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برای اولین بار در تاریخ 60 ساله بانک مرکزی اجرا می شود

پوست اندازی سیاست پولی 
با عملیات بازار باز

فرصت امروز: بانک مرکزی ابتدای این هفته در یک اطالعیه رسمی، از آغاز به کار اجرای عملیات بازار باز خبر داد. این کار برای 
اولین بار در تاریخ 60 ساله تاسیس بانک مرکزی انجام می شود. مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی، دو هدفی 
اس��ت که بانک مرکزی از اجرای عملیات بازار باز دنبال می کند و قصد دارد تا کریدوری مطمئن برای نرخ س��ود حساب شده بانکی 
ایجاد کند. اما در حالی که بانک مرکزی با سخت ترین شرایط از نظر تحریم ها مواجه است و بسیاری از راه ها برای نقل و انتقاالت 
مالی با بانک های جهان بسته شده است و همین امر به کمبود ارز منجر شده؛ رئیس کل بانک مرکزی تالش می کند تا با روش هایی 
خالقانه جلوی نوسانات ارزی و التهاب در بازار را بگیرد و همچنین به دنبال راهکاری بلندمدت باشد که از آن به عنوان اجرای طرح 
»عملیات بازار باز« نام برده می شود. عملیاتی که عبدالناصر همتی از اجرای آن از اوایل مهرماه خبر داد و از پوست اندازی سیاست...

بازار مسکن با وجود ماهیت دیرپذیری چقدر از حوادث اخیر تاثیر پذیرفت؟

آرامش پس از توفان در بازار مسکن
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هشدار آژانس امنیت هوایی اتحادیه اروپا؛ فعال از آسمان ایران پرواز نکنید

ایرالین های خارجی آسمان ایران را دور می زنند

مهارت های کاری برای تغییر شغل را بشناسید
تفکر متنوع، آغاز راه نوآوری در سازمان

لیست سیاه افراد موفق 
اولویت تجربه لذت بخش بر مالکیت در بازاریابی

2020 CES ترندهای مراسم
اثرات حذف الیک فیس بوک

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بیل گیتس خواستار افزایش 
مالیات ثروتمندان آمریکا شد

5
بازار سـهام که پس از رشـد قابل توجـه و تاریخی در نیمه 

اول امسال، در ماه های مهر و آبان ماه شرایط نسبتا 
آرامی را تجربه کرده بود، در آذرماه با رشد قابل...

رشد ۹  ماهه ارزش بازار سرمایه به حدود ۹0درصد رسید

 ارزش بازار
۱۰۰ میلیارد دالری

یادداشت
 فقدان شایسته ساالری

و مهاجرت نخبگان

محیط کسب وکار هرچند از 
نخبگان  مهاجرت  اولیه  عوامل 
نیس��ت، اما بر تش��دید آن اثر 
دارد. ی��ک نکته مهم در فضای 
کسب وکار که می تواند زمینه 
را  تحصیلک��ردگان  مهاج��رت 
فراهم کند، روش های استخدام 
در شرکت های دولتی و شرایط 
بخش خصوصی است. در کشور 
ما بیش از شایسته ساالری، این 
رواب��ط اس��ت ک��ه در فرآیند 
اس��تخدام اثر دارد. بسیاری از 
ش��رکت های دولت��ی به جای 
جذب نخبگان از آشنایان خود 
اس��تفاده می کنند. این مسئله 
خصوص��ی  ش��رکت های  در 
کمرنگ تر است، اما وقتی افراد 
می��زان فعالی��ت و درآمد خود 
را در این ش��رکت با ش��رکت 
خارج��ی مقایس��ه می کنن��د، 
ترجیح می دهند از کشور بروند 
و به درآمد بیش��تر و ش��رایط 

زندگی بهتر برسند.
در  وکار  راه ان��دازی کس��ب 
کشور س��خت بوده و سخت تر 
هم شده اس��ت. از سوی دیگر 
به دلیل رکود و ش��رایط خاص 
اقتصادی ک��ه وضعیت عمومی 
س��ازمان ها و نهاده��ای دولتی 

ک��رده،  س��خت تر  را 
3بسیاری از نوابغ و...
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جزییات گزارش ها و خبرهای مختلف می گوید اس��تان های جنوبی و جنوب شرق 
کش��ور گرفتار بارش های عظیم و کم س��ابقه ای شده اند که حتی این سیالب ها باعث 
کشته شدن سه تن در دو استان جنوبی و جنوب شرق ایران شده است. این در حالی 
اس��ت که در ابتدای هفته گذش��ته، هشدارهای کارش��ناس هواشناسی درباره وقوع 
توفان و بارش های سیل آس��ا در مناطق ش��رقی کشور، زنگ خطر را برای بسیاری از 

ساکنان شهرها و روستاهای این مناطق کشور به صدا درآورد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، تصاوی��ری از آب گرفتگی گس��ترده در بندرعباس به همه 
نشان داد اخطارهای هواشناس��ی، مبتنی بر یافته های علمی و غیرقابل کتمان بوده 
است. در استان هرمزگان، فشار سیالب به اندازه ای زیاد بود که فیلم های منتشرشده 
در رسانه ها نشان می داد کامیون ها و تریلرهای سنگین ۳0 تنی اسیر سیالب شده و 
به پهلو غلتیده اند، سیالب تا نزدیک سقف آنها باال آمده و جریان دارد و راه ارتباطی 

بسیاری از روستاهای استان سیستان و بلوچستان بسته شده است.
در شهرس��تان جاسک واقع در شرق هرمزگان هم وضعیت به شدت بحرانی است 
و آنطور که فرماندار این شهرس��تان گفته مجبور شده اند به خاطر سیالب گسترده، 
س��اکن پنج روستای جاس��ک را تخلیه کنند و ۱000 نفر از ساکنان این روستاها را 

به مکان امن منتقل کنند.
در اس��تان همجوار هرمزگان یعنی بوش��هر هم هواشناسی در اخطارهای متعددی 
از ش��هروندان خواس��ت مراقب آب گرفتگی و امواج بلند خلیج همیشه فارس باشند. 
هواشناس��ی اخطار داده اس��ت طی روز سه شنبه هفته جاری تا اوایل روز چهارشنبه 
احتم��ال آبگرفتگی معاب��ر عمومی و ریزش تگرک در مناطق مس��تعد دور از انتظار 
نیس��ت، همچنین به سبب وزش باد به  نسبت ش��دید، دریا مواج و متالطم می شود 
که نس��بت  به ترددهای دریایی به  ویژه تردد شناورهای کوچک، تفریحی و مسافری 

هشدار داده می شود.
علت بارش های شدید جنوب کشور چیست؟

درحالی س��یل خس��اراتی به این مناطق کش��ور وارد کرده ک��ه رئیس مرکز ملی 
خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور دو عامل »تغییرپذیری آب و 
هوا« و »تغییرات اقلیمی« را علت تغییر الگوی بارش ها و بارش های شدید در جنوب 
کشور می داند. احد وظیفه درباره علت تغییر الگوی بارش ها در کشور به ایسنا گفته 
ک��ه آب و هوا و اقلیم به  صورت جهانی همواره تغییرپذیر اس��ت همچنین تغییرات 

اقلیمی الگوهای جوی را تا حدودی تحت تاثیر قرار داده است.
او با اش��اره به اینکه سیس��تم های هواشناس��ی حرکت موجی دارند و فرآیندهای 
گسترده ای نیز در شکل گیری این امواج دخالت می کنند، گفت: »برای مثال نوسانات 
جنوبی، نوسانات دو قطبی اقیانوس هند، نوسانات پرفشار سیبری و نوسانات اقیانوس 
اطلس ش��مالی امواج بزرگ مقیاسی هستند که در شکل گیری امواجی که از غرب به 

شرق حرکت می کنند، تاثیرگذارند.
رئیس مرکز ملی خشکس��الی و مدیریت بحران س��ازمان هواشناسی کشور با بیان 
اینکه سال گذشته ما در کشور بارندگی خوبی داشتیم، اما اروپای غربی سال خوبی 
از نظر بارندگی نداش��ت، گفت: امواج در این بازه زمانی به گونه ای ش��کل گرفته بود 
که بخش گرم و پایدار آن در اروپای غربی قرار داشت و بخش ناپایدار آن روی شرق 

مدیترانه و خاورمیانه گسترده شده بود.
وظیفه با اش��اره به اینکه در حال حاضر امواج جوی به گونه ای است که بارش های 
خوبی در س��واحل شرقی خلیج فارس پیش بینی می ش��ود، بیان کرد: اقلیم همواره 

ثابت نیست و ثابت نبودن آن لزوما به تغییرات اقلیمی مربوط نمی شود.
ب��ه گفت��ه وی، در ح��ال حاضر س��ال ۲0۱۹ گر م ترین س��ال تاری��خ در برخی از 

کشورهای جهان مانند استرالیا گزارش شده است.
همچنین محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان نیز در همین 
رابطه گفته، براس��اس آخرین اطالعات دریافتی از ایستگاه های باران سنجی از ۱۴۵ 

نقطه اس��تان بارندگی گزارش ش��ده که میزان بارش های ۹۴ ایس��تگاه بیش از ۵0 
میلی متر بوده است.

به گفته حیدری، بیشینه بارندگی ها با میزان ۱۸6 میلی متر از ایستگاه »دستگرد« 
از توابع نیکش��هر گزارش شده که ظهر شنبه اعالم ش��ده و به دلیل قطع بسترهای 
ارتباطی این شهرس��تان، میزان بارش ها در شنبه ش��ب این ایس��تگاه، هنوز دریافت 

نشده است.
مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: از ظهر شنبه تاکنون ارتباط 
تلفنی هواشناس��ی استان با ایستگاه های هواشناس��ی و باران سنجی شهرستان های 
نیکش��هر، قصرقند و فنوج قطع ش��ده اس��ت که به برقراری، اطالعات بارندگی این 

مناطق نیز به روز خواهد شد.
کانون بحران سیالبی، سیستان و بلوچستان

ولی به جز دو اس��تان هرمزگان و بوشهر، اس��تان دیگری به شدت درگیر سیالب 
اس��ت و باورکردنی نیست اقلیمی که در سال های گذشته به شدت خشک محسوب 
می ش��د، ناگهان با سیالبی روبه رو ش��ود که همه روستاها را تا کمر در آب فرو ببرد. 
تصاویر منتشرش��ده در شبکه های اجتماعی بس��یار گویاست، سیستان و بلوچستان 

کانون اصلی سیالب اخیر در شرق کشور بوده است.
در اصلی ترین کانون س��یالب یعنی استان سیستان و بلوچستان، محاصره چندین 
روس��تا در بین سیالب، خبرساز شد. یکی از این حوادث غیرمترقبه درباره نجات دو 
زن حامله بود که در س��یالب گرفتار ش��ده بودند. آنطور که رئیس مرکز بهداش��ت 
شهرستان سیب وسوران گفته است: یک مادر باردار ۲۱ ساله بر اثر طغیان رودخانه 
محلی در روس��تا حبس ش��ده بود و امکان کمک به او نبود. همچنین در شهرستان 
دلگان جان یک مادر باردار پرخطر اهل روستای علی آباد کالنظهور که پشت سیالب 

گرفتار شده بود در خطر بود که در نهایت امدادگران جان هر دو را نجات دادند.
گ��زارش منتشرش��ده می گوید یکی از م��ادران باردار با یک دس��تگاه لودر و یک 
دس��تگاه مایلر اداره راهداری این شهرس��تان از رودخانه عبور داده و به بیمارس��تان 

ایرانشهر منتقل شده اند.
ب��ارش 60 ت��ا ۹0 میلی متری باعث طغیان وحش��تناک رودخانه های فصلی و رود 
هیرمند در سیس��تان و بلوچس��تان شده اس��ت که فیلم طغیان رودخانه ها ترسناک 
اس��ت و نش��ان می دهد حجم ناگهانی بس��یار زیادی از آب باران وارد بس��تر رودها 

شده است.
فاجعه س��یالب به اندازه ای وضعیت را در اس��تان های سیس��تان و بلوچس��تان و 
هرمزگان به هم ریخته اس��ت به طوری که اورژانس کش��ور اعالم کرده اس��ت س��ه 
تن در اثر س��یالب در استان های مزبور کشته ش��ده اند. آنطور که خالدی سخنگوی 
اورژانس کش��وری درباره کش��ته شدگان در حوادث جوی اخیر گفته در مجموع سه 
نف��ر در ای��ن حوادث جان خود را از دس��ت داده اند که یکی از این افراد در اس��تان 
سیس��تان و بلوچستان غرق شده است. در استان هرمزگان نیز یک تن به علت غرق 
ش��دن در رودخانه و یک نفر به علت ریزش آوار در روستای حاجی آباد جان خود را 

از دست داده است.
همچنین تا ظهر یکش��نبه هالل احمر از کشته شدن یک تن در استان هرمزگان و 
مفقود شدن یک تن در سیستان و بلوچستان طی حوادث جوی ٧۲ ساعت گذشته 

خبر داده بود.
در اس��تان کرمان هم وضعیت مشابهی از لحاظ ش��دت سیل جاری است و اخبار 
می گوید اهالی ۱۱۴ روس��تای این اس��تان قادر به تردد زمینی نیس��تند. س��عیدی 
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری کرمان گفته است: هم اکنون راه روستایی ۱۱۴ 
روستا بسته است و ۳٧ روستا نیز در محاصره برف است. به گفته او آب هفت روستا 
و برق ۱۳ روس��تا نیز هنوز قطع است و همچنین یک روستا نیز در محاصره سیالب 

است.

سیالب ها باعث کشته شدن 3 تن در 2 استان جنوبی کشور شده است

تغییر اقلیم در جهان، سیل در جنوب ایران
ایران روزهای پرتنشی را پشت سر گذاشته است

رئیس جمهور کجاست؟
پنج روز از س��اقط ش��دن هواپیمای اوکراینی و دو روز از بیانیه س��تاد کل نیروهای مسلح و قبول مسئولیت سرنگون کردن 
این هواپیما با اشتباه انسانی و پرتاب اشتباه موشک می گذرد، اما رئیس جمهوری اسالمی ایران تنها به یک بیانیه و یک توئیت 

در این زمینه بسنده کرده است.
به گزارش ایس��نا، بامداد چهارش��نبه ۱۸ دی یک فروند هواپیمای مس��افربری بویینگ ٧۳٧ خطوط هوایی کشور اوکراین 
دقایقی پس از بلندش��دن از فرودگاه امام خمینی )ره( بر اثر بروز خطای انس��انی و به صورت غیرعمد، مورد اصابت موش��ک 
پدافندی نیروی هوافضای س��پاه پاس��داران قرار گرفت و س��اقط ش��د. در این حادثه تلخ از میان ۱٧۹ سرنشین و خدمه این 
هواپیمای مسافربری که تمامی آنها جان باختند، ۱۴٧ نفر ایرانی و ۳۲ نفر از اتباع کشورهای کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان 

و انگلستان بودند.
پس از سه روز مسئوالن سازمان هواپیمایی کشور که نقص فنی را عامل سقوط این هواپیما عنوان می کردند سرانجام صبح 
شنبه ۲۱ دی ستاد کل نیروهای مسلح در اطالعیه ای پنج بندی اعالم کرد: »بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیرعمد، 
هواپیمای مسافربری اوکراینی مورد اصابت قرار گرفته که متاسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز و جان 

باختن تعدادی از اتباع خارجی شد.«
در این اطالعیه همچنین عنوان شد که در اسرع وقت مسئولین مربوطه در سپاه با حضور در رسانه ملی توضیحات مشروحی 
را به مردم ش��ریف ارائه خواهند کرد. س��اعاتی پس از این اطالعیه س��ردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران در یک نشست خبری با تشریح ماجرا، درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی توضیحاتی ارائه کرد. حضور حاجی زاده 
به عنوان مسئول اصلی پدافندی سپاه که این فاجعه در حوزه وی رقم خورده بود به برخی سواالت پیرامون این موضوع پاسخ 

داد. هرچند سواالت و ابهاماتی هم به ماجرا اضافه کرد.
از همان دقایق ابتدایی این ماجرا، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با پیگیری ماجرا و احتمال هدف قرار گرفتن هواپیمای 
اوکراینی توسط موشک، با حضور در قاب تلویزیون تالش کرد عالوه بر همدردی با خانواده قربانیان، به تشریح اقدامات دولت 
متبوعش در این زمینه بپردازد؛ اقدامی که در چنین حوادثی روس��ای دولت هایی که کشورش��ان در حادثه آسیب دیده انجام 
می دهند. درس��ت مثل والدیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که از همان دقایق ابتدایی ماجرا با حضور در تلویزیون تالش 

کرد پیام دولت خود را به مردم اوکراین برساند.
پس از اطالعیه ستاد کل نیروهای مسلح و پذیرش این اشتباه غیرعمد از سوی ایران هم ترودو نخست وزیر کانادا و زلنسکی 
رئیس جمهور اوکراین  به صورت تلفنی با حس��ن روحانی رئیس جمهوری اس��المی ایران صحبت کردند و خواستار شفافیت و 
پاسخگویی ایران در این موضوع شدند. در این میان اما حضور حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسالمی ایران و رئیس 
ش��ورای عالی امنیت ملی در قاب تلویزیون و صحبت کردن مس��تقیم وی با مردم ایران شاید می توانست اندکی از فشار روانی 

ایجادشده بر مردم و اندوه آمیخته با خشم ایرانیان کم کند.
اما رئیس جمهور تنها صبح ش��نبه به انتش��ار یک بیانیه و توئیت بسنده کرد و تا این لحظه درباره این فاجعه و البته اتفاقات 

مهمی که در روزهای  پس از سانحه در ایران و منطقه رخ داده به صورت مستقیم با مردم سخن نگفته است.
صبح ش��نبه ۲۱ دی رئیس جمهوری اس��المی ایران در بیانیه ای با اشاره به نتیجه تیم تحقیقاتی ستاد کل نیروهای مسلح 
مربوط به سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی، عنوان کرد: »در فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت 
ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به منظور دفاع در برابر حمالت احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری 
اس��المی ایران در آماده باش ۱00درصد قرار داشتند که متأس��فانه خطای انسانی و شلیک اشتباه، به یک فاجعه بزرگ منجر 

شد و ده ها انسان بی گناه قربانی شدند.«
همچنین روحانی شنبه ۲۱ دی در توئیتر نوشت: »در نهایت تأسف و بنا بر اعالم ستاد کل نیروهای مسلح، خطای انسانی و 
شلیک اشتباه پدافند سپاه موجب سقوط هواپیمای اوکراینی و قربانی شدن ۱٧6 انسان بی گناه شده است. تحقیقات تکمیلی 

برای شناسایی و پیگرد قانونی کلیه علل و مسببین این فاجعه بزرگ و اشتباه نابخشودنی ادامه دارد.«
روحانی یکش��نبه میزبان امیر قطر بود و در نشس��تی مشترک با وی ش��رکت کرد. درست است که فعالیت های دیپلماتیک 
از قبل برنامه ریزی ش��ده و نباید هم متوقف ش��ود ولی دس��ت کم پس از این دیدار، رئیس جمهور می تواند در فرصتی مناسب 
با مردم درباره اتفاقات این روزها س��خن بگوید. مقایس��ه رفتار رئیس دولت ایران با روسای دولت های کانادا و اوکراین در این 

فاجعه تلخ از مواردی است که می تواند تاثیری نامطلوب بر افکار عمومی داشته باشد.
به نظر می رس��د ش��اید حضور رئیس جمهور در قاب تلویزیون و سخن گفتن رو در روی اولین مقام اجرایی کشور و دومین 
مقام رس��می جمهوری اس��المی با مردم ایران در این روزها و با توجه به سلس��له اتفاقات تلخ و پرتنشی که رخ داده می تواند 
کشور را به سمت آرامشی که همیشه مورد تاکید رهبر انقالب اسالمی و دیگر مسئوالن بوده، ببرد. اینجاست که این پرسش 

مطرح می شود که در چنین مواقعی رئیس جمهور کجاست؟
گفتنی است در پی سانحه سقوط هواپیما و جان باختن تعدادی از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها، ظهر یکشنبه 
دانش��گاه های شهید بهشتی و عالمه طباطبائی، خواجه نصیرالدین طوسی و علوم پزشکی شهید بهشتی مراسم یادبودی برای 

جان باختگان برگزار کردند که این تجمعات با اعتراضات دانشجویان نسبت به سهل انگاری مسئوالن مربوطه همراه شد.

مهرداد عباد
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران



این روزها »اپیدمی س��قوط« افکار عمومی را مش��غول خود کرده اس��ت. از 
س��قوط هواپیم��ای بویینگ ٧۳٧ بر اثر خطای انس��انی در حوالی تهران گرفته 
تا پنهانکاری رس��انه ای و الپوش��انی حقیقت و درنهایت، سقوط اعتماد عمومی. 
صفحه نخس��ت مطبوع��ات دیروز تمام قد ب��ه این موضوع اختصاص داش��ت و 
س��ردبیران و مدیران روزنامه ها از عدم خبررسانی و شفاف سازی حقیقت انتقاد 
کردند. آنها همچنین از مخاطبان خود عذرخواهی کردند که نتوانس��تند روایت 

درست را از ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی ارائه دهند.
از س��وی دیگر، زنجیره ای از حوادث باعث ش��د تا هواپیم��ای بویینگ ٧۳٧ 
در ایران س��قوط کند. چند س��اعت پیش��تر از این حادثه، حمله موشکی سپاه 
ب��ه مواضع آمریکایی ه��ا در عراق انجام ش��ده بود و مجموعه نیروهای مس��لح 
ایران به  منظور پاس��خگویی به تهدیدات احتمالی در باالترین س��طح آماده باش 
بودند. براس��اس آنچه در بیانیه ستاد مشترک نیروهای مسلح آمده، چند ساعت 
پس از عملیات موش��کي س��پاه، پروازهاي جنگي نیروهاي آمریکایي در اطراف 
ایران افزایش یافته و برخي خبرها از تحرکات هوایي به  س��مت مراکز راهبردي 
کش��ور و اهداف متعددي در برخي صفحات رادار مش��اهده و موجب حساسیت 
بیشتر مجموعه هاي پدافند هوایي شده بود، بنابراین در تحلیل آنچه به تراژدی 
پرواز ش��ماره ٧۵۲خطوط هوایی اوکراین انجامیده، نیاز اس��ت تا کمی به عقب 

بازگردیم.
آنچه بر پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین گذشت

شاید هیچ یک از موسسات مشاوره ای و تحلیل های آینده پژوهی، چنین شروع 
هولناک و ناگواری را برای سال ۲0۲0 میالدی تصور نکرده بودند؛ حمله آمریکا 
به پایگاه حشدالشعبی در عراق، واکنش هیجان زده عراقی ها در حمله به سفارت 
آمریکا، شهادت سردار قاسم س��لیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد 
ب��ا حمله پهپادی آمریکا، افزایش قیمت نفت و ریزش بورس های جهانی در پی 
افزایش تنش های خاورمیانه، پاس��خ موشکی س��پاه به مواضع آمریکا در عراق، 
تشییع پرش��ور پیکر سردار سلیمانی در ش��هرهای اهواز، مشهد، تهران و جان 
باخت��ن بی��ش از ۵0 نفر بر اثر ازدح��ام جمعیت در کرمان، س��قوط هواپیمای 

بویینگ ٧۳٧ در حوالی شاهدشهر شهریار و مرگ تمامی ۱٧6 سرنشین آن.
همانطور که از توالی این حوادث برمی آید، سیر وقوع این رخدادها چنان تند 
و ش��تاب زده اس��ت که گاهی افکار عمومی از تعقیب لحظه به لحظه خبرها در 
این روزها جا می ماند. سلس��له جنبان حوادثی که بیشتر به سناریوی یک فیلم 
حادثه ای ش��بیه می زن��د، یا در قالب یک تریلر سیاس��ی می گنجد؛ حوادثی که 
هفته س��وم دی ماه را در حافظه تاریخی ای��ران و جهان ماندگار می کند و البته 
طبیعی اس��ت که درک و پذیرش همه این حوادث در کمتر از یک هفته، بهت 

افکار عمومی را برانگیخته است.
اما آخرین پرده از سلس��له حوادث اخیر، س��قوط هواپیمای بویینگ ٧۳٧ در 
صبح چهارش��نبه نوزدهم دی ماه بود؛ زنجیره ای از حوادث پیشتر رخداده باعث 
شد تا هواپیمای خطوط هوایی اوکراین در اثر خطای انسانی و به  طور غیرعمد 

از سوی پدافند هوایی سپاه، هدف گرفته شده و سقوط کند.
س��اعت 6 و ۱۲ دقیقه صبح چهارشنبه بود که یک فروند هواپیمای بویینگ 
متعلق به »ش��رکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال« از فرودگاه امام خمینی به 
مقصد کی یف از زمین برخاس��ت، اما هنوز چند دقیقه ای از تیک آف هواپیمای 
بویینگ ٧۳٧ نگذش��ت که به یکباره در س��اعت 6 و ۱۸ دقیقه در آسمان آتش 
گرفت و حوالي شاهدشهر شهریار سقوط کرد؛ حادثه اي که متأسفانه تمام ۱6٧ 

مسافر و ۹ خدمه آن کشته شدند.
72 ساعت مصاف رسانه ای میان ایران و غرب

از همان اولین ساعات س��قوط، رسانه های غربی از سقوط هواپیمای بویینگ 
٧۳٧ بر اثر حمله موشکی سخن گفتند. رسانه های رویترز، سی بی اس، نیوزویک 
و س��ی ان ان به نقل از چند مقام اطالعاتی آمریکا گزارش دادند که دستگاه های 
اطالعاتی آمریکا ش��واهدی مبنی بر ساقط شدن هواپیما با پدافند هوایی ایران 
در دس��ت دارد. طبق گفته این منابع، این ش��واهد از ماهواره های جاسوسی به 
دس��ت آمده و نش��ان می دهد که ایران به اش��تباه هواپیم��ای بویینگ ٧۳٧ را 

سرنگون کرده است.
در مقاب��ل اما رس��انه های داخلی از قول دولتمردان و کارشناس��ان س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری، قویا گزاره حمله موش��کی را رد کرده و نقص فنی را علت 
س��قوط هواپیمای بویینگ ٧۳٧ اعالم کردند. این جنگ رس��انه ای س��ه روزی 
ادامه داش��ت و در این میان، افکار عمومی گیج و مبهوت نظاره گر ماجرا بودند 
و دو روای��ت ضدونقی��ض از یک حادثه، به��ت و دلهره آنه��ا را برانگیخته بود. 
خالص��ه، از غرب اصرار بود و از ایران انکار! این ماجرای ٧۲ س��اعت کش��اکش 
رس��انه ای میان ایران و غرب بر س��ر پرواز ش��ماره ٧۵۲ خطوط هوایی اوکراین 
بود. درحالی که رسانه های غربی از سناریوی حمله موشکی یا تروریستی سخن 
می گفتند، دولتمردان و مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری، از سناریوی نقص 

فنی صحبت می کردند.
در همین حال، علي عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایي کشوري در کنفرانس 
خبري که روز جمعه پس از ش��دت گرفتن احتمال حمله موشکي به هواپیماي 
اوکراینی برگزار شد، گفت »چیزي که مي توانیم به  طور حتم بگوییم، این است 
که هواپیما مورد اصابت موش��ک قرار نگرفته اس��ت.« او شب قبل از آن نیز در 
گفت وگوی ویژه خبری در تلویزیون اعالم کرد: »اصال طرح موضوع س��قوط به 
دلیل اصابت موشک منطقي نیست.« او همچنین گفت که »بیش از یک دقیقه 
ب��ود که هواپیما در هوا آتش گرفته  بود و موقعیت آن نش��ان مي داد که خلبان 

تالش مي کرد برگردد.«
پنهان کاری و الپوشانی حقیقت پس از سقوط

در همین اثنا، جعبه س��یاه هواپیمای بویینگ ٧۳٧ پیدا شد و پروسه بازیابی 
اطالعات آن با مش��ارکت مس��ئوالن هواپیمای��ی اوکراین کلید خورده اس��ت. 
همچنین ایران از ش��رکت بویینگ به عنوان س��ازنده هواپیما و کشورهایي که 
اتباع ش��ان سرنشین هواپیما بودند، دعوت کرد تا در فرآیند تحقیق و تفحص از 

حادثه شرکت کنند.
س��رانجام صبح ش��نبه بود که انتشار بیانیه ستاد مش��ترک نیروهای مسلح، 
خواب را از چش��مان ایرانی ها زدود. ستاد مشترک نیروهای مسلح در این بیانیه 

اعالم کرد که پدافند ضدهوایی س��پاه، عامل س��قوط هواپیمای خطوط هوایی 
اوکراین بوده و این هواپیما بر اثر خطای انس��انی و به  طور غیرعمد، هدف قرار 

گرفته است. 
آنطور که در بیانیه س��تاد مش��ترک نیروهای مسلح آمده، چند ساعت پس از 
عملیات موش��کی سپاه به پایگاه عین االسد در عراق، پروازهای جنگی نیروهای 
آمریکای��ی در پیرامون ایران افزایش یافته و موجب حساس��یت بیش��تر پدافند 
هوایی ش��د. »در چنین ش��رایط حساس��ی، پرواز ش��ماره ٧۵۲ خطوط هوایی 
اوکرای��ن از فرودگاه امام خمینی حرکت ک��رده و در هنگام چرخش، کاماًل در 
حالت نزدیک ش��ونده به یک مرکز حس��اس نظامی س��پاه و در ارتفاع و ش��کل 
پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد و متاسفانه بر اثر بروز خطای انسانی و 

به صورت غیرعمد، مورد اصابت قرار می گیرد.«
با روش��ن ش��دن حقیقت، رئیس جمهور در پیامی، این اشتباه فاجعه بار را به 
خانواده های قربانیان تس��لیت گفت و از ادامه تحقیقات تکمیلی برای شناسایی 
کلی��ه علل و عوامل این فاجعه خبر داد. ب��ه گفته روحانی، این حادثه دردناک، 
موضوعی نیس��ت که به  سادگی بتوان از کنار آن گذشت، بنابراین مسببین این 
اش��تباه نابخش��ودنی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و نتایج به اس��تحضار ملت 
ایران و خانواده های قربانیان خواهد رس��ید. رهبر معظم انقالب نیز در پیامی با 
ابراز همدردی عمیق و مجدد با خانواده های داغدار، ستاد کل نیروهای مسلح را 
مأمور پیگی��ری کوتاهی ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه و مراقبت برای 

عدم امکان تکرار چنین سانحه ای کردند.
رسانه های داخلی، بازنده بزرگ ماجرای سقوط

ام��ا این الپوش��انی حقیقت، چگونگی اطالع رس��انی و همینط��ور بی اطالعی 
رس��انه های داخلی، موضوعی است که در یکی دو روز گذشته با انتقاد گسترده 
رس��انه ها مواجه شده است. بازنده بزرگ ماجرا، اما رسانه های داخلی بودند. آنها 
به گفته دولتمردان و مس��ئوالن س��ازمان هواپیمایی کش��وری اتکا کرده و قویا 
از س��ناریوی نقص فنی س��خن گفتند. در نهایت، با انتشار بیانیه ستاد مشترک 
نیروهای مسلح مشخص شد که روایت رسانه های غربی، معتبرتر بوده است. این 
حادثه بار دیگر نش��ان داد که چقدر چنته رسانه های داخلی در برابر رسانه های 
غربی، خالی اس��ت. متاسفانه سرمایه سیاس��ی و اجتماعی که با شهادت سردار 
سلیمانی در بطن جامعه ایران پدید آمد و به اتحادی کم نظیر و حضور یکپارچه 
مردم در مراس��م تشییع انجامید، با این پنهان کاری رسانه ای به یکباره از دست 
رفت. در حقیقت، س��قوط هواپیمای اوکراینی، سقوط اعتماد عمومی در جامعه 

ایران بود.
البته چگونگی اطالع رس��انی س��قوط هواپیمای بویین��گ ٧۳٧ )ابتدا تکذیب 
و درنهای��ت پذیرفتن ماجرا( پروس��ه ای اس��ت که بارها در ارتب��اط با حوادث و 
اتفاقات گذشته هم ش��اهد بوده ایم. نکته در اینجاست که این نوع اطالع رسانی 
موجب ضعف رس��انه ای ایران شده و رسانه های داخلی را از درجه اعتبار و نفوذ 
بین المللی در موقعیت ضعف قرار داده اس��ت. شواهد نشان می دهد که برخی از 
دولتمردان، پیش از انتش��ار بیانیه س��تاد مشترک نیروهای مسلح از پشت پرده 
ماجرا باخبر بوده اند. این رویه رفتاری اشتباه موجب سقوط بی اعتمادی عمومی 

می شود و هرچه بیشتر بر شکاف تاریخی دولت-ملت در ایران می افزاید.

از سقوط هواپیمای بویینگ 737 تا سقوط اعتماد عمومی

اپیدمی سقوط

با گذش��ت چند روز از حادثه س��قوط هواپیم��ای بویینگ ٧۳٧ در 
ایران، اطالعات سایت »فالیت رادار بیست و چهار« که بیانگر ترافیک 
هوایی جهان به صورت زنده اس��ت، نش��ان می ده��د هم اکنون میزان 
پروازهای عبوری از آس��مان ایران به کمتر از نصف کاهش یافته است. 
در همی��ن حال، آژانس امنی��ت هوایی اتحادیه اروپا ب��ه ایرالین های 
اروپایی هش��دار داده که از پرواز بر فراز آسمان ایران بپرهیزند. آژانس 
امنی��ت هوانوردی اروپا به عنوان یک نهاد تخصصی تحت نظر اتحادیه 
اروپ��ا که در زمینه ایمنی هوانوردی غیرنظامی و مس��افربری به وضع 
و اعم��ال قوانین و مقررات می پ��ردازد، به تازگی در بیانیه ای جدید به 
تمامی ش��رکت های هواپیمایی اروپایی هشدار داده که تا اطالع ثانوی 
بر فراز آس��مان ایران پرواز نکنند. آژانس امنیت هوانوردی اروپا پیشتر 
نی��ز در اطالعیه ای به این ایرالین ه��ا اعالم کرده بود که در ارتفاع زیر 

۲۵ هزار پایی در آسمان این کشور پرواز نکنند.
حاال با گذشت کمتر از یک هفته از حادثه دردناک سقوط هواپیمای 
مس��افربری بویینگ ۸00-٧۳٧ متعلق به ایرالین اوکراینی، اثرات این 
حادث��ه، خود را در پروازهای عبوری از آس��مان ایران نش��ان می دهد. 
چنانچ��ه طب��ق اطالعات س��ایت »فالی��ت رادار بیس��ت و چهار« که 
ترافیک هوایی جهان را به صورت زنده نشان می دهد، هم اکنون میزان 
پروازهای عبوری از آسمان ایران به کمتر از نصف کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، نوروز سال ۱۳۹۵ بود که ایران با هدف جذب بیشتر 
پروازه��ای عب��وری، ٧۵00 کیلومتر راه هوایی جدی��د ایجاد کرد که 
ش��امل ۱۹ مس��یر جدید داخلی و خارجی بود و از این رقم، ۱۴ مسیر 
آن بین المللی بود. مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه ها همان موقع گفت 

ک��ه برای افزایش راه های هوایی احتیاج ب��ه رفع گلوگاه هایی دارد که 
باید با همکاری س��تاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی، 

نقاط بحرانی از بین برود و راه های جدید به بهره برداری برسد.
ش��رکت فرودگاه ها آن زمان با هدف اصالح س��اختار فضای کش��ور 
در برنامه ای با عنوان »طرح مدیریت آس��مان ایران ش��هر« تالش  کرد 
به نقطه تعادل منطقه ای تبدیل ش��ود تا پروازهای عبوری بیشتری را 
جذب و درآمد ارزی کش��ور را از این مح��ل افزایش دهد. اتفاقات آن 
س��ال ها نیز انگیزه رس��یدن به این هدف را برای ایران بیشتر می کرد؛ 
جنگ داخلی اوکراین و سرنگونی پرواز شماره ۱٧ هواپیمایی مالزی بر 
فراز این کشور باعث شد تا خیلی از شرکت های خارجی برای رسیدن 
به اروپا به س��راغ آس��مان ایران بیایند؛ همزمان جنگ داخلی عراق و 
تحریم هوایی قطر باعث شد تا تمام پروازهای ایرالین های قطری برای 

تردد به آفریقا و اروپا از آسمان ایران عبور کنند.
ش��رکت فرودگاه ها در سال ۹۵ با رس��یدن رقم پروازهای عبوری از 
آس��مان ایران به بیش از یک هزار پرواز توانست در چندین ماه پیایی 
فق��ط از عبور پروازه��ای ایرالین قطری ۵۱میلی��ارد تومان به صورت 
ماهانه با نرخ ارز همان س��ال درآمد داش��ته باشد. به گفته مدیر عامل 
ش��رکت فرودگاه ه��ا، مبلغ درآمد حاص��ل از پروازهای عبوری س��ال 
۱۳۹٧، یک هزار و ٧00 میلیارد تومان بود که نس��بت به سال ۱۳۹6 

حدود ۱۴درصد کاهش داشت.
هم اکن��ون ازدحام ترافی��ک هوایی روی نوار پایینی حاش��یه خلیج 
ف��ارس نش��ان می ده��د بس��یاری از ایرالین ه��ای خارج��ی از جمله 
هواپیمای��ی امارات پروازهای اروپایی خود را از آس��مان کویت و عراق 

انجام می دهد، با این حال پرواز هواپیماهای قطر هنوز از آسمان ایران 
انجام می ش��ود و می توانیم به صورت زنده شاهد پروازهای این ایرالین 
از فراز آس��مان ایران باش��یم. براس��اس آخرین اطالعاتی که سیاوش 
امیرمک��ری، مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوب��ری هوایی ایران در 
آذرم��اه امس��ال از وضعیت پروازه��ای عبوری اعالم ک��رد، تعداد این 
پروازها بعد از وقفه ای کوتاه در تابس��تان امس��ال مجددا افزایش یافت 
و اکنون روزانه به ۹00 پرواز رس��یده اس��ت، اما مشاهده زنده ترافیک 
هوایی بر فراز آس��مان ایران نشان می دهد که این رقم اکنون به کمتر 

از نصف کاهش یافته است.
با گذش��ت چند روز از سقوط فاجعه بار هواپیمای بویینگ ٧۳٧، اما 
هنوز سواالت و نقاط مبهم این حادثه باقی است و خیلی ها این سوال 
برای ش��ان مطرح شده که درنهایت، سرنوش��ت جعبه سیاه هواپیمای 
اوکراینی چه می شود؟ پس از آنکه هواپیمای اوکراینی صبح چهارشنبه 
هفته گذشته با شلیک اشتباه پدافند ایران سقوط کرد، جعبه سیاه این 
هواپیما و چگونگی خواندن و آنالیز اطالعات آن وارد فاز جدیدی شده 
و این ابهام را به وجود آورده که آیا اساسا با مشخص شدن زوایای این 

حادثه ناگوار، خواندن این جعبه سیاه فایده ای دارد یا خیر؟
در پاس��خ به این س��وال، حس��ن رضایی فر، مدیرکل بررسی سوانح 
س��ازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه مقصد نخست برای خواندن 
جعبه س��یاه این هواپیما، اوکراین است، گفت: طبق قوانین بین المللی 
انک��س ۱۳ باید همه مراحل تحقیقات گروه های دوازده گانه تش��کیل 
شده در این س��انحه کامل شود و بنابراین خواندن جعبه سیاه در این 

راستا، الزم و ضروری است.

هشدار آژانس امنیت هوایی اتحادیه اروپا؛ فعال از آسمان ایران پرواز نکنید

ایرالین های خارجی آسمان ایران را دور می زنند

نگاه

پرسش مهم در پی سقوط هواپیمای اوکراینی
متولی لغو پروازهای غیرنظامی در قانون 

کیست؟
در پ��ی س��قوط هواپیم��ای بویین��گ ٧۳٧ خط��وط هوایی 
اوکراین که دلیل آن، ش��لیک اش��تباه پدافند با خطای انسانی 
و ب��ه  طور غیرعمد اعالم ش��ده، یکی از مهم ترین س��واالتی که 
مطرح می ش��ود، این اس��ت که چرا در زمان حادث��ه )که تنها 
چند ساعت از حمله موش��کی سپاه به پایگاه نظامی آمریکا در 
عراق می گذش��ت و آسمان منطقه هنوز در التهاب قرار داشت( 

پروازهای مسافری، لغو یا دست کم تعلیق نشده بود؟!
به گزارش ایس��نا، در ساعت 6 و ۱۸ دقیقه صبح چهارشنبه، 
یک فروند هواپیمای مسافری ۸00-٧۳٧ که تهران را به مقصد 
کی ی��ف ترک می کرد، در حوالی فرودگاه امام خمینی س��قوط 
کرد و همه ۱٧6 نفر مس��افر و خدمه آن جان خود را از دس��ت 
دادند، اما پس از گذشت سه روز از این حادثه و در صبح شنبه، 
س��تادکل نیروهای مس��لح در بیانیه ای اعالم ک��رد: بر اثر بروز 
خطای انس��انی و به صورت غیرعم��د هواپیمای اوکراینی مورد 

اصابت قرار گرفته است.
چند س��اعت پس از انتش��ار این اطالعیه، سردار حاجی زاده، 
فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران در نشست خبری درباره علت 
سقوط هواپیمای اوکراینی توضیحاتی ارائه کرد و البته در خالل 
همین توضیحات، سواالت جدیدی به وجود آمد که می توان به 

آنها اندیشید.
فرمانده هوا فضای س��پاه پاس��داران روز ش��نبه در نشستی 
خب��ری اعالم کرد که پی��ش از این س��انحه »چندین بار برای 
خالی شدن فضای کشور از پروازها درخواست شده بود«، اتفاقی 
که نهایتا رخ نداد تا این سوال مطرح شود که این درخواست به 
کدام نهاد داده ش��ده و اساسا کدام دستگاه، متولی لغو پروازها 
و به اصطالح، کلییر کردن فضای کش��ور در این شرایط خاص 

است؟
س��ردار حاجی زاده در این نشس��ت خبری و در پاسخ به این  
س��وال که چرا پس از حمله بزرگ موشکی سپاه، فضای هوایی 
کش��ور از پروازهای تجاری و مس��افری تخلیه نشده بود، پاسخ 
داد: ما نمی خواهیم کسی را متهم کنیم، وظیفه ما اطالع رسانی 
اس��ت و گروه هایی که مس��ئول بررس��ی حادثه هستند به این 
موضوع رس��یدگی می کنند و تکلیف را معلوم می کنند. از دید 
من، زمانی که ش��رایط جنگی می ش��ود باید از سوی مسئوالن 
ذی رب��ط این اتف��اق می افتاد، ولی به هر ترتی��ب چنین اتفاقی 

نیفتاد.
او البته با تصریح اینکه مش��کلی در بخش هوانوردی کش��ور 
وجود ندارد، گفت که چنین درخواستی از آنها نشده است و اگر 
خطایی وجود داش��ته، به مجموعه نیروهای مسلح باز می گردد 
و در بخش دولتی و کش��وری و ش��رکت فرودگاه ها قصوری رخ 
نداده اس��ت. مسئول این بخش، کس��ان دیگری بودند که آنها 
باید این مساله را مدیریت می کردند. همانطور که من آن شب، 
عملیات موشکی را در غرب کشور کنترل و فرماندهی می کردم، 
در این بخش هم عزیزان دیگری مس��ئول بودند و آنها باید این  
کار را می کردن��د، ول��ی نهایتا این زمینه فراهم ش��د که اپراتور 

پدافند این خطا را مرتکب شود.
با مطرح ش��دن این صحبت ها، این س��وال ب��ه وجود می آید 
که متول��ی قانونی برای لغو یا محدودک��ردن پروازهای داخلی 
و خارجی در چنین ش��رایطی در قس��مت یا تمام خاک کشور، 
کدام نهاد یا دستگاه است؟ و سوال دیگر اینکه این درخواست ها 

آیا به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شده است یا خیر؟
در م��اده ۱0 قانون هواپیمایی کش��وری مص��وب ۱ مردادماه 
۱۳۲۸ که البته در سال های بعد اصالحاتی روی آن انجام شد، 
آمده است که اداره کل هواپیمایی کشوری می تواند در مواردی 
که امنیت عموم��ی یا علل نظامی ایج��اب می نماید با تصویب 
هیات وزیران پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی 
از خاک کش��ور ممنوع یا مح��دود یا مقید به ش��رایط خاصی 
بنماید؟ اما س��وال اینجاست که این س��ازمان در چه شرایطی 

می تواند این تصمیم را اجرایی کند؟
در ای��ن زمین��ه، علیرضا منظ��ری، معاون س��ابق هوانوردی 
سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در چنین شرایط خاصی باید 
نیروهای مسلح از سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده 
دولت در این حوزه بخواهد که حالت ممنوعه را در قس��متی یا 
تمام فضای کشور برای ساعات یا روزهایی اعمال کند و در این 
صورت اس��ت که اگر نیروهای مس��لح درخواست کنند و هیات 
دولت تصویب کند س��ازمان هواپیمایی کشوری می تواند آن را 

اجرا کند.
ب��ه گفته وی، در برخی از کش��ورها، رئیس جمه��ور فرمانده 
نیروهای مسلح نیز هس��ت و در چنین شرایطی، رئیس جمهور 
ش��خصا اقدام به طرح، تصوی��ب و اجرای این قانون می کند، اما 

در کشور ما، این دو سمت یکی نیستند.
همچنی��ن حمی��د غوابش، معاون اس��بق هوان��وردی و امور 
بین الملل س��ازمان هواپیمایی کش��وری نیز در این باره گفت: 
تش��خیص مس��ائل امنیت��ی و اینکه ش��دت و ح��دت و میزان 
مالحظ��ات امنیتی چقدر اس��ت با نهاده��ای امنیتی و نظامی 
است. آنها هستند که باید مشخص کنند که می خواهند در چه 
قس��متی از خاک کشور فضای خالی یا پرواز ممنوع اعالم شود، 
چراکه آنها داده های مرتبط با مالحظات امنیتی یا عملیات های 
نظام��ی را در اختی��ار دارند و باید این اطالع��ات را به مقامات 

غیرنظامی انتقال دهند.
ب��ه گفت��ه وی، س��ازمان هواپیمای کش��وری تنه��ا مجری 
چنین مالحظاتی اس��ت و براس��اس روال عادی وظیفه ای برای 

دنبال کردن و رصد کردن مالحظات امنیتی ندارد.
غواب��ش همچنین گفت: حتی در ش��رایط عادی که یک نهاد 
نظام��ی قصد انج��ام عملیات مانوری و تمرین��ی را در محدوده 
خ��اص دارد، آن را ب��ه اط��الع س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
می رساند و این سازمان ضمن طی فرآیند قانونی و اخذ مصوبه 
و مج��وز در س��اعات و روزهای مانور، آن منطق��ه را از پروازها 
خالی کرده و به ایرالین ها اطالع می دهد که پرواز نکنند یا آنکه 

در ارتفاع خاصی مجاز به پرواز در یک منطقه خاص هستند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

دوشنبه
23 دی 1398

شماره 1472



با وجود ماهیت دیرپذیری بازار مس��کن، حوادث اخیر از شهادت سردار 
س��لیمانی و پاسخ موشکی سپاه گرفته تا سقوط هواپیمای اوکراینی، بازار 
مس��کن را در رکود مقطعی فرو برده اس��ت. واسطه های ملکی می گویند 
ک��ه ناآرامی های چن��د روز اخیر به عقبگرد طرفی��ن معامله، به خصوص 
فروش��ندگان منجر شده اس��ت. به عبارت بهتر، در پی ناآرامی های اخیر، 
حجم معامالت در بازار مسکن شهر تهران پس از دوره رونق یک ماهه در 
آذرماه، به شدت پایین آمده، اما واسطه های ملکی امیدوارند که با آرام شدن 

فضا و بازگشت آرامش، به تدریج شاهد افزایش معامالت باشیم.
به گزارش ایسنا، پس از تغییر قیمت بنزین که با افزایش ۱۳٧درصدی 
معامالت و ۸.۵درصدی قیمت مسکن شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۸ همراه 
شد، بازار مسکن خود را برای ورود به رونق قبل از عید آماده می کرد. این 
رونق پس از آن ایجاد ش��د که به دنبال افزایش حدود ۱000 تومانی نرخ 
ارز، معامالت، بیشتر از نوع سفته بازانه در بازار مسکن رشد کرد. به یکباره 
اقدام ارتش آمریکا در ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با افت شدید 
معامالت مسکن همراه شد. سپس انتقام ایران در بامداد ۱۸ دی ماه که به 
ش��کل پاسخ موشکی به مهم ترین پایگاه آمریکا در عراق یعنی عین االسد 
بروز یافت بر رکود بیشتر بازار دامن زد و حجم قراردادهای خرید و فروش 
به شدت پایین آمد. خرید صرفا از سوی کسانی انجام می شد که ملک خود 

را فروخته و باید ناچارا به دنبال خانه مناسب باشند.
اما بعد از نشس��ت خبری ۱۸ دی ماه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
که با عقب نشینی او از مواضع خصمانه همراه بود التهاب بازار مسکن فرو 
نشست. او گفت: »باید به توافقی دست یابیم که به ایران اجازه می دهد تا 
به پیشرفت و رفاه اقتصادی برسد و از منابع بالقوه بی نهایت خود استفاده 
کند؛ ایران کشور خیلی خوبی است.« این مواضع به روشنی نشان داد که 
دشمن از مواضع قبلی خود کوتاه آمده است. در پی این اظهارات دالر که 
ط��ی روزه��ای قبل از آن مرز ۱۳ هزار تومانی را رد کرد مس��یر نزولی در 
پیش گرفت و روز ش��نبه  ۲۱ دی ماه در آس��تانه ورود به کانال ۱۲ هزار 
تومان قرار گرفت. این آرامش احتماال بر بازار مسکن نیز تاثیرگذار خواهد 

بود و کارشناسان معتقدند که به تدریج شرایط به سمت آرامش و افزایش 
معامالت پیش می رود.

لغو بسیاری از نشست ها در دفاتر امالک و مسکن
دفات��ر امالک مهم ترین ویژگی روزهای گذش��ته بازار مس��کن را »لغو 
نشس��ت« به دلیل نگرانی فروش��ندگان از آینده بازار عنوان می کنند. آنها 
عنوان می کنند با وجود آنکه معامالت مقداری نسبت به آذرماه پایین آمده 

اما تعداد خریداران مصمم از فروشندگان مصمم بیشتر است.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن درباره تحلیل این بازار در 
ش��رایط کنونی گفت: از چند زاویه می شود اوضاع بازار مسکن در شرایط 
فعلی را بررس��ی کرد؛ در تمام کشورها نوسانات قیمت در چنین شرایطی 
تا حد زیادی به سیاست های اتخاذش��ده دولت ها مربوط می شود. ممکن 
اس��ت برای پاسخگویی به عطش��ی که برای خرید کاالهای سرمایه ای به 
وجود می آید دولت ها به سمت افزایش نقدینگی بروند که منجر به ایجاد 
زنجیره ای از تورم در تمام حوزه ها از جمله مس��کن شود و حتی به اعداد 
غیر قابل کنترلی برسد، اما در مقطع فعلی که نگرانی ها از بین رفته چنین 

فرضیه ای برای بازار مسکن در ایران قابل تصور نیست.
وی تصریح کرد ادراک و برداشت بخشی از جامعه این بود که ما با یک تورم 
افسارگسیخته پس از تغییر قیمت سوخت مواجه می شویم و این باعث شد که 
خریداران به صرافت بیفتند که قبل از گران شدن، خرید خود را انجام دهند. 
بعضی فروشندگان هم که فکر می کردند بازار به سمت رکود می رود از این رونق 
استفاده کردند و واحد خود را فروختند. این باعث شد که حجم معامالت باال 
برود و قیمت ها مقدار اندکی افزایش یابد اما به نظر من این شرایط پایدار نخواهد 

بود و این طور نیست که دوباره شاهد رشد غیرقابل کنترل قیمت ها باشیم.
40درصد خانه های منطقه 2 تهران استفاده غیرمسکونی می شوند

در همین حال، مجید فراهانی، عضو شورای اسالمی شهر تهران با بیان 
اینکه۴0درصد خانه های منطقه ۲ تهران اس��تفاده غیرمسکونی می شوند، 
گفت: در منطقه ۲ شهرداری تهران ۴0درصد مجموع واحدهای ملکی آن 
به منظور فعالیت های فاقد مجوز و غیرمسکونی مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش ایرنا، او این مطلب را روز گذشته و در یکصد و هشتاد و نهمین 
جلس��ه ش��ورا و هنگام دفاع از تصویب طرح »ساماندهی و تعیین تکلیف 
اس��تفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه های مجاز 
مطاب��ق طرح تفصیلی« بیان کرد و گفت: اهمیت این موضوع زمانی قابل 
لمس است که بدانیم فقط در منطقه ۲ شهرداری تهران ۴0درصد مجموع 
کل واحدهای ملکی س��طح منطقه )یعنی ۲0 هزار واحد با مساحتی بالغ 
بر یک میلیون متر مربع( برای فعالیت های فاقد مجوز و غیرمسکونی مورد 
استفاده قرار می گیرند که از این بابت عوارض مربوط را پرداخت نمی کنند.

فراهانی، یکی از مسائل و مشکالت شهر تهران را بهره برداری از واحدهای 
مس��کونی برای کاربری های اداری، تجاری و خدماتی عنوان کرد و افزود: 
واحدهایی که بعضاً مالکان آنها تمایلی به تغییر کاربری دائم ندارند، واحد 
مسکونی خود را به علت واقع شدن در پهنه های کار و تجارت به بهره برداران 

اجاره می دهند بدون اینکه عوارض و حقوق قانونی شهر را بپردازند.  
به گفته فراهانی، این وضعیت سبب شده است برخی عوامل فاسد نیز با 
اخذ رش��وه از اعمال قانون و جلوگیری از تداوم فعالیت این گروه از اماکن 
در قالب تاخیر در اجرای حکم ماده ۱00 یا ایجاد وقفه در ارس��ال پرونده 
ملک به ماده ۱00 سبب آسیب به سرمایه اجتماعی مدیریت شهری شوند.  
وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت رفع موانع قانونی در 
ایجاد اشتغال، تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از یک سو و سامان بخشی به 
نحوه استفاده از واحدهای مسکونی که به شکل خدماتی و اداری توسط فعاالن 
اقتصادی به صورت بی ضابطه و با تضییع حقوق شهر، شهروندان و شهرداری 
مورد بهره برداری موقت یک یا دوساله قرار می گیرند، باید هر چه سریع تر این 
مساله حل شود.   این عضو شورای شهر تهران یادآور شد که در شرایط کنونی 
بهره برداران آنها به علت عدم تعیین تکلیف قانونی چاره ای جز تن دادن به فساد 
و رش��وه به برخی کارکنان متخلف شهرداری ندارند. گفتنی است در نهایت 
اعضای ش��ورای شهر با ۱٧ رأی،  طرح »ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده 
موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه های مجاز مطابق طرح 

تفصیلی« را تصویب کردند.

بازار مسکن با وجود ماهیت دیرپذیری چقدر از حوادث اخیر تاثیر پذیرفت؟

آرامش پس از توفان در بازار مسکن
یادداشت

فقدان شایسته ساالری و مهاجرت نخبگان

محی��ط کس��ب وکار هرچن��د از عوامل اولیه مهاج��رت نخبگان 
نیس��ت، اما بر تش��دید آن اثر دارد. یک نکته مهم در فضای کسب 
وکار ک��ه می تواند زمین��ه مهاجرت تحصیلک��ردگان را فراهم کند، 
روش های استخدام در شرکت های دولتی و شرایط بخش خصوصی 
است. در کش��ور ما بیش از شایسته ساالری، این روابط است که در 
فرآیند اس��تخدام اثر دارد. بسیاری از ش��رکت های دولتی به جای 
جذب نخبگان از آش��نایان خود اس��تفاده می کنند. این مس��ئله در 
شرکت های خصوصی کمرنگ تر است، اما وقتی افراد میزان فعالیت 
و درآمد خود را در این ش��رکت با شرکت خارجی مقایسه می کنند، 
ترجیح می دهند از کش��ور بروند و به درآمد بیشتر و شرایط زندگی 

بهتر برسند.
راه اندازی کس��ب وکار در کش��ور سخت بوده و سخت تر هم شده 
اس��ت. از س��وی دیگر به دلیل رکود و ش��رایط خاص اقتصادی که 
وضعی��ت عمومی س��ازمان ها و نهادهای دولتی را س��خت تر کرده، 
بس��یاری از نوابغ و تحصیلکردگان دانشگاه های معتبر کشور فرصت 
کار در س��ازمان ها را ندارند، چراکه این سازمان ها برای جذب اقدام 
نمی کنند. این درحالی است که اگر شرایط برای راه اندازی و پیشبرد 
کس��ب وکار فراهم بود، به جای استخدام یک نخبه دانشگاهی برای 
۳0 سال به عنوان کارمند یک اداره، که البته این فرصت هم محدود 

شده، می توانستیم از موهبت وجود یک کارآفرین بهره ببریم.
ایجاد روحیه کارآفرینی و ارزش آفرینی در جامعه صرفا با حمایت 
بیش��تر از بدنه کارآفرینان ممکن است که متاسفانه این حمایت نه 
در بخش دولتی و نه خصوصی انجام نمی ش��ود. به عنوان کسی که 
یک بار از ایران مهاجرت کرده و به دلیل عالقه به کشور بازگشته ام 
می گوی��م ک��ه باید با ارتقای س��طح درآمد و تقوی��ت قدرت خرید 
خان��وار زمینه مهاجرت نخبگان را کاهش داد و شایسته س��االری را 
جدی گرفت، در غیر این صورت ش��اهد خروج بیشتر نیروی انسانی 

تعلیم دیده از کشور خواهیم بود.

چرا پمپ بنزین ها کم کم ضررده خواهند شد؟
جایگاِه جایگاه سوخت زیر سوال می رود

دهه هاس��ت که پم��پ بنزین به عن��وان یک نم��اد جدایی ناپذیر 
از خیابان ه��ا و جاده ها جایگاه خود را ثبت کرده اس��ت. گس��ترش 
اس��تفاده از خودروه��ا در قرن بیس��تم، پمپ بنزی��ن را به یکی از 
بدیهی ترین ن��کات در زندگی ما بدل کرد. ام��روزه فقط در آمریکا 
۱۳0 هزار پمپ بنزین وجود دارد که س��وخت ۲6۸ میلیون خودرو 

را تامین می کنند، اما این جایگاه دارد به سرعت تغییر می کند.
ب��ه گ��زارش آرک دیلی، هم اکنون جمعیت ش��هری در کش��ورهای 
توس��عه یافته بیشتر از گذش��ته به دنبال استفاده از حمل و نقل عمومی 
اس��ت و از س��وی دیگر، اس��تفاده از خودروهای موتور احتراقی دارد از 
مد می افتد. دغدغه های محیط زیس��تی باعث س��رمایه گذاری گسترده 
در خودروهای برقی ش��ده و می توان پیش بینی کرد که اس��تفاده از این 
خودروها با س��رعت افزایش یابد. ای��ن دو موضوع به وضوح روی کارکرد 
پمپ بنزین ها تاثیر خواهد گذاش��ت. این تحول را باید از ابعاد مختلفی 
بررس��ی کرد. از یک سو جمعیت جدید در شهرها را داریم که به دالیل 
مختلفی از جمله تغییر سبک زندگی، تالش برای مقابله با زیان رسانی به 
محیط زیس��ت و نیز صرفه جویی در هزینه ها تمایل دارند که از سیستم 
حمل و نقل عمومی اس��تفاده کنند. دولت ها هم به این خواس��ته توجه 
نشان داده اند. مثال در اواخر سال ۲0۱۸، لوکزامبورگ اولین کشوری شد 
که حمل و نقل عمومی را برای همه ش��هروندان رایگان کرد. چند هفته 
بعد، پاریس هم اعالم کرد که حمل و نقل عمومی برای تمام کودکان زیر 
۱۱ سال رایگان است. این اقدامات تشویقی در حالی صورت می گیرد که 
سرمایه گذاری های گسترده ای نیز در سیستم های پیشرفته حمل و نقل 
عمومی در ش��هرهای بزرگ دنیا مثل سیدنی در جریان است. در همین 
حال، حتی صنعت حمل و نقل خصوصی هم دارد پمپ بنزین را به نابودی 
می کشاند. در س��ال ۲0۱۸، ناوگان خودروهای برقی جهان از ۵ میلیون 
دستگاه هم عبور کرد و این یعنی که ظرف یک سال، ۲میلیون خودروی 
برقی بیشتر در جهان مورد استفاده قرار گرفت. خودروهای برقی امروزی 
هنوز به شبکه عمومی جایگاه های شارژ الکتریکی وابسته اند؛ جایگاه هایی 
که خیلی های شان در پمپ بنزین ها واقع شده اند. با این وجود، یک نکته 
مهم وجود دارد و آن هم این اس��ت که قرار اس��ت خودروهای الکتریکی 
به تعداد دفعات شارژ کمتری نیاز پیدا کنند. وعده ای که شرکت تسال و 
ایالن ماسک هم داده اند این است که شرایط طوری باشد که خودروهای 
برقی آنقدر ش��ارژ نگه دارند که روزها در حال حرکت باش��ند و ش��ب ها 
هم به راحتی در نقاط ش��ارژ در پارکینگ منازل ش��ارژ شوند. در چنین 
حالتی، نیاز به جایگاه های شارژ عمومی هم از بین می رود. در همین حال، 
انقالب تکنولوژیکی در عرصه های مختلف دارد نیاز به خودروی شخصی را 
دائم کمتر می کند. مثال طبق یک تحقیق که اخیرا انجام شده، گسترش 
سیستم های حمل و نقل اشتراکی خصوصی در نیویورک می تواند تعداد 
س��فرهای با خودرو در این شهر را به میزان ۴0درصد کاهش بدهد. این 
رقم برای ش��هری مانند نیویورک که روزانه حداقل ۱۵0 میلیون س��فر 
شهری در آن انجام می شود قابل اعتناست و در شهرهای دیگر جهان هم 
می توان به ارقام مشابهی رسید. اگر شهرها مفهوم حمل و نقل اشتراکی 
را بیشتر جدی بگیرند، امکانش هست که چهارتا از هر پنج خودرویی که 
در خیابان ها در حال رفت و آمد اس��ت کم بش��ود. مزایای این مسئله در 
کاهش آلودگی هوا و ترافیک بسیار باالست. در عین حال، الزم است که 
مفهوم حمل و نقل اش��تراکی هم بیش از گذشته جا بیفتد. این الگو در 
مورد دوچرخه های اش��تراکی هم صورت گرفته: یعنی نفر اول دوچرخه 
را پس از اس��تفاده در مکان مخصوصی قرار می دهد و نفر بعدی سفرش 
با دوچرخه را از آن مکان ش��روع می کند و این روند ادامه پیدا می کند. 
الگوی مشابهی می تواند در مورد خودروهای شهری هم پیاده شود. هرچه 
از این راه ها روند مالکیت خصوصی خودرو کاهش پیدا کند، وابستگی به 
جایگاه های سوخت هم کمتر می شود و گزینه های سبزتری برای حمل 
و نقل در ش��هرها مورد توجه قرار می گیرد. در عین حال، دیزاین جدید 
برای جایگاه های سوخت باقیمانده در شهرها ضرورت پیدا می کند چون 
این جایگاه ها در آینده نزدیک فقط به خودروهای برقی خدمات خواهند 
داد. در انگلیس برنامه این است که پمپ بنزین ها به تدریج تغییر کاربری 
دهند و به مراکز اس��تراحت کوتاه با رستوران و کافه تبدیل شوند. بعید 

نیست سایر شهرهای دنیا هم به این ایده توجه نشان دهند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مهرداد عباد
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

هر ش��خص حقیقی ایرانی که ب��ا ارائه گواه��ی نمایندگی های مالی یا 
سیاس��ی دولت ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک س��ال مالیاتی 
خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مودی مالیات پرداخته از لحاظ 
مالیاتی در آن س��ال، مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد، اما افرادی 
که در ایران شغل دارند یا حداقل شش ماه متوالی در ایران سکونت دارند 
و به منظور انجام ماموریت یا معالجه و امثال آن در خارج از کش��ور توقف 
کرده باشند، به عنوان مودی مالیات پرداخته از لحاظ مالیاتی در آن سال، 

مقیم خارج از کشور شناخته نخواهد شد.
به گزارش ایس��نا، همان گونه که مودیان مالیات��ی حقوقی در روند امور 
مالیاتی دارن��د، آنها نیز مکلف به انجام وظایفی همچ��ون ارائه اظهارنامه 
مالیاتی، معرفی یک محل س��کونت، اعالم مراتب صاحبان مشاغل به اداره 
امور مالیاتی تا چهار ماه از تاریخ ش��روع فعالی��ت، ارائه اظهارنامه مالیاتی 

توسط نماینده اشخاص و شرکت های مقیم خارج از کشور و... هستند.
طب��ق قوانین مالیاتی، هر ش��خص حقیق��ی ایرانی که ب��ا ارائه گواهی 
نمایندگی های مالی یا سیاس��ی دولت جمهوری اس��المی ایران در خارج 
ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود را در یکی از کشورهای خارج 
به عنوان مودی مالیات پرداخته از لحاظ مالیاتی در آن سال، مقیم خارج 

از کشور شناخته خواهد شد.
همچنین افرادی که در س��ال مالیاتی مزبور در ایران دارای ش��غل بوده 
یا حداقل ش��ش ماه متوالی یا متناوب در ایران سکونت داشته باشند و به 
منظور انجام ماموریت یا معالجه و امثال آن، در خارج از کشور توقف کرده 
باشند، به عنوان مودی مالیات پرداخته از لحاظ مالیاتی در آن سال، مقیم 

خارج از کشور شناخته نخواهد شد.
اش��خاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ای��ران در صورتی که درآمدی 
از خارج از کش��ور به دس��ت آورده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل 
درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب 
سود و زیان خود، حسب مورد طبق مقررات این قانون اعالم کنند؛ مالیات 
پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی به درآمد تحصیل شده 
در خارج از کش��ور به تناس��ب به کل درآمد مش��مول مالیات آنان تعلق 
می گیرد، هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

شرط برخورداری از تسهیالت و معافیت مالیاتی
ارائ��ه اظهارنام��ه مالیاتی، ش��رط برخ��ورداری از هرگونه تس��هیالت و 
معافیت ذکرش��ده در قانون مالیات های مس��تقیم است و در صورت عدم 
ارائ��ه اظهارنام��ه و انجام تکالیف قانونی مودیان عالوه بر ش��مول مالیات، 
مش��مول جرایم نیز می ش��وند. عالوه بر این، مودیان مالیاتی موظفند در 
صورت درخواس��ت اداره امور مالیاتی کلیه دفاتر اسناد و مدارک و سوابق 
مالی، تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی و دستورالعمل کار و رمز 

دسترسی را در اختیار آنها قرار دهند.
مودی��ان مالیاتی در صورت عدم رعایت قانون عالوه بر اینکه مش��مول 
مجازات های تعیین شده می ش��وند، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف 

درآمدی سال مورد مراجعه نیز محروم خواهند شد.
در بسیاری از کشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتی که از دولت 
دریافت می کنند وظایفی را هم برعهده دارند که پرداخت مالیات به عنوان 
تامین کننده منابع مالی خدمات دولتی یکی از اصلی ترین آنها محس��وب 
می ش��ود. رویه اخذ مالیات از قدیم در کشور ما به دلیل اتکا به درآمدهای 
نفتی کمتر مورد توجه بوده اما طی دهه های اخیر مورد تاکید دولتمردان 
و کارشناس��ان اقتصادی قرار گرفته و حت��ی در رفتار اقتصادی مردم هم 
تأثیر گذاش��ته که برای نمونه می توان به رشد ارائه اظهارنامه های مالیاتی 
در س��ال جاری اش��اره کرد. به گفته کارکنان ادارات مالیاتی اگرچه ارائه 
اظهارنامه از سوی مشموالن مالیات رشد چشمگیری داشته اما بسیاری از 
مراجعه کنندگان به دلیل عدم آگاهی از وظایف قانونی خود دچار مشکالتی 
در رس��یدگی به پرونده های مالیاتی می شوند. با توجه به اهمیت شناخت 
مودیان با وظایف خود در روند امور مالیاتی کش��ور، در ادامه با مهم ترین 
وظایف مودیان همچون اظهارنامه مالیاتی، معرفی یک محل سکونت، اعالم 
مراتب صاحبان مش��اغل به اداره امور مالیاتی تا چهار ماه از تاریخ ش��روع 
فعالیت، ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط نماینده اشخاص و شرکت های مقیم 

خارج از کشور و... بیشتر آشنا خواهید شد.
تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی

مودیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب 
مورد مکلف به تس��لیم آن هس��تند، به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور 

مالیاتی محل سکونت تسلیم کنند. با توجه به توسعه خدمات الکترونیکی 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، به منظور تکریم ارباب رجوع و تسریع امور 
مودیان مالیاتی اخذ اظهارنامه های مالیاتی بدون نیاز به مراجعه حضوری 
مودیان به واحدهای مالیاتی و کامال به صورت الکترونیکی از سایت سامانه 

عملیات الکترونیکی مودیان سازمان صورت می گیرد.
هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تس��لیم اظهارنامه یا س��ایر 
اوراقی که مودیان مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن هستند، 
مصادف با تعطیالت رس��می و عمومی ش��ود، اولین روز بعد از تعطیالت 
ذکرشده بر حسب مورد جزو مهلت موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا 

اوراق مذکور خواهد بود.
تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط نماینده اشخاص خارج از کشور

تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت 
دارند و همچنین موسس��ات و ش��رکت هایی که مرکز اصلی آنها در خارج 
کشور اس��ت، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها 
خواهد بود. عالوه بر این، صاحبان مش��اغل موظف هستند تا ظرف چهار 
ماه از تاریخ شروع فعالیت، مراتب را به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی 
مح��ل اع��الم کنند و الزم به ذکر اس��ت که انجام ن��دادن این تکلیف در 
مهلت تعیین شده، مش��مول جریمه ای معادل ۱0درصد مالیات قطعی و 
نی��ز موجب محرومیت از کلیه تس��هیالت و معافیت های مالیاتی تا تاریخ 

شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود.
همچنین این حکم برای صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع 
ذی ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر ش��ده، نخواهد ب��ود. در مواردی که 
اظهارنامه مالیاتی یا س��ایر اوراقی ک��ه مودیان مالیاتی به موجب مقررات، 
مکلف به تسلیم آن هستند و به وسیله اداره  پست واصل می شود تا تاریخ 
تصمیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی 

خواهد شد.
در صورتی که مودیان محل های متعددی برای س��کونت خود داش��ته 
باشند، باید یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی خود معرفی کنند؛ 
در غیر این صورت اداره امور مالیاتی می تواند هر یک از محل های سکونت 

مودی را به عنوان محل سکونت اصلی تلقی کند.

مالیات کسانی که در تردد خارج از کشور هستند چگونه است؟

دوشنبه
23 دی 1398

شماره 1472



راهکارهای بانک  پاسارگاد جهت رفع مشکل 
iOS دسترسی به سامانه همراه بانک در نسخه

 بانک  پاس��ارگاد ضمن پوزش از مشتریان به دلیل اختالل پیش آمده در 
دسترس��ی به همراه بانک پاسارگاد، تا رفع مشکل دو راهکار برای استفاده از 

این سامانه ارائه داد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک  پاس��ارگاد، ب��ه  دلی��ل محدودیت های 
اعمال ش��ده، امکان بارگذاری اپلیکیشن های مالی در اپ استور وجود ندارد. 
از این رو بانک  پاس��ارگاد به  منظور اس��تمرار دسترس��ی مشتریان به سامانه 

همراه بانک از طریق تلفن  همراه اپل، چند راهکار ارائه کرد.
براس��اس این خبر، مشتریانی که از گوش��ی های تلفن همراه اپل استفاده 
می کنند، می توانند خدمات همراه بانک پاس��ارگاد را از طریق نس��خه جدید 
بانک��داری  مجازی دریافت کنند. به ای��ن ترتیب که با بازکردن یک مرورگر 
در گوشی خود و وارد کردن آدرس بانکداری  مجازی بانک  پاسارگاد، گزینه 
»می خواه��م با کارب��ری همراه بانک وارد ش��وم« را انتخاب و ب��ا همان نام 
کارب��ری و رم��ز عبور همراه بانک خود می توانند وارد این س��امانه ش��وند و 

همانند گذشته از خدمات استفاده کنند.
همچنی��ن کاربران گوش��ی های تلفن همراه اپل، از طریق فروش��گاه های 
نرم افزاری اپ اس��تور ایرانی قادر به نصب آخرین نسخه نرم افزار همراه بانک 

پاسارگاد و بهره مندی از خدمات این سامانه هستند.
گفتنی اس��ت این بانک در حال پیگی��ری جهت فراهم کردن امکان نصب 
مس��تقیم اپلیکیشن همراه بانک برای نس��خه iOS است که پس از حصول 

نتیجه، اطالع رسانی خواهد شد.
مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی بانک  پاسارگاد به ش��ماره ۸۲۸۹0 آماده  

پاسخگویی به سواالت و ابهامات مشتریان است.

سکه به سد مقاومتی نزدیک شد
دالر مترصد تغییر کانال

قیمت سکه در دومین روز هفته با افزایشی محسوس به مرزهای مقاومتی 
نزدیک ش��د و در محدوده ۴ میلیون و ٧60 تومان ایس��تاد. در این روز هر 
قطعه سکه در حالی با افزایش قیمت روبه رو شد که قیمت ها در بازار جهانی 
به دلیل تعطیلی روز یکش��نبه تغییری نداشتند و از سوی دیگر دالر نیز در 

بازار با عقبگرد روبه رو بود.
به گزارش خبرآنالین، س��که رشدی در محدوده ۲0 تا ۳۸ هزار تومان را 
تجربه کرد. قیمت هر قطعه س��که طالی بهار آزادی طرح جدید، ۴میلیون 
و ٧۴6 هزار تومان و نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴میلیون و ٧۱0 
هزار تومان اعالم شد. فعاالن بازار معتقدند مرز ۴ میلیون و ۸00 تومان مرز 
مقاومتی س��که در حال حاضر اس��ت. در عین حال کف مرز مقاومتی نیز از 
س��وی فعاالن بازار برابر با ۴ میلیون و 600 هزار تومان اعالم شده است. به 
این ترتیب در صورت عقب رفتن قیمت سکه تا این محدوده احتمال تخلیه 
حباب در بازار افزایش می یابد. افزایش قیمت تا مرز ۴ میلیون و ۸00 هزار 

تومان نیز می تواند به رشد حباب سکه در بازار منجر شود. 
نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۲میلیون و ۴۵۱ هزار تومان و یک میلیون 
و ۴۹۲ هزار تومانی در بازار عرضه ش��دند که بر این اساس هر کدام افزایش 
۲هزار تومانی را تجربه کردند. در بازار طالی تهران، هر گرم طالی ۱۸ عیار 
نیز در حالی ۴۸۵ هزار و ٧00 تومان خرید و فروش شد که به این ترتیب، 

میزان افزایش قیمت طال برابر با ۴۵00 تومان بوده است.
همچنین قیمت دالر نیز بار دیگر با تجربه روند کاهشی به ۱۳ هزار و ۵0 
تومان رس��ید که نسبت به روز شنبه کاهش��ی ۵0 تومانی را نشان می دهد. 
بر این اس��اس، هر دالر آمریکا در صرافی ه��ای بانکی به کف کانال ۱۳هزار 
تومان رسید و همین امر سبب شد نرخ خرید دالر از مردم تغییر کانال داده 
و به ۱۲ هزار و ۹۵0 تومان برس��د. ی��ورو نیز همچون دالر با کاهش قیمت 
روبه رو شد و هر یورو در صرافی های بانکی به ۱۴ هزار و 6۵0 تومان رسید. 
صرافان بانکی هر یورو را به قیمت ۱۴ هزار و ۵۵0 تومان خریداری کردند. 
نرخ خری��د و فروش دالر در صرافی های معمول��ی نیز همچون صرافی های 
بانکی اس��ت و هر دالر در صرافی های بانکی در این محدوده قیمت فروخته 
می ش��ود، اما قیمت پیش��نهادی صرافان هادی برای خرید دالر ۱۲ هزار و 

۹00 تومان است. فعاالن بازار وضعیت را عادی توصیف می کنند.

رئیس اسبق کانون صرافان پاسخ داد
چرا »ارز« محکم ماند؟

ب��ا وجود اینکه برخی کارشناس��ان پیش بینی می کردند ک��ه بازار ارز در 
م��دت اخیر تح��ت تاثیر اتفاقات رخ داده در صحن��ه خارجی با افزایش قابل 
توجه روبه رو شود، اما این بازار مقاومت بسیار خوبی در مقابل حوادث نشان 
داد و کمترین تاثیر را از آنها پذیرفت. بازار ارز در ۱0 روز گذش��ته کمترین 
میزان افزایش قیمت ها را داش��ت و حت��ی در روزهای اخیر هم قیمت ها در 

این بازار کاهش یافت. 
در این زمینه، اصغر س��میعی، رئیس هیات موسس کانون صرافان با بیان 
اینکه در حال حاضر می توانیم بگوییم که فعال مش��کلی در بازار ارز مشاهده 
نمی ش��ود، گفت: ارز توس��ط بانک مرکزی به قیمت های مختلف از ۴۲00 
تومان برای کاالهای اساسی گرفته تا ارز نیمایی حدود ۱۲ هزار تومان و ارز 

حدود ۱۴ هزار تومان عرضه می شود و در حال دادوستد است.
به گفته وی، تا زمانی که سیاست های دولت اقتضا کند، بانک مرکزی هم 
به همین روند ادامه می دهد، مگر اینکه به هر دلیلی تصمیم دیگری گرفته 

شود، بنابراین اوضاع بازار فعال به همین شکل است.
رئیس اسبق کانون صرافان در گفت وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از چندنرخی 
بودن ارز نیز گفت: واقعی بودن قیمت ها هم محل تردید قرار می گیرد؛ یعنی 
در زمانی که نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دالر بیش از ۳0درصد 
اختالف را نشان می دهد و وقتی برای مدت بیش از یک سال قیمت ها تقریبا 

ثابت می ماند، باید متوجه شد که اشکالی در کار است.
س��میعی اضافه کرد: یعنی وقتی مثال تفاضل نرخ تورم در کشور 
ما و کشورهای حوزه دالر ۳6درصد ساالنه باشد، باید روزانه نرخ ارز 
یک در هزار افزایش یابد، یعنی ارز ۱۴ هزار تومان روزانه ۱۴ تومان 
یعنی هفته ای ۱00 تومان باال برود و اگر نرود به این معناس��ت که 
فنر قیمت ها در حال جمع ش��دن اس��ت و این فنر تا ابد هم طاقت 
نم��ی آورد و در یک زمانی به ی��ک علتی یا یک بهانه ای آزاد خواهد 
ش��د. دو راه حل برای این مس��اله باقی می مان��د که دولت تصمیم 
بگیرد از خیر گرفتن مالیات پنهان که همان ایجاد تورم و خلق پول 
است، بگذرد و نقدینگی را افزایش ندهد و از دادن بهره های عجیب 
و غریب و خلق پول خودداری کند یا متناس��ب با نرخ بهره و تورم 

قیمت ارزها را به طور منظم با شیب مالیم تعدیل کند.

بانکنامه

فرصت امروز: بانک مرکزی ابتدای این هفته در یک اطالعیه رسمی، از آغاز به کار 
اجرای عملیات بازار باز خبر داد. این کار برای اولین بار در تاریخ 60 ساله تاسیس 
بانک مرکزی انجام می شود. مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی، 
دو هدفی است که بانک مرکزی از اجرای عملیات بازار باز دنبال می کند و قصد دارد 

تا کریدوری مطمئن برای نرخ سود حساب شده بانکی ایجاد کند.
اما در حالی که بانک مرکزی با س��خت ترین شرایط از نظر تحریم ها مواجه است 
و بس��یاری از راه ها برای نقل و انتقاالت مالی با بانک های جهان بسته شده است و 
همی��ن امر به کمبود ارز منجر ش��ده؛ رئیس کل بانک مرک��زی تالش می کند تا با 
روش هایی خالقانه جلوی نوس��انات ارزی و التهاب در بازار را بگیرد و همچنین به 
دنبال راهکاری بلندمدت باشد که از آن به عنوان اجرای طرح »عملیات بازار باز« نام 
برده می شود. عملیاتی که عبدالناصر همتی از اجرای آن از اوایل مهرماه خبر داد و 
از پوست اندازی سیاست پولی سخن گفت؛ پوست اندازی که با اجرایی شدن عملیات 
بازار باز عملیاتی می ش��ود و قرار اس��ت جایگزینی بر تعیین نرخ س��ود دستوری از 
سوی بانک مرکزی باشد تا سیاست های پولی مستقیم جای خود را به سیاست های 

پولی غیرمستقیم بدهد.
همتی همچنین با معرفی اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی، 
عمال بخش هایی از کار را کلید زده بود. او در حکمی در آخرین روز شهریور، دکتر 
محمد نادعلی، محمود نادری کزج، دکتر احمد گودرزی، دکتر  رضا بوستانی و دکتر 
هومن کرمی خرم آبادی را به عنوان اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز معرفی 
کرد و نوش��ت: »براساس این حکم، تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش 
انتقال پولی، تدوین و پیگیری برنامه های اعالم موضع، برنامه ریزی و نظارت بر بازار 
بین بانکی، برنامه ریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار باز و پیشنهاد مقررات سیاست 
پولی و الگوی نظارت آن از جمله مهم ترین وظایف کمیته اجرایی عملیات بازار باز 

محسوب می شود.«
عملیات بازار باز و چراغ سبز به بانک ها

خواس��ته های رئیس کل بانک مرکزی از اعضای این کمیته، همانا س��امان دادن 
به وضعیت آش��فته کنونی اس��ت که بر اقتصاد ایران س��ایه انداخته. نرخ تورم در 
یک س��ال گذشته جهش��ی عجیب داش��ته و به بیش از ۴0درصد رسیده و میزان 
نقدینگی هم ۲000 هزار میلیارد تومان را رد کرده اس��ت. بانک مرکزی در چنین 
ش��رایطی با اجرای »عملیات بازار باز« به دنبال س��امان دادن به وضعیت اقتصادی 
اس��ت. عبدالناصر همتی پیشتر گفته بود: »سیاس��ت های پولی چیزی جز اجرای 
عملیات بازار باز بانکی نیست، در گذشته برای بانک مرکزی، کل های پولی مهم بود 
که البته هم اکنون هم این مساله مهم است، اما بانک مرکزی به دنبال آن است که 

کل های پولی را از طریق عملیات بازار باز کنترل کند.«
به گزارش مهر، استفاده از »عملیات بازار باز« و همچنین برقراری دامنه نرخ سود 
)کریدور نرخ س��ود( از جمله مهم ترین مولفه های چارچوب جدید سیاست گذاری 
پولی محسوب می ش��وند. ابزار های عملیاتی پیش بینی شده جهت جذب یا تزریق 
نقدینگ��ی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاس��ت پولی بانک مرکزی 
در چارچوب جدید سیاس��ت گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار 

دولتی، توافق بازخرید منطبق با ش��ریعت برمبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی 
و ارز، اعط��ای اعتب��ار در قبال وثیق��ه )اوراق بهادار دولتی، ط��ال و ارز( و همچنین 
س��پرده پذیری بانک مرکزی از بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی )منطبق با 

شریعت( است.
همچنین بانک ها و موسس��ات اعتباری می توانند حسب اعالن قریب الوقوع بانک 
مرکزی درخصوص انجام عملیات بازار باز نس��بت به مدیریت نقدینگی )کمبود یا 
مازاد( خود در بازار بین بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید 
سیاس��ت گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را 
برمبنای اوراق بهادار اسالمی منتشرشده توسط خزانه داری کل وزارت اقتصاد انجام 
می دهد، ضروری اس��ت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص 

بخشی از دارایی های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.
دستاوردهای عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود

در همین زمینه، مجید ش��اکری، تحلیلگر اقتصادی به تش��ریح دس��تاوردهای 
عملی��ات بازار باز برای کنترل نرخ س��ود بانکی پرداخ��ت و گفت: بانک مرکزی به 
عنوان یک بازارگردان بزرگ به عملیات خرید و فروش اوراق مالی اضافه خواهد شد.
ش��اکری با اشاره به ابالغیه بانک مرکزی مبنی بر آغاز انجام عملیات بازار باز در 
این بانک و پذیرش بانک ها و موسس��ات مالی طی روزهای آینده، گفت: تا به حال 
در فهرس��ت سیاست گذاری و هدف گذاری های بانک مرکزی، مدیریت نرخ بهره به 
ش��کل کنونی، معنا نداشت، اما اکنون عملیات بازار باز عالوه بر اینکه یک نوع ابزار 
اس��ت، زمینه ساز تغییر رویکرد به س��مت کنترل نرخ بهره نیز به شمار می رود؛ به 
این معنا که در هدف گذاری نرخ بهره، فرض بر این اس��ت که نرخ بهره بین بانکی، 
یک سیگنال دهی در سایر بخش ها صورت داده و جهت دهی به همه نرخ های بهره 

موجود در بازار را، انجام می دهد.
ای��ن تحلیلگر مس��ائل اقتصادی ادامه داد: عملیات بازار ب��از به نوعی انتظارات و 
تصمیم گیری ه��ای اقتصادی در کل مجموعه اقتص��اد را مدیریت کرده و فرض بر 
این اس��ت که در بازار بین بانکی، از این پس تنظیم گری بر روی اوراق دولت انجام 
می ش��ود؛ به نحوی که بانک مرکزی با خریدن و فروختن این اوراق و نگه داش��تن 
نرخ آنها در یک کریدور مشخص، اقدام مناسبی را در جهت سیگنال دهی نرخ سود 
به بازار به ثمر می رساند؛ به نحوی که مشخص می کند که در هر مقطعی، نرخ بازار 

بین بانکی باید چقدر باشد.
او در پاس��خ به این س��وال که آیا این امکان وجود دارد که به صورت ناگهانی، به 
س��مت هدف گذاری نرخ بهره حرکت کنیم، گف��ت: در این رابطه چند محدودیت 
وج��ود دارد؛ یکی از آنها این اس��ت که م��ا هنوز بازار اوراق عمیق��ی نداریم و باید 
مدت زمانی س��پری ش��ود تا بتوان به این هدف دس��ت یافت، ام��ا مداخالت پولی 
بان��ک مرکزی به دالیل متعدد، نس��بت به کل ب��ازار اوراق ما و معامالت یک روزه، 
بسیار بزرگ تر است و خود عملیات بازار باز به این موضوع کمک می کند که بتوان 

هدف گذاری نرخ بهره را به تدریج پیش برد.
به گفته شاکری، البته لزوماً نمی توان گفت که نرخ بهره بازار بین بانکی، در تمام 
بازارهای دیگر حتماً اثرگذار اس��ت، چراکه به خصوص برای کشورهای با تورم باال، 

درباره اینکه هدف گذاری نرخ بهره تا چه حد صحیح است، سواالتی وجود دارد. این 
موضوع از جانب تیلور مطرح است که در کشورهای با تورم باال، لزوماً بین انتظارات 
تورمی و نرخ بهره، رابطه مشخص و واضحی وجود ندارد و البته باید به این نکته هم 
توجه کرد که این نقد اصاًل به این معنا نیس��ت که کار بانک مرکزی، کار اشتباهی 
بوده اس��ت؛ بلکه ابالغ عملیات بازار باز، آغاز یک مسیر است که در آن، کم کم بازار 
بین بانکی و اوراق پایه نس��بت به وضع موجود، ش��رایط بهتری خواهد داشت؛ ثانیاً 
بازار بدهی دولت، دارای یک عمق قابل توجه خواهد ش��د که این موضوع، معنای 

مهمی برای بودجه دولت دارد.
بازارگردانی بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز

ش��اکری ادامه داد: یکی از نگرانی ها آن اس��ت ک��ه اگر دولت در یک 
حجم گس��ترده، انتش��ار اوراق انجام دهد، چه سرنوشتی برای نرخ بهره 
ای��ن اوراق رخ خواه��د داد؛ در حال��ی که حاال که نرخ به��ره این اوراق 
ب��ه صورت کالن ت��ر و در چارچوب پولی، در ی��ک عملیات جدید انجام 
می ش��ود، به طور قطع نگرانی ها کمتر از قبل خواهد بود. اینکه به ازای 
چقدر تغییر در نرخ بهره بین بانکی، پایه پولی باید به چه میزان تزریق 
ش��ود نیز موضوعی است که باید کم کم پیش رفت و آن را بررسی کرد، 
ام��ا نکته حائز اهمیت آن اس��ت که عملیات بازار ب��از، یک بازارگردان 
ب��زرگ مثل بان��ک مرکزی را به بازار اضافه می کن��د که می تواند خرید 
دس��ت دوم را در ای��ن اوراق انجام دهد؛ موضوع��ی که تا به حال وجود 
نداشته، اما با شکل گیری آن کمک شایانی به افزایش عمق بازار می شود 

و نوسانات قیمتی آن نیز سیاست پذیرتر می شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: نمی توانیم به سرعت انتظار داشته 
باش��یم بانک مرکزی بر روی سیاست گذاری مبتنی بر هدف گذاری نرخ 
بهره منتقل ش��ود، چراکه هم بازارمان اکن��ون عمق باالیی ندارد و هم 
حجم حضوری که بانک مرکزی طی یک روز در بازار پول داش��ته، سایز 
به مراتب باالتری از اندازه معامالت بازار دارد و بانک برای اینکه متوجه 
ش��ود با چه تغییر در پایه پولی، نرخ بهره بازار بین بانکی تغییر مساعد 

خواهد کرد، نیاز به زمان دارد.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا بس��اط نرخ های چندگانه سود در 
شعب بانکی نیز با اجرای این عملیات، برچیده خواهد شد، تصریح کرد: 
در بلندمدت، نرخ بهره سپرده، خودش را منطبق می کند، اما با نرخ بهره 
بازار بین بانکی، اگر نرخ بازار بین بانکی به طرز غیرعادی دست نخورده 
باش��د؛ هر کسی به جای اینکه سپرده گذاری کند، به سمت خرید اوراق 
پی��ش خواهد رفت و آنچه که در بازار بی��ن بانکی نرخ می خورد، اوراق 
دولت است؛ به هر حال اگر این فاکتورها از سوی بانک مرکزی هماهنگ 

نشوند، فرصت های آربیتراژی رخ خواهد داد.
به اعتقاد شاکری، عماًل کم کم معامالت بین بانکی، مبتنی بر خرید و فروش اوراق 
خواهد شد و به جای اینکه بانک ها از هم در بازار بین بانکی، قرض بگیرند، به اندازه 

بدهکاری و بستانکاری خود اوراق در اختیار خواهند داشت.

برای اولین بار در تاریخ 60 ساله بانک مرکزی اجرا می شود

پوست اندازی سیاست پولی با عملیات بازار باز

بان��ک مرک��زی در بخش��نامه ای قانون »تس��هیل تس��ویه بدهی بده��کاران« 
معروف به قانون حذف ربح مرکب را به ش��بکه بانکی ابالغ کرد که براس��اس آن، 
تسهیالت گیرندگان مش��مول این قانون حداکثر تا پایان اس�فندماه ۱۳۹۸ مهل�ت 

دارند درخواست خود را ارائه کنند.
بانک مرکزی در این بخشنامه اعالم کرد: »قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 
ش��بکه بانکی کش�ور« در جلس�ه علن�ی یازدهم شهریورماه ۱۳۹۸ مجلس شورای 
اس��المی تصوی��ب و در ۲0 آذرماه از س���وی مجم�ع تش��خیص مصلحت نظام با 

اصالحاتی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
براس��اس این قانون، به منظور حمایت از رونق تولید و تس��هیل تس��ویه بدهی 
ریال��ی غیرج��اری تولیدکنن��دگان ب��ه بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری، چنانچه 
تسهیالت گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال 
۱۳۹٧ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را به طور نقد تسویه کنند، 
در صورتی که قرارداد تسهیالت گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال 
نشده باش��د، همان قرارداد، مالک محاسبه مانده بدهی تسهیالت گیرنده براساس 

این قانون خواهد بود.
در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد 
جدید یا اعط�ای تس���هیالت جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد، در صورتی که 
قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیالت گیرنده، قبل از اول فروردین ۹۳ 
منعق�د ش���ده باش���د، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، »قرارداد 

مالک محاسبه« تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.

در صورت��ی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ یادش��ده، منعقد ش��ده باش��د، مالک 
محاس�به، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده خواهد بود.

 مبلغی که تس��هیالت گیرنده باید برای اس��تفاده از مزایای این قانون به صورت 
نقدی به بانک یا موسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و 
بعد از سررسید )تا تاریخ تسویه نقدی( که با استفاده از فرمول ابالغی بانک مرکزی، 
براس��اس نرخ سود ساده و غیرمرکب مندرج در »قرارداد مالک محاسبه«، با حذف 
کلی�ه ج�رائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری 

و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.
س��قف مجاز برای برخ��ورداری از مزایای این قانون برای هر ش��خص حقیقی و 
حقوقی غیردولتی در کل ش���بکه بانکی، به ترتیب، ۵ میلیارد ریال و ۲0 میلیارد 

ریال تعیین می شود.
تس��هیالتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل 
پولی از موسس�ات در ح�ال تصفیه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی منتقل 
شده باشد، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط 

بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
تس��هیالت گیرندگان مش��مول اس��تفاده از ضوابط این قانون حداکث��ر تا پایان 
اس���فندماه ۱۳۹۸ مهل�ت دارند درخواست خود را به بانک ها یا موسسات اعتباری 

موردنظر ارائه کنند.
 بانک یا موسس��ه اعتباری غیرب�انکی مکل�ف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از 
زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط 

به »قرارداد مالک محاس��به« است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای 
که بانک مرکزی اعالم می کند، ثبت کند.

تس��هیالت گیرنده برای برخ��ورداری از مزایای این قانون بای��د حداکثر تا پایان 
ش��هریورماه ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او 

اعالم می شود، به طور نقد تسویه کند.
قرارداده��ای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا موسس��ه اعتباری غیربانکی و 
تس��هیالت اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک ها و موسس��ات اعتباری و سایر 

منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.
بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی مجازن��د در صورتی که در نتیجه اجرای 
این قانون متحمل زیان ش��وند، پس از تایید بانک مرکزی، زیان مزبور را از س��ال 
۱۳۹۹ ب��ه بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج س��ال در صورت های مالی خود 

مستهلک کنند.
چنانچ��ه س��ازمان امور مالیات��ی ذخایر مطالب��ات مش��کوک الوصول مربوط به 
تس���هیالت غیرجاری را که مطابق این قانون تس��ویه می شود، در محاسبه مالیات 
متعلق به بانک ها و موسس��ات اعتباری، لحاظ نکرده باش���د، موظف است مالیات 

دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.
همه تسهیالتی که برای تولید اعطا ش�ده، مشمول این قانون اس�ت. بانک مرکزی 
موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیالت تولیدی از 
غیرتولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابالغ این مصوبه، به بانک ها و موسسات 

اعتباری اعالم کند.

تسهیالت گیرندگان تا پایان اسـفندماه مهلـت دارند درخواست خود را ارائه کنند

ابالغ قانون »تسهیل تسویه بدهی بدهکاران«

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رکوردشکنی تاریخی بورس تهران
جهش 15 هزار واحدی شاخص بورس

فرصت امروز: شاخص کل بازار سرمایه در دومین روز هفته و با بازگشت دامنه 
نوس��ان به ۵درصد، بیش از ۱۵ هزار واحد افزایش داشت و این میزان رشد در 
چند روز گذشته بی سابقه بوده است. آمار معامالت بورس نشان می دهد که در 
این روز همه شاخص های بورس روندی صعودی را طی کردند و شاخص کل با 
رشدی ۱۵ هزار و ۵۴۲ واحدی به رقم ۳٧۵ هزار و 6۵0 واحد رسید. همچنین 
شاخص کل با معیار هم وزن نیز همسو با شاخص کل صعودی بوده و با ۴۵۸0 
واحد رش��د به رقم ۱۱۴ هزار و ۵۵۵ واحد رسید. در این روز ۳۵۲ هزار معامله 
به ارزش ۲۹ هزار و ۳6۹ میلیارد ریال توس��ط معامله گران انجام ش��د که هم 
تعداد و هم ارزش آن نسبت به روز شنبه افزایش قابل توجهی داشت. از سوی 
دیگر، سهام ش��رکت های بزرگ از جمله صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی 
صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گل گهر، پتروش��یمی پارس، پاالیش نفت 
بندرعباس، س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین و گسترش نفت و گاز پارسیان 
نسبت به سایر نمادها، بیشترین تاثیر مثبت را بر روند صعودی بازار داشتند و 
همچنین نمادهای بانک های ملت و تجارت، سایپا، پاالیش نفت اصفهان، ایران 
خودرو، مس ش��هید باهنر و داروس��ازی زاگرس فارمد پارس ازجمله نمادهای 
پربیننده بورس��ی بودند. در همین حال، فرابورس نیز روندی صعودی داش��ت 
و ش��اخص کل این ب��ازار با ۲۴۸ واحد افزایش رق��م ۴۸۹۴ واحد را ثبت کرد. 
معامله گران فراب��ورس ۱۸۵ هزار معامله به ارزش حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال 
به ثبت رس��اندند که نسبت به روز ش��نبه رشد داشت. فوالد هرمزگان جنوب، 
پتروش��یمی مارون، س��نگ آهن گهر زمین، پتروشیمی زاگرس، سهامی ذوب 
آه��ن اصفهان، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیان��ه و تولید نیروی برق دماوند 
نسبت به سایر نمادها، بیشترین تاثیر مثبت را صعودی شدن فرابورس داشتند. 
همچنین نمادهای س��هامی ذوب آهن اصفهان، گروه صنایع کاغذ پارس، گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی، بانک دی، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، 
کشاورزی و دامپروری بینالود و گروه کارخانجات صنعتی تبرک، جزو نمادهای 
پربیننده بودند. در همین زمینه، حمید کوشکی کارشناس بازار سرمایه گفت: 
همان واکنش احساس��ی که در بازار هفته گذشته شاهد بودیم در هفته جاری 
معکوس خواهد ش��د و توصیه می شود ش��اخص عدم نقدشوندگی در برخی از 
سهام، زنگ خطری برای سهامداران باشد تا بدانند در سهم هایی سرمایه گذاری 
کنند که در آینده فرصت س��ودآوری را داشته باشند. کوشکی در گفت و گو با 
ایرنا، با بیان اینکه اتفاق سیاسی رخ داده در بازار هفته گذشته تا حدودی باعث از 
بین رفتن ترس فعاالن بازار برای اصالح شاخص بورس شد، افزود: براساس یکی 
از نظرس��نجی های صورت گرفته ۸0 تا ۹0درصد از اهالی بازار در انتظار اصالح 
ش��اخص بورس بودند که خبر سیاس��ی منتشرشده و شهادت سردار سلیمانی 
زمینه اصالح شاخص بورس به صورت شارپی )شیب تند( را فراهم کرد. به گفته 
وی، اتفاق سیاسی رخ داده باعث دامن زدن به اصالح شاخص بورس شد، هرچند 
که کلیه نمادها تحت تاثیر این اصالح قرار گرفتند اما بازار یک نکته مهم مبنی 
بر بحث نقدش��وندگی در س��هام را رعایت کرد. بسیاری از نمادها در بازار هفته 
گذش��ته در صف فروش قرار گرفتند و سازمان بورس با اقداماتی که در دستور 

کار قرار داد زمینه کاهش هیجان در برخی از نمادهای ارزنده را فراهم کرد.

نماگربازارسهام

بازار س��هام که پس از رشد قابل توجه و تاریخی در نیمه اول امسال، 
در ماه های مهر و آبان ماه ش��رایط نس��بتا آرامی را تجربه کرده بود، در 
آذرماه با رشد قابل مالحظه ای مواجه شد. میزان رشد بورس در سومین 
ماه پاییز برابر با ۱6.۱درصد بوده اس��ت و به این ترتیب می توان گفت، 

رشد ۹ ماهه ارزش بازار به ۹0درصد رسیده است. 
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، با رشد ۱6.۱درصدی بورس در 
آذرماه امس��ال، حاال رشد ۹ ماهه ارزش بازار به حدود ۹0درصد رسیده 
اس��ت. در رابطه با دالیل رشد بازار در آذرماه می توان به موارد مختلفی 
همانند تحریک انتظارات تورم��ی پس از افزایش قیمت بنزین، افزایش 
نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی نفت و س��ایر کاالهای پایه پس از توافق 
تج��اری چین و ایاالت متح��ده و رفع نااطمینانی های ناش��ی از الیحه 
بودجه ۹۹ اش��اره کرد. البته به نظر می رس��د که م��ورد آخر یعنی رفع 
نااطمینانی ها در الیحه بودجه س��ال آینده، مهمترین علت رشد بازار در 
آذرماه بوده است و با مشخص شدن مختصات کلی بودجه دولت و اتکای 
آن بر انتشار اوراق، نگرانی فعاالن بازار از احتمال مداخله دولت در سود 
شرکت ها )به روش های مختلف نظیر افزایش نرخ مالیات، بهره مالکانه، 
قیمت نهاده ها، عوارض صادراتی و موارد مشابه( رفع شده و تقاضا برای 

خرید سهام افزایش یافته است.
با وج��ود افزایش قابل مالحظه ارزش بازار ط��ی آذرماه، افزایش نرخ 
ارز موجب ش��ده که ارزش دالری بازار رش��د زیادی را تجربه نکند. در 
ح��ال حاضر ارزش دالری ب��ازار معادل ۱00 میلیارد دالر اس��ت و این 
رقم معادل ارزش بازار در ابتدای س��ال ۹۵ است. با توجه به چشم انداز 
ایجادش��ده برای بودج��ه دولت، نقدینگی، نرخ ت��ورم و نرخ ارز، به نظر 
می رس��د که این رقم برای ماه های آینده و سال آینده هنوز جای رشد 

دارد.
در مورد ترکیب رش��د بازار طی ۹ماهه ابتدای سال باید توجه داشت 
ک��ه صنای��ع مرتبط با کااله��ای پایه نظیر ش��یمیایی، فلزات اساس��ی 
و فرآورده های نفتی، بیش��ترین س��هم در رش��د بازار را داشته اند. گروه 
داروی��ی )به دلیل احتم��ال حذف ارز ۴۲00 تومان��ی(، گروه بانکی )به 
دلیل مساله تسعیر نرخ ارز و تجدید ارزیابی دارایی ها( و گروه خودرو )به 
دلیل احتمال افزایش نرخ محصوالت و تجدید ارزیابی دارایی ها( س��ایر 
گروه هایی هستند که سهم باالیی در رشد طی ۹ماهه امسال داشته اند.

بررس��ی سودآوری بنگاه ها نش��ان می دهد که تا پایان آذرماه بیش از 
۱۱00 هزار میلیارد ریال س��ود توس��ط شرکت های بورسی محقق شده 
که این رقم نس��بت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱0۱درصد افزایش 
یافته اس��ت. ترکیب س��ودآوری نیز به ش��کلی بوده ک��ه صنایع بزرگ 
و وابس��ته به کاالهای پایه، بیش��ترین میزان س��ودآوری را داشته اند و 
مجموع س��ود این چهار صنعت، حدود ٧۵درصد از کل س��ود بازار بوده 
اس��ت. با این وجود، مقایس��ه سهم سودآوری و سهم از رشد این صنایع 
نش��ان دهنده عدم تناسب میان س��ودآوری و رشد قیمت است. در واقع 
می توان گفت که میزان رش��د قیمت سهام در صنایع مرتبط با کاالهای 
پایه، کمتر از بازدهی آنها بوده اس��ت و در مقابل صنایعی که سودآوری 

کمتری داشته اند، رشد بیشتری را تجربه کرده اند.
محاس��به نس��بت قیمت به درآمد برای گروه های عمده بازار نش��ان 
می ده��د که در آذرماه، نس��بت قیم��ت به درآمد ب��رای تمامی گروه ها 
افزایش یافته اما میزان رش��د، برای گروه های کوچک بسیار بیشتر بوده 
اس��ت. هرچند که با تغییر انتظارات تورمی در یک ماه گذش��ته، انتظار 
افزایش قیمت محصوالت برای برخی گروه ها نظیر کاالهای مصرفی طی 
س��ال آینده وجود دارد. در سمت مقابل به نظر می رسد برای گروه های 
بزرگ که س��ودآوری مناسبی داشته و با افزایش نرخ ارز شرایط آنها باز 
هم بهتر خواهد ش��د، قیمت های فعلی جذابیت زیادی برای خرید دارند 

و انتظار رشد آرام این گروه ها طی ماه های آینده وجود دارد.
در مورد چشم انداز س��ودآوری بنگاه ها نیز شرایط به شکلی است که 
ب��ا در نظر گرفتن برخی مفروضات ب��رای قیمت  جهانی کاالهای پایه و 
نرخ ارز، می توان برآوردی اولیه از س��ودآوری ش��رکت ها تا پایان س��ال 
ارائه کرد. برای س��ال ۱۳۹۸ انتظار می رود که مجموع سود محقق شده 
ش��رکت ها تا پایان س��ال به محدوده ۱۲۵0 هزار میلیارد برسد و برای 

سال ۱۳۹۹ نیز برآوردهای اولیه نشانگر افزایش سود تا محدوده ۱۴00 
هزار میلیارد ریال خواهد بود. البته باید توجه داش��ت که هرگونه تغییر 
محس��وس و پیش بینی نشده در مواردی مانند قیمت های جهانی یا نرخ 

ارز می تواند این برآورد را تحت تاثیر قرار دهد.
با توجه به رش��د س��ریع بازار در آذرماه، اقبال سهامداران به بازار نیز 
افزایش یافته و ارزش معامالت نیز افزایش قابل مالحظه ای داشته است؛ 
به ش��کلی که میانگین معامالت روزانه برای نخس��تین بار به بیش از ۳ 
هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت. این موضوع در حال��ی رخ داده که 
میانگی��ن ارزش معامالت در س��ال جاری در مح��دوده ۱۵00 میلیارد 
تومان قرار داش��ته اس��ت. با توجه به روند صع��ودی معامالت، افزایش 
بیش��تر میزان معامالت و ثبت رکوردهای جدید چن��دان دور از انتظار 
نخواهد بود. ش��ایان ذکر اس��ت که تداوم این روند، امکان تحقق درآمد 
مالیاتی پیش بینی ش��ده در قانون بودجه ۹۹ برای معامالت س��هام را به 
س��ادگی محقق خواهد کرد و حتی امکان رش��د حدود ۵0درصدی آن 

نیز وجود دارد.
در م��ورد ماهیت رش��د معامالت از ابتدای آذرماه باید توجه داش��ت 
ک��ه معامالت افراد حقوقی تغییر چندانی نداش��ته ام��ا میزان معامالت 
افراد حقیقی با افزایش قابل مالحظه مواجه ش��ده اس��ت؛ به نحوی که 

رکوردهای جدیدی از میزان معامالت افراد حقیقی ثبت شده است.
بررسی ترکیب معامالت افراد حقیقی طی ماه های اخیر نشان می دهد 
که پس از فروش قابل مالحظه سهام توسط این افراد در انتهای آبان و 
پس از افزایش قیمت بنزین، دارایی س��هام این افراد به صورت پیوسته 
با افزایش مواجه ش��ده اس��ت؛ به گونه ای که طی آذرماه بیش از ۱۲00 
میلیارد تومان سهام جدید توسط این افراد )به صورت خالص( خریداری 
شده است. طی دو هفته ابتدایی دی ماه نیز میزان خرید افزایش یافته 
و ۱۱00 میلی��ارد توم��ان دیگر به دارایی این افراد اضافه ش��ده اس��ت. 
ای��ن تغییرات س��ریع، که احتماال بخش زی��ادی از آن به صورت خرید 
سهام کم ارزش نیز بوده است، پتانسیل نوسانات ناشی از اقدامات بعدی 
س��هامداران حقیق��ی برای ف��روش را افزایش خواه��د داد و نتیجه آن، 

تشدید نوسانات در ماه های آینده خواهد بود.
افزایش قابل مالحظه ارزش معامالت سهام در دو سال اخیر )به دلیل 
افزایش قیمت س��هام و افزایش تعداد معامالت( موجب شده تا کارمزد 
معامالت نیز در این دوره افزایش قابل مالحظه ای داش��ته باشد. برآورد 
درآمد کارگزاری ها از محل کارمزد معامالت اوراق بهادار نش��ان می دهد 
که درآمد ۹ ماهه ابتدای س��ال بیش از ۲٧ ه��زار میلیارد ریال بوده که 
این رقم نسبت به مجموع درآمد سال ۱۳۹٧ معادل ۹0درصد و نسبت 
به مجموع درآمد سال ۱۳۹6 معادل ۳۴0درصد رشد را نشان می دهد.

با توجه به آنکه این ش��رکت ها س��هامی خاص هستند و گزارش های 
مالی آنها به طور رس��می منتشر نمی ش��ود، درآمد آنها براساس درآمد 
کارمزدی ش��رکت های بورس و فرابورس که در گزارش حسابرسی شده 
اعالم می ش��ود، محاسبه شده است. سهم شرکت های بورس و فرابورس 
و همچنین س��هم ش��رکت های کارگزاری از مجموع کارمزد هر معامله 
مش��خص بوده و درآمد کارگزاری ها با یک تناس��ب ساده محاسبه شده 

است.
این کارمزد تنها معامالت در بورس و فرابورس را ش��امل می شود و با 
لح��اظ کردن معامالت بورس کاال و بورس انرژی نیز قطعا ارقام افزایش 

خواهد یافت.
برآوردهای اولیه از درآمد پایان س��ال ۱۳۹۸ نیز رش��د ۱۴0درصدی 
و ۵٧0درصدی درآمد نس��بت به س��ال های ۱۳۹٧ و ۱۳۹6 را نش��ان 
می دهد. شایان ذکر اس��ت که تعدیل درآمدهای اسمی با نرخ تورم نیز 
بیانگر رش��د چش��مگیر درآمد حقیقی این نهادهای مالی است. با توجه 
به برنامه دولت، بانک ها و دیگر نهادهای عمومی )نظیر س��ازمان تامین 
اجتماعی( برای واگذاری س��هام خود در بورس و فرابورس از یکسو و با 
توجه به رشد حدود دو برابری اوراق تامین مالی دولت در قانون بودجه 
س��ال آینده از سوی دیگر، انتظار تداوم روند افزایشی معامالت و درآمد 

کارگزاری ها در سال آتی نیز وجود دارد.
در کنار کارگزاری ها، به نظر می رس��د که گروه فعالیت های کمکی به 

نهادهای مالی واسط )شامل شرکت های بورس تهران، فرابورس، تامین 
سرمایه نوین، تامین سرمایه لوتوس و تامین سرمایه امید( نیز از شرایط 
مثبت و پررونق بازار س��رمایه بهره برده است. براساس صورت های مالی 
ش��ش ماهه، حاشیه سود این گروه در مجموع نسبت به سال قبل حدود 
۵درصد افزایش یافته اس��ت و با توجه به روندها و شرایط بازار سرمایه، 

رشد بیشتر در این گروه نیز می تواند محتمل باشد.

رشد ۹  ماهه ارزش بازار سرمایه به حدود ۹0درصد رسید

ارزش بازار ۱۰۰ میلیارد دالری
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بومی سازی صنعت حفاری کلید موفقیت در 
رونق تولید

رئیس هیأت مدیره انجمن حفاری گفت مفهوم حفاری در صنعت 
نف��ت همان ارتباط س��طح و اعماق زمین اس��ت، ب��ه همین دلیل 

حفاری را کلید فتح مخازن می نامند.
محم��د عالمی، در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره 
نق��ش حفاری در صنعت نفت، گفت: مفهوم حفاری در صنعت نفت 
همان ارتباط س��طح و اعماق زمی��ن و هدایت نفت و گاز به صورت 
کنترل شده و عدم آسیب رساندن به مخازن در اعماق زمین است، 

به همین دلیل حفاری را کلید فتح مخازن می نامند.
رئیس هیأت مدیره انجمن حفاری بیان کرد: از نظر آثار هزینه ای 
در فعالیت ه��ای توس��عه ای در دری��ا، حدود یک س��وم هزینه و در 
خشکی تا ۵0درصد هزینه مربوط به حفاری و خدمات فنی و کاال و 
موارد مصرفی برای چاه اس��ت. هزینه صرف شده برای حفاری نشان 
از اهمیت آن دارد خطرات آن به دلیل ناشناخته بودن رفتار مخازن 
بسیار زیاد اس��ت. به همین دلیل به افراد باتجربه و حضور فیزیکی 

باال و به موقع نیاز است.
عالمی با اش��اره به چالش های حوزه حفاری، گفت: به روزرس��انی 
تجهیزات، ابزار و فناوری و توانمندسازی نیروی انسانی در شناخت 
و به کارگیری ابزار های جدید و باالبودن هزینه آنها، شناسایی دقیق 
و تحلیل زنجیره ارزش که شناخت منابع مالی و ذخایر طبیعی بازار 

مصرف و فناوری مهم ترین چالش های این صنعت است.
او افزود: چابک س��ازی عملیاتی و افزایش سرعت تصمیم گیری و 
گردش مناسب اطالعات، تجزیه و تحلیل روند عملیات ها و مدیریت 
عملک��رد به صورت دقیق و موثر، ضع��ف در مدیریت بر دارایی ها و 
باید این را در نظر داشت که مدیریت دارایی بر خود دارایی متمرکز 
نیس��ت بلکه معطوف به ارزشی است که دارایی برای سازمان ایجاد 

می کند.
رئیس هیأت مدیره انجمن حفاری تش��ریح کرد: ضعف همسویی 
مدیریت دارایی ها با اهداف س��ازمان و برنامه ها و تصمیم های مالی 
فنی، ضعف و نبود سیس��تم های جدید مدیریتی مانند اس��تفاده از 
سیس��تم های هوش��مند، هوش مصنوعی و ... بیانگر نتایج واقعی و 

ملموس از حد سودآوری شرکت هاست.
او بی��ان کرد: نب��ود برنامه جام��ع و عدم اس��تفاده از روش های 
م��دون در تکمی��ل جاده ه��ا و در نتیجه نیاز به تعمی��ر زودهنگام، 
عدم اندازه گیری عملکرد ش��رکت های پیمانکاری و ضعف در مدل 
ارزیابی، ضعف در اسناد مناقصه و قرارداد های یکطرفه بدون توزیع 
ریسک ها، حیات ش��رکت های حفاری در گرو به روز شدن آنهاست. 
ح��ل نش��دن این چالش ها تبعاتی خواهد داش��ت ک��ه یکی از آنها 
جایگزینی با ش��رکت های خارجی با چاشنی همین چالش های حل 
نش��ده خواهد بود. رئیس هیأت مدیره انجمن حفاری گفت: به طور 
خالص��ه چالش ه��ا در هر حوزه عبارتند از، در حوزه اس��تراتژیک و 
مدیریت، ضعف در شناس��ایی ش��اخص های حکمرانی خوب، عدم 
یکپارچگ��ی نظام اداری و مدیری��ت در زنجیره ارزش ها، عدم اعالم 
برنامه بلندمدت برای آماده س��ازی ش��رکت ها و ع��دم وجود منابع 

پرداختی به موقع است.
عالم��ی ادامه داد: در حوزه س��رمایه گذاری و تامین مالی، انتقال 
ریسک ها به پیمانکاران تا جایی که حیات آنها را به مخاطره اندازند، 
سیاست های نامناسب بانکی و نبود نهاد های مالی مناسب، باالبودن 
بهره بانکی، نوسانات ارزی، ناکارآمدی پوشش بیمه ای، مشکالت ال 
س��ی و ریس��ک های زیاد راه های جایگزین است. او گفت: در حوزه 
عملیاتی، راندمان متوسط یا کم عملیاتی، عدم مجهزبودن به دانش 
روز در مدیریت پروژه، ضعف در همکاری ش��رکت های پیمانکاری، 
مش��کالت جذب و نگهداشت کارکنان کلیدی و عدم امنیت شغلی 

کارکنان به دلیل توزیع نامناسب کار و... است.

تامین مرغ و گوشت شب عید
 مصرف مرغ 11درصد افزایش یافت

معاون امور دام وزارت جهاد کش��اورزی گفت با توجه به نزدیکی 
ماه های پایانی س��ال و ایام نوروز و همچنین فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان در تأمین و عرضه مواد پروتئینی، گوشت و مرغ و نهاده های 

دامی کمبودی در کشور نخواهیم داشت.
به گ��زارش خبرگزاری تس��نیم به نقل از  پایگاه اطالع رس��انی 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام کش��ور، دومین گردهمایی مدیران 
س��تادی و استانی شرکت پش��تیبانی امور دام کشور در سال ۹۸ 
با حضور عباس��ی معروفان مدیرعامل و دیگر اعضای هیأت مدیره 
ش��رکت با محوریت »تهی��ه و تأمین مواد پروتئین��ی و نهاده های 
دامی« برگزار شد. عباسی معروفان در این جلسه با تشریح  شرایط 
موجود کش��ور، سیاست های جدید ش��رکت برای تامین نهاده ها و 
اق��الم موردنیاز مردم را اعالم و خواس��تار همکاری هرچه بیش��تر 
مدیران اس��تان ها برای ذخیره س��ازی و نگهداری اق��الم موردنیاز 

مردم شدند.
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام افزود: ب��ا توجه به ورود 
کشتی های حامل کنجاله سویا و ذرت و با توجه به برنامه ریزی های 
انجام ش��ده قطعا هیچ کمبودی در تامین نهاده های دامی در کشور 

نخواهیم داشت و آرامش همچنان در بازار حاکم خواهد بود.
وی اظهار داش��ت: بررس��ی میزان ذخیره س��ازی مواد پروتئینی، 
هماهنگی های بیش��تر برای انتقال نهاده های دامی از بنادر به مراکز 
اس��تان ها، تهیه فضای مناسب برای ذخیره س��ازی نهاده ها، رعایت 
اس��تانداردهای الزم برای نگهداری باکیفیت محصوالت، حمایت از 
مرغ��داران و خرید منصفانه محصوالت و رص��د لحظه ای بازار مرغ 

و گوشت به منظور حفظ آرامش بازار باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این جلس��ه مع��اون امور دام وزارت جهاد کش��اورزی و 
رئیس هیات مدیره ش��رکت پش��تیبانی امور دام با تشکر از زحمات 
مدیران اس��تان ها، از اعالم نمره قبولی به شرکت پشتیبانی امور دام  
افزود: با وجود تحریم های بی سابقه غرب و با وجود رشد ۱۱درصدی 
مصرف گوش��ت و تخم مرغ در کشور شاهد کاهش قیمت و افزایش 

تولید  این محصوالت بوده ایم.
وی گف��ت: ب��ا توجه به نزدیکی ماه های پایانی س��ال و ایام نوروز 
و همچنین فرا رس��یدن ماه مبارک رمضان در تأمین و عرضه مواد 
پروتئینی )گوش��ت و م��رغ( و نهاده های دامی کمبودی در کش��ور 

نخواهیم داشت.

اخبـــار

از ۱.۵ میلیون تن نیاز واردات برنج کش��ور ح��دود ۵00 هزار تن باقی 
مانده است که باید ارز آن تامین و وارد کشور شود.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به دنبال انتش��ار خبری با عنوان 
»واردات ۵00 هزار تن برنج به بهانه تنظیم بازار شب عید« در مورخ ۱0 
دی ماه ۹۸ در باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت صم��ت توضیحاتی را به نق��ل از مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، 

توزیع و تنظیم بازار به منظور آگاهی مخاطبان به شرح زیر ارائه داد:
براس��اس جمعیت کل کش��ور میزان مصرف کل برنج در سال ۳.۳00 
هزار تن برآورد ش��ده که با احتس��اب 600 هزار تن ذخایر اس��تراتژیک 
)مصوب ش��ورای عالی امنیت ملی( میزان کل نیاز کشور ۳.۹00 هزار تن 

برآورد شده است.
همچنین مطابق ابالغ وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید ساالنه برنج 

داخلی کش��ور ۱.۸00هزار تن بوده که ساالنه برای تنظیم بازار داخل به 
۱.۵ میلی��ون تن برنج خارجی نی��از داریم که با توجه به ضرورت تکمیل 

ذخایر، مجموع نیاز واردات ۱.٧ میلیون تن است.
تاکنون بیش از ۱.۴ میلیون تن آن با احتساب رسوب کاال های دپوشده 
در بنادر کش��ور ترخیص شده و مابقی آن )۵00 هزار تن( می بایست ارز 

آن تامین و وارد کشور شود.
با توجه به نزدیکی ایام پایانی س��ال و ش��روع ماه مب��ارک رمضان در 
ابتدای س��ال ۹۹، اهمیت این موضوع دوچندان بوده و درخواست تنظیم 
بازار کشور برای جلوگیری از بروز کمبود مطابق پیش بینی ها و به منظور 

آرامش بخشی در بازار این کاال است.
براساس مقادیر موردنیاز، ذخایر تکلیفی و وضعیت موجودی کف بازار و 
علی رغم ادعای افزایش تولید، مشاهده شاخص قیمت در بازار بیانگر لزوم 

حف��ظ تعادل میزان عرضه و تقاضا اس��ت. روند قیمت برنج ایرانی و برنج 
خارجی طی سال های ۹٧ و ۹۸ نشان می دهد تعادل میان عرضه و تقاضا 
موجب کنترل قیمت ها در سطح کشور در برنج خارجی و متاسفانه رشد 
قیمت برنج داخلی شده است؛ لذا عدم ثبت سفارش و تخصیص ارز برای 

واردات برنج مشکالت حوزه تامین را دوچندان خواهد کرد.
هرچند از منظر کشاورزی سال  پرآبی را سپری کردیم، اما این موضوع 
که در اس��تان های قابل کشت، محصول برنج تولید شود، برخالف مصوبه 
هیات محترم وزیران بوده که الزم است با توجه به وضعیت اقلیمی کشور 

برنامه ریزی مدونی از سوی مسئوالن جهاد کشاورزی صورت پذیرد.
با توجه به مطالب فوق ترمیم ذخایر استراتژیک و تامین به موقع برنج 
وارداتی برای تنظیم بازار در ایام پایانی س��ال و ماه مبارک رمضان امری 

ضروری است.

۵۰۰ هزار تن از نیاز واردات برنج کشور باقی مانده است

جدیدترین آمار منتشرش��ده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که در آبان ماه امسال گوجه فرنگی، جوجه یک روزه گوشتی و پیاز 

بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه پیش از خود داشتند.
به گزارش ایس��نا، قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در آبان ماه امس��ال با افزایش 
۹0.۲درصدی نسبت به ماه قبل به بیش از ۴600 تومان رسید، در حالی که این 

محصول در مهرماه امسال حدود ۲۴۴0 تومان قیمت داشت.
افزایش قیمت گوجه فرنگی از اواخر آبان ماه ش��دت گرفت و در مقاطعی حتی 
قیمت گوجه فرنگی درجه یک به کیلویی ۲0 هزار تومان هم رس��ید، با این حال 
وزارت جهاد کش��اورزی علت افزایش قیمت این محصول را کاهش برداش��ت به 
دلی��ل بارندگی ه��ا عنوان کرد و وع��ده داد که از هفته دوم آذرم��اه قیمت ها به 
حالت س��ابق بازمی گردد، اما این وعده محقق نش��د و در نیم��ه دوم آذرماه این 

موضوع مجددا از رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی پیگیری شد که او 
نی��ز بارندگی ها را عامل عقب افتادن کاش��ت گوجه فرنگی در جنوب عنوان کرد 
و وعده داد اوایل دی ماه گوجه فرنگی جنوب رس��یده و قیمت ها در بازار کاهش 
یابد. با این وجود آخرین بررس��ی ها نشان می دهد که تا هفته گذشته نیز قیمت 
ان��واع گوجه فرنگی درجه یک، دو و س��ه در ب��ازار ۵۵00 تومان تا ۹000 تومان 

قیمت داشته است.
همچنین براس��اس این آمار قیمت جوجه یک روزه گوشتی و پیاز نیز در آبان 
ماه نس��بت به م��اه قبل از آن به ترتی��ب ۲۴ و ۲۱.۴درصد افزایش داش��ته که 
بیش��ترین افزایش قیمت بعد از گوجه  فرنگی را به خود اختصاص دادند. قیمت 
ه��ر قطعه جوجه یک روزه گوش��تی و هر کیلو پیاز در آب��ان ماه به ترتیب حدود 

۳000 و ۳۲00 تومان بوده است.

گوشت، صدرنشین کاهش قیمت
در این میان از بین ۴۲ کاالی اساس��ی و مهم که تغییرات قیمت  آنها منتش��ر 
ش��ده، قیمت ۱6 کاال در آبان  ماه نس��بت به مهر امسال کاهش یافته است که از 
میان آنها گوش��ت گوساله، گوش��ت گوسفندی و لوبیاچیتی درجه یک با کاهش 

۴.۸، ۴.۱ و ۲.۴درصدی بیشترین کاهش قیمت را داشته اند.
طبق این آمار قیمت هر کیلو گوش��ت گوس��اله از ۸۲ هزار و ۸00 تومان در 
مهرم��اه به ٧۸ ه��زار و ۸00 تومان در آبان ماه رس��ید. همچنین قیمت هر کیلو 
گوش��ت گوسفندی در مهر و آبان امسال به ترتیب حدود ۹۵ هزار و ۵00 و ۹۱ 
هزار و ۵00 تومان بوده است. در این میان قیمت گوشت مرغ در ماه آبان تغییر 
چندانی نداش��ته و با افزایش 0.۱درصدی نس��بت به ماه قبلش، تقریبا به قیمت 

۱۳ هزار تومان فروخته شده است.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی گفت وضعیت ۳0 هزار 
موبایلی که به صورت غیرقانونی رجیس��تری ش��ده بودند به سامانه 

برگشته است و مشکلی در این زمینه نداریم.
مه��دی محب��ی، رئیس اتحادیه صن��ف دس��تگاه های مخابراتی و 
ارتباطی در گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره وضعیت 
۳0 هزار موبایلی که به صورت غیرقانونی رجیس��تری شده اند، اظهار 
کرد: وضعیت ۳0 هزار موبایلی که به  صورت غیرقانونی رجیس��تری 

شده اند، به سامانه برگشته است و مشکلی در این زمینه نداریم.

رئیس اتحادیه صنف دس��تگاه های مخابراتی و ارتباطی ادامه داد: 
اگر موبایلی هنوز رجیس��تری نش��ده و به س��امانه برنگشته، ممکن 
است، تخلفی را انجام داده باشد یا شکایتی برای آن ثبت شده باشد.

محبی در ادامه تصریح کرد: هم اکنون مشکلی در زمینه رجیستری 
گوش��ی های تلفن همراه وجود ندارد و امیدواریم که مشکلی در این 

زمینه وجود نداشته باشد.
گفتنی اس��ت، به دنبال فعال شدن س��امانه رجیستری تلفن همراه 
و قطع ش��دن درآم��د قاچاقچیانی ک��ه از واردات تلفن همراه، مبالغ 

کالنی نصیب ش��ان می شد، واردات گوشی های تلفن همراه به صورت 
مس��افری با عوارض گمرکی کمتر، تبدیل ب��ه راهی برای دور زدن 

قانون توسط قاچاقچیان شده بود.
همی��ن موضوع باعث ش��د ت��ا برخ��ی از آژانس های مس��افرتی، 
اطالعات مسافران خود را به شکل غیرقانونی در اختیار شخص ثالث 
ق��رار دهند، تا ع��ده ای فرصت طلب برای ثب��ت تلفن همراه قاچاق با 
بهره گیری از اطالعات مس��افران، برای ثبت در س��امانه رجیستری 

اقدام کنند.

گوجه فرنگی، صدرنشین افزایش قیمت کاالهای اساسی در آبان ماه

حل مشکل 30 هزار موبایلی که غیرقانونی رجیستری شده بودند 

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

 راه اندازی ورودی جدید
ایستگاه مترو میدان شهدا

مدیرعامل ش��رکت مترو تهران از راه اندازی ورودی شمال غربی ایستگاه 
تقاطعی میدان شهدا در خطوط ۴ و 6 خبر داد.

 ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو« ب��ه نقل از ف��ارس، علی امام 
مدیرعامل ش��رکت مت��رو تهران درباره خب��ر افتتاح ورودی ش��مال غربی 
ایس��تگاه میدان ش��هدا اظه��ار کرد: ای��ن ورودی که تا چن��د روز آینده به 
بهره برداری می رس��د؛ در غرب ایستگاه مترو قرار دارد و شهروندان را از یک 

سوی خیابان به سوی دیگر هدایت می کند.
وی با اشاره به اینکه ایستگاه میدان شهدا یک ایستگاه تقاطعی در خطوط 
۴ و 6 است، گفت: این ورودی دسترسی را برای شهروندان به میدان شهدا، 
خیابان ناصری، بخش شمال میدان شهدا و نیز خیابان ۱٧ شهریور تسهیل 

می کند.
ام��ام عنوان کرد: ورودی ش��مال غربی ایس��تگاه میدان ش��هدا دارای دو 
دس��تگاه پله برقی اس��ت که همزمان با افتتاح ورودی شمال غربی ایستگاه 

میدان شهدا به بهره برداری می رسد.
  خط ۴ با یک ورودی در بخش ش��مال ش��رقی تا پیش از این به منظور 

استفاده شهروندان به بهره برداری رسیده بود.

افزایش 2 برابری مراکز گازسوز کردن 
خودرو ها تا نوروز ۹۹

معاون مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت با توجه به 
افزایش تقاضا به دنبال دو برابر کردن ظرفیت ش��رکت ها تا س��قف ۳0 هزار 

مخزن تا نوروز ۹۹ هستیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی تصریح کرد: نام و آدرس این مراکز در ش��رکت پخش 
فرآورده های نفتی ثبت ش��ده است، اما امکان دارد این مراکز جهت تسهیل 
فرآیند افزایش یابد. وی افزود: بررسی و تایید مراکز مجاز تا دو هفته آینده 
انجام خواهد گرفت و پس از آن مردم می توانند به این مراکز مراجعه کنند.
قاس��می تصریح کرد: میزان مصرف س��ی ان جی در کشور از ۲۴ میلیون 
مت��ر مکعب عبور کرده اس��ت و تقاضا نیز برای گازس��وز کردن خودرو ها تا 
۵0درصد نس��بت به ماه گذش��ته افزایش داش��ته اس��ت. معاون مدیرعامل 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی بیان ک��رد: با توجه به افزایش تقاضا 
به دنبال دوبرابر کردن ظرفیت ش��رکت ها تا س��قف ۳0 هزار مخزن تا نوروز 
۹۹ هس��تیم. وی در پایان گفت: تا دو هفته آینده مخازن به صورت رایگان 
به مراکز مجاز دوگانه س��وز کردن خودرو ها واگذار می ش��ود با این وجود در 

حال حاضر مردم می توانند با هزینه خودشان به این مراکز مراجعه کنند.

چطور نمایندگان مجلس، واردات خودرو را به دولت تحمیل 
می کنند؟

 شکست انحصار خودرو در کشور یا 
زنده کردن کسب و کار واردات؟

 در ش��رایطی که دولت همچنان با واردات خودرو به کشور مخالف است، 
نمایندگان مجلس به دنبال راهی هستند تا روزنه ای برای از سرگیری ورود 
این کاال به کشور ایجاد کنند. در این زمینه چهارشنبه گذشته هادی قوامی 
س��خنگوی کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه ۹۹ در مجل��س، اعالم کرد که 
طبق مصوبه این کمیس��یون مقرر ش��د واردات خودروهای سبک و سنگین 
با اولویت هیبریدی و ماش��ین آالت معدنی با منشأ ارز خارجی طبق قوانین 

و مقررات انجام شود.
 ب��ه این ترتیب در حالی کمیس��یون تلفیق رأی ب��ه واردات خودروهای 
س��بک با اولویت هیبریدی و همچنین ماش��ین آالت معدنی داده اس��ت که 
دولت در الیحه پیش��نهادی خود هیچ درآمدی از ناحیه واردات خودرو، چه 
سبک و چه سنگین، برای خود در نظر نگرفته است، بنابراین مشخص است 
ک��ه دولت در س��ال آینده نیز تصمیمی مبنی بر آزاد س��ازی واردات خودرو 
ندارد با این حال برخی نمایندگان مجلس هنوز بر این موضوع اصرار دارند. 
در این زمینه برخی از دس��ت اندرکاران واردات خودرو، مخالفت ها با واردات 
را به انحصار تولید خودرو در کش��ور نسبت می دهند، این در شرایطی است 
که موافقان طرح دولت با توجه به ش��رایط تحریمی کش��ور و قطع صادرات 
نفت به موضوع س��اماندهی و جلوگیری از خروج ارز از کش��ور اشاره دارند. 
در این بین مشخص نیست که نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق با چه 
توجیهی نس��بت به واردات خودرو اصرار دارند، شکس��ت انحصار خودرو در 

کشور یا زنده کردن کسب و کار واردات؟
 از اول تیرماه س��ال گذش��ته به دنب��ال خروج ایاالت متح��ده آمریکا از 
برجام و وعده بازگش��ت تحریم ه��ای اقتصادی، سیاس��ت گذار کالن بخش 
اقتصاد کشور به منظور مدیریت منابع ارزی کشور، به یکباره ورود خودروی 
س��واری را به کش��ور ممنوع اعالم کرد. به این ترتیب پس از توقف واردات، 
خودروهایی که در گمرک ماندند باید از سوی دولت تعیین تکلیف می شدند 
که در اصل تعیین تکلیف این خودروها تنها اقدام پس از لغو واردات خودرو 
از س��وی دولت بود.  به این ترتی��ب مجوز ترخیص این خودروها که دی ماه 
س��ال گذش��ته به تصویب هیات دولت رس��ید تا پایان اردیبهشت ماه سال 
ج��اری اعتبار داش��ت، ام��ا از آنجا که س��از و کار مش��خصی در این زمینه 
وجود نداش��ت، در مهلت چهار ماهه ای که ب��رای ترخیص این خودروها در 
نظر گرفته ش��ده بود، تعداد اندکی از آنها ام��کان ترخیص یافتند. در ادامه 
دول��ت دو ماه دیگ��ر نیز زمان آن را تمدید کرد با این حال همچنان ۵ هزار 
و ۱0۸ دس��تگاه از خودروها امکان ترخیص پیدا نکرده اند، بنابراین به  نظر 
می رس��د که دولت برای س��ال آینده هم هیچ راهبرد مشخصی برای ادامه 
واردات خودرو به کش��ور ندارد، این در شرایطی است که نمایندگان مجلس 
در طرح س��اماندهی بازار خودرو از همان مقطعی که واردات متوقف شد، به 
دنبال آزاد س��ازی آن بودند. در طرح ساماندهی بازار خودرو، طراحان آن به 
دنبال این بودند که بازار خودرو را با مسکن واردات آرام کنند. به این ترتیب 
بعد از مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و ش��ورای نگهبان اصالحاتی در 
طرح ساماندهی خودرو ایجاد شد به  طوری  که یکی از بندهای این طرح به 
صفر کردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به کش��ور اختصاص داشت. 
در ای��ن طرح نمایندگان به دنبال این بودند ک��ه تعرفه واردات خودروهای 
هیبریدی به کش��ور را تا زمان ایجاد شرایط برای تولید این نوع از خودروها 
در کش��ور صفر کنند. این ماده از طرح ساماندهی صنعت خودرو با مخالفت 
شورای نگهبان روبه رو شد، با این حال نمایندگان در بررسی نظرات شورای 
نگهبان درباره این طرح، با حذف ماده مربوط به تعرفه خودروهای هیبریدی 
مخالفت کردند. بعد از اصرار نمایندگان، این ماده از طرح ساماندهی صنعت 

خودرو برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص فرستاده شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت هفته گذشته و ۱0 روز زودتر 
از وعده داده ش��ده، تولید خودرو پراید۱۳۲ متوقف ش��د و مطابق برنامه 
اعالم ش��ده، خودروهای پرای��د ۱۱۱ و پراید ۱۳۱ هم در چند ماه آینده از 

چرخه تولید کنار گذاشته می شوند.
سیدجواد س��لیمانی در گردهمایی زنجیره تامین محصول جدید سایپا 
)رهام( که با حضور مدیران عامل و فعاالن صنایع قطعه سازی و شرکت های 
دانش بنیان برگزار شد، افزود: تولید انبوه خودرو رهام در سال آینده، آغاز 
می ش��ود و در فاز نخست، ۱۲ هزار دس��تگاه از این خودرو به بازار عرضه 

خواهیم کرد.
به گفته وی س��ایپا طبق برنامه ریزی، در س��ال ۱۴00، حدود ٧0 هزار 
دستگاه و در سال ۱۴0۱، حدود ۱00 هزار خودرو رهام تولید خواهد کرد.

وی ادامه داد: دو محصول جدید دیگر در سال آینده و پنج محصول نیز 
در سال های ۱۴00 و ۱۴0۱ به بازار عرضه خواهیم کرد تا سبد محصوالت 

سایپا کامل شود. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان این مطلب که 
تمام فرآیند طراحی این محصوالت توسط محققان و متخصصان فعال در 
این گروه و بدون دریافت کمک از خارج از کش��ور اجرا ش��ده است، افزود: 
دانش فنی طراحی خودرو در گروه س��ایپا تکمیل شده و ما بدون هرگونه 

نیاز به خارج، اهداف خود را در این زمینه دنبال می کنیم.
س��لیمانی با اشاره به هدایت ۹۵درصد درآمدهای گروه سایپا به چرخه 
تولی��د، گفت: ب��ا اجرای برنامه تجدید ارزیابی دارایی ها تا پایان امس��ال و 
همچنین ایجاد انضباط مالی و کنترل هزینه های تولید، گروه س��ایپا سال 

آینده از زیان خارج شده و وارد مرحله سودآوری خواهد شد.
وی تصری��ح ک��رد: در یک س��ال گذش��ته ب��ا وجود همه مش��کالت و 
محدودیت ه��ا، تولی��د خ��ودرو از روزانه کمتر از ٧00 دس��تگاه به ۲000 

دستگاه رسیده که بیانگر استفاده حداکثری از ظرفیت ها است.
وی با بیان اینکه س��ایپا قصد دارد از توانمندی های موجود در کش��ور 

برای تعمیق داخلی س��ازی محصول رهام اس��تفاده کن��د، گفت: در حال 
حاضر حدود ۹۲درصد از قطعات این خودرو داخلی سازی شده و ما آماده 
هستیم برای ۸درصد باقی مانده، زمینه الزم را برای تولیدکنندگان داخلی 

و شرکت های دانش بنیان فراهم کنیم.
مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا خواس��تار همکاری شرکت های 
دانش بنیان داخلی در تولید گیربکس اتوماتیک ش��د و گفت: سایپا آماده  

مشارکت در اجرای این پروژه مهم برای صنعت خودرو کشور است.
سلیمانی از داخلی سازی قطعات انژکتور و کیسه ایمنی هوا )ایربگ( نیز 
خبرداد و افزود: خوش��بختانه این دو قطعه جزو مهم ترین و پیچیده ترین 
قطعات بودند که توانستیم با همکاری طرف های ایرانی، تولید آنها را نهایی 
کنی��م. وی در پای��ان گفت: تولید قطعات باکیفی��ت و برخوردار از قیمت 
رقابتی اولویت مهم سایپا در همکاری با قطعه سازان و شرکت های داخلی 

محسوب می شود.

تولید پراید ۱۳۲ متوقف شد

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کشور با تاکید بر 
لزوم ارائه تس��هیالت به ش��رکت های بزرگ قطعه سازی، خودروسازی را پیشران 

صنایع مولد و لکوموتیو محرک 6۴ صنعت وابسته است.
آرش محبی ن��ژاد در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص چالش هایی 
پیش روی صنعت قطعه س��ازی در ارتباط با نظام بانکی اظهار داش��ت: در نظام 
بانکی ما به دلیل اینکه یک نظام سنتی نسبت به سایر کشورهای پیشرفته و در 
حال توسعه اس��ت، سیستم های نوین بانکداری از قبیل ارائه کارت های اعتباری 

برای خرید کاالهای بادوام مانند خودرو وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه خرید اعتباری باعث افزایش قدرت خرید مردم می شود، 
افزود: سیستم های لیزینگ نیز که در اکثر نظام های بانکداری جهانی وجود دارد 

در ایران به صورت محدود فعالیت می کنند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور درخصوص 
ارائه تس��هیالت به ذی نفع واحد در ش��رکت های بزرگ قطعه س��از گفت: امکان 
انجام عملیات بانکی و تس��هیالتی درخصوص این ذی نفعان که زیرمجموعه های 
بس��یاری تحت نظر آنها فعالیت می کنند و ب��ا عدم ایفای تعهدات از جانب یکی 

از این شرکت های وابسته به دلیل عدم وصول مطالبات شان از خودروسازان کل 
ش��رکت های یک گروه قفل می شود براساس ساختار و مقررات حاکم بر بانک ها 

میسر نیست.
محبی ن��ژاد ادامه داد: اعمال سیاس��ت های انقباضی از س��وی نظام بانکی زیر 
نظر بانک مرکزی با هدف مهار نرخ ارز و تورم، نه تنها صنعت خودروس��ازی را به 
رکود هدایت کرده است بلکه در میان مدت اقتصاد کالن کشور را به ورطه رکود 
تورمی خواهد کش��اند. به اعتقاد وی تولی��د و صنایع مولد تنها راه نجات اقتصاد 
کشور در شرایط خاص تحریمی است که منجر به حفظ اشتغال، تامین نیازهای 
م��ردم درخصوص ان��واع کاالها، ایجاد ارزش افزوده، خل��ق ثروت و درآمد پایدار 
برای آحاد جامعه می ش��ود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کش��ور افزود: متاس��فانه هیچ کدام از خصوصیات گفته شده در روش های 

حل مسئله و خروج کشور از بحران مدنظر قرار نمی گیرد.
محبی نژاد با تاکید بر اینکه خودروس��ازی پیش��ران صنای��ع مولد و لکوموتیو 
محرک 6۴ صنعت وابس��ته اس��ت، اذعان داش��ت: این صنعت نقش اساسی در 

شکوفایی و رونق سایر صنایع دارد و نباید نادیده گرفته شود.

وی با اش��اره ب��ه تعلل بانک مرک��زی در تزریق منابع مالی به خودروس��ازان 
تصریح کرد: بخش زیادی از رش��د اقتصادی کش��ور در سال های گذشته به ویژه 
رش��د صنعتی حاصل کار صنعت خودروسازی و قطعه س��ازی بوده است و آنچه 
خودروس��ازی را از دیگر صنایع متمایز می کند اش��تغال باال، س��طح تکنولوژی، 
ایجاد فناوری و دانش در داخل کش��ور و همچنین ب��ه حرکت درآوردن صنایع 

وابسته است.
دبی��ر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کش��ور با بیان 
اینکه آمریکا با آگاهی از این ویژگی ها، صنعت خودرو را به صورت مستقیم مورد 
تحریم قرار داده اس��ت، گفت: ما نیازمند اتحاد مواضع همه ارکان تصمیم گیری 
در جهت رشد و شکوفایی این صنعت، اصالح افکار عمومی نسبت به آن و تبدیل 
تهدیدها به فرصت ها هس��تیم همان طور که براس��اس فرمایش��ات مقام رهبری 
در عرص��ه جنگ اقتصادی قطعا کارگران و کارکن��ان صنایع مولد و به خصوص 
قطعه س��ازی و خودروسازی سربازان این جنگ و ژنرال های آن مدیران توانمند، 
کوشا و خوش فکر این صنعت هستند که می بایست راه حاج قاسم سلیمانی ها را 

در حوزه اقتصادی با یک عزم جدی و باور ملی ادامه دهند.

 حمی��د گرماب��ی در گفت وگو با ق��دس آنالین اظهار ک��رد طبق آخرین 
گزارش��ی که دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی اعالم کرده اند در مجموع 

روزانه ۴هزار خودرو در این دو مجموعه تولید می شود.
وی با بیان اینکه طبق ادعای خودروسازان، خودروهایی که به دلیل کمبود 
قطع��ات در انباره��ا  در حال خاک خوردن بودند تکمی��ل و آماده عرضه به 
بازار  هس��تند، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت های خودروسازی بسیاری 

از پیش فروش ها را تحویل مش��تریان داده اند و طبق آنچه ادعا شده است تا 
پایان سال جاری تمام پیش فروش های سال ۹۸تحویل داده خواهد شد.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه 
مش��کل خاصی در زمینه تولید خودرو در کش��ور وجود ندارد، افزود:  اما با 
توجه به نوس��اناتی که در بازار وجود دارد و عواملی نظیر نزدیکی پایان سال 
و شرایط حساس کشور، تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا کرده است که 

این موضوع باعث شده است قیمت خودرو دچار تالطم و افزایش پیدا کند.
گرماب��ی اظهار کرد: همچنین یک��ی از عوامل موثر در افزایش تقاضا برای 
خرید خودرو، نوس��انات بازار ارز و بورس اس��ت که باعث ش��ده است بخش 
زیادی از نقدینگی  س��رگردان به س��مت بازار خودرو روانه شوند که به طور 
طبیعی این افزایش تقاضا باعث رش��د قیمتی خودروهای تولید داخل شده 

است.

اعمال سیاست های انقباضی از سوی نظام بانکی، صنعت خودروسازی را به رکود هدایت کرده است

هجوم نقدینگی های سرگردان عامل افزایش قیمت خودرو است

مشکل خاصی در زمینه تولید خودرو نداریم
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 INOTEX( در نشس��ت خبری نمایش��گاه بین المللی نوآوری و فن��اوری
۲0۲0(اعالم ش��د که رقابت اس��تارت آپ ها در اس��تان های مختلف از ش��ش 
بهمن م��اه آغاز خواهد ش��د و تا دهه اول اردیبهش��ت ماه ادام��ه خواهد یافت. 

سیس��تان و بلوچس��تان، اصفه��ان، مازن��دران، 
خوزستان، آذربایجان غربی و تهران، استان هایی 
هس��تند که در برگ��زاری این رویداد مش��ارکت 

خواهند کرد.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سجاد 
عباسی فشمی دبیر اجرایی نمایشگاه بین المللی 
۲0۲0(در   INOTEX( فن��اوری  و  ن��وآوری 
نشس��ت خبری این رویداد گف��ت: در اینوتکس 
۲0۲0 س��عی شده است با اس��تفاده از تجربیات 
دوره ه��ای قب��ل ی��ک پوس��ت اندازی رخ دهد و 
فضایی ایجاد ش��ود که س��ازمان ها و ش��رکت ها 

بتوانند از محصوالت خود رونمایی کنند.
به گفته دبیر اجرایی این رویداد، اینوتکس در راس��تای تحقق اهداف جذب 
سرمایه گذاری برگزار می شود و اس��تان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، 
اصفه��ان، مازندران، آذربایجان غربی و تهران در این دوره از رویداد مش��ارکت 

خواهند کرد.
به گفته عباس��ی فشمی سعی شده است تا استان هایی که در دوره های قبل 
مشارکت داشته اند با استان هایی که شانس حضور در این رویداد را نداشته اند، 
جایگزین ش��وند ت��ا عدالت و تعادل بیش��تری 

برقرار شود.
 برقراری عدالت در رقابت

دبیر اجرایی این رویداد سراسری با اشاره به 
تجربیات دوره های قبل، بیان کرد: در دوره های 
قبل اس��تارت آپ هایی که از دیگر اس��تان ها به 
ویژه اس��تان های کم برخوردار به مراحل نهایی 
می  رس��یدند بای��د ب��ا اس��تارت آپ هایی که از 
تهران  در این نمایشگاه حاضر می شدند، رقابت 
کنن��د و این مس��ئله چندان ب��ا عدالت مدنظر 

برگزار کنندگان همخوانی نداشت.
وی در ادام��ه افزود: ب��ه همین خاطر در این 
دوره اس��تارت آپ های منتخ��ب از اس��تان های 
مختلف در یک فرجه مش��خص، قبل از رقابت نهایی فرصت خواهند داش��ت تا 
از خدمات شتابدهنده ها در تهران استفاده کنند و با دریافت مشاوره و خدمات 

منتورینگ بتوانند به شکل رشدیافته  تری در رقابت نهایی حضور یابند.

مدیر ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری معتقد اس��ت که باید نیازهای بخ��ش دولتی و خصوصی با 

کمک تیم های دانشگاهی و دانش بنیان ها رفع شود.
موض��وع تامی��ن نیازهای داخل��ی به کمک 
تولیدات داخلی چند س��الی اس��ت که بر س��ر 
زبان ها افتاده است، اما تغییر مسیر بازار هفتاد 
و دو ملتی که به راحتی به نیاز مشتریان پاسخ 

می دهد؛ کاری سخت و زمان بر است.
ام��ا همین کار دش��وار به مدد ش��کل گیری 
زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کش��ور انجام 
ش��د. البته که ب��ا وجود مش��کالت و عدم باور 
درس��ت به تولیدات و خدمات داخلی همچنان 
این س��هم با جایگاه واقعی خود فاصله دارد، اما 
تالش ه��ای صورت گرفته تا ح��دودی تنور این 
بازار را گرم کرده اس��ت. برای رس��یدن به این 
هدف سخت و به ظاهر دست نیافتنی دست به 

دامان توان علم و فناوری کش��ور شده ایم، ظرفیتی بی حد و مرز که می تواند به 
همه نیازهای کش��ور پاسخ دهد. به گونه ای که اسدی فرد می گوید: با شناختی 
ک��ه از حوزه عل��م و فناوری کش��ور دارم، ایران در هیچ حوزه ای به بن بس��ت 

فنی نخواهد رسید. بنا به گفته مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، در واقع مش��کالت و مس��ائل ما از 
جنس فنی نیست. جنس مشکالت بازار ایران بیشتر انسانی و مدیریتی است.

»اگر دولتی ها پ��ای کار بیایند و بازار خود 
را ب��ه تولیدکنن��دگان داخل��ی دهند، همین 
تولیدات بوم��ی می تواند نیازه��ای داخلی را 
تامی��ن کند، اما با وج��ود همه تالش ها هنوز 
هم نتوانس��تیم به خوبی خأل بازار داخلی را با 
تولیدات خودمان پر کنیم.« اسدی فرد با بیان 
این مطلب، بیان می کن��د: اگر تالش ها برای 
الزام دستگاه های دولتی برای خرید تجهیزات 
ایرانی بیش��تر ش��ود، می توانیم به رونق بازار 
داخلی به کمک ظرفیت های بومی امیدوارتر 
ش��ویم. اینکه توان تولیدکنندگان داخلی باال 
اس��ت و تیم  های دانش��گاهی و ش��رکت های 
دانش  بنیان به خوب��ی از پس تامین نیازهای 
داخلی برمی آیند یک باور درس��ت و منطقی اس��ت، اما نهادینه کردن آن برای 
مردم و مس��ئوالن به تالش مضاعفی نیاز دارد ک��ه این مهم بر گردن متولیان 

زیست بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی کشور است.

بازار داخلی با تولیدات »ایران ساخت« رونق می گیرداستارت آپ های 6 استان در اینوتکس 2020 رقابت می کنند

فرآورده دارویی ویال تزریقی »اداراوون« با نام تجاری »آلساوا« که برای بیماران مبتال 
به بیماری ALS استفاده می شود و تا پیش از این نمونه وارداتی آن با هزینه های بسیار 
باال در اختیاران بیماران قرار می گرفت، توسط یک شرکت دانش بنیان تجاری سازی شد 

و با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری رونمایی شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، با حضور سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری داروی آلساوا که توسط شرکت های دانش بنیان زیست تخمیر و 
زیست دارو دانش  ایران ساخت شده و به مرحله تجاری سازی رسیده است، رونمایی شد.

س��تاری در ابتدای این مراسم، ضمن تسلیت به بازماندگان سانحه سقوط هواپیمای 
اوکراینی، ضایعه ناگوار آسمانی شدن جمعی از هموطنان و نیز اتباع سایر کشورها را در 
سانحه هوایی اخیر، تلخ و جانکاه دانست و گفت: از جمع دانشجویان و دانش آموختگان 
از دست رفته، پنج نفر از این عزیزان عضو خانواده ۳۵هزار نفری بنیاد ملی نخبگان بودند؛ 
با دو نفر از آنان مس��تقیماً گفت وگو داش��تم که بنا بود به ایران بازگشته و فعالیت های 
علمی و فناورانه خود را با حمایت این بنیاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

توسعه دهند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، افزود: با خانواده جان باختگان هم دردم چراکه از یک سو به 
واسطه شهادت پدرم در سانحه هوایی، آگاهم که چه رنج سنگینی بر دوش خانواده های 
آنان سنگینی می کند. ضمن همدردی با خانواده های داغدار، صبر و تسالی خاطر آرزو 

می کنم.
به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری آرش پورضرابی، ایمان آقابالی، دکتر 
محمد صالحه، دکتر محمد محمدی الیاس��ی و محمدحس��ین اس��دی الری از جمله 
نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان بودند. این نخبگان همگی از فارغ التحصیالن 
دانش��گاه صنعتی شریف بوده اند. ستاری در ادامه نقش زیست بوم نوآوری را در حفظ و 
ماندگاری نخبگان یادآور ش��د و گفت: اقتصاد دانش بنیان نقشی سرنوشت ساز ایفا و در 
مسیری راهبردی طی طریق می کند. شرکت های دانش بنیان که نوک پیکان مبارزه با 
تحریم قرار دارند، میزبان و زمینه س��از بازگش��ت نخبگان به کشور می شوند. ستاری با 
تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت های توسعه کسب و کارهای دانش بنیان برای بهره مندی 
و حمایت از سرمایه های انسانی ادامه داد: مسئولیت ما برای حفظ و راهبری سرمایه های 
انسانی جوان و خالق کشورمان، سنگین تر از گذشته است و باید همدل و یک صدا، کنار 
هم بایستیم تا اقتصاد ناصواب نفتی را با همه اندیشه های نادرستی که بر جامعه مستولی 

ساخته و در اندیشه مردم و جامعه رسوخ کرده است اصالح کنیم.
برتری ذاتی ایران در زیست فناوری منطقه

وی با بیان اینکه »بیوتک« جزو حوزه های اولویت دار زیس��ت بوم اقتصاد دانش بنیان 
به ش��مار می رود و ایران جزو برترین های منطقه در این فناوری است، عنوان کرد: جزو 
پیشتازان این حوزه در منطقه هستیم و برنامه های گسترده ای برای توسعه فرآورده هایی 

غذایی و داروهای زیستی داریم.
س��تاری عنوان کرد: در این حوزه برتری ذاتی داریم و ش��رکت های دانش بنیانی که 
در این حوزه توانمند ش��ده اند، با قابلیت جذب نیروی انس��انی وج��ود دارد و همراهی 
فعاالن حوزه دارو به ویژه ش��رکت های دانش بنیانی که از لحاظ جذب نیروی انس��انی 
نخبه و درآمدزایی را به خود اختصاص داده اند، زمینه ساز ماندگاری نخبگان حوزه دارو 

در کشور شده است.
وی ب��ا بیان اینکه حوزه بیوتک جزو حوزه های اولویت دار و توانس��ته ایم این حوزه را 
فراتر از داروهای زیس��تی گس��ترش دهیم، افزود:  بزرگ ترین شرکت های منطقه را در 
حوزه بیوتک با ابعاد بیش از چند هزار اش��تغال و درآمدهای میلیاردی رونق گرفته اند 
و امیدواریم به کمک این ش��رکت ها، تا پایان س��ال جاری بخش عمده ای از نیاز کشور 
فرآورده های غذایی و دارویی زیس��تی ایران س��اخت در حوزه انسانی و حیوانی، به بازار 

عرضه و رونمایی شود.
گام جدی برای تأمین واردات یک میلیارد دالری دارو در کشور

در بخش دیگری از این مراس��م، مصطفی قانعی دبیر س��تاد زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از برنامه تولید ۱۳۵ قلم داروی اولویت دار با بیشترین 

می��زان ارزبری گفت و ادامه داد: تعدادی از این داروها، حدود ۵٧0 میلیون دالر ارزبری 
دارند. برنامه معاونت علمی و فناوری ۱60 میلیون دالر کاهش ارزبری به واسطه تولید 
این فرآورده ها به دست شرکت های دانش بنیان داخلی است. ۱۵۵ میلیارد تومان حمایت 
این معاونت از شرکت های دانش بنیان فعال این حوزه، زمینه را برای صرفه جویی ارزی، 

اشتغال و خلق ارزش افزوده را با تولید داخلی را رونق می بخشد.
قانعی با اش��اره به برنامه ریزی برای تولید داخلی بی��ش از ۴۴ محصول مهم دارویی 
گفت: منابع حمایتی صندوق توس��عه ملی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
قرار است به تولید محصوالت دارویی یادشده توسط شرکت های دانش بنیان منجر شود.

وی اعطای تس��هیالت، سرمایه گذاری خطرپذیر و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و استفاده از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی را از راهکارهای حمایت از فرآیند تولید 
این محصوالت دانس��ت و گفت: برای تأمین نیازهای کشور با هماهنگی کامل سازمان 
غذا و دارو سازمان برای تسهیل فرآیند تولید این گونه از داروها صورت گرفته و تاکنون 

۵۴میلیارد تومان از این حمایت ها، محقق شده است.
از تأمین مواد اولیه دارویی تا رونمایی از 4 داروی ضد سرطان

قانعی با اشاره به واردات یک میلیارد دالری دارو و هدف گیری ۵00 میلیون دالر آن 
توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری بیش از ۱۵6 میلیون دالر ارزبری را هدف گرفته اس��ت که در س��ال اول ۵0 
میلیون دالر در س��ال نخست برنامه محقق می شود. این کار توسط برترین شرکت های 

دانش بنیان کشور که ارزیابی شده و در این حوزه توانمندی کافی دارند، انجام می شود.
وی با بیان اینکه رتبه نخست واردات از لحاظ میزان به داروهای پالسمایی اختصاص 
دارد، عنوان کرد: یک ش��رکت دانش بنیان موفق ش��د مراحل اولیه ثبت این داروها از 
جمله فرآورده هایی چون ایمنوگلوبولین، آلبومین انس��انی و آلتپالز انجام دهد تا بعد از 

آزمایش های بالینی بهار سال آینده وارد بازار شود.
دبیر ستاد توس��عه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از ورود 
به تولید واکسن های انسانی با حمایت های این معاونت و توسط یک شرکت دانش بنیان 
گفت و ادامه داد: مواد اولیه دارویی یکی از چالش های فعاالن دارویی کشور بوده است و 
تا تابستان ۹۹ ، بیش از پنج ماده اولیه دارویی توسط شرکت های دانش بنیان وارد بازار 
خواهد شد. همچنین تا پایان س��ال چهار داروی ضد سرطان را رونمایی خواهیم کرد. 

داروی نوراپی نفرین تیتروپیوم برماید نیز وارد بازار خواهند شد.
وی ادامه داد: در حوزه واکسن طیور نیز داروهای این حوزه در اولویت تولید هستند 
و این واکسن ها بین شرکت های دانش بنیان تقسیم شده اند و برای اولین بار در کشور، 

حدود ۱0 سویه جدید با حمایت معاونت علمی و فناوری تولید می شود.
  کاهش رنج بیماران با یک دهم هزینه

داروی ایران ساخت »ویال تزریقی اداراوون« با نام تجاری »آلساوا« مخصوص بیماران 
مبتال به ALS استفاده می شود، با کیفیتی هم پای نمونه وارداتی و یک دهم قیمت آن 

تولید می شود و از رنج و آالم بیماران می کاهد.
این دارو به طور کامل در داخل کشور و توسط شرکت دانش بنیان زیست دارو دانش و 
زیست تخمیر تولید می شود. شرکت دانش بنیان زیست دارو در حال حاضر پنج محصول 
مهم و پرمصرف را برای بیماران ام اس و سرطان تولید می کند. این دارو یک ماه است 

در بازار وجود دارد و به دست مصرف کننده می رسد.
ش��رکت زیست تخمیر که ش��رکت همکار زیست دارو در یک س��ری زمینه ها است، 
فعالیت��ش را در زمینه مکمل های پروبیوتیک ادامه می دهد. این مکمل ها نقش مهمی 

در ارتقای سالمت دارند.
بیماری ALS  عارضه ای نس��بتاً نادر اس��ت که با از بین رفتن سلول های نورونی در 
محدوده نخاع اتفاق می افتد. س��لول های عصبی به مرور زمان تحلیل می روند. تحلیل 
رفتن سلول ها به ناکارآمدی عضالت منجر شده که در نهایت فرد به شدت الغر می شود 
و اختالل در تکلم، مشکالت گوارشی و تنفسی ممکن است به مرگ بیمار منجر می شود. 
بیش از ۲هزار بیمار مبتال به این عارضه شناسایی شده اند و کمک به این بیماران می تواند 

به بهبود کیفیت زندگی کمک کند.

بیل گیتس که در حال حاضر دومین فرد ثروتمند دنیا بعد از بزوس محسـوب می شود، 
خواستار رفع نابرابری درآمدی از طریق اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان شده است.

بـه گزارش دیجیاتو، مالیات به یکی از بحث های انتخاباتی داغ در آمریکا تبدیل شـده 
و دموکرات هـا مانـور زیادی روی آن می دهند. گیتس هم کـه در کانون این بحث ها قرار 
داشـته با انتشار پسـتی در وبالگش از سیستمی پشـتیبانی کرد که در آن مالیات افراد 

ثروتمند بیشتر می شود:
به نظرم ثروتمندان باید بیشـتر مالیات بدهند و البته این مسـاله شـامل من و ملیندا 

هم می شود.
مدیرعامل سابق مایکروسـافت به فاصله فزاینده بین باالترین و کمترین سطح درآمد 
در ایاالت متحده اشـاره کرده و آن را نتیجه سیستم مالی غیرعادالنه دانسته است. وی 
راه حل این مشـکل را افزایش مالیات افراد بسـیار متمول به ویژه مالیات بر درآمد ناشی 
از سرمایه گذاری عنوان کرد. گیتس به قانونگذاران پیشنهاد کرد راه های فرار مالیاتی که 

در قوانین ایالتی و فدرال فعلی وجود دارد را هم ببندند.
وی پیـش از ایـن اعالم کرده بود کمپانی هایـی که از روبات اسـتفاده می کنند باید به 

همان تناسـب مالیات بیشـتری بدهند چراکه باعث اخراج نیروهای انسانی می شوند که 
در صورت کار و اشتغال در آن پست ها به دولت مالیات می دادند.

گیتـس در حالی این نظرات را اعالم کرده که »الیزابت وارن«، از نامزدهای اصلی حزب 
دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 یکی از اهداف خود را افزایش 6درصدی 
مالیات  افراد بسـیار ثروتمند اعالم کرده. جالب اینجاسـت دو مـاه قبل گیتس در کنار 
دیگـر میلیاردرهـا برنامه های وی را مـورد انتقاد قرار داده بوده اما حـاال به نوعی از آن 

پشتیبانی کرده است.
هرچنـد بیل گیتس در دهه گذشـته میلیاردها دالر به خیریه اهـدا کرده اما در همین 
مدت ثروت خالص  اش به لطف سیاسـت های مالیاتی و افزایش ارزش سـهام 50 میلیارد 

دالر بیشتر شده که تقریبا معادل 50درصد از ثروت 108 میلیارد دالری وی است.
گیتس نخسـتین میلیاردری نیسـت که خواهان پرداخت مالیات بیشتر می شود و قبال 
»ابیگیل دیزنی«، وارث امپراتوری والت دیزنی افزایش دستمزد مدیران عامل را به عنوان 
یکـی از دالیل نابرابری درآمدها به باد انتقاد گرفـت. وی به حقوق و مزایای »دیوانه وار« 
65 میلیون دالری مدیرعامل دیزنی در سـال 2018 اشاره کرده که 1424 برابر از میانگین 

»آلساوا« ایران ساخت رونمایی شد

بیل گیتس خواستار افزایش مالیات ثروتمندان آمریکا شد

دریچــه

ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی از برگزاری نخستین دوره 
لیگ برنامه نویسی گیتا، حمایت می کند.

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

برگزار خواهد شد.
ستادهای توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و توسعه فناوری های 
فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در یک همکاری 

مشترک از برگزاری این رویداد فناورانه و نوآورانه حمایت می کنند.

خالقان برنامه نویسی کشور خود را 
محک می زنند

دوشنبه
23 دی 1398

شماره 1472



۹ www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

ایران پیش از کشف نفت سابقه ای طوالنی و درخشان در حوزه دانش داشت، 
اما این کش��ف آغاز نمایش��ی تلخ بود؛ نمایش��ی که پرده آخ��ر آن جنگ نفت 
اس��ت؛ جنگی ک��ه فاتح آن نبودیم و ب��ازار ایران را ب��ه روی کاالی خارجی و 

واردات گشود.
 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری اما 
راهکار و اس��تراتژی در این مبارزه چیس��ت؟ راه 
حل در توس��عه فعالیت های علم��ی و فناوری با 
تکیه به نیروی جوان و خالق دیده ش��د؛ جوانانی 
که در زیس��ت بوم نوآوری و فناوری در تالش��ند 
و در همی��ن چند س��ال ب��ا اقدام��ات فناورانه و 
دانش بنی��ان خود گل کاش��ته اند. تکی��ه به این 
زیست بوم آینده روشنی را پیش روی کشور قرار 

می دهد.
ام��ا در این میان فعاالن ح��وزه فناوری نانو در 
چند س��ال اخیر خوش درخش��یده است. انتشار 

مقاالت علمی و تولید علم در این حوزه در این س��ال ها به خوبی انجام ش��ده 
اس��ت. این در حالی است که در سال ۲00۱ میالدی ایران حدود ۱0 مقاله در 
این حوزه منتشر کرده بود. با این تعداد مقاالت رتبه ۵٧ در دنیا را داشتیم، اما 

تالش فعاالن و فناوران حوزه نانو به بار نشست. زیست بوم این حوزه به سرعت 
رشد کرد. تنها در مدت زمانی کم جایگاه چهارم دنیا را کسب کردیم.

 بنا بر گزارش اس��تت نانو از حدود ۱٧۸ هزار مقاله نانو که در س��ال ۲0۱۹ 
 Journal Citation Reports  در مجالت
نمایه ش��ده، در ح��دود ۱0 هزار مقاله س��هم 
محقق��ان ایرانی اس��ت. در این گ��زارش، چین 
آمری��کا و هند در جایگاه های اول تا س��وم قرار 
دارن��د و جایگاه چهارم از آن ایران اس��ت. این 
گزارش، ۲0 کش��ور برتر در تولید علوم نانو در 
س��ال ۲0۱۹ را نش��ان می دهد. عالوه بر تعداد 
مقاالت نانو سهم مقاالت نانو از کل مقاالت آن 
کش��ور هم به عنوان معی��اری از میزان توجه و 
اولویت به انتش��ار علوم نانو در جدول ذکر شده 
که ایران، عربس��تان و هند به ترتیب بیشترین 

مقدار را در این شاخص دارند.
البته فعالیت های حوزه فناوری نانو در کشور 
تنها محدود به تولید علم نیس��ت در حال حاضر ۲۲0 ش��رکت دانش بنیان در 
این حوزه مش��غول فعالیت هس��تند و 6۱0 محصول مبتنی بر فناوری نانو در 

کشور تولید می شود.

رئی��س صندوق حمایت از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری برنامه های بنی��ان، لبیک، س��عادت، پیش��تازان، چالش، 
پیش��گامان و میث��اق را از جمله برنامه ه��ای حمایتی جدی��د و راهبردی این 

صندوق دانس��ت که ب��ا اهدافی مانن��د حمایت 
از پروژه ه��ای ب��زرگ گروهی و ش��کل دادن به 
گروه ه��ای پژوهش��ی جدید حول پژوهش��گران 

جوان درخشان انجام می شود.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
ایم��ان افتخ��اری ،رئی��س صن��دوق حمایت از 
پژوهش��گران و فناوران معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری حمایت مت��وازن از تحقیقات 
و کمک به تولید دان��ش و فناوری های راهبردی 
را مهمتری��ن مأموریت این صندوق عنوان کرد و 
گفت: حمایت از توسعه پژوهش  های تقاضامحور، 
تقویت همکاری  های بین دستگاهی برای توسعه 

علم و فناوری و حمایت از توس��عه قابلیت های پژوهش��ی بخش��ی و منطقه ای 
در کشور از جمله راهبردهای مهم در دستیابی به اهداف این صندوق است.

افتخاری ادامه داد: ثبت درخواس��ت در س��امانه، فرآین��د غربالگری، داوری 

حض��وری و غیرحض��وری، بررس��ی در کارگروه تخصصی، تصوی��ب در کمیته 
تخصصی و ثبت قرارداد با پژوهش��گر از جمله مراحل روند بررس��ی درخواست 
پژوهش��ی در ای��ن صندوق اس��ت. همچنی��ن تن��وع، کیفیت، تع��ادل، تکثر، 
هدف گرای��ی و آمای��ش پژوه��ش از مهم ترین 
رویکرده��ای حمایت��ی جدید ای��ن صندوق به 

شمار می رود.
رئی��س صندوق حمای��ت از پژوهش��گران و 
فن��اوران معاون��ت علمی و فناوری با اش��اره به 
وج��ود ۲0 کارگ��روه فع��ال در ای��ن صندوق، 
کارگروه های فنی و مهندس��ی، پزش��کی، علوم 
پایه، کشاورزی، میان گروهی و علوم انسانی را 

از بزرگ ترین این کارگروه ها دانست.
افتخاری با تأکید بر اینکه بسته های حمایتی 
با توج��ه به تعداد مخاطب صن��دوق باید تنوع 
بیشتری پیدا کند، افزود: کیفیت و هدف گرایی 
دو رکن اساس��ی در رویکردهای جدید صندوق 
اس��ت و ب��ا توجه به اهمی��ت تع��ادل در حوزه های مختلف و تکث��ر گروه های 
پژوهش��ی در سالیان اخیر، شکل گیری گروه های جدید پیشرو ضروری به نظر 

می رسد.

حمایت از پروژه های بزرگ گروهی تسهیل می شودایران در جمع برترین های تولید دانش نانو جای گرفت

امروز هوش مصنوعی در بس��یاری از دانش ها و علوم ورود پیدا کرده اس��ت. بازار سرمایه 
یکی از حوزه هایی اس��ت که توس��عه هوش مصنوعی در آن، پیشرفت های فراوانی به همراه 

خواهد داشت.
 هوش مصنوعی یا هوش ماش��ینی به هوش��ی که یک ماشین در شرایط مختلف از خود 
نشان می دهد، گفته می شود. به عبارت دیگر هوش مصنوعی به سیستم هایی گفته می شود 
که می توانند واکنش هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده، 
شبیه سازی فرآیندهای تفکری و شیوه های استداللی انسانی و پاسخ موفق به آنها، یادگیری 

و توانایی کسب دانش و استدالل برای حل مسائل را داشته باشند.
در کشورمان یک شرکت دانش بنیان توانسته با به کارگیری متخصصین این حوزه اقدامات 

موثری در تولید و عرضه نرم افزارهای مالی بر پایه هوش مصنوعی انجام دهد.
علی رسولی زاده، مدیرعامل شرکت دانش بنیان »پردازش اطالعات مالی پارت« می گوید: 
در حالی که حجم و گس��تره مس��ائل اقتصادی که مردم با آن دس��ت به گریبان هس��تند، 
بسیار باالست، متأسفانه سواد مالی مردم برای مواجهه با این مسائل باال نیست و همچنین 

دسترسی مردم به اطالعات و راهنمایی های ساده و کاربردی وجود ندارد.
این فعال فناور ادامه داد: انجام این کار، مستلزم پرداختن و فراهم کردن دو رکن اساسی 
است؛ یک، ایفای نقش دستیاری و دو، انجام آن به صورت هوشمند، که جمع این موارد، ارائه 

سامانه های مالی است؛ هوش مصنوعی، اساس چنین کاری است.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان »پردازش اطالعات مالی پارت« درباره فعالیت و سامانه های 
طراحی ش��ده این شرکت گفت: این شرکت تاکنون »سامانه اعتبارسنجی مرآت«، »سامانه 

رسام«، »سامانه ایرابو«، »سامانه سپام« و ... را طراحی و عرضه کرده است.
رس��ولی زاده در ادامه افزود: »آکادمی هوش مالی«، »صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه 
پارتی��ان«، »مرکز تحقیق��ات هوش مصنوعی پ��ارت« و »گروه نرم افزاری پ��ارت« از دیگر 

مجموعه های این شرکت هستند که هر کدام عملکرد و کارایی خاص خود را دارد.
وی درباره »سامانه اعتبارسنجی مرآت« بیان کرد: مهم ترین سامانه این شرکت در حال 
حاضر، س��امانه اعتبارسنجی مرآت اس��ت؛ س��امانه ای که در مدت حدود دو سال، بیش از 
۲میلی��ون نفر را اعتبارس��نجی کرده اس��ت. نیاز به اعتبارس��نجی به آنج��ا برمی گردد که 
فروشنده هایی که محصوالت خودشان را به صورت قسطی می فروشند یا کسانی که ملکی را 
اجاره می دهند یا حتی بانک هایی که تسهیالت پرداخت می کنند، چطور می توانند مطمئن 
ش��وند پول شان به موقع به دست شان می رس��د؟ همه این افراد می خواهند از اعتبار طرف 
مقابل شان اطمینان پیدا کنند که آیا این فرد، پول را در موعد مقرر پرداخت می کند یا خیر. 
به عبارتی هر جا قرار است خدمتی به صورت اعتباری یا نسیه یا مدت دار ارائه شود، نیازمند 

اعتبارسنجی هستیم.
این فعال فناور ادامه داد: در حال حاضر بانک ها و موسسات گوناگونی در حد محدودتری 
چنین کاری را انجام می دهند ولی سامانه مرآت با بیش از ۲میلیون اعتبارسنجی، مهم ترین 
و بزرگ ترین بازیگر این عرصه است. همه مراحل اعتبارسنجی در این سامانه، با استفاده از 
سایت یا اپلیکیشن مرآت، به صورت غیرحضوری انجام می شود و براساس این اعتبارسنجی ها 

تاکنون بیش از ۱0 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است.
وی همچنین گفت: سامانه مرآت در تمام استان های کشور، نماینده  دارد تا کارها با سرعت 
و دقت باالیی انجام شود و افراد می توانند در تمام طول فرآیند اعتبارسنجی، هر سوالی داشته 

باشند، با متخصصان مرکز تماس مرآت، تماس بگیرند.
به گفته رسولی زاده، انجام این حجم از اعتبارسنجی آن هم به صورت غیرحضوری باعث 
شده از چندین میلیون سفر شهری بیهوده و ایجاد آلودگی و ترافیک برای دریافت تسهیالت 
و ارائه وثیقه های سنگین جلوگیری شود و این یعنی صرفه جویی ماهانه، ٧0هزار ساعت در 
زمان، ۴00 هزار کیلومتر در جابه جایی و ۱۴ تن در مصرف کاغذ. عالوه بر این، ریسک تأخیر 
یا عدم بازپرداخت برای بانک ها و ش��رکت هایی که به ص��ورت اعتباری یا مدت دار خدمات 
ارائ��ه می کنند، هم کاهش پیدا می کند و با نگاهی کالن ت��ر از حجم پرونده های حقوقی و 

درگیری های اجتماعِی ناشی از بدحسابی ها هم کم می شود.
 مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان »پردازش اطالعات مالی پارت« درباره »س��امانه رسام«، 
یکی دیگر محصوالت شرکت دانش بنیان پارت گفت: سامانه ای که دسترسی سریع و آسان 

ب��ه اطالع��ات صندوق های س��رمایه گذاری را فراهم و با رتبه بندی صندوق ه��ا، کار را برای 
سرمایه گذاری آسان می کند.

وی افزود: برای کس��انی که قصد س��رمایه گذاری س��ودآور و مطمئن را داشته باشند که 
رش��د اقتصادی کشور را هم در پی داشته باشد، بورس بهترین گزینه است؛ کاری که البته 
به تخصص و زمان زیادی نیاز دارد. صندوق های سرمایه گذاری، این کار را برای عموم افراد 

جامعه که دانش و وقت کافی در این زمینه را ندارند انجام می دهند.
رسولی زاده همچنین گفت: سامانه رسام، اطالعات همه این ۲00 صندوق فعال در کشور 
را به صورت یک جا، به روز و نموداری و با امکان مقایسه در اختیار سرمایه گذاران می گذارد و 
امکان سرمایه گذاری آنالین برای برخی صندوق ها هم فراهم شده است. چنین سامانه ای با 
این ویژگی ها منحصر به فرد است و نمونه دیگری ندارد همچنین سامانه ایرابو، همین خدمت 

را در حوزه اوراق بدهی به سرمایه گذاران ارائه می دهد.
ای��ن فعال فناور درباره »آکادمی هوش مالی« که یکی دیگر از زیرمجموعه های ش��رکت 
»پ��ردازش اطالعات مالی پارت« اس��ت، توضیح داد: آکادمی ه��وش مالی، به دنبال ارتقای 
س��طح س��واد مالی در جامعه است؛ کاری که با ارائه منابع علمی و آموزشی معتبر در حوزه 

سواد مالی آغاز شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۴٧ جلد کتاب در همین راستا تهیه و منتشر شده است. برخی از 
آنها برای مخاطب کودک و نوجوان، برخی برای سیاس��ت گذاران و برخی برای بزرگس��االن 
اس��ت. تعداد این کتاب های علمی و آموزش��ی تا س��ال آینده به بیش از ۱00 کتاب خواهد 
رس��ید. س��ایت آکادمی هوش مالی نیز مطالب متنوعی را به صورت دسته بندی ش��ده ارائه 
می کند. عالوه بر این، آکادمی، نماینده بنیاد بانک های اشپارکاسه برای آموزش بازی کسب 

و کارهای کوچک در ایران است.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان »پردازش اطالعات مالی پارت« همچنین درباره »صندوق 
سرمایه گذاری جس��ورانه پارتیان« بیان کرد: این صندوق، هفتمین صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه در کشور و نخستین صندوقی است که به صورت تخصصی بر روی استارت آپ های 
هوش مصنوعی و فناوری اطالعات سرمایه گذاری می کند؛ این سرمایه گذاری که تا ۵ میلیارد 
تومان می رسد، روی استارت آپ هایی انجام می شود که در مراحل اولیه و میانی رشد هستند 

و آینده روشنی در حوزه هوش مصنوعی و فناوری اطالعات دارند.
رسولی زاده از »مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت« نام برد و توضیح داد: این مرکز، قلب 
همه فعالیت های پارت دانش بنیان و ارائه کننده راهکارهای مختلف هوش مصنوعی است که 

در اپلیکیشن ها و سامانه های مختلف پارت، ظهور و بروز پیدا می کند.
این فعال فناور همچنین »گروه نرم افزاری پارت« را معرفی کرد و گفت: گروه نرم افزاری 
پارت، جایی است که آماده سازی و نگهداری زیرساخت فناورانه سامانه های پارت را برعهده 
دارد؛ س��امانه هایی با امنیت باال که هر روز هزاران هزار ورود داده و تراکنش روی آنها انجام 
می شود. مدیرعامل شرکت دانش بنیان »پردازش اطالعات مالی پارت« ادامه داد: سامانه ها و 
زیربخش های دیگری هم وجود دارد که از میان آنها می توان به سامانه ثبت یار )برای انجام 

کارهای ثبتی به صورت غیرحضوری( و سپام )سامانه اطالعات سهام( اشاره کرد.
به گفته رس��ولی زاده، نوع فعالیت های ش��رکت دانش بنیان پارت به صورتی است که در 
زمینه هایی ورود پیدا می کند که خالئی وجود داش��ته باش��د؛ ل��ذا در اکثر موارد به عنوان 
پیشرو بازار تلقی می شود و هنوز رقبای جدی وارد عرصه نشده اند. عالوه بر این، مخاطب این 
سامانه ها، افراد داخل کشور هستند و صادرات و ارزآوری در مورد آنها مصداق پیدا نمی کند. 
هرچند به منظور توس��عه و بهبود هرچه بهتر کارها، ارتباطات بین المللی مختلفی در حال 
شکل گیری است. وی گفت: ذات یک شرکت دانش بنیان و پیشرو در حوزه فین تک، طراحی 
و پیاده سازی سامانه های متنوع هوش مصنوعی به صورت مستمر است. از همین رو در بخش 
تحقیق و توسعه پارت، پروژه های فراوانی در حال طراحی و ارزیابی است که به مرور عرضه 
خواهد ش��د. این فعال فناور افزود: ش��رکت دانش بنیان پارت، ششمین سال عمر خودش را 
سپری می کند. شرکتی که از دو نفر در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴00 نفر در حال حاضر رسیده 
اس��ت و تبدیل به بزرگ ترین شرکت دانش بنیان بازار سرمایه ایران شده است؛ شرکتی که 

میانگین سن کارکنان آن، ۲۹ سال است.
isti  :منبع 

همان تناسـب مالیات بیشـتری بدهند چراکه باعث اخراج نیروهای انسانی می شوند که 
در صورت کار و اشتغال در آن پست ها به دولت مالیات می دادند.

گیتـس در حالی این نظرات را اعالم کرده که »الیزابت وارن«، از نامزدهای اصلی حزب 
دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 یکی از اهداف خود را افزایش 6درصدی 
مالیات  افراد بسـیار ثروتمند اعالم کرده. جالب اینجاسـت دو مـاه قبل گیتس در کنار 
دیگـر میلیاردرهـا برنامه های وی را مـورد انتقاد قرار داده بوده اما حـاال به نوعی از آن 

پشتیبانی کرده است.
هرچنـد بیل گیتس در دهه گذشـته میلیاردها دالر به خیریه اهـدا کرده اما در همین 
مدت ثروت خالص  اش به لطف سیاسـت های مالیاتی و افزایش ارزش سـهام 50 میلیارد 

دالر بیشتر شده که تقریبا معادل 50درصد از ثروت 108 میلیارد دالری وی است.
گیتس نخسـتین میلیاردری نیسـت که خواهان پرداخت مالیات بیشتر می شود و قبال 
»ابیگیل دیزنی«، وارث امپراتوری والت دیزنی افزایش دستمزد مدیران عامل را به عنوان 
یکـی از دالیل نابرابری درآمدها به باد انتقاد گرفـت. وی به حقوق و مزایای »دیوانه وار« 
65 میلیون دالری مدیرعامل دیزنی در سـال 2018 اشاره کرده که 1424 برابر از میانگین 

حقوق یک کارگر بیشتر است.
الیزابت وارن برای درک بهتر طرح مالیاتی خود یک محاسـبه گر را راه اندازی کرده که 
مالیات افراد ثروتمند را نشان می دهد. براساس محاسبات این سایت گیتس در این طرح 

6.4 میلیارد پرداخت می کند که در مقابله با دارایی های وی چندان زیاد نیست.
این طرح با انتقاد مدیران بسـیاری از شـرکت ها و فعاالن وال اسـتریت همراه شده تا 
جایی که وارن را تهدیدی برای کسب و کارها قلمداد کرده اند. همین بحث ها دو ماه قبل 
باعث بحث و جدل شـدیدی میان وارن و یک سرمایه گذار متمول به نام »لئون کورپمن« 

شد.
از دیگر افراد سرشناسـی که با طرح مالیات 6درصـدی الیزابت وارن مخالفت کرده اند 
بایـد به »جیمی دیمون«، مدیرعامل جی پی مورگان، »مارک کوبان«، کارآفرین متمول و 
»لوید بلنکفین«، بانکدار و مدیرعامل سـابق گلدمن ساکس اشاره کرد. تعدادی دیگر از 
فعاالن حوزه مالی هم پیش بینی کرده اند که در صورت پیروزی وارن در انتخابات شاخص 
بـورس بین 10 تا 25درصد سـقوط خواهد کـرد که به معنای یک فاجعـه اقتصادی برای 

ایاالت متحده و حتی بازارهای جهانی خواهد بود.

با تالش یک شرکت دانش بنیان

هوش مصنوعی به کمک سرمایه گذاران آمد

بیل گیتس خواستار افزایش مالیات ثروتمندان آمریکا شد

یادداشـت

رئیس بنیاد نخبگان اس��تان گیالن گفت استعداد خدادادی و توانمندی  که در سایه 
امکانات این کش��ور فراهم ش��ده، باید برای توس��عه و رفع چالش های موجود در کشور 

به کارگرفته شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، در راستای فعالیت های فرهنگی و 
با هدف الگوس��ازی از استعدادهای برتر، مراسم تجلیل از افتخارآفرینان آزمون سراسری 
سال ۱۳۹۸ با همکاری بنیاد نخبگان استان گیالن و آموزش وپرورش استان و با حضور 
معاون توس��عه  مدیریت  و  منابع  انس��انی اس��تانداری گیالن، مدیرکل آموزش و پرورش 
استان، رئیس پارک علم وفناوری استان گیالن و مدیرکل امور بانوان استانداری گیالن 

برگزار شد.

استعدادهای ذاتی باید برای رفع 
چالش های بومی توانمند شوند



طبق سنت هر ساله ش��هر الس وگاس میزبان جدیدترین نوآوری ها در 
زمینه تکنولوژی بوده اس��ت. نکته بسیار مهمی که به عنوان جاذبه اصلی 
این مراس��م معرفی می شود، اقدامات برندهای مطرح است که امسال نیز 
شاهد موارد فوق العاده ای هستیم. اگرچه انتخاب بهترین ها در این مراسم 
واقعا سخت است، با این حال در ادامه به بررسی ۱0 مورد منتخب برندهای 

مطرح جهان خواهیم پرداخت. 
Samsung Ballie-1

یک توپ زردرنگ نماینده اصلی برند سامس��ونگ در این مراس��م بوده 
است. این محصول که بالی نام دارد نگاه های بسیاری را به سمت خود جلب 
کرده و این امر باعث شده است تا به عنوان نخستین گزینه انتخاب شود. 
این روبات درواقع دس��تیار شخصی افراد برای رسیدگی بهتر به امور خانه 
محس��وب می شود.  امکان حرکت سریع در کنار وجود دوربینی باکیفیت 
ای��ن امکان را فراهم می آورد که در نبود ش��ما، همه کارها را انجام داده و 
به صورت زنده اقدامات را برای ش��ما به نمایش درآورد. تنها کافی است تا 
اقدامات روزانه و ساعت دقیق انجام آنها را مشخص کنید. نکته مهم دیگر 
این روبات این است که در لحظه می توانید برنامه را عوض کرده و دستوری 
جدید را ایجاد کنید، با این حال با توجه به این امر که این گجت توس��ط 
سامسونگ طراحی شده است، پیش بینی می-شود که تنها برای صاحبان 
تلفن همراه این برند، قابل استفاده باشد. نکته مهمی که باید در آخر اشاره 
ش��ود این است که توانایی های این روبات امکان اس��تفاده از آن را در هر 

شرایط و مکانی فراهم می آورد. 
Urban Suite BMW i3 -2

محصول جدید بی ام و یک خودرو کوچک محسوب می شود که ظاهر آن 
خبر از یک تکنولوژی جدید نمی دهد، با این حال پس از وارد شدن به آن 
همه چیز متفاوت خواهد ش��د. درواقع این خودروی برقی را باید یک هتل 
متحرک با آخرین تکنولوژی ها به حساب آورد. درواقع در این خودرو تالش 
شده است تا حسی در افراد شکل گیرد که ابدا خود را در داخل یک خودرو 
احس��اس نکنند. استفاده از موارد بازیافتی اقدامی است که این برند برای 
حمایت از محیط زیست انجام داده ولی کیفیت مواد به کار رفته به حدی 
باال اس��ت که ابدا متوجه این قضیه نخواهید ش��د. درواقع اگر تا به امروز 
تصورات ش��ما در رابطه با یک خودروی لوکس با امکانات متعدد، مواردی 
نظیر لیموزین بوده اس��ت بدون شک با یک بار تجربه این خودرو، تمامی 
معیارهای شما دگرگون خواهد شد. با توجه به استقبال ها از این نوآوری، 
پیش بینی می شود تا چند روز آینده شاهد  شروع فعالیت این سوئیت های 

شهری متحرک باشیم. 
Dell Alienware Concept UFO -3

اگ��ر  تصور می کنید که برای انج��ام جدیدترین بازی ها با گرافیک های 
خارق العاده تنها محکوم به کنس��ول های جاگیر و سیس��تم های پیشرفته 
و گران قیمت هس��تید، بدون شک محصول جدید دل، شما را شگفت زده 
خواهد کرد. اگرچه مقوله کنسول های قابل حمل، مسئله ای جدید محسوب 
نمی شوند، با این حال در تمامی آنها شما از بهترین بازی ها محروم خواهید 
بود. همین امر نیز باعث ش��ده است تا برند دل یک نمونه کامال قدرتمند 

را در همایش امس��ال معرفی کند. در مقایسه با کنسول های مشابه نظیر 
نینتندو، این محصول از ابعاد بزرگ تر و وزنی بیش��تر برخوردار بوده و این 
امر باعث می ش��ود تا لذت بازی افزایشی چشمگیر را پیدا کند. همچنین 
ش��ما صرفا به وصل کردن دس��ته ها به بدنه محدود نب��وده و می توانید با 
دس��ته های معمولی نیز به انجام هر بازی ای بپردازید. بدون ش��ک وجود 
چنین کنسول قدرتمند با عمر باتری خیره کننده، باعث می  شود تا امکان 
سرگرم شدن حتی در مناطق دورافتاده نیز مهیا باشد. امکان شارژشدن به 
وسیله پاوربانک نیز این محصول را به نمونه ای بی نقص تبدیل کرده است. 

Fold Lenovo ThinkPad X1 -4
درست در سال گذشته برای نخستین بار از گوشی های تاشو رونمایی شد 
که با استقبال فوق العاده ای همراه بود. همین امر نیز به ایده ای برای مدیران 
لنوو تبدیل ش��د. درواقع وجود یک لپ تاپ تمام لمس��ی که قابل تا شدن 
باشد، بدون شک رویای هر کاربری محسوب می شود. این امر به افراد اجازه 
خواه��د داد تا با وزنی کمتر مواجه ش��ده و همه چیز را به صورت دلخواه 
شخصی سازی کنند. اگرچه طراحی خاص، جذابیت اصلی این محصول را 
ش��کل می دهد، با این حال نباید از امکانات سخت افزاری فوق العاده قوی 

آن نیز غافل شوید. 
Ezel 7 Acer ConceptD -5

اگرچه محصول جدید ایس��ر به مانند لنوو تاش��و محسوب نمی شود، 
ب��ا این حال چندان نی��ز با آن تفاوت ندارد. درواقع ش��ما قادر خواهید 
ب��ود تا آن را به پنج صورت مختل��ف درآورید. همچنین وجود یک قلم 
فوق العاده باعث ش��ده اس��ت تا افراد در هنگام نوش��تن بر روی صفحه 
لمسی آن احساسی کامال شبیه به استفاده از خودکار معمولی و نوشتن 
بر روی برگه را داشته باشند. به همین خاطر این محصول کامال مناسب 

طراحان خواهد بود. 
Lenovo ThinkBook Plus -6

بدون شک لنوو امس��ال گوی رقابت را از سایر برندهای فعال در زمینه 
تولید لپ تاپ ربوده اس��ت. دومین محصول این شرکت که در فهرست ما 
ج��ای گرفته اس��ت، لپ تاپی با دو صفحه نمایش درونی و بیرونی اس��ت. 
این موضوع کمک کرده است تا استفاده بهینه از تمامی فضا شکل گیرد. 
درواقع با بس��تن این لپ تاپ، شما همچنان قادر خواهید بود تا از صفحه 
لمسی دیگر آن برای اقداماتی نظیر مطالعه یک کتاب استفاده کنید. وزن 
و ضخامت بسیار کم، از دیگر مزیت های آن محسوب می شود که در دست 
گرفتن و حمل آن را بسیار ساده کرده است. درواقع با این محصول دیگر 

شما به تبلت نیاز پیدا نخواهید کرد. 
1D X Mark III-Canon EOS -7

دو ضعف مهم در دوربین های DSLR که باعث شده است تا بسیاری 
از افراد به دوربین های بدون آینه تمایل پیدا کنند، ابعاد و وزن سنگین 
در کنار س��رعت کمتر در ثبت تصاویر پشت س��رهم است، با این حال 
کنون امس��ال گامی جدی را برای رفع این دو مش��کل برداش��ته است. 
درواقع در محصول جدید این ش��رکت، تمامی این ایرادها برطرف شده 
است.  در صورت استقبال از این محصول، بدون شک کنون گامی بزرگ 
را در رقابت با نیکون برخواهد داش��ت، با این حال در این محصول تنها 
به رفع دو مشکل پرداخته نشده و امکانات بیشتر در کنار کیفیت باالتر 

آن در مقایسه با محصول قبلی این برند، کامال مشهود است. 

8K TV LG OLED ZX Real -8
اگر با کیفیت ۴K لذت بسیار باالیی را تجربه کرده اید، بدون شک با دو 
برابر آن به اوج رضایت و ش��گفتی دست پیدا خواهید کرد. اگرچه ال جی 
اخیرا در زمینه تولید گوش��ی-های تلفن همراه چندان موفق ظاهر نشده 
است، با این حال در زمینه تولید تلویزیون بدون شک امسال یک استاندارد 
جدید را معرفی کرده است. این امر باعث می شود تا تمامی افراد در برخورد 
با این محصول قادر به نگاه کردن به چیز دیگری نباشند. OLED ZX در 
هشت ابعاد مختلف تولید شده است و نوید نسل جدیدی از تلویزیون ها را 
می دهد. هوش مصنوعی کامال قدرتمند، از دیگر ویژگی های این محصول 

است. 
Samsung Sero TV -۹

اگرچه محصول جدید سامس��ونگ همچنان از تکنولوژی ۴K استفاده 
کرده است و همین امر باعث می شود تا از نظر کیفیت تصویر، توان رقابت 
با ال جی را نداشته باشد، با این حال از طراحی انقالبی آن به عنوان برگ 
برنده یاد می ش��ود. درواقع شما می توانید این صفحه نمایش را به صورت 
عم��ودی و افق��ی درآورده و از این طریق بهترین زاوی��ه دید را برای خود 
ایجاد کنید. همچنین هوش مصنوعی این دستگاه باعث می شود تا با وصل 
کردن گوشی تلفن همراه خود به آن، با چرخش تصویر، صفحه تلویزیون 
نیز به صورت همزمان چرخش داش��ته باشد. همچنین این محصول قادر 
به شناسایی عکس های عمودی و افقی بوده و به صورت خودکار خود را با 
آن منطبق می سازد. در نهایت استفاده از کنترل صوتی، می تواند به معنای 

خط پایانی برای کنترل های کلیدی رایج باشد. 
Sony Vision-S -10

بدون ش��ک حتی قادر به حدس زدن نماینده س��ونی در این نمایشگاه 
نخواهید بود. درواقع ورود به صنعت خودروس��ازی به قدری عجیب است 
که خود به تنهایی باعث جلب نگاه-های بس��یاری می ش��ود. درواقع همه 
افراد منتظر محصولی نظیر نس��ل پنجم سری کنسول های پلی استیشن 
در این مراس��م بودند، ب��ا این حال ویژگی های این محصول بدون ش��ک 
رضایت همه افراد را به دس��ت می آورد. فرض کنید خودرویی را در اختیار 
دارید که آیینه هایی با قدرت زوم و تش��خیص چهره را داش��ته و صفحه 
نمایش آن امکاناتی نظیر نمایش موقعیت مکانی آشناها در کنار فرستادن 
موقعیت ش��ما را دارد. با توجه به اهمیت یافتن به مراتب بیش��تر مس��ائل 
زیس��ت محیطی، توجه ها به خودروهای برقی افزایش��ی چشمگیر را پیدا 
کرده اس��ت و سونی نیز در این راس��تا اقدام به تولید خودرویی با همین 
ویژگی کرده است. همچنین در این خودرو چیزی به نام آیینه بغل وجود 
نداش��ته و دو صفحه نمایش در درون خودرو جای آن را گرفته اس��ت که 
باعث می شود تا دیگر نگران زخمی شدن آنها نباشید. همچنین این خودرو 
نمونه کاملی از س��طح باالی تکنولوژی بوده و با سنسورهای متعدد خود، 
امکانات مختلفی را در اختیار افراد قرار می دهد. برای مثال در صورتی که 
فردی در این ماش��ین به خواب برود، سنسورها به سرعت آن را تشخیص 
داده و اقداماتی نظیر افزایش دمای صندلی را انجام خواهند داد. با توجه به 
توضیحات ارائه شده، این خودرو را باید رقیب قدرتمندی برای برند تسال به 
حساب آورد. حال باید دید که آیا سونی قصد دارد تا تمرکز اصلی خود را بر 
روی این صنعت قرار دهد و یا به مانند سابق به کار خود ادامه خواهد داد. 
time :منبع

2020 CES ترندهای مراسم

بزرگ ترین نمایشگاه معرفی تازه های تکنولوژی، سی ئی اس است که همواره 
در نخس��تین روزهای سال جدید در ش��هر الس وگاس برگزار می شود. درست 

به مانند رسم هر ساله، به بررسی پنج ترند برتر این مراسم خواهیم پرداخت. 
1-ساندویچ گیاهی 

گوشت یکی از پرمصرف ترین موارد غذایی در جهان محسوب می شود که با 
توجه به مسئله هایی نظیر گرم شدن زمین، نابودی فضای سبز و تغییرات اقلیمی 
ضرورت کاهش در این رابطه به شدت حس می شود. به همین خاطر نیز مسئله 
تولید گوشت های گیاهی، به یکی از مسائل جهانی تبدیل شده است که شرکت 
Impossible Foods در این رابطه گام های مهمی را برداشته است. مدیران 
این شرکت بر این باور هستند که طی سال های آینده قادر خواهند بود تا هر نوع 
گوشتی را به صورت گیاهی تولید کند. با توجه به این امر علت اصلی آتش سوزی 
اخیر استرالیا تغییرات اقلیمی عنوان شده است، بدون شک با رواج این دسته از 
گوشت ها، شاهد کاهش فاجعه های زیست محیطی خواهیم بود. به همین خاطر 

نیز از این فناوری، به عنوان برترین ترند امسال یاد می   شود. 
2-شهر هوشمند 

 تصور ش��هری که در آن همه چیز در تس��خیر تکنولوژی قرار دارد، تاکنون 
تنها در فیلم-های تخیلی مشاهده شده است، با این حال مدیران شرکت تویوتا 
به عنوان برترین برند حوزه خودروس��ازی در ح��ال تبدیل این رویا به واقعیت 
هس��تند. درواقع ژاپن را باید میزبان نخستین شهر هوشمند جهان دانست که 
در آن تمامی خودروها به صورت خودران فعالیت کرده و همه چیز در باالترین 
س��طح فناوری قرار دارد. همچنین در این ش��هر به مسائل زیست محیطی نیز 
توجه خاصی ش��ده و نیازی به سوخت های فسیلی وجود ندارد. درواقع طراحی 
این شهر به نحوی است که تمامی نیاز انرژی آن از طریق سوخت های جایگزین 

و انرژی های تجدیدپذیر تامین خواهد شد. 
3-سنسور سالمت 

اگرچه مچ بندهای هوشمند و ابزارهای متعدد برای سنجش سالمت افراد در 
 Withings چند س��ال اخیر معرفی شده اس��ت، با این حال  فناوری شرکت
ScanWatch را باید کامل ترین آنها دانس��ت. وجود امکاناتی نظر دروغ سنج 
کامال حرفه ای و بدون اش��تباه، خ��ود به تنهایی جذابیت کافی را به آن خواهد 
بخشید. بدون شک بس��یاری از بیماری ها اگر از همان ابتدای شروع تشخیص 
داده شوند، ش��انس درمان باالیی را خواهند داشت که این ساعت هوشمند به 
صورت کامل این کار را برای شما انجام می دهد. امکان ارتباط با هر نوع گوشی 

تلفن همراه هوشمند نیز از دیگر ویژگی های آن محسوب می-شود. 
4-لپ تاپ  تاشو 

لپ تاپ های حال حاضر از دو قسمت کیبورد و صفحه نمایش برخوردار است، 
با این حال نظر شما در رابطه با این امر که از تمامی ابعاد لپ تاپ خود بتوانید 
به عنوان صفحه نمایشگر استفاده کنید، چیست؟ بدون شک این امر جذابیت 
باالیی را به همراه خواهد داشت، با این حال الزام این امر، امکان خم شدن صفحه 
اس��ت. فراموش نکنید که در سال گذشته معرفی گوشی های تاشو با استقبال 
فوق العاده ای همراه بود و همین امر زمینه را برای پیاده کردن این طرح بر روی 
لپ تاپ ها نیز مهیا کرد. در این رابطه سه برند لنوو، مایکروسافت و دل طرح هایی 
را ارائ��ه کرده اند. در نهایت فراموش نکنید که با این تکنولوژی ش��ما می توانید 
صفحه کیبورد خود را به هر شکل و زبانی درآورده و ابعاد آن را شخصی سازی 
کنید. همچنین در اثر استفاده طوالنی مدت، ظاهر اولیه کیبورد از بین نخواهد 
رفت و تمیز کردن آن نیز با س��هولت به مراتب باالت��ری همراه خواهد بود. به 
همین خاطر نیز پیش بینی می شود که با عرضه این دسته از لپ تاپ ها طی دو 
س��ال شاهد همه گیر شدن آنها باش��یم. درواقع این طرح را باید نقطه پایانی بر 

لپ تاپ های حال حاضر به حساب آورد. 
5-حذف کلید 

س��ه ش��رکت Sentons، UltraSense و Mui Lab تمرک��ز 
خ��ود را بر روی حذف هرگونه کلید از زندگی انس��ان قرار داده اند. 
ب��رای مثال  طرح های آنه��ا مبتنی بر حذف هرگون��ه کلید بر روی 
گوش��ی های تلفن همراه، خودروها و ساختمان ها است. فرض کنید 
که در هنگام مراجعه به خانه، به جای نیاز به استفاده از کلید، تنها 
با یک صفحه لمس��ی که طرح و رنگ آن کامال مطابق با خواس��ت 
خودتان است، مواجه شوید. با این پنل شما قادر به انجام هر کاری 
خواهید بود که روش��ن کردن چراغ ها، تنظیم شدت نور و یا تعیین 
زمان برای روش��ن و خاموش ش��دن آنها، تنها یک��ی از امکانات آن 
محس��وب می-شود. درواقع با این پنل ها شما همه امکانات خانه را 

می توانید به صورت کامل مدیریت کنید.
cnet :منبع

اثرات حذف الیک فیس بوک

در چن��د وق��ت اخی��ر از قابلیت حذف الی��ک در اینس��تاگرام به 
عن��وان مهم ترین تغییر تاریخ این ش��بکه یاد ش��د، با این حال هنوز 
هم از همگانی ش��دن ای��ن امکان خبری نبوده و تنها چند کش��ور از 
آن بهره مند هس��تند. درواق��ع الیک را باید آفت بزرگ ش��بکه های 
اجتماعی دانس��ت که باعث شده اس��ت تا تمرکز افراد بر روی جذب 
آن ب��ه هر طریقی، باش��د. با این حال هدف مهم ت��ر کیفیت مطالب 
بوده و افراد نباید خود را نس��بت به این مس��ئله چندان نگران کنند. 
به همین خاطر نیز پس از مش��ورت با تعدادی از روان ش��ناس  ها این 
اقدام در دس��تور کار قرار گرفت. هم اکنون ش��رکت مادر اینستاگرام 
به نام فیس بوک نیز این اقدام را در کش��ور استرالیا آغاز کرده است. 
با این اقدام افراد دیگر نگرانی نس��بت به تعداد الیک ها نداشته و آن 
را معی��اری برای برتری تلقی نخواهند کرد. بدون ش��ک با این اقدام 
ش��اهد ارتقای س��طح محتواها خواهیم بود، با این حال س��والی که 
مطرح اس��ت این اس��ت که مدیران ارش��د فیس بوک و در رأس آن 
م��ارک زاکربرگ چه زمانی این آزمایش ها را به پایان رس��انده و این 
امکان را در اختیار عموم قرار می دهند. بدون شک با این اقدام تمامی 
اپلیکیش��ن ها و سایت های فروش الیک های فیک که بسیاری از آنها 
از افراد کالهبرداری می کنند، عمال از بین خواهند رفت. بدون ش��ک 
پس از اجرایی ش��دن این طرح به صورت همگانی، به علت ارائه یک 
نوآوری منحصر به فرد باید شاهد رشد چشمگیر این دو شبکه باشیم. 
businessinsider :منبع
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چطور می توان مطمئن ش��د که زمان و س��رمایه گذاری روی تولید و 
بازاریابی محتوا ارزش��مند خواهد بود؟ محت��وای عالی و ترافیک باالی 
حساب های کاربری شما می تواند حس��اب های بانکی تان را تغذیه کند. 
حسابرسی بازگشت سرمایه پست های بالگ و دیگر محتواهای آنالینی 
که منتش��ر می شود، یکی از ساده ترین گام ها به سمت سودآوری بیشتر 
ش��رکت ها به شمار می رود. در ادامه چند ترفند برای افزایش سودآوری 

محتوایی که تولید کرده اید را معرفی می کنیم؛ با ما همراه شوید:
1. درک درست از تجزیه و تحلیل ترافیک

اگر می خواهید در باالترین حالت بازگش��ت س��رمایه قرار بگیرید، به 
داده های قاب��ل اطمینان برای اندازه گیری ترافی��ک و نتایج نیاز دارید. 
گوگل آنالیتیک، یک منبع قدرتمند از اطالعات است که می تواند به شما 
بگوید که مشتریان ش��ما دقیقا از کجا می آیند، با این حال قابلیت های 
فراوان این ابزار قدرتمند می تواند کاربران خود را س��ردرگم کرده و آنها 

را از استفاده موثر بازدارد.
خوش��بختانه گوگل، آموزش رایگان این ابزار را ارائه کرده و به ش��ما 
کم��ک می کند تا اهداف خ��ود را تعیین کنی��د، در آزمون های جانبی 
ش��رکت کنید، به درک درست از قیف فروش برسید و نتایج تالش های 
خ��ود را پیگی��ری کنید. این پروس��ه، ارزش زمانی ک��ه برای آن صرف 
می کنی��د را دارد و اندازه گی��ری دقیقی از نتایج را در اختیار ش��ما قرار 

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

مدیریت تمامی کانال های ش��بکه های اجتماعی، انرژی و زمان زیادی 
را طل��ب می کند. این کار ش��رایطی را فراهم می کند تا محتوای خود را 
در انواع مختلفی از اپلیکیش��ن ها و پلتفرم ها منتش��ر کنید، اما در عین 
ح��ال می توان��د زمان را به طور کل تلف کند. انواع مختلف ش��بکه های 
اجتماعی، جمعیت کارب��ران 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 س��رمایه گذاری کرده اید، مقایس��ه کنید. تالش هایی که در 
آین��ده ب��ه کار می گیرید را روی یک ی��ا دو کانالی متمرک��ز کنید که 
بیش��ترین بازگش��ت را داش��ته اند. عالوه بر این، می توانید از زمانی که 
ذخی��ره کرده اید برای یادگیری بیش��تر جدول ه��ای زمانبندی موثر و 

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

ش��ما زمان زی��ادی را اختصاص می دهید تا بهتری��ن محتوا با قدرت 
فوق العاده برای تبدیل شدن به فروش را تولید کنید، پس اجازه ندهید 
که این محتوا بی فایده بماند و یا منقضی ش��ود. باید تشخیص دهید که 
کدام پس��ت ها باالترین نتیجه را داش��ته اند و زمان خ��ود را به گونه ای 
تقس��یم بندی کنید که هر س��ه تا ش��ش ماه آنها را به روز رسانی 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 محتوای خود را بار دیگر 

در سراس��ر ش��بکه های اجتماعی و خبرنامه ایمیلی خود منتشر کنید. 
آپدیت محتوا باعث می ش��ود که 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 درست از تصاویر یکی از بهترین روش ها برای کسب 
و کارهای کوچک اس��ت ت��ا محتوای خود را بهینه س��ازی کنند. اولین 
کاری ک��ه بای��د انجام دهید این اس��ت که محتوای ش��ما، حداقل باید 
از یک تصویر مناس��ب و مربوط برخوردار باش��د؛ با توجه به برآوردهای 
انجام ش��ده، مطالب��ی که در آنها از تصویر اس��تفاده ش��ده، تا ۹۴درصد 
بازدی��د بیش��تری دارند و احتمال اش��تراک گذاری آنها در ش��بکه های 
اجتماعی، ۴0 برابر بیش��تر است. عالوه بر این، تنها گذاشتن یک عکس 
مهم نیس��ت، بلکه باید تنظیمات درستی را برای تصاویر انتخاب کنید. 
به بیان دیگر، نسبت های درست تصویر، اندازه های طول و عرض تصویر 
و اضافه کردن المان های سئو مثل ALT و عنوان متن را نیز به درستی 

در نظر بگیرید.
5. ترویج و ترفیع تعاملی

اگ��ر بخواهید که محتوای خ��ود را در زمان مناس��ب، در مقابل دید 
م��ردم قرار دهید و آنها را به خرید کردن ترغیب کنید، باید تالش هایی 
را در این زمینه به کار بگیرید. اس��تفاده از سئو و تاکتیک های تبلیغاتی 
که باعث می ش��ود در زمان جس��ت وجوی مخاطب در گوگل، به عنوان 
یکی از ریزالت های خوب به نمایش گذاش��ته شوید، تمرین خوبی است. 
با این حال، برخی به روابط انس��انی تر عالقه دارند و زمانی که مش��کلی 
مواجه می ش��وند، عالقه ای به جس��ت 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 
آنها به دنبال پاس��خ هس��تند، خود را به عنوان یک متخصص صمیمی 
معرفی کنید، افراد نیز از اینکه پس��ت هایی را منتشر کرده و به سواالت 
آنها پاس��خ دهید، خوش��حال خواهند ش��د. اگر به طور دائم در بحث ها 

شرکت کنید، لینک ها و پست های شما با استقبال روبه رو خواهد شد.
6. محتوای خود را طراحی کنید

همانطور که در بحث ها شرکت می کنید و موضوعات مختلف در عرصه 
فعالیتی خود را بررس��ی می کنید، متوجه می ش��وید که کدام پرسش ها 
بیش��تر از همه مطرح می شوند. محتوای خود را به گونه ای بنویسید که 
پاسخی به این پرسش ها باشد 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 هس��تید، بازگشت سرمایه را 
به خاطر داش��ته باشید. لینک های خرید مرتبط را نیز در آنها بگنجانید 
تا بتوانید ترافیک ناش��ی از آنها را به فروش تبدیل کنید؛ عالوه بر این، 
باید به گونه ای بنویس��ید که خواننده های جدی��د را برای دنبال کردن 

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

اگر محتوای فوق العاده شما از یک عنوان عالی و قانع کننده برخوردار 
نباش��د، تمامی تالش های ش��ما در زمینه محتوای خ��وب، جایگاه باال 

در موتور جست وجو، اش��تراک گذاری تعاملی و استراتژی های پرقدرت 
ش��بکه های اجتماع��ی، بی فایده خواهد بود. عنوان ه��ای خوب مردم را 
ج��ذب می کنند که محتوا را بخوانند و آن را به اش��تراک بگذارند. آنها 
گاه��ی اوقات بدون اینکه محتوا را بخوانند، عنوان تاثیرگذار ش��ما را به 
اش��تراک می گذارند. نوش��تن تیترهایی که عالقه م��ردم را جلب کند و 
در عی��ن حال از واقعیت دور نباش��د، یک مهارت اس��ت که باید آن را 

فرا گرفت.
8. از ابزارهای مناسب شبکه های اجتماعی استفاده کنید

برخی از ابزارهای اشتراک گذاری شبکه های اجتماعی از لحاظ دریافت 
بازخورد بهتر از س��ایرین هس��تند. ش��ما باید بتوانید که بازخوردهای 
مخاطبان خود را دریافت کنید تا آنها را در زمینه بازگش��ت سرمایه به 
 ،Buffer و Hootsuite، SproutSocial کار بگیرید. ابزارهایی مثل
ب��ا جمع آوری اطالعات درباره بهترین زمان ها برای پس��ت گذاش��تن و 
نوش��تن محتوا در زمان هایی که بیش��ترین تعامل را ب��ا کاربر دارد، به 
ش��ما کمک می کند تا اس��تراتژی های دقیق تری را تعیین کنید. بدین 
ترتیب می توانی��د کتابخانه ای از محتوای فوق العاده را تهیه کنید و آنها 

را هرچند وقت یک بار به اشتراک بگذارید.
۹. مراقب هزینه هایی که پرداخت می کنید، باشید

تولی��د و اش��تراک گذاری محت��وای تعاملی می تواند پرهزینه باش��د. 
تصاوی��ر شخصی سازی ش��ده، الگوه��ای رفتاری، گرافیک ه��ای باارزش 
و بازاریابی گس��ترده، پرهزینه اس��ت. تصاویر باکیفی��ت را نمی توان در 
کتابخان��ه محتوا نادیده گرفت، اما بیش��تر بودن آن، به منزله بهتربودن 
نیست. گاهی اوقات اضافه کردن یک تصویر فوق العاده باکیفیت و بزرگ، 

هیچ تاثیری را در میزان درآمد شما نخواهد داشت.
مراق��ب هزینه های تان باش��ید و اگر در حال نزدیک ش��دن به میزان 
درآمد اصلی هس��تید و یا متوجه ش��دید که بازگش��تی ندارد، متوقف 

شوید.
10. قیف فروش خود را بهینه سازی کنید

همیش��ه راه هایی برای بهترشدن بازگش��ت سرمایه در تمامی مراحل 
پروس��ه خرید وجود دارد. در باالترین قسمت قیف، به مخاطبان بالقوه 
نگاه��ی بیندازید، کس��انی که در واقع در حال ت��الش برای جذب آنها 
هس��تید و مطمئن ش��وید که توانایی خرید محصوالت ش��ما را دارند. 
ترافی��ک زیادی که آن را افرادی ایج��اد کرده اند که قصد خرید ندارند، 

بی فایده خواهد بود.
در بخش میانی قیف، محتوا قرار دارد. آیا می تواند تعامل برقرار کند؟ 
اعتم��اد مخاطب را جلب می کند؟ آیا حس اضطرار را به وجود می آورد، 
ب��ه گونه ای که افراد همین حاال برای خرید اقدام کنند؟ با مطرح کردن 
سواالت به فراخور مرحله ای از قیف که در آن حضور دارید، باید مطمئن 

شوید که در حال ترغیب و تشویق مشتریان هستید.
پیش��رفت و بهترکردن بازگشت سرمایه، همیشه به معنای کار کردن 
بیش��تر نیست. موضوع این است که باید روی کاری که انجام می دهید، 
متمرکز ش��وید تا تالش های ش��ما به سمت یک هدف مشخص حرکت 

کند.
Entrepreneur/ucan :منبع

 اولویت تجربه لذت بخش
بر مالکیت در بازاریابی

تجربه نشان داده است زمانی که انسان ها توانایی این را دارند که 
بتوانند محص��والت مورد نیاز خود را خری��داری کنند معموالً ابتدا 
ترجیح می دهند تجربیات لذت بخش داشته باشند تا اینکه بخواهند 

از همان ابتدا برای تملک بیشتر از پول خود استفاده کنند.
یعنی انس��ان ها به صورت ذاتی و غری��زی تمایل به این دارند که 
تج��ارب لذت بخش در زندگی خود را افزایش دهند. همچنین از هر 
چی��زی که برای آنها ای��ن تجربه را فراهم کند اس��تقبال می کنند. 
شناختن این بعد از روان انسان به کمک افرادی می آید که در بازار 
و بازاریابی مش��غول فعالیت هس��تند و به دنب��ال این می گردند که 
چگونه می توانیم اثر بیش��تری بر ذهن و احساس مخاطبان بگذاریم 
و رفت��ار آنها را مطابق با هدف خود تغییر دهیم. امروزه اکثر افرادی 

که در بازاریابی فعالیت می کنند این واقعیت را به خوبی می دانند.
بنابرای��ن تالش می کنن��د تا تجربه لذت بخش برای مش��تریان را 
افزای��ش دهند.  ام��روزه تمرکز بر تجربه ه��ای عاطفی و لذت بخش 
مش��تریان در اولویت برنامه های بازاریابی است و همگی بازاریاب ها 
و فروش��نده ها سعی می کنند از استراتژی های مختلف برای افزایش 
تجربه های لذت بخش برای مش��تریان خود اس��تفاده کنند. ش��اید 
ش��ما برخی از تولیدکننده ها یا برندها را مش��اهده کرده باشید که 
سال هاس��ت محصول خود را با همان کیفیت و حتی بسته بندی به 
دست مشتریان می رس��انند و همچنان فروش کافی و مشتری های 

مدنظر خود را نیز حفظ کرده اند.
حتی مش��تریان آنها بدون اینکه اعتراضی داش��ته باش��ند باز هم 
محصول آنه��ا را خریداری می کنند و ب��دون کمترین حرفی آن را 
مص��رف می کنند. این دقیقاً همان چیزی اس��ت ک��ه به عنوان یک 

نشانه باید به شما کمک کند. چگونه؟ پاسخ این سوال اینجاست.
ش��اید این ش��رکت ها بتوانند سال های س��ال دوام داشته باشند 
ولی اگر مش��تریان آنها با محص��ول جدید که تجربه لذت بخش تری 
برای آنها فراهم می کند آش��نا شوند قطعاً محصول جدید را انتخاب 
می کنند. به عنوان مثال فرض کنید شما به عنوان یک فرد صاحب 
برن��د یا تولیدکننده به این نکت��ه پی برده اید که فالن محصول یک 
برند سال هاست با همان کیفیت به دست مصرف کنندگان می رسد. 
اینجا دقیقاً نقطه پیش��رفت شماس��ت و ش��ما باید از این فرصت به 

سود خود استفاده کنید.
اگر در این ش��رایط شما اقدام به تولید محصولی کنید که کیفیت 
آن کمی بهتر اس��ت یا ویژگی های متفاوت دیگری دارد که می تواند 
موجب تجربه احساس خوش��ایند در مشتریان شود قطعاً مشتریان 
بیش��تری را جذب خواهید کرد، چراکه محصول آن ش��رکت برای 
مش��تریان یک محصول تکراری اس��ت بنابراین با اضافه کردن یک 
ویژگ��ی جدید به آن مانند یک رایحه جدید یا اضافه کردن چندین 
رایحه جدید می تواند حداقل بخش��ی از مشتریان آن محصول را به 
دست آورد. این تغییرات و ایجاد جنبه های لذت بخش در محصوالت 

به ویژه در محصوالت انبوه بیشتر مطرح است.
افراد در محصوالتی که به صورت انبوه تولید می ش��ود بیش��تر به 
دنب��ال تنوع و تجربیات لذت بخش هس��تند. زی��را محصوالت انبوه 
معموالً ش��امل محصوالتی اس��ت که افراد به ص��ورت روزمره از آن 
اس��تفاده می کنند و عالوه بر اینکه قیم��ت پایینی دارد و افراد قادر 
به خرید آن هس��تند، این محصوالت موجب می شود آنها به صورت 
روزانه یک تجربه لذت بخش و خوش��ایند داشته باشند. انسان ها نیز 
ذاتاً عالقه مند هس��تند ت��ا بتوانند میزان تجارب خوش��ایند خود را 
افزای��ش دهند پس محصوالتی که تولید انبوه دارد، می تواند چنین 

فرصتی را برای آنها فراهم کند.
نظر مش��اوره بازاریابی؛ روش دیگری که ب��رای تجربه لذت بخش 
مش��تریان وجود دارد مخلوط کردن طراح��ی و محصول با یکدیگر 
اس��ت. همیشه الزم نیست ش��ما یک محصول جدید ابداع کرده یا 
یک اختراع جدید وارد بازار کنید. بلکه کافی اس��ت از مخلوط کردن 
طراحی با محصول استفاده کنید تا مشتریان به چیزی که وارد بازار 

کرده اید عالقه و گرایش نشان دهند.
qmpmarketing :منبع

ایستگاهبازاریابی

 کسب و کارهای کوچک چطور می توانند با تقویت محتوا
به بازگشت سرمایه بهتر برسند؟
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لیست سیاه افراد موفق 

تا به امروز مقاالت متع��ددی در رابطه با اقداماتی که افراد موفق 
انجام می دهند، منتش��ر شده اس��ت ،با این حال تا چه اندازه نسبت 
به اقداماتی که توسط این افراد انجام نمی-شود اطالع دارید؟ بدون 
ش��ک آگاهی از این موارد دارای اهمیت ب��ه مراتب باالتری بوده و 
می تواند منجر به کوتاه ش��دن مسیر موفقیت شما شود، با این حال 
در رابط��ه با این موارد، برخی از اقدامات کامال مش��ترک بوده و به 
عنوان لیس��ت سیاه معرفی می ش��وند که در ادامه به بررسی هفت 

مورد منتخب آنها خواهیم پرداخت. 
1-وابستگی به شبکه های اجتماعی و تلویزیون 

اگر از افراد موفق در رابطه با تعداد س��اعت هایی که در شبکه های 
اجتماع��ی و برنامه ه��ای تلویزیونی س��پری می کنند س��وال کنید، 
بدون ش��ک از پاس��خ آنها متعجب خواهید شد. درواقع این افراد به 
صورت کامال گزینش��ی رفتار کرده و از قب��ل برنامه ریزی خاصی را 
دارن��د. فراموش نکنید که این دو مورد، به مانند دریایی بدون انتها 
محسوب شده و اگر زمان مشخص و هدفی معین را نداشته باشید، 
بدون ش��ک کامال غرق آن شده و عمال از اقدامات مهم زندگی خود 
درخواهید ماند. حال برای سنجش این امر که شبکه های اجتماعی 
چقدر از زمان ش��ما در طول روز را تلف می کنند، تنها کافی اس��ت 
از برنامه-ه��ای موجود در این رابطه اس��تفاده ک��رده و متوجه یک 
آمار وحشتناک شوید. درواقع به صورت متوسط افراد بیش از چهار 
ساعت زمان را تنها صرف شبکه های اجتماعی می-کنند. همچنین 
ش��رکت در چالش هایی نظیر یک هفت��ه بدون تلویزیون و اینترنت، 
کمک خواهد کرد تا از وابس��تگی ش��ما کم شود. تحت این شرایط 
ش��ما برای زمان خود ارزش قائل خواهید ش��د و تنها چیزهایی را 
مش��اهده می کنید که ارزش دیدن داش��ته و برای شما کامال مفید 
هستند. برای مثال بهترین مستند سال گذشته در رابطه با معماری، 
بدون ش��ک برای فردی فع��ال در این حوزه دارای اهمیت بس��یار 
باالی��ی خواهد بود، با این حال برای ف��ردی دیگر ابدا این حالت را 
نخواهد داش��ت. به همین خاط��ر در انتخاب ها باید به نوع نیاز خود 

توجه داشته باشید. 
2-عدم برنامه ریزی

همه چیز در زندگی افراد موفق ب��ا برنامه ریزی پیش می رود. این 
امر در حالی اس��ت که سایر افراد برای بسیاری از جنبه ها به صورت 
لحظ��ه ای عمل کرده و این امر باعث می-ش��ود تا زندگی آنها نظم 
الزم برای پیشرفت را نداش��ته باشد. به همین خاطر نیز الزم است 
تا در کنار برنامه های س��االنه، ماهانه و هفتگی به صورت روزانه نیز 
برنامه ای را داش��ته باش��ید. تحت این ش��رایط هر چیزی که خارج 
از برنامه ش��ما باشد، کنار گذاش��ته خواهد شد. به همین خاطر نیز 
ضروری اس��ت تا برای همه چیز برنامه ریزی داشته باشید تا باالترین 

سطح از نتایج به دست آید. 
3-تصمیمات صرفا احساسی

در ابت��دا به این موضوع توجه داش��ته باش��ید ک��ه منظور از این 
بحث، س��رکوب احساس��ات نبوده و تنها به این امر اش��اره دارد که 
یک تصمیم درس��ت با اس��تفاده از دو منبع عقل و حس به دس��ت 
می آی��د. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا در تصمیم گیری های 
خود از بیش از حد ش��تاب زده عمل کردن فاصله گرفته و زمانی را 
برای تفکر کافی داش��ته باش��ید. در نهایت فراموش نکنید که شما 
باید به همه چیز ش��ک کرده و از بازبینی اطالعات، برنامه ها و عقاید 
خود واهمه ای نداشته باشید. تحت این شرایط پیشرفت مداوم شما 

تضمین شده خواهد بود. 
4-تالش برای کنترل همه چیز

اگرچ��ه ای��ن امر به یک جمله رایج تبدیل ش��ده اس��ت که افراد 
موف��ق باید کنترل همه چیز را در دس��ت بگیرند، با این حال نه تنها 
دلیل��ی برای این موضوع وجود ندارد، بلکه انجام آن نیز بیش از حد 
سخت و تقریبا غیرممکن محسوب می شود. به همین خاطر شناخت 
درس��ت این امر که چه چیزهایی را باید تحت کنترل خود داش��ته 
باشید، بسیار مهم خواهد بود. این امر کمک خواهد کرد تا اقدامات 
شما کامال تاثیرگذار بوده و از فشار بیش از حد نیز جلوگیری شود. 

5-معاشرت با افراد منفی
نتای��ج تحقیقات متعدد، این نکته را به اثبات رس��انده اس��ت که 
اطرافی��ان ب��ر ما تاثیری مس��تقیم دارند. درواقع اگر ش��ما در کنار 
گروهی ورزشکار قرار بگیرید، تمایل بیشتری برای ورزش کردن پیدا 
خواهید کرد، با ای��ن حال عکس این قضیه نیز کامال صادق خواهد 
ب��ود. به همین خاطر افراد موفق نس��بت به روابط خود حساس��یت 
بس��یار باالیی داش��ته و هر فردی را وارد دایره ارتباطات نمی کنند. 
همی��ن امر نیز باعث می ش��ود تا بهترین ها را در کنار خود داش��ته 
باشند. به همین خاطر این امر را به یک اصل تبدیل کنید که افراد 
منفی را باید س��ریعا کنار بگذارید، ب��ا این حال قبل از این کار باید 
اطمینان حاصل کنید که خودتان فردی منفی محسوب نمی شوید. 

6-درگیر ماندن با گذشته 
بس��یاری از افراد نمی توانند اتفاقات گذش��ته را فراموش کنند و 
همین امر باعث می شود تا امکان استفاده حداکثری از زمان حال و 
برنامه ریزی درست برای آینده نابود شود. این امر در حالی است که 
افراد موفق، از اتفاقات گذش��ته تنها درس های آن را مرور می کنند 
و باور دارند که با پش��تکار و برنامه ریزی بهتر، قادر به کس��ب نتایج 
ب��ه مراتب بهتر خواهن��د بود. به همین خاطر ش��ما نیز باید پنجره 
گذش��ته را پس از یادداشت کردن درس های گرفته شده، به صورت 

کامل ببندید. 
7-توجه بیش از حد به دیگران 

ب��رای افراد موفق اهمیتی ندارد که س��ایرین مش��غول انجام چه 
کاری هس��تند. آنها تم��ام تمرکز را ب��ر روی فعالیت های خود قرار 
داده ان��د. همین امر نیز باعث می ش��ود تا امکان بهترین برنامه ریزی 
بدون تالش برای رقابت جویی، فراهم باش��د. برای مثال بس��یاری از 
افراد برنامه خ��ود را تنها برای ضربه زدن به دیگران ایجاد می کنند، 
با این حال آیا کاهش س��رعت فردی دیگر به معنای افزایش سرعت 
ما خواهد بود. بدون شک این  تصور غلط بوده و هر فرد باید مسیر 
موفقی��ت خود را طی کند. درواق��ع فرد موفق تنها با دیروز خود در 

حال رقابت است. 
success :منبع

رهبری

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

در دنیای امروز، مش��غولیت ، پیچیدگی و اس��ترس  بخشی از زندگی است. در 
این میان، آنچه که یک محیط کار را به  خوبی مس��تحکم می کند همدلی است. 
همدلی توانایی شناس��ایی عواطف آدم ها و درک نحوه نگاه آنها به مس��ائل است. 
زمانی که دیگران ما را می پذیرند و معتبر می ش��مارند، اعتماد ش��کل می گیرد و 
کارایی مان باال می رود. براس��اس پژوهش ها، مدیریت همدالنه اثر مس��تقیمی بر 
 Melody( به��ره وری، وفاداری و تعهد کاری کارکنان دارد. مل��ودی وایلدینگ
Wilding( مربی، س��خنران و نویس��نده اس��ت. او به مخاطبانش می آموزد که 
چگونه در محل کار خود از نظر ذهنی و عاطفی پیشرفت کنند. در این مقاله، او 

از عادت های رهبران همدل می گوید، با ما همراه باشید.
این طور نیست که همدلی تنها مختص به حیطه زندگی شخصی مان باشد. ما 
برای تسکین همکار سوگوارمان، همراه کردن دیگران با نظرات مان و کاهش تنش 

با رئیس مان به همدلی نیاز داریم.
برای اینکه در همدلی کردن خبره باش��ید، آموزش حرفه ای الزم نیست. انسان 
موجودی اجتماعی اس��ت و مغز ما برای برقراری ارتباط با دیگران تنظیم ش��ده 
اس��ت، بنابراین تنها کافی اس��ت با تمرین کردن، توانایی همدلی خود را تقویت 

کنید.
من به صدها نفر آموخته ام که چگونه رهبرانی همدل باش��ند. اکنون تجربیاتم 

را در اختیار شما می گذارم.
1. حضورذهن دارند

پی��ش از اینکه ب��ا مراجع خود دیدار کنم، محیطی را فراهم می کنم که در آن 
راحت باش��م و بتوانم کامال تمرکز کنم. برای همدل��ی در محل کارتان نیز الزم 

است همین کار را انجام دهید.
گوش��ی  را خاموش کنید یا دس��ت کم صفحه آن را به  سمت پایین قرار دهید. 
پیغام اعالن ایمیل در لپ تاپ را خاموش کنید. اصال چه بهتر که لپ تاپ خود را 
پیش از جلسه ببندید. همیشه تمام توجه و احترام خود را به دیگران بدهید. آیا 

شما هم همین را از دیگران نمی خواهید؟
2. در هنر گوش دادن خبره هستند

مس��ئولیت من به  عنوان مربی، کمک به مراجعان برای عبور از موانع اس��ت؛ 
بدین ترتیب، آنها می توانند به بهترین ش��کل در مس��یر اهداف شان گام بردارند. 
برای تحقق این امر در ابتدا باید مطمئن ش��وم که اولویت ها و ترجیحات آنها را 

به  خوبی فهمیده ام.
ب��ه همی��ن منوال، در مدیری��ت همدالنه بای��د بتوانید بدون قض��اوت و فارغ 
از حدس و گم��ان ب��ه س��خن دیگ��ران گ��وش کنید. ب��ه  ج��ای قضاوت گری و 
پیش فرض داشتن، به مهارت گوش دادن فعال نیاز دارید. این مهارت ها عبارتند از:

• بازتاب: »منظور شما اینه که…« یا »من اینطور فهمیدم که…«؛
• تأیید: لبخند زدن، تکان دادن س��ر و یا عبارت��ی تأییدی مثل »متوجه ام« یا 

»اوهوم«؛
• تشویق: »بعدش چی شد؟«؛

ش��خصیت خود را با چنین واکنش هایی وفق دهید تا اصالت داش��ته باشد. با 
طرف مقابل تان یکی شوید.

3. از ارتباط غیرکالمی بهره می برند
ارتباط در س��طحی فراتر از کلمات برقرار می شود. اگر دیدید کسی خودش را 
جمع کرده یا عقب کش��یده اس��ت و یا ناگهان از ارتباط چش��می طفره می رود، 

نشانه های مهمی است که به شما می گوید وقت ابراز همدلی است.
زمانی که متوجه واکنش ش��دیدی مثل خشم یا چشمان اشک  آلود مراجعانم 
می ش��وم، از رون��د معمول  جلس��ات مان فاصله می گیرم و از آنه��ا می خواهم که 
از احساس��ات درون ش��ان ح��رف بزنند. به  ج��ای اینکه اجازه بدهم احساس��ات 
بروزیافته ش��ان را نادی��ده بگیرن��د، ب��ه  آرامی و ب��ا مهربانی، از آنه��ا می خواهم 
تجربه شان را شرح بدهند. آنها با این کار، اجازه پیدا می کنند که تجربه استرس 
خود را آزادانه به اش��تراک بگذارند، در حالی که می دانند قضاوت نخواهند ش��د و 

انتقاد نخواهند شنید.
ش��ما می توانید همین شیوه را در برخورد با گروه کاری تان استفاده کنید. اگر 
فردی به  نظر آزرده است، با مهربانی جویای علت شوید: »چیزی شده؟ بهم بگو 
چه اتفاقی برات افتاده؟« گاهی تنها این س��وال که برای باز کردن سِر گفت وگو 

کافی است: »چی تو ذهنت می گذره؟«
4. وقفه دادن را تمرین می کنند

م��ا اغلب با قصد کمک، در وس��ط جمل��ه دیگران می پری��م و توصیه خود را 
می گوییم. به عنوان تمرین امروز، در یک مکالمه پیش از پاس��خ دادن، پنج دقیقه 
صبر کنید. سخت خواهد بود! اما متعجب می شوید که تمرین »هیچ نگفتن« چه 

تأثیر خوبی بر جا می گذارد.
اس��تفاده آسان از سکوت باارزش ترین مهارتی بوده است که در دانشگاه کسب 
کرده ام. از این مهارت برای دمسازش��دن، برقراری ارتباط و اعتماد می توان بهره 

برد.
5. به جای نصیحت کردن، کنجکاوی می کنند

به  جای نظردادن، کنجکاوی کنید و س��واالتی بپرس��ید که به درک بهتر نگاه 
فرد مقابل کمک می کند، مانند:

• »چه حسی درباره اون داری؟«
• »می تونی بیشتر بهم بگی؟«

• »منظورت چیه؟«
• »چه کمکی می شه کرد؟«

• »تحلیل خودت از ماجرا چیه؟«
6. به  جای »من«، »ما« به کار می برند

مراجع��ان معموال وقتی به  س��راغ من می آیند، در حصار مشکالت ش��ان گیر 
افتاده اند و گیج ش��ده اند. برای اینکه بدانند تنها نیس��تند، س��ریع به این اشاره 
می کن��م ک��ه چطور به  کمِک ه��م )مثل یک تیم( می خواهیم با مشکالت ش��ان 
رو به رو شویم. استفاده از عبارات »ما« و »برای ما« باعث می شود احساس قدرت 

و حمایت کنند.
پژوهش ها نشان می دهد تغییر کلمات به کسب نگرش همدالنه کمک می کند. 
افرادی که از ضمایر دوم ش��خص )ش��ما، تو( بیشتر اس��تفاده می کنند در تعبیر 

افکار، احساسات و رفتار دیگری موفق ترند؛ این یعنی همدلی.
زمان��ی که می خواهید ارتباط اصیلی ب��ا دیگری برقرار کنید، با صحبت درباره 
اهداف مشترک تان پیوندی بین شما شکل می گیرد، مثال: »بیا ببینیم برای حل 

این مشکل چکار باید بکنیم«، »ما از پسش برمی آییم«.
7. از دریچه نگاه کارمندان به مسائل می نگرند

من عالوه بر آنچه تاکنون گفته ام، همیش��ه می کوش��م خودم را جای مراجعم 
بگ��ذارم: به ترس های احتمالی ش��ان و تغییرات مثبتی که آرزوی آن را در س��ر 

می پرورانند، فکر می کنم.
ای��ن تمرین درونی را با ح��دس زدن نگرش دیگران انجام دهی��د. به  ویژه در 
رویارویی با آدم های س��خت گیر، مهم اس��ت که به قصد و ن��گاه آنها خوش بین 
باش��ید؛ یعن��ی مگر در صورتی  که خالف آن ثابت ش��ود، گمان خ��ود را بر این 

بگذارید که دیگری نگاهی محترمانه دارد و نه بدخواهانه.
این تغییر نگرش بر خلق وخوی تان تأثیر ش��گرفی می گذارد که به حفظ حالت 

همدلی در شما یاری می رساند.
8. روی سواد عاطفی شان کار می کنند

دای��ره واژگان مرتبط با عواطف و احساس��ات را در خود پرورش بدهید؛ بدین 
ترتیب، در تشخیص و بیان نوع این عواطف در شخصیت دیگران تواناتر می شوید.

گاه��ی  اوقات حت��ی خود من، مثل هر آدمی، کمت��ر از میزان توقعم همدالنه 
رفتار می کنم )به  ویژه زمانی که گرس��نه هس��تم، که مشکلی واقعی است(. این 

نشانه ای است که باید روحیه خودمراقبتی را در خودم تقویت کنم.
فرام��وش نکنید که حتم��ا ذخیره انرژی عاطفی خود را هم پ��ر کنید؛ زیرا با 

درونی خالی نمی توانید با دیگران همدلی کنید.
forbes/chetor :منبع

نوآوری همان چیزی اس��ت که بازار امروز خواس��تار آن اس��ت. گرچه نوآوری 
بازگش��ت س��رمایه کس��ب و کارها را تضمی��ن می کن��د، اما برای بس��یاری از 

شرکت هایی که در مرحله رشد هستند، مفهومی مبهم است.
با داش��تن س��رمایه و منابع محدود، هر اش��تباهی گران تمام ش��ده و موجب 
دردسر س��رمایه گذاران، س��هامداران و اعضای هیأت مدیره می ش��ود. نوآوری با 
جس��ارت و تمایل به تفکر متفاوت آغاز می ش��ود که معموال از س��طوح ارشد و 
مدیریتی س��ازمان نش��أت می گیرد. هنگامی که رهب��ران متفاوت فکر می کنند، 

دیگران را در سازمان به چالش می کشند تا آنها نیز متفاوت فکر کنند.
»تنوع اعضا« در مقابل »تنوع افکار«

برخی معتقدند، »متفاوت فکر کردن ش��اید به زبان آس��ان باشد، اما در عمل 
چندان آس��ان نیست« این فرض درس��تی نیست. متفاوت فکر کردن واقعا ساده 
است. مطالعات نشان می دهد که وقتی اعضای مختلف و متنوعی به هیأت مدیره 

موجود معرفی می شوند، جادوی شگفت انگیزی رخ می دهد.
اخیرا، در مطالعه ای تاثیر تنوع در رهبری ش��رکت ها مورد نقد و بررس��ی قرار 
گرفته اس��ت. درحالی که بسیاری گفته اند اضافه کردن یک تا سه نفر مختلف به 
اعض��ای هیأت مدیره، نتایج نهایی را تغییر می دهد، این تحقیق معتقد اس��ت که 
تنوع در اعضا به خودی خود جادو نمی کند، بلکه تنوع در فکر و فرهنگ اعضای 

آن تیم است که می تواند تغییر ایجاد کند.
برای به اشتراک گذاری آزادانه تفکرات متنوع، مهم این است که در هیأت مدیره 
و سطوح مدیریتی محیط امن اجتماعی ایجاد شود. نوآوری ناشی از اعتماد است. 
هنگام��ی که بذر کوچک ایده در بطن گفت وگوی��ی آزاد و امن پرورش می یابد ، 
ذهنیت و کنج��کاوی افزایش پیدا می کند. وقتی اعتماد برای هر گروه به  عنوان 
یک هنجار اجتماعی مطرح باشد، می توان با خیال راحت باورهای بنیادی موجود 

را به چالش کشید و راه هایی را برای نتایج بهتر از گذشته متصور شد.
 فکر کردن به شیوه ای متفاوت با »تفکر متفاوت« شروع می شود

اپل، مطمئناً یکی از خالق ترین ش��رکت های موفق در س��طح جهان 
اس��ت. این ش��رکت با ش��عار »متفاوت فکر کنی��د« روی کار آمد. این 
ش��عار بس��یار گیرا بود و در اذهان عمومی جای خ��ودش را پیدا کرده 
بود. مصداق این پیام را در محصوالت تولیدش��ده اپل می شد به وضوح 

مشاهده کرد.
3 درس در مورد نوآوری که در شرکت اپل آموختم

ش��اید بسیاری »متفاوت فکر کردن« را جدی نگیرند ولی این چیزی است که 
باعث موفقیت و صدرنشینی بسیاری از شرکت های امروزی شده است. تجربیات 
و دش��واری های مختلفی که افراد متحمل می ش��وند، نه تنها ب��ه ایجاد نظرات و 
ایده های متف��اوت می انجامد، بلکه دیدگاه های جدی��دی ایجاد می کند که باید 

آنها را در نظر گرفت.
افراد هنگامی  که به چالش کش��یده می شوند، اغلب ناامید و تحریک پذیر شده 
و همه چیز را رها می کنند. س��عی می کنند از افرادی که تفکرش��ان را به چالش 
می کشند، دوری کنند چون احساس می کنند، پرداختن به این چالش ها نیاز به 

کار و انرژی زیادی دارد.
اضط��راب معموالً جزء جدایی ناپذیر در فرآین��د بیرون آمدن از »منطقه امن« 
اس��ت. چیزی اس��ت که می تواند فرد را متوقف کند یا در مسیرهای  پیش رویش 
تحریک کرده و بیش از پیش به جلو براند، چراکه در چنین مواردی از اضطراب 

به  عنوان نشان طبیعی موفقیت یاد می شود.  
اینکه آیا بتوان در شرایط چالشی و پرتنش همچنان به جلو پیش رفت یا خیر، 

به شخصیتی که از فرد تاکنون ایجاد شده است، بستگی دارد.
ب��رای مثال وقتی در مورد چیز جدیدی کنجکاو می ش��وید، یادگیری بس��یار 
لذت بخش تر می شود. ترسناک ترین کالس خود در دانشگاه را به یاد آورید. گاهی 
اوقات دشوار اس��ت که بخواهید وارد محیط آزمایشگاه شوید و به تنهایی شروع 

به مطالعه و آزمایش کنید. ولی وقتی که کالس، یک گروه کوچک آزمایشگاهی 
داشته باشد، یادگیری شیمی محض می تواند برای همه جذاب تر باشد.

 وقتی به جای اطمینان و یقین با کنجکاوی بیشتر در کنار هم کار می کنید، 
رش��د و شکوفایی بیشتری برای خود رقم می زنید و بیشتر احساس می کنید که 

زنده و اثربخش هستید.
 »ن��وآوری با جس��ارت و تمایل ب��ه تفکر متفاوت آغاز می ش��ود که معموال از 

سطوح ارشد و مدیریتی سازمان نشأت می گیرد.«  
نوآوری در چند گام:

چند توصیه مهم برای افزایش تنوع فکری در اعضای تیم عبارتند از:
1. در تیم تان شجاعت و اعتماد ایجاد کنید:

به  عنوان رهبر تیم، ش��جاع و جس��ور باش��ید و آن را در تیم تان ترویج دهید. 
فضای��ی مبتنی بر اعتماد ایجاد کنید. بدون اعتماد ، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. 
اگ��ر از تفکر متفاوت اس��تقبال نکنید و اگر فضایی ام��ن و به دور از قضاوت های 
آنی برای به اش��تراک گذاری ایده ها فراهم نکنی��د، نوآوری هرگز اتفاق نمی افتد. 

تغییر از شما شروع می شود.
2. تنوع ایجاد کنید: 

نگاه بلندمدت به شرکت تان داشته باشید. آیا تیم شما متفاوت فکر می کند؟ یا 
فقط برای افزایش ضریب تنوع در اعضای تیم تان مش��غول استخدام هستید؟ آیا 
اعضای مختلف تیم تان به اندازه کافی جس��ارت به اشتراک گذاری ایده های شان 
را دارن��د؟ آیا برای تیم ت��ان محیطی جذاب و مبتنی بر اعتماد ایجاد کرده اید که 

بتوانند در آن پیشرفت و مشارکت کنند؟
3. تابوها را بررسی کنید:

به تیم خود کمک کنید تا در مورد موضوعات تابو صحبت کنند. تفکر خود را 
بررس��ی کنید. از یک فرد بی طرف بخواهید، به این س��وال پاسخ دهد که »چرا« 

این چنین است؟
Entrepreneur/modirinfo :منبع

تفکر متنوع، آغاز راه نوآوری در سازمان

۸ عادت رهبران همدل که وفاداری و تعهد کارکنان را افزایش می دهد

مترجم: نازنین توکلی 

به قلم: سانتایا بازین 
مترجم: امیر آل علی
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23 دی 1398

شماره 1472



13ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مدیرعامل آبفای استان تهران:  وضعیت منابع آبی استان تهران خوب نیست
شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی : محمد رضا بختیاری در آئین کلنگ زنی انتقال آب سطحی به شهرستان قدس که با 
حضور محمد محمودی شاه نشین نماینده مردم شهرستان های مالرد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسالمی، انوشیروان 
محسنی بندپی استاندار تهران و جمعی از مسئولین شهرستانی و استانی برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: سرانه آب برای 
هر شهروند کشور متوسط ۱۷۰۰ متر مکعب در سال است و برای تهران ۳۵۰ متر مکعب است و در استان تهران برخالف کشور 
حدود ۹۰ درصد آب کشــور در بخش کشــاورزی مصرف می شود و ۷ الی ۸ درصد منابع سایر استان ها در آب شرب استفاده 
می شود در تهران ۳۵ درصد منابع آب صرف شرب می شود و علت جمعیت فراوان در استان است. او ادامه داد: بحث آب شرب در 
تهران موضوع مهمی است و تأمین آب شرب تهران با مشکالت و سختی همراه است و ما مجبوریم از برخی استان ها مثل البرز سد 
طالقان و سد امیرکبیر و سایر استان ها منتقل کنیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران تصریح کرد: مهم ترین چالش استان تهران چالش تأمین آب شرب است و 
در هر متر مکعب آب شرب که وارد چرخه می شود هزینه تولید و توزیع حدوداً هر متر مکعب ۲,۵۰۰ تومان برای دولت هزینه دارد و متوسط دریافتی ما از مردم ۶۰۰ تومان 
است یعنی یک چهارم قسمت تمام شده آب را می گیریم. بختیاری افزود: دولت در موضوع آب نقش حمایتی از مردم را ایفا کرده و همه آحاد مردم موظف هستیم قطره قطره 
آبی که به زحمت تولید می شود را به صورت بهینه مصرف کنیم. او تصریح کرد: همواره در استان تهران مطرح می شد که شهر تهران فقط از آب های سطحی و سدها بهره مند 
است ولی این موضوع از چند سال اخیر در شهرستان های اطراف تهران نیز از آب های سطحی بهره مند می باشند و در غرب استان تهران، شهرستان قدس به سبب پی گیری 
های مکرر مسئوالن به خصوص استاندار و نماینده مجلس شورای اسالمی امروز اولین شهرستان غرب استان تهران است که از مزایای آب های سطحی بهره مند خواهد شد.

روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی: 
بیش از 20هزار نفر برای رمز جدید کارت سوخت اقدام کردند

اراک – مینو رستمی: از آغاز طرح سهمیه بندی سوخت تا کنون بیش از ۲۰هزار نفر جهت حذف رمز کارت سوخت خود در سطح استان 
مرکزی اقدام کردند .  به گزارش روابط عمومی منطقه اســتان مرکزی سعید جمشیدی سرپرست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
استان مرکزی گفت: از آغاز طرح سهمیه بندی سوخت تا کنون بیش از ۲۰هزار نفر جهت حذف رمز کارت سوخت خود به نواحی تحت پوشش 
منطقه مراجعه و اقدام به بازگشــایی رمز جدید برای کارت ســوخت خود نمودند . ایشان تعداد مراجعین به ناحیه مرکزی در سطح شهرستان 
اراک را ۱۲هزار نفر و دیگر شهرستانهای ساوه 4هزار و ۱۶4نفر، دلیجان ۱۵۰۰نفرو همچنین شهرستان خمین را ۲هزار و ۶۸۸نفر ذکر کردند 
که تا کنون توانســتند در کمترین زمان ممکن به بازگشــایی رمز کارت ســوخت خود اقدام کنند . این مقام مسئول به افزایش مصرف سوخت 
cng نیز اشــاره کرد و گفت: از آغاز طرح ســهمیه بندی سوخت تا کنون مصرف این سوخت در سطح استان مرکزی حدود ۶درصد رشد نشان 
می دهد که این میتواند در بهبود شــرایط زیســت محیطی نیز موثر باشد . جمشیدی تعداد جایگاه های عرضه سوخت cng استان را ۶۲باب 
ذکر کرد که آمادگی ارایه خدمت به مردم را دارند . سرپرســت منطقه اســتان مرکزی به تاثیر طرح ســهمیه بندی بنزین در صرفه جویی این 
فراورده نیز اشــاره کرد و گفت : با اجرای طرح ذکر شــده در طول ۲۲روز گذشــته تا کنون نسبت به مصرف بنزین دریک دوره مشابه قبل در 

ســطح اســتان مرکزی ۱۶درصد کاهش نشان می دهد که این میتواند در صرفه جویی بنزین در بلند مدت موثر باشد . 

مهدی خوروش دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان شد
اصفهان – قاسم اسد : طی حکمی از سوی رییس اتاق بازرگانی اصفهان دکتر مهدی خوروش به عنوان دبیرکل دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی اصفهان معرفی شد.  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی در جلسه معارفه دبیرکل جدید اتاق بازرگانی که با حضور 
اعضای هیات رئیسه و مدیران اجرایی اتاق برگزار شد، اظهار داشت: اتاق بازرگانی برای پیش رو بودن بایستی اتاق شاخص محور باشد و بر اساس شاخص های 
تعیین شده در راستای بهبود کسب و کار اعضا حرکت نماید. وی با اشاره به اینکه این مسئولیت ها یک موهبت الهی است و نتیجۀ اقدامات عملی ما در ابعاد 
مختلف زندگی مردم تاثیر گذار است، گفت: ما در این دوره عالوه بر ارائه کامل خدمات اتاق نسل اول، مذاکرات و تعامل با نهادهای دولتی جهت تسهیل امور 
اعضا را در دستور کار خود قرار داده و تاثیرات پیاده سازی اتاق نسل دوم که شبکه سازی بین اعضا است نیز به گونه ای گردیده که مسئله فعاالن اقتصادی 

تسهیل شده و حکمیت اتاق در شورای گفت و گو، کمیته حمایت قضایی، شوراهای مالیاتی و حوزه های دیگر پذیرفته شده است. 
گلشیرازی افزود: عالوه بر پیاده سازی اتاق های نسل اول و دوم، اتاق را به سوی شاخص های نسل سوم که بهبود کسب و کار اعضا است، هدایت نماییم. 

در پایان این جلسه احکامی با حضور هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان شرح زیر اعطا شد: مهدی خوروش، به عنوان دبیرکل دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اصفهان،سیدرسول رنجبران به عنوان قائم مقام دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان،غالمرضا سلیمانیان، 
به عنوان مدیر پشتیبانی،کیهان عباسیان، به عنوان مدیر خدمات اعضا، بهنام ابراهیمی، به عنوان مدیر بررسی های اقتصادی، روح اله میرزاامیری، مدیر امور 
کمیسیونها و تشکلها،احسان شهیر، مدیر امور کسب و کار، سیدمحمدهانی منصوری، مشاور خدمات نوین و مونا مهربان، سرپرست بازاریابی و امور بین الملل.

شایان ذکر است دبیرکل جدید اتاق بازرگانی اصفهان سوابقی همچون عضو هیات علمی دانشگاه، مولف کتب علمی، مشاوره صنعتی و سازمانی و همچنین 
عضویت در هیات مدیره شرکت ها و سازمان های مختلف را در کارنامه خود دارد. 

رییس HSE شرکت گاز خراسان رضوی بیان کرد:
ممنوعیت استفاده از لوله آکاردئونی برای بخاری

HSE و پدافندغیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی  مشــهد- صابر ابراهیم بای : رییس 
گفــت: اســتفاده از لوله های آکاردئونی یا خرطومی به عنوان لوله دودکش بخاری اســتاندارد نبوده 
و ممنوعیت دارد. محمد ایمانی فر با اشــاره به ســهم ۸۰ درصدی مرگ و میر ناشــی از اســتفاده 
غیراصولــی و نقــص فنی در عملکرد دودکش های بخاری اظهار کرد: اطمینان از اســتاندارد بودن 
و مکش کافی دودکش وســایل گرمایشــی به ویژه بخاری، از راه های پیشــگیری انتشار گاز سمی 
منواکســید کربن اســت. وی افزود: دودکش ها باید از مــواد غیرقابل اشــتعال و گالوانیزه )زنگ 
نزن( و از مقاومت فیزیکي مناســبي برخوردار باشــند و تا جاي ممکن، کوتاه، مســتقیم و در محل 
اتصــاالت کامــاًل محکم و غیرقابل نفوذ بوده و حتماً کنترل شــوند. ایمانی فر ادامه داد: با اســتفاده از لمس دودکش و داغی آن از 
صحت عملکرد دودکش اطمینان حاصل کنید. اگر لوله دودکش بخاري شــما ســرد اســت دلیلی برای خارج نشــدن گازهاي ســمي 
حاصل از احتراق اســت. در این صورت باید ضمن رفع نقص، به طور موقت با بازکردن قســمتي از در یا پنجره، تهویه ای در محیط 
HSE و پدافندغیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی با بیــان این مطلب که اســتفاده از لوله هاي آکاردئونی  ایجــاد کنید. رییس 
یــا خرطومي به عنوان دودکش بخاري، غیراســتاندارد و ممنوع اســت گفت: وزن ســبک لوله ی آکاردئونــی می تواند در درازمدت 
موجــب خارج شــدن آن از محل اتصال بــه دهانه ی دودکش های دیواری و منجر به بازگشــت محصوالت احتــراق به داخل محیط 
شــود. وی اضافه کرد: دودکش آکاردئونی یا خرطومي به علت نوع ســاختار پس از مدتی شــکل اولیه خود را از دســت داده و به 
حالــت آویــزان درآمده و احتمال ایجاد پیچ و خم های نامناســب در طول دودکــش افزایش پیدا می کند. ایمانــی فر تصریح کرد: 
شــرکت گاز خراســان رضوی تالش می کند تا بر مبنای مســئولیت اجتماعی خود پیام های ایمنی مرتبط با گاز طبیعی را با شــیوه 
های گوناگون به اطالع شــهروندان برســاند. مرکز ارتباطات مردمی این شرکت به شــماره ۳۷۰۷4 آماده ثبت نظرات و پیشنهادات 

شــهروندان اســت. خراسان رضوی، دو میلیون و ۳۳۳ هزار مشــترک گاز در بخش شهری و روستایی دارد.

راه اندازی شماره 3144 برای ثبت گزارش مردمی از سرقت تجهیزات مخابراتی
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: در راســتای پیشــگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی شــماره تلفن ۳۱44 راه اندازی شد.مهندس 
غالمعلی شــهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلســتان با تاکید بر مشــکالت عدیده ای که ســرقت تجهیزات مخابراتی برای مشــترکان و 
مخابرات بوجود میاورد گفت: ســرقت تجهیزات مخابراتی در اســتان برای ما مشــکل ساز شده اســت و مانع خدمت رسانی به مشترکان 
میشــود .وی افزود: در شــرایط فعلی تحریم نصب دوباره تجهیزات بســیار هزینه بر میباشــد و به همین جهت و در راســتای پیشگیری 
از ســرقت تجهیزات شــماره ۳۱44 را راه اندازی نموده تا مردم اســتان به محض مشــاهده هرگونه اقدام مشکوک اعم از سرقت کابل  و 
یــا کافو و تجهیزات مخابراتی با شــماره ۳۱44 تماس گرفته و اطالع رســانی نموده تا بتوانیم به موقــع اقدامات الزم را در جلوگیری از 

رسانیم. انجام  به  سرقت 

جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر خبر داد:
افتتاح مجموعه نمایشگاهی شهدا در مسیر افتخار

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: جانشین فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر از افتتاح مجموعه 
نمایشــگاهی شهدا در مســیر افتخار در نمایشگاه بین المللی این شــهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری از 
بوشــهر، سرهنگ عبدالرضا دشــتی در جمع خبرنگاران ضمن اعالم این خبر، اظهار داشت: پیشرفت های و 
پیروزی های نظام مقدس جمهوری اســالمی در عرصه های مختلف و همچنین صیانت انقالب اســالمی با 
وحدت و همدلی و دنبال کردن راه شــهدا محقق شــده است. جانشین فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان 
بوشــهر از افتتاح مجموعه نمایشــگاهی شهدا در مسیر افتخار در نمایشــگاه بین المللی این شهر خبر داد. 
وی برپایی چنین برنامه هایی را فرصتی برای آشــنایی نســل سوم و چهارم انقالب اسالمی با آرمان های شــهیدان و باز خوانی تاریخ باشکوه و 
با افتخار شــهدای اســتان در نبرد با استکبار جهانی نام برد و بیان کرد: شــهدا از تعلقات دنیا و نعمات الهی هیچ چیزی نخواستند تا امروز ما 
بتوانیم در آرامش و امنیت زندگی کنیم.  دشــتی با اشــاره به اینکه امیدواریم برپایی چنین نمایشگاه هایی با الهام از راه شهدا منشا حرکت های 
پیشــرو در عرصه های فرهنگی، علمی و اقتصادی در اســتان شــود، ادامه داد: برگزاری نمایشگاه کاری بسیار ضروری و الزم برای معرفی شهدا 
به نســل جوان اســت. وی به پیامدهای این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: این نمایشگاه پیامش اســتقامت، پایداری، شجاعت، شهامت، شهادت 
و شــهادت  بوده و این پیام هاســت که ما را به سر منزل مقصود رســانده و در مقابل دشمنان مقاوم و قدرتمند می کند. جانشین فرمانده سپاه 
اســتان بوشهر با بیان اینکه این نمایشگاه در پنج بخش برپا می شود، یادآور شد: نمایشگاه نیروگاه اتمی و دستاوردهای آن، نمایشگاه تجهیزات 
و ادوات نظامی، نمیشــگاه فاطمیه، نمایشــگاه آســیب های اجتماعی ناجا و نمایشگاه پشــتیبانی جنگ از بخش های اصلی این نمایشگاه است. 
دشــتی در پایان با اشاره به اینکه این نمایشگاه روز شــنبه ۲۱ دی ماه در محل نمایشگاه بین المللی بوشهر واقع در حدفاصل بوشهر و چغادک 

افتتاح می شــود، گفت: این نمایشگاه ها عموم می توانند عصر ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ دیدن نمایند.
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تبریز –ماهان فالح: ســاالنه تعداد زیــادی درخت برای تهیه قبوض 
کاغذی قطع می شــود لذا بمنظور صیانت از محیط زیســت و سهولت در 
خدمت رسانی شایسته، مشترکان آب و فاضالب از ابتدای فروردین ماه ۹۹ به 
جای دریافت قبض کاغذی اطالعات مصرف خود را از طریق پیامک دریافت 
خواهند کرد. شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی از مشترکین آب 
درخواست کرد مشترکانی که تاکنون نسبت به ثبت تلفن همراه و شناسه 
قبــض خود اقدام نکرده اند، انتظار می رود به منظور صرفه جویی در هزینه 
ها، کاهش مصرف کاغذ و در نظر گرفتن مالحظات زیســت محیطی و در 
راســتای اجرای برنامه های دولت الکترونیک در سریع ترین زمان ممکن 
اقدام کنند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با اشاره 
بــه روش های حذف قبوض کاغذی آب اظهار کرد: چندین روش به  منظور 
دریافت شماره تلفن همراه و شناســه قبض مشترکان برای ارسال قبوض 
پیامکی در نظر گرفته شده که در روش نخست، ماموران قرائت کنتور پس 
از مراجعه به منازل شــماره تلفن همراه و شماره شناسه قبض مشترک را 

دریافت و در سامانه مدنظر جهت دریافت اطالعات مصرف ثبت می کنند.
مهندس علیرضا ایمانلو ادامه داد: در روش دوم مشــترکین می توانند با 
ارسال شناسه قبض مندرج در قبوض فعلی به همراه ستاره یک به سرشماره  

۱۰۰۰۰۰۱۵۲۲، اطالعاتشان را در سامانه ثبت کنند.

ایمانلو تاکید کرد: ارسال پیامک به سامانه موردنظر باید با شماره همراهی 
انجام شــود که مسئولیت پرداخت صورت حساب آب را برعهده دارد، یعنی 
مالک، مستأجر و یا هر فرد دیگری که مسئولیت صورت حساب آب از سوی 
مالک به وی واگذار گردیده است. وی با بیان اینکه اگر فردی مستأجر بوده، 
بعد از آنکه از محل مورد نظر نقل مکان کرد، باید شناسه قبض را به همراه 
ســتاره دو به همان شــماره پیامک کند تا فرآیند ارسال قبض آن شماره 
شناسه متوقف شود، خاطر نشــان کرد: سپس شناسه قبض منزل جدید 

خود به همراه ستاره یک مجددا به سامانه ۱۰۰۰۰۰۱۵۲۲  پیامک کند.
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شــرقی با اشاره 
به اینکه اگر مشــترکی چند قبض آب دارد می تواند شناســه همه قبوض 
را به صــورت جداگانه بــه همراه ســتاره یک به شــماره مذکور پیامک 
کند، گفت: در روش ســوم نیز مشــترکان می توانند با مراجعه به ســایت 
 شــرکت آبفای اســتان و انتخاب گزینه حذف قبوض کاغــذی به آدرس
 https://abfaazarbaijan.ir نسبت به ثبت اطالعات خود اقدام کنند.
ایمانلو افزود: یکی دیگر از روش های ثبت اطالعات مشترکین مراجعه به 
دفاتر پیشخوان دولت و تکمیل فرم مربوطه است، همچنین مشترکین می 
توانند به امور مشترکین مناطق و واحدهای تابعه استان نیز مراجعه و نسبت 

به تکمیل فرم ثبت اطالعات اقدام نمایند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم بر لزوم 
همکاری مدیریت شهری و سایر دستگاه های استان در زمینه اطالع رسانی 
رویدادهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: استقبال شایسته از رویدادهای متعدد 
فرهنگی نیازمند همکاری و مشارکت نهادهای مختلف استان است. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، سیدموسی حسینی 
کاشانی در حاشیه برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم و سومین 
نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان که در محل دائمی نمایشگاه های 
قم برگزار شد، به استقبال خوب مخاطبان در روزهای پایانی نمایشگاه کتاب 
استان قم اشاره کرد و گفت: با وجود اتفاقاتی که در هفته گذشته شاهد بودیم، 
هرچه به روزهای پایانی نمایشگاه نزدیک شدیم، استقبال مردم از نمایشگاه 
بیشتر شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم از برگزاری نمایشگاه کتاب 
اســتان قم به عنوان یکی از رویدادهای بزرگ فرهنگی شهر یاد کرد و افزود: 
اهالی فرهنگ و کتابخوانی در بازه زمانی خاص توانستند در جریان جدیدترین 
دســتاوردهای حوزه نشــر قرار بگیرند و کتاب های مورد عالقه خود را تهیه 

کنند. حســینی کاشانی به حضور ۳4۰ ناشر و عرضه ۹۰ هزار جلد کتاب در 
چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم و سومین نمایشگاه تخصصی کتاب 
کودک و نوجوان اشــاره کرد و گفت: تنوع کتاب های عرضه شــده و حضور 
ناشران مطرح کشور از جمله نقاط قوت این نمایشگاه محسوب می شد. وی 
با اشاره به تقارن برگزاری نمایشگاه کتاب استان قم با فرا رسیدن ایام فاطمیه 

و شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی، گفت: استقبال مخاطبان نمایشگاه از 
کتاب های دفاع مقدس و حوزه ایثار و شهادت مشهود بود. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی قم همچنین به ارزیابی های صورت گرفته از بازدیدکنندگان 
این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: نظرسنجی های انجام شده نشان دهنده میزان 
رضایت خوب مخاطبان نمایشگاه است اگرچه در زمینه اطالع رسانی و انتخاب 
مکان نمایشــگاه نیز انتقاداتی مطرح است. حسینی کاشانی افزود: متأسفانه 
نبود یک مجموعه اســتاندارد نمایشگاهی در قم مشهود است که امیدواریم 
مسئوالن استان نسبت به این موضوع چاره اندیشی کنند. وی تصریح کرد: ما 
ناگزیر از انتخاب مجموعه نمایشگاه دائمی قم به عنوان میزبان رویداد نمایشگاه 
کتاب استان بودیم و با وجود محاسن متعددی که دارد، به دلیل دور بودن از 
مرکز شهر، مشکالتی نیز داشت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم بر لزوم 
همکاری مدیریت شهری و سایر دستگاه های استان در زمینه اطالع رسانی 
رویدادهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: استقبال شایسته از رویدادهای متعدد 

فرهنگی نیازمند همکاری و مشارکت نهادهای مختلف استان است.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
همدان گفت: ۲۹ درصد شبکه آب رسانی همدان فرسوده است و بازسازی آن ۲۵۰ 
میلیارد تومان اعتبار الزم دارد.ســید هادی حسینی بیدار در نشست مطبوعاتی 
با خبرنگاران که به مناســبت سالروز تأسیس شرکت آب و فاضالب برگزار شد، 
اظهار کرد: شرکت آب و فاضالب استان همدان سال ۷۱ تأسیس شده است.وی 
سرمایه اصلی شرکت آب و فاضالب استان را منابع انسانی عنوان و تصریح کرد: 
این مجموعه منابع انسانی عظیمی دارد که باتخصص، تجربه و اهل فن هستند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان افزود: کار در مجموعه شرکت آب 
و فاضالب اســتان، نشد ندارد و حتی کارهایی که مشاوران بزرگ کشور قادر به 
انجام آن نبودند توسط نیروهای این مجموعه انجام شده است.حسینی بیدار با اشاره 
به آمار از افراد زیر پوشش این مجموعه، عنوان کرد: تعداد مشترکان شرکت آب 
و فاضالب اســتان همدان نسبت به سال ابتدایی تأسیس شرکت آب و فاضالب 
پنج برابر شده و در حال حاضر یک میلیون و ۸۰ نفر زیر پوشش این مجموعه 
هستند.وی با بیان اینکه طول خطوط انتقال آب چهار برابر شده، از وجود 44۰ 
هزار مشترک در استان همدان خبر داد و با اشاره به افزایش دو و نیم برابری طول 
شبکه آب رسانی نسبت به سال ۷۱، ابراز کرد: تعداد تصفیه خانه های استان همدان 

نیز چهار برابر شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان با اشاره 
به اینکه شمار مشترکان فاضالب در استان همدان ۱۱ برابر شده است، ادامه داد: 
جمعیت زیر پوشش شبکه فاضالب در شهر همدان ۹۵ درصد است و پنج درصد 
باقی مانده نیز نقطه های کور را شامل می شود.حسینی بیدار با اشاره به پاک سازی 
رودخانه های سطح شهر از فاضالب، بیان کرد: رودخانه های مناطق منوچهری، 
کوی رضوان، کوی مطهری، دیزج و شهرک الوند پاک سازی و از فاضالب تفکیک 
شده است.وی از وجود هشت تصفیه خانه فاضالب در استان همدان خبر داد و با 
بیان اینکه ظرفیت تصفیه فاضالب ۱۰۰ برابر افزایش یافته، یادآوری کرد: با توجه 

به بارندگی کم و کاهش آبدهی چاه ها، اقدامات الزم به نحوی صورت گرفته که 
طی هشت سال اخیر قطعی آب در همدان رخ نداده است.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان با بیان اینکه همدان همواره از شهرهای با تنش آبی بوده اما 
تاکنون اجازه نداده ایم مشکلی در زمینه قطعی آب ایجاد شود، گفت: بارندگی های 
سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش و در مقایسه 
با بلندمدت ۱۶ درصد افزایش دارد.حسینی بیدار با بیان اینکه در شهر همدان یک 
هزار و ۶۰۰ لیتر در ثانیه آب تولید می شود، از راه اندازی سامانه نوین گندزدایی 
خبر داد با بیان اینکه تاکنون ۳۳ مورد در این خصوص اجرائی شده، خاطرنشان 
کرد: هدر رفت آب در حال حاضر ۲4 درصد بوده که ۱۳ درصد هدر رفت واقعی و 
۱۱ درصد هدر رفت ظاهری است.وی میزان شناسایی انشعاب  های غیرمجاز آب 
را ســاالنه ۸۰۰ مورد عنوان کرد و با بیان اینکه در حال حاضر ۲۹ درصد شبکه 
آب رسانی همدان فرسوده است و بازسازی آن ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار الزم دارد، 
اذعان کرد: میزان مطالبات شرکت آب و فاضالب استان همدان از مردم و ادارات 
درمجموع ۲4 میلیارد تومان است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان 
گفت: این شرکت پنج میلیارد تومان حق انشعاب از مردم و چهار میلیارد تومان 

حق انشعاب از دستگاه های دولتی طلب دارد

تبریز - ماهان فالح: همزمان با شور عاشورایی در سراسر ایران اسالمی 
مراســم گرامیداشت شهادت سردار دلها، ســرباز والیت، سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی با حضور دلدادگان طریق سرخ شهادت در نماز خانه شهدای شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی برگزار شد.
اسالمی، مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی با اعالم این خبر به خبرنگار ما گفت: به مناسبت شهادت 
ســردار پرافتخار سپاه اسالم، سرباز والیت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در 
حمله تروریستی و ناجوانمردانه آمریکای جنایتکارمراسم گرامیداشت آن 
شهید عظیم الشان همگام با شورعاشورایی در سراسر ایران اسالمی با حضور 
مدیریت، مسئولین و آحاد کارکنان بسیجی و والیتمدار این منطقه، سردار 
عباســقلی زاده جانشین فرمانده سپاه عاشــورا، روحانیت و ائمه جماعات، 

جمعی از مدافعان حرم لشگر عملیاتی سپاه عاشورا، مدیران کل دستگاههای 
اجرایی استان، بهداشــت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور، صاحبان 
مجاری عرضه سوخت استان، شرکت های حمل و نقل  فرآورده های نفتی و 

رانندگان نفتکش در محل نمازخانه شهدای پخش منطقه آذربایجان شرقی 
برگزار شد.

به گفته وی، حضور بی نظیر عاشــقان حسینی)ع( و رهروان کوی والیت 
عشق و ایثار در این مراسم، نشان ازعزم راسخ دلدادگان عزت و آزادگی میهن 
اسالمی ایران در پایبندی به راه و اهداف واالی شهدای گرانقدر داشته و گواهی 
روشن بر ادامه خط مقاومت و پایداری در سنگر مبارزه با دشمنان قسم خورده 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران می باشد.
الزم به ذکر اســت در این مراسم ضمن تجدید عهد و میثاق با آرمانهای 
واالی شهدای عزیز، سوگواری پرشوری با مداحی مداحان اهل بیت عصمت و 
طهارت)س( استان و با همراهی و هم نوایی دلسوختگان درماتم فراق سردار 

دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برپا گردید.

اهواز - شبنم قجاوند: معاون مالی و امور پشتیبانی شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان با بیان اینکه بیش از ۱۹۱ میلیارد ریال ماشــین مقره شو در این 
شرکت خریداری شده، گفت: ۳۰ دستگاه وانت دوکابین مجهز به مقره شو برای 
شستشوی خطوط انتقال برق در حالت اورژانسی خریداری شده است. مهدی 
باسطی نیا بیان کرد: به وانت دوکابین های شستشوی مقره ها، آمبوالنسی یا 
اورژانسی هم می گویند چرا که از این قابلیت برخوردار هستند در مناطق صعب 
العبور و یا مناطقی که خطر فرو رفتگی تجهیزات ســنگین وجود دارد برای 
شستشوی خطوط برق مورد استفاده قرار بگیرند. وی افزود: تاکنون ۱۵ دستگاه 
وانت دو کابین مجهز به مقره شو به امور حمل و نقل این شرکت تحویل داده 
شده و ۱۵ دستگاه دیگر که در حال نصب تجهیزات هستند تا بهمن ماه سال 

جاری به ناوگان برق منطقه ای خوزستان اضافه می شوند. معاون مالی و امور 
پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: عالوه بر خرید وانت دو 

کابین ها، از سال ۹۵ تاکنون ۱۳ دستگاه کامیون مقره شو و دو دستگاه باالبر 
مقره شو ۳۳ متری نیز در در این شرکت خریداری شده است. باسطی نیا با بیان 
اینکه هزینه خرید وانت دو کابین ها و نصب تجهیزات بر روی آن بیش از ۶۸ 
میلیارد ریال بوده است، تصریح کرد: در مجموع هزینه خرید دستگا های مقره 
شو ۱۹۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بر اساس قیمت ها و توافق های سال ۹۵ 
و ۹۶ بوده است.  وی اضافه کرد: بعد از خاموشی های گسترده سال ۹۵ به دلیل 
ریزگردها، خرید ماشین آالت مقره شو در دستور کار این شرکت قرار گرفته و 
در حال حاضر با دستگاه های خریداری شده که قابلیت شستشوی خطوط گرم 
و سرد را دارند و شستشوی مرتب خطوط و پست های برق ، خطر خاموشی بر 

اثر آلودگی ها به حداقل ممکن رسیده است.

ساری - دهقان : مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران از بهره برداری 
خروجی های پســت ســاری ۶ با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۲۰۶ میلیون ریال در 

سال ۹۸ خبر داد.
مهندس رضا غفاری گفت : هدف از احداث خروجی های پست ساری ۶ ، 
کاهش بار مناطق متمرکز جنوب و مرکز شهرستان ساری ، رفع ضعف ولتاژ 
انتهای فیدرهای ســمت الکدشت ، آبندانسر و .... تعدیل بار ترانسهای پر بار 

پستهای فوق توزیع ساری ۳ و ساری ۵ ، پاسخ به نیاز تامین و رشد بار مناطق 
پیوندی ، صبا، ۱۵ خرداد ، سلمان فارسی و بلوار امام رضا )ع( و کشاورز ساری 
می باشــد . وی خاطر نشــان کرد : برای بهره برداری از این پروژه بیش از ۶ 

کیلومتر شبکه هوایی و ۳ کیلومتر شبکه زمینی احداث شده است .
به گفته غفاری این پروژه ۱۳ فیدر مجزا دارد که برق قسمت اصلی و مرکزی 

و پر جمعیت مرکز استان مازندران را تامین می کند .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد؛ 

قبوض کاغذی آب از ابتدای سال آینده در آذربایجان شرقی حذف می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم عنوان کرد

لزوم مشارکت نهادهای استان در اطالع رسانی رویدادهای فرهنگی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان:
بازسازی کامل شبکه آب رسانی همدان 250 میلیارد تومان اعتبار الزم دارد

توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی برگزار شد؛
مراسم گرامیداشت شهادت سردار دلها سرباز والیت سپهبد حاج قاسم سلیمانی

معاون مالی و امور پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان:
خرید بیش از 1۹1 میلیارد ریال ماشین مقره شوی

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران :
با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال خروجی های پست ساری 6 به بهره برداری رسید
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به طور کلی تغییر ش��غل عملی دش��وار است. به عنوان یک بزرگسال 
عواملی مانند خانواده، امور مالی، ش��ریک زندگی یا بازار کار وجود دارد 
ک��ه بر تصمیم��ات ما تأثیر می گ��ذارد. همان طور ک��ه تجزیه وتحلیل و 
برنامه ریزی می کنید، فرضیه ها و افکار منفی باعث می ش��ود نس��بت به 

انجام این کار دو دل شوید.
حتی ممکن اس��ت از تغییر شغل منصرف ش��وید و با باقی ماندن در 
موقعیت فعلی، در حلقه ای از افکار و نگرانی های خود س��ردرگم باشید، 
اما بهتر اس��ت تا احساس��ات مرتبط با تغییر را درک کنید و از لیس��ت 
مهارت های کار اس��تفاده کرده، تا بتوانید احساسات خود را با گذراندن 
دوره ش��غلی بعدی مدیریت کنید. با ما همراه باش��ید ت��ا بتوانید برای 
پذیرش ایده تغییر ش��غلی، درون تان را بررسی کنید و تمرکز ذهنی تان 

را افزایش دهید.
احساساتی که بعد از تغییر شغل ایجاد می شوند را تشخیص دهید

در حال��ی ک��ه واکنش های فردی نس��بت ب��ه تغییر متفاوت اس��ت؛ 
احساس��ات مش��ترکی در هن��گام تغییر ش��غل برای همه اف��راد ایجاد 

می شود، که آنها را تجربه خواهید کرد.
1. ترس از ناشناخته ها

انس��ان ها موجوداتی وابس��ته به عادت هس��تند و احس��اس امنیت و 
راحتی را دوس��ت دارند. افکار و احساس��اتی که با شک و دودلی همراه 
هس��تند، می توانند ذهن ما را زمانی که در حال درک تغییر هستیم به 

میزان زیادی درگیر کنند.
•    اگر شکست بخورم چه می شود؟

•    دوباره باید به دانشگاه برگردم.
•    اکنون خیلی دیر شده که تغییر ایجاد کنم.

۲. کالفگی و اضطراب
اندیش��ه تغییر شغلی، ممکن است شما را غرق در نگرانی کرده باشد 
و داش��تن شک و تردید در این شرایط معمول است. تفکر اینکه چگونه 
تغییر ش��غلی می تواند بر زندگی ش��ما تأثیر بگذارد، رفتارهایی را ایجاد 
خواهد کرد که ش��ما را از برداش��تن گام های کوچک به س��مت تغییر 

بازمی دارد:
•    توان مالی انجام این کار را ندارم.

•    خانواده ام به من تکیه کرده اند.
•    باید از صفر شروع کنم.

•    برای ترفیع، مزایا و حقوق بازنشستگی ام سخت تالش کرده ام.
۳. محرک های احساسی خود را بشناسید

در حالی که خواستار ایجاد تغییر در زندگی هستیم، گاهی اوقات در 
برابر آن مقاومت می کنیم. رس��یدگی و غلبه بر داستان ها و فرض هایی 

که به خودمان براساس تجربه می گوییم زمانگیر است.
خبر خوب این اس��ت که می توانید ذهنیت و اعتقادات خود را تغییر 
دهید. همان طور که تغییرات شغلی کوچک یا بزرگی را انجام می دهید، 

الگوهای ذهنی تان را بررسی کنید:
•    چ��ه چیزی ب��ه خودتان می گویید و چرا؟ در طول زمان ش��ک و 
تردید، منتقد داخلی و افکار منفی به راحتی می توانند وارد مغز ما شوند. 
ش��ما قادر هس��تید این افکار را با اندیش��ه های مثبت جایگزین کنید و 

حداقل یاد بگیرید که به آنها بی توجهی کنید.
•    فرضیه ه��ای خود را بررس��ی کنید؛ چالش های��ی که انتظار دارید 

ایجاد ش��وند را آزمایش کنید. آیا آنها به واقع درس��ت هستند و چگونه 
می توانید آنها را تایید کنید؟

•    تصوراتی که دیگران از شما دارند را زیر سؤال ببرید. افکار آنها از 
چه میزان اهمیت برخوردار هس��تند؟ چرا برای شما به این اندازه مهم 

است؟ شما به دنبال تایید آنها هستید؟
صادق بودن با خود، می تواند به ش��ما در پیشبرد تغییر شغلی که در 

نظر دارید کمک کند.
مهارت هایی برای تغییر شغل و موفقیت در شغل بعدی خود

1. صبور باشید
دنیای کار به س��رعت تغییر می کند. شما باید بتوانید به طور طبیعی 
با جریانات زندگی کاری خود حرکت کنید. خودتان را با استفاده از این 

مهارت ها برای فرصت و چالش بعدی آماده کنید:
خواب کافی: ش��ارژ مجدد و کافی مغز با حداقل هفت س��اعت خواب، 
می تواند به شما در مدیریت چالش های عاطفی کمک کند و در شرایط 
ب��د یا ناراحت��ی احتمال آرامش بیش��تری خواهید داش��ت. خواب باید 
اولویت اول شما باشد؛ به طوری که بتوانید سالمت خود را بهینه کنید 

و اهداف تان را برآورده سازید.
آرام بودن: اغلب اوقات ما روز خود را با عجله و بدون تفکر پشت سر 
می گذاریم. هنگامی که احس��اس عجله و شتاب می کنید، نفس عمیق 

بکشید و مکث کنید. اقدامات بعدی خود را با آگاهی انجام دهید.
2. با نه شنیدن رشد کنید

به احتمال زیاد در مورد تغییر ش��غلی خود، با کس��انی که به ش��ما 
نزدیک هس��تند صحبت می کنی��د. در نهایت با گ��ردآوری اطالعات و 

جمع  بندی آنها، تصمیمی آگاهانه می گیرید.
در حالی که بعضی از افراد از ش��ما حمایت خواهند کرد، برخی دیگر 
ممکن اس��ت ایده های ش��ما را رد کنند. توجه به این افراد به ش��ک و 

تردید شما اضافه خواهد کرد.
شجاع باشید. این بهترین زمان برای تمرکز بر نقاط قوت و آنچه برای 

شما اهمیت دارد به حساب می آید.
به خود زمان بدهید: هنگامی که احس��اس ناراحتی ایجاد می ش��ود؛ 
اینکه آنها را نادیده بگیریم و خودمان را مش��غول کنیم، آسان است اما 
تا زمانی که با این احساسات روبه رو نشوید، از بین نخواهند رفت. مکث 
ک��رده و به آنچه اتفاق افتاده فکر کنی��د. در این صورت انعطاف پذیری 

بیشتری در خود ایجاد خواهید کرد.
تمرین مهربانی کنید: ممکن اس��ت احس��اس عصبانیت، انکار، شرم، 
تنهایی یا خجالت داش��ته باش��ید. با این حال، ای��ن بهترین زمان برای 
مهربانی با خود اس��ت. کاری که آن لذت می برید را انجام دهید، مانند 
رفتن به پیاده روی یا رفتن به یک کتاب فروشی. حتی کمک به یک فرد 
نزدیک به شما در طول این زمان  باعث می شود از آنچه انجام می دهید 

سپاس گزار باشد و شما را در چشم انداز دیگری ببیند.
3. تمرین کنید تا خود را تایید کنید و سطح اعتماد به نفس تان 

را مشاهده کنید
انتخاب ه��ای حرفه ای ش��ما فقط بر روی زندگی خودت��ان تاثیرگذار 
هس��تند. به عنوان انس��ان، ما می خواهیم احساس ارتباط برقرار کردن، 
پذیرفته ش��دن توس��ط دیگران و تعلق به یک گروه را داش��ته باش��یم 
بنابرای��ن طبیعی اس��ت که ما بخواهیم نس��بت به تصمیم��ات خود از 

دیگران تاییدیه بگیریم.
حضور حرفه ای ش��ما به راحتی می تواند توس��ط اطرافیان شما دیده 

شود. پس سطح اعتمادبه نفس خود را بررسی کنید:
آیا مدام به دنبال تعریف و تمجید رئیس خود هستید؟ آیا این امکان 
وج��ود دارد که ب��ه دلیل اعتماد به نف��س باالیی که در کار داش��تید، 
بازخورد ش��خصی یا انتقادی که در کار از ش��ما ش��ده را نادیده گرفته 

باشید؟
یک مرز مشخص بین اعتماد به نفس داشتن، مدعی بودن، تهاجمی یا 
متکبر بودن وجود دارد. توجه داش��ته باشید که چگونه این رفتارها کار 

شما را تحت تأثیر قرار داده اند.
4. آزمایش کنید

تغییر ش��غل زمان کشف خودتان اس��ت. به عنوان بزرگسال، به طور 
معمول براس��اس تجربیات مان فرضیاتی داریم. یک ذهنیت و تفکر پایه 
در ارتباط با یادگیری درباره تغییراتی که می خواهید ایجاد کنید داشته 
باشید. این امر به شما کمک می کند که در طول فرآیند تغییر، از فرآیند 

آزمون و خطا به راحتی عبور کنید.
در اینترن��ت جس��ت وجو نکنی��د؛ در عوض با افرادی ک��ه در صنعت 
مربوطه کار می کنند صحبت کنید. بعضی از اطالعات ممکن اس��ت که 
نظر شما را جلب کنند و باعث شوند تمایل به صحبت با افراد بیشتری 
پی��دا کنید. در نهایت ای��ن روند باعث تغییر کام��ل دیدگاه  تان خواهد 
ش��د. اطالعاتی که جم��ع آوری می کنید به تصمیم گی��ری آگاهانه و با 

اعتمادبه نفس، در مورد حرکت بعدی شما کمک می کند.
5. به طور عمیق گوش کرده و مهارت های دیداری خود را تقویت 

کنید
این مورد ش��امل مش��اهده دقیق خود و محیط اطراف تان می ش��ود. 
به آنچه برای به دس��ت آوردن خودآگاهی انج��ام می دهید دقت کنید. 
این ش��امل آشنایی با فرهنگ کاری محل کار، سبک های کار همکاران، 

پویایی تیم شما و کانال های مختلف ارتباطی می شود.
6. به طور انتقادی فکر کنید و با ابتکار عمل شروع کنید

انعطاف پذیر باش��ید و مهارت های جدید یاد بگیرید. مشاغل در حال 
تکامل هستند و ما باید راه های خالقانه ای برای انجام کارها یاد بگیریم. 
هرچه بیش��تر ی��اد بگیرید، آگاه ت��ر خواهید بود. پ��س از آن می توانید 
ایده ه��ای جدیدی را ارائه دهید یا برای رس��یدن ب��ه نتایج، روش های 

مختلفی را امتحان کنید.
با تغییر صنایع و کسب وکارهایی که نیاز به انطباق با رشد در بازارهای 
رقابتی دارند، افراد باید ارزش و س��هم خود را برای حمایت از نیازهای 

تجاری نشان داده و بیان کنند.
این به معنای داش��تن قدرت پیش بینی شما در حوزه کاری تان بوده 
تا به ش��رکت ها کمک کنید تصمیمات آگاهانه بگیرند. به عنوان مثال، 
توانایی تش��خیص مقادیر زی��ادی اطالعات، با اس��تفاده از مهارت های 
تحقیقات��ی و معرفی آنها با زبان س��اده به افراد تاثیرگ��ذار، در صنعت 

موردنظرتان کمک بزرگی به رشد شرکت خواهد بود.
همه این مجموعه مهارت ها به رسیدن شما به اهداف نهایی تان کمک 
می کند. از درخواس��ت کمک یا سوال پرس��یدن نترسید، چراکه این کار 

نشان می دهد که در حال گوش دادن و توجه به کار خود هستید.
7. توانایی نفوذ بدون داشتن قدرت

چه به یک فرد گزارش می دهید، چه در یک س��ازمان ماتریس��ی کار 
می کنید یا خودتان یک کارآفرین هس��تید، باید با دیگران تعامل داشته 
باشید. شما باید بتوانید با مذاکره موثر، دیگران را متقاعد کنید و گاهی 
اوق��ات خدم��ات، محصول و توصیه های س��ودمند خود را به مش��تری 

بفروشید.
شما همیشه در موقعیت قدرت قرار نخواهید گرفت، بنابراین دارابودن 
توانایی های الزم برای تأثیرگذاری در افراد، یک مهارت کلیدی محسوب 
می ش��ود. دفعه بعدی که با دوس��تان یا خانواده به منظور صرف ش��ام 
به بیرون می روید، توانایی های تأثیرگذاری خود را تس��ت کنید. س��عی 
کنید همه را متقاعد کنید که رس��تورانی ک��ه انتخاب کرده اید یکی از 

بهترین ها است.
8.  رابطه با کیفیت بسازید و سیاست اداری را مدیریت کنید

زمان��ی که به حرفه جدیدی منتقل می ش��وید و در یک نقش جدید 
ش��روع به کار می کنی، ایجاد و ادامه رواب��ط باکیفیت، برای حمایت از 

تمام جنبه های رشد و بهره وری شغلی شما ضروری است.
اینک��ه بدانید در چه زمانی و چگونه مکالمات دش��وار را به ش��یوه ای 
س��ازنده انجام دهید، مهارت اساسی برای دستیابی به اهداف شخصی و 
حرفه ای ش��ما محسوب می شود. ناسازگار بودن بین افراد اجتناب ناپذیر 
ب��وده، بنابراین توانای��ی حل وفصل این مناقش��ات و اختالف نظرها یک 

مهارت حیاتی در زندگی است.
حرف آخر

لیس��ت مهارت های کاری به شما کمک می کند تا شغل خود را تغییر 
دهید و در نقش بعدی تان رشد کنید. مهم این است که احساسات خود 
را با تغییرات آش��نا کنید. در غیر ای��ن صورت، همچنان با همان فکر و 

ذهن قدیمی حرفه جدید خود را دنبال خواهید کرد.
همیشه فهرست نهایی مهارت های کاری را در جیب خود نگه دارید:

•    صبور و شکیبا باشید
•    با نه شنیدن بیشتر رشد کنید

•    خود را تایید کرده و به سطح اعتمادبه نفس خود توجه کنید
•    به طور عمیق گوش کرده و مهارت های دیداری خود را تقویت کنید

•    آزمایش کنید
•    به طور انتقادی فکر کنید و با ابتکار عمل شروع کنید

•    توانایی نفوذ بدون داشتن قدرت
•    رابطه باکیفیت بسازید و سیاست  اداری را مدیریت کنید

تعه��د به مهارت های کاری به ش��ما کمک می کند ت��ا تغییرات را به 
آسانی بر روی شغل جدید اعمال کنید. به پیشرفت مهارت های حرفه ای 
الزم در ه��ر محی��ط حرفه ای ادامه دهید، چراک��ه این موضوع در عصر 

حاضر از اهمیت باالیی برخوردار است.
توجه داشته باشید که چه تغییراتی بر روی حرفه  خود می دهید، این 
تغییر کوچک است یا بزرگ؟ هنگامی که با این مشکل روبه رو می شوید 
به احساس��ات و افکار خود توجه کنید. از لیس��ت مهارت های کار، یکی 
از مواردی را که با ش��ما بیش��تر همخوانی دارد را انتخاب کنید و یک 

جنبه از آن مهارت را به تغییر شغلی و حرفه جدید خود اضافه کنید.
هیچ راه درست یا غلطی برای تغییر شغل وجود ندارد. آنچه برای شما 

بهتر است انجام دهید، خالق باشید و آزمایش کنید.
Lifehack/ucan :منبع
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احتماال تا به امروز برای ش��ما هم پیش آمده وسیله ای خریده باشید 
که مشکلی داشته باشد و مجبور شوید با واحد پشتیبانی شرکتی خاص 
تماس بگیرید؛ در این مواقع برخی ش��رکت ها به  خوبی از پِس مدیریت 
مش��تریان ناراضی خود برمی آیند و رفتار مناس��بی در قبال ش��کایت و 
ناراحتی مشتریان ش��ان دارند اما گاهی هم شرایط به همین شکل پیش 
نمی رود و درنتیجه ش��اهد رفتار های نامناسبی از طرف واحد پشتیبانی 
یا دیگر اعضای ش��رکت مذکور هس��تیم که باعث دلخوری مشتری نیز 
می ش��وند. در این ش��رایط، معموال مش��تریان با اس��تفاده از روش های 
کالم��ی یا ش��کایت به مراجع دیگر نس��بت  به رفع این مش��کل تالش 
می کنند اما برخی افراد هم هس��تند که روش های خالقانه ای در پیش 
می گیرند تا از این طریق اعتراض ش��ان را به گوش مس��ئوالن شرکت یا 
کمپانی موردنظر ش��ان برس��انند. در ادامه، با ۱0 مورد از عجیب ترین و 

جالب ترین روش های انتقاد مشتریان از شرکت ها، همراه باشید.
1. انتشار یک شکایت تمام صفحه در روزنامه برای جریمه  15 دالری!

یوجین میرمن، کمدین و یکی از صداپیشگان شخصیت های انیمیشن 
Bob Burgers اس��ت. وی از جمله افرادی اس��ت که شکایت خود از 
قانون را به  ش��کل جالبی بروز داده است. پس از اینکه یوجین یک بار با 
برگ جریمه پارک غیرقانونی روی ماش��ینش مواجه می ش��ود، به  جای 
پرداخ��ت ای��ن جریم��ه  ۱۵ دالری تصمیم می گیرد تا متن ش��کایت و 
انتقادی طنزآمیز در روزنامه  محلی به  ش��کل تمام صفحه منتش��ر کند؛ 
متن��ی ک��ه وی در آن ادعا ک��رده که قانون جریمه  ماش��ین ها به  دلیل 
پارک نادرس��ت قانون مسخره ای اس��ت. جالب تر اینکه این متن بعد ها 
در سایت هایی مثل ردیت منتشر شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد.

2. تماس گرفتن با مادر مدیرعامل شرکت!
ش��رکت کامکس��ت برای داش��تن واحد پش��تیبانی که جواب خیلی 
درستی به مشتریان نمی دهد، مشهور است. این شرکت همچنین پیش 
از این هم در این زمینه با مش��کالت مختلفی رو به رو ش��ده و مثال متن 
نامه های داخل س��ازمانی آنها فاش شده اس��ت که مشتریان را با الفاظ 

زشتی خطاب می کنند یا مشکالت دیگر.
در یکی از جالب ترین ش��کایت ها از این شرکت، یکی از مشتریان که 
از قضا نویسنده  روزنامه ای در فیالدلفیا هم بود، پس از آنکه نتوانست از 
روش های رایج و معمولی مش��کل خود را با این ش��رکت حل کند و هر 
بار پاس��خ های نامربوطی دریافت کرد، تصمیم گرفت با مادر مدیرعامل 
کمپانی تماس بگیرد و هم مش��کلش را با وی در میان بگذارد و هم از 
شرایط بد ش��رکت فرزندش درباره  نامناسب بودن روش های برخورد با 
مشتریان گله کند. نتیجه این اقدام وی این بود که تنها در عرض چند 
ساعت به مشکل این مشتری رسیدگی شد و وی به خواسته اش رسید.

3. ساخت یک موزیک ویدئو
یکی از عجیب ترین و ش��اید جالب ترین روش ه��ای انتقادی که تا به 
امروز دیده شده، یک ویدئو به نام United Breaks Guitars است. 
داس��تان این ویدئو و آهنگی که برای آن ساخته شده، از این قرار است 
که دیو کارول، خواننده  آمریکایی، در سال ۲00۹ گیتاری را به قسمت 
بار هواپیمای ش��رکت هوایی یونایتد ایرالین تحویل می دهد اما پس از 
رسیدن به مقصد و دریافت گیتار، متوجه می شود که وسیله اش شکسته 
است. همین باعث می شود تا وی سراغ ساخت یک آهنگ و ویدئو برود 
که در آن، نش��ان می دهد خدمه  پرواز های این ش��رکت به  جای اینکه 
آالت موسیقی را با دقت زیادی حمل کنند، به این طرف و آن طرف پرت 
می کنند و بعد هم به  جای مدیریت ش��کایت مشتری، واکنش خوبی در 

قبال شکایت مشتریان خود نشان نمی دهند!
ای��ن ویدئو بیش از ۱۵ میلیون بار در س��ایت یوتیوب بازدید داش��ت و 
 The Power of همچنی��ن کارول بعد ها کتابی نیز در این رابطه ب��ا نام

One Voice in the Age of Social Media نوشت و منتشر کرد.
4. انتشار آدرس ایمیل مدیران شرکت ها

یکی دیگر از روش های ش��کایت جالب از شرکت ها، به یکی از مشتریان 
بس��ت بای )Best Buy( مربوط می ش��ود؛ مشتری که یک حساب جایزه 
دریافت کرده بود اما در فعال س��ازی آن و خرید به  وسیله  آن از بست بای، 
به مش��کل خورد و این کمپانی هم اقدام مناس��بی برای رفع مش��کل وی 
نکرد. به همین دلیل هم این مشتری توانست آدرس ایمیل و حتی شماره 
تلفن برخی از مدیران بس��ت بای را به  دس��ت بیاورد و س��پس آنها را در 
سایت Consumerist که مخصوص شکایت های مشتریان از شرکت های 
مختلف است، به  صورت عمومی منتشر کرد تا کاربران زیادی بتوانند به این 

اطالعات خصوصی مدیران بست بای دسترسی داشته باشند.
5. ساخت یک سایت

بی جی ش��ونه نام فردی است که یکی از جالب ترین روش های شکایت 
از یک شرکت را ابداع کرده است. پس از اینکه کیف جدید وی به دلیل 
حمل نادرس��ت در هواپیمای شرکت ساوت وس��ت ایرالین آسیب دید، 
شونه ابتدا یک متن شکایت از این شرکت نوشت اما بعدا، تصمیم گرفت 
تا انتقادش را در ابعاد وس��یع تری به گوش همه برساند. به همین دلیل 
ه��م وی س��ایت DearSWA.Com را راه اندازی ک��رد و در آن، یک 
نوع روایت تصویری از مش��کلش ساخت. به این صورت که تصاویری از 
ش��رایط اولیه و بعدی کیف را در کنار تصاویری دیگر منتشر کرد و یک 

نوع داستان تصویری جالب و کمی هم طنزآمیز از این مشکلش ساخت 
تا از این طریق شکایتش را به گوش شرکت مذکور برساند.

6. باز هم ساخت موزیک  ویدئو!
کن و مریدیث، زوجی بودند که کار های اداری و دفتری وام مس��کن 
آنه��ا در بانک آمریکا، بیش ازحد معمول طول کش��ید و آنها برای اینکه 
ش��کایت خود را به ش��کلی خالقانه مطرح کنند، تصمیم گرفتند تا یک 
موزیک  ویدئو بسازند! آنها برای ساخت این ویدئو جالب، از ریتم آهنگ 
Flight of the Conchords اس��تفاده کردند اما مضمون و شعر آن 
را تغییر دادند و جمالت انتقادی خود را در قالب این شعر مطرح کردند.

7. ساخت یک وب سایت با محتوای ویدئوئی
ن��ام  ب��ا  وب س��ایتی  انتق��ادی،  روش ه��ای  جالب تری��ن  از  یک��ی 
DontThrowMyPackage.com اس��ت ک��ه ب��ا محوریت ویدئو 
فعالیت می کند. به این ش��کل که با مراجعه به این س��ایت، ویدئو های 
 USPS و UPS، FedEx مختلف��ی از کارکن��ان ش��رکت هایی مث��ل
خواهید دید که اش��یا و وس��ایلی را که باید به  ش��کلی س��الم به دست 
مش��تریان برس��انند، بدون احتیاط خاصی پرتاب یا حمل می کنند. این 
س��ایت پس از اعتراض های زیاد مش��تریان از شکس��تن و آسیب دیدن 
وسایل ش��ان در این حمل ونقل ها ساخته شده و حال میزبان ویدئو های 

زیادی است.

8. انتشار توییت های جالب
ش��اید اگر کاربرانی که خیلی شناخته شده نیس��تند اعتراض خود به 
ش��رکتی را در قالب توییت در سایت توییتر منتشر کنند، خیلی نتوانند 
به نتیجه  دلخواه برسند، اما وقتی چهره ای مشهور و شناخته شده چنین 

کاری انجام دهد، این مسئله سروصدای زیادی خواهد کرد.
برای مثال یکی از مشهور ترین توییت های افراد مشهور در این زمینه، 
به س��ر پاتریک اس��توارت، بازیگر نقش پروفس��ور ایک��س در فیلم های 
X-Men مربوط می ش��ود. وی پس از ۳6 ساعت تالش برای راه اندازی 
ش��بکه  تلویزیونی وارنر در منزلش و دریافت نکردن پاس��خی درست از 
س��وی این کمپانی، توییتی منتشر کرد و در آن نوشت که »پس از ۳6 
ساعت تالش بی وقفه، دیگر امیدم را برای زندگی از دست داده ام!« این 

توییت وی سروصدای زیادی در آن زمان کرد.
در مثال دیگر، کوین اس��میت، بازیگر، نویس��نده و کارگردان مشهور، 
پس از اینکه از وی خواس��ته ش��د تا به دلیل وزن زی��اد از یک هواپیما 
پیاده ش��ود و وی پ��س از جروبحث های زیادی درنهایت موفق ش��د از 
طریق هواپیما سفر کند، پس از رسیدن به مقصد اعتراضش را در قالب 
یک توییت طنز منتش��ر کرد و گفت که »در این س��فر دیواره هواپیما 
باز بود و درحالی که ریچارد س��ایمونز ناظر صحنه بود، به شکل ایرلیفت 

به مقصد رسیدم!«

۹. نوشتن یک شعر
گاهی پش��تیبانی یک ش��رکت به حدی بد اس��ت ک��ه باعث تحریک 
احساس��ات مشتری می ش��ود و وی را به ش��اعر تبدیل می کند! چنین 
اتفاقی برای فردی به نام جوئل والدن رخ داده که پس از دریافت نکردن 
 Ode to پاس��خ درس��ت از سوی ش��رکت کامکس��ت، ش��عری با نام

Comcast سرود و در آن، اعتراض خودش را مطرح کرده است.
10. پرداخت پول برای انتشار اعتراض ها در شبکه های اجتماعی

پیش تر هم اش��اره کردیم که معموال توییت ها یا پیام هایی که توسط 
افراد معمولی منتشر می شوند، خیلی زود فراموش می شوند و شاید اصال 
آنطور که بایدوش��اید دیده هم نش��وند. با این حال کاربری با نام حسن 
س��ید، یک بار روش جالبی برای انتشار پیامش در توییتر پیش گرفت. 
پس از آنکه هواپیمایی بریتیش ایروی وس��ایل پدر وی را در طول یک 
س��فر گم کرد، حس��ن تصمیم گرفت تا با پرداخت بی��ش از هزار دالر 
کاری کند ک��ه پیامش با مضمون »از بریتیش ایروی اس��تفاده نکنید؛ 
پشتیبانی آنها افتضاح است« در این شبکه توسط کاربران خیلی زیادی 
دیده شود و به گوش افراد زیادی برسد. احتماال شما هم پس از مطالعه 
این مطلب، بیش��تر به اهمیت مهارت هایی که کارمندان بخش خدمات 

مشتریان باید بلد باشند، پی برده اید!
time/chetor:منبع

۱۰ نمونه از خالقانه ترین شکایات مشتریان از شرکت های معروف دنیا
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 تفویض اختیار به روش مدیران گوگل
چیزهایی که باید بدانید

بهترین مدیران گوگل بر توانمند س��ازی کارکنان تیم خ��ود تمرکز دارند و آنها را زیر ذره بین 
نمی گذارن��د. بنا بر یافته های گوگل،  این یکی از ویژگی های مدیران کار آمد اس��ت. ماجرا از این 
قرار بود که گوگل قصد داش��ت ثابت کند »ِس��َمت های مدیریتی را می توان حذف کرد«! از قضا 
س��رکنگبین صفرا فزود و پژوهش های گوگل درس��ت عکِس این گ��زاره را اثبات کردند: حضور 
مدیران ضروری و در عملکرد تیم های کاری بسیار موثر است! گوگل به این هم راضی نشد. آنها 
پ��س از اختراع دوباره چرخ، تالش کردند رموز مدیران کارآمد را کش��ف کنند! به عقیده برخی 
افراد توانمندس��ازی تیم ه��ای کاری و پرهیز از کنترل همه جزییات ام��ور ضروری ترین ویژگی 
است، اما گوگل این کار را چگونه انجام می دهد؟ همراه ما باشید تا در این مورد بیشتر بدانید.

راهنمای گوگل برای واگذاری مسئولیت های کاری
فرض کنید مهارت های الزم، دسترسی به راهنمایی های مدیریتی و همکاری های تیمی را در 
اختیار کارمندان قرار داده اید. اگر کارمندان وظایف خود را دوس��ت نداش��ته باش��ند و دلسوزانه 
کار نکنند، همه تالش های شما بر باد می رود. کارمندان پیش و بیش از هر چیز دیگر به انگیزه 

نیاز دارند!
آسان ترین راه برای توانمندسازی و ایجاد انگیزه در کارکنان چه می تواند باشد؟ گوگل می گوید: 
»دادن استقالل و خود مختاری به اعضای تیم با محول  کردن مسئولیت ها به آنها.« برای تحقق 
این کار قطعا محدودیت هایی وجود دارد. شما بدون نظارت صحیح نمی توانید پروژه های حیاتی 
برای موفقیت سازمانی را به دیگران واگذار کنید. اجازه دهید با هم صادق باشیم. آیا هیچ کاری 
را در چنبره خود حفظ نکرده اید که بتوان آن را به دیگران محول کرد؟ نفس عمیقی بکش��ید و 
با خود روراس��ت باش��ید. انجام کار هایی که برای شما ساده و آشنا هستند و احتکار وظایفی که 
همیش��ه برعهده شما بوده اند به شما حس امنیت و اطمینان می دهد، اما شاید وقت آن رسیده 

است که برخی مسئولیت ها را واگذار کنید. گوگل برای شما راهنمایی هایی دارد:
اهداف کسب و کار را مرور کنید

هدف نهایی ش��ما چیس��ت؟ تیم ش��ما برای تحقق هدف چه کار هایی بای��د انجام دهد؟ این 
فرآیند ه��ای کاری را به اجزای کوچک تر تقس��یم کنید و ببینید کدام اج��زا را می توان برعهده 

دیگران گذاشت.
وظایف و توانمندی های خود را بررسی کنید

توانمندی های اصلی ش��ما در چه زمینه ای اس��ت؟ در چه زمینه هایی مسئولیت دارید؟ با این 
تفاصیل، چه مسئولیت هایی را باید به دیگران واگذار کنید؟

بهترین فرد را برای هر مسئولیت پیدا کنید
مهارت ه��ای اعضای تیم خود را بررس��ی کنید. چه کس��انی برجس��ته ترین شایس��تگی ها را 
برای بر عهده  گرفتن کار ها دارند؟ فرض کنید کارمندان مهره های ش��طرنج هس��تند. براس��اس 
مهارت های شان و با تکیه بر راهبرد خود، مسئولیت ها را به آنها محول کنید. در نهایت، هم تیم 

خود را توانمند می کنید، هم بهره وری کلی تیم را افزایش می دهید.
٧ گام گوگل برای واگذاری مسئولیت های کاری

بسیار خوب. تا اینجا تصمیم گرفته اید که چه کاری را به چه کسی محول کنید. اکنون زمان 
اجرای برنامه اس��ت. شما باید نقش مرش��د یا مربی کار آزموده را ایفا کنید. تربیت نیرو ها بسیار 
زمانبر اس��ت. برخی ترجیح می دهند زیر فش��ار های کاری له شوند اما وقت شان را صرف تربیت 
جانش��ین نکنند. شاید آماده کردن جانش��ینان در کوتاه مدت به صرفه نباشد اما در طوالنی مدت 
برای پیش��رفت ش��ما و کارمندان تان ضروری اس��ت. گوگل فرآیند محول  کردن مسئولیت ها به 

کارمندان را در هفت مرحله دسته بندی کرده است:
۱. دور نمای کار را به اشتراک بگذارید

اهمیت و وس��عت پروژه را برای کارمند منتخب تشریح کنید. برای او توضیح دهید که چرا او 
را برگزیده اید و اهمیت مسئولیت محول شده برای کسب و کار چقدر است.

۲. جزییات مسئولیت جدید را به  دقت شرح دهید
نتیج��ه موردنظر و انتظارات خود را تش��ریح کنید. به کارمند خ��ود بگویید چه انتظاری از او 
دارید اما ش��یوه انجام کار را نگویید. شما مقلِد دنباله رو نمی خواهید. به همین دلیل، باید امکان 

خود مختاری و آزادی برای آموختن و رشد به  وسیله تجربه  کردن را در اختیار او قرار دهید.
۳. به دنبال ایجاد سوال، بروز واکنش و طرح پیشنهاد باشید

گفت وگوی شما با کارمندان باید دو طرفه باشد. فراموش نکنید هدف نهایی شما سپردن فرماِن 
ام��ور به کارمند تان اس��ت. مطمئن ش��وید تمامی اطالعاتی را که او ب��رای بر عهده  گرفتن امور، 

پاسخگویی و بر آورده  کردن انتظارات شما نیاز دارد، در اختیارش گذاشته اید.
۴. با همدلی، به نظرات و پیشنهادهای کارمندان توجه کنید

کارمند ش��ما به قلمرویی نو و نا ش��ناخته قدم گذاشته اس��ت. با همدلی، اضطراب او را کاهش 
دهی��د و محیط را از نظر روانی امن کنید. کارمند ش��ما باید دغدغه ه��ا و تردید های خود را به 

 راحتی بروز دهد و با خیال آسوده از شما کمک بخواهد.
۵. تاثیر این اقدام بر دیگر اعضای تیم را تشریح کنید

کارمندان اهمیت کار خود را درک و بر همین اس��اس، وظایف خود را اولویت بندی می کنند. 
تصوری منس��جم و کلی نگر از تغییرات و آینده کاری فراهم کنید. به آنها توضیح دهید وظایف 

جدید چه تاثیری بر فعالیت های دیگر اعضای تیم دارد.
6. مشوق کارمندان تان باشید

ش��ما باید کارمندان را برای بر عهده  گرفتن تمام مس��ئولیت تش��ویق کنید. به کارمندان تان 
اطمینان دهید به آنها و توانایی های شان باور دارید.

٧. برای نظارت بر پیشرفت کار ها برنامه داشته باشید
برای کار ها ضرب االجل، نتایج مطلوب و ایست بازرسی در نظر بگیرید. به کارمندان خود اختیار 
تام داده اید اما انتظاراتی هم از آنها دارید. مطمئن ش��وید آنها مقصد مطلوب ش��ما را به  خوبی 

می شناسند.
تفویض اختیار و محول کردن مسئولیت به دیگران فرآیند ساده ای نیست. باید این کار را نوعی 
س��رمایه گذاری در کارمندان خود بدانید. بدین ترتیب آنها کار آزموده می ش��وند و نتایج بهتری 

نصیب شما می شود؛ این یعنی استراتژی برد � برد برای طرفین.
inc/chetor :منبع
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همه ما استرس را تجربه می کنیم، اما برخی از افراد از اضطراب 
ش��دید رنج می برند که زندگی ش��ان را مختل می کند. آنها آنقدر 
نگران هس��تند ک��ه حتی فک��ر می کنند با گرفت��ن کوچک ترین 
تصمیم می توانن��د زندگی خود و دیگران را خراب کنند. اضطراب 
خطرناک نیس��ت با این حال، ممکن است ش��ما را از داشتن یک 

زندگی خوب و روابط عالی محروم کند.
اضطراب باعث می شود از افراد و موقعیت هایی که موجب حمله 
عصبی می ش��وند اجتناب کنید. در ای��ن مقاله، درمان اضطراب با 
تکنیک روان زیس��تی، به اشتراک گذاش��ته می شود. اگر عالقه مند 
به آرام کردن اضطراب خود هس��تید، با ما همراه باشید و در اسرع 

وقت شروع کنید.
چگونه اضطراب را با تکنیک روان شناختی آرام کنیم

1. علت ریشه ای  اضطراب خود را کشف کنید
این مهم ترین گام در بهبود است. اگر این را نادیده بگیرید، هیچ 
نوع بهبودی مش��اهده نخواهید کرد. اگر ندانید منشأ آن کجاست، 

هیچ وقت نمی توانید اضطراب خود را آرام کنید.
در همه چیزهایی که انجام می دهیم علت و معلولی وجود دارد، 
بنابراین درک کنید که کش��ف علت اضطراب برای بهبود اهمیت 
دارد. برای مدیریت این، یک دفتر خاطرات داش��ته باشید و روزانه 

۲0 تا ۳0 دقیقه در آن یادداشت کنید.
روانشناس��ان و محققان نتیجه گرفتند ک��ه اکثریت افرادی که 
با اس��ترس و اضط��راب مبارزه می کنن��د در خانه های نامطلوب یا 

منفی بزرگ شده اند.
گام عملی:

با صحبت کردن با یک متخصص یا مش��اور ک��ه می توانید به او 
اعتماد کنید، سعی کنید به ریشه  اضطراب خود برسید.

هشدار:
دوس��تان خود را وارد این مس��ئله نکنید، زی��را این وظیفه آنها 

نیست که شما را هدایت کنند.
2. وقتی علت ریشه ای را پیدا کردید، آنجا بمانید و 

در مورد آن اطالعات کسب کنید
بگذارید بگوییم، دلیل اصلی ش��ما این اس��ت ک��ه هرگز پدری 
نداش��تید، زیرا مادر ش��ما زمانی که کوچک بودی��د طالق گرفته 
اس��ت. این بدان معناست که با ترس از دس��ت دادن و رها شدن 
دس��ت و پنجه نرم می کنید. ش��ما ممکن اس��ت فکر کنید که به 

اندازه کافی خوب نیستید یا اینکه ارزش دریافت عشق ندارید. 
گام عملی:

برای والدینی که هرگز ندیده اید یا رابطه ای که  از دست داده اید 
ناراحت��ی کنید. مثال اگر پدر تان در زندگی ش��ما نیس��ت، برای او 
غمگین باش��ید. به عکس او نگاه کنید و احساساتی که برمی آید را 
تجربه کنید. انتظار سطح باالیی از ناراحتی در اینجا داشته باشید. 
اگر می توانید، با والدین دیگر ارتباط برقرار کنید و این احساس��ات 

را برای او بیان کنید.

3. زبان احساسات را بیاموزید
همانطور که در باال گفته ش��د، ش��ما باید عمیق تر بروید و تمام 
احساسات منفی که س��رکوب کرده بودید را رها کنید. اگر پدری 
نداش��تید، احتماال از او عصبانی یا ناراحت هستید. بنابراین، اگر با 
ابراز احساس��ات منفی مش��کل دارید، به دنبال یک روان شناس یا 
مربی باش��ید. خجالت نکش��ید که در حضور آنها گریه کنید. آنها 

برای کمک به شما حضور دارند.
 ممکن اس��ت بگویید، اما من یک مرد هستم. مردها باید مقابل 
دیگران قوی به نظر برسند. اگر این اعتقاد محدودکننده را داشته 
باش��ید، به این معناس��ت که ش��ما در خانواده یا توسط مدرسه یا 
رسانه های جمعی این را آموختید. بدانید که همه چیزهایی که در 

مورد احساسات به شما یاد داده اند، اشتباه هستند.
گام عملی:

از نوشتن خاطره استفاده کنید تا بفهمید روزانه چه احساساتی 
را تجربه می کنید. اگر حس گریه به ش��ما دس��ت داد گریه کنید. 
از آن خجالت نکش��ید. همه باید یاد بگیرند که احساسات خود را 
تنظیم کنند و بدانند که در یک زمان خاص چه احساسی دارند.

4. انفعال درونی خود را رها کنید
انفعال درونی یک اصطالح اس��ت که پیتر مایکلزون، متخصص 
روانپزشکی از میشیگان ابداع کرده. او انفعال درونی را به ناراحتی 
مزم��ن و حمالت عصب��ی پیوند می دهد. به ط��ور خالصه، انفعال 
درون��ی ب��ه ترس درون م��ان منتهی می ش��ود که توس��ط منتقد 
داخلی مان س��اخته شده اس��ت. به عنوان مثال، شما ممکن است 
پیش��نهاد شغلی در یک استان دیگر را رد کنید، از ترس اینکه در 

هواپیما حمله  عصبی داشته باشید.
ش��ما در حالت اجتناب قرار می گیرید که باعث می شود قربانی 
ش��رایط شوید. ش��ما ممکن اس��ت به خودتان بگویید که مهارت 
الزم ب��رای انجام کار را ندارید یا اینکه به آن عالقه مند نیس��تید. 
حقیقت این اس��ت که انفعال درونی ش��ما را از رسیدن به اهداف 
خود بازمی دارد. این گونه مجبور نیس��تید س��ختی بکش��ید. آنچه 
نمی دانید این اس��ت ک��ه، انفعال درونی، اعتماد به نفس ش��ما را 

کم کم از بین می برد.
 اولین گام در رفع انفعال درونی، ایجاد اعتماد به نفس بهتر است.

گام عملی:
چگونه اعتمادبه نفس بهتری بسازیم؟

• با خودتان صادق باش��ید: اگر چیزی را بس��یار می خواهید )به 
عنوان مثال، »من آن کار طراحی وب در نیویورک را می خواهم«( 
ب��ا صدای بلند بگویید. آن را بنویس��ید. به دیگ��ران بگویید اما از 
ای��ن آرزو اجتناب نکنید. اگر در هن��گام پرواز اضطراب می گیرید، 
می توانید تمرینات تنفسی بیاموزید. دارو مصرف کنید یا تمرینات 
ذهن��ی یاد بگیرید. اجازه ندهید ترس مانع دنبال کردن چیزی که 

دوست دارید شود.
•  به مردم بیاموزید چگونه به ش��ما احترام بگذارند: سعی کنید 

مرزها را بیاموزید و با افرادی که ش��ما را دوس��ت دارند و از ش��ما 
قدردان��ی می کنند، خود را محاصره کنی��د. اغلب افراد در روابطی 
هستند که دچار تنش، پر از داستان و حتی سوءاستفاده است. اگر 
این گونه هس��تید، مرزها را تعیین کنید. هنگامی  که متوجه شدید 
شایس��تگی خوش��بختی همانند هر کس دیگری را دارید، چرخه 

روابط سمی را متوقف می کنید. 
• فهرس��تی از پن��ج چیزی ک��ه می خواهید ایج��اد کنید و آنها 
را به دس��ت بیاورید: کوچک ش��روع کنید مانند: »من می خواهم 
روزان��ه صبحانه بخورم.« برنامه غذایی ک��ه در آن می توانید آنچه 
می خواهید برای صبحانه بخورید را بنویس��ید. آن را سرگرم کننده 

و هیجان انگیز کنید. 
•  با منتقد درونی خود مثبت صحبت کنید: شما مجبور نیستید 
نظرات منفی منتقد درونی خود را تحمل کنید. اگر منتقد درونی 
شما ش��روع به مبارزه کرد، با او بجنگید. به منتقد درونی آموزش 
دهید شما را تشویق کند و حرف های مثبت بزند. در طوالنی مدت 

برای مقابله با اثرات منفی این صدا به شما کمک خواهد کرد.
• مرزه��ا را تنظی��م کنی��د: در م��ورد مرزها، می توانی��د با یک 
روان شناس در محیط امن آشنا شوید. شما می توانید تحقیق کنید 

که مرزها چه هستند و در مورد آنچه یافتید با او صحبت کنید.
5. با ترس های خود رو به رو شوید

این ممکن اس��ت یک توصیه واضح باشد، اما بسیاری از افراد به 
دلیل ترس در رفتار اجتنابی قرار می گیرند. 

گام عملی:
هر روز ۳0 دقیقه را به آشناشدن با ترس خود اختصاص دهید.
ب��ه عنوان مثال، ش��ما باید ب��ا بانک برای اط��الع از وام تماس 
بگیری��د، فقط آن را انجام دهید! ش��ما می توانید به یک دوس��ت 
بگویید و از او بخواهید که در طول این مدت به ش��ما کمک کند. 

شاید همراهی فردی بتواند همه چیز را آسان تر کند. 
اگر مش��اوره »فقط انجام��ش بده!« کار نمی کند، س��عی کنید 
در م��ورد ترس خود بنویس��ید. از خودتان بپرس��ید که چرا از آن 
می ترس��ید. اگر این هم کار نمی کند، از  یک روان شناس بخواهید 
که در رو به رویی با بزرگ ترین ترس های تان به ش��ما کمک کند. 
ش��ما نباید از اضطراب بترسید. چون وجود دارد که به شما کمک 
کند، نه اینکه شما را نابود کند. اضطراب را دوست خود قرار دهید.

آرام کردن اضطراب ممکن است
یادگی��ری چگونگی آرام ک��ردن اضطراب، اگر واقع��ا متعهد به 

پیشرفت باشید، کاری دشوار نیست.
یاد بگیرید چطور احساس��ات خ��ود را در کلمات توصیف کنید و 
درک کنید که چگونه انفعال درونی در زندگی ش��ما تاثیر می گذارد. 
شاید شما روابط سمی را رها کنید و راه برای افراد مثبت در زندگی 
خود را باز کنید. در این صورت خواهید دید که هنگامی که شروع به 
احساس شادی و امنیت کردید، اضطراب دیگر شما را آزار نخواهد داد.
Lifehack/ucan :منبع

چگونه اضطراب خود را از بین ببریم؟

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


