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درآمدهای نفتی چقدر در بودجه سال آینده تحقق پذیر است؟

بیش برآوردی 
درآمد نفتی

فرصت امروز: این روزها با بررسی الیحه بودجه سال 99 در مجلس، بحث و بررسی ها درباره الیه های مختلف بودجه سال آینده 
در رسانه ها سرعت گرفته است. مرکز پژوهش های مجلس نیز به عنوان بازوی کارشناسی مجلس در سلسله گزارش هایی به بررسی 
جوانب مختلف الیحه بودجه پرداخته است. به گفته مرکز پژوهش ها، همه ساله در این روزها، بررسی الیحه بودجه در صدر برنامه ها...

واکنش ها درباره طرح بانکداری مجلس دهم

 طرح مجلس، رئیس کل را
تابع رئیس جمهور می کند
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مناسبات تحریم و فساد، بالی جان اقتصاد ایران شده است

پیامد تحریم و بروز فساد

در اکوسیستم استارت آپی ایران چه می گذرد؟ 
از دست دادن این قهوه می تواند پایان کسب وکارتان باشد!

۱۰ کمپین منسجم خاورمیانه در سال 2۰۱۹ 
تغییر دنیای تبلیغات با ورود شرکت های بزرگ

شیوه های بازاریابی بیمه در اینستاگرام
موفقیت در حوزه روابط عمومی به زبان ساده

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

رکوردشکنی هوآوی در سال 2۰۱۹ 
با درآمد ۱22 میلیارد دالری

4
براساس بخشنامه بانک مرکزی، از سوم خرداد ۹۹ سرویس 

برخـط سـامانه »سـیاح« راه انـدازی می شـود که 
براساس آن، افتتاح هرگونه حساب در بانک ها و...

بانک مرکزی اعالم کرد

 شرط جدید
برای افتتاح حساب بانکی

یادداشت
"FATF  چه تاثیری
بر بازار ارز گذاشت؟

با روی کار آمدن دولت یازدهم 
و امید بر بهبود ش��رایط اقتصادی، 
انتظارات��ی در میان آح��اد جامعه 
شکل گرفت تا وضعیت را به سمت 
بهبود پیش ببرد. اتفاقات رخ داده 
در حوزه برجام، یکی از این موارد 
بود تا دس��تاوردهای مثبت دولت 
روحانی ک��ه بر پایه کاهش تورم و 
ثبات نرخ ارز بنا شده بود، به خاطر 

برجام شکل بگیرد.
اما با خ��روج یک طرفه آمریکا از 
برج��ام و پایبند نب��ودن اروپاییان 
ب��ه تعه��دات خ��ود باعث ش��د تا 
ن��گاه دولتم��ردان از انتظ��ارات به 
جنگ روانی دش��من تغیی��ر یابد 
و ش��رایط فعل��ی اقتص��اد ای��ران 
متاث��ر از این جن��گ روانی تحلیل 
بازارهای  ش��ود. قطعا تحریم ها بر 
مال��ی تاثیرگ��ذار بوده اس��ت، اما 
آنچ��ه بی��ش از همه به مس��ائل و 
مش��کالت اقتص��ادی دام��ن زده، 
اشتباه  سیاست گذاری های  حاصل 
دولت بوده اس��ت. متاس��فانه این 
ن��وع بی درایتی ه��ا زندگ��ی تمام 
ش��هروندان را تح��ت تاثی��ر قرار 
داده و ب��ر نگ��رش آنه��ا در حفظ 
دارایی های شان سایه افکنده است. 
با کاهش ارزش پول ملی، دارایی ها 
از بانک ه��ا خ��ارج و ب��ه س��مت 

بازاره��ای موازی س��وق 
3داده شد. کلیه...
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درحالی دنیا وارد دهه س��وم قرن بیس��ت و یکم شده است که قطعا برخی از تحوالت و رویدادهای 
رخ داده در سال 2019 در حافظه تاریخی مردم جهان باقی خواهد ماند و سال جدید نیز وارث تبعات 
برخی از این اتفاقات خواهد بود. در س��ال 2019 حوادث بس��یار مهمی در سطح منطقه ای و جهانی 
اتفاق افتاد، چنانکه می توان گفت »سیاست بین الملل« در شرایطی وارد سال 2020 می شود که سال 
دش��واری را پشت سر گذاشته است و همین س��ختی ها و مشکالت و یا دست کم بخش بزرگی از آن 

گریبان سال 2020 را هم خواهد گرفت.
رشد راس��تگرایی پوپولیستی و ناسیونالیس��م افراطی، وقوع اعتراضات دنباله دار در برخی کشورها 
از جمله فرانس��ه، الجزایر، لبنان، عراق، هنگ کنگ، شیلی، س��رنگونی حکومت مورالس در بولیوی و 
عمرالبش��یر در س��ودان، تصویب طرح اس��تیضاح دونالد ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا، کاهش 
تعهدات برجامی از س��وی ای��ران، وقوع »جنگ نفتکش ها« در خلیج ف��ارس و تنگه هرمز، حمله به 
تاسیسات نفتی »آرامکو« عربستان، سرنگونی پهپاد آمریکایی »گلوبال هوک«، حمله ترکیه به شرق 
فرات در سوریه، اقدام دولت ترامپ در به رسمیت شناختن اشغال بلندی های جوالن و حاکمیت اشغالی 
رژیم صهیونیستی بر آن، وقوع بن بست سیاسی بی سابقه در اسرائیل و برگزاری دو انتخابات بی حاصل، 
پیشبرد موضوع برگزیت در انگلیس، تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران و تشدید جنگ تجاری بین 
آمریکا و چین، فقط و فقط بخش��ی از تحوالتی اس��ت که در س��ال 2019 رخ داد و یقینا تبعات خرد 
و کالن آن را در س��ال 2020 هم ش��اهد خواهیم بود. برخی از کارشناسان سال 2019 را سال بحران 
»دولت-ملتی« در خاورمیانه و ش��مال آفریقا و سال »تش��دید ناامیدی ملت ها از دولت ها« در سطح 
جهانی می دانند. آنها همچنین معتقد هس��تند که در آخرین س��ال دهه دوم قرن 21 میالدی شاهد 
الغرتر شدن دموکراسی، ارزش های انسانی و رشد راستگرایی پوپولیستی و ناسیونالیسم افراطی بودیم، 
که البته این موضوع در غرب و اروپا وضوح بیشتری داشته است. این دسته از تحلیلگران در این زمینه 
به انتخابات پارلمانی اخیر در انگلیس اشاره کرده و تاکید بر این دارند که انتخابات انگلیس نشان داد 
که جوامع اروپایی در حال پوست اندازی و گذار به دوران جدید بومی گرایی ناسیونالیستی هستند که 
این خود تبعات خاص خودش را دارد و به مرور زمان می تواند کینه های تاریخی میان این جوامع را که 
مدت ها به محاق رفته بود، زنده کند و یک عقبگرد به گذشته باشد؛ به ویژه که اتحادیه اروپا با خروج 
انگلیس که نتایج انتخابات اخیر و پیشروی چشمگیر حزب محافظه کار در آن کشور، یک رفراندوم در 

این رابطه بود، ضعیف تر خواهد شد.
در همین زمینه، »ایسنا« در گفت وگو با 11 نفر از کارشناسان مسائل بین الملل از آنها پرسید که »به 
نظرشان، مهمترین رویداد در عرصه بین المللی در سال 2019چه اتفاقی بوده است؟« بسیاری از آنها 
با توجه به وس��عت تحوالت رخ داده در این س��ال، در پاسخ به بیان یک موضوع اکتفا نکرده و چندین 

اتفاق را ذکر کردند.
صابر گل عنبری، یکی از کارشناسان مسائل بین الملل در پاسخ به این پرسش، با بر شمردن طیف 
وسیعی از تحوالت رخ داده در عرصه منطقه ای و جهانی در سال 2019 از جمله حمله ترکیه به شرق 
فرات در س��وریه، تنشی شدن هرچه بیشتر روابط میان آنکارا با عربستان، امارات و مصر، تحوالت در 
شرق دریای مدیترانه و نزاع بر سر انرژی در این منطقه میان ترکیه با مصر، رژیم صهیونیستی و یونان و 
پیمان نظامی ترکیه و لیبی و... می گوید: تمام تحوالت و رخدادهای مذکور هر کدام به نوعی با هم گره 
خورده و رابطه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری میان آنها حاکم است. جهان در حالی به سال جدید 2020 
وارد ش��ده اس��ت که با خود همه این بحران ها را به این سال می برد و از این رو، 2020 سال مهمی به 
ویژه در زمینه بحران های دولت-ملتی، تنش میان آمریکا و ایران و تحوالت داخلی در آمریکا خواهد بود.

اردش��یر پشنگ، دیگر کارشناس مسائل بین الملل، وقوع اعتراضات دنباله دار در کشورهای مختلف 
همچون فرانسه، ونزوئال، شیلی، سودان، الجزایر، لبنان، عراق و تا حدودی در ایران را از مهم ترین اتفاقات 
2019 عنوان می کند و می گوید این تحوالت از طریق شبکه های اجتماعی از یکدیگر تأثیر پذیرفته و 

باعث تشدید و تداوم همدیگر شدند.
رضا نصری نیز تحوالت رخ داده در عرصه بین الملل را به چند دسته تقسیم کرده و می گوید: از منظر 
حقوق بین الملل یکی از تحوالت بارز در س��ال 2019 خروج آمریکا و به دنبال آن روس��یه به صورت 
رس��می از پیمان منع موش��ک های میانبرد هسته ای بود، در سطح منطقه ای نیز یکی از اتفاقات مهم 
این بود که بلندی های جوالن به صورت یکجانبه از طرف آمریکا به رژیم صهیونیستی بخشیده شد و 
با این کار بدعت جدید و خطرناکی در روابط و حقوق بین الملل پایه گذاری ش��د. اینها اتفاقاتی بودند 

که پیامدهای آن  در میان مدت و بلندمدت گریبان دولت ها و ملت ها را خواهد گرفت و ایران نیز قطعاً 
از این قاعده مس��تثنی نخواهد بود. او یکی دیگر از مهم ترین اتفاقات حقوقی سال 2019 که در سال 
2020 تاثیر مستقیم و بسزایی بر آینده توافق هسته ای و کیفیت تعامل ایران و غرب خواهد داشت، را  

آغاز گام های معکوس و روند کاهش تعهدات ایران مطابق برجام عنوان کرد.
س��یدرضا صدرالحس��ینی نیز رأی آوردن طرح استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان این کشور را 
از مهم ترین اتفاقات در عرصه بین المللی در س��ال 2019 میالدی عنوان کرد چراکه معتقد است این 

موضوع باعث آشکار شدن اختالفات و شکاف های پنهان در آمریکا شده است.
امیرعلی ابوالفتح، نابودی تقریبی داعش و پایان جنگ داخلی س��وریه را از مهم ترین اتفاقات س��ال 
2019 می داند و در عین حال تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین و اثرات سیاسی و اقتصادی که 
این موضوع به همراه را داش��ت از جمله موضوعاتی قلمداد می کند که نمی توان در بیان اتفاقات مهم 

سال 2019 به راحتی از کنار آن گذشت.
جعفر قنادباشی نیز حمله به بندر »فجیره« امارات و پاالیشگاه های نفت »آرامکو« عربستان توسط 
انصاراهلل یمن و تاثیراتی که این موضوع بر معادالت منطقه داش��ت را از تحوالت تاثیرگذار و مهم در 
سال 2019 می داند. البته این تحلیلگر به بیان یک رویداد بسنده نکرد و در ادامه گفت: در این سال 
شاهد تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه، برگزاری راهپیمایی بازگشت از سوی فلسطینی ها و اعتراضات 
در الجزای��ر، ع��راق و لبنان بودیم و نکته مهم در این اتفاقات ادامه دار بودن اعتراضات بود که این خود 
امری بی سابقه است. سیدرضا قزوینی غرابی روزنامه نگار عراقی نیز معتقد است که اعتراضات گسترده 

در عراق و لبنان مهمترین حادثه در سال 2019 بوده است.
کوروش احمدی، دیگر کارش��ناس مس��ائل بین الملل حمله به کشتی ها در دریای عمان، حمله به 
تاسیسات نفتی عربستان و نیز اقدام تهران در سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی را از جمله مهم ترین 
اتفاقات در س��ال 2019 می داند و تاکید بر آن دارد که تحوالت مذکور به این خاطر مهم هس��تند که 
تنش و احتمال برخورد نظامی در منطقه خلیج فارس را به نحوی بی سابقه طی بیش از 30 سال قبل از 
آن افزایش دادند. مهدی ذاکریان نیز وقوع ناآرامی در مثلث عراق، لبنان و ایران را از مهم ترین تحوالت 
در س��ال 2019 عنوان کرد و در توضیح این مطلب گفت: تعدادی از قدرت های بزرگ و کش��ورهای 
منطقه در جریان این ناآرامی ها تالش شان بر این بود که وضعیت را به نحوی تغییر دهند که دیگر ایران 
معمار منطقه نباشد و آرشیتکت منطقه در دست غرب قرار بگیرد که برای تحقق این مسئله تاکنون 
هزینه های فراوانی پرداخته شد. کیومرث یزدان پناه از جمله کارشناسانی است که پدیدارشدن تهدیدات 
نوظهور در عرصه جهانی از طریق گسترش نژادپرستی و روی کار آمدن دولت هایی در همین چارچوب 
و دیدگاه را از مهم ترین اتفاقات س��ال 2019 می داند. وی نیز به مانند بس��یاری دیگر از تحلیلگران به 
ناآرامی های دنباله دار و بعضا گس��ترده در برخی از کش��ورهای جهان اش��اره کرد و گفت: در مناطقی 
همچون جنوب غرب آسیا و همچنین حوزه مدیترانه با توجه به رفع خطر تروریسم پیش بینی می شد 
که شاهد ثبات بیشتری در این منطقه باشیم ولی می بینیم که با توجه به بعضی رویکردها و مداخالت 
مرموز برخی کشورها، ناامنی در منطقه افزایش پیدا کرده است چنانکه در حال حاضر از غرب آسیا به 
عنوان نقطه ناامن جهان یاد می شود. فریدون مجلسی، از دیپلمات های بازنشسته کشورمان نیز معتقد 
اس��ت: تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران از مهم ترین و در عین حال تلخ ترین اتفاقات سال 2019 
میالدی بود. او در تبیین این موضوع با بیان اینکه این تحریم ها تاثیرات مس��تقیم بر روی همه اقشار 
جامعه ایران به ویژه طبقه پایین جامعه داشته است، ادامه داد: فارغ از اینکه در گسترش اعتراضات آبان 
ماه عوامل خارجی دست داشته یا نداشته اند باید گفت تحریم های آمریکا ناامیدی و فقر را در جامعه 

ایران افزایش داد و این خود یکی از عوامل زمینه ساز اعتراضات آبان ماه بود.
صباح زنگنه، نماینده پیش��ین ایران در س��ازمان همکاری اسالمی نیز با بیان اینکه در سال 2019 
ش��اهد این بودیم که ناسیونالیس��م و ملی گرایی در برخی از کشورهای دنیا رشد کرد و عمال جهان را 
به سمت یک نوع فاشیسم و نژادپرستی سوق داد، گفت: پیش از این نمود این موضوع را در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا دیده بودیم ولی اکنون این موضوع در حال گسترش است که نمونه آخر آن 

نتایج انتخابات اخیر پارلمانی در انگلستان است.
رضا ذبیحی نیز تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین را جزو مهمترین و اصلی ترین رویدادهای 
عرصه روابط بین الملل می داند و بر این موضوع تاکید دارد که این رویداد نشان از نگرانی ایاالت متحده 

از رشد فزاینده اقتصاد چین است.

روحانی در مراسم افتتاح قطار برقی گلشهر:
تحریم 2۰۰ میلیارد دالر از درآمد کشور را کاهش داد

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر در سال 9۷ و 9۸ تحریم نبودیم 200 میلیارد دالر در اختیار کشور قرار می گرفت، گفت 
در این ش��رایط عده ای می گویند تحریم چه کرده اس��ت و باید مدیریت آن را قوی کنیم. به گزارش ایسنا، حسن روحانی صبح 
سه ش��نبه در مراس��م افتتاح قطار برقی گلش��هر گفت: تا پایان سال 1۴00 تولید پتروشیمی کش��ور به دو برابر نسبت به سال 
92 یعنی به 100میلیون تن رس��یده و درآمد کش��ور از این صنعت به 2۵ میلیارد دالر می رسد. همچنین در 90 سال گذشته 
تا ابتدای دولت یازدهم 9 هزار و ۶00 کیلومتر ریل درس��ت ش��ده اس��ت اما دولت یازدهم و دوازدهم ریل کشور را به 1۴ هزار 
کیلومتر رسانده است و بیش از هزار کیلومتر دیگر تا پایان دولت دوازدهم ایجاد می شود یعنی در طول هشت سال ۵0درصد 
کل ریل کشور ایجاد می شود. روحانی با بیان اینکه این دستاوردها در شرایط تحریم به دست آمده است خاطرنشان کرد: اگر 
جنگ اقتصادی نداشتیم از سال 9۵ تا امروز 200 میلیارد دالر منبع اضافه وارد کشور می شد اگر سال 9۷ و 9۸ تحریم نبودیم 
100 میلیارد دالر درآمد اضافه داش��تیم در حالی که عده ای می گویند تحریم چه کرده اس��ت؟ آنها می گویند که باید مدیریت 
تحریم را قوی کنیم اما آیا ما باید بازوهای خود را قوی کنیم؟ وقتی آب و غذا نیست فرد هر چه قوی هم باشد در خطر می افتد 
ما اگر تحریم نبودیم حدود 100 میلیارد دالر اعتبار خارجی به کش��ور وارد می ش��د. با این حال کشور بدون 200 میلیارد دالر 

اداره می شود اما به سختی، شرایط مردم مشکل است اما ما هم در حد توان خود تالش می کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اقداماتی که برای افتتاح قطار برقی هشتگرد انجام شد، اظهار کرد: کارگران در طول سال فقط چهار 
روز س��رکار نبودند و ش��بانه روز تالش کردند خستگی آنها هم امروز مرتفع شد. این خدمت در سایه تالش کارگران ما حاصل 
شد. روحانی با اشاره به لزوم استفاده از فناوری های روز برای تامین رفاه مردم، خاطرنشان کرد: در مجلس اول دعواهای حسابی  
انجام ش��د که آیا کش��ور به مترو نیاز دارد یا نه. که تا آخر مجلس اول هم نتیجه ای به دس��ت نیامد در مجلس دوم نمایندگان 
با مدیریت مرحوم آیت اهلل هاش��می به این نتیجه رس��یدند که تهران به مترو نیاز دارد. من از طرف نمایندگان تهران به همراه 
دوس��ت عزیزم دری نجفی آبادی مس��ئول این کار ش��دیم از آن روز تا امروز بیش از  9 میلیارد سفر با مترو انجام شده است و 

اگر مترو نبود همه این سفرها باید با اتوبوس و خودروی شخصی انجام می شد و چقدر سوخت نیاز بود.
وی ادامه داد: این روزها تهران و کالنشهرها هوای بدی داشت که این آلودگی یک روزه ایجاد نشده است بلکه آالینده ها در 
طول یک قرن کنار هم قرار گرفتند بنابراین یک روزه رفع نخواهد شد و دولت ها و مردم باید تالش کنند تا آالینده ها رفع شود 
البته آلودگی هوا فقط مال کش��ور ما نیس��ت و ایران در زمینه آلودگی هوا رتبه 1۶ یا 1۷ دنیا را داش��ت. ما با شاخص  آلودگی 
هوای 200 مدارس را تعطیل می کنیم اما هند با ش��اخص 300 و چین با ش��اخص 3۶0 مدارس خود را تعطیل نمی کنند، زیرا 
اگر قرار باشد این کار را بکنند مجبورند شش ماه در سال مدارس را تعطیل کنند بنابراین مشکل آلودگی هوا فقط مخصوص 
ما نیس��ت. البته مردم باید از دولت توقع داش��ته باش��ند که برای رفع آلودگی هوا برنامه ریزی داش��ته و تالش کنند و اگر این 
اق��دام را نکنن��د باید نقد ش��وند. رئیس جمهور ادامه داد: دولت یازدهم و دوازدهم آالیندگ��ی گازوئیل را از چند هزار به ۵0 و 
10 رسانده است. آلودگی پاالیشگاه تبریز زیر PPM 10 است ۷۵درصد بنزین مصرفی یورو ۴ و یورو ۵ است در حالی که در 
دولت قبل آلوده ترین بنزین یعنی بنزین پتروش��یمی در اختیار مردم بود. وی همچنین با اش��اره به اقدامات دولت برای حفظ 
محیط زیس��ت گفت: اگر تصمیم دولت برای احیای دریاچه ارومیه نبود در س��ال 9۵ این دریاچه کامال خشک شده بود و گرد 
وخاک نمکین آن تمام ش��مال غرب کش��ور را فرا می گرفت و 1۵ میلیون نفر مجبور به مهاجرت بودند احیای دریاچه ارومیه و 
تامین بنزین و گازوئیل یورو ۴ و یورو ۵ از مهمترین اقدامات دولت برای احیای محیط زیست بوده است یکی دیگر از اقدامات 
دولت توس��عه ریل بوده اس��ت. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اینکه امروز متروی گلشهر به طول 2۵.۸ کیلومتر به شهر جدید 
هشتگرد متصل می شود و ۶0درصد این کار و همچنین ۸۵درصد اعتبار الزم برای اجرای این طرح در دولت یازدهم و دوازدهم 
و توسط این دولت تخصیص یافته است به این معنا است حتی در شرایط سخت و تحریم تمام توان خود را به کار گرفته ایم در 
این زمینه از وزیر راه، استاندار کرج، مسئوالن قرارگاه خاتم االنبیا و همه کسانی که تالش کرده اند تشکر می کنم. رئیس دولت 
تدبیر و امید افزود: پیش از افتتاح راه آهن ش��هر هش��تگرد ساکنان این منطقه روزانه حدود 1۷ هزار تومان هزینه بابت رفت و 
آمد پرداخت می کردند و ساعات زیادی هم در راه بودند اما امروز وسیله ای مطمئن تر و راحت تر و سالم تر در اختیار مردم این 
منطقه قرار گرفته که ساکنان آن می تواند با 1200 تومان به جای 1۷ هزار تومان به تهران بروند و به جای 2 الی 3 ساعت یک 
ساعت برای طی کردن مسیر در راه باشند و از وقت خود استفاده کنند. وی افزود: مردم در انقالب 1۶ سال شبانه روزی تالش 
کردند تا به پیروزی دست یافتند همچنین هشت سال در جنگ تحمیلی تالش کردند تا استقالل کشورشان را حفظ کنند و 
س��ال ها در تحریم فش��ار را تحمل کردند حال به خاطر فش��ار و این و آن و آمریکا حاضرند مملکت و زندگی و اراده حکومت و 
منابع کشورشان را در اختیار غارتگران دیروز قرار دهند؟ فکر می کنیم که محاسبه گران غربی بسیار در خطا و اشتباه هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید به اخبار ماه های اخیر و موفقیت هایی که به آنها دست یافتیم نگاه کنیم، گفت: اینکه ما به 
یک منبع بزرگ ذخیره نفتی به مقدار ۵3 میلیارد بش��که نفت دس��ت پیدا کرده ایم نه کار آمریکایی ها و نه کار اروپایی ها بلکه 
کار مهندس��ان خودمان بوده است؛ ما دس��ت این مهندسان را می بوسیم که امروز با تالش و تکنولوژی خودمان چنین کشفی 
را انجام دادند؛ این خبر خوشی برای مردم است اما برخی آنقدر می دمند که اصال این ۵3 میلیارد بشکه نفت فراموش شد؛ ما 
که نمی توانیم از صدا و س��یما و روزنامه ها گله کنیم بلکه باید از خودمان گله کنیم که چرا این دس��تاورد بزرگ از یاد رفت و 

چرا کمتر از کارهای بزرگی که در کشور انجام می شود، یاد می شود.

نگاهی به رخدادهای مهم و تاثیرگذار سال 2۰۱۹ میالدی

2۰۱۹؛ سال ناامیدی ملت ها از دولت ها

جمال رزاقی
رئیس اتاق بازرگانی شیراز



ارتباط فس��اد و تحریم، موضوع جالبی اس��ت که دست مایه تحلیل ها و 
نظریات بس��یاری در علوم انسانی شده اس��ت. شاید ملموس ترین معنای 
تحریم برای انسان ایرانی، سخت تر شدن معیشت زندگی باشد. الاقل تجربه 
زندگی در چند ماه گذشته، چنین معنایی را در ذهن مان تداعی می کند. 
افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و درنهایت، کمتر شدن قدرت خرید 
ش��هروندان! این پروسه ای اس��ت که در هر بار فشار تحریم ها در سال ها و 
دهه های گذشته از سر گذرانده ایم و با گوشت و پوست و استخوان تجربه 
کرده ایم. مسئله ای که همچون »زخمی خونابه چکنده« در حوادث آبان ماه 
9۸ سر باز کرد و خود را نشان داد. تقریبا همه تحلیلگران و فعاالن سیاسی 
بر این نکته هم نظر هس��تند که ریش��ه اعتراضات آبان ماه، افزایش قیمت 
بنزین نبوده اس��ت و آنچه بر آتش این عصیان جمعی در بیشتر از یکصد 
ش��هر کشور در این ماه دمید، مطالبات انباشته شده ای بود که به هر دلیل 

در این سال ها امکان تحقق نیافته اند.
منتقدان دولت دوازدهم، حسن روحانی را متهم می کنند که با افزایش 
س��ه برابری قیمت بنزین، به دنبال جبران کسری بودجه خود بوده است؛ 
اتهامی که البته دولت روحانی نپذیرفته و با سرعت بخشیدن به ارائه »بسته 
معیشتی« سعی در آرام کردن جو ملتهب جامعه داشته است؛ دست کم در 

فضای عمومی جامعه چنین برداشتی وجود دارد.
با اینکه اصالح قیمت س��وخت از دیدگاه علم اقتصاد، سیاست درستی 
اس��ت و هر اقتصاددانی با هر گرایش سیاس��ی، با اصالح قیمت س��وخت 
و واقعی ش��دن نرخ بنزین، موافق اس��ت و آن را از بین برنده زمینه قاچاق 
می داند، اما آنچه اجرای این سیاست اقتصادی را به چالش طلبید، کیفیت 
اج��رای آن بوده اس��ت. بیش��تر از هر چیز، زمان بندی اج��رای این طرح، 
مناقشه ای است که به گفته خود دولتمردان، آنها را هر بار از اصالح قیمت 
سوخت در سال های گذشته، باز داشته است. به همین دلیل، صاحب نظران 
اقتصادی بیش��تر بر کیفیت اجرای این طرح نقد دارند تا اصل خود طرح. 
چنانک��ه منطق علم اقتص��اد نیز می گوید زمان اج��رای چنین اصالحات 
اقتصادی در زمان ثبات اقتصادی است و نه شرایط دشوار کنونی که جامعه 

ایرانی با تبعات و پیامدهای تحریم، دست و پنجه نرم می کند.
از س��وی دیگر، در ارتباط با بحث مناسبات تحریم و فساد باید گفت، 
فس��اد در ه��ر جامعه ای وجود دارد و مفس��دان در ه��ر زمانه ای حاضر 
هستند، اما آنچه خطرناک است، تبدیل فساد به فرهنگ است؛ این باور 
که هیچ کاری در یک جامعه بدون دروغ، رانت یا پارتی بازی قابل انجام 
نیس��ت. البته نمونه های چنین باوری کم و بی��ش در فرهنگ ایرانی از 
دیرباز وجود داشته و در فرهنگ عمومی عمدتا به کسی که اهل زدوبند 
و دور زدن قانون باش��د، به اصطالح »زرنگ« گفته می شود، اما آنچه در 
سالیان اخیر، این وضعیت را در فرهنگ ایرانی بغرنج کرده، سایه تحریم 

بر سر جامعه بوده است.
وضعی��ت تحریم و میزان ش��دت آن، در این روزها برای ش��هروندان 
ایرانی، گویا و مشخص است و به گفته دولتمردان، این دوره، سخت ترین 
دوره تحریم ها در تاریخ جمهوری اس��المی اس��ت. همین دو روز پیش، 
حسن روحانی در مراسم »گرامیداشت روز ملی پتروشیمی« در واکنش 
ب��ه خرده فرمایش هایی که معتقدند لحن دولت، عوض ش��ده و دولت از 
وعده های خود عقب نشسته است، به جنگ اقتصادی اشاره کرد و گفت 
که »دولت وعده های خود را در دوران صلح ارائه داد، اما اکنون ش��رایط 

جنگ است و شرایط جنگ و صلح با هم تفاوت دارد.«
اما در ارتباط با وضعیت فس��اد می توان از چند مس��یر به ارزیابی میزان 
فساد در اقتصاد ایران پرداخت. نخست اینکه در چند ماه گذشته و با روی 
کار آمدن ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه، برگزاری دادگاه مفسدان 
اقتصادی ش��دت گرفته و اخاللگران اقتص��ادی در حوزه های مختلف در 
دادگاه ها محاکمه ش��ده اند. جدا از این اتفاق، شاخص »ادراک فساد« نیز 
سنجه ای است که از آن می توان برای درک میزان فساد در یک جامعه بهره 
برد. وضعیت ایران در این وادی، اما متاسفانه خوب نیست و همواره در این 
سال ها در انتهای فهرست کشورهای با بیشترین فساد ایستاده ایم. ایران در 
آخرین رتبه بندی شاخص »ادراک فساد« در سال 201۸ میالدی در رتبه 
13۸ از بین 1۸0 کشور جهان قرار گرفته است. در سال 201۷ نیز ایران 

در جایگاه 130 جهان ایستاده بود.
ش��اید بارزترین نمونه این انگاره که »فس��اد با افزایش تحریم ها، شدت 
می گیرد« را بتوان در بابک زنجانی جست وجو کرد. جوان مو بوری که در 

ابتدای دهه 90 و به واس��طه تحریم های نفتی و بانکی آمریکا، یک شبه ره 
100ساله را طی کرد و البته پرونده اش با گذشت سال ها هنوز به سرانجامی 
نرسیده است، اما تازه ترین مناسبات تحریم و فساد را می توان در ارز ۴200 
تومانی جس��ت وجو کرد که به رغم فسادزایی و نقاط تاریک آن، در الیحه 

بودجه سال آینده نیز حضوری مستمر دارد.
در ابتدای سال 9۷ بود که در تازه ترین دور تحریم ها با خروج آمریکا از 
برجام با فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، دالر جهشی خیره کننده 
در بازار ارز ایران داشت. در این میان، دولت روحانی کوشید تا با تخصیص 
ارز دولتی به کاالهای اساس��ی، از تورم و رشد افسارگسیخته قیمت ها در 
ب��ازار جلوگیری کند، اما قیمت کاالهای اساس��ی همچنان رو به افزایش 
بود و نش��انه های شکس��ت و ناکارآمدی سیاست دولت، رفته رفته خود را 

نشان می داد.
در ای��ن میان، برخی از واردکنندگان، مصداق ضرب المثل »هم از توبره 
خوردن و هم از آخور« بودند. انتش��ار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی 
توسط بانک مرکزی، نشان داد که چه فساد عظیمی در پشت تخصیص ارز 
۴200 تومانی نهفته است و چه کسانی به اسم چه کاالیی و به چه میزانی 
از این نمد، کالهی برای خود دوخته اند؛ چنانکه برخی به اسم شرکت های 
صوری و کاغذی، ارز دولت��ی دریافت کردند و کاالیی وارد نکردند؛ برخی 
نی��ز کاالیی را که با ارز دولتی وارد ک��رده بودند، به قیمت آزاد در بازار به 
مردم فروختند. دولت دوازدهم اما به انتقادها گوش فرا نداد و به این رویه 
در سال 9۸ هم ادامه داد. تنها کوشید فهرست کاالهای اساسی را که با ارز 
ترجیحی وارد کشور می شدند، برای تنظیم بازار محدودتر کند. طعنه آمیز 
اس��ت که با وجود کارکرد مخرب تخصیص ارز ترجیحی، دولت روحانی از 
این سیاس��ت اقتصادی، دست نکش��یده و آن را در الیحه بودجه سال 99 

نیز گنجانده است.
هرچه هس��ت، مناسبات تحریم و فساد، در این روزها بالی جان اقتصاد 
ایران ش��ده اس��ت و به نظر می رسد با تداوم تحریم های یکجانبه آمریکا و 
البته افزایش نظارت های دولتی، مناسبات اقتصاد ایران هر روز پیچیده   تر از 
روز قبل می شود. حاال که آرام آرام به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم، 
ش��اید »تعلیق« تنها واژه ای اس��ت که می توان در پیش بینی چش��م انداز 

اقتصاد ایران در سال آینده به کار برد.

مناسبات تحریم و فساد، بالی جان اقتصاد ایران شده است

پیامد تحریم و بروز فساد

»س��وت زنی« روشی مرسوم برای گزارشگری فس��اد در دنیاست و طبق آمارها، 
نزدیک به ۴0درصد مفاس��د دنیا از همین طریق، کشف می شود. روش های مبارزه 
با فساد در جهان، بر ناامن کردن فضا برای مفسدین، بنا شده است و همین اتفاق 
باعث شده هر شهروند در کشورهای غربی، تا فسادی را دیده، گزارش کند. به همین 
خاطر، مفس��دان در این کشورها، احساس امنیت نمی کنند و هر لحظه خود را در 

کمین قانون»سوت زنی« می بینند.
در ایران نیز افشای فساد به  صورت مشروط جایزه دارد. این وعده  وزیر اقتصاد در 
جمع فعاالن بخش خصوصی در آخرین روزهای آذرماه است. فرهاد دژپسند در نود 
و یکمین نشس��ت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، از همگان خواست، 
مفس��د اقتصادی معرفی کنید و پاداش بگیرید! البته ش��رط دژپسند این است که 
دستگاه قضا علیه فرد متخلف حکم صادر کند؛ در این صورت، افشاکننده فساد از 
طرف وزارت اقتصاد جایزه خواهد گرفت. او همچنین از فعاالن اقتصادی خواسته که 
در صورت مش��اهده فساد در زیرمجموعه های وزارت اقتصاد، حتما گزارش خود را 
ارائه کنند. به اعتقاد دژپسند، راه فساد زدایی این است که تمام امور در یک محیط 

شیشه ای و شفاف رخ دهد که پیش نیاز آن، اقتصاد هوشمند است.
با این وعده دژپسند، قرار شده از مسیر راه اندازی و گسترش سیستم »سوت زنی« 
و گزارش  دهی، روزنه های فس��اد و رویه های غیرقانونی بس��ته شود. »سوت زنی« یا 
همان گزارش��گری فساد به  وس��یله عموم مردم و رسانه ها، روشی است که در دنیا 
برای پیشگیری فساد دنبال می شود و به  تازگی در ایران نیز زمزمه های آن شنیده 
می ش��ود. در همین راستا، نود و یکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی در بیس��تم آذرماه، به محلی برای تش��ریح جزییات این برنامه تش��ویقی 
تبدیل شد و وزیر اقتصاد، نحوه اعطای جایزه به گزارشگران فساد را توضیح داد. او 
با توضیح مس��یر های مبارزه با فساد، اعالم کرد که اگر هر شخصی فسادی را افشا 

کند، وزارت اقتصاد به او جایزه خواهد داد، مشروط به اینکه از سوی دستگاه قضایی 
به صدور حکم علیه فرد متخلف منجر شود. او همچنین از اعالم فساد در وزارتخانه 
متبوع خود استقبال کرد و از فعاالن بخش خصوصی خواست به کمک دولت بیایند و 
با راه اندازی روش »سوت زنی« افراد فاسد را رسوا کنند. در این چارچوب، ایجاد یک 
»کریدور مقابله با فساد« توسط سیاست گذار تضمین کننده است تا مشکلی بر سر 
راه گزارشگران فساد اتفاق نیفتد. به اعتقاد دژپسند، عامل کالن تری که می تواند به 
ایجاد شفافیت و فسادزدایی منجر شود، حرکت به سمت »اقتصاد هوشمند« است و 

الزم است تمامی فرآیند ها در محیط فناوری و دیجیتال انجام شود.
دژپس��ند با بیان اینکه اقتصاد هوشمند، رمز نجات اقتصاد ایران است، گفت که 
مبارزه با فساد این گونه حاصل نمی شود که برای هر مامور، یک مامور دیگر گمارده 
ش��ود،  بلکه راه فس��اد زدایی این اس��ت که تمامی امور در یک محیط شیش��ه ای و 
شفاف رخ دهد. بر این اساس، وزیر اقتصاد از حرکت سیاست گذار به سمت نهادینه 
کردن »هوشمندسازی اقتصاد« خبر داد و از چند اقدام دولت نیز رونمایی کرد. به 
گفته دژپس��ند، تمامی اظهارنامه های مالیاتی در سال جاری در محیط الکترونیکی 
صادر ش��ده و قرار شده سیس��تم گمرکی تا هفته دولت در سال 99 به  طور کامل، 
الکترونیکی ش��ود و امور مالیاتی کش��ور نیز تا پایان دولت دوازدهم به این مس��یر 

بپیوندد.
البته تاکنون در حوزه مالی��ات، صندوق های مکانیزه به عنوان یکی از مولفه های 
اصلی هوشمند س��ازی، اجرایی ش��ده و قانون آن هم از س��وی متولیان ابالغ شده 
است، بنابراین سیاست گذار امیدوار است با عملیاتی کردن یک روش واحد و جامع 
که عمدتا بر حذف رویه های فیزیکی و حضوری استوار است، چند هدف سیاستی 
را به  طور همزمان محقق کند؛ اهدافی که در حوزه مقابله با فساد و ایجاد شفافیت 

تعریف می شود.

تمایز میان »فس��اد« و »ادراک فس��اد« نکته دیگر س��خنان دژپسند بود. او بین 
»فس��اد واقعی« و »ادراک فساد« تمایز قائل ش��د و گفت که آفت اصلی در فضای 
کشور عمدتا به »احساس فساد« برمی گردد و نه خود »فساد«، به این معنا که بیش 
از آنکه فس��اد وجود داشته باشد، فساد احساس می شود. به گفته وی، عده ای دالل 
برای منافع خودشان به ادراک فساد دامن می زنند؛ اتفاقی که باعث نگرانی می شود 

و بازتاب جهانی نامطلوبی هم برای ایران در رابطه با فساد به همراه دارد.
ام��ا چند روز پس از برگزاری این نشس��ت و س��خنان دژپس��ند، بخش »اعالن 
گزارش های مردمی مبارزه با فساد« در وزارت اقتصاد راه اندازی شد. روابط عمومی 
وزارت اقتصاد با صدور اطالعیه ای در روز بیست و چهارم آذرماه از راه اندازی بخش 
»اع��الن گزارش ه��ای مردمی مبارزه با فس��اد« در پرتال این وزارتخانه به نش��انی 
»www.Mefa.gov.ir« خبر داد. بر این اس��اس حاال عموم مردم ایران می توانند 
برای اعالن گزارش های خود درخصوص فساد در چارچوب وظایف و مأموریت های 

محوله وزارت اقتصاد و سازمان های زیرمجموعه آن، اقدام کنند.
در این میان، برخی از صاحب نظران سیاسی و اقتصادی، چندان کارکرد این شیوه 
از اعالم فس��اد را مثبت ارزیابی نمی کنند. با اینکه »س��وت زنی« سال هاست که در 
دنیا اجرا می شود و گزارش های جهانی نیز تاثیر این شیوه را بر کاهش فساد تایید 
می کند، اما ارزیابی های صورت گرفته در مورد اجرای گزارش دهی تخلفات در ایران 
نشان می دهد، تا هنگامی که بستر و زمینه تولید فساد فراهم باشد، نه این شیوه و 
نه بگیر و ببندهای بعد از آن، نمی تواند چندان راهگشا و اثرگذار باشد. به اعتقاد این 
صاحب نظران، تا مادامی که سیاست های اشتباه دولت، ورود رانت خواران را تسهیل 
کرده و بستر تولید فساد را مهیا می کند، صرفا گزارش دهی تخلفات نمی تواند برای 
مبارزه با فس��اد چندان موثر واقع ش��ود و بنابراین سازوکارهای قانونی برای اجرای 

گزارشگری تخلفات، ضروری است.

سوت های فساد برای که به صدا درمی آید؟

نگاه

وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس مطرح کرد
 لزوم امنیت

برای سوت زنان فساد
س��ال ها و دهه هاست که فساد به مس��اله ای جدی در دنیا 
تبدیل ش��ده و مبارزه با آن به ش��یوه های مختلف متمرکز و 
غیرمتمرکز در دس��تور کار قرار گرفته است؛ موضوعی که در 
ایران نیز صادق بوده است، اما متاسفانه مبارزه با فساد تنها به 
شیوه متمرکز انجام می شود. این درحالی  است که رویه اصلی 
مبارزه با فساد در جهان، متکی بر روش های غیرمتمرکز است 
و طب��ق برخی پژوهش ها و آماره��ا، گزارش دهندگان بیش از 
۴0درص��د تخلفات را کش��ف کرده ان��د، در حالی  که این رقم 
ب��رای س��ازمان های نظارتی در حدود 2درصد اس��ت. در این 
می��ان، مهم ترین نکته در ایجاد و تقویت گزارش دهی مردمی 
یا همان »س��وت زنی« آن اس��ت که عالوه  بر آگاهی دادن به 
مردم درباره مس��ئولیت های اجتماعی شان، مشوق های مادی 
و معنوی نیز برای مبارزه با فس��اد اندیش��یده شود. در همین 
راس��تا، وزارت اقتصاد به تازگی، بخ��ش »اعالن گزارش های 
مردمی مبارزه با فساد« را راه اندازی کرده است و وزیر اقتصاد 
در جمع فعاالن بخش خصوصی از همگان خواس��ته فس��اد را 

گزارش دهند و جایزه بگیرند.
ج��دا از ای��ن مه��م، س��ازوکارهای قانون��ی نیز بای��د برای 
»س��وت زنی« اندیشیده ش��ود تا روزنامه نگارانی که به  عنوان 
»سوت زن« فسادی را گزارش می کنند، امنیت داشته باشند. 
ج��دا از روزنامه نگاران، گزارش��گری فس��اد ب��رای یک فعال 
بخش خصوصی نیز کم هزینه نیس��ت و ممکن است حتی در 
مناقصات دولتی، شرکت های متعلق به افرادی که موارد فساد 

و ناکاآمدی را گزارش می کنند، اذیت شوند.
در همین زمینه، حسن عابدی جعفری وزیر بازرگانی دوران 
دفاع مق��دس، در رابطه با راهکارهای مبارزه با فس��اد گفت: 
»تالش های بخش خصوصی برای مقابله با فس��اد در دو سطح 
تعریف می ش��ود. در س��طح اول، رس��یدگی اتاق بازرگانی به 
نابس��امانی ها و تخلف های اهالی این بخش مطرح می ش��ود و 
همه چیز در اختیار پارلمان بخش خصوصی است. هدف کلی 
از مقابله با فس��اد در این س��طح این اس��ت که از بین فعاالن 
بخش خصوصی که اغلب درست رفتار می کنند، موارد معدود 
تخلف توسط خود بخش خصوصی تعیین تکلیف شود. در این 
س��طح هدف بیش��تر تبرئه کردن عامه بخش خصوصی است. 
قوانین برای اتاق بازرگانی چنین اختیاری را در نظر گرفته که 

به موارد تخلف رسیدگی کرده و تکلیف آن را روشن کند.«
به گفته وزیر بازرگانی دوران دفاع مقدس، »در س��طح دوم، 
بخش خصوصی فراتر از خود و زیرمجموعه هایش عمل می کند 
یعنی فس��ادی که در سایر بخش ها از جمله دولت می بیند را 
گزارش می دهد. در این سطح، به طور حتم به تعامل جدی با 
دیگر بخش های موثر نیاز داریم و اینکه زیرس��اخت های الزم 
برای توافق با اجزای دولت و بخش های نظارتی و فرابخش��ی 
دولت در این زمینه فراهم ش��ود. البت��ه این هماهنگی الزمه 
چرخش اطالعات در زیرمجموعه های دستگاه های دیگر است. 
در این سطح دیگر بخش خصوصی در زیرمجموعه خود عمل 
نمی کند بلکه برای اصالح مفاس��د سایر بخش ها به همکاری 
دیگران هم نیاز اس��ت. بخش خصوص��ی می تواند در این دو 
س��طح به مقابله با فساد کمک کند و بهتر است از سطح اول 
که در اختیار خود است شروع کند که اعالم شده این فرآیند 
آغاز شده اس��ت. در واقع، سطح اول تمرینی برای سطح دوم 

است.«
او در گفت وگو با س��ایت خبری اتاق تهران، به س��طح دیگر 
مبارزه با فس��اد اشاره کرد و ادامه داد: »در سطح دیگر مقابله 
با فس��اد، پای عامه م��ردم از قبیل روزنامه نگاران و کارکنان و 
کارمندان مجموعه های مختل��ف غیردولتی و دولتی به میان 
می آید. زمانی که روزنامه نگاران و مردم به عنوان »سوت زن« 
فس��ادی را گزارش می کنند، باید تامین داش��ته باش��ند که 
متاسفانه اکنون این تامین وجود ندارد. هرچند قانون، حمایت 
از آنان را تکلیف کرده است، اما این حمایت ها انجام نمی شود. 
م��ن مصادیقی از این افراد را س��راغ دارم ک��ه مطلب خالف 
و فس��ادی را گ��زارش کرده اند و در نهای��ت، دادگاه حکم به 
دستگیری فرد متخلف داده و آن فرد محکوم شده و به زندان 
افتاده اس��ت، اما از زندان علیه »سوت زن« طرح دعوی کرده 
اس��ت و هم اکنون فردی که فساد را گزارش داده، درگیر شده 

است.«
به اعتقاد عابدی جعفری، »بخشی از این رفتار غیرمنصفانه 
ب��ه نقض قوانی��ن و مقررات بازمی گردد. پیش��تر اگر کس��ی 
گزارش��ی را علیه فرد دیگری به دادگاه ارائه می کرد و آن فرد 
در دادگاه محکوم می ش��د، کس��ی که فس��اد را گزارش کرده 
بود به س��راغ کس��ب وکار خودش می رفت و مش��کلی وجود 
نداش��ت، اما اگر معلوم می شد که این گزارش کذب و تهمت 
است، فردی که گزارش دهنده بود، محاکمه می شد. اگر قانون 
درس��ت می بود، فردی که فس��ادی را گزارش می کرد باید در 

سطح ملی مورد تقدیر قرار می گرفت، اما اینطور نیست.«
وی در پاس��خ به این س��وال که قوه قضائی��ه در این زمینه 
چط��ور باید عمل کند، گفت: »در ق��وه قضائیه حرکتی برای 
مقابله با فساد شکل گرفته است که امیدواریم به بار بنشیند. 
متاس��فانه زیرمجموعه های قوه قضائیه به روال گذش��ته خود 
عم��ل می کنند و این موضوع نباید از دید مس��ئوالن این قوه 
پنهان بماند. بدنه همچنان بر روند گذشته است و حرکتی که 
در باال آغاز شده به بدنه منتقل نشده است. به نظر من، رئیس 
قوه قضائیه باید موارد فس��اد در بدنه را پیدا کرده، رس��یدگی 
ک��رده و به عموم اعالم کند. ایش��ان باید برای تبرئه قضات و 
محاکمی که س��الم عمل می کنند، مواد ناسالم را پیدا کرده و 
به عموم مردم اعالم کنند و بگویند که با مفاسد برخورد شده 
و اگر ادامه پیدا کند، باز هم برخورد می شود. در واقع، این امر 
فضا را برای مرتکبان فس��اد ناامن می کند، اما در حال حاضر، 
فضا برای افراد سالم ناامن است و مرتکبان فساد کار خودشان 
را انج��ام می دهند. این تغییر بای��د در بدنه قوه قضائیه انجام 

شود تا بگوییم تحول موردنظر رخ داده است.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: این روزها با بررس��ی الیحه بودجه س��ال 99 در مجلس، 
بحث و بررس��ی ها درباره الیه های مختلف بودجه س��ال آینده در رسانه ها 
س��رعت گرفته اس��ت. مرک��ز پژوهش های مجل��س نیز به عن��وان بازوی 
کارشناسی مجلس در سلسله گزارش هایی به بررسی جوانب مختلف الیحه 

بودجه پرداخته است.
به گفته مرکز پژوهش ها، همه س��اله در این روزها، بررسی الیحه بودجه در 
صدر برنامه ها و گزارش دهی های این نهاد پژوهشی است. شیوه تصمیم گیری 
در مورد درآمدهای نفتی، شفافیت، درآمدهای اختصاصی و متفرقه، مفهوم و 
تعاریف کسری بودجه، چگونگی پیش بینی قیمت نفت، بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد و س��وء تفاهم ها و سوء برداش��ت های مرتبط با مس��ئله قیمت واحد 
فعالیت، نرخ ارز و بودجه، شیوه رفتار با بودجه عمرانی، بخش های اختیاری و 
صالحدیدی بودجه، رابطه باطن اقتصاد و تنوع فعالیت های اقتصادی با ظاهر 
بودجه، ترازهای ساختاری و دوره ای بودجه و... ازجمله موضوعات برجسته شده 

در بررسی الیحه بودجه طی سال های گذشته بوده اند.
امس��ال نیز بازوی کارشناس��ی مجلس در گزارش های مختلف، الیحه 
بودجه را بررس��ی کرده اس��ت. یکی از این گزارش ها، به بخش »نفت« و 
میزان درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده اختصاص دارد. »نفت« طالی 
س��یاهی است که بیش��تر از یک قرن اس��ت با اقتصاد و تحوالت سیاسی 
ایران گره  خورده است و هر ساله یکی از مهم ترین نکات در الیحه بودجه، 

وضعیت درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه به نفت است.
اما با توجه به افت ش��دید صادرات نفت به دلیل تحریم های اقتصادی، 
حاال درآمدهای نفتی به یکی از چالش های اصلی بودجه س��ال آینده بدل 
شده است. در شرایطی که دولت در الیحه بودجه سال آینده فروش روزانه 
یک میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده است، مرکز پژوهش ها با بررسی 
موض��وع اعالم کرده که ای��ن میزان فروش عماًل تحقق نخواهد یافت و در 

این ش��رایط غیرواقعی بودن این درآمد می تواند مشکالتی را برای اقتصاد 
ایران به همراه داشته باشد.

به گفته نهاد پژوهش��ی مجلس، براس��اس محاسبات مفروضات بودجه، 
می��زان ص��ادرات نفت مع��ادل یک میلیون بش��که در روز برآورد ش��ده، 
درحالی ک��ه با توجه به ش��رایط فعلي کش��ور به نظر می رس��د که بخش 
قابل توجهی از آن قابل تحقق نباش��د. در الیحه بودجه س��ال 1399 کل 
کشور میزان صادرات نفت خام، روزانه یک میلیون بشکه با قیمت هر بشکه 
۵0 دالر در نظر گرفته  شده است. با این فرض سرجمع منابع نفتي حاصل 
از ص��ادرات نفت خام و میعانات گازي، خالص صادرات گاز طبیعي 1399 
برابر 22.2۵ میلیارد دالر است. سهم 1۴.۵درصد شرکت ملي نفت از رقم 
22.2۵، به میزان 2.۶۵ میلیارد دالر است. همچنین ارزش خالص صادرات 
گاز ۴ میلیارد دالر در نظر گرفته  شده و سهم شرکت ملي گاز ایران از این 
رقم 0.۵۸ میلیارد دالر محاس��به  شده است. عالوه بر اینها سهم 3۶درصد 
صندوق توسعه ملي )از صادرات نفت خام، میعانات گازي و خالص صادرات 
گاز( برابر ۸.01 میلیارد دالر اس��ت. مناب��ع بودجه عمومي دولت از منابع 
نفتي در الیحه 11.01 میلیارد دالر )معادل ۴۸3 هزار میلیارد ریال( برآورد 

شده است.
مرکز پژوهش ها با اش��اره به اینکه درآمدهای نفتی با توجه به ش��رایط 
کنونی تحقق پذیر نیست، معتقد اس��ت: براساس الیحه بودجه استقراض 
دولت از صندوق توسعه ملي 302.0۵۶ میلیارد ریال )3.۵۶ میلیارد دالر( 
پیش بینی  شده است، اما روشن نیست که در صورت عدم تحقق صادرات 
یک میلیون بشکه نفت و درنتیجه کاهش منابع حاصل از 1۶ واحد درصد 
اس��تقراض از صندوق، آیا این عدد کاهش خواهد یافت یا صندوق مکلف 

است از محل سایر منابع این اعتبار را تأمین کند؟
به اعتقاد بازوی کارشناسی مجلس، تحقق هزینه های سرمایه ای شرکت 

ملي نفت ایران در س��ال آینده به منابعي وابسته است که تحقق آنها دور 
از انتظار پیش بینی می شود. درنتیجه می توان گفت که سهم شرکت ملي 
نف��ت ایران از مح��ل 1۴.۵درصد که خود را به صورت ذخیره اس��تهالک 
و اندوخت��ه قانوني در منابع ش��رکت نش��ان می ده��د، به هیچ وجه نه تنها 
پاس��خگوي نیازهاي سرمایه ای شرکت نیس��ت، بلکه از عهده بازپرداخت 
بدهی های کالن شرکت نیز برنمی آید. مجموع بدهی های شرکت ملي نفت 
تا ابتداي سال 139۷ در حدود ۴۸.۶۶ میلیارد دالر بوده است. این موضوع 
در آینده نه چندان دور صنعت نفت کش��ور را با مشکالت عدیده ای مواجه 
خواهد کرد. اصلی ترین دلیل انباش��ت بدهي کالن از دیدگاه شرکت ملي 
نفت این اس��ت که سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز و بازپرداخت آنها 
توسط این شرکت انجام  شده درحالی که عواید و درآمد این میادین میان 
این ش��رکت، دولت و صندوق توسعه ملي تقس��یم می شود و بازپرداخت 
هزینه سرمایه گذاری باید از محل 100درصد درآمدهاي میدان و نه فقط از 

سهم 1۴.۵درصد شرکت نفت باشد.
در کنار این موضوعات، در بودجه س��ال آینده پیش بینی  ش��ده شرکت 
ملی نفت از محل س��رمایه گذاری های خارجی و قراردادهای خارجی هم 
درآمدهای کالنی داش��ته باش��د که مرکز پژوهش ها، این درآمدها را هم 
تحقق پذیر نمی داند. به اعتقاد این نهاد پژوهش��ی، 2۴۸.03 هزار میلیارد 
ریال از درآمدهای ش��رکت ملی نفت ای��ران از محل وام خارجي بوده که 
پیش بین��ی آن از مح��ل قراردادهاي فاینان��س، EPCF، قراردادهاي بیع 
متقابل IPC اس��ت. با توجه ب��ه محدودیت های پی��ش رو، امکان انعقاد 
قراردادهاي نفتي با ش��رکت های نفتي خارجي بسیار ضعیف می شود که 
از نش��انه های آن، خروج ش��رکت های نفتي خارجي در قراردادهاي نفتي 
فعال )تنفیذ ش��ده( و ترک مذاکره قراردادهاي در ش��رف انعقاد از سوی 

شرکت های نفتي خارجي است.

درآمدهای نفتی چقدر در بودجه سال آینده تحقق پذیر است؟

برآوردی درآمد نفتی بیش 
یادداشت

FATF  چه تاثیری بر بازار ارز گذاشت؟

ب��ا روی کار آمدن دولت یازدهم و امید بر بهبود ش��رایط اقتصادی، 
انتظاراتی در میان آحاد جامعه ش��کل گرفت تا وضعیت را به س��مت 
بهبود پیش ببرد. اتفاقات رخ داده در حوزه برجام، یکی از این موارد بود 
تا دستاوردهای مثبت دولت روحانی که بر پایه کاهش تورم و ثبات نرخ 

ارز بنا شده بود، به خاطر برجام شکل بگیرد.
ام��ا با خروج یک طرفه آمریکا از برج��ام و پایبند نبودن اروپاییان به 
تعهدات خود باعث ش��د تا نگاه دولتمردان از انتظارات به جنگ روانی 
دش��من تغییر یابد و ش��رایط فعلی اقتصاد ایران متاث��ر از این جنگ 
روان��ی تحلیل ش��ود. قطعا تحریم ها بر بازارهای مال��ی تاثیرگذار بوده 
است، اما آنچه بیش از همه به مسائل و مشکالت اقتصادی دامن زده، 
حاصل سیاس��ت گذاری های اشتباه دولت بوده است. متاسفانه این نوع 
بی درایتی ها زندگی تمام شهروندان را تحت تاثیر قرار داده و بر نگرش 
آنها در حفظ دارایی های ش��ان سایه افکنده است. با کاهش ارزش پول 
ملی، دارایی ها از بانک ها خارج و به س��مت بازارهای موازی سوق داده 
ش��د. کلیه ش��اخص ها تحت تاثیر نرخ ارز و آثار تورمی تحریم ها قرار 
گرف��ت و تبدیل ارزش دفتری دارایی ها به قیمت روز، حباب بزرگی از 
قیمت ها را ش��کل داد. آمار ارائه شده نشان می دهد که طی نیمه اول 
سال 9۸ بازار سهام برنده بازارها بوده است و بازار سکه و دالر به صورت 
میانگین بازده منفی را تجربه کرده اند. بازدهی شاخص سهام از ابتدای 

سال 9۸ تا پایان ماه آذر نیز به 9۸درصد رسیده است.
در حال حاضر نیز آنچه در هفته نخس��ت دی ماه در بازارها رخ داده 
است، نشأت گرفته از انتش��ار اخباری مبنی بر احتمال رفتن ایران به 
لیس��ت سیاه FATF اس��ت. در اوایل هفته گذشته مشخص شد که 
دیدار ریاست جمهوری ایران و ژاپن، دستاورد مثبتی نداشته و به همین 
دلیل، افزایش خریدها باعث باال رفتن قیمت دالر ش��ده است و قیمت 
دالر روی مرز 13 هزار تومان ثابت ماند. عواملی همچون تقاضای فصلی 
و رفتن ایران به لیس��ت س��یاه FATF می تواند مجددا قیمت دالر را 
تح��ت تاثیر قرار دهد هرچند که به دلیل ع��دم اطمینان بازیگران به 
آینده ب��ازار، خرید و فروش آن با احتیاط بیش��تری صورت می گیرد. 
تعیین دامنه مناسب برای نوسانات قیمتی دالر توسط بازارساز، کاهش 
تقاضای احتیاطی و محدودتر شدن نوسانات حواله درهم از مهمترین 
دالی��ل آرامش بازار در پنج روز اول دی ماه بوده اس��ت. عالوه بر این، 
به نظر می رسد بازدهی پایین تر سکه نسبت به دالر در پاییز با کاهش 

نوسانات بهای طالی جهانی مرتبط است.
در آذرماه هیچ صنعت بورسی، افت شاخص را تجربه نکرد و بازدهی 
در صنای��ع مختلف از حدود ۸درصد تا بیش از ۵0درصد متغیر بود. از 
مهمترین دالیل رشد بازار بورس در هفته نخست دی می توان به تداوم 
جری��ان باالی نقدینگی به دلیل ادامه رکود س��نگین بازارهای موازی، 
افزایش انتظارات تورمی به واس��طه  شکس��ته نشدن مرز حمایتی 12 
ه��زار و ۵00 تومان قیمت دالر و رش��د قیمت کااله��ا در بازار جهانی 
به ویژه فلزات اساس��ی به دلیل اجرایی نشدن اعمال تعرفه های آمریکا 
بر کاالهای چینی در 1۵ دسامبر)یکش��نبه 2۴ آذر( و افزایش احتمال 
تحقق توافق تجاری بین آمریکا و چین و با فعالیت گسترده سهامداران 
حقیقی اشاره کرد. پیش بینی می شود با افزایش معامالت خرد در کنار 
بهبود روابط چین و آمریکا، پول های جدید پرقدرتی وارد بازار س��هام 
شود و بر بازدهی این بازار تاثیر مثبت بگذارد. قیمت نفت نیز بی نصیب 
از مذاکرات چین و آمریکا و نتیجه انتخابات عمومی انگلستان نبوده و 
قیمت آن را به بیش از ۶1 دالر در هر بش��که رسانید. انتظار می رود با 
کاهش تنش های تجاری چشم انداز رشد اقتصاد جهانی تقویت و تقاضا 
برای انرژی، افزایش قیمت انواع انرژی از جمله نفت را به دنبال داشته 
باشد. با توجه به پیش بینی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 
از کاهش رشد اقتصادی در جهان، احتمال رخ دادن شوک های ناگهانی 
در عرض��ه نفت خام کاهش و رش��د محدود قیمت ه��ا را در فصل اول 

2020 پیش بینی می کند.
قیمت جهانی طال نیز تحت تاثیر ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط 
فدرال رزرو و رش��د قابل توجه تولیدات صنعتی قرار گرفت و به دلیل 
کاه��ش حجم معامالت در بازار جهانی به دلیل کاهش جریان اخبار و 
اطالعات در دو هفته آینده به واسطه تعطیالت سال نو میالدی قیمت 
جهان��ی آن افزایش و به قیمت 1۵0۴ دالر رس��ید. با توجه به کاهش 
نقش دالر در مبادالت جهانی و افزایش تنش های سیاس��ی در عرصه 
بین المللی، تقاضا برای دارایی های امن افزایش و در نتیجه انتظار می رود 
تا روند صعودی قیمت طال در روزهای آینده ادامه یابد. به نظر می رسد 
از می��ان دارایی های موجود بیت کوین همچنان پربازده ترین دارایی در 
س��ال جاری اس��ت. با توجه به محبوبیت این ارز دیجیتالی و افزایش 
روزافزون مالکان آن، این امکان وجود دارد که بتوانند با خرید و فروش 
یا نگهداری آن، نوس��ان های قیمتی گسترده ای در این بازار رقم بزنند. 
ب��ا این حال پیش بینی ها حاکی از افزایش قیمت بیت کوین در س��ال 
می��الدی جدید خواهد بود. آنچه در نهایت باعث ثبات در بازار داخلی 
جدای از مس��ائل بین المللی و تحریم ها شود، شناخت دقیق مسئله و 
یافتن راه حل مش��خصی برای آن است تا بتوانیم در این شرایطی که 

اقتصاد دچار نقصان است از شوک های خارجی بکاهیم.

رابطه معکوس مصرف بنزین و دریافت یارانه معیشتی
جغرافیای استانی بسته معیشتی

مقایسه سرانه بنزین استان ها و سهم آنان از دریافت کمک معیشت 
خانوار نش��ان می ده��د که بین میزان مصرف بنزین و دریافت بس��ته 

معیشتی رابطه معکوس وجود دارد.
براس��اس اطالعات معاونت رفاه اجتماعی وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی،  با حذف برخی اس��تثنائات )استان گیالن( استان هایی که 
بیشترین سهم از میزان مصرف بنزین را دارند، در نیمه پایینی دریافت 
بس��ته حمایت معیشتی قرار گرفته اند و استان هایی که در نیمه پایین 

مصرف بنزین قرار دارند، سهم بیشتری از دریافت ها را کسب کرده اند.
همچنین اس��تان های تهران و البرز که بیش��ترین مصرف بنزین را 
دارا هستند کمترین سبد حمایت معیشتی و برعکس استان های کم 
برخورداری که کمترین میزان مصرف بنزین را داشته اند بیشترین سبد 
حمایت معیشتی را دریافت کرده اند. البته در این میان یک مورد استثنا 
وجود دارد و در استان گیالن با وجود نسبت باالی مصرف بنزین، یارانه 

معیشتی باالیی نیز به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
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جمال رزاقی
رئیس اتاق بازرگانی شیراز

با موافقت شورای پول و اعتبار، سقف تسهیالت ساخت و خرید مسکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم افزایش یافت و وام انفرادی مسکن در تهران به 1۴0 میلیون 
و برای زوجین به 2۴0 میلیون تومان رسید. بر این اساس زوجین تهرانی برای تهیه 
وام 2۴0 میلیونی مس��کن و جعاله باید 20 میلیون و 1۶0 هزار تومان هزینه کنند 
و مجرده��ای تهرانی هم برای دریافت وام 1۴0 میلیونی مس��کن و جعاله باید 11 
میلیون و ۵۶0 هزار تومان بپردازند. به گزارش ایسنا، چهارم دی ماه شورای پول و 
اعتبار با افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق موافقت کرد. بر این اساس، 
در تهران سقف تسهیالت انفرادی مسکن 100 میلیون تومان و برای زوجین 200 
میلیون تومان تعیین شده است. در مراکز استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر 
جمعیت سقف تسهیالت انفرادی ۸0 و زوجین 1۶0 میلیون تومان و در سایر مناطق 
شهری )ش��هرهای با جمعیت 200 هزار نفر و کمتر( سقف تسهیالت انفرادی ۶0 
و زوجین 120 میلیون تومان اعالم ش��ده است. پیش از این سقف وام در تهران در 
حال��ت انف��رادی ۶0 و برای زوجین 100 میلیون تومان بود که با وام جعاله قابلیت 

افزایش تا 120 میلیون تومان را داشت.
بر این اساس، امتیاز تسهیالت مسکن در سال جاری بین ۴0 تا ۴2 هزار تومان 

متغیر اس��ت؛ به طوری که تسه فروردین، اردیبهش��ت، خرداد و مرداد سال جاری 
حدود ۴2 هزار تومان داد و س��تد می شود و تس��ه شهریور امسال ۴0 هزار و 200 
تومان قیمت دارد. درحالی که امتیاز تس��هیالت مس��کن آبان  امسال به حدود ۴2 
هزار تومان رسیده است. در این میان قیمت هر ورق از اوراق تسهیالت مسکن بانک 
مسکن فروردین سال 139۷ معادل ۴3 هزار و ۶00 تومان و مرداد، آذر و دی همین 
سال نیز حدود ۴2 هزار تومان است. همچنین اوراق تیرماه سال 139۶ معادل ۴1 
هزار و دی  ماه س��ال 139۶ معادل ۴0هزار تومان معامله می شود، درحالی که این 

قیمت برای آبان  سال 139۶ معادل 32 هزار و ۴00 تومان است.
بر این اس��اس، با توجه به ش��رایط کلی بازار قیمت متوس��ط ه��ر ورق از اوراق 
تسهیالت مسکن حدود ۴2 هزار تومان در نظر گرفته و با این رقم، هزینه وام مسکن 

برای اقشار مختلف محاسبه شده است.
* هزینه وام مس��کن تهرانی ها: براساس تصویب شورای پول و اعتبار، افرادی که 
در تهران از طریق اوراق گواهی حق تقدم، وام مسکن می گیرند می توانند به صورت 
ف��ردی در تهران تا 1۴0 میلیون تومان تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل 100 
میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ۴0 میلیون تومان جعاله می شود بنابراین 

برای 100 میلیون تومان تسهیالت باید 200 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند 
که هزینه این تعداد اوراق ۸میلیون و 200 هزار تومان می شود که با در نظر گرفتن 
۴0 میلی��ون جعاله که برای آن باید ۸0 ورق به میزان 3میلیون و 3۶0 هزار تومان 

خریداری کنند، 11 میلیون و ۵۶0 هزار تومان می شود.
زوجین تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف 2۴0 میلیون تومان شامل 
100 میلیون تومان تس��هیالت خرید مسکن برای هر نفر و ۴0 میلیون تومان وام 
جعاله دریافت کنند، بنابراین زوجین باید ۴00 برگه تس��هیالت مسکن خریداری 
کنن��د که هزینه آن، 1۶میلیون و ۸00 هزار تومان اس��ت که همراه با ۴0 میلیون 
توم��ان وام جعاله که ۸0 اوراق باید خری��داری کنند، 3 میلیون و 3۶0 هزار تومان 

پرداخت می کنند که جمعا 20 میلیون و 1۶0 هزار تومان باید پرداخت کنند.
* هزینه وام مس��کن مراکز استان ها: سقف این تس��هیالت برای مراکز استان و 
شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر به ۸0 میلیون تومان رسیده که باید 1۶0 
ورق خریداری کنند که هزینه آن ۶میلیون و ۷20 هزار تومان است. این میزان برای 
سایر مناطق شهری به ۶0 میلیون تومان رسیده است که باید 120 ورق خریداری 

کنند که هزینه آن ۵میلیون و ۴0 هزار تومان می شود.

تنه��ا در عرض یک م��اه قیمت خان��ه در منطقه یک، ۸میلی��ون تومان معادل 
3۴درصد گران ش��د که تاثیر قابل توجهی بر معدل کل بازار مس��کن در پایتخت 

ایجاد کرد؛ این در حالی است که در سایر مناطق، نوسانات قیمت طبیعی بود.
به گزارش ایس��نا، کانون منطقه ای رشد حدود یک میلیون تومانی متوسط کلی 
قیمت مسکن در تهران رصد شد. مطابق آمار میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان 
در منطقه یک جهش عجیب و غریب ۸میلیون تومانی را طی یک ماه تجربه کرده و 
از میانگین 23میلیون تومان در آبان ماه به 31 میلیون تومان در آذرماه رسیده است. 
در سایر مناطق، افزایش ویژه ای در قیمت ها رخ نداده است. در پنج منطقه ۴، ۵، ۷، 
1۴ و 1۵ نرخ ها ۵00هزار تا یک میلیون تومان رشد کرد. در دیگر مناطق، قیمت ها 
یا رشد اندکی داشته یا مقداری پایین آمد. با این  حساب، نوسانات در شهر تهران 
به جز منطقه  یک می تواند حالت طبیعی بازار ارزیابی شود. اگر قیمت آپارتمان در 
گران قیمت ترین منطقه  پایتخت در عرض یک ماه 3۴درصد رشد نمی کرد میانگین 

کلی در حد آبان ماه ثابت می ماند.

بررس��ی ها از دفات��ر امالک درخصوص علت پرش قیم��ت در منطقه یک حاکی 
از آن اس��ت که به دنبال تغییر نرخ بنزی��ن و افزایش قیمت  ارز، هجوم مقطعی از 
سوی س��فته بازان به بازار مسکن شده است. آذرماه رشد ماهیانه قیمت مسکن در 
منطقه یک 3۴درصد، منطقه چهار ۸.۸درصد، منطقه پنج ۷.۴درصد، منطقه هفت 
۶.۶درصد، منطقه 1۴ معادل ۵.1درصد و منطقه 1۵ معادل ۷.9درصد بوده اس��ت. 
تغییرات قیمتی در س��ایر مناطق جزئی بوده است. در بعضی مناطق همچون 19، 
20 و 22 نیز با توجه به حجم پایین معامالت، نوسانات فعلی مالک مناسبی برای 

بررسی نیست.
با اینکه به جز منطقه یک، مناطق ۵، 2، ۴، 1۴ و 1۵ از محدوده های مورد توجه 
س��فته بازان است، به نظر می رسد پایین بودن توان متقاضیان واقعی مانع از جهش 
قیمت مسکن این مناطق در آذرماه شده است. از سوی دیگر حجم قابل توجهی از 

واحدهای خالی در مناطق 1 تا ۵ وجود دارد.
پس از آنکه مردادماه سال جاری بازار مسکن پایتخت در مسیر آرامش قرار گرفت 

و س��ه افت ماهیانه و یک افزایش ناچیز را در چهار ماه اخیر به ثبت رس��اند، آذرماه 
همزمان با پایان ماه صفر و تغییر نرخ بنزین معامالت افزایش محسوسی پیدا کرد 

که منجر به رشد قیمت شد.
آذرم��اه 139۸ مطابق اعالم بانک مرکزی، متوس��ط قیم��ت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
ش��هر ته��ران 13میلی��ون و ۵30 هزار تومان بوده که نس��بت به آبان ماه امس��ال 
۸.۵درصد و نسبت آذرماه پارسال ۴1.۶درصد افزایش نشان می دهد. تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذر امسال به 9.۵ هزار واحد مسکونی رسیده 
که نسبت به ماه قبل 13۴.۴درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال ۴0درصد افزایش 
یافته اس��ت. کارشناس��ان، اثر متغیر بیرونی بر بازار ملک را علت رش��د معامالت و 
متعاقبا رشد قیمت می دانند، با این حال به جز منطقه یک که شرایط و ویژگی های 
خاص خود را دارد، افزایش قیمت در سایر مناطق تغییر محسوسی نسبت به روند 

پنج ماه اخیر ندارد.

قیمت خرید اوراق برای وام های ۱4۰ و 24۰ میلیونی

با 2۰ میلیون وام 24۰ میلیونی بگیرید

آخرین خبرها از وضعیت بازار مسکن پایتخت

پرش قیمت خانه در شمیران، آرامش در سایر مناطق

چهار شنبه
11 دی 1398
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زنجیره اعتماد، کامل می شود
گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک 

 پاسارگاد
بانک  پاس��ارگاد با گش��ایش اعتبار اس��نادی داخلی، زنجیره  اعتماد را در 

معامالت تجاری و اقتصادی کامل کرده  است.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، اعتبار اس��ناد داخلی، یک ابزار 
بانک��ی کارآمد برای تس��هیل مبادالت تج��اری و نوعی ش��یوه پرداخت از 
طریق سیس��تم بانکی کشور اس��ت. در این روش بانک گش��ایش کننده بنا 
به درخواس��ت متقاضی )خریدار یا کارفرما( به صورت قطعی و برگشت ناپذیر 
متعهد مي ش��ود که در قب��ال تحویل کاال یا ارائه خدمت از س��وی ذي نفع 
)فروش��نده یا پیمانکار( به متقاضی و ارائه  اس��ناد آن به بانک تعیین ش��ده، 
وجه آن کاال یا خدمات را در سررس��ید توافق شده به ذي نفع پرداخت کند. 
پرداخت وجه به ش��رطی صورت خواه��د گرفت که ذي نفع به تعهدات خود 

عمل کرده باشد.
براس��اس این خبر، بانک پاسارگاد با ارائه خدمات گشایش اعتبار اسنادی 
داخلی، ضمن اعتمادس��ازی میان طرفین قرارداد، کلیه  ش��رایط الزم برای 
انجام معامله بدون ریس��ک را برای خریداران و فروش��ندگان داخلی فراهم 
می کند.  خریداران با استفاده از این خدمات می توانند از مزایایی نظیر تأمین 
کاال ی��ا م��واد اولیه با حداقل نقدینگ��ی، دریافت اعتبار ب��ا کارمزد کمتر از 
تس��هیالت و پرداخت وجه به فروش��نده بعد از اجرای کامل تعهدات توسط 
ایشان برخوردار شوند. همچنین فروشندگان نیز ضمن اعتماد به خریداران 

از دریافت کامل مبلغ قرارداد فروش اطمینان حاصل می کنند.
تس��هیل مبادالت تجاری، انعطاف پذیری با نیاز مشتری، کارمزد گشایش 
ب��ه مراتب کمتر از س��ود تس��هیالت، اطمینان از پرداخ��ت وجه و توجه به 

کیفیت کاالی مورد معامله از مزایای گشایش اعتبار اسنادی داخلی است.
شعبه های بانک پاسارگاد، مرکز مشاوره و اطالع رسانی به شماره ۸2۸90 
و همچنین س��امانه ارتباط با مشتریان در س��ایت بانک  پاسارگاد به آدرس 
www.bpi.ir آماده  ارائه  اطالعات بیشتر و پاسخگویی به سؤاالت هستند.

بانک مرکزی اعالم کرد
شرط جدید برای افتتاح حساب بانکی

براس��اس بخش��نامه بانک مرکزی، از س��وم خرداد 99 س��رویس برخط 
س��امانه »سیاح« راه اندازی می ش��ود که براساس آن، افتتاح هرگونه حساب 
در بانک ها و موسسات اعتباری مشروط به دریافت شماره پیگیری از سامانه 
س��یاح خواهد بود. بانک مرکزی در بخش��نامه ای اعالم کرده اس��ت که این 
بانک براساس تکالیف مقرر در آیین نامه مستندسازی وجوه در کشور و ماده 
19 قان��ون نحوه اج��رای محکومیت های  مالی، موظف به راه اندازی س��امانه 
حساب های مشتریان و ارائه فهرست کلیه حساب های محکومین در بانک ها 

و موسسات مالی و اعتباری به مراجع قضایی شده است.
بر این اس��اس برای ارسال اطالعات حس��اب های موجود به سامانه سیاح 
)فاز دوم(، اس��ناد فنی سامانه در درگاه خدمات الکترونیک بانک مرکزی به 
آدرس portal.pbn.net جهت ایجاد زیرساخت های الزم درج شده است.
ب��ا توجه به حساس��یت های موجود درباره ارتباط برخط س��امانه ها برای 
افتتاح حساب اشخاص، الزم است اقدامات موردنظر طبق زمان بندی تعیین 

شده، اجرا شود.
براس��اس این بخش��نامه، با توجه به لزوم درج کد ش��هاب در بخش های 
اطالعاتی سامانه، ضروری است اقدامات الزم جهت تخصیص شناسه شهاب 
صاحبان حس��اب به همه حس��اب های حقیقی و حقوقی ن��زد آن بانک در 

کوتاه ترین زمان انجام شود.
همچنی��ن اطالعات حس��اب های موجود ن��زد بانک و موسس��ه اعتباری 
باید همانند روال س��ابق در پایان هر ماه به صورت دس��ته ای ارس��ال شود، 
ب��ه گون��ه ای که حداکثر ت��ا پایان روز 31 اردیبهش��ت س��ال 1399، کلیه 

حساب های موجود در سامانه مذکور ثبت شده باشد.
همه سرویس های برخط سامانه باید تا پایان بهمن ماه سال جاری توسط 
واحد فناوری اطالعات بانک ها تس��ت ش��ده و نتیجه آن به صورت کتبی به 

اداره اطالعات بانکی اعالم شود.

واکنش ها درباره طرح بانکداری مجلس دهمبانکنامه

طرح مجلس، رئیس کل را تابع رئیس جمهور می کند

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

در حالی کلیات طرح جدید »بانکداری جمهوری اسالمی« بیست و ششم آذرماه 
در صحن علنی مجلس تصویب ش��د که رئیس کل بانک مرکزی در آن روز ضمن 
مخالفت با تصویب این طرح در مجلس گفته بود: »در ش��رایط تحریم هس��تیم و 
بانک مرکزی نیز عمود این خیمه اس��ت، اجازه ندهیم این ش��وک به ساختار بانک 

مرکزی وارد شود.«
به گزارش تس��نیم، نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در نشست علنی روز 
سه ش��نبه، 2۶ آذرماه با 132 رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از 201 
نماین��ده حاضر در جلس��ه با کلیات طرح »بانکداری جمهوری اس��المی« موافقت 
کردند. طرح »بانکداری جمهوری اس��المی« در سه قسمت، 20 فصل و 21۴ ماده 
تدوین شده و کلیات آن به  تصویب صحن علنی مجلس شورای اسالمی رسیده است 
که حوزه های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توس��عه جمهوری 

اسالمی ایران را دربر می گیرد.
نمایندگان مجلس درحالی به کلیات طرح بانکداری جمهوری اسالمی رأی دادند 
که برخی کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقد هستند که این طرح براساس مبانی 
نظری، طراحی نشده و دارای ایرادات و ضعف های اساسی است. به گفته کارشناسان 
بانکی، نمایندگان مجلس در بدترین زمان ممکن، کلیات طرح »بانکداری جمهوری 
اس��المی ایران« را تصویب کردند که ساختار، اهداف و فرآیندهای بانک مرکزی و 

شبکه بانکی کشور را دستخوش تغییرات گسترده ای خواهد کرد.
از مهمترین ایرادات وارده به طرح بانکداری جمهوری اسالمی،  تضعیف استقالل 
بان��ک مرکزی، ایجاد بانک توس��عه و تأثیر آن بر افزای��ش پایه پولی و تورم، ضعف 
سیاست های پولی و ارزی، تبدیل بانک مرکزی به بانک دولت به  جای بانک مردم، 

قوانین دست وپاگیر برای سیاست گذار پولی و موارد بسیار دیگری است.
عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در زمان تصویب کلیات این طرح در 
صحن علنی مجلس ضمن اعالم مخالفت رسمی با این طرح اعالم کرده بود: »من 
منکر زحماتی که برای تهیه این طرح متحمل ش��ده اند نیستم اما نمایندگان را از 

تأیید این طرح برحذر می دارم.«
او با تأکید بر اینکه در این طرح، س��اختار بانک مرکزی را به  کلی تغییر داده اند، 
تصریح کرد: »با توجه به اینکه در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود 

این خیمه است، نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود.«
همتی اعالم کرد: »به  عنوان رئیس کل بانک مرکزی نتوانس��تم در خصوص این 
طرح قانع ش��وم. مگر می شود 20۵ ماده درخصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی 
آماده باشد و یک باره همه این تغییرات ایجاد شود بدون اینکه کارشناسان بانکی و 

حقوقی و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند.«
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به مجلس��ی ها گفت: اگر می خواهید به استقالل 
بانک مرکزی کمک کنید مقررات مربوط به ضمانت اجرایی نظارت بانک مرکزی را 
در جهت تقویت اصالح کنید. در حال حاضر باید شرایط اقتصادی کشور را ببینیم 

و متوجه باش��یم که خیلی از تکالیف قانون بودجه به عهده سیس��تم بانکی و بانک 
مرکزی اس��ت که عماًل اس��تقالل آن را زیر سؤال می برد و موجب اضافه برداشت یا 

بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود.«
همتی همچنین تأکید کرد: »اس��تقالل بانک مرکزی به این معنا نیس��ت که با 
دولت هماهنگ نباشیم، بلکه استقالل یعنی نظرات کارشناسی مبنای تصمیم گیری 
در بانک مرکزی باشد، در یک سال و نیم گذشته اگر تصمیمات کارشناسی نبود و 

دستوری عمل می کردیم ثبات پولی و ارزی ایجاد نمی شد.«
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، »در ش��رایطی که همه چیز علیه بانک مرکزی 
است و بانک مرکزی مورد تحریم شدید و تحت عنوان تروریستی دولت آمریکا است 

نباید چنین طرحی تصویب و به آن شوک وارد کرد.«
وی با انتقاد از فرآیند تأس��یس بانک توسعه نیز گفت: »براساس این طرح، بانک 
توس��عه باید ایجاد ش��ود که مس��ائل مربوط به ضرورت و نحوه اج��رای آن، مورد 
بحث جدی اس��ت. از نمایندگان مجلس می خواهم ب��ه  دلیل آنکه بانک مرکزی و 

کارشناسان بسیار زیادی اقناع نشده اند، به این طرح رأی ندهند.« 
خواسته دیگر همتی از نمایندگان، جدا از عدم تصویب این طرح، مهلت خواستن 
از آنها برای آماده ش��دن الیحه دولت بوده اس��ت. با این وجود و به رغم توصیه های 
همت��ی، نمایندگان مجلس دهم در حالی که کمتر از ش��ش ماه به پایان عمر این 
مجلس باقی مانده اس��ت و در اس��فندماه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 

اسالمی برگزار می شود، به کلیات این طرح، رأی مثبت دادند.
از دیگر نقاط ضعف طرح بانکداری مجلس آن است که این طرح، رئیس کل بانک 
مرکزی را تابع رئیس جمهور می کند. به گفته کارشناسان بانکی، نگاه مجلسی ها به 
بانک مرکزی کامال بحران زده اس��ت و مبانی نظری این طرح بس��یار ضعیف است، 
چراکه این طرح برای شرایط بحرانی تهیه شده درحالی که اساسا طراحی نظام بانک 

مرکزِی خوب، نباید ویژه شرایط بحران باشد بلکه قوانین بانکداری باید در شرایط 
نرمال تهیه و تنظیم شود.

گروه��ی از متخصص��ان بانکی نیز می  گویند توجه کافی به پول ملی و س��اختار 
کالن اقتصاد در طرح بانکداری مجلس انجام نش��ده ضمن اینکه هیچ اش��اره ای به 
برابری پول ملی، چگونگی ارزش گذاری پول ملی و پش��توانه اسکناس که در قانون 
قبلی وجود داش��ت، نشده اس��ت. یک فعال نظام بانکی با تأکید بر اینکه این طرح 
منعکس کننده بانک مرکزی بحران زده است، گفت: ساختار بانک مرکزی نباید غرق 
در بحران طراحی شود بلکه باید در شرایط عادی قوانین مربوط به عملکرد این بانک 

طراحی و تصویب شود.
هرچند مجلس��ی ها در طراحی طرح بانکداری به اس��تقالل بانک مرکزی توجه 
داش��ته اند ولی باز ه��م بندهایی از این طرح موجب می ش��ود که رئیس کل بانک 
مرکزی تابع نظرات و تصمیم های رئیس جمهور و وزیر اقتصاد باش��د و اختیاری از 
خود نداشته باشد، چراکه در شرایط انتصاب رئیس کل قید شده رئیس جمهور باید 
با مشورت اعضای غیراجرایی، رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب کند در حالی که از 
شش عضو این هیأت سه نفر مستقیما از سوی وزیر اقتصاد انتخاب می شوند بنابراین 

رئیس کل آینده بانک مرکزی فردی خواهد بود نزدیک به تفکرات وزیر اقتصاد.
ضمن اینکه در این طرح رابطه مش��خصی بین سیاست های پولی و ارزی تعیین 
نش��ده و ابهامات زیادی برای آن وجود دارد. برخی از فعاالن نظام بانکی می گویند 
معلوم نیس��ت ارز که اتفاقا تمام بخش های اقتصادی با آن درگیر اس��ت در کجای 
این طرح دیده ش��ده اس��ت. یکی از بانکی ها می گوید معلوم نیس��ت بانک مرکزی 
تا چه حد در سیاس��ت های تورمی باید متکی به نرخ بهره یا ارز باش��د. درحالی که 
بهتر بود مجلس در زمان طراحی و تصویب طرح نگاه ویژه ای به سیاست های ارزی 

داشته باشد.
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سهامداران کدام شرکت ها بیشتر سود کردند؟
تداوم رشد شاخص بورس

با رش��د سهام ش��رکت های بزرگی مانند صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پاالیش 
نف��ت بندرعباس، گروه مپنا، فوالد مبارکه اصفهان، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان، 
معدن��ی و صنعتی چادرمل��و و خدمات انفورماتیک، ش��اخص کل ب��ورس در پایان 
معامالت چهارمین روز هفته، روند صعودی خود را حفظ کرد و با رش��دی یک هزار 
و ۴۶۴ واحدی به رقم 3۷۷ هزار و 12 واحد رس��ید.به گزارش ایرنا، در معامالت این 
روز بیش از ۶میلیارد س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 33 هزار و ۵۵0 میلیارد 
ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 3۸9 واحد کاهش به 119 هزار 
و 9۷0 واح��د و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 2۶0 واحد افت ب��ه ۸0 هزار و 121 واحد 
رس��یدند. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با ۵۴1 واحد کاهش به رقم ۴۴۵ هزار و ۷33 واحد 
رس��ید، ش��اخص بازار اول یک هزار و 1۷2 واحد و شاخص بازار دوم 2هزار و ۴91 واحد 
افزایش داش��تند. در بین تمامی نمادها، نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
۶9۵ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 3۶۴ واحد، گروه مپنا )س��هامی عام( 
)رمپنا( با 2۷۴، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 19۴ واحد، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با 1۷3واحد و خدمات انفورماتیک )رانفور( با 1۷0 واحد بیشترین تأثیر 
مثبت را بر شاخص کل داشتند. در مقابل، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( 
با 133 واحد، بانک ملت )وبملت( با 130 واحد، سایپا )خساپا( با 9۶ واحد و س.نفت و گاز 
پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۷۸ واحد از جمله گروه هایی بودند که افت شاخص بورس را 
رقم زدند. نماد بانک تجارت، بانک ملت، س. صنایع شیمیایی ایران، سایپا، فوالد مبارکه 
اصفهان، قند ثابت خراسان و ماشین سازی اراک ازجمله نمادهای پربیننده بودند. گروه 
خودرو در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه یک 
میلیارد برگه سهم به ارزش 3 هزار و ۶1۷ میلیارد ریال داد و ستد شد. شاخص فرابورس 
نیز بیش از 1۵ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۴هزار و9۴۶  واحد ثابت ماند. همچنین 
در این بازار 2میلیارد و 93۴ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از 20هزار و ۵3 میلیارد 
ریال داد و ستد شد. نماد پتروشیمی مارون )مارون(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( و تولید برق عس��لویه مپنا )بمپنا( بیشترین تأثیر مثبت 
در بین تمام نمادها بر شاخص این بازار داشتند. سهامی سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، 
فرابورس ایران )فرابورس( و نفت پاسارگاد )شپاس( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

برای دوره 3 ماهه سوم سال اعالم شد
6 بانک در میان 5۰ شرکت فعال تر بورس

آمار منتشرشده از سوی بورس اوراق بهادار تهران مشخص کرد که شش بانک در 
میان ۵0 شرکت فعال تر بورس در دوره سه ماهه سوم سال 9۸ وجود دارد. به گزارش 
ایِبنا، براس��اس اطالعات منتشرشده ۵0 ش��رکت فعال تر بورس برای سه ماهه سوم 
س��ال 9۸ براساس »نقدشوندگی، میزان داد و ستد سهام و ...« اعالم شدند. براساس 
این گزارش ش��ش بانک »ملت، تجارت، پاسارگاد، صادرات، اقتصادنوین و پارسیان« 
در فهرست ۵0 شرکت فعال تر بازار سهام قرار دارند. جزییات این فهرست منتشرشده 
حاکی است که در میان ۵0 شرکت برتر بورس، بانک ملت جایگاه چهارم، بانک تجارت 
جایگاه بیست و یکم، بانک پاس��ارگاد جایگاه بیست و چهارم، بانک صادرات جایگاه 
بیست و پنجم، بانک اقتصادنوین جایگاه بیست وهشتم و بانک پارسیان جایگاه چهل 
و یکم را به دست آورده اند. گفتنی است بورس تهران طبق دوره های سه ماهه اقدام 
به انتشار ۵0 شرکت فعال تر براساس نقدشوندگی و میزان داد و ستد سهام )تعداد و 
ارزش سهام دادوستد ش��ده(، تناوب داد و ستد سهام )تعداد روزهای دادوستد شده 
و دفعات دادوس��تد ش��ده( و معیار تاثیرگذاری شرکت بر بازار )میانگین تعداد سهام 
منتشرش��ده و میانگین ارزش جاری سهام ش��رکت در دوره بررسی( می کند که در 

تازه ترین این لیست بانک ها نیز سهم قابل توجهی را به خودشان اختصاص داده اند.

نماگربازارسهام

۵0 هزار میلیارد تومانی که قرار است از اموال دولتی فروخته یا مولدسازی شود و 
سهمی از منابع بودجه 1399 را تامین کند، در حالی در شک و تردید است و هیاهو 
به پا کرده که حتما وزارت اقتصاد نسبت به تحقق آن تضمین داده و مطمئن است 
که س��ازمان برنامه و بودجه روی این درآمد حس��اب باز کرده است، اما جای سوال 
دارد که مگر وزارتخانه تجربه واگذاری ۵0 هزار میلیاردی اموال و امالک و نقد کردن 
آن را در یکسال داشته یا با چه پشتوانه ای مصر به این کار است؟ در عین حال که 

اگر محقق نشود کسری بودجه چه خواهد شد؟
به گزارش ایسنا، در منابعی که دولت برای سال آینده در الیحه بودجه پیش بینی 
کرده است حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی وجود دارد که 12۴ هزار 
میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی های مالی، 2۶1 هزار میلیارد تومان درآمدها 
)عمدتا مالیات( و 9۸ هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی های سرمایه ای است.

ام��ا از زم��ان رونمایی از الیحه بودجه 1399، منابع ناش��ی از واگ��ذاری دارایی 
س��رمایه ای به طور خاص مورد بحث قرار داشت؛ جایی که ۴۸ هزار میلیارد تومان 
از نفت و فرآورده های آن و حدود ۴9 هزار میلیارد تومان از محل فروش و واگذاری 
اموال منقول و غیرمنقول دولت پیش بینی ش��ده اس��ت، اما در بین این دو مورد، 
منابع نفتی تاحدود بیش��تری مورد قبول قرار گرفت ولی در مورد فروش اموال اما 

و اگرها بسیار است.
در حالی دولت حدود ۵0 هزار میلیارد تومان از دخل خود را بر پایه فروش اموال 
یا مولدسازی آن قرار داده است که کارشناسان و همچنین مجلس نظرات متفاوتی 
در  ای��ن زمینه اعالم کرده و تردیدهایی را نس��بت به تحق��ق آن مطرح می کنند، 
چراکه به هرحال رقم قابل توجهی بوده و اگر محقق نش��ود دولت با کسری بودجه 

مواجه خواهد شد.
برخی کارشناسان معتقدند فروش اموال منقول و غیرمنقول به نوعی چوب حراج 
به دارایی های دولت اس��ت و از سویی برخی تاکید دارند که روال غیرعادی نیست 
ولی با توجه به شرایط خاص اقتصادی و رکود بازار امالک، امکان فروش این اموال 

وجود ندارد.
 وزارت اقتصاد از ۵0 هزار میلیارد مطمئن است؟

با این وجود ظاهرا وزارت اقتصاد به این موضوع اصرار دارد که می تواند ۵0 هزار 
میلیارد تومان از اموال را بفروشد یا مولدسازی کند که سازمان برنامه و بودجه هم 
روی به آن حساب کرده است؛ هرچند که تاکنون وزارت اقتصاد توضیحی در رابطه 

با سازوکار مدنظر برای تحقق این منابع ارائه نکرده و در ابهام قرار دارد.
این در شرایطی است که حتی در الیحه بودجه سال آینده دو بند در تبصره )12( 
به عنوان حکم در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته تا بتواند ارقام پیش بینی شده را 

محقق کند. به نحوی که در جزء )2( بند »د« این تبصره به وزارت اقتصاد اجازه داده 
شده با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و امالک نسبت به مکان محور کردن اطالعات 
اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند. همچنین نسبت به مولدسازی دارایی های دولت 
تا ۸000 میلیارد تومان با اس��تفاده از ابزار صکوک اجازه، اموال غیرمنقول مازاد بر 
نیاز دستگاه های اجرایی به استثنای انفال بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب 
هیات وزیران اقدام کند که در این رابطه دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با 

وزارتخانه شده اند.
همچنین در جزء )3( این بند به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا سقف ۴0 هزار 
میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال 
را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران بفروشد و باید دستگاه های 

اجرایی با آن موافقت کنند.
حال اینکه وزارت اقتصاد می تواند رقم نزدیک به ۵0 هزار میلیاردی را محقق کند، 
موضوعی است که در مجلس مورد بحث قرار گرفته و هر تغییر ممکن است در این 
باره اعمال ش��ود. ولی وزارت اقتصاد تجربه چندان موفقی در مورد واگذاری اموال 
نداش��ته است؛ به طوری که طی س��ال های اخیر بارها بر فروش، واگذاری دارایی و 
اموال و امالک مازاد بانک ها که به نصف این ۵0 هزار میلیارد تومان هم نمی رسید، 
پافش��اری کرده و در قالب قانون نیز بانک ها مکلف به این واگذاری بودند اما نتایج 
مطابق با پیش بینی ها پیش نرفته است، چراکه رکود بازار ملک و عدم آمادگی بازار 
سرمایه برای ورود حجم باالی این اموال و البته از سویی عدم تمایل کامل بانک ها 

برای واگذاری نیز در این عدم موفقیت دخیل بوده است.
 فروش اموال، روالی مرسوم در دنیاست

اما در ش��رایطی بحث ها و حواشی در رابطه با منابع ۵0 هزار میلیاردی دولت از 
محل ف��روش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مطرح اس��ت که مژگان خانلو، 
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره 
به مجوزهای پیش بینی ش��ده در الیحه بودجه س��ال 1399 به وزارت اقتصاد برای 
فروش، واگذاری دارایی و مولدس��ازی آنها، گفت: این درآمدزایی روالی مرس��وم در 
دنیاس��ت که طی آن اموال و دارایی مازاد و راکد که هیچ قابلیت اس��تفاده ای از آن 
وجود ندارد را مولدس��ازی کرده یا به��ره وری آن را افزایش می دهند و بدون اینکه 
فروخته شود از آن درآمدزایی می کنند. به عنوان مثال ساختمان متروکه ای که برای 
یک دستگاه دولتی است و بالاستفاده باقی مانده و در گذر زمان مستهلک شده و از 
بین می رود، چرا نباید به گونه ای از آن بهره برداری شود که بخشی از فضای آن برای 

خود دستگاه، بخشی دیگر در قالب مجتمع تجاری محلی برای درآمدزایی باشد؟
وی اف��زود: منابع حاصل از واگذاری دارایی های س��رمایه ای عالوه بر فروش نفت 

خام و گاز، س��ایر دارایی های س��رمایه ای را نیز شامل می شود که به معنای فروش 
و تبدیل یک دارایی س��رمایه ای به دارایی سرمایه ای دیگر )یعنی تکمیل طرح های 
عمرانی است( که با وجود مخالفت ها و انتقاداتی که نسبت به واگذاری اموال منقول 

و غیرمنقول دولت وجود دارد، به نظر نمی آید فی النفسه محل ایراد باشد.
او درباره واگذاری اموال و مولدس��ازی آن و پیش بینی انجام ش��ده در 
الیحه بودجه سال آینده گفت: اینکه گفته می شود حجم باالیی از اموال 
دولت حراج می ش��ود باید دید که معیار س��نجش چیست. اگر با حجم 
دارایی موجود مقایسه می شود که کمترین تخمین وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی در مورد دارای��ی و اموال دولتی ۷000 ه��زار میلیارد تومان 
است و در این حالت ۴0 هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی نیست و 
مجوزهای قانونی الزم در قالب اجزای بند )د( تبصره )12( الیحه بودجه 

سال 1399 کل کشور پیشنهاد شده است.
به گفته خانلو، واگذاری  دارایی و اموال دولتی به نوع عملکرد گذشته برمی گردد 
که در آن انگیزه و مقاومت دستگاه های اجرایی حائز اهمیت است، بنابراین دو اصل 
اساس��ی در مورد واگذاری و یا فروش ام��وال دولتی وجود دارد، اول باید به صورت 
متمرکز انجام شده و پراکندگی موجود در دستگاه های مختلف را ساماندهی کرد و 

از سوی دیگر مصونیت های الزم وجود داشته باشد.
سخنگوی ستاد بودجه درباره نحوه واگذاری و فروش اموال گفت: برخی می گویند 
این واگذاری ها با فس��اد همراه اس��ت، در حالی که فرآیند اجرایی با رعایت قانون 
برگزاری مناقصات و رعایت س��ایر ضوابط معامالت دولتی صورت می پذیرد و قطعا 
رافع نگرانی ها خواهد بود. در عین حال که یکی از ش��یوه های واگذاری، بورس کاال 
اس��ت که در آن همه چیز ش��فاف از قیمت گذاری تا خریدار و فروشنده به وضوح 
مشخص است و کاماًل قابلیت معامله در فضایی شفاف وجود دارد و می توان از این 

روش اقدام کرد.

حتما پای تضمین 5۰ هزار میلیاردی در میان است

عالمت سوال درباره فروش اموال دولتی
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آرامش تجاری و مقرراتی در کشور پس از 
تحریم ها برقرار شده است

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه آرامش تجاری و مقرراتی 
در کش��ور پس از تحریم ها برقرار ش��ده اس��ت، گفت در ح��ال تالش برای 
کاهش تعرفه واردات کش��ورهای همسایه برای آن دسته از کاالهای ایرانی 

که پتانسیل صادرات دارند هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید زادبوم، در مراسم 
تجلیل از صادرکنندگان نمونه اس��تان تهران اظهار داشت: در 9 ماهه سال 
9۸ معادل 31.9 میلیارد دالر، صادرات صورت گرفته؛ این در حالی است که 
در س��ال 9۷ مشکالت زیادی پیش روی صادرکنندگان بود و از اردیبهشت 
تا آذر 9۷، کار به سختی پیش رفته است، بنابراین با این شرایط باید دست 

صادرکنندگان نمونه را بوسید.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران با اش��اره به اینکه درست است که 
آرامش تجاری و مقرراتی برقرار شده است، اما شرایط تحریم سخت تر شده 
است، گفت: با توجه به اینکه حمل و نقل کاال و بازگرداندن ارز بسیار سخت 
است و سازمان توسعه تجارت این موانع را رصد می کنند اما در این شرایط 
آنچه که باید به فعاالن اقتصادی نوید داد، این است که در سال رونق تولید، 
وضعیت  تولید که در سال گذشته منفی بود، در سال جاری وضعیت بهتری 
دارد و همه تالش داریم که رونق تولید را به ارزآوری در کشور تبدیل کنیم.

زادبوم با بیان اینکه براس��اس مطالعات سازمان توسعه تجارت ایران، بازار 
اطراف و کشورهای همسایه ایران، ساالنه 11۶0 میلیارد دالر واردات دارند، 
تأکید ک��رد: این رقم، براس��اس تجزیه و تحلیل گروه ه��ای کاالیی صورت 
گرفته، اما دس��تیابی به آن، قابلیت صادراتی ما نخواهد بود؛ بلکه براس��اس 
پتانس��یل هایی که ای��ران دارد، می توانیم 100 میلی��ارد دالر از این رقم را 

تامین کنیم.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت گفت: براس��اس پتانسیل س��نجی، تولید 
و ص��ادرات ایران در پنج س��ال قبل که بدون احتس��اب قابلیت های آینده 
هم انجام ش��ده اس��ت، از 11۶0 میلیارد دالر، 100 میلیارد دالر از س��وی 
ای��ران امکان تولی��د و صادرات به این کش��ورها وج��ود دارد؛ به نحوی که 
س��ابقه صادرات در این کاالها وجود داش��ته و تولید هم در این رس��ته ها، 
صورت گرفته اس��ت، بنابراین غیر از 2۴ میلی��ارد دالری که صادرات ایران 
به کش��ورهای همس��ایه در سال قبل بوده اس��ت، بالغ بر 100 میلیارد دالر 

پتانسیل صادراتی وجود دارد.
وی با بی��ان اینکه در حال تالش برای کاهش تعرفه واردات کش��ورهای 
همس��ایه برای آن دس��ته از کاالهای ایرانی که پتانس��یل ص��ادرات دارند 
هس��تیم، گفت: باید آماده مبادله برای یکس��ری از کاالها در کاهش تعرفه 
باش��یم، ضمن اینکه صادرکنن��دگان باید تالش کنند ک��ه حرکتی را برای 
افزایش تولید در گروه های کاالیی دارای واردات از سوی کشورهای همسایه 

را داشته باشند.

مالیات و عوارض سیگار اعالم شد
رئیس مرکز برنامه ریزی س��ازمان امور مالیاتی میزان مالیات مس��تقیم و 
مالیات بر ارزش افزوده سیگارهای داخلی و خارجی و همچنین انواع توتون 
و تنباکو را اعالم کرد. بر این اس��اس، برای س��یگارهای وارداتی 92درصد، 
س��یگارهای تولید داخل 2۷درصد، س��یگارهای تولید مشترک 3۷درصد و 
برای س��یگارهای تولید داخل با نش��ان بین المللی ۴2درصد انواع مالیات و 
عوارض لحاظ می ش��ود که در اختیار وزارت بهداش��ت و ورزش قرار خواهد 
گرفت. به گزارش ایس��نا، مالیات بر دخانیات و س��یگار یکی از انواع مالیات 
بر ارزش افزوده اس��ت که بر اثر مصرف این نوع محصوالت از مصرف کننده 
دریافت می ش��ود. مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که 

پرداخت کننده آن خریداران کاال و خدمات هستند.
در این میان فعاالن اقتصادی صرفا وظیفه انتقال بار مالی این نوع مالیات 
را برعه��ده دارند تا در نهایت ای��ن بار مالی را به مصرف کننده نهایی منتقل 
کنند. بر این اس��اس، از ابتدای اجرای قانون برنامه شش��م توس��عه، تولید و 
واردات انواع س��یگار و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات و عوارض موضوع 
قانون مالیات های مس��تقیم و مالیات بر ارزش افزوده مش��مول مالیات ها و 
عوارض دیگری می شوند. در این زمینه احمد زمانی - رئیس مرکز آموزش، 
پرورش و برنامه ریزی مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی - در گفت وگو با ایسنا، 
اظه��ار کرد: مالیات هر پاکت انواع س��یگار تولید داخلی به میزان 10درصد 
قیمت در کارخانه اس��ت. همچنین مالیات هر پاکت س��یگار تولید مشترک 
20درصد تعیین شده و سیگار تولید داخل با نشان بین المللی )برند( معادل 

2۵درصد قیمت در کارخانه مالیات دارد.
به گفته او، برای هر پاکت سیگار وارداتی به میزان ۴0درصد قیمت کاال، 

بیمه و کرایه تا بندر مقصد )سیف Cif( مالیات اخذ خواهد شد.
زمان��ی مالیات انواع توتون، پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی را 
طبق قان��ون، به میزان 10درصد قیمت در کارخان��ه عنوان کرد و گفت: از 
انواع توتون، پیپ و تنباکوی وارداتی نیز ۴0درصد قیمت کاال، بیمه و کرایه 

تا بندر مقصد )سیف Cif( مالیات اخذ می شود.
این مقام مس��ئول در س��ازمان امور مالیاتی گفت: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از ابتدای س��ال 139۶ موظف بوده که قیمت خرده فروش��ی انواع 
س��یگار و محصوالت دخانی مأخذ محاس��به مالیات موضوع این ماده را به 

مراجع ذی ربط و برای درج روی پاکت محصول اعالم کند.
وی افزود: همچنین این وزارتخانه باید امکان دسترس��ی برخط س��ازمان 
امور مالیاتی کشور به سامانه اطالعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع 

محصوالت دخانی را فراهم کند.
زمانی با اش��اره به اینکه مالیات موضوع این م��اده تابع کلیه احکام مقرر 
در قانون مالیات بر ارزش افزوده به اس��تثنای نرخ مضاعف مالیات این ماده 
خواهد بود، گفت: س��ازمان امور مالیاتی کش��ور مکلف است مالیات موضوع 
این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز 
کند. بر این اس��اس، با الزم االجرا شدن این قانون، عالوه بر عوارض موضوع 
بند )الف( این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی 

و حق انحصار نیز به محصوالت دخانی اعمال می شود.
پرداخت درآمد مالیات مستقیم سیگار به وزارتخانه های ورزش و بهداشت

رئیس مرکز آموزش، پرورش و برنامه ریزی مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی 
تصریح کرد: 100درصد درآمدهای حاصل از اجرای بند )الف( این ماده طی 
ردیف هایی که در بودجه های س��نواتی مش��خص می شود، در جهت کاهش 
مصرف دخانیات، پیش��گیری و درمان بیماری های ناش��ی از آن، بازتوانی و 
درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه های 
ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
ق��رار می گیرد. وی ادامه داد: به دولت اجازه داده ش��ده ب��ه  منظور ارتقای 
س��المت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نس��بت به وضع و اخذ عوارض از 

خرده فروشی سیگار اقدام کند.

اخبـــار

خوانس��اری گفت اقتصاد ایران در س��ال 99 با همین مشکالت بودجه ای دست 
و پنجه نرم خواهد کرد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مس��عود خوانساری 
رئی��س اتاق بازرگانی تهران، در مراس��م معرفی و تقدی��ر از صادرکنندگان نمونه 
استان تهران گفت: اگر مشکل تحریم حل نشود، در سال 99 نیز مشکالت زیادی 
رخ خواهد داد، این در حالی اس��ت که بودجه سال آینده نیز نشان می دهد که در 
شرایط تحریمی دچار مشکل است، در حالی که اقتصاد ایران در سال 99 با همین 

مشکالت بودجه ای دست و پنجه نرم خواهد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به اینکه کش��ور های همسایه ایران ساالنه 
1000 میلیارد دالر کاال وارد می کنند، تصریح کرد: پس ما پتانسیل صادرات 100 

میلیارد دالری به آنها را داریم.
خوانساری با بیان اینکه یکی از راه های اساسی که می توان به تحریم غلبه کرد 
صادرات غیرنفتی است که یکی از راه های دور زدن تحریم، صادرات غیرنفتی است 
که باتوجه به امکانات و پتانسیلی که در کشور وجود دارد، بیش از آنچه که صادر 

می کنیم، می توان صادرات را جهش داد.
وی در ادامه بیان کرد: 1۵ کشور همسایه ایران هستند که در سال بالغ بر 1000 
میلیارد دالر واردات دارند که بر این اس��اس، باید از این پتانسیل استفاده کرد، اما 
مهمتر این است که موانع را از پیش روی صادرات برداریم. این در حالی است که 

افزایش ناگهانی قیمت ارز ضربه زیادی به اقتصاد کشور زد و معیشت مردم را دچار 
مشکل کرد، اما فایده آن، این بود که اگر قیمت ارز واقعی شود، می توان به تولید و 
صادرات کشور تکیه کرد و به جای اینکه یارانه را به کاال های خارجی دهیم، روی 

کاال های ایرانی سرمایه گذاری کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با وجود قیمت ارز که در س��ال 9۷ تحت 
فشار بود، اما حداقل بسیاری از وارداتی که با ارز ارزان وارد کشور می شد، متوقف 
ش��د و فضا در بسیاری از کش��ور های هدف صادراتی برای کاال های ایرانی، رقابتی 
شد، اما اکنون وقت آن است که دید که چه موانعی سر راه صادرات است و آن را 

برداشت تا بتوان به تولیدات صادرات محور تکیه بیشتری کرد.
خوانس��اری در ادامه یادآوری کرد: بسیاری از دس��ت اندرکاران و تصمیم گیران 
صادراتی، به توس��عه ص��ادرات اعتقاد دارند و ب��ر این موضوع، اش��راف دارند. در 
شهریورماه امس��ال وزارت صمت تصمیم گرفت که تعرفه برخی کاال ها را به بهانه 
اینکه مواد خام هستند، افزایش دهد تا آنها را به سمت تولید هدایت کند؛ در این 
میان کاال هایی همچون س��نگ آهن و س��نگ های تزئینی با افزایش تعرفه مواجه 
ش��دند. وی افزود: در این میان به اتاق بازرگانی اعتراضات گس��ترده ای شد، اما به 
هر حال جلوی صادرات کاالی خام را گرفتند، پس 2۵درصد تعرفه قرار دادند، اما 
ارزیابی مجدد انجام شد که نشان داد صادرات برخی کاال ها 90درصد کاهش یافته 

ب��ود، اما اکنون تصمیم گرفتند که 2۵درصد به 10درص��د کاهش یابد، اما اولین 
سوال این است که باید دستگاهی پاسخگو باشد که اگر 2۵ درصد کارشناسی بوده، 
چ��را صادرات 90درصد افت کرد، آن هم در زمانی که نیاز به صادرات داریم و هر 

یک دالری که برای کشور حاصل شود، مشکالت زیادی را حل می کند.
خوانساری در پایان یادآوری کرد: بازی کردن با تعرفه ها به صورت غیرکارشناسی 
ی��ا ممنوعیت و محدودیت برخی کاالها، ریس��ک باالیی دارد و پش��ت آن هزاران 
مساله وجود دارد، به این معناکه صادرکنندگان یک سال تالش می کنند بازاری را 
به دست آورند، اما برخی تصمیمات یک نفر را ممکن است از عرش به فرش برده 
یا برعکس عمل کند، پس بای��د مجموعه تصمیم گیران به صورت جزیره ای عمل 

نکرده و با بخش خصوصی و تشکل های تخصصی، همفکری کنند.
وی افزود: در مورد تحریم هایی که آمریکا اعمال می کرد، حتی بازه زمانی برای 
اجرا وجود داشته و گفته می شد که شش ماه یا سه ماه دیگر اجرایی می شود، اما 
ما بدون مقدمه تصمیمات تجاری گرفتیم، در حالی که انتظار بر این است که همه 

تصمیم گیران، صادرکنندگان کشور را مدنظر قرار داده و از آنها نظرخواهی کنند.
خوانس��اری گفت: باید از هر صادرکننده بپرس��یم که اگر قرار باشد صادرات به 
دو برابر برس��د، چه تمهیداتی نیاز دارد و برای او فراهم کنیم، این کار پیچیده ای 

نیست.

اقتصاد ایران در سال ۹۹ با مشکالت بودجه ای دست و پنجه نرم می کند

معاون اقتصادی استاندار تهران گفت به برخی از نمایندگان گفتم که نیمی از 
شما تایید صالحیت نمی شوید، پس لطفا کاری برای مردم کنید و قانون مالیات 

بر ارزش افزوده را اصالح کنید.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محمد امام��ی امینی در آیین معرفی و 
تجلیل از صادرکنندگان نمونه اس��تان ته��ران اظهار کرد: به برخی از نمایندگان 
گفتم که نیمی از ش��ما تایید صالحیت نمی ش��وید، پس لطفا کاری برای مردم 

کنید و قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصالح کنید.
وی با اشاره به اینکه تولید الزمه صادرات است و اگر دست و پای صادرکنندگان 
را ببندیم، قطعاً صادرات رش��د نخواهد کرد، تصریح کرد: این در حالی اس��ت که 
با توجه به موانع و مش��کالت موجود در س��ال 9۷، تصور ما بر این بود که بخش 
عمده ای از صنایع تعطیل شوند، اما امسال برعکس این رخ داد و اکنون مراجعات 
گسترده ای برای توس��عه صنایع در استان تهران داریم. وی با تاکید بر اینکه در 

سال ۴۶ هیأت دولت وقت مصوب کرده تا در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران، 
نباید صنعت یا کارخانه جدید احداث شود، افزود: اما از این سال به بعد، صنایع 
کش��ور بیش از 30 برابر رش��د یافته و این قانون هم مانع نبوده اس��ت، اما به هر 
حال زحمت زیادی به دوش تولیدکنندگان قرار داده است. به گفته امامی امین، 
رئیس سازمان محیط زیست در مورد لغو این محدودیت در شهرک های صنعتی 
موافق هستند و نامه ای هم به سازمان مذکور ارسال شده، اما برخی کارشناسان 
این س��ازمان مخالفت جدی با آن اعالم کرده اند که ما در حال رایزنی برای رفع 
ابهامات هس��تیم. وی با اشاره به اینکه در اس��تان تهران 1۷ هزار کارخانه و ۷2 
ه��زار کارگاه داریم که از این رقم، 3۵ هزار کارگاه در ظرفیت کارخانه هس��تند، 
گفت: اما نتوانس��ته اند به دلیل این قانون تبدیل به کارخانه ش��ده و باید از بازار 
خرید مواد اولیه داش��ته باش��ند چراکه پروانه صنفی دارند، در حالی که آنها باید 
از ب��ورس به صورت رقابتی کاال و مواد اولیه بخرند. وی با اش��اره به اینکه چهار 

س��ال داریم پیگیری می کنیم، یک الیحه در مجلس گیر کرده و حاضر نیس��تند 
ک��ه از خود وقت بگذارند و هزینه کنند تا این قانون اصالح ش��ود، گفت: این در 
حالی اس��ت که آخرین باری که در مجلس صحبت کردیم، تحلیل دوستان این 
بود که اگر این قانون تبدیل به مالیات بر مصرف شود، مردم دلخور می شوند و ما 
انتخابات پیش رو داریم و باید از مردم رأی بگیریم. این استداللی است که ما از 
نمایندگان شنیدیم، پس یکی از ضد تولیدترین قانون کشور همین قانون مالیات 
بر ارزش افزوده اس��ت؛ در حالی که سازمان امور مالیاتی هم در این رابطه مقصر 
نیست و مجری قانون است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه گلوگاهی که باید 
مش��کل را حل کند، مشغول موارد دیگری اس��ت، افزود: به برخی از نمایندگان 
گفتم که نیمی از ش��ما تایید صالحیت نمی ش��وید، پس لطفاً کاری برای مردم 
کنید، اما فصل این موضوع دیگر در مجلس گذش��ت و بعید  می دانم که در این 

مجلس قانون را اصالح کنیم.

 رئیس اتحادیه س��راجان گفت هم اکنون ۴0 تا ۵0درصد بازار کیف، تولیدات 
داخلی است.

محس��ن خردمند در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره میزان تولید 
کیف و کفش چرم در کش��ور، بیان کرد: هم اکن��ون ۴0 تا ۵0درصد بازار کیف، 

ساخت داخل است ولی هنوز هم یراق آالت آن بیشتر وارداتی است.
رئیس اتحادیه سراجان در پاسخ به این پرسش روند خرید و فروش محصوالت 
چرمی به ویژه کیف و کفش نسبت به سال گذشته چه روندی را تجربه می کند؟ 
گفت:  با توجه به افزایش نرخ ارز در س��ال گذش��ته و تاثیر آن روی مواد اولیه 
تولید محصوالت کیف و کفش، قطعا بازار طی هش��ت ماه گذشته افزایش قیمت 

را نیز چش��یده اس��ت. خردمند با اش��اره به اینکه صادرات کیف و کفش ایرانی، 
بیش��تر در چرم طبیعی دیده می ش��ود، اف��زود: هم اکنون چ��رم مصنوعی برای 

صادرات مقرون به صرفه نیست.
رئیس اتحادیه س��راجان ب��ا تاکید بر اینکه قاچاق برای ب��ازار کیف مقرون به 
صرفه نیس��ت، یادآوری کرد: در نتیجه بی ارزش ش��دن قاچاق کیف و کفش به 

کشور، هم اکنون تنها برای تامین مواد اولیه، ثبت سفارش صورت می گیرد.
رئیس اتحادیه سراجان با بیان اینکه چرم ایرانی در دنیا جایگاه مناسبی دارد، 

تصریح کرد: امیدواریم که بتوانیم تولیدات داخل را در بازار بیشتر کنیم.
خردمند با اش��اره به اینکه حمایت از تولید داخلی یکی از مهمترین مطالبات 

اصن��اف اس��ت، تصریح کرد: معتقدی��م حمایت از تولیدات داخل��ی باعث بهبود 
شرایط کس��ب و کار می شود و زمینه الزم را برای رونق بخشی به مشاغل فراهم 

می کند.
گفتنی اس��ت، در طول س��الیان اخیر، تولید داخلی ای��ران در بخش کیف به 
توفیقات بس��یاری نائل شده اس��ت. با همه این اوصاف، ضریب توفیقات حاصل 
ش��ده، به هیچ عنوان همسان و همراستا با ظرفیت های موجود به نظر نمی رسد 
و وجود برخی از نارس��ایی ها، همچون واردات بی رویه، چنان ش��رایط س��خت و 
دش��واری را بر بازار این عرصه، ایجاد کرده که برخ��ی از تولیدکنندگان داخلی، 

عطای فعالیت در این بخش را به لقایش بخشیدند.

نمایندگان قانون ارزش افزوده را اصالح کنند

سهم 5۰درصدی تولیدات داخلی در بازار کیف 

استقبال بازارهای جهانی از چرم طبیعی ایرانی
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اخبار

لزوم سنجش نیاز خودروسازان و توانایی 
بانک ها پیش از تخصیص تسهیالت

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اس��المی اعالم کرد برای اعطای 
تس��هیالت به منظور تامین مالی خودروس��ازان باید نیاز خودروس��ازان و نیز 
توانایی بانک ها سنجیده شود. محمود بهمنی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
خبرخودرو، درخصوص تصویب تس��هیالت به منظور تامین مالی خودروسازان 
اظهار داشت: بنده اصال به این موضوع اعتقاد ندارم که رقم ثابتی را مشخص و به 
خودروسازان پرداخت کنیم؛ باید ابتدا بررسی کنیم تا مطمئن شویم تسهیالت 
حتما به بخش تولید تخصیص خواهد یافت؛ نکته دیگر این است که تسهیالت 
باید متناس��ب با نیاز خودروسازان باشد زیرا اگر تسهیالت متناسب با نیازهای 
خودروسازان نباشد پول به شکلی که باید و شاید هزینه نمی شود. نماینده مردم 
س��اوجبالغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی افزود: در حال حاضر 
برخی از خودروسازان دارایی های مازادی دارند که باید آنها را به فروش رسانده 
و نیازهای خود را تامین کنند. بعضی از خودروس��ازان اوراق س��هام دارند و در 
بانک ها ش��ریک هس��تند در صورتی که خودروساز نباید در بانک شریک باشد 
بلکه باید پول را در آن محل مصرف کند و کار خودروس��از این اس��ت بنابراین 
باید نیازهای خودروس��ازان سنجیده شود و متناسب با نیاز اقدام شود. بهمنی 
گفت: در این خصوص، همکاری بانک مرکزی مطرح نیس��ت بلکه بانک ها باید 
تس��هیالت بپردازند. گاهی اوقات بانک ها منابع ندارند، واضح است که بانک ها 
متناسب با منابع خود می توانند تسهیالت تخصیص دهند بنابراین عالوه بر آنکه 
باید نیاز خودروسازان سنجیده شود باید در تخصیص تسهیالت، منابع بانک ها 
نیز در نظر گرفته شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
کشور ما بانک محور است، ما باید کشورمان را از بانک محوری خارج کنیم. باید 
افزایش سرمایه صورت گیرد، بازار پول به تنهایی پاسخگوی این همه نیاز نیست.

اتهام عجیب به خودروهای برقی
خودروهای برقی که با یک بار ش��ارژ می توانند مس��افت بس��یار طوالنی را طی 
کنند بیش از خودروهای دیزلی به محیط زیس��ت آس��یب می زنند و علت این امر 
فرآیند مخرب تولید باتری آنهاس��ت. به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از خبرگزاری 
مهر، ش��رکت خودروس��ازی مزدا می گوید با توجه به کشف این موضوع قصد دارد 
باتری های خودروهای برقی تولیدی خود را در س��ال های آینده به گونه ای طراحی 
کند که چندان پرقدرت نباشند و با یک بار شارژ قادر به طی مسافتی کمتر از ۵00 
تا ۶00 کیلومتر باش��ند. یافته های مزدا نشان می دهد فرآیند طی شده برای تولید 
باتری های برقی قدرتمند مورد اس��تفاده در اتومبیل های برقی باعث انتشار مقدار 
زیادی گاز دی اکسیدکربن در جو کره زمین می شود. زیرا در این فرآیند کارخانه ها 
انرژی زیادی را صرف می کنند و نتیجه این امر آلوده شدن محیط زیست است. بر 
همین اساس اگر یک خودروی دیزلی مزدا 3 مسافتی برابر با 1۶0 هزار کیلومتر را 
طی کند، باز هم کمتر از یک خودروی برقی به محیط زیست آسیب می زند و همین 
امر نش��ان می دهد روند تولید باتری های خودروهای برقی تا چه حد باعث تخریب 
محیط زیس��ت می شود. مزدا هشدار داده که فرآیند تولید و ساخت باتری های 9۵ 
کیلووات ساعتی که در مدل های جدید خودروهای تسال مانند مدل اس و ایکس به 
کار می روند، موجب انتشار گاز دی اکسید کربن بسیار زیادی می شود و لذا مزدا فعاًل 

در تولیدات خود از باتری های 3۵.۵کیلووات ساعتی استفاده می کند.

خودروسازان ایرانی در ارائه خدمات پس از 
فروش از دنیا عقب هستند

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس می گوید نحوه ارائه خدمات پس 
از ف��روش در ای��ران با خودروس��ازان بنام دنیا فاصله چش��م گیری دارد، اما 

می توان امید داشت این مسئله در آینده ای نه چندان دور بهبود می یابد.
به گزارش پدال نیوز، رامین نورقلی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
درباره عملکرد نمایندگی های خودروسازی در ارائه خدمات پس از فروش، گفت: 
اگرچه عملکرد نامناسب نمایندگی های خودروس��ازی در ارائه خدمات پس از 
فروش قابل انکار نیست اما این عملکرد ریشه در مشکالت صنعت خودروسازی 
کش��ور دارد.  نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیش��ان در مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه عملکرد نمایندگی های خودروس��ازی در ارائه 
خدمات پس از فروش قابل دفاع نیس��ت، اظهار کرد: اگرچه نحوه ارائه خدمات 
پس از فروش در ایران از استانداردهای جهانی فاصله دارد اما براساس آمار ارائه 
شده، خودروسازان در تالشند تا نحوه ارائه این خدمات را بهبود بخشند.  وی با 
بیان اینکه هرچند خودروس��ازان مدعی هستند مشتریان از نحوه ارائه خدمات 
پس از فروش رضایت دارند اما این رضایتمندی باید در واقعیت سنجیده شود، 
افزود: به زعم مصرف کنن��دگان ارائه خدمات پس از فروش از کیفیت مطلوبی 
برخوردار نیست.  این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان 
به دلیل عمل به تعهدات س��ال های پیش و  کمبود نقدینگی با موانع بسیاری 
روبه رو هستند، اضافه کرد: خودروسازان هزینه بسیاری بابت سودهای پرداختی 
ب��ه بانک ها می پردازند که این امر موجب افزای��ش هزینه های آنها و در نتیجه 

افزایش قیمت خودرو و خدمات پس از فروش می شود.
 

به جای دادن آدرس غلط به مردم، برای 
خودروهای فرسوده چاره اندیشی کنید

عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت 
عوامل مس��تقیم و غیرمستقیم مختلفی موجب ایجاد و تشدید آلودگی هوا در 
کالنش��هرها هستند که متاسفانه در سالیان گذش��ته به دلیل اثربخش نبودن 
اقدامات، اتفاق مهمی در این خصوص صورت نگرفته اس��ت. طبق اعالم مراکز 
بین المللی و تحقیقاتی روزانه 1200 تن آالینده در ش��هر تهران تولید می شود 
که خودروهای فرسوده سبک و سنگین با ۷۸درصد سهم اصلی را در ایجاد آن 
دارند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، امیرحسن کاکایی  
افزود: عالوه بر تهران، هش��ت کالنشهر دیگر کشور نیز درگیر موضوع آلودگی 
هوا هس��تند که عمده ترین دلیل آن تردد خودروهای فرسوده ای است که هم 
نقش اصلی را در انتشار ذرات معلق ایفا کرده و هم مصرف سوخت باالیی دارند. 
به گفته وی، عالوه بر مورد فوق از دیگر عوامل آلوده کننده هوای کالنش��هرها 
می توان به سوخت غیراس��تاندارد، موتورسیکلت ها، آالینده های ناشی از منابع 
ساکن صنعتی، تجاری، مس��کونی و نیز شرایط  اقلیمی و اکولوژیکی حاکم بر 
کالنش��هرها اش��اره کرد. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم 
و صنعت ایران اتهام به خودروس��ازان مبنی بر تولید خودروهای غیراستاندارد 
و محکوم کردن آنها به عنوان مسبب اصلی آلودگی هوای کالنشهرها را، نوعی 
فرافکنی و آدرس غلط به مردم دادن دانسته و افزود: در حال حاضر خودروهای 
تولید داخل از اس��تاندارد آالیندگی یورو۴ برخوردارند و با توجه به نظارت های 
س��ازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و شرکت های بازرسی 

وزارت صمت، از بابت تولید این خودروها مشکلی در کشور وجود ندارد. 

الزام شرکت های خودروساز به رعایت استاندارد آالیندگی یورو ۵ از ابتدای سال 
آینده در ش��رایطی اس��ت که نزدیک به ۶۷درصد محصوالتی که در شرایط حاضر 
توسط شرکت های خودروساز تولید و روانه بازار می شود، دارای استاندارد آالیندگی 

یورو ۴ هستند.
ب��ه گزارش پای��گاه نیوز، نگاه��ی به لیس��ت محصوالتی که این روزها توس��ط 
خودروسازان تولید می شود، گویای این نکته است که از 21 محصول مورد بررسی 
در خطوط تولید شرکت های خودروساز، 1۴ محصول استاندارد یورو ۴ دارند و هفت 
محصول دیگر در شرایط حاضر به استاندارد آالیندگی یورو ۵ مجهزند. بر این اساس 
خودروهای یورو ۵ در دس��ته محصوالت مونتاژی شرکت های خودروساز قرار دارند 
که با توجه به شرایط تحریمی مشخص نیست حیات این خودروها در خطوط تولید 

شرکت های خودروساز تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
 براساس برنامه زمان بندی که سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با اجرای 
استانداردهای آالیندگی منطبق با استانداردهای یورویی اعالم کرده است، استاندارد 
یورو ۴ که از ابتدای سال 9۶ در دستور کار قرار گرفته بود تا پایان سال جاری باید 
از سوی خودروسازان رعایت شود. این در شرایطی است که خودروسازان از ابتدای 
سال 99 باید استانداردهای یورو ۵ را در دستور کار قرار دهند، حال آنکه از ابتدای 
س��ال 1۴01 این ش��رکت ها باید محصوالتی را تولید کنند که توانایی پاس کردن 

استانداردهای یورو ۶ را داشته باشند.
 بدین ترتیب در ش��رایطی شرکت های خودروساز داخلی با چالش ارتقای سطح 
استانداردهای محصوالت تولیدی خود دست به گریبان هستند که شاهد هستیم در 
برخی از کش��ورها همچنان استاندارد آالیندگی یورو۴ را به عنوان متر و معیار تردد 
خودروها در جاده های خود مورد توجه قرار می دهند. با این حال هستند کشورهایی 

که پا را فراتر گذاشته و تنها به خودروهایی اجازه تردد در جاده های خود را می دهند 
که توانایی پاس کردن اس��تانداردهای آالیندگی مطابق با یورو ۶ را داش��ته باشند. 
در حال حاضر خودروهایی که در جاده های اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی تردد 
می کنند باید توانایی پاس کردن اس��تانداردهای آالیندگی مطابق با استانداردهای 

یورو ۶ را داشته باشند.
 این در شرایطی است که کشورهایی مانند هند و مکزیک به رعایت استانداردهای 
آالیندگی یورو۴ قانع هس��تند. برخی از کشورها نیز مانند چین، استرالیا، برزیل و 
روسیه استاندارد یورو ۵ را به شرکت های خودروساز و همچنین محصوالت وارداتی 
برای اجرا ابالغ کرده اند. البته نمی توان از ذکر این نکته به راحتی گذشت که شهر 
مکزیکوس��یتی به عنوان پایتخت مکزیک در صدر لیست شهرهای آلوده جهان قرار 
دارد. همچنین ش��هر دهلی پایتخت هند نیز وضعیتی مشابه مکزیکوسیتی دارد و 
جایی برای خود در میان ش��هرهای آلوده جهان دست و پا کرده است. قرار گرفتن 
این دو ش��هر در فهرست شهرهای آلوده جهان نمی تواند بی ارتباط با استانداردهای 

آالیندگی باشد که در این دو کشور رعایت می شود.  
 بی  ش��ک ارتقای اس��تانداردهای خودرویی برای شرکت های خودروساز هزینه بر 
خواهد بود و بار هزینه ای این موضوع روی دوش مشتریان قرار می گیرد. آنطور که 
کارشناسان می گویند ارتقای استانداردهای آالیندگی از یورو ۴ به یورو ۵ برای هر 
محصول تولیدی ش��رکت های خودروساز در شرایط حاضر رقمی بین 200 تا 3۵0 
دالر هزینه دارد. این در ش��رایطی اس��ت که هم اکنون از یک طرف خودروسازان با 
چالش تامین نقدینگی روبه رو هستند و از سوی دیگر تامین قطعات برای این منظور 
از کانال واردات با توجه به شرایط تحریم کار آسانی به نظر نمی رسد. در کنار بحث 
هزینه ای که به خودروسازان تحمیل می شود، همچنان کشمکش میان خودروسازان 

با وزارت نفت درباره تقدم رعایت استانداردهای یورویی، ادامه دار به نظر می رسد.
 در ش��رایطی خودروس��ازان از ابتدای سال 99 اس��تاندارد یورو ۵ را در 
محصوالت تولیدی خود لحاظ خواهند کرد که چندی پیش وحید مرندی 
مقدم معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی استاندارد گفت که 
قانون گذار برای توزیع بنزین یورو ۵ تا سال 1۴00 وقت در نظر گرفته است، 
بنابراین تا حدود دو سال دیگر برای رسیدن به این استاندارد زمان هست. 
این مقام مس��ئول در سازمان ملی استاندارد ادامه می دهد: برای تولید این 
س��وخت نیاز به تغییر طراحی پاالیش��گاه ها داریم که اقدامی زمانبر است. 
مرن��دی مقدم همچنین می گوید در بحث بنزین یورو۵، تدوین قانون یک 
موضوع است و اجرای آن، موضوعی دیگر؛ بنابراین ابتدا باید قانون مربوطه را 
تدوین و برنامه موردنظر را به وزارت نفت بدهیم و بعد، اجرای آن را پیگیری 
کنیم. به گفته معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد سازمان ملی استاندارد، 
اقدامات مربوط به تدوین برنامه برای بنزین یورو۵ آغاز ش��ده و به واس��طه 
آن قرار است وزارت نفت به توزیع این سوخت در سال 1۴0۴ مکلف شود.

 با توجه به اظهارات مرندی مقدم به نظر می رسد که برنامه های وزارت نفت برای 
توزیع گس��ترده بنزین یورو ۵ چندان با برنامه های س��ازمان حفاظت محیط زیست 
برای تولید خودرو در خطوط تولید شرکت های خودروساز منطبق نیست، زیرا آنطور 
که از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست به خودروسازان تکلیف شده است آنها 
باید از ابتدای سال 1۴01 محصوالت خود را براساس استاندارد یورو۶ تولید و عرضه 
کنند. این در حالی اس��ت که همان طور که اشاره شد، وزارت نفت به عنوان متولی 
تامی��ن و عرض��ه بنزین این امکان را دارد تا بنزین یورو ۵ را تا س��ال 1۴0۴ به طور 

گسترده عرضه کند.

چند درصد خودروهای داخلی استاندارد آالیندگی یورو 4 را پاس نکردند؟

یک کارش��ناس بازار خودرو گفت انتظار داریم که امنیتی برای قطعه س��ازان 
ایجاد و به آنها فضایی داده ش��ود تا بتوانند از بحران هایی که با آن مواجه اند به 

خوبی خارج شوند.
کاظم محمدی نیکخواه در گفت وگو با ایس��نا، درخصوص خودروهای داخلی، 
اظهار کرد: زمانی که می گویند خودرویی ۸0 تا 90درصد داخلی سازی شده دور 
از ذه��ن اس��ت، زیرا تمام مواد اولیه این خودرو بای��د از خارج بیاید، ما در ایران 

مواد اولیه نداریم.
وی ادام��ه داد: وقت��ی محصوالتی مانند نان که ارزب��ری ندارند، دو برابر گران 
می ش��ود، افزایش دو برابری قیمت خودرو که ارزبری باالیی دارد، معقول است. 
افزایش سه برابری آن نسبت به سال گذشته با افزایش قیمت دالر حرکت کرده 
بود و اکنون می بینیم که این تفاوت قیمت نس��بت به سال گذشته به میزان دو 

برابر شده است.
این کارشناس بازار خودرو افزود: در اوایل سال محاسبه قیمت برای فروشنده 
براساس افزایش قیمت سه برابری دالر بود و اکنون که دالر ارزان تر شده، همان 
افزایش قیمت دو برابری نس��بت به گذشته معقول است، به عنوان مثال ماشین 
20۶ ک��ه بیش از ۵0درصد ارزب��ری دارد اگر ۴0 میلیون توم��ان بوده و اکنون 
۸0 میلیون تومان باش��د، معقول است. اگر قیمت خودروهای عرضه شده توسط 
کارخانه ۷ تا ۸درصد نیز ارزان تر شود، فعال جای گله ای در جامعه وجود ندارد.

محمدی نیکخواه درخصوص افزایش قیمت قطعات و به تبع آن خودرو، اضافه 

کرد: نمی توان از قطعه س��ازی که کاالیی را با ارز با قیمت بیش از 9000 تومان 
خریداری کرده است توقع داشت که آن را با ارز ۴000 تومان بفروشد تا قیمت ها 

را ثابت نگه دارد.
وی با بیان اینکه یک شش��م از قیمت ماش��ین هزینه پرداختی پالک، مالیات 
تولید و ارزش افزوده است، تصریح کرد: افزایش هزینه انرژی، دستمزدها، مالیات 
بر پالک، عوارض ش��هرداری و موارد بسیار دیگری هستند که بر افزایش قیمت 
ساالنه خودرو تاثیر می گذارند و این افزایش همواره بوده و خواهد بود، مگر اینکه 

به یک ثباتی برسیم.
این کارش��ناس بازار خودرو درخصوص وضعیت بازار خودرو، خاطرنشان کرد: 
اکن��ون بازار رکود زی��ادی دارد. با اینکه تولید کارخانه ها کمتر ش��ده، اما عرضه 
از تقاضا بیش��تر اس��ت. تولید داخلی ما بسیار ضعیف اس��ت و نسبت به برنامه و 
ظرفیت ها کمتر تولید می ش��ود. هنوز نی��ز مصرف کننده رغبت به خرید ندارد و 

انتظار دارد ماشین ارزان تر شود.
محمدی نیکخواه اضافه کرد: اکنون با مبالغ زیر ۵0 تا ۶0 میلیون تومان تنها 
می توان خودرو دس��ت دوم را برای خرید در نظر داشت. بازار خودروهای دست 
دوم نیز چندان خوب نیس��ت اما بهتر از خودروه��ای نو بوده و آن هم به خاطر 

قیمت و قدرت خرید مردم است.
این کارش��ناس بازار خودرو درخصوص تاثیر توافقات دولت با قطعه س��ازان بر 
ب��ازار خ��ودرو، بیان کرد: هر عاملی که چرخ تولی��د را بچرخاند عامل موثری در 

ارزان ش��دن قیمت خودرو اس��ت. دولت و قطعه سازان می خواهند که این توافق 
انجام ش��ود، اما زمان می برد و فعال برای تولید قطعاتی که خیلی ضروری بوده، 

اقداماتی انجام شده و به حل مشکل آن رسیده اند.
محمدی نیکخواه افزود: ما انتظار داریم که امنیتی برای قطعه سازان ایجاد و به 
آنها فضایی داده شود تا بتوانند از این بحران به خوبی خارج شوند، وگرنه در این 
شرایط توان ادامه دادن را نخواهند داشت. اکنون از سوی وزیر صنعت، معدن و 

تجارت نویدهایی داده شده و شرایط نیز بهتر شده است.
وی تصری��ح کرد: کارخانه ای که به مقدار کمتر از ظرفیت خود تولید می کند، 
به دلیل هزینه های ناشی از مخارج کارخانه مجبور است که قیمت کاال را افزایش 

بدهد و این شرایط در نتیجه وضعیت بحرانی جامعه به وجود می آید.
این کارش��ناس بازار خودرو با بی��ان اینکه خودروهای ثب��ت نامی کارخانه ها 
ب��ا مهل��ت تحویل یک ماهه تب و ت��اب بازار را از بین برده اس��ت، گفت: اکنون 
مصرف کننده واقعی خودرو می خرد و واس��طه نمی تواند خرید کند، زیرا افرادی 
که در این بازار داد و ستد می کردند، بسیار ضرر کردند، به عنوان مثال ماشینی 
را که 9۵ میلیون تومان خریدند، اکنون از آنها ۷0 میلیون تومان هم نمی  خرند.
محم��دی نیکخواه خاطرنش��ان کرد: م��ردم به واحدهای صنفی، س��ایت ها و 
مکان های مختلف فروش خودرو نروند و قیمت خودروها را نپرس��ند، زیرا حتی 
اگ��ر خرید ه��م انجام ندهند همی��ن کار باعث ایجاد امی��د کاذب در بازار برای 

فروشنده ای می شود که تعدادی خودرو دارد.

رئیس کانون انجمن های صنفی حمل کاالی کشور می گوید بعد از افزایش نرخ 
بنزین، رانندگان ناوگان حمل کاالی کشور دغدغه افزایش نرخ دیگر سوخت ها را 
دارند. ناوگان حمل کاالی کشور خسته است؛ بهبودی در وضعیت و قیمت لوازم 

یدکی مورد نیار رانندگان به وجود نیامده بلکه لوازم یدکی گران تر نیز شده.
ناجی س��المی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: ناوگان حمل 
کاالی کش��ور خسته اس��ت؛ بهبودی در وضعیت و قیمت لوازم یدکی مورد نیار 
رانن��دگان به وجود نیامده بلکه لوازم یدکی گران تر نیز ش��ده، همچنین قیمت 
الس��تیک با برندهای ضعیف در بخش آزاد و دولتی یکس��ان شده و برندهای با 

کیفیت و خوب الستیک قیمت باالیی دارند.

رئیس کانون انجمن های صنفی حمل کاالی کش��ور گفت: بعد از افزایش نرخ 
بنزین، رانندگان ناوگان حمل کاالی کش��ور دغدغه افزایش نرخ دیگر سوخت ها 
را دارند؛ خدا کند این اتفاق نیفتد اما اگر نرخ سوخت افزایش یابد قطعا کرایه ها 

نیز افزایش خواهد یافت.
س��المی گفت: تمام مطالبی که در مورد نوس��ازی ناوگان فرسوده و اسقاط و 
ثبت س��فارش قطعات خودروهای فرس��وده گفته می ش��ود در حد حرف بوده و 

تاکنون اقدامی در راستای نوسازی انجام نشده است.
رئیس کانون انجمن های صنفی حمل کاالی کش��ور تصریح کرد: بس��تری که 
باید برای نوس��ازی ناوگان حمل کاالی کش��ور فراهم ش��ود مهیا نیست، وقتی 

می خواهن��د خودرویی را که در حال حاضر قیمتی ح��دود 300 میلیون تومان 
دارد با قیمت ۵0 میلیون تومان از راننده خریداری کنند مسلما راننده از چنین 
اقدامی استقبال نخواهد کرد، همچنین وضعیت وام هایی که باید در این خصوص 

تخصیص داده شود نامشخص است.
س��المی افزود: کامیون س��ازان داخلی ب��ه دلیل تحریم برای تولید با مش��کل 
روبه رو هس��تند و ثبت سفارش نیز انجام نمی شود و مطالب مطرح شده در مورد 
نوسازی ناوگان حمل کاالی کشور در حد حرف و شعار است؛ نوسازی ناوگان و 
بهب��ود وضعیت رانندگان نیازمند اقدامات و حمایت های عملی دولت و نهادهای 

مسئول است.

باید برای قطعه سازان امنیت ایجاد شود

ناوگان خسته حمل کاالی کشور امیدی به بهبود شرایط ندارد
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در س��فر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به اس��تان کرمان با امضای 
تفاهم نامه همکاری س��ه جانبه مرکز نوآوری شهرس��تان رفسنجان آغاز به کار 
می کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری معاون 

علمی و فن��اوری رئیس جمهوری به پهناورترین 
اس��تان جنوب ش��رقی کشور وارد ش��د تا رونق 
زیس��ت بوم ن��وآوری و فن��اوری در این اس��تان 
س��رعت گیرد. این دومین س��فر معاون علمی و 
فن��اوری رئیس جمهوری در س��ال جاری به این 
اس��تان است تا اقدامات فناورانه در استان شتاب 

بیشتری به خود گیرد.
فع��االن اس��تارت آپی و دانش بنیان این ش��هر 
تاریخ��ی میزبان معاون علم��ی و فناوری رئیس 
جمهوری می ش��وند. س��تاری در نخستین بخش 
س��فر خود به منطقه ویژه اقتصادی رفس��نجان 
م��ی رود و از دس��تاورد ش��رکت های دانش بنیان 

بازدید می کند.
ش��رکت دانش بنیان کیاس��م کارمانیا فعال در حوزه تولید کودها و س��موم 

ارگانیک یکی از این شرکت ها است.
با تالش محققان در این ش��رکت دانش بنیان، کش��ور به دانش فنی ترکیب 

کودی جدید بر پایه اس��ید س��ولفوریک دست یافته است. محققان این شرکت 
فناور کودی تولید کرده اند که مناسب برای خاک های شور و قلیایی است.

ش��رکت های دانش بنیان برافزا کش��اورز پارس و پرش��ین بنی��ان آریا فعال 
در حوزه ه��ای نهاده ها )کودهای کش��اورزی(، 
کودهای ش��یمیایی مجاز بیولوژیک و ارگانیک 
زیس��ت فناور دیگر ش��رکت هایی هس��تند که 
س��تاری ب��ا فع��االن فن��اور آنها ب��ه گفت وگو 

می نشیند.
همچنی��ن در این س��فر تفاهم نامه همکاری 
س��ه جانبه برای ایجاد مرکز نوآوری شهرستان 
رفس��نجان می��ان دانش��گاه ولی عص��ر )عج(، 
مجتم��ع مس سرچش��مه و معاون��ت علمی و 
فن��اوری ریاس��ت جمه��وری با حضور س��ورنا 

ستاری امضا می شود.
رئیس س��تاد توس��عه فن��اوری س��لول های 
بنیادی، در ادامه این س��فر، از روند پیش��رفت 
ف��از دوم مرکز ملی پرورش و تکثیر حیوانات آزمایش��گاهی بازدید می کند. دو 
س��ال پیش فاز نخس��ت این مرکز با حضور وی در دانشگاه شهید باهنر کرمان 

به بهره برداری رسید.

ن��ام ای��ران در می��ان نوآورترین کش��ورهای جه��ان در حوزه فن��اوری نانو 
می درخش��د. حوزه ای که به مدد نقش آفرینی بازیگران زیس��ت بوم اش در چند 
سال اخیر رشد کرده و در همین مدت زمان توانمندی خود را اثبات کرده است.  

ه��ر روز که می گذرد بازیگران این زیس��ت بوم 
توانمندتر از قبل گام برمی دارند. آمارها نش��ان 
می دهد ایران به یکی از جایگاه های برتر دانش 
نانو دس��ت یافته اس��ت؛ اقدامی که نشان داد 
اندیش��ه تا زنده اس��ت »تازنده« است. در این 
میان ستاد توس��عه فناوری نانو معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری نیز با اقدامات خود 
نقش پررنگی در این زیست بوم و حمایت از آن 
بازی کرده اس��ت.  به گزارش مرکز ارتباطات و 
اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری یکی از اقدامات این س��تاد برگزاری 
مس��ابقه ملی فن��اوری نانو اس��ت ک��ه تجربه  
را دارد. دهمی��ن دوره آن  برگ��زاری 9 دوره 

نیز تیرماه س��ال 99 برگزار می ش��ود. این مسابقه مجالی برای توسعه ایده های 
فناورانه است. مسیری که ستاد توسعه فناوری نانو در آن با حمایت های مادی 
و معنوی همراه فناوران اس��ت. رقابتی علمی با موضوع فناوری نانو با برگزاری 

این مس��ابقه علمی میان دانش��جویان و فارغ التحصیالن دانش��گاهی عالقه مند 
ش��کل می گیرد.  دهمین دوره این مس��ابقه در یک مرحل��ه و در قالب آزمون 
چهارگزینه ای طراحی شده اس��ت. البته برای برگزیدگان این مسابقه جوایزی 
در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت که می ت��وان به 
کس��ب مجوز حضور در برنامه توسعه فناوری 
نانو استارت آپ، کسب امتیاز نخبگی از سوی 
بنیاد ملی نخبگان و اهدای گرنت پژوهش��ی 
اشاره کرد. ثبت نام مس��ابقه ملی فناوری نانو 
آغاز شده است و عالقه مندان تا اردیبهشت ماه 
س��ال 99 فرصت ثبت نام در این رقابت علمی 
را دارند. این مس��ابقه اقدام��ی ترویجی میان 
دانشجویان است که توسط ستاد شکل گرفته 
است. برنامه ای که باعث پیشرفت این حوزه و 
گسترش آن میان دانشجویان می شود.  عالوه 
بر این اقدام ستاد برای حوزه دانش آموزی نیز 
برنام��ه  و اقداماتی ترویجی دارد تا این نس��ل 
آینده س��از در حوزه فناوری نانو توانمندتر ش��وند. در این راس��تا برای آگاهی 
دانش آموزان با علوم و فناوری نانو و ایجاد بس��تری برای تحقیق و پژوهش در 

این حوزه المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو را برگزار می کند.

از تقویت آینده سازان تا توسعه ایده های فناورانهمرکز نوآوری شهرستان رفسنجان آغاز به کار می کند

در بیش��تر مواقع تعامل انسان با بسیاری از ماشین های ساخت بشر 
به وسیله حرکت های مکانیکی انجام می شود که می تواند شامل ضربه 
زدن به دکمه های صفحه کلید و حرکت موشواره رایانه یا روشن کردن 
و اس��تفاده از ویدئو پروژکتورها و البته بس��یاری از وظایف دیگر باشد. 
اما این رویه در ش��رف تغییر است. یک واسط مغز و ماشین وسیله ای 
برای ایجاد ارتباط مستقیم بین مغز و وسایل خارجی است. هدف غایی 
در گس��ترش این فناوری در حال رش��د آن اس��ت که مغز بتواند یک 
وس��یله الکترومکانیکی را به عنوان عضوی از بدن پذیرفته و با دریافت 
اطالعات و ارس��ال فرامین به آن، آن وس��یله الکترومکانیکی را تحت 

کنترل کامل خود داشته باشد.
 برخ��الف روش ه��ای مرس��وم ابزاره��ای کنترل کنن��ده وس��ایل 
الکترومکانیکی با دریافت مستقیم اطالعات از مغز و پردازش و ترجمه 
آنها به زبان ماش��ین، اقدام به کنت��رل این ابزارها می کند. تا حدود دو 
دهه گذشته کمتر کسی می توانس��ت پیش بینی کند که روزی واسط 
مس��تقیمی بین مغز و یک وس��یله مصنوعی ساخته شود.اما مطالعات 
پایه ای رشته علوم اعصاب سیستمی توانست برای اولین بار یک بازوی 
مصنوع��ی را به کمک س��یگنال های مغزی کنترل کن��د .از آن به بعد 
دامنه وس��یعی از مطالعات برای توسعه واسط های مغز-ماشین به کار 

گرفته شد. 
برای سامانه BMI کاربردهای مختلفی را می توان تصور کرد. دامنه 
این کاربردها بس��ته به نیازهای جدید انسان ها در حال گسترش است. 
با بررس��ی مقاالت منتشرش��ده اخیر، کاربردهای سامانه را می توان به 
س��ه دس��ته کلی تقس��یم کرد که کمک به افراد دچ��ار معلولیت های 

مختل��ف جزئی یا کلی برای فراهم آوردن ام��کان تعامل آنها با دنیای 
پیرامونی خود، ایجاد روش های جدید ارتباط با رایانه برای افراد س��الم 
و کاربرده��ای صرفاً تحقیقاتی، با هدف درک بهتر نحوه عملکرد مغز و 

مدارهای عصبی آن را نام برد.
در مورد افراد سالم کاربرد BMI از گسترش بیشتری برخوردار است. 
در این م��ورد می توان به امکان نگارش نامه بدون اس��تفاده از صفحه 
کلید، انجام بازی های رایانه ای، کنترل مس��تقیم وسایل خانه، کنترل 
وسایل نقلیه، ایجاد ارتباط غیرکالمی بین افراد، کنترل سخت افزارهای 

نظامی و روبات های سرباز، جنگ الکترونیک اشاره کرد.
توس��عه فناوری ه��ای مربوط به واس��ط های مغزی ماش��ین مدیون 

تالش های بین رشته ای است.
علوم اعصاب سیستمی، مهندسی پزشکی، روباتیک و هوش مصنوعی 
با هم در تالش��ند تا مرز بین انس��ان و ماش��ین را کوچک و کوچک تر 

کنند، به طوری که در نهایت ادغام انسان و ماشین میسر شود.
می توان پیش بین��ی کرد که در آینده ای نه چن��دان دور، اندام های 
عصبی مصنوعی برای قسمت های مختلف بدن طراحی شود، به نحوی 
که اف��راد بیمار بتوانند ب��ا آن اندام ها همچون اندام ه��ای واقعی خود 
ارتب��اط بر قرار کنند. یعن��ی نه تنها بتوانند به کمک آنها محیط بیرون 
خ��ود را احس��اس و به درون ذه��ن خود منتقل کنن��د، بلکه به عضو 
مصنوع��ی خود فرمان دهند و از درون خ��ود، محیط بیرون را کنترل 
کنند. این فناوری تنها برای بیماران کاربرد ندارد. مهارت های حرکتی 
دس��ت یک انسان ُخبره می تواند به یک دست ماشینی بسیار قدرتمند 

برای کارهای صنعتی انتقال داده شود.

بانک جهانی، رشد جهانی اقتصاد در سال 2019 را پایین و 2.9درصد اعالم 
کرد و با وجود رش��د اقتصادی آهسته برخی کشورها وضعیت اقتصادی خود را 
در حالت مطلوب حفظ کردند. به گزارش ایسنا، جهانی سازی، حضور یک کشور 
را فراتر از مرزهای خود گس��ترش داده و بر این اساس رتبه بندی های مختلفی 
از کش��ورها ارائه می ش��ود، این رتبه بندی ها قصد دارن��د، ارزش های ملت ها را 
به جهانیان معرفی کنند. گزارش امس��ال نیز براس��اس ۷۵ معیار مختلف، ۸0 
کش��ور را مورد بررس��ی قرار داده و بهترین کش��ورها از لحاظ ثبات اقتصادی 
در س��ال 2019 را معرفی کرده اس��ت. گزارش و رتبه بندی بهترین کشورهای 
باثبات اقتصادی در س��ال 2019 مبتنی بر این اس��ت که چگونه برداشت های 
جهانی، کشورها را از نظر خصوصیات کیفی، تجارت، مسافرت و سرمایه گذاری 
و تأثیر مستقیم بر اقتصادهای ملی تعیین می کنند. رتبه بندی کشورها در این 
گزارش براس��اس مدل دانشگاه پنسیلوانیا و با اس��تفاده از اخبار و گزارش های 
جهانی ایاالت متحده تهیه شده است. این مجموعه ۶۵ ویژگی هر کشور یعنی 
اصطالحاتی که می تواند برای توصیف یک کشور به کار رود و همچنین مربوط 

به موفقیت یک ملت مدرن است، را مورد ارزیابی قرار داده است.
ای��ن ویژگی ها به 9 زیر دس��ته تقس��یم می ش��وند که ش��امل ماجراجویی، 
ش��هروندی، نفوذ فرهنگی، کارآفرینی، میراث فرهنگ��ی، تحرک، تجارت آزاد، 

قدرت و کیفیت زندگی است.
ماجراجویی ش��امل روابط دوستانه، س��رگرمی، آب و هوای دلپذیر و مناظر 

در یک کشور است.
در شهروندی، حقوق بشر، مراقبت از محیط زیست، برابری جنسیتی، ترقی، 

آزادی مذهبی، احترام به حقوق مالکیت و قدرت سیاس��ی قابل اعتماد در نظر 
گرفته شده است.

نفوذ فرهنگی، ش��امل سرگرمی فرهنگی، مد روز، شادی، فرهنگ تأثیرگذار، 
فرهنگ مدرن، فرهنگ معتبر و مرسوم است.

کارآفرینی، ارتباط با جهان، جمعیت تحصیلکرده، کارآفرینی در یک کش��ور، 
نوآوری، دسترس��ی آسان به س��رمایه، نیروی کار ماهر، تخصص تکنولوژیکی، 
روش های شفاف شغلی، زیرساخت های توسعه یافته و چارچوب قانونی مطلوب 

را ارزیابی می کند.
میراث فرهنگی شامل میراث فرهنگی در دسترس، تاریخ غنی، غذاهای عالی 

محلی و جاذبه های فرهنگی است.
تحرک، شامل حرکت های متفاوت، متمایز، پویا و منحصر به فرد است.

تج��ارت آزاد نیز هزینه های بوروکراتیک )کاغذبازی های اداری(، تولید ارزان، 
محیط مالیاتی فاس��د و مطلوب و عملکرد ش��فاف دولت را مورد بررس��ی قرار 

می دهد.
قدرت، شامل رهبر کشور، نفوذ اقتصادی، نفوذ سیاسی، اتحادهای بین المللی 

قوی و ارتش قوی را تحلیل می کند.
کیفیت زندگی ش��امل بازار کار مناس��ب، مقرون به صرف��ه، اقتصاد باثبات، 
خان��واده دوس��تی، برابری درآمدی، سیس��تم آموزش عمومی، ثب��ات، ایمنی، 
سیستم آموزشی توسعه یافته، سیستم بهداشت عمومی خوب و پیشرفته است.

در ای��ن گزارش انگلیس در جای��گاه یازدهم قرار گرفته و علت آن  مذاکرات 
این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا اعالم شده است.

معرفی کشورهای باثبات اقتصادی در سال 2۰۱۹

هوآوی سـال 2۰۱۹ را با درآمد قابل توجه پشت سر گذاشت. این کمپانی چینی با وجود 
تحریم های طوالنی مدت آمریکا، همچنان به رشـد خود ادامه می دهد، با این حال مدیران 
این شرکت هشدار داده اند که رشد در سال 2۰2۰ با چالش های بیشتری همراه خواهد بود.
به گزارش دیجیاتو، »اریک ژو« )Eric Xu(، رئیس چرخشـی هوآوی به مناسـبت سال 
نـو میالدی خطاب به کارمندان این شـرکت گفت که درآمد هوآوی در سـال 2۰۱۹ از رقم 
فوق العاده ۱22 میلیارد دالر عبور کرده که با ۱8درصد رشد نسبت به سال گذشته میالدی، 

رکورد جدیدی برای این کمپانی چینی محسوب می شود.
آقای »ژو« اضافه می کند که هوآوی، 24۰ میلیون گوشی در سال 2۰۱۹ به فروش رسانده 

که نسـبت به فروش 2۰6 میلیونی سال گذشته، پیشـرفت چشمگیری نشان می دهد. وی 
اشاره می کند که این آمار از برآوردهای اولیه این شرکت کمتر هستند، اما با این حال قابل 

توجه بوده و ایستادگی قوی آنها در برابر سختی ها را نشان می دهد.
«ژو« تأکیـد می کند که هوآوی در حال مقابله با اقدامات خصمانه و طوالنی مدت آمریکا 
علیه کسب و کار این شرکت است و اگر این اقدامات ادامه داشته باشند، شرایط به مراتب 
سـخت تری را برای دوام آوردن و رونق یافتن این شـرکت به وجود می آورند که سابقه ای 
32 ساله را در کارنامه خود می بیند. وی اضافه می کند که مقاومت، اولویت هوآوی در سال 

2۰2۰ خواهد بود.

باریک تر شدن مرز بین انسان و ماشین
سیدکمال الدین ستاره دان - عضو هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

رکوردشکنی هوآوی در سال 201۹ با درآمد 122 میلیارد دالری

دریچــه

مرک��ز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
میزبان یک هیات علمی و فناوری حوزه س��المت از کش��ور افغانستان بود. این هیات با 

هدف توسعه روابط علمی بین ایران و افغانستان به ایران آمدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، روزهای ابتدایی دی ماه امسال، یک 
هیات علمی متشکل از روسای بیمارستان ها، پزشکان معتبر و متخصصان حوزه سالمت 
کش��ور افغانستان به ایران آمدند. این هیات افغانستانی به دنبال تحقق حمایت های دو 
دولت از توس��عه روابط علمی بین ایران و افغانس��تان بودند. در این نشست دوجانبه که 
ب��ا حضور مهدی قلعه نوی رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری و وحید مجروح س��خنگوی وزارت صحت عامه افغانستان 

برگزار شد، بر توسعه روابط علمی ایران و افغانستان تاکید شد.

همکاری های تجاری و فناوری حوزه سالمت 
میان ایران و افغانستان توسعه می یابد

چهار شنبه
11 دی 1398
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در صنایع خالق حوزه  هایی مانند تولید محتوا و پویانمایی وجود دارد که به 
خاطر گس��ترش زیست بوم صنایع خالق به نقاط مختلف کشور، توانسته اند در 

دورترین مناطق کشور از پایتخت نیز موجب رونق و اشتغال باشند.
  به گ��زارش  مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری با 
حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری یک 
ش��رکت خالق در استان سیس��تان و بلوچستان 
موفق ش��ده اس��ت با فعالیت در حوزه انیمیشن 
برای  بیش از 20 نفر از جوانان استان شغل ایجاد 
کند.  حسین مظلوم، مدیرعامل شرکت پویانمایی 
آسوریک در استان سیستان و بلوچستان در این 
 ب��اره اظهار ک��رد: خالقیت و نوآوری در ش��رایط 
کمبود، بیش��تر جلوه گر می شود. به همین خاطر 
به دلیل کمبود برخی زیرس��اخت ها در اس��تان، 
زمینه های��ی مانند صنایع خ��الق و فرهنگی که 

بر پتانس��یل های طبیعی استان تکیه دارد، بس��یار مورد استقبال جوانان تشنه 
پویایی و خالقیت قرار گرفته است.  انیمیشن نیز به دلیل آنکه بیشتر بر قدرت 
فک��ر تکیه دارد، توانس��ته جایگاه خود را در میان تیم ها و ش��رکت های خالق 

اس��تان بیابد.  این فعال حوزه صنایع خالق در ادامه افزود: این ش��رکت حدود 
1۴ س��ال س��ابقه کار دارد و با استفاده از بسترهای موجود در فضای مجازی و 
ش��بکه اینترنت کار خود را در حوزه انیمیش��ن آغاز کرد. به دلیل ماهیت این 
کار، الزامی نیس��ت که شرکت های خالق حتماً 
در تهران و کالنشهرها مستقر باشند و می توان 
یک ش��رکت خالق فعال در حوزه انیمیش��ن را  
تقریباً در هر جای از ایران تاسیس کرد. وزارت 
ارش��اد اسالمی، صدا و سیما، وزارت بهداشت و 
آموزش و پرورش از جمله نهادهایی بوده اند که 
این شرکت برای آنها  محتوا تولید کرده است.

ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل ش��رکت پویانمای��ی 
آس��وریک مس��تقر در مرکز ن��وآوری و صنایع 
خ��الق اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان، این 
مجموعه توانس��ته 1۵00 دقیقه انیمیش��ن را 
در قالب هش��ت مجموعه و 12 فیلم تولید کند 
که از جمله آنها می توان به مجموعه انیمیش��ن 
بی بی تَندور و مجموعه انیمیشن سوادآموزی اشاره کرد. دریافت جوایز مختلف 
از جمله جایزه  بهترین جلوه های ویژه در اولین جشنواره پویانمایی تلویزیونی 

در سال 139۷ از جمله این جوایز است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای بوش��هر جایگزینی فرهنگ مهارت آموزی و 
کارآفرین��ی به جای مدرک گرایی را راه برون رفت از چالش بیکاری دانس��ت و 
گفت تا زمانی که مهارت گرایی نهادینه نشود بهره وری کم بوده و منابع انسانی 

نیز به هدر می رود.
به گ��زارش ایس��نا، عبدالمجی��د دراهکی در 
نشس��ت ب��ا مدی��ر مالی س��ازمان منطق��ه ویژه 
اقتص��ادی ان��رژی پارس عن��وان ک��رد: در همه 
جای دنیا امتیاز مهارت ش��غلی بیشتر از مدرک 
دانش��گاهی است ولی در کش��ور ما مدرک گرایی 
همچن��ان در ب��ه کارگی��ری و اس��تخدام حرف 
نخست را می زند و این فرهنگ باید اصالح شود.

وی ب��ا بیان اینکه مهارت در همه کش��ورهای 
توس��عه یافته بر مدرک ارجحیت دارد، افزود: در 
کش��وری مثل اس��ترالیا گواهینام��ه مهارت 20 
امتیاز و م��درک فوق لیس��انس 10 امتیاز برای 
اس��تخدام در همه بنگاه ه��ای اقتصادی دارد؛ در 

دیگر کش��ورهای توس��عه یافته نیز فرهنگ »چه می توانی« بر »چه می دانید« 
ارجحیت دارد.

این مس��ئول در ادامه با بیان اینکه توسعه مهارت های شغلی و فنی در رونق 

اقتص��ادی، بهره وری، جلوگیری از هدررفت س��رمایه های ملی، افزایش نیروی 
کار، کاهش هزینه های تولی��د و همچنین صادرات نیروی ماهر تعیین کننده و 
اثرگذار است، تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه کشور، رویکرد سازمان آموزش 
فن��ی و حرفه ای، توس��عه مهارت های ش��غلی 
و فنی به تناس��ب نیازهای کش��ور و واحدهای 

صنعتی، خدماتی و تولیدی است.
به گزارش ایس��نا، مدیرکل آم��وزش فنی و 
حرفه ای بوش��هر تصریح کرد: هر واحد صنعتی 
و تولیدی پیش از راه اندازی، ابتدا باید نیازهای 
فن��ی و مهارت��ی را به آموزش فن��ی و حرفه ای 
اعالم کند تا مجموعه فنی و حرفه ای به تناسب 
درخواست ها، نس��بت به حرفه آموزی و ارتقای 

مهارت شغلی نیروی کار اقدام کند.
دراهکی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای متولی ایجاد اش��تغال در کشور نیست 
و خیلی ها به دید ایجاد اشتغال به این مجموعه 
ن��گاه می کنند، اظهار کرد: وظیفه اصلی این س��ازمان بسترس��ازی برای تولید 
اشتغال از طریق توس��عه مهارت آموزی است تا نیروی انسانی ماهر جذب بازار 

کار شود.

راه برون رفت از چالش بیکاری چیست؟انیمیشن سازی در استان های مرزی رونق می گیرد

با پایان عملیات طراحی و ساخت راکتور همجوشی چین، دانشمندان 
امیدوار هستند در اوایل سال 2020 از این دستگاه قدرتمند بهره برداری 

کنند.
چین در شرف راه  اندازی راکتور همجوشی هسته  ای جدید خود است که 
می  تواند با شبیه  سازی فرآیند رخ  داده درون خورشید، انرژی تولید کند. این 
راکتور با نام مس��تعار »خورشید مصنوعی« شناخته می  شود و در صورت 
راه  اندازی موفقیت  آمیز می  تواند دانشمندان را یک گام دیگر به  سوی انرژی 

پاک، ارزان و نامحدود حاصل از همجوشی هسته  ای نزدیک  تر کند.
ساخت راکتور 2M Tokamak-HL بخشی از پروژه ملی ابررسانای 
پیشرفته آزمایش��ی توکامک محسوب می  شود که از سال 200۶ تاکنون 

در کش��ور چی��ن جری��ان دارد. در 
ماه مارس گذش��ته، یکی از مقامات 
رسمی سازمان ملی هسته  ای چین 
اعالم کرد که روند س��اخت راکتور 
2M-HL ت��ا پایان س��ال میالدی 

جاری تکمیل خواهد شد.
بناب��ر گ��زارش آژان��س خب��ری 
ش��ین  هوآ، در م��اه ژوئن، سیس��تم 
کویل راکت��ور نصب ش��ده و از آن 
موقع تاکن��ون رون��د تکمیل بقیه   
قس��مت  های راکتور به   خوبی پیش 
رفت��ه اس��ت. دوآن ش��ورو، رئیس 
بنی��اد فیزی��ک جنوب  غ��رب چین 
و از دس��ت    اندرکاران ای��ن پ��روژه 
ط��ی کنفرانس انرژی همجوش��ی 
2019 چین گفته اس��ت که راکتور 
یادش��ده در س��ال 2020 وارد ف��از 
بهره  برداری خواهد شد. او در حضور 
ش��رکت  کنندگان ای��ن کنفران��س 
توضیح داده است که چگونه دستگاه 
جدی��د می  توان��د به دمای��ی باالتر 
از 200 میلی��ون درجه س��یلیوس 
دس��ت یابد. این دم��ا چیزی حدود 
13 برابر دمای مرکز خورشید است. 
نس��خه  های قبلی از خورش��یدهای 
مصنوعی توانس��ته بودن��د به دمای 
100 میلی��ون درج��ه   س��انتیگراد 

برس��ند؛ پیش��رفتی مهم که در نوامبر سال گذش��ته به   صورت وسیع در 
رسانه  های چینی منعکس شد.

همجوشی هسته  ای فرآیندی است که انرژی بخش تمام ستارگانی مانند 
خورشید به  شمار می  آید. در این فرآیند، دو ذره   زیراتمی سبک  تر با ترکیب 
با یکدیگر یک هس��ته   سنگین  تر را تش��کیل می  دهند و طی آن، مقادیر 
زیادی انرژی آزاد می  ش��ود. درون خورش��ید ما نیز با رس��یدن دما به 1۵ 
میلیون درجهی سانتیگراد، روند همجوشی هسته اتم هیدروژن و تشکیل 

هلیوم آغاز می  شود.
برای شبیه  س��ازی چنین واکنش قدرتمندی روی زمین، دانش��مندان 
باید اتم  های هیدروژن را به دمایی باالی 100 میلیون درجه س��انتیگراد 
برس��انند. در چنین دمایی، سوخت هیدروژنی تبدیل به پالسما می  شود. 
این پالسمای داغ باید در فضایی محدود متمرکز شود. یکی از راهکارهای 

پیش��نهادی برای رسیدن به این هدف، طراحی دستگاهی دونات  شکل با 
نام توکامک اس��ت که در آن از میدان  های مغناطیس��ی قدرتمندی برای 
پایدارسازی پالس��ما و آغاز فرآیند همجوشی بهره گرفته می  شود. با این 
حال، یکی از چالش  های پیش  رو، امکان بروز انفجار در پالسما و واردآمدن 
خس��ارت به بدنه   راکتور خواهد بود. در صورت غلبه بر همه این چالش  ها 
و آغاز فرآیند همجوشی پایدار، هنوز هم میزان انرژی مصرفی برای ایجاد 

واکنش بیشتر از میزان انرژی خروجی سیستم خواهد بود.
جیمز هریس��ون، فیزیکدان ارشد همجوشی هس��ته  ای از بنیاد انرژی 
اتم��ی بریتانی��ا )UKAEA( در مصاحب��ه ب��ا Newsweek می  گوید 
که راکت��ور 2M Tokamak-HL چین به   خاط��ر قابلیت انعطاف در 
میدان مغناطیس��ی، با سایر انواع 
راکتورهای موجود متفاوت است. 
به  گونه  ای  می  توانند  دانش��مندان 
دس��تگاه را تنظی��م کنن��د که از 
آس��یب به بدنه داخلی راکتور در 
دماهای ب��اال جلوگیری ش��ود. او 

توضیح می  دهد:
مغناطیس��ی  تجهی��زات 
محدودس��ازی همجوش��ی )نظیر 
توکامک  ه��ا( می  توانن��د ح��رارت 
اضافی و ذرات زائد تولیدش��ده در 
هسته   همجوشی را در الیه بسیار 
نازکی )با عرض چند س��انتی  متر 
تا چند میلی  متر( به  جای بگذارند. 
این امر باعث می  ش��ود حرارت باال 
و حجم زیادی از ذرات تولید شوند 
که خود می تواند به سطوح داخلی 
راکت��ور آس��یب وارد کند. قابلیت 
  انعط��اف به  کاررفت��ه درون راکتور 
2M-HL به پژوهش��گران اجازه 
خواهد داد راهکاره��ای تازه  ای را 

برای این معضل بیابند.
هریسون می  گوید که اولین گام 
در راه  ان��دازی 2M-HL احتماال 
ای��ن خواه��د بود ک��ه بخش  های 
مختلف دستگاه به  صورت جداگانه 
مورد آزمایش قرار گیرند. س��پس 
انتظار می  رود دانشمندان چینی پیش از آغاز آزمایش  ها، نسبت   به تست 

سیستم  های یکپارچه اقدام کنند. هریسون می  گوید:
گام بعدی، شروع فرآیند تولید پالسما با دمایی نسبتا کم خواهد بود تا تجزیه 
پالسما و ارتقا به عملکردهای باالتر بررسی شود. سپس بهبود زیرسیستم  های 
مختلف با هدف افزایش قابلیت   اطمینان و کنترل  پذیری دستگاه پیاده  سازی 
خواه��د ش��د. 2M-HL می  تواند داده  های باارزش��ی را در مورد س��ازگاری 
پالسماهای سطح باالی همجوشی و روش  های کنترل مؤثرتر حرارت و ذرات 
خروجی هسته   راکتور فراهم کند. این یکی از بزرگ  ترین چالش های پیش  رو در 
 2M-HL ساخت یک راکتور همجوشی تجاری خواهد بود و نتایج حاصل از
)به  عنوان بخشی از جامعه بین  المللی تحقیقات همجوشی( در طراحی سایر 

راکتورها مفید واقع خواهد شد. 
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که نسـبت به فروش 2۰6 میلیونی سال گذشته، پیشـرفت چشمگیری نشان می دهد. وی 
اشاره می کند که این آمار از برآوردهای اولیه این شرکت کمتر هستند، اما با این حال قابل 

توجه بوده و ایستادگی قوی آنها در برابر سختی ها را نشان می دهد.
«ژو« تأکیـد می کند که هوآوی در حال مقابله با اقدامات خصمانه و طوالنی مدت آمریکا 
علیه کسب و کار این شرکت است و اگر این اقدامات ادامه داشته باشند، شرایط به مراتب 
سـخت تری را برای دوام آوردن و رونق یافتن این شـرکت به وجود می آورند که سابقه ای 
32 ساله را در کارنامه خود می بیند. وی اضافه می کند که مقاومت، اولویت هوآوی در سال 

2۰2۰ خواهد بود.

آمریکا اوایل سال جاری میالدی هوآوی را در لیست تحریم ها قرار داد و محدودیت های 
جدیدی را در فروش و مراوده این شـرکت با کمپانی های آمریکایی گذاشت. دولت آمریکا 
به دالیل امنیت ملی به متحدان خود هشدار داده تا از محصوالت هوآوی در زیرساخت های 

اینترنت نسل پنجم )5G( خود استفاده نکنند.
»ویلبـر راس« )Wilbur Ross(، وزیـر بازرگانـی دولت ترامپ اکتبر سـال جاری ابراز 
امیـدواری کرد که هنـد )دومین بازار مخابراتی دنیا(، با اسـتفاده از تجهیزات 5Gهوآوی 
خـود را سـهواً در معرض تهدیدات امنیتی قرار ندهد. البتـه هند مطابق میل آمریکا عمل 
نکرد و به درخواست هوآوی برای مشارکت در آزمایش طیف 5G این کشور موافقت کرد.

چین در شرف راه  اندازی اولین خورشید مصنوعی

رکوردشکنی هوآوی در سال 201۹ با درآمد 122 میلیارد دالری

یادداشـت

با حمایت س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، نخستین لیگ برنامه نویسی ژئوماتیک برگزار می شود.

لیگ ملی برنامه نویس��ی گیتا، مجموعه ای از مس��ابقات ویژه برنامه نویسان مبتنی بر 
زبان ها و فناوری های مختلف است که با هدف شناسایی استعدادهای برتر برنامه نویسی، 
معرفی آنها به بازار کار و اس��تفاده از تس��هیالت کسر خدمت سربازی، بهمن ماه امسال 

برگزار می شود.
 ،)Java )J2SE نخس��تین لیگ برنامه نویس��ی ژئوماتیک در پنج محور برنامه نویسی
برنامه نویس��ی   ،Front-End HTML . CSS. JavaScript برنامه نویس��ی 
Android، برنامه نویس��ی WordPress و برنامه نویس��ی python )سمت سرور و 

کالینت( برگزار می شود.

برنامه نویسان مهندسی نقشه برداری با 
هم رقابت می کنند



دنیای تبلیغات روز به روز در حال پیش��رفت و توس��عه بیشتر است. بسیاری از 
شرکت های بزرگ و کوچک در این فضا اقدام به استفاده از استراتژی های کاربردی 
برای تولید محتوای جذاب تر می کنند. بدون تردید با توجه به توسعه کیفی ابزارهای 
در دس��ترس طراح های تبلیغات باید انتظار مش��اهده کمپین های بسیار جذابی را 
داش��ته باشیم. یکی از اس��تراتژی های تاثیرگذار در دنیای کس��ب و کار مربوط به 
ادغام شرکت ها در یکدیگر است. این استراتژی اغلب در مورد برندهای بزرگ اتفاق 
می افتد. به این ترتیب یک ش��رکت  بزرگ به منظور توس��عه سطح فعالیتش اقدام 
به خرید یک ش��رکت دیگر یا ادغ��ام آن در مجموعه های فعلی اش می کند. دنیای 
تبلیغات پر از نمونه های ادغام ش��رکت ها در یکدیگر اس��ت. افزایش کارایی، س��ود 
و تولی��د محت��وای تبلیغات جذاب تر از جمله اهداف اصل��ی برندها در زمینه ادغام 

شرکت های دیگر در خودشان است. 
یکی از اختالف نظرهای اساسی در زمینه ادغام شرکت های تبلیغاتی در یکدیگر 
مربوط به مفهوم دس��تیابی به اهداف بزرگتر اس��ت. بی تردید ادغام ش��رکت ها در 
یکدیگر همیش��ه گزینه مناسبی محسوب نمی شود بنابراین ما باید تعریف دقیقی 
از تاثیر این فرآیند بر روی فعالیت شرکت ها داشته باشیم. اغلب خرید یک شرکت 
و ادغام آن با کسب و کار فعلی به دو دلیل روی می دهد. نخست وضعیت نامطلوب 
یکی از طرفین موجب تمایل به ترکیب فعالیت با دیگری می ش��ود. در این صورت 
بحران های مالی مهم ترین عامل رضایت مدیران یک ش��رکت به ترکیب در برندی 
بزرگتر است. در حالت دوم یک شرکت بزرگ به منظور توسعه سطح فعالیتش اقدام 
به خرید یک موسسه موفق می کند. ما در مقاله کنونی قصد بررسی ادغام های مهم 
عرصه تبلیغات از نقطه نظر اخیر را داریم. به این ترتیب اغلب موارد مورد بررس��ی 
در این مقاله به دلیل مشکالت مالی روی نداده است.  شاید در نگاه نخست میزان 
ترکیب شرکت ها در دهه اخیر بسیار زیادی به نظر برسد بدون شک تا حدی حق 
با شماس��ت. یکی از معیارهای اصلی در انتخاب 10 نمونه ادغام برتر ش��رکت ها در 
دهه اخیر نتیجه موفقیت آمیز آنهاست. امروزه شرکت های بسیار زیادی در یکدیگر 
ادغام می شوند، با این حال تعداد اندکی از این همکاری های نزدیک موجب موفقیت 
خواهد شد بنابراین مشاهده شکست شرکت ها در مدیریت فرآیند ادغام شان امری 
طبیعی و رایج محسوب می شود. اکنون اجازه دهید به سراغ 10 نمونه از ترکیب های 

برتر شرکت ها در عرصه تبلیغات یک دهه اخیر برویم. 
۱. خرید Invite Media از سوی گوگل

گوگل یک��ی از بزرگترین برندهای فعال در عرصه فناوری آنالین اس��ت. امروزه 
همه ما با سرویس های مختلف این موسسه در تعامل نزدیک هستیم. ماجرای ورود 
گوگل به حوزه تبلیغات بسیار جذاب است. شاید بسیاری از افراد نسل جوان حضور 
گوگل در عرصه تبلیغات را طبیعی تلقی کنند. به هر حال اکنون بیش از یک دهه 
از حضور گوگل در عرصه تبلیغات آنالین می گذرد. ماجرای حضور گوگل در عرصه 
تبلیغات از س��ال 2010 و با خرید موسس��ه Invite Media ش��روع شد. در آن 
زمان عرصه تبلیغات آنالین هنوز به طور جدی پا نگرفته بود. فعالیت های تبلیغاتی 
گوگل نیز درست مانند سایر شرکت های دیگر بود. استراتژی اصلی گوگل از خرید 
Invite Media به قیمت باورنکردنی ۸1 میلیون دالر ارتقای س��طح اش به عنوان 
فراهم کننده موقعیت های تبلیغاتی بود. یکی از نکات جالب درباره خرید این موسسه 
از سوی گوگل عدم دخالت مدیران گوگل در نحوه مدیریت بخش های موسسه بود. 
به این ترتیب کارمندان ش��رکت به روال قبلی کارشان را ادامه دادند. این ادغام در 
دل شرکتی بزرگتر برای Invite Media مزیت های بسیار زیادی داشت. به بیان 
نیل موهان، مدیرعامل وقت این موسس��ه، کارمندان ش��رکت از همکاری با برندی 
ب��ه بزرگی گوگل هیجان زده بودند. همچنین میزان حقوق کارمندان نیز با افزایش 
قابل توجهی مواجه ش��د. تاثیر این معامله سودند برای گوگل افزایش دسترسی به 
اطالعات کاربردی در زمینه تبلیغات بود. همچنین فرآیند تبدیل ش��دن گوگل به 

غول عرصه تبلیغات نیز از همین جا شروع شد. 
2. خرید موسسه Admeld از سوی گوگل

موسسه تبلیغاتی Admeld یکی دیگر از خریدهای موفق گوگل در دهه گذشته 
محس��وب می شود. این موسسه در سال 200۸ شروع به کار کرد. هدف اصلی آنها 
فراهم سازی اطالعات طبقه بندی شده و پیش بینی روندهای تغییر سلیقه تبلیغات 
مخاطب در فضای آنالین بود. بی تردید این هدف در زمان خود بسیار نوآورانه تلقی 
می شد. به همین خاطر گوگل به سرعت اقدام به خرید این موسسه در ابتدای دهه 
گذش��ته کرد. شاید مشاهده گوگل به عنوان یکی از برندهای فعال در زمینه خرید 
دیگر موسس��ه های موفق برای هر فردی عجیب باشد. یکی از استراتژی های اصلی 
گوگل در ابتدای دهه گذشته سلطه بر دنیای تبلیغات آنالین بود. به همین خاطر 
نیز بودجه فراوانی خرج همکاری با موسس��ه های موفق در این عرصه کرد. یکی از 
مزیت های همکاری گوگل و Admeld فراهم س��ازی نس��خه جدیدی از پشتیبان 
وب برای تبلیغات گس��ترده بود. این نسخه جدید براساس الگوریتم SSP طراحی 
و راه اندازی ش��د. عالوه بر این بحث شخصی سازی تبلیغات با استفاده از اطالعات 
مربوط به جست وجوهای قبلی کاربران نیز از همین زمان کلید خورد. اگرچه بحث 
شخصی س��ازی تبلیغات تا اواخر دهه گذشته به بهره  برداری نرسید، اما هزینه های 

گزاف گوگل در این عرصه به خوبی نتیجه داد. 
3. خرید اینستاگرام از سوی فیس بوک

فیس بوک برای مدت ها بزرگترین ش��بکه اجتماعی دنیا لقب داشت. وقتی شما 
نخس��تین شبکه اجتماعی در سراسر دنیا باشید، رقابت با شما بسیار دشوار خواهد 
ب��ود. اگر برندی در ت��الش برای رقابت ج��دی با فیس بوک باش��د، باید ایده های 
نوآورانه ای را روانه بازار کند. طراح های پلتفرم اینس��تاگرام در س��ال 2010 دست 
به رونمایی از پروژه ای جذاب زدند. هدف اصلی آنها نمایش شبکه اجتماعی عکس 
محور به جهان بود. به این ترتیب در ابتدا کاربران فقط توانایی بارگذاری عکس در 
اینس��تاگرام را داش��تند. اگرچه اکنون این پلتفرم پیشرفت های بسیار زیادی کرده 
اس��ت، اما همان نوآوری ابتدایی نیز برای به چالش کش��یدن فیس بوک کافی بود. 
فیس بوک در طول دوران فعالیتش در دنیای آنالین ثروت بس��یار زیادی به دست 
آورده اس��ت بنابراین خرید اینستاگرام در س��ال 2012 به ارزش یک میلیارد دالر 
بار مالی س��نگینی بر دوش این برند نگذاش��ت. از زمان خرید اینستاگرام از سوی 
فیس بوک بسیاری از امکانات تازه به این پلتفرم اضافه شده است. نمونه مشهور این 
نوآوری مربوط به الگوبرداری از بخش استوری اسنپ چت است. همچنین در سال 
گذشته سرویس خرید مستقیم نیز در اینستاگرام راه اندازی شده است بنابراین این 
پلتفرم روز به روز برای فعالیت تبلیغاتی برندها مناسب تر می شود. فیس بوک نیز به 
عنوان ش��رکت مادر این شبکه اجتماعی عکس محور سود سرشاری از تبلیغات در 
این پلتفرم به دست می آورد. موفقیت فیس بوک در زمینه خرید اینستاگرام موجب 
افزایش تمایل آنها برای هزینه در بازار فناوری های جدید شد. نتیجه این امر خرید 
واتس اپ به ارزش 21.۸ میلیارد دالر در سال 201۴ بود. این اقدام حیرت بسیاری از 
کارشناس های حوزه شبکه های اجتماعی را برانگیخت. تا پیش از آن حتی پرداخت 
یک میلیارد دالر برای اینس��تاگرام نیز باورکردنی نبود. بی  تردید خرید اینستاگرام 
و وات��س اپ از س��وی فیس بوک امپراتوری تازه ای برای م��ارک زاکربرگ در عرصه 
ش��بکه های اجتماعی رقم زده اس��ت. امروزه اگر به دنبال تبلیغات در ش��بکه های 
اجتماعی باشیم، باید به سراغ پلتفرم های زیرمجموعه فیس بوک برویم. در غیر این 

صورت شانس شکست کمپین ما بسیار زیاد خواهد بود. 
4. خرید شرکت بلوکای از سوی اوراکل

برند اوراکل در زمینه های مختلفی فعالیت دارد. خرید موسسه بلوکای در راستای 
نزدیک تر ساختن حوزه های مختلف فعالیت این برند در آینده ای نزدیک بود. خرید 
شرکت بلوکای از سوی اوراکل ورود به عرصه بازاریابی آنالین محسوب می شود. به 
این ترتیب بلوکای با فراهم سازی امکان شخصی سازی کمپین های بازاریابی آنالین 
کمک ش��ایانی به گس��ترش کس��ب و کار اوراکل خواهد کرد. امروزه اغلب برندها 
تمایل به پرداخت هزینه گزاف برای بهره مندی از اطالعات دقیق درباره کمپین های 
مختلف دارند. همین امر انگیزه مدیران اوراکل برای ورود به عرصه بازاریابی آنالین 
را تقویت کرد. بی تردید اکنون اوراکل توانایی رقابت با غول هایی نظیر گوگل را ندارد، 
اما شروع فرآیند فعالیت در عرصه تبلیغات و بازاریابی آنالین شاید زنگ خطری برای 

غول های بزرگ محسوب شود. 
5. خرید موسسه الیو رمپ از سوی اکسیون

همکاری دو شرکت فعال در زمینه خدمات بازاریابی و تبلیغات آنالین محور اصلی 
ترکیب موسس��ه اکس��یون و الیو رمپ بود. نکته جالب در این م��ورد تغییر نام برند 
اکس��یون به طور کامل ب��ود. اغلب اوقات برندهایی که ش��رکت دیگری را خریداری 
می کنند، اقدام به تغییر نام خود نمی کنند. در اینجا به دلیل سابقه درخشان موسسه 
الیو رمپ مدیران اکس��یون قید استفاده از نام برندشان را زدند. به این ترتیب اکنون 
این موسس��ه با نام هلدینگ الیو رمپ به کارش ادامه می دهد. امروزه بازاریابی داده 
محور یکی از گزینه های محبوب برای بازاریاب ها و برندها محس��وب می شود. در این 
زمینه برخی از اطالعات کاربردی از س��وی گوگل و دیگر موسسه ها ارائه می شود. با 
این حال اگر به دنبال توسعه سطح تاثیرگذاری کمپین های تان بر روی مخاطب هدف 
هستید، باید به سراغ هلدینگ الیو رمپ بروید. این هلدینگ با ارزیابی دقیق وضعیت 
دنی��ای آنالین آخرین اطالع��ات کاربردی در زمینه تخصصی کس��ب و کارتان را به 
صورت طبقه بندی شده ارائه می کند بنابراین موفقیت در عرصه تبلیغات آنالین بستگی 

به میزان موفقیت  ما در زمینه همکاری با موسسه های بزرگی نظیر الیو رمپ دارد. 
6.  خرید AOL و یاهو از سوی ورایزون

مرور تغییرات حوزه بازاریابی و فناوری های آنالین در دهه گذشته بدون ارزیابی 
تاثیر برند یاهو و AOL امکانپذیر نیست. این دو برند تاثیر قابل مالحظه ای بر روی 
فضای آنالین داشته اند. یاهو به عنوان رقیب سنتی گوگل در آغاز دهه گذشته اقدام 
به رونمایی از سرویس های متعددی کرد. اگرچه این تغییرات در همه موارد همراه با 
موفقیت نبود، اما موجب ایجاد نوآوری های تازه ای از سوی تمام برندها شد. فعالیت 
AOL نیز در زمینه های گسترده ای پیگیری شد. یکی از نکات مهم در دنیای کسب 
و کار ناتوانی برندها در زمینه اتکای صرف بر روی س��ابقه درخشان شان است. این 
امر به خوبی درباره یاهو و AOL قابل مش��اهده است. این دو برند در دهه گذشته 
ضرری معادل ۶۵۴ میلیون دالر داشته اند. بنابراین خرید آنها از سوی ورایزون عالوه 
بر یک اقدام ش��جاعانه، یک ریسک بزرگ نیز محسوب می شد. متاسفانه هنور هم 
ورایزون در زمینه اس��تفاده مناس��ب از این دو برند به موفقیت دس��ت نیافته است 
بنابراین مش��اهده تالش های گس��ترده برای فروش این دو از س��وی ورایزون جای 
تعج��ب ندارد بنابراین م��ا باید دلیل محکمی برای افزودن ای��ن معامله نه چندان 

س��ودآور به فهرس��ت کنونی مقاله مان داشته باشیم. نکته مهم در اینجا تالش های 
ورایزون برای بازاریابی آنالین به شیوه ای منحصر به فرد است. هدف اصلی مدیران 
این ش��رکت از خرید یاه��و، AOL و تامبلر به عنوان بزرگترین پلتفرم های آنالین 
دهه گذشته س��اماندهی مجموعه ای برای فعالیت تبلیغاتی و بازاریابی بود. اگرچه 
هنوز این هدف محقق نش��ده است، اما ارزیابی آن به عنوان یک شکست کامل نیز 

امکان پذیر نیست. 
The Trade Desk 7. عرصه سهام

بسیاری از شرکت های فعال در عرصه تبلیغات وقتی به عنوان موسسه ای عمومی 
ادامه فعالیت دادند، با چالش های زیادی مواجه ش��دند. این امر دلیل اصلی بدبینی 
بس��یاری از بازاریاب ها و مدیران نس��بت به عرصه سهام برندشان در بورس یا دیگر 
ش��یوه های جلب سرمایه به صورت عمومی است. تمام این تردیدها با عرضه سهام 
موسسه The Trade Desk به صورت عمومی به چالش کشیده شد. این موسسه 
در زمینه ارائه خدمات بازاریابی حرفه ای فعالیت دارد. در اواسط دهه گذشته مدیران 
این ش��رکت متوجه کمبود شدید و فش��ارهای مالی گسترده شدند. به این ترتیب 
چاره ای جز عرضه سهام این شرکت در بورس های معتبر نداشتند. در نگاه نخست 
عرضه س��هام این برند باید مقدمه ای بر شکس��ت بیشتر آن باش��د، اما ارزش کل 
س��هام های این برند از زمان عرضه در سال 201۶ رشد 11 برابری داشته است. به 
این ترتیب اکنون ارزش کل سها م های The Trade Desk حدود 11.۵ میلیارد 
دالر ارزیابی می شود. گاهی اوقات ترکیب شرکت ها بهترین گزینه پیش روی برندها 
نیس��ت. در مورد موسس��ه The Trade Desk این امر با عرضه سهام به صورت 

عمومی روی داد. 
AT&T 8. خرید وارنر مدیا و اپ نکسوس از سوی

برند AT&T در زمینه خدمات ارتباطی و زیرساخت شهرت بسیار زیادی دارد. 
س��ود این برند بزرگ در سال 201۸ معادل 1۷0 میلیارد دالر برآورد شده است. با 
این حساب تالش آنها برای حضور در دنیای بازاریابی و تبلیغات امر عجیبی نیست. 
نخس��تین اقدام این غول دنیای ارتباطات خرید موسس��ه وارنر مدیا به ارزش 10۸ 
میلیون دالر بود. این امر در راس��تای پوش��ش اخبار و حضور در فضای رس��انه ای 
ص��ورت گرفت. از آن زمان تا به ح��ال AT&T حضور مداومی در عرصه تبلیغات 
شخصی سازی ش��ده دارد. این امر به لطف خرید موسسه اپ نکسوس به ارزش 1.۶ 
میلیارد دالر روی داده اس��ت. موسس��ه اپ نکسوس در زمینه طبقه بندی اطالعات 
کاربردی در حوزه تبلیغات آنالین فعالیت دارد. این امر موجب افزایش س��ودآوری 
کلی این برند در س��طح جهانی شد. وقتی ش��ما به عنوان یکی از غول های دنیای 
ارتباطات به سراغ حضور در عرصه تبلیغات می روید، بودجه سرشارتان کمک قابل 

توجهی در زمینه دستیابی به موفقیت خواهد کرد. 
۹. خرید سرور تبلیغاتی سیزمک از سوی آمازون

اگ��ر از طرفدارهای دنیای خرده فروش��ی آنالین باش��ید، ورود آمازون به عرصه 
تبلیغات نظرتان را جلب کرده است. پیش از این آمازون فقط در زمینه خرده فروشی 
آنالین و س��رمایه گذاری بر روی پروژه های نوآورانه عرصه IT فعالیت داشت. جف 
بزوس در پایان دهه گذشته اقدام به خرید یک سرور تبلیغاتی، درست مانند سرور 
آتلس برند فیس بوک، کرد. س��رور تبلیغات س��یزمک فرصت منحصر به فردی در 
اختیار مدیران آمازون برای کس��ب سود بیشتر از طریق تبلیغات در محیط داخلی 
سایت شان قرار داد. این اقدام با توجه به افزایش سطح خرید آنالین مردم در سراسر 
جه��ان قابل توجه خواهد بود. به این ترتیب آمازون با ورود به یک عرصه بی نهایت 

سودآور اقدام به توسعه کسب و کارش در عرصه ای جدید کرده است. 
۱۰. خرید موسسه مرکل از سوی شرکت دنتسو

موسس��ه مرکل در زمینه های مختل��ف بازاریابی و تبلیغ��ات به عنوان 
ی��ک آژانس معتبر فعالیت دارد. بس��یاری از برندهای بزرگ نظیر آئودی و 
سامس��ونگ همکاری نزدیکی با این شرکت در راس��تای طراحی و اجرای 
کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی دارند. ش��اید در نگاه نخست امکان خرید 
چنین موسسه موفقی از سوی شرکتی دیگر امکان ناپذیر باشد، با این حال 
ش��رکت دنتسو با پیش��نهاد معادل ۴.۴ میلیارد دالر موفق به خرید مرکل 
ش��د. دنتسو یکی دیگر از آژانس های خوشنام دنیای کسب و کار در زمینه 
روابط عمومی اس��ت. برنامه های بلندپروازانه این شرکت در راستای توسعه 
کس��ب و کار موجب توجه به عرصه بازاریابی و تبلیغات شد. به این ترتیب 
مدیران این شرکت با پیش��نهاد ۴.۴ میلیارد دالری اقدام به توسعه سطح 
کسب و کارشان در حوزه بازاریابی کردند.  بدون تردید تالش برای توسعه 
سطح کس��ب و کار و ورود به حوزه تبلیغات مدنظر بسیاری از برندها قرار 
دارد. بسیاری از شرکت ها در طول دهه گذشته اقدام به ورود به این عرصه 
کرده اند. نکته مهم در این میان شکس��ت بس��یاری از شرکت ها در فرآیند 
تالش برای حضور در این بازار بوده است بنابراین موفقیت 10 نمونه مورد 
بحث در این مقاله براس��اس برنامه ریزی هوشمندانه و استراتژی کاربردی 
مدیران ش��رکت های خریدار صورت گرفته است. این خریدها و ادغام های 
کاری تاثیر انکارناپذیری بر روی توسعه دنیای تبلیغات نیز داشته است. به 
این ترتیب بسیاری از نوآوری های حوزه تبلیغات به دلیل همین خریدها و 

ادغام های مهم بوده است. 
adexchanger :منبع

 ۱۰ کمپین منسجم خاورمیانه
در سال 2۰۱۹ 

در مقال��ه زی��ر به م��رور اجمال��ی 10 کمپین منس��جم برتر 
خاورمیانه در سال 2019 می پردازیم.

2۰2۰ EXPO ۱. دوبی
وقتی با هم تالش می کنیم دنیا بهتر می شود

Face to Face :آژانس تبلیغاتی
Boomtown :شرکت فیلم سازی

 )2020 EXPO( نخس��تین کمپین تبلیغاتی نمایشگاه اکسپو
دوبی از درخشش س��تاره ای بی همتا، فوتبالیست معروف، لیونل 
مسی، بهره می برد. از لحاظ دیجیتالی، محور کمپین را یک فیلم 

ویدئویی دو دقیقه ای تشکیل می دهد.
2. آدیداس

به خاطر اقیانوس ها بدوید
Sticky Ginger PR :آژانس تبلیغاتی

در راس��تای حمای��ت از روز جهان��ی اقیانوس ه��ا و به منظور 
رونمایی از اقدام مبتکرانه »به خاطر اقیانوس ها بدوید«، از نمای 
خارجی جدید برج خلیفه رونمایی ش��د. در همین حال، منطقه 
دیزاین دوبی به خانه سازه ای از جنس زباله های اقیانوسی تبدیل 

شد.
3. برگرکینگ

طعم واقعی بومی سازی
آژانس تبلیغاتی: جی. والتر تامسون عربستان

Mis/Nojara :شرکت فیلم سازی
برگرکینگ متوجه ش��د که در کش��ورهای عربی به دلیل بروز 
مش��کل ساده تلفظ نام برند، ارتباط میان مشتریان و برگرکینگ 
قطع می شود بنابراین تصمیم گرفت تا یک حرف جدید به الفبای 
عربی اضاف��ه کند. برگرکینگ این خبر را ب��ا یک فیلم ویدئویی 

اعالم کرد.
CAREEM .4

دست به انجام کاری بزنید
TBWA\RAAD :آژانس تبلیغاتی

کمپین منسجم جهانی ش��بکه حمل و نقل Careem با یک 
فیلم احساس��ی کلید خورد. این فیلم نش��ان می دهد که چگونه 
افراد از نقاط مختلف خاورمیانه دس��ت به انجام کاری می زنند تا 

تفاوت را ایجاد کنند.
5. میکس آپ های چی توز

M&C Saatchi :آژانس تبلیغاتی
میکس آپ های چی توز طیف متنوعی از محصوالت جدید برند 
حاوی چیپس در چهار ش��کل و دو طعم مختلف با بس��ته بندی 
مش��ابه را دربر می گیرند. آنه��ا در قالب یک کمپین چند کانالی، 
مشتمل بر یک تی وی سی، سمپلینگ دیجیتال، شبکه اجتماعی 
و درون فروشگاهی و . . . عرضه می شوند. در این میان یک بازی 
جوانان عربس��تانی را به بروز خالقیت ضمن به اش��تراک گذاری 

اسنک های خود با دیگران تشویق می کند.
BABYSHOP .6

هدیه ای از طرف مادر
McCann FP7 :آژانس تبلیغاتی

ش��رکت فیلم س��ازی: Dejavu ب��ا خلق یک فرص��ت جدید، 
خرده فروش��ی اجناس کودکانه بیبی شاپ )Babyshop( قصد 
دارد ت��ا از روز جهانی مادر فرصتی برای چکاپ س��رطان س��ینه 

مادران بسازد.
OMANTEL .7

وقت اضافه
Leo Burnett :آژانس تبلیغاتی

کمپین فوق در قال��ب یک فراخوان از مردم می خواهد تا وقت 
خ��ود را در ماه رمض��ان به کارهای خوب اختص��اص دهند. این 
کمپین بر روی داس��تان زندگی برخی مردم عمان تاکید می کند 
ک��ه از ای��ام فراغت خود برای الهام بخش��یدن ب��ه دیگران بهره 
می برند. آنها همه ما را تش��ویق به استفاده بهینه از وقت و زمان 

خود می کنند.
BAYUT .8

کریس همزوورس
Crayon Communications :آژانس تبلیغاتی

پرتال امالک و مس��تغالت امارات متحده عربی، Bayut، یک 
آگهی بازرگانی تلویزیونی با درخش��ش بازیگ��ر هالیوود، کریس 
همزوورس، س��اخت که بی��ش از همه به خاطر ب��ازی در نقش 
ابرقهرمان، مارول در فیلم علمی-تخیلی »Thor« معروف است. 
وظیفه فیلمب��رداری آن را جردن باک و وظیف��ه کارگردانی اش 
را برنده جایزه اس��کار، رابرت اس��ترومبرگ، برعهده داشتند. در 
این راس��تا یک بیلبورد عظیم الجثه در خیابان »ش��یخ زاید« نیز 

نصب شد.
۹. نیسان آلتیما

بیو کالر )رنگ زیستی(
TBWA\Raad :آژانس تبلیغاتی

ب��ه منظ��ور تاکید ب��ر روی بزرگ ترین طیف رنگ��ی برای یک 
خودروی جدید، همه شرکت کنندگان در تست رانندگی )درایو( 
نیس��ان آلتیم��ا ملزم به پذی��رش یک تغییر و انجام یک تس��ت 
دی ان ای هس��تند. داده ه��ای اطالعاتی دریافت��ی از هر یک از 
تست های دی ان ای به یک رنگ منحصر به فرد تبدیل می شوند 
ک��ه می  توان هنگام خری��د یک خودروی جدی��د، آن را بر روی 

خودروی موردنظر اعمال کرد.
CITI .۱۰

برای چیزی که اتفاق نیفتاده است هرگز خانه نشین 
نشوید

آژانس تبلیغاتی: Horizon FCB دوبی
ش��رکت خدمات مال��ی Citi کمپینی را با ه��دف اعالم خبر 
مشارکت خود با کمیته پارالمپیک بین المللی و حمایتش از گروه 
ورزشکارانی از 20 کشور مختلف )Team Citi( اعالم کرد. این 
پیام در امارات متحده عربی برای نخستین بار به گوش همه مردم 

رسید و سپس به سرعت به همه جای جهان انتقال یافت.
Campaignme/mbanews :منبع

بررسی ۱۰ خرید موفق شرکت های تبلیغاتی از سوی برندهای بزرگ در دهه گذشتهBRANDکارگاهبرندینگ

تغییر دنیای تبلیغات با ورود شرکت های بزرگ

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: ۱۰86073290 www.forsatnet.ir

به قلم: سارا اسالیز کارشناس تبلیغات
    ترجمه: علی آل علی    
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ما امروزه در دنیای کامال حرفه ای و بر بستر تعامالت اینترنتی زندگی می کنیم. 
م��ردم همه نیازهای فیزیکی و خدماتی خ��ود را از طریق فضاهای مجازی برطرف 
می کنند، اما چگونه اس��ت که هنوز صنعت بیمه از این ابزار فروش اس��تفاده بهینه 
نکرده است.  شاید بگویید بسیاری از شرکت ها دارای سایت های حرفه ای هستند و 
حتی در ش��بکه های مجازی حضور دارند اما واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد. 
صنعت بیمه چقدر از طریق بازار اینترنتی بیمه عمر می فروشد و آیا زیرساخت های 

فروش اینترنتی بیمه فراهم است؟
برخی از افراد می گویند هنوز بسترهای الزم اعتمادسازی میان مردم و سازمان از 
جمله سازمان بیمه برقرار نشده است بنابراین در یک فضای بی اعتمادی طبعا مردم 
به ش��بکه های اینترنتی کمتر اعتماد می کنند. از یک جهت این حرف برای جامعه 

ایرانی درست است اما آیا باید دست روی دست گذاشت و کاری نکرد. 
متاسفانه فرهنگ استفاده از اینترنت در ایران به شکل بیزینسی هنوز جا نیفتاده 
است. بس��یاری از شرکت ها و سازمان ها یک سایت راکد و جامد درست کردند که 
نقش آلبوم عکس و خاطرات را بازی می کند. سایت های شرکت و سازمان ها بیشتر 
نمایشی است در صورتی  که در دنیای امروز از این امکانات برای بهره وری بیشتر به 

شکل جدی استفاده می کنند. 
 در صنعت بیمه هم هنوز اس��تفاده از فضاها و ش��بکه های مجازی برای رشد و 
توسعه سازمانی همه گیر نشده و اگر تعدادی از افراد به صورت فرادا فعالیت می کنند 

نشانه تعلق فردی آنها به اینترنت و کسب درآمدهای شخصی است. 
اینترنت امکان بزرگی برای ارتباط سازی ایجاد کرده است، اما از آنجایی که همه 
افراد دوست دارند یک شبه ره 100ساله را طی کنند، اغلب فروشندگان صبر کافی 
برای رس��یدن به هدف را ندارند. برای همین دوس��ت دارند س��ریعا در ارتباط های 
حضوری به فروش دس��ت پیدا کنند. در صورتی که بازاریابی اینترنتی می تواند راه 

شما را برای رسیدن به فروش بیمه عمر بسیار هموار کند.
هنوز صنعت بیمه عمر ایران بر فضای اینترنت کامال سوار نشده است  و نمی تواند 
نیازهای بازاریابی خود را از این طریق برطرف کند اما نش��انه های خوبی در زمینه 
ورود صنعت بیمه عمر ایران به فضای اینترنت دیده می ش��ود. ما می خواهیم ش��ما 
را با برخی از توانمندی بازاریابی اینترنتی در ش��بکه اینستاگرام برای فروش بیشتر 

بیمه عمر آشنا کنیم. 
ش��ما می توانید یک س��ایت حرفه ای برای فروش بیمه ب��رای خودتان راه اندازی 
کنید، اما اگر هنوز در این کار حرفه ای نش��ده اید بهتر اس��ت به شبکه های مجازی 
ورود کنید و از طریق تعامل های صوتی و ویدئویی، سرعت بازاریابی خود را به شکل 

چشمگیری افزایش دهید. 
مردم این روزها کمتر حوصله حرف ش��نیدن دارن��د. آدم های عادی کمتر کتاب 
می خوانند. کمت��ر متن های طوالنی مطالعه می کنند. حتی فیلم های بیش از چند 
دقیقه را نمی بینند، چون در اقیانوسی از اطالعات قرار دارند و قرار نیست تمام وقت 

و انرژی را برای حرف ها و پیام های شما بگذارند.
شما اگر بتوانید پیج اختصاصی بیمه عمر را در اینستاگرام برای خودتان راه اندازی 
کنید گوی سبقت را از رقبا گرفتید. فعالیت بازاریابی شما در فضای اینستاگرام به 

پیشبرد فروش شما بسیار کمک می کند، زیرا:
الف: با ورود به عرصه اینترنت شما از همکاران خود متفاوت تر می شوید چون شما 

کاری را برای پیشبرد فروش انجام می دهید که آنها انجام نمی دهند. 
ب: فرصت های بیشتری برای معرفی شما در فضای اینترنت فراهم می شود و در 

صورت هوشیاری می توانید همه این فرصت ها را تبدیل به پول کنید. 
ج: ارتباط های بیشتری از طریق فضای اینستاگرام برای شما مهیا می شود. شاید 
باورش س��خت باشد اما حداقل در س��ه ماه اول میزان ارتباط شما با افراد بیش از 

سه برابر می شود. 
د: زمینه های اعتماد بیشتری از طریق اینستاگرام فراهم می شود. اگر امروز شما 
را هزار نفر می شناسند، با حضور در فضای اینستاگرام بیش از چند هزار نفر خواهند 
شناخت و در صورتی که درست و دقیق کار کنید اعتماد به شما به سرعت افزوده 

می شود. 
شما اگر بتوانید در اینستاگرام یک پیچ بیزینسی خوبی راه اندازی کنید و اصول و 
قواعد کسب و کار را در آن رعایت کنید با راهنمایی هایی که بیان می شود به طور 

قطع می توانید به شبکه زیادی از افراد برای بیمه عمر دسترسی پیدا کنید. 
بس��تر اینس��تاگرام برای کار کردن عالی است. جز تعدای از مدرسان که  وظیفه 
آم��وزش را برعهده دارند فعاالن حرفه ای دیگری در این فضا حضور ندارند یا کمتر 
وقت می گذارند اما ش��ما می توانید با اینستاگرام خودتان را به یک فروشنده بزرگ 

بیمه عمر تبدیل کنید.
اما نکاتی که باید رعایت کنید: 

یک: اصول و قواعد کس��ب و کار در اینس��تاگرام را به درس��تی ی��اد بگیرید. در 
حال حاضر چندین کتاب تالیفی و ترجمه ش��ده در زمینه کس��ب درآمد از طریق 
اینس��تاگرام وجود دارد که خواندن آنها به شما کمک می کند از این بستر به شکل 

حرفه ای استفاده کنید. 
دو: خودت��ان را با مش��خصات کامل و عکس ش��فاف و آدرس و ایمیل و تلفن و 
مهارت هایی که دارید به فالوورها معرفی کنید به گونه ای که هر فرد بتواند به آسانی 
با شما ارتباط برقرار کند. سه: بیمه عمر بیمه امنیت و آرامش زندگی است. شما باید 
متن و عکس و فیلم هایی را انتخاب کنید که کامال متناسب با موضوع کار شماست. 
شما برای رفاه و آرامش بیشتر مردم کار می کنید بنابراین از چیزهایی بگویید که به 
مردم آرامش بیش��تری می دهد.  چهار: تجربیات همکاران قدیمی خود را با موبایل 
ضب��ط کنید و به صورت صوت و یا تصویر در اختیار مردم قرار دهید. تجربیات هر 

کدام از فروشندگان برای ایجاد اعتماد و اعتبار سازمانی بسیار اهمیت دارد. 
پنج: آموزش هایی برای مردم در نظر بگیرید و حداقل روزی یک پس��ت برای آن 
موضوع درست کنید. هر چقدر آگاهی و دانایی مردم در زمینه بیمه عمر بیشتر شود 

امکان خرید آنها بیشتر می شود.
شش: س��الروز تولد مشتریان قبلی خود را در  اینس��تاگرام تبریک بگویید. این 
کار نش��ان می دهد که ش��ما به مشتری احترام می گذارید و چه بسا بقیه مشتریان 
نیز  منتظر تبریک ش��ما در فضای ش��بکه ای بمانند. اگر تعامل ش��ما خوب است 
می توانید یک ویدئو کوتاه زیر 30 ثانیه از ایش��ان بگیرید. البته می توانند خودشان 
ضبط کنند و برای ش��ما بفرستند و ش��ما با مونتاژ خوب یک اتفاق خوبی را برای 
فروش بیش��تر رقم بزنید.  هفت: به پست های دیگران در زمینه بیمه عمر مراجعه 
کنی��د و در ص��ورت لزوم کامنت های خوبی بگذارید تا نش��ان دهد ش��ما یک آدم 
حرفه ای هستید. همچنین می توانید به دیگران در زمینه تولید محتوای اختصاصی 
بیمه عمر مشاوره رایگان بدهید و یا گاهی برای آنها بنویسید تا ارتباط های حرفه ای 

بیشتری پیدا کنید. 
هشت: گاهی می توانید از پست هایی که به ظاهر به بیمه ارتباطی ندارد اما شما 
می توانید  از آن برداشت های خوبی بکنید استفاده کنید. فرضا پالنی از یک فیلمی 
را نشان دهید که پیرمردی ناامید و اندوهگین روی برگ های زرد پاییزی در حال راه 
رفتن است و در کپشن بنویسید آیا شما برای دوران پیری خود برنامه ریزی دارید؟ 
و یا  گاهی نش��ان دادن عکس های دوران کودکی یک بازیگر معروف می تواند بهانه 

خوبی باشد تا شما درباره آتیه درخشان کودکان امروز بنویسید. 
ن��ه: از فالووره��ا بخواهید تا درباره موضوعی که می نویس��ید یا با تصویر نش��ان 
می دهید اظهار نظر کنند. مثال آیا شما برای آینده زندگی خود کاری کردید. لطفا 
کامنت بگذارید. آیا ش��ما با بیمه عمر موافق هستید؟ یا آیا شما تاکنون بیمه عمر 
ش��دید؟ این نوع رفتار می تواند فالوورها را  وارد گفت و گو با ش��ما کند و آرام آرام 

زمینه های اعتماد فراهم شود.
ده: حضور ویدئویی شما در اینستاگرام در جذب مخاطب خیلی موثر است. برای 
اعتمادسازی بیشتر ویدئوهای کوتاهی در زمینه بیمه عمر تهیه کنید و آنها را هر از 
گاهی در اینس��تاگرام منتشر کنید تا مردم با شما از این طریق  بیشتر آشنا شوند. 
ادبیات ش��ما، رفتار شما، پوشش شما، اخالق شما، دانش شما، بینش شما در یک 
ویدئو کامال برای افراد هوشمند هویدا می شود، بنابراین امکان خوبی است تا خودتان 

و شرکت بیمه عمر خودتان را این گونه معرفی کنید.
یازده: از مش��تریان راضی خود فیلم بگیرید و با اجازه آنها در فضای اینس��تاگرام 
منتش��ر کنی��د. تایید مش��تریان برای فروش بیم��ه عمر عالی اس��ت. مردم وقتی 

رضایتمندی واقعی مش��تریان را از زبان خودش��ان بشنوند تمایل بیشتری به بیمه 
عمر شدن پیدا می کنند. 

دوازده: ه��ر از گاهی با برخی از مدیران ارش��د و یا مدی��ران آموزش و یا مدیران  
توسعه گفت و گوهای کوتاهی برای معرفی اهمیت بیمه عمر در پیچ خود بگذارید. 
نظر مدیران می تواند برای مردم خیلی مهم باشد به خصوص وقتی از تجربیات خود 

و اهمیت بیمه عمر می گویند.
س��یزده: از اس��توری برای معرفی بیمه عمر اس��تفاده کنید. حضور شما در یک 
همایش یا سمینار یا فروش گروهی می تواند بسیار ثمربخش باشد و میزان رضایت 
مردم برای بیمه عمر را افزایش دهد. اس��توری گاهی بیشتر از پست دیده می شود 
بنابراین برای خلق لحظه های ارزشمند و به روز بودن خود استوری هایی از موفقیت 

خود و یا همراهی مشتریان و یا شادی بیمه شدگان بگیرید و منتشر کنید.
چهارده: گذاشتن جایزه به انگیزه های مختلف می تواند موجب جذب فالوورهای 
بیشتری شود. مخاطبان شما افراد مختلف جامعه هستند. شما باید به گونه ای رفتار 
کنی��د که رضایت همه طبقات اجتماعی با همه تنوع و تکثر روحی و روانی و مالی 

و اجتماعی را برآورده کنید.
پانزده: داس��تان بگویید. داس��تان گویی آن هم تصویری کمک ش��ایانی به شما 
می کند تا خدمات خود را جا بیندازید. مردم دوس��ت دارند قصه بشنوند. قصه های 
زندگی مردم شنیدنی است. سعی کنید قصه ها از زبان مردم یا از زبان شما به صورت 

ویدئو در اینستاگرام منتشر شود. 
شانزده: در راستای مسئولیت های اجتماعی کارهایی انجام دهید و آنها را در پیج 
خود منتش��ر کنید. مثال اگر به کودکان کار کمک کردید تا بتوانند سرپناهی برای 
خود داش��ته باشند یا در فعالیت های اجتماعی به صورت گروهی مشارکت کردید، 

آنها را نشان دهید تا مردم نسبت به شما حس اعتماد بهتری پیدا کنند.
هف��ده: فرام��وش نکنید که پیج ش��ما دفتر اداری شماس��ت. لطفا از گذاش��تن 
پست های شخصی و  شوخی های بی مزه دوری کنید. از گذاشتن عکس ها و تصاویر 

دیگران استفاده نکنید حتی اگر برای شما هزاران الیک یا ویو بیاورد. 
هج��ده: به س��وال های احتمالی فالوورها پاس��خ دهید. بی توجهی به خواس��ته 
آنها باعث بی اعتمادی می ش��ود. فرضا بگویید من هر ش��ب ساعت 10 کامنت ها و 
دایرکت ها را می بینم و می خوانم و در صورت لزوم پاسخ می دهم. به سوال تک تک 

افراد در زمینه بیمه عمر به دقت و با شفافیت جواب بدهید. 
نوزده: اگر بتوانید کتابچه ای در زمینه بیمه عمر بنویسید عالی است. می توانید این 
کتابچه اطالعاتی را که به زبان ساده و حداکثر در 30 صفحه تنظیم شده به صورت 
رایگان از طریق ایمیل برای کسانی که در اینستاگرام خواهان کسب اطالعات بیشتر 
هستند، بفرستید. بیست: با اجازه قبلی، هر کسی را که بیمه عمر کردید فیلم بگیرید 
تا دلیل بیمه شدن خودش را بگوید. شما با این کار نشان می دهید که بیکار نیستید 
و با افراد حقیقی و حقوقی زیادی تعامل دارید. این نکته می تواند نشانه خوبی برای 

ایجاد اعتماد افراد به شما برای بیمه عمر شدن باشد.
بیس��ت و یک: در برنامه های رادیویی و تلویزیونی به عنوان کارشناس بیمه عمر 
حضور پیدا کنید و بخش��ی از صوت و تصویر را در اینستاگرام منتشر کنید. حضور 
در رسانه های ملی هنوز دارای اعتبار است و مردم با دیدن شما در تلویزیون اعتماد 

بیشتری به شما می کنند. 
بیست و دو : بخشی از فیلم های کوتاه اینستاگرامی خود را در کانال آپارات منتشر 
کنید. در آپارات روزانه میلیون ها فیلم کوتاه دیده می ش��ود. ش��ما می توانید کانال 

اختصاصی برای خودتان در آپارات راه اندازی کنید.
 اگر می خواهید تماما در فضای اینترنتی حرفه ای باش��ید داشتن سایت خوب و 
حضور در ش��بکه هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و لینکدین و ... به معرفی 
بیزینس ش��ما خیلی کمک می کند و می تواند س��رعت رشد شما را در بازار فروش 

بیمه عمر به صورت چشمگیری افزایش دهد. 
حضور شما در فضای مجازی و شبکه های اینترنتی یکی از پل های ارتباطی است 
که می تواند سرعت رشد و پیشرفت کسب و کار شما را تسهیل کند. به طور یقین 
هر چقدر میزان حضور حرفه ای شما در این فضا بیشتر باشد امکان دیده شدن نیز 
بیشتر خواهد بود و طبعا شما می توانید به فروش های زیادتری در زمینه بیمه عمر 

دست یابید.

بررسی 5 بخش مهم تدوین برنامه روابط عمومی
موفقیت در حوزه روابط عمومی به زبان ساده

توسعه برند در سطح جهانی یا محلی بدون استفاده از خدمات حوزه 
روابط عمومی امکان پذیر نیس��ت. بس��یاری از برنده��ا در تالش برای 
توس��عه کسب و کارش��ان از روابط عمومی به عنوان فرآیندی اجباری 
یاد می کنند. بی تردید این نوع برداشت نسبت به روابط عمومی بسیار 
دور از واقعیت اس��ت. تمام برندها به منظور تعامل مناسب با مخاطب 
هدف نیازمند س��اماندهی بخ��ش روابط عمومی ب��ه صورت هدفمند 
هس��تند. نکته مهم در اینجا طراحی اس��تراتژی منسجم برای بخش 
روابط عمومی اس��ت. در غیر این صورت فعالیت بخش روابط عمومی 
ش��رکت مان چندان تاثیرگذار و مفید نخواهد بود. در این مقاله من به 
بررس��ی برخی از مهم ترین بخش های طراحی برنامه روابط عمومی به 

زبان ساده خواهم پرداخت. 
۱. اهمیت پژوهش درباره وضعیت بازار

وضعیت بخش روابط عمومی در همان هفته های ابتدایی با استفاده 
از پژوهش های مختلف در زمینه بازار هدف مشخص خواهد شد. بدون 
تردید هر کسب و کاری نیازهای متفاوتی در عرصه روابط عمومی دارد. 
به همین خاطر ما باید به دنبال شناخت دقیق وضعیت کسب و کارمان 
و بازار موجود باشیم. فقط در این صورت امکان کسب موفقیت در زمینه 

طراحی برنامه منسجم روابط عمومی خواهیم داشت. 
اش��تباه بسیاری از برندها در زمینه ش��روع فعالیت در بخش روابط 
عمومی بی توجهی به مطالعه درباره وضعیت ش��رکت، بازار و مخاطب 
هدف اس��ت. ب��ه این ترتیب فعالی��ت آنها در این ح��وزه بدون هدفی 
مش��خص دنبال خواهد شد. فعالیت مناسب و طراحی برنامه منسجم 
در زمینه روابط عمومی با پاس��خگویی به برخی از پرسش های اساسی 

ساده تر خواهد شد. به پرسش های ذیل توجه کنید:
• وضعیت فعلی شرکت و مشکل پیش روی آن چیست؟

• وظایف اولیه بخش روابط عمومی در شرکت کدام است؟
• اهداف شرکت چیس��ت؟ بخش روابط عمومی در دستیابی به این 

اهداف چه جایگاهی دارد؟
پاسخگویی مناسب به پرسش های فوق نقش انکارناپذیری در طراحی 

برنامه منسجم برای بخش روابط عمومی خواهد داشت.
2. تعیین اهداف

ه��ر برنامه روابط عمومی باید بین یک تا پنج هدف داش��ته باش��د. 
هیچ تیم روابط عمومی بدون تعیین اهداف مش��خص امکان دستیابی 
ب��ه موفقی��ت را ندارد. وقتی ما بدون هدف خاصی در عرصه کس��ب و 
کار فعالیت داش��ته باشیم، امکان موفقیت مان به شدت کاهش خواهد 
یاف��ت. توصیه من در این بخش اس��تفاده از تکنیک SMART برای 
تعیین اهداف اس��ت. این تکنیک بر روی تعیین اهداف با ویژگی هایی 
نظیر قابلیت اندازه گیری دقیق، منحصر به فرد بودن، قابل دس��تیابی، 
زمان محور و مناس��ب با وضعیت شرکت تاکید دارد. مهم ترین نکته در 
این میان هماهنگی اهداف با وضعیت ش��رکت اس��ت. اگر این نکته را 
مدنظر ق��رار ندهیم، حتی در صورت موفقیت در زمینه دس��تیابی به 

اهداف نیز وضعیت شرکت مان بهتر نخواهد شد. 
3. اجرای درست برنامه

مرحله اجرا پس از دو گام قبلی مدنظر قرار می گیرد. در این مرحله 
ما باید اهداف و ش��یوه های موردنظر در بخش روابط عمومی را به طور 
دقیق اجرا کنیم. بسیاری از برندها علی رغم طراحی برنامه های مناسب 
در زمینه اجرای آنها با مش��کالت بس��یار زیادی مواجه هستند. نکات 
مهم در زمینه اجرای اهداف شامل توجه به تاثیر شیوه های اجرایی به 
تحقق اهداف اصلی بخش روابط عمومی و میزان آشنایی شیوه ما برای 
مخاطب هدف اس��ت. اگر شیوه اجرای استراتژی بخش روابط عمومی 
انطباق چندانی با سلیقه مخاطب هدف نداشته باشد، تمام تالش های 

ما بی نتیجه خواهد ماند. 
یکی از نکات مهم در زمینه توس��عه بخ��ش روابط عمومی توجه به 
موقعیت ه��ای بهبود وضعیت روش های فعلی اس��ت. به این ترتیب ما 
فرصت کافی برای بهبود مداوم کیفیت نحوه اجرای اس��تراتژی روابط 

عمومی مان را خواهیم داشت. 
4. ارزیابی مداوم برنامه ها

هر برنامه و اس��تراتژی به مرور زمان قدیمی می ش��ود بنابراین نیاز 
به ارزیابی مداوم برنامه ها به منظور به روز رس��انی آنها ضروری خواهد 
بود. اشتباه بس��یاری از برندها و موسسه ها عدم توجه به بحث ارزیابی 
برنامه های روابط عمومی تا پیش از اتمام اجرای آنهاست. این امر شانس 
بهبود وضعیت بخ��ش روابط عمومی در خالل اجرا را کاهش می دهد. 
اگر وضعیت بخش روابط عمومی مناسب نیست، باید در هر زمانی آن 
را بهبود بخش��ید. فقط در این صورت امکان ارائه خدمات مناس��ب به 

مخاطب هدف فراهم می شود. 
انتخاب معیار مناسب برای ارزیابی وضعیت برنامه های روابط عمومی 
کار ساده ای نیست. بسیاری از برندها در این زمینه با مشکالت عمده ای 
مواجه هس��تند. از نظر من معیار مناسب در این بخش ارزیابی میزان 
تاثیرگ��ذاری برنامه های جاری بخش روابط عمومی بر روی نزدیکی به 
اهداف اس��ت بنابراین هرچه تاثیر برنامه ها بر روی دستیابی به اهداف 

بیشتر باشد، نیاز به تغییر آنها کمتر خواهد شد. 
5. ضرورت سرمایه گذاری مناسب

فعالیت در هر بخش��ی نیازمند س��رمایه گذاری مناسب است. بدون 
س��رمایه گذاری درست امکان دس��تیابی به موفقیت در هیچ عرصه ای 
فراهم نمی ش��ود بنابراین ما نیازمند بودجه ای مناس��ب برای پیشبرد 
اهداف در بخش روابط عمومی هس��تیم. اش��تباه برخی از ش��رکت ها 
ارزیابی فعالیت در حوزه روابط عمومی به عنوان بخش��ی بدون نیاز به 

بودجه است. 
اغلب اوقات درگیری های بسیار زیادی بین بخش روابط عمومی و تیم 
مرکزی بر س��ر کفایت بودجه برای فعالیت روی می دهد. نکته مهم در 
اینجا تعامل مداوم بخش روابط عمومی با تیم مدیریت مرکزی اس��ت. 
به این ترتیب امکان چانه زنی بر سر تعیین بودجه یا درخواست بودجه 
اضافی فراهم می شود.  بدون شک حوزه روابط عمومی پیچیدگی های 
زی��ادی دارد. این امر اغلب موجب س��ردرگمی مدیران و کارمندان در 
این بخش  می ش��ود. هدف اصل��ی من در این مقاله بررس��ی برخی از 
مهم ترین فرآیندهای ایجاد برنامه ای منس��جم در حوزه روابط عمومی 
بود. توصیه های مورد بحث در این مقاله گام مناسبی برای شروع فرآیند 

حرفه ای در زمینه روابط عمومی خواهد بود. 
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از دست دادن این قهوه می تواند پایان کسب 
وکارتان باشد!

 تقریبا یک س��ال پس از راه اندازی کس��ب وکار »س��المت 
دیجیتال« در »س��یلیکون ولی«، م��ن گفت وگوی مهمی در 
اولین کنفراس مان داش��تم. یکی از افراد کارآزموده در زمینه 
نرم افزارهای بیمارس��تان به من گفت: »ش��ما بخشی از نسل 
سوم شرکت های نوپا با همان مدل کسب و کار هستید و  این 
درحالی است که تمام آن ش��رکت ها شکست خوردند.« باید 
بگویم ضعف مدل کس��ب و کارمان به نوعی »شناخته شده« 
بود اما م��ا از این موضوع ناآگاه بودیم. چون از ایجاد ش��بکه 
ب��ا همتایان و هم صنفان خودمان غفلت ک��رده بودیم و البته 

کسب و کار من چند ماه بعد تعطیل شد.
ب��رای بنیان گذاران کس��ب و کارهای نوپا، زم��ان کافی برای 
انجام هر کاری که باید انجام ش��ود، وجود ندارد. البته ممکن 
اس��ت احساس ناخوش��ایندی درخصوص صرف زمان باارزش 
خود با دیگر بنیان گذارانی که ممکن اس��ت نتوانند مستقیماً 

به شرکت شما کمک کنند، داشته باشید.
 » ش��رکت های دارای همبس��تگی محل��ی ب��اال، روحی��ه 
صمیمیت را به عنوان بخش��ی از موفقیت خود و عامل رش��د 

رونق بخش می دانند«  
س��وال این اس��ت: آیا حضور داش��تن در ای��ن مالقات ها یا 
نوشیدن قهوه اول صبح با یکی از هم صنفان خودتان حتی به 
به��ای صرف نظر کردن از زم��ان الزم برای تولید، بازاریابی یا 

جمع آوری پول، ارزش دارد؟
ما در موسس��ه Startup Genome، هزاران ش��رکت در 
سراس��ر جهان را بررس��ی کرده ایم و پاس��خ این س��وال یک 
»بله« جهانی اس��ت. در نوش��ته های »مای��کل پورتر«، عنوان 
ش��ده که روابط غیررسمی و رس��می، عملکرد کسب وکار را 
افزایش می دهن��د و این گفته کامال ب��ا یافته های ما منطبق 
اس��ت. درواقع موسس هر چقدر بیشتر با بنیان گذاران محلی، 
کارشناس��ان و سرمایه گذاران ارتباط برقرار کند، سرعت رشد 
شرکت او نیز افزایش می یابد. به  همین ترتیب افزایش اعضای 
مرتب��ط در جامعه ش��رکت های نوپا باعث افزای��ش احتمال 

کامیابی، رشد و رونق اکوسیستم می شود.
در Startup Genome این پدیده را همبس��تگی محلی 
می نامیم. کارآفرینانی که از موسسه  خود خارج شده و ارتباط 
برقرار می کنند، به همبس��تگی محلی باالتر و در نتیجه دانش 
ارزش��مند بیش��تری دسترس��ی پیدا می کنند که عبارتند از: 
دیدگاه ه��ای مهمی در خصوص نیاز بازار، مدل های کس��ب و 
کار جدید، کارمندان، مشتریان و سرمایه گذاران بالقوه جدید.

همبستگی محلی با 3عامل تعریف می شود:
1.تع��داد و کیفی��ت روابط��ی ک��ه بنیان گ��ذاران با س��ایر 
بنیان گذاران، س��رمایه گذاران و متخصص��ان در منطقه خود 

دارند
2.فرکانس تعامل این افراد با یکدیگر

3.»ح��س جامعه« ی��ا تمایل ش��رکت ها و متخصصان برای 
کمک به یکدیگر.

به بیان دیگر وقتی که س��ایر بنیان گذاران، سرمایه گذاران و 
متخصصان بدون چشم داش��ت به شما کمک می کنند و شما 
نیز به س��ایرین کم��ک می کنید، عملک��رد کل جامعه بهبود 

می یابد.
در پای��ان 201۷ موسس��ه Startup Genome، بی��ش 
از ۴000 نف��ر از بنیان گذاران ش��رکت های فناوری اطالعات 
سراس��ر جهان را درخصوص همبس��تگی محلی مورد بررسی 
قرار دادند. یافته ها نش��ان دادند که شرکت های دارای ارتباط 
بیش��تر، موفق تر بودند. اگر من نیز درزمان راه اندازی سالمت 
دیجیتال روی روابط خود س��رمایه گذاری کرده بودم، ش��اید 
هی��چ وقت شکس��ت نمی خوردم و البته بای��د بگم که از بین 
پن��ج کس��ب و کاری که راه انداختم، س��المت دیجیتال تنها 

شکست من بود.
 در ادامه دو روش برای ایجاد ارتباط معرفی می شوند:

خودتان ارتباط برقرار کنید و منتظر آن نمانید:
تنها به این دلیل که در نزدیکی شرکت های نوپا، در محیط 
کاری پرجن��ب و ج��وش، در ش��هری پرجن��ب و جوش کار 
می کنید، به این معنا نیست که شرکت شما دارای همبستگی 
محلی باالیی اس��ت. البته اندازه  جامعه و نزدیکی شرکت های 
نوپا ب��ه یکدیگر تا ح��دودی کمک کننده هس��تند، اما کافی 

نیستند.
گذراندن زمان در جلسات کوتاه، صرف قهوه با بنیان گذاران 
دیگ��ر، بازدید از مراکز رش��د و ش��تاب دهنده ها و حضور در 
س��ایر رویدادهای شبکه محلی، راه هایی هستند که می توانید 

همبستگی محلی را در جامعه خود بهبود بخشید.
ارتباطات تان را فعال کنید:

ب��راد فلد، سرپرس��ت، س��رمایه گذار و کارآفری��ن اغلب به 
مخاطبانش در حلقه های کسب و کارهای نوپا، انتقاد می کند 

و می گوید: »بدهید قبل از اینکه بگیرید.«
بنیان گذاران در ش��هر هلس��ینکی پایتخت فنالند در هفته 
بیش از دو ساعت به یکدیگر کمک می کنند و همین موضوع 
می تواند توضیح دهد که چرا یک اکوسیس��تم نسبتاً کوچک 
در حاش��یه ش��مالی اروپا از نظر خروجی و ارزش اکوسیستم 
بهتر عمل می کند. ش��رکت های دارای همبستگی محلی باال، 
روحیه صمیمیت را به عنوان بخش��ی از موفقیت خود و عامل 

رشد رونق  بخش می دانند.
ب��ه طور خالص��ه، هر هفته ب��رای کمک ب��ه یکدیگر وقت 
بگذاری��د. این یعن��ی به عن��وان بنیان گذار به س��ایرین و به 
خودش��ان گوش دهی��د. این ب��ه معنای به اش��تراک گذاری 
ترفندهای بازاریابی و موارد دیگر است. به عنوان سرمایه گذار 
به کارآفرینان کمک کنید؛ حتی اگر قصد س��رمایه گذاری در 
کسب و کار آنها را ندارید. به عنوان متخصص به بنیان گذاران 

کمک کنید؛ حتی اگر در شرکت آنها سهام ندارید.
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یکی از عادت های س��ازنده این اس��ت که از زمان های م��رده خود برای گوش 
دادن به پادکس��ت ها اس��تفاده کنی��د. درواقع در زمان های م��رده تصور این امر 
که بتوانید کاری غیر از گوش کردن را انجام دهید، بس��یار س��خت خواهد بود. 
ب��رای مثال در حی��ن رانندگی این کار عمال غیرممک��ن خواهد بود، با این حال 
پادکست ها محدودیتی را برای انجام بسیاری از کارها به وجود نمی آورند. مزیت 
آنها در برابر کتاب های صوتی این اس��ت که زمان کمتری را از افراد اشغال کرده 
و مطالب را به صورت کامال خالصه منتقل می کنند. بدون ش��ک تعطیالت پایان 
سال، زمان مناسبی برای ایجاد عادت های جدید خواهد بود، با این حال این امر 
که چه چیزی را گوش دهید نیز بسیار مهم خواهد بود. درواقع شما در هر کاری 
باید به هزینه فرصت خود توجه داشته باشید. در غیر این صورت بهترین نتیجه 
ممکن را به دس��ت نخواهی��د آورد. به همین خاطر نیز باید هم��واره بهترین را 
انتخاب کنید. در همین راستا به بررسی 20 نمونه از بهترین پادکست ها که می-
تواند 2020 را به درخشان ترین سال زندگی شما تبدیل کند، خواهیم پرداخت.

How I Built This-۱
بدون ش��ک گای راز برای پادکست بازها نیازی به معرفی ندارد. وی در سطح 
جهانی کامال محبوب بوده و پادکس��ت چند قسمتی او تحت عنوان چگونه آن را 
ساخته ام، به بررسی نحوه شکل گیری برند هایی پرداخته است که در حال حاضر 
ارزش��ی میلیاردی را پیدا کرده اند. این امر در حالی اس��ت که بهترین-های آنها 
نظیر آمازون، مایکروس��افت، اپل و فیس بوک شروعی بس��یار ساده را داشته اند. 
وج��ود مثال های متعدد و بی��ان اقدامات به صورت دقی��ق، از جمله مزیت های 
این پادکس��ت فوق العاده محسوب می شود. بدون ش��ک آگاهی و اطمینان پیدا 
کردن از اینکه افراد بزرگ جهان در مس��یر زندگی س��اخته ش��ده و هیچ چیزی 
به نام اس��تعداد کارآفرینی وجود ندارد، ش��ما را به شجاعت الزم برای برداشتن 
قدم اول خواهد رس��اند. همچنین نکته بس��یار دوست داش��تنی در رابطه با این 
پادکست این است که قدرت تغییرات کوچک در زندگی را به اثبات می-رساند. 
درواق��ع این امر که اف��راد موفق چگونه با اعمال تغییرات کوچک ولی درس��ت، 
موفق ش��ده اند تا تاثیرات فوق العاده ای را به وجود آوردند. بدون شک شما را نیز 

متعجب خواهد ساخت. 
The Tim Ferriss Show-2

تیم فریس نیز از آن دس��ته از افرادی محس��وب می شود که نیازی به معرفی 
نداشته و وجود کتاب-ها، سخنرانی ها و پادکست های مختلف به محبوبیت بسیار 
باالی او منجر ش��ده اس��ت. درواقع ایده های او کامال بدیع بوده و همواره انقالبی 
را ایجاد کرده اس��ت. برای مثال روش او در کتاب چگونه با چهار س��اعت کار در 
هفته ثروتمند شویم، تحسین همگانی را به همراه داشته است. درواقع به عقیده 
او این امر که برای موفق ش��دن باید کاری طاقت فرس��ا را انجام دهید، افسانه ای 
اس��ت که ثروتمندان برای محدود کردن شما س��اخته اند تا سلطه خود را حفظ 
کنند. این امر در حالی اس��ت که واقعیت ابدا به این ش��کل نبوده و برای موفق 
ش��دن الزم اس��ت تا تمرکز خود را بر روی درست ترین موارد قرار دهید. در غیر 
این صورت تمامی تالش-های ش��ما تنها به خس��تگی بیش از حد ش��ما منجر 
خواه��د ش��د. فرام��وش نکنید که در حال حاض��ر نگرش ها در رابط��ه با کار در 
حال تغییر اس��ت و ش��رکت های بزرگ نیز برای کارمندان خود به دنبال ساعت 
کار کمتر و مرخصی های بیش��تر هستند. جالب اس��ت بدانید که باالترین سطح 
کارایی نیز از دل همین سیاس��ت به دس��ت آمده است. پادکست آقای فریس با 
بیانی کامال س��اده، دقیقا همان چیزی اس��ت که باعث خواهد شد تا نگرش شما 
به موفقیت، در مس��یر درس��ت خود قرار گرفته و آمادگی الزم برای کس��ب هر 
خواس��ته ای شکل گیرد. درواقع هیچ چیز به اندازه فهم درست، نمی تواند شما را 

در مسیر مطلوب قرار دهد. 
Impact Theory-3

 Quest Nutrition تام بیلیو کارآفرینی است که با تاسیس برند خود به نام
که در زمینه مواد غذایی فعالیت دارد، به یکی از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل 
ش��ده است. درواقع این ش��رکت یکی از رکوردداران سریع ترین رشد در صنعت 
مواد غذایی اس��ت. با ای��ن حال وی ابدا در این زمین��ه تحصیالت و تجربه ای را 
نداش��ته اس��ت، با این حال وی پس از بیکار شدن در س��ال 2010، به این فکر 
افت��اد تا وضعیت س��المت خود را دگرگون س��ازد. در این رابط��ه او 2۷ کیلو از 
وزن خ��ود را کم کرد و در حین تالش برای رس��یدن ب��ه این هدف، متوجه این 
امر ش��د که مکمل های پروتئینی که ورزشکاران به صورت مکرر از آنها استفاده 
می کنن��د، تا چه اندازه س��المت آنها را تهدید می کند. ب��ه همین خاطر نیز ایده 
ساخت مکمل های پروتئینی کامال سالم به ذهن او خطور کرد که مورد استقبال 
ش��دید دیگر دوستان ورزش��کار او قرار گرفت. وی پس از ماه ها تالش برای پیدا 
کردن فرمول جدید، در نهایت موفق به س��اخت آن ش��د. پس از استقبال از این 
محص��ول، زمینه ب��رای ایجاد یک برند فعال در زمین��ه تولید مواد غذایی فراهم 
ش��د. وی در پادکست خود به بیان کامل زندگینامه و توصیه هایی پرداخته است 
که باعث خواهد ش��د تا افراد از تغییر در هیچ زمانی واهمه نداشته باشند. بدون 
ش��ک با اعمال تغییرات، فرصت های جدیدی را نیز به دست خواهید آورد. برای 
مثال او در ابتدا در رشته سینما مشغول به فعالیت بود. در یک شرکت بازرگانی 
کار می ک��رد. با این ح��ال اکنون به عنوان یک نمون��ه از موفق  ترین کارآفرین ها 

معرفی می شود. 
School of Greatness -4

اگر به دنبال یک پادکس��ت یک ساعته هستید، پیش��نهاد می شود که ابدا به 
سراغ این مجموعه نروید. وجود ۵00 قسمت خود گواهی این موضوع است که با 
مجموعه ای کامل مواجه خواهید بود، با این حال حضور بهترین ها در عرصه های 
مختلف نظیر آنتونی رابینز و ماریا شاراپورا باعث تنوع و جذابیت فوق العاده باالی 
آن ش��ده اس��ت. با این حال راوی اصلی آن لوئیز هاوز اس��ت که داستان زندگی 
فوق العاده الهام بخشی را دارد. درواقع او در ابتدا رویای تبدیل شدن به یک ستاره 
بس��کتبال را داشته اس��ت. با این حال یک آسیب دیدگی وحشتناک به سدی در 
براب��ر او تبدیل ش��د. با این ح��ال وی به خوبی با این حقیقت ک��ه او دیگر قادر 
نخواهد بود که به این ورزش ادامه دهد کنار آمده و در زمان نقاهت خود، کتابی 

را تح��ت عنوان مکتب عظمت به رش��ته تحریر درآورد که با اس��تقبالی بی نظیر 
مواجه ش��د. این کتاب مجموعه مصاحبه های آقای هاوز اس��ت که از موفق ترین 
افراد به دس��ت آمده اس��ت. میزان استقبال ها نیز باعث ش��د تا وی پادکستی را 
نیز در این رابطه ایجاد کند که بیش از 100 میلیون بار بارگیری ش��ده است. به 

همین خاطر این پادکست را می توان پکیج کامل موفقیت دانست. 
University of Adversity-5

در رابطه با مشکالت رایج در رابطه با کسب موفقیت همواره به صورت پراکنده 
صحبت ش��ده اس��ت، با این حال بیان یکباره آنها بدون ش��ک کاربرد باالیی را 
خواهد داش��ت. درواقع لنس آش��یهوس در قالب داستان های متفاوت به بررسی 
تمامی مشکالت و سختی هایی پرداخته است که در مسیر رسیدن به موفقیت با 
آنها مواجه خواهید ش��د، با این حال این پادکست تنها به معرفی آنها اختصاص 
نداش��ته و بهترین راهکارهای مقابله با آن ها نیز معرفی می ش��ود. این امر باعث 

خواهد شد تا ریسک کار شما به شدن کاهش پیدا کند. 
a۱6z-6

مارک اندرس��ن و بن هوروویتس دو تن از کارآفرینان موفق جهان محس��وب 
می ش��وند که حاصل همکاری آنها برندهای موفقی مانند نت اس��کیپ اس��ت. در 
این پادکست دیدگاهی درس��ت نسبت به مقوله کارآفرینی وجود دارد که باعث 
خواهد ش��د تا تمامی افراد خواهان حضور در این عرصه، با دیدی باز ش��روع به 
فعالیت کنند. درواقع کارآفرینی اگرچه برای بسیاری از افراد شغلی رویایی تلقی 
می ش��ود، با این حال واقعیت آن ابدا جذابیت اولیه را نداش��ته و این امر زندگی 
شما را بیش از حد درگیر خواهد بود. به همین خاطر صرفا به خاطر یک تمایل 
اولی��ه نباید مس��یر زندگی خود را اینگون��ه انتخاب کنی��د. در نهایت نیز وجود 

توصیه-های متعدد، کمک شایانی برای هر کارآفرین محسوب می شود. 
Everyday Wellness-7

داالیی الما در یکی از جمالت طالیی خود عنوان کرده است که افراد سالمتی 
خود را فدای کس��ب ثروت می-کنند ولی در آخر محکوم به خرج تمام آن برای 
بازگردانی س��المتی خود خواهند بود. این جمله به خوبی نشان می دهد که هیچ 
دس��تاوردی در صورتی که سالمتی ما را با خطری جدی مواجه سازد، ارزشمند 
نخواه��د ب��ود. به همین خاطر الزم اس��ت تا همواره به وضعیت خود بیش��ترین 
توجه را داش��ته باش��ید. در این پادکس��ت ش��ما با انواع روش های کامال ساده و 
موثر مواجه خواهید ش��د که بدون نیاز به صرف هزینه ای خاص، س��المت شما 
را در درازمدت تضمین خواهد کرد. دو پزش��ک به نام های س��ینتیا تورلو و کلی 
دوناهو این مجموعه فوق العاده را ایجاد کرده اند که برای آشنایی بیشتر می توانید 

سخنرانی های آنها را در برنامه TED مشاهده کنید. 
Wings of Inspired Business-8

اگرچه وضعیت جهانی برای حضور زنان در جامعه در مقایسه با گذشته بسیار 
بهتر شده است، با این حال هنوز هم در شرایط ایده آل خود قرار ندارد. به همین 
خاطر نیاز به برنامه های تخصصی به ش��دت احس��اس می ش��ود. بدون شک این 
پادکس��ت، هدیه ای  اس��ت برای تمامی زنان جهان که تا به ام��روز بارها نادیده 
گرفته ش��ده اند. ملیندا ویتکاس��ت در پادکس��ت خود به مصاحبه با چندین زن 
موفق از سراسر جهان پرداخته است و در حین سخنرانی نکات آموزشی را تکرار 
می کند. درواقع به عقیده او، هیچ کسی جز خود زنان نمی توانند به بهبود شرایط 
کمک کنند. به همین خاطر ضروری اس��ت که تح��ول الزم ابتدا در درون خود 
آنها ش��کل گیرد. تحت این ش��رایط هیچ فردی دیگر توان محدود کردن شما را 

نخواهد داشت. 
GreenPlanet BluePlanet-۹

در دهه اخیر اگر یک مس��ئله مش��ترک جهانی را بخواهیم ن��ام ببریم، بدون 
ش��ک حفظ محیط زیس��ت گزینه ای شایس��ته خواهد بود. درواقع سرعت باالی 
رش��د در س��طح جهان، بدترین آس��یب ها را متوجه محیط زیس��ت کرده است. 
ای��ن امر در حالی اس��ت که این س��رمایه، تنها مکان زندگ��ی تمامی موجودات 
محس��وب می شود، با این حال بسیاری از تالش ها و عقاید شکل گرفته نادرست 
بوده و یا بهترین محس��وب نمی-ش��وند. به همین خاطر نیز جولیان گوردلی در 
پادکست خود نه تنها به تهدیدهای موجود پرداخته است، بلکه راهکارهای کامال 
کاربردی ای را نیز برای رس��یدن به توس��عه پایدار معرفی می کند. جالب اس��ت 
بدانید که روش های او کامال جهان ش��مول بوده و هر فرد، ش��رکت و کش��وری 
می تواند از آنها اس��تفاده کند. با توجه به توجه جهانی به این مس��ئله، آگاهی و 
حتی فعالیت در این زمینه خود می تواند بس��تری جدید و درست را برای کسب 
درآمد برای ش��ما ایجاد کند. درواقع فراموش نکنید که در حال حاضر بس��یاری 
از اف��راد تنها از برندهایی خرید می کنند که فعالی��ت آنها هیچ گونه ظلمی را به 
طبیعت و یا افراد به همراه نداش��ته اس��ت. به همین خاطر عدم توجه و کس��ب 
آگاهی در این زمینه شما را از یک روند جدید که تا چند سال آینده اهمیتی به 
مراتب بیشتر را پیدا خواهد کرد، دور نگه خواهد داشت که این امر خود می تواند 
به معنای نابودی ش��رکت و یا کش��ور ش��ما باش��د. در نهایت حفاظت از محیط 
زیست، یک مس��ئولیت همگانی محسوب می شود ولی باید به روش های درست 

در این رابطه اقدام کنید. 
Being Motherhustler-۱۰

برای بس��یاری از افراد بچه دار ش��دن ب��ه معنای رها کردن رویاها محس��وب 
می ش��ود. با این حال در جهان کارآفرین های بس��یاری وجود دارند که در کنار 
نقش مادری و یا پدری، عملکرد فوق العاده ای را نیز به ثبت رسانده اند. به همین 
خاطر نیز نباید این مرحله از زندگی را به بهانه ای برای کنار کشیدن تبدیل کرد. 
درواق��ع تنها چیزی که تحت این ش��رایط نیاز خواهد ب��ود، توانایی ایجاد تعادل 
میان کار و زندگی شخصی است که کارین میلز به خوبی آن را انجام داده است. 

تجربه شخصی، یکی از دالیل پرطرفدار شدن این پادکست است. 
Superhero Academy-۱۱

مارک انجلو در پادکس��ت خود به بررس��ی ویژگی های مش��ترک افراد موفق 
پرداخته اس��ت. بدون ش��ک آگاهی از آنها باعث خواهد شد تا بتوانید خود را به 
سطح حرفه ای ها نزدیک کنید، با این حال در انتهای این پادکست، به خوبی این 
حقیقت عنوان می ش��ود که در مرحله ای باید دس��ت از تقلید کردن بردارید. در 

غیر این صورت رشد خود را محدود خواهید کرد. 
The Authentic Audience-۱2

امروزه اینترنت، مهم ترین ابزاری اس��ت که در اختیار هر فرد قرار دارد. بدون 
ش��ک بدون توجه به آن قادر نخواهید بود تا به موفقیت دس��ت پیدا کنید. علی 
رغم رواج بس��یار باالی آن، بس��یاری از افراد هنوز هم از نحوه اس��تفاده تجاری 
از اینترنت آگاهی نداش��ته و همین امر باعث می ش��ود تا امکان رش��د سریع در 
ه��ر کاری ب��ه وجود نیاید. به همین خاطر کریس��تا ریپما در پادکس��ت خود به 
آگاهی بخش��ی نسبت به این موضوع و معرفی روش های مختلف کسب درآمد از 

طریق اینترنت پرداخته است. 
Radical Shift-۱3

علم ان ال پی امروزه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. با این حال آموزش 
درس��ت آن بس��یار نایاب است. بدون شک یکی از بهترین های جهان در رابطه با 
این موضوع، خانوم مارال وایت اس��ت که به خوبی در این رابطه صحبت کرده و 
راهکارهای��ی را برای ایج��اد ارتعاش مثبت در زندگی معرف��ی می-کند. درواقع 
این دوره تمامی چیزی اس��ت که ش��ما برای رس��یدن به مهارت ان ال پی نیاز 

خواهید داشت. 
Stand and Fight-۱4

اکثر افراد برای رفع مش��کالت خود، به دنبال راهکارهای س��طحی و س��ریع 
هستند. همین امر نیز باعث می شود تا مشکل هیچ گاه از بین نرفته و به صورت 
مداوم تکرار ش��ود، با این حال ریش��ه یابی درس��ت، می تواند نقط��ه پایانی برای 
مش��کالت زندگی باشد. راب ایستمن در پادکست خود به بررسی مشکالت رایج 
افراد در طول زندگی پرداخته و تالش کرده اس��ت تا نگاهی ریش��ه ای برای ارائه 
راه حلی درست را ارائه دهد. جالب است بدانید که او چند سالی را درگیر اعتیاد 
بوده اس��ت و خود به تنهایی موفق ش��ده اس��ت تا این بیماری را در خود درمان 
کند. وی پس از مشاهده کاربردی بودن توصیه ها برای مشکالت اطرافیان، اقدام 
ب��ه ایجاد یک روش حل مش��کل کرده که تاکنون با توج��ه به بازخوردها، کامال 
کاربردی بوده اس��ت. به همین خاطر اگر مش��کلی را در زندگی خود دارید، این 

پادکست می تواند رهایی بخش شما باشد. 
Stupid Wise Girl-۱5

آیا ش��ما هم موافق اشتباهات بزرگ سیس��تم آموزش و عقاید متعصبانه افراد 
در جوامع مختلف هس��تید؟ درواقع اگرچه نمی ت��وان آنها را متوقف کرد، با این 
حال تاثیر نپذیرفتن از آنها کامال برعهده خودمان قرار دارد. جکی مینکسی یک 
دوره تحقیق کامل را در رابطه با عقاید فرهنگ های مختلف و شیوه های آموزشی 
داش��ته اس��ت که نتایج آن را در پادکس��ت او می توان مش��اهده کرد. درواقع به 
عقی��ده او آموزش ه��ای رایج، تنها توهم آگاهی را در افراد ایجاد کرده اس��ت. به 
همین خاطر پس از آگاهی از مش��کالت موجود، می توانید از توصیه های او برای 

دستیابی با خرد واقعی استفاده کنید. 
Take the Leap-۱6

افراد بس��یاری از ریس��ک کردن می ترس��ند. درواقع اگر ش��جاعت رها کردن 
وضعی��ت فعلی را ندارید، اب��دا قادر نخواهید بود تا ب��ه کارآفرینی بزرگ تبدیل 
شوید، با این حال این امر در قالب یک جمله کامال ساده به نظر می رسد. با این 
ح��ال در واقعیت کامال متفاوت بوده و هر فردی نیاز به راهنمایی برای رس��یدن 
به چنین س��طحی خواهد داشت. در این پادکست شما با تجربه شخصی افرادی 
مواجه خواهید شد که موفق شده اند تا ترس های محدودکننده را در زندگی خود 
کنار گذاش��ته و رویای خود را عملی س��ازند، با این حال توجه داشته باشید که 
پیمودن این مس��یر، به معنای کسب موفقیت سریع نبوده و شکست خوردن نیز 
بخشی از آن محسوب می شود. با این حال شکست تنها به این معنا است که شما 
فعال آمادگی الزم را ندارید و ابدا نباید باعث عقب نشستن شما شود. درواقع این 

پادکست را باید معجون شجاعت دانست. 
The Kim Barrett Show-۱7

بس��یاری از افراد به خوبی ش��رکتی را برای خود ایج��اد می کنند، با این حال 
با مش��کلی به نام عدم توان فروش کافی مواجه هس��تند. درواقع مس��ئله فروش 
مهم ترین دغدغه در زمینه بازاریابی محس��وب می شود. که کیم بارت جامع ترین 
مجموعه را در این زمینه به وجود آورده اس��ت. بدون ش��ک پس از گوش دادن 
به این پادکس��ت، مش��کالتی که تا دیروز غیرقابل حل تصور می کردید، برطرف 

خواهد شد. 
The Smart Woman Show-۱8

یکی دیگر از پادکس��ت هایی که به بانوان اختصاص دارد، توس��ط تارا اولدریج 
تهیه ش��ده است. در این پادکست شما با راز موفقیت بسیاری از کارآفرین-های 
زن در حوزه های مختلف آشنا می سازد، با این حال تم زنانه آن دلیلی برای عدم 
کاربردی بودن برای مردان محس��وب نش��ده و هر ف��ردی می تواند از آن نهایت 

استفاده را داشته باشد. 
Chiro Hustle-۱۹

آیا در کار خود احس��اس فش��ار بیش از حد را دارید؟ اگر پاس��خ شما به این 
سوال مثبت است بدون شک گوش دادن این پادکست از ضرورت ها خواهد بود. 
جیم چس��تر و لوک میلت به بررس��ی مشکالت بسیاری از کسب وکارها پرداخته  
و از بهترین های موجود برای پیدا کردن راه حلی استفاده کرده-اند. نکته جالب 
این اس��ت که شما پس از گوش دادن به این پادکست، می توانید مشکل خود را 
با این دو نفر در میان گذاش��ته و پس از مدتی بهترین پاسخ را برای رفع مشکل 

دریافت کنید.  
How Are You Helping-2۰

س��رعت بسیار باال زندگی افراد باعث ش��ده است تا فکر کردن عمیق به امری 
نادر تبدیل ش��ود، با این حال این امر بس��یار ضروری اس��ت که هر فرد زمانی را 
به فکر کردن در رابطه با وضعیت موجود داش��ته باش��د. یکی از رازهای موفقیت 
این اس��ت که به دیگران کمک کنید و به فردی کامال مفید برای خود، خانواده، 
اطرافیان، کشور و در نهایت جهان تبدیل شوید. این امر نه تنها حسی فوق العاده 
را در ش��ما ایجاد خواهد کرد، بلکه دقیقا آن چیزی اس��ت که شما را به باالترین 
پله ه��ای موفقیت خواهد رس��اند. ب��ه همین خاطر همواره این س��وال را از خود 
بپرس��ید که چه کمک جدیدی را می توانید انجام دهید. ش��ان رایلی کاشف این 
روش محسوب می شود که در پادکست خود به صورت کامل به بررسی اقدامات 

و نحوه انجام آن پرداخته است. 
entrepreneur :منبع

20 پادکستی که به موفقیت بیشتر شما در سال جدید کمک خواهد کرد

به قلم: جنیفر اسپنسر
مترجم: امیر آل علی

مترجم: بهارناز بیدار 

چهار شنبه
11 دی 1398

شماره 1464



مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی در شرکت گاز مازندران برگزار شد
ســاری – دهقان : مراسم گرامیداشت حماســه 9 دی، روز بصیرت و میثاق اّمت با والیت ، در شرکت گاز 
استان مازندران برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، "حمید 
جعفری" کارشناس نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربال مازندران، ضمن گرامیداشت حماسه 9 دی گفت: نهم دی 
به عنوان یک حماسه اثرگذار در عرصه فرهنگی و سیاسی کشور ما شناخته شده است. وی به تشریح عوامل بوجود 
آوردن فتنه 88 پرداخت و تصریح داشت: برای تشخیص این گونه حوادث باید در عرصه سیاسی، اجتماعی و به 
ویژه بخش فرهنگی دارای بصیرت باشیم تا هنگام بروز چنین مسائلی، بصیرت راهنمای ما باشد. جعفری، با تاکید 
بر تبعیت جامعه از والیت به منظور جلوگیری از گم کردن راه، اظهار داشت: بصیرتی که ملت در سایه والیت به 
دست آورده بود در نهم دیماه سال 88 توانست فتنه را خنثی کند. وی ادامه داد: انسان بصیر و جامعه بصیر به والیت مداری گرایش دارد که در این صورت بر اساس 
دیدگاه و فرمایشات، ولی امر و ولی فقیه عمل می کنند و در نهم دی ماه سال ۱۳88 مردم اینگونه عمل نموده و فتنه را خاموش کردند. در این مراسم بسیجیان 
همیشه در صحنه ی شرکت گاز مازندران بار دیگر با آرمانهای انقالب اسالمی تجدید پیمان کرده و با سر دادن شعارهای انقالبی انزجار خود را از فتنه گران و 
سردمداران داخلی و خارجی آنان ابراز کردند. گفتنی است در ابتدای مراسم زیارت روح بخش و پرفیض عاشورا با مداحی آقای سید رضا میرزاآقایی برگزار شد . 

شهرداری بوشهر خبر داد: کاهش ساخت و سازها دربوشهر 
بوشهر-خبرنگار فرصت امروز:  شهردار بندر بوشهر : ساخت و سازها پنجاه درصد کاهش داشته 
اســت.  سیدنورالدین امیری شهردار بندر بوشهر وضعیت اقتصادی موجود را دلیل عمده ی مشکالت 
مدیریت شهری عنوان کرد و افزود : شهرداری در ماه گذشته به رغم انتظار عایدی ۱2 تا ۱۳ میلیاردی 
از محل ارزش افزوده تنها 4 میلیارد درآمد داشته که این موضوع باعث ایجاد شوک مالی و مشکالت 
فراوان در بخشهای مختلف از جمله پرداخت حقوق کارکنان شده است به گزارش واحد خبر و رسانه 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندر بوشهر، سیدنورالدین امیری شهردار بندر بوشهر 
وضعیت اقتصادی موجود را دلیل عمده ی مشکالت مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: شهرداری در 
ماه گذشته به رغم انتظار عایدی ۱2 تا ۱۳ میلیاردی از محل ارزش افزوده تنها 4 میلیارد درآمد داشته که این موضوع باعث ایجاد شوک مالی و 
مشکالت فراوان در بخشهای مختلف از جمله پرداخت حقوق کارکنان شده است. امیری با بیان این که نسبت ساخت و ساز در بوشهر نسبت به 
سال گذشته تنها 50 درصد بوده است، تصریح کرد: متاسفانه بازار کسب و کار راکد است و تقاضا برای ساخت و ساز تجاری در شهر وجود ندارد، 
بنابراین پولی هم به حساب شهرداری تزریق نمی شود.  شهردار بندر بوشهر در ادامه گفت : کارخانه های تولیدی ما که ارزش افزوده ی قابل توجهی 
به شهرداری می دادند، دچار مشکل شده اند و اکنون حتی برای پرداخت حقوق پرسنل نیز به مشکل برخورده ایم.  وی با اشاره به بدهی 4 میلیارد 
تومانی شهرداری به تأمین اجتماعی، گفت: تأمین اجتماعی حساب شهرداری را مسدود کرد که پس از  رایزنی ها، مشکل به صورت موقتی مرتفع 

گردیده است. امیری در پایان تاکید کرد : تنها در صورت تحقق پیدا کردن بودجه است که شهرداری می تواند مصوبات شورا را اجرایی نماید.

در راستای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت صورت می گیرد
عملیات حفاری ۱۸ حلقه چاه در میدانهای سه گانه دانان، نفت شهر و سعادت آباد

کرمانشاه – منیر دشتی : عملیات حفاری ۱8 حلقه چاه جدید و تعمیری در میدانهای سه گانه دانان، نفت شهر و سعادت آباد در قالب طرح نگهداشت و 
افزایش تولید نفت در چارچوب قراردادهای EPD/EPC در حال انجام است. مهندس رامین حاتمی مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در رابطه با 
فعالیت های حفاری صورت گرفته در میدانهای یادشده اظهار داشت: هم اکنون در میدان نفتی دانان پس از احداث سه موقعیت حفاری چاه و انجام 50 درصد 
عملیات لرزه نگاری، اولین دکل آماده شروع عملیات حفاری میباشد. در میدان سعادت آباد نیز دو موقعیت چاه رو به پایان و یک دستگاه دکل حفاری مشغول 
فعالیت روی یک چاه تعمیری است. همچنین یک دستگاه دکل حفاری در میدان نفت شهر نیز در حال عملیات حفاری یک حلقه چاه تعمیری است که بزودی 
به دو دستگاه افزایش خواهد یافت. مهندس حاتمی درباره ارزش قرارداد و فعالیت های الزم برای توسعه این سه میدان تصریح کرد: در برنامه توسعه این سه 
میدان حفاری ۱۳ حلقه چاه جدید، تعمیر پنج حلقه چاه موجود، احداث موقعیت وتسهیالت سرچاهی، خطوط لوله جریانی، جاده های دسترسی و برقرسانی 
در بخش تحت االرض و احداث واحدهای نمکزدایی، توسعه چندراهه ها و نیز مطالعات لرزه نگاري سه بعدي میادین پیش بینی شده است. مجموع ارزش 
قراردادهای این سه میدان بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد ریال و حداکثر مدت زمان اجرای این قراردادها 24 ماه پیش بینی شده است. اجرا و توسعه این سه پروژه 
توسط سه شرکت داخلی انجام می شود. وی افزود: از ویژگیهای بارز و حایز اهمیت این پروژه ها، تخصیص چهار درصد از اعتبارات کل طرح جهت انجام طرح 
های عام المنفعه و مسئولیت های اجتماعی است که برای نخستین بار با این شیوه برای همان منطقه اجرای پروژه در نظر گرفته شده که زمینه محرومیت 
زدایی را فراهم می سازد . مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از دیگر نکات قابل توجه این پروژه ها خاطرنشان کرد: تامین نزدیک به 95 درصد 
کاالی طرح توســط سازندگان داخلی، اخذ مجوزهای زیست محیطی و الزام پیمانکاران به رعایت الزامات HSE در باالترین سطح و بهره گیری ازخدمات 
پیمانکاران محلی موجب رونق و اشتغال مناطق مورد نظر می شود. به عنوان نمونه تنها در پروژه لرزه نگاری میدان دانان که بخشی از طرح توسعه ای میدان را 
شامل می شود حدود ۳00 نفر نیروی بومی مشغول به کار هستند. مهندس حاتمی انجام این پروژه ها توسط شرکتهای ایرانی را فرصت ذیقمتی برای کسب 
تجربه و فعالیت در عرصه های بین المللی برشمرد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع مالی، با هم اندیشی و برگزاری جلسات متعدد مجموعه وزارت 
نفت، سبک جدیدی از اجرای پروژه در قالب قراردادهای )EPC/EPCF ( طراحی و اجرایی شد که عالوه بر تامین منابع مورد نیاز، غیر از منابع داخلی 
شرکت ملی نفت ایران، فرصت مناسب و نقطه عطفی برای شرکتهای توانمند ایرانی ایجاد شده تا با نظارت عالیه کارشناسان توانمند شرکت ملی نفت ایران، 
مدیریت یکپارچه پروژه ها را راهبری کرده و زمینه حضور و فعالیت آنها در عرصه های بین المللی فراهم شود. بر اساس این گزارش، طرح نگهداشت و افزایش 
تولید میدان دانان در استان ایالم با هدف افزایش ظرفیت تولید میدان از هشت هزار بشکه به ۱9 هزار بشکه در روز است. همچنین طرح نگهداشت و افزایش 
تولید میدان سعادت آباد در استان فارس با هدف افزایش ظرفیت تولید میدان از چهار هزار بشکه به هفت هزار بشکه در روز دنبال می شود. طرح نگهداشت 

و افزایش تولید میدان نفت شهر واقع در استان کرمانشاه با هدف افزایش ظرفیت تولید میدان از سه هزار بشکه به 5۷00 بشکه در روز را شامل می شود.

اطالعیه شرکت توزیع نیروی برق گلستان در خصوص شایعات درباره طرح 
حذف قبوض برق

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : پیرو طرح حذف قبوض کاغذی برق که پس از اطالع رسانی های 
گسترده توسط مجموعه صنعت برق از ابتدای مهرماه سال جاری به اجرا درآمد، از مشارکت همه هم استانی های عزیزدر این طرح ملی، تشکر صنعت برق را 
اعالم می نمایم.به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ علی اکبرنصیری افزود:در این طرح صرفا قبوض کاغذی برق حذف شده و هیچ 
گونه تغییری در نحوه محاسبه قیمت برق رخ نداده و اقالم عوارض و آبونمان کماکان براساس مبلغ صورتحساب و تعداد روزهای دوره قرائت محاسبه می شود 
و کاهش یا افزایش طول دوره قرائت، اثری در افزایش بهای برق مصرفی نخواهد داشت.وی اضافه کرد : از این رو با عنایت به انتشار برخی شایعات در فضای 
مجازی و با وجود پاسخگویی و تکذیب این شایعات در مصاحبه های مسئوالن محترم صنعت برق، موارد ذیل مجددا و به منظور رفع هرگونه ابهام اعالم می 
گردد:۱- براساس طرح حذف قبوض کاغذی برق، قرائت کنتور همانند گذشته توسط ماموران قرائت انجام می شود و صرفا قبوض کاغذی برق حذف شده است 
و صورتحساب برق مصرفی از طریق پیامک به شماره تلفن همراه اعالم شده از سوی مشترکان که در سیستم های شرکت های توزیع نیروی برق ثبت شده 
است، به اطالع مشترکان محترم می رسد.2- مشترکان گرامی به منظور مشاهده قبض برق خود می توانند با مراجعه به پایگاه های اینترنتی شرکت های توزیع 
نیروی برق استان متبوع، نسبت به مشاهده تصویر قبوض برق خود که عینا همانند قبوض کاغذی پیشین بوده و امکان چاپ و مقایسه با ارقام و صورت حساب 
های گذشته را دارد، اقدام کنند.۳- نرخ برق براساس مصوبه هیات محترم وزیران از اردیبهشت ماه سال جاری صرفا به میزان ۷ درصد برای عموم مشترکان 
افزایش داشته است. همچنین به منظور حفظ حقوق عامه مردم و به ویژه مشترکانی که برق را بهینه مصرف می کنند،  تنها مشترکان پرمصرف برق ۱۶ درصد نیز 
مشمول افزایش قیمت برق میشوند که این میزان صرفا و صرفا شامل مشترکانی می شود که بیش از الگوهای تعیین شده مصرف می کنند .) خاطرنشان می شود 
حدود ۱5 درصد از مشترکان در رده پرمصرف ها قرار می گیرند(وی یاداور نمود: الگوی مصرف در کلیه مناطق در ماه های غیرگرم 200 کیلووات ساعت است.

پلیس راه استان ایالم شاهد کمترین کشته  تصادفات جاده ای در  9 ماهه اخیر سال جاری
ایالم – هدی منصوری: رئیس پلیس راه استان ایالم گفت : در 9 ماهه اخیر  سال جاری پلیس راه استان ایالم با همت  مردم عزیز و کلیه  
دستگاههای امدادی و خدمات رسان، صدا و سیما و خبرگزاری ها شاهد  کمترین کشته در سطح کشور بوده  خبر داد. سرهنگ رضا همتی زاده 
در گفت و گو با خبرنگار کانال خبری پلیس اظهار داشت : اقدامات موثر این پلیس در زمینه حذف نقاط حادثه خیز و  چهارخطه کردن محورها از 
جمله محور ایالم به مهران که پرترددترین محور بوده از مهمترین اقدامات این پلیس در پیشگیری از کاهش تصادفات و تلفات انسانی بوده است. 
وی ادامه داد : ماموران پلیس  راه استان ایالم با استفاده از تمام  توان وتجهیزات در اختیار و ابزارهای الکترونیکی در راستای پیشگیری از تخلفات 
رانندگان پرخطر در 9 ماهه اخیر  در برخورد با تخلفات  تعداد 45 هزار و ۱8۷ تخلف سرعت غیر مجاز  ،20 هزار و 505  سبقت غیرمجاز و ۱5 
هزار و۳85 مورد تجاوز به چپ اعمال قانون کردند. همتی زاده اضافه کرد: اقدامات فرهنگی این پلیس در زمینه پیشگیری از تصادفات  از ابتدای 
سال با حضور کارشناسان آموزش در مدارس و مساجد روستایی و همچنین توزیع کاله ایمنی رایگان به راکبان موتورسیکلت سوار و نصب برچسب 
شبرنگ بر روی وسایل نقلیه کشاورزی در کلیه شهرستانها  به جدیت به مرحله اجرا در آمده است و حائز نتیجه بسیار مطلوبی بوده است. وی از 
همکاری خوب مردم استان   و زحمات کلیه همکاران و دستگاههای ذیربط از جمله اداره کل راه و شهرسازی ،  راهداری و حمل و نقل جاده ای، 

دستگاههای امدادی و خدمات رسان،  صدا و سیما و خبرگزاری ها   به خاطر زحمات بی بدیل تشکر و قدردانی کرد.

فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن تا تیر99 وارد مدار بهره برداری خواهد شد 
رشت- مهناز نوبری :  غیاثی معاون مهندسی و توسعه آبفای گیالن با اشاره به اینکه جهت افزایش ظرفیت دبی آب تصفیه شده وتامین آب 
مناسب شهرها وروستاهای مرکزی و شرقی گیالن احداث مدول دوم وبهسازی مدول اول تصفیه خانه بزرگ آب گیالن باظرفیت ۶ متر مکعب 
در ثانیه  بصورت BOT  در سال ۱۳92 با رقم ۱۶82 میلیار ریال به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: پروژه فوق تاکنون 
دارای پیشرفت 8۳.42 درصد بوده و تا پایان تیر ۱۳99 به پایان دوره ی ساخت و آغاز  بهره برداری می رسد .الزم به توضیح است مدول اول با 
ظرفیت حدوداٌ ۳ مترمکعب هم اکنون در حال بهره برداری می باشد.وی با تاکید بر اهمیت بهبود کیفیت آب مشترکین شهرهای استان گفت: 
عالوه برپروژه های استانی، 5 طرح آبرسانی شامل، طرح آبرسانی به آستارا ، طرح آبرسانی به صومعه سرا ، طرح آبرسانی به رشت وانزلی وخمام ، 
تامین آب شرب رشت وهمچنین ایجاد وتکمیل تاسیسات آب رشت وانزلی در حال اجراست.معاون مهندسی و توسعه آبفای گیالن مبلغ هزینه 
کرد طرح ها را تا پایان سال ۱۳9۷ مبلغ ۱90۳ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود:  اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح های فوق ۷4۶0 میلیارد ریال 

است که به تناسب بودجه ی ساالنه برای تکمیل آنها تخصیص خواهد یافت.
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اخبار

اهواز – شبنم قجاوند: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: طرح های موســوم به توســعه 28 میدان با کاربست 
روزآمد ترین شــیوه های قراردادی و استفاده از نظرات کارشناسان فنی، 

مهندسی و حقوقی وزارت نفت تدوین شده است.
مهندس ســید عبداله موســوی افزود: این طرح ها به صورت EPD و  
EPC و با اســتفاده از منابع مالی داخلی در قالب سرمایه گذاری در حال 
انجــام و از منظر کارفرمایی و پیمانکاری دارای اهمیت فوق العاده ای می 
باشــد. وی با اشــاره به طرح های مصوب صنعت نفت در راستای حفظ ، 
نگهداشــت و افزایش  تولید نفت موسوم به پروژه های توسعه 28 میدان، 
تصریح کرد: حضور این شــرکت در تحقــق اجرای این طرح ها با برنامه و 

اثرگذار است.
موسوی گفت: این پروژه ها با استفاده از تجهیزات و دکل های حفاری و 
ارایه یکپارچه خدمات فنی مهندسی در گسترده شرکت های ملی مناطق 
نفتخیزجنوب و نفت مناطق مرکزی ایران اجرا می شود. مدیرعامل شرکت 
ملی حفاری ایران گفت:  در این زمینه شــرکت های  ملی مناطق نفتخیز 
جنوب، نفت مناطق مرکزی ایران و  فالت قاره برای نخستین  بار با تجمیع 
تمامی فعالیت های سطح و تحت االرضی و تمرکز بر استفاده از توانمندی  
پیمانکاران ایرانی و انجام مطالعات مهندسی تفصیلی و حفاری این پروژه 

ها را اجرا می نمایند. وی افزود: تامین بیش از 95 درصد کاالی مورد نیاز 
طرح های ذکر شده از تولیدات شرکت های داخلی ، زمینه مناسبی برای 
ایجاد اشتغال و  توسعه  مسئولیت های اجتماعی در مناطقی که این طرح 
ها اجرا خواهد شد در بر دارد.  موسوی اظهار کرد: استاندارد سازی فعالیت 
ها و رعایت الزامات  زیســت محیطی وHSE   از یکســو و تکیه بر توان 
داخلی از ســوی دیگر در تحقق برنامه های پیش بینی شــده در راستای 
توســعه و استمرار تولید پایدار و حفظ جایگاه صنعت نفت کشور در اوپک 
از طریق اجرای این طرح ها  بسیار حائز اهمیت است.   مدیرعامل شرکت 
ملی حفاری ایران گفت: از دیدگاه پیمانکاری نیز تجمیع فعالیت ها موجب 
گردیده که جامعه پیمانکاران ایرانی نسبت به ارتقاء توان خود در انجام کار 

و برنامه های مرتبط با مطالعات مهندسی،  تامین کاال و اجرای عملیات در 
بخش سطح االرضی شامل احداث موقعیت، تسهیالت سر چاهی، خطوط 
لوله جریانی،  جاده های دسترســی،  برق رسانی،  احداث واحدهای نمک 
زدایی،  توسعه چند راهه ها و  در بخش تحت االرضی مطالعات مهندسی  
و برنامــه ریزی اجرای عملیات حفاری  اقدام نمایند. وی در همین ارتباط 
افزود:  بکارگیری دکل های حفاری با الزامات تبیین شــده از ســوی مقام 
عالی وزارت نفت،  تامین کاال ، مواد و تجهیزات و انجام تمامی خدمات مورد 
نیاز موجب خود باوری،  ارتقاء  دانش فنی، ایجاد ساختار سازمانی مناسب 
پروژه ای، ارایه برنامه زمان بندی ، مدیریت و بهینه ســازی هزینه ها و در 
نهایت  موجب رونق بخش اقتصادی کشــور می شود. موسوی اظهار کرد: 
در پروژه های واگذار شده به شرکت ملی حفاری ایران در گچساران و نفت 
شــهر عملیات حفاری در قالب EPD در حال انجام است و اجرای کار از 

پیشرفت قابل قبولی برخوردار می باشد.
 مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: برای شش مناقصه  
 EPD و E&P  در دســت اجرا،  این شرکت با دیگر شرکت های
قرارداد مشــارکت امضاء و با شــرکت هایی که در لیســت تأمین 
کننــدگان کاال )Vendor List( وزارت نفــت ثبت شــده اند 

تفاهمنامه همکاری منعقد و مبادله نموده است.

تبریز - ماهان فالح: بمنظور ارتقاء دانش و معلومات موارد مربوط به 
توانمندســازي فردي و اجتماعي، یک دوره آموزشي با حضور بانوان شاغل 

منطقه 8 عملیات انتقال گاز در تبریز برگزار شد.
در این دوره آموزشــي، پیمان رنجبر، مدرس این دوره، اطالعات مبسوطي 
دررابطه با راه هاي توســعه سالمت و بهداشــت رواني بانوان و همچنین گام 
هاي مهم توانمند سازي و ... را مطرح و در جمع فراگیران مورد بحث و تبادل 
نظرقرار داد. رنجبر گفت: توانمند سازي فردي شامل افزایش اعتماد به نفس 
و توانایي تعیین اهداف واقع بینانه و تحقق بخشــیدن به توانایي هاي بالقوه 
تان اســت، هر شخصي داراي نقاط قوت و ضعف و همچنین طیف وسیعي از 
مهارتهایي است که هر روزه در موقعیت هاي مختلف از آنها استفاده مي کند، 
اما اغلب بسیاري از مردم نسبت به توانایي هاي واقعي خود بي اطالع مانده و یا 
ارزشي براي آن قائل نیستند. مدرس این دوره با اشاره به اینکه اولین توانمندي 
فرد، مدیریت خود است، افزود: کسي که براي توانمندي خود تالش مي کند، 
قادر است با اتخاذ تصمیمات مثبت و تعیین اهدافش، کنترل زندگي خود را 
به دســت بگیرد؛ توســعه خودآگاهي که به معناي درک نقاط ضعف و قوت 
و داشــتن دانش کافي از محدودیت هاي فردي خودمان است، کلیدي براي 

توانمند سازي فردي است. وي مطالعه کتابهاي مفید، دیدن فیلم هاي خوب، 
تجربه، شرکت در کالس هاي آموزشي، مشورت کردن با افراد متخصص، سفر 
کردن، دوســتان و همنشینان عاقل و توانمند و همچنین خواندن هندسه را 
راههاي تقویت عقل دانســت. رنجبر با تاکید بر ضرورت آموزش مهارت هاي 
زندگي و توانمند سازي به عنوان روش ها و مهارت هاي اصلي و ضروري براي 
یک زندگي سالم و سازنده؛ این توانایي ها ما را قادر مي سازد که نقش مناسب 
خــود را در جامعه به خوبي ایفا کنیم و با خواســته ها، انتظارات، مســائل و 

مشکالت روزانه به ویژه در رابطه خود با دیگران به شکل موثري روبه رو شویم. 
وي با بیان اینکه مهارت خود آگاهي، توانایي شناخت و آگاهي از خصوصیات، 
نقاط ضعف و قوت، خواســته ها، ترس ها و انزجارهاســت ابراز داشت:  خود 
شناســي، همدلي، حل مسئله، تصمیم گیري، برقراري رابطه موثر با دیگران، 
تفکر انتقادي و تفکر خالق، کنترل استرس، مدیریت هیجان ها و ارتباط بین 
فردی را مي توان از جمله انواع مهارتهاي زندگي برشــمرد. رنجبر به ویژگي 
هاي افراد خودآگاه اشاره کرد و گفت: ارزش قائل شدن براي خود، برخورداري 
از روحیه انتقاد پذیري، آگاهي کامل نسبت به ارزش ها و اعتقاداتشان، داشتن 
احساس خشنودي و رضایت خاطر زیاد، نشان دادن مقاومت بیشتر در مقابل 
فشــار و ضربه هاي رواني و اجتماعي، عدم سرزنش یا تحقیر دیگران، برخورد 
محترمانه با دیگران، داشــتن روحیه مثبت اندیش، داشتن روحیه همکاري و 
مشارکت باال و استقبال از مشورت با دیگران و افراد صاحب نظر؛ از جمله این 
خصوصیات اســت. در این کارگاه آموزشي که به مدت دو روز بطول انجامید، 
شرکت کنندگان با مفهوم توانمندسازي، مهمترین چالش ها و موانع توانمند 
سازي، مدیریت نهاد خانواده و تربیت نسل و ایجاد اعتماد به نفس، آگاهي یافته 

و دیدگاههاي خود را در قالب پرسش و پاسخ مطرح کردند.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندرعباس با اشاره به پیشینه 
فرهنگی، اجتماعی و انســانی این شهر، گفت: اگر توانستیم در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی شاخص ها را جمع بندی، به یونســکو ارائه کرده و عضو شبکه جهانی 
شــویم، ریشه اصلی آن توانمندی های اصیل و قدیمی است. به گزارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، عباس امینی زاده عصر دیروز 
یکشنبه در آیین پالک کوبی شهر خالق بندرعباس که با حضور دبیرکل کمیسیون 
ملی یونسکو در محل برکه گرد برگزار شد، اظهار کرد: این محله معروف به برکه 
گرد و یکی از قدیمی  ترین محالت شهر است که نماد شاخص آن، بنای تاریخی 
برکه گرد اســت. وی افزود: این بنا با همت و همراهی و نگاه هوشمند در توسعه 
متوازن محالت، توسط شهرداری احیا و در کنار آن یک فرهنگسرا با هدف توسعه 
اهداف فرهنگی و اجتماعی احداث شده است. شهردار بندرعباس ضمن تقدیر از 
همراهی همه بخش ها در پیوســتن این شهر به شبکه جهانی شهرهای خالق، 
گفت: مبنای این رخداد بزرگ، توانمندی اجتماعی، انســانی و فرهنگی اســت. 
امینی زاده تصریح کرد: برخی تصور می کنند یک شهر باید صرفا از لحاظ فیزیکی 
توانمند باشــد، در حالی وه از این مسئله مهمتر، توانمندی اجتماعی است. این 

مقام مسئول در ادامه نیز عنوان کرد: اگر توانستیم در حوزه فرهنگی و اجتماعی 
شاخص ها را جمع بندی، به یونسکو ارائه کرده و عضو شبکه جهانی شویم، ریشه 
اصلی آن توانمندی های اصیل و قدیمی است. امینی زاده با اشاره به سابقه 500 
ساله بندرعباس در حوزه بازرگانی بین المللی و داد و ستد  کشورهای مختلق با 
این شهر، اظهار کرد: این مسئله نشان دهنده توان فرهنگی و اجتماعی بندرعباس 
اســت و بر همین اساس نیز ســنت ها و آیین های متعددی در شهر داریم. وی 
با اشاره به اهداف پیوســتن بندرعباس به شبکه جهانی شهرهای خالق از نظر 
یونســکو، تاکید کرد: اگر بخواهیم بر صنایع بزرگ تکیه کنیم، در کوتاه مدت به 

نتیجه نمی رسیم، اما برای داشتن شهر پایدار باید به موضوعات خرد توجه کنیم. 
امینی زاده افزود: قصد داریم بر اساس یک برنامه منظم، صنایع دستی را به عنوان 
عامل محرک و توســعه در جامعه تقویت کنیم و در بخش اساسی پایداری شهر 
که اشتغال و تعلق خاطر مردم است، حرکت کنیم. شهردار بندرعباس خاطرنشان 
کــرد: امیدواریم بتوانیم با همین نگاه و همراهی دســتگاه های اجرایی مرتبط و 
همچنین ســازمان های مردم نهاد و کارآفرینان، شاخص های مدنظر را پیش برد. 
وی بیان کرد: بخش قابل توجهی از بودجه ســال آینده شهرداری بندرعباس به 
فرهنگ، هنر، فعالیت های اجتماعی و خصوصا در حوزه شــهر خالق اختصاص 
یافته تا بتوان به شاخصه های مدنظر دست یافت. امینی زاده گفت: یکی از برنامه ها 
این است که به کمک کارآفرینان، سازمان های مردم نهاد و دستگاه های مرتبط، 
کارگاه های آموزشــی، تولیدی و عرضه صنایع دستی را دنبال کنیم. وی اضافه 
کرد: به دنبال احیا و تقویت آیین های بومی و محلی هستیم و در این زمینه نیز 
با انجمن های مختلف فرهنگی و هنری جلسات مشترک داشته ایم و قرار است 
طبق هماهنگی صورت گرفته با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان میزبان 

جشنواره ملی آیینی در بندرعباس باشیم.

قم -خبرنــگار فرصت امروز: مدیر کل ارتباطــات و امور بین الملل 
شهرداری قم بر لزوم اخذ تأیید محتوایی هرگونه تبلیغات محیطی در سطح 
شهر توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد. مهدی کالنترزاده 
ضمن اشــاره به مدیریت یکپارچه تبلیغات شهری با موضوعات فرهنگی و 
اجتماعی توسط مجموعه اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم 
گفت: صــدور هرگونه مجوز نصب و اکران بنرهای تبلیغاتی صرفاً منوط به 
انجام روال قانونی از جمله تأیید محتوایی و طرح های گرافیکی توسط اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان می باشد.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم بحث نظارت محتوایی 
تبلیغات شهری را از جمله دغدغه های اکران این نوع تبلیغات در سطح شهر 
دانست و گفت: طبق هماهنگی های انجام شده، روال مشخص و مدونی برای 
این امور با مشارکت دستگاه ها و نهادهای مسئول از جمله اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی ، اداره کل تبلیغات اسالمی و شورای هیأت مذهبی استان 

قم در نظر گرفته شده است تا از بروز هرگونه مشکلی در این زمینه جلوگیری 
شــود. وی همچنین در خصوص برخی جو سازی های صورت گرفته و القاء 
نادرســت عدم صدور مجوز برای اکران برخی تبلیغات در ســطح شهر قم 
توسط این اداره کل گفت: با توجه به حساسیت ویژه ای که در اکران تبلیغات 
محیطی وجود دارد، انجام این امور می بایست با دقت و نظارت جدی انجام 

پذیرد و بدون انجام مراحل و تشریفات الزم امکان صدور مجوز نصب و اکران 
تبلیغات به هیچ عنوان وجود ندارد. کالنترزاده در ادامه با اشــاره به شرایط 
ویژه سیاسی و اجتماعی شهر قم در آستانه برگزاری انتخاب مجلس شورای 
اسالمی افزود: فعالیت گروه ها و احزاب سیاسی در استان قم بسیار مهم بوده 
و برای جلب مشارکت اجتماعی در این دوره از انتخابات حائز اهمیت است، 
ولی فعالیت های تبلیغاتی بایستی در چارچوب قانون بوده و در زمان مقرر و 
طبق دستورالعمل های ابالغی ستاد انتخابات به آن پرداخته شود. مدیر کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم ایجاد سازه های موقت و ایستگاه های 
تبلیغاتی در سطح شهر قم برای نصب و اکران تبلیغات نامزدهای انتخاباتی 
را از برنامه های شهرداری قم برای جلب مشارکت بیشتر مردم در انتخابات 
پیش رو عنوان کرد و گفت: در سازه های مختلف تبلیغاتی در سطح شهر قم 
اعم از ســازه های تجاری و یا فرهنگی، به هیچ عنوان مجوز اکران تبلیغات 

نامزدهای انتخاباتی صادر نخواهد شد.

اصفهان - قاسم اســد : حضور بیــش از 95 شرکت معتبر کشور در 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی 

اصفهان قطعی شده است.
مجری برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات 
سرمایشی و گرمایشی اصفهان با بیان اینکه این نمایشگاه طی روزهای بیست 
و چهارم تا بیست و هفتم دی ماه 98 در اصفهان برپا خواهد شد، گفت: این 
دوره از نمایشگاه تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی اصفهان در 9 
هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی و در قالب چهار سالن برپا خواهد شد تا 
شــرکت های معتبر داخلی و خارجی، محصوالت، کاالها و خدمات خود را 

به نمایش بگذارند.
علیرضا آموخته با اشاره به حوزه فعالیت شرکت های حاضر در این دوره از 
نمایشگاه، افزود: تولیدکنندگان و  واردکنندگان سیستم های تهیه مطبوع و 
رادیاتورهای پانلی، فعاالن حوزه تاسیسات صنعتی ساختمان، تولیدکنندگان 

انواع تجهیزات تاسیسات، تولیدکنندگان دستگاه های تصفیه آب و پمپ های 
آبی، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فعاالن حوزه لوله و اتصافات، موسسات، 
آموزشگاه ها و انجمن های مرتبط و عرضه کنندگان تجهیزات آتش نشانی و 
اطفای حریق در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و به ارائه توانمندی های 
خود خواهند پرداخت. وی از حضور شرکت های فعال در هشت استان کشور 

در این دوره از نمایشــگاه خبر داد و افزود: اســتان اصفهان با 4۶ شرکت، 
بیشترین تعداد مشارکت کننده در نمایشگاه را به خود اختصاص داده است؛ 
همچنین شرکت هایی از اســتان های تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری، 

زنجان، فارس، قزوین و قم نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاهی سایانمای پارسیان اظهار داشت: با وجود 
شرایط نامطلوب اقتصادی و محدودیت شرکت های خارجی برای حضور در 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی 

اصفهان، یک  شرکت از کشور چین در این نمایشگاه حضور یافته است.
وی ادامه داد: از آنجا که نمایشــگاه تاسیســات و تجهیزات سرمایشی و 
گرمایشــی اصفهان جزو نمایشــگاه های معتبر داخلی به شــمار می رود، 
شرکت  های خارجی بسیاری به دنبال حضور در بازار ایران هستند اما وجود 

تحریم های بین المللی مانع عمده ای برای حضور شرکت های خارجی است.
انتهای پیام/

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران:

 طرح های موسوم به توسعه 28 میدان
با کاربست روزآمد ترین شیوه های قراردادی اجرا می شود

با شرکت در کارگاه آموزشي؛ 

بانوان شاغل منطقه ۸ عملیات انتقال گاز با توانمندي فردي و اجتماعي آشنا شدند

شهردار بندرعباس:
پیشینه غنی فرهنگ و هنر بندر عباس عامل اصلی ثبت جهانی شده است

اکران هرگونه تبلیغات شهری، صرفٌا با تأیید محتوایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی امکان پذیر است

حضور 95 شرکت معتبر در نمایشگاه سرمایشی و گرمایشی اصفهان
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الکام اس��تارز که حاال تبدیل به اصلی ترین بخش از نمایش��گاه الکامپ ش��ده 
اس��ت، امسال شاهد حضور بیش��تر از ۴00 استارت آپ از طیف های مختلف بود. 
گس��تردگی خدمات اس��تارت آپ ها، رش��د آنها، مدل های درآمدزایی و بسیاری 
داده ه��ای دیگر، آمارهایی طالیی هس��تند ک��ه در بیابان خش��ک آماری ایران 

دسترسی به آنها چندان ساده نیست.
اکنون س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور که در سال های اخیر برگزارکننده 
نمایش��گاه الکامپ بوده اس��ت، با انجام یک نظرسنجی و طرح ۴۴ سوال از 3۴۷ 
اس��تارت آپی که در الکام استارز حضور داش��ته اند، آماری تحت عنوان »تحلیل 
فضای اس��تارت آپی ایران« را تهیه کرده اس��ت که داده ه��ای دقیقی از وضعیت 

استارت آپ های ایرانی را ارائه می دهد.
»عط��ا خلیقی«، مدیر این پروژه، در گفت وگو با دیجیاتو، اعالم می کند که به 
استارت آپ های شرکت کننده در الکام استارز، پرسش نامه ای آنالین ارائه شده تا 
به این شکل در جمع آوری داده ها مشارکت کنند، اما نکته مهمی که خلیقی به 
آن اش��اره می کند، بررسی دقیق تمام داده های اعالم شده از سوی استارت آپ ها 

است تا نهایتاً آمارهای دقیقی از اکوسیستم استارت آپی کشور به دست آید.
او در پاس��خ به این س��وال که چنین اطالعاتی بیش��تر برای چه کسانی مفید 
اس��ت، می گوید: »این گزارش تحلیلی نشان می دهد که اکوسیستم استارت آپی 
ای��ران که از آن صحبت می کنیم، دقیقاً چه اس��ت. به همین دلیل، این گزارش 
می توان��د برای خود اس��تارت آپ ها و البته تصمیم گیران مفید باش��د. نکته مهم 
اینجاس��ت که زیس��ت بوم ما یک زیست بوم جوان اس��ت و به همین دلیل، این 
گزارش هم برای امس��ال مفید اس��ت، چراکه هر س��الی که ما این  کار را انجام 
داده ایم، ش��اهد تغییرات اساس��ی بوده ایم. در نتیجه باید این  کار ادامه داش��ته 

باشد.«
گزارش چه می گوید؟

براس��اس این گ��زارش، 29.۴درصد از اس��تارت آپ هایی که در الکام اس��تارز 
حاض��ر ش��ده اند عمری بین 1 تا 2 س��ال داش��ته اند. رتبه دوم ب��ا 19درصد به 
اس��تارت آپ های شش ماهه تا یک ساله رسیده است و 1۷درصد هم عمری بین 
2 تا 3 سال داشته اند. نکته قابل تامل اینجاست که صرفاً 1۴.۴درصد از استارت 

آپ های حاضر در الکام استارز عمری بیشتر از 3 سال داشته اند.
در بخ��ش مرحله رش��د، 3۶.3درصد از اس��تارت آپ ها وارد بازار ش��ده اند و 
39.۵درصد هم به رش��د و درآمدزایی رسیده اند. 3.۵درصد کاماًل بالغ هستند و 
1۴.1درصد استارت آپ ها هم نمونه اولیه محصول )MVP( خود را ارائه داده اند.

آم��ار مهم دیگ��ری ک��ه در این تحلی��ل به چش��م می خورد، م��دل تجاری 
اس��تارت آپ ها است. بر اس��اس این گزارش به نظر می رسد که استارت آپ های 
ایرانی تالش می کنند تا از راه های مختلفی به درآمدزایی برس��ند و تمرکزش��ان 

صرفاً بر یک روش خاص نیست.
برای مثال ۷۶.9درصد از استارت آپ ها از مدل B2C )ارائه خدمات به مشتری 
نهای��ی( کس��ب درآمد می کنن��د اما هم زم��ان می بینیم که در این زیس��ت بوم، 
۶۸.9درصد از اس��تارت آپ ها از مدل B2B  )ارائه خدمات به س��ایر ش��رکت ها( 
هم کس��ب درآمد دارند. این نمودار همچنین نش��ان می دهد که 1۶.۷درصد از 

استارت آپ ها، از دولت و به شکل B2G درآمد کسب می کنند.
»حوزه فعالیت اس��تارت آپ ها« که نمودار بعدی این گزارش اس��ت، می تواند 
تحلیل و تصویر دقیقی برای افرادی باش��د که می خواهند تصمیم بگیرند تا وارد 

این اکوسیستم استارت آپی شوند.
این نمودار نش��ان می دهد که 29.۷درصد از استارت آپ ها در حوزه خدمات و 
ابزارهای پایه فناوری اطالعات مش��غول به کار هستند و تبلیغات و بازاریابی، در 

کنار آموزش و مشاوره با سهمی 1۷.3درصدی در رتبه اول ایستاده اند.
در این میان حوزه های خاصی وجود دارد که فعالیت در آنها بس��یار کم است. 
برای مثال ورزش، موس��یقی، کتاب، توان یابان و البته امنیت، حوزه های فعالیتی 

هستند که سهمی کمتر از 2درصد داشته اند.
از س��وی دیگر می بینیم که مدل درآمدزایی حدود ۵0درصد از استارت آپ ها، 
ف��روش محص��ول اس��ت. دریافت حق کمیس��یون ب��ا 3۴درص��د، دومین مدل 

درآمدزایی پرطرفدار بین استارت آپ های ایرانی است.
ام��ا نکت��ه قاب��ل توجه در ای��ن میان اینجاس��ت ک��ه 30.۸درصد از 
اس��تارت آپ ها به واس��طه تبلیغات درآمد دارن��د و از آن جالب تر اینکه 
29.۷درصد از اس��تارت آپ هایی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، 
گفته اند که مدل درآمدزایی آنها از طریق فروش حق عضویت اس��ت. با 
توجه به شرایط کپی رایت در ایران، آمار 30درصدی درآمد براساس حق 

عضویت، تا حدی امیدوارکننده به نظر می رسد.
اما اس��تارت آپ های ایرانی در چه محدوده ای از بازار فعالیت می کنند؟ از بین 
پاسخ دهندگان، ۷۶.۷درصد اعالم کرده اند که خدمات آنها در کل بازار کشور در 
دس��ترس اس��ت، اما نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که 1۶.1درصد 

از استارت آپ ها می گویند بازار منطقه ای دارند و 11.۸درصد هم بازار جهانی.
البته وقتی از اس��تارت آپ ها پرسیده ش��ده که محدوده بازار مورد نظر آنها در 
آینده چیس��ت، ۵۵.3درصد بازار منطقه و ۵3.9درصد خواس��ته اند که به سمت 
بازار جهانی بروند. جالب تر اینکه در این برآورد، س��هم بازار کشوری هم کاهش 
داش��ته اس��ت و از ۷۶.۷درصد فعلی به ۴۷.۸درصد در قالب پیش بینی رس��یده 

است.
بخ��ش دیگر ای��ن گزارش مرب��وط به فعالیت اس��تارت آپ ها در ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت. اینجا مش��خصاً اینس��تاگرام، تنها ش��بکه اجتماعی پرطرفدار 

خارجی و فیلتر نش��ده در ایران، رکورددار اس��ت و ۸۵درصد از استارت آپ ها از 
آن استفاده می کنند.

۶9.2درص��د از اس��تارت آپ ها هم در تلگرام��ی که فیلتر اس��ت اما همچنان 
کاربران از آن بهره می برند، حس��اب کاربری دارند و فعال هس��تند. نکته جالب 

اینکه فعالیت در لینکدین 3.۵درصد بیشتر از توییتر بوده است.
بخ��ش قابل تامل ماجرا اما به فعالیت ۴.9درصدی اس��تارت آپ های ایرانی در 
پیام رسان های داخلی مربوط می شود که بعید است در ماه های اخیر هم تغییری 
در آن حاصل ش��ده باش��د. ۷.۵درصد ه��م اعالم کرده اند که هی��چ فعالیتی در 

شبکه های اجتماعی ندارند.
بخ��ش بعدی گزارش مربوط به مدل همکاری اس��تارت آپ ها با ش��رکت های 
بزرگ اس��ت و می بینیم که از بین این 3۴۷ اس��تارت آپ، تنها 3.۵درصد اعالم 

کرده اند که هیچ همکاری با شرکت های بزرگ ندارند.
۶2درصد اعالم کرده اند که محصول یا س��رویس خود را به شرکت های بزرگ 
می فروش��ند و ۴۵درصد نیز پروژه کاری مش��ترک با ش��رکت های بزرگ تعریف 
کرده اند. در این میان سهم س��رمایه گذاری و خرید سهام استارت آپ ها از سوی 

شرکت های بزرگ هم به 3۷.2درصد رسیده است.
این گ��زارش همچنین ش��امل آمارهای کوت��اه و جالب دیگری اس��ت. برای 
مثال 33.۴درصد اس��تارت آپ ها فق��ط یک بنیان گذار دارن��د و 22درصد هم با 
دو نفر تش��کیل شده اند. یا جنسیت بنیان گذاران استارت آپ ها، ۸9.9درصد آقا و 

10.1درصد خانم بوده است.
آمار مهم تر اما مربوط به س��ن بنیان گذاران اس��تارت آپ ها اس��ت که همیشه 
حواش��ی و باورهای نادرس��تی در این رابطه وجود داشته. اینجا هم می بینیم که 
30 تا 3۵ س��اله ها 33.1درصد افرادی را تشکیل می دهند که استارت آپ خود را 

ایجاد کرده اند. دسته بعدی با 29.۴درصد به 2۵ تا 30 ساله ها می رسد.
تنها 1.۴درصد از اس��تارت آپ ها توس��ط افرادی که کمتر از 20 س��ال س��ن 
داشته اند بنیان گذاری شده اند و سهم 20 تا 2۵ ساله ها هم 11درصد بوده است. 
نکته جالب تر اینکه از میان 3۴۷ استارت آپی که در نظرسنجی شرکت کرده اند، 

10.۷درصد بنیان گذاری داشته اند که سنش باالتر از ۴0 سال بوده است.
گزارش همچنین نش��ان می دهد ک��ه ۷۷.۵درصد از بنیان گذاران، به ش��کل 
همزم��ان ش��غل دیگری ندارند و بر اس��تارت آپ خود تمرک��ز کرده اند در حالی 
که 22.۵درصد هم اعالم کرده اند که دارای ش��غل دیگری هم هس��تند. از سوی 
دیگر ۴۷.۸درصد بنیان گذاران اعالم کرده اند که تجربه قبلی شکست نداشته اند.
وضعیت ایجاد اشتغال توسط استارت آپ ها، آمار مهم دیگری است که می توان 

آن را در این گزارش یافت.
از بی��ن 3۴۷ اس��تارت آپ، ۴9.9درص��د اعالم کرده اند که تی��م آنها بین 1 تا 

۵ نی��روی تم��ام وقت دارد. 3.۷درصد ه��م اعالم کرده اند که بیش��تر از 30 نفر 
کارمن��د تمام وق��ت دارند. 13.۵درصد هم اعالم کرده ان��د که هیچ کارمند تمام 

وقتی ندارند.
اما در بخش تعداد کارمندان پاره وقت، این معادله تغییر می کند. ۶2.9درصد 
گفته ان��د که بین 1 ت��ا ۵ کارمند تمام وقت دارند. در ای��ن میان ۶9.۵درصد از 

استارت آپ ها گفته اند که بین 1 تا ۵ کارمند خانم دارند.
ام��ا اس��تارت آپ ها چگونه و از چه روش های��ی نیازهای مالی خ��ود را تامین 
می کنند؟ ۴۸.۷درصد گفته اند که استارت آپ درآمدزا است اما فقط 11.۸درصد 
اعالم کرده اند که سودآوری هم دارند. 19درصد اعالم کرده اند که مشکل تامین 
مالی را با جذب س��رمایه گذار حل کرده اند و ۶.1درصد هم اعالم کرده اند که به 

دنبال جذب سرمایه گذار در مراحل بعدی هستند.
اما اس��تارت آپ های ایرانی چه دلیلی برای جذب س��رمایه دارند؟ همانطور که 
انتظار می رود ۶2درصد گفته اند که می خواهند از س��رمایه برای مقیاس پذیری و 
رش��د استفاده کنند. هزینه های پرسنل، بازاریابی، خرید تجهیزات جدید و البته 

توسعه محصول از دالیل مهم دیگر برای جذب سرمایه  بوده اند.
اس��تارت آپ ها همچنین گفته اند که قرار اس��ت از چه روش هایی تامین مالی 
یا افزایش س��رمایه داش��ته باش��ند. ۶0.2درصد اظهار کرده اند که می خواهند از 
س��رمایه ش��خصی اس��تفاده کنند. ۵0.1درصد هم اعالم کرده اند ک��ه به دنبال 

سرمایه گذاران خطرپذیر هستند.
در بخش دیگری از گزارش، اس��تارت آپ ها مهم تری��ن موانع داخلی و بیرونی 
برای رش��د را بی��ان کرده اند. در بخش موانع داخلی، انگش��ت اتهام با س��همی 
۵۴.۵درصدی به س��وی محدودیت های کش��ور کش��یده شده اس��ت. ۵1درصد 
مهم تری��ن موانع داخل��ی، مربوط به نقدینگ��ی پایین بوده اس��ت، اما در بخش 
موان��ع بیرونی، ۵۶.2درص��د، قوانین و مقررات را بزرگ ترین چالش دانس��ته اند. 
سیاس��ت گذاری دولت، کمبود س��رمایه گذار، کمبود نیروی انسانی ماهر و رکود 
بازار هم هر کدام س��همی بین 3۵ تا ۴0درصد از بزرگ ترین چالش های بیرونی 
داشته اند. در این میان اس��تارت آپ ها سهم تحریم و عدم دسترسی به بازارهای 

خارجی را تنها 33درصد ارزیابی کرده اند.
در بخ��ش دیگری از این گ��زارش، ۷۴.۴درصد از اس��تارت آپ ها گفته اند که 
نقش دولت در اکوسیستم استارت آپی کشور باید اصالح قوانین و مقررات باشد. 

3۶درصد هم گفته اند که نقش دولت باید عدم دخالت باشد.
آخرین قس��مت گزارش مربوط است به هدف استارت آپ ها از شرکت در الکام 
اس��تارز. ۸3درصد عنوان کرده اند ک��ه برای تبلیغات و بازاریاب��ی به این رویداد 

آمده اند. ۶0درصد هم گفته اند هدف شان، شبکه سازی بوده است.
digiato :منبع

حاضران در الکام استارز پاسخ می دهند

در اکوسیستم استارت آپی ایران چه می گذرد؟ 
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مکات��ب فکری مختلفی در مورد نحوه  یافتن ایده های خط ش��کن کس��ب و کار 
کوچک وجود دارند.

برخ��ی افراد می گویند تالش برای بازطراحی چیزی که موجود اس��ت، اتالف 
وقت محسوب می شود. من شخصا با این نظر مخالفم. در واقع کپی کردن ایده ها 
یا مدل های کسب و کار، کاری پر از ریسک و زیان بخش است. در دنیا چیزهای 
بس��یار زیادی هستند که باید اختراع ش��وند یا بهبود یابند. این شما هستید که 
بای��د محدودیت های خود را کن��ار زده و به خاطر نوآوری، قی��د راحتی خود را 

بزنید، در زندگی مردم تفاوت ایجاد کنید و در نهایت دنیا را تغییر دهید.
هرچند مدل های کسب و کار موجود وسوسه  برانگیز هستند، ولی مقاومت کنید!

از این مس��یرهای آس��ان دوری کنید. از ورود به مدل های توزیع س��نتی در 
حمل و نقل، خرده فروش��ی س��نتی در مدارس، کس��ب و کار رس��توران و . . . 
خ��ودداری کنید. مگر اینکه بتوانید با یک ایده  خالقانه، مدل های کس��ب و کار 

را بازطراحی کنید.
ب��ه قول »پیتر تیل«:  »هر لحظه در کس��ب و کار فق��ط یک بار رخ می دهد. 
بیل گیتس بعدی، یک سیس��تم عامل نخواهد ساخت. لری پیج بعدی، یک موتور 
جس��ت وجو نخواهد ساخت و زاکربرگ بعدی، یک پلتفرم رسانه  اجتماعی ایجاد 
نخواه��د ک��رد. اگر ش��ما از کار این افراد کپی ب��رداری کنید از آنه��ا چیزی یاد 

نمی گیرید و قطعا خالق و نوآور نخواهید بود.«
با اس��تفاده از ش��ش گام زیر می توانید یک ایده با پتانس��یل اجرایی باال پیدا 

کنید:
1-از یک منظر کالن به دنیا نگاه کنید

به مش��کالت شناخته ش��ده مثل بهداشت جهانی، دسترس��ی به مراقبت های 
پزشکی، آموزش، امنیت سایبری، دموکراسی، زباله های صنعتی، ترافیک، ایمنی 
زنان، دسترس��ی به آب، تغییر آب و هوا، س��واد بزرگساالن، مصرف بیش از حد 

و نابرابری نگاه کنید.
لیس��ت مشکالت شناخته ش��ده در دنیا نامحدود است و همگی در انتظار شما 

هستند تا با  راه  حل های خالقانه و نوآورانه، به حل آنها بپردازید.
بنابراین در این مرحله به یک ایده  کلی برس��ید که کدام مشکل جهانی برای 

شما جذابیت دارد.
2-از یک منظر خرد به دنیا نگاه کنید

 س��عی کنید ببینید این مش��کالت کالن )که در گام 1 بیان شدند( چگونه به 
طور روزمره بر جامعه شما تاثیر می گذارند.

به عنوان مثال ترافیک چگونه بر ش��هر شما تاثیر می گذارد؟ آیا نواقصی را در 
سیس��تم آموزشی مشاهده می کنید؟ در بین محصوالت خود به تمام محصوالتی 
که بس��ته بندی بیش از حد دارند یا قیمت بس��یار پایینی دارند و در یک محیط 
تجاری عادالنه هرگز تولید نمی ش��وند، نگاه کنید. در خانه  خود مقدار زباله های 

روزانه  خود را در نظر بگیرید.
در این مرحله س��عی کنید بفهمید مش��کالت جهانی بیان ش��ده در گام اول، 
چگون��ه صریحا در زندگی ش��ما ش��کل می گیرن��د و یک یا دو مش��کلی را که 

می خواهید برای حل آنها وقت بگذارید، انتخاب کنید.
3-خارج از چارچوب فکر کنید

از س��ناریوهای آش��کار فاصله بگیری��د و فرآیندهای جایگزین، سیس��تم های 
جایگزی��ن، رویکردهای جایگزین، مدل های جایگزین و . . . را شناس��ایی کنید. 
مثال بیایید مش��کالت ترافیک در شهر شما را در نظر بگیریم. راه حل های بسیار 
بدیهی در این زمینه وجود دارند مثل س��اخت خطوط بیشتر، افزودن جاده های 
بیش��تر، افزودن وس��ایل حمل و نقل عمومی و . . .. همه اینها بدیهی هس��تند و 
فرصت هرگز در س��ناریوی بدیهی یافت نمی شود. حال بیایید مشکل ترافیک را 

به طور متفاوتی در نظر بگیریم.
اگر در یک ش��هر ب��زرگ زندگی می کنید قطعا مطلع هس��تید که یافتن یک 
پارکینگ در ش��هر واقعا کار س��ختی اس��ت. چه می ش��ود از پارکینگ به عنوان 
یک پاداش اس��تفاده کنیم تا افراد را تش��ویق کنیم از وسایل نقلیه تک سرنشین 

استفاده نکنند )یک راه  حل بالقوه برای حل معضل ترافیک(.
فرض کنید برای هر کس��ی که با ماش��ین خالی سفر نمی کند و دیگران را هم 
س��وار می کند یک پارکینگ رایگان در نظر گرفته ش��ود. با پر شدن صندلی های 
خالی خودروها، تعداد خودروهای موجود در جاده ها دائما کاهش می یابد، حمل 
و نقل عمومی تسهیل می شود و نیاز به جاده های جدید و زیرساخت های بیشتر 
کاه��ش پیدا می کن��د بنابراین به ج��ای میلیون ها دالر س��رمایه گذاری بودجه  
عمومی برای ساخت جاده های جدید، یک مدل خالقانه را تصور کنید که مشکل 
یک فرد )یافتن یک پارکینگ( را حل می کند و س��پس از آن برای حل مش��کل 

بزرگ تر دیگر )یعنی ترافیک( استفاده می کنید.
ب��ا تفکر خ��ارج از چارچوب می توانید یک راه  س��اده و جایگزی��ن پیدا کنید، 
راهی برای س��ازماندهی بهتر یک سیس��تم موجود برای یافتن راه  حلی برای یک 

مشکل بزرگ.
این مثال نش��ان می دهد که برای مطرح کردن یک ایده هوشمندانه برای یک 
کسب و کار کوچک، نیازی نیست یک نابغه فنی باشید. چالش واقعی این است که 
مدل کس��ب و کار مناس��بی را در نظر بگیرید و تمام قطعات را کنار هم بگذارید 

تا این مدل موثر واقع شود.
بنابراین در این مرحله باید تمام جنبه های مش��کل خود را در نظر بگیرید، در 
مورد آن زیاد مطالعه کنید تا در مورد هر چیزی که مربوط به مش��کل موردنظر 

شماست متخصص شوید.
۴-راه حل های خود را تست کنید

اگ��ر در مورد مس��اله و چالش پیش رو متخصص ش��دید باید دانش و بینش 

کلی برای شناس��ایی جایگزین ها و راه حل های نوآورانه  بالقوه را داش��ته باش��ید. 
این راه حل ها در واقع فرضیه هستند، زیرا شما نمی دانید که آیا راه حل های شما 

واقعا موثر خواهند بود یا نه.
بنابرای��ن آنچ��ه که باید در این مرحل��ه انجام دهید این اس��ت که هر یک از 
فرضیات خود را تست کنید، پاسخ را بسنجید، راه حل خود را تنظیم کنید و این 
کار را دوباره انجام دهید تا زمانی که به مفهوم مناس��بی برس��ید. این کار زمان 
می برد ولی لحظه ای که یک چرخه خوب را کش��ف کردید ایده  بزرگ خود برای 
کس��ب و کار کوچک را به دس��ت می آورید و اگر آن را درس��ت اجرا کنید برای 

همیشه زندگی شما را تغییر خواهد داد.
۵-مفهوم خود را با تست ۷ پرسش به چالش بکشید

پیتر تیل در کتاب خود با عنوان »صفر تا یک« مجموعه ای از هفت پرس��ش 
مفید را برای س��نجش اعتبار ایده  خط ش��کن کس��ب و کار کوچک ش��ما ارائه 

می کند. این پرسش ها به صورت زیر هستند:
1-س��وال مهندسی: آیا ش��ما با ایده  خود، تکنولوژی پیشرو یا بهبود افزایشی 

قابل توجهی در یک محصول، فرآیند، مدل و . . . ایجاد می کنید؟
2-س��وال زمانبندی: آیا اکنون زمان مناسبی برای آغاز ایده  شماست؟ ممکن 
اس��ت ش��ما بهترین ایده در جهان را داشته باش��ید ولی اگر بازار برای آن آماده 
نباش��د ایده  شما شکس��ت خواهد خورد. گاهی اوقات وقتی خیلی جلوتر از زمان 

خود حرکت می کنید صنعت ممکن است آماده  پذیرش ایده های شما نباشد.
3-س��وال انحصاری: آیا کار خود را با س��هم بزرگی از ی��ک بازار کوچک آغاز 

می کنید؟
۴-س��وال مربوط به افراد: آیا تیم مناسبی دارید یا )آیا ظرفیت کنار هم جمع 

کردن افراد مناسب برای تبدیل ایده  خود به واقعیت را دارید؟(
۵-سوال توزیع: آیا روشی برای ارائه محصول خود به مشتریان تان دارید؟

۶-س��وال مربوط به دوام و ماندگاری: آیا موقعیت بازار ش��ما از اکنون تا 10 و 
20 سال بعد قابل دفاع خواهد بود؟

۷- س��وال مخفی: آیا ش��ما فرصت منحصر به فردی که دیگران ندیده باشند 
را شناسایی کرده اید؟

نیاز نیس��ت به تمام این سواالت پاسخ مثبت بدهید. اگر به پنج یا شش مورد 
پاسخ مثبت دادید بدانید که در موقعیت بسیار خوبی قرار دارید.

۶-ایده  کسب و کار کوچک خود را با یک تست ریاضی پایه به چالش بکشید
کارآفرینان اغلب یک ایده را بدون انجام محاس��بات س��اده  ریاضی برای تایید 
امکان پذی��ری مالی ایده  خود، اج��را می کنند. با تخمین معیارهای س��اده مثل 
حاش��یه سود، فروش و اندازه بازار می توانید به سرعت امکان پذیری مالی ایده را 
ارزیاب��ی کنید. معموال اگر از گام های قبلی پی��روی کنید، در طوالنی مدت بازار 
هدف ش��ما باید از اندازه قابل توجهی برخوردار باش��د و اگر با موفقیت یک ایده  
نوآورانه پیدا کردید این بازار باید قابل دس��تیابی باشد. به طور ایده آل باید بخش 

بزرگی از یک بازار کوچک تر )نیچ مارکت( را هدف قرار دهید.
از لحظه ای که مفهوم عملی را به دست می آورید، تمام تالش های شما باید به 
اجرا منتقل ش��ود. یافتن یک ایده خوب یک چالش است ولی اجرای آن چالش 
بزرگ تری محس��وب می ش��ود و معموال با یک بوم مدل کسب و کار)مدلی برای 

پیش نویس کردن بلوک های اصلی کسب و کارتان( آغاز می شود.
نتیجه گیری:

در نهایت باید گفت ش��ش گام برای یافتن یک ایده  خط ش��کن کس��ب و کار 

عبارتند از:
1.مشاهده  جهان از یک منظر کالن
2.مشاهده  جهان از یک منظر خرد

3.تفکر خارج از چارچوب
۴.تست راه حل های خود

۵.به چالش کشیدن مفهوم خود با تست هفت پرسش
۶.به چالش کشیدن ایده  کسب و کار کوچک خود با یک تست ریاضی پایه

با پیروی از این گام ها نه تنها کس��ب و کاری کوچک را راه اندازی خواهید کرد، 
بلکه کس��ب و کاری با پتانس��یل باال را آغاز خواهید کرد که به احتمال زیاد روی 
میلیون ه��ا نفر تاثیر خواهد گذاش��ت و دنیا را به ش��یوه  منحصر به فرد خودش 

تغییر خواهد داد.
ش��اید متوجه ش��ده باش��ید که من از کلمه ایده های خط ش��کن کسب و کار 
»کوچ��ک« در کل متن اس��تفاده ک��ردم، در حالی که این ش��ش گام به وضوح 
می توانن��د به ی��ک موفقیت بزرگ و در نتیجه به یک کس��ب و کار بزرگ منجر 
ش��وند. به نظر من تمام کس��ب و کارها با اندازه  کوچک ش��روع می شوند و به کار 

زیاد نیاز دارند.
برای موفقیت، مطمئن ش��وید که کسب و کار خود را با یک ایده کسب و کار 
خط ش��کن شروع می کنید و پایه های کس��ب و کارتان را در جامعه  خود بنا کنید. 
مدل کسب و کار خود را با افراد تیم تان توسعه داده و تست کنید. قبل از کمک 
گرفتن از کارکنان بیش��تر، مطمئن ش��وید که روی مفهومی قابل اجرا و قوی در 

حال کارکردن هستید.
davidgaudreault/modirinfo  :منبع

6 گام برای یافتن ایده های خط شکن کسب و کارهای کوچک

چهار شنبه
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لینکدین، فهرست 10 شغل برتر سال 2019 را منتشر کرده که 
متخصص هوش مصنوعی با دستمزد ساالنه  باالی 100 هزار دالر 

را در صدر قرار می دهد.
س��ایت اس��تخدام و کاریابی لینکدین فهرست ساالنه »مشاغل 
نوظه��ور« خود را منتش��ر کرد. در این فهرس��ت، ش��غل هایی که 
بیش��ترین میزان رشد اس��تخدام را از سال 201۵ تا امسال شاهد 
بوده ان��د، مش��خص ش��ده اند. در صدر فهرس��ت، متخصص هوش 
مصنوعی به چشم می خورد. متخصص هوش مصنوعی به مهندس، 
پژوهشگر یا متخصص حوزه های دیگر گفته می شود که تشخیص 

می دهد هوش مصنوعی در چه مواقعی به کار می آید.
اس��تخدام در حوزه  هوش مصنوعی در مدت چهار سال گذشته، 
ساالنه رشدی برابر با ۷۴ درصد داشته است. گای برگر، اقتصاددان 

ارشد لینکدین در این باره به MarketWatch گفت:
هوش مصنوعی در هر صنعتی نفوذ کرده و درحال حاضر تقاضا 
برای افراد ماهر در حوزه  یادشده فراتر از عرضه برای آن است. این 
سومین سال پیاپی است که شغل مربوط با حوزه  یادگیری ماشین 
و هوش مصنوعی در صدر فهرست قرار دارد و فقط می توان انتظار 

افزایش تقاضا را داشت.
دس��تمزد متخصصان هوش مصنوعی نیز بسیار چشمگیر است، 
زیرا این مشاغل غالباً دستمزد ساالنه  باالی 100 هزار دالر دریافت 
می کنند. س��ایت استخدام و کاریابی لینکدین خاطرنشان کرد که 
برای نمونه، مهندس��ین هوش مصنوعی در سانفرانسیس��کو، مبلغ 
120 تا 1۶0 هزار دالر س��االنه دس��تمزد دریافت می کنند. حتی 
برخی اوقات جایگاه های ش��غلی هوش مصنوعی موفق به دریافت 

2۵0 هزار دالر یا بیشتر نیز شده اند.
لینکدین تنها ش��رکتی نیس��ت که می ت��وان در آن جایگاه های 
ویژه  ش��غلی در ح��وزه هوش مصنوع��ی را پیدا ک��رد. درواقع در 
فهرس��ت ساالنه  »2۵ شغل برتر سال 2019« شغل های مرتبط با 
یادگیری ماش��ین همیشه با ذکر افزایش 3۴۴درصدی در مقایسه 

با جایگاه های ش��غلی دیگر در چند س��ال گذش��ته، در صدر قرار 
گرفته اند. از دیگر مزایای این شغل می توان به مبلغ پایه ا ی ساالنه 

1۴۶ هزار دالر اشاره کرد.
ش��اید از خود بپرس��ید، دلیل رش��د سریع مش��اغل مرتبط با 
هوش مصنوعی چیست؟ به گفته  برگر، امروزه تقریبا »همه  افراد« 
مرتبط در تمامی ش��غل ها از بدیهی ترین مشاغل مانند حوزه های 
تکنول��وژی و خودرو ت��ا پیچیده و ش��گفت آورترین حوزه ها چون 
آم��وزش عال��ی و ورزش درحال اس��تخدام نیروهای متخصص در 

حوزه  هوش مصنوعی هستند. برگر افزود:
درحال حاضر تمام ش��رکت ها و سازمان ها در بازار کار به  دنبال 
جذب افراد متخصص هوش مصنوعی هس��تند که بتوانند از عهده  

انجام کار برآیند.
بنابراین، حت��ی هوش مصنوعی می توان��د فرصتی برای 
اف��رادی که درحال حاضر در این ح��وزه  فعالیت نمی کنند 
نی��ز ارائه دهد. افزون  بر این، برگ��ر بیان کرد که یادگیری 
مهارت های��ی مانن��د TensorFlow و پایتون، همچنین 
مجهزش��دن به فناوری یادگیری ماش��ین و پردازش زبان 
طبیع��ی می توان��د به ه��ر کس��ی فرصت کس��ب جایگاه 
ش��غلی بهتر را نوید دهد. حتی افراد می توانند با گذراندن 
دوره ه��ای مرتبط با این حوزه و گرفتن گواهینامه  معتبر از 
دانش��گاه های داخلی و مدارس آموزش کدنویس��ی و دیگر 

مراکز معتبر خود را مجهز به این دانش کنند.
۵ ش��غل نوظهور و برتر گزارش شده از س��وی لینکدین پس از 
هوش مصنوعی عبارتند از: مهندس��ی روباتیک با رش��د استخدام 
۴0درص��دی س��االنه؛ دانش��مند تحلی��ل داده ب��ا میزان رش��د 
 full stack( 3۷درصدی؛ مهن��دس و برنامه نویس فول اس��تاک
engineer( ب��ا رش��د 3۵ درصد و مهندس��ی پای��داری قابلیت 
اطمینان س��ایت یا SRE با رش��د 3۴درصدی. گفتنی اس��ت، در 
حوزه  نرم افزار و توس��عه وب، معموال دو دسته توسعه دهنده وجود 

دارد: توسعه دهنده  front-end که مسئولیت توسعه  ظاهر برنامه 
)س��مت client( را برعهده دارد و توسعه دهنده back-end که 
مس��ئول نوشتن کدهای سمت سرور و کارایی و عملکرد سایت را 
برعهده دارد. در این  دسته بندی، دسته  سومی نیز وجود دارد که 
به آنها توس��عه دهندگان Full Stack گفته می شود؛ آنها هم در 
سمت front-end و هم back-end تخصص دارند و می توانند 
موقعیت های شغلی بیشتر و بهتری را از آن خود کنند. برگر اضافه 

کرد:
درحالی که بیش��تر این مشاغل در حوزه  تکنولوژی هستند، اما 
لزوما فقط در صنعت تکنولوژی وجود ندارند. هر ش��رکتی مجبور 
اس��ت تکنول��وژی را در مقطع��ی به کار بگیرد و ما ش��اهد رش��د 

چشمگیر فرصت های شغلی در این موارد هستیم.
در ادامه  فهرس��ت تعدادی از مشاغل حوزه  مشتری مداری مانند 
متخصص پش��تیبانی فروش و نماینده  توس��عه  فروش به چش��م 
می خورد که رشد سریع جذب نیرو شامل حال آنها نیز شده است. 

به گفته  برگر:
بس��یاری از جایگاه های شغلی در این حوزه به  شدت وابسته به 
روابط هستند، بنابراین کسب مهارت در زمینه هایی مانند برقراری 
ارتباط، حل مس��ئله و همکاری کلیدی و مهم هس��تند. اغلب این 
نوع ش��رکت ها به اف��رادی با مهارت هایی نی��از دارند که نمی توان 
آنها را با سیس��تم خودکار انجام داد و برای انجام موفقیت آمیز به 

تکنولوژی های جدید وابسته هستند.
10 شغل برتر و نوظهور گزارش شده از سوی لینکدین عبارتند 
از: 1. متخصص هوش مصنوعی؛ 2. مهندس روباتیک؛ 3. دانشمند 
تحلیل داده؛ ۴. مهندس و برنامه نویس فول اس��تاک؛ ۵. مهندسی 
پایداری قابلیت اطمینان سایت؛ ۶. متخصص پشتیبانی فروش؛ ۷. 
نماینده توس��عه فروش؛ ۸. مهندس داده؛ 9. تکنیس��ین بهداشت 

رفتاری و 10. متخصص امنیت سایبری.
BARRONS/zoomit :منبع

لینکدین فهرست ۱۰ شغل برتر سال 2۰۱۹ را منتشر کرد

مسیرموفقیـت

مدرسهمدیریت

۱۰عادت و رفتار افراد دارای اعتماد به نفس که آنها را متمایز می کند
اغلب افراد توانایی های مشترکی دارند، پس چه چیزی باعث می شود این توانمندی ها در برخی افراد به شکوفایی رسیده 
و در برخی دیگر هیچ رشدی نمی کند؟ اگر دالیلی چون موقعیت خانوادگی، محیط آموزشی، وضعیت اقتصادی و ... را کنار 
بگذاریم، به این نتیجه خواهیم رسید که اعتماد به نفس نقش قابل توجهی در رشد توانمندی های هر فرد دارد. افرادی که 
اعتماد به نفس باالیی دارند در زندگی روزمره خود عادت هایی را دنبال می کنند که رفته رفته باعث موفقیت شان می شود. با 
ما همراه باشید تا اطالعات  بیشتری در رابطه با این نوع شخصیت اجتماعی کسب کنید. اگر کمی به دنبال تغییر عادت های 
غلط خود باشید، می توانید به یک فرد با اعتماد به نفس باال تبدیل شوید که می تواند از توانمندی هایش بهترین استفاده را 
ببرد. در این مقاله به شما می گوییم افراد با اعتماد به نفس باال کدام کارهای روزمره شان را متفاوت از دیگران انجام می دهند 
که باعث تمایز آنها می ش��ود. برخی افرادی که ش��اید به زندگِی سرش��ار از اعتماد به نفس ش��ان حسرت می خورید، نوعی 
خودباوری ساختگی دارند که به آنها کمک می کند نقطه ضعف های شان را در نظر دیگران پنهان کنند، اما اگر اعتماد به نفس 
همین افراد را بسنجید، می بینید آنها نیز انسان های معمولی هستند. در مقابل افرادی که اعتماد به نفس واقعی دارند، نه تنها 
قدرت این را دارند تا خود را از ترس ها و تردیدها بیرون بکش��ند، بلکه به اطرافیان ش��ان هم انگیزه می دهند و تمام کارهای 
غیرممکن را ممکن می سازند. هنری فورد می گوید: »چه فکر کنید که می توانید و چه فکر کنید که نمی توانید، در هر صورت 
حق با شماست.« هنری فورد، مدیرعامل مشهور شرکت خودروسازی فورد، اعتقاد داشت باور ذهنی و طرز تفکر افراد روی 
توانایی های شان تأثیر بسزایی می گذارد. این ادعا در پژوهشی که چند وقت اخیر در دانشگاه ملبورن انجام گرفته، به اثبات 
رسیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد افراد با اعتماد به نفس حقوق باالتری می گیرند و زودتر از همکاران شان به ترفیع 
می رسند. افراد با اعتمادبه نفس باال قادر هستند روی دنیای درون و حتی اطرافیان خود تأثیر مثبت بگذارند، اما تنها چیزی 
که از زندگی این افراد به چشم می آید، موفقیت های شان است. این در حالی است که کلید موفقیت افراد با اعتماد به نفس را 
باید در عادت های روزمره شان جست. در حقیقت، اعتمادبه نفس آنها از عادت های موثری که دارند، حاصل می شود. در ادامه 

تعدادی از عادت های مشترک افراد با اعتماد به نفس باال را مرور می کنیم:
۱. با قاطعیت حرف می زنند

به ندرت پیش می آید افراد با اعتمادبه نفس هنگام صحبت کردن تعلل کنند و به جمالتی چون »خیلی مطمئن نیستم« 
یا »فکر می کنم که« روی بیاورند. افراد با اعتمادبه نفس، مصمم و بااراده صحبت می کنند. آنها به این درک رس��یده اند اگر 

افکارشان را با قاطعیت بیان نکنند، دیگران به حرف های شان گوش نخواهند کرد.
2. از موفقیت های کوچک مغرور نمی شوند

افراد با اعتماد به نفس از موفقیت های کوچک انرژی می گیرند و با نیروی بیشتری به سوی هدف شان حرکت می کنند.
این افراد عاشق چالش هستند و تمایل دارند برای پیروزی های نه چندان بزرگ، خودشان را به چالش بکشند. موفقیت های 
کوچک س��بب ایجاد گیرنده های آندروژن در نواحی مغزی مرتبط با پاداش و انگیزه می شوند. افزایش تعداد این گیرنده ها، 
تأثیر هورمون تستوسترون را به طور قابل توجهی باال می برد. به دنبال افزایش تأثیر این هورمون، فرد احساس اعتماد به نفس 
بیشتری خواهد کرد و دوست دارد با چالش های پیش  روی خود مواجه شود. پس وقتی چند موفقیت کوچک به دست آورید، 

اعتماد به نفس تان تا چندین ماه باال خواهد بود.
3. فعالیت بدنی مستمر دارند

نتایج پژوهش��ی که در سازمان تحقیقاتی اونتاریوی شرقی انجام شده است، نشان می دهد افرادی که به مدت 10 هفته، 
هفته ای دو بار، ورزش کرده بودند، توانایی بیشتری در روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی و عملکرد تحصیلی خود داشتند. 
این افراد توانستند عزت نفس و تصویر ذهنی ای که از وضعیت ظاهری شان داشتند، بهبود بخشند. پژوهشگران به این نتیجه 
رسیدند اعتماد به نفس این افراد به دلیل تغییرات انجام گرفته در بدن شان است که از ترشح هورمون اندورفین ناشی می شود. 

بدن در نتیجه فعالیت فیزیکی هورمون اندورفین آزاد می کند که افزایش سطح اعتماد به نفس را به دنبال دارد.
4. خوِد واقعی شان هستند

افراد با اعتماد به نفس هیچ وقت سعی نمی کنند خودشان را مهم جلوه دهند. آنها به دنبال جلب توجه دیگران نیستند و به این باور 
رسیده اند وقتی خود واقعی شان باشند تاثیرگذاری بیشتری دارند تا اینکه خود را یک شخصیت مهم نشان دهند. این افراد سعی می کنند 
همان رفتاری را که درست تر است در پیش بگیرند. همین رفتار درست است که مردم را به سمت آنها می کشاند. پس این افراد نیازی 
ندارند برای جلب توجه دیگران خودنمایی کنند. به عالوه این اشخاص مهارت فوق العاده ای در جلب توجه دارند. این افراد وقتی به خاطر 
دستاوردهای ش��ان مورد توجه قرار می گیرند، به س��رعت تمام توجهات را به سمت افرادی معطوف می کنند که در موفقیت شان نقش 

داشته اند. افراد با اعتمادبه نفس نیازی به تأیید یا تشویق دیگران ندارند، زیرا از درون احساس ارزشمند بودن می کنند.
5. کسی را قضاوت نمی کنند

افراد با اعتمادبه نفس هیچ گاه موفقیت دیگران را با قضاوت های بیجای خود زیر سؤال نمی برند، زیرا باور دارند هر کسی توانایی هایی 
دارد که قابل احترام اس��ت. پس هرگز به این خاطر که احس��اس خوبی نسبت به خودشان پیدا کنند، دیگران را پایین نمی کشند. 
افراد با اعتماد به نفس به این درک رسیده اند که اگر خود را با دیگران مقایسه کنند، به جایی نخواهند رسید. پس وقت و انرژی شان 

را صرف مقایسه خود با دیگران نمی کنند و اصاًل برای شان اهمیت ندارد دستاوردهای شان چقدر از موفقیت دیگران مهم تر است.
6. احساس شادی درونی دارند

شادی درونی یکی از عناصر مهم برای داشتن اعتمادبه نفس است. برای اینکه بتوانید به کاری که انجام می دهید باور داشته 
باشید، باید از چیزی که هستید احساس شادی کنید. افراد با اعتماد به نفس باال برای اینکه احساس شادی کنند به نظراتی که 
دیگران درباره موفقیت های شان دارند بی توجه هستند، زیرا رضایت و شادمانی این افراد از موفقیت های شان به دست می آید.

7. بیشتر از اینکه حرف بزنند گوش می کنند
افراد با اعتماد به نفس بیشتر از اینکه حرف بزنند گوش می دهند، زیرا فکر می کنند نیاز ندارند خودشان را به کسی اثبات 
کنند. این افراد باور دارند اگر با تمام وجود به صحبت های دیگران گوش دهند، بیشتر می توانند به دانسته های شان بیفزایند و 
رشد کنند. این افراد به جای اینکه در تالش باشند تا در ارتباط با اطرافیان خود را به دیگری ثابت کنند، به گفت وگویی که 

در جریان است توجه می کنند و باور دارند این طرز رفتار، راهکار بهتری برای هم نشینی با دیگران است.
8. ریسک می کنند

افراد با اعتماد به نفس هیچ ابایی از خطر کردن ندارند. آنها در مواجهه با موانع نگران نمی شوند، بلکه از خودشان می پرسند: 
»چه چیزی مانع من می ش��ود؟ چرا نمی توانم از این فرصت اس��تفاده کنم؟« و بعد از اینکه از خودش��ان س��ؤاالت معنادار 
می پرسند، به سوی فرصت های پیش رو گام برمی دارند. آنها هیچ وقت از روی ترس عقب نشینی نمی کنند، زیرا می دانند اگر 

خطر نکنند هیچ وقت نمی توانند در زمینه  موردنظرشان به پیشرفت برسند.
۹. از اشتباه کردن ابایی ندارند

افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند، از اشتباه کردن نمی ترسند. آنها دیدگاه های شان را با دیگران در میان می گذارند تا 
از درستی یا نادرستی عقایدشان مطلع شوند. افراد با اعتمادبه نفس وقتی اشتباه می کنند، از اشتباهات شان درس می گیرند 
و وقتی در مسیر درست قرار می گیرند، فرصتی در اختیار دیگران می گذارند تا از آنها درس بگیرند. افرادی که به خودباوری 

رسیده اند می دانند چه توانایی هایی دارند و اشتباهات شان را یک ضعف شخصیتی نمی دانند.
۱۰.از موفقیت دیگران خوشحال می شوند

افراد با اعتماد به نفس باال خود را در ش��ادی دیگران ش��ریک می دانند، اما کسانی که اعتماد به نفس پایینی دارند لیاقت 
و ارزش��مندی خود را باور ندارند. به همین خاطر برای اینکه خودش��ان را به دیگران ثابت کنند، به عیب جویی از آنها روی 
می آورند اما در مقابل، احساس ارزشمند بودن افراد با اعتمادبه نفس باال از جهان درونی شان حاصل می شود. این افراد از دیدن 

توانایی های دیگران شاد می شوند و حتی موفقیت اطرافیان شان را مورد تحسین قرار می دهند.
linkedin :منبع


