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رقم دقیق کسری بودجه سال 99 چقدر است؟

بیش برآوردی 
کسری بودجه

رقم دقیق کس��ری بودجه سال 99 چقدر است؟ این س��والی است که از فردای روز تحویل الیحه بودجه 99 به مجلس درباره آن 
گمانه زنی شده است. تاکنون عددهای مختلفی در پاسخ به این پرسش از سوی اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی گفته شده است؛ 
از 55هزار میلیارد تومان گرفته تا بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. البته دولت دوازدهم مدعی اس��ت که هیچ کس��ری قابل توجهی 
متوجه بودجه س��ال آینده نیس��ت.  پرواضح است که پیش بینی میزان کسری بودجه برای حیات و ممات یک اقتصاد، الزامی است. 

کسری بودجه می تواند تمام مختصات بودجه را به هم بریزد؛ هم می تواند نظم سیاست پولی را به هم بزند و هم می تواند...

شاخص بورس با رشد ۱۰ هزار و ۵۱۶ واحدی به کانال ۴۰9 هزار واحد جهش کرد
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»بازار باز« به برج الجوردی خیابان میرداماد رسید

بازی مدرن دولت و بانک ها

 بهترین مشاغل حوزه تکنولوژی در سال 2۰2۰
وفاداری بیشتر کارمندان با ۱7 اقدام ساده

توصیه های رابرت هرج واک به کسب وکارهای کوچک 
تحول در بازاریابی شبکه های اجتماعی با ۴ پرسش اساسی
چگونه صنایع دستی و یا دست سازه های خود را به فروش برسانیم

برندسازی پیشرو و خالق با ۴ راهکار طالیی

8 تا ۱۶

مدیریتوکسبوکار

بازدید جف بزوس از هند 
و اعالم سرمایه گذاری یک 
میلیارد دالری در این کشور

سرمقاله
چالش های فراروی »صندوق 
بازنشستگی کارکنان بانک ها«

3۰ س��ال خدمت به نظام بانکی 
کشور، زمانی کوتاه و گذرا نیست. 
گ��ذر بهتری��ن ایام عمر اس��ت در 
کن��ار هم��کاران بانک��ی و تالش 
برای اج��رای مطلوب ام��ور بانک 
و س��رانجام رس��یدن ب��ه افتخ��ار 
»بازنشس��تگی« با س��ینه ای پر از 
خاط��رات خ��وش و ناخ��وش ایام 
خدمت و دریایی از تجارب شغلی؛ 
تجاربی که بایس��تی ب��ا فعالیت و 
ت��الش »صن��دوق بازنشس��تگی« 
آن  از  گرانبه��ا  گنج��ی  به مانن��د 
بانکی کش��ور  ام��ور  در پیش��برد 
به��ره ب��رد و از مش��ورت ب��ا این 
س��رمایه های بانک��ی دری��غ نکرد. 
کارکنان بازنشس��ته بانک ها انتظار 
دارند پس از بازنشستگی زیر چتر 
حمایت قان��ون قرار گیرن��د تا در 
برابر همس��ر و فرزندان و نوادگان 
خویش، شرمسار مخارج روزافزون 
زندگی نباش��ند. این چتر حمایت 
را بایس��تی »صندوق وظیفه، ازکار 
افتادگ��ی و پس ان��داز« کارکن��ان 

بانک ها فراهم کند.
نگاه��ی هرچند گذرا به س��ابقه 
و چگونگی تش��کیل این صندوق، 
خال��ی از لطف نیس��ت. »ش��ورای 
انق��الب« در خردادم��اه ۱35۸ با 
تصویب قانون »ملی شدن بانک ها« 
هم��ه بانک های دولتی و خصوصی 

را »ملی« اعالم کرد. 
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با اینکه بیش از یک هفته از س��یالب سیس��تان و بلوچستان می گذرد و با وجود کمک های 
مردمی و س��ازمان های مردم نهاد و هالل احمر، اما همچنان این اس��تان پهناور با مش��کالت 
متعددی از جمله آب آشامیدنی، وضعیت اسکان و تخریب مدارس روبه روست. حسن روحانی 
دیروز به میان مردم سیس��تان و بلوچس��تان رفت و از نزدیک در جریان مش��کالت آنها قرار 

گرفت.
به گزارش ایس��نا، برقراری بیمه بیکاری برای بیمه شدگان بیکارشده سیستان و بلوچستان، 
ازجمل��ه مهم تری��ن کارهای صورت گرفته در چند روز گذش��ته بوده اس��ت. به همین منظور، 
س��ازمان تامین اجتماعی ب��ا صدور اطالعی��ه ای از برقراری بیمه بیکاری برای بیمه ش��دگان 
بیکارشده سیستان و بلوچستان خبر داد. در این اطالعیه آمده است: مراکز بیمه ای و درمانی 
تامین اجتماعی سیس��تان و بلوچستان و استان های همجوار برای ارائه خدمات الزم در اسرع 
وقت به هموطنان آس��یب دیده تحت پوش��ش این س��ازمان در این حادثه در آماده باش کامل 

قرار دارند.
همچنی��ن اداره کل تامی��ن اجتماعی سیس��تان و بلوچس��تان نیز موظف ش��د درخصوص 
برقراری س��ریع بیمه بیکاری برای بیمه ش��دگان بیکارش��ده در اثر این حادثه و سایر تعهدات 

بیمه ای این سازمان تمهیدات الزم را پیش بینی و اجرا کند.
 همچنین مقرر ش��د تیم های پزش��کی سیار س��ازمان تامین اجتماعی در مناطق سیل زده 
سیس��تان و بلوچس��تان مس��تقر و خدمات درمانی، دارویی، مش��اوره و ... را ارائه و همچنین 
کمک های نقدی و غیرنقدی داوطلبانه کارکنان س��ازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور به 

مناطق سیل زده ارسال شد.
اما به دنبال وقوع بارش های سنگین و سیالبی در سیستان و بلوچستان که در جنوب استان 
با خس��ارت های فراوانی همراه بود، س��ازمان منطقه آزاد چابهار برای بازسازی ۲۸۶ مدرسه و 
مرکز آموزش��ی در نقاط س��یل زده همجوار متعهد شد. همزمان با س��فر ریاست جمهوری به 
اس��تان سیستان و بلوچستان و بازدید از نقاط س��یل زده، مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور، 
عبدالرحی��م کردی مدیرعام��ل منطقه آزاد چابه��ار، محمداکبر چاکرزهی مع��اون فرهنگی، 
اجتماعی و گردش��گری سازمان، خانم شیرخانزهی بخش��دار مرکزی چابهار و هیات همراه از 

روستاهای آسیب دیده همجوار منطقه آزاد بازدید کردند.
در بازدید از یکی از مدارس بخش مرکزی و با تأکید دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی مقرر ش��د ۲۸۶ مدرسه آسیب دیده در سیل اخیر توسط سازمان منطقه آزاد چابهار 
و با همکاری س��ازمان نوسازی مدارس بازسازی ش��وند. همچنین سازمان منطقه آزاد چابهار 
چهاردهمین مرحله کمک های خود را در روس��تاهای دلگانها در بخش دش��تیاری به صورت 

مشترک با هالل احمر و موسسات خیریه شامل بسته های موادغذایی و پتو توزیع کرد.
ب��ا توجه به وقوع بارش های س��نگین و س��یالبی حجم باالیی خس��ارت در مناطق جنوبی 
سیستان و بلوچستان برجای ماند که جبران آن امکان پذیر نیست، اما آنچه مهم می نمایاند و 
در ش��رایط حساس کنونی بایستی مورد توجه قرار گیرد اعتمادسازی مسئوالن و تالش برای 

بازسازی نقاط سیل زده برای کاهش دردهای آسیب دیدگان مطالبه مهم مردم است.
بارش برف و باران س��نگین و س��یالبی در ش��هرهای خاش، چابهار، نیکشهر، فنوج، سرباز، 
کنارک، دلگان، ایرانش��هر، میرج��اوه، زاهدان و . . . با حجم باالیی از خس��ارت همراه بود که 
منازل مس��کونی، اراضی زراعی و باغی، دام های مردم و زیرس��اخت های شهری و روستایی و . 

. . به شدت آسیب دیدند.
خوشبختانه با وقوع سیل خروشان، وحدت و همدلی در جای جای ایران سربلند و سرزمین 
پهناور سیس��تان و بلوچستان برای کمک به آس��یب دیدگان به راه افتاده و با قدرت نیازهای 

اولیه مردم زجرکشیده، مستمند و سیل زدگان را تامین می کنند.
ش��ماری از شهروندان سیس��تان و بلوچس��تان بر ضرورت و اهمیت اعتمادسازی مسئوالن 
برای کمک به سیل زدگان و قشر آسیب دیده تاکید کردند. محمد مالزهی از شهرستان سرباز 
گفت: دولت و مسئوالن هرچه سریع تر نسبت به بازسازی نقاط سیل زده و جبران خسارت های 

مردم اقدام کنند.
مهرداد جانی هم گفت: در ش��رایط دش��وار زندگی مردم باید در دولت اقدامات و کارهایی 

ش��کل بگیرد که دردها و آالم مردم کاهش یابد، مردم زجرکش��یده سیس��تان و بلوچس��تان 
هم اکنون به حمایت های دولت و مشارکت خیران و مردم نوع دوست نیاز دارند.

مولوی کرمزهی از ش��هروندان خاش هم بیان کرد: امدادرسانی به سیل زدگان توسط مردم 
مومن و خیرین هم در حال انجام است و به حمداهلل نهایت سعی و تالش شان را انجام می دهند 

و به یاری سیل زدگان شتافتند و خدمات شان را به خاطر خدا صادقانه انجام می دهند.
نظیراحم��د ریگی هم با اش��اره به اینک��ه کاروان های بزرگ کمک ه��ای مردمی از خاش و 
گوهرکوه و نوک آباد و . . . با رهبری علما جمع آوری و چندین نوبت میان س��یل زدگان توزیع 
شده و همچنان تداوم دارد، گفت: امروز کامیون های کمک های مردم خاش برای سیل زدگان 
اس��تان جمع آوری تا همبس��تگی و همدردی خود را به مردم آس��یب دیده ناش��ی از سیالب 
س��نگین اعالم کنند و الحمدهلل خاش��ی ها در کنار دیگر هموطنان ایرانی و مردم خیرخواه و 

دلسوز سیستان و بلوچستان خالق زیبایی مهر و محبت و نوع دوستی شده اند.
همچنین نماینده مردم خاش، میرجاوه و کورین و نصرت آباد در مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: به حوزه های زیرس��اختی راه و برق و آب و منازل، کش��اورزی و دام های مردم سیل زده 
خاش خسارت های زیادی وارد شده که جبران این خسارت ها به حمایت های ملی نیاز است.

علی کرد ادامه داد: در اکثر ش��هرهای اس��تان خس��ارت های فراوانی به مردم وارد شده که 
امیدواریم در کنار انجام خدمات امدادی به مباحث توسعه ای و زیرساختی نیز توجه بشود.

عضو مجمع نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی با قدردانی از 
حضور رئیس جمهور و اعضای دولت در سیس��تان و بلوچس��تان بیان کرد: گام برداشتن برای 
تامین معیش��ت مردم، توجه به مباحث اش��تغال زایی، درآمدی و رونق دادن به کس��ب و کار 
و تجارت و ش��کوفاکردن اقتصاد در کنار اجرای پروژه های زیرس��اختی از مطالبات مهم مردم 

خسارت دیده است.
در همین حال، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حدود یک میلیون 

رأس دام تحت تاثیر سیالب قرار گرفته و علوفه یا محل نگهداری آنها از بین رفته است.
مرتضی رضایی که برای بازدید از مناطق س��یل زده به چابهار س��فر کرده است در رابطه با 
خس��ارت ناشی از سیل در سیستان و بلوچس��تان اظهار کرد: با توجه به بارندگی بی سابقه ای 
که در منطقه سیس��تان و بلوچستان بوده از همان ساعات اولیه طبق دستور سرپرست وزارت 

جهاد کشاورزی، گروه های مختلف عازم این منطقه شده اند.
رضایی افزود: حجم بارندگی بسیار سنگین بوده و خسارات وارده به زمین های کشاورزی و 
دامداری ها بسیار باال است، اما در این زمینه نمی توان در حال حاضر آمار رسمی را اعالم کرد 

و میزان خسارت همچنان در حال ارزیابی است.
مع��اون امور دام وزارت جهاد کش��اورزی با اش��اره به میزان خس��ارت ب��ه دام های مناطق 
سیس��تان بیان کرد: در رابطه ب��ا دام هایی مانند بز، بزغاله و گوس��فند، انبارهای خوراک دام 
دامداری ها خس��ارت دیده و بیش از ۱5۰۰ تن انواع نهاده مانند ذرت، جو و سبوس برای این 

استان ارسال شده و به صورت منطقه ای و به مرور در استان توزیع خواهد شد.
همچنین رئیس س��تاد بحران س��ازمان بهزیس��تی کش��ور از  واریز کمک هزینه ای از سوی 
س��ازمان بهزیستی به حساب مددجویان مناطق س��یل زده کشور خبر داد. احمدرضا شجیعی 
با بیان اینکه مبلغی به حس��اب مددجویان آسیب دیده از سیل واریز می شود، گفت: این مبلغ  

براساس بعد خانوار به حساب حدودا ۱۰ هزار خانوار مناطق سیل زده واریز می شود.
 وی ب��ا اش��اره به اینکه برای پرداخ��ت این کمک هزینه حدود ۶.5 میلی��ارد تومان در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت، اظهار کرد: بر این اس��اس خانواده یک نفره 35۰ هزار تومان و خانواده 5 
نف��ره یک میلیون و 7۰ هزار توم��ان دریافت خواهند کرد که این مبلغ براس��اس بعد خانوار 

افزایش می یابد.
 رئیس س��تاد بحران س��ازمان بهزیس��تی کش��ور با بیان اینکه در سه اس��تان سیستان و 
بلوچستان، کرمان و هرمزگان در مجموع منزل ۶۸۶ مددجو به طور کامل تخریب شده است، 
تصریح کرد: در اس��تان سیستان و بلوچس��تان ۴3۴ منزل مددجو به طور کامل تخریب شده 
اس��ت. ۲۱7۰ مورد نیز تخریب بخش��ی از منزل مددجویان  و ۱۲5۶ مورد نیز از بین رفتن 

کامل وسایل زندگی آنان گزارش شده است.

روحانی در جمع مردم روستای سیل زده کالنی:
در کنار مردم مناطق سیل زده هستیم

فرصت امروز: بیشتر از یک هفته از سیالب سیستان و بلوچستان می گذرد و به همین منظور، رئیس جمهور دیروز به سیستان و 
بلوچستان رفت و از نزدیک در جریان امدادرسانی به مردم سیل زده این استان قرار گرفت. حسن روحانی پس از بازدید از مناطق 
سیل زده استان سیستان و بلوچستان و شهرستان چابهار، در جمع مردم روستای کالنی از بخش دشتیاری چابهار حضور یافت و 

گفت: مطمئن باشید دولت و همه ما در کنار شما هستیم، مشکالت شما را حل خواهیم کرد و شما را فراموش نمی کنیم.
روحانی با بیان اینکه خوشحالم که امروز به همراه جمعی از وزیران و مسئوالن در خدمت شما هستیم، گفت: شما مرزبانان عزیز 
کش��ور ایران هس��تید که در یک روستا کنار مرز کشور دوست، پاکس��تان قرار گرفته اید و امروز به خاطر سیل زدگی دچار مشکل 
ش��ده اید. او با بیان اینکه باران به عنوان رحمت الهی هم نعمت بزرگی اس��ت و هم برخی اوقات مشکالتی به وجود می آورد، گفت: 
متأسفانه در باران اخیر مشکالتی برای مردم منطقه پیش آمده، خانه ها را آب گرفته و راه های ارتباطی و مسیرهای رفت و آمدهای 

مردم دچار مشکل شده و اموال آنها از بین رفته است.
روحانی با بیان اینکه بازسازی ویرانی ها و درمان مصدومان احتمالی و جبران خسارت ها، اقدامات فوری است که باید انجام گیرد، 
ادامه داد: خوشبختانه سازمان هواشناسی قبل از آغاز بارش ها پیش بینی کرده و هشدار و اخطار الزم را داده بود که این بسیار مهم 

است و موجب شده که ما خسارت جانی در این سیل نداشته باشیم و خسارت های مالی نیز قابل جبران است.
رئیس جمهور با قدردانی و تش��کر از س��ازمان هواشناسی به خاطر پیش بینی سیل، گفت: از هواشناسی می خواهیم که این روند 
ادامه و اطالع رسانی به موقع ادامه داشته باشد. روحانی با اشاره به اینکه این حادثه باعث می شود که بسیاری از طرح ها و پروژه هایی 
که باید در استان انجام شود با جدیت و تالش بیشتری پیگیری شود، گفت: در مسیر بازدید از مناطق سیل زده وزیران راه، نیرو و 
کشور توضیح دادند که در این منطقه نیاز به ساخت پل هایی است و جاده های ویران شده باید ترمیم و بازسازی شود که این اقدامات 

با جدیت پیگیری خواهد شد.
او سپس به گزارش وزیر نیرو در مسیر بازدید در مناطق سیل زده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه برق روستاها وصل شده و البته 

مردم این روستاهای سیل زده همچنان با مشکالتی مواجه هستند که رسیدگی و رفع خواهد شد.
روحانی با تأکید بر اینکه همه مسائل و مشکالت شما را بررسی و رفع خواهیم کرد، گفت: همه در کنار هم برای رفع مشکالت 

تالش می کنیم و در شادی و غم در کنار هم هستیم.
رئیس جمهور ادامه داد: مردم ما در مقابل توطئه دش��منان و صهیونیس��ت ها که س��ردار دل های ما را ترور کردند، با شجاعت و 
مقاومت اتحاد خود را نش��ان دادند. س��ردار سلیمانی سال ها برای امنیت این استان، کل کشور و کشورهای همسایه خدمت کرده 
و مردم ما قدردان این س��ردار دالور بودند. مردم همچنین در س��انحه دردناک سقوط هواپیما هم غم و اندوه خود را نشان دادند و 
همچنین وقتی از وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان مطلع شدند، همه بسیج شدند از سپاه و ارتش و امدادگران و بسیج و 

همه مردم برای کمک به صحنه آمدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، روحانی با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان سال هاست که سختی و رنج کشیده، گفت: 
باید این سختی ها جبران شود. کارهای خوبی برای توسعه استان شده و من ۲5 سال پیش که همراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
برای افتتاح سد پیشین به این منطقه آمدم، امروز سدهای دیگری هم در استان ساخته شده است و به گفته استاندار یکی از این 
سدها ۸5درصد پیشرفت داشته است. وی با بیان اینکه این حادثه باعث می شود، تکمیل بسیاری از طرح های توسعه استان تسریع 

شود، گفت: درست است که سیل برای شما مشکل ایجاد کرد، اما در آینده برای این استان منشأ خیر خواهد شد.
روحانی افزود: سیستان و بلوچستان در دولت تدبیر و امید در سطح جهان جایگاه دیگری پیدا کرده است و امروز چابهار برای 

بسیاری از کشورها مرکز تردد و حمل و نقل شده است.
رئیس جمهوری سپس عصر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان، حضور یافت و استان 
سیس��تان و بلوچس��تان را استانی استراتژیک و پیشانی امنیتی کل ایران خواند. او همچنین از اختصاص ۲۸۰ میلیون متر مکعب 
آب شیرین برای مردم این استان خبر داد و گفت: اختصاص ۲۸۰ میلیون متر مکعب آب شیرین خبر خوبی برای استان سیستان 

و بلوچستان است. 
»مردم استان اطمینان داشته باشند که همه توان و امکان خود را برای بازسازی خسارات سیل زدگان بسیج می کنیم«، »وحدت، 
همبستگی و امنیت استان بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است«، »بخش هایی از مسیر حرکت ما به سمت توسعه با تالش دشمنان 
تخریب و ناهموار شده، اما حرکت رشد و توسعه ما متوقف نخواهد شد« و... از دیگر صحبت های روحانی در جلسه شورای هماهنگی 

مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان بود.
رئیس جمهور، اس��تان سیس��تان و بلوچستان را اس��تانی استراتژیک و پیشانی امنیتی کل ایران دانس��ت و با تقدیر از  وحدت، 
همبستگی و امنیت ارزشمند حاکم بر این استان، به مردم سیل زده استان سیستان و بلوچستان اطمینان داد که دولت همه توان و 

امکانات خود را برای بازسازی خسارات سیل زدگان بسیج خواهد کرد.
او دیدار با مردم باغرور، باایمان و مقاوم روستای مرزی کالنی را روحیه آفرین خواند و با اشاره به گزارش های وزیران در این جلسه 

گفت: افتخار می کنم که بعد از یک هفته مشکل برق و آب مناطق سیل زده حل شده است.
رئیس جمهور همچنین با دس��تور به وزیر نیرو برای تس��ریع در روند تکمیل دو سد استان، خبر داد که ۱۴ هزار واحد مسکونی 

روستایی و شهری آسیب دیده در مناطق سیل زده در این استان بازسازی خواهد شد.

از برقراری بیمه بیکاری برای بیمه شدگان بیکارشده تا بازسازی نقاط سیل زده

آخرین وضعیت سیالب سیستان و بلوچستان
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رقم دقیق کس��ری بودجه سال 99 چقدر است؟ این سوالی است که 
از ف��ردای روز تحویل الیحه بودج��ه 99 به مجلس درباره آن گمانه زنی 
شده اس��ت. تاکنون عددهای مختلفی در پاسخ به این پرسش از سوی 
اقتصاددان��ان و صاحب نظ��ران اقتصادی گفته ش��ده اس��ت؛ از 55هزار 
میلی��ارد تومان گرفته تا بیش از ۲۰۰ ه��زار میلیارد تومان. البته دولت 
دوازدهم مدعی اس��ت که هیچ کسری قابل توجهی متوجه بودجه سال 
آینده نیس��ت.  پرواضح اس��ت که پیش بینی میزان کسری بودجه برای 
حیات و ممات یک اقتصاد، الزامی اس��ت. کس��ری بودجه می تواند تمام 
مختصات بودجه را به هم بریزد؛ هم می تواند نظم سیاس��ت پولی را به 
هم بزند و هم می تواند نظم بازارهای موازی به  ویژه بازار ارز را زیر و رو 
کند. به همین خاطر، همه فعاالن اقتصادی به  دنبال آن هستند تا میزان 
کس��ری بودجه را برآورد کرده و جریان آتی اقتصاد را پیش بینی کنند. 
در این میان، نگاه مرکز پژوهش های مجلس به  عنوان بازوی کارشناسی و 
نهاد پژوهشی مجلس می تواند راهگشا باشد. مرکز پژوهش ها در یکی دو ماه 
گذشته، گزارش های مختلفی را درباره بودجه سال 99 منتشر کرده است. 
البته این گزارش ها تماما تخصصی و به زبان سخت و پیچیده علم اقتصاد 
نیس��ت و این نهاد پژوهشی سعی کرده تا در سلسله گزارش هایی با عنوان 
»بودجه به زبان ساده« از پیچیدگی های بودجه، آشنازدایی کند و مختصات 

بودجه سال آینده را به زبانی ساده و همه فهم ارائه دهد.
دو راهه تفریق پیش روی مجلس دهم

به س��وال ابتدای گزارش بازگردیم. میزان دقیق کس��ری بودجه سال 
99 چقدر اس��ت؟ مرکز پژوهش ها دو هفته پیش در گزارش��ی با انجام 
محاسباتی اعالم کرد که میزان کسری بودجه حدود ۱3۱ هزار میلیارد 
تومان اس��ت، اما بازوی کارشناس��ی مجلس چگونه به این عدد رسیده 

است؟ بهتر است گزارش مرکز پژوهش ها را مرور کنیم.
اگرچه دولت روحانی مدعی اس��ت که اصالحات ساختاری در بودجه 
س��ال 99 اعمال شده اس��ت، اما مرکز پژوهش ها در این گزارش معتقد 
اس��ت که الیحه بودجه 99 نیز بر مدار لوایح بودجه س��نوات گذشته و 
بدون اعمال اصالحات س��اختاری قابل قبول، تدوین ش��ده و به مجلس 

ارائه شده است.
ب��ا اینکه ای��ن گزارش، پی��ش از تصوی��ب کلیات الیح��ه بودجه در 
کمیس��یون تلفیق مجلس، نگاشته شده اس��ت، اما مرکز پژوهش ها در 
چکیده این گزارش، یک دوراهی برای مجلس در نظر گرفته شده است: 
رد کلیات و بازگرداندن آن به دولت برای اعمال اصالحات س��اختاری یا 

تصویب کلیات الیحه بودجه!
نهاد پژوهش��ی مجلس، انتخاب هر یک از این دو راه را دارای تبعات 
سیاس��ی، حقوقی و اقتصادی و حت��ی بین المللی می داند: »اگر تصویب 
کلی��ات همراه با تغییرات قاب��ل توجه الیحه بودجه در مجلس باش��د، 
می تواند اعتراض همیشگی دولت ها به این تغییرات و عدم همراهی آنها 
را در عمل به همراه داش��ته باشد. اگر تصویب کلیات همراه با تغییرات 
ان��دک و بدون الحاق تغییرات اساس��ی در الیحه ص��ورت پذیرد، دولت 
در میانه س��ال با مش��کالت بودجه ای روبه رو ش��ده و دوباره برای حل 
مش��کالت خ��ود از طریق تصویب اصالحیه در مجلس یا ش��ورای عالی 

هماهنگی اقتصادی اقدام خواهد کرد.«
همین دوراهی نشان می دهد که نگاه مرکز پژوهش ها نسبت به الیحه 

بودج��ه س��ال آینده چقدر انتقادی اس��ت و عمال با ط��رح این دوراهی 
نش��ان داده ک��ه نظر موافقی ب��ا مختصات بودجه 99 ن��دارد. به اعتقاد 
بازوی کارشناس��ی مجلس، اگر مجلس ش��ورای اسالمی، کلیات بودجه 
را تصوی��ب کن��د، الیحه بودجه نیازمند اصالحات جدی اس��ت که باید 
با مش��ارکت دولت اعمال ش��ود، بنابراین تصویری که مرکز پژوهش ها 
از الیحه بودجه ارائه می دهد، به این ترتیب اس��ت: راه نخست، تصویب 
کلیات و به مش��کل خ��وردن دولت در میانه راه و بازگش��ت بودجه به 
مجلس )یا ش��ورای عالی هماهنگی اقتص��ادی( و راه دوم، عدم تصویب 

کلیات و اصالحات ساختاری و اعتراض دولت.
گمانه زنی ها درباره میزان کسری بودجه 99

وج��ود کس��ری بودجه، ش��اید تنها واقعیتی باش��د که کارشناس��ان 
اقتصادی با رویکردهای سیاسی مختلف در آن اتفاق نظر دارند. هرچند 
که عددها درباره میزان این کس��ری، متفاوت است، اما پذیرش کسری 
بودجه، ترجیع بند س��خنان اغلب اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی است؛ 
عددی که در گمانه زنی ها، همانطور که در ابتدای گزارش اش��اره ش��د، 

حتی از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است.
در این می��ان، مرکز پژوهش ها پیش تر و در هم��ان روزهای ابتدایی 
تحوی��ل بودجه به مجلس، در گزارش��ی تحت عن��وان »بودجه به زبان 
س��اده« گریزی به این موضوع زده و نوشته بود: »توازن بودجه صرفا تا 
حدود زیادی روی کاغذ انجام ش��ده و بودجه در فرآیند اجرا با کس��ری 
قابل توجهی مواجه خواهد ش��د. تالش دولت برای توازن بودجه، عمدتا 
به اس��تفاده از اس��تقراض از طریق اوراق یا صندوق توسعه ملی محدود 
شده و با وجود این، باز هم این هدف محقق نشده است و معادل نصف 
بودجه و بیشتر، کسری است که به  طور صوری )به رغم استقراض و ...( 

تراز شده است.«
حقیقت آن اس��ت ک��ه برآوردهای مختلف و متفاوت از میزان کس��ری 
بودجه، به روش های محاس��به آن برمی گردد. به زبان ساده یعنی هر کس 
تعری��ف مختص به خود را از پدیده »کس��ری بودجه« دارد و در نتیجه به 
فراخور این تعریف، عدد متفاوتی از میزان کس��ری ارائه می دهد؛ واقعیتی 
که از ذهنیت اش��تباه از علم اقتصاد و مفاهیم آن نش��أت گرفته است. در 
واقع، برخی از کارشناسان، میزان استقراض دولت در بودجه، از انتشار اوراق 
مالی گرفته تا استقراض از صندوق توسعه ملی را به  عنوان کسری تعریف 
می کنند، حال آنکه این امر نمی تواند در علم اقتصاد به  عنوان »کس��ری« 
قلمداد ش��ود. »کسری« تنها متوجه بخشی از منابع دولت است که امکان 
تحقق آن وجود ندارد یا احتمال تحققش بس��یار کم است. دولت دوازدهم 
مدعی است که بودجه سال 99 کامال به شکل تراز بسته شده و هیچ کسری 
متوجه آن نیست. در این بین، بیشترین نقدها به دولت در نحوه بودجه ریزی 

سال آینده، به بیش برآوردی درآمدهای نفتی برمی گردد.
دولت در حالی میزان فروش نفت در سال آینده را یک میلیون بشکه 
در روز در نظ��ر گرفت��ه که هم اکن��ون با تحریم نفتی آمریکا دس��ت به 
گریبان اس��ت و صادرات نف��ت ایران به کمترین میزان در چند س��ال 
گذش��ته رسیده اس��ت. البته یک نکته ظریف در این ماجرا وجود دارد 
و آن اینک��ه این یک میلیون بش��که تنها مربوط به نفت نیس��ت، بلکه 
میعان��ات گازی را هم درب��ر می گیرد. در واقع، ای��ن عدد حاصل جمع 
فروش نفت و میعانات گازی اس��ت و جالب اس��ت ک��ه در یکی دو ماه 
گذش��ته، گزارش های مختلفی از س��وی دولت منتش��ر شده که میزان 

فروش میعانات گازی از میزان فروش نفت، پیشی گرفته است.
براساس همین مدعا و برمبنای همین گزارش هاست که دولت مدعی 

اس��ت رقم فروش یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در سال 99 
قابل تحقق است، اما منتقدان دولت دوازدهم در برآوردهای خود، عمدتا 
میزان فروش میعانات گازی را در نظر نمی گیرند و معتقدند دولت قادر 

به تحقق این درآمدها نخواهد بود.
روش شناسی کسری بودجه توسط مرکز پژوهش ها

به سرفصل این گزارش برگردیم. سوال این است که مرکز پژوهش ها 
بر چه مبنایی، میزان کس��ری بودجه را حدود ۱3۱ هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته اس��ت؟ بازوی کارشناس��ی مجلس در ادامه گزارش خود، 
پاس��خ این س��وال را داده است. محل نخس��ت، درآمدهای نفتی است. 
مرک��ز پژوهش ها با توجه به میزان فروش نفت در یک س��ال گذش��ته، 
فرض ک��رده که میانگین صادرات نفت در س��ال آینده در حوالی ۶۰۰ 
هزار بش��که در روز باشد. در نتیجه یک کسری 3۸ هزار میلیارد تومانی 
از این محل قابل شناس��ایی است. البته این فرضیه، رقم فروش میعانات 
گازی را لحاظ نکرده است. محل دوم کسری، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی 
اس��ت که باز هم وابس��ته به فرضیه میزان فروش نفت است. اگر دولت 
۶۰۰ هزار بش��که نفت در روز بفروشد، کل درآمد ارزی سهم دولت 9.5 
میلیارد دالر می ش��ود، در حالی که در الیحه بودجه ۱۰.5 میلیارد دالر 
برای واردات کاالهای اساس��ی با نرخ ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته است. 
در نتیج��ه پیش بینی می ش��ود که حدود ۸ هزار میلی��ارد تومان از این 
محل، کس��ری به وجود بیاید. این در حالی اس��ت که اگر میزان فروش 
نف��ت و میعانات گازی به رقم دولت نزدیک باش��د، میزان کس��ری نیز 

هرچه کمتر خواهد بود.
اما س��ومین محلی ک��ه مرکز پژوهش ها در ارتباط با کس��ری بودجه 
شناسایی کرده، مولدس��ازی دارایی های دولت است که حدود ۴9 هزار 
میلیارد تومان در الیحه بودجه آمده اس��ت. در نتیجه برآورد می ش��ود 
ب��ا توجه به میزان عملکرد دولت در این ح��وزه، حدود 3۸هزار میلیارد 

تومان کسری از این محل به وجود  آید.
تاکنون مجموع کس��ری بودجه محاسبه ش��ده از این س��ه محل، ۸۴ 
هزار میلیارد تومان ش��ده اس��ت، اما با توجه به عدد ۱3۱ هزار میلیارد 
تومان��ی، ۴7 هزار میلیارد تومان باقی می ماند. مرکز پژوهش ها، این ۴7 
ه��زار میلیارد تومان را مربوط به تبصره ۴ الیحه بودجه می داند. در این 
تبصره آمده اس��ت که 3.۴ میلیارد یورو مصارف از محل اس��تقراض از 
صندوق توسعه ملی لحاظ می شود که با در نظر گرفتن نرخ نیما، حدود 

۴7 هزار میلیارد تومان می شود.
البته پذیرش این کسری، اندکی با تردید روبه رو است، چراکه این رقم 
خارج از س��قف بودجه و در قالب اس��تقراض از صندوق توسعه ملی به 
ش��کل تسهیالت درج شده است. نکته جالبی که کارشناسان در همین 
زمینه گفته اند، آن است که این بند در الیحه بودجه، در سال گذشته و 
توسط همین مجلس در قانون بودجه 9۸ گنجانده شد که منابع ورودی 
صندوق را صرف تسهیالت به برخی امور دفاعی و توسعه ای و همچنین 
صداوسیما می کند. بنابراین پرسش این است که اگر این اقدام به  عنوان 
کسری مدنظر است، پس چرا در سال گذشته، این بند به  عنوان کسری 

شناسایی نشد و امسال به چشم کسری دیده می شود؟
مخلص کالم اینکه همانطور که از روش محاسبه کسری بودجه توسط 
مرکز پژوهش ها به  عنوان بازوی کارشناسی مجلس برمی آید، به موازات 
بیش ب��رآوردی که منتقدان دولت در رابطه با میزان درآمدهای نفتی در 
بودجه س��ال آینده بیان می کنند، میزان کس��ری بودجه سال 99 نیز با 

بیش برآوردی روبه روست.

رقم دقیق کسری بودجه سال 99 چقدر است؟

بیش برآوردی کسری بودجه

هر سال زمانی که دولت های مختلف، الیحه بودجه را ارائه می کنند، در 
آن وعده های زیادی می دهند که خیلی از آنها با واقعیت منطبق نیس��ت 
و درنهای��ت بعضی از آنها نیز به اجرا نخواهد رس��ید. در میزان درآمدهای 
ارائه شده در الیحه بودجه زیاده گویی می شود و در میزان هزینه ها کم گویی. 
الیحه بودجه سال 99 نیز در شرایطی ارائه شده که سطح درآمدهای دولت 
از همیش��ه پایین تر است، اما این درآمدها بیش��تر از آنچه واقعاً به  دست 
خواهد آمد، نش��ان داده ش��ده است. در این بین، س��وال این است که آیا 
ظرفی��ت اجتماعی برای تغیی��رات بودجه ای وج��ود دارد و دولت چگونه 

می تواند کسری بودجه را جبران کند؟
علی اصغر س��عیدی، جامعه شناس در پاسخ به این سوال می گوید: وقتی 
صحبت از پذیرش بودجه از س��وی مردم به می��ان می آید، نباید مردم را 
یک مفهوم کلی بدانیم، مردم به گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی تقسیم 
می ش��ود. تصویری که دولت ه��ا از مردم دارند، اقتصادی اس��ت و افراد را 
براس��اس میزان هزینه ها به دهک های مختلف تقسیم بندی می کنند، اما 
اگر شناخت بیشتری در مورد تعلقات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مردم 
وجود داشته باشد و اقشار مختلف به  درستی شناخته شوند، رابطه بهتری 

میان دولت و مردم در بحث بودجه برقرار می شود.
به اعتقاد این جامعه ش��ناس، هنوز این ش��ناخت حاصل نشده و ممکن 

اس��ت دولت دس��ت به اصالحاتی بزن��د که درنهایت ب��ه اتفاقی همچون 
اصالحات بنزین ختم شود. مشکل این است که دولت یک سیاست واحد 
برای آنها اعمال کرد، درحالی که این امکان وجود داشت تا از سیاست های 
مختلفی کمک گرفته شود. به گفته سعیدی، در مورد بودجه مردم واکنش 
مطلوب��ی به تکیه دولت ب��ر افزایش هزینه های مردم برای کس��ب درآمد 
بودجه ای، نشان نخواهند داد. دولت به  دنبال این است تا سیاست واحدی 

را برای همه مردم اجرا کند، اما این سیاست نتیجه خوبی ندارد.
او در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران«، درباره اصالح نظام مالیاتی 
نیز می گوید: اگر دولت بخواهد یک سیاست واحد را در حوزه نظام مالیاتی 
پیگیری کند، یک نوع بی عدالتی به بار خواهد آورد و موجب عکس العمل 
مردم خواهد ش��د. دول��ت باید در معافیت های مالیات��ی تجدیدنظر کند، 
اولوی��ت اول دولت باید حذف معافیت ه��ای بی معنا، چه در مناطق آزاد و 
وی��ژه از یک طرف و حذف معافیت نهاده��ای خاص و افزایش درآمدهای 
مالیاتی باشد. به گفته استاد جامعه شناسی اقتصاد دانشگاه تهران، دولتی 
که قرار اس��ت بر درآمد مالیاتی اتکا کند، هیچ راهکاری مگر شفاف سازی 
و پاس��خگویی درس��ت و اجتناب از دروغ و ابهام ن��دارد، از طرفی هر نوع 
اصالح��ی در نظام مالیات��ی، عوارض و... که دولت بخواه��د با تکیه بر آن 
درآمدهایش را افزایش دهد و بار هزینه ای را به دوش مردم بیندازد اگر به 

شکل یکسان روی همه اقشار مختلف باشد، موفقیتی کسب نخواهد کرد 
و مردم هم از این نگاه استقبال نمی کنند، اما اینکه آیا دولت می تواند این 
اصالحات را انجام دهد یا خیر؟ با تکیه بر نگاه جامعه شناسی باید گفت که 

امکان اصالح بسیاری از این موارد وجود ندارد.
به  گفته سعیدی، اصالح نظام مالیاتی بسیار ایده آل است، این اقدام نیاز 
به داشتن اطالعات زیاد و شناخت گروه های اجتماعی و اقتصادی دارد اما 

به  راحتی انجام نخواهد شد.
او درباره دلیل این مس��ئله می گوید: بودجه ما تاکنون بیش��تر بر درآمد 
نفت تکیه داشت و این درآمد نفتی به دولت انعطاف پذیری داده است که 
از شناخت گروه های اجتماعی محروم شود. همانطور که در تئوری دولت 
رانتی گفته می ش��ود، به جای اینکه طبقات بر دوش دولت قرار بگیرند و 
از طریق مکانیزم مالیاتی درآمدهای دولت تأمین شود، برعکس گروه های 

خاص، وابسته به دولت هستند.
س��عیدی ادامه می دهد: هم اکنون یک اقتص��اد کاماًل غیرمتعارف ایجاد 
ش��ده و به جای آنکه نظام مالیاتی که به دولت کمک کند، ش��رکت های 
دولتی از طریق نظام یارانه های انرژی و... به دولت وابسته شده اند. اگر آنها 
یارانه دریافت نکنند و نظام یارانه ها س��اماندهی ش��ود، برخی شرکت های 

وابسته به دولت در مسیر ورشکستگی قرار می گیرند.

سیاست واحد برای همه مردم در بودجه، نتیجه خوبی ندارد

مختصات بودجه 99 از نگاه جامعه شناسی

سرمقاله

چالش های فراروی »صندوق بازنشستگی 
کارکنان بانک ها«

ادامه از صفحه اول
در تیرماه همان س��ال، الیحه قانونی »تش��کیل و تأسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، 
ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام ش��ده« به تصویب »شورای انقالب« 
رس��ید و براس��اس آن مقرر شد: »نحوه تش��کیل این صندوق و میزان کسور بازنشستگی و 
نحوه بهره برداری از آن طبق آیین نامه ای است که »مجمع عمومی بانک ها« تصویب می کند. 
مقررات این آیین نامه مش��ابه و یا در حدود مقررات »صندوق بازنشستگی کشوری« خواهد 
ب��ود« و بدین ترتیب بود که کلیه بانک های دولتی ش��امل بان��ک تجارت، بانک ملت، بان�ک 
ملی ایران، بانک مسکن، بانک کش�اورزی، بان�ک سپه، بانک رفاه کارگ�ران، بان�ک صنعت و 
مع�دن، بان�ک ص�ادرات و بانک ه�ای است�ان و سپس اتاق پایاپای اسناد بانکی، بانک توسعه 

صادرات ایران و بانک قرض الحسنه مهر ایران به عضویت صندوق درآمدن�د.
در حال حاضر، بنا به اطالعات منتشرشده در وب سایت صندوق، ارکان »صندوق بازنشستگی 
کارکنان بانک ها« متشکل از مجمع عمومی، هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی 
صندوق اس��ت. گرچه متن کامل اساس نامه صندوق به دالیلی نامشخص در وب سایت صندوق 
بارگذاری نشده است، اما براساس ماده ۸ آخرین اساس نامه اصالحی صندوق در سال ۱39۴، که 
در اختیار نگارنده قرار گرفته، مجمع عمومی صندوق همان مجمع عمومی بانک هاس��ت. هیات 
امن��ای پنج نف��ره صندوق را هم وزیر اقتصاد منصوب می کند. بدین ترتی��ب، گرچه در ماده ۲، 
اساس نامه صندوق را مستقل و دارای شخصیت حقوقی تعریف کرده اند، اما با این ساختار و ارکان، 
صندوق از نظر ساختار و ماهیت حقوقی موسسه ای است کامال دولتی که زیر نظر وزارت اقتصاد 
قرار دارد. به هر حال، صندوق با در اختیار داش��تن منابع قابل توجه، مس��ئولیت پرداخت حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران بانک های دولتی را برعهده دارد. این منابع شامل سهم کارمند و 
سهم دولت است که به  تدریج در طول 3۰ سال خدمت جمع می شود و در اختیار صندوق قرار 
می گیرد، اما زمانی که از بانک به صندوق رسید تماما حق بازنشستگان عضو صندوق خواهد شد تا 
صندوق، این منابع را مدیریت بهینه کند و حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بانک های دولتی 
را پرداخت کند، اما به نظر می رسد صندوق برای اجرای مطلوب این مسئولیت مهم با چند چالش 

اساسی روبه رو است. برخی از چالش های فراروی صندوق عبارت است از:
اول؛ چالش قانونی و مدیریت دولتی

الیحه قانونی »تش��کیل و تأسیس صندوق بازنشس��تگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز 
کارکنان بانک های ملی و ادغام ش��ده« و همچنین اس��اس نامه صن��دوق، تردیدی در دولتی 
ب��ودن و نیز مدیریت دولتی صن��دوق، باقی نمی گذارد. این پدیده در عمل موجب می ش��ود 
که صاحبان اصلی منابع صندوق، یعنی بازنشس��تگان بانک های دولتی، هیچ نقش��ی در اداره 
و مدیریت، نظارت و حتی اطالع مس��تند و به روز از عملکرد آن نداش��ته باشند. افزون بر آن، 
ماده ۸ اساس نامه صندوق، مجمع عمومی صندوق را همان »مجمع عمومی بانک ها« تعیین 
کرده است. براساس الیحه قانونی »نحوه اداره بانک های ملی شده«، مجمع عمومی بانک های 
ملی شده از وزیر اقتصاد، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، 
وزیر  مس��کن و شهرسازی، وزیر مش��اور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود، در 
حال��ی که »مجمع عمومی بانک ها« در حال حاضر موجودیت خارجی ندارد، بلکه هر یک از 
بانک های دولتی دارای ترکیب مجمع مختص به خود هس��تند که با ترکیب پیش بینی شده 
در الیحه قانونی »نحوه اداره بانک های ملی شده« متفاوت است. برای نمونه، اساس نامه بانک 
صنعت و معدن، بانک کش��اورزی یا بانک توسعه تعاون را مالحظه کنید. در نتیجه، »مجمع 
عمومی بانک ها« به  عنوان مجمعی واحد با ترکیب مشخص که به  مثابه مجمع عمومی کلیه 
بانک های دولتی عمل کند و ریاست آن برعهده وزیر اقتصاد باشد، عمال وجود خارجی ندارد، 
بنابراین این سوال مطرح است که در فقدان »مجمع عمومی بانک ها«، »مجمع عمومی صندوق 
بازنشستگی کارکنان بانک ها« به  عنوان عالی ترین رکن صندوق کیست و در فقدان »مجمع 
عموم��ی بانک ها«، تصمیمات کالن صندوق نظیر انتخاب مدیرعام��ل، هیات مدیره و بازرس 
قانونی یا بررسی و تصویب صورت های مالی صندوق توسط چه مرجعی اتخاذ خواهد شد و آیا 
صاحبان اصلی منابع و دارایی صندوق یعنی »بازنشستگان بانک ها« نقشی در سیاست گذاری 
و مدیری��ت صندوق دارند یا نه؟ افزون ب��ر آن، تعدادی از اعضای صندوق نظیر بانک تجارت، 
بانک ملت و بانک صادرات از صف بانک های دولتی جدا ش��ده و به جمع بانک های خصوصی 
پیوس��ته اند. تکلیف کارکنان این قبیل بانک ها از حیث بیمه و بازنشستگی چیست؟ آیا عضو 
صن��دوق خواهند بود، ی��ا آنکه می توانند بین صندوق و س��ازمان تامی��ن اجتماعی، یکی را 

برگزینند؟ همچنین سرمایه قانونی و ثبت شده صندوق چه اندازه ای است؟
این ابهامات حقوقی و قانونی در مورد اس��اس نامه صندوق، ذهن را به  سوی لزوم تجدید نظر 
اساسی در اساس نامه کانون رهنمون خواهد ساخت که بایستی براساس آن، ماهیت صندوق به  
عنوان صندوقی کامال دولتی یا به عنوان نهاد عمومی غیردولتی نظیر س��ازمان تامین اجتماعی 
مش��خص ش��ود، به  نحوی که همکاران بازنشس��ته بانک ها در مدیریت یا نظارت قانونی بر آن 

مشارکت داشته باشند؛ موضوعی که در نهایت گریزی از آن نیست.
دوم؛ چالش منابع و مصارف

در وب سایت صندوق، منابع دوازده گانه صندوق را بدین گونه معرفی و احصا کرده اند: »وجوه 
حق بیمه بازنشس��تگی کارکنان بانک های عضو، وجوه حق بیمه بازنشس��تگی انتقالی از سایر 
صندوق ها، سود حاصل از سپرده گذاری در بانک ها و سپرده گذاری در امالک، سود حاصل از 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه و... .« در مورد مصارف منابع نیز وب سایت صندوق مواردی نظیر 
پرداخت حقوق و مزایای بازنشس��تگان و مستمری بگیران یا حق بیمه انتقالی بازنشستگان به 
سایر صندوق ها و سپرده گذاری در بانک ها را اعالم کرده است، بنابراین اولین پرسش آن است 
که آیا منابع صندوق، تکافوی مصارف آن را می دهد و مدیریت علمی و تخصصی این منابع به 
 نحوی که سودآور باشد، مانند نحوه و شرایط انتخاب بانک هایی که صندوق این منابع را در آن 
سپرده گذاری می کند، چگونه صورت می گیرد؟ پرسش بعدی اینکه آیا منابع و دارایی ها، متعلق 
به بازنشستگان بانک های عضو کانون است یا صرفا متعلق به بانک های مشترک صندوق؟ اگر 
پاسخ به این س��وال ساده را در اساس نامه صندوق جست وجو کنیم، در این صورت، براساس 
مواد 3۲ و 33 اساس نامه، این منابع متعلق به بانک های عضو تلقی می شود، در حالی که در 
واقعیت امر، منابع صندوق عمدتا حاصل پرداخت حق بیمه کارکنان بانک هاس��ت که پس از 
واریز به حساب صندوق به  عنوان دارایی صندوق، شناخته شده و منافع آن متعلق به کارکنان 

بازنشسته عضو صندوق خواهد بود.
سوم؛ چالش ضعف در اطالع رسانی عملکرد کانون

متاس��فانه وب سایت صندوق )به نشانی Sbbiran.ir/index.php( چندان که باید و شاید 
به روز نیس��ت و اطالعاتی مس��تند راجع به عملکرد کانون و آیین نامه های مصوب هیات مدیره و 
همچنین گزارش ساالنه هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی صندوق در اختیار بازدیدکننده 
ق��رار نمی دهد. فقدان اطالعات نیز امکان اطالع عموم و بازنشس��تگان عضو صندوق از عملکرد 
آن را منتفی خواهد س��اخت، در حالی که از جمله حقوق مس��لم بازنشستگان صندوق، اطالع 
کامل از چگونگی مدیریت منابعی اس��ت که آنان در طول 3۰ س��ال خدمت صادقانه در اختیار 
صندوق قرار می دهند. پرس��ش دیگر آنکه آیا سرمایه گذاری 59.97درصدی کانون در »شرکت 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کانون بانک ها« تاکنون سودآور بوده است یا نه؟ و اینکه چرا 
گزارش هیات مدیره و نیز بازرس قانونی صندوق در وب سایت آن منتشر نمی شود؟ پرسش هایی 
که به  علت فقدان اطالعات مستند در وب سایت صندوق، اظهارنظر در مورد آن امکان پذیر نیست.
در ه��ر حال، با تقدیر از تالش ها و زحم��ات مدیران صندوق در ارائه خدمت به همکاران 
بازنشس��ته بانکی کشور، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که صندوق، گام های نخست را 
برای حل چالش های اشاره ش��ده بردارد، به  نحوی که بازنشستگان عضو صندوق بتوانند در 
مدیریت و نظارت بر صندوق )مثال از طریق کانون بازنشس��تگان( به گونه ای موثر، مشارکت 
داشته باشند. همچنین ماهیت صندوق از حیث دولتی یا خصوصی و نهاد عمومی غیردولتی 
بودن و همینطور س��رمایه پایه آن به  طور شفاف، مشخص شود. عدم رفع این چالش ها، هر 
ذی نفع را قانونا مجاز می سازد تا برای حل مشکل به مراجع قضایی متوسل شود و داوری و 

حکمیت آنان را خواستار شود.
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فرصت امروز: »خلع ید کردن دالر!« این عبارتی است که هفته نامه »اکونومیست« 
در شماره جدید خود به کار برده و به سوءاستفاده های دونالد ترامپ از قدرت مالی 
آمریکا، کنایه زده است. این نشریه انگلیسی، دالر را اسلحه  مالی آمریکا می داند که 

سوءاستفاده ترامپ از آن، باعث متزلزل شدن قدرت مالی آمریکا شده است.
رئیس جمهوری آمریکا از س��ال ۲۰۱۶ تاکنون، تحریم های گس��ترده ای را علیه 
کش��ورهای مختلف وضع کرده ی��ا از ابزارهای مالی زیادی ب��رای جنگ تجاری با 
کش��ورهای دیگر استفاده کرده است. همین مسئله باعث شده تا کشورهایی مانند 
چین، روسیه و اتحادیه اروپا به سمت استفاده از ارزهای داخلی یا طراحی ابزارهای 

جدید مالی حرکت کنند. 
»اکونومیست« گزارش تحلیلی خود را با این جمله به پایان رسانده است: »نبوغ 

مالی در انحصار آمریکا نیست.« در گزارش هفته نامه »اکونومیست« می خوانیم:
تحریم چطور تاج و تخت دالر را لرزاند؟

»از س��ال ۱95۰ ک��ه دالر به عنوان ارز مس��لط در دنیا جای خ��ود را پیدا کرد، 
واض��ح بود که آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت مالی نفوذ گس��ترده ای بر سرنوش��ت 
اقتصادی کشورهای دیگر خواهد داشت، اما فقط در دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ اس��ت که آمریکا مدام از این قدرت با درگیری در جنگ های مالی اس��تفاده 
می کند. نتیجه این کار، عجیب و شوک آور بوده  است. آمریکایی ها با دست خودشان 

کشورهای دیگر را به دنبال رهایی از هژمونی مالی آمریکا کشاندند.«
به گزارش ایرنا، در ادامه مطلب »اکونومیس��ت« آمده اس��ت: »در س��ال ۲۰۱۸، 
خزانه داری آمریکا اقدامات قانونی علیه »راسال«، یک شرکت مهم آلومینیوم روسی، 
انجام داد که دسترس��ی آزادانه این ش��رکت به سیستم مالی مبتنی بر دالر را قطع 
می کرد و آثار مخربی داشت. در مدت یک شبانه روز، این شرکت از معامله با بسیاری 
از شرکایش ناتوان شد و قیمت سهام آن سقوط کرد )بعدا این محدودیت  برداشته 
شد(. آمریکا حاال 3۰ برنامه فعال در زمینه تحریم های مالی و تجاری دارد. در ۱۰ 
ژانویه، »استیون منوچین«، وزیر خزانه داری آمریکا اعالم کرد که: »میلیاردها دالر 

پول برای حمایت از نظام ایران را قطع می کند.
در همین حال وزارت امور خارجه اعالم کرد که دسترسی عراق به حساب بانکی 
خودش در فدرال  رزرو بانک نیویورک قطع شده است. این مسئله باعث می شود که 
دسترسی عراق به درآمدهای نفتی اش محدود شود، بحران پولی در این کشور ایجاد 

شود و اقتصاد آن کوچک شود.
آمریکا به نحو منحصر به فردی از جنگ مالی در خدمت سیاس��ت خارجی خود 
استفاده می کند. دالر در سطح جهانی به عنوان واحد محاسبه، منبع ارزش و قالب 
مبادالت استفاده می شود. حداقل نیمی از صورت حساب های فرامرزی به دالر صادر 
می شوند. این پنج برابر سهم آمریکا از واردات کاال در جهان و سه برابر سهم صادرات 

آن است. دالر ارز ترجیحی بانک های مرکزی و بازارهای سرمایه است؛ نزدیک به دو 
سوم اوراق بهادار جهان و ذخایر ارزی را دالر تشکیل می دهد.

در ن��گاه کلی، ریتم مالی جهان، آمریکایی اس��ت. زمانی ک��ه نرخ بهره یا انگیزه 
ریسک پذیری در وال استریت تغییر می کند، بازارهای جهانی واکنش نشان می دهند.

آمریکا بعد از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شروع به منعطف کردن نیروی 
مالی خود کرد. این کشور جریمه های سنگینی را به دلیل پولشویی و تحریم روی 
بانک ه��ای خارجی وضع کرد: در س��ال ۲۰۱۴، 9 میلی��ارد دالر جریمه علیه بانک 
فرانسوی پاریباس وضع کرد. حاال آقای ترامپ تسلیحات مالی را وارد سطح جدیدی 
کرده اس��ت. او از تحریم ها برای فش��ار ش��دید آوردن به »ایران«، »کره شمالی«، 
»روسیه«، »ترکیه«، »ونزوئال« و دیگر کشورها استفاده کرده است. مهمات جنگی 
او همچنین ش��امل تعرفه ها و تجاوزهای قانونی به شرکت های خارجی به خصوص 
»هوآوی« نیز می ش��ود، به نحوی که ترامپ متهم به جاسوس��ی برای چین است. 
تحریم های ثانویه او نیز ش��رکت های کش��ورهای دیگری را که با کشورهای لیست 

سیاه تجارت کنند، هدف قرار می دهد.
بعد از آنکه آمریکا از توافق هسته ای با ایران در سال ۲۰۱۸ خارج شد؛ شرکت های 
اروپایی با وجود تش��ویق اتحادیه یورو به ماندن، به سرعت از ایران رفتند. سیستم 

سوئیفت در بانک های ایرانی نیز بعد از وضع مجدد تحریم ها قطع شد.
عصر دالرزدایی از دارایی ها در اقتصاد جهانی

اس��تفاده از دالر برای گسترش قوانین و سیاس��ت های آمریکا، نخستین عقیده 
آمریکای��ی ترامپ اس��ت. کش��ورهای دیگر مانند چین و روس��یه، این مس��ئله را 
سوءاس��تفاده از قدرت می دانند. »والدیمیر پوتین«، از دالر به عنوان یک »اس��لحه 
سیاس��ی« صحبت می کند. متحدان این کشور مانند انگلستان و فرانسه نیز نگران 
هس��تند که ریسک های ترامپ باعث تضعیف نقش آمریکا به عنوان ضامن نظم در 
تجارت جهانی شود. این رفتارها، ممکن است که هژمونی مالی آمریکا را هالک کند، 

چراکه کشورهای دیگر به دنبال خلع ید کردن ارز پرزور آن می روند.
عصر جدید آزمایش های مالی بین المللی ش��امل دالرزدای��ی از دارایی ها، انجام 
معام��الت تجاری با ارزهای محلی و مکانیس��م های جدی��د پرداخت های تجاری و 
ارزهای دیجیتال است. در ماه ژوئن، روسای جمهور چین و روسیه اعالم کردند که 

پرداخت های شان را با ارزهای کشورهای خودشان انجام خواهند داد.
به تازگی در حاش��یه یک اجالس، مقامات ایران، مالزی، ترکیه و قطر پیش��نهاد 
استفاده از ارزهای دیجیتال، ارزهای ملی و طال را برای معامالت تجاری شان مطرح 
کرده اند. تام کیتینز از یک اندیشکده روسی می گوید: »چنین فعالیت هایی »نقطه 
انفجار« را نش��ان می دهد. کش��ورهایی که کمتر درباره مس��ائل مالی آمریکا گله 

می کردند، حاال جسور شده اند.«

روس��یه از این حد فراتر رفته اس��ت. این کشور فرآیند دارایی های مصرف پذیر را 
برای تجارت با کشورهایی که آمریکا با آنها مشکل دارد، وضع کرده است تا بانک ها 
و ش��رکت های مهم روس��ی در معرض خطر قرار نگیرند. روسیه همچنین اقدامات 
دالرزدایی از سیس��تم مالی خود را از س��ال ۲۰۱3 شروع کرده است. بانک مرکزی 
این کش��ور س��هم دالر از ذخایر ارزی خود را از ۴۰  به ۲۴درصد کاهش داده است. 
وزارت دارایی روس��یه نیز اخیرا برنامه هایی برای کاهش سهم دالر از ۱۲5 میلیون 
دالر از دارایی های صندوق ملی خود را اعالم کرده اس��ت. آقای پوتین گفته اس��ت: 

»ما قصد نداریم که دالر را به چاه بیندازیم، دالر در حال به چاه انداختن ماست.«
آی��ا چین نیز در ای��ن روند دنباله روی روس��یه خواهد بود؟ آق��ای ترامپ عمق 
آسیب پذیری چین در یک سیستم مالی دالرمحور را نشان داده است؛ اقداماتی که 
آمریکا اخیرا علیه ش��رکت های فناوری چین مانند هوآوی از طریق ابزار دالر انجام 

داده، هزینه های زیادی برای آنها به بار آورده است.
وقتی »نبوغ مالی« در انحصار آمریکا نیست

چی��ن اولین ب��ار در دوره بحران مال��ی در س��ال های ۲۰۰9-۲۰۰7 برای ترویج 
بین المللی یوآن تالش کرد، اما با وحش��تی در بازار س��هام در س��ال ۲۰۱5، دیگر 
چندان موفق نبود و برای س��ال ها سهم یوآن در پرداخت های بین المللی، ۲درصد 
باقی ماند. رئیس سابق بانک مرکزی چین نیز اعالم کرد که برنامه بین المللی کردن 
یوآن، یک نوزاد نارس بوده  اس��ت. اما حاال با نمایش قدرت ش��لیک مالی آمریکا و 
تکنولوژی های جدید، چینی ها محاسبات ش��ان را دوباره تغییر داده اند. چین اکنون 
زیرس��اخت هایی دارد که باعث خودمختارتر شدن آن  می شود. این کشور سیستم 
پرداخت و تسویه حساب های شخصی خود را دارد که به آن کلیپس گفته می شود. 
این سیس��تم مانند سوئیفت)پیام رس��ان بین بانکی( کار می کند و از س��ال ۲۰۱5 
راه اندازی ش��د، اما از س��ال ۲۰۱۸ به بعد، پیش��رفت آن بس��یار کمتر از پیشرفت 
روزافزون سوئیفت بوده است. گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد چین، هند 

و برخی دیگر از کشورها در حال یافتن گزینه جایگزینی برای سوئیفت هستند.
جک لو، وزیر خزانه داری آمریکا در سال ۲۰۱۶، در زمانی که هنوز بر مسند قدرت 
بود، گفته بود: »اشتباه است که فکر کنیم تحریم ها کم هزینه  هستند. اگر آنها محیط 
کسب وکار را بیش از حد پیچیده یا غیرقابل پیش بینی کنند، یا اگر آنها بیش از حد 
در جریان نقدینگی در جهان دخالت کنند، تراکنش های مالی ممکن اس��ت که به 
بیرون از ایاالت متحده آمریکا حرکت کنند. این مسئله می تواند نقش مرکزی ما در 

سیستم مالی جهانی را تهدید کند.«
حاال نیز از آنجایی که دولت ترامپ همچنان به طور تهاجمی اصرار به استفاده از 
ابزار تحریم دارد، راه های دور زدن آن نیز بیش��تر می شود. »نبوغ مالی« در انحصار 

آمریکا نیست.«

تحریم های آمریکا، سلطنت »دالر« را متزلزل کرده است

تاج و تخت لرزان »دالر« به روایت »اکونومیست«
دریچه

آمار چک های برگشتی کاهش  یافته است
اصالح قانون چک، جواب داد؟

هفته گذشته بانک مرکزی آمار صدور چک در آبان ماه را منتشر کرد؛ 
آماری که نشان می داد بالغ بر 7 میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی 
حدود ۸3۶ ه�زار میلیارد ریال در آبان ماه ۱39۸، در کل کشور مبادله 
شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 3.۶درصد افزایش و از نظر مبلغ 
یک درصد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران 
حدود ۲ میلیون و 5۰۰ هزار فقره چک به ارزش��ی حدود ۴33 ه�زار 
میلیارد ریال مبادله ش��د. در آبان ماه سال جاری 5۰.9درصد از تعداد 
چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان 
رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۲3.۸درصد، ۱۰درصد و ۸.۱درصد 
بیش��ترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچن��ین 
۶۴.3درصد از ارزش چک های فوق در سه استان تهران )5۱.۸درصد(، 
اصفهان )۶.3درصد( و خراسان رضوی )۶.۲درصد( مبادله شده اس�ت 

که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.
طبق ای��ن آمار، حدود ۶۸۶ هزار فقره چک به ارزش��ی بالغ بر ۱۰۰ 
هزار میلیارد ریال در آبان ماه ۱39۸ در کل کش��ور برگشت داده  شده 
ک�ه نس��بت به ماه قبل از نظر تع��داد ۱۱درصد افزایش و از نظر مبلغ 
۲.5درصد کاهش نش��ان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران 
حدود ۲۱3 هزار فقره چک ب�ه ارزش���ی بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد ریال 
برگشت داده شد. در ماه موردبررسی در کل کشور 9درصد از کل تعداد 
چک های مبادله ای و ۱۲درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت 

داده  شده است.
در آبان م��اه ۱39۸، در کل کش��ور معادل ۶۶۰ ه��زار فقره چک به 
ارزشی بالغ بر 95 هزار میلیارد ریال به دالیل کسری یا فقدان موجودی 
برگشت داده  شده است. درواقع در کل کشور از نظر تع�داد 9۶.۲درصد 
و از نظر ارزش 95.۱درصد از کل چک های برگش��تی به دالیل کسری 

یا فقدان موجودی بوده است.
بااین حال به نظر می رس��د در حالت کلی، میزان چک های برگشتی 
کاهش  یافته اس��ت. محم��د کاظمی نایب رئیس کمیس��یون حقوقی 
و قضایی مجلس ش��ورای اس��المی دراین باره گفته است: محدودیت 
در صدور دس��ته چک و امکان توقیف مبلغ چک از تمام حس��اب های 
صادرکننده آن در قانون جدید در کاهش آمار چک های برگشتی تاثیر 

زیادی داشته است.
به گفته کاظمی، در اصالحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه 
برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار 
الزم است حساب فرد در تمام بانک ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی 
برگش��ت خورد می توان از تمام حساب های صادرکننده چک در تمام 

بانک ها این مبلغ توقیف شود.

نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان می دهد
طال هنوز برای افزایش قیمت، فرصت دارد

در نظرس��نجی هفتگ��ی کیتکونیوز، کارشناس��ان وال اس��تریت و 
س��رمایه گذاران انتظار داش��تند روند افزایشی قیمت طال در معامالت 
هفته جاری ادامه پیدا کند. به گزارش ایسنا، طال دو هفته پیش تحت 
تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه به باالترین حد در هفت سال 
اخیر صعود کرده بود و هشتم ژانویه تا مرز ۱۶۱3 دالر و 3۰ سنت پیش 
رفته ب��ود، اما قیمت ها متعاقبا با کاهش تنش ها روند صعودی خود را 

معکوس کرده و به ۱53۶ دالر سقوط کرده بودند.
عامل دیگری که باعث شد رشد قیمت طال در هفته گذشته محدود 
ش��ود، امضای س��ند فاز اول توافق تجاری آمریکا و چین میان دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و لیو هی، معاون نخس��ت وزیر چین در 
روز چهارش��نبه بود که در کاخ سفید انجام شد و موقتا به مناقشه ۱۸ 
ماهه میان دو کشور که بازارهای جهانی را متالطم کرده بود، پایان داد.
طال که در شرایط ابهامات اقتصادی و سیاسی به پناهگاه مطمئن 
برای س��رمایه گذاران تبدیل می شود، س��ال میالدی گذشته تحت 

تاثیر مناقشه تجاری آمریکا و چین ۱۸درصد رشد قیمت داشت.
 در نظرس��نجی کیتکونی��وز از کارشناس��ان وال اس��تریت، ۱3 
نفر ش��رکت کردن��د که ۱۰ نفر معادل 77درص��د افزایش قیمت را 
پیش بین��ی کردند، اما هیچ کس به کاهش قیم��ت طال رأی نداد و 
س��ه نفر معادل ۲3دvرصد نظری نداش��تند. در این بین، ۸۲۰ نفر 
در نظرس��نجی آنالین کیتکونیوز از س��رمایه گذاران شرکت کردند 
ک��ه ۴75 نفر معادل 5۸درصد افزایش و ۲۰۸ نفر معادل ۲5درصد 
کاه��ش قیم��ت را پیش بینی کردند در حالی ک��ه ۱37 نفر معادل 

۱7درصد نظری نداشتند.
برای نظرسنجی هفته گذش��ته، اکثریت کارشناسان وال استریت و 
س��رمایه گذاران به افزایش قیمت طال رأی داده بودند. بهای معامالت 
آتی طال در بازار آمریکا روز جمعه 9 دالر و ۸۰ سنت معادل ۰.۶درصد 
افزایش پیدا کرد و در ۱5۶۰ دالر و 3۰ س��نت بس��ته شد و برای کل 

هفته حدود ۲۰ سنت باالتر از قیمت نهایی جمعه هفته پیش بود.
باب هابرکورن، کارگزار ارشد کاال در شرکت »آر جی او فیوچرز« به 
کیتکونیوز گفت: تصور می کنم طال تحت تاثیر اقدامات بانک مرکزی 
آمریکا و تصحیح قیمت معامالت سهام، روند صعودی پیدا خواهد کرد.
ریچارد بیکر، یکی از دبیران نش��ریه »سون ریپورت ریسرچ« به این 
موضوع اشاره کرد که طال همراه بازارهای سهام صعود کرده است. اگر 
ش��اخص اس اند پی 5۰۰ هفته جاری به 335۰ واحد برسد، طال باید 
به ۱5۸۰ دالر صعود کند تا روند افزایش��ی خود را حفظ کند. با توجه 
به ابهامات پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، درآمد شرکت ها 
و رش��د اقتصادی در س��ال ۲۰۱9 چنین اتفاقی ممکن است. از نقطه 
نظر نرخ های بهره هم فضای مساعدی برای دارایی های بدون سوددهی 

مانند طال ایجاد شده است.
چارلی ندوس، استراتژیس��ت ارش��د بازار در گروه الس��ال فیوچرز 
پیش بین��ی کرد طال ثابت یا رو ب��ه افزایش خواهد بود به خصوص که 
ب��االی میانگین قیمت ۱۰ روزه که در نزدی��ک ۱55۸ دالر قرار دارد، 

بسته شد.
جورج گرو، مدیرکل شرکت مدیریت دارایی »آر بی سی« نیز انتظار 
داشت طال به دلیل نگرانی های متعدد سیاسی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی 

به سطح باالتری صعود کند.
کالین سیژینس��کی، استراتژیس��ت ارش��د بازار در شرکت مدیریت 
سرمایه SIA درباره روند قیمت طال نظر خنثی داشت و گفت: طال با 
کاهش تنش های ژئوپلیتیکی یک تصحیح قیمت داشته و اکنون ممکن 

است در محدوده ۱55۰ دالر تحکیم شود.
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در حالی که شمارش معکوس برای شروع دور جدید ثبت نام »مسکن 
ملی« آغاز ش��ده اس��ت، آخرین خبرها حکایت از اعالم نتایج اولین دور 

ثبت نام تا نیمه بهمن ماه دارد.
به گزارش خبرآنالین، طرح »مس��کن ملی« با هدف خانه دار ش��دن 
جمعیتی نزدیک به ۴۰۰ هزار خانوار اجرا ش��ده است. هرچند در اولین 
دور ثبت نام برای »مس��کن مل��ی« ۲۶۰ هزار نفر متقاضی، نس��بت به 
ثبت نام اقدام کرده اند، اما خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مس��کن ملی 
نش��ان می دهد تقاضا برای این طرح باالتر از تعداد متقاضیانی است که 

موفق به ثبت تقاضای خود شده اند.
پی��ش از ای��ن معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرس��ازی و 
حتی ش��خص وزیر نس��بت به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز مس��کن 
مل��ی هش��دار داده و تاکی��د کرده اند هن��وز پاالی��ش ثبت نام کنندگان 
ص��ورت نگرفت��ه و پیش بینی ها نش��ان می دهد بین 3۰ ت��ا ۴۰ درصد 
ثبت نام کنن��دگان ق��ادر به حض��ور در این پروژه نخواهن��د بود، چراکه 
ش��رایط الزم را دارا نیستند. بر این اساس اما برخی در فضای مجازی با 
انتش��ار آگهی هایی با قیمت های بین ۱۰۰ تا ۱5۰ میلیون تومان امتیاز 
ثبت نام مسکن کلی یا به عبارت دیگر کد رهگیری ثبت نام را در معرض 

فروش گذاشته و بازاری کاذب برای خود در این راستا ایجاد کرده اند.
شرایط ثبت نام در طرح »مسکن ملی« چیست؟

ش��روط اصل��ی ثبت نام در طرح مس��کن ملی عبارت اس��ت از تأهل، 
سابقه حداقل پنج س��ال سکونت در شهر مورد تقاضا و عدم استفاده از 
امکانات و تس��هیالت دولتی در خرید واحدهای مسکونی. در عین حال 
نداش��تن مالکیت خصوصی نیز از شرایط الزم است. این بدان معناست 
که متقاضی و افراد تحت تکفل او نباید در ۱۴ س��ال اخیر یعنی از سال 
۸۴به بعد مسکن ملکی داشته باشند. همچنین در صورتی که متقاضی 
و اف��راد تحت تکف��ل او تاکنون از امکانات دولت��ی و نهادهای عمومی، 
زمین و تس��هیالت وام مسکن و مسکن دریافت کرده باشند، نمی توانند 

در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند. به عبارتی فرم »ج« متقاضی و 
اعضای خانواده باید سبز باشد.

منظور از ش��رط تأهل این است که متقاضی باید متأهل یا سرپرست 
خانواده باشد. البته زنان خودسرپرست در صورت داشتن سن باالی 35 
س��ال هم می توانند در طرح اقدام ملی مس��کن ثبت نام کنند. همچنین 
متقاضی نباید منع قانونی برای دریافت تس��هیالت بانکی داش��ته باشد 
که از جمله آن می توان به چک برگشتی و تسهیالت معوقه اشاره کرد.
توانای��ی تامین هزینه س��اخت مس��کن به غیر از تس��هیالت بانک از 
دیگر ش��رایط برای ثبت نام در طرح اقدام ملی مس��کن است. طوری که 
متقاضی باید امکان س��پرده گذاری 3۰میلیون تومان در بانک مس��کن 
برای اطمینان از توانایی تأمین هزینه های ساخت مسکن را داشته باشد. 
با این تفس��یر دریافت وام طرح اقدام ملی مسکن نیاز به سپرده گذاری 
3۰میلیون تومانی دارد که ۲5 میلیون تومان آن همراه قس��ط اول وام 
بان��ک بعد از اجرای فنداس��یون و 5 میلیون تومان دیگر همراه قس��ط 
دوم وام بانک در مرحله اجرای اس��کلت به متقاضی بازگردانده می شود. 
در ش��رایط ثبت نام طرح اقدام ملی مس��کن آمده متقاضی باید توانایی 
پرداخت اقس��اط ماهانه تسهیالت به میزان حداقل یک میلیون و 5۰۰ 

هزار تومان در ماه را داشته باشد.
 هزینه هر متر مربع مسکن ملی چقدر است؟

هنوز پاس��خ صریحی برای این س��وال وجود ندارد که هزینه ساخت 
هر متر مربع مس��کن ملی در هر شهر چقدر است اما مسئوالن رقم های 
متفاوت��ی را در این خصوص اعالم کرده اند. محمودزاده، معاون مس��کن 
و س��اختمان وزارت راه در این خصوص گفته است: در شهرهای استان 
ته��ران در طرح اقدام مل��ی، میانگین یک مترمربع زمی��ن بین 3.5 تا 
۴میلیون اس��ت، برای آپارتمان های پرتراکم که مساحتی بین 3۸ تا ۴3 
متر دارند، در ش��هرهای استان تهران قیمت زمین ۱۲۰ میلیون تومان 
تخمین زده می ش��ود که متقاضیان باید این مبلغ را در اقساط ۱۲ ساله 

پرداخت کنند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی تاکید کرده است: در موضوع ساخت نیز 
قیمت تمام ش��ده محاس��به و به اطالع متقاضیان می رسد. در عین حال 
متقاضیان باید آورده ای بین ۱۰۰ تا ۱5۰ میلیون تومان داش��ته باشند 
و پرداخت اقس��اط واحدهای مسکونی توس��ط متقاضیان بعد از تحویل 
واحد، آغاز می ش��ود. محمودزاده با تاکید بر اینکه سیاست وزارت راه و 
شهرس��ازی تولید مداوم و تدریجی مس��کن است، گفت: در صورتی  که 
در استان های ثبت نام شده، مجددا زمین تامین شود، ثبت نام برای این 

طرح از سر گرفته خواهد شد.
 دور تازه ثبت نام »مسکن ملی« کی آغاز می شود؟

آخری��ن بررس��ی ها نش��ان می دهد دور جدی��د ثبت نام پی��ش از فرا 
رس��یدن نوروز س��ال ۱399 آغاز خواهد ش��د. محمودزاده در تازه ترین 
اظهارنظ��ر خود با اش��اره به ایج��اد ظرفیت های جدی��د در دور بعدی 
نام نویسی ها، گفته است: »همکاران من در تالش و مذاکره با ادارات کل 
راه وشهرس��ازی تمام استان های کشور هس��تند که بتوانند ظرفیت های 
جدی��د را تامین کنند، هر زمانی مرحله شناس��ایی تمام و کس��انی که 
واجد شرایط نیستند از لیست متقاضیان حذف شوند، اعالم می کنیم تا 

کسانی که متقاضی شرکت در این طرح هستند اقدام کنند.«
در ای��ن بین، بس��یاری از معامله گران مس��کن معتقدن��د اعالم نتایج 
ثبت ن��ام و آغ��از دور جدید ثبت ن��ام نیز می تواند زمین��ه را برای تغییر 
وضعیت بازار مس��کن مهیا کند. بازار مسکن در آذرماه با رشد قیمت ها 
مواجه ش��د. این بازار پس از س��همیه بندی بنزین با رش��دی محسوس 
مواجه شد، اما پیش بینی ها نشان از آن دارد که آغاز دور جدید ثبت نام 
و اجرای این طرح می تواند بار دیگر بازار مسکن را با تغییر مواجه کند. 
برآوردها نش��ان می دهد که بازار مس��کن مس��تعد تخلیه حباب است و 
آغاز این طرح، روند کاهش قیمت در بازار مس��کن را می تواند بار دیگر 

سرعت بخشد.

دور جدید ثبت نام »مسکن ملی« چه زمانی آغاز می شود؟

بازار مسکن در انتظار تغییر وضعیت

یکشنبه
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ارسال مرحله اول کمک های بانک  پاسارگاد 
به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

 بانک  پاس��ارگاد در پ��ی وقوع حادثه  س��یل در برخی از مناطق 
جنوب ش��رقی کشور که موجب بروز خس��ارات سنگین به  ویژه در 
اس��تان سیستان و بلوچس��تان شد، س��ری اول کمک های خود را 

جهت توزیع بین هم وطنان سیل زده به این استان ارسال کرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک   پاس��ارگاد، ای��ن بانک ضمن ابراز 
همدردی با هم میهنانی که در پی حادثه  س��یل متحمل خس��ارت 
شده اند و در راستای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی، در نخستین 
مرحل��ه از کمک های خود، تعداد ۱۰۰۰ تخته فرش و ۲5۰۰ تخته 
پتو به اس��تان سیس��تان و بلوچستان ارس��ال کرد که با هماهنگی 
و همکاری س��تاد بحران این اس��تان، بین هم وطنان مان در مناطق 
مختلف آسیب دیده توزیع شد. براساس این خبر، ارسال کمک های 
بانک  پاسارگاد به این مناطق همچنان ادامه دارد و دومین محموله 

کمک رسانی به زودی ارسال خواهد شد.

بازارهای مالی هفته را چطور آغاز کرده اند؟
از عقب نشینی سکه و دالر تا صعود بورس

فرصت امروز: در اولین روز هفته و در بیس��ت و هشتمین روز 
زمس��تان، قیمت طال و سکه در بازار ایران کاهش یافت، دالر به 
کانال ۱۲هزار تومان عقب نش��ینی کرد و شاخص بورس تهران، 
صعودی خیره کننده داشت. معامالت بازار سرمایه در روز شنبه 
در حالی به پایان رسید که شاخص کل بازار با ۱۰ هزار و 5۱7 
واحد رش��د برای نخس��تین بار به رقم ۴۰9 ه��زار و 9۶۲ واحد 

رسید که رکوردی جدید محسوب می شود.
در ای��ن بین، به دنب��ال کاهش قیمت طال در ب��ازار جهانی، 
قیم��ت طال و س��که در بازار ایران نیز کاه��ش یافت، به طوری 
که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 
3۰ هزار تومانی تومانی مواجه شد و با قیمت ۴ میلیون و ۸79 
توم��ان به فروش رفت. س��که تمام به��ار آزادی طرح قدیم نیز 
کاه��ش ۱۰ ه��زار تومانی را تجربه کرد و ب��ا قیمت ۴میلیون و 

۸5۰ تومان فروخته شد.
قیمت نیم س��که نیز ۱5 هزار تومان، ربع س��که 7 هزار تومان 
و س��که گرمی هم ۲ ه��زار تومان افت کرد، تا ب��ه این ترتیب، 
نیم س��که ۲ میلیون و ۴۴5 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 
۴53 هزار تومان و سکه گرمی 9۲۸ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت طال نیز در بازار با افت 3 هزار تومانی روبه رو ش��د و با 
قیمت ۴95 ه��زار و 7۰۰ تومان به فروش رفت. هر مثقال طال 
ه��م ۲ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان قیمت خورد. در همین حال، 
اونس ط��ال در بازار جهانی با افزایش ۲.۲9 دالری مواجه ش��د 
و قیم��ت هر اونس ط��ال در بازار جهانی یک ه��زار و 557 دالر 

اعالم شد.
دالر نی��ز اولین روز هفته را با کاه��ش اندک قیمت آغاز کرد 
تا بار دیگ��ر نرخ خرید این ارز از مردم به کانال ۱۲ هزار تومان 
ورود پی��دا کند. هر دالر آمری��کا در صرافی های بانکی در حالی 
به قیمت ۱3 هزار و 5۰ تومان فروخته می ش��ود که در قیاس با 
آخرین روز هفته گذش��ته، کاهشی 5۰ تومانی را نشان می دهد. 
بر این اساس، نرخ خرید دالر از مردم نیز ۱۲ هزار و 95۰ تومان 
اعالم شد. قیمت هر یورو نیز در صرافی های بانکی به ۱۴ هزار و 
۶5۰ تومان رس��ید که در قیاس با روز پنجشنبه گذشته، شاهد 
کاهشی اندک است. نرخ خرید یورو از مردم توسط صرافی های 
بانکی ۱۴ هزار و 55۰ تومان اعالم شد. گزارش ها نشان می دهد 
ک��ه نرخ دالر و یورو در بازار آزاد تهران اندکی باالتر از نرخ های 

اعالمی در صرافی های بانکی است.

بانکنامه

عملیات بازار باز س��رانجام به بانک مرکزی ایران رس��ید و بازار پول را از 
روش��ی س��نتی به مدرن آورد؛ بازاری که می تواند تحولی در سیاست های 
پولی و بانکی و از سوی دیگر راهی مناسب برای انتشار اوراق دولتی و البته 

تسویه بدهی های آن باشد.
به گزارش ایس��نا، برگزاری پنجاه  و نهمین مجمع بانک مرکزی در روز 
پنجشنبه گذشته با اعالم خبر مهمی در حوزه پولی همراه بود. عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی از آغاز به کار عملیات بازار باز )OMO( از 
روز شنبه ۲۸ دی ماه خبر داد و در حضور رئیس جمهور از سامانه معامالتی 

آن نیز رونمایی شد.
بازار باز عملیاتی است که رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان انقالبی 
در سیاست گذاری پولی نام برده است و گفته که »این روالی رایج در دنیا 
بود ولی اکنون که در ایران اجرایی می ش��ود« می تواند تحول مهمی را در 
بازار پول، بانک ها، رابطه بانک ها با بانک مرکزی، وضعیت بدهی، س��پرده 

قانونی و عملیات بین بانکی ایجاد کند.
این در حالی اس��ت که در حدود ۶۰ س��ال گذش��ته که بانک مرکزی 
تاسیس شده است، عملیات بازار باز وجود نداشت و مداخله بانک در بازار 
پول با روش های سنتی انجام می شد، تا اینکه براساس مصوبه سال گذشته 
شورای هماهنگی اقتصادی و در ادامه مصوبات شورای پول و اعتبار،  مجوز 
اقدامات عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت تا اینکه اکنون به مرحله 
اجرایی شدن رسیده است. عملیات بازار باز دو نقطه مهم را مورد توجه دارد؛ 
از سویی عملیات بانکی و از سوی دیگر آنچه مربوط به تسویه بدهی های 

دولت از کانال انتشار اوراق است.
انتظار خروج بانک ها از بی نظمی

بان��ک مرکزی از عملیات بازار باز به عنوان کانالی برای کنترل بازار پول 
و دسترسی به اهداف تورمی خود استفاده می کند. تاکنون کنترل تورم و 
اهداف آن با کنترل پایه های پولی و نقدینگی انجام می ش��د، در حالی که 
ب��ه گفته رئیس کل بانک مرکزی این روش اص��ال در دنیا کارایی ندارد و 

آنچه مورد استفاده قرار می گیرد عملیات بازار باز به مفهوم خرید و فروش 
اوراق خزانه دولتی توسط بانک های مرکزی از کانال بانک هاست که خرید 
و فروش را برعهده دارند. موضوعی که در این بین وجود دارد به بازار بین 
بانک��ی برمی گ��ردد، یعنی محلی که بانک ها در آن ق��رار دارند و مبادالت 
بین آنها انجام می ش��ود و همچنین اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی 
مطرح اس��ت. به هر صورت هرگاه بانک ها نقدینگی کم می آورند به چند 
مورد ممکن است دست بزنند؛ اقدام به دریافت سپرده با سود باالتر، قرض 
گرفتن از همدیگر یا برداش��ت از بانک مرک��زی. که این اقدام آنها موجب 
افزایش سود بین بانکی و اثرگذاری آن بر سود سپرده بانک ها و در نهایت 

تحت تاثیر قرار دادن تورم می شود.
این در شرایطی است که در سال های اخیر همواره اضافه برداشت از بانک 
مرکزی یا رشد سود بین بانکی از موارد بی انضباطی بانک ها و از چالش ها 
بین بانک مرکزی و بانک ها بوده است که البته در حدود یک سال گذشته 
تا حدی کنترل و نرخ س��ود در این بازار کاهش داش��ت، همتی گفته که 
اکنون علی رغم فش��ارهایی به بازار پول وجود داشته نرخ سود بین بانکی 
که گاهی از ۲3درصد هم عبور کرده بود به حدود ۱۸.5درصد رسیده است.

اما اینکه عملی��ات بازار باز چه کمکی به بازار پول و تعادل در بازار بین 
بانکی و به نظم کشیدن بانک ها کند، موضوعی است که رئیس کل بانک 
مرکزی توضیح داده اس��ت که وقتی دولت اوراق را منتش��ر و در بازار قرار 
داد، ب��ه هر صورت بانک ها نیز از این اوراق خریداری می کنند که از محل 
آن سود دریافت کنند و به عنوان یکی از دارایی های آنها تلقی می شود، این 
در حالی است که در جریان بازار باز کنترل نرخ سود کوتاه مدت و یا بین 
بانکی از کانال آن امکان پذیر خواهد بود؛ به گونه ای که اگر زمانی بانک ها 
دچار کمبود نقدینگی شوند و نرخ سود در بازار بین بانکی باال برود، بانک 
مرکزی شروع به خرید اوراق از بازار و تزریق پول می کند تا بانک ها بتوانند 
مش��کل نقدینگی را حل کرده و نرخ س��ود بین بانک��ی کاهش پیدا کند. 
البته برعکس این موضوع نیز اتفاق خواهد افتاد، بنابراین از این پس بانک 

مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق خزانه، نرخ سود بانکی را تنظیم و از 
طریق آن به اهداف تورمی که مدنظر دارد خواهد رسید.
تسویه بدهی دولت با ورود بانک ها

س��وی دیگر بازار باز به دولت برمی گردد که تسویه بدهی های خود را از 
کانال انتش��ار اوراق انجام می دهد و طی سال های اخیر اغلب از این روش 
استفاده کرده اس��ت ولی با راه اندازی بازار باز کانال اصلی انتشار و تسویه 
بده��ی این محل خواهد بود. این در حالی اس��ت که در تبصره)5( بودجه 
امس��ال نیز بهادارسازی بدهی دولت مورد تاکید قرار گرفته بود تا در بازار 
باز انجام شود. س��ازمان برنامه و بودجه این گونه برنامه ریزی کرده بود که 
اگر بانک مرکزی عملیات بازار باز را اجرایی کند و در بازار ثانویه دست به 
خری��د و فروش اوراق دولتی بزن��د و بانک ها را مکلف کند تا اوراق دولتی 
را به عنوان وثیقه در قبال وام یا اضافه برداش��ت نزد بانک قرار دهند، در 
این حالت قاعده استقراض بانک ها از بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و به 
عبارت��ی وثیقه گیری یا توثیق اوراق مالی را می پذیرند که باعث می ش��ود 
عملیات بازار باز راه افتاده و دولت بتواند بدهی خود به سیس��تم بانکی را 
بهادارسازی کند. بر این اساس بدهی دولت به بانک ها با عنوان دارایی بانک 
حس��اب شده و سیال خواهد بود. در عین حال که بدهی دولت به بانک ها 
که در حال حاضر به عنوان یک دارایی منجمد و غیرقابل حرکت اس��ت، 
سیال می شود. اما در هر صورت راه اندازی بازار باز تا اواخر سال طول کشید 
و عمال نتوانس��ت انتظارات بودجه ۱39۸ را برآورده کند و در س��ال آینده 
مورد توجه اس��ت. در الیحه بودجه ۱399 انتشار حدود ۸۰ هزار میلیارد 
تومان اوراق در دستور کار قرار دارد که عملیات بازار باز از محل های اصلی 
انتش��ار اوراق است و پیش بینی ش��ده تا در جریان آن است که بخشی از 
اوراق دولت به عنوان س��پرده قانون��ی بانک ها قرار گیرد و همچنین بانک 
مرکزی به جای اعطای خط اعتباری به بانک ها و اضافه برداشتی که دارند 
ب��ه آنها اوراق می دهد تا بتواند در کنار تامین مالی برای دولت، نظم را در 

شبکه بانکی ایجاد کند.

»بازار باز« به برج الجوردی خیابان میرداماد رسید

بازی مدرن دولت و بانک ها

شبکه بانکی برای جبران خسارت های ناشی از سیل فروردین ماه ۱39۸ در همه 
اس��تان های آسیب دیده برای بازسازی اماکن مسکونی، ۱۸۰ هزار و ۶۸۶ تسهیالت 
قرض الحس��نه و یارانه ای برای بازس��ازی اماکن مس��کونی به مبلغ ۱۸هزار و ۲۱۶ 
میلیارد ریال پرداخت کرده است. به گزارش بانک مرکزی، براساس تصویب نامه های 
هیات وزیران، درخصوص اعطای تسهیالت برای جبران خسارت های ناشی از سیل 
فروردین ماه ۱39۸ در کلیه اس��تان های آسیب دیده، تسهیالت اعطایی تا تاریخ 9 
دی ماه ۱39۸ در بخش مس��کن برای بازسازی اماکن مسکونی شهری و روستایی 
57 هزار و ۴75 فقره، برای تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی 77 هزار و ۴۴3 

فقره و برای تامین لوازم معیشتی تعداد ۴5 هزار و 7۶۸ فقره بوده است.

بر این اس��اس تا تاری��خ 9 دی ماه ۱39۸ تعداد ۶3 ه��زار و ۸۲۴ واحد نیازمند 
ساخت و ۸۴ هزار و 5۸7 واحد نیازمند تعمیر بوده است که از این تعداد، 3۲ هزار و 

۴۱5 واحد ساخته شده و تعداد ۸۱ هزار و ۸۰۴ واحد تعمیر شده است.
همچنین بانک های عامل تا تاریخ ذکرشده تعداد 59 هزار و ۸39 فقره تسهیالت 
قرض الحس��نه در بخش کش��اورزی به مبلغ 5 هزار و 5۰9 میلیارد ریال پرداخت 
کرده اند. بانک مرکزی در راستای حمایت از هموطنان سیل زده و براساس مصوبات 
هیأت وزیران، در دو مرحله اعطای تس��هیالت قرض الحس��نه ب��ا کارمزد ۴درصد و 
تسهیالت رایانه ای با سود و کارمزد ۴درصد در مناطق روستایی و 5درصد در مناطق 

شهری را به بانک های عامل ابالغ کرده است.

معاون فناوری اطالعات بانک دی از امکان صدور آنالین کارت اعتباری در شعب 
این بانک خبر داد و با اش��اره به ضرورت تحقق ابزار احراز هویت در ش��بکه بانکی، 
گفت: با پیاده سازی امضای الکترونیک در سیستم بانکی گامی بزرگ به سوی تحول 

دیجیتال برداشته خواهد شد.
محمدعلی بخش��ی زاده در گفت وگو با ایِبنا با اش��اره به وضعیت تحول دیجیتال 
سیستم بانکی گفت: در صورتی که بخواهیم نگاهی به وضعیت فعلی سیستم بانکی 
کش��ور و مقایسه آن با چهار سال گذشته داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که در 
حوزه تحول دیجیتال و حرکت به سوی هوشمندی اتفاقاتی رخ داده که از جمله آنها 
می توان به مفهوم بانکداری باز و حضور گس��ترده و پُررنگ فین تک و استارت آپ ها 

اشاره داشت.
به گفته وی، یکی از موضوعات برای حرکت جدی و گام برداشتن به سوی اقتصاد 
دیجیتال و تحقق بانکداری دیجیتال این است که آیا ابزارها و زیرساخت های الزم 
فراهم شده یا همچنان در زمینه پیش نیازها با چالش روبه رو هستیم که باید به آن 
توجه جدی شود؛ در حال حاضر تمامی ابزارهای الزم برای حرکت به سوی اقتصاد 
هوشمند را نداریم چراکه مفهوم بانکداری باز به تازگی در سیستم بانکی ایران مطرح 
شده و در حال جا افتادن است، اما موضوع دارای اهمیت این است که اصوال چقدر 
از م��ردم از خدمات مبتنی بر بانکداری باز اس��تفاده می کنن��د و این خدمات برای 

شهروندان قابل لمس به شمار می رود.

وی درخص��وص نقش فین تک ها در تحول دیجیتال و کمک به سیس��تم بانکی 
گفت: اس��تارت آپ ها و فین تک ها می توانند کمک بزرگی به سیس��تم بانکی کنند، 
اما در حال باید بررس��ی شود که چقدر این کس��ب و کارها به شبکه بانکی کمک 
می کنند؛ در حوزه اس��تارت آپی ایران به خصوص در صنایع مالی رش��د س��ریع و 
بزرگی در چند سال گذشته حاصل شده که نیاز است تا چالش های آنها رفع شود 
تا به سیستم بانکی کمک کنند و در عین حال از بانک ها در زمینه های مختلف به 

خصوص خلق سرویس های جدید کمک بگیرند.
معاون فن��اوری اطالعات و بانکداری الکترونیک بان��ک دی تاکید کرد که برای 
تحقق تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال باید پازل هوشمندس��ازی تکمیل شود 
و اظهار داش��ت: واقعیت این اس��ت که در حال حاضر در ش��بکه بانکی، ش��عبه ها 
نق��ش محوری و اصلی را دارند که بای��د در این زمینه تغییر نگرش صورت بگیرد؛ 
بانکداری الکترونیک با بانکداری دیجیتالی موضوعی متفاوت است و امروزه بانکداری 
الکترونیک در ش��بکه بانکی ایران ضریب نفود بسیار خوبی پیدا کرده، اما بانکداری 
دیجیتال یعنی زمانی محقق می شود که یک بانک آنقدر انعطاف پذیر باشد که با پنج 
ش��عبه نقش بانک را داشته باشد و خدمات و سرویس های متنوعی را به مشتریان 
بدون اختالل به مشتریان ارائه کند. بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتال یک پازل 
اس��ت که اجزای مختلف باید فراهم ش��وند و در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا اهداف 

برای هوشمندسازی محقق شود.

بانک مرکزی اعالم کرد

پرداخت ۱8۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه در استان های سیل زده

معاون فناوری اطالعات بانک دی مطرح کرد

ضرورت تحقق امضای الکترونیک در شبکه بانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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مدیرعامل بورس کاالی ایران مطرح کرد
قیمت محصوالت ایرانی را نباید کشورهای 

دیگر تعیین کنند
مدیرعامل بورس کاالی ایران دیروز در همایش توس��عه کش��اورزی تجاری گفت 
ایران باید به نقطه ای برس��د که در حوزه محصوالت کشاورزی مانند پسته و زعفران 
تعیین کننده قیمت جهانی باش��د و این اتفاق به کمک بورس میسر می شود. حامد 
س��لطان نژاد در این همایش که در اتاق بازرگانی ایران برگزار ش��د، گفت: نباید بیش 
از این منتظر باش��یم که دیگر کشورها برای محصوالت دارای مزیت ایران در تولید، 
تعیین قیمت کنند. در این زمینه، بازار نفت یک بازار سنتی است و قیمت ها در جهان 
براس��اس بهای نفت WTI مشخص می ش��ود، اما درخصوص کاالیی مثل زعفران و 
پس��ته که نباید این اجازه را به دیگر کش��ورها بدهیم. مدیرعامل بورس کاالی ایران 
تصریح کرد: ش��اید در گذشته تصور می ش��د که برای عرضه محصوالت کشاورزی، 
بورس کاال نهاد مناس��بی نباش��د اما تجربه ثابت کرد که ای��ن نگرش صحت ندارد. 
س��لطان نژاد با بیان اینکه امروز بورس به ۲۰۰ هزار کش��اورز خدمت رسانی می کند، 
افزود: آنچه اهمیت دارد تغییر نگرش ها نس��بت به بورس اس��ت. باید توجه داش��ته 
باشیم که بورس تنها میدان بازی فعاالن اقتصادی بوده و می تواند به بهبود وضعیت 
کسب وکارها کمک کند. او بورس کاالی چین را یکی از بورس های موفق دنیا ارزیابی 
کرد و گفت: تا چند س��ال گذشته وقتی می خواس��تیم از بورس های کاالیی موفق و 
مراجع قیمتی کاالیی در دنیا مثالی بزنیم، عموما بورس های کاالیی غربی مثل بورس 
ش��یکاگو، بورس فلزات لندن و . . . را نام می بردیم، اما در چند س��ال اخیر در خیلی 
از کاالها مش��اهده می کنیم که بورس های کاالیی در چندین کش��ور همچون چین 
حرفی برای گفتن دارند و حتی بورس های کاالیی غربی را نیز پشت سر گذاشته اند. 
مدیرعامل بورس کاالی ایران خاطرنش��ان کرد: البته شاید برخی بگویند این امر به 
خاطر آن است که چین بازیگر زیاد و جمعیت باالیی دارد و به همین دلیل می تواند 
بازارهای پرحجمی را شکل دهد ولی جمعیت کشورهایی مثل ایران هم به اندازه ای 
اس��ت که بتواند بازارهای موثر حتی بر قیمت های جهانی را راه اندازی کند. در ایران 
متأس��فانه هنوز جایگاه بورس به درستی تبیین نش��ده و نتوانستیم بهره درستی از 
آن ببری��م. در هر حال ب��ورس ظرفیت خوبی برای عرضه و قیمت گذاری محصوالت 

کشاورزی است و باید از آن بیشترین استفاده را داشته باشیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:
به دنبال راه اندازی صندوق کاالیی کشاورزی 

در بورس هستیم
معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در همایشی از راه اندازی صندوق کاالیی کشاورزی در بورس 
خبر داد و گفت راه اندازی صندوق کاالیی کشاورزی در بورس کاالی ایران می تواند به بسیاری از 
مشکالت بازاری و سرمایه گذاری در این حوزه پایان دهد و به دنبال ایجاد این صندوق ها هستیم. 
حسین شیرزاد ادامه داد: ما در بخش کشاورزی در حوزه بازار با چندین رویداد از جمله عمق کم 
بازارها، رفتارهای هیجانی و صوری، رقابت مخرب تجار، کشف نشدن منصفانه قیمت ها، نبود نظام 
تضمینی و تامین مالی، ریسک های بزرگ و نبود ابزار پوشش ریسک و سیستم های نوین و . . . 
مواجه هستیم که خوشبختانه امروز کار بزرگی با بورس کاالی ایران آغاز شده تا زیر چتر بورس به 
بسیاری از مشکالت فعلی پایان دهیم. مدیرعامل سازمان تعاونی مرکزی روستایی ایران با اشاره به 
لزوم راه اندازی صندوق های کاالیی کشاورزی گفت: صندوق های کاالیی از بهترین نوع صندوق ها 
هستند و اگر بانک کشاورزی و اتحادیه های استانی و ملی و فعاالن بزرگ بازارها این رغبت را نشان 
دهند که وارد تاسیس و بنیانگذاری صندوق های کاالیی شوند، بسیاری از نگرانی های امروزی در 
حوزه محصوالت مازاد کشاورزی برطرف می شود. همچنین با بهره گیری از این صندوق ها می توان 

به تامین مالی حوزه و ورود سرمایه ها به بخش کشاورزی کمک کرد. 

بورسکاال

فرصت امروز: ش��اخص بورس در نخستین روز هفته، شروع کوبنده ای 
داشت و در همان یک ساعت ابتدایی شروع معامالت، ارتفاع ۴۰۰ هزار 
واحد را تسخیر کرد. شاخص بورس تهران در ادامه روز گذشته این روند 
را ادامه داد و برای نخستین بار به رقم ۴۰9 هزار و 9۶۲ واحد رسید که 

رکوردی تازه و تاریخی به حساب می آید.
ش��اخص کل در این روز ۱۰ هزار و 5۱۶ واحد رش��د داشت و به رقم 
۴۰9 ه��زار و 9۶۲ واحد رس��ید. همچنین ش��اخص کل )ه��م وزن( با 
3هزار و 99۸ واحد افزایش به ۱۲۶ هزار و ۱۴ واحد و ش��اخص قیمت 
)هم وزن( با ۲هزار و ۶۶۸ واحد رش��د به ۸۴ هزار و 99 واحد رسیدند. 
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با ۱3 هزار و ۴3۲ واحد افزایش به رقم ۴۸3 
هزار و ۴3۰ واحد رسید، شاخص بازار اول 7هزار و 39۱ واحد و شاخص 

بازار دوم ۲۲ هزار و 5۱7 واحد افزایش داشتند.
در معام��الت ای��ن روز بیش از 9 میلیارد و ۲۶۶ میلیون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 39 هزار و ۸5۴ میلیارد ریال داد و س��تد 
ش��د. نمادهای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با ۶۴7 واحد، 
مخاب��رات ایران )اخابر( با ۴39 واحد، گ��روه مپنا )رمپنا( با ۴۲9 واحد، 
س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 359 واحد، بانک ملت )وبملت( با 33۱ 
واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با ۲3۴ واحد و فوالد آلیاژی ایران )فوالژ( 
با ۲۰۶ واحد، بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در مقابل، 
نمادهای شیش��ه و گاز )کگاز( با ۶ واحد، دش��ت مرغاب )غدشت( با 5 
واحد و فروش��گاه های زنجیره ای افق کوروش )افق( با 3 واحد، بیشترین 

تاثیر منفی را بر معامالت گذاشتند.
نم��اد بانک تج��ارت، بانک ملت، ماشین س��ازی اراک، س��ایپا، بانک 
اقتص��اد نوین، فوالد مبارک��ه اصفهان و پاالیش نف��ت اصفهان ازجمله 
نمادهای پربیننده دیروز بودند. گروه خودرو نیز در معامالت روز شنبه، 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و یک میلی��ارد و ۱93 هزار 
برگه س��هم به ارزش بیش از ۴هزار و 779 میلی��ارد ریال در این گروه 

داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز ۱۶5 واحد رشد داشت و بر روی کانال 5هزار و 
۲7۶ واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و 9۶۶ هزار برگه س��هم 
به ارزش بیش از 3۰ هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال داد و ستد شد. نمادهای 
پتروشیمی مارون )مارون(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی 
زاگ��رس )زاگرس(، هلدینگ صنایع معدن��ی خاورمیانه )میدکو(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، س��هامی ذوب آه��ن اصفهان )ذوب( و صنایع 
ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، بیش��ترین تأثیر مثبت را بر شاخص 
این بازار داش��تند. همچنین دارویی ره آورد تامین )درهاور(، ش��یر پگاه 
آذربایجان ش��رقی )غپاذر( و مواد اولیه دارویی البرز بالک )دبالک( مانع 

از رشد بیشتر این شاخص شدند.

ثبت اولین معامله بازار باز توسط بانک مرکزی
روز شنبه بیست و هشتم دی ماه اما از منظر دیگری هم در تاریخ بازار 
سرمایه، ویژه بود و برای اولین بار عملیات بازار باز در بازار سرمایه کشور 
کلی��د خورد. افس��انه اروجی، معاون بازار فرابورس ای��ران دیروز از آغاز 
عملیات بازار باز برای نخستین بار در بازار سرمایه خبر داد و گفت: امروز 
)ش��نبه( برای نخستین بار عملیات بازار باز آغاز شد که این معامالت از 

درگاه بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران رقم می خورد.
به گفته اروجی، در این روز معامله تعداد ۱۰ هزار برگه اس��ناد خزانه 
اس��المی در این بازار بین بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران و یکی 
از بانک ه��ای دارای مجوز به منظور تامین کمب��ود نقدینگی این بانک 

انجام شد.
او در مورد س��ازوکار عملیات ب��ازار باز نیز توضی��ح داد: هیات مدیره 
سازمان بورس و اوراق بهادار به بانک مرکزی مجوز معامله گری مستقل 
در عملی��ات ب��ازار باز داده اس��ت که این عملیات از طری��ق اوراق قابل 
معامله و درج ش��ده در فراب��ورس ایران و روی اوراق مالی اس��المی که 

دولت منتشر می کند، انجام می گیرد.
معاون بازار فراب��ورس از مهم ترین اهداف بانک مرکزی را اجرای 
سیاس��ت های پولی بازارمحور عنوان کرد و ادامه داد: بانک مرکزی 
در راستای اعمال سیاست های خود، اگر قصد تزریق پول در اقتصاد 
را داش��ته باش��د، اقدام به خرید اوراق مالی اس��المی و اگر بخواهد 
پول را جمع آوری کند، اقدام به فروش این اوراق در س��طح بانک ها 

می کند.
اروجی با اش��اره به اینکه بانک ها نیز به منظور تامین کسری وجوه یا 
مصرف مازاد وجوه خود از این اوراق اس��تفاده می کنند و به نسبتی که 
ب��رای ایجاد توازن در نقدینگی پایان روز خود احتیاج دارند از این بازار 
اس��تفاده خواهند کرد، گفت: مشتریان معامله گر مستقل بانک مرکزی، 
تمامی بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. در جریان عملیات 
بازار باز، بانک ها سفارش های ش��ان را به معامله گر مستقل بانک مرکزی 
ارائه می کنند که در گام بعدی، معامله گر مستقل این سفارش ها را وارد 

سامانه می کند و معامله انجام می شود.
طب��ق اعالم فرابورس، اروجی درباره نح��وه معامالت این اوراق تاکید 
کرد که تس��ویه این معامالت به صورت T+۰ اس��ت و در پایان هر روز 

معامالتی، تسویه معامالت همان روز صورت می گیرد.
مع��اون بازار فرابورس ای��ران در مورد فرآیند جابه جای��ی اوراق و در 
نهایت تس��ویه معامالت هم توضیح داد: برای تس��ویه و پایاپای، شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه، جابه جایی اوراق را 
بین بانک ها انجام می دهد و برای انتقال پولی که ناشی از خریدوفروش 
این اوراق اس��ت، اطالعات معامله را به س��امانه س��اتنای بانک مرکزی 

ارس��ال می کند ک��ه در همان روِز انج��ام معامله، پول می��ان خریدار و 
فروشنده از طریق ساتنا جابه جا می شود.

عملیات بازار باز و نظام جدید سیاست گذاری پولی
گفتنی است طبق بند ۲ قسمت م تبصره 5 قانون بودجه سال ۱39۸ 
به دولت اجازه داده ش��ده اس��ت تا در صورت اجرای عملیات بازار باز و 
وثیقه گذاری اوراق مالی اس��المی دولتی از بانک ها توسط بانک مرکزی، 
بخشی از بدهی های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک ها را تا سقف 
۲۰۰ ه��زار میلیارد ریال بهادارس��ازی کند که معام��الت این اوراق به 
عن��وان دارایی بانک ها در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران انجام 

خواهد شد.
روز پنجش��نبه گذش��ته و همزمان با برگزاری پنجاه  و نهمین مجمع 
بانک مرکزی با حضور رئیس جمهور، از نظام جدید سیاست گذاری پولی 
با عنوان »عملیات بازار باز« رونمایی ش��د. عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی نیز از آغاز به کار عملیات بازار باز از روز ش��نبه هم زمان با 
۲۸ دی ماه خبر داد و در حضور حس��ن روحانی از سامانه معامالتی آن 
رونمایی ش��د. بازار باز عملیاتی اس��ت که همتی از آن به عنوان انقالبی 
در سیاس��ت گذاری پولی نام برده و گفته اس��ت که »این روالی رایج در 
دنیا بود ولی اکنون که در ایران اجرایی می شود« می تواند تحول مهمی 
را در ب��ازار پول، بانک ها، رابطه بانک ها با بانک مرکزی، وضعیت بدهی، 

سپرده قانونی و عملیات بین بانکی ایجاد کند.

شاخص بورس با رشد ۱۰ هزار و ۵۱۶ واحدی به کانال ۴۰9 هزار واحد جهش کرد

روز تاریخی بورس تهران
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تحریم های جدید بی تاثیر است
نایب رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران، ضم��ن بی تاثیر خواندن 
تحریم های جدید آمریکا که اش��اره به نام ش��رکت ها داش��ته و غالبا شامل 
ش��رکت های ف��والدی می ش��ود، گفت گاه��ی تحریم های داخل��ی بیش از 

تحریم های خارجی مشکل ساز می شوند.
به��ادر احرامیان در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید بر اینک��ه تحریم صنایع 
معدن��ی ایران موضوع تازه ای نیس��ت، اظهار کرد: ابت��دا تحریم کل صنعت 
معدنی کش��ور و اکنون اسامی تک تک ش��رکت ها اعالم شده است، بنابراین 
عم��ال مورد جدیدی به محدودیت ها اضافه نش��ده اس��ت. ام��ا در مورد اثر 
تحریم ه��ا بای��د به این نکته توج��ه کرد که اثر تحریم ها را ب��ر میزان تولید 
و می��زان صادرات نبینیم؛ چراکه طراحی تحریم ها برای این منظور نخواهد 
ب��ود. مهمترین اثری که براس��اس آن، تحریم ها طراحی و اجرا می ش��وند، 

افزایش هزینه های مبادله است.
نایب رئی��س انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران ادامه داد: ممکن اس��ت 
همان مق��دار تناژ محصول تولید، جابه جا و صادر ش��ود اما با ارزش افزوده 
پایین ت��ر، چراکه بای��د محصول را با قیمت پایین تر بفروش��یم. مش��تریان 
خارجی ادعا می کنند در تجارت با ایران با ریس��ک باالتری روبه رو هستند و 
این بزرگ ترین اثری است که تحریم ها بر صنایع معدنی ما خواهد گذاشت. 
به طور مثال مش��ابه سال های گذشته صادرات انجام خواهد شد؛ وگرنه این 
تحریم ه��ا هی��چ تاثیری بر روند کاری فعاالن معدن��ی و تولید و صادرات ما 

نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: درس��ت اس��ت که به طور مثال عملکرد واحدهای بزرگ 
فوالدی در 9 ماهه امسال در حدود ۲۰درصد نسبت به مدت مشابه گذشته 
رش��د داش��ته، اما ممکن اس��ت ارزش افزوده کمتری برای کشور به همراه 
داش��ته که به دلیل اعمال تخفیفات بیش��تر روی فروش محصوالت ما بوده 

است.
احرامی��ان تصریح ک��رد: هرچند که البته تاکنون نی��ز تحریم های صنایع 
فلزی ایران توسط آمریکا، چندان بر قیمت های فروش محصوالت ما تاثیری 
نداشته ولی کماکان بیشترین تاثیر در قیمت های صادراتی از ناحیه شرایط 
داخل��ی و پایین نگه داش��تن قیمت محصوالت صادراتی اس��ت. این پایین 
نگه داش��تن قیمت سبب ش��ده که قدرت چانه زنی ما با خریداران خارجی 

کمتر شود.
افزایش عرضه فوالد به بورس

وی در رابطه با افزایش عرضه فوالد به بورس برای کاهش قیمت ها، اظهار 
ک��رد: در صحب��ت از افزایش یا کاهش قیمت بین تولیدکننده و کس��ی که 
می خواهد محصول را صرفا به فروش برساند و فروشنده است، مفهوم گنگی 
ایجاد ش��ده و اختالف نظر به وجود می آید. زمانی که سطح قیمت موردنظر 
اعالم نمی ش��ود و فقط اعالم می شود که باید کاهش یابد، برای تولیدکننده 

پیام غیرشفاف ارسال می کند که سبب آشفتگی بازار نیز خواهد شد.
نایب رئی��س انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران افزود: اگر س��طح قیمت یا 
دامنه قیمتی اعالم ش��ود، بسیار بهتر می توان سیاس��ت های تنظیم بازار را 
اجرا کرد. متاس��فانه در حال حاضر فقط ش��اهد هس��تیم که اعالم می شود 
قیم��ت کاهش پیدا کند ی��ا افزایش نیابد ولی اینکه س��طح قیمتی مدنظر 
مس��ئوالن تنظیم بازار چیس��ت، برای همه صنعتگران ای��ن حوزه موقعیت 

مبهمی ایجاد کرده است.
احرامیان در پایان تاکید کرد: در حال حاضر، صنعت فوالد ایران می تواند 
نقش ارزآوری بس��یار بهتری داشته باشد. بزرگترین مشکل ما این است که 
روز به روز فاصله قیمت ها به دلیل سیاس��ت های داخلی بیش��تر می شود و 

این در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، موقعیت جالبی نخواهد بود.
به گزارش ایس��نا، وزیر خزانه داری آمریکا جمعه گذش��ته در کنفرانس��ی 
ب��ا مای��ک پمپئو - وزیر امور خارج��ه آمریکا - به وضع تحری��م علیه ایران 
پرداخت. وی مدعی ش��د که این تحریم ها صنایع مرتبط با س��اخت و ساز، 

عمران، معدن کاری، پارچه، فلز و آهن را هدف قرار خواهند داد.

افزایش بی سر و صدای قیمت شکالت
دبیر انجمن صنفی صنایع بیس��کویت، ش��یرینی و ش��کالت ایران از 
صدور مجوز افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۰درصدی محصوالت مربوط به این 

انجمن طی سه ماه گذشته خبر داد.
گزارش های میدانی از بازار نش��ان می ده��د که قیمت برخی از انواع 
ش��کالت های کیلویی حتی تا 7۰درصد افزایش داش��ته اس��ت. در این 
باره جمش��ید مغازه ای، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی 
و ش��کالت ایران در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد که طی سه ماه پیش 
مج��وز افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۰درصدی محص��والت این انجمن صادر 

شده است.
وی علت این افزایش قیمت را نوس��انات نرخ ارز و گران شدن قیمت 
م��واد اولیه عنوان کرد و گفت: زمانی که قیمت ش��کر در بازار افزایش 
پیدا کرد، تولیدکنندگان شیرینی و شکالت، شکر دولتی دریافت کردند 
و در این بخش افزایش قیمت صورت نگرفت، اما در حال حاضر ش��کر 

دولتی بسیار کم است.
ب��ه گفته این مقام صنفی در حال حاضر قیمت ش��کر دولتی ۴۰5۰ 

تومان و قیمت شکر آزاد بیش از 5۰۰۰ تومان است.
به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته بود که به یکباره بازار با افزایش 
نرخ ش��کر روبه رو ش��د و قیمت این محصول در سطح سوپرمارکت ها و 
خرده فروشی های سطح محالت به حدود کیلویی ۱۰ هزار تومان رسید.

پس از آن مس��ئوالن مربوطه از انجام اقداماتی برای تأمین نیاز بازار 
از طری��ق تولی��د داخل و واردات خب��ر دادند که از جمل��ه آنها عرضه 
ش��کر با نرخ تنظیم بازاری 35۰۰ تومانی بود که مجموعه این اقدامات 
باعث ش��د آرام ش��دن بازار ش��کر و تعدیل قیمت ها در سطح بازار شد، 
به طوری که طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( قیمت هر کیلوگرم ش��کر س��فید در آبان ماه امسال 

حدود 5۱۰۰ تومان بوده است.
مغازه ای در توضیح دالیل دیگر گرانی ش��کالت به افزایش قیمت آرد 
اشاره کرد و گفت: در سال جاری قیمت گندم از 9۰۰ تومان به ۱۸5۰ 
تومان رس��ید و باعث شد که آرد مصرفی در صنعت شیرینی و شکالت 

از ۱۴۰۰ به ۲۴5۰ تومان برسد.
شکالت شب عید نباید گران شود

وی در ادامه در پاس��خ به اینکه »آیا قیمت این محصوالت تا ش��ب 
عید باز ه��م افزایش خواهد یافت«، تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار 
دیگر کش��ش افزایش قیمت ندارد و شیرینی و شکالت نیز یک کاالی 
لوکس محسوب می شود، قاعدتاً برای شب عید نباید افزایش قیمتی در 

این بخش صورت بگیرد

اخبـــار

مدرس خیابانی گفت فرش پرچم دوم و نش��ان هویت ایران اس��ت و 
جایگاه خود را به کشور های دیگر واگذار کرده ایم.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام 
وزی��ر صمت در امور بازرگانی در دی��دار از مرکز ملی فرش ایران ضمن 
تاکید بر اهمیت نقش فرش دستباف در اشتغال و ارزآوری، اظهار کرد: 

فرش دستباف به جایگاه اصلی خود بازخواهد گشت.
مدرس خیابانی پیش��نهاد داد: شورای حمایت از تولید و صادرات در 
مرکز ملی فرش با حضور تشکل ها، انجمن ها و بخش خصوصی تشکیل 

شود و از ظرفیت های مناطق و استان ها نباید غفلت شود.
وی افزود: فرش پرچم دوم و نشان هویت ایران است و جایگاه خود را 

به کشورهای دیگر واگذار کرده ایم.
به گفته این مقام مس��ئول، صادرات فرش به همراه زعفران، خشکبار 
و . . . که در ش��مار اقالم صادرات سنتی محس��وب می شوند، به میزان 

صادرات بخش صنعت افزایش نیافته و از آن غافل شده ایم.
وی خواس��تار توجه به انجمن ها و تش��کل ها، هویت بخشی بافندگان، 
شناسنامه دارس��ازی فرش، تقویت زیرساخت های تجاری، بسته بندی و 

ایجاد نمایشگاه دائم در این بخش شد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه الزم اس��ت فرش دس��تباف در اکسپو ) 
امارات - دوبی( حضور جدی داشته باشد، افزود: ضرورت دارد تا فضایی 
دائمی در اختیار فرش دس��تباف ق��رار گیرد.  فرحناز رافع، رئیس مرکز 
مل��ی فرش ایران نیز در این نشس��ت پیرامون اهمیت سیاس��ت گذاری 
در عرص��ه داخل��ی ف��رش دس��تباف توضیحات��ی داد و گفت: توس��عه 
هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تبلیغات و پژوهش، هویت بخشی فرش 
دستباف و شناسنامه دارس��ازی فرش با مشخصات کد بافنده در عرصه 

بین المللی با استفاده از تحول دیجیتال اهمیت بسزایی دارد.
رئیس مرکز ملی فرش ایران، ارتقای کیفیت و روان سازی تولید، ایجاد 

و توس��عه کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز و استفاده از فناوری روز را 
بس��یار حائز اهمیت دانست و افزود: اصالح ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی 
قانون امور گمرکی و نگاه ویژه به ماده 75 ورود موقت فرش از مطالبات 
مرک��ز ملی فرش و بخش خصوصی اس��ت و بیمه قالیبافان از مهم ترین 

مطالبات این بخش است.
همچنین عب��داهلل بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تعاونی های 
تولیدکنن��دگان فرش دس��تباف، به روزرس��انی س��ند راهب��ردی فرش 
دس��تباف و هم گرایی تشکل های فرش دس��تباف را باعث تقویت بخش 

خصوصی و تقویت وضعیت تولید و صادرات برشمارد.
مرتض��ی حاجی آقامیری ب��ه نمایندگی از اتحادی��ه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان ف��رش ایران به همراهی این تش��کل دیرپا با مرکز ملی 
ف��رش ایران و سیاس��ت های وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در حوزه 

فرش دستباف تاکید کرد.

بازار جهانی فرش به دست ایرانیان باز خواهد گشت

با توجه به پتانسیل باالی صنعت مرغداری و تولید ۴۰درصدی مرغ، کمبودی 
در عرض��ه وجود ن��دارد که بخواهیم بخش��ی از نیاز کش��ور را از طریق واردات 

تامین کنیم.
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، طبق روال همه س��اله مرغداران از اوایل 
دی ماه واحدهای مرغداری خود را برای جوجه ریزی شب عید آماده می کنند که 
متاس��فانه ازدیاد یکباره تولید برای خرید جوجه یک روزه التهاباتی در بازار ایجاد 
می کند که اگر مسئوالن ستاد تنظیم بازار نظارت جدی بر قیمت نداشته باشند، 

بدون تردید استمرار این روند صنعت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با وجود پتانسیل باالی صنعت مرغداری 
و برنامه ری��زی صورت گرفته مبن��ی بر جوجه ریزی ۱۴۰ میلی��ون قطعه در ایام 
پایانی س��ال، عرضه م��رغ 3۰ تا ۴۰درصد بیش از نیاز کش��ور اس��ت که بدین 
ترتی��ب کمبودی در عرض��ه وجود ندارد که بخواهد بازار را دچار ش��وک قیمت 
کند تا مس��ئوالن تنظیم بازار بخواهند بخش��ی از نیاز کشور را از طریق واردات 

تامین کنند.
اگرچه مسئوالن ذی ربط در ماه های اخیر برای تنظیم بازار شب عید به دنبال 
واردات مرغ بودند، اما این مس��ئله با واکنش ش��دید تولیدکنندگان روبه  رو شد، 

چراکه به سبب مازاد تولید بر نیاز کشور، واردات می تواند تیر خالصی به صنعت 
وارد کند.

واردات مرغ تیر خالصی به صنعت مرغداری کشور
حبیب اس��د اهلل نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی، درباره 
آخرین وضعیت بازار مرغ شب عید اظهار کرد: بنابر برنامه ریزی های صورت گرفته 
طی دو ماه های دی و بهمن حدود ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحد های 
مرغداری صورت می گیرد در حالی که حداکثر نیاز کش��ور را ۱۲5 میلیون قطعه 
تأمی��ن می کن��د. او افزود: با توجه ب��ه افزایش جوجه ریزی مازاد بر نیاز کش��ور 
امیدواریم حجم تولید به گونه ای مدیریت شود که تولیدکنندگان متضرر نشوند.
اس��داهلل نژاد با اش��اره به اینکه می��زان تولید مرغ تابع عوامل مختلفی اس��ت، 
بی��ان کرد: بنابر ۱۴ میلیون قطعه جوجه ریزی در واحد های مرغداری، اما میزان 
نهایی تولید گوشت مرغ بسته به آن دارد که مرغداران با چه وزنی بخواهند مرغ 
تولیدی خود را در بازار عرضه کنند و از االن نمی توان میزان نهایی عرضه گوشت 

مرغ در بازار شب عید را اعالم کرد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه نیازی به واردات مرغ برای تنظیم بازار شب 
عی��د نداریم بیان کرد: بنابر برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته مبنی بر جوجه ریزی 

شب عید تولید مرغ بیش از نیاز کشور است و واردات تصمیم اشتباهی که خود 
مسئوالن امر به این موضوع پی بردند.

او ادامه داد: علی رقم آنکه طی ماه های اخیر مسئوالن تنظیم بازار تصمیماتی 
مبن��ی ب��ر واردات مرغ به منظور تأمین ذخایر اس��تراتژیک گرفته اند، اما متوجه 

تصمیم اشتباه خود شدند و به همین دلیل به سمت و سوی واردات نرفته اند.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی با انتقاد از نوس��ان قیمت 
جوج��ه ی��ک روزه در بازار گفت: هم اکنون هر قطع��ه جوجه یک روزه با افزایش 
7۰۰ تومان��ی ب��ه ۴ هزار و ۴۰۰ تا ۴ هزار و 5۰۰ تومان رس��یده که اگر نظارتی 
از س��وی مس��ئوالن تنظیم بازار صورت نگیرد بنابر پیش بینی ها قیمت از مرز 5 
هزار و ۴۰۰ تومان فراتر خواهد رفت که این امر در قیمت تمام ش��ده تولید تأثیر 

بسزایی دارد.
اسد اهلل نژاد نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 9 هزار و 5۰۰ و مرغ آماده به طبخ 
را ۱۴ هزار و 5۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: بنابر قیمت های فعلی تولیدکنندگان 
به ازای فروش هر کیلو گوشت مرغ حداقل یک هزار و 3۰۰ تومان زیان می کنند 
که اگر افزایش قیمت جوجه یک روزه در نرخ تمام ش��ده تولید لحاظ ش��ود زیان 

سنگینی متحمل مرغداران خواهد شد.

وزیر صنعت با بیان اینکه توانایی عبور از شرایط سخت امروز را داریم، 
گفت ظرفیت های فعال شده باید تقویت شوند.

به گزارش تس��نیم، رضا رحمانی، وزیر صمت در گردهمایی روس��ای 
س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت کش��ور گفت: م��رور برنامه ها در 
روزهای پایانی سال از لحاظ تامین و توزیع کاالهای اساسی و مایحتاج 
م��ردم، تنظیم ب��ازار، حفظ وضعیت موجود تولید و اش��تغال و س��ایر 

برنامه ها از جمله اهداف این گردهمایی است.
رضا رحمانی افزود: هماهنگی مسائل سازمان های صمت استان ها در 

سطح کالن و وزارتخانه در این گردهمایی باید انجام بشود.

وی گفت: حاج قاس��م سلیمانی تمام عیار وقف کشور و مردم بود و ما 
هم مانند این شهید بزرگوار باید اینگونه باشیم.

وزیر صنعت در ادامه گفت: امروز شما )مسئولین( در خط مقدم جبهه  
جنگ اقتصادی هس��تید، همگرایی و اتحاد باید ایجاد بش��ود، انس��جام 

خانواده بزرگ صنعت و معدن و تجارت ضروری است.
رض��ا رحمانی، وزیر صمت اف��زود: وزارت صمت در حل بس��یاری از 
مش��کالت کشور می تواند موثر باشد، باید وقت بگذاریم و تدبیر کنیم و 

این یک فرصت است.
وی گف��ت: ای��ن گردهمایی باید نقطه عطفی در پیش��برد برنامه های 

وزارتخانه باشد.
رحمانی افزود: تاریخ در آینده درباره مسئولیت امروز ما می نویسد، تا 

روزی که می توانیم باید تالش کنیم.
وی گف��ت: باید ارزیاب��ی کاملی از حوزه های تولی��د و توزیع و تامین 
مایحت��اج عمومی و تامین مواد اولیه داش��ته باش��یم. تولیدکنندگان با 
روحیه و نش��اط و انگیزه و امی��دواری فعالیت می کنند و به حول و قوه 

الهی وضعیت بهتر هم می شود.
وزیر صم��ت تاکید کرد: ظرفیت های فعال ش��ده باید تقویت ش��وند. 

توانایی عبور از شرایط سخت امروز را داریم.

کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم

وزیر صنعت: توانایی عبور از شرایط سخت امروز را داریم

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت:
نهضت ساخت داخل در صنایع راهبردی 

کشور تدوین شده است
سرپرس��ت معاونت ام��ور صنایع وزارت صمت گفت براس��اس پروژه های 
راهبردی که در قالب پروژه نهضت س��اخت داخل تدوین ش��ده در صنایعی 
نظیر ف��والد، ریلی، خ��ودرو، دانش بنیان و... هدایت و س��اماندهی نیازهای 
اساس��ی در کشور س��رعت خواهد گرفت و کش��ور با آهنگ مناسب تری به 

سمت توسعه صنعتی حرکت خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین«، مهدی صادقی نیارکی 
ضم��ن تبیین سیاس��ت های حمایت��ی از صنایع داخل��ی و مدیریت واردات 
محصوالت دارای مش��ابه داخلی، به تبیین مهم تری��ن برنامه اجرایی وزارت 

صنعت با عنوان نهضت ساخت داخل پرداخت.
وی با اش��اره ب��ه راه اندازی ف��از اول س��امانه توانیران ب��ا محوریت ثبت 
توانمندی های صنعتی در سراس��ر کش��ور افزود: این س��امانه در چارچوب 
اجرای قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت 
از کاالی ایرانی و با محوریت بهم رس��انی توانمندی ها و نیازهای صنعتی به 

شکل خودکار اجرایی و وارد فاز عملیاتی شد.
سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صمت، موضوع ابالغ قانون حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی را یادآور 
شد و گفت: هدف از این قانون ارجاع طراحی ساخت پروژه ها و قراردادها و 

خرید تجهیزات به شرکت های سازنده ایرانی است.
صادقی نیارکی توضیح داد: فرصت مناس��بی اس��ت که از ساخت داخل با 

اتکا به این قانون حمایت حداکثری به عمل آید.
وی ادام��ه داد: امروز جهاد دانش��گاهی دارای ظرفیت هایی اس��ت که در 
کشور می توان برای ساخت محور صنایع ماشین سازی و تجهیزات صنعتی و 
انواع فناوری ها در حوزه های مختلف بهره گرفت، بنابراین جهاد دانش��گاهی 

با دو رویکرد می تواند در کنار صنعت کشور باشد.
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت پیشنهاد داد: جهاد دانشگاهی 
به عنوان تولیدکننده داخلی که همانند س��ایر تولیدکنندگان در سایه قانون 
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی 
باید در برابر خرید خارجی حمایت شود و نگاه دیگر که بسیار حائز اهمیت 
است و کار اصلی جهاد دانشگاهی می تواند تعریف بشود، ساماندهی نیازهای 

صنعتی و معدنی است.
صادقی نیارکی یادآور شد: حضور جهاد دانشگاهی و صنایعی که نیازهای 
آن شناس��ایی شده و همچنین سازمان متولی آن صنعت، می تواند به شکل 
پروژه راهبردی از ظرفیت های دانش��ی و تولیدی جهاد دانشگاهی بهره مند 

شود.
وی گفت: این نشس��ت با هدف توسعه ساخت داخل در صنایع راهبردی 

نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع ریلی و برق الکترونیک برگزار شد.
سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صمت، یک��ی دیگر از رویکردهای 
وزارت صنعت را شناس��ایی ش��اخص هایی برای ایجاد محدودیت به منظور 
توس��عه صنایع تکراری برش��مرد و خاطرنشان کرد: منش��ور سیاستی برای 
مدیریت این صنایع تدوین ش��ده که با اجرای این سیاست ها، انتظار می رود 

سرمایه به سمت صنایع مزیت دار و نوین سوق داده شود.
صادقی نیارکی پیشنهاد انعقاد یک تفاهم نامه میان معاونت امور صنایع و 
جهاد دانش��گاهی را به منظور تعریف پروژه های راهبردی در نهضت ساخت 

داخل ارائه داد.

اصالح قیمت ها راهکار نجات صنعت خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با اشاره به مشکالت 
خودروسازان اظهار کرد نیاز خودروسازان، سه برابر نقدینگی فعلی آنها است 

و پرداخت وام صرفا مشکل صنعت خودرو را به تعویق می اندازد.
به گزارش گس��ترش نیوز، آرش محبی نژاد با اش��اره به وام 7۲۰۰میلیارد 
تومان��ی در نظر گرفته ش��ده برای خودروس��ازان، اظهار ک��رد: طبق مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار، قرار اس��ت 7۲۰۰میلیارد تومان نقدینگی در اختیار 
خودروس��ازان ق��رار گیرد تا بدهی قطعه س��ازان را پرداخ��ت کنند اما فعال 
مش��خص نیست که چرا رئیس بانک مرکزی زمان و نحوه تخصیص این وام 

را تعیین تکلیف نمی کند.
وی اضافه کرد: مقرر شده که از این مبلغ، 5۰۰۰میلیارد تومان به صورت 
ریال��ی و ۲۲۰۰میلیارد تومان به صورت اوراق مش��ارکت پرداخت ش��ود در 
حالی که از ابتدا قرار بود تمام تس��هیالت به صورت ریالی پرداخت ش��ود و 

صحبتی از فروش اوراق نشده بود.
محبی نژاد پرداخت وام را راهکار موقتی برای حل مش��کل خودروس��ازان 
دانست و تاکید کرد: پرداخت تسهیالت با این روش صرفا یک مسکن موقت 
برای عقب انداختن مش��کل اصلی اس��ت؛ راهکار اساس��ی برای حل معضل 
نقدینگی خودروس��ازان اوال حذف سیاست قیمت گذاری دستوری و اصالح 
قیمت هاس��ت تا دارایی خودروساز و قطعه س��از در میان مدت از بین نرود و 
ثانیا اینکه نقدینگی موردنیاز خودروس��ازان توسط نظام بانکی به طور کامل 

تامین شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان تاکید کرد: 
اگر می خواهیم تیراژ به میزان س��ال های قبل برس��د باید نقدینگی 
موردنی��از صنع��ت خودرو تامین ش��ود ضمن اینکه خودروس��ازان 
حداقل س��ه برابر نقدینگی فعل��ی، نقدینگی الزم دارند، چراکه نرخ 
نهاده ه��ای تولید نیز به همین میزان افزایش پیدا کرده اس��ت؛ در 
کش��وری که نه خودرو وارد می ش��ود و نه در صورت واردات مردم 
توان خرید دارند، چاره ای جز اتکا به تولید داخل نیست که با وجود 

حمایت نکردن دولت، تولید داخلی هم نخواهیم داشت.
محبی ن��ژاد تصریح کرد: در همه کش��ورها نظ��ام بانکی در کنار 
صنایع تولیدی اس��ت، حتی در کش��ورهایی که مثل ما تورم باال و 
صعود چشمگیر نرخ مواد اولیه ندارند نیز شاهد حمایت های دولتی 
و بانکی هس��تیم؛ زیان فعلی خودروس��ازان به خاطر سیاس��ت های 
نادرست دولت ایجاد شده و به همین دلیل، دولت موظف به حمایت 

از صنعت خودرو است.
این فع��ال صنعت قطعه با تاکید بر ضرورت پرداخت تس��هیالت اعطایی 
به مطالبات قطعه س��ازان تاکید کرد: این تسهیالت از روز اول برای پرداخت 
بدهی زنجیره تامین پیش بینی ش��ده اس��ت و قرار بود خودروس��ازان صرفا 
گیرنده وام باش��ند، اما شنیده شده که خودروس��ازان می خواهند بخشی از 

این تسهیالت را به سایر بدهی های خود اختصاص دهند.
محبی نژاد گفت: بخش��ی از بدهی خودروسازان، چک های برگشتی است 
ک��ه ما در پرداخت آنها حرفی نداریم، چراکه در نهایت به نفع قطعه س��ازان 
خواهد بود اما سایر بدهی  خودروسازان باید از منابع جاری شان تامین شود 

نه از طریق این وام.

خ��ودرو ترم��ز برید. قیمت خودرو ط��ی روزهای اخیر دوباره به س��مت افزایش 
محس��وس میل پیدا کرده است. کارشناسان عنوان می کنند که علت اصلی گرانی 
خودرو، افزایش تقاضا در بازار است. تا یک ماه پیش با آنکه تولید خودرو رشد پیدا 
نک��رده بود و با توجه به آمار هش��ت ماهه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، کاهش 
33.۲درصدی داش��ته اس��ت، بازار خودرو به آرامش نسبی رس��ید، اما این آرامش 
مقطعی بود چراکه در مدت عنوان ش��ده بازار خ��ودرو در رکود بود و حجم خرید و 

فروش خودرو سیر نزولی داشت.
به گزارش پایگاه خبری ربیع به نقل از ایران، با گذش��ت زمان و نزدیک شدن به 
روزهای پایانی سال، تقاضا برای بازار خودرو افزایش پیدا کرده است. از چند هفته 
پیش کارشناسان و فعاالن بازار پیش بینی کردند که از نیمه دوم دی ماه تقاضا برای 
خرید خودرو افزایش پیدا می کند و به همین جهت تولیدکنندگان خودرو باید دو 

اقدام را انجام دهند.
اولین اقدام که از س��وی کارشناس��ان به خودروسازان توصیه شده است، تحویل 
خودروهای معوق است. برخی از خودروسازان در حال تحویل خودروهایی هستند 

که اردیبهش��ت ماه س��ال جاری ثبت نام فوری ش��ده اند و باید به آنها در مدت ۴5 
روز تحوی��ل داده می ش��د، ام��ا بدعهدی خودروس��ازان باعث ش��د ک��ه خیلی از 
ثبت نام کنندگان و کس��انی که سال گذش��ته هم ثبت نام کردند به خودروهای شان 
نرسند. این افراد برای آنکه بتوانند صاحب خودرو شوند و امیدی به تحویل خودرو 
از سوی خودروسازان در سال  جاری ندارند، وارد بازار خودرو شدند و همین امر یکی 

از دالیل افزایش قیمت خودرو طی روزهای اخیر است.
دومین موضوعی که از س��وی کارشناسان پیش��نهاد شده، افزایش تولید خودرو 
است. برخی ها اینگونه تصور می کنند که خودروسازان برای آنکه قیمت باالی خودرو 
را حفظ کنند، تولیدات خود را به میزان تقاضا و حتی تولید س��ال گذشته افزایش 
ندادند و همین امر کمک می کند که خودرو در حاش��یه بازار با قیمت های باالتری 

فروخته شود و این امر در نهایت به نفع خودروساز باشد.
آنگونه که کارشناسان و برخی از اهالی صنعت خودرو عنوان کردند، خودروسازان 
در ش��رایطی هستند که می توانند تولید خود را افزایش دهند، چراکه در این مدت 
قطعه سازان و مجموعه های تولیدکننده سطح همکاری شان با خودروسازان افزایش 

پیدا کرده است و دیگر مانند ماه های ابتدایی سال کمبود قطعه وجود ندارد. هرچند 
که خودروسازان این سناریو را نمی پذیرند و می گویند از آنجا که بحران مالی دارند، 

نتوانستند در تأمین قطعه به مثابه سال گذشته عمل کنند.
ب��ه هر ترتیب قیمت خودروه��ای داخلی در بازار نش��ان می دهد که طی هفته 
گذش��ته، روزانه قیمت خودروها افزایش پیدا کرده است. خودروهای خانواده پراید 
در هفته ای که گذش��ت رش��د ۱ تا ۲ میلیون تومانی داشته است و خانواده پژو هم 
افزایش ۱.5 تا 3 میلیون تومانی داش��ته است. در هفته ای که گذشت قیمت برخی 
از خودروه��ا ه��م به خاطر آنکه خط تولید آن متوقف ش��د، افزایش یک باره یافت. 
خودروی اچ س��ی کراس نمونه آن اس��ت. این خودرو طی یک هفته اخیر حدود ۴ 

میلیون تومان گران شده است.
در آخرین روزهای بازار خودرو )پنجش��نبه( هر دس��تگاه پراید ۱۱۱ حدود 5۸ 
میلیون تومان فروخته شد. قیمت تیبا نیز به ۶7 میلیون و 5۰۰ هزار تومان رسید. از 
سویی قیمت رانا 9۴ میلیون تومان شد و سمند ای اف 7 هم به ۱۰۰ میلیون تومان 

رسید که برای اولین بار چنین عددی را تجربه کرده است.

فرمان بازار خودرو دست چه کسی است؟

عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت ضمن تاکی��د بر راه اندازی مدیریت 
اطالعات معتقد اس��ت افزایش تولید خودرو و ایجاد توازن در بازار موجب خروج 

سرمایه گذاران از بازار خودرو با هدف سودآوری های آنی خواهد شد.
امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص راهکارهای 
حذف واس��طه گری در بازار خودرو اظهار داش��ت: می بایس��ت از سیس��تم های 
انفورماتی��ک اس��تفاده ک��رد و دولت الکترونیک مش��تمل بر ارتب��اط بانک های 
اطالعات��ی مختلف به یکدیگر راه اندازی ش��ود البته قدم های��ی در این خصوص 
برداش��ته شده اس��ت همانطور که دو شرکت بزرگ خودروساز در حال حاضر در 
فروش��گاه های جدید خود به بانک اطالعاتی مخصوصی متصل هستند و مانع از 

فعالیت های موازی واسطه گران می شوند.
وی افزود: تا زمانی که س��رمایه گذاران به دنبال ایجاد فرصت س��رمایه گذاری  

در بازار س��رمایه و پولی هس��تند حتی ب��ا اعمال انواع نظارت ه��ا، نهایتا دالالن 
ب��ا خری��د و فروش ک��د ملی می توانن��د این مس��ائل را دور بزنن��د. عضو هیات 
علمی دانش��گاه علم و صنعت ادامه داد: همگام ب��ا عملیاتی کردن مفاهیم دولت 
الکترونیک و مدیریت اطالعات می بایس��ت تولید خودرو افزایش یابد، همچنین 
بازارهای دیگر نیز به توازن برسند تا همگی به دنبال فعالیت در بازار خودرو برای 
س��ودآوری های آنی نروند. کاکایی پیش نیاز رش��د و توسعه صنعت خودرو برای 
پرش به بازارهای جهانی را اصالح قیمت گذاری دانس��ت و افزود: با قیمت گذاری 
تولیدات خودروس��ازان براساس قیمت دو سال گذشته و زیان بیش از ۱۰ تا ۲۰ 

میلیون تومانی به ازای هر خودرو هیچ صنعتگری نمی تواند رشد کند.
وی با اش��اره به زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروس��ازان در س��ال گذشته 
گفت: سرکوب قیمت ها زیان بیش از 3۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری نیز 

به همراه داشت و در حال حاضر تمام تولیدات صنعت خودرو با زیان همراه است.
این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته صنعت خودرو از بازار خودرو 
متمایز اس��ت و اخت��الف قیمت بین کارخان��ه و بازار به عنوان مث��ال در پراید 
3۸ میلیون��ی که در بازار ح��دود 5۸ میلیون تومان به فروش می رس��د به ضرر 
تولیدکننده و مردم اس��ت و در چنین وضعیتی مباحث تحقیق و توس��عه عقیم 

می ماند.
کاکای��ی در پایان درخص��وص وضعیت صادرات محصوالت خاطرنش��ان کرد: 
صادرات عالوه بر محصول خوب نیازمند ارتباطات بین المللی مناس��ب است که 
در حال حاضر با چالش هایی مواجه هستیم اما پتانسیل صادرات قطعه در کشور 
وجود دارد که صنعتگران در حال پیگیری آن هستند و امیدوارم به زودی نتایج 

خوبی را در این حوزه شاهد باشیم.

جایگزین��ی خودرو های فعلی ب��ا اتومبیل های برقی در آلم��ان می تواند باعث 
بیکاری ۴۱۰هزار نفر ش��ود. به گزارش گروه علم و فناوری ایس��کانیوز، پیش بینی 
می شود در آلمان با گذر از موتورهای احتراقی به موتورهای برقی تا سال ۲۰3۰ 
حدود ۴۱۰ هزار نفر بیکار ش��وند. طبق تحقیقاتی که توس��ط دولت آلمان انجام 
شده است ، جایگزینی موتورهای احتراقی با اتومبیل های برقی هزینه گزافی برای 
این کشور خواهد داشت. با انتقال اتومبیل های برقی در این کشور تا سال ۲۰3۰ 

انتظار می رود ۴۱۰ هزار نفر کار خود را از دست بدهند.

دلیل از دس��ت دادن شغل این است که »موتورهای الکتریکی قطعات کمتری 
نسبت به موتورهای احتراقی نیاز دارند.«

حداقل ۱۲۰۰ قطعه روی موتور احتراق داخلی سوار شده، در حالی که موتور 
الکتریکی با حدود ۲۰۰ قطعه تولید می شود.

پیش بینی می شود بیشترین ضرر شغلی در تولید موتورهای با سوخت فسیلی 
و جعبه دنده با ۸۸۰۰۰ نفر رخ دهد.

شرکت ها باید برای به حداقل رس��اندن این خسارات شغلی برای برنامه ریزی 

استراتژیک پرسنل اقدام کنند.
انتظ��ار می رود سیاس��ت مداران ، نماین��دگان تجارت ، اتحادیه ه��ای صنفی و 
کارشناس��ان در اجالس اتومبیل در آلمان روز چهارشنبه )۱5 ژانویه( با جزییات 

بیشتری به این موضوع بپردازند.
بخش خودروس��ازی آلم��ان 5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کش��ور 
را به خود اختصاص داده اس��ت. 3 درصد اش��تغال در کشور توسط بخش خودرو 

تأمین می شود.

افزایش تولید و مدیریت اطالعات سدی بر سر راه دالالن خودرو

ماشین های برقی انسان  را بیکار می کنند
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کلی��پ معرفی ش��رکت های دانش بنی��ان، اس��تارت آپ ها، ش��تابدهنده ها، 
ش��رکت های خالق و مراکز نوآوری در برنامه های صدا و س��یما و ش��بکه های 
مجازی س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری پخش 

می شود.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخب��گان، معرفی اقدامات فناورانه و علمی که در 
زیست بوم فناوری و نوآوری کشور در حال انجام 
اس��ت ابزاری قدرتمند برای رونق این فعالیت ها 
و تقوی��ت انگیزه ها اس��ت. در این راس��تا س��تاد 
فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری دست به اقدامی در 
راس��تای معرفی اقدامات این زیست بوم در کشور 

زده است.
پخش کلیپ معرفی ش��رکت های دانش بنیان، 
استارت آپ ها، ش��تابدهنده ها، شرکت های خالق 
و مراک��ز ن��وآوری در برنامه های صدا و س��یما و 

شبکه های مجازی ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان اقدامی در راستای 
معرفی زیس��ت بوم نوآوری و فناوری کشور انجام می شود. پس فناوران و مراکز 
ذکرشده از استان های مختلف کلیپ های خود در قالب زمانی یک تا پنج دقیقه 

را می توانند به شبکه های مجازی ستاد ارسال کنند.
 ای��ن کلیپ ه��ا در برنامه های مختلف ش��بکه نس��یم مانن��د دانش بنیان و 
ش��بکه های دیگر صدا و س��یما به نمای��ش درمی آید. همچنی��ن بارگذاری در 
آپ��ارات نی��ز اق��دام دیگری اس��ت ک��ه باعث 
اطالع رسانی بیش��تر اقدامات فناورانه در کشور 
می شود. استفاده از ظرفیت رسانه برای معرفی 
توانمندی ه��ای موجود در کش��ور هدف از این 
اقدام است تا در مسیر روشن آگاهی بخشی گام 

برداریم.
 البته این س��تاد اقدامات دیگری در راستای 
تبلیغ��ات کاالی »ایران س��اخت« انج��ام داد. 
»نس��یم دانش« برنامه ای پیش��قدم در حمایت 
از تولیدکنن��دگان داخل��ی اس��ت.  تبلیغ��ات 
محصوالت »ایران ساخت« در این برنامه رایگان 

انجام می شود.
ای��ن برنامه با حمایت س��تاد فرهنگ س��ازی 
اقتص��اد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری روی آنتن ش��بکه نس��یم می رود؛ 
برنامه ای که عالقه مندان در آن دستاوردها و اخبار حوزه علم و فناوری را تماشا 

می کنند و با دیدن آن با رویدادهای علمی نیز آشنا می شوند.

توس��عه مس��یرهای نوین برای گس��ترش اکوسیس��تم ش��رکت های نوپا و 
دانش بنی��ان از جمل��ه اهدافی اس��ت که در دس��تور کار س��تادهای توس��عه 
فن��اوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری قرار دارد. برنامه تش��کیل 

اس��تارت آپ  های فعال در حوزه ه��ای بیمه ای، 
مالی و بانکی از جمله بخش هایی اس��ت که در 
چند سال اخیر با استقبال قابل توجهی مواجه 

شده است.
 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
ب��ا گس��ترش گفتم��ان کارآفرین��ی مبتنی بر 
نوآوری در ایران و افزایش تعداد ش��رکت های 
نوپا، زمینه ایجاد اش��تغال و به ظهور رس��یدن 
ایده ه��ای نوآوران��ه بیش از گذش��ته، توس��عه 
یافته اس��ت.  حوزه های مالی و بانکی از جمله 
بخش هایی اس��ت ک��ه در س��ال های اخیر به 
ش��کل فزاینده ای مورد توجه جوان��ان فناور و 

استارت آپ های ایرانی قرار گرفته است.
هرچند چالش ها در این حوزه کم نیستند، اما این چالش ها خود فرصت هایی 

را ایجاد می کند که اذهان پویا می تواند از آنها استفاده کنند.

»اس��تفاده از داده های مش��تریان به منظور رفتارس��نجی و اعتبارسنجی هر 
فرد در راس��تای ارائه خدمات بس��ته های بیمه ای متناسب و حرکت به سمت 
شخصی س��ازی« از جمله  س��رفصل هایی اس��ت که می تواند محل تولد ایده ها 

و استارت آپ های جدید در این حوزه باشد.
 شرکت های بیمه ای بزرگ افزایش یافته اند 
و غالب��اً خدم��ات یکس��انی ارائ��ه می دهند. 
و شفاف س��ازی  ب��ه خدم��ات  تنوع بخش��ی 
فرآیند ه��ای ارائ��ه ای��ن خدم��ات می تواند، 
دربرگیرن��ده فرصت هایی برای ش��رکت های 

نوظهور فعال در این عرصه باشد.
اس��تارت آپ ها می توانن��د با »اس��تفاده از 
ظرفیت های فناوری نوین، در راستای افزایش 
انعطاف پذی��ری  و کاه��ش بوروکراس��ی« به 
شرکت های بزرگ کمک کنند و بر روی حل 
یکی از مشکالت صنعت بیمه متمرکز شوند.

ن��وآوری در مدل های کس��ب کار س��نتی 
موج��ود در این صنعت، برای مثال »ایجاد بیمه های اش��تراکی« یا »تس��هیم 
ریسک گروهی«، از جمله حوزه  هایی است که می تواند مورد توجه شرکت های 

فناور و دانش بنیان قرار گیرد.

زیست بوم نوآوری در صنعت بیمه گسترش می یابدفعاالن زیست بوم فناوری و نوآوری در رسانه ملی معرفی می شوند

 در دهه ای که پشت سر گذاشتیم وسوسه پول و شهرت شرکت ها را به سوی تقالیی 
دیوانه وار برای چسباندن عنوان فناوری به خود سوق داده؛ جنونی که ممکن است در 

آینده نزدیک نتایج اسفناکی برای آنها در پی داشته باشد.
س��ال ۱99۸ تب اینترنت به باالترین حد خود رسیده بود. سرمایه گذاران جسور از 
بیم جا ماندن از قافله بریز و بپاشی به پا کرده و دار و ندارشان را به پای شرکت های 
به ظاهر اینترنتی می ریختند.کارآفرینان هم از این فرصت استفاده کرده و با چسباندن 
پس��وند دات کام یا پیشوند e و net به ابتدای اسم خود در پی جذب سرمایه گذاران 

مشتاق اینترنت و نشستن بر سر این خوان نعمت بودند.
برخ��ی مدیران پا را از این هم فراتر گذاش��تند، برای مثال »الن مکلر«، مدیرعامل 
انتش��ارات »مکلر مدیا« نام ش��رکت خود را به Internet.com Corp تغییر داد و 

البته از آن نتیجه هم گرفت.
زمانی که در سال ۱999 این کمپانی عمومی شد، ارزش هر سهم آن ۱۴ دالر بود 
اما در دسامبر همان سال و در اوج حباب دات کام، هر سهم Internet.com بیش از 
7۲ دالر مبادله شد. در آن دوران مهم نبود کسب و کار شرکت تا چه حد به اینترنت 
ربط دارد، کافی بود یک پسوند دات کام دنبال نام آن بچسبانید تا ارزشش یک شبه 
چند برابر ش��ود. هرچند این داستان در سال ۲۰۰۰ و در پی ترکیدن حباب دات کام 
به ش��کلی تراژیک تمام ش��د اما در دهه گذشته در قالب وصله شرکت فناوری تکرار 
شده است. مهم نیست کسب و کار واقعی شرکت یا سازمان چیست، کافی است خود 
را فناوری محور خوانده و برای تامین س��رمایه و دریافت پول س��راغ سرمایه گذارهای 
ریسک پذیر برود. همین مساله باعث شده آژانس های مسافرتی، تهیه غذا و فروشگاه 
مواد غذایی به عنوان شرکت فناوری محور محسوب شوند. کار به جایی رسیده که حتی 
س��رویس های به گردش بردن س��گ ها و داروخانه ها هم خود را به عنوان استارت آپ 
مبتنی بر تکنولوژی جا زده اند. البته مدیران این ش��رکت ها به استفاده از واژه فناوری 
 Impossible در معرفی ش��رکت قناعت نمی کنند. برای مثال مدیرعام��ل کمپانی
Foods که در زمینه تولید گوشت های گیاهی فعالیت دارد، در مصاحبه با Inc این 
ادعای عجیب را  مطرح کرده بود: در حال حاضر ما نه تنها یک ش��رکت تکنولوژیک، 

بلکه مهمترین کمپانی فناوری در دنیا هستیم.
نمی توان انکار کرد که در خط تولید Impossible Foods و شرکت های رقیبش 
از جمله Beyond Meat نوآوری و تا حدودی فناوری به کار رفته، اما این شرکت ها 
عم��ال رفتار و لح��ن صنایع اینترنتی و نرم افزاری را به خ��ود گرفته اند.Beyond که 
کسب و کار اصلی آن تولید گوشت گیاهی است در آگهی پذیره نویسی سعی کرده نظر 
سرمایه گذارهای حوزه فناوری را اینگونه جلب کند: »کسب و کار ما توسعه سه پلتفرم 
محصول گوشت گاو، خوک و مرغ است.« در ادامه هم موفقیت پیوسته خود را مدیون 

حفاظت از »مالکیت فکری و فناوری های اختصاصی« عنوان کرده است.
»راگویندرا رو«، اس��تاد امور مالی دانش��گاه کمبریج که روی پیامدهای تغییر نام 
شرکت ها تحقیقاتی را صورت داده، درباره این رفتار می گوید: »جنون آنها حساب شده 
اس��ت.« مطالعات وی نشان داده است که بین سال های ۱9۸۸ تا ۱999 ارزش سهام 

شرکت هایی که وارد بازیcom. شده اند، به شکلی ناگهانی افزایش پیدا کرده است.
جالب اینجاس��ت در برخی موارد این ش��رکت ها یا به صورت بسیار محدود خود را 
درگیر اینترنت کرده یا تنها تظاهر به س��ر و کار داش��تن با اینترنت کرده اند. به باور 
این کارش��ناس گرایش به ارزش گذاری بیش از حد و غیرمنطقی ریش��ه در طبیعت 

انسان دارد:
این صنایع جدید پتانسیل بازدهی فوق العاده ای دارند، اما کمتر کسی از کار آنها سر 
در می آورد. همه دغدغه از دس��ت رفتن سرمایه شان را دارند، اما مردم تنبل تر از این 
حرف ها هستند که در پی بررسی جریان نقدی یا مفاهیم زیربنایی دیگر باشند، چون 
آنها بیش از حد پیچیده هستند. تمام آنچه سرمایه گذار می خواهد بداند این است که 

در یک کالم آیا کمپانی ارزش دارد یا خیر.
براساس بررسی دیگری که این استاد کمبریج انجام داده، کمپانی ها حاضرند برای 
بهره مند شدن از ترندهای داغ سرمایه گذاری حتی نام خود را عوض کنند، چه رسد به 
افزودن یک پسوند و یا پیشوند مربوط به فناوری. جالب اینجاست که استراتژی هایی 
از این دست موفق بوده و ارزش سهام شرکت ها را فارغ از عملکرد واقعی آنها افزایش 

می دهد.
یک��ی دیگر از مثال های واضح به موفقیت سرس��ام آور بیت کوین و دیگر رمزارزها 
طی س��ال های اخیر برمی گردد که باعث رایج شدن عبارت هایی نظیر بالک چین، ارز 
دیجیتال و غیرمتمرکز ش��د. بررسی های »فورچون« نشان می دهد میزان استفاده از 
واژگان رمزارز و بالک چین در گزارش درآمدی ش��رکت ها در س��ال ۲۰۱7 نسبت به 

۲۰۱۶ دو برابر بیشتر شده است.
عالوه بر این عبارات مذکور خیلی زود راهش را به فهرس��ت اس��امی شرکت ها باز 
 Nodechain به Vapetek کرده اند؛ برای مثال اسم کمپانی س��یگار الکترونیکی
تغیی��ر کرد؛ ش��رکت Croe که کارش فروش لباس بود ب��ه The Crypto تبدیل 
شد و یک تولیدکننده آبمیوه به نام SkyPeople Fruit Juice هم یکباره به گروه 

فین تک فیوچر تغییر نام داد.
البته این بهار هم مثل حباب دات کام دوام چندانی نداشت و از قربانیان آن می توان 
به Long Blockchai اش��اره کرد که به لطف بازی با نامش 3۰۰درصد ارزش خود 
را افزایش داد، اما چند ماه بعد به خاطر افت بیش از حد ارزش بازارش از بازار بورس 

»نزدک« خارج شد.
در دهه گذش��ته فناوری مهمترین صنعت در حال رشد بوده است. در سال ۲۰۱۱ 
»مارک اندرس��ن«، سرمایه گذار جس��ور و معروف پیش بینی کرد که »نرم افزار جهان 
را می بلع��د.« وی در مقال��ه ای برای وال اس��تریت ژورنال به پیش��رفت خیره کننده 
غول هایی نظیر آمازون، فیس بوک، توییتر و دیگر کمپانی دیجیتالی نظیر نت فلیکس، 
اسپاتیفای و پاندورا به عنوان شاهدی برای ادعای خود مبنی بر اینکه دهه ۲۰۱۰ عصر 

نرم افزارهاست اشاره کرد.
جنونی که در این دوران ش��کل گرفت کمپانی ها را به سوی تظاهر به تکنولوژیک 
بودن با نیت جذب سرمایه از موسسات ریسک پذیر سوق داد. همین عامل باعث شد 
WeWork که از آن با عنوان شبکه اجتماعی فیزیکی یاد می شد، ۱۰ برابر بیش از 
رقیب سوددهی مثل IWG قیمت گذاری شود. کسب و کار این دو شرکت شبیه به 
هم بود، اما مدیران IWG ادعای مبنی بر فناوری محور بودن ندارند. به عبارت دیگر 
جنون فناوری باعث ایجاد تفاوت های باورنکردنی بین ارزش یک استارت آپ و کمپانی 

معمولی شده که هر دو در یک زمینه فعالیت دارند.
حباب فناوری هم پایدار نیست و در معرض فروپاشی قرار دارد. تحقیقی که در سال 
۲۰۰۴ انجام ش��ده نشان می دهد شرکت هایی که پس از بحران دات کام پسوندهایی 
مثلcom. را از اسم خود برداشتند، افزایش قابل توجه ارزش سهام را تجربه کردند. به 
گفته راگویندرا رو تنش فزاینده کاربران با فیس بوک و گوگل می تواند نتایج مشابهی را 

در مورد برچسب »کمپانی فناوری« در پی داشته باشد.
مس��اله دیگ��ری که این فرضیه را تقویت می کند این اس��ت ک��ه همین حاال هم 
بس��یاری از غول های صنعتی دیگر ارتباطی به فناوری ندارن��د. یکی از ابزارهایی که 
شاخص های معروفی نظیر S&P و MSCI از آن برای دسته بندی شرکت ها براساس 
صنایع استفاده می کنند، استاندارد GICS نام دارد. این استاندارد از تابستان گذشته 
کمپانی های فیس بوک، نت فلیکس، توییتر و آلفابت را از رده فناوری اطالعات حذف 
و به بخش جدیدی به نام »س��رویس های ارتباطی« منتقل کرده اس��ت. پس از این 
تغییر حاال س��هام شرکت های بزرگ فناوری موس��وم به FAANG تنها شامل اپل 

و آمازون می شود.
wired/digiato :منبع

 جف بزوس، موسـس و مدیرعامل آمازون با انتشـار ویدئویی از پایتخت هند، از ادای 
احترام به مهاتما گاندی و سرمایه گذاری عظیم در این کشور خبر داد.

بـه گـزارش دیجیاتو، هدف بزوس از رفتـن به هند برقراری ارتباط با کسـب و کارهای 
کوچک و متوسـط هندی بوده و هدف بعدی وی دراز کردن دست دوستی به سوی دولت 

هند و مردم این کشور است.
بزوس از سرمایه گذاری عظیم یک میلیارد دالری در کسب و کارهای کوچک و متوسط 
هندی برای آنالین کردن آنها خبر داد. وی که در رویدادی در دهلی نو سخنرانی می کرد، 

گفت قرن بیست و یکم متعلق به هندی هاست.
البتـه بازدیـد سـه روزه بـزوس از هنـد بـا اعتراضـات مختلفی همـراه بوده اسـت. 
هـزاران خرده فروشـی کوچک از 3۰۰ شـهر هند در اعتـراض به تأثیر منفـی آمازون بر 
خرده فروشـی های بومی این کشور دست به اعتراض زده اند. معترضین می گویند آمازون 
با فروش اجناس تخفیف دار و همکاری با فروشـندگان بزرگ، کسـب و کار آنها را مختل 

کرده است.
جف بزوس ضمن اشـاره به صادرات محصوالت هندی به ارزش ۱۰ میلیارد دالر تا سـال 

حباب فناوری؛ شرکت ها چگونه با چسباندن خود به 
تکنولوژی سرمایه به جیب می زنند؟

بازدید جف بزوس از هند و اعالم سرمایه گذاری یک میلیارد دالری در این کشور

دریچــه

ب��ا حضور مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری و اس��تاندار الب��رز؛ موافقت نامه 
راه اندازی و آغاز به  کار »کارخانه نوآوری« البرز به امضا می رسد تا زیست بوم نوآوری و 

کسب و کارهای دانش بنیان این استان رونق بگیرد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، فرآین��د اجرایی کارخانه نوآوری 
الب��رز با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، همکاری ش��هرداری کرج 
و حمایت اس��تاندار البرز، آغاز ش��ده اس��ت و براس��اس موافقت نامه هم��کاری فرآیند 

عملیاتی شدن آن آغاز می شود.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری صبح دی��روز به تعدادی از ش��رکت های 
دانش بنیان اس��تان تهران و البرز سری می زند تا ضمن گفت وگو با فعاالن فناور مستقر 

در این شرکت ها، زمینه حمایت از آنان و توسعه کسب وکارهای فناور را فراهم کند.

 چرخ کارخانه نوآوری استان البرز
به حرکت درمی آید

یکشنبه
29 دی 1398
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س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری طی فراخوانی اعالم کرده است که از 
طرح های خالقانه و برتر در حوزه طراحی و تولید بومی دستگاه کمک 

ناوبری DME حمایت می کند.
و  ارتباط��ات  ب��ه گ��زارش مرک��ز 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، دس��تگاه کمک 
ناوبری DME سیس��تمی اس��ت که 
فاصل��ه هواپیم��ا را از یک ایس��تگاه 
زمین��ی اندازه گی��ری می کند. در این 
دس��تگاه، برخالف سیس��تم رادار که 
از مکانی��زم ارس��ال ام��واج و انعکاس 
آنه��ا بعد از برخورد به مانع اس��تفاده 
می ش��ود، عمل انتقال امواج دوطرفه 

صورت می گیرد.
 بدی��ن معنا که ه��م هواپیما و هم 
ایس��تگاه زمین��ی ب��ه ارس��ال امواج 

می پردازند. س��پس مدت زمان کل دریافت ام��واج رادیویی از هواپیما 
به ایستگاه زمینی و بالعکس اندازه گیری می شود، زمان تأخیر از زمان 

باقیمانده کم ش��ده و نتیجه بر عدد دو تقس��یم می شود. از روی زمان 
به دست آمده می توان فاصله هوایی بین هواپیما و ایستگاه را محاسبه 
کرد و با فاصله به دست آمده، ارتفاع هواپیما و فاصله تا زمین محاسبه 

می شود.
ب��ر همین اس��اس و ب��ا توجه به 
اهمی��ت بومی س��ازی این دس��تگاه 
مهم در صنعت هوایی، ستاد توسعه 
فناوری ه��ای فضای��ی و حمل ونقل 
پیش��رفته معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری ط��ی فراخوانی 
اعالم کرده اس��ت ک��ه از تولید این 

سیستم حمایت می کند.
هم��ه ش��رکت های دانش بنیان و 
مراک��ز پژوهش��ی فع��ال در صنعت 
هوایی و هوانوردی برای مش��ارکت 
در این فراخ��وان می توانند تا پنجم 
بهمن ماه امس��ال طرح ه��ای خود را 
نش��انی دبیرخانه ستاد به نشانی info@sat.isti.ir ارسال کنند و یا 

با شماره ۲۲۴33۶77-۰۲۱ تماس بگیرند.

عض��و هیات عامل صندوق نوآوری و ش��کوفایی از راه اندازی صندوق نوآوری 
اجتماع��ی خبر داد و گفت هدف این صندوق حمایت از نوآوران و رس��یدن به 
محصول اولیه و توسعه کسب و کارهای نوآورانه در عرصه تاثیر اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدصادق خیاطیان یزدی، 
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در پنل 
»حکمرانی برای نوآوری اجتماعی و فراگیر به ابزارها« 
که در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری 
عمومی برگزار شد، ابزارهای مختلف صندوق نوآوری 
و شکوفایی برای مش��ارکت مردم در توسعه نوآوری 
اجتماع��ی را تبیی��ن و در م��ورد تاریخچه پیدایش 
نوآوری اجتماعی در دنیا و ایران اظهار کرد: موضوع 
نوآوری اجتماعی که در دنیا پیش��ران است، از سال 
۲۰۱۰ آغاز ش��ده است، این در حالی است که ایران 
ب��ه تازگی پا در این عرصه گذاش��ته و با دنیا فاصله 
دارد، اما اجماع خوبی در این اواخر ش��کل گرفته تا 
نوآوری در زمینه مس��ائل اجتماعی ورود پیدا کند و 

کس��ب و کارهایی نوآورانه با هدف ایجاد تاثیر اجتماعی ایجاد شود. به عبارت دیگر 
نوآوری اجتماعی کسب و کارهای نوآورانه ای است که تاثیر اجتماعی بیشتری نسبت 
به کس��ب و کارهای دیگر دارد. خیاطیان، صندوق نوآوری و ش��کوفایی را یک نهاد 

مالی برای توس��عه نوآوری و فناوری در کش��ور معرفی کرد و گفت: صندوق نوآوری 
ب��رای ورود ب��ه عرصه ن��وآوری اجتماعی دو هدف را دنبال می کند که ش��امل حل 
مسائل اجتماعی به کمک نوآوری و تامین مالی این کسب و کارها با جلب مشارکت 
مردمی اس��ت. وی به برنامه ها و ابزارهای صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی در اجرای ن��وآوری اجتماعی 
اش��اره کرد و گفت: به  طور کلی صندوق نوآوری و 
شکوفایی بر حسب قانون چهار ابزار مختلف برای 
حمایت از اکوسیس��تم نوآوری در اختیار دارد که 
شامل اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان، 
اعط��ای ضمانت نامه برای ش��رکت هایی که قصد 
دارند در مناقصه ها ش��رکت کنند، توانمندس��ازی 
و سرمایه گذاری اس��ت. عضو هیات عامل صندوق 
ن��وآوری و ش��کوفایی، س��رمایه گذاری را یکی از 
موضوع��ات جدی در توس��عه نوآوری در کش��ور 
دانس��ت و اف��زود: از آنجایی ک��ه بخش خصوصی 
نی��از به انعطاف و چابکی بیش��تر و تامین مالی در 
کمترین زمان ممکن را دارد، یک نهاد دولتی نمی تواند این نیاز را تامین کند. صندوق 
نوآوری و شکوفایی از سال گذشته تاکنون سرمایه گذاری مستقیم را کنار گذاشته و 

سرمایه گذاری های صندوق از طریق کارگزاران و عامالن آن انجام می شود.

حمایت از نوآوران با راه اندازی صندوق نوآوری اجتماعی در کشوردستگاه کمک ناوبری »ایران ساخت« می شود

 زیس��ت بوم نوآوری در کش��ور برای توسعه پویا و مستمر خود نیازمند ابزارهای 
نوین مالی است. کمتر نهاد تامین مالی در کشور است که از نظر مختصات و دی ان 
ای، همانند بازار دارایی فکری با اکوسیستم نوآوری در کشور مشابهت داشته باشد.
پس از مطالعات گسترده و طی شدن فرآیند تکوین، بازار دارایی فکری به عنوان 

یکی از بازارهای فرابورس ایران در سال ۱393 تشکیل شد.
این بازار مالی س��عی کرده است تا با قرار دادن ابزاری نوین در سبد تامین مالی 
زیس��ت بوم نوآوری و فناوری کش��ور، پنجره ای جدید را به روی صاحبان اختراع، 

طرح های صنعتی و عالئم تجاری بگشاید.
در ب��ازار دارایی فکری ایران به صورت کلی س��ه نوع دارای��ی مورد معامله قرار 
می گی��رد. »اختراع«، »طرح صنعتی« و »عالمت تجاری« ماهیت کلی دارایی های 

مورد معامله را تشکیل می دهند.
باید توجه داش��ت که آنچه ب��ه عنوان ثمن مورد معامله از نظ��ر این بازار مورد 
پذیرش واقع می شود دارایی فکری ثبت شده در مرجع رسمی ثبت کشور است نه 
ایده. براساس قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب سال 
۱3۸۶ مجلس شورای اسالمی، در سال ۱39۲ با مصوبه شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار هر سه مورد اختراع، طرح  صنعتی و عالمت  تجاری را به عنوان »اوراق بهادار 

مبتنی بر دارایی فکری« پذیرفته شده اند.
س��از و کار بازار دارایی فکری براس��اس مکانیزم های بازار آزاد و توافق دو طرف 
عرضه و تقاضا ش��کل گرفته است که در آن ش��اکله بازار در فرآیند قیمت گذاری 
دخالت نمی کند و این فروشنده و خریدار هستند که از طریق مذاکره، درخصوص 

قیمت مورد معامله به توافق خواهند رسید.
این ابزار مالی در بس��یاری از کش��ورهای توس��عه یافته نیز نسبتاً نوین و جدید 
محس��وب می ش��ود، به همین دلیل مدت زمان قابل توجهی نیاز است تا بتواند به 
عنوان ابزاری هم س��نگ روش های سنتی تامین مالی شناخته شود، اما در همین 
مدت نس��بتاً کوتاه نیز معامالت متعددی در این حوزه با ارزش مالی بالغ بر ۱۲۰ 

میلیارد ریال شکل گرفته است.
پتانس��یل ها و ظرفیت های بازار دارایی فکری می تواند بس��یار فراتر از این ارقام 
باشد. معرفی هرچه بیشتر این پنجره مالی به هر دو سوی عرضه و تقاضا می تواند 

در گسترش فرهنگ استفاده از آن موثر باشد.
به منظور گس��ترش بازار با طراحی پلتفرم جدید در تالش هس��تیم 
تا صاحبان تولید و س��رمایه بتوانند نیازهای خود را در یک پنل اعالم 
کنن��د و مخترعی��ن و طراحان براس��اس آن، اختراع��ات و طرح های 
احتمالی خود را عرضه کنند. این مکانیزم  می تواند در یافتن پاسخ های 
فناورانه برای یک مش��کل خاص سودمند باش��د. قطعاً رونمایی از این 

پلتفرم باعث تحول اساسی در بازار دارایی فکری خواهد شد.
خوشبختانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بدو تاسیس بازار دارایی 
فکری همیش��ه حام��ی این بازار بوده و با معرفی متقاضی��ان به صندوق نوآوری و 
ش��کوفایی برای برخورداری از تس��هیالت توانست نقش��ی مهم در این ساز و کار 

فرابخشی ایفا کند.
در صورتی که بتوان نهادهای حقوقی تشکیل دهنده زیست بوم نوآوری در کشور 
را اعم از دانش��گاه ها، پارک های علمی و فناوری و پژوهشکده ها را ترغیب کرد که 
بیش از این، ظرفیت های این امکان مالی جدید را مورد توجه قرار دهند، می توان 
امیدوار بود که میان مخترعین و صاحبان طرح های صنعتی و بازار سرمایه اتصال 

قوی تری ایجاد شود.
در حال حاضر نیز همکاری های خوب و ثمربخشی در این حوزه ایجاد شده است 
که با گس��ترش آن می توان در آینده شاهد رونق بیشتر معامالت دارایی فکری در 

نمادهای معامالتی این بازار بود.

شکل زباله های الکترونیکی از میان می رود
حجم عظیمی از زباله های الکترونیکی را تصور کنید که هر روز نیز بر میزان آن 
افزوده می شود. به نظر شما محیط زیست تا کجا گنجایش هضم این همه زباله های 
مسموم را خواهد داشت؟ این درحالی ا ست که این زباله ها در حقیقت گنج مخفی 

هستند و بازیافت آنها بسیار اقتصادی است.
 ب��ه گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری در یک س��و ارزشمندبودن آنها و در سوی دیگر خطرناک بودن شان قرار 
دارد، اما محققان دانشگاه صنعتی شریف با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران 

و فناوران معاونت علمی و فناوری طرحی برای بازیافت این زباله ها انجام داده اند.
 زباله های الکترونیکی به دلیل محتوای غنی فلزی شان شامل فلزهای خطرناک و 
ارزشمند و همچنین حجم عظیم تولیدشان مهم ترین زباله قرن محسوب می شوند 
که دو تا سه برابر سریع تر از سایر جریان های زباله های شهری در حال تولید است. از 
این رو کشورهای بزرگ و توسعه یافته اروپایی و آمریکایی این زباله ها را به شیوه های 
مخالف قانون بشر به کشورهای جهان سوم می فرستند. 75 تا ۸۰درصد این زباله ها 

از کشورهای اروپایی و آمریکا به کشورهای آسیایی و اروپایی فرستاده می شود.
 جهن��م واقعی زباله ه��ای الکترونیکی و تأثیرات مخ��رب آن، نه در 
چین یا قاره آس��یا که جایی در غرب قاره آفریقا و در قلب کش��ور غنا 
است. حاش��یه پایتخت غنا تبدیل به یکی از بزرگ ترین زباله دانی های 
الکترونیکی و مس��موم ترین محیط زیس��ت جهان شده است، اما سوال 
مهم و اساس��ی اینجا مطرح می ش��ود که این کشورها با علم به ارزش 
اقتص��ادی زباله ه��ای الکترونیکی، چرا آنها را در کش��ورهای دیگر در 
حقیقت دور می ریزند در حالی که استخراج فلزات این زباله ها به روش 
هیدرو و پیرومتالورژی روش��ی نه چندان سخت برای آنان است؟ نکته 
آنجایی است که آنها به همان اندازه که به ارزش اقتصادی این زباله ها 
آگاهند به میزان مسمومیت و خطر این زباله ها اشراف دارند. پس برای 

بازیافت این زباله ها باید اقدامی کرد.
 برای استخراج فلزات زباله های الکترونیکی با استفاده از روش های شیمیایی برای 
اس��تخراج هر فلز یک معرف شیمیایی باید استفاده شود و هر فلز چرخه و فرآیند 
مربوط به خود را دارد، اما در روش پیشنهادش��ده در این طرح بس��یاری از فلزات 
طی یک مرحله جدا می شوند و این به معنای اقتصاد و صرفه کاری است. در روش 
ش��یمیایی مقادیر بسیار زیادی اسید نیاز است در حالی که در روش پیشنهادشده 

این مقدار به مراتب تقلیل می یابد.
 در روش شیمیایی به درجه حرارت و فشار خاصی نیاز است که باید به سیستم 
اعمال ش��ود در حالی که در روش زیستی قس��مت زیادی  از کار در دما و شرایط 
محیط انجام می شود. این روش ساده، ارزان، نوین و اقتصادی است که از مزیت های 
دو روش شیمیایی و زیستی در کنار هم استفاده شده است و یک هم افزایی قوی را 
ایجاد کرده اند. در این روش تقریبا تمام فلزات قابلیت استخراج دارند و فقط ممکن 
است راندمان برخی کمتر باشد در حالی که در روش شیمیایی هم هر فلزی توانایی 
اس��تخراج ندارد و هم در صورت اس��تخراج در بسیاری از موارد ممکن است ارزش 

استخراج نداشته باشد.
همچنین مهم ترین ویژگی انجام این طرح رهاندن کشور از شر این زباله هاست.

 هر اقدام و قدمی برای فرهنگ سازی و بازیافت این زباله های خطرناک قابل تقدیر 
است. همچنین که خبری مبنی بر تولید مدال های المپیک ۲۰۲۰ توکیو با قطعات 
بازیافتی کامپیوتری منتشر شد که این اقدام خود یک عمل در راستای حفاظت از 
محیط زیست و استفاده  مجدد از مواد دور انداخته شده نیز محسوب شود، بنابراین 
توجه به این نکته که این ضایعات می تواند فواید بسیاری داشته و به آسانی از کنار 

آن رد نشویم حائز اهمیت است.

گفت قرن بیست و یکم متعلق به هندی هاست.
البتـه بازدیـد سـه روزه بـزوس از هنـد بـا اعتراضـات مختلفی همـراه بوده اسـت. 
هـزاران خرده فروشـی کوچک از 3۰۰ شـهر هند در اعتـراض به تأثیر منفـی آمازون بر 
خرده فروشـی های بومی این کشور دست به اعتراض زده اند. معترضین می گویند آمازون 
با فروش اجناس تخفیف دار و همکاری با فروشـندگان بزرگ، کسـب و کار آنها را مختل 

کرده است.
جف بزوس ضمن اشـاره به صادرات محصوالت هندی به ارزش ۱۰ میلیارد دالر تا سـال 

2۰2۵، گفت که آمازون تاکنون ۵.۵ میلیارد دالر در این کشور سرمایه گذاری کرده است.
بازار تجارت الکترونیک هند در حال حاضر توسـط آمـازون و فلیپ کارت که والمارت 

مالک آن است، قبضه شده است.
»موکـش آمبانی«)Mukesh Ambani(، ثروتمندترین فرد آسـیایی و مالک شـرکت 
Reliance Industries از اهـداف خود برای تأسـیس فروشـگاه اینترنتـی و رقابت با 
آمازون پرده برداشـت. او از مردم درخواسـت کرده تا در سـرویس ارسال خوار و بار این 

شرکت ثبت نام کنند.

ارتباط ارگانیک بازار دارایی فکری و زیست بوم نوآوری
فرهاد کیا شمشکی - کارشناس بازار دارایی فکری

بازدید جف بزوس از هند و اعالم سرمایه گذاری یک میلیارد دالری در این کشور

یادداشـت

دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد 
است که فناوری های نوین زیستی می تواند به کاهش آالینده های محیط زیست کمک 

کند؛ آالینده  هایی که سالمت انسان و محیط زیست را به خطر انداخته است.
 مش��کل آلودگی هوا یک مش��کل چندجانبه اس��ت که تحت تاثیر عوامل انس��انی، 
طبیع��ی، درون��ی و بیرونی قرار می گیرد. ب��رای کاهش میزان آلودگی ه��وا دو راهکار 
اساس��ی وجود دارد؛ یکی حذف عامل آالینده ها و منابع انتش��ار و دیگری به کارگیری 
فناوری های کاهش آلودگی های ناش��ی از مصرف. س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری که یکی از پایه های اصل��ی در پیگیری برنامه ها و 
طرح های کاهش آلودگی هوا در کش��ور اس��ت تالش می کند ب��ا معرفی و به کارگیری 

فناوری های زیستی راهی برای کاهش این آالینده های مضر بیابد.

با ایده های فناورانه به کاهش آالینده ها 
کمک می کنیم



یکی از بازارهای نوظهور که با اس��تقبال خوبی همراه بوده است، فروش 
صنایع دستی یک منطقه و یا ساخت دست سازه است. اهمیت این موضوع 
نه تنها برای حفظ بخشی از فرهنگ یک منطقه، اقدامی ارزشمند محسوب 
می ش��ود، بلکه می تواند برای ساکنان منطقه روس��تایی و افراد عالقه مند 
به این حوزه، منبع درآمدی باش��د، با این حال ب��ه مانند هر اقدام تجاری 
دیگری، مس��ئله فروش یکی از مهم ترین چالش ها محس��وب می-ش��ود. 
درواقع اگر نتوانید برای خود مشتری س��ازی داش��ته باش��ید، بدون شک 
حضور طوالنی مدتی را تجربه نخواهید کرد، با این حال تا چه حد نس��بت 
ب��ه مکان هایی ک��ه می-توانید از آن برای معرف��ی و فروش محصول خود 
استفاده کنید، آگاه هستید؟ بنا بر تحقیقات انجام شده در این رابطه، بیش از 
9۰درصد افراد تنها از چند گزینه محدود برای این موضوع استفاده می کنند 
که بدون ش��ک باعث می ش��ود تا از حداکثر س��ود فاصله بگیرند. فراموش 
نکنید که اگرچه این بازار، نس��بتا نوپا محسوب می ش��ود، با این حال این 
امر به معنای ابدی بودن وضعیت نبوده و به زودی شاهد رقبای حرفه ای و 
باانگیزه خواهید بود. به همین خاطر عدم اطالع شما به این معنا خواهد بود 
ک��ه فرصت موجود را در اختیار فردی دیگر خواهید داد. این نکته را هرگز 
فرام��وش نکنید که هیچ فردی مالکیت یک فرصت را در اختیار نداش��ته 
و نبای��د تصور کنید که همواره قادر خواهید بود تا س��هم خ��ود را از بازار 
تصاحب کنید. درواقع در تمامی عرصه های تجاری، مس��ئله رقابت مطرح 
بوده و تنها کاربلدها باقی خواهند ماند. به همین خاطر بسیار ضروری است 
تا با مکان های مناسب برای فروش محصول خود آشنایی داشته باشید. در 

همین راستا به بررسی ۱۲ مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
۱-نمایشگاه های صنایع دستی

نخستین مکانی که باید مورد توجه قرار دهید، مراکز مخصوص این قضیه 
محسوب می  شود. بدون شک در شهر و در محیط بزرگ تر کشوری می توانید 
نمونه های متعدد آن را مش��اهده کنید، با این حال فراموش نکنید که اگر 
شرایط برای این موضوع چندان فراهم نیست و تالش های شما نیز با نتیجه 
الزم همراه نبوده اس��ت همواره گزینه حضور در نمایشگاه های کشورهای 
دیگ��ر نی��ز وجود دارد، با این حال فراموش نکنید که در پش��ت هر یک از 
محصوالت، باید داستان س��رایی شکل گیرد. درواقع نمی توان انتظار داشت 
ک��ه افراد صرفا با محصول ارتباط برقرار کنند. بدون ش��ک آگاهی از دلیل 
نوع س��اخت متفاوت یک محصول، مش��تری را به درک بهتر از آن رسانده 
و فرآیند خرید را س��رعت خواهد بخشید. به همین خاطر ضروری است تا 
برای خود در چنین نمایشگاه-هایی یک غرفه را ایجاد کنید. درواقع وجود 
تعداد زیادی از افراد همراه با پوشش خبری مناسب، حتی اگر با فروش مورد 
انتظار شما همراه نباش��د، بدون شک گام های اولیه کسب شهرت و ایجاد 
برند شخصی شکل خواهد گرفت. همواره این جمله را به خاطر داشته باشید 
که برند جهانی کوکاکوال در نخستین سال فعالیت خود کمتر از ۱۰ بطری 
را به فروش رس��انده اس��ت. به همین خاطر نباید زود ناامید شوید. توصیه 
می شود از صحبت کردن با افراد واهمه نداشته و صرفا منتظر نباشید تا آنها 
از ش��ما سوالی را بپرسند. همچنین هیچ گاه از معجزه لبخند غافل نشوید. 
مواردی نظیر نوع چیدمان غرفه و اس��تفاده از اطرافیان برای تبلیغ از دیگر 
مواردی محسوب می شود که شانس موفقیت شما را افزایش خواهد داد. در 
آخر این نکته را به خاطر داش��ته باشید که در چنین نمایشگاه هایی افراد 
شناخته شده و موسسات مختلف حضور دارند، بدون شک اگر بتوانید نظر 
آنها را جلب کنید، یک قرارداد تجاری فوق العاده را به دست خواهید آورد. 

2-بازارهای آزاد 
استیو گیلمن، نویسنده کتاب ۱۰۱ راه عجیب برای کسب درآمد بر این 
باور است که بازارهای آزاد که به صورت مقطعی و یا منظم برگزار می شود، 
فرصتی ایده آل برای پیدا کردن مش��تری محس��وب می شود. درواقع افراد 
مختلفی در چنین فضایی گردهم می آیند و به دنبال مواردی هس��تند که 
در پاساژها و فروشگاه های معمول یافت نمی شود. شما از این نیاز می توانید 
برای محصول متفاوت خود اس��تفاده کنید، با این حال توجه داشته باشید 

که اقدام ش��ما باید اس��تمرار کافی را داشته باش��د. در غیر این صورت در 
مدت زمانی کوتاه فراموش خواهید شد. ایجاد غرفه در این دسته از مکان ها 
به صورت معمول رایگان بوده و این امر باعث می شود تا محکوم به پرداخت 
هزینه های سنگین نباشید. درواقع شما در ابتدای تبدیل شدن به یک برند 
برای خود محسوب می شوید. به همین خاطر بسیار طبیعی است که بودجه 
مناسبی را نداشته باش��ید. به همین خاطر این مکان ها را باید مورد توجه 
جدی خ��ود قرار دهید. درواقع برعکس تصور عم��وم، بهترین  موارد صرفا 
گران قیمت ترین ها محس��وب نمی شود. برای شناسایی چنین مکان-هایی 
نیز ش��ما به جست وجوی زیادی نیاز نداش��ته و با سرچ در گوگل مپ، به 

مکان های موجود در نزدیکی خود دسترسی پیدا خواهید کرد. 
3-بوتیک  ها 

در زمینه پوشاک افراد مختلفی تمایل دارند تا از گردنبند و دستبندهای 
مختلف برای جذاب تر کردن آنچه که به تن دارند، استفاده کنند. بدون شک 
اگر سازه های شما با رنگ و یا نوع طراحی برخی از لباس ها هماهنگی الزم را 
داشته باشد، می توانید از صاحبان چنین مغازه هایی بخواهید تا از محصوالت 
شما نیز برای تزئین مانکن های خود استفاده کنند، با این حال برای جلب 
رضایت، ضروری اس��ت تا به هر نحوی که قادر هس��تید، نوعی سود را نیز 
برای آنها ایجاد کنید. درواقع این نکته را همواره باید مورد توجه قرار دهید 
که شما قادر به حضور در همه جا نخواهید بود و از توان استخدام بازاریاب 
نیز برخوردار نیس��تید. به همین خاطر ضروری است تا به فکر همکاری با 
فروشنده ها باشید. بدون شک این امر که هرچه بیشتر در مکان های مختلف 
حضور داشته باشید، به شناخته تر شدن محصوالت و برند شما کمک خواهد 
کرد. در نهایت فراموش نکنید که قبل از اقدام برای فروش، ضروری اس��ت 
ت��ا برندی را برای خود تعیین کرده و ب��ر روی تمامی محصوالت آن را به 
شکلی قابل تشخیص، نمایان سازید. در غیر این صورت ممکن است تمامی 
تالش های شما صرفا به شناخت یک عرصه منجر شده و سود شخصی به 

همراه نداشته باشد. 
۴-همکاری با موسسات 

بس��یاری از موسس��ات وجود دارد ک��ه ارتقای فرهنگ و ی��ا حمایت از 
کس��ب وکارهای خانگی به عنوان اهداف آنها محسوب می شود. بدون شک 
شما قادر خواهید بود تا از کمک آنها استفاده کنید. درواقع این موسسات به 
خوبی برای شما مشتریانی را پیدا کرده و حمایت های الزم را انجام خواهند 
داد. همچنین می توانید از افراد معمولی و مشتریان فعلی خود بخواهید تا 
به فروش محصوالت پرداخته و درصدی را از آن دریافت کنند. این امر خود 

نوعی اشتغال زایی محسوب می شود. 
۵- پاپ آپ ها

همه ما با انواع پاپ آپ ها آش��نا هس��تیم. درواقع این یک ش��یوه فروش 
اینترنتی محسوب شده و به این علت که نوعی اجبار در مشاهده آنها وجود 
دارد، معموال تاثیرگذار و نتیجه بخش هستند. خوشبختانه گوگل برای کسب 
درآمد از آن الگوهای مختلفی را دارد. برای مثال در یکی از پرطرفدارترین 
آنها تنها در ازای کلیک بر روی تبلیغ، مبلغی را از شما دریافت خواهد کرد 
که بسیار مقرون به صرفه محسوب می شود. به همین خاطر ضروری است 
تا این روش را نیز مورد توجه خود قرار دهید. برای فعالیت در این رابطه ابدا 
نیاز به دانش خاصی نبوده و راهنمایی های الزم به صورت کامل وجود دارد. 
در نهایت فراموش نکنید که ش��ما تنها به انتخاب یک روش محکوم نبوده 
و توصیه می-ش��ود تا تمامی موارد معرفی شده را مورد استفاده قرار دهید. 

تحت این شرایط با سودآوری قابل توجهی، مواجه خواهید شد. 
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با ورود به این س��ایت و واردکردن نام منطقه خود، با انواع محصوالت و 
خدمات افراد مجاور خود آشنا خواهید شد. بدون شک قرار دادن محصوالت 
در این سایت، باعث می-شود تا شانس پیدا کردن مشتری در مدت زمانی 
بسیار کم را داشته باشید. با توجه به این امر که افرادی که محصوالت شما 
را مشاهده می کنند، همگی در نزدیکی شما قرار دارند، برای تحویل کاال نیز 

با مشکلی مواجه نخواهید بود. 
7-بخش تجاری فیس بوک 

فیس بوک به عنوان یکی از باس��ابقه ترین ش��بکه های اجتماعی جهان، 

امکانات مناس��بی را برای انجام کارهای تجاری ایجاد کرده است. فراموش 
نکنید رایگان بودن بس��یاری از خدمات در کنار س��هولت کار با محیط این 
ش��بکه، از مزیت های بزرگ بخش تجاری فیس بوک محسوب می شود که 
یک ش��اخه مخصوص برای کسب وکارهای خانگی بر روی آن تعریف شده 

است. 
8-اینستاگرام 

ش��اید اینستاگرام را بتوان بهترین شبکه اجتماعی برای فروش محصول 
به حس��اب آورد. برای این موضوع تنها کافی است تا حالت تجاری را فعال 
کرده و تصاویر همراه با اطالعات کافی در رابطه با محصول را ارسال کنید. 
در نهایت اس��تفاده از هش��تگ ها و دنبال کردن افراد، کمک شایانی را به 
شما خواهد کرد. نکته ای که در این بخش الزم است تا به آن توجه داشته 
باش��ید این است که باید بازار هدف خود را به خوبی بشناسید. برای مثال 
اگر محصوالت ش��ما صرفا برای بانوان کاربرد دارد، دیگر برنامه ریزی برای 
جذب آقایان، اقدامی هوش��مندانه محسوب نخواهد شد. همچنین این امر 
که چالش عکاسی با محصول را ایجاد کنید، باعث خواهد شد تا مخاطبان 
آنها نیز با صفحه شما آشنا شده و مشتری با شما به خوبی درگیر شود. در 
نهایت فراموش نکنید که ایجاد یک تصویر مثبت، باعث می ش��ود تا افراد 
به صورت طبیعی اقدام به معرفی محصول شما به اطرافیان خود کنند. به 
همین خاطر از وقت گذاش��تن برای پاسخ دادن به سواالت و ایجاد ارتباط 

با افراد، خسته نشوید. 
9-گالری هنری

تفاوتی ندارد که موضوع گالری چه اس��ت. تنها مس��ئله مهم این است 
که ش��ما در هنری بودن تفاهم دارید. به همین خاطر می توانید با مسئول 
برگزارکننده آن هماهنگی-های الزم را انجام داده و محصوالت خود را نیز 
در معرض نمایش قرار دهید. بدون شک افرادی که در چنین مکانی حضور 
دارند، از قشر فرهنگ دوست بوده و این امر باعث می شود تا شانس فروش 
شما بسیار باال باشد، با این حال مشتری را هیچ گاه پس از خرید رها نکرده و 
از آنها بخواهید تا اطالعاتی نظیر شماره تماس و آدرس شبکه های اجتماعی 
خود را در اختیار شما قرار دهند. بدون شک از بسیاری از آنها می توانید برای 

انواع همکاری ها استفاده کنید. 
۱۰-کافه ها 

به صورت کلی کافه ها را مکان هایی فرهنگی محسوب می کنند. به همین 
خاطر حضور ش��ما هماهنگی الزم را خواهد داشت. برای این موضوع تنها 
کافی اس��ت تا با مدیریت کافه هماهنگی ه��ای الزم را انجام دهید. درواقع 
محصوالت ش��ما می تواند نوعی دکور فضا محس��وب شود، با این حال این 
انگیزه ممکن است کافی نباشد. به همین خاطر ضروری است تا برای ارائه 

یک پیشنهاد تجاری مناسب نیز آمادگی داشته باشید. 
۱۱-جشنواره  ها 

الزامی وجود ندارد که جش��نواره، صرفا هنری باشد. درواقع این امر یک 
اصل روان شناس��ی محسوب می ش��ود که افراد در هنگام شادبودن، تمایل 
به مراتب باالتری را برای خرید خواهند داش��ت. به همین خاطر حتی یک 
جشنواره بازی و سرگرمی نیز می-تواند گزینه ای بسیار مطلوب برای حضور 

شما باشد. 
۱2-رویدادهای خیریه 

ش��ما می توانی��د از خیرین نیز برای فروش محصوالت خود اس��تفاده 
کنید، با این حال الزم اس��ت تا دلیل محکمی را داش��ته باش��ید. برای 
مث��ال حمایت از یک کس��ب وکار خانوادگی که منجر به کس��ب درآمد 
برای افرادی ش��ده اس��ت و یا بی��ان این امر که فعالیت های ش��ما یک 
معیش��ت جایگزین را برای س��اکنان یک روستا به وجود می آورد، بدون 
شک گزینه-های تاثیرگذاری خواهد بود، با این حال اگر بنا به هر دلیل 
از چنین پشتوانه هایی برخوردار نیستید، می توانید با اختصاص بخشی از 
درآمد خود برای اقدامات خیرخواهانه، خیرین را نیز به لیست مشتریان 
خود اضافه کنی��د، با این حال هیچ گاه در تالش برای فریب دادن افراد 
نباش��ید. در غیر این صورت تمامی اقدامات برای ایجاد اعتبار که ضامن 

موفقیت های آتی شما است، به سادگی از بین خواهد رفت. 
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برندسازی پیشرو و خالق با ۴ راهکار طالیی

معرفی برندمان به عنوان یک کس��ب و کار پیشرو و تاثیرگذار در 
بازار کس��ب و کار اهمیت بس��یار زیادی دارد. بسیاری از برندهای 
بزرگ نظیر گوگل، نایک یا اپل با اس��تفاده از همین تکنیک موفق 
به تضمین س��ودآوری مداوم شان شده اند. بس��یاری از برندها وقتی 
صحب��ت از معرفی خود به عنوان یک ش��رکت پیش��رو و تاثیرگذار 
می شود، به فکر اهمیت بازاریابی و تبلیغات بیشتر می افتند. اگرچه 
بازاریاب��ی و تبلیغات نقش موثری در توس��عه برند دارد، اما از نقطه 
نظر برندسازی هیچ تاثیری بر روی نوع نگاه مخاطب نسبت به یک 
 Edelman برند پیشرو نخواهد داشت. براس��اس گزارش موسسه
ش��هرت فزاینده و اهمیت معرفی برند به عنوان یک ش��رکت خالق 
و نوآور دس��تیابی به آن را دش��وارتر از همیشه کرده است. با توجه 
به دشواری دس��تیابی به جایگاه یک برند پیشرو باید اهمیت آن را 
به ش��یوه ای مناسب مورد بررسی قرار دهیم. در این زمینه به نکات 

زیر توجه کنید:
• در س��ال ۲۰۱۸ نزدی��ک ب��ه 39درصد از خریدها در کس��ب و 
کارهای مختلف از طریق اعتماد به برندهای پیش��رو صورت گرفته 
اس��ت. این ام��ر به معنای اعتماد مش��تریان ب��ه محصوالت چنین 
برندهای��ی صرف نظر از قیم��ت و کیفیت اش اس��ت. اعتماد باالی 
مشتریان به برندهای پیشرو و نوآور تاثیر مستقیمی بر روی افزایش 

فروش آنها دارد.
• ۲9درص��د از مش��تریان در آمریکای ش��مالی خری��د از برندها 
براس��اس تبلیغات را موجب دور ریختن پول شان می دانند. این امر 

تمایل به اعتماد بیشتر به برندهای پیشرو را افزایش داده است. 
• تنه��ا ۱5درص��د از بازاریاب ها و برندها توانای��ی معرفی خود به 
عن��وان عناصر پیش��رو در حوزه کس��ب و کار را دارن��د. این امر در 
مقایس��ه با سال ۲۰۱۸ افت ۴درصدی را نشان می دهد، بنابراین در 
صورت موفقیت برند ما در این حوزه امکان ایجاد تحول اساسی در 

کسب و کارمان وجود خواهد داشت.
یکی از اشتباهات برندها در زمینه تالش برای دستیابی به شهرت 
برندهای پیشرو اس��تفاده از آن به عنوان یک تاکتیک موقت است. 
اگر به نحوه عملکرد برندهای بزرگ نگاه کنیم، آنها همیشه عملکرد 
مطلوب و مناس��بی از خود ارائه می کنند. ای��ن امر موجب افزایش 
تمایل مش��تریان نس��بت به وفاداری به آنها می شود. اگر برند ما به 
ویژگی پیش��رو و خالق بودن به مثابه یک تکنیک موقت نگاه کند، 
هیچ گاه امکان دس��تیابی به هدفش را نخواهد داشت. نکته مهم در 

اینجا تغییر نوع نگاه مان به مقوله برندسازی است. 
وقتی ما در زمینه برندس��ازی براس��اس الگوی نوآوری و پیش��رو 
بودن موفق ش��ویم، تمام بخش های کسب و کارمان متحول خواهد 
ش��د. بی تردید صحبت درباره موفقیت در این عرصه بدون استفاده 
از برخی ایده ه��ای کاربردی غیرممکن خواهد ب��ود، بنابراین برای 
معرفی برندتان به عنوان یک برند پیشرو به نکات ذیل توجه داشته 

باشید:
۱. نخس��تین گام ب��رای ایجاد یک اس��تراتژی جدی��د در حوزه 
برندسازی اطالع رس��انی دقیق به کارمندان و اعضای شرکت است. 
ای��راد بس��یاری از برندها تالش برای ایجاد س��از و کارهای تازه در 
شرکت بدون اطالع رسانی دقیق است. به این ترتیب اعضای شرکت 
هیچ گاه اطالع دقیق از نحوه س��اماندهی امور نخواهند یافت. نتیجه 
این امر س��ردرگمی بخش های مختلف ش��رکت و ناتوانی در زمینه 

اجرای سیاست های تازه برای شرکت است.
۲. ایجاد تحول در بخش تولید محصوالت یا عرضه خدمات برای 
ایجاد برندی پیش��رو اهمیت دارد. وقتی م��ا در تالش برای معرفی 
رویکردی تازه از س��وی برندمان هستیم، باید نسبت به ایجاد تغییر 
در تمام بخش ها نیز حساس��یت به خرج دهیم. ایجاد برندی پیشرو 
فقط با ش��عارهای جذاب صورت نمی گیرد. بس��یاری از برندها فقط 
ب��ه اعالم راهکارهای خود برای ایجاد تحول اکتفا می کنند. دقیقا به 
همین خاطر دستیابی به سطح برندهای پیشرو روز به روز سخت تر 

می شود. 
3. مدیریت کمپین های بازاریابی به ش��یوه ای تازه اهمیت زیادی 
دارد. کمپین های بازاریابی و تبلیغات هر برند بیانگر آخرین تحوالت 
در زمینه مدیریت و برندس��ازی اس��ت، بنابراین با ایجاد رویکردی 
تازه در برندمان باید تاثیر آن بر بخش بازاریابی و تبلیغات نیز قابل 
مش��اهده باشد. در غیر این صورت مخاطب هدف بسیار دیر نسبت 
به تغییرات برند ما آگاهی خواهد یافت. امروزه شبکه های اجتماعی 
بخ��ش مهمی از فرآیند بازاریابی و تبلیغات را با هزینه کم ش��امل 
می شود، بنابراین حضور فعال در شبکه های اجتماعی کلید موفقیت 

در اطالع رسانی سریع به مخاطب خواهد بود. 
۴. ارزیابی مداوم وضعی��ت برند و فعالیت های جانبی برای بهبود 
عملکردمان ضروری اس��ت. بسیاری از برندها فقط به مرحله اجرای 
سیاس��ت ها توج��ه دارند. این امر آنها را از بازس��ازی سیاس��ت ها و 
استراتژی های ش��ان ب��از می دارد. وقتی م��ا با دی��دگاه انتقادی به 
عملک��رد برندمان ن��گاه کنیم، امکان بازس��ازی بخش های مختلف 

طرح برندسازی مان فراهم خواهد شد. 
بدون شک برندسازی در دنیای کنونی فرآیند پیچیده ای محسوب 
می ش��ود. تالش برای معرفی برندمان به عنوان یک شرکت پیشرو 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر ما در این زمینه عملکرد مناسبی از 
خودمان ارائه ندهیم، امکان دستیابی به موفقیت را نخواهیم داشت. 
استفاده از نکته های مورد بحث در این مقاله گام نخست برای شروع 

فرآیند برندسازی به شیوه ای متفاوت خواهد بود. 
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امروزه تمام شرکت ها در هر اندازه و سطح فعالیتی به دنبال توسعه بخش بازاریابی 
آنالین ش��ان هس��تند. این امر به ط��ور ویژه معطوف به دنی��ای بازاریابی مبتنی بر 
شبکه های اجتماعی است. دلیل اصلی توجه فزاینده به شبکه های اجتماعی به اندازه 
کافی روشن است. به هر حال نسل جوان حضور پررنگی در این فضا دارد. به عالوه 
اغلب فرآیندهای بازاریابی در شبکه های اجتماعی بدون نیاز به صرف هزینه گزاف 
امکان پذیر است، با این حساب عدم سرمایه گذاری و توجه به شبکه های اجتماعی به 
مثابه گزینه اصلی کمپین های بازاریابی اشتباهی واضح خواهد بود. براساس آمارهای 
موسسه Statista تا سال ۲۰۲۱ تعداد 3.۰9 میلیارد کاربر در شبکه های اجتماعی 
به صورت فعال حضور خواهند داشت. این رقم برای هر برندی وسوسه کننده خواهد 
بود. عالوه بر این مدت زمان متوس��ط وقت گذرانی کاربران در شبکه های اجتماعی 
نزدیک به ۱3۶ دقیقه در روز برآورد ش��ده اس��ت. به این ترتیب ما با طیف کاربران 
گسترده و عالقه مند به حوزه شبکه های اجتماعی مواجه هستیم. این امر شانس ما 

برای جلب توجه کاربران به محتوای بازاریابی مان را افزایش می دهد. 
نکته جالب درباره بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی رویکرد رو به رش��د برندها 
نس��بت به آن است. براساس آمار موسسه گارتنر در س��ال ۲۰۲۰ نزدیک به 3۸5 
میلیارد دالر سرمایه گذاری بر روی بازاریابی در شبکه های اجتماعی صورت خواهد 
گرفت. این رقم سهم بسیار زیادی از حوزه بازاریابی خواهد داشت. با توجه به افزایش 
تمایل برندها برای صرف هزینه در ش��بکه های اجتماعی بس��یاری از تیم های فنی 
پلتفرم های آنالین در تالش برای بازسازی امکانات بازاریابی شان هستند. به عنوان 
مثال، اینستاگرام در طول س��ال های گذشته به طور مداوم امکانات بیشتری برای 
برندها در پلتفر م اش ایجاد کرده است. این امر موج تمایل به بازاریابی در شبکه های 

اجتماعی را بیش از پیش تقویت کرده است. 
توسعه شبکه های اجتماعی بسیاری از فرآیندهای زندگی واقعی را به حوزه آنالین 
س��وق داده است. امروزه کمتر کمپین بازاریابی و تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی 
حضور پیدا نمی کند. این امر بدل به نوعی عرف رایج در عرصه بازاریابی و تبلیغات 
ش��ده اس��ت. نکته جالب در این میان واکنش های متفاوت کاربران به کمپین های 
مختلف است. به این ترتیب بسیاری از کاربران نسبت به برندهای مورد عالقه شان 
یا محصوالت جذاب واکنش مثبت نشان می دهند. در سوی دیگر برخی از کاربران 
ارتباط چندانی با محتوای تبلیغاتی برندها برقرار نمی کنند. این امر ضرورت مطالعه 
پیرامون کاربران و شناسایی مخاطب هدف را افزایش می دهد. بسیاری از برندها در 
ح��وزه بازاریابی آنالین هزینه های کالنی می کنند. این امر در صورت بی توجهی به 

شناخت مخاطب هدف فقط هزینه اضافی برای شرکت ها در پی دارد. 
امروزه بس��یاری از مقاالت درباره طراحی اس��تراتژی بازاریابی آنالین به ش��یوه 
موفقیت آمیز در دسترس است. بدون تردید مطالعه آنها کمک شایانی به کارآفرینان 
برای طراحی اس��تراتژی های جذاب می کند. هدف ما در این مقاله بررسی الگوهای 
موفق طراحی استراتژی بازاریابی در شبکه های اجتماعی به گونه ای جذاب و متفاوت 
است. بر این اساس ما به سراغ چهار پرسش اساسی رفته ایم. در خالل پاسخگویی 
به این پرس��ش ها بسیاری از نکات و ابهامات شما در زمینه بازاریابی در شبکه های 

اجتماعی روشن خواهد شد. 
۱. اهداف شما کدامند؟

هر کس��ب و کاری با سرمایه گذاری بر روی تولید یک محصول یا ارائه سرویسی 
مشخص پا می گیرد. اگر شرکت ما دارای راهکاری مشخص برای کمک به مشتریان 
نباشد، احتمال مواجهه با شکست تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. تفاوت گسترده 
میان برندهای مختلف در زمینه اهداف و نحوه تالش برای ایجاد ارتباط با مشتریان 
نمایان می ش��ود. بنابراین امروزه هر برند دارای ش��یوه خاص خ��ود برای تعامل با 
مخاطب اس��ت. این امر تا حد زیادی طبیعی به نظر می رس��د. اگر تمام برندها در 
تالش برای تولید محصوالت و خدمات یکس��ان و مش��ابه باش��ند، آنگاه بازاریابی 

مفهومش را از دست خواهد داد. 
فرآیند بازاریابی در شبکه های اجتماعی در تعامل با اعتبار و وجه عمومی برندها 

قرار دارد. بنابراین پیش از دست زدن به هرگونه اقدامی باید اهداف مان را مشخص 
س��ازیم. در غیر این صورت اعتبار برندمان در خطر خواهد بود. بس��یاری از برندها 
هیچ گاه به اهداف بازاریابی فکر نمی کنند. این امر ناشی از تمرکز اصلی آنها بر روی 
تولید محتوای بازاریابی است. در حقیقت بازاریابی در دنیای امروز بدل به امری رایج 
و ضروری ش��ده است. همین امر فرصت تفکر بیشتر درباره دلیل حضور در عرصه 
بازاریابی و تعیین اهداف را از برندها می گیرد. اگر ما به دنبال کسب موفقیت در این 
عرصه هستیم، باید عملکرد متفاوتی از سایر رقبا داشته باشیم. در غیر این صورت 

مانند سایر برندهای کلیشه ای به سرعت به حاشیه رانده خواهیم شد. 
خوش��بختانه یافتن اه��داف اصلی برند در زمینه بازاریابی کار چندان دش��واری 
نیس��ت. در این زمینه ما باید به ماهیت برندمان و محصوالت یا خدمات آن توجه 
کنیم. این امر در تعامل با سلیقه مخاطب هدف نیز قرار دارد. به این ترتیب با ترکیب 
این چند عامل امکان یافتن یا طراحی اهداف مختلف وجود خواهد داشت. توصیه 
نهایی ما در این بخش تمرکز بر روی چند هدف محدود است. اشتباه برندها در این 
زمینه تالش برای یافتن اهداف متعدد و اجرای همزمان آنهاست. این استراتژی در 

اغلب اوقات پیامد مناسبی به همراه ندارد. 
2. از کدام پلتفرم های اجتماعی باید استفاده کنیم؟

تصمیم گی��ری در زمینه انتخاب پلتفرم مناس��ب برای فعالی��ت بازاریابی باید با 
توجه به شناخت قبلی ما از هویت و سلیقه مخاطب هدف صورت گیرد. شبکه های 
اجتماعی متفاوت مورد عالقه کاربرانی با س��لیقه های مختلف است. به این ترتیب 
انتخاب تصادفی پلتفرم ها نتیجه مناس��بی برای کس��ب و کار ما نخواهد داش��ت. 
خوشبختانه امروزه پژوهش های گسترده ای در حوزه های کسب و کار مختلف برای 
شناخت پلتفرم های مناسب صورت گرفته است. این امر تا حد زیادی نیاز برندها به 

پژوهش و مطالعه جداگانه را کاهش می دهد.
برخی از نکات عمومی در زمینه انتخاب پلتفرم اجتماعی مناس��ب برای فعالیت 
بازاریابی با اندکی جس��ت و جو در فضای آنالین قابل دسترس��ی اس��ت. به عنوان 
مثال اغلب کاربران نسل جوان در پلتفرم هایی نظیر تیک تاک و اسنپ چت حضور 
دارند. این امر برای برندهای عالقه مند به تعامل با نسل جوان اهمیت حیاتی دارد. 
اینستاگرام و توییتر به عنوان پلتفرم هایی قدیمی بیشتر مورد توجه عموم کاربران 
قرار دارد، بنابراین اگر در حوزه های عمومی و غیراختصاصی برای گروه سنی خاص 

فعالیت دارید، این دو پلتفرم گزینه های بهتری خواهد بود. 
تقس��یم بندی شبکه های اجتماعی براساس معیارهای مختلفی صورت می گیرد. 
برخی از ش��بکه های اجتماعی در کش��ورهای خاصی دارای طرفدار بیشتر هستند. 
به عنوان مثال در هند واتس اپ بیشتر از هر شبکه اجتماعی دیگری طرفدار دارد، 
بنابراین برندهای فعال در بازار هند تمرکز ویژه ای بر روی این پلتفرم دارند. جالب 
اینکه در برخی از کشورها باید به سراغ شبکه های اجتماعی بومی شان رفت. کشور 
چین بهترین نمونه در این زمینه است. در این کشور وی چت و ویبو بیشترین کاربرد 
را دارد، بنابراین برندها باید براساس نوع نیازشان و ویژگی های بازار هدف دست به 
انتخاب پلتفرم مناس��ب بزنند. در غیر این صورت شاید تمام تالش های بعدی شان 

نیز ناکام بماند. 
3. استراتژی محتوایی شما کدام است؟

بسیاری از شرکت ها نسبت به الزام های ساختاری و مالی بازاریابی در شبکه های 
اجتماع��ی آگاهی دارند. این امر موجب فراهم س��ازی بودجه کافی برای بازاریابی و 
تالش برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. یکی از نکات مهم در این میان توجه 
به اس��تراتژی تولید محتواس��ت. اغلب برندها در ابتدا توجه چندانی به این موضوع 
ندارند. به هر حال اگر ما محتوای جذابی برای مخاطب تهیه نکنیم، هیچ شانس��ی 
 Sprout برای موفقیت در بازار هدف مان نخواهیم داشت. براساس مطالعه موسسه
Social نزدی��ک به ۴۶درصد از کاربران ش��بکه های اجتماعی ب��ه دلیل محتوای 
الهام بخش برندها نسبت به کمپین شان توجه نشان می دهند، بنابراین کیفیت محتوا 
نقش اساسی در موفقیت یک برند بازی می کند. وظیفه اصلی ما به عنوان کارآفرین 

یا مدیرعامل یک شرکت اطمینان از توجه تیم بازاریابی به کیفیت محتواست. 
مفهوم اس��تراتژی محتوای��ی معطوف به ایجاد روند منحصر ب��ه فرد برای تولید 
محتوا از س��وی هر برند است. امروزه بسیاری از برندها در شبکه های اجتماعی در 

تالش برای جلب نظر مخاطب هدف هستند. این امر موجب افزایش فشار و رقابت 
نزدیک میان برندها می ش��ود. در این می��ان فقط برندهای توانمند در زمینه تولید 
محتوای جذاب امکان کسب موفقیت در برابر سایر برندها را خواهند داشت. در غیر 
این صورت باید منتظر مواجهه با شکست یا دست کم بی توجهی مخاطب هدف به 

محتوای مان باشیم. 
یک��ی از نکات مهم در زمینه تولید محتوا توجه به فرهنگ بومی بازار مدنظرمان 
است. به عنوان مثال، یکی از سازمان های خیریه جهانی به هنگام تالش برای فعالیت 
در بازار هند به طور عمیق به مطالعه فرهنگ بومی بخش های مختلف این کش��ور 
پرداخت. این امر با توجه به الگوی تقلیدی آنها از فعالیت در شهرهای مختلف ایاالت 
متحده ضروری بود. اگر ما نسبت به ویژگی های منحصر به فرد هر بازار توجه نداشته 
باش��یم، احتمال بروز خطا ب��ه طور قابل مالحظه ای افزای��ش خواهد یافت. در هر 
وضعیتی ما باید به فکر جلوه عمومی برندمان باشیم. شکست در نخستین تالش مان 
برای حضور در بازاری تازه برای مدت زمانی طوالنی همراه با ما خواهد بود. در برخی 
از موارد برندها به دلیل عدم کس��ب موفقیت در نخستین تالش شان در بازار هدف 
به طور کلی قید آن را می زنند. این امر به دلیل افزایش فش��ارها و انتقادات به برند 
موردنظر صورت می گیرد، بنابراین پیش از اجرای کمپین در بازار هدف نس��بت به 
شناخت درست از آن و طراحی الگوی منحصر به فرد تولید محتوا اطمینان حاصل 
کنید. گاهی اوقات برندها نیازمند چند استراتژی تولید محتوا در کنار هم هستند. 
این امر به دلیل فعالیت همزمان برخی از برندها در بازارهای مختلف روی می دهد. 
توصیه ما در این شرایط استفاده از تیم های بازاریابی جداگانه است. به هر حال وقتی 
شما در تالش برای حضور موفق در بازارهای مختلف هستید، باید هزینه بیشتری 

نیز برای بازاریابی آنالین انجام دهید. 
۴. آیا آماده صحبت و ارتباط با مخاطب هدف تان هستید؟

فعالیت در شبکه های اجتماعی نیازمند توجه به الگوی دوجانبه آن است. به این 
ترتیب ما باید آمادگی واکنش در برابر مخاطب هدف را داش��ته باشیم. در غیر این 
صورت احتمال کسب موفقیت مان به شدت کاهش خواهد یافت. بسیاری از برندها 
در زمینه تولید محتوا مهارت باالیی دارند، اما شنوندگان خوبی نیستند. این امر در 
زمینه تعامل با مخاطب هدف دردسرس��از خواهد بود. یکی از مهارت های ضروری 
ب��رای هر برند در زمینه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی توان واکنش س��ریع در 
برابر اتفاقات پیش بینی نش��ده است. به عنوان مثال، چندی پیش یک زوج در یکی 
از ش��عبه های رستوران KFC مراسم خواستگاری شان را برگزار کردند. بازتاب این 
اقدام در بسیاری از شبکه های اجتماعی همراه با بهت و حیرت کاربران بود. در این 
میان برخی از برندها به سرعت اقدام به حمایت از زوج جوان کردند. برندهایی نظیر 
کوکا کوال، آئودی و Woolworths با ارائه انواع هدیه ها و طرح های تخفیفی برای 
اس��تفاده از محصوالت شان به حمایت از این زوج جوان پرداختند. این نوع آمادگی 
برای استفاده از رویدادهای پیش بینی نشده در فضای آنالین اهمیت باالیی دارد. اگر 
برندها به خوبی آماده این رویدادها نباشند، احتمال کسب موفقیت در عمل بسیار 

کاهش خواهد یافت. 
ش��بکه های اجتماعی فرصت طالیی در اختیار برنده��ا برای تعامل و صحبت با 
مخاطب هدف ق��رار می دهد. نکته مهم در این میان آمادگی برندها برای تعامل با 
مخاطب هدف اس��ت. تمام برنامه های بازاریابی و تبلیغات ما در صورت ناتوانی در 
زمینه تعامل مناسب با مخاطب هدف به خطر خواهد افتاد، بنابراین شاید پیش از 
اجرای کمپین مان باید نسبت به توانایی برندمان در زمینه تعامل مناسب با مخاطب 

هدف اندکی تامل کنیم. 
امروزه برندها توانایی بس��یار بیش��تری برای تعامل با مخاطب هدف شان دارند. 
این امر عالوه بر مزیت های گوناگون در زمینه افزایش فروش و س��ود بیشتر میزان 
مس��ئولیت پذیری آنها را نیز افزایش داده است. استفاده از نکات مورد بحث در این 
مقال��ه تا حد زیادی آمادگی الزم برای موفقیت در ح��وزه بازاریابی آنالین را ایجاد 
می کند. از این به بعد مس��یر موفقیت ش��ما بس��تگی به تالش و کوشش تان برای 
یادگیری بیش��تر و استفاده مناس��ب از فرصت های موجود در شبکه های اجتماعی 

خواهد داشت. 
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چگونه از قابلیت استوری اینستاگرام استفاده 
بهتری داشته باشیم 

اگر بخواهیم مهم ترین قابلیت اینستاگرام را نام ببریم، بدون شک استوری 
گزینه ای شایس��ته خواهد بود. فراموش نکنید که سرعت بازدید از آنها حتی 
از پست ها نیز بیشتر بوده و به همین خاطر خصوصا برندها به دنبال استفاده 
بیشتر از آن هستند، با این حال تا چه حد نسبت به مطالبی که باید در این 
بخش به نمایش بگذارید، آش��نا هس��تید؟ بدون شک انتخاب نادرست تنها 
باعث نارضایتی مخاطبان خواهد ش��د. به همین خاطر ذکر مواردی ضروری 

است که در ادامه به بررسی ۱۰ مورد از آنها خواهیم پرداخت. 
۱-جنبه انسانی را نشان دهید 

افراد تمایل ندارند تا خود را بیش از حد در ارتباط با برند و یا محصوالت 
احس��اس کنند. با این حال نمایش خودتان در بخش پست ها نیز نمی تواند 
اقدامی س��ودمند تلقی ش��ود. به همین خاطر ضروری اس��ت تا در استوری 
خودتان و تمامی کارمندان را در معرض نمایش قرار دهید. برای مثال تهیه 
یک عک��س از کارمندان در حین کار، عکس-های دس��ت جمعی و از همه 
مهم ت��ر نمایش خودتان به عنوان باالترین مقام در ش��رکت بدون ش��ک از 
خواس��ته های مخاطبان محسوب می شود، با این حال فراموش نکنید که در 
ای��ن رابطه نیز باید محدودیت هایی را رعایت کنید. در غیر این صورت دیگر 
اقدامی تاثیرگذار محسوب نخواهد شد. نظر روان شناس ها این است که یکی 
از موارد مهم در ایجاد وفاداری در بین مش��تریان، نمایش خودتان است. در 
نهایت فراموش نکنید که منظور از استوری، صرفا ارسال عکس نبوده و حتی 

بخش  IGTV و الیو را نیز در همین دسته قرار می دهند. 
2-داستان سرایی داشته باشید 

یکی از اش��تباهات بزرگ افراد این است که تصور می کنند به علت تفاوت 
پس��ت و اس��توری و عدم وجود مکانی برای اضافه کردن متن، آنها نیازی به 
این بخش نخواهند داشت. این امر در حالی است که شما برای افزایش تاثیر 
اقدام خود، ضروری اس��ت تا متن را نیز اضاف��ه کرده و حتی از تگ کردن و 
افزودن هش��تگ ها نیز غافل نشوید، با این حال فراموش نکنید که متن شما 
باید کامال در ارتباط با محتوایی باش��د که به اش��تراک گذاش��ته اید. در این 
رابطه استفاده از مطالب خودتان، باالترین حد تاثیرگذاری را به همراه داشته 
و بهتر است تا با یک سوال آن را به پایان رسانید. این امر کمک خواهد کرد 

تا امکان تعامل خوب با مخاطبان نیز شکل گیرد. 
3-لحظات مهم را به اشتراک بگذارید 

بدون شک در برخی از روزها، اتفاقات خاصی در شرکت رخ می دهد. برای 
مثال ممکن اس��ت فردی مهم در ش��رکت حضور پیدا کرده و یا یک جلسه 
ارزشمند ش��کل گیرد. تحت این شرایط ضروری است تا پوشش مناسبی را 
داشته باش��ید. برای این امر قابلیت اس��توری بهترین گزینه محسوب شده 
و فرام��وش نکنید که به علت س��رعت پخش باال، حتی تع��داد زیاد آنها نیز 
مخاطب را آزرده خاطر نخواهد کرد. در نهایت فراموش نکنید که استفاده از 

الیو نیز در این شرایط می تواند کامال کارساز باشد. 
۴-فرهنگ سازمانی شرکت را به نمایش درآورید 

ای��ن امر که فرهنگ کاری خ��ود را به نمایش بگذاری��د، یک عامل برای 
جلب اعتماد و نمایش مزیت رقابتی محسوب می شود. برای مثال حفاظت از 
محیط زیس��ت می تواند یک فرهنگ مناسب باشد که آن را از طریق نمایش 
تصاویر پنل های خورش��یدی، عدم اس��تفاده از کاغذ، عدم استفاده از ظروف 
یکبار مصرف پالستیکی و... به نمایش بگذارید. در نهایت فراموش نکنید که 
الزم اس��ت تا هایالیت هایی را نیز ایجاد کنید تا پس از ۲۴ ساعت با معضل 

عدم امکان مشاهده مطالب مواجه نشوید. 
۵-اجازه صحبت به مخاطب را بدهید 

این امر که پاس��خ ها و مطالب مهم مخاطبان را با س��ایرین به اش��تراک 
بگذارید، یکی دیگر اقدامات بس��یار مهم محس��وب می ش��ود، ب��ا این حال 
مشاهده و پاسخ دادن به تمامی مطالب بسیار سخت بوده و به همین خاطر 

ضروری است تا حداقل چهار نفر مدیریت صفحه را برعهده داشته باشند. 
۶-مسابقه و چالش ایجاد کنید 

درواق��ع در بخ��ش اس��توری صرفا نبای��د محتواهای خود را به اش��ترک 
بگذارید، بدون ش��ک استفاده از مخاطبان نیز می تواند کامال سودمند باشد، 
با این حال دلیلی الزم اس��ت تا افراد برای شما در این رابطه اقدام کنند که 
مس��ابقه و انواع چالش ها که در حال حاضر بس��یار رایج ش��ده است، گزینه 
بس��یار خوبی خواهد بود، برای مثال شما می توانید چالش سلفی با محصول 
را ایجاد کرده و تمامی تصاویر ارس��الی را در بخش استوری خود به نمایش 

درآورید. 
7-یک پیشنهاد ویژه بدهید 

بخش اس��توری به این علت ک��ه با محدودیت زمانی مواجه اس��ت، خود 
می تواند دلیلی برای مراجعه روزانه به صفحه ش��ما باشد. درواقع یک پست 
ممکن اس��ت یک هفته پس از ارس��ال، مشاهده ش��ود، با این حال این امر 
برای قابلیت اس��توری کامال متفاوت بوده و الزم اس��ت ت��ا با اقداماتی نظیر 
ارائه تخفیف های ویژه ب��ه صورت روزانه، مخاطب را مجبور به بازدید مداوم 
کنید. بدون شک به هر میزان که بیشتر در ذهن مخاطب خود حضور داشته 

باشید، شانس موفقیت باالتری را نیز خواهید داشت. 
8-احساسات مخاطب را درگیر کنید 

نمایش لحظات احساس��ی، خود از دیگر مواردی اس��ت که جزو لیس��ت 
اقدامات موثر در بخش اس��توری محسوب می ش��ود. برای مثال اگر یکی از 
بزرگان عرصه کاری ش��ما به تازگی فوت ش��ده اس��ت، می توانید یک متن 
احساس��ی را با مخاطبان خود به اش��تراک بگذارید. بدون ش��ک این امر که 
مخاطب با ش��ما رابطه احساس��ی برقرار کند، وف��اداری آنها به باالترین حد 

ممکن خواهد رسید. 
9-آموزش دهید 

این امر که مطالب ش��ما بار آموزشی باالیی داشته باشد، باعث ارزشمندتر 
شدن اقدامات شما خواهد شد. به همین خاطر این امر که آموزش های کوتاه 
ول��ی کامال کاربردی را ایجاد کنید، خ��ود برای مخاطب کامال رضایت بخش 
خواه��د بود، ب��ا این حال فراموش نکنید که ذهن کنج��کاو مخاطب باید به 
خوبی حمایت ش��ود. ب��ه همین خاطر از نمایش پش��ت صحنه اقدامات نیز 
غافل نش��وید. همچنین فراموش نکنید که پوش��ش اخبار نیز در این دسته 

قرار می گیرد. 
۱۰-یک اقدام منحصر به فرد داشته باشید 

تا به این مرحله، تمامی اقدامات معرفی ش��ده توس��ط برندهای دیگر نیز 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد، با این حال اگر خواهان ترقی واقعی هس��تید، 
ضروری است تا حداقل یک خالقیت و اقدامی کامال متفاوت را داشته باشید. 
به همین خاطر این بخش کامال به خودتان وابس��ته اس��ت و باید تصمیمی 

درست را اتخاذ کنید.
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 توصیه های رابرت هرج واک
به کسب وکارهای کوچک 

اگر برنامه شارک تنک را مشاهده کرده باشید، بدون شک با یکی 
از پنج داور این برنامه به نام رابرت هرج واک آشنایی خواهید داشت. 
وی از جمل��ه کارآفرین ه��ا و میلیاردرهای خودس��اخته محس��وب 
می ش��ود. به همین خاطر نیز توصیه های او با اس��تقبال بی نظیری 
هم��راه اس��ت. وی در جدیدترین مصاحبه خ��ود توصیه هایی را به 
مدیران کس��ب وکارهای کوچک داشته است که در ادامه به بررسی 

آنها خواهیم پرداخت. 
۱-به دنبال سطح متوسط نباشید 

بهترین بودن تنها راز موفقیت محسوب می شود. این امر در حالی 
اس��ت که خصوصا مدیران کسب وکارهای کوچک برای خود اهداف 
متوسطی را دارند. فراموش نکنید که اگر حداقل در یک مورد عالی 
نباش��ید، بدون شک هیچ گونه شانس موفقیتی را به دست نخواهید 
آورد. ب��ه همین خاطر تا زمانی که حداقل انگیزه الزم برای بهترین 
بودن را ندارید، ش��روع یک کس��ب وکار ابدا ب��ا نتیجه خوبی همراه 
نخواه��د ب��ود. در نهایت فراموش نکنید که عل��ی رغم تصور عموم، 
این امر که ش��ما در مسیر بهتر خواهید شد یک باور کامال نادرست 
محسوب شده و اگر شروعی درخشان را نداشته باشید، عمال در بازار 

فرصتی را برای نمایش توانایی های خود پیدا نخواهید کرد. 
2-کار تیمی را همه چیز بدانید

اگ��ر از همان ابت��دای کار، همکاری الزم بین تمامی افراد ش��کل 
نگیرد، بدون شک انجام حتی ساده ترین موارد کامال زمان بر خواهد 
ب��ود. ای��ن امر در بازار به ش��دت رقابتی حال حاض��ر، به معنای در 
اختیار قرار دادن فرصت ها به برندهای رقیب محس��وب می شود. به 
همین خاطر نیز ضروری است تا تمرین های زیادی را داشته باشید 
تا تیم به باالترین سطح هماهنگی دست پیدا کند. مثال بارز این امر 
را می توان یک تیم فوتبال دانس��ت که هر روز تمرین هایی را انجام 
می دهد تا در زمین مسابقه، بازیکنان بتوانند به معنای واقعی کلمه 

به عنوان یک تیم رفتار کنند. 
3-اهدافی مهم را داشته باشید 

این امر که هر هدف ش��ما یک انقالب را در عرصه کاری به وجود 
آورد، یکی از مواردی اس��ت که تصمین کنن��ده موفقیت فوق العاده 
خواهد بود. به همین خاطر ابدا از بزرگ فکر کردن واهمه نداش��ته 
و تنها بر روی اهداف ارزش��مند تمرکز کنید، با این حال الزم است 
تا آزمایش های الزم را نیز انجام داده باش��ید تا اقدامی پرریس��ک را 

مرتکب نشوید. 
۴-برای آینده سرمایه گذاری کنید 

اگ��ر صرفا ب��ه وضعیت کنونی توجه کنید، بدون ش��ک ش��انس 
موفقی��ت باالی��ی را نخواهید داش��ت. به همین خاط��ر نیز تمامی 
برنده��ای موفق جهان، برای آینده خود برنامه داش��ته و خود را از 
همی��ن امروز برای آن آماده می کنند. در ای��ن رابطه کوچک بودن 
کس��ب وکار شما نباید باعث شود تا از این اقدام حیاتی غافل شوید. 
در این رابطه ضروری اس��ت تا چش��م اندازی را ب��رای خود تعیین 
ک��رده و آموزش ها و پیش زمینه های رس��یدن به آن س��طح را مهیا 
س��ازید. بدون ش��ک آینده نگری، مهارت مهمی در زمینه مدیریت 
محسوب می شود. برای مثال آقای هرجاوک در برنامه شارک تنک، 
از س��رمایه گذاری های کالن ب��ر روی ایده های��ی ک��ه او را به وجود 
م��ی آورد، ابدا کوتاهی نکرده و ای��ن اقدام را ضامن موفقیت و ایجاد 
مس��یرهایی جدید در آینده می داند. به همین خاطر می توان گفت 
ک��ه هدف اصلی او از حضور در این برنامه، پیدا کردن ایده های برتر 

محسوب می شود. 
در نهایت هیچ گاه خودتان را ضعیف و کوچک تلقی نکنید. درواقع 
رابرت هرجاوک که هم اکنون صاحب یکی از برترین برندهای جهان 
در زمینه امنیت ش��بکه اس��ت، کار خود را تحت شرایطی آغاز کرد 
که از هیچ گونه اطالعاتی در این زمینه برخوردار نبود، با این حال به 
علت پش��تکاری که داشت، موفق شد تا دانش الزم برای فعالیت در 
این زمینه را به دست آورد. به همین خاطر هیچ گاه برای پیشرفت، 

دیر نبوده و هیچ فرمول موفقیتی به غیر از تالش وجود ندارد. 
smallbiztrends :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: ۱286073290 www.forsatnet.ir

برای بسیاری از شرکت ها، انتخاب بهترین ها سیاست اصلی محسوب می شود. 
اگرچه این اقدام کامال س��ودمند اس��ت، با این حال در صورتی که حمایت های 
الزم پس از طی کردن این مرحله انجام نشود، همواره احتمال از دست دادن تیم 
و نابودی انگیزه آنها وجود دارد. درواقع وفاداری حالتی اس��ت که باید در افراد 
ایجاد کرد، با این حال بس��یاری از افراد از اقداماتی که باید در این رابطه انجام 
ش��ود آگاهی نداش��ته و این امر باعث می ش��ود تا نتیجه الزم را علی رغم صرف 
هزینه های بس��یار، به دست نیاورند. در این مقاله ما به بررسی نظرات جمعی از 

بهترین کارآفرین ها پرداخته  ایم که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. 
۱-به صورت تصادفی پاداش دهید 

علی رغ��م تصور اولیه، ایجاد بهترین کارمند ماه ابدا اقدامی مثبت محس��وب 
نش��ده و تنها باعث ایجاد رقابت های ناسالم خواهد شد. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا در زمینه اهدای جوای��ز، به صورت تصادفی اق��دام کنید. برای کاهش 
راندمان کاری تیم خود نیز ایجاد قوانین، بهترین گزینه محس��وب می شود. برای 
مثال می توانید هر ماه، مقداری از حجم کاری افراد را زیاد کرده و یا توصیه های 
الزم ب��رای افزای��ش راندمان را انجام دهید. درواقع اف��راد ماهر و با دانش، حجم 
فعالیت های��ی که در یک س��اعت انج��ام می دهند، با کارمندان معمولی بس��یار 
متفاوت خواهد بود. به همین خاطر ش��ما می توانید به افراد خود کمک کنید تا 
همگان به چنین سطحی دست پیدا کنند. در نهایت تصادفی بودن، زمینه انواع 

دلخوری ها را از بین خواهد برد. 
2-یک سرگرمی مشترک داشته باشید 

هی��چ دلیلی وجود ندارد که خارج از ش��رکت ارتباطی را با تیم خود نداش��ته 
باش��ید. درواقع تالش ش��ما باید ایجاد یک رابطه کامال دوستانه باشد. به همین 
خاط��ر نیز ضروری اس��ت تا با مش��ورت از تمامی افراد، یک س��رگرمی را برای 
وقت گذراندن در خارج از محیط ش��رکت، انتخاب کنید. در این رابطه حتی یک 
ورزش گروهی، می تواند هم به کس��ب سالمت بیشتر کارمندان کمک کند و هم 

همدلی و کار تیمی را افزایش دهد. 
3-از معجزه سفر غافل نشوید 

پس از یک پروژه س��نگین افراد نیاز به میزانی برای استراحت خواهند داشت. 
در این رابطه روان شناس ها بر این باور هستند که سفر بهترین انتخاب محسوب 
ش��ده و ضروری اس��ت تا در این رابطه اق��دام کنید. درواقع امروزه بس��یاری از 
ش��رکت ها از این گزینه برخوردار بوده و الزم اس��ت تا به مس��ئله بازیابی قوای 

کارمندان خود توجه خاصی را داشته باشید. 
۴-فرهنگ شرکت را امری مطلق تلقی نکنید 

موارد معرفی ش��ده به عنوان فرهنگ س��ازمانی ش��رکت، ممکن است پس از 
مدتی تاثیر الزم را به همراه نداش��ته باش��د. تحت این ش��رایط تنها کارمندان با 
فش��اری بی مورد مواجه خواهند شد. به همین خاطر ضروری است تا نظر تمامی 
کارمندان را در رابطه با موارد جویا ش��ده و در صورت نیاز سریعا موارد را حذف 

و یا اصالح کنید. 
۵-اهداف شخصی کارمندان را نیز مورد توجه قرار دهید 

بدون ش��ک هر کارمندی از اهداف شخصی نیز برخوردار است. این امر که به 
تحقق آنها کمک کنید، باعث خواهد ش��د تا آنها به افرادی کامال قدردان تبدیل 
ش��وند. فراموش نکنید که تاریخ پر اس��ت از ش��رکت هایی که به علت وفاداری 
کارمندان خود، موفق ش��ده-اند تا از بدترین شرایط عبور کنند. به همین خاطر 
در کن��ار تعیین هدفی مش��ترک، از همه افراد در رابطه با اهداف شخصی ش��ان 

سوال کنید. 

۶-ساعت کاری را به ۴ روز در هفته کاهش دهید 
در بسیاری از شرکت ها تنها یک روز در هفته تعطیلی وجود داشته و افراد باید 
س��اعت-های متمادی را در شرکت حضور داشته باشند، با این حال اگر تحلیلی 
را بر روی کیفیت کار افراد داشته باشید، متوجه این امر خواهید شد که بسیاری 
از ای��ن زمان ها عمال بدون هیچ گونه فعالیت خاصی س��پری می ش��ود. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا برای کاهش تعداد س��اعت و افزای��ش کارایی کارمندان 
خ��ود برنامه ریزی کنید. این امر کمک خواهد کرد تا افراد در زمینه ایجاد تعادل 
میان کار و زندگی ش��خصی خود نیز موفق تر ظاهر ش��وند. در نهایت استقبال از 

روش هایی نظیر دورکاری نیز در این رابطه کامال سودمند خواهد بود. 
7-به راحتی افراد در محیط شرکت توجه داشته باشید 

نگاهی به محیط کاری شرکتی نظیر گوگل بیندازید. آنها برای رفاه کارمندان 
خ��ود انواع خدمات را ارائه می دهند. اگرچه نمی توان انتظار داش��ت که به مانند 
ابربرن��دی نظیر گوگل رفتار کنید، با این حال این امر به معنای عدم انجام هیچ 
کاری نیز نخواهد بود. درواقع اس��تخدام یک ماساژور اگرچه اقدامی ساده به نظر 
می رس��د، با این حال در زمینه رهایی از فش��ار و اس��ترس کاری کامال سودمند 
خواهد بود. به همین خاطر ضروری است تا با توجه به شرایط و امکانات موجود، 

به دنبال تبدیل محل کار به مکانی کامال راحت باشید. 
8-افراد را از روزمرگی خارج کنید 

این امر که کار برای افراد به اقدامی بیش از حد تکراری تبدیل نش��ود، بدون 
ش��ک عاملی اس��ت که به رضایت بیش��تر کارمندان تبدیل خواهد شد. درواقع 
یکی از مهم ترین دالیل تغییر ش��غل، کس��ب تجربه ای جدید محسوب می شود. 
ب��ه همی��ن خاطر با تامین این نیاز، تا حد زیادی خیال خود را از حفظ افراد تیم 
راحت خواهید کرد. برای مثال می-توان هر جلسه یک فرد را با خود به جلسات 
ب��رد و با این اقدام تن��وع الزم در کار افراد را ایجاد کرد. با این حال اقداماتی که 
می توانید در این رابطه انجام دهید بس��یار متف��اوت بوده و نباید صرفا به گزینه 

معرفی شده خود را محدود حس کنید. 
9-مشکالت کارمندان را به سرعت شناسایی کنید 

حتی کوچک ترین مشکالت نیز باید سریعا رفع شود. در غیر این صورت ممکن 
است با گذشت زمان به فاجعه ای بزرگ تبدیل شود. در این رابطه فراموش نکنید 
ک��ه کارمندان به صورت طبیعی چن��دان تمایل ندارد تا در رابطه با مش��کالت 
خ��ود با مدیریت صحبت کنند. به همین خاطر ضروری اس��ت تا از نزدیک ترین 
همکاران به یکدیگر برای شناس��ایی س��ریع این موارد استفاده کنید. بدون شک 
ب��ا رفع دغدغه افراد، تحول��ی را در میزان راندمان کاری آنها مش��اهده خواهید 
کرد. درواقع درس��ت به مانند ضرورت ایجاد یک تیم پشتیبانی برای رفع سریع 

مشکالت مشتریان، این امر برای کارمندان نیز ضروری خواهد بود. 
۱۰-از معجزه خنده غافل نشوید 

به هر میزان که افراد خاطرات بهتری را از ش��ما داشته باشند، تمایل کمتری 
برای ترک تیم ش��رکت خواهند داش��ت. به همین خاطر ضروری است که تا حد 
امکان س��ازنده لحظات ش��اد در ش��رکت باش��ید. برای این امر حتی استفاده از 

استندآپ کمدین ها نیز می تواند کامال کارساز باشد. 
۱۱-به اقدامات سایرین توجه کنید 

اگرچه نباید فرهنگ کاری یک شرکت را به صورت کامل کپی برداری کرد، با 
این حال استفاده از چند مورد مناسب بدون مانع بوده و بررسی اقدامات سایرین 
می تواند ش��ما را متوجه بس��یاری از اقدامات س��ودمند کند. در نهایت فراموش 
نکنی��د که از محل کار به عنوان خانه دوم یاد ش��ده و الزم اس��ت تا ش��رایطی 

را فراهم کنید که افراد از حضور در شرکت حسی فوق العاده را داشته باشند. 
۱2-به ایجاد تعادل میان کار و زندگی افراد کمک کنید 

کارمندان ش��ما باید تعادل خوبی را میان زندگی و کار خود داش��ته باش��ند. 

در غی��ر این صورت تمامی تالش ها ش��ما بی نتیجه خواهن��د ماند. در این رابطه 
فراموش نکنید که شرایط زندگی افراد با یکدیگر متفاوت بوده و الزم است تا به 
گفته هم��ه کارمندان گوش کرده و برای هر یک به صورت جداگانه برنامه ریزی 
کنید. بدون ش��ک به هر میزان که کارمندان خود را بیش��تر و بهتر درک کنید، 

آنها نیز به این رفتار تمایل بیشتری را پیدا خواهند کرد. 
۱3-الگوی شرکت باشید 

این امر که افراد ش��ما را متعهدترین فرد به قوانین احساس کنند، بدون شک 
تاثیرگذار خواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا مدیری کامال عملگرا 
باش��ید. در این صورت افراد کامال به ش��ما عالقه مند خواهند ش��د. همچنین از 
ضرورت آموزش مداوم کارمندان غافل نش��ده و س��طح فعلی را ابدا کافی تلقی 

نکنید. این امر باعث خواهد شد تا رشد شرکت همواره تضمین شده باشد. 
۱۴-سالمت کارمندان را مورد توجه قرار دهید 

منظ��ور از این بخش بیمه ک��ردن کارمندان نبوده و ای��ن امر حق طبیعی 
آنها محس��وب می ش��ود. درواقع منظور از این بخش این است که معاینه های 
پزش��کی دوره ای را الزامی کنید. برای این امر اس��تفاده از یک روان شناس و 
یک پزش��ک به صورت ماهانه، کامال س��ودمند خواهد بود. بدون شک به هر 
میزانی که س��المت کارمندان باالتر باشد، درگیری آنها با بیماری نیز کاهش 
پیدا کرده و این امر نیاز به مرخصی را نیز کاهش خواهد داد. فراموش نکنید 
که این امر، اقدامی بس��یار کم هزینه بوده ولی کامال کارمندان را تحت تاثیر 

قرار خواهد داد. 
۱۵-اهداف جانبی تعیین کنید 

ای��ن امر که هر م��اه فرصتی را ایجاد کرده و آن را در معرض دید همگان قرار 
دهی��د تا هر فردی که تمایل دارد، یک یا چند مورد از آنها را انجام دهد، نه تنها 
زمینه کس��ب درآمد باالتر را به همراه خواهد داش��ت، بلکه باعث تنوع بخشی به 
اقدامات افراد خواهد ش��د. برای مثال ممکن است تالش برای فروش محصوالت 
به 5۰ نفر در یک ماه، یک فعالیت خارج از وظایف افراد باش��د که بدون ش��ک 
مورد توجه افرادی قرار خواهد گرفت که نیاز به سطح باالتری از درآمد هستند. 
این امر اقدامی خواهد بود که برای ش��رکت نیز کامال س��ودآور است. در نهایت 
فرام��وش نکنی��د که اهداف باید به نحوی باش��د که ام��کان فعالیت چند نفر به 
صورت همزمان بر روی آنها، وجود داش��ته باش��د. در غیر این صورت با مشکلی 

بزرگ مواجه خواهید شد. 
۱۶-افراد را در نحوه انجام کارها کامال آزاد بگذارید 

بی��ش از حد زیر ذره بین قرار دادن افراد تنها باعث ناراحتی آنها خواهد ش��د. 
ب��ه همین خاطر ضروری اس��ت تا آنها را در نحوه انج��ام وظایف خود کامال آزاد 
بگذاری��د، ب��ا این اقدام نه تنها راندم��ان کاری افراد افزایش پی��دا می کنند، بلکه 
احس��اس راحتی به مراتب باالتری را نیز به دست خواهند آورد. درواقع ضروری 

است تا اعتماد خود به تیم شرکت را نشان دهید. 
۱7-سطح همکاری ها را به باالترین حد ممکن برسانید 

انجام کارها به صورت تیمی، باعث سرعت و سهولت بیشتر خواهد شد. به همین 
خاطر ضروری است تا کارمندان را به باالترین حد از همکاری با یکدیگر برسانید. در 
نهایت فراموش نکنید که یک دست بودن تیم شرکت، بسیار مهم خواهد بود و درواقع 
وجود حتی یک فرد ضعیف، همه چیز را با مشکل مواجه خواهد کرد. به همین خاطر 
هیچ گاه از روابط خود برای استخدام افراد بدون شایستگی کافی استفاده نکنید.  در 
نهایت فراموش نکنید که ش��رایط برای هر ش��رکتی کامال متفاوت است. به همین 
خاطر همواره فضا برای اقدامات جدید و شخصی سازی شده وجود داشته و نباید خود 
را محدود به این موارد تلقی کنید. همچنین بهتر است تا تمامی این موارد را با هم 

مورد استفاده قرار دهید تا نتایج بیشتری را به دست آورید. 
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بازديد معاون حمل ونقل سازمان راهداري  وهئيت همراه از مناطق سيل 
زده استان هرمزگان 

بندرعباس-خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان  
دکتر مهران قرباني عضو هئيت عامل ومعاون حمل ونقل سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي کشور  ازمحورها ي سيل زده 
بندرعباس –بندرلنگه ومحور  دژگان –لمزان و روستاهاي هيرو و سياتك و همچنين محور بندرلنگه به پارسيان – آبنماي 
کنف در محور بندرخمير به بندرلنگه  باتفاق مهندس نيكويي  فرماندارشهرستان بندرلنگه جهت بررسي وارائه راهكارهاي 
رفع آبردگيها ومشكالت بوجود آمده در بارندگي اخير استان هرمزگان بازديد نمود.  وي در اين بازديد ضمن بررسی وضعيت 
محورهاي  مناطق سيل زده،وضعيت جاده هاي روستايي  و مناطق آسيب ديده از سيل  اظهار داشت:  تمامي وضعيت هاي 
بوجود آمده در اين بحران را مورد پيگيری قرار می دهيم تا با تالش شبانه روزی شرايط آنها بهبود يابد. مهندس شعبانعلي خاوري مديرکل نگهداري راههاي سازمان 
باتفاق يوسف عابديني مديرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي هرمزگان از محورهاي مواصالتي شهرستان جاسك ؛محور جاسك – کنارك  که در سيل اخير دچار 
ضرر وزيانهاي زيادي شده است بازديد نمودند . وهمچنين مهندس منصور فخاران مشاور رياست ومديرکل روابط عمومي سازمان ازجاده هاي اصلي وفرعي وروستايي  
شهرستان بستك از قبيل  محور بندرعباس – بندرخميرو ديوار بزرگ پل گچين مورد بازديد قرار داد. وي همچنين درادامه از محور بندرخمير – کهورستان و  بستك 

– الر  وراههاي روستايي شهرستان بستك ازقبيل روستاي گچوئيه ، هنگوئيه و پل گود گز ، گردنه شورد ، پل لوله اي گرگو ،پاي تاوه ، بازديد نمود.

مديرعامل شرکت پااليش گاز ايالم:
پااليشگاه گاز ايالم از ايجاد شعب شورای حل اختالف ويژه صنايع استقبال می کند

ايالم – هدی منصوری: مديرعامل شرکت پااليش گاز ايالم از استقبال اين شرکت در ايجاد شعب تخصصی ويژه صنايع 
اســتان خبر داد و گفت: از آنجائيكه شــوراهای حل اختالف، کارنامه درخشانی در صلح و سازش منطقه دارند به يقين با 
ايجاد شعب تخصصی اين موضوع در صنايع استان اثرات مثبت و مطلوبی خواهد داشت. به گزارش روابط عمومی، مهندس 
"شــهريار داری پور" در ديدار معاون قضايی و سرپرست شــوراهای حل اختالف استان ايالم، افزود: بنا به تجربه سالهای 
گذشته و وجود پيمانكاران، فروشندگان و خريداران متعدد طرف قرارداد با اين شرکت، ممكن است در برخی موارد اختالف 
نظر و تعارض پيمانی و قراردادی منجر به تشكيل پرونده هايی نزد محاکم قضايی گردد که اين امر باعث هدر رفت منابع 
مالی و صرف زمان و انرژی برای طرفين دعوا و افزايش حجم کار برای دستگاه قضايی استان می شود. وی اظهار داشت: تشكيل شوراهای تخصصی ضمن کاهش 
پرونده های صنايع نزد محاکم قضايی ، می تواند زمينه ساز رفع اختالفات و تعارضات از طريق صلح و سازش که در مدت زمان کوتاهتری نيز به سرانجام برسند. 
همچنين معاون قضايی و سرپرست شوراهای حل اختالف استان ايالم در اين ديدار گفت: در راستای تحقق فرامين مقام معظم رهبری مبنی بر ايجاد رونق توليد و به 
منظور رفع موانع و مشكالت فراروی صنايع، توليدکنندگان و سرمايه گذاران، ايجاد شورای حل اختالف تخصصی ويژه صنايع استان الزامی است. دکتر" اميرحسين 
آذرمنش" با اشــاره به اينكه ايجاد شعب تخصصی شــوراهای حل اختالف برای صنايع مهم استان از جمله پااليشگاه و پتروشيمی می تواند مشكالت قضايی اين 
واحدهای صنعتی را مرتفع کند، افزود: به منظور رونق توليد، جلوگيری از تعطيلی شرکتها و صنايع توليدی و به منظور کاهش ورودی  پرونده ها در محاکم قضايی، 
ايجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختالف واحدهای صنعتی، امری ضروری است. وی به اهداف ايجاد اين شعب در استان اشاره کرد و اظهار داشت: رفع مشكالت و 
مسائل واحدهای صنعتی و اقتصادی در سطح استان و زمينه سازی برای ايجاد صلح و سازش فی مابين توليدکنندگان، سرمايه گذاران و پيمانكاران با اشخاص حقيقی 
و حقوقی و غيره در سريع ترين زمان ممكن و بصورت کاماًل تخصصی انجام می شود که اين مهم می تواند باعث کاهش مشكالت صنعتی در استان و رونق توليد شود.

صفحه رسمی دانشگاه قم در اينستاگرام مسدود شد
قم – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی دانشــگاه قم، اينســتاگرام در اقدامی خالف ادعاهای 
دروغين دولت آمريكا و کشورهای غربی پيرامون آزادی بيان، صفحه رسمی دانشگاه قم در اينستاگرام را احتماالً به 
دليل انتشار چند تصوير ساده از قهرمان ملی ايرانيان سردار شهيد حاج قاسم سليمانی مسدود کرد. صفحه رسمی 
دانشــگاه قم در اينســتاگرام با بيش از ٧ هزار مخاطب دانشگاهی منعكس کننده فعاليت های علمی، پژوهشی، 
فرهنگی و دانشــجويی دانشــگاه بود. روابط عمومی دانشــگاه قم اين اقدام فاقد منطق و ناشی از ترس روزافزون 
از گســترش فرهنگ مقاومت در ملتها را نسبت به يك محيط علمی و آکادميك محكوم نموده و خواستار ايجاد 

شرايطی عزتمندانه و ايمن در فضای اطالع رسانی رسمی مبتنی بر توانمندی های بومی توسط مسئوالن ذيربط در کشور است.

1000 مشترک در امور برق شمال غرب  برق دارشدند
کيفيت باالی برق رسانی در خانه های کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان- قاسم اسد : مهندس داريوش باروتی مدير امور برق شمال غرب ازتجهيز پست زمينی تعاونی مسكن دانشگاه علوم پزشكی خبرداد و گفت 
:81 واحد مسكونی در خيابان کاوه شهرك نگين برق دارشدند و در اين پروژه پست زمينی به ظرفيت 500 کيلوولت آمپر تجهيز و در مدار قرار گرفت . 
وی در ادامه گفت :در اين پروژه بر زيبايی مبلمان شهری نيز تاکيد شد به طوری که يك دستگاه ترانس هوايی جمع آوری و پست زمينی جايگزين آن 
شد .  وی به شاخص های اين پروژه اشاره کرد و گفت :240 متر کابل کشی فشار متوسط و 5٧6 متر کابل کشی فشار ضعيف در اين پروژه اجرايی شد و 
همچنين بهينه سازی شبكه فشار ضعيف هوايی به طول 150 متر و احداث کابل خود نگهدار از ديگراقدامات صورت گرفته در اين پروژه بوده است . وی 
به ديگر پروژه برق رسانی به مجتمع مسكونی در خيابان کاوه خيابان نگارستان  اشاره کرد و گفت : در اين پروژه نيز 125 واحد مسكونی در سه ساختمان 
مجزا برق دار شدند که در آن يك پست 400 کيلوولت آمپر تجهيز و در مدار قرار گرفت و همچنين در اين پروژه نيز 400 متر کابل کشی فشار متوسط و 
ضعيف زمينی احداث شد و پايانه RTU نيز تمامی اطالعات را از نقاط مختلف که مورد نياز می باشد ، جمع آوری کرده و بعد از پردازش ، آنها را به مرکز 

کنترل از طريق  سيستم های  مخابراتی ارسال می کند. گفتنی است هزينه اين دو پروژه بالغ بر يك ميليارد تومان می باشد .

مدير مخابرات گرگان:
با تعويض تجهيزات فرسوده خدمت رسانی به مشتريان را سرعت می بخشيم

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: خدمت رسانی به مشتريان روستايی از اولويت هاست.به گفته احمد رضا کبير مدير مخابرات گرگان ارائه خدات با 
کيفيت برای تمامی مشتريان برايمان مهم است و نبايد از اين امر مهم در روستاها غفلت کرد.وی با تشريح اقدامات انجام شده در روستاها جهت خدمت 
رسانی بهتر ، از کارگزاران زحمتكش درروستاها تقدير کرد و گفت : اين طرح ها با برنامه ريزی های الزم در تمامی روستاهای تابعه گرگان در حال اجرا 
است. وی با اشاره به تعويض کابل فرسوده روستای نومل به کابل چهارزوج و کارت الين خراب مشتريان در اين روستا ابراز اميدواری کرد با تامين و تعويض 
تجهيزات  ، سرعت خدمات رسانی پيشرفت بيشتری خواهد داشت و ارتباطات مخابراتی با کيفيت و مناسب تری در اختيار مشتريان قرار خواهد گرفت.

آمادگی فنی روستای دهنه از توابع گميشان برای توسعه ارتباطات مخابراتی
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در راستای توسعه ارتباطات مخابراتی آمادگی الزم برای دايری جديد در روستای دهنه فراهم شد.با تالش کارکنان 
شبكه مخابرات گميشان امكان توسعَه ارتباطات و دايری جديد در روستای دهنه از توابع اين شهرستان ايجاد شد. محمد صديق قاری رئيس اداره مخابرات 
گميشــان ضمن اعالم اين مطلب افزود: اين عمليات موجب توســعه و ارائه خدمات جديد و با کيفيت به روستاييان ساکن دهنه خواهد شد.وی گفت : 

رسيدگی و رفع نياز مشتران روستايی از اولويت هاست و تمام همت خود را جهت بهره برداری آنان از سرويسهای مخابراتی خواهيم کرد.

بازديد رئيس مرکز بودجه و پايش عملکرد وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی قزوين
قزوين -خبرنگار فرصت امروز: روز 26 دی ماه دکتر نوری خواه رئيس مرکز بودجه و پايش عملكرد وزارت 
بهداشــت به همراه دکتر ظفری معاون اين مرکز با حضور در دانشگاه علوم پزشكی قزوين و ديدار با دکتر نامدار 
سرپرست دانشگاه و دکتر معصومی فر، واحدهای مالی ، بودجه و منابع انسانی دانشگاه را پايش کرد. دکتر نوری 
خواه همچنين پروژه های بيمارســتان در حال ساخت بيمارستان ٧00 تختخوابی، ساختمان الحاقی بيمارستان 

شهيد رجايی و بيمارستان رحيميان الوند را مورد بازديد قرار داد.
فرمانده تيپ پياده امام صادق)ع( استان بوشهر: 

اميد داشتن به آمريکا تدبيری سست است
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده تيپ پياده امام صادق)ع( استان بوشهر گفت: آل سعود با ريسمان 
پوســيده آمريكا و رژيم صهيونيســتی در حال سقوط اســت. به گزارش خبرگزاری از بوشهر، سردار محمدتقی 
صفری در ديدار با مسئوالن و فرماندهان تيپ اميرالمومنين)ع( بوشهر، اظهار داشت: روحيه ايمان، وحدت، تقوا و 
واليتمداری در همه نيروهای مسلح تجلی دارد و نيروهای نظامی با اين خصوصيات جلوی همه دنيا ايستاده می ماند. 
صفری با اشاره به تحليلی کوتاه از شرايط سوريه، تاکيد کرد: در سوريه و شرايط بوجود آمده دست برتر در دستان 
بشار اسد و نيروهای دولت است به همين خاطر آمريكا تالش دارد اين شرايط را به نفع گروه های متخاصم برگرداند. 
وی ادامه داد: آمريكا ســعی دارد نيروهای داعش و النصره که در محاصره نيروهای بشار اسد است با هر طرفندی 
آزاد کند. فرمانده تيپ پياده امام صادق)ع( بوشهر با اشاره به اينكه شهرهای بزرگ در سوريه در دست نيروهای دولتی بوده و قسمتی از حلب که در دست 
داعش است نيز به همين زودی آزاد خواهد شد، گفت: کار داعش و گروه های تكفيری در سوريه و عراق تمام شده است. صفری به حضور و وحدت مردم 
عراق در بازپس گيری شهرهای اين کشور از دست های گروه های تكفيری اشاره و بيان داشت: آمريكا نمی خواهد بسيج مردمی عراق دست برنده و پيروز 
ميدان های نبرد با داعش باشد. وی با تاکيد بر اينكه مساله سوريه راه حل نظامی ندارد و مشكل اين کشور بايد به دست مردم حل شود، خاطرنشان کرد: 
حضور نيروهای مستشاری نظامی ايران در سوريه تاکيد بر استحكام راهبرد ماست. صفری با بيان اينكه تمام بدبختی های جهان اسالم زير سر آل سعود 
است، گفت: آل سعود نوکر بی دست و پای آمريكا بوده و خواسته های آن ها را دنبال می کند. وی با اشاره به اينكه آل سعود با ريسمان پوسيده آمريكا و رژيم 
صهيونيستی در حال سقوط است، تصريح کرد: نابودی آل سعود بدست سربازان اسالم ناب محمدی)ص( نزديك است.  فرمانده تيپ پياده امام صادق)ع( 
بوشهر با بيان اينكه اگر کشورهای مسلمان اتحاد داشته باشند هيچ کشوری جرات تعرض به آنها نخواهد داشت، گفت: برخی مسئوالن ايران اسالمی و 

مسئوالن کشورهای مسلمان منطقه بدانند که دل بستن و اميد داشتن به آمريكا تدبيری سست است.
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تبريز - ماهان فالح: نگهداری بهينه از کنتورهای آب و لوله های روباز از 
يخ زدگی در فصل زمستان و انجام اقدامات پيشگيرانه برای جلوگيری از آسيب 
های احتمالی به اين تاسيسات در فصل زمستان توسط مشترکين ضروری است.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی با صدور اطالعيه 
ای اعالم کرد؛ با توجه به آغاز فصل ســرما و برودت هوا احتمال ترکيدگی لوله 
های روباز و کنتورهای آب وجود دارد، لذا از مشــترکين درخواســت می شود 
با اســتفاده از پوشش های مناسب از جمله پشم شيشــه، موکت و گونی و ... 
بــرای عايق بندی کنتورها و لوله های روباز آب اقــدام کرده و در صورت بروز 
يخ زدگی مواردی از قبيل ريختن آب جوش روی کنتور آب و روشــن نمودن 
آتــش در حوضچه کنتور جدا خودداری نمايند . بر اســاس اين اطالعيه؛ برای 

خدمات رسانی مناسب به شهروندان بخصوص در فصل زمستان شرکت آب و 
فاضالب استان نسبت به برقراری شيفت های کاری در کليه مناطق اقدام کرده 
اســت. همچنين کليه مراکز امداد و رفع حوادث آب و فاضالب بصورت شبانه 
روزی بــرای رفع حوادث احتمالی در خطوط توزيع آب شــهری در حال آماده 
باش خواهند بود. همچنين مرکز ارتباطات مردمی روابط عمومی آب و فاضالب 
با شــماره تماس 122 در کليه روزهای ســال بصورت شبانه روزی پاسخگوی 
سواالت و راهنمايی همشهريان می باشد لذا از شهروندان تقاضای می شود در 
نگهداری و پوشش کنتور آب نهايت سعی و تالش خود را بعمل آورند. همچنين 
از شهروندان تقاضا می شود در صورت بروز و يا مشاهده هرگونه مشكل با اين 

مرکز تماس حاصل کنند.

اهواز – شبنم قجاوند: فاز اول پست 1۳2 به ۳۳ کيلو ولت آنزان و خط 1۳2 
کيلو ولت ميانگران_ آنزان در شهرك صنعتی ايذه، با حضور استاندار خوزستان، 
نماينده مردم شهرستان های ايذه و باغملك در مجلس و مديران برق منطقه ای 
خوزســتان افتتاح شد. مديرعامل اين شرکت در آيين افتتاح گفت: فاز اول پست 
آنزان ۳0 مگاولت آمپر ظرفيت دارد و طرح توسعه آن به 100 مگا ولت آمپر نيز 
در دست اقدام است و خط ميانگران_ آنزان نيز بطول 20 کيلومتر به صورت دو 
مداره احداث شده است. محمود دشت بزرگ با بيان اينكه ارزش سرمايه گذاری 
اين پســت و خط 450 ميليارد ريال بوده؛ اظهار داشت: ارزش سرمايه گذاری فاز 
اول پست 150 ميليارد ريال و خط به دليل کوهستانی و صعب العبور بودن مسير 
۳00 ميليارد ريال بوده است. مديرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بيان 
اينكه کارهای زيرســاختی خوبی در توســعه برق شهرستان ايذه در دست انجام 
اســت، تصريح کرد: از سال ۹5 به بعد 50 مگا ولت آمپر به ظرفيت منصوبه برق 
اين شهرستان اضافه شده و در اين بازه زمانی ايذه 28 مگاولت آمپر رشد بار داشته 
است. دشت بزرگ افزود: استراتژی تبديل پست های سيار به دائم را پيگيری می 
کنيم و با افتتاح اين پست و پست ميانگران به ظرفيت 100 مگا ولت آمپر که در 
حال ساخت است پايداری شبكه برق ايذه در وضعيت استاندارد قرار می گيرد. وی 
اضافه کرد: بعد از سال ۹5 با برنامه ريزی های انجام شده 24 پروژه در شهرستان 
هــای ايذه و باغملك با ظرفيت ۳55 مگاولت آمپــر و 88 کيلومتر مدار با ارزش 
برق منطقه ای خوزستان با بيان اينكه در حال حاضر در اين دو شهرستان ۹ پروژه سرمايه گذاری 112 ميليارد تومانی به بهره برداری رسيده است. مديرعامل شرکت 

اولويت دار با ارزش ۳15 ميليارد تومان در دست انجام است، تاکيد کرد: اقدامات 
انجام شــده در توسعه برق اســتان با نگاه ويژه وزارت نيرو و همكاری و پشتبانی 
استاندار و نمايندگان مجلس صورت گرفته است. دشت بزرگ از مديرعامل شهرك 
های صنعتی خوزستان به دليل در اختيار گذاشتن زمين در شهرك های صنعتی 
ايذه برای ساخت پست برق، نيز تشكر و قدردانی کرد. استاندار خوزستان نيز در 
اين آيين افتتاح گفت: اين دومين پســت برق ثابت شهرستان ايذه محسوب می 
شــود و با بهره برداری از اين پست محروميت های جدی اين شهرستان در اين 
بخش در حال برطرف شدن است. غالمرضا شريعتی با بيان اينكه تا سال ۹5 به 
زيرساخت های برق شهرستان ايذه توجه چندانی نشد، تاکيد کرد: با تالش های 
برق منطقه ای خوزستان سومين پست برق ثابت که در منطقه ميانگران در حال 
ساخت است تا حدود يك سال آينده به بهره برداری خواهد رسيد و ايذه با ۳ پست 
برق ثابت به شرايط استاندارد در اين بخش نزديك تر و از برق پايدار تری برخور دار 
خواهد شد. هدايت اهلل خادمی نماينده شهرستان های ايذه و باغملك در مجلس 
شــورای اسالمی نيز در آيين افتتاح پست و خط آنزان، گفت: شهرستان ايذه در 
بخش زيرساخت های برق وضعيت مناسبی نداشت و اين پروژه در سال ۹6 برای 
رفع اين محروميت کلنگ زنی شــد که با تالش های مديرعامل برق منطقه ای 
خوزستان امروز آن را افتتاح رسمی کرده ايم. وی بيان کرد: يك پست برق نيز در 
ميانگران شروع شده که اميدواريم به زودی به پايان برسد تا توسعه زيرساخت های 

برق ايذه که با شتاب خوبی شروع شده به نقطه مطلوب برسد.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: منطقه چهار شهرداری همدان  يكی 
از مناطق شــهری همدان است که بيشترين حاشيه شهر در اين منطقه قرار 
گرفته اســت  و اين منطقه باوســعتی 1510/814 هكتار دارای ۳ ناحيه و  
1۹ محله است.شهرداری منطقه چهار همدان در زمينه حسابرسی و تطبيق 
بودجه ســال ۹6  رتبه برتر  را کســب  کرده اســت که اين نشان از تالش و 
کوشــش شهردار جوان و کارکنان اين منطقه برای توسعه پايدار  اين منطقه 
اســت. شهردار منطقه چهار شــهرداری همدان از مناسب سازی معابر سطح 
منطقه چهار با بيش از18 هزار تن آســفالت به منظور تســهيل عبور و مرور 
شــهروندان خبر داد و گفت: طی مدت ۹ ماه ســالجاری، اين معابر روکش، 
لكه گيری و آسفالت شده است. مجيد يوسفی نويد اظهار کرد: آسفالت معابر 
اصلی و محلی در راستای بهبود محيط شهری و تردد آسان شهروندان يكی از 
اولويت های کاری در منطقه و مورد اهتمام مديريت و همكاران منطقه بوده و 
مورد تأکيد شورای اسالمی شهر و شهردار است. وی گفت: با توجه به سطح 
گســترده و کم برخوردار منطقه، آماده سازی و آسفالت معابر از خواسته های 

اصلی مردم و نيز از اولويت های منطقه است. شهردار منطقه چهار شهرداری 
همدان ارتقای کيفيت آســفالت معابر را يكی از عوامل بهبود زيرساخت های 
معابر شهری دانست و تصريح کرد: در اين راستا عمليات زيرسازی و روکش 
آسفالت در سطح منطقه با پخش بيش از 18هزار تن آسفالت و اجرايی شد. 
يوســفی نويد در خصوص اقدامات عمرانی در سطح منطقه گفت: تعريضی و 
اصالح هندسی محورهای پرترافيك مانند بلوار نجفی ، بلوار سردار همدانی ، 

بلوار ارتش ، احداث و بازگشايی 10 معبر شهری ، افزايش صد درصدی فضای 
سبز با احداث و بازسازی 6بوستان، ديوارکشی و ساماندهی بيش از 8 رودخانه 
، تملك و تخريب 26 ملك مسيری از جمله اقدامات عمرانی در سطح منطقه 
بوده اســت. وی گفت: طبق برنامه ريزی های صورت گرفته در ســال آتی  ، 
نهضت خدمت رسانی به شهروندان فهيم ادامه خواهد يافت و محله محوری 

توسعه متوازن را  از جمله اقدامات عملی در سطح منطقه بر شمرد.
آماده باش کامل نيروهاي خدمات شهري منطقه چهار

وی با اشاره به اينكه در همه ساله در ايام زمستان شهرداری تهميداتی را برای 
مواجه با ايام  زمستان   پيش بينی می کند،  اذعان داشت: حضور و استقرارشبانه 
روزي همكاران خدمات شهري در ســطح منطقه و سايتهاي برف روبي ، شارژ 
مخازن شــن ، بررســي و رفع نقص کاميونها و ســاير ادوات از جمله اقدامات 
شــهرداری منطقه چهار درايام زمستان است. شــهردار منطقه چهار شهرداری 
همدان از پايان عمليات اصالح هندسی بلوار آيت اهلل نجفی با اعتباری بالغ بر يك 

صد و 10 ميليارد ريال  خبر داد.

تبريز - ماهان فالح: کارکنان شرکت گاز استان آذربايجان شرقی در ۹ ماه از سال 
جاری با ارائه بيش از 10 هزار پيشنهاد در امور اين شرکت مشارکت کردند.

مديرعامل شرکت گاز اســتان آذربايجان شرقی با اعالم اين خبر گفت: مهمترين 
رويكرد سازمان های متعالی، توجه به نيروی انسانی به عنوان محور تحول در سازمان 
بوده و اســتفاده از تمامی ظرفيت های علمی کارکنان يكی از برنامه های راهبردی و 
حياتی در اين ســازمان ها تلقی می شــود. مهندس سيدرضا رهنمای توحيدی نرخ 
مشــارکت کارکنان در امور شرکت گاز استان آذربايجان شرقی را مطلوب و ارزشمند 
توصيف کرد و افزود: خوشــبختانه در سايه اقداماتی نظير مكانيزه سازی فرآيند اخذ 
پيشنهاد و ايجاد کارگروه های تخصصی ويژه، پروسه بررسی و کارشناسی و تصويب 

پيشنهادات اجرايی، هر ساله بدليل شــفافيت روند اجرايی شاهد افزايش چشمگير 
مشارکت کارکنان در نظام پيشنهادات بوده ايم. وی ادامه داد: با افزايش نرخ مشارکت 
کارکنان، پيشنهادات ارائه شده نيز بدليل هدايت، ارزشيابی، ارائه بذر پيشنهاد و...  به 
نســبت ســال های قبل، علمی تر و عملی تر گرديده، به طوری که در ۹ ماه از سال 
جاری بيش از 80 درصد پيشنهادات به مرحله اجرا در آمده که اين رقم در مقايسه با 
سال قبل حاکی از 20 درصد افزايش می باشد. مديرعامل شرکت گاز استان آذربايجان 
شرقی با اشاره به تسری نظام پيشنهادات در تمامی ادارات و واحدهای تابعه و معرفی 
کارگروه های تخصصی تصريح کرد: در راستای ترويج و ارتقای مشارکت کارکنان در 

جلسات ويژه نظام پيشنهادات از برترين های اين حوزه تقدير بعمل می آيد.

 سمنان-حسين بابامحمدی:مقبره شهدای گمنام با هدف زنده نگه داشتن 
ياد شهيدان دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام واالی آنها در پارك کوهستان در 
حال احداث است . سيد محمد ناظم رضوی در سی و هفتمين مالقات شهروندی 
با اشاره به جايگاه و ارزش شهدای گمنام تصريح کرد: حرمت، جايگاه و شان اين 
شهيدان با ساخت المان مناسب فرهنگی بايد در جامعه حفظ شود. اين يادمان 
آبرو و نشــانگر شهيد پروری مردم شهر اســت و همچنين از فضای موجود آن 
در زمينه های فرهنگی و تقويت ارزش های دفاع مقدس اســتفاده خواهد شد.  
رضوی بيان کرد: بسياری از المان های شهدای گمنام و مراکز فرهنگی محيطی 

برای زيارت مردم و مكانی برای اجرای برنامه های متناسب با شان شهيدان است.
 وی اظهار داشت : در زمينه پاسداشت و گسترش فرهنگ ايثار و شهادت 
در جامعه فقط شورا و شــهرداری به تنهايی نمی توانند عهده دار مسئوليت 
باشند، بلكه مشارکت تمامی ادارات و سازمانهای فرهنگی شهر و استان الزم 
و در اين راســتا بايد هم افزايی الزم صورت پذيرد. وی با بيان اينكه تاکنون 
شهرداری برای ساخت يادمان شهدای گمنام پارك کوهستان اقدامات اوليه 
را انجام داده اســت از دستگاه های همسو خواست تا نقش خود را در ساخت 

اين يادمان بيشتر ايفا نمايند.

برای جلوگيری از آسيب های احتمالی؛
شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی نسبت به يخ زدگی کنتورهای آب مشترکان هشدار داد

با حضور استاندار خوزستان:  پست و خط برق آنزان ايذه افتتاح شد

شفافيت در عملکرد و آمار  شهرداری منطقه ۴ ستودنی است

اصالح هندسی بلوار آيت ا... نجفی با بيش از يکصد ميليارد ريال اعتبار

با ارائه بيش از 10 هزار پيشنهاد محقق شد؛
مشارکت کارکنان در امور شرکت گاز استان آذربايجان شرقی

شهردار سمنان در سی و هفتمين مالقات شهروندی مطرح کرد:
لزوم هم افزايی تمامی دستگاه ها در ساخت يادمان شهدای گمنام پارک کوهستان 

اراک – مينو رستمی: به گزارش خبرنگار شــانا، اين تفاهم نامه همكاری 
با سرمايه گذاری مشترك به منظور توســعه زنجيره ارزش و تنوع  بخشی توليد 
محصوالت يكشــنبه، هشــتم دی ماه بين ابراهيم ولدخانی و سياوش درفشی، 
مديران عامل شرکت های پتروشيمی شازند و تبريز امضا شد. اين تفاهم نامه به 
سرمايه گذاری مشترك برای توسعه زنجيره ارزش برشC6 و تنوع  بخشی توليد 
محصوالت در پتروشيمی های شازند و تبريز منجر می شود و براساس آن احداث 
واحد اســتحصال بنزن، احداث کوره های نفتای سنگين، افزايش ظرفيت واحد 
اتيل بنزن و مونومر استايرن، افزايش ظرفيت واحد پلی استايرن و ساير محصوالت 
پليمری زنجيره اســتايرن انجام خواهد شد، همچنين از خام فروشی جلوگيری 
می شــود. اجرای عملياتی اين تفاهم نامه به افزايش سودآوری هر دو شرکت در 
مجموع به ميزان 50 ميليون دالر در ســال و خودکفايی در زنجيره محصوالت 
اســتايرن می انجامد. ابراهيم ولدخانی، مديرعامل شرکت پتروشيمی شازند در 
آيين امضای اين تفاهم نامه با اشاره به نقش بسزای صنعت پتروشيمی در اقتصاد 
کشــور اظهار کرد: پرهيز از خام فروشی از جمله مزايای اين صنعت است که با 
توســعه صنايع پايين دستی می توان ارزش افزوده بيشتری را برای کشور محقق 

کرد. ولدخانی با اشــاره به اينكه محصول PGH پتروشــيمی شازند در بخش 
پايين دستی پتروشيمی تبريز به محصوالت نهايی و باارزش تبديل می شود، گفت: 
براساس اين تفاهم نامه، پتروشيمی شازند، تكميل زنجيره ارزش اين محصول را با 

استفاده از دانش فنی پتروشيمی تبريز در دستور کار قرار داده است.
کشور از واردات مواد اوليه سرنگ بی نياز شد

وی با اشاره به محصوالت متنوع شرکت پتروشيمی شازند گفت: حدود 5 هزار 
واحد توليدی از اين شرکت خوراك دريافت می کنند. ولدخانی تأکيد کرد: شرکت 

پتروشيمی شازند با اولويت تأمين نياز داخل، حدود 400 ميليون دالر ارز به کشور 
وارد کرده که به ســامانه نيما عرضه شــده است. مديرعامل شرکت پتروشيمی 
شــازند با اشــاره به اينكه تعميرات اساسی اين شرکت امســال با بهره گيری از 
توانمندی های داخلی انجام شــد، ادامه داد: همكاری با شرکت های دانش بنيان 

يكی از اهداف ماست و در تمام زمينه ها با اين شرکت ها همكاری خواهيم کرد.
وی به دستيابی واحد R&D پتروشيمی شازند به گريدهای پليمری مورد نياز 
کشــور اشاره کرد و افزود: توليد مواد اوليه انواع سرنگ به تازگی در اين مجموعه 
صورت گرفته که با تحقق آن کشــور از واردات اين مواد بی نياز شده است و اين 
شــرکت همه نياز کشور را تأمين می کند و ســبب جلوگيری از خروج بيش از 
10 ميليون دالر ارز از کشــور شده است. ســياوش درفشی، مديرعامل شرکت 
پتروشــيمی تبريز نيز در اين آيين اظهار کرد: براساس اين تفاهم نامه بسترهای 
الزم برای توســعه دو شرکت در بحث بنزن تا پلی استايرن ايجاد می شود. وی با 
تأکيد بر استفاده حداکثری پتروشيمی تبريز از دانش های بومی و داخلی تصريح 
کرد: با اجرای اين تفاهم نامه حرکت ارزشمندی در چرخه اقتصادی کشور صورت 

می گيرد و می توان تهديدها را به فرصت تبديل کرد.

با همکاری پتروشيمی های شازند و تبريز؛

ایراندرتولیدمحصوالتزنجیرهاستایرنخودکفامیشود
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موسسه Glassdoor گزارش ساالنه خود در رابطه با 5۰ شغل برتر آمریکا در 
سال ۲۰۲۰ را منتشر کرده و آنطور که از این گزارش برمی آید این جدول تحت 
س��لطه کامل مشاغل حوزه تکنولوژی است؛ از مهندسی کالود گرفته تا طراحی 
تجربه کاربری)UX(. بر این اس��اس ۲۰ جایگاه جدول ساالنه Glassdoor به 
مش��اغل حوزه تکنولوژی اختصاص یافته و هفت جایگاه نخس��ت نیز در اختیار 
این مش��اغل است. Glassdoor وب سایتی است که در آن کارمندان به صورت 

ناشناس کارفرمایان خود را رتبه بندی می کنند و به آنها امتیاز می دهند.
از آنجا که طی ۲۰ س��ال اخیر برخی از بزرگ ترین شرکت های حوزه فناوری 
رش��دی انفجاری را در کس��ب و کار خود تجربه کردند، ج��ای تعجب ندارد که 
بگوییم مش��اغل این حوزه در زمره محبوب ترین ها هستند و باالترین دستمزدها 
را ب��ه خود اختصاص می دهند. پنج ش��رکت مطرح ح��وزه تکنولوژی در آمریکا 
ش��امل مایکروس��افت، اپل، آمازون و آلفابت )ش��رکت مادر گوگل( و فیس بوک 
در بازه زمانی س��ال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میالدی یک میلیون شغل در آمریکا ایجاد 

کرده اند که این دستاوردی بسیار بزرگ محسوب می شود.
ب��ا این ح��ال آنطور که در گ��زارش Glassdoor آمده ب��رای برخورداری از 
مزایای صنعت تکنولوژی نیازی نیس��ت که در یکی از این ش��رکت ها کار کنید، 
چراک��ه این روزها کس��ب و کاره��ای مختلف در تمامی صنای��ع اقدام به جذب 

کارکنان با پیشینه فنی می کنند تا از هم قطاران خود عقب نمانند.
Glassdoor ضمن تحلیل دیتای جمع آوری ش��ده از کاربرانش در وب سایت 
خود مشاغل مختلف را براساس سه متغیر رتبه بندی کرده که عبارتند از پتانسیل 
درآمد، رضایت ش��غلی و تعداد پس��ت های خالی مربوط به آن ش��غل در خاک 

آمریکا. رضایت شغلی افراد نیز در بازه ۱ تا 5 سنجیده شده است.
در فهرس��ت امسال مهندس��ی فرانت اند )کار نصب و تست المان های مختلف 
رابط کاربری( جایگاه نخست جدول را در اختیار دارد و این شغل حتی مهندس 
داده را ک��ه از س��ال ۲۰۱۶ میالدی عنوان بهترین ش��غل ح��وزه تک را به خود 
اختصاص داده بود به کنار زده اس��ت. Glassdoor در گزارش خود اعالم کرده 
که مهندسی فرانت اند به خاطر افزایش تقاضا توانسته پله های ترقی را در طول 
این س��ال ها ط��ی کند و حاال بالغ بر ۱3 هزار جای خال��ی برای متخصصان این 
رش��ته در آمریکا وجود دارد که تقریبا دو برابر جایگاه های ش��غلی موجود برای 

دانشمندان دیتاست.

مدی��ر محصول که جایگاه چهارم جدول امس��ال را در اختی��ار دارد باالترین 
میانگی��ن حق��وق برابر با ۱۱77۱3 دالر در س��ال ۲۰۲۰ را ب��ه خود اختصاص 
داده اس��ت و در جایگاه های بعدی نیز طراح محصول و توس��عه دهنده ش��رکت 
Salesforce با باالترین رضایت شغلی )نمره ۴.۲( قرار دارند. مهندسی نرم افزار 
نی��ز به خاطر تقاض��ای باال در جایگاه هفتم این جدول ق��رار دارد و همین حاال 
که این مقاله را می خوانید 5۰۴3۸ جایگاه خالی برای متخصصین این رشته در 

آمریکا وجود دارد.
در ادام��ه بیس��ت گانه بهتری��ن مش��اغل در گ��زارش Glassdoor را از نظر 

می گذرانیم:
۱. مهندس فرانت اند

رضایت شغلی: 3.9
تعداد فرصت های شغلی موجود: ۱3۱۲۲

میانگین حقوق: ۱۰5.۲۴۰ دالر
۲- توسعه دهنده جاوا

رضایت شغلی: 3.9
تعداد فرصت های شغلی موجود:۱۶.۱3۶

میانگین حقوق:۸3.5۸9 دالر
3. دیتا ساینتیست

رضایت شغلی: ۴
تعداد فرصت های شغلی موجود: ۶.5۴۲

میانگین حقوق:۱۰7.۸۰۱ دالر
۴. مدیر محصول

رضایت شغلی: 3.۸
تعداد فرصت های شغلی موجود: ۱۲.۱73

میانگین حقوق: ۱۱7.7۱3 دالر
)DevOps( 5- مهندس توسعه و عملیات

رضایت شغلی: 3.9
تعداد فرصت های شغلی موجود: ۶.۶۰3

میانگین حقوق: ۱۰7.3۱۰ دالر
۶. مهندس داده

رضایت شغلی: 3.9
تعداد فرصت های شغلی موجود:۶.9۴۱

میانگین حقوق: ۱۰۲.۴7۲ دالر
7- مهندس نرم افزار
رضایت شغلی: 3.۶

تعداد فرصت های شغلی موجود: 5۰.۴3۸
میانگین حقوق: ۱۰5.5۶3 دالر
Salesforce ۸. توسعه دهنده

رضایت شغلی: ۴.۲
تعداد فرصت های شغلی موجود: 3.۶39

میانگین حقوق: ۸۱.۱75 دالر
9. مهندس اپلیکیشن

رضایت شغلی: 3.7
تعداد فرصت های شغلی موجود: 9.55۰

میانگین حقوق: 7۶.۸5۴ دالر
۱۰. مهندس سیستم

رضایت شغلی: 3.5
تعداد فرصت های شغلی موجود: ۱۶.۸5۰

میانگین حقوق: 9۲.۲۲5 دالر
۱۱. اسکرام مستر

رضایت شغلی: 3.۸
تعداد فرصت های شغلی موجود: ۲.۸9۴

میانگین حقوق: ۱۰۰.۰۰۰ دالر
۱۲. توسعه دهنده نرم افزار

رضایت شغلی: 3.5
تعداد فرصت های شغلی موجود:3۱.9۰9

میانگین حقوق: ۸۰.۴۲9 دالر
۱3. مهندس کالود
رضایت شغلی: 3.۶

تعداد فرصت های شغلی موجود: ۴.۶۶۸

میانگین حقوق: ۱۱۰.۶۰۰ دالر
۱۴. طراح محصول
رضایت شغلی: ۴.۲

تعداد فرصت های شغلی موجود: ۱.9۴۶
میانگین حقوق: ۱۰۲.۰۰۰ دالر

UX ۱5. طراح
رضایت شغلی: 3.۸

تعداد فرصت های شغلی موجود:3.3۰۸
میانگین حقوق: 9۰.۴7۸ دالر

۱۶. مهندس QA )بر کیفیت نرم افزار نظارت دارد(
رضایت شغلی: 3.۸

تعداد فرصت های شغلی موجود: 3.3۲۱
میانگین حقوق: ۸۱.۶3۲ دالر

۱7. مهندس فروش
رضایت شغلی: 3.۸

تعداد فرصت های شغلی موجود:۲.۸5۴
میانگین حقوق: ۸7.۶۰۸ دالر

۱۸. تحلیلگر داده
رضایت شغلی: 3.7

تعداد فرصت های شغلی موجود: ۶.۸۴۸
میانگین حقوق: ۶۲.973 دالر

۱9. مهندس اتوماسیون
رضایت شغلی: 3.۸

تعداد فرصت های شغلی موجود: ۲.۶5۸
میانگین حقوق: ۸5.۴5۶ دالر

۲۰. مهندس شبکه
رضایت شغلی: 3.۶

تعداد فرصت های شغلی موجود:۶.۱3۸
میانگین حقوق: 7۱.۰۲۸ دالر

cnbc/digiato :منبع

اگر مانند بسیاری از افراد دیگر باشید، تمام تالش خود را می کنید تا همرنگ 
جماعت ش��وید. از آنجا که متأس��فانه ما ارزش خود را براس��اس دیگران ارزیابی 
می کنیم مدام در پی آن هستیم که از دیگران عقب نمانیم و کارهایی که دیگران 
انج��ام می دهند را انجام می دهیم. فارغ التحصیل ش��دن از دبیرس��تان، رفتن به 
دانشگاه، ازدواج، شغل خوب پیدا کردن، بچه دار شدن و بازنشستگی. چون همه 
ای��ن کار را انجام می دهند، پس به خودتان می گویید که این گونه زندگی کردن 

باید روش درست آن باشد.  
این اش��تباهات را انجام ندهید. ارزش شما بیش��تر از آن است. شما مثل یک 
قطعه  هنری هستید که »اصل آن بیش از یک کپی ارزش دارد.« وقت آن رسیده 
که با خودتان صادق باشید و شادمانی که شایسته آن هستید را پیدا کنید. با ما 

همراه باشید تا بدانید چرا نباید همرنگ جماعت بود. 
سازگاری زندانبان آزادی و دشمن رشد است. )جان اف کندی(

 انطباق با انتظارات اجتماعی در درجات خاص، چیزی است که انسان به طور 
س��نتی برای نیاز به بقا انجام می داده است. در حقیقت، انطباق با دیگران چنان 
در درون ما نهادینه شده است که در واقع نبود آن موجب احساس خطر در مغز 
می شود. زمانی که مطابق جمعیت پیش نمی رویم با مخالفت رو به رو می شویم.

 مبارزه با این احس��اس می تواند دشوار باشد اما به این درس مهم زندگی فکر 
کنی��د »از جمعیت پیروی نکنید، راه خود را دنبال کنید. آنچه دوس��ت دارید را 
انجام دهید.« چگونه به عنوان یک فرد رش��د خواهی��د کرد اگر مدام نگران آن 
باشید که مانند دیگران شوید؟ سعی کنید شجاعت و انگیزه منحصر به فرد بودن 
را به دست بیاورید. یک فرد واقعی بودن در جهانی که پر از نسخه های کپی است 

یکی از بهترین راه های موفقیت در انجام آنچه دوست دارید است.
 در نهایت... ما از فرصت هایی که از آن اس��تفاده نکردیم، روابطی که از شروع 
آن ترس��یدیم و تصمیماتی که برای گرفتن  آنها برای مدت طوالنی صبر کردیم 

پشیمان می شویم. )لوئیس کارول(
 به یاد دارید که چقدر س��رگرم کننده بود که یک ترم زمس��تان را از دانشگاه 
مرخص��ی گرفتید تا در پیس��ت اس��کی کار کنی��د؟ یا منظره ب��االی کوه که با 
دوس��تان تان از آن باال رفتید چقدر ش��گفت انگیز بود؟ نه؟ به این دلیل است که 

مانند هر فرد دیگری بیش از حد مشغول بودید تا این کارها را انجام دهید.
در اینجا حقیقت بی رحمانه ای وجود دارد: »ش��ما از کارهایی که انجام ندادید 
بسیار بیشتر از اشتباهات خود پشیمان خواهید شد.« درس مهم زندگی در اینجا 
این است که حتی اگر در زندگی خود اشتباه کنید، چیز جدیدی یاد می گیرید. 
این بسیار ارزشمندتر از ریسک نکردن، اشتباه نکردن و چیز جدیدی یاد نگرفتن 

است. این درس زندگی باید همه انگیزه ای که نیاز دارید را فراهم کند.
نفسی که در حال تغییر است، نفسی است که زندگی می کند.)ویرجینیا وولف(
  ما فکر می کنیم که شادی در یافتن خودمان نهفته است. ما متوجه شده ایم 

که خود واقعی ما جایی پنهان شده و هدف زندگی ما پیدا کردن آن است. چند 
بار شنیده اید که کسی بگوید برای پیدا کردن خودش به سفر رفته؟

تمرکز بر پیدا کردن خود مس��یر شادی نیس��ت. دلیل آن در درس زندگی از 
بودیس��م وجود دارد »نفس همیشه در حال تغییر اس��ت.« اگر شما این ایده را 
قبول کنید، متوجه می ش��وید ک��ه پیدا کردن خود واقعی غیرممکن اس��ت. در 
عوض، ش��ما توانایی تغییر خود در هر لحظه از زندگی را دارید. اکنون می توانید 

بر فردی که می خواهید بشوید و در پیدا کردن خوشبختی تمرکز کنید.
یک نگاه صادقانه به زندگی خود داش��ته باش��ید. آیا ش��ما مطابق خودتان یا 
مطابق انتظارات افراد اطراف خود زندگی می کنید؟ به یاد داش��ته باش��ید ارزش 
شما در اصل بودن تان است. شما به خودتان این را  بدهکارید تا به دنبال رویا و 

شادی باشید و بدون پشیمانی زندگی کنید.
Lifehack/ucan :منبع

خود واقعی تان باشید، اصل ارزشمندتر از کپی است

گزارش ساالنه Glassdoor منتشر شد

 بهترین مشاغل حوزه تکنولوژی در سال ۲۰۲۰
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 ایالن ماسک یک نگرش موردنیاز برای مدیران بزرگ را
به اشتراک می گذارد

ایالن ماسک متولد ۱97۱ آفریقای جنوبی، مهندس، مخترع و شخص نامی تجارت در صنایع 
پیش��رفته آمریکایی اس��ت. وی دیدگاه خود در مورد ویژگی حیاتی مدیران بزرگ را به اشتراک 
می گذارد. ایالن ماسک در کسب و کار صنایع انقالبی و نوآوری است. او اکثر اوقات باعث می شود 
که این کار آس��ان به نظر بیاید؛ البته این کار غیر ممکن نیست. اغلب نیاز به مدیریت هوشمند، 
رانده ش��ده توس��ط احساسات و آگاهی علمی دارد. این س��فر او را از طریق تجارت الکترونیک، 
جایی که او با PayPal ثروتی به دست آورد، به راه اندازی شرکت ماشین سازی جدید آمریکایی، 
اختراع سقف با صفحه خورشیدی و بازسازی سفر به فضا برده   است. او همچنین در تولید، حمل 

و نقل و هوش مصنوعی امن تر نیز شروع قدرتمندی داشته است.
این لیست طوالنی از موفقیت ها با یک لیست طوالنی از دردهای سوزاننده همراه بوده  است.

یک گزارش جدید از Worksafe نش��ان می دهد که ش��رکت تسال فرمونت صدمات سالیانه 
بیش��تری نسبت به میانگین صدمات شرکت های اتومبیل س��ازی دیگر داشته  است. برای نشان 
دادن این صدمات، در س��ه سال اخیر، Worksafe گزارش می دهد که از هر ۱۰۰نفر کارکنان 

این شرکت ۸.۸ آنها نسبت به  ۶.7نفر کل صنعت خودروسازی متحمل صدمات شده اند.
مدیریت در میان دردهای رو به رشد

در طول مدت زمان مش��ابه، تولید تسال از 3۱۶55ماش��ین در سال ۲۰۱۴ به ۲5۰۰۰ماشین 
تنها در یک  چهارم اول س��ال افزایش یافته  اس��ت. این افزایشی 3۰۰درصدی را نشان می دهد. 
همان طور که می توانید تصور کنید، تیم در حال رشد تسال تحت فشاری بی امان است. »ماسک« 

در ایمیلی به کارکنان شرکت در ماه فوریه، در مورد این مشکالت گفت:
نیروهایی که در مقابل ما هس��تند بس��یار زی��اد و به طور باورنکردنی قدرتمند هس��تند. این 
همانند جنگ بین جالوت و داوود اس��ت البته اگر داوود ۱5سانت قد داشت. تنها با هوشمندی، 
س��رعت و کار به عنوان یک تیم ش��دیدا یکپارچه ما شانس��ی برای موفقیت خواهیم  داشت، اما 
هرگز نباید راه اندازی صنعت اتومبیل س��ازی را در آمریکا فراموش کرد، ده ها ش��رکت ورشکسته 
شدند و تنها تسال و فورد در این میان تا به حال ورشکسته نشده اند. اکنون برخی از اعضای تیم 
تس��ال احس��اس می  کنند که داوود می خواهد به مبارزه تن به تن با جالوت بپردازد. آنها در حال 
صدمه دیدن هس��تند. اعداد و ارقام Worksafe به درخواس��ت یک کارگر عمومی سرهم بندی 
که عالقه دارد تا شرکت را به اتحادیه کارکنان ماشین سازی ببرد، در تعارض با محاسبات تسال 
هس��تند. در ماه فوریه، قبل از اینکه گزارش به بیرون منتش��ر شود، ماسک از تیم خود خواست 

تا گزارش مشکالت و ایجاد امنیت را در اولویت خود قرار دهند. ایمیل او شامل این می شد:
از اول ژانویه، نرخ حادثه ضبط ش��ده ما کمتر از 3.3نفر اس��ت که این کمتر از نصف متوس��ط 

۶.7نفر صنعت خودروسازی بوده است.
البته هدف این اس��ت که این رقم تا جایی که امکان دارد به صفر نزدیک شود، پس باید برای 

رسیدن به این هدف تالش کنیم.
مخاطرات باالی ساختن گروه

اتحادیه کارگران خودروس��ازی، عضویت رو به کاهش��ی از ۱.5میلیون نفر در س��ال۱979 به 
ح��دود 39۱هزارنفر تا به امروز دارند. حق عضویت آن حدود ۲.5س��اعت از کار کارکنان در ماه 
اس��ت. متوس��ط حقوق کارکنان ۲۸دالر در هر ساعت است که حق عضویت اتحادیه 3۰۰۰دالر 
در س��ال از آن کم می کند. با جبران سهام تس��ال، با فرض یک دوره کاری چهار ساله، کارکنان 
خودروس��ازی تس��ال به طور متوس��ط ۱۰۰هزار دالر بیش��تر از همکاران خود در ش��رکت های 
خودروس��ازی فورد، جی ام یا کرایس��لر در می آورند. این یک حقوق فوق العاده اس��ت البته اگر 
در دوره کاری خود صدمه نبینید. ماس��ک یک مهندس��ی است که به ساخت گروهی با بازدهی 
باال مش��هور بوده پس او چگونه به شکاف آش��کاری که Worksafe در تسال پیدا کرد واکنش  

نشان  داد؟
ماسک احساساتی می شود

هیچ کلمه ای نمی تواند مقدار توجه من را به ایمنی و تندرستی شما بیان کند. وقتی که کسی 
موقع س��اختن ماش��ین و تالش برای موفقیت تس��ال صدمه می بیند واقعا قلب من می شکند. به 
جای سرزنش یا توضیح  دادن، به مشکل اصلی به وسیله تاکید بر فداکاری و قدردانی از گروهش 
در ایمیل هفته قبل اش��اره  ک��رد. این یک مثال قوی از مدیریت جهانی واقعی در یک مش��کل 

واقعی است. سپس او خود را در میانه این وضعیت قرار داد:
از اکن��ون به بعد، من خواس��ته ام تا هر فرد مصدوم به صورت مس��تقیم ب��ه من گزارش داده  
ش��ود. من هر هفته با تیم امنیتی مالقات خواهم  کرد و دوس��ت دارم با هر فرد مصدوم بعد از 
بهب��ودی اش مالقات کنم تا بتوانم متوجه ش��وم که برای بهترک��ردن وضعیت چه کارهایی باید 
انجام دهیم. من سپس به خط تولید خواهم رفت و کاری مشابه با کارکنان آنجا را انجام خواهم  

داد.
ماس��ک در حال حاضر کاری را که قبال نیز اغل��ب انجام می داده، انجام می دهد؛ او خود را در 
مس��یر یادگیری قرار می دهد. بدین ترتیب، او اطالعات کاملی از اوضاع را به دس��ت می آورد. او 
همچنین از مدیران خود خواس��ته تا همانند او عمل کرده و تنها نظاره گر نباش��ند. او این گونه 

می نویسد: »مدیران باید امنیت تیم خود را باالتر از امنیت خودشان قرار دهند.«
کارکن��ان بهبودیافته فرصت این را خواهند داش��ت تا به صورت مس��تقیم با ماس��ک بر روی 
مش��کلی که باعث مصدومیت آنها شده کار کنند. او همچنین نگرانی احساسی خود از امنیت و 
دل شکستگی اش را به اقداماتی اندازه گیری شده و سنجیده تبدیل کرده  است. این کار او دقیقا 

همانند مقابله او با ترس اش به وسیله عملکرد است.
اگر ماسک وظیفه یک کارگر سرهم بندی ماشین را به عهده بگیرد چه اتفاقی می افتد؟

کار به باز آفرینی نیاز دارد. اولین اتحادیه کارگری آمریکا در س��ال ۱۸۸۰ تشکیل شد. دفعات 
قبلی که ماس��ک از وضعیت ناکار آمد موجود کالفه ش��ده  بود، صنعت کهنه را با افکاری تازه به 
وس��یله علم درهم گس��یخت. شاهد این مدعا اسپیس ایکس اس��ت، که این ایده از کالفگی او از 
صنعت موشک سازی قدیمی وقتی که می خواست مقداری از آن را بخرد سر زد. یک مثال دیگر 
ش��رکت حفاری و هایپر اس��ت. این ممکن است بخش��ی از بازآفرینی تولید در آمریکا باشد که 

نیروی کار حق یک یاری را دارد. بدون شک این بازآفرینی قرار است بسیار جالب شود.
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فک��ر می کنید که سرس��خت ترین آدم ها از لح��اظ ذهنی، چه 
کس��انی هستند؟ پاسخ این س��وال کامال درونی است، اما ارتش را 
می توان به عنوان یکی از نمونه های بارز سرسختی ذهنی دانست.

در ای��ن مقال��ه می خوانید که این قدرت ذهنی و ش��کیبایی در 
آنه��ا، چگونه به وجود می آید؛ فراموش نکنید که همیش��ه باید از 

بهترین ها بیاموزید!
۱. فیل را بخورید! )برای رسیدن به هدف بزرگ، گام 

به گام حرکت کنید(
برای اینکه بتوانید عضو موثری در تیم خود باش��ید، باید بدانید 
ک��ه تمامی تالش ه��ا و زحمات کوچک ش��ما نی��ز در حرکت رو 
ب��ه جلوی گروه و دس��تیابی به اهداف بزرگ تر، تاثیرگذار اس��ت. 
کاری که پرس��نل ارت��ش انجام می دهند، این اس��ت که »فیل را 
می خورن��د!« برای خوردن یک فیل، باید آن را به ذرات کوچک تر 
تبدی��ل کرد؛ آنها نیز به همین ش��کل عمل می کنن��د؛ یعنی یاد 
می گیرن��د که اه��داف بزرگ را به وظای��ف کوچک تر و عملی تری 
تبدی��ل کنند. ب��رای اینکه بتوانید در هر کاری، ش��کیبایی ذهنی 
داش��ته باشید، الزم است که یک گام به عقب بازگردید و به هدف 
کلی و گام ه��ای کوچکی که برای محقق کردن آنها برداش��ته اید، 
نگاه��ی بیندازید. اگر تنها روی هدف کلی متمرکز ش��وید، تا ابد 
روی ابره��ا زندگی خواهید کرد و در نهایت احس��اس خس��تگی 
به ش��ما دس��ت می دهد، چراکه هیچ کاری برای ش��ما، شدنی یا 
عملی نبوده اس��ت. عکس این روند نیز امکان پذیر است؛ اگر تنها 
روی گام ه��ای کوچک تمرکز کنید، هیچ گاه نمی توانید هدف کلی 
خود را ببینید. این امر باعث می ش��ود که سرخورده شوید، چراکه 

احساس می کنید دائما به دور خود چرخیده اید.
شما باید روی هر دو مورد تسلط کامل داشته باشید. از کارهای 
کوچک ش��روع کنی��د و در عین حال، هدف بزرگ��ی که برای آن 
ت��الش می کنید را در ذهن پ��رورش دهید. ایجاد ای��ن تعادل به 

تمرین و زمان نیاز دارد.
 2. تجسم موفقیت؛ این مورد را در ذهن خود

تمرین کنید
نویسنده این متن از تجربیات خود می گوید: »زمانی که کودک 
بودم، اغلب کابوس می دیدم. تصور می کردم که اگر شبانه یک دزد 
به خانه ما حمله کند، باید چه کار کنم. یکی از همان ش��ب ها بود 
که ناگهان صدایی را از طبقه پایین خانه شنیدم و تصور می کردم 
که کابوس��م به واقعیت تبدیل ش��ده است. در آن زمان تنها هفت 
سال داشتم. به خاطر دارم که دور تا دور اتاق را به دنبال وسیله ای 
می گشتم که بتوانم از آن به عنوان اسلحه استفاده کنم و نقشه ای 

که طراح��ی کرده بودم را در ذهن می پروراندم. قصد داش��تم که 
پش��ت در اتاق پنهان شوم و تا زمانی که فرد سارق سرش را از در 

وارد کند، منتظر بمانم و سپس بوووووووووم... .«
این ماجرا کمی دراماتیک اس��ت، اما از ش��وخی گذش��ته، این 
بخش��ی از پروسه اس��ت که باید در لحظاتی که استرس شدیدی 
دارید، ذهن خود را پاک کرده و آرامش خود را حفظ کنید. ش��ما 
باید س��اعت های زیادی را سپری کنید و س��ناریوهای مختلف را 
در ذه��ن خود تمرین کنید؛ در این صورت اس��ت ک��ه می توانید 
در لحظ��ه وقوع حوادث پراضط��راب، آرامش خود را حفظ کرده و 

برخورد مناسبی با شرایط داشته باشید.
3. کنترل احساسی؛ بر اضطراب خود نظارت کنید

نیروی دریایی از روش��ی استفاده می کند که به آن، ۴ در ۴ در 
۴ می گویند:

۱. ۴ ثانیه دم
۲. ۴ ثانیه بازدم

3. تکرار این روند به مدت ۴ دقیقه
این روش در حقیقت با تمرین های تنفس��ی مدیتیش��ن، تفاوت 
چندانی ن��دارد و هدف از آن، چیز پیچیده ای نیس��ت: آرام کردن 
ذه��ن. تمام رهبران خوب می دانند ک��ه در لحظات پرتنش، هیچ 
تصمیم��ی نگیرند. این قانون در ش��رایط جنگی و کس��ب و کار، 
یکسان است. هر زمان که احساس استرس شدیدی دارید، احتماال 
زم��ان آن رس��یده که به خودتان رجوع کنید؛ یکی از س��اده ترین 

روش ها برای این کار، تمرین های تنفسی است.
۴. بدون واکنش؛ ساخت دوباره شرایط

همیشه نیمی از لیوان خالی است و نیم دیگر پر؛ با شماست که 
تصمیم بگیرید روی کدام نیمه تمرکز کنید.

آدم هایی که ذهن سرس��ختی دارند، اس��تعداد جالبی در دیدن 
نیمه پر لی��وان دارند، اما چرا؟ آنها به خوب��ی می دانند که تمرکز 

روی نیمه خالی یا منفی، آنها را به جایی که باید، نمی رساند.
کادربندی یا س��اخت دوباره ش��رایط به ش��کل بهینه، تنها یک 
تمری��ن برای داش��تن احس��اس خوب نیس��ت؛ بلک��ه یک روش 
فوق الع��اده موث��ر برای تغیی��ر موقعیت فعلی و حرکت به س��مت 
مقصدی اس��ت ک��ه آن را انتخاب ک��رده و ب��رای آن برنامه ریزی 
کرده  ای��د. رهبران کاری از این روش درک درس��تی دارند؛ آنها به 
خوبی می دانند که س��اختن دوباره ش��رایط، ب��رای حفظ انگیزه و 
برقراری ارتباط کارکنان، اجتناب ناپذیر اس��ت. اگر شما بدانید که 
چگونه می توان شرایط را به نفع خود تغییر داد، شکیبایی و تحمل 

شما در برابر موانع و چالش ها، افزایش خواهد یافت.

۵. پیروزی های کوچک؛ قدردان دستاوردهای 
کوچک باشید

مردمی که می توانند فش��ار بیشتری را تحمل کنند، این قابلیت 
را دارند که هرچه بیش��تر، از مس��یر لذت ببرند. آنها می توانند تا 
مدت ه��ای طوالنی، مس��افت های دور و دراز را طی کنند، چراکه 
اش��تیاق خود را با موارد کوچکی که در مس��یر وجود دارند، حفظ 
می کنند. آنها به جای اینکه دائما به خود گوش��زد کنند که »هنوز 
به هدف نرس��یده ام«؛ دستاوردهای کوچک را نیز جشن می گیرند 
و از آنه��ا قدردان��ی می کنند. این احتمال وج��ود دارد که با تکرار 
عبارت »هنوز به هدف نرس��یده ام«، این احس��اس به ش��ما دست 
دهد که گویی هرگز به چیزی نرسیده اید. این حرف به شما انگیزه 

نمی دهد و در نهایت احساس می کنید که شکست خورده اید.
از اینک��ه گاهی اوقات در طول مس��یر توقف کنید و به مس��یر 
خود نگاه کنید، هراس نداش��ته باشید؛ قطعا ممکن است که هنوز 
به مقصد نرس��یده باشید، اما به یاد داشته باشید که مسیر زیادی 
را پیموده اید. قدردان خودتان باش��ید. عادت نگاه کردن به نیمه پر 
لیوان و جوانب مثبت را در خود تقویت کنید؛ انرژی ناش��ی از آن 

باعث می شود که به راحتی از تمامی موانع عبور کنید.
۶. همسفران خود را پیدا کنید؛ هیچ کس به تنهایی 

پیروز نخواهد شد
مهم نیس��ت که چقدر بااس��تعداد، موفق یا نابغه هستید، به یاد 

داشته باشید که هیچ کس به تنهایی پیروز نخواهد شد.
این امر در ارتش، نمود بیش��تری دارد. تمام ذهنیت، برمبنای، 
اعتماد و ارتباط س��اخته می ش��ود. واقع بین باش��ید، زمانی که با 
دیگران همکاری می کنید، در مقایس��ه با زمان هایی که به تنهایی 
فعالیت می کنید، کارهای بیشتری را به سرانجام می رسانید. عالوه 
بر این، زمانی که اطراف شما را افرادی با عادت های مشابه تشکیل 
می دهند، س��ریع تر رشد می کنید، چیزهای بیشتری یاد می گیرید 

و می توانید هرچه سریع تر، روی خودتان تسلط پیدا کنید.
»رشد ش��خصی« زمانی محقق می شود که در تعامل با دیگران 
باش��ید. کس��انی که ذهنی شبیه به ش��ما دارند را در اولویت قرار 
دهید. ش��ما باید افراد ش��بیه به خود را پیدا کنید تا در سرتاس��ر 
مسیر با شما همراه باشند، اما فراموش نکنید که تفاوت نیز الزامی 
اس��ت، چراکه باید ش��ما را به چالش بکشند و چیزهایی را به شما 
آم��وزش دهند. اینگونه از افراد در »بهتر ش��دن« به ش��ما کمک 
می کنن��د. این افراد حس اجتماعی و پذیرش��ی را در ش��ما ایجاد 

می کنند که همه انسان ها ذاتا به آن نیاز دارند.
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۶ عادت رفتاری که شما را به سرسخت ترین آدم روی زمین تبدیل می کند!
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