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 مبانی عملیات بانکی
در طرح جدید بانکداری

از مباحث مهم طرح جدید بانکداری، مبحث عملیات بانکی بدون رباست که فصل چهارم این طرح به آن اختصاص یافته و در نظر 
است جایگزین قانون عملیات بانکی بدون ربا شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریورماه سال ۱۳۶۲ مشتمل بر ۲۷ ماده و 
چهار تبصره به تصویب رسید و قانون مرجع در عملیات بانکی بدون ربا محسوب می شود. مبنای فکری این قانون بر این اصل استوار 
است که در اسالم، سود از معامالت مشروع به دست می آید. لذا، پول به  تنهایی و بدون انجام معامله نبایستی خلق سود یا به عبارتی، 
خلق پول کند. به این ترتیب، در اولین گام، قانون عملیات بانکی، نقش یا کارکرد بانک ها را از واسطه گری بین صاحبان سپرده با 
تس��هیالت گیرندگان، به نقش معامله گری تغییر مسیر داده است. بالطبع، راهبرد معامله گری بانک ها، هم در روابط مالی و حقوقی 
بانک ها با سپرده گذاران و هم در روابط بانک ها با تسهیالت گیرندگان، تاثیرگذار است. این تاثیر را به  طور خالصه می توان در موارد 
زیر برشمرد:  اول؛ طبق این قانون، در بحث تجهیز منابع، روابط حقوقی بین بانک و سپرده گذاران به عقد مشارکت، عقد وکالت و...
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بدهی دولت به »صندوق توسعه ملی« در بودجه سال آینده به چه رقمی خواهد رسید؟

برآورد بدهی دولت به صندوق ارزی در سال ۹۹
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یادداشت
مبانی عملیات بانکی در طرح 

جدید بانکداری

از مباح��ث مه��م ط��رح جدید 
بانک��داری، مبحث عملی��ات بانکی 
بدون رباس��ت که فصل چهارم این 
طرح به آن اختصاص یافته و در نظر 
است جایگزین قانون عملیات بانکی 
بدون ربا شود. قانون عملیات بانکی 
بدون ربا در شهریورماه سال ۱۳۶۲ 
مش��تمل بر ۲۷ ماده و چهار تبصره 
به تصویب رسید و قانون مرجع در 
عملیات بانکی بدون ربا محس��وب 
می شود. مبنای فکری این قانون بر 
این اصل استوار است که در اسالم، 
س��ود از معامالت مش��روع به دست 
می آی��د. لذا، پول به  تنهایی و بدون 
انجام معامله نبایستی خلق سود یا 
به عبارتی، خلق پ��ول کند. به این 
ترتیب، در اولین گام، قانون عملیات 
بانکی، نقش یا کارکرد بانک ها را از 
بین صاحبان سپرده  واس��طه گری 
به نقش  ب��ا تس��هیالت گیرندگان، 
معامله گری تغییر مسیر داده است. 
بالطبع، راهبرد معامله گری بانک ها، 
هم در روابط مالی و حقوقی بانک ها 
ب��ا س��پرده گذاران و ه��م در روابط 
بانک ه��ا ب��ا تس��هیالت گیرندگان، 
تاثیرگ��ذار اس��ت. این تاثی��ر را به 
 طور خالصه می ت��وان در موارد زیر 

برشمرد: 
اول؛ طب��ق این قان��ون، در بحث 

تجهی��ز مناب��ع، رواب��ط 
2حقوقی بین بانک و ...
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رابرت دیوید استیل در وب سایت »وترنز تودی« با عنوان »جنگ جهانی سوم در راه است؟ آیا 
ترامپ عقلش را از دس��ت داده است؟« در مقاله ای به تبعات دستور ناشیانه ترامپ پرداخت. او از 
استراتژیست های برجسته است و در دولت ترامپ، نامزد احراز پست وزارت دفاع و مشاور امنیت 

ملی آمریکا بوده است.
به گزارش خبرآنالین، رابرت دیوید اس��تیل در این یادداش��ت نوش��ت: »نظراتی را که در این 
یادداش��ت ارائه می کنم بر پایه تجربیات و سوابق ش��غلی من است. در گذشته، جاسوس سازمان 
سیا بودم و همچنین بنیانگذار واحدی در بخش ضد اطالعات نیروی تفنگداران آمریکایی هستم و 
صدها کتاب مستند در رابطه با فساد، ناکارآمدی و حتی خیانت نهادهای دولت آمریکا و اشخاصی 
که در شورای امنیت ملی آمریکا هستند، نوشته ام. در ادامه نظرم را درباره حادثه ترور »سرلشگر 

قاسم سلیمانی«  ارائه خواهم داد؛
* اس��راییل مأیوس��انه در تالش است که جنگ را بر ایران تحمیل کند. یکی از علت های تالش 
اس��راییل برای این کار، نجات جنایتکار جنگی ای به نام »بنیامین نتانیاهو« اس��ت و علت دیگر، 

راهبرد و سیاست بلندمدت این رژیم، برای ایجاد تفرقه و حکومت بر خاورمیانه است.
* اس��راییل و کردها در خط مقدم جنگ طلبان داخل عراق هس��تند و آمریکا هم تعزیه گردان 

دلقک بازی این دو شده است.
* از چادر زدن و تحصن مردم در اطراف سفارت آمریکا در بغداد، برای فریب دادن ترامپ بهره 
بردند تا به او القا کنند که تس��خیر س��فارت آمریکا در بغداد و تکرار آنچه که در ایران در دوران 

پرزیدنت کارتر رخ داد، قریب الوقوع است.
* اگر ترامپ واقعا دس��تور ترور )س��ردار سلیمانی( را داده باشد، در اینکه ترور او را معادل ترور 
بن الدن دانس��ته، فریب خورده و به اش��تباه رفته است. بگذریم که بن الدن و داعش هم، توسط 
صهیونیست ها و با حمایت مالی و تجهیزات پنتاگون درست شدند. باید به ترامپ گفته می شد که 
ترور »سرلشگر قاسم س��لیمانی« در داخل عراق، معادل ترور »آرشیدوک فرانتس فردیناند« )در 

سارایوو( است که موجب آغاز جنگ جهانی اول شد.
* چهار شبکه که مرض دروغگویی دارند، ترامپ را اسیر خود کرد ه اند؛ شبکه نخست، متشکل 
از »مایک اس��پر«، »مایک پمپئو« و »دیوید آربِن«، از فارغ التحصیالن س��ال ۱98۶ کالج نظامی 
وس��ت پوینت آمریکا هس��تند. شبکه دوم، صهیونیس��ت های سازمان س��یا یعنی »جان برنان«، 
»جینا هاسپل« و سایرین هستند. شبکه سوم، مسیحیان صهیونیست یعنی باز هم پمپئو و سایر 
دوس��تانش هستند و شبکه چهارم، عوامل صهیونیس��ت ها یعنی زوج »جرد کوشنر« و همسرش 
هس��تند. هرچند که »رابرت اوبراین«، مشاور جدید امنیت ملی آمریکا اقدامات خوبی برای حذف 
جنگ طلبان دولت و عوامل نفوذی کش��ورهای خارجی در ش��ورای امنیت ملی آمریکا داشته، اما 
احتماال درک دقیقی از تاریخ و شخصیت برخی اطرافیان ترامپ ندارد تا بتواند از رئیس جمهور در 
برابر شر این چهار شبکه دروغ پردازی که طالب جنگ با ایران به هر بهایی هستند، محافظت کند.

* هم رس��انه های اصلی آمریکا و هم ش��بکه های اجتماعی که گشتاپوهای صهیونیسم هستند، 
از یک س��و به دنبال برآورده کردن آرزوی صهیونیس��ت ها یعنی جنگ با ایران هستند و از سوی 
دیگر حقایق جنگ ما در عراق را که از آن جمله می توان به تولد نوزادهای ناقص الخلقه در فلوجه 
اشاره کرد، پنهان می کنند. این نوزادان به خاطر استفاده از اورانیوم ضعیف شده در تسلیحات به 

کار گرفته شده در عراق، ناقص الخلقه متولد شدند.
* اگر ایران بخواهد واکنش��ی به این حمله تروریس��تی نش��ان دهد، پاس��خ عادالنه اش به ترور 
سرلش��گر س��لیمانی، حمله به نیروهای آمریکایی در منطقه نخواهد بود، بلکه ترور »مارک اسپر« 
در داخل خاک آمریکا خواهد بود. البته منظورم این نیس��ت که ایران را تش��ویق به این کار کنم 
اما برای خوانندگان این نوش��تار می گویم کس��ی که توسط آمریکا ترور شد، هم وزن کسی چون 
»مایک اسپر« بود، با این تفاوت که آمریکا با این اقدامش، استقالل عراق را نقض کرد به گونه ای 

که مستحق محاکمه شدن در دادگاه بین المللی جنایی است.
در زی��ر، نامه ای را که برای پرزیدنت ترامپ نوش��تم و س��اعت 5:4۲ ام��روز صبح )۳ ژانویه( به 
وقت ش��رق آمریکا به کاخ س��فید ارس��ال کردم می خوانید. »جناب رئیس جمهور! وزارت دفاع، 
س��یا و فارغ التحصیالن س��ال ۱98۶ کالج نظامی وس��ت پوینت در ارتش آمریکا، سر حضرتعالی 
را کاله گذاش��ته اند. ترور »سرلشگر قاسم س��لیمانی« در خاک عراق، از حیث اهمیت، مانند ترور 

»آرشیدوک فرانتس فردیناند« بود که موجب آغاز جنگ جهانی اول شد.
اگر جنابعالی دس��تور این ترور را صادر کرده اید، باید احتمال بدهید که کسی که برای ترور به 

شما مشاوره داده، از عوامل صهیونیسم و اسراییل در دولت شماست و او را اخراج کنید.
همین االن دس��ت به کار ش��وید و مانع آس��یب بیشتر به دولت تان ش��وید. دولت آمریکا تحت 
کنترل شما نیست )کما اینکه زمانی که »جان اف کندی« به خاطر سر باز زدن از دستورش مبنی 
بر خروج موش��ک ها از ترکیه خش��مگین بود، »آرتور ش��لزینگر« هم همین را به کندی گفت که 
دولت ات در اختیارت نیس��ت(. همانطوری که »مورتن هالپرین« در کتابش نوشته، قانون اول در 
واشنگتن این است؛ » در صورتی که ضرری متوجه تان نمی شود، به رئیس جمهور دروغ بگویید.«
درک »مایک فلین« از سیاس��ت خارجی بیش��تر از درک تیم فعلی شماس��ت. عاجزانه تقاضا 
می کنم که بررس��ی کنید تا مش��خص شود آیا پهپادهای س��یا در عملیات ترور دست داشته اند و 
یا پهپادهای وزارت دفاع؟ زمانی که نتیجه برای ش��ما مش��خص ش��د، وزیر دفاع و رئیس سیا را 
از دولت اخراج کنید و پهپادهای س��یا را به وزارت دفاع منتقل کنید و به اس��تفاده از پهپاد برای 
عملیات های ترور نیز پایان دهید. تمام حرف هایی که درباره پهپادها می گویند دروغ است و دروغ 

به عرض شما رسانده اند.
دعا می کنم که این نامه به دست شما برسد هرچند که امیدی هم ندارم و بر حسب وظیفه این 
نامه را خدمت شما نوشتم. برای خاتمه دادن جنگ با ایران، باید »مایک اسپر« و »جینا هاسپل« 
را از وزارت دف��اع و س��یا اخراج و »پمپئو« را نیز با اردنگی مرخص کنی��د. به عالوه، اینکه اعالم 
کنید که س��فیر اسراییل در واشنگتن عنصری نامطلوب است و باید مرخص شود، اصال ضرری را 

متوجه شما نخواهد کرد.
باز هم می گویم که فارغ التحصیالن س��ال ۱98۶ کالج نظامی وس��ت پوینت س��ر شما را کاله 
گذاش��ته اند. به عالوه، به باور من »جینا هاس��پل« با پنهانکاری، خالفکاری های »جان برنان« را 
گزارش نکرده و برای تحویل صورت مکالمات او با MI۶ و آژانس اطالعاتی در آمریکا، با مقامات 
مربوطه همکاری نکرده اس��ت. همانطور که من و »بیل بینی« به دادس��تان کل توصیه کردیم، به 
ش��ما هم توصیه می کنم که مکالمات »جان برنان« و گزارش��ی را که »آژانس امنیت ملی آمریکا 
)NSA(« منتش��ر کرده، کنار هم بگذارید تا واقعیت ماجرا برای شما روشن شود. در پایان عرض 
می کنم که هر کس��ی که حامی این ترور احمقانه ) ترور س��ردار س��لیمانی( بوده، دشمن ایاالت 

متحده است.«
در ای��ن مقط��ع خطیر از تاری��خ خاورمیانه، بار دیگ��ر حرفم را تکرار می کنم ک��ه چاره ای جز 
بازگرداندن فلس��طین به فلس��طینی ها نیس��ت. خروج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه و تعطیلی 
پایگاه های آمریکا در منطقه، نیز امری گریزناپذیر اس��ت. مقامات ایران، عراق، روسیه و چین باید 
در نظر داش��ته باش��ند که رئیس جمهور ما  در کاخ سفید زندانی شده و چهار شبکه که به شکل 

بیمارگونه ای دروغگو هستند، به او دروغ می گویند.
به عقیده من، در حال حاضر، بهترین و مقتضی ترین واکنش به ترور سردار سلیمانی این است 
که عراق از نیروهای آمریکایی از جمله دیپلمات ها و پیمانکاران آمریکایی )به خصوص کارمندان 
ش��رکت اکس��ون( به جد بخواهد که عراق را ترک کنند. به عالوه، عراق باید با همکاری ایران و 

روسیه، نیروهای اسراییلی از کردستان عراق را اخراج کند.
وخامت اوضاع کنونی، فقط به نفع اسراییل است نه هیچ کس دیگر. نظر به اینکه رئیس جمهور 
ما در کاخ سفید، اسیر دست یک عده دروغگو است که دشمن آمریکا و خائن به این کشور هستند 
و دروغ های آنها را باور می کند، خاضعانه و با کمال احترام به مقامات ایران توصیه می کنم جانب 
حزم و دوراندیشی را حفظ کنند و از مقامات عراق می خواهم که دست به اقدام قاطعانه بزنند. به 
عراقی ها توصیه می کنم تمام خارجی ها را اخراج کنید و با همکاری روس��یه، باقی مانده نیروهای 
اس��راییلی در عراق را به قتل برس��انید و س��رهای آنها را در میدان عمومی شهر بغداد به نمایش 
بگذارید. ترور سردار سلیمانی ممکن است توسط آمریکا صورت گرفته باشد، اما از حماقت ما برای 
خدمت به صهیونیس��ت ها بهره برده شد که ما احمق های مفیدی هستیم. امیدوارم با این نوشتار، 
به نوبه خود دینم را برای دس��تیابی به صلح ادا کرده باش��م. خداوند ما و ش��ما را بیامرزد و تمام 

کسانی را که خود از اشرار هستند و گمان می کنند با شر می جنگند، هدایت فرماید.
منبع: وترنزتودی

تبعات دستور ناشیانه ترامپ در شهادت سردار سلیمانی از نگاه رسانه آمریکایی

جنگ جهانی سوم در راه است؟
دیدار رهبر معظم انقالب و رئیس جمهوری با خانواده شهید حاج قاسم سلیماني

در رثای سردار
رهبر معظم انقالب اس��المي جمعه شب با حضور در منزل سردار بزرگ و پرافتخار اسالم سپهبد شهید حاج قاسم سلیماني، 

ضمن تفقد از خانواده شهید، شهادت آن مجاهد مخلص و عالي مقام را تبریک و تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ حضرت آیت اهلل خامنه اي با اشاره به اخالص و فداکاري شهید سلیماني 
گفتند: »حاج قاس��م بارها و بارها در معرض ش��هادت قرار گرفته بود، اما در راه خدا و انجام وظیفه و جهاد، از هیچ کس و هیچ  
چیز پروا نداش��ت.« رهبر معظم انقالب اس��المي، شهادت سردار سلیماني به دس��ت خبیث ترین افراد عالم یعني آمریکایي ها و 
افتخار آنها به این جنایت را یک ویژگي ممتاز براي آن مجاهد شجاع برشمردند و خاطرنشان کردند: »جهاد او جهاد بزرگي بود 
و خداوند نیز ش��هادت او را ش��هادت بزرگي قرار داد. این نعمت عظیم بر حاج قاسم که شایسته آن بود، گوارا باشد. حاج قاسم 
باید همین جور به شهادت مي رسید.« ایشان با طلب نزول صبر و سکینه الهي بر دل خانواده سردار شهید و دل هاي همه مردم 
ایران افزودند: »امروز دیدید که مردم در ش��هرهاي مختلف کش��ور با چه جمعیت و ارادتي به خیابان ها آمدند، مراسم تشییع را 
نیز خواهید  دید، این نعمت ها مقابل چش��م ماس��ت تا ارزش ش��هادت را متوجه شویم. خوشا به  حال حاج قاسم که به آرزویش 

رسید، او شوق شهادت داشت و براي آن اشک مي ریخت و داغدار رفقاي شهیدش بود.«
حضرت آیت اهلل خامنه اي با تاکید بر اینکه جهاد بیروني متکي به جهاد اکبر یعني جهاد دروني است، خطاب به دختر شهید 
گفتند: »همه مردم عزادار و قدردان پدر ش��ما هس��تند و این قدرداني بر اثر اخالص بزرگي اس��ت که در آن مرد وجود داشت، 
چراکه دل ها به دس��ت خداس��ت و بدون اخالص، دل هاي مردم این گونه متوجه نمي ش��ود. خداوند به همه ما و به همه ملت 
ایران عوض خیر عنایت بفرماید.« همچنین رئیس جمهوری صبح ش��نبه با حضور در منزل س��پهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
و در دیدار با اعضای خانواده ش��هید، ش��هادت آن سردار سرافراز و شجاع اسالم را به خانواده وی تبریک و تسلیت گفت. حجت 
االس��الم والمس��لمین حسن روحانی با تجلیل از مجاهدت ها، فداکاری ها و ایثار سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تاکید 

کرد: »شهید سلیمانی در تاریخ ملت ایران و آزادیخواهان جهان سرافراز و جاودانه خواهد ماند.«
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، روحانی با اشاره به اینکه »امروز نه تنها ملت ایران، بلکه همه مردم مسلمان 
و آزادیخواه جهان داغدار از دس��ت دادن این ش��هید بزرگوار هس��تند«، گفت: »با اینکه مردم ابعاد جهاد و فداکاری های او را 

می شناسند اما باید اقدامات و کارهای عظیم او برای همگان روشن شود.«
رئیس جمهور با بیان اینکه »سلیمانی سرداری بود که در این ۳8 سال هیچ گاه از مرکب جهاد پیاده نشد و تالش و فداکاری 
او ش��بانه روزی بود«، خاطرنش��ان کرد: »خدمات این شهید بزرگوار در راستای تامین امنیت کشور و منطقه به ویژه برای مردم 

عراق، سوریه، یمن، لبنان و افغانستان فراموش نشدنی است.«
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه »یاد و نام این ش��هید بزرگوار از دل  ملت ایران بیرون نمی رود و ماندگار خواهد ش��د«، افزود: 

»این جنایتی که آمریکا مرتکب شد در تاریخ بزرگترین جنایت های فراموش نشدنی آنان علیه ملت ایران باقی خواهد ماند.«
روحانی تاکید کرد: »آمریکایی ها نفهمیدند که چه خطای بزرگی را مرتکب ش��دند؛ آنها آثار این اقدام جنایتکارانه را نه فقط 
امروز بلکه در طول سال های آینده هم خواهند دید. بی تردید آمریکا امروز به مراتب در میان مردم ایران و عراق منفورتر شده 
اس��ت.«  روحانی با بیان اینکه »جایگاه و مقام س��ردار س��لیمانی چیزی جز شهادت آن هم به دست بزرگترین تروریست تاریخ 
نبود«، گفت: »همه نیروهای آمریکایی با آماده باش کامل دس��ت به دس��ت هم دادند تا این س��رمایه بزرگ را از ما و ملت های 
مسلمان بگیرند.« رئیس جمهور با اشاره به اینکه »خداوند این فقدان را جبران خواهد کرد«، افزود: »جوانان عزیز ایران پیرو و 

عاشق راه سردار سلیمانی بوده و ان شاءاهلل ده ها سردار سلیمانی در این کشور ساخته می شوند.«
به گفته روحانی، »جای خالی سردار سلیمانی به راحتی پر نمی شود چراکه او نه تنها یک فرمانده جنگی و طراح عملیات های 
بزرگ بود بلکه یک سیاستمدار و استراتژیست بی نظیر و بااستعدادی بود. شهید سلیمانی همواره برای ملت های مظلوم و امنیت 

کشورهای منطقه تالش کرد و امروز همه مسلمانان و آزادگان جهان داغدار او هستند.«
او به حضور ش��جاعانه س��ردار س��لیمانی در مبارزه با تروریس��ت های داعش و دفاع از حریم اهل بیت)ع( اشاره کرد و گفت: 

»جایگاه و اقدامات او برای تاریخ ما فراموش نشدنی است و سردار سلیمانی جاودانه تاریخ ایران خواهد بود.«
رئیس جمهور حق ملت ایران در خونخواهی و انتقام خون سردار سلیمانی را حقی بجا و حتمی دانست و اضافه کرد: »انتقام 
خون شهید سلیمانی آن روزی ستانده می شود که ببینیم با ادامه مجاهدت ها دست خبیث آمریکا برای همیشه از منطقه کوتاه 
شده است.« روحانی با بیان اینکه »باید تالش کنیم تا شرمنده خون شهیدان نباشیم«، تاکید کرد: »ملت ایران با بزرگواری و 
حضور پرشور خود در مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ارادت خود به راه شهیدان را به نمایش خواهند گذاشت.«

به گفته رئیس جمهوری، »دش��منان ملت ایران از اقدامات و برنامه ریزی های س��ردار سلیمانی در مسیر توسعه ثبات و امنیت 
منطقه بس��یار عصبانی بودند چراکه با درایت او برنامه ریزی و توطئه دش��منان خیلی زود برمال می ش��د و به همین دلیل او را 
مظلومانه و با خباثت به شهادت رساندند.« گفتنی است روز گذشته مراسم تشییع پیکر شهید سردار قاسم سلیمانی، ابومهدی 
المهندس و س��ایر شهدای حشد الشعبی، با شکوه بسیاری در عراق انجام شد. به گفته سردار شریف سخنگوی سپاه پاسداران، 
قرار اس��ت صبح روز یکش��نبه پیکر س��ردار سلیمانی به ش��هر اهواز وارد  ش��ود و برنامه برای وداع با پیکر ایشان در اهواز انجام 
ش��ود. پس از اهواز، پیکر ایش��ان حوالی ساعت ۱۳ به مشهد انتقال پیدا خواهد کرد. بعد از اتمام مراسم در مشهد، پیکر ایشان 

به تهران انتقال پیدا می کند و ساعت ۱9:۳۰ امشب مراسم وداع با پیکر سردار سلیمانی در مصالی تهران برگزار خواهد شد.

علی نظافتیان
کارشناس ارشد حقوق بانکی



از مباحث مهم طرح جدید بانکداری، مبحث عملیات بانکی بدون رباست که فصل 
چهارم این طرح به آن اختصاص یافته و در نظر است جایگزین قانون عملیات بانکی 
بدون ربا شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریورماه سال ۱۳۶۲ مشتمل بر 
۲۷ ماده و چهار تبصره به تصویب رسید و قانون مرجع در عملیات بانکی بدون ربا 
محس��وب می ش��ود. مبنای فکری این قانون بر این اصل استوار است که در اسالم، 
س��ود از معامالت مش��روع به دست می آید. لذا، پول به  تنهایی و بدون انجام معامله 
نبایستی خلق سود یا به عبارتی، خلق پول کند. به این ترتیب، در اولین گام، قانون 
عملیات بانکی، نقش یا کارکرد بانک ها را از واس��طه گری بین صاحبان س��پرده با 
تس��هیالت گیرندگان، به نقش معامله گری تغییر مس��یر داده است. بالطبع، راهبرد 
معامله گری بانک ها، هم در روابط مالی و حقوقی بانک ها با س��پرده گذاران و هم در 
روابط بانک ها با تس��هیالت گیرندگان، تاثیرگذار اس��ت. این تاثیر را به  طور خالصه 

می توان در موارد زیر برشمرد: 
اول؛ طب��ق ای��ن قان��ون، در بحث تجهی��ز مناب��ع، روابط حقوقی بی��ن بانک و 
س��پرده گذاران به عقد مش��ارکت، عقد وکالت و عقد قرض، محدود شده است. به 
این ترتیب، بانک ها در بحث تجهیز منابع و س��پرده پذیری گاهی قرض گیرنده اند و 
گاهی ش��ریک یا وکیل. س��پرده گذاران نیز در این فرآیند، شریک یا موکل بانک یا 

قرض دهنده هستند.
دوم؛ در سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه، بانک قرض گیرنده محسوب 
می ش��ود که از س��پرده گذار مبلغ��ی را قرض می کند. ویژگ��ی تملیکی عقد قرض 
سبب می ش��ود که منابع ارزان قیمت س��پرده های قرض الحسنه به  محض ورود به 
بانک، جزو منابع داخلی بانک ها تلقی ش��وند. منابعی که بانک ها هیچ گونه تعهدی 
را برای پرداخت س��ود یا کارمزد به آن ندارند و فقط ضامن بازپرداخت اصل مبلغ 
قرض الحس��نه به مردم هس��تند، زیرا تواف��ق بین قرض دهن��ده و قرض گیرنده به 
پرداخت مبلغی اضافه بر مبلغ قرض، ربای قرضی محسوب می شود. تجارب عملی 
نش��ان می دهد تعیین این نوع رابطه حقوقی بین بانک ها و سپرده گذاران، از جنبه 
تجهیز منابع و جذب س��پرده های مردم به تنهایی کارآمد و انگیزه س��از نیست، زیرا 
از نظ��ر اقتصادی، مردم تمایل��ی ندارند پول خود را به  طور مجانی یا ارزان به عنوان 
قرض الحسنه در اختیار موسساتی کامال انتفاعی به نام بانک قرار دهند. لذا، به منظور 
ایجاد انگیزه مناس��ب اقتصادی در مردم، برای آنکه پول ش��ان را در بانک ها سپرده  
قرض الحسنه کنند، ایده اعطای جوایز قرض الحسنه و دادن امتیازهای بانکی نظیر 
وام به س��پرده گذاران قرض الحسنه پس انداز طراحی شده است. در مقام عمل، ایده 
اعطای جوایز به سپرده گذاران براساس قرعه کشی، چنان در جذب منابع ارزان قیمت 
برای بانک ها موثر بوده که بانک ها ترجیح می دهند مراسم قرعه کشی را نه یک بار، 
بلکه دوبار در س��ال انجام دهند و در رقابتی کامال محس��وس، مبلغ انواع جوایز را 
مستمرا افزایش دهند. از آن سو، بانک ها از دریافت هرگونه سود برای پرداخت وام 
قرض الحسنه منع ش��ده اند، اما به  منظور جبران هزینه های تجهیز منابع، موافقت 
شده بانک ها به  جای سود، مبلغی ناچیز به عنوان کارمزد از وام گیرنده بگیرند. اشکال 
اساس��ی قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه وام قرض الحسنه، غیرشفاف بودن 
مسئولیت بانک ها در زمینه تخصیص منابع قرض الحسنه است، زیرا طبق این قانون، 
بانک ها ملزم نیستند تمام منابع حاصل از سپرده های قرض الحسنه را صرف پرداخت 
وام قرض الحسنه کنند. به هرحال، با این فرآیند در پدیده قرض الحسنه، بانک ها نه 

سودی به سپرده گذار می دهند و نه سودی از وام گیرنده می ستانند.

س��وم؛ در بحث سپرده های مدت دار، موضوع از نظر حقوقی کمی پیچیده است. 
بانک در سپرده های مدت دار، هم وکیل و هم شریک سپرده گذاران است، اما بانک 
به عنوان وکیل س��پرده گذاران ضامن اصل سرمایه سپرده گذار نیست، بلکه از جانب 
آنان ماموریت دارد تا منابع حاصل از س��پرده های مدت دار را در عملیات بانکی به 
 کار برد و سود آن را به سپرده گذار دهد و در ازای اجرای این وکالت بانکی، مبلغی 
به عنوان »حق الوکاله به کارگیری س��پرده« از سپرده گذاران دریافت کند. سقف این 
نوع حق الوکاله نیز همه ساله توسط »شورای پول و اعتبار« تعیین می شود. همچنین 
در س��پرده های مدت دار، بانک عالوه بر وکالت، شریک س��پرده گذاران نیز هست، 
یعنی بایس��تی منابع خود را بیاورد و با س��پرده های س��پرده گذاران درآمیزد و این 
منابع مش��ترک را در قالب عقود مش��روع به مردم تسهیالت دهد، از این معامالت 
کسب سود کند و سود قطعی را در پایان سال مالی به  نسبت مدت و مبلغ سپرده 
و س��هم منابع بانک، بین بانک و سپرده گذاران تقسیم کند. حساب و کتاب میزان 
س��ود حاصل از عملیات بانکی نیز بایس��تی هر سال به تایید بازرس قانونی بانک ها 
برس��د. از نظر اقتصادی، اما برای عام��ه مردم صرف نمی کند تا منابع خود را بدین 
گونه در اختیار بانک ها گذارند، بدان امید که در پایان س��ال مالی، سود قطعی این 
س��پرده گذاری را از بانک دریافت کنند؛ فرآیندی که جذابیت اقتصادی برای مردم 
ن��دارد. پس برای ایجاد انگیزه مناس��ب در مردم بایس��تی جذابیت اقتصادی برای 
سپرده گذاری مدت دار در بانک ها ایجاد شود تا با کمبود منابع مواجه نشوند. تدبیر 
بانک مرکزی برای ایجاد انگیزه مناس��ب اقتص��ادی در مردم، ابداع پدیده ای بانکی 
به نام »س��ود علی الحساب سپرده« بوده است. برمبنای این تدبیر، بانک سپرده پذیر 
متعهد اس��ت با توجه به مبلغ و مدت س��پرده هر ماه مبلغی را تحت عنوان س��ود 
علی الحساب س��پرده مدت دار به سپرده گذاران براس��اس نرخ سود مصوب شورای 
پول  و اعتبار پرداخت کند. همانگونه که از اسم آن پیداست، این مبلغ، سود قطعی 
نیس��ت، زیرا س��ود، حاصل معامله اس��ت و قبل از اتمام کامل معامله، سود قطعی 
نامشخص خواهد بود. لذا، در پایان سال مالی، سود قطعی بانک مشخص می شود و 
اگر به  نس��بت  مبلغ، سود علی الحساب که در طول سال به سپرده گذاران پرداخت 
می ش��ود، مابه التفاوتی باقی بماند، به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد و اگر سود 
قطعی، کمتر از س��ود علی الحساب پرداختی به مشتری باشد، در این صورت، رویه 
بانک ها آن اس��ت که سود مازاد پرداخت ش��ده به مشتری را به وی صلح می کنند. 
نتیجه عملی این فرآیند حقوقی آن اس��ت که در عمل، پرداخت سود علی الحساب 
سپرده براساس نرخ مصوب شورای پول واعتبار به  صورت تعهد قطعی بانک ها درآمده 
اس��ت. ایراد عمده قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه، آن است که تفاوت 
چندانی در مورد میزان سود حاصل با بازدهی اقتصادی ثابت و سود متغیر معامالت 

مشارکتی، قائل نشده است.
چهارم؛ ام��ا در بحث تخصیص منابع، طبق فرآیند قان��ون عملیات بانکی بدون 
ربا، بانک ها عالوه بر وام قرض الحس��نه، تسهیالت خود را در قالب معامالت یا عقود 
مش��روع مورد تایید قانونگذار پرداخت می کنند تا برمبنای آن، س��ود حاصل بین 
بانک و تس��هیالت گیرنده توزیع شود. بر این مبنا، بانک ها در پرداخت انواع مختلف 
تس��هیالت بانکی، گاهی در قالب شریک تسهیالت گیرنده، گاهی در قالب خریدار، 
گاهی در قالب فروشنده و... ایفای نقش می کنند. بر این اساس، نظام بانکی کشور در 
ابتکاری بانکی، تسهیالت را به دو دسته کلی، یعنی تسهیالت مبادله ای و تسهیالت 
مش��ارکتی، تقسیم کرده است. در تسهیالت مشارکتی نظیر مشارکت مدنی، بانک 
به  نسبت مبلغ تسهیالت، شریک تسهیالت گیرنده است، اما در تسهیالت مبادله ای، 
بانک به  عنوان خریدار یا فروشنده یا موجر و نظایر آن چیزی می دهد و در ازای آن، 
عوضی از تسهیالت گیرنده می ستاند، اما این فرآیند پیچیده حقوقی از حیث تعهدات 

مالی بانک ها در برابر سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها، دارای این ایراد اساسی 
اس��ت که بانک ها اگر به امید دریافت س��ود واقعی حاصل از معامالت، تس��هیالت 
پرداخت کنند، به دالیل متعدد اجرایی از جمله کمبود امکانات نظارتی و نیز وجود 
پدی��ده دو دفتری در عملیات مالی اش��خاص حقوقی )ک��ه از آن در فرار مالیاتی و 
همچنین سایر تعهدات مالی بهره فراوانی برده می شود( احراز سود واقعی معامالت 
تقریبا غیرممکن ش��ده و در این وضعیت، تسهیالت گیرندگان کالن بانکی در مقام 
ارائه حس��اب و کتاب پروژه مورد مش��ارکت، چیزی به جز زیان پروژه به بانک های 
تس��هیالت دهنده ارائه نخواهند ک��رد و در نتیجه آن، بانک ه��ا را با زیان عملیاتی 
مواجه می کنند. از طرف دیگر، بانک ها بایس��تی سود علی الحساب سپرده گذاران را 
ماهیانه و تمام وکمال پرداخت کنند. سود تسهیالت نیز به روش تعهدی، محاسبه 
و برآورد می شود. لذا، تعلق مالیات سود محقق نشده تسهیالت پرداختی به بانک ها 
نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. مجموع این مش��کالت موجب شده تا سیستم بانکی 
کش��ور برای پرداخت سود تسهیالت، پدیده ای به نام »سود مورد انتظار تسهیالت« 
را ابداع کند؛ سودی که نرخ آن همه ساله توسط شورای پول واعتبار تعیین می شود 
و بانک ها مجاز به گرفتن بیش از نرخ مصوب نیس��تند. بدین ترتیب، س��ود واقعی 
حاصل از پرداخت تس��هیالت به  تدریج در محاق فرو رفت و به همان حداقل یعنی 
نرخ سود مورد انتظار، اکتفا شد، با این تفاوت که در این فرآیند، تسهیالت گیرنده در 
برابر بانک طبق قرارداد تسهیالت متعهد است که سود مورد انتظار را به همراه اصل 
تس��هیالت به بانک، نقدا یا به طور اقساطی پرداخت کند. حتی اگر واقعا در معامله 
مورد بحث، زیان دیده باشد، متعهد است سود مورد انتظار را از جیب خود به بانک 

تسهیالت دهنده پرداخت کند.
هرچند در این مقال، قصد دفاع یا انتقاد از فرآیندهای متداول بانکی را ندارم، اما 
این نوش��تار، چکیده ای ساده از فرآیندهای عملیاتی بانک ها در امر تجهیز منابع و 
نیز در امر تخصیص منابع طبق مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا است. یکی از 
ایرادهای قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه عملیات بانکی، همانگونه که جناب 
بهش��تی روی، رئیس هیات عامل کانون بانک ها در مقاله ای مفصل تشریح کرده اند، 
این اس��ت که واسطه گری وجوه به  عنوان نقش یا کارکرد اصلی بانک ها، مربوط به 
اقتصاد خرد است و دقیقا برمبنای همین کارکرد، روابط مالی و حقوقی بین بانک ها 
و س��پرده گذاران از یک طرف و بین بانک ها و تسهیالت گیرندگان، پایه گذاری شده 
است. ایراد اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا، پایه گذاری نقش و کارکرد بانک ها 

برمبنای اقتصاد خرد است.
به اعتقاد نگارنده، ایراد دیگر قانون عملیات بانکی بدون ربا، نادیده انگاشتن پدیده 
تورم در تعیین نرخ س��ود علی الحس��اب سپرده ها و س��ود مورد انتظار تسهیالت و 
همچنین در تعیین نرخ خس��ارت تاخیر اس��ت. مخلص کالم آنک��ه، در زمانی که 
تس��هیالت گیرنده از بانک تس��هیالت می گیرد، مبلغ تسهیالت دارای قدرت خرید 
مشخصی است، مثال می توان با آن، یک واحد مسکونی ۱۰۰متری را خرید، اما در 
زم��ان وصول همراه با تاخیر این تس��هیالت، طلب بانک ها با توجه به افزایش تورم 
دیگر قدرت سابق را نخواهد داشت، بنابراین اگر جریمه تاخیر هرچند ماهیتی کامال 
غیراقتصادی و صرفا بازدارنده دارد، نامشروع تلقی شود و تعهدات تسهیالت گیرنده 
صرفا محدود به پرداخت اصل و سود تسهیالت باشد، خسارتی که به سپرده گذاران 
ناش��ی از کاهش ارزش پول وارد خواهد آمد، چگونه جبران خواهد شد؟ آیا مجلس 
شورای اسالمی در مورد مطالبات غیرجاری بانک ها با حذف جریمه تاخیر، تدبیری 
همانند تاثیر نرخ تورم در افزایش مهریه خواهد اندیشید تا بانک ها به  جای مطالبه 

خسارت تاخیر، کاهش ارزش پول را از تسهیالت گیرنده مقصر مطالبه کنند؟
)ادامه یادداشت را در شماره آینده روزنامه خواهید خواند.(

مبانی عملیات بانکی در طرح جدید بانکداری

طرح »بانکداری جمهوری اس��المی ایران« در س��ه قسمت، ۲۰ فصل 
و ۲۱4 ماده تدوین ش��ده و کلیات آن ب��ه تصویب صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی رسیده است که حوزه های بانکداری بدون ربا، بانکداری، 
بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران را دربر می گیرد، اما 
در طرح جدید بانکداری، ش��رایط عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی 
با تغییراتی همراه ش��ده اس��ت. طبق این ط��رح جدید، رئیس  کل بانک 
مرکزی توس��ط رئیس جمهور و پس از مش��ورت با اعض��ای غیراجرایی 
هی��أت عالی تعیین و منصوب می ش��ود. همچنی��ن نمایندگان مجلس 
درب��اره عزل رئی��س کل بانک مرکزی در این طرح، ش��رایطی را تعیین 

کرده اند که براساس آن، رئیس جمهور می تواند پس از مشورت با اعضای 
غیراجرایی هیأت عالی، رئیس کل را عزل کند. البته عزل رئیس کل باید 
مس��تند به قصور یا تقصیر رئیس کل در تحق��ق اهداف بانک مرکزی یا 
عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باش��د. اعضای غیراجرایی هیأت عالی 
نی��ز موظفند نظر مش��ورتی خود را به  همراه ادله و مس��تندات مربوطه 
کتب��اً به رئیس جمه��ور تقدیم کرده و برای اطالع عموم منتش��ر کنند. 
همچنی��ن رئیس جمهور باید حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، 
دالیل و مس��تندات خود را برای اطالع عموم منتش��ر کند. در صورتی 
که بیش از دوس��وم اعضای غیراجرایی هیأت  عالی، خواس��تار برکناری 

رئیس کل باشند، دالیل و مستندات خود را کتباً به رئیس جمهور تقدیم 
می کنند. در صورت موافقت رئیس جمهور، رئیس کل عزل می ش��ود. اما 
در صورتی که رئیس جمهور با پیش��نهاد ع��زل رئیس کل مخالفت کند، 
باید دالیل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتباً به رئیس مجلس 
شورای اسالمی اعالم کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص، در اولین 
جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی قرائت و برای اطالع عموم، منتشر 
می ش��ود. همچنین طبق تبصره این ماده، رئیس جمهور در ابتدای دوره 
ریاس��ت جمهوری، در صورتی که از دوره خدمت رئیس کل، یک سال یا 

کمتر باقی مانده باشد، نمی تواند او را عزل کند.

وقتی رئیس جمهور باید دالیل عزل رئیس کل بانک مرکزی را به مردم توضیح دهد

عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در طرح بانکداری مجلس

نگاه

طرح بانکداری مجلس برای شرایط کنونی، مناسب نیست
کاستی های نظری طرح جدید بانکداری

در آخرین روزهای آذرم��اه بود که کلیات طرح جدید بانکداری با عنوان 
»بانکداری جمهوری اس��المی ایران« در صح��ن علنی مجلس با ۱۳۲ رأی 
مواف��ق و 44 رأی مخال��ف به تصویب نمایندگان رس��ید. ای��ن اتفاق اما با 

واکنش گسترده مدیران و صاحب نظران بانکی مواجه شد.
انتقادها به طرح بانکداری مجلس البته به وسعت چالش ها و کاستی های 
نظام بانکی اس��ت، چراکه این طرح نتوانس��ته برای هر ی��ک از چالش ها و 
مش��کالت نظام بانکی چاره اندیش��ی کند. در این میان، اغلب صاحب نظران 
بانکی نس��بت به ضع��ف تئوریک و ای��رادات نظری این ط��رح متفق القول 
هس��تند. به اعتقاد آنها، این طرح براس��اس مبانی نظری طراحی نش��ده و 
دارای کاستی های بنیادینی اس��ت. برخی کارشناسان نیز به درستی اشاره 
کرده اند که طرح بانکداری مجلس برای شرایط حاد و بحرانی، تدوین شده 
و بیش��تر از هر چیز ب��ر عملکرد و کارکرد بانک مرکزی تکیه کرده اس��ت؛ 
درحالی که اصوال طراحی هر طرح بانکی باید براساس شرایط عادی صورت 

گرفته باشد و نه شرایط ویژه و بحرانی.
در ردیف نخس��ت مخالفان ط��رح بانکداری مجل��س، عبدالناصر همتی 
ایس��تاده اس��ت. رئیس کل بانک مرکزی در صحن علن��ی مجلس و در روز 
رأی گیری کلیات طرح نیز در بهارستان حضور یافت و از نمایندگان خواست 
تا از تصویب این طرح خودداری کنند. همتی، بانک مرکزی را »عمود خیمه 
تحریم« توصیف کرد و به نمایندگان گفت که »در ش��رایطی که در تحریم 
هستیم و بانک مرکزی نیز عمود خیمه تحریم است، اجازه ندهید این شوک 
به س��اختار بانک مرکزی وارد ش��ود.« همتی همچنین از نمایندگان مهلت 
خواست تا طرح دولت در این زمینه آماده شود و تا چندی دیگر به مجلس 

شورای اسالمی ارسال شود.
ام��ا از آنجا که مجلس دهم در ماه های پایانی عمر خود به س��ر می برد و 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی تا چن��د هفته دیگر در 
اسفندماه برگزار می شود، طبیعی بود که نمایندگان به توصیه همتی، گوش 
ندادند. از س��وی دیگر، ماجرای اصالح قیمت بنزین و مناقش��ه FATF و 
بیرون بودن نمایندگان مردم از دایره تصمیم گیری، ش��اید به لحاظ روانی، 
نمایندگان را تحت فش��ار گذاش��ته اس��ت تا در فراز پایانی فعالیت مجلس 

دهم، میراثی ماندگار از خود به جای گذارند.
ام��ا پس از رئیس کل بانک مرکزی، مدیران بانکی نیز در ردیف دوم 
مخالفان این طرح ایس��تاده اند. آنها به درستی اعتقاد دارند که مسیر 
درست چاره اندیشی برای چالش های نظام بانکی، نه از مسیر بهارستان، 
بلکه از مس��یر میرداماد و میدان پاس��تور یعنی بانک مرکزی و دولت 
می گذرد، چراکه آنها، مجریان نظام بانکی هستند و بهتر و بیشتر از هر 
کسی در جریان کم و کیف کاستی های نظام بانکی قرار دارند، درحالی 
که نمایندگان مجلس، بیرون از گود ایستاده اند و از دور دستی بر آتش 
دارند. همچنین برخی دیگر از خبرگان بانکی معتقدند که به پول ملی 
و ساختار کالن اقتصاد در طرح بانکداری مجلس، توجهی نشده است. 
به  طور خالصه، باید گفت به رغم نوآوری های طرح بانکداری مجلس در 
زمینه نظارت بانکی و همینطور افزایش استقالل بانک مرکزی از دولت، 

اما جنبه های مختلف این طرح خالی از اشکال نیست. 
بس��یاری از کارشناس��ان اعتقاد دارند که مجل��س در تدوین طرح 
»بانکداری جمهوری اسالمی ایران« شتاب زده عمل کرده است. شاید 
به همین دلیل بود که وقتی متن کامل این طرح منتشر شد و کلیات آن 
در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، اقتصاددانان و صاحب نظران 
بانکی نسبت به این طرح، واکنش گسترده ای نشان دادند. اگرچه دولت 
و بانک مرکزی نیز طرح اصالح نظام بانکی را در برنامه دارند و آنطور که 
همتی خبر داده، تا اوایل سال آینده آماده و به مجلس ارسال می شود، 
ام��ا تصویب یک جانبه این طرح بدون رضایت دولت و بانک مرکزی و 
مدیران بانکی، هرچه هست، چالش ها و مشکالت موجود نظام بانکی را 

بیش از پیش خواهد کرد.
جالب اس��ت ک��ه جدا از جنبه نظری، ط��رح بانکداری مجلس از 
لحاظ ش��رعی نیز دارای اشکال اس��ت و آنطور که حضرت آیت اهلل 
نوري همداني درخصوص این طرح گفته اند، »طرح جدید بانکداري 
به ربا رسمیت مي بخش��د.« هرچند غالمرضا مصباحي مقدم )که او 
را به همراه محمدحس��ین حسین زاده بحرینی در محافل مختلف به  
عنوان مغز متفک��ر و طراحان طرح جدید بانکداری می شناس��ند( 
گفته اس��ت که »اگر ط��رح بانکداري در مجلس مس��کوت بماند، 
بانک ه��اي خصوصي جش��ن خواهند گرفت«، ام��ا نگاهی به صف 
مخالف��ان و منتقدان طرح جدید بانکداری نش��ان می دهد که تنها 
بانک های خصوصی در ردیف منتقدان این طرح قرار ندارند و قاطبه 
بدنه بانکی، جوانب این طرح را دارای اش��کال می دانند؛ چنانچه در 
پ��ای نامه ای که مدیران بانکی درباره این طرح به ریاس��ت مجلس 
نوش��ته اند، هم مدیران بانک ها و موسس��ات دولتی و هم خصوصی 
حضور دارند. همچنین گفتنی است که چندی قبل از این نامه، ۲۱ 
اقتصاددان و اس��تاد بانکداری اسالمی نیز نسبت به ایرادات فاحش 

طرح جدید بانکداری هشدار داده اند.
پیش از همه این بحث ها، به نظر می رس��د برای اجرای هر طرح 
اصالحی در حوزه بانکی، ابتدا باید به بس��ترها و پیش زمینه های آن 
اندیشید و سپس دست به اصالح ساختاری زد؛ به خصوص در رابطه 
با ط��رح بانکداری مجلس که یک قانون جامع برای کل نظام پولی 
اس��ت. جدا از آنکه سیستم بانکی ایران هم اکنون در شرایط تحریم 
قرار دارد و در نتیجه به  طور منطقی هم اینک، وقت و زمان مناسبی 
برای اصالح بانکی نیست، اما به گفته صاحب نظران بانکی، در همه 
جای دنیا وقتی می خواهند اصالحات ساختاری را در سیستم بانکی 
انجام دهند، ابتدا تالش می کنند تا به تدریج مس��ئله ناترازی نظام 
بانک��ی را حل کنند. به عنوان مث��ال، در فرآیند اصالح نظام بانکی 
پس از بحران س��ال ۲۰۰8 می��الدی در آمریکا، وقتی بحران بانکی 
اتفاق افت��اد و تعدادی از بانک ها ورشکس��ته ش��دند، اولین کاری 
ک��ه انجام ش��د، این بود که حدود 8۰۰ میلی��ارد دالر تحت عنوان 
»بسته نجات« تزریق شد؛ یعنی ابتدا مسئله ناترازی و ورشکستگی 
بانک ها را برطرف کردند و سپس با تثبیت سیستم بانکی، به سراغ 

اصالحات دیگر رفتند.
»فرص��ت امروز« پیش از این در قالب یادداش��ت ها و گزارش هایی، 
ایرادات نظری و تئوریک طرح بانکداری مجلس را برشمرده و گوشزد 
ک��رده اس��ت. امید می رود با ادامه بحث و بررس��ی های کارشناس��ی، 
س��رانجام خوبی در انتظار طرح بانکداری مجلس و به  طور کلی، نظام 

بانکی ایران باشد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

علی نظافتیان
کارشناس ارشد حقوق بانکی
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در حالی دولت دوازدهم براس��اس الیحه بودجه سال آینده روی ۱۰ برابر کردن 
واگ��ذاری اموال و دارایی های��ی دولتی هدف گذاری کرده اس��ت که صاحب نظران 
اقتصادی اعتقاد دارند با توجه به عملکرد امسال بعید به نظر می رسد دولت بتواند 
5۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدس��ازی های دارایی های خود به دس��ت 
بیاورد، اما وزیر اقتصاد تاکید دارد دولت برای کوچک س��ازی و واگذاری شرکت ها و 
اموال خود برنامه دارد. به گزارش خبرآنالین، دولت در حالی الیحه بودجه 484 هزار 
میلیارد تومانی سال 99 را به مجلس تقدیم کرده است که سهم نفت در بودجه به 
شدت کاهش یافته و میزان درآمدهای نفتی به ۷8 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
این نشان می دهد که س��هم نفت، گاز، میعانات گازی و دیگر فرآورده های نفتی از 

درآمدهای دولت در الیحه بودجه سال آینده، حدود ۱۶درصد است.
در این میان، دولت برای جبران درآمدهای خود، رویکردی به سمت فروش اموال 
دولتی در بودجه داشته و این در حالی است که طی سال های قبل، سهم واگذاری 
ام��وال منقول و غیرمنقول دولتی از درآمدهای دولت در بودجه بس��یار ناچیز بوده 
است. بررس��ی اعداد و ارقام بودجه حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد حدود 
5۰ ه��زار میلی��ارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول، درآمد داش��ته 
باش��د. به عبارت دیگر، تغییر اصلی درآمدهای دولت در الیحه بودجه س��ال آینده 
نس��بت به بودجه امسال، به اضافه ش��دن بخش فروش اموال دولتی به درآمدهای 

بودجه اختصاص دارد.
براس��اس قس��مت »د« بند ۳ تبصره ۱۲ الیحه بودجه دولت، به وزارت اقتصاد 
اجازه داده می ش��ود تا س��قف 4۰ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول 
و غیرمنقول مازاد دولت به اس��تثنای اموال و موارد مندرج در اصل هش��تاد و سوم 
قانون اساس��ی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در 
ماده ۱۱5 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده 
عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. 

دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
همچنین براس��اس بخش »د« بند ۲ الیحه بودجه، به وزارت اقتصاد اجازه داده 
می شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به مکان محور کردن 
اطالعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی های دولت 
تا سقف 8 هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد 
بر نیاز دستگاه های اجرایی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم 
قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی )بخشی از ساختمان ها، فضاها و اراضی و سایر 
اموال( بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده ۱۱5 
قانون محاس��بات کشور با تش��خیص و موافقت وزیر اقتصاد اقدام و وجوه حاصل را 
ب��ه ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند. دس��تگاه های اجرایی مکلف به همکاری با 

این وزارتخانه هستند.

نوبخت: روی مولدسازی دارایی ها کار می کنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظری در مهرماه امسال درباره درآمدهای 
دولت گفته بود: »س��ه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از 
یارانه ه��ای پنهان��ی که در حامل های انرژی وجود دارد می توانیم اس��تفاده کنیم و 
بخش دیگر که عمده کار ماست، مالیات ها است. بخش دیگر از درآمدهای جایگزین 
نفت نیز از محل مولدسازی دارایی ها به دست می آید که آن نیز به تصویب رسید، 
بنابراین مولدسازی دارایی ها یکی از گزینه هایی است که دولت برای جبران کاهش 

درآمدهای نفتی خود، روی آن حساب ویژه ای را باز کرده است.«
دارایی ه��ای دولت به طور عمده به دو دس��ته کلی تقس��یم می ش��وند؛ س��هام 
شرکت های دولتی و اموال غیرمنقول دولتی شامل زمین و ساختمان. اعداد متفاوتی 
در مورد میزان دارایی های دولت اعالم شده است، اما معتبرترین رقم شاید مربوط 
به مصاحبه سال گذشته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد باشد. او در آبان ماه سال گذشته 
گفت��ه بود: »در ح��ال حاضر، دارایی های دولت چیزی ح��دود ۷۰۰۰ هزار میلیارد 
تومان اعم از مستغالت و اماکن است که ۲۰درصد این رقم یعنی حدود ۱44۰ هزار 

میلیارد تومان برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافی است.«
10 برابر شدن فروش اموال دولتی قابل تحقق است؟

در سال 98 دولت پیشنهاد کرده بود حدود 5 هزار میلیارد تومان اموال دولتی در 
قالب تبصره ۱۲ الیحه بودجه 98 به فروش برسد که این رقم در الیحه بودجه سال 
بعد به حدود 5۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به عبارتی، ۱۰ برابر شده است. 
این در شرایطی است که بررسی عملکرد بودجه در هشت ماهه ابتدایی سال جاری 
نش��ان می دهد حدود 5درصد از فروش مصوب اموال دولتی در سال جاری محقق 
ش��ده و در واقع، آنچه که تاکنون از 5 هزار میلیارد توماِن مصوب در بودجه امسال 

محقق شده، تنها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
بر این اس��اس، تحقق ای��ن بخش از الیحه بودجه در ح��ال حاضر، محل تردید 
بسیاری از کارشناسان قرار دارد، اما به اعتقاد محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس، فروش 5۰ هزار میلیارد تومانی اموال دولت در سال آینده به تالش 

دولت بستگی دارد، البته نباید حس امید را از جامعه گرفت.
به گفته وی، »رسیدن به این میزان فروش با تالش و برنامه ریزی محقق خواهد 
شد، بنابراین از اکنون نمی توان گفت امکان پذیر است یا نیست؛ ضمن آنکه نمی توان 
از ابتدا موضع منفی و تسلیم ش��ده به خود گرف��ت، بنابراین باید تالش کرد تا این 

میزان فروش محقق شود.«
تابش متذکر ش��ده اس��ت: »امیدوارم تعامل خوبی با دنیا صورت گیرد تا بخش 
خصوصی بتواند پای کار آمده و این سقف از فروش اموال حاصل شود و در اقتصاد 
و معیش��ت مردم، گشایش��ی ایجاد شود، البته ممکن است این تالش ناکام بماند و 
فروش پیش بینی ش��ده محقق نش��ود، در این ش��رایط، باید فکر دیگری کرد، مثال 

صرفه جویی بیشتری را در پیش گرفت.«
علی س��عدوندی، اقتص��اددان نیز در اظهارنظری گفته اس��ت: »دولت در بودجه 
99 تصمی��م دارد 5۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروش��د. در ش��رایطی که 
بازار مس��کن در رکود است و دولت هم کس��ری بودجه دارد، قطعا دست برنده در 
این معامالت با خریدار اس��ت نه دولت. در این صورت، دولت باید حداقل به ارزش 
۲۰۰ ه��زار میلیارد تومان از اموالش را بفروش��د تا 5۰ ه��زار میلیارد تومان درآمد 

کسب کند.«
به اعتقاد این اقتصاددان، »واگذاری اموال دولت چیزی جز مفت فروشی نیست.«

هادی قوامی، س��خنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز در مصاحبه ای گفته است: 
»دولت، تملک دارایی س��رمایه دیگری را با عنوان مولدس��ازی دارایی های مازاد در 
بودجه 99 دیده که حدود 5۰ هزار میلیارد تومان اس��ت. در این س��ال هایی که ما 
دولت را مکلف به مولدسازی و فروش دارایی ها کردیم، عملکرد دولت در این زمینه 
بسیار ضعیف بود؛ بنابراین بعید به نظر می رسد در بودجه سال 99 دولت بتواند 5۰ 
هزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی های دارایی ها خودش به دست بیاورد.«

اموال دولتی به چه کسانی واگذار می شود؟
با این وجود، وزیر اقتصاد درخصوص ۱۰ برابر شدن واگذاری اموال و دارایی های 
دولت در بودجه س��ال آینده گفته اس��ت: »ما برای کوچک سازی دولت و واگذاری 

شرکت ها و اموال دولت، برنامه داریم.«
به گفته فرهاد دژپسند، »ما در سال آینده به شرکت ها محدود نمی شویم و اموال 
و دارایی های مازاد دولت را ازجمله ملک و ابنیه نیز در دستور کار داریم و به صورت 

تفکیک )افراز( شده یا نشده، واگذار خواهد شد.«
دژپسند درباره میزان تحقق آن نیز گفته است: »یک تبصره جامعی ارائه شده، که 
اگر آن تبصره در مجلس به تصویب برسد، امیدواریم که این هدف را محقق کنیم.«
وزیر اقتصاد درخصوص واگذاری ها به بخش خصوصی نه خصولتی و چابک سازی 
دولت نیز گفته اس��ت: »خوش��بختانه در این چند س��ال دقت ش��ده که به بخش 
خصوصی واقعی واگذار شود. ما امسال عرضه داشتیم، اما به علت اصرار به واگذاری 

به بخش خصوصی واقعی، نتوانستیم به فروش برسانیم.«
او با اشاره به عرضه سهام هفت بنگاه در مرحله نخست گفته است: »این واگذاری، 
بلوکی بوده یعنی ۲۰درصدی که در اختیار دولت بود، عرضه شده است، اما شرایط 
فروش فراهم نبوده و فروخته نش��ده اس��ت. اکنون دوباره فروش را آغاز کرده ایم و 
پاالیشگاه شیراز را عرضه کردیم و امیدوارم که به فروش برسد و از سوی دیگر، سهم 

دولت در هپکو را عرضه کردیم.«
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرده است: »تا پایان سال، این نوع موارد را زیاد خواهیم 
داش��ت و امیدواریم که این زمین��ه را فراهم کنیم که تمام نقدینگی های جامعه را 

جذب بازار سرمایه کنیم.«

10 برابر شدن فروش اموال دولتی در بودجه سال ۹۹ شدنی است؟

اما و اگرهای فروش ۵۰ هزار میلیارد اموال دولتی
انرژی

رویترز: تنش های ژئوپلیتیکی به جایگاه پیشران بازارها 
بازگشته اند

بازار نفت در هراس انتقام سخت ایران
»تنش ه��ای ژئوپلیتیکی ب��ه جایگاه پیش��ران بازاره��ای جهان 
بازگش��ته اند. قیمت های نفت سه دالر به دلیل ترس از انتقام جویی 
ای��ران و اخت��الل در عرضه ان��رژی افزایش یافته ان��د.« خبرگزاری 
رویت��رز، این چنین از تغییرات بازار نفت بعد از ترور س��ردار قاس��م 
سلیمانی توسط آمریکا نوشته است. بر این اساس، قیمت نفت خام 
برنت با ۳.5درصد افزایش به ۶8.۶۰دالر در هر بش��که رسیده است 
و تمام ش��رکت های نفتی جهان و س��رمایه گذاران نفتی، در واهمه 
»انتقام سخت« ایران و تاثیرات جدی آن بر اقتصاد جهان هستند.

ب��ه گزارش ایرنا، نفت خام برنت ب��ه باالترین قیمت خود از میانه 
سپتامبر تاکنون رسیده اس��ت، در آن زمان نیز حمله به تاسیسات 
نفتی عربس��تان باعث افزایش قیمت نفت به باالترین سطح در ۳۰ 
س��ال اخیر شده بود. این اقدام به افزایشی بیش از ۱4درصد در ماه 
سپتامبر منجر شد و 5درصد از عرضه روزانه نفت جهان را با اختالل 

مواجه کرد. حاال آینده بازار نفت بستگی به اقدام بعدی دارد. 
رویترز می نویس��د: »دوره اوج قیمت  نفت در ماه س��پتامبر کوتاه 
ب��ود، چراکه ریاض به حمله به تاسیس��ات نفتی پاس��خ ن��داد، اما 
اگر ای��ران به تهدید »انتقام ش��دید« عمل کند؛ حرکت افزایش��ی 
قیمت های بازار تندتر خواهد شد. هرگونه درگیری و افزایش قیمت 
نف��ت خطرناک اس��ت، چراکه ش��روع روند بهبود عملک��رد اقتصاد 

جهانی را مختل می کند.«
 براساس گزارش بلومبرگ، روز جمعه قیمت آتی نفت خام برنت 
۳.5درصد افزایش پیدا کرد که باالترین میزان افزایش بعد از حمله 
به تاسیس��ات نفتی عربستان در ماه سپتامبر بوده است. قیمت نفت 
برنت تا ساعت ۱۶ روز جمعه، به ۶8.۶4 دالر رسید. بر طبق گزارش 
اویل پرایس نیز اکنون قیمت هر بش��که نفت خام برنت ۳.55درصد 

افزایش یافته و به ۶8.۶۰ دالر در هر بشکه رسیده است.
این افزای��ش قیمت نفت در تم��ام نقاط جه��ان واکنش هایی را 
به همراه داش��ته است. گاردین می نویسد: »ش��رکت های نفتی که 
در ب��ورس لن��دن حضور دارند، برای مقابله با زیان ش��دید س��هام 
ش��رکت های نفتی در سایر نقاط جهان اقداماتی انجام دادند و برای 
ش��رکت هایی از جمله بی پی و رویال داچ شل سود کسب کردند. به 
اعتقاد تحلیلگران، این ش��رکت ها سود بیشتری از قیمت های باالی 

نفت به دست می آورند.«
براساس گزارش گاردین، اقتصاددانان اعالم کرده اند که قیمت های 
باالت��ر نفت باع��ث افزایش مالیات  بر مصرف کنن��دگان نفت و تورم 
ش��دید برای تولیدکنندگان می شود. »یان شفردسون«، اقتصاددان، 
می گوید: »مصرف کنندگان نفت جهان روزانه ۱۰۰ میلیون بش��که 
نف��ت مصرف می کنند و هر پنج دالر افزایش در قیمت نفت، معادل 
س��االنه ۱8۳ میلیارد دالر مالیات یا ۰.۱درصد از کل اقتصاد جهانی 
است.« این اقتصاددان تاکید می کند: »اگر ایران اقدامی شدیدتر از 
آنچه انتظار داری��م انجام دهد، یک خطر واقعی برای اقتصاد جهان 

خواهد بود.«
واشنگتن پست در آمریکا نیز یکی از خطرهای جدی انتقام ایران 
در ب��ازار نفت جهان را مربوط به تنگه هرمز می داند و می نویس��د: 
»یک نقطه آس��یب پذیر بدیهی در ب��ازار نفت، مربوط به تنگه هرمز 
در جنوب ایران می ش��ود. حدود یک ششم از کل عرضه جهانی نفت 
از طریق این راه آبی اس��ت که براس��اس اعالم اداره اطالعات انرژی 
آمریکا، مهم ترین دریچه نفتی جهان اس��ت. میزان نفتی که از این 
تنگه می گذرد و بیشتر آن به کشورهای چین، هند و ژاپن می رسد، 
دو برابر کل تولید نفت آمریکا اس��ت. بستن این تنگه، برای اقتصاد 
جهان تخریب کننده اس��ت. دیگر امکان ایران برای انتقام جویی نیز 
میدان های نفتی و تاسیس��ات نفت در عراق و عربس��تان س��عودی 
هستند.« به همین دلیل، کارگران نفتی آمریکا در حال ترک عراق 
هستند. براساس گزارش س��ی ان ان بیزینس، وزیر نفت عراق اعالم 
کرده اس��ت که تعدادی از کارگ��ران آمریکایی در جنوب عراق، بعد 
از هش��دار آمریکا به شهروندانش نسبت به افزایش تنش ها در عراق 
و منطقه در حال ترک این کش��ور هستند اما دیگر کارگران مناطق 

نفتی این کشور به کار معمول خود ادامه می دهند.
س��ی ان ان بیزینس می نویسد: »اگزون موبیل، شرکت بزرگ نفتی 
آمریکا در جنوب عراق تاسیس��ات دارد. ش��رکت  انگلیسی بی پی و 
رویال داچ ش��ل نیز در این منطقه کار می کنند. شرکت اگزون اعالم 
کرده است که برنامه هایی برای تامین امنیت و حفاظت از تاسیسات 

خود دارد.«
در ای��ن میان، در حالی که قیمت نف��ت در روز جمعه تا 4درصد 
افزای��ش یافت، اما س��عد الحس��ینی، مدیر س��ابق آرامکو در بخش 
عملیات اکتش��اف و تولید می گوید که این رش��د پایدار نیس��ت. به 
گفت��ه او »بازارها به خوبی از عرضه اش��باع ش��ده اند، بنابراین باید 
ببینی��م که تنش ها چطور پیش می رود.« به عقیده او، مش��کل در 
حال حاضر بین ایاالت متحده و ایران اس��ت و در مورد دیگر مزارع 

نفتی یا کشورهای دیگر خلیج فارس نیست.
همچنین برایان لویت، استراتژیس��ت ب��ازار » Invesco« معتقد 
است که »این اتفاق، وضعیت بازار را تغییر نمی دهد، اما واکنش های 

احتمالی ایران می تواند نوساناتی در بازار ایجاد کند.
پل سانکی و اسکات نیشن نیز اعتقاد دارند که »ناآرامی های قابل 
توج��ه در خاورمیانه میان ای��ران و آمریکا، یک تهدید واقعی و یک 
مساله مهم برای بازارهای نفت است.« به گفته سانکی، »تولید نفت 
ایران و عراق، کش��وری که س��لیمانی در آن ترور شد، در کنار هم، 
چهارمین تولیدکننده بزرگ جهان بعد از ایاالت متحده،  عربس��تان 
و روس��یه است. این به این معنا است که سهم قابل توجهی از نفت 

جهان تحت فشار مستقیم مسائل ژئوپلیتیکی است.«
اما اس��کات نیشن، نظری متفاوت از س��انکی دارد. او گفته است 
که »افزایش تنش ها با ایران نباید خسارت بزرگی به بازار نفت وارد 
کند.« او در این باره به تمایل روس��یه به افزایش تولید نفت خام و 

همچنین توانایی عربستان برای افزایش تولید اشاره کرد.
همچنین باب مک نالی و کوین بوک معتقدند ایران جنگ خلیج 
فارس را شروع نخواهد کرد. مک نالی گفته است که »به اعتقاد من 
بازار تاکنون به خوبی این بحران را رد کرده است.« اما کوین بوک، 
مدیرعام��ل ش��رکت ClearView Energy Partners نظری 
برخالف مک نالی دارد و گفته است که »همه این اتفاقات در حالی 
رخ می دهد که عرضه نفت همچنان بیشتر از تقاضا است و ظرفیت 

تولید اضافی در بازار وجود دارد.«

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فرصت امروز: با وجود اینکه رشد اقتصادی ایران به واسطه تحریم ها 
و کاه��ش فروش نفت، کاهش داش��ته و زمزمه های��ی درباره تعطیلی 
برخی از کارخانه ها و بالطبع، تعدیل نیروها و افزایش بیکاری ش��نیده 
ش��ده است، اما بررس��ي روند تغییرات نرخ بیکاري، خالف این امر را 
نش��ان می دهد؛ چنانچه نتایج تازه ترین طرح آمارگیری نیروی  کار در 
پاییز سال ۱۳98 از س��وی مرکز آمار ایران منتشر شد و بررسی نرخ 
بیکاری افراد ۱5 س��اله و بیشتر نشان می دهد ۱۰.۶درصد از جمعیت 
فعال )شاغل و بیکار( در این مقطع زمانی، بیکار بوده اند که نسبت به 

فصل مشابه سال گذشته ۱.۲درصد کمتر شده است.
به گفته مرکز آمار ایران، بررسي نرخ بیکاري افراد ۱5 ساله و بیشتر 
نش��ان مي دهد که ۱۰.۶درصد از جمعیت فعال در پاییز امسال، بیکار 
بوده اند و این امر نشان دهنده کاهش ۱.۲درصدی نرخ بیکاری نسبت 

به سال گذشته در همین مقطع زمانی است.
براس��اس گزارش مرکز آمار، در پاییز امسال ۲میلیون و 89۲ هزار 
و ۷۲۶ نفر جمعیت ۱5س��اله و بیش��تر در کش��ور بیکار بوده اند. این 

تعداد در جوانان ۱8 تا ۳5 س��اله، ۲میلی��ون و ۱59 هزار و ۱۶۰ نفر 
بوده اس��ت. این گزارش همچنین نش��ان می دهد که در پاییز ۱۳98، 
44.۳درصد جمعیت ۱5 ساله و بیشتر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، 
یعني در گروه ش��اغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسي تغییرات نرخ 
مش��ارکت اقتصادي حاکي از آن اس��ت که این نرخ نس��بت به فصل 

مشابه در سال قبل )پاییز ۱۳9۷( ۰.۲درصد کاهش داشته است.
جمعیت ش��اغلین ۱5 س��اله و بیش��تر در این فصل ۲4 میلیون و 
44۶ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 4۷۲ هزار نفر 
افزایش داش��ته است. بررسي اش��تغال در بخش هاي عمده اقتصادي 
نش��ان مي دهد ک��ه در پایی��ز ۱۳98، بخ��ش خدمات ب��ا 5۰درصد 
بیش��ترین س��هم اش��تغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب 
بعدي بخش ه��اي صنعت با ۳۲.9درصد و کش��اورزي با ۱۷.۱درصد 

قرار دارند.
اما همچن��ان نرخ بیکاری در میان جوان ه��ا رکوردهای قبلی خود 
را حف��ظ کرده اس��ت و رقم های باال را نمای��ش می دهد. نرخ بیکاري 

جوانان ۱5 تا ۲4 س��اله حاکي از آن اس��ت که ۲5.8درصد از فعاالن 
این گروه س��ني در پاییز ۱۳98 بیکار بوده اند. بررسي تغییرات فصلي 
نرخ بیکاري این افراد نشان مي دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در 

سال قبل )پاییز ۱۳9۷( ۱.۲درصد کاهش یافته است.
همچنین بررس��ي نرخ بیکاري جوانان ۱8 تا ۳5 س��اله نیز نش��ان 
می ده��د که در پاییز ۱۳98، ۱۷.9درص��د از جمعیت فعال این گروه 
سني بیکار بوده اند. این در حالی است که تغییرات فصلي نرخ بیکاري 
این افراد نش��ان مي دهد این نرخ نس��بت به پایی��ز ۱۳9۷، به میزان 

۱.4درصد کاهش یافته است.
بررسي سهم اشتغال ناقص جمعیت ۱5 ساله و بیشتر نشان مي دهد 
ک��ه در پاییز ۱۳98، ۱۰.۶درصد جمعیت ش��اغل،  به دالیل اقتصادي 
)فصل غیرکاري، رکود کاري، پیدا نکردن کار با س��اعت بیشتر و…( 
کمتر از 44 س��اعت در هفته کار کرده و آماده براي انجام کار اضافي 
بوده اند. این در حالي اس��ت که ۳۶.5درصد از ش��اغلین ۱5 س��اله و 

بیشتر، 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند.

2میلیون و 8۹3 هزار نفر در ایران بیکار هستند

نرخ بیکاری کم شد
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اطالعیه مهم بانک مرکزی درباره هزینه پیامک رمز پویا
 پیامک رمز پویا

برای مشتریان بانکی رایگان است
بان��ک مرکزی اع��الم کرد هزین��ه دریافت پیامک رم��ز دوم پویا برعهده 

بانک ها و موسسات اعتباری بوده و برای مشتریان بانکی رایگان است.
در پی انتشار اخباری از طرف معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
مبن��ی ب��ر اینکه در مورد هزین��ه پیامک رمز پویا، توافقی ب��ا بانک مرکزی 
انجام نشده است، بانک مرکزی اعالم کرد: طبق اطالع قبلی، هزینه دریافت 

پیامک رمز دوم پویا برعهده بانک ها و موسسات اعتباری است.
طبق آنچه این دس��تگاه تاکید کرده اس��ت مش��تریان بانکی برای کسب 
اطالع��ات صحیح در این زمینه فقط به اطالعیه های رس��می بانک مرکزی 

توجه کنند.

از روز گذشته
 وام 240 میلیونی

به شعب بانک مسکن ابالغ شد
آیین نام��ه اعطای وام ۲4۰ میلیون تومانی تس��هیالت خرید یا س��اخت 
مسکن از روز گذشته به شعب بانک عامل ابالغ شده و مشتریان می توانند با 

خرید اوراق تسهیالت مسکن، از این تسهیالت استفاده کنند.
به گزارش مهر، از صبح ش��نبه ۱4 دی، آیین نامه تسهیالت خرید مسکن 
با ارقام جدید که دو هفته قبل در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، به 

شعب بانک مسکن ابالغ شده و قابل دریافت است.
این تس��هیالت ک��ه در تهران برای متقاضیان ف��ردی و زوجین به ترتیب 
۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان اس��ت، قابل ترکیب با تس��هیالت جعاله مسکن 
ب��وده که از این رو نیز در همین مصوبه از ۲۰ به 4۰ میلیون تومان افزایش 
یافت؛ درنتیجه متقاضیان فردی و زوجین تهرانی می توانند مجموعاً ۱4۰ و 
۲4۰ میلیون تومان وام خرید یا س��اخت مس��کن از محل اوراق گواهی حق 
تقدم تس��هیالت مسکن دریافت کنند. همچنین س��اکنان فردی و زوجین 
مراکز اس��تان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر نیز می توانند به ترتیب 8۰ 
و ۱۶۰ میلیون تومان تس��هیالت خرید مسکن قابل ترکیب با وام جعاله 4۰ 
میلی��ون تومانی دریافت ک��رده و مجموع��اً ۱۲۰ و ۲۰۰ میلیون تومان وام 

مسکن از محل اوراق تسهیالت مطالبه کنند.
متقاضیان فردی و زوجین س��اکن سایر مناطق شهری نیز در جدیدترین 
ارقام تس��هیالت خرید مسکن می توانند به ترتیب ۶۰ و ۱۲۰ میلیون تومان 
و با ترکیب وام جعاله، ۱۰۰ و ۱۶۰ میلیون تومان تسهیالت خرید یا ساخت 
مس��کن از محل اوراق حق تقدم دریافت کنند. نرخ س��ود این تس��هیالت 
۱۷.5درصد با بازپرداخت حداکثر ۱۲ س��اله و نرخ سود تسهیالت جعاله نیز 
۱8درصد با بازپرداخت حداکثر پنج س��اله است. گفتنی است برای دریافت 
تسهیالت جدید مسکن )وام ۲4۰ میلیون تومانی( متقاضیان زوجین تهرانی 
می بایس��ت 48۰ و فردی ۲8۰ برگه گواهی حق تقدم تس��هیالت مس��کن 

خریداری کنند.

قیمت دالر وارد مدار نزولی شد
شکست سنگین دالالن ارز

روز جمع��ه اگرچ��ه معامله گ��ران فردایی، س��ودای گرانی ارز را در س��ر 
می پروراندن��د و در مقاطع��ی از روز، ت��الش آنه��ا منجر ب��ه افزایش نرخ تا 
۱4۲5۰ تومان هم شد، اما روز شنبه با حضور قوی بازارساز، نرخ شکست.

به گزارش مهر، بازار ارز ظرف دو روز گذشته با برخی نوسانات و تحوالتی 
همراه بود که دوباره، کورسوی امیدی را در دل دالالن و معامله گران فردایی 
مبنی بر جهش نرخ ارز روشن کرد. دالالن در معامالت فردایی تالش کردند 
ت��ا نرخ جهش گونه ای را به بازار تحمیل کرده و حتی در مقاطعی از روز نیز 

موفق شدند تا قیمت را تا مرز ۱4۲5۰ تومان هم باال ببرند.
ای��ن تالش معامله گ��ران فردایی در غی��اب صرافی ه��ای بانکی و حضور 
پرقدرت بازارس��از در بازار حواله و اس��کناس بود که توانس��ت نرخ را دچار 
نوس��ان کند، اما روز شنبه با گش��ایش رسمی صرافی ها در اولین روز هفته، 
س��ودای آنها نقش بر آب ش��ده و هم اکنون با حضور پرقدرت بازارس��از در 
ب��ازار حواله و اس��کناس، قیمت دالر در بازار تعدیل ش��ده و روند نزولی به 

خود گرفته است.
در ای��ن می��ان برخی از س��وداگران ب��ازار ارز، بعد از انتش��ار خبر حمله 
تروریستی آمریکا در عراق که منجر به شهادت مظلومانه سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی ش��د، تالش کردند تا در غیاب تعطیلی بازار رسمی ارز ایران، نرخ 
را دچار نوس��ان شدید کنند، اما روز گذشته حضور پرقدرت بازارساز، مجدد 

تمام تالش آنها را نقش بر آب کرد.
براس��اس گزارش های میدانی، هم اکنون بازار ارز در روز ش��نبه نس��بت 
ب��ه روز جمعه تعدیل ش��ده و ن��رخ در کانال ۱۳ هزار تومان��ی در خارج از 
صرافی های بانکی معامله می شود؛ این در حالی است که بنا به اعالم رسمی 
صرافی ملی، قیمت هر اس��کناس دالر آمریکا هم اکنون برای خرید ۱۳۳8۰ 

تومان است و پیش بینی می شود که باز هم نرخ پایین تر بیاید.
در عین حال، مجید ش��اکری، تحلیلگر مس��ائل اقتص��ادی نیز در کانال 
ش��خصی خود در فضای مجازی نوش��ت: در غروب پرغم ش��هادت سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی، یک نکته ارزی قابل توجه است. با وجود افزایش 
نسبتا سریع دالر فردایی تا عصر، بعد از آن شاهد ثبات و بعد کاهش قیمت 
نسبی بودیم. این مس��اله علی رغم آن بود که عمال بانک مرکزی مداخله ای 
در بازار نداش��ت که این، فارغ از محدودیت های روز جمعه برای مداخله از 
سوی بانک مرکزی بوده است. وی ادامه داد: اینکه حدود افزایش به صورت 
درونزا محدود است تا حد زیادی نشان می دهد بازیگران بازار اطمینان دارند 
بانک مرکزی ابزار و قصد مداخله را دارد. همچنین به خوبی می دانند امکان 
اجرای معامله های سنگین برای مقابله با مداخالت بانک مرکزی عمال وجود 
ندارد. شاکری ادامه داد: طی دو هفته گذشته دو اتفاق یکی رسانه ای و یکی 
کمتر رس��انه ای شده در بازار ارز رخ داده که توانایی مقابله بازیگران با اراده 
بازارساز را شدیدا تحت تاثیر قرار داده که اول، محدود شدن کل مبلغ قابل 
انتق��ال غیرحضوری به ۱۰۰ میلیون و دوم و مهمتر و ناش��نیده تر، افزایش 
ش��دید شیب پوزهای بسته ش��ده خارج از کش��ور بوده که این دو موضوع 
مهم عمال توان بازیگران برای بس��تن سمت ریالی معامالت اعم از امروزی و 

فردایی را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: عمال حدود  و شیب افزایش به دالیل فوق از کنترل خارج 
نمی شود. افزایش روز شنبه هم علی رغم شدت افزایش ریسک های سیاسی 
در غیب��ت مطلق مداخله بانک مرکزی رخ داده و کس��ی نمی تواند آینده را 
پیش بینی کند ولی به نظر می رسد در بسیاری از سناریوها نگرانی از کنترل 

خارج شدن نرخ ارز فعال به عنوان یک محدودیت مطرح نخواهد بود.

بانکنامه

فرصت امروز: »صندوق های ثروت ملی« پدیده ای هستند که در چند دهه گذشته 
در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان شکل گرفته اند. این صندوق ها با 
هدف های گوناگونی از جمله انتقال س��رمایه به نس��ل های بعدی و همینطور ثبات 
اقتصادی، تش��کیل ش��ده اند. فواید و مزیت های تجربه ش��ده »صندوق های ثروت 
ملی« در جهان به اندازه ای اس��ت که ش��اهد رشد قابل توجه تعداد این صندوق ها 
در کشورهای مختلف هس��تیم. در ایران نیز ابتدا »حساب ذخیره ارزی« به واسطه 
افزایش قیمت نفت بیش از س��قف پیش بینی شده در بودجه ساالنه شکل گرفت و 
سپس شکل پیشرفته آن در راستای برنامه پنجم توسعه در »صندوق توسعه ملی« 
تکامل یافت. اگرچه با کس��ری بودجه دولت ها در س��ال های گذشته، دست درازی 
به منابع »صندوق توس��عه ملی« به صورت جس��ته و گریخته اتف��اق افتاده و البته 

انتقادهای زیادی را هم برانگیخته است.
در حال حاضر، با ارائه الیحه بودجه س��ال 99 ازسوی دولت دوازدهم به مجلس 
شورای اسالمی، بحث ها درباره نقش »صندوق توسعه ملی« در بودجه سال آینده، 
به یکی از محورهای انتقادی بودجه تبدیل شده است. در این میان، با تایید پیشنهاد 
دولت برای واریز ۲۰درصد از منابع ناشی از نفت و فرآورده های آن به صندوق توسعه 
مل��ی، دولت مابه التفاوت ۱۶درصدی باقی مانده تا س��هم قانونی صندوق را بدهکار 
می شود که حدود ۱.۲ میلیارد دالر بدهی جدید در سال ۱۳99 ایجاد خواهد کرد.

به گزارش ایس��نا، طبق قانون برنامه پنجم توس��عه باید در سال اول ۲۰درصد از 

منابع ناشی از فروش نفت و فرآورده های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز و 
س��االنه ۳درصد به آن اضافه  می شد و در ادامه نیز طبق قانون برنامه ششم توسعه، 
دولت باید از سال ۱۳9۶ معادل ۳۰درصد از منابع نفتی را به حساب صندوق توسعه 
ملی واریز کرده و ساالنه ۲درصد به آن اضافه کند. بر این اساس، سهم صندوق برای 

سال ۱۳99 به ۳۶درصد می رسد.
ام��ا در چند س��ال اخیر و با توجه به کاهش مناب��ع نفتی و همچنین نیاز دولت 
به منابع در برخی س��ال ها، س��هم »صندوق توسعه ملی« به  طور کامل واریز نشده 
اس��ت و تنها کف مبلغ تعریف ش��ده به آن پرداخت می شود که به عنوان نمونه در 
س��ال جاری نیز این اتفاق افتاد و فقط ۲۰درصد به حساب »صندوق توسعه ملی« 

پرداخت خواهد شد.
در این بین، در الیحه بودجه س��ال آینده نیز پیش بینی ش��ده است که بار دیگر 
فقط ۲۰درصد درآمدهای نفتی به حس��اب »صندوق توس��عه ملی« واریز شود، به 
طوری که در تبصره )۱( الیحه بودجه س��ال ۱۳99 آمده است که سهم »صندوق 
توس��عه ملی« از منابع حاصل از صادرات نف��ت و میعانات گازی و خالص صادرات 

۲۰درصد تعریف می شود.
اما در جریان بررسی الیحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس، بعد از 
موافقت  با اینکه سهم »صندوق توسعه ملی« از محل صادرات نفت خام و میعانات 
گازی و خالص صادرات گاز ۲۰درصد باش��د، ش��رایط آن نیز تعریف شده است؛ به 

گونه ای که باید مابه التفاوت سهم ۲۰درصد واریزی و ۳۶درصدی که باید به عنوان 
س��هم قانونی صندوق پرداخت ش��ود، به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی 
خواهد ش��د. به عبارت دیگر، ۱۶درصد از منابع نفتی س��ال آینده که دولت اجازه 
برداشت و استفاده از آن را دارد، به »صندوق توسعه ملی« بدهکار می شود. در همین 
حال، بانک مرکزی نیز بایس��تی در طول سال و متناسب با حصول منابع بالفاصله 

نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.
طب��ق پیش بینی ها، مجموع درآمد نفت و گاز طی س��ال آینده ۲۲.۲ 
میلیارد دالر اس��ت ک��ه ۱8.۲میلیارد دالر آن از مح��ل صادرات نفت و 
4میلیارد دالر دیگر از محل صادرات گاز حاصل می ش��ود. از رقم ۲۲.۲ 
میلیارد دالر ناشی از درآمد نفتی باید ۳۶درصد معادل 8میلیارد دالر به 
سهم »صندوق توس��عه ملی« اختصاص پیدا کند که از این رقم، مجوز 
برداش��ت ۱۶درصد آن برای دولت صادر ش��ده که ب��ه عنوان بدهی آن 

محسوب می شود که احتماال در قالب تسهیالت خواهد بود.
بر این اساس، اگر دولت ۱۶درصد از سهم 8میلیارد دالری »صندوق توسعه ملی« 
از درآمد نفتی را در اختیار بگیرد حدود ۱.۲ میلیارد دالر بدهی جدید برای آن به 
صندوق در س��ال آینده ایجاد می شود. همچنین از مابقی درآمد نفتی، ۱4.5درصد 
برای شرکت ملی نفت با ۳.۲ میلیارد دالر پرداخت می شود و 49.5درصد برای دولت 

باقی  می ماند که حدود ۱۱میلیارد دالر خواهد بود.

بدهی دولت به »صندوق توسعه ملی« در بودجه سال آینده به چه رقمی خواهد رسید؟

برآورد بدهی دولت به صندوق ارزی در سال ۹۹

در آبان امسال ۷میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزش 8۳۶ هزار میلیارد ریال 
مبادله شده که ۶8۶ هزار فقره آن به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت خورده 
اس��ت؛ یعنی معادل 9درصد از چک ها برگش��ت خورده که نسبت به ماه قبلش از 
نظر تعداد ۱۱درصد افزایش یافته اس��ت اما از نظر مبلغ ۲.5درصد کاهش را نشان 
می دهد. براس��اس تازه ترین آمار بانک مرکزی بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره 
چک به ارزش حدود 8۳۶ هزار میلیارد ریال در آبان ۱۳98، در کل کش��ور مبادله 
شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳.۶درصد افزایش و از نظر مبلغ یک درصد 
کاهش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ۲ میلیون و 5۰۰ 
هزار فقره چک به ارزشی حدود 4۳۳ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در آبان امسال 
5۰.9درصد از )مجموع( تعداد چک های مبادله ای کل کش��ور در سه استان تهران، 
اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۲۳.8درصد، ۱۰درصد 
و 8.۱درصد بیش��ترین سهم را در مقایسه با سایر اس��تان ها دارا بوده اند. همچنین 
۶4.۳درصد از ارزش چک های فوق در س��ه اس��تان ته��ران )5۱.8درصد(، اصفهان 
)۶.۳درصد( و خراسان رضوی )۶.۲درصد( مبادله شده اس�ت که بیشترین س�هم را 

در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
وضعیت چک های وصولی

بال��غ بر ۶ میلیون و 9۰۰ هزار فقره چک به ارزش��ی بالغ ب��ر ۷۳5 هزار میلیارد 
ریال در آبان ماه ۱۳98 در کل کش��ور وصول ش��د که نس��بت به ماه قبل از نظر 
تع��داد ۲.9درصد افزایش و از نظر مبلغ ۰.8درص�د کاهش نش��ان می دهد. در ماه 
مورد بررس��ی در کل کش��ور 9۱درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 88درصد 
از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول ش��د. در آبان ۱۳98، در استان تهران حدود 
۲میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۳8۷ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مورد بررس��ی در اس��تان تهران از نظر تعداد 9۱.5درصد و از نظر ارزش 
89.۳درص��د از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول ش��ده اس��ت. در ماه یادش��ده 
در بین س��ایر استان های کشور، بیشترین نس��بت تعداد چک های وص�ولی به کل 
چک های مبادله ای در اس��تان، به ترتیب به اس��تان های گیالن )9۳.5درصد(، یزد 
)9۲.۲درصد( و البرز )9۱.9درصد( اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های کهگیلویه 
و بویراحمد )8۲.9درصد(، چهار محال و بختیاری )8۷درصد( و خراس��ان ش�مالی 
)8۷.۱درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده 
در استان را به خود اختصاص داده اند. در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های 
کش��ور، بیشترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چ�ک های مبادله ای 
در اس��تان به ترتیب به اس��تان های گیالن )9۱درصد(، البرز و کرمانشاه )هر کدام 
89درصد( و زنجان )88.4درصد( اختصاص یافته اس��ت و اس���تان های خراس��ان 
جنوبی )۷9.5درصد(، کرمان )8۰.۶درصد( و خراسان شمالی )8۲.۳درصد( کمترین 
نس���بت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به 

خود اختصاص داده اند.
وضعیت چک های برگشتی

حدود ۶8۶ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در آبان ماه 
۱۳98 در کل کشور برگشت داده شده ک�ه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۱درصد 
افزایش و از نظر مبلغ ۲.5درصد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان 
تهران حدود ۲۱۳ هزار فقره چک ب�ه ارزش�ی بالغ بر 4۶ هزار میلیارد ریال برگشت 
داده شد. در ماه مورد بررسی در کل کشور 9درصد از کل تعداد چک های مبادله ای 

و ۱۲درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.
در ماه مورد بررس��ی در استان تهران 8.5درصد از کل تعداد چک های مبادله ای 

و ۱۰.۷درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگش��ت داده ش��ده اس��ت. در ماه 
مذکور در بین س��ایر استان های کش��ور، بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی 
به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد 
)۱۷.۱درصد(، چهارمحال و بختیاری )۱۳درصد( و خراس��ان شمالی )۱۲.9درصد( 
اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های گیالن )۶.5درصد(، ی��زد )۷.8درصد( و البرز 
)8.۱درصد( پایین ترین نس��بت تعداد چک های برگش��تی به کل تعداد چک های 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررس��ی در بین س��ایر استان های کشور، بیش��ترین نس�بت ارزش 
چک های برگش���تی به کل ارزش چک های مبادله ش��ده در اس��تان به ترتیب به 
استان های خراس��ان جنوبی )۲۰.5درصد(، کرمان )۱9.4درصد( و خراسان شمالی 
)۱۷.۷درصد( اختصاص یافته و استان های گیالن )8.9درصد(، البرز و کرمانشاه )هر 
کدام ۱۱درصد( و زنجان )۱۱.۶درصد( کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به 

کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
چک های برگشتی به تفکیک علل

در آبان ماه ۱۳98، در کل کش��ور معادل ۶۶۰ هزار فقره چک به ارزش��ی بالغ بر 
95 هزار میلیارد ریال به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. 
در واقع در کل کش��ور از نظر تع�داد 9۶.۲درصد و از نظر ارزش 95.۱درصد از کل 
چک های برگش��تی به دالیل کس��ری یا فقدان موجودی بوده اس��ت. در ماه مورد 
بررس��ی در اس��تان تهران بالغ بر ۲۰۱ ه�زار فقره چک به ارزش��ی بالغ بر 4۳ هزار 
میلیارد ریال به دالیل کس��ری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع 
در استان تهران از نظر تعداد 94.۶درصد و از نظر مبلغ 9۳.8درصد از کل چک های 

برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

آمارها نش��ان می دهد که خانوارهای شهری ایرانی در سال 9۷ حدود ۲۳درصد 
بیش از سال 9۶ برای خرید خوراکی هزینه کرده اند.

به گزارش ایِبنا، براس��اس داده های مرکز آمار متوس��ط هزینه ساالنه خوراکی و 
دخانی یک خانوار شهری در سال 9۷ معادل 9 میلیون و 45۰ هزار تومان بوده که 
نسبت به سال 9۶ که این رقم ۷ میلیون و ۶۷5 هزار تومان بوده، معادل ۲۳.۱درصد 

رشد را نشان می دهد.
در این میان گوشت بیشترین سهم از آن را به خود اختصاص داده است. بر این 
اس��اس سهم گوشت از س��بد هزینه های خوراکی و دخانی خانوار در سال گذشته 

۲۰.8درصد معادل حدود یک میلیون و 9۶۷ هزار تومان در سال بوده است که به 
طور میانگین 55درصد این مبلغ برای گوشت دام، ۳4درصد برای گوشت پرندگان 

و ۱۱درصد برای گوشت حیوانات دریایی هزینه شده است.
آرد، نان، رشته، غالت و فرآورده های آن دومین سهم عمده از هزینه های خوراکی 
و دخانی س��الیانه خانوار را تش��کیل می دهد به طوری که ۲۰.۱درصد هزینه های 
خوراک��ی و دخان��ی خانوارها معادل یک میلیون و 9۰۰ ه��زار تومان در این بخش 

انجام می شود.
میوه ها و سبزیجات نیز با سهم ۱8.۷درصدی سومین بخش از هزینه های خوراکی 

خانوار را تش��کیل می دهد. خانوارهای شهری س��االنه به طور میانگین حدود یک 
میلیون و ۷۶۰هزار تومان برای خرید میوه و سبزیجات هزینه می کنند.

ب��ه ط��ور میانگین هزینه های س��االنه خوراکی و دخان��ی خانوارهای 
ش��هری شامل ۲۰.8درصد برای گوشت، ۲۰.۱درصد آرد و نان و غالت، 
۱8.۷درص��د میوه ها و س��بزیجات، ۱۰.9درصد ش��یر و لبنیات و تخم 
پرندگان، 9.۱درصد نوشابه، غذاهای آماده و دخانیات، ۷.۷درصد قند و 
شکر و شیرینی و چای و قهوه، 5.4درصد خشکبار و حبوبات، ۳.9درصد 

ادویه ها و چاشنی ها و ۳.۳درصد روغن ها و چربی ها می شود.

کاهش 2.5درصدی ارزش چک های برگشتی

۹درصد چک ها برگشت خورد

شهروندان ایرانی چقدر برای خوراکی هزینه می کنند؟

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

15 دی 1398

شماره 1466



واکنش بازارهای مالی به شهادت سردار سلیمانی
 افزایش قیمت دالر و سکه

در روز سقوط بورس
فرصت امروز: در اولین روز کاری پس از ش��هادت سردار قاسم سلیمانی، 
بازاره��ای مالی به این رخداد ناگوار، واکنش های مختلفی نش��ان دادند. در 
این وضعیت شاخص بورس تهران با ریزش بی سابقه ۱۶ هزار و ۷۶5 واحدی 

مواجه شد و قیمت دالر و طال نیز افزایش یافت.
ش��اخص کل در نخس��تین روز هفته و در چهاردهمین روز دی ماه، ۱۶ 
هزار و ۷۶5 واحد کاهش داشت و در نهایت به رقم ۳۶۷ هزار و ۳۳۳ واحد 
رس��ید. در معامالت این روز بیش از ۶ میلیارد و 9۲4 میلیون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۰ هزار و 4۱5 میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با 4ه��زار و ۷9۷ واحد کاهش به ۱۱۶ 
هزار و ۶9۰ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۳هزار و ۲۰4 واحد افت به 
۷۷ هزار و 9۲9 واحد رس��یدند. ش��اخص آزاد شناور نیز با ۲۰ هزار و ۳84 
واحد کاهش به رقم 4۳۳ هزار و ۳۲8 واحد رس��ید، ش��اخص بازار اول ۱۲ 
هزار و ۷۶۳ واحد و شاخص بازار دوم ۳۱ هزار و 495 واحد کاهش داشتند.
در بین تمامی نمادها، نمادهای فوالد )فوالد مبارکه اصفهان( با یک هزار 
و ۳۳ واح��د، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( ب��ا ۷45 واحد، ملی 
صنایع مس ای��ران )فملی( با ۷4۲ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( 
ب��ا 5۰۲ واحد، گروه مپن��ا )رمپنا( با 45۰ واحد، پاالی��ش نفت بندرعباس 
)ش��بندر( با 448 واحد بیش��ترین تاثیر منفی را بر ش��اخص کل داش��تند. 
همچنین نمادهای بانک ملت، س��رمایه گذاری س��ایپا، بانک تجارت، فوالد 
مبارکه اصفهان،  صنایع ش��یمیایی ایران، پاالیش نفت بندرعباس و س��ایپا 
در گروه نمادهای پربیننده قرار داش��تند. گروه فلزات اساس��ی در معامالت 
دیروز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 8۰۶ میلیون 
و 959 هزار برگه سهم به ارزش 5 هزار و ۶۱5 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین ش��اخص فرابورس نیز بیش از ۲۲۳ واحد افت داشت و بر روی 
کانال 4هزارو ۷9۷ واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و ۲۱4 میلیون 
برگه س��هم به ارزش بیش از 9 هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. 
در بین تمامی نمادها، نماد پتروش��یمی مارون )مارون(، سهامی سنگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، پتروش��یمی زاگرس )زاگ��رس(، هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیان��ه )میدک��و(،   تولی��د نیروی ب��رق دماوند )دماوند(، توس��عه مولد 
نیروگاه��ی جهرم )بجهرم( و بیمه کوثر )کوثر(  بیش��ترین تأثیر منفی را بر 

شاخص این بازار داشتند.
رشد قیمت سکه و دالر در اولین روز هفته

اما یک روز پس از ش��هادت سردار س��لیمانی در بازار طالی تهران، 
هر گرم طال ۱8 عیار با رشد ۳.8۳درصدی به 49۷ هزار و 5۰۰ تومان 
رسید. در این بازار هر مثقال طال با افزایش ۳.۶۶درصدی، از ۲ میلیون 

و ۷۰4 هزار تومان به ۲میلیون و ۱5۳ هزار تومان رسید.
قیمت دالر نیز در بازار تهران افزایش قیمت را تجربه کرد و در شبکه 
صرافی بانکی با رش��د ۳.۲۱ درصدی به ۱۳ هزار و ۳8۰ تومان رسید. 
همچنین قیمت یورو نیز با رش��د 4.49درصدی ب��ه ۱4 هزار و 89۰ 

تومان رسید.
به دنبال رش��د قیمت طال و ارز، قیمت مس��کوک طال نیز افزایش 
قیمت را تجربه کرد و بهای هر س��که تمام بهار آزادی طرح جدید، با 
۳.۶8 درصد افزایش به 4 میلیون و 8۳۳ هزار تومان رسید. در بازار روز 
گذشته، بیشترین میزان افزایش قیمت به سکه بهار آزادی طرح قدیم 
اختصاص داشت که با ۱9۰ هزار تومان افزایش معادل 4.۰9 درصد به 

4میلیون و 8۳۰ هزار تومان رسید.
از حوالی س��اعت یک بامداد جمعه که س��ردار حاج قاسم سلیمانی 
در جریان عملیات تروریستی دولت آمریکا به شهادت رسید، بالفاصله 
بازارهای جهانی نس��بت به این اتفاق بااهمیت واکنش نش��ان دادند و 
هراس س��رمایه گذاران به جهش قیمت جهانی نفت و طال منجر شد، 
چنانچه ارزش دالر آمریکا در مقابل سایر ارزها نیز به پایین ترین سطح 

در دو ماه اخیر رسید.
واکنش بازارهای جهانی به شهادت سردار سلیمانی

شهادت مظلومانه سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، در عملیات 
تروریس��تی دولت آمریکا، ب��ه اثرگذارترین عامل سیاس��ی و روانی بر 
بازارهای جهانی تبدیل ش��د و نگرش س��رمایه گذاران در مورد میزان 

ریسک پذیری فعالیت های اقتصادی خود تحت تأثیر قرار داد.
در اولین دقایق پس از انتشار خبر حمله تروریستی به کاروان حشد 
الش��عبی، قیمت جهانی نفت جهش کرد و بهای هر بشکه نفت برنت 
)به عنوان نفت شاخص بازار( ظرف یک ساعت 4.5درصد رشد کرد و از 

۶۷ دالر به ۷۰.۱۲ دالر برای هر بشکه رسید.
در ادام��ه ب��ا فروکش کردن فض��ای هیجانی ب��ازار، قیمت نفت تا 
۱.۶۷درصد از رشد خود را اصالح کرد و بهای هر بشکه نفت به محدود 
۶8.9 دالر رسید، اما از ساعت هشت صبح که به تدریج هویت قربانیان 
این عملیات تروریستی مشخص شد و بازارها به اهمیت شخصیت های 
ش��هید در این عملیات پی بردند دوباره رش��د قیمت نفت تقویت شد 
و عاقب��ت در آخرین معامل��ه هفته، بهای هر بش��که نفت برنت روی 
۶9.5۲ دالر بس��ته ش��د. بازار طالی جهانی نیز به دنبال انتشار اخبار 
مرتبط با عملیات تروریس��تی دولت آمری��کا در بغداد با افزایش تقاضا 
و رش��د قیمت ها مواجه ش��د. در معامالت بازار جهانی طال، قیمت هر 
اون��س طالی جهانی از ۱5۲9 دالر در س��اعت یک بام��داد تا ۱55۲ 
دالر در آخری��ن معامل��ه روز جمعه در س��اعت ۲4 افزایش یافت. این 
رش��د ۱.5درص��دی قیمت طال، بی��ش از هر چیز از افزایش ریس��ک 
س��رمایه گذاری در بازارهای جهانی حکایت دارد که باعث شده بخش 

بیشتری از سرمایه ها به سمت دارایی طال سوق پیدا کند.
در مقابل بازارهای نفت و طال که با رشد قیمت مواجه شدند، بازارهای 
سهام آمریکا، اروپا و آسیا در واکنش به خبر ترور سردار سلیمانی شاهد 
نزول شاخص ها بودند. بررسی ها نشان می دهد افت نسبی قیمت سهام 
در خرید و فروش های روز جمعه موجب ش��د تا ش��اخص داوجونز که 
میانگین موزون قیمت سهام ۳۰ شرکت صنعتی برتر آمریکایی نشان 
می دهد، ۲۷۳ واحد و ش��اخص کل بورس آلم��ان )داکس( هم ۱85 
واحد کاهش یافت. در آسیا نیز شاخص بورس ژاپن )نیکی( ۱8۱ واحد 

افت کرد.
پس ازاین عملیات تروریس��تی و شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی 
المهن��دس، ارزش دالر ۰.4 درص��د در برابر ین ژاپن کاهش یافت که 
پایین ترین حد از اول نوامبر بود. همچنین ارزش یورو نیز در مقابل ین 
ژاپن به پایین ترین حد در هفته گذشته رسید.  با توجه به موقعیت ژاپن 
به عنوان بزرگ ترین کشور وام دهنده جهان، ین اغلب در زمان تنش های 
جهانی، مأمنی برای سرمایه گذاران است و افت ارزش دالر و یورو نسبت 

به ین ژاپن از بی اعتمادی سهامداران به این ارزها حکایت دارد.

دریچه

روز جمعه بازارهای جهان تحت تاثیر ترور س��ردار قاس��م س��لیمانی بود و تمام شاخص های 
بورس��ی در آس��یا، اروپا و آمریکا قرمز ش��دند، به طوری که »بعد از حمله موش��کی آمریکا به 
بزرگترین س��ردار نظامی ایران، سیگنال های ش��وک آور در فضای آرام وال استریت پخش شد.« 

سی ان ان درباره روند بازار بورس ایاالت متحده آمریکا در روز جمعه این چنین نوشت:
به گزارش ایرنا، بررس��ی گزارش ها از روند معامالت در آخرین روز فعالیت هفتگی بازارهای 
جهان��ی، نش��ان می دهد که وضعی��ت بازارهای س��رمایه در تمام جهان قرمز ش��د، قیمت طال 
افزایش یافت و ارزش دالر نیز در برابر س��ایر ارزها کم ش��د. تمام این تغییرات به دلیل حمله 
تروریستی آمریکا و ترس از انتقام جویی ایران اتفاق افتاد. در این شرایط سرمایه گذاران به سراغ 
پناهگاه های امن س��رمایه گذاری رفتند. براساس گزارش مارکت واچ، بهای طال در معامالت روز 
جمع��ه ب��ازار جهانی به باالترین حد در چند ماه اخیر صعود کرد. هر اونس طال برای تحویل در 
فوریه در بازار نیویورک ۲4 دالر و ۳۰ س��نت معادل ۱.۶ درصد افزایش پیدا کرد وبه ۱55۲.4 

دالر رسید. ارزش سایر دارایی های امن مانند ین ژاپن نیز افزایش پیدا کرد.
بازارها به چه سمتی می روند؟

س��ی ان ان در تحلی��ل اوضاع پیش روی بازارها می نویس��د: »افزایش تنش ه��ای بین ایاالت 
متح��ده آمریکا و ایران، س��رمایه گذاران را در مارپیچی با اصط��الح »تیت برای تات« می اندازد 

که معادل فارس��ی آن، »این به آن در« می ش��ود. در این شرایط با کاهش هزینه مصرف کننده، 
اقتصاد در فش��ار قرار می گیرد. در این شرایط، بزرگترین خطر رویارویی نظامی است که اعتماد 

مصرف کننده را از بین می برد و یا باعث شوک پرهزینه قیمت نفت می شود.«
»حلما کرافت«، تحلیلگر پیش��ین س��یا که اکنون رهبری اس��تراتژی کاالها در بازار سرمایه 
RBC را برعه��ده دارد، می گوی��د: »ما فک��ر می کنیم که ای��ن مرحله به مارپی��چ انتقام جویی 
رس��یده که می تواند بازارها را در سال ۲۰۲۰ بر لبه پرتگاه نگه دارد.« هر چیزی که هزینه های 
مصرف کنن��دگان را با اختالل مواجه کند، یک مش��کل بزرگ برای اقتص��اد آمریکا خواهد بود؛ 
زیرا خانواده های آمریکایی در حال حاضر بزرگترین تکه از پازل اقتصاد جهانی هستند. از طرف 

دیگر، بخش تولید صنعتی آمریکا در رکود ناشی از جنگ تجاری قرار دارد.
اری��ک فریدمن، مدیر ارش��د س��رمایه گذاری در بان��ک مدیریت دارایی آمریکا به س��ی ان ان 
می گوید: »مش��کل اساس��ی این اس��ت که هیچ کس نمی داند انتقام ایران ت��ا چه حد و در چه 
مقیاس��ی خواه��د ب��ود.« »هنری روم« از گ��روه بانکی اوراس��یا نیز می گوی��د: »تنها یک چیز 
مش��خص است؛ ایران پاسخ خواهد داد. رهبران ایران این خطر را کامال می پذیرند.« این خطر، 
س��رمایه گذاران را در روز جمعه به خرید سهام های دفاعی و نفتی سوق داد. سهام گروه دفاعی 
 S&P5۰۰ گرام من و الکهید ماتین بیش از ۳درصد رشد کرد و بهترین عملکرد را در شاخص

داش��ت. سهام های نفتی نیز رش��د کردند. با وجود تمام این تحلیل ها س��رمایه گذاران احساس 
ترس نمی کنند. س��ی ان ان ش��اخصی به نام »ترس و طمع« دارد که احساس سرمایه گذاران را 
برای سرمایه گذاری  در بازارهای مختلف از صفر تا ۱۰۰ می سنجد. این شاخص اکنون با امتیاز 
94 در شرایط »طمع شدید« قرار دارد. همچنین براساس گزارش سی ان بی سی، تنش هایی که 
آمری��کا در خاورمیانه ایجاد کرده، باعث روی آوردن س��رمایه گذاران به پناهگاه های امن ش��ده 
است. به همین دلیل روز جمعه ارزش دالر آمریکا ۰.5 درصد در برابر ین ژاپن کاهش یافت و به 
پایین ترین رقم طی دو ماه گذشته رسید. به طوری که هر ین ژاپن با افزایش دو ماهه ۱۰۷.9۲ 
در برابر دالر آمریکا روبه رو ش��ده است. فرانک سوییس نیز ارز امن دیگری است که به باالترین 
سطح چهار ماهه یعنی ۱.۰8۲4 در برابر یورو رسیده است. دالر آمریکا حتی در مقابل یورو نیز 
کاهشی بوده است که نشان دهنده افزایش ریسک آن و همین طور ناشی از کاهش بازدهی اوراق 
قرضه دولتی س��اله آمریکاس��ت. البته ارزش یورو نیز همسو با افت بازارهای سهام، کاهش پیدا 

کرد. یورو ۰.4 درصد و پوند انگلیس ۰.۶ درصد افت کردند.
ریزش شاخص های بورسی در آسیا، اروپا و آمریکا

براس��اس گزارش سی ان بی سی، بازار سهام اروپا روز جمعه بعد از ترور سردار قاسم سلیمانی 
با افت ارزش بس��ته شد. شاخص اروپایی گسترده، »اس��تاکس۶۰۰« که وضعیت بازار سهام را 
در ۱۷ کش��ور اروپایی نش��ان می دهد، روز جمعه ۰.4 درصد ریزش داشت. بیشترین کاهش ارز 

در بازار خودرو و سفر اتفاق افتاد اما شاخص های نفت و گاز این بازار یک درصد رشد کردند.
ش��اخص های »اس اندپی 5۰۰« و نزدک نیز حدود ۰.۶ درصد ریزش داش��تند. البته براساس 
گزارش بلومبرگ، در س��اعت ۶ صبح روز جمعه ش��اخص اس اندپی 5۰۰ در نیورک ۱.۳ درصد 
ری��زش ک��رده بود بنابراین تا انتهای روز بخش��ی از زیان خود را جبران کرد. براس��اس گزارش 
سی ان ان، شاخص صنعتی داوجونز در وال استریت نیز روز جمعه، ۲5۰ واحد ریزش کرد و ارزش 
آن ۰.9 درصد کم شد. بررسی گزارش های رویترز نشان می دهد که در آسیا نیز اوضاع به همین 
قرار بوده اس��ت. ش��اخص  »نیک کی ۲۲5« بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۷۶ درصدی تا سطح 
۲۳ هزار و ۶5۶.۶۲ واحدی پایین رفت و ش��اخص »هانگ س��نگ« بورس هنگ کنگ با ریزش 
۰.۳۲ درصدی به ۲8 هزار و 45۱.5۰ واحد رس��ید. در چین ش��اخص »شانگ های  کامپوزیت« 
با کاهش۰.۱8 درصدی در سطح 4۱44.9۶  واحد بسته شد. تنها در استرالیا شاخص »اس اند 

پی اس اند ایکس ۲۰۰« بورس سیدنی ۰.۶۷ درصد رشد کرد.
اس��تپلز، سرپرس��ت بخش درآمد در گروه مدیریت دارای��ی DWS در نیویورک درباره این 
تغییرات بازار به بلومبرگ می گوید: »معنای آن این اس��ت که اگر قرار باش��د اتفاقاتی بازارها را 
تح��ت تاثیر قرار دهد و آنها را ب��ه حرکت درآورد، این اتفاق ها ژئوپلیتیکی اس��ت؛ به خصوص 

در سال انتخابات.«

ارزش دالر در برابر سایر ارزها به پایین ترین رقم در 2 ماه گذشته رسید

هزینه »تروریست دولتی« برای بازارهای جهان

فرص��ت امروز: درحالی که در روزهای اخیر، بورس های جهان روزهای دش��وار و 
پرالتهابی را به دلیل تحوالت خارج از محیط اقتصاد کالن سپری می کنند و بورس 
تهران نیز با ش��هادت سردار ش��هید قاسم سلیمانی، همین وضعیت را تجربه کرده 
است، خروجی جلسه فوق العاده ش��ورای عالی بورس در روز گذشته، تداوم حضور 

پرقدرت بورس بوده است.
صبح دیروز جلس��ه فوق العاده شورای عالی بورس برگزار شد و اعضای این شورا 
ضمن محکوم کردن اقدام تروریس��تی دولت ایاالت متحده به تداوم عملیات روزانه 
بازار س��رمایه تاکید کردند. ش��ورای عالی بورس با محکوم کردن حمله تروریستی 
به کاروان س��ردار س��پاه اسالم و گرامیداشت یاد سپهبد ش��هید سردار حاج قاسم 
سلیمانی، اعالم کرد که فرآیند و عملیات اجرایی روزانه بازار سرمایه کشور متوقف 
نمی شود. به گفته این شورا، بخش های مختلف بازار سرمایه با دقت و هوشیاری به 
مس��یر خود ادامه می دهند و همه تالش خود را برای تداوم فعالیت های روزانه بازار 

سرمایه به کار خواهند برد.
شورای عالی بورس با اشاره به نقش صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه اعالم 
کرد: در صورت لزوم صندوق تثبیت بازار از س��رمایه گذاران بازار س��رمایه حمایت 
خواهد کرد. همچنین بازیگران حقوقی بازار نیز از فرآیند داد و ستد روزانه حمایت 
خواهند کرد. ش��ورای عالی بورس همچنین ضمن تس��لیت به جامعه س��هامداری، 

همبستگی و همدلی خود را با ملت شریف ایران اعالم کرد.
اما در حالی که این روزها بورس های جهان روزهای دشواری را به  دلیل تحوالت 
خارج از محیط اقتصاد کالن یا ناآرامی های اجتماعی و عدم اطمینان های سیاسی 
تجرب��ه می کنند و با ریزش یا خیزش های غیرمنطقی مواجه می ش��وند؛ در چنین 
شرایطی، رفتار مسئوالنه و پایدار، کلید نجات بورس است، نه اقداماتی نظیر تعطیلی 

بازار یا اعمال محدودیت های غیرکارشناسی در روند معامالت این بازار.

در همین زمینه.حس��ین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در یادداشتی نوشت: 
»در پی ترور و به ش��هادت رس��یدن س��ردار سپهبد حاج قاس��م سلیمانی، توسط 
نیروهای آمریکایی، تنش در منطقه به س��طوح بی س��ابقه ای رس��یده و بسیاری از 
»س��ناریوهای حدی« که تا دیروز، هیچ وزنی در س��بد ریسک فعاالن بازار سرمایه 
نداشت؛ امروز به عنوان سناریوهای محتمل روی میز قرار گرفته اند. در این شرایط، 
عده ای فعاالن بازار سرمایه، با استناد به آیین نامه شرایط اضطراری بورس، خواستار 

تعطیلی سه روزه این بازار شده اند.«
به اعتقاد سالح ورزی، این موضوع را می توان از دو جهت مورد بحث و بررسی قرار 

داد: نخست از منظر تنظیم گری بازار و سپس از منظر سیاسی و اجتماعی.
نایب رئیس اتاق ایران درباره تنظیم گری بازار نوشته است: »در شرایطی که عدم 
تق��ارن اطالعات، بروز محدودیت های س��اختاری جدی در نظام اقتصادی و مختل 
شدن عملکرد زیرس��اخت های پرداخت و تسویه در بازار بورس و سایر ارکان نظام 
اقتصادی کشور منجر به بروز ریسک جدی »شکست بازار« شود؛ تنظیم گر می تواند 
ب��رای بازگردان��دن بازار به یک تع��ادل مولد و بهینه و با ه��دف جلوگیری از وقوع 
چرخه های غیرتعاملی خود تش��دیدکننده و ویرانگر، موقتاً فعالیت بازار را به حالت 

تعلیق درآورد.«
به نوش��ته وی، »در ش��رایط حاضر قطعاً س��طح عدم اطمینان در اقتصاد کشور 
افزایش  یافته و ساختار ریس��ک های کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد کشور، به ویژه 
در بخش ریسک های سیاسی، تغییر کرده است، اما مجموعه این شرایط به معنای 
بروز وضعیت شکست بازار در بورس یا حتی نزدیک شدن به چنین وضعیتی نیست 
زیر نه ش��کل جدید و مهمی از ع��دم تقارن اطالعات در بازار ب��ه وجود آمده و نه 

زیرساخت های پرداخت و تسویه با مشکلی مواجه شده اند.«
او ادامه داد: »احتماالً الگوی رفتار بازار ارز دچار تغییراتی خواهد شد و متناسب 

با آن الگوی رفتارهای وابسته به پارامتر قیمت ارز نیز تغییر خواهد کرد. همچنین 
فعاالن بازار ممکن است با تغییر ساختار ریسک، تصمیم به خروج از برخی بخش ها 
یا شرط بندی بر روی بعضی بخش ها بگیرند. مجموع این فعل وانفعاالت گرچه داغ و 
پرتنش، اما بخشی طبیعی و گریزناپذیر از حیات بازار بورس است و در این شرایط 
تعطیلی بورس به معنای نادیده گرفتن حق س��هامداران برای اصالح سبد خود در 

برابر تغییر شرایط بازار و ساختار ریسک است.«
س��الح ورزی سپس به منظر سیاس��ی و اجتماعی پرداخت و نوشت: »مهم ترین 
جبهه ای که دش��منان ایران، امروز در برابر مردم و کش��ور گشوده اند؛ جبهه جنگ 
روانی و ایجاد تنش و ناامیدی اجتماعی و سیاس��ی است. ماجراجویی های نظامی، 
اقدامات تروریستی، تحریم های اقتصادی، تغذیه رسانه ها با خوراک مسموم و...همه 
و همه با این هدف انجام می ش��ود که روحیه مردم و ثبات جامعه در هم شکس��ته 
شود. در چنین ش��رایطی بستن بورس، آن هم بدون عذر موجه از منظر اقتصادی 
و تنظیم گری، تنها موجب ایجاد تنش و نگرانی بیش��تر در میان مردم می شود. اگر 
معامله گران احساس کنند مقررات گذار نسبت به نقض حقوق اساسی آنها، در شرایط 
بحرانی و براساس مصلحت سنجی های موردی و سلیقه ای بی پرواست؛ این برداشت 

قطعاً اثر بسیار ویران کننده ای بر آینده میان مدت بورس خواهد گذاشت.«
ب��ه اعتقاد نایب رئی��س اتاق ایران، »هم��ه بورس های جهان روزهای س��خت و 
پرالتهابی را به دلی��ل تحوالت محیط اقتصاد کالن یا ناآرامی های اجتماعی و عدم 
اطمینان های سیاسی تجربه می کنند و در این شرایط بسیار محتمل است که شاهد 
ریزش و خیزش های غیرمنطقی نیز در بازار باش��یم. راه حل مبارزه با این نوسانات 
ناخواس��ته، آموزش معامله گران، خبررسانی شفاف، مستمر، صادقانه و مسئوالنه و 
عمق بخشیدن به بازار از طریق توسعه ابزارهای مشتقه و تشویق فعاالن اقتصادی به 

حضور گسترده تر در بازار سرمایه و بازارهای وابسته به آن است.«

بورس تهران پرقدرت به کار خود ادامه می دهد

رفتار مسئوالنه و پایدار؛ کلید نجات بورس
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خودکفایی ایران در صنعت حمل و نقل هوایی
 نقش چشمگیر حمل و نقل در رشد توسعه پایدار

مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کش��ور گف��ت با توجه به 
توانمندی های داخلی کش��ور بخش عمده ای از امکانات پایه ای در این حوزه 
تامین شده اس��ت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سیاوش امیر مکری 
در مراس��م افتتاحیه پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی فرودگاه ها، هواپیما، 
پرواز و صنایع و تجهیزات وابس��ته که روز گذش��ته در نمایشگاه بین المللی 
برگزار ش��د، ضمن عرض تسلیت برای شهادت سردار قاسم سلیمانی، گفت: 
با توجه به توانمندی های داخلی کش��ور بخش عم��ده ای از امکانات پایه ای 
در این حوزه تامین ش��ده اس��ت و ام��روز تمام تجهیزاتی ک��ه کمبود آنها 
می توانس��ت برای صنعت حمل و نقل هوایی کش��ور مشکل ساز شود فراهم 
اس��ت؛ این صنعت با تکیه بر توان متخصصان ایرانی روی پا ایس��تاده و به 

فعالیت خود ادامه می دهد.
او ب��ا تاکید بر اهمیت گس��ترش این صنعت گف��ت: صنعت حمل و نقل 
و ب��ه خصوص حمل و نق��ل هوایی یکی از عوامل مهم در زیرس��اخت های 
اقتصادی کش��ور محسوب می شود. بدون شک بهبود زیرساخت های حمل و 
نقل هوایی و صنعت فرودگاهی در کشور، از جمله راهکار های مهم در بهبود 

زیرساخت های اقتصادی و ایجاد توسعه پایدار است.
امیرمکری تصریح کرد: امیدوار هس��تیم با تجهیز هرچه بهتر امکانات این 
صنعت، شرایط مناس��بی برای تسهیل و گسترش روابط اقتصادی داخلی و 
خارجی کش��ور فراهم ش��ود. توجه به صنعت حمل و نقل بدون شک نقش 

موثری بر حرکت به سمت توسعه پایدار خواهد داشت.

استمرار حیات  بخش باغبانی تنها در گرو صادرات
بخش باغبانی کشور در معرض خطر است

با توجه به رش��د چندبرابری محصوالت باغی نسبت به سال قبل، اعطای 
مش��وق صادراتی به صادرکنندگان و روان سازی صادرات امری حیاتی برای 
نجات بخش باغبانی کش��ور به ش��مار می رود. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، در ش��رایط فعلی تحریم، توس��عه صادرات محصوالت کش��اورزی به 
عن��وان یکی از مهم ترین منابع و درآمد غیرنفتی از اهمیت باالیی برخوردار 
است، به همین خاطر مسئوالن ذی ربط با فراهم کردن زیرساخت های الزم 
می توانند ش��رایط الزم را برای جهش صادرات و رقابت در بازارهای جهانی 
فراه��م کنند .   علی رغم س��رمازدگی س��ال گذش��ته و از بین رفتن بخش 
اعظم محصوالت کش��اورزی، امسال شرایط مس��اعد اقلیمی منجر به رشد 
چندبرابری محصوالت باغی ش��د که متاسفانه به س��بب رکود بازار و مازاد 
عرضه بر تقاضا، اقتصاد این تولیدات تعریفی ندارد. بس��یاری از مسئوالن بر 
ای��ن باورند که با وجود هش��دارهای مکرر از زمان گل دهی محصوالت باغی 
مبنی بر ازدیاد تولید و ضرورت روان س��ازی صادرات، اما اقدام  مناس��بی در 
این زمینه صورت نگرفته اس��ت، در حالی که استمرار این روند لطمه جدی 
ب��ه بخش باغبانی و باغداران کش��ور وارد می کند. با توجه به اهمیت فراوان 
اعطای مش��وق های صادراتی به محصوالت باغی و روان س��ازی صادرات به 
منظور ایجاد ارزآوری برای کش��ور به س��راغ مسئوالن ذی ربط می رویم  تا از 
آخرین وضعیت ش��رایط بازار محصوالت باغی و راهکارهای تعادل قیمت و 

استمرار تولید باخبر شویم:
رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت تخصیص مش��وق های صادراتی به 
منظور توس��عه صادرات محصوالت کش��اورزی، اظهار کرد: با توجه به آنکه 
دولت مش��وق های صادراتی محصوالتی همچون س��یب درختی، مرکبات و 
کیوی مربوط به س��ال 9۶ را پرداخت نکرده است، از این رو صادرکنندگان 
دیگر حاضر به پذیرش ریس��ک و پرداخت هزینه های س��نگین برای حضور 
در بازار های بین المللی نیستند. وی افزود: علی رغم گالیه مندی های متعدد 
صادرکنن��دگان مبن��ی بر وقفه در پرداخت مش��وق صادرات��ی و بی توجهی 
مس��ئوالن ذی ربط، دیگ��ر صادرکنندگان حاضر به پذیرش ریس��ک و قول 
مس��ئوالن دولتی نیس��تند. رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ادامه 
داد: در ح��ال حاض��ر که اوضاع و احوال اقتصادی دولت مناس��ب نیس��ت، 
صادرکنندگان انتظار ندارند که دولت هزینه مالی پرداخت کند یا بس��یاری 
از مس��ائل در بحث واردات را انجام دهد، اما انتظار دارند که مجوز و جوایز 
صادراتی برای زیرس��اخت هایی همچون لیفتراک، س��ردخانه و ماشین های 

یخچال دار را بدهند تا مشکالت صادرکنندگان مرتفع شوند.
نورانی افزود: اگر به دنبال فراهم کردن زیرس��اخت های صادراتی هستیم، 
بهتر اس��ت دولت را در فش��ار مالی ق��رار ندهیم تا مش��وق صادراتی صادر 
کند و تنها به جای تخصیص مش��وق های صادراتی مش��کالت و کمبود های 
صادرکنندگان درخصوص س��ورتینگ، بس��ته بندی، لیفتراک، ماشین های 
س��ردخانه دار و کانتینر های یخچالی را برطرف کند ک��ه با این وجود دیگر 

نیازی نیست که سه کیلو سیب تنها در قبال واردات موز انجام شود.

صدور 17 هزار و 54 جواز تاسیس صنعتی در 
مقایسه با سال گذشته

۱۷ هزار و 54 جواز تاس��یس صنعتی صادر ش��د که در مقایسه با هشت 
ماهه پارسال، ۱5.8درصد افزایش یافته است.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان  به نق��ل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، برای جواز های تاس��یس صنعتی در هش��ت ماهه امسال پیش بینی 
اش��تغال ۳94 هزار و 9۲۱ نفری ش��ده اس��ت که در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته با افزایش ۱4.۲درصدی رو به رو بوده است.
همچنین پروانه بهره برداری صنعتی صادره در هشت ماهه امسال ۳ هزار 
و 9۶۰ فقره بوده و با توجه به صدور ۳ هزار و 8۱۱ فقره پروانه بهره برداری 

صنعتی در هشت ماهه ۱۳9۷، افزایش ۳.9درصدی داشته است.
در حوزه تجارت خارجی نیز در هش��ت ماهه امسال 4 هزار و 94۲ کارت 

بازرگانی صادر شد که حاکی از افزایش ۳.5درصدی در این حوزه است.
افزایش ۶۰.9درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی

گواهی های امضای الکترونیک��ی نیز در بخش تجارت الکترونیک افزایش 
۶۰.9درصدی در هش��ت ماهه امسال را ش��اهد بود. در این حوزه در هشت 

ماهه امسال، یکصد هزار و ۱۰ گواهی امضای الکترونیکی صادر شد.
ام��ا در ح��وزه نرم اف��زار نی��ز با اهتمام��ی که وجود داش��ت ب��ا افزایش 
۳۱.۳درصدی صدور پروانه های بهره ب��رداری نرم افزار روبه رو بودیم. در این 
حوزه در هش��ت ماهه امس��ال ۲۱ فقره و در هش��ت ماهه پارسال ۱۶ فقره 

پروانه بهره برداری نرم افزار صادر شد.
میزان اش��تغال پیش بینی ش��ده این پروانه های بهره ب��رداری نرم افزار در 
هش��ت ماهه امس��ال 4 هزار و ۷۷4 نفر و در هش��ت ماهه پارسال 59۲ نفر 

بوده که افزایش ۷۰۶.4درصدی داشته است.

اخبـــار

رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن و فوالد گفت برای برون رفت از وضعیت فعلی 
معتقدم دست اندرکاران با مقررات زدایی و باز کردن زنجیره قوانین و حذف مقررات 

زائد می توانند به تولید فوالد کمک کنند.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، اظهار کرد: هم اکنون، آنچه در اقتصاد و بخش خصوصی و به تبع 
آن در بازار فوالد می گذرد ناش��ی از نااطمینانی و نگرانی همکاران نسبت به آینده 
است. این یک واقعیت است که بازار فوالد در روز های اخیر بیش از آنکه برمبنای 
داده های بنیادین و واقعی حرکت کند بیشتر سراغ حدس و گمان هایی می رود که 

از پایه و اساس مشخصی برخوردار نیست.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن و فوالد ادامه داد: این نااطمینانی یک مفهوم 
فراگی��ر بوده ک��ه از بی اعتمادی و کاهش امید در س��رمایه گذاری در این حوزه به 
وجود آمده اس��ت و وقتی اقتصاد به ش��رایط نااطمینانی می رسد عمق دید فعاالن 
اقتصادی کاهش پیدا می کند و تصمیم گیری ها غیرمنطقی و دش��وار تر می ش��ود. 
قطع��ا نقش قوانین، مقررات و تصمیمات بد بی تاثی��ر نبوده و موجب افول تمامی 
فعالیت های حوزه صنعت خواهد شد. باید در این حوزه برای تغییر رفتار در جهت 

رعایت اعتدال چاره ای اندیشیده شود.
رس��تگار بی��ان کرد: باید ن��گاه فعاالن ف��والدی را با ایج��اد انگیزه و 
س��رمایه گذاری توسعه داده تا اثر مطلوب در رونق این بازار داشته باشد 
در غیر این صورت، فکر نمی کنم مس��ئوالن قصد بدی داش��ته باشند و 
به نظر می رس��د می خواهند کار مثبتی انج��ام بدهند، اما بی توجهی به 
نظر کارشناسان و اجرای غیراصولی برخی قوانین دست و پا گیر را نافع 
ندانس��ته و نتیج��ه اجرای آن را موجب تجارت و دادس��تد ناعادالنه در 

بازار فوالد می دانم.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد در ادامه تصریح کرد: البته شرایط سخت 
تحریمی کشور و همچنین نوسانات و التهابات غیرواقعی قیمت ارز و کاهش ارزش 
پول ملی و بی انضباطی و افسارگسیختگی قیمت ها در یک میدان ناهموار هم اثرات 

خودش را در بازار فوالد گذاشته است و ضروری به نظر می رسد.
مقررات زدایی چاره استحکام زنجیره تولید فوالد

این مقام مس��ئول گفت:  در این برهه زمانی حساس، متولیان و دست اندرکاران 
حوزه فوالد یا هر مس��ئول دیگر تصمیم گیر باید ب��رای بهبود و رفع موانع موجود 

کاری انج��ام بدهد، ب��رای برون رفت از وضعیت فعلی معتقدم دس��ت اندرکاران با 
مقررات زدایی و باز کردن زنجیره قوانین و حذف مقررات زائد می توانند موثر واقع 

شده و بخش عمده ای از مشکالت مرتفع خواهد شد.
رس��تگار در ادامه گفت: در این خص��وص دولت باید کمک کرده و با 
باز کردن برخی از گره ها شرایط را برای تدوین یک استراتژی بلندمدت 
در بخ��ش تولی��د و توزیع و ص��ادرات فراهم کند تا از این راه ش��رایط 
برنامه ریزی بهتری فراهم ش��ود و در این راس��تا به طرح جامع فوالدی 
توجه کرده و با در نظر گرفتن ش��رایط جدید کش��ور اجرا شود و کالم 
آخر اینکه بازار فوالد باید به دس��ت اهل آن س��پرده ش��ود تا این بازار 

زنده و پویا بماند.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان آه��ن و فوالد با تاکید بر اینک��ه یکی از مهم ترین  
عوامل تسهیل فضای کسب و کار، طراحی و تنظیم مناسبات مالی و اقتصادی به 
صورت حرفه ای است اظهار کرد: این موضوع نیازمند تدبیر و برنامه ریزی جدی در 
این امور اس��ت و ما چاره ای نداریم جز آنکه از قوانین اطالعات کافی داشته باشیم 

و جهت جلوگیری از مشکالت آتی چاره اندیشی کنیم.

 فوالد کشور، نیازمند به روزرسانی و چاره اندیشی مقررات 

 مسئوالن صنعت مثبت اندیش اما بی توجه به نظر کارشناسان

به گفته رئیس مرکز برنامه ریزی س��ازمان  امور مالیاتی، در بودجه سال آینده 
مالیات بر فروش سیگار ۲8درصد نسبت به امسال افزایش یافته است.

احمد زمانی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
موظف اس��ت درآمده��ای حاصل از صدور مجوز توزی��ع دخانیات و حق انحصار 
دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی طی س��ال ۱۳98 را به حس��اب 
درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کش��ور واریز کند که بر این اساس درآمد این 
وزارتخان��ه بابت حقوق انحصار و صدور مجوز توزیع محصوالت دخانی در س��ال 
۱۳98 معادل یک میلیون ریال تعیین ش��ده و در الیحه بودجه سال ۱۳99 نیز 

همین رقم پیش بینی شده است.
افزایش 33درصدی درآمد حاصل از مالیات بر مصرف سیگار

وی درباره میزان درآمد حاصل از مالیات بر مصرف س��یگار، گفت: طبق ماده 
۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، درآمد حاصل از مالیات بر مصرف سیگار، معادل، 
۱5 میلیون ریال تعیین ش��ده و این رقم در الیحه بودجه س��ال ۱۳99 به میزان 

۲۰ میلیون و ۱4 هزار و 5۰۰ ریال پیش بینی شده است.
به گفته این مقام مس��ئول، عملکرد س��ال جاری درخصوص مالیات بر مصرف 
سیگار به میزان ۱۶ میلیون و 5۰۰ میلیون ریال )معادل ۱۱۰درصد( بوده است.
زمان��ی اف��زود: براس��اس م��اده ۷۳ قانون برنامه شش��م توس��عه، ۱۰۰درصد 
درآمدهای حاصل از مالیات س��یگار، طی ردیف هایی که در بودجه های سنواتی 

مش��خص می ش��ود در جهت کاهش مص��رف دخانی��ات، پیش��گیری و درمان 
بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف آن و توسعه 
ورزش در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداش��ت، 

درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: مبلغ اعتبارات برای وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳98 به 
میزان 89میلیون ریال و مبلغ برآوردی س��ال آین��ده برای این وزارتخانه معادل 
۲میلیون و 9۰۳ هزار و 9۱۰ ریال است. این ارقام برای وزارت بهداشت به ترتیب 
۳ میلیون و ۲۲4 هزار و ۶8۰ ریال و 5 میلیون و 5۳۲ هزار و ۲۶۳ ریال است.

به گفته رئیس مرکز برنامه ریزی س��ازمان ام��ور مالیاتی، اعتبارات هزینه ای و 
تملک دارایی های سرمایه ای وزارت ورزش و جوانان برای سال 98 به ترتیب یک 
میلی��ون و 54۰ ه��زار و 48۰ ریال و ۲5۱ میلیون و ۱۰ هزار ریال تعیین ش��ده 
و برای س��ال 99 ب��ه ترتیب ۲میلیون و 8۱۲ ه��زار و ۱۰۷ میلیون و ۷48 هزار 

ریال برآورد شده است.
 افزایش 28درصدی مالیات بر فروش سیگار

وی تصریح کرد: مالیات بر فروش سیگار موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
در قانون بودجه سال ۱۳98 به میزان ۶میلیون و ۳۱۳ هزار و ۱۳۱ ریال تعیین 
شده که عملکرد سال جاری در این خصوص ۶میلیون و 5۶۲ هزار و 5۰۰ ریال 
) ۱۰5درصد( برآورد می ش��ود. همچنی��ن، در الیحه بودجه 99 معادل 8میلیون 

و 8۷ هزار و ۱۳۱ ریال برای مالیات بر فروش سیگار در نظر گرفته شده است.
زمانی اظهار کرد: از ابتدای س��ال ۱۳98 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار 
تولید داخل با نش��ان ایرانی ۷5 ریال، تولید مش��ترک ۱5۰ ریال، تولید داخل با 
نش��ان بین المللی۲5۰ ریال و هر نخ سیگار وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض 

اضافه  شده است.
به گفته این مقام مس��ئول، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف اس��ت مبالغ 
ذکر ش��ده را از تولیدکنندگان و واردکنندگان اخذ و به حس��اب درآمد عمومی 
واریز کند. البته، درآمدهای حاصل از این بند در قانون بودجه سال ۱۳98 معادل 

۷میلیون ریال است.
وی با بیان اینکه براس��اس قانون بودجه س��ال ۱۳98، درآمد حاصل از اجرای 
ای��ن بند پس از واریز به حس��اب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کش��ور، در 
اختی��ار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان 5۰درصد و بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی معادل 5۰درصد قرار می گیرد، تصریح کرد: بنابراین، اعتبارات 
هزینه ای برای وزارتخانه های مذکور در سال ۱۳98 به میزان ۷۱ میلیون و ۷5۰ 

هزار ریال و تملک دارایی های سرمایه ای 5۳ میلیون و 54۰ هزار ریال است.
زمانی در پایان خاطرنش��ان کرد: این ارقام در بودجه س��ال ۱۳99، به ترتیب 
مبل��غ 9۰ میلیون و 949 هزار ریال و ۶۷ میلی��ون و 8۶۷ هزار ریال پیش بینی 

شده است.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک با بی��ان اینکه چرا در آمار 
قاچاق پوشاک تناقض وجود دارد، گفت در حال حاضر فقط با چند برند خارجی 
و مجتمع بزرگ برخورد ش��ده اما ستاد مبارزه با قاچاق آمار غیرمنطقی و خالف 

واقع از کاهش قاچاق پوشاک اعالم می کند.
سعید غدیری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به 
اینکه  از دو سال گذشته که بحث مبارزه با قاچاق پوشاک به صورت جدی مطرح 
و دو دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک و کدهای شناسه کاال 
و کد رهگیری عنوان ش��د، اظهار داشت: در آن مقطع برندهای خارجی عالوه بر 
اینکه بازار اصلی را هدف قرار داده  بودند در مجتمع  های بزرگ مس��تقر و س��هم 
باالیی از بازار را در اختیار داشتند که برخورد با آنها می توانست بازار را از حالت 
صرف قاچاق خارج و فضای ناامنی را برای مابقی قاچاقچیان پوشاک فراهم کند.
وی با بیان اینکه بر همین اس��اس برنامه ریزی شد به صورت مرحله ای نخست 

با برندهای بزرگ خارجی پوش��اک مقابله ش��ود، افزود: خوشبختانه از بهمن ماه 
سال 9۷ ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بحث عملیاتی شدن این موضوع را آغاز 
و باعث شد بخشی از بازار پوشاک برای این برندهای محرض قاچاق ناامن شود.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوشاک تصریح کرد: البته در ابتدای 
اجرای این موضوع فضایی مبنی بر ناامن شدن بازار پوشاک مطرح شد که ستاد 
مبارزه با قاچاق و بخش خصوصی با حمایت از اجرای طرح و مانع سنگ اندازی ها 
ش��دند. غدیری با اشاره به اینکه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفته 
بود اجرایی ش��دن دس��تورالعمل مقابله با برندهای محرض قاچاق باعث ش��د تا 
می��زان قاچاق ۱۰۰ میلی��ون دالر کاهش پیدا کند، گفت: ب��ه اعتقاد ما این امر 
طبیعی اس��ت زیرا مرحله اول اجرای دستورالعمل مقابله با برندهای محرض بود 
و هنوز به س��طح بازار و فروش��گاه ها نرسیده است . به گفته وی، در سال ۱۳9۶ 
حجم قاچاق در بخش پوشاک حدود دو و نیم میلیارد دالر بود که در سال9۷  با 

احتس��اب کاهش ۱۰۰ میلیون دالری میزان قاچاق به ۲ میلیارد و 4۰۰ میلیون 
دالر رسیده است اما اخیراً سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفته است 
حج��م کاهش قاچاق بیش از این ارقام اس��ت و قاچاق به ی��ک میلیارد و  8۰۰ 
میلیون دالر رسیده است. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تصریح 
کرد: »این مقام در س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در تیرماه امسال اعالم کرده 
بود ۱۰۰ میلیون دالر کاهش قاچاق اتفاق افتاده و در سال 9۷  نیز میزان قاچاق 
به یک میلیارد و  8۰۰ میلیون دالر رس��یده اس��ت. در سال 98 هم هنوز آمار به 
جمع بندی نرسیده اما به طور حتم حجم قاچاق کاهش یافته است.« ما از ستاد 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز انتظار داریم  بح��ث آمار و اطالعات را دقیق تر اعالم 
کند. مگر در س��طح عرضه و بازار چه اتفاقی افتاده که حجم قاچاق تا این میزان 
کاهش یافته اس��ت؟ چرا در آمار تناقض وجود دارد مگر برخورد با چند مجتمع 

بزرگ تا این میزان حجم قاچاق را کاهش می دهد؟

افزایش 28درصدی مالیات بر فروش سیگار

آیا در میزان قاچاق پوشاک آمارسازی می شود؟
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احیای پروژه های مسکوت اسقاط
دالالن قطعات خودروهای فرسوده را به 

چرخه مصرف وارد می کنند
نایب رئی��س انجمن صنف��ی مراکز اس��قاط و بازیافت خودروهای 
فرس��وده اعالم کرد موضوع ثبت س��فارش قطعات بیش از 4۲ هزار 
خودرو سنگین، اتفاقی مثبت در جهت احیای ابرپروژه اسقاط است.
داوود کریمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: دو 
سال از زمان اعالم ابرپروژه اسقاط خودروهای سنگین می گذرد اما 
این طرح به دلیل مس��ائل تحریمی و مشکالت ارزی کشور تاکنون 
مس��کوت مانده است؛ این پروژه قرار بود ظرف سه سال انجام شود 
و ت��ا جایی که اط��الع داریم ۷۲ هزار میلیارد توم��ان به این پروژه 

تخصیص یافت.
وی اف��زود: تحری��م، واردات قطعات خودرو ب��ه صورت CKD و 
SKD را با مش��کل و محدودیت مواجه کرده اس��ت. البته راه انجام 
آن وجود دارد و حتی شنیده شده که کرمان خودرو در حال واردات 
قطعات ۱۰ هزار دس��تگاه خودرو اس��ت. تا جایی ک��ه بنده اطالع 
دارم مش��کالت مالی این نوع واردات رفع شده و تنها باید بحث های 

مدیریتی آن انجام شود که این امر نیازمند همت دولت است.
نایب رئی��س انجمن صنفی مراکز اس��قاط و بازیافت خودروهای 
فرس��وده گف��ت: دولت و مردم از بابت آلودگی هوا به ش��دت تحت 

فشار هستند و اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است.
کریمی گفت: گاهی اوقات در انتش��ار اخبار تناقضاتی وجود دارد؛ 
به عنوان مثال راهور ناجا، س��ازمان محیط زیست و ستاد مدیریت 
حمل و نقل و س��وخت کش��ور محدودیت هایی را برای خودروهای 
فرس��وده اعم��ال کرده ان��د؛ در ح��ال حاض��ر بس��یاری از مالکین 
خودروهای فرس��وده خودروهای خود را به دالالن می فروش��ند اما 
به جای آنکه این خودروها به مراکز اس��قاط منتقل ش��وند دالالن 
به ش��کل غیرقانون��ی قطعات ای��ن خودروها را ب��ه چرخه مصرف 
وارد می کنن��د. تناقض اینجا اس��ت که در کن��ار محدودیت ها برای 
خودروهای فرس��وده، دول��ت باید این ام��کان را فراهم می کرد که 

مالکین بتوانند خودرو جدید دریافت کنند.
نایب رئی��س انجمن صنفی مراکز اس��قاط و بازیافت خودروهای 
فرس��وده گفت: دس��تورالعملی ابالغ ش��ده که مطابق با آن واردات 
خودروهای تجاری اروپایی با سه سال کارکرد، مجاز شده است؛ در 
ازای واردات این خودروها نیز مطابق با قانون باید پروس��ه اس��قاط 
صورت گیرد. وی گفت: همتی که باید این اهداف کیفی را به اهداف 
کمی تبدیل کند، اهمیت باالیی دارد و در دست دولت است؛ دولت 
باید زمینه های الزم را فراهم کند چراکه تمام این اهداف، ش��دنی و 

دست یافتنی هستند.
کریمی گفت: در سال های 9۷ و 98 حدود ۳ هزار خودرو سنگین 
تولید ش��ده و هم اکنون هدف خودروس��ازان سنگین این است که 
خودروی واقعی از رده خارج شود اما قبل از سال 9۷ تولیدکنندگان 
به س��راغ ما می آمدند و کپی گواهی های اسقاط گذشته -که صرف 
واردات خودرو س��واری ش��ده بود- را از ما مطالب��ه می کردند تا با 
آنها خودرو تجاری جدید را ش��ماره گذاری کنند، این اقدام بس��یار 

خطرناک است و باید مواظب باشیم این اتفاقات مجددا رخ ندهد.

 بازگشت موتورسیکلت سازان
به قانون هوای پاک

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 
ضمن اش��اره به تفاهمنامه بین انجمن موتورسیکلت سازان و مراکز 
اس��قاط گفت براساس این تفاهمنامه تا پایان سال آینده ۱4۰ هزار 

گواهی اسقاط در اختیار موتورسیکلت سازان قرار می گیرد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری»عصرخ��ودرو« ب��ه نق��ل از ایس��نا،  
مه��دی میرزای��ی قومی ضمن اش��اره ب��ه تفاهمنام��ه ای که بین 
موتورسیکلت س��ازان و مراکز اس��قاط منعقد شده است، اظهار کرد:  
در آیین نام��ه اجرایی ماده ۲ قانون ه��وای پاک ماده ای درخصوص 
اس��قاط موتورس��یکلت های فرس��وده وجود داش��ت ولی متاسفانه 
موتورسیکلت س��ازان س��ال گذش��ته اجرای این م��اده را به تعویق 
انداختند و قرار ش��د که ۲۷ بهمن امسال اسقاط موتورسیکلت های 
فرس��وده اجرایی ش��ود. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت با تاکید بر اینکه این سازمان پیگیر بود که 
زیرساخت اسقاط موتورسیکلت های فرسوده آماده شود و این قانون 
از بهم��ن ماه امس��ال به اجرا درآید، گفت: عمده مش��کالت اجرای 
قانون اسقاط موتورسیکلت های فرسوده نبود زیرساخت های الزم و 
نبود هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط بود که در نهایت قراردادی 

بین انجمن موتورسیکلت سازان و مراکز اسقاط امضا شد.
میرزای��ی افزود: پی��ش از ای��ن هیچ گونه موتورس��یکلتی با طی 
کردن فرآیند قانونی اس��قاط نش��ده بود و حتی موتورسیکلت های 
فرس��وده مجدد وارد چرخه حمل و نقل می شدند. وی با بیان اینکه 
براس��اس سیاهه انتش��ار ش��هر تهران، ۱۰درصد تولید ذرات معلق 
تهران مربوط به موتورس��یکلت های فرس��وده و کاربراتوری اس��ت، 
تصریح کرد: س��ازمان حفاظت محیط زیست به شدت پیگیر بود که 
موتورسیکلت سازان مجدد اجرای قانون اسقاط را به تعویق نیندازند 
همچنین باید این نکته را در نظر داش��ت که موتورس��یکلت های ما 
کامال منطبق با استاندارد روز دنیا که یورو 4 است تولید می شود اما 
متاسفانه با این وجود تولید موتورسیکلت به شدت کاهش پیدا کرده 
است و موتورس��یکلت های تولیدی هنوز نتوانستند وارد بازار شوند 
چراکه موتورس��یکلت های فرس��وده و کاربرات��وری از چرخه خارج 
نمی ش��وند و تا زمانی که اس��قاط آنها صورت نگیرد توسعه استفاده 
از موتورس��یکلت های اس��تاندارد فراگیر نمی شود. رئیس مرکز ملی 
هوا و تغییر اقلیم س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ب��ا بیان اینکه 
این سازمان بر قرارداد منعقدشده بین انجمن موتورسیکلت سازان و 
انجمن مراکز اس��قاط نظارت دارد، تصریح کرد: این قرارداد تا پایان 
سال 99 اجرا خواهد شد و براساس آن گواهی اسقاط صرفا از طریق 

انجمن مراکز اسقاط در اختیار موتورسیکلت سازان قرار می گیرد.
به گفته  وی انجمن اس��قاط موظف ش��ده است که تا قبل از ۲۷ 
بهمن امس��ال 4۰ هزار گواهی اس��قاط موتورس��یکلت را در اختیار 
انجمن موتورسیکلت سازان قرار دهد همچنین براساس این قرارداد 
قرار است که تا ۳۱ اردیبهشت سال آینده ۱4۰ هزار گواهی اسقاط 

در اختیار انجمن موتورسیکلت سازان قرار گیرد.

در ش��رایطی که دولت تولید موتورسیکلت های کاربراتوری را ممنوع کرده است 
همچنان شاهد واردات این قطعه به کشور هستیم به طوری که براساس جدیدترین 

آمارها حدود یک میلیون کابراتور وارد کشور شده است.
به گزارش پرش��ین خودرو، با آغاز فصل سرما معضل آلودگی هوا در کالنشهرها 
به اوج می رسد و در این بین نقش موتورسیکلت های کاربراتوری نیز بسیار پررنگ 
می ش��ود این در حالی اس��ت که اکثر موتورسیکلت هایی که در سطح شهرها تردد 

می کنند کاربراتوری است که هم اجازه مسافرکشی و هم باربری دارند.
براس��اس آخری��ن آماره��ا در ح��ال حاض��ر بی��ش از ۱۱ میلی��ون 
موتورس��یکلت کاربراتوری در کشور ش��ماره گذاری شده است این آمار 
زمانی نگران کننده تر می ش��ود که اعالم می ش��ود از این تعداد حدود ۳ 
میلی��ون از موتورهای کاربراتوری در ته��ران تردد دارند؛ موتورهایی که 
هرچند براس��اس میزان آالیندگی آنها کماکان اختالف نظرهای زیادی 

وجود دارد.
ارائه چنین آماری از موتورس��یکلت کاربراتوری در کش��ور در ش��رایطی مطرح 
می ش��ود که براساس مصوبه تیرماه س��ال 95، تولید موتورسیکلت کاربراتوری در 
کش��ور ممنوع اس��ت و از این تاریخ شرکت ها باید به س��مت تولید موتورسیکلت 

انژکتوری حرکت می کردند.

کیفیت پایین سامانه سوخت رسانی انژکتوری ها
گرچه در س��ه سال گذشته شماره گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری با الزام 
مصوبه دولت و فش��ار محیط زیس��ت متوقف شده اس��ت اما وجود برخی شائبه ها 
مبنی بر مشکالت در سیس��تم انژکتوری به کار رفته در موتورسیکلت های داخلی 
و کیفیت پایین سامانه سوخت رسانی انژکتوری ها همچنان بسیاری از خریداران را 
واداشته که با صرف هزینه مجدد موتورهای خود را به صورت کاربراتوری تبدیل و 
مورد اس��تفاده قرار دهند. نکته مهمی که بیش از همه پاسخ مسئوالن را می طلبد 
واردات یک میلیون کاربراتور در ش��رایطی است که دولت تولید موتورسیکلت های 

کاربراتوری را ممنوع کرده است.
ب��ه گفته یک فع��ال در صنعت قطعه س��ازی، کاربرات ها با عن��وان قطعه یدکی 
توس��ط واردکنندگان از چین و صرفا با هدف تبدیل موتورس��یکلت های انژکتوری 

به کاربراتوری انجام می شود.
واردات یک میلیون کاربرات از چین

در همین راس��تا نایب رئیس انجمن قطعه س��ازان موتورسیکلت در گفت و گو با 
خبرنگار پرشین خودرو، ضمن تایید این مطلب اظهار داشت: براساس آخرین آمارها 
یک میلیون کاربراتور به عنوان قطعه یدکی توس��ط واردکنندگان قطعات از چین 

وارد کشور شده است.

 حبی��ب اهلل محمودان اف��زود: به رغم مصوب��ه دولت و توقف تولی��د موتورهای 
کاربراتوری هم اکنون به وفور کاربرات در کش��ور وجود دارد و توس��ط هر شخصی 
امکان خرید و اس��تفاده جهت تبدیل موتورس��یکلت های انژکتوری به کاربراتوری 

وجود دارد.
هزینه تعمیرات و نبود خدمات خریداران را به سمت 

موتورسیکلت کاربراتوری سوق داد
وی این بخش از اقدام را در راستای عدم امکان تعمیر و خدمات موتورسیکلت های 
انژکتوری در ش��هرهای کوچک تر دانست و به خبرنگار پرشین خودرو گفت: هزینه 
پایین تعمیر و نگهداری موتورهای کاربراتوری در مقایسه با انژکتوری ها بسیاری از 

خریداران را به سمت تبدیل موتورهای انژکتوری به کاربراتوری تشویق می کند.
به گفته وی هم اکنون عالوه بر فعالیت بس��یاری از واحدهای تعمیرگاهی، ده ها 
سایت برای تبدیل انژکتور به کاربراتور در این زمینه فعالیت کرده و اقدام به تبلیغات 
در فضای مجازی می کنند. نایب رئیس انجمن قطعه س��ازان موتورسیکلت در ادامه 
هرگونه نظارت بر تردد موتورهای کابراتوری توسط دستگاه های ناظر و حتی پلیس 
را غیرممکن دانست و افزود: با وجود اینکه بر روی کارت سوخت بسیاری دارندگان 
موتورس��یکلت کلمه انژکتور ثبت شده اما افراد اقدام به تغییر و تبدیل به کاربراتور 

کردند که به هیچ وجه قابل شناسایی نیست.

 موتورهای انژکتوری در تعمیرگاه ها کاربراتوری می شود!

ترکیه با جذب چندین کمپانی  برتر خودروس��ازی دنیا و ایجاد زیرساخت های 
قطعه س��ازی برای تامین نیاز خودروسازهای جهان به  آنجا رسید که از 84 مدل 
خودرو تولیدش��ده در این کش��ور ۷۳ مدل صادر و 9 مدل برای مصرف داخلی 

استفاده می شود؛ آن هم خودروهایی که جزو ۱۰ برند اول دنیا هستند.
به گزارش پدال نیوز، درجا زدن صنعت  خودرو کش��ور در چند دهه گذش��ته 
دالیل مختلفی دارد که به نظر می رس��د بزرگ ترین آنان نبود نقش��ه راه در این 
صنعت اس��ت؛ صنعتی که ابتدای ش��روع  به کارش حض��وری پررنگ در منطقه 
داش��ت و توانست بازار بسیاری را از آن خود کند و حاال مشاهده گر آن است که 
کش��ور همسایه توانس��ته در کمتر از دو دهه فعالیت در این حوزه گوی سبقت 

را از او برباید.
 

دراین ب��اره مهدی دادف��ر، دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو ای��ران به  بیان 

نظ��رات خود پرداخ��ت.   وی اظهار داش��ت: »ترکیه با ج��ذب چندین کمپانی  
برتر خودروس��ازی دنیا و ایجاد زیرس��اخت های قطعه س��ازی ب��رای تامین نیاز 
خودروس��ازهای جهان به  آنجا رس��ید که از 84 مدل خودرو تولیدش��ده در این 
کش��ور ۷۳ مدل صادر و 9 مدل برای مصرف داخلی اس��تفاده می ش��ود؛ آن هم 
خودروهای��ی که جزو ۱۰ برند اول دنیا هس��تند. نکته دیگ��ر اینکه دولت برای 
فع��االن این صنعت معافیت های مالیات��ی و واردات کمکی در نظر گرفت. یعنی 
قطعه سازان را از مالیات معاف کرد و برای آنها تسهیالت ویژه ای در نظر گرفت.«

 دادفر در ادامه گفت: »باید بپذیریم در ایران دولت همه کاره است و درعین حال 
شما نمی توانید بخشی را معرفی کنید که دولت در آن دخالت کرده و موفق شده 
است. خودروسازی در اختیار دولت است. حاال اگر بخش های خصوصی بخواهند 
در این حوزه وارد ش��وند، یک سری افراد شروع به جوسازی رسانه ای می کنند که 
اینه��ا دنبال رانت آمدند. ما نمی خواهیم از گروه یا مجموعه ای حمایت کنیم، اما 

چ��را هر واحد خصوصی که در این حوزه اندکی بزرگ و قدرتمند ش��د، اینگونه 
تهمت ها را باید بش��نود. بخش خصوصی حساب یک ریال را نیز دارد و به خودش 
ضرب��ه نمی زند، اما مدی��ر دولتی نگرانی ندارد؛ چون از جیب خودش نیس��ت و 
بنابراین شکس��ت طرح برای او اهمیتی ندارد. ترکیه امروز ثابت کرده می ش��ود 
بدون دخالت دولت خودرو ملی تولید کرد اما ما نمی توانیم؛ چراکه دولت دخالت 

می کند.«
 دبی��ر انجمن واردکنندگان گفت: »دولت ترکیه برای وارد کردن دس��تگاه ها 
و ماش��ین آالت قطعه س��ازی تعرفه صفر تعیین کرد و به  آنها تسهیالت داد. این 
کش��ور از س��ال ۱988 برنامه ریزی برای تولید قطعه خودرو را آغاز کرد و اکنون 
نیز به  این مرحله رس��یده اس��ت. دو نکته کلیدی در موفقیت ترکیه وجود دارد؛ 
عدم دخالت دولت در تجارت آزاد و نیز صنعت  خودرو که منجر به  شکوفایی این 

حوزه در آن کشور شده است.

دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران ب��ا تاکید بر ضرورت تعیی��ن قیمت خودرو 
براس��اس حاش��یه بازار، گفت بای��د از تجربه دهه ۷۰ در قیمت گ��ذاری خودرو 
اس��تفاده کنیم و بیش از این باعث افزایش سود بادآورده دالالن به خاطر فاصله 

قیمت خودرو بین کارخانه و بازار نشویم.
احم��د نعمت بخش در گفت وگو ب��ا خبرنگار اقتصادآنالین، ب��ه زیان هنگفت 
خودروس��ازان از سال گذشته تا نیمه اول امسال اش��اره کرد و افزود: طبق آمار 
منتشرشده، سال گذشته میزان زیان هر یک از خودروسازان در پی قیمت گذاری 
دس��توری خودرو به حدود 8هزار میلیارد تومان رس��ید و در شش ماهه امسال 
هم اعالم ش��د که ایران خودرو 5۲۰۰ میلیارد تومان و گروه سایپا نیز به همین 
میزان زیان کرده  و در مقابل زیان خودروس��ازان، سود اختالف قیمت خودرو به 

جیب دالالن رفته است.
وی ضمن گالیه از سیاس��ت اشتباه قیمت گذاری دس��توری خودرو که عامل 
اصلی زیان خودروس��ازان بوده است، خاطرنش��ان کرد: متاسفانه مسئوالن ما به 
تجربه س��ال های گذش��ته دقت نمی کنند چراکه در دهه ۷۰ نیز خودروس��ازان 
مش��کل اختالف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار را داشتند، اما در همان زمان 
شورای اقتصاد مصوب کرد که خودرو باید با نرخ حاشیه بازار فروخته شود که در 
نتیجه طی مدتی که خودرو در حاشیه بازار فروش رفت )۱۰ سال( شاهد بودیم 

که قیمت خودرو سال ها با افزایش جزئی همراه بوده است.
او اضافه کرد: س��ال گذش��ته س��ازمان حمایت قیمت تمام ش��ده پراید را ۳9 

میلیون تومان اعالم کرد این درحالی است که به این قیمت باید سود خودروساز، 
9درصد ارزش افزوده، ۳درصد ش��ماره گذاری و حدود ۳درصد بیمه شخص ثالث 
نی��ز اضافه ش��ود که در نهای��ت قیمت فروش این خودرو به ح��دود 4۷ میلیون 
تومان می رس��د ولی دس��تور دادند قیمت آن را ۳۷.5 میلیون تومان بفروش��یم 
لذا با این ش��رایط خودروساز فقط برای یک دس��تگاه خودرو حدود ۱۰ میلیون 

تومان متضرر می شود.
نعمت بخش با اش��اره به عدم موافقت وزارت صمت با آزادس��ازی قیمت 
خ��ودرو با وجود تبع��ات علنی این سیاس��ت، گفت: البت��ه وزارت صمت 
روش هایی در نظر گرفت که دس��ت دالالن را از بازار خودرو کوتاه کند، اما 
برخی همچنان با دور زدن این راه ها سود خود را به دست می آورند؛ به طور 
مثال قرار شد که هر کارت ملی فقط حق خرید یک خودرو داشته باشد و یا 
اینکه افراد باالی ۱8 سال حق خرید داشتند و یا مقرر شد که هر شخصی 
که طی ۱8 ماه گذش��ته از ایران خودرو و سایپا خودرو خریده دیگر امکان 
خری��د ندارد اما در نهایت باز هم ش��اهد صف های خرید و هجوم تقاضا به 

سایت های پیش فروش بودیم.
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران اضافه کرد: آخرین ترفند وزارت صمت برای 
جلوگی��ری از دالالن، ای��ن بود که همه مبلغ خ��ودرو را از خریدار نگیرند و بعد 
از حدود یک س��ال با دریافت مابقی پول، س��ند خودرو را تحویل دهند تا کسی 
به خاطر کس��ب س��ود اقدام به خرید نکند، اما خریداران برای این روش نیز راه 

دور زدن پی��دا کرده ان��د و دیدیم که این راهکارها جل��وی حجم باالی تقاضا را 
نگرف��ت؛ وقتی فقط ظرف ۱5 دقیقه صف خرید بالغ بر 5۰۰ هزار نفر برای یک 
خودرو پیش فروش ش��ده ایجاد می شود و خودروس��از قرار باشد به طور مثال 5 
یا ۱۰هزار خودرو بفروش��د، در این شرایط ش��انس موفقیت برای خریدار واقعی 

بسیار کم می شود.
نعمت بخ��ش با تاکید بر قیمت گذاری خودرو براس��اس عرضه و تقاضا در بازار 
بیان کرد: تنها راه جلوگیری از این حجم تقاضا، فروش خودرو با قیمت حاش��یه 
بازار اس��ت زی��را اگر خودرو با قیمت بازار فروخته ش��ود به دلی��ل از بین رفتن 
حاش��یه س��ود برای دالالن، تقاضا کاهش یافته و در نتیجه قیمت خودرو نیز در 

بازار ارزان تر می شود.
به گفته دبیر انجمن خودروس��ازان ایران، در ح��ال حاضر بالغ بر ۲۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد که به خاطر حاشیه سود 
باالی خودرو، بخش��ی  از این نقدینگی به س��مت بازار خودرو هجوم می برد که 
تنه��ا با قیمت گذاری صحیح می توان این حجم از تقاض��ای غیرواقعی را از بازار 

خودرو خارج کرد.
نعمت بخ��ش ادامه داد: وقتی قیمت خودرو از حالت دس��توری خارج ش��ود و 
تولید خودروساز با زیان همراه نباشد، خودروساز عالوه بر اینکه قادر به پرداخت 
بدهی های خود به قطعه س��ازان و س��ایر بدهی ها خواهد بود بلکه می توانند روی 

توسعه محصول و کیفیت نیز تمرکز کند.

ترکیه با عدم  دخالت دولت در تجارت خودروساز شد

گسترش دالل پروری با اصرار بر قیمت گذاری دستوری خودرو

کاهش چشمگیر تقاضا های کاذب با واقعی کردن قیمت ها
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بنیادی��ان با اش��اره ب��ه لزوم گس��ترش تعامل بین دس��تگاهی ب��رای ایجاد 
اکوسیس��تم علمی  وفناوری، گفت پارک های علمی و فناوری نقش بس��زایی در 

موفقیت و  پیشرفت استان ها در ابعاد علمی و اقتصادی دارند.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، در راس��تاي گس��ترش همکاری های 
دوجانبه و آشنایی مسئوالن استانی با پیشرفت ها 
و دس��تاوردهای علمی و پژوهشی شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان، نشس��ت مش��ترک با حضور 
اعضای ش��ورای علمی بنیاد نخبگان و رؤس��ای 
مراکز آموزش عالی و پارک علم و فناوری استان 

چهارمحالو بختیاري برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت، مجتب��ی بنیادی��ان، رئیس 
بنیاد نخبگان استان چهارمحال وبختیاری گفت: 
پارک ه��ای علمی و فن��اوری نقش بس��زایی در 
موفقیت و پیش��رفت اس��تان ها در ابعاد علمی و 
اقتص��ادی دارند؛ به همین دلیل باید با هم افزایی 

شرایطی ایجاد ش��ود که اکوسیستم علمی و فناوری به خوبی شکل بگیرد تا در 
نهایت خروجی دانش��گاه ها و مراکز رشد به س��مت پارک علم و فناوری هدایت 

شوند.

در بخ��ش دیگ��ری از این نشس��ت، جعف��ر قیصری؛ رئیس ش��هرک علمی 
تحقیقاتی اصفهان، گفت: این ش��هرک در تالش است شرایط مساعدی را برای 
شرکت های فناور مستقر در شهرک ایجاد کند تا در جهت رفع نیازهای کشور، 

فعالیت های خود را ساماندهی کنند.
وی ب��ه نق��ش ای��ن ش��رکت ها در توس��عه 
اقتصادی کش��ور اشاره کرد و افزود: تاکنون ۷۶ 
فناوری صنعت س��از به صورت ایج��اد کارخانه 
در مقیاس صنعتی توس��ط این شرکت ها شکل 
گرفت��ه که در ش��هرک های صنعت��ی در حال 

فعالیت هستند.
قیص��ری ادام��ه داد: ای��ن ش��هرک می تواند 
تجربیات ارزش��مند خود را ب��ه دیگر پارک ها و 
مراکز فناوری در جهت رش��د و توسعه اقتصاد 

مبتنی بر فناوری ارائه دهد.
اس��ماعیل پیرعلی، رئیس پارک علم وفناوری 
چهارمحال وبختی��اری نی��ز در ادامه با اش��اره 
به تجربیات ارزش��مند ش��هرک علمی تحقیقاتی اصفه��ان در ایجاد و حمایت 
از ش��رکت های فناور، اظهار داش��ت: پارک های علم و فن��اوری می توانند از این 

تجربیات ارزشمند استفاده کنند.

»ش��ارژ بی س��یم خودرو برقی« عنوان پروژه ای اس��ت که با اعطای کرس��ی 
پژوهش��ی از سوی صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در دانش��کده مهندس��ی برق و کامپیوتر دانش��گاه 

تهران در حال انجام اس��ت. به گ��زارش پایگاه 
اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، پروژه ش��ارژ 
بی س��یم دینامیکی خودرو برقی در آزمایشگاه 
پژوهشی سیستم های حرکت پیشرفته دانشکده 
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران زیر نظر 
صادق واعظ زاده در حال انجام است. این پروژه 
در قالب کرسی پژوهشی انتقال توان بی سیم و 
بدون تماس به اجرا درآمده اس��ت و به پژوهش 
در حوزه فناوری انتقال توان الکتریکی بی سیم 
و بدون تماس در کاربرد مختلف شامل قطارها، 
محرکه ه��ای الکتریکی و خودروه��ا می پردازد. 
صادق واعظ زاده دارنده این کرس��ی پژوهش��ی 
درب��اره آن گفت: در این کرس��ی پژوهش��ی با 

همکاری تیم قوی و فعال دانش��جویی در پردیس دانش��کده های فنی، موفق به 
طراحی، س��اخت و آزمایش سیستمی شدیم که توان الکتریکی را با بازده زیاد 
به صورت بی س��یم به خودرو برقی در حال حرکت منتقل می کند. این سیستم 

با هدف حل مش��کل باتری در خودروهای برقی به عنوان مانع اصلی بر سر راه 
رواج س��ریع اس��تفاده از این خودروها به اجرا درآمده است. به گفته وی، با حاد 
شدن معضل وابستگی حمل و نقل به سوخت های فسیلی و لزوم کاهش آلودگی 
هوا در کالنش��هرها، توجه بسیاری بر استفاده 
از خودروهای برقی معطوف شده است. با این 
حال یکی از چالش های اساسی در برابر رواج 
س��ریع خودروهای برقی هزینه اولیه، هزینه 
نگهداری، حج��م و وزن باتری آنها اس��ت. با 
به کارگیری سیس��تم  شارژ بی سیم دینامیکی 
در خودروه��ای برقی، چالش های فوق رفع  و 
به فراگیر، ارزان و آس��ان شدن استفاده از این 
خودروها کمک  مؤثری می شود. براساس این 
گزارش، شارژ دینامیکی خودروهای برقی در 
دنیا در آستانه تجاری شدن قرار گرفته است. 
دانشگاه ها و ش��رکت های فناوری متعددی با 
حمای��ت دولت ها به همکاری و رقابت در این 
زمینه مشغول هستند.  صنعتی شدن این فناوری در کشورمان همزمان با ورود 
آن ب��ه بازارهای دنیا می تواند منجر ب��ه نقش آفرینی ایران در عرصه بین المللی 

صنعت خودرو برقی شود.

ایران به جمع پیشگامان شارژ بی سیم خودروهای برقی پیوستپارک  علم وفناوری نقش ویژه ای در توسعه و پیشرفت منطقه ای دارد

اس��تارت آپ ها در مسیر رش��د خود با سرنوشت های مختلفی 
مواجه می ش��وند؛ برخی بعد از چند سال به بن بست می خورند، 
تع��دادی کس��ب و کار خ��ود را تغییر می دهن��د، برخی هر روز 
بزرگ تر می ش��وند اما گاهی اوقات در راستای هدفی بزرگ تر با 

همدیگر ادغام می شوند.
ادغ��ام یک��ی از متداول  تری��ن روش های اس��تارت آپ ها برای 
دسترس��ی به منابع مالی و انسانی بیشتر و بهبود مزیت رقابتی 
است. جدیدترین ادغامی را که در اکوسیستم استارت آپی شاهد 
آن بودیم، هفته گذشته ریحون و چیلیوری رقم زدند که ظاهرا 
هدف از آنها رقابت فشرده تر با اسنپ فود است که بخش بزرگی 

از بازار سفارش غذای آنالین را در دست گرفته است.
برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به شرایط اقتصادی 
کش��ور که در یک محاصره اقتصادی ق��رار گرفته، ادغام یکی از 
بهترین راه ها برای بقای اس��تارت آپ های ایرانی در بازار اس��ت. 
ب��رای مثال »مهدی محمدی«، دبیر س��تاد اقتصاد دیجیتال در 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره به دش��وار 
ب��ودن IPO، جذب س��رمایه از طریق ادغ��ام و تملیک را برای 
اس��تارت آپ ها آس��ان تر می داند. از طرف دیگر »شایان شلیله«، 
فعال حوزه اس��تارت آپی که تجربه ادغ��ام را هم در چنته دارد، 
تاکی��د می کند اگ��ر این فرآیند به درس��تی ص��ورت نگیرد دو 
طرف با مش��کالت بسیاری مواجه می شوند. در ادامه این مطلب 
به بررس��ی الزامات ی��ک ادغام موفق و مزایا و ریس��ک های آن 

پرداخته ایم.
اهداف مشترک

اولین و مهمترین نکته در ادغام استارت آپ ها برخوردار بودن 
از بینش مشابه اس��ت. در هم تنیده شدن کامل دو استارت آپ 
و تش��کیل ماهیتی واحد مس��تلزم این اس��ت که نیاز به ایجاد 
تغییرات چندانی در نقش��ه راه محصوالت و مس��یرهای از پیش 
تعیین ش��ده برای پیشرفت و توس��عه باز نداشته باشند. در غیر 
این ص��ورت ب��دون تردید صاحبان کس��ب و کار بای��د منتظر 

مشکالت عدیده و چالش های بزرگ باشند.
اشتراک منابع و قدرت بیشتر

کس��ب و کارهای نوپا به خاطر محدودیت در منابع و سرمایه 
اغلب مجبور ب��ه اولویت بندی بخش های مختلف کس��ب و کار 
می ش��وند. از ای��ن رو اس��تارت آپ هایی ک��ه به دنب��ال ادغام با 
ش��رکت های دیگ��ر هس��تند باید در پ��ی تیمی باش��ند که در 
بخش های دیگری از کس��ب و کار قدرت و تخصص داشته باشد 

تا نقش مکمل یکدیگر را ایفا کنند.
کن��ار هم قرار گرفتن این منابع و تخصص ها به ایجاد محصول 
کارآمدت��ر یا خدمت رس��انی مطلوب تر منجر خواهد ش��د. برای 
مثال ریحون از حاال می تواند روی موتوچیلی یا همان س��رویس 
تحوی��ل غذای ویژه چیلیوری حس��اب باز کن��د. عالوه بر این با 
اشتراک سرمایه ها می توان هزینه بیشتری را به تحقیق و توسعه 
ی��ا بازاریابی اختص��اص داد؛ مواردی ک��ه در حالت عادی اغلب 

قربانی محدودیت سرمایه می شوند.
ارزش گذاری و شرایط مالی

مورد دیگری که پیش از ادغام باید مدنظر قرار داد میزان فروش 

و شرایط مالی استارت آپ ها است. این مورد با ارزش گذاری مالی 
شروع می شود که در بین کسب و کارهای نوپا تنوع زیادی دارد. 
برای مثال اس��تارت آپ اول ممکن است در جذب سرمایه موفق 
باش��د اما در جذب مشتری یا فروش عملکرد ناموفقی از خود به 
جا گذاش��ته باشد. از سوی دیگر اس��تارت آپی داریم که سرمایه 
اولیه اش را تا حد زیادی از دس��ت داده اما در آس��تانه فروش یا 
عقد قرارداد بس��یار مهمی است که در صورت عملی شدن آن را 
به مسیر رشد برمی گرداند. ترکیب درست این دو فاکتور به تولد 

استارت آپی با شانس موفقیت بیشتر منجر خواهد شد.
منازعه قدرت

اس��تارت آپ ها معموال توس��ط فرد یا گروهی کوچک و با شور 
و ش��وق فوق العاده بنیانگذاری می ش��وند. کنار هم قرار گرفتن 
این افراد و س��اعات زیادی که صرف تاسیس و رشد استارت آپ 
خود کرده اند باعث ش��کل گیری رابطه ای احساس��ی بین آنها و 
کسب و کارشان می شود که در دنیای تجارت چندان منطقی به 
ش��مار نمی رود. این مساله زمانی که دو استارت آپ با هم ادغام 

می شوند چالش های به مراتب بیشتری را ایجاد می کند.
هرچن��د ادغ��ام اس��تارت آپ ها مناب��ع انس��انی و نیروی های 
متخصص ش��رکت را گس��ترش می دهد ام��ا در صورتی که این 
مس��اله به درس��تی صورت نگیرد به منازعه قدرت به ویژه بین 
مدیران ارش��د منجر می ش��ود. برای جلوگی��ری از وقوع چنین 
مس��ائلی باید بنیانگذاران و مدیران ارش��د در مذاکرات پیش از 

ادغام به اصطالح سنگ های خود را از هم وا بکنند.
یکپارچه سازی سیستم ها

یکی دیگر از مراحل مهم ادغام اس��تارت آپ ها یکپارچه سازی 
و هم راس��تا کردن سیس��تم ها و فرآیندها با یکدیگر اس��ت. در 
اس��تارت آپ های SaaS تیم های توسعه کوچک معموال معماری 
خاص خودش��ان را دارند و براس��اس روش های ویژه ای پلتفرم 
را توس��عه می دهند. شاید در نگاه اول سیس��تم های هر یک از 
اس��تارت آپ ها ش��بیه هم به نظر برس��ند اما در بخش بک  اند و 

ستون فقرات تفاوت های عمده ای نهفته باشد.
در صورت��ی که پس از ادغام ای��ن تفاوت ها به قوت خود باقی 
بماند مشکالت بس��یاری گریبانگیر توس��عه دهندگان می شود. 
برای اجتن��اب از این چالش ها باید تیم  های توس��عه در جریان 
مذاکرات قرار گرفته و مس��یر مش��خصی را برای یکپارچه سازی 

سیستم ها تدوین کنند.
موارد دیگر

اس��تارت آپ ها پیش از ادغام باید م��وارد دیگری نظیر حقوق 
صاحبان س��هام، سرنوش��ت برندهای فعلی، نحوه تقسیم سود و 
زی��ان و . . . را هم مدنظر قرار دهند. هرچند کارشناس��انی مثل 
»مهدی نایبی«، مدیرعامل الوپیک بر این باورند که اکوسیستم 
اس��تارت آپی ای��ران به واس��طه فق��دان همدلی و ح��س غرور 
آمادگی ادغام را ندارند اما یکی ش��دن شیپور و آلونک، ریحون 
و چیلیوری و تخفیفان و نت برگ نش��ان داده که سرمایه گذاران 
و فعاالن این اکوسیس��تم برای رقابت با بزرگان آمادگی هرگونه 

ماجراجویی را دارند.
medium/digiato :منبع

رئیس جمهور سـوییس اظهار داشـت که لیبرا، رمزارز اختصاصی فیس بوک در وضعیت 
کنونی خود با شکست مواجه شده است.

به گزارش زومیت، در شـرایطی که فیس بوک سعی در دریافت مجوز برای لیبرا، رمزارز 
اختصاصی خود در سـوییس دارد، رئیس جمهور سـوییس، پروژه  لیبرا، رمزارز اختصاصی 
این شـرکت را در شکل فعلی شکست خورده می داند و معتقد است که لیبرا برای تصویب 
و تأییـد نیاز به اصـالح مجدد دارد. اولی مائورر، رئیس جمهور و وزیر دارایی سـوییس به 

خبرگزاری SRF  گفت: فکر نمی کنم لیبرا در شـکل فعلی خود شانسـی داشته باشد زیرا 
بانک های مرکزی سـبد ارزهای مجازی حامی آن را قبول نمی کنند بنابراین پروژه لیبرا به 

این شکل، شکست خورده خواهد بود.
برنامه هـای مربوط به رمزارز اختصاصی فیس بوک که توسـط انجمن لیبرا در ژنو اجرا و 
مدیریـت خواهد شـد، نگرانی هایی بین قانون گذاران و سیاسـتمداران از حریم خصوصی 
گرفته تا تاثیرگذاری بر سیاست پولی و تغییر چشم انداز مالی جهان به وجود آورده است.

 تنازع بقا در بازار رقابتی
چرا استارت آپ ها با هم ادغام می شوند؟

رئیس جمهور سوییس: 

لیبرا، رمزارز اختصاصی فیس بوک شکست خورده است

دریچــه

روی��داد »ش��تابدهی صنایع خالق« ت��الش خواهد کرد تا تیم ها و اس��تارت آپ  های 
بیشتری را به سمت شتابدهنده های حرفه ای راهنمایی کند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، »اولین دوره شتابدهی حوزه صنایع 
خالق« حوزه ها و رش��ته های مختلفی را پوش��ش خواهد داد. »بازی سازی«، »محتوای 
صوتی و تصویری«، »فیلم های س��ینمایی و مستند«، »مینی سریال«، »جلوه های ویژه 
س��ینمایی«، »جلوه های ویژه تلویزیونی«، »انیمیشن«، »برنامه های تلویزیونی«، »تیزر 
و تبلیغ��ات«، »طراحی لباس«، »طراحی صنعتی«، »معماری و دکوراس��یون داخلی«، 
»پلتفرم کسب و کارهای اینترنتی« و »نرم افزار موبایلی« از جمله زمینه هایی است که 

در این دوره بر روی آنها تمرکز شده است.

اولین دوره شتابدهی صنایع خالق 
برگزار می شود

یکشنبه
15 دی 1398

شماره 1466
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دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در بازدید از مرکز طراحی و ساخت دستگاه شبیه ساز 
رانندگی در دانش��کده مهندسی مکانیک دانش��گاه خواجه نصیر، گفت یکی از 

مزایای طراحی این دس��تگاه در کش��ور، ارتقای 
کیفیت رانندگی و کاهش تصادفات است.

به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
دس��تگاه شبیه س��از رانندگ��ی ک��ه ب��ه دس��ت 
متخصصان داخلی طراحی و تولید ش��ده اس��ت 
یکی از فناوری های پیش��رفته و پیچیده ای است 
که در کش��ور های پیشرفته همانند اتحادیه اروپا 
و آمریکا اس��تفاده شده و نتیجه آن کاهش 4۰ تا 

5۰درصدی تصادفات است.
ایران هم که در لیس��ت کشورهای حادثه خیز 
رانندگ��ی ق��رار دارد به طراح��ی و تولید چنین 
دستگاهی نیاز دارد. در همین راستا ستاد توسعه 

فناوری ه��ای فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری از طراحی شبیه س��از رانندگی در دانش��گاه  خواجه نصیر طوس��ی 

حمایت و در تکمیل و توسعه آن کمک کرده است.

از جمله مشخصات شبیه ساز رانندگی اتوبوس درون شهری می توان به اتاق و 
بدنه کامل تا پش��ت سر راننده شامل داشبورد، آمپرها، صندلی راننده، کمربند 
ایمنی، فرمان، دکمه های دنده خودکار، کلید های باز و بست درها، ترمزدستی، 
شیش��ه ها، درب بازی ورودی مسافر و راننده و 

... اشاره کرد.
در واق��ع کل فضای رانن��ده به صورت واقعی 
ایجاد شده است و در صفحه تلویزیون روبه روی 
راننده، عملیات کامل رانندگی و عملکرد توسط 

راننده و مربی قابل مشاهده است.
به گفته منطق��ی، این دس��تگاه با همکاری 
بخش ه��ای مختلفی مانن��د دانش��گاه خواجه 
نصیر طوسی، ش��رکت واحد اتوبوسرانی، بخش 
خصوص��ی و اداره راهنمای��ی و رانندگی تولید 
ش��ده اس��ت. این دس��تگاه در اختیار ش��رکت 

اتوبوسرانی قرار خواهد گرفت.
منطقی معتقد است که یکی از مباحث مهم 
ایمنی، اس��تفاده از فناوری های هوشمندس��از در محصوالت جاده ای است که 
تاکنون دس��تاوردهای زیادی در این زمینه توس��ط محققان کش��ور به دست 

آمده است.

مع��اون امور تعاون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، گف��ت مراکز نوآوری 
جهاد دانش��گاهی بهترین نهادهای توس��عه گری و ظرفیت هایی برای توس��عه 
اشتغال مولد و پایدار هستند. به گزارش ایسنا، محمد کبیری در مراسم افتتاح 

باشگاه نوآوری و توسعه تعاون در دانشگاه علمی-
کاربردی جهاد دانشگاهی اظهار کرد: حوزه تعاون 
نیازمند توجه ویژه اس��ت و در این راس��تا وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، جوان��ان خالق و 
اس��تارت آپ هایی را ک��ه در زمین��ه تعاونی های 
دانش بنی��ان و نوع بنیان فعالی��ت می کنند مورد 
حمای��ت قرار می ده��د. معاون ام��ور تعاون وزیر 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، با اش��اره به اینکه 
در تالش هس��تیم از ظرفی��ت تعاونی ها ازجمله 
حمایت ه��ای بان��ک توس��عه تع��اون و صندوق 
ضمان��ت س��رمایه گذاری تعاون اس��تفاده کنیم، 
بیان کرد: در این راستا از طریق صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری تا س��قف یک میلیارد تومان برای 

کس��ب و کارهای نوآور، ضمانت نامه در اختیار تعاونی ها قرار می گیرد. کبیری 
گفت: وزارتخانه  برای ایجاد و توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در بخش های 
مختلف کش��ور به  ویژه در بخش تعاون با همکاری مش��ترک بین اداره تعاون و 

جهاد دانشگاهی آغاز به کار کرده است. وی خاطرنشان کرد: مرکز نوآوری جهاد 
دانش��گاهی می تواند کمک کننده در حوزه اشتغال پایدار مبتنی بر فعالیت های 
نوآورانه و خالقانه باشد که در این راستا دولت نیز منابع خوبی را در قالب های 
مختلف در اختیار سرمایه گذاران این بخش قرار 
می دهد. به گفت��ه معاون تعاون وزیر کار، بانک 
توس��عه تعاون نیز به عنوان بانک تخصصی در 
حمایت از تعاونگران با تس��هیالت مناس��ب در 
خدم��ت تعاونی ه��ا خواهد بود. گفتنی اس��ت، 
در ادامه این مراس��م تفاهم نامه ای در راس��تای 
کمک به تحقق اهداف جهاد دانشگاهی و اداره 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی اس��تان کردس��تان، 
به منظ��ور بهره من��دی از توانمن��دی نهادهای 
علم��ی و پژوهش��ی و ایجاد ش��رایط الزم برای 
توس��عه اش��تغال مولد و پایدار در بخش تعاون 
برای اقش��ار جامعه و به ویژه دانش آموختگان، 
منعقد ش��د. همچنین الزم به ذکر است باشگاه 
تعاون و کارآفرینی، محلی برای تجلی روحیه تعاون و یادگیری در بین مدیران 
تعاونی ها، فارغ التحصیالن دانشگاهی و دانشجویان جهت توسعه بخش تعاون و 

انجام فعالیت های گروهی در قالب تعاونی است.

مراکز نوآوری جهاد دانشگاهی بهترین نهادهای توسعه گری و اشتغال زایی مولد هستندکیفیت رانندگی در کشور بهبود می یابد

مدیر رس��ته فناوری اطالعات طرح تکاپو با اش��اره به موانع و 
محدودیت های پیش روی کسب و کارهای نوپا بر لزوم بازنگری 
و اص��الح قوانین و مقررات و دس��تورالعمل های حاکم بر فضای 

کسب و کار تاکید کرد.
محمد عبده ابطحی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه کسب 
و کارهای نوپا با کس��ب و کارهای س��نتی متفاوت است، گفت: 
کس��ب و کارهای نوپا اکثرا در حوزه های��ی فعالیت می کنند که 
مبتن��ی ب��ر فناوری های نوین اس��ت و ماهیت آنها با کس��ب و 
کارهای سنتی منطبق نیست. قوانین و مقررات و ساختار صدور 
مجوز کش��ور، اغلب بر پایه کسب و کارهای سنتی شکل گرفته 
و انطباق آن با کس��ب و کارهای جدی��د با چالش های متعددی 

روبه رو اس��ت و این امر فارغ از اینکه 
برخی کس��ب و کارهای س��نتی، با 
ظهور ش��رکت های نوپ��ا در معرض 
نابودی قرار می گیرند، تضاد منافع را 
بین کس��ب و کارهای سنتی و نوین 

تشدید می کند.
وی ادامه داد: در کشور ما ساختار 
سیس��تم اداری جهت توس��عه یک 
ح��وزه کس��ب و کار، بر پای��ه رابطه 
بین دولت و بخش خصوصی ش��کل 
گرفته و به این معناس��ت که به طور 
معم��ول رابطه ای از جنس پیمانکار، 
مش��اور، مجری و کارفرما بین دولت 
و بخ��ش خصوص��ی ایجاد ش��ده و 
ابزار اصلی دولت برای پش��تیبانی از 
کس��ب و کارها نی��ز در قالب صدور 
مجوز و پرداخت وام اس��ت اما اساساً 
بسیاری از کسب و کارهای جدید از 
دل بخش خصوصی بی��رون آمده و 
محصوالت و خدمات آنها برای عموم 
مردم عرضه می ش��ود لذا س��اختار 
اداری قبل��ی که برای ن��وع دیگری 
از رواب��ط ایج��اد ش��ده، نمی توان��د 

پاسخگوی توسعه این نوع کسب و کارها باشد.
بزرگ ترین مانع توسعه کسب وکارهای نوپا چیست؟

به اعتقاد مدیر رسته فناوری اطالعات طرح تکاپو، برای توسعه 
کس��ب و کارهای نوپا، ابزار وام و مج��وز کارایی الزم را ندارد و 
ابزارهای دیگ��ر در حوزه تأمین مالی نظیر س��رمایه خطرپذیر، 
توسعه شبکه های کسب و کار، پشتیبانی از شکل گیری و توسعه 
بنگاه ها، توس��عه بازار، شکل دهی و حضور در زنجیره های ارزش 
مل��ی و بین المللی، تربیت نیروی انس��انی ماهر و موارد مش��ابه 

مورد نیاز است.
ابطحی بزرگ ترین مانع برای توس��عه کسب و کارهای نوپا را 
رویکرد س��نتی و غیرکارآمد سیس��تم اداری و قوانین و مقررات 
کش��ور دانس��ت و گفت: کمبود و یا ناکارآمدی نهادی پشتیبان 
کس��ب و کار موردنیاز نظیر شتابدهنده، مرکز نوآوری، صندوق 
س��رمایه گذاری خطرپذیر، مراکز تحقیق و توس��عه و عدم بلوغ 

زیست بوم فعالیت این نوع کسب وکارها است.

پیشنهاد ایجاد سیستم خوداظهاری به جای صدور مجوز
وی پیش��نهاد کرد به ج��ای صدور انواع مجوز یک سیس��تم 
خوداظهاری و رجیس��تری در کشور ایجاد شود که اغلب کسب 
و کارها بتوانند با ثبت خود در این سیس��تم و اخذ کد مالیاتی،  
ش��روع به فعالیت کنند و در مقابل قوانین و مقررات و س��اختار 
حاکمیتی بیشتر در جهت تنظیم چارچوب فعالیت این کسب و 

کارها و نظارت بر فعالیت آنها اقدام کند.
به گفته مدیر رسته فناوری اطالعات طرح تکاپو، عمر بسیاری 
از فناوری ها و ایده ها بس��یار کوتاه ش��ده و چنانچه یک کسب و 
کار نتواند به س��رعت ایده خود را به ب��ازار عرضه کند،  احتمال 
اینک��ه یک رقیب همان ایده را پیاده کرده و امکان فعالیت را از 
او سلب کند وجود دارد، به همین 
دلی��ل نمی توان یک کس��ب و کار 
نوپا، به ویژه در حوزه های فناورانه 
را ماه ها در داالن های صدور مجوز 

سرگردان کرد.
و  قوانی��ن  اص��الح  و  بازنگ��ری 
مق��ررات حاکم بر فضای کس��ب و 

کار
ابطحی خاطرنش��ان ک��رد: یکی 
از الزام��ات ای��ن ح��وزه بازنگ��ری 
و  مق��ررات  قوانی��ن،  اص��الح  و 
دس��تورالعمل های حاکم بر فضای 
کس��ب و کار و در کن��ار آن کمک 
از  ش��بکه هایی  ش��کل گیری  ب��ه 
شرکت های پیشرو این حوزه برای 
از  کاری  اس��تانداردهای  تدوی��ن 
دل بخش خصوص��ی )نظیر تجربه 
سایر کشورها( است. در این راستا، 
فعالیت هایی در ذیل ش��ورای عالی 
اش��تغال و ش��ورای عال��ی فضای 
مجازی شروع ش��ده که امیدواریم 
ب��ا توجه ب��ه الزامات عص��ر حاضر 
که عص��ر ورود به انق��الب چهارم 
صنعت��ی و دگرگونی عظیم تمامی بخش های اقتصادی اس��ت، 
بتوان در زمانی معقول ب��ه تنظیم چارچوب قوانین و مقررات و 

رگوالتوری این حوزه اقدام کرد.
به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند یکی از موانع پیش روی 
کس��ب وکارهای نوپا، جوان و آنالین که در حال شناساندن خود 
به  عنوان یک صنعت جدید به جامعه و حاکمیت هس��تند،  نبود 
قوانین مرتبط به آنها اس��ت و چنانچه قوانینی هم از قبل وجود 
داشته باشد بعضا توس��ط بخش های اجرایی کشور یا مسئوالن 
مرتبط به شکل س��لیقه ای اعمال می شود. در سال های گذشته 
تالش های بسیاری برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب 
و کار صورت گرفته که به نتیجه نرس��یده است. آبان ماه امسال 
نمایندگان مجلس تش��کیل هیات مقررات زدایی و بهبود محیط 
کس��ب و کار در وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی را به تصویب 

رساندند.

خبرگزاری SRF  گفت: فکر نمی کنم لیبرا در شـکل فعلی خود شانسـی داشته باشد زیرا 
بانک های مرکزی سـبد ارزهای مجازی حامی آن را قبول نمی کنند بنابراین پروژه لیبرا به 

این شکل، شکست خورده خواهد بود.
برنامه هـای مربوط به رمزارز اختصاصی فیس بوک که توسـط انجمن لیبرا در ژنو اجرا و 
مدیریـت خواهد شـد، نگرانی هایی بین قانون گذاران و سیاسـتمداران از حریم خصوصی 
گرفته تا تاثیرگذاری بر سیاست پولی و تغییر چشم انداز مالی جهان به وجود آورده است.

مسئوالن پروژه  لیبرا هنوز اظهارنظری درباره  وضعیت کنونی نکرده اند. دیوید مارکوس، 
یکی از خالقان لیبرا می گوید موانع قانونی موجود بر سر راه لیبرا می تواند آغاز به  کار آن 

را به تاریخی دیرتر از موعد برنامه ریزی شده در ماه ژوئن موکول کند.
پشـتوانه  لیبرا توسـط سـرمایه هایی مثل سـپرده های بانکی و وام هـای دولتی حمایت 
خواهد شد. هدف از این ساختار تقویت اطمینان و دوری از نوسانات قیمتی است که سایر 

رمزارزهای دیجیتال با آن مواجه هستند.

بزرگ ترین مانع توسعه کسب  و کارهای نوپا

رئیس جمهور سوییس: 

لیبرا، رمزارز اختصاصی فیس بوک شکست خورده است

یادداشـت

اولین استودیوی استارت آپی قزوین با نام راکت با حضور رئیس، مدیران و جمعی از 
مدیران عامل واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین افتتاح شد.

به گزارش مهر، این استودیو با هدف تسریع در تبدیل ایده های شرکت های فناور به 
کسب و کار و ایجاد پیوندی عمیق بین صنعت و دانشگاه تاسیس شده است. استودیوی 
راکت که در واقع یک ش��تاب دهنده اس��ت، فضایی برای ایج��اد ایده ها و نوآوری ها در 
ش��رکت های فن��اور فراهم می کند تا آنه��ا را برای محیط کس��ب و کار آماده کند. این 
اس��تودیو در دل پارک علم و فناوری قزوین قرار گرفته است. یکی دیگر از ویژگی هایی 
که این اس��تودیو را از دیگر رقبایش متمایز می کند این اس��ت که این ش��تاب دهنده، 

نمونه های موفق کسب و کارهای نوپا را در پارک نگه می دارد.

 افتتاح اولین استودیوی استارت آپی 
در پارک علم و فناوری قزوین



ش��اید حاال ک��ه واژه »بازاریاب��ی« در دایره  لغات روزمره  ما ج��ای گرفته و همه 
کم و بیش با آن آشنا هستیم، طرح پرسِش »بازاریابی چیست«، کمی عجیب به  نظر 
برسد، اما با این حال قصد داریم در این نوشته، این مفهوم را دوباره تعریف و بررسی 

کنیم. با ما همراه باشید.
ممکن است بگویید: »بازاریابی بازاریابیه دیگه! یعنی چی بازاریابی چیست؟« پس 
بگذارید س��ؤال را کمی تغییر بدهم: شما به  عنوان صاحب یک کسب وکار کوچک، 

چه وقت در حال بازاریابی هستید و چه وقت نیستید؟
فکر می کنم همه  ما در این مورد توافق داریم که وقتی برای محصوالت یا خدمات 
خود تبلیغ��ات آنالین یا آفالین انجام می دهید درواق��ع دارید بازاریابی می کنید و 
برای محصوالت و خدمات خود مخاطب پیدا می کنید)البته بین بازاریابی و تبلیغات 

تفاوت هایی وجود دارد که در ادامه  این مقاله به آن خواهیم پرداخت(.
اما آن زمان که دارید در فیس بوک پست جدیدی می نویسید که مستقیما ربطی 
ب��ه فروش محصوالت تان ندارد )گرچه ممکن اس��ت به آنها لینک بدهید( چه؟ آن 
زمان هم دارید بازاریابی می کنید؟یا وقتی پش��ت تلفن با مشتری صحبت می کنید 
یا ایمیل او را پاس��خ می دهید چه؟ در این لحظات هم دارید بازاریابی می کنید؟ یا 
فراتر از این، آن هنگام که با لباس راحتی در خانه نشسته اید و همین طور که دارید 
قهوه  می نوشید در ذهن خود به یک محصول یا خدمات جدید فکر می کنید و غرق 
در افکارتان انتهای م��داد قدیمی خود را هم می جوید، چه؟ باز هم دارید بازاریابی 

می کنید؟
پاس��خ کوتاه و اغلب تعجب آور به همه س��ؤاالت فوق یک کلمه اس��ت: بله. شما 

به واقع در همه  آن لحظات در حال بازاریابی هستید، خواه متوجه بشوید یا نشوید.
پس این بازاریابی چیست و چطور می توان برای رشد کسب و کار کوچک از آن 

استفاده کرد؟ بگذارید از اول شروع کنیم و در ابتدا تعریفی از بازاریابی ارائه کنیم.
بازاریابی: چیزی فراتر از فروش

مطابق با واژه نامه  آنالین کس��ب و کار، بازاریابی عبارت است از:  »فرآیند مدیریتی 
که از طریق آن، محصوالت و خدمات از جنبه  مفهومی و انتزاعی خود خارج شده و 

به  صورت عینی در اختیار مشتری قرار می گیرد.«
همان طور که می دانید برای اینکه محصوالت و خدمات از شکل مفهوم دربیایند 

و به دست مشتری برسند به چیزی بیش از تبلیغات نیاز است.
شاید واضح ترین مراحل عبور از مفهوم تا مشتری خلق خود محصول باشد. حال 
با توجه به این، آیا منظور من این اس��ت که بازاریابی ش��امل توس��عه محصول هم 

می شود؟
بله منظور من دقیقا همین اس��ت. در واقع در تعریف بازاریابی چهار مورد را باید 

در نظر داشت:
• شناسایی، انتخاب و توسعه  محصول؛

• تعیین قیمت محصول؛
• تبلیغ آن محصول برای باالبردن آگاهی مخاطبان نسبت به آن؛

• انتخاب مجرای توزیع که محصول از طریق آن در دسترس مشتری قرار بگیرد.
یا به بیان ساده تر و با استفاده  از ریشه  کلمه  بازاریابی می توان گفت که: »بازاریابی 

هر آن چیز یا کاری است که برای بردن محصول به بازار انجام می گیرد.«
تعریف بازاریابی ش��امل همه چیز می ش��ود: از خلق محصول تا تبلیغ محصول و 

بردن محصول به بازار.
همان طور که می بینید بازاریابی بسیار فراتر از تبلیغ محصول است )و البته اغلب 

مردم بازاریابی را با تبلیغ ساده مترادف می دانند(.
بازاریابی از لحظه ای که ایده  یک محصول در ذهن تان ش��کل می گیرد، ش��روع 
می شود و بسیار فراتر از تالش هایی است که برای تبلیغ محصول تا رسیدن آن به 

دست مشتری انجام می پذیرد.
بازاریابی، برندینگ و تبلیغات؛ فرق این  سه چیست؟

قبل از اینکه بیشتر به تحلیل مفهوم و معنای بازاریابی و نحوه انجام آن بپردازیم 
بیایید اول ببینیم که بازاریابی چه چیزی نیس��ت تا تصویر روش��ن تری از موضوع 

داشته باشیم.
قبال بیان کردیم که تبلیغ محصول بخشی از بازاریابی است، بنابراین آیا بازاریابی 

و تبلیغات یک چیز هستند؟ باید گفت نه.
تبلیغات کارهای معینی اس��ت که صاحب کسب و کار برای جلب توجه مخاطبان 
و مش��تریان به محصول یا خدمات خود انجام می دهد. م��ا این اقدامات و کارها را 
مجموعا »تبلیغات« می نامیم که می تواند از پخش تراکت تبلیغاتی در محله تان تا 

حضور در تلویزیون های بین المللی و ویدئوهای فیس بوکی متغیر باشد.
ازآنجاکه تبلیغ محصول باید به بخش��ی از تالش های بازاریابی شما تبدیل شود 

تبلیغات به زیرمجموعه راهبرد بازاریابی تان تبدیل می شود.
راهبرد بازاریابی ش��ما احتماال تبلیغات را دربر می گیرد اما باید س��ایر شکل های 
تبلیغات را که فراتر از تبلیغات رس��می هس��تند نیز شامل ش��ود مثال شبکه های 
اجتماعی، هدیه  محصوالت به  عنوان جوایز، استفاده امتحانی و رایگان از محصوالت، 

وبالگ نویسی و....
ممکن اس��ت ب��ه گوش تان خورده باش��د که چی��زی به اس��م »برندینگ« هم 
برای کس��ب وکارتان نیاز اس��ت، اما اگر همه چیز از مفهوم سازی و خلق محصول تا 
قیمت گذاری و قرار دادن آن در بازار مفهوم بازاریابی را دربر می گیرد، پس برندینگ 

چیست؟

برندینگ به بیان ساده و مختصر کاراکتر و شخصیتی است که شما برای شرکت 
خود می س��ازید و ای��ن کاراکتر فراتر از هر یک از محصوالت و خدماتی اس��ت که 
ارائ��ه می کنید. بازاریابی نحوه اجرا و نمای��ش آن کاراکتر در فرآیند بردن محصول 

به بازار است.
برویم سر اصل مطلب: به بیان ساده و عملی، بازاریابی چیست؟

ح��اال که دورنمایی از بازاریاب��ی را با هم مرور کردیم وقت آن اس��ت که اندکی 
نزدیک تر ش��ویم و مفهوم آن را به  طور عملی بررسی کنیم. بگذارید با این پرسش 

شروع کنیم: چطور یک چیز را از مفهوم به مشتری بازاریابی می کنید؟
توسعه محصول

در باال دیدیم که بازاریابی از شناس��ایی، انتخاب و توس��عه  تشکیل شده است و 
حتما آن تصویر را یادتان هست که داشتید با لباس راحتی قهوه می نوشیدید و در 
ذهن خود ایده  یک محصول جدید را می پروراندید. این تصویر بخش الزامی فرآیند 
بازاریابی اس��ت چراکه نمی توانید اولین ایده ا ی را که به ذهن تان خطور می کند، به 
ای��ن امید که جواب خواه��د داد یا حتی بدتر به این خیال که ب��ا یک بازاریابی یا 

تبلیغات خوب جواب خواهد داد، توسعه بدهید.
برای اینکه محصول را با موفقیت بازاریابی کنید باید با یک محصول خوب شروع 
کنید. محصول خوب صرفا یک محصول باکیفیت نیس��ت بلکه محصولی متناسب 

با نیاز بازار است.
به همین خاطر است که اولین گام بازاریابی جست و جوی بازار است. قبل از اینکه 
اجازه بدهید ایده  اولیه  اوج بگیرد و همه چیز را خراب کند باید آن را راستی آزمایی 
کنید. آیا ایده محصول یا خدمات شما منحصربه فرد است یا قبال هم نظیر آن به بازار 
ارائه شده است و همین االن هم در بازار موجود است؟ اگر آری، وضعیت کنونی آن 

چطور است؟ چطور ارائه می شود و مشتریان چه نظری راجع به آن دارند؟
آی��ا محصوالت کنونی بازار نقایص و معایب بزرگی دارند که ایده ش��ما می تواند 
آن نقایص و معایب را برطرف کند؟ اگر آری، چطور؟ چه چیزی محصول ش��ما را 
منحصر به فرد می کند و چرا مشتریان باید محصول شما را به محصوالت دیگر ترجیح 
بدهند؟ آیا بازار گنجایش محصوالت جدید را دارد یا ش��رکت های نام آور قبال بازار 

موردنظر شما را اشباع کرده اند؟
بس��یاری از این پرس��ش ها به نکات برندینگ می پردازند که باید آنها را در نظر 
داش��ته باش��ید اما زیر عنوان راهبرد کل��ی بازاریابی هم قرار می گیرن��د. اگر واقعا 
می خواهید در بازاریابی موفق ش��وید نباید محصولی بسازید که تقاضایی برای آن 

وجود ندارد یا سعی کنید با شرکت بزرگ تر و شناخته شده تری رقابت کنید.
بازاریاب��ی از همان لحظه ای آغاز می ش��ود که به محصول فکر می کنید و به این 

می اندیشید که چطور آن را به بازار ببرید.
تعیین قیمت

وقتی که جس��ت و جوی ش��رایط بازار را انجام دادید و ایده  محصول موردنظر را 
ه��م کام��ال در ذهن پروراندید در مرحله  بعدی باید ب��رای آن قیمت تعیین کنید. 
تعیین قیمت نمی تواند به  صورت تصادفی اتفاق بیفتد و باید عوامل بیشتری را در 
نظر داشته باشید که بر بازاریابی محصول شما تأثیر می گذارند. اولین و واضح ترین 
پرسشی که باید بپرسید این است: خلق محصولی که بتواند برای شما حاشیه  سود 

همراه بیاورد به چه اندازه زمان و تالش نیاز دارد؟
باید قیمت محصوالت مشابه موجود در بازار را هم در نظر داشته باشید. نمی توانید 
قیمت محصوالت خود را سه برابر قیمت محصوالت مشابه تعیین کنید. اگر محصول 
ش��ما نس��بت به محصول رقبای تان مزایای بیشتری نداشته باشد یا برند معروف و 

خاصی نباشد، نمی توان این گونه قیمت گذاری کرد.
درس��ت همان طور ک��ه نباید قیمت گزافی ب��رای محصول تعیی��ن کنید، باید 
حواس تان باش��د قیمت محصول تان زیر قیمت بازار هم نباشد. اگر قیمت محصول 
خود را بس��یار پایین اعالم کنید، اول از همه در ازای فروش آنها به جای س��ود ضرر 
خواهی��د کرد، اما این ش��یوه  قیمت گ��ذاری اثرات مخرب دیگری ه��م دارد. مردم 
ناخودآگاه تصور می کنند که کیفیت محصوالت تان پایین اس��ت یا مشکلی دارد و 
خراب است. تعیین قیمت مناسب برای محصول یک اصل اساسی برای ورود به بازار 

در سطح مناسب و کسب موفقیت در بازاریابی است.
کمپین های تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی بخش��ی از بازاریابی شناخته  شده است و بسیاری از افراد آن را 
تمام بازاریابی تلقی می کنند. با اینکه تبلیغات تنها بخشی از راهبرد بازاریابی است، 

اما باید دانست که بخش مهمی از بازاریابی را تشکیل می دهد.
تبلیغات محصوالت یا خدمات ش��ما می تواند شامل تبلیغات پولی باشد اما باید 

سایر اقدامات زیر را نیز دربر بگیرد:
• صحبت کردن در مورد محصول در شبکه های اجتماعی، خواه به  شکل تبلیغات 

مستقیم یا غیرمستقیم
• واداشتن سایر افراد به صحبت کردن در مورد محصول شما )یا محصوالت مرتبط 

با شما( در شبکه های اجتماعی
• پاس��خ دادن به پرسش های مش��تریان و ارائه  خدمات به آنها )چراکه ُمشک آن 
است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید و اگر مشتریان راجع به محصوالت شما حرف 

بزنند تأثیر آن بسیار بیشتر از تبلیغات پولی خود شما خواهد بود(
• ارائه اش��انتیون یا امتحان رایگان محصوالت ش��ما ب��رای افزایش جلب اعتماد 

مشتریان بالقوه

• ارسال خبرنامه  هفتگی یا وبالگ نویسی منظم در مورد مشکالتی که ممکن است 
مشتریان با آنها مواجه شوند )و این وبالگ نویسی صریحا تبلیغ نمی کند( به منظور 

افزایش اعتماد مشتریان و برقراری ارتباط با آنها
• حضور اسپانس��ر یا افراد خاص در رویدادهایی که مش��تریان ایده آل تان به آنها 

عالقه دارند. این رویدادها لزوما با محصول یا صنعت شما ارتباط مستقیم ندارند
• شراکت با سایر صاحبان کسب وکار در زمینه مورد فعالیت شما و ارائه محصوالت 
و خدمات به عنوان بسته های مکمل به آنها. )برای نمونه اگر برای دوره های آموزشی 
آنالین ویدئو تولید می کنید، می توانید با یک مدرس که نحوه  خلق ویدئوهای آنالین 
را آموزش می دهد وارد ش��راکت ش��وید تا خدمات شما را با تخفیف به مخاطبین 

خود ارائه کند(.
خالصه هرچه و هر کار که محصول یا خدمات شما را به بازار گسترده تری می برد، 
خ��واه از طریق کمپین های پولی یا برقراری ارتباط هر از گاهی با مش��تریان بالقوه 

بخشی از تبلیغات بازاریابی شما را تشکیل می دهد.
مکان توزیع

حدس بزنید اگر قرار بر این باشد که مردم پای پیاده از کویر عبور کنند و بعد از 
دل امواج اقیانوش ش��ناکنان به جایی برسند که محصول شما در آن قرار دارد چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟ هیچ کس محصول شما را نخواهد خرید و تمام تالش هایی که 

در راستای بازاریابی انجام داده اید دود هوا خواهد شد.
قرار داش��تن محصول در مکان های مناسب آخرین بخش بازاریابی است، چراکه 
مش��تریان می بایست بتوانند محصول شما را به  راحتی پیدا کنند. آیا فکر می کنید 
محصول باید آنالین عرضه شود یا در مغازه های خشت و گلی یا هر دوی آنها؟ مزایای 
و معایب هر کدام از این دو گزینه چیست؟ مخاطب ایده آل شما کیست؟ مردمی که 

در یکی از رویدادهای یک محله شرکت کرده اند یا بازار جهانی؟
پاس��خ به این پرس��ش ها )که بخش نهایی جس��ت و جوی اولیه بازار را تش��کیل 
می ده��د( و درک رفتار خرید مش��تری ایده آل در موفقیت یا شکس��ت تالش های 

بازاریابی نقش کلیدی ایفا می کند.
انواع بازاریابی

انواع بازاریابی در ویکی پدیا 8۱ نوع ذکر ش��ده اس��ت. حتما االن با چش��م های 
ازحدقه بیرون زده می پرس��ید: »وای خدای من! یعنی برای ورود به بازار باید هر 8۱ 

تا رو انجام بدم؟«
نه! نفس عمیق بکش��ید، خیال تان راحت باشد. الزم نیست هر 8۱ نوع بازاریابی 

را انجام بدهید.
اگ��ر بازاریابی را تجزیه کنید و بخش های مختلف آن را در نظر بگیرید، خودش 

یک کسب و کار وقت گیر خواهد بود.
همان طور که می دانید شرکت های بزرگ و حتی متوسط دپارتمان های مختلفی 
را به بازاریابی اختصاص داده اند و آن دپارتمان ها روسا و مدیران گوناگونی دارند که 

کمپین های بازاریابی را هدایت می کنند.
آیا این بدین معنا اس��ت که کسب و کار کوچک شما هیچ شانسی برای موفقیت 

ندارد و شما باید ایده  خود را به  کلی رها کنید؟ البته که نه!
آنچه باید انجام بدهید یافتن و کشف اقدامات بازاریابی ای است که می تواند برای 
شرکت تان مناسب باشد. سپس می توانید برنامه بازاریابی کارآمد و نابی بسازید که 
نه تنها برای شرکت تان نتایج خوبی به همراه خواهد داشت بلکه مانع از این می شود 

که پیوسته نگران بازاریابی باشید و به آن فکر کنید!
حاال که اینترنت به جزئی از زندگی ما تبدیل ش��ده اس��ت اغلب کسب و کارهای 
کوچک سودهای کالنی از سرمایه گذاری در انواع تبلیغات آنالین به  دست می آورند. 
ای��ن به ویژه در مورد کس��ب و کارهایی که با محص��والت و خدمات تحت وب نظیر 
طراحی س��ایت، س��اخت وب س��ایت، برنامه نویس��ی و کدگذاری، ویرایش ویدئو، 
انیمیشن س��ازی، گرافیک وب، تولید محتوای صوتی، س��اخت بازی و … سروکار 

دارند، صدق می کند.
بازاریابی آنالین طیف گس��ترده ای از فعالیت ه��ا را دربر می گیرد. جالب 
اس��ت بدانید این روزها س��ئو و بازاریابی محت��وا از ترندهای مهم این نوع 
بازاریابی است. بازاریابی آنالین می تواند شامل تبلیغات پولی در انواع مجاری 
آنالین نظیر فیس بوک، تلگرام، یوتیوب و توییتر ش��ود. همچنین می تواند 
ش��امل انواع بازاریابی های غیرمستقیم شود که از طریق ایجاد اعتماد بین 
شرکت و مشتریان، فروش را افزایش می دهد و مستلزم بودجه های کمتری 
نس��بت به تبلیغات رسمی اس��ت. بازاریابی ایمیلی ش��اید کارآمدترین و 

مقرون به صرفه ترین شیوه برای کسب این نتایج باشد.
البته گذاشتن همه  تخم مرغ ها در یک سبد هرگز عاقالنه نیست و شما باید سعی 
کنید اقدامات بازاریابی را متنوع کنید تا از طریق مجاری مختلف صدای خود را به 
تعداد بیشتری از افراد برسانید، اما ازآنجاکه باید اولویت خود را مدیریت مؤثر زمان 
و حفظ آرامش خود قرار بدهید ساختن یک سیستم برای اقدامات و تالش هایی که 

در راستای بازاریابی انجام می دهید برای نظم و ردیابی ایده خوبی است.
یادتان باشد بازاریابی لزوما هزینه  هنگفتی روی دست تان نخواهد گذاشت. شما 
به  عنوان صاحب یک کسب و کار کوچک ممکن است بودجه های چندمیلیون دالری 
ابرش��رکت  ها را نداشته باشید، اما می توانید در بازاریابی خالقیت داشته باشید و به 

قول معروف نان از عمل خویش خورید.
business.tutsplus/chetor :منبع

5 توصیه به رستوران دارها

ش��اید صنعت غ��ذا را بتوان امن ترین کس��ب وکار حال حاض��ر جهان به 
حس��اب آورد، درواقع ممکن اس��ت در گردش��گری افراد برای مدتی س��فر 
نکنن��د. همچنین این امر در رابطه با س��ایر صنایع نیز وج��ود دارد، با این 
حال این امر برای غذا متفاوت بوده و افراد استفاده زیادی را از آن می کنند. 
ب��ا این حال ب��ا توجه به وجود برندهای مختلف، مس��ئله رقابت را نیز نباید 
فراموش کنید. درواقع با توجه به اوضاع بازار، تنها رستوران هایی می-توانند 
سودآوری فوق العاده ای را داشته باشند که همواره از امکانات موجود بهترین 
اس��تفاده را داش��ته باش��ند. به همین خاطر در ادامه به بررسی پنج ابزاری 

که می تواند عملکرد شما در این عرصه را متحول کند، خواهیم پرداخت. 
1-از Use Google My Business استفاده کنید 

بخ��ش تجاری گوگل، امکانی برای تمامی کس��ب وکارها قرار داده ش��ده 
اس��ت تا بر روی نقش��ه، مح��ل کار خود را به نمایش بگذارن��د، با این حال 
ب��ا توجه به این امر که افراد معموال در جس��ت وجوهای خود به دنبال کافه 
و رس��توران هستند، بدون ش��ک استفاده از آن برای ش��ما به عنوان مدیر 
یک رس��توران امری کامال ضروری خواهد بود. فراموش نکنید که شما باید 
عکس های مناسبی را داشته و اطالعات الزم را نیز درج کنید. در این رابطه 
فراموش نکنید که گوگل محبوب ترین موتور جست و-جوگر جهان محسوب 
می ش��ود که کاربران بس��یار باالیی را دارد. به همین خاطر ش��ما می توانید 
مکان��ی ایده آل را برای نمایش رس��توران خود ایجاد کنید. خوش��بختانه به 
مانند بیشتر امکانات گوگل، کار کردن با آن نیز بسیار ساده بوده و نیازی به 
آموزش خاص وجود ندارد. در نهایت توجه به اقدامات س��ایر برندها در این 

رابطه، می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما باشد. 
2-صفحات شبکه های اجتماعی خود را به روز رسانی کنید 

به روز نبودن صفحه ش��ما درس��ت به مانند این اس��ت ک��ه غذای پخت 
دیروز را به مش��تری بدهید. بدون شک این امر ضربه بزرگی محسوب شده 
و جذابیت برند ش��ما را به ش��دت کاه��ش خواهد داد. ب��ه همین خاطر از 
هم��ان ابتدا با خودتان صادق باش��ید و اگر برنامه ای ب��رای اقدامات مداوم 
و حرف��ه ای را ندارید، اب��دا در این حوزه ورود پیدا نکنید. به خاطر داش��ته 
باش��ید که امروزه یکی از معیارهای مقایس��ه برای افراد، کیفیت اقدامات و 
تعداد دنبال کننده ها و به ص��ورت خالصه تمامی اطالعات موجود در رابطه 
با فعالیت ش��ما در ش��بکه های اجتماعی است. به همین خاطر ابدا نباید در 
این رابطه کوتاهی کنید. درواقع موتورهای جس��ت وجو در کنار نتایج متنی 
در صفحات نتایج جس��ت وجو، در برخی مواقع تصاوی��ری را نیز به نمایش 
 )alt text(می گذارند. این امر از طریق استفاده از شیوه متن به جای عکس
است. اقدام مذکور در زمینه سئو نیز بسیار مهم خواهد بود. با کمی مطالعه 
در این رابطه می توانید به اطالعات الزم برای ش��روع کار دس��ت پیدا کنید. 

درواقع این شیوه نیز کامال ساده ولی کاربردی محسوب می شود. 
3-به وضعیت سایت رسمی خود توجه داشته باشید 

ش��ما باید همواره ب��ه وضعیت فعلی خ��ود رتبه ای را اختص��اص داده و 
برنامه هایی مداوم برای بهبود آن را داش��ته باش��ید. ای��ن امر کمک خواهد 
کرد تا س��ایت ش��ما در نهایت بتواند به عنوان یکی از س��ه س��ایت برتر در 
کشور خودتان مطرح شود. برای مثال همواره در زمینه سئو سایت، روش  و 
الگوهای جدیدی معرفی می شود که باید مورد توجه شما قرار گیرد. حضور 
در برنامه های مخصوص سفر نظیر تریپ ادوایزر نیز به رشد کار شما کمک 
خواهد کرد. برای مثال تصور کنید که به عنوان بهترین رس��توران ش��هر در 
این برنامه به نمایش درآورده ش��وید. بدون ش��ک این موضوع انقالبی را در 

عرصه کاری شما ایجاد خواهد کرد. 
4- سرعت پاسخگویی باالیی را داشته باشید

آماری اخیرا منتش��ر ش��ده است که نش��ان می دهد بیش از 8۰درصد از 
کاربران توییتر انتظار دارند که به ش��کایت های آنالین آنها در کمتر از یک 
روز پاس��خ داده ش��ود. به همین خاطر نیز ش��ما باید در هر ش��بکه ای که 
حضور دارید، سرعت پاسخگویی مناسبی را داشته باشید. در غیر این صورت 
مخاطب گزینه های دیگر را مورد بررسی قرار خواهد داد. بدون شک در علم 
بازاریابی حتی از دس��ت دادن یک مش��تری نیز شکستی بزرگ خواهد بود. 

خوشبختانه برای این موضوع نیز ابزارهای مناسبی وجود دارد. 
5-ارتباطات خود را گسترش دهید 

به هر میزان که با ش��رکت های مختلف ارتباط بهتری را داش��ته باش��ید، 
می توانی��د از آنها برای مشتری س��ازی اس��تفاده کنید. برای مث��ال امروزه 
بس��یاری از رس��توران ها با آژانس های مس��افرتی قرارداد امض��ا می کنند تا 
پذیرایی تمامی مسافران را برعهده گیرند. درواقع عجیب نیست اگر بگوییم 

که سود اصلی شما به میزان موفقیت در این زمینه بستگی دارد. 
در نهایت توجه داشته باشید که رستوران داری در کنار تمام جذابیت های 
خ��اص خود، نیاز به بررس��ی آخرین تغییرات و مطالع��ه به روزترین مطالب 
دارد. ب��ه همین خاطر نباید تصور کنید که تنه��ا با مطالعه این مقاله، همه 

چیز به صورت کامل فوق العاده خواهد شد.
entrepreneur :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

بازاریابی چیست و چه تفاوتی با فروش، برندینگ و تبلیغات دارد؟

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

به قلم: جیوان باتیستا جیمینو کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

یکشنبه
15 دی 1398

شماره 1466



لینکدین را باید متفاوت ترین ش��بکه اجتماعی جهان دانست. درواقع این امر که 
یک شبکه اختصاصی برای تجارت و کسب وکار وجود داشته باشد، به اندازه کافی 
جذابیت باالیی را به همراه خواهد داشت. اگرچه انتقادها نسبت به این شبکه کمی 
باال است و بدون شک در بهترین وضعیت ممکن قرار ندارد، با این حال نکته ای که 
نمی توان چشم خود را از آن پوشاند، آمارها در رابطه با میزان رشد این شبکه است. 
همین امر نیز باعث شده است تا خصوصا برندهای مختلف، حضور در آن را یک الزام 
حیاتی تلقی کنند. با این حال با توجه به این امر که لینکدین با تمامی شبکه های 
اجتماعی تفاوت دارد، انجام بسیاری از کارها به معنای نابودی وجهه شما خواهد بود. 
به همین خاطر آگاهی نسبت به آنها می تواند تاثیر بسزایی را در فعالیت شما داشته 
باشد. در همین راستا به بررسی هفت اقدامی که به علت فاجعه بودن تاثیرات آنها 

هم رده گناهان کبیره قرار گرفته شده است، خواهیم پرداخت.
1-انتشار اسپم

اشتباه بزرگ تقریبا تمامی افراد این است که تصور نادرستی را نسبت به اسپم ها 
دارند. این امر در حالی است که ارسال یک پیام مشابه برای تعداد زیادی از افراد نیز 
در این دسته قرار می-گیرد. درواقع این موضوع تنها در لینکدین به عنوان یک اقدام 
کامال مضر تلقی نمی شود، با این حال هنگامی که در شبکه حرفه ای ها حضور دارید 
اهمیت این موضوع افزایشی چشمگیر را پیدا خواهد کرد. در عوض این امر که قبل 
از تالش برای تبلیغ خود، ارتباط الزم را شکل دهید، بدون شک باعث خواهد شد 
تا پیام ش��ما دقیقا به زبانی باشد که شانس تحت تاثیر قرار دادن را افزایش خواهد 
داد. اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که این ام��ر بیش از حد زمانبر خواهد بود، با 
این حال با نگاهی واقع بینانه متوجه این امر خواهید ش��د که با این سیاست حتی 
مش��تریان بیشتری را نیز به دس��ت خواهید آورد. به همین خاطر همواره گسترده 
بودن محدوده عملکردی، به معنای افزایش دستاوردها نخواهد بود. فراموش نکنید 
که اگر  هر فرد و برندی بخواهد اسپم س��ازی داش��ته باشد، فعالیت در هر شبکه ای 
برای کاربران کامال سخت خواهد شد. به همین خاطر هیچ گاه نباید با اقداماتی که 
تنها ناراحتی افراد را به همراه خواهد داش��ت، وجهه خود و یا برندی که در اختیار 
دارید را نابود سازید. در نهایت اگر ارتباط  به شیوه درست شکل گرفته باشد، بدون 
شک این افراد به ظاهر کم، خود به تبلیغ کنندگان شما تبدیل خواهد شد که این 

امر مزیتی فوق العاده محسوب می شود. 
2-عدم کنترل انتظارات

برخی از افراد به قدری غرق در ش��بکه های اجتماعی می شوند که عمال بر روی 
باقی بخش های مهم زندگی آنها تاثیر بسیار بدی را به همراه دارد. به همین خاطر 
همواره الزم اس��ت تا به دنبال راهکارهایی برای کاهش زمان باش��ید. برای مثال به 
جای تایپ کردن توضیحات می توانید لینک سایتی را که حاوی اطالعات مفید مورد 
نیاز کاربران اس��ت، برای آنها ارس��ال کنید. این امر باعث خواهد شد تا انتظارات از 
شما در حدی که می-خواهید باقی بماند. همچنین ضروری است تا از تحت فشار 

قرار دادن افراد خودداری کنید. برای مثال ممکن است سوالی را از مدیر یک شرکت 
داشته باشید، با این حال شما نمی توانید شرایط فعلی او را حدس بزنید. به همین 
خاطر انتظار پاسخ در لحظه، تنها موقعیت های شما را از بین خواهد برد. به صورت 
خالصه اگر در رابطه با رفتار خود در این شبکه الگوی خاصی را نداشته باشید، حتی 
کسب نتایج خوب نیز به معنای موفقیت نخواهد بود. به همین خاطر از همان ابتدا 

زمانی مشخص و شیوه ای منحصر به فرد را برای خود تعیین کنید.
3-صحبت بیش از حد در رابطه با خود 

لینکدین یک شبکه حرفه ای محسوب می شود و کاربران آن نیز افرادی نیستند 
که برای تفریح صفحه ای را ایجاد کرده باشند. به همین خاطر نیز شما باید رفتاری 
کامال حرفه ای را داشته باشید. برای مثال این امر که در رابطه با خود صحبت کنید، 
یکی از اش��تباهات رایج محسوب می ش��ود. با این حال رفتار حرفه ای این است که 
روزمه خود را در اختیار افراد قرار داده و حتی به نکات منفی خود اشاره کنید. این 
امر به معنای صداقت کافی ش��ما بوده و هر ف��ردی را تحت تاثیر قرار می دهد. در 
نهایت توجه داش��ته باشید که هیچ الزامی وجود ندارد که در همان مکالمه اول در 
تالش برای ایجاد رابطه موردنظر خود باشید. درواقع نباید فراموش کنید که بهترین 
و مس��تحکم ترین روابط تجاری، با گذشت زمان ش��کل خواهد گرفت. بدون شک 
بیش از حد مش��تاق نشان دادن خود نیز تصوراتی نادرستی را در ذهن مخاطب به 

همراه خواهد داشت. 
4-متوصل شدن به سیاست انتقاد برای مطرح کردن خود 

یک��ی از رفتارهای رایج این اس��ت که صاحبان صفحات گوناگ��ون، به افراد و یا 
برندهایی حمله کرده و تنها در تالش هس��تند تا با این اقدام، خود رابه عنوان فرد 
شایس��ته به نمایش بگذارند. این امر در حالی اس��ت که انتقاد تنها زمانی درس��ت 
خواه��د بود ک��ه دو اصل انصاف و عدم ابزار قرار دادن آن رعایت ش��ود. برای مثال 
هیچ گاه افراد به انتقادهای سامسونگ از اپل توجهی نمی کنند. علت این امر ریشه 
در این امر دارد که آنها می-خواهند از این طریق توانایی های برند خود را به نمایش 
بگذارند. درواقع لینکدین مکانی برای رقابت ناسالم محسوب نشده و هر فرد تنها باید 
بر روی برندسازی خود توجه داشته باشد. در این رابطه فراموش نکنید که شما برای 
مطالب خود می-توانید از مثال هایی اس��تفاده کنید که به دور از هیچ گونه توهین 
باشد. با این حال اگر مطلب شما صرفا برای انتقاد همراه با ذکر نام فرد و یا برندی 
باش��د، بدون شک شما سطح خود را به پایین-ترین س��طح ممکن رسانده اید. در 
نهایت فراموش نکنید که افراد براساس عملکردی که دارید، نسبت به شخصیت شما 
قضاوت خواهند کرد. به همین خاطر نیز نباید ش��انس موفقیت حداکثری را نابود 
س��ازید. درواقع لینکدین ش��بکه ای برای نمایش هر -آن  چیزی که تصور می کنید 

درست است، محسوب نمی-شود. 
5-نیازمند جلوه کردن 

شما باید همواره کالس کار خود را حفظ کنید. درواقع تفاوتی ندارد که در حال 
حاضر در چه ش��رایطی به س��ر می برید، بدون شک این امر که بیش از حد خود را 
مش��تاق و عجول نشان دهید، باعث خواهد شد تا افراد به صورت غیرارادی نسبت 
به شما حسی بد را پیدا کنند. به همین خاطر هیچ گاه در لحظه به پیام افراد پاسخ 

نداده و از اصرار کردن خودداری کنید. همچنین فراموش نکنید که اگر پیام ش��ما 
پس از ۲4 ساعت بدون پاسخ باقی مانده است، نباید اقدام به ارسال پیام هایی دیگر 
کنید. این موضوع اگرچه به نظر بس��یار ساده به نظر می رسد، با این حال فراموش 
نکنی��د که ش��ما به عنوان یک فرد فعال در یکی از حوزه ه��ای کاری، باید در ابتدا 
برای خود بیشتر ارزش قائل شوید تا سایرین نیز چنین رفتاری را داشته باشند. در 
نهایت فراموش نکنید که بهتر است تا خود را با بهبود کیفیت مطالب و مواردی از 
این قبیل مشغول نگه دارید، در غیر این صورت همواره احتمال دارد که به اقدامات 

غیرحرفه ای تمایل پیدا کنید.  
6-بیش از حد شخصی بودن 

صفحه شما در لینکدین ابدا به مانند اینستاگرام نیست که در آن خودتان را در 
مرکز همه چیز قرار دهید. درواقع شما باید مطالبی را منتشر کنید که ارزش باالیی 
را برای مطالعه به همراه خواهد داشت. در این رابطه نه تنها تولید محتوا، بلکه ترجمه 
نیز می تواند گزینه بسیار مطلوبی باشد. این امر در حالی است که هنوز هم مشاهده 
می شود که افراد تصاویری از اقدامات روزانه خود و یا فعالیت هایی که در سفرهای 
مختلف انجام داده اند را به اشتراک می گذارند. بدون شک این امر صفحه شما را به 
چیزی شبیه به فاجعه تبدیل خواهد کرد. به همین خاطر نیز همواره باید چارچوبی 
مش��خص را داشته باش��ید. درواقع برای ارسال مطالب شخصی شبکه های دیگری 
وجود دارد. با توجه به این امر که ش��ما در محل کار با هر لباسی حاضر نشده و در 
رابطه با موضوعات شخصی خود با افرادی نظیر مدیر شرکت صحبت نمی کنید، در 
لینکدین نیز باید یکسری موارد را به خوبی رعایت کنید. این امر در رابطه با مسائلی 

نظیر اظهارنظرهای سیاسی و دینی نیز کامال صادق است. 
7-امالی ضعیف

ممکن اس��ت بیش از حد خنده دار به نظر برس��د، با این حال با یک سرچ 
ساده متوجه این امر خواهید شد که میزان اشتباهات امالیی افراد در همین 
ش��بکه لینکدین، چه اندازه باال است. در این رابطه ممکن است تصور کنید 
که همه آنها به خاطر اش��تباهات تایپی است، با این حال جالب است بدانید 
که این موضوع تنها بخش کوچکی از مسئله را شکل می دهد. درواقع مشکل 
بزرگ افراد این است که از دستور زبان به خوبی استفاده نمی کنند. به همین 
خاطر شاید پیش شرط حضور در شبکه لینکدین را اطمینان در رابطه با دانش 
زبانی کافی دانست. این موضوع خصوصا برای افرادی که خواهان فعالیت دو 
زبانه هستند، کامال ضروری خواهد بود. همواره این جمله را به خاطر داشته 
باشید که افراد نه تنها از نوع مطالب شما بلکه از نحوه تایپ نیز قضاوت هایی را 
خواهند داشت. به همین خاطر نباید جلوه ای بد را داشته باشید. خوشبختانه 
برای این موضوع یکسری دوره های آنالین نیز وجود دارد که می تواند تقریبا 
تمامی مش��کالت شما در این رابطه را برطرف کند. با این حال به هر میزان 
که مطالب سایر افراد را بیشتر مطالعه کرده باشید، مهارت نوشتاری نیز بهبود 
پی��دا خواهد کرد. در آخر فراموش نکنید که مطالعه مجدد متن، ابدا معنای 
بدی نداشته و نباید به علت برخی تصورات غلط، از انجام آن خودداری کنید. 
entrepreneur :منبع

چگونه مشتریانی قدردان داشته باشیم 

ب��دون ش��ک برای ه��ر برندی، ای��ن امر ک��ه اقدام��ات آنها با 
بازخورده��ای مثبتی از س��وی مش��تریان همراه باش��د، یکی از 
اصلی ترین خواس��ته  ها محسوب می ش��ود. این امر در حالی است 
که بس��یاری از برندها علی رغم تالش و صرف هزینه ها باال، موفق 
نش��ده اند تا به چنین جایگاهی دست پیدا کنند. به همین خاطر 
نیز این امر که آگاهی درس��ت داش��ته باشید، الزام اولیه محسوب 
می ش��ود. درواقع تاثیرگذار بودن بر روی مشتری، یک هنر بزرگ 
محس��وب می ش��ود که باید ترتیب در آن رعایت شود. این امر در 
تمامی کارها یک اصل مهم محسوب می-شود. به همین خاطر با 
رعایت چند اصل، می توانید میزان قدردانی مشتریان را نسبت به 
اقدامات خود افزایش دهید که این امر به معنای آسودگی خاطر از 
وفاداری آنها به ش��ما خواهد بود. در همین راستا به بررسی  مورد 

اصلی خواهیم پرداخت. 
1-اصل سادگی را رعایت کنید 

مش��تری باید به راحت ترین روش با ش��ما ارتباط داشته باشد. 
ب��رای مثال در خرید اینترنتی، س��رعت در کنار س��ادگی محیط 
کاربری دو اصل اصلی موفقیت محس��وب می شود. درواقع تمامی 
موارد ش��ما به هر میزانی که س��اده تر باشد، راحتی بیشتری برای 
مخاط��ب به وجود خواهد آمد که این امر را باید یکی از مهم ترین 
عوامل رضایت مش��تری دانس��ت. همچنین فرام��وش نکنید که 
تکنولوژی با س��رعتی مثال زدنی در حال پیشرفت است. به همین 
خاطر حتی اگر ش��رایط ارائه یک نوآوری را ندارید، ضروری است 
تا جدیدترین موارد را مورد اس��تفاده خود قرار دهید. این امر که 
افراد حس کنند که ش��ما همواره در حال پیشرفت هستید، هیچ 
راهی غیر از قدردانی از تالش های ش��ما را باقی نخواهد گذاشت. 
در آخ��ر این نصیح��ت را همواره به خاطر داش��ته باش��ید که با 
نظرسنجی از مشتری، به خوبی می-توانید اولویت ها و ضعف های 
موجود را شناسایی کنید. این امر باعث خواهد شد تا مشتری نیز 

توصیه های خود را ارزشمند تلقی کند.  
2-نرخ بازگشت سرمایه خود را محاسبه کنید 

ب��ا توجه به پایان یافتن س��ال ۲۰۱9، اکن��ون بهترین زمان برای 
محاس��به نرخ بازگشت سرمایه محسوب می ش��ود. این اطالعات به 
شما کمک خواهد کرد تا نسبت به میزان موفقیت آمیز بودن اقدامات 
مختلف خود به آگاهی دس��ت پیدا کرده و در صورت نیاز برای سال 
جدید، برنامه ریزی بهتری را داشته باشید. این امر در حالی است که 
بسیاری از برندها این موضوع را نادیده گرفته و همین امر آنها را در 
ریس��کی بزرگ قرار می دهد که بدون ش��ک در صورت شکس��ت، با 
مش��کلی فوق العاده بزرگ مواجه خواهید شد. در نهایت توجه داشته 
باش��ید که هیچ گاه از تغییر در نیروی کاری خود واهمه ای نداش��ته 
باشید، این امر درست به مانند تیم های فوتبالی به حساب می آید که 
در صورت عدم نتیجه گرفتن، به دنبال تغییراتی در بازیکنان و حتی 
مربی تیم بوده و ابدا تیم فعلی را امری مطلق تلقی نمی کنند. بدون 
شک با بهبود روش های بازاریابی خود، تاثیرگذاری بیشتری را نیز بر 

روی مخاطب خواهید داشت. 
3-ارتباطی فراتر از یک رابطه اقتصادی را شکل دهید 

بدون ش��ک هدف اصلی هر برندی، کسب سود است، با این حال 
در این رابطه اگر بیش از حد عجوالنه رفتار کنید، بدون ش��ک همه 
چیز مقطعی خواهد شد. به همین خاطر نیز ضروری است تا به دنبال 
افزایش ارتباط خود با مشتریان و حتی مخاطبان باشید. این امر کمک 
خواهد کرد تا مفهومی به نام خانواده ش��کل گیرد که بدون شک بر 
روی هر فردی تاثیرگذاری خاصی را خواهد داشت. همچنین فراموش 
نکنی��د که باید مخاط��ب را تا حد امکان درگیر نگ��ه دارید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا ماندگاری برند در ذهن افراد، به باالترین سطح 
ممکن برس��د. برای مثال ایجاد انواع مس��ابقات، تنها نمونه ای ساده 
در این رابطه محس��وب می شود. همچنین با کمی آگاهی نسبت به 
وضعیت مش��تریان خود، می توانید پیشنهادهایی را بدهید که کامال 
مورد توجه آنها قرار گیرد. در نهایت توجه داشته باشید که الگوبرداری 
از شرکت های دیگر، هیچ گاه شما را به موفقیت نخواهد رساند. برای 
مثال ممکن است شرکتی در یک کشور دیگر کامال موفق ظاهر شده 
باشد، با این حال آیا این امر به معنای آن خواهد بود که شما در یک 
کشور با فرهنگی متفاوت نیز قادر به کسب همان نتایج خواهید بود؟ 
با طرح این پرسش از تقلید کامل فاصله گرفته و تنها مواردی را مورد 
توج��ه قرار خواهید داد ک��ه از نتیجه بخش بودن آن اطمینان دارید. 
همچنی��ن فراموش نکنید که همواره می توان تغییراتی را در قوانین 

به وجود آورد.  
4-عجوالنه رفتار نکنید 

ه��ر اقدامی به زم��ان خاص خود نیاز خواهد داش��ت. به همین 
خاطر اگر درک درس��تی را نس��بت به این موضوع نداشته باشید، 
درس��ت به مانند این اس��ت که یک کش��اورز محصول را قبل از 
زمان آمادگی برداش��ت کند. این امر باعث خواهد ش��د تا تمامی 
تالش های شما با نتایجی به مراتب کمتر از حد تصور همراه باشد. 
به همین خاطر نیز نباید با بروز نخس��تین نش��انه های شکست و 
یا جل��و نرفتن موارد مطابق برنامه ریزی ها س��ریعا اقدام به اعمال 
تغییرات کنید. در نهایت توجه داش��ته باش��ید که اگر به خودتان 
اطمینان نداش��ته باشید، بدون ش��ک نمی-توانید این انتظار را از 

سایرین داشته باشید. 
5-مشتری را پس از خرید رها نکنید 

همواره این دیدگاه را داش��ته باشید که شما به یکی از دوستان 
خود محصول ش��رکت را فروخته اید. بدون ش��ک ای��ن امر باعث 
خواهد ش��د تا مش��تری را رها نک��رده و همواره جوی��ای اوضاع 
آنها باش��ید. این نکته را فراموش نکنید که بس��یاری از مشکالت 
در حی��ن کار به وج��ود می آید. به همین خاط��ر در صورت عدم 
پش��تیبانی، این احتمال وجود دارد که مشتری برای همیشه برند 
شما را در لیست سیاه خود قرار دهد. درواقع اگر خواهان قدردانی 
مشتریان خود هستید، ضروری است تا خدمتی فراتر از حد انتظار 
را ارئه دهید. به همین خاطر همواره الزم اس��ت تا به این موضوع 
فک��ر کنید که با چ��ه اقدامی می توانید مش��تری را به این هدف 

نزدیک تر کنید.  
business2community :منبع
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نکاتی آموزشی از بهترین سخنرانی های 
برنامه تد در سال 201۹)2(

اولی��ن نکته آموزش��ی که می توان از س��خنرانی های برنامه تد در س��ال 
گذش��ته آموخ��ت را در مطلب پیش��ین توضیح دادیم و ح��ال به مورد دوم 

آن می پردازیم.
۲-چرا دورکاری برای هر کسب  وکاری مفید است

سخنران: مت مالن وگ  
اگر بخواهیم بزرگترین مش��کل کار کردن در محیط شرکت را نام ببریم، 
بدون شک عدم امکان کنترل همه چیز گزینه ای شایسته خواهد بود. جالب 
است بدانید که سخنران این قسمت از برنامه تد، خود مدیرعامل یک شرکت 
با بیش از 8۰۰ کارمند است که همه آنها به صورت دورکاری با این شرکت 
فعالیت دارند. نکته جالب دیگر آن اس��ت که کارمندان آن از سرتاسر جهان 
هس��تند. این امر به معنای آن خواهد بود که بدون عمال هیچ هزینه ای این 
شرکت موفق شده اس��ت تا محدوده عملکرد جهانی را داشته باشد. درواقع 
در رابطه با کار یکس��ری تصورات وجود دارد که بس��یاری از آنها عمال دلیل 
خاصی را نداش��ته و الزم اس��ت تا کنار گذاشته ش��وند. برای مثال بیایید تا 
به برنامه روزانه یک کارمند نگاهی بیندازیم. آنها مجبور به بیدار ش��دن در 
س��اعت خاصی هس��تند و باید مس��یری را برای رس��یدن به محل کار خود 
ص��رف کنند. در هر ش��رکتی عمال در یک س��اعت اول، اتف��اق خاصی رخ 
نخواهد داد. افراد به نوعی مشغول آماده سازی خود هستند. این امر یعنی در 
بهترین حالت ش��ما تا االن حدود سه ساعت از وقت را بیهوده تلف کرده اید. 
این امر در رابطه با بازگش��ت افراد نیز صادق اس��ت. همچنین وجود ساعت 
مشخصی برای صرف ناهار و استراحت، بدون شک افراد را در چارچوبی قرار 
خواهد داد که بدون ش��ک با توجه به تفاوت ه��ای تمامی افراد این موضوع 
نمی تواند اقدامی هوش��مندانه محسوب شود، با این حال افراد در خانه خود 
نه تنها امکان ایجاد تعادل بهتری را میان کار و زندگی شخصی خود خواهند 
داش��ت، بلکه هر فرد با توجه به ش��رایط خاصی ک��ه دارد، می تواند بهترین 
برنامه ریزی را داش��ته باش��د. برای مثال ممکن اس��ت برخی از افراد تمایل 
به ش��ب زنده داری داشته باشند و زمان غذا خوردن آنها دیرتر و یا زودتر از 
وقت معمول باش��د. تحت این ش��رایط کنترل همه چیز برعهده آنها خواهد 
بود. همچنین به دلیل عدم نیاز به مراجعه به محل کار، عمال از بس��یاری از 
هزینه ها نظیر حمل و نقل دور نگه داشته خواهند شد که این امر به معنای 
صرفه جویی بیش��تر خواهد بود. تحت این ش��رایط نیز افزایش حقوق کامال 
کاهش پیدا کرده و شما می توانید توافق مالی به مراتب مقرون به صرفه تری 
را نیز داش��ته باش��ید. به همین خاطر این موضوع از نظر بودجه شرکت نیز 
بس��یار مهم خواهد بود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که در گذش��ته به علت نبود امکانات، انجام این شیوه از کار عمال غیرممکن 
به نظر می رس��ید. با این حال امروزه با توجه به پیش��رفته ش��دن همه چیز، 
تحولی را نیز باید در زمینه رفتارهای متفاوت خود داش��ته باش��یم که بدون 
ش��ک شیوه کار کردن از مهم ترین آنها محسوب می شود. با این حال ممکن 
اس��ت هنوز هم نس��بت به نحوه شروع کار به این ش��یوه تردیدهایی داشته 
باش��ید. به همین خاطر در ادامه به بررس��ی اقداماتی ک��ه باید انجام دهید 
خواهیم پرداخت. نخس��ت آنکه باید همه چیز را مشخص کنید. درواقع دور 
بودن افراد امکان ارتباط سریع را از بین خواهد برد. برای مثال ممکن است 
کارمن��دی در ی��ک نقطه دیگر از جهان باش��د که اختالف س��اعت با محل 
زندگی ش��ما بسیار بوده و ممکن است س��وال آنها در ساعت اولیه صبح در 
هنگام نصفه ش��ب به دست شما برس��د که بدون شک چیزی شبیه به یک 
کابوس خواهد بود. به همین خاطر نیز الزم است تا از همان ابتدا همه چیز 
را مش��خص کنید. این امر ش��امل وظایف دقیق اف��راد، تعیین زمان ارتباط 
برقرار کردن با توجه به اختالف زمانی و... است. همچنین الزم است تا چند 
مرحله کار گروهی را داش��ته باش��ید. برای مث��ال می توانید یک کانال کلی 
برای تمامی کارمندان ایجاد کرده و در آن اطالع رس��انی ها را انجام دهید. با 
این حال توجه داشته باشید که متن پیام شما به تمامی زبان های کارمندان 
باش��د. با ای��ن حال اگر این اقدام را س��خت تلقی می کنی��د، می توانید یک 
زبان واحد نظیر انگلیس��ی را به یکی از معیارهای استخدامی خود درآورید. 
همچنین توجه داشته باشید که دورکاری به معنای عدم امکان کار گروهی 
نبوده و ش��ما می-توانید گروه هایی را برای افراد هم تیمی ایجاد کرده و آنها 
را به ارتباط از طریق اقداماتی نظیر تماس تصویری س��وق دهید. همچنین 
ش��ما امکان برگزاری جلس��ه را نیز خواهید داش��ت. در این رابطه وبینارها 
گزینه ایده آلی محس��وب می شوند. به همین خاطر تنها کافی است که شما 
بخواهید تغییری را در این رابطه ایجاد کنید. بدون ش��ک بس��ترهای انجام 

آن کامال مهیا است. 
ادامه دارد ...

entrepreneur :منبع
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امروزه مطالعات بسیار زیادی درباره تاثیر زبان بدن بر روی حوزه کسب و کار 
قابل مش��اهده است. اغلب کارش��ناس ها بر روی تاثیر ارتباطی این مهارت تاکید 
دارند. اگر در حوزه کارآفرینی و کس��ب و کار فعالیت داش��ته باشید، مهارت های 
ارتباط��ی بخ��ش قابل توجه��ی از نیاز ش��ما را تش��کیل خواهد داد. بس��یاری 
از کارآفرین��ان در محیط ه��ای اداری ب��ه دلیل ناتوانی در انتق��ال پیام و منظور 
اصلی ش��ان با مشکل مواجه اند. به عالوه در جلسات کاری یا مالقات با مشتریان 
مهم اس��تفاده از زبان بدن تاثیر مثبتی بر روی ذهنیت آنها از شرکت مان خواهد 
داش��ت. ترکیب زبان بدن با زبان گفتاری امکان جلب نظر همکاران و مش��تریان 
را فراهم می کند بنابراین پرداختن به زبان بدن در قالب مهارتی اساسی ضروری 

به نظر می رسد. 

چگونه از زبان بدن استفاده کنیم؟
م��ن در یکی از برنامه ه��ای رادیویی موسس��ه Small Business ش��انس 
گفت وگو با گرگ هارتلی، استاد دانشگاه و محقق در زمینه زبان بدن، را داشتم. 
گرگ در طول ۲۰ س��ال گذش��ته پژوهش های تاثیرگذاری در زمینه زبان بدن 
انجام داده اس��ت. همکاری وی با س��تاد نیروهای ویژه ایاالت متحده و برخی از 

سناتورها کارنامه قابل قبولی به ارمغان آورده است. 
نکت��ه اصلی مدنظر گرگ در زمینه اس��تفاده از زبان ب��دن ایجاد تعادلی میان 
آن زبان گفتاری اس��ت. بر این اس��اس ما باید بسیار آهس��ته و همراه با هیجان 
صحبت کنیم. این امر امکان اس��تفاده از س��ایر بخش های بدن برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب را فراهم می کند. اشتباه بسیاری از افراد تالش برای بیان نکات 
به صورت تند و پشت سرهم است. به این ترتیب توان بیان نکات مهم به صورت 

تاثیرگذار و کاربرد درست زبان بدن از بین خواهد رفت. 
کارب��رد اصل��ی زبان ب��دن در مواقع احس��اس اس��ترس و نگرانی در 

بیان برخی از نکات مهم اس��ت. همیش��ه احتمال ناتوانی افراد در بیان 
منظورشان به صورت درست وجود دارد. بسیاری از معامله های کاری به 
همین دالیل کوچک برهم خورده اس��ت، بنابراین استفاده از بخش های 
مختلف بدن برای انتقال درس��ت مفاهیم ض��روری خواهد بود. یکی از 
نکات مهم در این میان اس��تفاده از حرکات دس��ت و س��ر برای انتقال 
احساس��ات است. یکی از مشکالت همیش��گی افراد در زمینه سخنرانی 
برای عده ای معدود ناتوانی در زمینه بیان درست احساسات است. زبان 
بدن در چنین موقعیت هایی کاربرد زیادی خواهد داشت. به این ترتیب 
م��ا فرصت بیان نکات مختلف به زبانی به غیر از گفتار عادی را خواهیم 
داشت. نکته مهم در این میان تاثیرگذاری به مراتب بیشتر زبان بدن در 
مقایس��ه با زبان گفتاری است، بنابراین کاربرد آن در حوزه کسب و کار 
همراه با موفقیت بیشتر ما در زمینه دستیابی به اهداف مان خواهد بود. 
smallbiztrends :منبع

اگر تاکنون در ش��رایطی قرار گرفته اید که برخالف میل باطنی خود به کسی 
جواب مثبت داده باش��ید، احتماال با خ��ود فکر می کنید که چطور یاد بگیرم که 
»نه« بگویم بی آنکه آدم رک و بی ادبی جلوه کنیم. در این مقاله س��عی ش��ده در 

سه حرکت به شما آموزش نه گفتن داده شود.
بعضا برای هر کس��ی پیش می آید که به درخواس��تی پاس��خ مثبت بدهد و از 
خی��ر توضیح دادن و نه گفتن بگذرد، اما تا کی باید با این ش��رایط پیش رفت؟ 
در هر صورت به نقطه ای خواهیم رس��ید که با خود می گوییم »باید کاری برای 
ای��ن ضعف انجام دهم.« یکی از مکان هایی که اکث��ر افراد ترجیح می دهند تا با 
قبول درخواس��ت، از زیر بار تبعات نه  گفتن شانه خالی کنند، محیط های کاری 
اس��ت. معموال در دو ش��رایط فرد برخالف میل باطنی خود درخواست های افراد 

را قبول می کند:
• تحت فشار قرار گرفتن برای موافقت با عقیده ای )زیرا شخص نمی داند که در 

صورت پاسخ منفی دادن، چگونه با شرایط بعد از آن کنار بیاید(
• ترس از رفتار دیگران در قبال »نه« شنیدن

اما خصیصه ای که ش��ما به آن نیاز دارید، ش��رایط ذهنی و مدیریت فش��اری 
اس��ت که پس از نه گفتن برای شما ایجاد ش��ده و فشاری مضاعف بر دوش تان 
می گذارد، اما اصل قضیه اینجاس��ت: نه گفتن اصال ربطی به پاس��خ منفی دادن 
ن��دارد. در اصل این یک مکانیزمی اس��ت تا ش��ما به کم��ک آن بتوانید از حد و 
ح��دودی که برای خود مش��خص کرده اید، محافظت کنید. ب��ه عبارت دیگر، نه 
گفتن برای محافظت از خطوط قرمز شماس��ت. به صورت کلی، این حد و مرز و 
خطوط قرمزی که مش��خص کرده اید، برای حفاظت از اولویت ها و سالمتی شما 

ضروری است.
بدون داش��تن مرز های مشخص، تقریبا غیرممکن است که با حداکثر توان تان 
فعالیت کرده یا حتی به دیگران خدمت کنید. شاید با قبول درخواست دیگران و 
»بله« گفتن، در کوتاه مدت به یک قهرمان تبدیل شوید، اما در آخر این خصیصه 
به شما آسیب می رساند و حتی توقع دیگران را از شما باال می برد. با رعایت سه 

گام زیر، می توانید قدرت نه گفتن را فرا بگیرید:
گام اول: آماده کردن خود

مانن��د هر کار دیگری، باید تغییرات را از درون خ��ود آغاز کنید. برای همین 
منظور، ابتدا باید مرز های خود را مشخص کنید تا بتوانید با نه گفتن از آنها دفاع 
کنید. پیش��نهاد می کنیم چند س��اعتی را با خود تنها باشید و به صورت شفاف، 
حریم ه��ا و اولویت های ت��ان در محیط خانه و کار را مش��خص کنید. به قوانینی 
فکر کنید که برای س��المتی ش��ما اهمیت دارد. فراموش نکنید که هدف داشتن 

مرز های محکم، کمکی است تا بهترین نسخه خودتان را بازیابی کنید.
این تمرین باعث می شود زمانی که می خواهید »نه« بگویید، شفافیت و دلیل 
موجه و قانع کننده ای برای خود داش��ته باش��ید. زمانی که چنین دلیلی داش��ته 
باش��ید، نه گفتن ساده تر می ش��ود. این کار باعث می شود تا شما اعتماد به نفس 

کافی برای انجام کار درست را داشته باشید.
گام دوم: خالصه و شفاف باشید

 بهترین راه برای نه گفتن این اس��ت که خالصه و س��اده باشید. البته بسیاری 
از افراد ش��نیدن »نه« خش��ک و خالی را بی ادبی قلم��داد می کنند، از همین رو 
الزم اس��ت تا در حد یکی دو جمله توضیح اضافه بدهید. البته در خاطر داش��ته 

باش��ید که هیچ دلیلی برای توجیه خ��ود ندارید ولی می توانید توضیحی خالصه 
برای دلیل تان بگویید. با این کار شما احترام تان به مخاطب را نشان می دهید.

البته بعضی مواقع هم ممکن اس��ت تحت فش��ار ق��رار بگیرید، در این صورت 
می توانی��د ب��رای خود کمی وق��ت بخرید. مث��ال می توانید بگویید »بعدا پاس��خ 
می ده��م، در حال حاضر بای��د کمی فکر کنم.« در این ص��ورت می توانید کمی 
بعد تر پاسخ را بدهید و خیال تان راحت باشد که دیگر در معذوریت های لحظه ای 
قرار نمی گیرید. یکی دیگر از راه هایی که می توانید ش��رایط را به نفع خود تغییر 
دهید، »پیش��نهاد دادن« اس��ت. با این کار هم مخالفت خود را اعالم کرده اید و 
هم راه حل جایگزینی در اختیار مخاطب تان قرار داده اید. پس از اس��لحه س��ری 

»پیشنهاد دادن« غافل نشوید.
گام سوم: بر عقیده خود پافشاری کنید

بسیاری از افراد ممکن است پس از شنیدن پاسخ منفی از سوی شما، روی به 
اصرار بیاورند یا از باب احساس��ات وارد شوند تا شما را نرم کنند. در این صورت 
بسیار حیاتی است تا شما بر سر پاسخ خود بمانید. می توانید خالصه پاسخ خود 
را بگویید یا کال وارد بازی کثیف مخاطب نش��وید و از پاس��خ دادن سر باز بزنید. 
نیازی هم نیس��ت احس��اس ناراحتی کنید، زیرا شما پاس��خ تان را داده بودید و 

همچنین با این کار دارید به خود و مرزهای تان احترام می گذارید.
نه گفتن نباید عاملی اس��ترس زا باشد؛ اتفاقا باید دقیقا برعکس این قضیه رخ 
دهد. با رعایت و دنبال کردن این س��ه گام، می توانید اعتماد به نفس کافی برای 

نه گفتن را بیاموزید و زندگی خود را بهتر کنید.
Forbes/digiato :منبع

3 گام ضروری برای نه گفتن در محیط کار که باید یاد بگیرید

تعطیلی بیش از ۹300 فروشگاه در سال 201۹

آخرالزمان خرده فروشی  های آمریکا
س��ال ۲۰۱9، س��ال خوبی برای بسیاری از خرده فروش��ان آمریکایی نبود و با 

وجود اقتصاد قوی و فراوانی مشتری، بسیاری از آنها را به تعطیلی کشاند.
س��ال جاری میالدی خرده فروش های آمریکایی از تعطیلی 9۳۰۲ مغازه خبر 
دادند که افزایش 59درصدی را نس��بت به س��ال ۲۰۱8 نشان می دهد. براساس 
داده هایی که شرکت تحقیقاتی Coresight Research جمع آوری کرده، این 

باالترین میزان تعطیلی از سال ۲۰۱۲ به بعد محسوب می شود.
آمار ورشکس��تگی در بخش خرده فروش��ی در س��ال ۲۰۱9 افزایش داشته و 
همین عامل س��بب ش��ده تا بسیاری از فروش��گاه های زنجیره ای و خرده فروشی 

کرکره مغازه های خود را برای همیشه پایین بکشند.
 Shopko و Payless، Gymborre. Charlotte Russe فروش��گاه های
اعالم ورشکس��تگی کردند و روی هم رفته ۳۷۲۰ ش��عبه را بستند. اکثر شعبات 
متعلق به ش��رکت Payless هستند؛ این فروشگاه زنجیره ای کفش برای دومین 
بار در فوریه س��ال جاری میالدی اعالم ورشکس��تگی کرد و ۲۱۰۰ مغازه را در 

آمریکا تعطیل کرد.
فروشگاه زنجیره ای Fred نیز پس از ورشکستگی در ماه سپتامبر، 5۶4 شعبه 
را بس��ت. فروش��گاه Forever ۲۱ نیز در همین ماه اعالم ورشکس��تگی کرد و 

۱۷8 مغازه را تعطیل کرد.
 Ascena Retail. Family Dollar. از جمل��ه  فروش��گاه های دیگ��ری 
GNC. Walgreens. Signet Jewelers. و JCPenney نی��ز برای ذخیره 
مناب��ع مالی و بازگش��ایی فروش��گاه های بهتر، ش��عبات خ��ود را تعطیل کردند. 
فروش��گاه های Family Dollar و Signet نی��ز به ترتی��ب از تعطیلی ۳59 و 

۱59 مغازه خبر دادند.
به دلیل فراگیر شدن خرید اینترنتی، احتماال هزاران مغازه دیگر در سال های 
آتی به تعطیلی کشیده خواهند شد. باال بودن هزینه اجاره و بدهکاری ها، از دیگر 

عوامل بسته شدن مغازه ها هستند.
خریده��ای اینترنت��ی حدود ۱۶درص��د از آمار کل فروش خرده فروش��ی ها را 

تش��کیل می دهند. محققان تخمین می زنند این آمار تا سال ۲۰۲۶ به ۲5درصد 
برسد. این عامل می تواند سبب بسته شدن نهایتاً ۷5 هزار مغازه شود.

خرده فروش��ی های بزرگ��ی همچ��ون والم��ارت و Best Buy نی��ز ب��ا وجود 
افتتاح فروش��گاه های جدید، در س��کوت خبری در ح��ال تعطیل کردن تعدادی 
از فروش��گاه های خود هس��تند. »مایکل براون« )Michael Brown(، یکی از 
تحلیلگران ش��رکت مش��اوره ای AT Kearney تخمین می زند تا سال ۲۰۲۰ 

آمار مغازه های بسته شده از آمار افتتاح آنها پیشی بگیرد.
برخی از خرده فروش��ی ها اما چندین شعبه افتتاح کرده اند؛ در گزارش موسسه 
Coreinsight به بازگش��ایی 4۳9۲ مغازه در س��ال جاری میالدی اشاره شده 
است. ظاهراً مشتریان به فروشگاه های تخفیف عالقه بیشتری نشان داده اند چون 
فروش��گاه Dollar General از افتتاح 9۷5 مغازه در سال جاری میالدی خبر 

داد.
Fast Company/digiato :منبع
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تبریـز - فـالح: معاون نظارت بر به��ره برداری ش��رکت آب و فاضالب 
روستائی آذربایجان ش��رقی جمعیت تحت پوشش این شرکت را 899 هزار 
و ۳8۱ نفر در قالب ۲۱ شهرس��تان عنوان کرد. مهندس ابراهیم عباسپور در 
گفت و گوی اختصاصی خود با خبرنگار ما در تبریز، اظهار کرد: تعداد یک هزار 
و ۳۶۳ روس��تا نیز در سطح استان از خدمات شرکت آبفار آذربایجان شرقی 
بهره مند هستند. وی تعداد روستاهائی که فاقد شبکه هستند ولی آبرسانی به 
آنها بصورت سیار انجام می شود را نیز ۳۷ روستا اعالم کرد و گفت: در حال 
حاضر تعداد ۱۰4 مجتمع نیز در سطح استان خدمات رسانی دارند که در این 
میان مجتمع آبرسانی شهید لشگری کلیبر با پوشش آبرسانی به 9۶ روستا، 
بزرگترین مجتمع آبرسانی استان محسوب می شود. عباسپور همچنین تعداد 
کل مشترکان ش��رکت آب و فاضالب روستائی را ۳۱۳ هزار و ۶۶9 مشترک 
اعالم کرد و افزود: از این میزان ۲99 هزار و 598 مش��ترک، خانگی و تعداد 
۱4 هزار و ۷۱ مش��ترک هم غیرخانگی هستند. وی ادامه داد: شرکت آب و 
فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی از یک هزار و ۲45 منبع مختلف در سطح 
استان، آب استحصال و برای یک هزار و ۳۶۳ روستا تامین آب می کند. وی 
س��هم منابع آب را 8۰ درصد مربوط به چاه، چش��مه، قنات، رودخانه و چاه 
های اجاره ای از کش��اورزان و اش��خاص، ۱۱ درصد از شرکت آب منطقه ای 

و 9 درصد از ش��رکت آب و فاضالب شهری اعالم کرد. معاون نظارت بر بهره 
برداری ش��رکت آبفار در خصوص تصفیه خانه های آب روس��تائی استان نیز 
گفت: تصفیه خانه شهید لشگری کلیبر با ظرفیت ۱۰۰ لیتر در ثانیه، تصفیه 
خانه شهید دهقان مراغه با ظرفیت ۱۰۰ لیتر در ثانیه و همچنین تصفیه خانه 
قلعه چای عجب شیر نیز با ظرفیت ۲۰ لیتر در ثانیه فعالیت دارند. این مقام 
مسوول از سه تصفیه خانه کندوان، جانانلو و لیقوان به عنوان تصفیه خانه های 
فاضالب روس��تائی استان نام برد و به شناس��نامه دار کردن یک هزار و ۱۱۷ 

منبع تامین کننده آب در قالب سامانه لیمس ) شناسنامه کیفی ( و در قالب 
س��امانه سپتا ) شناس��نامه مکانی و فنی ( جهت کنترل و پایش کیفیت آب 
توس��ط شرکت آبفار استان اشاره کرد. مهندس ابرهیم عباسپور ضمن تاکید 
و پیش��نهاد بر سازگاری با کم آبی به منظور جایگزینی با خشکسالی، دالیل 
خود را در این راس��تا متکی بر عواملی همچون کمبود، بحران بازده مصرف، 
انش��عابات غیرمجاز، افزایش چاه های غیرمجاز و اس��تفاده بی رویه از منابع 
زیرزمینی برشمرد. وی با اشاره به عملکرد شرکت آبفار استان در جریان زلزله 
اخیر، گفت: ۱۶ روستا در شهرستان سراب و ۲۱ روستا نیز در شهرستان میانه 
دچار آسیب در شبکه آبرسانی شده بودند که با اقدامات فوریتی متخصصان 
و کارشناسان آبفار، انشعابات در حداقل زمان ممکن برقرار و خدمات بصورت 
کامال رایگان در اختیار هم استانی های مناطق زلزله زده قرار گرفت. معاون 
نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب روستائی آذربایجان شرقی، هزینه 
هر س��ت وس��ایل برای انش��عاب را ۳۰ میلیون ریال اعالم کرد و توزیع ۱۰۰ 
س��ت انشعاب را که بطور رایگان و با حمایت مدیرعامل محترم شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی تامین و برای استفاده مشترکان آسیب دیده 
در زلزله نصب ش��د، نکته عطفی در بروزرسانی شبکه آبرسانی روستائی طی 

۲5 سال اخیر دانست.   

در گفت و گوی اختصاصی با فرصت امروز اعالم شد؛

شرکت آبفار آذربایجان شرقی برای 32۵ هزار مشترک آب تامین می کند

مدیران عامل عمده ترین شرکت های تولیدکننده نفت و گاز کشور در زادگاه نفت ؛

 چهارمین نشست هم اندیشی مدیران عامل شرکت های بهره بردار تابع مناطق نفتخیز جنوب
در مسجدسلیمان برگزار شد

پیام رییس شورای اسالمی شهر ساری و شهردار مرکز استان 
بمناسبت شهادت مظلومانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

ساری – دهقان : پیام رییس شورای اسالمی شهر ساری و شهردار مرکز استان بمناسبت 
شهادت مظلومانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. علیجان شمشیربند رییس شورای اسالمی 
ش��هر ساری و عباس رجبی شهردار مرکز استان در پیامی شهادت سردار رشید اسالم سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی به دست رژیم جنایتکار آمریکا را تسلیت گفتند؛ به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل شهرداری ساری، متن پیام به این شرح است: پیام رییس شورای اسالمی شهر 

ساری و شهردار مرکز استان بمناسبت شهادت مظلومانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
  بسم اهلل الرحمن الرحیم

لُوا تَْبِدیاًل )۲۳ احزاب( َ َعلَْیِه  َفِمْنُهم مَّن َقَضی نَْحَبُه َوِمْنُهم مَّن یَنَتِظُر َو َمابَدَّ مَِّن الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ
یک بار دیگر ش��اهد جنایت از س��ر استیصال رژیم واپس گرا و منفعلی هستیم که ترور ناجوانمردانه چهره های موثر و کم نظیر 
جمهوری اسالمی ایران را تنها می توان نتیجه بزدلی و ترس از رویارویی مستقیم با دالورانی که دنیا سال های سال به وجودشان و 
به خدماتشان مدیون است دانست. سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی عمری مجاهدانه زیست و قدم جز در راه خدا و در مسیر 
اطاعت از والیت برنداشت و دور از انتظار نبود که به گفته خودشان کسی که اینگونه شهید زیست، شهادت را از درگاه حضرت حق  
هدیه بگیرد؛ که حقیقتا شهادت هنر است و تنها هنر مردان خداست. امروز نه تنها ایران اسالمی بلکه همه مسلمانان و همه آزادگان 
جهان داغدارند؛ هر چند بدون تردید با تدابیر داهیانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله العالی( انتقام سختی 
در انتظار حاکمان مستبد و امرکنندگان جنایتکار این اقدام ناجوانمردانه خواهد بود و همچون همیشه دست خدا از آستین مردم ایران 
بیرون خواهد آمد. اینجانبان شهادت سردار رشید اسالم، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را به محضر امام زمان )عج(،رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالی(، سبزپوش��ان فداکار سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مردم شریف ایران تبریک و تسلیت عرض نموده و یقین 

داریم که روح آن شهید واالمقام بر اساس قول خداوند عندربهم یرزقون است.
                        علیجان شمشیربند - رییس شورای اسالمی شهر ساری
عباس رجبی -شهردار ساری

معاون عملیات پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:
تولید اتان با مشخصات استاندارد در پاالیشگاه گاز ایالم

ایالم – هدی منصوری: معاون عملیات شرکت پاالیش گاز ایالم از تولید روزانه ۲5۰ هزار 
متر مکعب گاز اتان استاندارد در پاالیشگاه خبر داد و گفت: گاز اتان خالص یکی از محصوالت 
پاالیشگاه است که خوراک شرکت پتروشیمی ایالم جهت تولید پلی اتیلن خواهد بود که بدلیل 
عدم راه اندازی پتروش��یمی ایالم و هزینه های عملیاتی تولید اتان خالص، تولید این محصول 
تاکنون در پاالیشگاه انجام نشده بود بلکه از زمان بهره برداری پاالیشگاه تا کنون بخشی از اتان 
به همراه گاز شهری به خط سراسری انتقال تزریق شده  و بخشی هم در گاز سوخت بویلر های 
تولید بخار پاالیشگاه مصرف شده است.   به گزارش روابط عمومی،مهندس" عابدین زرگوشی" با اشاره به اینکه بنابر اخبار واصله پروژه 
پتروش��یمی ایالم در مراحل پایانی می باش��د و محصول اتان پاالیشگاه یکی از خوراک های آن پتروشیمی خواهد بود به همین منظور 
تولید گاز اتان با مشخصات استاندارد در برنامه عملیاتی شدن قرار گرفت و با تالش و کوشش کارکنان و متخصصان این  پاالیشگاه و با 
ایجاد تغییرات فرآیندی، ضمن راه اندازی پکیج تبرید پروپان در واحد بازیافت اتان بعنوان پیش نیاز استاندارد سازی کیفیت اتان تولیدی، 
عملیات تولید اتان خالص در مدار بهره برداری قرار گرفت. معاون عملیات شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: با توجه به عدم راه اندازی 
پتروشیمی ایالم، در حال حاضر کل این محصول با ارزش به خط سراسری گاز تزریق می شود. وی افزود: با عملیاتی شدن تولید اتان 
مطابق با طراحی، این شرکت آمادگی ارسال هر سه محصول میعانات گازی، گاز مایع خام و گاز اتان را به پتروشیمی ایالم دارد.  معاون 
عملیات شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: بی تردید درصورت دریافت و فرآورش هرسه محصول یاد شده توسط پتروشیمی ایالم، گام بسیار 

مهمی در ایجاد ارزش افزوده با تولید محصوالت پتروشیمی و رونق تولید در صنایع پایین دستی آن بهمراه خواهد داشت.

مدیر مخابرات منطقه گلستان: 
راه اندازی اپلیکیشن 118 ودسترسی آسان به تلفن مشاغل استان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: همه ما در صورت نیاز به شماره تلفن اداره ای یا دوستان و آشنایان با ۱۱8 تماس می گیریم، اما 
اپلیکیشن  ۱۱8مخابرات منطقه گلستان این کار را آسان کرده است.مهندس غالمعلی شهمرادی ضمن اعالم این مطلب درخصوص 
مزایای اس��تفاده از اپلیکیش��ن ۱۱8 افزود: آسایش خاطر و سرعت عمل در ارائه خدمات به مشتریان برایمان اولویت دارد و خدمات 
با کیفیت را برای رفاه حال مش��تریان در نظر میگیریم .وی گفت : درهمین راس��تا دو اپلیکیشن ۱۱8 و سیمبان توسط کارشناسان 
مخابرات منطقه گلستان طراحی وتولید شده است که به مشتریان کمک می کند به آسانی به خدمات موردنیاز دسترسی داشته باشند.
مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به  اپلیکیشن ۱۱8 مخابرات منطقه گلستان گفت: این برنامه کمک میکند به جای تماس با 
مرکز اطالعات ۱۱8 بتوانیم به شماره مد نظر خود دسترسی پیدا کنیم .وی افزود: اولین گام در استفاده از این اپلیکیشن ، بارگذاری 
آن از پرتال مخابرات منطقه گلستان به آدرس www.tcgolestan.ir خواهد بود که میتوان بر روی تلفن های همراه اندروید نصب 
و از آن به آسانی بهره برد.مدیر مخابرات منطقه گلستان از مزایای این برنامه را دسترسی به اطالعات تلفن مشاغل دانست و گفت : در 

این نرم افزار اطالعات تلفن های استان در سه بخش حقیقی و حقوقی و مشاغل در دسترس می باشد.

بازدید معاون دریایی سازمان بنادر از پایانه های مسافری بندرعباس و  هرمز
بندرعبـاس – خبرنگار فرصت امروز: حضور در نمایش��گاه "هرم��ز،دور، نزدیک" در 
بن��درگاه جزیره رنگین کمانی معاون امور دریایی س��ازمان بنادر و دریانوردی طی س��فری 
به مرکز اس��تان هرمزگان به عنوان پایتخت س��فرهای دریایی ایران، روند فعالیت ها و نحوه 
خدمات رسانی به مسافران و دریانوردان این استان را مورد ارزیابی قرار داد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "جلیل اسالمی" به همراه مدیران کل ستادی 
حوزه معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، به صورت میدانی، بخش های مختلف بندر 
شهیدحقانی بندرعباس)بزرگترین بندر مسافری ایران( و بندرگاه جزیره هرمز بازدید و از نزدیک با مباحث و طرح هاي توسعه اي این 
بنادر آشنا شد. وی پس از ارزیابی وضعیت موجود این دو بندر مسافری تحت مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی، دستوراتی را برای 
تسریع بخشیدن به توسعه این پایانه ها صادر کرد. گفتنی است، بندر شهید حقانی در نه ماهه سال جاری با خدمات رسانی به دو 
میلیون و ۲۲ هزار نفر، شاهد افزایش ۳ درصدی در فعالیت های عملیاتی خود بود و بندرگاه جزیره رنگین کمانی هرمز نیز با ترابری 
5۲۶ هزار نفر، رش��د۳8 درصدی را در این مدت تجربه کرد. بازدید از جاذبه های س��احلی و طبیعت گردی جزیره هرمز و همچنین 
پیمایش مسیر رینگ پیرامونی آن، از دیگر برنامه های سفر یکروزه اسالمی به این جزیره رنگین کمانی خلیج فارس بود.  نمایشگاه 
"هرمز، دور، نزدیک" در محل خانه تاریخی جری پوالک واقع در بندرگاه این جزیره نیز مورد بازدید معاون امور دریایی سازمان بنادر 
و دریانوردی و هیات همراه قرار گرفت. مدیر اداره بنادر و دریانوردی ش��هید باهنر در جریان این بازدید گفت: در این نمایش��گاه، ۱۶ 
تصویر طراحی شده در جعبه ای نوری بر روی دیوار به گونه ای قرار دارند که مخاطب در رودروی ابتدایی، تنها اطالعات مربوط به 
اس��ناد و تصاویر را می بیند و لی خود تصویر برای او قابل رویت نیس��ت مخاطب می بایست با نگاه کردن به درون چشمی جعبه ها 

تصاویر نمایشگاه را از نزدیک ببیند. 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن :
در دهه فجر انقالب اسالمی 1۹ پروژه مهم آب وفاضالب در 

استان گیالن به بهره برداری خواهند رسید
رشـت- مهناز نوبری : نشست خبری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن با 
جمعی از مدیران پایگاه های خبری  این اس��تان به مناسبت سالروز تصویب تشکیل شرکت 
های آب و فاضالب در س��طح کش��ور برگزار شد.سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل آبفای گیالن در این نشست طی سخنانی بیان داشت: مجلس شورای اسالمی در 
سال ۶9 قانون تصویب تشکیل شرکتهای آب و فاضالب استانی را مصوب کرد که بر اساس این 
قانون تکلیف توزیع آب شرب و نحوه جمع آوری فاضالب های شهری مشخص شد .مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب شهری گیالن آغاز فعالیت این شرکت را از اواخر سال ۷۰ عنوان کرد و گفت: تا قبل از تشکیل شرکت آبفا عمده 
فعالیت های مربوط به آب از جمله تامین و توزیع آب شهری توسط شهرداری ها انجام می شد.وی افزود: در حال حاضر 99.9۳ درصد 
جمعیت استان تحت پوشش آب شرب و ۶9.9 درصد جمعیت استان تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضالب هستند و تا پایان برنامه 
پنجم توسعه جمعیت تحت پوشش آب شرب به 99.9۷ درصد و جمعیت تحت پوشش فاضالب استان به ۷۳ درصد خواهد رسید.در 
حال حاضر وظیفه تامین آب شرب 5۰ شهر استان را برعهده داریم.حسینی با اشاره به رشد مطلوب خدمات رسانی شرکت آبفا از بدو 
تاسیس تاکنون خاطرنشان کرد: ازسال تاسیس شرکت توانستیم با رشدی معادل ۶4 درصد در حوزه فاضالب از 4۳ درصد جمعیت 
برخوردار را تا پایان ش��هریور 98 به حدود ۷۱ درصد برس��انیم.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری گیالن از ارتقا تعداد مشترکین 
خانگی از تعداد ۱۲4 هزار به 4۰9 هزار مشترک سخن گفت و افزود: تامین آب از منابع مختلف با درصدهای متفاوت تامین می شود به 
گونه ای که ۶۱ درصد از منابع سطحی ۳۰ درصد چاه و 9درصد از چشمه ها انجام می پذیرد.وی افزود: سرانه تولید آب در گیالن ۲5۰ 

لیتر به ازای هر مشترک است و این در حالی است که مقدار مصرف هر مشترک در گیالن ۱9۳ لیتر در روز است.

اهواز – شبنم قجاوند: چهارمین جلسه هم اندیشی مدیران عامل شرکت های 
به��ره برداری 5 گانه تابع ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با محوریت بررس��ی 
تنگناهای حوزه ی تدارکات و امورکاال در مسجدس��لیمان ، زادگاه نفت برگزار شد . 
این نشس��ت  با حضور محسن دهان زاده جانشین مدیران عامل شرکت های بهره 
بردار - س��عید امین��ی زاده مدیر تدارکات و امور کاال ش��رکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب و آقایان غالمرضا مفیدی ، هوشنگ صیدالی ، ابراهیم پیرامون و حمید کاویان 
مدیران عامل ش��رکت های بهره برداری نفت و گاز کارون ، گچس��اران ، آغاجاری و 
مارون و همچنین روس��ای تدارکات و امورکاالی ش��رکت های یاد شده به میزبانی 
مهندس قباد ناصری مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار 
شد . جانشین مدیران عامل شرکت های بهره بردار تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب در ابتدا ضمن اظهار خرسندی از حضور در زادگاه نفت و تبریک به مناسبت 
فرا رس��یدن سالروز میالد الگوی صبر و استقامت حضرت زینب )س( اظهار داشت 
: این جلس��ه با رهنمود و ابتکار مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و در 
راستای هدف تولید ایمن و موثر شرکت های بهره بردار تشکیل شده است . مهندس 
محسن دهان زاده ادامه داد : اعتقاد داریم ارتباط پایدار و منطقی میان شرکت های 
بهره بردار می تواند منجر به رس��یدن به تجارب و راهکارهای ارزش��مندی شود که 
این مهم در موقعیت های مختلف بعنوان یک نقشه راه تلقی شده و به تولید پایدار 
بینجام��د . وی در ادامه ضمن قرائت برخی مش��کالت و چال��ش های بخش های 
تدارکات و امور کاال ش��رکت های بهره ب��ردار از جمله کمبود قطعات یدکی جهت 
کمپرس��ورها و ژنراتورها - زمان بر بودن س��اخت کاالهای داخل - کمبود کاالهای 
مرتبط با خطوط لوله - عدم تأمین بموقع کاال جهت ماشین های B.O.M - کمبود 
قطعات ماش��ین ها و دستگاه های نسبتاً قدیمی و تسریع در انجام فرآیند کاالهای 

مازاد و مزایده ای ، خواستار بحث و تبادل نظر در این زمینه شد . مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان و میزبان این نشس��ت هم اندیشی نیز طی 
سخنان کوتاهی با ابراز خرسندی از حضور مدیران عامل شرکت های بهره بردار در 
زادگاه نفت اظهار داشت : این جلسات فرصت مناسبی است تا بتوانیم به راهکارها و 
روش های وحدت رویه ای جهت فایق آمدن بر مشکالت دست یابیم . مهندس قباد 
ناصری مشکالت حوزه ی نیروی انسانی را از جمله چالش های این شرکت برشمرد 
و گفت : وضعیت چارت نیروی انس��انی این ش��رکت و خصوصاً اداره تدارکات و کاال 
نیازمند یک بازنگری کلی و اساسی است و می بایست براساس شرایط روز این چارت 
تدوین شود . ابراهیم پیرامون مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری نیز 
طی س��خنانی گفت : کمبود نیروی انسانی زبده و آموزش دیده در بخش تدارکات 
و کاال بش��دت احس��اس می ش��ود و با توجه به مباحثی همچون مالی ، بازرگانی و 
انب��ارداری ضرورت دارد تا پرس��نل این بخش آموزش های ض��روری را فرا گیرند . 

حمید کاویان مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون نیز با اعالم اینکه یکی 
از علل عقب ماندن برنامه تعمیرات اساس��ی کارخانه های بهره برداری و نمکزدایی 
، عدم تأمین بموقع کاال اس��ت گفت : این امر ضمن افزایش حجم کار موجب رشد 
هزینه و تحمیل خسارت های مالی هنگفت نیز می شود که در شرایط کنونی برای 
امنیت خاطر بیشتر از اجرای برنامه های زمان بندی تعمیرات اساسی ، شاید خرید 
بیشتر از کاالهای مورد نیاز و نگهداری آنها بعنوان یک راه حل مورد توجه واقع شود 
. غالمرضا مفیدی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون هم طی سخنانی 
اظهار داشت : با توجه به نقش و جایگاه تأمین کاال در عمل به تعهدات تولید و اهداف 
از پیش تعیین ش��ده می بایس��ت در حوزه سفارشات و تأمین کاال سیاست گذاری 
های کالن و جامعی انجام بش��ود تا از بروز خسارت و تحمیل هزینه به بخش های 
مختلف سازمان جلوگیری نماید . وی افزود : همچنین می بایست راهکارهایی را برای 
جلوگیری از آسیب برخی بخش نامه ها و دستورالعمل ها که قسمت های حساس 
از جمله تعمیرات و بهره برداری را مورد آس��یب قرار داده یا می دهند شناس��ایی 
و پیشنهاد ش��وند. مدیرتدارکات و امور کاال شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز 
بعنوان آخرین سخنران این جلسه هم اندیشی اظهار داشت : برخی از شیوه نامه ها 
براس��اس نیازسنجی از سازمان صورت نگرفته و بعضاً موجب بروز مشکالتی و قفل 
ش��دن امور ش��ده است . سعید امینی زاده افزود : 4۰ درصد از تقاضاهای خرید این 
مدیریت با برآورد حدود 8۰۰ میلیارد تومان بدلیل تنگناها و مشکالت اداری ردیف 
بودجه نگرفته و با آنها موافقت نشده است . وی با اشاره به حساس بودن خرید برخی 
قطعات و تجهیزات برای پش��تیبانی از تولید گفت : با اینکه یک مدیریت س��تادی 
محس��وب می ش��ویم اما همیش��ه خود را یک بخش عملیاتی از سازمان محسوب 

کرده و بدنبال رفع مشکالت مرتبط با تولید در بخش خرید و تأمین کاال هستیم .

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
َ َعلَْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضی نَْحَبُه  ِم��َن الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهلَلهّ

لُوا تَْبِدیال َوِمْنُهْم َمْن یَْنَتِظُر َوَما بََدهّ
اناهلل و انا الیه راجعون

عروج ملکوتی س��ردار غرورآفرین اس��الم حاج قاسم سلیمانی موجب 
تاسف و تاثر گردید .

م��ردی از تبار دلدادگان به اباعبداهلل الحس��ین )ع(و جامانده از کاروان 
عاشورائیان که بعد از عمری ایثار و مجاهدت خالصانه و شجاعانه در میدان 

جهاد و شهادت که ثمره تالش آن احیای جبهه مقاومت و تقویت وحدت 
،همدل��ی و همگرایی ملی بود ، به آرزوی دیرینه خود یعنی ش��هادت در 
راه خدا نائل آمد .  اینجانب ضمن ابراز همدردی ، ش��هادت این س��ردار 
ب��زرگ و پرافتخار اس��الم و تعدادی از همرزمان و همراهان ایش��ان را به 
پیشگاه حضرت ولی عصر )عج(، فرماندهی معظم کل قوا ، نیروهای مسلح 
و همرزمان و خانواده محترم این ش��هید واالمقام تسلیت عرض نموده و 
امیدواریم روح مطهر این سردار سرافراز در کنار ارواح طیبه شهدای انقالب 

اسالمی،دفاع مقدس و مدافعین حرم قرین رحمت الهی قرار گیرد . 

پیام تسلیت بهرام سرمست استاندارقم به مناسبت شهادت سردار بزرگ و پرافتخار حاج قاسم سلیمانی 

اسالمشـهر-رامین موسی زاده: اس��تاندار تهران با اش��اره به برگزاری انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری در اس��فندماه گفت: 
قانونمداری و بی طرفی دو وظیفه مهم مجریان این انتخابات اس��ت و مالک ما رعایت 
قانون و عدالت و حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات است. انوشیروان محسنی بندپی 
در جلسه شورای اداری شهرستان اسالمشهر اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری 
هر چقدر حضور مردم در صحنه انتخابات بیشتر شود یک زره پوالدین در مقابل دشمنان 
است و باید طوری این انتخابات را برگزار کنیم که تمامی توطئه های دشمنان خنثی 
شود. استاندار تهران تصریح کرد: ملت فهیم ما در برخورد با توطئه های دشمن همیشه 
آگاهانه با پیروی از منویات رهبری اقدام کرده و یاس و ناامیدی را نصیب دشمن خواهند 
کرد. وی با بیان اینکه امروزه و در سال رونق تولید میبایست از تعطیلی کارخانه ها و بیکار 
ش��دن کارگران با وجود برخورداری از بیمه بیکاری جلوگیری کرد گفت: کارگر ما در 

بحث اشتغال در صورت مواجه شدن با بیکاری ضربه های روحی و روانی خواهد خورد. 
محس��نی بندپی در ادامه به مس��ائل مهم استانی هم اشاره  کرد و با بیان اینکه پس از 

پیروزی انقالب اس��المی به مسائل و مشکالت این استان کمتر توجه شده گفت: برای 
نمونه پس از انقالب فقط یک بیمارستان دولتی در تهران احداث شده است. وی ادامه 
داد: بیمارس��تان دولتی قلب شهید چمران تنها بیمارستان احداثی دولتی است و این 
نشان می دهد که تهران استان برخورداری نیست و با مسائل و مشکالت زیادی با توجه 
به جمعیت زیاد مواجه است. استاندار تهران تصریح کرد: نیاز است یک برنامه ریزی در 
رفع مسائل و مشکالت مردم شهرستان های جنوب غربی و شرقی استان انجام شود که 
البته به زودی با حضور معاون اول رئیس جمهوری این جلس��ه برگزار و در یک برنامه 
کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت برای رفع مش��کالت مردم شهرستان های جنوبی 
اس��تان تصمیمات خوبی گرفته می شود. وی خاطرنشان کرد: استان تهران نقش بین 
المللی را برای کش��ور ایفا می کند و بس��یاری از گردشگران در بخش سالمت خدمات 

پزشکی دریافت می کنند که باید میزان خدمات پزشکی در پایتخت افزایش یابد.

اراک – مینـو رسـتمی : آیین کلنگ زن��ی احداث پروژه فیبر ن��وری به طول 5۰ 
کیلومتر به عنوان بزرگترین پروژه زیرساختی فناوری در همکاری مشترک با شهرداری 
و ش��رکت ایرانسل در راستای ارتقا شهر هوشمند اراک با حضور شهردار، اعضای شورا و 
مدیران اس��تانی برگزار شد . به دنبال هوشمندس��ازی شهرهای مختلف در سراسر دنیا، 
این پروژه به عنوان نخس��تین بستر زیرساختی برای نیل به شهر هوشمند و الکترونیک 
به ش��مار می رود؛ پس از بهره برداری از این پروژه، خدمات الکترونیکی مجموعه مدیریت 
ش��هری در حوزه های مختلف به شهروندان فزونی می یابد تا مردم به راحتی عمده امور 
خود را در سطح شهر در حوزه مدیریت شهری به صورت الکترونیکی و سهل انجام دهند.

در کنار اتفاقات بزرِگ حوزه عمرانی که در س��طح شهر در حال انجام بوده، به کارگیری 
از تکنولوژی های روز دنیا برای رفاه حال مردم، چشم انداز مهم شهرداری اراک در آینده 
اس��ت.  این مراس��م با حضور مهدی رضایی، معاون پروژه ایرانسل، محمد کریم شفیعی 
ش��هردار اراک، ابوالفضل عسکری رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
اراک، زهرا آخانی معاون تحول و نوس��ازی استان مرکزی، سعید فرخی معاون اقتصادی 
اس��تاندار و جمعی از اعضای شورای شهر و معاونان شهرداری اراک، برگزار شد. پیش از 
این ایرانسل و شهرداری اراک تفاهم نامه ای برای »توسعه زیرساخت های فیبرنوری شهر 
اراک« امضا کرده بودند. معاون پروژه ایرانس��ل در این مراس��م با اشاره به اهمیت توسعه 
زیرساخت های ارتباطی برای ارائه خدمات دیجیتال به مشترکان، گفت: »ما با هدف ارائه 
بهتر خدمات به مش��ترکان و همچنین ارتقای پهنای باند دیت��ا در این پروژه همکاری 

می کنیم.« وی همچنین ادامه داد: »این شبکه، زیرساختی را فراهم خواهد کرد تا بتوانیم 
خدمات پایدار و با کیفیت باالتری را در سطح شهر اراک داشته باشیم، چرا که نسل های 
بعدی تکنولوژی مثل 5G، بیش از پیش به ش��بکه فیبر نوری نیازمند اس��ت.« شهردار 
اراک نیز ضمن اشاره به حمایت های شورای شهر اراک برای هوشمندسازی شهر گفت: 
»با توجه به مذاکرات صورت گرفته و برنامه هایی که مد نظر قرار گرفته اس��ت، مطمئناً 
ایرانسل با همکاری در این پروژه می تواند در آینده خدمات بهتری در زمینه شهر هوشمند 
نیز به ما ارائه دهد.« شفیعی شهردار اراک گفت: عملیات اجرایی احداث پروژه فیبر نوری 
به طول 5۰ کیلومتر به عنوان بزرگترین پروژه زیرساختی فناوری در همکاری مشترک با 

شهرداری و شرکت ایرانسل در راستای ارتقا شهر هوشمند اراک با حضور شهردار، اعضای 
ش��ورا و مدیران اس��تانی آغاز شد.  شفیعی اظهار کرد: به دنبال هوشمندسازی شهرهای 
مختلف در سراسر دنیا، این پروژه به عنوان نخستین بستر زیرساختی برای نیل به شهر 
هوش��مند و الکترونیک به ش��مار می رود. وی ادامه داد: پس از بهره برداری از این پروژه، 
خدمات الکترونیکی مجموعه مدیریت شهری در حوزه های مختلف به شهروندان فزونی 
می یابد تا مردم به راحتی عمده امور خود را در س��طح ش��هر در حوزه مدیریت ش��هری 
به صورت الکترونیکی و سهل انجام دهند. شهردار اراک خاطرنشان کرد: در کنار اتفاقات 
بزرِگ حوزه عمرانی که در سطح شهر در حال انجام بوده، به کارگیری از تکنولوژی های 
روز دنیا برای رفاه حال مردم، چشم انداز مهم شهرداری اراک در آینده است. گفتنی است 
تفاهم همکاری ایرانسل و شهرداری اراک با هدف افزایش کیفیت خدمات و ارتقای پهنای 
باند دیتای مش��ترکان ایرانسل در ش��هر اراک و ایجاد زیرساخت فیبرنوری برای انتقال 
ترافیک سایت های اصلی شرکت ایرانسل در سطح شهر، امضا شد و امروز مراحل اجرایی 
آن در فاز نخست، افتتاح شده است. پس از برگزاری چندین جلسه برای مذاکره و بررسی 
جوانب فنی و اجرایی این همکاری، ایرانسل و شهرداری اراک برنامه های خود برای اجرایی 
شدن این طرح را مورد ارزیابی قرار دادند تا این پروژه ظرف مدت یک سال به بهره برداری 
برسد. با توجه به مفاد این تفاهم نامه، شهرداری اراک به صورت مشارکتی مجوزهای الزم 
برای این توسعه را صادر خواهد کرد و ایرانسل دانش فنی و تجهیزات الزم برای اجرای 

شبکه مورد نیاز طرفین را تدارک خواهد دید.

عملیات اجرایی بزرگترین پروژه زیرساختی فناوری اراک آغاز شد

استاندار تهران در جلسه شورای اداری اسالمشهر:

قانونمداری و بی طرفی دو وظیفه مهم مجریان انتخابات است
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عالقه به ایجاد سامانه های مصنوعی که بتوانند در محیط های مختلف همانند 
انس��ان عمل کنند از دیرباز وجود داشته است. لئوناردو داوینچی در سال ۱495 
سرباز مکانیکی لئوناردو را ساخت که نوعی آدمواره شبیه انسان بود، اما در گذر 
زمان برای تولید س��امانه های مصنوعی از ویژگی های متفاوتی از س��اختار بدنی 

انسان و رفتارهای او الهام گرفته شده، مشابه سازی شده است.
این تغییر متناس��ب با عمق ش��ناخت متفکران هر عصر از انس��ان و فرضیات 
آنان در خصوس منبع و زیرس��اخت قابلیت های متنوع نوع بشر است. برای مثال 
تمرکز اصلی محققان در برهه ای از تاریخ بر س��اختار اس��کلتی-عضالنی انس��ان 
بوده اس��ت، ولی در دهه های اخیر این تمرکز به س��مت س��اختار سامانه عصبی 

گرایش پیدا کرده است.
 هرچن��د باور بر آن اس��ت که ترکیب س��امانه عصبی و بدنی س��ازوکار بروز 
رفتاره��ای هوش��مند انس��ان را فراه��م می آورد. ب��ا این حال، هوشمندس��ازی 
س��امانه های مصنوعی همواره یکی از مس��ائل اصلی محققان بوده اس��ت. برای 
ارائه پاس��خ نظام مند به این مسأله، حوزه تخصصی هوش مصنوعی از حدود پنج 
دهه قبل ش��کل گرفته و تاکنون منجر به پیشرفت های شگرفی در محصوالت و 

همچنین درک ما از منبع هوشمندی موجودات زنده شده  است.
 ساخت سامانه هایی با الهام از موجودات زنده

تحقیقات نش��ان داده اس��ت که حیوان��ات مختلف به روش ه��ای گوناگون و 
هوش��مندانه مس��ائل خود را حل می کنند. به عنوان مث��ال مورچه ها به صورت 
جمعی مس��أله یافتن مس��یر بهینه بین النه و غذا را ح��ل می کنند، گرگ ها به 
صورت جمعی و هماهنگ ش��کار می کنند، زنبورها تش��خیص چهره می دهند و 
برخی از میمون ها ابزارس��ازی می کنند. این بدان معناست که می توان حیوانات 
را نی��ز مرجع��ی برای محک هوش��مندی مصنوع��ات قلمداد ک��رد و از آنها نیز 
برای س��اخت برخی س��امانه های مصنوعی الهام گرفت.  الهام از انس��ان و دیگر 
موجودات زنده برای توس��عه سامانه های هوشمند بر این منطق استوار است که 
موج��ودات زنده چه از منظر خلقت و چه از منظ��ر تطابق با محیط و یادگیری، 
ب��رای تعامل ب��ا دنیای طبیعی س��رآمدند. بنابرای��ن اگر بدانیم ای��ن موجودات 
چگونه رفتار هوش��مندانه از خود بروز می دهند می توانیم س��امانه های هوشمند 
پیشرفته ایجاد کنیم. الهام از موجودات زنده در سطوح مختلف، مانند ساختاری، 
رفتاری و عملکردی امکانپذیر اس��ت.  از منظر ساختاری هدف شاخه دیگری از 
هوش مصنوعی، به جای الهام از موجودات زنده، توس��عه س��امانه های هوشمند 
را با اس��تفاده از روش های مهندس��ی و متکی بر ریاضیات و قواعد سرانگش��تی 
دنب��ال می کند. این ش��اخه از هوش مصنوعی بر خالقی��ت طراحانی تکیه دارد 
که با اس��تفاده از روش های س��اختاریافته یا ایجاد قواعد سرانگش��تی، به توسعه 

الگوریتم ها و روش های حل مسأله می پردازند.

 هوشی طبیعی متناسب با بدن
هر نظریه و یافته ای که س��عی در تبیین منبع و سازوکار هوش طبیعی داشته 
باش��د، نیاز به محک خوردن دارد. یک محک مناس��ب، اس��تفاده از این یافته ها 
و نظریه ها در س��اخت س��امانه های مصنوعی و ارزیابی رفت��ار آنها در مواجهه با 
مس��ائل واقعی است. سامانه هایی که براس��اس اینگونه یافته ها ساخته می شوند، 

سامانه های هوشمند الهام گرفته از طبیعت نام دارند.
هرچند این روش بس��یار مورد توجه اس��ت، اما قیدی بر آن حاکم اس��ت که 
هوش طبیعی متناس��ب با بدن و محیط موجود زنده خلق ش��ده و تکامل یافته 
اس��ت بنابراین، ارزیابی ها یا باید در ش��رایط مش��ابه برای موج��ودات طبیعی و 
مصنوعی انجام شود یا در شرایطی انجام شود که ویژگی های محیطی، جسمانی، 
حس��ی و عملکردی موجودات مصنوعی و زنده نقش اساس��ی در بروز رفتار آنها 

نداشته باشد.
 همچنین یکی از ویژگی های بارز ما انسان ها و بسیاری از حیوانات، اجتماعی 
بودن اس��ت. بروز هوش��مندی و بخش عظیمی از یادگیری ما در دنیای فیزیکی 
و فض��ای مجازی در بس��تر تعامالت اجتماع��ی اتفاق می افت��د. اجتماعی بودن 
پیچیدگی های خاصی را بر محیط ما تحمیل می کند و در عین حال فرصت های 

فراوانی را برای هوشمندسازی و بروز هوشمندی پدید می آورد.
 از جمله پیچیدگی ها آن اس��ت که محیط اجتماعی به ش��دت پویاست. افراد 
اط��راف ما و ویژگی های آن��ان در گذر زمان تغییر می کنن��د. این پویایی نتیجه 
یادگی��ری و تغییرات دیگر اعضای جامعه اس��ت که خود تا ح��دی تابع رفتار و 
تعام��ل ما با آنان اس��ت. به عب��ارت دیگر، پویایی محی��ط اجتماعی و فردی در 
س��اختاری چرخه ای با هم مرتبط ند و این امر مدلسازی محیط های اجتماعی را 

پیچیده، ولی بسیار جذاب و با اهمیت می کند.
 به کارگیری ابزاری پیچیده

پیچیدگی دیگر نتیجه عدم دسترس��ی ما به ذهن و افکار دیگران است که در 
بروز رفتار آنان نقش مؤثر دارند. این عدم دسترسی، امکان مشاهده کامل محیط 
و پیش بینی آن را از ما می گیرد. بنابراین، تعامل با محیط های اجتماعی نس��بت 

به تعامل با دیگر محیط ها نیاز به توانایی های بیشتری دارد.
 ابزارهای پیچیده تری نیز برای مدلس��ازی رفتار موجودات اجتماعی هوشمند 
وهمچنی��ن اس��تخراج منبع هوش��مندی آنه��ا از داده های مطالعات ش��ناخت 
اجتماعی مورد نیاز اس��ت. س��وای نیاز به مدلس��ازی برای درک هوش در بستر 
اجتماع، یکی از دالیل اهمیت مدلسازی محیط های اجتماعی آن است که ایجاد 

تغییر در محیط های اجتماعی بسیار هزینه بر است.
 ه��وش مصنوعی به دنبال ایجاد روش های کارآمد برای حل مس��ائل پیچیده 
اس��ت و درک س��ازوکار هوشمندی انسان یکی از آن مس��ائل است یعنی هوش 

مصنوعی قس��متی از ابزارهای مطالعات ش��ناختی را فراه��م می کند و از طرف 
دیگر هر پیش��رفتی در علوم ش��ناختی امکان توسعه س��امانه های هوشمندتر را 

تسهیل می کند.
 از س��وی دیگر، به کارگیری یافته های علوم ش��ناختی در توسعه سامانه های 
هوش��مند، محک هایی را برای ارزیابی صحت، دقت، عمومیت و قوام این یافته ها 
فراهم می کند. بنابراینحوزه های ش��ناختی و هوش مصنوعی جدا از هم نیستند، 
بلکه توس��عه هر کدام نیازمند دیگری اس��ت. بنابراین این دو حوزه در یک بستر 
علمی مش��ترک رش��د خواهند کرد. این بس��تر »علم هوش«  مش��ترک نامیده 

می شود.
 الهام گیری از انس��ان و موجودات زنده برای توس��عه س��امانه های هوش��مند 
موضوع جدیدی نیس��ت، بلکه آنچه در س��ال های اخیر تغییرات اساسی در این 
روش ایجاد کرده، الگو و نگاه ما به س��ازوکار بروز هوش در موجودات ش��ناختی 
اس��ت. در این نگاه، موجود ش��ناختی یک جعبه س��یاه انگاشته می شود و سعی 
می ش��ود قواعد تولید رفتار آن با اس��تفاده از برازش مدل به مجموعه داده های 
ورودی وخروجی آن، کش��ف ش��ود. در هوش مصنوعی و حوزه های مرتبط با آن 
ساختارهای مختلفی برای این مدلسازی پیشنهاد شده است، مانند ساختارهای 

شبکه عصبی، فازی، نوروفازی.
 مدلسازی مولفه های شناختی

س��ؤالی که مطرح می ش��ود آن اس��ت که آیا نمی توان بروز رفتار هوش��مند 
موجودات ش��ناختی در محیط را به کارکرد چندین زیرس��امانه و تعامل آنها با 
یکدیگر و محیط نس��بت داد؟ کارکردهای ش��ناختی انسان در سطح مفهومی و 
نه در جزییات، تقریباً مش��خص هس��تند. برای مثال انسان دارای کنترل توجه، 
یادگیری و تصمیم گیری اس��ت و به ش��کل های مختلف اطالعات و دانش را در 

حافظه خود نگه داشته، بازیابی می کند.
در نگاه شناختی به جای آنکه به کل رفتار انسان یک مدل برازش شود، هدف 
آن است که تک تک مؤلفه های شناختی مانند حافظه، یادگیری، توجه، تصمیم 
گیری شناس��ایی و مدلسازی ش��وند و در نهایت تعامل آنها در قالب یک شبکه 
برای تولید رفتار هوشمند مطالعه شود. براساس این دیدگاه، امکان برازش مدل 

به هر مؤلفه شناختی ساده تر است، زیرا هر مؤلفه از کل ساده تر است.
 از میان کارکردهای شناختی، کنترل توجه، یادگیری و تصمیم گیری ارتباط 
روش��ن تری با مؤلفه های سامانه های هوشمند موجود دارند. هرچند برای توسعه 
سامانه های هوشمند با قابلیت های باال، نیازمند آن هستیم که سایر کارکردهای 

شناختی را نیز در مدل توسعه سامانه های هوشمند دخالت دهیم.
 هوش مصنوعی و علوم ش��ناختی که در سال های گذشته بیشتر در دو مسیر 
مختلف دنبال می ش��دند، اکنون در اکث��ر زمینه ها الزم و ملزوم یکدیگرند. برای 

آنکه سامانه های هوشمند بتوانند با انسان ارتباط مؤثری برقرار کنند، الزم است 
بر پایه ش��ناخت قابلیت ها، ظرفیت ها و محدودیت های ش��ناختی انس��ان ایجاد 

شوند.
 از س��وی دیگر، مطالعه موجودات ش��ناختی و یافتن منبع هوش��مندی آنان 
در ح��ال حاضر بیش��تر مبتنی بر پردازش هوش��مندانه داده های عظیم اس��ت. 
بنابرای��ن درک منب��ع هوش��مندی خود یک مس��أله هوش مصنوعی اس��ت. به 
عالوه، س��امانه های هوش��مند ابزارهای خودگردان برای نوآوری، ارتقا و بازتوانی 
ش��ناختی اند. پس هوش مصنوعی مبنای توس��عه ابزارهای کاربردی برای حوزه 
س��المت ش��ناختی نیز اس��ت. با تعامل ه��وش مصنوعی و علوم ش��ناختی، در 
سال های آتی شاهد رسیدن به فهم بهتری از منبع هوشمندی و سازوکارهای آن 
خواهیم بود. همچنین، سامانه های مصنوعی شناختی، با بهره مندی از یافته های 
علمی در حوزه های شناخت فردی و اجتماعی و فنون هوش مصنوعی، به صورت 
فراگی��ر در زندگی فردی و اجتماع��ی ما نقش مؤثرتری خواهند داش��ت و نیاز 
به تطابق با محصوالت را از س��مت انس��ان به س��وی مصنوعات و محیط س��وق 
می دهند. این محصوالت هوشمند روش تعامل ما با یکدیگر، محیط و مصنوعات 

را به صورت بنیادی تغییر خواهند داد.
isti :منبع 
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با آغاز سال ۲۰۲۰ میالدی بد نیست نگاهی به شش روندی داشته باشیم که 
در ۱۰ سال گذشته، فرآیند استخدام کسب وکارها را متحول کرده اند.

ده��ه  اول ۲۰۰۰ میالدی ش��اهد تغییرات محسوس��ی در فرآیند اس��تخدام 
کسب وکارها نبودیم و بزرگ ترین پیشرفت آن، جایگزین شدن سیستم فرستادن 
رزومه از طریق ماشین های فکس با روش های اینترنتی بود اما تغییرات دهه دوم 
یعنی ۱۰ س��ال گذشته به اندازه ای زیاد بوده که نه تنها روش های استخدام بلکه 
فرآیند شناسایی و جذب نیروهای متخصص را نیز تحت تأثیر قرار داد. در ادامه 

به توضیح بیشتر دالیلی می پردازیم که استخدام شرکت ها را متحول کرده اند.
صعود و سقوط عبارت »تناسب فرهنگی«

با فرا رس��یدن س��ال ۲۰۱۰ ش��اهد ورود اصطالحات اس��تارت آپی به دنیای 
کس��ب وکارها و همه گیر شدن آنها بودیم. »تناسب فرهنگی« یکی از اصطالحات 
اس��تارت آپی بود که در آن سال ها بیشتر از هر عبارت دیگری به گوش می خورد 
و تقریبا هر جایی از آن صحبت می ش��د. تناس��ب فرهنگی به رفتارها، ارزش ها و 
باورهای متقاضی کار گفته می ش��ود که با ارزش های اصلی و فرهنگ س��ازمانی 
ش��رکت همخوانی داشته باش��د. درواقع تناس��ب فرهنگی به مغازه  ابزارفروشی 
تبدیل ش��ده بود که به متقاضیان در نش��ان دادن اینکه چرا گزینه  خوبی برای 

استخدام هستند کمک می کرد.
عبارت تناس��ب فرهنگی چند سالی سر زبان ها افتاده بود اما با افزایش آگاهی 
انس��ان ها نس��بت به مفاهیمی مانند تنوع فرهنگی نیروی کار در شرکت ها، عمر 
آن به پایان رس��ید. شرکت ها کم کم از این عبارت فاصله گرفته و سعی کردند از 
فرهنگ متفاوت کارمندان برای افزایش ظرفیت ها و موفقیت های خود اس��تفاده 

کنند. کتلین هالووی، معاون فرهنگی و مردمی شرکت ردیت می گوید:
ما متوجه شدیم که کلمه  »تناسب« در این عبارات، به مکانیسم پنهانی برای 
پوشاندن تبعیض ها و رد کردن بسیاری از کاندیداهای واجد شرایط تبدیل شده 
است و در برخی مواقع، موجب تقویت بدترین شخصیت های انسانی می شود. ما 
اکنون به جای تمرکز روی عادت ها و سرگرمی ها، چارچوب هایی را برای هم راستا 
بودن ارزش ها تعریف کرده ایم و کاندیداهای اس��تخدام را براس��اس شایستگی و 
رفتار آنها ارزیابی می کنیم. تناس��ب فرهنگی دیگر برای ما اهمیتی ندارد، ما به 
 دنبال این هس��تیم که یک ش��خص چگونه می تواند فرهنگ سازمانی شرکت ما 

را توسعه دهد.
ظهور هوش مصنوعی

هر قدر به سال های پایانی دهه  دوم قرن ۲۱ نزدیک تر شدیم، استفاده از هوش 
مصنوعی در فرآیند اس��تخدام نیز بیشتر شد. در سال های گذشته شاهد افزایش 
عالقه مندی و استفاده  مردم از هوش مصنوعی در صنایع مختلف بودیم، عالقه ای 
که با گذشت زمان بیشتر و بیشتر می شود و به صنایع بیشتری راه پیدا می کند. 
در س��ال ۲۰۱8 حدود 4 میلیارد دالر در تکنولوژی منابع انسانی سرمایه گذاری 
ش��ده اس��ت و این موضوع نشان می دهد در ۱۰ س��ال آینده شاهد ورود بیشتر 

هوش مصنوعی به فرآیند مصاحبه و استخدام شرکت ها خواهیم بود.

باتوج��ه به همه گیر ش��دن هوش مصنوعی در فرآیند اس��تخدام ش��رکت ها، 
س��والی که پیش می آید این اس��ت که س��پردن تصمیم گیری های استخدام به 
ه��وش مصنوعی و الگوریتم ها چه ریس��ک های اخالق��ی و قانونی در پی خواهد 
داشت؟ شرکت  HireVue شرکت استخدامی است که با استفاده از تکنولوژی 
خود و اس��کن کردن صورت متقاضیان کار آنها را ارزیابی می کند. این ش��رکت 
مدت��ی پیش به تجارت ناعادالنه و فریبنده متهم ش��ده بود و مطمئنا با افزایش 

به کارگیری هوش مصنوعی در فرآیند 
اس��تخدام، در س��ال های آینده شاهد 
شکایات بیشتری از این قبیل خواهیم 

بود.
Glassdoor فاکتور

ی��ک   )Glassdoor( گل��س دور 
س��ایت معتبر و محبوب کاریابی است 
که با ایجاد پلتفرم��ی برای کارمندان، 
را  امکان��ی  ش��رکت ها  و  کاندیداه��ا 
فراهم کرده اس��ت تا این افراد نظرات 
و اف��کار خود را در مورد یک ش��رکت 
با دیگران به اش��تراک بگذارند؛ اضافه 
ک��ردن این امکان تغییرات اساس��ی را 
در فرآیند اس��تخدام ایجاد کرده است. 
درواقع ابتکار این سایت باعث شده که 
کارفرماه��ا، دیگر نقش اصل��ی فرآیند 
اس��تخدام را برعهده نداش��ته باش��ند. 
ام��روزه س��ایت های کاریاب��ی دیگری 
 Indeed ،Fairygodboss، مانن��د 
نی��ز   Comparably و   Kununu
ام��کان امتیازده��ی به کارفرم��ا را در 
وب س��ایت خود فراه��م کرده اند. این 
شفافیت و بررسی موشکافانه شرکت ها 

از س��وی مردم باعث شده که کارفرماها در فرآیند استخدام و نحوه رفتار خود با 
کاندیداها در مصاحبه ش��غلی و همچنی��ن رفتار با کارمندان خود در محیط کار 

تجدیدنظر کنند.
پیدایش مفهوم »برند کارفرما«

در دهه  اخیر شاهد اضافه شدن واژه  جدیدی به آگهی های استخدام بودیم که 
پیش از این کمتر مورد اس��تفاده قرار می گرفت: خالق. با رش��د و همه گیر شدن 
ش��بکه های اجتماعی، شرکت ها از رویکرد جدید بازاریابی برای کمک به آنها در 
جذب اس��تعدادها استقبال کردند. شرکت ها در پنج س��ال اول دهه  دوم، کامال 
روی جذب اس��تعدادها تمرکز کرده بودند. آگهی های استخدام پر بود از عباراتی 

مانند »اگر می خواهید در محیط کار میز پینگ پنگ داش��ته باشید به شرکت ما 
ملحق شوید«، »اگر می خواهید در کنار کار، چای و قهوه  نامحدود داشته باشید 
رزومه  خود را برای ما بفرس��تید« و سایر امکانات وسوسه کننده ای که جوانان را 
به کار کردن در شرکتی خاص تشویق می کرد، اما با گذشت چند سال، تفکرات 
پیرام��ون برند کارفرما میزان آگاهی کاندیداها را باال برد تاجایی که برند کارفرما 

به نقطه قوتی برای جذب یا فراری دادن استعدادها تبدیل شد.
بودجه   افزای��ش  به جای  ش��رکت ها 
استخدام، روی داستان سرایی در مورد 
محیط کار خود سرمایه گذاری کردند. 
بسیاری از ش��رکت ها در حال ساختن 
آژانس ه��ای داخل��ی ب��ا فیلم بردارها، 
انیماتوره��ا، کدنویس ها و س��ایر منابع 
هستند تا از این طریق به شرکت خود 
در جذب اس��تعدادها کمک کنند؛ زیرا 
می دانند افراد بااس��تعداد به دنبال کار 
ک��ردن در محیطی با دسترس��ی های 
پیش��رفته و دیجیتال هس��تند. درواقع 
نمایندگی ه��ای داخلی ش��رکت روی 

برند کارفرما تمرکز می کنند.
تغییر کردن مفهوم کار

در اوایل ده��ه دوم قرن ۲۱، مفهوم 
کار ک��ردن کامال مش��خص بود و هیچ 
ابهامی نداش��ت اما با پایان گرفتن آن 
ش��اهد ظهور مفه��وم جدی��دی به نام 
 )gig economy( گی��گ  اقتص��اد 
بودی��م. اقتصاد گیگ، سیس��تم بازاری 
اس��ت که فرد به ج��ای اینکه برای یک 
کارفرم��ای مش��خص کار کن��د و کار 
دائم داش��ته باش��د، کارهای پاره وقت 
انجام می دهد؛ به عبارتی کارفرمای فرد، دیگر یک ش��خص نیست بلکه کارفرما 
تبدیل به یک الگوریتم می ش��ود. به عنوان مثال ش��رکت هایی مانند اوبر، لیفت، 
DoorDash، Upwork و س��ایر پلتفرم ه��ا در حال تعریف دس��ته بندی های 

جدیدی از کارگران هستند.
پیدایش اقتصاد گیگ مفهوم جدیدی نیس��ت اما استقبال کردن مردم از آن، 
موضوع جدیدی است که در دهه  اخیر شاهد آن بوده ایم. جدیدترین نظرسنجی 
Upwork از آزادکاره��ای آمریکا نش��ان می دهد 5۱درص��د از این افراد حاضر 
نیس��تند با هیچ مقدار حقوقی به دنی��ای کارمندان تمام وقت بازگردند. در حال 
حاض��ر اقتصاد جهان��ی از این آزادی حمایت می کند، اینک��ه آیا این حمایت در 

دهه  آینده نیز ادامه داش��ته باشد هنوز مشخص نیست اما واقعیت این است که 
ش��رکت ها برای جذب استعدادها به س��مت خود باید سعی کنند انعطاف پذیری 
 Operator Collective بیش��تری داشته باشند. ش��ریک عملیاتی ش��رکت

می گوید:
اقتصاد گیگ و مشترک شرکت ها به شکل دادن نسل ما در آینده ادامه خواهد 
داد. هر قدر این اقتصاد رشد بیشتری داشته باشد، نیاز ما به راه حل های نوآورانه 
ب��رای قدرت دادن و حفاظت از کارمندان نیز بیش��تر می ش��ود و ما همین حاال 
ه��م از جریان عقب افتاده ایم. همان طور ک��ه می دانید پیدا کردن کار جانبی در 
کنار کار اصلی در حال همه گیر ش��دن بین کارمندان است. با اینکه انجام دادن 
کارهای جانبی ریس��ک پایینی ندارند اما عالقه  کارمندان به کارهای پاره وقت و 
متنوع در حال افزایش اس��ت؛ رفتن به سمت این مدل کارها گاهی اوقات از روی 

انتخاب و گاهی اوقات از روی اجبار و نیاز است.
رسانه های اجتماعی و دیجیتال

طبق گزارش ۲۰۱9 مری میکر، تحلیلگر س��ابق وال اس��تریت، از گرایش های 
اینترنتی س��ال ۲۰۱9، هر فرد آمریکایی به طور متوس��ط ۳/۶ س��اعت در طول 
روز در حال تعامل با رس��انه های دیجیتال اس��ت؛ این یعن��ی یک چهارم زمان 
هر فرد آمریکایی در روز با رس��انه های دیجیتال سپری می شود. شرکت ها برای 
جلب توجه افراد، مشغول رقابت با یکدیگر بوده و روزبه روز نحوه  استفاده  آنها از 
شبکه های اجتماعی و کمپین های دیجیتال برای جذب و درگیرکردن استعدادها 
پیچیده تر می شود. در آغاز دهه  دوم، استفاده از هشتگ شغل )job#( در توییتر 
ابتکار نوآورانه ای بود و نیروهای زیادی با همین روش استخدام شدند اما امروزه 
ش��رکت ها روی میکرومارکتین��گ )هدف قراردادن گروهی خاص( و اس��تخدام 

برنامه ریزی شده برای جلب توجه سرمایه گذاری می کنند.
پیدایش شبکه های اجتماعی باعث ظهور مشاورانی در زمینه برند شخصی در 
دهه گذش��ته شده اس��ت. رهبری فکری یا رهبری پیشرو یعنی فرد یا سازمانی 
ک��ه در صنعت خ��ود تغییر مثبت و معن��اداری را ایجاد کرده ب��ه عبارتی برای 
دیده ش��دن، شنیده ش��دن تبدیل ش��د. دس��ته  جدیدی از بازاریابی تأثیرگذار 
)influencer marketing( ش��کل گرف��ت و برنده��ا تالش کردند س��رمایه  

اجتماعی اینفلوئنسرها در فضا را تحت کنترل خود درآورند.
در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد

اگر فرض کنیم دنیا هنوز به دس��ت روبات ها نیفتاده باش��د، انتظار می رود که 
هوش مصنوعی بخش عمده  فرآیند استخدام را دربر بگیرد؛ اتوماسیون، روبات ها 

و ابزارها بخش اعظم فرآیند استخدام را اداره خواهند کرد.
هر قدر انعطاف پذیری مفهوم کار بیش��تر شود، شاهد پیدایش بیشتر مشاغلی 
ب��ا عناوین تمام وقت، موقت، قراردادی و برون س��پاری برای انجام دادن پروژه ها 
خواهیم بود. بالک چین یا مش��تقات آن، مهارت های ما را تصدیق خواهند کرد و 

نوشتن رزومه منسوخ خواهد شد.
FASTCOMPANY/zoomit :منبع

فرآیند استخدام در ۱۰ سال گذشته چه تغییراتی داشته است
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روش های مدیریت اختالف برای برقراری ارتباط موثر در محل کار
هر جایی که انس��ان در آن حضور داشته باشد، درگیری و اختالف هم صورت می گیرد. صرف نظر از موسسه چه سازمان 
مذهبی، برادری، باشگاه، محل کار یا گروهی از دوستان باشد درگیری اتفاق خواهد افتاد. خبر خوب این است که درگیری و 
اختالف در زمان درست برای رشد، توسعه و موفقیت ضروری هستند، اما اتفاق بد این است که در لحظه اختالف و درگیری 
حس خوبی به آدم دست نمی دهد. انواع مختلفی از سبک های مدیریت اختالف وجود دارد که ارتباطات مؤثر در کار و خانه 
را امکان پذیر می سازد. برای آشنایی با آنها با ما همراه باشید. سبک مدیریت اختالف پیش فرض شما، احتماالً روشی است 
که در خانه یا در هنگام بزرگ شدن یاد گرفتید. چالش این است که خودآگاهی کافی داشته باشید تا بتوانید به  طور مؤثر 
ارزیابی کنید که آیا سبک مدیریت اختالف فردی شما سازنده است یا خیر. هر شخصی یک کودک درون یا یک شخصیت 
رشد نیافته پنهان دارد و گاهی اوقات این کودک درون با کودک درون دیگران درگیر می شود. در جامعه با دیگران تفاوت های 
عمیق فلسفی در مورد دیدگاه  شخصی خود یا مسیر اجرای آن دیدگاه داریم. با این حال، افراد در محل کار، خانه و یا سازمان 
اجتماعی به زندگی مان وارد می شوند تا به رشد ما در زندگی و محیط کار کمک کنند بنابراین درگیری غیرقابل اجتناب است.

4 سبک مدیریت اختالف برای ارتباط مؤثر در کار
برای ارتباط مؤثر در محل کار، سبک های زیر را برای موفقیت در مدیریت اختالف توصیه می کنیم:

1. فعال باشید
به  طور معمول قبل از اینکه وضعیت به یک بحران کامل تبدیل شود، نشانه های هشداردهنده وجود دارد. عدم مشاهده 
و اقدام برای این چراغ قرمزها و عالئم هش��داردهنده منجر به بحران می ش��ود. برای پاسخ درست به اختالفات در محل کار، 
رهبران و کارکنان باید تا می توانند  فعال باشند و پیشگیرانه عمل کنند. لحظه ای که حس می کنید که چیزی سر جایش 

نیست، تحقیق کنید.
درنهایت اگر فکر می کنید یک مشکل در راه است، به آن واکنش نشان دهید. شرایط را تغییر دهید تا مشکالت حل شود؛ 
بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که تظاهر کنید که هیچ اتفاقی نیفتاده است و مشکل بزرگ تر نخواهد شد.

2. واضح باشید
اگر ناراحتی در محل کار احساس کردید، با عشق، اما به  طور مستقیم به مشکل واکنش نشان دهید. به  هیچ عنوان صبر 

نکنید، چراکه مشکل بزرگ تر شده و حل آن غیرممکن می شود.
ممکن است برای اینکه به احساسات دیگران صدمه نزنید تا رسیدن به نقطه سرخوردگی، سکوت کنید. وقتی که بگذارید 
اوضاع وخیم شود و در آخر حرف های تان را بزنید کار مخربی انجام داده اید. اگر قبل از بزرگ شدن ماجرا حقیقت را بگویید، 

می توانید بسیار سازنده تر و مفیدتر به حل مسائل بپردازید. 
احساسات خود را بدون در نظر گرفتن تأثیر آن بر روی خودتان، تیم و سازمان به طور صریح بیان کنید. به این دلیل که 
هرگز نباید سردرگمی وجود داشته باشد. اگر در محیطی کار می کنید که در آن رک بودن ارزشی ندارد، باید دید چه چیزی 

مهم است: همرنگ شدن یا مؤثر بودن.
3. یک درخواست ایجاد کنید

هنگامی  که در محیط کار با شخصی اختالف پیدا می کنید، از آن فرد یا مدیر خود درخواست کنید که به فکر حل این 
مش��کل باش��ند. عالوه بر اینکه به آن ش��خص در ارتباط با رفتارش انتقاد می کنید، راه تغییر اوضاع را به او بگویید تا دچار 

سردرگمی نشود.
اگر مدام به او بگویید فالن کار را انجام دادی که من را ناراحت کرد، اما راه بهبود شرایط و تغییر رفتارش را به او نگویید این 
فرد هیچ راهی نخواهد داشت بنابراین رفته رفته ممکن است از شما متنفر شود یا از شما اجتناب کند. به آن فرد بگویید که 

اگر تغییر کند چه تاثیری بر روی روابط و کار شما خواهد گذاشت و سپس یک درخواست مانند زیر ایجاد کنید:
»زمانی که این گونه با من صحبت می کنید باعث ناراحتی من می شود،  از شما می خواهم که هنگام حرف زدن با من از 
گفتار نامناسب استفاده نکنید.« یا »این کمی معذب کننده است، اما من روابط کاری مان را باارزش می دانم و می خواهم چیزی 
را با ش��ما در میان بگذارم. متوجه ش��دم که شما به  طور مرتب برای جلسات دیر می کنید. این در برنامه من اختالل ایجاد 
می کند و همچنین به من این حس را می دهد که زمان ما نیز ارزشی برای تان ندارد. آیا می توانیم توافق کنیم که شما برای 

همه جلسات سر وقت حضور داشته باشید یا اگر بیش از هشت تا ده دقیقه دیر کردید جلسات لغو شوند؟«
4. درک کنید چه زمانی باید سازش کنید و چه موقع باید پیش بروید

اجتناب زمانی است که شما از مقابله با یک چالش دوری می کنید. سازش زمانی است که شما به دنبال انطباق خواسته ها 
و تمایالت دیگران، حتی با حذف نیازها و ترجیحات خود هستید. مصالحه زمانی صورت می گیرد که هر دو طرف پیشنهادات 

یکدیگر را قبول می کنند و همکاری در زمانی اتفاق می افتد که هر دو طرف به دنبال توافق برنده برنده هستند.
بسته به درگیری در محل کار، یکی از این سبک های مدیریت درگیری را انتخاب کنید. اگر بی احترامی اخالقی یا وضعیتی 
با سوءاستفاده یا آزار و اذیت وجود داشته باشد، نباید با طرف سازش کنید؛ در عوض، شما باید دست به کار شوید و اقدامات 

اصالحی برای اطمینان از یک محیط کاری مطمئن انجام دهید.
نکته این است که دانش و معرفت را گسترش دهیم و بدانیم از کدام استراتژی در موقعیت های مختلف استفاده کنیم.

3 استراتژی مدیریت اختالف قدرتمند
اکنون که با سبک های مدیریت اختالف، که از ارتباطات مؤثر پشتیبانی می  کنند آشنا شدید، بیایید به چند استراتژی که 

از رشد حرفه ای شما حمایت می کند نگاهی بیندازیم.
1. در وهله اول برای درک کردن تالش کنید

 هنگامی که در محل کار اختالف نظر دارید، تالش کنید حقیقت را از دیدگاه شخص دیگر ببینید. سعی کنید از داستان 
شخصی آن فرد اطالع یابید. هنگامی که فرد را درک می کنید، کمتر احتمال دارد که نسبت به هر چیز کوچکی دفاعی عمل 

کنید. عالوه بر این، شما می دانید که درگیری ها در اکثریت مواقع از مشکالت زندگی شخص نشأت می گیرند.
2. برای کسی که با او اختالف دارید دعا کنید

 وقتی برای کسی دعا می کنید، کینه داشتن از او دشوار است. البته این کار آسانی نیست، زمانی که کسی شما را عصبانی 
یا ناراحت می کند، آخرین کاری که می خواهیم برای او انجام دهیم فرستادن انرژی و افکار مثبت برای او است.

هنگامی که برای فردی دعا می کنید احساس همدردی و درک نسبت به او خواهید داشت. این باعث می شود تا تفاوت های 
خود را کنار بگذارید و رابطه کاری بهتری با هم ایجاد کنید.

3. سعی کنید با زبان شخص مقابل صحبت کنید
ارتباطات یکی از قوی ترین مهارت ها در جهان است. از طریق زبان، شما می توانید جهانی ایجاد کنید یا از بین ببرید. از 
طریق زبان، شما می توانید یک دوست یا یک دشمن مادام العمر به  دست بیاورید. فران کل لونتز در کتاب خود، »واژه هایی که 

کار می کنند«، بر اهمیت پیش بینی آنچه دیگران براساس انتخاب کلمه می شود تأکید می کند.
اگر در تالش برای تأثیرگذاری یا حل وفصل مناقشات هستید به زبان دیگری صحبت کنید. منظور از استفاده از زبان فرد 
دیگر این است که به طریقی صحبت کنید که فردی که شما با او درگیر هستید احساس کند حرف هایش شنیده می شود 

و مورد احترام است.
کالم آخر

مدیریت اختالف یکی از مهم ترین مهارت های موجود در محیط حرفه ای و ش��خصی اس��ت. افرادی که قدرت مقابله با 
مناقشات را داشته و مشکالت را بدون خراب کردن رابطه کاری پشت سر بگذارند، از روابط مثبت و موفقیت شغلی برخوردار 

خواهند شد.
Lifehack/ucan :منبع 

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  یکشنبه   15 دی 13۹8    شماره 1466   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 86073381 
روابط عمومی: 86073143      فکس تحریریه: 88827112
سازمان آگهی ها: 86073312    امور مشترکین: 86073143

بس��یاری از ما در س��اعت  های غیرکاری هم مشغول فکر کردن 
به کار و مس��ائل مربوط به آن هس��تیم. هرچن��د گاهی اوقات در 
همین زمان ها ایده های خوبی به س��رمان می زند، اما این مش��غله 
ذهن��ی گاهی به اس��ترس در رابطه با کار تبدیل ش��ده و خود را 
ب��ه صورت بیدار ماندن تا س��اعت های طوالنی یا بیدار ش��دن در 
نیمه ش��ب نشان می دهد. براس��اس تحقیقات Korn Ferry در 
سال ۲۰۱8 استرس باعث برهم خوردن الگوی خواب ۶۶درصد از 
شاغالن آمریکایی بوده است. این در حالی است که خواب ناکافی 
حتی بدون استرس هم می تواند باعث بر هم خوردن عملکردهای 
ش��ناختی مغز مثل توانایی حل مس��اله، برنامه ریزی، سازماندهی، 
قض��اوت و تفکر انتقادی ش��ود. ب��رای جلوگی��ری از اینکه افکار 
مغشوش نیمه شب خواب را از چشمان شما برباید، از راهکارهایی 

که در ادامه آمده پیروی کنید.
1. مشکل را روی کاغذ بیاورید

یک��ی از راه های اثبات ش��ده برای رهایی ذهن از احساس��ات و 
اف��کار تنش زا نوش��تن روزمره دغدغه ها روی کاغذ اس��ت. اگر در 
کن��ار چالش ها به اتفاقات مثبت هم اش��اره کنید، خواب راحت تر 
و طوالنی ت��ر در انتظارت��ان خواهد ب��ود. در مطالع��ه ای که روی 
دانش��جویان صورت گرفته، گروهی که هر شب رویدادهای همان 

روزشان را یادداشت می کردند، شاهد کاهش استرس و فشار روانی 
بوده و خواب راحت تری را تجربه می کردند.

2. همدردی با خودتان را تمرین کنید
همدردی با خود )self-compassion( به عنوان مهربانی با خود 
در زمان س��ختی یا شکست و پذیرش مشکلی اس��ت که روی داده 
اس��ت. در این دوران همانند زمانی ک��ه یکی دیگر از اعضای خانواده 
دچار مشکل شده و با وی همدلی می کنید، از خودتان مراقبت کرده و 
اجازه نمی دهید مشکل بر شما مستولی شده و ذهن تان را برای مدت 
طوالنی آشفته کند. با پذیرش این نکته که همه انسان ها در معرض 
اش��تباه و خطا قرار دارند از شر افکار منفی و قضاوت نادرست درباره 
خودت��ان رهایی می یابید. تاثیر همدردی با خود در کاهش کم خوابی 
ناشی از استرس در تحقیقات متعددی از جمله پژوهش های دانشگاه 

تگزاس و »سون یات سن« چین ثابت شده است.
3. ورزش را فراموش نکنید

تحقیقات نش��ان داده که تمرین فیزیکی نس��بتا شدید با ایفای 
نقش موث��ر در کاهش تنش های فکری به خواب راحت تر ش��بانه 
کمک می کند، برای مثال با انجام ۳۰ دقیقه تمرین هوازی فش��ار 
ذهن��ی کاهش یافت��ه و کیفیت خواب به طرز چش��مگیری بهبود 
می یاب��د. گفتنی اس��ت انجام این تمرینات در س��اعت های پایانی 

شب ممکن است باعث اختالل در فرآیند خواب برخی افراد شود، 
بنابراین اگر ش��ما هم جزو این افراد هستید بهتر است تمرینات را 

حداقل دو ساعت پیش از زمان خواب انجام دهید.
4. مدیتیشن کنید

ذهن آگاه��ی روش��ی ب��رای حض��ور کام��ل در زم��ان حال و 
تمرک��ز روی افکار و احساس��ات بدون قضاوت درباره خود اس��ت. 
ذهن آگاهی هم مثل همدردی با خود، شما را از دست دغدغه های 
ناخوش��ایندی که مانع خواب راحت می شوند، آزاد می کند. شما با 
تمرکز روی زمان حال دیگر نه خود را به خاطر اشتباهات گذشته 
و فرصت های از دس��ت رفته سرزنش می کنید و نه بی دلیل نگران 
آین��ده خواهید بود. محققان هلندی پ��ی برده اند که با ۱۰ دقیقه 
مدیتیش��ن خودآگاهانه قبل و بعد از کار به مدت دو هفته، آرامش 

ذهنی، کیفیت و زمان خواب بهبود پیدا می کند.
جمع بندی

اس��ترس کاری اجتناب ناپذیر اس��ت اما نباید مانع خواب راحت 
ش��ما در شب شود. با پیروی از راهکارهای ارائه شده در این مطلب 
خ��واب باکیفیت��ی را تجربه ک��رده و صبح ها ب��ا آمادگی ذهنی و 

جسمی بیشتری از خواب بیدار می شوید.
hbr/digiato :منبع
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