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با شهادت سردار سلیمانی، معادالت سیاسی در خاورمیانه پیچیده تر از قبل خواهد شد

 آینده کسب و کار
در خاورمیانه

صبح جمعه با حمله هوایی نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و تنی چند از همراهانش به شهادت رسیدند. در اولین ساعات صبح دیروز بود که خبر 
سیمای جمهوری اسالمی ایران در خبری فوری و سپاه پاسداران انقالب اسالمی با صدور اطالعیه ای، شهادت سردار 
س��لیمانی را اعالم کردند. شهادت سردار سلیمانی درحالی اس��ت که پنتاگون در بیانیه ای اعالم کرد »دونالد ترامپ، 
دس��تور این ترور را صادر کرده اس��ت.« پنتاگون همچنین در اظهارنظری عجیب مدعی شد که سردار سلیمانی قصد 
حمله به دیپلمات های آمریکایی و دیگر نیروهای نظامی و منطقه ای را داشته است. در این میان، ایرج مسجدی، سفیر...

واکنش ها به شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی ادامه دارد

جمعه داغدار
1

2

3

هشدارهای بخش خصوصی درباره ضرورت حذف ارز 4200 تومانی

مناقشه ارز دولتی در بودجه 99

چگونه در مدیریت تیم دورکار موفق شویم؟
تعادل میان کار و زندگی و 7 استراتژی طالیی

بازاریابی در شبکه های اجتماعی با بودجه محدود
موفقیت در حوزه بازاریابی با راهکارهای ساده

کتاب های مورد عالقه بیل گیتس در سال 2019
فروش تغییر کرده است

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اضافه کاری ایالن ماسک در 
شب تحویل سال نو میالدی

5

زمزمه هـای راه اندازی بورس ارز از حدود هفت سـال پیش 
آغـاز شـد و بـا اینکـه مسـئوالن در دوره هـای مختلف از 
راه انـدازی قریب الوقـوع آن خبـر داده بودنـد، هنـوز این 

موضوع محقق نشـده و پرونده آن مسـکوت مانده 
است. در این راستا قرار بود این بازار بین شبکه...

7 سال از موعد راه اندازی بورس ارز در ایران گذشت

بورس ارز به کجا رسید؟

یادداشت
اگر عضو سازمان جهانی 
تجارت بودیم  چه می شد؟

الحاق ایران به س��ازمان جهانی 
تج��ارت در فضای داخلی کش��ور 
هم��واره م��ورد بحث بوده اس��ت. 
در ای��ن می��ان، برخی الح��اق به 
س��ازمان جهانی تج��ارت را با این 
اس��تدالل که در ش��رایط کنونی، 
اقتصاد ملی وابسته به واردات بوده 
و س��هم صادرات غیرنفتی در کل 
صادرات ناچیز است، به نفع کشور 
نمی دانند. این گروه از کارشناسان 
ورشکس��تگی  اقتصادی،  فعاالن  و 
کنون��ی،  تولی��دی  واحده��ای 
وابس��تگی بیش��تر به واردات و در 
ادام��ه کاهش ص��ادرات غیرنفتی 
را از پیامده��ای الح��اق ای��ران به 

سازمان جهانی تجارت می دانند.
گ��روه دیگ��ر در مقاب��ل ای��ن 
اس��تدالل، ای��ن س��وال را مطرح 
می کنن��د که آیا می توان ش��رایط 
اقتصادی کش��ور را ب��دون در نظر 
گرفتن شرایط پویا و در حال تغییر 
اقتص��اد جهانی، در حالت ایس��تا 
نگاه داش��ت تا ص��ادرات غیرنفتی 
رش��د کند، سطح واردات به میزان 
مطلوب برس��د و پس از آن درباره 
الحاق به س��ازمان جهانی تجارت 
تصمی��م گرف��ت؟ چنی��ن ام��ری 
در ش��رایط کنونی مح��ال به نظر 
می رس��د. الحاق به سازمان جهانی 

تج��ارت به معنای حذف 
3موانع غیرتعرفه ای...
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فرصت امروز: صبح جمعه با حمله هوایی نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد، س��ردار 
قاس��م سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاس��داران انقالب اسالمی و چند تن از همراهانش به 
شهادت رسیدند. به گفته ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق، »حدود ساعت یک بامداد روز جمعه، 
دو خودرو که حامل سرلش��گر س��لیمانی و ابومهدی المهندس در حال حرک��ت از فرودگاه بغداد 
به س��مت این شهر بودند، مورد اصابت حمالت موش��کی نیروهای آمریکایی قرار گرفتند و سردار 

سلیمانی و تمام سرنشینان این دو خودرو به شهادت رسیدند.«
با شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی، مقام معظم رهبری با اعالم سه روز عزای عمومی 
تاکید کردند که »انتقام س��ختی در انتظار جنایتکاران اس��ت.« همچنین هیات دولت نیز سه روز 
عزای عمومی اعالم کرد و حسن روحانی با تسلیت شهادت سردار بزرگ اسالم و ایران تاکید کرد: 
»بی تردید انتقام این جنایت هولناک را ملت بزرگ ایران و دیگر ملت های آزاده منطقه، از آمریکای 
جنایتکار خواهند گرفت.« علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی نیز در پیام تسلیت خود 
تاکید کرد که »ملت ایران هرگز از خون فرزندان قهرمان خویش نخواهد گذشت؛ همان گونه که از 

جنایات شاه معدوم و صدام متجاوز که مزدوران ذلیل آمریکا بودند، نگذشت .«
آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه هم در پیام تسلیت خود نوشت: »امروز جبهه مقاومت گرچه 
داغدار شهادت حاج قاسم سلیمانی و همرزم مجاهدش ابومهدی المهندس است اما طنین گام های 
اس��توار این سرداران سرافراز در گوش تاریخ باقی خواهد ماند و از هر قطره خون پاک آنان، صدها 
قاس��م س��لیمانی در منطقه و جهان خواهد رویید تا خواب را از چش��م دولت تروریس��ت آمریکا و 
تروریسم بین الملل در سراسر جهان برباید.« در این میان، شورای عالی امنیت ملی، وزیر و مدیران 
ارشد وزارت خارجه هم جلسه فوق العاده برگزار کردند و کاردار سوئیس در تهران به وزارت خارجه 
احضار ش��د. همچنین س��ید حسین نقوی حس��ینی سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی از جلسه ویژه این کمیسیون به منظور بررسی ابعاد شهادت سردار 

قاسم سلیمانی و پاسخ به اقدام جنایتکارانه آمریکا خبر داد.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز در توئیتی به ایاالت متحده آمریکا هش��دار داد که باید 
مس��ئولیت تمام پیامدهای ماجراجویانه س��رکش خود را برعهده بگیرد. ظریف همچنین با صدور 
اطالعیه ای تاکید کرد: »وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ایران تمامی ظرفیت های سیاس��ی، 
حقوقی و بین المللی خود را برای اجرای تصمیمات ش��ورای عالی امنیت ملی برای پاسخگو کردن 
رژی��م جنایت��کار و تروریس��ت آمریکا درخصوص این جنایت آش��کار به کار خواهد بس��ت.« او در 
س��خنانی دیگر نیز اقدام آمریکایی ها در به ش��هادت رس��اندن سردار قاسم س��لیمانی و همچنین 

تعدادی از مقامات حشد الشعبی را »تروریسم دولتی« عنوان کرد.
همچنین امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی شهادت سردار 
سرلش��گر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه به دست تروریست های ارتش آمریکا در بغداد 
تصریح کرد: »بی ش��ک این جنایت هولناک که س��ند محکمی بر رذالت ش��یطان بزرگ، آمریکای 
جهان خوار و حمایت بی چون و چرا از تروریس��ت در منطقه و عراق اس��ت، به ش��کلی دندان شکن 
پاس��خ داده می ش��ود و انتقام این خون به ناحق ریخته ش��ده از تمامی عاملین و مرتکبین گرفته 

خواهد شد.«
حس��ام الدین آشنا، مش��اور رئیس جمهور نیز با تاکید بر اینکه »ترامپ آمریکا را وارد خطیرترین 
ش��رایط منطقه ای کرده  است«، هشدار داد: »کسی که پا را از خطوط قرمز فراتر بگذارد باید آماده 

تحمل تبعاتش باشد.«
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص، محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص، علی اکبر والیتی 
مش��اور مقام معظم رهبری، آیت اهلل جنتی دبیر ش��ورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان رهبری، 
امیر سرلش��گر موس��وی فرمانده کل ارتش، رحمانی فضلی وزیر کش��ور، علی اکبر صالحی معاون 
رئیس جمهور و رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران، س��ید حسن خمینی، اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور، آیت اهلل صادق آملی الریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و... از دیگر 
ش��خصیت هایی بودند که با صدور پیام های جداگانه تاکید کردند انتقام س��ختی از آمریکا خواهیم 

گرفت.
همچنین در پی شهادت سردار سلیمانی، عصر دیروز جمعی از مردم عزادار تهران در مقابل دفتر 
س��ازمان ملل در تهران تجمع کردند. مردم عزادار تهرانی با تجمع در مقابل دفتر س��ازمان ملل در 

محله پاس��داران و در مقابل دفتر س��ازمان ملل در تهران با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ 
بر اس��رائیل، از مواضع خصمانه اس��تکبار جهانی و اقدام ناجوانمردانه آمریکا در ترور سردار سرافراز 

سپهبد قاسم سلیمانی، اعالم انزجار کردند.
در این میان، دفتر فرماندهی نیروی قدس س��پاه پاسداران انقالب اسالمی، اسامی شهدای عضو 
س��پاه پاسداران را که در حمله تروریستی آمریکایی ها در بغداد به شهادت رسیدند، اعالم کرد و با 
انتش��ار این فهرست مشخص ش��د که پنج ایرانی در این حادثه تروریستی شهید شده اند. براساس 
اعالم نیروی قدس س��پاه، در این حمله تروریس��تی، جمعا 10 نفر به شهادت رسیدند که پنج نفر 
از جمله س��ردار س��پهبد پاسدار شهید قاس��م س��لیمانی، ایرانی و پنج نفر دیگر از جمله ابومهدی 

المهندس معاون نیروهای حشدالشعبی عراق، عراقی بودند.
اس��امی شهدای پاسدار همراه سپهبد شهید س��لیمانی به این شرح است: سردار سرتیپ پاسدار 
حس��ین جعفری نیا، س��رهنگ پاسدار ش��هرود مظفری نیا، سرگرد پاس��دار هادی طارمی و سروان 
پاسدار وحید زمانیان. بر این اساس برخی شایعات مبنی بر حضور و شهادت داماد سردار سلیمانی 

در این حمله تروریستی تکذیب شد.
اما با شهادت سردار سلیمانی، پنتاگون بیانیه ای صادر کرد و در این بیانیه با اعالم اینکه ترامپ 
دس��تور ترور این س��ردار ایرانی را صادر کرده بود، مدعی شد که این مقام ارشد ایرانی قصد حمله 
به دیپلمات های آمریکایی و دیگر نیروهای نظامی و منطقه ای را داش��ته اس��ت. در این بین، خانم 
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به این اقدام سریعا موضع گرفت و اعالم 
کرد کنگره هیچ مجوزی برای این حمله نداده اس��ت. واکنش پلوس��ی به این معناس��ت که ترامپ 
سرخود این تصمیم را گرفته است چراکه براساس قانون اساسی آمریکا اعالن جنگ و صلح دست 
رئیس جمهور که فرمانده کل قوا محسوب می شود است اما این دستور منوط بر تایید کنگره است.

اما نکته عجیب در این میان، نقص های بیانیه پنتاگون درباره ترور سردار سلیمانی بود، به طوری 
که گزارش��گر ویژه س��ازمان ملل در یک رش��ته پیام توییتر به تحلیل بیانیه پنتاگون درباره ترور 
سردار سلیمانی پرداخت و به نقص های سیاست پشت این اقدام اشاره کرد. به گزارش ایسنا، اگنس 
کاالمارد، گزارش��گر ویژه سازمان ملل در یک رشته پیام توییتری به تحلیل بیانیه پنتاگون )وزارت 
دفاع آمریکا( در پی ترور س��ردار قاس��م س��لیمانی، فرمانده نیروهای قدس س��پاه پاسداران ایران، 
نوش��ت: »این بیانیه اش��اره می کند که )این اقدام( هدف »جلوگی��ری از برنامه های آینده حمالت 
ایران« را دنبال می کرده اس��ت. به هر حال، این ابهام دارد. آینده تا این اندازه قریب الوقوع نیس��ت، 

بلکه معیاری مبتنی بر زمان و رد چارچوب قوانین بین المللی است.«
کاالمارد ادامه داد: »عالوه بر این، این بیانیه، تاکید بیشتری بر فعالیت های گذشته و تخطی هایی 
دارد که گفته می ش��ود از س��وی س��لیمانی انجام شده اس��ت. همین طور، این ترور بیشتر اقدامی 
تالفی  جویانه برای اقدامات گذشته به نظر می رسد تا آمادگی برای دفاع فوری از خود.« او همچنین 
تش��ریح کرد: »این تصور که س��لیمانی »به طور فعاالنه در حال پیشبرد برنامه ها« بود، هم از نظر 
معنایی و هم از نظر نظامی عجیب اس��ت. آیا این برای رس��یدن به معیار تناس��ب و ضرورت این 
اقدام کافی اس��ت؟« این مقام س��ازمان ملل در آخر بیان کرد: »این بیانیه اشاره نمی کند که افراد 
دیگری نیز در کنار س��لیمانی جان خود را از دس��ت دادند. آیا این اتفاق تصادفا رخ داد؟ شاید، اما 

کامال غیرقانونی بوده است.«
در پی شهادت سردار سلیمانی، واکنش های جهانی به این اتفاق کماکان ادامه دارد. در این بین، 
وزارت امور خارجه س��وریه ترور سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکایی ها را به شدت محکوم کرد. 
وزارت امور خارجه چین هم در واکنش به اقدام تروریس��تی آمریکا در به ش��هادت رساندن سردار 

سلیمانی خواستار خویشتن داری آمریکا و ایران شد.
کارل بیلدت، وزیر خارجه پیشین سوئد نیز در پی شهادت حاج قاسم سلیمانی در رشته توییتی 
نوشت: ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران به منزله آن است درگیری میان 

ایران و آمریکا به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده است.
همچنی��ن املی دو مونچالین، وزیر دولت فرانس��ه در امور اروپا در واکنش به اقدام تروریس��تی 
آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی، گفت که ترور این فرمانده نظامی ایرانی، دنیا 
را »بیشتر خطرناک کرده است« و خواستار تالش هایی برای تنش زدایی از درگیری خاورمیانه شد 

که عمق بیشتری می یابد.

ترور سردار ایرانی در عراق دنیا را به شوک عظیمی فرو برد، اینکه چه خواهد شد؟ صف آرایی منطقه ای به کدام سو کشیده می شود؟ 
و آیا جنگ منطقه ای یا فرامنطقه ای در راه است؟ این را کسی نمی داند! چون جهان در شوک است.

به گزارش خبرآنالین، شهادت سردار قاسم سلیمانی دنیا را در بهت فرو برد. سی ان ان می گوید، ضامن نارنجک خاورمیانه کشیده 
شده است. فاکس نیوز می گوید دستاوردی به بزرگی کشته شدن بن الدن رخ داده است. پالتیکو از یک قمار خطرناک صحبت می کند 

و وارن زون می گوید نفس دنیا در سینه حبس شد.
به واقع نفس ها در سینه حبس است. کسی نمی داند فردا روز، رخ صفحه شطرنج به کدام سو می رود و کدام هدف را نشانه می گیرد؟ 
تبعاتی از جنس جنگ، خاورمیانه را تهدید می کند. گویی سیاستمداران و رهبران جهان مانند مرغ بال بسته، سردرگم در پی راهی برای 

جلوگیری از تبعات این ترور هستند. جمهوریخواهان ترامپ را مقدس شمردند و دموکرات ها او را یک احمق!
در واقع در سال 2020 پیش بینی می شد که سال جدید با بحران  های عظیم آغاز شود. برخی ناظران معتقد بودند که درگیری ها 
میان ایران و اسرائیل شدت بیشتری خواهد گرفت و این تنش منجر به جنگی عظیم در خاورمیانه خواهد شد، اما اینکه این نظریه تا 
چه اندازه صحت داشته باشد و فرضیه ای منطقی تلقی شود، آینده و گذر زمان مشخص خواهد کرد. اینکه جمهوری اسالمی به این 
اقدام جنایتکارانه چه پاسخی دهد هنوز معلوم نیست اما با توجه به واکنش گروه های مقاومت در منطقه احتماال صف آرایی جدیدی در 
عراق رخ دهد. این حادثه عظیم جهان را دچار تشویش و ترسی عجیب کرده که چه خواهد شد؟ این از واکنش پلوسی کامال مشخص 
است! اولین مقام آمریکایی بعد از فرمانده کل قوای ایاالت متحده، خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به 
این اقدام سریعا موضع گرفت و اعالم کرد کنگره هیچ مجوزی برای این حمله نداده است. واکنش او به این معناست که ترامپ سرخود 
این تصمیم را گرفته است. واکنش پلوسی حاکی از یک ترس عمیق از تبعات ترور سردار است. همچنین فرانسه نیز گفته است که 
از چیزی که می ترسیدیم اتفاق افتاد. اقدامات خودسرانه ترامپ بار دیگر منطقه را به آتش خواهد کشید. آژیر قرمز از زمانی  به صدا 
درآمد که اسرائیل مرتبا به مواضع حشد الشعبی در عراق حمله کرد و پس از بی توجهی حشد و مقامات عراقی و ایرانی به این حمالت 

استارت تفرقه و نفوذ در عراق زده شد و آشوب های خیابانی و آنارشیسم حاکم بر عراق منجر به این ضایعه غم بار شد.
اما س��ناریوی این ترور از کجا آغاز ش��د؟ پس از ترور ابوعطا در آبان امسال در س��وریه، مقامات آمریکا و اسرائیلی بار دیگر سردار 
سلیمانی را تهدید کردند. خبرآنالین در مقاله ای که آذرماه به طور مفصل به آن پرداخت به اظهارات کوهن اشاره کرده بود که او درباره 
ترور سردار شهید قاسم سلیمانی اظهاراتی را مطرح کرده و بعد تکذیب کرده است. کوهن در این باره گفته بود: »سلیمانی به خوبی 
می داند که برنامه ترورش، غیرممکن نیست. سایه اقدامات او در هر جایی هست و زیرساخت هایی که توسط او درست شده، بی تردید 

چالش جدی برای اسرائیل محسوب می شوند.«
»هفته نامه میشپاچا« که متعلق به »یهودیان ارتدوکس حریدی« است، در اوایل اکتبر سال جاری مصاحبه ای را با »یوسی کوهن« 
رئیس موس��اد ترتیب داد تا از او نظرش را در رابطه با اوضاع پیش آمده و نگرانی های امنیتی رژیم صهیونیس��تی جویا ش��ود. »یوسی 

کوهن« در این مصاحبه گفت »سید حسن نصراهلل به خوبی می داند که ما گزینه حذف او را در اختیار داریم.«
مصاحبه کننده از او پرسید »پس چرا این کار را انجام نمی دهید؟« کوهن به این سوال پاسخ نداد.

»یوس��ی کوهن« در بخش دیگری از مصاحبه اش گفت: »س��لیمانی به خوبی می داند که برنامه ترورش، غیرممکن نیس��ت. سایه 
اقدامات او در هر جایی هست و زیرساخت هایی که توسط او درست شده، بی تردید چالش جدی برای اسرائیل محسوب می شوند.«

از او پرسیده شد: »قاسم سلیمانی ادعا می کند که در جریان جنگ 33 روزه لبنان در سال 2006، جنگنده های اسرائیل در پی هدف 
قرار دادن او و نصراهلل، رهبر حزب اهلل در بیروت بوده اند.«

»یوس��ی کوهن« پاس��خ داد: »با کمال احترام، باید در پاسخ به اغراق گویی سلیمانی عرض کنم که او هنوز خطایی نکرده که الزاما 
نیازی به قرار دادن نام وی در فهرست ترور موساد داشته باشیم.«

»تایمز اسرائیل« نیز در اول اکتبر سال جاری در واکنش به اظهارات کوهن ، صحبت های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را منتشر 
کرد و نوشت: »او در جریان جنگ 33 روزه، به همراه »عماد مغنیه« از فرماندهان ارشد حزب اهلل، از طریق سوریه وارد لبنان شده و 

به طور دائم در لبنان حضور داشته است.«
»هواپیماهای جاسوسی اسرائیل، طی جنگ 33 روزه دائم، بر فراز منطقه ضاحیه در بیروت، که مقر حزب اهلل به حساب می آید، در 
حال پرواز بودند. حزب اهلل لبنان در قلب ضاحیه، »اتاق عملیات« داشت که از آنجا اوضاع جبهه نبرد را زیر نظر داشتیم. اسرائیلی ها 
نیز متقابال وضعیت ما را زیر نظر داشتند. یک شب، دیروقت بود که عماد مغنیه احساس کرد که باید سید حسن نصراهلل را از اتاق 
عملیات خارج و به جایی دیگر انتقال دهیم. از این جهت، نصراهلل را به ساختمان دیگری منتقل کردیم و به فاصله کوتاهی پس از آن، 

جنگنده های اسرائیل نزدیک آن محل را بمباران کردند.«
»تایمز اس��رائیل« در ادامه نقل قول از س��ردار سلیمانی، می نویسد: »احساس ما این بود که ساختمان قبلی و ساختمان فعلی که 
نصراهلل را به آنجا آورده بودیم، باید زیر نظر طرف ثالثی باشد که به جنگنده های اسرائیل عالمت می دهد. از این جهت، تصمیم به خروج 
از ساختمان دوم نیز گرفتیم. عماد مغنیه برای آوردن خودرو رفت و من و سید حسن نصراهلل زیر درختی پناه گرفتیم چراکه پهپادهای 
مجهز به سنسور حرارتی، دنبال رد ما بودند. اما در این گیر و دار، خودروی مغنیه هم توسط پهپادها شناسایی شد و در اینجا بود که 

وارد گاراژی شدیم تا با عوض کردن خودرو، رد گم کنیم.«

واکنش ها به شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی ادامه دارد

جمعه داغدار
سی ان ان: ضامن نارنجک خاورمیانه کشیده شد

دنیا در شوک فرو رفت!

زهرا عباسی
کارشناس مسائل بازرگانی

 شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی را
تسلیت می گوییم



صب��ح جمعه با حمله هوای��ی نیروهای آمریکای��ی در نزدیکی فرودگاه 
بغداد، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی و تنی چند از همراهانش به ش��هادت رسیدند. در اولین ساعات 
صبح دیروز بود که خبر سیمای جمهوری اسالمی ایران در خبری فوری و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با صدور اطالعیه ای، شهادت سردار سلیمانی 
را اعالم کردند. ش��هادت س��ردار سلیمانی درحالی اس��ت که پنتاگون در 
بیانیه ای اعالم کرد »دونالد ترامپ، دس��تور این ترور را صادر کرده است.« 
پنتاگون همچنین در اظهارنظری عجیب مدعی ش��د که سردار سلیمانی 
قصد حمله به دیپلمات های آمریکایی و دیگر نیروهای نظامی و منطقه ای 

را داشته است.
در این میان، ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق از اولین کسانی بود که 
به بیان جزییات شهادت سردار سلیمانی پرداخت و گفت: »حدود ساعت 
یک بامداد روز جمعه، دو خودرو که حامل سرلش��گر سلیمانی و ابومهدی 
المهندس در حال حرکت از فرودگاه بغداد به س��مت ش��هر بودند، مورد 
اصابت حمالت موشکی نیروهای آمریکایی قرار گرفتند و سردار سلیمانی 
و تمام سرنش��ینان این دو خودرو به ش��هادت رسیدند.« با شهادت سردار 
سلیمانی، مقام معظم رهبری، سه روز عزای عمومی اعالم و تاکید کردند 
انتقام س��ختی در انتظار جنایتکاران است. هیات دولت نیز سه روز عزای 

عمومی اعالم کرد.
آنچه در چند هفته گذشته در عراق اتفاق افتاد

دور جدی��د حوادث عراق از چند هفته گذش��ته آغاز ش��د و با ش��روع 
نارضایتی ش��هروندان عراقی از فس��اد و ناکارآم��دی حکومت، اعتراض ها 
به اغلب ش��هرهای عراق کش��یده ش��د، اما آنچه حوادث عراق را پیچیده 
و بغرنج تر از قبل کرد، سه ش��نبه هفته گذش��ته بود که مردم عراق پشت 
در سفارت آمریکا در بغداد تجمع کردند و از دیوارهای سفارت آمریکا باال 
رفتند تا اعتراض خود را به حمله خودس��رانه آمریکا به نیروهاي داوطلب 
مردمي عراق نش��ان دهند. خشم و عصبانیت معترضان عراقی به اندازه ای 
بود که سفارت ایاالت متحده در بغداد از ترس آسیب رسیدن به کارمندان 
نظامي و غیرنظامي کامال تخلیه ش��د. برخی منابع خبری همچون رویترز 
و العربیه نیز اعالم کردند که متئو تولر، سفیر آمریکا در عراق، بغداد را به 

مقصدی نامعلوم ترک کرده است.
آنچ��ه باعث تجمع اعتراضی م��ردم عراق روبه روی س��فارت آمریکا در 
بغداد شد، حمله یکشنبه شب هواپیماهاي آمریکایي  به پایگاه هاي متعلق 
به نیروه��اي داوطلب مردمي عراق یعني حشدالش��عبي بود؛ حرکتي که 
در عم��ل، تمامیت ارضي عراق را به چالش کش��ید و تعدادي از نظامیان 
حشدالش��عبي در آن به شهادت رس��یدند. آمریکا مدعی شد که حمله به 
نیروهاي نظامي کتائب حزب اهلل، در پاس��خ به کش��ته شدن یک پیمانکار 
غیرنظامي آمریکا در حمله موشکي به پایگاه نظامي کرکوک صورت گرفته 
است. ادعایي که البته تایید نشد و سند و مدرکی در ارتباط با آن، انتشار 

نیافت.
دونال��د ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا نیز سه ش��نبه در توئیتر به حمله 
عراقی ها به سفارت آمریکا در بغداد واکنش نشان داد و مدعی سازماندهی 
این حمله از س��وی ایران شد. او نوشت: »از عراق انتظار داریم از نیروهای 

خود برای محافظت از سفارت ]امریکا[ استفاده کند.«
درحالی که آمریکایی ها، حمله معترضان عراقی به سفارت واشنگتن در 
بغداد را به مانند همیش��ه، توطئه ایران قلمداد کرده بودند، شروع سال نو 
میالدی موجب ش��د تا توجه افکار عمومی برای چند روز هم که شده، از 
حوادث عراق منحرف شود، اما شهادت سردار سلیمانی، شوکی بود که همه 

معادالت سیاسی را نقش بر آب کرد.
خبره��ای بامداد جمعه، چیزی نبود که باورکردنش، دس��ت کم برای ما 
ایرانی ها، س��اده و راحت باش��د. گرچه ش��هادت، آرزوی همیشگی سردار 
سلیمانی بود، اما هیچ یک از ما تصور نمی کردیم او روزی به شهادت برسد، 
اما متاس��فانه این اتفاق رخ داد و شروع روز جمعه را برای همه ایرانی ها با 
بهت و تردید آغش��ته کرد. سردار سلیمانی که در حافظه تاریخی ایران با 
لقب »مالک اشتر زمان« و به ویژه با پیامش به مقام معظم رهبری و اعالم 
پایان سیطره داعش بر سرزمین های اسالمی شناخته می شود، روز گذشته 
به درجه ش��هادت نائل ش��د. ش��هادت او، اما موج عظیمی از واکنش ها و 

گمانه زنی ها را در سال نوی میالدی برانگیخت.
در این میان، هراس آمریکایی ها از تبعات ش��هادت س��ردار سلیمانی به 
عین��ه در گفته ها و توئیت های آنان به چش��م می خورد و حتی یک مقام 

آمریکایی، اقدام ترامپ در ترور سلیمانی را به »انداختن یک جعبه دینامیت 
در صندوق عقب ماش��ین آمریکا« تش��بیه کرد. در این بین، دموکرات ها 
هش��دار دادند که ترور سلیمانی، سال 2020 میالدی را به سالی جهنمی 
در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد. با شهادت سردار سلیمانی حاال معادالت 

سیاسی در عراق و منطقه خاورمیانه، پیچیده تر از قبل خواهد شد.
آینده کسب وکار در خاورمیانه از نگاه موسسه »مک کینزی «

چند روز قبل بود که معاونت اقتصادی اتاق تهران، گزارش تازه »موسسه 
مک کینزی« تحت عنوان »آینده کسب وکار در خاورمیانه« را منتشر کرد. 
با ش��هادت سردار قاسم س��لیمانی در روز گذشته، حاال گزارش »موسسه 
مک کینزی« می تواند از منظر اقتصاد و کس��ب وکار، جالب تر از همیشه و 
حاوی یافته های مهمی از اقتضائات سرمایه گذاری و فرصت ها و چالش های 

کسب وکار در این منطقه ملتهب باشد. 
موسسه »مک کینزی  اند کمپانی« )McKinsey & Company( که 
یکی از معتبر ترین موسس��ات مشاوره ای در سراس��ر جهان است، در این 
گزارش، توصیه های مختلفی به سرمایه گذاران خاورمیانه کرده و از تغییر 
رفتار مصرف کنندگان خبر داده است. »مک کینزی « در این گزارش، که آن 
را در دس��امبر سال 2019 میالدی منتشر کرد، آورده است که خاورمیانه 
به  طور توأمان با چالش  های س��اختاری و فرصت های بزرگی مواجه است. 
ب��ه عنوان مثال؛ یکی از چالش های ب��زرگ خاورمیانه، نرخ باالی بیکاری 
)حدود چهار برابر میانگین جهانی( در این منطقه اس��ت که البته در عین 
حال می  تواند به یک فرصت بزرگ تبدیل شود. این در نوع خود یک فرصت 
برای س��رمایه گذاران هم محسوب می ش��ود. عالوه بر این، سرمایه گذاری 
در حوزه اش��تغال و آموزش جوانان نیز نمی تواند س��ودمند نباشد. منطقه 
خاورمیانه به دالیل مختلفی دارای س��اختاری پیچیده اس��ت و به همین 
دلیل به ازای هر کش��ور و حتی به ازای هر شهر در این منطقه می  بایست 
استراتژی های متفاوتی اتخاذ کرد. این استراتژی ها متناسب با اینکه »نیمه 
پ��ر لیوان در منطقه مورد توجه قرار گیرد یا نیمه خالی آن بیش��تر دیده 

شود« متفاوت خواهد بود.
به گفته موسس��ه »مک کینزی «، خاورمیانه از یک سو، با مردمی مواجه 
اس��ت که نس��بت به آینده این منطقه خوش بین هس��تند و محرک های 
برجس��ته ای را ب��رای آن متصور می ش��وند ک��ه ازجمله آنه��ا می توان به 
سرمایه گذاری کالن، جمعیت جوانی که مایل به تغییر است و بازار مصرف 
بسیار بزرگ و جذاب منطقه اشاره کرد. از سوی دیگر، سایر افراد به دلیل 
وضعیت ژئوپلیتیک منطقه و قیمت های پرنوسان نفت در سال های اخیر، 

نسبت به وضعیت اقتصادی و آینده موفق، مردد و نگران هستند.
همچنین جمعی��ت خاورمیان��ه ۷00 میلیون نفر اس��ت که 10درصد 
جمعیت جهان را تش��کیل می دهد و مجموع تولی��د ناخالص داخلی این 
منطق��ه نیز حدود 4هزار میلیارد دالر اس��ت. نکته قابل توجه درخصوص 
این منطقه، پیچیدگی های سیاس��ی و فرهنگی آن است. در خاورمیانه از 
کشورهایی با تمدن قدیمی مانند مصر تا کشورهای جدیدی مانند امارات 
با ۵0 س��ال قدمت وجود دارد. از یک سو، در این منطقه کشورهای بسیار 
ثروتمندی قرار دارند و از س��وی دیگر، کشورهایی فقیر که اختالف تولید 
ناخالص س��رانه در میان آنها نزدیک به یکصد برابر است. جمعیت برخی 
کشورها همچون پاکستان به 200 میلیون نفر می رسد، در حالی که بحرین 
تنه��ا یک و نی��م میلیون نفر جمعیت دارد. به  ط��ور کلی، این پیچیدگی 
باعث ش��ده تا در س��اختار خاورمیانه، به ازای هر کشور و حتی هر شهر، 
استراتژی های متفاوتی اتخاذ شود. دلیل موفق نبودن برخی از شرکت های 
بین المللی در خاورمیانه نیز به همین مسئله برمی گردد و تصورات اشتباه 
و نشناختن بازارها و نیازهای مصرف کنندگان، حلقه مفقوده ای بوده است 
که این شرکت ها را از موفقیت اقتصادی در این منطقه، دور کرده است. در 
یک کالم، هر آ نچه در بازارهای خارج از خاورمیانه موفق بوده است، در این 

منطقه کارساز نخواهد بود.
تغییر رفتار مصرف کنندگان در منطقه خاورمیانه

مصرف کنن��دگان منطقه خاورمیانه همچ��ون اغلب نقاط جهان، متنوع 
هس��تند. در سراس��ر این منطقه، تغییر در رفتار مصرف کنندگان بیشتر 
از متوس��ط تغیی��ر رفتار مصرف کنندگان جهان اس��ت، ب��ه این معنا که 
مصرف کنندگان در کشورهای خاورمیانه همچنان نسبت به قیمت حساس 
هستند. مصرف کنندگان روز به روز کمتر از قبل، به برندها وفادار می مانند، 
زی��را آنها به دنبال نوآوری، مارک های جدید و حتی ارزان تر هس��تند، به 
گونه ای که مصرف کنندگانی که به دنبال برند ارزان می گردند، نس��بت به 

گذشته، دو برابر افزایش پیدا کرده است.
در ای��ن منطقه همچ��ون نقاط دیگر جهان، تج��ارت الکترونیک، نقش 
کلی��دی و مهمی بازی می کند. اگرچه باز ه��م یک نکته ظریف در اینجا 

وجود دارد و آن این است که ضریب رشد تجارت الکترونیک در خاورمیانه، 
نسبت به دیگر نقاط جهان، سرعت رشد بیشتری داشته است؛ تا پنج سال 
گذش��ته تنها ۵ تا 10درصد مردم، محصوالت موردنیاز خود را به صورت 
آنالین خری��داری می کردند، اما حاال حدود 30 تا 40درصد از خریدها به 
صورت آنالین انجام می ش��ود که رقم قابل توجهی است. همچنین امروزه 
مردم بیشتر از قبل به مسائل مربوط به سالمت، آگاهی دارند که این آگاهی 
توسط دولت ها هدایت می شود. خاورمیانه باالترین میزان چاقی را نسبت 
به دیگر نقاط جهان به خود اختصاص داده است. از این رو، معرفی مالیات 
غیرمستقیم نه تنها در نحوه رفتار مصرف کنندگان تاثیرگذار است که نحوه 
عملکرد خرده فروشان و شرکت های مصرف کننده را به منظور ایجاد انطباق 

با بازارهای محلی به  جای دستیابی به این بازار تنظیم می کند.
از سوی دیگر، ورود موفق شرکت های بین المللی به بازارهای خاورمیانه، 
مستلزم تحقیق و شناخت در مورد نوآوری های محلی این منطقه از جهان 
است؛ تحولی که در خاورمیانه در جریان است، هم به بخش دولتی و هم به 
بخش خصوصی مربوط می شود. همچنین خاورمیانه دارای جمعیت جوان 
رو به رش��دی اس��ت و با توجه به مقیاس جمعیت کنونی آن در مقایسه 
ب��ا جهان، گام مثبتی در این زمینه نمی توان��د صورت گیرد. نکته مهم تر 
اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای کشورهای خاورمیانه از نفت حاصل 
می شود و نفت در کشورهای همسایه سرمایه گذاری می شود که این قابل 
پیش بینی و پایدار بوده و با سرعت مشخصی در حال رشد است. در خلیج 
فارس و برخی از کش��ورها ۸0درصد سرمایه گذاری های انجام شده توسط 

دولت یا نهادهای مرتبط با آن صورت می گیرد.
موسس��ه »مک کینزی« در ادامه گزارش خود به وضعیت کارآفرینی در 
خاورمیانه اش��اره می کند و می گوید: یکی از دالیل خوش بینی نس��بت به 
چشم اندازهای منطقه خاورمیانه، سرمایه گذاری بر روی کارآفرینی و ایده ها 
است. در این منطقه توسعه به سرعت اتفاق می افتد و مثال صنعتی که در 
خارج از این منطقه به حدود 30 تا 40 س��ال زمان برای توس��عه احتیاج 
دارد، در این منطقه در طول چهار تا پنج سال به توسعه می رسد. شرکت 
»سوک« که متعلق به کمپانی »آمازون« است، کار خود را در سال 201۷ 
با فروش چند محصول آغاز کرد و از نظر رشد کامال موفق بوده و توانسته 

مراحل ابتدای توسعه خود را سپری کند.
همچنین در س��ال های اخیر، درصد شرکت هایی که بر روی فناوری 
متمرک��ز ش��ده اند، افزایش یافته اس��ت. چنانچه اگ��ر در این منطقه، 
زیرساخت ها به درستی برای جوانان فراهم شود، آنها می توانند نوآوری 
و ایده ه��ای ناب خود را ب��ه آفریقا و حتی دیگر کش��ورها صادر کنند. 
همچنین اگرچه بازار امالک و مس��تغالت در ای��ن منطقه، تحت تاثیر 
تنش ها و درگیری ها و رکود اقتصادی اس��ت، اما احتمال می رود حجم 
بازار امالک در برخی کش��ورهای خاورمیان��ه از جمله امارات در آینده 

دو برابر ش��ود.
توصیه »مک کینزی« به سرمایه گذاران در خاورمیانه

موسس��ه »مک کینزی« در پایان گ��زارش و پس از برآیندی از وضعیت 
اقتصادی منطقه خاورمیانه، به جایگزینی نفت و کاهش وابس��تگی نفتی 
در کشورهای خاورمیانه اشاره می کند و می نویسد: در گذشته نیاز به عدم 
وابستگی به درآمدهای نفتی همانند امروز احساس نمی شد، زیرا علی رغم 
پایی��ن آمدن قیمت نف��ت، همچنان قیمت ها باال بود، اما امروزه ش��واهد 
حاکی از آن اس��ت که کش��ورهای این منطقه به دنبال کاهش وابستگی 
خود به درآمدهای نفتی هس��تند. مثال صنایع ایجادش��ده در عربستان و 
ابوظبی گویای این امر اس��ت، اما همچنان تا رس��یدن به هدف اصلی که 
عدم وابستگی به درآمدهای نفتی است، فاصله معناداری وجود دارد. البته 
رسیدن به آن دور از دسترس نیست و احتمال می رود در چند دهه آینده 

محقق شود.
»مک کینزی« با اشاره به تغییر رفتار مصرف کنندگان، نوید می دهد که 
در آینده ای نه چن��دان دور، خاورمیانه با مصرف کنندگان جدیدی روبه رو 
خواهد ش��د. به اعتقاد این موسسه، در بس��یاری از کشورهای خاورمیانه 
ضروری است تا اصالح مالیاتی صورت پذیرد. اخیرا مالیات بر ارزش افزوده 
در برخ��ی از کش��ورها دریافت می ش��ود که قدم رو به جلویی محس��وب 
می شود و منجر به شفاف شدن معامالت خواهد شد. با این حال می توان 
از هم اکن��ون ادعا کرد که خاورمیانه در آینده با مصرف کنندگان جدیدی 
روبه رو خواهد بود که آن را از بازارهای انرژی به س��مت بازارهای مصرفی 
خواهد برد. همچنین دولت ها، قدم های جسورانه ای در جهت متنوع سازی 
اقتصاد برخواهند داشت و احتماال این امر به بزرگ شدن بخش خصوصی 
خواه��د انجامید. همچنین منابع طبیعی باز هم برای تامین اعتبار منطقه 

وجود خواهد داشت.

با شهادت سردار سلیمانی، معادالت سیاسی در خاورمیانه پیچیده تر از قبل خواهد شد

آینده کسب و کار در خاورمیانه
دریچه

شهادت سلیمانی، معادالت بازارهای جهانی را به هم ریخت
سقوط دالر، صعود طال و رشد نفت

در پی شهادت سردار سلیمانی در حمله نیروهای آمریکایی 
در بغداد، بازارهای مالی جهان با تغییراتی چش��مگیر روبه رو 
ش��دند. در حالی که تحلیلگران به واسطه غیر قابل پیش بینی 
ش��دن وضعیت خاورمیانه، افزای��ش 3درصدی قیمت نفت را 
توجی��ه می کنند، خبرهای رس��یده نش��ان می دهد که بهای 
طال در بازارهای جهانی نیز با رش��دی محسوس مواجه شده 
اس��ت. از یک س��و، افزایش بهای طال در دوره های باال رفتن 
تنش ها به واسطه غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت و از سوی 
دیگر، توجیه اقتصادی س��رمایه گذاری بر دارایی های فیزیکی 

و امن تر چون طال ارزیابی می شود.
به گزارش خبرآنالین، صبح جمعه سرلشگر قاسم سلیمانی 
در حمل��ه هوایی آمریکا به فرودگاه بغداد به همراه جمعی از 
همراهانش به شهادت رسید. گمانه زنی ها درخصوص واکنش 
ایران و حتی دوس��تداران س��ردار س��لیمانی در میان محور 
مقاومت و جهان سبب ش��ده است تا خاورمیانه در وضعیتی 
غی��ر قابل پیش بینی قرار گیرد. حاال هم��ه نگاه ها به منطقه 
خاورمیانه در روزهای ابتدایی س��ال جدی��د میالدی دوخته 

شده است.
وقتی قیمت نفت باال می رود

اولین و مهمترین واکنش نس��بت به حادثه شهادت سردار 
س��لیمانی را می توان در بازار نفت ردگیری کرد. قیمت نفت 
با افزایش��ی قابل توجه به آس��تانه ۷0 دالر، یعنی 69 دالر و 
16 سنت، در هر بشکه رس��ید. این قیمت باالترین قیمت از 
هفدهم س��پتامبر تا امروز اس��ت، پیش از این در هفدهمین 
روز سپتامبر یعنی حمله به تاسیسات نفتی عربستان، قیمت 
نفت در بازار جهانی با افزایش روبه رو ش��ده بود. ادوارد مویا، 
تحلیلگر بازار نفت در موسس��ه اوآندا در این باره گفته است: 
»ریس��ک بروز اختالل در عرضه نف��ت خاورمیانه با توجه به 
تحوالت اخیر همچنان باالس��ت و ممکن است شاهد افزایش 

بیشتر تنش ها بین ایران و آمریکا در عراق باشیم.«
همچنی��ن بهای معامالت آتی وس��ت تگ��زاس اینترمدیت 
آمریکا با یک دالر و 16 س��نت مع��ادل 2.9درصد افزایش به 
62 دالر و 94 س��نت در هر بش��که رسید، در حالی که اوایل 
معام��الت روز جمعه تا مرز 63 دالر و ۸4 س��نت پیش رفته 

بود.
قیمت دالر می ریزد

در این می��ان، خبرگزاری رویترز نیز گ��زارش داد، پس از 
افزای��ش تنش ها در منطقه خاورمیانه و باال رفتن قیمت نفت 
ب��ه خاطر حمله هوای��ی آمریکا به فرودگاه بغداد و ش��هادت 
مق��ام ارش��د نظامی ایران و س��ایر همراهانش، ارزش س��ایر 
س��رمایه های ایمن به رهبری ین ژاپن در روز جمعه افزایش 
یافت. ارزش دالر پس از این خبر 0.4درصد در برابر ین ژاپن 
کاهش یافت و به 10۸.14 واحد رس��ید که پایین ترین حد از 
اول نوامب��ر بود. ارزش ی��ورو هم به پایین ترین حد یک هفته 

گذشته، معادل 120.63 رسید.
ب��ا توجه به موقعی��ت ژاپن ب��ه عنوان بزرگ ترین کش��ور 
وام دهنده جهان، ین اغلب در زمان تنش های جهانی، مأمنی 
برای س��رمایه گذاران اس��ت. ارزش دالر در برابر یک سبد از 
ارزهای جهان کاهش یافت و به 96.۷۷0 واحد رس��ید. البته 
خبرهای بد اقتصادی از اروپا و انگلستان هم بر ارزش یورو و 

پوند تاثیر گذاشته است.
 در این زمینه، جفری هالی، تحلیلگر ارش��د بازار در آس��یا 
پاس��یفیک گفته اس��ت: »امروز تازه روز س��وم از سال جدید 
اس��ت و یک بحران ژئوپلیتیکی بر سر راه سرمایه گذاران قرار 
گرفته است. چطور ممکن اس��ت ایرانی ها پاسخ این اقدام را 
ندهند؟ تاسیس��ات نفتی و نفتکش ها اولین چیزی بودند که 

به ذهن من رسیدند.«
قیمت طالی جهانی بر مدار افزایش

قیمت طال نی��ز همزمان با اعالم این خبر به باالترین طرح 
خ��ود در چهار م��اه اخیر افزایش یافت. ه��ر اونس طال برای 
تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار سنگاپور 0.۷درصد 
رشد کرد و به 1۵39 دالر و چهار سنت رسید. بر این اساس 
قیم��ت طال با رش��د 13 دالری ب��ه 1۵42 دالر در هر اونس 

رسیده است.
طال در بحبوحه ابهامات سیاس��ی و اقتص��ادی به پناهگاه 
مطمئ��ن برای س��رمایه گذاران تبدیل می ش��ود. ای��ن اتفاق 
همزمان با اف��ت ارزش دالر در بازارهای جهانی رخ داد. افت 

ارزش دالر برای دومین هفته متوالی تداوم داشته است.
ب��ه گفته برایان لو، تحلیلگر ش��رکت فیلیپ فیوچرز، اخبار 
خاورمیان��ه به همراه خرید فن��ی و افت دالر در معامالت روز 
جمعه از قیمت طال پش��تیبانی کرد. این تحلیلگر پیش بینی 
ک��رد که اگ��ر طال بتوان��د س��طح 1۵40 دالر را حفظ کند، 
حداقل در کوتاه مدت، س��رمایه گذاران خوشبین خواهند بود 
اما با توجه به تحکیم رشد اقتصاد جهانی، ممکن است قیمت 
طال در سه ماهه نخست سال 2020 اندکی کاهش پیدا کند. 
در بازار س��ایر فلزات ارزش��مند، هر اونس نقره برای تحویل 
فوری با 0.۵ درصد افزایش، به 1۸ دالر و 12 س��نت رس��ید. 
ه��ر اونس پاالدیم برای تحویل ف��وری با 0.2 درصد افزایش، 
1962 دالر و 6۵ س��نت معامله ش��د. هر اونس پالتین برای 
تحویل فوری با 0.2 درصد افزایش، در 9۸0 دالر و 19 سنت 

ایستاد.
بورس های آسیایی فرو می ریزند

انتشار خبر ش��هادت سردار قاسم سلیمانی همچنین باعث 
شد تا شاخص بازار سهام آسیا با افتی محسوس روبه رو شود. 
شاخص سهام اس اند پی ۵00 در معامالت روز جمعه هنگ 
کنگ 0.۷ درصد س��قوط کرد. ش��اخص ام اس سی آی آسیا 
که ب��ه باالترین رقم از ژوئن 201۸ رس��یده بود در پی خبر 
ترور سردار سلیمانی در روز جمعه 0.26 درصد کاهش یافت. 
همچنین ش��اخص س��ی اس آی 300 چین نیز که بهترین 
عملکرد را در س��ال 2019 میالدی داشت، در پی انتشار این 

خبر 0.2۵ درصد افت پیدا کرد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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»دالر 4200 تومانی« بدون تردید پرحاش��یه ترین سیاست سال گذشته بود که 
اثرات آن در اقتصاد ایران کماکان محس��وس و قابل ردیابی اس��ت. تصمیمی که به 
گفته فعاالن بخش خصوصی، یک ش��به و بدون مش��ورت با آنان اخذ ش��ده است. 
حال بررس��ی سرفصل های الیحه بودجه س��ال 99 حکایت از تداوم از این سیاست 
به اصطالح غیرکارشناسی دارد؛ سیاستی که به گفته رئیس سازمان برنامه وبودجه 
با هدف کاهش فقر مطلق و حمایت از اقش��ار آسیب پذیر در دستور کار قرار گرفته 
است، اما صاحب نظران اقتصادی تاکید می کنند این سیاست، به نوعی تشدیدکننده 

فقر است.
تصمیم دولت برای حفظ دالر 4200 تومانی

هفدهم آذرماه امس��ال، رئیس جمهور بعد از تقدیم الیحه بودجه س��ال آینده به 
مجلس اعالم کرد: »ما برای کاالهای اساس��ی ارز 4200 تومانی اختصاص دادیم و 
برای بودجه س��ال 99 هم برای کاالهای اساسی اختصاص خواهیم داد.« پس ازآن 
محمدباقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه وبودجه در نشس��ت خبری که به مناسب 
رونمای��ی از جزییات بودجه 99 برگزار ش��د، تأکید ک��رد: »پرداخت یارانه نقدی و 
تخصیص ارز ترجیحی با هدف حمایت دولت از اقشار آسیب پذیر و کمک به کاهش 

فقر مطلق صورت می گیرد.«
به رغم تاکید دولت بر تداوم تخصی��ص ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای 
اساس��ی با هدف حمایت از فقرا و اقش��ار کم درآمد، صاحب نظران بر این باورند که 
سیاست های این چنینی، بالعکس تشدیدکننده فقر هستند. در همین زمینه حمید 
آذرمند، پژوهش��گر اقتصادی تاکید می کند: »سیاست های حمایتی مانند سیاست 
تخصیص ارز ترجیحی، تس��هیالت تکلیفی بانک ها، خریدهای تضمینی و نظایر آن 
نیز می توان گفت این گونه سیاست ها که به ظاهر با هدف حمایت از خانوار طراحی 
شده، در عمل به ناترازی مالی دولت و تشدید ناترازی بانک ها و انتقال این ناترازی ها 

به متغیرهای پولی و در نتیجه شکل گیری تورم مزمن منجر شده است.«
ب��ه گفته فعاالن اقتصادی، هم به واس��طه این تخصیص نادرس��ت و عدم وجود 
دیدگاه صحیح به مس��أله کنترل قیمت ها و ریش��ه یابی درس��ت تورم، بازار برخی 
محصوالت، چند نرخی شده است و تخصیص ارز 4200 تومانی به کاالهای اساسی 
فقط به س��ودجویی عده ای خاص منجر شده اس��ت؛ چنانچه غالمحسین شافعی، 
رئیس اتاق ایران گفته است: »برای کمک به اقشار کم درآمد راه حل هایی اثرگذار و 

بهتر وجود دارد. همچنان معتقدیم ارز ترجیحی باید حذف شده و با راه های دیگری 
به مردم کمک شود.«

در این می��ان، اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، 
س��ال گذش��ته در بیانیه ای بر توقف تخصیص ارز 4200 تومانی تاکید 
کرده و گفته بود: »تخصی��ص منابع قابل توجه ارز ترجیحی، در تحقق 
هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم های فزاینده، موفق عمل 
نکرده اس��ت. ش��اهد این امر، تفاوت نه چندان محسوس تورم کاالهای 

اساسی و غیراساسی در سال 9۷ است.«
گس��ترش رانت و فس��اد در جامعه و کاهش اعتم��اد عمومی به توان 
سیاست گذاری دولت، تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقالم مصرفی 
اساس��ی از مهم ترین معضالت تخصیص ارز 4200 تومانی اعالم ش��ده 
اس��ت که نه تنها به اقشار آسیب پذیر کمک نکرده است بلکه این میزان 

حمایت نتوانسته است به اقشار آسیب پذیر برسد.
سیاست های مطلوب برای فقرزدایی کدامند؟

به ب��اور فعاالن بخش خصوصی، زمانی که قیمت ارز آزاد ش��ود، دولت می تواند 
مابه التف��اوت ارز 4200 تومان تا قیمت واقعی را به ش��کل یارانه در اختیار اقش��ار 
آسیب پذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین 
اجتماعی و . . . اختصاص دهد تا فش��اری به جامعه وارد نش��ود. به زبانی س��اده تر، 
پیش��نهاد بخش خصوصی جایگزین کردن نظام ب��ازار به جای تخصیص ارز 4200 
تومانی است؛ این پیشنهادی است که اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در نشست با 

مسئوالن دستگاه  های اجرایی ابراز داشتند.
در همین زمینه، حس��ن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید: 
»دولت بارها اعالم  کرده که هدف اصلی اش برداش��تن فش��ار از طبقه آس��یب پذیر 
جامعه است و تحقق این هدف نه با اختصاص ارز به کاالهای اساسی که نتیجه ای 
جز رانت و فس��اد دربر نخواهد داش��ت، بلکه با کنترل عمومی قیمت ها امکان پذیر 
اس��ت. در این ش��رایط همان طور که بخش خصوصی بارها پیش��نهاد داده اس��ت، 
یکسان س��ازی نرخ ارز و تخصیص یارانه به دهک های پایین جامعه باید موردتوجه 

قرار گیرد.«
کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه هم در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« با 

بیان اینکه سیاست های این چنینی برای فقرزدایی بیشتر شبیه به  نوعی صدقه دادن 
است تأکید می کند: »برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و کاهش فقر نیاز به برنامه ای 
داریم که در چارچوب توسعه قرار گیرد و در این مدل پیوند مستحکمی بین عدالت 
اجتماعی و رش��د اقتصادی برقرار شود. رش��د اقتصادی همیشه باید وجود داشته 

باشد و این رشد محقق نخواهد شد مگر اینکه معطوف به عدالت اجتماعی باشد.«
به عقیده او، وقتی مدل توس��عه وجود نداشته باش��د، عدالت اجتماعی به شیوه 
مبت��ذل یارانه دادن تنزل پیدا می کند. از طرفی ای��ن دور باطل روزبه روز جامعه را 

آسیب پذیرتر می کند و به همان نسبت هم شاهد واکنش های اجتماعی هستیم.
ضرورت اجراکردن طرح های اشتغال عمومی

ایجاد اش��تغال و تأمین زیرساخت های جامعه و خدمات از طریق کارهای طالب 
نیروی کار به صورت برنامه کار عمومی کوچک مقیاس به  ویژه با جوامع و دولت های 
محلی که به  س��ادگی از طری��ق عقد قرارداد دولتی و با خصوصی قابل اجرا اس��ت 
ازجمله سیاس��ت هایی بوده اس��ت که در زمینه کاهش فقر در برخی از کشورها در 

نظر گرفته  شده است.
در همی��ن زمینه، آزاده داودی، پژوهش��گر اقتصادی پیش��نهاد می دهد: یکی از 
سیاس��ت های مطلوب درزمینه فقرزدایی، اجرایی کردن طرح های اشتغال عمومی 
است. او در همین زمینه توضیح می دهد: در این طرح ها دولت برای مقابله با بیکاری 
گس��ترده از نی��روی کار برای تکمیل پروژه های عموم��ی و ارائه خدمات اجتماعی 
استفاده می کند. برنامه اشتغال عمومی بهترین و کاراترین برنامه برای جلوگیری از 
تبدیل بیکاری و نابرابری درآمدی به بحران اجتماعی به ویژه در مناطق محروم است.

داودی همچنی��ن تصری��ح می کند: ای��ن پروژه ها با ایجاد فرصت های ش��غلی و 
زیرس��اختی موردنیاز مناطق س��طح زندگی و امکان ورود بخش خصوصی را برای 
س��رمایه گذاری بهبود می بخش��ند. مهم ترین نکته موردنظر در اجرای این پروژه ها 

همکاری جوامع محلی و دولت با یکدیگر است.
او در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« می گوید: تجربه موفق اجرای آزمایشی 
پروژه های مشارکتی و امکان بهره گیری از ظرفیت های جوامع محلی در پروژه هایی 
مانند حفاظت از آب وخاک و ... نشان از آن دارد که این پتانسیل در ایران وجود دارد 
و با هدایت منابع فقرزدایی به سمت این سیاست ها می توان هم خانوارها را صاحب 

درآمد کرد و هم زمینه های اشتغال را ایجاد کرد.

هشدارهای بخش خصوصی درباره ضرورت حذف ارز 4200 تومانی

مناقشه ارز دولتی در بودجه 99
یادداشت

 اگر عضو سازمان جهانی تجارت بودیم
 چه می شد؟

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در فضای داخلی کشور 
هم��واره مورد بحث بوده اس��ت. در این می��ان، برخی الحاق به 
س��ازمان جهانی تجارت را با این استدالل که در شرایط کنونی، 
اقتصاد ملی وابسته به واردات بوده و سهم صادرات غیرنفتی در 
کل صادرات ناچیز اس��ت، به نفع کش��ور نمی دانند. این گروه از 
کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی، ورشکستگی واحدهای تولیدی 
کنونی، وابس��تگی بیش��تر به واردات و در ادامه کاهش صادرات 
غیرنفتی را از پیامدهای الحاق ایران به س��ازمان جهانی تجارت 

می دانند.
گ��روه دیگ��ر در مقاب��ل این اس��تدالل، این س��وال را مطرح 
می کنند که آیا می توان شرایط اقتصادی کشور را بدون در نظر 
گرفتن ش��رایط پویا و در حال تغیی��ر اقتصاد جهانی، در حالت 
ایس��تا نگاه داشت تا صادرات غیرنفتی رشد کند، سطح واردات 
به میزان مطلوب برس��د و پس از آن درباره الحاق به س��ازمان 
جهان��ی تجارت تصمیم گرفت؟ چنین امری در ش��رایط کنونی 

محال به نظر می رسد.
الح��اق به س��ازمان جهانی تج��ارت به معنای ح��ذف موانع 
غیرتعرف��ه ای در مس��یر تجارت، تثبیت تعرفه های مش��خص و 
ش��کل گیری نظام تعرفه ای برمبنای تجارت کشور عضو با سایر 
کشورهاست. معنای پیوستن به این نهاد بین المللی محدودیت 
انحصارهای دولتی در بازار و روش��ن شدن قوانین تجارت است. 
از ای��ن منظر، ثبات و ش��فافیت بیش��تر ب��ازار و فضای تجاری 
کش��ور از مهم ترین پیامدهای الحاق به سازمان جهانی تجارت 
است و در فضای باثبات اس��ت که امکان برنامه ریزی بلندمدت 
تجاری وجود دارد. ثبات هرچه بیشتر بازار به معنای کاهش اثر 

تنش های سیاسی بر روند تجارت است.
اگ��ر ایران عضو س��ازمان جهان��ی تجارت بود، ای��ن امکان را 
داشت تا از سازوکار این نهاد بین المللی برای طرح دعاوی علیه 
آمریکا استفاده کند و  حتی اگر در این روند به نتیجه موردنظر 
هم نمی رس��ید، جامعه جهان��ی را از مواضع خود مطلع می کرد. 
عضویت در س��ازمان جهانی تجارت ابزارهای دفاعی بیشتری را 

برای کسب حقوق ملی محقق می کرد.
ص��دور رأی دادگاه الهه براس��اس پیمان م��ودت در پرونده 
توقیف برخی دارایی ها به نفع ایران از نمونه هایی است که نشان 
می ده��د تا چه ان��دازه می توان از ظرفی��ت نهادهای بین المللی 
در ش��رایط تحریم اس��تفاده کرد. در 2۵ خ��رداد 139۵، ایران 
ب��ه دلیل اح��کام واهی دادگاه های آمریکا ک��ه با موازین حقوق 
بین المللی به ویژه معاهده بین دو کش��ور موس��وم به عهدنامه 
مودت مصوب س��ال 1334 دچار مغای��رت بود، در دادگاه الهه 
علیه این کش��ور ش��کایتی را طرح کرد. آمریکا براساس احکام 
دادگاه ه��ای خود 2 میلیارد دالر از اموال بانک مرکزی را ضبط 
و مص��ادره کرده بود. در نهایت دادگاه الهه رأی را به نفع ایران 
صادر کرد و براس��اس آن، آمریکا مکلف شد تحریم های مرتبط 
با کاالهای بشردوس��تانه، اقالم دارویی، هوانوردی و کش��اورزی 
علیه ایران را متوقف کند. دبیرکل س��ازمان ملل یک روز پس از 
صدور رأی، آن را به ش��ورای امنیت ارسال و این رأی به عنوان 

سند ثبت شد.
اما اکنون که ایران عضو س��ازمان جهانی تجارت نیست، باید 

چه کرد؟
تالش دولت برای گس��ترش روابط تجاری با س��ایر کش��ورها 
از جمله کشورهای همس��ایه حاکی از آگاهی مسئوالن از لزوم 
مش��ارکت بیش��تر در اقتصاد جهانی اس��ت. اکن��ون که امکان 
استفاده از ظرفیت های سازمان جهانی تجارت برای کاهش آثار 
تحری��م وجود ندارد، می توان با نادیده نگرفتن اصل اس��تفاده از 
ظرفیت نهادهای بین المللی از دیگر ابزارها به نفع اقتصاد کشور 

بهره برد.
ای��ران در س��ال 139۵، ایجاد یک منطق��ه آزاد تجاری میان 
کش��ورمان و اتحادی��ه اوراس��یا را به کمیس��یون اقتصادی این 
اتحادیه پیشنهاد کرد. این پیشنهاد از سوی اعضا مورد استقبال 
قرار گرفت و در دو س��ال، ارزیابی های کمی و کیفی مربوط به 
اقالم و میزان تعرفه ترجیحی آنها انجام ش��د. در اردیبهشت ماه 
س��ال 9۷ ه��م موافقت نامه ای بین ایران و دیگر اعضا در ش��هر 

آستانه قزاقستان در این رابطه به امضا رسید.
این اتحادیه کار خود را به طور رس��می از س��ال 201۵ آغاز 
کرد. کشورهای عضو اوراسیا هم اکنون 20 میلیون کیلومترمربع 
مساحت و بیش از 1۸3 میلیون نفر جمعیت دارند که ۵.2درصد 
جمعیت جهان اس��ت. از جمله اهداف ای��ن اتحادیه می توان به 
تس��هیل تجارت، ایجاد بازار مش��ترک، ح��ذف تدریجی قوانین 
گمرکی، برقراری تعرفه خارجی مش��ترک در میان کش��ورهای 
عضو و هماهنگ س��ازی تشریفات گمرکی اش��اره کرد. در حال 
حاضر  روس��یه، بالروس،  قزاقس��تان، ارمنستان، قرقیزستان از 
اعضای این اتحادیه به شمار می روند و ایران می تواند از ظرفیت 

تجارت با این کشورها از مسیر اتحادیه اوراسیا استفاده کند.
نمونه دیگر اس��تفاده از ظرفیت تجارت با کش��ورهای آسیای 
شرقی است. تأسیس »صندوق مشترک نشست کواالالمپور برای 
تأمین مالی همکاری های فناورانه میان کش��ورهای اس��المی« 
ب��ه منظور ورود ق��وی به زنجیره ارزش های جهانی و تاس��یس 
»بازار مشترک کشورهای اس��المی در حوزه اقتصاد دیجیتال« 
از جمله پیش��نهادهای رئیس جمهور ایران در افتتاحیه اجالس 
س��ران کواالالمپور برای تسهیل همکاری های اقتصادی ایران با 

کشورهای آسیای شرقی بود.
این م��وارد تنها نمونه هایی از تالش های دولت برای توس��عه 
مناسبات تجاری و منطقه ای است. نمونه های دیگری نیز از این 
دست وجود دارد یا به صورت بالقوه قابل تشکیل است. هرچند 
همزمان با گام های فراملی الزم اس��ت برای آماده سازی تجار و 
تولیدکنندگان داخلی هم  قدم های موثرتری برداشته شود و با 
فراهم کردن بسترها و زمینه های الزم بازارهای داخلی به سمت 

جهانی شدن سوق داده شود.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

زهرا عباسی
کارشناس مسائل بازرگانی

محس��ن رنانی، اقتصاددانی اس��ت که در چند سال گذشته با اظهارات خود، کم 
جنجال نس��اخته است. او به تازگی نیز در گفت وگویی، از آینده ایران و فرصت ها و 
چالش ها، سخن گفته است. او معتقد است: جامعه امروز ایران یک جامعه »پرانرژی 
اما ش��لخته« است. انرژی و تحرک موجود در سپهر زیستی جامعه ایران، ریشه در 
برآمدن نس��ل جدید دارد. نسلی که در راه است، بسیار پرانرژی، ایدئولوژی گریز و 
واقع گرا اس��ت. یک نسل بس��یار پرتقال، پر توقع، پرجوشش و در عین حال در برابر 
سنت هایی که دوست ندارد، بسیار ویرانگر. وجود چنین نسلی در هر فضایی، باعث 

می شود که جنبش و ضربان انرژی به چشم ناظر بیرونی پررنگ به نظر برسد.
به اعتقاد رنانی، آینده ایران در 20 تا 30 س��ال آتی بس��یار تماشایی است. برای 
کسی که یا اهل رشد وجودی یا اهل رشد فکری یا حتی اهل تماشا و لذت بردن از 

تحوالت کشور باشد سال های دیدنی ای در پیش است. من بسیار امیدوارم.
گزیده هایی از س��خنان او را به نقل از آنچه در کانال تلگرامی اش منتش��ر شده، 

می خوانیم:
* آینده قرار نیست که چنین بماند. به گمان من 30-20 سال آینده ایران بسیار 
تماش��ایی است. برای کس��ی که یا اهل رش��د وجودی یا اهل رشد فکری یا حتی 
اهل تماش��ا و لذت بردن از تحوالت کشور باشد سال های دیدنی ای در پیش است. 

سال هایی که کاماًل با گذشته متفاوت است.
* نسل جدید، زمینی و عقالنی می اندیشد؛ جهان مدرن را بهتر می فهمد؛ بسیار 
آگاه اس��ت؛ به خاطر گس��ترش ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی، ق��درت اثرگذاری و 
کنترلش بر سیاس��ت های نظام تدبیر و بر خطاهای آن ش��دیداً باال رفته است؛ ابزار 
کام��اًل عملی ب��رای نافرمانی از قوانینی که با طبیعت او نمی خواند را دارد و در یک 
کالم، زندگی را عمیق تر درک می کند و زندگی را عمیقاً دوست دارد. چنین نسلی 
همه تالشش این خواهد بود که فضا را برای زندگی بهتر، مهیا کند و چنین خواهد 

کرد.
* نسل جدید به دو ابزار یا سالح مجهز است که نسل ما آن دو ابزار را نداشتند: 
نخس��ت ش��بکه های مجازی و ابزارهای ارتباطی جدید و دوم اندیشه روادار و غیر 

ایدئولوژیک.

* وضعیت نسل جدید متفاوت است. نسل جدید به کمک فناوری های ارتباطی 
و اطالعاتی و به کمک ش��بکه های مجازی به س��رعت خطاها را کشف می کند، آن 
را جار می زند و به سرعت نقد می کنند، هیچ حرفی را مقدس نمی داند و هیچ مرز 
مقدس��ی را به رسمیت نمی شناسد. به س��رعت همدیگر را پیدا می کنند، نیازی به 
حلقه اتصال مرکزی و ایدئولوژی ندارند؛ خودش��ان مرکزند و عقل ش��ان ایدئولوژی 

آنهاست. هیچ کس را جز عقل شان قبول ندارند.
* نسل جدید به سرعت ایده های بهتر، اندیشه های بهتر و روش های »جایگزین« 
را کشف و جایگزین می کند. این نسل، اگر در فرآیند یک حرکت اقتصادی/علمی/

اجتماعی احس��اس کند که نهادهای موجود همراهی نمی کنند و »همراه مناسب« 
ندارد، به س��رعت می تواند جایگزین بیابد و فضا را برای خود باز کند. نس��ل جدید 

بن بست نمی شناسد؛ نه بن بست فکری و نه بن بست عملی. 
* س��الح دوم این نس��ل، »رواداری« است. نسل جدید مانند نسل ما نیست که 
انتظار داش��تیم دوست یا همسفر یا فرد همراه مان الزاما مثل خودمان باشد، یعنی 
همچون ما مذهبی باشد یا چپگرا باشد یا نوگرا باشد. این نسل می تواند با هر کس 
با هر عقیده ای کار کند و کنار بیاید به ش��رط آنکه حقوق یکدیگر و قواعد بازی را 
رعایت کنند. این سازگاری و رواداری در نسل جدید هست که دو نفر برای رفاقت 
یا همکاری با هم، انتظار نداشته باشند دقیقا مانند هم فکر کنند یا مثل هم رفتار 

کنند یا مثل هم لباس بپوشند.
* این نس��ل بدون کمک ایدئولوژیس��ت ها، قدرت زایندگی دارد و بدون کمک 
رهبران سیاس��ی، قدرت انس��جام دارد. این نس��ل غیرسیاس��ی ترین نس��ل بعد از 

مشروطیت است که عظیم ترین قدرت سیاسی را دارد.
* آینده را خیلی روشن و امیدوارانه می بینم. جامعه امروز ما به مزرعه ای می ماند 
ک��ه انبوه��ی از بذرهای متنوع  مربوط به ُگل ها و درختان مختلف در زیر خاک آن 
مدفون ش��ده است. حتی روی س��طح مزرعه را خس  و خاشاک گرفته است و یک 
جاهایی هم کودهایی روی خاک است که فضا را متعفن کرده است، اما بارش هایی 
که نرم نرمک در گذش��ته رخ داده است، باعث ش��ده تا این بذرها آرام آرام در زیر 
خ��اک جان بگیرند. اگر دقت کنیم در جاهایی از مزرعه نوک برخی از این جوانه ها 

بیرون زده است که همه سبز رنگند، اما کسی نمی تواند حدس بزند که چه قدرت و 
تنوع و رنگارنگی شگرفی  در زیر این خاک در حال رشد و نمو است... این تصویری 

است که من از ایران امروز و فردای نه چندان دور ایران دارم.
* وقتی تحلیل های ما اثری بر اصالح وضع موجود ندارد و وقتی همه حرف ها را 
زده ایم و نقدها را کرده ایم، اکنون نقد و تحلیل بیشتر و بیشتر، تنها به ناامیدی مردم 
می انجام��د. اکنون آنها باید به جای نقده��ای ویرانگر خطاب به حاکمیت، با مردم 
س��خن بگویند و از فرصت ها و توانایی  ها و تحوالت مثبتی که در پیش است سخن 
بگویند. مردم را به همکاری و مشارکت در حل معضالت محلی و محیطی شان و به 
رواداری در ارتباط با هم دعوت کنند. تجربه های تاریخی و جهانی را به مردم گوشزد 

کنند و جامعه را از هیجانی شدن بیشتر دور کنند.
* ممکن اس��ت در این ساختار سیاسی برخی افراد هوشمند یا با ضریب هوشی 
باال هم باش��ند، اما مجموع��ه این آدم ها ترکیب خوبی که کارکرد عقالنی داش��ته 
باشد نساخته اند. یعنی در این ساختار شما  گاهی با انفرادهای خیلی عالی روبه رو 

می شوید اما مجموع این انفرادها عملکرد مناسبی ندارند.
* قدرت ش��نیدن، مهارت گفت وگ��و، قدرت تعامل مثب��ت، روداری، مدارا، نقد 
عقالنی و اخالقی، قدرت عقب نش��ینی، مه��ارت عذرخواهی و نظایر اینها، از جمله 
مهارت های سیاس��ی دنیای مدرن اس��ت که اگر مقامات یک کشور نداشته باشند، 

سیستم مدیریت آن کشور یکپارچه و منسجم و عقالنی عمل نخواهد کرد.
* باید اجازه بدهیم ذهن و روان جامعه اندکی آرام بگیرد، پی در پی نگرانی 
و استرس به جان جامعه نریزیم و جامعه را به سوی هیجان نبریم. در شرایط 
آرام و عقالنی اس��ت که اگر بحرانی اجتماعی یا اقتصادی یا سیاس��ی رخ داد 
روشنفکران و نخبگان می توانند میدانداری کنند و نگذارند آن بحران جامعه را 
رو به ویرانی ببرد. جامعه ما فقط فرصت می خواهد، زمان به نفع جامعه است 
زمان به نفع توس��عه اس��ت؛ اقتدار سیاسی به سرعت در حال افول است و به 
زودی مجبور می شود در برابر خواست جامعه کرنش کند. پس اجازه بدهیم این 
فرآیند مبارک با ناامیدکردن مردم و هیجانی شدن آنها به هم نخورد و متوقف 

نشود. به مردم فرصت آرامش بدهیم.

چشم انداز جامعه ایران از نگاه محسن رنانی:

آینده ایران بسیار تماشایی است
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چرا روند گسترش پرداخت های الکترونیک یکباره متوقف شد؟
جزییات تراکنش های پولی الکترونیک

توسعه بانکداری الکترونیک و استفاده از پرداخت های الکترونیکی در کشور 
روندی افزایش��ی دارد؛ به طوری که در یک س��ال گذش��ته بیش از 24درصد 
رشد داشته است؛ این روند به علت قطعی اینترنت در آبان ماه، به یکباره دچار 
اختالل شد. به گزارش ایرنا، نظام بانکی دنیا در حال گذار از بانکداری سنتی به 
بانکداری نوین، دیجیتال و الکترونیک است که یکی از شاخصه های آن، استفاده 
از پرداخت های الکترونیک به جای استفاده از پول فیزیکی و مراجعه به شعب 
بانکی به شمار می رود. بر این اساس، نظام بانکی ایران نیز در این مسیر حرکت 
کرده و آمار نیز حکایت از روند رو به رش��د تراکنش های اینترنتی دارد. بررسی 
آمار یک سال اخیر تراکنش های شبکه پرداخت   الکترونیک کشور نشان می دهد 
که ش��مار و ارزش این تراکنش ها روندی افزایشی داشته به جز آبان ماه که به 

یکباره این روند متوقف شد و افت کرد.
بررس��ی آمار ش��بکه پرداخت   الکترونیک کش��ور نش��ان می ده��د، در آبان 
امس��ال حدود 2 میلیارد و 22۷ میلیون تراکنش ب��ه ارزش 2۵2 هزار و 263 
میلیارد تومان در ش��بکه الکترونیک پرداخت انجام شده که نشان دهنده رشد 

24.1درصدی از نظر تعداد و افزایش 13.9درصدی از نظر ارزش است.
میزان تراکنش شبکه پرداخت الکترونیک کشور در آبان پارسال یک میلیارد 
و ۷94 میلیون تراکنش به ارزش 221 هزار و 36۷ میلیارد تومان بوده اس��ت. 
البته شمار تراکنش های بانکی الکترونیک در آبان امسال نسبت به ماه قبل خود 
)مهر( از نظر تعداد 1.۵۸درصد کاهش و از نظر ارزش0.49درصد افت داش��ته 
است. در مهر 9۸ حدود 2 میلیارد و 263 میلیون تراکنش به ارزش 2۵3 هزار 
و 496 میلیارد تومان ثبت شده بود. آمار بانکی نشان می دهد که بیشترین سهم 
در میان ابزارهای پرداخت در دوره مورد بررس��ی به کارتخوان های فروشگاهی 
با س��هم ۷6.۸9درصد تعلق داشته است. ابزار پذیرش اینترنتی نیز در آبان ماه 
10.۷درص��د و ابزار پذیرش تلفن همراه نیز 12.3۷ درصد از مجموع تراکنش ها 
را به خود اختصاص داده اس��ت. پیگیری ها از نهادهای مس��ئول نشان می دهد 
که علت افت میزان تراکنش های الکترونیکی در کش��ور به اختالالت و قطعی 
چند روزه اینترنت باز می گردد. پس از س��همیه بندی بنزین، در برخی شهرها 
اعتراضاتی ش��کل گرفت که منجر به قطعی اینترنت برای مدتی محدود ش��د. 
اگرچه در آن دوران، زیرساخت های بانکی برای انجام تراکنش ها فراهم بود اما به 
دلیل فقدان دسترسی برای برخی شهرها و مردم، شمار تراکنش های اینترنتی 
و موبایلی کاهش یافت. البته پس از پایان اعتراضات و برقراری مجدد اینترنت، 

وضعیت تراکنش ها به حالت عادی بازگشت.

خبر شهادت سردار سلیمانی بازار جهانی طال را به هم ریخت
تحوالت دالر در شروع سال جدید میالدی

قیمت طال در بازارهای جهانی روز جمعه و در پی انتش��ار خبر ش��هادت 
س��ردار قاسم س��لیمانی باال رفت و قیمت طال برای تحویل در ماه فوریه با 
2درصد افزایش روبه رو ش��د. بازار طالی هند که از بازارهای مهم آس��یایی 
محس��وب می ش��ود جزو نخس��تین بازارهایی بود که این افزایش قیمت را 
ب��ه ثبت رس��اند. قیمت طال در ب��ازار نقدی نیز با جهش��ی یک درصدی به 
1۵43 دالر در هر انس رس��یده اس��ت. کارشناس��ان می گویند تداوم تنش 
در منطق��ه خاورمیانه قیمت طال را بازهم باالتر خواهد برد. در میان س��ایر 
فلزات ارزش��مند، نقره ب��ا 0.۵درصد افزایش قیمت ب��ه 1۸.11 دالر در هر 
اونس رس��ید. پالتین 0.3درصد رش��د قیمت داشت و پاالدیوم هم با جهش 
0.3درصدی قیمت به 1964 دالر در هر اونس رس��یده است. اما در آخرین 
روز هفته گذش��ته یعنی دوازدهم دی م��اه، صرافی های بانک ها، قیمت دالر 
را ب��رای فروش به مردم، 12ه��زار و 9۵0 تومان اعالم کردند. این صرافی ها 
دالر را از م��ردم ب��ا قیمت 12 هزار و ۸۵0 تومان خریداری می کنند. به این 
ترتی��ب، دالر هفته را در س��قف کانال 12هزار تومان ب��ه پایان برد تا ثبات 
قیمت ها پس از آغاز نوسان رخ داده، از پی سهمیه بندی بنزین، یک هفته ای 
ش��ود. قیمت ها هرچند در بازار آزاد کمی باالتر اس��ت اما عدم عبور دالر از 
سقف قیمتی 12 هزار و 9۵0 تومان برای فعاالن اتفاق مهمی تلقی می شود. 
بس��یاری معتقدند در یک هفته اخیر نی��ز دالالن تالش فراوانی برای تغییر 
کانال را به کار بستند اما این مهم در اولین روزهای سال جدید میالدی نیز 
محقق نش��د. با شهادت سردار س��لیمانی در روز گذشته حاال باید به انتظار 

ماند و دید امروز تحوالت سکه و ارز در بازار آزاد تهران چه خواهد شد.

بانک مرکزی دوباره تاکید کرد
دریافت رمز دوم پویا به  صورت پیامک، 

رایگان است
بان��ک مرکزی تاکید کرد دریافت پیامک رمز دوم پویا تحت عنوان س��امانه 
هدایت رمز یک بار مصرف که در تمامی بانک ها پیاده س��ازی شده،کامال رایگان 
ب��وده و به هیچ عن��وان هزینه ای برای مش��تریان به دنبال ن��دارد. به گزارش 
پژوهشکده پولی و بانکی، در روزهای اخیر اخباری مبنی بر پولی شدن دریافت 
رم��ز دوم پویا پیامکی در برخی بانک ها مطرح ش��ده؛ این در حالی اس��ت که 
دریاف��ت رمز دوم پویا پیامکی از طریق س��امانه هدایت رمز یک بار مصرف که 
تحت عنوان هریم از سوی بانک مرکزی ایجاد شده و تمامی بانک ها به آن متصل 
شده اند، کاماًل رایگان است و مشتریان سیستم بانکی می توانند با فشردن دکمه 
درخواست رمز در صفحات پرداخت اینترنتی، رمز دوم یک بار مصرف خود را به 
ص��ورت پیامکی به صورت رایگان دریافت کرده و در صفحات خرید و پرداخت 
اینترنتی استفاده کنند. پیگیری ها از بانک مرکزی حاکی از آن است که دریافت 
پیامک رمز دوم پویا تحت عنوان سامانه هدایت رمز یک بار مصرف )هریم( که در 
تمامی بانک ها پیاده سازی شده، کاماًل رایگان بوده و به هیچ عنوان هزینه ای برای 
مش��تریان به دنبال ندارد. همچنین سامانه ای در برخی بانک ها عالوه بر هریم، 
تحت عنوان رمزنگار پیامکی ایجاد شده که به مشتری این امکان را می دهد تا 
با ارس��ال چهار رقم آخر ش��ماره کارت به یک سرشماره، رمز دوم پویا با اعتبار 
120 ثانیه را در پیامکی از س��ر ش��ماره بانک دریافت کند که این سرویس نیز 
رایگان است. در عین حال، ارسال پیامک اولیه از سوی مشتری به بانک یعنی 
پیامک چهار رقم شماره کارت دارای هزینه یک پیامک عادی بوده و مربوط به 
اپراتورهای تلفن همراه است که با اجرایی شدن طرح رمز دوم یک بار مصرف و 
افزوده شدن دکمه هریم برای دریافت رمز پویای رایگان به صورت پیامکی، این 
سرویس چندان مورد استقبال شهروندان قرار نخواهد گرفت. بر همین اساس، 
سیستم رمز دوم پویا پیامکی از سامانه هریم با سامانه پیامکی جداگانه ای که در 
کنار هریم نیز ایجاد شده تفاوت دارد و سامانه هریم به صورت واحد در تمامی 
ش��بکه بانکی پیاده سازی شده و قرار است از زمان اجرای طرح رمز دوم یک بار 
مصرف، رمز دوم پیامکی رایگان در اختیار ش��هروندان قرار دهد؛ هزینه پیامک 
در س��امانه هریم را بانک ها براس��اس بودجه ارتقای امنیت می پردازند و در این 

سرویس هیچ هزینه ای از شهروندان اخذ نمی شود.

بانکنامه

چهارش��نبه هفته گذشته، بار دیگر مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
درباره لوایح مرتبط با FATF به نتیجه ای نرسید. »هنوز هیچ پیشرفتی 
درباره لوایح مرتبط با FATF حاصل نشده است« این آخرین اظهارنظر 
س��یدمحمد صدر، عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام، بعد از جلسه 

چهارشنبه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در ش��رایطی در حال رس��یدن به 
ایس��تگاه پایانی بررسی FATF است که تنها 16 روز تا سالگرد ارسال 
الیحه الحاق به کنوانس��یون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریس��م 
موس��وم به CFT باقی است و اگر ظرف مدت باقیمانده اعضای مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام تصمیمی متناسب با منافع ملی اتخاذ نکنند، 
ایران  در کنار کره ش��مالی در لیست س��یاه گروه ویژه اقدام مالی قرار 

خواهد گرفت.
قرارگیری در لیست س��یاه گروه ویژه اقدام مالی یا لیست کشورهای 
پرخطر برای تجارت براس��اس آنچه دولتمردان به زبان آورده اند، سبب 
تحدید مناسبات مالی ایران شده، تا حدی که در صورت لغو تحریم های 
آمری��کا نیز همچنان روابط تجاری تهران با مش��کالت متعددی مواجه 
خواه��د ب��ود. قرار اس��ت دو الیحه پالرم��و و CFT بعد از بررس��ی در 
کمیس��یون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف 
ب��ه صحن بیایند. هرچند برخی از احتمال بررس��ی آن در جلس��ه روز 
چهارش��نبه خبر داده بودند، اما باز هم تصمیم اعضا به ادامه بررس��ی ها 
بود تا طبق روال یک س��ال گذشته مجمع، تعلیق مداوم لوایح مرتبط با 

FATF ادامه پیدا کند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، دبیر مجمع تشخیص بعد از جلسه 
چهارشنبه مجمع گفت: »کمیسیون مش��ترک مجمع از وزارتخانه های 
اقتص��اد و امور خارجه خواس��ته به پرس��ش ها و ابهام��ات اعضا درباره 
پیوستن به FATF پاسخ دهند.« قبال محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 
گفت��ه بود که بارها به ابهامات اعضای مجمع در این زمینه پاس��خ داده 
شده است. حاال در آستانه پایان مهلت ایران، محسن رضایی اضافه کرده 
که »تقریبا همه اعضا قبول داشتند که فعال باید بررسی ها ادامه یابد.« 
گروه ویژه اقدام مالی به ایران تا اواخر بهمن ماه فرصت داده به این دو 
کنوانسیون بپیوندد یا در غیر این صورت به جرگه کشورهای پرخطر در 
زمین��ه تبادالت مالی بازگردد. مخالفان و موافقان بر همین مبنا آخرین 
تالش ه��ای خود را انجام می دهند. دولتی ها و مجلس از لزوم پیوس��تن 
سخن می گویند و  تصویب نکردن دو الیحه در مجمع را »خودتحریمی« 
می دانن��د. موضوع اما فق��ط به CFT محدود نیس��ت. الیحه الحاق به 
کنوانس��یون بین المللی مقابله با جرایم س��ازمان یافته فراملی موسوم به 
پالرمو دیگر کنوانس��یونی اس��ت که گروه ویژه اق��دام مالی تصویب آن 
را ش��رط الزم برای بازنگرداندن تهران به لیست سیاه عنوان کرده ولی 
ب��ا اتکا به آیین نامه مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام و با توجه به عدم 
بررس��ی این الیحه اختالفی میان مجلس و ش��ورای نگهبان برای مدت 
یک س��ال، عمال باید این الیحه را رد ش��ده در نظر گرف��ت؛ کما اینکه 
محس��ن رضایی که چه در دوران اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران و 
چه پیش از آن، علنا با لوایح در ارتباط با FATF مخالفت کرده بود، با 

تایید رد پالرمو تاکید کرده که مصلحان این کنوانسیون را مورد بررسی 
قرار نخواهند داد.

جنیدی: تحریم های یک جانبه را همه جانبه نکنیم
لعی��ا جنیدی در پاس��خ به مخالفان FATF توضی��ح داده که عواید 
پذیرفتن این لوایح در ش��رایط تحریم »صد درصد« نیست اما دست کم 
از بدترش��دن اوض��اع جلوگیری می کند. جنیدی اضاف��ه کرد: »اگر این 
معاهده را نپذیریم، حتی کش��ورهای همس��وی ما هم مانند روس��یه و 
چین دیگ��ر نمی توانند با ما مبادالت تجاری انج��ام دهند. برخی ها در 
کش��ور می گویند بیایید ضمانت دهید  اگر FATF را بپذیریم ش��رایط 
از این بهتر ش��ود، اما به قول آقای همت��ی، رئیس بانک مرکزی، کاش 
ای��ن افراد ه��م ضمانت دهند اگر م��ا FATF را نپذیریم، اوضاع از این 
بدتر نمی شود.« معاون حقوقی رئیس جمهوری در ادامه توضیحات خود 
گفته »همه کشورهای عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم 
به این مس��ئله هس��تند که اطالعات مربوط به تراکنش بانکی کشورها 
را به طور سیس��تماتیک ارائه دهند که در آن صورت حفظ اطالعات ما 
س��خت تر است. در صورت پیوس��تن به FATF چون به سیستم بانکی 
نس��بتا امنی متصل می شویم که از طریق ابزارهای صیانتی صرفا جرائم 
پولشویی را بررس��ی می کنند، از ما اطالعات موردی درخواست خواهد 
شد نه سیس��تماتیک و گسترده.« جنیدی به یکی از ادعاهای مخالفان 
 FATF درباره افش��ای راه های دورزدن تحریم ها در صورت پیوستن به
نیز پاسخ داد. او گفت: »دو ماه دیگر ممکن است وارد لیست سیاه شویم 
و اگر بندهای مرتبط با توصیه FATF 19 رعایت نشود، مبنای افشای 

کامل اطالعات مربوط به ایران فراهم می شود.«
معاون حقوقی رئیس جمهور تأکید کرده اس��ت: »دست کم با پذیرش 
این معاهده می توان از مش��روع کردن تحریم های یک جانبه یک کش��ور 
علیه خود جلوگیری کرد. در س��ال های گذشته تحریم های آمریکا علیه 
ایران به صورت فعلی نبوده و ما مجوز صادرات یک میلیون بش��که نفت 
را داشتیم، اما تحریم های کنونی بسیار پرفشار است. فشاری که االن بر 
اثر تحریم های ظالمانه آمریکا وجود دارد، باعث ش��ده است هزینه های 
 FATF مبادالتی ما باال رود. اگر ما در لیس��ت س��یاه 200 کشور عضو
ق��رار گیریم، حتی ب��ا بانک های معمولی هم نمی توانیم مراوده داش��ته 
باش��یم.« او تأکید کرده که ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی تواند 
از بانکداری بین المللی جدا ش��ود، نباید تحریم های یک جانبه آمریکا را 

به تحریم های 200 کشور تبدیل کنیم.
قبال مس��ئوالن اجرایی و فعاالن بخش خصوص��ی تاکید کرده بودند 
که در ص��ورت رد لوایح مرتبط با FATF ام��کان ادامه مبادالت مالی 
و تجاری با کش��ورهایی چون چین و روس��یه که دوست ایران محسوب 
می ش��وند نیز از بین می رود. از سوی دیگر، موضوع ضمانت و پذیرفتن 
هزینه های رد لوایح نیز بارها مطرح ش��ده اس��ت، چنانچه علی مطهری 
نماینده ته��ران، گفته بود مخالفان باید هزینه ه��ای رد لوایح مرتبط با 

FATF را بپذیرند.
آنچه مخالفان درباره تصویبFATF  می گویند

مدت هاس��ت دو الیح��ه پالرم��و و CFT هنوز در مجمع تش��خیص 

س��رگردان هستند. هفته گذشته خبرگزاری »فارس« مدعی شده است 
آی��ت اهلل آملی، رئیس مجمع، بع��د از پایان درس خارج فقه خود درباره 
لوایح مرتبط با FATF گفته است: »اگر از من شخصا نظرم را بپرسید، 
پالرمو و CFT به ش��دت ب��رای امنیت ملی خطرناک هس��تند؛ به ویژه 

CFT که بسیار خطرناک تر است.« 
از س��وی دیگر، دبیر مجمع تش��خیص هم اقدام FATF را مشکوک 
دانس��ته است. محس��ن رضایی روز چهارش��نبه گفت بود: »اقدام اخیر 
ش��ورای FATF مشکوک است که از 30 اقدامی که انجام نشده، روی 
دو مورد دس��ت گذاش��ته اس��ت. آیا این دخالت یک گروه خارجی در 
مس��ائل داخلی ایران نیس��ت؟ آیا اینکه شورای FATF وارد می شود و 
پش��ت یک طرف بحث درباره FATF  می ایس��تد، این دخالت نیست؟ 
چرا ش��ورای FATF روی 30 کاری که دولت باید انجام دهد، دس��ت 

نمی گذارد؟«
نکته اینجاس��ت که ب��ه گفته مقامات دولت��ی، از 40 اقدام الزم برای 
پیوس��تن به FATF فقط دو الیحه پالرمو و CFT باقی مانده اس��ت. 
معاون حقوقی رئیس جمه��وری در همین زمینه گفته بود که نمی توان 
ملزومات این کنوانس��یون ها را رعایت کرد اما از مزایای پیوستن به آنها 
بهره نبرد، اما رضایی معتقد است که »ما هیچ وقتی را از دست نداده ایم  
و هم��ه کارشناس��ان، چه کارشناس��ان دولت و مجل��س و مجمع، چه 
  FATF.کارشناسان آزاد، به اندازه کافی درباره این لوایح بحث کرده اند

زوایای زیادی دارد که فعال مصلحت نمی دانیم آن را مطرح کنیم.«
سرانجامFATF  چه خواهد شد؟

ش��اید موافقان آخرین ت��الش خود را به کار می گیرند؛ از جلس��ات 
کارشناس��ی تا حضور در مجلس و نوشتن نامه به مقام معظم رهبری؛ 
طوری که نمایندگان مجلس نامه ای خطاب به رهبری ضمن یادآوری 
مضرات ردFATF، خواس��تار تصویب این لوایح در مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام ش��دند. نامه ای که پیش تر مش��ابه آن از س��وی حسن 
روحانی در قامت رئیس جمهور نوشته شده بود و براساس آنچه حسین 
مظف��ر، عضو اصولگرای مجمع تش��خیص گفته، این نامه ها از س��وی 
رهبری برای »بررسی با دقت« به مجمع تشخیص ارجاع داده شده اند. 
این اصرار و انکارها مدت ها ادامه یافت تا اینکه روز چهارشنبه گذشته 
چش��م ها به نشست کمیسیون مش��ترک مجمع دوخته شد؛ نشستی 
که قرار بود در نتیجه آن تکلیف لوایح پالرمو و CFT مش��خص ش��ود 
ت��ا صحن مجمع بتواند تصمیم نهایی را درب��اره این لوایح اتخاذ کند، 
ولی باز هم چنین نشد که نشد تا ساعت شنی مقابل تهران به سرعت 
از گذر زمان بگوید و ابهامات اطراف این کنوانس��یون ها بیش از پیش 

شود.
بازار صحبت از الحاق ایران به FATF داغ اس��ت؛ موافقان و مخالفان 
ب��رای رد یا قب��ول FATF  همچن��ان تالش می کنن��د و مهلت ایران 
نیز رو به پایان اس��ت. در این میان، حس��ین میرمحمد صادقی، معاون 
پارلمانی قوه مقننه پیشنهاد دیگری داده است؛ ارجاع CFT و پالرمو به 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تصمیم رهبری برای اتخاذ تصمیمی 

متناسب با منافع ایران و ایرانیان.

بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص بار دیگر به آینده موکول شد

کشاکش FATF ادامه دارد

ش��تاب گرانی نرخ ارز، محدودیت های شدید تجاری، کمیاب شدن مواد غذایی و 
حتی دارو از تبعات جدی قرارگرفتن دوباره در لیست سیاه FATF است.

به گزارش ایرنا، بعد از ماجراهایی که برای اس��تراماچونی، س��رمربی تیم فوتبال 
استقالل پیش آمد، س��همگین بودن تبعات نپیوستن به FATF  روشن شد. این 
اساسی ترین پیامد ورود ایران به لیست سیاه FATF است؛ نقل و انتقال پول سخت 
و حتی غیرممکن می ش��ود. همین مساله در تمام سطوح کش��ور اثر می گذارد؛ از 
سطح ُخرد زندگی هر شهروندی که نیاز به انتقال پول به خارج از کشور یا از خارج 
به داخل کشور دارد تا سطوح کالن کشوری در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، 

اجتماعی و حتی فرهنگی.
به این ترتیب، تجارت س��خت تر می ش��ود و فعاالن اقتص��ادی امکان جابه جایی 
پول نخواهند داش��ت. پدرام س��طانی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و اتریش پیش از 
ای��ن به ایرنا گفته بود: »بخش بزرگی از تج��ارت ما با چند بانک کوچک در چین، 
هند، روس��یه، عراق و ترکیه در حال انجام اس��ت. با قرار گرفتن در لیس��ت س��یاه 
FATF، این بانک ها همکاری خود را با ایران به ش��دت کاهش می دهند و ش��اید 

حتی متوقف کنند. همچنین بخش بزرگ دیگری از تجارت ما از طریق صرافی ها و 
با واسطه حساب هایی انجام می شود که ایرانیان، به نام خود یا دیگران، در بانک های 
کشورهای متعامل گشوده اند. این حساب ها هم با سرعت بیشتری بسته خواهند شد. 
شاید تنها کشورهایی که معامالت با آنها به صورت نقدی انجام می گیرد، مانند عراق 

و افغانستان، کمی از این مشکل مصون بمانند.«
بررسی منابع دیگر نیز نشان می دهد بیشترین تاکید بر لزوم عادی سازی وضعیت 
ایران با این نهاد، از سوی کشورهای غیرغربی و همسایگان و طرف های عمده تجاری 
کشور بوده  است. دو شریک عمده یعنی چین و روسیه، بارها در دیدارهای مختلف 

به ضرورت پیوستن قوانین FATF توسط ایران تاکید کرده اند.
بسته ش��دن حس��اب های بانکی ایرانی و بلوکه ش��دن پول ها نیز از دیگر تبعات 
اس��ت. کونلون بانک چین در دور قبلی تحریم ها از اس��اس ب��رای ارائه خدمات به 
ایران و توس��ط فعاالن اقتصادی ایران تاسیس شد، اما در یکی دو سال اخیر، بارها 
اخبار بسته ش��دن حساب های ایرانی ها در بانک های چینی بر سر زبان ها افتاده که 
بانک کونلون نیز جزو آنها بوده اس��ت. به این ترتیب، حتی این بانک نیز به خاطر 

ریسک هایی که نپذیرفتن قوانین FATF به دنبال دارد، به سختی با ایران همکاری 
می کند.

در وضعیت فعلی هر پولی که از منابع مالی ایران در بانک کونلون به خرید کاالی 
مجاز یا عادی مثل مواد غدایی یا مواد اولیه صنایع در چین تخصیص داده می شود، 
هفت مرحله ممیزی می ش��ود. در ش��رایطی که ایران در لیست سیاه FATF قرار 
گیرد، خطر بس��ته شدن حساب های اشخاص حقوقی ایران در بانک های خارجی و 

حتی ایرانیان مقیم خارج و بلوکه شدن پول های آنها، بسیار جدی است.
همچنین از زمانی که دور جدید تحریم های آمریکا ش��روع ش��د، تورم در همه 
گروه های کاالیی از مواد غذایی گرفته تا خودرو و مسکن روندی صعودی در پیش 
گرفت. یکی از علت های اصلی این تورم و س��خت ش��دن زندگی برای همه مردم، 
مش��کالت در انتقال پول و باالرفتن هزینه های واردات بود. واردات تنها محدود به 
واردات مستقیم کاال نمی شود بلکه بسیاری از کارخانه ها از وارد کردن مواد اولیه و 
یا دستگاه های مورد نیازشان، بازماندند. در این شرایط، هزینه های زندگی از سطوح 

خرد تا کالن برای همه شهروندان افزایش پیدا خواهد کرد.

قرارگرفتن در لیست سیاه FATF چه پیامدهایی دارد؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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در واکنش به خبر شهادت سردار سلیمانی رخ داد
 سقوط شاخص های

سهام جهان 
در پ��ی اقدام ددمنش��انه آمریکا در به ش��هادت رس��اندن 
س��ردار سرلشگر قاسم سلیمانی که بازارهای جهانی را نسبت 
به تش��دید تنش ه��ای ژئوپلیتیک��ی نگران س��اخت و باعث 
ریسک گریزی س��رمایه گذاران شد، شاخص های سهام آمریکا 
و س��ایر نق��اط جهان در معامالت روز جمعه س��قوط کرده و 

دارایی های امن مانند ین و طال صعود کردند.
به گزارش ایس��نا، شاخص های س��هام وال استریت پس از 
حمله هوایی آمریکا در بغداد که به ش��هادت سرلش��گر قاسم 
س��لیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه و ابومهدی المهندس، 
معاون الحش��د الش��عبی منجر شد، س��قوط کردند. شاخص 
VIX که نوس��ان قیمت س��هام را نش��ان می دهد، بیشترین 
میزان افزایش را از اوت س��ال 2019 داش��ت. شاخص سهام 
استاکس اروپا 600 هم کاهش پیدا کرد اما سهام شرکت های 
ان��رژی پس از صع��ود بیش از 4درصدی قیمت نفت وس��ت 

تگزاس اینترمدیت از روند کاهشی تبعیت نکردند.
اکثر شاخص های سهام بازار آسیا روند رشد خود را معکوس 
کرده یا رشدش��ان را از دست دادند. ارزش ین ژاپن که یکی 
از دارایی ه��ای امن به ش��مار می رود، افزای��ش یافت اما بازار 
ژاپن به مناس��بت تعطیالت بسته بود. طال به باالترین حد در 
چهار ماه گذش��ته صعود کرد و در ش��رایطی که اوراق قرضه 
دولتی در سراس��ر جهان صع��ود کردند، ب��ازده اوراق خزانه 
10ساله آمریکا در آستانه ثبت بزرگترین کاهش در سه هفته 
اخیر قرار گرفت. آمارها نش��ان داد ن��رخ بیکاری آلمان بیش 
از میزانی که پیش بینی ش��ده بود، افزایش پیدا کرده اس��ت و 

ارزش یورو همسو با افت بازارهای سهام، کاهش پیدا کرد.
براس��اس گ��زارش بلومب��رگ، تح��والت اخیر ب��ر فضای 
خوش بینانه ای که شاخص »س اند پی ۵00« را در معامالت 
روز پنجش��نبه به رک��ورد باالیی رس��انده ب��ود، تاثیر منفی 
گذاشت. س��رمایه گذاران تازه از تعطیالت سال نوی میالدی 
بازگش��ته بودند و خبرهای مثبتی مانند کاهش ذخیره نقدی 
الزامی بانک های چین و امضای قرارداد تجاری آمریکا و چین 

در 1۵ ژانویه را دریافت کرده بودند.
والنتین مارینو، محقق ارزی در شرکت »کردیت اگریکول« 
در ای��ن ب��اره به بلومبرگ گف��ت: تنش ه��ای ژئوپلیتیکی به 
امیدهای بازار نس��بت به بهبود اقتص��اد جهانی که در تالش 
برای خروج از س��ایه جنگ تجاری آمریکا و چین است ضربه 

زد.
شاخص س��هام کشورهای در حال توس��عه به ریزش سایر 
شاخص ها پیوست در حالی که اکثر بازارهای سهام خاورمیانه 

به دلیل تعطیالت، بسته بودند.
ش��اخص »اس اند پی ۵00« س��اعت ش��ش صبح به وقت 

نیویورک 1.3درصد سقوط کرد.
ش��اخص استاکس اروپا 600 به میزان 0.9درصد و شاخص 

ام اس سی آی آسیا-اقیانوسیه 0.1 درصد کاهش پیدا کرد.
ش��اخص هان��گ س��نگ در هنگ کنگ ح��دود 0.2درصد 

عقب نشینی کرد.
ش��اخص دالر اس��پات بلومبرگ 0.3درصد رشد کرد و در 
مقابل یورو 0.4درص��د و پوند انگلیس 0.6درصد افت کردند. 
ین ژاپن 0.4درصد رش��د کرد و ب��ه 10۸.10 ین در برابر هر 

دالر رسید.
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 4.3درصد افزایش، به 63 
دالر و ۷9 دالر در هر بشکه رسید. هر اونس طال با 1.2درصد 

افزایش، 1۵4۸ دالر و 24 سنت بود.

دریچه

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در ش��ش ماهه نخس��ت امسال رشد اقتصادی کشور 
بدون نفت مثبت بوده اس��ت، گفت تراز تجاری کش��ور مثبت شده و صادرات از 

واردات پیشی گرفته است.
ب��ه گزارش ش��ادا، وزیر اقتصاد در همایش مش��ترک اعضای ش��ورای عالی و 
روسای هیأت مدیره کانون های کارشناسان رسمی دادگستری سراسر کشور که 
در محل شورای عالی این کانون برگزار شد، در سخنانی گفت: با تالش مسئوالن 
و هم��کاری مردم ش��ریف علی رغم اینکه دش��منان پیچیده تری��ن محدودیت ها 
را اعم��ال کرده اند و علی رغم پیش بینی های بس��یار منف��ی برخی اقتصاددان ها، 
ش��اهدیم شاخص های اقتصادی نش��انگر وضعیت باثباتی هس��تند به نحوی که 
در ش��ش ماهه امسال رش��د اقتصادی بدون نفت مثبت بوده است و آمار 9 ماهه 
نشان می دهد تراز تجاری کشور مثبت شده است یعنی صادرات بیش از واردات 

بوده است.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه، دشمنان نظام، در راستای اعمال فشار حداکثری 
ب��رای جلوگیری از ورود منابع به کش��ور، متوس��ل به تم��ام ابزارها و روش ها و 
حتی گماردن ناظر مقیم در بانک های مرکزی برخی کش��ورهای متعامل با ایران 
شده اند، تصریح کرد: فشارهای وارده، تنها محدود به ایجاد مانع در صادرات نفت 
نیست بلکه دشمن همه تالش خود را برای محدودکردن واردات نیز به کار بسته 
است که این خود با توجه به اینکه ۸۵درصد واردات ما، شامل کاالی واسطه ای و 

مواد اولیه تولیدی است، تولید کشور را با مشکل مواجه می کند.
او به پیش بینی های برخی اقتصاددانان در س��ال گذش��ته از جمله پیش بینی 
نرخ تورم سه رقمی؛ نرخ رشد اقتصادی منهای 1۵درصد و قیمت دالر باالی 40 
هزار تومان که معرف ش��رایط نگران کننده ای بودند، اش��اره کرد و ادامه داد: بنا 
بر آماری که گفته ش��د، از لحاظ شاخص های اقتصادی این روزها، با تالش های 
مس��ئوالن و همراهی مردم، ش��رایطی به مراتب بهتر از برآوردهای سال گذشته 

این اقتصاددانان داریم.
به گفته وی، همچنین خوش��بختانه به رغم همه تنگناهای موجود، تاکنون ما 
حتی یک ساعت در پرداخت اوراق دولتی در تاریخ سررسید، تاخیر نداشته ایم و 

یک ریال نیز از سیستم بانکی استقراض نکرده ایم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: بانک ها در سال رونق تولید به خوبی تسهیالت خود را 
به س��مت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هدایت کرده اند. تالش ما 

این بوده است که تامین مالی بنگاه های تولیدی به جای بانک پایه، بازار سرمایه 
و بورس باش��د و با برنامه ریزی های صورت گرفته تالش کردیم بازار س��رمایه هم 
قابلیت اتکا داش��ته باش��د و به عنوان مأمن سرمایه های خرد و کالن نقش آفرین 

باشد.
دژپسند گفت: در یک سال اخیر همه تالش کردیم کاری کنیم که بورس، هم 
برای سرمایه گذاران و هم برای تامین مالی بنگاه ها، قابل اتکا باشد و خوشبختانه 
در نتیجه این تالش ها، ش��اهد ش��رایط مطلوبی در بازار سرمایه کشور هستیم و 
امیدواریم بتوانیم این بازار را به جایگاهی برسانیم که بتواند درصد قابل توجهی 

از تامین مالی بنگاه های تولیدی را از آن خود کند.
دژپسند با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب و کار یکی از کارویژه های وزارت 
اقتصاد اس��ت، افزود: در یک سال اخیر توانستیم با برگزاری جلسات بسیار هیات 
مقررات زدای��ی  بخش��ی از مقررات زائ��د و موانع کس��ب و کار  را حذف و یا در 
راستای س��اماندهی مجوزهای کسب و کار در کشور اقدام کنیم. متاسفانه هنوز  
کسانی در دستگاه های اجرایی هستند که فکر می کنند وجود این مجوزها، ابزار 
»آقایی« و اعمال قدرت آنها در دس��تگاه تحت مسئولیت ش��ان هس��ت و از این 

جهت در مقابل حذف و یا اصالح آنها مقاومت می کنند.
وزی��ر اقتص��اد به رس��یدگی پرونده ها در دادگس��تری اش��اره ک��رد و گفت: 
پرونده هایی که به کارشناس��ان رسمی دادگس��تری رسیدگی می شود، به لحاظ 
س��رعت، دقت و کیفیت از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و نقش کارشناس��ان 
رس��می در این زمینه چشمگیر است. انجام بررسی ها و اعالم نظرات کارشناسی 
درخصوص مش��کالت مرتبط با کسب و کارها برای مراجع تصمیم گیری و صدور 
حکم و دادگس��تری یک مؤلفه کلیدی اس��ت و از این لحاظ سرعت عمل در این 

حوزه به  بهبود محیط کسب و کار در کشور کمک مؤثری  می کند.
به گفت��ه وی، دولت در واگذاری بنگاه های دولت��ی به بخش خصوصی ضمن 
مدنظر قرار دادن چابک سازی دولت، هدف مهم بهبود شرایط اقتصادی کشور را 

از طریق واگذاری ها و مردمی کردن اقتصاد دنبال می کند.
دژپس��ند ادامه داد: خیلی از پرونده ها و مش��کالت س��ازمان خصوصی سازی 
معطوف به اختالف در قیمت گذاری ها اس��ت و هرازگاهی، مجموعه های نظارتی 
اعالم می کنند که یک مجموعه؛ کمتر از قیمت واقعی ارزش گذاری ش��ده اس��ت 
در حالی که باور اصولی این اس��ت که کارشناسان رسمی چون خریدار نیستند، 

قاعدتا هیچ نفعی در این خصوص ندارند.
وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه قیمت گذاری پایین یا ب��االی اموال دولت، به ضرر 
مردم و دولت می شود، گفت: اساساً یکی از مواردی که در واگذاری ها باید مدنظر 
قرار گیرد، این اس��ت که واگذاری تنها شامل ملک و بنا نیست و به عنوان مثال 
خود برند را هم ش��امل می ش��ود که هر کدام از اینها دستورالعمل های متفاوتی 

برای ارزیابی دارد.
دژپسند در پایان گفت: کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان متخصصین و 
معتمدی��ن حکومت در قوای مجریه و قضائیه، با ارزش گذاری صحیح دارایی های 
بنگاه ه��ای دولتی آماده  واگذاری، به ویژه ارزش گذاری دارایی های نامش��هود از 
طریق مدل سازی و با استفاده از روش های دقیق، نقش طالیی برعهده دارند. این 

مهم در شفافیت و بهبود حکمرانی بسیار کمک کننده است.

وزیر اقتصاد اعالم کرد

شرایط مطلوبی در بازار سرمایه جریان دارد

زمزمه ه��ای راه اندازی بورس ارز از حدود هفت س��ال پیش آغاز ش��د و با اینکه 
مس��ئوالن در دوره های مختلف از راه اندازی قریب الوقوع آن خبر داده بودند، هنوز 
این موضوع محقق نشده و پرونده آن مسکوت مانده است. در این راستا قرار بود این 
بازار بین شبکه صرافی راه اندازی شود اما اینک مدیرعامل بورس کاالی ایران اعالم 

کرده که فعال خبری از آن نیست و تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.
به گزارش ایسنا، مرداد سال 1391 بود که با دستور رئیس جمهور وقت و تصویب 
شورای عالی بورس، راه اندازی بورس ارز در دستور کار بانک مرکزی و سازمان بورس 
قرار گرفت و به اولین خبر رسانه های داخلی تبدیل شد. در آن زمان قیمت ارز نیز به 
شدت در حال نوسان بود و دولت در پی راهکاری برای تعادل در قیمت ارز بود، اما 
در نهایت با مخالفت های پی در پی نمایندگان مجلس در سال 1392، پرونده این 

بورس بسته شد و اتاق مبادالت ارزی پیش مرگ راه اندازی بورس ارز شد.
دستورالعمل  معامالت ارز توسط سازمان بورس طراحی و تصویب و امکان خرید 
و فروش ارز در بورس تهران فراهم ش��د، اما این پیشنهاد عملی نشد و با راه اندازی 

مرکز مبادالت ارزی پرونده بورس ارز مختومه اعالم شد.
بعد از بسته شدن پرونده بورس ارز، مجددا زمزمه های راه اندازی نوع دیگری از  این 
بازار همزمان با گشایش های سیاسی و ورود سرمایه گذاران خارجی در سال جاری 
شنیده و موضوع راه اندازی این بورس توسط رئیس وقت سازمان بورس مطرح شد؛ 

به طوری که محمد فطانت از راه اندازی ش��کل دیگ��ری از این بورس به نام بورس 
آتی ارز خبر داد و گفت که »با باز شدن فضای بورس و استقبالی که سرمایه گذاران 
خارجی برای ورود به بازار س��رمایه دارند، انتظار می رود که سرمایه گذاران خارجی 
بتوانند چشم انداز مثبتی به آینده نرخ ارز داشته باشند که در این راستا نرم افزارهای 
موردنیاز آماده و بس��ترهای الزم از طریق راه اندازی بازار مش��تقه ارزی فراهم شده 
اس��ت.« با این حال، این اتفاق در آن زمان رخ نداد تا اینکه در تیرماه سال گذشته 
علی ربیعی - س��خنگوی دولت - از تش��کیل بازار ثانویه بورس ارز برای س��هولت 
تبادالت مردم خبر داد. پس از آن و در آبان همان سال، عبدالناصر همتی - رئیس 
کل بانک مرکزی - با انتش��ار پستی در صفحه اینس��تاگرام خود، از راه اندازی بازار 
معامالت آزاد نقدی و حواله ارزی خبر داد و اعالم کرد که این بازار مبتنی بر ساز و 
کار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم 
خواه��د بود و با مش��ارکت بانک ها و صرافی های مجاز و نظ��ارت و بازگردانی بانک 
مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معامالت نقدی راه اندازی 
خواهد شد. البته این پرونده از آن زمان تاکنون تقریبا مسکوت ماند و مسئولی در 

مورد آن اظهارنظر نکرد.
اما هم اکنون در این باره حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران در مورد 
راه اندازی بورس ارز گفته اس��ت: بحث راه اندازی بورس ارز در سال های قبل مطرح 

بود، از س��وی دیگر بحث راه اندازی بازار مش��تقه ارز هم مطرح شد که از سال های 
قبل توس��ط بورس کاال هم پیگیری می شد. از آنجا که سیاست گذار اصلی بازار ارز 
بانک مرکزی اس��ت، سیاس��ت بانک مرکزی این بود که در آن زمان به سمت بازار 
مشتقه حرکت نکند و اگر قرار است بازاری راه اندازی شود با مالحظات بانک مرکزی 

راه اندازی شود.
او با بیان اینکه شورای عالی بورس مجوز راه اندازی بازار مشتقه ارزی را در سال 
139۵ مش��روط به رفع ابهامات بانک مرکزی صادر کرد، ادامه داد: مهم نبود جای 
این بورس در کدام قس��مت بازار س��رمایه باشد اما بورس کاال به لحاظ فنی در آن 
زمان ابراز آمادگی کرد. پس از اینکه تالطمات ارزی سال 139۷ اتفاق افتاد برنامه 
راه ان��دازی بورس ارز تغییر کرد و بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت بازار رس��می ارز 
را راه اندازی کند که در این راس��تا شرکت مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران 

ایجاد شد.
مدیرعامل بورس کاال گفت: قرار بود این بازار بین ش��بکه صرافی راه اندازی شود. 
مبنا هم معامالت نقد است و مبنای مشتقه را شاید در آینده در دستور کار داشته 
باش��ند. در واقع ش��بکه بازار نقدی بین صرافی ها انجام می ش��ود. یعنی اگر فردی 
بخواهد ارز خود را بفروشد، سراغ یک صراف می رود و صرافی که به نیابت از فرد ارز 

را در سیستم قرار می دهد، می فروشد و پول را پرداخت می کند.

7 سال از موعد راه اندازی بورس ارز در ایران گذشت

بورس ارز به کجا رسید؟
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کاهش 28درصدی قیمت دام سبک در بازار 
 صادرات دام به منظور تعادل بازار باید انجام 

شود
س��لطانی گفت با وجود انباشت دام در واحد های دامداری، قیمت 

دام سنگین 40درصد و دام سبک 2۸درصد کاهش داشته است.
سعید س��لطانی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور در گفت وگو 
ب��ا باش��گاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از انباش��ت دام روی دس��ت 
دام��داران اظهار ک��رد: با وجود انباش��ت دام در واحد های دامداری 
و زیان چش��مگیر دامدار، صادرات مدیریت شده به عنوان حمایت از 
تولید داخل می تواند س��وپاپ اطمینانی برای تولیدکننده باشد که 

دیگر دام روی دستش باقی نمی ماند.
او اف��زود: ب��ا وجود تع��دد دام در واحد های دام��داری و احتمال 
ش��یوع بیماری از مس��ئوالن ذی ربط انتظار م��ی رود برای برقراری 
تعادل میان عرضه و تقاضا اقدام به خروج مقداری دام از واحد های 

دامداری کنند.
سلطانی ادامه داد: علی رغم آنکه رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
معتقد اس��ت صادرات دام هرچند مح��دود می تواند بر التهاب بازار 
داخل دامن بزند، اما در ش��رایط فعلی دامداران از ناحیه افت شدید 
قیمت متضرر هس��تند و صادرات مدیریت شده تنها منجر به تعادل 

بازار می شود.
 افت 40درصد قیمت دام سنگین نسبت به ماه های اخیر

مدیرعامل اتحادیه دامداران کش��ور، قیمت هر کیلو گوساله زنده 
در ابتدای س��ال را 40 ت��ا 41 هزار تومان اعالم ک��رد و گفت: این 
در حالی اس��ت دامداران با وجود پرواربن��دی و هزینه خوراک و ... 
هم اکنون کمتر از قیمت تمام شده دام خود را عرضه می کنند که در 

صورت استمرار این روند در ماه آتی متضرر می شوند.
ب��ه گفته وی با وجود انباش��ت دام در واحد های دامداری، انتظار 
می رود مس��ئوالن ذی ربط  به جای واردات گوش��ت، اقدام به خرید 
تضمینی دام زنده از دامداران، کشتار و ذخیره سازی آن کنند تا در 

موقع لزوم برای تنظیم بازار، آن را عرضه کنند.
س��لطانی قیمت کنونی هر کیلو گوس��اله زنده را 2۵ هزار تومان 
و دام س��بک را 36 تا 3۷ هزار توم��ان اعالم کرد و افزود: بنابر آمار 
قیمت دام س��نگین نس��بت به ابتدای س��ال 40درصد و دام سبک 

2۸درصد افت داشته است.
این مقام مس��ئول در پایان تصریح کرد: با توجه به ازدیاد عرضه 
در براب��ر تقاضا از مس��ئوالن تنظیم بازار انتظ��ار می رود که یکی از 
پیش��نهادات ما را مبنی بر خرید تضمینی یا صادرات دام به منظور 

تعادل قیمت و حمایت از تولید داخل بپذیرند.

ساالنه بیش از 10 هزار متر فرش در لرستان 
تولید می شود

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت لرس��تان گفت 4میلیارد 
و ۸42 میلی��ون تومان تس��هیالت ارزان قیمت به قالیبافان اس��تان 
پرداخت شد. محمدرضا صفی خانی، روز گذشته در جمع خبرنگاران 
ایس��نا، با بیان اینک��ه 4 میلیارد و ۸42 میلیون تومان تس��هیالت 
ارزان قیمت به قالیبافان اس��تان پرداخت ش��ده اس��ت، اظهار کرد: 
این تس��هیالت با سود 4درصد و در سرفصل های اشتغال روستایی، 
پش��تیبان، اش��تغال فراگیر، مشاغل خانگی مس��تقل و بنیاد برکت 
پرداخت ش��ده اس��ت. وی با بی��ان اینکه 131 نف��ر و 12۵ کارگاه 
از ای��ن تس��هیالت بهره مند ش��ده اند، ادام��ه داد:  در این مدت ۵6 
مجوز پش��تیبان، 4320 مجوز مشاغل خانگی، ۸0۷ کارت فرش و 
دو جواز تاس��یس مجتمع صادر شد. رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت لرس��تان بازرسی های انجام ش��ده از قالیبافان استان طی 
9 ماه��ه امس��ال را 1۸9۸ مورد عن��وان کرد. این مس��ئول با بیان 
اینک��ه از مجموع 23 ه��زار بافنده فرش اس��تان، 4۷00 نفر بیمه 
ش��ده اند، خاطرنش��ان کرد: کمب��ود اعتبار و ع��دم فعالیت دائم در 
حوزه فرش بافی از اصلی ترین دالیل بیمه نش��دن تعداد بیش��تری از 
قالیبافان اس��تان است. صفی خانی یادآور ش��د: ساالنه بیش از 10 

هزار متر فرش در لرستان تولید می شود.

رصد مداوم بازار کاالهای اساسی
کمبودی در تامین اقالم ضروری مردم نداریم

رحمانی گفت بررس��ی و رصد مداوم برخی اقالم اساسی و تنظیم 
بازار آن از اولویت های وزارت صمت به شمار می رود.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، رض��ا رحمانی وزیر صمت 
در بازدی��د از مجتمع انبارها و س��ردخانه های ش��هید امین زاده در 
شهرستان بهارستان استان تهران، به منظور اطالع از میزان ذخیره 
کاالهای اساس��ی کش��ور، گفت: یکی از برنامه های اساس��ی وزارت 
صمت، بررسی مداوم برخی اقالم اساسی موجود در کشور و تنظیم 
بازار اس��ت. گوش��ت، برنج و اقالمی از این قبیل نقش اساس��ی در 
سفره مردم ایفا می کنند و می توانند عاملی تعیین کننده در معیشت 
خانوار باش��ند. او تصریح کرد: مشکلی از لحاظ تامین کاالها و اقالم 
موردنی��از و ضروری م��ردم نداریم. تمامی اقالم ب��ا توجه به تاریخ 
مصرف مدیریت شده و متناسب با نیاز بازار در کشور توزیع می شود.
رحمانی تصریح کرد: س��ردخانه ش��هید امین زاده به عنوان یکی 
از مراکز اصلی در توزیع اقالم اساس��ی محس��وب می ش��ود که بعد 
از نگهداری و ذخیره س��ازی اقالم، آن را برای تنظیم بازار در سطح 
کشور توزیع می کند. در ادامه وزیر صمت یک شرکت مهندسی در 
حوزه تولید انواع قطعات خودرو افتتاح کرد و در این مراس��م گفت: 
این واحد تولیدی با س��رمایه گذاری 200 میلیارد ریالی، اش��تغالی 

230 نفری ایجاد کرده است.
او بی��ان کرد: محصوالت این واحد تولیدی اغلب از طریق واردات 
تامین می شد و با راه اندازی این خطوط تولیدی، بیش از 200 واحد 

از محصوالت موردنیاز خودروسازان، در داخل تامین خواهد شد.
رحمانی سپس از یک واحد تولیدکننده انواع ترانسفورماتور توزیع 
روغن��ی بازدید کرد و گفت: با وجود مش��کالتی که در تامین مواد 
اولیه وجود دارد، این واحد تولیدی ورق های فلزی موردنیاز خودرو 
را تامین کرده اس��ت. اگرچه مدتی پیش این محصول بومی س��ازی 
ش��د، اما هن��وز برای تامی��ن نی��از تولیدکنن��دگان،  واردات انجام 

می گیرد.

اخبـــار

زادبوم گفت به کش��ور های همسایه عالوه بر 24 میلیارد دالر صادرات فعلی، ما 
100 میلیارد دالر پتانسیل صادراتی به این کشور ها داریم.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از س��ازمان توسعه تجارت، حمید 
زادبوم، رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران، با تش��ریح نقش اس��تان ها در 
توس��عه صادرات کش��ور به ویژه در جنگ تحریمی اظهار کرد: مراس��م تجلیل از 
صادرکنندگان نمونه برای تقدیر از کسانی است که به رغم  تحریم ها با همت خود، 
نش��ان دادند هیچ محدودیت خارجی قادر نیست قدرت جمهوری اسالمی ایران را 

در هیچ حوزه ای به چالش  بکشد. 
وی ادامه داد: در سال 9۷ با همه سختی ها، صادرکنندگان توانستند با پشت سر 
گذاش��تن موانع و مشکالتی که وجود داشت، به عنوان صادرکننده نمونه شناخته 

شوند.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در چنین ش��رایطی صادرات 
یک ارزش و یک جهاد اس��ت، ادامه داد: اگ��ر طراح تحریم می خواهد نوک پیکان 
را به س��مت تجارت خارجی کشور نشانه برود، الزم است به صادرات و ارزآوری به 
عنوان یک موضوع ملی بپردازیم و در این شرایط اگرچه تعهد ارزی و روش اجرای 
آن ممکن است ایراداتی داشته باشد و مشکالتی را برای تجار به وجود آورده باشد، 
اما در چنین ش��رایطی و برای تعادل بازار ارز و ثبات در ش��رایط خاص اقتصادی 
بایس��تی تدابیر ویژه ای از جمله تعه��د ارزی را در نظر گرفت و لذا باید در چنین 

مواقعی نگاه واقع بینانه ای داشت.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه از مثبت شدن تراز تجاری کشور 
خبر داد و بیان کرد: در 9 ماهه امسال 31.9 میلیارد دالر صادرات و 31.۸ میلیارد 
دالر واردات داشتیم؛ به طوری که در ماه نهم به نحوی تراز تجاری ما برقرار شد و 

حدود 100 میلیون دالر هم مازاد تجاری داشتیم.
وی ادامه داد: این تراز تجاری در حالی اس��ت که در س��ال 9۷ مشکالت زیادی 
پیش روی صادرکنندگان قرار گرفت و از اردیبهش��ت تا آذر 9۷، کار به س��ختی 
پیش رفت و جای تقدیر و تش��کر از صادرکنن��دگان و صادرکنندگان نمونه دارد. 
در این ش��رایط و با وجود همه تحریم های سنگین ارزش تجارت کشور در 9 ماه، 

64 میلیارد دالر است.
وی با بیان اینکه در مورد صادرات به کش��ورهای همس��ایه عالوه بر 24 میلیارد 
دالر صادرات فعلی، ما 100 میلیارد دالر پتانسیل صادراتی به این کشورها داریم، 
گفت: آمریکا موفق نشده است صادرات ما را به کشورهای همسایه مهار کند و در 
این ش��رایط تحریم، علقه های دینی و برادری اس��المی موجب شده است، ارتباط 
تجارت ما قطع نشود و ما هدف گذاری کردیم صادرات ما به کشورهای همسایه از 

24 میلیارد دالر به 4۸ میلیارد دالر برسد.
زادبوم ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران در تالش است برای رونق صادرات 
توافقنامه های مهمی را پیگیری و منعقد کند که مهم ترین  آنها توافقنامه با اوراسیا 

اس��ت و البته در کنار این موافقت نامه ها، برخی اصالحات زیربنایی و مش��وق های 
صادراتی الزم است که به تسهیل صادرات کمک کند.

وی ب��ا بیان اینکه گمرک جمهوری اس��المی ایران و س��ازمان اس��تاندارد نیز 
تس��هیالت ویژه ای را با پیگیری های س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران به صادرات 
اختصاص داده اند، بیان کرد: س��تاد توس��عه صادرات شکل چابک تری است که در 
زمان تحریم در تس��ریع امور می تواند بس��یار  موثر باشد. به زودی با تشکیل این 
س��تاد، موارد فوری به دور از بروکراس��ی های جاری در راس��تای توسعه صادرات 

پیگیری خواهد شد.
زادب��وم در ادام��ه با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی و ات��اق بازرگانی و با بیان 
اینکه م��ا نقش تدارکات چی این جنگ صادراتی را برعهده داریم و صادرکنندگان 
سربازان اصلی این جنگ هستند، گفت: اقتصاد بخش خصوصی قوی می خواهد و 
بخش خصوصی قوی اتاق های بازرگانی قوی می خواهد  که در حال حاضر بسیاری 
از اتاق های بازرگانی فعال تر از قبل شده اند و موج جدیدی از فعالیت های اقتصادی 

به راه افتاده است که واقعا جای تقدیر و تشکر دارد.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت ضمن تقدیر از 11 صادرکنندگان نمونه اس��تان 
بوشهر، تعدادی از صادرکنندگان به بیان مشکالت و موانع پیش روی کسب و کار 
و تجارت خود در حضور معاون وزیر صمت پرداختند که منجر به  بحث و بررسی 

و ارائه راهکار شد.

پتانسیل صادرات ۱۰۰ میلیارد دالری به کشور های همسایه

مدی��رکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت گفت همخوانی تولیدات داخل 
با تجهیزات از پیش واردشده نیاز به بررسی دقیق داشت.

کی��وان گردان، مدیرکل دفتر برق و الکترونی��ک وزارت صمت در گفت وگو با  
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره تأثیر گس��ترش صنعت مخابرات و الکترونیک 
در افزایش س��هم ایران در بازار صادرات کش��ور های همسایه اظهار کرد: یکی از 
موضوعاتی که امروزه در وزارت صنعت مورد توجه قرار گرفته است، تغییر فضای 
واردات به فرهنگی تولیدمحور اس��ت. مردم، رسانه ها، تولیدکننده ها و مسئوالن 

و تمام افراد مرتبط با این حوزه باید برای گسترش فرهنگ تولید تالش کنند.
وی بی��ان کرد: گس��ترش فرهنگ تولی��د از جمله اقداماتی اس��ت که به طور 
جدی پیگیری ش��ده و برای گس��ترش آن تالش می ش��ود. قوانینی که امروز در 

کشور جاری است محدودیت های زیادی برای خرید اقالم خارجی ایجاد کرده و 
نباید این مس��یر خدشه دار شود تا با رشد صنایع الکترونیکی و مخابراتی بتوانیم 
سهم بیشتری در بازار واردات کشور های خارجی به خصوص کشور های همسایه 
داش��ته باش��یم. گردان تصریح کرد: در آخرین میز تعمی��ق صنعت مخابرات که 
چندی پیش برگزار شد قرارداد های زیادی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
حوزه مخابرات منعقد ش��د تا به بهبود ش��رایط تولید برای شرکت های فعال در 

این حوزه کمک کند.
مدیرکل دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت گفت: قرارداد های مناسبی برای 
تامی��ن کابل ها و فیبر های نوری، تولید مودم های نس��ل اول و دوم و مواردی از 
این قبیل منعقد ش��د که مجموع آنها به بومی س��ازی 26 قطعه منجر می ش��ود. 

این قرارداد ها نوید گس��ترش صنعت مخابرات کشور را می دهد و گردش مالی 3 
میلیارد دالری را به همراه دارد.

او با تأکید بر اهمیت گس��ترش این صنعت گفت: میز های س��اخت داخل در 
حوزه برق و مخابرات محدود به همین میز نش��ده و در آینده طرح های بیشتری 

برای کمک به تولید ملی خواهیم داشت.
گ��ردان بیان ک��رد: تجهیزات اصلی صنعت مخابرات و ش��بکه های ارتباطی از 
س��ال ها پی��ش از طریق واردات و ش��رکت های مختلف تأمین می ش��د بنابراین 
همخوانی قطعات تولید ش��ده در داخل کش��ور با قطعاتی که از پیش نصب شده 
بودند نیاز به بررسی فنی و مهندسی باالیی دارد که خوشبختانه عملکرد مناسبی 

را از مهندسین کشورمان در این زمینه شاهد بودیم.

رش��ید فرخی گفت امس��ال تولید خرما با رشد 20درصدی نسبت به 
س��ال قبل به حدود یک میلیون و 100 تا یک میلیون و 1۵0 هزار تن 

رسید.
محسن رشیدفرخی یزدی، رئیس انجمن خرما در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، از افزایش 20درصدی تولید خرما نسبت به سال قبل 
خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی تولید خرما با افزایش 
20 درصدی نس��بت به س��ال قبل به حدود یک میلیون و 100 تا یک 

میلیون و 1۵0 هزار تن رسیده است.
او با اشاره به اینکه صادرات خرما نسبت به سال های قبل رضایت بخش 
نیس��ت، افزود: اگرچ��ه گمرک آمار دقیقی درخص��وص میزان صادرات 
اع��الم نکرده اس��ت، اما موجودی انبار ها نش��ان می دهد که نس��بت به 

سال های قبل افت چشمگیری در زمینه صادرات داشته ایم.
فرخی ممنوعیت های گاه و بی گاه صادرات از سوی مسئوالن ذی ربط 
ک��ه عامل اصلی خدش��ه دار ش��دن کارنامه صادراتی و از دس��ت دادن 
مشتریان خارجی در بازار های هدف اعالم کرد و گفت: با تعامالتی که با 
وزارت صمت برقرار کرده ایم امیدواریم این موضوع تکرار نشود تا بتوانیم 

در ماه های آتی کمبود صادرات را جبران کنیم.
قیمت خرما واقعی شد

رئیس انجمن خرما با اش��اره به اینکه قیمت خرما نس��بت به ابتدای 
س��ال واقعی ش��ده اس��ت بیان کرد: هم اکنون قیمت ه��ر کیلو خرمای 
مضافتی 1۵ تا 1۷ هزار تومان و پیارم 4۵ تا ۵0 تومان است که نسبت 

به ابتدای سال افت محسوسی داشته است.

به گفته فرخی فروش خرما با نرخ های باال در خرده فروش��ی ها ناشی 
از کمبود نظارت متولیان و دستگاه های مسئول است که انتظار می رود 
با اعمال نظارت های دقیق فاصله قیمت از مبدأ تا خرده فروش��ی ها را به 

حداقل برساند.
او در پای��ان درباره آخرین وضعیت ص��ادرات تصریح کرد: با برقراری 
تعادل قیمت در بازار و عدم اتخاذ تصمیمات ناگهانی مسئوالن ذی ربط 
پیش بینی می ش��ود که تا ماه مبارک رمضان حدود 300 هزار تن خرما 
ب��ا ارزش بالغ ب��ر 400 میلیون دالر به بازار های هدف صادر ش��ود این 
در حالی اس��ت که متأس��فانه در ماه های اخیر ب��ه دلیل مداخله برخی 
افراد غیرکارشناس در صنعت خرما و افزایش چشمگیر قیمت تمام شده 

نتوانستیم حضور جدی در بازار های صادراتی داشته باشیم.

تکیه بر تولیدات داخلی در صنعت مخابرات کشور

 صرفه جویی چند میلیارد دالری با داخلی سازی تجهیزات

رشد 20درصدی تولید خرما 
 صادرات خرما رضایت بخش نیست

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

14 دی 1398

شماره 1465



اخبار

طرح های جدید تاکسیرانی با هدف تسریع 
فرآیند نوسازی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور از ارائه طرح های 
جدید در جهت کاهش انباشت فرسودگی به موازات فرآیند نوسازی 

تاکسی های فرسوده خبر داد.
مرتضی ضامنی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
کندی روند ارائه تسهیالت نوسازی ناوگان تاکسیرانی اظهار داشت: 
سازمان تاکس��یرانی به موازات فرآیند نوسازی تاکسی های فرسوده 
در جهت کاهش انباش��ت فرس��ودگی و افزایش س��رعت نوس��ازی 

طرح هایی را در دستور کار دارد.
وی با اش��اره به وجود 192 هزار دس��تگاه فرس��وده در کشور تا 
پایان س��ال جاری گفت: اسقاط خودروی فرس��وده از جانب مالک 
و جایگزینی آن با خودروهایی با حداکثر س��ه س��ال کارکرد که از 
ش��اخصه های تبدیل به تاکس��ی برخوردار هستند و انتقال پالک و 
رنگ خودروی قبلی به خودروی جدید یکی از راهکارهای مقابله با 

این حجم از انباشتگی تاکسی های فرسوده است.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور همچنین به 
پروژه نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی با همکاری شرکت ایران خودرو 
اش��اره کرد و افزود: رایزنی هایی با این ش��رکت خودروساز مبنی بر 

ادامه فرآیند نوسازی و افزایش سرعت آن صورت گرفته است.
ضامنی درخصوص مصوبه اخیر دول��ت مبنی بر تخصیص اعتبار 
براساس تبصره 1۸ قانون بودجه و از محل صندوق کارآفرینی امید 
برای ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: پیرو تاکید دولت بر تس��ریع 
نوس��ازی ناوگان با چالش هایی نظیر عدم ارائه تس��هیالت بانکی با 
نرخ مصوب بانک مرکزی و الزام بانک ها به پرداخت آن و همچنین 

افزایش 110درصدی قیمت خودرو مواجه هستیم.
وی الزمه تس��ریع در نوسازی ناوگان تاکسیرانی را افزایش سقف 
تس��هیالت به میزان ۵0میلیون تومان دانس��ت و افزود: درخصوص 
اجرای این مصوبات نیازمند همکاری بانک، خودروس��ازان و انجمن 

اسقاط خودروهای فرسوده هستیم.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری کش��ور با اش��اره به 
س��رفصل های موجود در الیحه بودجه درخصوص ارائه تسهیالت به 
ن��اوگان حمل و نقل عمومی گف��ت: امیدواریم ردیف های بودجه ای 
مصوب عملیاتی ش��ود و هرچه زودتر در اختیار ناوگان حمل و نقل 

عمومی قرار گیرد.
ضامن��ی با اش��اره ب��ه س��همیه 400 لیت��ری تعیین ش��ده برای 
خودروهای بنزین س��وز گفت: با توجه به اینکه براس��اس گزارشات، 
س��همیه س��وخت خودروهای فرودگاهی کافی نیست و دوگانه سوز 
کردن این خودروها نیز امکان پذیر نیست، برای افزایش سهمیه این 
خودروها در حال پیگیری هس��تیم اما تاکنون مصوبه ای به تصویب 

نرسیده است.
وی درخص��وص فقدان جایگاه های س��ی ان جی در اس��تان های 
سیس��تان و بلوچس��تان و جن��وب کرم��ان و فعالی��ت خودروهای 
دوگانه س��وز در این مناطق گفت: به علت نبود جایگاه سی ان جی 
در این اس��تان ها هماهنگی های الزم در جه��ت تامین مابه التفاوت 
2۵0 لیتر س��همیه این خودروها نس��بت به خودروه��ای بنزینی با 

سهمیه 400 لیتر اقدام کرده ایم.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور درخصوص تامین 
اقالم خودرویی و معیش��تی رانندگان تصریح کرد: توزیع الس��تیک 
موردنی��از رانندگان در صورتی که به طور مس��تقیم از تولیدکننده 
به مصرف کننده برس��د در بهبود وضعی��ت اقتصادی رانندگان موثر 
اس��ت و با توجه به اختالف قیمتی این اقالم، ورود س��ازمان به این 

حوزه ضروری بود.
ضامنی در پایان با اش��اره به توزیع 2۵0 هزار حلقه الستیک بین 
رانندگان سراس��ر کشور خاطرنشان کرد: این فرآیند همچنان ادامه 
دارد و در صورت مراجعه دارندگان تاکس��ی به سازمان تاکسیرانی و 
یا ش��هرداری شهر مربوطه و ثبت درخواست ها، این مراکز با تجمیع 
درخواس��ت ها و ارسال آنها به سازمان تاکسیرانی های شهری کشور 
نسبت به تامین الستیک  موردنیاز رانندگان مستقیما از کارخانه به 

شهر موردنظر و به نرخ مصوب دولتی اقدام می  شود.

رشد 1.28درصدی وزنی تولیدات تایر در 8 
ماهه امسال

دبی��ر انجمن صنعت تایر ایران گفت جمع وزنی تولیدات هش��ت 
ماه��ه کارخانج��ات تایر کش��ور 16۵ هزار و 992 تن اس��ت که در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته )163 هزار و ۸۸6 تن(، رشد 

1.2۸درصدی را نشان می دهد.
 به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از ایرنا، »مصطفی 
تنها« افزود: از ابتدای امس��ال تا پای��ان آبان ماه 11 میلیون و 636 
هزار و 921 حلقه تایر س��واری از س��وی کارخانجات داخلی کشور 
تولید ش��د. این آمار در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارسال 10درصد 

رشد داشته است.
وی اظهار داشت: در این مدت 9۷9 هزار و 4۸۷ حلقه تایر وانتی 
در کش��ور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت 

16درصدی داشته است.
به گفته این مقام صنفی، تولید تایر باری و اتوبوس��ی در هش��ت 
ماهه امسال با کاهش 24درصدی در مقایسه با پارسال به رقم 4۸۵ 

هزار و 49 حلقه رسید.
وی ادام��ه داد: تولی��د تایره��ای کش��اورزی در این مدت رش��د 
داش��ته اس��ت، به طوری که تولید تایرهای کشاورزی سبک با رشد 
1۵درصدی به 131 هزار و 393 حلقه و تایرهای کشاورزی سنگین 

با رشد 20درصدی به 12۸ هزار و 96۷ حلقه رسید.
تنها گفت: تولید تایرهای صنعتی و راهس��ازی در این مدت بدون 

تغییر در مقایسه با پارسال به 30 هزار و 60 حلقه رسید.
دبیر انجمن صنعت تایر ایران بیان داش��ت: در هشت ماهه امسال 
۷31 ه��زار و ۵06 حلق��ه تایر دوچرخه و 2میلی��ون و ۵۷۷ هزار و 
342 حلقه تایر موتوری در کش��ور تولید شد که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته به ترتیب کاهش 36درصدی و افت 10درصدی 

داشته است.
به گفته وی، در مدت یادشده 9 هزار و ۸01 تن تیوب و تایرهای 
اس��کوتری در کشور تولید ش��د که در مقایسه با 9 هزار و ۵66 تن 

تولید هشت ماهه پارسال حدود 2.۵درصد رشد داشته است.

کارش��ناس هی��أت تفحص مجلس نهم با انتقاد ش��دید از رفتار ش��به رس��انه 
»اختاپوس« در تخریب صنعت خودرو گفت متاس��فانه ش��به رسانه هایی از جمله 
اختاپوس، خواسته یا ناخواسته تحت جریان نفوذ پنهان نقشه دشمن قرار گرفته اند.
ب��ه گزارش پدال نیوز، مهدی دادفر، کارش��ناس هیأت تحقیق و تفحص مجلس 
نهم از صنعت خودرو، با انتقاد از تخریب شرکت های بزرگ قطعه سازی کشور گفت: 
متاس��فانه در شرایطی که س��خت ترین تحریم از طرف آمریکا علیه صنعت خودرو 

اعمال شده، برخی آگاهانه یا جاهالنه در زمین دشمن بازی می کنند.
 وی با بیان اینکه نخبگان، نهادهای نظارتی و رسانه ها بایستی زمان شناس باشند، 
گفت: وقتی که یک خانواده در حال جنگ با دشمن بیرونی است، عاقالنه نیست که 

افراد از درون خانواده، اقدام به تخریب ستون های خانه کنند.
 دادفر با اش��اره به اینکه تحریم ها باعث ش��ده بخش قابل توجهی از سرمایه ها از 
کشور خارج شود و کمتر کسی رغبت به تولید و فعالیت صنعتی کند، تصریح کرد: 
این چه منطقی اس��ت که ما به دس��ت خودمان معدود سرمایه گذاران باقیمانده را 
نیز بهراس��انیم و تخریب کنیم. مگر فرمایش مقام معظم رهبری بر امنیت سرمایه 

را فراموش کرده ایم؟
 وی در ادامه با اش��اره به فعالیت های غیرمنطقی ش��به رسانه »اختاپوس« علیه 

یکی از ش��رکت های قطعه سازی گفت: این شرکت بزرگ قطعه سازی با به کارگیری 
نخبگان صنعتی مسئولیت تولید و گرداندن بخشی از صنعت خودروسازی را برعهده 

داشته است.
 این کارش��ناس صنعت تصریح کرد: در صنعت خودرو، شرکت های قطعه سازی 
معدودی همانند این قطعه ساز داریم که انتقال بسیاری از تکنولوژی ها به کشور از 

طریق این شرکت ها صورت گرفته است.
وی با انتقاد ش��دید از رفتار شبه رس��انه »اختاپوس« در تخریب صنعت خودرو 
گفت: نقش��ه دشمن این است که صنعتگران و تولیدکنندگان را در کشور ناامید و 
تخریب کند و متاسفانه شبه رس��انه هایی از جمله اختاپوس، خواسته یا ناخواسته 

تحت جریان نفوذ پنهان نقشه دشمن قرار گرفته اند.
 دادف��ر تاکید کرد: جریان نفوذ پنهان به دنبال خارج کردن چنین ش��رکت ها و 
سرمایه گذاران و نهایتا سقوط قوه صنعتی و تولیدی کشور است. عده ای نیز در داخل 

دانسته یا ندانسته به این جریان کمک می کنند.
 وی با طرح این س��وال که اگر واقعا اختاپوس ها به دنبال اصالح صنعت خودرو 
هس��تند چرا به نقد س��اختار معیوب صنعت نمی پردازند، گفت: تخریب اشخاص و 
مالکیت شرکت های قطعه سازی، نقد دلسوزانه صنعت خودرو نیست و لذا باید دید 

چه اهداف و نیاتی در پشت جریان های تخریبی وجود دارد.
 این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه برخی اصال صنعت را نمی شناسند، 
گفت: دلسوزان صنعت خودرو، با اشخاص و خانواده آنها کاری ندارند، بلکه ساختارها 

را مورد نقد قرار می دهند.
 وی در نقد روش شبه رسانه ها و برخی نهادهای نظارتی گفت: اصالح و انتقاد باید 
بر مدار حفظ سرمایه صورت گیرد و لذا هدف و اولویت اول بایستی ایجاد فضای امن 

برای سرمایه گذار و تولیدکننده باشد.
 دادفر با بیان اینکه حتی اگر هم قرار است شخصی را دستگیر کنند، بایستی به 
گونه ای عمل ش��ود که به س��رمایه وی آسیب نرسد، گفت: متاسفانه رویه غالب در 

برخوردها برخالف این است.
 وی ضمن بیان اینکه هیچ ش��رکتی در اقتصاد ایران بدون ایراد نیس��ت، گفت: 
برخی از افراد کنونی که با نیات خاص، شرکت های قطعه سازی را تخریب می کنند، 

اصال صنعت را نمی شناسند و صرفا یک رویکرد افراطی را در پیش گرفته اند.
 دادفر افزود: به طور مثال در تمامی صنایع خودرویی دنیا هر قطعه به علت ایجاد 
صرفه اقتصادی توسط چند شرکت محدود تولید و تامین می شود و لذا تامین یک 

قطعه توسط دو یا سه شرکت به معنای انحصار نیست.

پشت پرده اختاپوس از زبان یک نظارتی

 نفوذ پنهان دشمن در صنعت خودرو ایران

با تب باالرفتن قیمت فرآورده  های س��وختی در کش��ور ح��دس و گمان هایی 
مبنی بر واریز س��همیه بنزین نوروز هر روز ش��نیده می ش��ود در این گزارش به 

این موضوع می پردازیم.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان، 
رون��د افزایش قیمت بنزین در کش��ورمان ب��ا روند افزایش قیمت س��ایر کاال و 
خدم��ات ارتباط تنگاتنگی دارد به ط��وری که قابلیت اثرگذاری زیادی از اقتصاد 

ایران و به صورت مشخص دارد.
ای��ن محصول که کمی بع��د از آغاز به کار دولت یازدهم ب��ه صورت آزاد و با 
نرخ مصوب هر لیتر هزارتومان به فروش رسید، در اردیبهشت سال 9۸ و پس از 
مدت ها بحث و گمانه  دوباره در ریل سهمیه بندی و تغییر نرخ قرار گرفت. قیمت 

بنزین باالخره بامداد 24 آبان افزایش یافت.
ن��رخ CNG ب��دون تغییر خواهد بود و برای مس��افربر های ب��ر پایه اینترنت 
)اسنپ و تپ سی( مشروط بر آنکه نرخ های خود را از مقادیر مصوب، به تشخیص 
وزارت کشور تغییر ندهند، اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت. برای 
تامین س��وخت خودرو های مسافربر خطی و بین ش��هری، آژانس های مسافربری 
و آموزش��گاه های رانندگی تمهیدات الزم اتخاذ گردیده اس��ت که متعاقبا اعالم 

خواهد شد.
به منظور رفاه حال دارندگان خودرو ها با اولویت وانت بار ها مقرر شد تا وزارت 
نفت و س��ازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت یک ماه ضوابط تشویقی برای 
توسعه مصرف CNG در خودرو ها را تنظیم و به تصویب شورای اقتصاد برسانند. 

همچنین قیمت نفت گاز با کارت سوخت جایگاه دار بدون تغییر خواهد بود.
تف��اوت جال��ب توجه دور تازه س��همیه بندی بنزین نس��بت ب��ه دور قبلی در 
حذف س��همیه بنزین س��وپر باش��د، در واقع پیش از این و در دور قبلی مالکین 
می توانس��تند س��همیه 60 لیتری بنزین موجود در کارت سوخت خود را از نوع 
بنزی��ن معمولی و بنزین س��وپر انتخاب کنند، اما حاال بنزین س��وپر تنها با نرخ 
آزاد )3۵00 توم��ان( عرضه می ش��ود که ب��ه معنای افزایش قاب��ل توجه هزینه 

سوخت گیری خودرو های مدرن برای مالکین خواهد بود.
ای��ن درحالی اس��ت که  با افزایش ن��رخ بنزین بح��ث و گمانه زنی ها در مورد 
بنزی��ن نوروز هم باال رفته اس��ت به طوری که علی اصغر مونس��ان، وزیر میراث 
فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری درباره جزییات اختصاص س��همیه بنزین 
برای س��فر های نوروزی گفت: مردم اصال نگران سوخت مصرفی خود برای سفر 
در ایام نوروز نباش��ند و دولت حتما همراهی خواهد کرد، ولی هنوز با دولت در 

این رابطه مکاتبه نکرده ایم. او افزود: طرح اختصاص سهمیه بنزین برای سفر های 
نوروزی آماده است و به محض اینکه از سفر به خراسان جنوبی برگردیم به دولت 
ارس��ال خواهد ش��د. وزیر میراث فرهنگی درباره جزییات این طرح گفت: حتما 
س��همیه بنزین ویژه ای برای ایام سفر نوروزی در نظر گرفته خواهد شد و دولت 

همراهی الزم را خواهد کرد.
مونسان در پایان گفت: مردم اصال نگران نباشند.

ب��ه طوری که ش��هرام رضای��ی مدیر برنامه ریزی ش��رکت پاالی��ش و پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی در گفت و گو ب��ا خبرنگار اقتصاد و ان��رژی گروه اقتصادی 
باش��گاه خبرنگاران ج��وان، در خصوص آخرین وضعیت اختص��اص بنزین برای 
س��فرهای نوروزی گفت: تاکنون هیچ ابالغیه ای در مورد مکانیزم اجرایی بنزین 

ویژه سفرهای نوروزی به ما ارائه نشده است.
او ادامه داد: این موضوع باید در دولت بررسی و پس از نهایی شدن به ما ابالغ 
ش��ود ولی تا به امروز هیچ بخش��نامه و یا مصوبه ای مبنی بر سهمیه بنزین سفر 

نداشته ایم و اگر خبری مبنی بر این سهمیه بنزین باشد کذب است.
حاال باید منتظر ماند و دید که آیا دو ماه مانده به پایان س��ال 9۸ آیا س��همیه 

بنزین به کارت های سوخت دارنندگان خودرو اضافه می شود یا خیر؟

بازار خودرو که این روزها و همزمان با نزدیک ش��دن به ماه های پایانی س��ال 
در انتظار رونق شب عید است، در حالی نوسان قیمت ها را تجربه می کند که به 
گفته فعاالن این بازار پیش فروش ها و همچنین آغاز فروش کارتکسی تا اندازه ای 

توانسته بر عطش بازار تاثیرگذار باشد.
ب��ه گزارش خودروکار، بازار خودرو در چند هفت��ه متوالی افزایش قیمت ها را 
ش��اهد بود و هم اکنون به گفته فعاالن این بازار به آرامش رس��یده که دلیل آن 

افزایش عرضه از سوی خودروسازان بوده است.
نعمت اهلل کاش��انی، بازرس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران با اش��اره به 
رون��د کاهش��ی قیمت ها در ب��ازار خودرو می گوی��د: در چند هفته اخیر ش��اهد 
افزای��ش قیمت خودروها در بازار بودیم اما با آغاز فروش خودروی کارتکس��ی از 
س��وی خودروسازان، قیمت ها تا اندازه زیادی کنترل شد به طوری که هم اکنون 

قیمت ها روند کاهشی داشته و شاهد افت آن در چند روز اخیر بوده ایم.
وی ب��ا اش��اره به رکود خرید و ف��روش در بازار نیز می افزای��د: هم اکنون تنها 
خریداران بازار کس��انی هستند که به خودرو نیاز دارند و از آنجا که به بازار شب 

عید نزدیک می شویم خریداران بازار واقعی تر می شوند.
کاش��انی با اشاره به صفر شدن خرید و فروش در بازار خودروهای خارجی نیز 

تصریح می کن��د: هم اکنون به دلیل قیمت باالی ای��ن خودروها، هیچ خریداری 
برای خودروهای وارداتی وجود ندارد.

ب��ازرس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران ادام��ه می دهد: در خودروهای 
داخل��ی نیز خرید و فروش تا اندازه ای انجام می ش��ود و ای��ن میزان معامالت با 
کاهش قیمت ها افزایش می یابد و در این بازار خریداران واقعی، کس��انی هستند 
که با نزدیک ش��دن به بازار ش��ب عید ب��ه خودرو نیاز داش��ته و اقدام به خرید 

می کنند.
وی در تش��ریح پیش بینی وضعیت بازار تا پایان س��ال نیز اظهار می کند: بازار 
تابع عرضه و تقاضا اس��ت و در صورت افزایش میزان عرضه بدون شک قیمت ها 
در بازار کاهش��ی خواهد شد این در حالی است که فروش کارتکسی و همچنین 
پیش فروش های انجام ش��ده از س��وی خودروس��ازان نیز در کاهش عطش بازار 

بسیار تاثیرگذار بوده است.
کاش��انی ادامه می دهد: هرچند هنوز تحویل چندانی از س��وی خودروس��ازان 
بابت خریدهای گذش��ته و با موعد تحویل س��ه روزه انجام نش��ده اما از آنجا که 
خودروس��ازان متعه��د به انجام تعهدات خود هس��تند، این رون��د می تواند تاثیر 

مثبتی در بازار داشته و در سیر نزولی قیمت ها نیز تاثیرگذار باشد.

بازرس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در پایان با اشاره به اظهارات مطرح شده 
مبن��ی بر احتمال افزایش قیمت خودرو در س��ال جدید نی��ز اظهار می کند: این 
اظهارنظرها باعث شده تا بسیاری از خریداران خودرو نسبت به خرید نهایی خود 
پی��ش از پایان س��ال اقدام کنند و این امر تا ان��دازه ای تقاضا را افزایش داده که 
البته با افزایش عرضه و تولید از س��وی خودروسازان، هم اکنون بازار روند نزولی 

به خود گرفته است.
نگاهی به قیمت خودروها در بازار نشان می دهد که در حال حاضر پراید 111 
با قیمت ۵4 میلیون تومان و مدل 131 نیز با ۵0 میلیون تومان خرید و فروش 
می ش��ود. پژو 26 تیپ دو هاچ بک پرطرفدار نی��ز هم اکنون با قیمت 93 میلیون 
تومان معامله ش��ده و تیپ ۵ این خودرو نیز از 100 میلیون تومان فراتر رفته و 

با قیمت 11۵ میلیون تومان عرضه می شود.
تیبا و س��اینا نیز به ترتیب 62 و 6۵ میلیون تومانی ش��دند و سمند EF۷ نیز 
به 9۷ میلیون تومان رس��ید. دنا پالس نی��ز 1۷۵ میلیون تومان خرید و فروش 
می ش��ود ب��ه این ترتیب هرچند فع��االن بازار روند قیمت ها در بازار را کاهش��ی 
می دانند اما قیمت ها نش��ان می دهد تا بازگش��ت به قیمت ه��ای اولیه هنوز راه 

زیادی در پیش است.

کشمکش های واریز سهمیه بنزین نوروز

آیا دولت با سهمیه بنزین نوروز موافقت می کند؟

فروش دوباره کارتکسی بازار خودرو را آرام کرد

 رکود مطلق در بازار وارداتی ها
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ش��بکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و ش��بکه تبادل 
فن��اوری با هدف حفظ دارایی مادی و معنوی و حفظ دس��تاوردهای فناورانه، 

تفاهم نامه ای منعقد کردند.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، همکاری طرفین درخصوص بهره برداری 
از آیین نامه ه��ا، دس��تورالعمل ها و رویداده��ای 
تجارت فناوری از جمل��ه مواردی بود که در این 

تفاهم نامه بر روی آن تاکید شده است.
همچنی��ن دو ط��رف تواف��ق کردن��د ک��ه در 
برگزاری دوره های آموزش��ی ب��رای کارگزاران و 
مش��اوران تجارت فناوری، فن��اوران و متقاضیان 

صنعتی با یکدیگر همکاری کنند.
»تس��هیل بهره من��دی طرفین در اس��تفاده از 
ظرفیت نهادها، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و 
صنعت��ی در حوزه تجارت فناوری« از جمله دیگر 
مواردی بود که براس��اس این تفاهم نامه در مورد 

آن توافق صورت گرفت.
»همکاری مشترک در طراحی و اعطای جایزه ملی تبادل فناوری به اشخاص 

واجد شرایط« بخش دیگری از مفاد این تفاهم نامه را تشکیل میدهد.

در جری��ان امضای این تفاهم نامه همکاری ک��ه بین میالد صدرخانلو رئیس 
ش��بکه  فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و علی اصغر 
نجیم��ی کرهرودی و احمد طالبیان نمایندگان ش��بکه تب��ادل فناوری منعقد 
شد، دو طرف بر گسترش همکاری برای توسعه 

دستاوردهای فناورانه تاکید کردند.
در ای��ن تفاهم نام��ه ک��ه به مدت دو س��ال 
منعقد ش��ده اس��ت، ش��بکه تبادل فن��اوری و 
ش��بکه  فن ب��ازار معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاس��ت جمه��وری متعهد ش��ده اند در تدوین 
و بهره ب��رداری از آیین نامه ه��ای کارگ��زاری و 
آیین نامه ه��ای حمای��ت از فرآیندهای تجارت 
فناوری مش��ارکت و هم��کاری کنند، همچنین  
نس��بت به اطالع رس��انی رویدادهای شناسایی 
تقاض��ا و همچنین رویداده��ای »ارائه نیازهای 
فناورانه« و »معرفی توانمندی های فناورانه« با 

یکدیگر مشارکت و همکاری کنند.
در این تفاهم نامه ش��بکه تبادل فناوری و فن بازار ملی ایران متعهد ش��دند 
دسترس��ی یکدیگر به حمایت های جذب ش��ده از س��ایر نهادها، س��ازمان ها و 

بنگاه های اقتصادی و صنعتی در حوزه تجارت فناوری را تسهیل کنند.

تبلیغ کاالی »ایران س��اخت« ابزاری قدرتمند برای حمایت و انگیزه دادن به 
تولیدکننده محصول باکیفیت اس��ت. در این راس��تا رسانه ها به میدان آمده اند 
تا با تبلیغ رایگان این محصوالت فضایی برای پیشرفت در کشور فراهم کنند.

به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به 
نقل از پایگاه خبری »ایران س��اخت«، تکاپویی 
ب��رای شناس��اندن توانمندی ه��ای خودم��ان 
ب��ه خودم��ان ب��ه راه افت��اده اس��ت. محصول 
»ایران ساخت«. نمادی از غیرت، اراده، اندیشه 
و تفکر ایرانی اس��ت. محصوالت��ی که حمایت 
از آنها پیش��رفت و آبادان��ی را برای کل جامعه 
ب��ا خود هم��راه دارد. در این می��ان تبلیغ این 
محص��والت اقدامی مه��م و اثربخ��ش در این 
مسیر اس��ت. ذهن جامعه ما حاصلخیز و آماده 
بذرهای مرغوب آگاهی بخشی است. پس تبلیغ 
این توانمندی ها در مس��یر روشن حمایت، گام 

نهادن است. پس می توان در این زمینه از ظرفیت های رسانه ملی بهره برد. زیرا 
نقش رسانه ها در انگیزه دادن و تقویت تولیدکننده داخلی موثر و پررنگ است 

و با تبلیغ کاالی »ایران ساخت« به کمک بخش تولید می آیند.

در این راس��تا »نسیم دانش« برنامه ای پیشقدم در حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی اس��ت. تبلیغات محصوالت »ایران س��اخت« در این برنامه رایگان انجام 
می ش��ود. این برنامه با حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت 
علم��ی و فن��اوری روی آنتن ش��بکه نس��یم 
م��ی رود؛ برنامه ای ک��ه عالقه من��دان در آن 
دس��تاوردها و اخبار حوزه عل��م و فناوری را 
تماش��ا می کنند و با دی��دن آن با رویدادهای 

علمی نیز آشنا می شوند.
البت��ه »بربنیان دانش« نیز برنامه ای دیگر، 
کار مش��ترک س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد 
دانش بنی��ان و ش��بکه خبر اس��ت ک��ه اقدام 
به معرف��ی و تبلیغ رایگان ب��رای محصوالت 
دانش بنی��ان ک��رده اس��ت. در ای��ن برنام��ه 
نی��ز ش��رکت های دانش بنی��ان و محصوالت 
آنه��ا معرفی می ش��وند. اما تبلیغ��ات رایگان 
محصوالت »ایران ساخت« در روزنامه جام جم 
اقدام دیگری در این زمینه است. »نشان ایرانی« عنوان طرحی برای حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی است. در راستای اجرایی سازی این طرح روزنامه جام جم 

چاپ آگهی برای تولیدکنندگان داخلی را بدون هزینه انجام می دهد.

»ایران ساختی ها« رایگان تبلیغ کنیدهمکاری فن بازار ملی و شبکه تبادل فناوری افزایش یافت

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری مهم��ان کارآفرینان 
مس��ابقه تلویزیون��ی میدون ش��د و ضم��ن بازدید از نمایش��گاه 
دس��تاوردهای کارآفرینانه، با ش��رکت کنندگان و دست اندرکاران 
این مس��ابقه، از اهمیت فرهنگ سازی برای اصالح رویکرد جامعه 

به نوآوری و کارآفرینی گفت.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، 
چند وقتی اس��ت ش��بکه س��وم س��یما، با برنام��ه ای تلویزیونی 
مخاطبان��ش را مهمان رقابتی جذاب از جنس خالقیت و نوآوری 
کرده اس��ت. این برنامه، »میدون رقابت« کس��انی است که کار و 
کارآفرینی، زور بازوی ش��ان است و بر سندان خالقیت و نوآوری، 
چکش می کوبند تا پیکره اش��تغال و ارزش افزوده را شکل و قوام 

ببخشند.
این کارآفرینان در واپس��ین روز هفته از دوازدهمین روز س��رد 
دی ماه، تنور کارآفرینی را گرم کردند و دستاوردهای ش��ان را در 

نمایشگاهی به مخاطبان شان معرفی کردند.
سورنا ستاری، روز گذشته مهمان ضیافت کارآفرینانه آنان شد 
و از اهمیت کمک فکری، فرهنگی و زیرساختی به احیای فرهنگ 

کارآفرینی و ارج نهادن به کارآفرین گفت.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با اش��اره به تأکیدات 
مق��ام معظم رهبری بر احیا و حمای��ت فرهنگ کارآفرینی افزود: 
این موضوع مهم، در فرمایش��ات مق��ام معظم رهبری بارها مورد 
توجه و تأکید قرار گرفته اس��ت و باید اهتمام ویژه ای نس��بت به 

ارج نهادن به این موضوعات صورت بگیرد.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری، در جمع کارآفرینان 
مس��ابقه تلویزیونی میدون، فرهنگ ناصواب و کهنس��ال اقتصاد 
نفت��ی و منبع محور را مهم ترین س��د ف��راروی جریان کارآفرینی 
دانس��ت و گفت: ناش��ی از این فرهنگ که بیش از 100 سال در 
همه عرصه های جامعه گذشته به واسطه سایه گستردن فرهنگ 

اقتصاد نفتی سرکوب شده است.
ستاری مهم ترین و ارزنده ترین سرمایه کشور را نوآوری دانست 
و گفت: سرمایه انسانی ایران، معدنی سرشار از سرمایه گرانبهای 
نوآوری است که سدی مستحکم در برابر موانع بوروکراتیک ناشی 
از فرهنگ اقتصاد نفتی را فراروی خود می بیند. برنامه هایی مانند 
می��دون، در پی تغییر این فرهنگ به نفع کارآفرینان هس��تند و 
از ای��ن حیث، کاری حیاتی و ارزش��مند انجام می دهند. توس��عه 
فرهن��گ کارآفرینی یکی از کارهای ج��دی این برنامه تلویزیونی 
اس��ت و دلی��ل حض��ورم در ای��ن نمایش��گاه، اع��الم حمایت از 
کارآفرین��ان و تأکیدی دوباره بر ضرورت اهمیت بخش��ی به کار و 

کارآفرینی است.
وی با اشاره به حمایت از کارآفرینان شرکت کننده در »میدون« 
بیان کرد: ش��رکت هایی که در برنامه دس��تاوردهای خود را ارائه 
بدهند، حتی در صورت برنده شدن، مورد حمایت قرار می گیرند. 
مهم ترین ویژگی این شرکت ها به عمل رساندن ایده های نوآورانه 
و خل��ق ارزش افزوده اس��ت. کارآفرینان، اف��راد دانش آموخته و 
خالق را به اش��تغال می گمارند و توسعه پایدار به نسل های آینده 

کشور هدیه می کنند.
رئیس س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، تاریخ چندهزار 

س��اله برت��ری و فرهنگ دیرین��ه کارآفرین��ی ای��ران را مقوم و 
حیات بخ��ش اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی نوآورانه دانس��ت و 
گف��ت: این فرهنگ باید ب��ه کمک چنین رویدادهای��ی، بازاحیا، 
یادآوری و تقویت ش��ود. کارآفرینی و نوآوری، می بایست بار دیگر 
فرهنگ عمومی جامعه ای ش��ود که اکنون توسط فرهنگ و تفکر 

منبع احاطه شده است
وی اف��زود: برای تحق��ق این مهم، همه باید ت��الش خود را به 
کار ببندیم و از س��رمایه اصلی مان یعنی نوآوری که قدر و ارزش 
آن قابل عددگذاری نیس��ت حمایت کنیم. نخس��ت باید بتوانیم 
از خام فروش��ی به هر ش��کل و ش��یوه آن، از نفت خام فروشی تا 
زعفران خام فروش��ی فاصله بگیریم. زعف��ران، به عنوان محصول 
کشاورزی مهم ایران، مثال خوبی از محصوالتی است که با الصاق 
ن��وآوری و ارزش اف��زوده، می تواند منبع مهمی برای اش��تغال و 

ثروت آفرینی شود.
مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری با بیان اینکه بیش از 
90هزار میلیارد تومان فروش به مدد 4۷00 شرکت دانش بنیان و 
هزاران استارت آپ، راه تازه ای فراروی اقتصاد کشور گشوده است، 
اظه��ار کرد: زیس��ت بوم جوان نوآوری و کارآفرینی کش��ور، قوت 
گرفته از نسل جوان و دانش آموخته ایرانی است که خالقیت را به 

ثروت و پیشرفت تبدیل می کنند.
س��تاری از ب��ه جریان افتادن حرک��ت کارآفرینی به کمک این 
برنامه تلویزیونی ابراز خرسندی کرد و افزود: پیروزی بر شکست، 
مهم تری��ن ویژگی کارآفرین موفق به ش��مار می رود. همه ممکن 
است در رس��یدن به اهداف مان دچار مشکالتی شویم، اما تفاوت 
اصل��ی افراد موفق با س��ایرین، جایی اس��ت که شکست ش��ان را 
مقدم��ه ای برای پیروزی می کنند و آغ��ازی دوباره برای آموختن 

و ایستادن.
»میدون« نوآوری ها

کارآفرین��ان می��دون ام��روز در مجتم��ع فرهنگ��ی 13 آب��ان 
دس��تاوردهای کارآفرینانه خود را به نمایش گذاشتند. حدود ۷0 
غرفه در این نمایش��گاه حضور یافتند که شامل کسب و کارهایی 
می ش��د که در مسابقه میدون توانسته بودند دستاوردهای شان را 
معرفی کنند. این نمایش��گاه فرصتی برای کارآفرینان و صاحبان 
مشاغل و کسب و کارهای فناورانه فراهم کرد تا بتوانند محصوالت 
و خدمات، دستاوردها و توانایی های شان را به مردم معرفی کنند.

»میدون« یک رقابت تلویزیونی استعدادیابی شغلی است که با 
هدف مشاوره و حمایت از کسب  و کارهای برتر نوپا، طراحی شده 
و با حضور چهار داور متخصص و فعال در حوزه کسب و کار نوین 

از شبکه سوم سیما پخش می شود.
مینا مهرنوش، عضو هیأت علمی دانش��گاه ته��ران، مدیرعامل 
چندین شتاب دهنده و مرکز استعدادیابی و خالقیت کسب و کار، 
علیرضا یونچی عضو مجمع عالی واردات، پرویز کرمی دبیر ستاد 
توس��عه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و امیرحسین 
اسدی، مدیرعامل چندین شتاب دهنده و استارت آپ، تیم داوری 

نخستین دوره از مسابقه بزرگ میدون هستند.
این مس��ابقه تلویزیونی با حمایت »ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 

دانش بنیان« از شبکه سوم سیما به روی آنتن می رود.

ایالن ماسـک روز دوشنبه با انتشار پسـتی در توییتر گفت که در شب سال تحویل 
هم دست از کار کردن نمی کشد.

به گزارش دیجیاتو، ایالن ماسـک که به کار کردن در تمام طول سـال حتی در روز 
تولدش معروف اسـت، در توییت خود اعالم کرد که برای سرعت بخشیدن به عملیات 

تحویل اتومبیل ها، به کارخانه تسال در شهر فریمانت ایالت کالیفرنیا خواهد رفت.
ماسـک این توییت را در پاسخ به سـوال یکی از دنبال کنندگانش که از وی پرسیده 
بـود روز تحویـل سـال را در کارخانه اسـپیس ایکس در بـوکا چیکا ایالـت تگزاس 

می گذارند یا نه، ارسال کرد.
ماسک قبال گفته بود که هفته ای 120 ساعت کار می کند و از آنجا که تسال قرار است 
رکورد تحویل خودرو را در سـه ماهه چهارم سـال 2019 بشـکند، ماسک بهانه خوبی 

برای اضافه کاری پیدا کرده است.
یکـی از کاربـران ردیت تصویر ایالن ماسـک را حین ورود بـه کارخانه و صحبت با 

مشتریان منتشر کرد:
کاربر مذکور ویدئویی هم از ایالن ماسـک منتشر کرده که در آن مدیرعامل تسال از 

سورنا ستاری در جمع کارآفرینان »میدون«:

فرهنگ سازی به نوآوران و کارآفرینان میدان می دهد

اضافه کاری ایالن ماسک در شب تحویل سال نو میالدی

دریچــه

با انعقاد یک تفاهم نامه همکاری میان س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و گروه صنایع غذایی تحفه، یک شتاب دهنده در حوزه فرآوری های زیستی 
دریایی در کش��ور راه اندازی می شود. با توجه به اینکه شتاب دهنده ها، مسیر تحقق زیست بوم 
کارآفرینی در کشور را کوتاه می کنند و در این زمینه یک راه میانبر محسوب می شوند، راه اندازی 
این مراکز به اولویت همه ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
بدل ش��ده است. س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم 
در همین راس��تا تفاهم نامه ای با هدف توس��عه فرآوری ها و محصوالت زیستی دریایی با گروه 
صنایع غذایی تحفه امضا کرد. به استناد این تفاهم نامه مقرر شده است که گروه صنایع غذایی 
تحفه به ازای دریافت حمایت 10میلیارد ریالی تسهیالت از ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در چابهار در فضایی به مساحت ۸0 متر مربع، پنج شرکت 
در این حوزه راه اندازی کند. همچنین پنج ش��رکت هم در تهران به توس��عه این حوزه زیستی 

اختصاص دهد.

تولید غذاهای دریایی شتاب گرفت

شنبه
14 دی 1398

شماره 1465
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مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، صاحبان ایده و استارت آپ ها 
را به تاسیس تعاونی های دانش بنیان و حمایت از آنها دعوت کرد.

البرز محمدی در گفت وگو با ایس��نا، درباره لزوم حرکت به س��مت تشکیل 
تعاونی های دانش بنیان و ایجاد مراکز نوآوری در 
بخش تعاون اظهار ک��رد: در حال حاضر حمایت 
همه مقامات عالی کش��ور از اقتصاد دانش بنیان، 
فض��ای حرک��ت بخ��ش تع��اون را ب��ه س��وی 
فعالیت های اقتصادی دانش پایه و نوبنیان فراهم 
کرده اس��ت به نح��وی که ایجاد مراک��ز نوآوری 
بخش تعاون به عنوان هسته محرک و پیش برنده 
الگوی دانش محور تعاونی نقش و تاثیر بسزایی در 
شکل گیری تیم های دانش بنیان در بخش تعاون 

خواهد داشت.
وی ادام��ه داد: بخش تعاون هم��واره ورود به 
عرصه های ن��و اقتصادی را به عنوان اس��تراتژی 
توس��عه گرا مدنظر قرار داده و تالش کرده از ارائه 

الگوی پیش برنده در عرصه های نوین س��رمایه گذاری ب��ه عنوان ابزار ترویجی 
� عمل��ی بهره بب��رد. ارائه الگوی روس��تا تعاون،  ایج��اد تعاونی های خدماتی و 
بهداشتی، تعاونی های دهیاری و تعاونی های توسعه عمران شهرستانی از جمله 

الگوهای پیشرو در فضای عمومی کشور بوده اند.
مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون، تاکید کرد: مراکز نوآوری با 
ایده جذب خالقیت ها و نوآوری های افراد ایجاد می شود و به دنبال عرضه یک 
محصول دانش محور به بازار هستند. این مراکز 
با تامی��ن بودجه فعالیت خود از ش��رکت هایی 
که به آنها وابس��ته هس��تند یا شرکت هایی که 
طرح ه��ا را به آنها می فروش��ند ب��ه حیات خود 
ادام��ه می دهند و البته س��همی ه��م از بودجه 
کش��ور دارند. محمدی درباره اهداف تش��کیل 
مراک��ز ن��وآوری در بخش تع��اون توضیح داد: 
مهمتری��ن اه��داف در ایجاد ای��ن مراکز ایجاد 
زمینه مناس��ب برای بروز خالقیت و بستر رشد 
و پرورش ایده های نو برمبنای دانش با محوریت 
تعاونی ها است. ما در صدد هستیم با ایجاد این 
مراکز به شکل  گیری و دوام شرکت های تعاونی 
دانش بنیان، حمایت از طرح های دانش��جویان و 
محقق��ان در قالب تعاونی و ایجاد ش��ور و انگیزه برای نوآوری در علوم مختلف 
در قال��ب تعاونی و تس��هیل ارتباط و تعام��ل میان واحده��ای تعاونی فعال با 

استارت آپ ها و صاحبان ایده های خالقانه کمک کنیم.

ایده های جذاب و بلندپروازانه با تبدیل شدن به محصولی پرکاربرد بر 
ابعاد مختلف بش��ر تاثیرگذار هستند. برای رسیدن به این نقطه نیاز به 
ثبت این ایده ها است؛ اقدامی که کانون پتنت معاونت علمی و فناوری 

ریاس��ت جمهوری در مس��یر حمایت و 
فرهنگ س��ازی آن گام برداشته است و 

در تحقق آن موفق نیز بوده است.
و  ارتباط��ات  مرک��ز  گ��زارش  ب��ه 
اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، کانون پتنت معاونت 
علمی و فناوری به عنوان مرجعی برای 
ثب��ت اختراع محقق��ان ایرانی در دفاتر 
معتبر خارجی همواره س��عی در ترویج 
و اطالع رس��انی در این حوزه دارد. این 
مرکز ب��ا حمایت 90درصدی برای ثبت 
اختراع رش��د این حوزه را ش��تاب داده 

است.
برگزاری کارگاه ه��ای تخصصی در این حوزه بخش��ی از برنامه های 
ترویجی کانون اس��ت تا دانشجویان و اس��اتید با اهمیت ثبت اختراع 
آش��نا ش��وند و بس��تری برای ارتقای آگاهی در این حوزه باش��د. این 

کارگاه ها در دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود.
البت��ه این اقدام��ات ترویجی کانون نتیجه بخش نیز بوده اس��ت؛ به 
گونه ای که در س��ال جاری شاهد رشد درخواست ها برای ثبت اختراع 
هس��تیم. تاکن��ون یک ه��زار و 6۸۵ 
درخواس��ت در س��امانه کانون پتنت 
معاونت علمی و فناوری ثبت شده که 
از ای��ن تع��داد 2۷3 پرونده در مرحله 
ارزیابی حمایت مورد تایید قرار گرفته 

است.
نوآوری ها این روزه��ا در حوزه های 
مختلف توس��عه یافته اند و با ثبت آنها 
و تبدیل ش��دن به محص��ول تجاری 
پرکاربرد بر ابعاد مختلف زندگی بش��ر 

تاثیرگذار هستند.
ثب��ت پتنت اب��زاری ب��رای فروش 
تجاری س��ازی  اس��ت.  فن��اوری 
دس��تاوردهای فناورانه با ثبت پتنت رنگ و بوی��ی دیگر می گیرد و با 
حفاظ��ت از دانش و فناوری به کار رفته در محصول می توان با خیالی 

آسوده دستاورد را در داخل و خارج کشور توسعه داد.

درخواست ها برای ثبت اختراع بین المللی افزایش یافتدعوت از استارت آپ ها به تشکیل تعاونی های دانش بنیان

مرکز نوآوری و ش��تابدهی تگ نخستین بس��تر خدمات نوآورانه و فناورانه 
جنوب ش��رق کشور با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افتتاح 

شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، فعاالن فناور استان کرمان 
که روز سه شنبه 10 دی ماه میزبان سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری و همراهان وی بودند از »مرکز نوآوری و شتابدهی« بهره مند شدند.
این مرکز با رس��الت جذب ش��تابدهنده ها، اس��تارت آپ ها و ش��رکت های 
دانش بنیان در تمامی حوزه ها به ویژه کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری، 

صنعت و معدن، سالمت، پزشکی و زیست فناوری فعالیت می کند.
شش واحد مستقل مستقر در مرکز نوآوری تگ، در قالب خدمات نرم افزاری، 
سخت افزاری و بازاریابی و فروش و به فعاالن زیست بوم نوآوری کمک می کنند.
 پروژه مرکز نوآوری و ش��تابدهی تگ در طول مدت س��ه ماه به س��رانجام 
رس��یده و بیش از 1۷00 متر زیربنا را به فضاهای موردنیاز کس��ب و کارهای 
دانش بنی��ان و اس��تارت آپی از جمله بیش از ۵00 متر فضای کار اش��تراکی 

اختصاص داده است.
س��الن های جلسات b2b ، خدمات راهبری، مشاوره کسب و کار، کارگاه ها 
و کالس های آموزش، در کنار ۵00 متر فضای نمایشگاه دائمی محصوالت و 
خدمات دانش بنیان از مهم ترین خدمات این مرکز به زیست بوم نوآوری است.

همچنین در حاشیه این مراسم سه تفاهم نامه میان این مرکز نوآوری با خانه 
صنعت، معدن و تجارت، اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری 

و شهرداری کرمان منعقد شد.
حرکت کرمان در مسیر نوآوری آغاز شده است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراس��م افتتاح مرکز نوآوری و 
ش��تابدهی تگ کرمان، با بیان اینکه گام گذاشتن کرمان در مسیر نوآوری و 
اقتصاد دانش بنیان آغاز ش��ده است و این راه باید با عزم جدی همه بخش ها 
با ش��تابی فزاینده ادامه پیدا کند، ادامه داد: به کسانی که برای راه اندازی این 
مرک��ز تالش کردن��د تبریک می گویم اما افتتاح این مرک��ز نوآوری گامی در 
آغاز راه است. استارت آپ هایی که رشد می کنند راه طوالنی برای موفقیت در 
پیش دارند و باید با وجود ساختارهای فرسوده فرهنگ سنتی و مقاومت های 

ساختاری و پیچیدگی های قانونی انگیزه مند و استوار عمل کنند.
س��تاری، با اش��اره به آغاز حرکت در این مس��یر توسط دانش��گاه و مراکز 
نوآوری ادامه داد: باید برای داشتن کشوری که از نوآوری ها استقبال و فرهنگ 

کارآفرینی پویای خود را پشتیبانی کند، بکوشیم.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان، س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی در حوزه ه��ای فناورانه و نوآورانه را غنیمتی ارزش��مند برای رونق 
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری دانست و گفت:  باید به این باور برسیم که به 
واسطه ماهیت پول دولتی، با این نوع سرمایه گذاری به نتیجه اثرمند نخواهیم 
رسید. نوآوری با سرمایه گذاری و نقش آفرینی بخش خصوصی محقق می شود. 
دولت باید بسترس��ازی و حمایت ها را انجام دهد و این بخش خصوصی است 

که نوآوری را به محصول تبدیل می کند.
وی افزود: با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی کرمان، امید به اتفاقات 
خوب در این استان بسیار باال است. شهرستان رفسنجان مبدأ و منشأ اتفاقات 
خوبی شده اس��ت. اساتید دانشگاه ش��رکت های موفقی را ایجاد کرده اند که 

براساس اولویت های معاونت علمی این کسب و کارها حمایت می شوند.
به گفته معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری، با وجود چنین مراکزی 
سرمایه های غنی انس��انی و صنایع و منابع، در پیوند با سرمایه گذاری بخش 
خصوص��ی می تواند یک تحول جدی را در کرمان رقم بزند. چنین ظرفیت و 

انگیزه ای بیش از هر زمان دیگری وجود دارد.

ستاری با تأکید بر اینکه باید بخش های سنتی راه بقای خود را در همراهی 
با زیست بوم نوآوری جست وجو کنند، بیان کرد: موفقیت سرنوشت محتوم 
فعاالن این زیست بوم است و بخش سنتی و فرسوده کسب و کار در رویارویی 
با این زیست بوم شانسی برای موفقیت ندارد. تنها راه توفیق سرمایه گذاری و 

حمایت از جوانانی است که در این کسب و کارها فعالیت می کنند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری جوانان خالق را مهم ترین سرمایه 
زیست بوم نوآوری کرمان دانست و گفت: فرزندان کویر، استعداد خارق العاده ای 
ب��رای کارآفرینی دارند و انگیزه و جس��ارت فوق العاده ش��ان ب��رای موفقیت، 
مهم تری��ن ویژگی آنها به ش��مار م��ی رود. این ویژگی، فصل مش��ترک تمام 
کارآفرینان موفق دنیاست و در این مسیر، شکست مقدمه ای برای آموختن و 
آغاز دوباره است. تفاوت افراد موفق در ایستادگی و عزم برای ایستادگی مجدد 
روی پای خود اس��ت. ویژگی مهمی که در جوانان خالق شهرهای کویری به 

وضوح دیده می شود.
افتتاح فاز دوم مرکز ملی پرورش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه س��فر به اس��تان کرمان با 
حضور در مرکز تکثیر و پرورش، نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان، فاز دوم پروژه مرکز ملی پرورش حیوانات آزمایشگاهی، »اتاق 

تمیز« به وسعت 1۸0 متر مربع و با اعتبار 30 میلیارد ریال را افتتاح کرد.
این مرک��ز با هدف پرورش و تکثی��ر حیوانات آزمایش��گاهی دارای نژاد و 
گونه های خالص پرورش، نگهداری و تولیدمثل گونه های مختلف آزمایشگاهی، 
ارتباط تنگاتنگ با محیط زیست و حفظ حیواناتی که در معرض انقراض قرار 

دارند راه اندازی شده است.
 فاز نخست این پروژه نیز دو سال پیش با حضور ستاری در دانشگاه شهید 

باهنر کرمان افتتاح شده بود.
دیدار با امام جمعه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بخش دیگری از این سفر یک روزه 
به دیدار امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان کرمان رفت.

حجت االس��الم حس��ن علیدادی س��لمانی در این دیدار ضمن قدردانی از 
تالش های معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در رونق اقتصاد دانش بنیان 
و کمک به اشتغال جوانان گفت: دغدغه شما و همکاران تان در معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری برای ایجاد اشتغال جوانان و اقتصاد دانش بنیان 
ستودنی است و تالش ها و عملکرد خوب شما  را در این حوزه شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه کرمان نیروی نخبه و سختکوش کم ندارد و دانشگاهیانی 
دارد که می توانند در سطح کشور بدرخشند، اظهار کرد: به کمک این تالش ها، 

جامعه نسبت به  حوزه های دانشی دید مثبتی پیدا کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان کرمان، مردم همدل و آگاه در کنار منابع غنی 
مادی و فرهنگی را س��رمایه های ارزشمند این استان برای پیشرفت دانست و 
گفت:  از ش��ما تشکر می کنم که دغدغه جدید مسأله فرهنگی به موضوعات 
کاری تان افزون ش��ده است. همان میزان که در بعد علمی، فناوری و اقتصاد 
گام های جدی برمی دارید، در مسأله فرهنگ سازی هم کارهای خوبی صورت 

داده اید.
پیشرفت کرمان در مسیر نوآوری امیدوارکننده است

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری نیز در ای��ن دیدار گفت: اگرچه 
کرمان با محدودیت و محرومیت های جدی که عمدتاً فرهنگی و زیرساختی 
هس��تند مواجه اس��ت، اما گام های خوبی توسط ش��رکت های دانش بنیان و 
استارت آپ هایی که از دل دانشگاه ها و مراکز نوآوری استان برآمده اند، پیموده 
ش��ده است که امیدها به رونق زیس��ت بوم نوآوری در این استان را دوچندان 

می کند.

می گذارند یا نه، ارسال کرد.
ماسک قبال گفته بود که هفته ای 120 ساعت کار می کند و از آنجا که تسال قرار است 
رکورد تحویل خودرو را در سـه ماهه چهارم سـال 2019 بشـکند، ماسک بهانه خوبی 

برای اضافه کاری پیدا کرده است.
یکـی از کاربـران ردیت تصویر ایالن ماسـک را حین ورود بـه کارخانه و صحبت با 

مشتریان منتشر کرد:
کاربر مذکور ویدئویی هم از ایالن ماسـک منتشر کرده که در آن مدیرعامل تسال از 

مشتریان در مورد مدت زمان منتظر ماندن در صف سوال می کند که یکی از مشتریان 
می گوید بیش از پنج سـاعت در صف منتظر مانده، ماسـک پس از شنیدن این جمله 

حسابی در فکر فرو می رود.
تسال در ماه های منتهی به سال نو میالدی روزهای پرمشغله ای را پشت سر گذاشت 
که در روز تحویل سـال نو نیز به قوت خود باقـی ماند. صف های طوالنی مردم در این 
روز برای تحویل خودروی خود تا ساعاتی پس از غروب آفتاب در توییتر گزارش شده 

است.

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

مرکز نوآوری »تگ« افتتاح شد

اضافه کاری ایالن ماسک در شب تحویل سال نو میالدی

یادداشـت

با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، زیس��ت بوم اشتغال زایی دیجیتال در کشور توسعه می یابد. یکی از ضروری ترین 
نیازهای حوزه دیجیتال در کش��ور، رونق دادن به زیس��ت بوم کارآفرینی و اشتغال زایی در 
این حوزه اس��ت؛ حوزه ای که نقشی تاثیرگذار در آینده اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد. بر 
همین مبنا، ستادهای توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری و 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در صدد هستند 
که اقدامات ترویجی خود در این حوزه را افزایش دهند. رونق زیست بوم کارآفرینی دیجیتال 
در کشور با گسترش تبلیغات و اطالع رسانی به تعداد بیشتری از افراد جامعه تسری خواهد 
یافت که این موضوع در یک تفاهم نامه مشترک میان ستادهای توسعه اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری و فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و شرکت دانش بنیان مطهرنت پارس مورد تاکید قرار گرفته است.

زیست بوم کارآفرینی دیجیتال توسعه می یابد



بسیاری از افراد برندسازی شخصی در شبکه های اجتماعی را دشوارترین 
کار دنیا می دانند. بدون تردید بخش قابل توجهی از این ادعا درست است. 
تناقض اصلی در این میان ضرورت برندس��ازی ش��خصی در ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت. به این ترتیب علی رغم دشواری های بسیار زیادی در این 
مسیر، راه چاره دیگری نیز پیش روی ما قرار ندارد. امروزه سلیقه کاربران 
در ش��بکه های اجتماعی به س��رعت در حال تغییر است. به این ترتیب ما 
با چالش های بس��یار زیادی در زمینه جلب توجه به برند شخصی مان در 
پلتفرم ه��ای اجتماعی مواجه خواهیم بود. من به عنوان فردی باتجربه در 
زمینه برندس��ازی و کسب و کار در س��ه گام ساده قصد بیان توصیه های 
کاربردی برای برندس��ازی ش��خصی در اینس��تاگرام را دارم. دلیل اصلی 
انتخاب اینس��تاگرام اهمی��ت روزافزون آن برای برندهاس��ت. این پلتفرم 
تصویرمحور س��االنه میلیون ها کاربر تازه ج��ذب می کند بنابراین فعالیت 

مناسب در آن ضروری خواهد بود. 
1. انتخاب موضوعات جذاب

برندسازی در اینستاگرام باید بر مدار یک موضوع مشخص جریان داشته 
باش��د. بدون ش��ک هر کارآفرینی توان یافتن دالیل متعدد برای تعامل با 
مخاطب هدفش را خواهد داشت. ایراد اصلی استفاده از دالیل و ایده های 
مختلف برای تعامل با مخاطب س��ردرگمی آنها خواهد بود. به این ترتیب 
ما بدون تاثیرگذاری قابل مالحظه بر روی مخاطب هدف به کارمان پایان 

خواهیم داد. 
ما به عنوان سوژه اصلی برند شخصی مان باید توانایی انتخاب یک موضوع 
اساس��ی برای تعامل با مخاطب را داش��ته باشیم. موضوع موردنظر باید به 
اندازه کافی منحصر به فرد باش��د. در غیر ای��ن صورت توجه مخاطب در 
میان برندهای فراوان در اینستاگرام به ما جلب نخواهد شد. فرآیند انتخاب 
موضوع اغلب با توجه به ویژگی ها و ارزش های محوری هر برند امکان پذیر 
اس��ت. مزیت اصلی این شیوه امکان تاکید بر روی ویژگی های منحصر به 

فرد برندمان در مقایسه با دیگر رقبا خواهد بود. 
2. انتخاب رنگ ها و فونت برند

امروزه ش��رکت ها با ه��دف ایجاد کتابی بصری ب��رای مخاطب اقدام به 
تاسیس برند می کنند. وقتی ما در شبکه اجتماعی مانند اینستاگرام فعالیت 
داریم، باید به اهمیت جلوه های بصری توجه داش��ته باش��یم. در غیر این 
صورت هرگز توانایی جلب نظر مخاطب را به دست نمی آوریم. اینستاگرام 
یک پلتفرم بصری اس��ت. به همین خاطر مهم تری��ن عامل در جلب نظر 
مخاط��ب هدف اس��تفاده از جلوه های بصری جذاب و زیباس��ت. انتخاب 
رنگ های اصلی برای جلوه های بصری برند باید با توجه به ماهیت فعالیت 
برندمان صورت گیرد. به عنوان مثال، استفاده از رنگ قرمز برای برندهای 
فعال در عرصه فست فود، یا رنگ مشکی برای برندهای خودروسازی توصیه 

می شود. 
یکی از اشتباهات برندها اقدام به استفاده از رنگ های مختلف بدون توجه 
به تاثیر روانش��ناختی آنهاس��ت. به این ترتیب مخاطب در مواجهه با برند 
موردنظر تعامل خاصی بروز نخواهد داد. بحث انتخاب فونت اندکی ساده تر 

اس��ت. ما باید فونتی مناسب برای بیان نام برندمان انتخاب کنیم. ویژگی 
اساسی این فونت وضوح حداکثری است. اگر نام برند ما با فونتی غیرواضح 

درج شود، مخاطب در شناسایی آن دچار مشکل خواهد شد. 
3. برندسازی بر مدار محصوالت و خدمات ویژه برندمان

در نهایت، هر برند ش��خصی ای دارای یک محصول یا مجموعه خدمات 
منحص��ر به فرد اس��ت. تمام فعالیت های بازاریابی و برندس��ازی ما باید با 
توجه به محصول یا سرویس ویژه مان ساماندهی شود. در غیر این صورت 
مان��دگاری چندانی در ذهن مخاطب نخواهد داش��ت. اگ��ر نگاهی کوتاه 
به اکانت رس��می برندهای موفق در اینس��تاگرام بیندازی��د، اغلب آنها بر 
روی محصوالت خاص ش��ان مانور می دهند. این امر فرص تعامل س��ازنده 
ب��ا مخاطب هدف را فراهم می س��ازد. به هر حال مخاطب در ش��بکه های 
اجتماعی در تالش برای مشاهده محصوالت و خدمات مورد نیازش است 
بنابراین ما باید به گونه ای تاثیرگذار توانایی به نمایش گذاش��تن تولیدات 
برندمان همراه با توضیحات جذاب را داش��ته باش��یم. در غیر این صورت 

هرگز توان جلب نظر مخاطب هدف را به دست نخواهیم آورد. 
بدون تردید برندس��ازی در ش��بکه های اجتماعی دشواری و پیچیدگی 
بسیار زیادی دارد. در این میان استفاده از توصیه های مورد بحث در مقاله 
کنونی مس��یر مناسبی برای شروع فعالیت برندسازی شخصی خواهد بود. 
مهم ترین نکته در فرآیند برندسازی توجه به مسیر شروع است. به همین 
خاط��ر توصیه های مورد بحث در این مقاله بیش��تر بر روی نحوه ش��روع 

برندسازی شخصی در اینستاگرام تمرکز داشت. 
entrepreneur :منبع

در س��ال گذش��ته به معرف��ی پنج کتاب م��ورد عالقه بی��ل گیتس 
پرداختیم. درواقع عادت 10 س��ال گذش��ته بیل گیتس این اس��ت که 
با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی س��ال، پنج کت��اب مورد عالقه خود 
را ک��ه مطالعه آن را برای همگان ضروری می داند، معرفی کند. امس��ال 
نی��ز  قصد معرفی پنج کت��اب منتخب از نگاه بیل گیت��س را داریم، با 
این حال بهتر اس��ت تا در ابتدا نگاهی به لیس��ت سال گذشته بیندازیم 
که ش��امل کتاب های تحصیلکرده)تارا وس��توور(، بی ارتش��ی)پل شار(، 
خون کثیف)جان کاریو(، 21 درس برای قرن بیس��ت و یکم)یووال نوح 
هراری(، راهنمای مراقبه و ذهنیت درست)اندی پودیکامپ( بوده است. 
بدون ش��ک تعطیالت کریس��مس، فرصتی ایده آل برای مطالعه لیست 
جدید محسوب می ش��ود. در همین راستا به بررسی پنج مورد منتخب 

در این سال خواهیم پرداخت. 
1-ازدواج آمریکایی اثر تایری جونز

یکی از مهم ترین کتاب های س��ال 2019 که موفق به کس��ب عنوان 
جایزه ادبیات داس��تانی زنان نیز ش��د، تنها زمان موجود در فهرس��ت 
امس��ال بیل گیتس محسوب می شود. وی در رابطه با این کتاب عنوان 
کرده اس��ت که ازدواج آمریکایی از همان ابتدا ش��ما را درگیر داستان 
خ��ود ک��رده و نمی توان تا پای��ان یافتن آن به انج��ام کاری دیگر فکر 
کنی��د. موضوع آن نیز در رابطه با زوجی به نام های روی و سلس��تیال 
اس��ت که با زندانی ش��دن مرد خانواده، همه چیز دچار تغییر ش��ده و 
یک رأی نادرس��ت زندگی عاشقانه این دو فرد را به صورت کامل نابود 
می س��ازد. جالب اس��ت بدانید که زوج به تصویر کش��یده ش��ده، سیاه 
پوس��ت هستند که این امر بار دیگر عمق فاجعه نژادپرستی را به اثبات 

می رساند. درواقع غیرممکن است پس از مطالعه این کتاب بازهم عقاید 
نژادپرستانه داشته باشید. 

2-حقایق: تاریخچه ایاالت متحده اثر جیل لپور
اگر بخواهید به صادقانه ترین روایت در رابطه با تاریخ آمریکا دسترسی 
داش��ته باشید، بدون شک تحقیق جیل لپور که کارمند مجله نیویورک 
تایمز و مورخ دانش��گاه هاروارد محسوب می شود، بهترین گزینه خواهد 
بود. با این حال مطالعه این اثر نه تنها برای س��اکنین آمریکا، بلکه برای 
تمامی جهان کامال ارزش��مند خواهد بود. نکته جالب در رابطه با کتاب 
مذکور این اس��ت که از یک موضوعی که چندان برای بس��یاری از افراد 
جذاب نیس��ت، داس��تانی فوق العاده را ایجاد کرده است. درواقع این امر 
یک هنر بس��یار بزرگ محسوب می شود که اطالعات پراکنده و متفاوت 
را با یکدیگر پیوند دهید. بدون شک پس از مطالعه این کتاب، به تمامی 

اطالعات تاریخی سابق خود شک خواهید کرد. 
3-ترقی: از میکرو ارگانیسم ها تا ابرشهرها اثر والکاو اسمیل

چه چیزی باعث ش��ده اس��ت تا جهان حال حاضر شکل گیرد؟ بدون 
ش��ک این پرس��ش را باید در دس��ته بنیادی ترین ها به حساب آورد که 
پروفسور والکاو اسمیل)استاد بازنشسته دانشگاه منیتوبا کانادا( به خوبی 
به آن پاس��خ داده اس��ت. در نهایت این کتاب کمک می-کند تا نگاهی 
به تاریخچه جهان داشته باشیم. با توجه به این امر که کتاب معیارهای 
مختلفی را برای سنجش های خود دارد، می توان نسبت به درست بودن 
مطالب آن اطمینان داش��ته و اطالعات فوق العاده جذابی را خصوصا در 

رابطه با کشورها و ملت ها به دست آورد. 
4-آماده باشید: کودکان برای یک زندگی موفق به چه چیزی 

نیاز دارند؟ اثر دیان تاونر
در س��ال 2003 دیان تاونر س��بکی جدید در م��دارس را ایجاد کرد. 
درواقع مدرس��ه او نه تنها به آموزش دروس موردنیاز دانش آموزان برای 

رفتن به دانشگاه پرداخته می شد، بلکه مهارت های یک زندگی موفق در 
دس��تور کار قرار گرفت. همین امر نیز باعث ش��د تا بیل گیتس چندین 
بار از این مدرس��ه دیدن کرده و آن را ش��گفت انگیز عنوان کند، با این 
حال هنوز هم اقدامات این مدرس��ه و دلیل اهمیت هر یک از آنها برای 
بس��یاری از افراد ناشناس مانده اس��ت. به همین خاطر نویسنده در این 
کتاب به معرفی و بررس��ی تمامی این مس��ائل پرداخته است. به عقیده 
بیل گیتس اس��تفاده از روش تاونر، می تواند انقالبی را در زمینه آموزش 

ایجاد کرده و بهترین نسل تاریخ را به وجود آورد. 
5-چرا افراد می خوابند: رازگشایی از قدرت خواب و رویا اثر 

متیو واکر
ب��رای بس��یاری از افراد خواب تنها زمان برای اس��تراحت محس��وب 
می ش��ود. اگرچه این جمله را نمی توان نادرس��ت دانس��ت، با این حال 
نباید از این مسئله بسیار مهم تنها به همین میزان توجه داشته باشیم. 
درواقع این امر که بدانیم هر فرد تا چه حد به خواب نیاز دارد، بس��یار 
مهم است. همچنین الزم است بدانید که چگونه می توان کیفیت خواب 
خ��ود را افزایش داد. همچنین جالب اس��ت بدانید که با توجه کردن به 
خواب خود، می-توانید متوجه بس��یاری از مس��ائل در رابطه با خودتان 
خصوصا بیماری های پنهان ش��وید، با این حال توجه داش��ته باشید که 
برخ��ی از اطالعات موجود در این کتاب، هنوز مورد تایید محافل علمی 
قرار نگرفته اس��ت، با این حال مطالعه آن حقایقی جذاب را برای ش��ما 
روایت خواهد کرد. درواقع نویسنده این کتاب، یک عصب شناس جهانی 
محسوب می شود و به همین خاطر نباید تصور کنید که این موارد صرفا 
عقاید ش��خصی محسوب می ش��ود. همچنین با آگاهی از اهمیت اصلی 
خواب و دلیل آن، شما می توانید از این اقدام حتی برای کسب موفقیت 

بیشتر در زندگی خود استفاده کنید. 
forbes :منبع

کتاب های مورد عالقه بیل گیتس در سال 2019

فروش تغییر کرده است
بس��یاری از پیام ه��ای بازاریابی نه تنها قادر نیس��تند با مش��تری 
ارتباط برقرار کنند، بلکه کامال نادیده گرفته می ش��وند. هر محدوده 
زمانی را که در نظر بگیرید، بیش��تر مشتریان بالقوه در آن محدوده 
زمانی در حال خرید نیس��تند. بازاریابی متمرکز بر تشویق به خرید 
و فروش محصوالت بیش��تر، فقط می تواند با بخش کوچکی از بازار 
ارتب��اط برقرار کند: خریداران فعالی که همین حاال به محصول نیاز 

و تصمیم به خرید دارند.
درباره بقیه چطور؟ درباره مش��تریان آینده چطور؟ درباره افرادی 
ک��ه امروز نی��ازی ندارند، ول��ی روزی به محصول یا خدمات ش��ما 
نی��از پیدا خواهند کرد چطور؟ چنین اف��رادی به پیام های ترویجی 
و تبلیغ��ات توج��ه نمی کنند. ای��ن افراد حداقل در ح��ال حاضر به 
تبلیغ ت��ان عالقه ای ندارن��د. پائول اموند، مدیرعامل ورس��اچر، این 
مس��اله را مفید و مختصر توضیح می دهد؛ »وقتی افراد حس خرید 

ندارند، دوست ندارند چیزی به آنها فروخته شود.«
ورس��اچر خدمات تلفن برای کس��ب و کارها ارائ��ه می دهد. این 
ش��رکت خدمات میزبان��ی پی بی اکس و تماس تلفنی با اس��تفاده 
از اینترنت را به ش��رکت های کوچک و متوس��ط سراسر کانادا ارائه 
می دهد. ورساچر خدمات پیشرفته ای همچون ضبط تماس، تبدیل 
پیام صوتی به ایمیل و یکپارچه س��ازی با salesforce.com را در 
اختیار کس��ب و کارها قرار می دهد، خدماتی که به طور معمول از 
ش��رکت های سنتی ارائه دهنده خدمات تلفن دریافت نخواهید کرد، 
اما اگر مشتری دنبال خدمات جدید تلفن نباشد، تمام این ویژگی ها 

هیچ اهمیتی نخواهد داشت. به شما گوش نخواهند داد.
ورس��اچر برای اینکه بفهمد روش ه��ای قدیمی فروش و بازاریابی 
روی مش��تریان بالقوه و مشتریانی که در حال حاضر مایل به خرید 
نیس��تند تاثیری ندارد، خون دل  خورده است. پائول اینطور توضیح 
می دهد: »ش��رکت ما س��ال 2003 تاسیس ش��د و برای چند سال 
ابتدای��ی دیدگاهی س��نتی به ف��روش داش��تیم. دو کارمند فروش 
تمام وقت داش��تم و برای تنظیم س��اعت قرار مالق��ات، از خدمات 
شرکتی دیگر استفاده می کردیم. کمپین های بازاریابی مستقیم راه 
می انداختی��م و با کس��ب و کارهای محلی منطق��ه خودمان تماس 

می گرفتیم.«
روی کاغذ، ورس��اچر فرهنگ فروش و »رویکرد درس��تی« برای 
ایجاد ارتباط و به دس��ت آوردن مش��تری داش��ت، ولی به اهدافش 
نمی رس��ید. پائول در ادامه می گوید: »سخت تالش می کردیم، ولی 
به نتایجی که انتظار داشتیم نمی رسیدیم. وقتی افراد ذهنیتی برای 
جایگزین کردن سیس��تم تلفن شان ندارند، نمی خواهند در این باره 
با ش��ما صحبت یا حتی ب��ه آن فکر کنند.« ورس��اچر گرفتار مدل 
کالس��یک فروش و بازاریابی ش��ده بود که برای بسیاری از کسب و 
کارهای کوچک تجویز می شود. فرض بر این است که برای فروش، 
باید درهای زیادی را بزنید و فروش زیادی داش��ته باشید. این مدل 

قدیمی فروش است و دیگر جوابگو نیست.
ای��ن رویک��رد و روش های اصلی فروش حرفه ای در اواس��ط دهه 
۷0می��الدی در ش��رکت های بزرگی همچون آی ب��ی ام و زیراکس 
ایجاد ش��دند. عبارت »فروش راهکار« در سال 19۷۵ توسط فرانک 
واتس که در آزمایش��گاه های وانگ مش��غول به کار بود، ابداع شد. 
برنامه هایی همچون SPIN، فروش اس��تراتژیک و فروش راهکار را 
افرادی ارائ��ه دادند که در ح��ال کار روی تکامل روش  های فروش 
برای ش��رکت های بزرگ بودند. در آن زم��ان چنین کاری منطقی 
بود.در دهه های ۷0، ۸0، 90، ش��رکت ها س��رمایه گذاری هنگفتی 
روی دانش فروش می کردند، چ��ون کارمندان فروش بهینه ترین و 

موثرترین راه برای انتقال اطالعات پیچیده محصول بودند.
ش��رکت ها نیروهای ف��روش زیادی را اس��تخدام می کردند تا کار 
پیدا کردن مش��تری بالقوه، ایجاد ارتباط، توزیع اطالعات محصول 
و ف��روش را انج��ام دهند. این اس��تخدام  ها را در کن��ار برنامه های 
آموزش��ی فروش قرار می د ادند ت��ا نتایج فروش قابل پیش بینی تری 
داش��ته باش��ند. نقش نیروی فروش تغییر کرده است. شرکت های 
کوچ��ک و متوس��ط دیگر نیازی به نی��روی فروش زی��اد ندارند تا 
اطالعات محصول ش��ان را پخش کنند. پیشرفت اینترنت، ارتباطات 
و فناوری های س��یار راه های بسیار سریع تر و آسان تری را در اختیار 
ش��رکت ها قرار داده اس��ت تا اطالعات محصوالت و اخبار ش��رکت 
خ��ود را به اش��تراک بگذارند. مهم تر از همه اینکه مش��تریان برای 
پیدا ک��ردن اطالعات موردنیاز خود به کارمن��د فروش نیاز ندارند، 
از گوگل اس��تفاده می کنند. اگر چیزی باشد که نیاز به دانستن آن 

داشته باشند، در گوگل به دنبالش می گردند.
hormond :منبع
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بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی یکی از ترندهای اصلی دهه گذشته محسوب 
می شود. بسیاری از برندها در تالش برای موفقیت در شبکه های اجتماعی هستند. 
در ای��ن میان نق��ش برخی از برندهای بزرگ به دلیل بودجه سرشارش��ان بیش از 
سایر کسب و کارها ارزیابی می شود. فرض اصلی در میان بسیاری از کارشناس های 
بازاریاب��ی تاثیرگذاری بودجه بیش��تر بر روی کیفیت نهای��ی کمپین های بازاریابی 
به طور کلی اس��ت. اگرچه بودجه مناس��ب نقش مهمی در سرنوشت کمپین های 
بازاریابی دارد، اما تمام ماجرا معطوف به مقدار دالرهای خرج ش��ده برندها نیس��ت. 
گاه��ی اوقات برخی از برندهای کوچک با بودج��ه ای محدود موفق به تاثیرگذاری 
بسیار بهتر بر روی مخاطب هدف می شوند بنابراین همیشه استفاده از بودجه سرشار 
موفقیت م��ا در عرصه بازاریابی، به ویژه الگوی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی، را 

تضمین نخواهد کرد. 
در ای��ن مقال��ه برخی از مهم ترین تکنیک ها و ش��یوه های افزای��ش تاثیرگذاری 
کمپین ه��ای بازاریابی بدون نیاز به بودجه های سرش��ار مورد بررس��ی قرار خواهد 
گرفت. هدف اصلی ما بیان نکات کاربردی برای اغلب کس��ب و کارهاست، بنابراین 
ب��دون توجه به حوزه فعالیت تان، امکان اس��تفاده از نکات مورد بحث در این مقاله 
را خواهید داش��ت. برخی از صاحبان کس��ب و کار تالش برای افزایش تاثیرگذاری 
کمپین های بازاریابی را همراه با تکنیک های دش��وار تص��ور می کنند. تالش ما در 
بخش های بعدی تغییر این نگرش رایج در میان صاحبان کسب و کار خواهد بود. 

1. استفاده از کلیدواژه ها به مثابه سیگنال های جذاب
6Sense التانی کونانت: موسسه

بس��یاری از اوقات ما ایده مشخصی برای نگارش متن، توییت یا بارگذاری پست 
در اینستاگرام نداریم. همین امر فرآیند جلب نظر مخاطب هدف را دشوار می کند. 
وقتی ما ایده جذابی برای جلب نظر مخاطب هدف نداشته باشیم، محتوای مان در 
کنار میلیون ها پست کلیشه ای سایر برندها قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هیچ گاه 
موفق به جلب نظر مخاطب هدف نخواهیم شد. بدون شک اغلب بازاریاب ها دارای 
ایده مش��خص برای فعالیت در شبکه های اجتماعی هستند، بنابراین مشکل اصلی 
در ج��ای دیگری قرار دارد. از نظر من ایراد اصلی بازاریاب ها ناتوانی در زمینه بیان 
ایده های ذهنی ش��ان به صورت جذاب است. به این ترتیب مخاطب هیچ تعاملی با 
محتوای موردنظر نخواهد داشت. یکی از تکنیک های کاربردی برای افزایش جذابیت 
محتوای بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی استفاده از کلیدواژه های تاثیرگذار است. 
اغلب کاربران در ش��بکه های اجتماعی نس��بت به برخی از کلیدواژ ه ها حساس��یت 
دارند. این امر موجب افزایش تمایل آنها به مشاهده محتوای دارای این کلیدواژه ها 
می ش��ود، بنابراین با استفاده درس��ت از کلیدواژه ها شانس محتوای مان برای دیده 
ش��دن افزایش خواهد یافت. خوش��بختانه یافتن کلیدواژ ه های مناسب کار چندان 
دش��واری نیست. گوگل و بس��یاری از دیگر پلتفرم های بازاریابی به صورت رایگان 

فهرست کلیدواژ ه های مهم را منتشر می کنند.  
2. انتخاب هوشمندانه مخاطب هدف

مگی اونیل: موسسه پپرکام
تبلیغ��ات در ش��بکه های اجتماعی ما را در تعامل نزدیک ب��ا میلیون ها کاربر در 
سراسر جهان قرار می دهد. یکی از اشتباهات رایج در میان برندها تالش برای جلب 
نظر تمام مخاطب های موجود اس��ت. بدون تردید این امر نیازمند بودجه میلیونی 
است. به عالوه جلب نظر تمام کاربران فعال در شبکه های اجتماعی فایده چندانی 
برای ما نخواهد داشت. هر برند دارای تعداد مشخصی مخاطب هدف است، بنابراین 

تالش اصلی ما باید ش��ناخت مخاطب هدف مان باش��د. پ��س از این مرحله امکان 
سرمایه گذاری درست و مناسب برای بازاریابی بهتر وجود خواهد داشت. مزیت اصلی 
انتخاب هوشمندانه مخاطب هدف امکان دستیابی به افراد مناسب در زمان درست 
است. بسیاری از برندها در مناسبت های مهم به فکر یافتن مخاطب هدف می افتند. 
بدون تردید چنین زمان هایی برای یافتن مخاطب هدف بسیار دیر است. نکته مهم 
در زمینه انتخاب مخاطب هدف توجه به بودجه شرکت و میزان تمایل مان به هزینه 
در حوزه بازاریابی مبتنی بر شبکه های  اجتماعی است. اگر ما مخاطب هدف برندمان 
را به صورت درست انتخاب نکرده باشیم، در عمل به هنگام بازاریابی محصوالت مان 
را ب��ه افراد بی عالقه به کس��ب و کارمان عرضه خواهیم ک��رد. امروزه حتی برترین 
کمپین ه��ای بازاریابی و تبلیغاتی نی��ز در صورت نمایش برای مخاطب بی عالقه به 

حوزه ای مشخص هیچ گونه موفقیتی کسب نخواهند کرد. 
3. تالش برای جلب اعتماد مخاطب هدف

Onclusive دن بلترامو: برند
یکی از چالش های اصلی فعالیت در شبکه های اجتماعی حجم باالی بی اعتمادی 
کاربران به محتوای موجود در آن اس��ت. امروزه بس��یاری از افراد فقط برای ارتباط 
با دوس��تان و س��رگرمی در ش��بکه های اجتماعی حضور دارن��د. وقتی صحبت از 
بخش های��ی نظیر بازاریابی و تبلیغات به می��ان می آید، اغلب کاربران به دنبال فرار 
از مش��اهده چنین محتوایی هس��تند. بنابراین یکی از چالش های اصلی برندها در 
شبکه های اجتماعی میزان اعتماد پایین کاربران است. اگر ما به دنبال موفقیت در 
این عرصه هس��تیم، باید راهکارهای مناسبی برای جلب اعتماد مخاطب هدف مان 
پیدا کنیم. وظیفه جلب اعتماد مخاطب هدف بر دوش بخش روابط عمومی است، 
بنابرای��ن ما باید فرصت کافی برای خودنمایی بخش روابط عمومی در ش��بکه های 
اجتماعی را ایجاد کنیم. در غیر این صورت ما نیز در کنار میلیون ها برند کلیشه ای 
فعال در ش��بکه های اجتماعی قرار خواهیم گرفت. برندهای بزرگ همیش��ه از تیم 
روابط عمومی قدرتمندی برخوردار هستند. به همین خاطر در صورت بروز بحران 
نی��ز به س��ادگی آن را حل و فص��ل می کنند. برند ما نیز ب��رای کاهش هزینه های 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی باید به فکر ایجاد تیم روابط عمومی قدرتمند باشد. 
به این ترتیب ما با هزینه کمتر در عرصه بازاریابی در شبکه های اجتماعی توان جلب 

توجه بیشتری خواهیم داشت. 
4. تولید محتوای شخصی سازی شده برای مخاطب های مهم

Rootstrap پاتریک وارد: موسسه
هر کس��ب و کاری دارای برخی از مش��تریان بسیار مهم است. این امر به معنای 
پیوند موفقیت برندمان در عرصه فروش با تصمیم گیری نهایی برخی از مش��تریان 
کلیدی است. بنابراین سرمایه گذاری وسیع برندها برای جلب نظر چنین مشتریان 
طبیعی خواهد بود. شاید در نگاه نخست بسیاری از برندها نیازمند صرف هزینه های 
بسیار باال برای جلب نظر مخاطب های مهم باشند. رویه عملی اغلب برندهای بزرگ 

خالف این امر را ثابت می کند. 
بس��یاری از برندها در تالش برای صحبت با تمام افراد حاضر در یک بازار کسب 
و کار از طریق تبلیغات ش��ان هس��تند. این امر در نهایت موج��ب ناتوانی آنها برای 
ایجاد ارتباط حتی با یک نفر می ش��ود، بنابراین شخصی س��ازی محتوا برای دامنه 
خاصی از مخاطب هدف امری طبیعی و موردنیاز خواهد بود. هدف اصلی این بخش 
تمرکز بیش��تر بر روی شمار مشخصی از مخاطب های هدف است. به این ترتیب ما 
با شناس��ایی مهم ترین مخاطب های هدف مان از نظر تاثیر بر روی سرنوش��ت مالی 
برندمان باید محتوای متفاوت و خاص تری برای آنها تولید کنیم. این امر به معنای 
بی توجهی به مخاطب های عادی نیست، بنابراین هر دو گروه مخاطب باید مدنظر ما 
قرار داشته باشد. محور اصلی بحث کنونی بر روی تولید محتوای شخصی سازی شده 

برای هسته اصلی و مرکزی مشتریان است. به این ترتیب ما آنها را بدل به مشتریان 
ثابت برندمان خواهیم کرد. 

5. تولید محتوای کمتر و تعامل بیشتر با مخاطب
Social Deviant مارک لندسبرگ: موسسه

توصیه اصلی من محدود س��اختن تعداد محتوای بازاریابی برندتان در ماه است. 
برندهایی که تمرکز بسیار زیادی بر روی تولید محتوای بازاریابی هرچه بیشتر دارند، 
در عمل مورد بی توجهی مخاطب هدف قرار می گیرند. به این ترتیب آنها به تدریج 
بدل به برندهایی کلیش��ه ای و عادی برای مخاطب می ش��وند هنر اصلی در دنیای 
کسب و کار و بازاریابی حضور مناسب در کنار مخاطب است. گاهی اوقات ما باید به 
جای تولید محتوای بازاریابی در تالش برای تعامل بیشتر با مخاطب هدف باشیم. 
امروزه مشتریان انتظارات بسیار باالیی از برندها دارند، بنابراین حضور ما در کنار آنها 
و تالش برای تعامل سازنده با مخاطب هدف اساسی خواهد بود. این امر به ما فرصت 
شناخت بهتر مخاطب هدف و تعامل نزدیک با وی را خواهد داد. امروزه بسیاری از 
برندها در عمل چنین فرصتی را از دس��ت می دهند. بنابراین به جای تمرکز صرف 
ب��ر روی تولید محتوا برای بازاریابی ب��ه اهمیت تعامل نزدیک با مخاطب به عنوان 

شیوه ای برای بازاریابی تاثیرگذار تمرکز کنید. 
6. تعامل اصیل با مخاطب

جسیکا کاسترو: موسسه تبلیغاتی هاوتورنه
وقتی صحبت از تعامل با مخاطب هدف می ش��ود، بس��یاری از برندها به فکر ارسال 
پیا م های شخصی سازی ش��ده به مخاطب می افتند. این امر نوعی کلیشه رایچ در حوزه 
بازاریابی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی اس��ت. توصیه من در این بخش تالش برای 
طراحی کمپین های تعامل برانگیز است. منظور من از تامل برانگیز توانایی کمپین ها در 
زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف، اینفلوئنسرها و حتی سایر برندهاست. به این 
ترتیب صحبت از کمپین  ما در میان بخش وسیعی از مخاطب هدف گسترش خواهد 
یافت. در نتیجه ما توانایی بسیار بیشتری برای انتقال پیام مان به دست می آوریم. بسیاری 
از برندها نسبت به شیوه تولید کمپین های تاثیرگذار بی اطالع هستند. این امر تا حدی 
ناشی از مشاهده تعداد اندک چنین کمپین هایی در حوزه بازاریابی است. معیار اصلی برای 
تولید کمپین بازاریابی تامل برانگیز تاکید بر روی ارزش های اصلی برندمان است. به این 

ترتیب کمپین ما به گونه ای تامل برانگیز با دیگر نمونه ها متفاوت خواهد شد. 
7. استفاده از داده های معتبر در کمپین 
Health Grades برد ونسل: موسسه

بازاریاب��ی و تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی باید از قوانین مش��ابهی در عرصه 
عمومی تبلیغات پیروی کند. ما در عرصه تبلیغات برای تولید کمپین های تاثیرگذار 
اقدام به اس��تفاده از داده های معتبر می کنیم. به این ترتیب کمپین ما تاثیرگذاری 
بس��یار بیش��تری بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. بسیاری از برندها در زمینه 
بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی اهمیت توجه به اطالعات معتبر را از یاد می برند. 
به این ترتیب کمپین های آنها هیچ ارتباطی با سلیقه مخاطب هدف ندارد. در این 
شرایط عدم تمایل مخاطب هدف به ارتباط با کمپین ما امری طبیعی خواهد بود. 

خوشبختانه امروزه دسترسی به اطالعات کاربردی در حوزه بازاریابی بسیار ساده 
شده است. نرم افزارهای بازاریابی دارای هوش مصنوعی امکان به دست آوردن دامنه 
وس��یعی از اطالعات برای برندهای مختلف را امکان پذیر کرده اند. به این ترتیب ما 
با اس��تفاده از این شیوه ها شانس بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
خواهیم داش��ت. برنده��ا در حوزه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی باید به دنبال 
استفاده از تکنیک های حرفه ای و بهره برداری از مزیت داده های معتبر باشند. در غیر 

این صورت تاثیرگذاری کمپین آنها محل شک و تردید خواهد بود. 
adage :منبع

بررسی 3 راهکار ساده برای بازاریابی بهتر
موفقیت در حوزه بازاریابی با راهکارهای ساده

امروزه فعالیت در دنیای بازاریابی بس��یار س��اده تر از گذش��ته شده است. 
ابزارهای کمکی بس��یار زیادی در زمینه تولی��د کمپین های جذاب و تعامل 
سازنده با مخاطب وجود دارد. بنابراین سطح انتظارات از بازاریاب ها به شدت 
افزایش یافته اس��ت. این امر خود موجب بروز برخی چالش های اساس��ی در 
حوزه بازاریابی ش��ده اس��ت. در طول دو دهه اخیر با افزایش تعداد برندها و 
ش��رکت های فعال در مقیاس های مختلف کسب موفقیت در دنیای بازاریابی 
نیز دشوارتر شده است. اکنون برندها باید در میان شمار وسیعی از رقبا اقدام 
به نمایش جلوه ای تاثیرگذار از کسب و کارشان کنند. بی تردید حوزه بازاریابی 
اکنون پیچیدگی های بسیار بیشتری در مقایسه با دهه های قبلی دارد. هدف 
اصلی این مقاله بررسی سه راهکار ساده برای بازاریابی موفق است. در ادامه هر 

کدام از این راهکارها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. همکاری با سایر برندها

بس��یاری از برندها همیش��ه در تالش برای س��اماندهی مراسم های ویژه 
هستند. این امر با توجه به محدودیت بودجه اغلب آنها موجب سرمایه گذاری 
بر روی همایش های کوچک می ش��ود. یکی از راهکارهای س��اده برای جلب 
موفقیت بیش��تر اقدام به همکاری با سایر برندهاست. به این ترتیب ما توان 
برگزاری همایش های بزرگ تر و جلب توجه بیشتر را خواهیم داشت. همکاری 
در زمینه برگزاری همایش های تخصصی همیش��ه گزینه مناسبی محسوب 
می شود. بس��یاری از برندهای بزرگ نیز از چنین شیوه ای استفاده می کنند. 

بنابراین جای هیچ گونه نگرانی برای استفاده از این شیوه وجود ندارد. 
عالوه بر تالش برای برگزاری همایش های مشترک، حضور در جمع برندها 
و کس��ب و کارهای مرتبط نیز اهمیت دارد. گاهی اوقات برخی از برندها به 
دلیل عدم ارتباط با دیگر همکاران شان مورد بی توجهی قرار می گیرند. وقتی 
ما در جمع برندهای فعال در حوزه کسب و کارمان حاضر نباشیم، به تدریج 
از یاد تمام مش��تریان و س��ایر همکاران خواهیم رفت. به این ترتیب شانس 
حضور در همایش های مش��ترک را نیز از دست می دهیم. بدون تردید هدف 
من در اینجا حضور بیش از حد در مراس��م های مختلف برندها نیست. نکته 
مهم تعامل س��ازنده با دیگر برندها به منظور ایجاد فرصت همکاری مناسب 
است. گاهی اوقات چنین همکاری های ساده ای حتی موجب ترکیب برخی از 
شرکت ها نیز می شود بنابراین ما نباید شانس های موجود برای برندمان را به 

سادگی از دست دهیم.
2. تمرکز بر روی محصوالت و خدمات برند

بازاریابی مبتنی بر تعریف و تمجید مشتریان از محصوالت و خدمات برند 
تاثیر بسیار قدرتمندی دارد. بسیاری از برندها نسبت به این امر توجه الزم را 
ندارند، بنابراین بخش قابل توجهی از بودجه شان را صرف کمپین های عجیب 
و غریب می کنند و توصیه من در این بخش کامال روشن و واضح است؛ تالش 
برای تولید محصوالت و ارائه خدمات تاثیرگذارتر به منظور موفقیت در زمینه 
جلب نظر مشتریان. وقتی مشتریان به محصوالت برند ما توجه بیشتر داشته 
باشند، به طور ناخودآگاه انگیزه بیشتری برای معرفی آنها به دوستان و اعضای 
خانواده خواهند داشت. به این ترتیب به سادگی نام برند ما از طریق مشتریان 
توس��عه خواهد یافت. نکته مهم در این میان اعتماد بس��یار بیشتر مردم به 
گفته های یکدیگر در مقایس��ه با ادعاهای برندهاست، بنابراین سرمایه گذاری 
بر روی این ش��یوه بازاریابی عالوه بر هزینه کمتر همراه با تاثیرگذاری بیشتر 

نیز هست. 
تالش ب��رای بازاریاب��ی از طریق مش��تریان برند بدون توج��ه به کیفیت 
محصوالت و خدمات امکان ناپذیر اس��ت. برند ما باید تمایز معناداری با سایر 
رقبا برای جلب نظر مخاطب هدف داشته باشد. یکی از بهترین نمونه های تمایز 
با دیگر رقبا در زمینه کیفیت محصوالت اس��ت، بنابراین با تولید محصوالت 
با کیفیت امکان تاثیرگذاری برند ما در مقایسه با دیگر رقبا افزایش چشمگیری 
خواهد یافت. همچنین باید به روز رس��انی م��داوم کیفیت محصوالت مان را 
مدنظر داشته باشیم. محصوالت یک برند هر سال نیاز به تغییر و تحول دارند. 

در غیر این صورت توان رقابت با محصوالت تازه را از دست خواهند داد. 
براس��اس گ��زارش موسس��ه Invesp Cro ارزش بازاریاب��ی مبتن��ی بر 
مش��تریان به طور میانگین 6 تریلیون دالر در س��ال تخمین زده می ش��ود. 
ب��ه این ترتیب در اینجا ما با الگوی بازاریابی بس��یار مهمی مواجه هس��تیم. 
نکته جالب اینکه بهره مندی از سهم مناسب در میان بازار 6 تریلیون دالری 
بازاریابی مش��تری محور نیازمند صرف هزینه گزاف نیس��ت. به همین خاطر 
اغلب برندهای بزرگ در تالش برای ترغیب مش��تریان هدف شان برای تبلیغ 
به جای خود هس��تند. به این ترتیب آنها توان تاثیرگذاری بیشتری به دست 

خواهند آورد. 
3. انعطاف پذیری در عین دقت نظر

یکی از مهم ترین وظایف هر برند در حوزه بازاریابی و تبلیغات اس��تفاده از 
آخرین ترندهای موجود در عرصه بازاریابی است. امروزه رقابت بسیار زیادی بر 
سر استفاده از ترندهای جدید و تولید محتوای بازاریابی براساس رویدادهای 
تازه وجود دارد. این امر تا حدی برنامه ریزی برای بازاریابی را دش��وار خواهد 
داش��ت. بدون تردید بس��یاری از برندها در تالش برای برنامه ریزی دقیق به 
منظور بازاریابی بهتر هستند. این امر نیازمند توجه به عملکرد رقبا و همچنین 
رویدادهای تازه است. اگر برندها عالقه مند به استفاده از ترندهای روز هستند، 
باید اندکی انعطاف پذیری به استراتژی ش��ان اضافه کنند. در غیر این صورت 

همیشه برنامه های شان بر هم خواهد خورد. 
وقتی صحبت از انعطاف پذیری کمپین های بازاریابی می ش��ود، باید تفاوت 
آن با فقدان برنامه و دقت را مدنظر داشت. برنامه ریزی دقیق شامل پیش بینی 
بخش ویژه ای برای اتفاق های غیرمنتظره نیز هس��ت. به این ترتیب کمپین 
بازاریابی ما توان تاثیرگذاری بیش��تری بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
یکی از اشتباهات برندها در این عرصه تقلید صرف از رقباست. به این ترتیب 
م��ا بدون توجه به نیاز برندمان اق��دام به الگوبرداری از عملکرد رقبا یا برخی 
برندها بزرگ می کنیم. اگر رقبای ما بر روی بازاریابی در اینستاگرام یا توییتر 
سرمایه گذاری می کنند، معنای این امر ضرورت اقدام مشابه از سوی ما نیست. 
ما باید همیشه به ضرورت های اصلی کسب و کارمان توجه داشته باشیم. در 

غیر این صورت تمام هزینه های مان بی نتیجه باقی می ماند. 
ب��دون تردید برندهای بزرگ نیاز چندانی برای تبلیغات گس��ترده ندارند. 
برندی مانند نایک به دلیل سابقه درخشان در زمینه تولید محصوالت با کیفیت 
بدون تبلیغات نیز فروش گسترده کسب خواهد کرد. نکته مهم در این میان 
نمایش مداوم تصویری جذاب از برندمان است. به همین خاطر حتی برندهای 
بزرگ نیز از تبلیغات و بازاریابی صرف نظر نمی کنند. نکته مهم در این عرصه 
ترکیب انعطاف پذیری برندمان برای اخذ ترندهای برتر با دقت نظر در یافتن 
الگوهای بازاریابی مناسب است. در غیر این صورت برند ما توانایی تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف را از دست می دهد. 
forbes :منبع
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نکاتی آموزشی از بهترین سخنرانی های 
برنامه تد در سال 2019)1(

ایده ها ارزش گسترش دارند، شعار یکی از جذاب ترین برنامه های 
جهان محس��وب می-ش��ود که در آن افراد مختل��ف در حوزه های 
گوناگون صحبت های بس��یار جالبی را انج��ام می دهند. با این حال 
برخی اقدامات دیگر نظیر اضافه ش��دن پادکس��ت نی��ز اخیرا به آن 
اضافه شده است. با توجه به این امر که تعداد ویدئو های این برنامه 
بس��یار زیاد است بدون ش��ک این امر که در ابتدا بهترین ها را مورد 
توجه قرار دهید، اقدام هوش��مندانه تری خواهد بود. در همین راستا 

به بررسی پنج سخنرانی منتخب سال خواهیم پرداخت. 
1- 3 ترفند روان شناختی برای پس انداز

سخنران: وندی د الروزا
بدون ش��ک هر فردی در جهان تمای��ل دارد تا پس انداز خوبی را 
داشته باشد، با این حال تنها تعداد محدودی از افراد موفق می شوند 
ت��ا در این رابطه اقدامات موثری را انجام دهند. به همین خاطر نیز 
خان��وم الروزا در س��خنرانی خود به این مش��کل قدیمی پرداخته و 
با نگاهی روان شناس��انه به دلی��ل این امر پرداخته اس��ت که افراد 
علی رغم آگاهی از اهمیت پس انداز کردن، بس��یار کم در این رابطه 
اق��دام می کنند. درواقع هم��ه ما می دانیم که چ��ه هدفی داریم، با 
ای��ن حال ه��ر فردی روش خود را ب��رای آن دارد، با این حال برای 
انجام ه��ر کاری، همواره یک بهترین روش وج��ود دارد. در ابتدای 
بحث الزم اس��ت تا توجه داش��ته باشید که این موضوع یک مهارت 
محسوب شده و ابدا نباید تصور کنید که برخی از افراد از قدرت های 
خاص ذاتی برخوردار هس��تند. در این رابطه نخستین نکته-ای که 
بای��د مورد توج��ه قرار دهید این اس��ت که باید خود را نس��بت به 
آینده متعهد س��ازید. این امر درس��ت به مانند افرادی اس��ت که به 
مس��ائل محیط زیستی توجه ویژه ای را نشان داده و همین آگاهی و 
ایجاد هدف، باعث می ش��ود تا در حفظ آن کوشا باشند، با این حال 
همواره مشاهده می شود که افراد مختلف، تصور می کنند که زمانی 
دیگر برای این موضوع وجود خواهد داش��ت. به همین خاطر شروع 
پس انداز را به ماه و یا س��ال دیگر موکول می کنند. روان ش��ناس ها 
از ای��ن اقدام به عنوان تله زمانی یاد می کنند که بدون ش��ک باعث 
خواهد شد تا س��ال آینده نیز همین اقدام را انجام دهید. به همین 
خاط��ر از همین امروز درآمد خود را یادداش��ت کرده و هزینه ها را 
نیز تعیین کنید. حال الزم اس��ت تا موارد اصلی را یادداش��ت کرده 
و در ص��ورت امکان به دنبال تنوع بخش��ی به مناب��ع درآمدی خود 
باش��ید. در نهای��ت پس از انجام این اقدام، ش��ما آماده ش��روع کار 
خواهی��د بود. نکته ای که باید به آن توجه کنید این اس��ت که بهتر 
اس��ت تا هزینه موردنظر خود را به صورت روزانه کنار بگذارید. این 
امر باعث خواهد شد تا ابدا هزینه تعیین شده، بزرگ به نظر نرسیده 
و ای��ن اق��دام، به عادت روزانه ش��ما تبدیل ش��ود. نکته دیگری که 
می تواند به ش��ما کمک کند این است که زمان بندی های مشخصی 
را داش��ته باش��ید، برای مثال برخی از افراد تعیی��ن می کنند که تا 
پای��ان عمر خود مبلغ��ی را کنار بگذارند، با این ح��ال هنگامی که 
زمان مش��خص نباش��د، بنا بر یک تحقیقی که خان��وم الروزا انجام 
داده اس��ت، میزان تعهد و توجه بس��یار کاهش پی��دا خواهد کرد. 
ب��ه همین خاطر زمان و مبلغ را مش��خص کنید. برای مثال تعیین 
کنید که تا ش��ش ماه آینده می خواهید چه مقدار پول را در حساب 
خود داش��ته باشید. بدون ش��ک با انجام این کار، شاهد انقالبی در 
زمین��ه میزان پس  انداز خود خواهید بود. درواقع در زمینه پس انداز، 
ایجاد تعهد بس��یار مهم و ضروری است. در آخر نیز باید توجه کنید 
که دشمن اصلی پس انداز، خریدهای کوچک کنترل نشده محسوب 
می ش��ود. این هزینه ها به علت ظاه��ر کم خود، هیچ گاه مورد توجه 
ق��رار نمی گیرند، با این حال اگر آنه��ا را کنترل نکنید در پایان ماه 
ممکن است رقمی را برای آنها پرداخت کرده باشید که فراتر از حد 
تصور خواهد بود. در این رابطه ذکر چند نمونه رایج ضروری اس��ت. 
ب��رای مثال بیرون غذا خوردن یکی از اش��تباهات بزرگ در زندگی 
امروز محس��وب می شود. درواقع تحت این شرایط شما با دو چالش 
مواجه هستید، نخست آنکه به دنبال ارزان قیمت ترین غذای موجود 
باش��ید که این امر بدون ش��ک سالمتی ش��ما را با تهدیدی جدی 
مواجه خواهد س��اخت و دیگری آنکه کیفیت غذا را مورد توجه قرار 
دهید که بدون شک هزینه باالیی را در پی خواهد داشت. به همین 
خاطر نیز ضروری است تا عادت بیرون غذا خوردن را کنار گذاشته و 
توجه داشته باشید که عادت کردن به این اقدام، بدون شک پس انداز 
و یا س��المت شما را نابود خواهد کرد. در رابطه با سالمتی متاسفانه 
اف��راد تا زمانی ک��ه آن را از دس��ت ندهند، ابدا متوج��ه ارزش آن 
نخواهند ش��د. بدون ش��ک با توجه به هزینه های درمانی بسیار باال، 
این موضوع می تواند به چالش��ی جدی در زندگی شما تبدیل شود. 
همچنین توجه داش��ته باش��ید که تمامی این اطالعات تا زمانی که 
تغیی��ری را در روند عادی زندگی خود انج��ام ندهید، فایده الزم را 
به همراه نخواهد داش��ت. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا پول 
در دس��ترس خود را محدود کنی��د. این امر کمک خواهد کرد تا به 
دنبال راهکارهای خالقانه تر و کم هزینه تری باش��ید که این امر خود 
به بهترین شکل روند و عادت های رایج زندگی شما را تغییر خواهد 
داد. در آخر نیز شایس��ته است تا صحبت های خود را با جمله ای از 
آقای وارن بافت به پایان برس��انیم. به عقیده او یک س��بک زندگی 
س��اده و ش��خصی، نه تنها آرامش فوق العاده را برای ش��ما به همراه 
خواهد داشت، بلکه زمینه را برای پس انداز بیشتر و در نهایت بهبود 

همیشگی اوضاع زندگی، فراهم خواهد کرد. 
ادامه دارد ...
entrepreneur :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

فعالیت در دنیای کس��ب و کار بخش قابل توجه��ی از زندگی روزمره ما 
را تش��کیل می دهد. بس��یاری از افراد پس از یک روز کاری سخت و دشوار 
به دنبال آرامش هس��تند. به هر حال همه ما در تالش برای کار و فعالیت 
به منظور زندگی بهتر هس��تیم. یکی از نکات عجی��ب در این میان تمایل 
ب��االی برخی از افراد به ادامه روند کاری پس از پایان س��اعت مقرر اس��ت. 
به این ترتیب ش��اید آنها در خانه باشند، اما همچنان در حال ادامه فعالیت 
کاری هستند. براساس آمار موسسه Career Builder بیش از 4۵درصد 
از کارمندان در ساعت های غیرکاری نیز مشغول پرداختن به مسائل کسب و 
کار و شرکت هستند. شاید در نگاه نخست این پدیده عجیب فقط مخصوص 
ایاالت متحده باش��د، اما اعتیاد به کار در بس��یاری از کشورهای دیگر نظیر 
فرانس��ه و ژاپن نیز رایج اس��ت. این امر حتی با تعیین س��اعت های کاری 

مشخص نیز برای برخی از افراد قابل حل و فصل نشده است. 
بدون تردید همه ما نیازمند تعادل میان کار روزمره و زندگی مان هستیم. 
جوئل گاه، جفری پفیفر و استفانوس زنیوس، استادهای دانشگاه استنفورد، 
در پژوهشی جامع ارتباط میان کار بیش از حد و میزان صدمه به سالمتی 
افراد و حتی مرگ و میر را نش��ان داده اند. بر این اس��اس ساالنه 120 هزار 
مرگ و بین ۵ تا ۸درصد کل هزینه های درمانی در دنیا براس��اس کار بیش 
از حد افراد صورت می گیرد. این امر عالوه بر صدمه به سالمت افراد موجب 
بروز مش��کالت خانوادگی نیز می ش��ود، بنابراین حل و فصل این بحران به 
صورت کلی هدف اصلی بسیاری از کارشناس های کسب و کار و مشاورهای 

حرفه ای است. 
ش��اید در مقام توصیه ادعای ضرورت ایجاد تعادل میان زندگی شخصی 
و کار س��اده باش��د، با این حال در مرحله عمل دش��واری های بسیار زیادی 
پی��ش روی افراد قرار دارد. یکی از توصیه ه��ای اصلی در این زمینه تالش 
برای کاهش استرس های مربوط به محیط کار و استفاده بهینه از تعطیالت 
آخر هفته برای بازیابی روحیه از دس��ت رفته اس��ت. امروزه بسیاری از افراد 
حرفه ای در زمینه کسب و کار نسبت به استراحت و توجه به زندگی شخصی 
بی توجه هس��تند. همین امر مش��کالت بس��یار زیادی برای آنها به ارمغان 
می آورد. انسان ها مانند ماش��ین های خودکار توانایی کار بی وقفه ندارند. به 
همین خاطر استراحت و تالش برای بازیابی روحیه عنصر اصلی در فعالیت 

روزمره ما محسوب می شود. 
ب��دون تردید افراد باید تمایل به اس��تفاده از تعطی��الت یا مرخصی های 
 Project اس��تاندارد در طول ماه را داشته باشند. براساس مطالعه موسسه
Time نزدیک به نیمی از کارمن��دان در ایاالت متحده و کانادا عالقه ای به 
اس��تفاده از تعطیالت ندارند. این امر پدیده اعتیاد به کار را مطرح می کند. 
بر این اس��اس یکی از مش��کالت اصلی مدیران کس��ب و کارها اطمینان از 
وضعیت روحی و جس��می مناس��ب کارمندان خواهد بود. اگرچه کارمندان 
در محور اصلی بحث قرار دارند، اما سایر فعال های حوزه کسب و کار مانند 
مدیران نیز در معرض اعتیاد به شغل قرار دارند بنابراین ما با مشکل بزرگی 

مواجه هستیم. 
هدف اصلی این مقاله بررس��ی برخی از راهکارهای مناس��ب برای ایجاد 
تعادل میان زندگی ش��خصی و کار روزمره اس��ت. بدون شک توجه بیش از 
ان��دازه به کار موجب نارضایتی اعضای خانواده و بروز مش��کالت فراوان در 
زندگی شخصی خواهد شد. هیچ کارآفرین یا کارمندی توانایی ارائه عملکرد 
مناس��ب در زمان مواجهه با مشکالت فراوان را ندارد، بنابراین استراتژی ما 
باید کاهش مشکالت پیش روی تا حد ممکن باشد. در غیر این صورت شاید 
به صورت ناگهانی با مشکالتی مانند حمله عصبی یا انواع سکته مواجه شویم. 

ماتریکس تعادل میان کار و زندگی
تع��ادل میان کار و زندگی برای هر ف��ردی حالت منحصر به فردی دارد. 
بدون ش��ک هر کدام از ما در موقعیت منحصر به فردی قرار داریم. این امر 
موجب ضرورت شخصی سازی هر برنامه  را ایجاد می کند. هر کدام از ما باید 
با توجه به عالیق شخصی و وضعیت کاری مان اقدام به ایجاد تعادل در کار 

و زندگی شخصی کنیم. 
نکت��ه مهم درخصوص ایجاد تعادل میان زندگی و کار امکان اس��تفاده از 
برخی توصیه های عمومی است. ابتدا باید به وزن هر کدام از عناصر موجود 
در زندگی مان پی ببریم. سپس امکان برنامه ریزی مناسب برای ایجاد تعادل 
وجود خواهد داشت. وقتی صحبت از ایجاد تعادل می شود، بسیاری از افراد 
حالت برابر )۵0-۵0( میان کار و زندگی را تصور می کنند. این امر همیش��ه 
درس��ت نیس��ت. گاهی اوقات افراد نیازمند وضعیت های متفاوتی هستند. 
بنابراین ایجاد تعادل برای هر فرد بس��ته به موقعیت ش��خصی اش متفاوت 

خواهد بود. 
توصی��ه من در این بخش ایجاد ماتریکس��ی کاربردی برای فهم وضعیت 
زندگی مان اس��ت. به این ترتیب در صورت بروز هرگونه کاستی امکان رفع 
آن وجود خواهد داشت. گام نخست ترسیم یک جدول است. در این جدول 
باید برای تمام بخش های مهم زندگی  ما جای به خصوصی قرار دهیم. سپس 
میزان رضایت مان در س��طح فعلی و وزن آن ب��ر روی زندگی مان را ارزیابی 
خواهیم کرد. رعایت صداقت در این بخش موردنیاز خواهد بود. پس از تعیین 
وزن هر بخش در زندگی مان باید به س��راغ میزان رضایت مان از آن برویم. 
در نهای��ت با گرفتن میانگین رضایت مان از کل زندگی امکان داوری درباره 
وضعیت مان وجود خواهد داشت. در یک جدول نمونه من پنج بخش مختلف 
را مدنظر قرار داده ام. این بخش ها شامل خانواده، شغل، تفریحات، مراسم های 
عمومی و تحصیالت است. میانگین کل رضایت من از تمام المان های مذکور 
۸1.2۵ بود. بر این اس��اس من نزدیک به 20درص��د نارضایتی از زندگی ام 
دارم. متاسفانه بسیاری از افراد در این ماتریکس نمره های بسیار پایین مانند 
30 یا 40درصد رضایت کس��ب می کنند. به این ترتی��ب اقدام فوری برای 
بهبود وضعیت زندگی از سوی آنها ضروری خواهد بود. در ادامه ما برخی از 
مهم ترین اقدامات در راستای بهبود وضعیت زندگی شخصی و تعادل آن با 

کار حرفه ای را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
7 استراتژی برای ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی

نخستین نکته در زمینه ایجاد تعادل میان زندگی شخصی و کار فهم عدم 
تعادل در این زمینه اس��ت. بس��یاری از افراد هرگز این نکته مهم را مدنظر 
قرار نمی دهند. به این ترتیب همیشه توصیه دیگران مبنی بر ضرورت توجه 
بیش��تر به زندگی شخصی را نادیده می گیرند. اس��تفاده از ماتریکس مورد 
بحث در بخش قبلی نقش مهمی در ایجاد باور به عدم تعادل در افراد دارد 
بنابرای��ن ابتدا به ماتریکس بخش قبلی مراجعه کنید. این امر به ما فرصت 
توجه بیشتر به وضعیت جاری زندگی مان را خواهد داد. پس از فهم نیاز به 
تغییر وضعیت جاری اس��تفاده از برخی استراتژی های مورد بحث در بخش 

بعدی مفید خواهد بود. 

1. به کارهای پیش پا افتاده نه بگویید
همه ما مایل به حضور در تیم ش��رکت هستیم. کار گروهی در تمام افراد 
احساس مناسبی ایجاد می کند، بنابراین پذیرش انواع کارهای موجود ایده 
اصلی بس��یاری از کارمندان یا مدیران محسوب می شود. نکته مهم در این 
میان تاثیر بسیار پایین برخی از پروژه ها بر روی نتیجه نهایی تیم است. به 
ای��ن ترتیب حضور م��ا در آن پروژه به جز اتالف وقت نتیجه دیگری در پی 
ندارد. متاسفانه بسیاری از افراد حتی پس از آگاهی از تاثیر اندک پروژه ای که 
بر روی آن کار می کنند، بازهم حاضر به ترک آن نیستند. این پروژه ها به طور 
معمول در کنار کار روزمره کارمندان به آنها تحویل داده می ش��ود، بنابراین 
مش��اهده تالش برای ساماندهی امور حتی در خانه نیز امری رایج برای این 
افراد خواهد بود. توصیه من در این بخش تمرین بر روی مهارت »نه گفتن« 
به دیگران است. ما نیازی به قبول تمام پیشنهادهای همکاری یا حضور در 
تمام پروژه ها نداریم. این امر فقط موجب برهم خوردن نظم زندگی ما خواهد 

شد بنابراین گاهی اوقات باید پاسخ های منفی به دیگران بدهیم. 
نکته مهم در اینجا ضرورت کس��ب احساس خوشایند در پی فعالیت در 
شرکت است. اگر ما در طول سال های اخیر احساس مناسبی از جایگاه مان 
نداریم، باید اقدام به تغییر وضعیت مان کنیم. ادامه فعالیت در بخش��ی که 
موجب اذیت ما می ش��ود، تاثیر منفی ب��ر روی تمام بخش های زندگی مان 
خواهد داشت. امروزه شرکت های بزرگ از تغییر حوزه فعالیت کارمندان در 
صورت ارائه دالیل قانع کننده استقبال خواهند کرد. توصیه من در این بخش 
بس��یار ساده اس��ت: اگر پروژه یا نقش فعلی تان در شرکت موجب اذیت تان 
می شود، آن را رها کنید. فقط در این صورت امکان فعالیت بهتر برای شما 
فراهم خواهد ش��د. متاسفانه بس��یاری از افراد حتی در صورت وجود امکان 
برای بهبود وضعیت کاری ش��ان اقدام به اس��تفاده از آن نمی کنند. این امر 
موجب تاثیر منفی بر روی زندگی ش��خصی و کاری شان می شود. در نهایت 
نیز با بروز چالش های اساس��ی در هر کدام از آنها توان ذهنی ش��ان از بین 

خواهد رفت.

من س��ال گذش��ته در کنار فعالیت در حوزه کسب و کار اقدام به شرکت 
در کالس تئاتر و همکاری برای یک نمایش در سالن تئاتر محله مان کردم. 
این امر هیجان بسیار زیادی داشت. تعامل نزدیک با همسایه ها و تمرین های 
ش��اد بر روی روحیه تمام افراد تاثیر مثبتی داشت. تنها نکته منفی در این 
میان برنامه کاری نامناسب من بود. به این ترتیب گاهی اوقات من مجبور به 
اضافه کاری در شرکت بودم. این امر تمام برنامه های شخصی ام برای حضور 
در برنامه تئاتر را تحت تاثیر قرار داد. بدون تردید بسیاری از افراد در چنین 
شرایطی قید حضور در کالس های تئاتر را می زنند، اما من به دنبال راهکاری 
برای ایجاد تعادل می��ان هر دو بخش زندگی ام بودم. به همین خاطر اقدام 
به صحبت تلفنی با کارگردان تئاتر محلی کردم. وقتی مشکالتم را با وی در 
میان گذاش��تم، وی به من برنامه وی��ژه ای ترتیب داد. به این ترتیب من در 
پای��ان روز کاری از طریق ایمیل وظایفم را دریافت می کردم. در پایان هفته 
نیز در جلس��ه عمومی اعضای تئاتر با آمادگی بیشتر حاضر می شدم. گاهی 
اوقات مشکالت ما در عرصه کار و زندگی شخصی راه حل های بسیار ساده ای 
دارد. نکته مهم در این میان ضرورت اقدام برای یافتن راهکار مناسب است. 
در غیر این صورت ما حتی امکان ادامه فعالیت موثر در زمینه کسب و کار را 
نیز نخواهیم داشت. بدون شک هیچ شرکتی تمایل به کارمندی که به طور 

مداوم به فکر زندگی شخصی اش است، ندارد. 
2. خداحافظی با انجام چند کار همزمان

یکی از عادت های نامناس��ب کارمندان تالش برای س��اماندهی چند کار 
متفاوت در کنار هم است. این امر گاهی ناشی از دیدگاه مدیریتی نامناسب 
نیز می شود. به این ترتیب برخی از مدیران در تالش برای افزایش کارآمدی 
تیم ش��ان در عم��ل وظایف هر کارمند را بیش از ه��ر زمان دیگری افزایش 

می دهند. 
براساس مطالعه موسس��ه Science Daily بسیاری از کارمندان انجام 
چند کار همزمان را دارای تاثیر مثبت بر روی کارآمدی نهایی شان می دانند. 
این امر شاید در ابتدا بسیار جذاب به نظر برسد، اما انطباق اندکی با واقعیت 
دارد. حقیقت ماجرا کاهش 40درصدی کارآمدی افراد در پی انجام چند کار 
به طور همزمان اس��ت. به این ترتیب ما باید به دنبال راهکاری برای ایجاد 
زمان مناسب به منظور ساماندهی هر کار به صورت مجزا باشیم. در غیر این 

صورت کاهش میزان تاثیرگذاری امری طبیعی خواهد بود. 
یکی از تکنیک های مناس��ب ب��رای پرهیز از کاهش کارآمدی تقس��یم 
پروژه ه��ای بزرگ به بخش های کوچک تر اس��ت. ب��ه این ترتیب ما فرصت 
انجام کارهای ش��بیه به هم در زمانی واحد را خواهیم داش��ت. سایر کارها 
را می توان در زمانی دیگر س��اماندهی کرد. نکته مهم در این بخش تقویت 
مهارت زمانبندی است. فقط در این صورت امکان برنامه ریزی مناسب برای 

تمام کارها فراهم خواهد شد. 
3. تقسیم پروژه های سنگین به برنامه های قابل دستیابی

برخی از طرح ها در دنیای کسب و کار بسیار بلندپروازانه هستند. این امر 
موجب دش��واری در زمینه دستیابی به آنها می ش��ود. کارمندان در صورت 
تالش برای دس��تیابی به اهدافی غیرواقع بینان��ه تمام توان و بودجه موجود 
شرکت را اتالف خواهند کرد. وظیفه اصلی تیم مدیریتی تعریف دستور کار 

مناسب برای کارمندان است. اگر تیم مدیریتی به این نکته مهم توجه نداشته 
باشد، امکان ساماندهی امور دشوار خواهد شد. متاسفانه امروزه برخی از افراد 
به جای تمرکز بر روی بهبود وضعیت ش��رکت از طریق تعریف برنامه های 
درست اقدام به رویاپردازی می کنند. همکاری با مشاور کسب و کار در چنین 
موقعیت هایی بهترین استراتژی ممکن خواهد بود. به این ترتیب شرکت ما 

دیگر دچار رویاپردازی و تعیین اهداف غیرواقعی نخواهد شد. 
4. تعیین مالقات های تاثیرگذار

بسیاری از افراد تشکیل جلسه هفتگی برای تصمیم گیری درباره پروژه های 
در دس��ترس را غیرضروری عنوان می کنند و تالش چنین افرادی بیش��تر 
معطوف به پیش��برد دقیق کارهاس��ت. به این ترتیب جایی برای مالقات با 
س��ایر اعضای تیم و تعیین برنامه های تازه باقی نمی ماند. در نگاه نخس��ت 
بسیاری از جلسات کاری بدون هیچ گونه نتیجه مشخص به پایان می رسد. 
دلیل این امر تا حد زیادی عدم آمادگی افراد حاضر در جلسه است. ما باید 
با اهداف مش��خصی در جلسه حاضر شویم. این امر نیازمند اختصاص وقت 
مناسب برای تدوین برنامه ها و نکات مهم برای طرح در جلسه است. اگر ما 
بدون پیش زمینه در جلسه حاضر شویم، دیگر امکان بهره برداری مناسب از 

آن را نخواهیم داشت. 
جلس��ات بی فایده بس��یاری از وقت کارمندان را تل��ف می کند. تیم های 
مدیریت��ی ب��دون داش��تن برنامه ای منس��جم ب��رای ای��ن دیدارها صرف 
برگزاری شان را رضایت بخش می دانند. به این ترتیب عالوه بر زمان کارمندان 
بودجه شرکت نیز به هدر می رود. توصیه من در این بخش تعریف اهداف و 
شاخص های اصلی بحث هر هفته است. به این ترتیب کارمندان با آمادگی 
بیشتر در جلسه حاضر خواهند شد. فقط در این صورت ما امکان تاثیرگذاری 
بهتر بر روی پروژه های در دس��ت بررس��ی و تعیین اه��داف بهتر برای آنها 

خواهیم بود. 
مشاهده وضعیت پروژه های قبلی و عیب یابی آنها یکی از وظایف اصلی تیم 
مدیریتی محسوب می ش��ود. اگر ما در تیم شرکت به عنوان مسئول اصلی 
مشغول به فعالیت هس��تیم، باید نسبت به عیب یابی پروژه های قبلی اقدام 
کنیم. بسیاری از شرکت ها به طور مداوم اشتباهات قبلی را تکرار می کنند. 
ما با شناسایی اشتباهات قبلی امکان جلوگیری از بروز دوباره آنها را خواهیم 
داش��ت.  کارمندان به عنوان اصلی ترین نیروی شرکت ها باید به فکر تعادل 
زندگی و کارشان باش��ند. گاهی اوقات اطالع رسانی درباره تداخل برخی از 
برنامه های کاری با زندگی ش��خصی بر روی مدیران ش��رکت تاثیر خواهد 
گذاشت. به این ترتیب امکان بهبود وضعیت کاری فراهم می شود. متاسفانه 
برخ��ی از کارمندان احس��اس مطلوبی در قبال بیان مس��تقیم دیدگاه ها و 
نارضایتی شان ندارند. به این ترتیب تیم مدیریتی به سختی از مشکل پیش 

روی آگاه خواهد شد. 
5. ایجاد جدول اهداف

یک��ی از تکنیک های قدیمی برای دس��تیابی بهتر به تع��ادل در زندگی 
ش��خصی و کار روزمره تعیین جدول اهداف اس��ت. به این ترتیب ما پس از 
درج تمام اهداف م��ان بر روی این جدول امکان برنامه ریزی برای روزمان را 
خواهیم داشت. متاسفانه برخی از افراد نسبت به این امر توجه کافی ندارند. 
به این ترتیب تمام اهداف و برنامه های آنها در کنار هم پیگیری می ش��ود. 
نکته مهم درخصوص اهداف زندگی شخصی عدم آشکاری شان مانند اهداف 
کاری اس��ت. به این ترتیب شاید بس��یاری از اهداف کاری مورد بی توجهی 
دائمی قرار گیرد. این امر نارضایتی اعضای خانواده و بسیاری مشکالت دیگر 
را به همراه دارد. توصیه من در این بخش ایجاد جدول اهداف در ابتدای هر 
ماه است. در پایان ماه نیز در صورت ناتوانی در زمینه دستیابی به هر کدام 
از اهداف باید تغییری نسبی در برنامه مان ایجاد کنیم. فقط در این صورت 

امکان برنامه ریزی مناسب برای تمام بخش های زندگی فراهم خواهد شد. 
کارآفرینان موفق همیش��ه برنامه های دقیقی برای زندگی شخصی و کار 
حرفه ای ش��ان دارن��د. به این ترتیب کمتر زمانی از ه��ر کدام از اینها غفلت 
خواهند کرد. اغلب ما داستان هایی درباره زندگی شخصی پرهیجان و جذاب 
کارآفرینان برتر ش��نیده ایم. اینکه آنها چطور میان فعالیت پرفشار روزمره و 
تالش برای ایجاد زندگی شخصی منسجم تعادل ایجاد می کنند، هرگز پاسخ 
مناسبی در دنیای کسب و کار دریافت نکرده است. پاسخ من به این پرسش 

اساسی ایجاد جدول اهداف است. 
6. ارزیابی برنامه روزانه

اغلب ش��رکت ها در بازه های زمانی مشخص نیازمند کار بیشتر کارمندان 
هس��تند. به این ترتی��ب اضافه کاری های متعدد در مناس��بت های مهم یا 
روزهای منتهی به سال جدید طبیعی خواهد بود. یکی از تکنیک های مهم 
در این بخش تالش برای مذاکره با تیم مدیریتی در راستای دورکاری است. 
ما همیش��ه نیازمند حضور در دفتر شرکت نیس��تیم. برخی از کارها امکان 
س��اماندهی از راه دور نیز دارد، بنابراین اصرار به حضور در محیط ش��رکت 

بی فایده خواهد بود.
نگران��ی اصلی مدیران در زمین��ه دورکاری کارمن��دان کاهش کارایی و 
تاثیرگذاری جاری آنهاس��ت. به این ترتیب ما باید نس��بت به حفظ سطح 
کارایی مطلوب مان به صاحبان ش��رکت  اطمینان دهیم. در غیر این صورت 

هرگز با درخواست ما موافقت نخواهد شد. 
اگ��ر دورکاری م��ا مورد تایید تی��م مدیریتی قرار نگرفت، باید به س��راغ 
تکنیک دیگری برویم. این تکنیک شامل ایجاد برنامه ای منسجم برای کار 
روزمره مان اس��ت. به این ترتیب در پایان روز باید برنامه موردنظر را ارزیابی 
کرد. اگر دستیابی به اهداف کاری موجب ایجاد اخالل در برنامه زندگی مان 
شد، باید نسبت به تغییر آن اقدام کنیم. گفت وگو با مدیران شرکت درباره 
تاثیر این کار بیش از حد بر روی وضعیت زندگی شخصی مان یکی دیگر از 
ضرورت های اصلی محسوب می ش��ود. مدیران همیشه در صورت اطالع از 

مشکالت ما تمایل به سازگاری بیشتری نشان خواهند داد. 
7. زمانی برای خودمان

بدون تردید اغلب افراد در طول روز به س��ختی کار می کنند. این امر به 
معنای کار دش��وار یا بیش از حد سنگین نیس��ت. منظور اصلی من تالش 
برای تحویل کارها به بهترین صورت و ارتقای سازمانی است. پس از فعالیت 
دشوار در طول روز همه ما شایستگی بهره مندی از زندگی مطلوب و آرام را 
داریم. تمام هدف این مقاله ترغیب افراد به سوی ایجاد مدت زمانی مشخص 
در طول روز برای خودش��ان بود. به این ترتیب تعادل مناسب میان زندگی 
شخصی و کار ایجاد می شود. بسیاری از افراد در عمل فقط به فکر کار روزمره 
هس��تند. توصیه من برای این افراد فاصله گرفتن از کار دشوار در طول روز 
دس��ت کم برای چند دقیقه اس��ت. این امر به خوبی امکان مشاهده امور به 
صورتی دیگر را فراهم خواهد کرد. نتیجه این امر توجه بیش��تر به اهمیت 
تعادل میان زندگی و کار روزانه است. فقط در این صورت ما روند مناسب مان 

در محل کار را حفظ خواهیم کرد. 
hubspot :منبع
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انتصاب مدیران کل دفاتر امور "بانوان و خانواده" و "برنامه ریزی ،نوسازی و 
تحول اداری " استانداری قم

قم – خبرنگار فرصت امروز: مدیران کل دفاتر امور "بانوان و خانواده" و "برنامه ریزی ،نوسازی و تحول 
اداری " استانداری قم منصوب شدند.  به گزارش روابط عمومی استانداری قم ، بهرام سرمست استاندار قم  در 
احکامی جداگانه، *صدیقه صدیق تقی زاده  را به سمت مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده  و افسانه زمانی 
مهر  را به سمت مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری استانداری قم*  منصوب کرد.  در حکم 
بهرام سرمست خطاب به مدیران کل جدید دفاتر"  امور بانوان و خانواده  و برنامه ریزی" ، "نوسازی و تحول 
اداری " آمده است :  امید است با استعانت از خداوند متعال و تخت و عنایات خاصه حضرت ولیعصر )عج ( 
، منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و سیاست های دولت تدبیر وامید با بهره گیری از فرصت ها و 

توانمندیها در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم متدین و شریف قم ، موفق و موید باشید .

پیام تشکر مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به وزیر نفت
اهواز – شبنم قجاوند: در پی ابالغیه وزیر نفت درباره پرداخت فوق العاده تخصصی به کارکنان شاغل در 
دریا از سوی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران پیامی به عنوان مهندس بیژن زنگنه انتشار یافت. در متن 
این پیام آمده است: به طور یقین توجه و تکریم  منابع انسانی در صنعت نفت به ویژه کارکنانی که  در مشاغل 
عملیاتی و در شرایط دشوار اقلیمی خاصه در سکوها و دستگاه های حفاری مشغول انجام وظیفه هستند در 
ایجاد انگیزش، تقویت روحیه و افزایش راندمان کار بسیار موثر خواهد بود.  کارکنان سختکوش اقماری این 
شرکت که نیمی از سنوات خدمتی خود را دور از خانواده و در شرایط بسیار دشوار می گذرانند، نقش مهمی 
در فرآیند اکتشاف ، توسعه و حفظ و نگهداشت تولید نفت ایفا می کنند که در خور تحسین و تشویق است. 
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود و کارکنان اقماری این شرکت که در موقعیت عملیاتی دریا به کار اشتغال دارند را از حسن توجه جناب عالی به 
منابع انسانی که موجبات افزایش تولید و راندمان کاری را فراهم می آورد، اعالم می دارد. توفیق روز افزون آن جناب و مجموعه تالشگران صنعت نفت را 

در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی از خداوند بزرگ مسئلت دارد.

رئیس پژوهش و فناوری پاالیشگاه گاز ایالم:
رویکرد توانمند ساز پاالیشگاه گاز ایالم نسبت به شرکتهای دانش بنیان و 

متخصصان داخلی
ایالم – هدی منصوری: رئیس پژوهش و فناوری پاالیشگاه گاز ایالم از رویکرد توانمندساز پاالیشگاه گاز ایالم 
نسبت شرکتهای دانش بنیان و متخصصان داخلی به منظور بومی سازی فناوری و رونق تولید خبر داد و گفت: 
پاالیشــگاه گاز ایالم در ســالی که توسط مقام معظم رهبری بنام رونق تولید نامگذاری شده است و در راستای 
حمایت از ساخت داخل، برنامه هایی برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان و متخصصان داخلی در دست اقدام 
دارد. به گزارش روابط عمومی، دکتر" احسان نورالهی" در دیدار مدیر و کارشناسان پارک علم و فناوری استان، 
رویکرد توانمندسازی این پاالیشگاه نسبت به شرکتهای دانش بنیان و متخصصان داخلی را مثبت ارزیابی کرد و 
افزود: حوزه پژوهش و فناوری این شرکت در نظر دارد به صورت عملی در زمینه فناوری و نوآوری اقدامات موثری 
انجام دهد که نتایج آن برای صنعت گاز قابل بهره برداری باشد. وی از اعالم آمادگی این شرکت برای حمایت از شرکتهای دانش بنیان و ظرفیت های فناورانه 
مستقر در پارک علم و فناوری ایالم خبر داد و اظهار داشت: اهمیت فناوری برای این پاالیشگاه مهم است و لزوم توجه به بومی سازی فناوری و توانمندسازی 
شرکتهای داخلی از رویکردهای مدیریت ارشد شرکت می باشد. رئیس پژوهش و فناوری پاالیشگاه گاز ایالم از بهره جستن این پاالیشگاه از فناوری های روز 
دنیا و نگاه علمی برای حل مشکالت در زمینه های مختلف خبر داد و گفت: پاالیشگاه گاز ایالم نیروهای جوان، خالق و تحصیلکرده ای را پرورش داده که نیاز 
است برای موضوعاتی همچون ثبت اختراع، بومی سازی فناوری و تجاری سازی آنها با پارک علم و فناوری همکاری دو جانبه داشته باشند. در این جلسه مدیران 
شرکت دانش بنیان پژواک رایان سازنده دستگاهها و سیستم اتوماتیک عیب یابی و ضخامت سنجی التراسونیک و شرکت فناور پیشگامان صنعت دونا در زمینه 
تجهیزات ایمنی و ابزار دقیق نفت و گاز به ارائه دستاوردهای خود پرداختند.  الزم بذکر است جلسه پارک علم و فناوری ایالم با پاالیشگاه گاز ایالم با هدف ارائه 
توانمندی ها و محصوالت شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری ایالم با حضور دکتر "کامران طاهر پور" رییس پارک علم و فناوری ایالم، دکتر 

"احسان نوراللهی" رییس پژوهش و فناوری پاالیشگاه گاز ایالم و جمعی از کارشناسان دو دستگاه در محل پاالیشگاه برگزار شد.

دیدار سرپرست شرکت آب و فاضالب گلستان با شهردار گرگان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شرکت آب و فاضالب استان گلستان در نشستي با شهردار گرگان بر تعامل هر چه بیشتر این دو ارگان 
در ارائه خدمات هر چه بیشتر به شهروندان تاکید شد .به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان گلستان ، مهندس " ابوالفضل رحیمي " در 
این دیدار خدمت رساني به مردم را وظیفه اصلي شرکت آب و فاضالب دانست و اظهار داشت: با همکاري و تعامل دوجانبه این دو نهاد مي توانیم در راه 
خدمت هر چه بیشتر و بهتر به مردم گام برداریم و با همراهي نهادهایي همچون شهرداري خدمات ارزنده اي را در جهت رفاه حال مردم شریف استان و رفع 
مشکالت ایشان ارائه نماییم.مهندس رحیمي تاکید کرد :  تعامالت في ما بین شهرداري و شرکت آب و فاضالب مي بایست بیش از گذشته و ضمن حفظ 
حقوق طرفین بخصوص هماهنگي در رعایت دستورالعمل حفاري در اجراي طرح هاي آب و فاضالب و همچنین تهاتر مطالبات بین هر دو اداره باشد که با 

ارتقا این گونه تعامالت بین بخشي یقیناً شاهد روند رو به رشد فعالیت ها در این شهر خواهیم بود .

روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی ; 
در استان مرکزی تحقق یافت 

اراک – مینو رستمی: از آغاز طرح سهمیه بندی سوخت تا کنون بیش از 20هزار نفر جهت حذف رمز کارت سوخت خود در سطح استان مرکزی اقدام 
کردند .  به گزارش روابط عمومی منطقه استان مرکزی سعید جمشیدی سرپرست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی گفت: از آغاز 
طرح سهمیه بندی سوخت تا کنون بیش از 20هزار نفر جهت حذف رمز کارت سوخت خود به نواحی تحت پوشش منطقه مراجعه و اقدام به بازگشایی رمز 
جدید برای کارت سوخت خود نمودند . ایشان تعداد مراجعین به ناحیه مرکزی در سطح شهرستان اراک را 12هزار نفر و دیگر شهرستانهای ساوه 4هزار و 
164نفر، دلیجان 1500نفرو همچنین شهرستان خمین را 2هزار و 688نفر ذکر کردند که تا کنون توانستند در کمترین زمان ممکن به بازگشایی رمز کارت 
سوخت خود اقدام کنند . این مقام مسئول به افزایش مصرف سوخت cng نیز اشاره کرد و گفت: از آغاز طرح سهمیه بندی سوخت تا کنون مصرف این 
سوخت در سطح استان مرکزی حدود 6درصد رشد نشان می دهد که این میتواند در بهبود شرایط زیست محیطی نیز موثر باشد . جمشیدی تعداد جایگاه 
های عرضه سوخت cng استان را 62باب ذکر کرد که آمادگی ارایه خدمت به مردم را دارند . سرپرست منطقه استان مرکزی به تاثیر طرح سهمیه بندی 
بنزین در صرفه جویی این فراورده نیز اشاره کرد و گفت : با اجرای طرح ذکر شده در طول 22روز گذشته تا کنون نسبت به مصرف بنزین دریک دوره مشابه 

قبل در سطح استان مرکزی 16درصد کاهش نشان می دهد که این میتواند در صرفه جویی بنزین در بلند مدت موثر باشد . 

مسدود شدن   محور جناح  – هنگویه – کمشك "فرامرزان " بمدت 23 روز دردیماه سالجاري 
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان  یوسف عابدیني   اعالم نمود: 
کیلومتر 200+30 الي 350+30 محور جناح  –هنگویه – کمشک )فرامرزان (از ساعت 6 صبح لغایت 17 ازهفتم  آذرماه سالجاري لغایت 30آذرماه بسته 
خواهد شد .  مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان هرمزگان  افزود :  گشت زني اکیپ سیار راهداري با خودروهاي مجهز به GPS درمحدوده 
کارگاه جهت کنترل ایمني کارگاهي وهمچنین کنترل وهدایت ترافیک به مسیر جایگزین درصورت لزوم بطور شبانه روز دراین مسیر به گشت زني مشغول 
میباشند . یوسف عابدیني   افزود:  در صورت مسدود بودن مسیر، محور جایگزین مسیر موقت کنار گذر همین محور  میباشد وازبهره برداران و رانندگان  

که قصد عبور دراین مدت ازاین محوردارند درخواست میکنم با رعایت جوانب وبا احتیاط به مسیر خود ادامه دهند . 

به مناسبت فرا رسیدن "روز رشت" نمایشگاه عرضه و ارائه خوراکی های 
خانگی با عنوان "می رشت خوشمزه خوراک" در این شهر برپا شد

رشت- زینب قلیپور : علیرضا قانع با اعالم این خبر گفت: این برنامه در راستای تحقق اهداف شهر خالق خوراک شناسی در پیاده راه شهدای ذهاب هسته 
مرکزی شهر اجرا شده است.وی ادامه داد: نمایشگاه عرضه خوراکی های سنتی و بومی خانگی روزهای دهم و یازدهم دی ماه امسال برگزار خواهد شد.مدیر 
برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت با اشاره به اینکه این نمایشگاه با شرکت بسیاری از زنان خانه دار شهر رشت که پیش از این ثبت نام 
کرده اند، برگزار شده، افزود: در برنامه "می رشت خوشمزه خوراک" از 10 صبح تا 22 شب خوراکی های سنتی و بومی و دست پخت های خانگی عرضه می 
شود.قانع ادامه داد: این برنامه به سلسله مسابقات "رشتی خوراک" پیوند می خورد که اولین مسابقه به پخت میرزاقاسمی اختصاص دارد.وی خاطر نشان کرد: 
مســابقه "رشــتی خوراک" در دو بخش رستورانها و پخت خانگی برگزار می شود که در مسابقه پخت میرزاقاسمی خانگی رویکرد خالقانه تولید این خوراکی 
محلی و سنتی رشت در دستور کار قرار دارد.مدیر برنامه های یونسکو تاکید کرد: به سه نفر از برگزیدگان این مسابقات در هر دو بخش جایزه اهدا خواهد شد.

 
روند آماده سازی پروژه های قابل افتتاح گاز گلستان دردهه مبارک فجر 

بررسی شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: با هماهنگی واحد برنامه ریزی گازگلستان جلسه کنترل پروژه باحضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره وتنی چند 
از رؤســا ومسئولین واحدهای ستادی در خصوص بررســی پروژه های دهه فجر برگزارگردید.به گزارش روابط عمومی درابتدای جلسه ، مهندس ولی ا... 
مقصودلو رئیس برنامه ریزی گاز گلستان ،گزارشی را از اهداف کمی مصوب شرکت درسال 98 و عملکرد 9 ماهه سال جاری و همچنین موانع ومشکالت 
موجود در روند اجرایی آن ارائه نمود.درادامه نیز پس ازبحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهادات حاضرین تصمیمات مهمی در راستای تسریع در اجرا و آماده 
سازی پروژه ها برای افتتاح در ایام ا... دهه مبارک فجراتخاذ شد.  دراین جلسه همچنین  مدیرعامل گازگلستان با اشاره به وضعیت پروژه های در حال اجرا 
و روستاهایی باقیمانده فاقد گاز و مسائل و مشکالت آنها ، رهنمودهاو راهکارهای مناسبی را پیشنهادنموده و درخصوص  اتمام به موقع عملیات گازرسانی 

در موعد مقررتاکید کردند.
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اخبار

تبریز-ماهان فالح: در راســتای خیز بلند عمرانی سال98 و در 8 ماهه ی 
ســال جاری، تحقق بودجه ی عمرانی با 46/59 درصد و تحقق درآمدی با 155 
درصد، کســب رتبه ی نخست را در بین مناطق 10 گانه شهرداری تبریز نصیب 

شهرداری منطقه 9 کرده است.
شهردار منطقه 9 تبریز اظهار کرد: در راستای برنامه ریزی برای اجرای پروژه 
های شاخص و ماندگار عمرانی در سال98 و رویکرد خدماتی و عمرانی در سطح 
حوزه ی استحفاظی، این منطقه موفق به کسب رتبه ی نخست تحقق بودجه ی 
مصوب عمرانی در مدت 8 ماه ســال 98 و در بین مناطق 10 گانه ی شهرداری 
تبریز شد. مهندس بهرام نسیانی افزود: بر این باوریم که در سایه ی تالش جهادی 
و همت مضاعف می توان به قله های کمال رسید؛ همچنانکه با تالش شبانه روزی 
کارکنان شهرداری منطقه 9 و باالخص همکاران پرتالش معاونت فنی و عمرانی 

توانستیم به این مهم دست یابیم.

این مقام مســوول در تشریح  این موفقیت خاطرنشان کرد: با تحقق 46/59 
درصدی بودجه عمرانی و رشد قابل توجه نسبت به سال گذشته می توان عملکرد 
عمرانی این منطقه را موفق و چشمگیر ارزیابی کرد. وی اجرای پروژه های شاخص 
منطقه از جمله پروژه ی پل بزرگ خلعت پوشان، ورودی جدید تفرجگاه ائل باغی، 

کانال هدایت و جمع آوری آبهای ســطحی و ... را از اهم پروژه هائی دانست که 
در دستور کار منطقه 9 قرار داشته و در برنامه ریزی های آتی، بر اجرا و تکمیل 

آنها متمرکز خواهیم بود.
شــهردار منطقه 9 تبریز، اجرای پروژه های عمرانی پیش بینی شده را منوط 
به برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت دانست و صرفه جوئی، کاهش هزینه های 
جاری و مشــارکت شهروندان در پرداخت عوارض را از جمله ی مواردی برشمرد 
کــه می تواند به درآمد الزم جهــت هزینه در اجرا و تکمیل این پروژه ها کمک 
شایانی کند. نسیانی اضافه کرد: خوشبختانه روند صعودی تحقق درآمدی منطقه 
9 همچنان تداوم دارد و طبق اعالم معاونت برنامه ریزی و توسعه ی سرمایه ی 
انسانی شهرداری تبریز، این منطقه توانسته طی دوره ی 8 ماهه ی سپری شده 
از ســال جاری و با تحقق155 درصدی بودجه و با کسب رتبه ی برتر، همچنان 

بهترین عملکرد را  در بین مناطق 10 گانه ی کالنشهرتبریز داشته باشد.

اهواز – شــبنم قجاوند: مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت 
برق منطقه ای خوزستان گفت : به منظور آماده سازی شبکه برای تابستان 
پیش رو پســت 132 کیلو ولت GIS اروند بهینه ســازی و تعمیر اساسی 
شــد و ترانس دوم پســت با ظرفیت 50 مگا ولت آمپر برقدار و مورد بهره 

برداری قرار گرفت. 
رضــا جعفری بیان کرد: طی یک برنامه ریزی منســجم و فراهم کردن 
تجهیزات و مقدمات کار، پست اروند بیش از 24 ساعت بطور کامل خاموش 
و به صورت اساسی تعمیر شد. وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده موجب 
تکمیــل و بهره برداری از رینگ 132 کیلو ولت فوق توزیع در شــهر اروند 
کنار و شهرســتان های همجوار شد، تصریح کرد: این اقدامات بدون اعمال 
خاموشی به مشــترکین و با انتقال بار صورت گرفته است. مدیر امور بهره 
برداری ناحیه جنوب شــرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: انجام تمامی 

تستهای اینترالکی تجهیزات و فرامین و کنترل و رفع اشکاالت موجود، انجام 
مجدد تمامی تست های حفاظتی و رلیاژی تجهیزات و رله ها و رفع نواقص 
موجود، رفع اشــکال از سیستم DCSپست و آپدیت نمودن آن و تعویض 

قطعات معیوب سخت افزاری و انجام کامل PMتجهیزات پست و تعمیرات 
پیشــگیرانه به منظور پایداری شبکه برق اروند، در این پست صورت گرفته 
است. جعفری ادامه داد: سرویس و اورهال تمامی کابینت های سوییچگیر 
های 33 کیلوولت و ایندور و رطوبت زدایی، ترمیم و بازسازی و اصالح شمش 
33 کیلوولت مربوط به بانک خازنی شماره یک، انجام تمامی فرامین و تست 
های تشخیصی الزم برروی کلید GIS و برقدارنمودن، انجام کامل پوشش 
عایقی کلید خانه 33 کیلوولت ایندور پست شامل کلوشها، مقرهای ساپورت 
شــمش و باس بار و سایر متعلقات درون کابینت های فشار متوسط و رفع 
اشکاالت باقیمانده و بهره برداری از تمامی فیدرها و رفع محدویت لودگیری 
از تمامی ظرفیت منصوبه، از دیگر اقدامات اساسی و پایه ای در پست اروند 
بوده است. وی افزود: با انجام اقدمات ذکر شده پایداری شبکه برق فوق توزیع 

در شهر اروند جهت تابستان 99 آماده و افزایش یافت.

تبریز – ماهان فالح: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشــور در راستای اجرای زیرساخت های 
ذخیــره، انتقال و توزیع آب، تاثیر گذاری بر کیفیت آب و در نتیجه 
کســب رتبه برتر ســال 1397 از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی تقدیر کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
حمیدرضا جانباز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور با اعطاء لوح سپاس به مهندس علیرضا ایمانلو 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی بخاطر 
تالش و جدیت در اجرای زیرســاخت هــای ذخیره، انتقال و توزیع 
آب، تاثیر گذاری بر کیفیت آب و در نتیجه کســب رتبه برتر سال 

1397، تشکر و قدردانی کرد.

در بخشی از متن این لوح آمده است : "جناب آقای مهندس ایمانلو، 
مدیرعامل محترم شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی؛ با 
توجه به تالش های ارزشمند آن شرکت در راستای " زیرساخت های 
ذخیره، انتقال و توزیع آب، تاثیرگذاری برکیفیت آب"، رتبه برتر سال 
1397 در میان شــرکت های آب و فاضالب شهری در بخش کنترل 
کیفیت آب به آن شــرکت اعطا می گردد. ضمن تقدیر از تالش کلیه 
دست اندرکاران آن شرکت که در جهت کسب این موفقیت ارزشمند 
تاثیرگذار بــوده و خدمات ارزنده ای را به انجام رســانیده اند، توفیق 

روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم . 
حمیدرضا جانباز
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور"

ســاری - دهقان : به گزارش خبرنــگار مازندران و 
به نقــل روابط عمومی آب منطقــه ای مازندران در این 
جلســه که با موضوع بررســی برنامه و اقدامات شرکت 
در حــوزه انتظــارات و مطالبات شــهروندان در بخش 
خدمــات الکترونیک و همچنین اصــالح فرآیندها و با 
حضور نماینده ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور 
برگزار شــد، پس از ارائه گزارش از سوی دبیران صیانت 
از حقوق شــهروندی و اصــالح فرآیندهــا، آقای دکتر 
یخکشــی مدیرعامل شــرکت هدف از استقرار و توسعه 
ســامانه ها را تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به مردم 
برشــمرد و گفت: باید تالش کنیم تا مردم خدمات خود 
را آسان تر دریافت نمایند و حقوقشان در بخش دریافت 
خدمات حفظ شــود.   یخکشی تأکید کرد: گرچه تالش 

زیادی برای هریک از این سامانه ها در سال های اخیر در 
بخش آب صورت گرفته، اما اصل بر این است که تعداد 
ســامانه ها کمتر و رویکردها به صورت سامانه یکپارچه 
باشــد تا بتوان خدمات حقوق شهروندان به نحو احسن 

رعایت نمود.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای مازندران در پایان 
ضمــن تاکید  بر ارتباط دوســویه با مردم با بهره گیری 
این گونه سامانه ها  ، اصالح فرآیندها جهت بهبود و ساده 
ســازی ارائه خدمات را مهم برشــمرد و تصریح کرد :بر 
اســاس برنامه تکلیفی و  ابالغی  15 خدمتی که در نظر 
است تا پایان ســال اصالح فرایند آن انجام شود توسط 
واحــد و کارگروه ها انجام و نتایج آن در جلســات آتی 

ارائه شود .

اصفهان - قاسم اسد: در همایش روش ها و ابزارهای تامین مالی شرکت 
ها که با حضور رئیس ســازمان بورس، معاون نظارت بورس، مدیرعامل شرکت 
بــورس اوراق بهادار تهران، مدیر نظارت بر بورس ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
معاون توسعه بازار بورس کاال معاون خدمات مالی تامین سرمایه تمدن، با حضور 
اعضای هیات رئیســه و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد، بر 
ضرورت ایجاد شــرکت های تامین سرمایه، سبد گردان و مشاور سرمایه گذاری 

در اصفهان تاکید گردید.
بــه گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 
در ابتــدای این همایش با بیان اینکه اصفهان به عنوان قطب صنعتی کشــور با 
قریب به 9 هزار واحد صنعتی که حدود 800 واحد آن جزو واحدهای متوســط 
و بزرگ کشــور هســتند، گفت: تنها 13 درصد از ارزش کل شرکت های بورس 
کشور به استان اصفهان اختصاص دارد که نیازمند اتخاذ تدابیر الزم برای افزایش 

این سهم هستیم.
مسعود گلشیرازی افزود: در صورتی که امروزه 800 شرکت استان از پتانسیل 
ورود به این بازار برخوردار هستند این رقم 13 درصدی قابل تامل بوده و به نظر 

می رســد اقتصاد استان اصفهان هنوز بهره کافی از ظرفیت های بازار سرمایه را 
نبرده است. 

وی بــا تاکید بر اینکه بازار بورس با ایجــاد ابزارهای نوین تامین مالی 
و صندوق های ســرمایه گذاری سر و ســامان بهتری یافته است، تصریح 
کــرد: با این وجــود اقتصاد صنعتــی اصفهان که از ظرفیــت بهره مندی 
بیشــتری از این بازار برخوردار است، باید بیشــتر مورد توجه قرار گیرد.  
رئیــس اتــاق بازرگانی اصفهان در ادامه بر لزوم ایجاد ســاز و کاری برای 

ایجاد شــرکت های تامین سرمایه، ســبد گردان و مشاور سرمایه گذاری 
در اصفهان تاکید کرد. 

وی افزود: اتاق بازرگانی اصفهان توجه به زیرســاخت های توسعه ای اقتصاد 
استان را در اولویت های خود قرار داده و اقداماتی را در حوزه ایجاد زیرساخت ها 
و نهادهای خدماتی برای تبدیل اصفهان صنعتی در دوران فراصنعتی برای ایفای 

نقش اساسی در اقتصاد امروز کشور انجام داده است. 
گلشیرازی شــیمی پارک ها، شهرک پوشــاک، هولدینگ سرمایه گذاری و 
شــهرک گلخانه ای را از جمله اولویت های سرمایه گذاری در اصفهان دانست و 

افزود: این کار نیازمند شکل گیری نهاد مالی مورد نیاز است. 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش از ایجاد ساز و کارهای الزم برای 
افتتاح اولین شعبه صندوق ضمانت صادرات ظرف یکماه آینده در اصفهان خبر 
داد وتاکید کرد: در اصفهان فراصنعتی الزم است توجه به بازارهای مالی به صورت 
ویژه مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین خواستار درنظر گرفتن مشوق هایی برای 
ورود شــرکت های خصوصی به بازار بورس بویژه، حمایت سازمان امور مالیاتی 
جهت عدم واکاوی مجدد پرونده های مالیاتی سنوات گذشته این شرکت ها شد.  

همدان - خبرنگار فرصت امروز: استاندار همدان گفت: استان همدان 
همواره مهد عالمان بوده است. به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بین 
الملل اســتانداري همدان سید سعید شاهرخي در کنگره ملي عارف رباني 
حضرت آیت ا... شیخ محمدهادي تألهي همداني افزود:آیت ا... تألهي افتخار 
شــهر همدان است. شــاهرخي تاکید کرد: از افتخارات استان همدان، این 
اســت که عالمان بسیاري در این خاک  پرورش یافته و به ایران و جهانیان 
معرفي شــده اند.وي خاطر نشان کرد: مدیران و مسئوالن سابق توانستند از 
ســال 94 کار بسیار خوبي را در دستور کار ساالنه قرار دهند، یعني از سال 
94 تا کنون، هر ســالي را به نام یکي از بزرگان اســتان همدان نام گذاري 
کرده و در طي همان سال، افکار، روحیات و آثار آن ها را در سطح کشوري 

معرفي کنند.اســتاندار خاطر نشان کرد: اساس کنگره ملي آیت ا.. تالهي در 
جلسه مدیران و مســئوالن  استان در مالقات با رهبر معظم انقالب که در 
مورد کنگره آیت ا... نجفي انجام گرفت،  بنا نهاده شــد.وي افزود: اســتان 
همدان همواره مهد عالمان بوده اســت. شاهرخي گفت: بر اساس آنچه در 
فرمایشــات مقام معظم رهبري در باره توجه ویژه به آیت ا... تالهي همداني 
آمد، ما نیز بر خود وظیفه دانستیم و برگزاري کنگره ملي به نام این عارف 
بزرگ را به عنوان یک تکلیف در پیش گرفتیم. و مقرر شــد تا در معرفي و 
ترویــج افکار و آثار ایت ا... تالهي همت بگماریم.وي در ادامه افزود: بي تردید 
دســت اندرکاران این کنگره ملي طي یکســال گذشته و تا امروز در  معرفي 

آثار، روحیات و اندیشه آیت ا... تالهي تالش بسیاري انجام داده اند.

در 8 ماهه سال جاری و با تحقق درآمدی 155 درصدی؛

شهرداری منطقه 9 رتبه نخست مناطق 10 گانه تبریز را کسب کرد

افزایش پایداری شبکه برق فوق توزیع در اروند کنار

با اعالم شرکت مهندسی آب و فاضالب ایران؛ 

آبفا آذربایجان شرقی رتبه برتر کنترل کیفیت آب کشور را کسب کرد

با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران انجام شد : 
ششمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای مازندران 

در همایش »روش ها و ابزارهای تامین مالی شرکت ها« تاکید شد:

ضرورت ایجاد شرکت های تامین سرمایه، سبد گردان و مشاور سرمایه گذاری در اصفهان

استاندار همدان: همدان، استان عالم پرور است
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حتم��ا از چالش های مدیریت تیم ه��ای دورکار اطالع دارید؛ مدیریت 
تیمی که اعضای آن در شهرها یا حتی کشورهای دیگر زندگی می کنند. 
البته مقابله با این چالش بزرگ، از طریق تعریف دقیق ارزش ها و استفاده 
از ابزارهای مناس��ب برطرف می شود. در این مقاله قصد داریم نکاتی را 

معرفی کنیم که به مدیریت بهتر یک تیم دورکار کمک می کند.
مدیر یک تیم مس��ئولیت اس��تخدام اعضای جدید را ب��ه عهده دارد 
و بای��د تالش کند احترام و اعتماد آنها را به دس��ت آورد. اکنون تصور 
کنی��د مدیریت تیمی که اعضای آن در فاصله بس��یار زیادی از هم قرار 
دارند و در ش��هر یا حتی کش��ور دیگری هس��تند تا چه اندازه سخت و 
چالش برانگیز خواهد بود. البته پیش��رفت تکنولوژی باعث شده خیلی از 
ش��رکت ها بتوانن��د تا 60درصد نیروی کار خ��ود را به صورت دورکاری 
مدیری��ت کنند. اس��تخدام کارمندان جدید، ش��رح وظایف و نحوه کار، 
آش��نا کردن آنها با فرهنگ سازمانی شرکت، تعریف پروژه ها، پیگیری و 
تحویل گرفتن آن، از جمله وظایف مدیر یک تیم دورکار اس��ت که باید 

به درستی انجام بگیرد. 
برای استخدام نیروی جدید دورکار برنامه ریزی کنید

اصلی ترین بخش ایجاد یک تیم دورکار موفق، استخدام بهترین افراد 
اس��ت. هنگام مصاحبه با افراد متقاضی باید به س��ه نکته توجه داش��ته 

باشید:
1. داشتن مهارت های مرتبط با شغل

این مس��اله بس��یار واضح به نظر می رسد اما خیلی از مدیران توجهی 
به آن ندارند. اغلب مدیران به دنبال اس��تخدام فردی هستند تا نیروی 
انس��انی موردنیاز ش��رکت را تامی��ن کنند. در نتیجه هی��چ توجهی به 
مهارت ها یا عالقه مندی های او ندارند. در حالی که بعضی کارها تخصصی 
هس��تند و باید توس��ط افراد دارای آن مهارت انجام شوند. در یک تیم 
دورکار نباید انتظار داشته باشید تمام اعضای تیم کارها را با کمک هم 
جلو ببرند بلکه باید اطمینان داش��ت هر فرد می تواند کارهای پایه را به 

صورت مستقل به انجام برساند.
پس اگر می خواهید بازاریاب محصول برای شرکت تان استخدام کنید 
در مصاحب��ه تلفنی یا ویدئویی از او بخواهید طرح بازار را توضیح دهد. 
اگر به دنبال اس��تخدام مدیر محتوا برای وب س��ایت تان هستید، از فرد 
متقاض��ی بخواهید نمونه کاری مانند یک پس��ت وب��الگ در اختیارتان 

قرار دهد.
2. قبول فرهنگ دورکاری

کس��انی که می خواهند به عنوان کارمند دورکار مش��غول شوند باید 
فرهنگ دورکاری را بپذیرند. هنوز هم بیش��تر مردم تصور می کنند باید 
در محل کار حضور داش��ته باش��ند. پس چنین افرادی با این طرز تفکر 
برای تش��کیل یک تیم دورکاری مناسب نیستند. کارمندان دورکار باید 
مهارت های بیش��تری نس��بت به دیگر کارمندان داشته باشند. آنها باید 
قادر باش��ند با س��بک کاری دورکاری کنار بیایند و با آن ارتباط برقرار 

کنند.
پس الزم اس��ت قبل از اس��تخدام فرد و تش��کیل تیم دورکاری از او 
بپرس��ید با سبک کار دورکاری آشنایی دارد؟ آیا تاکنون آزادکار بوده و 
با تیمی دور از هم ارتباط داشته است؟ آیا کار کردن در محیط فیزیکی 
را ترجیح می دهد؟ در چه مواقعی احساس خوبی در مورد محیط کاری 

خود دارد؟
3. پایبند بودن به ارزش های شرکت

کارمن��دان دورکار نس��بت به دیگ��ر کارمندان ش��انس کمتری برای 
آشنایی با فرهنگ سازمانی دارند و این وظیفه مدیر تیم است تا آنها را 
با ارزش های ش��رکت آشنا کند. مدیر شرکتی که می خواهد هر کارمند 
برای رفع مشکالت از خودش شروع کند، باید به دنبال چنین روحیه ای 
در کارمندانش باش��د. باید از افراد متقاضی اس��تخدام س��وال کنید در 
محیط کاری قبلی خود چه مش��کالتی داش��تند و چط��ور با آن مقابله 

کردند.

زمینه معاشرت و ارتباط سازمانی را فراهم کنید
معموال چند هفته ابتدایی بعد از استخدام هر کارمند جدید، آشنایی 
و ی��اد دادن روند کاری انجام می گیرد. در این مدت فرد تازه کار با دیگر 
کارمندان آشنا می شود و برخی از اصول کار را از آنها یاد می گیرد. این 
در حالی اس��ت که کارمندان دورکار از معاشرت سازمانی بی بهره اند اما 

راه های زیادی برای آشنا کردن آنها با محیط کار وجود دارد.
به عنوان مدیر تیم دورکار باید آموزش های الزم درباره وظایف، نحوه  
انجام کار، اهداف بلندمدت ش��رکت و تمام انتظاراتی که دارید را تهیه 
کرده و در اختیار کارمندان تازه استخدام ش��ده قرار دهید. بهتر اس��ت 
این مجموعه ش��امل ویدئوهای آموزشی باش��د که فهم آسان تری دارد. 
بدین ترتیب کارمندان دورکار با اصول و س��اختار اولیه آش��نا می شوند 
و بررس��ی روند پیش��رفت آنها نیز راحت تر می ش��ود. تنها یک بار وقت 
بگذاری��د و مجموعه  کاملی بس��ازید و این مجموع��ه را در اختیار تمام 
کارمن��دان دورکار قرار دهید. راه حل دیگر این اس��ت که از کارمندان 
دورکار قدیم��ی بخواهید افراد تازه کار را راهنمایی کنند و به ابهامات و 
سوال های ش��ان پاس��خ دهند. البته به تجربه  کاری آنها نیز توجه کنید. 
قطع��ا اف��رادی که تجربه  کمت��ری دارند، نیاز به آموزش��ی و راهنمایی 

بیشتری نسبت به افراد باتجربه خواهند داشت.
ابزارهای مناسب انتخاب کنید

کارمن��دان دورکار نی��از به محیط��ی اختصاصی دارن��د و این وظیفه 
برعهده مدیر تیم دورکار اس��ت که چنین ش��رایطی را برای کارمندان 
خود مهیا کند. برای مثال، ترلو ابزار مناس��بی ب��رای کارمندان دورکار 
اس��ت و امکان خوبی را برای تعریف پروژه ه��ای جدید، پیگیری آنها و 
در حالت کلی مدیریت تیم دورکار فراهم می کند. برخی از مدیران تیم 
دورکار اهمیت بیشتری به کارمندان می دهند و امتیازهای خاصی برای 
آنها در نظر می گیرند. برای مثال کارمندانی که محیط کاری اختصاصی 
داشته باشند و هنگام کار درب اتاق شان را ببندند، به اینترنت پرسرعت 
دسترس��ی داش��ته و میزکار مناسبی داشته باش��ند، از امتیاز بیشتری 

برخوردار هستند و در نتیجه حقوق بیشتری هم می گیرند.
ارتباط حضوری یا ویدئویی برقرار کنید

مدیر تی��م دورکار نمی تواند هر روز مقابل اعضای تیمش بنش��یند و 
ب��ا آنها صحبت کند، پس باید راه های دیگ��ری را برای برقراری ارتباط 
انتخ��اب کند. اپلیکیش��ن های ارتباط��ی زیادی وج��ود دارد که امکان 
اش��تراک گذاری فایل ها را نیز فراهم می کند، اما گاهی تماس تصویری 
تاثیر بیش��تری روی ط��رف مقابل می گذارد. طرز بی��ان و زبان بدن در 
گفت و گوهای نوشتاری به درس��تی انتقال نمی یابد و حتی گاهی باعث 
ایجاد سوء تفاهم نیز می شود. پس در این شرایط بهترین انتخاب تماس 
ویدئویی است. گاهی تماس های ویدئویی نیز کارایی الزم را ندارد و بهتر 
است با اعضای تیم مالقات حضوری داشته باشید. حتما می دانید هزینه  
کسب و کارهایی که کارمندان دورکار دارند در مقایسه با دیگر شرکت ها 
بس��یار کمتر خواهد بود. پس گاهی الزم اس��ت دست به جیب شوید و 

برای تشکیل جلسات حضوری هزینه کنید.
برگ��زاری این مالقات ها نه تنها باعث تقوی��ت رابطه  میان اعضای تیم 
می ش��ود، بلکه مس��ئولیت پذیری آنها را افزایش می دهد. وقتی کارمند 
دورکار می بیند برای مدیرش ارزشمند است، بیشتر به وظایفش اهمیت 

می دهد و بازدهی بیشتری از خود نشان می دهد.
به کارمندان دورکار اهمیت دهید اما آنها را هم زیرنظر داشته باشید

ش��اید این سوال پیرامون مدیریت تیم دورکار مطرح شود که چگونه 
متوجه ش��ویم کارمندان مشغول انجام وظایف  ش��ان هستند. البته این 
مس��اله در مورد کارمندان حضوری هم صادق اس��ت. کارمندانی که در 
محیط کار حضور فیزیکی دارند، الزاما بهره وری شان باال نیست خصوصا 
وقتی که کارمندان مدام با همکاران خود در حال صحبت کردن باش��ند. 
در حال حاضر شرکت های زیادی وجود دارند که بهره وری خود را با به 
کار گرفتن کارمندان دورکار باال برده اند زیرا توانس��ته اند تعریف بهتر و 

دقیق تری از پروژه ها و نحوه  انجام کار ارائه دهند.
بای��د ای��ن حقیقت را بپذیرید ک��ه کارمندان در هر ش��رایطی چه به 
صورت دورکار و چه به صورت حضوری باید مورد بررس��ی قرار بگیرند. 
مدیر تیم دورکار باید از طریق ابزارهای مناسب نتیجه  کار کارمندان را 
ارزیابی کند. ش��اید مدیریت یک تیم دورکار سختی های زیادی داشته 

باشد، اما اگر به درستی انجام بگیرد بهره وری آن از تیم کاری حضوری 
نیز بیش��تر خواهد بود. از وظایف اصلی مدی��ر یک تیم دورکار می توان 
به اس��تخدام افراد مناس��ب، تعریف دقیق نحوه  کار، برقراری ارتباط با 

کارمندان و بررسی آنها اشاره کرد.
fastcompany :منبع 

چگونه در مدیریت تیم دورکار موفق شویم؟
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5 اشتباه مدیران که باید سریعا کنار گذاشته شود 

همه ما در زندگی اش��تباهاتی را مرتکب می ش��ویم و حتی در حال حاضر نیز درگیر آنها هستیم، با این 
حال برخی از موارد تاثیرگذاری بسیار باالیی را دارند. به همین خاطر باید سریعا کنار گذاشته شوند. این 
امر در زمینه جایگاه حساس��ی به مانند مدیریت، از اهمیت به مراتب باالتری برخوردار اس��ت. در همین 

راستا به بررسی پنج مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-به عدم اطالع خود از همه چیز اعتراف نمی کنید 

حضور در بیش از ۷0 شرکت مختلف، این تجربه را به من آموخته است که مدیران نباید خود را افرادی 
بی نقص نش��ان دهند. درواقع هیچ دلیل منطقی نیز برای این موضوع وجود نداشته و این امر تنها ارتباط 
کارمندان با ش��ما را بیش از حد س��خت خواهد کرد. همچنین فراموش نکنید که اعتراف به ندانس��تن، 
همواره بهتر از ارائه اطالعات اش��تباه و یا حتی ناقص خواهد بود. درواقع عدم رس��یدن به اطالعات الزم، 
افراد را به فکر پیدا کردن منبعی جدید خواهد انداخت، با این حال پاس��خ اش��تباه ش��ما می-تواند روند 
جست وجوی آنها را متوقف کرده و در نهایت این امر به بدنه شرکت خودتان آسیب خواهد زد، با این حال 
توجه داش��ته باشید که همواره ندانستن نیز مس��ئله خوبی محسوب نمی شود. درواقع یک سری اطالعات 
ضروری وجود دارد که عدم اطالع ش��ما، کامال تقصیر خودتان بوده و به همین خاطر نیز گفته می ش��ود 
که باید مطالعه مداومی را داش��ته باش��ید، با این حال این موضوع به معن��ای آگاهی از همه چیز نبوده و 
هیچ گاه س��عی در فریب دادن تیم خود نداشته باش��ید. بدون شک با تمرین این موضوع، دیگر هیچ گونه 
حس بدی را پس از نه گفتن نخواهید داشت. همچنین فراموش نکنید که شما باید تیم خود را به سمت 
تحقیق بیشتر سوق دهید. برای مثال به جای این امر که صرفا بی اطالع بودن خود را اعالم کنید، از آنها 
بخواهید تا پاسخ سوال را با شما نیز به اشتراک بگذارند. این امر بهترین سیاست ممکن محسوب می شود. 
همچنین می توانید از زمان خریدن برای پیدا کردن پاسخ سواالت استفاده کنید. به همین خاطر نیز ابدا 

دلیلی برای دروغ گفتن وجود ندارد.
2-با تعادل بیگانه هستید 

هر فردی برای موفقیت در کار و زندگی ش��خصی خود ب��ه ایجاد تعادل نیاز دارد. این موضوع خصوصا 
برای مدیران به علت حجم کاری باالی آنها کامال حیاتی است. به همین خاطر از همان روز اول برای خود 
برنامه ای مش��خص را داشته باشید تا امکان رسیدگی به تمامی موارد مهم، میسر باشد. برای مثال ممکن 
اس��ت تنها در هنگام صرف ناهار افراد را مجاز به مراجعه به خود کنید، با این حال برای این موضوع نیز 
باید محدودیت زمانی قائل ش��وید تا فرصت عادالنه برای تمامی کارمندان ش��کل گیرد. این امر در نهایت 
کم��ک می کن��د که افراد تنها موارد کامال مهم را مطرح کنند. درواق��ع این امر که خود کارمندان بتوانند 
بسیاری از مشکالت موجود را رفع کنند، یک مهارت بزرگ محسوب می شود که این سیاست شما به این 
موضوع کمک خواهد کرد. همچنین فراموش نکنید که به عنوان مدیر شرکت، نباید صرفا به خودتان فکر 
کنید. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا ش��رایط مختلف افراد را جویا شده و در زمینه برنامه ریزی، به 
آنها کمک کنید. درواقع ش��ما نه تنها باید کارها را به بهترین ش��کل مدیریت کنید، بلکه ضروری است تا 
مربی کارمندان خود نیز محسوب شوید. نکته مهم دیگری که امروزه بسیار به آن تاکید می شود این است 
که کارمندان باید از شما انگیزه کافی را دریافت کنند. برای این موضوع هر فردی تاکتیک خاص خود را 

داشته ولی یک سخنران کوتاه همواره جزو بهترین ها محسوب می شود. 
3-فردی انعطاف پذیر محسوب نمی شوید 

جهان با سرعتی خیره کننده در حال تغییر است، تحت این شرایط عدم تغییرپذیری شما کامال بی معنا 
خواهد بود. درواقع ش��ما باید به فردی تبدیل شوید که از شک کردن به شیوه های قدیمی خود واهمه ای 
نداشته و همواره به دنبال کارآمدترین ها باشد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
در شرکت هایی که مدیران افرادی به اصطالح انعطاف پذیر محسوب می شوند، کارمندان فرصت اظهارنظر 
را پیدا می کنند. این امر با توجه به واقعیت درگیر بودن بیش��تر کارمندان با بس��یاری از مس��ائل به بهبود 
چش��مگیر تصمیمات منجر خواهد ش��د. بدون ش��ک این موضوع که کارمندان صرفا خود را روبات هایی 
تصور نکنند که یکس��ری کارها را باید انجام دهند، به افزایش احس��اس رضایت از کار منجر خواهد ش��د. 
برای رفع س��ریع این موضوع تنها کافی اس��ت تا ریش��ه های انعطاف ناپذیری خود را پیدا کرده و آنها را با 
مواردی دیگر جایگزین کنید. در نهایت فراموش نکنید که اس��تفاده از نظر روان ش��ناس ها ابدا شخصیت 

شما را خدشه دار نخواهد کرد.
4-توانمندکردن تیم شرکت در دستور کار شما قرار ندارد 

فرق یک مدیر افس��انه ای با س��ایرین این است که آنها نقش هایی فراتر از انتظارات را برعهده می گیرند. 
درواق��ع این امر که کارمندان محل کار خود را یک دانش��گاه نیز بدانن��د، دقیقا آن چیزی خواهد بود که 
ش��ما برای موفقیت طوالنی مدت نیاز خواهید داشت. ممکن است این موضوع کمی عجیب به نظر برسد. 
ب��ه همی��ن خاطر ذکر یک مثال کامال ضروری خواهد بود. در این رابطه مثال تیم های باش��گاهی بس��یار 
مناسب اس��ت. درواقع مربی ها همواره در تالش هستند تا مناسب ترین بازیکن ها را براساس تاکتیک های 
خود جذب کنند، با این حال این اقدام به معنای پایان کار نبوده و فعالیت برای بهبود و ارتقای سطح آنها 
ش��روع می شود. به همین خاطر نیز بسیاری از بازیکن ها تنها تمایل دارند تا با مربی هایی همکاری داشته 
باشند که چیزی به آنها بیفزایند. در شرکت ها نیز این سیاست باید مورد اجرا گذاشته شود. توجه داشته 
باشید که رایج نبودن یک اقدام به معنای عدم وجود نیاز نبوده و ضروری است تا در این زمینه اقداماتی 
جدی را انجام دهید. در نهایت توجه داش��ته باش��ید که هر کارمند، به آموزش های خاص خود نیاز دارد و 

یک برنامه همگانی ابدا نمی تواند کارساز باشد. 
5-خود واقعی تان را نشان نمی دهید 

این امر به معنای آن نخواهد بود که به هر نحوی که دوس��ت دارید در ش��رکت رفتار کنید. بدون شک 
رفتارهای افراد در بین خانواده با محیط کار باید تفاوت هایی را داشته باشد. با این حال در این رابطه نباید 
بیش از حد افراطی نیز باش��ید. درواقع برخی از مدیران در این رابطه به نحوی عمل می کنند که معضلی 
ب��ه نام از خودبیگانگی به وج��ود می آید. فراموش نکنید که زیبایی کار مدی��ران در متفاوت بودن آنها از 
یکدیگر محسوب می شود. به همین خاطر به جای تالش برای تقلید از مدیری دیگر، بهتر است تا بر روی 
خودتان تمرکز کنید. این امر در نهایت باعث خواهد ش��د تا کارمندان به س��ادگی بتوانند با ش��ما ارتباط 
برقرار کرده و جوی فوق العاده در شرکت شکل گیرد. در آخر فراموش نکنید که بنا بر نظر روان شناس ها 
تظاهر کردن فش��ار بیش از حدی را بر روی ذهن و جس��م به همراه دارد که این امر خود می تواند زمینه 
بروز انواع بیماری ها را به همراه داشته باشد. درواقع شما باید در کنار تالش برای رفاه کارمندان خود، از 

توجه به خودتان نیز غافل نشوید. 
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او نظر ش��ما را می پرس��د، اما صرف نظ��ر از توصیه های تان کار 
خودش را انجام می دهد. دوس��ت دارد درباره خودش صحبت کند 
و خیال می کند همه چیز در مورد او از ش��ما بهتر است. هنگامی 
ک��ه از اتفاقات خوبی ک��ه در روز تجربه کرده ای��د برایش تعریف 
کنید، س��عی می کند در خوش��ایند بودن آن اتفاق برای تان تردید 
ایجاد کند. اگر کس��ی را می شناسید که مانند این نمونه ها رفتار و 
عمل می کند، به احتمال زیاد با فردی خودشیفته روبه رو هستید. 

شخصیت خود شیفته چیست؟
خودشیفتگی یک اختالل ش��خصیت طیفی است که اکثر ما با 

آن درگیر هستیم.
در فرهنگ مردمی، ش��خص خودش��یفته به عنوان فردی دیده 
می ش��ود که عاش��ق خودش اس��ت. تعری��ف دقیق تر این اس��ت 
خودش را ایده آل می داند. خودش��یفته ها معتقدند که بیش از حد 
منحصربه فرد هستند و کسی نمی تواند آنها را درک کند. آنها فکر 
می کنند به  قدری خوب هس��تند که باید مورد تحس��ین دیگران 

قرار گیرند.
روانشناس استفن جانسون می نویس��د: خودشیفته کسی است 
که خود واقعی اش را در پاسخ به اتفاقی ناخوشایند دفن کرده و با 

شخصیت جعلی توسعه یافته نمایان می شود.
 ،)DSM( راهنم��ای تش��خیصی و آم��اری اخت��الالت روان��ی
شخصیت خودش��یفته را به عنوان یک اختالل شخصیت توصیف 
می کن��د. ای��ن ی��ک اختالل طیفی اس��ت ب��ه معن��ای اینکه هر 
ش��خصی درجه متفاوتی از آن را در خود دارد. اختالل ش��خصیت 
خودش��یفتگی بسیار رایج نیست، اما حقیقت این است که همه ما 

دارای برخی از صفات آن هستیم.
صفات خود شیفتگی عبارتند از:

•    آنها نیاز جدی به تحسین و اعتبار دارند و فکر می کنند برای 
درک دیگران بیش ازحد خاص و منحصر به فرد هستند.

•    آنها احس��اس می کنند نس��بت ب��ه دیگ��ران برترند و فکر 
می کنند دس��تاوردهای بیش��تری دارند و خیلی بیشتر از دیگران 

می دانند.
•    آنها آس��یب پذیر بودن خود را نشان نمی دهند. آنها از آنچه 
دیگران در موردش��ان فکر می کنند می ترسند و می خواهند در هر 

شرایطی برتر باقی بمانند.
•    آنه��ا تمایل��ی به درک یا شناس��ایی احساس��ات و نیازهای 
دیگ��ران ندارند. می خواهند مرکز توجه باش��ند و معتقدند نش��ان 

دادن احساسات نشانه ای از ضعف است.
آنه��ا کنترلگ��ر ماهری هس��تند و از لحاظ عاطفی دیگ��ران را مورد 
سوءاستفاده قرار می دهند. می دانند چگونه از جذابیت خود برای جذب 

دیگران به منظور به دست آوردن آنچه می خواهند استفاده کنند.
افراد خودشیفته چه تفاوتی با دیگران دارند؟

متخصص خودشیفتگی و نویس��نده خودشیفتگی، زاری باالرد 
به طور خالصه برخی س��ؤاالت معمول که توسط افراد برای درک 
دیدگاه افراد خودش��یفته مطرح می شد را از جانب فرد خودشیفته 

پاسخ می دهد.
آیا  افراد خودشیفته می دانند که خود شیفته هستند 

و آیا از این امر  راضی اند؟
این افراد به احساس��ات دیگران، اهمی��ت نمی دهند و از وجود 
سرد خود لذت می برند. افراد خودشیفته نمی خواهند تغییر کنند. 

با استفاده از این روش، آنها کنترل کامل بر زندگی خود دارند.
آیا افراد خود شیفته درست و غلط را تشخیص می دهند؟

افراد خودشیفته تفاوت بین درست و غلط را می دانند، زیرا علت 
و معل��ول را درک می کنند. هیچ »وجدان گناهکاری« وجود ندارد 
و آنها عالئم »بی احترامی به هنجارهای اجتماعی« را از خود نشان 

می دهند؛ درعین حال به عنوان »فردی خونسرد« جلوه می کنند.
افراد خودشیفته مکانیسم تفکر بسیار متفاوتی دارند. آنها چیزها 
را از ی��ک دیدگاه متفاوت می بینند. برخالف اف��راد معمولی، آنها 
همدردی زیادی نداش��ته و تمایلی به نشان دادن احساسات خود 

به دیگران ندارند.
چرا افراد خودشیفته می شوند؟

1. خودشیفتگی آسیب پذیری  افراطی است
ریش��ه  شخصیت خودش��یفته مقاومت قوی در برابر آسیب پذیر 

بودن با هر کسی است.
اف��راد خودش��یفته خ��ود را در موقعیت��ی که در آن احس��اس 
آس��یب پذیری کنند قرار نمی دهند. آنه��ا از اینکه دیگران از نقاط 
ضعف شان سوءاستفاده کنند می ترس��ند، بنابراین با رفتاری قوی 
و قدرتمند، س��عی می کنند ضعف های خود را بپوش��انند. آنها فکر 
می کنند نش��ان دادن احساسات به دیگران نشانه ای از ضعف است 
بنابراین یاد گرفته اند احساسات خود را پنهان کنند و اغلب اوقات 

با اطرافیان سرد برخورد می کنند.
افراد خودش��یفته همیشه مضطرب هستند، زیرا احساسات شان 
بس��یار زیاد اس��ت و به تفکر دیگران نس��بت به خودش��ان خیلی 
اهمیت می دهند. ناس��ازگاری آس��یب پذیری، ریش��ه ش��خصیت 

خودشیفتگی است.
2. شخصیت خود شیفتگی می تواند نتیجه گذشته 

یک فرد باشد
افراد خودشیفته مدام به دنبال تأیید دیگران هستند، چراکه در 
گذشته احساس ارزش نمی کردند یا به عنوان یکی از ارزشمندترین 
و منحصربه فرد تری��ن افراد در جهان با آنها رفتار می ش��ده اس��ت.  
حد وس��ط نبودن خانواده در س��خت گیری و آسان گیری به اندازه 
مشخص، به عنوان یک علت اصلی شناخته شده است. سبک های 
مختلف فرزندپروری و اقتدارگرا بودن والدین عالئم خودش��یفتگی 

را تقویت می کنند.
 والدینی که نمی توانند ارزش فرزندشان را ببینند و والدینی که 
فرزندش��ان را بیش از حد لوس کرده و تحس��ین می کنند؛ هنگام 
رشد فرزند شخصیت خودش��یفته را در آنها پرورش می دهند. در 
حالی که دس��ته اول والدین باعث می ش��وند کودک احساس کم 
بودن نس��بت به دیگران داشته باش��د و مایل باشد توجه بیشتری 
را ب��ه خود جلب کند؛ والدین دوم ش��خصیت ایده آلی را در فرزند 

خود ایجاد می کنند.
چگونه با خود شیفتگی مقابله کنیم؟

1. اگر فرد نزدیک به شما فردی خودشیفته است، 
تفاوت ها را بپذیرید

انواع مختلف ش��خصیت در هر انس��انی وجود دارد و همه مانند 
شما فکر و عمل نخواهند کرد. به جای تالش برای تغییر دیگران، 
یاد بگیرید که تفاوت ها را بپذیرید و در صورت تعامل با آنها، سعی 

بر ایجاد تعادل داشته باشید.
2. سعی نکنید آنها را تغییر دهید بلکه بر نیازهای 

خود تمرکز کنید
درک کنید که افراد خودش��یفته در مقابل تغییر کردن مقاومت 
می کنند. شما باید افراد را همان گونه که هستند بشناسید و سعی 
در تغییر آنها به چیزی که شما انتظار دارید نداشته باشید. تالش 
کنید تا بیش��تر بر احساسات خود و آنچه می خواهید باشید تمرکز 
کنید. ش��خصیت های مختلف��ی در اجتماع وجود دارن��د، اما تنها 
چیزی که در کنترل شما قرار دارد، نگرش و رفتار خودتان است.
3.  این واقعیت را به رسمیت بشناسید که رفتار آنها 

ناشی از نا امنی های شان است
افراد خودش��یفته در درون شان بس��یار آسیب پذیر هستند، آنها 
دیگران را زیر س��ؤال می برند؛ زیرا این گونه می توانند حس بهتری 

نسبت به خودشان داشته باشند.
هنگامی که این حقیقت را درک کنید، که رفتارهای زننده آنها 
از س��ر مشکالت ش��خصی با شما نیس��ت؛ بلکه از نا امنی های شان 
نشأت می گیرد، متوجه خواهید شد که اکثر اوقات فقط نیاز دارند 

تا به آنها اطمینان دهید.
به ویژه اگر فرد خودشیفته همکار یا عضوی از خانواده تان است، 
دانس��تن این موضوع بس��یار اهمیت دارد. مقدار مناسب اطمینان 

می تواند آنها را آرام کند.
4. به جای اینکه از آنها بپرسید دیگران چه احساسی 

دارند، از آنها بپرسید دیگران چه فکر می کنند
افراد خودش��یفته احس��اس گن��اه نمی کنند، اما آنه��ا به آنچه 

دیگران در موردشان فکر می کنند اهمیت می دهند.
آل برناستاین روانشناس بالینی توضیح می دهد:

 چیزهای��ی مانن��د احساس��ات دیگ��ران وجود دارد، ک��ه افراد 
خودشیفته به ندرت آن را در نظر می گیرند. اگر به حرف تان گوش 
می دهن��د، به آنه��ا نگویید که مردم ممکن اس��ت چگونه واکنش 

نشان دهند؛ در عوض، سؤاالت کاوشی از آنها بپرسید.
افراد خودشیفته بیشتر احتمال دارد که بر روی ایده هایی عمل 
کنند، که فکر می کنند از خودش��ان اس��ت. اگ��ر مجبورید با یک 
فرد خودش��یفته کار کنید، بر حقایق و ایده ها، به جای احساسات 

تمرکز کنید.
5. سعی نکنید تأیید فرد خودشیفته را به دست 

بیاورید
شما کسی نیس��تید که فرد خودشیفته به شما می گوید. اجازه 
ندهی��د که س��رزنش آنها اعتمادبه نفس ش��ما را تضعیف کند و با 
آنها بحث نکنید، س��عی کنید از آنچه فکر می کنید درس��ت است 

دفاع کنید.
بح��ث و گفت وگ��و با اف��راد خودش��یفته فایده ای ن��دارد، زیرا 
هیچ وقت از نظرش��ان برنمی گردند. اگر با آنها بحث کنید بیش��تر 
ناراحت می ش��وید؛ زیرا با روش ناخوش��ایندی اختالف نظرشان را 
به ش��ما نشان می دهند. ارزش خود را بشناسید و به نظر یک فرد 

خودشیفته در مورد خودتان توجهی نکنید.
6. اگر یک فرد خودشیفته به شما آسیب می رساند، 

از آنها دوری کنید
به یاد داشته باشید، یک رابطه سالم دوطرفه است. در این رابطه 
احترام متقابل بوده و برمبنای بده بس��تان به یک اندازه پایه ریزی 
می ش��ود، اما هر نوع ارتباطی با یک فرد خودش��یفته، به احتمال 
زی��اد برعکس اس��ت. این رابط��ه فقط با هدف خوش��حال کردن 
و حمای��ت از او پیش م��ی رود. رابطه ای مانند این ش��ما را پایین 

می کشد و برای پیشرفت تان ناسالم است.
7. مرزی تنظیم کنید و همیشه آن را نگه دارید

اگ��ر برای روابط خود مرزی تنظیم می کنی��د، باید آن را حفظ 
کنید. زمانی  که یک فرد خود ش��یفته متوجه می شود که در حال 
تالش برای کنترل زندگی خود هستید، تالش می کند تا امور را به 

دست بگیرد، چراکه این کار برای این افراد غریزی است.
آماده باش��ید که مرزی که برای خود در ارتب��اط با آنها تعیین 
کرده اید، توس��ط این افراد به چالش کش��یده شود. مرز مشخص 
خ��ود را واضح عنوان کنی��د و تمام اقدامات الزم ب��رای مقابله را 
در ذهن خود داش��ته باش��ید. به عنوان مثال، اگر تصمیم گرفتید 
ارتباط خود را با آنه��ا قطع کنید، به احتمال زیاد برای صحبت با 

شما خواهند آمد.
 ب��رای حفظ مرز خود به اندازه کافی ش��جاع باش��ید، تس��لیم 
نش��ده و دوباره به آنها نزدیک نش��وید. در غی��ر این صورت دیگر 
مرزهای ت��ان را ج��دی نخواهند گرفت و بار دیگر نیز ش��ما را در 

زندگی به ستوه خواهند آورد.
8. یاد بگیرید که به موقع از آنها دور شوید

وقتی یک فرد خودش��یفته باعث می شود احساس ناخوشایندی 
داشته باش��ید؛ باید به اندازه کافی به خودتان احترام بگذارید و از 

آنها دور شوید.
اگر با یک فرد خودش��یفته در رابطه عاش��قانه هس��تید، باید به 
ط��ور جدی در مورد پایان دادن به رابطه فکر کنید و برای زندگی 
بهتر از او بگذرید. اگر فرد خودشیفته یکی از اعضای خانواده شما 
است، الزم نیس��ت که با آنها بی رحمانه رفتار کنید، اما بهتر است 

از آنها فاصله بگیرید.
Lifehack/ucan :منبع 

شخصیت خودشیفته و چگونگی برخورد با آن را بشناسیم

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: ماراندا دزیکوفسکی نویسنده حوزه مدیریت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی


