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شوک های منفی و مثبت با نظام بانکی چه می کنند؟

تاثیر سیاست های پولی 
بر عملکرد بانک ها

بانک ها به  عنوان یکی از مهم ترین بخش هاي اقتصاد کالن می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال ش��وك هاي 
اقتصادي در جامعه ایفا کنند. آنها عالوه بر اجراي سیاست هاي پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزي، هدف افزایش سودآوري خود 
را به  عنوان یک بنگاه اقتصادي با دقت دنبال می کنند. سیاست هاي پولی ازجمله سیاست هاي اقتصادي است و مطالعات مختلفی 
درباره تاثیر سیاس��ت هاي پولی در اقتصاد ایران انجام ش��ده است، اما در تازه ترین گزارش، ثریا رفیعی، کریم امامی و فرهاد غفاري، 
تحقیقی را انجام داده اند که حاصلش را در مقاله ای با عنوان »تاثیر سیاست هاي پولی بر عملکرد بانک ها با استفاده از مدل تعادل 
عمومی پویاي تصادفی« )DSGE( در شماره 72 فصلنامه »پژوهشنامه اقتصادی« منتشر کرده اند. آنان در این تحقیق با استفاده از...

الگوی جهانی برای کاهش قیمت مسکن در ایران

چرا قیمت مسکن باال می رود؟

3

4

2

عملکرد 8ساله »شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی« از نگاه نهاد پژوهشی مجلس

از تک گویی تا گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

برگزیت و تاثیر آن بر روی کسب  و کارهای کوچک
چگونه برند قدرتمندتری داشته باشیم؟

برنامه کوکاکوال برای کاهش زباله های پالستیکی
شوک کوکاکوال به مشتریان

مدیریت یک صفحه تجاری و 15 اقدام ممنوعه
8 اشتباه رایج در مدیریت ارسال محتوا 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک، گوگل و توییتر، 
اخبار دروغین کشف 

درمان ویروس کرونا را 
حذف می کنند

5
فرصت امروز: شاخص بورس تهران در سومین روز هفته، جهشی 

خیره کننده داشـت و درحالی که در سـاعات ابتدایی 
معامالت، روندی یکنواخت و رشدی 432 واحدی...

روزی 15۰۰ میلیارد تومان سرمایه وارد بورس می شود

 جهش خیره کننده
بازار سهام

یادداشت
 اثرسنجی بنزین

بر معیشت

اواخر آبان م��اه بود که قیمت 
افزای��ش  ای��ران  در  بنزی��ن 
یافت. درس��ت است که قیمت 
در جه��ان  ان��رژی  تمام ش��ده 
باالت��ر از آن عددی اس��ت که 
مردم کش��ورمان از آن استفاده 
و پرداخت می کنند اما مس��ئله 
اساس��ی آن اس��ت ک��ه اصالح 
قیم��ت حامل های ان��رژی باید 
سال ها قبل که نرخ تورم کمتر 
ب��ود و جامعه ق��درت پذیرش 
اجرای��ی  داش��ت،  بیش��تری 
دوره  آن  در  زی��را  می ش��د، 
ق��درت خرید مردم نی��ز باالتر 
بود و بحران ه��ای اقتصادی بر 
کش��ور حاکم نبود. اینکه دولت 
اطالع رس��انی  بدون  یک ش��به 
و آگاهی بخش��ی ب��ه م��ردم و 
زمینه س��ازی نرخ جدید بنزین 
را اعالم می کند، مشخص است 
که ش��وك عظیمی را به جامعه 
وارد می کن��د ک��ه حاص��ل آن 
مردمی  اعتراضات  و  انتق��ادات 
اس��ت. از س��وی دیگ��ر بای��د 
ظرفیت معیش��تی م��ردم برای 
ورود یک فش��ار دیگر سنجیده 
شود. در ش��رایط کنونی که به 
خارجی  تحریم ه��ای  واس��طه 
و افزای��ش نرخ ارز، کش��ور در 

نابس��امان  وضعی��ت 
3اقتصادی به سر...
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سه شنبه
15 بهمن
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فرصت امروز: وزیر اقتصاد در دومین همایش »اقتصاد دیجیتال، رونق تولید و سامانه هوشمند 
پاس��خگو« بر لزوم هرچه س��ریع تر حرکت به س��مت اقتصاد هوش��مند تاکید کرد و گفت برای 
عبور از مش��کالت و تنگناها باید از راه های میانبر اس��تفاده کرد که مهم ترین آن، اتکا به اقتصاد 

هوشمند است.
فرهاد دژپسند در اولین روز از همایش دو روزه اقتصاد دیجیتال که دیروز در مرکز همایش های 
صداوس��یما برگزار ش��د، ش��کلگیری اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان را یک��ی از ملزومات اقتصاد 
هوش��مند دانس��ت و گفت: انقالبی که این روزها در عرصه اقتصاد هوشمند رخ داده باعث تحقق 
اهداف بنیادین اقتصادی شده است. این انقالب ستون هایی را شکل داده که در قامت آن می توان 
به اقتصاد هوشمند رسید. او با بیان اینکه در اقتصاد هوشمند مفاهیمی فراتر از تحوالت در عرصه 
فناوری وجود دارد، ادامه داد: شکل گیری اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان به عنوان یکی از ملزومات 
اساس��ی اقتصاد هوشمند اس��ت. در همین باره چند روز گذشته برای س��هم اقتصاد دیجیتال در 
افق چش��م انداز 2۰ س��اله هدف گذاری هایی صورت گرفت، چون اقتصاد دیجیتال باید ستونی در 
مس��یر تحقق اقتصاد هوشمند باش��د. در اقتصاد هوشمند عالوه بر فناوری های نو مفاهیم دیگری 
وجود دارد که در آن نقش انسان را کامال متمایز می کند. در این اقتصاد دیگر پرت منابع نداریم.

طرح سوال در میدان شفافیت شکل می گیرد
به گفته وزیر اقتصاد، س��وال در میدان شفافیت شکل می گیرد هرچه موضوعات شفاف تر باشد 
س��واالت نیز بیشتر می ش��ود. وی در توضیح مدلی برای اقتصاد هوشمند گفت: گام اول آن است 
که چقدر توانس��ته ایم شرایط را خوب ببینیم. وقتی شناخت کافی وجود داشته باشد در گام دوم 
می توان عوامل را تحلیل کرد. در گام سوم باید به قدرت پیش بینی و نگاه به دوردست ها رسید و 

در گام چهارم سناریو و هدف گذاری و طراحی مشخص می شود.
دژپس��ند با تاکید بر اینکه تکنولوژی باید در اختیار انس��ان باشد، گفت: از فساد می نالیم چون 
نتوانسته ایم به تکنولوژی دست پیدا کنیم وقتی ارباب رجوع با فردی دارای قدرت مواجه می شود. 
می خواهند هر جور شده به هدفش برسد در این شرایط فرد قدرتمند از قدرتش برای رسیدن به 
منافع شخصی خود استفاده می کند که این همان فساد است. اگر در این باره فناوری تعریف شود 
دیگر روابط فیس تو فیس اینچنینی وجود ندارد مثال طبق فناوری تعریف شده اگر کردار آن فرد 

فاقد شرایط باشد تقاضا رد می شود.
به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد با بیان اینکه بهره گیری از اقتصاد هوشمند و هوش مصنوعی باعث 
بیشتر شدن شفافیت به میزان ۱۱درصد می شود، به ارائه مثالی برای توضیح این موضوع پرداخت 
و گفت: ۱۵ تا 2۰ میلیارد دالر از سرمایه بانک ها به دلیل کالهبرداری های ناشی از مسائل هویتی 
از بی��ن م��ی رود. بالك چین ها می توانند 7 تا ۹ میلیارد دالر از ای��ن میزان را کاهش دهند، چون 
شفافیت ایجاد می شود. اگر در این راه از مدل های  کسب و کار نوین استفاده شود، 2 تا ۵درصد 
ضریب GDP افزایش پیدا می کند. این ش��امل بخش صنعت هم می ش��ود. اگر صنعت هوشمند 
باشد و از اینترنت اشیا استفاده شود تا ۴۰درصد تعامل پذیری کسب و کار افزایش پیدا می کند.

به گفته دژپس��ند، طبق بررسی ها در صورت اس��تفاده از اینترنت اشیا در شهرها، کارخانه ها و 
حتی در خرده فروش��ی ها تا س��ال 2۰2۵ میالدی، ۱۱ هزار میلی��ارد دالر ارزش افزوده به دنبال 
خواهد داش��ت. با اس��تفاده از هوش مصنوعی تا سال 2۰2۹ شاهد افزایش بهره گیری  از روبات ها 
می ش��ویم و تا سال 2۰۳۸ ظهور روبات های انس��ان نما باعث می شود جامعه ما وارد عصر دیگری 
ش��ود. اینها نش��ان می دهد که اقتصاد هوش��مند ثروت خلق می کند و الزم اس��ت برای عبور از 

مشکالت و تنگناها از دورنمای شناخته شده و راه های میانبر استفاده کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: وقتی در اقتصاد از دورقمی بودن نرخ بیکاری و تورم، نوس��ان نرخ رشد، 
منفی بودن نرخ رش��د س��رمایه گذاری و پایین بودن درآمد س��رانه می نالیم دلیلش آن اس��ت که 
نتوانس��ته ایم به راه های میانبر دسترس��ی پیدا کنیم، آن هم در ش��رایطی که روی گنج نشسته و 

دارای بهترین ذخایر به خصوص از حیث معادن، نفت و گاز و منابع انسانی هستیم.
رئی��س ش��ورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه کش��وری که در س��ال ۱۹۸۱ 
مردمانش روی درخت زندگی می کردند، امروز با بهره گیری از مش��اوران به ش��رایطی رسیده که 
فرزن��دان م��ا در آنجا درس می خوانند و ما به این دلیل به خ��ود می بالیم، گفت: ما باید از طریق 
راه های میانبر به موفقیت در علم و اقتصاد دس��ت پیدا کنیم اگر می خواهیم با س��رعت این راه را 

برویم باید مسیر اقتصاد هوشمند را در پیش بگیریم.
نیروی انسانی، مهم ترین عنصر انقالب صنعتی چهارم

علی بختیار، رئیس فراکس��یون پاس��خگوی مجلس نیز در این همایش با بیان اینکه با اتحاد و 
روحیه ملی می توان از گردنه های سخت عبور کرد، گفت: در شرایط حساس فعلی با تعامل سازنده 

هوشمندانه و آگاهانه می توان به موفقیت های بسیاری رسید.
وی ب��ا بیان اینکه در برهه تاریخی فعلی در آس��تانه دگرزیس��تی بزرگ��ی در عرصه اقتصادی، 
فرهنگ��ی و اجتماعی هس��تیم، افزود: در برهه تاریخی زندگی می کنی��م که نقطه عطف تحوالت 
بزرگ در جامعه بش��ری و جهان به مدد فناوری های نوین و گنجینه عظیم دانشی هستیم. حوزه 
صنعت و اقتصاد با فراهم ش��دن زمینه ها و بس��ترها چهارمین انقالب صنعتی را وارد می ش��ود که 

ایران اسالمی به عنوان عضوی از جامعه جهانی از این تحول بزرگ تاثیرپذیر است.
بختی��ار ایف��ای نق��ش موثر و  تعیین کننده را در این مس��یر مه��م خواند و ادام��ه داد: باید از 
ظرفیت ه��ای بزرگ کش��ور اس��تفاده ک��رد و با تبدیل ک��ردن تهدیده��ا به فرصت ه��ا در آینده 
موفقیت هایی را برای کش��ور به وجود آوریم. با توجه به موقعیت ژئواس��تراتژیک کش��ور آگاهی و 
دانش فراگیر و نیروی انس��انی مستعد و دسترسی به فناوری ها و فرصت های بزرگ می توان نقش 
تاثیرگذار داش��ت در این راه الزم اس��ت با تدابیر آگاهانه و بومی کردن و استفاده از نخبگان نقش 

تعیین کننده را ایفا کرد.
این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان کرد: رسیدن به ثروت در اقتصاد تنها از طریق 
فناوری عوامل موثر دیگر میس��ر نمی شود بلکه ایمان، اعتقاد، اتحاد و روحیه ملی تاثیرگذار است 
که می تواند در مسیر رسیدن به موفقیت ها و گردنه های سخت کمک کننده باشد در این راه الزم 

است مسئوالن هم پاسخگو باشند.
بختیار مهم ترین عناصر انقالب صنعتی چهارم را نیروی انسانی متخصص و ماهر دانست و گفت: 
ما دارای چنین وسیله ارزشمندی در کشور هستیم به همین دلیل باید در شرایط حساس فعلی با 

تعامل سازنده، هوشمندانه و آگاهانه از این ظرفیت بهره گرفته و به موفقیت برسیم.
در ادامه این همایش که با همکاری سه فراکسیون پاسخگو، اقتصاد و دیجیتال و روابط عمومی 
مجلس برگزار شد، قاسم علی نوچمنی، دبیر کل جبهه حامیان والیت با تاکید بر لزوم استفاده از 
فرصت ها برای حل نیازهای کشور گفت: باید از دانش جهانی و تکنولوژی و علم برای رفع نیازهای 
کش��ور اس��تفاده کرد؛ البته نباید تنها نگاه ما به خارج از کشور باشد؛ بلکه باید نگاه به داخل بوده 

و از ظرفیت جوانان استفاده کنیم.
او انقالب اسالمی را مبدأ تحول جامعه خواند و گفت: امروز دنیا بر سرانگشتان ایرانیان می چرخد 
بزرگ ترین متخصصان، مخترعان، مکتش��فان و نام آوران دنیا ایرانی ها هس��تند که متاس��فانه ما 

نتوانستم از آنها در داخل کشور استفاده کنیم. دیگران آنها را کشف کرده و از ما ربودند.
مدیران چقدر آماده ورود به انقالب صنعتی چهارم هستند؟

همچنین مصطفی کواکبیان، عضو هیات رئیس��ه فراکس��یون امی��د در این همایش با تاکید بر 
اینکه در کش��ور ما ش��فافیت و پاسخگویی مشکل دارد، گفت: همه نهادها اعم از دولت، مجلس و 

شورای نگهبان باید به مردم پاسخگو باشند.
کواکبیان با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته انقالب اسالمی در داخل و سطح منطقه دستاوردهای 
زیادی داشته، افزود: اما این به آن مفهوم نیست که از بازنگری در برخی از بخش ها غفلت کنیم.

او با طرح این س��وال که وارد انقالب صنعتی چهارم می ش��ویم و پرس��ش این اس��ت که چقدر 
مدی��ران خود را آماده ورود به انقالب صنعتی چه��ارم کرده اند، ادامه داد: اکنون هر لحظه دنیا با 
پیشرفت های زیادی مواجه است که باید تالش کنیم با آن پیشرفت ها همگام باشیم امیدواریم در 
چنین همایش هایی ش��اهد بازنگری و ورود به انقالب صنعتی چهارم باشیم و اینکه بدانیم چطور 

قرار است در عرصه اقتصاد دیجیتال حرکت کنیم.
نماینده تهران با اشاره به اهمیت موضوع پاسخگویی گفت: وقتی از پاسخگویی صحبت می شود 
دوس��ت داریم که دیگران پاس��خگو بوده و خودمان را از پاس��خگویی مبرا می داریم، حال اینکه 
پاس��خگویی با شفافیت همراه اس��ت. اگر کسی مدعی پاسخگویی شد باید اقداماتش را به صورت 
شفاف در معرض افکار عمومی قرار دهد. در روایات هم آمده که ضعیف ترین فرد جامعه می تواند 

قوی ترین فرد را ملزم به پاسخگویی کند این همان امر به معروف و نهی از منکر است. 

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به گفته سفیر سوئیس:
واردات داروی ما 2 هزار برابر واردات از کانال مالی سوئیس است

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به نمایش داروی وارداتی از طریق شرکت های سوئیسی توسط سفارت سوئیس تأکید کرد 
که میزان دارو و ملزومات پزش��کی که توس��ط بانک مرکزی در ۱۰ ماهه امسال تامین ارز و وارد کشور شده، بیش از ۴میلیارد 

دالر )2۰۰۰ برابر واردات انجام شده از کانال مالی سوئیس( بوده است.
به گزارش ایس��نا، عبدالناصر همتی ادامه داد: برای این بخش از امور ضروری کش��ور وابسته به تصمیمات و اقدامات دیگران 
نیس��تیم و در یک س��ال و نیم گذش��ته نیز آمریکا حداکثر تالش خود برای جلوگیری و اختالل در واردات دارو برای بیماران 
کش��ورمان انجام داده اس��ت. ضمن اینکه نفس اعالم صدور مجوز توس��ط آمریکا برای واردات دارو و تجهیزات پزش��کی نشان 
می دهد علی رغم ادعای آمریکا مبنی بر تحریم نبودن دارو و اقالم بشردوستانه، این اقالم عمال توسط آمریکا تحریم شده است، 

وگرنه نیازی به مجوز نداشت.
وی تصریح کرد: با این حال، با تالش های انجام شده توسط بانک مرکزی و سایر دستگاه ها، با این تحریم ها مقابله شده است 

و داروهای موردنیاز مردم تاکنون تامین شده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
گفتنی اس��ت چندی پیش س��فارت سوئیس در تهران از اجرایی شدن سازوکار مالی برای ارسال اقالم انسان دوستانه به ایران 
خبر داده و اعالم کرده بود که یک پرداخت اولیه از طریق این س��ازوکار مالی به  صورت آزمایش��ی انجام شده و مورد تأیید قرار 
گرفته اس��ت که رئیس کل بانک مرکزی کش��ورمان در واکنش به این اعالم س��فارت سوئیس، گفته بود »داروی مبادله شده از 
مح��ل منابع بانک مرکزی در بانک سوئیس��ی بوده و اگر آمریکا در این زمینه مدعی اس��ت باید مکانی��زم بانکی برای انتقال و 
تأمین منابع خرید کاالهای اساسی را فراهم کند. همچنین داروی مبادله شده با پیگیری و درخواست سفارت دولت سوئیس و 
در حد ۵/2 میلیون دالر آن هم از طریق منابع  موجود بانک مرکزی نزد یک بانک سوئیس��ی و از طریق ش��رکت های سوئیسی 

بوده است.«
همتی همچنین گفته بود که »کارش��کنی مداوم آمریکایی ها در نقل و انتقال منابع برای مبادالت کاالهای اساس��ی و دارو 
صورت گرفته است؛ لذا اگر آمریکایی ها واقعا مدعی همراهی برای تأمین دارو و کاالهای کشاورزی هستند، باید مکانیزم بانکی 
ب��رای انتقال و تأمین منابع خرید کاالهای اساس��ی را فراهم کنند. صرف انجام مکانیزم فن��ی مبادله بدون امکان انتقال منابع 

کافی نیست.«

وزیر اقتصاد در دومین همایش »اقتصاد دیجیتال، رونق تولید و سامانه هوشمند پاسخگو« تاکید کرد

حرکت در مسیر اقتصاد هوشمند برای عبور از چالش ها

آلبرت بغزیان اقتصاددان



فرصت امروز: از ابتدای دهه ۹۰ بود که »ش��ورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی« با پیش��نهاد محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق ایران، 
ش��کل قانونی به خود گرفت و در کارنامه هش��ت ساله خود از آن برهه 
زمانی تاکن��ون تالش کرده تا معبری ب��رای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی باشد، اما اینکه این شورا چقدر توانسته محلی برای دیالوگ و 
حلقه واس��طی میان دولت و بخش خصوصی باشد، سوالی است که نیاز 
به بررس��ی دارد، چراکه نقش این ش��ورا در دل ساختار سیاست گذاری 
کش��ور هنوز آنچنان که باید و ش��اید نهادینه نشده و عملکرد »شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی« در چند س��ال گذش��ته بس��ته به 
روحیه مش��ورت گریز یا مشورت پذیر بودن دولتمردان متغیر بوده است. 
در واق��ع، این ش��ورا برخالف نام و عنوان آن گاه ب��ه  جای گفت وگو به 
محل��ی برای تک گویی دولت با بخش خصوصی تبدیل ش��ده و به گفته 
مرکز پژوهش ها، »شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی« در این 

سال ها به »شورای تشکیل کارگروه ها« منحصر شده است.
شورای گفت وگو یا شورای تشکیل کارگروه ها؟

در حالی ۹ س��ال از تصویب م��اده 7۵ قانون برنامه پنجم توس��عه و 
هشت س��ال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار می گذرد 
و طبق این مصوبات، »ش��ورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی« باید 
به محوری برای حل موانع کس��ب وکار کش��ور و مشکالت و چالش های 
فعاالن بخش خصوصی تبدیل می شد که بررسی های مرکز پژوهش های 
مجلس نشان می دهد بیش��ترین دستاورد »شورای گفت وگوی دولت و 
بخ��ش خصوصی در همه این س��ال ها »تش��کیل کارگروههای متعدد« 

بوده است.
طب��ق ماده 7۵ »قانون برنامه پنجم توس��عه« مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹ 
بود که شورایي با عنوان »شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصي« به 
 منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصي و تعاوني و تسهیل فعالیت های 
اقتصادي این دو بخش و همچنین بررس��ي و رفع موانع کسب وکار و ارائه 
پیش��نهادها و راهکارهاي اجرایي مناسب به مراجع ذی ربط، تشکیل شد. 
بر این اس��اس، این حکم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در ماده )۱۱( 
»قانون بهبود مستمر محیط کس��ب وکار« )شانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۰(، با 

انجام اصالحاتي به قانوني دائمي تبدیل شد.
س��وال اما این است که مهم ترین دس��تاوردهای »شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصي« از ابتدای دهه ۹۰ تا هم اکنون چه بوده است؟ 
نهاد پژوهش��ی مجلس در پاسخ به این سوال، در تازه ترین گزارش خود 
به بررس��ی عملکرد این شورا پرداخته و با مروري بر ۱۳۳ مورد دستور 

جلسه یا موضوع بررسی شده خارج از دستور که از ۹۰ نشست »شوراي 
گفت وگو« استخراج  شده، نوش��ته است: »در اغلب اوقات، راهکاري که 
توس��ط »ش��وراي گفت وگو« ارائه  ش��ده، تش��کیل کارگروه بوده است؛ 
به طوری که از ۱۳۳ مورد دس��تور جلسه و موضوعات بررسی شده خارج 
از دستور در »شوراي گفت وگو«، ۴6 مورد به مصوبه یا تصمیم مبني بر 
تشکیل کارگروه با حضور مسئوالن مربوط و اعضایي از بخش خصوصي 
و تعاوني انجامیده اس��ت. این در حالی است که مهم ترین هدف تشکیل 
»ش��وراي گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصي« عبارت بوده اس��ت از 
تأس��یس نهادي به  عنوان حلقه واسِط میان دولت و فعاالن اقتصادي و 
ایفاي نقش ش��وراي گفت وگو به  عنوان صحنه ای براي انتقال خواسته ها 
و مطالبات فعاالن اقتصادي به دولتمرداني که قطعاً دسترس��ي به آنها با 

موانع بسیاري مواجه است.«
ب��ه اعتقاد بازوی کارشناس��ی مجلس، »ش��وراي گفت وگوی دولت و 
بخ��ش خصوصي« طبق قانون، باید خواس��ته های فعاالن اقتصادي را از 
دولتمردان پیگیري کند و پاس��خ آنها را دریافت و براي اطالع عموم در 
رس��انه ها منعکس کند. نکته حائز اهمیت این اس��ت ک��ه اتخاذ راهکار 
کارگروه براي حل وفصل مس��ائل و معضالت مطرح ش��ده در »ش��وراي 
گفت وگو«، برخي ضعف ه��ای بنیادین نظ��ام بوروکراتیک ایران، یعني 
عدم هماهنگي، انس��جام و هم افزایی را تا حدي جبران کرده اس��ت، اما 
این امر، انحراف از اراده قانون گذار در فلسفه تشکیل »شوراي گفت وگو« 

ارزیابي می شود.«
مرکز پژوهش ها همچنین با اش��اره به حض��ور نامنظم برخي اعضاي 
دولت��ي »ش��وراي گفت وگو« در جلس��ات آنک��ه ب��ه »ناکارآمدي این 
ش��ورا« منجر شده است، معتقد اس��ت: »این امر باعث شده است صرفاً 
مباحثي در »ش��وراي گفت وگو« طرح شوند که بیشتر مرتبط با وظایف 
و عملکرده��اي وزیر امور اقتصادي و دارایي اس��ت؛ در واقع، »ش��وراي 
گفت وگ��وی دولت و بخش خصوصي« به نوعی به »ش��ورای گفت وگوی 

وزارت امور اقتصادي و دارایي با بخش خصوصي تقلیل یافته است.«
۱۰ وظیفه از وظایف چهارده گانه شورا، اجرا نشده است

نهاد پژوهش��ی مجل��س در ادامه این گزارش ب��ه وظایف چهارده گانه 
»ش��وراي گفت وگوی دولت و بخش خصوصي« پرداخته و نوشته است: 
»طبق ماده ۱۱ قانون بهبود مس��تمر محیط کسب وکار ۱۴ وظیفه برای 
ش��وراي گفت وگو تشریح شده است که ارزیابی ها نشان می دهد تاکنون 
چهار حکم اجرا ش��ده، پنج حکم به طور ناقص اجرا ش��ده و پنج حکم 

همچنان اجرا نشده است.«

مرکز پژوهش ها س��پس »احکامي که اجرا نشده یا به  طور ناقص اجرا 
ش��ده اند را احکامي بس��یار مهم براي بهبود محیط کسب وکار خوانده و 

آنها را اینچنین برشمرده است:
- تبصره ۴ ماده ۱۱ درخصوص قرار گرفتن مصوبات شوراي گفت وگو 

در دستور کار هیأت وزیران ظرف مدت ۳۰ روز اجرا نشده است.
- بند الف ماده ۱۱ درخصوص پیشنهاد اصالح، حذف یا وضع مقررات 
یا رویه اجرایي در جهت بهبود محیط کس��ب وکار در ایران به مسئوالن 
مربوطه براس��اس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه شوراي گفت وگو، 
ناقص اجرا شده اس��ت. این حکم محور اصلي کارکرد شوراي گفت وگو 

درخصوص مشارکت در مقررات گذاري محسوب می شود.
- بند پ ماده ۱۱ درخصوص ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرهاي 
متقابل مسئوالن دستگاه های اجرایي و نمایندگان تشکل های بخش های 

خصوصي و تعاوني، ناقص اجرا شده است.
- بن��د ج ماده ۱۱ درخصوص پیگیري گزارش اتاق ها درباره امتیازات 
موجود در قوانین و مق��ررات و رویه ها براي بنگاه های با مالکیت غیر از 
بخش های خصوصي و تعاوني و زمینه س��ازی براي حذف یا تعمیم این 

امتیازات، اجرا نشده است.
- بن��د چ م��اده ۱۱ راجع ب��ه ارائه پیش��نهاد در م��ورد قراردادهاي 
دستگاه های اجرایي با فعاالن اقتصادي بخش های خصوصي و تعاوني به  
منظ��ور ایجاد ترازی و منع تحمیل ش��رایط ناعادالنه به  طرف مقابل در 

این قراردادها، اجرا نشده است.
- بند ح ماده ۱۱ درخصوص زمینه س��ازی براي شناس��ایي واحدهاي 
تولیدي مش��مول پرداخت مالیات با همکاري تش��کل های اقتصادي به  

منظور گسترش پایه مالیاتي، اجرا نشده است.
- بن��د خ ماده ۱۱ راجع به تعیین و انتش��ار اطالعات آماري موردنیاز 

براي فعاالن اقتصادي، ناقص اجرا شده است.
- بن��د د ماده ۱۱ راجع به تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به 

بخش های تعاوني و خصوصي، اجرا نشده است.
- تبص��ره یک م��اده ۱۱ درخصوص ش��رکت وزیر ی��ا باالترین مقام 
دس��تگاه های اجرایي در جلس��ه و حس��ب م��ورد، معرف��ي نمایندگان 
تام االختی��ار آنه��ا ب��ه کمیس��یون هاي زیرمجموعه دبیرخانه ش��وراي 

گفت وگو، ناقص اجرا شده است.
- تبص��ره 2 م��اده ۱۱ درخصوص قرار دادن دس��تور جلس��ه آتي و 
مصوبات در جلس��ه در اختیار رس��انه ها توس��ط دبیر شوراي گفت وگو، 

ناقص اجرا شده است.

عملکرد 8ساله »شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی« از نگاه نهاد پژوهشی مجلس

از تک گویی تا گفت وگوی دولت و بخش خصوصی

شاید بس��یاری از مخاطبان، نام »ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی« را شنیده باش��ند. این شورا همانطور که از نام آن برمی آید، 
مجالی برای تعامل هرچه بیش��تر ارکان حاکمیت به ویژه دولت با بخش 
خصوصی اس��ت، تا از یک س��و بتواند نس��بت به رفع موانع کسب و کار 
و تس��هیل فعالیت اقتصادی تشریک مس��اعی نماید و از سوی دیگر، به 
منطقی کردن اندازه دولت و توس��عه س��هم بخش خصوصی در اقتصاد 

ایران بینجامد .
»ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و بخش خصوص��ی« در بس��یاری از 
کش��ورهای توسعه یافته و متناسب با س��اختار حقوقی و سیاست گذاری 
این کش��ورها ش��کل گرفته اس��ت و منش��أ تحوالت عمده ای در بهبود 
محیط کس��ب و کار بوده اس��ت .این ش��ورا در ایران نیز از ابتدای سال 
۹۰ و با پیش��نهاد اتاق بازرگانی ایران پدید آمد. همانطور که اشاره شد، 
»ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی« موضوع تبصره ماده ۱۳ 
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوبه ۱6 بهمن ماه سال ۱۳۹۰ 
اس��ت و در راستای بهبود مستمر فضای کسب و کار با تجزیه و تحلیل 
مقررات با ارائه نقطه نظرات کارشناس��ی و تخصصی بخش خصوصی در 
راستای اصالح قوانین تاسیس شده است. این شورا به منظور روان سازی 
و بهبود فضای کس��ب و کار فعالیت خود را از اوایل دهه ۹۰ آغاز کرد. 
در همین راس��تا، از مهم ترین وظایف این ش��ورا، بررسی پیشنهادهای 
مربوط به اصالح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه ها، بخشنامه ها، 
دستور العمل ها، شیوه نامه ها یا رویه های اجرایی به منظور بهبود محیط 

کسب وکار استان و کشور است.
در واقع، »ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخش خصوص��ی« در ادامه 
منطقی سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ قانون اساس��ی اس��ت و طبق ماده 
7۵ قانون برنامه پنجم توس��عه ش��کل گرفته اس��ت. براساس ماده 7۵ 
این برنامه، »ش��ورای گفت وگوی دولت و بخ��ش خصوصی« به  منظور 
تبادل نظر دول��ت و بخش های خصوصی و تعاون��ی و رفع موانع محیط 

کس��ب و کار و همینطور ارائه پیش��نهادها و راهکارهای اجرایی مناسب 
تشکیل شده است. 

»ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي« از 2۰ شخص حقوقي 
از قواي س��ه گانه، بانک مرکزي، ش��هرداري، ش��وراي عالي اس��تان ها و 
هش��ت کارآفرین منتخب بخش هاي خصوصي و تعاوني تش��کیل شده 
و ه��دف اصل��ي آن، انتقال و پیگی��ري درخواس��ت هاي متقابل فعاالن 
اقتصادي و مس��ئوالن کشور بوده است. ریاست این شورا با وزیر اقتصاد 
اس��ت رئیس کل بانک مرک��زی معاون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رئیس جمه��ور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تع��اون، وزیر بازرگانی، وزیر 
جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر 
از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس، رئیس ات��اق بازرگانی ایران، دبیرکل اتاق تعاون، 
شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و 

تعاونی، دیگر اعضای ان را تشکیل می دهند.
همچنی��ن محل دبیرخانه این ش��ورا در اتاق بازرگانی ایران اس��ت و 
جلس��ات »ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوص��ی« حداقل هر 
۱۵ روز یکبار برگزار می ش��ود. مطابق با آنچه در وب س��ایت »ش��ورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی« آمده اس��ت، اعضای این ش��ورا از 
این قرار هس��تند: فرهاد دژپس��ند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس 
ش��ورا، رضا اردکانیان وزیر نیرو، عباس کش��اورز سرپرست وزارت جهاد 
کش��اورزی، محمد ش��ریعتمداری وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، 
رضا رحمان��ی وزیر صنعت، معدن و تج��ارت، محمدباقر نوبخت معاون 
رئیس جمهور و رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، عبدالرضا 
رحمانی فضلی وزیر کش��ور، حجت االسالم والمس��لمین محمد مصدق 

معاون حقوقی قوه قضائیه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضائیه، عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی، الیاس حضرتی رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی، غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه و محاس��بات مجلس شورای اس��المی، احمدعلی کیخا رئیس 
کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ش��ورای اسالمی، 
غالمحس��ین ش��افعی رئیس اتاق بازرگان��ی ایران و دبیر ش��ورا، بهمن 
عبدالله��ی رئیس اتاق تعاون ایران، س��عید ممبینی رئیس اتاق اصناف 
ایران، مرتضی الویری رئیس ش��ورای عالی اس��تان ها، قدرت اهلل نوروزی 
ش��هردار اصفهان )شهردار یکی از کالنش��هرها(، قباد چوبدار مدیرعامل 
گروه بین الملل��ی آبادراهان، اس��ماعیل خلی��ل زاده مدیرعامل اتحادیه 
مرکزی تعاونی های مرزنش��ینان کشور، مرتضی س��لطانی رئیس هیات 
مدیره گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر، غالمعلی سلیمانی مدیرعامل 
گ��روه تولیدی س��ولیکو، بهم��ن عبداللهی مدیرعامل ش��رکت اتحادیه 
تعاونی های مصرف کارکنان دولت )اس��کاد(، ژوبین عالقبند مدیرعامل 
اس��نپ و محمدرضا قم��ی مدیرعامل یزد گل به  عن��وان مدیران عامل 

شرکت های برتر خصوصی و تعاونی.
براس��اس آنچه مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس در گزارش خود اش��اره 
کرده، دس��ته بندي موضوعي مصوبات و تصمیمات »شوراي گفت وگو« 
نش��ان می دهد در طول بیش از هشت سال از آغاز فعالیت این شورا در 
قالب۹۰ جلس��ه، ۱۳۳ دستورجلسه بررسی ش��ده است. همچنین این 
گزارش نشان مي دهد ۱۸درصد موضوعات مورد بررسي، به تأمین مالي 
و مس��ائل مربوط با آن ازجمله معوقات بانکي اختصاص داش��ته اس��ت. 
همچنی��ن ۱۳درصد موضوعات طرح ش��ده در »ش��وراي گفت وگو« به 
مالیات تعلق داشته است. بدین ترتیب، درمجموع ۳۱ درصد موضوعات 
مورد بحث در »ش��وراي گفت وگو« و مصوبات و تصمیمات اتخاذش��ده 
در آن شورا، به موضوعات تأمین مالي و مالیات اختصاص داشته است.

اعضای »شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی« را بشناسید

»شورای گفت وگو« در یک نگاه

نگاه

نقش »شورای گفت وگو« از نگاه فعاالن اقتصادی
ماموریت مقررات زدایی از اقتصاد ایران

»ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی« در عمر هشت ساله 
خود، فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است. با توجه به 
حضور س��نگین و همه جانبه دولت در اقتص��اد و نقش کمرنگ بخش 
خصوص��ی در معادالت اقتص��اد ایران، »ش��ورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوص��ی« می تواند معبری برای حضور هرچه بیش��تر بخش 
خصوصی در اقتصاد و رفع موانع محیط کسب و کار باشد، اما این شورا 
چقدر توانسته در این مسیر موفق باشد و به گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی یاری برس��اند؟ نگاه فعاالن اقتصادی به این ش��ورا چیست؟ 
اصال »شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی« چقدر در ساختار 
سیاست گذاری کشور، قابلیت کنشگری دارد؟ آیا عملکرد هشت ساله 
این شورا توانسته آن را به نهادی فعال و کنشگر در حل و فصل مسائل 

اقتصاد ایران تبدیل کند؟  
در این زمینه، کیوان کاش��فی عضو هیات رئیس��ه اتاق ایران معتقد 
اس��ت که »ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخش خصوص��ی« در نیمه 
دوم عمر هش��ت س��اله خود، از کارآمدی بیش��تری برخوردار بوده و 
به رغم تحوالت پرش��تاب اقتصاد و سیاس��ت خارج��ی، نقش موثری 
در همسوسازی نس��بی دس��تگاه های اجرایی با ثبات موردنیاز بخش 

خصوصی بر جای گذاشته است. 
به اعتقاد کاش��فی، دبیرخانه شورای گفت وگو در چهار سال اخیر با 
برگزاری ۳7 نشست اصلی، فضای مساعدی را برای گفت وگو و تبادل 
نظ��ر دولت و بخش خصوص��ی فراهم کرده و امکان مطالبه ش��رایط 
موردنظر صاحبان کس��ب وکار از باالترین مس��ئوالن اجرایی کشور را 
فراهم کرده اس��ت. البته در کنار نشس��ت های اصلی، ش��اهد جلسات 
فرعی ش��ورا نی��ز بوده ایم که به منظور تعامل سیس��تمی و انس��جام 
هرچه بیش��تر در دیدگاه های ارائه شده از سوی بخش خصوصی برگزار 
می ش��ود و کمک می کند تا در نشس��ت های اصلی، شاهد بیان صدای 

واحد بخش خصوصی باشیم.
این عضو هیات رئیس��ه اتاق ایران با بررس��ی نشس��ت های شورای 
گفت وگو اعتقاد دارد که به دلیل فراگیری و حساس��یت بیشتر بخش 
خصوصی، این شورا در چهار سال گذشته به ترتیب بر تجارت خارجی، 
بازار پول و سرمایه، بهبود محیط کسب و کار، تامین اجتماعی و امور 

مالیاتی تاکید بیشتری داشته است.
کاش��فی درباره دس��تاوردهای »ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی« ه��م می گوید: فعالیت ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی در چهار سال گذشته، دستاوردهای متعددی برای کنشگران 
اقتصادی به همراه داشته و ده ها مساله کوچک و بزرگ را حل و فصل 
کرده است. از جمله مهم ترین دستاوردهای شورای گفت وگو، می توان 
به قانونی ش��دن مدل مش��ارکت عمومی و خصوصی اش��اره کرد که 
می تواند بخشی از مشکل بزرگ طرح های نیمه تمام دولتی را حل کند. 
همچنین اصالح ش��رایط عمومی پیمان از سوی سازمان برنامه، بهبود 
ش��یوه حسابرسی اسناد مالی کارفرمایان تامین اجتماعی، امکان تهاتر 
مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی بانکی آنها، تعلیق مالیات بر 
افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، رفع ایرادهای مقررات 
بازگش��ت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، نحوه تامین ارز برای 
تسویه اعتبارات یوزانس، رفع مشکالت ثبت سفارش، تسهیل استفاده 
از اسناد خزانه اسالمی و تمدید مهلت ماده 2۰ قانون رفع موانع تولید 

از دیگر دستاوردهای این شوراست.
ب��ه گفته وی، بی ش��ک در غیاب نهاد ش��ورای گفت وگو ممکن بود 
بخش خصوصی نتواند همه این موارد را با موفقیت به نتیجه برس��اند. 
این امر نش��ان می دهد همان طور که دانشمندان علوم سیاسی تاکید 
می کنن��د، گفت وگو، قوی ترین ابزار قدرت در جهان اس��ت. بررس��ی 
فضای کس��ب وکار و رتبه ایران در مقایس��ه با دیگر کشورهای جهان 
نیز نش��ان می دهد همچنان راهی طوالنی برای بهبود فضای کسب و 
کار در پیش داریم و این وضعیت، مسئولیت و جایگاه شورای گفت وگو 

را باالتر می برد.
محسن احتش��ام، رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی نیز درباره 
نق��ش این ش��ورا می گوید: یک��ی از مهم تری��ن ماموریت هایی که 
»ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوص��ی« مصرانه آن را در 
دس��تور کار دارد، پایش اجرای کامل قوانین و مقررات و همچنین 
بررسی پیشنهادها در زمینه اصالح و تکمیل طرح ها و لوایح قانونی 
با هدف بهبود محیط کس��ب و کار در استان و کشور است بنابراین 
این ش��ورا در راس��تای نظام های برنامه ریزی و کنترل به درستی و 

بجا ایجاد شده است.
به اعتقاد احتش��ام، متاس��فانه ناکارآمدی قوانی��ن و مقررات به این 
دلیل اس��ت که این قوانین از بطن فضای کس��ب وکار برنیامده است 
و در نتیجه به هنگام اجرا با چالش مواجه می ش��ود. بنابراین »شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی« در جهت اصالح بس��یاری از این 
قوانین ناکارآم��د، یک ظرفیت قانونی مهم و ی��ک فرصت انکارناپذیر 

است.
او در بی��ان چرایی این مس��ئله که این ش��ورا هن��وز توقعات بخش 
خصوص��ی را نتوانس��ته آنط��ور که شایس��ته بهبود و مس��تمر فضای 
کس��ب وکار اس��ت، برآورده کند، می گوید: به نظر می رس��د »شورای 
گفت وگو« نیز دچار بوروکراس��ی از س��وی مجریان قوانین ش��ده و به 
همین دلیل نتوانس��ته ب��ا تصمیمات کارا و موثر در ش��رایط تغییر و 
تحوالت س��ریع فضای کس���ب و کار داخلی و به خصوص بین المللی 
با اس��تقرار فرآیند مدیریت��ی برمبنای مفاهیم مدیریت اس��تراتژیک، 
اس��تراتژی هایی ب�رای رفع موانع و مش��کالت قانون��ی فراروی فعاالن 
اقتص��ادی تبیین کند ت��ا فعاالن اقتص��ادی را از چالش های پیش رو 
نج��ات داده و به س��وی تحقق اه��داف کالن اقتص��ادی هدایت کند 
بنابراین این ش��ورا یک ضرورت برای گفت وگو و تغییر قوانین مزاحم 

به خصوص در شرایط اقتصادی سخت حاضر است.
ب��ه گفته رئیس ات��اق بازرگانی خراس��ان جنوبی، هرچند تنگناهای 
موجود داخلی و خارجی در بس��ترهای اقتصادی موجب ش��ده اس��ت 
آنچه مورد درخواس��ت و انتظار فعاالن اقتصادی اس��ت نتواند فراهم و 
محقق ش��ود، اما فهم موضوع و توجه به شناسایی موانع کسب وکار و 
ارائه راهکارهای اجرایی در س��طوح مدیران استانی و کارشناسان موثر 
در ح��وزه فعالیت ه��ای اقتصادی، اقدام قابل قبولی ب��ود که ادامه آن 
می توان��د تقویت تعامل و همکاری میان دول��ت و بخش خصوصی را 
در پی داشته باشد. هم اکنون روزنه های جدیدی از تعامل با مسئوالن 
دولتی برای حل مش��کالت بخش خصوصی باز شده است و امیدواریم 
با تعامل در ش��ورا و گسترش مناسبات، موضوعات حل و فصل شده و 

راهکارهای جدید و کارآمد برای آنها اندیشیده شود.
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فرص��ت امروز: آخرین وضعیت بازار مس��کن پایتخت در دی ماه امس��ال نش��ان 
می دهد متوس��ط قیمت مس��کن در ش��هر تهران ۱۳ میلی��ون و ۸۱۰ هزار تومان 
در هر متر مربع بود که بیانگر رش��دی 2.۱درصدی نس��بت به آذرماه و افزایش��ی 
۴۰.۹درصدی نسبت به دی ماه سال گذشته است. به گفته بانک مرکزی، در اولین 
ماه زمستان همچنین تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی پایتخت به ۱۰ هزار و 
7۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به آذرماه و دی ماه پارسال به  ترتیب ۱2درصد 

و  ۵۹درصد افزایش داشته است.
در همین حال، با توجه به کسری بودجه سال آینده و کاهش امکان فروش نفت، 
دولت دوازدهم، افزایش پایه های مالیاتی را در دس��تور کار خود قرار داده و در این 
بین، زمزمه ها درباره مالیات بر عایدی س��رمایه یا مالیات بر خانه های خالی شنیده 
می شود. در همین زمینه، مهدی غالمی کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که 
دریاف��ت مالیات از عایدی امالك در کنار افزایش س��اخت و س��از منجر به کنترل 
قیمت مس��کن می شود و تجربه جهانی نشان داده است مادامی که بازار از تقاضای 

سرمایه ای تخلیه نشود در وضعیت تعادل قرار نمی گیرد.
غالمی با بیان اینکه در دو ماه اخیر با افزایش تعداد معامالت مسکن مواجه بودیم 
و این در حالی اس��ت که در ۱۰ ماهه امس��ال، افت چشمگیر در تعداد معامالت را 
ش��اهد بوده ایم، گفت: این افزایش معامالت و افزایش قیمت که در دو ماه گذش��ته 
اتفاق افتاده ناش��ی از رشد قیمت در مناطق شمالی تهران است، اما به اعتقاد من، 
اگر اتفاق خاصی در س��طح کالن اقتصاد نیفتد، افزایش ش��دید قیمت مس��کن در 

ماه های آینده بعید است.
به گفته وی، جهش قیمت ملک در دو س��ال گذش��ته آنقدر جدی بوده اس��ت 
که باعث ش��کاف بین توان خریداران واقعی و بازار مسکن شده است. تقاضایی که 
هم اکنون در بازار مس��کن وجود دارد، مصرفی نیست، یا از نوع سرمایه گذاری یا از 

نوع تبدیل به احسن است.
با رشد قیمت ها، وام مسکن بی تاثیر شده است

این کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه شش دهک درآمدی 
جامعه توان خرید مس��کن را ندارند، ادامه داد: با توجه به رش��د سنگین قیمت ها، 
تس��هیالت مسکن بی تاثیر اس��ت. از طرف دیگر، تعداد قابل توجهی مسکن خالی 
وج��ود دارد. در تهران  ۵۰۰ هزار و در کش��ور 2.6 میلی��ون خانه خالی داریم. این 
تعداد اگر هم به بازار عرضه شود مردم قدرت خرید ندارند بنابراین بازار مسکن دچار 
شکست شده است. بدین معنا که عرضه و تقاضا به شکل معمول نمی تواند خود را 
تنظیم کند بنابراین نیاز به درمان هایی است و دولت ها باید از روش های کارآمد برای 

تعادل بخشی به  بازار مسکن استفاده کنند.
به اعتقاد غالمی، تجربه های جهانی موفقی در زمینه کنترل بازار مس��کن وجود 

دارد. بحث مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه های خالی اگر به شکل صحیح 
اجرا شود می تواند بازار را از تقاضای سرمایه ای تخلیه کند.

او افزایش تولید را از دیگر ملزومات بازار مس��کن دانس��ت و گفت: به دلیل پرش 
قیمت ها  بازار راکد شده و سازندگان نیز طبیعتا انگیزه ساخت و ساز ندارند. از طرف 
دیگر، پیش فروش به عنوان یک منبع تامین مالی، معطل مانده است. سال های قبل، 
متقاضیان از مدل پیش خرید اس��تفاده می کردند که به تدریج به دلیل مس��ائلی از 
جمله فروش به غیر، این نوع خریدها کاهش یافت. بعد از اصالح قانون نیز این روش 

تامین مالی کارایی چندانی ندارد.
به گفته این کارشناس بازار مسکن، دولت با استفاده از شیوه هایی باید از بعضی 
دهک ه��ا حمایت کند. تجربه نش��ان داده در چرخه های رون��ق و رکود، دهک های 

بیشتری از جامعه از تامین مسکن مناسب محروم می شوند.
غالمی درباره پیش بینی قیمت مس��کن در سال ۱۳۹۹ هم گفت: بین سال های 
۱۳۹2 تا ۱۳۹6 رکودی در بخش مس��کن حاکم بود که باعث ش��د قیمت ملک از 
تورم عمومی کمتر شود. تصورم این است که هم اکنون وارد چنین فضایی شده ایم 
مگر اینکه ش��اخص های اقتصاد کالن تغییرات جدی کند؛  زیرا با توجه به ماهیت 
سرمایه ای بازار مسکن در ایران، متاسفانه این بازار با شاخص های کالن، باال و پایین 
می شود، با این حال نظرم این است که نهایت افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ 

به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود.
اسفندماه، زمان ثبت نام دور جدید »مسکن ملی«

در همین حال، زمان ثبت نام دور جدید مس��کن ملی اعالم ش��د و به گفته وزیر 
راه و شهرسازی، مرحله دوم ثبت نام »طرح ملی مسکن« در اسفندماه امسال انجام 
می ش��ود. به گزارش خبرآنالین، در حالی دور جدید ثبت نام مسکن ملی در دستور 
کار قرار دارد که بررسی ها نشان می دهد نزدیک به ۴2درصد از ثبت نام کنندگان در 

مرحله پیشین واجد شرایط دریافت مسکن ملی نبودند. 
بررسی آمارهای حوزه مسکن در سال ۱۳۹7 نشان می دهد، 26درصد خانوارهای 
شهری و ۵درصد از خانوارهای روستایی اجاره نشین بودند و این در حالی است که 
در س��ال ۱۳۹6، این درصدها به ترتیب 2۵درصد و ۴.7درصد بوده اس��ت. این امر 
نشانگر افزایش نرخ اجاره نش��ینی در سال گذشته است. مسکن گران ترین کاال در 
س��بد خانوار ایرانی است و بخش عمده ای از هزینه های خانوار را به خود اختصاص 
می دهد به طوری که در س��ال ۱۳۹6 ح��دود ۳۳درصد از هزینه های خانوار ایرانی 

مربوط به بخش مسکن بود و این رقم در سال گذشته به ۳۴درصد افزایش یافت.
همه این مسائل باعث استقبال مردم از »طرح ملی مسکن« شده و قرار است از 
حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی قابل احداث در قالب مسکن ملی 2۰۰ هزار واحد در 
شهرهای جدید، ۱۳۸ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد در بافت های 

فرس��وده و ناکارآمد عرضه ش��ود. مبلغ وام در این طرح، 7۵ میلیون تومان است و 
نرخ سود بازپرداخت این وام نیز ۱۸درصد است. دوره ساخت خانه ها نیز حداکثر دو 
س��ال است و بعد از آن پرداخت اقساط شروع می شود. دوره بازپرداخت اقساط وام 
در طرح »اقدام ملی مسکن« حدود ۱۰ سال است و اقساط ماهانه آن رقمی حدود 

یک و نیم میلیون تومان خواهد بود.
تفاوت »مسکن ملی« و »مسکن مهر« در چیست؟

از ابتدای دولت تدبیر و امید، این دولت با نقدهایی که به مسکن مهر دولت قبل از 
خود وارد کرد به دنبال جایگزینی طرحی برای خانه دار کردن مردم بود و هم اکنون 
گفته می شود، طرح مسکن ملی جایگزینی برای طرح مسکن مهر است. مسئوالن 
دولت��ی مهم ترین تفاوت طرح اقدام ملی با طرح مس��کن مهر را تمرکز بر تقاضای 
واقعی و ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی، عنوان می کنند. قراردادهای طرح اقدام 
ملی بین دولت و س��ازندگان منعقد می شود و بعد از پایان پروژه هر یک از طرفین 
سهم خود را برمی دارند. طبیعی است، در این فرآیند، انبوه سازان پیش از کلنگ زنی، 
نیاز بازار را در نظر می گیرند. حال آنکه در مس��کن مهر، سازندگان براساس دستور 

دولت صرفا واحدها را احداث می کردند و فرآیند فروش برعهده دولت بود.
در مس��کن مهر، برای ساخت مسکن از اراضی و خارج از شهرها استفاده شد که 
امکانات و تأسیسات زیرساختی نداشت و گفته می شود در طرح اقدام ملی مکان یابی 
درون شهرهاست. تفاوت ظاهری مسکن مهر و مسکن ملی در این است که در طرح 
مس��کن ملی، دیگر ساختمان ها بلندمرتبه و ۱۰ یا ۱۵ طبقه نخواهند بود و تعداد 

طبقات این طرح در نهایت هفت طبقه خواهد بود.
احتمال آزادسازی خریدوفروش »مسکن ملی« چقدر است؟

ب��ا وج��ود اینکه پیش از این، معاون وزیر مس��کن از ممنوعی��ت خرید و فروش 
امتی��از مس��کن ملی خبر داده و آن را تخلف نامیده ب��ود اما اخیرا اعالم کرد: علت 
این ممنوعیت این است که هنوز چیزی واگذار نشده که متقاضیان بخواهند آن را 
خرید و فروش کنند. ممکن است با تجربه ای که در ممنوعیت فروش امتیاز مسکن 
مهر وجود داش��ت و سبب شد بازار س��یاه برای آن ایجاد شود، پس از آنکه ساخت 
واحدهای مس��کن ملی به یک مرحله ای برس��د که متقاضی ام��کان انتخاب واحد 
داشته باشد، خرید و فروش آن را آزاد کنیم، اما این موضوع بیش از یک سال و نیم 
زمان می برد.  در حال حاضر، با اعالم فهرس��ت مجاز متقاضیان بار دیگر فضا برای 
خرید و فروش امتیاز مس��کن ملی آغاز ش��ده است. هرچند وزیر راه و شهرسازی و 
دیگر مقامات ش��هداری جدی را نسبت به این موضوع داده و تاکید کرده اند انتقال 
امتیاز غیرقانونی است و زمینه را برای سلب امتیاز فراهم خواهد کرد، اما همچنان 
آگهی هایی با بهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای فروش امتیاز مس��کن ملی به 

چشم می خورد.

الگوی جهانی برای کاهش قیمت مسکن در ایران

چرا قیمت مسکن باال می رود؟
یادداشت

اثرسنجی بنزین بر معیشت

اواخر آبان ماه بود که قیمت بنزین در ایران افزایش یافت. درس��ت 
است که قیمت تمام شده انرژی در جهان باالتر از آن عددی است که 
مردم کش��ورمان از آن استفاده و پرداخت می کنند اما مسئله اساسی 
آن اس��ت که اصالح قیم��ت حامل های انرژی باید س��ال ها قبل که 
نرخ تورم کمتر بود و جامعه قدرت پذیرش بیش��تری داشت، اجرایی 
می شد، زیرا در آن دوره قدرت خرید مردم نیز باالتر بود و بحران های 

اقتصادی بر کشور حاکم نبود.
اینکه دولت یک ش��به بدون اطالع رس��انی و آگاهی بخشی به مردم 
و زمینه س��ازی نرخ جدید بنزین را اعالم می کند، مش��خص است که 
ش��وك عظیم��ی را به جامعه وارد می کند که حاص��ل آن انتقادات و 
اعتراضات مردمی اس��ت. از س��وی دیگر باید ظرفیت معیشتی مردم 
برای ورود یک فش��ار دیگر س��نجیده شود. در ش��رایط کنونی که به 
واس��طه تحریم های خارج��ی و افزایش نرخ ارز، کش��ور در وضعیت 
نابس��امان اقتص��ادی به س��ر می ب��رد و همین موضوع اث��ر جدی بر 
معیش��ت مردم داش��ته اینکه مجموعه قوا تصمیم می گیرند و دولت 
نیز ناگهانی نرخ بنزین را دس��تکاری می کن��د یعنی توجه یا آگاهی 
نس��بت به ش��رایط اجتماعی و اقتصادی مردم کشور وجود ندارد. از 
س��وی دیگر وقتی صحبت از اصالح قیمت حامل های انرژی می شود 
باید توجه جدی به دستمزدها و قدرت خرید مردم نیز صورت بگیرد.

مهم ترین مس��ئله بعد از افزایش نرخ، اثر آن بر وضعیت معیش��تی 
مردم اس��ت. بنابر تجربه دوره های گذشته در این خصوص، در نتیجه 
س��همیه بندی و افزایش نرخ بنزین، طبقات متوس��ط و پایین جامعه 
اث��ر منفی جدی از این سیاس��ت ها خواهند دی��د، حال آنکه طبقات 
باال چنین احساس��ی را نخواهند داشت. از آنجا که نمی توان موضوع 
را ب��دون توجه به ابعاد ریز مس��ئله مورد خوانش ق��رار داد، ضروری 
اس��ت که اهداف این طرح مورد تحلیل قرار بگیرد. مواردی همچون 
کاهش قاچاق سوخت، افزایش درآمد دولت، کاهش مصرف سوخت، 
بهینه س��ازی و کاه��ش واردات بنزین هرچند ج��زو مجموعه اهداف 
عنوان ش��ده از سوی دولت اس��ت، اما باید این امر مورد سنجش قرار 
بگی��رد ک��ه کدام یک از این اه��داف بعد از اجرای ای��ن طرح، امکان 
محقق ش��دن دارن��د. در صورتی که دولت با ن��گاه درآمدی به تغییر 
نرخ بنزین پرداخته باشد، این پرسش مطرح می شود که این افزایش 
درآم��د قرار اس��ت به چه ص��ورت هزینه و به چه ام��وری اختصاص 

داده شود؟
اگر اثر این افزایش بر کاهش مصرف سوخت مدنظر بوده باشد نیز 
تجربه نش��ان داده که این موضوع اثری بر نگاه مصرفی مردم در این 
مقول��ه ندارد. تحقق این هدف تنها از طریق مدیریت و اصالح الگوی 
مصرف انرژی ممکن اس��ت و عامل س��وم یعنی اثر افزایش بر کاهش 
قاچاق س��وخت؛ در این بخش نیز دولت نمی تواند اثر مدنظر خود را 
دنبال کند. دلیل این موضوع نیز بس��یار س��اده اس��ت، زیرا به دلیل 
تف��اوت نرخ ارز، قیمت ها آنقدر زیاد اس��ت که با افزایش س��ه برابری 
ن��رخ آزاد بنزین نمی تواند مؤثر واقع ش��ود. در ای��ن زمینه، ضروری 
اس��ت به جای افزایش نرخ، مقابله با قاچاق به عنوان ابزار مورد توجه 

قرار گیرد.
هرچند اهداف مس��ئوالن تصمیم گیر از ای��ن افزایش نرخ، محقق 
نخواهد ش��د، اما در مقایس��ه با آن، اثر این موض��وع بر زندگی مردم 
بس��یار مش��هود خواهد بود. تورم و افزایش قیمت کاالهای اساس��ی 
در پی افزایش نرخ بنزین، از نتایجی اس��ت که صورت خواهد گرفت. 
هرچن��د این موضوع در هفته های اول خود را کمتر نش��ان می دهد، 
اما در ادامه ش��اهد افزایش قیمت ها به ضرر طبقات متوسط و پایین 
خواهیم بود، ام��ا اینکه اندازه این اثرگذاری چ��ه میزان خواهد بود، 
بستگی مستقیم به نظارت دولت دارد، چراکه یکی از مسائل اصلی در 
این میان، سوءاستفاده غیرمنطقی از این تغییرات نرخی است. در این 
بی��ن، اصناف، نقش مهمی در مقابله با افزایش قیمت ها دارند. بر این 
اساس، مسئوالن برای ممانعت از افزایش قیمت ها بایستی به رایزنی 
با مدیران اصناف بپردازند تا از بروز سودجویی ها جلوگیری کنند و ما 
شاهد افزایش نامتعارف قیمت ها به بهانه افزایش نرخ بنزین نباشیم. 
در اینج��ا نقش نهادهای نظارتی پررنگ می ش��ود. عالوه بر اینکه در 
حال حاض��ر، نظارت و مدیریت آش��فتگی های در بازار اهمیت دارد، 
موضوع مهم تر، ادامه دار بودن نظارت اس��ت. در این میان، شهروندان 
نی��ز باید ب��ر روی افزایش قیمت ها نظارت کنند و هرگونه افزایش��ی 
را به دس��تگاه های نظارتی اطالع دهند. حساس��یت اجتماعی در این 
خص��وص می تواند منجر به کاهش سوءاس��تفاده ها ش��ود. در همین 
حال، مس��ئوالن نظارتی نیز باید در اسرع وقت نسبت به گزارش های 

دریافتی واکنش نشان دهند و با افزایش قیمت ها برخورد کنند.
از س��وی دیگر، زمانی مابه التفاوت حاصل از افزایش درآمد ناش��ی 
از ف��روش بنزی��ن می تواند در زندگی م��ردم اثرگذار باش��د و تأثیر 
معنا دار داش��ته باشد که ما تبعات ناش��ی از افزایش قیمت بنزین را 
کنترل کنی��م. اگر قرار باش��د در آینده نزدی��ک، اجاره بهای خانه و 
قیمت محص��والت مختلف افزایش پیدا کند، عماًل مجدداً پول یارانه 
واریزش��ده و حتی بیش��تر از آن از مردم گرفته می شود بنابراین این 
سیاست باید یک س��ری سیاس��ت های همراه را در کنار خود داشته 
باش��د، زیرا تغییر در قیمت ها تنها یک بس��ته تک سیاس��تی نیست. 
رئیس جمه��وری نیز در صحبت هایش به برخی از این سیاس��ت های 
پیشنهادی اشاره کرده اس��ت، اما مسئله آنجاست که در زمان اعالم 
افزای��ش نرخ به سیاس��ت های همراه توجهی ص��ورت نگرفت. تجربه 
نش��ان داده اس��ت زمانی که نرخ س��وخت افزایش پیدا می کند، باید 
به سیاس��ت های افزایش کارایی بخش حمل و نقل و بهره وری بیشتر 
در مصرف س��وخت نیز پرداخت، باید تولید خودروهای کم مصرف را 
در دستور کار قرار داد تا بتوان میزان مصرف سوخت را کنترل کرد. 
همچنین ش��رایط فعلی ترافیک باعث افزایش مصرف سوخت خواهد 
شد و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. در غیر این صورت، ممکن 
است منافع پیش بینی شده برای این طرح به حد کافی محقق نشود.

مابه التف��اوت درآمد دولت از فروش بنزین به جای صرف ش��دن در 
مس��یر اه��دای یارانه نقدی به مردم، باید در راس��تای تجهیز ناوگان 
حمل ونقل قرار گیرد. بازپرداخت وجه اضافی به مردم، امری طبیعی 
و منطقی به نظر می رسد، اما نباید این روند به شکل پرداخت نقدی 

باشد.
منبع: آینده نگر
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فرصت امروز: وزیر نفت با بیان اینکه بازار نفت به دلیل ش��یوع ویروس 
کرونا تحت فش��ار قرار گرفته و به همین دلیل قیمت نفت به زیر 6۰ دالر 
برای هر بشکه رسیده است، گفت: باید تالش شود بازار نفت به تعادل برسد. 
بیژن زنگنه دیروز در حاشیه نشست با اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی، گاز و پتروش��یمی ایران در جمع خبرنگاران درباره برگزاری نشست 
فوق العاده وزارتی اوپک به دلیل ش��یوع ویروس کرونا گفت: در پی شیوع 
این ویروس در چین و در پی آن توقف فعالیت بعضی از کارخانه ها، صنعت 
حمل ونقل و ...، مقدار مصرف نفت در این کشور تحت تاثیر قرار گرفته و 

سبب کاهش تقاضا برای نفت خام شده است.
او با اش��اره به اینکه با کاهش تقاض��ا و ثبات عرضه، قیمت نفت با افت 
همراه ش��ده اس��ت، تصریح کرد: در صحبتی که با رئی��س دوره ای اوپک 
داش��تم عنوان کردم اگر قرار باش��د پیش از نشست از پیش تعیین شده 
در ماه مارس نشس��تی برگزار ش��ود، باید درباره کاهش تولید توسط همه 
اعضا آمادگی و اطمینان وجود داش��ته باشد، اما اگر قرار باشد در نشستی 
فوق الع��اده مذاک��ره کنیم و بعد تصمیم بگیریم، ضرورت��ی برای برگزاری 
نشس��ت پیش از موعد مقرر وجود ندارد و نشس��ت ۱7۸ در همان تاریخ 

چهارم و پنجم مارس 2۰2۰ )۱۵ و ۱6 اسفندماه( برگزار شود.
بن��ا بر اعالم وزارت نف��ت، محمد عرقاب، وزیر ان��رژی و معادن الجزایر 
هم اکنون ریاس��ت دوره ای نشست های اوپک را به عهده دارد. پیش از این 
الکس��اندر نواك، وزیر انرژی روس��یه و محمد عرقاب، وزیر انرژی و معادن 
الجزایر و رئیس دوره ای نشست های اوپک از احتمال زیاد برگزاری نشست 
۱7۸ فوق الع��اده وزیران نفت و انرژی اوپک و نشس��ت مش��ترك اوپک و 
غیراوپک در ماه فوریه خبر دادند. پیش از این، وزیران نفت و انرژی اوپک 

در یکصدوهفتادوهفتمین نشس��ت عادی این س��ازمان در وین به همراه 
تولیدکنندگان غیرعضو این سازمان، بر سر افزایش ۵۰۳ هزار بشکه و در 
مجموع یک میلیون و 7۰۳ هزار بش��که  کاهش عرضه توافق کردند. سهم 
اعض��ای اوپک در توافق برای تعمی��ق کاهش تولید نفت روزانه ۳72 هزار 
بشکه و سهم کشورهای غیرعضو اوپک ۱۳۱ هزار بشکه بوده است، بر این 
اس��اس ۱۰ عضو اوپک باید روزانه یک میلیون و ۱7۰ هزار بشکه از تولید 
خود بکاهند، ایران، لیبی و ونزوئال از توافق کاهش عرضه مستثنا شده اند.

در این بین، س��وال این اس��ت که آیا اوپکی ها بازهم مجبور به کاهش 
بیش��تر تولید نفت می ش��وند؟ به گ��زارش بلومبرگ، وی��روس کرونا کل 
بخش ه��ای اقتصادی چین را مبت��ال کرده و از آنجایی ک��ه ویروس کرونا 
اقتصاد چین را تحت فش��ار قرار داده، تقاضای نفت چین حدود ۳میلیون 
بش��که یا 2۰درصد از کل مصرف کاهش  یافته است. این کاهش احتماالً 
بزرگ ترین شوك تقاضا برای بازار نفت از زمان بحران مالی جهانی در سال 

2۰۰۸ و 2۰۰۹ و حمالت ۱۱ سپتامبر است.
ای��ن ماجرا می تواند اوپک و متحدانش را وادار کند تا جلس��ه اضطراری 
برای کاهش تولید و برطرف کردن این کاهش قیمت تشکیل دهند. قیمت 

نفت نزدیک به پایین ترین قیمت چهار ماهه قرار دارد.
به گفته کارشناسان، این وضعیت یک اتفاق ناگوار برای بازار نفت است. 
قبل از ش��یوع کرونا، امیدی به چش��م انداز تقاضا برای سال جاری وجود 
داشت، اما حاال وضعیت تغییر کرده است. اگر هیچ اتفاقی در کاهش تولید 

رخ ندهد، ضرر و زیان کاهش قیمت نفت بیشتر خواهد بود.
چین بعد از اینکه در س��ال 2۰۱6 از آمریکا پیشی گرفت به بزرگ ترین 
واردکننده نفت جهان تبدیل ش��د بنابراین هرگونه تغییر در مصرف نفت 

این کش��ور، تأثیری بزرگ بر بازار انرژی جهان خواهد گذاشت. این کشور 
روزانه حدود ۱۴ میلیون بشکه نفت مصرف می کند که معادل نیاز فرانسه، 

آلمان، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، ژاپن و کره جنوبی است.
قیم��ت نفت برنت، معی��ار جهانی قیمت نف��ت، از 2۰ ژانویه، روزی که 
بازارهای مالی برای اولین بار متوجه بزرگی بحران سالمت در چین شدند، 
بیش از ۱۰درصد کاهش  یافته است. پکن میلیون ها انسان را در قرنطینه 
قرار داده و تعطیالت س��ال نو تمدید ش��ده اس��ت. پروازها لغو شده اند و 
مقامات سراس��ر جهان در حال تالش برای مهار انتش��ار ویروس هستند. 
بانک مرکزی چین، روز دوشنبه بعد از بازگشایی بازارها برای جلوگیری از 

فروش یکجا اقداماتی برای تقویت نقدینگی انجام داد.
به گفته مس��ئوالن چینی، پاالیش��گاه های چین��ی، فرآورده های نفتی 
فروخته نشده مانند بنزین و سوخت جت را ذخیره می کنند. این وضعیت 
همین ط��ور ادام��ه دارد اما انبارها هم ب��ه زودی به حداکثر ذخیره ش��ان 
می رسند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آنها باید میزان نفت خام پاالیش شده 
را کاه��ش دهند. به این ترتیب احتماالً روند اجرایی پاالیش��گاه ها ۱۵-2۰ 

درصد کاهش می یابد.
گروه س��ینوپک، بزرگ ترین پاالیش��گاه این کش��ور، در مرحله کاهش 
پاالیش در کارخانه هایش به  طور متوس��ط حدود ۱۳ تا ۱۵درصد اس��ت. 
این پاالیشگاه همچنین در حال بررسی کاهش بیشتر است. به طور سنتی 
در طول تعطیالت س��ال ن��و، تقاضا برای بنزین و س��وخت جت افزایش 
می یابد چراکه صدها میلیون نفر به خانه ها و نزد خانواده های شان می روند، 
در همی��ن حال به دلیل تعطیالت و کند ش��دن فعالیت صنعتی، مصرف 

گازوئیل کاهش می یابد.

اوپک باز هم مجبور به کاهش بیشتر تولید نفت می شود؟

واکنش وزیر نفت به شیوع ویروس کرونا

سه شنبه
15 بهمن 1398
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آمارها تا پایان دی ماه نشان می دهد
رشد 2.2 برابری پرداخت های الکترونیکی

بانکداری دیجیتال و غیرحضوری در کش��ور، روندی رو به شتاب گرفته، 
به طوری که مجموع تعداد ابزارهای پذیرش در ش��بکه پرداخت الکترونیک 
)شامل کارتخوان، اینترنتی و تلفن همراه( در دی ماه با رشد 2.2درصدی به 

۱۰ میلیون و ۵7۴ هزار و ۸۹۸ پایانه افزایش یافت.
ب��ه گزارش ایرنا، میزان اس��تفاده از پول نق��د و پرداخت های فیزیکی به 
تدری��ج در حال کاهش اس��ت و در مقابل پرداخت ه��ای الکترونیکی، روند 
رو به رش��دی را تجربه می کنند. نگاهی به آم��ار تراکنش ها و پرداخت های 
الکترونیک��ی در کش��ور ما نیز نش��ان می ده��د که جذابی��ت پرداخت های 
غیرفیزیکی به دلیل رش��د فناوری و ابزارهای جدید پرداخت رو به گسترش 
است. ش��بکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور ش��امل سه نوع ابزار »ابزار 
پذیرش اینترنتی«، »اب��زار پذیرش تلفن همراه« و »ابزار پذیرش کارتخوان 
فروش��گاهی« اس��ت که فعالیت های مرب��وط به »خری��د کاال و خدمات«، 
»پرداخت قبض و خرید شارژ« و »مانده گیری« از طریق آنها انجام می شود.

براساس تازه ترین آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور )شاپرك( 
مجم��وع تعداد ابزاره��ای پذیرش در ش��بکه پرداخت الکترونیک )ش��امل 
کارتخ��وان، اینترنتی و تلفن همراه( تا پای��ان دی ماه به ۱۰ میلیون و ۵7۴ 
هزار و ۸۹۸ رس��یده است. بر این اساس، تعداد دستگاه های کارتخوان فعال 
سیستمی در کشور تا پایان دی ماه به بیش از ۸ میلیون و ۱6۵ هزار دستگاه 

رسیده که نسبت به آذرماه رشد 2.۵۵درصدی داشته است.
ضریب نفوذ کارتخوان فروشگاهی به ازای هر ۱۰ هزار نفر باالی ۱۸ سال 
با توجه به جمعیت ۵۹ میلیون و 6۵۴ هزار و 7۴2 نفری و تعداد ۸ میلیون 
و ۱6۵ هزار دس��تگاه پایانه فروش فعال سیس��تمی تا پایان دی ماه بالغ بر 
یک هزار و ۳6۸ کارتخوان به ازای ۱۰ هزار نفر است. همچنین ضریب نفوذ 
اب��زار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ازای هر ۱۰ هزار نفر در دی امس��ال با 
توجه به تعداد یک میلیون و ۱۱6 هزار پایانه اینترنتی و یک میلیون و 2۹2 
ه��زار پایانه موبایلی به ترتیب ۱۸7 و 2۱6 ابزار پذیرش به ازای ۱۰هزار نفر 

اعالم شده است.
عالوه بر کارتخ��وان، بخش عمده ابزارهای پرداخ��ت الکترونیکی مربوط 
ب��ه ابزارهای اینترنتی و موبایلی می ش��ود که بررس��ی آنها نیز نش��اندهنده 
رش��د آنهاس��ت. بر این اس��اس، تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی با رش��د 
2.۰۳درص��دی به یک میلیون و ۱۱6 هزار و ش��مار اب��زار پذیرش موبایلی 

با افزایش ۱.26درصدی به یک میلیون و 2۹2 هزار پایانه رسیده است.

سکه دوباره به کانال 5 میلیون تومان برگشت
دالر پشت مرز روانی ایستاد

قیم��ت دالر در س��ومین روز هفته ب��ا عقب نش��ینی قطره چکانی از مرز 
مقاومتی عقب تر رفت و بر عدد ۱۳ هزار و ۳۸۰ تومان ایستاد.

 ب��ه گزارش خبرآنالین، هر دالر آمریکا هرچند کاهش اندك قیمت را در 
محدوده ۸۰ تومان تجربه کرد اما با این حال به دلیل ایس��تادن پش��ت سد 
مقاومتی این تغییر قیمت برای فعاالن بازار مهم تلقی می شود. قیمت خرید 
ه��ر دالر آمریکا در صرافی های بانکی نیز دی��روز به ۱۳ هزار و 2۰۰ تومان 
رس��ید. قیمت دالر از پایان آبان تاکنون افزایش��ی محسوس را تجربه کرده 
است. دالر در آبان ماه در کانال ۱۱هزار تومان حضور داشت، اما در شرایط 
کنون��ی به کانال ۱۳هزار تومان ورود کرده اس��ت. پی��ش از این نیز رفت و 
برگش��ت به سقف کانال ۱2هزار تومان اتفاق افتاده است. قیمت هر یورو در 
بازار نیز ۱۴ هزار و ۸۸۰ تومان اعالم ش��د. صرافان بانکی روز دوش��نبه هر 

یورو را به قیمت ۱۴ هزار و 7۰۰ تومان خریداری کرده اند.
همچنین بازار طال و س��که دیروز تحت تاثیر دو اتفاق قرار داشت؛ کاهش 
قیمت طال در بازارهای جهانی و کاهش قیمت دالر در بازار داخلی، وضعیت 
ب��ازار طال و س��که را تحت تاثیر خود قرار داد. به رغ��م انکه انتظار می رفت 
قیمت ها در بازار س��که طی روز دوش��نبه کاهشی باش��د اما سکه تمام بهار 
آزادی لرزان به کانال ۵ میلیون تومان ورود کرد و هر سکه در میانه روز به 
قیمت ۵ میلیون و یک هزار تومان فروخته ش��د. هر قطعه س��که تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز به قیمت ۴ میلیون و ۹77 هزار تومان و هر قطعه نیم 
س��که به قیمت 2 میلیون و ۵۴۳ هزار تومان عرضه شد. بهای هر ربع سکه 
نی��ز به یک میلیون و ۵۴۳ هزار تومان و س��که گرم��ی به قیمت ۹۳۰ هزار 
تومان عرضه ش��د. همچنین هر گرم طالی ۱۸ عیار در بازار به قیمت ۵۰۹ 

هزار تومان فروخته شد.

سقوط آزاد بازارهای مالی چین
با افزایش ش��مار قربانیان ویروس کرونا، بازارهای بورس و ارز چین دچار 

ریزش شدیدی شدند.
به گزارش بلومبرگ، شاخص »سی اس آی ۳۰۰« بورس شانگهای که از 
آن به عنوان اصلی ترین ش��اخص بورسی چین نام برده می شود در معامالت 
روز دوش��نبه س��قوط س��نگین   7.۹7درصدی را تجربه کرد و در س��طح 
۳6۸۴.۸۰ واحد بس��ته ش��د. این سقوط شدید که از س��ال 2۰۱۴ تاکنون 
بی سابقه بود پس از آن صورت گرفت که تلفات ناشی از شیوع ویروس کرونا 
به ۳6۱ نفر رسید که ۳6۰ نفر در چین و یک نفر نیز در فیلیپین بوده است.

در بین نمادهای مختلف، بخش های مالی، بانکی و شرکت های هواپیمایی 
شاهد بیش��ترین ریزش بودند. تخمین زده می شود تاکنون حدود ۱7 هزار 
نفر به ویروس کرونا مبتال ش��ده باش��ند. ش��مار زیادی از ش��هرهای چین 
تعطیالت س��ال نو چینی را با هدف کاهش ش��تاب ش��یوع بیماری تا نهم 
فوری��ه ) ۵ روز دیگر( تمدید کرده  اند. همچنین بخش زیادی از ش��رکت ها 
از کارکنان خود خواس��ته اند در منزل باق��ی بمانند و از آنجا کارهای اداری 

را انجام دهند.
لی ش��و وی، کارش��ناس بازار در موسس��ه »وان د فو« گفت: حدس زدن 
رفتار معامله گران خیلی سخت شده است. تقریبا غیرممکن است که بدانیم 
بیم��اری تا کجا پیش خواهد رفت و این باعث ش��ده اس��ت تا معامله گران 

باتجربه تر رویکرد صبر و انتظار را در پیش گیرند.
از س��وی دیگر ب��ازار ارز چین نیز دچار زلزله ش��دیدی ش��د و محدوده 
مقاومتی مهم هفت یوانی در برابر دالر پس از ماه ها شکس��ت. در معامالت 
ارزی ش��انگهای، روز دوشنبه هر دالر به ازای 7.۰۱۱ یوان، هر یورو به ازای 
7.76۳ ی��وان، ه��ر پوند به ازای ۹.2۱۵ یوان و هر فرانک س��وئیس به ازای 

7.26۳ یوان مبادله شد.
عالوه بر لغو پروازهای بسیاری از شرکت های هواپیمایی به چین، برخی از 
کشورها نظیر آمریکا و استرالیا اعالم کرده اند مسافران برگشته از چین را به 
مدت ۱۴ روز قرنطینه خواهند کرد. انتظار می رود تعطیلی طوالنی کسب و 
کارها و رکود بخش گردشگری باعث کاهش محسوس رشد اقتصادی چین 

و کشورهای جنوب شرق آسیا شود.

بانکنامه

بانک ه��ا به  عنوان یکی از مهم ترین بخش ه��اي اقتصاد کالن می توانند 
نقش مهم��ی در تعادل عمومی اقتصاد و انتقال ش��وك هاي اقتصادي در 
جامعه ایفا کنند. آنها عالوه بر اجراي سیاست هاي پولی دیکته شده از طرف 
بانک مرکزي، هدف افزایش سودآوري خود را به  عنوان یک بنگاه اقتصادي 

با دقت دنبال می کنند.
سیاس��ت هاي پولی ازجمله سیاس��ت هاي اقتصادي اس��ت و مطالعات 
مختلفی درباره تاثیر سیاس��ت هاي پولی در اقتصاد ایران انجام شده است، 
اما در تازه ترین گزارش، ثریا رفیعی، کریم امامی و فرهاد غفاري، تحقیقی 
را انج��ام داده اند که حاصلش را در مقاله ای با عنوان »تاثیر سیاس��ت هاي 
پولی بر عملکرد بانک ها با استفاده از مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی« 
)DSGE( در شماره 72 فصلنامه »پژوهشنامه اقتصادی« منتشر کرده اند. 
آنان در این تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویاي تصادفی و در 
نظر گرفتن پنج بخش اقتصادي خانوار، کارآفرین، بانک واسط، توزیع کننده 
و دولت، ضم��ن بهره گیري از پارامترهاي بلندمدت اقتصاد کالن، واکنش 
بانک ها را در صورت بروز شوك هاي پولی، مورد بررسی قرار داده اند. نتایج 
حاصل از مدل علمی این تحقیق نش��انگر آن اس��ت که با بروز یک شوك 
مثبت روي نرخ س��ود به عل��ت کاهش تقاضا ب��رای وام و میزان پول وام 
داده ش��ده، نرخ وام دهی و در نتیجه س��ود بانک ها کاهش می یابد و بر اثر 
شوك مثبت نفتی، حجم نقدینگی افزایش می یابد که در این صورت، نرخ 
وام دهی کاهش و میزان سرمایه گذاري افزایش می یابد و در نهایت، تمایل 
خانوار به پس انداز کاهش می یابد که برآیند کاهش نرخ وام دهی و کاهش 

سپرده گذاري، موجب کاهش سوددهی بانک ها می شود.
کنترل متغیرهاي اقتصاد کالن با سیاست پولی 

سیاست هاي پولی به  عنوان یکی از انواع سیاست هاي اقتصادي، عبارت 
است از فرآیندي که بانک مرکزي یا مقام پولی کشور به کنترل عرضه پول 
یا س��ایر متغیرهاي پولی می پردازد. سیاس��ت هاي پولی بر دو نوع تقسیم 
می شوند؛ اول، سیاست پولی انبساطی به معناي سیاست هایی که موجب 
افزایش عرضه پول در اقتصاد می ش��وند و دوم، سیاست پولی انقباضی به 
معناي سیاس��ت هایی که موجب کاهش عرضه پول در اقتصاد می ش��وند. 
سیاست پولی قادر است از راه هاي مختلف، روي ترازنامه بانک ها اثر بگذارد. 
سیاس��ت پولی انقباضی سبب کاهش مقدار قیمت سهام می شود و به تبع 
آن، مقدار ثروت خالص بنگاه ها و نیز مقدار مخارج سرمایه گذاري را کاهش 

می دهد.
در اقتصاد ایران، بیشتر سیاس��ت هاي پولی از طریق ابزارهاي مستقیم 
کنترل س��ود بانکی و تعیین س��قف اعتباري و نیز ابزارهاي غیرمستقیم 
)نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزي و سپرده ویژه بانک ها 
نزد بانک مرکزي( اعمال می ش��ود. سیاست هاي پولی از طریق کانال هاي 
مختلفی، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد که مهم ترین این کانال ها 
عبارتن��د از کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز و کانال اعتباري. نظام بانکی در 
اقتصاد ایران با وجود پیش��رفت هایی که در بازارهاي مالی رخ داده اس��ت، 
همچنان یکی از ارکان اصلی تامین مالی در س��طح کل کشور است. نکته 
قابل تامل آن اس��ت که س��پرده گذاران نیز به  طور کلی به سپرده گذاري 
بانک��ی و ابزارهاي موجود در ب��ازار پول نظیر اوراق مش��ارکت و... متکی 
هس��تند. همچنین وضعیت تولیدي بنگاه ها وابسته به چگونگی پرداخت 

بانکی است.
یکی از نقش هاي نظام بانکی و به اعتقاد برخی، مهم ترین نقش آن، کنترل 
و هدایت متغیرهاي اساس��ی اقتصاد کالن از طریق اجراي سیاس��ت هاي 
پولی اس��ت. در اقتصاد ایران به  دلیل قوانین مبتنی بر بانکداري بدون ربا 

از ابزارهاي رایج سیاس��ت پولی نظیر نرخ بهره )نرخ سود( و عملیات بازار 
باز به طور گسترده استفاده نمی شود. با این حال، از آنجا که بانک مرکزي 
داراي همان وظایف سنتی بانک هاي مبتنی بر بهره است باید براي انجام 
وظایف خود از ابزارهاي پولی دیگري استفاده کند که با ساختار اقتصادي 

آن مطابقت داشته باشد.
هدایت سیاس��ت پولی در ایران و اکثر کش��ورهاي در حال توس��عه به 
جاي نرخ بهره بیش��تر بر عرضه و تقاضاي پول و پایه پولی متمرکز است. 
همچنین مروري بر سیاس��ت هاي پولی و ارزي ایران در دهه هاي گذشته 
مبین آن اس��ت که بانک مرکزي در موارد متعددي براي هدایت سیاست 
پولی از ابزار نرخ ارز اس��تفاده کرده است. از آنجایی که سیستم بانکی در 
اقتصاد ایران مهم ترین مجراي ارتباطی میان عرضه و تقاضاي منابع پولی 
اس��ت، هرگونه نقصان و ناکارآمدي عملکرد آن، زمینه هاي بروز اخالل در 
سایر بخش ها و ایجاد شوك هاي گوناگون را فراهم می آورد. بنابراین، یکی 
از مهم ترین چالش هاي صنعت بانکی در هر اقتصاد، واکنشی است که این 
صنعت در برابر ش��وك هاي اقتصادي خواهد داش��ت، زیرا در زمان ایجاد 
شوك هاي گوناگون، سودآوري بانک ها با چالش مواجه می شود و در نتیجه 

تبعاتی را براي سایر بخش ها پدید آورد.
تاثیر سیاست هاي پولی در اقتصاد ایران

مطالع��ات مختلفی در مورد تاثیر سیاس��ت هاي پول��ی در اقتصاد ایران 
انجام ش��ده اس��ت، اما تفاوت مطالع��ات قبلی با پژوه��ش حاضر در این 
اس��ت که از نقش بانک هاي واس��ط در مکانیس��م انتقال پول در نوسانات 
اقتصادي چشم پوش��ی شده اس��ت. در این مطالعه سعی می شود با لحاظ 
کردن بانک هاي واسط در مدل، عالوه بر بررسی نقش بانک هاي واسط در 
مکانیسم انتقال پول بر نوسانات اقتصادي سوال اصلی مطالعه، یعنی تاثیر 

سیاست هاي پولی بر عملکرد بانک ها پاسخ داده شود.
ب��ا تغییر نرخ ارز حقیقی بر اثر ش��وك مثبت قیم��ت نفت، توان رقابت 
اقتصاد کشور کاهش می یابد. در چنین وضعیتی از حاشیه سود تولیدکننده 
داخلی در بازار صادراتی کاس��ته می ش��ود و انگیزه براي صادرات کاالهاي 
غیرنفتی کم می شود. در وضعیت شوك نفتی، قیمت نفت با محدودشدن 
صادرات نفت نیز سیاس��ت پولی به دلیل سلطه سیاست مالی بر آن بی اثر 
می شود. به این معنا که در این وضعیت بودجه دولت دچار کسري درخور 
توجه می شود. دولت براي جبران کسري بودجه خود معموالً دو راه پیش 
رو دارد؛ اول، مراجعه به بازارهاي مالی داخلی یا بین المللی براي استقراض 
و دوم، تامین از طریق بانک مرکزي )سیاست پولی( در وضعیتی که موازنه 
بازرگانی کشور به  دلیل کاهش درآمدهاي نفتی منفی می شود، یک راه حل 
این خواهد بود که نرخ ارز اسمی به تناسب عرضه و تقاضا براي آن تغییر 
کند و در جایی به تعادل برس��د که مجدد موازنه بازرگانی را برقرار سازد. 
در یک اقتصاد نفتی که بخش مهمی از عایدات ارزي کش��ور و درآمدهاي 
بودجه عمومی دولت به عملکرد این بخش وابسته است، شوك هاي مثبت 
و منف��ی نفتی از طریق تاثیر ب��ر ترازنامه بانک مرکزي حجم پایه پولی را 
به ش��دت تحت تاثیر قرار می دهد و این خود عامل مهم تاثیرگذار بر نرخ 
تورم اس��ت. در اقتصاد ایران، سیاس��ت پولی مغلوب سیاست مالی است و 
چارچوب مشخصی براي تبیین رژیم هاي پولی و ارزي سازگار وجود ندارد. 
در مطالعات مختلف توسعه بازارهاي مالی به  عنوان یکی از عوامل موثر بر 
تسریع رشد اقتصادي معرفی شده است. در این مطالعات به محدودیت هاي 
توس��عه بازارهاي مالی نیز اشاره می ش��ود که رفع آنها در قالب بسته هاي 
سیاس��تی مختلفی توصیه ش��ده اس��ت. دولت و مجلس معموال در برابر 
سیاست هاي پولی انبساطی تسلیم می شوند تا بتوانند نیازهاي مالی خود را 

برآورده سازند، بنابراین، ریسک ها و مضرات تورم را نادیده می گیرند. تورم 
یک مالیات غیرقانونی است که به تصویب مجلس نرسیده است. از این رو، 
براي جلوگیري از برداش��ت پول توسط دولت جهت جبران کسري بودجه 

باید بانک مرکزي مستقل باشد.
اشکال مختلف مداخله هاي دولت در بازارهاي مالی مانند تعیین سقف 
نرخ سود سپرده هاي بانکی، نرخ هاي باالي ذخایر قانونی، دخالت در نحوه 
توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاري 
و حساب سرمایه که از یک سو موجب محدودیت در بازارهاي مالی می شود 
و از سوي دیگر، نرخ سود )بهره( حقیقی بانکی را می تواند منفی کند، در 
ادبیات مالی تحت عنوان س��رکوب مالی ش��ناخته می شود. سرکوب مالی 
می توان��د از طریق تاثیر بر کاهش واس��طه گري بخش مالی، باعث کاهش 
رشد اقتصاد شود. سرکوب مالی منجر به کوچک شدن بخش مالی نسبت 

به بخش واقعی اقتصاد و کاهش رشد اقتصادي می شود.
در مجموع، بررسی روند تحوالت نس��بت سپرده قانونی انواع سپرده ها 
گویاي آن اس��ت که بانک مرکزي سیاس��ت یکسان سازي نسبت سپرده 
قانونی انواع سپرده ها و کاهش آنها را در دستور کار دارد. بانک هاي مرکزي 
براي کنترل تورم از ابزار نرخ بهره سیاس��تی اس��تفاده می کردند. این نرخ 
بهره تحت تاثیر عملیات بازار باز، یعنی از طریق خرید و فروش اوراق بدهی 
خزانه، تعیین می ش��د. نکته درخور توجه آن اس��ت که در ایران، نه بازار 
اوراق بدهی دولت شکل گرفته است و نه بانک مرکزي در چارچوب قانون 
عملیات بانکی بدون ربا قادر به اس��تفاده از عملیات بازار باز است بنابراین 

بانک مرکزي فاقد ابزار نرخ بهره سیاستی براي کنترل نرخ تورم است.
نتایج شوک های مثبت و منفی در شبکه بانکی

صنعت بانکداري در اقتصاد کشورها به خصوص در اقتصاد ایران به لحاظ 
نقایص بازار س��رمایه، نقش کلیدي ایفا می کن��د، به طوري که تدوین یک 
استراتژي پولی متناسب با فضاي اقتصادي در کشورهایی نظیر ایران که در 
معرض ش��وك هاي مختلفی قرار دارند از اهمیت باالیی برخوردار است. بر 
اثر بروز شوك مثبت نرخ بهره، ابتدا تولید افت می کند، اما به  مرور با کاهش 
اثر این شوك، تولید اندکی افزایش می یابد و سپس به حالت تعادلی خود 
برمی گردد. با توجه به باالرفتن نرخ بهره، درآمد خانوار از محل سود سپرده 
بانکی افزایش می یابد و با توجه به کاهش تولید، مقدار تقاضاي نیروي کار 
توسط بنگاه کاهش خواهد یافت. همچنین بر اثر افزایش درآمد خانوار از 
کانال پس انداز، مقدار عرضه نیروي کار توسط خانوار نیز کاهش می یابد که 
نتیجه عدم تغییر/تغییر کم دستمزد در همان ابتداي کار است. همچنین 
مقدار س��رمایه گذاري در لحظه اول کاه��ش و در مورد مصرف، وجود اثر 
مثبت درآمدي از کانال نرخ س��ود پس انداز و اثر مثبت جانشینی به خاطر 
کاهش س��رمایه گذاري بر کاهش اثر درآم��دي از کانال درآمد کار کردن، 
غلبه می کند و به صورت خیلی کم در همان ابتدا مصرف مثبت می شود. از 
س��وی دیگر، در اثر یک شوك مثبت روي نرخ بهره به  علت کاهش تقاضا 
براي وام، میزان پول وام داده ش��ده کاهش می یابد. از این رو، در عمل نرخ 

وام دهی کاهش خواهد یافت و این منجر به کاهش سود بانک ها می شود.
اما بر اثر بروز شوك مثبت نفتی ابتدا حجم نقدینگی افزایش می یابد که 
ب��ا افزایش مقدار حجم پول، نرخ وام دهی کاهش و میزان س��رمایه گذاري 
افزایش می یابد که این موضوع منجر به افزایش نرخ اجاره سرمایه توسط 
خانوار می ش��ود. همچنین با افزایش نرخ اجاره س��رمایه، تمایل خانوار به 
نگهداري پس انداز کاهش می یابد و به  س��مت سرمایه گذاري در بازار مالی 
حرک��ت می کند. از س��وی دیگ��ر، برآیند کاهش ن��رخ وام دهی و کاهش 

سپرده گذاري، موجب کاهش سوددهی بانک ها می شود.

شوک های منفی و مثبت با نظام بانکی چه می کنند؟

تاثیر سیاست های پولی بر عملکرد بانک ها

گروه��ی از پرنفوذترین بانک های مرک��زی جهان به منظور همفکری 
درخص��وص راه اندازی ارز مج��ازی انحصاری کش��ورهای خود اقدام به 

همفکری و اشتراك تخصص ها و تجربیات ائتالف تشکیل دادند.
به گزارش پایگاه اج��الس جهانی حکمرانی، بانک های مرکزی کانادا، 
 )ECB( انگلیس، ژاپن، س��وئد و س��وئیس به همراه بانک مرکزی اروپا
و همچنی��ن بانک تس��ویه حس��اب های بین الملل��ی )BIS( قصد دارند 
ت��ا به منظور ارزیابی احتمال اس��تفاده از رمزارز مل��ی یا بانک مرکزی 
)CBDC( در کش��ورهای متبوع ش��ان، تجربیات خود را به اش��تراك 

گذاشته و همفکری کنند.
این گروه جدید موضوعاتی همچون موارد اس��تفاده از رمزارز ش��امل 
حوزه ه��ای اقتص��ادی، کاب��ردی و گزینه ه��ای طراحی فن��ی همچون 
تعامل پذی��ری فرامرزی و همچنین به اش��تراك گذاری دانش مرتبط با 

فناوری های نوظهور را مورد بررسی قرار خواهند داد.
ریاست این گروه را »جاناتان کانلیف« قائم مقام بانک مرکزی انگلیس 
و »بنوآ کوره« یکی از اعضای اجرایی اس��بق بانک مرکزی اروپا و رئیس 

تازه منصوب شده بنیاد نوآوری BIS برعهده دارند.

بنیاد ن��وآوری BIS در س��ال 2۰۱۹ و به منظور تش��ویق بانک های 
مرکزی جهت همکاری در زمینه فناوری های نوین مالی تاس��یس شد و 

در سه منطقه سوئیس، هنگ کنگ و سنگاپور فعالیت می کند.
کوره که ریاست پنج ساله خود را در این بنیاد از ۱۵ ژانویه آغاز کرد، 
به طور همزمان ریاس��ت کارگروه هفت را که در زمینه رمزارزهای مانع 

نوسان بازار فعالیت می کند، برعهده دارد.
براس��اس تحقیقات انجام شده توسط تارنمای The Block )تارنمای 
پوشش دهنده اخبار مرتبط با بالك چین یا زنجیره بلوکی و رمزارز( ۱۸ 
بان��ک مرکزی جهان به طور علنی اعالم کرده اند که در حال توس��عه یا 

راه اندازی رمزارزهای مختص خود هستند.
پیش��گامی در حوزه استفاده از ارز مجازی توسط شرکت های فناوری 
غول پیک��ر آمریکایی در حال خودنمایی اس��ت ک��ه از معتبرترین آنها 

می توان به رمزارز جنجالی شرکت فیس بوك به نام لیبرا نام برد.
رمزارز پیشنهادی مورد استفاده فیس بوك از سوی مقامات بانک های 
مرکزی با ابهامات و ش��بهات سیاس��ی و نظارتی مواجه ش��ده است. از 
جمل��ه این نگرانی ها می توان به پتانس��یل این رم��زارز برای مداخله در 

سیاس��ت پولی حاکم در کش��ورها اش��اره کرد. مجم��ع جهانی اقتصاد 
)WEF( هفته گذش��ته اوراق س��فیدی )نوعی گزارش معتبر یا راهنما 
برای کمک به خوانندگان است که به منظور درك یک مسئله، حل یک 
مش��کل یا اتخاذ یک تصمیم تدوین می شود( را درخصوص رمزارزهای 
بانک مرکزی منتش��ر کرد. نویس��نده این گ��زارش 2۸ صفحه ای، که با 
عنوان »جعبه ابزار« ارائه ش��ده است، می گوید که هدف آنها »رسیدگی 
ب��ه نیازها ب��رای شناس��ایی چارچوبی مختص��ر، مفید و س��طح باال از 
تصمیمات مرتبط با رمزارزهای بانک مرکزی است که اطالعات جامع و 

هشداردهنده ای را برای سیاست گذاران فراهم می آورد.«
ش��یال وارن، رئیس بخش بالك چین و فناوری دفتر کل توزیع ش��ده 
مجمع جهانی اقتص��اد گفت: با توجه به نقش حیاتی بانک های مرکزی 
در اقتصاد جهان، اجرا و پیاده سازی هر رمزارز توسط بانک های مرکزی 
ک��ه به طور بالقوه از فناوری بالك چین بهره می برد، چه در داخل و چه 
خ��ارج تاثیر عمیقی برجای خواهد گذاش��ت. الزم اس��ت که بانک های 
مرکزی با بررسی و تحلیل موشکافانه فرصت ها و چالش های این اقدام، 

با احتیاط پیش بروند.

ائتالف بانک های مرکزی معتبر جهان برای ایجاد رمزارز انحصاری

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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قابل توجه کسانی که هنوز سود سهام عدالت نگرفته اند
شماره شبا ثبت کنید تا سود بگیرید

درحال��ی که کمت��ر از یک ماه تا زمانی که مس��ئوالن برای واریز 
س��ود س��هام عدالت اعالم کرده اند، باقی مانده اس��ت، هنوز برخی 
از مشموالن سهام عدالت ش��ماره شبای خود را برای دریافت سود 
ثبت نکرده اند و تا زمانی که این فرآیند را انجام ندهند، س��ود برای 

آنها واریز نخواهد شد.
به گزارش ایس��نا، طبق آخرین وعده مسئوالن سود سهام عدالت 
امس��ال از سوم اس��فند ماه، یعنی کمتر از یک ماه دیگر به حساب 
مشموالن با اولویت مشمولین کمیته امداد و بهزیستی واریز خواهد 
ش��د. میزان سود هنوز مشخص نیس��ت اما با توجه به اینکه میزان 
سود در س��ال ۱۳۹۵ به ازای هر یک میلیون سهم ۱۵۰ و در سال 
۱۳۹6، ۱7۵ ه��زار توم��ان بود، این میزان در س��ال جاری بیش از 
2۰۰ ه��زار تومان خواهد بود، با این حال میزان دقیق س��ود تا 22 

بهمن ماه مشخص خواهد شد.
ب��ه ط��ور کلی جمع کل مش��موالن س��هام عدالت بی��ش از ۴۹ 
میلیون نفر اس��ت که از این می��زان بیش از ۴6 میلیون نفر در قید 
حیات هس��تند. در این راس��تا چندی پیش قبل از اینکه س��ازمان 
خصوصی س��ازی نس��بت به واریز سود س��هام عدالت اقدام کند، از 
مش��موالن این سهام درخواست کرد که ش��ماره شبای بانکی خود 
را در س��امانه س��هام عدال��ت وارد کنند تا س��ود س��هام عدالت به 

حساب شان واریز شود.
طبق اعالم سازمان خصوصی سازی، توزیع سود سهام عدالت سال 
مالی ش��رکت های سرمایه پذیر در حالی از سال ۹۵ تاکنون در حال 
اجراس��ت که مش��موالن برای دریافت سود این س��هام باید شماره 
شبای حساب بانکی خود و اعضای مشمول خانوار خود را در سامانه 

سهام عدالت ثبت کنند.
براس��اس این گزارش، ورود و ثبت شماره ش��بای بانکی مستقل 
برای هر یک از اعضای خانوار که مش��مول س��هام عدالت باشند به 
تفکیک ضروری بوده و صرف ثبت ش��ماره شبای سرپرست خانوار 
برای برخورداری از اصل سهام و سود سهام عدالت کفایت نمی کند 
و باعث محروم ش��دن س��ایر اعضای خانوار از س��هام عدالت و سود 
متعلق به آن خواهد ش��د. برخالف توزیع یارانه ها، در توزیع س��ود 
س��هام عدالت سود فقط به حساب هر مش��مول به طور مجزا واریز 
خواهد ش��د، در نتیجه باید ش��ماره ش��بای بانکی هر مشمولی ولو 

زیر ۱۸ سال مستقال و جداگانه وارد سامانه سهام فوق الذکر شود.
با وجود ضرورت ثبت ش��ماره ش��بای بانکی برای دریافت س��ود 
س��هام عدالت، ۵میلیون مشمول هنوز ش��ماره شبای خود را ثبت 
نکرده اند و چنانچه تا زمان واریز سود سهام عدالت سال ۱۳۹7 این 
اقدام را انجام ندهند از دریافت س��ود س��ال ۱۳۹7 هم جا خواهند 
ماند. با این حال س��ود سهام برای شان محفوظ می ماند و به محض 
ثبت شماره شبا سود سهام را چه برای سال ۱۳۹6 و چه برای سال 
۱۳۹7 به صورت یکجا دریافت خواهند کرد. در این راستا هنوز هم 
س��امانه سهام عدالت به نش��انی www.samanese.ir به صورت 

2۴ ساعته آماده ثبت شماره شبای مشموالن سهام عدالت است.

سهامعدالت

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در س��ومین روز هفته، جهش��ی 
خیره کننده داش��ت و درحالی که در س��اعات ابتدایی معامالت، روندی 
یکنواخ��ت و رش��دی ۴۳2 واحدی داش��ت، اما به ناگه��ان در حرکتی 
شتابنده و در دو ساعت بیش از ۱۰ هزار واحد رشد کرد و به رقم ۴۳۸ 
هزار واحد رس��ید. در این روز از صدر تا ذیل بازار سرمایه سبزپوش بود 
و ش��اخص کل با این رش��د۱۰ هزار و 66۴ واحدی در ارتفاع ۴۳۸ هزار 

و ۸۸۱ واحد ایستاد.
همچنی��ن ش��اخص کل )هم وزن( با ۳ه��زار و 6۸۰ واحد افزایش به 
۱۴۵ ه��زار و ۵۴2 واحد و ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با 2هزار و ۴۵۴ 
واحد رش��د به ۹7 هزار و 7۹ واحد رس��ید و ش��اخص آزاد شناور نیز با 
۱۳ ه��زار و ۵7۱ واحد افزایش به رقم ۵۳۰ هزار و ۵۹7 واحد رس��ید، 
شاخص بازار اول ۸هزار و ۳۳۰ واحد و شاخص بازار دوم ۱۹ هزار و ۹۴ 

واحد افزایش داشتند.
در معامالت این روز بیش از 7میلیارد و ۳۰7 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۴2 هزار و ۵6۳ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. 
نماده��ای فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 7۵2 واحد، ملی صنایع مس 
ای��ران )فملی( با ۵7۹ واحد، مخابرات ایران )اخابر( با ۵2۵ واحد، گروه 
مپن��ا )رمپنا( با ۴۵۹ واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 
۴۰۹ واح��د، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ۳7۹ واحد و ش��رکت 
ارتباطات س��یار ایران )همراه( با ۳66 واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را بر 
شاخص کل داش��تند. در نقطه مقابل نیز نمادهای البراتوارسازی دکتر 
عبیدی )دعبید( با ۳7 واحد، س��یمرغ )س��یمرغ( با ۱۱ واحد، افس��ت 
)چافس��ت( با ۱۰ واحد، داروسازی جابرابن حیان )دجابر( با ۱۰ واحد و 
سرمایه گذاری آتیه دماوند )واتی( با هشت واحد بیشترین تاثیر منفی را 

در معامالت بورس گذاشتند.
نمادهای بانک تجارت، بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، س��ایپا، ملی 
مس صنایع ایران، بانک صادرات ایران و توسعه معادن و فلزات ازجمله 
نمادهای پربیننده دیروز بودند. گروه فلزات اساسی نیز در معامالت این 
روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و ۵۳۱ میلیون و 22 هزار 
برگه س��هم به ارزش بیش از ۴هزار و 7۳۳ میلی��ارد ریال در این گروه 

داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نی��ز بیش از ۱2۱ واحد افزایش داش��ت و بر روی 
کان��ال ۵هزار و ۵۳7 واحد ثاب��ت ماند. در این بازار 2میلیارد و 7۴ هزار 
برگه س��هم به ارزش بیش از ۱۸ هزار و 7۱2 میلیارد ریال داد و س��تد 
ش��د. نمادهای هلدینگ صنای��ع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��هامی 
ذوب آه��ن اصفه��ان )ذوب(، صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، 
س��رمایه گذاری مس سرچش��مه )سرچشمه(، توس��عه مولد نیروگاهی 
جهرم )بجهرم(،  پتروش��یمی زاگرس )زاگ��رس( و مدیریت انرژی تابان 
ه��ور )وهور( بیش��ترین تأثیر مثبت را بر ش��اخص این بازار داش��تند. 
همچنین نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، سرمایه گذاری آوانوین 

)وآوا(، گ��روه صنایع کاغذ پارس )چکاپا(،  قاس��م ایران )قاس��م( مانع از 
رشد بیشتر شاخص فرابورس شدند.

چرا بورس دو ساعته 1۰ هزار واحد صعود کرد؟
بازار سرمایه درحالی در روز دوشنبه با رشد بیش از ۱۰ هزار واحدی 
ش��اخص کل به رقم ۴۳۸ هزار و ۸۸۱ واحد رس��ید که در روز یکشنبه 
روندی پرنوس��ان داشت، به طوری که ش��اخص کل در ساعات ابتدایی 
۴26 ه��زار و ۱۸۴ واحد بود، اما در میانه معامالت به ۴22 هزار و ۵۸7 
واحد کاهش یافت و در نهایت با روندی رو به رشد به رقم ۴2۸ هزار و 
2۱6 واحد رسید، اما اینکه چرا بازار سرمایه در سومین روز هفته شاهد 
چنین رش��د پرشتابی بوده است، س��والی است که ایسنا آن را با یوسف 

هاشمی، کارگزار بازار سهام در میان گذاشته است.
هاشمی در مورد دلیل رشد ۱۰ هزار واحدی شاخص کل بازار سرمایه 
در روز دوشنبه گفت: مهم ترین دلیل این رشد این است که در این روز 
اقبال بازار هم روی س��هم های بزرگ و بنیادی زیاد بود و هم در زمینه 
سایر س��هم ها. معموال در روزهای گذشته اگر س��هم های کوچک رشد 
می کردند رش��د س��هم های بزرگ عادی یا پرنوسان بود و اگر سهم های 
بزرگ رش��د می کردند رش��د س��هم های کوچک عادی بود، اما در روز 
دوشنبه هم سهم های بزرگ یکجا روی بازار تاثیر زیادی گذاشتند و هم 

در کنار آن سهم های کوچک به صورت هم زمان رشد کردند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه امس��ال سهم های بزرگ 
نس��بت به سهم های کوچک رشد آنچنانی نداش��تند، ادامه داد: امسال 
رشد سهم های کوچک بسیار بیشتر از سهم های بزرگ بود. اصطالحا در 
بازار س��رمایه به آن سهم های جامانده می گویند. با توجه به اینکه کلی 
قابلیت های پیشتازی بیشتری داشتند، س��هم های جامانده بازار بودند. 
این جاماندگی در این روزها نسبت به سایر سهم ها در حال جبران است. 
از آنجاکه س��هم های بزرگ هر کدام به تنهایی در ش��اخص تاثیر زیادی 

دارند رشد همزمان آنها باعث رشد اینچنینی شاخص کل می شود.
به گفته وی، در روز دوش��نبه هر کدام از سهم های بزرگ مانند فوالد 
مبارک��ه، ملی مس، مپن��ا و همراه اول که به تنهایی در ش��اخص تاثیر 
زیادی دارند، با رش��د زی��ادی مواجه بودند. به عب��ارت دیگر، هر کدام 
از آنها س��هم های بزرگی هس��تند که معموال همزمان با یکدیگر رش��د 

نمی کردند.
ورود روزانه 15۰۰ میلیارد تومان سرمایه به بورس

در همین حال، دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری از ورود روزانه 
۱۵۰۰ میلیارد تومان س��رمایه به بورس خبر داد و گفت: ضروری است 
ت��ا قوانین و مقررات جدید به س��رمایه گذاران تازه وارد ابالغ ش��ود، زیرا 
بسیاری از کشورها محدودیت هایی برای این سهامداران ایجاد و از ورود 

نقدینگی به بازار جلوگیری می کنند.
س��عید اس��المی در گفت وگو با ایرنا، در ارتباط با رشد روزهای اخیر 
بازار س��رمایه افزود: سرعت رشد بازار س��رمایه تا روز یکشنبه مقداری 

کاهش یاف��ت، اما همچنان نقدینگی در حال ورود به بازار اس��ت حال 
این امر زمینه رش��د ش��اخص بورس در بازار س��هام در روز دوشنبه را 

فراهم کرده است.
به گفته وی، برخی تصور می کنند که رشد بازار ادامه دار است و اکنون 
بورس به عنوان بهترین بازار برای س��رمایه گذاری محسوب می شود. به 

همین دلیل اقدام به ورود نقدینگی های جدید به بازار می کنند.
 اس��المی ضم��ن تاکید بر اینک��ه روزانه نزدیک به ی��ک هزار و ۵۰۰ 
میلیارد توم��ان نقدینگی جدید وارد بورس می ش��ود، ادامه داد: اکنون 
بای��د بازار را از نظر ارزش معامالت مورد بررس��ی جدی قرار داد، اما تا 
زمان��ی که بازارهای جایگزین در رکود به س��ر می برند و فقط یک بازار 
در مس��یر افزایش ارزش قرار می گی��رد می تواند باعث ایجاد یک حباب 

جدی در بازار شود.
این کارش��ناس بازار سرمایه افزود: ورود حجم گسترده ای از نقدینگی 
به بازار س��رمایه ضمن افزای��ش ارزش پایه، زمینه ورود چند ش��رکت 
جدی��د به بورس، افزایش س��رمایه از محل تجدی��د ارزیابی دارایی ها را 
فراهم می کند، بنابراین با این ش��رایط اس��ت که ارزش بازار به صورت 
نگران کننده افزایش نمی یابد. براس��اس شرایط اقتصاد کنونی در کشور، 
هرگون��ه پیش بینی برای ادام��ه روند بازار با چالش روبه رو می ش��ود و 

ممکن است با هر تغییر نرخی، مسیر کل بازار تغییر کند.
به گفته اسالمی، چنانچه هیچ یک از بازارهای دیگر با تغییر معامالتی 
روبه رو نشوند و دولت هم عملیات بازار باز را اجرایی کند، روند صعودی 

بازار ادامه دار و شاخص بورس رشد خواهد کرد.
او ب��ا بیان اینکه نقدینگی که اکنون وارد بورس می ش��ود در هر بازار 
دیگری سرازیر شود رشد سرسام آوری را به دنبال خواهد داشت، گفت: 
زمانی که هر یک از بازارهای جایگزین ش��روع به رش��د و حرکت کند، 
ممکن است زمینه ریزش بازار سرمایه فراهم شود. وضعیت کنونی بازار 
امکان پیش بینی روند آن را غیرممکن س��اخته و نمی توان مسیر دقیق 
بازار س��رمایه را مش��خص کرد که این امر باعث نگرانی سهامداران آن 

شده است.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، در این روزها بسیاری از سهام 

موجود در بازار، بیشتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله هستند.

روزی 15۰۰ میلیارد تومان سرمایه وارد بورس می شود

جهش خیره کننده بازار سهام
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پرونده قاچاق تلفن همراه بسته شد
مدی��رکل دفت��ر ب��رق و الکترونی��ک وزارت صنع��ت، تجارت و 
کش��اورزی گفت ماه گذشته یک میلیون و 6۰۰ هزار دستگاه تلفن 
همراه به صورت قانونی وارد کش��ور شد که بیشترین مقدار واردات 

قانونی است.
کیوان گردان در گفت وگو با  باش��گاه خبرن��گاران جوان، از حل 
مشکل قاچاق تلفن همراه خبر داد و گفت: بنابر اعالم ستاد مبارزه 
ب��ا قاچاق کاال و ارز، با توجه ب��ه اقدامات صورت گرفته برای کنترل 
قاچاق تلفن همراه از جمله طرح رجیستری، ماه گذشته شاهد ثبت 

رکورد جدیدی در واردات قانونی تلفن همراه بودیم.
مدی��رکل دفتر ب��رق و الکترونیک وزارت صنع��ت ادامه داد: ماه 
گذشته ش��اهد بودیم یک میلیون و 6۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه 
به صورت قانونی وارد کش��ور شد که بیشترین مقدار واردات قانونی 
اس��ت در حالی که این رقم پیش از اجرای طرح رجیستری چیزی 

حدود 2 هزار دستگاه در ماه بود.
او تاکید کرد: اعداد و ارقام فوق این نوید را می دهد که ساماندهی 
واردات تلفن همراه در کش��ور کامل شده و می توانیم ادعا کنیم که 
قاچ��اق تلفن همراه به ط��ور کامل از بین رفته اس��ت چراکه هیچ 

شرایطی برای قاچاق این محصول وجود ندارد.
گردان با تاکی��د بر اینکه تمام تلفن های همراه موجود در بازار از 
طریق مجاری رس��می وارد کشور شده اس��ت، گفت: تنها راه ورود 
تلفن همراه به کش��ور ثبت قانونی و رجیس��تر کردن آن است و در 
غی��ر این صورت تلفن همراه وارد ش��ده تحت هیچ ش��رایطی قابل 

استفاده نخواهد بود.
مدی��رکل دفتر برق و الکترونی��ک وزارت صنعت با تاکید بر حل 
مش��کل قاچاق از طریق واردات مس��افری، گفت: در ابتدای اجرای 
این طرح مس��افر های می توانستند با اس��تفاده از شماره ملی تعداد 
زیادی محصول را در س��امانه رجیس��تری ثبت کنند بعد از مدتی 
این ساختار به اس��تفاده از کد گذرنامه تغییر پیدا کرد که کماکان 
می توانست برای واردات تعداد باالی تلفن های همراه مورد استفاده 

قرار بگیرد.
او گفت: امروزه هر مس��افر می تواند تنها یک تلفن همراه را ثبت 
و رجیس��تر کند بنابراین اس��تفاده از این ش��یوه برای قاچاق تلفن 
همراه مقرون به صرفه نخواهد بود و همین امر باعث شده تا قاچاق 
محصول از طریق مس��افری محدود شده و واردات تلفن همراه تنها 

از طریق مجاری قانونی صورت بگیرد.

مثلث طالیی صنعت، پژوهش و تعاونی عامل 
مهم حرکت اقتصاد در ایران اسالمی

معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون گفت تعاونی 
را می توان اجتماعی ترین فعالیت اقتصادی توصیف کرد که مفاهیم 

و فضیلت های اقتصادی و اجتماعی را دربر می گیرد.
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان ب��ه نقل از اتاق تعاون، علی 
مطی��ع جهانی اظهار ک��رد: تعاونی و تعاونگری برآین��د بهینه علم 
اقتصاد؛ مدیریت، توسعه، علوم روانشناسی و اجتماعی و برنامه ریزی 

انسان محور برای بهینه سازی فرآیند تولید ثروت است.
به گفته معاون پش��تیبانی، برنامه ری��زی و تحقیقات اتاق تعاون، 
تعاون��ی را می توان اجتماعی ترین فعالیت اقتصادی توصیف کرد که 
مفاهی��م و فضیلت های اقتص��ادی و اجتماعی مانند عدالت، آمایش 
سرزمین و جمعیت، توسعه و پیش��رفت عدالت محور و انسان محور 

را دربر می گیرد.
مطی��ع جهانی ویژگی های اقتصاد تعاونی را این گونه برش��مرده 
اس��ت: ۱( بیش��ترین همگرای��ی را ب��ا اقتصاد اس��المی دارد، 2( 
تاب آوری اقتصادی و اجتماعی را بیش��تر و حتی تضمین می کند، 
۳( توسعه تعاونی ها همان اقتصاد مقاومتی است، ۴( اقتصاد ایران 
بی نهای��ت ظرفیت و مزیت برای نقش آفرین��ی تعاونی ها دارد، ۵( 
توس��عه تعاونی همچنی��ن تحریم ها را کم اث��ر و گاهی تبدیل به 
فرصت خواهد کرد، 6( طبق قوانین باالدس��تی باید س��هم بخش 
تعاون از اقتصاد ملی در کوتاه مدت پنج ساله به حداقل چهار برابر 
فعلی افزایش یابد، 7( در میان مدت ۱۰ساله باید به سهم بیشتری 
برسد، ۸( در بلندمدت هم رقابت آشکار و شفاف و سالم با دیگری 
بخش های دولتی و خصوصی داش��ته باش��د، ۹( برای کاهش نرخ 
بیکاری و شکاف اقتصادی طبقاتی نیاز است که تعاونی ها را جدی 
بگیری��م، ۱۰( حضور بخش تعاونی در حوزه نس��ل برتر اقتصادی 
مانند اقتص��اد دانش بنیان یک ضرورت اس��ت، ۱۱( حضور بخش 
تعاون در عرصه های توسعه صنعتی و تولید ثروت از دانش و علم؛ 
موثر خواهد بود و ۱2( پیوند صنعت، پژوهش و تعاونی یک مثلث 
طالیی برای تحریک اقتصاد خرد، میانی و کالن در ایران اس��المی 
اس��ت، اما داش��تن مزیت و ظرفیت یک بحث اس��ت و استفاده از 

امکانات هم هنری برتر و مزیتی پایان ناپذیر.
رمز تحقق اقتصاد تعاونی با تمام مختصات در ایران اسالمی

ب��ه اعتقاد معاون پش��تیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون، 
توس��عه اقتصاد تعاون��ی را نباید فقط محدود به بخش های س��نتی 
و حاش��یه ای بکنی��م بلکه تعاونی می تواند و شایس��ته اس��ت وارد 
عرصه های صنعتی هم بش��ود. ایجاد نسل های برتر توسعه صنعتی 
ب��ا رویک��رد کاهش هزینه تمام ش��ده و بیش��ینه کردن تولید ثروت 
ب��ا تعاونی های صنعتی امکان پذیر اس��ت و بخش تع��اون باید وارد 
هم��ه محدوده ه��ای تولید ثروت ش��ود مانند صنعت پتروش��یمی، 
خودروس��ازی، سدس��ازی، راهس��ازی و پاالیش��گاه و … صنع��ت 

گردشگری و بی نهایت فرصت تولید ثروت.
مطیع جهانی تأکید کرده اس��ت: اقتصاد تعاونی را باید در ایران 
اس��المی توس��عه دهیم. این نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است، 
چون نیاز داریم ۱( اقتصاد شایس��ته ایران اس��المی استقرار یابد، 
2( نرخ بیکاری باید تک رقمی ش��ود، چون کلید همه آس��یب های 
اقتصادی و اجتماعی اس��ت، ۳( دشمن از استقرار اقتصاد اسالمی 
و مقاومتی در ای��ران هراس دارد و اقتصاد تعاونی می تواند تحریم 
را شکس��ت دهد، ۴( و اقتصاد تعاون��ی، نفت زده نخواهد بود. برای 
تحق��ق این اه��داف باید عل��وم اقتص��اد تعاونی و دانش توس��عه 
تعاونی ه��ا در همه حوزه های اقتص��ای و اجتماعی و فرهنگی هم 
توس��عه یابد اینکه اقتصاد تعاونی چیس��ت، اقتصاد خرد تعاونی و 
اقتصاد میانی تعاون و اقتصاد کالن تعاونی در ایران اس��المی باید 

به خوبی تبیین شود.

اخبـــار

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت بازار، روند عادی دارد و خوشبختانه 
مشکلی در زمینه خرید و فروش لوازم خانگی وجود ندارد.

س��ید مرتضی می��ری، رئیس اتحادی��ه لوازم خانگ��ی در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت لوازم خانگ��ی در بازار اظهار 
کرد: هم اکن��ون افزایش تعداد کارخانه ها و باال بودن قیمت تمام ش��ده 
از عوام��ل مهم کاهش حضور در بازار های جهانی اس��ت. کاهش تعداد 
کارخانه ها و تجمیع آنها موجب می ش��ود که کارخانه ها تقویت ش��وند، 
در چنین ش��رایطی س��ایر تولیدکنندگان می توانند به جای فعالیت در 

کارخانه های خود به قطعه س��ازی روی آورند؛ متأسفانه همین مشکل را 
در خودروسازی هم داریم.

او در ادام��ه ابراز امی��دواری کرد و گفت: برای بهترش��دن حضور در 
بازار های جهانی می توان از دانشجویان و شرکت های دانش بنیان کمک 
گرف��ت. رئیس اتحادیه ل��وازم خانگی درخصوص وضعی��ت فعلی لوازم 
خانگی در بازار تصریح کرد: بازار، روند عادی دارد و خوشبختانه مشکلی 

در زمینه خرید و فروش وجود ندارد.
می��ری با اش��اره به این موضوع که ورود س��ه برند جدید در کش��ور 

بس��یاری از مش��کالت موجود در بازار را مرتفع می کند، گفت: این امر 
موجب می شود که بسیاری از کمبودها در بازار به حداقل برسد.

او در پای��ان تأکید کرد: کیفیت برخی از لوازم خانگی تولیدش��ده در 
کش��ور با محصوالت کش��ور های دیگر قابل قیاس و رقابت اس��ت و این 
نشان دهنده بهترشدن کیفیت اجناس است. خوشبختانه با عمق بخشی 
برخی از ش��رکت های قطعه سازی، وابستگی کش��ور به قطعات خارجی 
کمتر از گذش��ته شده اس��ت و همچنین تحریم ها نیز تأثیر چندانی در 

وضعیت تولید لوازم خانگی داخلی نخواهد گذاشت.

قیمت ها در بازار لوازم خانگی عادی است

مازاد تراز حساب های جاری آلمان در سال 2۰۱۹ به 2۹۳ میلیارد دالر رسید 
که باالترین رقم در میان کشورهای جهان بوده است .

 به گزارش تس��نیم، موسس��ه اقتص��ادی ایفوی آلمان اعالم کرد این کش��ور 
علی رغم تنش های تجاری در سال گذشته بیشترین مازاد تراز حساب های جاری 
را در جهان در اختیار داشته است. این گزارش باعث انتقاد دوباره از سیاست های 

مالی آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان می شود.
موسس��ه ایفو مازاد تراز حساب های جاری آلمان را که جریان کاالها، خدمات 
و س��رمایه گذاری ها را اندازه گیری می کند، 2۹۳ میلیارد دالر در 2۰۱۹ تخمین 

می زند.
چهارمین سال پیاپی است که آلمان بیشترین مازاد تراز حساب های جاری را 

در جهان دارد. طبق محاسبات ایفو، ژاپن با ۱۹۴ میلیارد دالر در رتبه دوم قرار 
دارد. صندوق بین المللی پول و کمیس��یون اروپا سال هاست از آلمان، بزرگ ترین 
اقتصاد اروپا، می خواهند تقاضای داخلی و واردات خود را افزایش دهد تا بی ثباتی 

اقتصاد جهان کاهش یافته و رشد در مناطق دیگر تقویت شود.
دونالد ترامپ هم همواره از قدرت صادرات آلمان انتقاد کرده است.

 مازاد تراز حساب های جاری فعلی آلمان اساسا مربوط می شود به این حقیقت 
که صادرات محصوالت و خدمات آلمانی به خارج از این کش��ور بس��یار بیشتر از 

واردات به بزرگ ترین اقتصاد اروپاست.
مرکل س��ال گذش��ته گفت: »ما به اتومبیل های خود افتخ��ار می کنیم« ولی 
اضاف��ه کرد بس��یاری از این خودروها در آمریکا س��اخته ش��ده و به چین صادر 

می ش��وند.  کریستین گریم، اقتصاددان موسسه ایفو گفت مازاد تراز حساب های 
جاری آلمان در سال گذشته تقریباً ۱6 میلیارد یورو افزایش یافته و به 7.6درصد 

تولید ناخالص داخلی رسیده است.
 وی گف��ت: »ص��ادرات قوی تر به آمریکا به خاطر کاهش ارزش یورو و افزایش 
ص��ادرات به انگلیس به خاطر تقویت تقاضا در این کش��ور باعث افزایش ش��دید 
صادرات آلمان در نیمه دوم 2۰۱۹ شده است.« »ولی توسعه واردات در تابستان 
2۰۱۹ به خاطر ادامه رکود صنعتی در آلمان که واردات کاالهای متوس��ط آن را 

به شدت کاهش داد، بسیار ضعیف بوده است.«
 کمیس��یون اروپا با توجه به اندازه اقتصاد آلمان، مازاد تراز حساب های جاری 

6درصدی را در طوالنی مدت برای این کشور در نظر گرفته است.

 عضو اتحادیه مرغداران گوشتی از کاهش 2۰۰ تومانی قیمت مرغ خبر داد و 
گفت امروز قیمت هر کیلو مرغ گرم ۱۳ هزار تومان است.

عظی��م حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی در گفت و گو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش 2۰۰ تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و 
گفت: امروز متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار و ۸۰۰ تا ۸ 
هزار و ۹۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها ۱۳ هزار تومان است.
وی نبود کش��ش بازار در برابر عرضه را دلیل اصلی افت قیمت مرغ اعالم کرد 
و افزود: طی دو الی سه روز گذشته ازدیاد سرانه مصرف به دلیل تعطیالت پایان 
هفته منجر به رش��د قیمت ش��د که طبق معمول در اواسط هفته قیمت در بازار 
کاه��ش می یابد. حجت درباره آینده ب��ازار مرغ گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا در 
ایام پایانی هفته پیش بینی می ش��ود که قیمت با نوس��ان 2 تا ۳درصدی در بازار 

روبه رو شود.
این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه کمبودی در تولید مرغ وجود ندارد، اظهار 
کرد: با توجه به ش��رایط مساعد تولید و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا کمبودی در 

عرضه وجود ندارد که بر التهاب مرغ در بازار دامن بزند.
وی متوسط قیمت جوجه یک روزه را ۴ هزار و ۸۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: 
طبق نرخ مصوب س��تاد تنظیم ب��ازار قیمت هر قطعه جوجه ی��ک روزه 2 هزار 
تومان باالتر است که این امر حداقل هزار و ۵۰۰ تومان به هزینه تولید می افزاید 
که بدین ترتیب از مسئوالن ستاد تنظیم بازار انتظار می رود که تجدیدنظری در 

قیمت مصوب مرغ داشته باشند.
این مقام مسئول قیمت واقعی هر یک کیلو مرغ زنده را ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ 
ه��زار توم��ان و مرغ آماده به طبخ را ۱۳ هزار و ۵۰۰ ت��ا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان 
اعالم کرد و گفت: در حال حاضر به س��بب افزایش هزینه های تولید عرضه مرغ 

کمتر از قیمت های فعلی به زیان تولیدکنندگان است.
وی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی برای بازار شب عید بیان کرد: براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته در ماه های پایانی سال ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون قطعه 
جوجه ریزی در واحد های مرغداری صورت می گیرد که در مقایسه با ماه های آتی 

سال رقم قابل توجهی است.

ضرورت افزایش 5۰درصدی توزیع نهاده های دائمی از سوی 
پشتیبانی امور دام

حج��ت درباره آخرین وضعیت بازار نهاده های دامی اظهار کرد: در حال حاضر 
قیمت مکمل ها، واکس��ن ها و دارو به سبب عدم اختصاص ارز یارانه ای به واردات 
آن نس��بت به ماه های ابتدایی س��ال چندین برابر رشد داشته است و درخصوص 
ذرت و کنجاله س��ویا که نهاده اصلی مرغداران را تشکیل می دهد بازار به نسبت 
متعادل تر بوده اس��ت. عض��و هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی ادامه داد: 
بنابر هش��دار های صورت گرفته در مواقعی که میزان جوجه ریزی افزایش می یابد 
به همان نس��بت میزان عرضه نهاده های دامی باید در بازار رش��د یابد تا مرغدار 
بتوان��د نهاده موردنیاز را تأمین کند در غیر این صورت به س��بب التهاب قیمت 

تولیدکنندگان با چالش های متعددی مواجه می شوند.
ب��ه گفته وی اگر پش��تیبانی امور دام میزان نهاده ه��ای مصرفی برای ماه های 
بهمن و اسفند را نسبت به مابقی ماه های سال افزایش دهد، این موضوع می تواند 

بر مدیریت بازار و آرامش مرغداران تأثیر بسزایی داشته باشد.

آلمان رکورددار مازاد تراز حساب های جاری در جهان شد

مرغ ارزان شد

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

جزییاتی از اجرای طرح ترافیک در سال 99 
اعالم شد

سرپرس��ت معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران جزییات جدیدی از 
اجرای طرح ترافیک در س��ال ۹۹ را اعالم کرد.  به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو«، یوسف حجت سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 
در مورد اجرای طرح ترافیک در سال ۹۹، اظهار داشت: در سال آینده تغییراتی را 
در این طرح شاهد خواهیم بود که تغییر نرخ عوارض و رزروی شدن طرح ترافیک 
از عمده تغییرات محس��وب می شود. وی بیان داشت: پلیس راهور تهران معتقد 
است که طرح ترافیک باید تغییراتی داشته باشد ولی هیچ گاه بیان نکرده اند که 

این طرح را در پایتخت نداشته باشیم ما نیز با پلیس کاماًل هماهنگ هستیم.
طرح ترافیک رزروی می شود

حجت افزود: پلیس معتقد است که باید سقف ترددها در شهر و طرح ترافیک 
رعایت ش��ود که ما این موضوع را در الیحه پیشنهادی خودمان به شورای شهر 
ارائه دادیم و بر همین اس��اس رزروی ش��دن طرح ترافیک را در نظر گرفته ایم 
که اگر ش��هروندان بخواهند وارد طرح شوند اگر درخواست آنها از میزان سقف 
موردنظر بیش��تر باش��د اجازه ورود با محدودیت همراه خواهد بود. سرپرس��ت 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه راهکار این مسأله 
رزروی ش��دن طرح ترافیک است، گفت: در مورد ساعت طرح ترافیک نیز طبق 
درخواستی که پلیس داشته برای نیمه اول سال تا ساعت ۱۹ و برای نیمه دوم 
س��ال از س��اعت ۱۸ خواهد بود چراکه در شش ماه اول سال روزها بلند است و 
مردم تا ساعت بیش��تری در سطح شهر تردد می کنند. حجت خاطرنشان کرد: 
پلیس نظر دیگری هم در این زمینه داش��ته و اینکه س��اکنین  محدوده طرح 
ترافیک هر ساعتی که خواستند بتوانند از سقف خارج شوند و ما اعالم کردیم این 
مسأله قابل اجرا نیست چراکه امکان کنترل آن وجود ندارد و مادامی که نتوانیم 

مسیر تک تک خودروها را کنترل کنیم این موضوع نیز محقق نخواهد شد.
افزایش 21درصدی نرخ طرح ترافیک

وی در م��ورد اینک��ه نرخ ع��وارض طرح ترافیک در س��ال ۹۹ چقدر خواهد 
ب��ود، گفت: به احتمال زیاد ای��ن نرخ 2۱درصد افزایش می یاب��د و از 2۳ هزار 
تومان پایه به 2۸ هزار تومان خواهد رس��ید و همه با این مسأله موافق هستند 
و کمیس��یون های شورای شهر نیز نظرش��ان را مطرح کردند و رأی شان مثبت 
است. سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران خاطرنشان کرد: 
در سال جاری تردد خودروها در محدوده کاهش طرح ترافیک بیشتر شد و به 
دلی��ل اینکه نرخ عوارض آن ۵۰درصد کمتر از نرخ عوارض طرح حلقه اول بود 
البته زمانی که طرح زوج و فرد اجرا می ش��د مردم باید صددرصد هزینه طرح 
ترافی��ک را پرداخت می کردند. حجت گفت: این موضوع س��بب ش��ده بود که 
افزایش تردد در محدوده کاهش آلودگی هوا بیشتر باشد و برای همین امسال 
عوارض آن را بیش��تر در نظر گرفتیم و آن را به 66درصد رس��انده ایم.   پیروز 
حناچی، ش��هردار ته��ران هم در مورد طرح ترافیک اع��الم کرد: طرح ترافیک 
یک مس��أله کارشناسی شده اس��ت ولی هر موضوعی که سبب بهتر شدن و یا 
تأثیرگذاری بیش��تر آن ش��ود را می پذیریم و برای آن اقدام می کنیم، البته این 

مسأله با همکاری شورای ترافیک صورت می گیرد.

مسئول آشفتگی بازار خودرو معرفی شد
به گفته رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو عالوه بر عرضه کم، نوس��ان 

قیمت ارز نیز موجب بهم ریختگی بازار خودرو شده است.
س��عید موتمنی درباره دلیل گران شدن روزانه خودرو اظهار کرد: انحصار 
در هر بازاری موجب افزایش قیمت می شود و تولیدکننده تمایل دارد کاالی 
خود را به بیشترین قیمت بفروشد. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو افزود: 
زمانی که مردم برای خرید صف تشکیل می دهند هم قیمت افزایش می یابد 
و هم کیفیت افت می کند. وی گفت: زمانی که کاال با هر کیفیتی مش��تری 
دارد تولیدکنن��ده ب��ا کنترل عرضه، قیمت ب��ازار را در اختیار می گیرد و به 
قیمت دلخواه کاالی خود را به فروش می رس��اند. موتمنی با بیان اینکه در 
ح��ال حاضر اختالف قیمت بازار و کارخانه در خودرو های زیر ۱۰۰ میلیون 
تومان به 2۳ تا ۴۵ میلیون تومان رسیده است، ادامه داد: زمانی که اختالف 
قیم��ت کارخانه و بازار به حدود 2 میلیون تومان رس��ید افرادی که خودرو 
ثبت نام کردند خواس��تار دریافت پول های خود شدند به همین دلیل عرضه 
کم شد تا قیمت ها افزایش یابد تا مردم از دریافت پول خود منصرف شوند. 
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان خودرو درب��اره اینکه آیا فروش حاش��یه بازار 
موجب کاهش قیمت می ش��ود، بیان کرد: بهمن و اس��فندماه سال گذشته 
قرار ش��د درصدی از محصوالت خودروس��ازان با قیمت ۵درصد زیر قیمت 
بازار عرضه شود که این کار را آغاز کردند، اما آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار 
از بی��ن رفت؟ وی با بیان اینکه افزایش قیمت موجب ش��ده خرید و فروش 
راکد شود، افزود: این روند صعودی قیمت موجب ناراحتی مردم شده است.

موتمن��ی تاکید کرد: عالوه بر عرضه کم، نوس��ان قیمت ارز نیز موجب بهم 
ریختگی بازار ش��ده به گونه ای که نه فروشندگان حاضر به فروش هستند و نه 
خریداران ریس��ک خرید را قبول می کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو 
افزود: نمایش��گاه داران خودرو ه��ای صفر را از افرادی که قب��ال ثبت نام کردند 
خریداری می کنند و با س��ود مجاز آن را به مشتری می فروشند و قیمت اصلی 
را دارنده خودرو تعیین می کند. وی گفت: قیمت ها به اردیبهشت ۹۸ برگشته و 
کاهش قیمت به سیاست های بانک مرکزی و عرضه خودروسازان بستگی دارد.

تحویل خودرو های پیش فروش شده
ش��رکت صنعت خودرو آذربایجان وعده داد به زودی حدود 7۵۰ خودرو 
پیش فروش خود را به مش��تریان تحوی��ل می دهد. به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت صنعت خودرو آذربایجان، 7۴6 دس��تگاه خ��ودروی ناقص در کف 
کارخان��ه ک��ه به دلیل نواقص عمده و عدم امکان همکاری با ش��رکت مادر، 
قابل عرضه نبوده است و با نظارت مستقیم شعبه ویژه 6۴ تعزیرات حکومتی 
تهران در حال تجاری شدن بوده و به زودی به خریدارانی که در صف انتظار 
هس��تند تحویل خواهد ش��د. ش��رکت صنعت خودرو آذربایجان که خودرو 
چینی »ام ج��ی« را در ایران تولید می کند، وعده داد به زودی حدود 7۵۰ 
خودرو پیش فروش خود را به مش��تریان تحویل می دهد. براس��اس گزارش 
عملکردی که این ش��رکت منتش��ر ک��رده، تاکنون ۱۴۰۸ دس��تگاه خودرو 
تحویل مش��تریان داده اس��ت. همچنی��ن با توجه به طرح��ی که در جهت 
رضایتمندی مش��تریان صبور و وفادار ش��رکت ایجاد ش��ده است، قریب به 

2هزار نفر از مشتریان انصراف خود را اعالم کرده اند.
این گ��زارش می افزاید: باتوجه ب��ه اینکه جمعی از خریداران که ش��ائبه 
ع��دم ش��فافیت و یا صحت در عملکرد ش��رکت را داش��تند و جهت احقاق 
حقوق مندرج در قرارداد فیمابین متوس��ل به مراجع ذی صالح شده بودند، 
در تبعی��ت از بخش��نامه ریاس��ت قوه قضائی��ه، پرونده ح��دود 2۵۰ نفر از 
حواله داران به شورای حل اختالف ارجاع شده است که مراحل رسیدگی به 

این پرونده ها در حال انجام است.

 عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و صنعت گفت 
خودروس��ازان با حجم بدهی باال و زیان انباش��ته ای که دارند، پیش بینی 

می شود این صنعت بیش از پیش از درون تهی شده و ُخرد شود.
»امیرحسن کاکایی« روز گذشته  در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
افزود: وزارت صنعت اصرار بر تداوم قیمت گذاری دس��توری دارد و برخی 
شنیده ها حاکی  است برای سال آینده نیز افزایش قیمت نخواهیم داشت.

به گفته وی، خودروس��ازان بزرگ کش��ور در چند ماه گذشته توانستند 
نزدیک به 2۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص خود را تا حدود زیادی کاهش 

دهند و در تولید روزانه به رکوردهای خوبی دست یابند.
کاکای��ی اضافه کرد:  تکمیل خودروهای ناقص با همکاری قطعه س��ازان 
انجام ش��د، اما موقت اس��ت، زیرا این مهم با یک رویه منطقی و اقتصادی 
انجام نش��ده و مش��کالت قیمت گذاری و اختالف قیم��ت کارخانه و بازار 

همچنان پابرجاست.
وی اضافه کرد:  شرایط تورم دورقمی باالی ۴۰درصدی کشور و افزایش 
قیمت دالر سبب شده تا با وجود همه تالش ها، اما زیان خودروسازان روز 

به روز بیشتر شود.
کاکایی گفت: صنعت خودرو و قطعه س��ازی کشور به هر میزان توانمند 
باشند، اما برخی قطعات از خارج تامین می شود و برخی دیگر نیز در مسیر 

داخلی سازی به زمان و سرمایه نیاز دارد.
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو یادآور ش��د:  تزریق تس��هیالت ۵هزار 
میلیارد تومانی به قطعه سازان وعده داده شده، اما چالش کمبود نقدینگی 

و اقتصادی نبودن کار همچنان وجود دارد و با توجه به س��خت تر ش��دن 
تحریم ها، این وضعیت نگران کننده است.

وی افزود:  چنانچه FATF امضا نشود، جابه جایی پول سخت تر می شود 
ک��ه به معنای باالتر رفتن هزینه هاس��ت و اقتصادی بودن این صنعت زیر 

سوال می رود.
ب��ه گفته کاکای��ی،  جدی تر ش��دن خطرات ش��یوع وی��روس کرونا به 
محدودیت های بیش��تر در صنعت خودروس��ازی منجر می شود و این در 

حالی است که حداقل مواد اولیه موردنیاز وارداتی است.
وی گفت: راهکار اصلی در این زمینه، آزادسازی قیمت خودرو است، در 

غیر این صورت دولت باید مطالبات قطعه سازان را پرداخت کند.
عض��و هی��ات علمی دانش��گاه، کنترل ک��ردن قیمت م��واد اولیه مانند 
محصوالت پتروشیمی، فوالد، آلومینیوم و ... را یک راهکار دانست و افزود: 
 چنانچه قیمت همه م��واد اولیه مصرفی خودرو کاهش یابد، آنگاه کاهش 

متوسط ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودروها امکانپذیر خواهد شد.
وی همچنین از پرداخت »کمک زیان« به خودروسازان به عنوان یک راه 
حل یاد کرد و گفت:  مطابق قانون، چنانچه دولت تصمیمی اتخاذ کند که 
پیامد آن به صنعتی آسیب وارد سازد، باید زیان آن را بپردازد؛ موضوعی که 
در صنعت خودروس��ازی با توجه به تعیین قیمت دستوری برای خودروها 

اتفاق افتاده و تاکنون زیانی به خودروسازان پرداخت نشده است.
کاکایی یادآور شد:  نظیر چنین موضوعی را در زمان طرح سی. ان. جی و 
دوگانه سوز کردن خودروها مشاهده شد، به طوری که دولت خودروسازان 

را مجبور کرد تا روی این طرح تمرکز و سرمایه گذاری کنند، اما در نهایت 
کمترین پول ممکن را به آنها داد.

وی تاکید کرد:  وقتی ش��اهدیم زیان خودروس��ازان ادام��ه دارد، یعنی 
صحبت ها و برنامه های پیشین که مطرح شده اشتباه بوده و در این زمینه 

دولت باید به اعطای یارانه بپردازد یا قیمت خودروها را آزادسازی کند.
 عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و صنعت گفت: 
حداقل، چنانچه قیمت ها آزادس��ازی شود خودروساز زیان نمی کند، بلکه 
با س��ود فعالیت خود به افزایش تیراژ، توس��عه تولید، دور زدن تحریم ها و 

... می پردازد.
وی اضاف��ه کرد: امروز خودروس��ازان داخلی به حداکث��ر توان خود در 
شرایط تحریم رسیده اند و انواع شیوه های فروش را به کار می برند، اما بیش 

از این امکانپذیر نیست.
کاکایی، پیش فروش های خودروسازان در هفته های گذشته را یادآور شد 
و افزود:  خودروسازان مجازند 2۰درصد تعهدات خود را پیش فروش کنند 
ک��ه راهکاری برای تامین بخش��ی از حدود ۱۵۰ ت��ا 2۰۰ میلیارد تومان 
نقدینگی روزانه موردنیازش��ان است و در عین حال بخشی از مشکل بازار 

را حل می کند.
وی تصریح کرد: قیمت گذاری دس��توری، وجود حاش��یه سود مناسب 
و از طرفی بسته نش��دن قراردادهای روز متناس��ب با حاشیه بازار، موجب 
می ش��ود که افراد بدانند در صورت ورود به برنامه های پیش فروش از سود 

تضمین شده برخوردار می شوند.

راهکارهای جلوگیری از تداوم زیان خودروسازان

عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران اعالم کرد با وجود 
تحریم ه��ا و محدودیت های بین المللی با تالش خودروس��ازان، تولید 
خودرو در ماه های گذشته افزایش یافت چراکه وقتی مدیریت مثبتی 
در خودروس��ازی ها وجود داشته باشد ش��اهد اثرات آن خواهیم بود؛ 
تغیی��رات مدیریتی در خودروس��ازان بزرگ کش��ور و همت و تالش 

مضاعف این مدیران موجب افزایش تولید شد.
ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: 
تقاضای موجود در بازار خودرو کاذب است که واسطه ها به آن دامن 
می زنند. خودروس��ازان متناس��ب با تولید خود به عرضه پرداخته اند 
و آنچ��ه را که تولید نم��وده عرضه کرده اند، اما تولید در ۱.۵ س��ال 

گذش��ته به اندازه تقاضای کاذب و نیاز بازار نبوده و موجب التهاباتی 
شده است.

عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران گفت: در شش ماه 
گذشته در هر دو خودروساز بزرگ کشور تالش های خوبی به منظور 
افزای��ش تولید ص��ورت گرفته، اما همچنان تولید ب��ا تقاضای کاذب 

موجود در بازار فاصله دارد.
خلخال��ی گفت: برای رفع این معض��ل باید در حوزه تامین قطعات 
خودرو راهکارهایی ممکن و قابل اجرا بیندیش��یم. واقعیت این است 
که امکان داخلی سازی بسیاری از قطعات و بلکه تمام قطعات خودرو 
وج��ود دارد و باید در جهت س��رمایه گذاری در این راس��تا و کاهش 
ریسک س��رمایه گذاری برنامه ریزی و اقدام شود؛ از طرف دیگر تولید 

تمام قطعات خودرو در کشور صرفه اقتصادی دارد.
وی افزود: از نظر دانش فنی، ش��رایط خوبی در کش��ور وجود دارد، 
باید در این راس��تا مزایای اقتصادی ایجاد کنیم و ریس��ک ها را برای 
س��رمایه گذاران کاهش داده و آینده را ب��رای آنان تضمین کنیم. در 
کشور انجمن های خوبی در زمینه تامین قطعات خودرو داریم که به 

دنبال داخلی سازی هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: در یک شرایط 
ناخواسته که به دلیل تحریم های ظالمانه به وجود آمده، روی آوردن 

به سمت تولید موجب افزایش جذابیت امر تولید شده است.
خلخالی اف��زود: با وجود تحریم ها و محدودیت ه��ای بین المللی با 
تالش خودروس��ازان، تولید خودرو در ماه های گذشته افزایش یافت 
چراکه وقتی مدیریت مثبتی در خودروس��ازی ها وجود داش��ته باشد 
ش��اهد اثرات آن خواهیم ب��ود؛ تغییرات مدیریتی در خودروس��ازان 
بزرگ کش��ور و همت و تالش مضاعف این مدیران درخصوص تولید 

موجب افزایش تولید شده است.
عض��و هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت ایران گف��ت: علی رغم 
وجود تحریم ها، همت و تالش از سوی خودروسازی ها و مدیران آنها 
نتیجه بخ��ش بود، البته نباید به این قانع باش��یم و باید آینده پژوهی 
انجام داده و اس��تراتژی های امروز را متناسب با آینده اتخاذ کنیم تا 
بتوانیم خودروهای به روز را با توانمندی های داخلی بسازیم؛ اصال دور 
از ذهن نیس��ت که تمام خودروهای موردنیاز کش��ور را داخلی سازی 

کنیم و باید به این نقطه برسیم.

تالش نتیجه بخش خودروسازان در امر تولید در شرایط تحریم
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امولس��یفایرها مواد چربی هس��تند که دارای خواص دوگانه، چربی دوست و 
آب  دوس��ت هس��تند. کشش س��طحی بین دو فاز که در حالت عادی غیر قابل 
اختالط هستند به وسیله امولسیفایر کاسته می شود بنابراین دو مایع می توانند 

که یک امولسیون شکل دهند.
یک امولس��یفایر ح��اوی بخش های محلول در 
آب و روغن اس��ت. وقتی یک امولس��یفایر به آب 
و روغن اضافه می ش��ود امولسیفایر بر روی سطح 
تماس بی��ن اینها قرار خواه��د گرفت، به طوری 
ک��ه بخش هیدروفیل آن به س��مت آب و بخش 

لیپوفیل به سمت روغن متمایل می شود.
اگر مخلوط آب و روغن با هم زدن امولس��یون 
تولی��د می کنند ب��ا توقف هم زدن ج��دا خواهند 
ش��د. ه��دف اس��تفاده از ای��ن م��اده جلوگیری 
از تفکیک ش��دن و در نتیج��ه تثبی��ت اس��ت. 
امولس��یون ها به دو دس��ته تقس��یم می ش��وند: 
امولس��یون روغن در آب مثل بس��تنی یا شیر و 

امولسیون قطرات آب در روغن مثل کره و مارگارین.
یک ش��رکت دانش بنیان توانس��ته با بکارگیری دانش بوم��ی موفق به تولید 

تعدادی از امولسیفایرهای موردنیاز کشور شده است.

غالمحسین رئوفی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان »پارس بهبود آسیا« درباره 
فعالیت این ش��رکت گفت: این ش��رکت با هدف بومی س��ازی فناوری و تولید 
تعدادی از امولس��یفایرهای موردنیاز صنعت غذا، موفق به دستیابی دانش فنی 

و فناوری تجهیزات تولید این محصوالت شد.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر این ش��رکت 
موف��ق ب��ه تولی��د اس��ترهای منو گلیس��رید، 
اس��تئارویل های الکتی��الت، اس��ترهای پل��ی 

گلیسرول و استرهای سوربیتان شده است.
ای��ن فع��ال فن��اور بی��ان ک��رد: محصوالت 
تولیدش��ده منطبق با اس��تانداردهای روز اروپا 
اس��ت و توانسته سهم بس��زایی از بازار مصرف 
امولس��یفایرها را در داخ��ل کش��ور ب��ه خ��ود 

اختصاص دهد.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان »پارس 
بهب��ود آس��یا« اضاف��ه ک��رد: محصوالت 
تولیدی این ش��رکت عمدتاً در محصوالت 
Bakery و در فرموالس��یون ان��واع بهبوددهنده ه��ای ن��ان، کیک و 
ش��یرینی، ژل کیک، فرآورده های گوشتی،  فرآورده های لبنی و... مورد 

استفاده می شود.

وی��روس کرونا، نامی که این روزه��ا در صدر اخبار جهان قرار دارد. پیام های 
مختلفی که در ش��بکه های مجازی از این بیماری دس��ت به دس��ت می ش��ود. 
همه نگران هس��تند؛ نگران رس��یدن این بیماری به شهرشان و درگیری با آن. 

بیم��اری که هن��وز درمانی ندارد. ب��ه گزارش 
مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، کرونا نام دس��ته 
بزرگی از ویروس ها اس��ت که دستگاه تنفسی 
فوقانی و تحتانی را در انس��ان درگیر می کنند 
و عامل بیماری های مختلفی از س��رماخوردگی 
معمولی تا سارس هس��تند. ویروسی ترسناك 
که تمامی کش��ورها برای مقابله با آن در حالت 

آماده باش قرار دارند.
براس��اس گزارش ها آمار رسمی قربانیان این 
بیماری اکنون به ۳۰۴ نفر رسیده است و بیش 
از ۱۳ هزار نفر نیز به این ویروس مبتال هستند. 
آمریکا، بریتانیا، روس��یه و آلمان موارد تازه این 

بیماری را تایید کرده اند.
درست است که شیوع این ویروس از شهر ووهان چین آغاز شد اما اکنون در 
حال س��رایت به سایر کشورها است و اعالم وضعیت اضطراری از سوی سازمان 

بهداش��ت جهانی به این معنا اس��ت که برای مقابله با آن نیاز به تالش جهانی 
اس��ت. اما در این میان فناوری راه حل هایی برای پیشگیری و درمان بیماری ها 
ارائ��ه می دهد. در مورد ویروس کرون��ا نیز فناوری نان��و می تواند کمک کننده 
باش��د. در می��ان یافته های علمی به دس��ت 
آمده در این مس��یر، استفاده از نانومواد یکی 
از راهبرده��ای جال��ب توجه بوده اس��ت به 
ط��وری که در حال حاضر دس��تاوردهایی در 
کش��ورهای مختلف به دس��ت آمده است که 
در آنها از نانومواد برای مقابله با ویروس کرونا 
یا ساخت واکسن برعلیه این ویروس استفاده 
ش��ده اس��ت. همچنین این روزها که درباره 
پیش��گیری و راهکاره��ای آن بس��یار تاکید 
می ش��ود، استفاده از ماس��ک یکی از مواردی 
اس��ت که می تواند کمک کننده باشد. در این 
زمینه یک ش��رکت  دانش بنیان ایرانی موفق 
به تولید ماسک نانویی N۹۹ شده است. این 
ماسک ها با استفاده از فناوری نانو الیاف تولید می شوند و بازده بیشتری نسبت 
به ماسک های معمولی دارند. ماس��ک های نانوالیاف در جذب آالینده هایی که 

ماسک های معمولی قادر به جذب آنها نیستند خوب عمل می کنند.

نانوفناوری و مقابله با کرونایک نیاز مهم صنعت غذا تأمین شد

مرکز ش��تابدهی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تاکنون 
حدود ۵۵ شتاب دهنده ایجاد کرده است.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی نخب��گان، رئیس مرکز 
شتابدهی نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نشست 
خبری رویداد پردیس س��امیت2۰2۰، گفت: مرکز ش��تابدهی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری تاکنون حدود ۵۵ ش��تاب دهنده 

ایجاد کرده است.
مرکز شتابدهی نوآوری

مهدی عظیمیان، رئیس مرکز ش��تابدهی و ن��وآوری معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری در نشست 
خب��ری تبیین رویداد پردیس س��امیت 
2۰2۰ بی��ان داش��ت: مرکز ش��تابدهی 
ن��وآوری ی��ک ب��ازوی اجرای��ی ب��رای 
حمایت از زیس��ت بوم فناوری و نوآوری 
کش��ور اس��ت . این مرکز در س��ال ۹۳ 
توس��ط معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تاس��یس و مس��ئولیت آن به 
پارك فن��اوری پردیس معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری واگذار شد.
استارت آپ های پایدار

فرهن��گ  »تروی��ج  اف��زود:  وی   
ایج��اد  ب��ه  »کم��ک  و  کارآفرین��ی« 
اس��تارت آپ های پایدار« دو هدف اصلی 
مرک��ز ش��تابدهی نوآوری اس��ت. مرکز 
ش��تابدهی ن��وآوری معاون��ت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، س��اماندهی 
رویداده��ای کارآفرینی را در راس��تای 
ترویج فرهنگ کارآفرینی در دستور کار 

خود دارد.
کمک مادی و معنوی

رئیس مرکز شتابدهی نوآوری معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
ادامه با اش��اره به اه��م فعالیت های این 
مرک��ز اف��زود: از زم��ان فعالی��ت مرکز 

ش��تابدهی نوآوری ت��ا به امروز، حدود ۵۵ ش��تاب دهنده با کمک این 
مرکز ایجاد ش��ده است که در حال فعالیت هس��تند. این مرکز در دو 
حوزه مادی و معنوی از ش��تاب دهنده هایی که تاییدیه مرکز را داشته 
باش��ند، حمایت می کند. در حوزه مادی، تس��هیالتی برای تامین فضا 
ارائه می دهد که مقدار هزینه آن بس��ته به ح��وزه کاری و جغرافیایی 

متفاوت است.
کمک بالعوض به شتاب دهنده ها

وی در ادامه ضمن اش��اره به حمایت ه��ای معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، افزود: به ازای خروجی  موفق هر شتاب دهنده، یعنی 
هر اس��تارت آپ موفق که حاصل تالش ش��تاب دهنده باش��د، تا سقف 
2۰ استارت آپ به شتاب دهنده کمک بالعوض داده می شود. در حوزه 
معن��وی نیز کمک هایی از جمله حمایت های اعتباری، مانند کمک در 

گرفتن تاییدیه ها، تیم اجرایی و ... به شتاب دهنده ها ارائه می شود.

فضای کار اشتراکی
عظیمیان با اش��اره به س��یر تحوالت این مرکز از ابتدای تاسیس تا 
به حال، اضافه کرد: یکی از جدیدترین مس��ئولیت های مرکز شتابدهی 
نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری که در یکی دو ماه 
اخیر به دس��تور کار آن اضافه ش��ده اس��ت، حمایت از فضاهای کاری 
اش��تراکی است. آیین نامه ها و دس��تورالعمل های الزم تهیه شده و در 
ش��رف اجرایی شدن اس��ت. این مرکز در دو حوزه به مدیران فضاهای 
اش��تراکی کمک خواه��د کرد. در تامی��ن و تجهیز فضای اش��تراکی، 
اینگون��ه فضاها مورد حمایت قرار خواهن��د گرفت. همچنین فضاهای 
کار اش��تراکی، به ازای هر نفر مستقر 
در مجموع��ه خود، کم��ک بالعوضی 

دریافت خواهند کرد.
پردیس سامیت 2۰2۰

س��ید داود متول��ی، دبی��ر اجرای��ی 
پردیس سامیت  2۰2۰ نیز در ادامه این  
نشس��ت گفت: از ابتدای شروع به کار 
مرکز شتابدهی نوآوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری تا به امروز، این 
مرک��ز از حدود ۵۰۰ رویداد کارآفرینی 
حمای��ت کرده اس��ت. در این س��ال ها 
در تعامل با بازیگران این اکوسیس��تم، 
خأل روی��دادی که موجب آش��نایی و 
تعام��ل برگزارکنن��دگان رویداده��ای 
کارآفرینی با یکدیگر ش��ود، احس��اس 
ش��د. به گفته وی: در مرکز شتابدهی 
نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری بر روی این ایده کار ش��د و 
در نهایت تصمیم به برگ��زاری رویداد 
»پردیس س��امیت« گرفته شد که در 
ابتدا عنوان آن »دورهمی اس��تارت آپی 
پردیس« بود. هدف از پردیس سامیت، 
اش��تراك، هم افزایی، آم��وزش و البته 
ایجاد س��رگرمی برای شرکت کنندگان 

در آن است.
ارتقای کیفی

دبیر پردیس س��امیت 2۰2۰ از معرف��ی برترین برگزارکننده رویداد 
در س��ال ۹۸ خب��ر داد و گفت: بعد از چند س��ال حمایت از برگزاری 
رویداد کارآفرینی کش��ور به این نتیجه رس��یدیم که زمان آن اس��ت 
ک��ه رویدادها از لحاظ کیفیت نی��ز ارتفا پیدا کنن��د بنابراین تصمیم 
گرفتیم یک نظرسنجی صرفاً »درباره رویدادهایی که مورد تایید مرکز 
ش��تابدهی نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری« است، 
صورت دهیم. نتایج این نظرسنجی به مرکز شتابدهی نوآوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و به برگزارکنندگان این رویداد در 

جهت ارتقای کیفیت کمک خواهد کرد.
روی��داد پردی��س س��امیت  2۰2۰ در 2۴ و 2۵ بهمن ماه ۱۳۹۸ در 
پارك فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 

می شود.

فیس بوک و گوگل و توییتر با محتوای دروغینی که کشـف درمان ویروس کرونا را تبلیغ 
کند، مقابله کرده و آنها را حذف می کنند.

بـه گزارش زومیت، فیس بـوک اعالم کرد که با ادعای دروغیـن پیرامون درمان ویروس 
کرونـا و هر اطالعاتی مرتبط با بحران بهداشـتی اخیر، مقابله خواهـد کرد. ویروس کرونا 
اکنون در مرحله  گسترش جهانی قرار دارد و هر روز بر تعداد قربانیان آن افزوده می شود. 
قـرار گرفتـن این موضوع در صدر اخبار جهان، گسـترش اطالعات غلـط را نیز در فضای 

آنالین به  همراه دارد.
غول شـبکه های اجتماعـی، محتواهایی با ادعـای دروغ یا تئوری هـای توطئه پیرامون 
ویـروس کرونـا را پـاک می کند. سـازمان های پیشـگام جهانـی صنعت سـالمت، وظیفه  
برچسـب گذاری و شناسـایی محتوای دروغین را برعهده دارنـد؛ محتوایی که در صورت 
گسترش، برای افرادی که آن  را باور می کنند، خطراتی جدی به  همراه خواهد داشت. کانگ 
زینگ جین، مدیر بخش سالمت فیس بوک، در یک پست وبالگی خبر از تصمیم شرکت داد 

و رویکرد فیس بوک را در این  زمینه جدی توصیف کرد.
جین می گوید محتوایی از شـبکه  اجتماعی فیس بوک و سرویس های زیرمجموعه حذف 
می شـود که روش های پیشـگیری و درمان غیراصولی را شرح می دهند. به عالوه محتوایی 
کـه اطالعات غلطی را پیرامون منابع درمانی و سـالمتی ادعا کند نیز حذف خواهد شـد. 
آنها رویکردهای بررسـی حقیقت و نظارت را بر اینستاگرام توسعه خواهند داد که یکی از 
شبکه های اجتماعی زیرمجموعه  مهم محسوب می شود. جین در ادامه توضیح می دهد، از 
این به بعد کاربرانی که روی هشـتگ های مرتبط با ویـروس کرونا کلیک می کنند، ابتدا با 

پنجره  پاپ آپی حاوی اطالعات صحیح و کاربردی روبه رو خواهند شد.
غـول شـبکه های اجتماعی تصمیـم دارد تا منابع معتبـر محتوایی را در انتشـار اخبار 
پیرامـون ویروس کرونا، اولویت دهی کند. آنها به سـازمان های منتخب امکان می دهند تا 
تبلیغات رایگان را در مسـیر آموزش مردم در ارتباط با ویروس، در پلتفرم منتشـر کنند. 
همچنین پسـت هایی که با اصول متخصصان سـالمت همسو هستند و اطالعات مفیدتری 

ارائه می کنند، به باالی فید خبری کاربران منتقل می شـوند. مدیر بخش سالمت فیس بوک 
در ادامه  پسـت وبالگی خود شـرح می دهد کـه هنوز همه راهکارهای پیشـگیرانه در کل 

پلتفرم اجرا نشده اند. وی در این  باره می گوید:
بـرای ارائـه  همه  راهکارهـا در کل پلتفرم ها نیاز بـه زمان داریم تـا درنهایت روش های 
اجرایی خود را توسـعه دهیم. اکنون روی ادعاهایی متمرکز هسـتیم که برای ایجاد حس 

دلسردی در ارتباط با درمان یا اقدام های پیشگیرانه منتشر می شوند.
تصمیم فیس بوک آخرین اقدام سـیلیکون ولی بـرای مقابله با محتوای دروغین پیرامون 
بحران کرونا محسـوب می شـود. تاکنون 14۰۰۰ نفر در سراسـر جهان به این ویروس مبتال 
شـده اند و بیش از 3۰۰ نفر نیز در چین جان خود را از دسـت داده اند. سـازمان سـالمت 
جهانی )WHO( چند روز پیش شـیوع کرونا را یک وضعیت اورژانسـی سالمت در سطح 
بین المللـی عنوان کرد. توییتر و گوگل قبال تالش هایی برای هدایت کاربران خود به منابع 
معتبـر برای دریافت اطالعات پیرامون ویروس کرونا انجام داده اند. گوگل اعالم کرد وقتی 
کاربران برای دریافت اطالعات پیرامون ویروس در پلتفرم جست وجو کنند، ابتدا یک پیام 

اختصاصی با جدیدترین جزییات از سازمان WHO به آنها نمایش داده می شود.
یوتیوب که تحت مالکیت گوگل قرار دارد، اعالم کرد که در صورت جست وجوی کاربران 
پیرامـون ویروس کرونـا، ویدئوهایـی از منابع معتبـر را در اولویت باالتر بـه آنها نمایش 
می دهد. در بیانیه  شـرکت گفته شد که در نتایج جسـت وجو و پنل های پیشنهاد ویدئوی 
بعدی، بـه  صورت اختصاصی به کاربران مورد اعتماد مانند متخصصان سـالمت عمومی یا 

رسانه های معتبر اشاره خواهد شد.
توییتـر هـم اقدام هایی بـرای جلوگیری از گسـترش اطالعـات غلط پیرامـون ویروس 
کرونا انجام داد. کاربرانی که در این شـبکه  اجتماعی بـه  دنبال اطالعات پیرامون ویروس 
باشـند، ابتدا به کانال  های رسـمی هدایت می شـوند که اطالعات دقیقی پیرامون بیماری 
 Centers for Disease ارائـه می کنند. بـه  عنوان مثال، کاربران ایاالت متحده به کانـال
Control and Prevention هدایت می شـوند و در یک تیتر بزرگ نیز نوشته می شود: 

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

55 شتاب دهنده راه اندازی شد

فیس بوک، گوگل و توییتر، اخبار دروغین کشف درمان ویروس کرونا را حذف می کنند

دریچــه

درخواست  برای ثبت بین المللی اختراع در کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در سال ۹۸ افزایش یافت؛ اتفاقی که جایگاه کشور در این حوزه را بهبود می دهد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، درخواست  برای ثبت بین المللی اختراع 
در کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۹۸ افزایش یافت؛ اتفاقی 
که جایگاه کشور در این حوزه را بهبود می دهد. پس می توان گفت که فعالیت های ترویجی 
برای آشنایی با مالکیت فکری در مراکز علمی به خوبی هدایت و ساماندهی شده است. تعداد 
درخواست های ثبت شده در سامانه کانون در ۱۰ ماهه سال جاری نشان می دهد که نسبت 
به س��ال گذشته این درخواست ها افزایش یافته اس��ت. بیش از ۳2۰ درخواست در ۱۰ ماه 
سال جاری ارسال شد. همچنین تعداد پتنت های گرنت شده در دفاتر ثبت اختراع خارجی 

نیز امسال نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

ثبت بین المللی اختراع روندی 
صعودی گرفت

سه شنبه
15 بهمن 1398

شماره 1487
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چند سال از استفاده خودروهای برقی در کشور می گذرد، اما توسعه این نوع 
از خودروهای گران قیمت در کش��ور نیاز به ش��کل گیری زنجیره ای از بازیگران 

دولتی و فناوران دارد.
به گفته دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی 
و حمل ونقل پیش��رفته معاون��ت علمی با تکمیل 
ای��ن زنجیره به زودی ش��اهد تردد بیش��تر این 

خودروها در کشور خواهیم بود.
 کاهش آلودگی هوا در کش��ور با طراحی 
و س��اخت خودروهای برقی و تامین انرژی 
این خودروها به وس��یله ایستگاه های شارژ 
در کش��ور م��ورد توج��ه و پیگیری اس��ت. 
همچنی��ن از آنج��ا که بخ��ش حمل و نقل 
س��هم قاب��ل مالحظه ای در می��زان مصرف 
سوخت و انتش��ار آالینده های هوا در کشور 
دارد پس برقی س��ازی خودروها گام مهمی 

برای کاهش آلودگی است.
س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری که یکی از این حلقه های واس��ط 
در شکل گیری زیست بوم توس��عه خودروهای برقی در کشور است، با 

برگزاری همایش ملی خودروهای آینده، نخستین قدم های مشارکتی 
در این مسیر را برداشت.

در این همایش که با همکاری ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل 
پیش��رفته معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری و س��ازمان های مدیری��ت صنعت��ی 
ایران برگزار شد، منوچهر منطقی، گفت: بر ای 
توس��عه این نوع خودروها در کشور به همکاری 
دولت نیاز داریم، اما بیش از اینکه به کمک های 
دولتی چشم داشته باشیم به توان صنعتگران و 

فناوران داخلی امید بسته ایم.
وی همچنی��ن بی��ان کرد: یک��ی از اقدامات 
الزم ب��رای تولید خودروهای خ��ودران تدوین 
سند راهبردی اس��ت که ما توانستیم این سند 
راهب��ردی را تهیه و تنظیم کنی��م. ما به دنبال 
این هس��تیم ک��ه وارد فناوری ه��ای جدید در 
زمینه حمل ونقل شویم که این موضوع نیازمند 
زیرس��اخت های متعدد است. منطقی در ادامه با اشاره به فعالیت ۱2۰ شرکت 
دانش بنی��ان و فن��اور در حوزه خودروهای برقی، گف��ت: تالش می کنیم تعداد 

شرکت ها را به ۴۰۰ الی ۵۰۰ عدد برسانیم.

آش��نایی فعاالن و استادکاران حرفه های مختلف با فناوری ها و دانش 
به روز یکی از اهداف تشکیل کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار 

توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
در این راس��تا، همایش بازیابی طال به روش 
شیمیایی با حمایت کانون هماهنگی دانش، 
صنعت و بازار جواهرات و سنگ های قیمتی 
ایران برگزار ش��د. آش��نایی ب��ا فناوری های 
ب��ه روز حوزه ف��رآوری ط��ال و بازیابی آن به 
روش ش��یمیایی، یکی از اهداف تشکیل این 

گردهمایی آموزشی و علمی عنوان شد.
در این نشس��ت که در اس��تان یزد برگزار 
شد، اس��اتید دانش��گاه و کارشناسان، دانش 
و دانس��ته های خ��ود را از آخری��ن تغییرات 
ای��ن حوزه ب��ا فعالین اقتص��ادی، بازاریان و 

استادکاران طالساز در میان گذاشتند.
محمدجواد پیش بین، رئیس کان��ون هماهنگی دانش، صنعت و بازار 
جواهرات و سنگ های قیمتی ایران، در این نشست بیان داشت: »جمع 

زیادی از  فعاالن حوزه طال و جواهر در این س��مینار ش��رکت کرده اند. 
چنین نشس��ت های علمی در بهینه س��ازی فضای کارگاهی این صنعت 

تاثیر بسزایی دارد.
وی در ادام��ه گف��ت: »ارتق��ای س��طح 
کیفی و علم��ی کارگاه های جواهرس��ازی 
و طالس��ازی در س��طح کش��ور در نهایت 
می توان��د فضای عموم��ی این صنعت را در 

سطح ملی ارتقا بخشد.«
تلفی��ق تجرب��ه اس��تادکاران تجرب��ی با 
یافته های علمی به روز  و فناوری های جدید 
می تواند در نهایت فضای عمومی کس��ب و 
کار را بهبود بخش��د و این مس��ئله یکی از 
اهداف معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری در تاسیس کانون  های هماهنگی 

دانش، صنعت و بازار عنوان شده است.
 ای��ن س��مینار در دو بخ��ش علم��ی و 
کارگاهی برگزار شد. روش علمی حل طال در  اسیدها و مواد شیمیایی 
و نحوه بازیافت طال از این مواد شیمیایی یکی از محورهای این نشست 

را تشکیل می داد. 

بازیابی طال به روش شیمیایی توسعه می یابدخودروهای هوشمند افزایش می یابند

مرکز شرکت های دانش بنیان در راستای توسعه بازار و فروش و کمک به تسهیل 
فرآیند تجاری سازی محصوالت دانش بنیان، نشست توسعه برندسازی محصوالت 

دانش بنیان را برگزار کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در این نشست که با دعوت از 
مشاوران و خبرگان باسابقه این حوزه و با حضور نمایندگان و مدیران شرکت های 
دانش بنیان در سالن شیخ بهایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 

شد، اصول و مبانی برندسازی مورد بررسی قرار گرفت.
ارتباط با قلب مشتری

مش��اروین مدعو در این نشس��ت، ضمن اش��اره تفصیلی به مزایای برندس��ازی 
محصوالت عنوان کردند که فروش و بازاریابی الزم است، اما کافی نیست.

محصوالت و کاالهای تولید ش��ده برای بقاء در بازارهای رو به رش��د فعلی باید 
عالوه بر مزیت های کیفی با قلب و احساسات مصرف کنندگان ارتباط برقرار کنند.

اهمیت برندسازی
مجموعه های تجاری بزرگ، غالباً بر اثر تجارب کاری به این نتیجه می رسند که 
برنامه فروش و بازاریابی، هرچند دارای اهمیتی غیرقابل انکار است و نمی توان کسب 

وکار را بدون وجود آنها متصور بود، اما به تنهایی کافی نیستند.
به گفته مشاورین برندسازی: »درست است که برای باقی ماندن در فضای رقابتی، 
بایس��تی با بکارگیری بازاریابی و فروش، منطق و ذهن مشتری را هدف گرفت، اما 
برای زنده ماندن کسب و کار، بایستی قلب مشتری را هدف قرار داد و این وظیفه، 
معموالً بر روی دوش طرح جامع برندس��ازی شرکت قرار دارد.« »برند« هر کسب 
و کاری می تواند، به مهم ترین و باارزش ترین دارایی آن کس��ب و کار تبدیل شود و 
تجهیزات، ماشین آالت و سایر دارایی های مرسوم، در درجه دوم اهمیت قرار گیرد.

عدم شناخت صحیح برند و برندسازی
واکاوی برخی سیاس��ت های ناصحیح مدیران در مدیریت کس��ب وکارها، دیگر 

مبحثی بود که کارشناسان و مشاوران حاضر در این نشست به آن پرداختند.
»در ایران، تصور عمومی بر این است که برندسازی یک اقدام تجمالتی و لوکس 
اس��ت. با توجه به اینکه کس��ب و کار های سنتی کشور، اغلب اوقات از مسیری که 
تاکنون پیموده اند، راضی هستند و میزان فروش قانع کننده ای برای خود داشته اند، 
دلیل��ی بر آن نمی بینند که یک »برند به معن��ای واقعی کلمه« برای تجارت خود 

تعریف کنند.
برندسازی و تغییر زمین بازی

»در نهایت برندسازی به شما این امکان را می دهد که کسب وکاری داشته باشید 

با یک »مزیت رقابتی غیر قابل کپی!«؛ باید توجه داشت که هر مزیت رقابتی برای 
هر کسب و کاری با کمی دانش فنی و مقداری پشتکار از سوی رقبای دیگر قابل 

کپی برداری است، اما برندسازی، مصون از اینگونه اتفاقات است.
برخالف تصور عمومی که »برندسازی را  هزینه بر می داند«، در حقیقت برندسازی 
به شما کمک می کند بیشتر و راحت تر بفروشید و در واقع فروش مجموعه تجاری 

را در بلندمدت تضمین می کند.«
»پیامی روشن« برای »جامعه ای مشخص«

در بررس��ی میدانی برخی کس��ب و کارها این دیدگاه برای مشاوران برند ایجاد 
می شود که آنها می خواهند کاال و محصول خود را »به همه بفروشند«.

مش��اوران ای��ن حوزه بر این موض��وع تاکید کردند که اگر ش��رکت، همه مردم 
را مخاط��ب و جامع��ه هدف محص��ول خود قرار دهد، در حقیقت به هیچ کس��ی 
نمی فروش��د. »عدم شناخت جامعه هدف، اش��تباه استراتژیک رایجی است که در 

کسب و کار های ایرانی وجود دارد.«
هویت برند

هویت یا جوهره برند، چیزی اس��ت که در حقیق��ت ذات و ارزش های یک برند 
را منعک��س می کند. تمام��ی ارزش های یک برند و حتی چه��ره آن در ذهن یک 
مخاطب و مشتری، در نهایت تبدیل به چیزی می شود که آن را »هویت یک برند« 
می نامند. حتی داس��تان یک برند نیز می تواند قسمتی بسیار پررنگ از هویت یک 
برند باشد و باید کسب و کارهای دانش بنیان تالش کنند به جای تقلید از برند های 
بزرگ بین المللی، داستانی منحصر به فرد برای برند خود تعریف کنند تا در راستای 

انعکاس هرچه بهتر هویت برند خود، گام بردارند.«
در ادامه این نشست آموزشی، به پیشنهاد مدرسان بازه زمانی بیشتری به پرسش 
و پاس��خ اختصاص داده شد تا نمایندگان شرکت های دانش بنیان، سواالت خود را 

مطرح و پاسخ  های جامع تری دریافت کنند.
خاکس��اری و مهدوی  دو کارش��ناس دعوت ش��ده به این نشست بودند که به 

سواالت مطرح شده از سوی نمایندگان شرکت های دانش بنیان، پاسخ دادند.
مشاوره در حوزه های مختلف

مرکز ش��رکت های دانش بنی��ان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
حوزه های مختلف به شرکت های دانش بنیان خدمات مشاوره ارائه می کند.

بیمه و مالیات، توسعه بازار و فروش، مشاوره در حوزه توسعه فنی محصول، حقوق 
و مالکیت فکری، صادرات و واردات و دریافت مشاوره از خبرگان از جمله حوزه هایی 

هستند که در آن، به شرکت های دانش بنیان مشاوره های تخصصی ارائه می شود.

 ایران به واسطه ذخایر فسیلی نفت و گاز، کشوری ثروتمند به شمار مي رود ولی 
دانشمندان علوم طبیعی و سیاست گذاران حوزه کشاورزي و تولیدات زیستي، وجود 
ذخایر ژنتیکي فراوان و منحصر به  فرد گیاهی، آبزیان، جانوری و میکروارگانیسم ها 
و بي مهرگان را به  عنوان ثروت و سرمایه اصلی این سرزمین پهناور به عنوان یکی از 

کشورهای بسیار غنی دنیا از نظر ذخایر ژنتیکی، قلمداد مي کنند.
 و این حقیقتی است که در گذر سال ها مورد غفلت واقع  شده است. منابع ژنتیکی 
اجزای سازنده حیات و سیستم های زیستی هستند که از مهم ترین و کلیدی ترین 
ذخایر هر کشوری محسوب می شوند. ارزش اقتصادی ذخایر ژنتیکی از دیگر ذخایر 

موجود در کشور بسیار حیاتی و بیشتر است.
امروزه این منابع با پیشرفت علم و فناوری در بهره برداري از آنها به ذخایر بسیار 
ارزش��مندتر از ذخایر معدنی مانند نفت و طال تبدیل ش��ده اند، به طوری که ذخایر 
ژنتیکی پایه و اس��اس کلیه تولیدات بیولوژیک اعم از کش��اورزی، غذایی، دارویی 

و بسیاری از لوازم زندگی و صنعتی و شیمیایي هستند و موفقیت در افزایش این 
تولیدات بر بهره برداری از این منابع استوار است.

هرگونه فقرزدایی و ایجاد امنیت غذایی و به دنبال آن توسعه و امنیت اقتصادی، 
اجتماعی و سیاس��ي مستلزم اس��تفاده پایدار از این منابع پایه ای است. این ذخایر 
نقش بسیار مهمی در ساختار و پاالیش چرخه های زیست محیطی مانند چرخه های 
تولید هوا، آب وخاك کش��اورزی ایفا می کنند که ارزش آنها از این منظر برای بشر 

غیرقابل قیمت گذاری است.
با توجه به تغییرات جهاني اقلیم و چشم انداز شکننده و بحراني منابع آب وخاك 
کشور، ذخایر ژنتیکي کلید اصلي افزایش بهره وري از این منابع اساسي کشاورزي 
و زیس��ت محیطی اس��ت. لذا حفاظت، صیانت و بهره برداری پایدار از این منابع که 
تضمین کننده حیات این کشور در حال و آینده است و انتقال آن به نسل های آینده 

از وظایف مهم ملی همه ما است.

ایران ثروتمند
مصطفی قانعی - دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ارائه می کنند، به باالی فید خبری کاربران منتقل می شـوند. مدیر بخش سالمت فیس بوک 
در ادامه  پسـت وبالگی خود شـرح می دهد کـه هنوز همه راهکارهای پیشـگیرانه در کل 

پلتفرم اجرا نشده اند. وی در این  باره می گوید:
بـرای ارائـه  همه  راهکارهـا در کل پلتفرم ها نیاز بـه زمان داریم تـا درنهایت روش های 
اجرایی خود را توسـعه دهیم. اکنون روی ادعاهایی متمرکز هسـتیم که برای ایجاد حس 

دلسردی در ارتباط با درمان یا اقدام های پیشگیرانه منتشر می شوند.
تصمیم فیس بوک آخرین اقدام سـیلیکون ولی بـرای مقابله با محتوای دروغین پیرامون 
بحران کرونا محسـوب می شـود. تاکنون 14۰۰۰ نفر در سراسـر جهان به این ویروس مبتال 
شـده اند و بیش از 3۰۰ نفر نیز در چین جان خود را از دسـت داده اند. سـازمان سـالمت 
جهانی )WHO( چند روز پیش شـیوع کرونا را یک وضعیت اورژانسـی سالمت در سطح 
بین المللـی عنوان کرد. توییتر و گوگل قبال تالش هایی برای هدایت کاربران خود به منابع 
معتبـر برای دریافت اطالعات پیرامون ویروس کرونا انجام داده اند. گوگل اعالم کرد وقتی 
کاربران برای دریافت اطالعات پیرامون ویروس در پلتفرم جست وجو کنند، ابتدا یک پیام 

اختصاصی با جدیدترین جزییات از سازمان WHO به آنها نمایش داده می شود.
یوتیوب که تحت مالکیت گوگل قرار دارد، اعالم کرد که در صورت جست وجوی کاربران 
پیرامـون ویروس کرونـا، ویدئوهایـی از منابع معتبـر را در اولویت باالتر بـه آنها نمایش 
می دهد. در بیانیه  شـرکت گفته شد که در نتایج جسـت وجو و پنل های پیشنهاد ویدئوی 
بعدی، بـه  صورت اختصاصی به کاربران مورد اعتماد مانند متخصصان سـالمت عمومی یا 

رسانه های معتبر اشاره خواهد شد.
توییتـر هـم اقدام هایی بـرای جلوگیری از گسـترش اطالعـات غلط پیرامـون ویروس 
کرونا انجام داد. کاربرانی که در این شـبکه  اجتماعی بـه  دنبال اطالعات پیرامون ویروس 
باشـند، ابتدا به کانال  های رسـمی هدایت می شـوند که اطالعات دقیقی پیرامون بیماری 
 Centers for Disease ارائـه می کنند. بـه  عنوان مثال، کاربران ایاالت متحده به کانـال
Control and Prevention هدایت می شـوند و در یک تیتر بزرگ نیز نوشته می شود: 

»حقایق را بدانید«. توییتر، کمپین اطالع رسانی دقیق خود را در 15 منطقه ازجمله ایاالت 
متحده، بریتانیا، هنگ کنگ، سنگاپور و استرالیا اجرا می کند و به زودی مناطق بیشتری را 

تحت پوشش قرار می دهد.
توییتر در روز چهارشـنبه گذشـته خبر از انتشـار 15 میلیون توییـت پیرامون ویروس 
کرونا داد که قطعا افزایش هم خواهد داشـت. سـخنگوی شرکت در مصاحبه ای اعالم کرد 
که تاکنون افزایش قابل توجه یا هدایت شده   اطالعات غلط در پلتفرم دیده نشده است، اما 

به هرحال آنها با هوشیاری کامل در ارتباط با موضوع عمل خواهند کرد.
اقدام شبکه های اجتماعی در هفته  گذشـته پیرامون جلوگیری از انتشار محتوای غلط، 
قابل توجه و ارزشـمند محسوب می شود؛ خصوصا با توجه به اینکه اخیرا اکثر آنها به خاطر 
گسـترش محتوای دروغین، انتقادهای شـدیدی را متحمل شـده اند. فیس بوک که اکنون 
ادعـای 5/2 میلیارد کاربر ماهانه در شـبکه  اصلی و مجمـوع 9/2 میلیارد کاربر ماهانه در 
همه  شـبکه های تحت مالکیت دارد، مشکالت متعددی را در جلوگیری از انتشار محتوای 

غلط پیرامون کشف واکسن ها تجربه می کند.
CNN سال گذشته گزارش داد، محتوای غلط پیرامون واکسیناسیون توسط حساب های 
کاربری منتقد این اقدام درمانی به وفور در اینسـتاگرام منتشر می شوند. شرکت بالفاصله 
تصمیم گرفت تا محتوای بیشتری را با هشتگ های مرتبط با اطالعات غلط واکسیناسیون 
مسدود کند. اینستاگرام ادعا می کند که ارتشی از کارمندان ناظر بر حقیقت محتوا دارد که 
ادعاهای دروغین را شناسایی و حذف می کنند، بااین حال گزارش های اخیر نشان می دهد 
که هنوز جسـت وجو پیرامون واکسیناسیون در اینسـتاگرام، صفحاتی را با اطالعات غلط 

و خطرناک نمایش می دهد. فیس بوک هیچ اظهارنظری پیرامون این ادعا نداشته است.
اقدام شبکه های اجتماعی برای جلوگیری از گسترش محتوای غلط پیرامون یک بحران 
جهانـی، اهمیت نقـش آنها را در عصر اطالعات بیش ازپیش نشـان می دهد. به هرحال این 
شـبکه ها امروز کانال های اصلی اطالع رسانی هستند و در صورت عدم اجرای راهکارهای 

پیشگیرانه، خسارت های احتمالی، گستردگی به اندازه  کل جهان خواهد داشت.

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

محصوالت دانش بنیان »برند« می شوند

فیس بوک، گوگل و توییتر، اخبار دروغین کشف درمان ویروس کرونا را حذف می کنند

یادداشـت

رویداد شتابدهی صنعت زعفران با هدف ایجاد ارتباط میان استارت آپ ها و صاحبان 
ایده و سرمایه گذاران، در مشهد مقدس برگزار می شود.

این رویداد دو روزه با هدف شتابدهی استارت آپ ها و ایده های خالقانه صنعت غذایی 
با تمرکز بر صنعت زعفران، برنامه ریزی شده است.

در ای��ن رخ��داد دو روزه که در روزهای شش��م و هفتم اس��فندماه برگزار می ش��ود، 
صاحبان ایده و اس��تارت آپ ها در کنار مدیران صنایع پیش��رو و مجریان این صنعت به 

بحث و گفت وگو و تبادل دانش و ایده می پردازند.
ارائه پاس��خ های فناورانه به نیازهای موجود در حوزه  مکانیزاس��یون، تامین و فروش 
مدرن و فرآورده های نو و بس��ته بندی، بخش دیگری از اهداف این رویداد را تش��کیل 

می دهد.

رویداد شتابدهی استارت آپی صنعت 
زعفران برگزار می شود



احساس��ات در زندگی روزمره ما نقش بس��یار مهم��ی دارد. اغلب ما 
در ط��ول روز تصمیم های گوناگون را براس��اس احساس��ات، نه عقل و 
منطق، می گیریم. این امر در زمینه برندسازی و کسب و کار نیز صحت 
دارد. بس��یاری از مردم وقتی در مورد برندهای مورد عالقه شان صحبت 
می کنند، به احساس��ات جذابی ک��ه از طریق این برند ب��ه آنها منتقل 
می ش��ود، توجه دارن��د. این امر موج��ب جلب توجه دامنه وس��یعی از 
کارش��ناس های برندسازی شده اس��ت. اینکه بسیاری از ما توانایی بیان 
احساس��ات مان را نداریم، به معنای عدم کارآمدی آنها نیس��ت. همین 
امر اغلب ش��رکت ها را به سوی ایجاد هویت منحصر به فرد برای کسب 
و کارش��ان س��وق داده اس��ت. این امر در قالب برندسازی و فرآیندهای 

مرتبط با آن معنا پیدا می کند. 
جنیف��ر زپدا، موس��س پروژه کریتی��وا، در زمینه برندس��ازی فعالیت 
درخش��انی داش��ته اس��ت. وی صاحب یکی از آژانس های برندس��ازی 
تحس��ین  ش��ده در ایاالت متحده است. همین امر وی را بدل به یکی از 
کارشناس های خبره در زمینه برندس��ازی کرده است. ماجرای فعالیت 
جنیفر در دنیای کس��ب و کار همراه با فراز و نشیب بسیار زیادی است. 
وی در طول سال های متمادی فعالیت در حوزه برندسازی با شرکت های 
مختلفی سر و کار داشته است. به همین خاطر کارشناس مناسبی برای 

ارائه توصیه های حرفه ای در زمینه برندسازی محسوب می شود. 
جنیفر در زمینه شروع فعالیتش در حوزه برندسازی اینگونه اظهارنظر 
می کند: »من یکی از نخستین زنان فعال در این حوزه هستم. تا پیش از 
این اغلب کارش��ناس های حرفه ای در دنیای کسب و کار و به طور ویژه 
برندس��ازی مدیران عامل  س��ابق برندهای بزرگ بودند. همین امر جلب 
اعتماد ش��رکت های مختلف به آژانس��م به عنوان یک موسسه معتبر را 
دشوار ساخت.« زپدا در مورد اهمیت برندسازی در دوران کنونی نیز بر 
روی نکات مهمی تاکید دارد: »من تمام نکات پش��ت صحنه برندسازی 
را دوس��ت دارم. ش��رکت ها در فرآیند برندس��ازی هویت اصلی کسب و 
کارشان را شکار می کنند. به همین خاطر همیشه همکاری با آنها برای 
من لذت بخش اس��ت. ما باید همیشه هویت جذابی برای مخاطب هدف 
ب��ه نمایش بگذاریم. ای��ن امر بدون ایجاد یک برند ج��ذاب و تاثیرگذار 

امکان پذیر نخواهد بود.«
اکنون زپدا به کارآفرینان سراس��ر جهان و زنان صاحب کس��ب و کار 
ب��رای مدیریت بهتر برندهای ش��ان کمک می کن��د. وی در طول دوران 
فعالیتش درس های بس��یار مهمی گرفته اس��ت: »م��ن در طول دوران 
فعالیت به عنوان کارش��ناس برندس��ازی با تجربه ه��ای منحصر به فرد 
زیادی مواجه ش��ده ام. آمی��زه ای از تالش و بردب��اری کارآفرینان برای 
دس��تیابی به نتایج مناسب به من روحیه بس��یار باالیی داده است.« در 
این مقاله من به کمک جنیفر در تالش برای برجسته س��اختن برخی از 
نکات و ترندهای تازه برندس��ازی هستیم. در ادامه این نکات را در قالب 

بخش های مجزا مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
اهمیت ارائه پس زمینه بیشتر

اغلب مش��تریان تمای��ل به آگاهی هرچه بیش��تر از برندها دارند. این 
امر موجب افزایش تمایل شرکت ها برای داستان سرایی و بیان جزییات 
هرچه بیش��تر از کس��ب و کارشان می شود. ش��اید تا همین چند وقت 
پی��ش نیازی به بیان نکات ریز و کاربردی درباره برندها نبود. نکته مهم 

در آن زمان کیفیت محصوالت و سطح قیمت شان بود. اکنون مشتریان 
انتظارات بس��یار بیش��تری از برندها دارند. همین امر مسئولیت آنها در 

برابر مشتریان را به شدت افزایش می دهد. 
به بیان زپدا، برندس��ازی یک فرآیند نیازمند اطالعات گسترده است. 
اشتباه بس��یاری از کارآفرینان تالش برای برندس��ازی بدون دسترسی 
به اطالعات معتبر اس��ت. وقتی ما ش��ناخت کاف��ی از مخاطب هدف و 
وضعیت بازار و جایگاه برندمان در آن نداشته باشیم، فعالیت برندسازی 
نیز دشوار خواهد شد. به همین خاطر بسیاری از افراد فعالیت در حوزه 
برندس��ازی را بدون س��ود و فایده تلقی می کنند. دلیل اصلی شکس��ت 
شرکت ها در زمینه برندسازی عدم تالش برای کسب اطالعات دقیق از 
مشتریان هدف و وضعیت بازار است. به این ترتیب طرح های برندسازی 

آنها در عمل با واقعیت کسب و کار هماهنگی نخواهد داشت. 
استفاده از نکات برجسته و مهم در پیشینه شرکت  به هنگام برندسازی 
بس��یار مهم است. این امر مخاطب را با شرکت ما و تاریخچه اش بیشتر 
آش��نا خواهد کرد. امروزه مشتریان در بسیاری از بازارها اطالعات کافی 
درباره برندها ندارند. به همین خاطر هیچ گاه تمایلی برای تعامل یا خرید 
از آنها پیدا نمی کنند. برندهای بزرگ از این وضعیت بیش��ترین استفاده 
را می کنند. در ش��رایطی که مش��تریان آگاهی چندانی از وضعیت یک 
شرکت ندارند، بهترین گزینه برای آنها اعتماد به برندهای نام آشناست. 
تغییر این ش��رایط در گرو توانایی ما برای معرفی پیش��ینه برندمان به 
مشتریان است. در این صورت امکان رقابت تاثیرگذار با برندهای بزرگ 

برای ما فراهم خواهد شد. 
هماهنگی فرهنگ و برند در شرکت

اغلب برندها دارای شخصیت و ویژگی های شخصیتی ویژه ای هستند. 
این امر آنها را از س��ایر برندها متمایز می سازد. اگر برندها توانایی ایجاد 
تمایز را از دس��ت بدهند، هی��چ گاه توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را نخواهند داش��ت. امروزه مشتریان براساس تمایز و تفاوت میان 
برندها دس��ت به انتخاب از میان آنها می زنند بنابراین یکی از مهم ترین 
قواعد در فرآیند برندس��ازی برجسته س��اختن ویژگی ه��ای منحصر به 

فردمان است. 
هویت برند هنوز هم مفهوم شناخته ش��ده ای برای اهالی کسب و کار 
نیست. وقتی از هویت صحبت می کنیم، مجموعه ویژگی های خاص یک 
موجودیت را مدنظر داریم. یک ش��رکت به عنوان موجودیتی منحصر به 
فرد و متمایز از دیگران باید هویت خاص خود را نیز داش��ته باش��د. در 
غیر این صورت به سختی از سوی مشتریان مورد شناسایی قرار خواهد 
گرف��ت. توصیه زپدا برای کارآفرینان تازه کار در زمینه ایجاد هویت برند 
توج��ه به ویژگی های مش��تریان آرمانی اس��ت. مش��تریان آرمانی گونه 
ایده آل خریدارهای یک برند هس��تند. وقتی م��ا ویژگی های برندمان را 
براساس خصوصیات مشتریان آرمانی ساماندهی کنیم، شانس بیشتری 

برای جلب نظر آنها خواهیم داشت. 
اشتباه بسیاری از شرکت ها عدم توجه به مشتریان در زمینه برندسازی 
اس��ت. به این ترتیب در نهایت شاید هویت برند ما با ویژگی های خاص 
مشتریان هدف مان تفاوت آشکاری داشته باشد. بهترین راهکار در اینجا 
برگزاری نظرس��نجی یا اس��تفاده از توصیه های آژانس های برندس��ازی 
اس��ت. فق��ط در این ص��ورت ما توانای��ی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی 

مخاطب هدف مان را خواهیم داشت. 
توجه به تجربه مشتریان به جای نتیجه برندسازی

اغلب شرکت ها در فرآیند برندسازی بیشتر به نتیجه کار توجه دارند. 

این امر یکی از خصلت های اصلی دنیای کسب و کار محسوب می شود. 
جنیفر به عنوان یک کارشناس برندسازی ماهر توجه به تجربه مشتریان 
از ی��ک برند را م��ورد تاکید ق��رار می دهد. وقتی از فرآیند برندس��ازی 
صحب��ت می کنیم، هدف اصلی توجه به تک تک بخش های این مس��یر 
اس��ت. متاس��فانه برخی از برندها فقط به بخش خاص��ی از این فرآیند 
توج��ه دارند. به این ترتیب در عمل توازن مناس��بی در برند آنها ایجاد 
نمی ش��ود. یک برند جذاب باید توانایی جلب نظر اغلب گروه های حاضر 
در بازار را داش��ته باش��د. در غیر این صورت ما فقط بر روی یک گروه 

خاص تمرکز کرده ایم. 
امروزه برندسازی شخصی یکی از راهکارهای مناسب برای جلب توجه 
هرچه بیشتر مشتریان است. اغلب مدیران عامل  شرکت های بزرگ اقدام 
ب��ه ایجاد برند ش��خصی می کنند. ب��ا این حال در بیش��تر موارد تالش 
آنه��ا بی نتیجه می ماند. نکته مهم در فرآیند برندس��ازی توجه به تجربه 
منحص��ر به فرد خودمان به عنوان کارآفری��ن و ایجاد پیوند میان آن با 
وضعیت برند اس��ت. فقط در این صورت برند شخصی ما برای مخاطب 

جذابیت خواهد داشت. 
توجه به نتیجه فرآیند برندسازی اغلب موجب ناکامی برندها در زمینه 
دس��تیابی به اهداف دلخواه ش��ان می ش��ود. توصیه جنیفر در این میان 
توجه به کیفیت تجربه مش��تریان از برندمان است. این عامل در زمینه 
ارزیابی وضعیت برندسازی شرکت اعتبار بسیار بیشتری دارد. بسیاری از 
برندها در حوزه بازاریابی و تبلیغات فقط به فروش بیش��تر توجه ندارند. 
آنه��ا اهداف مختل��ف و اغلب غیرمادی برای طراح��ی کمپین های تازه 
مدنظر دارند. این امر باید در حوزه برندسازی نیز مورد توجه قرار گیرد. 
نیجه نهایی فرآیند برندس��ازی فقط با فروش بیشتر سنجیده نمی شود. 
بسیاری از امور مهم مانند افزایش سطح تعامل با مخاطب هدف نیز باید 

جایی در برنامه های ما داشته باشد. 
سرمایه گذاری بر روی برند از همان ابتدا

اختصاص بودجه مناس��ب برای تحقق اهداف در زمینه کس��ب و کار 
اهمیت بسیار زیادی دارد، با این حال نکات مهم تر از تعیین بودجه نیز 
باید مدنظر قرار داد. به عنوان مثال، سرمایه گذاری درست بر روی حوزه 

برندسازی بیشتر از میزان بودجه دارای اهمیت است. 
منظور زپدا از س��رمایه گذاری درس��ت بر روی برند شروع این فرآیند 
از همان ابتدای فعالیت ش��رکت است. متاس��فانه اغلب شرکت ها بسیار 
دیر به فکر ایجاد برند می افتند. این امر کار را برای آنها دش��وار خواهد 
کرد: »توصیه من تاسیس شرکت و تالش برای خلق برند در ماه بعدی 
نیس��ت. برنامه برندسازی ش��ما از همان گام های نخست دارای اهمیت 
اس��ت. بنابراین باید مدت ها قبل از تاس��یس ش��رکت به دنبال تدوین 
برنامه های کاربردی برای برندس��ازی باش��ید، در غیر این صورت زمان 

طالیی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را از دست خواهید داد. 
وقتی شرکت  ما در ابتدای مسیر کسب و کار اقدام به ایجاد برند کند، 
توانایی بیش��تری برای ش��کل دادن به وضعیتش خواهد داشت. چالش 
اصلی شرکت هایی که چند سال پس از شروع فعالیت به فکر برندسازی 
می افتند، ناتوانی در زمینه شکل دهی مناسب به برندشان است. این امر 
در نهای��ت موجب کاهش تاثیرگذاری برن��د آنها بر روی مخاطب هدف 
می شود. تجربه مشتریان از برند ما باید در همان روزهای نخست شکل 
بگی��رد. در غیر این صورت ما نیاز به بودجه بس��یار گزافی برای جبران 

تعلل مان خواهیم داشت. 
forbes :منبع

کوکاکوال قصد توقف استفاده از ظرف های پالستیکی را ندارد
شوک کوکاکوال به مشتریان

برندهای مختلف در حوزه های گوناگون کس��ب و کار به طور 
انکارناپذیری در زمینه تخریب محیط  زیس��ت مسئول هستند. 
با روند پیش روی در زمینه کس��ب و کار پایان دنیا چندان دور 
از ذهن نخواهد بود. مس��ئله مهم فقط زمان پایان دنیا و نابودی 
طبیعت است. امروزه بس��یاری از موسسه های خیریه در زمینه 
حفاظت از محیط زیس��ت و اعمال فش��ار ب��ر روی برندها برای 
آلودگی کمتر محیط زیس��ت فعالیت دارند، با این حال زور آنها 
در اغل��ب موارد به برندهای بزرگ نمی رس��د. کوکاکوال یکی از 
برندهای بزرگ در زمینه تولید نوش��ابه های گازدار اس��ت. این 
برن��د از مدت ها قبل ب��ا چالش توقف اس��تفاده از فرآورده های 
پالستیکی در بس��ته بندی محصوالتش مواجه است. اعتراض و 
اعمال فش��ار بس��یاری از موسس��ه های خیریه در طول دو دهه 
اخیر کار را برای مدیران این برند دش��وار کرده اس��ت، اما هنوز 
هم هیأت مدیره این برند اعتقاد به خداحافظی با بسته بندی های 

پالستیکی ندارد. 
اخیرا برند کوکاکوال در اعالم موضعی رسمی بر ادامه استفاده 
از محصوالت پالستیکی در زمینه بسته بندی محصوالتش تاکید 
کرده اس��ت. به این ترتیب کوکاکوال بدون توجه به سرنوش��ت 
محیط زیس��ت و خواسته جمع وس��یعی از مشتریانش اقدام به 
ادامه تخریب محیط زیس��ت خواهد ک��رد. بدون تردید مدیران 
کوکاکوال این مس��ئله را با صراحت بی��ان فوق مطرح نکرده اند. 
در کنفران��س داوس برن��د کوکاکوال بر روی ادامه اس��تفاده از 
فرآورده های پالس��تیکی برای بس��ته بندی محصوالتش تاکید 
کرد. این امر نه تنها به دلیل قیمت مناسب این فرآورده ها، بلکه 
آنچه کوکاکوال تمایل مش��تریان می خواند، اس��ت. این ادعا در 
حالی که بسیاری از گروه های حفاظت از محیط زیست بر روی 
کوکاکوال و پپس��ی فشارهای بی سابقه ای وارد ساخته اند، مطرح 

شد. 
یک��ی از نکات مه��م در زمینه ترك اس��تفاده از فرآورده های 
پالس��تیکی انتخاب جایگزین اس��ت. امروزه گزینه های زیادی 
پی��ش روی مس��ئوالن کوکاک��وال و پپس��ی برای بس��ته بندی 
محصوالت ش��ان وجود ندارد. اس��تفاده از شیش��ه یا آلومینیوم 
عالوه بر هزینه باال از نظر زیس��ت محیطی نیز مسئله ساز است. 
به این ترتیب حتی گزینه های جایگزین فرآورده های پالستیکی 

نیز همراه با حرف و حدیث های بسیار زیادی اند. 
نکته مثبت درباره فعالیت کوکاکوال تعهد به افزایش اس��تفاده 
از فرآورده های پالس��تیکی قابل بازیافت تا بیش از ۵۰درصد در 
بسته بندی محصوالتش اس��ت. به این ترتیب دغدغه گروه های 
طرفدار محیط زیست نیز تا حدی آرام خواهد گرفت. نکته مهم 
اینجا عدم تمایل کوکاکوال برای ترك اس��تفاده از فرآورده های 
پالستیکی به هر شکلی اس��ت بنابراین برای مدت های طوالنی 
ش��اهد اس��تفاده کوکاکوال و دیگر برندها از مواد اولیه خطرناك 
برای محیط زیست خواهیم بود، اگرچه میزان استفاده از آنها تا 

حدودی کاهش یابد.
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برنامه کوکاکوال برای کاهش زباله های 
پالستیکی

جهان به س��متی در حال حرکت است که تمامی برندها باید 
توجه ویژه ای را به مسئله حفظ محیط زیست داشته باشند. در 
این بین انتظارات از برندهای جهانی بس��یار باال است. به همین 
خاطر ضروری است تا کوکاکوال به عنوان شناخته شده ترین نام 
تجاری در جهان، اقدامات س��ودمندی را انجام دهد. در همین 
راس��تا مدیران ارشد این ش��رکت اعالم کرده اند که در راستای 
کاهش زباله های پالستیکی، آنها از فناوری بسته  بندی محصول 
با کاغ��ذ باطله اس��تفاده خواهند کرد. این امر در حالی اس��ت 
که تمامی برندهای فعال در زمینه تولید نوش��یدنی، همواره از 
بس��ته های پالستیکی استفاده کرده و این امر بدون شک گامی 
بزرگ و ش��روع کننده ی��ک جریان جدید خواهد ب��ود. نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که علی رغم تصور 
بسیاری از افراد که این دسته از اقدامات را صرفا ضررهایی برای 
شرکت ها می دانند، این امر خود اقدامی تبلیغاتی محسوب شده 
و حداقل نتیجه آن قرار گرفتن نام کوکاکوال برای بیش از س��ه 
روز در رأس اخبار بوده اس��ت. در نهایت این دس��ته از اقدامات 
باع��ث بهبود نگرش افراد نس��بت به این برند خواهد ش��د. نام 
فناوری جدید KeelClip بوده و پیش بینی می شود که از سال 
آینده هر س��اله حدود 2۰۰۰ تن پالس��تیک کمتر وارد محیط 
ش��ود. در این رابطه جو فرانس��یس )از مدیران کوکاکوال( اعالم 
کرده اس��ت که با توجه به این امر که پیش بینی می شود که تا 
س��ال 2۰۳۰ تعداد زباله های پالس��تیکی بیش از دو برابر حجم 
فعلی باشد، وظیفه اخالقی هر برندی بازنگری در وضعیت خود 
و انج��ام اصالحات الزم بوده و امید اس��ت تا کوکاکوال بتواند به 
الگویی برای برندهای دیگر تبدیل ش��ده و تا پایان سال جاری، 

شاهد خبرهای مثبت دیگری نیز باشیم. 
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همواره در رابطه با شبکه های اجتماعی گفته می شود که چه اقداماتی 
را بای��د انجام داد، ب��ا این حال آیا تا به حال ب��ه اقداماتی که ابدا نباید 
انجام دهید هم فکر کرده اید؟ جالب اس��ت بدانید که براساس تحقیقات 
انجام ش��ده، بس��یاری از افراد حتی از بیان چند مورد نیز ناتوان بوده اند. 
به همین خاطر ضعف اطالعاتی در این زمینه به ش��دت حس می شود. 
در همین راس��تا به بررسی ۱۵ اقدامی که نباید در زمینه مدیریت یک 

صفحه تجاری انجام دهید، خواهیم پرداخت. 
1-عجله زیاد در پست گذاشتن 

بسیاری از موارد در شبکه های اجتماعی به یک باره محبوب می شوند، 
ب��ا این حال این امر به معنای درس��ت بودن تمام��ی آنها نبوده و نباید 
تصور کنید که در صورت عدم استفاده از آنها فرصتی ایده آل را از دست 
خواهی��د داد. درواقع از یک صفحه تجاری انتظ��ار انجام چنین اقدامی 
نی��ز وج��ود ندارد. یک مثال ب��ارز از مضر بودن اقدام��ات عجوالنه برند 
Wendy’s اس��ت که در صفحه خود پس از محبوبیت تصویری از یک 
قورباغه، اقدام به انتش��ار آن در صفحه خود کرد، با این حال داس��تان 
پش��ت آن یک اقدام نژادپرس��تانه بوده اس��ت که همی��ن امر ضربه ای 
س��نگین را به این برند که جزو برترین رس��توران های زنجیره ای جهان 
محسوب می شود، وارد ساخت. به همین خاطر برای پیشگیری از دچار 
ش��دن به چنین شرایطی، ضروری است تا تحقیقات الزم قبل از ارسال 

محتواهای خود را داشته باشید. 
2-شوخی های بی معنا و توهین آمیز 

اگرچه شوخ طبع بودن یک ویژگی بسیار مهم برای افزایش صمیمیت 
با کاربران محس��وب می ش��ود، با این حال مرز میان موفقیت و شکست 
در این زمینه بس��یار باریک بوده و هر اقدام نس��نجیده می تواند با یک 
فاجعه همراه باشد. به همین خاطر نیز ضروری است تا اطمینان حاصل 
کنید که ش��وخی شما در کنار جذابیت، فارغ از توهین نیز باشد. با یک 

جست وجوی ساده شاهد موارد متعددی در این زمینه خواهید بود. 
3-عدم درک درست تفاوت های میان صفحه تجاری و شخصی

بس��یاری از اقدامات را می توانید در صفحه شخصی خود انجام دهید، 
با این حال ش��ما در یک صفحه تجاری با محدودیت هایی شدید مواجه 
خواهید بود. برای مثال ش��ما حق اظهار نظرهای سیاس��ی را نخواهید 
داشت. به همین خاطر توصیه می شود تا هیچ گاه مطالبی که در صفحه 
شخصی خود منتش��ر می کنید را مناسب صفحه تجاری شرکت ندانید. 
ب��رای درك بهت��ر این موضوع، بررس��ی مطالب چند صفح��ه می تواند 

راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما باشد. 
4-واکنش های احساسی

مخاطب ممکن اس��ت هر نظری را برای شما ارسال کند، با این حال 
ش��ما حق پاسخ دادن احساس��ی نخواهید بود. درواقع شما نماینده یک 
برند محسوب می شوید و الزم است تا همواره رفتاری حرفه ای را داشته 
باش��ید. به همین خاطر بها  دادن به احساس��ات مخربی نظیر خش��م در 
پاس��خ دادن به افراد، تنها به ضرر وجهه برند شما خواهد بود. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا ظرفیت خود را افزایش دهید. در این رابطه باز 
هم بررس��ی نحوه پاسخ دادن صفحات برندهای مطرح، می تواند شما را 

به درك بهتر از این موضوع برساند. 

5-عدم توجه به ویرایش متن 
این امر که متن ش��ما حاوی غلط های امالیی باشد، بدون شک وجهه 
جالبی نخواهد داش��ت. به همین خاطر ضروری است تا همواره بازبینی 
مجددی را قبل از ارسال محتواهای خود داشته باشید. در نهایت توجه 
داشته باشید که شما باید سبک خاص خود را داشته باشید. برای مثال 
برخ��ی از برندها لحنی کامال صمیمی و برخ��ی دیگر کامال ادبی دارند. 

این امر به افزایش سهولت کار شما نیز منجر می  شود. 
6-عدم پرداختن به خطاهای موجود 

حتی در بهترین حالت ممکن نیز شما اشتباهاتی را خواهید داشت. این 
امر اگرچه طبیعی محسوب می شود، با این حال عدم پیگیری و اصالح آنها 
بدون شک دیگر قابل بخشش نخواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری است 
تا قبل از آنکه اشتباهات موجود به عاملی برای تمسخر شما توسط برندهای 
رقیب بدل شود، خودتان باید برای رفع آن برنامه ریزی کنید. درواقع تصور 
این امر که اش��تباهات گذشته فراموش شده اس��ت، کامال غلط بوده و در 

نهایت در یک نقطه شما را نابود خواهد ساخت. 
7-عدم وجود برنامه در ارسال مطالب

ب��دون برنامه ری��زی حتی اگ��ر اقدامات متعددی را در زمینه کس��ب 
مخاطب نیز انجام داده باش��ید، به س��رعت با ریزش آنها مواجه خواهید 
ش��د. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا یک برنامه مش��خص و ثابت 
داش��ته باش��ید تا در نهایت مخاطب نیز بتواند با شما هماهنگی الزم را 
پیدا کند. همچنین الزم اس��ت تا به ظرفیت هر شبکه نیز توجه داشته 
باشید. برای مثال ممکن است در اینستاگرام بیش از سه پست در روز، 
بس��یار زیاد باشد ولی در شبکه ای نظیر توییتر حتی تا ۱۰ مطلب کامال 
طبیع��ی جلوه کند. به همین خاطر ضروری اس��ت تا به تفاوت های هر 
ش��بکه نیز توجه داشته و از ارسال محتواهایی یکسان شدیدا خودداری 

کنید. این امر درست به مانند توهینی به مخاطب خواهد بود. 
8-فراموش کردن اهداف 

ش��ما باید به اه��داف خود وف��ادار بمانید. ب��رای مثال اگ��ر افزایش 
س��طح اطالعات مخاطبان یکی از اهداف اصلی شما محسوب می شود، 
تحت هیچ ش��رایطی نبای��د آن را رها کنید. در غی��ر این صورت متهم 
ب��ه فریب��کاری خواهید ش��د. به همی��ن خاطر ضروری اس��ت تا به هر 
م��وردی که بیان می کنید، کامال وف��ادار بمانید. این امر در نهایت خود 
به ابزاری تبلیغاتی تبدیل خواهد ش��د. برای مثال پس از گذش��ت سه 
س��ال می توانید به خود برای حفظ اصل آگاهی بخشی، افتخار کرده و با 
مطرح کردن آن هر فردی را به تحس��ین وادارید. درواقع هیچ چیز بدتر 
از فعالیت��ی صرفا تجاری نخواهد بود و ای��ن نکته را فراموش نکنید که 

شبکه های اجتماعی، بیلبوردهای تبلیغاتی نیستند. 
9-تبلیغ بیش از حد 

اگرچ��ه بس��یاری از افراد تص��ور می کنند که تبلیغ بیش��تر منجر به 
افزایش ش��انس خرید مخاطبان خواهد ش��د، با ای��ن حال آمارها کامال 
خالف این نکته را به اثبات رس��انده و اف��راد در برابر محصولی که دائم 
تبلیغ شده و به نوعی برای خرید آن تحت فشار هستند، حالتی دفاعی 
را خواهن��د گرفت. به همین خاطر همواره باید به اندازه مناس��ب تعداد 
نمایش تبلیغات توجه داشته و فراموش نکنید این امر که خود مشتری 
به احس��اس نیاز برس��د، همواره بهتر از حالتی خواهد بود که ش��ما به 
اجبار در تالش برای ایجاد آن باشید. برای رسیدن به این هدف، مطالب 

آموزشی بهترین سیاست ممکن محسوب می شود. 

1۰-عدم توجه به نظرات 
تفاوت��ی ندارد که از چه تعداد کاربر برخوردار هس��تید، هیچ گاه حتی 
یک پیام چه در قسمت نظرات و چه مواردی که به صورت شخصی برای 
شما راسال شده است، نباید بدون پاسخ باقی بماند. به همین خاطر نیز 
ضروری اس��ت حتی از چند ادمین استفاده کنید. نکته دیگری که باید 
به آن توجه داش��ته باش��ید این است که بهتر اس��ت تا لحن شما حتی 
در برابر انتقادات ش��دید، کامال دوستانه و حرفه ای باشد. این امر باعث 
رضایت بیش��تر مخاطبان خواهد شد. درواقع بسیاری از برندها صرفا بر 
پایه ارتباط خوب خود با مش��تریان، به فروش باال دست پیدا می  کنند. 
این امر در حالی اس��ت که در بازار حت��ی موارد به مراتب باکیفیت تری 

نیز وجود دارد. 
11-هدف قرار دادن تمامی شبکه های اجتماعی

حضور در تعداد زیادی از شبکه های اجتماعی به معنای از دست رفتن 
تمرکز خواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا تنها س��ه شبکه 
را برای خود انتخاب کرده و تالش کنید تا در هر یک به باالترین سطح 
برسید. در این رابطه فیس بوك، لینکدین و یوتیوب می تواند گزینه های 
بس��یار خوب و متنوعی باش��د، با این حال ش��ما باید به آمارهایی نظیر 

میزان محبوبیت در بین جامعه هدف و... توجه داشته باشید. 
12-خرید فالوور

خرید فالوور اگرچه باعث خواهد شد تا ظاهر برند شما شبیه به حرفه ای ها 
باشد، با این حال هیچ نتیجه ای را از آن به دست نخواهید آورد. به همین 
خاطر نیز ضروری اس��ت تا به دنبال روش های درست برای جذب مخاطب 
باش��ید. در این رابطه از صبرکردن نترس��ید. بدون ش��ک ب��ه مرور زمان 

رشدکردن، بهترین نتیجه ها را برای شما به همراه خواهد داشت. 
13-عدم استفاده از هشتگ

هش��تگ ها باعث می شوند تا مطالب شما در دسته بندی های گوناگون 
قرار گرفته و این امر ش��انس دیده شدن ش��ما را افزایش خواهد داد، با 
ای��ن حال نحوه اس��تفاده حرفه ای از آنها نیازمند کس��ب اطالعات الزم 
خواهد بود. در نهایت آگاهی از روش های سئو می تواند به بهبود عملکرد 

صفحات شما نیز کمک شایانی کند. 
14-عدم توجه به محیط زیست 

امروزه محیط زیس��ت به یک دغدغه جهانی تبدیل ش��ده است. در این 
رابطه توقعات از برندها باال بوده و الزم است تا خود را همگام با این جریان 
معرفی کنید، با این حال تنها ادعا در این زمینه کافی نبوده و الزم اس��ت 
تا اقداماتی را نیز انجام دهید. درواقع این امر که صرفا به خودتان محدود 

باشید، چندان جذاب نخواهد بود. 
15-عدم استفاده از اینفلوئنسرها

این افراد کمک می کنند تا تاثیر اقدامات شما افزایش پیدا کند. به همین 
خاطر شما باید با آنها همکاری داشته باشید، با این حال فراموش نکنید که 
هر اینفلوئنسر، در حوزه ای مشخص مشغول فعالیت است. به همین خاطر 
ضروری است تا نسبت به هماهنگ بودن فعالیت آنها با نوع کسب وکار خود 

اطمینان داشته باشید. 
در نهایت فرام��وش نکنید که این موارد، تنها منتخب هایی محس��وب 
می ش��ود که کنار گذاش��تن آنها کامال ضروری اس��ت. ب��ه همین خاطر 
جس��ت وجوی خ��ود را به این مرحل��ه محدود نکرده و هم��واره به دنبال 

پیشرفت باشید. 
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 8 اشتباه رایج
در مدیریت ارسال محتوا 

هم��واره در رابطه با نحوه ایجاد محتوای باکیفیت به صورت مکرر 
صحبت می ش��ود، با این حال در اختیار داش��تن امکانات مناسب و 
تولید محتوایی قدرتمند، تنها نصف مس��یر موفقیت بوده و بسیاری 
از افراد اشتباهاتی را در زمان ارسال آنها انجام می دهند که در ادامه 

به بررسی هشت مورد بسیار رایج خواهیم پرداخت.
1-استفاده از یک محتوا برای چند شبکه 

تفاوتی ندارد که محتوای ش��ما تا چه اندازه ش��اهکار بوده است، 
بدون شک استفاده از آن در چند شبکه عمال به معنای انجام کاری 
تک��راری خواهد بود. درواقع اگر برنامه ای جداگانه برای هر ش��بکه 
نداشته باشید، بدون شک در دسته حرفه ای ها قرار نخواهید گرفت. 
در بازاری که تعداد رقبا بس��یار زیاد اس��ت، بدون شک اولویت اول 
مخاطب نیز اس��تفاده از حرفه ای ها خواهد بود. به همین خاطر الزم 
است تا برای هر شبکه اجتماعی، محتوای مخصوص به خود را تولید 
کنید. برای این موضوع، آش��نایی با ویژگی ها و ش��ناخت مخاطبان 
کامال ضروری خواهد بود. در آخر فراموش نکنید که در هر ش��بکه 
اجتماعی، محتواهای متناس��ب با خودش��ان ش��انس دیده شدن را 

خواهند داشت. 
2-برنامه ریزی جداگانه برای هر پست

این امر که یک نظم کاری کلی وجود نداشته باشد، باعث خواهد 
ش��د تا مخاطب عمال قادر به برقراری ارتباط الزم با شما را نداشته 
و این امر بدون ش��ک س��ردرگمی بدی را به وجود خواهد آورد. به 
همین خاطر بس��یار مهم است که قبل از شروع ارسال مطالب خود، 
برنامه ریزی کلی را داش��ته باش��ید. برای مثال ممکن است یک روز 
در هفته را به مطالب آموزش��ی اختصاص دهید. خوش��بختانه برای 
این موضوع انواع اپلیکیش��ن    ها وجود دارد که می تواند کار ش��ما را 

کامال ساده کند. 
3-فراموش کردن مطالب قدیمی

یکی دیگر از اش��تباهات رایج این اس��ت که افراد تصور می کنند 
ه��ر مطلب آنه��ا تنها برای یک بار بوده و الزم اس��ت ت��ا به صورت 
کامل فراموش ش��ود، با این حال ش��ما با کمی بروز کردن اطالعات 
و اضافه ک��ردن مطالب جدید، می توانید محت��وا را کامال زنده کنید. 
همچنین ش��ما باید به نحوی برنامه ری��زی کنید که مطالب قدیمی 
نیز مرتبا در معرض دید قرار گیرد. درواقع احتمال دارد که برخی از 
مخاطب ها بنا به دالیلی مطالب گذش��ته را مشاهده نکرده باشند، با 

این حال شما نباید اجازه دهید که این وضعیت باقی بماند. 
4-عدم بررسی اقدامات مشابه 

این ام��ر که نگاهی به فعالیت برندهای مختلف داش��ته باش��ید، 
باعث خواهد ش��د تا نسبت به اقداماتی که باید انجام شود، به درك 
بهتری دست پیدا کنید. درواقع شما می توانید از تجربیات دیگران، 
به صورت رایگان اس��تفاده کرده و رشدی س��ریع تر را تجربه کنید. 
درواقع الگوب��رداری از ایده های مثبت می توان��د کامال نتیجه بخش 
باشد، برای مثال ممکن اس��ت با تحلیل ساعت های پست گذاشتن 

صفحات محبوب، بتوانید زمان بندی مناسب تری را داشته باشید. 
5-عدم وجود سبک کاری خاص

شما برای موفقیت به سبک کاری خاص خود نیاز خواهید داشت. 
به همین خاطر نیز ضروری است تا از تقلید و تکرار اقدامات فاصله 
گرفته و ایده  های کامال جدید داش��ته باش��ید. این امر باعث خواهد 
ش��د تا مزیت رقابتی داشته باشید و افراد دلیل محکمی برای دنبال 
کردن ش��ما پیدا کنن��د. در نهایت هیچ گاه نبای��د از متفاوت رفتار 

کردن واهمه داشته باشید. 
6-عدم توجه به موثق بودن مطالب

شما باید مواردی را مطرح کنید که از درستی آنها اطمینان دارید. 
به همین خاطر همواره قبل از ارسال مطالب خود کمی مکث کرده 
و اطمینان الزم را به دس��ت آورید. در غیر این صورت س��طح کاری 
خود را بیش از حد پایین آورده و چندان جدی گرفته نخواهید شد. 
این امر خصوصا در زمینه اخبار حتی می تواند برای ش��ما مشکالت 
حقوقی را نیز به همراه داش��ته باش��د. در نهایت فراموش نکنید که 

رواج یک خبر، هیچ گاه الزامی بر درست بودن آن نخواهد بود. 
7-عدم برنامه ریزی برای ایجاد تعامل 

این امر که مخاطب صرفا بازدیدکننده مطالب ش��ما باشد، بدون 
ش��ک بدترین اتفاق ممکن خواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری 
است که قبل از ارس��ال محتوا، نسبت به وجود برنامه مناسب برای 
افزایش تعامل ها اطمینان داش��ته باش��ید. نتایج آمارها نیز حاکی از 
آن اس��ت که افراد کمی پیج هایی را که با آن تعامل داش��ته اند رها 
می کنن��د. همچنین وجود فرد یا تیمی برای پیگیری اوضاع بس��یار 
ضروری بوده و باعث می ش��ود تا در صورت بروز یک مشکل، امکان 

رفع سریع آن وجود داشته باشد.
8-عدم توجه به ضرورت تنوع

ب��ه عنوان آخرین گزینه، ذکر این نکته ضروری اس��ت که تمامی 
اقدامات شما باید تنوع کافی را داشته باشد. در غیر این صورت پس 
از مدتی بیش از حد تکراری خواهید ش��د. به همین خاطر هیچ گاه 
از امتحان کردن موارد جدید هراس��ی نداشته باشید. همچنین بهتر 
اس��ت تا بخش��ی از نیاز محتوایی خود را در قالب انواع چالش ها و 

مسابقات برعهده مخاطبان خود قرار دهید. 
بدون شک پس از رفع این هشت اشتباه، شاهد تغییرات فوق العاده 
مثبتی خواهید بود، با این حال هیچ گاه از پیداکردن اشتباهات دیگر 

خود غافل نشده و صرفا به این موارد خود را محدود نکنید. 
prdaily :منبع
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سواالتی که باید قبل از تاسیس شعبه جدید 
شرکت پاسخ داده شود 

بس��یاری از مدی��ران پس از مدتی فعالیت به فکر ایجاد ش��عبه   ها 
می افتند، با این حال چگونه می توان از زمان درست برای انجام این 
اقدام اطمینان حاصل کرد؟ این امر درس��ت س��والی بوده است که 
برای خود من نیز به وجود آمد. به همین خاطر در ادامه قصد بیان 

تجربیات خود در این زمینه را دارم. 
1-تا چه حد در زمینه فروش موفق ظاهر شده اید؟

اشتباه بزرگ بسیاری از مدیران این است که تصور می کنند برای 
رهای��ی از مش��کالت فعلی خود در زمینه فروش، ضروری اس��ت تا 
ش��عبه ای را برای خود تاس��یس کنند، با این حال ش��عبه دوم تنها 
زمان��ی توجیه اقتصادی خواهد داش��ت که ش��ما در حال حاضر در 
زمین��ه فروش کامال موفق ظاهر ش��ده اید و ب��رای افزایش ظرفیت 
خ��ود، نیاز به این اقدام وجود دارد. همچنین ش��عبه دوم مخصوص 
برندهایی محس��وب می ش��ود که خواهان حضوری طوالنی مدت در 
عرصه کاری خود هس��تند. به همین خاطر اگر چش��م اندازی برای 

خود تعیین نکرده اید، اقدام شما چندان نتیجه بخش نخواهد بود. 
2-آیا فضا برای فعالیت بیشتر مهیا است؟

ممکن اس��ت اوضاع بازار کامال خراب باش��د. تحت این ش��رایط 
چه نتیجه ای را قرار اس��ت از تاسیس ش��عبه داشته باشید؟ درواقع 
ش��ما باید افق های روشنی را مشاهده کنید در غیر این صورت تنها 
هزینه ای را متحمل شده اید. فراموش نکنید که در بسیاری از موارد 
حتی یک س��ال ب��ه تاخیر انداختن اقدام، منجر به کس��ب نتایج به 
مراتب بهتر خواهد ش��د. به همین خاطر ضروری اس��ت تا نس��بت 
به درس��ت بودن زمان و فراهم بودن ش��رایط بازار، اطمینان حاصل 
کنید. در نهایت فراموش نکنید که بهتر است تا در ابتدا چند شعبه 
را در ش��هر و کش��ور خود ایجاد کنید و پس از آن به فکر حضور در 

بازارهای خارجی باشید. 
3-آیا مکانی مناسب وجود دارد؟ 

شما باید چندین مکان  مختلف را مورد بررسی قرار داده و شرایط 
را بس��نجید. برای مثال ممکن است تصورات شما در رابطه با تعداد 
مش��تری های احتمالی، بس��یار متفاوت با واقعیت موجود باشد. به 
همین خاطر یکس��ری تحقیقات جامع، کامال ضروری است. درواقع 
تا زمانی که به ایده آل ترین مکان دس��ت پیدا نکرده اید، نباید شعبه 

جدید را ایجاد کنید. 
4-آیا زمان و امکانات مدیریت آن را دارید؟

در این رابطه الزم اس��ت ت��ا با خودتان صداقت کافی را داش��ته 
باش��ید. فراموش نکنید که شما باید مس��ئولیت مدیریت شعبه  و یا 
ش��عبه ها را در دست بگیرید. به همین خاطر آیا از زمان کافی برای 
آن برخوردار هس��تید و ش��رکت توانایی حمایت های الزم را دارد؟ 
بدون ش��ک تا زمانی که نسبت به این مسائل اطمینان ندارید، بهتر 

است تا اقدامی صورت نگیرد.
5-آیا برنامه ای برای رقابت با برندهای موجود را دارید؟ 

با حضور در یک منطقه جدید، شما با رقبایی مواجه خواهید شد 
که از س��ال های قبل در این منطقه حضور داش��ته و پایگاه مناسبی 
را دارند. تحت این ش��رایط ش��ما چه برنامه ای ب��رای رقابت با آنها 
دارید؟ در این رابطه حتی ممکن اس��ت مجبور باش��ید که تا مدتی 
محص��والت خود را با قیمتی به مراتب کمتر به فروش برس��انید. به 
همین خاطر ضروری اس��ت تا به آن فکر کرده و حداقل س��ه مزیت 

رقابتی داشته باشید. 
در نهای��ت پاس��خ دادن به این س��واالت می توان��د کمک کند که 

ریسک اقدام جدید، به کمترین میزان ممکن برسد. 
smallbiztrends :منبع

مایکروسافت اخالق مدارترین برند جهان به 
انتخاب مجله فوربس

فوربس هر ساله آمارهای مختلفی را در رابطه با شرکت ها و مدیران 
منتش��ر می کند که در جدیدترین آنها به بررس��ی اخالق مدارترین 
برندها پرداخته اس��ت که در آن مایکروسافت درست به مانند سال 
گذش��ته در جایگاه نخس��ت قرار دارد. در ای��ن رده بندی برندهای 
انویدی��ا، اپل، اینتل، س��لزفورس و گوگل در رتبه ه��ای بعدی قرار 
داش��ته و نکته جالب آن این اس��ت که فیس بوك با یک افت بسیار 
ش��دید رتبه ۱۴۹ را به دس��ت آورده اس��ت، با این حال معیارها در 
رابطه با این رتبه بندی چیست؟ نحوه رفتار با کارمندان، تالش های 
محیط زیس��تی، احترام به جوامع، کیفیت رفتار با مش��تری و حتی 
س��هامداران از جمله اصلی ترین معیارها محس��وب می شود. در این 
رابطه مایکروس��افت گام های بس��یار خوبی را برداشته و در هر یکی 
از پارامترهای معرفی ش��ده کامال موفق ظاهر شده است، با این حال 
از نظر حفاظت از محیط زیس��ت، جایگاه نهم را به دست آورده که 
ضرورت فعالیت جدی تر این شرکت را به اثبات می رساند. به همین 
خاطر احتماال باید ش��اهد طرح های جدید این شرکت باشیم. برای 
مثال طرح بس��یار بزرگ به صفر رساندن کربن تولیدی این شرکت 
و ت��الش برای کاهش مقدار موجود در جهان، یکی از مهم ترین آنها 
محس��وب شده و بدون شک در صورت تداوم طرح ها در سال آینده 

شاهد بهبود فوق العاده در این بخش نیز خواهیم بود. 
itworld :منبع
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س��ال 2۰۱6 در همه پرس��ی رس��می بریتانیا ۵2 درصد از م��ردم به خروج از 
اتحادیه اروپا رأی دادند. این امر از نقطه نظر سیاسی برای تمام کشورهای جهان 
دارای اهمی��ت ب��ود. جامعه جهانی از چهار س��ال پیش تا به ح��ال همچنان در 
حیرت نحوه تصمیم گیری و سرانجام برگزیت است. این اقدام تاثیر بسیار زیادی 
روی تعامالت تجاری در س��طح جهانی خواهد داشت. بسیاری از معامالت میان 
بریتانی��ا و اتحادی��ه اروپا در پی تحقق نهایی این طرح ب��ه خطر خواهد افتاد. به 
همین خاطر از سال 2۰۱6 تا به حال اغلب کارآفرینان در زمینه حضور در بازار 
بریتانیا با ش��ک و تردیدهای بسیار زیادی مواجه هستند. یکی از انتظارات اصلی 
کارش��ناس ها در پی نهایی شدن برگزیت کاهش ارزش پوند در مقایسه با دالر و 
دیگر ارزهای معتبر است. به این ترتیب صادرات برندهای بزرگ به بریتانیا دیگر 
س��ود سابق را نخواهد داش��ت. این نکته به طور ویژه ای برای برندهای آمریکایی 
مه��م خواهد بود. آنها در ص��ورت تصویب نهایی برگزیت باید ب��ه دنبال بازاری 

جایگزین برای سود از دست رفته شان در بریتانیا باشند. 
اکنون پس از سال های صبر و کشمکش تعیین سرنوشت برگزیت وارد مرحله 
تازه ای ش��ده اس��ت. بریتانیا در طول تاریخ شکل گیری اتحادیه اروپا هرگز رابطه 
نزدیک و کامال همگنی با این اتحادیه نداش��ته اس��ت. این امر تردیدها در مورد 
احتم��ال خروج این کش��ور از اتحادی��ه در صورت مواجهه ب��ا خطرهای مالی و 
سیاسی را ایجاد کرده بود. با ورود به دهه گذشته میالدی و تاثیر فشارهای ناشی 
از بحران ه��ای مالی جهانی بحث خروج از اتحادیه اروپا در میان سیاس��تمداران 
بریتانیای��ی دوباره داغ ش��د. بدون تردید خ��روج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا تاثیر 
مس��تقیمی بر روی وضعیت سیاس��ی و اقتصادی آنها خواهد داش��ت. این نکته 
بس��یاری از کارش��ناس ها را به س��وی پیش بینی آینده بریتانیا پس از خروج از 

اتحادیه اروپا سوق داده است. 
کسب و کارهای آمریکایی در طول سال های گذشته با محدودیت های سیاسی 
بس��یار زیادی در زمینه صادرات و همچنین حض��ور در بازارهای مختلف مواجه 
بوده اند. شاید در تاریخ این کشور دهه گذشته بیشترین میزان دخالت دولت در 
امور تجاری و به طور ویژه صادرات محس��وب شود، با این حساب بحث برگزیت 
نیز باید برای کارآفرینان اهمیت زیادی داش��ته باش��د. بریتانیا یکی از بازارهای 
اصلی برای محصوالت هوشمند و سایر کاالهای لوکس محسوب می شود، با این 
حس��اب یافتن بازار جایگزین برای این کشور امر بسیار سختی خواهد بود. اغلب 
بازاریاب ه��ا هن��وز هم امیدوار به رد این طرح و باقی مان��دن بریتانیا در اتحادیه 

اروپا هستند. 
یکی از نکات مهم درخصوص برگزیت دش��واری خ��روج از اتحادیه اروپا برای 
سیاس��تمداران این کشور اس��ت. در طول سال های اخیر دو نخست وزیر بریتانیا 
در تالش برای خروج از این اتحادیه شکس��ت خورده است، با این حساب دولت 
فعلی بریتانیا مسیر پرفراز و نشیبی برای تحقق سیاست های خود خواهد داشت. 
تیم مالونی، مدیر ارشد موسسه حقوق بین الملل Dorsey & Whitney در 
م��ورد تاثیر برگزیت بر روی وضعی��ت اقتصاد بریتانیا و جهان نظر جالب توجهی 
دارد: »این امر تمام کس��ب و کارها در سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
مسائل سیاسی مهم همیش��ه تاثیر انکارناپذیری بر روی وضعیت اقتصاد جهانی 
داش��ته اس��ت. نکته مهم در این میان عدم مواجهه کس��ب و کارهای مختلف با 
چالش های یکسان است. همین امر مدیریت بحران را دشوار خواهد کرد. در این 
وضعیت همه چیز به ماهیت کسب و کار و نحوه ساماندهی امور برگزیت از سوی 

طرفین بستگی دارد.« 
ت��رزا می، نخس��ت وزیر پیش��ین بریتانیا، در طول س��ال ها تبلیغ برای خروج 
از اتحادی��ه اروپ��ا امکان س��اماندهی این طرح ب��ا مذاکره و بدون نی��از به ایجاد 
محدودیت ه��ای تجاری را بیان می کرد، با این حال در عمل مش��کالت بس��یار 
زیادی پیش روی این طرح وجود دارد. اتحادیه اروپا مایل به ادامه همکاری های 

اقتصادی نزدیک به بریتانیا در صورت تمایل این کشور به خروج ندارد. 
بدون تردید برگزیت و بحث های پیرامون آن برای دنیای تجارت اهمیت بسیار 
زیادی دارد. در این میان کس��ب و کارهای کوچک بیش��تری تهدید و صدمه را 

پیش رو خواهند داشت. برندهای بزرگ توانایی مدیریت بحران به طور کارآمدتر 
را دارند، با این حال برندهای کوچک و خرد به دلیل سطح فعالیت و بودجه شان 

به طور معمول توانایی یکسانی برای مدیریت بحران ندارند. 
زمان عمل فرارسیده است

اگر کس��ب و کار کوچک شما در تالش برای حضور در بازار بریتانیاست، باید 
آماده تاثیر برگزیت بر روی تعامل تجاری تان باش��ید. متاسفانه هنوز هم بسیاری 
از برندها برنامه مش��خصی برای مقابله با تاثیر برگزیت بر روی کس��ب و کارشان 
ندارند. این امر در صورت تصویت نهایی برگزیت موجب ایجاد بحران های پردامنه 
ب��رای برندها خواهد ش��د. احتمال اینکه بریتانیا ب��ه زودی اتحادیه اروپا را ترك 
کند، بسیار زیاد است بنابراین ما باید آمادگی واکنش مناسب در برابر این اتفاق 

سیاسی را داشته باشیم. 
همانطور که پیش از این بیان ش��د، بازار بریتانیا برای تمام کس��ب و کارهای 
کوچ��ک جذابی��ت دارد. ای��ن امر به دلیل نیازه��ای باالی م��ردم در این بازار و 
ش��رایط مناسب صادرات به این کش��ور اس��ت. یکی از اهداف اصلی بریتانیا در 
زمین��ه خروج از اتحادیه اروپا نیز کاهش حجم واردات و س��رمایه گذاری بر روی 
برندهای داخلی اش اس��ت. براساس گزارش موسس��ه S&P Global برخی از 
برندهای آمریکایی از س��ال گذش��ته در تالش برای یافتن راهکارهایی به منظور 
ادامه حضور در بازار بریتانیا هس��تند. این امر برای اغلب برندهای کوچک دارای 
اهمیت اس��ت. به هر حال آنها تمایلی به از دست دادن یکی از بهترین بازارهای 
فروش شان ندارند. برخی از تغییرات مدنظر برندهای بزرگ انتقال خط های تولید 
ب��ه داخل خ��اك بریتانیا و اس��تفاده از کاهش احتمال��ی ارزش پوند برای تولید 

محصوالت است. 
براس��اس اعالم رسمی کارش��ناس ها و مقام های مس��ئول اتحادیه اروپا زمان 
تصمیم گیری بریتانیا در زمینه برگزیت و مذاکرات نهایی در ۳۱ دس��امبر 2۰2۰ 
به پایان خواهد رس��ید. براساس شواهد موجود در نهایت بریتانیا از اتحادیه اروپا 
جدا خواهد ش��د. به همین خاطر کسب و کارهای کوچک باید هرچه سریع تر به 
فکر اتخاذ تصمیم های اساس��ی در زمینه بهبود وضعیت ش��ان باشند. در غیر این 
صورت با مش��کالت عمده ای در زمینه ادامه فعالیت در این بازار پرس��ود مواجه 

خواهند شد. 
تاثیر برگزیت بر روی کسب و کارهای  آمریکایی

کارآفرینان و مردم بریتانیا تنها گروه های نگران از مس��ئله برگزیت نیس��تند. 
بس��یاری از کس��ب و کارهای آمریکایی نیز در پی اعالم رسمی این مذاکرات در 
حالت آماده باش هس��تند. اغلب کس��ب و کارهای کوچک آمریکایی برای توسعه 
در س��طح جهانی نخست به سراغ بریتانیا می روند. این امر ناشی از رابطه تجاری 
مناس��ب میان دو کش��ور و همچنین ش��باهت نس��بی بازارهای آنهاست. به این 
ترتیب با تصویب نهایی برگزیت دش��واری بس��یار زیادی برای کس��ب و کارهای 
کوچک آمریکایی ایجاد خواهد شد.  مقررات تازه واردات در بریتانیا شاید موجب 
انتظ��ار بیش��تر کاالها در گمرك برای ترخیص باش��د. به ای��ن ترتیب در زمینه 
صادرات مواد غذایی یا پوش��اك مد مش��کالت بس��یار زیادی بروز پیدا می کند. 
براساس گزارش هاروارد بیزینس ریویو برندهای آمریکایی از همین االن مشغول 
انجام مذاکرات با طرف بریتانیایی هس��تند. این امر در راستای کاهش ضررهای 

احتمالی ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. 
یکی از نکات مهم در زمینه برگزیت تاثیر این امر بر روی تمام کسب و کارهای 
قاره اروپاس��ت. به همین خاطر برخی از کش��ورهای عضور این اتحادیه با خروج 
بریتانیا مخالف هس��تند. وقتی پای منافع کش��ورهای بزرگ و کس��ب و کارهای 
پرسود در میان باشد، باید از تمام ابزارها در راستای حفظ آنها استفاده کرد. یکی 
از نکات مهم در این میان تعامل تجاری وس��یع بریتانیا و اروپا با آمریکاست. این 
امر نقطه مش��ترك هر دو طرف در دعوای برگزیت اس��ت. به این ترتیب کسب و 
کارهای آمریکایی در تالش برای حفظ منابع شان در هر دو بازار مدنظر هستند. 
اگرچه مقامات دولتی بریتانیا و ایاالت متحده در اظهارنظرهای مختلف بر روی 
ادامه همکاری های نزدیک اقتصادی تاکید داش��ته اند، اما از نظر کارش��ناس های 
حقوق بینالملل احتمال تحقق این امر بس��یار پایین اس��ت. اگر برگزیت تصویب 
نهایی پیدا کند، بس��یاری از کس��ب و کارهای آمریکایی با مش��کالت عمده در 
زمینه ادامه فعالیت در بریتانیا مواجه خواهند ش��د. برخی از این مشکالت فقط 

از طریق مذاکره مقامات دولتی یک طرف امکان حل و فصل دارد. از سوی دیگر 
کش��ورهای اروپایی نیز تمایلی به محرومیت از بازار بریتانیا و در عین حال ادامه 
فعالیت برندهای آمریکایی در آن ندارند. به همین خاطر ش��اید واکنش احتمالی 
در براب��ر معافیت های تجاری ویژه برای برندهای آمریکایی در بازار بریتانیا انجام 
دهند. تمام این مس��ائل بحث خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار 
داده اس��ت. به همین خاطر اغلب برندها در تالش برای برنامه ریزی برای دوران 

پسابرگزیت با مشکالت بسیار زیادی مواجه هستند. 
برخی از برندهای حاضر در بازار بریتانیا بیش از ۴۰ سال کارنامه فعالیت موفق 
و هزاران کارمند دارند. این امر مس��ئله خروج از اتحادیه اروپا و سرنوش��ت این 
برنده��ا را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. ب��دون تردید از اتحادیه اروپا برخورد 
تجاری تنبیهی با بریتانیا را در دستور کار قرار خواهد داد. این امر برای بسیاری 
از کارآفرینان فعال در بازار این کش��ور مسئله س��از خواهد بود. دلیل اصلی مکث 
و توقف های بس��یار زی��ادی در فرآیند تصویت نهایی برگزی��ت نیز تعیین تکلیف 
سرنوش��ت این برندها و کارآفرینان است. بسیاری از برندها در تالش برای حفظ 
وضعیت پایدارشان در دنیای کسب و کار هستند. تحقق این امر به طور کامل در 
ص��ورت تصویب نهایی برگزیت غیرممکن خواهد بود، اما تالش کارآفرینان برای 

انطباق با شرایط جدید احتمالی اهمیت بسیار زیادی دارد. 
تمام تغییرات احتمالی برای کسب و کارهای کوچک بد نخواهد بود

بدون تردید اکنون کس��ب و کارهای بس��یار زیادی از سراس��ر دنیا در بریتانیا 
مش��غول به فعالیت هس��تند. در این میان ش��اید س��هم ایاالت متحده از سایر 
کش��ورها بیشتر باشد. به همین خاطر میزان نگرانی مقامات دولتی و کارآفرینان 
آمریکایی بس��یار بیشتر از سایر کشورهاست. یکی از نکات مهم در مورد برگزیت 
کاهش قطعی ارزش پوند در برابر س��ایر ارزش های معتبر، به ویژه دالر، اس��ت. 
این امر س��ودآوری صادرات به این کش��ور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اکنون 
بس��یاری از برندهای آمریکایی در تالش برای اس��تفاده از اعتبار پوند در زمینه 
صادرات هستند. بدون تردید این امر برای کسب و کارهای کوچک در حد فاجعه 
خواهد بود، با این حال تمام تغییرات موجود در برگزیت به ضرر کسب و کارهای 
کوچک خارجی نیس��ت. در این زمینه باید به تمایل بانک های بریتانیایی به ارائه 
وام با نرخ بهره پایین اشاره کرد. به این ترتیب اگر کسب و کار شما به دنبال اخذ 
وام برای توس��عه فعالیتش اس��ت، همین االن باید اقدام به همکاری با بانک های 
بریتانیایی کند. این امر در راستای افزایش تمایل برخی از برندهای مهم و دارای 

کارمندان زیاد در بازار بریتانیا به ادامه فعالیت صورت گرفته است. 
ب��دون تردید مقررات تج��اری و مالی میان بریتانیا و ای��االت متحده تا زمان 
تصوی��ب نهای��ی برگزیت فراز و فرودهای بس��یار زیادی خواهد داش��ت. در این 
زمین��ه حتی احتمال تصویب طرح های حمایتی خاص از برندهای آمریکایی نیز 
وجود دارد. هر دو نخس��ت وزیر س��ابق بریتانیا در مورد برگزیت بر روی اهمیت 
برندهای آمریکایی برای بازار این کشور تاکید داشته اند بنابراین در صورت اقدام 
به موقع برندهای آمریکایی احتمال س��ازگاری هرچه بهتر با شرایط تازه افزایش 
خواهد یافت. این امر ش��اید برای سایر کسب و کارهای کوچک چالش بیشتری 
به همراه داشته باشد بنابراین آنها نیازمند تمرکز بیشتر بر روی اخبار و تحوالت 
برگزی��ت خواهند بود. وقتی کار ما برای جلب نظر طرف مقابل در زمینه تجاری 
دش��وار می شود، اس��تفاده از اخبار و آخرین تحوالت به مثابه ابزاری برای یافتن 
راهکارهای انطباق بیشتر اهمیت خواهد یافت. به هر حال سایر کسب و کارهای 
کوچ��ک از امتیازات احتمالی برای برندهای آمریکایی برخوردار نخواهند بود، اما 
ای��ن امر ب��ه معنای ناتوانی آنها در زمینه اس��تفاده از قوانین جدید بریتانیا برای 

حفظ موقعیت شان در بازار این کشور نیست. 
برگزیت در طول چهار سال گذشته بحث های سیاسی و اقتصادی بسیار زیادی 
به همراه داش��ته است. ش��اید اکنون نوبت کاهش گمانه زنی ها و شروع اقدامات 
عملی برای نجات کس��ب و کارهای مان در بازار این کش��ور باش��د. در غیر این 
صورت احتمال مواجهه با تهدیدها و چالش های گس��ترده وجود خواهد داش��ت. 
نکته مهم در این میان توجه به فرصت های ناش��ی از برگزیت به اندازه نگرانی از 
چالش های پیش رو اس��ت. این امر امکان ادامه فعالیت پویا و تاثیرگذار برای ما 

را فراهم خواهد کرد. 
prdaily :منبع
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مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد:
ترمیم خط انتقال آب در شهرقدس

شهرقدس - خبرنگار فرصت امروز : بهزاد رضوانی گفت: بامشاهده کاهش چشمگیر ورودی آب به مخزن ۱۰ هزار 
متر مکعبی امام حســین)ع( بالفاصله  بررسی شد، و مشخص شد که به دلیل عملیات عمرانی شهرداری قدس تعریض 
پل، خط انتقال آب زیتون واقع در انتهای خیابان اوقاف تفاطع پردیس دچار شکستگی شده و منجر به سرازیر شدن آب 
استحصالی چاهها بداخل رودخانه هدایت شود.  رضوانی ادامه داد: در پی این شکستگی ۴۵۰ لیتردرثانیه آب استحصالی 
چاههای زیتون ، البرز، ســایپا دیزل  و مجموعه چاههای درختی به رودخانه ســرازیر وتنها ۹۰ لیتر آب وارد مخزن امام 
حسین شود، با توجه به رسیدگی هر چه سریعتر به موضوع به منظور جلوگیری از شوک و تبعات منفی قطعی آب بخش 
گسترده ای از منطقه ناشی از عدم آبگیری مخزن امام حسین که سهم شایانی در تامین آب منطقه ایفا می نماید، جلسه اضطراری با حضورمدیرامور، مدیر فنی و 
مسئول بهره برداری منطقه تشکیل شد. طی این جلسه پیشنهاد جابجای مسیر آبگیری مخزن با استفاده از پتانسیل خط انتقال شهید کاظمی مطرح و مورد موافقت 
قرار گرفت و بالفاصله و در راستای اجرای طرح فوق اقدامات الزم برای ایزوله کردن محدوده مورد خسارت وجلوگیری از هدررفت آب صورت پذیرفت.   مدیر امور 
آبفای شهرستان قدس اظهار داشت: عملیات  تامین آب مخزن  ۱۰ هزار متر مکعبی از خط انتقال جایگزین شهید کاظمی در دستور کار قرار گرفت. رضوانی در 
پایان گفت: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و با تدبیر وتالش مسئولین ذیربط در کمترین زمان ممکن ضمن مدیریت هدررفت آب ناشی از ایراد آسیب وارده 

به خط انتقال آب با کمترین هزینه از بروز بحران جدی قطعی آب در منطقه جلوگیری شد.

در بخش شرکت های دولتی استان خوزستان
شرکت برق منطقه ای خوزستان در زمینه ارتقاء سطح آموزشی رتبه سوم را کسب کرد

اهواز – شبنم قجاوند : در این ارزیابی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان صورت 
گرفته، آمده است: این سازمان در راستای ماموریت های محوله و به منظور ارتقاء سطح آموزشی دستگاه ها، در 
سال ۹۷ نسبت به کلیه فرایندها در امر آموزش دستگاه های اجرایی استان اقدام کرده است. با توجه به ارزیابی 
صورت گرفته در بین دستگاه های اجرایی استان، در بخش شرکت های دولتی آن شرکت با کسب ۹۳ امتیاز 
از مجموع ۱۰۰ امتیاز، موفق به احراز رتبه سوم گردیده است. بدینوسیله از زحمات ارزنده مدیرعامل شرکت و 
مجموعه همکاران در تحقق اهداف آموزشی و پویا سازی کارکنان، تقدیر و تشکر بعمل می آید. امید است به 

حول قوه الهی و با بکارگیری راهکارهای اصالحی، زمینه ارتقاء هر چه بیشتر آموزش و توسعه منابع انسانی فراهم گردد.

یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران خبر داد : 
بهره برداری از ۴۱ پروژه شرکت با سرمایه گذاری ۴۱۰ میلیارد ریالی در دهه فجر 

ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: دکتر محمدابراهیم 
یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با بیان این مطب گفت: در ایام اهلل دهه مبارکه فجر ۱۶ پروژه 
ملی و ۲۵ پروژه استانی آماده بهره برداری است.   یخکشی با اشاره به تنوع پروژه های آماده افتتاح این شرکت گفت: 
این پروژه ها شامل: احداث سد الستیکی، مرمت و بازسازی آب بندان ها، احداث شبکه آبیاری و زهکشی، پروژه های 
مهندسی رودخانه سردهنه های زراعی، ایستگاه آب و هواشناسی و ساماندهی و بهسازی چشمه ها بوده که در ۲۱ 
شهرستان پراکنده می باشد. وی مدت زمان اجرای این پروژه ها را ۱ الی ۵ سال و میزان اشتغال آن را بالغ بر ۱۴ هزار 
نفر اعالم کرد و گفت: این پروژه ها عالوه بر امر اشتغال زایی در زمان بهره برداری و اجرا نقش بسیار مهمی در تامین و انتقال آب زراعی و کاهش مشکالت 
کشاورزان و مدیریت و کنترل سیالب دارند. شایان ذکر است عالوه بر پروژه های مذکور یکی از پروژه های مهم شرکت در بخش آبرسانی به شهرها با سرمایه 

گذاری بالغ بر ۱۴۰۰میلیارد ریال تا پایان سال به اتمام و با حضور یکی ا ز مقامات کشوری به بهره برداری می رسد.

شهردار مالرد تاکید کرد:
وظایف حوزه خدمات شهر از حساسیت خاصی برخوردار است

مالرد – خبرنگار فرصت امروز: در دیداری که شهردار شهر مالرد با معاونت خدمات شهری داشت ، وی در خصوص 
مشکالت شهری با شهردار گفتگو کرد. به گزارش مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری مالرد، در این دیدار، معاونت 
خدمات شهری، زیباسازی و دیگر مسئولین این حوزه در خصوص مشکالت پیش روی این معاونت و راه حل های موجود با 
شهردار به بحث و گفتگو پرداختند. شهردارضمن تاکید بر تالش بیشتر مسئولین و پرسنل خدمات شهری در ارائه خدمات 
بیشتر و مطلوب تر به شهروندان ، افزود : با توجه حساسیت وظایف این حوزه ، ضرورت دارد  تا مدیران و مسئولین خدمات 
شهری نظارت و دقت بیشتری در امورات شهری از جمله جمع آوری به موقع زباله ها، شستشوی مستمر باکسها ، الیروبی 
نهرها و جوی های آب و نظافت معابر داشــته باشــند.  صادق کولیوند تصریح کرد: پاکسازی مرتب معابر، الیروبی انهار و زیر پل ها، زیباسازی سطح شهر ، توجه 
به مبلمان شهری و مهمتر از همه جلب رضایت مردم از اهم درخواست های بنده از مجموعه معاونت خدمات شهری می باشد. وی خاطر نشان ساخت : از تمام 
همکاران خودم در این معاونت پر اهمیت درخواست دارم که در طول سال بویژه در ایامی که شدت بارشها بیشتر است نسبت به رسیدگی به امور محوله حساس تر 
باشند تا شهری عاری از مشکل عمومی داشته باشیم. معاون خدمات شهری هم در این نشست طی سخنانی افزود : سرکشی منظم و مستمر و حصول اطمینان از 
جمع آوری ۲۴ساعته زباله و انتقال و حمل سریع جهت دفن آن در دستور مسئولین  خدمات شهری قرار دارد و با هرگونه کوتاهی در این زمینه برخورد می شود.

توسط واحدزیباسازی شهرداری شاهرود صورت گرفت؛
فضا سازی شهری به مناسبت دهه مبارک فجر

شاهرود_ حسین بابامحمدی:سرپرست واحدزیباسازی شهرداری شاهرود درگفتگو باخبرنگارما گفت: "والفجر 
"ســوگند همیشه برپا و برجای ازلی خداوند است که نوید بخش پگاه روشن پیروزی در افق جهاد امت هااست. دهه 
فجر سر آغاز طلوع اسالم،خاستگاه ارزش های اسالمی،مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را 
از آینده جدا ساخته است . امام آمد و چراغ بادیه ظلمت شد ،ذلت ایران را به عزت اسالم مبدل ساخت و مردم را به 
ساحل نجات "جمهوری اسالمی "رهنمون گرداند.مهندس اعظم وزیری درادامه بیان داشت ؛یاد آوری ۲۲ بهمن ،یعنی 
یادآوری تجلی حکومت اهلل در روی زمین ،روزی که برنده ترین سالح معنوی یعنی ،ایمان،پیروزی آفرید .  سرپرست 
واحدزیبا سازی شهرداری شاهرود اظهارداشت ؛پیروزی شکوهمند ۲۲بهمن سال ۱۳۵۷ حاصل عواملی  چون ایمان به خدا وند متعال ،رهبری فقیه و آگاهانه 
امام خمینی رحمه ا... و اتحاد و  همبستگی همه اقشار ملت و استقامت و پایداری در راه خدا می باشد .اتحاد و همدلی معجزه می آفریند و بزرگترین موانع 
راه ترقی و پیشرفت را از سر راه برمی دارد و قوی ترین دشمنان را نابود می سازد. واحد زیباسازی شهرداری شاهرود به منظور همراهی با این رویداد مهم ملی 
، بهبود فضاهای شهری و همچنین با نگاه یادآوری این حماسه انقالبی و ایجاد شورانقالبی،شهر شاهرود برای بزرگداشت دهه فجر و سالروز ۲۲ بهمن آماده 
شده است . شایان ذکراست ؛ المان موضوعی ، ریسه آرایی و پارچه آرایی و پرچم باهمین دیدگاه در معابر و میادین و پل های سطح شهر نصب  گردیده است.

سومین مرحله اهداء جوایز خوش حسابی به مشترکین آبفای گیالن برگزار شد
رشت- مهناز نوبری - سومین دوره اهداءجوایز خوش حسابی به مشترکینی که در مهلت تعیین شده نسبت به پرداخت قبوض آب بهاء خود اقدام نمودند، 
با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت آب و فاضالب استان گیالن برگزار شد.بنا به این گزارش سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان گیالن با تشریح اهداف برگزاری این جشنواره اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب وظیفه تأمین و توزیع آب و جمع آوری فاضالب در استان 
را به عهده دارد و هزینه های مربوط به تأمین و توزیع آب و نگهداری تأسیسات را از دریافت آب بهاء تأمین می نماید.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن در ادامه گفت: هدف از اجرای این طرح تقدیر از مشترکینی است که با پرداخت به موقع قبوض خود یاریگر این شرکت در ارائه خدمات هستند چرا که 
برقراری چرخه خدمات رسانی وابسته به تعامالت شرکت آب و فاضالب با مشترکین می باشد.وی با اشاره به اینکه اسامی برندگان بصورت هفتگی اعالم خواهد 
شد تصریح کرد: این جشنواره تا ۲۱ بهمن ماه بمناسبت چهل و یکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ادامه خواهد داشت و مشترکین می توانند با پرداخت 
قبوض آب بهاء خود در این جشنواره شرکت نمایند و از جوایز ارزشمند آن برخوردار شوند.گفتنی است قرعه کشی نهایی با عنوان »مشترکین همراه ما« در 

پایان بهمن ماه برگزار و از مجموع مشترکینی که با اعالم شماره همراه از طریق کدهای دستوری اقدام نمودند، انجام خواهد شد. 

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خبر داد؛ 
برگزاری ۲۳۰ برنامه حوزه ورزش و جوانان در استان مرکزی طی دهه فجر

اراک – مینو رســتمی:  مدیرکل ورزش و جوانان اســتان مرکزی از برگزاری ۲۳۰ برنامه در حوزه ورزش و جوانان طی دهه فجر در این استان خبر داد. عابد 
حقدادی اظهار داشــت: همایش های پیاده روی صبح و نشــاط، کوهنوردی عمومی و دوچرخه ســواری، برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مؤسسان، مدیران و مربیان 
باشگاه های ورزشی، مسابقات فرهنگی ورزشی در رشته های مختلف در تمام شهرستان های استان از برنامه های این اداره کل در دهه مبارک فجر است. وی اظهار 
داشت: اعزام ورزشکاران به اردوها و مسابقات قهرمانی کشور، گلباران مزار شهدا توسط جامعه ورزش و جوانان، دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، تجمع بزرگ جامعه 
ورزش و جوانان در گرامیداشت دهه فجر و یادبود سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و بهره برداری از چهار طرح عمرانی شامل ۲ رختکن ورزشی در شهرستان های 
فراهان و زرندیه و ۲ زمین چمن مصنوعی در لکان خمین و خورهه محالت از دیگر برنامه های اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در دهه مبارک فجر است. 
حقدادی اضافه کرد: حضور گسترده ورزشکاران در آئین نواختن زنگ انقالب در حجره طلبگی امام راحل در اراک و بیت تاریخی بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی 

ایران در خمین و شرکت پرشور این قشر در آئین راهپیمایی ۲۲ بهمن از دیگر برنامه های کمیته ورزش ستاد دهه مبارک فجر استان مرکزی است.

مراسم میهمانی الله ها دهه فجر باید با جذابیت و پر شور باشد
لرستان – خبرنگار فرصت امروز : مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثار گران : با توجه به عظمت و نقش 
بی بدیل شهدا در تمام ابعاد زندگی وامنیت کشور باید مراسم میهمانی الله ها دهه فجر امسال با جذابیت و 
پر شور باشد .   به گزارش ایثار "واحد لرستان "سید حسین نازاریان در جلسه شورای معاونین بنیاد که صبح 
امروز شــنبه ۵دی ماه ۹8تشکیل گردید گفت:کمیته ایثارگران دهه فجر ستاد مرکز ،گلزار شهدای روستای 
صاحب الزمان )عج(شهرستان خرم اباد را با توجه به تعداد ۷۶ شهید گلگون کفن به عنوان نماد گلزار روستایی 

کشور  انتخاب نمود. 
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گرگان - خبرنگار فرصت امروز: حجت االســالم نور اهلل ولی نژاد گفت: 
شهید سپهبد سلیمانی پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی بود.به گزارش روابط 
عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان، حجت االسالم نور اهلل ولی نژاد در 
گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک و تســلیت شهادت سردار شهید سلیمانی 
این مالک اشــتر زمان اظهار کرد: حاج قاسم سلیمانی به آرزویش رسید اما 
دشــمن هرگز به آرزویش نخواهد رسید.وی گفت: حاج قاسم سلیمانی یک 
شــخصیت جهانی بوده و تنها متعلق به ایران نبود؛ او به همه جهان اسالم و 
همه مستضعفین عالم تعلق داشت و این شهید مانند شهید بهشتی خاری در 
چشم دشمنان بود.مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان افزود: این شهید سردار 
بیداری بود که آرامش و قرار نداشت و دشمن در هر کوی و برزن او را حاضر 
می دید.وی با بیان اینکه مردم فلسطین عراق سوریه و همه مردم ایران او را 
در کنار خود می دیدند، اضافه کرد: ســردار سلیمانی عضو همه خانواده های 
مســلمان، فرزند همه اقوام و مذاهب، محور اتحاد و برادری و همبســتگی و 
شــخصیت ممتاز و متمایز چون مالک اشتر برای حضرت علی )ع( بود.عضو 

شورای فرهنگ عمومی گلستان بیان کرد: شهید سپهبد سلیمانی، پرچمدار 
مبارزه با اســتکبار جهانی و فرمانده بیدار و هوشیاری بود که نقشه و دست 
دشمن را می خواند و با حضور او دشمن قرار و آرامش نداشت و مالک اشتر 
رهبر انقالب بود که می خروشــید.وی با اشــاره با رشادت های این سپهبد 
بزرگ تاکید کرد: امروز ســوریه مرهون مجاهدت سردار سلیمانی است، اگر 

امروز آمریکا در عراق جای پا ندارد مرهون مجاهدت اوســت با حضور سردار 
ســلیمانی برای آمریکا حیثیت و آبرو باقی نمانده است.ولی نژاد ادامه داد: در 
کجای جهان مستضعفی بودکه سردار سلیمانی اعضاء خانواده او نباشد و همه 
قلب ها برای سردار می تپید و قلب سردار برای قلب رهبر انقالب.وی با اشاره 
به اینکه آمریکا فکر می کند که پیروز است، افزود: این یک خیال واهی است، 
سردار سلیمانی یک ســردار نبود بلکه هزاران سردار سلیمانی دست پرورده 
او هســتند و راه مبارزه به پایان نمی رسد بلکه راه گسترده تر خواهد شد و 
رویش های فراوان تری رخ خواهد داد.مدیرکل تبلیغات اســالمی گلستان با 
بیان اینکه سردار سلیمانی رســانه ای است ولی هزاران سردار غیر رسانه ای 
دیگر داریم، گفت: شهادت آرزوی سردار بود و به آرزویش رسید ولی دشمن 
قطعاً به آرزویش نخواهد رسید.وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب و همه 
مســتضعفین عالم و دلداگان او در شهادتش خواهند گریست و دنیا بدانید 
که یک جهان و سردار ســلیمانی و بعد او هزاران سردار سلیمانی در جهان 

مشاهده خواهد شد.

    قم - خبرنگار فرصت امروز : ۱۴ فیلم سی و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر در دو ســینمای قم اکران می شــود. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان قم، سیدموسی حسینی کاشانی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه صبح یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹8 که در سالن جلسات 
شــهید سیدمرتضی آوینی برگزار شد، گفت: سینماهای ونوس و تربیت از ۱۵ 
لغایت ۲۱ بهمن در ۲ سانس عصر، فیلم های بیست و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر را نمایش می دهند. حسینی کاشانی بهای بلیط فیلم های فجر را  ۱۵ هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: ســانس اول سینما تربیت ساعت ۱۷ و سینما ونوس 
ساعت ۱۷:۳۰ و سانس دوم سینما تربیت ساعت ۱۹:۳۰ و سینما ونوس ساعت 
۲۰ می باشــد. وی در ادامه به معرفی فیلم های این دوره از جشنواره فیلم فجر 
پرداخت و گفت: فیلم های خروج به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، تعارض به 
کارگردانی محمدرضا لطفی، پوســت به کارگردانــی بهمن و بهرام ارک، خون 
شــد به کارگردانی مسعود کیمیایی، درخت گردو به کارگردانی محمدحسین 

مهدویان، روز صفر به کارگردانی سعید ملکان، سینما شهر قصه به کارگردانی 
کیوان علیمحمدی، شــنای پروانه به کارگردانی محمد کارت، عامه پســند به 
کارگردانی سهیل بیرقی، مردن در آب مطهر به کارگردانی نوید محمدی، آبان 
یازده ۶۰ به کارگردانی مهرداد خوشبخت، ابر بارانش گرفته به کارگردانی مجید 

برزگــر، بی صدا حلزون به کارگردانی بهمن دزفولی زاده و پدران به کارگردانی 
ســالم صلواتی فیلم هایی هستند که از ۱۵ تا ۲۱ بهمن ماه در قالب جشنواره 
فیلــم فجر در قم به نمایش در می آیند. مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
همچنین از اکران ۵ فیلم سینمای کودک در استان خبر داد و گفت: فیلم های 
کاتی و ســتاره، منطقه پرواز ممنوع، تورنا ۲، قطار آن شــب و ۲۳ نفر از جمله 
فیلم هایی هستند که در سانس ۱۰ صبح سینما تربیت به صورت رایگان اکران 
می شــوند. وی در ادامه به برگزاری کنگره ملی شهدای استان در سال آینده 
اشاره کرد و افزود: سمت و سوی جشنواره فیلم فجر امسال معطوف به کنگره 
ملی شهداست. رئیس کنگره ملی شهدای قم نیز در این جلسه گفت: شهادت 
و مقاومت محور اصلی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر است. احمد حاجی 
زاده با تاکید بر اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی با نام و یاد شهدا گفت: 
دستگاه ها و نهادهای استان، باید با بررسی دقیق ذائقه جوانان، تولید محتوای 

متناسب با فرهنگ ایثار و شهادت داشته باشند.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز : مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر از 
بهره برداري و آغاز بکار ۷۴ پروژه گازرســانی در اســتان طي دهه فجر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر  مسلم رحمانی گفت: همزمان 
با چهل و یکمین سال انقالب اسالمي،۳8 پروژه درشهرستان های استان افتتاح 
و عملیات اجرایی ۳۶ پروژه در شهرســتان های تنگستان، دشتستان و جم آغاز 
می شود. وي با بیان اینکه شرکت گازاستان بوشهر تاکنون اقدامات قابل قبولی را 
در بخش گازرســانی به شهرها و روستاهای استان انجام داده گفت: در دهه فجر 
امسال ۷۴ طرح گازرساني با اعتبار قریب به ۴۳۰ میلیارد  ریال به بهره برداری می 
رسد. مدیرعامل شرکت گاز استان اضافه کرد: احداث ساختمان عملیات و امداد 

شــهر ریز، توسعه گاز رسانی در شهرستان گناوه و گاز رسانی به ۳۶ صنعت  در 
استان با اعتبار ۹۷ میلیارد ریال از پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر امسال است. 
رحمانی بیان داشت: همزمان با ایام ا.. دهه فجر، عملیات اجرای گازرسانی به ۲8 
روستا وتوسعه شبکه گازرسانی در شهرستان های استان و همچنین تعداد۷ واحد  
صنعتی در شهرستان های گناوه و دیلم با اعتبار قریب به ۳۳۳ میلیارد ریال،آغاز 
خواهد شــد. مدیر عامل شرکت گاز استان در پایان  گفت: در استان بوشهر روند 
گازرسانی به خوبی در حال انجام است و تا کنون بیش از ۶ هزار و ۹۰۰  کیلومتر 
شبکه گازرسانی در ۳۹ شهر و ۴۲۲ روستای استان اجرا و ضریب نفوذ گاز برای 

خانوار شهری ۹۹ درصد و خانوار روستایی۵/۹۶ درصد است شده است.

اصفهان - قاســم اسد : ۲۶۰ پروژه کوچک و بزرگ برق رسانی با 
اعتباری بالغ بر ۷8 میلیارد تومان در دهه مبارک فجر امســال توســط  
شــرکت توزیع برق اصفهان افتتاح و بهره برداری از آن آغاز خواهد شد. 
حمید رضا پیر پیران مدیر عامل شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
با اعالم این خبــر گفت : در این روزهاي به یاد ماندني  ۲۶۰ پروژه برق 
رســانی با اعتباری بالغ بر ۷8 میلیارد تومان افتتاح و مورد بهره برداری 
قرار می گیرد وی تصریح کرد : ۲۰۰ کیلومتر بازسازی و تقویت شبکه و 
فیدر گیري به منظور کاهش خاموشي و رفع حریم ،۳8 کیلومتر احداث 
روشنایي معابر و بیش از ۱۹۷ کیلومتر شبکه برق رساني به همراه  نصب 
۱۱۶ ترانس و تجهیز پست از جمله اقدامات صورت گرفته در این شرکت 
می باشــد که در د دهه مبارک امسال به بهره برداری می رسد . وی در 
ادامه افزود :در صنعت برق قبل از انقالب وابســتگی زیادی به تجهیزات 
خارجــی بود ولی به حمد ا.. اکنون بیــش از ۹۵ درصد تجهیزات مورد 
نیازمان از داخل تامین مي شــود و بــراي اجراي طرح ها از متخصصان 
داخلي اســتفاده مي شود. وی به چشم انداز شرکت توزیع برق اصفهان 
اشاره کرد و گفت :توسعه زیر ساخت های هوشمند از جمله فرایندهایی 
است که رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۵ را با اهداف متعالي میسر مي نماید 
و در این راستا  با نصب ۱۷ هزار کنتور فهام به طور قطع تلفات کاهش 
می یابد و  همچنین به منظور تکمیل ســاختارهای هوشمند و کاهش 
خاموشــی ها عالوه بر به کار گیری خط گرم که هر ســال افزایش مي 
یابد ۵۳۹ نقطه اتوماســیون  که شامل ۳۶۶ کلید قطع کننده هوشمند 
)سکســیونر هوایی (،۱۴۹ کوبیکل در ۴۲ پست زمینی ،۲۱ ریکلوزر و ۳ 

نیروگاه تولید پراکنده  می باشد نیز ایجاد شده است .
وی تاکید کرد :یکی از شاخص های رضایتمندی و پایداري و قابلیت 
اطمینان شــبکه ،ظرفیت ســازي براي زمانهاي اوج مصرف و پذیرش 
مشترکین جدید است که در این میان نصب و تجهیز پستهاي )ترانس ( 
زمیني وهوایي به تعداد ۲۲۹ دستگاه با ظرفیتي بالغ بر ۵۰ مگاولت آمپر 

در جهت ایجاد پایداري شبکه و کاهش خاموشي ها  نصب شده است .
مهندس پیرپیران خاطر نشــان کرد : حذف قبوض کاغذی به عنوان 
یک طرح کالن ملی عالوه بر صرفه جویی میلیاردي و کاهش وابستگي 
به کاغذ خارجي و حذف ارز بري در تکمیل زیر ســاخت هاي مدیریت 
کشور بسیار موثر و چرخه ارائه  خدمات الکترونیک شرکت را از ۹۲ درصد 

به ۹۵ درصد افزایش داده اســت و جالب اینکه با توجه به حذف قبوض 
کاغذی و چالشهایی که این فرایند به دنبال داشته با به کار گیري تمام 
ابزار مدیریتي ،۹۴ درصد از  فروش انرژی وصول شده است که این عدد 
تنها   در حدود یک درصد با سال گذشته فاصله دارد وهمچنین  فقط ۲ 
درصد مردم هزینه برق مصرفی  خود را به صورت حضوری پرداخت کرده 
و ۹8 درصد وصولی شرکت به صورت غیر حضوری بوده است که نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته  ۲ درصد رشد داشته است .
وی اظهار داشــت :در برنامه ۰۹8 که از طرف وزارت نیرو ابالغ شد با 
مدیریت بار و مصرف ، هم راستا با اهداف وزارت نیرو  هیچ گونه خاموشی 
را به مشترکین تحمیل ننمودیم و خوشبختانه با برنامه ریزی مدون در 
تابستان ۹8 این امر تحقق یافت که از این برنامه ها  می توان به اصالح 
تعرفه ،کاهش بار ۳۰ درصد صنایع باالی یک مگاوات ،تغییر ساعات کار 
ادارات ،جابجایي مصارف کشــاورزي ،به کار گیري مولدهاي خود تامین 
،اســتفاده از ژنراتورهاي ۷ نهاد دولتي و نظامي در ساعات پیک مصرف 
،کنترل روشنایي معابر، به کار گیري نیروگاههاي پراکنده و به کار گیري 
پنل هاي خورشیدي  اشاره کرد و در ادامه نیز  به مشترکینی که با این 
شرکت  در پیک سایی تابستان همراهی شایسته ای نمودند نزدیک به  ۶ 

میلیارد تومان پاداش پرداخت شد .
مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان به تداوم فرهنگ سازی و نهادینه 
نمودن مدیریت مصرف در فصل زمستان اشاره کرد و گفت : این همکاري 
تنها معطوف به تابستان نیست بلکه براي فصل زمستان که احتمال خروج 
بعضي از واحدهاي نیروگاهي گازســوز پیش بیني مي شد برنامه ریزي 

هاي مدوني نیز صورت گرفت .
  وی در ادامــه  تاکیــد کــرد : با راه اندازی نرم افزار نیما در ســطح 
شــرکت مشاهده آن الین تعداد مشــترکین همکار در طرح های پیک 
سایي ،مشاهده تعداد کنتورهاي فعال و قابل قرائت مشترکین همکار  نیز 

به خوبی قابل رصد بود .
مدیر عامل شــرکت توزیع برق اصفهان گفت :تجزیه و تحلیل شبکه 
به طول ۱۵ هزار کیلومتر ســالهای قبل میداني و با ابزار نیروي انساني 
،برداشت ،بررسي و کنترل و مدیریت مي شد اما امروزه با توجه به پیاده 
ســازي نرم افزار ســپاد به صورت کامال فني و اتوماتیک انجام مي شود 
بــه طور قطع یکي از مهمترین چالش ها در شــرکت هاي توزیع وجود 
اطالعات بار شــبکه هم در سطح فشار متوســط و هم فشار ضعیف در 
زمانهاي مختلف روز و ســال مي باشد و این شرکت با پیاده سازي نرم 
افزار سپاد توانسته محاسبات بار را  در این سامانه به درستی انجام دهد . 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد :ماژول هایی بر روی این سامانه پیاده 
ســازی شده است که اطالعات آن از بانک  اطالعات مصارف مشترکین 
و همچنین مشترکین نمونه )ژن( و اطالعات کنتورهای هوشمند ،شبیه 
ســازی های الزم را از تمامي مشترکین انجام مي دهد به نحوي که بار 
شــبکه توزیع در تمامي فیدرها و انشعابات فشــار ضعیف و متوسط و 

ترانسهاي توزیع با دقت باالي ۹۰ درصد  را  محاسبه می نماید .
 وی به یکی دیگر از نرم افزارهای کاربردی که در شــرکت توزیع 
برق اصفهان پیاده سازي شده است اشاره کرد و گفت : پس از گذر از 
پیک ســال ۹۷ با استفاده از تجربیات آن تابستان داغ و برنامه ریزی 
بلنــد مدت و همه جانبه برای عدم  تکــرار آن در اولین روز آبان ماه  
ســال گذشته در جلسه ای با حضور وزیر نیرو دکتر اردکانیان و مدیر 
عامل شرکت توانیر مهندس متولی زاده در جمع مدیران ارشد صنعت 
برق کشــور در راســتاي برنامه گذر از پیک ۹8 برگزار شد که به هر 
کدام از شــرکت ها عالوه بر ماموریت هــاي عمومي و کلي ماموریت 
هاي ویژه اي بر اساس نوع فعالیت ها و تخصص آن شرکت ابالغ شد 
و شــرکت توزیع برق اصفهان نیز دو ماموریت ویژه را که شامل الزام 
تدوین دستور العمل هاي و روش هاي اطالع رساني و پاسخگویي به 
مشترکین و دیگر تدوین شاخص ها ودستور العمل هاي رویت پذیري 

شبکه  می باشد ، عهده دار شد

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان: سپهبد سلیمانی پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی بود

سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
اکران فیلم های جشنواره فجر در قم

افتتاح و آغاز به کار 7۴ پروژه گازرسانی همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی در استان بوشهر

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 

در دهه فجر امسال بهره برداری از ۲۶۰ پروژه با اعتباری بالغ بر 7۸ میلیارد تومان صورت می گیرد

تبریز - ماهان فالح: شــرکت توزیع نیروی بــرق تبریز در حوزه ی 
پروژه های خاتمه یافته و مدیریت مصرف پیک سایی جزو سه شرکت برتر 

کشوری است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اعالم این مطلب در دیداری 
از تالش  های مدیرکل مدیریت بحران استانداری و مدیرکل پدافند غیرعامل 

استان آذربایجان شرقی جهت عبور از پیک تابستان ۹8 تقدیر کرد.
عادل کاظمی در دیدار با مدیرکل مدیریت بحران استانداری و مدیرکل 
پدافند غیرعامل اســتان آذربایجان شرقی با تشــکر از تالش های آنها در 
زمینه ی مدیریت درست مصرف برق در ایام پیک سایی تابستان، گفت: در 
زمان پیک  تابستان امسال، با کمک شما و همکارانتان در استان، تابستانی 
بدون خاموشــی را پشت سر گذاشــتیم و جزو سه شرکت برتر در سطح 

کشور شناخته شدیم.
وی تصریح کرد: طی ده ماه نخســت امســال، بیش از ۲۶۰۰ پروژه به 
ارزش ۹۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری رســیده و امیدواریم تا پایان سال 
پروژه های خاتمه یافته ی شرکت، ۲۰۰ میلیارد ریال دیگر افزایش یابد که 

رکورد بسیار خوبی در سطح کشوری است. کاظمی به دو پروژه ی حساس 
شــرکت توزیع نیروی برق تبریز اشــاره کرد و افزود: کابل کشی به مرکز 
شــهر تبریز و استقرار پســت ماراالن و احداث خروجی های پست، یکی 
از این پروژه هاســت و تالش می  کنیم تا پیش از پایان ســال اجرای آن ها 

را به پایان برسانیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تبریز خروج فیدر ۲۰کیلوولت از 
پست ایده لو را دیگر پروژه ی مهم شرکت دانست و گفت: همچنین احداث 

خروجی های جدید از پست ملک کیان و انتقال بار به منطقه ی دروازه تهران 
جهــت تامین واحدهای صنعتی و متقاضیان جدیــد و نیز افزایش قدرت 
واحدهای موجود از دیگر فعالیت های مهم شرکت است و همکاران در تالش 
هستند طی ماه های آتی پروژه ها را اجرا و به مرحله ی بهره برداری برسانند.

وی در پایــان با ابراز امیدواری مبنی بر اینکــه با ادامه ی این همکاری ها 
با مدیریت بحران اســتان، تابســتان ۹۹ را نیز بدون خاموشی سپری کنیم، 
خاطرنشان شد: با سرد شدن هوا طی روزهای گذشته، همکاران با مشارکت 
واحدهای صنعتی توانســتند در ســاعات مختلف، حدود ۱۵ تا ۲۰ مگاوات 
پیک ســایی کنند. الزم به ذکر است در پایان این دیدار، در راستای تجلیل از 
تالش ها و خدمات و همکاری های دفاتر بحران و پدافند غیرعامل استانداری 
که در دوره ی گذر از پیک فعالیت های موثری را با شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز بعمل آورده اند؛ با حضور مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق تبریز از 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری، مدیرکل پدافند غیرعامل استان و معاونان 
و مدیران این بخش ها قدردانی و تشــکر بعمل آمد و مقرر شد همکاری ها با 

جدیت بیشتری استمرار و تداوم داشته باشد.

در حوزه ی پروژه های خاتمه یافته و مدیریت مصرف پیک سایی؛

شرکت توزیع نیروی برق تبریز جزو سه شرکت برتر کشوری است
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 فناوری هوش مصنوعی در طول یک دهه گذش��ته بحث های بس��یار زیادی 
را ایجاد کرده اس��ت. نس��ل جدید هوش مصنوعی در زمینه کسب و کار و سایر 
بخش های زندگ��ی روزمره حرف های زیادی برای گفت��ن دارد. به همین خاطر 
بس��یاری از برندها از مدت ها قبل به س��راغ اس��تفاده از مزیت های این فناوری 
رفته اند. مزیت اصلی این فناوری امکان بازگش��ت سرمایه گذاری برندها در مدت 
زمانی کوتاه اس��ت. امروزه اغلب برندها در تالش برای س��رمایه گذاری و دریافت 
نتیج��ه در کوتاه ترین زمان ممکن هس��تند بنابراین چه چی��زی بهتر از فناوری 

هوش مصنوعی خواهد بود؟
برنده��ای بس��یار زیادی در ط��ول س��ال های اخیر بر روی ه��وش مصنوعی 
س��رمایه گذاری کرده اند. به عنوان مثال، ش��رکت آلفابت در س��ال 2۰۱۸ مبلع 
۳.۳۵ میلیارد دالر برای توس��عه طرح های مرتبط ب��ا هوش مصنوعی و فناوری 
یادگیری عمیق اختصاص داد. این س��رمایه گذاری در سال های بعد نیز با افت و 
خیزی محس��وس ادامه پیدا کرد. امروزه بسیاری از غول های دنیای کسب و کار 
به دنبال اس��تفاده از مزیت های نس��ل جدید هوش مصنوعی هستند. برندهایی 
نظیر بایدو، فیس بوك، تس��ال، علی بابا، مایکروسافت و آمازون تنها بخشی از این 

فهرست بلند باال هستند. 
اگرچ��ه اغلب برندهای بزرگ نس��بت به مزیت ه��ای هوش مصنوعی 
آگاه��ی دارند، ام��ا مزیت های این فناوری فقط محدود به آنها نیس��ت. 
تقریب��ا تم��ام برندها در هر س��طح و ح��وزه ای توانای��ی بهره مندی از 
مزیت های هوش مصنوعی را دارند. نکته مهم در این میان عدم آگاهی 
اغلب برندها و ش��رکت های معمولی از مزیت های هوش مصنوعی است. 
همین امر موجب ناتوانی آنها در زمینه کاهش هزینه های شان و افزایش 

سودآوری شده است. 
یک��ی از فناوری های هم��راه هوش مصنوعی تحت عن��وان یادگیری 
عمیق ش��ناخته می ش��ود. یادگیری عمیق به دس��تگاه ها و پلتفرم های 
هوشمند امکان یادگیری نکات تازه بدون نیاز به تعریف بانک اطالعاتی 
وس��یع از سوی توسعه دهنده اصلی را می دهد. این امر به معنای واقعی 
تحولی در عرصه کسب و کار و تبادل اطالعات محسوب می شود. هدف 
اصلی من در این مقاله بررسی مزیت ها و فرصت های تازه همراه فناوری 

هوش مصنوعی و یادگیری عمیق اس��ت. ای��ن مزیت ها در مدت زمانی 
کوتاه بدل به ترندهای اصلی حوزه کسب و کار خواهد شد. 

1. امکان یادگیری خودکار سیستم های دارای هوش مصنوعی
دهه پیش رو برترین انس��ان یا روبات های دارای هوش مصنوعی در زمینه های 
مختلفی نظیر جراحی های پیچیده و خدماتدرمانی را نش��ان خواهد داد. شاید تا 
پیش از این مدیریت عمل های جراحی از سوی روبات های هوشمند فقط رویایی 

دست نیافتنی محسوب می شد، اما اکنون رنگ واقعیت به خود گرفته است. 
ام��روزه بس��یاری از کارش��ناس های حوزه درمان و س��المت بر روی 
خطاهای انس��انی در فرآیند عمل جراحی یا دیگر عملیات های حساس 
تاکید دارند. این امر باعث افزایش توجه به فناوری هوش مصنوعی برای 
کاهش حداکثری احتمال بروز خطا ش��ده است. وقتی ما در فرآیندهای 
حساس به جای نیروی انس��انی بر روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری 
کنی��م، نتیجه بهتری نیز خواهیم گرفت. نکته مهم در این میان نظارت 
کارشناس های حرفه ای بر روی کار دستگاه های هوشمند است. در غیر 
این صورت فرآیندهای موردنظر همراه با خطرهای بسیار زیادی خواهد 

بود. 
2. پاسخگویی هوشمند به مشتریان

مرکز س��المت ایاالت متحده در س��ال 2۰۱7 تع��داد باورنکردنی ۳6 میلیون 
تماس را دریافت کرده است. بدون تردید پاسخگویی به این حجم از تماس ها از 
عهده هر تی��م روابط عمومی خارج خواهد بود. همین امر موجب افزایش تمایل 
به استفاده از هوش مصنوعی در زمینه پاسخگویی به تماس های تلفنی و به طور 
کلی هرگونه ارتباط مشتریان با سازمان ها شده است. وقتی ما از اپراتور هوشمند 
برای پاسخگویی به کاربران استفاده کنیم، کیفیت راهنمایی و هدایت متقاضیان 
به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این امر با طراحی یک پروتکل مشخص 
برای دس��تگاه های هوش��مند و اس��تفاده از فناوری یادگیری عمیق برای به روز 

رسانی مداوم اطالعات صورت می گیرد. 
ام��روزه برخی از برندهای بزرگ برای پاس��خگویی به کاربران در ش��بکه های 
اجتماعی یا سایر کانال های ارتباطی از فناوری هوش مصنوعی استفاده می کنند. 
این امر کیفیت پاسخگویی برندها را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. اغلب 
برندها با اس��تفاده از این ترند توانایی کاهش هزینه های جاری ش��ان را خواهند 
داش��ت. به این ترتیب فرصت س��رمایه گذاری هرچه بیش��تر بر روی حوزه های 

ضروری تر کسب و کار فراهم می شود. 

3. سرمایه گذاری غول های خرده فروشی بر روی فناوری هوش 
مصنوعی

خرده فروش��ی های بزرگ و شرکت های مهم همیش��ه نیازمند ارتباط نزدیک 
و س��ریع با مشتریان هس��تند. برندهای والمارت و Procter & Gamble در 
یکی از کنفرانس های مربوط به دنیای کسب و کار از طرح شان برای خلق تجربه 
هوشمند در زمینه خرید آنالین پرده برداشته اند. بدون تردید اغلب مشتریان به 
هن��گام خرید به دنبال دریافت توصیه های کاربردی در مورد محصوالت مختلف 
هس��تند. این امر در بس��یاری از موارد موجب افزایش تمایل مشتریان به خرید 
حضوری در مقایس��ه با شیوه های خرید آنالین می شود. اکنون خرده فروشی های 
بزرگ در تالش برای ارائه تجربه ای هوش��مند به مش��تریان هستند. این امر در 
هر دو حالت آنالین و حضوری کاربرد دارد. به عنوان مثال، خرده فروشی تارگت 
در تالش برای تعبیه پنل های هوش��مند در قفس��ه های مختلف به منظور بیان 
اطالعات کاربردی و پاس��خگویی به مشکالت و پرسش های مشتریان است. این 
امر س��رعت پاسخگویی به مش��تریان را افزایش داده و همچنین هزینه موردنیاز 
برای استخدام کارشناس فروش را نیز کاهش می دهد.  یکی از تجربه های زجرآور 
در زمینه خرید از خرده فروشی های بزرگ صف های طوالنی برای پرداخت هزینه 
محصوالت اس��ت. این امر نقش مهمی در توسعه خرده فروشی های آنالین داشته 
اس��ت. به این ترتیب اغلب افراد به جای خرید از خرده فروش��ی های حضوری به 
سراغ رقبای آنالین رفته اند. طرح نوآورانه خرده فروشی هایی نظیر تارگت استفاده 
از هوش مصنوعی برای افزایش س��رعت محاسبه قیمت محصوالت است. به این 
ترتی��ب م��ا پس از انتخاب محص��والت موردنیاز به س��رعت از گیت خرید عبور 
می کنیم. سپس هزینه کاالهای خریداری شده به طور هوشمند از حساب ما کسر 
خواهد شد. این امر نقش مهمی در بهبود تجربه مشتریان از خرید آنالین دارد. 

4. پاسخگویی به چالش های حریم خصوصی
حریم خصوصی و احترام به آن در فضای آنالین برای بسیاری از افراد اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. در همین دهه گذشته بسیاری از شرکت ها در معرض اتهام 
س��ودجویی از اطالعات مش��تریان و کاربران قرار گرفته اند. این امر به خوبی در 
پرونده فیس بوك در زمینه درز و فروش اطالعات کاربران قابل مش��اهده اس��ت. 
اگر برندهای بزرگ در زمینه تجارت آنالین توانایی پاسخگویی مناسب به نگرانی 
کاربران در مورد حریم شخصی شان را نداشته باشند، به زودی با مشکالت بسیار 

بزرگی مواجه خواهند شد. 
موفق تری��ن برن��د در زمینه اس��تفاده از فناوری هوش مصنوع��ی برای بهبود 

وضعیت حریم ش��خصی کاربران نت فلیکس اس��ت. این برند با استفاده از نسخه 
جدی��د هوش مصنوعی اطالع��ات کاربران را از مبدأ کدگ��ذاری می کند. به این 
ترتیب دسترس��ی به این اطالعات برای کارش��ناس های نت فلیکس نیز دش��وار 
خواه��د ب��ود. البته نت فلیک��س در زمینه شخصی س��ازی اطالع��ات و برنامه ای 
پیش��نهادی اقدام ب��ه جلب رضایت کارب��ران می کند. به این ترتیب بخش��ی از 
اطالع��ات آنها برای بهب��ود تجربه اس��تفاده از نت فلیکس، با رضایت مس��تقیم 
خودشان، در اختیار کارشناس های نت فلیکس قرار می گیرد. این امر به طور کلی 
با فرآیند درز اطالعات محرمانه و مهم کاربران تفاوت دارد بنابراین جای نگرانی 

برای کاربران نت فلیکس و سایر غول های آنالین نخواهد بود. 
نت فلیک��س در زمینه بهب��ود تجربه کاربران اقدام به س��رمایه گذاری بر روی 
فناوری یادگیری عمیق نیز کرده است. این امر امکان فراهم سازی پیشنهادهای 
مطابق با س��لیقه منحصر به فرد هر کاربر برای نت فلیکس را افزایش داده است. 
به این ترتیب میزان رضایت کلی کاربران از نت فلیکس به شدت افزایش خواهد 

یافت. 
5. آمادگی برای استفاده از دستیارهای هوشمند

ما در طول س��ال های آینده هرچه بیش��تر از دس��تیارهای هوشمند خواهیم 
ش��نید. اگر اکنون دستیار اغلب بازاریاب ها و مدیران عامل افراد حرفه ای هستند، 
تا چند سال دیگر دستیارهای هوشمند جای آنها را خواهند گرفت. این فناوری 
در زمین��ه زندگی روزمره ما نیز تاثیرگذار اس��ت. به عنوان مثال، دسترس��ی به 
اطالعات کاربردی دیگر نیازمند اختصاص زمان طوالنی و جست وجو در اینترنت 
نخواهد بود. استفاده از دستیارهای هوشمند مزیت دسترسی سریع و بی دردسر 
به اطالعات مهم را دارد. این دستیارها در زمینه برنامه ریزی رویدادها و یادآوری 
نیز مهارت باالیی دارند.  مهم ترین ویژگی دس��تیارهای هوش��مند در ترکیب با 
فن��اوری یادگی��ری عمیق امکان افزایش اطالعات و تخصص ش��ان در حوزه های 
مورد عالقه و نیاز ماست. به این ترتیب چنین دستگاه هایی توصیه ها و اطالعات 
کاربردی تری در طول زمان ارائه خواهند کرد. بی تردید این امر برای هر کاربری 
موجب ایجاد تجربه ای لذت بخش خواهد ش��د. برندهای��ی نظیر آمازون، گوگل، 
فیس بوك و اپل در زمینه تولید دس��تیارهای هوش��مند سرمایه گذاری عظیمی 
کرده اند. این امر دارای اهمیت بس��یار زیادی برای دنیای کسب و کار است. برند 
م��ا نیز برای حضور در می��ان برندهای بزرگ و موفق چ��اره ای جز توجه هرچه 

بیشتر به دستیارهای هوشمند نخواهند داشت. 
forbes :منبع

بررسی ترندهای احتمالی دنیای فناوری و کسب و کار

تحول دنیای کسب و کار با فناوری هوش مصنوعی و یادگیری عمیق

به قلم: بث کیندینگ کارشناس فناوری و کسب و کار
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یکی از زمینه های مناسب برای یافتن مشکالت مشتریان 
ش��بکه های اجتماعی است. ما باید در شبکه های اجتماعی 
پرطرفدار در میان مش��تریان  ما حضور فعال داشته باشیم. 
در غیر این صورت توانایی کسب آخرین اطالعات و واکنش 
مناس��ب در برابر تغییرات دنیای کس��ب و کار را از دست 
می دهی��م. هدف اصلی از حضور در ش��بکه های اجتماعی، 
عالوه بر بازاریابی، کش��ف ویژگی های مشتریان نیز هست. 
این امر فروش محصوالت و حتی به روزرسانی آنها مطابق با 

نیاز مشتریان را ساده تر خواهد کرد. 
اغلب بخش خدمات مش��تریان رابط��ه نزدیکی با حوزه 
رواب��ط عمومی دارد. ب��ه همین خاطر یک��ی از المان های 
مهم در زمینه عملکرد مناسب در زمینه خدمات مشتریان 
داش��تن بخش روابط عمومی ماهر اس��ت. برندهای بزرگ 
بودج��ه فراوان��ی ب��رای حوزه رواب��ط عموم��ی اختصاص 
می دهند. این امر بدل ب��ه یکی از ترندهای مهم در عرصه 
کس��ب و کار ش��ده اس��ت. بنابراین در ص��ورت تمایل به 

استفاده از یکی دیگر از موج های مناسب در زمینه بازاریابی 
باید توجه ویژه ای به توسعه بخش روابط عمومی و خدمات 
مش��تریان داشته باشید. این امر امکان تعامل بهینه برند ما 

با مشتریان و جلب اعتماد آنها را فراهم خواهد کرد. 
4. ضرورت توجه به اپ های پیام رسان

اپ های پیام رس��ان در طول یک دهه گذش��ته بسیاری 
از کاربران گوشی های هوش��مند را به خود جلب کرده اند. 
امروزه تقریبا تمام برندها در پیام رسان های معتبر و محبوب 
حضور دارند. این نکته وضعیت بخش روابط عمومی و نحوه 
فعالیت آن را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار داده 
اس��ت. تا پیش از این اس��تفاده از تم��اس تلفنی یا ایمیل 
راه��کار اصلی ارتباط میان مش��تریان و برندها بود. اکنون 
با معرفی پیام رس��ان ها امکان تعامل س��ریع و ساده تر برای 

اغلب کارآفرینان و مشتریان با یکدیگر فراهم شده است. 
مزی��ت اصل��ی اس��تفاده از اپ ه��ای پیام رس��ان امکان 
بهره من��دی از نس��ل جدی��د ه��وش مصنوع��ی اس��ت. 
پیام رس��ان هایی نظی��ر واتس اپ و وی چ��ت در این زمینه 
امکانات بس��یار زی��ادی دارند. یک��ی از ن��کات مهم برای 
پاسخگویی سریع به مش��تریان در پیام رسان ها استفاده از 

کارشناس های متخصص است. بدون تردید استخدام تعداد 
زیادی از کارشناس ها برای هر برندی دشوار خواهد بود. به 
این ترتیب ما باید به س��وی استفاده از هوش مصنوعی در 
زمین��ه فعالیت برندمان برویم. این امر امکان پاس��خگویی 
ب��ه تعداد قابل توجهی از مش��تریان در م��دت زمان اندك 

را می دهد. 
مزیت اصلی نسل جدید هوش مصنوعی امکان یادگیری 
خودکار و ارائه پاسخ های کامل و جامع است. نسل قدیمی 
هوش مصنوعی فقط متکی به بانک اطالعاتی قبلی اش بود، 
اما نس��ل جدید دیگر چنین محدودیتی ن��دارد. یادگیری 
ماش��ینی یکی از نوآوری های مهم ب��رای برندها در دنیای 
کنونی محس��وب می شود بنابراین ما باید نهایت استفاده از 

این امکان تازه را ببریم. 
استفاده از ش��بکه های اجتماعی و اپ های پیام رسان در 
کنار هم اهمیت بس��یار زیادی دارد. بس��یاری از برندها در 
عم��ل چنین نکته ای را مدنظر ندارند. به همین خاطر فقط 
ب��ر روی یکی از این دو تمرکز کرده، ش��انس تعامل هرچه 

بهتر با مشتریان را از دست می دهد. 
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بررسی 4 ترند تازه بازاریابی در سال جاری
موج سواری بازاریاب ها بر روی شبکه های اجتماعی )قسمت دوم(

مسیرموفقیت

مدرسهمدیریت

با این نشانه ها مدیرتان شما را قبول دارد و به زودی ترفیع می گیرید!
ش��اید تمایل داش��ته باش��ید بدانید مدیرتان چه نگرشی به ش��ما دارد و آیا در نظر او کارمندی الیق و 
شایس��ته خواهی��د بود؟ وقتی بتوانی��د نظر مدیر را به خود جلب کنید، در کارت��ان به موفقیت و کامیابی 
خواهید رسید. در ادامه با ما همراه باشید تا ۱۳ نشانه ای که می توانید مدیرتان را تحت تأثیر قرار دهید، 

یادآور شویم.
جلب نظر رئیس س��بب می ش��ود تا شما به ترفیع برس��ید و رتبه باالتری به دست آورید یا برعکس از 
سرکارتان اخراج شوید. گاهی مدیر به قدری واضح از شما تعریف و تمجید می کند که به بازخورد مثبت 
او پی می برید، به طوری که حس می کنید سهم زیادی از موفقیت شرکت به شما بستگی دارد، اما همیشه 
هم مدیران رفتار صادقانه ای را از خود بروز نمی دهند، در این ش��رایط باید به دنبال ۱۳ نش��انه باش��ید تا 
متوجه ش��وید تحت تأثیر مدیرتان قرار گرفته اید، البته بهترین راهکار این است که از او بخواهید فیدبک 

صادقانه دهد.
همواره شما را به چالش می کشد

ش��اید در برخی مواقع مس��ئولیت کاری زیادی به شما داده شود، در این مواقع نباید اعتراض کنید زیرا 
ممکن است به این خاطر باشد که مدیر می خواهد شما را به چالش وادار کند. در این باره »سوزان بیتس« 
مدیرعامل کمپانی »Bates Communications« می گوید: »شاید گاهی احساس کنید مدیر از شما 
عملکردی بیش��تر از توان تان انتظار دارد، در این زمان او می خواهد توانمندی شما را بررسی کند و ببیند 

در شرایط سخت چه عملکردی از خود نشان می دهید و نباید تصور کنید او به دنبال تنبیه شماست.«
درباره تصمیماتش با شما مشورت می کند

»بیتس« دراین باره می گوید: »از مدیرتان بخواهید درباره اولویت هایش با شما حرف بزند، در این زمان 
خود را برای قبول مس��ئولیت های س��خت و چالش برانگیز آماده کنید. به مدیرتان فرصت دهید تا توانایی 

شما را ببیند، خصوصاً در پروژه ای که برای او اهمیت زیادی دارد.«
احترام شما را نگه می دارد

بیش��تر از اینکه به فکر آن باش��ید که مدیر از ش��ما خوش��ش می آید یا نه، ببینید آیا به ش��ما احترام 
می گذارد و از شما می خواهد در گفت وگوهای مهم شرکت کنید؟
پذیرای نظرات تان است

»بروس تولگان«، مدیر شرکت »Rainmaker Thinking« می گوید مدیران با کارمندانی که به آنها 
عالقه و اعتماد بیش��تری دارند مشورت می کنند. »اگر مدیر نظر شما را به صورت حضوری یا در جلسات 
گروهی بپرسد و به آنها روی خوش نشان دهد، به نشانه آن است که مدیرتان را تحت تأثیر قرار داده اید.«

همیشه با تشویق و تمجید به استقبال شما نمی آیند
شاید تصور کنید مدیران تنها از کارمندانی تشویق و تمجید می کنند که برای شان اهمیت دارند اما به 
اعتقاد »بیتس« همیش��ه هم این طور نیست. »گاهی آنها فکر می کنند شما در جایگاه خوبی قرار دارید و 
نیازی به تعریف های آنها ندارید یا شاید به خاطر اینکه همیشه کارهای تان را خوب انجام داده اید، فراموش 

کرده اند از شما تقدیر و تشکر کنند.«
همیشه ابتدا کارها را به شما واگذار می کنند

»تولگان« می گوید اگر مدیرتان برای واگذارکردن کارها، ابتدا به س��راغ ش��ما بیاید و شما را برای انجام 
مسئولیت های عادی و خاص انتخاب کند، این نشان می دهد مدیرتان را تحت تأثیر قرار داده اید.

مسئولیت های زیادی را به شما واگذار می کند
وقتی استعداد بیشتری نسبت به دیگر کارمندان داشته باشید به عنوان جانشین از سوی مدیر انتخاب 
می شوید. در این مواقع مدال طالیی دریافت نمی کنید اما همیشه پروژه های مهم به شما واگذار می شود.

در حل مشکالت به شما تکیه می کنند
وقتی کارمندان با هم اختالف نظر و کش��مکش دارند، مدیر در حل این مش��کالت به شما اعتماد کرده 
و آنها را به س��راغ تان می فرس��تد. »تولگان« می گوید: »وقتی مدیر به دیگر کارمندان می گوید برای حل 

مشکل به سراغ تان بیایند، این نشانه این است که مدیرتان را تحت تأثیر قرار داده اید.«
پروژه های مهم را به شما می سپارند

»تولگان« می گوید یکی از نشانه هایی که اعتماد و تأثیرگذاری مدیر را نشان می دهد این است که او از 
شما می خواهد با مشتریان مهم قرارداد ببندید و پروژه های باارزش را کلید بزنید.

به دنبال رضایتمندی شما هستند
گاهی ممکن است مدیر میزان رضایتمندی شما را جویا شود و تمایل داشته باشد بداند تصمیمی برای 

خروج از شرکت دارید و یا چطور می تواند شما را در شرکت خود نگه دارد.
وقتی از شما می خواهد به دیگر کارمندان آموزش دهید

وقتی مدیر مرتب از شما می خواهد تا به کارمندان جدید و تازه وارد آموزش دهید و موارد مهم را برای 
آنها توضیح دهید، ش��اید مس��ئولیت زیادتری به شما واگذار شود اما نش��انه  خوبی برای تان است. در این 
ش��رایط مدیرتان تحت تأثیر مهارت ها و توانایی های شماست و تمایل دارد آنها را در بین دیگر کارمندان 

به اشتراك گذارید.
تمایل دارند هدف شما را از ادامه کار بدانند

بیشتر در مصاحبه های شغلی از این سؤاالت پرسیده می شود اما سؤال درباره اهداف و خواسته های تان 
نشانه خوبی برای عالقه مدیر به حفظ شماست. این به معنای آن است که مدیر می خواهد هدف تان برای 

ادامه شغل را جویا شود و برای موفقیت طوالنی مدت روی شما سرمایه گذاری کند.
توجه ویژه ای به شما دارد

»بیتس« می گوید: »وقتی مدیر ش��ما را یک کارمند مفید بداند، بازخوردهای زیادی به ش��ما می دهد 
اما ممکن اس��ت تمام آنها مثبت نباشد. گاهی مدیر در ش��ما قابلیت هایی دیده و حس می کند می توانید 

مسئولیت های بیشتری را به انجام برسانید.«

به قلم: ویلیام کامُکویچ کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی   


