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آیا پایه های مالیاتی جدیدی در بودجه سال آینده در راه است؟

تحوالت اعداد مالیاتی 
در بودجه 99

این روزها بزرگ ترین س��ند مالی کش��ور روی میز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، جا خوش کرده و نمایندگان هر روز بندهای 
مختلف بودجه را بررسی می کنند. یکی از بخش های مهم بودجه سال آینده، مالیات است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، 
رنگ وبوی تازه ای در محاس��بات دولت پیدا کرده اس��ت؛ تا جایی که توجه دولت به درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه سال 99 به 

اندازه ای بوده که برخی صاحب نظران اقتصادی از آن تحت عنوان »قوی ترین ریسمان امید دولت در کسب درآمد« یاد می کنند.
به اعتقاد این کارشناسان، درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده در حالی با رشد همراه بوده که این میزان افزایش رقم مالیاتی 
با توجه به رکود اقتصادی، با ابهام روبه روست. این در شرایطی است که فرارهای مالیاتی هنگفتی در حوزه های مختلف کسب وکار...

رهبر انقالب بر پیکر شهید سلیمانی و یاران مجاهد او نماز اقامه کردند

وداع با سردار
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اقتصاد جهانی در سال جدید میالدی به کدام سو می رود؟

10 پیش بینی اقتصادی در سال 2020 میالدی

انرژی خورشیدی و فرصتی طالیی برای کسب وکارها
برای مراسم افتتاحیه چه اقداماتی را باید انجام دهید

نکاتی آموزشی از بهترین سخنرانی های برنامه تد
تحقیقات بازاریابی چیست؟

مشکالت، شکست ها و چالش های مدیران عرصه تکنولوژی
انقالب در اینفلوئنسرمارکتینگ نزدیک است

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک: تا سال 20۳0 واقعیت 
افزوده جایگزین گوشی های 

هوشمند می شود

4
رئیس کل بانک مرکزی گفت کاری که ما اقتصادی ها می توانیم 

انجام دهیم فارغ از آنچه مسـئوالن سیاسی تصمیم 
می گیرند، مقابله با فشار اقتصادی آمریکاست و...

رئیس کل بانک مرکزی:

 در راه سردار سلیمانی
اقتصاد مقاومتی را تقویت می کنیم

یادداشت
مشکل گشای امروز 

اقتصاد ایران

این روزها هر جا س��خن از 
»اش��تغال زایی« به میان آید، 
»کارآفرینی«  عن��وان  تح��ت 
بی��ان می ش��ود، ام��ا این دو 
مفهوم، معنای متفاوتی از هم 
دارن��د. »کارآفرینی« از علوم 
ماهیت  و  اس��ت  بین رشته ای 
معن��ای  ب��ه  میان رش��ته ای 
وج��ود رویکردهای مختلف از 
جامعه شناسی،  اقتصاد،  قبیل 
روان شناس��ی،  تاریخ،  مال��ی، 
زیست شناسی،  مردم شناسی، 
فلس��فه  اس��ت.  و...  فیزی��ک 
کارآفرینی، ایجاد ارزش است. 
عل��م کارآفرین��ی، ح��وزه ای 
اس��ت که از طری��ق اقتباس 
نظریه ها و روش هایی از سایر 
حوزه ه��ای علم��ی ب��ه  وجود 
آمده و در جست وجوی هویت 

علمی متمایزی است.
در می��ان کارکردهای��ی که 
می دهند،  انج��ام  کارآفرینان 
»نوآوری« نقش مهمی را ایفا 
می کند و ب��ه منزله پدیده ای 
رویکرده��ای  در  مح��وری 
اقتص��ادی کارآفرینی اس��ت. 
ش��ما اگر مفهوم »نوآوری« را 
از »کارآفرین��ی« حذف کنید، 
به همان مفهوم سنتی اشتغال 

می رس��ید. شومپیتر، 
۳نظریه پرداز بزرگ...
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فرصت امروز: در روز رس��تاخیز تهران و وداع تاریخی مردم پایتخت با 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقاب اس��امی در دانش��گاه تهران حضور یافتند و بر پیکر مطهر 
این ش��هید عالی مقام، مجاهد بزرگ ابومهدی المهندس و دیگر ش��هدای 
جنایت اخیر رژیم تروریس��ت آمریکا، نماز اقام��ه کردند. در هنگام اقامه 
نماز بر پیکر ش��هید س��پهبد س��لیمانی و همرزمانش، اشک  مقام معظم 

رهبری جاری شده بود.
در این مراسم که با حضور چند میلیونی مردم و همچنین رؤسای قوای 
سه گانه، مسئوالن لشکری و کشوری، همرزمان شهید و جمعی از عناصر 
مهم جبهه مقاومت از جمله اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، 
زیاد النخالة دبیرکل جنبش جهاد اس��امی فلس��طین و شیخ نعیم قاسم 
جانش��ین دبیرکل حزب اهلل لبنان در فضایی آکنده از حس��رت آس��مانی 
ش��دن حاج قاسم س��لیمانی برگزار شد، رهبر انقاب اس��امی در نماز، 
خداوند را برای بزرگ داش��تن مجاهدان راه خود به  واس��طه فوز و توفیق 
عظیم شهادت، حمد و سپاس گفتند و علّو درجات آن شهدای عالی مقام 

را مسألت کردند.
پس از اقامه نماز، تش��ییع باش��کوه پیکر مطهر شهید سلیمانی و دیگر 
ش��هیدان مقاومت از دانش��گاه تهران به س��مت میدان آزادی آغاز شد و 
مردم انقابی تهران، نگین درخشان و بی بدیل مقاومت و یاران مجاهدش 

را تشییع کردند.
پیکر مطهر این ش��هدا ابتدا روز ش��نبه به ترتیب در حرمین کاظمین 
)ع(، بغداد، کربای معلی و نجف اشرف در جوار حرم امیرالمومنین علی 
)ع( تش��ییع شد و پس از ورود به ایران، ابتدا در اهواز و سپس در مشهد 
مقدس و در آس��تان قدس رضوی با حضور باش��کوه مردم قدرش��ناس و 

شهیدپرور کشورمان تشییع شد.
س��پس روز گذش��ته تشییع و تکریم پیکر سردار س��پهبد شهید قاسم 
س��لیمانی توسط مردم تهران انجام شد و پیکر این سردار مقاومت جهت 
وداع به قم منتقل گش��ت و س��پس جه��ت تدفین در روز سه ش��نبه به 
محل تولدش شهر کرمان منتقل می شود. همچنین براساس اعام الحشد 
الشعبی، پیکر ابومهدی المهندس جهت تدفین در قبرستان وادی السام 

به نجف عراق منتقل می شود.
گزارش »فرصت امروز« از حضور چند میلیونی مردم تهران در تش��ییع 

پیکر سردار سلیمانی و همرزمانش را در ادامه می خوانید.
وداع چند میلیونی تهران با سردار عشق و حماسه

حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای صبح دی��روز با حضور در دانش��گاه تهران 
با چش��مانی اش��کبار بر پیکر سپهبد شهید قاسم س��لیمانی و همراهان 
ش��هیدش نم��از اقامه کردند. با حض��ور رهبر انقاب در دانش��گاه تهران 
مردم ش��عارهایی چون »ای رهبر آزاده انتقام انتقام«، »ابوالفضل علمدار 
خامنه ای نگه دار«، »خونی که در رگ ماس��ت هدیه به رهبر ماس��ت« و 

... سر دادند.
پس از اقامه نماز، حدود س��اعت 9 و 45 دقیقه صبح، پیکر ش��هدا بر 
دستان مردم، مس��ئوالن و همرزمان این شهدا از دانشگاه تهران خارج و 
مراسم تشییع میلیونی از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی آغاز شد. 
پیکر سپهبد ش��هید و یارانش حدود ساعت ۱۶ به میدان آزادی رسید و 

ساعتی بعد تهران را برای همیشه ترک کرد.
مردم تهران با ش��عارهای »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر اسرائیل«، »این 
همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده«، »علمدار نیامد«، »ای لشکر صاحب 

زمان آماده ایم آماده ایم«، »نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا«، »وای اگر 
خامنه ای حکم جهادم دهد«، »لبیک یا حس��ین«، »لبیک یا خامنه ای«، 
»م��ا ذوالفقار حیدریم فداییان رهبری��م«، »منتظر حکم جهاد رهبریم«، 
»آمریکا در چه فکریه ایران پر از بس��یجیه« و... در مراسم تشییع و وداع 

با پیکر سردار شهید سلیمانی شرکت کردند.
همچنین با حضور س��ردار حسین سامی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
در میان جمعیت، مردم ش��عار »انتقام انتقام« و با حضور سردار اسماعیل 
قاآنی فرمانده جدید نیروی قدس سپاه شعار »انتقام انتقام« و »می کشم 

می کشم آنکه برادرم کشت« سر دادند.
همچنین پاکاردهایی با عکس های ش��هید س��لیمانی و نوش��ته هایی 
مثل »خون بهایت فتح قدس اس��ت«، »انتقام سخت«، »بدرود فرمانده«، 
»یالثارات الحس��ین« و ... در دس��تان مردم قرار داش��ت. عاوه بر پرچم 
جمهوری اسامی ایران، پرچم هایی از گروه حزب اهلل لبنان، حشدالشعبی، 
عصائب اهل الحق عراق و گروه مقاومت اس��امی بحرین و گروه های دیگر 

مقاومت منطقه در میان مردم به اهتزاز درآمده بود.
تعدادی از جوانان هم با پوشیدن کفن هایی که روی آن نوشته شده بود 
»انتقام سخت«، حمایت خود را از پیام رهبر انقاب برای شهادت سردار 
سلیمانی اعام کردند. در این مراسم تصویر بزرگی از حاج قاسم سلیمانی 
نیز بر فراز برج آزادی تهران آویخته بود. اس��تقبال و حضور گس��ترده و 
میلیون��ی مردم به گونه ای بود که مس��یرهای منتهی ب��ه خیابان انقاب 
تقریبا بس��ته ش��ده و حرکت مردم به س��ختی انجام می شد. خبرنگاران 
رس��انه های داخلی و خارجی در این مراسم حضور چشمگیری داشتند و 

رسانه های روسی این مراسم را به صورت زنده پوشش دادند.
م��ردم همچنین با آت��ش زدن پرچم های آمریکا و رژیم صهیونیس��تی 
و حلق آوی��ز کردن نمادین عروس��ک ترامپ، انزجار خ��ود را از این اقدام 
تروریس��تی ایاالت متحده و حامیان عبری-عرب��ی اش اعام کردند. این 
مراس��م با مداحی حاج صادق آهنگران و س��ینه زنی مردم و پس از آن با 
س��خنرانی زینب سلیمانی دختر سردار شهید سلیمانی که پدر شهیدش 
را »بزرگترین مرد راهبردی در محاس��به قدرت و رفتار دشمن خواند« و 

تکبیرهای جمعیت حاضر آغاز شد.
همچنین اس��ماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسامی 
حماس دیگر س��خنران این مراس��م بود که »شهید س��لیمانی را شهید 
قدس نامید.« همچنین جمعی از س��فرای مقیم تهران از جمله س��فرای 
عراق، ترکیه، افغانس��تان، فلس��طین، عمان و آذربایجان در این مراس��م 

حضور یافتند.
مراس��م تش��ییع پیکر ش��هدای مقاومت در حالی برگزار شد که مردم 
ع��زادار ته��ران از س��اعت های ابتدای��ی بامداد دوش��نبه در مس��یرهای 
تعیین ش��ده برای وداع با پیکر این س��ردار س��رافراز حاضر ش��ده بودند. 
ایس��تگاه های صلواتی از س��اعات اولیه بامداد با پخش گل و پوس��ترهای 
حاوی تصاویر س��ردار س��لیمانی با مردم برای حضور در مراس��م تشییع 
س��پهبد سلیمانی همراهی کردند. همچنین به کودکان و نوجوانان حاضر 

در این مراسم گل اهدا می شد.
بازتاب حضور چند میلیونی مردم تهران در رسانه های خارجی

همچنین هم زمان با برگزاری مراس��م تشییع پیکر سپهبد شهید قاسم 
س��لیمانی در ته��ران، خبرنگاران و رس��انه های خارجی در حال انتش��ار 
اخبار مربوط به حضور میلیونی مردم در این مراس��م بودند. در این میان، 
خبرنگار »نیویورک تایمز« با انتش��ار پیام هایی متعدد در حساب کاربری 

خود در توئیتر به پوش��ش لحظه به لحظه این مراس��م پرداخت و نوشت: 
»من همیش��ه راهپیمایی ه��ای چند هزار نفره در ایران را ش��اهد بوده  و 
آنها را پوش��ش خبری داده ام. زمان��ی که جمعیت زیادی حضور دارند اما 
هیچ گاه این گونه نبوده اس��ت. اکنون میلیونی آمده اند. آنها همه به میل 

خود آمده اند.«
این خبرنگار همچنین ویدئوهایی از حضور مردم منتش��ر کرد و نوشت: 
»مراسم تش��ییع ژنرال سلیمانی در حالی در تهران برگزار شده است که 
دریایی بیکران از مردم از س��اعت ش��ش صبح به محل آمده اند. در طول 
25 س��ال فعالیت در ایران تاکنون چنین چی��زی ندیده ام.« او در پیامی 
دیگر نیز صحبت های اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس 

در این سخنرانی را منتشر کرد.
همچنین یک خبرنگار المانیتور با اش��اره به مراس��م تش��ییع ش��هید 
س��لیمانی در توئیتر خود نوش��ت: »من تاکنون چنی��ن چیزی در ایران 
ندیده ام. حتی مراس��م های مذهبی این گونه )مردم( را جمع نمی کند که 
قاسم سلیمانی کرده است.« وی عاوه  بر این تصاویری از حضور میلیونی 
مردم و پاکاردهای حاضر در این مراس��م را در صفحه خود منتشر کرده 
اس��ت. خبرنگار شبکه »ام اس ان بی س��ی« نیز با انتشار تصویری هوایی از 
حضور پرش��ور مردم تهران در مراسم تش��ییع پیکر سپهبد شهید قاسم 
س��لیمانی و همراهانش نوشت: »دستور ترامپ برای ترور ژنرال سلیمانی 
دارد نتیج��ه عک��س می ده��د. اجازه دهید ک��ه یادآوری کن��م او چقدر 
خطرناک اس��ت.« ش��بکه الجزیره عربی نیز در گزارشی از مراسم تشییع 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تهران نوشت: »صبح دوشنبه هزاران نفر 
از مردم ایران با حضور رهبر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان این کش��ور 
در مراسم تشییع سردار سلیمانی شرکت کردند و سردار اسماعیل قاآنی، 
فرمانده جدید س��پاه قدس در این مراس��م آمریکا را به خروج از منطقه 

تهدید کرد.«
در این گزارش آمده اس��ت که »اس��ماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی 
جنبش حماس و معاونش صالح العاروری نیز به تهران آمدند و در مراسم 
تشییع سردار سلیمانی شرکت کردند.« این شبکه قطری در ادامه نوشت 
که »در این مراسم مقام معظم رهبری بر پیکر سردار سلیمانی نماز خواند 
و جمعیت فراوان که دانشگاه تهران را احاطه کرده بودند و در صفوفی به 
مس��احت چند کیلومتر پرچم هایی قرمز در دست داشتند و شعار »مرگ 
بر آمریکا«و »مرگ بر اس��رائیل« می دادند.« این شبکه سپس به سخنان 

زینب سلیمانی، دختر شهید سپهبد قاسم سلیمانی پرداخت.
خبرگزاری »آسوش��یتدپرس« هم گزارش داد که »مقام معظم رهبری 
ای��ران روز دوش��نبه با ص��دای بلند در می��ان صدای صدها ه��زار نفر از 
عزاداران بر پیکر قاس��م س��لیمانی ژنرال ارشد ایرانی که در حمله هوایی 
آمریکا به فرودگاه بغداد جان خود را از دست داد، نماز خواندند. این اقدام 
آمریکا موجب افزایش شدید تنش ها میان تهران و واشنگتن شده است.«

آسوش��یتدپرس با انتشار بخش هایی از سخنرانی دختر شهید سلیمانی 
در این مراس��م نوشت که »او به  طور مس��تقیم تهدید به حمله به پایگاه 
نظام��ی آمریکا در خاورمیان��ه کرد. مقامات جمهوری اس��امی، ازجمله 
جانش��ین ژنرال س��لیمانی تهدید کرده اند که انتقام این حمله را خواهند 

گرفت.«
همچنین ش��بکه »المیادین« با اشاره به مراسم تشییع سردار سلیمانی 
نوش��ت که »این مراسم تاریخی اس��ت.« خبرنگار شبکه »المیادین« که 
برای پوش��ش مراسم تشییع سردار س��لیمانی در تهران حضور یافته بود، 

در رابطه با حضور پرش��کوه مردم ایران در این مراسم نوشت: »به جز در 
مراس��م تشییع امام خمینی)ره( تا به امروز شاهد حضور اینچنینی مردم 

برای مراسم تشییع در تهران نبودیم.«
این ش��بکه لبنانی ادام��ه داد: »پرچم های قرمزی که در این مراس��م 
برافراش��ته ش��د، نش��ان می دهد که انتقام خون ش��هدا حتمی اس��ت.« 
همچنین در ادامه این گزارش تاکید ش��ده است که »این مراسم تاریخی 
اس��ت و مردم خیابان ها را پر کرده بودند. س��خنرانی اسماعیل هنیه در 
این مراس��م نش��ان می دهد که محور مقاومت قوی خواهد ماند و قوی تر 
نیز خواهد ش��د. سخنرانی هنیه و دختر شهید س��لیمانی در این مراسم 

معانی زیادی دارد.«
حضور میلیونی تشییع کنندگان سردار از نگاه دیگر رسانه ها

خبرگزاری »رویترز« نیز در این باره گزارش داد که »آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم ایران روز دوش��نبه در مراس��م خاکس��پاری قاسم سلیمانی 
فرمانده سپاه قدس ایران که در حمله هوایی روز جمعه آمریکا به شهادت 
رس��ید، نماز خواند. این نماز با حضور گسترده مردم و به رهبری آیت اهلل 
خامن��ه ای که مقامات دیگر ایران، از جمله رئیس جمهور حس��ن روحانی 
او را همراه��ی کرده بودند برگزار ش��د.« »رویت��رز« همچنین به تصاویر 
منتشرش��ده از تلویزیون ایران اشاره و تاکید کرده است که »این تصاویر 

از حضور میلیونی مردم در این مراسم حکایت دارد.«
شبکه »بی بی سی« هم ضمن پوشش مراسم تشییع پیکر شهید سپهبد 
قاس��م س��لیمانی گزارش داد: »خی��ل عظیم مردم ایران ب��رای برگزاری 
مراس��م تشییع فرمانده ارش��د نظامی خود، خیابان های تهران را انباشته 
از جمعی��ت کردند.« به گفته ش��بکه خبری »بی بی س��ی«، عزاداران روز 
دوشنبه برای تش��ییع پیکر قاسم سلیمانی فرمانده ارشد نظامی ایران به 
 طور گس��ترده به خیابان های تهران آمدند و پش��ت سر آیت اهلل خامنه ای 

رهبری ایران بر پیکر او نماز خواندند.«
این ش��بکه در ادامه با اشاره به اینکه »رهبری ایران حین خواندن نماز 
گری��ه کرده اند«، افزود که »مردم ایران حضوری میلیونی در این مراس��م 
داش��ته اند.« در ادامه گزارش »بی بی سی« هم آمده است که »ایران قول 
انتقام جدی برای شهادت سپهبد سلیمانی داده و روز یکشنبه گام نهایی 
خود در راس��تای کاهش تعهداتش در توافق هسته ای سال 20۱5 را نیز 

اعام کرد.«
روزنامه »ایاف« نیز در گزارش��ی به مراس��م تش��ییع س��ردار قاس��م 
س��لیمانی در تهران پرداخت و در گزارش��ی از مراسم شکوهمند تشییع 
سپهبد ش��هید قاسم س��لیمانی نوش��ت: »آیت اهلل خامنه ای، رهبر ایران 
در دانش��گاه تهران بر پیکر ژنرال قاس��م س��لیمانی که روز جمعه توسط 
آمریکا در عراق ترور ش��د، نماز خواند و در کنارش حسن روحانی رئیس 
جمهور، علی الریجانی رئیس مجلس، حسین سامی فرمانده سپاه ایران 
و ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه حضور داشتند.« این روزنامه نوشت: 
»خیابان های تهران صبح دوش��نبه در تمجید و تکریم از ژنرال سلیمانی 
ممل��و از جمعی��ت بود، این مردم با در دس��ت گرفت��ن عکس های ژنرال 
س��لیمانی قبل از ساعت هشت صبح دانشگاه تهران را احاطه کردند. این 
جمعیت که دانش��گاه تهران را احاطه کردند و در امتداد چند کیلومتری 
آن حض��ور داش��تند،  با در دس��ت گرفتن پرچم های قرم��ز و همچنین 
پرچم ه��ای ایران، لبنان و عراق دو خیابان انق��اب و آزادی را پر کردند 
و هر از چندگاهی ش��عار »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اس��رائیل« س��ر 

می دادند.«

رهبر انقالب بر پیکر شهید سلیمانی و یاران مجاهد او نماز اقامه کردند

وداع با سردار

سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران



سال 2020 میادی، سریع تر و شگفت انگیزتر از آنچه به نظر می آمد، 
از راه رسید. درحالی که این روزها نگاه جهان به تنش های سیاسی ایران 
و آمریکا در خاورمیانه دوخته ش��ده است، اما کیلومترها آن سوتر از این 
منطقه، بسیاری از موسس��ات مشاوره ای و آینده پژوهی درحال بازبینی 
تحوالت و پیش بینی حوادث س��ال جدید میادی هستند. ازجمله این 
موسسات، موسسه »IHS Markit« است که در زمینه آنالیز اطاعات 

جهانی فعالیت می کند.
بسیاری از گزارش های آینده پژوهی، دامنه وسیعی از حوادث سیاسی 
و اقتص��ادی را پوش��ش می دهند؛ از ایران تا ای��االت متحده آمریکا و از 
آمری��کای التین تا قاره س��یاه. فارغ از پرس��ش هایی ک��ه این روزها در 
ارتباط با س��ال پیش روی میادی در افکار عمومی مطرح ش��ده است؛ 
اینکه سرنوش��ت تنش های ایران و آمریکا نهایتا به کجا خواهد رس��ید، 
آی��ا دونالد ترام��پ در انتخابات ریاس��ت جمهوری 2020 دوباره به کاخ 
سفید راه می یابد، ماجرای برگزیت و اختاف کشدار انگلستان و اتحادیه 
اروپا چگونه تمام می شود، آینده سیاسی رهبران اروپایی همانند مرکل 
چگونه رقم خواهد خورد و... اما موسسه »IHS Markit« در تازه ترین 

گزارش خود، بیشتر بر اقتصاد و کسب وکار تمرکز کرده است.
با اینکه واهمه رکود اقتصادی در سال 20۱9 کم وبیش وجود داشت و 
این موسسه احتمال رکود در سال گذشته را حدود 30درصد پیش بینی 
کرده بود، اما به نظر می رس��د اقتصاد جهانی در این سال از رکود، جان 
س��الم به در برده اس��ت، اما در سال 2020 میادی کماکان سایه رکود 
بر س��ر اقتصاد جهانی حضور دارد و موسسه »IHS Markit« احتمال 
رکود را تا 20درصد برآورد کرده اس��ت. با این همه، ریسک ها در اقتصاد 
جه��ان همچنان نگران کننده اند و نقطه اوج آن در جنگ تجاری چین و 

آمریکا و احتمال گسترش آن به سایر کشورها نهفته است.
گزارش موسسه تحقیقاتی »IHS Markit« را که به پیش بینی ۱0 
اتفاق مهم اقتصادی در سال 2020 اختصاص دارد، در ادامه می خوانید.

رشد اقتصادی آمریکا 2درصد خواهد بود
رشد اقتصادی آمریکا در بلندمدت 2درصد خواهد بود. طی سال های 
20۱7 الی 20۱9، رش��د واقعی تولید ناخالص داخل��ی آمریکا باالتر از 
روند بلندمدت )میانگین 2.5درصدی( بوده که علت اصلی آن، تحریک 
مالی اس��ت. با توجه به تضعی��ف تاثیرات تحریک مالی، رش��د به روند 
بلندمدت قبلی خود بازگش��ته است. نرخ رشد اقتصادی آمریکا در فصل 
دوم و س��وم 20۱9 به ترتیب 2درصد و 2.۱درصد بود. برآورد می ش��ود 
نرخ رش��د در فصل چه��ارم 20۱9 حتی ضعیف ت��ر و حدود ۱.۶درصد 
باشد. این یعنی برخی عوامل ویژه می توانند باعث تقویت رشد در نیمه 
نخست 2020 ش��وند؛ عامل نخس��ت، افزایش تولید در جنرال موتورز 
است که انتظار می رود باعث افزایش 0.5 واحد درصدی رشد اقتصادی 
آمریکا در فصل اول 2020 ش��ود و عامل دوم، از س��رگیری مجدد خط 
تولی��د بوئین��گ »737MAX « در آوریل 2020 اس��ت ک��ه می تواند 
موجب افزایش 0.3درصدی رش��د اقتصادی آمریکا شود. اجرایی شدن 
فاز نخس��ت موافقت تجاری با کش��ور چین هم ممکن است تا حدودی 
به بهبود رش��د کمک کند. انتظار می رود رشد اقتصادی آمریکا در سال 
2020 حدود 2.۱ درصد و در س��ال 202۱ حدود 2درصد باشد. با گرم 
شدن تنور انتخابات ریاست جمهوری، اتفاقاتی در برخی سیاست ها )هم 
منفی و هم مثبت( بروز خواهد یافت که می تواند بر چش��م انداز اقتصاد 

اثرگذار باشد.
اقتصاد اروپا به ثبات رسیده و کمی رونق می گیرد

افت رش��د اقتصادی منطقه یورو در س��ال 20۱9، زنگ هشداری بود 
که برخی از اقتصادهای بزرگ منطقه به مرز رکود نزدیک شدند. با این 
اوص��اف، برخی عائم همچنان وج��ود دارند که می توانند اوضاع را بدتر 
کنند. ش��اخص مدیران خرید صنعت برای منطقه ی��ورو کمی افزایش 
یافته )در بخش سفارشات جدید و صادرات( درحالی که همین شاخص 
برای بخش خدمات، تضعیف ش��ده اس��ت. در فصل س��وم 20۱9، رشد 
مصرف بخش خصوصی در این منطقه، در مقایس��ه با فصل قبل همین 
س��ال 0.5درصد اعام ش��ده که باالترین نرخ رشد فصلی طی دو سال 
گذشته است. تورم پایین و شرایط تسهیلگر مالی )ازجمله افزایش رشد 
تامی��ن مالی و افزایش قیمت دارایی ها( موجب خواهد ش��د تا از رش��د 
مخارج مصرف کنندگان در س��ال 2020، پش��تیبانی کند. در حالی که 
نتایج انتخابات انگلیس، این احتمال را ایجاد می کند که در سال 2020 
برخ��ی عدم قطعیت ه��ای مربوط به برگزیت پای��ان یابد، ولی همچنان 
تاش سختی در این خصوص در جریان است و پیش بینی می شود رشد 
اقتصادی منطقه یورو از ۱.2درصد در سال 20۱9 به 0.۶درصد در سال 

2020 و در سال 202۱ با کمی بهبود به 0.8درصد برسد.
رشد پسامالیاتی ژاپن با تحریک مالی، همراه می شود

رش��د اقتصادی ژاپن در س��ال 20۱9 شتاب گرفت و از 0.3درصد در 
س��ال 20۱8 به ۱.۱ درصد در سال 20۱9 رس��ید. انتظار می رود رشد 
اقتص��ادی ژاپن در فصل چهارم 20۱9 به عل��ت افزایش نرخ مالیات بر 
فروش از 8درصد به ۱0درصد، منفی شود. از نتایج افزایش این مالیات، 
افت ش��دید 7.۱درصدی در میزان فروش خرده فروشی در ماه اکتبر بود 

که بیشترین آسیب بر فروش خودرو وارد شد. پاسخ سیاستی دولت آبه 
به این اتفاق، معرفی بسته مالی ۱5 ماهه ۱20 میلیارد دالری بود که در 
مقایسه با اقدام مشابه در سال 20۱2، باالترین رقم مالی را دربر گرفته 
اس��ت. در حالی که روشن نیس��ت چقدر از این منابع، جدید هستند و 
چقدر از آنها به مصرف خواهد رس��ید، این انتظار وجود دارد که برخی 
از تاثیرات منف��ی افزایش مالیات را جبران کند. یکی از اخبار خوب در 
رابطه با اقتصاد ژاپن این اس��ت که افزایش نرخ مالیات فروش می تواند 
به تثبیت نس��بت بدهی دولت، که باالترین رقم در جهان اس��ت، کمک 
کند. همچنین این احتمال وجود دارد که به  طور موقت، رشد اقتصادی 
ژاپن منفی شود، زیرا افزایش اشتغال و تورم پایین باعث افزایش اعتماد 
به مصرف با وجود نرخ باالتر مالیات بر فروش خواهد شد. انتظار می رود 
رش��د اقتصادی ژاپن بعد از افت به 0.3درصد در س��ال 2020، در سال 

202۱ بهبود یافته و به 0.5درصد برسد.
رشد اقتصادی چین به کمتر از 6درصد می رسد

از س��ال 20۱0، یعنی زمانی که نرخ رشد اقتصادی چین ۱0.۶درصد 
بود، تاکنون رش��د اقتصادی این کش��ور کاهش یافته است. انتظار رشد 
اقتصادی ۶.2درصدی چین برای سال 20۱9 به معنای تحقق کمترین 
نرخ رشد در این کشور از سال ۱990 تاکنون است. در حالی که برخی 
افت رش��د اقتصادی چین را به جنگ تجاری واش��نگتن و پکن نسبت 
می دهند، ولی باید یادآوری کرد که کاهش سرعت رشد اقتصادی چین 
طی دهه اخیر، نتیجه توأم تغییرات س��اختاری و عوامل چرخه ای است. 
پیرش��دن جمعیت و افت شدید در رش��د بهره وری به این معناست که 
پتانسیل رشد چین کمتر از یک دهه قبل است و انتظار افت بیشتر آن 
نیز هست. از زمان بروز بحران های مالی در ۱0 سال قبل، افزایش نسبت 
بده��ی به تولید ناخالص داخلی چین از ۱50درصد در س��ال 2009 به 
حدود 2۶0درصد در س��ال 20۱9، که عمدتاً به دلیل افزایش پرداخت 
تس��هیات به بنگاه ها و اخیرا به خانوارها بوده، دس��ت سیاس��تگذاران 
را برای کمک مالی بس��ته اس��ت. تاش برای اص��اح اقتصاد از طریق 
حذف بانک های سایه، فقط کمی موفق بوده، ضمن اینکه به بهای رشد 
اقتصادی انجام شده است. سیاست گذاران چینی در صدد تعادل بخشی 
به این شرایط هس��تند؛ از سویی نسبت بدهی را کاهش خواهند داد یا 
حداق��ل از افزایش بیش��تر آن جلوگیری خواهند ک��رد و در عین حال 
ب��ه اندازه کافی اقتصاد را تحریک خواهند کرد تا از افت بیش��تر رش��د 
اقتصادی جلوگیری کنند. پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی چین، 
افت بیش��تری خواهد داش��ت و به 5درصد در سال 2020 و 5.۶درصد 
در س��ال 202۱ برس��د، مگر اینک��ه دولت چین، برنام��ه تحریک مالی 

گسترده تری را اعمال کند.
اقتصادهای نوظهور همچنان فعال خواهند بود

دهه گذش��ته ب��ا اقتصادهای نوظهور، همراهی نکرده اس��ت. با وجود 
برخ��ی رش��دهای قاب��ل توج��ه در س��ال های 20۱7 و 20۱8، رش��د 
اقتصاده��ای نوظه��ور از 7.3درصد در س��ال 20۱0 ب��ه 4.۱درصد در 
س��ال 20۱9 رسید. همزمان با افت رش��د بلندمدت چین، اقتصادهای 
نوظهور با دو باد مخالف در مس��یر رش��د خود مواجه ش��دند؛ توس��عه 
بی رونق اقتصادهای توس��عه یافته و افت قیمت کاالهای اساس��ی. رشد 
س��ال های 20۱۶ و 20۱7 اقتصادهای نوظهور، توس��ط افزایش قیمت 
کاالهای اساس��ی، قابل توضیح است. پیش بینی می شود بهبود وضعیت 
اقتصادهای توس��عه یافته طی س��ال های آینده، شکننده باشد، در حالی 
که انتظ��ار می رود حداقل در کوتاه مدت، افت داش��ته باش��د. همراه با 
تش��دید جنگ تجاری و اس��تمرار افت رش��د اقتصادی در چین، فضای 
کمی برای رشد بیشتر اقتصادهای نوظهور در سال 2020 وجود خواهد 
داش��ت. برخی مسائل داخلی مانند ش��ورش در آمریکای التین یا افت 
قابل توجه رش��د هند، نگران کننده هس��تند. نگرانی دیگر، رش��د باالی 

بدهی در اقتصادهای نوظهور و رسیدن به رکورد جدید است.
بهای کاالهای اساسی روند نزولی خواهد داشت

نیروهای فشار و کش��ش در بازارهای اساسی همچنان نیروی مسلط 
در سال 20۱9 بود و بهای کاالهای اساسی ۶.5درصد کاهش یافت. در 
س��ال 2020 ش��اهد تغییری در بازار این کاالها خواهیم بود، در حالی 
که از اوایل س��ال 20۱8 رش��د تقاضا کاهش یافته، رش��د تولید هم در 
خال س��ال 20۱9، افت کرد و شرایط بازار در بسیاری از صنایع، تنگ 
شد. در س��ال 2020، بهبود در بنیان های بازار به  تدریج ظاهر خواهند 
ش��د. تضعیف بازار در دو فصل اول 2020 روی خواهد داد و بعد از آن 
قیمت ها به ثبات رس��یده و یا حتی ب��رای برخی کاالها، قیمت در نیمه 
دوم س��ال افزایش خواهد داش��ت. یکی از کاالهای مهم، نفت است. در 
س��ال 20۱9 بازار نفت تحت تاثیر تضعیف رش��د اقتصاد جهان، کاهش 
تولید اوپک، افزایش تولید کشورهای غیراوپک، آسیب دیدن تجهیزات 
نفتی عربستان و جنگ تجاری قرار گرفت. برآیند این اثرات موجب افت 
قیمت نفت برنت از ۶8 دالر در فصل چهارم سال 20۱8 به ۶4 دالر در 
دس��امبر 20۱9 شد. پیش بینی می شود بهای نفت برنت در سال 2020  
کاهش یابد و به 57 دالر برسد، زیرا رشد تولید در کشورهای غیراوپک 
و افت تقاضا، موجب ش��کل گیری مازاد عرضه در این بازار خواهد شد و 

در نتیجه قیمت کاهش می یابد.
تورم در اقتصاد جهانی مهار خواهد شد

نرخ ت��ورم جهان از 4.۱درصد در س��ال 20۱۱ به 2درصد در س��ال 

20۱5 کاهش یافت. س��پس به  تدریج افزایش یافت و در س��ال 20۱8 
به 2.8درصد رس��ید که در س��ال 20۱9 به 2.۶درصد افت کرد. بخشی 
از نوس��ان نرخ تورم ناشی از نوس��ان نرخ افزایش قیمت در اقتصادهای 
توس��عه یافته اس��ت، زیرا در اقتصادهای نوظهور، تورم از ثبات بیشتری 
برخوردار اس��ت. انتظار می رود نرخ تورم جهان در س��ال 2020 در حد 
2.۶درصد باشد. ممکن است از شتاب افت رشد اقتصادی جهان کاسته 
ش��ود، ولی در آینده نزدیک ش��اهد شتاب بخشی رش��د اقتصاد جهان 
نخواهیم بود. به طور مش��ابه، افت قیمت کاالهای اساس��ی، فشار رو به 
پایین��ی را بر ت��ورم وارد خواهد کرد. دالر ق��وی آمریکا هم نقش عامل 

ضدتورمی اضافی، خواهد داشت.
احتماال چرخه تسهیل پولی پایان خواهد یافت

یک سال پیش، اکثر تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که فدرال رزرو 
و سایر بانک های مرکزی، نرخ های بهره را افزایش خواهند داد یا حداقل 
نرخ بهره را در یک س��طح حداقل، نگه خواهند داش��ت. در شرایطی که 
وضعیت رش��د، روشن نبود، فدرال رزرو و سایر بانک ها »U.Tuvn« را 
اجرا و اقدام به تسهیل پولی بیشتر کردند. در سال 20۱9، فدرال رزرو، 
نرخ صندوق فدرال را سه بار کاهش داد، درحالی که بانک مرکزی اروپا، 
برنام��ه جدیدی را برای خرید اوراق ش��روع کرد و نرخ بهره را بیش��تر 
کاه��ش داد. اکثر بانک ه��ای مرکزی اقتصاده��ای نوظهور هم نرخ های 
سیاس��تی خود را کاهش دادند. تس��هیل چرخه پولی در س��ال 20۱9 
باعث ش��د تا کفی را برای رش��د اقتصادی جهان تعیین کند. این یعنی 
ممکن اس��ت در س��ال 2020 ش��اهد تغییراتی در تصمیمات مسئوالن 

پولی باشیم.
پیش بینی می شود با احتمال بیشتر از 50درصد، فدرال رزرو، نرخ های 
بهره را یک بار در پایان س��ال 2020 و دوباره در س��ال 202۱، کاهش 
خواهد داد. افزایش اخیر نرخ بازدهی اوراق ۱0 ساله خزانه داری آمریکا 
و عدم معکوس شدن نرخ بازدهی اوراق، این انتظار را ایجاد می کند که 
چش��م انداز اقتص��اد جهان، کمتر خطرناک خواهد بود و ش��اهد کاهش 
بیش��تر نرخ های بهره نخواهیم بود. درحالی ک��ه چالش های پیش روی 
بانک مرکزی اروپا پیچیده تر ش��ده، برخی نظرات مخالف اخیر در رابطه 
با نرخ بهره منفی ممکن اس��ت داللتی بر احتیاط در تسهیل پولی آتی 

باشد.
دالر آمریکا کمی بیشتر قوی خواهد شد

برمبنای نرخ واقعی موثر )تعدیل شده براساس تورم و تجارت موزون( 
ن��رخ دالر آمری��کا از ابتدای س��ال 20۱8 تا پایان س��ال20۱9  حدود 
9درصد تقویت شده است. این امر ناشی از بهبود بنیان های اقتصادی و 
تا حدودی دس��تکاری ارزی است. اقتصاد آمریکا سریع تر از اقتصادهای 
توسعه یافته دیگر در حال رشد است و تفاوت نرخ بهره آمریکا از سویی 
و اروپا و ژاپن از س��وی دیگر موجب ش��ده تا مطلوبیت و تسلط دالر را 
افزایش دهد. برگش��ت سبز، موجب شده تا موقعیت بهشت امن را برای 
آمریکا بهبود دهد )همچون ین ژاپن و فرانک س��وئیس(. این یعنی هر 
زمان که س��رمایه گذاران در رابطه با بازارها بیمناک می ش��وند به سمت 
خرید اوراق قرضه و س��هام آمریکایی، متمایل می ش��وند. تشدید جنگ 
تج��اری، این موضوع را تقویت کرده و تاش ها برای بهبود رقابت پذیری 
بنگاه ه��ای آمریکایی از طریق افزایش تعرف��ه، واردات را تضعیف کرده 
اس��ت. انتظار می رود در آینده این رویه ادامه یابد، گرچه ممکن اس��ت 
کمی ضعیف ش��ود. پیش بینی می ش��ود قب��ل از آغ��از دوره بلندمدت 
بازسازی، ارزش دالر طی دو سال آینده، 3درصد تقویت شود. همچنین 
پیش بینی می ش��ود از نرخ رش��د اقتصادی آمریکا کاسته شود درحالی 
که رش��د در سایر کش��ورها، بهبود خواهد یافت. در همین زمان، انتظار 
می رود تفاوت نرخ بهره آمریکا با س��ایر جهان، کمتر ش��ود و کس��ری 
حساب  جاری آمریکا و خالص بدهی های خارجی آن، بدتر خواهد شد.

رکود جزو سناریوهای احتمالی سال 2020 نیست
واهم��ه ب��روز رکود در اوایل س��ال 20۱9، فراگیر بود. رش��د صنعت 
س��اخت در بسیاری از کشورهای جهان منفی شد. جنگ تجاری آمریکا 
و چین تش��دید و منحنی نرخ بازدهی، معکوس شد. تا تابستان 20۱9، 
ریس��ک بروز رکود در اقتصاد جهان نزدیک 30درصد پیش بینی ش��ده 
بود. به نظر می رس��د اقتصاد جهانی از بروز رکود جان س��الم به در برد. 
فعالیت صنعت س��اخت به شرایط سختی رسیده است. اغلب بانک های 
مرکزی جهان در حال تزریق نقدینگی هس��تند و ش��رایط تامین مالی 
تس��هیل شده اس��ت. هم قیمت س��هام و هم نرخ بازدهی در بازارهای 
اصلی، افزایش یافته اند. همه اینها نش��ان می دهد احتمال بروز رکود در 
اقتصاد آمریکا و جهان به 20درصد کاهش یابد، اما ریسک ها در اقتصاد 
جه��ان همچن��ان نگران کننده هس��تند. در آینده نزدی��ک، بزرگ ترین 
تهدید، تش��دید اختاف تجاری آمریکا و چین و یا توس��عه آن به سایر 
کش��ورها به  ویژه اروپا خواه��د بود. تهدید دیگر، پتانس��یل اعمال یک 
خطای سیاس��ت گذاری توسط بس��یاری از دولت های جهان به خصوص 
در منطقه یورو، در زمینه تحریک مالی بیش��تر اس��ت. این امر می تواند 
تبدیل به یک مش��کل جدی در زمانی که رشد تضعیف می گردد، شود. 
در میان مدت، س��طوح باالی بده��ی در حال افزای��ش بنگاه ها، هم در 
اقتصادهای توس��عه یافته و هم نوظهور، تهدید مهمی برای توسعه فعلی 
اقتص��اد جهان به  ویژه زمانی که نرخ های بهره افزایش می یابند، خواهد 

بود.

اقتصاد جهانی در سال جدید میالدی به کدام سو می رود؟
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آیا سیاست های تحریمی کارایی خواهد داشت؟
رکوردشکنی ترامپ در کاربرد تحریم

به  دنب��ال تحریم های اقتص��ادی علیه ایران در س��ال های اخیر و بعد از 
خ��روج آمری��کا از برجام، به  تازگ��ی تحریم تازه ای علیه ایران وضع ش��د و 
این بار صنعت ساخت وس��از هدف قرار گرفت. تحریم های اخیر طبق گفته 
س��ازمان های جهانی، مانع از ورود آزادانه دارو و تجهیزات پزشکی به ایران 
ش��ده است و س��امت انس��ان ها را هدف قرار داده است. س��وال این است 
که چرا دولت دونالد ترامپ از این ابزار با چنین ش��دت و حدتی اس��تفاده 
می کند؟ آیا این سیاس��ت دنباله سیاستی است که دولت اوباما اجرا می کرد 
و زمین��ه را ب��رای مذاکره و توافق فراهم کرد یا اینکه سیاس��ت دیگری در 

آن نهفته است؟
فارین پالیسی در این زمینه نوشت: اجرای سیاست وضع تحریم اقتصادی 
پی درپ��ی و علیه بخش ه��ای مختلف اقتصادی بر ایران تنه��ا و تنها زمینه 
را ب��رای افزایش تنش های ژئوپلیتیکی فراهم می کند. به نظر می رس��د این 
سیاس��ت ها خصمانه و با غرض ورزی اس��ت و هیچ تدبیر و هدفی را دنبال 
نمی کند. آمریکا تنها به دنبال س��خت کردن ش��رایط زندگی مردم ایران و 

برانگیختن خشم مردم و دولت ایران است.
ب��ه گفت��ه این نش��ریه معتب��ر آمریکای��ی، بی��ش از دو س��ال و نیم از 
ریاست جمهوری ترامپ گذش��ته است و اصلی ترین ساح سیاست خارجی 
او، تحری��م اقتصادی اس��ت؛ از چی��ن گرفته تا ای��ران و ونزوئا همه تحت 
تحریم ه��ای اقتصادی آمریکا ق��رار دارند و برای هر یک از این فش��ارهای 
تحریمی، دلیلی مجزا ارائه ش��ده اس��ت. سوال این است که آیا آمریکا برای 
رس��یدن به اهداف خود ابزار دیگری در اختی��ار ندارد؟ آیا آمریکا نمی تواند 
به صورتي مس��المت آمیز و از طریق گفت وگو، دنیا را با سیاس��ت هاي خود 

همراه کند؟
البته مسئله تنها این نیست که ترامپ از ابزار تحریم به صورت خصمانه و 
بی برنامه استفاده می کند که در دولت های قبلی آمریکا بی سابقه بوده است 
بلکه او از این ابزار به روش جدیدی هم اس��تفاده مي کند. مطالعه سیاس��ت 
تحریم اقتصادی آمریکا علیه کش��ورهای مختلف این سه مسئله را به خوبی 

روشن کرده است:
اول، داده های جمع آوری ش��ده توسط موسسه گیبسون نشان می دهد در 
س��ال 20۱8 میادی دولت آمریکا ۱500 نفر، شرکت و موسسه حقوقی را 
در فهرس��ت تحریمی وزارت خزانه داری خود قرار داده اس��ت که 50درصد 
بیشتر از افراد حقیقی و حقوقی تحریم شده در سال 20۱7 بود. سال 20۱7 
در تاریخ به عنوان س��الی که دولت آمریکا بیش��ترین ش��مار افراد حقیقی 
و حقوق��ی را تح��ت تحری��م اقتصادی قرار داده اس��ت معرفی ش��ده بود و 

رکوردشکنی سال 20۱8 باعث تغییر این جایگاه شد.
بررس��ی ها نشان می دهد در بازه زمانی س��ال 20۱2 تا 20۱4 و در دوره 
ریاس��ت جمهوری اوباما، دولت تنها روی ی��ک برنامه یا دو برنامه تحریمی 
تمرکز کرده بود. در دوره اول ریاست جمهوری اوباما و پیش از توافق یعنی 
در ب��ازه 20۱0 تا 20۱5، ایران یک اولویت بس��یار مهم برای دولت آمریکا 
بود و در س��ال های 20۱4 تا 20۱۶ روس��یه به عنوان اولویت بعدی معرفی 
ش��د، اما دولت ترامپ تحریم ها را به صورت مس��تمر علیه سه کشور ایران 
و ونزوئا و کره ش��مالی وضع می کند و  آنقدر ش��دت و تعداد این تحریم ها 
زیاد اس��ت که ط��رف مقابل را تنها مجاب به دور ش��دن از آمریکا و از میز 

مذاکره می کند.
از طرف دیگر، ترامپ نشان داده افراد حقیقی و حقوقی خاص و تأثیر گذار 
را نیز تحت تحریم های اقتصادی قرار می دهد و از تأثیر سیاست هایش روی 
اقتصاد داخلی کش��ور و اقتصاد دنیا هراس��ی ندارد. همچنین دولت ترامپ 
از اب��زار تحری��م ثانویه برای همراه کردن دنیا با سیاس��ت هایش علیه ایران 

استفاده کرده است؛ سیاست هایی که اغلب دنیا با آن مخالف هستند.
اما مورد دوم: دولت ترامپ تمرکز زیادی روی نشان دادن سیگنال های 
سیاسی و دیپلماتیک بعد از تحریم دارد ولی در عمل برای واردشدن به 
مذاکرات س��ازنده برنامه ای ندارد. در دوره ریاست جمهوری اوباما بعد از 
تحریم راه برای خارج ش��دن از ای��ن تحریم ها باز بود ولی دولت ترامپ 
این راه ها را مس��دود می کند. مثًا برای برداشته شدن تحریم های ایران 
یک فهرست دوازده بندی غیرمنطقی ارائه می دهد و در مورد کشورهای 
ونزوئا و روسیه هم از همین سیاست استفاده می کند. به نظر می رسد 
این ابزار فش��ار تنها راهی اس��ت که در اختیار دولت او قرار دارد و هیچ 
ابزار دیگری برای خارج شدن از این فضا دیده نمی شود و حتی راهکاری 
برای توقف فشار تحریم هم وجود ندارد. در این وضعیت است که میزان 
تمایات در دنیا برای مذاکره با آمریکا و حل مس��ائل کم ش��ده است و 
دنیا به فکر کم کردن ابزارهایی اس��ت که برای تحریم در اختیار دولت 

آمریکا قرار دارد.
و باالخره مورد س��وم، اس��تفاده فزاینده از ابزارهای اقتصادی به جای 
تحریم اس��ت. مثًا تحریم شرکت های فعال در حوزه تکنولوژی چینی 
از قبیل هوآوی، نمونه بارز این مس��ئله است. ترامپ تنها به تحریم این 
شرکت ها و قرار دادن آنها در لیست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا 
اکتفا نکرد بلکه عاوه بر تحریم محدودیت های وارداتی ش��دید را علیه 
این شرکت ها وضع کرد و حتی ادامه حضور آنها در بازار آمریکا را ممنوع 

کرد.
اما آیا این سیاس��ت ها، کارایی خواهد داشت؟ اقتصاد ایران و ونزوئا 
تح��ت تأثیر این تحریم ها با مش��کات زیادی روبه رو ش��د که از جمله 
آنها می توان به کاهش صادرات نفت اشاره کرد. ولی تأثیر این معضات 
اقتصادی در کشورهای تحریم شده روی آمریکا چه بود؟ تاکنون نشانه ای 
که حاکی از بازگش��ت کش��ورهای تحریمی به میز مذاکره باشد دیده 
نمی شود. حتی اگر مذاکراتی در سطح پایین و در سطح کم انجام شده 
باش��د، نتیجه قابل قبول و خوبی دربر نداشته است. از طرف دیگر، این 
سیاس��ت هاي تحریمی زمینه را برای ایجاد بن بس��ت های ژئوپلیتیکی 
فراه��م کرد و ریس��ک های ت��ازه ای روی کارآمدی این سیاس��ت ها در 

بلندمدت ایجاد کرد.
از ط��رف دیگر، کش��ورهای مختلف ب��ه دنبال کاهش ق��درت نفوذ 
اقتص��ادی آمریکا هس��تند و تاش می کنند تا این اب��زار تحریمی را از 
آمریکا بگیرند. مثاً اخیراً اروپا و چین تاش کردند تا کانال های انتقال 
مالی و تجاری مجزایی از آمریکا راه اندازی کنند. البته این کانال های مالی 
تاکنون نتوانس��ته است تأثیرگذاری زیادی در تعامات اقتصادی داشته 
باشد ولی به گفته کارشناسان با توسعه استفاده از این کانال ها، سهم آنها 
در تعامات مالی زیاد می شود و می تواند جایگاه خود را در دنیا پیدا کند.

در پای��ان باید گفت سیاس��ت تحریم اقتصادی ترامپ که سیاس��تی 
خصمانه و بی برنامه است نمی تواند نتیجه مطلوب آمریکا را دربر داشته 
باشد و بستر حل دیپلماتیک مسائل را در پی داشته باشد. در ضمن این 
مسئله سبب می شود تا ساختار سیاسی دنیا نیز انسجام خود را از دست 
بدهد و سیستم های مالی مختلف، ارزهای متفاوت و سیاست هاي تجاری 

متنوع در دنیا مورد استفاده قرار بگیرد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: حجم معامات بازار مس��کن در آذرماه امس��ال به میزان 
قابل توجهی افزایش یافت و دالیل این اتفاق می تواند در تحلیل رفتارهای 
بازار مسکن و پیش بینی تحوالت آن در ادامه سال، جالب و راهگشا باشد. 
بررس��ی ها نشان می دهد در آذرماه امس��ال، میانگین قیمت مسکن شهر 
تهران به ۱3 میلیون و 474 هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به 
ماه آبان 8درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 39.9درصد افزایش 
یافت. این اولین رش��د قابل توجه ماهانه از اردیبهشت ماه امسال تاکنون 
بوده است. براساس گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی، همچنین در آذرماه تعداد 9 هزار و ۶۶4 قرارداد خرید و فروش 
مس��کن در تهران به امضا رسید که نسبت به آبان ماه ۱37درصد و نسبت 

به آذرماه پارسال 39درصد افزایش را نشان می دهد.
دالیل رونق پاییزه در بازار مسکن

در همین زمینه مهدی سلطان محمدی، تحلیلگر بازار مسکن در پاسخ 
به این پرس��ش که چرا معامات مس��کن در آذرماه رونق یافت، می گوید: 
حجم معامات مسکن در آذرماه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. 
حجم معامات در آذرماه س��ال 98 نس��بت به آبان ماه همین سال حدود 
۱35درصد افزایش و نسبت به آذرماه سال گذشته حدود 40درصد رشد را 
نشان می دهد، بنابراین پاسخ این سوال که چرا حجم معامات در سومین 

ماه پاییز افزایش پیدا کرد، به تعادل نسبی بازار مسکن باز می گردد. 
ب��ه گفته س��لطان محمدی، بس��یاری از خریدارانی ک��ه مترصد بودند 
قیمت ها به کمترین میزان ممکن برسد برای خرید مسکن اقدام کردند و 
فروشندگانی که منتظر فرصت مناسب برای فروش بودند و فکر می کردند 
دیگر شانس بهتری برای فروش واحد مسکونی خود نخواهند داشت، اقدام 

به فروش نمودند.
این تحلیلگر بازار مسکن ادامه داد: در شرایطی که افزایش قیمت بنزین 
به انتظار تورمی در جامعه دامن زد، بسیاری از فروشندگان به این نتیجه 

رس��یدند که باید از فرصت فروش استفاده کنند و دیگر خریداران هم به 
این نتیجه رسیدند که قیمت پایین تر نمی آید. در یک فضای تورمی، انتظار 
از چندبرابر ش��دن قیمت ها به دلیل رش��د قیمت بنزین بر روند معامات 
مس��کن اثر گذاش��ت. درحالی که واقعیت های اقتص��اد اثری بیش از 2 تا 
3درصد را بر تورم در اثر بنزین نش��ان نمی داد. حجم معامات در آذرماه 
رشد کرد و قیمت ها هم 8.5درصد نسبت به آبان ماه بیشتر شد با این حال 

بعید است رشد قیمت مسکن با این روند ادامه پیدا کند.
به اعتقاد او، تحوالت سیاس��ی می تواند در چشم انداز آینده مسکن اثر 
بگ��ذارد. باتوجه به انتظارات تورمی و کس��ری بودجه قابل توجه دولت 
مس��کن س��پر خوبی در مقابل افزایش تورم و کاهش ارزش پول به نظر 
می رسد. افزایش قیمت مس��کن با شیب مایم تا پایان سال ادامه دارد 
چراکه در ش��رایط تورمی قیمت هیچ کاالیی ثابت نیست اما با توجه به 
چرخه رونق و رکود مس��کن و عمیق تر ش��دن شکاف بین درآمد خانوار 
و قیمت مس��کن، انتظار نمی رود که مس��کن همپای تورم یا فراتر از آن 

حرکت کند.
قیمت مسکن دیگر به این زودی ها باال نمی رود

همچنین محمد عدالت خواه، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت 
مسکن دیگر به این زودی ها باال نمی رود، گفت: بعد از تغییر قیمت بنزین، 
خریدهای سفته بازانه طی یک ماه اخیر منجر به افزایش معامات شد اما 
بازار در شرایط طبیعی که متقاضیان واقعی بتوانند خرید کنند قرار ندارد 

و قیمت ها نیز به این زودی ها باال نخواهد رفت.
عدالت خواه در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به تاثیر متغیر بنزین بر بازار 
مس��کن ادامه داد: وقتی که قیم��ت بنزین تغییر کرد تصور بر این بود که 
احیانا قیمت همه چیز تغییر خواهد کرد ولی به هر حال تغییر قیمت بنزین 
روی برخی از کاالها و بازارها از جمله بازار ارز و مسکن مطابق اعام بانک 
مرکزی  تاثیر گذاش��ت؛ هرچند معتقدم معامات به شکل مصرفی انجام 
نمی ش��ود و خرید و فروش ها توسط سفته بازان و س��رمایه گذاران  است. 
مالکانی که فکر می کنند ارزش پول آنها پایین آمده قیمت های پیشنهادی 

را باال بردند و برخی واسطه ها هم اقدام به خرید کردند.

به گفته وی، معامات بازار مسکن یا از نوع مصرفی است یا سرمایه گذاری. 
خرید و فروش های اخیر از نوع س��رمایه گذاری است اما صرفا برای حفظ 
ارزش پول انجام می شود و جنبه  سودآوری ندارد. مقداری هم مصرف کننده 
اس��ت ولی به دلیل کاهش توان بخش قابل توجهی از متقاضیان مصرفی، 

قالب کلی بازار در اختیار سفته بازان و سرمایه گذاران است.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه درصد باالیی از قیمت مسکن را 
ارزش زمین تشکیل می دهد، گفت: تا زمانی که کنترلی روی قیمت زمین 
نش��ود نمی توان به رونق واقعی بازار مس��کن و خانه دار ش��دن خانوارهای 
متوس��ط و پایین امیدوار بود. زمین، آیتمی اس��ت که می شود با برنامه ای 
اصولی از جمله ورود زمین های موات و سیاست های مالیاتی، قیمت آن را 
کنترل کرد. ارزش افزوده زمین در ش��هرهای بزرگ به ش��دت باال رفته و 
این در واقع امتیاز غیرمستقیمی است که دولت از طریق زیرساخت ها به 
مالکان بزرگ داده است. لذا دولت باید ارزش افزوده را از این افراد دریافت 

و منابع آن را به خانه دار کردن دهک های ۱ تا 3 اختصاص دهد.
قیمت های واقعی دیگر ظرفیت افزایش ندارد

عدالت خواه تصریح کرد: دولت بودجه کافی ندارد که به تامین مس��کن 
اقش��ار پایین اختصاص دهد. حتی وام هایی که پرداخت می شود به دلیل 
اقساط باال اثرگذاری ندارد. اخیرا اعام شده که تسهیات مسکن از طریق 
اوراق ب��ه  240 میلیون توم��ان افزایش پیدا کرده ام��ا هیچ کس توانایی 
پرداخت اقس��اط ح��دود 4میلیون تومانی این طرح را ن��دارد و در صورت 
دریافت نیز در آینده نزدیک به بانک ها مقروض می شوند. راهکار این است 
که تس��هیات با سود پایین پرداخت ش��ود که از طریق مالیات بر ارزش 

افزوده  زمین قابل تحقق است.
این تحلیلگر بازار مسکن در پایان درباره چشم انداز قیمت مسکن گفت: 
قیمت های اس��می ممکن اس��ت باال برود ولی قیمت های واقعی ظرفیت 
افزای��ش ندارد. قیمت هایی که هم اکنون در بازار می بینیم به دلیل کاهش 
ارزش پول است، نه اینکه نرخ های واقعی در این سطح باشد. بازار مسکن 
دچار حباب کاذبی ش��ده که برای دس��تیابی به یک شرایط واقعی در این 
بازار باید سال ها صبر کرد؛ البته  مشروط به آنکه  قیمت افزایش پیدا نکند.

چرا حجم معامالت مسکن در آذرماه امسال افزایش یافت؟

رونق معامالت در سومین ماه پاییز
یادداشت

مشکل گشای امروز اقتصاد ایران

این روزها هر جا س��خن از »اشتغال زایی« به میان آید، تحت 
عن��وان »کارآفرینی« بیان می ش��ود، اما ای��ن دو مفهوم، معنای 
متفاوتی از هم دارند. »کارآفرینی« از علوم بین رش��ته ای است و 
ماهیت میان رشته ای به معنای وجود رویکردهای مختلف از قبیل 
اقتصاد، جامعه شناسی، مالی، تاریخ، روان شناسی، مردم شناسی، 
زیست شناسی، فیزیک و... است. فلسفه کارآفرینی، ایجاد ارزش 
اس��ت. علم کارآفرین��ی، حوزه ای اس��ت که از طری��ق اقتباس 
نظریه ها و روش هایی از س��ایر حوزه های علمی به  وجود آمده و 

در جست وجوی هویت علمی متمایزی است.
در می��ان کارکردهای��ی ک��ه کارآفرین��ان انج��ام می دهن��د، 
»ن��وآوری« نق��ش مهمی را ایف��ا می کند و به منزل��ه پدیده ای 
مح��وری در رویکردهای اقتصادی کارآفرینی اس��ت. ش��ما اگر 
مفه��وم »ن��وآوری« را از »کارآفرین��ی« حذف کنی��د، به همان 
مفهوم س��نتی اش��تغال می رسید. ش��ومپیتر، نظریه پرداز بزرگ 
عل��م کارآفرینی، از طرفداران مفهوم کارآفرینی به  عنوان فرآیند 
نوآوری اس��ت. قبل از اینکه او در کارهای ابتدایی خود به نظریه 

نوآوری بپردازد، تعاریف متعددی برای نوآوری بیان شده بود. 
او بر روی کارآفرین متمرکز ش��د، بر کارآفرینی به  عنوان یک 
کارک��رد تاکید ک��رد و آن را به  عنوان خل��ق )ترکیبات جدید( 
تعریف کرد. در واقع، او کارآفرینان را تنها بازرگانان مس��تقل در 
نظر نمی گرفت، بلکه در عمل همه کس��انی که کارکرد مذکور را 
به انجام می رسانند، حتی اگر آنها از کارمندان یک شرکت بودند 

را کارآفرین به حساب می آورد.
او ب��ر کارآفرینی به  عنوان یک کارکرد تمرکز دارد. کارآفرینی 
صرفا یک فعالیت امتیازجویی فردی نیس��ت، بلکه عامل مهمی 
برای کمک به توس��عه اقتصادی اس��ت. البته تمرکز شومپیتر به 
نوآوری به این معنا نیست که ایجاد سازمان و کارآفرینان برای او 
مهم نیستند. در واقع، شومپیتر معتقد است که اجرای ترکیبات 
جدید بر ایجاد کس��ب وکار جدید منجر می ش��ود. عاوه بر این، 

کارآفرینان، ریشه انجام ترکیبات جدید هستند.
اما کارآفرین کیس��ت و چه ویژگی های��ی دارد؟ چرا بعضی از 
افراد، شرکتی را راه اندازی می کنند، اما در همان شرایط، دیگران 
نمی توانند چنی��ن کاری را انجام دهند؟ اینجاس��ت که رویکرد 
متمرکز بر شاخص کارآفرین، پاسخ این سوال را می دهد. جواب 
در این اس��ت که کارآفرین دارای ویژگی ه��ا و خصایص درونی 
خاصی است، مانند کانون کنترل، نیاز به موفقیت، ریسک پذیری 
که مکاتبی از قبی��ل مکتب »مرد بزرگ« و مکتب »ویژگی های 

روان شناسانه« بر این اساس شکل گرفته اند.
مکتب »مرد بزرگ« این اس��ت که توانایی ش��هودی این افراد 
بزرگ، ش��ناخت فرصت و اتخاذ تصمیم های مناس��ب است. این 
مهم بیانگر این اس��ت که آنها دارای ویژگی های خاصی هستند، 
همانند خاقیت، ش��وق کس��ب وکار و... این افراد در گذر زمان، 
تغییرات را به  عنوان فرصت می بینند، استقامت با وجود شکست، 

اعتماد و اطمینان، کمال گرایی، قوه ابتکار و نیاز به موفقیت.
نگاه��ی کارکردی به کارآفرینی می تواند مشکل گش��ای امروز 
اقتصاد ایران باشد؛ مش��کاتی که بیشتر اقتصاددانان، ریشه آن 
را در عدم بهره وری مناس��ب می دانن��د. روحیه کارآفرینی یعنی 
روحی��ه نوآوری و پویا بودن که در بدنه کارمندان دولت و بخش 

خصوصی می تواند راهگشا باشد.

مهم ترین مزیت راه اندازی شرکت های کارآفرین چیست؟
نقش کلیدی کارآفرینی در رشد اقتصادی

از ن��گاه کارشناس��ان، اتکا به س��رمایه های عظی��م نیروهای 
متخصص و خاق انس��انی بهترین راهکار خ��روج از چالش ها و 
بحران ه��ای اقتصادی به ش��مار می رود. در راس��تای حمایت از 
کارآفرینان برتر و پیش��رو، به تازگی آیین نامه ای از سوی وزارت 
کار به هیات دولت ارس��ال ش��ده که در آن مش��وق هایی برای 
کارآفرینان در حوزه تجارت خارجی، سرمایه گذاری، مشارکت با 
شرکت های خارجی و پیش بینی ویزا و خط سبز گمرکی در نظر 
گرفته شده است. در همین ارتباط، مدیرکل توسعه کارآفرینی و 
بهره وری نیروی کار وزارت کار با اشاره به نقش کلیدی کارآفرینی 
و کس��ب وکارهای فناورانه نوپا در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال 
مول��د و پایدار را از جمله مزایای راه اندازی بنگاه های کارآفرینی 
عن��وان کرد. رحیم س��رهنگی در گفت وگو با ایس��نا، بر اهمیت 
کارآفرینی در توس��عه و رش��د اقتصادی کش��ورها، تاکید کرد و 
گفت: بسیاری از کشورهای در حال توسعه با استفاده از حداکثر 
امکان��ات و بهره برداری از ظرفیت کش��ور خ��ود، آحاد جامعه را 
به سمت وس��وی فعالیت های کارآفرینانه هدایت کرده اند. انقاب 
کارآفرین��ی در ح��ال حاضر از انقاب صنعتی اهمیت بیش��تری 
دارد و صاحب نظران و کارشناسان حوزه کارآفرینی معتقدند باید 
انقاب کارآفرینی در کش��ور شکل بگیرد. او به مزایای راه اندازی 
ش��رکت های کارآفرین اش��اره ک��رد و گفت: یکی از محاس��ن و 
مزیت های راه اندازی شرکت های کارآفرینان ایجاد اشتغال مولد 
است و به طور متوسط با به کار گرفتن یک نفر برای حداقل سه 

نفر دیگر به شکل غیرمستقیم ایجاد شغل می شود.
مدیرکل توس��عه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار 
افزود: ایجاد اش��تغال مولد نیازمند شناس��ایی، خلق فرصت های 
شغلی و اس��تفاده از ظرفیت اشتغال موجود است و از مهمترین 

دالیل توجه به کارآفرینی به شمار می رود.
سرهنگی با اشاره به نقش کلیدی کارآفرینی و کسب وکارهای 
فناورانه نوپا در رش��د و توس��عه اقتصادی کش��ورها اظهار کرد: 
کارآفرینان نقش موثری در پیشرفت جوامع داشته اند و در رأس 
کس��ب و کاره��ا قرار گرفته و نقش موثری در پیش��رفت جوامع 
داش��ته اند. بسیاری از کارآفرینان پیش��گام موفقیت های تجاری 
هستند و به لحاظ رهبری، مدیریت، خاقیت، نوآوری، بهره وری 

و اشتغال زایی، نقش اثرگذاری در رشد اقتصادی دارند.
ب��ه گفته وی افراد کارآفرین نقش مهمی در حرکت چرخ های 
توس��عه اقتص��ادی برعه��ده دارند و منش��أ تح��والت بزرگ در 

زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی به شمار می روند.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران

فرصت امروز: به م��وازات افزایش تنش ها میان آمریکا و ایران، قیمت 
نفت نیز در روزهای گذشته افزایش یافته است. در این میان، با تصویب 
خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق در پارلمان این کش��ور و س��پس 
تهدی��د ترامپ به تحریم ع��راق، قیمت نفت از م��رز 70 دالر نیز فراتر 

رفته است.
طبق گزارش »س��ی ان ان« همانطور که تنش ها میان آمریکا و ایران 
در حال افزایش است، قیمت نفت در روز دوشنبه با افزایش مواجه شد، 
به طوری که معامات آتی نفت خام برنت به  عنوان معیار جهانی قیمت 
نفت، برای اولین بار در ش��ش ماه گذشته با رشد 2.4درصدی به قیمت 
70.24 دالر در هر بشکه رسید. معامات آتی نفت آمریکا هم 2.۱درصد 

رشد کرد و رقم ۶4.3۶ دالر در هر بشکه را به ثبت رسانید.
قیمت نفت روز جمعه بعد از شهادت قاسم سلیمانی در حمله هوایی 
به دس��تور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بیش از 3درصد رشد 
کرد. این اقدام موجب تشدید تنش ها در خاورمیانه شد، جایی که محل 
اصلی کشورهای مهم تولیدکننده نفت و مسیر اصلی تامین انرژی جهان 
است. با این حال، در چند روز گذشته، تحلیلگران انتظار داشتند، پاسخ 

بازار به این تنش، محدود باشد و قیمت ها زیاد تحت تاثیر قرار نگیرد.
ام��ا توئیت های دونالد ترامپ و تهدید او به تحریم عراق در بازار نفت، 
موج دیگ��ری از افزایش قیمت نف��ت را در بازاره��ای جهانی به همراه 
داشت و قیمت نفت پس از اینکه ترامپ، عراق را به تحریم، تهدید کرد، 

به بیشتر از 70 دالر در هر بشکه رسید.
تبع��ات ای��ن تنش ه��ا اما محدود ب��ه بازار نف��ت نبود و بس��یاری از 
بورس های جهانی در روز دوش��نبه ری��زش کردند. Kospi کره جنوبی 
0.8درص��د کاهش یاف��ت، در حالی که ش��اخص Hang Seng هنگ 
کنگ هم ری��زش 0.7درصدی را ثبت کرد. Composite ش��انگهای 
ه��م روزش را با 0.4درصد افت ش��روع کرد، اما در ادامه روندش مثبت 
ش��د. Nikkei ژاپن هم در اولین روز معاماتی سال جدید، 2.۱درصد 

سقوط کرد. بازارهای ژاپن برای جشن سال نو، چند روز تعطیل بودند.
همچنین یک نظرسنجی که در بخش خدمات چین انجام شده است، 
نش��ان می دهد در ماه دس��امبر رش��د کمی اتفاق افتاده است. شاخص 
مدی��ران خرید خدمات در ماه دس��امبر به 52.5 رس��ید، در حالی که 
باالتری��ن نرخ هفت ماهه در نوامبر رقم 53.5 بوده اس��ت. با این حال، 
اعداد ماه دس��امبر رقم باالی 50 را نشان می دهد. داده های رسمی هم 
نشان می دهد که رشد به کندی پیش می رود. در همین حال، معامات 

آتی ایاالت متحده روز دوشنبه 0.5درصد کاهش یافت.
از سوی دیگر، سمت و سوی بازارهای جهانی در سال 2020 میادی 
تا حدودی به رفتارهای چین نیز بازمی گردد، چراکه اژدهای زرد دومین 
قدرت برتر اقتصادی جهان اس��ت و هم اکن��ون بزرگترین مصرف کننده 
نفت در جهان نیز هس��ت. به عبارت دیگر، بخ��ش زیادی از رفتار بازار 
جهانی به اقدامات و اقتصاد چین وابس��ته اس��ت. اگر چین پویاتر باشد، 
اقتصادهای وابس��ته هم وضعیت بهتری پی��دا خواهند کرد. یکی از این 
بازاره��ا نفت اس��ت. چین بزرگ تری��ن واردکننده نفت جهان اس��ت و 

می تواند به راحتی وضعیت بازار را تغییر دهد.
براس��اس گزارش موسسه اقتصاد و توسعه س��ینوپک، چین در سال 
آین��ده با افزایش تقاضاي 450 هزار بش��که ای همچنان در صدر میزان 
تقاضاي جهاني باقي خواهد ماند؛ درحالی که میزان صادرات فرآورده های 
این کش��ور نیز افزایش��ي در حدود 4 میلیون تن متریک خواهد داشت. 
می��زان افزایش تقاضاي جهان��ي در حدود ۱.2 میلیون بش��که در روز 
خواهد بود. این در حالي اس��ت که میزان عرضه جهاني در حدود ۱.44 
میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که این امر باعث ایجاد نوسان 

در قیمت نفت از 58 دالر تا ۶8 دالر خواهد شد.
در گزارش��ی که مرکز پژوهش های مجل��س به وضعیت تقاضاي نفت 
چین در س��ال 2020 پرداخته اس��ت، چین در س��ال جدید میادی با 
افزای��ش تقاضاي 450 هزار بش��که ای در صدر می��زان تقاضاي جهاني 

قرار دارد. به گفته نهاد پژوهش��ی مجلس، طبق میزان ظرفیت تولیدي، 
پاالیشگاه دولتي سینوپک بزرگ ترین پاالیشگر در جهان است. براساس 
این گزارش، انتظار می رود میزان ظرفیت تولیدي این شرکت با افزایش 
3درص��دي یا 24.5میلیون تن متریک در س��ال 2020، به تولیدي در 
حدود 905 میلیون تن متریک در سال برسد. این میزان افزایش نسبت 
به نرخ رش��د س��ال 20۱9 کمتر اس��ت. رقم افزایش تولید براي س��ال 
20۱9 در حدود 5درصد یا ۱.42 میلیون تن متریک در سال بوده است. 
درنتیجه، میزان مصرف خوراک نفت خام چین به رقم ۶70 میلیون تن 
متریک در س��ال 2020 خواهد رس��ید که در حدود 3.۱درصد نس��بت 
به س��ال گذش��ته افزایش خواهد داش��ت. اما میزان تولید فرآورده تنها 
در ح��دود ۱.۶درصد افزایش و ب��ه رقم 3۶۶ تن میلیون متریک خواهد 
رس��ید. میزان عملکرد پاالیش��ی چین از ۶0درصد در س��ال 20۱5 به 
رقم 55درصد در س��ال 20۱9 رسیده است. این رقم تا حدود 50درصد 
در س��ال جدید کاهش خواهد یافت. پیش بینی می شود میزان تقاضاي 
فرآورده های نفتي با افزایش 0.5درصدي به 3۱۱میلیون تن متریک در 
س��ال 2020 برس��د. میزان تقاضاي بنزین و سوخت جت به ترتیب ۱ و 
5.۶درص��د افزایش خواهد یافت؛ درحالی که میزان تقاضاي گازوئیل در 
حدود ۱.2درصد کاهش خواهد یافت. این میزان تقاضا براس��اس شیوه 
برآوردي دفتر ملي آمار چین به  دست  آمده است و شامل بنزین ترکیبي 
و گازوئیل نمی ش��ود. با در نظر گرفتن این فرآورده ها، میزان مصرف به 
403میلیون تن متریک در س��ال می رسد که نسبت به سال 20۱9 در 
حدود 2.2درصد یا 9 میلیون مترمکعب در سال افزایش خواهد داشت. 
در این میان این موسسه انتظار دارد که میزان عرضه فرآورده های نفتي 
چین افزایش��ي ۱3 میلیون تن متریکي در پیش داش��ته باشد که باعث 
تولید مازاد 4 میلیون تن متریک خواهد ش��د. درنتیجه، میزان صادرات 
چین از رقم 55 میلیون تن متریک در س��ال 20۱9 به رقم 59 میلیون 

تن متریک در سال 2020 خواهد رسید.

بازتاب منفی تهدید ترامپ به تحریم عراق در بازار نفت

نفت با ادامه تنش ها به باالی 70 دالر رسید

سه شنبه
17 دی 1398

شماره 1468



رئیس کل بانک مرکزی:
در راه سردار سلیمانی، اقتصاد مقاومتی را 

تقویت می کنیم
رئی��س کل بانک مرک��زی گفت کاری که ما اقتصادی ه��ا می توانیم انجام 
دهی��م فارغ از آنچه مس��ئوالن سیاس��ی تصمیم می گیرند، مقابله با فش��ار 
اقتصادی آمریکاس��ت و اینکه بتوانیم اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم و آثار 
منفی تحریم را بر اقش��ار مختلف و اقتصاد کاهش دهیم و تمام توان مان را 
خواهیم گذاشت که در راه سردار سپهبد سلیمانی که همان مقاومت است، 
قدم برداریم و اس��تقال اقتصادی کشور را تقویت و فشار اقتصادی دشمن 
را خنثی کنیم. به گزارش ایس��نا، عبدالناصر همتی ضمن تس��لیت شهادت 
س��ردار حاج قاسم س��لیمانی، گفت: همانگونه که حضور ایشان برای کشور 
نعمت بود، شهادت ش��ان هم برای کشور نعمت شده است؛ از این لحاظ که 
حماس��ه ملی را در سراسر کش��ور موجب شدند. پیکر این شهید بزرگوار در 
شهرهای مختلف کشور تش��ییع شد و حتی شهرهایی هم که تشییع نشد، 
ملت بزرگ ایران به پا خاستند. به گفته همتی، ایشان تمام عمرشان را برای 
جمهوری اس��امی و مقاومت اسامی صرف کردند و بزرگترین فشار اکنون 
از س��وی آمریکا علیه جمهوری اس��امی برای شکستن مقاوت است و فشار 
حداکثری به کشورمان وارد می شود. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اینکه 
بعد از شهادت ایشان چه واکنشی نشان داده شود و چه تصمیم اتخاذ شود، 
مربوط به مسئوالن سیاسی کشور و نظام است، اما باالخره تمام حرکت هایی 
که آمریکا انجام می دهد این اس��ت که در فشار حداکثری که به کشور وارد 
می کند مقاومت اقتصادی شکس��ته ش��ود و هدف ش��ان نابودی و فروپاشی 
اقتصاد ایران بود که ظرف یک س��ال و نیم گذش��ته مردم مقاومت کردند. 
دولت و نظام نیز تدبیر داش��تند و توانس��تیم کشور را از عواقب فشار آمریکا 
دور کنیم. همتی که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت، در پایان گفت: 
ش��هادت سردار سلیمانی هم برای این است که مقاومت را بشکنند و کاری 
ک��ه ما اقتصادی ها می توانیم انجام دهیم فارغ از آنچه مس��ئوالن سیاس��ی 
تصمیم می گیرند، مقابله با فشار اقتصادی آمریکاست و اینکه بتوانیم اقتصاد 
مقاومت��ی را تقویت کنی��م و بتوانیم در واقع آثار منفی تحریم را بر اقش��ار 
مختل��ف و اقتصاد کاهش دهیم و تمام توان مان را خواهیم گذاش��ت که در 
راه سردار سپهبد سلیمانی که همان مقاومت است، قدم برداریم و استقال 
اقتصادی کش��ور را تقویت کنیم و فش��ار اقتصادی دشمن را خنثی خواهیم 

کرد که در این صورت روح ایشان هم شاد خواهد شد.

بانک پاسارگاد توصیه کرد
ثبت صحیح شماره تلفن  همراه برای دریافت 

رمز پویا
ب��رای دریافت پیامک رمز دوم پویا، ثبت صحیح ش��ماره تلفن همراه در 

سیستم بانک الزامی است.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، جه��ت افزای��ش امنیت در 
پرداخت ه��ای غیرحضوری و جلوگیری از سوءاس��تفاده  س��ودجویان، طرح 
اس��تفاده از رم��ز دوم پوی��ا، به صورت هماهن��گ در نظام بانک��ی در حال 
اجراس��ت. در این راستا بانک پاسارگاد عاوه بر ارائه  روش های دریافت رمز 
پویا از طریق برنامه  همراه بانک و کد دس��توری USSD، امکان دریافت رمز 
پویا از طریق پیامک را نیز فراهم کرده اس��ت. بدین منظور مشتریانی که به 
هر دلیلی پیامک های ارس��الی از س��وی بانک  پاسارگاد را دریافت نمی کنند 
و ی��ا اقدام به تعویض س��یم کارت خود کرده اند، باید جه��ت اصاح و ثبت 
صحیح ش��ماره تلف��ن  همراه خود به ش��عبه های این بان��ک مراجعه کنند. 
گفتنی اس��ت در حال حاضر مش��تریان بانک پاس��ارگاد می توانند در زمان 
انجام پرداخت های غیرحضوری، با مراجعه به همراه بانک پاس��ارگاد، منوی 
»کارت« و انتخ��اب گزینه »رمز پوی��ا«، رمز یک بار مصرف را دریافت کنند. 
ام��کان دریافت رمز پویا در س��امانه اینترنت بانک نی��ز جهت انجام عملیات 
انتق��ال وجه کارت ب��ه کارت فراهم اس��ت. همچنین مش��تریانی که تلفن 
همراه هوشمند در دس��ترس ندارند، می توانند با شماره گیری کد دستوری 
#۶*720* رمز پویا را از طریق پیامک دریافت کنند. برای کس��ب اطاعات 
بیشتر به سایت بانک  پاسارگاد به نشانی www.bpi.ir مراجعه و یا با مرکز 

مشاوره و اطاع رسانی به شماره 82890 تماس حاصل کنید.

در جلسه هیات دولت به ریاست رئیس جمهور
نحوه شناسایی خانوارهای مشمول بسته 

معیشتی مشخص شد
هیات دولت آیین نامه نحوه شناس��ایی خانوارهای مشمول دریافت بسته 
حمایت معیشتی را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی دولت، بسته 
حمایت معیش��تی، هیات وزیران در جلس��ه عصر یکش��نبه خود به ریاست 
حجت االس��ام و المس��لمین حس��ن روحانی رئیس جمه��وری، به منظور 
تعیین نح��وه بازتوزیع منابع حاصله از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای 
مشمول، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت بسته حمایت 
معیشتی و س��ایر یارانه های دولت را تصویب کرد. ۱00درصد وجوه حاصل 
از افزایش قیمت بنزین موضوع ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی )س��ران 
قوای سه گانه( اس��ت که مطابق با ضوابط این آیین نامه به خانوارهای هدف 
پرداخت می شود. مطابق این آیین نامه، بسته حمایت معیشتی به خانوارهای 
یک نفره با حداقل درآمد ماهانه و ساالنه به ترتیب 40 و 480 میلیون ریال، 
دونفره با حداقل درآمد ماهانه و ساالنه 50 و ۶00 میلیون ریال، سه نفره با 
حداقل درآمد ماهانه و س��االنه ۶0 و 720 میلیون ریال، چهارنفره با حداقل 
درآمد ماهانه و ساالنه 70 و 840 میلیون ریال و پنج نفر و بیشتر با حداقل 

درآمد ماهانه و ساالنه 80 و 9۶0 میلیون ریال تعلق می گیرد.
همچنین، خانوارهایی که دارای واحد مس��کونی، ش��غل و خودرو به طور 
»همزم��ان« ی��ا دارای دو واحد ملکی هس��تند، خانواره��ای دارای ملک به 
ارزش ۱2 میلیارد ریال در تهران و کانش��هرها و 9 میلیارد ریال در س��ایر 
شهرس��تان ها، دارای خودروی س��واری به ارزش بی��ش از 3میلیارد ریال یا 
خ��ودروی عمومی با ارزش بیش از 4میلیارد ری��ال، خانوارهای دارای بیش 
از س��ه س��فر خارجی غیرزیارتی، کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه پرداز و 
گیرندگان تسهیات بانکی جمعاً به مبلغ بیش از 3 میلیارد ریال که در حال 

بازپرداخت اقساط باشند، مشمول بسته معیشتی نمی شوند.
مبلغ بسته حمایت معیشتی به صورت ماهانه به خانوارهای یک نفره مبلغ 
550 ه��زار ری��ال، دونفره مبلغ یک میلیون و 30 هزار ریال، س��ه نفره یک 
میلی��ون و 380 هزار ریال، چهارنفره ی��ک میلیون و 720 هزار ریال و پنج 
نفره و بیش��تر 2 میلیون و 50 هزار ریال تعلق می گیرد. گفتنی است، نحوه 
احراز میزان درآمد و تعیین خانوارهای هدف براس��اس دستورالعملی است 

که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اباغ می شود.

بانکنامه

این روزها بزرگ ترین سند مالی کشور روی میز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، 
جا خوش کرده و نمایندگان هر روز بندهای مختلف بودجه را بررسی می کنند. یکی 
از بخش های مهم بودجه سال آینده، مالیات است که با توجه به کاهش درآمدهای 
نفت��ی، رنگ وبوی تازه ای در محاس��بات دولت پیدا کرده اس��ت؛ تا جایی که توجه 
دولت به درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه س��ال 99 به اندازه ای بوده که برخی 
صاحب نظران اقتصادی از آن تحت عنوان »قوی ترین ریسمان امید دولت در کسب 

درآمد« یاد می کنند.
به اعتقاد این کارشناس��ان، درآمدهای مالیاتی در بودجه س��ال آینده در حالی با 
رش��د همراه بوده که این میزان افزای��ش رقم مالیاتی با توجه به رکود اقتصادی، با 
ابهام روبه روس��ت. این در شرایطی است که فرارهای مالیاتی هنگفتی در حوزه های 

مختلف کسب وکار وجود دارد.
به گزارش خبرآناین، براس��اس الیحه بودجه سال 99، درآمدهای مالیاتی ۱95 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که 27درصد رشد را نسبت به سال ۱398 
تجربه می کند. از س��وی دیگر، درآمدهای دیگر دولت همچون فروش نفت، که در 
الیحه بودجه جزئی از واگذاری دارایی های س��رمایه ای است، با کاهش ۶۶درصدی 

روبه رو بوده است.
تغییرات اعداد مالیاتی در بودجه چقدر است؟

بیش��ترین افزایش درآمدهای مالیاتی به مالیات بر ثروت اختصاص یافته اس��ت، 
اما بیشترین درآمد دولت از محل مالیات ها، متعلق به مالیات ارزش افزوده است با 
8۱.7 هزار میلیارد تومان. به این ترتیب، دولت در الیحه بودجه سال آینده 2 هزار 
میلیارد تومان مالیات بر مصرف س��یگار و ۶.9 هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت 
پیش بینی کرده است. همچنین دولت، سقف معافیت مالیاتی را 3۶ میلیون تومان 
قرار داده اس��ت؛ اگرچه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، این عدد تغییر کرده؛ به 
ط��وری که حق��وق کارکنان دولت تا 3 میلیون تومان در ماه و حقوق کارگران تا 2 

میلیون و 300 هزار تومان از مالیات معاف می شوند.
در این میان، بررس��ی ها نش��ان می دهد ک��ه افزایش مالیات اش��خاص حقوقی 
خصوصی در بودجه س��ال 99 نس��بت به سال 98 دارای رش��د 27 درصدی است. 
بررسی مولفه مالیات بر درآمد مشاغل نیز از رشد 49درصدی خبر می دهد. با توجه 
به مهلت های تعیین ش��ده برای وکا و پزشکان درخصوص نصب کارتخوان، به نظر 
می رس��د دولت در دریافت این مالیات جدی اس��ت و در سال آینده محقق خواهد 
ش��د. براساس الیحه بودجه سال 99، عاوه بر اینکه همه صاحبان حرف و مشاغل 
پزشکی موظف به نصب پایانه فروشگاهی شدند، کلیه مراکز درمانی باید ۱0درصد 

از حق الزحمه خود را به عنوان علی الحساب مالیات به سازمان مالیاتی واریز کنند.

یکی دیگر از موارد مهم در بودجه امس��ال، مالیات نقل و انتقال س��هام و رش��د 
۱87درصدی این مولفه است که از رقم 800 میلیارد تومان به رقم 2300 میلیارد 
تومان رسیده است. از سوی دیگر، حق تمبر نیز یکی دیگر از منابع درآمدی دیگر 
دولت در بخش مالیات ها اس��ت. این رقم در س��ال 99 دارای رش��د ۱20درصدی 

خواهد بود.
مالیات بر واردات، تنها مالیاتی اس��ت که در سال ۱399 روندی کاهشی خواهد 
داشت. با توجه به کاهش 25درصدی مالیات بر واردات، به نظر می رسد پیش بینی 
دولت در این خصوص، کاهش واردات به همین میزان است، اما مالیات ارزش افزوده 
ش��امل مالیات ارزش افزوده شهرداری ها، مالیات سامت و... نسبت به الیحه سال 

قبل 59درصد رشد داشته است.
ابهام ها و ایهام ها در افزایش رقم مالیاتی

اما در حالی بخش مربوط به درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه س��ال آینده با 
رش��د همراه بوده که به اعتقاد فعاالن اقتصادی، این میزان افزایش رقم مالیاتی در 
بودجه با ابهام روبه روس��ت. به گفته مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، 
اقتصاد ایران دو سال است که در رکود به سر می برد، بنابراین افزایش رقم مالیاتی، 

بودجه را با ابهام روبه رو می کند.
کیوان کاش��فی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز می گوید: متأسفانه در 
حوزه های مختلف کسب وکار، فرارهای مالیاتی هنگفتی وجود دارد که با روند فعلی، 

دولت هیچ وقت نخواهد توانست جلوی این فرارهای مالیاتی را بگیرد.
به اعتقاد وی، تنه��ا راه مقابله با این فرارهای مالیاتی، ارجاع به بخش خصوصی 
است؛ چراکه بخش خصوصی و تشکل های وابسته به آن به  خوبی از فرارهای مالیاتی 
اعضای خود آگاهند، اما متاس��فانه چون هیچ گاه اعتماد بین دولت و تش��کل های 
بخ��ش خصوصی ش��کل نگرفته، این بدبین��ی مانع از هم��کاری متقابل برای حل 

مشکات به خصوص برقراری عدالت مالیاتی می شود.
یحیی آل اسحاق، رئیس س��ابق اتاق بازرگانی تهران نیز اعتقاد دارد: خوشبینانه 
است که بتوان گفت، وضعیت اقتصادی آنچنان خوب می شود که بتوان این مقدار 
مالیات را افزایش داد؛ مگر اینکه بگوییم فرار مالیات ها را نقد کنیم، وگرنه این اقدام 
دولت در حقیقت، فش��ار به بخش تولید و قس��مت های ش��فافی که مالیات شان را 
می دهند، خواهد بود که نمی تواند مطلوب باشد و باید دید که در سال 99 سرنوشت 

این اعداد به کجا خواهد رسید.
در همین حال، محمود بهمنی، عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس درباره برنامه 
دول��ت برای جلوگیری از فرار مالیاتی در بودجه س��ال 99 می گوید: در این زمینه 
اقداماتی انجام شده؛ البته اگر دولت بتواند سازوکارهایی ایجاد کند که فرار مالیاتی ها 

کاهش پیدا کند، می تواند بخش اعظمی از بودجه سنواتی خود را تامین کند.
برآورد میزان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران

تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی، اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. اختاف 
نظر دولتمردان در زمینه میزان فرار مالیاتی، ناش��ی از ش��فاف نبودن فعالیت های 
اقتصادی در کش��ور است. برخاف کشورهای پیش��رفته دنیا، اما در ایران سازوکار 
مش��خصی برای رصد جریان پول و کاال وجود ندارد و همین امر باعث می شود که 

نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد.
به عقیده بس��یاری از مس��ئوالن دولتی، میزان فرار مالیاتی در ایران حداکثر 40 
هزار میلیارد تومان اس��ت. به گفته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، بین 25 تا 40 هزار 

فرار مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است.
همچنی��ن امیدعلی پارس��ا، رئیس س��ازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد: براس��اس 
برآورده��ا، ح��دود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بس��یار 
بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت های الکترونیکی و انتقال 

اطاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است.
هرچند ارقام اعام ش��ده توسط دولتمردان نیز عدد بزرگی به حساب می آید، اما 
برخی گزاره های اقتصادی حاکی از این اس��ت که رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار 

بزرگ تر از این ارقام است.
انقالب در نظام مالیاتی تحقق می یابد؟

سخنان مسئوالن نشان می دهد یکی از منابعی که باید در بودجه 99 مورد اصاح 
قرار گیرد، تجدیدنظر در س��اختار مالیاتی است. به گفته محمدباقر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، بخشی از پایه های مالیاتی وجود دارد که قبا آنها را طبق 
قانون، مشمول مالیات نمی دانستیم، بنابراین پایه مالیاتی تلقی نمی شد، مثل عایدی 
س��رمایه که در بودجه س��ال آینده تحت چارچوب اصاح ساختار بودجه به  عنوان 

منابع مالیاتی جدید تعریف می کنیم.
به گفته نوبخت، قرار اس��ت س��ال آینده ضرایب مالیاتی برای بنگاه های تولیدی 
کاه��ش یابد. در عوض، مالیات های دیگری جایگزین ش��ود و به جای آن بر درآمد 
بنگاه های تولیدی تمرکز کنی��م، یعنی مالیات بر درآمد کل خانوار مبنای عمل ما 

قرار می گیرد.
س��خنان نوبخت، یعنی ایجاد پایه های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی 
سرمایه، کاهش ضرایب مالیاتی بنگاه های تولیدی و تمرکز بر مالیات بر درآمد کل 
خان��وار به جای مالیات بر درآمد بنگاه ها، در عم��ل به معنای انقاب نظام مالیاتی 
خواهد بود. همچنین اگر دولت قصد داشته باشد که نظام مالیاتی را جراحی کند، 

باید طرح صندوق مکانیزه فروش را به  طور کامل اجرا کند.

آیا پایه های مالیاتی جدیدی در بودجه سال آینده در راه است؟

تحوالت اعداد مالیاتی در بودجه 99

قیم��ت ط��ا در معامات روز دوش��نبه بازار جهان��ی در پی اقدامات 
خصمان��ه آمریکا که تقاضا برای خرید دارایی ه��ای امن را تقویت کرد، 
به باالترین حد در هفت س��ال اخیر صعود کرد. همچنین شاخص دالر 
عقب نشست و در معامات بازارهای ارزی جهانی، با 0.3 درصد کاهش 
به ۱0.۱2۱ ین رسید که پایین ترین نرخ برابری دالر در مقابل ارز ژاپنی 

در سه ماه گذشته محسوب می شود. 
ب��ه گزارش رویترز، هر اونس طا برای تحویل فوری در معامات روز 
دوشنبه بازار سنگاپور ۱.7 درصد رشد کرد و به ۱577 دالر و 98 سنت 
رس��ید. اوایل معامات قیمت ها ۱.8 درصد صعود کرده و تا مرز ۱579 
دالر و 72 س��نت رس��یده بودند که باالترین قیمت از ۱0 آوریل س��ال 
20۱3 بود. در بازار معامات آتی آمریکا، هر اونس طا ۱.8 درصد رشد 

کرد و به ۱580 دالر و 98 سنت رسید.
قیم��ت طا در معامات روز جمعه ب��ازار جهانی در پی حمله هوایی 
آمریکا در بغداد که در جریان آن س��ردار سرلش��کر قاس��م سلیمانی به 
شهادت رسید و اعام این خبر که نگرانی ها نسبت به التهاب بیشتر در 
خاورمیانه را برانگیخت، به باالترین قیمت خود در چهار ماه اخیر صعود 
کرده بود و برای کل هفته 2.3درصد افزایش پیدا کرد که دومین رش��د 

هفتگی متوالی بود.
ب��ه گفت��ه بنجامین لو، تحلیلگر ش��رکت »فیلیپ فیوچرز«، مس��ائل 
ژئوپلیتیکی در حال حاضر به عامل اصلی موثر بر بازار تبدیل ش��ده اند. 
تنش ه��ا در خاورمیانه به حدی افزایش پیدا کرده که قیمت طا را باال 
برده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به درخواست 
ع��راق برای خ��روج نیروهای آمریکای��ی و خارجی از این کش��ور، روز 
یکش��نبه تهدید کرد اگر نیروهای آمریکایی مجبور شوند عراق را ترک 
کنند، این کش��ور را هدف تحریم های ش��دیدی قرار خواهد داد. ترامپ 
همچنین تهدید کرد اگر تهران در واکنش به ش��هادت سردار سرلشکر 

سلیمانی، دست به حمله بزند، واشنگتن تافی خواهد کرد.
به گفته رویترز، ریسک گریزی بازار از قیمت طا که اغلب در شرایط 

ابهامات سیاس��ی و اقتصادی به پناهگاه مطمئن دارایی تبدیل می شود، 
حمایت کرده اس��ت. بازارهای س��هام آس��یایی در واکنش به تش��دید 
تنش های ژئوپلیتیکی از باالترین رکورد خود در ۱8 ماه گذش��ته فاصله 
بیش��تری گرفتند و قیمت های نفت صع��ود کردند. به گفته لو، اگر طا 
مقاومت در س��طح ۱585 دالر را بشکند، تا مرز روانی مهم ۱۶00 دالر 
پیش خواهد رفت. در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس پاالدیم برای 
تحویل فوری با ۱.5 درصد افزایش، به 20۱7 دالر و ۶7 سنت رسید. هر 
اونس نقره برای تحویل فوری با 2.2 درصد افزایش، ۱8 دالر و 45 سنت 
معامله شد. هر اونس پاتین برای تحویل فوری با یک درصد افزایش، به 

990 دالر و پنج سنت رسید.
از س��وی دیگر، شاخص دالر در نخس��تین روز از معامات هفتگی با 
افزایش تمایل س��رمایه گذاران به خرید ارزهای امن نس��بت به روز قبل 
خود در س��طح پایین تری بسته ش��د. فضای معامات ارز کماکان تحت 
تاثیر ریس��ک های ژئوپلیتیک باقی مانده است. ری آتریل، استراتژیست 
ارش��د ارزی در بان��ک ملی اس��ترالیا گفت: فکر می کنم بازارها بس��یار 
مضطرب هستند. همه منتظر پاسخ متقابل ایران و کاری که ترامپ بعد 

از آن انجام می دهد هستند.
ش��اخص دالر که نرخ برابری آن در مقابل س��بدی از ارزهای جهانی 
را اندازه می گیرد، در معامات دوش��نبه با کاهش 0.4 درصدی نس��بت 
به روز قبل و در س��طح 9۶.5۶ واحد بسته ش��د. نرخ برابری هر فرانک 

سوییس معادل ۱.0295 دالر اعام شد.
در ح��ال حاضر تنها خب��ر امیدوارکننده ب��رای معامله گران، احتمال 
امضای فاز نخس��ت توافق تجاری بی��ن آمریکا و چین خواهد بود که به 
گفته ترامپ برای روز پانزدهم ژانویه برنامه ریزی شده است، با این حال 
آنطور که رویترز گزارش داده است، چین برخاف اظهارات ترامپ مبنی 
بر امضای فاز نخس��ت توافق توسط روس��ای جمهور دو کشور، نخست 

وزیر خود را راهی واشنگتن خواهد کرد.
س��ین مک لین، استراتژیست ارزی در موسس��ه »پپر استون« گفت: 

نمی دانیم چه خواهد ش��د اما باید صبر کنیم. ش��رایط خیلی حساس و 
شکننده است.

در آخرین دور از معامات، پوند با صعود 0.25درصدی نسبت به روز 
قبل خود و به ازای ۱.3088 دالر مبادله شد. یورو نیز سرانجام صعودی 
ش��د و به ۱.۱۱۶2 دالر رس��ید. همچنین هر دالر آمری��کا به ۱.2982 
دالر کان��ادا کاهش یافت. در برابر همتای س��نگاپوری، هر دالر به ازای 

۱.3507 دالر سنگاپور مبادله شد.
تح��والت انگلی��س نش��ان می دهد ک��ه بای��د منتظر اتخ��اذ موضع 
سرس��ختانه تر از طرف لندن در برابر بروکسل به دنبال پیروزی تاریخی 
محافظه کاران در انتخابات بود. احتماال انگلیس خواهان گرفتن امتیازات 
بیش��تری از اتحادیه اروپا درخص��وص توافقات تجاری، بانکی و گمرکی 
خواهد ش��د. مجلس جدید انگلیس با اکثریت قاطع آرا به الیحه دولت 
ب��رای ت��رک اتحادیه اروپا تا 3۱ ژانویه س��ال  آین��ده رأی مثبت داد تا 
برگزیت یک گام بزرگ به سرانجام خود نزدیک شود. با این حال برخی 
از مسئولین اروپایی نسبت به طوالنی شدن دوران گذار در صورت تغییر 

موضع انگلیس هشدار داده اند.
اورس��ا فون در لین، رئیس کمیس��یون اروپا با تغییر موضعی آشکار 
گفته اس��ت که اتحادیه اروپا ش��اید مهلت زمانی مذاکرات با انگلیس را 
تمدی��د کند. موضع گی��ری جدید مقامات مالی و دارایی انگلیس��ی نیز 
نش��ان می دهد که بودجه س��ال 2020 متمرکز بر تقویت زیرساخت ها 
و افزای��ش هزینه های دولتی در بخش های آموزش��ی و درمانی خواهد 
ب��ود که به معنای در نظر گرفت��ن یک دوره گذار طوالنی برای برگزیت 

خواهد بود.
در معام��ات بازارهای ارزی جهان��ی، همچنین هر دالر با 0.3 درصد 
کاه��ش به ۱08.۱2۱۶ ین رس��ید که پایین ترین ن��رخ برابری دالر در 
مقابل ارز ژاپنی طی س��ه ماه اخیر محسوب می ش��ود. در برابر همتای 
اس��ترالیایی، هر دالر آمریکا به ازای ۱.4399 دالر مبادله شد. همچنین 

نرخ برابری دالر معادل ۶.9773 یوان چین اعام شد.

خیز طالی جهانی برای صعود به 1600 دالر

دالر به قعر ۳ ماهه فرستاده شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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»نیویورک تایمز« چشم انداز بزرگ ترین اقتصاد جهان را 
ترسیم کرد

2020، سال بی ثباتی اقتصاد آمریکا
سال 2020 میادی، سالی است که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا 
برگزار می شود و همه نگاه ها در ماه نوامبر این سال به نتیجه انتخابات است؛ 

انتخاباتی که عاوه بر مردم آمریکا برای دنیا هم اهمیت دارد.
به گزارش »کاالخبر« به نقل از »نیویورک تایمز«، در یک سو رئیس جمهور 
فعلی آمریکا قرار دارد که در آس��تانه اس��تیضاح ق��رار گرفته و چالش های 
زیادی برای خودش ایجاد کرده و در س��وی دیگر، رقبایی هستند که تاش 
می کنند از فرصت پیش آمده در فضای سیاس��ی این کشور حداکثر استفاده 
را ببرند. در این انتخابات آنچه بیش از همه اهمیت دارد، سطح باالی شکاف 
و دودس��تگی در میان طرف��داران دو حزب اصلی در آمریکاس��ت. برمبنای 
این گزارش، دو حزب اصلی فعال در آمریکا بر س��ر سیاس��ت های داخلی و 
سیاس��ت های بین المللی با هم اختافات اساسی دارند و نماد این اختافات 
را می توان در تفاوت دیدگاه آنها در جریان بررس��ی های مربوط به استیضاح 
ترامپ مش��اهده کرد. اما این س��ال، سال س��ختی برای اقتصاد آمریکا هم 
خواهد بود، زیرا س��الی پر از چالش و بی ثباتی اس��ت؛ س��الی که بازارهای 
مالی رش��د قابل ماحظه ای را تجربه نمی کنند. انتظار می رود در این س��ال 
نرخ رش��د اقتصادی آمریکا کمتر از انتظار باشد و تمرکز روی حل معضات 

اقتصادی، کمتر از قبل شود.
بی ثباتی ناشی از عدم اطمینان در مورد سیاست های رئیس جمهور آینده 
آمریکا یک چالش بس��یار بزرگ برای اقتصاد این کشور محسوب می شود و 
این بی ثباتی از زمانی بیشتر شد که دونالد ترامپ به  عنوان رئیس جمهور به 
تمام توافق ها و طرح های اقتصادی و سیاس��ی رئیس جمهوری قبلی پشت پا 
زد. فعاالن اقتصادی نگران این مسئله هستند که رئیس جمهور بعد از ترامپ 
هم همین سیاس��ت را در پیش بگیرد. مطالعات انجام ش��ده توس��ط »مرکز 
مطالعات اقتصادی دانش��گاه هاروارد« نشان می دهد که سال 2020 اقتصاد 
آمریکا دچار توقف و تزلزل خواهد ش��د و ریشه این توقف نسبی هم تمرکز 
دولت روی کمپین و بی توجهی به اقتصاد است. از طرف دیگر بی ثباتی ناشی 
از عدم اطمینان در مورد رئیس جمهور آتی و سیاست های او هم می تواند بار 

دیگری بر دوش اقتصاد آمریکا تحمیل کند.

در پی افزایش تنش ها در خاورمیانه
بازارهای سهام جنوب شرق آسیا فرو ریخت

منابع خبری گزارش دادند: بازارهای سهام کشورهای منطقه جنوب شرق 
آسیا روز دوشنبه همزمان با شدت یافتن تنش ها در خاورمیانه فرو ریخت.

ب��ه گزارش ایرنا، روزنامه بانکوک پس��ت تایلند در روز دوش��نبه گزارش 
داد: بازار سهام ۱0کش��ور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا »آسه آن« در پی 
تنش ه��ای فزاینده در خاورمیان��ه  و در واکنش به این رخدادها روند نزولی 
به خود گرفت. طبق این گزارش ش��اخص اصل��ی بورس اوراق بهادار تایلند 
روز گذش��ته با کاهش 0.87 درصدی روبه رو ش��د. بازار س��هام فیلیپین نیز 
۱.8درص��د نزولی ش��د زیرا افزای��ش قیمت جهانی نفت ب��ا ایجاد هراس از 

فشارهای تورمی برای کشورهای واردکننده نفت همراه بود.
به گزارش بانکوک پس��ت، س��ایر بازارهای جنوب شرق آسیا نیز به دلیل 

افزایش و تداوم تنش های خاورمیانه در وضعیت قرمز قرار داشتند.
این رس��انه تایلندی افزود: به��ای جهانی نفت بی��ش از 2درصد افزایش 
داش��ت و نفت خام برنت در هر بش��که افزون بر 70 دالر معامله شد، چراکه 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عراق را تهدید به تحریم های اقتصادی 
در واکنش به اقدام پارلمان این کش��ور کرده اس��ت. گفتنی اس��ت پارلمان 
عراق روز یکش��نبه با برگزاری نشس��تی درباره اخراج نیروهای آمریکایی از 
این کش��ور، به خروج تمامی نیروهای خارج��ی رأی داد. نمایندگان عراقی 
همچنین خواس��تار منع اس��تفاده از حریم هوایی عراق به هر دلیلی توسط 
نیروه��ای خارجی ش��د. پارلمان عراق همچنین خواس��تار تقدیم ش��کایت 
رسمی به سازمان ملل و شورای امنیت علیه آمریکا شدند که دونالد ترامپ 
به این اقدام واکنش نش��ان داد و ع��راق را تهدید به اعمال تحریم کرد. این 
اقدامات پارلمان عراق در واکنش به حمله تروریستی آمریکا علیه فرماندهان 
مقاومت انجام ش��د. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس 
و ابومهدی المهندس معاون سازمان نیروهای مردمی عراق به همراه هشت 
نفر دیگر بامداد روز جمعه در مسیر فرودگاه بغداد به دستور »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا و با پهپادهای وزارت دفاع این کشور )پنتاگون( ترور 
ش��دند و به شهادت رسیدند. دونالد ترامپ تهدید کرده است که در صورت 
مجبور ش��دن نیروه��ای آمریکایی به خروج از آمری��کا، تحریم هایی را علیه 
عراق، دومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( اعمال خواهد کرد. بغداد روز گذش��ته از نیروهای آمریکایی و سایر 

نیروهای خارجی خواست تا عراق را ترک کنند.

بینالملل

یک کارشناس بازار سرمایه به اباغ قانون تجدید بر ارزیابی دارایی ها که زمینه 
تغییر کلیت بازار را فراهم می کند، اشاره کرد و گفت روند معامات گروه خودرو 
که با افزایش سرمایه سنگین همراه هستند با همین خبر تغییر می کند و روند 

رو به صعود را در پیش خواهد گرفت.
کم��ال خان��زاده در گفت و گو با ایرن��ا، با تاکید بر اینکه در بازار روز ش��نبه 
فش��ار فروش در بین اکثر سهم های بزرگ از جمله صنایع معدنی، پتروشیمی 
و س��هم های بنیادی گرفته ش��د، گفت: ش��روع معامات در بازار روز شنبه در 
اکثر س��هم ها منفی بود اما به دلیل حمایت چشمگیر اکثر صندوق ها، بازیگران 
و سهامداران عمده قیمت اکثر سهم های بنیادی تا آستانه سقف قیمتی معامله 
شد و به مرور باعث کاهش افت شاخص بورس از 5هزار واحد به یک هزار و 500 
واحد شد. او با بیان اینکه حجم معامات انجام شده در بازار روز شنبه نشانگر یک 
توافق جمعی مابین سهامداران، سرمایه گذاران و صندوق ها است، افزود: با توجه 
به حمایت صورت گرفته از بازار به نظر می رسد که شاخص در روز سه شنبه بدون 
در نظر گرفتن اتفاقات سیاسی به سمت روند صعودی پیش رود و اکثر سهم های 

بنیادی با صف خرید مواجه خواهند بود.
به گفته خانزاده، صف فروش سهم های کوچک که جزو بازیگران اصلی در بازار 
تلقی می شوند به مرور جمع خواهد شد و از روز چهارشنبه روند بازار به دوران 

قبل از ترور سردار سلیمانی بازمی گردد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه براساس پیش بینی های صورت گرفته 
اکثر س��هم های بزرگ تا پایان هفته ج��اری به قیمت اصلی خود باز می گردند، 
گفت: س��هم های کوچک که به صورت حباب گونه و به دلیل س��فته بازی های 
صورت گرفته رش��د کردند با تاخیر زمانی به مس��یر اصلی خود باز می گردند و 
به س��مت رشد پیش  می روند، به نظر می رسد به مدت دو هفته طول کشد که 
این سهم ها به سقف قیمتی قبل بازگردند. اتفاقات اخیر نشان داد که بهتر است 
سهامداران پرتفو خود را به سمت سهم های بزرگ بازار مانند پتروشیمی، فلزات 
اساسی و معدنی ها پیش ببرند چراکه اینگونه سهم ها در بدترین شرایط بازار باز 

هم خریدار دارند.
به اعتقاد خانزاده، اتفاقات رخ داده در چند روز اخیر جزو طبیعت بازار محسوب 
می شود، همیشه این اتفاقات رخ می دهد و بازار بعد از هر اتفاق سیاسی براساس 

همین روند پیش می رود.
همچنین یک فعال بازار سرمایه درباره وضعیت بازار سهام در روز شنبه گفت: 
ارزش معامات در نخستین روز هفته با وجود ریزش سنگین شاخص کل بیش 

از 3هزار میلیارد تومان بوده که این خود نش��انه بس��یار محکمی از عمق بازار و 
توجه و حمایت ارکان بازار سرمایه از آن دارد.

جعفر جوال، مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری صنایع ب��رق و آب صبا پیرو 
ش��هادت سردار قاسم سلیمانی و تاثیر آن در بازار سرمایه گفت: ابعاد و گستره 
ای��ن اتفاق به اندازه ای مهم بوده که تمامی بازارهای مالی جهان تحت تاثیر آن 
قرار گرفته و در ش��وک ناشی از تبعات آن، واکنش منفی نشان داده اند. به طور 
مثال قیمت جهانی اونس طا در معامات شنبه با 5 دالر افزایش به ۱552 دالر 
رسید و قیمت نفت نیز روز شنبه با افزایش بیش از 4درصدی مواجه شد. بازار 
سرمایه ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در این روز با کاهش بیش از ۱۶ 

هزار واحدی )4/5درصدی( به کار خود پایان داد.
جوال در گفت  وگو با س��نا، ادامه داد: هرچند واکنش منفی بازار به اتفاقاتی از 
این دست کاماً قابل پیش بینی به نظر می رسد، اما انتظار می  رود به سرعت و با 
فروکش کردن التهابات در منطقه و کاهش ریسک سیاسی،  بار دیگر روال عادی 
و منطقی بازار ادامه یابد؛ کما اینکه در طول س��ال های گذشته نیز بازار سرمایه 
به اتفاقاتی مانند خروج آمریکا از برجام یا حمله تروریس��تی به مجلس شورای 
اس��امی واکنش منفی نشان داد و با تشکیل صفوف فروش در اغلب شرکت  ها 

مواجه شد، اما به سرعت این هیجانات و ریزش سهام جبران شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه همچنین یک توصیه به س��هامداران داشت و 
گف��ت: از آنجایی که هیچ یک از مولفه های بنیادی و تاثیرگذار در روند فروش و 
سودآوری شرکت ها تغییر محسوسی نیافته است، بنابراین به تمامی سهامداران 
توصیه می شود که چه در زمان خرید و چه در زمان فروش به دور از هیجانات 
کوتاه م��دت تصمیم گیری کرده و با مدیریت رفتارهای واکنش��ی، بازدهی مورد 
انتظار س��هام را با توجه به تحلیل ش��رایط خرد و کان ش��رکت ترسیم کنند. 
ارزش معامات دیروز بیش از 3هزار میلیارد تومان بود که این خود نشانه بسیار 

محکمی از عمق بازار و توجه و حمایت ارکان بازار سرمایه از آن دارد.
به گفته وی، با عنایت بر ش��رایط حاکم بر اقتصاد کان کش��ور و در راستای 
سیاست های ضدتورمی دولت چنین به نظر می رسد جریان نقدینگی که اخیراً 
به سمت بازار سوق پیدا کرده و منجر به افزایش معنادار حجم معامات و ارزش 

بازار شده است، در آینده نیز ادامه دار باشد.
ج��وال همچنین درخصوص نقش صندوق تثبیت بازار س��رمایه در ش��رایط 
کنون��ی توضیح داد: بی  تردی��د نقش صندوق تثبیت بازار س��رمایه که با هدف 
اطمینان بخشی برای مقابله با مخاطرات و نوسان های قابل توجه در بازار سهام 

و پوشش ریسک های خاص وارده بر بازار شکل گرفته است، در چنین شرایطی 
می  تواند بس��یار تعیین کننده باش��د. امیدوارم در کن��ار نقش آفرینی موثر این 
صندوق، عملکرد مثبت س��هامداران عمده حقوقی در حمایت از سهام بنیادین 
نیز بتواند از فشار روانی منجر به فروش سهام توسط سهامداران حقیقی بکاهد.

ریزش سهام با حمایت ارکان بازار سرمایه جبران می شود

سمت و سوی بازار سهام در ادامه هفته

فرص��ت امروز: وزارت اقتص��اد دیروز در اطاعیه ای اعام کرد »واگذاری س��هام 
شرکت هپکو در دستور کار قرار دارد و سهام این شرکت برای عرضه از طریق بازار 

فرابورس آگهی شده است.«
وزارت اقتصاد در این اطاعیه ضمن واکنش به برخی ادعاها به نقل از وزیر اقتصاد 
مبنی بر اینکه »دولت هفته گذشته سهام هپکو را واگذار کرد« دست به شفاف سازی 
زد و اعام کرد: »س��هام ش��رکت هپکو در مرحله عرضه قرار داشته که اخبار آن به 

اطاع عموم خواهد رسید.«
گفتنی است هپکو در سال ۱35۱ در زمینی به وسعت 90 هکتار با هدف مونتاژ 
ماش��ین آالت راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱354 شروع به فعالیت کرد. این 
ش��رکت 25 نوع ماشین آالت راه سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند 
که هشت نوع از محصوالت آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد 
تولید می ش��ود. شرکت هپکو در س��ال ۱385 به بخش خصوصی واگذار شد که به 
تدریج دچار مش��کات مالی و مدیریتی ش��د که اعتراضات کارکنان این شرکت را 

به دنبال داشت.
وزیر اقتصاد همچنین روز گذشته با بیان اینکه براساس آمارهای بانک مرکزی و 
مرکز آمار رش��د اقتصادی غیرنفتی کشور در شش ماهه نخست امسال مثبت بود، 

گفت: نرخ بیکاری در تابستان امسال نیز نسبت به تابستان 97 کاهشی بود.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، فرهاد دژپس��ند با اعام این خبر افزود: نرخ تورم 
ماهانه به 7.۱درصد رس��یده بود که براس��اس آخرین آمار مرکز آمار ایران این عدد 

هم اکنون روی خط 3.2درصد قرار دارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: براس��اس آمارهای بان��ک مرکزی و مرکز آمار 
ایران رش��د اقتصادی غیرنفتی کشور در شش ماهه نخست سال جاری 

مثبت و همین طور نرخ بیکاری تابس��تان 98 نس��بت به 97 کاهش��ی 
بوده اس��ت. این موارد و مسائل نش��ان می دهد به رغم تمامی فشارها و 
محدودیت ها می توان مس��یر مدنظر را با قدرت هرچه تمام تر دنبال کرد 

به شرط اینکه نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید افزایش یابد.
به گفته دژپس��ند، هم اکنون 50درصد ظرفیت صنایع کش��ور در حال استفاده و 
بقیه خالی اس��ت حال اگر این ظرفیت ارتقا پیدا کند همگان ش��اهد رونق تولید و 
اشتغال افزایی بیش��تر در جامعه خواهند بود. نکته دوم اینکه بازارهای صادراتی در 
کش��ورهای همسایه توسعه پیدا کند و این بازارها هم به کاالها و محصوالت ایرانی 

به شدت نیازمند هستند.
وزیر اقتصاد به صادرات غیرنفتی ایران اشاره کرد و افزود: میزان صادرات غیرنفتی 
ایران به رغم تمامی فشارها و محدودیت ها در 9 ماهه سال جاری 32 میلیارد دالر 
بوده که عدد قابل توجهی است. نکته سوم اینکه باید بتوان در بخش حکمرانی بر 
هزینه های دستگاه های اجرایی دولتی با رویکرد انضباط مالی کاهشی داد تا نیاز به 

استفاده از منابع نفتی به حداقل ممکن برسد.
دژپسند در ادامه یادآور شد: مودیان مالیاتی نیز در این شرایط سخت تحریمی و 
اقتصادی مالیات های خود را به موقع پرداخت تا دولت در اداره کشور کمتر نیازمند 

به منابع نفتی پیدا کند.
فرهاد دژپسند همچنین درباره شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی با بیان اینکه 
رفتار جهادی، اخاص، پشتکار و والیتمداری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی باید 
الگو و ماک عمل همه به خصوص مدیران و کارگزاران در کشور قرار گیرد، گفت: 
آنچه که در حال حاضر می تواند کش��ور را در موقعیت امن قرار دهد خلق و خو و 

همینطور رفتار جهادی این شهید واالمقام است.

وی همچنین در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آمریکایی ها ضمن 
دست زدن به ترور ناجوانمردانه سردار رشید اسام حاج قاسم سلیمانی 
اع��ام می کنند تحریم های ایران را هم تش��دید خواهند کرد حال این 
تاش ها و اظهارنظرها از سوی آمریکایی ها در شرایطی که کشور درگیر 
جنگ اقتصادی اس��ت چه معنایی می تواند داش��ته باشد، اظهار داشت: 
اینکه آمریکا چنین موضع گیری داش��ته باشد چیز بعید و غریبی نیست 

چون خوی ددمنشانه و شیطانی دارند.
وزیر اقتصاد گفت: نحوه به ش��هادت رساندن سردار واالمقام و قهرمان ایران حاج 
قاسم سلیمانی موید همین حرف است اما آنچه که می تواند ایران را در موقعیت امن 
قرار دهد خلق و خو و رفتار جهادی این شهید واالمقام است. اگر اراده راسخ وجود 
داشته باشد و با یک برنامه ریزی مناسب امکانات موجود کشور به شکل حداکثری 
مورد اس��تفاده قرار گیرد و همینطور در روابط با هم خلق و خوی سردار سلیمانی 
یعنی أَِش��ّداُء َعلَی الکّفارِ ُرَحماُء بَیَنُهم رعایت شود به شکست کشاندن برنامه های 
دش��من خیلی سخت نیست مش��روط به اینکه همین روحیات و خلقیات حفظ و 

ماک عمل قرار گیرد.
دژپسند در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از آرمان هایی که سردار 
سلیمانی به خاطر آن به شهادت رسید مقابله با استکبار جهانی بود و امروز کشور 
درگیر جنگ و تحریم اقتصادی اس��ت برای اینکه پاسخ خون این شهید بزرگوار به 
احسن وجه داده شود در عرصه اقتصاد چه باید کرد، اظهار داشت: تجارت خارجی 
ایران به رغم تمامی تحریم ها و محدودیت های بین المللی در طول ۱4ماه گذش��ته 
کم و بیش مش��ابه س��ال قبل اتفاق افتاد و در ضمن تراز بازرگانی کشور هم مثبت 

بوده است.

وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی، مثبت و نرخ بیکاری، کاهشی است

سهام شرکت هپکو در مرحله عرضه قرار دارد

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
17 دی 1398

شماره 1468



فوالد کشور، نیازمند به روزرسانی و چاره اندیشی مقررات 
مسئوالن صنعت مثبت اندیش اما بی توجه به 

نظر کارشناسان
رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن و فوالد گفت ب��رای برون رفت از وضعیت 
فعلی معتقدم دست اندرکاران با مقررات زدایی و بازکردن زنجیره قوانین و حذف 
مق��ررات زائد می توانند به تولید فوالد کمک کنند. حمیدرضا رس��تگار، رئیس 
اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان اظهار 
ک��رد: هم اکنون، آنچه در اقتصاد و بخش خصوص��ی و به تبع آن در بازار فوالد 
می گذرد ناشی از نااطمینانی و نگرانی همکاران نسبت به آینده است. این یک 
واقعیت اس��ت که بازار فوالد در روز های اخی��ر بیش از آنکه برمبنای داده های 
بنیادین و واقعی حرکت کند بیش��تر س��راغ حدس و گمان هایی می رود که از 
پایه و اساس مشخصی برخوردار نیست. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد 
ادام��ه داد: این نااطمینانی یک مفه��وم فراگیر بوده که از بی اعتمادی و کاهش 
امی��د در س��رمایه گذاری در این حوزه به وجود آمده اس��ت و وقتی اقتصاد به 
شرایط نااطمینانی می رس��د عمق دید فعاالن اقتصادی کاهش پیدا می کند و 
تصمیم گیری ها غیرمنطقی و دش��وار تر می شود. قطعا نقش قوانین، مقررات و 
تصمیم��ات بد بی تاثیر نبوده و موجب اف��ول تمامی فعالیت های حوزه صنعت 
خواهد شد. باید در این حوزه برای تغییر رفتار در جهت رعایت اعتدال چاره ای 
اندیش��یده شود. رستگار بیان کرد: باید نگاه فعاالن فوالدی را با ایجاد 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 داشته باشند و به نظر می رسد 
می خواهند کار مثبتی انجام بدهند، اما بی توجهی به نظر کارشناسان و اجرای 
غیراصول��ی برخی قوانین دس��ت و پا گیر را نافع ندانس��ته و نتیجه اجرای آن 
را موج��ب تجارت و دادوس��تد ناعادالنه در بازار ف��والد می دانم. رئیس اتحادیه 
فروش��ندگان آهن و فوالد در ادامه تصریح کرد: البته ش��رایط 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 مسئول گفت:  در این برهه زمانی حساس، متولیان و دست اندرکاران 
حوزه فوالد یا هر مسئول دیگر تصمیم گیر باید برای بهبود و رفع موانع موجود 
کاری انجام بدهد، برای برون رفت از وضعیت فعلی معتقدم دس��ت اندرکاران با 
مقررات زدایی و بازکردن زنجیره قوانین و حذف مقررات زائد می توانند موثر واقع 
شده و بخش عمده ای از مشکات مرتفع خواهد شد. رستگار در ادامه گفت: در 
این خصوص دولت باید کمک کرده و با باز کردن برخی از گره ها شرایط را برای 
تدوین یک استراتژی بلندمدت در بخش تولید و توزیع و صادرات فراهم کند تا 
از این راه ش��رایط برنامه ریزی بهتری فراهم شود و در این راستا به طرح جامع 
فوالدی توجه کرده و با در نظر گرفتن شرایط جدید کشور اجرا شود و کام آخر 
اینکه بازار فوالد باید به دست اهل آن سپرده شود تا این بازار زنده و پویا بماند.

امسال 46۳ هزار تن کاال از گمرکات 
آذربایجان غربی صادر شده است

مع��اون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
آذربایجان غربی از صادرات 4۶3 هزار تن کاال از گمرکات استان طی سال جاری 
خبر داد. محمد دهقان در گفت و گو با ایس��نا، با بیان اینکه طی س��ال جاری 
بازارچه های مرزی اس��تان با صادرات 54۱ هزار تن کاال به ارزش بیش از 798 
میلیون دالر بیشترین حجم صادرات کاالیی را به خود اختصاص داده اند، افزود: 
امسال 4۶3 هزار تن کاال به ارزش ۶22 میلیون دالر صادرات از گمرکات استان 
انجام ش��ده اس��ت که از لحاظ ارزشی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 

بیش از 49درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در س��ال جاری صادرات کاال از بازارچه های مرزی استان از لحاظ 
وزنی ۱4درصد و از نظر ارزش 99درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 

با افزایش روبه رو بوده است.
مع��اون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
آذربایج��ان غربی عنوان کرد: عمده کااله��ای صادراتی از بازارچه ها و گمرکات 
استان شامل انواع روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین، سیب تازه، هندوانه 
تازه، کنسانتره سیب، ماست، انواع مواد پاستیکی، انواع کاالهای نساجی، انواع 

کفپوش، انواع تولیدات صنایع غذایی و ... هستند.
دهقان به واردات کاالیی اشاره کرد و گفت: در دوره مورد اشاره 379 هزار تن 
کاال به ارزش 50۶ میلیون دالر وارد کشور شده است که از لحاظ وزنی 48درصد 

و از لحاظ ارزشی 59درصد افزایش داشته است.
وی عنوان کرد: همچنین در مدت زمان یادش��ده 75 هزار تن کاال به ارزش 
۱37 میلیون دالر کاال از طریق بازارچه های مرزی استان وارد کشور شده است 
که نس��بت به 9 ماهه سال گذشته از لحاظ وزنی ۱59درصد و از لحاظ ارزشی 
20۱درصد رش��د داشته است. از جمله کاالهای وارداتی انواع الستیک خودرو، 
قطعات خودروهای س��نگین، ماش��ین های ریسندگی نس��اجی، بدنه کامیون، 

کامیونت، کشنده جاده ای و ... است.

اپل اول شد!
اپل با فروش موفقیت آمیز گوشی های آیفون توانست در هفته تعطیات سال 

نو میادی از سامسونگ پیشی بگیرند و در رتبه نخست جای بگیرند.
 flurry به گزارش ایس��نا، براس��اس آمار و گزارش های منتشرشده از سوی
analytics، اپل با فروش گوشی های جدید خود یعنی آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ 
پرو و برخی دیگر از مدل های محبوب قبلی خود توانس��ت بر بازار گوشی های 
هوش��مند ایاالت متحده تس��لط پیدا کند و با س��بقت از رقیب دیرینه خود، 

سامسونگ، برنده فصل هدیه تعطیات سال نو میادی و کریسمس شود.
این بدان معناست که بسیاری از شهروندان آمریکایی برای هدیه سال نو به 
دوس��تان، اعضای خانواده و عزیزان خود گوشی های آیفون را خریداری کرده و 
هدیه داده اند؛ به گونه ای که س��هم اپل در تاریخ 25 تا 3۱ دسامبر 42.8درصد 
از بازار ایاالت متحده افزایش یافته این در حالی اس��ت که سهم سامسونگ در 

همین بازه زمانی 23.5درصد گزارش شده است.
براساس وب سایت 9to5mac، گوشی پرچمدار جدید اپل یعنی آیفون ۱۱ 
با اختصاص ۶.۱۶درصد از کل گوشی های فروخته شده در این بازه زمانی عنوان 
محبوب ترین گوشی در میان کاربران آمریکایی را به خود اختصاص داده است 
که بعد از آن گوشی های آیفون ایکس آر با 5.27درصد، آیفون 7 با 3.3۱درصد، 
آیف��ون 8 با 3.۱0درصد، آیفون ۱۱ پرو مکس با 3.0۱درصد، آیفون 8 پاس با 
2.97درص��د، آیفون ۶ پاس ب��ا 2.95درصد و آیفون 7 پاس با 2.35درصد به 

ترتیب جزو محبوب ترین و پرفروش ترین گوشی های اپل در این مدت بوده اند.
اپل قرار اس��ت درآمدهای رس��می فروش خود را در تاریخ 28 ژانویه 2020 

اعام کند.

اخبـــار

عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد اس��ت در صورتی که الزامات داخلی 
رونق تولید ش��کل بگیرد، واحدهای صنعتی ظرفیت قابل توجهی برای 

افزایش فرصت های شغلی دارند.
عباس آرگون در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما در سال های گذشته 
ب��ه دلیل نبود توج��ه الزم به تولید و برخی مش��کات اقتصادی، توجه 
همه جانبه ای به تولید نداش��تیم و همین موضوع باعث ش��د بخش قابل 
توجهی از ظرفیت های صنعتی و تولیدی کشور، عما با تمام توان خود 

کار نکنند.
ب��ه گفته وی، با توجه ب��ه برنامه ریزی ای که در ماه های گذش��ته در 
مس��یر حمایت از تولید داخل شکل گرفت و پس از آن با آغاز تحریم ها 

و محدودش��دن واردات کاالهای مصرف��ی ادامه پیدا کرد، فضایی جدید 
را برای گس��ترش بازار کاالهای ایرانی ایجاد کرد که این امر می تواند به 

افزایش اشتغال و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی کمک کند.
این فع��ال اقتصادی با بیان اینکه برای تکمیل این فرآیند باید برخی 
مقدمات مهم اجرایی ش��وند، تصریح کرد: در وهله اول باید توجه کنیم 
ک��ه محدودیت واردات بای��د به حوزه کاالهای مصرفی مربوط ش��ود و 
محدودیتی در حوزه مواد اولیه کارخانجات ایجاد نش��ود، زیرا در صورت 
نرسیدن مواد اولیه، اس��تفاده از تمام ظرفیت های تولیدی داخل کشور 
ممک��ن نخواهد بود. از س��وی دیگر کاهش موان��ع تولید و بهبود فضای 

کسب و کار اهمیت فراوانی دارد.

آرگ��ون ادامه داد: در کنار آن، بحث کاهش هزینه های تولید و قیمت 
تمام ش��ده کاالها نیز موضوع مهم دیگری اس��ت که باید در دستور کار 
ق��رار بگیرد و به این ترتیب امکان رقاب��ت کاالهای ایرانی با محصوالت 

خارجی افزایش پیدا کند.
ب��ه گفته وی، برای گس��ترش ب��ازار کاالهای داخل��ی، قطعا موضوع 
توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت فراوانی دارد و باید با ارتقای کیفیت و 
بهینه سازی فرآیند تولید، بازار کاالهای تولید داخل را گسترش دهیم.

براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در پاییز سال جاری در قیاس 
با فصل مش��ابه سال قبل، با کاهشی ۱.2درصدی به ۱0.۶درصد رسیده 

است.

شرایط برای گسترش بازار کاالهای ایرانی فراهم شده است

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت آمار دقیقی از کاهش 
سطح زیر کشت گندم در سراسر کشور وجود ندارد.

سید جعفر حس��ینی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
پیگیری ها پیرامون اصاح نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
زمان زیادی تا پایان فصل کش��ت باقی نمانده است، از این رو امیدی به افزایش 

سطح زیر کشت گندم برای سال زراعی جدید نداریم.
او افزود: با توجه به نبود تناس��ب بین هزینه های تولید با نرخ خرید تضمینی، 
بخش��ی از سطح زیر کش��ت گندم به جو اختصاص یافت که در این خصوص دو 
نگرانی مبنی بر افت ش��دید قیمت جو و ضرر و زیان کشاورزان در سال آینده و 

کاهش سطح زیر کشت گندم و نیاز بیشتر به واردات وجود دارد.

حس��ینی درباره عواقب اصاح نش��دن نرخ خرید تضمینی گندم برای س��ال 
زراعی جدید بیان کرد: اگر مسئوالن شورای اقتصاد بنا به هر دلیلی قیمت خرید 
تضمینی گندم را برای س��ال زراعی جدید اصاح نکنند، بدون تردید کشاورزان 
در تحوی��ل گندم به دولت واکنش نش��ان خواهند داد، مگر آنکه دولت با متصل 

شدن به اهرم های دیگر گندم را از کشاورزان جمع آوری کند.
این مقام مس��ئول درب��اره آخرین وضعیت واردات گن��دم، گفت: طبق اذعان 
مس��ئوالن و شواهد امر، امس��ال برای تأمین ذخایر استراتژیک و نیاز داخل به 3 
میلیون تن گندم نیاز داریم که در س��ال آینده پیش بینی می شود میزان واردات 
در صورت اصاح نش��دن نرخ بیش از این رقم باش��د، چراکه کش��اورزان، گندم 
تولیدی خود را صرف خوراک دام می کنند یا در بازار آزاد به فروش می رسانند.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: با وجود پیگیری های 
متعدد اگر مس��ئوالن ش��ورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی گن��دم را افزایش 
دهند، سال آینده کشاورزان نسبت به تحویل گندم تولیدی خود به مراکز دولتی 

تمایل بیشتری خواهند داشت که این امر به نفع دولت و مصرف کننده است.
نبود آمار واقعی بزرگترین مشکل در بخش کشاورزی

حسینی در پایان با اشاره به اینکه آمار دقیقی از کاهش سطح زیر کشت گندم 
در دس��ترس نیس��ت، تصریح کرد: نبود آمار واقعی بزرگترین مش��کل در بخش 
کشاورزی به شمار می رود و گاهی آمارهایی که وزارت جهاد اعام می کند دقیق 
نیس��ت، اما بازدید های میدانی و برآوردها حاکی از آن است که سطح زیر کشت 

گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل 20درصد کاهش داشته است.

رئی��س اتحادی��ه بارفروش��ان می��دان مرک��زی می��وه و تره بار گف��ت دولت 
ذخیره س��ازی میوه شب عید را آغاز کرده است و انتظار داریم برای صادرات نیز 
برنامه ریزی کند. مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی 
میوه و تره بار در گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه مشکلی 
در ذخیره س��ازی و تنظیم بازار میوه ش��ب عید وجود ن��دارد، اظهار کرد: اگرچه 
دولت ذخیره س��ازی میوه ش��ب عید را آغاز کرده است اما ما با این کار مخالفیم، 
چراکه تولید مرکبات و س��یب درختی نسبت به سال قبل بیش از دو برابر رشد 
داش��ته اس��ت که با این وجود نیازی به حضور دولت در بازار میوه نیست. رئیس 
اتحادیه بارفروش��ان می��دان مرکزی میوه و تره بار افزود: ب��ا وجود فراوانی تولید 
و ع��دم نیاز به ذخیره س��ازی، تولیدکنندگان متعددی ط��ی مراجعه به اتحادیه، 
اظهاراتی را مبنی بر تناژ باالی محصول داشته اند که به همین خاطر مکاتباتی با 

وزارت صمت درخصوص ذخیره سازی داشته ایم. دارایی نژاد ادامه داد: اتحادیه به 
وزارت صمت پیش��نهاد داده است که ذخیره سازی از طریق اتحادیه تعاونی های 

کشاورزی انجام شود.
ضرورت صادرات سیب و پرتقال به منظور حمایت از تولید داخل

این مقام مس��ئول از کاهش ۱0 تا 20درصدی قیمت مرکبات و سیب درختی 
نس��بت به س��ال قبل خبر داد و گفت: علی رغم افزایش هزینه های تولید، قیمت 
مرکبات و س��یب درختی نس��بت به سال قبل افت محسوس��ی داشته است. به 
همین خاطر برای جلوگیری از زیان باغداران خواس��تار صادرات و ذخیره س��ازی 
محصول شده ایم، چراکه در شرایط فعلی صادرات چشمگیر نیست، در حالی که 
انتظار می رود مس��ئوالن ذی ربط با ب��ه کارگیری برخی تدابیر و برنامه ریزی های 
دقی��ق صادرات قابل توجهی را درخصوص س��یب و پرتقال به منظور حمایت از 

تولی��د داخل به بازار های هدف داش��ته باش��ند. دارایی نژاد اف��زود: با وجود آنکه 
اتحادیه بارفروش��ان تنها توزیع کننده کاالس��ت، اما حاضریم به دلیل حمایت از 
باغداران و تولید داخل، در زمینه صادرات هم حمایت هایی داش��ته باش��یم. این 
فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اتحادیه بارفروش��ان در حال برنامه ریزی برای 
ص��ادرات محصوالت میوه و صیفی اس��ت، گفت: در حال حاضر به کش��ورهای 
پاکس��تان، گرجستان، ترکمنستان و افغانس��تان صادرات داریم و همواره تاش 
می کنی��م تا بتوانی��م بازارهای صادراتی خود را توس��عه دهی��م. رئیس اتحادیه 
بارفروش��ان میدان مرکزی میوه و تره بار در پایان متوسط قیمت هر کیلو پرتقال 
در میدان مرکزی را 3 تا 5 هزار تومان و سیب درختی را 3 تا 7 هزار تومان اعام 
کرد و گفت: با توجه به رش��د چند برابری تولید برای بازار ش��ب عید درخصوص 

این دو قلم مشکلی از لحاظ قیمت و عرضه نخواهیم داشت.

آمار دقیقی از سطح زیر کشت گندم در دسترس نیست

ذخیره سازی میوه شب عید آغاز شد
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اخبار

هر روز تاخیر در پرداخت وام خودروسازان به 
ضرر قطعه سازان است

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی ضمن گایه از باتکلیفی 
زمان پرداخت تس��هیات به خودروس��ازان گفت هر روز تاخیر در 
پرداخ��ت وام، ه��ر دو صنعت قطع��ه و خودرو را با مش��کل مواجه 

خواهد کرد.
به گزارش کارپرس، محمدرضا نجفی منش  با بیان اینکه همچنان 
زمان پرداخت و س��ازوکار تخصیص وام به خودروس��ازان باتکلیف 
مان��ده، اظهار کرد: ابتدا که قرار بود ۱0ه��زار میلیارد تومان وام به 
خودروسازان پرداخت ش��ود و سپس آن را به 7200میلیارد تومان 
کاهش دادند، ولی حاال نه زمان و نه چگونگی تخصیص تس��هیات 
نامشخص نیس��ت.  رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی تاکید 
ک��رد: ه��ر روز تاخی��ر در پرداخ��ت وام خودروس��ازان و مطالبات 
قطعه س��ازان، به زیان ه��ر دو صنعت خواهد ب��ود چراکه این مبلغ 
می توان��د تولید قطعه و در نهایت تیراژ خودرو را در روزهای پایانی 
س��ال افزایش داده و گره گشای برخی از مش��کات این دو صنعت 
مهم باش��د، بنابراین تاخیر در آن جایز نیست. به گفته نجفی منش، 
اگر این تس��هیات به موقع پرداخت نش��ود عاوه بر مشکاتی که 
برای تولید ایجاد می کند، منجر به نارضایتی کارکنان صنعت قطعه 
به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق و عیدی آنها می شود و در نهایت 

نتایج منفی به همراه خواهد داشت.

شب عید خودرو  را گران می کند؟
رئی��س انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی گفت هنوز خریدهای 
ن��وروزی در بازار خودرو اتفاق نیفتاده اس��ت. به نظر می رس��د که 
تقاض��ای مردم در ماه های بهمن و اس��فند ب��رای خرید خودرو اوج 
بگیرد. ب��ه گزارش گس��ترش نیوز، رئی��س انجم��ن صنایع همگن 
قطعه س��ازی در پاسخ به این پرسش آیا واقعا خریدهای نوروزی در 
بازار خودرو آغاز ش��ده است؟ گفت: چنانچه نرخ خودروهای داخلی 

با حاشیه 5درصد زیر نرخ بازار باشد نرخ خودرو ارزان تر می شود.
 همچنی��ن با اج��رای این دس��تورالعمل داللی در ب��ازار خودرو 
برچیده می ش��ود. در ش��رایط فعلی به دلیل ع��دم عرضه خودرو از 
سوی خودروس��ازان نرخ خودرو در بازار افزایش چشمگیری داشته 
اس��ت. محمدرض��ا نجفی منش افزود: در حال  حاض��ر فاصله نرخ از 
مح��ل درب کارخان��ه تا بازار بی��ن 7میلیون ت��ا 20 میلیون تومان 
گران ش��ده است. این نوسان نرخ در حوزه خودرو بسیار زیاد است. 
امیدواریم با عرضه به موقع خودرو از سوی خودروسازان نرخ خودرو 
کاه��ش یابد. وی اظهار داش��ت: هنوز خریدهای ن��وروزی در بازار 
خودرو اتفاق نیفتاده اس��ت. به نظر می رس��د که تقاضای مردم در 

ماه های بهمن و اسفند برای خرید خودرو اوج بگیرد.

خودروسازان شیوه ثبت نام در پیش فروش ها 
را تغییر دهند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید برای جلوگیری 
از بروز سوءاس��تفاده، خودروسازان باید ش��یوه پیش فروش خود را 
تغیی��ر دهد تا خ��ودرو با قیم��ت کارخانه به دس��ت مصرف کننده 
اصلی برس��د.  محس��ن کوهکن ری��زی، عضو کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس شورای اس��امی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، درباره پیش فروش خودروس��ازان، گفت: مراجعات مردم 
ب��ه نمایندگان به دلیل ع��دم موفقیت در ثبت ن��ام در پیش فروش  
خودروسازان بس��یار اس��ت زیرا متقاضیان مدعی هستند علی رغم 

تاش های بسیار نمی توانند در این پیش فروش ها ثبت نام کنند.
نماین��ده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اس��امی افزود: اطراف 
نمایندگی ه��ا اف��رادی پرس��ه زده و ب��ه متقاضی��ان ثبت ن��ام در 
پیش فروش ها پیشنهاد می دهند در صورت پرداخت پول، آنها را در 
این پیش فروش ها، ثبت نام می کنند. وی اظهار کرد: با بررس��ی های 
انجام گرفته مشخص ش��د، شرکت های خودروساز یا نمایندگی های 
ف��روش قصوری در عدم موفقیت مردم در ثبت نام در پیش فروش ها 
ندارد. این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: عده ای با اتکا به 
اطاعات خود و زد و بندهای موجود سیس��تم ثبت نام  خودروسازان 
را هک کرده و در پیش فروش ها ثبت نام می کنند، بنابراین نمی توان 

با آنها برخورد کرد زیرا شناسایی آنها مشکل است.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسامی ادامه 
داد: ب��رای جلوگیری از بروز این سوءاس��تفاده، خودروس��ازان باید 
شیوه پیش فروش خود را تغییر دهد تا احتمال تخلف کاهش یابد و 

خودرو با قیمت کارخانه به دست مصرف کننده اصلی برسد.

بازار خودرو چین در اختیار کدام برندهاست؟
فولکس واگن موفق ش��ده اس��ت در س��ال 20۱9 می��ادی رتبه 
نخس��ت پرفروش ترین برند خودروس��ازی در بازار چین را به خود 
اختص��اص دهد. ب��ه گزارش صبحانه، بازار ف��روش خودرو در چین 
از لحاظ وس��عت جغرافیایی و تنوع س��لیقه مش��تریان بسیار حائز 
اهمیت اس��ت، بنابراین کارشناس��ان و تحلیلگران همواره با در نظر 
گرفت��ن میزان فروش خ��ودرو در این بازار، موفقیت خودروس��ازان 
جهانی را برآورد کرده و براس��اس آن، نحوه عملکرد آنها در ماه های 
آینده س��ال را نیز پیش بینی می کنند. حاال به تازگی در وب سایت 
focus2move،  فهرس��تی از خودروه��ای محبوب و پرفروش در 
بازار چین منتش��ر ش��ده اس��ت که در آن فولکس واگن موفق شده 
اس��ت با فروش و عرضه 2میلیون و 8۱9 هزار و 25 دستگاه جایگاه 
نخس��ت ای��ن رده بندی را به خ��ود اختصاص دهد. بع��د از آن، دو 
خودروس��از ژاپنی هوندا و تویوتا توانسته اند در رتبه های دوم و سوم 
ج��دول به ترتیب با میزان ف��روش یک میلیون و 4۱4 هزار و 277 

دستگاه و یک میلیون و 3۶5 هزار و 284 دستگاه جای بگیرند.
جیلی، نیس��ان، چانگان، وولینگ، بیوک، هاوال و دانگ فنگ نیز 
ب��ه ترتیب با فروش یک میلیون و ۱۶3 هزار و 959 دس��تگاه، یک 
میلیون و ۱۱ هزار و 3۱5 دستگاه،  943 هزار و 27۶ دستگاه، 920 
هزار و ۶44 دس��تگاه، 778 هزار و 9۱0 دس��تگاه، ۶9۱ هزار و ۶3 
دستگاه و ۶70 هزار و 2۱ دس��تگاه توانسته اند در رتبه های چهارم 

تا دهم قرار بگیرند.

عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان تهران صنع��ت خودرو را یک 
صنعت اس��تراتژیک، سودآور و اشتغال زا دانست و بر ورود خودروسازان 

به عرصه طراحی و پلتفرم در جهت تامین داخلی قطعات تاکید کرد.
محسن رزمخواه در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص تاثیر 
پویش داخلی سازی قطعات در کاهش ارزبری اظهار داشت: در مقاطعی 
که کش��ور با کاهش منابع ارزی مواجه می ش��ود ترجیح و اولویت ما بر 
داخلی سازی قطعات است. وی همچنین داخلی سازی قطعات را اقدامی 
مثبت ارزیابی ک��رد و افزود: در حال حاضر در قطعات های تک نیازمند 

واردات هستیم و امکان ساخت داخل آن وجود ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان تهران داخلی سازی را منحصر به 
قطعات س��بک تر دانست و تصریح کرد: مشکات تامین قطعه در داخل 
کشور با ورود خودروسازان به عرصه طراحی و پلتفرم مرتفع خواهد شد.
رزمخ��واه ادامه داد: به اعتقاد بنده می بایس��ت ف��از طراحی محصول 
جایگزین داخلی س��ازی قطعات شود و کس��ب دانش  های موردنیاز این 
عرصه در دس��تور کار خودروس��ازان قرار گیرد تا ب��ا کاهش درآمدهای 

نفتی از تیراژ تولیدات خودرویی ما نیز کاسته نشود.
وی با اشاره به تولید ساالنه یک میلیون و ۶00 هزار خودرو در گذشته 
اف��زود: در حال حاضر تولیدات ما به دلیل وابس��تگی تامین قطعات به 

خارج از کشور به کمتر از یک سوم این آمار کاهش یافته است.
به اعتقاد رزمخواه س��اخت داخل منجر به روی آوردن خودروس��ازان 
به تامین کنندگان داخلی ش��ده و به نفع قطعه س��ازان اس��ت اما از آنجا 
که یک خودرو از ۱2 هزار قطعه تش��کیل ش��ده است؛ در صورت فقدان 
یک قطعه و با وجود مسائل ناشی از تحریم تحویل خودروی متقاضیان 
منتفی است و ساخت داخل کمکی به مشکات تیراژ خودرو نمی کند.

وی با اش��اره به تولید قطع��ات با تیراژ میلیونی از جانب س��ازندگان 
خارجی گفت: معجزه کاهش قیمت در تیراژ اس��ت و هرچه تیراژ باالتر 

باشد قیمت تمام شده قطعه کاهش می یابد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان تهران با بیان اینکه سازندگان 
داخل��ی توان رقابت با س��ازندگان خارجی را ندارن��د، افزود: تیراژ باالی 
قطع��ات خارجی در کنترل بازار و مناسب س��ازی قیمت ها موثر اس��ت 

ضمن اینکه در اجرای سیاس��ت س��اخت داخل ب��رای برخی از قطعات 
بیش��تر از تعداد موردنیاز قطعه ساز ایجاد ش��ده است که این تیراژهای 
تولیدی اقتصادی نیس��ت. رزمخواه گفت: خودروس��ازان برای رهایی از 
وابس��تگی به یک قطعه ساز به قطعه س��ازان متعدد مراجعه می کنند که 
منجر به افزایش قیمت تمام ش��ده قطعه می شود و در این شرایط رقابت 
با تامین کنن��دگان خارجی هم برای قطعه س��از داخلی صرفه اقتصادی 
ن��دارد. وی با انتقاد از فقدان یک اس��تراتژی م��دون در صنعت خودرو 
افزود: علی رغم همکاری وزارت صنعت، س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی 
صنایع ایران، خودروس��ازان و قطعه س��ازان مبنی ب��ر تدوین یک برنامه 
مدون، متاسفانه به مرحله اجرا درنیامد و در صورت تداوم این شرایط ما 

همچنان مشکل تامین قطعه و نقدینگی خواهیم داشت.
عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان تهران در پایان خاطرنش��ان 
کرد: صنعت خودرو یک صنعت اس��تراتژیک، س��ودآور و اشتغال زا است 
و نیازمند توان باال در طراحی، تولید و س��اخت پلتفرم و محصول نهایی 

است.

لزوم ورود به عرصه طراحی و پلتفرم برای تامین قطعات خودرو

تجرب��ه نه چن��دان موفق چینی ه��ا در کس��ب بازارهای صادرات��ی خودرو در 
س��ال های گذش��ته این روزها با س��رمایه گذاری باال در زمینه تولید خودروهای 
برقی، روی دیگری به خود دیده به طوری که به اذعان کارشناس��ان این حوزه، 
در آینده نزدیک شاهد حضور چینی ها در بازارهای آمریکایی و اروپایی هستیم.

ب��ه گزارش پ��دال نیوز به نقل از خودروکار، این ش��رایط در حالی اس��ت که 
نگاهی به عملکرد سال های گذشته خودروسازان چینی در زمینه صادرات نشان 
می دهد در سال 20۱5 این خودرو با تولید 24  میلیون خودرو، موفق شده  727  
هزار دس��تگاه خودرو را در بازارهای صادراتی به فروش برساند این موضوع یعنی 
چین تنها توانس��ته چیزی ح��دود 3درصد از کل تولیدات خ��ود را به بازارهای 

جهانی صادر کند.
اما این روند هم اکنون در حال تغییر و تحول است به طوری که خودروسازان 
چینی به بازارهای بیش��تری نفوذ کرده و در تاش برای به دس��ت آوردن سهم 

بیشتری از بازار هستند. 
 باب��ک صدرایی، کارش��ناس صنعت خ��ودرو با تاکید بر اینکه ب��ازار صادراتی 
خودروس��ازان چینی براس��اس نیازه��ا و تقاضاهای ایجادش��ده، متفاوت خواهد 
بود، می گوید: هم اکنون بررس��ی ها نش��ان می دهد که چینی ها بیش��ترین حجم 

س��رمایه گذاری در زمین��ه خودروه��ای برقی را ب��ه خود اختص��اص داده اند به 
ط��وری که پیش بینی می ش��ود تا چهار س��ال آینده این خودروه��ا به بازارهای 
آمریکا و اروپا نیز نفوذ کند.  وی با اش��اره به حجم س��رمایه گذاری و تنوع تولید 
باالی خودروس��ازان چینی نیز می افزاید: هم اکنون ش��اهد تع��دد برند در میان 
خودروس��ازان چینی هس��تیم به طوری که نس��بت به تولید چند برند همزمان 
با افزایش کیفیت اقدام می کنند که بدون ش��ک در صورت کاهش تعدد برندها 
ق��درت آنها به مراتب افزایش خواهد یافت و ب��ه قدرتی تخریبگر و ویران کننده 
تبدیل می ش��ود.  این کارش��ناس صنعت خ��ودرو ادامه می ده��د: در زمانی که 
خودروسازان چینی بر روی توسعه محصول در صنعت خودرو در ۱0 تا ۱5 سال 
گذشته تمرکز کردند به دنبال کشورهای در حال توسعه رفتند و به دنبال کسب 
این بازارها بودند و هم اکنون نیز با به دست آوردن این بازارها در حال حرکت به  

کشورهای سطح باالتری هستند.
 صدرایی کش��ورهای آمریکای جنوبی مانند ش��یلی، پ��رو و برزیل را از جمله 
کش��ورهایی دانس��ت که خودروسازان چینی در حال واردش��دن به آنها هستند 
و تصری��ح می کند: کش��ورهای اطراف روس��یه و کش��ورهای خاورمیانه از جمله 
کشورهایی هستند که چینی ها در حال حاضر در آنها حضور دارند و شاید نتوان 

چندان آنها را موفق دانس��ت اما به تناس��ب ش��رایط و مراودات، این کشورها به 
سمت بهبودی در حال حرکت هستند.

 وی پیش بینی می کند که ظرف ۱0 سال آینده، تغییرات بزرگی در این کشور 
رخ می دهد و خودروس��ازان چینی با ادغام در یکدیگر قدرت بیشتری می گیرند 
به طوری که تولیدات خودروس��ازان چینی به سطح ژاپنی ها و کره ای ها می رسد 

و درصد بیشتری از بازارهای جهانی را در اختیار می گیرند.
 این کارش��ناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه باید به این نکته توجه داشت 
که گرفتن بازار خودرو کار چندان س��اده ای نیست، اظهار می کند: خودروسازی 
چه در زمینه تولید و چه صادرات، فرآیندها و مراحلی دارد که به نظر می رس��د 
چینی ها ظرف دو س��ال آینده به مرحله بهره برداری از آنچه تاکنون کاش��ته اند، 
دس��ت خواهند یافت که یکی از این موضوعات در حوزه صادرات است که بدون 

شک موفقیت های بزرگی در این زمینه به دست خواهند آورد.
پیش بین��ی حض��ور پررنگ چینی ها در بازار صادراتی بدون ش��ک کار چندان 
سختی نیست چراکه در حال حاضر آنها در تاش هستند با افزودن فناوری های 
جدید ضمن به دس��ت آوردن سهم بیشتری از بازار، آنها را از سایر خودروسازان 

متمایز کند که تا اندازه ای این امر در حال تحقق است.

با توجه به آمار 80 هزار تاکسی پایتخت پرونده صدور »پاک ت« در پایتخت 
بسته شد.

 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از  باش��گاه خبرنگاران جوان، 
بس��یاری از شهروندان با ارس��ال پیامک به بخش تهران ما خواستار پیگیری این 
موضوع بودند که چرا طرح توسعه تاکسی در پایتخت مسدود شده است و دیگر 
ش��هروندان متقاضی جهت دریافت تاکس��ی نمی توانن��د در تارنمای آن ثبت نام 

کنند.
مدیران شهری در باب بسته ش��دن تارنمای ثبت نام طرح توسعه تاکسی های 
پایتخت اظهارات متفاوتی داش��تند، به گونه ای که افراد متقاضی نمی دانس��تند 
که آخرین وضعیت طرح توس��عه تاکس��ی در پایتخت به چه ش��کل است و آیا 
این امکان در آینده برای آنها فراهم می ش��ود که در طرح توسعه تاکسی ثبت نام 

کنند یا خیر.

علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در پاسخ به این 
س��وال که چرا طرح توسعه تاکس��ی پایتخت مسدود است و شهروندان متقاضی 
نمی توانن��د جه��ت دریافت تاکس��ی در آن  ثبت نام کنند، گفت:  طرح توس��عه 
تاکس��ی در پایتخت بس��ته ش��ده و علت آن نیز تکثر پاک تاکسی در پایتخت 
است. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران افزود: اگر قرار بر این باشد 
که تارنمای طرح توسعه تاکسی پایتخت مجدد جهت ثبت نام رانندگان باز شود، 

این اباغ باید از سوی وزارت کشور انجام شود.
ای��ن اظهارنظر در حالی بود که برخی دیگ��ر از مدیران اعام کردند که طرح 
توسعه تاکسی در پایتخت مس��دود نیست و متقاضیان می توانند جهت دریافت 
پاک تاکس��ی در تارنمای طرح توسعه تاکس��ی پایتخت ثبت نام کنند، اما باید 
گفت پرونده صدور پاک تاکسی در پایتخت بسته شده است و دیگر تهران رنگ 

تاکسی زرد با پاک جدید را به خود نمی بیند.

یک��ی از تصمیم های چالش زای مدیریت ش��هری که به بس��ته ش��دن پرونده 
صدور »پاک ت« )تاکسی( در پایتخت منجر شد، طرح ساماندهی مسافربرهای 
ش��خصی بود که ناوگان تاکسیرانی پایتخت را فربه کرد و این فربگی به گونه ای 
بود که نزدیک به 30 هزار دستگاه تاکسی بیش از ظرفیت این ناوگان در تهران 

مشغول به فعالیت شدند.
در حال حاضر تعداد ناوگان تاکسی در پایتخت رقمی در حدود 80 هزار پاک 
اس��ت که با احتساب 30 هزار پاک مازاد ظرفیت واقعی تاکسی پایتخت رقمی 
در حدود 50 هزار تاکس��ی است. حال مدیریت کان شهری به دنبال این است 
که بار حمل و نقل عمومی پایتخت را به دوش شرکت های تاکسی های اینترنتی 
بگذارد تا از این طریق هیچ تعهدی در مسیر نوسازی این ناوگان و دیگر خدمات 
برای خود ایجاد نکند. حال چه میزان ش��رکت تاکس��ی های اینترنتی پاسخگوی 

نیاز خود و مشتریان خود هستند سوالی است که پاسخ های متفاوتی دارد.

افزایش سهم چینی ها از بازارهای صادراتی با خودروهای برقی

پرونده صدور پالک تاکسی در پایتخت بسته شد
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در حالی که در س��ال ۱392 حدود 55 درخواس��ت شرکت دانش بنیان ثبت 
شده بود، در حال حاضر  تعداد آنها به حدود 4700 شرکت رسیده است.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، با وجود فشار تحریمی و به دور 
از نورافکن رسانه ها، شرکت های دانش بنیان موفق 
شدند در یک بازه زمانی شش ساله بیش از 8400 
محص��ول دانش بنیان تولید کنند. در س��ال جاری 
این ش��اخص صعودی با سرعت بیشتری به مسیر 
خود ادامه می دهد و بنا بر اعام مرکز ش��رکت های 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
سرعت آن در حال افزایش است. بنا بر اعام مرکز 
ش��رکت های دانش بنیان معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، در یک بازه زمانی شش ساله و 
تا به��ار ۱398 بیش از 8400 محصول دانش بنیان 
شناسایی شد. حوزه »ماشین آالت و ابزار پیشرفته« 
با تولید بیش از 2۱00 محصول دانش بنیان، بخشی 
بود که بیشترین آمار  تولید محصول دانش بنیان را 

ب��ه خود اختصاص داد. پس از آن، رتبه دوم تولید محصوالت دانش بنیان به حوزه 
»فناوری اطاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای« رس��ید که با تولید بیش از 
۱700 محصول در جایگاه دوم قرار گرفت. »سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر 

و فوتونیک« سومین حوزه  در تولید محصوالت دانش بنیان بود که تولید بیش از 
۱۶00 محصول دانش بنیان را به نام خود ثبت کرد. از 4200 ش��رکت دانش بنیان 
مورد بررس��ی قرار گرفته )تعداد ش��رکت های دانش بنیان بیش از این اس��ت( دو 
حوزه » ماشین آالت و ابزار پیشرفته« و »فناوری 
اطاع��ات و ارتباطات و نرم افزاره��ای رایانه ای « 
ه��ر کدام با بی��ش از 900 ش��رکت دانش بنیان، 
بیش��ترین فراوانی ش��رکت های دانش بنیان را به 
خود اختصاص داده اند. ش��رکت های دانش بنیان  
در ای��ران در حوزه های مختلفی فعال هس��تند. 
»خدمات تجاری س��ازی«، »داروهای پیشرفته«، 
»فناوری زیس��تی«، »مواد پیشرفته و محصوالت 
مبتنی بر فناوری شیمیایی«، »وسایل، ملزومات 
و تجهیزات پزش��کی« از جمله دیگر حوزه هایی 
اس��ت که »دانش بنیان های ایران��ی«  بر روی آن 
متمرکز شده اند. معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، نزدیک به 80 نوع خدمات و س��رویس 
به ش��رکت های دانش  بنیان عرضه می کند. توس��عه موازی زیست بوم شرکت های 
دانش بنیان در عرصه ها و حوزه های مختلف، هدفی است که این معاونت در تاش 

است تا آن را به پیش ببرد. 

برای آشناس��ازی دانش آموزان با مفاهیم فناوری نرم و استفاده از روش های 
نوین آموزش��ی و ترویجی در مدارس، تفاهم نامه همکاری، بین س��تاد توس��عه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای 

هماهنگی موسس��ان مدارس غیردولتی ش��هر 
تهران امضا ش��د. سیدمحمدحس��ین سجادی 
نیری، دبیر س��تاد توس��عه فناوری ه��ای نرم و 
هویت س��از معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری در جری��ان امضای ای��ن تفاهم نامه 
گفت: تعامل معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری با نظام آموزشی و مدارس از دو جنبه 
حائز اهمیت اس��ت. به گفته نیری: »هدف اول 
از این گونه تعامات، ایجاد سازوکارهایی برای 
تعامل بیش��تر در موضوعات فناوری و نوآوری 
برای طرح بحث در مراکز آموزشی است. ترویج 
و گفتمان سازی جریان نوآوری و فناوری برای 
افراد جامعه از س��نین پایین صورت می گیرد و 

در نهایت بس��تری مناسب برای توسعه نیروی انس��انی فراهم می سازد.« دبیر 
ستاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز ضمن تاکید بر اهمیت فعالیت های 
ترویج��ی، اضافه ک��رد: دلیل دوم اهمیت این گونه تعام��ات که از اولی مهم تر 

است، توجه به نقش دانش آموزان و مراکز آموزشی در توسعه سازوکارهای نرم 
و رفتارس��ازی های فرهنگی در جامعه اس��ت. بسیاری از سازوکارهای رفتارساز 
فرهنگ��ی، همانند رعایت قوانین و مقررات، توجه به حقوق مردم و س��ایر این 
م��وارد، از دوران دانش آموزی در فرد نهادینه 

می شود.
ب��ه گفت��ه نی��ری:  دلس��وزان بس��یاری 
درخص��وص مص��رف محص��والت فرهنگی با 
کاراکتره��ای خارج��ی در بی��ن ک��ودکان و 
نوجوانان، دغدغه مند و نگران هستند. بی شک 
برای رفع این دغدغه، باید پایه جریان س��ازی 
فرهنگی در توسعه کاراکترها و شخصیت های 
فرهنگی بومی در محیط های آموزش��ی انجام 
گیرد. دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و 
هویت س��از با تاکید ب��ر اهمیت نقش مدارس 
غیردولتی به عنوان س��ازوکارهای اثربخش��ی 
ک��ه بتواند اقتص��اد آموزش را ش��فاف کند، 
گف��ت: »تاکید معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بر رش��د و توس��عه 
فضای اس��تارت آپی بر این مبناست که سازوکارهای استارت آپی چون براساس 

رفتارهای بخش خصوصی شکل گرفته اند، از چابکی الزم برخوردار هستند.

استفاده از فناوری های نرم در مدارس تهران گسترش می یابدبیش از 8400 محصول دانش بنیان شناسایی شد

فناوری لیزر در حوزه پزش��کی به ش��ما اختیارات و قدرت مانوری 
می دهد که ش��اید مش��ابه اش با چنین کیفیت��ی در دیگر حوزه ها در 

دسترس نباشد.
تومور های س��رطانی وجود دارد که پیش از این انجام عمل جراحی 
بر روی آنها غیرممکن بود و بیمار به صورت حتمی جانش را از دست 
م��ی داد. در حال حاضر ب��ه کمک لیزر بر روی ای��ن تومور ها تمرکز 
می ش��ود و به صورت تدریجی بافت های مشکل دار تخریب می شود، 
بدون آنکه به بافت س��الم صدمات جدی وارد ش��ود، این فناوری در 
جهان و البته در ایران باعث شده است که جان انسان ها حفظ شود.

فن��اوری مرتبط با لیزر به دلیل تع��داد زیاد تیم های تحقیقاتی که 
در سراس��ر جهان بر روی آن کار می کنند، هر روز ش��اهد پیشرفت و 
تکوین و حرکت رو به جلو است. در چنین فرآیند بالنسبه سریعی که 
در دیگر کش��ورها در جریان است، الزم است که کشور ما نیز همگام 
با پیش��قراوالن این عرصه، توانایی های اس��تراتژیک خود را در زمینه 

لیزر تقویت و به روز رسانی کند.
خوش��بختانه ایران در این زمینه در جایگاه شایس��ته ای قرار دارد. 
پس از گذش��ت دو ده��ه از اس��تمرار فعالیت دانش��گاهی در زمینه 

اس��تفاده از لیزر در حوزه پزش��کی می توان گفت که کش��ور ما جزو 
کش��ورهایی اس��ت که با اعتماد به نفس حرفی ب��رای گفتن در این 

زمینه دارد.
تشکیل استارت آپ های برآمده از نهادهای علمی با اصالت، در کنار 
توسعه زیست بوم مرتبط با لیزر به ویژه در حوزه پزشکی می تواند با 
توجیه مالی قانع کننده ای همراه باش��د. هر روز تجهیزات جدیدی در 
زمینه استفاده از لیزر در پزشکی ساخته می شود و یا آنکه تجهیزات 
فعل��ی مدرن و به روز می ش��ود. با توجه به نوس��انات ارزی و قیمت 
باالی این تجهی��زات نمی توان برای تامین آنها به واردات متکی بود، 
بومی سازی تکنولوژی این دس��تگاه ها یک ضرورت بهداشتی و البته 
اقتصادی است. تحریم های یکجانبه نیز بر مشکات واردات تجهیزات 

پزشکی افزوده است.
خوشبختانه ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته 
و س��اخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه بر 
روی اولویت های درستی متمرکز شده است. جامعه علمی کشور باید 
با این حرکت هم آوا شود و در این حرکت جمعی مشارکت کند. البته 

راه آسان نخواهد بود و باید جهد بلیغ نمود.

برخی از ح��االت ذهنی ما مانند باورها ح��االت بازنمودی اند. 
یعن��ی درب��اره چیزی هس��تند، اما همه ح��االت ذهنی حاالت 
بازنم��ودی نیس��تند. مث��ًا احساس��ات درباره چیزی نیس��ت. 
احساس��ات خصوصیتی دارد که به کوالیا معروف است. کیفیات 
ذهنی ی��ا کوالیا یا هم��ان جنبه کیفی ح��االت ذهنی، یکی از 
مهمترین مس��ائل فلسفه ذهن است. یکی از خصوصیات حاالت 
ذهنی این اس��ت که دارای کیفیتی اس��ت ک��ه فقط دارنده این 
حاالت آن کیفیت را احساس می کند و دیگران به آن دسترسی 

ندارند. 
یعنی ای��ن جنبه کیفی تنها از منظر اول ش��خص قابل درک 
اس��ت. مثًا درده��ا واجد احس��اس کیفی خاصی هس��تند که 

مشخصه درد است یعنی رنجش و ناراحتی.
وقتی من درد می کش��م، فق��ط خودم می دان��م این درد چه 
احساس��ی دارد و دیگ��ران نمی توانند درد م��ن را آنطور که من 
احس��اس می کنم احساس کنند. هر نوعی از احساسات، کیفیت 
احساس��ی خاص خ��ود را دارد. حال اگر هم��ه حاالت ذهنی ما 
حاالت بازنمودی نباش��د، آیا کل ذهن می تواند یک رایانه باشد؟ 
به نظر می رس��د پاس��خ منفی اس��ت. زیرا رایانه وسیله ای است 
ک��ه بازنماینده ها را در ی��ک روش نظام مند پ��ردازش می کند، 
بنابراین تنها آن ح��االت ذهنی که خصوصیت بازنمودی دارند، 

محاس��باتی اند. اگر بپذیریم که برخ��ی از حاالت ذهنی حاالت 
بازنمودی اند، باید بررس��ی کنیم چگونه این حاالت محاس��باتی 
هس��تند، بنابراین حداقل در مورد حاالت ذهنی کیفی نمی توان 

ذهن را همانند یک رایانه دانست.
آنچ��ه مردم انجام می دهند یا صحبت می کنند، مبتنی بر فکر 
آنهاس��ت. به عبارت دیگر باورها، امیال، آرزوها، امیدهای مردم 
علت رفتار و س��خنان آنهاست. تفکرات یا باورها و امیال و نظایر 

آن حاالت بازنمودی ذهن هستند.
رایانه ها نقش مهم و اساس��ی در زندگی ما دارند. ما تقریباً هر 
روز با آنها س��روکار داریم و به صورت گوناگون از آنها اس��تفاده 
می کنی��م. آیا تا به حال فک��ر کرده اید که رایانه ه��ا چگونه کار 
می کنند؟ با اینکه جزییات س��اختاری رایانه ها پیچیده است، اما 
مفاهیمی که در پس زمینه این س��اختار وجود دارد بسیار ساده 
اس��ت. اگر ما در فهم اینکه رایانه ها چگونه کار می کنند مشکل 
داشته باش��یم، این مش��کل به دلیل وجود این مفاهیم نیست. 
بلکه مشکل این است که چگونه چنین مفاهیم ساده ای می تواند 

مفید بوده، چنین کارکردی داشته باشند.
اگر بخواهیم تعریف نه چندان دقیقی از رایانه ارائه دهیم، شاید 
این تعریف تا حدی راهگش��ا باش��د که رایانه وسیله ای است که 

بازنماینده ها را در یک روش نظام مند پردازش می کند.

فیس بوک معتقد اسـت آینده  فناوری متعلق به هدسـت های واقعیـت مجازی و واقعیت 
افزوده است، نه کامپیوترهای شخصی و تلفن های هوشمند.

 The مایـکل آبراش، مدیر بخش واقعیت افزوده فیس بوک، در گفت وگویی با وب سـایت
Information پیش بینی های جالبی از آینده کرده است. او گفته است در آینده فناوری 
 )AR( جایگزین کامپیوتر دسـکتاپ و عینک هـای واقعیت افزوده )VR( واقعیـت مجازی

جایگزین تلفن های هوشمند می شود.

مایکل آبراش فناوری های آینده را متفاوت از امروز می داند و معتقد اسـت نمایشگرهای 
واقعیت مجازی نازک تر و طبیعی تر و عینک های واقعیت افزوده در آینده بسیار مدرن خواهد 
بـود و با عینک های فعلی تفاوت خواهد داشـت. آبراش می گوید بـرای موفقیت آمیزبودن 
جایگزینی عینک های واقعیت افزوده با تلفن های هوشـمند، وزن عینک ها باید از 70 گرم 
سنگین تر نباشد و حتی طراحی آن باید به گونه ای باشد که بیش از 500 میلی گرم وزن روی 
سر کاربر احساس نشود. به اعتقاد وی برای رسیدن به این اهداف باید حداقل تا سال 20۳0 

لیزر در پزشکی و اکوسیستم استارت آپی
احمد امجدی - عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

 ذهن رایانه نیست
احمدرضا همتی مقدم - عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم شناختی

فیس بوک: تا سال 20۳0 واقعیت افزوده جایگزین گوشی های هوشمند می شود

دریچــه

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از برترین های گروه های ویژه حوزه های مختلف 
تکنولوژی مرتبط با وب و موبایل، حمایت می کند. به گزارش پایگاه اطاع رسانی بنیاد ملی 
نخبگان، در رویداد فناورانه جشنواره وب و موبایل ایران که روزهای 24 و 25 بهمن ماه برگزار 
 ،)ERP( می شود، گروه های مختلفی از حوزه های اینترنت اشیاء، باک چین، تولید هوشمند
خانه هوشمند، شهر هوشمند، هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی با یکدیگر به 
رقابت می پردازند. این جشنواره برای انتخاب برترین سایت ها و نرم افزارهای موبایل فارسی 
طراحی ش��ده است و به صورت ساالنه برگزار می شود. جشنواره وب و موبایل ایران با ده ها 
هزار شرکت کننده، به عنوان بزرگ ترین عرصه رقابت میان وب سایت ها و نرم افزار های موبایل 
ایرانی در گروه های مختلف شناخته می شود و از ابتدای زمان تاسیس توانسته است نقش 

مهمی در رشد کیفیت و جایگاه حوزه وب و موبایل در میان مردم داشته باشد.

برترین های جشنواره وب و موبایل 
ایران حمایت می شوند

سه شنبه
17 دی 1398

شماره 1468
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دبیر س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری معتقد اس��ت ک��ه یکی از بهترین راه ها ب��رای کاهش گازهای 

گلخانه ای و نجات زمین، استفاده از سوخت های زیستی است.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری از ابت��دای 
ش��کل گیری به دنبال بررس��ی راهکارهایی 
ب��رای کاهش مخاطرات زیس��ت محیطی به 
کمک فناوری های زیس��تی است. در همین 
راس��تا هم اقداماتی در حوزه توس��عه تولید 
و اس��تفاده از سوخت های زیستی در کشور 

انجام داده است.
دبیر ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری هم درباره 
ضرورت توسعه استفاده از سوخت های زیستی 
در کشور، می گوید: یکی از بهترین روش های 

کاهش تولید گازهای گلخانه ای توس��عه مصرف سوخت های زیستی در 
کشور است.

به گفته قانعی، توسعه استفاده از این سوخت های طبیعی به شکل گیری 

زیست بومی از همه فعاالن این حوزه نیاز دارد. سقفی که بتواند بازیگران و 
نهادهای تصمیم گیر در این حوزه را یک جا جمع کند.

وی معتقد اس��ت که راه اندازی اس��تارت آپ ها و شتاب دهنده ها در این 
زمینه یک ضرورت است و می تواند به توسعه 

این زیست بوم کمک کند.
مفهوم گازهای گلخانه ای که چند س��الی 
اس��ت به یکی از دغدغه های فعاالن محیط 
زیس��ت تبدیل ش��ده در واقع ب��ه گازهایی 
گفته می ش��ود ک��ه فضای گلخانه ه��ا را در 
اطراف زمین ایج��اد می کنند. در گلخانه ها 
ن��ور خورش��ید وارد محیط می ش��ود اما به 
دلیل جداره شیش��ه ای، بخشی از آن دوباره 
به درون گلخان��ه برمی گردد. به این ترتیب 
فضای داخل گلخانه از بیرون گرم تر می شود.

در ج��و زمین ه��م اتفاق مش��ابهی روی 
می دهد. وقتی اشعه های خورشید به سطح 
زمین می رسند، بخشی از آنها جذب می شود و سطح زمین را گرم می کند، 
زیرا سطح زمین بسیار سردتر از خورشید است. در نتیجه امواج را با طول 

موج بلندتری نسبت به خورشید منتشر می کند.

اس��تاندار کرمانشاه گفت طی دو سال گذش��ته اقدامات و برنامه های خوبی 
برای ایجاد اشتغال در استان صورت گرفته، اما در مقابل بیکاران همه ما وظیفه 

داریم با تاش بیشتری کار کنیم.
 به گزارش ایس��نا، هوش��نگ بازوند در جلسه 
کارگروه اشتغال و س��رمایه گذاری استان با بیان 
اینکه مجموعه مدیریت فعلی اس��تان وارث نرخ 
باالیی از بیکاری هس��تند که از سال های گذشته 
نیز وجود داش��ته، اظهار داش��ت: امروز بیشترین 
گایه م��ردم از بیکاری اس��ت و در ماقات هایی 
که با اقش��ار مختل��ف دارم، بیش��ترین تقاضاها 
درخصوص پیدا کردن ش��غل است و این موضوع 
نش��ان می دهد هنوز راه زیادی برای غلبه بر این 

معضل داریم.
وی ادام��ه داد: در ماقات عمومی که با مردم 
دارم در برخ��ورد با افراد بی��کار تاش می کنم از 
همه فرصت ها برای اش��تغال این افراد اس��تفاده 

کنم و مدیران استان هم باید با همین روحیه و تاش، همکاری مناسبی برای 
اشتغال جوانان داشته باشند.

وی با بیان اینکه مدیران در برخورد با بیکاران نباید بی تفاوت باش��ند، گفت: 

حداقل کاری که مدیران اس��تان می توانند انجام دهند این اس��ت که در نقش 
یک مش��اور امین ظاهر شده و افراد جویای کار را برای پیدا کردن شغل یاری 
کنند و در برخورد با این افراد نگویند که هیچ کاری از دست ما برنمی آید، زیرا 
با مش��اوره و راهنمایی درس��ت می توانند افراد 

بیکار را به سمت کارآفرینی هدایت کنند.
 استاندار کرمانش��اه گفت: همچنین مدیران 
و  کارشناس��ان  بای��د  اجرای��ی  دس��تگاه های 
کارمن��دان خود را برای راهنمای��ی دقیق افراد 
جوی��ای کار توجیه کنند ت��ا به بهانه های واهی 
و یا از روی بی اطاعی دس��ت رد به س��ینه این 

افراد زده نشود.
بازون��د با بیان اینکه روند ایجاد اش��تغال در 
اس��تان طی دو سال گذش��ته خوب بوده، ادامه 
داد: در دو سال گذش��ته اقدامات و برنامه های 
خوبی برای ایجاد اش��تغال جوانان انجام شده، 
اما در مقابل بیکاران همه مدیران مس��ئولیت و 

وظیفه دارند که با تاش بیشتری کار کنند.
وی تصریح کرد: در کرمانش��اه مجالی برای فرصت س��وزی در بحث اشتغال 

نداریم و فرصت سوزی به نوعی حق الناس است.

مجالی برای فرصت سوزی در بحث اشتغال نداریمبا سالح سوخت زیستی به کمک محیط زیست برویم

این روزها در عصر اطاعات به س��ر می بری��م که علی رغم مزایای فراوان، خالی 
از ایراد هم نیس��ت. کافی است موبایل تان را بردارید تا در معرض حجم عظیمی از 
اطاعات و داده ها قرار گیرید که بخش زیادی از آن دردی از ش��ما دوا نمی کنند. 
اگر بخش مفید داده ها را سیگنال در نظر بگیریم، اطاعات دیگر که بعضا نادرست 

و گمراه کننده هم هستند، نقش نویز را بازی می کنند.
آن چیزی که باعث رشد و پیشرفت ما می شوند همین معدود سیگنال ها هستند 
اما اغلب اوقات نویزها مانع دس��تیابی ما به آنها می ش��وند. نویز یا آشفتگی ذهنی 
می تواند باعث گمراهی ما شود اما سیگنال مثبت به یافتن مسیر درست و حرکت 
در آن کمک می کند. اگر اطاعاتی که به سوی شما روانه می شود جزو یکی از چهار 

معیار زیر باشد، بهتر است قید آن را بزنید چون جزو آشفتگی های ذهنی است.
1. بالاستفاده: تاثیری در بهبود رفتار شما ندارد

اگر مطالعه یا مشاهده مطلب شما را به بهبود رفتارتان تشویق نمی کند، پس مطلبی 
فرعی اس��ت. در صورتی که حین گشت و گذار در نت این معیار را سرلوحه خود قرار 
دهید، به راحتی متوجه می شوید که اغلب محتوایی که روزانه به آن برمی خورید، نویز 
است نه سیگنال. یکی از مثال های خوب در این زمینه وسواس دنبال کردن اخبار حوادث 
در نقاط مختلف دنیا است. مثا وقوع سونامی در اندونزی بدون تردید یک تراژدی است 
اما کاما از کنترل ما خارج است و دنبال گرفتن منظم اخبار آن به جز اینکه فرصت انجام 

دادن کارهای مفید را از ما بگیرد، دردی را دوا نخواهد کرد.
2. نابهنگام: در آن زمان کاربردی ندارد

اگ��ر س��هامی در بورس خریده اید که تا مدت زیادی قصد ف��روش آن را ندارید، 
چک کردن هر روزه شاخص بورس و وضعیت سهام نه تنها یک آشفتگی محسوب 
می ش��ود بلکه منابع ذهنی و انرژی را به هدر می ده��د که می توان صرف افزایش 

بازدهی و ایجاد ثروت واقعی کرد، بنابرین از جمع آوری اطاعاتی که همان زمان به 
درد شما نخورده و در آینده نزدیک احتمال تغییر آن وجود دارد، صرف نظر کنید.

۳. فرضی: مبتنی بر فرضیات ذهنی و پیش بینی است
اطاعاتی از این دس��ت ش��امل پیش بینی های ورزش��ی، آب هوا و ارزش سهام 
در بورس اس��ت. تاکنون چقدر از پیش بینی هایی که دنبال کرده اید درست از آب 
درآمده اند؟ احتماال کمتر از 20درصد، بنابراین بخش بزرگی از وقتی که صرف آنها 
کرده اید به هدر رفته اس��ت. بسیاری از این پیش بینی ها در قالب آشفتگی ذهنی 
مانع دریافت اطاعات مثبتی می شوند که به تصمیم گیری های بهتر کمک می کند.

4. منحرف کننده: مانع تمرکز روی هدف اصلی می شود
به اهدافی که برای خود ترسیم کرده اید، فکر کنید: گرفتن نمره های بهتر، ارتقای 
شغلی، صرفه جویی در هزینه ها یا حتی مطالعه کتاب. حاال سیل اطاعاتی که هر 
روز ب��ه طرف ت��ان می آید را در نظر بگیرید؛ این اطاعات چقدر با اهداف ش��ما در 
ارتباط هستند؟ اگر هدف تان انجام دادن به موقع تکالیف و کار برای گذراندن وقت 
بیشتر با خانواده است، پس گشت و گذار در اینستاگرام یک نویز تلقی می  شود چون 

مانع رسیدن به این هدف است.
جمع بندی: همه ما به لطف س��ایت های مختلف، شبکه های اجتماعی متنوع و 
برنامه ه��ای تلویزیونی روزانه در معرض حجم عظیم��ی از اطاعات قرار داریم که 
بخش عظیمی از آن نه تنها مفید نیس��ت بلکه مانع رس��یدگی به کارهای مهم تر 
می ش��ود. در این مطلب چهار معیار را برای تش��خیص اطاعات مفید از آشفتگی 
ذهنی معرفی کردیم که با استفاده از آن می توانید خود را از داده های مزاحم راحت 

کرده و از اطاعات مفید برای پیشرفت در کار و زندگی بهره ببرید.
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جمع س��پاری )Crowdsourcing( به س��رعت در حال تبدیل شدن به یکی از 
روش های اصلی نوآوری برای کمپانی هاس��ت. به نظر می رسد »جمع«، پاسخ تمامی 
س��واالت را دارد و می تواند برای هر مشکلی راه حلی ارائه کند. جمع سپاری از لحاظ 
تئوری پتانس��یل باالیی دارد ولی در عمل اکثر طرح های جمع سپاری به ایده هایی به 
درد نخور ختم می ش��وند. س��ال 20۱0 انفجار در س��کوی حفاری دیپ واتر هورایزن 
)Deepwater Horizon(، بزرگ ترین نش��ت نفت در تاریخ را رقم زد و ش��رکت 
نفت و گاز بریتانیایی BP برای رفع مشکل از مردم کمک خواست. این شرکت در تنها 
چند هفته حدود ۱23 هزار ایده را از بیش از ۱00 کش��ور دنیا دریافت کرد. بررس��ی 
این ایده ها کاری زمانبر بود و بس��یاری از آنها نیز کامًا غیرقابل اس��تفاده بودند. چرا 
بیش��تر ایده های جمع س��پاری به درد نخور هستند و شرکت ها برای حل این مشکل 
چه کاری می توانند انجام دهند؟ محققان برای پاسخ به این سوال، یک سری مصاحبه 
 InnoCentive با کارمندان یکی از بزرگ ترین پلتفرم های جمع س��پاری دنیا یعنی
ترتیب دادند. آنها در تحقیقات خود از ۶4۶ نفر از کارکنان این شرکت که حداقل یک 
راهکار ارائه کرده بودند، در مورد س��وابق و انگیزه های آنان س��وال کردند. پاسخ های 
کارمندان انگیزه های متفاوت آنها را آشکار کرد. برخی از کارمندان عاشق حل کردن 
مشکات بودند یا به عبارتی انگیزه درونی داشتند. بعضی از آنها برای یادگیری )انگیزه 
یادگیری( و اثرگذاری مثبت روی دیگران )انگیزه جامعه یار( راهکار می دادند و عده ای 
نیز دوست داشتند جزوی از گروه اجتماعی باشند )انگیزه اجتماعی(. بعضی هم فقط 
به فکر برنده ش��دن جایزه و مزایایی همچون قرارگیری در مرکز توجه و فرصت های 
ش��غلی بهتر بودند )انگیزه بیرونی(. نتایج این تحقیق نش��ان می دهد که نوع انگیزه 
کارمندان، روی کیفیت راهکارهایی که ارائه می دهند تاثیر می گذارد. به عنوان مثال 

کسانی که انگیزه درونی و بیرونی داشتند، راهکارهای باکیفیت تری ارائه می دادند. از 
س��وی دیگر آن دس��ته که به دنبال یادگیری و اثرگذاری مثبت روی دیگران بودند، 
راهکارهای مفیدی ارائه نمی کردند. انگیزه اجتماعی نیز نشانگر خوبی برای اندازه گیری 
میزان کیفیت ایده ها نبود. یافته های تحقیق نشان می دهند برخی از کارمندان دقت و 
تاش بیشتری برای حل مشکات کرده و در نتیجه راهکار ارزشمندتری ارائه می کنند. 
ب��ه عنوان مثال افرادی که انگیزه درونی دارند، با دقت به مش��کل و جزییات آن فکر 
می کنن��د. افرادی که انگیزه بیرونی دارند نیز چون می خواهند برنده ش��وند، همانند 
افرادی که انگیزه درونی دارند به جزییات مشکل می پردازند. ولی افرادی که به دنبال 
یادگیری، انجام کار خیرخواهانه و بودن در گروه های اجتماعی هس��تند، راهکارهایی 
را ارائه می کنند که بی دقت بوده و روی مسائلی تمرکز می کنند که ربطی به مشکل 
اصلی ندارد. شرکت ها برای جلوگیری از مواجه شدن با دریایی از ایده های نامربوط و به 
درد نخور باید برنامه جمع سپاری خود را به گونه ای طراحی کنند که افرادی که انگیزه 
درونی و بیرونی دارند را تشویق به مشارکت کند. آنها باید افرادی که به دنبال کارهای 

خیرخواهانه و اجتماعی هستند را در اولویت های بعدی قرار دهند.
مدیران با تاکید بر لذت حل مساله، بازخورد مثبت و ایجاد محدودیت های صحیح 
در طرح های جمع سپاری خود، می توانند افرادی که انگیزه درونی دارند را تشویق به 
مشارکت کنند. برای افرادی که انگیزه بیرونی دارند نیز باید عاوه بر در نظر گرفتن 
جایزه نقدی چشمگیر، توجه و پیشرفت شغلی را نیز لحاظ کرد. البته مدیران نباید 
ب��ه کلی افرادی که انگیزه های یادگیری، خیرخواهانه و اجتماعی دارند را فراموش 

کنند و می توانند با توجه به اهداف طرح جمع سپاری از آنها نیز کمک بگیرند.
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چرا جمع سپاری اغلب با شکست مواجه می شود؟

مایکل آبراش فناوری های آینده را متفاوت از امروز می داند و معتقد اسـت نمایشگرهای 
واقعیت مجازی نازک تر و طبیعی تر و عینک های واقعیت افزوده در آینده بسیار مدرن خواهد 
بـود و با عینک های فعلی تفاوت خواهد داشـت. آبراش می گوید بـرای موفقیت آمیزبودن 
جایگزینی عینک های واقعیت افزوده با تلفن های هوشـمند، وزن عینک ها باید از 70 گرم 
سنگین تر نباشد و حتی طراحی آن باید به گونه ای باشد که بیش از 500 میلی گرم وزن روی 
سر کاربر احساس نشود. به اعتقاد وی برای رسیدن به این اهداف باید حداقل تا سال 20۳0 

صبر کنیم تا فناوری های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به حدی از پیشـرفت برسـند تا 
بتوانند در محیط های کاری و شخصی جایگزین ابزارهای امروزی شود.

هرچند دیدگاه مایکل آبراش کمی رؤیایی و آرمانی به  نظر می رسد، باتوجه  به پیشرفت ها 
و سـرمایه گذاری های شـرکت های صاحب نامی همچـون فیس بوک روی فنـاوری واقعیت 
مجازی و واقعیت افزوده، می توان امیدوار بود در آینده تغییرات و پیشـرفت های بسـیاری 

اتفاق خواهد افتاد.

برای بهبود کار و زندگی از این 4 مدل آشفتگی ذهنی دوری کنید

فیس بوک: تا سال 20۳0 واقعیت افزوده جایگزین گوشی های هوشمند می شود

یادداشـت

با حمایت کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 82 پتنت ایرانی در 
دفاتر ثبت اختراع خارجی گرنت شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
حمای��ت از ثبت اختراع در دفاتر معتبر خارجی یک��ی از اقدامات کانون پتنت معاونت 
علم��ی و فناوری در راس��تای تولید ث��روت از مالکیت فکری و ایجاد ب��ازار اختراعات و 

کسب درآمد از آنها است.
کانون برای تحقق این هدف خدماتی مانند ثبت اختراع در سیستم های پتنت معتبر 
جه��ان مانند »USPTO« و »EPO« و حمایت 90درص��دی از کل هزینه های ثبت 
در ادارات معتب��ر ثبت اخت��راع را انجام می دهد. تاکنون مخترعان ایرانی با دریافت این 

حمایت ها موفق به ثبت بین المللی 82 اختراع شدند.

82 پتنت بین المللی شد



صنعت اینفلوئنس��رمارکتینگ این روزها به آرامی در حال تغییر است؛ 
تغییراتی که معادالت میان اینفلوئنسرها و مخاطبان شان را تغییر می دهد.
ب��رای درک صحیح تغییرات در صنعت اینفلوئنس��رمارکتینگ، بیایید 

هنرپیشه  یک سریال را در نظر بگیریم.
یکی از شرکت های بازاریابی و تبلیغات که از ابزارهای ارزیابی شبکه های 
اجتماعی برای تقسیم بندی اینفلوئنسرها استفاده می کند، این بازیگر را در 
صنعت قایقرانی طبقه بندی می کند، چرا؟ زیرا در سریالی با نام »قایق های 
بادبانی« بازی کرده اس��ت؛ س��ریالی که برخاف نام��ش هیچ ارتباطی به 

قایقرانی نداشته است.
این دقیقا مش��کلی ا س��ت ک��ه سال هاس��ت اینفلوئنس��رمارکتینگ را 
تحت الش��عاع قرار داده است. تیم های بازاریابی اغلب به این فکر نمی کنند 
که پتانس��یل هر اینفلوئنس��ر واقعا در چیس��ت و مخاطبان او به چه نوع 

محتوایی پاسخ بهتری خواهند داد.
بس��یاری از این مس��ائل به دلیل ش��تاب و عجله ای ا ست که برندها در 
همکاری با اینفلوئنس��رها از خود نش��ان می دهند. براس��اس یک تحقیق 
پیش بینی می ش��ود که این صنعت در سال 2020 به صنعتی ۱0میلیارد 

دالری تبدیل شود.

ح��ال با توجه به این س��رعت، ش��رکت های بازاریابی تاش بیش��تری 
می کنند تا بازگشت سرمایه و رضایت مشتریان شان را به دست آورند.

ارزش معنایی عمیق تر از فالوئر
در برخ��ی از کمپین های ارتباطی ممکن اس��ت فکر کنی��د مادر، پدر، 
خواهر یا برادر شما بهتر از یک سلبریتی اینستاگرامی عمل می کند. زیبایی 
اینفلوئنس��رمارکتینگ در این است که هر فردی می تواند به درد این کار 
بخورد؛ او باید اجتماعی آناین از مردمی س��اخته باش��د که به موضوعی 

خاص اهمیت می دهند.
ش��رکت های هوشمند به این مسئله پی برده اند و به جای هیجان زدگی 
در مورد تعداد فالوئرهای یک فرد در اینستاگرام، به دنبال افرادی می گردند 
که دیدگاه، لحن و عایق شان با پیام کمپین سازگار باشد و فالوئرهای شان 

هم به موضوع مورد بحث واکنش مناسبی نشان بدهند.
به جای اختصاص مبلغی هنگفت به یک س��لبریتی، آنها همین مبلغ را 
به تعداد بیشتری از آنها با فالوئرهای کمتر ولی فعال تر می دهند و به این 

ترتیب از پول شان استفاده  بهتر می کنند.
اصالت

تغییر دیگری که در این زمینه مشاهده می شود این است که شرکت ها 

به اهمیت کار با اینفلوئنسرهایی پی برده اند که واقعا درباره  یک محصول یا 
کمپین هیجان دارند. مخاطبان پست های اینفلوئنسرها وقتی حس کنند 

محتوای تبلیغی آنها صادقانه نیست ناراحت می شوند.
اینفلوئنسرها زمانی می توانند در اجتماع شان تاثیرگذار باشند که فالوئرها 

حس کنند آنها به حرفی که می زنند، باور دارند.
داستان سرایی

هس��ته  اصلی بازاریابی درونگرا )ربایش��ی( و حتی ش��اید بزرگ ترین 
مهارت کس��ب و کار در س��ال های آینده، تمرکز بر داستان سرایی  است و 
به همین دلیل است که اینفلوئنسرمارکتینگ قدرتمندترین ابزار خواهد 

بود.
برندها کم کم درک خواهند کرد که یک استراتژی موفق در این صنعت 
فقط به معنای تکرار جمله  »من از این محصول خوشم می آید.« یا حرف زدن 
درباره محصول نیست. بلکه اینفلوئنسرها باید بتوانند به شیوه ای باورپذیر 
برای فالوئرهای شان داستان بگویند. این سلبریتی های اینستاگرامی برای 
داستان س��رایی برندها حیاتی هستند و با این کار می توانند بیشتر از خود 

برندها مجاب کننده باشد.
forbes/mbanews :منبع

روزهای پایانی هر س��ال معموال فرصت مناسبی است برای بررسی دستاوردها و 
شاید شکست های یک سال گذشته و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف جدید.

صنع��ت تکنولوژی در یک س��ال گذش��ته دس��تخوش تحوالت فراوانی ش��د و 
موفقیت های بس��یاری را در این عرصه ش��اهد بودیم، اما در این س��ال شکست ها 
هم کم نبودند و چه بس��ا در ش��رکت هایی رخ دادند که مدیران شان مرتبا به خاطر 
دس��تاوردهای بزرگ شان س��تایش می ش��وند. در ادامه این مطلب نگاهی خواهیم 
داشت به بزرگ ترین شکس��ت ها، مشکات و چالش های تعدادی از مدیران مطرح 

عرصه تکنولوژی دنیا در سال 20۱9.
مارک زاکربرگ

در س��ال 20۱9 مدیرعامل فیس بوک یکی از سخت ترین سال های فعالیت خود 
را پشت سر گذاشت. البته ثروت او در این بازه نسبت به قبل بیشتر شد اما شهرت 
و اعتبار او ضربه های ش��دیدی خورد. رسوایی های متعددی که از بابت حفظ حریم 
خصوصی و امنیت دیتای کاربران رخ داد و گام های اش��تباهی که این مدیر جوان 
برداشت قطعا پیامدهای نامطلوبی را برای او و شرکت تحت مدیریتش در پی داشت 
و مرتفع س��اختن مشکات ناشی از این گام های اشتباه بخش اعظمی از زمان او را 

به خود اختصاص داد.
همین اواخر کنگره آمریکا او را به خاطر نقض حقوق شهروندی کاربران فیس بوک 
اس��تنطاق کرد و کمیسیون تجارت دولت مرکزی آمریکا نیز به خاطر نقض حریم 
خصوصی در فیس بوک و به طور مش��خص رس��وایی کمبریج آنالیتیکا این پلتفرم 
اجتماع��ی را 5 میلیارد دالر جریمه کرد. اندکی بعد نیز زاکربرگ در یک کنفرانس 
خبری از افزوده شدن قابلیتی تحت عنوان »پاکسازی تاریخچه« به فیس بوک خبر 
داد که به گفته او می توانست سابقه کلیه فعالیت های کاربر در این شبکه اجتماعی 
را پاک کند اما مشخص شد که زاکربرگ چندان هم صادق نیست و تمام اطاعات 

مدنظر کاربران را پاکسازی نمی کند.
یکی دیگر از اتفاقات بد امس��ال برای فیس بوک مطرح شدن پیشنهاد تجزیه این 
شبکه اجتماعی از جانب Chris Hughes هم بنیانگذار آن بود یا زمانی که پروژه 
رمزارز لیبرا از س��وی بس��یاری حامیان آن از جمله مسترکارت و ویزا کنار گذاشته 
ش��د و حتی چندی پیش نیز وزرای اقتصاد اتحادی��ه اروپا خبر دادند که تا قبل از 

تدوین قوانین موردنیاز و خطرس��نجی های الزم ام��کان فعالیت این رمزارز در قاره 
سبز وجود ندارد.

تیم کوک
یکی از مس��ائلی که امس��ال مش��کاتی را برای تیم کوک به وجود آورد حریم 
خصوص��ی بود. تیم کوک البت��ه مرتبا در رابطه با اهمی��ت حفظ حریم خصوصی 
کاربران اپل صحبت کرده است، با این حال محصول اصلی این شرکت یعنی آیفون 

امسال با مشکات و چالش های امنیتی متعددی روبه رو شد.
باگ فیس تایم را می توان یکی از بدترین مشکات ایجادشده برای آیفون دانست 
تا جایی که این ش��رکت را مجبور به عذرخواهی از کاربرانش کرد. همانطور که در 
خبرها خواندید به لطف این باگ، هکرها صرفا با کمک یک ترفند ساده می توانستند 
کنترل میکروفن و در برخی موارد دوربین گوش��ی موردنظر خ��ود را از راه دور در 

دست بگیرند و وجود این باگ در محصول شرکتی مانند اپل ابدا قابل قبول نبود.
از دیگر مشکات تیم کوک می توان به ناتوانی وی در قبال ترامپ و سیاست هایش، 
سرسپردگی او به دولت چین و حذف اپلیکیشن گزارش موقعیت پلیس از اپ استور 
)که معترضان هنگ کنگی از آن استفاده می کردند( اشاره کرد. این اواخر نیز ترامپ 
ب��ه حذف دکمه هوم از آیفون خرده گرفت و در حالی که کوک در جلس��ه حضور 

داشت از این اقدام اپل انتقاد کرد که این حرف ها جنجال زیادی را به پا کردند.
جف بزوس

ماجرای انتش��ار پیامک های خصوصی جف بزوس به مجری خبری، الرن سانچز 
که به گفته بس��یاری فرآیند جدایی او از مکنزی را تس��ریع کرد و همچنین تهدید 
شدنش به انتشار تصاویر برهنه و خصوصی اش توسط یکی از نشریات آمریکایی از 

جمله مهم ترین اتفاقات امسال برای بزوس بودند.
جف بزوس، مدیرعامل آمازون شاید حاال دومین فرد ثروتمند دنیا باشد و از این 
لحاظ به جز بیل گیتس رقیبی برایش پیدا نش��ود، اما حتی این ثروت هنگفت هم 

نتوانست از بروز شکست عاطفی سنگین او و طاقش از مکنزی جلوگیری کند.
اما از مبحث مس��ائل خصوصی که بگذریم در س��الی که گذشت شرکت آمازون 
ت��اش زیادی را به خرج داد تا تکنولوژی تش��خیص چهره خود را به دولت آمریکا 
بفروشد و به همین خاطر نیز از سوی بسیاری گروه های حقوق بشری مورد انتقاد 

قرار گرفت. البته در آمازون نیز درست مانند اپل و فیس بوک حفظ حریم خصوصی 
از جمله مشکات اصلی و اساسی در سال جاری میادی بود.

ایان ماسک
شکس��ت ها و ناکامی های ایان ماسک در سال 20۱9 برای یک شرکت بیش از 
اندازه زیاد بودند و خوشبختانه ماسک هم بیشتر از یک شرکت را مدیریت می کند.

مدیرعامل تس��ا )و البته چند شرکت دیگر( اخیرا مجبور شد با محدودیت های 
مهندسی در ساخت سایبرتراک کنار بیاید و حادثه شکسته شدن شیشه ضد ضربه 
آن را هضم کند. توییت های دردسرآفرین او را نیز نباید فراموش کرد؛ در سالی که 
گذشت ماس��ک به خاطر استفاده از عبارت Pedo guy در مورد غواصی که جان 
کودکان گرفتار در غاری واقع در تایلند را نجات داد به دادگاه احضار شد و البته از 

آنجایی که این عبارت معانی متعددی می تواند داشته باشد از این اتهام تبرئه شد.
چند ماه قبل از این اتفاق نیز ماس��ک در اقدامی عجیب برای یادبود یک گوریل 
به نام Harambe یک ترانه رپ خواند و در ساوند کاود منتشر کرد. هارامبه یک 
گوریل غربی پش��ت خاکستری ۱7س��اله بود که در باغ وحش شهر سینسیناتی در 
ایالت اوهایو زندگی می کرد. خرداد ۱395 کودکی س��ه-چهار ساله داخل محوطه 
نگه��داری گوریل افتاد و نگهبان باغ وحش هم از ترس جان کودک، تصمیم گرفت 

هارامبه را به ضرب گلوله از پای درآورد.
در اقدامی دیگر ماس��ک حساب کاربری خود در توییتر را پاک کرد و 
مجددا بعد از سه روز در این شبکه فعال شد. ۱5 آبان ماه امسال بود که 
ایان ماس��ک در توییتی به کاربران خود اعام کرد که »از کاربرد های 
مثبت توییتر مطمئن نیست.« وی همچنان در ادامه توییت خود نوشته 
ب��ود »ردیت پلتفرم خوبی به نظر می رس��د« اما چن��دی پس از آن در 

توییتی دیگر از آفاین شدنش خبر داد.
البته شکست ها، مشکات و چالش هایی که مدیران عرصه تکنولوژی 
در س��ال 20۱9 پشت س��ر گذاشتند به مراتب بیشتر از این موارد است 
و قطعا در س��ال پیش رو نیز شاهد اتفاقات باورنکردنی دیگری خواهیم 

بود.
mashable/digiato :منبع

مشکالت، شکست ها و چالش های مدیران عرصه تکنولوژی در سال 2019

مسیری که نت فلیکس را به سودآوری و 
موفقیت بیشتر می رساند

نت فلیکس کسب و کار موفقی است که هم اکنون روی تولید 
و فروش محتوای ویدئویی تمرکز دارد. نت فلیکس مسیر رشد 
و ترقی را به  س��رعت پیموده و امروز می تواند با کمی تغییر در 

استراتژی، موفقیت خود را دوچندان کند. 
ش��رکت نت فلیکس، دسترس��ی به محت��وای ویدئویی را با 
قیمت مش��خص و به صورت عضویت ماهانه در اختیار کاربران 
ق��رار می دهد. عملک��رد نت فلیکس و اس��تراتژی درآمدی آن، 
کامًا متفاوت با پلتفرم هایی چون یوتیوب اس��ت. در یوتیوب، 
تعداد زیادی تولیدکننده، محتوای خود را به صورت مس��تقیم 
و با قیمت تعیین ش��ده توسط خودش��ان، به مصرف کنندگان 
می فروش��ند. البته یوتیوب نیز قوانینی جزئی با دخالت ناچیز 

وضع کرده است.
بدون شک مدل کسب وکار نت فلیکس تاکنون موفقیت آمیز 
ب��وده اس��ت. البته رقاب��ت برای تصاح��ب و انتش��ار محتوای 
ویدئویی روزبه روز س��خت تر می ش��ود. هم اکن��ون نت فلیکس 
رقبای سرسختی چون آمازون، اپل، دیزنی و گوگل دارد که در 
حال ورود به این عرصه هس��تند. تمام این رقبا در حال حاضر 
س��رویس های استریم و دانلود محتوا را عرضه کرده یا به زودی 
ارائ��ه خواهند کرد. ع��اوه بر آن، روند ثبت ن��ام و عضویت در 
سرویس نت فلیکس رو به کاهش است. حضور رقبای پرقدرت 
و کاه��ش عضویت در نت فلیکس باعث ش��ده تا این ش��رکت 
بیش از ۱5درصد از ارزش س��هام خود را طی ماه گذش��ته از 

دست بدهد.
با این تفاس��یر، نت فلیکس باید به یک پلتفرم تبدیل ش��ود. 
عل��ت اصلی آن نیز تعداد زیاد مش��تریان این ش��رکت )۱39 
میلیون نفر در سراس��ر دنیا( و زیرس��اخت های فوق العاده آنها 
در ارائه  محتوا به کاربران اس��ت. داشتن این پتانسیل ها سبب 
می شود تا شرکت های زیادی به استفاده از امکانات نت فلیکس 

ترغیب شوند.
به  ج��ز تولیدکنندگان محت��وای ویدئویی، فع��االن دیگری 
چون بازاریاب ها و توس��عه دهندگان بازی ه��ای آناین و دیگر 
س��رویس ها، امکان اس��تفاده از زیرس��اخت های نت فلیکس را 
دارند. تبدیل ش��دن نت فلیکس هم دردس��ر زیادی ندارد. تنها 
کافی اس��ت این وب سایت، امکان فروش محتوا خارج از برنامه 
عضویت ماهانه  خود را به این ش��رکت های سوم شخص بدهد. 
درواق��ع تولیدکنندگان محتوا باید بتوانند قیمت محصوالت را 

خودشان تعیین کنند.
در پیش گرفتن این راهکار، امکان رش��د بیشتر را در مقابل 
نت فلیکس ق��رار می دهد. پتانس��یل اصلی پیش��رفت، فروش 
محتوای بیش��تر به کاربران فعلی اس��ت. مزی��ت دیگر تبدیل 
شدن به پلتفرم، این است که نت فلیکس دیگر نیازی به خرید 
یا تولید محتوای جدید ندارد. تنها باید نت فلیکس، شرکت های 
سوم ش��خص را به ف��روش محصوالت در پلتف��رم خود ترغیب 
کند. در نتیجه نت فلیکس از ایجاد پلتفرم به سودآوری زیادی 
خواهد رسید. این سود می تواند به صورت درصدی از فروش یا 

کارمزد برای تراکنش ها باشد.
در ای��ن می��ان، ش��رکت های متفرقه نی��ز می توانن��د انواع 
جدیدی از محتوا را ارائ��ه دهند. برخی از این محتواها، ارزش 
بیش��تری در مقایسه با خرید یا تولید محتوا توسط نت فلیکس 
خواهند داش��ت. در انتها، این مس��یر همانند مسیر آمازون در 
خرده فروشی است. این شرکت نیز قبل از تبدیل شدن به پلتفرم 
خریدوفروش، محصوالت را مس��تقیماً از ش��رکت ها خریداری 
کرده و به مشتری ها عرضه می کرد. اکنون نت فلیکس می تواند 
همی��ن روند را در پیش بگی��رد و به جای محصوالت فیزیکی، 

محتوای دیجیتالی به فروش برساند.
شاید اکنون این سؤال پیش بیاید که چرا تاکنون نت فلیکس 
چنی��ن مس��یری را در پیش نگرفته اس��ت؟ بدون ش��ک رید 
هس��تینگز مدیرعامل این ش��رکت و تیم مش��اورانش، به این 
موض��وع فک��ر کرده اند. تنه��ا دو دلیل برای اج��را نکردن این 

استراتژی وجود دارد: تأمین منابع و تضمین کیفیت!
دلیل اول، تأمین منابع است. با توجه به منابع موردنیاز برای 
تولی��د و خرید محتوای باکیفیت، احتم��االً نت فلیکس پهنای 
باند و زیرساخت های الزم برای تبدیل شدن به پلتفرم را ندارد. 
البته کارشناس��ان می گویند در صورت لزوم این ش��رکت باید 
زیرس��اخت های الزم را فراهم کند؛ زیرا این روش س��وددهی 
بس��یار خوبی را در اختیار نت فلیک��س قرار می دهد و از طرف 
دیگر، ریسک گرفتارشدن در جنگ تولید محتوا نیز زیاد است. 
در حقیقت، فعالیت به صورت پلتف��رم، قابلیت مقیاس پذیری 

بیشتری نسبت به فروشنده محتوا دارد.
دلیل دیگر تضمین کیفیت است که خطرات زیادی به دنبال 
دارد. تبدیل شدن به پلتفرم و اعطای مجوز فروش محتوا توسط 
ش��رکت های دیگر، ریس��ک عرضه  محت��وای بی کیفیت را باال 
می برد. علت آن عدم کنترل تمام محتوا توسط تیم نت فلیکس 
و قوانین تولید و عرضه  آن اس��ت. همچنین با عرضه  محتوای 

بی کیفیت، کاربران، نت فلیکس را مقصر اصلی می دانند.
تضمین کیفیت برای نت فلیکس نگران کننده اس��ت اما این 
شرکت می تواند راه هایی برای کاهش ریسک آن داشته باشند؛ 
همان راهکارهایی که دیگر شرکت ها در هنگام تبدیل شدن به 
پلتفرم به کار می گیرند. از جمله ش��رکت هایی که تغییر مسیر 
دادند، می توان به آمازون، اینتویت و س��یلزفورس اش��اره کرد. 
کارشناس��ان می گویند نت فلیکس نباید ب��ه پلتفرمی همانند 
یوتیوب تبدیل ش��ود که هم��ه بدون در نظ��ر گرفتن قوانین 
بتوانن��د در آن محتوا منتش��ر کنند، بلکه بای��د به پلتفرمی با 

نظارت عالی تبدیل شود.
در پایان به این نتیجه می رس��یم که نت فلیکس، پتانسیل الزم 
برای تغییر مسیر از یک تولیدکننده و عرضه کننده  محتوا را دارد. 
در این مسیر، تولیدکنندگان، محتوای خود را با قیمت پیشنهادی 
خودش��ان، عرضه می کنند. پس نت فلیکس برای تبدیل شدن به 
پلتفرم با ترس و نگرانی های زیادی مواجه می ش��ود که باید برای 

رسیدن به سودآوری، از تمامی آنها گذر کند.
hbr/ucan :منبع 
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تعریف بازاریابی محصول چیس��ت؟ کاربرد بازاریابی محصول برای ش��رکت ها و 
تف��اوت آن با مدیریت محصول چیس��ت؟ در این مقاله، نویس��نده  کتاب مدیریت 
محصول به بهترین نحو کاربرد بازاریابی محصول و تمایز آن از سایر مراحل مدیریت 

محصول را تبیین می کند. همراه ما باشید تا در این باره بیشتر بدانید.
تدوین و اجرای بازاریابی محصول

کس��انی که در ش��رکت های نوپای فناوری کار می کنن��د، می دانند که به انجام 
رساندن کارها بر جایگاه و رتبه افراد ارجحیت دارد. همه باید تلفن ها را جواب بدهند 
و در مواقع نیاز، امور اداری را پش��تیبانی کنند. برای مثال، گاهی واحد مهندس��ی، 
ام��ور فناوری اطاعات را هم مدیریت می کند و یا حتی مدیرعامل  در اموری چون 

فروش نیز کمک رسان می شود.
داش��تن روحیه مشارکتی برای انجام همه کارها در مراحل اولیه تأسیس شرکت 
ضروری اس��ت. درعین حال این تجربه خوش��اینِد کار گروهی اس��ت که همراهی 

همه جانبه در جهت پیشرفت به سمت اهداف شرکت را به  همراه دارد.
در عین حال، نیروهای تحصیلکرده و متخصص وظایف اصلی و تخصصی را انجام 
می دهند. برای مثال، رسیدگی به حساب ها صرفاً توسط امور مالی صورت می گیرد 
و برنامه نویس��ی را تیم مهندس��ی انجام می دهد. بااین حال نقش های کمی هستند 
که با وجود اهمیت ش��ان تعریف و جایگاه مناس��بی ندارند و به افراد غیرمتخصص 

واگذار می شوند.
به طور مشخص در اینجا صحبت از مدیریت محصول و بازاریابی محصول است.

برخاف مس��ئولیت هایی مانند فروش، مهندسی یا امور مالی که در آنها وظایف، 
مسئولیت ها و انتظارات تعریف شده و قابل سنجش است، در مورد مدیریت محصول 
و بازاریابی، شرایط متفاوت و نبود تعریف دقیق در مراحل اولیه شرکت ها، به وضوح 
دیده می شود. به عاوه، در شرکت هایی که در مراحل ابتدایی هستند بعید است که 

برای همه جایگاه های شغلی، نیرو استخدام شده باشد.
در این شرایط، بازاریابی محصول با بازاریابی شرکت و یا مدیریت محصول ادغام 
می ش��وند و گاه، کلیه امور مربوط به مدیریت محصول توس��ط یکی از مؤسس��ان 
شرکت انجام می شود. هم زمان با رشد شرکت، درک نیاز به چنین وظایفی و تعریف 
نقش کارکنان در جایگاه مناسب حیاتی است. با تعیین وظایف، امکان تمرکز بهتر 
بر مس��ئولیت ها فراهم می  شود و به شرکت امکان رشد منسجم می دهد. متأسفانه 

دستیابی به این هدف همیشه ساده نیست.
مدیریت محصول و بازاریابی محصول چیست؟

از نظر نویس��نده فرق مش��خص و دقیقی بین این دو جای��گاه وجود دارد. درک 
و ش��ناخت نویس��نده از این نقش ها به  دلیل کس��ب تجربه و حض��ور در تعدادی 
از ش��رکت های تکنولوژی اس��ت. تعریف هایی که در ادامه ذکر می ش��وند روشن و 
درعین ح��ال واقع بینانه، کاربردی و موفق هس��تند، اما ای��ن را در نظر بگیرید که 

تعریف های زیر تنها تعریف های جامع و دقیق ارائه شده نیستند.
مدیریت محصول

مدیریت محصول جایگاه ویژه و جامعی در شرکت است که سرپرستی محصول 
را در تمام طول چرخه عمر آن برعهده دارد. مدیریت محصول، مس��ئول س��نجش 
نیازهای بازار، هدایت اس��تراتژی و برنامه های بازار )هم تراز با اس��تراتژی شرکت( و 
اطمینان از هماهنگی بین واحدها و تیم های مختلف ش��رکت اس��ت. به  اختصار، 
چنین جایگاهی، ش��امل مدیریت فنی، تجاری و بازاریابی برای یک محصول است. 
ازجمله وظایف مدیریت محصول، قیمت گذاری، تبیین مسیرهای فروش و ارزیابی 

آمادگی بازار است.
بازاریابی محصول

در بازاریاب��ی محص��ول هم، تمرکز روی بازار و فهم نیازهای بازار اس��ت؛ البته با 
تأکید بر درک خریداران خدمات و محصوالت ش��رکت. بازاریابی محصول، مسئول 
توسعه موقعیت ها، پیام ها و توانا کردن تیم های بازاریابی و فروش برای اطمینان از 
هماهنگی و کارایی مؤثر در جهت ایجاد و اس��تفاده از موقعیت ها اس��ت. بازاریابی 

محصول درواقع زیرمجموعه مدیریت محصول است.
این نظر البته مخالفانی نیز دارد، زیرا آنها معتقدند تعریف فوق، بازاریابی محصول 
را زیرمجموع��ه مدیریت محصول می داند و یا به  عبارت دیگر بازاریابان محصول را 

زیرمجموعه مدیران محصول می داند، که البته این طور نیست.
برای درک بهتر این تمایز مثال زیر را در نظر بگیرید:

در قسمت مهندس��ی ش��رکت های نرم افزاری حداقل دو واحد وجود دارند: تیم 
مهندس��ی و تیم کنت��رل کیفیت؛ اینه��ا دو تیم متفاوت اما مرتبط هس��تند. تیم 
مهندسی در بازه زمانی مشخص محصولی را می سازد که کارایی و کیفیت موردنظر 
تیم کنترل کیفیت را برآورده کند. با اینکه در کمپانی های کوچک تیم مش��خصی 
برای کنترل کیفیت وجود ندارد و تیم مهندسی هر دو مسئولیت را به  عهده دارد، 
ولی با رش��د ش��رکت نقش کنترل کیفیت مشخص تر می شود که همین امر باعث 

جذب و استخدام کارکنان دیگر می شود.
رابطه میان مدیریت محصول و بازاریابی محصول مشابه رابطه میان مهندسی و 
کنترل کیفیت اس��ت و به این ترتیب بازاریابی محصول، تخصصی است که با رشد 

شرکت تبدیل به یک تیم مجزا از مدیریت محصول می شود.
استراتژی های غلط برای تبیین بازاریابی محصول در شرکت شما

وقتی به فهم درست از کارکرد بازاریابی محصول رسیدید، سؤاالت زیر به  سرعت 
پیش می آید:

چگونه این وظایف را با رشد شرکت تعریف کنیم؟ چگونه مسئولیت ها تعریف و 
تعیین می شوند؟ اهداف این نقش ها چیست؟ چه نوع ساختار تیمی مناسب تر است؟
آخرین س��ؤال شاید مهم ترین سؤال است. متأسفانه بسیاری از شرکت ها وظایف 
تیم را مشخص نمی کنند و درعوض روی تعاریف ساده مدیریت محصول و بازاریابی 

محصول تمرکز می کنند.
برای مثال، بسیاری از شرکت ها مدیریت محصول و بازاریابی محصول را به  صورت 

مکمل های متضاد یکدیگر تعریف می کنند.
شما شاید حداقل با یکی از این تعاریف مواجه شده اید:

• مدیریت محصول به امور داخلی و بازاریابی محصول به امور بیرونی مرتبط است.
• مدیری��ت محصول به ب��ازار گوش می دهد و بازاریابی محص��ول، بازار را تعیین 

می کند.
• مدیریت محصول به رساندن محصول به دست مشتری و بازاریابی محصول بر 

برجسته کردن محصول در بازار تمرکز می کند.
• مدیریت محصول اصوال با مهندس��ی و بازاریابی محص��ول اصوال با فروش کار 

می کند.
این نقطه  آغاز مش��کات است. بس��یاری از این تعاریف تا حدی درست هستند، 
اما این تعاریف به  حدی س��اده هس��تند که واقعا ً نمی توانند به افراد کمک کنند تا 
چگونگی انجام درس��ت این وظایف را بشناس��ند. در نقطه مقابل، بعضی شرکت ها، 
نقش ها را براساس خروجی های شان تعریف می کنند. )برای مثال، مدیریت محصول 
مسئول تعیین نیازمندی هاس��ت؛ درحالی که بازاریابی محصول، محتوای بازاریابی 

ازجمله وب سایت محصول و برگه های اطاعات و کاتالوگ ها را آماده می کند.(
این رویکرد هم می تواند مش��کاتی را ایجاد کند؛ به  این  دلیل که تمایز آش��کار 
بین دو نقش باعث نبود دیدگاه جامع در مورد محصول می شود و ویژگی گسترده و 

چندوجهی این نقش ها تبیین آنها را دشوار می کند.
بیش��تر از هر بخش دیگری در شرکت، مدیران محصول و بازاریاب های محصول 
باید همسو با تیم های مهندسی، فروش، بازاریابی، پشتیبانی، مالی و مدیریت ارشد 

کار کنند تا مؤثر باشند.
چگونگی اجرای بازاریابی محصول در شرکت

در بازارهای امروزی، از همیشه مهم تر است که تیمی اختصاصی برای فهم بازار 
و نیازهای مش��تریان داشته باشید و با استفاده از این دانش اطمینان حاصل کنید 
که ش��رکت، اس��تراتژی فروش و بازاریابی را به شکل مؤثری اجرا می کند. به همین 

دلیل حیاتی اس��ت که نقش و جایگاه بازاریابی محصول را در سازمان خود تعیین 
کنید و به  کار گیرید.

همان طور که در باال اش��اره ش��د، بازاریابی محصول بخشی از مدیریت محصول 
اس��ت، اما هدف اولیه آن فهم بازار و مشتری )گزینه های جایگزین و فرآیند خرید 
و…( در رابطه با محصوالت و خدمات ش��رکت اس��ت. در راستای درک مشتریان، 
بازاریابی محصول نیازمند بهره برداری از دانش بازار، محصول، اس��تراتژی محصول 
و رقابت برای توانا س��اختن بازاریابی و س��ازماندهی ف��روش و اجرای مطلوب این 

فعالیت ها در رابطه با محصول است.
از نقطه نظر خروجی  و بازده ها، باید مستندات تعیین جایگاه، پیام ها، تمایز رقابتی 
 و اس��تراتژی ورود به بازار آماده ش��وند و از هم راستایی آنها با دیدگاه مدیران ارشد 
اطمینان حاصل ش��ود. در س��طح عملیاتی، بازاریابی محصول، وظیفه همکاری با 
تیم ه��ای داخلی را برای اطمینان از آمادگی و هدایت موفق رونمایی محصول دارد 

که شامل فروش و فعال سازی بازار است.
به  طور مش��خص در ش��رکت های کوچک، گ��روه بازاریابی محص��ول برگه های 
اطاعاتی، کاتالوگ ها، محتوای وب سایت و سایر مستندات را آماده می کند. به  اندازه 
کاف��ی نمی توانم تأکید کنم اگرچه این مس��تندات و برخی وظایف عملیاتی دیگر 
مش��خص ترین عملکردهای مدیریت بازاریابی هستند، تمرکز اصلی روی این موارد 
نیست. فعالیت های جامع که شامل موقعیت یابی، پیام رسانی و فهم مشتریان و بازار 
هس��تند، مبنای کلیه فعالیت های مدیریت بازاریابی اند. با ش��کل گیری چنین نگاه 
جامعی، بخش های دیگر س��ازمان ازجمله بخش بازاریابی، می تواند س��ازمان را در 

جهت تولید محتوای هماهنگ و همچنین بازاریابی محتوایی موثر پشتیبانی کند.
چه زمانی به استخدام مدیر محصول نیاز است

برای شرکت های جوان هر اس��تخدام جدیدی حیاتی است، معموال کمبود نیاز 
وجود ندارد. بنابراین مرس��وم اس��ت وقتی شرکت به نقطه عطف رشد خود رسید، 
جایگاه رس��می مدیریت بازاریابی به شرکت اضافه شود. متأسفانه این نقطه عطف 
معموال زمانی تحقق می یابد که حجم کار تیم های مدیریت محصول یا بازاریابی به 
 قدری سنگین می شوند که نمی  توانند از عهده مسئولیت ها برآیند. درواقع بازاریاب 
محصول برای کاهش مقداری از فشار کار گروه استخدام می شود. این روش استخدام 
اشتباه است، زیرا بازاریاب محصول ناگهان با انبوهی از مسئولیت ها مواجه می شود.

در عوض با در نظر گرفتن مثال مهندسی و کنترل کیفیت، مدیریت بازاریابی را 
به  عنوان نقشی در نظر بگیرید که کمک می کند تا تیم مدیریت محصول و شرکت 
رشد کنند. به این ترتیب، دلیل استخدام تنها کاهش حجم کار تیم دیگر نیست، بلکه 
برای درک بهتر نیاز خریداران، بهبود چگونگی بازار ش��رکت و فروش به خریداران 
اس��ت. در گذر زمان، با رشد ش��رکت ها، معرفی محصوالت بیشتر، تنوع محصول، 
رفتن به سراغ موقعیت های جدید، تقسیم بندی بازار، اوج گرفتن و جغرافیای جدید، 
بازاریاب��ی محصول _که بخش��ی از کلیت مدیریت محصول اس��ت_ باید به میزان 
مناس��ب رش��د کند. از همان استخدام اول، ش��رکت باید تیم بازاریابی محصول را 
تشکیل دهد که هم راستا با مدیران محصول در جهت برآورده کردن نیازهای بازار 

و استراتژی شرکت گام بردارد.
جمع بندی

در بازارهای امروزی که فناوری رقابت را برای تمام ش��رکت های سراسر جهان با 
یکدیگر آسان می کند، داشتن یک تیم اختصاصی برای فهم بازار و نیازهای مشتریان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. استفاده از دانش فهم بازار و مشتریان به شرکت 

امکان می دهد تا استراتژی های فروش و بازاریابی موفقی را اجرا کنند.
بازاریاب��ی محصول با بازار صحب��ت می کند و از بازار می ش��نود و با به کارگیری 
بازاریابی محصول در چرخه مدیریت محصول ش��رکت اطمینان حاصل می کند که 
هماهنگی کامل بین شرکت، استراتژی فروش، فرآیند تولید محصول، فرآیند عرضه 

و استراتژی و روش های ورود به بازار وجود دارد.
labs.openviewpartners/chetor:منبع

تحقیقات بازاریابی چیست؟
تحقیق��ات بازاریاب��ی به زبان س��اده یعنی فهمی��دن اینکه 
مش��تریان کنونی و آتی نس��بت به محصوالت و خدمات شما 
چه دیدگاهی دارند. بدون این اطاعات، خطر نداشتن ارتباط 
با مشتریان کنونی و آتی شما را تهدید می کند. معموال دیدگاه 
مشتریان نسبت به مدیران، توزیع کنندگان، خرده فروش ها یا 
افرادی که با کس��ب و کار شما آشنا هستند، متفاوت است و 
محص��والت، خدمات و تبلیغات ش��ما را از زاویه دیگری نگاه 

می کنند.
محص��والت فراوان��ی ب��دون کوچک تری��ن تحقیق��ی ب��ه 
فروش��گاه ها عرضه می ش��وند. ش��رکت ها صدها، ه��زاران یا 
میلیون ها دالر برای توس��عه کاال، بس��ته بندی و توزیع هزینه 
می کنند، اما کسی آنها را نمی خرد، چرا؟ خوب واضح است که 
محصول یا نحوه بازاریابی آن مش��کلی دارد. اما چه مشکلی؟ 
آی��ا بازاریاب ها کوچک ترین اطاعاتی در م��ورد واکنش بازار 
هدف به قیمت، بس��ته بندی یا نام کاال ندارد؟ آیا مش��تریان 
هدفی که به محصول، نام و بس��ته بندی یا قیمت آن واکنش 
نشان می دهند را می شناسند؟ بدون این دانش، هیچ شرکتی 

نمی تواند »کوچک ترین مشکاتش« را حل کند.
تحقیق در کدام مرحله بازاریابی مناسب است؟

ب��رای اجتن��اب از این »اش��تباهات کوچ��ک« باید تحقیق 
صادقان��ه ای در میان مش��تریان انج��ام دهید. پی��ش از این 
توزیع محصول یا تبلیغات، این تحقیق باید کامل ش��ده باشد. 
همچنین باید در سرتاس��ر چرخ��ه تولید کاال یا خدمات خود 
از تحقیقات بازاریابی اس��تفاده کنی��د. همچنان که یک برند 
جوانه می زند و رش��د می کند، مس��ائل و فرصت های جدیدی 
مطرح می ش��ود. تحقیق راهی است برای رسیدن به جواب ها 

و ارزیابی منصفانه.
ب��رای نمونه، ش��رکتی خط تولی��د ش��امپو و نرم کننده مو 
دارد. ممکن اس��ت شرکت اطاعاتی داشته باشد که بعضی از 
مشتریان خانم به خاطر استفاده زیاد از سشوار و فرم دهنده ها، 
موهای خشک و شکننده ای دارند. شرکت به این ایده می رسد 
ک��ه محصولی برای موهای آس��یب دیده آنه��ا تولید کند که 
مش��کل آنها برطرف ش��ود. اولین قدم در تحقیق، اثبات این 

است که برای چنین محصولی تقاضا وجود داشته باشد.
ش��یوه نگرش ما به یک پروژه تحقیق بازاریابی باید چگونه 

باشد؟
بای��د هدف را تعیی��ن کنید. از این اطاع��ات چه چیزی را 
می خواهید بدانید و قصد دارید چگونه از آنها اس��تفاده کنید؟ 
چه تصمیمی می خواهید بگیرید؟ هدف خود را بنویسید. اگر 
تیمی کار می کنید، در اهداف به توافق برس��ید. ممکن اس��ت 
بخواهید برای تبلیغ جدید س��ینک آش��پزخانه تحقیق کنید. 
پروژه تحقیقی به ش��ما نش��ان خواهد داد ک��ه آیا آگهی های 
تبلیغات��ی پیام مربوط را منتقل می کند و آیا برند ش��ما حس 
خوبی ایجاد می نمایند. براساس این نتایج می توانید مشخص 
کنی��د کدام آگهی به بهتری��ن نحو پیام را منتقل می کند و یا 
می فهمید که ب��رای ارتباط بهتر چه محتوای��ی را باید تغییر 

دهید.
اما ممکن اس��ت دیگ��ر اعضا بخواهند برای آگاهی بیش��تر 
س��واالت اساس��ی در مورد برند مطرح کنند. برای نمونه، چرا 
مردم به جای برند ش��ما از برند فروشگاه خرید می کنند؟ این 
تحقیق پیش از س��اخت آگهی باید انجام ش��ود تا برای ایجاد 
پیام��ی که آن آگهی منتقل می کند، به کار رود. باید پیش از 
انجام هر پروژه ای با اعضای تیم توافق کامل داشته باشید، در 
غیر این صورت ممکن اس��ت تحقیق برای س��واالتی که برای 

تیم مهم است، پاسخی نداشته باشد.
hormond :منبع
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نکاتی آموزشی از بهترین سخنرانی های 
برنامه تد در سال 2019)۳(

طی دو مطلب پیش��ین به دو نکته آموزشی که می توان از بهترین 
س��خنرانی های برنام��ه تد آموخ��ت پرداختیم و حال آنه��ا را ادامه 

می دهیم.
3-چگونه استخدام بهتری داشته باشیم

سخنران: پریانکا جین
آمارها در رابطه با افرادی که به اس��تخدام ش��رکت ها درمی آیند 
بس��یار نگران کننده اس��ت. این موضوع در رابطه با اس��تخدام های 
آناین چیزی شبیه به یک فاجعه است، با این حال چرا این شرایط 
به وجود آمده است؟ بدون شک مقصر اصلی را باید یک تکه کاغذ به 
نام رزومه بدانیم. درواقع در ش��یوه استخدامی رایج، افراد به گذشته 
و اقدامات انجام ش��ده توجه دارند، با این حال آیا گذش��ته یک فرد، 
معیار درس��تی برای سنجش توانایی های او در آینده خواهد بود. در 
ای��ن رابطه فراموش نکنید که روان ش��ناس ها بر این باورند که افراد 
طی حتی یک س��ال می توانند تغییرات بنیادی را داش��ته باشند. با 
نگاهی به افراد اطراف خود نیز متوجه این موضوع خواهید ش��د که 
بسیاری از افراد به فردی کاما متفاوت به نسبت چند سال گذشته 
خود تبدیل ش��ده اند. به همین خاطر نیز نیاز به یک تحول در این 
زمینه احس��اس می ش��ود. در این رابطه ایجاد یکس��ری تست های 
آنای��ن، انتخابی مناس��ب می تواند باش��د. برای مث��ال از افراد تنها 
بخواهیم که رزومه خود را به ایمیل ش��رکت ارس��ال کرده و سریعا 
در تست های شما شرکت کنند. نتایج آنها دقیقا تعیین خواهد کرد 
که فرد متقاضی تا چه اندازه شایس��تگی حضور در ش��رکت شما را 
خواهد داشت. این امر در حالی است که حتی در مصاحبه مستقیم، 
ش��ما عما س��واالتی بیش از حد کلیش��ه ای را عنوان خواهید کرد 
ک��ه هیچ دلیلی وجود ن��دارد که افراد دروغ��ی نگویند، با این حال 
در تس��ت به علت آنکه س��واالت به صورت غیرمستقیم مطرح شده 
و افراد دقیقا نمی دانند که هدف ش��ما از آنها چه اس��ت دلیلی برای 
دروغ گفتن را احس��اس نخواهند کرد. همچنین توجه داشته باشید 
که سواالت رایج در هنگام استخدام به حدی تکراری شده است که 
افراد معم��وال از مدتی قبل خود را برای آن آماده می کنند. این امر 
در حالی اس��ت که تست هایی با محدودیت شدید زمانی، هیچ راهی 
را به جز پاسخ صادقانه باقی نخواهد گذاشت، با این حال بهتر است 
تا برخی س��واالت را در تست های دیگر نیز تکرار کنید، با این اقدام 
در صورتی که تفاوتی در پاس��خ افراد وجود داش��ته باش��د، متوجه 
این امر خواهید ش��د که فرد متقاضی عما بدون خواندن س��واالت 
اقدام به پاس��خگویی کرده اس��ت که این امر خود دلیلی کافی برای 
کنار گذاش��تن آنها خواهد بود. در نهایت شما حتی این تحلیل ها را 
نی��ز می توانید به خود رایانه محول س��ازید. برای مثال افراد پس از 
کس��ب تاییدیه از وجود پارامترهای موردنظر در بخش رزومه، اجازه 
ورود به بخش تس��ت ها به آنها داده خواهد شد که برای تحلیل تنها 
به یک دقیقه زمان نی��از خواهد بود. این امر به معنای امکان ایجاد 
فرصت برای تمامی افراد اس��ت که بدون ش��ک نتیجه آن به مراتب 
بهتر خواهد بود. تحت این ش��رایط دیگر نیازی به اختصاص زمان و 
انتصاب فردی برای حضور در روز اس��تخدام، نخواهد بود. در نهایت 
این اقدام بس��یاری از ظلم ها را از بی��ن خواهد برد. علت این امر به 
این خاطر اس��ت که برای رایانه عما تفاوتی ندارد که فرد متقاضی 
با یکی از کارمندان ش��رکت آش��نا بوده و یا رنگین پوست محسوب 

می شود. بدون شک این اتفاق جهانی بهتر را رقم خواهد زد. 
ادامه دارد ...
entrepreneur :منبع

رهبری

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

یکی از س��خت ترین لحظات برای هر فرد، افتتاح نخس��تین فروشگاه است، با 
این حال توجه داش��ته باش��ید که اگر دست و پای خود را گم کنید، بدون شک 
اتفاقی فاجعه بار رخ خواهد داد، با این حال چگونه می توان حجم اس��ترس خود 
در ای��ن روز سرنوشت س��از را کاهش داد و کاما آماده بود. بدون ش��ک آگاهی 
نس��بت به اقدامات ضروری، افراد را به آرامش مناس��ب رسانده و باعث می شود 
تا همه چیز مطابق انتظار ش��ما جلو برود. در همین راس��تا به بررسی پنج اقدام 

ضروری خواهیم پرداخت. 
1-حداقل یک ساعت قبل حضور پیدا کنید

این امر به ش��ما امکان بررس��ی مجدد همه چیز و یک تمرین کوتاه را خواهد 
داد. بدون شک هنگامی که عجله نداشته باشید، آرامش بیشتری را نیز احساس 
خواهید کرد، با این حال اگر نیاز به تمرین در این زمینه را احس��اس می کنید، 
بهتر اس��ت ت��ا از چند روز قبل، همه چیز را تمرین ک��رده و با این اقدام خود را 
کاما آماده س��ازید. در نهایت توجه داشته باش��ید که شما باید از نخستین روز 
فعالیت خود، پوشش خبری مناسبی را داشته باشید. به همین خاطر نیز با توجه 
به بودجه خود در این زمینه اقدام کرده و حتما از فیلم بردار و عکاس��ی حرفه ای 
استفاده کنید. همچنین ضروری است تا برای روز نخست، از دوستان و اطرافیان 
خ��ود نیز اس��تفاده کرده و از مدت ها قب��ل، تبلیغات الزم را انجام داده باش��ید. 
حضور دوستان باعث خواهد شد تا بتوانید بر روی کمک آنها حساب کنید. بدون 
ش��ک اطرافیان تا حد امکان همراه خود افراد دیگری را نیز می آورند. در نهایت 
فراموش نکنید که شما باید توجه ویژه ای را به تمامی افراد حاضر داشته باشید. 
به همین خاطر قدم زدن در میان افراد، امری کاما ضروری محس��وب می شود. 
فراموش نکنید که روز نخست باید با یک سورپرایز ویژه همراه باشد تا تجربه ای 
فوق العاده برای مخاطب شکل گیرد. برای مثال تخفیف های ویژه برای افرادی که 
نخستین خرید خود را انجام می دهند و یا یک قرعه کشی در همان روز، می تواند 
کاما در این زمینه سودمند باشد. در نهایت فراموش نکنید که شما همواره فضا 
برای خاقیت و نوآوری بیش��تری را خواهید داش��ت. به همین خاطر خود را ابدا 

به این سطح محدود نکرده و برنامه های منحصر به فردی را نیز به اجرا درآورید. 
2-به راحتی افراد توجه داشته باشید

ای��ن امر ک��ه افراد زمان زیادی را برای پیدا کردن جای پارک مناس��ب صرف 
کنن��د، بدون ش��ک روحیه آنه��ا را تحت تاثیر منفی قرار خواه��د داد. به همین 
خاطر ش��ما باید برای مهمانان خود این مش��کل را رفع ک��رده و با نزدیک ترین 
پارکینگ هماهنگی های الزم را داش��ته باش��ید. در نهایت وجود یک اپلیکیشن 
کمک خواهد کرد تا افراد بدون فوت وقت در زمان معین حضور به عمل رسانند. 
این امر ظاهری به روز نیز به شما خواهد بخشید. با این حال توجه داشته باشید 
که اپلیکیش��ن شما قبل از مراس��م افتتاحیه باید تنها به عنوان یک یادآور زمان 
مراسم و راهنمای مسیر عمل کند. در غیر این صورت عما 70درصد از جذابیت 
کار خود را نابود خواهید س��اخت. وجود یک رویکرد خاص نیز باعث خواهد شد 
تا در مرکز توجهات قرار گیرید. برای مثال عدم استفاده از پاستیک برای حفظ 
محیط زیس��ت، به علت این امر که این دس��ته از مسائل در حال حاضر اهمیتی 
جهانی را پیدا کرده اس��ت، بدون شک باعث خواهد شد تا افراد و مراکز فعال در 

این زمینه نیز به صورت ارادی اقدام به تبلیغ شما کنند. 
۳-یک نقشه جایگزین داشته باشید 

حتی در بهترین شرایط نیز این احتمال وجود دارد که همه چیز مطابق 
انتظار ش��ما جلو ن��رود. به همین خاطر در صورت ع��دم وجود یک برنامه 
پشتیبان، با مشکلی جدی مواجه خواهید شد. برای مثال ممکن است برق 
منطقه قطع شود. تحت این شرایط اگر شما برنامه ای دیگر نداشته باشید، 
بدون شک جشن ش��ما به صورت کامل نابود خواهد شد. به همین خاطر 
تمامی مش��کات احتمالی را یادداش��ت کرده و برای آن جایگزینی داشته 
باشید. به صورت مکرر مشاهده می شود که افرادی که بخشی از برنامه شما 
محسوب می شوند در آخرین دقایق قرار را برهم زده و عدم حضور خود را 
اعام می کنند. با این حال اگر شما این امر را پیش بینی کرده باشید، بدون 
ش��ک با مشکل مواجه خواهید شد. در نهایت فراموش نکنید که شما باید 
هم��ه چیز را مخفی نگه دارید. این امر کمک خواهد کرد تا در صورت نیاز 
به تغییر، افراد تصور نکنند که شما آنها را فریب داده اید. روان شناس ها نیز 
در ای��ن رابطه عقیده دارند که مرموز بودن، خ��ود به خوبی افراد را درگیر 

خواهد کرد. این امر درست اقدامی است که اپل همواره قبل از رونمایی از 
جدیدترین محصول خود انجام می دهد. 

4-به ویژگی های جامعه هدف خود توجه داشته باشید 
این امر بسیار رایج است که افراد برای برگزاری هرچه بهتر مراسم، نمونه های 
دیگ��ر را مورد مش��اهده قرار می دهند. اگرچه این اق��دام را نمی توان مضر تلقی 
ک��رد، با این حال الزم اس��ت تا تفاوت افراد و فرهنگ ه��ا را نیز مورد توجه قرار 
دهید. در غیر این صورت تمامی تاش های ش��ما بی نتیجه خواهد ماند. این امر 
خصوصا برای برندهای جهانی دارای اهمیت باالتری اس��ت. علت این امر به این 
خاطر اس��ت که شما از یک کشور دیگر وارد این منطقه شده اید و این امر باعث 
خواهد ش��د تا در صورتی که به واس��طه افرادی دیگر به آگاهی کامل دست پیدا 
نکرده باشید، ریسک بسیار باالیی را تجربه کنید. فراموش نکنید که لبخند یک 
معجزه محس��وب می شود. به همین خاطر ضروری اس��ت تا از تمامی کارمندان 
خود بخواهید که لبخند به لب داشته و سریعا نیاز افراد را شناسایی و رفع کنند. 
در نهایت حضور حداقل یک فرد محبوب و مرتبط با حوزه کاری شما، به افزایش 
کیفیت افتتاحیه کمک خواهد کرد. برای مثال اگر یک فروشگاه پوشاک هستید، 
بدون شک حضور یک مدل معروف به مراتب بهتر از یک خواننده خواهد بود. این 
امر در حالی اس��ت که بیشتر برندها صرفا بر روی مطرح بودن فرد تاکید داشته 

و این امر خارج از اصول حرفه ای گری محسوب می شود. 
5-به تنها یک روز بسنده نکنید 

اگرچه نمی توان انتظار داش��ت که شما به عنوان یک برند نوپا، برای چند روز 
جش��ن بگیرید، با این حال نباید همه چیز را نیز به روز نخس��ت محدود کنید. 
برای مث��ال تمامی برندها تخفیف های ویژه خود را حداقل برای یک هفته ادامه 
می دهند و یا تا مدتی برای تمامی افراد حاضر در جش��ن پیک رایگان را در نظر 
می گیرند. این امر کمک خواهد کرد تا شانس باالتری را برای جذب افراد بیشتر 

داشته باشید و افراد را به باالترین سطح از رضایت برسانید. 
در نهایت فراموش نکنید که شما باید اطاعات تمامی افراد را یادداشت کرده 
و از آن برای بهبود ارتباط خود استفاده کنید. این اقدامات به شما کمک خواهد 

کرد تا افتتاحیه ای حرفه ای و تاثیرگذار را داشته باشید. 
thebalancesmb :منبع

مرج��ان ون آبل در آخرین س��خنرانی خ��ود در برنامه ت��د در رابطه با انرژی 
خورش��یدی و ایده جذاب خود صحبت کرده اس��ت، نکته ای که در ابتدا باید به 
آن توجه داش��ته باشید این است که جهان به سمت نیاز شدید به حفظ محیط 
زیست در حال حرکت است و اگر آن را به عنوان بزرگترین دغدغه جهانی حال 
حاضر بدانیم، بدون شک انتخابی اشتباه صورت نگرفته است. به همین خاطر هر 
برندی که خواهان حضور طوالنی مدت -باشد، ضروری است تا در این رابطه گام 
بردارد. یکی از حوزه هایی که می تواند به خوبی مورد توجه برندهای مختلف قرار 
گیرد، اس��تفاده از انرژی خورشیدی اس��ت، با این حال برای استفاده حداکثری 
از آن یک مش��کل بس��یار بزرگ وجود دارد و آن ظاهر بس��یار زش��ت پنل های 
موجود اس��ت. بدون ش��ک در هر جایی که یک مش��کل و ضعفی وجود داشته 
باش��د، فرصتی ایده آل برای نوآوری  ش��کل خواهد گرفت. به همین خاطر نیز 
خانوم ون آبل ایده تغییر ظاهر پنل ها را به اجرا درآورده که مورد توجه بسیاری 
قرار گرفته اس��ت. درواقع هدف اصلی این بوده اس��ت ک��ه پنل ها با محیط های 
مختلف هماهنگ ش��ود. در همین راس��تا به بررس��ی نمونه های به اجرا درآورده 
شده خواهیم پرداخت. نکته ای که قبل از پرداختن به مثال ها باید ذکر شود این 
اس��ت که از نظر تئوری، انرژی خورش��یدی که کره زمین در یک ساعت دریافت 
می کند، برای تامین انرژی کل کره زمین به مدت یک سال کافی است. این رقم 

فوق العاده خود دلیلی برای جدی گرفتن این موضوع محسوب می شود. همچنین 
توجه داشته باشید که استفاده از این انرژی برخاف تصور عموم هزینه باالیی را 
در پی نداشته و با توجه به اهمیت جهانی آن، شما می توانید بر روی کمک های 

مالی درون و برون کشوری حساب ویژه ای را بازکنید.  
1-میزهای خورشیدی

پنل ه��ای ب��ه کار رفته در ای��ن میزها کام��ا همرنگ چوب ب��وده و ظاهری 
فوق العاده را دارد. در صورتی که این میزها در کنار یک پنجره قرار داشته باشد، 
بدون ش��ک برای س��اعت های طوالنی در معرض تابش خورش��ید قرار خواهند 
داش��ت. همین امر نیز باعث شده است تا بر روی بدنه این میز ها، درگاهی برای 
وصل کردن شارژر تلفن همراه وجود داشته باشد تا افراد بتوانند از آن برای تامین 
بخشی از نیاز خود به برق در طول روز استفاده کنند. جالب است بدانید که این 
طرح به اجرا درآورده ش��ده توجه بسیار از برندهای برتر در این زمینه را به خود 
جل��ب کرده اس��ت و همین امر باعث عقد قراردادهای جدی��د برای به کار بردن 

این تکنولوژی شده است. 
2-پنجره های خورشیدی

پنجره ها از جمله مکان هایی محس��وب می ش��وند که در طول روز بیش��ترین 
میزان نور خورش��ید را دریافت می کنند. به همین خاطر جایگزین کردن پنل ها 
به جای شیشه های رایج می تواند یک گزینه بسیار مطلوب محسوب شود. درواقع 
پنل های طراحی شده توس��ط مرجان ون آبل از چند منظر جالب توجه هستند. 
نخس��ت آنکه طراحی بس��یار زیبایی دارند و اس��تفاده از آنها ابدا به نمای خانه 

آس��یبی را وارد نخواه��د کرد. همچنی��ن مقامت به مراتب باالتر آنها نس��بت به 
شیش��ه از دیگر مزیت ها محسوب می شود. بر روی آن درگاه هایی وجود دارد که 
می تواند برای ش��ارژ کردن انواع وسایل مورد اس��تفاده قرار گیرد و یا در صورت 
عدم استفاده به منبع انتقال داده تبدیل خواهند شد. همچنین شما می توانید از 
این پنل ها برای پوش��ش سقف منازل نیز با طرح ها و رنگ های متفاوت استفاده 

کنید که به نوعی یک الیه محافظی نیز خواهد بود. 
۳-گلخانه خورشیدی 

گلخانه ها از جمله مکان هایی محس��وب می شوند که نیاز به انرژی خورشیدی 
باالیی دارند. به همین خاطر نصب پنل ها می تواند یک گلخانه را تا حد زیادی به 
خودکفایی برساند. با این حال تنها مزیت استفاده از آنها صرفا برای تولید انرژی 
نبوده و طرح خاص آنها باعث می ش��ود تا انرژی به خوبی از س��طح عبور کرده و 
به گیاهان برس��د. همچنین با بازتاب نور خورشید از سطح زمین، پنل ها مانع از 

هدررفت نور خورشید شده و آنها را به انرژی تبدیل می کنند.
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که این طرح ها تنها ایده های یک نفر محسوب 
شده و نقطه شروع نسل جدید پنل ها هستند. به همین خاطر هر فردی می تواند 
در ح��وزه کاری خود، در رابطه با نحوه اس��تفاده از آنها فکر کرده و با این اقدام 
ش��هرت و اعتبار خاصی را برای خود و برندی ک��ه دارد، به ارمغان آورد. درواقع 
با توجه به ش��رایط حال حاضر، ابدا بعید نیس��ت که این مس��ئله به ابزار رقابتی 

برندها تبدیل شود. 
a-d-o :منبع

انرژی خورشیدی و فرصتی طالیی برای کسب وکارها

برای مراسم افتتاحیه چه اقداماتی را باید انجام دهید 

به قلم: متئو هیودسون نویسنده حوزه مدیریت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی 

به قلم: ساپورتا تاگیوری نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

به قلم: هایدن فیلد نویسنده حوزه بازاریابی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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پيام شهردار بندر عباس به مناسبت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سليماني
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري بندر 
عباس  دكتر عباس اميني زاده شهردار بندر عباس شهادت جانسوز حاج قاسم سليماني راتبريك و تسليت 

گفت متن پيام به شرح زير است:
بِْسم اهلل الرحمن الرحيم امتداد خون شهدا استمرار مسير انقالبي و مجاهدت انهاست  بي ترديد 
ســربازان جبهه مقاومت با شهادت حاج قاسم سليماني فصل جديدي از مبارزه را اغاز خواهند كرد 
و درخت مقاومت را در منطقه و جهان تنومند تر و قدرتمند تر به بار خواهند نشــاند  نام ســردار  
ســپهبد ســليماني مترادف با مبارزه با تروريست و حمايت از انسانهاي بي پناه و بي گناه در كتاب 
تاريخ حك شده است  عزم ملت ايران و ملتهاي ازاد منطقه براي مبارزه با دولت سفاك أمريكا با اين اقدام تروريستي بيشتر خواهد 
شــد بي شــك اين جنايت به شكلي انقالبي توسط مجاهدان اسالم پاسخ داده ميشود پرچمي كه اين سردار رشيد اسالم در منطقه 
و جهان بر افراشته قطعا با أقدار بيشتري به اهتزاز در خواهد امد اينجانب شهادت اين الگوی مجسم اخالص، شجاعت و انسانيت را 
به محضر حضرت ولی عصر روحی و ارواحنا فداه، رهبر معظم انقالب )مد ظله العالی(، ياران و همرزمانش در سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و عموم هموطنان تبريك و تســليت می گويم. از خداوند متعال برای سردار محبوبمان  علو درجات و همنشينی با سرور و 

ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( و برای خانواده معزز و بازماندگان او صبر و اجر مسالت دارم. 

ایجاد اشتغالزایی خانگی شرکت لوتوس برای 100 نفر
همدان – خبرنگار فرصت امروز: شركت لوتوس توليدی ميناكاری در سال 95 با سرمايه ايی اندك 
شروع به فعاليت كرد و در حال حاضر 100 نفر در خانه های خود برای اين شركت كار ميكنند.  اعظم شاه 
دوستی مديرعامل شركت لوتوس گفت: محصوالت شركت لوتوس به كشورهای انگليس، آلمان، عراق، 
تركيه، دبی و ... صادر ميشود.  وی در راستای حمايت از توليدكنندگان صنايع دستی افزود: توليدكنندگان 
صنايع دستی را از نمايشگاه هايی كه در خارج از كشور برگزار ميشوند با خبر كنند  و برای آنها سوبسيد 
در نظر بگيرند كه هزينه های شركت در نمايشگاه ها كاهش يابد.  شاه دوستی يكی از مشكالت توليد 
صنايع دستی را نبود مواداوليه عنوان كرد و گفت: رنگهايی كه برای ميناكاری استفاده ميشود بسيار گران 
هستند و برای افزايش كيفيت كار مجبور هستيم برخی از رنگها را از  كشورهای ديگر تهيه كنيم و اين برای ما هزينه های بسياری را در بر 

خواهد داشت.  وی گفت: با توجه به اينكه شركت ما تازه تأسيس است و به آن وام تعلق ميگيرد ولی تاكنون اين وام پرداخت نشده است.
 

برگزاري جلسه شوراي هماهنگي راه و شهرسازي استان ایالم با حضور دکتر رستمي 
مدیرکل دفتر بازرسي مدیریت عملكرد وحقوق شهروندي وزارت راه و شهرسازي

ایالم-منصوری: در اين جلسه از مديران و كاركنان راه و شهرسازي استان به جهت كسب رتبه برتر 
در شاخصهاي عمومي و اختصاصي جشنواره شهيد رجايي و همچنين ادارات تابعه به جهت كسب رتبه 
برترارزيابي عملكرد  تجليل شد. در جلسه شوراي هماهنگي راه و شهرسازي استان كه با حضور دكتر 
رستمي مديركل دفتر بازرسي ،مديريت عملكرد وحقوق شهروندي وزارت راه و شهرسازي و هيأت همراه 
، مهندس كاظمي مديركل راه و شهرسازي استان، مديران كل شوراي حمل و نقل استان و معاونين و 
روئساي ادارات ستادي و... در اداره كل راه و شهرسازي استان برگزار شد، مديران شوراي حمل ونقل به 
ارائه گزارش در حوزه كاري خود پرداختند. دكتر رســتمي در اين جلسه با توصيف اهميت وزارت راه و 
شهرسازي وتمامي دستگاههاي زير مجموعه آن در سطح كشور گفت: حمل ونقل و مسكن به عنوان دو مولفه توسعه هر كشور محسوب مي 
گردد و كار كردن در اين مجموعه حساسيت ومسئوليت ويژه خود را دارد.وي خاطر نشان كرد با وجود گستردگي امورات دستگاههاي زير 
مجموعه وزارت راه و شهرسازي امروز شاهد عملكرد عالي راه و شهرسازي استان ايالم در ارزيابي شاخصهاي عمومي واختصاصي هستيم و 
در كنار آن نيز ادارات تابعه راهداري وحمل ونقل جاده اي،فرودگاه ، آزمايشگاه فني و مكانيك خاك، بنياد مسكن، بانك مسكن، هواشناسي 
نيز رتبه هاي برتر ارزيابي عملكرد استان را به خود اختصاص داده اند كه در نوع خود قابل تقدير است.الزم به ذكر است در پايان اين جلسه 

با اهداء لوح تقدير از مديران و كاركنان راه و شهرسازي استان و دستگاههاي تابع تجليل شد.

مدیرکل تبليغات اسالمی گلستان:
سپهبد سليمانی پرچمدار مبارزه با استكبار جهانی بود

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: حجت االسالم نور اهلل ولی نژاد گفت: شهيد سپهبد سليمانی پرچمدار مبارزه با استكبار جهانی بود.
به گزارش روابط عمومی اداره كل تبليغات اسالمی گلستان، حجت االسالم نور اهلل ولی نژاد در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبريك و تسليت 
شهادت سردار شهيد سليمانی اين مالك اشتر زمان اظهار كرد: حاج قاسم سليمانی به آرزويش رسيد اما دشمن هرگز به آرزويش نخواهد 
رسيد.وی گفت: حاج قاسم سليمانی يك شخصيت جهانی بوده و تنها متعلق به ايران نبود؛ او به همه جهان اسالم و همه مستضعفين عالم 
تعلق داشت و اين شهيد مانند شهيد بهشتی خاری در چشم دشمنان بود.مديركل تبليغات اسالمی گلستان افزود: اين شهيد سردار بيداری 
بود كه آرامش و قرار نداشت و دشمن در هر كوی و برزن او را حاضر می ديد.وی با بيان اينكه مردم فلسطين عراق سوريه و همه مردم ايران 
او را در كنار خود می ديدند، اضافه كرد: سردار سليمانی عضو همه خانواده های مسلمان، فرزند همه اقوام و مذاهب، محور اتحاد و برادری 
و همبستگی و شخصيت ممتاز و متمايز چون مالك اشتر برای حضرت علی )ع( بود.عضو شورای فرهنگ عمومی گلستان بيان كرد: شهيد 
سپهبد سليمانی، پرچمدار مبارزه با استكبار جهانی و فرمانده بيدار و هوشياری بود كه نقشه و دست دشمن را می خواند و با حضور او دشمن 
قرار و آرامش نداشت و مالك اشتر رهبر انقالب بود كه می خروشيد.وی با اشاره با رشادت های اين سپهبد بزرگ تاكيد كرد: امروز سوريه 
مرهون مجاهدت سردار سليمانی است، اگر امروز آمريكا در عراق جای پا ندارد مرهون مجاهدت اوست با حضور سردار سليمانی برای آمريكا 
حيثيت و آبرو باقی نمانده است.ولی نژاد ادامه داد: در كجای جهان مستضعفی بودكه سردار سليمانی اعضاء خانواده او نباشد و همه قلب ها 
برای سردار می تپيد و قلب سردار برای قلب رهبر انقالب.وی با اشاره به اينكه آمريكا فكر می كند كه پيروز است، افزود: اين يك خيال واهی 
است، سردار سليمانی يك سردار نبود بلكه هزاران سردار سليمانی دست پرورده او هستند و راه مبارزه به پايان نمی رسد بلكه راه گسترده 
تر خواهد شد و رويش های فراوان تری رخ خواهد داد.مديركل تبليغات اسالمی گلستان با بيان اينكه سردار سليمانی رسانه ای است ولی 
هزاران سردار غير رسانه ای ديگر داريم، گفت: شهادت آرزوی سردار بود و به آرزويش رسيد ولی دشمن قطعاً به آرزويش نخواهد رسيد.وی 
خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقالب و همه مستضعفين عالم و دلداگان او در شهادتش خواهند گريست و دنيا بدانيد كه يك جهان و سردار 

سليمانی و بعد او هزاران سردار سليمانی در جهان مشاهده خواهد شد.

۴ هزار مداح در استان گلستان فعاليت می کنند
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مديركل تبليغات اسالمی گلستان گفت: 4 هزار مداح در استان گلستان فعاليت می كنند.به گزارش 
روابط عمومی اداره كل تبليغات اسالمی گلستان، حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد در مراسم تجليل از منتخبين نوگالن حسينی )ع( و كاروان 
های پياده ۲۸ صفر اظهاركرد: مسابقات نوگالن حسينی در محدوده سنی زير 1۸ سال در دو رده 9 الی 1۳ ساله و 14 تا 1۸ ساله در استان 
برگزار شد.وی افزود: در مرحله ابتدايی 500 نفر ثبت نام كردند كه ۳۶ نفر به مرحله نهايی رفتند كه در نهايت چهار نفر برگزيده شدند.مديركل 
تبليغات اسالمی گلستان بيان كرد: هدف از اين كار شناسايی نيروهای توانمندی و سرمايه گذاری روی آن ها است تا اين ها به عنوان ظرفيت 
استان معرفی شوند.وی گفت: استفاده از اشعار مناسب و شناسنامه دار برای اجرای مداحی ضرورت دارد و و بايد دوره های آموزشی برگزار و 
كتب و جزوات مناسب در اختيار مداحان قرار گيرد.ولی نژاد در خصوص كاروان های پياده ۲۸ صفر گلستان كه به مشهد اعزام شدند، اضافه 

كرد: اين كاروان ها به صورت خودجوش به اين سفر معنوی اعزام شدند.

یادواره شهدای صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد
اهواز – شــبنم قجاوند: يادواره شهدای صنعت آب و برق خوزستان با هماهنگی و همكاری بسيج و امور ايثارگران شركت برق 
منطقه ای خوزستان در مسجد نور اهواز برگزار شد. اين يادواره در جهت پاسداشت ياد و خاطره شهدای صنعت آب و برق خوزستان 
و گراميداشــت رشادت ها و از خود گذشــتگی آنها با حضور پرشور عالقمندان، برگزار شد. حجت االسالم والمسلمين سيدعبدالنبی 
موســوی فرد نماينده ولی فقيه در استان خوزســتان و امام جمعه اهواز، در اين مراسم بر زنده نگهداشتن ياد و خاطره شهدای دفاع 
مقدس و مدافع حرم تاكيد كرد. وی همچنين از مسئولين صنعت آب و برق خوزستان به ويژه محمود دشت بزرگ مدير عامل شركت 
برق منطقه ای خوزستان به جهت پشتيبانی از برگزاری اين مراسم تقدير و از مسئوالن خواست برای حفظ و حراست از خون شهدا 

خدمات رسانی به مردم را سرلوحه كار خود قرار دهند و در انتخابات اسفند ماه نيز حضوری گسترده داشته باشند.

موضوع تجميع دکل های مخابراتی در نشستی ویژه بررسی شد
رشت- زینب قليپور :  دكتر ناصر حاج محمدی در اين جلسه گفت: تجميع اين دكل ها از چند بعد الزم و ضروری است 
اصلی ترين آن بعد ســالمت اجتماعی و ســالمت محيطی است.وی ادامه داد: تعدد دكل ها همچنين می تواند در سيما، منظر 
و چهره شــهر تاثيرگذار باشــد و در نحوه خدمات دهی اپراتورهای مختلف هم تاثير بگذارد.همچنين دكتر احمد رمضانپور هم 
در اين نشســت خواســتار تشكيل جلسه با مديران اپراتورهای مختلف در استان گيالن شــد.رئيس كميسيون توسعه و عمران 
شــورای اســالمی شهر رشت در ادامه گفت: برای ســاماندهی اين دكل ها بايد از امكان بهره گيری از رسانه های گروهی برای 
اطالع رســانی، آگاهی بخشی به جامعه و فرهنگســازی در اين زمينه بيشتر بهره بگيريم.دكتر فرزاد توكلی مدير كل ارتباطات 
و فناوری اطالعات اســتان گيالن هم قول داد كه در اولين فرصت امكان برگزاری جلسه مشترك با مديران اپراتورهای مختلف 
اســتان گيالن فراهم شود.وی تاكيد كرد: ما در اين اداره كل از اجرای اين طرح استقبال می كنيم.گفتنی است در اين نشست 

هانی عســكری رئيس سازمان فاوای شهرداری رشت هم حضور داشت

15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: چهاردهمين نمايشــگاه كتاب استان قم و 
سومين نمايشگاه تخصصی كتاب كودك و نوجوان قم، با حضور رئيس مجلس 
شــورای اسالمی افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی استان قم، مراســم افتتاحيه چهاردهمين نمايشگاه كتاب استان قم 
و ســومين نمايشگاه تخصصی كتاب كودك و نوجوان، عصر پنجشنبه 1۲ دی 
ماه با حضور علی الريجانی، رئيس مجلس شــورای اســالمی، در محل دائمی 
نمايشگاه های قم واقع در خاكفرج برگزار شد. بهرام سرمست استاندار قم، مرتضی 
حيدری فرماندار قم، سيدموســی حسينی كاشــانی مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان، قادر آشنا مديرعامل موسسه نمايشگاههای فرهنگی ايران، حميد 
خرمی رئيس اتحاديه ناشران استان، سيدمحمود حسينی رئيس تعاونی ناشران 
استان، هادی قبادی مسئول دفتر نمايندگی سازمان اسناد و كتابخانه های ملی 
در اســتان، حجت االسالم امير عطاءاله جباری مديركل كتابخانه های عمومی 
اســتان، روح اهلل كريمی رئيس اداره فرهنگی و كتاب اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان و جمعی از مسئوالن و فعاالن عرصه كتاب در اين مراسم حضور 

داشتند. حميد خرمی گفت: بالغ بر 5۷0 ناشر برای حضور در اين نمايشگاه ثبت 
نام كرده بودند اما به ســبب كمبود زيرساخت ها در نهايت حضور ۳41 ناشر در 
نمايشگاه قطعی شد كه در ۲40 غرفه و در دو سالن مجزا ساماندهی شده اند و 
بالغ بر 90 هزار عنوان كتاب را عرضه می كنند. وی گفت: كتاب های عرضه شده 
در اين نمايشگاه در موضوع های ادبيات، تاريخ و فلسفه، هنر، پزشكی، حقوق، كتب 

دانشگاهی، زبان، كمك آموزشی، كودك و نوجوان، روانشناسی و حوزوی است. 
رئيس اتحاديه ناشران افزود: حضور ناشران برجسته كشور در نمايشگاه كتاب از 
جمله ويژگی های ممتاز اين نمايشگاه است و از روز شنبه نشست های تخصصی 
در حاشــيه اين نمايشگاه برگزار خواهد شد. در كنار نمايشگاه كتاب استان قم، 
ســومين نمايشگاه تخصصی كتاب كودك و نوجوان در سالنی مجزا برپا شده و 
۳4 ناشــر برجسته كودك و نوجوان در آن حضور دارند. برای تسهيل در خريد 
كتاب از نمايشگاه توسط مردم، با حمايت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، اعتباری معادل 500 
ميليون تومان در قالب بُن كارت خريد ازســوی بانك عامل نمايشگاه اختصاص 
يافته است كه در ايام برپايی نمايشگاه در اختيار شهروندان قرار می گيرد كه با 
احتساب تخفيف 10 درصدی ناشران جمعا ۳0 درصد تخفيف برای عالقه مندان 
محسوب خواهد شد. بازيد عمومی از چهاردهمين نمايشگاه كتاب استان قم از 
جمعه 1۳ ديماه لغايت ۲0 ديماه داير خواهد بود و عالقه مندان هر روز از ساعت 

15 الی ۲۲ می توانند از نمايشگاه بازديد كنند.

تبریز - ماهان فالح: مدير شــركت ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربايجان شرقی گفت: با بررسی آمار فروش گاز سی ان جی در جايگاههای عرضه 
ســوخت استان شاهد رشد ۲4 درصدی مصرف گاز طبيعی در آذرماه سال جاری 

نسبت به مدت مشابه ماه قبل از آن هستيم.
علــی روح اللهی افزود: اجرای طرح مديريت مصرف ســوخت و اقبال مردم به 
سوخت پاك، موجب كاهش 15 درصدی در مصرف فرآورده بنزين و افزايش ميزان 
فروش گاز سی ان جی بيش از 1۳ ميليون مترمكعب از ابتدای تغيير نرخ در منطقه 

آذربايجان شرقی شده است.
وی تصريح كرد: سرمايه گذاری و توسعه جايگاههای عرضه سی ان جی و نيز 

استقبال از سوخت پاك بجای سوخت های فسيلی، عالوه بر كاهش آلودگی هوا در 
كالنشهرها در رشد اقتصادی و ارتقای سالمت جامعه نيز نقش موثری ايفا می كند. 
مدير شــركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربايجان شــرقی 
خاطرنشان كرد: در اين منطقه عالوه بر 1۶۶ باب جايگاه عرضه مواد نفتی، 
1۷۲ باب جايگاه عرضه ســی ان جی نيز بی وقفه در ارائه خدمات سوخت 
رســانی فعال بوده كه ۸4 باب جايگاه گاز طبيعی در ناحيه مركزی و حوزه 
كالنشهر تبريز استقرار دارند و اين امر نشان از عزم مسئولين منطقه جهت 
برخورداری از سوخت پاك در راستای كاهش آاليندگی هوا ناشی از مصرف 

سوخت های فسيلی می باشد.

ساری - دهقان : مسئول روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری گفت : در اجرای سياست های دولت و تاكيدات سران قوا مبنی بر 
نظــارت و حفظ آرامش و تنظيم بازار، به پاس تــالش و اقدامات ارزنده از منطقه 

ساری تقديرشد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، عباس خليل پور مســئول 
روابط عمومی شــركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری از برگزاری 
همايش تجليل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف كنندگان اســتان در سالن 
اجتماعــات بانك صادرات در تاريخ 9۸/10/0۸ خبر داد و بيان كرد : اين مراســم 
درحضور معاون وزير صنعت معدن و تجارت و رئيس ســازمان حمايت از مصرف 
كنندگان و توليد كنندگان كشــور ازمدير شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 

منطقه ساری و تعدادی ازمديران دستگاههای اجرايی و واحدهای توليدی وصنعتی 
مازندران كه در رعايت حقوق مصرف كنندگان برتر بوده اند تجليل شد .

وی با اشــاره به اين كه شــركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
توانست در بين شركت كنندگان در همايش حائز رتبه شود ، افزود : ارزيابی گزارش 
اجرايی و پيشرفت آيين نامه اجرايی ماده شش قانون حمايت از مصرف كنندگان با 
ضرورت رصد دقيق ميزان رضايت مندی شهروندان استان از عملكرد دستگاههای 
اجرايی انجام شد كه اين شــركت با ارائه گزارشی دقيق از نوع خدمت رسانی ها 

توانست لوح تقدير اين همايش را از آن خود كند .
عباس خليل پور تاكيد كرد : با تالش همه جانبه پرســنل و رهنمودهای مدير 
شــركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری اين شركت توانست در امر 
نظارت و حفظ آرامش و تنظيم بازار موفق عمل كرده و رضايت مردم را در ارزيابی 

دستگاههای ناظر بدست آورد .

اصفهان - قاسم اســد: يازدهمين نمايشگاه بين المللی 
آسانســور، پله برقی، صنايع و تجهيزات وابسته به مدت چهار 
روز در محل برگزاری نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان برپا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شــركت نمايشگاه های بين المللی 
اســتان اصفهان، اين نمايشــگاه كه طی روزهــای هفدهم تا 
بيستم دی ماه 1۳9۸ برگزار می شــود، ميزبان 4۳ شركت از 
استان های تهران، اصفهان، آذربايجان شرقی، خراسان رضوی 
و شــيراز خواهد بود. نمايشگاه آسانسور و پله برقی اصفهان در 
بيش از چهار هزار مترمربع فضای نمايشــگاهی برگزار خواهد 
شــد و توليدكنندگان درب های تمام اتوماتيك، كابين و تابلو 
فرمان های آسانسور در كنار فعاالن حوزه پله برقی در آن حضور 
می يابند. نمايشگاه امسال كه نســبت به سال گذشته شاهد 
افزايش متراژ و تعداد مشاركت كنندگان بوده، ميزبان برندهای 
مطرحی همانند الران صنعت پويا، باالبان صنعت، گســترش 

آسانبر ماد )مگا(، فنی مهندسی رساگستر، بهران آسانبر، آريان 
آسانسور، آسانسور 110، كهكشان سيستم رو، الفبای فناوری 
داتيس، بهراد صنعت آســانبر، كاپين پالس، پارس كنترل و 
آساتك  سپاهان خواهد بود تا بخش زيادی از نيازها و سواالت 
عالقمندان به بازديد اين نمايشــگاه را پاسخ دهند. يازدهمين 
نمايشگاه بين المللی آسانســور، پله برقی، صنايع و تجهيزات 
وابســته اصفهان با هدف معرفی پتانسيل ها و توانمندی های 

ايــن صنعت به ويژه بــا رويكرد صادراتــی و همچنين ايجاد 
تعامل هرچه بيشتر ميان صنعتگران آسانسور با فعاالن بخش 
ســاختمان و كمك به ارتقا و افزايش سطح خدمات و رفاه در 

صنعت ساختمان و صنايع ديگر برپا می شود.
به كارگيری و اســتفاده از آسانســورهای نسل جديد دارای 
اســتاندارهای بين المللی، آشــنايی توليدكنندگان داخلی با 
نوين تريــن تكنولوژی هــای روز اين صنعــت، درگير كردن 
دانشــگاه ها و مراكز تحقيقاتی با صنعت توليد آسانسور و پله 
برقی، توجه به توليد و اســتفاده از آسانسورها و پله برقی های 
با مصــرف حداقل انرژی و توجه به توليد داخلی، برخی ديگر 
از اهداف برگزاری يازدهمين نمايشــگاه بين المللی آسانسور، 

پله برقی، صنايع و تجهيزات وابسته به شمار می رود.
عالقمندان به بازديد از اين نمايشگاه می توانند از ساعت 15 
تا ۲1 روزهای 1۷ تا ۲0 دی ماه به محل برپايی نمايشگاه های 

بين المللی استان واقع در پل شهرستان مراجعه كنند.

تبریز - ماهان فالح: با حضور مدير كل دســتگاه تعليم و 
تربيت آذربايجان شــرقی آئين تجليل از برگزيدگان جشــنواره 
نوجوان سالم استان در سالن اجتماعات شهيد رجائی اداره كل 

آموزش و پرورش برگزار شد.
جعفر پاشــايی پيش در آيين تجليل از برگزيدگان جشنواره 
نوجوان ســالم با بيان اين كه تمام همت ما به عنوان دســتگاه 
تعليم و تربيت اســتان كمك به حوزه شــورای مبارزه با مواد 
مخدر اســت، گفت: از حوزه ســتاد تا صف و بســتر مدارس و 
معلمــان و مديران مدارس نواحی و مناطق اســتان مصمم به 
مراقبت دانش آموزان در برابر آســيب های اجتماعی هستند. 
مديركل آموزش و پرورش آذربايجان شرقی بيان كرد: بر اساس 
آمار كشوری، استان آذربايجان شرقی يكی از استان های پاك 
در گرايش به مصرف مواد مخدر در بين دانش آموزان اســت و 
تالش می كنيم تا گام های ارزنده در اين مســير برداريم. وی 

با بيان اين كه تعبير ما از مدارس، مدارس خالق محور اســت، 
ادامــه داد: باروش های معمولی نمی توان به مبارزه ســخت و 
خانمان سوز مواد مخدر رفت بلكه بايد دانش آموزان و مديران 
مدارس با ابتكار و نوآوری وارد ميدان شــوند. پاشــايی گفت: 
در حــوزه مبارزه با مواد مخــدر در دنيا پژوهش های كاربردی 
فراوانــی هم در بخش دانش آموزی و هم در بخش مردم عادی 

انجام گرفته و تمامی نتايج ، پيشــگيری را اصل مهم در حوزه 
مواد مخدر عنوان كرده اند و هر چه بتوانيم در اين حوزه تالش 
بيشــتری كنيم به طور يقين نتايج ارزنده ای در مراقبت برابر 

آسيب های اجتماعی خواهيم داشت.
وی تصريــح كرد: در موضــوع پيش گيــری، تقويت بنيان 
خانواده بســيار مهم اســت و همچنين در كنــار اين موضوع، 
مدارس بايد به ســمتی پيش روند كــه در دانش آموزان برای 
تحصيل و مهارت آموزی ايجاد انگيزه كنند. مديركل دســتگاه 
تعليم و تربيت استان افزود: در مورد موضوع پيش گيری، يكی 
ديگر از موارد مهم كه بايســتی مد نظر باشد تكيه بر داشته ها 
و امكانات و ظرفيت ها اســت، اين موضوع خانمان برانداز فقط 
گريبان گير همســايه نيســت بلكه می تواند همه را آلوده كند 
پس بايد آگاه بود و از تمامی امكانات برای مبارزه با مواد مخدر 

استفاده كرد.

اراک - مينو رستمی : به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل شهرداری، 
مهندس شــفيعی شهردار اراك به همراه حمزه لو مدير اداره ارتباطات و امور بين 
الملل شــهرداری در جلسه فعالين اقتصادی استان مركزی با سفير كشور عراق و 
رايزن اقتصادی سفارت كشور عراق، در اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی 
شــركت نمودند. پس از اين جلسه شهردار اراك به همراه رييس اتاق بازرگانی در 
نشست ويژه با سفير كشور عراق، به بحث و گفتگو پيرامون سابقه فرهنگی، تاريخی 

و شهرسازی شهر اراك پرداختند.
مهندس شــفيعی در اين نشســت با بيــان اينكه شــهرداری اراك در 
حوزه شــهر هوشــمند و شــهر يادگيرنده در حال فعاليت می باشد، گفت: 
ما حاضريم دانش و تجربيات خود در حوزه ســامانه های شــفاف ســازی 

همانند عيان كه شــهرداری اراك موفق به كســب رتبه برتر كشــوری در 
آن شــده، را به شــهرداری های شهرهای كشــور عراق منتقل نماييم. در 

ادامه جلســه شــهردار اراك پيرامون ويژگی های تاريخی و فرهنگی اراك 
با ســفير كشــور عراق به بحث و گفتگو نشست و بيان داشت:شهر اراك به 
زودی توسط كميســيون ملی يونسكو در ايران، به عنوان يكی از شهرهای 
تاالبی جهان معرفی خواهد شــد. در ادامه اين نشســت سفير كشور عراق، 
در خصوص انتقال تجربيات مجموعه شــهرداری اراك پيرامون سامانه های 
شــفاف سازی، ابراز خرسندی و آمادگی نمود و گفت:با توجه به توضيحات 
شــهردار اراك از پيشــنيه تاريخی و فرهنگی اين شهر، عالقمند هستم در 
خصوص تاريخ و ظرفيت های فرهنگی اراك مطالعه بيشــتری نمايم. الزم 
به ذكر است،ســفير كشــور عراق در اين نشست جهت انجام همكاری های 

مختلف با مجموعه شهرداری اراك اعالم آمادگی نمود. 

با حضور رئيس مجلس شورای اسالمی؛

چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم افتتاح شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خبر داد؛

رشد ۲۴ درصدی مصرف گاز طبيعی در آذربایجان شرقی

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :
تقدیر از منطقه ساری در همایش تجليل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف کنندگان

اصفهان، ميزبان یازدهمين نمایشگاه آسانسور و پله برقی می شود

با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان؛

آئين تجليل از برگزیدگان جشنواره نوجوان سالم آذربایجان شرقی برگزار شد

نشست مهندس شفيعی شهردار اراک با سفير کشور عراق: 

آمادگی شهرداری اراک جهت انتقال دانش و تجربيات به شهرداری های شهرهای کشور عراق 
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یکی از مولفه های مهمی که بودن در محیطی را لذت بخش یا عذاب آور می کند، 
افرادی هس��تند که در آن محیط با آنها س��روکار داریم. هر یک از همکاران در 
محیط کار ش��خصیت ویژه و خاص خودش��ان را دارند، بنابراین نمی توان با همه 
آنها به یک شکل رفتار کرد. توجه به این نکته اهمیت زیادی در پیشرفت شغلی 
ما دارد و به  خاطر ش��غل و حرفه مان، شرکتی که در آن کار می کنیم و خودمان 
بهتر اس��ت که تا جای ممکن با بیش��تر همکاران مان کنار بیاییم و روش درست 
تعام��ل با آنه��ا را بدانیم. در ادامه ۱2 مورد از ان��واع مختلف همکاران، چگونگی 

شناخت و تشخیص آنها و راه کنار آمدن با آنها را شرح داده ایم.
1. برنده

ای��ن همکار فردی اس��ت که رئیس هر زمان که باید کاری انجام ش��ود، به او 
مراجعه می کند. اساس��ا در توصیف برنده می ت��وان گفت که او کارمندی ایده آل 
اس��ت. برنده فردی اس��ت که همیش��ه در لحظات حس��اس و مهم یا پروژه های 
بزرگ به او تکیه می کنند. نیازی به گفتن نیس��ت که این فرد فهرست بلندی از 
دستاوردها دارد، در هر شرایطی آرامش و تمرکز خود را حفظ می کند و توانایی 
مسئولیت پذیری دارد. برنده از دارایی های مهم و باارزش شرکت به شمار می رود.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
همیش��ه این نوع همکاران را حمایت و تش��ویق کنید، قدردان آنها باشید و از 
خودت��ان بپرس��ید: »چه چیزهایی می توانم از این ف��رد بیاموزم تا حتی از او نیز 

بهتر شوم؟«
2. قهرمان خاموش

قهرمان خاموش کس��ی اس��ت که کار خود را بدون تقدی��ر و قدردانی ای که 
س��زاوار آن اس��ت، انجام می دهد. این نوع همکار فرد مهمی در گروه شماس��ت. 
او ترجی��ح می دهد جلب توجه نکند. قهرمان خاموش هر روز تمام تاش خود را 
می کند و بهترین کارش را ارائه می دهد. این فرد شباهت زیادی به »برنده« دارد 
ولی معموال دست کم گرفته می شود و توجه چندانی به او نمی کنند، اما وجود او 

برای شرکت بسیار ضروری است.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

کاری کنی��د ک��ه قهرم��ان خاموش حس کند ک��ه به دس��تاوردهایش توجه 
می ش��ود. البته نباید در مورد این مس��ئله هیاهوی زیادی ب��ه راه بیندازید؛ زیرا 
او عاقه ای به جلب توجه کردن ندارد. س��عی کنی��د او را از کنج خلوتش بیرون 
بیاوری��د: او را به موقعیت هایی وارد کنید که در آنها باید رهبری گروه را برعهده 

بگیرد و مسئولیت های بیشتری را بپذیرد.
۳. مربی

مربی عاش��ق این اس��ت که چیزهایی فراتر از جنبه های صرفا فنی شغل را به 
ش��ما بیاموزد. او با اش��تیاق، دانش خود را در اختیارتان ق��رار می دهد و کمک 
می کند که چشم انداز گسترده تری از شیوه کار کردن در شرکت به دست آورید. 
از کمک های مربی برای پیش��رفت در حرفه تان نترس��ید؛ زی��را این همکار فقط 

بهترین ها را برای شما می خواهد.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

ش��اگرد خوبی باشید و به تمام نصیحت های او گوش بدهید؛ زیرا مسیر شغلی 
و زندگی حرفه ای ش��ما بدون داش��تن مربی، کامل نخواهد شد. فرقی نمی کند 
که در حال حاضر در چه پس��ت و موقعیتی هستید؛ چون در هر صورت، داشتن 
مربی خوب بسیار ارزشمند است. به بینش و شناخت او درباره شغل و حرفه خود 
توجه داش��ته باش��ید؛ زیرا این فرد می تواند مهارت ها و دانش کاربردی بیشتری 

در اختیارتان قرار دهد.
4. پیشکسوت

پیشکسوت کسی است که مدت زیادی عضو سازمان شما بوده است؛ بی شک، 
سایر همکاران و خود او هر از گاهی به این مسئله اشاره می کنند.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
آی��ا می خواهید درباره تاریخچه ش��رکت یا س��ال های ابتدایی ش��روع کار آن 
چیزی بدانید؟ پیشکس��وت کس��ی اس��ت که می توانید س��وال های خود را از او 
بپرس��ید. حتما این همکار را در گفت وگوها و تصمیم گیری روزانه شرکت دهید 

تا احساس نکند که نادیده گرفته شده است.

5. دوست
دوست کسی است که در محل کار و بیرون آن همراه شماست. این نوع همکار 
می تواند نقش های زیادی داش��ته باشد. او کس��ی است که به نظرات و ایده های 
ش��ما گوش می دهد، همواره می توانید به او اعتماد کنید و در ش��رایط دش��وار 
همراه شماست. گاهی این همکار صمیمی ترین و نزدیک ترین دوست شماست.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
قدر روابط دوس��تانه ای را که در محل کار برقرار می کنید، بدانید! این همکار 
کسی است که همیشه می توانید به او تکیه کنید. اگر تازه کار هستید و به  دنبال 
دوس��تی در محل کار می گردید، گش��اده رو و مهربان باش��ید و س��عی کنید با 

دیگران روابط خوبی برقرار کنید.
6. شوخ طبع

همکار ش��وخ طبع، در محل کار، فضای غیررسمی و سرزنده ای را ایجاد می کند. 
او زندگی را زیبا می بیند و در جلوگیری از ایجاد موقعیت های تنش زا استاد است.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
از هم صحبتی و ش��وخی های همکار ش��وخ طبع لذت ببرید، البته تا زمانی که 
این ش��وخی ها موجب رنجش کسی نش��ده اند. مراقب باشید که این شوخی ها و 
س��رگرمی ها در انجام کارهای جدی و مهم ش��ما اختالی ایجاد نکنند؛ چون هر 
چیزی باید در جای خودش باش��د و نباید ش��وخی و سرگرمی را با کارهای مهم 

خود قاطی کنید.
7. سخن چین

س��وال هایی مانند »شنیدی تو جلسه برای فانی چه اتفاقی افتاد؟«، »درسته 
ک��ه می خوان کارمن��دان رو اخراج کنن؟«، »آیا واقعا اونه��ا با هم رابطه دارن؟« 
همگی پرس��ش هایی هس��تند که س��خن چین از جواب دادن به آنها خوشحال 
می ش��ود. بعض��ی از همکاران س��خن چین عاش��ق اختراع کردن داس��تان های 
تکان دهنده هس��تند و بعضی هم وقت خود را صرف گفتن داس��تان هایی جذاب 

درباره دیگران می کنند.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

همیش��ه مراقب همکار سخن چین باش��ید. خیلی وقت ها او را در گوشه ای یا 
س��ر میز دیگران، در حال کشف آخرین شایعات و خبرها پیدا می کنید. اگر این 
داس��تان ها به گوش تان رس��ید، عاقانه رفتار کنید و این شایعه ها را پیش خود 
نگ��ه داری��د و به دیگران نگویی��د. به هر چیزی که این فرد به ش��ما می گوید با 
ش��ک وتردید نگاه کنید. وقتی که این فرد اطراف شماست، مراقب حرف های تان 
باش��ید. اگر شما شخصیت اصلی داس��تان بعضی از این خبرچینی ها و شایعات 

هستید، به  سراغ منبع اصلی شایعه بروید و با او برخورد کنید.
8. چاپلوس

افراد چاپلوس روش س��اده ای بلدند: آنها برای بهره برداری کردن از افراد باالتر 
از خ��ود تقریبا هر کاری می کنند، کارهایی مانند گفتن حرف های خوش��ایند و 
تعریف وتمجی��د کردن. این کار موجب می ش��ود که این اف��راد برای پیش بردن 
منافع خود، از همکاران سوءاس��تفاده کنند؛ البته این عجیب نیس��ت و بخش��ی 

از شخصیت آنهاست.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اینک��ه نقش��ه های فرد چاپلوس به جایی می رس��د یا خیر، ب��ه خود او مربوط 
می شود. بهتر است که فقط او را تنها بگذارید و از او دوری کنید. البته این رفتار 
او می تواند به ش��ما انگیزه بدهد و موجب شود که دستاوردهای تان را به دیگران 
نش��ان دهید و ارزش افزوده ای را که برای شرکت ایجاد کرده اید، به رئیس خود 

یادآوری کنید.
9. غرغرو

تجربه نش��ان داده اس��ت که معموال تعامل با فردی که همیش��ه غر می زند و 
شکایت می کند، مفید نیست. غر زدن و شکایت کردن او می تواند نتیجه ناامیدی 

و سرخوردگی، خستگی، استرس یا ناراضی بودن از محل کار باشد.
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

اجازه ندهید که احساس��ات منفی یا افکار منفی این نوع همکاران روی ش��ما 
تاثی��ر بگذارد. به  ج��ای اینکه تحت تاثیر حرف های منفی ای��ن فرد قرار بگیرید، 

سعی کنید موضوع گفت وگو را تغییر دهید و درباره موضوع مثبت و بهتری مانند 
راه حل غلبه بر ناامیدی و سرخوردگی های او صحبت کنید.

10. سیاست باز
از فرد سیاست باز هیچ چیز بعید نیست. گاهی بعضی از همکارها از پشت به شما 
خنجر می زنند؛ مثا فردی که گمان می کردید دوست شماست، ایده شما را به  نام 

خودش ارائه می کند. آیا تا به  حال چنین مشکلی برای تان پیش آمده است؟
چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟

در رویارویی با افراد سیاس��ت باز همیشه باید هوشیار و مراقب باشید. هرگز با 
او مانند افراد عادی رفتار نکنید و این هوشیاری و احتیاط خود را کنار نگذارید؛ 
حتی اگر همه چیز خوب به نظر برس��د و ظاهرا دلیلی برای احتیاط و هوشیاری 
شما وجود نداشته باشد. به هر چیزی که فرد سیاست باز می گوید، با شک وتردید 

نگاه کنید و به  راحتی حرف های او را نپذیرید.
11. کم کار

افراد کم کار و از زیرکاردررو درس��ت مانند سراب می مانند: در ظاهر، مشغول 
کار به نظر می رسند؛ درحالی که در واقع مسئولیت های خود را به گردن دیگران 

می اندازند و از منافع و مزایای انجام آنها بهره مند می شوند.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
اگر کارهای این همکار روی شما یا گروه شما تاثیری نمی گذارد، بهتر است که 
او را نادیده بگیرید؛ ولی اگر روی کار ش��ما تاثیر می گذارد، حتما به این رفتار او 
اشاره کنید و به او تذکر بدهید. اگر فرد کم کار تحت نظارت و مدیریت شما کار 
می کند، با تعیین کردن اهداف و مهلت های مش��خصی برای او، بیشتر از دیگران 

مراقب کار کردنش باشید.
12. تازه کار

هم��کار تازه کار معموال فردی اس��ت که به  تازگی تحصی��ات خود را به پایان 
رسانده و مشغول کار شده یا تازه در شرکت شما استخدام شده است.

چگونه با این نوع همکار تعامل کنیم؟
آیا روزهای اولی را که تازه مش��غول کار ش��ده بودید و مهارت کافی نداشتید، 
به یاد می آورید؟ وقت آن رسیده که قدم جلو بگذارید و مربی او شوید. اگر الزم 
اس��ت، همکار تازه کار و مبتدی تان را زیر پروبال خود بگیرید و هر روز چیزهای 
تازه ای به او بیاموزید. این همکار تازه کار به  خاطر آموزش و کمک هایی که به او 

کرده اید، سپاسگزارتان خواهد بود.
hays/chetor :منبع
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چطور می توان مطمئن ش��د که زمان و سرمایه گذاری روی تولید 
و بازاریاب��ی محتوا ارزش��مند خواهد بود؟ محت��وای عالی و ترافیک 
باالی حس��اب های کاربری ش��ما می تواند حس��اب های بانکی تان را 
تغذیه کند. حسابرس��ی بازگش��ت سرمایه پس��ت های باگ و دیگر 
محتواهای آناینی که منتش��ر می شود، یکی از ساده ترین گام ها به 
سمت س��ودآوری بیشتر شرکت ها به ش��مار می رود. در ادامه چند 
ترفند برای افزایش س��ودآوری محتوایی که تولید کرده اید را معرفی 

می کنیم.
1. درک درست از تجزیه و تحلیل ترافیک

اگر می خواهید در باالترین حالت بازگش��ت س��رمایه قرار بگیرید، 
ب��ه داده های قاب��ل اطمینان برای اندازه گیری ترافی��ک و نتایج نیاز 
داری��د. گوگل آنالیتی��ک، یک منبع قدرتمند از اطاعات اس��ت که 
می تواند به ش��ما بگوید که مشتریان ش��ما دقیقا از کجا می آیند، با 
این حال قابلیت های فراوان این ابزار قدرتمند می تواند کاربران خود 

را سردرگم کرده و آنها را از استفاده موثر باز دارد.
خوش��بختانه گوگل، آم��وزش رایگان این اب��زار را ارائه کرده و به 
ش��ما کمک می کن��د تا اهداف خود را تعیین کنی��د، در آزمون های 
جانبی ش��رکت کنید، به درک درست از قیف فروش برسید و نتایج 
تاش های خود را پیگیری کنید. این پروس��ه، ارزش زمانی که برای 
آن صرف می کنید را دارد و اندازه گیری دقیقی از نتایج را در اختیار 

شما قرار می دهد.
2. روی تالش های مربوط به شبکه های اجتماعی تمرکز کنید

مدیری��ت تمامی کانال های ش��بکه های اجتماع��ی، انرژی و زمان 
زیادی را طلب می کند. این کار شرایطی را فراهم می کند تا محتوای 
خود را در انواع مختلفی از اپلیکیشن ها و پلتفرم ها منتشر کنید، اما 
در عی��ن حال می تواند زمان را به ط��ور کل تلف کند. انواع مختلف 
ش��بکه های اجتماعی، جمعیت کاربران و نتایج مخصوص به خود را 
دارد، بنابراین باید بدانید که از کدام مس��یر به فروش بیش��تر دست 
پیدا می کنید، نه اینکه تنها بازدیدکننده های خود را افزایش دهید.

برای مقایس��ه بازگشت س��رمایه در هر کدام از این شبکه ها، باید 
در واقع میزان فروش جمع آوری ش��ده آنها را با ارزش زمان و سایر 
منابعی که روی آن سرمایه گذاری کرده اید، مقایسه کنید. تاش هایی 
که در آینده به کار می گیرید را روی یک یا دو کانالی متمرکز کنید 
که بیش��ترین بازگشت را داشته اند. عاوه بر این، می توانید از زمانی 
که ذخیره کرده اید برای یادگیری بیشتر جدول های زمانبندی موثر 

و بهترین انواع پست برای موثرترین کانال ها استفاده کنید.  
۳. بهترین محتوای خود را به صورت مستمر به روز رسانی کنید

ش��ما زمان زیادی را اختصاص می دهید تا بهترین محتوا با قدرت 
فوق الع��اده برای تبدیل ش��دن به فروش را تولی��د کنید، پس اجازه 
ندهید که این محتوا بی فایده بماند و یا منقضی شود. باید تشخیص 
دهید که کدام پست ها باالترین نتیجه را داشته اند و زمان خود را به 
گونه ای تقس��یم بندی کنید که هر 3 تا ۶ ماه آنها را به روز رس��انی 
کنید. محتوای خود را بخوانید و بررسی کنید که آیا به آپدیت منابع 
نیاز دارد و یا اینکه باید تازه های صنعت را به آن اضافه کرد یا خیر.
این به روز رس��انی به ش��ما اجازه می دهد تا محت��وای خود را بار 
دیگر در سراس��ر شبکه های اجتماعی و خبرنامه ایمیلی خود منتشر 
کنید. آپدیت محتوا باعث می ش��ود ک��ه همچنان مرتبط باقی بماند 

و در نتایج موتورهای جست وجو نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.
4. تصاویر را به گونه موثری به کار بگیرید

اس��تفاده موثر و درس��ت از تصاویر یک��ی از بهترین روش ها برای 
کس��ب و کارهای کوچک است تا محتوای خود را بهینه سازی کنند. 
اولین کاری که باید انجام دهید این اس��ت که محتوای شما، حداقل 
بای��د از یک تصویر مناس��ب و مرب��وط برخوردار باش��د؛ با توجه به 
برآوردهای انجام ش��ده، مطالبی که در آنها از تصویر اس��تفاده شده، 

ت��ا 94درصد بازدید بیش��تری دارند و احتمال اش��تراک گذاری آنها 
در ش��بکه های اجتماعی، 40 برابر بیشتر اس��ت. عاوه بر این، تنها 
گذاش��تن یک عکس مهم نیس��ت، بلکه باید تنظیمات درس��تی را 
برای تصاویر انتخاب کنید. به بیان دیگر، نس��بت های درست تصویر، 
اندازه های طول و عرض تصویر و اضافه کردن المان های س��ئو مثل 

ALT و عنوان متن را نیز به درستی در نظر بگیرید.
5. ترویج و ترفیع تعاملی

اگر بخواهید که محتوای خود را در زمان مناس��ب، در مقابل دید 
مردم قرار دهید و آنها را به خرید کردن ترغیب کنید، باید تاش هایی 
را در ای��ن زمینه ب��ه کار بگیرید. اس��تفاده از س��ئو و تاکتیک های 
تبلیغاتی که باعث می شود در زمان جست  وجوی مخاطب در گوگل، 
به عنوان یکی از ریزالت های خوب به نمایش گذاشته شوید، تمرین 
خوبی اس��ت. با این ح��ال، برخی به روابط انس��انی تر عاقه دارند و 
زمانی که با مش��کلی مواجه می شوند، عاقه ای به جست وجو کردن 
در اینترنت ندارند. این افراد اغلب ترجیح می دهند که به فیس بوک 

یا وب سایت پرسش و پاسخ Quora مراجعه کنند.
اگر در گروه های این پلتفرم ها و وب س��ایت هایی که مخاطبان تان 
در آنه��ا به دنبال پاس��خ هس��تند، خود را به عن��وان یک متخصص 
صمیمی معرفی کنید، افراد نیز از اینکه پس��ت هایی را منتشر کرده 
و به س��واالت آنها پاسخ دهید، خوش��حال خواهند شد. اگر به طور 
دائم در بحث ها ش��رکت کنید، لینک ها و پست های شما با استقبال 

روبه رو خواهد شد.
6. محتوای خود را طراحی کنید

همانط��ور که در بحث ها ش��رکت می کنی��د و موضوعات مختلف 
در عرص��ه فعالیتی خود را بررس��ی می کنید، متوجه می ش��وید که 
کدام پرس��ش ها بیشتر از همه مطرح می ش��وند. محتوای خود را به 
گونه ای بنویس��ید که پاس��خی به این پرسش ها باش��د و زمانی که 
سواالت مشابه بار دیگر مطرح شد، آنها را با یک یادداشت صمیمانه 

و دوستانه به اشتراک بگذارید.
زمانی که در حال نوش��تن این محتواها هستید، بازگشت سرمایه 
را به خاطر داش��ته باش��ید. لینک های خرید مرتب��ط را نیز در آنها 
بگنجانید تا بتوانید ترافیک ناش��ی از آنها را به فروش تبدیل کنید؛ 
عاوه بر این، باید به گونه ای بنویسید که خواننده های جدید را برای 

دنبال کردن صفحات شما ترغیب کند.
7. عنوان یا تیترهای خوبی را انتخاب کنید

اگ��ر محتوای فوق العاده ش��ما از ی��ک عنوان عال��ی و قانع کننده 
برخ��وردار نباش��د، تمام��ی تاش ه��ای ش��ما در زمین��ه محتوای 
خ��وب، جایگاه باال در موتور جس��ت وجو، اش��تراک گذاری تعاملی و 
اس��تراتژی های پرقدرت ش��بکه های اجتماعی، بی فایده خواهد بود. 
عنوان ه��ای خوب مردم را جذب می کنند که محتوا را بخوانند و آن 
را به اشتراک بگذارند. آنها گاهی اوقات بدون اینکه محتوا را بخوانند، 
عنوان تاثیرگذار ش��ما را به اشتراک می گذارند. نوشتن تیترهایی که 
عاقه مردم را جلب کند و در عین حال از واقعیت دور نباش��د، یک 

مهارت است که باید آن را فرا گرفت.
8. از ابزارهای مناسب شبکه های اجتماعی استفاده کنید

برخ��ی از ابزاره��ای اش��تراک گذاری ش��بکه های اجتماع��ی از 
لح��اظ دریاف��ت بازخ��ورد بهت��ر از س��ایرین هس��تند. ش��ما باید 
بتوانی��د ک��ه بازخورده��ای مخاطب��ان خ��ود را دریاف��ت کنید تا 
آنها را در زمینه بازگش��ت س��رمایه به کار بگیری��د. ابزارهایی مثل 
Hootsuite،SproutSocial و Buffer، ب��ا جمع آوری اطاعات 
درب��اره بهترین زمان ها برای پس��ت گذاش��تن و نوش��تن محتوا در 
زمان هایی که بیشترین تعامل را با کاربر دارد، به شما کمک می کند 
تا اس��تراتژی های دقیق تری را تعیی��ن کنید. بدین ترتیب می توانید 
کتابخان��ه ای از محت��وای فوق العاده را تهیه کنی��د و آنها را هر چند 

وقت یکبار به اشتراک بگذارید.
9. مراقب هزینه هایی که پرداخت می کنید باشید

تولید و اش��تراک گذاری محتوای تعاملی می تواند پرهزینه باش��د. 
تصاویر شخصی سازی ش��ده، الگوهای رفتاری، گرافیک های باارزش 
و بازاریابی گس��ترده، پرهزینه است. تصاویر باکیفیت را نمی توان در 
کتابخان��ه محتوا نادیده گرفت، اما بیش��تر ب��ودن آن، به منزله بهتر 
بودن نیس��ت. گاهی اوقات اضاف��ه کردن یک تصوی��ر فوق العاده با 
کیفیت و بزرگ، هیچ تاثیری را در میزان درآمد شما نخواهد داشت.

مراقب هزینه های تان باش��ید و اگر در حال نزدیک شدن به میزان 
درآمد اصلی هس��تید و یا متوجه شدید که بازگشتی ندارد، متوقف 

شوید.
10. قیف فروش خود را بهینه سازی کنید

همیش��ه راه هایی برای بهتر ش��دن بازگش��ت س��رمایه در تمامی 
مراح��ل پروس��ه خری��د وج��ود دارد. در باالترین قس��مت قیف، به 
مخاطبان بالقوه نگاهی بیندازید، کس��انی که در واقع در حال تاش 
برای جذب آنها هستید و مطمئن شوید که توانایی خرید محصوالت 
شما را دارند. ترافیک زیادی که آن را افرادی ایجاد کرده اند که قصد 

خرید ندارند، بی فایده خواهد بود.
در بخ��ش میانی قیف، محتوا ق��رار دارد. آیا می  تواند تعامل برقرار 
کن��د؟ اعتماد مخاطب را جلب می کند؟ آیا حس اضطرار را به وجود 
م��ی آورد، به گونه ای که افراد همین حاال برای خرید اقدام کنند؟ با 
مطرح کردن س��واالت به فراخور مرحله ای از قیف که در آن حضور 
دارید، باید مطمئن ش��وید که در حال ترغیب و تش��ویق مشتریان 

هستید.
پیش��رفت و بهتر کردن بازگشت سرمایه، همیش��ه به معنای کار 
کردن بیش��تر نیست. موضوع این است که باید روی کاری که انجام 
می دهی��د، متمرکز ش��وید تا تاش های ش��ما به س��مت یک هدف 

مشخص حرکت کند.
Entrepreneur/ucan :منبع 

کسب و کارهای کوچک چطور می توانند با تقویت محتوا به بازگشت سرمایه بهتر برسند؟
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سلبریتی هایی که دستی هم در دنیای استارت آپ ها دارند
در دنی��ای هنرمن��دان خارج��ی، افرادی هم وج��ود دارند که به دنی��ای فناوری ورود پی��دا کرده اند و 

استارت آپ هایی موفق را راه اندازی کرده اند.
به گزارش ایس��نا و به نقل از اینترس��تینگ اینجینیرینگ، در میان سلبریتی های خارجی کسانی وجود 

دارند که به تاسیس استارت آپ ها پرداخته اند که از میان آنها هفت نفر شهرت بیشتری دارند.
این افراد در عرصه های مختلف ورزش��ی و هنری فعالیت کرده اند که برخی از مش��هورترین آنها شامل 
»مجیک جانسن «، »جسیکا آلبا«،  »شان کوری کارتر«،»پل لئونارد نیومن«، »بیانسه جیزل نولز-کارتر«، 

»دیوید بکام«، »رابرت ِد نیرو «، »تایرا بنکس« و »گوئن رنی استفانی« هستند.
این س��لبریتی ها که به عنوان موسس استارت آپ ها معرفی ش��ده اند به نوعی کارآفرینان حوزه فناوری 

هم هستند.
 )Jessica Alba(»جسیکا آلبا«

ش��اید اغلب ما »جس��یکا آلبا« را  به خاطر بازی های وی در فیلم های تلویزیونی و س��ینمایی آمریکایی 
بشناسیم ولی این بازیگر یک وجهه کاری دیگر هم دارد و یک کارآفرین موفق است.

وی در س��ال 20۱2 می��ادی به احداث ش��رکت »The Honest« کمک کرد. این ش��رکت تجارت 
الکترونیک محصوالت مراقبت از کودک، تهویه هوا، لوازم آرایشی و پاک کننده های خانگی را به مشتریان 

خود در سراسر جهان عرضه می کند.
اخیرا این شرکت 75 میلیون دالر بودجه عمومی دریافت کرد.

)Rainn Wilson(»رین ویلسون«
رین ویلسون بازیگر و کمدین آمریکایی است که در حوزه راه اندازی  استارت آپ ها هم نقش داشته است 

و به احداث استارت آپ »SoulPancake« کمک کرده است.
کار این شرکت تولید محتوا در میان سیستم های عامل  گوناگون است.

این ش��رکت که در »لس آنجلس« واقع شده، در حوزه رس��انه فعالیت می کند و طی سالیان اخیر رشد 
بسزایی داشته است و در سال 20۱5 میادی موفق شد در میان ۱0 شرکت خاق در زمینه شرکت های 

تولیدکننده ویدئو قرار گیرد.
)William Adam(»ویلیام آدام«

ویلیام آدام هم که بازیگر اس��ت، بنیانگذار شرکت فناوری »i.am+« است. وی در سال 20۱2 میادی 
این ش��رکت را تاسیس کرد. فعالیت ویژه این شرکت در حوزه ساخت »بات های مکالمه« هوش مصنوعی 

است.
این شرکت توانسته ۱۱7 میلیون دالر تامین بودجه کند.

)Shawn Green(»شان گرین«
شان گرین بازیکن لیگ بیسبال است که در حوزه فناوری هم شهرت دارد که به ساخت شرکت فناوری 

»Greenfly« هم کمک کرده است.
» Greenfly« در سال 20۱4 میادی با یک ماموریت ساده آغاز به کار کرد. این ماموریت برای تبادل 

اطاعات میان برندها و مردم است.
)Reese Witherspoon(»ریس ویترسپون«

 »Hello Sunshine« ریس ویترس��پون که از بازیگران مش��هور هالیوود اس��ت، یک ش��رکت به نام
تاسیس کرد که به نویسندگان زن کمک می کند در کار خود موفق شوند.

در شرکت این بازیگر یک بستر برای داستان پردازی های جدید فراهم شده است که از میان آنها می توان 
به کتاب های سنتی اشاره کرد.

)Jared Leto(»جرد لتو«
این بازیگر، خواننده و ترانه سرای آمریکایی به احداث شرکت »VyRT« کمک کرد که در لس آنجلس 

تاسیس شده است.
این استارت آپ، پلتفرم پخش آناین است و شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیک هم دارد.

 جرد لتو همچنین از سرمایه گذاران مشهور فناوری در شرکت های مستقر در لس آنجلس هم محسوب 
می شود.

)Andre Romelle Young(»آندره رومله یانگ«
آندره رومله یانگ که بیش��تر با اسم مستعارش، »دکتر ِدِری«)Dr. Dre( شناخته می شود، از رپرهای 

معروف آمریکایی است و یک شرکت موفق در حوزه تولید »هدفون« احداث کرده است.
این استارت آپ که »Beats« نام دارد تا سال 20۱۱ میادی از پیشگامان تولید هدفون بود.
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ح��دود یک س��وم زندگ��ی ما ب��ه کار کردن اختص��اص دارد و 
مدت زم��ان زیادی هم ب��رای ورود به دنیای کار آماده می ش��ویم. 
ب��ه لحاظ تاریخی، کس��ی کار را برای معنا بخش��یدن و هدفمند 
ک��ردن زندگی در نظر نمی گرفت. انس��ان ها صرفاً کار می کردند تا 
گرس��نه نمانند. معنا و هدف در زندگی از منابع دیگری مثل هنر، 
دی��ن یا علم تأمین می ش��د. حتی ۱00 س��ال قب��ل هم به ندرت 
می دیدیم کس��ی از سر کار به خانه برگردد و به همسرش شکایت 
کند که بی ه��دف کار می کند. دنیای مدرن اما مفهوم جدیدی به 
کار بخش��ید و افراد را وادار کرد که معنای زندگی خود را در کار 

جست وجو کنند.
اینک��ه کارمن��د باید تم��ام و کمال در س��ر کار حاضر ش��ود و 
»خودش« باش��د، ایده نس��بتاً جدیدی است و ریش��ه های آن را 
می توان حدود 30 س��ال قبل در آثار »ویلیام کان« دید. او معتقد 
بود کارمندان از نظر میزان همس��انی با پرسونای کاری با یکدیگر 
تفاوت دارند. بعضی، کار را صرفاً به عنوان یک ش��غل می بینند که 
طی ساعات مشخصی انجام می شود. این افراد »خود واقعی« را سر 
کار نمی آورند. کار فقط بخش��ی از هویت آنها را تشکیل می دهد و 
تصور آنها از خود، روی عناوین اجتماعی دیگر مثل مادر، همس��ر، 

آمریکایی، مسیحی، کاپیتان تیم فوتبال و . . . بنا شده است.
افراد دیگری هم هس��تند که از نظر روانی، فاصله بس��یار کمی 
با پرس��ونای کاری خود دارند و کار را بخ��ش جداناپذیر از هویت 
خود می بینند. آنها فقط س��ر کار نمی آیند، بلکه در کار خود غرق 
می ش��وند و ارتباط روحی با آن برقرار می کنند؛ همان خوره هایی 

که شرکت های بزرگ تکنولوژی همیشه به دنبالش بوده اند.
این روزها به همه توصیه می ش��ود که در محیط کار، خودشان 
باش��ند، یعنی همان چیزی که در واقعیت هس��تند. این طرز فکر، 
احس��اس گن��اه را در بعضی کارکن��ان به وجود م��ی آورد؛ همان 
کارکنانی که نمی توانند با پرس��ونای کاری خود همانند شوند. آیا 
همه باید در کار خود غرق ش��وند؟ آیا همه باید خود واقعی ش��ان 
را س��ر کار بیاورند و تمام هویت و شخصیت خود را به همکاران و 

رئیس نشان دهند؟ پاسخ، قطعاً منفی است.
به عقی��ده دکتر توماس کامورو پرموزیک، اس��تاد کالج لندن و 
دانشگاه کلمبیا، بهتر است زندگی خود را در کار خاصه نکنید. با 

این کار، می توانید شرایط منفی کار را بهتر مدیریت کنید.
اگر شغل شما ابعاد واقعی و اصلی شخصیت تان را دربر می گیرد، 
ش��اید بهتر باشد در این زمینه تجدیدنظر کنید. در این حالت اگر 

ارتقای ش��غلی شامل حال شما نش��ود، پاداش نگیرید یا بازخورد 
مثبتی از همکاران دریافت نکنید، احس��اس بسیار بدتری خواهید 
داش��ت. شاید اگر کار ش��ما تمام زندگی تان را دربر نگیرد، انگیزه 
کمتری هم برای موفقیت داش��ته باش��ید ول��ی زندگی فقط کار 

نیست، پس چه اهمیتی دارد؟
واضح است که تمام افراد به کارهای هدفمند و معنادار مشغول 
نیس��تند. اگر افراد انتظارات کمتری در این زمینه داش��ته باشند، 
رضایت آنها باالتر می رود، کمتر شکایت می کنند و کمتر به دنبال 

تغییر شغل می گردند.
از آنجا که مدیران نقش محوری را در افزایش مش��ارکت کارکنان 
ایفا می کنند و می خواهند محیط کار را به فضایی معنادار و هدفمند 
تبدی��ل کنند، بای��د این موض��وع را در نظر بگیرند که ش��اید تمام 
کارمندان چنین احساسی نسبت به کار خود نداشته باشند. حتی اگر 
فرهنگ سازمانی کامل و درگیرکننده ای در شرکت ایجاد شود، باز هم 
برای بعضی ها، شغل فقط شغل است. این دسته از کارکنان، کار را به 
عنوان بخش محوری زندگی خود نمی دانند ولی با این حال، از هیچ 

تاشی برای انجام وظایف خود دریغ نمی کنند.
Fast Company/digiato :منبع

چرا نباید زندگی را در کار خالصه کرد؟
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