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 انتظار افزایش آرام نرخ ارز

سمت و سوی بازار ارز 
در ماه های پایانی سال

رشد ماهانه نرخ ارز در آذرماه امسال برای نخستین بار در سال 98 دو رقمی شد و این بیشترین میزان ثبت شده برای رشد ماهانه 
نرخ ارز از مهرماه سال گذشته تاکنون بوده است. نرخ ارز نیمایی نیز پس از چهار ماه روند نزولی، در آذرماه افزایش پیدا کرده است، 
اما میزان رشد آن کمتر از رشد نرخ ارز آزاد بوده و به این ترتیب، شکاف میان این دو نرخ مجددا به بیش از ۱۰درصد افزایش یافته 
است. تداوم روند افزایشی شکاف میان دو نرخ می تواند از یک سو منجر به افزایش تقاضا برای ارز نیمایی شده و مشکالتی را برای 
تخصیص ایجاد کند و از سوی دیگر نیز می تواند منجر به کاهش عرضه ارز در این بازار و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شود.
در یک کالم می توان گفت، نرخ ارز پس از یک دوره تقریبا طوالنی از ثبات نسبی، در آذرماه امسال با افزایش قابل مالحظه ای...

اقناع نمایندگان مجلس
از توضیحات وزیر نفت
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تحریم ها چگونه به رشد بورس کمک کرد؟

بورس ایران بین المللی می شود

انواع مختلف اختالل اضطراب و روش درمان آن
انتقال دانش تخصصی در سازمان مزایا و راهکارها

برندینگ و تحول در خالقیت
تبلیغات بین المللی موثر

تأکید بر اهمیت گروه بندی مشتریان براساس الیف استایل
تولید پادکست برنامه جدید اسپاتیفای

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آمازون کارمندان منتشرکننده 
 اطالعات کاربرانش را 

اخراج می کند
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دریافـت متقاضیـان  ثبت نـام  بـرای  هفتـه ای  دو   مهلـت 

»یارانه معیشـتی« رو به پایان است و امروز بیست و 
چهارم دی ماه، آخرین فرصت برای کسانی است که...

مهلت ثبت نام متقاضیان »یارانه معیشتی« امروز به پایان می رسد

شرایط جدید پرداخت 
»یارانه معیشتی«

یادداشت
 بررسی »شورای فقهی« 
در طرح جدید بانکداری

ش��ورای  مجلس  نمایندگان 
اسالمی در نشس��ت علنی ۲۶ 
کلی��ات طرح  امس��ال،  آذرماه 
بانک��داری جمهوری اس��المی 
ای��ران را به تصویب رس��اندند. 
براس��اس م��اده ۲۱ این طرح 
»ب��رای حص��ول اطمین��ان از 
اجرای صحی��ح عملیات بانکی 
بدون ربا در نظام بانکی کش��ور 
و جه��ت نظ��ارت ب��ر عملکرد 
اظهارنظ��ر  و  بانک��ی  نظ��ام 
نس��بت به رویه ه��ا و ابزارهای 
عملیات��ی،  ش��یوه های  رای��ج، 
دس��تورالعمل ها، بخش��نامه ها، 
چارچ��وب قرارداده��ا و نح��وه 
اجرای آنه��ا از جهت انطباق با 
موازی��ن فقه اس��المی در بانک 
مرک��زی و »اش��خاص تح��ت 
بانک  فقهی  نظارت«، ش��ورای 
مرکزی با این ترکیب تش��کیل 
می ش��ود: پنج فقی��ه )مجتهد 
متجزی( در حوزه فقه معامالت 
و صاحب نظر در مس��ائل پولی 
و بانک��ی؛ رئی��س کل؛ معاون 
نظارت��ی رئی��س کل؛ یک نفر 
حقوقدان آشنا به مسائل پولی 
و بانکی و یک نف��ر اقتصاددان 
)هر دو با معرف��ی رئیس کل(؛ 
یک نف��ر از نمایندگان مجلس 

ب��ا اولویت آش��نایی با 
4بانکداری اسالمی به...
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فرصت امروز: نشست خبری این هفته سخنگوی دولت تماما به 
حادثه س��قوط هواپیمای اوکراینی اختصاص داشت و علی ربیعی 
به خاطر اطالع رس��انی نامناسب، از همه ملت ایران، افکار عمومی 
و روزنامه ن��گاران عذرخواه��ی کرد. به گفته ربیع��ی، »در هفته ای 
که گذش��ت، هنوز از داغ فقدان سردار شهید قاسم سلیمانی فارغ 
نش��ده بودیم و عزادار از دس��ت دادن این س��ردار بزرگ مقاومت 
بودیم که داغ دیگری از راه رس��ید و بر س��ینه های مان آوار ش��د. 
حادثه هواپیمای اوکراینی و کش��ته شدن ۱۷۶ مسافر این هواپیما 
که عمده آنها هموطنان ایرانی و سایرین نیز از همنوعان ما بودند، 
دل ه��ای ما را غمگین ک��رد و از آن غم انگیزتر و مصیبت بارتر این 
بود که بعد از تقریبا سه روز باخبر شدیم که این هواپیما در نهایت 
تأسف با آتش پدافند خودی ساقط شده است و این دردی مضاعف 

بر دل های  ما نهاد.«
س��خنگوی دولت در ابتدای نشس��ت خبری، بیانیه س��تاد کل 
نیروهای مس��لح را قابل تقدیر دانس��ت و گفت: »اقدام روز شنبه 
س��تاد کل نیروهای مس��لح در ص��دور بیانیه ای که ب��ا صداقت و 
مس��ئولیت پذیری این حادثه را برعهده گرفتند و اعالم کردند که 
ناش��ی از یک خطای انسانی بوده؛ قابل تقدیر و شروع خوبی است 

که قطعا با شفافیت تا انتها ادامه خواهد یافت.«
ربیعی ادامه داد: »اکنون ما هم عزادار ش��ده ایم و هم دغدغه مند 
و نگران. عزادار و س��وگواریم؛ چراکه جان انس��ان ها که زن و بچه 
و ع��روس و داماد و بچه های خوب و نخبه ما و برخی از همنوعان 
م��ا در این حادثه که ناش��ی از یک خطا بوده از بین رفته اس��ت. 
دغدغه مند و نگران هس��تیم چون به هر حال ذهن همه ما و ملت 
م��ا را درگیر کرده اس��ت. دغدغه اینکه چه بای��د بکنیم که دیگر 
هیچ گاه این خطای بزرگ اتفاق نیفتد و دغدغه دیگر اینکه چگونه 
این لطمه بزرگی که به اعتماد عمومی مردم و مرجعیت رس��انه ای 

و اطالع رسانی کشور وارد شد را جبران کنیم.«
مقامات دولت تا عصر جمعه از علت سقوط مطلع نبودند

س��خنگوی دولت خاطرنش��ان ک��رد: »انتقادات زی��ادی در این 
روزهای غم انگیز متوجه مسئوالن و مقامات ذی ربط کشور شد. ما 
متهم به دروغگویی و پنهانکاری ش��دیم در حالی که واقعا اینگونه 
نبود. حتی در بیانیه ای که من در پنجش��نبه ش��ب منتش��ر کردم 
برداش��ت عدم صداقت صورت گرفت، اما واقعیت این اس��ت که ما 
دروغ نگفتی��م. دروغ ب��ه معنای جعل آگاهان��ه و عامدانه واقعیت 
اس��ت. این چی��زی بود که از جانب ما به هیچ وج��ه اتفاق نیفتاد. 
همه کس��انی که در آن روزها و در اوج جن��گ روانی آمریکا علیه 
ملت ایران اظهارنظر می کردند مبتنی بر عرق ملی و با اس��تناد به 
اطالعات موج��ود در همان لحظه اظهار بود و همه موضع گیری ها 
ریشه در بی اطالعی و یا بهتر بگویم بی اطالع گذاشتن آنها داشت.«

به گزارش ایسنا، ربیعی افزود: »آنچه که من نیمه شب پنجشنبه 
بیان کردم مبتنی بر مش��اهده جنگ روانی گس��ترده آمریکا علیه 
ملت ایران و از سوی دیگری مبتنی بر اطالعاتی بود که در اختیار 
کل دولت بود مبنی بر اینکه موش��ک هیچ نقش��ی در این حادثه 
نداش��ته اس��ت. حاال االن قصد ندارم در این مج��ال از تماس های 
مکرر و اقداماتی که تا نیمه ش��ب ادامه داش��ت س��خن بگویم اما 

فرجام همه پرسش ها بر این قرار گرفت که موشکی اصابت نکرد.«
به گفته سخنگوی دولت، »روز جمعه نتایج تحقیقات نهایی شده 
س��تاد کل نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی 
و ب��ه اطالع رئیس جمهور رس��ید و پس از آن جلس��ه ای در دفتر 
رئیس جمهور تش��کیل شد. همه بهت زده، ناراحت و نگران بودند. 
هیچ یک از مقامات دولت از جمله ش��خص رئیس جمهور تا عصر 
روز جمع��ه از علت اصلی س��قوط هواپیما ک��ه همان آتش پدافند 
غیرعم��دی خودی ب��وده مطلع نبودند و تا آن س��اعت همان گونه 
که س��ردار حاجی زاده هم عنوان کردند صرفا براساس اطالعات و 
داده ه��ای موجود همان موقع اظهارنظ��ر می کردند. به هر حال از 
عصر روز جمعه که رئیس جمهور از موضوع مطلع ش��دند دس��تور 
تشکیل شورای عالی امنیت ملی را دادند که منجر به صدور بیانیه 
ستاد کل نیروهای مسلح و بیانیه رئیس جمهوری در این خصوص 
شد. از همان ساعت رئیس جمهوری تاکید کردند که به سرعت به 

مردم اطالع رسانی شود.«
ربیعی خاطرنش��ان ک��رد: »همین جا از همه مل��ت ایران، افکار 
عموم��ی و روزنامه ن��گاران عزیز عذرخواهی می کن��م. واقعیت این 
اس��ت که دولت خود گرفت��ار این چرخه معیوب اطالع رس��انی و 
کسب اطالعات اس��ت. برخی انتقاد می کنند که چرا قبل از اعالم 
موضع تحقیق بیش��تری به عمل نیاوردی، اما واقعیت این اس��ت 
که پیش از اظهارنظر از همه مس��ئوالن ذی ربط اس��تعالم کردم و 
آنها هم همگی براس��اس اطالعاتی که داشتند اطمینان دادند که 

موشکی در کار نبوده است.«
تالش می کنیم تشییعی در شأن جانباختگان حادثه انجام شود

او بیان کرد: »دولت در اولین جلسه خود تصمیم گرفت تحقیقات 
کاملی درباره علت وقوع اشتباه یگان پدافندی و ابعاد آن حادثه از 
جمله روش��ن شدن اینکه ناشی از یک خطای انسانی یا یک نقص 
س��اختاری، تش��خیص قصور و تقصیر در مسئولیت های مربوطه و 
همدردی و همراهی و رس��یدگی به خانواده ه��ای جانباختگان به 
 عمل بیاورد. یکی از مباحث مهم و مورد بحث بررسی ساختارهای 
اطالع رس��انی و یافتن نواقص اس��ت که انتظار م��ی رود بعد از این 
ماجرا به نحوی سیس��تم های مان را ارتقا دهیم که احتمال خطای 
انس��انی در آنها به صفر برسد و س��اختارهای اطالع رسانی دقیق و 
بهن��گام در مواقع مهم و حیاتی اصالح ش��ود و م��ا از این چرخه 
معیوب خارج ش��ویم و تالش می کنیم که تش��ییع مناس��ب و در 

شأن آنان و ملت ایران برای جانباختگان این حادثه انجام شود.«
سخنگوی دولت خاطرنش��ان کرد: »در این میان نباید فراموش 
بکنیم که ریش��ه این اتفاق ناگوار در کجا بود و از کجا آغاز ش��د. 
از همان ش��بی بود که رژیم آمریکا تصمیم به ترور بزدالنه س��ردار 
س��لیمانی گرفت و سایه جنگ را بر سر این کشور گستراند و یک 
اضطراب و فش��ار روانی س��نگین اجتماعی و سیاسی بر جامعه ما 
تحمیل کرد. در خالل این س��وگواری مردم ایران شاهد بودیم که 
ترامپ به زبان فارسی برای مردم ما اشک تمساح ریخت و ادعا کرد 
در کنار مردم ایران ایس��تاده است. مردم ایران فراموش نمی کنند 
این فرد همان کس��ی اس��ت که بالفاصله بعد از ترور محبوب ترین 
س��ردار این کش��ور، تهدید به بمباران ۵۲ نقط��ه فرهنگی کرد و 

همین حاال ریش��ه عمده مشکالت اجتماعی و معیشتی، دارویی و 
غذایی مردم ایران متاثر از تحریم های ضد بشری همین فرد است. 
هم او بود که با خروج از برجام، امید ملت ایران را به ناامیدی بدل 

کرد و حاال ژست حامی و دلسوز ملت ما را می گیرد.«
وی تاکید کرد: »به رغم اینکه مصیبت رخ داده سنگین است این 
موضوع نباید بهانه ای برای تضعیف و تخطئه نیروهای مسلح کشور 
ش��ود که حافظ جان و مال و نوامیس ما هس��تند. بروز یک خطا 
نباید باعث شود که زحمات و جانفشانی های دیگر نهادهای نظامی 

و دفاعی کشور را زیر سوال ببریم.«
ربیعی در پاس��خ به این پرسش که واکنش ایران به حضور سفیر 
بریتانیا در تجمع مقابل دانشگاه امیرکبیر چیست؟ گفت: »حضور 
غیرمعمول س��فیر بریتانی��ا در اعتراضات اخیر مغایر با وظایف یک 
س��فیر است. او آن ش��ب برای مدتی کوتاه بازداشت شد و بعد که 
مشخص شد هویتش چیست در کمتر از ۱۵دقیقه آزاد شد. رفتار 
او کام��ال غیرحرفه ای و غیرقابل قبول بود. ما به انگلیس هش��دار 

می دهیم که از انجام چنین رفتارهایی پرهیز کند.«
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا طرحی از سوی دولت برای 
تش��ییع و عزای عمومی جانباختگان وجود دارد، گفت: »ما عزای 
عمومی را اعالم کردیم و این از س��وی دولت انجام ش��د که البته 
در کوالک خبرها دیده نشد. همچنین شنیدید که کمیته ای برای 
رس��یدگی به این حادثه در دولت تشکیل شده که یکی از وظایف 
آن همی��ن موضوع و رس��یدگی به چگونگی تش��ییع جانباختگان 
اس��ت که البته باید اج��ازه دهیم تصمیم��ات الزم در این کمیته 
گرفته شود و از آن مهم تر با خود خانواده های داغدار در این زمینه 

هماهنگی انجام شود.«
خسارات ناشی از سیل به حادثه دیدگان پرداخت می شود

س��خنگوی دولت در پاس��خ به سوالی درباره س��یل سیستان و 
بلوچس��تان تاکید کرد: »پنج نفر ناپدید شدند، اما در حادثه سیل 
سیس��تان و بلوچس��تان یک نفر جان خود را از دست داده است. 
امروز وس��ایل و کمک ها بیش از گذشته به منطقه وارد شده است 
و قطعی برق ها در روستاها در حال وصل شدن است و خودروهای 
زیادی رهاس��ازی ش��ده اند و منتظریم که سطح آب هم در برخی 
از مناط��ق پایین تر آید تا رس��یدگی های دیگری هم انجام ش��ود؛ 
البته حتما خس��ارات ناش��ی از س��یل به حادثه دیدگان پرداخت 
می ش��ود و تالش می کنی��م در کوتاه ترین مدت م��ردم به زندگی 

عادی بازگردد.«
ربیعی درباره این پرس��ش که چ��را روحانی هنوز با مردم درباره 
هواپیمای اوکراینی س��خن نگفته  اس��ت؟ پاسخ داد: »ما یک عیب 
س��اختاری در اطالع رسانی داریم و در پس این حادثه باید ساختار 
معیوب اطالع رس��انی به مقامات اصالح ش��ود. ستادکل هم تا روز 
پنجش��نبه به قطعیت نرس��یده بود. رئیس جمه��ور هم به محض 
اطالع از موضوع در ش��ب جمعه جلس��ه برگزار کردند و از همان 
روز که دو بحران داش��تیم، یک��ی در داخل و دیگری در خارج هر 
دو در حال پیگیری بود. هم با خارجی ها گفت وگو کردند و هم در 
داخل دس��تورات الزم برای رسیدگی به این موضوع را ارائه کردند 
و به زودی با مردم هم در این زمینه س��خن خواهند گفت هرچند 

نتوانستم امروز زمان دقیق آن را از رئیس جمهور جویا شوم.«
وی در پاس��خ به این پرسش که برنامه دولت برای پیگیری ابعاد 
حقوقی حادثه هواپیمای اوکراینی چیس��ت، گفت: »در این شکی 
نیس��ت که کار را در پیگیری ابعاد حقوقی آن پیش می بریم و در 
داخل نیز براساس سلسله مراتب با قصور و تقصیر قاطعانه برخورد 
می ش��ود و رهبری ه��م به آن تاکید داش��تند و رئیس جمهور هم 
ب��ه عنوان رئیس ش��ورای عالی امنیت ملی بر ای��ن موضوع تأکید 

کردند.«
س��خنگوی دولت در پاس��خ به این پرسش که دولت برای پیگیری 
موضوع کرمان و تشییع پیکر شهید سلیمانی چه اقدامی داشته است؟ 
تاکید کرد: »وزیر اطالعات برای این موضوع مامور ش��ده است و کار 
را پیگیری می کند. در برگزاری آن مراسم تفکیک کار هم انجام شده 
بوده اس��ت و سهم هر بخش و نهاد مشخص است و هر جا هم دولت 
تقصیر داش��ته است حتما با آن برخورد می ش��ود. ما موضوع را برای 

پیگیری ابعاد آن ماجرای غم انگیز پیگیری می کنیم.«
ربیعی در پاسخ به این پرسش که چرا در تجمعات مقابل دانشگاه 
امیرکبیر با س��وگواران برخورد شده است؟ گفت: »ما هیچ مشکلی 
با جمع ش��دن، عزاداری کردن، بیان ناراحتی کردن و اعتراض به 
اطالع رس��انی دیرهنگام نداریم، مخصوصا بع��د از اینکه آیین نامه 
اعتراضات تدوین ش��ود. من خودم در حاشیه دو تا از این تجمعات 
بودم و ش��لیک گلوله ای صورت نگرفته اس��ت، ولی گاز اش��ک آور 

استفاده شده است.«
رئیس جمهور عصر جمعه از واقعه خبردار شد؛ شک نکنید

وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره اینکه چرا ش��خص او و دیگر 
مس��ئوالن دولتی پس از مش��خص ش��دن ابعاد واقع��ه هواپیمای 
اوکراینی اس��تعفا نمی دهند؟ گفت: »اگر نسبت به خودم احساس 
این را می کردم که واقعیتی را می دانستم و به مردم نگفته ام حتما 
می رفتم. اگر االن هم، چنین احساس��ی کنم که بودنم و آمدنم که 
برای کمکی به مردم بوده اس��ت تغییر کرده، لحظه ای نمی ماندم. 
مطمئن باش��ید که رئی��س جمهور عصر روز جمع��ه از این واقعه 
خبردار شده است. در این موضوع شک نکنید. ایشان تا عصر جمعه 
مطلع نبودند. نمی دانم نیاز به چه چیزی بوده که کار بررس��ی این 
موضوع طول کشیده است، اما برخی از چهره هایی که بیش از 4۰ 
سال است می شناسم همچون سرلش��کر باقری انسان هایی بسیار 

صادق هستند و برای مردم و کشور خود فداکار.«
ربیعی تصریح کرد: »ما همه کش��ورهای درگی��ر در این حادثه 
را دع��وت کردی��م که به تهران آیند و موضوع را بررس��ی کنیم ما 
آن زم��ان اطالع نداش��تیم که چه اتفاقی افتاده اس��ت و البته که 
اگر اطالع داش��تیم هم این درخواست را مطرح کردیم و االن هم 
می گوییم که باید به ایران بیایند و موضوع بررس��ی ش��ود، اما ما و 

همه مسئوالن ذی ربط دولتی همه در روز جمعه مطلع شدیم.«
س��خنگوی دول��ت گفت: »ما هم��ه وقتی این خبر را ش��نیدیم 
برای مان جانکاه، غمگینانه و ناراحت کننده بود. ش��ما تصور نکنید 
که ما غمگین نشدیم من اینجا و در برابر دوربین صادقانه می گویم 
که خودم اگر روزی حس کنیم که نمی خواهیم دردی از مردم کم 

کنیم ماندن، یک لحظه هم جایز نیست.«

سخنگوی دولت از ملت ایران، افکار عمومی و روزنامه نگاران عذرخواهی کرد

روحانی به  زودی با مردم سخن می گوید

وهاب قلیچ 
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی



فرصت امروز: وزیر نفت روز گذش��ته به بهارس��تان رفت و پاس��خگوی سواالت 
نمایندگان مردم شد. آنچه بیژن زنگنه را به مجلس کشاند، اجرای استاندارد جدید 
سوخت کشتی ها از ابتدای سال ۲۰۲۰ میالدی و نیاز کشتی های ایرانی به سوخت 
کم س��ولفور بود. طبق استانداردهای سازمان جهانی دریانوردی، کشتی هایی که در 
آب های بین المللی تردد می کنند باید اس��تانداردهای س��وخت مصرفی خود را به 
حد قابل قبولی برای حفظ محیط زیس��ت برسانند که البته این موضوع با توجه به 
تحریم های آمریکا، مشکالتی را برای شرکت های ایرانی به وجود آورده و واردات این 

سوخت را برای شرکت های کشتیرانی دشوار کرده است.
همین موضوع، پای وزیر نفت را به بهارستان کشاند و زنگنه در جلسه  علنی روز 
دوشنبه مجلس و در پاسخ به سوال علی اکبر کریمی، نماینده اراک درباره  چگونگی 
تامین سوخت با سولفور کم گفت که مشکل مربوط به سوخت با سولفور کم موجب 

ایجاد اختالل در کشتیرانی ایران نخواهد شد.
زنگنه گفت که این سوال یک بار دیگر در اردیبهشت امسال از سوی علی ساری، 
نماینده اهواز مطرح ش��د و به آن پاس��خ دادم، اما ظاهرا از نظ��ر آیین نامه داخلی 

مجلس، هر چند بار سوالی که مطرح می شود باید به آن پاسخ داد.
تحریم ها و نیاز کشتی های ایرانی به سوخت کم سولفور

یکی از اصلی ترین اس��تانداردهایی که در س��ال های گذش��ته بر لزوم رعایت آن 
تاکید ش��ده، استفاده از سوخت کم سولفور در کش��تی ها و شناورهاست و با توجه 
به محدودیت هایی که در ماه های گذش��ته تحریم ه��ای یک جانبه آمریکا به وجود 
آورده، واردات این س��وخت برای شرکت های کشتیرانی ایران دشوار شده است. در 
چنین چارچوبی، استفاده از ظرفیت ها و تولیدات داخلی، اصلی ترین اولویت به شمار 
می رود و براساس اطالعات ارائه شده در حال حاضر، تنها پاالیشگاه شازند اراک، توان 

تولید این سوخت را دارد.
همین موضوع و چگونگی تامین سوخت کم سولفور کشتی ها و شناورهای ایرانی 
باعث س��وال علی اکبر کریمی، نماینده اراک ش��د و هرچند زنگنه به این س��وال با 
حوصله پاس��خ داد، اما نماینده اراک از این پاس��خ قانع نشد و در نتیجه، توضیحات 
وزیر نفت به رأی گذاش��ته شد. با این حال، نمایندگان مجلس با ۱۰۶ رأی موافق، 
۵۲ رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع ۱9۲ نماینده حاضر، پاس��خ های زنگنه 

را قانع کننده دانستند.
اما وزیر نفت در پاس��خ به مش��کل سوخت کش��تی های ایرانی، اطمینان داد که 
مشکل مربوط به س��وخت با سولفور کم، موجب ایجاد اختالل در کشتیرانی ایران 
نخواهد شد. به گفته زنگنه، در سال ۲۰۱۷ یک میلیون تن در روز تولید نفت کوره 
جهان بوده که ۲درصد حاوی گوگرد کمتر از نیم درصد بوده و با استاندارد وضع شده 
تطابق داش��ته اس��ت. در مجموع دو س��وم نفت کوره تولیدی جهان که به عنوان 

سوخت کشتی ها مصرف می شود گوگرد باالی دو و نیم درصد دارد.

او ادامه داد:  در حال حاضر که قرار اس��ت گوگرد نفت کوره زیر نیم درصد بیاید 
قیمت مازوت کاهش و قیمت نفت کوره کم سولفور افزایش یافته است. کشور ما هم 
در شرایط عادی فعالیت پاالیشگاه ها مقدار نفت کوره ای که در روز تولید می کند 4۰ 
هزار تن است که ۱۳ هزار تن مربوط به آبادان است و تصفیه مجدد می شود و تقریبا 

۲۰ هزار تن نفت کوره با سولفور باال داریم.
زنگنه یادآور شد: راه حل تهیه نفت کوره با سولفور کم بهینه سازی پاالیشگاه ها 
است تا هم گوگرد نفت کوره و هم تولید نفت کوره کاهش یابد که این نیازمند ۱۰ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری است و در شرایط فعلی دسترسی به آن به این سادگی 

امکان پذیر نیست.
راهکارهای وزیر نفت برای حل مشکل سوخت شناورها

وزیر نفت با بیان اینکه  بارها گفته ام قیمت س��وخت یا نفت کوره کم سولفور به 
ش��دت باال می رود و این واقعیت بازار است، گفت: قیمت کشتیرانی در دنیا هم باال 
رفته است و ما راه حل هایی داریم که آنها را خدمت وزیر راه نوشته ام. یکی استناد به 
قانونی که به کشتی ها تکلیف می کند باید سوخت با گوگرد زیر نیم درصد استفاده 
کند، اما اگر کش��تی بگوید امکان تامین س��وخت کم س��ولفور را ندارد، می تواند از 
سوخت با سولفور باال استفاده کند. جمهوری اسالمی هم می تواند به دلیل شرایط 

اضطراری به این قانون استناد کند. این حق قانونی و حقوقی ما است.
وزی��ر نفت یکی از راه حل ها را تجهیز کش��تی ها به اس��کرابر بیان ک��رد و افزود:  
این سیس��تمی اس��ت که بین ۲ تا ۷ میلیون دالر هزینه دارد. حتی از بهینه سازی 
پاالیش��گا ه ها نیز به لحاظ اقتصادی بهتر اس��ت ولی هیچ کش��تی ایرانی این کار را 
نکردند. کشتی ها در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۰ فرصت داشتند اسکرابر نصب کنند. چرا 
این کار را نکردند. اخیرا هم ضمنی می گویند سوخت ارزان و یارانه ای به ما بدهید.

به اعتقاد زنگنه، روش بعدی اختالط است. ما در این باره جلسات متعدد داشتیم 
و با همکاری ش��رکت نفتکش به ترکیب س��وختی رسیدیم که در موتورهای فعلی 
جواب می دهد. موتوری که نفت کوره مصرف می کند نمی تواند نفت گاز مصرف کند 
لذا یک س��وخت ترکیبی تولید شد که 4۰ تا ۵۰ هزار تن در ماه قابل تامین است. 
حتی س��وخت از بیرون ایران هم قابل تامین اس��ت. روش های دیگری هم هس��ت 
مثل اینکه با روش های ش��یمیایی مازوت را مخلوط می کنند که جدا ش��ود. بخش 
خصوصی در این زمینه فعال شده که مازوت با سولفور باال را از ما بگیرد و مازوتی 

بدهد که سولفورش کم است.
وی با بیان اینکه مش��کل تامین س��وخت با س��ولفور کم اختاللی در کشتیرانی 
ایجاد نمی کند، یادآور شد: مهمترین بخش کشتیرانی، نفت کش است که اختاللی 
در آن ایجاد نمی شود، زیرا اگر این چنین باشد صادرات ما هم دچار مشکل خواهد 
شد. البته مسائل دیگری هم است که به تحریم ها برمی گردد و ذکر آن به مصلحت 

نیست.

زنگنه افزایش قیمت حمل و نقل را به دلیل افزایش قیمت های بین المللی عنوان 
و خاطرنشان کرد:  وقتی نرخ های آن طرف آزاد است فکر نمی کنم نمایندگان دنبال 
این باش��ند که از منابع محدود بودجه یارانه ای برای سوخت نفتکش بگذاریم. من 
اجازه ندارم به کسی که تولید می کنم بگویم تولید را از قیمت جهانی کمتر بفروش. 
مگر اینکه شما در بودجه چنین چیزی تصویب کنید و دو سه هزار میلیارد تومان 

یارانه برای آن قرار دهید.
وزیر نفت در پایان گفت: شما در دنیا هر هیدروکربنی را بخواهید می توانید بخرید 
اما قیمتش متفاوت است. ما فعال می توانیم نیاز کشتی های اقیانوس پیما را با سوخت 

سولفور زیر نیم درصد تامین کنیم.
اجرای استاندارد جدید سوخت کشتی ها از سال 2020

اجرای استاندارد جدید سوخت کشتی ها از ابتدای سال ۲۰۲۰ و نیاز کشتی های 
ایرانی به سوخت کم سولفور، موضوعی است که در نشست اخیر کمیسیون تسهیل 
تجارت اتاق بازرگانی نیز مطرح شده است. به گزارش ایسنا، در این نشست، مهدی 
شریفی نیک نفس، نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت با اشاره به اینکه از ابتدای 
ژانویه براس��اس اس��تاندارد IMO۲۰۲۰ سوخت کش��تی ها باید مطابق با سولفور 
۵۰۰PPM باشد، گفت: تعیین این استاندارد منجر به افزایش هزینه حمل و کمبود 
سوخت برای انتقال محصوالت پتروشیمی شده است. چند کشتی زمین گیر شده اند 
و سوختی برای آنها موجود نیست. در واقع اگر پاالیشگاه های ایران بخواهند در این 

زمینه سرمایه گذاری کنند به ۱۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز است.
همچنین مس��عود پلمه، دبیر انجمن کش��تیرانی و صنایع وابسته در 
این باره گفت: از حدود ۱۰ س��ال پیش، س��ازمان جهانی دریانوردی به 
بحث استاندارد س��وخت کشتی ها و لزوم استفاده از سوخت کم سولفور 
برای کش��تی ها ورود کرد و در سال های گذشته بر لزوم پایبندی به آن 
تاکید کرد. این س��وخت در بس��یاری از کشورهای جهان تولید می شود 
و مش��کلی در تامین آن نیست، اما با توجه به تحریم های صورت گرفته، 
در حال حاضر محدودیت هایی در این زمینه برای ایران وجود دارد و از 

این رو ترجیح بر تامین این نیاز از داخل است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها پاالیش��گاه ش��ازند این سوخت را در داخل 
ای��ران تولید می کند، گف��ت: در این زمینه ما در حال حاضر دو مش��کل داریم؛ از 
س��ویی میزان تولید این سوخت متناسب با نیازهای داخلی کشور نیست و ما باید 
مقدار تولید خود را افزایش دهیم و از س��وی دیگر این پاالیش��گاه اعالم کرده این 
س��وخت را در محل پاالیش��گاه تحویل می دهد و همین موضوع برای شرکت های 
کش��تیرانی هزینه ای مضاعف به وجود می آورد. از ای��ن رو امیدواریم با ورود وزارت 
نفت و دستگاه های ذی ربط، شرایط برای برطرف شدن این مشکل و تامین سوخت 

موردنیاز شناورها فراهم شود.

اقناع نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر نفت

قیمت نفت در روز دوش��نبه با وجود کاهش تنش های ژئوپلیتیکی در 
خاورمیانه و همینطور گمانه زنی ه��ا درباره امضای قرارداد تجاری میان 
آمری��کا و چین، تغییر چندانی نکرد. به ط��وری که بهای معامالت آتی 
نفت برنت دو سنت کاهش یافت و به ۶4 دالر و 9۶ سنت در هر بشکه 
رس��ید. همچنین بهای معامالت آتی وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا 
سه سنت افزایش یافت و به ۵9 دالر و هفت سنت در هر بشکه رسید.

ب��ه گزارش ایس��نا،  قیمت های نفت پس از حمله تروریس��تی هوایی 
آمریکا در عراق و شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس س��پاه و پاسخ کوبنده س��پاه علیه پایگاه های نیروهای تروریستی 
آمریکا در عراق، به باالترین حد در چهار ماه گذشته صعود کرده بودند 
ام��ا با کاهش التهابات در منطقه، قیمت ها دوب��اره پایین رفتند. قیمت 
نفت برنت هفته گذش��ته تا مرز ۷۱ دالر و ۷۵ سنت پیش رفته بود اما 

روز جمعه به پایین ۶۵دالر رسید.
کیم رائه، تحلیلگر کاال در ش��رکت سامس��ونگ فیوچ��رز در این باره 
معتقد اس��ت: احتمال مناقش��ه در منطقه از میان رفته است و در هفته 
ج��اری امضای ق��رارداد تجاری آمریکا و چین ک��ه انتظار می رود تقاضا 

برای نفت را تقویت کند، از قیمت ها پشتیبانی خواهد کرد.
براس��اس گزارش رویت��رز، توافق تجاری محدود آمری��کا و چین قرار 
است روز چهارش��نبه در واشنگتن امضا شود. متن سند این توافق علنا 
منتش��ر نش��ده اما دو طرف اوایل دس��امبر اعالم کردند چین قول داده 
اس��ت خرید محصوالت کشاورزی آمریکایی را افزایش دهد و حمایت از 
مالکیت معنوی را تقویت کند در حالی که آمریکا شماری از تعرفه های 

وارداتی روی کاالهای چینی را کاهش خواهد داد.

در بخش عرضه، وزیر نفت گینه اس��توایی اعالم کرد این کش��ور ۲۰ 
هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه خواهد کرد. گینه استوایی که عضو 
اوپک اس��ت، در حال حاضر ۱۲۰ هزار بشکه در روز نفت تولید می کند. 
وزی��ر نفت گینه اس��توایی درباره نیاز برای تمدی��د توافق کاهش تولید 
اوپ��ک پ��س از مارس گفت: اگر قیمت نفت بی��ن ۶۰ تا ۷۰ دالر در هر 
بشکه بماند، پیمان مذکور باید حفظ شود. بودجه این کشور برای سال 

۲۰۲۰ برمبنای قیمت نفت ۵۱ دالر در هر بشکه بوده است.
شرکت ملی نفت نیجریه هم اعالم کرد که نیجریه در دسامبر به طور 
کامل به پیمان محدودیت عرضه نفت اوپک عمل کرده اس��ت. نیجریه 
که بزرگ ترین تولیدکننده نفت آفریقا است، قول داده است به تعهدات 

خود تحت پیمان محدودیت عرضه اوپک پایبند بماند.
پیش تر س��هیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی گفته بود 
همه کش��ورهای مش��ارکت کننده در پیمان اوپک پالس متعهد هستند 
قیمت های نفت را باال نبرند اما بازار را متوازن نگه داشته و عرضه کافی 

نفت را تضمین کنند.
ش��رکت مشاوره »ریستاد انرژی« نیز در این باره نوشت: با تنش هایی 
که پس از اقدام تروریس��تی آمریکا و پاس��خ کوبنده ایران به وجود آمد، 
بازارهای نفت روی ریس��ک جدیدی حس��اب باز کردند اما تا زمانی که 
التهابات ژئوپلیتیکی روی جریان عرضه نفت تاثیر نگذارد، بازار واکنشی 
نخواهد داش��ت و ریسک نزولی در انتظار قیمت های نفت است و اوپک 
برای کاهش بیش��تر تولید نفت به منظور نگه داشتن قیمت نفت برنت 

در حدود ۶۰ دالر تحت فشار قرار می گیرد.
به گفته بیورن تونهاگن، مدیر تحقیقات بازار نفت در شرکت »ریستاد 

انرژی«، فراتر از اخبار ژئوپلیتیکی الزم اس��ت که عوامل بنیادین بازار از 
جمله ادامه رش��د عرضه غیراوپک به خصوص نفت ش��یل آمریکا و نرخ 
رشد یکنواخت تقاضا برای نفت مورد توجه قرار گیرد که به وجود مازاد 
عرضه و نه کمبود عرضه نفت در س��ال ۲۰۲۰ اش��اره دارد. چش��م انداز 
سقوط قیمت نفت برنت به پایین مرز ۶۰ دالر حتی در بحبوحه شعله ور 

شدن تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه کامال محتمل است.
قیمت های نفت همچنان به اخبار تنش ها در خاورمیانه واکنش نشان 
می دهند با این حال ش��دت این واکنش در مقایس��ه با پیش از انقالب 
نفت ش��یل آمریکا کمتر بوده اس��ت. اهمیت این منطقه برای بازارها با 
توجه به اینکه هفت کش��ور حوزه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، 
عراق، امارات متحده عربی، کویت، ایران، عمان و قطر حدود ۲4 میلیون 
بش��که در روز نفت خام در دس��امبر س��ال ۲۰۱9 تولید کردند، آشکار 
اس��ت. تونهاگن تاکی��د کرده که یک دلیل اینکه نوس��انات قیمت نفت 
بر اثر رویدادهای ژئوپلیتیکی کمتر ش��ده اس��ت، تاثیر تولید نفت شیل 
آمریکا بر عرضه جهانی بوده است. رشد این صنعت اهمیت شایانی برای 
بازار داش��ته و از درج��ه اثرگذاری رویدادهایی مانن��د حمالت پهپادی 
س��پتامبر به تاسیسات نفتی عربستان س��عودی و ترور سردار سلیمانی 

کاسته است.
براس��اس گزارش اویل پرایس، شرکت ریستاد انرژی پیش بینی کرده 
ک��ه تقاضا ب��رای نفت اوپک در 9 م��اه آخر س��ال ۲۰۲۰ حدود ۲8.۳ 
میلیون بشکه در روز خواهد بود و در مقابل تولید نفت اوپک در دسامبر 
۲۰۱9 حدود ۲9.۶ میلیون بشکه در روز بود و سقف تولید این گروه در 

سه ماه نخست امسال ۲9.۲ میلیون بشکه در روز است.

اثرات کاهش تنش های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و زمزمه های قرارداد تجاری چین و آمریکا در بازار انرژی

پایان موج سواری نفت از التهابات ژئوپلیتیکی

رویداد

کارآفرینی یعنی راه اندازی کسب وکار در شرایط تحریم
برگزیدگان چهارمین دوره امین الضرب 

شناخته شدند
فرصت امروز: چهارمین مراس��م اعطای نشان امین  الضرب به کارآفرینان 
برتر، دیروز در تاالر وحدت برگزار ش��د. در این دوره از نش��ان امین الضرب، 
۲۶۰ کارآفرین ارزیابی ش��دند که دو کارآفرین در حوزه شوینده ها و صنایع 
غذای��ی مفتخر به دریاف��ت تندیس امین الضرب و پن��ج کارآفرین در حوزه 
صنای��ع لبنی، صنایع غذایی، لوازم خانگی و اس��تارت آپی به دریافت لوح و 

نشان امین الضرب نائل شدند.
به گفته اتاق بازرگانی تهران، اش��تغال آفرینی، تولید در ش��رایط سخت، 
مان��دگاری در بازار، تنوع محصول، مش��تری مداری و رویک��رد صادراتی از 
جمل��ه معیارهای انتخاب کارآفرینان برتر در چهارمین دوره اعطای نش��ان 

امین  الضرب بوده است.
در این مراس��م، مس��عود خوانس��اری نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق 
بازرگان��ی ته��ران با بیان اینکه متأس��فانه آنچه در اقتص��اد و جامعه ایرانی 
قربانی ش��ده، گوهر »اعتماد عمومی« اس��ت، گفت: اگرچ��ه امروز به  پاس 
گرامیداشت بزرگان کارآفرینی گردهم آمده ایم و باید متناسب با این مراسم 
ش��ادمان و مس��رور باش��یم، اما چه باید گفت که ملت بزرگ ایران، در این 
ایام سراس��ر ان��دوه و متأثر در متن حوادث تلخی به س��ر می برد که برخی 
ناش��ی از شرارت آمریکا و برخی ناشی از قصور و فقدان مدیریت کارآمد در 

حل بحران هاست.
کارآفرینان، سرمایه های انسانی کشور هستند

رئی��س ات��اق تهران ادامه داد: ج��وان ایرانی که با هزار امی��د و انگیزه از 
دانش��گاه به شایس��تگی بیرون آمده، نسلی که تمنای پیش��رفت و توسعه 
دارد، مردمی که قلب ش��ان برای این آب وخاک می تپد و آموخته اند که باید 
در همین س��رزمین زیس��ت کنند، چطور باید با حس��ی توأم ب��ا نگرانی و 
بی اعتمادی به فکر کس��ب وکار فردای شان باشند؟ متأسفم بگویم امروز هر 
کجا سرمایه  نمادینی وجود داشته، با بی تدبیری و نابخردی ازمیان رفته و یا 
حداقل به پایین ترین حد تنزل کرده است. نتیجه اینکه امروز جامعه نگران، 

مضطرب و بی اعتماد شده است.
به گفته خوانس��اری، قیاس این وضعیت با دهه ۶۰ تا حدودی روش��نگر 
اس��ت. تاریخ ش��هادت می دهد مردم ایران در این دهه چطور با دل وجان و 
در بحبوحه جنگ، از مرزها دفاع کردند یا در دهه ۷۰ به ش��وق س��ازندگی 
گام های بلندی برداش��تند و در دهه 8۰ به انگیزه اصالحات امیدها آفریدند 
و در ادامه کس��انی ناکارآمد که با ش��عار س��ودای عدالت در س��ر داشتند، 
س��رخوردگی ملت را رقم زدند. دهه 9۰ هم دوره آش��تی با جهان و احیای 
تدبیر و امید بود که البته آن هم دستخوش ناامیدی های زیادی شد. در همه 
این دوره ها یادمان باش��د که مردم پای کش��ور ایستادند و جامعه اقتصادی 

هم  قدمی عقب نگذاشت.
خوانس��اری افزود: جامع��ه کارآزموده اقتصادی ایران دوران س��ختی دارد و 
همواره در فراز و نش��یب روزگار دست وپنجه نرم کرده است. علی اکبر رفوگران 
در دهه نهم زندگی درگیر این است که خط تولید عطر بیک را توسعه دهد. او 
که کودتای آمریکایی در دهه ۳۰ را دیده، روزهای طالیی را پشت سر گذاشته 
و پس از جنگ تا زندان و تحمل مشقت های فراوان هم پیش رفت. آیا اگر قرار 

بر ناامیدی باشد، کسی از این دو محق تر یافت می شود؟
رئیس اتاق تهران اضافه کرد:  اینکه ش��ما بدانید کشور در تحریم، جنگ 
اقتصادی و منازعات سیاس��ی اس��ت ول��ی کلنگ راه اندازی کس��ب وکاری 
متناس��ب با این زمانه را بر زمین می زنید، یعنی حماس��ه آفریده اید؛ یعنی 
می توانی��د الگو و مولد باش��ید. جوان اس��تارت آپی که در افق اندیش��ه اش 
ده ها ایده و طرح برای راه اندازی کس��ب وکار متکی به س��رمایه اندک دارد، 
کارآفرینی که نگاهش به توس��عه خط تولید اس��ت، تحلیلگری که از میان 
خبره��ای منفی خطی از امی��د و معطوف به آینده پیدا می کند، شایس��ته 

قدردانی است و نباید آنها را با انواع واکنش ها از کار انداخت.
رئی��س اتاق ته��ران تصریح کرد: جوانان پر از ش��وق پیش��رفت، عطش 
»اعتمادبه نفس« دارند و چه کس��انی را می شناسید که بیش از کارآفرینان 
»نماد اعتمادبه نفس« باش��ند. امروز رس��الت تک تک کارآفرینان این است 
ک��ه از ابزارهای فرهنگی، هنری و اقتصادی برای توس��عه مفهوم کارآفرینی 
اس��تفاده کنند. انزواطلبی راهکار امروز نیس��ت. اگر دل ها برای آینده ایران 
می تپد که قطعاً چنین اس��ت در معرفی اس��طوره های کارآفرینی استنکاف 
نکنید. اگر پیش ازاین کارآفرینان س��عی می کردند به  دور از هیاهوی جامعه 
و در خلوت شان کار کنند، امروز باید به صحنه بیایند و اجازه دهند جامعه 
با آنها آش��نا ش��ود. درهای کارخانه ه��ا را به روی مستندس��ازان باز کنید، 
اجازه دهید زندگی تان کتاب ش��ود، فرصت دهید نس��ل جوان در جلسات 

و همایش ها، پای صحبت های شما بنشینند و تجربیات جدیدی بیاموزند.
رئیس اتاق تهران گفت: بیایید همه با هم از کارآفرینان نماد بسازیم نه برای 
اینکه تنها اقتصاد، توسعه پیدا کند، بلکه برای بازگشت نشاط به کشور، بازگشت 
امید به مردم و س��اختن دوباره این س��رزمین. آنچه امروز در پیشگاه شما قرار 
می گیرد، تالش��ی اندک از سوی ماست و شما کارآفرینان گرامی این مسیر را 

می توانید با نهایت قدرت و انگیزه به پیش ببرید. خدا یار و مددکارتان باد.
کارآفرینان برتر چهارمین دوره امین  الضرب را بشناسید

در چهارمین مراس��م اعطای نش��ان امین  الضرب، تندیس امین الضرب به 
همراه لوح و نش��ان به دو کارآفرین برتر کش��ور رس��ید. داود عابدی آملی 
بنیانگ��ذار گ��روه صنعتی تاژ و علی س��الک  نجات بنیانگ��ذار گروه صنعتی 
نجاتی )آناتا(، دو برنده اصلی این مراس��م بودند. هیات داوران این دو فعال 
اقتصادی را به واسطه سال ها فعالیت سالم و مولد اقتصادی، اشتغال آفرینی، 
تولید و صادرات، مشارکت در تشکل های بخش خصوصی و ایفای مسئولیت 
اجتماعی به عنوان »کارآفرینان برتر کش��ور« و شایسته دریافت لوح، نشان 

و تندیس امین الضرب شناسایی و معرفی کرد.
هیات داوران همچنین س��ه لوح و نشان امین الضرب را به نشانه تقدیر از 
فعالیت های مولد اقتصادی به سه چهره دیگر اختصاص داد. نصراله ایزدپناه 
موس��س گروه صنعتی اس��تیل البرز، مهدی خان محم��دی بنیانگذار گروه 
صنعتی نان س��حر و برادران نوربخش )ش��مس الدین و نورالدین( بنیانگذار 
گروه دامداران در این مراس��م، لوح و نش��ان امین الض��رب دریافت کردند و 

مورد تقدیر و تجلیل اتاق تهران و فعاالن بخش خصوصی قرار گرفتند.
در حوزه اس��تارت آپ ها نیز میالد منشی پور از بنیانگذاران شرکت تپسی، 

با دریافت لوح و نشان امین الضرب مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.
علینق��ی مش��ایخی، اقتص��اددان و از بنیانگ��ذاران دانش��کده مدیری��ت 
و اقتص��اد دانش��گاه صنعتی ش��ریف و موسس��ه عالی آم��وزش و پژوهش 
مدیری��ت و برنامه ری��زی )موسس��ه نیاوران(، نخس��تین چه��ره ای بود که 
در ح��وزه فعالیت های علم��ی و مطالعاتی مورد تقدیر ق��رار گرفت و لوح و 
نش��ان امین الضرب به این چهره علمی اهدا ش��د. سهیال ترابی فارسانی نیز 
پژوهش��گری بود که اتاق تهران با اهدای لوح و نش��ان امین الضرب از طرف 

بخش خصوصی مورد تقدیر قرار گرفت.
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مهلت دو هفته ای برای ثبت نام متقاضیان دریافت »یارانه معیش��تی« 
رو به پایان اس��ت و امروز بیس��ت و چهارم دی ماه، آخرین فرصت برای 
کس��انی است که »یارانه نقدی« دریافت نمی کنند، اما متقاضی دریافت 
»یارانه معیش��تی« هستند. در همین حال، هیات وزیران، شرایط جدید 
پرداخت »یارانه معیش��تی« را مش��خص کرده اس��ت که بر این اساس، 
خانوارهایی که به  طور همزمان دارای واحد مس��کونی، ش��غل و خودرو 

هستند، مشمول »یارانه معیشتی« شناخته نمی شوند.
طبق آیین نامه »نحوه شناسایی خانوارهای مشمول یارانه معیشتی«، خانوارهای 
دارای واحد مس��کونی، شغل و خودرو به  طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد 
ملکی؛ خانوارهای دارای امالک و مس��تغالت با ارزش ۱۲ میلیارد ریال در تهران و 
کالنش��هرها و 9 میلیارد ریال در سایر شهرس��تان ها؛ خانوارهای دارای خودروهای 
س��واری ب��ا ارزش بیش از ۳میلی��ارد ریال یا خودروهای عمومی ب��ا ارزش بیش از 
4میلیارد ریال؛ کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه پرداز؛ خانوارهایی که بیش از سه 
س��فر خارجی غیرزیارتی داشته اند و همچنین گیرندگان تسهیالت بانکی جمعاً به  
مبلغ بیش از ۳میلیارد ریال، مشمول دریافت »یارانه معیشتی« شناخته نمی شوند.

شمارش معکوس برای پایان ثبت نام »یارانه معیشتی«
با افزایش قیمت بنزین در اواخر آبان ماه امس��ال بود که دولت دوازدهم تصمیم 
گرفت تا منابع حاصل از آن را به ش��کل نقدی و با عنوان »یارانه معیش��تی« میان 
اقشار فرودست توزیع کند. در مرحله نخست این طرح در آبان ماه، »یارانه معیشتی« 
میان ۶۰ میلیون نفر )شامل ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار( برای خانواده یک نفره 
۵۵ هزار تومان، خانواده دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده سه نفره ۱۳8 هزار تومان، 
خانواده چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده پنج نفره و بیش��تر ۲۰۵ هزار تومان 
واریز شد. در مرحله دوم طرح در دهم دی ماه نیز همین مبلغ واریز شد، با این تفاوت 
که 4۱9 هزار خانوار که متقاضی دریافت »یارانه معیش��تی« بودند، به تعداد قبلی 

اضافه شد و در مجموع، مبلغ دو مرحله یکجا به حساب شان واریز گردید.

اما پس از واریز مرحله دوم »یارانه معیش��تی«، قرار ش��د افرادی که در فهرست 
یارانه بگی��ران نقدی یعن��ی یارانه 4۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیس��تند و درخواس��ت 
خود را در مهلت مقرر در کد دس��توری #۶۳۶9* ثب��ت کرده اند، تقاضای خود را 
برای دریافت »یارانه معیش��تی« از س��اعت ۲۲ همان روز )دهم دی ماه( در سایت 
»hemayat.mcls.gov.ir« ثبت کنند. این ۶۶۶ هزار و ۷۷4 سرپرس��ت خانوار، 
دو هفته فرصت داش��تند تا اطالعات هویتی و شماره تلفن سرپرست خانواده را در 
این س��امانه وارد کنند و امروز سه شنبه ۲4 دی ماه، آخرین مهلت تعیین شده برای 

این سرپرستان خانوار است.
به گفته حس��ین میرزایی، س��خنگوی ستاد شناسایی مش��موالن طرح حمایت 
معیشتی، تقاضای این افراد ظرف یک ماه بررسی می شود و نتیجه از طریق پیامک 
به آنها اعالم می ش��ود. همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
پیش��تر اعالم کرده بود که اگر درآمد دولت از محل آزادسازی قیمت بنزین بیشتر 
از ۳۱ هزار میلیارد تومان ش��د، بدون آنکه ریالی از آن به بودجه وارد شود، به  طور 

مستقیم به حساب مردم واریز می شود.
شرایط جدید پرداخت »یارانه معیشتی« اعالم شد

در همین حال، هیات وزیران، شرایط جدید پرداخت »یارانه معیشتی« را مشخص 
کرده است که بر این اساس، خانوارهایی که به  طور همزمان دارای واحد مسکونی، 
شغل و خودرو هستند، مشمول این یارانه شناخته نمی شوند. هیات وزیران در جلسه 
پانزدهم دی ماه و در اجرای مصوبه چهلم ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران 
ق��وا درخصوص نحوه بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای 
مش��مول، آیین نامه »نحوه شناس��ایی خانوارهای مش��مول دریافت کمک حمایت 

معیشتی« را تصویب کرد.
براس��اس این آیین نامه، خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به  طور 
همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی؛ خانوارهای دارای امالک و مستغالت با 
ارزش ۱۲ میلیارد ریال در تهران و کالنشهرها و 9 میلیارد ریال در سایر شهرستان ها؛ 
خانوارهای دارای خودروهای س��واری با ارزش بیش از ۳میلیارد ریال یا خودروهای 
عمومی با ارزش بیش از 4میلیارد ریال؛ کارفرمایان دارای بیش از س��ه بیمه پرداز؛ 
خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی غیرزیارتی داشته اند و همچنین گیرندگان 

تسهیالت بانکی جمعاً به  مبلغ بیش از ۳میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط 
باشند، مشمول دریافت »یارانه معیشتی« شناخته نمی شوند.

همچنین طبق ماده ۲ آیین نامه، »یارانه معیشتی« به خانوارهایی تعلق می گیرد 
که مجموع درآمد اعضای آنها از میزان تعیین شده در آیین نامه، کمتر بوده باشد. بر 
این اساس، متوسط درآمد ساالنه برای خانواده یک نفره 48 میلیون تومان، خانواده 
دو نفره ۶۰ میلیون تومان، خانواده س��ه نفره ۷۲ میلیون تومان، خانواده چهار نفره 
84 میلیون تومان و خانواده پنج نفره و بیشتر 9۶ میلیون تومان تعیین شده است. 
به عبارت بهتر، خانوارهایی که مجموع درآمد اعضای آنها از این میزان بیشتر باشد، 

»یارانه معیشتی« به آنها تعلق نمی گیرد.
از س��وی دیگر، نح��وه احراز می��زان درآمد و تعیین خانوارهای هدف براس��اس 
دس��تورالعملی خواه��د بود که از س��وی وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی ابالغ 
می شود. همچنین میانگین وضعیت سه سال گذشته شاخص های مالی و یا میانگین 
برداش��ت ش��ش ماه منتهی به زمان تعیین وسع، مبنای تش��خیص سطح درآمد و 
امتیازدهی خانوار اس��ت. تعیین وسع خانوارها برای کمک حمایت معیشتی و سایر 
موارد حمایتی براس��اس الگوهای مورد تأیید وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و 
بدون هرگونه مداخله انس��انی در نتایج حاصله صورت می گیرد. مشاهده و بررسی 

اطالعات بانکی نیز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
اعتراض ها در خرداد و آذرماه هر سال بررسی می شوند

اما چنانچه خانواده ای نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می تواند 
هر س��ال یک بار درخواست رس��یدگی دهد تا در دو مقطع زمانی شش ماهه یعنی 
خرداد و آذرماه هر س��ال، بررس��ی دوباره صورت گیرد. البته استثنائا رسیدگی به 

درخواست متقاضیان »یارانه معیشتی« امسال در اسفندماه انجام می شود.
همچنین دس��تگاه های اجرایی که اعتبار کمک حمایت معیش��تی و یارانه های 
نقدی کارکنان خود را به  طور سرجمع دریافت می کنند، مکلف هستند ظرف دو ماه 
براساس شاخص های موضوع این آیین نامه نسبت به شناسایی خانوارهای مشمول، 
رفع هم پوش��انی و پرداخت اقدام کنند. در عین حال، اعتبار الزم برای شناس��ایی 
جامعه هدف و اجرای این آیین نامه از محل اعتبارات هدفمندکردن یارانه ها تأمین 

خواهد شد.

مهلت ثبت نام متقاضیان »یارانه معیشتی« امروز به پایان می رسد

شرایط جدید پرداخت »یارانه معیشتی«
دریچه

صدور گواهینامه شغلی در کدام کشورها امکانپذیر است؟
هر آنچه باید درباره گواهینامه شغلی بدانید

فرصت امروز: چه کسانی مشمول دریافت گواهینامه شغلی می شوند؟ 
منظور از کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور چیست و چه مشاغلی را 
شامل می شود؟ اعتبار گواهینامه های شغلی تا چه مدت است؟ آیا اعضای 
خانواده و افراد تحت تکفل دارنده گواهینامه شغلی نیز مشمول برخورداری 
از مزایا و معافیت های گواهینامه شغلی هستند؟ اصال در چه کشورهایی، 
کارگران ایرانی ش��اغل در آنها می توانند تقاضای گواهینامه شغلی کنند؟ 
روش ها و مراحل ثبت نام چگونه اس��ت؟ اینها سواالتی است که در افکار 

عمومی در ارتباط با بحث صدور گواهینامه شغلی وجود دارد.
در واقع، اعزام نیروی کار به خارج از جمله برنامه هایی است که به بهبود 
وضعیت اش��تغال کمک شایانی می کند. این موضوع در سال های گذشته 
ب��ا توجه به افزایش نرخ بیکاری جوانان و دانش آموختگان اهمیت زیادی 
یافته و به عنوان یکی از برنامه های محوری وزارت کار مطرح شده است. 
موضوع گواهینامه های ش��غلی یکی از مهمترین مسائل حوزه کار است و 
امتیازاتی نظیر معافیت های مالیاتی و گمرکی و بهره مندی از مزایای بیمه 
تامین اجتماعی برای کارجویان خارج از کشور در آن پیش بینی شده است. 
البته گواهینامه شغلی تنها برای کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور 

که مزدبگیر هستند، صادر می شود. 
در ای��ن میان، یکی از دغدغه های نیروهای کار ایرانی ش��اغل در خارج 
پس از بازگش��ت به کشور، حفظ س��وابق بیمه ای و برخورداری از مزایای 
بازنشستگی است. بسیاری از کارشناسان با توجه به اشتغال زایی و درآمد 
ارزی حاصل از اعزام نیروهای کار به خارج، بر لزوم حمایت از نیروهای کار 
شاغل در کش��ورهای دیگر و بهره مندی آنها از خدمات بیمه ای و مزایای 

بازنشستگی تاکید دارند.
به عبارت دیگر، کلیه کارگران ایرانی ش��اغل در خارج از کش��ور که به 
صورت مس��تقل و فردی یا در قالب صدور خدمات فنی و مهندس��ی به 
خارج از کش��ور عزیمت کرده اند در صورت ثبت اطالعات هویتی و شغلی 
خود می توانند تقاضای دریافت گواهینامه شغلی بدهند. داشتن گواهینامه 
ش��غلی برای ایرانیان شاغل در خارج مزایایی دارد که معافیت از پرداخت 
وجوه و عوارض خروج از کش��ور برای دارنده گواهینامه ش��غلی از جمله 

آنها است.
اما مزایای مهم گواهینامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج چیست؟ 
به گزارش ایس��نا، از جمله مزایای داش��تن گواهینامه ش��غلی، معافیت 
گمرکی و معافیت ورود ابزار کار به کشور توسط دارنده گواهینامه شغلی 
و برخورداری دارندگان گواهینامه شغلی از پوشش های حمایتی و خدمات 
تامین اجتماعی است. مدت اعتبار گواهینامه های شغلی حداکثر یک سال 
اس��ت و شرط اصلی صدور گواهینامه ش��غلی، احراز اشتغال متقاضی در 
خارج از کش��ور و تایید مدارک شغلی متقاضی توسط نمایندگی ایران در 

کشوری است که متقاضی در آنجا اشتغال دارد.
شرط صدور گواهینامه شغلی، احراز اشتغال متقاضی در خارج از کشور 
و تایید مدارک شغلی متقاضی توسط نمایندگی ایران در کشوری است که 

متقاضی در آنجا اشتغال به کار دارد.
هم��ه کارگران ایرانی ش��اغل در خارج کش��ور که متقاض��ی دریافت 
گواهینامه شغلی هستند می توانند به صورت فردی یا شرکتی وارد بانک 
اطالعات کارگران ایرانی شاغل در خارج و سامانه صدور گواهینامه شغلی 
شوند و اطالعات هویتی و شغلی خود را جهت دریافت گواهینامه شغلی 

ثبت کنند.
س��وال دیگر این است که از کدام کش��ورها می توان گواهینامه شغلی 
گرفت؟ در پاس��خ باید گفت، در هر کش��ور خارجی که نمایندگی ایران 
دایر و مش��غول ارائه خدمت است، متقاضیان گواهینامه شغلی می توانند 
در صورت تایید مدارک شغلی خود از سوی نمایندگی جمهوری اسالمی 
ایران، متقاضی دریافت گواهینامه شغلی باشند. برابر آمارها تاکنون برای 
بیش از ۱۵ هزار ایرانی ش��اغل در خارج از کشور گواهینامه شغلی صادر 
شده اما به طور قطع تعداد ایرانیان شاغل در خارج بیشتر است که نیازمند 

سرشماری و ارائه آمار دقیق تر در این خصوص است.
در این زمینه، محمد اکبرنیا مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی های 
وزارت کار درباره فرآیند صدور گواهینامه شغلی می گوید: گواهینامه شغلی 
برای دو گروه از ش��اغالن خارج کش��ور صادر می شود؛ یک گروه کارگران 
و کارکنان حقوق بگیری هستند که به طور مستقل به خارج کشور اعزام 
شده اند. برای این دسته از متقاضیان در صورت ثبت نام در سامانه اطالعات 
شغلی ایرانیان خارج کشور و طی هماهنگی با سفارت ایران در کشورهای 

مقصد از سوی وزارت کار گواهینامه شغلی صادر می شود.
او معافی��ت از پرداخت عوارض خارج از کش��ور و برخورداری از مزایای 
بازنشس��تگی را از جمله مزیت های صدور گواهینامه شغلی عنوان کرده 
و می گوید: این دس��ته متقاضیان با پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از 
مزایای بازنشس��تگی بهره مند می شوند و هر زمان که به کشور بازگردند، 

می توانند از خدمات درمانی و مزایای دوران بازنشستگی استفاده کنند.
وی گ��روه دوم را ش��رکت های خدمات فنی و مهندس��ی اعزام کننده 
نی��روی کار که در خارج کش��ور پروژه های اقتصادی دارن��د ذکر کرده و 
می افزاید:کلیه کارگران و کارکنان اعزام شده از طرف شرکت های خدمات 
فنی و مهندس��ی در صورت صدور گواهینامه ش��غلی از مزایایی همچون 
معافیت نیروی کار از پرداخت عوارض خروج از کشور و معافیت کارفرما از 
پرداخت مالیات برخوردار می ش��وند. معافیت از پرداخت عوارض خروج از 
کشور و برخورداری از مزایای دوران بازنشستگی از جمله مزیت های صدور 

گواهینامه شغلی برای نیروهای شاغل در کشورهای دیگر است.
گفتنی است با هدف حمایت از بخش خصوصی در زمینه اعزام نیروی 
کار به خارج و حمایت از نیروهای کار ایرانی شاغل در کشورهای خارجی، 
ط��رح راه اندازی دفاتر هدایت و حمایت نیروه��ای کار ایرانی در خارج از 
س��وی معاونت اشتغال وزارت کار مطرح و با توافق وزارت امور خارجه به 
عنوان دستگاه اصلی همکار، اجرای این طرح از آذر سال ۱۳9۶ آغاز شد. 
ای��ن طرح با صدور و اعطای مجوز به متقاضیان راه اندازی دفاتر هدایت و 
حمایت از نیروی کار ایرانی در کش��ورهای استرالیا، کانادا، ترکیه، عمان، 

دانمارک، آلمان و عراق کار خود را آغاز کرد.
با توج��ه به راه اندازی و ارائه خدمات از س��وی دفاتر هدایت و حمایت 
از نیروهای کار ایرانی در کش��ورهای مذکور آن دس��ته از کارگران ایرانی 
شاغل در کشورهای مذکور که متقاضی دریافت گواهینامه شغلی هستند، 
می توانند پس از ثبت اطالعات خود در سامانه صدور گواهینامه شغلی به 
دفتر هدایت و حمایت از نیروهای کار ایرانی در کشور محل اشتغال خود 
مراجعه و با ارائه مدارک و مستنداتی که مؤید اشتغال آنها در کشور مقیم 
است، گواهینامه شغلی خود را پس از صدور دریافت کنند. در حال حاضر 
از طرف وزارت کار بین ایران و برخی کشورها نظیر کویت و قطر وابستگی 
شغلی وجود دارد که از طریق سفارت ایران در این کشورها می توان نسبت 

به دریافت گواهینامه شغلی اقدام کرد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

شهروندان تهرانی در بازار مسکن پایتخت در میان انبوه قیمت های نجومی از یک 
س��و و معدود فایل های زیر قیمت از سوی دیگر، دچار سردرگمی شده اند و به نظر 
می رسد وضعیت کنونی، شباهت زیادی به اوضاع بالتکلیف بازار مسکن در ماه های 

اسفند و اردیبهشت دارد.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی میانگین رشد ماهیانه قیمت مسکن در شهر  تهران 
را 8.۵درص��د و در منطق��ه یک معادل ۳4درصد اعالم ک��رد. طبق اعالم این بانک 
قیمت آپارتمان در منطقه یک با رشد عجیب و غریب 8میلیون تومانی به یک باره  از 
متری ۲۳میلیون تومان در آبان ماه به متری ۳۱ میلیون تومان در آذرماه رسیده که 
تعجب کارشناسان را در پی داشت. البته مطابق این آمار، قیمت به طور کلی در شهر 
تهران طی یک ماه گذشته 8.۵درصد و معامالت ۱۳۷درصد باال رفته که اگرچه رقم 
قابل توجهی است اما با توجه به تغییر نرخ بنزین و افزایش قیمت ارز، کارشناسان 
معتقدند رشد معامالت از نوع سفته بازانه باعث این اتفاق شده و ادامه نخواهد داشت.

به دنبال این آمار پیش بینی کارشناس��ان این بود که بازار مسکن در آینده دچار 
شوک قیمتی نخواهد شد و احتماال معامالت در شرایط ثبات قیمتی به تدریج باال 
می رود، اما تنش های سیاس��ی در منطقه، بازار مس��کن را در حالت کما قرار داد و 
معامالت به یکباره نزدیک به صفر ش��د. کارشناسان پیش بینی می کنند با فروکش 

کردن تنش ها در روزهای آینده آرامش بر بازار مسکن حاکم شود.
اما اتفاق جدیدی که با تغییر قیمت بنزین افتاده این است که قیمت پیشنهادی 
از سوی برخی مالکان، به خصوص مالکان واحدهای کلیدنخورده در مناطق شمالی 
تهران افزایش چش��مگیری داش��ته است. در ش��رایطی که میانگین قیمت مسکن 
براس��اس معامالت قطعی در منطقه یک تهران ۳۱ میلیون تومان در هر متر مربع 
گزارش شده نرخ های پیشنهادی در آگهی های فروش ملک اعداد و ارقامی تا حدود 
دو برابر و حتی بیش��تر را نش��ان می دهد. گذش��ته از اینکه برای چنین واحدهایی 
مش��تری پیدا نمی شود، بازار مس��کن تحت تاثیر نرخ های نجومی می تواند مجددا 
به فاز رکود بخزد. البته در بین انبوه فایل های نجومی، معدود واحدهای زیر قیمت 
هم یافت می ش��ود که آنها هم مشتری چندانی ندارد، اما به هر حال این دوگانگی 

می تواند به رونق نیم بند بازار آسیب وارد کند.
به جز منطقه یک براس��اس اعالم دفاتر امالک در س��ایر مناطق رشد 
قابل توجهی در قیمت های پیشنهادی اتفاق نیفتاده اما تعداد فایل های 
به  قیمت و زیرقیمت به طور محسوس��ی کاه��ش یافته و عمده مالکان 
ای��ن نوع واحدها، فروش را به حالت تعلیق درآورده اند. این س��ردرگمی 
در ماه های اسفند س��ال قبل و اردیبهشت سال جاری نیز مشاهده شد 

که نهایتا با ایجاد ثبات در س��طح اقتصاد کالن و آرامش بازار ارز، بازار 
مسکن مسیر باثباتی را در پیش گرفت و حتی برای چهار ماه پی در پی 

تا قبل از آذرماه شاهد رشد منفی قیمت بودیم.
در همین حال، بس��یاری از نشس��ت ها در دفاتر امالک و مس��کن طی روزهای 
گذشته، لغو شده است. دفاتر امالک، مهم ترین ویژگی روزهای اخیر بازار مسکن را 
»لغو نشست« به دلیل ابهامات فروشندگان از آینده بازار عنوان می کنند و می گویند 
ب��ا وجود آنکه معامالت مقداری نس��بت به آذرماه پایین آم��ده اما تعداد خریداران 

مصمم از فروشندگان مصمم بیشتر است.
مهدی س��لطان محمدی، کارش��ناس بازار مس��کن درباره تحلی��ل این روزهای 
بازار مس��کن گفت: از چند زاویه می ش��ود اوضاع بازار مس��کن در شرایط فعلی را 
بررس��ی کرد؛ در تمام کش��ورها نوسانات قیمت در چنین شرایطی تا حد زیادی به 
سیاست های اتخاذش��ده دولت ها مربوط می شود. ممکن است برای پاسخگویی به 
عطشی 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 مسکن 
شود و حتی به اعداد غیرقابل کنترلی برسد، اما در مقطع فعلی که نگرانی ها از بین 

رفته چنین فرضیه ای برای بازار مسکن در ایران قابل تصور نیست.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، هزینه ساخت هر مترمربع زیربنای 
مسکن ملی در شهر جدید پردیس را بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان برآورد می کند، 
هرچند که ممکن اس��ت با توجه به شرایط خاص پردیس، هزینه ها مقداری باالتر 

باشد.
س��ید مهدی هدای��ت درباره طرح »اقدام ملی مس��کن« در پردیس گفت: طرح 
»اقدام ملی تولید و عرضه مس��کن« در پردیس در دو بخش شامل واگذاری زمین 
و همچنین واحدهای ثبت نامی تعریف ش��ده است. در قالب واگذاری زمین 9 هزار 
واح��د و ثبت نام ۳ ه��زار واحد را مدنظر داریم که واحده��ای ثبت نامی را خودمان 
می سازیم. با توجه به برآورد ۲.۵ تا ۳.۵میلیون تومان در هر متر مربع که در سطح 
وزارتخانه برای طرح اقدام ملی انجام ش��ده تالش می کنیم قیمت تمام شده از این 
دامنه قیمتی فراتر نرود. به دلیل ش��رایط جغرافیایی پردیس ممکن است مقداری 

هزینه ها بیشتر شود که البته ارزش افزوده واحدهای این شهر برای مالکان نیز بیشتر 
از دیگر شهرها است.

به گفته وی، آماده سازی زمین برای طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهر 
جدید پردیس آغاز شده و در مرحله تهیه نقشه سازه ها هستیم.

او درباره آخرین وضعیت واحدهای »مس��کن مهر« نیز گفت: در حال حاضر ۱۰ 
هزار  واحد مسکن مهر با تمامی خدمات و انشعابات آماده شده که به طور روزانه و 
بدون افتتاح رسمی در حال واگذاری آنها هستیم. طبیعتا ۱۰ هزار واحد را نمی توان 
یک روزه تحویل داد. به همین لحاظ بلوک به بلوک از متقاضیان دعوت می کنیم تا 

ضمن دریافت دفترچه اقساط، واحد خود را تحویل بگیرند.
هدایت در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه بازار مس��کن پردیس به ثبات رسیده 
اس��ت، درباره نگرانی از التهاب قیمتی در بازار مسکن پردیس گفت: خوشبختانه با 

تمهیداتی که وزیر راه و شهرس��ازی و دادستانی پردیس داشتند بازار مسکن شهر 
جدید پردیس به ثبات و آرامش رسیده است. فقط از خریداران و فروشندگان انتظار  
داریم مراقب باش��ند در دام دالالن نیفتند. اگر واحدها دارای س��ند تک برگی است 
باید طرفین دقت کنند و اگر قرارداد پنج برگی است باید از شرکت عمران استعالم 
بگیرند تا خدا نکرده شاهد مشکالتی از قبیل فروش یک واحد به چند نفر نباشیم.

وی همچنین درخصوص اخباری مبنی بر فروش امتیاز مس��کن ملی در ش��هر 
جدید پردیس تاکید کرد: با ورود جدی آقای وزیر این مش��کل جمع ش��د و دیگر 

شاهد خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن در پردیس نیستیم.
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید پردیس همچنین با اشاره به پروژه مترو 
پردیس گفت: به احتمال زیاد تا ۱۰ الی ۱۵ روز آینده فراخوان اجرای طرح منتشر 

می شود.

قیمت کدام خانه ها در تهران، افزایش چشمگیر داشته اند؟

بازار مسکن گیج زد!

برآورد قیمت پردیس در طرح »اقدام ملی مسکن«

مسکن ملی پردیس، متری چند؟

ایمان  ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل
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 بررسی »شورای فقهی« 
در طرح جدید بانکداری

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در نشس��ت علنی ۲۶ آذرماه 
امس��ال، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران را به تصویب 
رساندند. براساس ماده ۲۱ این طرح »برای حصول اطمینان از اجرای 
صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت 
بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نس��بت به رویه ها و ابزارهای رایج، 
شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها 
و نح��وه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اس��المی در بانک 
مرکزی و »اش��خاص تحت نظارت«، ش��ورای فقهی بانک مرکزی با 
این ترکیب تش��کیل می ش��ود: پنج فقیه )مجتهد متجزی( در حوزه 
فق��ه معامالت و صاحب نظر در مس��ائل پولی و بانک��ی؛ رئیس کل؛ 
معاون نظارتی رئیس کل؛ یک نفر حقوقدان آش��نا به مسائل پولی و 
بانک��ی و یک نفر اقتصاددان )هر دو با معرفی رئیس کل(؛ یک نفر از 
نمایندگان مجلس با اولویت آش��نایی با بانکداری اسالمی به انتخاب 
مجلس شورای اسالمی به مدت دو سال )به عنوان عضو ناظر( و یکی 

از مدیران عامل بانک های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد.
اما نکاتی که در نقد و بررس��ی این ماده به نظر می رس��د، به نحو 

مختصر به این شرح است:
ال��ف( اصل چهارم قانون اساس��ی اذعان م��ی دارد: »کلیه قوانین و 
مق��ررات مدنی، جزایی، مال��ی، اقتص��ادی، اداری، فرهنگی، نظامی، 
سیاس��ی و غیر اینها باید براس��اس موازین اس��المی باشد. این اصل 
بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساس��ی و قوانین و مقررات دیگر 
حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.« 
در س��وی دیگر، بنا به تبصره دوم ماده ۲۱ طرح، حکم شورای فقهی 

نافی اختیارات و نظارت فقهای شورای نگهبان نیست.
ش��اید برخی این تصور را داشته باشند که با وجود تصویب شورای 
نگهبان نس��بت به قوانینی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا یا 
همین طرح جدید )البته پس از تصویب( چه نیازی به وجود شورای 
فقهی اس��ت؟ پاسخ به این پرس��ش در بخش ابتدایی ماده ۲۱ ذکر 
شده است. ش��ورای نگهبان نهایتا بر عدم مغایرت مواد قانون مادر با 
ش��رع و قانون اساسی نظارت دارد، اما نظارت بر عملکرد نظام بانکی 
و اظهارنظر نس��بت به رویه ها و ابزارهای رایج، ش��یوه های عملیاتی، 
دس��تورالعمل ها، بخش��نامه ها، چارچ��وب قرارداده��ا و نحوه اجرای 
آنه��ا از جهت انطباق با موازین فقه اس��المی امری اس��ت که عموما 
ش��ورای نگهبان بدان ورود نمی کند و این وظیفه برای نهادی معتبر 

و متخصص همچون شورای فقهی بانک مرکزی قابل تعریف است.
ب( ممکن اس��ت وجود ش��ورای فقهی در کنار ش��ورای نگهبان، 
احتم��ال تع��ارِض احکام را در ذهن متبادر س��ازد، ام��ا این احتمال 
نمی توان��د چندان جدی باش��د چراکه مصوبات ش��ورای فقهی ذیل 
مصوبات قانون اساس��ی و ش��ورای نگهبان اس��ت و نه فرای آن و در 
س��ازوکار و مسیر تصمیم گیری ش��ورای فقهی، قید قانون اساسی و 
مصوب ش��ورای نگهبان وجود خواهد داشت. گرچه پسندیده آن بود 

که در این تبصره به این قید، اشاره مستقیمی می شد.
ج( گرچه در تبصره های 4 و ۵ این ماده به »رئیس ش��ورا« اش��اره 
ش��ده اس��ت، اما نه در خود ماده ۲۱ و نه در سایر تبصره های آن به 
چگونگی انتخاب و ش��رایط الزم رئیس شورا اش��اره نشده است. آیا 
رئیس ش��ورای فقه��ی همان رئیس کل بانک مرکزی اس��ت یا آنکه 
رئیس ش��ورا از بین پنج فقه مجتهد متجزی انتخاب می شود؟ رئیس 
ش��ورا با رأی اکثریت انتخاب می ش��ود یا با نظر رئیس کل؟ چنانچه 
رأی اکثریت مالک است، اکثریت اعضای فقهی مدنظر است یا اعضای 
کل شورا؟ شایان ذکر اس��ت برخالف این ماده، در ماده ۱9 )شورای 
سیاس��ت گذاری پولی و ارزی( و ماده ۲۰ )ش��ورای مقررات گذاری و 
نظارت بانکی( با عبارت صریح »رئیس کل به عنوان رئیس ش��ورا«، 

تکلیف ریاست شورا مشخص شده است.
د( در این ماده ازجمله وظایف ش��ورای فقهی، اظهارنظر نسبت به 
انطب��اق نحوه اجرای قوانین و مقررات در »اش��خاص تحت نظارت« 
)یعنی کلیه موسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های 
اعتبار، شرکت های واسپاری )لیزینگ(، صرافی ها، شرکت های مدیریت 
دارایی، شرکت های اعتبارسنجی، موسسات تضمین تعهدات و سایر 
اشخاصی است که حسب تشخیص بانک مرکزی، به انجام عملیات یا 
ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیت های مرتبط 
با بازار پول اش��تغال دارند( با موازین فقه اس��المی عنوان شده است. 
ابهام مهم آن اس��ت که شناسایی و نظارت بر اجرا و کارکردهای این 
حجم متعدد و متنوع از »اشخاص تحت نظارت« چگونه برای چنین 

شورایی قابل تصور است؟
از این رو به نظر می آید این ش��ورا به ش��دت نیازمند بازویی جهت 
رصد، مراقبت و ارائه گزارش های دوره ای از »اشخاص تحت نظارت« 
اس��ت. تدبیر الزمی که در ماده مورد بحث بدان اش��اره نشده است. 
پیش��نهاد آن اس��ت که کمیته ه��ای نظارت ش��رعی در داخل بدنه 
بانک ها، موسس��ات اعتباری و س��ایر اش��خاص تحت نظارت جهت 
مس��اعدت و هم��کاری با ش��ورای فقهی بان��ک مرک��زی راه اندازی 
ش��ود. همچنین اس��تفاده از یک دبیرخانه علمی جهت پش��تیبانی 
و تهی��ه محتوا و خوراک علمی و پژوهش��ی برای تصمیم س��ازی ها و 
تصمیم گیری های ش��ورا نیز پیشنهاد می ش��ود. در این مسیر، تجربه 
موفق این نوع نهادهای پش��تیبان در کمیته فقهی س��ازمان بورس و 

اوراق بهادار، پیش روی ما قرار دارد.
ه( گرچه در ماده ۲۱ به »اشخاص تحت نظارت« به شرحی که در 
بند پیش رفت اشاره شده است، اما در تبصره پنجم این ماده از عبارت 
»در صورت اطالع از تخلف بانک مرکزی یا ش��بکه بانکی از مصوبات 
شورا« استفاده شده و بدون دلیل مشخص از »اشخاص تحت نظارت« 
به »ش��بکه بانکی« عقب نشینی کرده است. ناگفته پیداست چنانچه 
منظور نویس��ندگاِن طرح از »ش��بکه بانکی« همان »اشخاص تحت 

نظارت« است، پس چه نیازی به خلق اصطالح جدید بوده است!؟
در پایان یادآور می ش��ود درخصوص نقش و جایگاه شورای فقهی 
بان��ک مرکزی در طرح جدی��د بانکداری، نکات معتنابهی از س��وی 
کارشناس��ان ارائه شده است که این یادداش��ت با عبور از آنها، صرفا 
سعی داش��ته به نکاتی که سابق بر این کمتر بدان اشاره شده است، 

بپردازد.
منبع: ایِبنا

یادداشت

رشد ماهانه نرخ ارز در آذرماه امسال برای نخستین بار در سال 98 دو رقمی شد 
و این بیش��ترین میزان ثبت شده برای رش��د ماهانه نرخ ارز از مهرماه سال گذشته 
تاکنون بوده است. نرخ ارز نیمایی نیز پس از چهار ماه روند نزولی، در آذرماه افزایش 
پیدا کرده است، اما میزان رشد آن کمتر از رشد نرخ ارز آزاد بوده و به این ترتیب، 
شکاف میان این دو نرخ مجددا به بیش از ۱۰درصد افزایش یافته است. تداوم روند 
افزایش��ی شکاف میان دو نرخ می تواند از یک س��و منجر به افزایش تقاضا برای ارز 
نیمایی ش��ده و مشکالتی را برای تخصیص ایجاد کند و از سوی دیگر نیز می تواند 

منجر به کاهش عرضه ارز در این بازار و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شود.
در یک کالم می توان گفت، نرخ ارز پس از یک دوره تقریبا طوالنی از ثبات نسبی، 

در آذرماه امسال با افزایش قابل مالحظه ای مواجه شده است.
به گزارش سنا، در ارتباط با دالیل رشد نرخ ارز در آذرماه امسال به نظر می رسد 
که از یکسو تغییر جهت انتظارات تورمی پس از افزایش قیمت بنزین بر این قضیه 
موثر بوده و از سوی دیگر با مشخص شدن کلیات بودجه سال 99، احتمال افزایش 
نرخ ارز در سال آینده به دلیل کاهش درآمدهای ارزی دولت تقویت شده است. در 
کنار این موارد، باید توجه داشت که بررسی الگوی ماهانه نرخ ارز در سال های اخیر 
نشان می دهد که غالبا نرخ ارز در آذرماه هر سال )بنا به دالیلی نظیر افزایش میزان 
تقاضا توس��ط واردکنندگان جهت تسویه حساب ها در پایان سال مالی خارجی( با 
افزایش مختصر و کاهش بعدی مواجه می ش��ود. به این ترتیب به نظر می رسد که 
بخش��ی از افزایش نرخ ارز در ماه گذشته نیز مربوط به تکرار الگوی ماهانه بوده که 

البته در شرایط فعلی انتظار تکمیل الگو و بازگشت نرخ، احتمال پایینی دارد.
در مورد چشم انداز نرخ ارز در ماه های آینده، بررسی تراز تجاری غیرنفتی نشان 
می دهد که در س��ال جاری شرایط مناس��بی برای این متغیر وجود نداشته است و 
انتظار می رود تا پایان سال میزان کسری تراز تجاری به رقمی در حدود ۲ میلیارد 
دالر بالغ ش��ود. البته باید توجه داش��ت که رقم مذکور، نس��بت به تجارب تاریخی 
چندان قابل مالحظه نیس��ت و تنها یک کس��ری مختصر ب��رای تراز تجاری تلقی 
می شود. تراز تجاری منفی به معنای کاهش نسبی صادرات در مقابل واردات است 
و نتیجه تبعی آن برای بازار ارز، فشار تقاضا خواهد بود. به این ترتیب انتظار می رود 
ک��ه از ناحیه تقاضای مصرفی ارز در بخش تج��ارت خارجی، ارز با افزایش تقاضا و 

احتماال افزایش آرام نرخ مواجه شود.

البته بررس��ی آمار مربوط به عرضه ارز در س��امانه نیما نشان می دهد که میزان 
عرضه ارز به صورت آرام در حال افزایش است و به این ترتیب انتظار می رود که در 
صورت تداوم این شرایط، نرخ ارز در این سامانه تغییر چندانی نداشته باشد و تنها 

افزایش آرام آن تا پایان سال مورد انتظار خواهد بود.
در کنار تجارت خارجی، س��رمایه گذاری خارجی نیز بخ��ش دیگری از عرضه و 
تقاضای مصرفی ارز را تشکیل می دهد و می تواند بر نرخ ارز موثر باشد. بررسی میزان 
س��رمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( جذب ش��ده در کشور طی دو دهه اخیر 
نشان می دهد که از یکسو مقادیر سرمایه واردشده به کشور بسیار کم و در محدوده 
۲.۵ تا 4.۵ میلیارد دالر بوده و از سوی دیگر روند آن طی سال های اخیر نزولی بوده 
اس��ت. در مورد سال های 9۷ و 98 هنوز آمار رسمی میزان سرمایه گذاری خارجی 
جذب شده وجود ندارد، اما با توجه به افزایش ریسک سیاسی کشور به دلیل اعمال 

دور جدید تحریم ها علیه اقتصاد ایران، انتظار کاهش ارقام وجود دارد.
بررس��ی س��رمایه گذاری پورتفوی خارج��ی )FPI(، به عن��وان تقریبی از میزان 
س��رمایه گذاری مستقیم خارجی نیز نشان می دهد که پس از خروج ایاالت متحده 
از برجام در اردیبهش��ت 9۷، خروج قابل مالحظه دارایی رخ داده اس��ت به ش��کلی 
که س��هم ۰.۵درصدی سهامداران خارجی از ارزش بازار سهام، به حدود ۰.۱درصد 
کاهش یافته اس��ت. به این ترتی��ب می توان گفت که در مجم��وع انتظار نمی رود 
س��رمایه گذاری خارجی بتواند اثر قابل مالحظه ای بر س��مت عرضه ارز و در نهایت 

کاهش نرخ ارز داشته باشد.
در م��ورد تقاضای احتیاطی ارز نیز به نظر می رس��د که تقاضای خرید ملک در 
ترکیه توسط شهروندان ایرانی می تواند نماینده خوبی برای این متغیر باشد.  آمار 
مربوط به خرید ملک در ترکیه براساس ماه های میالدی است که برای سهولت در 
گزارش دهی، با کمی تس��امح معادل ماه های خورشیدی در نظر گرفته شده است. 
به عنوان نمونه، آمار ماه نوامبر برای آبان ماه فرض ش��ده اس��ت. بررسی خریداران 
خارجی ملک در ترکیه نشان می دهد که در آبان ماه سال جاری، ایرانی ها بیش از 
۵۰۰ ملک در شهرهای مختلف ترکیه خریداری کرده اند )مقایسه کنید با 4۰۰۰ 
آپارتمانی که در همین ماه در ش��هر تهران معامله شده است( و از این حیث پس 
از ش��هروندان عراقی، در رتبه دوم قرار گرفته اند. روند زمانی خرید ملک در ترکیه 
توسط ایرانی ها به شکلی است که در دو سال اخیر، جهش مشهودی اتفاق افتاده 

اس��ت و ب��ا وجود افزایش ن��رخ ارز )که تبدیل دارایی ریالی ب��ه ارزی را غیرموجه 
می نماید( تعداد بیش��تری از افراد اقدام به خروج س��رمایه خود از این راه کرده اند. 
هرچند که از ش��هریور 9۷ قوانین مهاجرتی ترکیه تسهیل شده و اعطای تابعیت 
به شرط س��رمایه گذاری  ۲۵۰ هزار دالری موجب جذابیت سرمایه گذاری در این 
کش��ور شده اما باید توجه داش��ت که در کنار افزایش شمار ایرانیان خریدار ملک 
در ترکیه، س��هم این افراد نیز در بین خریداران خارجی ملک در ترکیه، به ش��کل 
محسوس��ی در حال افزایش است و از کمتر از ۳درصد به حدود ۱۲درصد رسیده 
است. مجموع این موارد گویای آن است که بنا به دالیلی نظیر افزایش ریسک های 
سیاسی-اقتصادی و بی ثباتی شرایط اقتصاد کالن، تقاضای احتیاطی ارز به صورت 
پیوس��ته در حال افزایش اس��ت و این موضوع می تواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد. در 
مورد ابعاد تقاضای احتیاطی ارز به ش��کل خروج سرمایه، هرچند که اعداد دقیقی 
در دس��ترس نیست اما با در نظر گرفتن رقم حداقل ۲۵۰ هزار دالر)شرط اعطای 
تابعیت( برای هر یک از امالک خریداری ش��ده توسط ایرانی ها در ترکیه، می توان 
گفت که از ابتدای س��ال 9۷ تا پایان آبان 98 بیش از ۲ میلیارد دالر س��رمایه از 
کشور تنها به مقصد ترکیه خارج شده است. البته خروج مقادیر قابل مالحظه ای به 

مقاصدی نظیر گرجستان، امارات و کانادا نیز متصور است.
ب��ا عنایت به جمیع موارد گفته ش��ده، انتظ��ار می رود که ن��رخ ارز طی ماه های 
باقیمانده از سال 98 و احتماال سال 99، روند صعودی آرامی متناسب با افزایش نرخ 
 FATF تورم داشته باشد. البته در این میان، دو مساله ضرب االجل مربوط به الیحه
در اواخر بهمن ماه و همچنین سررسید شدن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
گواهی سپرده یکساله در اواخر بهمن و اوایل اسفندماه، دو رویداد مهمی است که 

می تواند شوک های افزایشی کوتاه مدت یا حتی بلندمدت بر نرخ ارز داشته باشد.
در نهایت باید توجه داش��ت که بررسی گزارش اجماع تحلیلگران نشان می دهد 
که میانگین انتظارات در مورد نرخ ارز س��ال 98 براساس نظرسنجی صورت گرفته 
تقریبا معادل ۱۳هزار تومان با حد پایین ۱۱ هزار تومان و حد باالی ۱9 هزار تومان 
بوده است. رقم میانگین انتظارات، فاصله کمی با مقادیر واقعی نرخ ارز در بازار دارد، 
اما باید توجه کرد که حد باالی انتظارات، نس��بت به نظرس��نجی های قبلی، رشد 
قابل مالحظه ای داشته است. این موضوع می تواند به عنوان نشانه ای از تغییر جهت 

انتظارات تلقی شود.

 انتظار افزایش آرام نرخ ارز

سمت و سوی بازار ارز در ماه های پایانی سال

معاون بیمه مرکزی اعالم کرد خس��ارت ناشی از ساقط شدن هواپیمای بویینگ 
۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دالر برآورد شده که با توجه 
به مشخص بودن مقصر، در نهایت با توافق بین دولت ایران و اوکراین در مورد نحوه 
پرداخت، این خسارت از سوی دولت ایران پرداخت خواهد شد، اما این رقم از سوی 

شرکت های بیمه ایرانی پرداخت نمی شود.
غالمعل��ی جهانگیری در گفت وگو با ایس��نا، درباره جزییات پرداخت خس��ارت 
ناشی از سقوط هواپیمایی بویینگ ۷۳۷ در حوالی تهران، توضیحاتی درباره برآورد 
خسارت مسافران، هواپیما و نحوه پرداخت آن ارائه کرد و گفت: هواپیمای بویینگ 
نو مدل 8۰۰-۷۳۷ حدود ۱۰۰ میلیون دالر ارزش دارد، اما هواپیمایی که س��اقط 
شد حدود سه سال کار کرده بود که ارزش آن تا ۷۰ میلیون دالر برآورد شده است، 
در نتیجه خس��ارتی که باید بابت بدنه این هواپیما پرداخت ش��ود ۷۰ میلیون دالر 

پیش بینی شده است.
معاون اتکای بیمه مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیمه نامه اوکراینی در 
اختیار نیست که مشخص شود خسارت مسافران و خدمه دقیقا چه مبلغی است؟ 
گفت: براساس آنچه در بیمه های بین المللی تحت پوشش قرار می گیرد، برای بار هر 

مسافر حدود ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ دالر برآورد می کنند.
او در مورد خسارت بیمه ای هر مسافر نیز توضیح داد: برای مسافران هر نفر ۱۰۰ 
هزار تا ۲۵۰ هزار SDR پوشش بیمه ای در نظر گرفته می شود که این رقم باید در 

بیمه نامه اوکراینی مشخص شود که برای مسافران این هواپیما چقدر بوده است.
جهانگیری ادامه داد: هر SDR که متشکل از ارزهای اصلی از جمله یورو ، دالر 

و ین اس��ت که برابر با ۱.۳ دالر می شود. بر این اساس اگر برای هر مسافر کف رقم 
تعیین شده یعنی ۱۰۰ هزار دالر در نظر بگیریم این رقم در ۱.۳ دالر ضرب می شود 
و خس��ارت آن محاس��به خواهد شد. این در حالی اس��ت که برای خدمه و خلبان 

معموال رقمی باالتر از ۲۵۰ هزار دالر پوشش بیمه ای در نظر گرفته می شود.
جهانگیری گفت: با توجه به برآورده های اولیه پیش بینی می کنیم که حدود ۲4 
میلیون دالر خسارت برای مسافر، خدمه و بار باشد و ۷۰ میلیون دالر هم خسارت 
بدنه خواهد بود که در مجموع حداقل ۱۰۰ میلیون دالر اس��ت که ممکن اس��ت با 

توجه به بیمه نامه اوکراینی این رقم تغییر کند و تا ۱۵۰ میلیون دالر نیز برسد.
وی در مورد اینکه برآورد خس��ارت در برخی اخبار بسیار باالتر بوده و میلیاردی 
هم عنوان می شود، تاکید کرد: هزینه های هواپیما، خدمه و مسافر براساس مقررات 
بین المللی مش��خص اس��ت که آن را تا حداکثر ۱۵۰ میلیون دالر برآورد کرده ایم، 
ولی بخش س��نگین خسارت مربوط به هزینه بیمه ثالث است که در مورد بویینگ 
ساقط شده در ایران با توجه به اینکه در منطقه ای اصابت نکرده که مسکونی، کارخانه 
یا محلی با هزینه های باال باشد در نهایت خسارت ثالث بسیار پایین بوده که البته 
باید کارشناس��ی شود. هزینه ثالث زمانی باال رفته و خسارت را سنگین می کند که 

مثال هواپیما به پاالیشگاه، نیروگاه و یا شهرک صنعتی و ... برخورد کرده باشد.
معاون اتکایی بیمه مرکزی در ادامه در مورد  ش��رایط پرداخت خسارت حداقل 
۱۰۰ میلیون دالری برآوردش��ده توضیح داد که اگر این هواپیما س��قوط کرده بود 
آنگاه شرکت های بیمه اوکراینی که هواپیما را بیمه کرده بودند مسئولیت پرداخت 
خسارت را برعهده داشتند که بعد از پرداخت آن را از بیمه های اتکایی خود دریافت 

می کردند، اما اکنون شرایط متفاوت است و با توجه به اینکه هواپیما ساقط شده و 
مقصر آن مشخص است باید دولت ایران این خسارت را پرداخت کند.

جهانگیری با بیان اینکه خسارت برآوردشده را دولت ایران می پردازد، گفت: نحوه 
پرداخت آن به توافق بین دو دولت ایران و اوکراین برمی گردد؛ به طوری که ممکن 
اس��ت توافق کنند ایران رقم مربوط به خسارت مسافران را به طور مستقیم به آنها 
بپردازد و خسارت هواپیما و خدمه را به شرکت هواپیمایی اوکراینی پرداخته و خود 
شرکت آن را بپردازد، اما راه دیگر این است که تمام مبلغ  را دولت ایران در اختیار 
شرکت هواپیمایی قرار دهد تا این شرکت خسارت مربوط به مسافران، خدمه و هر 
آنچه وجود دارد را توزیع کند. وی در رابطه با اینکه گفته شده بود که شرکت های 
بیمه ایران نیز خس��ارت تعهدشده را پرداخت خواهند کرد، گفت: با توجه به اینکه 
در روزهای ابتدایی مش��خص نبود که دقیقا چه خس��ارتی وارد شده و چه بیمه ای 
از س��وی ایران صادر شده است، این موضوع مطرح شد که خسارت های تعهدشده 
پرداخت می شود، اکنون بعد از بررسی ها مشخص شد فقط سرنشینان بیمه مسافر 
در یک بیمه گذار ایرانی بودند که آن هم با توجه به اینکه هواپیما از مرز خارج نشده 
بود، پرداخت آن انجام نخواهد ش��د. گفتنی است؛ یک فروند هواپیمای مسافربری 
بویینگ 8۰۰-۷۳۷ متعلق به ش��رکت هواپیمایی اوکراین صبح روز چهارشنبه ۱8 
دی ماه سقوط کرده بود که در ادامه مشخص شد این هواپیما در اثر خطای انسانی 
از س��وی پدافند هوایی مورد اصابت قرار گرفته اس��ت. ۱۷۶ مسافر و خدمه در این 
هواپیما بودند که اکثر آنها ایرانی و مابقی از کش��ورهای دیگر بودند که تهران را به 
مقصد کی یف ترک کرده بودند اما در حوالی پرند دچار حادثه شدند و جان باختند.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با رشد حدود ۵۰ 
هزار تومانی نس��بت به روز معامالتی گذشته به بهای 4میلیون و ۷۷۵ هزار تومان 
فروخته شد. بر این اساس، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد 
تهران به بهای 4میلیون و ۷۵۰ هزار تومان فروخته ش��د. همچنین نیم س��که نیز 
۲میلیون و 4۲۰ هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و 44۰ هزار تومان و هر قطعه 
سکه گرمی 9۳۰ هزار تومان داد و ستد شد. هر گرم طالی خام ۱8 عیار 48۵ هزار 

تومان و هر مثقال طال نیز ۲میلیون و ۱۰۲ هزار تومان به فروش رسید.

رش��د بهای دالر و اونس طال باعث افزایش قیمت های طال و انواع س��که در بازار 
شده است. شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی و پاسخ موشکی ایران، رشد شدید 
قیمت اونس طال در بازارهای جهانی را به دنبال داشت، اما از روز چهارشنبه هفته 
گذشته روندی نزولی یافت. اونس طال در بازارهای جهانی نیز در روز دوشنبه پس از 
بازارهای جهانی حدود ۱۰دالر افت کرد و به قیمت یک هزار و ۵۵۱ دالر معامله شد.
به��ای دالر در صرافی های بانکی نیز در ادامه روند نزولی خود با افت ۳۰ تومانی 
نس��بت به روز معامالتی یکشنبه به رقم ۱۳ هزار و ۲۰ تومان رسید. بر این اساس، 

بهای خرید هر دالر در تابلوی صرافی های بانکی ۱۲ هزار و 9۲۰ تومان و فروش ۱۳ 
ه��زار و ۲۰ تومان بود. ن��رخ خرید هر یورو نیز ۱4 هزار و ۵۲۰ تومان و نرخ فروش 

آن ۱4 هزار و ۶۲۰ تومان شد.
میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی یکشنبه در سامانه سنا ۱4 هزار و ۶۲4 
تومان و هر دالر ۱۳ هزار و ۲4 تومان بود. همچنین در سامانه نیما در روز معامالتی 
یکش��نبه هر حواله یورو ۱۳ هزار و ۱۶۷ تومان فروخته شد، نرخ حواله هر دالر نیز 

۱۱ هزار و 9۰۶ تومان بود.

آخرین وضعیت بیمه هواپیمای اوکراینی از زبان معاون بیمه مرکزی

خسارت 150 میلیون دالری هواپیمای اوکراینی

نرخ سکه به 4 میلیون و 775 هزار تومان رسید
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کدام سهامداران بیشتر سود کردند؟
رکورد جدید شاخص بورس

ش��اخص بورس تهران در سومین روز هفته و در ادامه روند افزایشی 
خود ۱۶ هزار و ۳88 واحد رش��د کرد و به رقم ۳9۲ هزار و ۳8 واحد 
رسید. معامالت تاالر شیشه ای درحالی به پایان رسید که روند صعودی 
ش��اخص کل حفظ شده و س��هامداران فوالد مبارکه اصفهان، صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس، پاالیش نفت بندرعب��اس، س. نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین، گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت ارتباطات سیار 

ایران و بانک ملت، بیشتر از سایر سهامداران در این روز سود کردند.
در معامالت روز دوشنبه بیش از 8 میلیارد و ۲۷۵ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳9 هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال داد و س��تد 
شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 4هزار و ۳۶9 واحد افزایش به 
۱۱8 هزار و 9۲4 واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با ۲هزار و 9۱۷ 
واحد رش��د به ۷9 هزار و 4۱۲ واحد رس��یدند. شاخص آزاد شناور نیز 
با ۲۰هزار و ۱۰4 واحد افزایش به رقم 4۵۷ هزار و ۷۲۱ واحد رس��ید، 
ش��اخص بازار اول ۱۲هزار و ۳۱۵ واحد و شاخص بازار دوم ۳۱ هزار و 

۵۱۰ واحد افزایش داشتند.
در بین تمامی نمادها، نماد فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۲هزار و 
4۱۳ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و ۱۷۲ 
واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 4۳۶ واحد، س. نفت و گاز 
پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 4۳۳ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارس��ان( با ۳99 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 4۲۵ واحد، 
شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با 4۰۶ واحد، بانک ملت )وبملت( 
با ۳9۳ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در مقابل 
اما نماد س��یمان فارس )س��فار( با ۱۶ واحد، سرمایه گذاری ساختمان 
ایران )وساخت( با هشت واحد، فروسیلیس ایران )فروس( با چهار واحد 

بیشترین تاثیر منفی را بر معامالت این روز بورس داشتند.
نمادهای بانک تجارت، بانک ملت، ماشین س��ازی اراک، سایپا، بانک 
اقتص��اد نوین، فوالد مبارکه اصفه��ان و پاالیش نفت اصفهان، ازجمله 
نماده��ای پربیننده دیروز بودند. گروه ش��یمیایی نیز در معامالت روز 
دوشنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و ۲94میلیون و 9۰۳ 
هزار برگه س��هم به ارزش بیش از ۳ هزار و ۲4۲ میلیارد ریال در این 

گروه داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز ۱۵۱ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۵هزار 
و 4۵  واح��د ثابت مان��د. در این بازار یک میلی��ارد و 949 هزار برگه 
س��هم به ارزش بیش از ۱۲ هزار و 9۵4 میلیارد ریال داد و س��تد شد. 
تمامی نمادها در معامالت این بورس تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند 
و در این میان، نماد سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، پتروش��یمی م��ارون )مارون(، س��هامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، توسعه مولد نیروگاهی جهرم، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( 
و صنایع ماشین اداری ایران )مادیرا( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص 

این بازار گذاشتند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: روز جمعه بیس��تم دی م��اه بود که وزارت خزان��ه داری آمریکا در 
تازه ترین دور تحریم ها و در واکنش به حمله موشکی سپاه، از اعمال تحریم هشت 
ش��خص و بخش هایی از صنایع فلزی و معدنی ایران خبر داد. در این راستا، برخی 
از شرکت ها و بخش هایی که تحریم شدند، پیشتر نیز از سوی آمریکا مورد تحریم 
قرار گرفته بودند. با این همه، این تحریم جدید به افزایش فروش ش��رکت ها، رش��د 

سهام شان در بورس و در نهایت، افزایش شاخص بورس انجامید.
صبا استیل، شرکت فوالد هرمزگان، شرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت فوالد 
اکسین خوزستان، شرکت فوالد خراسان، شرکت فوالد کاوه جنوب کیش، شرکت 
آلیاژهای فوالدی ایران، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو، ش��رکت آهن و فوالد ارفع، شرکت فوالد خوزستان و شرکت آهن و فوالد 
غدیر ایرانیان، ازجمله شرکت هایی بودند که از سوی آمریکا تحریم شدند. همچنین 
از میان این ش��رکت ها، س��هام ش��رکت های فوالد هرمزگان)هرمز(، فوالد مبارکه 
اصفهان)فوالد(، ش��رکت فوالد خراس��ان)فخاس(، فوالد کاوه جنوب کیش)کاوه(، 
ش��رکت آلیاژهای فوالدی ایران)فوالژ(، ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر)کگل(، 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو)چادرملو(، شرکت آهن و فوالد ارفع)ارفع(، شرکت 

فوالد خوزستان)فخوز( در بورس عرضه می شود.
مزایای تحریم برای فلزات اساسی ایران

رئیس جمهور آمریکا هجدهم اردیبهشت ۱۳9۷ با خروج از برجام، دور اول تحریم 
که شامل تحریم طال و فوالد و آلومینیوم و فلزات با هدف کاهش منابع ارزی کشور 
ب��ود را اجرا کرد. بعد از آن، آمریکا به بهانه های مختلف در چندین مرحله اقدام به 
اعمال تحریم های تکراری در بخش های مذکور کرد و حتی یک ش��رکت را سه بار 

مورد تحریم قرار داد.
به گزارش ایسنا، در این میان، نکته مهم این است که محصوالت تولیدی حوزه 
معدن و صنایع معدنی ایران همانند س��ایر کشورها، با نرخ دالر قیمت گذاری شده 
و به فروش می رسند، بنابراین این حوزه از افزایش قیمت دالر در برابر ریال قدرت 
گرفته و مزیت رقابتی آنها تقویت می شود. در نهایت شرکت های این حوزه به همراه 
س��هامداران آنها )چنانچه سهام شرکتی در بازار س��رمایه عرضه می شود(، یکی از 

برندگان اصلی تحریم هستند.
در این بین باید توجه داشت اگر هدف صادرات و منابع ارزی شرکت های معدن و 
صنایع معدنی بزرگ باشد، این گروه صادرات خود را از طریق ۲۰۰۰ کارت بازرگانی 
خصوصی داخلی و خارجی انجام می دهد و برخالف نفت انعطاف کافی برای مقابله 

با محدودیت ها را دارند.
آنچه بر موفقیت شرکت های مذکور در مدیریت تحریم مهر تایید می زند، عملکرد 
و فروش ریالی این شرکت هاست. آماری که از افزایش فروش شرکت ها از تحریم های 
س��ال گذشته تا 9 ماهه امس��ال حکایت دارد. باید توجه داش��ت زمانی که فروش 
ش��رکتی افزایش یابد، س��ود آن نیز افزایش می یابد و زمانی که سود شرکتی رشد 
داشته باشد، قیمت سهام آن نیز افزایش خواهد داشت و این موضوع در نهایت باعث 

رشد شاخص بورس می شود.
جزییات فروش 9 ماهه شرکت های فلزی بورسی

براساس آمار سازمان بورس، فروش 9 ماهه سال ۱۳98 سهام شرکت های فوالد 
هرمزگان)هرمز( 4۲۲۷ میلیارد تومان است؛ در حالی که این میزان در مدت مشابه 
سال قبل ۲48۷ میلیارد تومان بوده است. فوالد مبارکه اصفهان)فوالد( در 9 ماهه 
سال جاری ۲9 هزار میلیارد تومان و در مدت مشابه سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد 

تومان فروش داشته است.
طبق آمار، میزان فروش شرکت فوالد خراسان )فخاس( در 9 ماهه امسال ۳۳84 
میلیارد تومان و در مدت مش��ابه س��ال قبل ۱984 میلیارد تومان بوده است. فوالد 
کاوه جنوب کیش )کاوه( در 9 ماهه امسال ۳99۷ میلیارد تومان و در مدت مشابه 

سال قبل ۲۳4۵میلیارد تومان فروش داشته است.
فروش ش��رکت آلیاژهای فوالدی ایران )فوالژ( در 9 ماهه امسال ۱99۵ میلیارد 

تومان و در 9 ماهه پارسال ۱۲8۲ میلیارد تومان بوده است.
ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر)کگل( در 9 ماهه نخس��ت امس��ال و 9 ماهه 
نخس��ت سال گذشته به ترتیب 9۵۶8 و ۶۵4۳ میلیارد تومان فروش داشته است. 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو)چادرملو( نیز در 9 ماهه نخست امسال ۶9۶4 و 
در مدت مش��ابه سال قبل 4۷9۲ میلیارد تومان فروش داشته است. شرکت آهن و 
فوالد ارفع )ارفع( در 9 ماهه امس��ال ۲۳۲۳ و در 9 ماهه س��ال قبل ۱۷۰۲ میلیارد 
تومان فروش داش��ته است. میزان فروش شرکت فوالد خوزستان )فخوز( نیز در 9 

ماهه سال گذشته ۷۶۶4 میلیارد تومان بوده که این میزان در 9 ماهه سال جاری 
به ۱۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

رشد فروش شرکت ها باعث رشد شاخص بورس می شود
در زمینه فروش و شرایط این شرکت های فلزی فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد 
بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بخش اعظم تحریم هایی که از سوی آمریکا علیه ایران 
صورت می گیرد برای ایجاد جو روانی منفی است، اظهار کرد: باید دید بخش اعظم 
محصوالت ش��رکت هایی که توسط آمریکا تحریم ش��ده اند صادراتی است یا خیر. 
همچنین باید بررسی کرد که محصوالت موردنیاز شرکت های مذکور از خارج تامین 
می شود یا خیر. باید گفت قسمت اعظم محصوالت شرکت هایی که مجددا از سوی 
ترامپ تحریم شده اند در داخل استفاده می شود و بیشتر بعد روانی آن است که بر 

اقتصاد ایران تاثیر می گذارد.
این کارش��ناس ارش��د بازار سرمایه با اش��اره به آمار تولید و فروش شرکت هایی 
که از س��وی ترامپ تحریم ش��ده اند، گفت: از آنجاکه این ش��رکت ها قسمت اعظم 
محصوالت خود را در داخل کش��ور به فروش می رس��انند، آمار تولید و فروش آنها 

رشد داشته است.
آقابزرگی با تایید این موضوع که رش��د میزان فروش شرکت ها باعث رشد سهام 
آنها و در نتیجه باال بردن ش��اخص بورس می ش��ود، گفت: باید به این توجه داشت 
که شرکتی نمانده که از سوی آمریکا مشمول تحریم نشود و به همین دلیل آمریکا 

فقط اسامی را تکرار می کند.
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه چهار صنعت ف��والد، بانک و بیمه، پتروش��یمی و 
پاالیشگاهی تاثیر زیادی بر شاخص بورس دارند، گفت: زمانی که شاخص گروه های 

مذکور رشد کند، شاخص کل بازار نیز رشد خواهد کرد.
بورس ایران بین المللی می شود

در همی��ن ح��ال، مش��اور رئیس س��ازمان ب��ورس در امور بین المل��ل و جذب 
س��رمایه گذاری خارجی نیز گف��ت: در چند وقت اخیر دس��تورالعملی را در زمینه 
بین المللی ش��دن بازار سرمایه در دستور کار قرار دادیم؛ در این زمینه برنامه اصلی 
س��ازمان بورس ایجاد ارتباط با دنیا و فعاالن بازار س��رمایه اس��ت که آن را اجرایی 

خواهیم کرد.
بهادر بیژنی در گفت و گو با ایرنا، افزود: سرمایه گذاران خارجی که در بازار ایران 
اقدام به س��رمایه گذاری می کنند با دید بلندمدت وارد این بازار می ش��وند که این 
موضوع یکی از ویژگی های مهم ورود س��رمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران 

محسوب می شود.
او ب��ه تنش های اخیر مابین ای��ران و آمریکا و تاثیر آن بر ورود س��رمایه گذاران 
خارج��ی در بازار س��رمایه ایران اش��اره کرد و با بیان اینک��ه اتفاقاتی که به صورت 
کوتاه مدت در کش��ور رخ می دهد ممکن اس��ت بر بازار تاثیرگذار باشند، گفت: اگر 
کس��ی با نگاه کوتاه مدت وارد بازار سرمایه ش��ده باشد تحت تاثیر این اتفاقات قرار 
می گیرد و به س��رعت با ضرر و زیان های متحمل ش��ده اقدام به خروج از این بازار 
خواهد کرد، اما افرادی مانند س��رمایه گذاران خارجی که با دید بلندمدت وارد این 
بازار می ش��وند به دلیل اتفاقات رخ داده از این بازار خارج نمی شوند به همین دلیل 
با توجه به تنش های اخیر تغییری در ارزش س��رمایه گذاری خارجی بازار س��رمایه 

ایران رخ نداده است.
بیژن��ی با تاکید بر اینکه س��رمایه گذاران خارج��ی با این تصور وارد ب��ازار ایران 
نمی ش��وند که به س��رعت و در واکنش به اتفاقات ناگهانی اقدام ب��ه خروج از بازار 
بگیرن��د، اظهار داش��ت:  اتفاقات رخ داده در چند وقت اخی��ر همه را متأثر کرد، اما 
زمانی که بحث س��رمایه گذاری در بازار س��هام ایران برای یک سرمایه گذار خارجی 
مطرح می ش��ود با دید درازمدت وارد بازار می ش��ود، این چند وقت که بازار را مورد 
نظارت قرار دادیم ش��اهد بودیم که بیشتر سرمایه گذاران داخلی بودند که از ترس 
ضرر و زیان به سرعت اقدام به خروج سرمایه های خود از بازار گرفتند و زمینه ریزش 

سنگین شاخص بورس در بازار را فراهم کردند.
به گفته وی، سرمایه گذاران خارجی افقی را برای سرمایه گذاری در بازارهای ایران 
متصور هستند، به همین دلیل در اتفاق اخیر شاهد خروج سرمایه گذاران خارجی از 

این بازار و کاهش ورود نقدینگی در این بازار نبوده ایم.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه گذاران خارجی بخشی از روند بین المللی شدن بازار 
س��رمایه محسوب می شود، خاطرنشان کرد: در چند وقت اخیر دستورالعملی را در 
زمینه بین المللی شدن بازار سرمایه در دستور کار قرار دادیم که در این زمینه برنامه 
اصلی سازمان بورس ایجاد ارتباط با دنیا و فعاالن بازار سرمایه است که آن را اجرایی 

خواهیم کرد. بیژنی خاطرنش��ان کرد: از زمان تغییر و تحول در سیس��تم حکومتی 
آمریکا تالش خود را در راستای بین المللی شدن بازار سرمایه قرار داده ایم، مهمترین 
اقدام ما در این زمینه تصویب مقرره ای به منظور تسهیل سرمایه گذاری خارجی در 

ایران و بین المللی شدن بورس ایران بود.

تحریم ها چگونه به رشد بورس کمک کرد؟

بورس ایران بین المللی می شود
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صادرات 2 میلیارد و 700 میلیون یورویی 
ایران به آلمان

عض��و هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی ایران و آلم��ان گفت در 9 ماه 
امس��ال، ص��ادرات ما به کل اروپ��ا ۲ میلی��ارد و ۷۰۰ میلیون یورو 

بوده است.
رس��ول رنجبران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
وضعی��ت مبادالت تج��اری ایران و آلمان اظهار ک��رد: حدود ۲۰ تا 
۲۵درص��د روال مبادالت تجاری به اروپا و آلمان، نس��بت به مدت 

مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده است.
عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی ای��ران و آلمان در ادامه تصریح 
ک��رد: در 9 ماه امس��ال، صادرات ما به کل اروپ��ا ۲ میلیارد و ۷۰۰ 

میلیون یورو بوده است.
گفتنی است، رنجبران در نشست معرفی پتانسیل های اقتصادی و 
فرصت های تجاری و سرمایه گذاری گفت: وزیر اقتصاد آلمان یکی از 
راه های گسترش تعامالت دو کشور را تعامل با شرکت ها و بانک های 
کوچکی دانس��ت که مراودات و ارتباط چندانی با آمریکا نداش��ته و 
اب��راز امیدواری کرد ت��ا از طریق این ش��رکت ها و بانک ها بتوان از 

امکانات شرکت ها و بانک های بزرگ آلمانی بهره مند شد.
وی گف��ت: آلم��ان عالقه مند به حفظ همکاری ه��ای اقتصادی با 

ایران است.
قابل ذکر است کشور های چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان 
پنج مقصد اول کاال های صادراتی ایران و چین، امارات، ترکیه، هند 

و آلمان پنج مبادی اول واردات به ایران بوده اند.
براس��اس داده های آماری گمرک ایران، میزان صادرات غیرنفتی 
کشور در پایان هشت ماهه سال جاری از لحاظ وزنی به بیش از 88 
هزار تن رسید که نسبت به ۷۵ هزار تن هشت ماهه سال 9۷ رشد 

۱۶درصدی را نشان می دهد.

بند جدید در قرارداد اپراتورها؛ قطع پیامک 
سیم کارت های مزاحم

به گفته مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری، 
در صورتی که تخلف س��یم کارتی که پیامک تبلیغاتی مزاحم ارسال 
می کند، آشکار ش��ود، نه تنها امکان ارس��ال پیامکی آن سیم کارت 
غیرفعال می ش��ود، بلکه ارسال پیامک تمامی سیم کارت هایی که به 

اسم آن فرد باشد نیز غیرفعال خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، برای جلوگیری از ارسال پیامک های تبلیغاتی، 
راه ه��ای مختلفی از جمله اس��تفاده از س��امانه س��تاره8۰۰ مربع 
)*8۰۰#( که برای س��اماندهی پیامک ه��ای تبلیغاتی که از طریق 
س��امانه های ارس��ال پیام کوتاه و ب��ا سرش��ماره های مختلف برای 
مش��ترکان تلفن همراه ارسال می ش��د، ایجاد شد و سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( نیز س��امانه ۱9۵ را برای 
س��اماندهی پیامک های تبلیغاتی که با ش��ماره های شخصی ارسال 

می شدند، راه اندازی کرد.
مس��دودکردن خطوط ش��خصی پ��س از اینکه کس��ب وکارها با 
مسدودش��دن سرشماره های پیامکی، به ارس��ال پیامک تبلیغاتی با 
خطوط ش��خصی اقدام کردند، اتفاق افتاد و سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباط��ات رادیویی تصمیم گرفت س��امانه ۱9۵ را برای مقابله با 
پیامک های تبلیغاتی که با ش��ماره های ش��خصی ارسال می شوند، 
راه ان��دازی کند. کارب��ران در صورت مواجهه ب��ا پیامک هایی که به 
ارس��ال پیامک های تبلیغاتی با ش��ماره ش��خصی اق��دام می کنند، 
می توانند ش��ماره موردنظر را به س��امانه ۱9۵ ارسال کنند تا روند 
مس��دودکردن س��یم کارت های مزاحم را تس��ریع کنند. از س��وی 
دیگر، مسدودکردن سرش��ماره های شخصی بدون شکایت از طرف 
کاربران، از طریق شناسایی رفتار سیم کارت هایی که تنها به ارسال 
پیامک ه��ای انبوه اقدام می کردند و اس��تفاده های دیگری از جمله 
تماس و پیامک نداش��تند هم راه دیگری برای جلوگیری از ارس��ال 
پیامک های مزاحم با ش��ماره های شخصی بود. بر این اساس، طبق 
آخرین آمار منتش��ره توس��ط س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، تعداد خطوط شخصی قطع شده به  دلیل مزاحمت پیامکی 

به ۲۱8 هزار و 9۳ سیم کارت رسیده است.
اپراتورها کشف تخلف پیامکی را در اولویت قرار دادند

در این راس��تا، پیمان قره داغی - مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق 
مصرف کنن��ده رگوالتوری- در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به آمار 
تعداد خطوط ش��خصی قطع شده، اظهار کرد: طی چند ماه گذشته، 
س��ازمان تنظیم مقررات ارتباط��ات برای تخلف ه��ای پیامک های 
تبلیغاتی از سامانه FMS استفاده می کرد و ضمن ارتقای درگاه های 
این س��امانه، اپراتورها را ملزم کردیم که آنها هم سامانه های شان را 
ارتقا داده و کش��ف تخلف مربوط  به ارسال پیامک های تبلیغاتی را 
در اولویت کاری شان قرار دهند. وی با بیان اینکه در جلسات متعدد 
با اپراتورها و بازدید از س��امانه های آنها، توصیه داشتیم کسانی که 
به مردم پیامک مزاحم تبلیغاتی ارسال می کنند را شناسایی کنند، 
افزود: عالوه بر این، مردم هم در بحث شکایت به ما کمک کردند و 
در این مدت مشارکت آنها هم بیشتر شده است. به کاربران توصیه 
شده اگر کد س��تاره8۰۰ مربع را گرفتند و باز هم پیامک تبلیغاتی 
دریافت کردند، ش��ماره را به س��امانه ۱9۵ ارس��ال کنند و ما این 
شماره ها را بررسی می کنیم که اگر تخلف آشکار شد، امکان ارسال 
پیامک توس��ط آن سیم کارت غیرفعال شود. مدیرکل دفتر حفاظت 
از حقوق مصرف کننده رگوالتوری ادامه داد: گاهی مردم کد س��تاره 
8۰۰ مربع را ب��رای غیرفعال کردن پیامک تبلیغاتی نمی گیرند، اما 
شماره ای که برای شان پیامک ارسال کرده را به سامانه ۱9۵ ارسال 
و ش��کایت می کنند. توصیه ما این اس��ت که اگ��ر واقعا می خواهند 
پیام��ک  تبلیغاتی دریافت نکنند، ابت��دا دریافت پیامک را با این کد 
غیرفعال کنند و پ��س  از آن اگر باز هم پیامکی دریافت کردند، آن 
را به ۱9۵ بفرس��تند تا در صورت بررسی توسط رگوالتوری، ارسال 

پیامک از آن شماره غیرفعال شود.
قره داغی با اش��اره به اضافه ش��دن ی��ک بند به ق��رارداد دریافت 
س��یم کارت، اظه��ار کرد: نکته دیگ��ری که در دس��تور کار ما قرار 
دارد و به  زودی پیاده می ش��ود، این است که با گنجاندن بندی در 
قرارداد مش��ترکان، آنها این اجازه را به اپراتور خواهند داد که اگر با 
سیم کارتی تخلف کردند و پیامک تبلیغاتی مزاحم فرستادند، امکان 

ارسال پیامک از تمامی سیم کارت های آنها متوقف شود.

اخبـــار

یک کارشناس اقتصادی گفت که در خوش بینانه ترین حالت قاچاق لوازم خانگی 
۲.۱میلیارد دالر در کشور است که در صورت جلوگیری از قاچاق، می توان ۵۳ هزار 

شغل در این حوزه به طور مستقیم ایجاد کرد.
به  گزارش ایس��نا، رس��ول جمشیدی - کارش��ناس اقتصادی - با تاکید بر ۲.۱ 
میلیارد دالر برآورد حجم قاچاق لوازم خانگی در کشور، تصریح کرد: این تخمینی 
اس��ت که س��تاد مبارزه با قاچاق کاال اعالم کرده اس��ت، اما با توجه به ممنوعیت 
ورود لوازم خانگی به کش��ور و وجود این لوازم ب��ه روز در بازار، حجم قاچاق بیش 

از این میزان است.
وی گفت: ما در کش��ور در حوزه لوازم تصویری مانند تلویزیون به ۳.۲ میلیون 
دس��تگاه نیازمندیم. در س��ال ۱۳9۶ ما فقط 9 هزار دستگاه واردات قانونی و ۳.۱ 
میلیون دس��تگاه تولید داخل داش��تیم بنابراین حدود 89۰ دس��تگاه تلویزیون به 

صورت قاچاق وارد کشور شده است که حدود 4۰درصد بازار را تشکیل می دهد.
جمشیدی افزود: در حوزه یخچال فریزر نیز همین مشکل وجود دارد. تقریبا ۲ 
میلیون دستگاه نیاز بازار است که از این میزان، ۱۲8 هزار دستگاه به صورت قانونی 
وارد و یک میلیون دستگاه نیز در داخل تولید می شود. مابقی نیز که 4۰درصد نیاز 
بازار را تشکیل می دهد )حدود 8۵۰ هزار دستگاه( به صورت قاچاق تامین می شود.

ای��ن کارش��ناس اقتصادی بیان کرد: در س��ه س��ال اخیر برخ��وردی جدی با 
عرضه کنندگان لوازم خانگی قاچاق نداش��ته ایم. براس��اس گزارش گمرک در سال 
۱۳9۵، ۵ میلیون دالر تلویزیون به ایران وارد شده ولی براساس گزارش کشورهای 

صادرکننده این میزان بیش از ۳8۰ میلیون دالر است.
جمش��یدی با حضور در برنامه پایش  با بیان اینکه در حال حاضر ش��رکت های 
ل��وازم خانگی کره جنوبی ارتباط خودش��ان را با ایران قطع کرده اند، گفت: همین 
شرکت ها حاضر شده اند در سال ۱۳98 و ۱۳99 عوارض مغازه هایی که تابلو با برند 
آنها دارند را پرداخت کنند. حال این سوال به وجود می آید که چگونه محصوالت 

این شرکت ها با وجود قطع ارتباط رسمی، به ایران می رسد؟
وی افزود: این ش��رکت ها با حفظ تبلیغات شان، در حال دور زدن کشور هستند 
بدی��ن صورت که با عدم پرداخت تعرفه های گمرک��ی و ارائه نکردن خدمات پس 
از فروش، به فعالیت در بازار لوازم خانگی ادامه می دهند. این کارشناس اقتصادی 
گفت: در حوزه قانون گذاری قوانین خوبی داریم اما اجرا نمی شوند. نمونه آن ماده 
۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال اس��ت که سال ۱۳9۶ همه واردکنندگان را موظف 

کرده برچسب های شناسه کاال و کد رهگیری را برای محصوالت بگیرند.
جمشیدی افزود: با شناسه کاال، مدل و مشخصات دستگاه را می توان متوجه شد 

و با کد رهگیری از اصالت کاال اطمینان حاصل کرد. بیشتر دغدغه دولت در عدم 
مبارزه با قاچاق این لوازم التهاب بازار است که البته چاره دارد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: باید به واردکنندگان اصیل اجازه واردات داده 
شود. البته تولیدکنندگان داخلی ادعا دارند که می توانند نیاز داخل را تامین کنند.
وی ادام��ه داد: خیلی از برندهای کره ای در حال حاضر در داخل کش��ور تولید 
می ش��ود و قطعات اصلی آن به صورت واردات تامی��ن می گردد. از نظر کیفی نیز 

تولیدات داخلی با خارجی تفاوت اندکی دارد اما تاثیرگذار نیست.
جمشیدی با بیان اینکه در سال  ۱۳9۶ همه تولیدکنندگان ملزم شدند شناسه 
کاال را بر روی محصوالت شان درج کنند، گفت: تا مرداد ۱۳98 به آنها فرصت داده 
ش��د این کار را انجام دهند، اما هنوز انجام نش��ده است. ما تا برخورد با متخلفین 
نداش��ته باش��یم، کاهش قاچاق صورت نمی گیرد. ما در سطح عرضه برخوردی از 
سوی بازرس��ان و نهادهای محصول مش��اهده نمی کنیم. وی افزود: محروم شدن 
مردم از خدمات پس از فروش کاالهای لوازم خانگی یکی از نتایج عدم اجرای قانون 
است. باید تمام محصوالتی که عرضه می شود، با گارانتی باشد. در قانون حمایت از 
مصرف کنندگان و قانون نظام صنفی بیان شده است که اگر کاالیی بدون گارانتی 

فروخته شود، مشمول کم فروشی می شود.

قاچاق بیش از ۲.۱ میلیارد دالری لوازم خانگی در کشور

مدی��رکل صنایع معدنی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت )صمت( گفت اعمال 
محدودی��ت برای صنایع فل��زی معدنی نه تنها ایجاد مش��کل  و محدودیت نکرد، 
بلک��ه فرصت های��ی نیز ایجاد کرد تا توان تولید داخل افزایش یافته و به س��مت 

بومی سازی حرکت کنیم.
س��یف اهلل امیری در گفت وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه تحریم های صنایع 
فلزی تاثیر چندانی بر فعالیت معادن فلزی ما نداش��ته است، اظهار کرد: واقعیت 
این است که از روزی که رئیس جمهور آمریکا از برجام خارج شد، اسامی تعداد 
زیادی از ش��رکت های معدنی ایران در لیس��ت تحریم ها قرار گرفته و تحت تاثیر 
قرار گرفتند، اما خوش��بختانه این ش��رکت ها روی پای خود ایستاده و به فعالیت 

خود ادامه دادند.
مدی��رکل صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه ارائه لیس��ت جدید تحریم 
برخی ش��رکت ها و فلزات ایران، تنها جوی روانی ایجا کرده و تاثیری در عملکرد 
این شرکت ها ندارد، خاطرنشان کرد: پیش از ارائه لیست جدید فلزات تحریمی، 
همه ش��رکت های ما جزو این تحریم ها بوده اند و اکنون تنها به جهت ایجاد جو 

روان��ی، هر بار تعدادی از ش��رکت ها را نام می برن��د. در حقیقت بخش خصوصی 
ما کار خود را به نحو احس��نت انجام می دهد و بلد هس��تند که چگونه تحریم ها 

را دور بزنند.
وی اف��زود: البته نمی گوییم تحریم ها هیچ تاثیری نداش��ته اس��ت؛ تاثیرگذار 
بوده اند اما بیش��تر از جنبه منفی، جنبه مثبت برای ما داشته اند و تاثیر آن روی 
کش��ور بسیار خوب بوده است چراکه به سمت بومی سازی و داخلی سازی حرکت 
کرده ایم، تولید افزایش پیدا کرده است و ماشین آالتی که به سختی از خارج وارد 

می شد را توانسته ایم در داخل کشور تولید کنیم.
امی��ری اظهار ک��رد: در حال حاضر مواد اولیه فوالد ما از س��نگ آن گرفته تا 
انته��ای زنجیره فوالد که میلگرد و ... اس��ت در داخل تهیه و تولید می ش��ود. با 
ج��و روانی که ایجاد می کنند، برخی که اطالع کامل ندارند، نگران می ش��وند اما 
خوش��بختانه هیچ مش��کلی پیش نخواهد آمد. روزهای س��خت تر از این هم که 
راهکار دور زدن تحریم ها را بلد نبودیم یا امکان داخلی س��ازی را نداش��تیم هم 
دیده ایم، حال که راه آن را به خوبی یاد گرفته ایم، به صراحت می گوییم که هیچ 

مشکلی پیش نخواهد آمد و قطع به یقین تحریم ها نه تنها به ضرر کشور ما نشده، 
بلکه به نفع کشور ما هم شده است.

قیمت فوالد
این مقام مس��ئول در مورد کاهش قیمت فوالد که چندی پیش قائم مقام وزیر 
صمت در امور بازرگانی، قول کاهش آن را به ش��رط افزایش عرضه ش��رکت های 
بزرگ تولید فوالد داده بود، گفت: با توجه به اینکه قیمت فوالد در بورس تعیین 
می شود، با افزایش عرضه در بورس قطعا قیمت ها کاهش می یابد. در حال حاضر 
به ش��دت به دنبال این هس��تیم ک��ه واحدها حتما هر دو هفت��ه یک بار، عرضه 
به بورس داش��ته باش��ند تا به اندازه کافی، محصول به دست مصرف کننده های 

پایین دستی برسد.
وی ابراز امیدواری کرد که با عرضه بیشتر فوالد، قیمت ها کاهش می یابد.

به گفته وی اکنون عرضه بیش��تر شده تا قیمت فوالد کاهش یابد و اگر حتی 
به فرض کاهش هم نداش��ت، حداقل در همین قیمت فعلی باقی  بماند و ش��اهد 

افزایش قیمت نباشیم.

سرپرس��ت معاونت ام��ور صنایع وزارت صمت گف��ت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در نظر دارد تا افق سال ۱4۰۰، بیش از ۱۰ میلیارد دالر 
از نیازهای وارداتی بخش های مختلف صنعتی کش��ور را داخلی س��ازی 

کند.
مهدی صادقی نیارکی، سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره برگزاری میز های س��اخت 
داخ��ل اظهار کرد: ب��ا توجه به ش��رایط ویژه  ای که کش��ور در آن قرار 
دارد و تاکی��د مقام معظم رهبری ب��ر رونق تولید و تکیه بر توان داخل، 
خوداتکایی و اس��تقالل صنعتی در قالب پروژه ای به نام نهضت س��اخت 
داخل پیگیری شد که یکی از طرح های محوری وزارت صنعت در سال 

98 است و از طریق روش های مختلف پیگیری می شود.
سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صمت گف��ت: یکی از راه هایی 

ک��ه موضوع س��اخت داخ��ل از طری��ق آن پیگیری می ش��ود برگزاری 
میز های س��اخت داخل اس��ت. هدف از برگزاری این میز ها به هم رسانی 
توانمندی ها و نیازمندی های حوزه های مختلف صنعت کش��ور است به 
عبارتی دیگر نیاز های صنایع فعال در کش��ور را توس��ط تولیدکنندگان 

داخلی برطرف می کنیم.
توانمندی ه��ای  از  مناس��ب  ش��ناخت  داد:  ادام��ه  صادقی نیارک��ی 
تولیدکنن��دگان داخل��ی کش��ور و ایج��اد ارتباط مناس��ب بی��ن آن و 
نیازمندی ها در قالب میز های س��اخت داخل در نهایت به رفع نیاز های 

تولیدکنندگان منجر می شود.
او گفت: تاکنون بیش از هش��ت می��ز تخصصی در حوزه های مختلف 
برگزار ش��ده اس��ت که مجموع��ه ارزش قرارداد های عقدش��ده در این 
میز های تخصصی به حدود 48۶ میلیون یورو می رس��د. وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در نظر دارد تا افق سال ۱4۰۰، بیش از ۱۰میلیارد دالر 
از نیازهای وارداتی بخش های مختلف صنعتی کش��ور را داخلی س��ازی 
کند. سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت ادامه داد: تا پایان سال 
هم برگزاری هفت میز تخصصی دیگر را در دس��تور کار قرار داده ایم که 
در حوزه های لوازم خانگی، تأسیسات، خودرو، پتروشیمی، ریلی و فوالد 
خواهد بود؛ قراردادهای وضع ش��ده در این میزهای تخصصی به تعمیق 

داخلی سازی محصوالت و کاهش میزان ارزبری خواهد پرداخت.
صادقی نیارکی گفت: آخرین میز تخصصی برگزارشده به رفع نیاز های 
صنعتی یکی از ش��رکت های مطرح در حوزه پتروشیمی مربوط می شد؛ 
در ای��ن میز تخصصی قراردادی ب��رای تأمین تجهیزات ثابت در صنعت 
پتروش��یمی و به ارزش ۳۲ میلیون یورو وضع شد؛ مطابق این قراردادها 
تولید تجهیزات پتروشیمی در چهار محور کلی به تولید خواهد رسید.

تحریم  فلزات، فرصت سازی کرد

مشکلی از بابت تامین ورقه خودرو نداریم

آخرین جزییات از میز های تعمیق ساخت داخل

تامین بیش از 10 میلیارد دالر نیاز صنعتی تا سال 1400

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

 چالش های خصوصی سازی
صنعت خودرو

درحالی ک��ه کش��ورهای پیش��رفته دنیا از دهه ها قبل به س��مت 
خصوصی س��ازی حرکت کرده و شیوه منسوخ مدیریت دولتی را در 
صنعت کنار گذاش��ته اند و در حالی که عموم کارشناسان و اهل فن 
ب��ه ضرورت خصوصی س��ازی صنعت خودرو کش��ور واقفند و بر آن 
صح��ه می گذارند، برخی همچنان با چالش تراش��ی پیرامون عواقب 
خصوصی س��ازی صنعت خودرو این صنعت را به حاشیه های دردآور 

مبتال می کنند.
به گزارش »خبر خودرو«، هزار توی مش��کالت خصوصی س��ازی، 
چالش های س��اختاری بع��د از خ��روج دولت، چالش ه��ای فراوان 
بخ��ش خصوصی در تولید پس از واگذاری س��هام، خط قرمز حفظ 
اش��تغال، فقدان مجوز تعدی��ل نیرو، چالش قیمت گ��ذاری پس از 
خصوصی س��ازی، سرنوش��ت مبهم واردات پس از خصوصی سازی و 
دغدغه های کالف س��ردرگم خصوصی سازی س��ایپا و ایران خودرو 
تنها بخش��ی از اصطالحات و مفاهیمی اس��ت که ب��رای به چالش 

کشیدن موضوع خصوصی سازی صنعت خودرو به کار می رود.
این ش��لتاق ها که چون ش��الق بر پیکره کم رم��ق صنعت خودرو 
وارد می شود و این صنعت نحیف و به تعبیر بسیاری از کارشناسان، 
مش��رف به موت را به حاش��یه هایی مبتال می کند، چه بس��ا آخرین 
امیدها برای نجات صنعت خودرو از راه خصوصی س��ازی را نقش بر 

آب کند؛ اما به راستی این وضعیت به سود کیست؟
نگاه��ی بیندازیم به وضعیت فعل��ی صنعت خودرو که بیش از هر 
زمان دیگری به دور بودن از حواش��ی نیازمند است؛ به گفته احمد 
نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران به دلیل سرکوب قیمت، 
هر یک از خودروس��ازان حدود 8 هزار میلیارد تومان زیان دیده اند. 
بدهی خودروس��ازان ب��ه زنجیره تامین به ۲۰ ه��زار میلیارد تومان 
رس��یده و آنچه که می تواند خودروس��ازان را از ورشکستگی نجات 
دهد تجدید ارزیابی دارایی های خودروسازان و خصوصی سازی این 

مجموعه ها است.
ب��ه نظر می رس��د عزم رض��ا رحمان��ی وزیر صمت ب��رای تحقق 
خصوصی س��ازی کامل خودروسازان تا پایان سال 99 در سه مرحله 
جزم اس��ت، اما آیا چالش تراش��ی پیرامون موضوع خصوصی سازی 
صنعت خودرو و حاشیه س��ازی برای خودروس��ازان ب��ه آنان اجازه 
می ده��د که برنامه منس��جمی برای خصوصی س��ازی و واگذاری ها 
داش��ته باش��ند؟ صورت های مالی خودروس��ازان که در بورس ارائه 
ش��ده مؤید این مطلب است که خودروس��ازان تا این لحظه فرصت 
پرداختن به این موضوع را به صورت جدی نداشته اند؛ در حالی که 
اگر حاشیه های ایجادشده به خودروسازان اجازه دهد، خودروسازان 
بای��د هرچه س��ریع تر خود را ب��رای فروش اموال م��ازاد و واگذاری 

زیرمجموعه های خود آماده کنند.
از س��وی دیگر مهم ترین موضوعی که در بحث خصوصی س��ازی 
باید به آن توجه ویژه ای شود این است که صنعت خودرو به گروهی 
سپرده ش��ود که اهلیت داشته باشند و نه کسانی که با این صنعت 

آشنایی ندارند تا عاقبتی مانند فاجعه نیشکر مجددا تکرار نشود.
این س��وال برای بسیاری از دلس��وزان صنعت خودرو کشور پیش 
می آید ک��ه علی رغ��م تجربه موفق کش��ورهای پیش��رفته دنیا در 
خصوصی س��ازی این صنعت، چرا این روش آزمایش شده و موفق را 
هرچه س��ریع تر در کشور پیاده نمی کنیم و یا حداقل در بسترسازی 
مناس��ب آن با سرعت و کیفیت مناسب پیش نمی رویم؟ به عبارتی، 
چرا همچنان س��النه س��النه و افتان و خیزان ان��در خم یک کوچه 

پیش می رویم؟

هجوم تقاضاهای سوداگرانه به بازار خودرو
یک کارش��ناس خودرو با اش��اره به اتفاقات سیاس��ی و اقتصادی 
اخیر در کش��ور، گفت در چنین ش��رایطی تالش مردم برای حفظ 
ارزش دارایی های شان، منجر به ایجاد قیمت و تقاضاهای غیرواقعی 

خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بازارهای مالی)ایس��تانیوز(، عقیل 
مصطفای��ی درباره وضعیت فعلی ب��ازار خودرو توضیح داد: از طرفی 
طی حدود دو ماه گذش��ته، نرخ ارز بع��د از مدت ها ثبات در کانال 
۱۱ه��زار تومان، حدود ۲۰درصد گران و همزم��ان ریال دچار افت 
ارزش ش��د؛ در این ش��رایط مردم تالش می کنند با خرید کاال هایی 
مثل طال، مس��کن و خودرو ارزش ریال شان را حفظ کنند و به این 
ترتیب ش��اهد هجوم تقاضاهای س��وداگرانه به همه بازارها از جمله 

خودرو و افزایش قیمت ها بودیم.
 وی ادامه داد: از طرف دیگر، این روزها کش��ور به خاطر اتفاقات 
سیاسی و اقتصادی رخ داده در شرایط بسامانی به سر نمی برد و این 
موضوع نگرانی مردم از آینده را بیش��تر کرده اس��ت؛ تجربه نش��ان 
داده در این وضعیت نیز تقاضاهای س��وداگرانه ایجاد خواهد ش��د و 

قیمت ها به صورت غیرواقعی افزایش می یابد.
وجود تقاضا برای خودرو به رغم افزایش قیمت

 این کارش��ناس خودرو اضافه کرد: می��زان تقاضا در بازار خودرو 
با انتظارات تورمی مردم ارتباط مس��تقیمی دارد؛ هرچه قیمت دالر 
افزایش یابد ارزش ریال کاهش پیدا می کند و از این رو مردم سعی 
می کنن��د با خری��د کاالهایی همچون خ��ودرو دارایی خود را حفظ 
کنند.  به گفته مصطفایی، بازار خودرو دو س��الی اس��ت که گرفتار 
س��وداگری ش��ده و با وجود محدودیت  هایی که خودروسازان برای 
خری��د تنها یک خودرو برای هر فرد ایجاد کرده اند باز هم می بینیم 
بسیاری از مردم صاحب بیش از یک خودرو هستند که صرفا آن را 

برای کسب سود یا حفظ دارایی خریده اند.
 این کارشناس خودرو همچنین به ممنوعیت واردات اشاره کرد و 
گفت: از آنجا که بخشی از عرضه خودرو به خاطر ممنوعیت واردات 
کاهش یافته، ش��اهد نوعی عدم تع��ادل بین عرضه و تقاضا در بازار 
خودرو هس��تیم که همین پیشی گرفتن تقاضا نیز بر قیمت این کاال 

تاثیر منفی گذاشته است.
 او اف��زود: مس��لما حفظ منابع ارزی کش��ور در ش��رایط فعلی از 
اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت اما درحالی ک��ه واردات خودرو به 
خاط��ر جلوگی��ری از خ��روج ارز و حمایت از تولی��د داخل ممنوع 
ش��ده می بینیم که بس��یاری از قطعات خودروه��ای داخلی و حتی 
خودروهای چینی به صورت وارداتی تامین می شوند و مجددا خروج 

ارز صورت می گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید بر واگذاری  هرچه 
زودتر دو ش��رکت بزرگ خودروساز بر لزوم بررسی اهلیت بخش خصوصی پذیرنده 

نیز اهمیت ویژه ای قائل شد.
س��یدناصر موس��وی الرگانی در گفت وگ��و با خبرن��گار پارلمان��ی خبرخودرو، 
درخصوص خروج دولت از خودروس��ازی اظهار داش��ت: مقوله واگذاری  دو شرکت 
بزرگ خودروساز ضمن اینکه دارای اهمیت بسیاری است و می بایست خیلی زودتر 
صورت می پذیرفت نسبت به اهمیت ویژگی های الزم برای بخش خصوصی پذیرنده 
نیز نباید غافل شد و نباید این صنعت به افرادی سپرده شود که با آن آشنایی ندارند.

وی با اش��اره به لزوم بررس��ی اهلیت  بخش خصوصی افزود: متاسفانه تاکنون در 
واگذاری عمده کارخانجات و شرکت ها به بخش خصوصی اهلیت افراد بررسی نشده 

است در صورتی که این بخش نمی بایست تنها بر کسب سود متمرکز باشند و بدون 
هیچ دلسوزی نسبت به کیفیت محصوالت و قدرت خرید مردم بی توجه باشند.

نماینده مردم شهرستان فالورجان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه خودرو 
وسیله ای است که با جان مردم سر و کار دارد، گفت: خودروسازان می بایست نسبت 
به دو مقوله کیفیت و کمیت اهمیت ویژه ای قائل باشند لذا الزم است با شناسایی 
طراحان و مهندسان متخصص، صاحب نظر و اهل فن فرصتی برای ورود آنها به این 
عرصه ایجاد کنیم تا عالوه بر افزایش کیفیت خودروهای تولیدی تحولی شگرف در 
خودروسازی ایجاد شود در صورتی که بسته نگه داشتن این صنعت منجر به کاهش 
کیفیت می ش��ود. موس��وی الرگانی با انتقاد از حذف برخی آپشن ها از خودروهای 
تولیدی افزود: در گذش��ته آپشن های تعریف ش��ده برای خودروها ارتقا می یافت در 

صورتی که در حال حاضر برای ارائه این آپشن ها هزینه بیشتری از متقاضیان مطالبه 
می ش��ود. وی با اشاره به اینکه خودروس��ازی ما قدمت ۵۰ ساله دارد و نمی بایست 
در بین سایر کشورها از رشد و توسعه بازبمانیم، با ارائه یک پیشنهاد گفت: اگر این 
شرکت ها قابل واگذاری نیست، اجازه ورود بخش خصوصی داده شود و شرکت های 
دیگری برای تولید خودرو احداث ش��ود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه افزایش کیفیت منوط به رقابت پذیری در عرصه خودروسازی 
است، تصریح کرد: از نظر بنده در شرایط فعلی به عنوان مثال ارائه تسهیالت برای 
خرید خودرو و حمایت دولتی از خودروس��ازان باعث ارتقای جایگاه آنها نمی شود و 
شایسته است صنایع دیگر نیز تحت پوشش قرار بگیرد زیرا خودروسازان با دریافت 

حمایت های مستمر دولتی تالشی در جهت رشد و توسعه نخواهند داشت.

لزوم توجه به اهلیت بخش خصوصی در مقوله واگذاری خودروسازان

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو اعالم کرد شرکت 
س��ایپا اع��الم کرد ک��ه تولید چند ن��وع از محصوالت این ش��رکت –ک��ه اتفاقا 
محصوالت پرفروشی هستند- متوقف خواهد شد، این موضوع در کنار جو روانی 
ناش��ی از افزایش نرخ ارز موجب س��یر صعودی قیمت ها در بازار خودرو شده اما 

امیدواریم از اواخر دی ماه سیر قیمت خودرو نزولی شود.
نعمت اهلل کاشانی نس��ب در گفت وگو با خبرنگار »خبر خودرو«، اظهار داش��ت: 
پ��س از افزایش قیمت ارز، قیمت خ��ودرو افزایش یافت اما با فروکش نرخ دالر، 

قیمت ه��ا در ب��ازار خودرو هنوز به قیمت های س��ابق برنگش��ته و این در حالی 
اس��ت که بازار خودرو همچنان راکد بوده و هیچ گونه خرید و فروشی درخصوص 

خودروهای داخلی یا خارجی صورت نمی گیرد.
کاشانی نسب گفت: خودروهای خارجی به خصوص خودروهای کره ای همزمان 
با افزایش نرخ ارز، با افزایش قیمت مواجه شدند اما با کاهش قیمت ارز قیمت ها 

همچنان باال و بازار این خودروها راکد است.
وی افزود: خودروهای ژاپنی همواره به دلیل اس��تحکام و کیفیت، بازار خوبی 

در ایران داش��ته اند و قیمت خودروهای ژاپنی معموال صعودی و باالتر از قیمت 
خودروهای کره ای است.

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو گفت: به دلیل رکود 
بازار، پیش بینی می شود از اواخر دی ماه قیمت خودرو روند کاهشی داشته باشد.
کاشانی نس��ب گفت: همزمان با افزایش نرخ ارز دولت و بانک مرکزی به موقع 
وارد عمل شدند اما مساله افزایش نرخ ارز تاثیر خود را بر بازار خودرو گذاشت و 

متاسفانه علی رغم فروکش نرخ ارز، قیمت ها همچنان در بازار خودرو باال است.

دبیر انجمن قطعه سازان می گوید از ۲۰میلیون خودروی فعال در کشور کمتر 
از یک درصد بیش از یک میلیارد تومان نرخ دارند و وضع مالیات بر آنها، تاثیری 

بر بازار خودرو نداشته و تنها ایجاد پایه  مالیاتی جدید است.
به گ��زارش گس��ترش نیوز، محمدرض��ا نجفی من��ش درب��اره مصوبه مجلس 
درخص��وص اخذ مالی��ات از خودروهای بیش از یک میلی��ارد تومان اظهار کرد: 
تاثیر این موضوع بر بازار خودرو بس��یار ناچیز و کم اس��ت زیرا تنها کمتر از یک 

درصد از خودروهای داخل کشور بیش از یک میلیارد تومان نرخ دارند.
وی اف��زود: در ح��ال  حاضر بیش از ۲۰ میلیون خودرو در س��طح کش��ور در 
حال تردد هس��تند و بنا بر آماری که س��خنگوی کمیس��یون تلفیق اعالم کرده، 
تنه��ا ۶۲ هزار خودرو از این تعداد بیش از یک میلیارد تومان نرخ دارند که رقم 

ناچیزی است.

دبیر انجمن قطعه س��ازان خاطرنش��ان کرد: اخذ مالیات از خودروهای بیش از 
یک میلیارد تومان خبری نیس��ت که ما را نگران یا خوش��حال کند زیرا گوش��ه 

بسیار کوچکی از بازار در اختیار اینگونه خودروهاست.
عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ادامه داد: دولت برای جبران کس��ری 
بودجه خود در س��ال آینده که عمدتا ناش��ی از عدم فروش نفت است، در تالش 
است تا پایه های جدید مالیاتی وضع کند که مالیات بر خودروهای گران قیمت و 

لوکس نیز بخشی از این موضوع است.
نجفی منش اظهار کرد: با این حال به نظر نمی رسد که تصمیم دولت و مجلس 
برای اخذ مالیات از خودروهای گران قیمت تاثیر چندانی بر بازار داش��ته باش��د 
زیرا که 99درصد خودروهای در حال تردد در کشور کمتر از یک میلیارد تومان 

نرخ دارند.

براس��اس مصوبه کمیس��یون تلفیق مجلس، انواع خودروهای س��واری و وانت 
دوکابین دارای ش��ماره انتظامی ش��خصی با ارزش یک میلیارد تومان و بیش��تر 

براساس ارزش روز خودرو به نرخ زیر مشمول مالیات بر دارایی می شود:
۱- نسبت به مازاد یک تا یک و نیم میلیارد تومان، نیم درصد
۲- نسبت به مازاد یک و نیم تا سه میلیارد تومان، سه درصد
۳- نسبت به مازاد سه میلیارد تومان به باال، یک و نیم درصد

بر این اس��اس خودروی ۳میلیارد تومانی، مالیات س��االنه ۱۵ میلیون تومان و 
خودروی ۵میلیارد تومانی نیز مالیات س��االنه ۳۰ میلیون تومان را باید پرداخت 
کند. البته به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، خانه های در حال ساخت، خودرو 
و ملک در حال تملک، امالک و خودروهای دولتی، خودروهای مونتاژش��ده یا به 

فروش نرسیده در نمایندگی های مجاز از این قاعده مستثنا شده اند.

سبقت ژاپنی ها از کره ای ها در بازار خودرو

تاثیر  مالیات  خودروهای گران قیمت  بر بازار خودرو
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نمک زدای��ی و یا شیرین س��ازی آب فرآیندی اس��ت که م��واد معدنی از آب 
ش��ور جدا می شود و حاصل آن آب ش��یرین می شود که می تواند برای مصارف 
آب ش��رب انس��ان، آبیاری مزارع و باغات کش��اورزی و صنعتی مورد استفاده 

قرار گی��رد. در فرآیند شیرین  س��ازی آب، انرژی 
بس��یار زی��ادی مصرف می ش��ود. هزین��ه انرژی 
بیشترین سهم هزینه های عملیاتی یک واحد آب 
ش��یرین کن را دارد، بنابراین تولید آب شیرین با 

کمترین مصرف انرژی بسیار مهم است.
سیس��تم های تولید آب ش��یرین با استفاده از 
انرژی خورشید یکی از روش های کم هزینه برای 

تولید آب شیرین است.
ان��رژی  از  اس��تفاده  ب��ا  آب  شیرین س��ازی 
خورش��یدی به دو دسته سیس��تم های حرارتی و 
غیرحرارتی تقسیم می شود. در روش غیرحرارتی 
از ان��رژی خورش��ید ب��رای تولی��د جری��ان برق 
موردنیاز پمپ��اژ آب به داخل سیس��تم )معموال 

فیلترها( که توسط صفحات خورشیدی تامین می شود، استفاده می شود.
اما در روش حرارتی با استفاده از کلکتورهای خورشیدی از حرارت خورشید 
جهت تبخیر و سپس تقطیر آب به منظور شیرین سازی آب استفاده می شود.

یک شرکت دانش بنیان در کشورمان توانسته به دانش تولید سیستم های آب 
شیرین کن خورشیدی نسل جدید دست پیدا کند.

محس��ن نظری، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان »علم گس��تران صنعت آرتا 
جاوید آس��یا« درباره حوزه فعالیت این شرکت 
گفت: این ش��رکت در زمینه طراحی و ساخت 
سیستم های پیشرفته آب شیرین کن و همچنین 
مهندس��ی خأل فعالیت دارد که در حوزه آب و 
فناوری های جدید آب شیرین کن های حرارتی 
عمال در داخل کشور پیشرو هستیم و پروژه های 

مختلفی را در دست اجرا داریم.
این فعال فناور گفت: سیس��تم های ترکیبی 
هیبریدی خورش��یدی به هیچ عنوان در داخل 
کش��ور وجود ن��دارد و در دنیا نی��ز غیر از چند 
ش��رکت در کش��ورهای آلم��ان و آمریکا هیچ 

تولیدکننده دیگری وجود ندارد.
نظری بیان کرد: مناطق گرمس��یر و مناطقی 
که درگیر بحران آب شیرین هستند، معموال دارای پتانسیل بسیار باالی انرژی 
خورشیدی هستند این موضوع باعث می شود تا با استفاده از انرژی خورشیدی 

برای تصفیه آب شور و تولید آب قابل شرب، مورد استفاده قرار گیرد.

نگرانی عمومی از باقیمانده های داروهای شیمیایی در بدن دام و طیور باعث 
گرایش بیش��تر پرورش دهندگان دام و طیور و آبزیان به اس��تفاده از داروهای 
گیاه پایه ش��ده است. داروی محرک رشد گیاهی طیور از جمله این محصوالت 

است که با همت یک شرکت دانش بنیان ایرانی 
در کشور تولید می شود.

به گ��زارش  مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
محم��د فالح رئی��س هی��أت مدیره ش��رکت 
دانش بنی��ان پ��ارس ایم��ن دارو در ای��ن  باره 
گفت: ب��ا توجه به گرایش بیش از پیش جامعه 
برای مصرف محصوالت و فرآورده های س��بز و 
طبیع��ی، رغبت پرورش دهن��دگان دام و طیور 
و آبزیان به اس��تفاده از داروهای گیاهی بسیار 

بیشتر از گذشته شده است.
ب��ه گفته رئی��س هیأت مدیره این ش��رکت 
فع��ال در ح��وزه داروه��ای گیاه��ی، بیش از، 

بس��یار سخت بود که یک دامدار یا مرغدار را راضی کرد که از داروهای گیاهی  
اس��تفاده کند، اما در حال حاضر با توجه به پیش��رفت های علمی، شرکت های 
دانش بنیان ایرانی و اثبات کارآمدی داروهای گیاهی در عمل و آگاهی بیش��تر 

جامعه، این رویه تغییر کرده است.
وی در ادامه افزود: این ش��رکت در مش��ورت و همکاری با اس��اتید دانشگاه 
تهران موفق شد تا داروی محرک گیاهی رشد طیور را به صورت کامل در واحد 
R&D ش��رکت تولید کند. این دارو از برخی 
مواد استحصال ش��ده از گیاهانی مانند: سیر، 
آویش��ن، زنجبیل و دارچین تهیه شده است 
و  همانگونه که از نام آن پیدا اس��ت به عنوان 

محرک رشد در طیور عمل می کند.
وی در ادامه با اشاره به تالشهای علمی 
در این عرصه افزود: معموالً در همکاری 
با دانش��گاه تهران، یک دانشجوی مقطع 
دکترا به این مجموعه معرفی می ش��ود 
و ایش��ان در قال��ب تز دکت��را داروهای 
مختل��ف گیاه��ی را در دانش��گاه مورد 

آزمایش قرار می دهد.
 وی با اش��اره به روند نس��بتاً طوالنی اخذ 
تاییدی��ه داروهای گیاهی گف��ت: معموالً اخذ تاییدی��ه از مراجع ذی صالح در 
حوزه داروهای گیاهی مورد استفاده در حوزه دام و طیور، ممکن است بین دو 

تا پنج سال طول بکشد.

نیاز کشور به محرک رشد گیاهی طیور با تولید داخلی تامین شد»آب  شیرین کن حرارتی« در کشور تولید شد

رئی��س کل بیمه مرکزی اعالم کرد که ش��رکت های بیم��ه ای تعهدی برای 
پوش��ش بیمه ای مراسم تشییع در کرمان نداشتند اما طی مذاکرات انجام شده، 
بیمه ایران ۳میلیارد تومان را به عنوان هدیه به افراد فوتی و مصدومی پرداخت 

خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا، در جریان مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
در کرمان حدود ۶۰ نفر از هموطنان به دلیل ازدحام جمعیت جان باختند و در 
حالی بحث هایی در رابطه با بیمه این افراد مطرح بود که روز گذش��ته غالمرضا 
س��لیمانی - رئیس کل بیمه مرکزی - در نشس��تی خبری درباره اینکه صنعت 
بیمه چگونه خسارت مربوط به این افراد را پرداخت می کند و آیا مکلف به این 
امر اس��ت؟ توضیح داد: در این مراس��م تعهدی از سوی شرکت های بیمه وجود 

نداشت و در این شرایط پرداختی هم برای آنها الزامی نیست.
وی اظهار کرد: اما با توافق انجام ش��ده، قرار اس��ت ۳میلیارد تومان از س��وی 
بیم��ه ایران به عنوان کمک به افراد فوتی و مصدومان بدون اینکه حق بیمه ای 

از آنها دریافت شده باشد، پرداخت شود.
طرح بخشودگی جرایم بیمه ثالث از اول بهمن 

رئیس کل بیمه مرکزی در نشس��ت خبری خود از طرح بخش��ودگی جرایم 
بیم��ه ثالث از اول بهمن ماه نیز خبر داد و گفت بخش��نامه مربوطه در این باره 

صادر و ابالغ شده است.
س��لیمانی با ارائه  توضیحاتی اظهار کرد: با توجه به اینکه ممکن اس��ت اقشار 
آس��یب پذیر به دلیل مشکالتی در پرداخت های بیمه با موانعی مواجه باشند از 
این رو تصمیم گرفتیم تا طرح بخشودگی را به مناسبت دهه فجر اجرایی کنیم.

رئی��س کل بیمه مرکزی گفت: در حال حاضر ۲۲ میلیون خودرو در کش��ور 
وج��ود دارد که ۲۰ میلیون آنه��ا بیمه و ۱۰درصد باقی مان��ده دیگر آنها بیمه 
نیس��تند. از این رو از اول بهمن ماه س��ه ماه فرصت دارند با مراجعه و پیگیری 
موضوع بیمه ثالث را دریافت کند در عین حال که جرایم مربوطه نیز بخشیده 

خواهد شد.
وی در رابط��ه ب��ا موتورس��یکلت ها نیز بی��ان کرد: اکنون ح��دود 9 میلیون 
موتورس��یکلت در حال تردد هستند اما بیمه ثالث ندارند که برای آنها نیز این 
فرصت س��ه ماهه در نظر گرفته ش��ده که از اول بهمن م��اه برای دریافت بیمه 

ثالث مراجعه کنند.
س��لیمانی در رابطه با بخشودگی جرایم بیمه ثالث به مشمولیت ماشین آالت 
کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این ماشین آالت حادثه آفرین 
هس��تند با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی انجام شده صاحبان این دستگاه ها 
نیز از ابتدای بهمن ماه به مدت سه ماه می توانند برای بیمه ثالث مراجعه کرده 

و اگر تاکنون بیمه نبودند نیز مشمول جریمه نخواهند شد.
صندوق بیمه حوادث طبیعی از سال آینده راه اندازی می شود

خبر دیگری که رئیس کل بیمه مرکزی در این نشس��ت اعالم کرد به ایجاد 
صندوق بین حوادث طبیعی اختصاص داشت.

به گفته سلیمانی، طرح ایجاد این صندوق بعد از تصویب در مجلس شورای 
اس��المی برای بررسی به ش��ورای نگهبان رفت که ایراداتی به آن وارد بود، اما 
این ایرادات در حال بررسی و اصالح است و احتماال با نهایی شدن آن تا قبل از 

پایان سال جاری به بیمه مرکزی ابالغ و از سال آینده اجرایی می شود.

صنعت بیمه یکی از صنایعی اس��ت ک��ه در موج تحوالت فناورانه با تغییرات 
زیادی روبه رو شده است و دانش بنیان های نوظهور با رخنه در این صنعت کهن 

توانسته اند ساختارهایی نو برای آن بنا کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، با حمایت س��تاد توس��عه 
فناوری ه��ای دیجیت��ال و هوشمندس��ازی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، زیرساخت های صنعت بیمه کشور با ایده های خالق متحول می شود.
صنعت بیمه یکی از صنایعی اس��ت ک��ه در موج تحوالت فناورانه با تغییرات 
زیادی روبه رو شده است و دانش بنیان های نوظهور با رخنه در این صنعت کهن 

توانسته اند ساختارهایی نو برای آن بنا کنند.
صنعت بیمه در یک دهه گذش��ته شاهد هجوم بی وقفه انواع فناوری های روز 
بوده اس��ت، از هوش مصنوعی گرفته تا خودروه��ای خودران، فناوری هایی که 
ه��ر روز و هر لحظه تمامی ابعاد این صنع��ت را تحت تأثیر خود قرار داده اند و 

شرکت های بیمه را با چالش های فراوانی رو به رو ساخته اند.
ح��اال ش��رکت های بیمه با درک ل��زوم به کارگیری فناوری ب��ه دنبال یافتن 
راهکارهایی هس��تند تا بتوانند در شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کنونی 

از ابزارهای فناوری به بهترین شکل بهره بگیرند.
در این میان مش��تریان نیز به سبب گرایش شرکت های بیمه به فناوری های 
روز در انتخ��اب محص��ول بیم��ه با گس��تره متنوعی رو به رو هس��تند. از آنجا 
که مش��تریان در دنیای ام��روز همواره ب��ه دنبال تجربه ای کام��ال دیجیتالی، 
اکوسیستم های چندخدمتی و ...  هس��تند، شرکت های بیمه به صرافت توسعه 

را هکارهایی برای برطرف کردن نیاز و اولویت های مشتریان افتاده اند.
مرکز نوآوری پلنت

در ای��ران هم ب��ا توجه به وجود مش��کالت متعدد در این ح��وزه، جمعی از 
جوانان خواهان تحوالت بنیادی در عرصه بیمه دست به ابتکاری جالب زدند و 
با راه اندازی یک زیرس��اخت منعطف و مجهز به دنبال ارائه راهکارهای نوآورانه 

به بازیگران صنعت بیمه برآمدند.
»پلن��ت« قصد دارد با تقویت زیرس��اخت های صنع��ت بیمه و کاهش قیمت 
برای مش��تریان، رضایت عمومی از این صنعت را افزایش دهد. با همین هدف، 
بخش��ی از سومین سوله کارخانه نوآوری آزادی در اختیار آنها قرار گرفته است 

تا از این ساختار نوین ندای تغییرات بنیادینی از صنعت بیمه به گوش رسد.
در پلنت برای دور ه��م جمع کردن همه بازیگران کلیدی حوزه بیمه و مالی 
با دغدغه نوآوری برنامه ریزی می ش��ود و در این مجموعه باور بر این اس��ت که 
شبکه س��ازی و همکاری گروه های فناور و متخصصان منجر به آفرینش ایده ها، 
محصوالت و خدماتی می ش��ود که آینده صنعت بیم��ه و مالی ایران را متحول 

کند.
ای��ن مرکز قص��د دارد یک مجموعه بزرگ و قوی برای توس��عه صنعت بیمه 
در کش��ور باشد و از تیم های اینش��ورتک و استارت آپی که در زمینه رشد بیمه 
حرف های��ی برای گفتن دارند حمایت هایی اعم از س��رمایه گذاری و منتورینگ 

داشته باشد.
به گفته مدیران پلنت، ساخت این پلتفرم از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده 
است. ایجاد این پلتفرم می تواند کمکی به صنعت بیمه باشد تا اقدامات نوآورانه 
و فناورانه در آن ایجاد ش��ود. پیاده س��ازی ایده های خالقانه جوانان و نقش آنها 
در رش��د اقتصاد دانش بنیان با حضور بازیگران اصلی حوزه بیمه کشور از دیگر 

اهدافی است که پلنت به دنبال آن است.

با فاش شـدن اطالعات مهم مشتریان، آمازون تصمیم گرفته است کارمندان خاطی را 
اخراج کند.

به گزارش زومیت، به  تازگی افشا شده است که برخی از کارمندان یکی از بزرگ ترین 
و مهم ترین فروشـگاه های آنالین جهان، آمازون، اطالعات کاربران شامل شماره تلفن و 
ایمیل های شـان را فروخته اند. این اتفاق مهم در حالی رخ داده اسـت که ابتدا نام یکی 
از کارمنـدان در فروش اطالعـات محرمانه کاربران مطرح بود، اما به  نظر می رسـد پای 

کارمندان بیشتری به این ماجرا باز شده است.

آمازون درباره  تعداد کاربرانی که اطالعات شـان فروخته شـده، جزییاتی ارائه نکرده 
اسـت؛ اما ظاهرا تعدادش به  اندازه ای بوده کـه به اخراج چندین کارمند بینجامد. اقدام 
این شـرکت برای تنبیه کارمندانش برای محافظت بیشتر از اطالعات شخصی مشتریان 
بوده، اما مشـخص نیست چرا کارمندان آمازون تا این حد به فروش اطالعات مشتریان 
شرکت شـان عالقه مند هستند. این اولین بار نیست که اطالعات مشتریان آمازون فاش 

می شود و کارمندان این شرکت در سال 2018 نیز این کار را انجام داده بودند.
آمـازون پـس از انتشـار اطالعات مشـتریان به آنها ایمیل زده و اشـاره کرده اسـت 

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد

پرداخت 3 میلیارد تومان برای کمک به جان باختگان و 
مصدومان حادثه کرمان

ایده های نو صنعت بیمه را متحول می کند

آمازون کارمندان منتشرکننده اطالعات کاربرانش را اخراج می کند

دریچــه

نشس��ت بنیاد نخبگان خوزستان و سازمان فناوری  اطالعات  و ارتباطات شهرداری اهواز 
با محوریت پروژه های شهر هوش��مند برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی 
نخبگان، در راس��تای اجرای برنامه های مصوب بنیاد نخبگان استان خوزستان درخصوص 
ارتباط با نهادهای درون اس��تانی به منظور زمینه س��ازی برای اثرگذاری و جذب نخبگان و 
استعدادهای برتر، جلسه رئیس بنیاد نخبگان خوزستان با رئیس سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات ش��هرداری اهواز با هدف اس��تفاده از ظرفیت نهاده��ای دولتی و غیردولتی در 
مدیریت نظام نخبگانی، برگزار ش��د.  در این نشس��ت، علی حس��ین صابری؛ رئیس بنیاد 
نخبگان استان خوزستان گفت: هوشمندسازی شهری پروژه ای است که نیازمند مشارکت و 
همکاری بسیاری از سازمان ها و ادارات است و با توجه به وجود زمینه های تخصصی متنوع 

مستعدان برتر در سطح استان و کشور، امکان همکاری مؤثر وجود دارد.

ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان در 
زمینه اجرای پروژه های هوشمندسازی

سه شنبه
24 دی 1398

شماره 1473
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س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از و ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد 
دانش بنی��ان معاونت علم��ی  و  فناوری ریاس��ت جمهوری با هم��کاری کانون 
پ��رورش فکری کودکان  و -نوجوانان، دومین دوره از نمایش��گاه ترویجی بازی 

 و اس��باب بازی را در پنجمی��ن جش��نواره مل��ی 
اسباب بازی برگزار کردند.

 این نمایشگاه پذیرای هزاران نفر از عالقه   ندان 
حوزه آم��وزش، بازی و اس��باب  بازی بود. در این 
نمایشگاه، ش��رکت های خالق در حوزه تخصصی 
ب��ازی و یادگی��ری، حضوری فعال داش��تند و به 
ارائ��ه فعالیت های نوآورانه خ��ود در زمینه بازی 
و یادگیری برای مخاطب��ان خاص و عموم مردم 

پرداختند.
ب��ا برنامه ری��زی صورت گرفت��ه، ۲8 مجموعه 
دولتی، عمومی و خصوصی در این رویداد شرکت 

کردند.
از ای��ن بین، ۲۳ ش��رکت خصوص��ی در قالب 

شرکت های خالق در حوزه تخصصی بازی و اسباب بازی، در فضای اختصاصی، 
فعالیت های خالقانه بازی  محور خود را ارائه کردند.

 به گفته مس��ئولین نمایش��گاه: »حضور شرکت های خالق در این نمایشگاه، 

صرفا معرفی فعالیت ها نبوده، بلکه حضوری موثر و تجربه آفرین برای مخاطبان 
بوده است. از این رو در این دوره، نمایشگاه ترویجی بازی و اسباب بازی توانست 

فعالیت شرکت های خالق در حوزه اسباب بازی را رونق دهد.«
براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده، نمایشگاه 
در نوبت صب��ح، میزبان تور مدی��ران و مربیان 
از مراکز آموزش��ی با رزرو قبلی بود و همچنین 
اردوه��ای دانش آموزی رای��گان در نوبت صبح 

برگزار شد.
 در نوبت بعد از ظه��ر نیز مخاطبان عمومی 
و خانواده ه��ا می توانس��تند به ص��ورت رایگان 
از نمایش��گاه بازدی��د به عم��ل آورده و تجربه 
مش��ترک بازی بین بزرگ ترها و کودکان شکل 
بگی��رد. برگ��زاری دومی��ن دوره از نمایش��گاه 
ترویجی بازی و اسباب بازی همانند اولین دوره 
آن با برنامه ریزی س��تاد توسعه فناوری های نرم 
و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری در پنجمین دوره جشنواره ملی اسباب بازی انجام پذیرفت.
 در این دوره س��عی شد که نمایشگاه تخصصی از فعالیت های بازی محور به 

عنوان بخش اصلی جشنواره ملی اسباب بازی اجرایی شود.

»هفته آگاهی از مغز« رویدادی برای ارتقای دانش و افزایش س��طح آگاهی 
عموم مردم از ساختار و عملکردهای مغز است.

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری این هفته را باید رویدادی جهانی برای 
ارتق��ا و عالقه من��دی به تحقیق��ات علوم اعصاب 
دانست که هر س��اله با حمایت های ستاد توسعه 
علوم شناختی معاونت علمی و همکاری مراکز و 
نهادها در نقاط مختلف کشورمان برگزار می شود.
امسال نیز مانند سال های گذشته پنجمین آن 
در اس��تان های مختلف برگزار می ش��ود تا شاهد 
افزایش دانش مردم درباره مغزش��ان با برگزاری 
برنامه ه��ای مختلف باش��یم. در این راس��تا برای 
برگزاری هرچه بهتر این دوره نشست هم اندیشی 
شورای راهبردی »هفته آگاهی از مغز« با حضور 
س��ید کمال خرازی مش��اور عالی معاون علمی و 
فناوری رئی��س جمهوری در امور توس��عه علوم 

ش��ناختی برگزار شد. در این نشست که سیاست گذاران امور سالمت و آموزش 
و پرورش، مدیران شهرداری، انجمن های علمی و سازمان  های مردم نهاد شرکت 
داش��تند، زمینه های همکاری، هماهنگی و تش��ریک مس��اعی  برای برگزاری 

پنجمین س��ال هفته آگاهی از مغز در س��طح کشور مورد بررسی و تبادل نظر 
قرار گرفت.  محمدتقی جغتایی، مش��اور ارش��د ستاد توسعه علوم شناختی در 
امر آموزش در این نشس��ت هم اندیش��ی با تاکید بر ارتقای س��رمایه شناختی 
جامعه گف��ت: با حمایت ه��ا و برنامه ریزی های 
این س��تاد، فعالیت ه��ای متنوعی در حوزه مغز 
و آگاه��ی از عملکرد و س��اختارهای این بخش 
حیاتی بدن انسان و توانمندسازی آن در سطح 

جامعه تدوین و در حال اجرا است.
وی همچنی��ن بیان ک��رد: هفت��ه آگاهی از 
مغز امس��ال ب��رای پنجمین س��ال متوالی در 
کشور برگزار می ش��ود تا ضمن ارائه آموزش ها 
و پرداخت��ن به طرح ه��ای تحقیقات��ی، زمینه 
شناس��ایی بیماری  ها و اختالالت در حوزه  های 
مغز به ویژه در دو حیطه کودک و بزرگس��ال به 
منظور پیش��گیری و درمان هرچه بیشتر فراهم 
ش��ود. به گفت��ه جغتایی، در ای��ن هفته تالش 
می ش��ود تا با اس��تفاده از تمامی را ه ه��ا و بهره گیری از ظرفیت ه��ا و امکانات، 
س��طح دانش و اطالعات از توانایی های مغ��ز و نیز راه  های جلوگیری از کاهش 

توانایی های مغز در بین اقشار مختلف مردم در جامعه افزایش یابد.

»هفته آگاهی از مغز« به دور پنجم رسیدفعالیت شرکت های خالق در حوزه بازی و اسباب بازی گسترش یافت

صنعت زیس��ت فناوری یکی از صنایع حیاتی در کش��ور ایران است. 
همفکری و هم افزایی در این صنعت جزو اساس و بنیان گسترش این 

حوزه و کسب وکارهای مرتبط با آن محسوب می شود.
از ای��ن رو با توج��ه به اهمیت صنعت بیوتک و س��المت در ایران و 
همچنی��ن تع��داد اس��تارت آپ ها و نوآوری ه��ا در این ح��وزه، نیاز به 
بسترسازی برای شبکه سازی هرچه بیشتر کسب وکارهای نوپا در این 

زمینه احساس می شود.
از زاویه دیگر به علت فاصله صنعت و دانشگاه، کسب و کارهای نوپایی 
که از دانشگاه به صنعت ورود پیدا می کنند اغلب با توجه به مشکالت 
و موانع، امکان شناسایی درست نیازهای صنعت را پیدا نمی کنند و این 

موضوع به عنوان یکی از اصلی ترین علل شکست کسب وکارهای نوپا در 
این حوزه مطرح است.

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
هم با همین هدف ب��ه دنبال برگزاری رویداده��ای فناورانه و نوآورانه 
است تا با این اقدام بتواند با حضور متقاضیان و عرضه کنندگان خدمات 
زیستی زیر یک سقف، شناخت بهتری نسبت به نیازهای فناورانه این 

حوزه پیدا کند.
این ش��ناخت کمک می کند که افراد و بخش هایی که توانایی پاسخ 
به این نیازها را دارند شناسایی شوند و از ظرفیت و توان آنها برای رفع 

مشکالت استفاده شود.

دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با حضور سورنا ستاری، 
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری صبح روز گذش��ته در مرکز 

همایش های برج میالد برگزار شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم سخنان خود 
را با تس��لیت رویدادهای اخیر آغاز کرد و گفت: مواجهه با این اتفاقات 
س��خت است، اما زندگی یک مبارزه است که با وجود تمام اتفاقات آن 
باید روی پای خود بایس��تیم و اتفاقاتی خوب را برای پیشرفت جامعه 

رقم بزنیم.
ستاری در ادامه با اشاره به اینکه دو تعریف از کارخانه و صنعت وجود 
دارد که از لحاظ زیرساخت های فکری با یکدیگر متفاوت هستند، گفت: 
کارخانه مکانی است که خط تولید آن را از خارج به کشور می آوریم و 
به وسیله آن محصول تولید می شود اما این محصول احتیاج به دانشگاه 
و دانشجو ندارد. بلکه در اینجا تنها به تربیت تکنیسین نیاز داریم. اگر 
بخواهیم رابطه بین صنعت و دانش��گاه داش��ته باشیم باید این تفکر را 
فراموش کنیم. زیرا صنعت مکانی است که به دانشگاه نیاز دارد و در آن 

طراحی و ماشین سازی انجام می شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین بیان کرد: از سویی 
برخی انتظارات از دانشگاه ها پایه و اساسی ندارد. زیرا محصول حاصل 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی روی پژوهش اس��ت. دولت تنها باید 
زیرساخت های پژوهش را اصالح کند. پس تحقیقات دانشگاهی نیز با 
پول دولت به محصول نمی رسد. این شرکت ها هستند که باعث تولید 

محصول می شوند.
رونق زیست بوم نوآوری

رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان بستر توسعه شرکت های 
دانش بنیان را دانشگاه ها دانست و افزود: دانشگاه ها تامین کننده نیروی 
انس��انی و محیطی برای رونق نوآوری و توس��عه فعالیت استارت آپ ها 
هستند و از طریق فروش محصوالت شرکت های خود باید درآمدزایی 
کنند. این موضوعی است که دانشگاه ها به آن رسیده اند. سقف آرزوهای 
دانش��گاه ها با پول دولت محدود اس��ت. دانش��گاهی ک��ه بلندپروازی 
و نوآوری داش��ته باش��د از طریق فروش فن��اوری و قراردادهای خود 

درآمدزایی می کند.
س��تاری در بخش بعدی سخنان خود به فرهنگ نفتی اشاره کرد و 
گفت: ۱۱۰ س��ال فروش نفت فرهن��گ کارآفرینی را نابود کرد. با پول 
فروش نفت نمی توان دانش و فناوری را خرید  و صاحب صنعت شد. زیرا 

فناوری یادگرفتنی است.
عزم جدی برای ماندگارکردن اقتصاد دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین گفت: فرهنگ نفتی 
که در کش��ور شکل گرفته است باید با همراهی همه تغییر کند. البته 
تغییر این فرهنگ عمومی در جامعه کاری سخت اما شدنی است. همه 

در کنار یکدیگر و در یک جبهه باید برای این تغییر مبارزه کنیم.
ستاری با بیان اینکه ظرفیت های بسیاری در کشور وجود دارد، افزود: 
با وجود این تعداد محقق، دانش��گاه ها و شرکت های دانشگاه ها تحریم 
ایران توس��ط یک کش��ور دیگر اتفاقی نامناسب است و نشان می دهد 
که در صنعت ضعف هایی داشتیم. اگرچه در این سال ها پیشرفت های 

بسیاری نیز داشته ایم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه صنعت فوالد در  
مس��یر تغییر فرهنگ خود قرار گرفته است و فرهنگ جدیدی در این 
صنعت در حال شکل گیری اس��ت، گفت: سال گذشته ایران در حوزه 
کاتالیست تحریم شد و این فرصتی برای تولید آن در داخل شد و امروز 
نیاز به واردات این محصول وجود ندارد . این فرهنگ باعث شده در حوزه 

قطعه سازی و طراحی و داخلی سازی آن شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
براس��اس این گزارش، در ادامه این مراس��م تفاهم نامه های همکاری 
میان نهادهای مختلف با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

امضا شد.
این جش��نواره و نمایش��گاه بزرگ ترین گردهمایی تولیدکنندگان، 
تامین کنن��دگان، بازرگان��ان و متخصصان زنجیره آه��ن و فوالد ایران 
است که با حمایت های نهادهایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری برگزار می شود.
این رویداد با رویکرد بومی سازی و توسعه فناوری از ۲۳ تا ۲۶ دی ماه 

سال جاری در برج میالد تهران برگزار می شود.

آمازون درباره  تعداد کاربرانی که اطالعات شـان فروخته شـده، جزییاتی ارائه نکرده 
اسـت؛ اما ظاهرا تعدادش به  اندازه ای بوده کـه به اخراج چندین کارمند بینجامد. اقدام 
این شـرکت برای تنبیه کارمندانش برای محافظت بیشتر از اطالعات شخصی مشتریان 
بوده، اما مشـخص نیست چرا کارمندان آمازون تا این حد به فروش اطالعات مشتریان 
شرکت شـان عالقه مند هستند. این اولین بار نیست که اطالعات مشتریان آمازون فاش 

می شود و کارمندان این شرکت در سال 2018 نیز این کار را انجام داده بودند.
آمـازون پـس از انتشـار اطالعات مشـتریان به آنها ایمیل زده و اشـاره کرده اسـت 

اطالعات آنها شـامل آدرس ایمیل و شـماره تلفن از آمازون خارج شده و به  دست افراد 
یا شرکت های دیگر افتاده است. این شرکت پس از ارسال ایمیل ها مجبور شده موضوع 
را برای رسـانه ها توضیح دهد، اما درباره تعداد کاربران قربانی انتشـار اطالعات سخنی 

نگفته است.
این دومین بار اسـت که شـرکتی با ایـن اعتبار توانایی حفاظـت از اطالعات محرمانه 
کاربرانش را ندارد و همین موضوع انتقادهای بسـیاری را موجب شـده اسـت که تأثیر 

منفی بسیاری بر روند کار این فروشگاه آنالین گذاشته است.

نیازها را بشناسیم
حسین رستگار - رئیس کارگروه سالمت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران:

 فرهنگ داخلی سازی محصوالت
در صنعت فوالد شکل گرفته است

آمازون کارمندان منتشرکننده اطالعات کاربرانش را اخراج می کند

یادداشـت

کنفرانس ملی »بهبود و بازس��ازی س��ازمان ها و کس��ب وکارها« ب��ا همکاری انجمن 
آم��وزش و توس��عه منابع انس��انی، دانش��گاه های دولت��ی و آزاد و برخی موسس��ات و 

سازمان های دولتی، برگزار می شود.
به گزارش باش��گاه دانش��جویان ایس��نا، کنفرانس ملی بهبود و بازس��ازی سازمان و 
کسب وکار با همکاری انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه 
تهران، دانش��گاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسالمی، موسسه آموزش عالی ایرانیان، موسسه 
نمای مدیران و سازمان مدیریت صنعتی، اتاق بازرگانی و سایر دانشگاه ها و سازمان های 
دولت��ی برگزار خواهد ش��د. ای��ن کنفرانس با همکاری انجمن آموزش و توس��عه منابع 
انس��انی دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهی این دانشگاه، دانش��گاه پیام نور، دانشگاه آزاد 

اسالمی و برخی موسسات و سازمان های دولتی برگزار می شود.

کنفرانس »بهبود و بازسازی سازمان ها و کسب وکارها« 
در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود



امروزه ح��وزه برندینگ و تاثیر فزاینده آن به این معناس��ت که برندها 
قادرند تا بیش از پیش به تجربه خالقیت بپردازند. تجربه مردم از برند متاثر 
از نحوه برقراری ارتباط با آن است و هر تجربه قادر است تا بعدی تازه را به 
برند بیفزاید. حوزه های جدیدی نظیر همکاری از طریق مشارکت و نوآوری، 
قلمرو وس��یع تری را برای برندها فراهم می آورد و احتمال خطر را در بین 
اعضای مش��ارکت کاهش می دهد. نیاز همیشگی برندها به ارتباط دائم با 
تعدادی از اش��خاص ذی نفع و مخاطبان از گروه های س��نی و کشورهای 
گوناگ��ون، مجموع��ه ای از چالش های خالقانه را به وج��ود می آورد که از 
راه های دستیابی به مخاطبان فعلی و تازه تا فراهم آوردن امکان تجربه برند 

توسط این مخاطبان را شامل می شود.
آگاهی از عادات فکری و مراحل رشد مشتریان، نیاز به شناخت 
عمیق و خردمندانه گرایش های رایج فرهنگی، گروه های گوناگون 
س��نی و انتظارات متنوع مخاطب��ان دارد. از دید یک فرد خالق، 
اینها فرصت های هیجان انگیزی اس��ت زیرا امروزه چندین مسیر و 

محیط برای تفسیر برند در اختیار ما است.
»یونیلور«

ش��رکت تولیدکننده کااله��ای مصرفی »یونیل��ور« روش اقتصادی در 
نوآوری و پیش��رفت معرفی کرده است. این روش نقش اندازی برند نامیده 
می شود و شرکت را تشویق می کند تا به آنچه که در پشت برند می گذرد 
نگاه کند: از شیوه تولید محصول، تا شرایط کار، تا تغییر رفتار مصرف کننده 
در قبال برند. این شرکت به دنبال تاسیس دفاتر نمایندگی در کشورهای 
در حال توس��عه اس��ت. از ای��ن رو، توجه به موارد اخالق��ی در طرح کلی 

پیشنهادی از طرف برند ضرورت می یابد.
برای ش��رکتی به بزرگی »یونیلور« این طرز عمل نوآوری بزرگی است. 
امروزه بس��یاری از شرکت ها در مرحله پژوهش و توسعه خود فهرستی از 
مسائل زیست محیطی را تهیه می کنند، اما یونیلور برخوردی کل نگرانه با 
مدیریت برند دارد و به طرزی موثر روندی بازیابنده را شکل می دهد که هر 
دو عامل محیط زیست و جامعه را مدنظر قرار می دهد. این شیوه تا به حال 

برای ۱۵ برند مورد استفاده قرار گرفته است. پیام این شیوه تنها زمانی به 
مشتری منتقل می شود که مصرف کنندگان، نگران رعایت اصول اخالقی 

در تولید باشند. مثالی از این مورد برند، برندهای چای »یونیلور« است.
به گفته س��نتیا گولن��د، پایه گذار نقش اندازی برند و سرپرس��ت بخش 
پایداری شرکت یونیلور، آنچه درخصوص مشتریان »لیپتون« و »پی جی 
تیپس« متوجه ش��دیم آن بود که آنان مراقب��ت در تولید و رعایت اصول 
اخالقی را به طور مستقیم در پیوند با محصول می دانند. پس در این میان 
یک بهره روانی وجود دارد. موضوع رابطه نزدیک، به معنای نزدیک تر کردن 
ارتب��اط میان چای کاران، چای چینان و عمل آورندگان چای از یک س��و و 
نوشندگان و مصرف کنندگان چای از سوی دیگر نیز از برنامه های مهم ما 
است. ما به این موضوع به عنوان بخشی از پیچیدگی های ساخت یک برند 
می نگریم. به عنوان یک ش��رکت، ما به ارزش های نیرومندی باور داریم و 

انجام دادن آنچه صحیح است برای ما از اهمیت برخوردار است.
hormond :منبع

تبلیغات، به طور طبیعی، از تحوالت مربوط به جهانی ش��دن تجارت، 
در امان نبوده است. بیشتر ش��رکت های جهانی، تبلیغ کنندگان جهانی 
نیز هستند. ش��رکت های بین المللی لوازم آرایش، عطریات و مد از دهه 
۳۰ میالدی برنامه های تبلیغاتی خود را در مقیاس جهانی اجرا کرده اند 
و رس��انه های مورد اس��تفاده آنها مجالت معتبر م��د بوده اند، اما حضور 
قدرتمندانه در عرصه تبلیغات جهانی از س��وی شرکت های عرضه کننده 
عم��ده کاالهای مصرف��ی، تا پایان قرن بیس��تم، هنوز ش��کل جدی و 
گسترده به خود نگرفته بود. حتی در حال حاضر، واقعیت این است که 
فقط تعداد بسیار کمی از کمپین ها را می توان واقعا جهانی قلمداد کرد. 
بیش��تر آنها چند ملیتی اند، زیرا در تعدادی از کش��ورها اجرا می شوند، 
اما در بس��یاری از کش��ورهای دیگ��ر به علت قوانین محل��ی، ضوابط و 
محدودیت ه��ای گمرکی، نفوذ رقیبان بومی، در برابر تحوالت حاصل از 

یکسانی جهانی مقاومت می شود.
در دنیای رو به دشواری و رکود، منافع تجاری حاصل از تبلیغات جهانی 
یا به هرحال چندملیتی، جذاب و غیرقابل چشم پوشی است. در این حوزه، 
کنترل و نظارت مرکزی بر کمپین ها آسان تر است. مسافران بین المللی، به 
جای آنکه معجونی ناهمخوان از کمپین های متفاوت در کشورهای مختلف 
را ببینند، همه جا یک کمپین یکس��ان را مش��اهده می کنند. نظر به اینکه 
فرهنگ های ملی تا حدی رو به یکس��انی و تجانس دارند. کمپین هایی که 
عملکرد موفقیت آمیزی در یک کش��ور داشته باشند، معموال در کشورهای 
دیگ��ر نیز به خوبی عم��ل می کنند. انتقال این ش��ناخت از کش��وری به 

کش��ور دیگر، یکی از نقاط قوت تجاری مهم در کمپین های چندملیتی به 
ش��مار می آید. جهانی س��ازی بدین معنا است که هزینه های امور خالقیت 
تبلیغات، بین چند کشور، سرشکن می شوند، گرچه صرفه جویی های ناشی 
از این تقس��یط و سرش��کن شدن، عموما بس��یار کمتر از میزانی است که 

تبلیغ کنندگان جهانی تازه کار انتظار دارند.
اما در حالی که منافع این ش��یوه تبلیغات، روش��ن و بدیهی اند، س��از 
و کاره��ای پیچی��ده ای دارد. دنی��ا، آنگون��ه که حامیان جهانی س��ازی 
ادعا می کنند، یکس��ان و متجانس نیس��ت. وقتی از کش��وری به کشور 
دیگر می روی��د، تقریبا همه چیز تغییر می کند: مناظ��ر، معماری، زبان، 
قوانین، س��نت ها، قیافه و ظاهر آدم ها، لباس ها و اغلب فرمول محصول 
و بسته بندی آن. آگهی ها می توانند به گونه ای طراحی و تهیه شوند که 
این تفاوت ها را پوش��ش دهند و اوضاع به همین سمت پیش می روند، 
اما بس��یاری از آگهی ه��ا، در نهایت، عملکرد و نتای��ج ضعیفی دارند. از 
ای��ن رو طراحی و آفرینش کمپین های چندملیت��ی واقعا موثر، نیازمند 

مشاوره ها، بحث ها و هماهنگی های وسیع درون کشوری است.
تبلیغ کنن��دگان جهانی، صرف نظر از اینکه کمپین های ش��ان یکس��ان 
و هماهنگ باش��د یا ن��ه، معموال تمای��ل دارند که برای اج��رای کارهای 
تبلیغاتی ش��ان در هم��ه نقاط جهان، از یک دفت��ر خدمات خالقیت واحد 
استفاده کنند. حتی اگر الزم باشد که از آگهی های متفاوتی در کشورهای 
مختلف اس��تفاده ش��ود، بهره گیری از خدمات یک دفت��ر واحد که بتواند 
فعالیت های تبلیغاتی در کش��ورهای مختل��ف را همخوان و یکپارچه کند، 

منافع گس��ترده ای برای تبلیغ کننده در پی خواهد داشت. در نتیجه، همه 
دفترهای تبلیغاتی بزرگ، تشکیالت خود را به گونه ای سازماندهی کرده اند 
که بتوانند خدمات الزم را به مش��تریان بین المللی خود را ارائه دهند. آنان 
کسانی را به عنوان مدیر خدمات مشتریان جهانی خویش می گماردند که 
بتوانند مسئولیت عرضه خدمات موردانتظار مشتریان دفتر تبلیغاتی در نقاط 

مختلف جهان را به خوبی برعهده گیرند.
مدیران خدمات مشتریان جهانی، ساعات و روزهای فراوانی از زندگی خود 
را در هواپیما می گذرانند و مانند مدیران امور مشتری در دفترهای تبلیغاتی 
چندمنظوره و قدیمی، از قدرت وس��یعی برخوردارند. هیچ فرد دیگری در 
دفتر، به اندازه مدیر خدمات مش��تریان جهانی، اطالعات و شناخت درباره 
مشتری و عملیات او در سطح بین المللی ندارد. گردش مالی و سود حاصل 
از تمام��ی خدمات مورد تقاضای مش��تریان بومی در برخی از کش��ورهای 
کوچک، بیش��تر اس��ت بنابراین، دفترهای تبلیغاتی ب��رای تامین نیازهای 
مشتریان جهانی شان، نوعی مدیریت ماتریسی را با دقت و مهارت بسیار باال 
در دفاتر خود طراحی و مستقر کردند. مدیران امور بین المللی و بومی، هر دو 
برای عرضه خدمات مطلوب و تامین سود کافی برای دفتر، مسئولیت های 
درهم تنیده و همپوشان در حوزه های مختلف به دوش دارند. این یک بازی 
پیچیده جدید است که مستلزم به کارگیری تیم های قوی و هماهنگ است 
اما دفاتر تبلیغاتی، به سرعت می آموزند که چگونه این فرآیند را ساماندهی 

کنند. آنها مجبورند که این توان و مهارت را در خود بپرورانند.
hormond :منبع

تبلیغات بین المللی موثر

آغاز کار فیس بوک برای مقابله با ویدئوهای 
دیپ فیک

در چن��د وقت اخیر ویدئو های جعلی از افراد مش��هور جهان 
منتش��ر ش��ده اس��ت که به علت ظرافت کار باال، عمال امکان 
تش��خیص جعلی بودن آنها امکان پذیر نبوده اس��ت. همین امر 
نیز منجر به بروز نگرانی های زیادی شده است. با توجه به این 
امر که ش��بکه های اجتماعی، بس��تر اصلی پخش این ویدئو ها 
محسوب می شوند، فیس بوک اخیرا اعالم کرده است که نسبت 
به ویدئو ها نظارت بیش��تری را خواهد داش��ت و مجوز انتشار 
موارد مشکوک صادر نخواهد شد. در این رابطه فیس بوک تنها 
برن��د فعال نبوده و توییتر نیز در حال انجام فعالیت هایی برای 
مقابله با این تهدید اس��ت. درواقع به عقیده مانیکا بیکرت که 
س��مت نظارت بر محت��وای فیس بوک را برعه��ده دارد، اگر از 
همی��ن امروز که تع��داد این ویدئو ها زیاد نیس��ت برای مقابله 
با آنها فکری جدی نش��ود، بدون ش��ک در آین��ده کنترل آنها 
تقریبا غیرممکن خواهد بود، با این حال باید نس��بت به میزان 
موفقیت آمی��ز بودن این طرح، حداقل تا س��ه م��اه آینده صبر 
کنیم. در این رابطه برخی از تحلیلگران نیز این اقدام را ناکافی 
و حتی بدون فایده دانس��ته و عن��وان می کنند که باید چنین 
ویدئو هایی را با برچسب تقلبی بودن در تمامی شبکه ها منتشر 
کرد تا افراد در صورت مشاهده آنها در مکانی دیگر، سریعا پی 

به تقلبی بودن آنها برده و مشکلی ایجاد نشود.  
time :منبع

 HTC آیا امسال شاهد بازگشت 
خواهیم بود؟

اگرچه اچ تی سی در حال حاضر روزهای فاجعه باری را سپری 
می کند و بس��یاری از تحلیل ها خبر از پایان کار آن در حوزه 
تولید گوشی های هوشمند می دهد، با این حال یوس مایترس 
که مدیر اجرایی س��ابق ش��رکت ORANGE بوده و اخیرا 
کنترل این ش��رکت را در دس��ت گرفته است، در مصاحبه ای 
اعالم کرد که این شرکت حتما بار دیگر به جایگاه سابق خود 
باز می گردد. نباید فراموش کنید که این برند سازنده نخستین 
گوش��ی اندرویدی بوده و ایده چند دوربین اصلی، سال ها قبل 
در مدل M8 پیاده ش��ده بود. درواقع س��ابقه درخش��ان این 
ش��رکت، باعث می ش��ود تا از میان رفتن آن به نوعی نابودی 
تاریخچه گوش��ی های هوشمند باشد، با این حال آیا نجات آن 

عملی خواهد بود و یا صرفا یک وعده محسوب می شود؟ 
نکته نخس��تی که باعث شده اس��ت تا این برند موفق نشود 
تا در بازار در مقایس��ه با رقبای خود شانس��ی را داشته باشد، 
عدم پیگیری طرح های موفق است. برای مثال مدل M8 یکی 
از بهترین های بازار در زمان معرفی محس��وب می ش��د، با این 
ح��ال ضروری بود تا در س��ال آینده اقداماتی نظیر کم ش��دن 
ضخامت، کاهش حاش��یه صفحه نمایش، افزایش عمر باتری، 
افزایش کیفیت دوربین و یا حتی تولید نخس��تین گوشی سه 
دوربینه )اقدامی که امسال اپل به وسیله آن بازار را به تسخیر 
خ��ود درآورد( را در دس��تور کار خود قرار ده��د. با این حال 
تنها به چند ارتقای کم اهمیت و تغییر کامل قس��مت پش��ت 
این گوش��ی بسنده شد. بدون ش��ک این امر دلیل کافی برای 
خرید یک محصول نخواهد بود. درواقع با مش��اهده قس��مت 
جلویی م��دل M9 عمال تغییری مش��اهده نخواهید کرد که 
ای��ن امر خود به معنای یک خودکش��ی محس��وب می ش��د. 
همچنین این ش��رکت هی��چ گاه از میان رده های خود حمایت 
کافی را انجام نداد. برای مثال سامس��ونگ همواره مدل  به روز 
ش��ده سری-های سال گذش��ته خود را معرفی می کند با این 
حال اچ تی س��ی به صورت کامل به سراغ طرحی دیگر می رود. 
بدون ش��ک اگر این ش��رکت بتواند طرح های محبوب خود را 
با بهبودهایی چش��مگیر مواجه س��اخته و روان��ه بازار کند، از 
یک حس نوس��تالژی اس��تفاده خواهد کرد. درواقع اعتبار این 
ش��رکت هنوز هم از بسیاری از برندهای نوظهور بیشتر است. 
ب��ا توجه به این امر ک��ه اخیرا آمریکا با چی��ن درگیری هایی 
را پی��دا کرده و هوآوی با تحریم هایی مواجه اس��ت فضا برای 
ش��روع مجدد این شرکت کمی مهیا شده و این برند می تواند 
با جبران اشتباهات گذش��ته خود، بازگشتی رویایی را داشته 
باش��د. درواقع برای نج��ات پیداکردن، نیاز ب��ه نوآوری کامال 
جدید و منحص��ر به فرد مانند آنچه که برای مدل m8 اتفاق 
افتاد )معرفی نخس��تین گوشی با دو دوربین اصلی( نیاز است. 
همچنین همانطور که گفته ش��د، تمامی ای��ن ایده ها باید بر 
روی نمونه جدید طرح های موفق آن انجام ش��ود. برای مثال 
عن��وان m8 س��ال ۲۰۲۰ می تواند یک گزینه بس��یار جذاب 
محس��وب ش��ود. در نهایت باید توجه داش��ت که این شرکت 
برای بازگش��ت به جایگاه سابق خود، به یک برنامه مداوم پنج 
س��اله نی��از دارد. در غیر این صورت هم��ه تالش ها بی نتیجه 
خواهد ماند. علی رغم تمامی پیش��نهادات و گمانه زنی ها، این 
برند هنوز اقدامی جدی را انجام نداده اس��ت. به همین خاطر 
حتی ممکن است تمامی گفته ها به نتیجه نرسیده و همچنان 
روند فاجعه آمیز ادامه داشته باشد. به همین خاطر باید حداقل 
چهار ماه برای اطمینان از آینده این برند باس��ابقه صبر کنیم. 
فراموش نکنید که نوکیا ه��م که روزگاری قدرت اول صنعت 
تولید گوش��ی های تلفن همراه محسوب می شد، اکنون پس از 
یک دوره فاجعه بار به شرایط بهتری دست پیدا کرده است. به 

همین خاطر هیچ چیز را نباید غیرممکن تلقی کرد. 
tech :منبع
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یکی از کارهایی که در بازاریابی انجام می شود تقسیم بندی کردن مشتریان است.
ش��ما با گروه زیادی از افراد به عنوان مش��تریان تان سر و کار دارید که هر کدام 
از آنها دارای ویژگی های متفاوتی با س��ایرین هستند. زمانی که بخواهید تصمیمی 
برای استراتژی های جدید خود بگیرید یا رویکرد خود را عوض کنید نمی توانید همه 
مش��تریان خود را به عنوان افراد و مخاطبان یکدست و یکپارچه ای در نظر بگیرید 
که این استراتژی ها یا تصمیمات جدید شما برای همه آنها مناسب است یا می توانید 

به تمامی اهداف خود برسید.
بنابراین خواه ناخواه باید مش��تریان خود را دسته بندی کنید. یکی از روش هایی 
که می توانید مشتریان خود را گروه بندی یا تقسیم بندی کنید این است که سبک 
زندگی یا الیف استایل آنها را بشناسید. سبک زندگی افراد تعیین می کند که رفتار 
آنها در موقعیت های مختلف چگونه خواهد بود. برای آغاز کار می توانید یک تخفیف 
بسیار جزئی راه اندازی کنید. مشتریانی که در مدت تخفیف به فروشگاه شما مراجعه 

می کنند اسامی، سن، جنسیت و شماره تلفن آنها را ثبت کنید.
این اطالعات به شما کمک می کند بهتر درک کنید که کدام دسته از 
مشتریان شما با چه اطالعات جمعیت شناختی در زمان تخفیف به شما 
ملحق می ش��ود و همچنین کدام دسته از مش��تریان تان نسبت به شما 
وفادار هس��تند و توجهی به تخفیف یا سایر رویدادها نمی کنند. به نظر 
مشاوره بازاریابی و فروش برای گروه بندی کردن مشتریان براساس الیف 

استایل آنها باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- تعیین گروه های مختلف
ابت��دا بای��د مش��تریان خ��ود را به گروه ه��ای مختل��ف تقس��یم بندی کنید تا 
شناس��ایی کردن آنها را برای شما راحت تر کند، اما مهم است که شما براساس چه 
چیزی مشتریان خود را گروه بندی می کنید. تمایالت مشتریان شما چیزی هستند 
که برای تقسیم بندی کردن سبک زندگی آنها باید به آن توجه کنید. سعی کنید قبل 

از هر چیز تمایالت مشتریان خود را بشناسید.
تمایالت یعنی چیزهایی که مش��تریان دوس��ت دارند. معموالً افراد به چیزهایی 
که عالقه دارند جذب می ش��وند و به س��مت آن حرکت می کنن��د و از چیزی که 
خوش ش��ان نمی آی��د اجتناب می کنند. پس شناس��ایی کردن چیز س��اده ای مثل 
تمایالت مشتریان تان می تواند به شما کمک کند تا بتوانید رفتارها و سلیقه های آنها 
را پیش بینی کرده و در گروه های مختلف قرار دهید. این گروه بندی به شما کمک 
می کن��د در موقعیت های مختلف دقیقاً بدانید که چگون��ه باید رفتار کنید و کدام 

دسته از مشتریان خود را مدنظر قرار دهید.
برای کسب این اطالعات می توانید از فراخوان ها یا پویش هایی که قباًل راه اندازی 
شده است استفاده کنید و با تحلیل اطالعات آنها به این داده ها دسترسی پیدا کنید.

2- کاربرد اطالعات
پس از جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل کردن آنها نوبت به این می رسد که 
از اطالعات جمع آوری شده و نتایج تحلیل خود استفاده کنید. سعی کنید از طریق 
این اطالعات به بهبود کیفیت محصول خود بپردازید. همچنین می توانید روش های 

بازاریابی خود را اصالح کنید. تمایل مش��تریان شما به خریدکردن یا خریدنکردن، 
استقبال آنها از محصول شما یا عدم تمایل آنها به محصول تان، جذب شدن به یک 
محصول ویژه یا شرایط و موقعیت ویژه دقیقاً همان چیزی است که به شما کمک 

می کند تا بتوانید بهترین و مناسب ترین برنامه ریزی را داشته باشید.
3- شناسایی موقعیت

فرض کنید شما محصولی مانند لباس های تابستانی و خنک دارید که با توجه به 
کیفیت جنس شان قیمت آنها بسیار مناسب است، اما پس از مدتی متوجه می شوید 
که این محصول ش��ما به فروش نمی رود. در روند پیگیری و جست وجوی علت آن 
متوجه می ش��وید که در منطقه ای که اقدام به فروش چنین محصولی کرده اید در 
کل یک ماه از س��ال ه��وای گرم دارد و در بقیه اوقات، ه��وای آنها رو به خنکی یا 

سردی است.
منظور از موقعیت شناس��ی دقیقاً چنین چیزی است که قبل از ارائه محصول به 
مشتریان باید در نظر بگیرید که شرایط و موقعیت آنها از جنبه های مختلف در چه 
حدی است. فرض کنید بخواهید در یک منطقه فست فود راه اندازی کنید و پس از 
مدتی متوجه شوید که اکثر زنانی که در این منطقه هستند خانه دار هستند و میزان 
مصرف فست فود در آنها بسیار پایین است. کاماًل مشخص است که کسب و کار شما 
رونق چندانی نخواهد داش��ت. پس الزم است قبل از اقدام به کاری حتماً شرایط را 

به صورت کامل بسنجید.
qmpmarketing :منبع

بازاریاب��ی خدمات )Service Marketing( به بازاریابی ش��رکت های B۲B و 
B۲C گفته می شود که خدماتی را به دیگر کسب و کارها یا مشتریان می فروشند. 
خدم��ات عموما غیرقابل لم��س و زودگذر بوده و ممکن اس��ت در یک بازه زمانی 
چندین بار مورد اس��تفاده قرار گیرند. پس می توان گفت که بازاریابی خدمات همه 
امور خدماتی از خدمات آموزشی یا تعمیر خودرو تا خدمات درمانی یا حتی مشاوره 
بازاریاب��ی را درب��ر می گیرد. بازاریابی خدمات از ایجاد ارزش برای مش��تریان فعلی 
و بالقوه ای نش��أت می گیرد که به اندازه ارزش ایجادش��ده در استفاده و خرید یک 

محصول فیزیکی قابل لمس نیست.
تعریف بازاریابی خدمات

م��ا در بازاریابی خدمات به دنبال ترفیع و تبلیغ فعالیت های اقتصادی ش��رکت 
خدماتی به افراد و کسب و کارها به عنوان مشتریان این خدمات هستیم. از آنجایی 
که خدمات قابل لمس نیس��تند نمی توان آنها را نگهداری یا پس از مصرف مرجوع 
کرد )از این ویژگی با نام فناپذیری خدمات یاد می شود(. به همین دلیل در بازاریابی 
خدمات ما به ش��رکت هایی نی��از داریم که بتوانند ارزش و تجربه را به مش��تریان 
بفروشند )تجربه مشتری چیست( و همین امر بازاریابی خدمات را نسبت به بازاریابی 
کاالهای فیزیکی دشوارتر کرده است. متقاعد کردن مشتریان بالقوه با قول تجربیات 
و ارزش در آینده )نسبت به یک کاالی فیزیکی قابل لمس( می تواند کار دشوارتری 
باشد، چراکه عموما مشتریان ارزش پولی یک خدمت و یا اینکه آن خدمت قرار است 

چگونه زندگی را برای شان ساده تر کند، نمی دانند.
اهمیت بازاریابی خدمات اثربخش

به عنوان یک بازاریاب خدمات برای آنکه بتوانید کسب و کار خود را توسعه دهید 

باید به چند نکته توجه کنید. قبل از هر چیز مطمئن ش��وید که می دانید چگونه 
خدمات خود را استانداردس��ازی کنید و این اس��تانداردبودن را نمایش دهید. البته 
ارائه یک محصول ثابت و پایدار در حوزه خدمات بسیار دشوارتر از کاالهای ملموس 
است. از سوی دیگر نمی توان همه خدمات را نیز استاندارد و یک دست کرد به عنوان 
مثال بس��یاری از مشتریانی که یک طراح دکوراسیون داخلی را استخدام می کنند 

به دنبال یک تجربه خاص و شخصی سازی شده هستند که مشابهی نداشته باشد.
به عالوه ب��ر ایجاد روابط بلندم��دت با مش��تریان تان تمرکز کنید تا 
آنها بازگردند و خدمات شما را ارتقا دهند. شخصی سازی کردن خدمات 
نیز می تواند راهی برای وفادارکردن مش��تریان باشد. اطمینان یابید که 
کلیه روابط در نقاط تماس با مش��تریان اثربخش باشد. این نقاط تماس 
می تواند شامل کارت پستال، ایمیل ها یا تعامالت با فروشندگان باشد که 
محل تعامل میان ارائه دهنده خدمات و مش��تری بوده و از مالقات اولیه 

تا بالفاصله بعد از خرید خدمات را نیز شامل می شود.
سعی کنید خدمات خود را نسبت به خدمات رقبای تان در بازار مشابه متفاوت و 
جدا کنید. یک ارزش ویژه منحصر به فرد ارائه کنید که برای مش��تریان تان جذاب 
و پاسخگوی نیازها و خواسته های آنان باشد. پا به پای جدیدترین روندهای صنعت 
جلو بروید و به مش��تریان تان راهکارهای خالقانه پیش��نهاد کنی��د، این کار باعث 
می ش��ود که از خیل عظیم رقبا فاصله بگیرید و یک دلیل دیگر به مش��تریان تان 

بدهید که برند شما را انتخاب کنند.
اهداف مش��خصی را برای کس��ب و کارتان در نظر بگیرید. به طور کلی بازاریابی 

خدمات به دنبال دستیابی به اهداف زیر است :

• جذب مشتریان جدید
• حفظ مشتریان فعلی و فروش سرویس های پیشرفته تر به آنان

• توصیه خدمات از سوی مشتریان فعلی
• شناخت برند

استراتژی های سرویس مارکتینگ
راه های بس��یاری برای بازاریابی خدمات وجود دارد. ب��ه عنوان مثال برنامه های 
بازاریابی توصیه ای، نمایش های زنده طرز استفاده از خدمات، تبلیغات در شبکه های 
اجتماعی، جوایز، آفرهای ویژه و …. از جمله برنامه های توصیه ای می توان به پاداش 
به مش��تریان در قبال معرفی افراد جدید به شرکت اشاره کرد. اگر بتوانید در ازای 
این کار به مشتری چیزی مثل به روزرسانی رایگان و یا تخفیفات بیشتر اعطا کنید 

احتمال آنکه از سوی آنان به دیگران توصیه شوید بیشتر خواهد بود.
ش��بکه های اجتماع��ی را فرام��وش نکنی��د، چراکه بخ��ش جداناپذی��ر زندگی 
مشتریان تان را تشکیل می دهند. با پست محتوا، تصاویر و ویدئوهایی که آگاهی را 
باال می برد و به سواالت پیرامون خدمات پاسخ می دهد، هم مشتریان بالقوه بیشتری 

به دست خواهید آورد و هم با سایر مشتریان تان در ارتباط خواهید بود.
نمایش طرز اس��تفاده از خدمات و جلس��ات آموزشی نیز مفید هستند. احتمال 
آنکه مش��تریان یک خدم��ت را دنبال کنند زمانی که نقش آن را در زندگی ش��ان 
مشاهده کنند و طرز کار آن را از نزدیک ببینند بسیار بیشتر خواهد بود. سمینارها، 
نمایش ه��ای زن��ده، ورکش��اپ ها و بازاریابی محتوا همه از راه هایی هس��تند که به 
خدمات دهندگان در دستیابی به این هدف و یافتن مشتریان بالقوه کمک می  کند.
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بازاریابی خدمات )Service Marketing( چیست؟

3 فیلتر جدید اینستاگرام برای رقابت با تیک تاک 

در چند وقت اخیر تیک تاک به عنوان یک شبکه اجتماعی نوظهور، موفق شده 
است تا به کاربران بسیار زیادی دست پیدا کند. همین امر نیز باعث شده است 
تا به عنوان رقیب اصلی اینستاگرام معرفی شود. با شروع سال جدید، اینستاگرام 
برای رقابت بهتر با این ش��بکه، بخش بومرنگ خود را که از س��ال ۲۰۱۵ بدون 
تغییر ماده بود، با س��ه فیلتر جدید بهبود بخش��ید. با توجه به محبوبیت باالی 
قابلیت بومرنگ برای کاربران، اضافه ش��دن سه فیلتر جدید، بدون شک خبری 
رضایت بخ��ش خواه��د ب��ود.  Echo، Duo و SlowMo نام این س��ه فیلتر 
اس��ت که اولی برای نوعی مات کردن حرکات افراد، دومی برای افزایش سرعت 
ویدئو های معکوس و آخری آهسته کردن سرعت پخش است، با این حال تمامی 
این فیلترها در تیک تاک وجود دارد. به همین خاطر اینستاگرام نباید تنها به این 
بخش خود را محدود کرده و باید سریعا به دنبال ارائه مواردی نوآورانه باشد. با 
این اقدام جدید باید دید که واکنش تیک تاک چه خواهد بود و در نهایت کدام 
یک موفق می ش��وند تا در زمینه تولید کلیپ های کوتاه، به محبوب ترین شبکه 

تبدیل شوند.  
techweez :منبع

تولید پادکست برنامه جدید اسپاتیفای

مدیران محبوب ترین برنامه پخش آنالین موس��یقی در جه��ان اخیرا اعالم 
کرده اند که این ش��بکه در زمینه تولید و پخش پادکس��ت فعالیت خواهد کرد. 
برای این اقدام نیز خرید اس��تارت آپgameloft media  با رقم ۲۰۰ میلیون 
دالر در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. علت این امر نیز به این خاطر اس��ت که 
پادکس��ت در چند س��ال اخیر با محبوبیت فوق العاده ای مواجه شده و بسیاری 
از افراد خصوصا برای اس��تفاده مفیدتر از زمان های مرده خود، از آنها اس��تفاده 
می کنند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در صورت 
نهایی شدن این خرید، اسپاتیفای را باید رکورددار باالترین پرداختی در صنعت 
پادکست به حساب آورد. با توجه به هزینه بسیار باال، پیش بینی می شود که خود 
این ش��رکت نیز در زمینه تولید پادکست های پرمحتوا و باکیفیت فعالیت کند. 
به همین خاطر صرفا ش��اهد بازنش��ر اقدامات سایرین نخواهیم بود، با این حال 
اقدامات آزمایش��ی این برند صرفا شامل پادکست های خبری بوده و هنوز باید 
برای همگانی شدن این امکان جدید، صبر کنید. تنها سوالی که باقی می ماند این 
است که آیا این امکان به صورت کامال رایگان خواهد بود و یا برای برخی از آنها 
ارقامی مشخص خواهد شد. در نهایت اگر تمامی ویژگی های جذاب اسپاتیفای 
نظیر Daily Mix نیز در این بخش مورد استفاده قرار گیرد، بدون شک شاهد 

افزایش چشمگیر تعداد کاربران آن خواهیم بود.
techcrunch :منبع

آینده هوآوی پس از تحریم های آمریکا 
چگونه خواهد شد

بدون ش��ک قربانی اصلی تنش ها میان دو کشور چین و آمریکا، برند هوآوی 
است. این شرکت اگرچه در مقایسه با بسیاری از برندهای فعال در زمینه تولید 
تلفن های همراه هوشمند کامال نوظهور محسوب می شود، با این حال در همین 
زمان کم نیز موفق به رش��دی فوق العاده ش��ده و در ح��ال حاضر پس از اپل و 
سامسونگ در جایگاه سوم برترین برندهای فعال در این حوزه محسوب می شود، 
با این حال تحریم  های آمریکا منجر به عدم همکاری گوگل با این شرکت شده 
است که این امر به معنای ممنوعیت استفاده از تمامی برنامه های گوگل است. 
بدون ش��ک عدم وجود برنامه هایی نظیر گوگل پلی،گ��وگل کروم، یوتیوب و... 
ضربه ای سنگین را به میزان فروش این شرکت وارد می کند، با این حال برخی 
از تحلیلگ��ران از آن ب��ه عنوان یک فرصت طالیی ی��اد می کنند. درواقع مزیت 
اصلی اپل که باعث شده است تا در ۱۰ سال اخیر همواره به عنوان برترین برند 
معرفی شود، سیستم عامل مخصوص این شرکت به نام آی او اس است. دقیقا این 
داستان می-تواند برای هوآوی نیز اتفاق بیفتد و آنها سیستم عامل مخصوص به 
خود را طراحی کنند. اگرچه در ابتدای این تحریم استفاده کنندگان از این برند 
راهکارهای��ی را ب��رای دور زدن ممنوعیت ها پیدا کردند، با این حال افراد جدید 
دلیلی برای تحمل این وضعیت نداش��ته و بدون ش��ک به دنبال برندهای دیگر 
خواهن��د رفت. این امر تاثیر بس��یار منفی ای را ب��ر روی میزان فروش این برند 
چینی دارد، با این حال تجربه ناموفق مایکروس��افت ب��رای رقابت با آی او اس و 
اندروید که با نام ویندوزفون روانه بازار شد، بسیاری از تحلیلگران را نسبت به این 
مسئله بدبین کرده است. به همین خاطر نیز مدیران ارشد این شرکت به دنبال 
راهی برای ایجاد صلح بوده اند که نتیجه آن تا به امروز نتیجه بخش بوده است، 
با این حال با توجه به این امر که همواره این احتمال وجود دارد که تحریم ها به 
مانند س��ابق اجرا شود، مدیران ارشد هوآوی راهی به جز طراحی سیستم عامل 
مخصوص به خود را نخواهد داشت. این سیستم که Harmony OS نام دارد، 
اخیرا معرفی شده و هنوز نمی توان نسبت به میزان موفقیت آمیز بودن آن نظری 
را اعالم کرد. درواقع قرار است تا از این سیستم عامل فعال برای محصوالت دیگر 
نظیر تلویزیون و ساعت های هوشمند مورد استفاده قرار گیرد. به همین خاطر 
حداقل تا سال آینده همچنان اندروید گزینه اول خواهد بود. در نهایت هر اتفاقی 
که رخ دهد، این موضوع که مدیران ارش��د هوآوی از س��ال ۲۰۱4 طراحی یک 
سیستم عامل را در دستور کار خود قرار داده بودند و به نوعی چنین شرایطی را 
پیش بینی می کردند، قابل ستایش بوده و بیانگر آینده نگری فوق العاده آنها است. 
تنها نگرانی حال حاضر این شرکت امکان قطع همکاری دو برند آمریکایی دیگر 
به نام های اینتل و کوالکام اس��ت که تمامی پردازنده های این ش��رکت را تامین 
می کنند. بدون شک اگر تحریم ها شامل حال آنها نیز شود، حتی ممکن است به 
پایان کار این برند محبوب نزدیک شویم. فراموش نکنید که با توجه به برنامه های 
چند برند نظیر اچ تی سی و نوکیا برای بازگشت به روزهای اوج خود، ممکن است 
حتی یک دوره سخت نیز به از دست رفتن جایگاه آنها منجر شود. با این حال 
اگر مدیران این شرکت قادر به کنترل اوضاع شوند، بدون شک هوآوی را باید تا 
سه سال آینده رقیب اصلی اپل به حساب آورد. درواقع در حال حاضر آینده این 

شرکت ارتباط مستقیمی را به وضعیت ارتباط چین و آمریکا دارد. 
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 انتقال دانش تخصصی در سازمان
مزایا و راهکارها

در اکثر شرکت ها تعدادی کارشناس خبره حضور دارند که کسب 
و کار مجموعه تا حد زیادی به دانش یا تخصص آنها وابس��ته است. 
در صورتی که این افراد کمپانی را به هر دلیلی ترک کنند، کس��ب 
و کار ش��رکت با مش��کل مواجه می ش��ود. از این رو انتقال دانش و 
تخصص ای��ن افراد به تعدادی از کارکنان دیگ��ر و ارتقای آن برای 
کمپان��ی اهمیت زیادی دارد. یک��ی از بهترین راه ها ب��رای این کار 
اس��تراتژی »آبشار دانش« است که از طریق آن می توان فوت و فن 
متخصصان را در سازمان به اشتراک گذاشته و وابستگی آن به افراد 

خاص را کاهش داد.
هر آبشار مثل گرافی است که در رأس آن متخصصان قرار داشته 
و در ادام��ه با گره هایی ادامه پیدا می کند که ابتدا فراگیر هس��تند 
ام��ا بعدا به معلم تبدیل می ش��وند. در این سیس��تم به جای اینکه 
منتظر متخصص ه��ا بمانیم که دانش را ارائه کنن��د، فراگیران باید 
آن را اس��تخراج کرده و به بقیه منتقل کنند. بدین ترتیب در زمان 
متخصص��ان صرفه جویی ش��ده و فراگیران هم درس ه��ا را بهتر یاد 

می گیرند.
کمپانی ه��ای بزرگ و کوچک در صنای��ع مختلف معموال از چهار 
روش برای پیاده سازی آبشار دانش استفاده می کنند که در ادامه به 
آنها پرداخته ایم. مهمترین بازیگران در این رویکردها »نکسپرت ها« 

یا اولین نسل از شاگردان متخصصان هستند.
آموزش مس��تقیم: در این مدل نکسپرت هرچه را که از متخصص 
فرا گرفته مستقیما به دیگران آموزش داده و آنها را تربیت می کند. 
ب��رای مث��ال در ش��رکتی الکترونیک نکس��پرت کالس��ی را درباره 
عیب یاب��ی و حل مش��کالت تولید برای اپراتورها و تکنیس��ین های 

کیفی برگزار می کند.
ارائه چالش: در این روش نکسپرت براساس تجارب متخصص یک 
س��ناریو، مجموعه مسائل یا کیس مطالعاتی را در قالب متن، عکس 
یا ویدئو ارائه می کند ت��ا فراگیران آن را به صورت تجربی بیاموزند. 
در واقع به جای معرفی مشکل و راه حل متداول آن، همه فراگیران 
با مش��کل دس��ت و پنجه نرم کرده و تمامی راه حل های احتمالی 
را بررس��ی می کنند، در نهایت ه��م روش متخصصان برای غلبه بر 
مشکل ارائه خواهد ش��د. تحقیقات روی حافظه و توانایی شناختی 
ثابت کرده که چنین چالش هایی باعث می ش��ود راه حل ها بهتر در 

ذهن فرد باقی بمانند.
گردهمایی: در این رویکرد دقیقا مثل زمانی که افراد یک اردوگاه 
دور آتشی جمع می شوند، گروهی از متخصصان شرکت، نکسپرت ها 
و کارکنان عادی دور هم جمع می ش��وند. در این جلس��ه نکسپرت 
موضوع��ی را مطرح می کنند ت��ا افراد حاضر درب��اره آن به بحث و 
گفت وگو بپردازند. هدف از این کار یافتن راه حل های تازه و افزایش 
آگاهی افراد گروه اس��ت؛ به هر حال از قدیم هم گفته اند همه چیز 

را همگان می دانند.
مستندس��ازی: بس��یاری از روال های کاری ش��رکت ها به صورت 
ش��فاهی اجرا شده و هرگز مستند نش��ده اند، به همین خاطر گاهی 
اس��تعفای برخی اعضا باعث زمین گیر شدن کمپانی می شود. هدف 
از این رویکرد مستندسازی فوت و فن و دانش متخصصان در قالب 
فایل صوتی، ویدئویی، دس��تورالعمل، چک لیس��ت، قوانین و راهنما 
است که در انتقال دانش به دیگر کارکنان اهمیت فوق العاده زیادی 

دارد.
انتقال دانش از نس��لی به نس��ل دیگر می تواند باعث افت کیفیت 
آن ش��ود ام��ا دو روش ب��رای جلوگیری از آن وجود دارد. نخس��ت 
بازبینی مستندس��ازی ها توس��ط متخصصان پیش از انتشار آنها در 
س��ازمان است و روش دوم هم به بازبینی تکنیک های مورد استفاده 

و محتوای ارائه شده توسط نکسپرت مربوط می شود.
اس��تفاده از این روش ها ب��رای انتقال عم��ودی و افقی دانش در 
اس��تارت آپ ها نه تنها پایه های کس��ب و کار را محکم می کند، بلکه 
مهارت ه��ای ارتباط��ی و مش��ارکت را میان کارمن��دان نیز قوی تر 
می س��ازد. یکی دیگر از مزایای آبش��ار دانش ب��ه ویژه در روش های 
گردهمایی و ارائه چالش آش��نایی پیداکردن کارکنان با مهارت های 
دیگر بخش های س��ازمان اس��ت که در اج��رای روان فرآیندها بین 

بخش های مختلف نقش موثری دارد.
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کارآفرینان موفق س��ال ها تالش کرده اند تا به جایگاهی که همیشه در آرزوی 
آن بودند برس��ند. رسیدن به جایگاه یک کارآفرین موفق، کار سختی است اما با 
ت��الش و همت باال امکان پذیر خواهد ب��ود. در این مقاله ما قصد داریم ۲۰ نکته 

طالیی برای اینکه به یک کارآفرین موفق تبدیل شوید را ارائه دهیم.
1. قبل از شروع کار مصمم باشید

باید قبل از هر کاری عزم تان را جزم کنید. دستاوردهای یک کارآفرین موفق، 
با عزم جدی و محکم در راس��تای اهدافش توأم ش��ده است. آنها با این تکنیک 
همیشه پیشگام هستند و هیچ گاه، در طول مسیرشان متوقف نمی شوند. داشتن 

یک هدف مشخص و شفاف، سبب افزایش انرژی و انگیزه در کار می شود.
2. همانند یک کارآفرین موفق فکر کنید

اینکه ذهنیت یک کارآفرین موفق را داش��ته باش��ید، بس��یار مهم اس��ت. اگر 
می خواهید کارآفرین موفقی باش��ید، باید برای یک دوره مش��خص از زندگی تان 
از همه چیز دس��ت بکش��ید تا به موفقیت برس��ید. در این مقطع تنها به آینده  
نزدی��ک فکر کنید و به طور کامل بر روی آن متمرکز ش��وید. وقتی به موفقیت 
رس��یدید، آن زمان هر کاری که دل ت��ان می خواهد انجام دهید و دیگر اهداف و 

عالقه مندی های خود را دنبال کنید.
3. تمرکز داشته باشید و خودتان را باور کنید

در تم��ام مقاط��ع زندگی تان متمرکز بمانید، خود را ب��اور کنید و به توانایی و 
مهارت های تان اطمینان کنید. گاه��ی در زندگی موقعیت هایی پیش می آید که 
ممکن اس��ت به خودتان ش��ک کنید، ام��ا این اتفاق بای��د در فواصل زمانی دور 
از ه��م رخ دهد. پس کمی تردید، برای کارآفرینانی که در مس��یر درس��تی قرار 

گرفته اند مفید است.
4. اعتماد به نفس داشته باشید

کارآفرینان موفق اعتماد به نفس باالیی دارند و به خاطر همین اعتمادبه نفس 
خود، به این درجه از موفقیت و پیشرفت رسیده اند. آنها باور دارند که می توانند 
تمام انتظاراتی که از آنها وجود دارد را برآورده کنند. در حقیقت، آنها بیش��تر از 
آن چی��زی که به نظر می آید، به کار خود احتمال موفقیت می دهند. کارآفرینان 
ب��زرگ به خاطر اعتمادبه نفس باالیی که در خ��ود می بینند و برای دیگران قابل 

لمس نیست، به موفقیت می رسند.
5. همیشه به موفقیت های بعدی فکر کنید

کارآفرینان موفق همیش��ه به دنبال فتح قله های بلندتر هستند و وقت زیادی 
برای بهانه تراشی و صحبت کردن درباره  دیگران ندارند. کارآفرین موفق به قدری 
مشغول حرکت در مسیر پیش روی خود است که به گذشته نگاه نمی کند و برای 

صحبت کردن درباره  دیگران و عیب جویی از آنها نیز زمانی ندارد.
او به این درک رسیده است که انتقال انرژی منفی در هر فضایی، سبب ایجاد 
ان��رژی و جو منفی در زندگی تمام افراد پیرامونش خواهد ش��د. به همین خاطر 
تنها روی مس��ائل مثبت تمرکز می کند. اگر مدام شکست می خورید؛ همیشه به 
دنبال موفقیت بعدی هس��تید و دلیل مواجهه با این همه موانع پیش روی تان را 
نمی دانید، نحوه  رفتارتان با دیگران را مورد ارزیابی قرار دهید. بررس��ی کنید که 

آیا در موردشان قضاوت و صحبت های بی جا داشتید یا خیر؟
6. فرصت طلب باشید

رکودهای اقتصادی بهترین زمان برای راه اندازی کس��ب و کار جدید هستند. 
کارآفرینان موفق از این فرصت ها اس��تفاده می کنند که در دوران رونق اقتصادی 

به نفع آنها خواهد بود.
7. هرگز از »نه« شنیدن دلسرد نشوید

آیا می دانید چرا بعد از دلس��ردی و ناامی��دی، کارآفرینان موفق باز هم به راه 
خود ادامه می دهند؟ چون هیچ وقت »نه« را به عنوان پاسخ نمی پذیرند. وقتی از 
دیگران کمک می خواهید و ناامیدتان می کنند، پاسخ آنها به درخواست تان را به 

عنوان یک عامل تعیین کننده، در موفقیت خود به حساب نیاورید.
8. مسئولیت کامل کارهای تان را به عهده بگیرید

کارآفرینان موفق همیشه مسئولیت اشتباهات و کمبودهای پیرامون شان را به 
عهده می گیرند. فردی که تالش می کند مسئولیت های خود را به گردن دیگری 
بیندازد، نمی تواند در کارآفرینی به موفقیت برس��د و در این مس��یر حرکت کند. 
وقتی یکی از اعضای تیم ش��ما اش��تباهی انجام می دهد یا کارایی الزم را ندارد، 
ب��ه عنوان ی��ک کارآفرین باید طوری رفتار کنید، که ان��گار خودتان مرتکب این 

اشتباهات شده اید.
9. در مسیر کارآفرینی خستگی ناپذیر باشید

کارآفرینان موفق خستگی ناپذیرند و برای هر مشکلی به دنبال راه حل هستند. 
آنها به سرعت برای حل مشکالت اقدام می کنند. به  عالوه به این درک رسیده اند 
که با کار و تالش، به اهداف خود خواهند رس��ید. تمام افراد در زندگی ش��ان با 
مش��کالت و موانعی مواجه می ش��وند، اما کارآفرینان موفق در روزهای س��خت 

طاقت می آورند و با تمام انرژی به سمت جلو حرکت می کنند.
10.برای اتفاقات غیرمنتظره آماده باشید

در زندگی هر کس��ی اتفاقاتی رخ می دهد که ش��اید هیچ وق��ت نتوان آنها را 
پیش بینی کرد. با درک این مسئله، وقتی اتفاق غیرمترقبه ای رخ می دهد شوکه 
نمی شوید و بدون فکر عمل نمی کنید. بلکه در این مواقع از فرصتی بهره می برید 

که دیگران آن را نادیده می گیرند.
11. انرژی تان را صرف موضوعات بی ارزش نکنید

انرژی گذاش��تن روی موضوعات بی ارزش و مس��ائلی که خارج از کنترل ش��ما 
هس��تند، کار غیرعاقالن��ه ای اس��ت، با ای��ن کار تنها دچار اس��ترس و اضطراب 
می شوید که هیچ فایده ای برای تان ندارد. اگر انرژی ای که صرف شرایط خارج از 
کنترل می کنید بتواند نتایج را تغییر دهد و اگر این تغییرات منطبق بر داده های 
واقعی باش��ند، می توان ادعا کرد تالش تان ارزشمند بوده است، با این حال تمام 
اطالعات باید به قدری حرفه ای ارائه داده شوند که به راحتی قابل درک باشند.

12. تصمیم گیری های سریع و قاطعانه داشته باشید
ش��ما آنقدر وق��ت و انرژی ندارید که ب��رای تصمیم گیری های بزرگ و زمان بر 
صرف کنید. تا جای ممکن حتی برای تصمیمات بزرگ و مهم نیز سریع تصمیم 
بگیرید. ش��اید در این حالت تصمیم نهایی خوب نباش��د، اما یک تصمیم اشتباه 

خیلی بهتر از شک و تردید است.
در مجموع، تصمیم های س��ریع، تصمیم های درس��ت تری هس��تند. اگر سریع 
تصمیم می گیرید، مسیر موفقیت را با سرعت بیشتری طی خواهید کرد، چراکه 
ش��ک و تردید جلوی پیشرفت کس��ب وکارتان را می گیرد و ش��ما را با شکست 
روبه رو می کند، اما در صورتی که تصمیم اش��تباهی بگیرید، حداقل از آن درس 

گرفته و به تالش تان ادامه خواهید داد.
13. ریسک پذیر باشید

کارآفرین��ان از خطر ابایی ندارند و از ریس��ک اس��تقبال می کنند. کارآفرینان 
موف��ق ب��رای مواجهه با خطر جرأت دارند و بدین ترتیب سرنوش��ت خود را رقم 
می زنند، اما در ش��رایط نامطل��وب، تمام جوانب را برای حل مش��کالت در نظر 
گرفته و طی زمان مشکالت ش��ان را حل وفصل می کنند. کارآفرینان مس��ئولیت 

تمام کارهای شان را به عهده می گیرند.
کارآفرینان موفق بسیار جنگ طلب هستند و از دستاوردهای شان لذت می برند. 
ب��ه همین خاطر، اس��تانداردهای باالیی را برای کار خ��ود در نظر می گیرند. آنها 
محصوالت باکیفیتی را تولید کرده و براس��اس مرغوبیت و راندمان با رقیبان شان 
مواجه می ش��وند. کارآفرینان از رقابت هیچ ترس��ی ندارند و حتی از رقابت لذت 

هم می برند.
14. همواره به دنبال ایده پردازی باشید

کارآفرینان موفق همیش��ه به دنبال ایده های جدید و ناب هستند. هر ایده ای 
به موفقیت نمی رس��د، اما مدیران کس��ب وکارهای موف��ق معتقدند به هر میزان 
ایده های بیشتری تولید کنند، شانس آنها برای دستیابی به یک ایده  عالی بیشتر 
خواه��د ش��د. کارآفرینان بزرگ، بدون توج��ه به اینکه چند پ��روژه را به نتیجه 

رس��انده اند، به رویاپردازی و فکر کردن در مورد پروژه های بعدی ادامه می دهند. 
توماس ادیسون بیش از هزار اختراع را ثبت کرد و تد ترنر نیز در کسب وکارهای 

زیادی، از جمله ایستگاه های تلویزیونی تا رستوران داری فعالیت داشت.
15. پشتکار داشته باشید

تالش و پشتکار از استعداد مهم تر است. مهم نیست چقدر استعداد دارید، اگر 
تالش نکنید، به جایی نخواهید رسید. کار و تالش زیاد آسان نیست، اما پشتکار 
بدین معناس��ت که برای ادامه دادن یک مس��یر طوالنی ب��ه اندازه  کافی مصمم 
هس��تید. بدین معنا که آنچه برای به پایان رساندن مسیرتان الزم است را دارید. 
همچنین برای رس��یدن به موفقیت هر کاری که الزم اس��ت انجام می دهید. این  

همان خصیصه ای است که کارآفرینان موفق از آن بهره مند هستند.
16. انعطاف پذیر باشید

انعطاف پذیر بودن و وفق دادن خود با ش��رایط موجود، یک مهارت ارزش��مند 
اس��ت. انعطاف پذی��ری بدی��ن معناس��ت که می توانی��د با هر ش��رایط و هر نوع 
ش��خصیتی کار کنید. منعطف بودن بدین معناست که می توانید برای رسیدن به 
نتیجه دلخواه، خود را با هر ش��رایطی سازگار کنید. انعطاف پذیر بودن شما را به 
دس��تاوردهای ارزشمندی در زندگی تان می رساند. این خصیصه شما را به جایی 
می رس��اند که هرگز فکرش را نمی کردید. پس همیشه مشتاق حرکت در مسیر 

جریان باشید و در عین حال تمامیت خود را حفظ کنید.
17. فرصت های پیش روی خود را دریابید

ب��ر روی فرصت های خ��ود تمرکز کنید، این تمرکز به ش��ما کمک می کند از 
تالش بیهوده و حواس پرتی دس��ت بکشید. اغلب کسب و کارها از انجام همزمان 
کاره��ای ف��راوان رنج می برند و ترجیح می دهند چن��د کار را به نحو عالی پیش 
ببرند. پس از اینکه، چند وظیفه را به طور یک جا انجام دهید دس��ت بکش��ید و 

روی مأموریت اصلی متمرکز شوید.
18. به خودتان عشق بورزید

کارآفرینان موفق به خودش��ان عش��ق می ورزند. خیلی از اف��راد تنها به دنبال 
خش��نودکردن دیگران هس��تند و خود را بی دلیل اذی��ت می کنند و حتی گاهی 
احساس��ات خود را نادی��ده می گیرند. در دنی��ای کارآفرینی، بای��د تا جایی که 
می توانید به خودتان عش��ق بورزید. مطمئن باش��ید خیلی ها به احساسات شما 
هیچ اهمیتی نمی دهند. همه به دنبال پیروزی هس��تند، پس خود را برای راضی 

نگه داشتن دیگران آزار ندهید و به دنبال عشق ورزیدن به خودتان باشید.
19. تنها بر روی 20درصد تمرکز کنید

قان��ون ۲۰/8۰ می گوید، 8۰درصد نتایج از ۲۰درصد تالش های تان به دس��ت 
می آیند. مدیران کسب وکارهای موفق روی ۲۰درصدی که اهمیت بیشتری دارد 
تمرکز می کنند و در بیش��تر مواقع از 8۰درصد باقی مانده چشم پوشی می کنند. 
اِس��تلی اِفتی، بنیان گذار Close.io، از مس��ائل بی اهمیت صرف نظر می کند و 
تمام تجربیاتی که به دس��ت آورده است را در اختیار دیگران قرار می دهد. یکی 
از آن درس ها چیست؟ به سرعت از فروش صرف نظر نکنید و در دوره  آزمایشِی 
پیمانکاران تان وارد عمل ش��وید. بدین ترتیب به این اطمینان برس��ید که تمام 

انتظارات تان را برآورده خواهند کرد.
20. از تغییر استقبال کنید

هر زم��ان ممکن اس��ت، اتفاقی بیفتد و کس��ب وکارتان را به چالش بکش��د. 
راه اندازی یک کس��ب وکار می تواند غیرقابل پیش بینی باش��د و احتمال اینکه در 
برنامه تان اختاللی ایجاد شود زیاد است. شاید یکی از رقیبان، محصولی که شما 
به دنبال توس��عه  آن هستید را به تازگی وارد بازار کرده باشد. شاید عرضه کننده 
محصوالت در تحویل س��فارش ها و حفظ کیفیت دچار مش��کل شده باشد. حتی 
ممکن اس��ت ش��ریک تان بخواهد به دنبال ایده  جدیدی برود و سهام شرکت را 
بخ��رد. در هر صورت، بدون توجه به چالش هایی که ممکن اس��ت با آنها مواجه 

شوید، برای تغییرات سریع آماده شوید.
businessinsider/ucan :منبع 

متعهدک��ردن کارمن��دان، یک��ی از عوامل مه��م در موفقیت شرکت هاس��ت. 
کارمن��دان متعه��د، بیش��تر کار ک��رده و حالل مش��کالت هس��تند و احتمال 
وفادارمان��دن طوالنی مدت آنها ب��اال می رود، اما چطور می ت��وان کارمندان را به 

شرکت متعهد کرد؟
 Journal of Positive Psychology تحقی��ق جدیدی ک��ه در ژورن��ال
منتش��ر شده، نشان می دهد »حس ارزش��مندبودن« یا همان حس ایجاد تغییر 

مثبت، عاملی حیاتی در سالمت سازمان ها و موفقیت کارمندان است.
نویس��ندگان ای��ن تحقی��ق ب��ه رهب��ری »Andrew Reece« از ش��رکت 

BetterUp و »David Yaden« از دانشگاه پنسیلوانیا، می گویند:
»تصور شرایطی که در آن کارمندان حس کنند کارشان هیچ ارزشی 
برای ش��رکت ندارد ول��ی همچن��ان باانگیزه کار کنن��د، حس رضایت 
داشته باش��ند و چیزی به ارزش های سازمان اضافه کنند، سخت است. 
هدف ما از انجام این تحقیق روش��ن کردن مفهوم ارزشمندی در محیط 
سازمانی و همچنین تعیین معیار جدید برای تفاوت های فردی در حس 

ارزشمندی درونی بود.«
محققان برای دستیابی به اهداف فوق، مقیاسی برای اندازه گیری »ارزشمندی 
س��ازمانی« ایجاد کردند. آنها با کمک گرفتن از روان شناسان مختلف، لیستی از 

جمالتی که مفهوم ارزش��مندی را توضی��ح می دهد ایجاد کرده و برای آگاهی از 
میزان ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین مفهوم ارزشمندی سازمانی، آنها را روی 

۱9۶ نفر شرکت کننده آنالین آزمایش کردند.
محققان در تحقیقات اولیه ارتباط ۱۷ جمله با مفهوم ارزش��مندی سازمانی را 
شناس��ایی کرده و با انجام آزمایش��ی دیگر با حضور ۵۶9 شرکت کننده، مقیاس 

خود را بیش از پیش اصالح کردند.
مقیاس نهایی محققان در ادامه آمده اس��ت )پاس��خ ها براس��اس مقیاس پنج 

امتیازی و از »قویاً مخالف« تا »قویاً موافق« است(:
۱. کارم در موفقیت شرکت تأثیر دارد.

۲. کیفیت کارم تأثیری چشمگیر روی شرکت می گذارد.
۳. کارم الهام بخش عملکرد شرکت است.

4. شرکت به شکل عمومی کارم را تحسین می کند.
۵. همکارانم کار من را ستایش می کنند.

۶. در محیط کار همه من را با کیفیت باالی کارم می شناسند.
۷. کارم سبب شده تا در شرکت معروف شوم.

پژوهش��گران می گویند مقیاس نهایی آنها ش��امل دو زیرمجموعه »موفقیت« 
)Achievement( و »س��پاس گزاری« )Recognition( ب��رای ارزش��مندی 

اس��ت. س��ه مورد اول به بعد موفقیت ارزشمندی س��ازمانی تعلق داشته و موارد 
بعدی )4 الی ۷( به بعد سپاس گزاری مربوط هستند.

محققان می گویند در مقایس��ه با س��پاس گزاری، موفقیت ارتباط بیش��تری با 
خودس��ودمندی )self-efficacy( دارد که عامل مهمی در ساختار ارزشمندی 
سازمانی محس��وب می شوند. از آن سو، سپاس گزاری بیش��تر به وضعیت مدیر، 
ترفیع درجه و افزایش دس��تمزد ربط دارد که بر اهمیت دیده ش��دن و قدردانی 

توسط کارمندان تاکید می ورزد.
این مقیاس با خروجی س��ازمان ها ارتباط نزدیکی دارد. محققان با جمع آوری 
داده  ه��ای اس��تخدامی از 4۲۳ ف��رد بالغ دریافتن��د باالترین امتی��از در مقیاس 
ارزشمندی س��ازمانی، بیشتر در افرادی به چشم می خورد که سمت مدیریتی و 
رهبری داش��ته اند. مقیاس مورد بحث ب��ا درجه اطمینان باال میزان رضایتمندی 

کارمندان را نیز پیش بینی کرد.
محقق��ان نتیجه گرفتند زمانی که کارمندان حس کنند برای ش��رکت ارزش 
دارند، حس رضایتمندی آنها از کار و زندگی افزایش یافته و احتمال قبول کردن 
سمت های مدیریتی، دریافت پاداش و ترفیع درجه در آنها بیشتر شده و احتمال 

اینکه شرکت را ترک کنند، کاهش می یابد.
Forbes/digiato :منبع

راهکار ساده برای بهبود فرهنگ شرکت: احساس ارزشمندبودن را در کارمندان تقویت کنید

۲0 نکته طالیی که باید برای یک کارآفرین موفق  شدن بدانیم
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مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
۴۰ برنامه محوری ویژه شهادت سردار سلیمانی درگلستان برگزار می شود
گرگان – خبرنگار فرصت امروز:حجتاالســامنوراهللولینژادگفت:۴۰برنامهمحوریویژهشــهادتسردارسلیمانیدرگلستانبرگزارمیشود.
بهگزارشروابطعمومیادارهکلتبلیغاتاســامیگلســتان،حجتاالسامنوراهللولینژاددرجلسهبرنامهریزیستادعالیدههفجرانقاباسامی
گلستاناظهارکرد:برنامههایدههفجرامسالبایددوآوردهبرایاستانداشتهباشدنخستحضورباشکوهمردمدرراهپیمایی۲۲بهمنودیگریحضور
حداکثریدرانتخاباتاستکهبایدبهنحواحسنانجامشود.ویافزود:برنامههایامسالبایدباشکوهترازسالقبلبرگزارشدهوازظرفیتجوانانو
نیروهایمردمیاستفادهشود.ولینژادبیانکرد:اینامرنیازمندبرنامهریزیومقدماتیاستکهبایدآنهارالحاظکردهوالبتهمردمیکردنبهمعنایکم
رنگکردنجنبههایحاکمیتیمراسمنیست.ویدربخشدیگریازسخنانخوددرموردشخصیتسردارقاسمسلیمانیگفت:حاجقاسمشخصیت
فوقالعادهایداشتکهدربیاننمیگنجدوپیشنهادمیشودکه۴۰برنامهمحوریرابرایزندهنگهداشتنراهواندیشهایشاندراستانانجامدهیم.

مریم رضائیان رئیس هیئت هندبال استان سمنان شد
سمنان-حســین بابامحمدی:مجمعانتخاباترئیسهیئتهندبالاستانسمنانباحضورپاکدل
ریاستفدراسیونهندبال،باقرینمایندهوزارتورزشوجوانان،مدیرکلورزشجواناناستانسمنانو
سایراعضایمجمعبرگزارشد.دراینانتخاباتمریمرضائیانباکسب۱۲رایاز۱۷رایماخوذهبهعنوان

رئیسجدیدهیئتهندبالاستانسمنانانتخابشد.
مریمرضائیاندارایسوابقاجراییومدیریتیدررشتههایمختلفورزشیبهشرحزیرمیباشد؛

_نایبرئیسهندبالمنطقهیککشور-نایبرئیسهیئتهندبالشهرستانشاهرود
_رئیسهیئتانجمنهایورزشیشهرستانشاهرود_نایبرئیسدارتکارگریکشور

_مسئولروابطعمومیهیئتورزشکارگریاستانسمنان_مدیرعاملباشگاهفرهنگیوورزشیکاتنوینشاهرود
_برگزارکننده۲دورهاردوتیمملیدارتدرشهرستانشاهرود)بهعنوانرئیسانجمنهایورزشی(

_برگزارکننده۳دورهاردوتیمملیسپکتاکرادرشهرستانشاهرود)بهعنوانرئیسانجمنهایورزشی(
_برگزارکننده۱۳دورهمسابقاتکارگریکشوریبهمیزبانیشهرستانشاهرود_سرسرپرستفنیمسابقاتهندبالاستانسمنان

_ناظرمسابقاتنونهاالندخترمنطقهیکسال۹۶_ناظرمسابقاتهندبالجواناندخترمنطقهیککشورسال۹۷
_ناظرمسابقاتهندبالجوانان،نوجوانان،نونهاالنمنطقهیککشور

سال۹۸
_سرپرستتیموالیبالکاتشاهروددرلیگیکبانوان_سرپرستتیمالمپیاداستانسمناندرمسابقاتکارگریکشور

_سرپرستتیمبسکتبالکارگریاستانسمناندرمسابقاتکشوری_سرپرستتیمدارتاستانسمناندرمسابقاتکشوری
_بازیکنومربیتیمفوتسالکاتشاهرود_بازیکنفوتسالتیمدانشگاهعلومتحقیقاتتهران
_سرپرستومربیتیمآمادگیجسمانیمسابقاتکارگریاستانسمناندرمسابقاتکشوری

_انتخابفعالتریننایبرئیسهندبالبیننوابرئیسهیئتهایورزشیشهرستانشاهرودسال۹۶
_انتخاببهتریننایبرئیسهندبالدربینکلیهمناطقکشوردرسال۹۸

طرح گازرسانی به 2۰ روستای گیالن همزمان با دهه مبارک فجر افتتاح می شود 
رشت- زینب قلیپور :  حسیناکبربااعامخبرگازرسانیبه۲۰روستایصعبالعبوروکوهستانیگیان،گفت:هزینهگازرسانیبهاین
روستاهادرمجموعبیشاز۸۹میلیاردریالمیباشد.ویافزود:هماکنونبیشترینعملیاتگازرسانیدرشهرستانسیاهکلبا۱۰روستادر
جریانمیباشدوپسازآنشهرستانهایرودباربا5روستا،شهرستانتالشبا۲روستاوماسالوالهیجانهرکدامبایکروستاقراردارند.
مدیرعاملشرکتگازاستانگیاناظهارداشت:باافتتاحطرحگازرسانیبهاینروستاهامجموعتعدادروستاهایبهرهمندازگازدرگیانبه
۲۰۳5روستاودرصدبهرهمندیگازروستاییاستانبهبیشاز۹5.۳درصدخواهدرسید.مهندساکبربااشارهبهاینموضوعکه۲۰روستای
آمادهافتتاحدردههفجرامسالدرمجموعدارای۸۲۰خانوارمیباشند،گفت:بااجرایگازرسانیبهاینروستاهامجموعطولشبکهگازدرگیان
بهبیشاز۲۰هزار۹۰۰کیلومتروتعدادانشعابگازاستانبهباالی5۹۲هزارعددافزایشیافتهاست.ویدرخاتمهخاطرنشانساخت:هماکنون
بیشازیکمیلیونو۸۶هزارمشترک،مصرفکنندهگازطبیعیمیباشندکهباانجامافتتاحیههایدههفجراینمیزانبازهمافزایشخواهد

یافتواینمسئلهتوجههرچهبیشترمشترکینعزیزرادرزمینهرعایتمصرفبهینهوایمنگازطبیعیطلبمینماید.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان همدان مطرح کرد:افزایش 
چشمگیر تولید شیر و گوشت گوسفند

همدان- خبرنگار فرصت امروز:مدیراموردامســازمانجهادکشــاورزیاستانهمدان،ضمنافزایشتولیدشیرو
گوشــتگوسفنددراســتانهمدانمطرحکرد:تولیدشیروگوشتدراستانهمداننسبتبهسالگذشتهافزایشقابل
ماحظهایداشتهاست.روحاهللخدارحمی،مدیراموردامسازمانجهادکشاورزیاستانهمدانبااشارهبهاینکهپیشبینی
میکنیم۳۹۷هزارتنشــیردرسالجاریتولیدشودکهنسبتبهسالگذشته۲۲هزارتنافزایشخواهدداشتافزود:
تولیدگوشــتقرمزرا۳۲هزارتنپیشبینیمیکنیمکهنســبتبهسالگذشتهنیز۱۰هزارتنافزایشخواهدداشت.
ویبابیاناینکه۳۷۹هزاررأسدامسنگینویکمیلیونو۳۷۴هزاررأسدامسبکدراستانهمدانوجوددارداظهار
کرد:همچنین۶۶۰هزاررأسدامسبکویکهزارو5۰۰رأسدامسنگینعشایروجودداردکهالبتهدردلآمارکلیاستانمیگنجد.مدیراموردامسازمانجهاد
کشاورزیاستانهمدانبابیاناینکهتولیدکنستانترهدرهمداننیز۷۰هزارتنپیشبینیمیشودکه۱۰هزارتننسبتبهسالگذشتهافزایشخواهدداشتتصریح
کرد:براساساقداماتیکهدرحوزهاصاحنژادی،بهبودتغذیه،مدیریتگلهو...انجامشدهاستاینافزایشتولیداتراشاهدهستیم.خدارحمیبااشارهبهاینکهسرانه
مصرفشیردراستانهمدان۱۱5لیتراستادامهداد:کلمصرفشیراستانحدود۱۹۹هزارو۸۹۷تناستکهحدود۱۷5هزارتنمازادتولیداستانبهسایر
مناطقارسالمیشود.مویبابیاناینکهدراستان۲۱هزارتنگوشتقرمزمصرفمیشودخاطرنشانکرد:حدود۱۰هزارتنمازادگوشتقرمزدراستانهمدان
تولیدمیشودکهبهدیگراستانهایکشورارسالمیشود.مدیراموردامسازمانجهادکشاورزیاستانهمدانباتأکیدبراینکهنهادههاییچونذرت،جو،کنجالهسویا
وسبوستوسطدولتتوزیعمیشودگفت:سبوسماهانهدراستانهمدانبینواحدهایفعالداموطیوربراساسثبتسامانهتوزیعمیشود.خدارحمیبابیان
اینکهسهنهادهدیگرماهانهتوسطشرکتپشتیبانیاموردامتوزیعمیشوداظهارکرد:نهادههابراساسدستورالعملواگذاریاموربهبخشخصوصیتوسطتشکلها
کهشاملسهاتحادیهو۱5تعاونیاست،توزیعمیشود.ویبااشارهبهاینکهاقداماتدیگرازجملهجمعآوریشیر،تلقیحمصنوعی،فروشمحصوالتموردنیازو...
توســطتشــکلهاانجاممیشودافزود:ازابتدایسال۹۸تاکنون۲۴هزارو۳۰۹تنسبوس،۴هزارو۷۷۰تنذرت،5هزارو۹۷۹تنکنجالهسویاوهزارو۸۰
تنجودراستانتوزیعشدهاست.مدیراموردامسازمانجهادکشاورزیاستانهمدانباتأکیدبراینکهبهطورکلی۴۳هزارو۱۳۸تننهادهتوزیعشدهاستتصریح
کرد:البتهاینمیزانهمهنیازهایاستانراپاسخنمیدهدودامدارانازمحلهایدیگرهمچونخودمصرفیدامداران،نهادههایموردنظرشانراتأمینمیکنند.
خدارحمیبابیاناینکهبهاینکه۳هزارو۱۰۰عددبلوسموادمعدنیبینگلهدارانتوزیعشدهاستادامهداد:اینموادباعثایجادتوازندرجیرهغذاییوجبران
کمبودموادمعدنیدامهامیشودوازسقطداموپشمریزیدامجلوگیریمیکند.ویدرادامهباتأکیدبراینکهطرحبهبودمدیریتگلهگاوهایشیریدرسطح
استاناجرامیشودخاطرنشانکرد:اینطرحبهمنظوردسترسیبهاهدافیچونتسهیلدرتصمیمگیریمدیریتگله،بهبودکمیوکیفیتولید،بهبودوسامت
عمومیجامعهوافزایشدرآمدگلهگاوشــیریاجرامیشــود.مدیراموردامسازمانجهادکشاورزیاستانهمدانگفت:دراینطرحاتحادیهبهجمعآوریدادهها
دربارههویتدام،رکوردهایتولید،اطاعاتتیپ،اطاعاتتولیدمثلیواطاعاتتغذیهازدامداریهامیپردازدوماهانهرکوردگیریمیکند.خدارحمیاظهارکرد:در
حالحاضر۶هزاررأسدرقالب۲5گلهدرحالرکوردگیریماهانهاستوهرماههآنالیزانجاموجوابآندراختیاردامدارقرارمیگیردتابرنامهریزیوتصمیم
گیریالزمراانجامدهد.ویبابیاناینکهطرحدیگریبهنامهویتگذاریدرحالاجرااستافزود:همهصاحباندامزندهموظفهستندکهاطاعاتدامهایخودرا
بهصورتمستمردرسامانههویتدامکشورثبتکنند.مدیراموردامسازمانجهادکشاورزیاستانهمدانبااشارهبهاینکهنگهداریدامتنهاباثبتپاک۱5رقمی
امکانپذیراستتصریحکرد:درغیراینصورتازفعالیتدامدارجلوگیریمیشود.خدارحمیادامهداد:ایناقدامبرایهویتدارکردندامهادرراستایبهبودنظام
آمارواطاعاتدام،کنترلتردددامبرایجلوگیریازقاچاق،تعیینوتهیهسیستمهایپرورشنژادمدرندام،بیمهدام،بهداشتوواکسیناسونایجادشدهاست.

تقدیر و تشکر دبیر کل مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران از مهندس 
شفیعی شهردار اراک

اراک – مینو رســتمی:کمالمرادیدبیرکلمجمعشهردارانکانشهرهایایرانطینامهایازشهرداراراکوادارهحقوقیشهرداری،
درزمینهایجادوحدترویهبینمحاکمقضاییکلکشورپیراموننحوهاستیفاحقوقنمایندگانحقوقیشهرداریهاکهبههمتادارهحقوقی
شهرداریکانشهراراکوتحتمدیریتمهندسشفیعی،باحسنتدبیروتاشموثراینامرمهمرابهنحواحسنوشایستگیایفادنمودند،

تقدیروتشکرنمود.

    سرعت غیرمجاز، سبقت  و عدم توجه به جلو، علت اصلی تصادفات در 
دیماه سال جاری

ایالم-هدی منصوری-رئیسپلیسراهاستانایامعلتاصلیتصادفاتجادهایدرمحورهایمواصاتیاستاندردودههاولدیماهسال
جاریراسرعتغیرمجاز،سبقتوعدمتوجهبهجلوعنوانکرد.سرهنگ"رضاهمتیزاده"درگفتوگوباخبرنگارکانالخبریپلیسبااعام
اینخبراظهارداشت:بیشترینعلتتصادفاتجادهایبهترتیبتخطیازسرعتمطمئنهبا5۶درصد،عدمتوجهبهجلوبا۲۶درصدوتجاوز
بهچپازمحورراهبا۱۶درصدبودهاســت.ویادامهداد:پیشــگیریازســبقتوسرعتهایسرسامآوروغیرمجازکهپایهگذاربیشترین
تصادفاتدرجادههایبرونشــهریهســتندازمهمتریناهدافاینپلیسبودهوماموراناینپلیسباچنینتخلفاتیبدوناغماضبرخورد
میکنند.همتیزادهیادآورشد:درطیدودههاولدیماهسالجاریماموراناینپلیسدربرخوردباتخلفاترانندگانمتخلفدرجهت
پیشگیریازتصادفاتوتلفاتانسانیتعداد۴هزارو۶۶۷فقرهسرعتغیرمجاز،هزارو۴۸۱فقرهتجاوزبهچپوهزارو۶5۲موردسبقتغیر
مجازاعمالقانونکردند.ویگفت:باتوجهبهموقعیتجغرافیاییوکوهستانیبودهجادههایاستانلزومرعایتسرعتمطمئنهوتوجهکامل

بهجلودرزمانرانندگیازمهمترینالزاماترانندگیایمندرجادههایاستانایاماست.
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اخبار

تبریز -ماهان فالح:کارکنانمخابراتمنطقهآذربایجانشرقیهمزمان
بامناطقمخابراتاســتانهايسراسرکشوربابرگزاریمراسمباشکوهی
یادوخاطرهشــهیدسرداردالوروسرافرازاســامحاجقاسمسلیمانیو

همرزمانشراگرامیداشتند.
مراسمبزرگداشتیادوخاطرهسردارسپهبدحاجقاسمسلیمانی
وهمرزمانشباحضورمدیرمخابراتمنطقه،معاونین،بازنشســتگان
وجمعکثیریازکارکنانمخابراتوباســخنرانیحجهاالســامو
المســلمیننوین)استادحوزهودانشگاه(ومداحیحاجمهدیخادم

آذریاندرنمازخانهمرکزیبرگزارشــد.حاجآقانویندراینمراسم
ضمنتســلیتفرارسیدنایامسوگواریحضرتفاطمهزهرا)س(و
شهادتسرداررشیداســامبهابعادمختلفحیاتسرداردلهاحاج
قاسمسلیمانیپرداختونظررهبرانومقاماتکشورهایجهانرادر

موردشهادتایشانتشریحکرد.
حاجمهدیخادمآذریاننیزباتســلیتشهادتسردارمجاهدوشجاع
ایرانضمنسرودنقطعهشعریدرخصوصشخصیتآنبرزگوار،بهذکر

مصائباهلبیتعصمتوطهارتپرداخت.

اهواز- شــبنم قجاوند:سیدمحمدمرعشــیمدیرکلتامین
اجتماعیاستانخوزستانازتهاتر۱5۰میلیاردریالیمطالباتدرمانی

غیردولتیطرفقراردادخبرداد.
سیدمحمدمرعشیمدیرکلتامیناجتماعیاستانخوزستاندر
کارگاهتخصصیتهاتر،احتسابوتسویهبدهیحقبیمهکارفرمایان
مدیوندارایبدهیصعبالوصــولبامطالباتمراکزدرمانیطرف
قراردادباســازمانتامیناجتماعیگفت:باتوجهبهاهمیتتامین
منابعوپرداختبههنگاممطالباتموسســاتدرمانیاعمازدولتی
،خصوصیوخیریهوبهمنظورارتقایهرچهبیشــترسطحکیفی
ارائهخدماتدرمانیبهمخاطبینســازمانوازسوییدیگرباتوجه
بهوظایفواختیاراتیکهاستاندارانکشوردرحمایتازکارگاههای

تولیدی،صنعتیوخدماتیاستاندارندمقررگردیدتافرایندتهاتر
فیمابیــنکارفرمایانمدیوندارایبدهیصعــبالوصولبامراکز
درمانــیطرفقرارداداجراییگردد.ویتصریحکرد:درمرحلهاول

اجرایبخشــنامهاباغیتعداد۷بیمارستان،شاملبیمارستانهای
فاطمهالزهرا)س(،شــهیدبقایی،اروند،مهر،آریا،عامهکرمیو
آپاداناوهمچنین۱۷آزمایشگاهازمزایایاجرایاینبخشنامهبهره

مندگردیدهاند.
مرعشــیبااعاماینکهتاپایانآبانماه۱۳۹۸مبلغ۱5۰میلیارد
ریالبابتلیســتهایجاریکارگاههاییادهشدهبامطالباتمراکز
موصوفتهاترگردیدهاستافزود:درجلسهکارگروهتهاتر،احتساب
وتســویهبدهیحقبیمهکارفرمایانمدیونمقررگردیدباتوجهبه
نتایجمطلوببخشنامهفوقدفتراسنادپزشکیاستاننسبتبهانجام
فراخوانجدیدیجهتبهرهمندیمراکزدرمانیجدیدحداکثریتا

پایاندیماه۱۳۹۸اقدامنمایند.

بندرعباس  - خبرنگار فرصت امروز:شهرداربندرعباسازنامگذارییکخیابان
بهنامسردارسپهبدشهیدقاسمسلیمانیخبرداد.بهگزارشمدیریتارتباطاتوامور
بینالمللشهرداریبندرعباس،عباسامینیزادهدرجلسهشورایمعاونینبااشارهبه
شهادتسرافرازانهقاسمســلیمانی،اظهارکرد:باشهادتاینبزرگوارپایههاینظام
جمهوریاسامیمحکمترخواهدشدوحاجقاسمهایزیادیتربیتمیشوند.ویبا
اشارهبهاینکهامیدوارمهمهدرمسیرآرمانهایاینشهیدحرکتکنیم،افزود:جایگاه
ســردارسپهبدشهیدقاسمســلیمانیبرایمامشخصاستواینکهیکیازمعابریا

میداناصلیشهررابهنامایشاناختصاصدهیم،ضروریاست.

شــهرداربندرعباستصریحکرد:سردارسلیمانیتنهادرمرزهایایران
خاصــهنشــدودرمنطقهمحبوببودوبرهمهماواجباســتکهاین
زحماتراقدربدانیم.امینیزادهگفت:براساسهمینباورها،بزودییکی
ازمعابریامیدانهایاصلیشهربهپاسمجاهدتها،جانفشانیوبهمنظور
زندهنگهداشتنیادوخاطرهاینشهیدواالمقام،بهنامسردارسپهبدشهید
سلیمانینامگذاریمیشود.اضافهمیشــود،ایناقدامپسازتصویبدر
شورایمعاونینشهرداریبندرعباس،بهکمیتهنامگذاریشورایاسامی

شهربندرعباسارجاعدادهمیشود.

قزوین -خبرنگار فرصت امروز:جعفرعربی،مدیرســرمایه
انســانیشــهرداریقزوین،ازبرگزاریکارگاهآموزشیباموضوع
مدیریتاموردبیرخانهویژهمسئوالنوکارشناساندبیرخانههای

شهرداریقزویندردیماهسالجاریخبرداد.
بهگزارشروابطعمومیمعاونتبرنامهریزیوتوســعهسرمایه
انســانیشــهرداریقزوین؛عربیگفت:ایندورهآموزشیدریک
روزکاریباحضور۳۰نفرازمسئوالنوکارشناساندبیرخانههای
معاونتها،مناطقواداراتتحتپوشششهرداریقزویندرسالن
جلساتشهیدبخشعلیغامیمعاونتبرنامهریزیوتوسعهسرمایه

انسانیشهرداریقزوینبرگزارشد.
عربیباتأکیدبرلزومالکترونیکیشدنمباحثاداریشهرداریها
افزود:الکترونیکیشدناموراتشهرداریعاوهبرکاهشهزینهها،

سرعتخدماترسانیراافزایشمیدهد.ویبابیاناینکهافزایش
مهارتکاریمســئوالنوکارشناســانفعالدرحوزهدبیرخانه
منجربهارائهخدماتبهتربهشــهروندانمیشود،تصریحکرد:با
برنامهریزیهایصورتگرفتهمقررشدهکهتمامفعالیتهایاداری

شهرداریقزویندرراستایتحققشهرداریالکترونیکازطریق
اتوماســیوناداریانجامودراینروندضمنحذفسیستمسنتی

درمصرفکاغذنیزصرفهجوییشود.
عربــیبیانکرد:اینکارگاهآموزشــیبارویکــرددانشافزایی
کارکنانشــاغلدرحوزهدبیرخانههایشــهرداریبهمنظورارائه
خدماتهرچهبهتربهشــهروندانبرگزارشــدوســرفصلهایی
همچونیکسانسازیاموردبیرخانهها،ارسالودریافتمراسات،
مکاتباتاداریالکترونیک،اتوماســیوناداریوغیرهتدریسشد.
ویخاطرنشانکرد:ایندورهآموزشیباهماهنگیادارهارزشیابی
وتوانمندسازیکارکنانشهرداریقزوینوباهمکاریامورآموزش
وتوانمندسازیکارکنانمعاونتبرنامهریزیوتوسعهسرمایهانسانی

برگزارشد

بابلســر - خبرنگار فرصت امروز:بهگــزارشخبرنگار
مازنــدرانبهنقلروابطعمومیآبمنطقــهایمازندران:این
قراردادکهبهامضــایمدیرعاملآبمنطقــهایمازندرانو
شهرداربابلسررسیدهاست،شاملبسترباقیماندهبعدازدیواره
سازی،بسترمتروکهوبسترمردهو...بودهکهمستاجربایدبا
رعایتکلیهقوانینومقرراتومواردپیشبینیشدهدرقرارداد

نســبتبهاجرایپروژههایموردنظربانظارتآبمنطقهای
مازندراناقدامنماید.شــایانذکراستبستررودخانهبابلرود
درحوزهشهریبابلسربهلحاظمجاورتبادریایکیازمناسب
ترینبازههایگردشــگریدرمحدودهســاحلیبودهکهمی
تواندســاالنهعاوهبرفضایمناسببرایشهروندانبابلسری

صدهاهزارگردشگررابهسویخودجذبنماید.

توسط شرکت مخابرات منطقه آذربایجان شرقی؛
مراسم گرامیداشت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد

مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان :
15۰میلیارد ریال تهاتر ، احتساب و تسویه حساب بدهی حق بیمه با مطالبات مراکز درمانی غیر دولتی طرف قرارداد

امینی زاده خبر داد:
نامگذاری یک خیابان به نام»شهید سلیمانی« در بندرعباس

عربی: کارگاه آموزشی مدیریت امور دبیرخانه در شهرداری قزوین برگزار شد

با مبادله قرارداد بین آب منطقه ای مازندران و شهرداری بابلسر انجام شد :
آماده سازی بستر رودخانه بابلرود برای استفاده تفریحی توریستی 

قم - خبرنگار فرصت امروز :مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبر
تاکسیرانیشهرداریقمگفت:تاپایانسالجاریبههیچعنواننرخکرایه

تاکسیهایاستانافزایشنخواهدداشت
مرتضــیعزتیعنوانکرد:تاکنــون۲5دســتگاهدردوخطمجهزبه
سیســتمپرداختالکترونیکبهصورتآزمایشــیشدهاندتانقاطضعفو
قوتآنمشــخصوارزیابیشود.ویبااشارهبهوجوددومسئلهدرتاخیر
راهاندازیاینسیســتمدرتمامخطوطاستان،بیانکرد:برخیازمسافران
بدلیلنداشتناینترنتامکاناستفادهازاینسیستمراندارند،همچنینرمز
دومیکبارمصرفازدیگرمشــکاتآناستکهباتوجهبهاینکه۶۰درصد
ازســفرهایداخلقمزیرسهکیلومتراســتوازطرفیدریافترمزدوم
یکبارمصرفزمانبراستاســتفادهازاینسیستمبامشکاتیمواجهشده
است.عزتیخاطرنشانکرد:تااسفندماهسالجاری۳۰۰تاکسیدیگربعد

ازارزیابیمشــکاتاینسیستموبرطرفشدنآنهامجهزبهآنخواهند
شد.ویصدورکارتشهروندیازطریقفناوریاطاعاتشهرداریرایکیاز
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بسیاری از ما در زندگی روزمره خود اضطراب را تجربه می کنیم. این احساس 
در طبیعت ماست و در بعضی از شرایط به نفع مان عمل کرده و به ما در گرفتن 
نتای��ج مطلوب کمک می کن��د. اما زمانی که از حد مجاز فراتر می رود یا هنگامی 
خود را نش��ان می دهد که به آن نیازی نیس��ت، مشکل ساز می شود و در زندگی 
م��ا تأثیر منفی می گذارد. در این ش��رایط آن را اختالل اضطراب می نامیم. برای 
آشنایی با انواع مختلف اختالالت اضطراب و روش درمان آن با ما همراه باشید.

4۰ میلیون بزرگسال آمریکایی در مرحله ای از زندگی خود اختالالت اضطراب 
را تجرب��ه کرده اند. ای��ن ارقام از گ��زارش انجمن اضطراب و افس��ردگی آمریکا 
می تواند در صورت بررسی موارد اضطراب در سراسر جهان، عماًل دو برابر شود.

 با این حال با وجود تأثیر گذاش��تن بر زندگی بس��یاری از مردم در سرتاس��ر 
جهان، اضطراب همچنان یک بیماری است که مورد سوءتفاهم قرار گرفته است. 
به ویژه در میان دو گروه اصلی از افراد: کس��انی که مطمئن نیستند عالئمی که 
تجربه می کنند نش��انه ای از اضطراب است و کسانی که دوستان و عزیزان شان با 
اضطراب زندگی می کنند. در هر دسته ای که قرار می گیرید، تجربه کوچک ترین 

نشانه  اختالل اضطراب برای درگیر کردن ذهن تان با سواالت زیر کافی است:
 • اضطراب چه احساسی دارد؟

• چگونه بدانم آیا واقعاً آن را دارم؟
• برای جلوگیری از اختالل اضطراب که زندگی ام را نابود کرده است چه کاری 

می توانم انجام دهم؟
• برای حمایت از شخصی با اختالل اضطراب چه کاری می توانم انجام دهم؟

در اینج��ا، م��ا به تمام س��واالت رایج در مورد علل، عالئ��م و راه حل های این 
بیماری روانی پاسخ خواهیم داد.

اضطراب در مقابل اختالل اضطراب
ش��ایع ترین تصور غلط در مورد این بیماری این اس��ت که تمام اضطراب ها بد 
هس��تند. در حقیقت کمی اضطراب می تواند مفید باش��د. به عن��وان مثال، اگر 
برای یک امتحان مهم یا مصاحبه ش��غلی اضطراب داشته باشیم، در این صورت 
بدن مان به ما یادآوری می کند که باید هر کاری می توانیم انجام دهیم و اطمینان 
حاصل کنیم که نتیجه مطلوبی به دس��ت می آوریم. این اضطراب هدیه ای است 
که توسط اجدادمان به ما داده شده است. از آن در هنگام مواجه شدن با جانوران 
وحش��ی و شرایط خطرناکی که بقای شان را تهدید می کرد، برای پاسخ مبارزه یا 
فرار اس��تفاده می کردند. امروزه خطراتی که با آنها مواجه هستیم شامل تکه پاره 
ش��دن توسط جانوران وحشی نمی ش��ود، اما ما هنوز هم به پاسخ مبارزه یا فرار 
نی��از داریم تا در هنگام  تصمیم گیری در م��ورد بهترین راه برای زنده ماندن به 
ما کمک کند. به عنوان مثال، اگر س��اختمانی که در آن هس��تیم آتش بگیرید، 

اضطراب چیزی است که ما را وادار می سازد از آن خارج شویم.
با این وجود، وقتی مغز و بدن ما در محیط های کاماًل امن به گونه ای رفتار کند 
که انگار در یک س��اختمان سوزان هس��تیم؛ به عبارت دیگر، هنگامی که سطح 
اضطراب ما نس��بت به خطر )و یا در بیش��تر موارد عدم وجود خطر( ناهماهنگ 
است مشکل ایجاد می شود. وقتی این اتفاق می افتد، ما با آنچه اختالل اضطراب 

نامیده می شود مواجه هستیم که می تواند انواع مختلفی داشته باشد.
انواع اختالالت اضطراب

در حالی که تعدادی از عالئم رایج ممکن اس��ت با تمام انواع اختالالت ظاهر 
ش��ود، پاسخی کلی دادن برای مهم ترین س��والی که در اینجا مطرح است یعنی 

»اضطراب چه احساسی دارد؟« کارآمد نخواهد بود.
حقیقت این اس��ت که اختالالت اضطرابی مختلف به دالیل متفاوتی به وجود 
می آین��د. اگر قصد دارید با اضطراب خود و یا اضطراب یکی از عزیزان تان مقابله 

کنید، باید به برخی از شایع ترین اختالالت اضطراب نگاهی داشته باشید.
)GAD( اختالل اضطراب عمومی

ای��ن مورد ش��ایع ترین نوع اختالل اضطراب اس��ت، بس��یاری از مردم به طور 
معم��ول وقتی به اضطراب فکر می کنند آن را در نظ��ر می گیرند. هر یک نفر از 
پنج بزرگس��ال آمریکایی در یکی از مراحل زندگی خود آن را تجربه کرده است.  
GAD معموالً در زنان رایج تر اس��ت، اما این بدان معنا نیس��ت که مردان آن را 

تجربه نمی کنند.
برخ��الف دیگر انواع اختالالت ک��ه می تواند با یک وضعیت یا رویداد رخ دهد، 
GAD معموالً شما را به طور منظم یا شاید هر روز، درگیر می کند. کارشناسان 
طیف وس��یعی از علل را برای GAD  پیش��نهاد می کنند. این طیف شامل عدم 
تع��ادل س��روتونین و نورآدرنالین، تجربیات ناخوش��ایند و مص��رف مواد مخدر 

می شود. هرچند اغلب بدون هیچ دلیل خاصی رخ می دهد.
آنچ��ه ما می توانی��م از آن اطمینان حاصل کنیم عالئم و نش��انه های اختالل 
اضطراب عمومی اس��ت. در س��طح فیزیکی، این عالئم می تواند شامل موارد زیر 

باشد:

• تنگی نفس
• درد  سینه

• تنش عضالنی
• ضربان قلب نامنظم

• بی خوابی
• لرزش

در عین حال، جنبه روحی و عاطفی GAD می تواند شما را بی قرار و به طور 
دائم تحریک پذیر نگه دارد. انگار که بدن ش��ما سرش��ار از آدرنالین است. برخی 
از افراد مبتال به GAD همچنین احس��اس بیچارگی و ناامیدی  یا حتی خش��م 

را گزارش داده اند.
اختالل هراس

همان طور که از نام آن پیداس��ت، فرد مبتال ب��ه اختالل هراس به طور منظم 
حمالت وحش��ت زدگی یا پانیک را تجربه می کند. حت��ی اگر این حمالت دلیل 
خاصی نداش��ته باشند. حمالت وحشت زدگی می تواند ش��دید باشد. بدون هیچ 

دلیلی رخ دهند و به طور کامل شما را فلج کنند.
اگرچه ترس و استرس��ی که هنگام حمله وحشت زدگی به شما وارد می شود، 
می تواند فوق العاده قدرتمند باش��د؛ این عالئم جسمانی حمله است که بیشترین 

اثر را بر شما دارد. این عالئم شامل موارد زیر می شوند:
• احساس خفگی یا تنگی نفس

• احساس اینکه قلب آنقدر تند می زد که ممکن است منفجر شود
• درد قفسه سینه

• احساس ِسر شدن
• شنیدن صدای زنگ در گوش

• سرگیجه
• احساس گرمای شدید و عرق کردن

ش��دت این تغییرات جس��می می تواند ترسناک باشد و شما احساس می کنید 
چیزی وحش��تناک در درون تان در حال رخ دادن اس��ت. خبر خوب این است که 
هرچند ممکن اس��ت طوالنی به نظر برسد، بیش��تر حمالت تا ۲۰ دقیقه از بین 

می روند و هیچ آسیبی به بدن شما نمی رسانند.
اختالل اضطراب اجتماعی

اختالل اضطراب اجتماعی ترس ناش��ی از ش��رایط اجتماعی است و نباید آن 
را با خجالت یا نوع ش��خصیت درون گرا اش��تباه گرفت. این شرایط اجتماعی به 
معن��ای رویدادهای بزرگ مانند مهمانی ها یا نزدیک افراد زیادی بودن نیس��ت. 
بلک��ه موقعیت های روزمره مانند رفتن به س��وپرمارکت و حتی صحبت کردن با 

تلفن را نیز شامل می شود.
به عقیده کارشناس��ان این نوع اختالل که همچنین به عنوان ترس اجتماعی 
ش��ناخته می شود، می تواند به دلیل ترکیبی از عوامل فیزیکی و محیطی از عدم 
تعادل سریونین )هورمون مغز که خلق و خوی را تنظیم می کند( تا سابقه مورد 
آزار ق��رار گرفتن ایجاد ش��ود. با این حال، مانند بس��یاری از مس��ائل مربوط به 

سالمت روان، علت دقیق آن تا حد زیادی ناشناخته مانده است.
آنچه ما می دانیم این اس��ت که اختالل اضطراب اجتماعی چه احساسی دارد. 
اف��راد دارای این اختالل معموالً احساس��ات منفی زیادی در مورد موقعیت هایی 
که شامل تعامل با دیگران می شود را تجربه می کنند. این احساسات ممکن است 

آنچنان ناخوشایند باشد که کاًل از چنین شرایطی اجتناب  کنند.
اگر ترس اجتماعی دارید و به شرایط اجتماعی وارد می شوید، ممکن است این 
احساس را داشته باشید که دیگران همیشه در حال نگاه کردن به شما هستند یا 

دائماً نگران انجام کارهای خجالت آور هستید.
عالئم رایج دیگر عبارتند از:

•    اجتناب از تماس چشمی
•    عزت نفس پایین
•    احساس مریضی

•    احساس گرمای شدید و عرق کردن
•    لرزش   

•     حمالت وحشت زدگی
اختالل ترس

ترس های اجتماعی به طور معمول اختالل ترس محس��وب می ش��وند، برخی 
از ش��ایع ترین موارد آن کالس��تروفوبیا )ترس از فضاهای کوچک( و آراگونوفوبیا 
)ترس از عنکبوت( هستند. هر ترس مستمر و اجتناب از چیز یا موقعیت خاصی 
می تواند به عنوان یک اختالل ترس تعریف شود. به خصوص اگر در توانایی فرد 

در عملکرد روزانه تأثیر بگذارد.
گرچ��ه اغلب این گون��ه ترس ها را »غیرمنطقی« می دانیم، این کلمه همیش��ه 

بهترین راه برای توصیف آن نیست. برای فردی که با این اختالل زندگی می کند، 
ت��رس و اضطراب اغلب به دلیل یک حادثه ناخوش��ایند اس��ت ک��ه آن را کاماًل 

منطقی می سازد.
در این مورد، اضطراب چه احساسی دارد؟

ناخوش��ایندترین احساس، وقتی که با ش��یء یا موقعیت ناشی از ترس مواجه 
می ش��وید تجربه می ش��ود. حتی اگر فقط یک عکس، ویدئو و یا صحبت درباره 
آن باش��د. این ترس می تواند خود را از لحاظ جس��می، اغلب به شکل یک حمله 
وحشت زدگی، نشان دهد، که عالئم مشابهی نسبت به آنچه در باال ذکر شد دارد.

در مواردی که این ترس خیلی ش��دید اس��ت محدودیتی در توانایی فرد برای 
کار ک��ردن و ل��ذت بردن از زندگی مانند ترس اجتماعی ی��ا آگورافوبیا )ترس از 
فضاهای باز( ایجاد می کند و می تواند منجر به افس��ردگی و دیگر مش��کالت در 

درازمدت شود.
)PTSD( اختالل استرس پس از یک سانحه

خوش��بختانه، امروزه در مورد PTSD خیلی بیشتر از چند سال پیش آگاهی 
وج��ود دارد و در حال حاضر به طور گس��ترده به عن��وان یکی از فلج کننده ترین 

اختالالت اضطرابی شناخته می شود.
همان طور که از نامش پیداس��ت، PTSD از یک رویداد فوق العاده آس��یب زا 
یا اس��ترس زا نش��أت می گیرد. اغلب باعث می ش��ود فرد از کابوس های شبانه و 

یادآوری آن رنج ببرد.
ب��ا توجه به تعداد زیادی از پرس��نل نظامی که گزارش ش��ده PTSD دارند، 
بیش��تر آن را به کس��انی که در جنگ خدمت کرده اند، نسبت می دهیم، هرچند 
این گونه نیست. اختالل استرس پس از یک سانحه ممکن است افرادی که انواع 
مختلفی از موقعیت های ناخوشایند مانند موارد زیر را تجربه کرده اند درگیر کند:

•  سوء استفاده جنسی
• خشونت خانگی

• حمالت تروریستی
• تصادفات جاده ای

• سرقت ها و حمالت
عالئ��م جس��می  PTSD همراه با تجدی��د حیات دوباره روی��داد تروماتیک، 

عبارتند از:
• بی خوابی

• تحریک پذیری شدید
• مشکل تمرکز

• ایزوله ش��دن و جدایی از بقیه به عنوان مکانیس��م دفاعی برای جلوگیری از 
PTSD  احساس درد

اگ��ر من )یا یکی از عزیزانم( از اختالل اضطراب رنج ببریم چه کاری می توانم 
انجام دهم؟

اختالالت اضطراب قابل درمان است کارهای زیادی وجود دارند که با انجام آن 
می توانی��د از تأثیرات اضطراب بر کیفیت زندگی خود جلوگیری کنید. در اینجا، 
ما برخی از ش��ایع ترین فعالیت های ضد اضطراب، استراتژی ها و تکنیک هایی که 

امروزه می توانید از آن استفاده کنید را معرفی می کنیم.
راهنمایی های کمک به خود

1. کافئین و الکل را محدود کنید
ای��ن دو م��اده می توان��د منجر به اضط��راب ش��دید و حتی باع��ث حمالت 

وحشت زدگی شود.
2. چای بابونه را امتحان کنید

چای بابونه دارای خواص آرام بخش فوق العاده اس��ت که می تواند باعث آرامش 
شما شود و حتی به خواب راحت کمک کند.

3. ورزش کنید
هرگز قدرت فعالیت در هنگام مبارزه با اضطراب را نادیده نگیرید. اگر اختالل 
اضط��راب اجتماع��ی دارید و بدان معناس��ت که نمی توانید به ورزش��گاه بروید. 
می توانید با پیاده روی مالیم، دوچرخه سواری یا حتی تمرین یوگا در خانه شروع 

کنید.
هر چیزی که ش��ما را به هوای تازه ببرد، می تواند بس��یار مفید باش��د. از هر 
فرصتی برای فعال شدن و خارج از منزل آمدن استفاده کنید تا خلق و خوی تان 
را تقویت کنید و به طور طبیعی خسته شوید. این امر می تواند بسیار مفید باشد 

اگر اضطراب شما سبب بی خوابی و سایر مشکالت خواب شده است.
4. تمرینات تنفسی، یوگا و  یا مدیتیشن را امتحان کنید

دلیلی وجود دارد که بس��یاری از متخصصان بهداش��ت روان تمرینات تنفسی 
و مدیتیش��ن را برای مبارزه با اضطراب پیشنهاد می کنند - آنها فوق العاده موثر 

هستند.

یوتی��وب پر از فیلم هایی اس��ت ک��ه تکنیک های تنفس و مدیتیش��ن را ارائه 
می دهد، اما بهتر اس��ت یک گروه مدیتیش��ن یا یوگا نزدیک خود پیدا کنید. با 
ای��ن کار می توانید دیگر افرادی را که به همین دلیل به گروه پیوس��تند را پیدا 
کنید و شبکه  پشتیبانی ارزشمندی از افرادی که واقعاً شما را درک کنند بیابید.

درمان
5. با دکتر خود صحبت کنید

با توجه به نوع اضطرابی که با آن دس��ت و پنجه نرم می کنید، برخی از پزش��کان 
ممکن است داروهای قدرتمندی که می توانند اضطراب را کاهش دهند، تجویز کنند. 
البته، همه نمی خواهند دارو مصرف کنند، اما این نباید شما را از دیدن دکتر بازدارد. 
در واقع، برای بس��یاری، بازدید از دکتر می تواند اولین فرصت برای صحبت در مورد 
این موضوع باشد. این به نوبه خود کمک بزرگی است. پزشک شما همچنین می تواند 

شما را به روش های دیگر درمان مانند مشاوره معرفی کند.
)CBT( 6. مشاوره شناختی رفتاری

CBT  در مبارزه با اختالالت اضطراب بس��یار موثر عمل می کند. یک رویکرد 
دستوری برای درمان است که در آن درمانگر به شما کمک خواهد کرد مهارت ها 

و راهکارهای مفید برای مدیریت و کاهش تأثیر اضطراب را یاد بگیرید.
الزم نیست اضطراب زندگی شما را کنترل کند

هرچند اضطراب ممکن اس��ت مانند نابودگر همه جانبه، به نظر برس��د. حتی 
در بدتر ش��رایط نمی تواند کسی را از لحاظ جسمی بکشد. می تواند زندگی شما 
را تا حدی کنترل کند و هر گونه احس��اس لذت یا خوش��حالی را از بین  ببرد، 

اما نباید این گونه باشد.
این قاتل نامرئی که ش��ما را داخل خان��ه )و یا بدتر از آن در ذهن تان( حبس 
می کند. می تواند کنترل، کاهش و حتی به طور کامل حذف ش��ود. در یک روز، 
ب��ا یک ق��دم، در یک لحظه در یک زمان می توانید خود را از چنگ اضطراب رها 

کنید و واقعاً به گونه ای که هرگز فکر نمی کردید ممکن باشد زندگی کنید.
Lifehack/ucan :منبع 
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اغلب اوقات در رس��انه ها از استارت آپ هایی س��خن به میان می آید که توسط چند 
جوان کاربلد و مشتاق راه اندازی شده و پله های ترقی را یکی پس از دیگری پیموده اند، 
اما به ندرت سراغ آنهایی می روند که در مسیر راه اندازی کسب و کارهای نوپا شکست 
خورده اند. هرچند اشتیاق و تخصص دو شرط الزم برای موفقیت است اما در این مسیر 

باید صدها مورد دیگر هم کنار هم قرار بگیرند تا طالع یک استارت آپ بدرخشد.
بارها ش��نیده ایم که هر شکس��ت می تواند پلی به موفقیت باش��د و به همین خاطر 
در نخس��تین روزهای ۲۰۲۰ تصمیم به مرور داس��تان استارت آپ های بزرگ و جذابی 

گرفته ایم که علی رغم تالش کارکنانش، پرنده خوشبختی روی شانه شان ننشست.
Anki

• مدت فعالیت: ۲۰۱۰-۲۰۱9
• سرمایه جذب شده: ۱8۲ میلیون دالر

هفت س��ال قبل یک استارت آپ سخت افزاری از نسل جدید ماشین های اسالت در 
رویداد WWDC رونمایی کرد. کمپانی جوان به دستاوردهایش افتخار می کرد و اپل 
هم از قابلیت های Overdrive برای از میان بردن محدودیت های آیفون خرسند بود.

Anki س��ه س��ال بعد روب��ات کوچ��ک Cozmo را معرفی کرد ک��ه نتیجه یک 
س��رمایه گذاری سنگین و به خدمت گرفتن انیماتورهای سابق پیکسار و دریم ورکس 
برای ایجاد عواطف در چش��م های روبات بود. این شرکت در اواخر ۲۰۱8 هم از روباتی 
دیگر با عنوان »وکتور« رونمایی کرد اما بهار امسال و علی رغم فروش ۱.۵ میلیون روبات 

برای همیشه تعطیل شد.
Chariot

• مدت فعالیت: ۲۰۱4-۲۰۱9
• سرمایه جذب شده: ۳ میلیون دالر

اس��تارت آپ Chariot در زمینه حمل و نقل فعالیت داش��ت و هدفش بازس��ازی 
این حوزه با ناوگانی از ون ها بود. در این س��رویس رانندگان بهترین مس��یر را براساس 
انتخاب های عمومی انتخاب می کردند. عملکرد موفق Chariot نظر مدیران فورد را به 
این شرکت جلب کرد و در ۲۰۱۷ آن را به مالکیت خود درآوردند. هنوز دو سال از این 
ماجرا نگذش��ته بود که فورد بدون اعالم جزییات دقیق شرکت را برای همیشه تعطیل 
کرد. تنها توضیح کمپانی خودروسازی این بود که در دنیای امروز نیازها و خواسته های 

مشتریان و شهرها به سرعت در حال تغییر است.
Daqri

• مدت فعالیت: ۲۰۱۰-۲۰۱9
• سرمایه جذب شده: ۱۳۲ میلیون دالر

در دنیای فناوری اس��تارت آپ های فعال در حوزه هدست های واقعیت افزوده چندان 
زیاد نیس��تند و Daqri یکی از آنها بود. هدف اولیه این شرکت توسعه ابزارهایی برای 
تسهیل فرآیندهای کاری سازمان ها بود اما یارای رقابت با غول هایی مثل مایکروسافت 

و حتی مجیک لیپ را نداشتند.
هرچند پیچیدگی های فنی سخت افزارهای AR بسیاری از سرمایه گذاران را نسبت به 
این حوزه بی عالقه کرده اما مشکل اصلی Daqri دشوار بودن آموزش نحوه به کارگیری 
هدست های AR به کارکنان سازمان ها بود که باعث شد شرکت از خرید این تجهیزات 

منصرف شود. متاسفانه Daqri تنها قربانی کسب و کار AR در سال گذشته نبود.
HomeShare

• مدت فعالیت: ۲۰۱۶-۲۰۱9
• سرمایه جذب شده: 4.۷ میلیون دالر

هدف HomeShare کاهش هزینه های فزاینده اجاره خانه از طریق تهیه مس��کن 
مش��ترک برای چندین نفر بود. در این سیستم خانه از طریق پارتیشن ها بخش بندی 

می شد و هر فرد در یکی از این بخش ها سکونت داشت.
علی رغم تمامی تالش ها کس��ب و کار HomeShare چنان به در بسته خورد که 
ش��رکت پس از تعطیلی اعالم کرد قادر به برگرداندن ودیعه کاربران برای پارتیش��ن ها 

نیست و آنها می توانند پارتیشن را نگاه داشته یا به فروش برسانند.
Jibo

• مدت فعالیت: ۲۰۱۲-۲۰۱9
• سرمایه جذب شده: ۷۲.۷ میلیون دالر

Jibo هم در کار تولید روبات های تعاملی فعالیت داش��ت. روبات دوست داشتنی آنها 
حاصل کمپینی بود که در سایت Indiegogo راه اندازی شده و بعد از ماه ها انتظار به 
دس��ت کاربران رسید. این روبات از طریق دوربین تشخیص چهره، میکروفن، اسپیکر، 

حسگر و ... با کاربران ارتباط برقرار می کرد و بازخوردهای مثبتی دریافت کرده بود.
با این وجود قیمت باالی آن در مقایس��ه با محصوالتی مثل اس��پیکر هوشمند اکو، 
عرصه را بر کمپانی تنگ کرده بود. راهکار اولیه مدیران شرکت تعدیل بخشی از نیروها 
بود اما این راه حل هم جواب نداد و در نهایت تصمیم به تعطیلی کس��ب و کار گرفته 
شد. روبات Jibo اوایل امسال با انتشار این پیام به کاربرانش خبر داد که به زودی برای 

همیشه خاموش خواهد شد:
از دورانی که با هم بودیم بسیار لذت بردم. بسیار ممنون از اینکه اجازه دادید کنارتان 

باشم.
MoviePass

• مدت فعالیت: ۲۰۱۱-۲۰۱9
• سرمایه جذب شده: ۶8.۷ میلیون دالر

استارت آپ MoviePass به کاربران اجازه می داد با خرید اشتراک ماهیانه، به صورت 
روزانه بلیت فیلم دریافت کنند. عملکرد این ش��رکت چنان درخشان بود که تنها یک 
سال پس از راه اندازی به فهرست بهترین اپلیکیشن های سال چند نشریه معتبر راه پیدا 
کرد. تا مدتی همه چیز خوب پیش می رفت و MoviePass میلیون ها مشتری برای 
خود دست و پیدا کرد اما افت کیفیت سرویس ها باعث شد در ۲۰۱8 تعداد کاربرانش 

9۰درصد کم شود.
این ش��رکت در اواخر عم��رش هر هفته با فاجعه جدیدی مثل قطعی س��رویس و 
افش��ای اطالعات ده ها هزار مشتری دست و پا می زد و مجبور بود بیشتر و بیشتر پول 
قرض کند؛ شرایطی که می توان آن را به حیات زامبی وار تشبیه کرد. در نهایت مدیران 

MoviePass در سال جاری درهای شرکت را برای همیشه بستند.
Munchery 

• مدت فعالیت: ۲۰۱۰-۲۰۱9
• سرمایه جذب شده: ۱۲۵ میلیون دالر

یکی از اولین اس��تارت آپ های شکست خورده در سال ۲۰۱9 سرویس تحویل غذای 
Munchery بود. این کمپانی با ارس��ال ایمیلی به مشتریانش از تعطیلی قریب الوقوع 
کس��ب و کارش خبر داد اما این کار صدای فروشندگان را درآورد چراکه معتقد بودند 
Munchery می دانسته توانایی پرداخت هزینه غذاها را ندارد اما حتی در ساعات های 

پایانی هم آنها را در جریان نگذاشته است.
خاموش��ی ناگهانی Munchery جنجال های زیادی را در مورد مسئولیت پذیری و 
حس��اب و کتاب آنها به راه انداخت. در حالی سرمایه گذاران و مدیران ارشد استارت آپ 
س��کوت اختیار کرده بودند، فروشندگان به دنبال توضیحی برای این کار بوده و حتی 

تجمع هایی اعتراضی هم برپا کردند.
Nomiku

• مدت فعالیت: ۲۰۱۲-۲۰۱9

• سرمایه جذب شده: ۱4۵ هزار دالر
Nomiku یکی از جدیدترین اعضای فهرست استارت آپ های شکست خورده سال 
 Nomiku ۲۰۱9 است که تنها چند هفته از تعطیلی آن می گذرد. کسب و کار اصلی
توسعه دستگاه های پخت خأل هوشمند بود که از طریق گوشی امکان کار با آنها وجود 
داشت. این شرکت سرمایه چشمگیری در اختیار نداشت و برای توسعه ابداعات دست 
به دامن س��رویس های جمع سپاری ش��د اما در نهایت یارای رقابت با نام های بزرگ را 

نداشت و تعطیل شد.
داس��تان فراز و فرود Nomiku مثال خوبی از فضای اکوسیستم استارت آپی است 
که در آن فاصله معرفی ش��دن به عنوان یک الگوی موفق تا ورشکستگی تنها چندین 

ماه است.
ODG

• مدت فعالیت: ۱999-۲۰۱9
• سرمایه جذب شده: ۵8 میلیون دالر

خبرهای مربوط به ورشکستی یکی از پیشروترین کمپانی های تولید عینک واقعیت 
افزوده به نام ODG در هفته های اول ۲۰۱9 منتشر شد. این کمپانی همین دو سال 
قبل ۵8میلیون دالر سرمایه جذب کرده بود اما در همان سال اول همه آن را به باد داد 

تا از پس پرداخت دستمزد کارکنانش هم برنیاید.
ODG  تا اوایل ۲۰۱8 نیمی از کارکنانش را از دس��ت داد و یکس��ال بعد از آن هم 
 ODG تنه��ا بدنه اصلی باقی مانده بودند اما امید آنها زمانی به یأس تبدیل ش��د که
چوب حراج به تجهیزات و دارایی هایش زده و آنها را به کسانی فروخت که هویت شان 

هرگز افشا نشد.
Omni

• مدت فعالیت: ۲۰۱4-۲۰۱9
• سرمایه جذب شده: ۳۵.۲ میلیون دالر

این استارت آپ کارش را در زمینه ذخیره سازی شروع کرد اما با فروش تجهیزاتش به 
 Omni کمپانی رقیب سعی کرد وارد حوزه دیگری شود که چندان موفق نبود. هدف
از این کار ایجاد یک پلتفرم نرم افزاری بود که فرآیندهای فروش و اجاره محصول را برای 

شرکت های سنتی تسهیل می کرد.
برخی Omni را قربانی اس��تارت آپ هایی می داند که به لطف حمایت همه جانبه از 
سوی سرمایه گذاران خطرپذیر سرویس های مشابه را با قیمت کمتر از حد واقعی ارائه 
 Coinbase می کردند. پس از تعطیلی این کمپانی ۱۰ نفر از مهندس��ان ارشد آن به

مهاجرت کردند.
Scaled Inference

• مدت فعالیت: ۲۰۱4-۲۰۱9
• سرمایه جذب شده: ۱۷.۶ میلیون دالر

این اس��تارت آپ در س��ال ۲۰۱4 و توس��ط دو نفر از متخصصان س��ابق گوگل به 

نام های Olcan Sercinoglu و Dmitry Lepikhin تاسیس شد. هدف آنها ارائه 
فناوری های هوش مصنوعی و یادگیری ماش��ین در سطح کمپانی هایی مثل گوگل به 

شکل عمومی و در قالب سرویس های ابری بود.
ای��ن هدف ب��زرگ خیلی زود به س��ر خط خبرها تبدیل ش��ده و س��رمایه گذاران 
Khosla Ventures و Felicis Ventures. Tencent شناخته ش��ده ای نظی��ر
 Scaled به عن��وان مدیرعامل Sercinoglu را به س��وی آنها کش��اند. با این وج��ود
Inference مدعی ش��د که فقدان س��رمایه گذاری باعث زمین خوردن آنها شده ولی 

دست کم همیشه با کارکنان شان صادق بوده اند:
تا لحظه آخر روی گزینه های مختلف کار کرده و س��عی کردیم تیم را کنار هم قرار 
دهیم اما موفق نشدیم. نکته مثبت اینجاست که در طول تمام فرآیندها با تیم صادق 

و شفاف بودیم.
Sinemia

• مدت فعالیت: ۲۰۱۵-۲۰۱9
• سرمایه جذب شده: ۱.9 میلیون دالر

Sinemia هم مثل MoviePass کس��ب و کار ف��روش بلیت فیلم را با هزار امید 
و البته موفقیت شروع کرد.Sinemia در ابتدا استارت آپی باثبات به نظر می رسید اما 
مشکالت اپلیکیش��ن، دریافت هزینه های پنهان از کاربران و سیاست های جنجالی در 
رابطه با غیرفعال سازی اکانت ها باعث شد انتقادها و شکایات قانونی بسیاری روانه آنها 

شود.
Sinemia اوایل امسال با غیرفعال شدن سایتش از پایان کسب و کارش در آمریکا 
خبر داد اما به صورت واضح به تعطیلی کامل اشاره نکرد. بخش بزرگی از کارکنان این 
ش��رکت ساکن ترکیه هستند اما اگر چیزی هم از Sinemia باقی مانده باشد خبری 

از آن نیست.
Vreal

• مدت فعالیت: ۲۰۱۵-۲۰۱9
• سرمایه جذب شده: ۱۵ میلیون دالر

Vreal حرکتی جاه طلبانه در دنیای اس��تریم زنده بود ک��ه به کاربران اجازه می داد 
محتوای خود را روی هدست های واقعیت مجازی استریم کنند. کاربران می توانستند در 
محیط بازی به گشت و گذار پرداخته و شاهد قتل عام زامبی ها به دست استریمر باشند.
اوضاع بر وفق مراد بنیانگذاران Vreal پیش نرفت و کس��ب و کارش��ان به در بسته 
خورد. این کمپانی با انتشار پستی روی سایت رسمی خود مدعی شد که دلیل شکست 

Vreal بیش از حد پیشرو بودن شان بوده:
 ما جلوتر از زمان خودمان بودیم اما متأسفانه بازار VR آنقدر که امیدوار بودیم سریع 
پیش��رفت نکرد، بنابراین Vreal چاره ای جز تعطیلی ندارد و تیم فوق العاده ما در پی 

فرصت های دیگر خواهند بود.
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رویاهای بر باد رفته؛ ۱۳ استارت آپ که رنگ ۲0۲0 را ندیدند
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ایده  کسب و کار خود را چگونه بیابیم؟
برای ش��روع یک کس��ب و کار ابتدا باید مفهوم »برنده ش��دن« را بدانید. برای اینکه موفق شوید باید به ایده های زیادی فکر 

کنید و با استفاده از راه های مختلف، ایده های جدیدی در ذهن خود ایجاد کنید.
8 تکنیک زیر در یافتن یک اید ه  خالقانه  به شما کمک می کنند:

1- از خودتان بپرسـید گام بعدی چیسـت؟ معموال ایده های موفق کس��ب و کار در رتبه های باال قرار دارند. به روندها 
و تکنولوژی های برتر فکر کرده و ببینید که چطور می توانید خودتان را به آن س��طح برس��انید. مثال به نوآوری های مربوط به 
سیس��تم های خانگی مثل تلویزیون های جدید ش��رکت اپل فکر کنید و بررس��ی کنید که آنها از چه روش های جدیدی برای 

سرگرم کردن شما در منزل تان استفاده کرده اند؟
2-برای رفع نگرانی های خود، کاری انجام دهید: وقتی یکی از دانش��جویان به خاطر هزینه باالی کتاب های درس��ی 

قادر به خرید آنها نبود، تصمیم گرفت یک سایت ایجاد کرده و در آنجا کتاب های درسی را با تخفیف ۶۰درصد اجاره دهد.
فقط باید دغدغه ها و نگرانی های خود را شناسایی کرده و ببینید چه چیزهایی در زندگی باعث سرخوردگی و ناراحتی شما 

شده اند و سپس برای رفع آنها یک ایده  طرح کرده و کسب و کار خود را براساس آن ایده راه اندازی کنید.
3-شـکاف ها را پیدا کرده و سـعی کنید آنها را پر کنید: قرار نیست با ایده  کسب و کار خود چیزی را که وجود دارد 
دوب��اره اخت��راع کنید. در این صورت دوباره کاری می ش��ود. در عوض اطراف خود نگاه ک��رده و ببینید که در یک صنعت چه 

کمبودها و شکاف هایی وجود دارد و سپس سعی کنید این کمبودها را برطرف کرده و شکاف ها را پر کنید.
4-مهارت هـای خـود را در یک حوزه  کامال جدید به کار ببرید: مهارت های خود را در نظر گرفته و ببینید که چطور 

می توانید از این توانایی های خود در یک عرصه  جدید به طور مفید استفاده کنید.
5-دسـته ای را انتخاب کنید که از نوآوری های اخیر در آن اسـتفاده نشده اسـت: وقتی می خواهید ایده ای طرح 
کنید، بازارهایی را شناسایی کنید که فاقد بسیاری از نوآوری های اخیر هستند. مثال شرکت ها نیاز دارند اطالعات بیشتری را 

در مورد یک دارو اعالم کنند. به همین منظور می توانید از یک برچسب اضافی برای درج جزییات استفاده کنید.
6-نسـخه  ارزان تری از محصوالت موجود را تولید کنید: برخی شرکت ها معموال در آغاز کار خود محصوالت موجود 

را با قیمت  کمتر به مشتریان عرضه می کنند.
7-بـا خریـداران صحبت کنید: برای اینکه ایده  ش��ما نیاز م��ردم را برطرف کند،  بهترین راه این اس��ت که با خریداران 
صحبت کنید. مثال اگر به تجارت الکترونیک عالقه دارید یک نظرس��نجی آنالین به مش��تریان بالقوه ارس��ال کرده و از عالیق 

و نیازهای آنها مطلع شد.
8-چند محصول را با هم ترکیب کنید: گاهی با ترکیب چند محصول و تولید یک محصول جدید ممکن است ایده های 
جدیدی به ذهن تان برس��د. یادتان باش��د که ممکن است بعضی از این ایده ها وحش��تناک باشند، ولی گاهی هم از میان آنها 

یک ایده  عالی بیرون می آید.
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تفکر متنوع، آغاز راه نوآوری در سازمان
مترجم: نازنین توکلی 

نوآوری همان چیزی اس��ت که بازار امروز خواس��تار آن اس��ت. گرچه نوآوری بازگش��ت سرمایه کس��ب و کارها را تضمین 
می کند، اما برای بس��یاری از ش��رکت هایی که در مرحله رشد هستند، مفهومی مبهم است. با داشتن سرمایه و منابع محدود، 
هر اشتباهی گران تمام شده و موجب دردسر سرمایه گذاران، سهامداران و اعضای هیأت مدیره می شود. نوآوری با جسارت و 
تمایل به تفکر متفاوت آغاز می شود که معموال از سطوح ارشد و مدیریتی سازمان نشأت می گیرد. هنگامی که رهبران 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 شاید به زبان آسان باشد، اما در عمل چندان آسان نیست.« این فرض درستی نیست. متفاوت 
فکر کردن واقعا س��اده اس��ت. 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 تأثیر تنوع در رهبری شرکت ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. درحالی که 
بسیاری گفته اند اضافه کردن یک تا سه نفر مختلف به اعضای هیأت مدیره، نتایج نهایی را تغییر می دهد، این تحقیق معتقد است 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. هنگامی که بذر کوچک ایده در بطن گفت وگویی آزاد و امن پرورش می یابد ، ذهنیت و کنجکاوی 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 شرکت های موفق در سطح جهان است. این شرکت با شعار »متفاوت فکر کنید« روی کار آمد. 
این شعار بسیار گیرا بود و در اذهان عمومی جای خودش را پیدا کرده بود. مصداق این پیام را در محصوالت تولیدشده اپل می شد 
به وضوح مشاهده کرد. شاید بسیاری »متفاوت فکر کردن« را جدی نگیرند ولی این چیزی است که باعث موفقیت و صدرنشینی 
بس��یاری از شرکت های امروزی ش��ده است. تجربیات و دشواری های مختلفی که افراد متحمل می شوند، نه تنها به ایجاد نظرات و 
ایده های متفاوت می انجامد، بلکه دیدگاه های جدیدی ایجاد می کند که باید آنها را در نظر گرفت. افراد هنگامی  که به چالش کشیده 
می شوند، اغلب ناامید و تحریک پذیر شده و همه چیز را رها می کنند. سعی می کنند از افرادی که تفکرشان را به چالش می کشند، 
دوری کنند چون احساس می کنند، پرداختن به این چالش ها نیاز به کار و انرژی زیادی دارد. اضطراب معموالً جزء جدایی ناپذیر در 
فرآیند بیرون آمدن از »منطقه امن« است. چیزی است 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. برای مثال 
وقتی در مورد چیز جدیدی کنجکاو می شوید، یادگیری بسیار لذت بخش تر می شود. ترسناک ترین کالس خود در دانشگاه را به یاد 
آورید. گاهی اوقات دشوار است که بخواهید وارد محیط آزمایشگاه شوید و به تنهایی شروع به مطالعه و آزمایش کنید. ولی وقتی 
که کالس، یک گروه کوچک آزمایش��گاهی داش��ته 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، رشد و شکوفایی بیشتری برای خود رقم می زنید و بیشتر احساس 

می کنید که زنده و اثربخش هستید.
نوآوری در چند گام:

چند توصیه مهم برای افزایش تنوع فکری در اعضای تیم عبارتند از:
۱. 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. فضایی مبتنی بر اعتماد ایجاد کنید. بدون 
اعتماد ، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. اگر از تفکر متفاوت اس��تقبال نکنید و اگر فضایی امن و به دور از قضاوت های آنی برای 

به اشتراک گذاری ایده ها فراهم نکنید، نوآوری هرگز اتفاق نمی افتد. تغییر از شما شروع می شود.
۲. تنوع ایجاد کنید: 

نگاه بلندمدت به ش��رکت تان داش��ته باشید .آیا تیم شما متفاوت فکر می کند؟ یا فقط برای افزایش ضریب تنوع در اعضای 
تیم تان مشغول استخدام هستید؟ آیا اعضای مختلف تیم تان به اندازه کافی جسارت به اشتراک گذاری ایده های شان را دارند؟ 

آیا برای تیم تان محیطی جذاب و مبتنی بر اعتماد ایجاد کرده اید که بتوانند در آن پیشرفت و مشارکت کنند؟
۳. 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 سؤال پاسخ دهد که »چرا« این چنین است؟
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تبلیغـاتخالق
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