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 مالیات ستانی از
سود سپرده های بانکی 

رسما منتفی شد
فرصت امروز: این هفته خبرهای مهمی در حوزه پولی و بانکی منتش��ر ش��د و ش��اید مهمترین آنها، منتفی شدن مالیات از سود 
سپرده های بانکی باشد. این خبر را محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد و گفت که اخذ مالیات از سود سپرده ها 
و سهام، در الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم منتفی شده است، اما در حالی دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی منتفی 
شده که جذب سپرده های بانکی در ماه های گذشته با رشد همراه بوده است، به طوری که تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از افزایش...

با اعالم وزیر بهداشت

 ورود مسافران چینی به ایران
3منوط به داشتن کارت سالمت شد
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هر آنچه درباره الگوی خدمات اجتماعی »بانک زمان« باید بدانید

سناریوهای اجرای »بانکداری زمان« در ایران

کارمندی که افسردگی دارد را چگونه مدیریت کنیم
برندسازی شخصی به سبک کارآفرینان جوان

چه مناطقی پیشگام های شهر آینده خواهند بود 
بازاریابی در شبکه های اجتماعی با 3 ترند تازه

4 اشتباه مالی رایج کارآفرینان تازه کار
راهکارهای تعیین بودجه برای کسب و کارهای کوچک

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 چرا بیل گیتس ثروتش را
خرج امور خیریه می کند؟

3
فرصت امروز: سـرانجام طلسـم یارانه نقـدی 4۵ هزار و ۵۰۰ 

تومانـی شکسـت و با تلفیـق یارانه نقـدی و کمک 
معیشتی، همه مشموالن هر دو یارانه از سال آینده...

همه مشموالن از سال آینده ماهانه ۷2 هزار تومان یارانه دریافت می کنند

یارانه نقدی و یارانه معیشتی 
یکی شد

یادداشت

بی وفایی ایرانی

چین به دلیل ظرفیت های باالیی 
ک��ه امروز در اقتص��اد جهان دارد، 
سرمایه گذاری بسیاری در خارج از 
مرزهایش انجام داده، به طوری که 
ارسال سرمایه از این کشور بیش از 
پذیرش سرمایه است. میزان جذب 
س��رمایه خارج��ی چین در س��ال 
2016 نزدی��ک ب��ه 134 میلیارد 
دالر ب��وده اما این کش��ور بیش از 
از  183 میلی��ارد دالر در خ��ارج 
مرزهای خود سرمایه گذاری کرده 
اس��ت. به خوبی مشخص است که 
نگاه چینی ها گس��ترش جغرافیای 
تا  اس��ت  س��رمایه گذاری خارجی 
از ای��ن طری��ق نف��وذ خ��ود را در 
جه��ان افزایش دهند. ب��ه همین 
دلیل امروز ش��اهد حضور آنها در 
کش��ورهای منطق��ه ب��ه خصوص 
مس��یر ج��اده ابریش��م هس��تیم، 
می توانند  که  کشورهایی  مجموعه 
چین را ب��ه اروپا یا به آفریقا وصل 
کنن��د و براس��اس این خط  س��یر 
پی��ش برون��د. ای��ن کش��ور بنابر 
همین دیدگاه س��رمایه  گذاری های 
خوب��ی در آفریق��ا ص��ورت داده و 
برنام��ه بلندمدتی برای گس��ترش 
این فعالیت های خ��ود دارد. چین 
کش��ور مهمی در مناسبات جهانی 
اس��ت که روابط اقتص��ادی خوبی 

نیز با ایران داشته است، 
3چراکه بازار ایران...

سه شنبه
8 بهمن
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رئیس جمهور در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت 
نباید ش��عار منافع ملی زیر پا گذاش��ته ش��ود و ترامپ و تروریست های 
کاخ سفید، رابطه ایران و بانک های جهان را قطع کنند. نمی شود الیحه 
دولت و مصوبه مجلس بین زمین و آس��مان بماند و روابط بانکی با دنیا 

دچار مشکل شود.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی صبح دوشنبه در همایش استانداران 
و فرمانداران سراس��ر کش��ور با تس��لیت به مناس��بت ای��ام فاطمیه، به 
اظه��ارات برخی درباره موضوع رفراندوم اش��اره ک��رد و گفت: برخی از 
کلمه رفراندوم خوشش��ان نمی آید؛ این در حالی است که پایه انتخابات 
ما از رفراندوم ش��روع ش��ده و نظام ما روی رفراندوم بنا شده است و آن 
همه پرس��ی اول بود که تعیین کرد نظام ما جمهوری اس��المی است و 
همان همه پرس��ی به ما گفت که اس��المیت و جمهوری��ت را موردنظر 

قرار دهیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه باید پاسدار اسالمیت و جمهوریت 
نظام باشیم، گفت: پاسداری از جمهوریت یعنی پاسداری از والیت عامه، 
نظر و خواست مردم؛ ما به همین رأی دادیم و نظام ما از دهم و یازدهم 
فروردین س��ال 58 آغاز شد. اتفاقا یکی از پایه های قانون اساسی ما نیز 
همه پرس��ی اس��ت و این قانون بعد از انتخابات اعض��ای خبرگان قانون 
اساس��ی مجددا با رفراندوم تبدیل به قانون اساس��ی ش��د، در بازنگری 

نیز مجددا با همه پرسی و رفراندوم تبدیل به قانون اساسی کشور شد.
برخی از کلمه رفراندوم خوش شان نمی آید

او با بیان اینکه اخیرا برخی نسبت به کلمه همه پرسی حساسیت پیدا 
کرده اند، اضافه کرد: برخی از حساس��یت ها نه به اندازه ویروس کرونا اما 
خطرناک اس��ت و ما باید مواظب باشیم این بیماری سرایت نکند و نظر 
دیگری نس��بت به این اصل مهم و اساسی که در کشور و قانون اساسی 

ما وجود دارد، پیدا نکنیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: قانون اساسی پایه کار ماست و مشروعیت 
همه ما بدون اس��تثنا از قانون اساسی است و مشروعیت  قانون اساسی 

و همه قوانین و مقررات نیز از آرای مردم است.
روحان��ی ب��ا بیان اینکه ما از دوران مش��روطه با مس��ئله آرای مردم، 
انتخابات و مجلس آش��نا شدیم، خاطرنش��ان کرد: همه فداکاری ها در 
دوران مش��روطه برای حاکمیت آرای مردم بود و حاکمیت ملی یکی از 
اهداف ملی مشروطه و انقالب اسالمی ایران بود؛ مردم باید بر سرنوشت 
خود حاکم ش��وند و حاکمیت ما بر خود نیز به دستور خداست و کسی 

نمی تواند این حاکمیت که حاکمیت ملی است را نقض کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه انقالب مش��روطه از مس��یر خود منحرف 
شد و استبدادگران آمدند و مسلح شدند و انتخابات تبدیل به تشریفات 
انتصابات ش��د، تاکید کرد: بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت 
ملی روزی اس��ت که انتخابات تبدیل به تش��ریفات شود و جای دیگری 
انتصاب کنند و مردم پای صندوق بروند و تش��ریفات انتخابات را انجام 

دهند؛ خدا نکند چنین روزی برای کشور ما پیش بیاید.
وی ادامه داد: یادمان اس��ت که در زمان رژیم گذش��ته در حوزه های 
انتخابیه عده ای کاندیدا می ش��دند اما همه می دانس��تند که وکیل چه 
کس��ی اس��ت و در شهرس��تان ها می گفتند فالنی از تهران تعیین شده 
اس��ت؛ مردم هم می دانستند که به هر کسی که رأی بدهند و هر کاری 
ک��ه می خواهند انجام دهند همان آقایی ک��ه به قول آن زمان از تهران 
تعیین شده نامش از صندوق ها خارج می شد و این خطر بزرگی بود که 

ملت ما را تهدید کرد.
روحان��ی ب��ا تاکید بر اینک��ه یکی از دالیل انقالب م��ردم این بود که 
بر سرنوش��ت خود حاکم ش��وند، خاطرنش��ان کرد: در انقالب اسالمی 
مشخص شد که دیگر آن گونه نیست که تهران تصمیم بگیرد بلکه مردم 
تصمیم گیر هستند و در پای صندوق حاضر می شوند و به آن کسی که 

می خواهند رأی می دهند.
رئی��س جمهور بر لزوم وجود رقاب��ت در انتخابات های مختلف تاکید 
کرد و گفت: اگر به ش��ما بگویند وارد یک فروش��گاه بزرگ شوید و یک 
جنس را انتخاب کنید در حالی که فقط یک جنس و یک مارک وجود 
دارد دیگر انتخاب الزم نیست و دیگر نیازی نیست که بزرگ خانواده به 
فروشگاه برود بلکه فرزند آن خانواده می تواند به فروشگاه برود و پس از 

پرداخت پول همان یک جنس موجود را خریداری کند.
روحانی با بیان اینکه انتخاب به معنای برگزیدن اس��ت، تصریح کرد: 
بس��یار مهم است که مردم احس��اس کنند باید میان چند نمونه، یکی 
را برگزینند؛ در این صورت اس��ت که انتخاب��ات معنا پیدا می کند. اگر 
در تم��ام حوزه های انتخابیه س��لیقه ها و افکار مختلف و در جاهایی که 
چن��د مذهبی اس��ت و جاهایی که  قومیت ها حض��ور دارند مذهب ها و 
قومیت های مختلف حضور داش��ته باشند، مردم آن منطقه هر کسی را 

که بخواهند انتخاب می کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: ش��ک نکنید قدرت ما با حضور مردم است 
و ما کس��ی و چیزی نیستیم؛ حتی اگر کشوری متصل به یک ابرقدرت 
بودیم، اگر روزی او به ما اخم می کرد ما را تنها می گذاش��ت، اما قدرتی 

که به صورت دائم برای یک ملت وجود دارد، حضور آن ملت است.
دی ماه سال 96 جزو روزهای تلخ تاریخ ماست

روحانی با اش��اره به اتفاقات دی ماه سال 96 خاطرنشان کرد: دی ماه 
96 عده ای به خیابان ها آمدند و ش��لوغ کردند. حال ممکن است عده ای 
از آنها معترض و عده دیگر غیرمعترض باشند، اما دی ماه سال 96 جزو 
روزهای تلخ تاریخ ماست و هیچ وقت فراموش نمی کنم که این سال بود 
که ترامپ را پررو کرد و به آمریکا قدرت داد تا در برابر ایران بایس��تند 
و دش��منان ما را تش��ویق کرد. در آن روزها عده ای با هدف دیگری به 
خیابان ها آمدند و نمی دانس��تند که در حال انجام چه کاری هستند، اما 
م��ا در برابر این حوادثی که پیش آم��د و همچنین روزهای مختلف به 

مردم خود اتکا و افتخار کردیم.
وی ادام��ه داد: روزی که در س��ال 96 و 98 از مردم دعوت کردیم تا 
به خیابان ها بیایند و جواب دش��منان را بدهند آیا گفتیم که فقط فالن 
ح��زب بیاید و فالن ح��زب نیاید یا این که گفتیم هم��ه بیایند و امروز 
روز ملی اس��ت و همه باید از کشور دفاع کنیم؟ آیا در آن زمان تقسیم 
می کردی��م و می گفتیم که در این روز ملی فقط یک جناح به خیابان ها 
بیای��د؟ آیا در 22 بهم��ن همه مردم را به خیابان ها دعوت می کنیم و یا 

فقط از یک جناح دعوت می کنیم؟
روحانی با طرح این پرس��ش که اگر خدای نکرده روزی حمله دشمن 
باشد آیا جناح خاصی را دعوت می کنیم یا از همه مردم دعوت می کنیم 
که به مقابله با دش��من بروند؟ ادامه داد: در دوران دفاع مقدس آیا یک 
جن��اح خاص در میدان جنگ بود ی��ا همه مردم در میدان جنگ بودند 
یادمان نرود که در روز مش��کل همه باید با همه باش��یم و باید بگذاریم 

روز انتخابات نیز همه با هم باشیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وزارت کشور، استانداران و فرمانداران 

مجری قانون و انتخابات هس��تند، گفت: قانون اساس��ی احتیاط کرده و 
گفته که دس��تگاهی از کنار نظارت کند؛ یعنی عده ای گفتند که ش��ما 
این باال بایس��تید و نظارت کنی��د و ببینید که یک وقتی اینها )مجریان 

انتخابات( خالف نکنند؛ همین.
روحانی اضافه کرد: اگر می خواهید به اهداف مان برس��یم مسلما 
ب��رای همه ما کش��ور و نتیجه انتخابات مهم اس��ت. باید پاس��دار 
جمهوریت نیز باش��یم؛ چراکه در قانون اساس��ی ما جمهوریت نیز 
وجود دارد و من می ترس��م ک��ه روزی این کلم��ه جمهوریت نیز 
تبدیل به جرم ش��ود. در قانون اساس��ی ما کلمه جمهوری، رئیس 
جمه��وری و جمهوریت وجود دارد و ما باید پاس��دار اس��المیت و 

جمهوریت باشیم.
وی ب��ا بی��ان اینکه هم��ه باید از اس��الم، جمهوریت، ای��ران و قانون 
اساس��ی مان ب��ه خوبی دف��اع کنیم، ادام��ه داد: امروز روزی س��اده در 
کش��ور ما نیست بلکه دو س��ال است که ما در شدیدترین و سخت ترین 
فش��ارهای اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی قرار گرفته ایم و همه می دانند 
شاید کشورهای مختلف اعم از دوستان و کسانی که رابطه خیلی خوبی 
با ما ندارند و چه کس��انی که با ما دش��منی دارند که البته کش��ورهای 
محدود هس��تند همه فکر می کردند که ما چند ماه بیش��تر نمی توانیم 

دوام بیاوریم.
به اندازه امروز مردم ما در فشار نبودند

وی خاطرنش��ان کرد: فشاری که امروز روی ملت ما وجود دارد از هر 
زمان دیگری بیش��تر اس��ت؛ ما در گذشته تحریم داشتیم و با مشکالت 
مختلف نیز مواجه بوده ایم، اما به اندازه امروز مردم ما در فش��ار نبودند. 
امروز کار مردم و خدمتگزاران مردم در همه س��طوح کاری قابل تقدیر 
اس��ت و جای س��پاس دارد اینکه امروز مش��اهده می کنیم در ش��رایط 
س��خت فعلی در س��ال 98 به جز یک ماه که با یک پرش در نرخ تورم 
مواجه بودیم یعنی آذرماه در ماه های دیگر مس��یر کاهش تورمی را طی 

کرده ایم.
روحانی با اش��اره به اجرای تصمیم ش��ورای هماهنگی سران سه قوه 
درخصوص افزایش قیمت و س��همیه بندی بنزین در  کش��ور از ماه آذر 
خاطرنش��ان کرد: من بارها در دولت گفت��ه بودم که این اتفاق )افزایش 
ن��رخ تورم( فقط یک ماه خواهد بود و ام��روز بانک مرکزی و مرکز آمار 
اعالم کرده اند که تورم دی ماه کاهش یافته است؛ مرکز آمار اعالم کرده 
که تورم دی ماه 0.8درصد اس��ت و بانک مرک��زی اعالم کرده تورم این 
ماه نزدیک به یک بوده اس��ت؛ بنابراین ما مجددا به روند کاهش��ی خود 

در نرخ تورم بازگشته ایم.
رئیس جمهور با بیان اینکه ان ش��اءاهلل در س��ال جاری رشد اقتصادی 
کش��ور بدون نفت منفی نخواهد بود، ادامه داد: خیلی مهم اس��ت ملتی 
که تحت فش��ارهای بس��یار قرار گرفته در حال بازگرداندن ش��رایط به 
ش��رایط قابل قبول اس��ت؛ نمی خواهم بگویم که شرایط مطلوبی حاکم 
اس��ت و اتفاقا در جلسه دیروز ش��ورای هماهنگی اقتصادی بحث بسیار 
مهم و مفصلی مطرح ش��د و کارشناس��ان فراز و نش��یب وضعیت ما از 
ابتدای انقالب تا به امروز را گزارش کردند. براساس این آمار و ارقام که 
روز گذش��ته در جلسه روسای سه قوه مطرح شد نشان داده شد که در 
سال های اخیر در دو سال 93 و 95 وضع کشور خیلی خوب شده است. 
این س��ال ها وضعیت کامال متفاوت اس��ت و همه شاخص های کشور از 
جمله امید مردم، حضور آنها و نشاط شان افزایش یافته است. آماری که 

روز یکش��نبه ارائه شد آماری صرفا اقتصادی بود، اما کامال از آن متوجه 
می شویم که این آمار به چه معناست.

روحانی در ادامه صحبت هایش با اش��اره ب��ه آغاز مخالفت های برخی 
کشورها از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا با برجام از سال 95 گفت: 
چرا عده ای تروریس��ت جهانی مانند کاخ س��فید و صهیونیسم و برخی 
ارتج��اع عرب که آنها را همراهی می کنند ش��روع ب��ه تخریب کردند و 
تصمیم گرفتند که برجام را ترور کنند و چرا به سمت برجام تیراندازی 
کردن��د؟ چ��ون در س��ال 94 برجام اجرایی ش��د و در س��ال 95 ایران 
باالترین رش��د اقتص��ادی را پیدا کرد و همه ش��رکت ها به ایران آمدند 
و سرمایه گذاری ها آغاز ش��د و تحرک بزرگی در کشور صورت گرفت و 

بسیاری از طرح هایی که متوقف شده بود، به حرکت درآمد.
وی با طرح این پرس��ش که چرا اس��رائیل و ترامپ تصمیم گرفتند با 
کمک عربستان دست به دست هم بدهند تا برجام را ترور کند، تصریح 
کرد: آنها )اس��رائیل، ترامپ و عربس��تان( دیدند که برجام باعث رش��د 
و حرک��ت ای��ران در منطقه و ارتقای جایگاه این کش��ور در کل منطقه 

شده است.
رئیس جمهور با اش��اره به اقدام ایاالت متحده آمریکا در به ش��هادت 
رس��اندن سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی، گفت: اینکه ترامپ ابتدا 
برجام را ترور می کند و س��پس سردار عزیز ما سلیمانی را ترور می کند 
و س��پس می خواهد رفاه و وحدت مردم و سپس آسایش آنها و انسجام 
مل��ی ما را ترور کند همه یک مس��یر اس��ت؛ اینه��ا می خواهند به دنیا 
بگویند که ایران یک جزیره تنها و منزوی است و می خواهند دور ایران 
را یک دیوار همیش��گی بکش��ند و ما را از دنیا جدا کند؛ در این شرایط 
ما نباید بگذاریم این گونه بس��ته ش��ود و هر کس��ی در هر جا به ناروا و 
غلط ما را از دنیا، منطقه، دنیای اس��الم و دوستان مان جدا می کند باید 
فردا پیش مردم پاسخگو باشد؛ ما باید مسئولیت پذیر و پاسخگو باشیم.

مگر می شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود!
وی ب��ا اش��اره به برخی مخالفت ه��ا در روند اجرای لوای��ح مربوط به 
FATF در کش��ور، تصریح کرد: نمی شود قانون و مقرراتی را که دولت 
آن را تصوی��ب کرده و به عن��وان الیحه به مجلس داده و مجلس نیز به 
عنوان نماینده ملت آن را تصویب کرده بین زمین و آسمان بماند و بعد 
روابط ما با دنیا دچار مش��کل شود؛ مگر می ش��ود روابط بانکی ایران با 
دنیا قطع شود و به هم بریزد؟ چه کسی در این کشور تصمیم می گیرد.
روحان��ی ادامه داد: دولت به ص��ورت الیحه قوانین مربوطه را تصویب 
ک��رده و مجلس نی��ز آنها را به تصویب رس��انده و رهب��ری با صراحت 
 ) FAFT می گویند که با لوایح دولت مش��کلی ندارن��د؛ باید )مخالفان
توضیح دهند و نمی ش��ود با ش��عار و چهار تا حرف در فضای مجازی و 

حقیقی و رسانه ها منافع ملی را زیر پا بگذاریم.
رئی��س جمهور با تاکید بر اینکه همه باید پای منافع ملی بایس��تیم، 
افزود: نباید بگذاریم تروریس��ت های کاخ سفید موفق شوند؛ اینها دارند 
رابط��ه ایران را ب��ا بانک های جهان ترور می کنند و م��ا باید حواس مان 

باشد؛ اینها در حال ترور اعتماد مردم به نظام هستند.
روحانی در پایان با بیان اینکه باید افزایش مش��ارکت و رقابت را یک 
وظیفه بدانیم، خاطرنشان کرد: باید در مردم نشاط را ایجاد کنیم و 22 
بهمن ماه بس��یار خوب و 2 اسفندماه باشکوهی داشته باشیم و ان شاءاهلل 
خدا از ما راضی باش��د و بتوانیم از جمهوریت و اسالمیت نظام حفاظت 

کنیم.

روحانی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور:

نگذاریم رابطه ایران با بانک های جهان را ترور  کنند

محمدرضا مودودی
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت



ش��اید باره��ا برای تان اتف��اق افتاده باش��د که برای کس��ی بابت کاری 
وقت گذاش��ته اید و کمکش کرده ای��د، اما زمانی که خودتان به کمک نیاز 
داش��ته اید، آن شخص یا در دس��ترس نبوده و یا توانایی کمک به شما را 
نداشته اس��ت. »بانک زمان« این مش��کل را حل کرده است، اما چگونه؟ 
یک دانش��جوی ایرانی که چند سال پیش برای ادامه تحصیل به سوئیس 
رفت��ه ب��ود، در خاطراتش گفته اس��ت: »نزدیک دانش��گاه، خانه ای اجاره 
کردم. صاحبخانه ام پیرزنی بود که با ش��غل معلمی، بازنشس��ته شده بود. 
با طرح های بازنشستگی در سوئیس، آشنایی چندانی نداشتم. فقط آنقدر 
می دانستم که بازنشستگان در این کشور هیچ نگرانی برای معیشت و ادامه 
زندگی ندارند. تا اینکه یک روز از دانشگاه به خانه برگشتم و  متوجه شدم 
صاحبخانه ام کاری پیدا کرده است؛ کار او مراقبت از یک پیرمرد هم سن و 
سال خودش بود. با تعجب پرسیدم: آیا برای پول این کار را پذیرفته است؟ 
پاسخش حیرت زده ام کرد. او گفت که برای پول، این کار را انجام نمی دهد، 
بلکه »زمان« خود را در »بانک زمان« سپرده گذاری می کند تا هر وقت که 
همانند این پیرمرد، توان حرکت و اداره زندگی نداشت، آن را از بانک بیرون 

بکشد و استفاده کند!«
دانش��جوی ما س��پس تعریف می کند که یک روز صاحبخانه اش، وقتی 
که مشغول تمیز کردن شیش��ه پنجره خانه اش بود، از چهارپایه به زمین 
می افتد و پایش می شکند: »هنگامی که برای عیادتش به بیمارستان رفتم، 
نه تنها نگران نبود، بلکه حسابی بشاش و شاداب بود، چراکه برای برداشت 
از »بانک زمان« درخواست داده بود و به فاصله چند ساعت بعد، وقتی که 
با پای گچ گرفته اش از بیمارس��تان به خانه برگشتیم، داوطلبی را دیدیم 
که از سوی »بانک زمان« آمده بود تا به مدت یک ماه از او مراقبت کند.«

گستره بانکداری زمان؛ از اروپا و آمریکا تا آسیا
همانطور که از خاطره این دانشجوی ایرانی در سوئیس برمی آید، »بانک 
زمان« یک ارز مبتنی بر زمان اس��ت؛ شما یک ساعت به دیگران خدمات 
ارائه می دهید و در ازای آن، یک ساعت اعتبار زمانی دریافت می کنید. این 
اعتبار برای شما محفوظ می ماند و هر زمان که احتیاج به کمک داشتید، 

از آن برای دریافت خدمات استفاده می کنید.
هرچند خاستگاه دقیق مفهوم »بانک زمان« مشخص نیست، اما به نظر 

می رسد این ایده سابقه ای چندین و چند ساله در غرب دارد.

آنچه این دانشجو در سوئیس اشاره کرده، مربوط به طرحی است که در 
سال 2012 میالدی و در شهر اس تی گلن پیاده شد؛ یک طرح بازنشستگی 
برای مراقبت از سالمندان که توسط وزارت تامین اجتماعی فدرال سوئیس 
تدوین ش��ده و در نظر دارد فرهنگ روس��تایی مراقب��ت از یکدیگر را در 

شهرهای مدرن نیز فرهنگ سازی کند.
ب��ه زبان نظری، »بانک زمان« روش��ی ب��رای ارائ��ه و دریافت خدمات 
اجتماعی و حمایتی است که از زمان به  عنوان یک واحد اعتباری استفاده 
می ش��ود. در این سیس��تم بانکی، اعضا به میزان ساعاتی که خدمات ارائه 
می  دهند، اعتب��ارات زمانی دریافت می  کنند و در آین��ده و به هنگام نیاز 
می  توانند آن را برای دریافت کمک و خدمات از دیگر اعضای بانک هزینه 
کنند. البته ارزش انواع خدمات در این بانک، برابر اس��ت و صرفا س��اعت 
ارائه خدمت س��نجیده می  شود. یک س��اعت کار کردن برابر با یک اعتبار 
زمانی یا یک دالر زمانی اس��ت. خدماتی که در »بانک  های زمان« مبادله 
می  شوند، برحسب دانش و مهارت تخصصی مورد نیاز، از خدمات ساده تا 
پیچیده متغیر هستند. این خدمات می  تواند از مراوده و دوستی تا مراقبت 

و پرستاری، متفاوت باشد.
این الگو در بس��یاری از کشورهای توسعه یافته از آمریکا و اروپا گرفته تا 
ژاپن و کره جنوبی اجرا شده و برای ساخت شبکه  های اجتماعی حمایتگر 
از گروه  های آسیب  پذیر و از کارافتاده با استقبال مواجه شده است. برخي از 
آنها به  صورت محلي و کوچک فعالیت مي کنند و برخي دیگر با ساختاری 

گسترده و در سطوح ملي عمل مي کنند.
ایده »بانکداري زمان« چگونه شکل گرفت؟

هرچند خاس��تگاه دقیق »بانک زمان« مبهم اس��ت، اما به نظر می رسد 
نخس��تین الگوی »بانک زمان« تحت عنوان »بانک کار داوطلبانه« توسط 
ترک��و میزوش��یما در س��ال 1973 در ش��هر اوزاکای ژاپن ش��کل گرفته 
اس��ت. به لحاظ تئوریک نی��ز »بانک زمان« ایده ای اس��ت که ادگار کان، 
حقوقدان آمریکایي در دهه 1980 برای اس��تفاده از ظرفیت خودمراقبتي 
اجتماع و تش��ویق شهروندان، مفهوم پردازی کرده اس��ت. کان ابتدا برای 
پیاده س��ازی ایده اش و تسهیل تبادل خدمات اجتماعي برمبنای ساعت و 
زم��ان، از مفهوم اعتبارات خدماتي اس��تفاده کرد و نخس��تین بار آن را در 
یکي از برنامه های اجتماعي موسسه غیرانتفاعي »گریس هیل« در »سنت 
لوئیس« )موسوم به MORE( مورد آزمون قرار داد. تجربیات او نشان داد 
که این الگو مي تواند تأثیر معناداری در گس��ترش کیفیت و دامنه فعالیت 
اعضای شرکت کننده در برنامه داشته باشد. اعتبارات خدماتي بعدها توسط 

کان به دالرهای زماني تغییر نام یافت. او همچنین در راس��تای توس��عه 
الگ��وی »بانکداری زمان«، بانک TBUSA  را در س��ال 1995 در آمریکا 
تاسیس کرد. در پي تالش های کان، »بانکداری زمان« در سال های گذشته 
به شکل فراگیری در زمینه ارائه خدمات اجتماعي و فعالیت های مددکارانه 
نظیر مراقبت از س��المندان در آمریکا توس��عه یافته است، تا جایي که در 
سال 2018، حدود 120 »بانک زمان« در آمریکا در حال فعالیت بوده اند.

همچنین نخستین »بانک زمان« در انگلستان، متأثر از الگوی دالر زماني 
توسط مارتین سیمون در سال 1998 در روستای گالسترشر با نام »سهام 
عادالنه« تأسیس شد. اخیرا نیز دولت سوئیس یک طرح بازنشستگي را در 
قالب الگوی »بانکداری زمان« به  صورت پایلوت پیاده کرده اس��ت. در این 
طرح، جوانان و بزرگساالنی که از سالمندان مراقبت کنند، مي توانند زمان 
صرف ش��ده را در بانک ذخیره کرده و زماني که سالمند شدند، آن را برای 

دریافت مراقبت هزینه کنند. 
3 سناریوی اجرای بانکداری زمان در ایران

هرچن��د »بانکداری زمان« الگویی اس��ت که در بخ��ش غیر دولتی و به 
 صورت محلی و داوطلبانه ش��کل   گرفته، اما در بسیاری از کشورها، دولت 
در اجرای آن پیشقدم شده است. اما سوالی که برای مخاطب ایرانی مطرح 
می شود، آن است که چشم انداز این الگوی حمایتی در ایران چگونه است؟
در همین زمینه، نهاد پژوهشی مجلس در تازه ترین گزارش خود، سناریوهای 
متفاوتی برای اجرای الگوی حمایتی »بانکداری زمان« در ایران پیشنهاد داده 
اس��ت. سناریوی نخست آن است که مس��ئولیت اجرای »بانکداری زمان« با 
توجه به ماهیت اجتماعی آن برعهده سازمان های مردم نهاد باشد و دولت در 
این زمینه در راستای وظایف ذاتي خود نظیر سیاست گذاری و نظارت عمل 
کند. س��ناریوی دوم نیز آن اس��ت که نهادهای عمومی غیردولتی و مشخصا 
شهرداری ها با مشارکت سازمان های مردم نهاد، اجرای این الگو را برعهده گیرند 
و دولت در این زمینه در راستای وظایف ذاتي خود عمل کند. سناریوی سوم 
هم این است که دولت می تواند مسئولیت اجرای این الگو را به  صورت پایلوت 
برعهده گیرد و در ادامه و در صورت موفقیت از ظرفیت سازمان های مردم نهاد 

در این زمینه استفاده کند.
با اینکه جامعه ایران جامعه نس��بتا جوانی است و متولدین دهه 60 به 
بعد در حال گذار به میانسالی و تا چندی بعد سالمندی هستند، در نتیجه 
توج��ه به الگوهای حمایتی همچون »بانک��داری زمان« به  عنوان ابتکاری 
اجتماعي می تواند در پیشبرد ظرفیت های جامعه در افزایش سرمایه های 

اجتماعی هرچه بیشتر به کار آید.

هر آنچه درباره الگوی خدمات اجتماعی »بانک زمان« باید بدانید

سناریوهای اجرای »بانکداری زمان« در ایران

امروزه در بیش��تر کشورهای جهان، مسائل اقتصادی و اجتماعي مربوط به 
س��المندان به یک دغدغه فراگیر برای خانواده ها، دولت و جامعه تبدیل شده 
اس��ت. وضعیت جامعه ایران نیز بیانگر روند مسئله شدن پدیده سالمندی در 
س��ال های آینده است. ایران هم اکنون در مراحل پایاني انتقال جمعیت خود 
قرار گرفته و سطوح باروری و مرگ ومیر آن در حال نزدیک شدن به یکدیگر 
اس��ت. در حال حاضر، سالخوردگان سریع ترین نرخ رشد جمعیت را در میان 
گروه های س��ني ایران دارند و در آینده ای نزدیک، بیشترین افزایش جمعیت 
سالمند در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اتفاق خواهد افتاد. طبق 
نتایج سرش��ماری عمومي نفوس و مسکن ایران، نسبت جمعیت 60 سال و 
بیشتر از 3.4درصد در سال 1375 به 7.27درصد در سال1385 رسیده است. 
در نتیجه، پیش بیني مي شود این نسبت تا سال 2050 میالدی به 26درصد در 
ایران برسد و یک دوره بسیار فشرده از سالخوردگي جمعیت در انتظار جامعه 
ایران باشد. از همین رو، بانکداری زمان می تواند الگوی حمایتی جالب توجهی 

برای جامعه و به ویژه سالخوردگان جامعه ما باشد.
مطالعات نشان می دهد »بانک های زمان« با تشویق مردم به تقسیم و تسهیم 
زمان و مهارت خود با اطرافیان مي توانند مزایای متنوعي برای دولت، مردم و 

جامعه به همراه داشته باشند.
مزایاي اقتصادي: »بانکداری زمان« روش��ي کم هزینه و مناسب برای جلب 
مش��ارکت فعال و پایدار گروه های محروم و آسیب پذیر جامعه در حمایت از 
خود اس��ت. »بانکداری زمان« با ابداع سیستم اعتبارات زماني، ظرفیتي برای 
گروه ها و اقش��ار آسیب پذیر و نیازمند جامعه ایجاد مي کند که بدون استفاده 
از پ��ول، نیازهای خدماتي خود را به ص��ورت متقابل تأمین کنند. همچنین 
اس��تفاده از اعتبارات زماني و ماهیت دوطرفه فعالیت های »بانکداری زمان« 
برای مشارکت کنندگان، امکان ذخیره منابع مالي را فراهم مي کند. »بانکداری 
زمان« همچنین کم��ک مي کند اعضا تجارب کاری تازه ای کس��ب کنند و 
مهارت های خود را ارتقا بخشند که این امر مي تواند در بهبود عملکرد آنها در 
فضای کسب وکار یا یافتن شغل جدید نیز مؤثر باشد. از سوی دیگر، »بانکداری 
زمان« با استفاده از ظرفیت خودمراقبتي اجتماع و حمایت متقابل اعضای آن 
از یکدیگر مي تواند نقش مهمي در کاهش هزینه های خدمات عمومي دولت 

ایفا کند؛ به ویژه در جوامعي که سیستم های رفاهي دولت تحت فشار هستند، 
»بانک های زمان« ظرفیت بالقوه ای برای کاهش هزینه های رفاهي دولت دارند 
و مي توانند به عنوان سیستم های جایگزین یا مکمل تأمین رفاه که وابستگي 

چنداني به دولت ندارند، به کار گرفته شوند.
مزایاي بهداش��تي و رفاهي: »بانکداری زم��ان« ظرفیت زیادی برای بهبود 
کیفیت زندگي و رفاه افراد جامعه به  ویژه گروه های ازکارافتاده و سالمند دارد. 
گسترش ارتباطات میان نسلي و درون نس��لي، یادگیری و افزایش مهارت ها، 
دسترسي آسان به خدمات بهداشتي، کاهش بستری شدن، کمک به استقالل 
و خودکفایي بیش��تر برای سالمندان و احساس تنهایي کمتر، از مزایای قابل 
توجه »بانکداری زمان« برای این گروه است. همچنین افرادی که در این بانک ها 
مشارکت دارند، احس��اس قدرت و اعتماد به نفس بیشتری مي کنند، چراکه 
معتقدند خدمت مفیدی برای ارائه کردن دارند و مي توانند به یکدیگر کمک 
کنند. درنتیجه، احساس شادی و رضایت بیشتری از زندگي در اجتماع شان 

دارند.
مزای��اي اجتماعي: »بانکداری زمان« روش مؤثری برای آش��نایي با افراد 
جدی��د، کاهش ان��زوای اجتماع��ي، افزایش مش��ارکت اجتماعي، تقویت 
شبکه های اجتماعي و درنهایت، توسعه سرمایه اجتماعي است. بسیاری از 
این منافع ناشي از ماهیت متقابل فعالیت های »بانک زمان« و اصل راهنمای 
آن در پنداش��ت مردم به عنوان دارایي است. این رویکرد مدعي است همه 
مردم، حتي آنهایي که به عنوان قشر محروم و آسیب پذیر شناخته مي شوند، 
توانایي ارائه خدمات ارزش��مندی برای مشارکت دارند. به نوعي، در رویکرد 
»بانکداری زمان«، وقت و زمان همه افراد به یک میزان ارزش��مند اس��ت. 
بانکداری زمان، یک خیابان دوطرفه یا یک توافق متقابل است که اختالف 
قدرت میان مردم را به حداقل مي رس��اند. این رویکرد بر این فرض استوار 
اس��ت که بده بستان شیوه ای ساده و اساسي برای ایجاد اعتماد میان مردم 
است و مردم نیز به جای اینکه با نقص و کاستي تعریف شوند، همه به عنوان 
دارایي در نظر گرفته مي شوند؛ به ویژه برای افراد و اجتماعاتي که به حاشیه 
رانده ش��ده اند و در این فرآیند، ظرفیت های آنها تحت الش��عاع مشکالت و 
نیازهای آنها قرار گرفته است، اهمیت بسزایي دارد. زیرا آنهایي که از لحاظ 

اجتماعي ازکارافتاده تلقي مي ش��وند تبدیل به تولیدکننده خدمات مفید 
مي شوند و در تبادل با یکدیگر مي توانند نیازهای متقابل یکدیگر را برطرف 
سازند. بدین ترتیب، ارائه کننده و دریافت کننده خدمات، شبکه ای از تبادل را 

برمبنای اعتماد متقابل در اجتماع مي سازند. 
البته اجرای الگوی »بانکداری زمان« و دستیابي به کارکردهای مطلوب آن، 
نیازمند یکسری پیش زمینه هاست. تأسیس بانک زمان بدون رعایت الزامات 
آن، مانع از اثربخش��ي این رویکرد و در مواردی سبب مشکل آفریني آن برای 
افراد تحت پوشش مي شود. ازجمله مهمترین الزامات اجرای »بانکداری زمان« 
عبارتند از نظارت بر عملکرد اعضا، امنیت اطالعات، تأمین منابع مالي پایدار، 

ثبات و پایداري، اعتمادسازي و اجتماع محوري.
در رابطه با هر یک از این الزام های ش��ش گانه باید گفت، همه آنها الزامی و 
ضروری است. به عنوان نمونه، در الگوی »بانکداری زمان«، به دلیل محدودنبودن 
پذیرش اعض��ا، پراکندگي و فاصله مکاني محل خدمت اعضا، حضور اعضای 
خدمت دهنده در محیط زندگي مشتریان و آسیب پذیر بودن بخش کثیری از 
اعضای خدمت گیرنده، نظارت بر ُحسن رفتار و عملکرد مناسب اعضای بانک، 
امری ضروری و گریزناپذیر اس��ت. همچنین »بانکداری زمان«، یک سیستم 
مبادله تأخیری است و اعضا صرفا با اعتبارات زماني ثبت شده در سیستم بانک 
مي توانند از خدمات آن در آینده بهره مند شوند بنابراین بروز خطا یا تخلف در 
ثبت اعتبارات زماني یا مخدوش شدن آن در طول زمان، مي تواند در اصل تقابل، 

اخالل ایجاد کند.
ام��ا تأمین منابع مالي پایدار، ش��اید مهمترین چالش اج��رای »بانکداری 
زمان« باش��د. اگرچه »بانکداری زمان«، برحسب یک منطق غیرپولي تنظیم 
و صورت بندی شده، اما تأمین فضای کالبدی، تجهیزات و نیروی اداری جهت 
اس��تقرار و فعالیت بانک، ضرورت دسترس��ي به منابع مالي را اجتناب ناپذیر 
مي سازد. ازاین رو، تأمین منابع مالي پایدار و مکفي جهت تداوم فعالیت »بانک 
زمان«، الزم و ضروری اس��ت. مش��کالت مالي مي تواند به عنوان یک چالش، 
عملکرد »بانک های زمان« را با محدودیت مواجه کند، کمااینکه در بسیاری از 
کشورها به دلیل کمبود منابع مالي، فعالیت بعضي از »بانک های زمان« متوقف 

شده است.

از زمینه ها تا مزایاي الگوی حمایتی »بانکداري زمان«

شبکه ای از حمایت اجتماعی

نگاه

از »اقتصاد غیرانتفاعي» تا »اقتصاد بازار«
پایه هاي نظري »بانکداري زمان«

»بانک��داری زم��ان« برمبنای ای��ده »اقتصاد غیرانتفاع��ي» و تمایز آن از 
»اقتصاد بازار« ش��کل گرفته اس��ت. »اقتصاد بازار« مبتن��ي بر دارایي های 
فیزیکي، مالي، کاالیی و فکری مردم اس��ت که مي توان آن را برمبنای یک 
پای��ه پولي و در ب��ازاری رقابتي معامله کرد. بر ای��ن مبنا، افرادی که مالک 
و صاحب چنین دارایي هایي هس��تند، فرصت مش��ارکت در بازار را به دست 
مي آورند و افرادی مانند فقرا، سالمندان و بي سوادان که دسترسي به چنین 
منابع و مهارت هایي ندارند از مش��ارکت در بازار محروم مي ش��وند، بنابراین 
»اقتصاد بازار« س��ازوکاری اس��ت که با آن محرومیت و تمایزات اجتماعي 
ش��کل گرفته و بازتولید مي ش��وند. در مقابل، »اقتصاد غیرانتفاعي« مبتني 
بر بخش های غیرپولي و اندازه گیری نشده اقتصاد و دربرگیرنده فعالیت های 
اقتص��ادی مهمي چون پ��رورش کودکان، خان��ه داری، مراقبت از بیماران و 
س��المندان، کمک به محرومان، حمایت از گروه های آسیب دیده و حفاظت 
از محیط زیس��ت است. جایگاه این اقتصاد نیز خانواده، محله و اجتماع است 
ک��ه به مثابه بازاری برای تعامالت عاطفي و تعهدات اجتماعي و مدني عمل 

مي کند.
»اقتصاد غیرانتفاعي« تناسب چنداني با »اقتصاد بازار« ندارد، اما به اعتقاد 
صاحبنظران، چنانچه »اقتصاد غیرانتفاعي« به گونه ای مؤثر و در جهت رفاه 
انس��اني کار کند، کاالها و خدمات اساس��ي، چنانچه تولید در سطح پاییني 
نیز قرار داشته باشد، برای بخش عمده ای از جمعیت تأمین مي شود، چراکه 
بخ��ش مهمي از فعالیت های بخش غیرانتفاع��ي درگیر عواطف، تعامالت و 
تعلقات انس��اني اس��ت. با وجود این، همزمان با افزایش بهره برداری اقتصاد 
تج��اری از منابع و ظرفیت های مردمي، اقتصاد غیرانتفاعي به ش��دت تحت 
فش��ار قرار گرفته اس��ت. همچنین الزامات مراقبت از کودکان، سالمندان و 
بیماران نیز در برخي موارد منابع شخصي خانواده ها و اجتماعات را تا میزان 

زیادی تحلیل برده است.
ب��ه اعتق��اد ادگار کان، مش��ارکت در تولید، راهکاری اس��ت که مي تواند 
عملکرد »اقتصاد غیرانتفاعي« را به س��طحي برابر با »اقتصاد بازار« نزدیک 
سازد. در الگوی نظری کان، این مفهوم، سازه و چارچوبي طراحي شده برای 
تحقق چهار ارزش اس��ت؛ نخست، این مفهوم، نقش حمایت اجتماعي را در 
پایه ریزی هر چیزی در اقتصاد، اساس��ي مي ش��مارد و برمبنای آن از مردم، 
مفهوم دارایي مي س��ازد. حتي کس��اني که به ش��کل غالب از بازار اشتغال 
تجاری کنار زده ش��ده اند، نظیر س��المندان، جوانان، بي س��وادان، ناتوانان و 

بیماران را به عنوان افرادی با ظرفیت مشارکت در نظر مي گیرد.
دوم، این مفهوم مستلزم این است که کارهای غیررسمي و بي مزد، همانند 
مراقبت و نگهداری از اعضای ناتوان و سالمند خانواده، مهم و ارزشمند تلقي 
ش��وند. سوم، این مفهوم به معنای درک این واقعیت است که خدمات بدون 
وجود ارائه کنندگان خدمات و مردم به عنوان دریافت کنندگان آن نمي تواند 
ش��کل گیرد و چهارم آنکه این مفهوم با ارزش گذاری و س��رمایه گذاری در 

پیوندهای موجود میان خانواده ها، اجتماعات و مردم سروکار دارد.
مش��ارکت در تولید، اصل جدایي ناپذیر رویک��رد بانکداری زمان 
اس��ت. این رویکرد مدعي اس��ت محرومیت و ان��زوای اجتماعي را 
مي توان به وسیله مشارکت در تولید و از طریق بازتعریف کار، قائل 
ش��دن ظرفیت مش��ارکت برای همه مردم و ارزش قائل شدن برای 
شبکه های اجتماعي مرتفع کرد. در همین چارچوب، ویژگي بارز و 
متمایز بانکداری زمان، استفاده از منابع و مهارت هایي است که قبال 
بدون اس��تفاده بوده و ارزش نهادن برای کاری است که پیش از این 
بدون پاداش بوده اس��ت. با انجام ای��ن کار، بانکداری زمان این باور 
که تنها کاِر ُمزدی و افراد ش��اغل دارای ارزش و جایگاه هس��تند را 
به چالش کش��ید. در عوض، به مشارکت مردم به ویژه بازنشستگان، 
س��المندان، بیکاران و معلوالن در تبادل خدمات و حمایت متقابل 
از یکدیگر ارزش بخش��ید. ای��ن امر با اس��تفاده از اعتبارات زماني 
به عن��وان پول ص��ورت مي گیرد. در نتیجه، ای��ن رویکرد چارچوبي 
برای ایجاد و هدایت حمایت متقابل غیررسمي از طرف و در جهت 
افرادی که در غیر این صورت دسترس��ي به چنین تعامالتی ندارند 

را فراهم مي سازد.
همچنی��ن همزمان با تکامل بانکداری زمان، الگوهای متفاوتي از این نوع 
بانکداری ش��کل گرفته اس��ت که مي توان آنها را در قالب سه رویکرد کلي 

دسته بندی کرد؛ فرد به فرد، فرد به سازمان و سازمان به سازمان.
ف��رد به فرد: رویکرد ف��رد به فرد که بعضا رویکرد »همس��ایه به 
همس��ایه« نیز نامیده مي شود، نخس��تین و شناخته شده ترین مدل 
بانکداری زمان در جهان است که توسط ادگار کان در دهه 1980 
ابداع ش��د. در این رویکرد، افراد بخش��ي از ی��ک مرکز بانکي ثابت 
هستند که غالبا در یک سازمان دولتي یا مردم نهاد، مستقر شده و 
یک کارگزار آن را اداره مي کند. در این بانک، اعضا اعتبارات زماني 
خود را در قالب تعداد ساعت مبادله مي کنند و کارگزار بانک نیز به 
این اعتبارات رسیدگي مي کند. هر واحد پولي در این مدل با هدف 
تبادل بین افراد ش��کل مي گیرد و برحسب تعهدی که ذی نفعان به 

بازپرداخت آن دارند به گردش درمي آید.
فرد به س��ازمان: در رویکرد فرد به س��ازمان، افراد مي توانند با مشارکت 
در برنامه ه��ا و اهداف یک س��ازمان یا اجتماع، چ��ه در بخش دولتي و چه 
غیردولت��ي )س��ازمان های اجتماع��ي و داوطلبانه( اعتبارات زماني کس��ب 
کنند. در اینجا، س��ازمان خودش بانک اس��ت و برابر با زمان و تالش��ی که 
در راس��تای اهدافش گذاشته شده اس��ت، اعتبار زماني اختصاص مي دهد. 
پیش��گام این رویکرد بانک زمان »SPICE « در کشور ولز است. این بانک 
در قالب رویکرد فرد به س��ازمان، مدل ش��ش مرحله ای س��اده ای را توسعه 
داده که به نوبه خود موجب گس��ترش »شهروندی فعال» در ولز شده است. 
در رویکرد فرد به س��ازمان، اعتبارات زماني بیش��تر از چیزی است که فقط 
می��ان افراد مبادله ش��ود. در ای��ن رویکرد، اعتبار زماني، یک ارز گردش��ي 
مکمل اس��ت که مي تواند بخش وسیعي از مردم و سازمان ها را درگیر کند. 
همچنی��ن ای��ن رویکرد، برخالف رویکرد فرد به فرد ک��ه تنوعي از خدمات 
میان افراد مبادله مي ش��ود، در راس��تای ارائه یک نوع از خدمات عمومي با 

هزینه ای کمتر عمل مي کند.
س��ازمان به س��ازمان: بانکداری زمان، ابزاری اس��ت ک��ه مي تواند تبادل 
میان س��ازمان ها را به مثابه تبادل میان افراد تس��هیل کند. تعداد اندکي از 
س��ازمان ها هس��تند که به طور کامل از ظرفیت کارکنان و دارایي هایي که 
در اختیارشان قرار دارد، اس��تفاده مي کنند. این رویکرد، مي تواند شرایطي 
را فراهم س��ازد که س��ازمان ها بتوانند از این ظرفیت های مازاد یکدیگر، در 
راستای اهداف و مأموریت های سازماني خود استفاده کنند. منافع و مزایای 
رویکرد س��ازمان به سازمان، زیاد اس��ت. برای نمونه، عالوه بر دسترسي به 
مناب��ع و دارایي های انس��اني و فیزیکي، این رویکرد کارکن��ان را از دانش، 
مهارت و خدمات گسترده و به اشتراک گذاشته  شده توسط سایر سازمان ها 

بهره مند مي سازد.
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فرصت امروز: س��رانجام طلس��م یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی شکست و با 
تلفیق یارانه نقدی و کمک معیشتی، همه مشموالن هر دو یارانه از سال آینده ماهانه 
72 هزار تومان دریافت می کنند. این شاید مهمترین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس باش��د که این روها مشغول بررسی الیحه بودجه س��ال آینده است. با این 
مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، مبلغ یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی باالخره 
پس از 9 سال تغییر کرد و با یکی شدن با کمک معیشتی )یارانه بنزین(، مشموالن 

حاال یارانه نقدی 72 هزار تومانی دریافت خواهند کرد.
با این مصوبه، یارانه نقدی از 45 هزار و 500 تومان به 72 هزار تومان در س��ال 
آین��ده افزایش پی��دا می کند و این امر ب��ه معنای حذف پرداخ��ت جداگانه یارانه 
معیش��تی است که از آبان  امسال و با افزایش قیمت بنزین از سوی دولت دوازدهم 
به مش��موالن پرداخت می شد. البته از همان ابتدای پیدایش یارانه معیشتی، اغلب 
اقتصاددانان با آن مخالفت کرده و آن را پولپاشی بر آتش بنزین تعبیر کرده بودند. با 
توجه به کاهش صادرات نفت ایران و دست بسته دولت و همینطور کسری بودجه 
سال آینده، منطق نیز حکم می کرد که یارانه معیشتی از گرده دولت برداشته شود. 
حاال کمیسیون تلفیق بودجه، این کار را انجام داده و یارانه نقدی و یارانه معیشتی 

با هم تلفیق شدند.
در حال حاضر، دو یارانه نقدی در ماه به افراد مش��مول پرداخت می ش��ود؛ یکی 
یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی که از آذرماه س��ال 1389 در هر ماه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می شود و دوم، یارانه معیشتی که با اصالح قیمت بنزین از 
اواخر آبان ماه، دولت تصمیم گرفت تا درآمد ناش��ی از این تغییر قیمت را در قالب 
کمک های معیشتی و به صورت نقدی به خانوارها پرداخت کند. این یارانه مشکالت 
بس��یاری نیز برای دولت به وجود آورده و بوروکراس��ی پیچیده ای برای شناس��ایی 
خانوارهای مش��مول و در ادامه رس��یدگی ب��ه اعتراض های خانوارهای مش��مول 

شناخته نشده صورت گرفته بود.
البته کمک معیشتی برخالف یارانه نقدی به ازای هر نفر مبلغ مشخصی نبود و به 
تناسب اعضای خانوار پرداختی انجام می شود؛ به نحوی که برای خانوارهای تک نفره 
55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار تومان، سه نفره 138 هزار تومان، چهار نفره 172 

هزار تومان و پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان واریز انجام می شود.
اما حاال با مصوبه کمیس��یون تلفیق بودجه، از سال آینده دیگر دو یارانه نقدی و 
معیش��تی به طور جداگانه پرداخت نخواهد شد، بلکه در مجموع همه 78 میلیون 
نفری که در لیست یارانه بگیران قرار دارند به اعضای هر نفر 72 هزار تومان دریافتی 

خواهند داشت و دولت در هر ماه به حساب آنها پرداخت انجام می دهد.
در این حالت منابع پرداختی بابت این رقم 72 هزار تومانی نیز از مجموع درآمد 
اختصاص یافته به یارانه های نقدی و کمک های معیشتی تامین می شود؛ به نحوی 
که برای یارانه های نقدی تاکنون ساالنه 42 هزار میلیارد تومان منابع مصوب می شد 
و از س��وی دیگر کمک معیش��تی از محل یارانه بنزین نیز حدود 31 هزار میلیارد 
تومان در س��ال پیش بینی شده که قرار است حدود 3 هزار میلیارد تومان آن برای 
افراد تحت پوش��ش کمیته امداد و بهزیستی کنار گذاشته شده و 28 هزار میلیارد 

تومان باقی مانده بین 78 میلیون نفر یارانه بگیر توزیع شود.
در این شرایط در مجموع 42 هزار میلیاردی که برای یارانه نقدی پیش بینی شده 
و 28هزار میلیارد تومان ناش��ی از درآمد بنزین حدود 70 هزار میلیارد تومان بابت 
پرداخت یارانه نقدی 72 هزار تومانی در س��ال آینده اختصاص خواهد یافت و بین 
مردم توزیع می شود، اما با توجه به اینکه قرار بود فقط 60 میلیون نفر یارانه معیشتی 
دریافت کنند و از سوی دیگر 78 میلیون یارانه نقدی بگیرند، با مصوبه مجلس  تمام 

78 میلیون نفر مبلغ یکسانی را دریافت خواهند کرد.
در همین زمینه، هادی قوامی، س��خنگوی کمیسیون تلفیق دیروز در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا، به تش��ریح این مصوبه پرداخت و گفت: در این جلس��ه مقرر ش��د 
در تقس��یم مبلغ مورد نظر برای طرح یارانه معیش��تی که بالغ بر 31 هزار میلیارد 
تومان می شود، تجدیدنظر صورت گرفته و 80درصد از این مبلغ به صورت یکسان 
می��ان تمامی 78 میلی��ون ایرانی که یارانه نقدی دریافت می کنند، توزیع ش��ود و 
یارانه نقدی به 72 هزار تومان برس��د. او علت اتخ��اذ این تصمیم را نارضایتی های 
گسترده درخصوص نحوه بررسی حساب های افراد جهت تعلق یارانه معیشتی عنوان 
ک��رد و افزود: بر این اس��اس تمامی 18 میلیون نفری که یارانه معیش��تی دریافت 
نمی کنند در سال آینده به مانند تمامی ایرانیانی که 45 هزار تومان یارانه نقدی را 
دریافت می کنند، مبلغ دریافتی یارانه های شان با افزایش 27 هزار تومان به 72 هزار 
تومان خواهد رسید. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس همچنین درباره 20درصد 
باقی مانده اعتبار طرح یارانه معیش��تی میز گفت: مقرر ش��د 20درصد از منابع این 
طرح نیز خانوارهای تحت پوش��ش بهزیس��تی و کمیته امداد که حدود 7 میلیون 
نفر می ش��ود تعلق بگیرد. در نتیجه این افراد حدود 50 هزار تومان بیش��تر از سایر 

یارانه بگیران، یارانه دریافت خواهند کرد.
وی با اش��اره به درآمدهای جدول ردیف 14 الیحه بودجه س��ال آینده گفت: در 
مجموع جمع کل منابع حاصل از مواد در نظر گرفته شده در جدول 14، رقم 250 

هزار میلیارد تومان خواهد بود که از آنجا که این درآمد در سرجمع بودجه عمومی 
که رقم 484 هزار میلیارد تومان است، در نظر گرفته نشده است، رقم قابل توجهی 
در بودجه سال آینده خواهد بود. برخی نمایندگان، طبق توصیه مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسالمی، درخواست داشتند که درآمدهای حاصل از جدول 14 در 
سرجمع بودجه وارد شود که پس از بررسی در کمیسیون نمایندگان بنا به مصالحی 

به این پیشنهاد رأی ندادند.
قوامی از دیگر مصوبات مهم کمیس��یون تلفیق را مربوط به معافیت های مدارس 
از پرداخ��ت هزینه ه��ای انرژی مصرفی دانس��ت و گفت: طبق مصوبه کمیس��یون 
تلفیق اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه های گاز، هزینه های برق مصرفی و 
هزینه های آب مصرفی تکلیف شد که بر این اساس جمعا حدود 100 میلیارد تومان 

اعتبار برای این مصارف در نظر گرفته می شود.
او سپس در ادامه مصوبات کمیسیون تلفیق به مسئله بیمه زنان سرپرست خانوار 
و بدسرپرس��ت اش��اره کرد و گفت: حدود 10درصد از اعتبارات جزء 20معادل 1.8 
میلیارد تومان می ش��ود برای بیمه زنان سرپرس��ت خانوار و بدسرپرست اختصاص 

پیدا می کند.
وی درب��اره خانوارهایی که یارانه دریافت می کنند نی��ز گفت: وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی موظف ش��د تا براس��اس بانک های اطالعاتی که در اختیار دارد و 
براس��اس ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می ش��ود نسبت به شناسایی و 
حذف پرداخت یارانه به س��ه ده��ک از خانوارهای پردرآمد اق��دام کند. همچنین 
س��ازمان هدفمندی یارانه ها مکلف ش��د تا امکان ثبت را برای افرادی که موفق به 

ثبت نام یارانه نشده اند را فراهم کند.
قوامی همچنین با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق درباره بیمه راهنمایان 
گردش��گری گفت: عنوان جدید راهنمایان گردشگری در جدول 14 الیحه بودجه 
اضافه شد که طی آن در جهت حمایت از گردشگری، مقرر شد تا کسانی که وظیفه 
خطیر راهنمایی گردش��گران را دارند و بیمه نیستند از ظرفیت های ردیف 27 این 
جدول استفاده کرده و 2000 نفر از راهنمایان گردشگری در سال آینده بیمه شوند.

به گفته قوامی، در جریان بررسی تبصره 16 الیحه بودجه سال 1399 مقرر شد 
مبلغ 10 هزار میلیارد ریال به منظور محرومیت زدایی محالت محروم شهر و روستا 
و همچنین ساماندهی محله های آلوده و کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی به 
ردیف بودجه بسیج سازندگی اضافه شود. به این ترتیب 20 هزار میلیارد ریال برای 

بسیج سازندگی در بودجه سال آینده در نظر گرفته خواهد شد.

همه مشموالن از سال آینده ماهانه ۷2 هزار تومان یارانه دریافت می کنند

یارانه نقدی و یارانه معیشتی یکی شد
یادداشت

بی وفایی ایرانی

چی��ن به دلیل ظرفیت های باالیی ک��ه امروز در اقتصاد جه��ان دارد، 
سرمایه گذاری بسیاری در خارج از مرزهایش انجام داده، به طوری که ارسال 
س��رمایه از این کشور بیش از پذیرش سرمایه است. میزان جذب سرمایه 
خارجی چین در س��ال 2016 نزدیک به 134 میلی��ارد دالر بوده اما این 
کش��ور بیش از 183 میلیارد دالر در خارج از مرزهای خود سرمایه گذاری 
کرده است. به خوبی مشخص است که نگاه چینی ها گسترش جغرافیای 
سرمایه گذاری خارجی است تا از این طریق نفوذ خود را در جهان افزایش 
دهند. به همین دلیل امروز ش��اهد حضور آنها در کش��ورهای منطقه به 
خصوص مسیر جاده ابریشم هستیم، مجموعه کشورهایی که می توانند 
چین را به اروپا یا به آفریقا وصل کنند و براساس این خط  سیر پیش بروند. 
این کشور بنابر همین دیدگاه سرمایه  گذاری های خوبی در آفریقا صورت 
داده و برنامه بلندمدتی برای گس��ترش این فعالیت های خود دارد. چین 
کش��ور مهمی در مناسبات جهانی است که روابط اقتصادی خوبی نیز با 
ایران داشته است، چراکه بازار ایران نیز جذابیت های بسیاری برای حضور و 
تجارت دوطرفه دارد. با وجود این اما امروز شاهد کاهش جذابیت ایران برای 

چین در عرصه اقتصادی هستیم.
یک��ی از ن��کات مهم در مدل س��رمایه گذاری که برای همه کش��ورها 
اهمیت دارد، ضریب امنیت سرمایه گذاری است. از آنجا که چینی ها امروز 
براس��اس قواعد جهانی و اصول علمی پیش می روند، به خوبی توجه دارند 
که س��رمایه گذاری در کشوری مانند ایران با چه ضریب امنیتی  به لحاظ 
بازدهی و سودآوری باید انجام شود. از آنجا که کشورمان در طول 40 سال 
گذشته به صورت مداوم با فشارهای متعدد خارجی مواجه بوده، به طوری 
که آنها تمایل ندارند تجارت خارجی ایران گسترش پیدا کند بنابراین ریسک 
سرمایه گذاری در ایران برای کشورهای خواهان حضور در بازار ما افزایش 
پیدا کرده اس��ت. در این مدت نیز سیاست خارجی ما متاسفانه به سمت 
تنش زدایی کامل حرکت نکرده است. بر همین اساس نیز اقتصاد ما دائم 
این تنش ها را تجربه کرده که اثرات بسیاری بر تجارت خارجی مان با جهان 
داشته است. از جمله آخرین این فشارها می توان به تحریم های اوایل دهه 
90 و تحریم هایي که بعد از خروج آمریکا از برجام در سال 96 کلید خورد، 

اشاره کرد که اثرات جدی بر اقتصاد کشورمان بر جای گذاشته است.
آمریکا در فرآیند تحریم های خود با ایجاد مشکل در تولید، حمل ونقل و 
مبادله پول برای کشورمان به  دنبال آن است تا کل تجارت خارجی کشور 
را به  طور کامل قفل کند. براساس این تنش ها تمام روابط بانکی و تجاری 
ما متأثر ش��ده است، برای چین که قصد س��رمایه گذاری در ایران را دارد 
یکی از نکات مهم چگونگی برقراری روابط بانکی بدون ریسک است؛ اینکه 
این سرمایه گذاری چه ضریب امنیتی دارد؟ چشم انداز آن چیست؟ آیا این 
سرمایه گذاری در بلندمدت به نفع آنها است؟ در کل نگاه امروز چینی ها 
برای تجارت خارجی متناسب با قواعد بین المللی است. آنها با چشم دوختن 
بر همین قواعد در عرصه جهانی وارد ش��ده و در کشورهای مختلف نفوذ 
می کنند. به طور مثال سرمایه گذاری آنها در بندر گوادور پاکستان؛ هرچند 
در این مورد هنوز نتوانسته اند به نتیجه مدنظر خود برسند اما چشم آنها 
به آینده این س��رمایه گذاری اس��ت. چینی ها در حوزه معادن افغانستان 
نیز س��رمایه گذاری هایی را صورت دادن��د اما به دلیل موانع امنیتی هنوز 
نتوانس��ته اند بهره برداری الزم را داشته باشند. در هر صورت روابط تجاری 
چین در کشورهای منطقه به دلیل تنش های فزاینده سیاسی دچار اختالل 
شده است به طوری که جذابیت حضور در این مناطق برای چین کاهش 
پیدا کرده اس��ت و به نظر می رس��د در خصوص ایران نیز همین موضوع 

دخیل است.
نباید از یاد برد که چین مهم ترین متحد و شریک تجاری ایران، به ویژه 
در دوران شرایط سخت بوده است. چینی ها در دوران های مختلف و شرایط 
نامس��اعد بین المللی در کنار ایران باقی ماندند و سعی آنها همواره بر این 
بوده اس��ت که روابط شان را با ایران کمرنگ نکنند. با وجود این به دنبال 
تحریم های تازه ای که آمریکا بر کشور ما اعمال کرده آنها در حال کم کردن 
فعالیت تجاری خود هستند که به بحث امنیت سرمایه و چگونگی نقل و 
انتقاالت در این حوزه اش��اره کردم، اما نکته مهم دیگر این است که امروز 
مدل تحریم ها مشابه دوره قبل نیست. به طور قطع اگر این مرحله بگذرد در 
مرحله بعد شرایط سخت تری را تجربه خواهیم کرد. هرچند این تحریم ها 
برای ما جدید بود اما اجرای این مدل برای آمریکایی ها نیز جدید بوده است 
بنابراین هرچه بگذرد راه های دور زدن تحریم را بهتر می توان تش��خیص 
داد. نباید از یاد برد که در جنگ نظامی هزینه بسیار باالست اما در جنگ 
اقتصادی سوددهی بسیار باالست. به همین دلیل در این جنگ هر شرکتی 
که کوچک ترین تخلفی از نظر آمریکایی ها داشته باشد باید جریمه های 
سنگینی بپردازد که این به سود آنهاست. تحریم ها شکل حرفه ای تری به 
خود گرفته است بنابراین مسیر تجارت با ایران برای کشورهایی که خواهان 
تجارت با ایران هس��تند نیز سخت تر ش��ده و آنها با رویکردهای گذشته 

نمی توانند عمل کنند. این موضوع برای چین نیز دخیل است.
نکته دیگر اینکه چین در دور اول تحریم ها همیاری و کمک بسیاری به 
ایران کرد، اما هنگامی که برجام منعقد شد این گالیه را از ایران داشت که 
سیاسیون ما به اروپا بیشتر متمایل شدند. این موضوع سیگنال مهمی به 
چینی ها بود و آنها متوجه شدند ایران، متحد مطمئنی برای شان نیست زیرا 
اگر شرایط همواره شود، ایران تمایل بیشتری به اروپا دارد. در همین راستا 
یک جمله را یکی از مسئوالن چینی به هیأت های سیاسی ایرانی تاکید کرد: 
شما در مقطع برجام بنابر منافع ملی تان به سمت اروپا رفتید و به شرکای 
تاریخی تان پشت کردید بنابراین اجازه دهید که ما نیز امروز براساس منافع 

ملی مان تصمیم گیری کنیم.
سومین نکته مهم مؤثر بر کاهش حضور چینی ها در ایران افزایش تبلیغات 
منفی علیه کاالها و محصوالت چینی در بازار است. تخریب کاالهای چینی 
و تاکید بر عدم کیفیت آنها را به وضوح می توان در همه سطح شهر مشاهده 
کرد. در هر صورت اینکه ما تالش داریم چین را به سمبل کاالهای بنجل 
تبدیل کنیم نیز در تمایل آنها برای حضور در بازار کش��ورمان مؤثر است. 
ناگفته نماند که این چینی ها نیستند که در تجارت با ایران کاالی بی کیفیت 
را ارسال می کنند بلکه تجار ما هستند که محصوالت با کیفیت پایین و ارزان 
را وارد می کنند. حال آنکه در چین محصوالت با درجات مختلف کیفیت 
وجود دارد. این کشور 2 هزار و 400 میلیارد دالر صادرات به تعداد بسیار 
زیادي از کش��ورهاي دنیا دارد و ایران با س��هم 6 میلیارد دالر در برابر این 
عدد بسیار کوچک است. در صورتی که چینی ها کاالی بی کیفیت تولید و 
صادر کنند نمی توانند سهم مهمی در عرصه جهانی داشته باشند حال آنکه 
این گونه نیست. به جای انتقاد به کاالهای چینی ما باید بیاموزیم که حرمت 

به شرکای تجاری اهمیت بسیاری در حفظ آنها دارد.
منبع: آینده نگر
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س��ازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان، 
وضعیت اقتصاد ایران در سال های 2020 و 2021 را نیز پیش بینی کرده است. 
براساس اطالعات ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، رشد اقتصادی جهان 
در س��ال 2019 میالدی، 2.3درصد برآورد ش��ده اما این عدد در سال 2020 
میالدی به 2.5درصد خواهد رسید. بعد از بحران اقتصادی سال های 2008 و 
2009، رشد اقتصادی سال 2019، پایین ترین رشد در سال های گذشته بوده 
است. همچنین رشد تجارت جهانی در سال جاری میالدی افزایشی چشمگیر 
پیدا خواهد کرد و براساس برآورد س��ازمان ملل، از حدود 0.3درصد در سال 

2019 به 5درصد در سال 2020 می رسد.
س��ازمان مل��ل در ادامه گزارش خود ب��ه وضعیت اقتص��اد ایران نیز 

پرداخته اس��ت. این س��ازمان به تاثیر تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
اقتصاد ایران اشاره کرده و سهم مهمی از کاهش رشد اقتصادی کشور را 
به این تحریم ها داده است. با این وجود، برآوردهای سازمان ملل حاکی 
از آن است که اقتصاد ایران توانسته خود را بازیابی کند و هرچند برای 
بازگشت به جایگاه پیش از تحریم ها، به چند سال زمان نیاز خواهد بود 

اما در سال  2020 و 2021 بهبودی نسبی حاصل می شود.
سازمان ملل برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران )با احتساب نفت( در سال 
2019، به منفی 7درصد رسیده اما در سال 2020، این عدد به منفی 2.7درصد 
کاهش خواهد یافت و در س��ال 2021 نیز رش��د به منفی 1.2درصد کاهش 
خواهد یافت. تحلیل های سازمان ملل می گوید که رشد اقتصادی ایران در سال 

2016، باالترین میزان رشد در 10 سال گذشته بوده است.
تحلیل های بانک مرکزی و دیگر نهادهای بین المللی براساس کلیت اقتصاد 
ایران است و علت بخش عمده ای از این کاهش رشد به محدودیت های ایران 
در صادرات نفت خود بازمی گردد. این در حالی است که براساس اعالم رئیس 
کل بانک مرکزی، از ابتدای سال رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران مثبت شده 
و رش��د صادرات غیرنفتی کش��ور در 9 ماهه ابتدایی سال نیز این موضوع را 

تایید می کند.
آخرین آمار ارائه شده از سوی دولت نشان می دهد که ایران در 9 ماهه ابتدایی 
س��ال جاری حدودا 32 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته و وزن صادرات 

کاالهای ایرانی حدودا 18درصد رشد یافته است.

وزیر بهداش��ت از اعم��ال محدودیت در ارائه ویزا به مس��افران چین که 
درخواس��ت ورود به ایران را دارند، خب��ر داد و گفت به وزارت امور خارجه 
اعالم کردیم که ارائه ویزا به مسافران چین، منوط به داشتن کارت سالمت 

و عاری بودن از ابتال به ویروس کرونا باشد.
به گزارش ایسنا، سعید نمکی در حاشیه یکصد و دهمین اجالس روسای 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور درخصوص اقدامات 
وزارت بهداش��ت درباره  کروناویروس گفت:  کرونا ویروس��ی بود که از سال 
2002 اولین موردش تحت عنوان س��ارس در کش��ور چین شناخته شد. 
این ویروس در س��ال 2002 مرگ و میر قابل مالحظه ای در کش��ور چین 

ایجاد کرد و در سال 2012 در عربستان که مخزن آن نیز در شتر شناخته 
ش��ده بود مرگ و میر ایجاد کرد و تقریبا در منطقه این ویروس به گونه ای 
می چرخد. به گفته نمکی،  اخیرا اعالم ش��د که نوع جدیدی از ویروس که 
یک ویروس کرونای جدید است بروز کرده که این ویروس در کشور چین و 
در ایالت های خاصی بروز داد. ما از همان ابتدا همه همکاران خود را بسیج 
کردیم و در مبادی ورودی به کش��ور نیروهایی را مس��تقر کردیم تا موارد 
مش��کوک را به ش��دت زیر نظر قرار دهند. وزیر بهداشت خاطرنشان کرد:  
از ام��روز هم ب��ه وزارت امور خارجه اعالم کردیم که بحث اخذ ویزا را برای 
ش��هروندان کش��ور چین را مقید کنند به داشتن کارت تندرستی و عاری 

بودن از ویروس کرونا. به هر حال همکاران ما اقداماتی را انجام می دهند و 
آموزش به عنوان رکن اصلی پیشگیری از این ویروس است.

وی خاطرنش��ان کرد: وی��روس کرونا به اندازه وی��روس H1N1 قدرت 
کش��ندگی  و بیماری زایی را تا به امروز نداش��ته است. هرچند این ویروس 
س��رایت باالیی دارد اما کش��ندگی و بیماری زایی بودن آن کمتر اس��ت و 
تاکنون در کشور با همت همکاران و تالش مردم مهار کردیم و تاکنون هیچ 
موردی از بیماری را نداشتیم و از مردم می خواهیم با شستن دست و پرهیز 
از روبوسی و دست دادن تا حد امکان و رعایت مسائل بهداشتی کمک کنند 

تا دچار گرفتاری جدیدی نشویم.

پیش بینی سازمان ملل از وضعیت اقتصاد ایران:

اقتصاد ایران توانسته خود را بازیابی کند

با اعالم وزیر بهداشت

ورود مسافران چینی به ایران منوط به داشتن کارت سالمت شد

محمدرضا مودودی
سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت
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بانک پاسارگاد اعالم کرد
قطع رمز دوم ایستا از امروز

رمز دوم ایستا )رمز دوم فعلی کارت های بانکی( از امروز هشتم بهمن ماه در بانک ها 
به طور تدریجی ظرف چند روز قطع می ش��ود و فقط رمز دوم پویا )یکبار مصرف( 
قابل استفاده است. طبق اعالم بانک مرکزی، انجام خریدهای اینترنتی بدون حضور 
کارت تا سقف مجموع یک میلیون ریال برای هر کارت در هر 24 ساعت با رمز دوم 
ایستا قابل انجام است. همچنین رمز دوم ایستای کارت های بانکی بانک های صادرات 
و پاس��ارگاد در روز هشتم و بانک های قرض الحسنه رسالت و ایران - ونزوئال در روز 
دهم و بانک قرض الحسنه مهر ایران در روز دوازدهم بهمن ماه غیرفعال می شود. در 
همین زمینه، بانک پاسارگاد در اطالعیه ای اعالم کرد: از امروز هشتم بهمن ماه، انجام 
تراکنش های مالی برای مبالغ بیش از 100 هزار تومان و همچنین مشاهده  موجودی 
و صورتحساب کارت، از طریق سامانه های بانکداری الکترونیک و بدون حضور کارت، 
تنها از طریق رمز پویا امکان پذیر است. به این ترتیب مشتریان این بانک می توانند با 
هر کارت در شبانه روز، تا سقف 100 هزار تومان تراکنش، از رمز ایستای خود استفاده 
کنند و انجام تراکنش با مبالغ بیش از آن باید با رمز دوم پویا انجام شود. همچنین 
مشاهده  موجودی و صورتحساب، بدون حضور کارت، صرفاً با رمز دوم پویا امکان پذیر 
خواهد بود. در این میان، مشتریانی که رمز پویای خود را فعال کرده اند، برای انتقال 
وج��ه با هر مبلغی، باید از این نوع رمز اس��تفاده کنند. وضعیت رمز دوم برای کلیه  
کارت هایی که به پویا تغییر داده نش��ده اند، به صورت اتوماتیک از رمز ثابت به »رمز 
ثابت و پویا « تغییر یافته و برای تراکنش های کمتر از 100 هزار تومان امکان استفاده 
از رمز ثابت یا رمز پویا به صورت اختیاری برای مش��تریان فراهم اس��ت. همچنین 
دارندگان کارت های نقدی بانک  پاسارگاد، در هنگام انجام تراکنش های غیرحضوری، 
می توانند با فشردن دکمه »درخواست رمز پویا« در درگاه های پرداخت، رمز دوم پویا 
را ب��ه  صورت پیامک دریافت کنند. در عین ح��ال، دریافت رمز پویا از طریق برنامه 

همراه بانک  پاسارگاد و کد دستوری #6*720* نیز امکان پذیر است.

عملکرد تسهیالتی بانک پاسارگاد
عملکرد تس��هیالتی بانک پاس��ارگاد نش��ان می دهد این بانک در آذرماه بیش از 12 
هزار میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت کرده اس��ت. به گزارش ایسنا، اطالعات بورسی 
بانک پاس��ارگاد نش��ان می دهد که این بانک در آذرماه امس��ال 12 هزار و 657 میلیارد 
و 908 میلیون و 800 هزار تومان تس��هیالت ارائه کرده اس��ت که بیش از 76درصد از 
این تس��هیالت به عنوان مش��ارکت مدنی )قراردادهای مشارکتی( هزینه شده است. در 
همین مدت بانک پاس��ارگاد 11 هزار و 467 میلیارد و 339 میلیون و 500 هزار تومان 
به عنوان تس��هیالت وصولی در آمار خود به ثبت رس��انده و این در حالی اس��ت که در 
آذرماه از محل ارائه تسهیالت درآمد 1143 میلیارد و 262 میلیون و 500 هزار تومانی 
داش��ته که بیشترین درآمد با س��هم 90درصدی معادل 139 میلیارد و 657 میلیون و 
200 هزار تومان برای تس��هیالت مش��ارکت مدنی بوده است. در نهایت این بانک در 9 
ماهه سال جاری از محل ارائه تسهیالت، 10 هزار و 186 میلیارد و 427 میلیون و 400 
هزار تومان درآمد داش��ته و همچون آذرماه بیش��ترین درآمد مربوط به مشارکت مدنی 
بوده اس��ت. حال با این تفاسیر می توان گفت همچون آبان ماه که حجم قابل توجهی از 
تسهیالت بانکی به مشارکت مدنی اختصاص یافته بود، حجم قابل توجهی از تسهیالت 
بانکی پاس��ارگاد در آذرماه به مش��ارکت مدنی اختصاص یافته است. اما در سوی دیگر 
فعالیت بانک پاسارگاد، این بانک در آذرماه امسال 184 هزار و 15 میلیارد و 343 میلیون 
و 400 ه��زار تومان س��پرده دریافت کرده که 33درص��د از این میزان معادل 60 هزار و 
800 میلیارد و 785 میلیون و 600 هزار تومان با بیشترین سهم مربوط به سپرده های 
کوتاه مدت بوده است. در همین مدت در آمار این بانک 181 هزار و 717 میلیارد و 534 
میلیون و 900 هزار تومان به عنوان سپرده تسویه شده به ثبت رسیده که بیشترین سهم 
در این ردیف بار دیگر با س��هم 33درصدی به نام سپرده های کوتاه مدت به ثبت رسیده 
است. در آذرماه امسال بانک پاسارگاد از محل سپرده گذاری مبلغ 1111 میلیارد و 733 
میلیون و 800 هزار تومان به عنوان سود سپرده در نظر گرفته که بیشترین میزان سود 
اعالمی با س��هم 68درصدی )معادل 755 میلی��ارد و 915 میلیون و 300 هزار تومان( 
برای سپرده های بلندمدت یک ساله بوده است. سود سپرده های سرمایه گذاری شده طی 
9 ماهه امسال بانک پاسارگاد 9193 میلیارد و 893 میلیون و 300 هزار تومان بوده که 
بابت سپرده های بلندمدت یکساله با سهم 58درصدی،  5364 میلیارد و 53 میلیون و 

400 هزار تومان پرداخت کرده است.

بانکنامه

فرصت امروز: این هفته خبرهای مهمی در حوزه پولی و بانکی منتش��ر ش��د و 
ش��اید مهمترین آنها، منتفی شدن مالیات از سود سپرده های بانکی باشد. این خبر 
را محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد و گفت که اخذ مالیات 
از س��ود سپرده ها و سهام، در الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم منتفی شده 
است، اما در حالی دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی منتفی شده که جذب 
سپرده های بانکی در ماه های گذشته با رشد همراه بوده است، به طوری که تازه ترین 
آمارهای بانک مرکزی از افزایش حدود 30درصدی مانده س��پرده ها و 23درصدی 

مانده تسهیالت بانکی تا پایان مهرماه امسال حکایت دارد.
مالیات از سپرده های بانکی چگونه مطرح شد؟

از ابتدای س��ال گذش��ته بود که وزارت اقتصاد، تدوین پایه های مالیاتی جدید را 
دس��تور کار خود قرار داد و مالیات از س��ود س��پرده های بانکی و س��هام را مدنظر 
قرار گرفت. با انتش��ار پیش نویس الیحه سازمان امور مالیاتی این موضوع به  صورت 
رسمی مطرح و موجی از نگرانی را در بین سپرده گذاران و سهامداران ایجاد کرد و 
حاش��یه های بسیاری را به همراه داشت تا اینکه مسئوالن بانک مرکزی وارد ماجرا 

شدند و دریافت هرگونه مالیات از سود سپرده ها را رد کردند.
در حقیقت، با انتش��ار پیش نویس الیحه اصالح قانون مالیات های مس��تقیم در 
آبان ماه بود که مشخص شد مالیات از سود سهام و سپرده به عنوان دو جزء درآمدی 
افراد در آن دیده شده است. در این بین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
در همان زمان اعالم کرد: »اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی به هیچ وجه صحت 
ندارد. این موضوع را من هم در برخی س��ایت ها دیدم هیچ  گونه بحثی در دولت و 
س��ایر مراجع مهم تصمیم گیری اقتصادی مطرح نش��ده است و برنامه ای برای اخذ 

مالیات از سود سپرده ها نداریم.«
البت��ه در این  میان، با تصویب اخذ مالیات از خودروها و امالک لوکس از س��وی 
کمیسیون تلفیق مجلس و اضافه شدن ماده ای به الیحه بودجه سال 1399، بازهم 
نگرانی ها و ش��ایعاتی درباره احتمال گرفتن مالیات از س��پرده های بانکی و سهام و 
تصویب این موضوع از سوی مجلس و دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده 

مطرح شد که معاون اقتصادی وزیر اقتصاد آن را رد کرد. 
محمدعلی دهقان دهنوی در برنامه ای رادیویی درباره نگرانی مردم نسبت به اخذ 

مالیات از س��ود س��پرده بانکی و سهام گفت: »اطالعات مربوط به سود سپرده ها به  
صورت کامل در ش��بکه بانکی در اختیار اس��ت و اطالعات ناش��ی از سود سهام در 
سازمان بورس وجود دارد ولی مالیات بر سود سپرده و سهام در الیحه اصالح قانون 

مالیات های مستقیم دیده نشده و مالیاتی از آن اخذ نمی شود.«
در ماه های گذشته نه تنها افکار عمومی بلکه حتی بخشی از اقتصاددانان نیز نسبت 
به دریافت سود از سپرده های بانکی و سهام ابراز نگرانی کرده بودند؛ به اعتقاد آنها، 
اگرچه که اخذ مالیات از سپرده های بانکی در بسیاری از کشورها رایج است و عماًل 
س��ود سپرده های بانکی کمتر از 5درصد اس��ت ولی با توجه به بی ثباتی اقتصاد در 
ایران، اخذ س��ود از سپرده های بانکی و سهام در شرایط فعلی می تواند باعث خروج 

سرمایه از بانک ها و بازار سرمایه شود و به تنش های اقتصادی و مالی دامن بزند.
رشد 3۰درصدی سپرده بانکی تا پایان مهرماه

حاال در شرایطی دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی به گفته معاون وزیر اقتصاد 
منتفی شده که جذب سپرده های بانکی در چند ماه گذشته با رشد همراه بوده است. 
آمارهای بانک مرکزی نش��ان از افزایش 29.2درصدی مانده سپرده ها و 22.3درصدی 

مانده تسهیالت بانکی تا پایان مهر 98 نسبت به مقطع مشابه پارسال حکایت دارد.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی 
و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری در پایان مهر سال 1398 نشان می دهد که مانده 
کل سپرده ها بالغ بر 2372 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل 535 هزار میلیارد تومان )29.2درصد( و نسبت به پایان سال قبل معادل 305 

هزار میلیارد تومان )14.8درصد( رشد داشته است.
دولت به دنبال بازنگری اساسی در مالیات ها

فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتصاد از زمان شروع کارش در این وزارتخانه همواره یکی 
از برنامه های اصلی خود را اصالح قوانین مالیاتی عنوان کرده است و حاال به گفته 
مع��اون اقتصادی وزیر اقتصاد، پیش نویس اصالح قانون مالیات های مس��تقیم را به 
دولت ارائه داده اس��ت تا بعد از بررس��ی در کمیس��یون های دولت برای تصویب به 
جلس��ه هیأت وزیران و پس ازآن مجلس ارائه شود. به گزارش اتاق تهران، دولت در 
اصالحیه قانون مالیات های مستقیم به دنبال ساماندهی مالیات های کنونی، مالیات 
بر عایدی امالک و گرفتن مالیات بر مجموع درآمد است. البته به گفته محمدعلی 
دهق��ان دهنوی، تصویب این قانون مدت زمانی طول خواهد کش��ید و دولت بعد از 
تصویب آن برای اجرایی ش��دنش هم زمان به فعاالن اقتصادی و مردم خواهد داد. او 
در برنامه رادیویی »رهیافت« گفته است: »در بحث مالیات بر مجموع درآمد موضوع 
اصلی ایجاد یک نوع عدالت اجتماعی در جامعه اس��ت. کسانی که درآمد بیشتری 
دارند مالیات بیش��تری پرداخت می کنند. بیش از 130 کشور دنیا این نوع مالیات 
را دریافت می کنند. همزمان با این موضوع اتفاقات دیگری باید بیفتد، باید س��امانه 
مؤدیان و پایانه های فروش��گاهی ش��کل بگیرد و سیستم های اطالعاتی به یکدیگر 
متصل شوند، اظهارنامه های مردم مبنای تشخیص مالیات باشد و یک نظام تشویقی 
و تنبیهی برای ارائه اظهارنامه وجود داش��ته باشد. مجموعه اینها در طول زمان در 

حال پیگیری و انجام است.«

مالیات ستانی از سود سپرده های بانکی رسما منتفی شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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شاخص بورس 23۵۵ واحد رشد کرد
از صعود بورس تا نزول فرابورس

شاخص کل در سومین روز هفته 2هزار و 355 واحد رشد داشت 
و در نهایت این شاخص به رقم 420 هزار و 668 واحد رسید.

ب��ه گزارش ایرنا، در معامالت روز دوش��نبه بی��ش از 6 میلیارد و 
735 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 34 هزار و 
866 میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( 
ب��ا 901 واحد افزایش به 138 هزار و 234 واحد و ش��اخص قیمت 
)ه��م وزن( با 601 واحد رش��د به 92 هزار و 217 واحد رس��یدند. 
ش��اخص آزاد شناور نیز با 2هزار و 849 واحد افزایش به رقم 504 
هزار و 162 واحد رسید، شاخص بازار اول یک هزار و 648 واحد و 

شاخص بازار دوم 5هزار و 75 واحد افزایش داشتند.
ع��الوه بر ای��ن در بین تمام��ی نماده��ا، نماد توس��عه معادن و 
فلزات )ومعادن( با 303 واحد، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران 
)حکشتی( با 222 واحد، پارس سویچ )بسویچ( با 199 واحد، انرژی 
خلیج فارس مبین )مبین( با 117 واحد و معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با 116 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 
در مقاب��ل، نماد صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس )فارس( با 196 
واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 182 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( 
با 108 واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با 94 واحد، 
خدم��ات انفورماتیک )رانفور( با 93 واحد و نفت و گاز پتروش��یمی 
تامین )تاپیکو( با 87 واحد هم بیش��ترین تاثیر منفی را بر معامالت 

بورس داشتند.
نمادهای س��ایپا، بانک ملت، بانک تجارت، فوالد مبارکه اصفهان، 
مل��ی صنایع م��س ایران، پاالیش نف��ت اصفهان و بانک پارس��یان 
ازجمل��ه نمادهای پربیننده بودند. گروه خودرو نیز در معامالت این 
روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 818 
میلی��ون و 810 هزار برگه س��هم به ارزش بی��ش از 3هزار و 432 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از 17 واحد افت داشت و بر روی کانال 
5ه��زار و 323 واحد ثابت ماند. همچنین در ای��ن بازار 2میلیارد و 
603 هزار برگه سهم به ارزش بیش از 18 هزار و 339 میلیارد ریال 
داد و ستد شد. در بین تمامی نمادها، نماد صنایع ماشین های اداری 
ایران )مادیرا(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، توریل )توکاریل(، 
بانک دی )دی(، نفت پاسارگاد )شپاس( بیشترین تأثیر مثبت را بر 
شاخص این بازار داشتند. همچنین نماد پتروشیمی مارون )مارون(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(،  فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، سنگ 
آه��ن گهرزمین )کگهر(، توس��عه مولد نیروگاه��ی جهرم )بجهرم(، 
فرابورس ایران )فرابورس( و شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( مانع از 

رشد بیشتر این شاخص شدند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: سال 98 رو به پایان است و به نظر می رسد سازمان خصوصی سازی 
قص��د دارد برای س��ال آینده پرونده جدی��دی را در حوزه واگذاری ه��ا باز کند. در 
این راس��تا، اقداماتی از قبیل عرضه اولیه 5درصد سهام یک شرکت مادر تخصصی، 
واگذاری ش��رکت های مادر تخصص��ی به جای ش��رکت های زیرمجموعه و اصالح 
س��اختار و بهبود ش��رایط ش��رکت ها پیش از واگذاری ها در دس��تور کار س��ازمان 

خصوصی سازی قرار دارد.
از س��وی دیگر، با نزدیک ش��دن به پایان س��ال، زمزمه ها درب��اره مبلغ و زمان 
واریز س��ود س��هام عدالت بیشتر شده است. در ماه گذش��ته بود که رئیس سازمان 
خصوصی سازی از واریز س��ود سهام عدالت از اوایل اسفندماه به حساب مشمولین 
خبر داد و درباره رقم دقیق س��ودی که به حس��اب مش��موالن پرداخت می شود، 
گفت: رقم دقیق آن در وضعیت کنونی مشخص نیست، در ابتدا باید سود موردنظر 
شرکت ها دریافت و در انتها به حساِب دارندگان سهم پرداخت کرد، بنابراین باید تا 

بهمن ماه صبر کرد تا مشخص شود چه میزان سود به مردم تعلق می گیرد.
حاال با توجه به ورود به ماه بهمن و احتمال مشخص شدن میزان سود 
واریزی به حس��اب مشموالن س��هام عدالت، علیرضا صالح دیروز اعالم 
کرد: میزان دقیق س��ود پرداختی سهام عدالت در اواخر بهمن مشخص 
و از اوایل اسفند به حساب افراد واریز خواهد شد. به گفته صالح، میزان 
سود واریزی را به شکل دقیق نمی توان مشخص ساخت و هم اکنون در 

حال دریافت اطالعات میزان نقدینگی از شرکت ها هستیم.
او با تاکید بر تفاوت میزان سود واریزی به حساب مشموالن سهام عدالت گفت: 
برخی از افراد دارای س��هام یک میلیونی و برخی دیگر از س��هام 100 هزار تومانی 
برخوردارند، بنابراین میزان سود واریزی وابسته به میزان سود پرداخته شده از سوی 
ش��رکت ها به این سازمان است. البته به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، افراد 
تحت پوش��ش سازمان بهزیس��تی  و کمیته امداد امام خمینی )ره( دارای پرداختی 

کامل تری نسبت به دیگران هستند.
گفتنی است واریز سود سهام عدالت سال 96 از اول آذرماه سال 97 با واریز سود 
دو دهک پایین جامعه یعنی کمیته امداد امام خمینی )ره( و س��ازمان بهزیس��تی 
آغاز و س��ود آن به صورت یکجا به حس��اب این افراد واریز شد. جمع مبلغ واریزی 
سود سهام عدالت دو دهک پایین جامعه 860 میلیارد تومان بود که برای هر نفر از 

مشمولین 175 هزار تومان در نظر گرفته شده بود.

پرونده های باز خصوصی سازی همچنان روی میز
در همین حال، در ش��رایطی به انتهای س��ال نزدیک می شویم که هنوز پرونده 
واگذاری های مهم و پرحاش��یه ای از جمله هپکو و همینطور س��رخابی ها باز است. 
مس��ئوالن سازمان خصوصی سازی معتقدند که بخش قابل توجهی از واگذاری های 
دولت طی سال های گذشته از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است که این موضوع 
نش��ان می دهد سازمان خصوصی سازی و عرضه های دولتی، سهم زیادی در توسعه 

این بازار داشته است.
به گزارش ایسنا، آمارها حاکی از آن است که از سال 1380 تاکنون حدود 160 
هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی های دولت واگذار شده که بخش قابل توجهی 
از این واگذاری ها از طریق بازار س��رمایه صورت گرفته اس��ت. همچنین از مجموع 
واگذاری های انجام شده از سال 80 تاکنون فقط 4درصد واگذاری ها با چالش مواجه 
بوده اس��ت و مسئوالن سازمان خصوصی س��ازی بر این باورند که تصور درستی از 
فعالیت های این س��ازمان در جامعه وجود ندارد و می گویند این موضوع از یک سو 
ظلم به سازمان خصوصی سازی و زحمت هایی است که طی این سال ها در راستای 

واگذاری های دولت کشیده شده و هم اینکه در مجموع به زیان واگذاری ها است.
در این راستا، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد که در چند 
ماه گذشته واگذاری های صورت گرفته توسط سازمان خصوصی سازی در سال های 
گذش��ته را آسیب شناسی کردیم تا بر این اس��اس بتوانیم با رفع مشکالت و موانع 
موجود، روند خصوصی سازی را با شتاب بیشتر و در مسیر درست تری دنبال کنیم. 
زمانی که روند خصوصی س��ازی را در کش��ور آسیب شناس��ی می کنیم متوجه این 
موضوع می ش��ویم که در برخی موارد زنجیره تولید با واگذاری های صورت گرفته از 
میان رفته است. در این راستا راهکارهایی را دنبال می کنیم که به جای فروش یکی 

از شرکت ها، شرکت مادر تخصصی آن را در بازار سرمایه پذیرش و واگذار کنیم.
به گفته وی، با عرضه اولیه 5درصد س��هام یک ش��رکت مادر تخصصی با حجم 
زیادی از دارایی ها، هم کشف قیمت صورت می گیرد و هم اینکه مردم را در مدیریت 
و ترکیب س��هامداری این ش��رکت سهیم می کنیم. ضمن اینکه با عرضه سهام این 
شرکت در بورس، مدیران آن ملزم به ارائه گزارشات دوره ای می شوند که این کار به 
شفافیت بیشتر شرکت ها نیز کمک خواهد کرد. یکی دیگر از اقداماتی که برای سال 
آینده در راستای واگذاری ها مدنظر داریم این است که به جای واگذاری شرکت های 

زیرمجموعه، شرکت مادر تخصصی را واگذار کنیم.

رئیس س��ازمان خصوصی سازی معتقد اس��ت با این کار مقاومت های 
موج��ود س��ر راه واگذاری ها را از بی��ن خواهیم برد و حت��ی با این کار 
می توان برخی از شرکت های گروه سه واگذاری ها را نیز عرضه و واگذار 
کرد. اگر ش��رکت های ب��زرگ را به ب��ورس ببریم، 5درصد س��هام این 
شرکت ها را جهت کش��ف قیمت عرضه خواهیم کرد و 5درصد دیگر را 

نیز به سهام آزاد شناور اختصاص خواهیم داد.
صال��ح با تاکید ب��ر اینکه نباید به بهانه حاکمیتی بودن یک ش��رکت، مقابل امر 
واگذاری ها و خصوصی سازی قرار گرفت و از واگذاری برخی شرکت ها ممانعت کرد، 
اظه��ار کرد ک��ه ضمن اینکه اگر به موضوع اهلی��ت در واگذاری ها نیز توجه کنیم، 
این موضوع یکی از موارد تضمین کننده موفقیت در امر خصوصی س��ازی به ش��مار 

خواهد آمد.
بررسی واگذاری سهام در بورس و فرابورس

او با تاکید بر اینکه در صورت اقبال بازار سرمایه این آمادگی وجود دارد که نسبت 
به عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس اقدام کنیم، افزود: در حال حاضر آگهی 
واگذاری سهام پنج شرکت دولتی توسط سازمان خصوصی سازی منتشر شده است 

که قصد داریم سهام آنها را تا پایان بهمن ماه در بورس و فرابورس عرضه کنیم.
رئی��س کل س��ازمان خصوصی س��ازی همچنی��ن درب��اره واگ��ذاری س��هام 
خصوصی سازی در بورس و فرابورس گفته که این امر نیازمند کارشناسی و بررسی 
دقیق است؛ چراکه نباید با این کار موجب شویم تا وضعیت بازار سرمایه منفی شود 
و واگذاری های این سازمان اثر منفی بر معامالت این بازار داشته باشد. در این راستا 
جلس��ات متعددی با س��ازمان بورس و اوراق بهادار داش��ته ایم و در این زمینه باید 
مدلی طراحی ش��ود تا عرضه های سازمان خصوصی سازی به بهبود شرایط وضعیت 
معامالت بازار س��رمایه منجر شود. از س��وی دیگر اگر بخواهیم یک شرکت دولتی 
را ب��دون زیان ه��ا و بدهی هایش به بخش خصوصی واگذار کنیم و این زیان ها را به 
شرکت مادر تخصصی و دولت منتقل کنیم کار درستی نیست. بلکه باید سازوکاری 
تعریف کنیم تا پیش از واگذاری ها، اصالح ساختار و بهبود شرایط شرکت ها صورت 
گیرد و آنها را س��ودآور کند و پس از آن اقدام به واگذاری آنها کنیم. در این میان 
یکی دیگر از مشکالت موجود در راستای واگذاری ها این است که برخی افراد بابت 
از دس��ت دادن پس��ت ها و منافع خود نگرانی دارند و از این جهت در امر واگذاری 

مقاومت و خصوصی سازی را با مانع مواجه می کنند.

شرکت های مادر تخصصی در لیست واگذاری به بخش خصوصی

آسیب شناسی خصوصی سازی ایرانی
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صادرات قبل از مصوبه جدید مجلس هم از 
مالیات معاف بود

وزیر سابق بازرگانی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره معافیت های صادرات 
کاال و خدمات گفت صادرات در گذشته هم از هرگونه عوارض و مالیاتی معاف 
بود و مصوبه اخیر مجلس چندان تاثیرگذار نخواهد بود.به گزارش تسنیم، یحیی 
آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با رادیو 
اظهار کرد: ما در رابطه با صادرات سه حوزه داریم که اگر به درستی توجه شود 
سایر حمایت ها هم موثر عمل خواهند کرد. وی در توضیح این سه حوزه صادرات 
گفت: تولیدات کشور باید صادرات محور باشند که این موضوع یکی از 24 اصل 
اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می شود، واردات کاال و مواد و ماشین آالت نیز باید 
برای تولید و در جهت صادرات انجام شود. عالوه باید رویکرد درون زای برون نگر 
نیز داش��ته باشیم. وزیر اسبق بازرگانی تولید قابل رقابت در بازارهای منطقه ای 
و جهانی را ضروری خواند و تأکید کرد: تولیدکنندگان باید کاالیی تولید کنند 
که از نظر قیمت و کیفیت و خدمات پس از فروش و بس��ته بندی در بازارهای 
جهانی قابل رقابت باشند. کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: قوانین و مقررات 
صادرات در عین سادگی و روان بودن، باید باثبات نیز باشند، اما متاسفانه هر روز 
یک قانون و مقررات جدید وضع می شود و با یک بخشنامه زندگی صادرکننده 
بیچاره نابود می ش��ود. وی همچنین لزوم پش��تیبانی های حقوقی و ضمانتی را 
یادآور ش��د و گفت: صندوق و بیمه ضمانت بای��د صادرکنندگان را در کاهش 
ریسک صادراتی کمک و از آنها حمایت کنند و وزارت خارجه نیز صادرکنندگان 
را با ارائه اطالعات اقتصادی و سیاس��ی یاری دهد. وزیر اس��بق بازرگانی گفت: 
دانش��گاه ها نیز باید ارائه آموزش های الزم و تربی��ت صادرکنندگان حرفه ای و 
الزامات صادرات را در دستور کار قرار دهند. وی توجه به سه مولفه علم، باور و 
عمل در هر حوزه ای به ویژه  تقویت صادرات را از شروط موفقیت در این حوزه 
خواند و تصریح کرد: متاسفانه هنوز خیلی ها این موضوع را باور ندارند. آل اسحاق 
در پای��ان با اش��اره به مصوبه اخیر مجلس درباره معافیت ه��ای صادرات کاال و 
خدمات اظهار داشت: صادرات در گذشته هم از هرگونه عوارض و مالیاتی معاف 

بود و مصوبه اخیر مجلس چندان تاثیرگذار نخواهد بود.

تعطیلی 18۰۰ واحد نساجی به دلیل قاچاق و 
واردات طی 4 سال

دبیرکل انجمن نساجی ایران گفت 9 هزار و 800 واحد در صنعت نساجی 
کشور فعال بودند که به دلیل قاچاق و واردات بی رویه پوشاک از سال های 92 تا 
96 هزار و 800 واحد در این صنعت تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
افسانه محرابی مدیرکل صنایع نساجی وزارت صمت در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری ش��بکه دو سیما با بیان اینکه حدود 80درصد پوشاک مصرفی کشور 
در داخل تولید می ش��ود، افزود: برای ریس��ندگی الیاف پنبه امسال 12 واحد 
ساخته می شود که تاکنون هش��ت واحد به بهره برداری رسیده است و چهار 
واحد نیز تا پایان س��ال به چرخه تولید وارد می ش��ود. وی گفت: در دو سال 
اخیر روند رو به رشد در صنعت نساجی به دلیل افزایش قیمت ارز و ممنوعیت 
واردات و حمایت از بخش تولید داش��ته ایم. محرابی افزود: امس��ال 60 هزار 
تن پنبه در داخل تولید می ش��ود در حالی که به 80 هزار تن پنبه نیاز داریم 
و نمی توانیم در واردات پنبه ممنوعیت داش��ته باش��یم. وی گفت: در نخ های 
پلی استر به واردات نیاز نداریم و در حال تکمیل دستورالعمل واردات پوشاک 
برای محدودکردن بیش از پیش قاچاق هستیم. مدیرکل صنایع نساجی وزارت 
صمت با بیان اینکه بر تأمین مواد اولیه و قیمت ها در چرخه تولید پوش��اک 
نظارت داریم، افزود: شناس��ه دار کردن تولیدات پوشاک برای مقابله با قاچاق 
در ح��ال انجام اس��ت و از تولیدکنندگان می خواهیم ب��ه این طرح بپیوندند. 
محرابی گفت: کارگروه نخ برای نظارت و مدیریت واردات ایجاد ش��ده است و 
تعرفه های واردات نخ، تعرفه های خوبی اس��ت. حسین نیلفروش زاده، دبیرکل 
انجمن نس��اجی ایران نیز در این برنامه گفت: 9 هزار و 800 واحد در صنعت 
نس��اجی کش��ور فعال بودند که به دلیل قاچاق و واردات بی رویه پوش��اک از 
سال های 92 تا 96 هزار و 800 واحد در این صنعت تعطیل شد. وی افزود: در 
سال 91 نیز اتفاقات ارزی افتاد اما پیامدهای آن شش ماه بیشتر طول نکشید. 
نیلفروش زاده گفت: قیمت تمام ش��ده و کیفیت پنبه باید با صنایع مربوط به 
آن هماهنگ باشد. وی افزود: 150 هزار تن پنبه نیاز صنایع نساجی است که 
اکنون 60 تا 65 هزار تن پنبه در داخل تولید می شود. دبیرکل انجمن نساجی 
ایران گفت: اگر محدودیت در واردات ایجاد شود برخی صنایع نساجی تعطیل 
می شوند.  مجتبی صمیمی، کارشناس اقتصادی حوزه صنعت و تولید نیز در 
این برنامه با بیان اینکه واردات در زمان تولید، صنعت داخلی را نابود می کند، 
گفت: به واردات پنبه نیاز داریم اما روش و مدیریت واردات، مهم اس��ت. وی 
افزود: اردیبهش��ت امسال از ازبکس��تان پنبه با نرخ 34 هزار تومان وارد شد و 
برخی صنایع نساجی با این قیمت پنبه را تهیه کردند اما با ادامه یافتن واردات 

پنبه از هند قیمت این محصول به 28 هزار تومان کاهش یافت.

اخبـــار

دبیر انجمن واردکنندگان تایر گفت با اعمال تعرفه باال برای واردات تایر 
و همچنین عدم تامین نیاز کش��ور توسط تولیدکنندگان، شاهد کمبود و 

افزایش قیمت بعضی از سایز های تایر سواری هستیم.
س��یدمحمد میرعابدینی دبیر انجمن واردکنندگان تایر در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مشکالت واردکنندگان تایر سواری 
گفت: ارز تخصیص یافته به واردکنندگان تایر س��واری از نوع ارز نیمایی 
حاصل از صادرات اس��ت که این موضوع مش��کالتی ب��رای واردکنندگان 

ایجاد می کند.
افزایش قاچاق تایر به علت شرایط سخت واردات

عابدینی در ادامه با بیان اینکه اعمال تعرفه 40درصدی بر واردات تایر 
سواری باعث از بین رفتن صرفه اقتصادی برای واردکنندگان شده است، 
اظهار داشت: به طور کلی تاجر تا زمانی که تجارت برای او سودآور نباشد، 

اقدامی برای واردات نخواهد کرد.
دبیر انجم��ن واردکنندگان تایر با تاکید بر اینکه در ش��رایط فعلی 
واردکنندگان امکان رقابت ندارند، عنوان کرد: با تصمیمات گرفته شده، 
قاچاق تایر افزایش پیدا می کند، چراکه کمبود در برخی از س��ایز های 
تایر از ظرفیت تولیدکنندگان خارج اس��ت و آنها امکان پوش��ش بازار 

را ندارند.
عدم تولید بعضی از سایز های تایر سواری در کشور

وی تصمیمات وزارت صمت را برخالف حمایت از تولید داخلی دانست 
و گف��ت: رویه فعلی موجب افزایش تمایل به قاچاق خواهد ش��د، چراکه 
در حال حاضر رینگ های سواری مورد نیاز در کشور از سایز 13 الی 21 
است، اما تولیدکنندگان بر رینگ های 13، 14 و 15 متمرکز شدند و حتی 

در مورد همین سایز ها نیز دچار کمبود هستیم.
میرعابدینی با بیان اینکه رینگ های س��ایز 18 به باال در کش��ور تولید 
نمی شوند، اظهار داشت: نه تنها کمبود در این سایز ها مشهود است، بلکه 
حتی در تامین س��اده ترین س��ایز تایر، یعنی س��ایز 65-13 که مختص 
پراید س��واری است نیز مش��کالتی وجود دارد و افزایش قیمت این سایز 

نشان دهنده عدم تناسب عرضه و تقاضا است.

اختالف قیمت ۷۰درصدی تایر داخلی و وارداتی
دبی��ر انجمن واردکنن��دگان تایر در بخش دیگ��ری از اظهارات خود با 
بی��ان اینکه واردکنندگان به دنبال ارز دولتی نیس��تند، افزود: با توجه به 
محاسبات انجام شده، حتی اگر تعرفه واردات به 5درصد کاهش یابد، هنوز 
هم قیمت تایر های بی کیفیت چینی تفاوت 20 تا 30درصدی با برند های 

داخلی خواهند داشت و با قیمت باالتری عرضه خواهند شد.
وی ادامه داد: به نظر می رس��د یک حاش��یه ام��ن 20 الی 30درصدی 

ب��رای تولیدکنن��دگان داخلی کافی باش��د. در حال حاض��ر این اختالف 
قیم��ت نزدیک به 70 الی 80درصد می ش��ود و به معن��ای دیگر در حق 
مصرف کنندگان نهایی اجحاف شده و اکثر افراد توانایی خرید تایر جدید 

را ندارند.
این مقام صنفی با اش��اره ب��ه دیگر تبعات تعرف��ه 40درصدی واردات 
تایر، گفت: با وجود این تعرفه باال، عایدی دولت از طریق گمرک بس��یار 
کاه��ش می یابد، چراکه به علت کاه��ش واردات و عدم انگیزه تجار برای 
واردات قانونی، قاچاق افزایش خواهد یافت و در این ش��رایط دیگر خبری 

از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی نخواهد بود.
سود ۵۰درصدی قاچاقچیان در مقایسه با واردکنندگان

عابدینی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق به صورت فعلی امکان پذیر نیست، 
اظهار داشت: تنها با اصالح فرآیند های پیش بینی شده می توان از این امر 
جلوگیری کرد، اما در ش��رایط فعلی سود کاالی قاچاق 50درصد باالتر از 

واردات رسمی است.
وی با اش��اره به نحوه ورود تایر قاچاق به کش��ور گفت: در حال حاضر 
ورود کاالی قاچاق از طریق مبادی رس��می و به اصطالح ته لنجی صورت 
می پذیرد که این امر نشان از عدم برخورد مناسب با پدیده مخرب قاچاق 

است.
دبیر انجمن واردکنندگان تایر با اش��اره به تخصیص ارز دولتی به تایر 
س��نگین، اظهار داشت: در بخش تایر س��نگین حدود شش ماه است که 
ارزی ب��ه واردکنندگان اختصاص پیدا نکرده اس��ت، بعضی می گویند که 
علت عدم تخصیص ارز به دلیل وجود تایر مازاد نیاز در کش��ور اس��ت که 
این موضوع نیز صحیح نیس��ت، چراکه در بعضی از س��ایز ها به خصوص 

سایز 16 کامیونتی و نیسان باری دچار کمبود و افزایش قیمت هستیم.
عدم عالقه حضور برند های معتبر تایر در بازار ایران

وی در پاس��خ به چرایی عدم ثبت اس��ناد فروش تایر های سایز سواری 
در س��امانه جامع تجارت گفت: برای ثبت این اسناد اراده ای وجود ندارد 
چراکه این تایر ها با ارز نیمایی وارد می شوند، به عبارت دیگر کاال هایی که 

ارز دولتی به آن اختصاص پیدا می کند در سامانه ثبت می شوند.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت مجموع مصرف سالیانه زغال سنگ ُکک در 
کش��ور حدود 2.5 میلیون تن اس��ت و بین 25 تا 30درصد این محصول از خارج 

کشور وارد می شود.
س��عید صمدی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، گفت: ذخایر ایران در 
بحث زغال سنگ به 1.2 میلیارد تن می رسد که این منابع تنها مختص به مناطق 
اکتشاف شده اس��ت، در صورتی که این اکتشافات تکمیل شود میزان آن افزایش 

می یابد.
 او با بیان اینکه مجموع تولید کنسانتره زغال سنگ در ایران حدود 1.7 میلیون 
تن اس��ت که با توجه به میزان ذخایر قطعی ناچیز اس��ت، گفت: با وجود پتانسیل 
باالی ذخایر زغال س��نگ و فرصت های بالقوه، اما س��رمایه گذاری مناسبی در این 

حوزه انجام نشده است.
صمدی با اشاره به اینکه زغال سنگی که در کشور تولید می شود برای ذوب آهن 
و فوالدسازی ها مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: در برابر این دسته از زغال سنگ 

که کاربرد باالیی دارد، زغال سنگ حرارتی مصرف چندانی در کشور ندارد.
او با تأکید بر اینکه 2.5 میلیون تن در سال از زغال سنگ ُکک استفاده می شود، 
افزود: بین 25 تا 30درصد این محصول از خارج کش��ور وارد می ش��ود. تولید این 
دس��ته از زغال س��نگ در کشور بسیار ضعیف است و به اندازه نیاز در کشور تولید 

نمی شود.
دبیر انجمن زغال س��نگ ایران در ادام��ه گفت: در نظر داریم کارخانه های تولید 
فوالد کوره بلند را راه اندازی کنیم که با این کار، مصرف زغال س��نگ کک ش��و به 
بیش از 3.5 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت در غیر این صورت  باید بیش 

از 50درصد زغال سنگ مورد نیاز را از خارج تأمین کنیم.
صمدی افزود: در سال گذشته با همت وزارت صمت و پیگیری های این انجمن 
مذاکراتی با مصرف کنندگان زغال س��نگ از جمله ذوب آهن انجام ش��د. براساس 
این صحبت ها قیمت زغال سنگ افزایش یافت. در سال گذشته شرکت های زغال 
سنگ، باالترین سود و افزایش قیمت را در بین شرکت های معدنی حاضر در بورس 
تجربه کردند که نش��ان می دهد اقبال خوبی به این حوزه ش��ده و آینده خوبی در 

انتظار آن است.
کاهش قیمت تمام شده تولید و استخراج معادن زغال سنگ

به گفته دبیر انجمن زغال س��نگ ایران، امسال ش��اهد کاهش قیمت تمام شده 

تولید و اس��تخراج این کاال خواهیم بود چراکه س��رمایه گذاری های زیادی در این 
خصوص انجام ش��ده است. او با اشاره به زیانده بودن بخشی از معادن زغال سنگ 

کشور، گفت: این موضوع درست است اما شامل معادن جدید و نو نمی شود.
صمدی درباره قیمت کنس��انتره زغال س��نگ، گفت:  قیمت این کاال در هر تن 
حدود 900 هزار تومان اس��ت و در شرایط مطلوب به بیش از یک میلیون تن نیز 
خواهد رسید. او با تأکید بر اینکه هم اکنون نزدیک به 60درصد تولید زغال سنگ 
ایران توس��ط بخش خصوصی واقعی انجام می ش��ود، ادامه داد: در مجموع شرایط 

امیدوارکننده ای برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد. 
دبیر انجمن زغال سنگ ایران اعتقاد دارد که باید نیاز کشور به زغال سنگ را در 
داخل تولید کرد و اصال درست نیست که یک تا دو سال آینده  بخواهیم نیمی از 

زغال سنگ موردنیاز کشور را از خارج وارد کنیم.
به گفته صمدی، در س��ال گذش��ته 400 هزار تن زغال س��نگ حرارتی صادر 

ش��د و هم اکنون این میزان افزایش یافته اس��ت. او درباره عوارض صادراتی زغال 
سنگ، ادامه داد: خوش��بختانه دولت برای بهبود شرایط معادن، عوارض صادراتی 
برای زغال سنگ در نظر نگرفته است و اینطور که مشخص است برنامه ای هم در 
این باره ندارد. دبیر انجمن زغال س��نگ ایران گفت: تحریم ها فرصتی برای استفاده 
از پتانس��یل ها و ذخایر داخلی  کش��ورمان بود. این موضوع را باید یادآوری کرد که 
اکنون بهترین فرصت برای س��رمایه گذاری در این صنعت اس��ت. خوشبختانه به 
تازگی نیز دولت درباره واردات تجهیزات زغال سنگ به  ویژه تجهیزات ایمنی قول 
همکاری داده اس��ت. دبیر انجمن زغال سنگ ایران در پایان بیان کرد: اگر شرایط 
ایمنی در معادن زغال س��نگ رعایت شود، انجام کار دقیق باشد و به سمت تولید 
فنی تر و با دانش جدید پیش برویم، زغال سنگ حوزه ای کامال اقتصادی در ایران 
است و این انجمن برای مشورت دهی و کمک به تولید هرچه بیشتر این محصول 

آمادگی کامل دارد.

مصرف 2.۵ میلیون تنی زغال سنگ ُکک در کشور

تعرفه 4۰درصدی واردات تایر سواری اصالح شود

 کمبود تایر کامیونتی و نیسان باری به علت عدم تخصیص ارز دولتی

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

 توانایی کاهش 1۰ میلیونی
قیمت خودرو را داریم

دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت 
ما قادر هس��تیم به طور میانگین برای هر خودرو تا 10 میلیون 
توم��ان کاهش قیم��ت از مبدأ کارخانه به قیم��ت روز و بدون 
خروج از حاش��یه بازار داش��ته باش��یم که در این برهه سخت 
تحریم ها امیدواریم انجام ش��ود و نتایج حاصل از آن عاید مردم 

شود.
به گ��زارش خبرخودرو، نشس��ت خبری انجمن س��ازندگان 
قطع��ات و مجموعه ه��ای خ��ودرو با حض��ور روس��ا و اعضای 

هیات مدیره انجمن برگزار شد.
به گ��زارش خبرنگار خبرخ��ودرو، مازیار بیگل��و دبیر انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در این نشست ضمن 
اش��اره به پیش��نهاد انجمن مبنی ب��ر آزادی واردات خودرو در 
خصوص بازنشر نادرست صحبت های وی در کانال های وهابی و 
صهیونیستی ایران اینترنشنال به جنگ روانی ناشی از تحریم ها 
اشاره کرد و اظهار داشت: آنچه که درخواست شده است کامال 
مطابق خواس��ته مردم بوده هرچند شاید منجر به ورود ضرر به 

خودروسازان و قطعه سازان شود.
وی با بیان اینکه بررسی های کارشناسی درخصوص پیشنهاد 
کاهش قیمت مواد اولیه در انجمن آغاز ش��ده است، گفت: این 
موض��وع ظرف هفته آینده به نتیجه نهایی می رس��د و با طرح 
موضوع نزد وزیر صمت و مدیران دو ش��رکت بزرگ خودروساز 
موافق��ت آنها مبنی ب��ر ارائه مواد اولیه به قیمت تمام ش��ده به 

خودروسازان و قطعه سازان دارای اهلیت اعالم شد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با تاکید 
ب��ر لزوم فروش مواد اولیه به قیمت ریال به س��ازندگان داخلی 
گفت: اقتصاد ما نباید وابس��ته به دالر باش��د و این امر به تولید 
داخلی صدمه بزرگی می زند بنابراین ما مصر هستیم که قیمت 

مواد اولیه داخلی براساس واحد پولی ما ریال باشد.
بیگلو با اش��اره ب��ه برآوردهای اولیه مبن��ی بر کاهش قیمت 
خ��ودرو ادامه داد: ما قادر هس��تیم به ط��ور میانگین برای هر 
خودرو تا 10 میلی��ون تومان کاهش قیمت از مبدأ کارخانه به 
قیمت روز و بدون خروج از حاش��یه بازار داش��ته باشیم که در 
این برهه س��خت تحریم ها امیدواریم انجام شود و نتایج حاصل 

از آن عاید مردم شود.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره 
به لزوم ایجاد بازار رقابتی و افزایش صادرات گفت: با قیمت های 
جهانی مواد اولیه و نرخ های 25درصدی س��ود بانکی و با وجود 

فشارهای مالیاتی و بیمه  ای تولیدات ما رقابتی نخواهد شد.
بیگلو با اش��اره به جلب رضایت مشتری و لزوم کاهش قیمت 
خودرو گفت: قیمت باالی خودرو، اسقاط خودروهای فرسوده را 
با تاخیر مواجه کرده اس��ت به طوری که براساس برنامه 1404 
در سال جاری می بایس��ت 300 هزار دستگاه اسقاط می شد و 

این در حالی است که ما به 3 هزار دستگاه نیز نرسیده ایم.
دبی��ر انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرو 
در پای��ان درخص��وص رقابت پذیر کردن قطعه س��ازان با هدف 
صادرات خاطرنش��ان کرد: اگر مواد اولیه رقابتی شود، تولیدات 

قطعه سازان نیز رقابتی خواهد شد.

بهبود کیفیت در سایه هدف گذاری و حمایت 
از خودروسازان محقق می شود

عض��و هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت ای��ران ضمن بیان 
اینکه کیفیت یک امر مقطعی و تصادفی نیس��ت بر هدف گذاری 
خودروس��ازان ب��ر افزایش کیفی��ت و حمایت مس��ئوالن از این 

صنعت تاکید کرد.
جواد مرزبان در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
تاثی��ر تحریم ها و فقدان نقدینگی بر کیفیت خودروهای تولیدی 
همزمان با افزایش تیراژ تولید خودرو در کش��ور اظهار داش��ت: 
حف��ظ و افزای��ش کیفیت قطع��ات تولی��دی نیازمن��د نظارت 
قطعه س��ازان و خودروسازان اس��ت و اگر این نظارت ها مستمر و 
کافی باشد بدون شک می توان کیفیت محصول نهایی را در حد 

مطلوب حفظ کرد.
وی همچنین مقوله کیفیت را یک موضوع کوتاه مدت ندانست 
و افزود: ارتقای کیفیت ها می بایس��ت به صورت مستمر و دائمی 
انجام شود یعنی به عبارت دیگر اگر بخواهیم کیفیت  محصوالت 
هم��واره حف��ظ و بهبود یابد نبای��د س��رمایه گذاری های مالی و 
معن��وی را فقط در یک مقطع زمانی خاص به س��مت تولیدات 

باکیفیت هدایت کنیم.
این کارش��ناس صنعت خودرو درخصوص راهکارهای افزایش 
کیفی��ت بیان ک��رد: سیس��تم های کیفی کارخانج��ات، آموزش 
صحیح کارمندان و کارگران و ارائه مس��تندات علمی و درس��ت 

تبعا به رشد کیفیت محصول منجر خواهد شد.
مرزب��ان در ادامه گفت: کیفیت یک ام��ر مرحله ای و تصادفی 
نیس��ت بلکه می بایس��ت کارخانه    ها در این راستا حرکت کنند. 
البته اقدامات مثبتی در این زمینه در گذشته انجام شده اما باید 

ادامه یابد تا شاهد افت کیفیت نباشیم.
وی با اش��اره ب��ه اعمال سیاس��ت های بهبود کیفی از س��وی 
س��ازمان های نظارتی تصریح کرد: س��ازمان هایی نظیر سازمان 
ملی اس��تاندارد، ش��ورای رقابت و پلیس راهنمایی و رانندگی با 
همکاری افراد متخصص که ذی نفع نباشند نقش موثری در این 

حوزه دارند.
این عضو هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت ایران در پایان 
درخصوص تعویق استانداردس��ازی محصوالت خاطرنشان کرد: 
اجرای تصمیمات مبتنی بر ارتقای اس��تانداردها می بایس��ت به 
صورت مرحله ای، زمان بندی شده و با نظارت همراه باشد و دالیل 
خودروسازان در درخواس��ت مهلت ها و تمدید مهلت ها از سوی 
سازمان استاندارد مدنظر قرار گیرد. آنچه که مهم است این است 
که اگر خودروس��ازان هدف خود را افزایش کیفیت قرار دهند و 
در این خصوص تحت حمایت باش��ند قطعا ش��اهد پیش��رفت و 

بهبود کیفیت ها خواهیم بود.

س��بد محصوالتی خودروسازان به واس��طه تحریم و به دنبال آن خروج شرکای 
خارجی از صنعت خودرو خالی تر از گذشته شده است، این در شرایطی است که با 
تداوم وضعیت فعلی، چش��م انداز روشنی برای توسعه محصول در خودروسازی های 
کشور دیده نمی شود. به گزارش پدال نیوز، بعد از امضای توافق نامه برجام و بازگشت 
ش��رکای بین المللی به خطوط تولید خودروس��ازان داخلی، این امید به وجود آمد 
که س��بد محصوالت��ی تولیدکنندگان خودرو رنگ و بوی جدی��دی به خود بگیرد. 
خودروس��ازان ب��ه دنبال ای��ن بودند که از رهگذر این توافق و بازگش��ت ش��رکای 
بین المللی خود، محصوالت جدید با تکنولوژی روز در کنار محصوالت قدیمی خود 
به بازار عرضه کنند. ایران خودرو و سایپا تا حدودی در این زمینه موفق عمل کردند 
و توانس��تند با کمک ش��رکای فرانس��وی و چینی خودروهایی به سبد محصوالتی 
خود اضافه کنند.  بخش��ی از این محصوالت به  صورت تولید مش��ترک به خطوط 
خودروس��ازان اضافه شد و قرار بود بخشی نیز به  صورت تولید انبوه با داخلی سازی 
باال در سبد محصوالتی خودروسازان حضور پیدا کنند. از میان محصوالتی که قرار 
بود به تولید انبوه برس��ند می توان به پژو2008 و سیتروئن C3 اشاره کرد. این دو 
خودرو عمری کوتاه در سبد محصوالتی ایران خودرو و سایپا داشتند. این در حالی 
است که طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار بود با تولید انبوه جایگاه ویژه ای در سبد 
محصوالتی این ش��رکت ها داشته باش��ند. عمر کوتاه محصوالت جدید که با توافق 
برجام آغاز شده بود با خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام و ترک بازار ایران توسط 

شرکای بین المللی به پایان رسید.
 بازگشت تحریم ها باعث ش��د که خودروسازان تمرکز خود را روی محصوالتی قرار 
دهند که پیش تر تولید می ش��د. حال در چنین وضعیتی این سوال مطرح است که با 

وجود مشکالت نقدینگی، زیان انباشته 35 هزار میلیارد تومانی و همچنین خروج شرکای 
خارجی از خودروسازی کشور به واسطه تحریم، می توان توقع توسعه محصول از سوی 
خودروسازان را داشت؟ آنچه مشخص است تحقیق و توسعه به عنوان موتور تغییرات 
تکنولوژی و به دنبال آن توسعه محصول در شرکت های بین المللی خودرو عمل می کند. 
این در شرایطی است که در صنعت خودرو ایران هزینه تحقیق و توسعه رقم ناچیزی را 
به خود اختصاص داده است. بر این اساس در شرایطی که صنعت خودروی جهانی ساالنه 
حدود 100 میلیارد در بخش تحقیق و توس��عه سرمایه گذاری می کند در ایران رقمی 
حدود یک تا س��ه درصد گردش مالی خودروس��ازان صرف تحقیق و توسعه می شود و 
بیشتر بودجه های اختصاص یافته در قالب پروژه های توسعه محصول جدید به شرکت های 

بزرگ مشاور طراحی خودرو و مجموعه های آن اختصاص می یابد.
 در این زمینه چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی 
اعالم کرده بود که دلیل عدم رش��د شرکت های طراحی و مهندسی داخلی به این 
واقعیت در صنعت خودروی کش��ور برمی گردد که نوعا کار اصلی تحقیق و توسعه، 
توس��ط شرکت های مهندسی خارجی انجام می ش��ود و بودجه های اختصاص یافته 
به امر تحقیق و توسعه، توسط ش��رکت های خودروساز، صرف هزینه های پرسنلی 
و خدمات نمونه س��ازی، اندازه گیری و تس��ت محصول جدید و بخش های نظارتی 
داخلی )داخل ش��رکت( و نیز هزینه های انجام کار طراحی و توس��عه محصول در 

خارج از کشور می شود.
تجربه جهانی

 اما همان طور که گفته شد توسعه محصول در شرکت های جهانی خودروساز به 
هزینه کرد در بخش تحقیق و توس��عه برمی گردد. به  عنوان نمونه در قرن 21 هیچ 

کشوری به اندازه آلمان در بخش تحقیق و توسعه در صنعت خودرو سرمایه گذاری 
نکرده و در 17 س��ال اخیر نیز با فاصله صدرنش��ین س��رمایه گذاری در بخش های 
تحقیق و توسعه به منظور نوآوری در خودروها بوده و البته هر سال نیز میزان این 
س��رمایه گذاری افزایش پیدا کرده است. در نتیجه خودروسازان آلمانی در رقابت با 
س��ایر خودروسازان که محصول جدید عرضه کرده اند در سال 2014 و 2015 برابر 
23درصد و در س��ال 2016 برابر 24/5درصد بوده اس��ت. این در حالی است که در 
ژاپن که در این عرصه رقیب جدی آلمان محس��وب می ش��ود، در سال 2016، در 
ح��دود 19درصد خودروس��ازان موفق به ارائه محصول جدید ش��ده اند. در هند اما 
توسعه محصول به شکل متفاوت تری بوده است به طوری که این کشور با شکل دهی 
به یک مرکز طراحی ملی به دنبال توسعه مهارت و ابزارهای موردنیاز جهت تسریع 
در انجام فرآیندهای طراحی خودروهای جدید و متناسب با بازار داخل بوده است. 
در این زمینه مشوق هایی که دولت هند برای توسعه صنعت خودرو قرار داده، بیشتر 
در جهت ارتقای رقابت پذیری و افزایش نوآوری در عرضه محصوالت جدید با هزینه 
پایین است. دولت هند همچنین در این خصوص از همکاری بین صنایع و موسسات 
تحقیقاتی و آکادمیک با صنعت خودرو )ارتباط صنعت با دانشگاه( به منظور بهبود 
فرآیندهای تولید و کیفیت خودرو و قطعات آن حمایت می کند. در چین اما دولت 
این کشور، شرکت ها را در جهت ایجاد مراکز توسعه محصول با به کارگیری و ترویج 
دانش خارجی و فناوری های الکترونیک حمایت می کند. در بخش سیاست های مالی 
و س��رمایه گذاری، دولت چین شرکت ها را در جهت تامین منابع مالی از موسسات 
مالی غیربانکی، س��رمایه گذاری در بخش قطعه س��ازی و افزایش سرمایه از طریق 

فروش سهام تشویق می کند.

سبد محصوالتی خودروسازان داخلی کوچک تر می شود

مدیرکل دفتر حمل  و نقل مس��افر کشور گفت س��وخت براساس پیمایش به 
تمامی سواری های کرایه ای از ابتدای اسفند تخصیص می یابد.

 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باشگاه خبرنگاران، 
داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر کشور برای دریافت 
س��وخت س��واری های کرایه ای ک��ه دارای پالک های عمومی هس��تند 
اقدامات الزم را انجام داده ایم، گفت: سعی کرده ایم شماره شبای تمامی 
خودروه��ا را در این بخش دریافت کنیم و در این زمینه کاس��تی هایی 
برای برخی از خودروهای لیزینگی و وکالت نامه ای وجود داش��ته  اس��ت 
که س��عی کرده ایم زمان مش��خصی را برای دریافت ش��ماره شبای این 

خودروها در دستور کار قرار دهیم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مس��افر کش��ور افزود: براساس مصوبه کمیته ای که 

متشکل از سه بخش از جمله وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان راهداری بوده 
سامانه دریافت سوخت براساس پیمایش را راه اندازی کرده ایم.

باقرج��وان افزود: تاکنون 6 هزار نفر از 33 هزار نفر ثبت نام را در این س��امانه 
انجام داده اند و از ماه آینده می توانند سوخت براساس پیمایش را دریافت کنند.

او یادآور ش��د: براس��اس این ط��رح تمامی خودرو های��ی که فعالیت 
بیش��تری داشته باش��ند می توانند س��وخت بیش��تری دریافت کنند و 
خودرو های��ی که فعالیت کمتری در این حوزه دارند بر طبق پیمایش��ی 

که انجام داده اند سوخت دریافت خواهند کرد.
مدی��رکل دفتر حمل و نقل مس��افر کش��ور افزود: در این بخ��ش ناوگانی که 
به صورت کامل و در طول ماه فعال هس��تند س��وخت بیش��تر و یا مابه التفاوت 
هزینه های سوخت را دریافت خواهند کرد و افرادی که ترددی نداشته باشند از 

اسفندماه سوخت کمتر دریافت خواهند کرد.
باقرجوان بیان کرد: از اسفندماه سوخت براساس پیمایش به رانندگان سواری 
کرایه تعلق می گیرد و رانندگانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند فرصت دارند هرچه 

سریع تر شماره شبای خود را وارد سامانه کنند.
او اظهار کرد: همزمان با افزایش قیمت س��وخت میزان اس��تقبال مسافران از 
ن��اوگان حمل و نقل جاده ای افزایش یافته و از س��وی دیگر با ایجاد رقابت بین 
رانندگان جهت ارائه خدمات به مسافران سعی کرده ایم براساس پیمایش سوخت 

را به آنها تخصیص دهیم تا حقی از راننده در این بخش ضایع نشود.
مدی��رکل دفتر حمل و نقل مس��افر کش��ور تأکید کرد: در ای��ن حوزه تمامی 
کارشناس��ان با اس��تفاده از فرمول هایی ک��ه در نظر گرفته اند س��وخت را برای 

رانندگان در نظر می گیرند تا حقی ضایع نشود.

جدیدترین آمار تولید خودرو نش��ان می دهد تیراژ محصوالت س��واری در سه 
ش��رکت اصلی )ایران خودرو، س��ایپا و پارس خودرو( طی 10 ماه امس��ال و در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته افت بسیار اندکی داشته و خودروسازان تا 

رسیدن به آمار سال گذشته فاصله ای ندارند.
ب��ه گزارش پدال نیوز، بنابر گزارش ارائه ش��ده خودروس��ازان به ب��ورس، آنها در 
مجموع 700 هزار و 278 دس��تگاه انواع محصول س��واری را در 10 ماه امس��ال به 
تولید رسانده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تنها 580 دستگاه کمتر 
است. با توجه به این آمار، خودروسازان اولین ماه زمستان امسال را به گرمی پشت 
سر گذاشته اند و به نظر می رسد طی یکی دو ماه آتی، به تیراژ سال گذشته خواهند 
رسید. حتی این امکان وجود دارد که سه خودروساز بزرگ کشور در پایان سال 97 
از آمار سال گذشته خود عبور کنند، هرچند همچنان با دوران قبل از نقض برجام و 
تحریم فاصله خواهند داشت. خودروسازان می گویند بهبود روند تولیدشان ناشی از 
نهضت داخلی س��ازی قطعات بوده؛ نهضتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را 

راه انداخت و همچنان ادامه دارد. این در حالی است که درباره سطح کیفی قطعات 
داخلی س��ازی ش��ده و کال قطعات تامینی )چه از داخل و چه از خارج( تردیدهایی 
وجود داش��ته و مشخص نیس��ت آیا کیفیت و استاندارد آنطور که باید، رعایت شده 
یا نه. هرچه هس��ت، طبق آمارهای منتشره در صورت های مالی خودروسازان، آنها 
توانس��ته اند در 10 ماه امسال 700 هزار و 278 دستگاه انواع محصول سواری را به 
تولید برس��انند. این آمار سبب ش��ده تیراژ خودروهای سواری در مقایسه با 10 ماه 
مشابه سال گذشته تنها 580 دستگاه کمتر باشد. در این بین، ایران خودرو با توجه 
به آنکه بیش��ترین تیراژ را در 10 ماه س��ال جاری به خود اختصاص داده، توانسته 
پس از چند ماه، لقب پرتیراژترین خودروس��از کش��ور را از سایپا پس بگیرد. بر این 
اس��اس، ایران خودرویی ها با توجه به تیراژ 309 هزار و 833 دستگاهی شان در 10 
ماه امس��ال، با 3/7درصد کاهش تولید نس��بت به مدت مشابه سال گذشته مواجه 
شده اند. از آن سو اما سایپایی ها تا پایان دی امسال 305 هزار و 815 دستگاه انواع 
محصول س��واری را به تولید رسانده اند که نشان از افزایش تیراژ 17درصدی تولید 

نس��بت به 10 ماه سال گذش��ته دارد. پارس خودرو اما به عنوان زیرمجموعه سایپا و 
س��ومین خودروساز بزرگ کش��ور، تنها 84 هزار و 631 دستگاه محصول سواری را 
در 10 ماه امسال تولید کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 28درصد 
افت را به دنبال داش��ته اس��ت. صورت های مالی خودروس��ازان اما حکایت از تداوم 
بهبود رش��د ماهانه تولید آنها دارد. بر این اس��اس، ایران خودرویی ها توانسته اند در 
دی امس��ال 51 هزار و 652 دستگاه انواع محصول سواری را به تولید برسانند و در 
مقایسه با آذر حدود 8درصد افزایش تیراژ داشته باشند. سایپا نیز تیراژی 37 هزار و 
403 دستگاهی در اولین ماه زمستان امسال داشته که در مقایسه با ماه قبل از آن، 
حدود 2درصد افزایش را به خود می بیند. از آن س��و پارس خودرویی ها نیز 11 هزار 
و 891 دس��تگاه محصول سواری را در دی به تولید رسانده اند تا در مقایسه با آذر، 
حدود 8درصد افزایش تیراژ را تجربه کنند. در مجموع، تیراژ دی ماه خودروس��ازان 
100 هزار و 946 دس��تگاه بوده که در مقایسه با ماه قبل از آن، 5/7درصد افزایش 

را نشان می دهد.

تخصیص سوخت براساس پیمایش به سواری های کرایه از ابتدای اسفندماه

 تیراژ خودروهای سواری به آمار سال گذشته نزدیک شد 

   عبور خودروسازی از یخبندان تولید
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جمع  آوری و پردازش اطالعات یکی از ارکان توسعه و بهینه سازی سیستم ها، 
خطوط انتقال نیرو، توزیع و مصرف برق، گاز و آب است.

شرکت دانش بنیان »مشهد تدبیر« توانسته با به کارگیری توان و دانش بومی 
دس��تگاه های اندازه گیری و ثبت اطالعات جریان 
الکتریکی را طراحی و تولید کند. مهدی موسوی، 
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان »مش��هد تدبیر« 
درباره فعالیت این ش��رکت گفت: سیس��تم های 
جم��ع آوری اطالع��ات ش��بکه برق این ش��رکت 
در مدل ه��ای مختلف ب��ا قابلیت ه��ای متفاوت 
در طول س��ال های گذشته در بس��یاری از نقاط 
کش��ور نصب شده اس��ت. این فعال فناور درباره 
 »W1020 مدل Power Analyzer»  دستگاه
گفت:W1020  یک پاورآناالیزر پرقدرت اس��ت 
ک��ه توانای��ی اندازه گی��ری و ثب��ت پارامترهای 
  )Circuit Breaker(اصل��ی کلی��د  الکتریکی 
و4 فی��در)Feeder(  متص��ل را دارد که همراه 

ب��ا ماژول ه��ای  W1024امکان توس��عه تا 16 فیدر فراهم می ش��ود. عالوه بر 
پارامترهای ولتاژ، جریان، جریان نول، ضریب قدرت، توان های اکتیو، رأکتیو و 
ظاهری برای کلید اصلی و همه فیدرها، هارمونیک های2 تا 16 ولتاژ و جریان، 

جری��ان ن��ول و  THDولتاژ و جریان ب��رای کلید اصل��ی اندازه گیری و ثبت 
می ش��وند. وی همچنین اضافه کرد: همچنین عالوه بر ثبت دمای محیط، ثبت 
دمای ترانس برای نظارت بر تاثیر بارهای هارمونیکی از امکانات این سیس��تم 
است. تمامی رکوردها در حافظه داخلی ذخیره 
شده و به س��امانه اینترنتی نگهداری اطالعات 
منتقل می ش��وند. ب��ا اس��تفاده از پارامترهای 
اندازه گیری ش��ده و به کمک س��امانه ارس��ال 
و ثب��ت اطالع��ات از طری��ق ش��بکه دیت��ای 
اپراتورهای همراه، امکان بارگیری آنالین پست 
و مانیتورین��گ داده ها برای محاس��بات کاهش 
تلفات، باالنس ب��ار، پروفایل بار، خازن گذاری و 
... مهیا می ش��ود. مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
 Power مش��هد تدبیر« بیان کرد: در دسته«
Analyzer، مدل ه��ای مختلف��ی طراح��ی و 
تولید می ش��ود که هر کدام عملک��رد و کاربرد 
خ��اص خ��ود را دارد. وی ب��ه دیگ��ر محصول 
تولیدش��ده این ش��رکت به نام FTU اش��اره کرد و گف��ت: مدلW601یک 
سیس��تم میکروکامپیوتری کنترل کلید اس��ت که عملکرد sectionlizer را 

دارد و می تواند به کلیدهای اتومات هوایی در شبکه ولتاژ وصل شود.

نشس��ت مشترک ستاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی 
و نمایندگان برخ��ی مراکز اجرایی و علمی با محوریت تکثیر و فرآوری اصولی 
و منطبق با اس��تانداردهای تاییدشده بهداش��تی در حوزه صنعت پرورش زالو 

برگزار شد.
 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
محمدحسن عصاره دبیر س��تاد توسعه علوم و 
فناوری گیاهان دارویی و طب س��نتی معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری در این 
نشست گفت: با توجه به تحقیقات صورت گرفته 
علم��ی و آکادمیک، مباح��ث درمانی مرتبط با 
زالو نه فقط در ایران که در دیگر کش��ورها نیز 

مورد توجه روزافزون قرار دارد.
ب��ه گفت��ه عص��اره: برخالف بس��یاری دیگر 
از روش ه��ای این حوزه از درم��ان، با توجه به 
تماس این موجود )زالو( با خون انسان، تمامی 

فرآینده��ای درمان با کمک زالو اعم از تولید، تکثیر و مباحث مرتبط با نظارت 
بر روند درمانی باید با حساسیت و دقت باال مورد واکاوی و بازبینی قرار گیرد.
 دبیر س��تاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب س��نتی معاونت 

علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری: با اشاره به برنامه های انجام گرفته در حوزه 
درمان با کمک زالو در این س��تاد، گف��ت: برای حذف درمان های غیرعلمی در 

حوزه سالمت زالودرمانی، باید هماهنگی بین دستگاهی بیشتری انجام گیرد.
 محمدحس��ن عص��اره، ضم��ن تقدی��ر از 
اقدام��ات انجام گرفت��ه برای توس��عه آبزیان 
)ماهی، میگو و...( به صورت اعم و گس��ترش 
پرورش زال��و به صورت اخص، بیان داش��ت: 
در زمان پیروزی انقالب اس��المی، کل تولید 
کش��ور در زمینه پرورش آبزی��ان، عددی در 
حدود 30 هزار تن بوده اس��ت، این در حالی 
اس��ت که این رقم در سال جاری، بالغ بر یک 

میلیون و دویست هزار تن بود.
  در این نشست، توسعه حضور شرکت های 
دانش بنی��ان و خالق در اکوسیس��تم پرورش 
زالو و فرآورده های درمانی مرتبط با آن، مورد 
بررس��ی قرار گرفت و بر حمایت س��تاد برای 

رفع موانع حضور فعال شرکت ها در این عرصه تاکید شد.
صادرات فرآورده های صنعت پرورش زالو و مسائل مرتبط با آن از جمله دیگر 

محورهای این نشست بود.

صنعت زالو فناور می شودداده های شبکه برق کشور با محصول بومی پردازش می شود

برای موفقیت در ش��غل خود باید رفتار مؤدبانه ای داش��ته باش��ید، 
چراکه رفتار غیرحرفه ای در محل کار تهدیدی برای ش��ما خواهد بود. 
پس بس��یار مهم اس��ت با آداب معاش��رت در محل کار آشنا شوید تا 

بتوانید در شغل خود به موفقیت برسید. 
ش��اید طی زمان، هنجارهای مربوط ب��ه رفتارهای فردی و حرفه ای 
دچار تغییر شود، اما آداب معاشرت در محیط کار همچنان ثابت باقی 
می ماند. در خیلی از کسب و کارها نیاز است ارتباط مستقیمی با مردم 
داشته باش��یم و نحوه  برخورد و معاشرت ما، تعیین کننده میزان رشد 
و موفقیت م��ان به نس��بت رقیبان خواهد بود. در ادام��ه  مقاله با آداب 

معاشرت در محل کار آشنا شوید.
در معرفی افراد به یکدیگر کوتاهی نکنید

وقتی به عنوان واسطه در بین چند نفر قرار می گیرید، از معرفی آنها 
به یکدیگر غافل نش��وید. حتی اگر آنها همدیگر را می شناسند، باز هم 
افراد را به هم معرفی کنید. این کار س��بب می ش��ود اطرافیان تان فکر 
کنند بدون توجه به جایگاهی که دارند، برای شان ارزش قائل هستید.

از دست دادن غافل نشوید
دس��ت دادن، حرکتی اس��ت که اعتماد به نفس، ادب و خلوص نیت 
شما را نشان می دهد و به روابط تان استحکام می بخشد. در محیط های 
کاری غیررس��می، کافی اس��ت سالمی خش��ک و خالی کنید و برای 
برقراری ارتباط با آنها س��ری تکان دهید، اما دس��ت دادن تأثیر بسیار 

بیشتری دارد.
از کلمات »لطفا« و »متشکرم« استفاده کنید

استفاده از این واژه ها تأثیر فوق العاده ای در روابط تان خواهد داشت. 
حتی در محیط های کاری غیررس��می هم از این واژه ها استفاده کنید. 
ارس��ال ایمیل تشکر و قدردانی، کار رایجی است اما نباید از تأثیر یک 

پیام تشکر کاغذی غافل شوید.
در بین کالم دیگران حرف نزنید

باید یاد بگیری��د در محیط کار حرف دیگران را قطع نکنید. معموالً 
بیشتر افراد تمایل ندارند صحبت دیگران را کامل بشنوند و می خواهند 
نظر خود را س��ریع تر بیان کنند، اما این از آداب معاش��رت در محیط 
کار به دور اس��ت. کنترل این قضیه کمی س��خت است، اما باید بدانید 
قطع کردن حرف دیگران کار درس��تی نیس��ت و ممکن اس��ت شما را 

بی ادب جلوه دهد.
باید در محیط کار قاطع و باادب باش��ید و از پریدن در بین صحبت 

دیگران و تحمیل نظرات خود پرهیز کنید.
از کلمات و واژگان غیررسمی استفاده نکنید

ام��روزه کم��ی خودمانی تر و غیررس��می تر حرف می زنی��م، اما باید 
مراقب کلماتی که انتخاب می کنیم باش��یم. ادبی��ات غیرمحترمانه در 
هر شرایطی غیرقابل قبول است اما نباید از آن در موقعیت های رسمی 

استفاده کنید.
دقت زیادی روی ارتباطات نوشتاری صرف کنید

پیش از ارس��ال هر پیام متنی، آن را بازبینی کنید تا مطمئن شوید 
اش��تباه و غلط امالیی ندارد. امروزه برنامه های نگارش��ی زیادی وجود 
دارد، اما باز هم باید حواس تان به غلط های امالیی باش��د. البته به جز 

امالی کلمات، باید به لحن کالم تان هم توجه کنید.
بدون اطالع، وارد هیچ اتاقی نشوید

از ادب دور اس��ت در کار دیگران وقفه ای به وجود آورید. نباید بدون 
در زدن و ب��ا ب��از ب��ودن ه��ر دری، وارد اتاق دیگری ش��وید. اگر فکر 

می کنی��د کارتان بیش از چند دقیقه به طول می انجامد، برای مالقات 
با او وقت بگیرید.

غیبت و بدگویی نکنید
گاه��ی نمی ت��وان از غیبت دور بود و هر کس��ی تمایل ب��ه این کار 
دارد، اما باید بدانید غیبت جزئی نیز به شخصیت تان آسیب می رساند. 
صحبت کردن پش��ت سر کسی که در جمع حضور ندارد، غیرمحترمانه 

و به دور از ادب است.
به حریم خصوصی دیگران احترام بگذارید

در محل کار هم حرف های خصوصی وجود دارد. نباید به خود اجازه 
خوان��دن پیام های خصوصی ی��ا گوش دادن به حرف ه��ای دیگران را 

بدهید.
به هیچ کس کم محلی نکنید

اگر کس��ی به ش��ما نزدیک می ش��ود، ب��ه او توجه کنید. س��الم و 
احوالپرسی ساده داشته باشید و اگر سرتان شلوغ است، از طرف مقابل 
بخواهی��د چند دقیق��ه منتظر بماند. اگر فرد آش��نایی را در محل کار 
می بینی��د، به دلیل کمبود وقت به او بی توجهی نکنید، زیرا اصاًل دلیل 

خوبی برای کم محلی به دیگران نیست.
بحث های سیاسی و مذهبی نکنید

نباید به دنبال بحث های سیاسی و مذهبی باشید. پس تمام عقاید و 
نظرات خود را پش��ت در محل کارتان بگذارید و بعداً به آنها رسیدگی 

کنید.
وقت شناس باشید

ممکن اس��ت کارهای زیادی برای انجام دادن داشته باشید، اما نباید 
وقت شناسی را از یاد ببرید. وقت شناسی به اطرافیان تان نشان می دهد 
برای وقت خود ارزش قائل هستید. پس سر موقع حاضر نبودن، نشانه  
این نیس��ت که سرتان از دیگران شلوغ تر است بلکه بی تدبیری شما را 

به نمایش می گذارد.
در جلسات کاری با تلفن حرف نزنید

زمانی که در جلس��ه ای هستید، از گوشی موبایل تان استفاده نکنید. 
هیچ پیامی نفرس��تید و به تماس های تان پاس��خ ندهید، زیرا این کار 
بی احترام��ی ب��ه دیگران تلقی می ش��ود. عالوه بر آن، این کار س��بب 
می ش��ود به دلیل از دست رفتن تمرکز دیگران، جلسه بیشتر به طول 

انجامد.
کارت ویزیت خود را به هر کسی ندهید

نباید به هر کسی که می رسید، کارت ویزیت و اطالعات تماس خود 
را بدهید، زیرا این کار با آداب معاش��رت در محیط کار متناقض است. 
شاید این کار کمی عجوالنه باشد. باید این کار را تنها در هنگام فروش 
انجام دهید و از طرف مقابل اجازه بخواهید، بهتر است کارت او را هم 

دریافت کنید.
با دقت به صحبت های طرف مقابل گوش دهید

با طرف مقابل ارتباط چشمی خوبی برقرار کنید و تمام تمرکزتان را 
برای گوش دادن به صحبت های دیگران به کار ببندید. معموالً حافظه 
کوتاه مدت ما دچار فراموشی می شود و نمی توانیم تا تمام شدن صحبت 
آنه��ا منتظر بمانیم. می خواهیم زودتر صحبت طرف مقابل تمام ش��ود 
و وارد بحث بعدی ش��ویم. یکی از آداب معاش��رت در محیط کار این 
است که عجول و کم تحمل نباشید. در بین صحبت های دیگران، سؤال 

بپرسید و اینطور وانمود کنید که به حرف های او عالقه دارید.
americanexpress/ucan :منبع 

بیـل گیتس یکی از معـدود ثروتمندهای روی این کره خاکی اسـت که بهترین راه برای 
خرج کردن سـرمایه اش را نه برج و باروسـازی، فخرفروشی به دیگران یا دیگر خرید لوازم 
لوکس بلکه کمک به خیریه ها می داند. دیگر تفاوت وی با بسـیاری از ثروتمندان دنیا این 
است که تنها به بیان شعارهای فریبنده قناعت نکرده و مدت هاست که در عمل هم آن را 

به اثبات رسانده است.
بـه گزارش دیجیاتو، بنیانگذار مایکروسـافت قبال در گفت وگو بـا CNBC گفته بود که 
انتخـاب بهتریـن راه برای خرج کردن ثروتی هنگفت بسـیار چالش برانگیز اسـت. وی که 
سال های متمادی بر صدر لیست ثروتمندترین افراد دنیا قرار داشته، علی رغم صرف مبالغ 
سرسـام آور برای مقاصد بشردوسـتانه، هنوز هم با در اختیار داشتن سرمایه خالص 11۰.6 

میلیارد دالری در میان نفرات برتر قرار دارد.

بیل گیتس اخیرا برای سـخنرانی به دبیرسـتان »لیک ساید« رفته بود؛ آموزشگاهی که 
سـال ها قبل خودش آنجا درس می خواند. وی طی گفت وگو با دانش آموزان این مدرسه به 
آنهـا توضیـح داد که چرا خیریه را به عنوان بهترین راه بـرای خرج کردن ثروت هنگفتش 

انتخاب کرده است.
مدیرعامل سـابق مایکروسـافت بحثش را با شـوخی درباره خریـدن غذاهای رنگارنگ 
شـروع کرده و به این نکته اشـاره کرد که وقتی بـاالی 1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دالر پول در جیب 
دارید چقدر می توانید غذا بخورید؟ در مورد لباس هم همین اسـتدالل وجود دارد. شـما 
می توانید بهترین خیاط دنیا را اسـتخدام کرده و مرغوب ترین پارچه را از چهارگوشه دنیا 

بخرید اما مگر چقدر لباس نیاز دارید یا می توانید بپوشید؟
یک راه دیگر استفاده از این دارایی برای رفاه خانواده و به ارث گذاشتن آن برای فرزندان 

چطور ارتباطات سازنده و موفقی در محیط کار داشته باشیم؟

چرا بیل گیتس ثروتش را خرج امور خیریه می کند؟

دریچــه

برترین آثار رس��انه ای تولیدش��ده در حوزه فناوری نانو معرفی می ش��ود. آن هم در 
جشنواره »نانو و رسانه«. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری این روی��داد را برگزار می کن��د؛ رویدادی که آموزش و تروی��ج این حوزه را 

دنبال می کند.
این جش��نواره هر سال برگزار می شود. برای حضور در این دوره نیز عالقه مندان از 5 
بهمن ماه 98 تا 15 خردادماه 99 مهلت برای ارس��ال آثار خود دارند و در آن آثار برتر 

در هر گروه از رسانه ها تقدیر می شود.
همچنین آثار برتر در سه محور ویژه نیز به صورت مستقل مورد تقدیر قرار می گیرند. 
»فن��اوری نان��و در زندگی مردم«، »ص��ادرات محصوالت نانو« و »نق��د و تحلیل« این 

محورهای ویژه هستند.

 برترین های »نانو و رسانه«
معرفی می شود

سه شنبه
8 بهمن 1398

شماره 1483
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ب��ه گفته دبیر اجرایی رویداد اینومای��ن 2، با حمایت معاونت علمی و 
فن��اوری ریاس��ت جمهوری، بیش از 300 ش��رکت دانش بنی��ان در این 
جش��نواره ثبت نام کرده ان��د و نیازهای فناورانه بخش معدن را بررس��ی 

خواهند کرد.
سید محمدمهدی میرعابدی، دبیر اجرایی 
جش��نواره اینومای��ن 2  در این ب��اره گفت: از 
طرح های مختلفی که به این جشنواره ارسال 
شد، بیش از 80 طرح پذیرفته شد تا در داوری 
نهایی مورد قضاوت قرار گیرند. در نهایت 10 
ای��ده برتر نیز پذیرفته خواهند ش��د که برای 
توسعه و تجاری سازی آنها با شتاب دهنده های 

مختلف همکاری خواهد شد.
دبیر اجرایی این رویداد ضمن اشاره به دیگر 
جزییات جشنواره اینوماین 2 بیان داشت: در 
بخ��ش ارائه نیازهای فناورانه این جش��نواره، 
ش��رکت های بزرگ نیازه��ای فناورانه خود را 

به ش��رکت کنندگان عرضه می کنند. کارشناس��ان متخصص هر حوزه و 
شرکت های دانش بنیان نیز با بررسی این نیازها، پاسخ های فناورانه خود را 

به این نیازها عرضه می کنند.

 میرعاب��دی با اش��اره ب��ه دیگر جزیی��ات این روی��داد، اضافه کرد: 
ش��رکت های دانش بنیانی که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری به عن��وان دانش بنیان پذیرفته ش��ده اند، در این رویداد به 
کمک صنعت خواهند آمد و س��عی ش��ده 
اس��ت تا ارتباط بین این دوم بخش، یعنی 
صنع��ت و دانش بر بس��تر تجاری س��ازی 

تقویت شود.
وی در ادامه گفت: بیش از 300 ش��رکت 
دانش بنی��ان ب��ا حمایت معاون��ت علمی و 
فن��اوری ریاس��ت جمهوری در جش��نواره 
اینوماین 2 ثبت نام کرده اند. این ش��رکت ها، 
نیازهای مجموعه های بزرگ را رصد می کنند 
تا با تزریق دانش به این شرکت ها، به توسعه 

فناوری در حوزه معدن کمک کنند.
 روی��داد اینوماین 2 ب��ا حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، به ویژه 
ستاد توس��عه فناوری های لیزر، فوتونیک، مواد پیش��رفته و ساخت این 
معاونت در حال برگزاری است، اختتامیه این رویداد بعد از ظهر روز هفتم 

بهمن خواهد بود.

عملیات میدانی در دریا دش��واری و هزینه ه��ای باالیی دارد. به 
همین دلیل مدل س��ازی کامپیوتری پدیده های اقیانوس��ی در این 
حوزه اهمیت زی��ادی دارد. با توجه به این موضوع با حمایت گروه 

توس��عه فناوری ه��ای دریای��ی معاون��ت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری کارگاه 
آموزش��ی در س��ه روز برای ارتقای سطح 

فعالیت های این حوزه برگزار می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
ای��ن دوره 9 تا 11 بهمن ماه س��ال جاری 
برگزار می ش��ود و برای شرکت کنندگانی 
مناس��ب اس��ت که آش��نایی مقدماتی با 
مدل س��ازی  و  اقیانوس شناس��ی  مفاهیم 
و  اس��اتید  بنابرای��ن  دارن��د  دریای��ی 
دریا،  مهندس��ی  رش��ته های  دانشجویان 
مهندسی س��واحل و س��ازه های دریایی، 

فیزیک دریا و اقیانوس شناس��ی می توانند از این کارگاه س��ه روزه 
بهره الزم را ببرند.

 ROMS آش��نایی با مدل سازی و مدل های اقیانوسی، بارگذاری

و آشنایی با سیستم مدیریت ورژن های کد با svn، کامپایل کردن 
نمونه آزمایش��ی در حالت سری و موازی و به تصویر کشیدن نتایج 

خروجی برخی از محورهای این دوره آموزشی است.
براس��اس ای��ن گ��زارش، مدل ه��ای 
دریایی خ��ود انواع مختلف��ی دارند که 
هر ی��ک کارکردها، محدودیت ها و نقاط 
قوت مخصوص به خود را دارا هس��تند. 
به عنوان مثال مدل ه��ای منطقه ای در 
مقیاس خورها، س��احلی و فراس��احلی 
فالت ق��اره کارب��رد دارند، ام��ا در این 
میان مدل منبع-ب��از )ROMS( یکی 
از پرکاربردترین مدل های اقیانوس��ی و 
دارای مجم��ع تبادل نظر فعال با هزاران 
کاربر ثبت ش��ده اس��ت و از این نظر بر 
مدل های مشابه برتری دارد.  این دوره با 
حمایت گروه توسعه فناوری های دریایی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، ش��تابدهنده دریایی 
بادبان برگزار می ش��ود. متقاضیان برای ثبت نام و ش��رکت در دوره 

می توانند با شماره 66059435 تماس داشته باشند.

زمینه آشنایی پژوهشگران با مدل سازی منطقه ای اقیانوسی فراهم شد»اینوماین2« میزبان بیش از 3۰۰ شرکت دانش بنیان شد

در حالی اس��ت که از نظر بس��یاری ه��وش باال در رق��م زدن آینده ای 
درخشان بیشترین تاثیر را دارد، مطالعات نشان داده تاثیر شخصیت روی 

موفقیت افراد بیش از سطح بهره هوشی یا IQ است.
هرچند بس��یاری تصور می کنند فرزندشان به خاطر بهره هوشی باال 
حتما آینده ای درخش��ان خواهد داشت، اما براساس مطالعات »جیمز 
ژوزف هکمن«، اقتصاددان آمریکای��ی و برنده نوبل 2000 هوش تنها 
ی��ک تا دو درصد روی موفقیت اف��راد تاثیر دارد. مطالعه ای که هکمن 
و همکارانش در »آکادمی ملی علوم« منتش��ر کرده اند، نشان می دهد 
موفقیت مالی برخالف تصور عامه نه به سطح هوش بلکه به ویژگی های 

شخصیتی از جمله تالش، پشتکار و انضباط شخصی وابسته است.
هکم��ن و همکارانش برای بررس��ی تاثیر این فاکتورها به بررس��ی 
چهار مجموعه داده پرداخته اند که ش��امل نمرات IQ، نتایج تست ها، 
س��طح نمرات و ارزیابی ش��خصیتی هزاران نفر در آمری��کا، بریتانیا و 
هلند می شود. در برخی از این مجموعه ها سطح درآمد، سوابق جنایی، 
حج��م توده بدنی و می��زان رضایت از زندگی اف��راد طی چندین دهه 

ثبت شده است.
بررسی ها نشان داد که نمرات و نتایج آزمون های پیشرفت تحصیلی 
به مراتب بهتر از نمرات خام IQ موفقیت یا عدم موفقیت فرد در آینده 
را نش��ان داده اند، چراکه افراد برای کس��ب نمره ب��اال نه تنها به هوش 
بلک��ه به تالش، ع��ادات مطالعه مطلوب و در مجموع وظیفه شناس��ی 
نیاز داش��ته اند که هکمن از آنها به عنوان »مهارت های غیرشناختی« 

نام می برد.
وی بر این باور است که برای رسیدن به موفقیت باید در کنار توانایی های 
ذاتی برخی مهارت ها را نیز فرا گرفت. ش��اید افزایش بهره هوش��ی دشوار 
باشد، اما وظیفه شناسی مهارتی اکتسابی است که می توان در کودکی آن 

را در وجود افراد نهادینه کرد.
بسیاری از افراد به خاطر فقدان مهارت هایی که به بهره هوشی خاصی 
هم نیاز ندارد، از دس��تیابی به مشاغل س��طح باال باز می مانند. این افراد 
علی رغم IQ مطلوب در مهارت های ارتباطی نظیر نحوه آماده شدن برای 

مصاحبه شغلی، برقراری ارتباط با کارفرما یا شبکه سازی باز می مانند.
آموزش ویژگی های ش��خصیتی به کودکان در مدرس��ه چندان کار 
س��اده ای نیس��ت، چراکه معلوم نیست کدام ویژگی ش��خصیتی بهتر 
اس��ت و حتی بعید نیست مواردی که امروز درست تلقی می شوند، در 
آینده ارزش چندانی نداش��ته یا حتی نادرست به شمار بروند. محققان 
شخصیت شناسی پیشنهاد کرده اند که میانه روی بهترین انتخاب است؛ 
ب��ه عبارت دیگر نباید اینقدر درون گرا باش��یم ک��ه یک کلمه حرف از 
دهان مان بیرون نیاید و نه آنقدر برونگرا باش��یم که اطرافیان لحظه ای 

از حرف زدن ما در امان نباشند.
»جان هامفریس« دیگر نویس��نده این مقاله امیدوار است نتیجه این 
مطالعه به تغییر نگرش نادرست نسبت به مفهوم پیچیده توانایی کمک 
کن��د. هکم��ن هم هدف نهای��ی از این مطالعات را نش��ان دادن نقش 

مهارت های غیرشناختی در موفقیت های مالی عنوان می کند.
مطالعه دیگری که ژورن��ال Nature Human Behaviour به 
چاپ رسیده با بررسی شرایط هزار شهروند نیوزیلندی طی سه دهه بر 
نقش پررنگ آموزش مهارت های رفتاری و شناختی در موفقیت صحه 
گذاشته است. براساس این پژوهش نتایج آزمون های زبان، مهارت های 
رفتاری و تواناهایی ش��ناختی که در س��ه س��الگی از ک��ودکان گرفته 
ش��ده به خوبی احتمال موفقیت، ارتکاب جرم یا حتی ابتالی افراد به 

بیماری های مزمن در بزرگسالی را پیش بینی می کنند.
getpocket/digiato :منبع

یک��ی از وظایف کلی��دی داده یابی، بخش بندی مش��تریان براس��اس 
ارزش هاس��ت. انجام چنین کاری توسط مشتریان برحسب کمک آنها در 
سودزایی متمایز می کند و می تواند برای اولویت بندی مشتریان نیز به کار 
رود. در نتیجه، این یکی از مهم ترین انواع بخش بندی است، زیرا می تواند 
برای تش��خیص مشتریان بس��یار ارزش��مند به کار رفته و در طول زمان 

ارزش ها را دنبال کنند.
در کل مشتریان باارزش باید سطح باالیی از خدمات را طی هر مبادله با 
مالک برند دریافت کنند. از آنجایی که مشتریان و حامیان ارزشمند، سهم 
مهمی از درآمد کمپانی یا سازمان خود را اختصاص می دهند، مالک برند 
باید از طریق پیشنهادات وسوسه انگیز و مزایای متعدد نوعی وفاداری با این 
مشتریان ایجاد کند. در همان زمان، این مورد می تواند به عنوان راهکاری 
تدافعی و از طریق قرار دادن موانع احساسی و منطقی به منظور جلوگیری 
از به دام افتادن مش��تری در تور رقبا کمک کننده باش��د. این بخش های 
مرتبط با مشتری باید به خوبی نظارت شود و در صورت مشاهده هر نشانی 

از خطر استراتژی های فروش حفاظتی استفاده شود.
برای مثال، یک کمپانی بیمه می تواند تصمیم بگیرد تا مش��تریان خود 
را براس��اس درآمدشان بخش بندی کند. شاخص ارزشی که قبال محاسبه 
ش��ده و در پایگاه داده قابل دس��ترس اس��ت. در این مثال، کمپانی بیمه 
می تواند مش��تری را براساس رتبه و با توجه به درآمد بخش بندی کند و 

در نهایت گروه هایی با اندازه های یکس��ان تشکیل دهد. مشتریان کمک 
منفی یا خنثی در درآمد می توانند متمایز شده و به دو گروه تقسیم شوند. 
مش��تریانی که برای کمپانی ضرر دارند رتبه 10 را می گیرند و مشتریانی 
خنثی رتبه 9 و به همین ترتیب مشتریان دیگر می توانند به هشت گروه 

دیگر تقسیم شوند.
کم��ک درآمدی متناس��ب با هر درآم��د با ان��دازه آن ارتباطی ندارد. 
بالعکس، ارزش ها از ب��اال تا پایین بخش کاهش می یابد، با این تخمین 
که هر بخش تقریبا مش��تریان برابری دارد. 10درصد باالیی مشتریانی 
که ارزش باالتری دارند و در گروه یک قرار می گیرند، حدود 60درصد از 
درآمد کمپانی بیمه را تضمین می کنند. به طور مشابه، گروه دوم بخش 
بزرگی از درآمد را به خود اختصاص می دهند. قانون »پارتو« در این مثال 
صدق می کند، چراکه گروه های 1 و 2 حدود 80در صد درآمد را تضمین 
می کنند. ماهیتا، این مشتریان برای کمپانی بسیار حیاتی هستند و باید 

بر آنها تمرکز شود.
ی��ک راه، ایج��اد و بهبود مکالمه با مش��تریان و گ��وش دادن به نیاز و 
خواس��ته های آنهاست. این امر موجب می ش��ود که بر سودزایی کمپانی 
تاثیری مثبت ایجاد شود. ویژگی های مشتریان سودزای بالقوه ای است که 

در این مثال باید هدف کمپانی اکتساب این دسته باشد.
hormnd :منبع

بخش بندی مشتریان براساس ارزش مشتری

بیل گیتس اخیرا برای سـخنرانی به دبیرسـتان »لیک ساید« رفته بود؛ آموزشگاهی که 
سـال ها قبل خودش آنجا درس می خواند. وی طی گفت وگو با دانش آموزان این مدرسه به 
آنهـا توضیـح داد که چرا خیریه را به عنوان بهترین راه بـرای خرج کردن ثروت هنگفتش 

انتخاب کرده است.
مدیرعامل سـابق مایکروسـافت بحثش را با شـوخی درباره خریـدن غذاهای رنگارنگ 
شـروع کرده و به این نکته اشـاره کرد که وقتی بـاالی 1۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دالر پول در جیب 
دارید چقدر می توانید غذا بخورید؟ در مورد لباس هم همین اسـتدالل وجود دارد. شـما 
می توانید بهترین خیاط دنیا را اسـتخدام کرده و مرغوب ترین پارچه را از چهارگوشه دنیا 

بخرید اما مگر چقدر لباس نیاز دارید یا می توانید بپوشید؟
یک راه دیگر استفاده از این دارایی برای رفاه خانواده و به ارث گذاشتن آن برای فرزندان 

است، اما از نظر گیتس دو دستی تقدیم کردن این حجم عظیم از سرمایه به فرزندانش اصال 
ایده خوبی نیسـت. به گفته گیتس همین مسـائل باعث شـد او و همسـرش ملیندا به این 
نتیجه برسـند که بهترین راه برای استفاده از ثروت شان صرف آن برای امور خیریه است. 
این دو از زمان تاسیس بنیاد خیریه خود در سال 2۰۰۰ تاکنون بالغ بر ۵۰.1 میلیارد دالر را 

در سراسر دنیا با هدف کاهش فقر، نابرابری و مقابله با بیماری ها هزینه کرده اند.
در حـال حاضـر برنارد آرنـو، مدیرعامل LVMH بـه لطف افزایـش ۰.۷درصدی ارزش 
سـهامش ثروتمندترین فرد دنیاسـت و پس از وی جف بزوس و بیل گیتس در جایگاه های 
دوم و سـوم قرار دارند. تردیدی نیسـت که اگر مدیرعامل سـابق مایکروسـافت به امور 
بشردوسـتانه روی نمـی آورد، به این زودی ها کسـی نمی توانسـت او را از صدر فهرسـت 

ثروتمندترین افراد دنیا پایین بکشد.

آیا افراد باهوش حتما پولدار می شوند؟

چرا بیل گیتس ثروتش را خرج امور خیریه می کند؟

یادداشـت

محققان گروه مهندس��ی پزشکی دانش��گاه علم و صنعت موفق به ساخت دستگاهی 
براس��اس روش های نوین تش��خیص پزشکی ش��دند که توانایی سنجش دقیق و سریع 
بیماری ها را براس��اس روش های پیش��رفته سلولی و مولکولی دارد. این محققان در این 

پروژه از دستگاه ساخته شده برای تشخیص نوعی بیماری قارچی استفاده کردند.
 برای انجام تس��ت های تش��خیصی در روش های آزمایش��گاهی مت��داول معموال از 
چندین دستگاه به منظور مراحلی شامل مرحله جداسازی پالسما و مخلوط سازی مواد 

بیوشیمیایی استفاده می شود.
 اما با اس��تفاده از فناوری میکروفلوئید تمام این مراحل را می توان روی یک تراش��ه 
انجام داد. با این کار عالوه بر افزایش س��رعت انجام تست ها  از مقادیر کمتر نمونه های 

سیاالت بیولوژیک کمتری استفاده می شود که خود هزینه ها را نیز کاهش می دهد.

دستگاه تشخیص سریع بیماری های 
عفونی ساخته شد



اکنون نس��ل کارآفرینان به طور کلی تغییر کرده اس��ت. دیگر خبری از س��لطه 
بی چون و چرای برخی از کارآفرینان پا به س��ن گذاش��ته و میانس��ال نیس��ت. در 
ع��وض بس��یاری از کارآفرینان جوان در کس��ب و کارهای مختل��ف موفق به ارائه 
عملکرد مطلوب شده اند. اگرچه بسیاری از کارآفرینان جوان موفق به جلب اعتماد 
کارش��ناس های بزرگ کس��ب و کار شده اند، اما هنوز بس��یاری از مردم و برندهای 
بزرگ نس��بت به نس��ل جوان به چشم تردید می نگرند. این دسته از افراد هنوز هم 
نس��ل جوان را افرادی وابسته به دستگاه های هوشمند، تنبل و  بی حوصله قلمداد 
می کنند. این تصویر س��نتی از نس��ل جوان دیگر باید جای خود را به تصویری تازه 

و عمیق تر بدهد. 
نکته جالب اینکه بسیاری از برندهای بزرگ نیز هنوز درک درستی از نسل جوان 
ندارند. این امر موجب تصور نسل Z به عنوان افرادی به شدت تحت تاثیر جوهای 
تبلیغاتی می شود. بدون تردید برخی از افراد به شدت تحت تاثیر تبلیغات هستند، 

اما نسل جوان ابزارهای بسیار بیشتری برای نادیده انگاری تبلیغات دارد. 
امروزه ما با نس��ل تازه ای از کارآفرینان در حوزه های مختلف کسب و کار مواجه 
هستیم. این نسل توانایی بسیار زیادی برای نوآوری و تغییر شیوه های سنتی کسب 
و کار دارد. در بس��یاری از مواقع افراد به دلیل وابس��تگی به یک نوع فعالیت کاری 
تا مدت ها نس��بت به تغییرش در تردید خواهند بود، با این حال برای نس��ل جوان 
تغییر یک ضرورت محس��وب می شود، بنابراین آنها ایجاد تغییرات در نحوه فعالیت 
کاری ش��رکت را امری غیرممکن تصور نمی کنند. مزیت اصلی نسل جوان در برابر 
س��ایر کارآفرینان فعال در حوزه کس��ب و کار دسترسی و آگاهی بیشتر نسبت به 
فناوری های دیجیتال است. به این ترتیب آنها فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به شیوه ای کامال مدرن و تازه را خواهند داشت. 
وقتی از دنیای کسب و کار و کارآفرینی صحبت می کنیم، بی توجهی به اهمیت 
برندسازی امکان ناپذیر خواهد بود. این امر چالش مهمی برای بسیاری از کارآفرینان 
محس��وب می ش��ود. متاس��فانه برخی از افراد فقط به افزایش تولید و ارائه خدمات 
بهتر توجه دارند. به همین خاطر در عمل به برندس��ازی نخواهند پرداخت. برند در 
حقیقت نمای ظاهری هر شرکت را شکل می دهد. در حوزه کسب و کار بسیاری از 
کارآفرینان عالوه بر تاکید بر برند به طور کلی در تالش برای برندسازی شخصی نیز 
هستند. به این ترتیب امروزه ما با کارآفرینان دارای برند شخصی مواجه هستیم. در 
این زمینه کارآفرینان جوان مهارت و استعداد بیشتری را دارند. در این مقاله برخی 

از کارآفرینان جوان و موفق در زمینه برندسازی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. سارا اسنو: رسانه اسنو

سارا اس��نو یکی از کارآفرینان موفق در زمینه رسانه است. بدون تردید بسیاری 
از افراد در اروپا و آمریکای شمالی با ویدئوهای وی در شبکه های اجتماعی مختلف 
آش��نایی دارند. رسانه وی در طول چند سال اخیر توجه بسیاری از افراد را به خود 
جلب کرده است. نکته جالب اینکه وی نمونه برجسته برندسازی شخصی براساس 
راه اندازی یک رس��انه دیجیتال محسوب می شود. شهرت اصلی سارا اسنو به خاطر 
ویدئوهای انگیزشی قدرتمندش است. او در طول سال های متمادی حضور در عرصه 
رس��انه هزاران نفر را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. براس��اس آخرین آمار فیس بوک 

ویدئوهای وی تا به حال 300 میلیون بازدید در این پلتفرم داشته است. 
بسیاری از افراد در زمینه تولید ویدئوهای انگیزشی فعالیت دارند، با این حال ما 
نام اغلب آنها را حتی نشنیده ایم. این امر به دلیل فعالیت کلیشه ای اغلب مربی های 
انگیزشی است. سارا اسنو در این میان استراتژی متفاوتی را مورد استفاده قرار داد. 

به این ترتیب بسیاری از افراد به طور مداوم رسانه وی را چک می کنند.
استراتژی س��ارا اسنو در رسانه ای جلب همکاری مربی های انگیزشی مختلف به 
منظور تولید محتوای تخصصی در هر بخش اس��ت. او در طول سال های فعالیتش 
حتی با مربی های انگیزش��ی بزرگی نظیر جی شتی نیز همکاری داشته است. این 
همکاری حتی موجب تولید مجموعه پادکست های مشترک از سوی آنها نیز شده 

است. 
FEED 2. لورن بوش: موسسه

لورن بوش مدت نس��بتا زیادی در زمینه طراحی مد و پوش��اک فعالیت داش��ته 

اس��ت. او در سال 2007 موسس��ه FEED را با همکاری الن گوستافسن تاسیس 
کرد. این موسسه با همکاری سازمان غذایی سازمان ملل متحد برنامه های متنوعی 
در سراس��ر دنیا پیاده می کند. هدف اصلی از فعالیت این برند ارائه س��بک زندگی 
متفاوت برای مردم سراس��ر دنیاس��ت. به این ترتیب میزان س��المت و توانایی آنها 
در زمینه زندگی بهتر افزایش خواهد یافت. نکته جالب درباره فعالیت این موسسه 
تعیین سبک زندگی متفاوت برای هر گروه از مردم است. بدون تردید مردم ساکن 
در ایاالت متحده و مردم ساکن در آسیا نیازمند سبک زندگی متفاوتی هستند. ایراد 
بس��یاری از برندهای فعال در زمینه س��بک زندگی عدم توجه به تفاوت میان افراد 
مختلف اس��ت. به این ترتیب آنها در عمل توانایی چندانی برای جلب نظر مخاطب 

هدف نخواهند داشت. 
یکی از فعالیت های مهم موسسه FEED تالش برای ارائه تغذیه سالم به کودکان 
در کشورهای فقیر است. به این ترتیب آنها ساالنه مبلغ قابل توجهی از کمک های 
بشردوس��تانه مردم سراسر دنیا را در کش��ورهای فقیر دنیا توزیع می کنند. این امر 
موجب تقدیر برخی از شرکت ها و کشورها از این موسسه نیز شده است. نکته مهم 
در ای��ن میان ت��الش موفق لورن بوش برای ایجاد برن��دی جذاب پیرامون خودش 
است. امروزه بسیاری از مردم موسسه FEED را بیشتر با نام لورن می شناسند. به 
این ترتیب وی در تالش برای تغییر زمینه اصلی فعالیتش موفق به ایجاد یک برند 

شخصی جذاب شده است. 
نکته مهم درخصوص فعالیت لورن بوش استفاده مناسب از اینستاگرام برای توسعه 
برند شخصی اش است. وی در اینستاگرام گزارش مفصلی از برنامه های موسسه اش 
در کنار تصاویر مربوط به نحوه کمک رس��انی به کودکان را منتشر می کند. این امر 
نقش مهمی در بهبود جلب نظر کاربران اینستاگرام به فعالیت وی و همچنین جذب 
کمک بشردوستانه دارد. هر کارآفرینی در دنیای کنونی باید توانایی استفاده بهینه از 
اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی در راستای دستیابی به اهداف شان را داشته 

باشند. در غیر این صورت دسترسی به اهداف مان دشوار خواهد شد. 
3. الکسا هیرشفلد: پست بدون کاغذ

موسس��ه پس��ت بدون کاغذ در سال 2009 از سوی الکس��ا هیرشفلد و برادرش 
جیمز تاسیس شد. این موسسه در یک نوع سامانه پستی آنالین محسوب می شود. 
هدف اصلی الکس��ا در زمینه راه اندازی یک س��امانه جدید و آنالین پس��ت کاهش 
میزان استفاده از کاغذ در سطح جهانی است. به این ترتیب شعار اصلی این موسسه 
ب��ه خوبی در فرآیند فعالیتش نمایان اس��ت. بس��یاری از مردم ب��ه دلیل عالقه به 

فعالیت های زیست محیطی اقدام به استفاده از خدمات این موسسه می کنند. 
الکس��ا و برادرش در زمینه توسعه موسسه پست بدون کاعذ دشواری های بسیار 
زیادی را تجربه کرده اند. یکی از انتقادات اصلی به الکس��ا سن پایین اش و ایده های 
بس��یار جاه طلبانه بود. به این ترتیب اغلب کارآفرینان حرفه ای انتظار شکست وی 
در مدت زمانی کوتاه را داش��تند، با این حال الکسا به این زودی ها تسلیم نشد. وی 
در طول این س��ال ها به طور مداوم بر دامنه فعالیت موسس��ه اش افزوده است. یکی 
از نکات جالب درباره وی حضور در مراسم های مختلف و سخنرانی در آنهاست. به 
این ترتیب وی برند ش��خصی اش را نیز در کنار س��ایر وجوه کسب و کارش توسعه 

داده است. 
اکانت رسمی موسسه پست بدون کاغذ و الکسا در توییتر به طور قابل مالحظه ای 
مدنظر س��لبریتی ها قرار دارد. به این ترتیب الکس��ا با انتخاب شعارهای مناسب و 
س��خنرانی تاثیرگذار در مراس��م های مه��م موفق به جلب توجه دامنه وس��یعی از 

مخاطب ها و سلبریتی ها به برند شخصی  و موسسه اش شده است. 
XYZ 4. استیون دورن: رسانه

اس��تیون دورن در زمینه کارآفرینی، مش��اوره کس��ب و کار، فعالیت رسانه ای و 
 XYZ موس��یقی تجربه فعالیت دارد. همین امر وی را در زمینه راه اندازی رس��انه
یاری کرده اس��ت. دامنه وس��یع مهارت های استیون همیش��ه در مواقع بحرانی به 
کمکش آمده اس��ت. رس��انه وی به طور کلی در زمینه ارائه مشاوره های کاربردی و 
توس��عه فعالیت سلبریتی ها و برندها فعالیت دارد. این امر با کمک وی به چند صد 
ورزشکار و ستاره دنیای هنر همراه بوده است. به همین خاطر اکنون رسانه وی در 
میان بسیاری از سلبریتی ها دارای شهرت است. وقتی ما رسانه ای در زمینه مشاوره 
به افراد موفق و س��لبریتی ها مواجه هس��تیم، باید به دنبال دلیل موفقیت آن نیز 
باشیم. یکی از دالیل اصلی اعتماد سلبریتی ها به رسانه های فعال در زمینه مشاوره 

میزان اعتبار موسس شان است. استیون در این زمینه اعتبار قابل توجهی در میان 
سلبریتی ها دارد. به همین خاطر میزان مراجعه کنندگان وی در طول سال های اخیر 

به طور مداوم افزایش یافته است. 
ش��یوه فعالیت استیون دورن در زمینه تعامل با سلبریتی ها در نوع خود منحصر 
به فرد اس��ت. وی اغلب مشاوره های خود را به صورت حضور ارائه و سپس گزارش 
مش��اوره را در رس��انه اش بارگذاری می کند. البته در این میان اغلب نامی از طرف 
مقابل به طور مستقیم برده نمی شود، با این حال حدس زدن نام سلبریتی موردنظر 
برای افراد آش��نا با حوزه فعالیت وی چندان دش��وار نخواهد بود. رسانه وی به طور 
ایده آل براساس برندسازی شخصی موفق وی بنا شده است. به این ترتیب اگر شما 
نیز عالقه مند به فعالیت در حوزه برندس��ازی شخصی هستید، باید از نحوه فعالیت 

استیون در سطح کالن تقلید کنید. 
۵. کایلی اسمیتلی: برلی و بیرچ

بس��یاری از افراد با کایلی اس��میت آش��نایی دارند. وی در صنعت پوشاک و مد 
ش��هرت  بسیار زیادی دارد. او در س��ال 2008 پس از چند سال فعالیت در زمینه 
طراحی لباس به سراغ تولید لباس های ارگانیک برای کودکان رفت. این امر با توجه 
به اهمیت اس��تفاده از الیاف طبیعی ب��رای طراحی و دوخت لباس کودکان موجب 
افزایش ش��هرت وی ش��د. از آن زمان تا به حال وی در زمینه های مختلفی فعالیت 
داشته است. نقطه اشتراک تمام فعالیت های وی تالش برای تولید محصوالت سالم 
و بدون ضرر برای کودکان است. به این ترتیب وی شهرت عمده برند شخصی اش را 
در پیوند با تالش برای ایجاد لحظات خوش و تاثیرگذاری بر روی کودکان هماهنگ 

کرده است. 
کایلی در س��ال 2013 آکادمی دیتروید را تاس��یس کرد. این آکادمی در زمینه 
کمک به آموزش کودکان فعالیت دارد. بسیاری از مهد کودک های دیتروید و سایر 
شهرهای مهم ایالت متحده با استفاده از مشاوره های این موسسه اداره می شود. در 
حقیق��ت این آکادمی به نوعی در زمینه بهبود کیفیت آموزش کودکان به پژوهش 
و مطالعه مش��غول است. اعتبار تمام فعالیت های موسس��ه برلی و بیرچ و آکادمی 
دیتروید به دلیل فعالیت گس��ترده کایلی و شهرت برند شخصی اش است. این امر 
به خوبی اهمیت برندس��ازی ش��خصی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف را نشان 
می دهد. بس��یاری از برندها هنوز هم درگیر ش��ک و تردیدهای گسترده در زمینه 
سرمایه گذاری برای برندسازی شخصی مدیران ارشدشان هستند. با توجه به تجربه 
موفق کایلی دیگر نیازی به سرمایه گذاری برندها نیست، بلکه خود کارآفرینان باید 

اقدام به ایجاد برند شخصی کنند. 
6. تمپل نایور: مشاور مذاکره و فروش

بسیاری از افراد فرآیند مذاکره و فروش را یکی می دانند، با این حال از نقطه نظر 
فنی میان این دو فرآیند تفاوت های بس��یار زیادی وجود دارد. برندها و کارآفرینان 
موفق همیش��ه توانایی جلب نظر مخاطب هدف و س��پس پیشبرد مناسب فرآیند 
مذاک��ره و در نهایت ف��روش را دارند. نکته مهم در این می��ان عدم آگاهی و توجه 
بس��یاری از برندها به این امر اس��ت. بنابراین زمینه اصلی فعالیت تمپل نایور کامال 
مش��خص اس��ت. او به عنوان یک مشاور حرفه ای در زمینه مذاکره و فروش تجاری 
فعالی��ت دارد. اگرچ��ه تمپل یک کارآفرین جوان محس��وب می ش��ود، اما مهارت 
فوق الع��اده ای در زمینه اقناع دیگران از خود نش��ان داده اس��ت. همین امر موجب 

افزایش توجه برندهای بزرگ و کارآفرینان دیگر به وی شده است. 
برخی از رسانه های مطرح در این مقاله نیز در زمینه ارائه مشاوره های 
تاثیرگ��ذار به س��لبریتی ها و برندهای بزرگ فعالی��ت دارند، با این حال 
تفاوت اصلی کار تمپل ماهیت غیررسانه ای کسب و کارش است. به این 
ترتیب وی با تکیه بر دستاوردهای برندسازی شخصی موفق اش در طول 
یک دهه اخیر موفق به جلب نظر بس��یاری از برندها ش��ده است. نکته 
مهم دیگر در زمینه اعتبار وی مربوط به آمار باالی رضایت مشتریان وی 
از مش��اوره هایش است. به این ترتیب در آینده نیز باید منتظر موفقیت 
ادامه دار وی در عرصه کس��ب و کار باش��یم. مزیت اصلی مش��اوره های 
تمپ��ل تمرکز بر روی کس��ب و کار برند مورد نظ��ر و ارائه توصیه های 
شخصی سازی ش��ده است. به همین خاطر تاثیرگذاری توصیه ای و نکات 

مدنظر وی بسیار بیشتر از سایر موسسه های مشابه است. 
forbes :منبع

 چه مناطقی پیشگام های شهر آینده
خواهند بود 

بدون شک تاکنون شهرهای آینده را تنها در فیلم ها مشاهده 
کرده اید. اگرچه ممکن اس��ت تحقق آن را به 100 س��ال آینده 
بدانید، با این حال برای عملی ش��دن این رویا، مدت زمان زیادی 
باقی نمانده اس��ت. تاکنون نظریات مختلفی ارائه شده و افرادی 
نظیر ران هرون، معمار انگلیس��ی مفاهیمی نظیر شهر متحرک 
را مطرح کرده اند، با این حال یکپارچه ش��دن همه چیز در یک 
مکان، بدون ش��ک چالش اصل��ی خواهد بود. اگرچ��ه نگاه-ها 
نسبت به شهر هوش��مند متفاوت است، با این حال وجود چند 
ویژگ��ی نظیر باالترین س��طح تکنول��وژی، همگام بودن کامل با 
محیط زیست، استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر از جمله 
مواردی محسوب می ش��ود که شاکله اصلی چنین شهرهایی را 
ش��کل خواهد داد. بدون شک آگاهی با مواردی که به زودی به 
عنوان شهر آینده معرفی می ش��ود، جذابیت باالیی را به همراه 
خواهد داش��ت. در همین راس��تا به بررس��ی پنج طرح موجود 

خواهیم پرداخت. 
Woven City-1 ژاپن

ژاپن یک کش��ور پیش��رفته محس��وب می ش��ود که برندهای 
آن در تمامی جهان ش��ناخته شده اس��ت. معروف ترین آن نیز 
تویوتا اس��ت که ب��ه عنوان برتری��ن برند خودروس��ازی جهان 
معرفی می ش��ود. برترین بودن خود دلیلی برای انجام طرح های 
نوآورانه خواهد بود. به همین خاطر نیز مدیران این ش��رکت در 
مراسم CES 2020 از طرح خود صحبت کردند که مورد توجه 
بسیاری قرار گرفت. معنای آن شهر بافته شده بوده و قرار است 
تا س��ال دیگر از آن رونمایی ش��ود، با این حال هنوز مش��خص 
نیست که 2000 نفری که قرار است در این شهر زندگی کنند، 
از چه قش��ر و یا اقش��اری خواهند بود. در نهایت در این ش��هر 
علی رغم تمام تکنولوژی ها قرار اس��ت ت��ا بیش از هر چیزی بر 
روی خودران ب��ودن تمام خودرو ها تمرکز ش��ود. درواقع احداث 
این ش��هر نوعی اقدام تبلیغاتی نیز محس��وب می شود. طراحی 
آن نیز برعهده بارک اینگلز، معمار دانمارکی گذاش��ته شده که 
طرح-های جهانی نظیر خانه لگو را انجام داده است و یک چهره 

کامال شناخته شده است. 
Belmont-2 آمریکا

بیل گیتس برای طرح های بزرگ و آینده نگرانه خود مش��هور 
اس��ت. وی پس از اعالم بازنشس��تگی از مدیریت مایکروسافت 
چنی��ن اقداماتی را با جدیت پیگیری می کند. ش��هر هوش��مند 
آبال��ت آریزون��ا نیز یکی از این موارد محس��وب می ش��ود که با 
س��رمایه ش��خصی 80میلیون دالری، مراحل اولیه آن در حال 
انجام اس��ت. وی ه��دف از این طرح را کمک به برطرف ش��دن 
برخی از مش��کالت جهانی عنوان کرده است. جمعیت تخمینی 
آن نیز بالغ بر 190 هزار نفر پیش بینی شده است. در این شهر 
قرار اس��ت تا تمامی نیاز ها مورد توجه قرار گیرد که این امر به 
معنای احداث مدارس و دانش��گاه ها نیز خواهد بود. با توجه به 
نظ��رات جالب آقای گیتس در زمینه آموزش، بدون ش��ک باید 
ش��اهد انقالبی در این عرصه باش��یم، با این حال برای این شهر 
در راس��تای حمایت از شرکت مایکروسافت، قوانینی طرح شده 

است که سیستم ها تنها با ویندوز قابل استفاده خواهند بود. 
Neom-3  عربستان سعودی

نکته جالب طرح ش��هر آینده عربس��تان این است که بر روی 
کنترل نژادی نیز فعالیت-هایی انجام خواهد شد تا تمامی افراد 
این ش��هر از سالمت کافی برخوردار باش��ند. در این شهر تمام 
مصداق های هوشمندبودن رعایت خواهد شد و برنامه ریزی برای 
اختصاص بودجه 500 میلیارد دالری خود به خوبی بزرگی ابعاد 
این پروژه را به اثبات می رساند. به همین خاطر عربستان را باید 
میزبان نخستین شهر آینده با جمعیتی میلیونی دانست. جالب 
است بدانید که وال استریت ژورنال از این طرح به عنوان رویایی 
بی��ش از حد بلندپروازانه یاد کرده اس��ت. به همین خاطر هنوز 

اطمینان الزم از به نتیجه رسیدن آن وجود ندارد.
Forest City-4 مالزی

نخس��تین موردی که قرار است در شهر آینده مالزی مشاهده 
کنید، ادغام شدن طبیعت در همه چیز خواهد بود. درواقع حتی 
در س��اختمان برج ها نیز شاهد پوش��ش گیاهی فوق العاده زیاد 
هس��تید. به نحوی که از فاصله دور تشخیص آن با یک درخت 
س��خت خواهد شد. درواقع طبیعت دوس��ت ترین شهر آینده را 
باید متعلق به کش��ور مالزی دانست. همچنین قرار است که در 
این شهر هیچ خودرو پارک شده در کنار خیابان به چشم نخورد 
و میزان اتالف هر چیزی به عدد باورنکردنی صفر برس��د. برای 
مثال در این ش��هر حتی یک درصد اتالف غذایی وجود نخواهد 
داش��ت. در این راس��تا طرح های بس��یاری وجود دارد که افراد 
در باالترین س��طح سالمت باش��ند. در نهایت سرعت در انجام 
کارها، بسیار باال بوده و در چند دقیقه اقداماتی که به ساعت ها 
زم��ان نیاز دارد، انجام داده خواهد ش��د، با این حال برای اتمام 
این پروژه س��ال 2035 اعالم شده است که زمان نسبتا زیادی 

محسوب می شود. 
Sidewalk Labs-۵ کانادا

یک��ی از زیرمجموعه ه��ای ش��رکت آلفابت به نام س��ایدواک 
لبز، طرحی برای س��اخت ش��هر آینده در کان��ادا ارائه کرده که 
قرار اس��ت در ش��هر تورنتو به اجرا گذاشته ش��ود. در این شهر 
خیابان ها متحرک بوده و این امر باعث افزایش س��رعت تردد و 
کاهش خس��تگی خواهد ش��د. درواقع تاکید اصلی در این شهر 
بر روی حمل ونقل اس��ت، با این حال از همین االن با توجه به 
این امر که گوگل در پش��ت صحن��ه اجرای این طرح قرار دارد، 
نگران امنیت حریم ش��خصی خود هس��تند. به همین خاطر به 
نظر می رس��د که باید ش��اهد برنامه مدیران این ش��رکت برای 
اعتمادس��ازی باش��یم. با توجه به این امر ک��ه در رابطه با طرح 
فوق هنوز اختالف نظرهایی وجود دارد، اطالعات بیشتری از آن 

منتشر نشده است.  
digitaltrends :منبع
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دنیای بازاریابی هر ساله دستخوش تغییر و تحول بسیار زیادی می شود. 
افزایش تعداد برندهای درگیر در زمینه بازاریابی یکی از ویژگی های اصلی 
دنیای کنونی اس��ت بنابراین هر برند باید برنامه و اس��تراتژی منحصر به 
فردی برای جلب توجه مخاطب هدف داشته باشد. برخی از برندها به دلیل 
عدم توجه به تغییر و تحوالت حوزه بازاریابی با مشکالت مالی بسیار زیادی 
مواجه می شوند. یکی از نکات مهم برای به روز نگه داشتن فعالیت بازاریابی 
برند مربوط به ترندهای تازه اس��ت. ما باید توانایی شناسایی ترندهای تازه 
و اس��تفاده بهموقع از آنها را داش��ته باش��یم. در غیر این صورت استفاده 
دیرهنگام از ترندها نه تنها تاثیر مطلوبی برای ما نخواهد داشت، بلکه موجب 

بدبینی هرچه بیشتر مخاطب هدف به برند ما نیز می شود. 
استفاده از شبکه های اجتماعی برای بازاریابی امر تازه ای نیست. بسیاری 
از برنده��ا در پلتفرم های اجتماعی مختلف فعالیت دارند. دلیل این امر با 
نگاهی ساده به آمار حضور مردم در چنین شبکه هایی قابل فهم است. به 
عنوان مثال، براساس گزارش موسسه Statista اکنون بیش از 79درصد 
کل جمعیت ایاالت متحده در دست کم یک شبکه اجتماعی عضویت دارند. 
ای��ن امر برای بازاریاب ها به معنای امکان دس��تیابی به مخاطب هدف به 
ش��یوه  ای مستقیم و گسترده اس��ت. اگر یک برند شیوه فعالیت در فضای 
شبکه های اجتماعی را بلد نباشد، امکان کسب موفقیت را نخواهد داشت. 
در این میان هرچه تعداد فالوورهای ما بیش��تر باش��د، بروز اش��تباهات و 
ناآگاهی از اصول بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی پیامد منفی بیشتری 

خواهد داشت. 
همانطور که اش��اره شد، اس��تفاده از ترندهای تازه در بازاریابی اهمیت 
باالی��ی دارد. در ای��ن مقاله به منظور بهبود عملک��رد تیم های بازاریابی و 
برندها به بررسی سه ترند تازه و داغ در حوزه بازاریابی مبتنی بر شبکه های 

اجتماعی خواهیم پرداخت. 
ایجاد انجمن های آنالین

استفاده از ش��بکه های اجتماعی در میان مردم در طول سال های اخیر 
افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است. امروزه به طور میانگین هر کاربر شش 
ساعت از زمان خود در طول روز را در شبکه های اجتماعی سپری می کند. 
این رقم برای افرادی با دامنه س��نی پایین تا 10 س��اعت نیز افزایش پیدا 
می کند. به راس��تی چرا ما عالقه باالیی به حضور در شبکه های اجتماعی 
داریم؟ در این فضا چه نکات تازه و تاثیربخش��ی وجود دارد؟ بدون ش��ک 
برخی از ما با مشاهده تصاویر مربوط به مسابقات ورزشی یا دیگر زمینه های 
م��ورد عالقه مان دیگر نباید انگیزه ای برای حضور در پلتفرم های اجتماعی 
در طول روز داش��ته باش��یم. نکته مهم در این میان پاسخگویی به دلیل 

حضور مداوم کاربران در شبکه های اجتماعی است. 
مزیت اصلی ش��بکه های اجتماعی در ایجاد فضایی برای تولید پس��ت 
از س��وی برندها یا رسانه های کوچک و بزرگ نیس��ت، بلکه فراهم سازی 
محیطی مناسب به منظور ارتباط میان افرادی در موقعیت های جغرافیایی 
مختلف مدنظر اس��ت. اگر ش��بکه های اجتماعی وجود نداش��تند، امکان 
برق��راری ارتباط نزدیک میان میلیون ها انس��ان در نقاط مختلف جهان از 
بین می رفت. همین امر بر جذابیت های شبکه های اجتماعی افزوده است. 

وقتی ما تقریبا تمام پس��ت های مورد عالقه م��ان در حوزه های مختلف را 
مورد بررس��ی قرار داده ای��م، انگیزه اصلی مان برای حض��ور دوباره در این 
فضا گفت وگو با دوس��تان مان خواهد بود. نکته جالب اینکه شاید برخی از 
دوستان مان با فاصله جغرافیایی بسیار وسیع نسبت به ما زندگی کنند. با 
این حال شبکه های اجتماعی امکان چنین ارتباطی را فراهم ساخته است. 
امس��ال یکی از ترندهای تازه در زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
ایجاد انجمن های ویژه مش��تریان برندمان اس��ت. به این ترتیب ما فرصت 
تعامل سازنده و بهتر با مخاطب هدف برندمان را خواهیم داشت. مشتریان 
در طول س��ال های اخیر به طور مداوم عالقه بیش��تری به ارتباط نزدیک 
با برندها و دیگر مش��تریان آنها پیدا کرده اند. به همین خاطر پاسخگویی 
درس��ت و صحیح ما به این نیاز اهمیت باالیی دارد. خوش��بختانه امروزه 
اغلب شبکه های اجتماعی امکان ایجاد گروه یا انجمن های بزرگ را فراهم 
ساخته اند. به این ترتیب با ایجاد انجمن ویژه برندمان فرصت مناسب برای 
پاسخگویی به خواست مشتریان و همچنین گردآوری مجموعه اطالعات 
کاربردی از آنها فراهم خواهد شد. به هر حال مشتریان ما در قالب انجمن 
عالقه بیش��تری به پاسخگویی به پرس��ش ها و نظرسنجی های ما خواهند 
داشت. این امر اهمیت حیاتی برای برند ما دارد. بسیاری از برندها نسبت 
به اهمیت ایجاد انجمن برای مشتریان آگاهی ندارند. به همین خاطر نحوه 
فعالیت شان در شبکه های اجتماعی بیشتر حالت سنتی و کلیشه ای خواهد 

داشت. 
ایجاد جلوه ای انسانی از برندمان

برنده��ا به طور م��داوم در تالش برای جلب توجه مخاطب هدف ش��ان 
هستند. در این مسیر راهکارهای بسیار متنوع و جالبی پیش روی برندها 
قرار دارد، اما گاهی اوقات تیم های بازاریابی علی رغم دسترس��ی به بودجه 
کالن توانایی تولید محتوای جذاب و جلب توجه مخاطب هدف را ندارند. 
در چنین ش��رایطی بسیاری از برندها دچار بحران های بزرگی می شوند. از 
نقطه نظر برندس��ازی وقوع چنین مش��کلی به دلیل عدم تالش تیم های 
بازاریابی در راستای ایجاد جلوه ای انسانی از برند موردنظر روی می دهد. به 
این ترتیب برندها در زمینه تعامل س��ازنده با مخاطب هدف با چالش های 

عمده ای مواجه می شوند. 
محتوای برند ما باید برای مخاطب هدف باورپذیر و جذاب باشد. راهکار 
مدنظر در این بخش تمرکز بر روی ایجاد جلوه ای انسانی از برندمان است. 
یکی از اش��تباهات اصلی برندها در زمین��ه بازاریابی فاصله گرفتن از روند 
عادی زندگی مش��تریان است. به این ترتیب برندها در عمل بسیار دور از 
متن زندگی مشتریان به تصویر کشیده می شود. این امر توجه مخاطب را 
به میزان بس��یار اندکی به خود جلب می کند. نکته مهم در این خصوص 
فعالیت شبیه به هم اغلب برندهاست. این امر موجب سخت تر شدن فرآیند 
تصمیم گیری برای مشتریان می شود. وقتی برند ما تفاوت معناداری با سایر 
برندها داشته باش��د، فرآیند تصمیم گیری برای مخاطب هدف نیز بسیار 

راحت تر می شود. 
امروزه فناوری های روباتیک و شبیه س��ازی پیشرفت بسیار زیادی کرده 
اس��ت. این امر در حوزه بازاریابی نباید ما را نس��بت به اهمیت ایجاد جلوه 
انس��انی مردد سازد. امروزه برندهای بزرگ همگی در زمینه ایجاد جلوه ای 
انس��انی تخصص دارند. همی��ن نکته آنها را با دیگر رقبای ش��ان متفاوت 
می سازد، بنابراین توصیه من در این بخش استفاده از ترند ایجاد جلوه ای 

انسانی برای برندمان به هنگام تدوین استراتژی بازاریابی و برندسازی است. 
نتیجه مستقیم این امر بهبود توانایی برندمان در زمینه تعامل با مخاطب 

هدف خواهد بود. 
خرید مستقیم در شبکه های اجتماعی

یک��ی از اهداف اصلی بازاریاب ها خل��ق تجربه های ماندگار و لذت بخش 
برای مش��تریان اس��ت. این امر ش��امل تالش برای بهب��ود رابط کاربری 
س��ایت رس��می برند، تولید محتوای جذاب در وب��الگ و توجه به حضور 
در ش��بکه های اجتماعی مورد عالقه آنها می ش��ود. بخش قابل توجهی از 
انتظارات برندها از تیم های بازاریابی افزایش ش��انس فروش محصوالت با 
استفاده از ترغیب مشتریان است. شاید این امر تا چند سال پیش بخشی 
از وظیفه برندها محسوب نمی شد، اما اکنون با افزایش فشار رقابت در حوزه 

کسب و کار دامنه وظایف بازاریاب ها نیز گسترش یافته است. 
اغلب شبکه های اجتماعی قابلیت خرید مستقیم را دارا هستند. این امر 
برای برندها فرصت طالیی در راستای بهبود تجربه خرید مشتریان است. 
بس��یاری از مشتریان با مشاهده پست های تبلیغاتی و بازاریابی مربوط به 
محصوالت برندها مایل به خرید آنها می شوند، اما حوصله مراجعه به سایت 
رسمی برند موردنظر و سفارش آن محصول را ندارند. شبکه های اجتماعی 
با شناسایی دقیق این نیاز کاربران اقدام به رونمایی از بخش خرید مستقیم 
کرده اند. به این ترتیب کاربران با مشاهده پست های مربوط به محصوالت 
مختلف امکان س��فارش مس��تقیم آن را خواهند داشت. پلتفرم برتر برای 
فروش آنالین محصوالت اینس��تاگرام اس��ت. برندها به سادگی و با ایجاد 
یک حساب کاربری پشتیبان در این پلتفرم امکان ایجاد فهرست فروش را 
خواهند داشت. به این ترتیب با بارگذاری پست تبلیغاتی امکان درج قیمت 

و فروش مستقیم فراهم می شود. 
فروش مس��تقیم از طریق ش��بکه های اجتماعی نقش مهمی در بهبود 
وضعی��ت برندها دارد. این بخش ف��روش برندهای مختلف در صنعت های 
گوناگون را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده است. اگرچه اکنون تقریبا 
مدت زمان زیادی از معرفی این بخش می گذرد، اما استفاده از آن در قالب 
ترندی تازه همچنان امکان پذیر اس��ت. نکته مهم در این میان غافلگیری 
کاربران با ارائه محتوای  مرتبط با سلیقه شان است. به این ترتیب تمایل آنها 
برای مشاهده سایر پست های ما و افزایش تمایل شان برای خرید مستقیم 
بیش��تر می ش��ود. اش��تباه برخی از برندها تاکید صرف ب��ر روی محتوای 
تبلیغاتی و تالش برای فروش بدون توجه به ماهیت فعالیت ش��ان اس��ت. 
این امر در بلندمدت موجب دلسردی مخاطب از برند ما خواهد شد. هدف 
اصلی از حضور در ش��بکه های اجتماعی نه فروش بیش��تر، بلکه دستیابی 
به رابطه ای عمیق تر با آنهاس��ت، بنابراین باید میان فعالیت های مان برای 
افزای��ش میزان فروش و تالش در زمین��ه تعامل نزدیک با مخاطب هدف 

تعادل ایجاد کنیم. 
امروزه ش��بکه های اجتماعی مهم ترین عامل در موفقیت کسب و کارها 
محس��وب می ش��ود. بس��یاری از فرآیندهای س��نتی بازاریابی اکنون در 
ش��بکه های اجتماعی دنبال می ش��ود. بنابراین ما باید آمادگی الزم برای 
حضور موفق در زمینه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی را داشته باشیم. 
استفاده از ترندهای مورد بحث در این مقاله کمک مناسبی در زمینه شروع 

بازاریابی در شبکه های اجتماعی خواهد بود. 
forbes :منبع

نحوه استفاده از هایالیت اینستاگرام برای 
صفحات تجاری

از زمانی که اینس��تاگرام گزینه ای را برای حفظ استوری ها به نام 
هایالیت ایجاد کرد، یک توفان جدی ش��کل گرفت. درواقع این امر 
که هیچ محتوایی نابود نش��ود، بدون ش��ک بسیار مهم بوده و باعث 
ش��ده است تا استوری حتی بیشتر از پست ها کاربرد داشته باشد، با 
این حال س��والی که مطرح است این اس��ت که برندها و افراد فعال 
در حوزه ه��ای مختلف کس��ب وکار چگونه می توانن��د از این ویژگی 
استفاده کنند؟ در همین راستا به بررسی مواردی خواهیم پرداخت 
که می تواند ایده بسیار خوبی در رابطه با استفاده مناسب از قابلیت 

هایالیت استوری باشد. 
1-ایجاد مجموعه ای برای محصوالت 

ش��ما می توانید ی��ک گالری تصوی��ر از محص��والت مختلف را با 
اس��تفاده از این بخ��ش ایجاد کنید. بدون ش��ک اختصاص چندین 
پس��ت صرفا برای تصویر محصول، مخاطب را خسته خواهد کرد، با 
این حال این امر برای بخش استوری کامال متفاوت بوده و عدم نیاز 
به الیک و نمایش سریع، مخاطب را خسته نمی کند. همچنین توجه 
داش��ته باشید که با گذر از 100 عکس، شما می توانید یک هایالیت 
دیگ��ر را نیز ایجاد کرده و عم��ال با هیچ محدودیتی مواجه نخواهید 
بود. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که افراد 
تمایل دارند تا بیش��ترین تصاویر در رابطه با محصوالت را مش��اهده 
کنند. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا ب��رای هر یک از آنها یک 
هایالیت جداگانه ایجاد کنید. برای مثال اگر در زمینه تولید خودرو 
فعال هستید، برای هر مدل و یا هر سال یک بخش جداگانه داشته 
باشید. این نظم کاری، ارتباط راحت تر مخاطب با صفحه شما را نیز 

به وجود خواهد آورد. 
2-نمایش بهتر تصاویر 

ی��ک راه��کار دیگ��ر این اس��ت که محص��والت را براس��اس نوع 
تقس��یم بندی کرده و در معرض نمایش ق��رار دهید. برای مثال اگر 
در زمینه پوشاک فعال هستید، می توانید هایالیت های خود را برای 
شلوارها، پیراهن ها، دس��تکش ها، اکسسوری ها و... اختصاص دهید. 
در نهایت توجه داش��ته باشید که در تهیه عکس ها صرفا به استفاده 
از مدل ها بس��نده نکرده و با افراد عادی نیز همکاری داشته باشید. 
علت این امر به این خاطر اس��ت که اکثر افراد جهان، از ویژگی های 
بدنی مدل ها برخوردار نبوده و این امر باعث می شود تا تصاویر شما 

به نوعی غیرواقعی به نظر برسد.
3-پاسخ به سواالت 

این امر که س��واالت و پاس��خ های خود را در ی��ک هایالیت قرار 
دهید، باعث خواهد ش��د تا افراد پس از مطالعه آنها از مطرح کردن 
موارد تکراری خودداری کنند. همچنین این اقدام ش��ما نوعی توجه 
به مخاطب نیز محس��وب می شود. در این رابطه ابزارهایی در بخش 
استوری برای سوال کردن افراد وجود دارد که با استفاده از آنها قادر 
خواهید بود تا نس��بت ب��ه موارد بهتر آگاهی پی��دا کرده و عملکرد 

بهتری را داشته باشید. 
4-ترفندهای آموزشی 

در نحوه اس��تفاده از محص��والت، انواع راهکاره��ا وجود دارد که 
ب��ه افزایش س��رعت و کیفی��ت کار کمک خواهد ک��رد. برای مثال 
معرفی س��ریع ترین ش��یوه های تا ک��ردن لباس و ی��ا نکاتی که در 
هنگام شست وش��وی انواع پارچ��ه باید رعایت ش��ود، از جمله این 
موارد محسوب شده و می تواند یکی از بخش های کامال جذاب شما 
باش��د. درواقع مخاطب باالترین حد اس��تقبال را از مطالبی خواهد 
داش��ت که آموزش��ی بوده و ش��ما می توانید یک هایالیت را به آن 
اختصاص دهید. در نهایت فرام��وش نکنید که برای افزایش تعامل 
خود، می توانید از مخاطبان نیز بخواهید تا ترفندهای خود را با شما 
به اش��تراک بگذارند. تحت این ش��رایط ذکر آیدی صفحات الزامی 
بوده و در غیر این صورت با نارضایتی شدیدی مواجه خواهید شد. 

۵-اتفاقات روزمره 
بس��یاری از مطالب هستند که ارتباط مس��تقیم را با حوزه کاری 
شما نداشته و اصل های مهم محسوب نمی شوند، با این حال نمایش 
آنه��ا خالی از لطف نیز نخواهد بود. درواق��ع مخاطب تمایل دارد تا 
در کن��ار مطال��ب اصلی، اطالعات بیش��تری را در رابطه با ش��ما به 
دس��ت آورد. به همین خاطر اختصاص یک هایالیت به اتفاق روزانه 
می تواند کامال سودمند باشد. برای مثال می توانید تعدادی از تصاویر 
نمایندگی های فروش خود را به نمایش گذاشته و شرایطی را فراهم 
آورید که ارتباط ش��ما با افراد به چیزی فراتر از یک رابطه اقتصادی 
تبدیل ش��ود. همچنین از این بخش برای نمایش پش��ت صحنه نیز 

می-توانید استفاده کنید. 
6-ایجاد چالش، سوال و مسابقه 

بدون شک ایجاد چالش ها و مسابقات بهترین راهکار برای درگیر 
کردن افراد محسوب می شود، با این حال در صورتی که حمایت های 
الزم انجام نشود، بدون شک با بهترین نتیجه ممکن مواجه نخواهید 
ش��د. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا اقدامات مخاطبان خود 
را ب��ه نمایش درآورید. برای این موضوع هایالیت کردن اس��توری ها 
گزینه مناسبی بوده و به ماندگار شدن کمک خواهد کرد. برای مثال 
عکاس��ی با محصول، یکی از ساده-ترین و رایج ترین موارد محسوب 
می ش��ود. همچنی��ن می توانید در کنار نمایش س��واالت مخاطبان، 
خودت��ان نیز در این رابطه اقدام کرده و با این کار س��طح اطالعات 
افراد را افزایش دهید. درواقع این بخش باید کامال س��رگرم کننده و 

مرتبط با حوزه کاری شما باشد. 
در آخر توجه داش��ته باش��ید که از بخش اس��توری برای نمایش 
ویدئو ه��ای چند ثانیه ای نیز می توان اس��تفاده کرد. به همین خاطر 

خود را صرفا به عکس و متن محدود نکنید.
business2community :منبع
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راهکارهای تعیین بودجه برای کسب و 
کارهای کوچک

بس��یاری از کسب و کارها در طول دوران فعالیت شان هیچ گاه به 
س��وی اجرای پروژه های مس��تقل نمی روند. این امر موجب فعالیت 
آنها در س��طح حاشیه ای کسب و کار می شود. ما به طور معمول نام 
برندهای کوچک را زیاد نمی ش��نویم. این امر به دلیل سطح فعالیت 
خرد آنها نیس��ت، بلکه عدم اجرای طرح های جذاب و مستقل عامل 
اصلی این وضعیت اس��ت. برخی از کسب و کارهای کوچک پس از 
چند س��ال فعالیت عادی و به دور از هرگونه طرح نوآورانه اقدام به 
برنامه ری��زی برای ایج��اد تحول در وضعیت ش��ان می کنند. این امر 
نش��انه های امیدوارکننده ای به همراه دارد. نخستین نیاز برندها در 
این وضعیت تعیین بودجه مناس��ب برای پروژه ش��ان است. امروزه 
هیچ پروژه ای بدون برنامه ریزی دقیق و تعیین بودجه امکان کس��ب 
موفقی��ت ندارد بنابراین عدم توجه به ای��ن نکته در عمل به معنای 
پذیرش شکس��ت احتمالی برندمان خواهد ب��ود. در ادامه برخی از 
نکات مهم در زمینه تعیین بودجه برای پروژه های کس��ب و کارهای 

کوچک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. جداسازی حساب مالی کسب و کار و شخصی

وقتی ما مشغول کار بر روی یک پروژه هستیم، باید حساب مالی 
جداگان��ه ای برای فعالیت های کاری و زندگی ش��خصی  ما داش��ته 
باشیم. بسیاری از مشکالت شرکت های کوچک به دلیل یکی بودن 
این حساب هاس��ت. به این ترتیب آگاهی از میزان بودجه باقی مانده 
ب��رای پروژه  موردنظر بس��یار دش��وار خواهد بود. ما ب��ه عنوان یک 
کارآفرین باید به زندگی ش��خصی و حرفه ای مان به یک اندازه توجه 
داشته باشیم. این امر با ایجاد حساب های جداگانه برای هر کدام به 

صورت تاثیرگذارتر دنبال خواهد شد. 
برنامه ری��زی برای فعالیت های کاری بدون آگاهی از میزان هزینه 
باقی مانده در حس��اب شرکت غیرممکن اس��ت. برنامه های هر برند 
باید مطابق میزان بودجه در دس��ترس اش باشد. در غیر این صورت 
احتمال تمام شدن بودجه در میانه راه وجود خواهد داشت. بی تردید 
پروژه های ناتمام همیشه برای برندها دردسرساز خواهد بود بنابراین 
باید وس��عت پروژه برندمان را با آگاهی از وضعیت مالی س��اماندهی 

کنیم. 
2. مذاکره با سرمایه گذارها و افراد تاثیرگذار

تعیین بودجه مناس��ب و فعالیت براساس آن بهترین اقدام ممکن 
برای کس��ب و کارهای کوچک محسوب می شود. نکته مهم در این 
میان احتم��ال مواجهه با رویدادهای غیرمنتظ��ره در طول فعالیت 
برندمان اس��ت. به این ترتیب ش��اید نیاز به بودجه بیش��تری پیدا 
کنیم. در این ش��رایط مذاکره با س��ایر افراد اهمی��ت پیدا می کند. 
منظور من از افراد دیگر س��رمایه گذارها یا نمایندگان بانک اس��ت. 
به این ترتیب ش��اید ما امکان فراهم س��ازی بودجه بیشتری داشته 
باش��یم. نکته مهم در این میان توجه ب��ه توانایی برندمان در زمینه 
بازپرداخت قرض های دریافتی اس��ت. متاسفانه بسیاری از برندها به 
دلیل بی توجهی به این نکته در آینده با مش��کالت مالی کالن رو به 

رو می شوند. 
یکی از نکات مهم در زمینه مذاکره با دیگران عدم تایید نخستین 
پیشنهادشان است. این امر امکان گفت وگوی بیشتر برای دستیابی 

به معامله بهتر را افزایش می دهد. 
3. نیازهای غیرضروری را فراموش کنید

اگر ش��ما با بودجه محدودی مواجه هس��تید، باید کار از خانه را 
مدنظر قرار دهید. بس��یاری از کس��ب و کارها نیاز چندانی به دفتر 
ندارن��د. به این ترتیب مدیری��ت امور از خانه بهتری��ن گزینه برای 
برندها خواهد بود. در این ش��رایط صرفه جویی قابل مالحظه ای در 
فعالیت برندها روی می دهد. بس��یاری از کس��ب و کارهای کوچک 
برای پیش��برد پروژه های مهم ش��ان نیازمند منابع مالی هس��تند. با 
صرفه جویی حداکثری در هزینه ه��ای جاری بخش قابل توجهی از 
بودجه مورد نیازمان تامین خواهد ش��د. به این ترتیب ش��اید دیگر 

نیازی به استفاده از وام و انواع قرض های دیگر نباشد. 
یکی از اشتباهات اصلی برندهای کوچک در زمینه تعیین بودجه 
تمرک��ز بر روی نکات لوکس و غیرضروری مدیریت برند مانند دفتر 
کار مجلل یا لوازم تخصصی در دفتر است. با کاهش چنین توجهات 
بی دلیلی امکان تمرکز بیشتر بر روی نکات اساسی و ضروری کسب 

و کار فراهم خواهد شد. 
جمع بندی نهایی

تعیین بودجه برای کسب و کارهای کوچک فرآیند بسیار دشواری 
محس��وب می ش��ود. اغلب برندها در این وضعیت دچار اشتباه های 
بسیار زیادی می ش��وند. به این ترتیب شانس مدیریت بهینه کسب 
و کار و پیش��برد اهداف ش��ان را از دس��ت می دهند. در این مقاله با 
بررسی سه نکته س��اده در زمینه تعیین بودجه امکان جلوگیری از 

بروز چنین اشتباهاتی مورد بررسی قرار گرفت. 
noobpreneur :منبع

رهبری

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

فعالی��ت در ح��وزه کس��ب و کار از نظر اقتص��ادی بار زیادی بر ش��رکت ها و 
کارآفرین��ان تحمیل می کند. همه اف��راد به یک اندازه توانایی مدیریت امور مالی 
را ندارند. امروزه بس��یاری از کس��ب و کارها به دلیل ناتوانی در زمینه مدیریت 
مالی مناس��ب فعالیت های ش��ان با شکست و در مراحل پیش��رفته ورشکستگی 
مواجه می شوند. موفقیت در حوزه کسب و کار بدون استفاده از ابزارهای مناسب 
امکان ناپذیر اس��ت. امروزه هر کارآفرینی برای حضور موفق در دنیای کس��ب و 
کار باید مهارت های متعددی داش��ته باش��د. یکی از مهارت های اساسی توانایی 
مدیریت مالی برند اس��ت. فعالیت کس��ب و کارهای کوچک و برندها در اقتصاد 
ملی و بین المللی نقش مهمی ایفا می کند. به همین خاطر در بحث های اقتصادی 

برای برندهای محلی و کوچک بحث های ویژه ای وجود دارد. 
براساس گزارش موسسه اینوستوپدیا یکی از دالیل اصلی ورشکستگی کسب و 
کارها نداشتن برنامه یا روند مدیریت مالی تاثیرگذار است. صرف نظر از ضرورت 
طراحی برنامه مالی مناس��ب برای فعالیت برند باید به اشتباه های کارآفرینان در 
زمینه تصمیم گیری های مالی نیز توجه داش��ته باش��یم. کارآفرینان با تجربه به 
ط��ور معمول خطاهای کمتری در زمینه کارآفرین��ی انجام می دهند. این امر به 
دلیل مهارت و س��ابقه بیشتر آنها در حوزه کارآفرینی است بنابراین هدف اصلی 
ما در این مقاله بررس��ی مشکالت کارآفرینان جوان و تازه کار است. این دسته از 
فعال های دنیای کس��ب و کار تمایل بیشتری برای ریسک پذیری و فعالیت بدون 

برنامه دارند. به همین خاطر بیشتر شکست های مالی متوجه آنهاست. 
اگر کس��ب وکارهای تازه کار توانایی مدیریت ریس��ک های پیش روی ش��ان به 
طور تاثیرگذار را داشته باشند، احتمال کسب موفقیت بیشتر در سال های آینده 
فراهم می ش��ود. یکی از تهدیدات مالی اساسی کس��ب و کارهای کوچک امکان 
ورشکس��تگی در همان س��ال اولیه ش��روع به کار است. اگر ش��ما به عنوان یک 
کارآفری��ن تازه کار در حوزه کس��ب و کار فعالیت دارید، احتمال بروز اش��تباه از 
س��وی شما بسیار باالس��ت. خوشبختانه امروزه مش��اورهای حرفه ای مالی آماده 
کمک رس��انی به کسب و کارها هستند. ش��اید پرداخت هزینه های مالی سنگین 
برای کسب مشاوره چنین آژانس هایی برای برندهای کوچک بیش از حد سنگین 
باشد. به همین خاطر در مقاله کنونی ما به بررسی چهار اشتباه مالی کارآفرینان 
تازه کار خواهیم پرداخت. این اش��تباهات در اغلب کس��ب و کارها روی می دهد 

بنابراین اختصاص به فعالیت یا کسب و کار منحصر به فردی ندارد. 
1. توجه بیش از حد به شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی یکی از ابزارهای قدرتمند بازاریابی و تبلیغات در دنیای 
امروز محسوب می ش��ود. اغلب برندها فعالیت چشمگیری در پلتفرم های آنالین 
مانند اینس��تاگرام و فیس بوک دارند. اگرچه شبکه های اجتماعی در اوج شهرت 
و محبوبیت قرار دارند، اما همچنان باید نسبت به اهمیت مدیریت سئو به شیوه 
س��نتی توجه داشته باش��یم. گوگل به عنوان موتور جست وجوی اصلی بسیاری 
از کارب��ران آنالین روزانه 3.5 میلیارد نتیجه جس��ت وجو در اختیار کاربران قرار 
می دهد. یکی از تکنیک های طالیی مدیریت مالی عدم س��رمایه گذاری صرف بر 
روی یک حوزه خاص اس��ت. در مورد حضور در دنیای آنالین هیچ برندی نباید 
تمام تمرکزش را بر روی ش��بکه های اجتماعی قرار دهد. مدیریت س��ئو به شیوه 

سنتی هنوز هم اهمیت دارد. 
جلب ترافیک بیش��تر به سایت رس��می برند یکی از اهداف قدیمی و همچنان 
مهم برای برندها در زمینه مدیریت س��ئو محسوب می ش��ود. بسیاری از برندها 
نس��بت به اهمیت رتبه برتر سایت برندشان در جس��ت وجوهای گوگل بی توجه 
هس��تند. این امر موجب ش��ناخت هرچه کمتر کاربران از برند موردنظر خواهد 
شد. به این ترتیب در عمل سرمایه گذاری آنها بر روی شبکه های اجتماعی نیز تا 
ح��د زیادی بی فایده خواهد بود. ما باید در زمینه بازاریابی و تبلیغات به گونه ای 

متوازن عمل کنیم. در غیر این صورت هزینه های ما بی فایده خواهد بود. 
وقتی صحبت از مدیریت س��ئو می ش��ود، باید یک فرآیند بلندمدت را مدنظر 
داش��ته باشیم. اشتباه بسیاری از برندها تالش برای دستیابی به نتایج دلخواه در 
مدت زمان کوتاه اس��ت. این امر تقریبا غیرممکن اس��ت بنابراین ما باید برنامه ای 
دقیق و مناس��ب برای پیش��برد اهداف مان در مدت زمانی طوالنی داشته باشیم. 
در غی��ر این ص��ورت تالش های ما فق��ط در بازه های زمانی کوت��اه نتیجه بخش 
خواهند بود. همچنین باید به اهمیت مدیریت سئو در افزایش بازدید کاربران از 
اکانت رسمی برندمان در ش��بکه های اجتماعی نیز توجه داشته باشیم. بسیاری 
از کاربران ش��بکه های اجتماعی از طریق جست وجوی برندها در گوگل اقدام به 
بازدید از اکانت آنها می کنند. به این ترتیب با بی توجهی به مدیریت س��ئو بخش 

قابل توجهی از شانس ما برای بازاریابی بهتر کاهش خواهد یافت. 
ص��رف نظر از بحث مدیریت س��ئو باید به طراحی س��ایت ب��ه گونه ای جذاب 
نیز توجه داش��ت. صفحه نخست یک س��ایت برای مخاطب اهمیت بسیار زیادی 
دارد. ام��روزه الگوریتم گوگل در زمینه طبقه بندی س��ایت ها معیارهای متعددی 
را مدنظ��ر قرار می دهد. یک��ی از معیارهای موردنظر می��زان رضایت کاربران در 
زمینه بازدید قبلی از س��ایت مان اس��ت. این امر با میانگین زمان حضور کاربران 
در س��ایت ها سنجیده می شود بنابراین ترک سریع یک سایت نشانه عدم رضایت 
کاربران از طراحی سایت یا محتوای آن خواهد بود. در هر دو شرایط رتبه سایت 

موردنظر افت قابل توجهی خواهد داشت. 
2. استخدام افراد نامناسب

ش��روع یک کس��ب و کار موف��ق بدون اس��تفاد از اف��راد حرف��ه ای و کاربلد 
امکان ناپذیر اس��ت. برندهای بزرگ همیشه بر اس��تعداد و توانایی کارمندان شان 
تکیه دارند. این امر پیش��رفت مداوم و دستیابی به اهداف را امکان پذیر می کند. 
هزینه اس��تخدام افراد نامناسب برای برند بسیار بیشتر از پرداخت حقوق و مزایا 
بدون دریافت نتیجه دلخواه اس��ت. یک گروه از کارمندان در جایگاه نامناس��ب 
عالوه بر ناتوانی در زمینه ارائه عملکرد مناس��ب از نظر روحی نیز دچار مش��کل 
می ش��وند بنابراین استخدام افراد نامناس��ب فقط معطوف به عدم توانایی آنها یا 
س��طح پایین مهارت شان نیس��ت. گاهی اوقات برندها از نیروی کار حرفه ای در 
بخش های غیرمرتبط با تخصص آنها اس��تفاده می کنند. در این ش��رایط کاهش 

کیفیت کاری آنها امری طبیعی خواهد بود. 
براس��اس مطالعه موسسه The Balance میانگین هزینه استخدام کارمندان 
نامناسب برای برندها نزدیک به 4 هزار دالر است. بدون شک برای یک کسب و 
کار تازه تاس��یس این مقدار هزینه بسیار زیاد است بنابراین با پرهیز از استخدام 
کارمندان نامناسب در کسب و کارمان امکان فعالیت بهتر برای ما فراهم خواهد 
ش��د. یکی از نکات مهم در این میان اس��تفاده از فرآیندهای استخدامی مناسب 
اس��ت. منظور من در اینجا استفاده از مصاحبه های استخدامی با حضور مدیران 
ارش��د ش��رکت اس��ت. به این ترتیب ما پیش از اس��تخدام افراد به اموری فراتر 
از ن��کات مندرج در رزومه ش��ان توجه خواهیم ک��رد. در فرآیند گفت وگو امکان 
فهم نکات مهم در زمینه روحیه افراد و میزان انطباق ش��ان با ش��رایط ش��رکت 
فراهم می ش��ود. به این ترتیب ما توانایی ایجاد گروه های کارمندان با ویژگی های 

موردنیاز شرکت را خواهیم داشت. 
مزیت اصلی اس��تفاده از جلس��ه های اس��تخدامی، عالوه بر یافتن نیروی کار 
مناس��ب ش��رکت، کاهش هزینه های ناشی از اس��تخدام افراد نامناسب است. به 
این ترتیب ش��رکت ما در ابتدای راه کس��ب و کار عملکرد مت��وازن و بهتری از 

خود ارائه خواهد کرد. 
3. برندسازی غیرتاثیرگذار

برندس��ازی یک��ی از بخش های مهم فرآیند بازاریابی هر ش��رکتی محس��وب 
می ش��ود. امروزه اغلب شرکت ها نیازمند چهره ای جذاب برای جلب نظر مخاطب 
هدف هستند. در این زمینه هیچ چیز به اندازه برندسازی به کسب و کارها کمک 
نمی کند. س��االنه هزینه های بسیار زیادی از سوی ش��رکت های مختلف در این 

زمینه انجام می ش��ود. نکته جالب اینکه اغلب فرآیندهای برندس��ازی با ناکامی 
مواجه می ش��وند. برندس��ازی در حالت ایده آل باید موجب جلب توجه مخاطب 
هدف ش��ود. این امر نیازمند هزینه مالی نسبتا س��نگینی برای شرکت های تازه 
تاسیس اس��ت بنابراین ناکامی در دستیابی به اهداف در این زمینه بار سنگینی 

بر روی دوش کسب و کارها خواهد بود. 
توصیه من در این بخش تالش برای ایجاد تیم های برندسازی تاثیرگذار است. 
این امر به فرآیند برندسازی ما هویت و جایگاه منحصر به فردی می دهد. اشتباه 
بس��یاری از کارآفرینان پیگیری فرآیند برندس��ازی در قالب زیرمجموعه س��ایر 
فعالیت هاس��ت. به این ترتیب برندس��ازی هیچ گاه هویت مستقلی پیدا نمی کند. 
این امر بیانگر اهمیت کمتر برندسازی در نگاه کارآفرینان است. توصیه من تالش 
برای بهبود وضعی از طریق توجه بیشتر به برندسازی و در صورت امکان تشکیل 

تیم برندسازی در شرکت است. 
فرآیند برندس��ازی دارای پیچیدگی های زیادی نیست. متاسفانه امروزه برخی 
از کارآفرین��ان بی جه��ت این فرآیند را دش��وار می کنند. ه��دف اصلی در اینجا 
دسترس��ی به مخاطب هدف اس��ت. در این راستا باید هویت برندمان را به خوبی 
تعریف کنیم. این امر شامل بیان دلیل حضورمان در عرصه کسب و کار می شود. 
همچنین انتخاب ارزش های مناس��ب برای برندمان کمک شایانی به جلب توجه 
مخاط��ب هدف می کند. به این ترتیب برند ما توجه بیش��تری از مخاطب هدف 

جلب خواهد کرد. 
گام نهای��ی در زمینه برندس��ازی ک��ه از همه اهمیت بیش��تری دارد، انتخاب 
نام مناس��ب اس��ت. بس��یاری از برندها نس��بت به این امر توجه کافی ندارند. به 
همین خاطر هرگز نام مناس��بی برای برندشان انتخاب نمی کنند. یک نام جذاب 
همیش��ه در ذهن مخاطب هدف باقی خواهد ماند. به عنوان تمرینی مناس��ب به 
ن��ام برندهای مطرح ن��گاه کنید. این نام ها توانایی جل��ب توجه مخاطب را دارد. 
همچنین آنها تا مدت زمان زیادی در یاد افراد باقی خواهد ماند. یک نام مطلوب 
باید چنین کارکرد و توانایی داش��ته باش��د در غیر این صورت به سرعت از ذهن 

مخاطب هدف پاک می شود. 
4. فقدان بودجه اضطراری

هر چقدر هم که فعالیت برند ما دقیق و مناس��ب باش��د، بازهم احتمال وقوع 
خطا و مواجهه با شکست وجود خواهد داشت. بسیاری از شرکت ها در سال های 
اولیه فعالیت ش��ان با مش��کالت مالی و شکس��ت های متعدد مواجه می ش��وند. 
متاس��فانه اغلب برندها در همان سال های اولیه ورشکست و از بازار کسب و کار 
خارج می ش��وند. این امر ناش��ی از عدم برنامه ریزی مالی مناسب برای مواجهه با 
مش��کالت مالی احتمالی اس��ت. به این ترتیب برند م��ا توانایی مدیریت مالی به 

منظور ادامه حضور در دنیای کسب و کار را از دست می دهد. 
مواجه��ه با بح��ران مالی برای هر برندی رخ می ده��د. نکته مهم در این میان 
برنامه ری��زی و آمادگی برای مواجه ش��دن با چنین بحران هایی اس��ت. برندهای 
بزرگ همیش��ه بودجه اضطراری برای مواجهه با چنین بحران هایی دارند. به این 
ترتیب توانایی آنها برای مدیریت بحران با کسب و کارهای کوچک قابل مقایسه 
نیس��ت. نکته مه��م در اینجا تالش برای تهیه بودجه هایی کالن مانند کس��ب و 
کارهای بزرگ نیست، بلکه پس انداز مقدار مشخصی از درآمد برند به منظور عدم 
مواجهه با ورشکستگی است. بحران های مالی مربوط به برندهای کوچک به طور 
معمول دامنه وسیعی ندارند. به همین خاطر با مقدار اندکی از بودجه اضطراری 

نیز امکان مدیریت آنها وجود خواهد داشت. 
روزها و ماه های نخست حضور در دنیای کارآفرینی نگرانی و فشار خاص خود 
را دارد. بحث مدیریت مالی اغلب برای تمام کارآفرینان دش��وار اس��ت. به همین 
خاطر در این مقاله به بررس��ی چهار اش��تباه اصلی کارآفرین��ان تازه کار در این 
زمینه پرداختیم. توجه به این نکات و تالش برای پرهیز از اشتباهات مشابه نقش 

انکارناپذیری در بهبود کیفیت و عملکرد برندها خواهد داشت. 
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چگونه از اشتباهات مدیریت مالی پرهیز کنیم؟
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افتتاح ۸۶ پروژه گازرسانی در گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: ۸۶ پروژه گازرسانی استان گلستان در دهه مبارک فجر افتتاح و بهره برداری خواهد 
رسید.محمدرحیم رحیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان، اظهار داشت: ۸۶ پروژه گازرسانی شامل هفت روستا، 72 پروژه صنعتی و هفت پروژه عمرانی 
در گلستان افتتاح و پنج پروژه گازرسانی در روستاهای استان کلنگ زنی خواهد شد.وی افزود: هزینه پروژه های گازرسانی قابل افتتاح و کلنگ زنی در استان 545 میلیارد 
و 900 میلیون ریال بوده تا 1۶ هزار و ۸00 متر مکعب گاز طبیعی را جایگزین سوخت های فسیلی دیگر کند.رحیمی ادامه داد: با احتساب پروژه های قابل افتتاح شرکت 
گاز استان گلستان در دهه مبارک فجر، 100 درصد شهرهای استان شامل 33 شهر، ۸7۶ صنایع عمده و ۶5 جایگاه CNG و 9۶ درصد روستاهای استان شامل ۸۸0 
روستا از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.وی اضافه کرد: گازرسانی به هفت روستای گلستان ۸13 خانوار را از نعمت گاز بهره مند می کند و با کلنگ زنی برای گازرسانی 
به پنج روستای استان هم 51۶ خانوار در آینده می توانند از گاز استفاده کنند.مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره با لزوم صرفه جویی در مصرف گفت: اگر هر مشترک 

خانگی فقط دو درجه در مصرف گاز صرفه جویی می کرد میزان مصرف از 10 میلیون متر مکعب به 9 میلیون متر مکعب کاهش پیدا می کرد.

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان:
آبرسانی به 39 روستای سیل زده با تانکر انجام می شود

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان به تشریح آخرین وضعیت آبرسانی 
به مناطق سیل زده جاسک پرداخت. به گزارش روابط عمومی آب و فاضالب هرمزگان، امین قصمی گفت: از زمان 
فعالیت سامانه بارشی هفته قبل و وقوع سیل در شرق هرمزگان، آب 335 روستا در شهرستان های جاسک و بشاگرد 
قطع شد که آب 29۶ روستا در همان مقطع وصل و آب 39 روستا معادل 10 هزار نفر جمعیت به دلیل از دسترس 
خارج شدن منابع تولید آب و تخریب 100 درصدی چاه های تامین آب، همچنان با قطعی آب مواجه هستند. وی 
با اشاره به وضعیت آب شهر جاسک گفت: وضعیت توزیع آب شهر جاسک از جمعه گذشته به حالت عادی برگشته 
و مشکلی از این بابت وجود ندارد. مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان ادامه داد، خسارت های وارد شده در این بخش نیز در دست بررسی است. وی با بیان 
اینکه تالش برای وارد مدار کردن منابع آبی در حال انجام است، ادامه داد، تا زمان رفع کامل مشکل، آبرسانی بوسیله 11 تانکر انجام می شود که از این تعداد 
9 تانکر به 30 روستای سیل زده جاسک که منابع آبی آنها از مجتمع سدیج و گابریک تامین می شد، اختصاص یافته است . قصمی همچنین از توزیع آب 
بسته بندی در مناطقی که مسیر دسترسی آنها از بین رفته است خبر داد و گفت: با بازگشایی مسیرها روند آبرسانی مطلوب تر خواهد شد. مدیرعامل آب 
و فاضالب هرمزگان همچنین به خرابی بیش از 400 کیلومتر شبکه توزیع و انتقال آب روستایی اشاره کرد و گفت: عمده این خسارت ها در مسیر رودخانه 
ها رخ داده است. وی میزان برآورد اولیه خسارت وارد شده به شبکه های توزیع و انتقال در بخش آب روستایی را حداقل 100 میلیارد تومان عنوان کرد و 

گفت: مجموع خسارت های وارد شده بیشتر است که پس از برآورد نهایی اعالم خواهد شد.
 

همزمان با دهه مبارک فجر
104 طرح شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به بهره برداری می رسد 

 قزوین – خبرنگار فرصت امروز:   با تالش و کوشش مضاعف کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 
و به منظور خدمات رســانی بیشــتر به مردم شریف استان، همزمان با ایام ا... دهه مبارک فجر و در سال حمایت از 
رونق تولید 102 طرح سرمایه ای با اعتباری بالغ بر230 میلیارد و 345 میلیون ریال و 2 طرح نیروگاهی با هزینه 
ای معادل 240 میلیارد ریال درشهرستانهای  ) قزوین ، آوج ، البرز ، تاکستان ، بوئین زهرا ، آبیک و شهر محمدیه ( 
به بهره برداری می رسد . این پروژه ها در قالب توسعه  و احداث ، نیرو رسانی ، اصالح و بهینه سازی ،  برق رسانی 
روســتایی ،روشنایی معابر ، رفع ضعف ولتاژ و....  می باشداز پروژه های مذکور در شهرستان قزوین 3۸  ، تاکستان  
10، آبیک 5، آوج ۸ ، البرز 1۸، بوئین زهرا  1۶، محمدیه 9 پروژه  به بهره برداری خواهد رســید . شــایان ذکر است لیست و مشخصات کامل پروژه های 
مذکور در سایت این شرکت به نشانی  www. Qazvin-ed.co.ir   در دسترس عالقمندان میباشد . خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انتشار 

خبر مذکور در آن نشریه  اقدام الزم را بعمل آورند. 

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان:
هدف دانشگاه آزاد تربیت دانشجوی متخصص و مهارتی است

همدان – خبرنگار فرصت امروز: رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان سال شروع بکار دانشگاه را از سال ۶۶ 
عنوان کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسالمی از سال ۶۶ تا کنون بیش از 100 هزار دانشجوی فارغ التحصیل درشته ها و مقاطع 
مختلف داشته است. مرتضی قائمی در ادامه افزود: در حال حاضر 531 رشته در استان همدان فعال می باشد که از این 
تعداد 24 رشته دکتری، 115 رشته ارشد و مابقی کارشناسی و کاردانی است. هزار نفر پرسنل دارد از این تعداد 400 نفر 
هیات علمی و ۶00 نفر کارمند هســتند. 1۶ نفر دانشــیار و 3 یا 4 پرونده استاد تمامی دارد.  وی یکی از اهداف دانشگاه 
آزاد اسالمی را تربیت دانشجوی متخصص و مهارتی در حوزه های مختلف بیان کرد و گفت: با توجه به سیاست گذاری 
دانشگاه در سال گذشته بویژه در یک سال اخیر حوزه پژوهشی و فعالیتهای مرکز رشد. دانشگاه آزاد اسالمی همدان بر نیاز های استان متمرکز شده و بر این اساس 
دانشجو میپذیرد. به عنوان مثال در شهر مالیر با توجه به اینکه مبل و منبت آن جهانی شده است، در دانشگاه آزاد اسالمی مالیر سرای نوآوری مبل و منبت راه 
اندازی شده است و توانسته با اکثر صنتعگران این حوزه ارتباط برقرار کند و برای رفع مشکالت مبل و منبت و پیشرفت آن برنامه هایی داشته باشد.  قائمی مهارت 
افزایی دانشجویان را در توسعه اشتغال زایی موثر دانست و گفت: با این تکنیک توانایی دانشگاه به مردم درجهت توسعه استان ثابت میشود  و سردرگمی پژوهشگران 
دانشگاه در حوزه موضوعات پژوهشی برطرف میشود. در همین راستا دانشگاه توانسته است 300 موضوع را بر پایه نیاز استان به دانشجویان برای رائه پایان نامه 
و مقاالت علمی ارائه دهد. حدود 100 دوره مهارتی در رشته های مختلف همزمان با ترم جدید در دانشگاه شروع بکار میکنند.  رییس دانشگاه آزاد اسالمی بیان 

کرد: ثبت نام رشته های بدون ازمون شروع شده و تا اواخر اسفندماه ادامه دارد و خوشبختانه امکان تحصیل هم زمان دو رشته برای دانشجویان فراهم شده است
جذب دانشجوی پزشکی از مهر ماه سال 99

قائمی یکی از موفقیت های دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان را اخذ موافقت اصولی رشته پزشکی دانست و گفت: از ابتدای مهرماه سال 99 دانشجویان 
رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان مشغول به تحصیل خواهند شد و عالوه بر رشته پزشکی رشته های اتاق عمل، مامایی، روانشناسی بالینی 
و ... در استان همدان تدریس میشود.  وی ادامه داد: هنرستان بهیاری برای اولین بار در غرب کشور در قالب آموزشگاه سما شروع به کار میکند و در جذب 
بهیاران استان موثر است. در دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان بیش از 150 آزمایشگاه فعال وجود دارد که برخی از آنها به لحاظ تجهیزات منحصر بفرد 
هستند. اساتید و دانشجویان میتوانند از طریق سیستم ساها از تجهیزات داخل آزمایشگاه با پرداخت هزینه اندک استفاده کنند. قائمی افزود: مراکز تحقیقاتی 
دانشــگاه آزاد اســالمی به تازگی فعال شده است و در زمینه حرکات اصالحی، بیومکانیک  طراحی بازیهای کامپیوتری، انرژی و معماری فعالیت میکند و 
توانسته دوره های مورد نیاز واکسن تب کریمه کونگو و کیت تشخیص پاپیلومای انسانی را اختراع کند. 3 مجله تخصصی با نامهای عرفانیات، بیومکانیک 
و هفت حصار در دانشگاه آزاد اسالمی به صورت منظم چاپ میشوند.   وی طرحهای برون دانشگاهی را یکی از راه های ارتباط دانشگاه با صنعت دانست و 

گفت: دانشگاه آزاد اسالمی با اکثر ادارات استان تفاهم نامه هایی را امضا کرده است. به عنوان مثال اصناف، فنی و حرفه ایی و ...
اساتید و دانشجویان طرحهای متعدد را از بخشهای مختلف برای حل مشکالت داخل استان میگیرند تا با توان علمی خود در تدسعه استان سهم مهمی 
داشته باشند. قائمی در پایان گفت: تربیت دانشجوی متخصص و متعهد از اهداف دانشگاه آزاد اسالمی است. برای رسیدن به این هدف برنامه های فرهنگی 

خوبی در دانشگاه اجرا میشود. مانند: اردوهای راهیان نور، اردوهای جهادی، یادواره شهدا و بحث برنامه های حیات طیبه

در کارگاه آموزشی »مدیریت برند و برندسازی« تصریح شد:
الزمه برند شدن، متفاوت بودن است

اصفهان – قاسم اسد : در کارگاه آموزشی مدیریت برند و برندسازی که به همت مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، متفاوت 
بودن، شرط برند شدن عنوان شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان محمود استقالل، مشاور عالی صادرات اتاق بازرگانی ایران مهم ترین ابزار 
شکار فرصت ها را داشتن برند دانست و افزود: امروزه هنر اصلی کسب و کارها شکار فرصت ها بوده و برند به مثابه قالبی برای شکار فرصت هاست.  وی 
با بیان اینکه لزوما کیفیت و قیمت مناسب شرط فروش خوب نیست، تصریح کرد: برای مشتری امروز ارزش محصول، یعنی نسبت منافع به هزینه ها از 
اهمیت زیادی برخوردار است.  استقالل با بیان اینکه ارزش توسط برند برای مشتری ایجاد می شود تاکید کرد: لزوما برند شدن به واسطه داشتن کیفیت 
نبوده و شرط برند شدن، متفاوت بودن است.  این مدرس دانشگاه افزود: برند به واسطه ارزشی که برای صاحبان کسب و کار ایجاد می کند، از اهمیت زیادی 
برخوردار است؛ ولی توجه به اینکه قرار است ارزش محصول در ذهن چه کسی ارتقا یابد نیز بسیار مهم است.  وی در ادامه به ارایه نکاتی در خصوص فرایند 

برندسازی، اصول توسعه برند و جنبه ها و راهکارهای ساخت برند قدرتمند پرداخت. 

رییس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی:
مصرف درست گازطبیعی به معنای منع استفاده نیست

مشهد- صابر ابراهیم بای : رییس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی گفت: تاکید بر مصرف بهینه و صحیح 
گاز طبیعی به معنای اســتفاده نکردن از وسایل گرمایشی همانند بخاری و ... نیست. بلکه به معنای مدیریت درست 
مصرف اســت.  حســن خیراندیش با اعالم این مطلب اظهار کرد: در پی برودت هوا و ماندگاری جریان هوای سرد در 
اکثر نقاط استان، مصرف گاز طبیعی در روز سه شنبه24 دی ماه امسال به 55 میلیون مترمکعب رسید که این رقم در 
نوع خود یک رکورد تاریخی جدید محسوب می شود. وی با اشاره به لزوم مصرف صحیح و بهینه گاز طبیعی توسط 
شهروندان در روزهای سرد افزود: مصرف بهینه و درست به معنای ریاضت و سختی، یا خاموش کردن وسایل گرمایشی 
نیست. بلکه رعایت دمای رفاه، بکارگیری سیستم گرمایشی استاندارد و متناسب با فضای محیط، زیاد نکردن شعله بخاری، خاموش کردن وسایل گرمایشی 
اتاق های بدون استفاده، درزبندی پنجره ها و استفاده از پوشش گرم در منزل از نکات ساده و مورد تاکید است که سهم باالیی در مدیریت مصرف این نعمت 
الهی دارد. سخنگوی شرکت گاز استان ادامه داد: وجود هرگونه ترک در دودکش بخاری یا دیگر وسایل گرمایشی نیز می تواند مقدار زیادی از انرژی را هدر دهد. 
دودکش  بخاری، آبگرمکن و ... را سالی یک بار بررسی کنید و اگر شکستگی در آن مشاهده کردید فورا آن را تعویض کنید. خیراندیش گفت: دمای آبگرمکن  هم 
باید روی۶0 درجه سانتی  گراد و حتی کمتر تنظیم شود. آبگرمکن های قدیمی و آنهایی که برچسب مصرف انرژی شان در رده C یا پایین تر است، سوخت زیادی 
را هدر می دهند. به گفته این مقام مسئول، نصب غیر اصولی وسایل گازسوز، مسدود بودن مسیر دودکش، نداشتن کالهک H شکل، عدم تامین اکسیژن مورد 
نیاز وسایل گاز سوز، استفاده از وسایل غیر گرمایشی نظیر اجاق گاز و پلوپز برای گرمایش و استفاده نکردن از شیلنگ و بست استاندارد از عوامل بروز حوادث 
مربوط به گازطبیعی است که باید مورد توجه جدی شهروندان قرار گیرد. وی یادآور شد: مرکز ارتباطات مردمی شرکت گاز خراسان رضوی با شماره 37074 

آماده شنیدن انتقادات و پیشنهادات شهروندان در حوزه های مختلف گاز طبیعی است.
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اخبار

بوشهر-خبرنگار فرصت امروز:  نشست کمیته پدافند غیر عامل 
شرکت توزیع برق بوشــهر برگزار شد به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان بوشهر، نشست کمیته پدافند غیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق بوشــهر با حضور مدیر کل بحران و پدافند غیرعامل 
شــرکت توانیربرگزار گردید. مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق در 
این رابطه اظهار داشــت: با توجه به ضرورت حفظ آمادگی کامل جهت 
مقابله با هرگونه شرایط غیر عادی الزم است  دیزل ژنراتور دستگاه های 
اجرایی و نهادهای خدمات رســان سرویس و آماده در مدار قرار گرفتن 
باشند.  اردشــیر مذکوری بیان کرد: در ارتباط با تمهیدات سایبری در 
و دیســپاچینگ برای شرایط بحرانی بایستی پیش بینی  الزم با حضور زمینه تامین انرژی برق ضمن حفظ آمادگی کارکنان فناوری اطالعات 

کارشناســان مربوطه صورت پذیرد. وی ادامه داد: برای اجرا طرح فهام 
و کنتورهای هوشــمند و همچنین قبض سبز راهکارهای مورد نیاز در 
نشســت کمیته پدافند غیر عامل شــرکت برق ارائه شد. وی افزود: در 
ارتباط با مراقبت های ویژه از مرکز دیســپاچینگ نیز مقرر شــد ساز و 
کارهای الزم پیش بینی شــود.   مدیر کل مدیریت بحران و پدافند غیر 
عامل شــرکت توانیر نیز گفت: در ارتباط با استفاده از دیزل ژنراتورهای 
اضطراری برق در شرایط بحرانی ساز و کار الزم برای استفاده از این منبع 
تامین انرژی انجام شــده است. علیرضا خیامی : در ارتباط با زیرساخت 
های موردنیاز ارائه خدمات راه دور به مشترکان  و لزوم تقویت و کنترل 

ایمنی بسترهای خدمات رسانی در این حوزه مطالبی بیان نمودند.

رشت- زینب قلیپور : اولین جشنواره نظام پیشنهادات با حضور جمعی 
از کارکنان این شــرکت با هدف تشــریح فعالیتهای این حــوزه و تجلیل از 
پیشنهادات برگزیده به همت معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن برگزار شد.سیدمحسن حسینی رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان گیالن با اشاره به اینکه انتقاد باید 
به شیوه درست بیان شود تا اعتماد به نفس کارکنان حفظ شود تصریح کرد: 
مجموعه شرکت همچون یک تیم است که همیشه در معرض قضاوت است 
و شــرکتی موفق خواهد بود که انتقادات و پیشنهادات باعث افزایش توان و 
انرژی کارکنان مجموعه گردد.وی با بیان اینکه مشــارکت همکاران در ارائه 
پیشنهادات موثر نشــان دهنده توانمندی شرکت است اظهار داشت: باید از 
این پتانســیل استفاده مطلوب داشــت و با تعریف و تشریح کار و تالشی که 
در مجموعه انجام می شــود روحیه مثبت اندیشی کارکنان را تقویت نمود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن با تأکید بر اینکه اتفاقات خوب 
و موثر شــرکت باید اطالع رســانی گردد تصریح کرد: هدف از برگزاری این 

جشنواره این است که مجموعه کارکنان شرکت قدردان تالشها و اقدامات خود 
باشند و با افزایش روحیه و ارتقاء انرژی برای آینده گامهای بلندی برداشت.وی 
در ادامه گفت: همه کارکنان در رشد و پیشرفت شرکت موثرند بنابراین باید به 
نقش خود در پیشبرد اهداف شرکت اندیشیده و با ارائه  پیشنهادات سازنده، 
مدیران شــرکت را در تصمیم گیری ها یاری نمایند و این تعلق ســازمانی و 
ارتباط همکاران باید برای ارائه خدمات بهتر به مردم باشد.مهندس حسینی 
همچنین افزود: نظام پیشــنهادات یعنی ارتباطات سازنده و هدف این است 

کــه نظر همکاران در یک کانال خوب و ســازنده قرار گیرد تا از این ظرفیت 
به درســتی استفاده شــود زیرا بی تفاوتی کارکنان نسبت به مجموعه عامل 
ســقوط اســت و با حضور افراد جدید در تصمیم سازی ها تفکرات جدیدی 
به سیستم وارد خواهد شد.سپس رضا پورشعبان معاون برنامه ریزی و منابع 
انســانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن با اشاره به اینکه رویکرد معاونت 
برنامه ریزی از دو اصل سرچشمه می گیرد افزود: همسویی و تعامل با ارکان 
شرکت و ایجاد و تقویت روحیه مشارکتی در بین کارکنان از اصول برنامه های 
این حوزه اســت.وی همچنین اظهار داشت: در تحقیقات و پژوهش نیز نگاه 
به ســمت پروژه های کارگاهی است و استفاده از توانمندی همکاران و مراکز 
علمی و اساتید مجرب و حمایت از شرکت های دانش بنیان در دستور کار می 
باشد.معاون برنامه ریزی شرکت آب و فاضالب استان گیالن یادآور شد: منابع 
انسانی محور توسعه است و افتخاراتی که کسب شده حاصل زحمات تمامی 
کارکنان است و امیدواریم با مشارکت حداکثری کارکنان در ارائه پیشنهادات 

، نظام پیشنهادها به جایگاه اصلی خود برسد.

قــم - خبرنگار فرصت امروز: ســردارگنجعلی عنوان کرد: امســال 
برحســب وظیفه و درسالروز آزاد سازی شــهرک های شیعه نشین سوریه، 
چهارمین یادواره شــهدای مدافع حرم را، باعنایت خدا و مدد شــهدا برگزار 
خواهیم کرد. سردار گنجعلی فرمانده لشکر17 علی بن ابی طالب)ع(استان، 
در نشست خبری چهارمین یادواره شهدای مدافع حرم گفت: شهادت حاج 
قاسم سلیمانی و همچنین حادثه شهدای هواپیمایی و جان باختن تعدادی 
از هم وطنان در مراسم تشییع سردارشهید سلیمانی در کرمان ازمهمترین 
وفراموش نشدنی ترین روزهای تاریخ ایران است. وی با اشاره به نزدیکی ایام 
اهلل پیروزی انقالب و چهلمین روز شــهادت حاج قاسم سلیمانی و حماسه 
بزرگ سپاه در فروپاشی پایگاه عین االسد اظهار داشت: پیروزی انقالب  یک 
معجزه بود ودهه فجر فرصت بازنگری در ارزش ها وآرمان  هاست و کمترین 
ثمره این انقالب گشودن فصلی نو در تاریخ معاصر کشور است.  سردارگنجعلی 

افزود: دشمن و بخصوص آمریکا علیه نظام هراقدامی  می توانست انجام داد، از 
جنگ اطالعاتی، فرهنگی و نیابتی گرفته تا هرکاری که نظام ما را درگیر کند، 
اما این نظامی که متوسل به اهل بیت است در چهلمین سال انقالب خود به 

ســرمی برد.  فرمانده لشکر17 علی بن ابی طالب)ع( قم همچنین بیان کرد: 
به تعبیر حضرت آقا، این کشوردارای ملتی مستقل ، آزاد، متدین، مطمئن، 
امیدوار و با منطق قوی است که این ها محصول تالش چهل ساله ی انقالب  
ماست. وی خاطرنشــان کرد: لشکر 17 علی ابن ابی طالب امسال برحسب 
وظیفه و درسالروز آزاد سازی شــهرک های شیعه نشین سوریه،  چهارمین 
یادواره شــهدای مدافع حرم را باعنایت خدا ومدد شهدا برگزار خواهدکرد. 
سردارگنجعلی با بیان اینکه شهادت حاج قاسم فرمانده شهدای مدافع حرم، 
نقطه عطف یادواره امســال است، بیان داشت: به برکت شهدای مدافع حرم، 
امروز قلب ها سرشــار از نفرت از آمریکاســت . رئیس ستاد یادواره شهدای 
مدافع حرم هدف از برگزاری یادواره ها رامعرفی شــهدا و همچنین توجه به 
خانواده های آن ها اعالم کرد و گفت: این نام ویاد شهدا است که ملت را سرپا 

نگه داشته است.

ساری -دهقان: مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: با توجه 
به برودت و ســرمای هوا و افزایش بی سابقه مصرف گاز و انواع انرژی در کشور و 
محدودیت تامین سوخت نیروگاه ها خواهشمند است به منظور پیشگیری از قطع 
برق مشترکین حتی المقدور نسبت به کاهش حداقل 20 درصد مصرف برق و گاز 

خود از امروز تا دوهفته آینده همکاری کنید.
رضا غفاری با بیان اینکه مشترکین مازندران تا دو هفته آینده 20 درصد کمتر 
مصرف کنند، اظهار کرد: با مصرف صحیح برق می توان در مصرف گاز نیز صرفه 
جویی کرد چراکه بخش عمده ســوخت نیروگاه های کشور از گاز طبیعی تامین 
می شود. وی با اشاره به اینکه به مشترکان خوش مصرف برق و گاز پاداش پرداخت 
می شود، تصریح کرد: پاداش توسط شرکت های برق و گاز به مشترکانی که نسبت 
توزیع نیروی برق مازندران با بیان اینکه این اقدام توسط وزارتخانه های نفت و نیرو به کاهش مصرف خود اقدام می کنند، پرداخت خواهد شــد. مدیرعامل شــرکت 

برای ترویج مصرف بهینه گاز و برق مشترکان است، گفت: طرح پرداخت پاداش 
خوش مصرفی به مشترکان به دلیل سرمای هوا و افزایش مصرف انرژی در کشور 
اجرایی می شود. غفاری خاطرنشان کرد: مشترکانی که نسبت به دوره مشابه سال 
قبل مصرف برق و گاز خود را کاهش دهند مشمول پرداخت پاداش خوش مصرفی 
می شوند. وی با اشاره اینکه این طرح براساس تجربه موفق همکاری مشترکان برق 
در تابستان ســال جاری دنبال می شود، افزود: با توجه به برودت و سرمای هوا و 
نیاز به صرفه جویی در مصرف ســوخت، مشترکان برق و گاز مشارکت فعاالنه ای 
در این طرح داشــته باشند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران عنوان 
کرد: می توان با راهکارهای ســاده استفاده بیشتر از نور طبیعی و خاموش کردن 
المپ های اضافی و تنظیم وسایل گرمایشی در دمای آسایش و جلوگیری از هدر 

رفت انرژی نسبت به کاهش مصرف انرژی در زمستان اقدام کرد.

تبریز -ماهان فالح: معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
آذربایجان شرقی گفت: هزاران نفر از مردم استان به مناسبت سالگرد قیام 
تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن ســال 135۶، با رهبر معظم انقالب دیدار 
و با آرمان های امام و انقالب تجدید پیمان می کنند. علیار راستگو در جلسه 
هماهنگی دیدار مردم استان با رهبر معظم انقالب اسالمی در سالگرد قیام 
29 بهمن مردم تبریز، گفت: تبریز و آذربایجان همواره در حمایت از انقالب 
و ارزش های واالی آن، پیشتاز بوده و در قضایای اخیر هم مردم والیتمدار 

استان، در حمایت از انقالب اسالمی پیش قدم شدند. وی اظهار داشت: اشاره 
رهبر معظم انقالب به راهپیمایی کم نظیر مردم تبریز در حمایت از امنیت و 
اقتدار کشور در دیدار ایشان با خانواده سردار شهید سلیمانی، افتخاری برای 
مردم اســتان است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان 
شــرقی با تأکید بر برگزاری هرچه باشکوه تر مراســم دیدار مردم استان با 
رهبر معظم انقالب، بر همکاری همه دستگاه های ذی ربط در این خصوص 

تأکید کرد.

اهواز – شبنم قجاوند: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با 
بیــان اینکه عملیات احداث ورود و خروج یک مــدار از خط 132 کیلو ولت 
جایزان – کرنج به پایان رسید، تصریح کرد: با انجام این پروژه از ابتدای سال 
جاری تاکنون 134 کیلومتر مدار خط به بخش انتقال و فوق توزیع شــبکه 
تحت نظارت این شرکت افزوده شد. محمود دشت بزرگ در خصوص عملیات 
احــداث ورود و خروج یک مدار از خط 132 کیلو ولت جایزان- کرنج، اظهار 
داشــت: این عملیات در پست ایثار به طول 3۸ کیلومتر مدار به پایان رسید 

و مورد بهره برداری قرار گرفت. وی ارزش ســرمایه گذاری این پروژه را 307 
میلیارد ریال اعالم کرد. مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: 
تامین 3۶ مگاواتی برق موقت شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب و بازگردانی 
گاز پازنــان، احداث خطوط خروجی ایثار جهت بارگیری از پســت در زمان 
برقداری، ایجاد رینگ بین پست های انتقال ایثار، امیدیه 1، کرنج، جایزان و 
آقاجاری و تغییر تغذیه پست 132 کیلو ولت آغاجری از مهم ترین اهداف بهره 
برداری از احداث ورود و خروج خط 132 کیلو ولت جایزان- کرنج بوده است.

نشست کمیته پدافند غیر عامل شرکت توزیع برق بوشهر برگزار شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن در اولین جشنواره نظام پیشنهادات شرکت: 

نظام پیشنهادات موجب تقویت روحیه مثبت اندیشی کارکنان است

چهارمین یادواره شهدای مدافع حرم  استان قم برگزار می شود

تقاضای مدیر عامل توزیع نیروی برق مازندران:

مشترکین ۲0 درصد کمتر مصرف کنند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی:
هزاران نفر از مردم استان با رهبر معظم انقالب دیدار می کنند

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان :
از ابتدای سال جاری تاکنون 134 کیلومتر مدار خط به شبکه برق منطقه ای خوزستان اضافه شد

تبریز – ماهان فالح: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستائی آذربایجان 
شــرقی جمعیت تحت پوشش این شــرکت را ۸99 هزار و 3۸1 نفر در قالب 21 
شهرستان عنوان کرد.  مهندس علیرضا ایمانلو، اظهار کرد: تعداد یک هزار و 3۶3 
روســتا نیز در سطح استان از خدمات شــرکت آبفار آذربایجان شرقی بهره مند 
هستند.  وی تعداد روستاهائی که فاقد شبکه هستند ولی آبرسانی به آنها بصورت 
سیار انجام می شود را نیز 37 روستا اعالم کرد و گفت: در حال حاضر تعداد 104 
مجتمع نیز در سطح استان خدمات رسانی دارند که در این میان مجتمع آبرسانی 
شهید لشگری کلیبر با پوشش آبرسانی به 9۶ روستا، بزرگترین مجتمع آبرسانی 
اســتان محسوب می شــود.  ایمانلو همچنین تعداد کل مشترکان شرکت آب و 
فاضالب روســتائی را 313 هزار و ۶۶9 مشــترک اعالم کرد و افزود: از این میزان 
299 هزار و 59۸ مشترک، خانگی و تعداد 14 هزار و 71 مشترک هم غیرخانگی 
هستند.  وی ادامه داد: شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی از یک هزار و 
245 منبع مختلف در سطح استان، آب استحصال و برای یک هزار و 3۶3 روستا 
تامین آب می کند.  وی سهم منابع آب را ۸0 درصد مربوط به چاه، چشمه، قنات، 
رودخانه و چاه های اجاره ای از کشــاورزان و اشــخاص، 11 درصد از شرکت آب 

منطقه ای و 9 درصد از شرکت آب و فاضالب شهری اعالم کرد.  مدیرعامل شرکت 
های آبفا و آبفار آذربایجان شرقی در خصوص تصفیه خانه های آب روستائی استان 
نیز گفت: تصفیه خانه شهید لشگری کلیبر با ظرفیت 100 لیتر در ثانیه، تصفیه 
خانه شهید دهقان مراغه با ظرفیت 100 لیتر در ثانیه و همچنین تصفیه خانه قلعه 
چای عجب شیر نیز با ظرفیت 20 لیتر در ثانیه فعالیت دارند.  این مقام مسوول 
از ســه تصفیه خانه کندوان، جانانلو و لیقوان به عنوان تصفیه خانه های فاضالب 
روســتائی استان نام برد و به شناســنامه دار کردن یک هزار و 117 منبع تامین 

کننده آب در قالب ســامانه لیمس ) شناسنامه کیفی ( و در قالب سامانه سپتا ) 
شناســنامه مکانی و فنی ( جهت کنترل و پایش کیفیت آب توسط شرکت آبفار 
استان اشاره کرد.  مهندس ایمانلو ضمن تاکید و پیشنهاد بر سازگاری با کم آبی 
به منظور جایگزینی با خشکســالی، دالیل خود را در این راستا متکی بر عواملی 
همچون کمبود، بحران بازده مصرف، انشعابات غیرمجاز، افزایش چاه های غیرمجاز 
و استفاده بی رویه از منابع زیرزمینی برشمرد.  وی با اشاره به عملکرد شرکت آبفار 
استان آذربایجان شرقی در جریان زلزله اخیر، گفت: 1۶ روستا در شهرستان سراب 
و 21 روستا نیز در شهرستان میانه دچار آسیب در شبکه آبرسانی شده بودند که 
با اقدامات فوریتی متخصصان و کارشناسان آبفار، انشعابات در حداقل زمان ممکن 
برقــرار و خدمات بصورت کامال رایگان در اختیار هم اســتانی های مناطق زلزله 
زده قرار گرفت.  مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شهری و روستائی آذربایجان 
شرقی، هزینه هر ست وسایل برای انشعاب را 30 میلیون ریال اعالم کرد و توزیع 
100 ست انشعاب را که بطور رایگان و با پشتیبانی شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی تامین و برای استفاده مشترکان آسیب دیده در زلزله نصب شد، 

نکته عطفی در بروزرسانی شبکه آبرسانی روستائی طی 25 سال اخیر دانست.

مدیرعامل این شرکت:

یک هزار و ۳۶۳ روستا از خدمات شرکت آبفار آذربایجان شرقی بهره مند هستند 
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دورکاری یا کارهای نیمه وقت به یک گرایش جدید تبدیل شده است. 
بنا بر بررس��ی های انجام ش��ده در آمریکا، 55 میلی��ون نفر از مردم این 
کش��ور، نویسندگان دورکار هس��تند که در واقع 33درصد از نیروی کار 
ایاالت متحده را تش��کیل می دهند. شاید ش��ما نیز یکی از همین افراد 
هستید و یا اینکه مدیریت آنها را برعهده دارید. استخدام نیروی دورکار، 
مزایای بس��یاری دارد. برای مثال، مجبور نیس��تید که هزینه حضور در 
محیط کار را بپردازید؛ عالوه بر این، می توانید از اس��تعدادهایی که در 

سراسر جهان وجود دارند، بهره ببرید. 
ب��ا تمام ای��ن اوصاف، هدای��ت کارمندانی که ه��ر روز آنها را مالقات 
می کنید، به طور کل با مدیریت افرادی که احتماال هرگز نمی توانید آنها 
را مالقات کنید، متفاوت اس��ت. در ادامه با راهکارهایی آش��نا می شوید 
که به کارگیری آنها برای دریافت بهترین بازده از تیم های دورکار، مفید 

خواهد بود:
1. فرهنگ

همانطور که ب��رای کارمندان حاضر در محیط کار، فرهنگ ش��رکت 
را تعیی��ن و تعریف می کنید، باید برای نویس��ندگان یا کارکنان دورکار 
نی��ز این فرهنگ را تش��ریح کنی��د؛ به ویژه اگر انتظ��ار دارید که با هم 
همکاری داشته باشند. فرهنگ تیم در واقع تعیین می کند که آنها باید 
ب��رای همکاری با یکدیگر تالش کنند، باید با ش��ما به عنوان مدیر و با 
یکدیگ��ر ارتباط برقرار کنند، چه زمان های��ی را به کار اختصاص دهند 
و به چه س��رعتی ایمیل خود را چک کنند. اساس��ا ش��ما ب��ا این کار، 

دستورالعمل هایی را برای رفتار تیم خود تعریف می کنید.
ب��رای ایجاد این فرهنگ در میان اعضای تی��م دورکار، تمام آنها باید 
بدانند که چه رفتاری از نظر سازمان شما، ایده آل است؛ چه چیزی قابل 
قبول اس��ت و چه چیزی مورد قبول واقع نمی ش��ود. برای مثال، شاید 
شما می خواهید که تیم خالقی داشته باشید که خارج از قوانین روزمره 
فک��ر می کند. برای ترغیب آنها به این کار، باید آزادی الزم را در اختیار 
آنه��ا قرار دهید تا بتوانن��د ایده های جدید را آزمایش کرده و نتایج را با 
سایر اعضای تیم به اشتراک بگذارند. احتماال ترجیح می دهید که رفتار 
زورگوی��ی را از تیم خ��ود حذف کنید؛ در این صورت، باید به س��رعت 

رفتارهای تهدیدآمیز و گستاخانه را شناسایی کنید.
فرهن��گ را بای��د زندگی ک��رد؛ نباید آن را مانند یک ش��عار به دیوار 

آویزان کرد.
2. انتظارات خود را صراحتا بیان کنید

ش��ما نمی توانید عملکرد تیم دورکار خود را مس��تقیما نظارت کنید، 

بنابراین بهتر اس��ت که انتظارات خود را از همان آغاز، به روش��نی و با 
صراحت بیان کنید.

مطمئن ش��وید که تمام آنها می دانند که چه وظایفی را برعهده دارند 
و چه نقش��ی را در تیم بازی می کنند. اهداف و معیارهای کوتاه مدت را 
برای آنها در نظر بگیرید تا آنها را به سرانجام برسانند و هر جا که الزم 

باشد، محدوده زمانی مشخص کنید.
ع��الوه ب��ر این، باید با تمام��ی اعضای تیم دورکار ب��ه طور منظم در 
ارتباط باش��ید. هر هفته و یا هر روز، با آنها تماس بگیرید و روند کار را 
بررسی کنید؛ بازخوردهای خود را در اختیار آنها قرار داده و به سواالت 
آنها پاسخ دهید. پیشنهاد می کنیم که این کارها را از طریق تماس های 
تصویری انجام دهید و وقت خود را با تماس تلفنی هدر ندهید. مشاهده 
عکس العمل های چهره اعضای تیم دورکار، اطالعات بس��یاری را درباره 

شخصیت آنها در اختیار شما قرار می دهد.
3. برقراری ارتباط، همکاری و رفاقت

به وجود آوردن دوس��تی های شخصی نیز به اندازه شکل گیری روابط 
حرفه ای با اهمیت اس��ت. روابط کاری بهتر، رضایت ش��غلی باالتری را 
ایج��اد می کند. اعضای تی��م دورکار از فرص��ت گفت وگوهای صمیمانه  
ای که در محیط کار ش��کل می گیرد، بی نصیب می مانند. برای افزایش 
ارتباط و همکاری میان اعضای تیم دورکار، شما باشد شرایطی را فراهم 

کنید که این فرصت ها عمال فراهم شوند.
برای مثال، برای جلس��ه های روزانه یا هفت��ه ای برنامه ریزی می کنید 
که در آن همگ��ی، تیم را در جریان کارهای خود قرار می دهند. اگر به 
اهدافی که برای ش��ان در نظر گرفته ش��ده، دست یابند، می توانید برای 

افزایش انگیزه در آنها، جایزه های تیمی در نظر بگیرید.
عالوه بر این، می توانید با س��رمایه گذاری ب��رای تکنولوژی های بهینه 
و ابزارهای��ی مثل تماس های تصویری، مدیریت پروژه، اش��تراک گذاری 
صفحه نمایش و نرم افزار اش��تراک گذاری منابع، برقراری ارتباط بهتر و 
همکاری بیش��تر را تس��هیل کنید. نرم افزارهای تماس تصویری، ارتباط 
چهره به چهره را امکان پذیر می کند. نرم افزار مدیریت پروژه شرایطی را 
فراهم می کند که اعضای تیم بهتر بتوانند از طریق ابزارهای س��ازمانی، 
پیگی��ری زم��ان و ابزارهای برنامه ریزی منابع، با هم در ارتباط باش��ند. 
اش��تراک گذاری صفحه نمایش اجازه می دهد که افراد به صفحه نمایش 
س��ایر اعضا دسترسی داشته باشند. اشتراک گذاری منابع اجازه می دهد 
که فایل های آنالین، به راحتی در اختیار تمامی اعضای تیم قرار بگیرد.

برخی از ابزارهای محبوب در این زمینه:

 Basecamp، Campfire، I Done ،مدیری��ت پ��روژه: آس��انا •
Wrike و This، Pivotal Tracker، Trello

• برقراری ارتباط: گوگل هنگ اوت، اسکایپ، اسلک و وبکس
• اش��تراک گذاری منابع: دراپ باکس، اورنوت )Evernote( و گوگل 

داکس
)Team Viewer( اشتراک گذاری صفحه نمایش: تیم ویور •

عالوه بر این، باید برای پاس��خگویی به سواالت، همیشه در دسترس 
باش��ید. برای دسترس��ی به خودتان، روش های ارتباطی آس��انی را در 
اختی��ار آنها ق��رار دهید. اگر آنها به زمان بیش��تری ب��رای مالقات نیاز 
دارن��د، برنامه زمانی خود را مش��خص کنید و زم��ان الزم را برای آنها 

کنار بگذارید.
به رغم تمام تالش هایی که برای بهبود روابط و همکاری آنالین انجام 
می دهید، باید بگوییم که هیچ چیز تاثیر ارتباط چهره به چهره را ندارد. 
حداقل یک بار در طول س��ال، س��عی کنید که تمامی اعضای تیم خود 
را کن��ار هم جمع کنید. این رویداد می تواند هم از لحاظ کاری و هم از 
لحاظ تفریحی، مفید واقع شود. اگر از شرایط و منابع کافی برخوردارید، 

برنامه های دورهمی بیشتری را ترتیب دهید.
4. تعریف و تمجید

بای��د زمان هایی را برای قدردانی، شناس��ایی و س��تایش اعضای تیم 
دورکار خود اختصاص دهید؛ به ویژه اگر آنها در دس��تیابی به اهداف و 
انتظارات، عملکرد موفقی داش��ته اند. زمان هایی که چیزی مطابق میل 
ش��ما پیش نمی رود و یا اینکه بخواهید دستورالعمل های بیشتری را به 
آنها گوش��زد کنید، به راحتی به آنها دسترس��ی دارید، اما به یاد داشته 
باش��ید که همانند هر رابطه دیگر، عدم قدردانی باعث می شود که آنها 
احس��اس کنند که فعالیت های شان نادیده گرفته می شود و انگیزه خود 

را از دست می دهند.
شما همچنین باید دستاوردهای اعضای تیم دورکار را با سایر کسانی 
که در محیط حضور دارند، جش��ن بگیرید؛ چراک��ه این امر الهام بخش 
کارکنان ش��ما خواهد بود و آنها را برای دس��تیابی ب��ه اهداف بزرگ تر 
آم��اده می کند. می توانید این کار را از طریق خبرنامه های داخلی ماهانه 
انجام دهید. از این طریق می توانید دس��تاوردهای اعضای تیم را با سایر 

کارکنان خود به اشتراک بگذارید.
۵. سخاوتمندانه جبران کنید

افراد دورکار در مقایس��ه با کسانی که در محیط کار حاضر می شوند، 
از مزای��ای مالی کمتری برخ��وردار بودند، اما به مرور زمان و با توجه به 

محبوبیت هرچه بیش��تر نویسنده های دورکار، شرکت ها تالش می کنند 
که با پرداخت های س��خاوتمندانه، افراد با اس��تعدادتر را جذب کنند و 
آنها را راضی نگه دارند. اینگونه از پرداخت ها، بخش��ی از رضایت شغلی 
را ایجاد می کند؛ این در حالی اس��ت ک��ه پرداخت های متناوب و کافی 
می تواند روحیه آنها را برای همیشه باال نگه دارد و نسبت به ادامه کار، 
مش��تاق کند. حتی می تواند با پرداخت پاداش های��ی که برای عملکرد 
آنه��ا در نظر می گیری��د، پرداخت هزینه مس��افرت های خانوادگی و یا 
پرداخ��ت بلیت ب��رای رویدادهای مورد عالقه آنه��ا، قدردانی خود را به 
نمایش بگذارید. عالوه بر این پرداخت های سخاوتمندانه، باید بدانید که 
چ��ه چیزهایی در آنها ایجاد انگیزه می کن��د. باید به آنها یادآوری کنید 
که بخش��ی از یک کار و گروه بزرگ هس��تند و ارزش کارش��ان در نظر 
گرفته می ش��ود. دریافت بهترین بازده از تیم های دورکار به فکر کردن 
و برنامه ریزی بیش��تر نیاز دارد. با تمام ای��ن اوصاف، تیم های دورکار از 
برتری های��ی برخوردارند که اعضای حاضر در محیط، فاقد آن هس��تند. 
تالش مضاعف شما در این زمینه ارزشمند است؛ به ویژه در شرایطی که 

این روش، به رویکرد مورد عالقه افراد بااستعداد تبدیل شود.
entrepreneur/ucan :منبع 

چگونه می توان بهترین بازده را از تیم های دورکار دریافت کرد؟
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آمار گسترش افس��ردگی میان جوانان در سراسر دنیا نگران کننده بوده و این 
وظیفه  مدیر ش��رکت است که س��المت روان کارمندان خود را در محیطی سالم 

تضمین کند.
افسردگی دلیل اصلی ناتوانی افراد در سراسر جهان است. از هر پنج آمریکایی، 
یک نفر تحت تأثیر مسائل بهداشت روان بوده که افسردگی شایع ترین آن است. 
گزارش��ی که اخیرا توسط ش��رکت Blue Cross Blue Shield منتشر شده 
نش��ان می دهد افسردگی در نوجوانان با س��رعتی بیشتر از سایر نسل ها در حال 
افزایش است و تخمین زده می شود این اختالل ساالنه 44 میلیارد دالر به دلیل 

کاهش میزان بهره وری افراد، برای آمریکا هزینه دربر داشته باشد.
با وجود آمار روبه رشد ابتال به افسردگی، بسیاری از کارفرمایان برای مدیریت 
این اختالل بین کارمندان خود رویکردی نامناسب دارند. بسیاری از مدیران تنها 
زمانی از مش��کالت سالمت روان آگاه می شوند که در مورد عملکرد ضعیف یکی 
از اعض��ای تیم تحقی��ق می کنند؛ درحالی که اگر کارمن��دان بتوانند در محیطی 
مناس��ب شرایط نامس��اعد روحی خود را گزارش دهند و کمک بگیرند، خسارت 
ناش��ی از افس��ردگی کارمندان برای کارفرما به حداقل می رسد و کارمند نیز در 
حداقل زمان س��المتی کامل خود را باز می یابد. در ادامه به بررسی بیشتر نحوه  

مدیریت کارمندان افسرده و راه هایی برای بهبود شرایط آنها می پردازیم.
اطالعات خود را در مورد افسردگی افزایش دهید

ش��اید فکر کنید کارمند مبتال به افس��ردگی ابتدا پیش از هر کاری، مشکل را 
با بخش منابع انس��انی ش��رکت در میان می گذارد، اما همیشه این احتمال را در 
نظر بگیرید که ممکن اس��ت کارمند نزد مدیر ش��رکت برود بنابراین بهتر است 
از قبل با اختالالت افس��ردگی و عالئم آن از جمله از دست دادن انگیزه، کاهش 
انرژی، کاهش اعتمادبه نفس و کنترل، خواب آشفته و کاهش تمرکز آشنا باشید. 
با آگاهی از عالئم افس��ردگی، بهتر می توانید دلیل پایین آمدن کارایی کارمندان 

یا راه حل مناسب برای درمان آن را پیدا کنید.
برنامه  کاری انعطاف پذیر داشته باشید

قانون اغلب ش��رکت ها این اس��ت که کارمن��دان باید هر روز از س��اعت 9 تا 
5 بعدازظهر در دفتر ش��رکت حضور داش��ته باش��ند. اختالالت خ��واب یکی از 
مش��کالت رایج افسردگی است که ممکن است به شکل زیاد خوابیدن یا ناتوانی 
در خوابیدن ظاهر شود بنابراین ساعات کاری انعطاف پذیر، راه حلی مناسب برای 

افزایش بهره وری کارمند مبتال به افسردگی است.
تحقیق��ات از ده��ه  1980 ت��ا ب��ه امروز نش��ان می ده��د که س��اعات کاری 
انعطاف پذیر، میزان بهره وری، تعهد به ش��رکت و حفظ س��مت شغلی را افزایش 
می ده��د، با این ح��ال اگر قصد دارید امکان س��اعات کاری انعطاف پذیر را برای 
کارمندان فراهم کنید بهتر اس��ت دو نکته را در ذهن داش��ته باشید. اولین نکته 
این اس��ت که برنامه ای تحت »س��اعات کاری اصلی« یا »روزهای کاری اصلی« 
داشته باش��ید تا کارمندان در روزها یا س��اعاتی خاص برای شرکت در جلسات 

کاری حتما در شرکت حضور داشته باشند.
برنامه ریزی برای افراد افس��رده مفید است اما این افراد نمی توانند برنامه ریزی 

را خودش��ان انجام دهند بنابراین بهترین راه حل این است که شرکت برای زمان 
حض��ور آنه��ا در دفتر برنامه ریزی کند. دومین نکته این اس��ت ک��ه مانع تعامل 
افراد افس��رده با مدیر شرکت یا سایر اعضای تیم نشوید. انزوا، تنها حس تنهایی 
کارمندان افس��رده را تش��دید می کند. اف��راد مبتال به افس��ردگی زمانی که تنها 
می شوند، افکار منفی که منجر به افسردگی شده را دوباره در ذهن مرور می کنند 
و ای��ن کار وضعیت آنها را بدتر از گذش��ته می کند. اگ��ر فکر می کنید کارمندی 
از جم��ع دوری می کند، با نش��ان دادن حمایت و بدون قض��اوت کردن پا پیش 
بگذارید و برای صحبت کردن پیش��قدم ش��وید. تحقیقات نشان می دهد داشتن 

رابطه  کاری قوی با مدیران و سایر همکاران، افسردگی را کاهش می دهد.
روند انجام کار را ساده کنید

کارمندانی که دچار افس��ردگی هس��تند، معموال وظایف کاری خود را دشوار 
می دانند. افسردگی می تواند بر عملکرد شناختی تأثیر بگذارد، عملکرد شناختی 
همچنین توسط کمبود خواب تحت تأثیر قرار می گیرد. مدیر شرکت باید بتواند 
کارها و پروژه های بزرگ را به کارهای کوچک تر تقسیم کند. مزیت تقسیم کردن 
کارهای ب��زرگ به کارهای کوچک قابل مدیریت این اس��ت که کارمندان حس 

موفقیت ناشی از کامل انجام دادن کارها را چندین بار تجربه  می کنند.
افس��ردگی با پاداش نگرفتن کارمندان در ارتباط است بنابراین هرچقدر حس 
موفقیت را بیش��تر در کارمندان خود ایجاد کنید، نقش بیش��تری در ازبین بردن 
افس��ردگی آنها خواهید داش��ت. پیروزی های مکرر در طول زمان، تجربه  کاری 

بهت��ری ب��رای کارمند رق��م خواهد زد و احس��اس مثبت آنها ب��ه محیط کار را 
افزایش خواهد داد. بردهای کوچک اعتمادبه نفس کارمندان در مورد انجام دادن 

کارهایی که در آینده به آنها محول می شود را افزایش می دهد.
تا جای ممکن در مورد موعد مقرر اتمام پروژه صحبت نکنید

کارمندان دچار افس��ردگی معموال نمی توانند استرس ناشی از مهلت هایی که 
ب��رای انجام پروژه تعیین می ش��وند را به خوبی مدیریت کنن��د بنابراین تا جای 
ممکن از بازگو کردن مهل��ت انجام پروژه خودداری کنید. فرد متخصصی که به 
افس��ردگی مبتال اس��ت با نحوه  انجام کار آشنایی دارد و زمان بندی کردن دقیق 
کارها تنها اضطراب و اس��ترس او را افزایش می دهد. همان طور که تقسیم کردن 
یک پروژه  ب��زرگ به پروژه های کوچک تر، به کارمندان افس��رده کمک می کند، 
صحبت نکردن از مهلت های انجام پروژه نیز که از عوامل اس��ترس زا اس��ت برای 

آنها مفید است.
موعد ه��ای مق��رر کوتاه مدت برای انج��ام پروژه، به کارمن��دان اجازه می دهد 
پروژه های بزرگ را به ش��کل پروژه های کوچ��ک قابل مدیریت ببینند که میزان 
بهره وری را افزایش می دهد؛ اما در عین حال حس کنترل شدن از سوی دیگران 
را افزایش می دهد که برای افراد مبتال به افسردگی احساس خوشایندی نیست.

کمتر انتقاد کنید و بیشتر روی نتایج تمرکز کنید
افرادی که به افس��ردگی مبتال می ش��وند دائم خود را نق��د می کنند. به جای 
برجسته کردن شکس��ت ها، کارمندان را حمایت کرده و موفقیت های آنها مانند 

اتمام پروژه پیش از مهلت زمانی مقرر را جشن بگیرید. تحقیقات نشان می دهد 
هنگامی که افراد توس��ط کس��انی که به آنها اهمیت می دهن��د مورد انتقاد قرار 
می گیرن��د، کمتر می توانند احساس��ات منف��ی خود را مدیریت کنن��د. در افراد 

افسرده، میزان انگیزه در مواجهه با تهدید و مجازات کاهش می یابد.
تحقیقات نشان می دهد، توضیح جوانب مثبت یک پروژه به عنوان ابزاری برای 
انگیزه دهی بسیار مؤثرتر از بازگو کردن جوانب منفی عدم انجام آن پروژه است. 
توضیح دادن تکالیف در قالب مزایا و اهمیت، درک کارمندان از انجام دادن پروژه 

را باال می برد و به آنها انگیزه می دهد.
اگر می بینید کارمندی دائما در انجام دادن کاری ناتوان اس��ت، ممکن اس��ت 
وسوسه ش��وید کارهای ساده تری به او دهید یا با س��خت تر کردن کارها، حجم 
کاری او را افزایش دهید. حتی شاید شرایط کاری به اندازه ای برای کارمند سخت 
باش��د که احس��اس کند یکی از این س��ناریوها درحال حاضر اتفاق افتاده است 
بنابراین بهتر اس��ت دائم با کارمندان خود در ارتباط باش��ید و ببینید آیا وظایف 

آنها با توانایی هایی که دارند سازگار است یا خیر.
عالوه براین نقاط قوت کارمندان خود را بشناس��ید و بیش��تر روی آنها تمرکز 
کنید. زمانی که ش��خصی احساس می کند یک پروژه برای او طراحی شده است، 
اهمیت بیشتری به آن می دهد، با سرعت بیشتری آن را انجام می دهد و احساس 
ارزشمند بودن می کند. تحقیقات نش��ان می دهد کارمندان نسبت به پروژه های 
س��ختی که براساس توانایی های آنها طراحی شده انگیزه ی بیشتری دارند و این 

موضوع در درازمدت میزان افسردگی آنها را کاهش می دهد.
کارمندان را رهبری کنید

مقابله با افس��ردگی نه تنها برای ش��خص مبتال به آن، بلکه برای افرادی که با 
او در ارتباط هس��تند نیز مشکل است بنابراین بهتر است احساسات خود هنگام 
روبه رو شدن با کارمند افسرده را بشناسید. آیا این شرایط شما را عصبانی، ناامید 
یا خس��ته می کند؟ اگر این طور است به این فکر کنید که شخص افسرده در روز 

با افکار و احساسات ناخوشایند زیادی در حال مبارزه است.
افس��ردگی نوعی بیماری اس��ت و در اغلب موارد مدت زمان درمان آن محدود 
است. با کمک کردن به کارمند افسرده به سایر اعضای تیم و درنهایت به شرکت 
خود کمک می کنید و درواقع مهارت های رهبری خود را نشان می دهید. امروزه 
ش��رکت ها منابع و امکانات گوناگونی مانند جلس��ات مشاوره را به صورت رایگان 
در اختی��ار کارمندان خود قرار می دهند؛ ارائ��ه ی چنین امکاناتی کمک می کند 

مشکالت پیش از رسیدن به مراحل بحرانی حل شوند.
از ه��ر پن��ج آمریکای��ی یک ش��خص به افس��ردگی مبتال اس��ت و ای��ن آمار 
نگران کننده به نظر می رسد، اما شرکت ها تا چه اندازه به بهداشت روان کارمندان 
اهمیت می دهند و از این افراد حمایت می کنند؟ بدون در نظرگرفتن راه حل های 
مناسب، افسردگی روی عملکرد کارمندان و درنتیجه شرکت تأثیر منفی خواهد 
گذاش��ت؛ این وظیفه  رهبر کسب وکار است که با س��اختن محیط کاری مثبت، 

بهره وری کارمندان مخصوصا کارمندان مبتال به افسردگی را افزایش دهد.
HBR/zoomit :منبع

کارمندی که افسردگی دارد را چگونه مدیریت کنیم
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حذف این عادت ها در افزایش بهره وری رهبران کاری موثر است
ترک عادت برای هیچ کس آسان نیست، اما این عادت ها می توانند آینده شغلی و کسب و کار شما را تخریب کنند. حتی 
عنوان بهترین رهبران کاری نیز نمی تواند از گسترش این عادت های بد، جلوگیری کند. شما به عنوان کسی که مدیریت یک 
کسب و کار را به عهده دارید، می توانید از همین امروز نسبت به کنار گذاشتن این عادت ها که ما بیان می کنیم، اقدام کنید:

کار کردن بی وقفه
ش��اید در ظاهر به نظر برس��د که شما سخت کار می کنید، اما نتیجه مطالعات گوناگون نشان می  دهد که کار کردن 
بی وقفه، بدون زمان های استراحت، باعث کاهش بهره وری شما می شود. در عوض می توانید زمان های استراحت موثری 
را در طول روزهای کاری برای خود برنامه ریزی کنید تا باالترین بازده را داش��ته باش��ید. بعد از اینکه مدت زمانی را به 
صورت متمرکز کار کرده اید، مدت کوتاهی را به خود استراحت دهید. برخی معتقدند که 52 دقیقه کار بی وقفه، به 17 
دقیقه استراحت نیاز دارد. برای مثال، بعد از این 52 دقیقه از میز خود فاصله بگیرید و دور دفتر خود کمی راه بروید، 

به همکاران خود سر بزنید، یک فنجان چای بنوشید و دوباره پشت میز خود بنشینید.
عدم استراحت و خواب کافی

همه ما می دانیم که خواب کافی برای حفظ سالمتی، امری حیاتی است، با این حال بسیاری از افراد، این روزها به بی خوابی 
عادت کرده اند. در این میان رهبران کاری نیز وجود دارند که گاهی اوقات، در دفتر کار خود به خواب می روند. داشتن خواب 
کافی نیز همانند زمان های استراحت، برای افزایش بهره وری در درازمدت، ضروری است. بنابراین، به جای اینکه تمام طول 

شب را برای به پایان رساندن پروژه های خود، بیدار بمانید، به رختخواب رفته و به آرامی بخوابید.
نادیده گرفتن بازخوردهای کارکنان

رهبر خوب بودن به این معناست که بتوانید بازخوردهای کارکنان خود را به راه حل های موثر و مثبت تبدیل کنید؛ 
فرقی نمی کند که این بازخوردها تا چه اندازه مفید یا غیرموثر هس��تند، در هر صورت باید آنها را جدی بگیرید. ش��ما 
مجبور نیستید که تمامی پیشنهادات آنها را اعمال کنید، اما تحت هر شرایطی باید بازخوردهای آنها را جدی بگیرید و 
اجازه دهید که حرف های آنها شنیده شود. اگر در انجام این امر سهل انگاری کنید، به مرور روابط شما با کارکنان تیره 

و تار خواهد شد. این یکی از مهم ترین عادت های اشتباهی است که باید هرچه زودتر کنار بگذارید.
هدر دادن وقت با انجام کارهای غیرضروری

اگ��ر تمام روز را به مرتب کردن میز، چک کردن ایمیل ه��ا، برنامه ریزی برای افزایش بهره وری و یا حتی به کارگیری 
ابزار/ اپلیکیش��ن/ سیس��تمی که می تواند زندگی ش��ما را تغییر دهد، بپردازید؛ احتماال احساس می کنید که بهره وری 
باالیی داش��ته اید، اما به یاد داشته باش��ید که این کارها در عمل به معنای »بهره وری بیهوده« شناخته می شوند. همه 
ما می دانیم که اینباکس ایمیل و میز کار به مرتب شدن نیاز دارند، اما از این کارها به عنوان بهانه ای برای اجتناب از 

وظایفی که باید به سرانجام برسانید، استفاده نکنید.
عدم واگذاری برخی کارها به دیگران

گاهی اوقات باید زمان گذاشته و نگاه دقیقی به جریان کار بیندازید و از خود بپرسید: »آیا به اندازه کافی، کار را به 
دیگران واگذار می کنید؟« اگر نه، دلیل آن چیست؟ اگر به دنبال ریشه این دلیل باشیم، احتماال به این نتیجه می رسیم 

که احتماال به کارکنان خود اعتماد ندارید. برای رفع این مشکل، هرچه سریع تر اقدام کنید.
عدم سرمایه گذاری برای تکنولوژیکی کردن محیط کار

گاهی اوقات، حجم گسترده فرآیندهای اتوماسیون و تکنولوژی در محیط کار می تواند خسته کننده باشد، با این حال 
نمی توان نیاز به آنها را نادیده گرفت. باید به این فکر کنید که چه چیزی می تواند تاثیر بهتری در کسب و کار داشته 

باشد و منابع خود را برای به کارگیری ابزارهایی سرمایه گذاری کنید که می تواند روند کار را آسان تر کند.
فراموش نکنید که هیچ وقت برای ترک عادت های اشتباه دیر نیست؛ از همین حاال شروع کنید.

inc/ucan :منبع 

Burn Boot Camp بهترین عادت های روزمره از زبان مدیر کمپانی موفق
برخی عادت های روزانه برای افراد موفق و پولدار مشترک است، پس ما هم می توانیم این عادت ها را در زندگی خود 
به وجود آوریم. در ادامه با یوکن همراه باشید تا عادات روزمره را از زبان مدیر میلیونر Burn Boot Camp بشنویم.
افراد موفق معموالً رفتارهای مش��ابه دیگران ندارند، بلکه آنها برخی عادت ها را در زندگی خود به وجود آورده و همیش��ه 
رعایت می کنند. دوان کالین )Devan Kline(، مؤسس و مدیرعامل کمپانی Burn Boot Camp است؛ کمپانی که در 
حوزه  تناسب اندام فعالیت دارد و سرمایه آن در سال 2015 میالدی در حدود 45 میلیون دالر بوده است. مؤسس میلیونر 
Burn Boot Camp از تعدادی عادات روزمره خود پرده برداش��ته که برای دس��تیابی به موفقیت نیاز است. البته نباید از 

تمام عادات افراد موفق تقلید کرد، اما دانستن این عادت ها به ما کمک می کند تا از آنها الهام بگیریم.
صبح زود و با حالت سپاسگزاری از خواب بیدار شوید

یکی از مواردی که به افراد موفق کمک می کند تا از دیگران پیشی بگیرند، صبح زود بیدار شدن است. عالوه بر آن، تجسم 
ثروتمندبودن از راه هایی است که شما را به درآمد و استقالل مالی می رساند. باید بدانید ثروت از درون شما نشأت می گیرد. 
پس همان ابتدای صبح با حالت سپاسگزاری و قدردان بودن، از رختخواب بلند شوید. شاید داشتن یک خانواده  خوب، شغل 

پردرآمد، سالمت و ... به چشم تان نیاید، اما سپاسگزاری از این نعمت ها، سبب نشاط و سرحالی تان خواهد شد.
فقط انرژی مثبت دریافت کنید

به جای اینکه به موس��یقی غمگین گوش دهید و به س��راغ فیلم های تأس��ف انگیز بروید، روحیه  خود را با تماش��ای 
سریال های انرژی بخش باال ببرید. به پادکست های الهام بخش گوش دهید و روز خود را با محتوای مثبت شروع کنید. 

وقتی شما در حال تماشای مضامین منفی و بی فایده هستید، مشتریان در حال خریدکردن از رقیبان تان هستند.
ضربان قلب تان را باال ببرید

انرژی و هیجان از درون شما نشأت می گیرد. با انجام ورزش های سنگین اول صبح، ضربان قلب و متابولیسم بدن تان 
را افزایش دهید. یادتان باشد تصمیمات مهم زندگی را وقتی بگیرید که مغز و بدن تان بیشترین انرژی ممکن را دارد.

به اهداف خود رسیدگی کنید
ه��ر روز ب��ه دنبال تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت تان باش��ید و تالش کنید آنها را ارتقا دهید. می توانید هر روز 

سرنوشت خود را متحول کنید. یادتان باشد تصمیمات و اهداف شما، نشان دهنده  شخصیت تان هستند.
برای خانواده تان وقت بگذارید

خانواده مهم ترین تأثیر را روی زندگی ما دارند. پس الزم اس��ت س��اعاتی از روز را به خانواده اختصاص دهیم. مدت 
این زمان اهمیت ندارد، بلکه مهم تمرکز شماست که نشان از اهمیت خانواده در ذهن تان دارد.

برای روز بعد برنامه ریزی کنید
قبل از پایان روز، دستاوردهایی که برای روز بعد پیش بینی می کنید را بنویسید. نتایج مورد انتظارتان را به گونه ای بنویسید 
که به شما انرژی دهند. با این روش خواب خوبی دارید و برای انجام مسئولیت های تان اشتیاق کافی خواهید داشت. حقیقت 

این است، نوشتن کمک می کند تا ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه شما به طور هم زمان روی اهداف تان تمرکز کنند.
حوزه  تمرکز خود را مشخص کنید

برخی کارها هستند که تنها شما توانایی انجام آنها را دارید. پس تمرکز کامل خود را روی این کارها بگذارید و برای 
منبع: inc/ucanبه کارگیری مهارت های تان در این بخش تالش کنید.


