعنی اگر آنها برای پایداری شبکه یک پست 
می سازند ما باید چهار پست بسازیم. محمود دشت بزرگ 
در چهارمین جلسه شورای پایایی شبکه برق خوزستان با 
محوریت موضوع گذر از پیک بار 99 که در محل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان خوزســتان برگزار شد، تصریح 
کرد: برای تابســتان پیش رو 17 پروژه پست و خط برای 
شرکت برق منطقه ای خوزستان تعریف کرده اند که خود 
حجم مصرف و لزوم ظرفیت ســازی جدید را نشــان می 

دهد.
وی بیان کرد: این حجم از کار در حالی است که کشور 
در وضعیت خاصی به سر می برد و دچار محدودیت هایی 
شده و تامین منابع و اعتبار برای انجام پروژه ها به کندی 
پیش می رود. رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق 
خوزستان افزود: ســختی های زیادی وجود دارد اما باید 

با بکارگیری همه ظرفیت ها و تالش بیشــتر، شبکه برای 
تابستان 99 آماده شــود و همانند تابستان های گذشته 

مشترکین نگرانی بابت خاموشی برق نداشته باشند.
دشــت بزرگ تصریح کرد: تا تابستان آینده برق منطقه 
ای خوزستان پست های جدیدی را وارد مدار می کند که 
الزم اســت شرکت های توزیع برق، خطوط فشار متوسط 
آنها را آماده کنند تا در بهره برداری از آنها مشکلی وجود 

نداشته باشد.
وی با تشــکر از همکاری صنایــع در مدیریت بار پیک 
مصرف تابســتان 98، اظهار داشــت: صنایعــی که با ما 

همکاری الزم را داشــته اند برای آنها مشوق هایی در نظر 
گرفته شــده که باید به آنها اطالع رسانی شود همچنین 
صنایعی که نیروگاه تولید برق دارند یا مشترکین سرمایه 
گــذار نیروگاه دی جی شناســایی و تفاهم نامه همکاری 
امضا شــود تا از ظرفیت تولید آنها در تابســتان پیش رو 
استفاده شود. رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق 
خوزســتان از نیروگاه های برق آبی و حرارتی خواست تا 
تعمیرات میان دوره ای خود را انجام دهند و قبل از پایان 

فروردین 99 با تمام ظرفیت تولید برق در مدار باشند.
برنامه ریزی تولید نیروگاه حرارتی برای تابســتان 99، 
بررســی وضعیت آمادگی نیروگاه های آبی، برنامه ریزی 
مدیریت بــار و مصرف در تابســتان 98 و اقدامات مورد 
نیاز شــرکت ها برای آمادگی پیک تابســتان 99 و لزوم 
هماهنگی در این خصوص نیز در این جلسه مورد بررسی 
قرار گرفت. شرکت برق منطقه ای خوزستان، شرکت های 
توزیع نیروی برق خوزستان، اهواز، کهگیلویه و بویراحمد 
و شرکت های تولید برق از حاضرین در چهارمین جلسه 

شورای پایایی شبکه برق خوزستان بوده اند.

تبریز -ماهان فالح: دوره آموزشی »حقوق شهروندی و حقوق شهروندی در 
نظام اداری« با حضور تعدادی از همکاران در تاالر مراسمات شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در ابتدای مراسم و پس از تالوت قرآن کریم 
معاون برنامه ریزی و منابع انســانی شرکت ضمن خیر مقدم گویی به مدعوین، 
گزارشــی از روند مجموعه اقدامات انجام یافته در ارتباط با حقوق شهروندی در 
شرکت ارائه کرد . وی در گزارش خود به دوره های آموزشی برگزار شده در ارتباط 
با حقوق شهروندی برای سطوح مختلف کارکنان، استقرار میز خدمت حضوری و 
الکترونیکی، بهره گیری از دفاتر پیشخوان در سطح استان برای ارائه خدمات به 
مردم، تشکیل تیم های بازرسی در حوزه سالمت اداری و طرح تکریم ارباب رجوع 

برای اطمینان از ارائه خدمات مناسب برای مشترکین اشاره کرد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

نیز ضمن تقدیر از مدیریت و همکاران شرکت آبفا آذربایجان شرقی برای برگزاری 
این دوره آموزشی، از شرکت آب و فاضالب استان به عنوان یکی از شرکت های 
پیشرو در زمینه ارائه خدمات مطلوب به مردم نام برد و اضافه کرد: فعالیت های 

شــرکت در غالب زمینه ها بویژه در بخش تحول اداری، اصالح فرایند های ارائه 
خدمات به مردم، استقرار میز خدمت الکترونیکی و سالمت اداری شایسته تقدیر 
اســت. دکتر رهایی نیز که تدریس دوره آموزشــی را برعهده داشت به تشریح 
مطالب مرتبط با حقوق شــهروندی و حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخت 
و عنوان کرد: هدف اصلی از این موضوع شــناخت حقــوق مردم و تالش برای 
برآورده نمودن آن در راســتای تامین رضایتمندی مردم است. وی برای توضیح 
مبانی موضوع، از آیات مختلف قرآنی، روایت ها و احادیث استفاده کرد و اجرای 
مطلوب حقوق شهروندی را بستری مناســب برای برقراری ارتباط بین مردم و 
دولت برشمرد. شایان ذکر است مدرس این دوره آموزشی، استاد حوزه و دانشگاه 
و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید می باشد و در این حوزه پژوهش های مختلفی 

انجام داده است.

همدان -خبرنگار فرصت امروز: رئیس ســازمان 
پســماند شهرداری همدان گفت: تفکیک زباله نباید در 
بین شــهروندان شرطی شود چراکه محکوم به شکست 
اســت و باید فرهنگ سازی این اقدام در جامعه نهادینه 

شود تا فرآیند طبیعی آن شکل بگیرد.
به گزارش خبرنگار همدان، حســین سیبی در صحن 
شــورای شــهر همدان بابیان اینکه توجــه به اقدامات 
زیربنایی و علمی، اصول کار ماست، گفت: این مجموعه 
با بهره گیــری از علوم روز پیش مــی رود تا از هرگونه 

آسیب، دور شود.
حســین سیبی با تأکید بر اینکه مطالعات، اساس کار 
هر نهاد و مجموعه محســوب می شود؛ افزود: توجه به 
اقدامــات زیربنایی و علمی، به دور از ســطحی نگری و 
اعمال ســلیقه از اصول کار مجموعه پسماند شهرداری 

همدان است.

لزوم ساماندهی سایت دفن زباله
وی گفت: ساماندهی سایت دفن زباله یکی از مهمترین 
تکالیف شــهرداری محسوب می شود که اهمیت آن 100 
برابر بســیاری از پروژه های شهری است و باید در اولویت 
امور شهری قرار گیرد. سیبی با اشاره به ابالغ دستورالعمل 
ناقص از سوی وزارت کشور در زمینه ساماندهی سگ های 
ولگرد، گفت: هیچیک از شــهرداری های کشور نتوانستند 

برابر 100 درصد این مهم را اجرا کنند و از ســوی دیگر 
در صورت اجرای این دســتورالعمل، هزینه های آن بسیار 
باالســت. وی با تأکیــد بر اینکه تفکیــک از مبدأ و خط 
پردازش، مکمل یکدیگرند؛ گفــت: خط پردازش، توجیه 
اقتصــادی ندارد؛ بلکه مبحث فرهنگی و زیســت محیطی 
است. رئیس سازمان پسماند شهرداری همدان همچنین 
با اشــاره به اینکه یک هــزار و 750 مورد باکس زباله در 
ســطح شــهر همدان وجود دارد، گفــت: در حال حاضر 
شست وشوی باکس های زباله توســط یک مورد دستگاه 
باکس شور انجام می شــود؛ در حالی که به منظور پوشش 
تمام مناطق 4 گانه نیازمند 4 عدد دســتگاه باکس شــور 
هستیم. سیبی گفت: تفکیک زباله نباید در بین شهروندان 
شرطی شود که در این صورت محکوم به شکست است؛ از 
این رو باید فرهنگ سازی این مهم، نهادینه شود تا فرآیند 

طبیعی آن شکل شکل بگیرد.

منطقه 8 عمليات انتقال گاز در مسير سازمانهاي متعالي

اجازه اجرای نماهای ساختمانی ناهمگون در شهر داده نشود

رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان

موانع و شرایط نباید خللی در آماده سازی شبکه برای تابستان ۹۹ ایجاد کند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

آبفا آذربایجان شرقی از شرکت های پیشرو در زمینه ارائه خدمات مطلوب به مردم است

رئیس سازمان پسماند شهرداری همدان:
تفکیک زباله از مبدا نیازمند فرهنگ سازی است
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فناوری های مالی در یک دهه  گذش��ته رشد س��ریعی تجربه و به زندگی همه  
مردم نفوذ کرده  اس��ت. دهه  پیش  رو با توسعه  بیشتری در این فناوری ها همراه 

خواهد بود.
بخش عمده ای از تولد و رشد فناوری های مالی )فین تک( در یک دهه گذشته 
رخ داد. اکن��ون باید نگاهی به آینده  فناوری های مذکور و تغییراتی بیندازیم که 
ب��رای زندگی مردم در س��ر دارند. احتماال تا یک دهه  آینده، ش��اهد همه گیر و 
پرتابل ش��دن فناوری های مالی خواهیم بود؛ فناوری هایی که به  مرور راه خود را 

به پشت صحنه  فعالیت های مالی و اقتصادی نیز باز کرده اند.
به سال های گذشته دنیای فین  تک نگاهی بیندازید؛ مثال اگر در سال 2012 
کلمه  فین  تک را بیان می کردید، ش��اید هیچ کس اطالعی از آن نداش��ت؛ حتی 
جس��ت وجوهای مرتبط چندان زی��ادی هم در گوگل دیده نمی ش��د. تنها چند 
بازیگر مشهور همچون پی پال و مینت در سال های ابتدایی دهه گذشته در حوزه  
خدم��ات فین  تک فعال بودند. از آن زمان تاکنون، فین  تک به کلمه ای پرکاربرد 
در دنیای فناوری تبدیل ش��د و ش��اهد افزایش سریع حجم سرمایه گذاری ها نیز 
بود. سرمایه گذاری در این بخش از 2میلیارد دالر در سال 2010 به بیش از 50 

میلیارد دالر در سال 2018 رسید.
در س��ال های اوج گی��ری فین  تک، انواع پیش بینی ها درب��اره  آینده  آن مطرح 
می ش��د. برخی تصور می کردند بانک ها از رقابت خارج می ش��وند و برخی دیگر 
آنها را بازیگران همیش��گی در جهان اقتصاد می دانس��تند. ورود غول های دنیای 
فن��اوری به خدمات مالی مخصوص مصرف کننده بس��یار پیش بینی می ش��د. از 
پیش بینی ه��ای دیگر می توان به تجزیه  خدمات مالی به واس��طه  ارائه دهنده های 

خدمات خرد اشاره کرد.
ناگفته نماند خرید و ادغام استارت آپ های کوچک به وسیله  بانک ها و غول های 
فن��اوری و اتحاد صنعت، از پیش بینی های مهم بود. برخی کارشناس��ان نیز ادعا 
می کردند اس��تارت آپ ها به م��رور خدمات بانک��ی موردنیاز را خودش��ان فراهم 
می کنند. تحلیلگران بدبین نیز ترکیدن حباب فین تک را مانند هر فناوری دیگر، 

پیش بینی می کردند.
در دهه  گذش��ته، این رخداده��ا در دنیای فین  تک اتفاق افتاد: ش��رکت های 
فین  تک س��اختار عمودی خود را حفظ کرده و می کنند. آنها شعبه های آفالین 
خدم��ات مالی را ب��ه نمونه های آنالی��ن تبدیل کردند و بازدهی را در سیس��تم 
افزای��ش دادند. اولین نش��انه ها از آین��ده نیز اکنون در نقاط نادیده گرفته ش��ده 
دیده می ش��وند. می توان پیش بین��ی کرد فین تک در یک ده��ه  آینده تغییرات 

زیر را تجربه کند:
پرتابل ش��دن و قابلی��ت تعامل: مش��تریان مانند وضعیت کنونی گوش��ی های 

موبایل، به آسانی امکان جابه جایی بین سرویس دهنده ها را خواهند داشت.
همه گیر و دردس��ترس بودن: محصوالت پایه ای مالی در دسترس همگان قرار 

می گیرند و مناطق محروم نیز به شبکه می پیوندند.
نفوذ به پش��ت صحنه  خدمات مالی: کاربران ابزارهای مالی به شکل دهی رابطه 

یک به یک با ارائه دهنده های ابزار نیاز نخواهند داشت.
متمرکزشدن به چند منطقه  اختصاصی و خودکار شدن فرآیندها.

پیش بینی اول: الیه بندی باز داده
نظریه: داده به صورت آزاد و پرتابل درمی آید و ابزاری رقابتی در 

دست برخی بازیگران محدود فین  تک نیست.
داده های ش��خصی در س��ال 2019 بیش از هر زمانی در تاریخ در مرکز توجه 
بودند. رس��وایی کمبریج آنالیتیکا و نفوذ داده ای به 145 میلیون حساب کاربری 
Equifax جرق��ه ای در اذهان عمومی ایجاد کرد تا حساس��یت بیش��تری روی 
داده های شخصی خود داشته باشند. دراین میان، دولت ها نیز حساسیت بیشتری 
روی قوانین مرتبط با حفاظت داده نش��ان دادند. به عنوان مثال، بازوی عملیاتی 
فین ت��ک مجلس نماینده های آمریکا در ماه گذش��ته جلس��ه ای برای بررس��ی 
اس��تانداردهای داده  مالی برگزار کرد. س��نا نیز قانونی ب��رای حفاظت از حقوق 

حریم خصوصی آنالین مصرف کننده ها در دست بررسی دارد.
یکی از کلیش��ه های رایج کنونی در دنیای فناوری می گوید »داده ، نفت جدید 
اس��ت«. با چنین تعریفی، تصور می ش��ود بانک ها از برت��ری خود در جمع آوری 
داده های بی شمار برای ساختن فین تک بهتر استفاده می کنند. البته اگرچه داده 
اهمی��ت زیادی در خدم��ات مالی فناورانه دارد، آن را نمی ت��وان به عنوان مزیت 
رقابتی مهمی در نظر گرفت. درواقع، شرکت های فناوری بزرگ برای بهره برداری 

از داده ه��ای عظی��م خود باید تفس��یر و درک از داده را ب��ه بهترین نحو انجام و 
محصوالتی متمرکز بر مشتری توسعه دهند.

چ��را رویکرد داده ای در ده��ه  پیش  رو تغییر خواهد کرد؟ چون دیوارهایی که 
در اطراف س��یلوهای عظیم داده  خدمات مالی کش��یده ش��ده است، به مرور در 
حال ریزش هس��تند. درنتیجه، زمین ب��ازی برای نوآوران تازه کار دنیای فین تک 
فراهم می شود و می توانند با بانک های چندین میلیارد دالری رقابت کنند. رویکرد 

مذکور امروز هم تاحدودی در دنیای فین تک دیده می شود.
بخش عمده ای از تغیی��ر در حال جریان در رویکردهای داده ای، به  دلیل یکی 
 PSD2 از قوانی��ن تقریبا مبه��م در اروپا در حال رخ دادن اس��ت؛ قانونی به نام
ک��ه کارشناس��ان آن را GDPR داده های پرداختی می دانن��د. بریتانیا به عنوان 
اولین کش��ور و ب��ا قانون Open Banking در س��ال 2018 قانون PSD2 را 
اج��را کرد. قانون مذکور به صورت خالصه هم��ه  بانک های بزرگ را ملزم می کند 
داده   مصرف کننده ه��ا را ب��رای هر اس��تارت آپ فین تکی آم��اده کنند که مجوز 
مصرف کننده را داشته باشد؛ درنتیجه اگر فردی در بانک A حساب داشته باشد، 

می تواند از داده های خود در بانک دیگر هم استفاده کند.
از نمونه های فعالیت قانونی دیگر در مسیر داده های باز می توان به کنسرسیوم 
FDATA اش��اره کرد ک��ه رویکردها را درب��اره بانکداری ب��از تغییر می دهند. 
کنسرس��یوم مذکور بازخورد مثبتی هم در سطح بین المللی دریافت کرده است. 
پنج تنظیمگر قانونی فدرال در آمریکا اخیرا در بیانیه  مشترک و نادر، به مزایای 

داده های باز اشاره کرده اند که تنها با بانکداری باز ممکن می شود.
وقت��ی الیه  داده ای خدم��ات مالی به  صورت همگانی و باز ارائه ش��ود، مزیت 
رقابتی مؤسسه هایی با دارایی های داده ای فراوان را از بین می برد. این روند الیه  
زیری��ن فین تک را دموکراتیزه و رقابت را برای همه  بازیگرانی ممکن می کند که 
توانایی س��اختن بهترین محصوالت را با الیه  پایه ای داده داش��ته باش��ند. البته 
س��اختن محصول عالی نیز به معنای پیروزی بدیهی نخواهد بود. برای توضیحات 

بیشتر، پیش بینی بعدی را مطالعه کنید.
پیش بینی دوم: پروتکل باز 

نظریه: خدمات مالی پایه ای به پروتکل های س��اده  متن باز تبدیل می ش��وند و 
موانع ارائه  خدمات مالی را برای کسب وکارها از بین می برند.

سیس��تم  های مالی متنوع همچون س��رمایه گذاری، مدیریت سرمایه، تجارت، 
بانک��داری صادرات و واردات یا وام و اعتبارها را در نظر بگیرید. این سیس��تم  ها 
برای جلوگیری از مش��کالت قانونی و تنظیمگری، باید عملکرد هس��ته ای خود 
را به دقت تحلیل و بررس��ی کنند. س��پس، باید نقاط حس��اس را از بین ببرند و 
زیرس��اختی مطمئن را توس��عه دهند. مرحله  بعدی، عقد قرارداد با شرکت های 
واس��ط اس��ت تا کاربری های مهمی از آنها دریافت ش��ود و سیستم ها به صورت 

یکپارچه به هم متصل شوند.
نتیج��ه  رویک��رد مذک��ور در توس��عه  سیس��تم های مش��ابه به واس��طه  همه  
ارائه دهنده های خدمات مالی دیده می ش��ود. درواقع، سیستم های مشابه متعدد 
در ش��رکت ها تک��رار و در یک محل جمع آوری می ش��وند. در س��ناریویی بدتر، 
سیس��تم ها با زبان های قدیمی مانند hello و COBOL و روی زیرساخت های 
قدیمی بانک ها توسعه می یابند. چنین سیستم  هایی باهم تعامل ندارند؛ درنتیجه، 
ه��ر بانک باید در توس��عه  پروتکل های مال��ی خود متخصص ش��ود و آنها را به 

سرویس های هسته ای خود متصل کند.
درحال  حاضر، س��ه جری��ان اصلی در دنیای فین تک جری��ان دارد که احتماال 

مسیر حرکت پروتکل های بانکداری مدرن را تغییر خواهد داد:
• جری��ان اول تقس��یم الیه های زیرس��اختی و سرویس��ی را تأیید می کند که 
 Stripe الیه ه��ای دیگ��ر روی آنه��ا توس��عه می یابن��د. پلتفرم هایی همچ��ون
Marqeta ،Appex، و Plaid چنین جریانی را ممکن می کنند. آنها خدماتی 
موس��وم به »زیرس��اخت مال��ی به عنوان س��رویس« ارائه می کنند که س��اختن 
کاربری های بنیادی مالی را آس��ان می کند. زیرس��اخت اکن��ون به عنوان یکی از 
دسته های داغ سرمایه گذاری شناخته می شود و با اضافه شدن شرکت های بیشتر 

به بستر فین تک، محبوبیت آن افزایش می یابد.
• جریان دوم به فعاالن صنعتی مربوط می ش��ود که راهکارهای مالی متن باز را 
توس��عه می دهند. از میان آنها می توان به FINOS اش��اره کرد که مانند مخزن 
گیت هاب ب��رای تمامی عملکردهای پایه ای موردنیاز در ابزارهای فین تک عمل 
می کند. توسعه دهنده ها دقیقا مانند گیت هاب می توانند کدهای پایه ای را بهبود 

دهند. نرم افزار باید به صورت راهکاری استاندارد در کل صنعت پیاده سازی شود. 
راهکارهای��ی که س��رویس دهنده های متعدد ارائه می دهند، درصورت اش��تراک 

زیرساخت ها می توانند تعامل بهتری با یکدیگر داشته باشند.
• جریان س��وم ب��ه بانک های بزرگ و مؤسس��ه های مدیریت س��رمایه مربوط 
می ش��ود که با درک ارزش های فناوری خود، شروع به فروش مجوز آن کرده اند. 
به عن��وان مث��ال، می توان به سیس��تم مدیریت ریس��ک Aladdin از ش��رکت 
 Alloy اش��اره کرد. نمونه ای دیگر، برنامه  مدل س��ازی داده به نام BlackRock
است که Goldman توسعه می دهد. بانک ها با ارائه یا فروش سیستم  های خود، 
جری��ان درآمدی جدیدی ایجاد می کنند؛ درنتیجه، صنعت خدمات مالی توانایی 
ارتباط آس��ان تر پیدا می کنند. به بیان ساده تر، می توان چنین رویکردی را شبیه 
به استانداردس��ازی زبان��ی تعریف کرد که برای ارتباط می��ان بازیگران فین تک 
اس��تفاده می ش��ود. ارتباط آس��ان تر موجب افزایش تعداد کاربران نیز می ش��ود 
که بازخوردهای س��ازنده  و شناس��ایی باگ و درخواس��ت قابلیت های بیشتر در 

محصوالت را به همراه دارد.
آنجال استرنج، از شرکای تجاری اندرسون هارویتز، درباره  ارتباط 

بهتر در فین تک می گوید:
ش��رکت های زیرساختی بس��یار زیادی وجود دارد که با بانک ها وارد همکاری 
می ش��وند و فرآیند اهدای مج��وز و برخی کارهای تنظیمگ��ری قانون و تمامی 
ش��بکه های متنوع پرداختی موردنیاز را منس��جم می کنن��د. درنتیجه، اگر قصد 
راه اندازی ش��رکت خدمات مالی داش��ته باش��ید، به جای صرف چند سال زمان 
و چندین میلیون دالر هزینه در ش��راکت با س��ازمان های متعدد، نیازهای خود 
را به صورت س��رویس دریافت کنید. فین تک روند توس��عه و پیش��رفتی شبیه به 
دنی��ای کامپیوتر را در پیش گرفته اس��ت. در دنیای کامپیوت��ر، ابتدا نرم افزار و 
س��خت افزار به صورت مجموعه ای )باندل( ارائه ش��دند. س��پس، س��خت افزارها 
به صورت زیرمجموعه ای از سیس��تم های  عامل   متعدد ارائه و انحصاری شدند. در 
مرحله  بعد، اینترنت فرهنگ نرم افزار آزاد را توسعه داد و مفهوم نرم افزار به عنوان 
سرویس به شهرت رسید. در مراحل بعدی، فین تک در یک دهه  آینده شبیه به 

اینترنت در دو دهه  گذشته حرکت خواهد کرد.
پیش بینی سوم: فین تک امبد

نظریه: فین تک به عنوان بخشی از عملکرد پایه ای محصوالت 
غیرمالی عمل خواهد کرد.

مفهوم فین تک امبد )Embed( این گونه است که خدمات مالی به  جای ارائه 
به صورت محصوالت منفرد، به عنوان بخش��ی از راب��ط کاربری اصلی محصوالت 
دیگر جاس��ازی )Embed( می ش��ود. در ماه های گذشته، کارشناسان متعددی 
از ای��ن پیش بینی حمای��ت کرده اند و می توان دلیل حمای��ت آنها را نیز حدس 
زد. ارائه دهنده ه��ای نرم افزاره��ای زیرس��اختی فرصت آزمای��ش فین تک را به 
شرکت هایی معرفی کرده اند که خدمات بانکداری مخصوص مصرف کننده عرضه 
نمی کنن��د. ازاین رو، آنها نیز به مرور به جمع س��رویس دهنده های فین تک اضافه 

می شوند.
اپل چندی پیش س��رویس اپل کارت را رونمایی کرد. آمازون نیز محصوالتی 
مش��ابه به نام آمازون پ��ی و آمازون کش دارد. فیس بوک نی��ز لیبرا و فیس بوک 
پی را معرفی کرد. ش��اپیفای و تارگت هم تصمیم دارند س��رویس های پرداخت 
اختصاصی خود را عرضه کنند که مجموع رخدادها توسعه همه جانبه  فین تک را 

در جهان به  همراه خواهد داشت.
اگر س��یگنال های گفته ش��ده را به عنوان نش��انه ای از آین��ده در نظر بگیریم، 
خدمات مال��ی فناورانه در یک دهه  آینده به قابلیت��ی درون پلتفرم هایی تبدیل 
می ش��وند ک��ه کاربران اکن��ون ارتباطی نزدیک ب��ا آنها دارند. درواق��ع، دیگر با 
محصولی مجزا روبه رو نخواهیم بود و کاربر ملزم به ایجاد ارتباط با چند سرویس 

و شرکت جدید می شود.
م��ت هریس، یکی از تحلیلگران Bain Capital Ventures، در چند مقاله  
اخیر خود، تعریف فین تک امبد را توضیح داده است. او در مقاله های خود اعتقاد 
دارد خدمات مالی در آینده به الیه ای جدید از سیس��تم ها تبدیل می ش��وند که 
باید روی الیه های اینترنت و خدمات ابری و موبایل توسعه یابند. اکنون ابزارهای 
قدرتمندی در اختیار داریم که با استفاده از مجموعه سه گانه باال به هم متصل و 
در لحظه در دس��ترس هستند. سرویس هایی مانند پرداخت آنالین و تراکنش ها 
و خدمات اعتباری به کاربران امکان می دهند بدون نیاز به خدمات مالی متعدد، 

ارزش افزوده   بیشتری را از آنها دریافت کنیم.
برت کینگ، از آینده پژوهان حوزه  فین تک، تعریف خالصه و 

مهمی از آینده ارائه می کند:
ش��رکت های فن��اوری و برنده��ای ب��زرگ مصرف کنن��ده ب��ه دروازه بان های 
محصوالت مالی تبدیل و محصوالت مالی نیز اکثرا به پشت صحنه تجربه  کاربران 
منتقل خواهند شد. بس��یاری از این شرکت ها با ارائه  خدمات پرکاربرد و جذاب 
در حوزه های دیگر، داده های باارزشی جمع آوری می کنند که برتری چشمگیری 
در کاهش هزینه ها به همراه خواهد داش��ت. ترکیب سرویس های دست اول )مثال 
فروش گوش��ی هوش��مند( با خدمات مالی دس��ت دوم امبد )مثال وام های خرد( 
به معنای امکان پیاده سازی استراتژی جبران خسارت خواهد بود. به عنوان مثال، 
اپل می تواند س��ود خود از گوشی های آیفون را کاهش و درعوض، درصد کارمزد 

خدمات مالی را برای آن افزایش دهد.
ترکیب خدمات برای مصرف کننده های فین تک مزایای بسیاری به  همراه دارد. 
آنها به جس��ت وجو برای پیداکردن راهکارهای جدید برای پرداخت و پس انداز و 
س��رمایه گذاری نیازی ندارند. برندهای مخصوص مصرف کننده نیز در این مسیر 
ملزم به رقابت در حوزه هایی غیر از ارتباط مس��تقیم با مصرف کننده می شوند و 
با سازمان هایی همکاری کنند که خدمات را به صورت مجموعه ای ارائه می کنند.

ش��رکت های قدیمی خدمات فین تک می توانن��د از تعداد فراوان مخاطبان در 
ش��رکت های بزرگ فناوری برای افزایش نفوذ خود استفاده کنند. به عنوان مثال، 
می توان اوبر را نام برد که با اس��تفاده از خدمات گوگل مپس خدمات خود را در 
توزیع کننده ای عظیم ارائه کرد که ش��انس نفوذ به پایگاه بزرگ تری از مشتریان 

را کسب کرد.
پیش بینی چهارم: جمع بندی خدمات 

نظریه: مشتریان خدمات مالی را از هاب مرکزی دریافت می کنند.
اکث��ر خدم��ات مالی در دهه  پی��ش  رو عالوه بر جابه جایی از س��مت کاربر به 
خدمات گسترده  پش��ت صحنه، به صورت هاب های متمرکز به کار ادامه خواهند 
داد که در یک نقطه جمع آوری می ش��وند. ب��رای مصرف کننده ها هاب می تواند 
گوشی هوشمند باشد و برای کسب وکارهای کوچک، هاب خدمات مالی می تواند 
در سرویس هایی همچون Quickbooks یا حتی جی میل و صندوق های نقدی 
دیده ش��ود. باتوجه به روند کنونی که ش��رکت هایی همچ��ون اپل و فیس بوک و 
آمازون سیس��تم  های عامل  خود را بین پلتفرم های متعدد توزیع می کنند )تصور 
کنید الکسا و آمازون پرایم و کارت اعتباری آمازون باهم ترکیب شوند(، کاربرانی 
مزیت بیش��تری خواهند داش��ت که به اکوسیس��تم پایبند باش��ند و درنتیجه، 
بتوانند خدمات مالی خود را ازطریق هر پلتفرم به راحتی انجام دهند. همچنین، 
ش��رکت ها پلتفرم  خود را به قابلیت تعامل مجهز می کنند. به بیان دیگر، الکس��ا 

می تواند کاربران اندروید را نیز به خود جذب کند.
اکثر کاربران ترجیح می دهند با حداقل س��رویس ممکن تعامل داش��ته باشند 
و عالقه ای به نصب انواع س��رویس های مالی ندارند. درحقیقت، الزام به استفاده 
از چند س��رویس فین تک ارزش افزوده را از بین می برد و آنها را تجزیه می کند. 
محصوالت عالی حول برنامه های متمرکز بر کاربر ساخته می شوند و کارشناسان 
فین تک اعتقاد دارند سرویس دهنده ها باید وضعیت مالی و نیازهای کاربر را بهتر 
از خودش بشناسند. بنابراین، آنها می توانند بهتر تصمیم گیری و در پشت صحنه 

روی سرمایه های کاربران بهتر عمل کنند.
همان طورک��ه گفته ش��د، کاربران در آینده خدمات مال��ی را به عنوان قابلیتی 
درون س��رویس ها و اکوسیس��تم هایی دریافت می کنند که روزانه از آنها استفاده 
می ش��ود؛ درنتیجه، ش��رکت های فناوری برنده  رقابت خواهن��د بود؛ چون قطعا 
کارب��ران از گذران��دن زمان در س��رویس های آنها، بیش از س��رویس های بانک 
اصلی خود لذت می برند. امروزه هاب های خدمات مالی گوش��ی های هوشمند و 
لپ تاپ ها هس��تند و درآینده ش��اید ایمیل، خودرو هوشمند، تلفن و حتی موتور 

جست وجو به هاب خدمات مالی تبدیل شود.
تکامل فین تک نش��ان دهنده  تکام��ل اینترنت و کامپیوترها اس��ت. با افزایش 
تعام��ل و ادغام س��رویس ها در خدمات روزم��ره  زندگی م��ردم، محل مدیریت 
خدم��ات مالی و محصوالت مرتبط نیز به گونه ای برای کاربران تغییر می کند که 
ش��اید دیگر به آن فکر نکنند. به هرح��ال در یک تا دو دهه  آینده، فین تک قطعا 

شباهت کمی به وضعیت امروزی خواهد داشت.
TECHCRUNCH/zoomit :منبع

دنیای فین تک در یک دهه آینده انقالب های بزرگی را تجربه می کند
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در سیس��تم آموزشی همتا به همتا، افراد می توانند با راحتی و امنیت 
چند برابر، مهارت  های جدید و کاربردی را از همکاران ش��ان یاد بگیرند، 
اما چطور اعضای تیم می توانند مهارت جدید را در محیط کار به دست 

آورند؟ 
وقت��ی اعضای تیم می خواهن��د مهارت یا دان��ش جدیدی را یاد 
بگیرند، به س��راغ چه منابعی می روند؟ گوگل، یوتیوب یا برنامه های 
آموزش��ی س��ازمانی؟ بنابر گ��زارش پلتف��رم آموزش��ی تحقیقاتی 
Degreed، اغلب کارمندان ب��رای یادگیری مهارت های جدید، در 
قدم اول به س��راغ همکاران خود می رون��د )در حدود 55درصد( و 
پ��س  از آن از مدیر یا کارفرمای خود کم��ک می خواهند. یادگیری 
»فردبه فرد« می تواند ابزار توس��عه قدرتمندی باش��د که از بسیاری 
از موان��ع مهارت آموزی عبور می کند. البته این سیس��تم یادگیری، 

مزایای دیگری هم دارد.
در ح��ال حاض��ر خیلی از س��ازمان ها، به س��اختار مش��خصی برای 
آموزش ه��ای فردبه فرد دس��ت نیافته ان��د. در یکی از نظرس��نجی های 
موسس��ه  McKinsey، مدیران آموزش و توس��عه اعالم کردند معموالً 
مکانیس��م های یادگیری ش��امل کالس ه��ای درس، یادگیری تجربی و 
برنامه های سازمانی را می دانند. یک سوم افراد اظهار کردند که سازمان 
آنها، هیچ سیس��تمی برای اش��تراک گذاری یادگیری در بین کارمندان 

ندارد.
کل��ی پارکر و دیوید بلیک، مدیران ش��رکت Degreed و نویس��نده  
کت��اب Expertise Economy، در تحقیقات خود دریافتند بیش��تر 
مدیران تمایل ندارند در س��ازمان خود، از سیس��تم آموزشی فردبه فرد 
اس��تفاده کنند. علت مخالفت آنها این بود که مربیان خارج از شرکت را 
باارزش تر از آموزش های درون سازمانی می دانستند. همچنین می گفتند 
آم��وزش کارمندان به یکدیگر، نیاز به زمانی طوالنی دارد اما جلس��ات 
آموزش��ی خارج از ش��رکت، در بازه زمانی کوتاه تر، بازدهی بیشتری به 

ارمغان می آورد.
نتایج تحقیقات نش��ان می دهد این باور درس��ت نیس��ت. هم اکنون 
مزای��ای آموزش فردبه فرد، در س��ازمان ها دیده می ش��ود. پس به افراد 
باهوش و شایس��ته ای فکر کنید که در سازمان خود استخدام می کنید. 
اگر کارمندان تخصص و مهارت خود را به خوبی با یکدیگر به اش��تراک 
بگذارن��د و مهارت ه��ای جدیدی یاد بگیرن��د، به چه اندازه پیش��رفت 

می کنید؟
از س��وی دیگ��ر، آموزش فرد ب��ه فرد با »اصول یادگی��ری مؤثر«، در 
یک راستاس��ت. بدین ترتیب، کارمندان مهارت های جدید را طوری یاد 
می گیرن��د که تمام چه��ار مرحله فرآیند یادگیری را پوش��ش می دهد: 
کس��ب دانش، تمرین دانش، بازخورد گرفت��ن و بازتاب دادن نکاتی که 
ی��اد گرفته اند. یادگیری همتا ب��ه همتا، تمام این موارد را در خود جای 

می دهد.
زمان��ی که کلی پارکر، مس��ئول بخش آموزش لینکدی��ن بود، تیم او 
برنام��ه  یادگی��ری همکار به هم��کار را در راس��تای ارزش های کلیدی 
س��ازمان، به اجرا درآوردند. بخش��ی از این برنامه روی مکالمات سخت 
تمرکز داشت. آنها از شرکت کنندگان خواستند یکی از مکالمات سخت 
زندگ��ی واقعی خود را انتخاب کنند، مخصوصاً مواردی که معموالً از آن 

دوری می کردند )مرحله  یک(.
آنه��ا این مکالمات س��خت را با هم تمرین کردن��د )مرحله  دو(. برای 
مثال، یکی از ش��رکت کنندگان با نام جان، ب��ا یکی از اعضای تیم خود 
)مارک( بر س��ر تاریخ پروژه ها اختالف داشت و همین مسئله، روی تیم 
تأثیر منفی می گذاشت. معموالً جان و مارک مکالمات خوبی نداشتند.

جان احس��اس بدی داشت و مارک، در بیش��تر اوقات حالت تدافعی 
به خود می گرفت. زمانی که جان این مس��ئله را با همکارانش در گروه 
یادگیری در میان گذاش��ت، آنها هم ایده ها، راه حل ها و تجربیات خود 
را بی��ان کردند )مرحله  س��ه(. وقتی تمام اعضای تی��م و نه فقط جان، 
روی مواردی که یاد گرفته بودند، تأمل کردند، دریافتند که در ش��رایط 
یکسان، با اطمینان بیشتری عمل می کنند )مرحله چهار( پس از مدتی 
اعضای تیم اعالم کردند اکنون مکالمات سخت زندگی واقعی آنها، بهتر 

و هدفمندتر جلو می رود.

وقتی فرد به پیش��رفت می رس��د که احتمال اشتباه کردن، به چالش 
کش��یده ش��دن ایده ها و صحبت کردن درباره  نگرانی های خود را قبول 
کن��د. همان گون��ه که جان و دیگر اعضای تیم، ای��ن کار را انجام دادند. 
برخالف برخی از روش های یادگیری مانند آزمون ها یا نمایش مهارت ها 
تحت فش��ار، یادگیری همتا ب��ه همتا فضای امنی ب��رای افراد به وجود 
می آورد که در آن، کارمندان از ارزیابی عملکرد خود توس��ط مدیر ابایی 
ندارند. حتماً این مسئله را می پذیرید که نقطه ضعف های خود را که نیاز 
ب��ه بهبود دارند، در مقابل هم��کاران راحت تر بیان می کنید تا در مقابل 

مدیر شرکت.
در یادگیری همتا به همتا، دینامیک های سلس��له مراتب س��ازمانی از 
بین می رود. عالوه بر آن، برخالف راهکارهایی مانند سخنرانی در کالس 
یا ارائ��ه  مطالب به صورت آنالین، مدل یادگی��ری همتا به همتا فرصت 

مناسبی را برای شروع مباحث فراهم می کند.
مزیت دیگر آموزش همتا به همتا این اس��ت که نوع این یادگیری، به 
کارمندان کمک می کند مهارت های رهبری و مدیریتی خود را توس��عه 
دهند. الزم اس��ت کارمندان باهم صحبت کنند، روی مطالب ارائه ش��ده 
تمرکز کنند و بازخوردهای صادقانه ارائه دهند یا دریافت کنند. به دلیل 
اینک��ه بازخوردها در هر دو طرف در جریان هس��تند، کارمندان وقت و 

انرژی بیشتری برای اطمینان از مفید بودن آنها صرف می کنند.
آنه��ا معم��والً مس��ائل را از نقطه نظر همکار خ��ود می بینند و به این 
مس��ئله توجه دارند که هر بازخورد، از سوی چه کسی ارائه  شده است. 
بدین ترتیب تالش می کنند بازخورد سازنده ای را به همکاران خود ارائه 
دهند. ای��ن اتفاق، در بازخوردهای یک طرفه که از س��وی رئیس بیان 
می ش��ود، رخ نمی ده��د. یادگیری همتا به همتا یا ف��رد به فرد، تجربه  
رهب��ری کارمندان را در مهارت هایی چون پذیرش دیدگاه های مخالف، 

بهبود می بخشد.
داشتن یک برنامه  آموزشی همتا به همتا

برنامه های آموزش��ی همت��ا به همتا، ممکن اس��ت فرم های مختلفی 
داش��ته باشد. این برنامه می تواند به صورت آنالین یا فردی تنظیم شود. 
ممکن است دو کارمند، در جلسه ای دو نفره با هم کار کنند یا آموزش 
به صورت گروه��ی و در حین انجام پروس��ه های واقعی عملیاتی انجام 
بگی��رد. در برخی مواقع جلس��ات بیش از چند ماه ب��ه طول می انجامد 
و گاهی به صورت جلس��ات هفتگی برگزار می ش��وند که در آنها اعضای 
تی��م، آخرین مهارت ها ی��ا دانش خود را با دیگر همکاران به اش��تراک 

می گذارند.
ش��ما می توانید برای ارتق��ای کارایی برنامه آموزش��ی همتا به همتا، 

اقدامات زیر را انجام دهید:
فردی را به عنوان تس��هیل کننده امور برگزینی��د. در آموزش همتا به 
همتا، یادگیری به صورت افقی و نه سلسله مراتب عمودی انجام می گیرد. 
هرچند بهتر اس��ت یک نفر )یک تیم(، روند پیشرفت برنامه را به صورت 
بی طرفانه حفظ کند. البته مدیر ش��رکت یا مسئول دپارتمان، نباید این 
وظیفه را به عهده بگیرد. فرد تسهیل کننده، باید روند برگزاری جلسات 
را س��ازماندهی کند، تمام اعضای تیم را در جریان موضوع جلسات قرار 
دهد، مواظب باش��د حرکت جلس��ات و مکالمات، روبه جلو باشد و فضا 

را برای یادگیری، تست و سؤاالت شرکت کنندگان، مثبت حفظ کند.
فضایی امن به وجود آورید. یادگیری همتا به همتا تنها وقتی بازدهی 
دارد که افراد ش��رکت کننده، برای بیان اف��کار، نظرات و ایده های خود 
احس��اس امنیت داش��ته باش��ند. آنها باید ذهنیتی باز داشته باشند تا 
بازخوردهای س��ازنده را بپذیرند. همچنین باید با جسارت، بازخوردهای 
صادقانه را در اختیار دیگران قرار دهند، نه اینکه تنها به دنبال اظهارات 

خشنودکننده  دیگران باشند.
برای ایج��اد محیطی امن، باید قوانین زمین بازی را مش��خص کنید. 
برای مثال، الزم اس��ت به اصل رازداری و محرمانه بودن جلسات پایبند 
باشید. تبادل بازخوردها، باید یک حرکت سخاوتمندانه باشد که همیشه 
موردپذیرش قرار می گیرد. افراد حاضر در جلسات باید همدلی را تمرین 
کنند و مس��ائل را از دیدگاه فرد مخاطب خود ببینند. شرکت کنندگان 
نباید هیچ گاه به خاطر بیان نظرات شان، شرمنده شوند یا مورد سرزنش 

و تمسخر قرار بگیرند.

روی ش��رایط دنیای واقعی تمرکز کنید. در این جلس��ات، مش��کالت 
واقعی را مطرح کنید. اگر جلس��ات آموزشی روی چالش های واقعی کار 
متمرکز ش��ود، کارمندان رغبت بیشتری به یادگیری مهارت های جدید 

خواهند داشت.
به دنبال شبکه س��ازی باشید. ش��بکه های اجتماعی آنالینی را مطابق 
ب��ا حوزه یادگیری خ��ود بیابید یا س��ازماندهی کنی��د. کارمندان را به 
رویدادهایی دعوت کنید که با موضوعات مشابه برگزار می شود، خصوصاً 
رویدادهای��ی که در آنها، افراد تجارب و مهارت های خود را به اش��تراک 

می گذارند. اخیراً برخی سازمان ها، کمپین های گسترده ای برپا می کنند 
تا مطمئن ش��وند تمام اعضای سازمان، به نحوی با شبکه های یادگیری 

در ارتباط هستند.
درنهایت به این نتیجه می رس��یم که یادگیری همتا به همتا، بس��یار 
مفیدتر و موثرتر از برنامه های آموزش��ی س��نتی هس��تند. اعضای تیم 
ش��ما می توانند مهارت هایی به دست آورند که در فعالیت های حرفه ای 

روزانه شان، بسیار مفید واقع می شوند.
hbr/ucan :منبع 

چگونه مهارت های جدید را از همکاران خود یاد بگیریم؟
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پیشنهاد کتاب برای تعطیالت کریسمس کارآفرین ها

اگر مطالعه را برای پیش��رفت افراد مختلف امری بس��یار مهم تلقی کنیم، این امر برای کارآفرینان حیاتی محس��وب 
می شود، با این حال به علت مشغله باال، این امر که چه چیزی را بخوانید نیز بسیار مهم خواهد بود. برای مثال ممکن 
اس��ت فردی عادی، فرصت کافی برای ژانرهای مختلف و امتحان کردن نویس��ندگان متفاوت را داش��ته باش��د، با این 
حال برای ش��ما حتی یک اش��تباه به معنای از دست رفتن هزینه فرصت خواهد بود. به همین خاطر آگاهی نسبت به 
بهترین ها، کامال ضروری اس��ت. بدون ش��ک تعطیالت کریسمس فرصتی ایده  آل برای مطالعه کتاب برای کارآفرین ها 

محسوب می شود که در ادامه به بررسی هفت مورد پیشنهادی خواهیم پرداخت. 
۱-کیمیاگری)هنر توجه نشده و جادوی برندینگ(

نویسنده: روری سوترلند
اگر به دنبال یک ش��یوه جدید در زمینه برندس��ازی هستید، بدون شک این کتاب با شیوه متفاوت خود که به مانند 
یک جادو می تواند همه چیز را دگرگون سازد، کامال مناسب شما خواهد بود. برای شناخت بیشتر نویسنده این کتاب 
می توانید سخنرانی های او را در برنامه تد مشاهده کنید. نکته جالب این کتاب، مثال هایی است که از بهترین برندهای 

جهان نظیر مایکروسافت وجود دارد که باعث می شود تا مطالب، به خوبی در ذهن نهادینه شود. 
2-مانترای مدرن

نویسنده: دن زوین
مانترا در آیین بودایی، به مجموعه کلماتی اطالق می ش��ود که با آهنگ خاصی و به دفعات توس��ط فرد تکرار شده و 
منجر به بهبود وضعیت جسمی و روحی افراد خواهد شد. در ابتدا الزم است که بدانید متن این کتاب، به صورتی طنز 
نوشته شده است تا جذابیت آن برای خواننده افزایش پیدا کند، با این حال نباید تصور نکنید که این اثر باعث کاعش 
کیفیت محتوایی آن شده است. درواقع این کتاب راهکارهای بسیار ساده ولی موثری را بیان می کند که باعث می شود 
تا مدیران در ش��رایط بس��یار سخت، بتوانند به سادگی کنترل اوضاع را در دست بگیرند. بدون شک پس از مطالعه این 
کتاب، بسیاری از فشارهای عصبی شما به صورت کامل ار بین رفته و آرامش بیشتری را در کار خود خواهید داشت. 

3-بی حوصله، تنها، عصبی، احمق
نویسنده: لوک فرناندز و سوزان جی  مت

در این کتاب به دلیل بسیاری از حالت های انسانی پرداخته شده و برای رفع آنها راهکارهای جالبی ارائه شده است. 
برای مثال ممکن است نسبت به کار خود بی حوصله شده باشید و یا میزان خشم در شما به شدت افزایش پیدا کرده 
اس��ت. تحت این ش��رایط بسیاری از افراد به دنبال تغییر محل کار خود هس��تند، با این حال تنها چیزی که شما نیاز 
دارید، تغییر دادن خودتان اس��ت و در غیر این صورت در هر مکانی این اتفاقات بازهم تکرار خواهد ش��د. همچنین در 
این کتاب به بررس��ی بس��یاری از اقدامات روزانه افراد پرداخته شده اس��ت که تاثیر بسیار مخربی را در پی دارد. برای 
مثال نتایج تحقیقات حاکی از آن است که سلفی  گرفتن، باعث خودشیفتگی در فرد و حضور در شبکه های اجتماعی 
نتیجه ای جز تنهایی بیش��تر افراد را در پی نخواهد داش��ت. به همین خاطر افراد باید تغییری را در سبک زندگی خود 

اعمال کنند در غیر این صورت همه ما در معرض انواع بیماری های روحی قرار خواهیم گرفت. 
4-انبوه 

نویسنده: تریسی ام.سی میالن 
بدون شک اگر تاکنون دکتر تریسی را دنبال نکرده-اید، ضروری است تا صفحه رسمی توییتر او را مشاهده کرده و 
از مطالب بسیار مفید موجود، استفاده کنید. وی نتایج تحقیقات خود را در جدیدترین کتاب خود آورده است که بیان 
می کند شیوه های مدیریتی کارآفرین ها چه تغییراتی را باید داشته باشد. همچنین این کتاب برای کارمندان نیز دارای 

مطالب بسیار مفیدی بوده و به چگونگی افزایش تاثیر آنها در شرکت خود کمک می کند. 
5-نحوه ساخت یک مدیر

نویسنده: جولی ژنگ 
در ای��ن کت��اب به صورت مرحله ای تمامی اقداماتی که را که افراد برای تبدیل ش��دن به یک مدیر توانا نیاز اس��ت 
که انجام ش��ود، شرح داده ش��ده است. همچنین این کتاب با دلیل اثبات می کند که چیزی به نام قوه مدیریتی وجود 
نداش��ته و این یک مهارت اکتس��ابی محسوب می ش��ود. به همین خاطر هر فردی می تواند با تالش ، به باالترین قله ها 
دست پیدا کرده و با مثال های متعدد، متوجه این امر خواهید شد که کارآفرین های موفق جهان در سال های مختلف 

تا چه اندازه انسان هایی معمولی بوده اند. 
6-گرفتن و کشتن 

نویسنده: رونان فارو 
رونان فارو روزنامه نگار، حقوقدان و فعال حقوق بشر آمریکایی است که در کتاب جدید خود به افشای اتهام اخالقی 
کارگردان سینما هاروی واینستین پرداخته است. وی در یک کتاب کاری را کرده است که بسیاری از وکیالن از انجام 
آن کامال ناتوان بوده ا ند. جالب اس��ت بدانید که رونان فارو، فرزند مینا فارو هنرپیش��ه آمریکایی و وودی آلن کارگردان 
مش��هور اس��ت. بدون شک آگاهی از اقدامات انجام شده و شیوه جالب وی، هر کارآفرینی را به این فکر خواهد انداخت 

که چگونه با دست خالی می توان اقدامات مهمی را انجام داد. 
7-عصر افسانه ها

نویسنده: مایکل جی سالیوان
ای��ن کتاب اگرچه یک داس��تان خیالی را به تصویر می کش��د، ب��ا این حال در آن اطالعات فوق الع��اده ای در زمینه 
کارآفرینی وجود دارد. بدون ش��ک مطالعه یک داس��تان جذاب که حاوی نکات ارزش��مند کارآفرینی باش��د، برای هر 

خواننده ای جذابیت باالیی را به همراه خواهد داشت. 
entrepreneur :منبع
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بنا بر آمارها، محل کار مهم ترین مکانی محس��وب می ش��ود که 
می توان��د زمینه ابتال به افس��ردگی را در فرد ایجاد کند. به همین 
خاطر نیز ضروری است تا اقدامی را برای حفظ سالمتی خود انجام 
دهی��د. فراموش نکنید که همواره پیش��گیری، بهتر از درمان بوده 
و ابت��ال به ای��ن بیماری می تواند به صورت کامل موقعیت ش��غلی 
ش��ما را نابود س��ازد. در همین راس��تا به بررس��ی پنج اقدام موثر 

خواهیم پرداخت. 
۱-مطالعه کنید 

هی��چ چیز به اندازه کتاب نمی تواند افراد را به آرامش برس��اند. 
به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا پ��س از آنکه حس بدی را 
به دس��ت آوردید مقداری مطالعه داشته باشید. در این رابطه ابدا 
حج��م مطالعه مدنظر نبوده و تنها مهم اس��ت ک��ه برای مدتی از 
ش��رایط فعلی فاصله بگیرید. همچنین در انتخ��اب کتاب تنها به 
نوع س��لیقه خود توجه داش��ته باشید. جالب است بدانید که بنا بر 
تحقیقات انجام ش��ده، میزان ابتال به افسردگی در بین افراد کتاب 

باز، بسیار پایین است. 
2-تحرک داشته باشید 

این امر که مش��غول به انجام کاری نباش��ید، بدون ش��ک باعث 
خواهد ش��د تا ذهن ش��ما به س��مت افکاری س��وق داده شود که 
ممکن اس��ت تاثیر بس��یار بدی را در روحیه شما به همراه داشته 

باش��د، با این حال این امر به معنای کار کردن مدام نبوده و ش��ما 
می توانید بخش��ی از زمان استراحت خود را به قدم زدن در پارک 
نزدیک محل کار خود اختصاص دهید. همچنین در ادیان مختلف 
روش های متفاوتی برای خالی کردن ذهن و کس��ب آرامش وجود 
دارد. برای مثال در تبت، کاسه ای ساخته می شود که پیروان آیین 
بودا بر این باور هستند که ضربه زدن به آن باعث دور شدن افکار 
منفی از ذهن و در اصطالح پاکس��ازی خواهد شد. به همین خاطر 
می توانی��د چنین اب��زاری را مورد آزمایش ق��رار دهید. همچنین 
این جمله را همواره به خاطر داش��ته باشید که بیش از 80درصد 

نگرانی های افراد هرگز اتفاق نخواهد افتاد. 
3-به صورت مداوم از یک روانشناس کمک بگیرید 

یکی از حقایق تلخ جهان این اس��ت که افراد برای بیماری های 
س��اده خود که با کمی مراقبت نیز خوب خواهد ش��د، س��ریعا به 
پزش��ک مراجعه می کنند، با این حال برای سالمت روح خود ابدا 
برنام��ه ای ندارن��د. این امر در حالی اس��ت که ذهن نی��ز به اندازه 
جس��م مهم بوده و می تواند در مع��رض انواع بیماری ها قرار گیرد. 
ب��ه همین خاطر نبای��د در این رابطه کوتاهی کنید. بدون ش��ک 
مراجعه ماهانه به یک روانش��ناس، کمک خواهد کرد تا در صورت 
بروز نخستین نش��انه های ابتال به بیماری هایی نظیر افسردگی، به 
س��رعت آن را برطرف کنید. همچنین ضروری است تا کمالگرایی 
را کنار بگذارید. درواقع رس��یدن به باالترین س��طح کیفیت عمال 
غیرممک��ن بوده و در ای��ن رابطه ج��ف بزوس)ثروتمندترین فرد 
جهان( اعالم کرده اس��ت که برای تصمیم گیری های خود تنها به 

70درصد اطمینان نیاز دارد.
4-نه گفتن را حق طبیعی خود بدانید 

ای��ن امر که تصور کنی��د که باید به پاس��خ های دیگران جواب 
مثبت را بدهید، باعث خواهد شد عمال انجام هیچ  برنامه ای میسر 
نباش��د. این امر فشار بیش از حدی را بر روی شما خواهد داشت. 
ب��ه همین خاطر نیز الزم اس��ت تا نه گفت��ن را حق طبیعی خود 
دانسته و هیچ چیز را مهم تر از آرامش خود تصور نکنید. همچنین 
فراموش نکنید که انجام برخی از کارها نظیر ورزش مداوم و گوش 

دادن به موسیقی نیز در این زمینه موثر است. 
5-میان کار و زندگی شخصی خود تعادل ایجاد کنید 
ش��اید ای��ن امر را بای��د مهم ترین دلی��ل ابت��الی کارمندان به 
افسردگی دانس��ت. درواقع اگر از همان ابتدا در تالش برای ایجاد 
تعادلی درست میان کار و زندگی شخصی خود نباشید، بدون شک 
پس از مدتی با انواع مشکالت مواجه خواهید شد که بیماری های 
روح��ی تنها یکی از آنها محس��وب می ش��ود. ب��رای این موضوع 
خوشبختانه امروزه مقاالت و س��خنرانی های متعددی وجود دارد 
که می تواند ش��ما را نسبت به تمامی اقدامات ضروری، آگاه سازد. 
همچنین فراموش نکنید که ش��ما باید برای چندین سال فعالیت 
آماده باشید. به همین خاطر با فشار بیش از حد، موفقیت طوالنی 

مدت خود را نابود نکنید. 
در نهایت استفاده از تجربیات افراد مختلف، می-تواند راهنمای 

عمل بسیار خوبی برای شما باشد. 
entrepreneur :منبع

چگونه از درگیر شدن با افسردگی در محل کار جلوگیری کنیم
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