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حقوق 4 میلیونی کارگران کفاف هزینه های سال آینده را می دهد؟

شکاف مزد و معیشت
فرصت امروز: سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و برگزاری جلسات مختلف، در آخرین ساعات شنبه شب، 
ش��ورای عالی کار با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دس��تمزد سال آینده کارگران موافقت کرد. به این ترتیب، حداقل 
دستمزد کارگران در سال 1۴00 با رشد ۳۹ درصدی ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان تعیین شد. اعضای شورای 
عالی کار در جریان شش ساعت مذاکره فشرده همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت 
کردند و بر این اساس بن کارگری ۶00 هزار تومان، بن مسکن ۴۵0 هزار تومان، پایه سنوات 1۴0 هزار تومان و حق 
اوالد ۳۴۵ هزار تومان تعیین شد. با این حساب، مجموع حقوق حداقلی بگیران سال آینده کارگران ۴ میلیون و 1۹0 
هزار تومان خواهد بود. ش��ورای عالی کار همچنین برای سایر سطوح مزدی افزایش ۲۶ درصدی دستمزد به اضافه 
۸ هزار و ۲۷۵ تومان )ماهانه ۲۴۸ هزار و ۳۵۵ تومان( را تصویب کرد. این در حالی اس��ت که در س��ال ۹۹، اعضای 
ش��ورای عالی کار حداقل دس��تمزد کارگران را ۲1 درصد افزایش دادند. بر این اس��اس، پایه حقوق کارگران از یک 
میلیون و ۵1۷ هزار تومان در سال 1۳۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵00 تومان در سال 1۳۹۹ افزایش یافت...

شاخص بورس تهران در دومین روز هفته 
بیش از 15 هزار واحد رشد کرد
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چرا زمین زیر پای اقتصاد دانش بنیان در ایران سست است؟

مدیریت دانش در عصر دانایی

25 خصوصیت بدترین و ناموفق ترین مدیران دنیا
راهکارهای سرمایه گذاری مطمئن 

دورکاری بدون دردسر با 4 تکنیک طالیی 
چالش داستان سرایی حرفه ای در حوزه بازاریابی

راهکارهای فروش بیمه عمر در شبکه های مجازی 
گسترش کنترل برندها بر تنظیمات تبلیغات در توییتر

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

///////

4

فرصـت امروز: بیت کوین بـه عنوان پرچمدار بـازار ارزهای 
مجازی، روز گذشـته با عبور از مرز 60 هزار دالر به باالترین 
قیمت در تاریخ عرضه خود رسـید. این برای اولین بار است 

که نرخ بیت کوین به بیـش از 60 هزار دالر افزایش 
پیدا می کند. 21 فوریه )بهمن( بود که بیت کوین...

قیمت بیت کوین از مرز 60 هزار دالر گذشت

خیز دوباره ارز های دیجیتال

نگـــاه
دکتر قاسمی در کنفرانس 

ملی فرهنگ سازمانی 
مطرح کرد

نقش فرهنگ سازمانی 
مقاوم در مدیریت 

بحران
پنجمین کنفران��س ملی فرهنگ 
س��ازمانی با رویکرد مدیریت بحران 
و همچنین پنجمین جایزه مسئولیت 
اجتماعی مدیریت، به همت »انجمن 
مدیریت ایران« و »دانشگاه خاتم« با 
محوریت ارتقای توانمندی رهبری و 
مدیریت بحران، شناسایی پدیده های 
بحرانی و مدیریت پیش��گیرانه و ارائه 
تج��ارب جه��ت بحران های مش��ابه 
آین��ده، در تاریخ ه��ای ۷ و ۸ بهمن 
1۳۹۹ در محل دانشگاه خاتم برگزار 

شد.
در ای��ن کنفران��س، دکتر مجید 
قاسمی رئیس انجمن مدیریت ایران 
و رئی��س کنفران��س طی س��خنانی 
»مس��ئولیت اجتماعی« و »فرهنگ 
عام��ل  دو  را  مق��اوم«  س��ازمانی 
نجات دهنده س��ازمان ها در مدیریت 
بحران عن��وان کرد و گف��ت: بحران 
دارای تأثیره��ای چندوجهی در کل 
سازمان و در پهنای بزرگ تر در سطح 
اجتماع است. برای مثال قطعی برق 
در دوران جن��گ بحران محس��وب 
می ش��د و پیش بین��ی ب��رای ایجاد 
آمادگی الزم در این خصوص اهمیت 
بسیاری داش��ت. از طرفی بحران در 
فعالیت های عادی کسب و  کار، اختالل 
ایجاد کرده و توانایی ایجاد صدمه در 

اعتبار سازمان را دارا است.
2رئیس انجمن مدیریت ...
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فرصت امروز: با ش��یوع کرونا بود که بس��یاری از غول های فناوری 
به طراحی اپلیکیشن های کاربردی برای شناسایی ویروس کووید-1۹ 
دس��ت زدند و به موازات اس��تقبال از این اپلیکیشن ها، بحث ها درباره 
نقض حریم خصوصی کاربران بیش��تر شد، چراکه این کار عمال باعث 
می شود تا غول های فناوری به اطالعات شهروندان دسترسی بیشتری 
پیدا کنند و این امر باعث جنگ و جدال تازه ای بین دره س��یلیکون و 
دولت های جهان خواهد شد. در این زمینه، فرانسیس فوکویاما و اعضای 
برنامه دموکراسی و اینترنت در دانشگاه استنفورد در مقاله ای به رشد 
چش��مگیر پلتفرم های اینترنتی پرداخته و در جست وجوی پاسخ این 
سوال برآمده اند که چطور با میان افزارها می توان دموکراسی را در برابر 
غول های فناوری نجات داد؟ خالصه ای از این مقاله را می خوانید. »در 
بین تحوالت بسیاری که در اقتصاد آمریکا رخ داده، هیچ دگرگونی ای 
چشمگیرتر از رشد پلتفرم های غول پیکر اینترنتی نیست. آمازون، اپل، 
فیس بوک، گوگل و توییتر که قبل از پاندمی کرونا نیز قدرتمند بودند، 
طی این ش��یوع قدرتمندتر نیز ش��ده اند چراکه بسیاری از جنبه های 
زندگی روزمره در حال آنالین شدن است. در زمانه ای که این فناوری ها 
رواج بیشتری پیدا می کنند، ظهور این شرکت ها که بر همه ابعاد جامعه 
احاطه دارند باید زنگ های هش��دار را به ص��دا درآورد،  نه تنها به این 
خاطر که چنین قدرت اقتصادی ای پیدا کرده اند بلکه به این علت که 
توانایی کنترل ارتباطات سیاس��ی را به دس��ت آورده اند. این هیوالها 
اکنون بر انتش��ار اطالعات و همکاری در جنبش های سیاس��ی تسلط 
پیدا کرده اند. این موقعیت منحصربه فرد، دموکراسی را تهدید می کند.

درحالی که اتحادیه اروپا به  دنبال راهی برای اعمال قوانین ضدانحصار 
علیه این پلتفرم هاست، آمریکا هنوز واکنش جدی نشان نداده است، اما 
این روند تغییر کرده و در دو سال گذشته، کمیسیون فدرال تجارت و 

ائتالفی از دادستان های ایالت های آمریکا بر سوءاستفاده های احتمالی 
از قدرت انحصاری این پلتفرم ها تحقیق کرده اند و در ماه اکتبر ۲0۲0 
نیز وزارت دادگس��تری شکایتی علیه ش��رکت گوگل در قالب پرونده 
ضدانحصار انجام داد. انتقاد از ش��رکت های بزرگ حوزه فناوری اکنون 
هم ش��امل دموکرات ها و هم جمهوری خواهان می ش��ود. دموکرات ها 
نگران دستکاری هایی هستند که توسط افراط گرایان داخلی و خارجی 
در امور کشور می شود و جمهوری خواهان فکر می کنند که پلتفرم های 
بزرگ بر ضد محافظه کاران سوگیری می کنند. در این بین، یک جنبش 
نخبه گرا در حال گس��ترش اس��ت که به  وس��یله حلقه ای از محققان 
تاثیرگذار در حوزه حقوق پیش می رود. این جنبش در جس��ت وجوی 
تفسیر دوباره قانون ضدانحصار است تا با سلطه پلتفرم ها برخورد کند. 
با اینکه اجماع نظر درباره تهدید شرکت های بزرگ حوزه فناوری برای 
دموکراس��ی در حال ظهور است، هنوز توافق کمی برای اینکه چطور 
باید به این تهدید واکنش نش��ان داد، وجود دارد. برخی می گویند که 
دولت باید فیس بوک و گوگل را به چند ش��رکت کوچک تجزیه کند 
و منتق��دان دیگری بر نظارت های سفت وس��خت تر تاکید کرده اند. در 
شرایطی که مسیر پیش رو روشن نیست، بسیاری از منتقدان کوتاهی 
می کنند از اینکه به پلتفرم ها فشار بیاورند که بر عملکرد خود نظارت 
داشته باشند و آنها را ترغیب کنند که محتواهای خطرناک را بردارند و 
کاری بهتر از رفع محتواهای نامطلوب روی سایت های شان انجام دهند، 
اما معدود منتقدانی نیز دریافته اند که خسارت های سیاسی ای که این 
پلتفرم ها به بار می آورند خیلی جدی تر از خسار ت های اقتصادی است. 
تعداد اندکی هنوز توانس��ته اند راه عملی ب��رای آینده را ارزیابی کنند: 
گرفتن نقش دروازه بانی محتوا از پلتفرم ها. این روش مستلزم دعوت از 
گروه جدیدی از شرکت های رقابت پذیر است تا بتوانند به کاربران این 

توانایی را ببخشند که انتخاب کنند چه نوع اطالعاتی برای شان نمایش 
داده ش��ود و این روش به  احتمال زیاد موثرت��ر از تالش رویایی برای 

تجزیه کردن شرکت ها به چند شرکت کوچک تر است.
اگر نظارت، تجزیه ش��رکت ها، قابلیت انتقال داده ها و قانون حریم 
خصوصی، کاس��تی هایی دارند، پس چه کاری بای��د در مقابل قدرت 
متمرکز پلتفرم ها انجام داد؟ یکی از راه حل های امیدبخش، میان افزار 
اس��ت. میان افزار در قالب یک نرم افزار تعریف می ش��ود که روی یک 
پلتفرم موجود نصب می شود و می تواند طوری تعریف شود که داده های 
پنهان آن را آشکار کند. میان افزاری که به خدمات پلتفرم های کنونی 
حوزه فناوری اضافه می ش��ود، می تواند به کاربران اجازه دهد انتخاب 
کنن��د که چه اطالعاتی ب��رای آنها به نمایش درآی��د و چه اطالعاتی 
فیلتر شود. کاربران می توانند خدمات میان افزارها را انتخاب کنند که 
اهمیت و درس��تی محتواهای سیاسی را تعیین می کند و پلتفرم ها در 
مطالبی که کاربران شان می بینند از این معیارها استفاده می کنند. به 
عب��ارت دیگر، یک الیه رقابتی از ش��رکت های جدید با الگوریتم های 
ش��فاف جایگزی��ن پلتفرم ه��ای دارای س��لطه کنونی می ش��وند که 

الگوریتم های شان هم مبهم است.
محص��والت میان افزار می توانند از طرق گوناگونی به کار آیند. یکی 
از راه ه��ای موثر می تواند این باش��د که کارب��ران از طریق یک پلتفرم 
حوزه فناوری مثل اپل یا توییتر به میان افزار دسترس��ی داشته باشند. 
مطال��ب خبری در تایم الین خبری یک کارب��ر یا توییت های معروف 
شخصیت های سیاسی را در نظر بگیرید. در پیش زمینه اپل یا توییتر، 
خدمات یک میان افزار می تواند برچسب هایی را مثل »گمراه کننده«، 
»تاییدنشده« یا »فاقد سابقه« به مطالب اضافه کند. وقتی کاربری وارد 
اپل یا توییتر می شود، این برچسب ها را روی مطالب خبری و توییت ها 

می بیند. یک میان اف��زار مداخله گرتر می تواند روی رتبه بندی مطالب 
مش��خصی نیز اثر بگذارد، مطالبی مثل فهرس��ت محصوالت آمازون 
یا تبلیغات فیس بوک یا نتایج جس��ت وجوی گوگل یا پیش��نهادهای 
ویدئویی یوتیوب. برای مثال، مشتریان آمازون می توانند یک میان افزار 
را انتخاب کنند که نتایج جست وجوی آنها را در آمازون اصالح می کند 
تا به جنس های س��اخت داخل، محصوالت سازگارتر با محیط زیست 
ی��ا ارزان تر اولویت ده��د. میان افزار حتی می تواند مانع آن ش��ود که 
کاربر محتوای مش��خصی را ببیند یا به  ط��ور کلی، منبع اطالعاتی یا 

تولیدکننده خاصی را مسدود می کند.
از سازنده هر میان افزاری خواسته می شود که مزیت ها و ویژگی های 
فنی اش شفاف باشد بنابراین کاربران می توانند آگاهانه دست به انتخاب 
بزنند. سازندگان میان افزارها می توانند هم شرکت هایی باشند که دنبال 
بهبود بخش��یدن به تایم الین ها و خوراک های خبری افراد هس��تند و 
هم کس��انی که به  دنب��ال ارتقای ارزش های مدنی اند. یک دانش��کده 
روزنامه نگاری ممکن اس��ت میان اف��زاری را پیش��نهاد دهد که برای 
گزارش های باکیفیت ارزش قائل اس��ت و مطالب تاییدنشده را حذف 
می کند یا یک دانشکده دورافتاده شاید میان افزاری پیشنهاد دهد که 
برای مسائل محلی اولویت قائل است. میان افزارها با وساطت در رابطه 
بی��ن کاربران و پلتفرم ها می توانند ترجیحات کاربران را برآورده کنند 
در عین اینکه در مقابل اقدامات یک سویه بازیگران مسلط این صحنه 

مقاومت به خرج می دهند.
البته هنوز جزییات زیادی هس��ت که باید به آنها پاس��خ داد. اولین 
س��ؤال این اس��ت که چه میزان از قدرت انتخاب باید به شرکت های 
جدید منتقل شود. در یک سر طیف، تولیدکنندگان میان افزار می توانند 
کل اطالعات��ی را که در الیه های پنهان پلتفرم ها هس��تند به کاربران 

منتقل کنند و پلتفرم ها صرفا به یک لوله انتقال خنثی تبدیل ش��وند. 
طبق این مدل، میان افزارها خودشان مشخص می کنند که اولویت های 
جست وجوهای گوگل و آمازون چه باشد و این پلتفرم ها فقط می توانند 
راه دسترس��ی ب��ه خدمات دهندگان باش��ند، اما در آن س��وی طیف، 
پلتفرم ه��ا می توانند با الگوریتم های خود کام��ال محتواها را انتخاب و 
رتبه بن��دی کنند و میان افزار فقط یک فیلتر مکمل اس��ت. تحت این 
مدل، واسط کاربری شرکت های امثال فیس بوک و توییتر تا حد زیادی 
بدون تغییر باقی خواهند ماند. میان افزارها فقط می توانند صحت سنجی 
کنند یا روی محتواها برچس��ب بگذارند، بدون اینکه اهمیت محتوا را 
معین کنند یا پیشنهادهای مطلوب تری برای کاربر فراهم کنند. احتماال 
بهترین روش این است که نقطه ای در حد وسط این طیف را انتخاب 
کنیم. قدرت دادن بی��ش از اندازه به میان افزارها می تواند به این معنا 
باشد که پلتفرم های حوزه فناوری ارتباط مستقیم خود را با مشتریان 
از دست می دهند. وقتی مدل کسب وکار آنها تضعیف شود، شرکت ها 
هم حمله متقابل خواهند کرد. اگر شرکت های تولیدکننده میان افزارها 
کنترل کمی داشته باشند، در کاهش قدرت انتخاب و انتشار محتوای 
پلتفرم ها شکس��ت خواهند خ��ورد، اما برای اینک��ه کجای این طیف 
باید قرار گرفت، مداخله حکومت ضروری اس��ت. احتماال کنگره باید 
در این باره قوانینی تصویب کند تا از پلتفرم ها خواس��ته ش��ود واسط 
برنامه نویس��ی اپلیکیش��ن خود را باز بگذارند و آنها را یکسان کنند تا 
شرکت های س��ازنده میان افزار اجازه داشته باشند بدون محدودیت با 
پلتفرم های مختل��ف حوزه فناوری کار کنند. همچنین کنگره باید به  
دقت روی خود سازندگان میان افزار هم نظارت داشته باشد تا آنها نیز 
کمترین حد الزم استانداردهای مشخص در اعتبار، شفافیت و انسجام 

را داشته باشند.

برای کسانی که از آینده می ترسند و نگرانند که فیلم های دلهره آور 
و تخیلی روزی به واقعیت بپیوندند، باید گفت فناوری »جعل عمیق« 

تا حدی این نگرانی را محقق کرده است.
ب��ه گزارش »نیوی��ورک تایمز«، پس از آنک��ه میلیون ها کاربر این 
هفته ویدئوی »تام کروز« را در شبکه های اجتماعی دیدند، مشخص 
ش��د این تصاویر با فناوری هوش مصنوعی و به روش »جعل عمیق« 
ساخته شده است. ویدئویی که در تیک تاک، توئیتر و سایر شبکه های 
اجتماعی بین میلیون ها کاربر دست به دست شد، توسط یک هنرمند 
جلوه های تصویری و با شبیه س��ازی یکی از برنامه های »بیل هیدر« 
بازیگر هالیوودی س��اخته ش��د. در این برنامه که اصل آن متعلق به 
ی��ک گفت وگوی تلویزیونی در س��ال ۲00۸ اس��ت، »بیل هیدر« در 
حال تعریف خاطره ای از اولین مالقات خود با »تام کروز« در جلس��ه 
سناریوخوانی دیده می ش��ود. در این ویدئو هر زمان »هیدر« مطلبی 
را از »ت��ام ک��روز« نقل می کند، ناگهان اجزای صورتش به ش��کل او 
درمی آید. یک حساب کاربری در یوتیوب که نخستین بار این تصویر 
ویدئویی را منتش��ر کرد، پیش از این با اس��تفاده از »جعل عمیق«، 
تصوی��ر ویدئویی »آرنولد ش��وارتزنگر« بازیگر دیگر س��ینما را پخش 
ک��رده ب��ود. فریب کاربران ب��ا ویدئویی که جعلی ب��ودن آن به هیچ 

وجه قابل تش��خیص نیست، باعث شده تا از »جعل عمیق« به  عنوان 
»خطرناک ترین فناوری قرن« یاد شود.

طبق سنت ساالنه انگلستان، ساعت سه بعدازظهر روز کریسمس، 
سخنرانی ملکه الیزابت دوم از طریق تلویزیون ملی این کشور پخش 
شد و شبکه چهار تلویزیون هم همزمان ویدئوی فرد دیگری را برای 
مخاطبان��ش پخش کرد. پیش ت��ر در چنین روزی س��خنرانی افراد 
مش��هوری از جمله »ادوارد اس��نودن« پیمانکار سابق آژانس امنیت 
ملی آمریکا به  صورت همزمان با صحبت های ملکه پخش ش��ده بود 
و مخاطبان ش��بکه چهار امس��ال ملکه و خانواده سلطنتی انگلستان 
را مش��اهده کردن��د ک��ه در حال رق��ص و پایکوبی بودن��د و به نظر 
می رس��ید تصاویر ویدئویی را برای ش��بکه اجتماعی تیک تاک ضبط 
کرده اند. طولی نکش��ید که رسانه های خبری توضیح دادند که مردم 
در حال تماشای نسخه دستکاری شده دیجیتالی ملکه بوده اند که با 
استفاده از فناوری »جعل عمیق« ساخته و صدای او هم توسط »دبرا 

استیونسون« بازیگر و کمدین مشهور تقلید شده بود.
به گفته ش��بکه چهار تلویزیون ملی انگلستان، این برنامه به عنوان 
یک هشدار جدی در مورد تهدیدهای بالقوه و خطرناک فناوری »جعل 
عمیق« پخش شد و »ایان کاتز« مدیر برنامه های این شبکه، این ویدئو 

را »ی��ادآوری قدرتمندی توصیف کرد که ب��ا آن حتی نمی توانیم به 
چشمان خود هم اعتماد کنیم.«

»جع��ل عمیق« ی��ا »دیپ فِیک« ن��وع ویژه ای از فن��اوری هوش 
مصنوعی اس��ت ک��ه از دو اصطالح »یادگیری عمی��ق« و »جعلی« 
ترکیب شده اس��ت. این فناوری تکنیک ویژه ای برای ترکیب تصویر 
انس��ان مبتنی بر هوش مصنوعی است که در آن تصاویر و فیلم های 
موج��ود روی تصاویر یا فیلم های منبع قرار می گیرد و از قابلیت ویژه 
 )GAN( »فناوری یادگیری ماشینی موسوم به »شبکه مولد تخاصمی
اس��تفاده می ش��ود. ویدئوی جعلی که از این طریق ساخته می شود، 
ترکیب فیلم های موجود و منبع اس��ت که فرد ی��ا افرادی را در حال 
انج��ام یک کار در موقعیت ویژه نش��ان می دهد که هرگز در واقعیت 

اتفاق نیفتاده است.
این فیلم های تقلبی می توانند فرد را در حال کارهایی نشان دهند 
که هرگز انجام نداده است. به عنوان مثال، اکتبر گذشته زمانی که کاخ 
س��فید خبر ابتالی »دونالد ترامپ« به کرونا را منتش��ر کرد، حساب 
توئیتری رئیس جمهور سابق آمریکا ویدئوی کوتاهی را از او منتشر کرد 
که به نظر می رس��ید دقایقی پیش از سوار شدن ترامپ به هلی کوپتر 
برای انتقال به بیمارس��تان ضبط شده اس��ت. ترامپ در این ویدئو از 

پیام های محبت آمیزی که در ساعات گذشته دریافت کرده بود تشکر 
کرد و توضیح داد که حال عمومی اش خوب است. ولی طولی نکشید 
ک��ه خبرگزاری ها با تحلیل های دقیق تر توضی��ح دادند این ویدئو به 
احتمال قوی توس��ط فناوری »جعل عمیق« ساخته شده و در اصل 

»دونالد ترامپ« واقعی در این ویدئو حضور نداشته است.
پی��ش از ای��ن خبرگزاری چینی ش��ینهوا و موتور جس��ت وجوی 
اینترنتی Sogou در یک پروژه مشترک با استفاده از فناوری »جعل 
عمیق« مجری تلویزیونی را طراحی کردند که ش��کل ظاهری شبیه 
ی��ک م��رد دارد و با ایجاد ص��دا و حرکات چهره انس��ان، اخبار را به  
صورت حرفه ای می خواند و بینن��ده تصور می کند گوینده واقعی در 
مقابل چشمانش قرار گرفته است. این خبرگزاری چینی کارمند جدید 
خود را که در اصل وجود خارجی نداش��ت، ی��ک گوینده حرفه ای و 
خستگی ناپذیر معرفی کرد که تمامی اخبار روز را به  صورت ۲۴ ساعته 
گزارش می دهد. ش��اید فناوری »جعل عمیق« ب��رای برخی کاربران 
در ابتدا س��رگرم کننده به نظر بیاید، اما برای کارشناس��ان اینطور به 
نظر نمی رسد. »متئو کالدوِل« از محققان دانشگاه سلطنتی لندن در 
این خصوص می گوید: »جرایم حوزه دیجیتال برخالف جرایم سنتی 
به راحتی قابل تکرار نیس��ت و این اتف��اق به مجرمان امکان می دهد 

تکنیک های جنایی خود را به  صورت انحصاری به بازار عرضه کنند و 
کاربران را مورد سوءاستفاده قرار دهند.«

دانشگاه سلطنتی لندن در بررسی های خود به این نتیجه رسید که 
فناوری »جعل عمیق« این روزها به  صورت ویژه برای ساخت فیلم های 
مستهجن مورد اس��تفاده قرار می گیرد. تحقیقات این مرکز در ژوئن 
۲0۲0 نشان داد ۹۶ درصد تصاویر »جعل عمیق« در حوزه فیلم های 
مس��تهجن ساخته شده و تقریبا نزدیک به 100 درصد این فیلم ها با 
هدف ضربه زدن به زنان پخش ش��ده اند. با این حال بسیاری از مردم 
اس��تفاده از اطالعات نادرست آنالین را پیش شرط اصلی برای توسعه 

تصاویر »جعل عمیق« می دانند.

چرا »جعل عمیق« خطرناک ترین فناوری قرن است؟

»جعل عمیق« با هوش مصنوعی

چطور می توان دموکراسی را در برابر فناوری نجات داد؟

دیکتاتورهای دیجیتالی

جناب آقای حمید بابایی
مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت الهی  

برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت 
برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

امیر سوری و کارکنان چاپخانه هنر سرزمین سبز



فرص��ت امروز: اقتص��اد دانش بنیان محل تالقی دانش آش��کار و دانش 
ضمنی اس��ت. دانش ضمنی )Tacit knowledge( اولین بار در س��ال 
1۹۶۷ مطرح شد و در مقابل بخش آشکار دانش قرار گرفت. بخش آشکار 
دانش، همانی است که در دانشگاه ها و موسسات آموزشی تدریس می شود 
و در مقاب��ل، دانش غیرمکتوب را به این دلی��ل که در ذهن ها و رویه های 
کاری نهفته اس��ت، دانش ضمنی می گویند. انتقال این نوع دانش بس��یار 
دش��وار اس��ت و اغلب از راه تجربه ان��دوزی و یادگیری به دس��ت می آید. 
تقاض��ا برای این ن��وع دانش در کنار دانش آش��کار، پس از جنگ جهانی 
دوم و در دوران جنگ س��رد افزایش یاف��ت. یعنی در همین دوره بود که 
تعاریف متفاوت از انواع دانش شکل گرفت. دانش ضمنی همچنین نقشی 
تعیین کننده در رقابت اقتصادی دارد. برای بنگاه ها پیروزی مطلق یا نسبی 
در رقابت اقتصادی اس��ت که اهمیت دارد. از آنجایی که دانش آش��کار در 
دسترس همگان است، این دانش ضمنی است که توجه به آن در بنگاه ها و 
کسب وکارها نقشی تعیین کننده ایفا می کند بنابراین دانایی ناشی از دانش 
ضمنی که کس��ب آن هم بسیار دشوار است و به کندی و آهستگی انجام 
می شود، نقشی موثر در موفقیت کسب وکارها دارد. مهمترین محل تالقی 

دانش آشکار و ضمنی نیز اقتصاد دانش بنیان است.
اقتصاد ایران به بهره وری پاداش نمی دهد

امروزه دانش، منبعی ارزش��مند و دارایی یک س��ازمان به شمار می آید. 
دیگ��ر دورانی که در آن تنه��ا پول، زمین و نیروی کار به عنوان س��رمایه 
شناخته می ش��دند، به سر آمده اس��ت بنابراین در عصر دانایی که دانش 
مهمترین سرمایه محسوب می شود، دولت ها و سازمان ها نیازمند رویکرد 
مدیریت��ی متفاوت و نوینی هس��تند. در این زمینه، پژوهش��گران در یک 
مطالعه با عنوان »بسترسازی برای کسب دانش ضمنی در راستای تحقق 
اقتصاد دانش بنیان؛ مطالعه موردی: مقایسه ایران و کره جنوبی«، وضعیت 
ایران در توسعه اقتصاد دانش بنیان و بسترسازی برای کسب دانش ضمنی 

را با وضعیت کره جنوبی مقایسه کرده اند. 
کره جنوبی از کش��ورهای پیش��رو در حوزه اقتصاد دانش بنیان است و 
در دهه های گذش��ته، نرخ رش��د صنایع کارخانه ای کره بیش از نرخ رشد 
اقتصادی این کش��ور و در بیش��تر س��ال ها دو تا س��ه برابر آن بوده است 
بنابراین موتور پیش��ران اقتصاد کره جنوبی در دهه های مشرف به تحقق 
اقتصاد دانش بنیان، بخش های تولیدی به ویژه صنعت و صنایع کارخانه ای 
بوده است. در ایران اما به دلیل غلبه ساختار اقتصادی رانتی و عدم توجه 
به کس��ب دانش مولد، زمینه برای تحقق اقتص��اد دانش بنیان از آمادگی 
کمتری نس��بت به کره جنوبی برخوردار اس��ت. به گفته این پژوهشگران، 

ایران از س��اختار اقتصادی رنج می برد که مبتن��ی بر توزیع مجدد درآمد 
است و بنگاه ها درآمدی از تولید به دست نمی آورند. در این ساختار، نظام 
پاداش ده��ی به دانش و فناوری مولد، پاداش کافی را عرضه نمی کند و در 

نتیجه تقاضای کافی برای دانش مولد و بهره ور شکل نمی گیرد.
ح��ال آنکه در س��اختارهاي اقتصادي مولد و به��ره ور، افراد و بنگاه ها از 
راه تولید کس��ب درآمد می کنند بنابراین با فرض برقراري ش��رایط رقابت 
عادالنه، تنها از طریق بهبود بهره وري و فناوري می توانند در فرآیند رقابت 
در بازار بمانند و س��ود بیشتري کس��ب کنند. این ساختارهاي اقتصادي 
نی��از حیاتی به دان��ش و فناوري هاي مولد و بهره ور دارن��د بنابراین نظام 
پاداش دهی این نظام ها، بیش��ترین پاداش ها را به دانش و فناوري بهره ور 
می دهد. در نتیجه تقاضاي غالب براي ارائه دانش و فناوري هاي مولد شکل 

می گیرد و ایجاد می شود.
از منظر اقتصاد نهادي، سازوکار جهت دهی به انگیزه نفع شخصی براي 
یادگی��ري و تولید ان��واع مختلف دانش و فن��اوري در جوامع مختلف که 
موج��ب تکثر و تنوع انگیزه هاي یادگیري و خلق دانش در جوامع مختلف 
نیز می ش��ود، ابرنهاد نظام پاداش دهی اجتماعی- اقتصادي است. در همه 
کش��ورها معموال هم فعالیت مولد و بهره ور و هم فعالیت هاي رانت جویانه 
یا فعالیت هاي اقتصادي توأم با فس��اد انجام می ش��وند. تفاوت کشورهاي 
مختل��ف در میزان و درصد انج��ام هر یک از این فعالیت هاس��ت، در هر 
کش��ور هرچه س��اختارهاي اجرایی و نهادي به ویژه دولت، توسعه یافته تر 
باشد، بیشتر فعالیت هاي مولد و بهره ور، غالب می شوند و در حالت عکس، 

فعالیت هاي اقتصادي رانت جویانه یا توأم با فساد غلبه می یابند.
در جوامع با ساختارهاي اقتصادي مولد و بهره ور، عالئم راهنمایی خلق 
و یادگیري دانش )تقاضاي دانش( به س��مت یادگیري مهارت هاي مولد و 
بهره ور و در جوامع با س��اختارهاي اقتصادي رانت جویانه یا توأم با فس��اد، 
به س��مت بس��ط و یادگیري مهارت هاي افزایش کس��ب درآمد از راه هاي 
توأم با فساد جهت می گیرد. پس ساختارهاي اقتصادي هر جامعه و عالئم 
و پاداش های��ی که از نظام پاداش دهی برخاس��ته از آن ش��کل می گیرد، 
مهمترین عامل نهادي و س��ازمانی جهت دهی با راس��تاي تولید دانش و 
یادگیري در هر جامعه است. بنابراین مهمترین مانع نهادي اثربخشی دانش 
در قالب هاي مختلف مانند تجاري س��ازي دانش و فناوري، در کش��ورهاي 
با س��اختار رانتی، فقدان تقاضاي اقتصادي ب��راي دانش و مهارت مولد و 

فناور است.
جایگاه جهانی ایران در اقتصاد دانش بنیان

طبق آخرین آمارهاي اعالم ش��ده بانک جهانی در سال ۲01۲ )آخرین 

آمارهاي اعالم شده در این زمینه تاکنون( کره جنوبی از کشورهاي پیشتاز 
در تحقق اقتصاد دانش بنیان است. در منطقه خاورمیانه نیز امارات متحده 
عربی داراي رتبه ۴1 ، قطر رتبه ۶1 و ایران رتبه ۷۵ را دارد بنابراین ایران 

از این منظر نه تنها در جهان که در منطقه نیز رتبه مطلوبی ندارد.
در اقتص��اد دانش بنیان، مهمتری��ن عامل تولید و خل��ق ارزش افزوده، 
دانش و فناوري اس��ت. دانش به دو دس��ته اصلی دانش آش��کار و دانش 
ضمنی تقسیم می شود. هر دو دسته دانش داراي اهمیت فراوان و غیرقابل 
چشم پوشی هستند، اما بیش از ۹0 درصد از حجم دانش را دانش ضمنی 
تشکیل می دهد که متأسفانه تاکنون در نظام آموزشی ایران به طور بسنده 
مورد توجه قرار نگرفته است. براي پیشرفت علمی و کاربردي کردن دانش 
باید ضمن توجه به آموزش و یادگیري دانش آشکار که گنجینه بی رقیب 
دانایی بش��ر است، سیاست هاي علمی و آموزشی توجه بیشتري به سمت 

دانش ضمنی معطوف نمایند.
دانش ضمنی در محیط کار و از طریق آموزش حین انجام کار تحصیل 
و فراگرفته می ش��ود بنابراین براي کس��ب فراگیر آن، باید س��اختار غالب 
فعالیت هاي اقتصادي جامعه به سمت ساختار اقتصادي تولیدمحور حرکت 
نماید تا بستر الزم براي خلق و کسب دانش ضمنی فراهم گردد و از طریق 
آن پیش نیاز کلیدي تحقق اقتصاد دانش بنیان یعنی خلق میزان بس��نده 

دانش مولد تأمین گردد.
ش��واهد تجربی نش��ان می دهد که کره جنوبی در دهه هاي مش��رف به 
دس��تیابی به اقتصاد دانش بنیان )از س��ال 1۹۶۴ تا س��ال 1۹۸۷( رش��د 
اقتصادي باالیی را تجربه کرده اس��ت؛ که در تمام این دوران، نرخ رش��د 
صنایع کارخانه اي کره جنوبی بیش از نرخ رش��د اقتصادي این کش��ور و 
در بیش��تر این دوران، دو تا سه برابر آن بوده است بنابراین موتور پیشران 
اقتصاد کره جنوبی در دهه هاي مشرف به تحقق اقتصاد دانش بنیان، تأکید 
بر بخش هاي تولیدي به ویژه رشد صنعت و صنایع کارخانه اي کشور بوده 
اس��ت. در درون خود صنعت هم بیشترین رشد متعلق به صنایع سنگین 
و ش��یمیایی بوده اس��ت بنابراین ش��واهد تجربی به خوبی نشان می دهد 
که اقتصاد کره جنوبی در س��ه دهه مش��رف به ظهور اقتصاد دانش بنیان، 
به ش��دت به س��مت تولیدمحوري و تغییر س��اختاري به سمت گسترش 
بخش هاي تولیدي حرکت کرده است. این امر بسترساز ساختار اقتصادي 
تولیدمح��ور و ایجاد تقاضا براي دانش و فناوري ه��اي مولد و بهره ور بوده 
است. درحالی که در ایران به دلیل غلبه ساختار اقتصادي رانتی و عدم نیاز 
و توجه به خلق و کس��ب دانش هاي مولد، کامیابی چشمگیري در تحقق 

اقتصاد دانش بنیان حاصل نشده است.

چرا زمین زیر پای اقتصاد دانش بنیان در ایران سست است؟

مدیریت دانش در عصر دانایی

هش��تمین همایش ملی پیش��رفت و توسعه علمی کش��ور، با عنوان 
راهبرده��ای توس��عه با محوریت اقتص��اد غیرنفتی، به همت ش��ورای 
انجمن های علمی ایران و دانشگاه خاتم و با حضور فرهاد دژپسند وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، س��ید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی 
و هماهنگی برنامه و بودجه س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، غالمرضا 
تاجگردون رئیس س��ابق کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس، جمعی از 
مدی��ران، صاحب نظران و پژوهش��گران، به  صورت حض��وری و برخط، 

برگزار شد.
در این همایش دکتر دژپس��ند وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به 
اهمی��ت منابع نفت وگاز در اقتصاد ایران گفت: در اقتصادی که نفت و 
گاز از منابع فراوان است، نمی توان اقتصاد را مبرا از این منابع بدانیم، اما 
آنچه از آن می توان به عنوان نفرین یاد کرد این است که نوع مدیریت ما 
در بهره برداری از این منابع به گونه ای است که اقتصاد را به مرحله تب 
و لرز نفت رسانده است. یعنی رونق نفتی اقتصاد را دچار تب می کند و 

رکود نفتی اقتصاد را به لرز می اندازد.
دکتر دژپس��ند ادامه داد: نگرانی بیش��تر این است که بودجه جاری 
دولت را به نفت متکی کنیم. اقتصاد را نمی توان خالی از نفت کرد، اما 
نکته مهم این است که چه جایگاهی برای نفت در اقتصاد تعریف شود. 
در اینجا نگاه به نفت به عنوان منبع تأمین مالی بودجه دولت نیس��ت، 
بلکه موتور و اهرم رشد اقتصادی در مسیر توسعه عمودی و افقی نفت 

در اقتصاد است.
وزی��ر امور اقتص��اد و دارایی افزود: نفت دارای دو نقش اصلی اس��ت: 
نقش خوراک و س��وخت و نقش تأمین مال��ی اقتصاد. چنانچه فناوری 

استفاده ش��ده جهت تبدی��ل نفت به منبع تأمین مالی وارداتی باش��د، 
فای��ده ای ندارد و با یک تلنگر دچار مش��کل می ش��ود. برای جلوگیری 
از این اتفاق و نهادینه ش��دن توس��عه، باید بر دو عنصر دانش و مردم 
مبتنی شویم. یعنی فناوری باید درون زاد شود و الزمه آن وجود دانش 
و دس��تیابی به قدرت طراحی و س��اخت است. این امر شکل نمی گیرد 
مگر آنکه س��رمایه انس��انی، علم و فناوری، ش��رکت های دانش بنیان و 

انجمن های علمی به عنوان ارکان اصلی ایفای نقش کنند.
او در مورد مردم بنیادی اقتصاد و لزوم ش��کل گیری بخش خصوصی 
اف��زود: بخش غیردولتی به دو دلیل باید ش��کل بگی��رد. اول به خاطر 
جلوگیری از شکل گیری پدیده ازدحام به خاطر حضور دولت و دوم به 
خاطر جلوگیری از ایجاد هزینه وسیع و وابستگی به نفت به  دلیل حجم 
و ان��دازه بزرگ دولت. وی تصریح کرد: تأمین مالی بخش غیردولتی در 
کشورهای در حال توسعه از طریق بانک ها صورت می گیرد، اما این امر 
در کوتاه مدت مناسب است. تأمین مالی باید به سمت بازار سرمایه برود 
و این امر به دو دلیل بیان می ش��ود؛ یکی ب��رای تأمین مالی و دیگری 

برای سازوکار بازار.
دژپسند درخصوص مدل ارائه ش��ده برای دوران گذار، سه رکن را به  
عنوان مثلث توسعه اقتصاد، مردمی کردن اقتصاد و تأمین مالی اقتصاد 
بیان کرد و گفت: نهادهای توسعه ای، نهاد تأمین مالی ناشی از صادرات 
نفت در صندوق توس��عه ملی و پس اندازهای خرد این س��ه رکن اصلی 
هس��تند. از این طریق ضمن تقلیل س��هم دولت، منابع حاصل از نفت 
در تأمین مالی پروژه های بزرگ مقیاس اس��تفاده می ش��ود و از این دو 
مورد به عنوان اهرمی برای جمع آوری منابع نقد مردم استفاده می شود. 

در واقع از این طریق فناوری را در داخل کش��ور نهادینه می کنیم و با 
مدیریت مناس��ب و عمق بخشی به دانش، تأمین مالی را از بخش نفتی 
خ��ارج می کنیم. این عوامل منجر ب��ه ایجاد اقتصادی عمیق و پیچیده 
می ش��ود که دولت در آن یک بهره دارد و آن مالیات بر فعالیت ها است 

که براساس نرخ بهینه برای رشد اقتصاد تعیین می شود.
وزیر اقتصاد از جمله نتایج این کار را افزایش اشتغال، افزایش تولید، 
افزای��ش صادرات، اقتص��اد نو و مدرن و خ��روج از حالت تک محصولی 
برشمرد و گفت: به جای حذف نفت و گاز که کار معقولی نیست، باید 
دو برنامه برای برگرداندن نفت و گاز به جایگاه اصلی خود طراحی شود 

و این نکته بسیار مهم است که از نفت چگونه استفاده شود.
همچنین دکتر پورمحمدی، معاون س��ازمان برنامه و بودجه در این 
همایش به کاهش سهم بودجه از نفت در چند سال اخیر اشاره کرد و 
گفت: الزمه کاهش س��هم بودجه از نفت، کاهش هزینه ها است که این 
اتفاق در حال رخ دادن است و به معنای کاهش کیفیت حکمرانی است.
او درخصوص اقداماتی که در این راستا انجام شده است، افزود: اولین 
مطلب بحث اوراق مالی است که در این راستا تضمین و تکلیف بانک ها 
در بحث اوراق مالی دولت حذف شد. نظم دهی به اوراق مالی انجام شد 
و این اوراق در بورس پذیرفته ش��د. از سال گذشته نیز بانک مرکزی از 
اوراق مالی دولت به عنوان ابزار مناسب برای مداخله در بازار و هم ابزاری 
نظارتی استفاده می کند. مطلب بعد، نظام مالیاتی است که به وسیله آن 
می توان درآمد مس��تمر و پایدار ایجاد کرد. س��ه موضوع اصلی افزایش 
پایه های مالیاتی، کاهش معافیت های مالیاتی و برنامه یکپارچگی نظام 

مالیاتی و تأمین اجتماعی از موارد مورد بحث هستند.

در هشتمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور مطرح شد

راهبردهای توسعه با محوریت اقتصاد غیرنفتی

نگاه

دکتر قاسمی در کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی مطرح کرد
نقش فرهنگ سازمانی مقاوم در مدیریت بحران

پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد مدیریت بحران و همچنین 
پنجمین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت، به همت »انجمن مدیریت ایران« و 
»دانشگاه خاتم« با محوریت ارتقای توانمندی رهبری و مدیریت بحران، شناسایی 
پدیده های بحرانی و مدیریت پیش��گیرانه و ارائه تجارب جهت بحران های مشابه 

آینده، در تاریخ های ۷ و ۸ بهمن 1۳۹۹ در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.
در این کنفرانس، دکتر مجید قاس��می رئیس انجمن مدیریت ایران و رئیس 
کنفرانس طی سخنانی »مسئولیت اجتماعی« و »فرهنگ سازمانی مقاوم« را دو 
عامل نجات دهنده سازمان ها در مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: بحران دارای 
تأثیرهای چندوجهی در کل سازمان و در پهنای بزرگ تر در سطح اجتماع است. 
برای مثال قطعی برق در دوران جنگ بحران محسوب می شد و پیش بینی برای 
ایجاد آمادگی الزم در این خصوص اهمیت بس��یاری داشت. از طرفی بحران در 
فعالیت های عادی کسب و  کار، اختالل ایجاد کرده و توانایی ایجاد صدمه در اعتبار 

سازمان را دارا است.
رئیس انجمن مدیریت ایران افزود: بحران ها به  عنوان وقایعی غیرقابل پیش بینی 
و خالف روال معمول، تهدیدی بزرگ برای سازمان هستند که باید پیش از وقوع، 
برای انجام اقدام مناس��ب، درخصوص آنها اندیش��ید. بحران ها زمان کمی برای 
تصمیم گیری به مدیران می دهند. از این رو مدیران در مقابل عمل انجام شده قرار 

می گیرند و باید در کوتاه ترین زمان تصمیم مناسب را اتخاذ کنند.
وی در این خصوص به  عنوان نمونه به مشکل پیش آمده برای یکی از شعبه های 
بانک پاسارگاد در سال1۳۹۶ )به دلیل تخریب ایجادشده در زمان افزایش قیمت 
بنزین( و تصمیم اخذش��ده برای رفع مشکل ارائه خدمات به مشتریان آن شعبه 
اش��اره کرد و افزود: در این شرایط در کوتاه ترین زمان تصمیم گرفتیم همکاران 
ش��عبه بالفاصله ۲0 عدد خودرو در مقابل ش��عبه مس��تقر کنند و به مشتریان 
مراجعه کننده توضیح داده ش��ود که چنین مش��کلی ایجاد شده  است. خودروها 
مشتریان را به شعبه بعدی منتقل و بعد از اتمام کار بانکی، آنها را به مقصد بعدی 
برسانند و برگردانند. این تصمیم انعکاس بسیار مثبتی در بین مردم، درخصوص 

احساس مسئولیت یک بنگاه اقتصادی داشت.
مدیر عامل بانک  پاسارگاد در ادامه با اشاره به توانمندی های الزم برای رهبران 
در مراحل مختل��ف مدیریت بحران، ضمن تأکید بر اهمیت این موضوع تصریح 
کرد: با توجه به اینکه همه  اجزای س��ازمان می توانند در رهبری س��ازمان نقش 
داشته باشند به جای رهبر بر رهبران سازمان تأکید شده  است. رهبران باید بینش 
الزم را داش��ته باشند و ابهامات را شفاف کرده و دورنمای مناسبی داشته باشند. 
برخورداری از دورنما به رهبران کمک می کند با درک بهتر و همفکری بیشتر با 

دیگران، بهترین عملکرد را در راستای منافع ذی نفعان داشته باشند.
وی ادام��ه داد: به  عنوان نمونه در بحران تغییر نرخ ارز س��ال 1۳۹1، در بانک 
پاسارگاد )با توجه به تعهد ارزی باالی بانک در آن دوره زمانی و ایجاد مشکالتی 
ب��رای وارد کنندگان( با همفکری همکاران بخش ه��ای ارزی و اعتباری، هر روز 
تمامی پرونده های موجود بررس��ی ش��ده و از طریق ارائه تسهیالت و اختصاص 
بخش��ی از درآمد برای رفع مش��کل مش��تریان، آن بحران با موفقیت پشت  سر 
گذاشته ش��د. باید توجه داشته  باش��یم که عمل با صداقت، مهمترین بحث در 

مواجهه با بحران است.
دکتر قاسمی در ادامه به نقش مسئولیت های اجتماعی در مدیریت بحران اشاره 
کرد و خاطرنش��ان کرد: در زمان بحران، مسئولیت اجتماعی می تواند مستقیما 
ارزیابی برند توسط مشتریان را تحت تأثیر قرار داده و ابزاری مؤثر برای مدیریت 
بحران باش��د، اما در صورتی که ناسازگاری بین اقدام های مسئولیت  اجتماعی و 
علت بحران وجود داش��ته باش��د، باعث بروز بدبینی مشتریان می شود. از طرفی 
مسئولیت اجتماعی به سازمان ها کمک می کند تا با انتشار ارزش های مثبت آن 
بر ذی نفعان و کسب  و  کار خود، از تأثیر منفی بحران جلوگیری کنند و از طرفی 
همدردی مش��تریان می تواند س��ازمان ها را از سقوطی که بحران ایجاد می کند، 

نجات دهد.
وی ادامه داد: بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بحران مالی، ارتباط 
منفی و معنا داری وجود دارد. همچنین این ارتباط در مرحله رشد و بلوغ سازمان، 
نسبت به سایر مراحل چرخه عمر، قوی تر است. هرچه شرکت ها مسئولیت خود را 
نسبت به جامعه بیشتر انجام داده باشند، میزان ریسک سیستماتیک آنها کاهش 

خواهد یافت.
مدیر عام��ل بانک پاس��ارگاد در ادامه کانال های تأثیرگذاری مس��ئولیت های 
اجتماع��ی ب��ر مدیری��ت بح��ران در س��ازمان را در دو بحث درون س��ازمانی و 
برون س��ازمانی مورد بررس��ی قرار داد. دکتر قاسمی در این خصوص به عملکرد 
مناسب همکاران بانک پاسارگاد در مواجهه با بحران کرونا اشاره داشت و بیان کرد 
همکاران نظام بانکی بعد از کادر پزش��کی در بیشترین خطر تهاجم این ویروس 
منحوس قرار دارند. در طول این مدت حدود ۸00نفر از همکاران بانک پاسارگاد 

مبتال به این ویروس شده اند که متأسفانه دو نفر از آنها را از دست دادیم.
رئی��س انجمن مدیریت ایران خاطرنش��ان کرد: س��ازمان ها نباید تصور کنند 
که مس��ئولیت های اجتماعی به صورت خودکار از آنها در برابر بحران محافظت 
می کند، بلکه مدیران سازمان ها می توانند با درک نقش های مختلف مسئولیت های 
اجتماعی در مواقع بحرانی و عواملی که آنها را تحت تأثیر قرار می دهند، خود را 

به شکل بهتری برای توسعه راهبردهای مناسب مدیریت بحران، آماده کنند.
او همچنین در روز دوم این کنفرانس، به بررس��ی موضوع فرهنگ س��ازمانی 
مقاوم و مدیریت بحران پرداخت و در این راستا به ایجاد فرهنگ سازمانی در بانک 
پاسارگاد و تأثیر کلمات در فرهنگ سازی اشاره کرد. وی بر تأکید بانک پاسارگاد 
به استفاده از کلمه »همکار« برای کلیه همکاران بانک پاسارگاد از همکار پشتیبان 
تا مقام عالی سازمان و همچنین استفاده نکردن از کلماتی مانند کارمند و شماره 
پرسنلی اشاره کرد و افزود: همکاران ما در بانک پاسارگاد دارای شماره همکاری 

و شماره سهامداری هستند.
دکتر قاسمی بعد از تعریف فرهنگ سازمانی به جدایی ناپذیری مقوله مدیریت با 
فرهنگ سازمانی اشاره کرد و ارکان مدیریت نوین را برشمرد. وی ضمن اشاره به 
ابعاد کلیدی فرهنگ سازمانی، به تفاوت بین مدیریت بحران و ریسک اشاره کرد. 
همچنین در این راس��تا تصریح کرد: برخالف مدیریت ریسک که شامل ارزیابی 
تهدیدهای احتمالی و پیداکردن بهترین راه جلوگیری از وقوع آن است، مدیریت 

بحران شامل برخورد با تهدیدهای قبل، حین و پس از وقوع تهدید است.
مدیر عامل بانک پاسارگاد در جمع بندی سخنان خود گفت: از ویژگی های 
کلیدی فرهنگ سازمانی مقاوم، انطباق پذیری و سازگاری است. سازمان های 
فرهنگ��ی مق��اوم از ویژگ��ی تحمل ابهام، ریس��ک پذیری و ت��وان مقابله با 
پیچیدگی ه��ای محیطی باالی��ی برخوردارن��د. تعهد، مس��ئولیت پذیری و 
پاسخگویی فردی و سازمانی حاصل رهبری اثربخش سازمان های مقاوم در 
مواجهه با بحران است. فرهنگ آینده نگاری و آینده پژوهی موجبات آمادگی 
تیمی را در س��ازمان ها به ارمغان می آورد. لذا در ش��رایط بحران نوآوری در 
مدیریت دانش��ی این س��ازمان ها را از آس��یب های بحران ایمن می س��ازد. 
سازمان هایی که دارای فرهنگ مقاوم هستند، قابل پیش بینی، قانون مدار و 
پایدار هستند. این سازمان ها بر موفقیت، نتایج و عملکرد به عنوان ارزش های 
مه��م تأکید دارند و برای توان افزایی در ورزیدگی فرهنگی به طور مس��تمر 

تالش می کنند.
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فرصت امروز: سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و برگزاری جلسات 
مختلف، در آخرین س��اعات شنبه شب، ش��ورای عالی کار با افزایش ۳۹ 
درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران موافقت کرد. به این ترتیب، 
حداقل دستمزد کارگران در س��ال 1۴00 با رشد ۳۹ درصدی ۲ میلیون 
و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان تعیین ش��د. اعضای شورای عالی کار در جریان 
شش ساعت مذاکره فشرده همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن 
و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن کارگری ۶00 هزار تومان، 
بن مسکن ۴۵0 هزار تومان، پایه سنوات 1۴0 هزار تومان و حق اوالد ۳۴۵ 
هزار تومان تعیین شد. با این حساب، مجموع حقوق حداقلی بگیران سال 

آینده کارگران ۴ میلیون و 1۹0 هزار تومان خواهد بود.
شورای عالی کار همچنین برای سایر سطوح مزدی افزایش ۲۶ درصدی 
دستمزد به اضافه ۸ هزار و ۲۷۵ تومان )ماهانه ۲۴۸ هزار و ۳۵۵ تومان( را 
تصویب کرد. این در حالی است که در سال ۹۹، اعضای شورای عالی کار 
حداقل دس��تمزد کارگران را ۲1 درصد افزایش دادند. بر این اساس، پایه 
حقوق کارگران از یک میلیون و ۵1۷ هزار تومان در س��ال 1۳۹۸ به یک 

میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵00 تومان در سال 1۳۹۹ افزایش یافت.
حقوق کارگران بیش از 4 میلیون تومان شد

در حالی کمتر از تعداد انگشتان یک دست به پایان سال ۹۹ زمان باقی است 
که امسال شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت 
خیلی زودتر از سال های گذشته توانست به توافق نهایی دست یابد و در نهایت 
افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد برای حداقل بگیران و ۲۶ درصدی برای 
دیگر سطوح درآمدی به تصویب نهایی این شورا رسید. اعضای شورای عالی 
کار همچنین با افزایش مبلغ بن خواربار کارگران موافقت کردند و بر این اساس 
بن خواربار کارگران را به ۴۵0 هزار تومان افزایش دادند. کمک هزینه مسکن 
کارگران نیز که تا پیش از این ۳00 هزار تومان بود، با تصویب شورای عالی کار 
به ۶00 هزار تومان افزایش یافت، اما آیا با این اعداد و ارقام رضایت نمایندگان 
کارگران و کارفرمایان حاصل شده است؟ پیش از جلسه شنبه شب سه سناریو 

اصلی برای افزایش حقوق در سال آینده مطرح بود:
* تورم ۳0 تا ۳۵ درصدی: طبق آمارهای رس��می بانک مرکزی و مرکز 
آمار ایران، میانگین تورم سال گذشته حدود ۳0 تا ۳۵ درصد بوده است و 
حاال طبق ماده ۴1 قانون کار برای رشد حقوق سال آینده کارگران حداقل 
باید این عدد معیار قرار بگیرد که طبق آن به حداقل حقوق کارگران حدود 
۸00 تا ۹00 هزار تومان اضافه خواهد شد. رشد ۳0 تا ۳۵ درصدی عددی 

است که در روزهای گذشته از سوی برخی از نمایندگان مجلس هم مطرح 
شده بود ولی نمایندگان کارگران آن را کافی نمی دانستند.

* ت��ورم نقطه به نقطه ۴۸.۲ درصدی: طب��ق آمارهای مرکز آمار ایران، 
تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه امس��ال به ۴۸.۲ درصد رسید و کارگران 
معتقدند که این میزان تورم باید مالک قرار بگیرد که واقع بینانه تر اس��ت. 
اگر این میزان تورم در نظر گرفته شود باید به حداقل حقوق کارگران بین 

یک میلیون و ۴00 تا یک میلیون و ۵00 هزار تومان افزوده شود.
* سبد معیش��ت: حدود یک ماه پیش نمایندگان کارگران، کارفرمایان 
و دولت بعد از هفته ها و ماه ها بررسی در نهایت رقم هزینه سبد معیشت 
کارگران در ماه را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزارتومان در نظر گرفتند، عددی که 
با حداقل حقوق سال جاری که ۲ میلیون و ۸00 هزار تومان است حدود 
۴ میلی��ون تومان فاصله دارد و حاال نمایندگان کارگران می گویند حداقل 
حقوق آنها باید طبق سبد معیشت تعیین شود. البته نمایندگان کارفرمایان 

و دولت با این میزان رشد حقوق موافق نبوده و نیستند.
با توجه به س��ناریوهای مطرح شده و توافق نهایی صورت گرفته به نظر 
می رسد نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در نهایت به این تصمیم 
رسیده اند که حداقل حقوق کارگران برای سال آینده کمی از میانگین تورم 
۳0 تا ۳۵ درصدی بیشتر باشد، اما نکته مهم این است که همچنان حداقل 
حقوق کارگران برای س��ال آینده که ۴ میلیون و ۲00 هزار تومان تعیین 
شده است، از هزینه سبد معیشت که ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین 

شده بود، حدود ۲ میلیون و ۵00 هزار تومان کمتر است. 
طبق ماده ۴1 قانون کار، معیار اصلی افزایش حقوق کارگران باید میزان 
تورم و هزینه سبد معیشت کارگران باشد؛ موضوعی که نمایندگان کارگران 
هم در کمیته تعیین دستمزد بر آن پافشاری و اصرار دارند و در سال های 
گذش��ته هم بر این مهم اصرار داش��ته اند، اما همیشه نمایندگان دولت با 
توجه به رشد زیاد تورم در کشور زیر بار آن نمی روند اما نکته بسیار مهم 
دیگر درباره تعیین حداقل دستمزد، توان کارفرمایان برای پرداخت حقوق 
و دس��تمزد است؛ با توجه به مش��کالت اقتصادی کشور، تحریم، کرونا و.. 
بس��یاری از بنگاه های اقتصادی هم اکنون شرایط بسیار سخت و دشواری 
دارند و کارفرمایان اعالم می کنند که رشد حقوق و دستمزد باعث تعطیلی 

بیشتر بنگاه های اقتصادی، تعدیل نیرو و بیکاری افراد خواهد شد.
پیشنهاد حق مسکن کارگران به دولت می رود

پس از جلسه شنبه شب، وزیر کار با اشاره به افزایش ۳۹ درصدی حداقل 

دستمزد در س��ال 1۴00 گفت: با توافق کارفرمایان و کارگران به افزایش 
۳۹ درصدی حداقل دس��تمزد برای سال آینده رسیدیم که حداقل حقوق 
و دستمزد کارگران در سال 1۴00 باالی ۴ میلیون تومان خواهد شد و با 
توجه به توافق جامعه کارگری و کارفرمایی در این زمینه، سال آینده سال 

خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق کارگران خواهد بود.
محمد شریعتمداری درباره افزایش حق مسکن کارگران نیز گفت: بخش 
مربوط به کمک هزینه مس��کن منوط به تایید هیأت وزیران است که این 
پیش��نهاد با قید فوریت تقدیم دولت خواهد ش��د. به گفته شریعتمداری، 
حداقل رقم دستمزد کارگری در سال آینده ۲ میلیون و ۶۵0 هزار تومان 
بوده و رقم نهایی دس��تمزد کارگران با احتس��اب دریافت سایر آیتم های 

شغلی، به باالتر از ۴ میلیون تومان خواهد رسید.
حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز گفت: دستمزد 
سال ۹۹ حدود ۵1 درصد سبد معیشت کارگران را پوشش می داد، ولی افزایش 
۳۹ درصدی حداقل مزد، ۶1 درصد س��بد معیشت کارگران برای سال آینده 
را پوش��ش می دهد. اگرچه نظر گروه کارفرمایی برای دستمزد، افزایش ۳۴.۲ 
درصد مطابق نرخ تورم بود، اما در نهایت ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش 

یافت تا هزینه سبد معیشت کارگران پوشش یابد.
همچنی��ن عباس عظیم��ی، رئیس مجمع نمایندگان کارگران اس��تان 
اصفهان درباره رقم دس��تمزد 1۴00 گفت: افزایش ۳۹ درصدی دستمزد 
کارگران در شرایط تورم کنونی قابل قبول نیست، چراکه دولت با وجودی 
که عدد س��بد معیش��ت را ۶ میلیون و ۹00 تومان اع��الم کرده، حداقل 
دس��تمزد را برای کارگران ۲ میلیون و ۶۵۵ میلیون تومان اعالم می کند. 
اعالم این رقم نشان می دهد با ترکیب فعلی شورای عالی کار، حتی کارفرما 
نیز در این ش��ورا تعیین کننده نیست. ترکیب شورای عالی کار به گونه ای 
اس��ت که هیچ زمانی، کارگری نخواهد شد و سود و مزیتی برای این قشر 

نخواهد داشت.
به گفته وی در شرایط کنونی اقتصاد، مبلغ اعالم شده برای مزد 1۴00 
اصال نمی تواند کفاف زندگی کارگران را بدهد. از سوی دیگر هزینه های بن 
و مس��کن برای مزد سال آینده تحت الشعاع رقم حداقل دستمزدی است 
ک��ه دولت اعالم کرد و باید دید ب��ن ۶00 هزار تومانی کجای زندگی یک 
کارگر را می گیرد؟ اگرچه دولت رقم س��بد معیش��ت را ۶ میلیون و ۹00 
هزار تومان اعالم کرد، اما در شرایط تورم کنونی عدد خط فقر واقعی 10 

میلیون تومان است.

حقوق 4 میلیونی کارگران کفاف هزینه های سال آینده را می دهد؟

شکاف مزد و معیشت

در حالی که برخی از نوس��ان گیران و دالالن اوراق تسهیالت مسکن بار 
دیگر بخت خود را برای صعود قیمت اوراق تسهیالت مسکن به کانال ۶0 
ه��زار تومان آزموده اند، اما رکود بازار مس��کن در این روزها نرخ ها را ثابت 

نگه داشت.
ب��ه گزارش مهر، در معامالت فرابورس در روز ش��نبه )۲۳ اس��فندماه(، 
قیم��ت برخی از نمادهای زیرمجموعه اوراق گواهی حق تقدم تس��هیالت 
مسکن به بازه ۶0 هزار تومان افزایش پیدا کرد، اما در معامالت روز گذشته 
)یکش��نبه ۲۴ اس��فند( قیمت اوراق تسهیالت مس��کن به کانال ۵0 هزار 
تومانی بازگشت. اگرچه در برخی معامالت این روز اوراق تسهیالت مسکن 
نیز قیمت تعدادی از برگه ها تا حدود ۶۳ هزار تومان رس��ید، اما میانگین 
قیم��ت تقریبا همه نمادها زیر ۶0 هزار توم��ان و از ۵۷ تا ۵۹ هزار تومان 

در نوسان بود.
این در حالی اس��ت که برخی از نوسان بگیران و دالالن اوراق تسهیالت 
مس��کن در معامالت روز یکشنبه سعی داشتند تا برگه های موردنظر خود 
را تا حدود ۷0 هزار تومان قیمت گذاری و به فروش برسانند، اما با توجه به 
اینکه بازار مسکن در حدود سه ماه گذشته با حداقل تعداد معامالت مواجه 
ش��ده است، به نظر می رس��د که رکود این بازار مانع از سودجویی دالالن 

اوراق تسهیالت مسکن شده است.
براساس این گزارش، آمارهای اخیر بانک مرکزی از وضعیت ماهانه بازار 
مس��کن حکایت از افت ۷0 درصدی تعداد معامالت مسکن در بهمن ماه 
امس��ال نسبت به بهمن سال گذش��ته دارد؛ در حالی رشد قیمت مسکن 
افزایش حدودا دو برابری داش��ته است که هم قدرت خرید تازه واردها به 
بازار مس��کن را به ش��دت کاهش داده و هم قدرت رقم فعلی وام مسکن 
در برابر ارزش ملک را تقریبا بی اثر کرده اس��ت. در حال حاضر با توجه به 
میانگین قیمتی متری ۲۸ میلیون تومان در پایتخت که سبب شده است 
تا یک واحد ۵0 متری به قیمت یک میلیارد و ۴00 میلیون تومان برسد، 
وام مس��کن ۲۴0 میلیون تومانی تنها توانایی پوش��ش حدود شش متر از 

واحد ۵0 متری را دارد.
از س��وی دیگر، علی رغم آنکه در روز گذش��ته تابل��وی معامالت اوراق 
تسه س��رخ پوش بود، با این حال ریزش قیمت ها در هیچ یک از نمادهای 
زیرمجموعه تسه بیش از منفی ۳ درصد نبوده و صرفا در نماد تسه ۹۸0۵ 
)اوراق مس��کن م��رداد ۹۸( ریزش منفی ۳.۸ درصدی رخ داد؛ در س��ایر 
نمادهای معامالتی اوراق تس��هیالت مس��کن، کاهش قیمت ها منفی 1 تا 

۲ درصد بود.

در ای��ن میان، تعداد برگه های به فروش رس��یده نی��ز در اکثر نمادهای 
معامالتی اوراق تسهیالت مسکن با کاهش شدید نسبت به روزهای رونق 
بازار مس��کن مواجه شده است؛ بیش��ترین برگه های فروخته شده به نماد 
تسه ۹۹11 )اوراق مسکن بهمن امسال( با 1۷ هزار برگه و سپس به تسه 
۹۹10 )اوراق مسکن دی ماه امسال( با 1۲ هزار برگه اختصاص داشت. در 
س��ایر نمادها هم تعداد فروش اوراق مسکن کمتر از هزار برگه بوده است؛ 
به نظر می رسد که هم دارندگان این برگه ها به رونق بازار مسکن در سال 
آینده امیدوار هس��تند و از همین رو، از بازار اوراق تسهیالت عقب نشینی 
کرده اند و هم متقاضیان خرید مسکن به ادامه روند کاهشی قیمت مسکن 
در سال آینده امید بس��ته اند که همین موضوع به کاهش معامالت اوراق 

تسهیالت دامن زده است.
حاال با در نظر گرفتن میانگین قیمت هر برگه تس��هیالت مسکن تا ۵۸ 
هزار تومان، زوجین تهرانی متقاضی دریافت وام ۲۴0 میلیون تومانی خرید 
مس��کن می بایس��تی برای خرید ۴۸0 برگه ۵00 هزار تومانی گواهی حق 
تقدم اس��تفاده از تسهیالت مس��کن، ۲۷ میلیون و ۸۴0 هزار و وام 1۴0 
میلیون تومانی فردی خرید مسکن، 1۶ میلیون و ۲۴0 هزار تومان هزینه 

کنند.

برای دریافت وام مسکن چقدر باید هزینه کرد؟

زور دالالن به رکود مسکن نرسید

خبرخوان

برای تامین نظر شورای نگهبان
متولدین 1400 سهامدار بورس می شوند

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی دولت را مکلف کردند به ازای 
هر فرزند که از ابتدای س��ال 1۴00 متولد ش��ود، برای مناطقی که 
نرخ زاد و ولد در آنها کمتر از نرخ متوس��ط کش��ور است مبلغ 10 
میلیون ریال جهت خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس به نام فرزن��د اختصاص دهد. نمایندگان مردم در 
جلسه علنی یکشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون 
تلفی��ق درخصوص الیحه بودجه س��ال 1۴00 به منظور تامین نظر 
ش��ورای نگهبان در برخی از بندهای تبصره ۴ و ۲ اصالحاتی اعمال 

کردند و به این ترتیب، متولدین 1۴00 سهامدار بورس می شوند.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
سفره مردم خط قرمز دولت است

دویست و یازدهمین جلس��ه شورای هماهنگی اقتصادی دولت روز 
یکشنبه به ریاس��ت رئیس جمهور برگزار  شد و در این جلسه وزیران 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کش��اورزی گزارشی از وضعیت قیمت 
کاالها در بازار و اقدامات انجام ش��ده برای کاهش قیمت اجناس ارائه 
کردند. حس��ن روحان��ی پس از ارائه این گزارش ب��ا بیان اینکه تامین 
کاالهای اساس��ی و معیشت مردم اولویت نخست دولت بوده است، بر 
تس��ریع اقدامات هماهنگ و فوری ب��رای جلوگیری از افزایش بی رویه 
قیمت ها و همچنین کاهش قیمت کاالهای موردنیاز مردم به س��طح 

مطلوب و مناسب تاکید کرد.
روحانی با اشاره به اینکه دس��تورات الزم برای جلوگیری از افزایش 
قیمت کاالها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارت ها صادر شده 
اس��ت، گفت: معیشت مردم، نظارت بر قیمت ها و جلوگیری از افزایش 
بی رویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت بیشتری برخوردار است 
و دستگاه های مربوطه باید نظارت های خود را بیشتر کرده و دستورات 

صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود همه تالش ها در برخی زمان های 
مشخص از جمله روزهای پایانی سال برخی سوءاستفاده ها و جوسازی ها 
موجب القای کمبود کاال و در نهایت ش��وک افزایش قیمت می ش��ود، 
تصریح کرد: وزارتخانه ها و دس��تگاه های ذی ربط باید باجدیت و دقت 
بیش��تر دستورالعمل های کنترل بازار را به اجرا گذاشته و اجازه ندهند 
مردم در چنین مواقعی با س��ختی مواجه شوند ضمن آنکه رسانه ها به 
ویژه رسانه ملی نیز با اطالع رسانی دقیق می بایست اسباب آرامش و رفع 

نگرانی مردم را فراهم کنند.
مدیری��ت واردات مواد ضروری و کاالهای موردنیاز مردم در این ایام 
از جمله تصمیمات س��تاد هماهنگی اقتصادی بود. رئیس جمهور در 
این زمینه افزود: با توجه به تامین ارز موردنیاز در س��خت ترین شرایط 
و افزایش تولید، نوسانات قیمت ها پیش از آنکه نشأت گرفته از کمبود 
کاال باشد برآمده از التهاب آفرینی ها، القای تصور جهش قیمت های آتی 
و ایجاد تقاضای کاذب است، همچنین کاستی در هماهنگی های الزم 
در ام��ر نظارت و کنترل دقیق بر زنجیره تولید تا توزیع هم وجود دارد 

که وضعیتی غیرقابل قبول را در مورد برخی کاالها ایجاد کرده است.
براساس گزارش قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این جلسه، 
توزیع گسترده میوه، گوشت و مرغ در دستور کار دستگاه های مرتبط 
براس��اس نرخ مصوب آغاز ش��ده و تداوم خواهد داشت. در این جلسه 
همچنین دستگاه های مرتبط با تولید و توزیع کاال نیز با ارائه گزارشی 
تاکید کردند که با اجرای برنامه ها و سیاست های اتخاذشده، بازار میوه، 
گوش��ت، مرغ و روغن با وفور توزی��ع کاال و نظارت بر قیمت، متعادل 
خواهد شد. در این جلسه همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از 
تحوالت بخش حقیقی اقتصاد در ۹ ماهه سال ۹۹ ارائه کرد. به موجب 
این گزارش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در ۹ ماهه سال جاری 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته با نفت ۲،۲ درصد و بدون نفت 1،۹ 
درصد رشد داشته است. همچنین در مدت ۹ ماهه، ارزش افزوده گروه 
کش��اورزی ۴،۶ درصد، گروه نفت ۳،۹ درصد، گروه صنایع و معادن ۶ 
درصد رشد مثبت داشته اند و صرفا ارزش افزوده گروه خدمات به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ناشی از آن، ۳ درصد رشد منفی 
داشته است. عبدالناصر همتی گفت که با توجه به رشد متوالی مثبت 
در دو فصل تابس��تان و پاییز، بااطمینان می ت��وان بر خروج اقتصاد از 

رکود تاکید کرد.
رئیس جمهور پس از این گزارش، با اشاره به ظرفیت های امیدبخش 
اقتصاد کش��ور تصریح کرد: آمارها و شاخص های کالن اقتصاد نشانگر 
مس��یر مثبت و خنثی سازی تحریم ها و شکست قطعی سیاست فشار 
حداکثری و بارقه های پیروزی در جنگ اقتصادی اس��ت و این توفیق 
دقیقا در سال هایی رخ داده است که بسیاری از کشورها به سبب هجوم 

کرونا نرخ منفی را در رشد اقتصادی خود شاهد بوده اند.
روحان��ی افزود: این موفقیت همان چیزی اس��ت که دش��منان در 
چارچوب اهداف ش��وم خود نس��بت به ملت ای��ران، به دنبال کمرنگ 
کردن و نفی آن هس��تند و متاس��فانه برخی جریانات داخلی نیز اسیر 
منافع زودگذر سیاس��ی ش��ده و این کامیابی ملت را نادیده می گیرند. 
بی تردید سال آینده با همراهی مردم و فعاالن اقتصادی سالی پررونق و 

امیدبخش برای اقتصاد کشور خواهد بود.
همچنین پیش از جلس��ه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس 
جمه��ور در آیین بهره ب��رداری و آغاز عملیات اجرایی ۵ بخش از طرح 
انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استان های هرمزگان، کرمان، 
یزد، اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان 
در پنج��اه و هفتمین پویش تدبیر و امید برای جهش تولید، با اش��اره 
به اقدامات انجام ش��ده در این دولت در زمین��ه آب و خاک، گفت: در 
دولت های یازده��م و دوازدهم در آب و خاک نه یک جهش بلکه یک 

انقالب بزرگ رخ داده است.
روحانی با اش��اره به س��وابق مطالعات این طرح عظیم ملی، تصریح 
کرد: کارشناس��ان محیط زیس��ت نگران بودند که بازگرداندن پسآب 
دس��تگاه های آب ش��یرین کن به خلیج فارس باعث آس��یب به محیط 
زیس��ت ش��ود، لذا اجرای این طرح را با پذیرش هزینه اجرا و عملیات 
بیش��تر، مشروط به انتقال پسآب دستگاه های آب شیرین کن به دریای 

عمان کردیم که مخاطرات زیست محیطی نداشته باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه کش��ورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس 
سال هاست که اقدام به برداشت آب از خلیج فارس کرده اند، تاکید کرد: 
وزارت ام��ور خارجه باید به طور جدی پیگیر اجرای مالحظات محیط 
زیس��تی از سوی کشورهای دیگری باشد که از س��ال ها قبل اقدام به 

برداشت و شیرین کردن آب از خلیج فارس کرده اند.

3اقتصاد امروز دوشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
25 اسفند 1399

شماره 1747



ساعت کاری بانک ها در روز های پایانی سال و 
تعطیالت نوروز

کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی، نحوه فعالیت بانک ها در 
روزهای پایانی سال و تعطیالت نوروز را در اطالعیه ای اعالم کرد. براساس 
این اطالعیه، روز پنجش��نبه ۲۸ اسفندماه ۹۹ آخرین روز فعالیت بانک ها 
و موسس��ات اعتباری و اولین روز فعالیت بانک ها در س��ال آینده نیز روز 
پنجشنبه ۵ فروردین ماه 1۴00 است. ساعت کاری بانک ها هم از ۷ صبح 
تا 1۴:۳0 بعدازظهر است. همچنین بانک ها و موسسات اعتباری می توانند 
در ایام تعطیل به تشخیص مدیریت هر بانک اقدام به افتتاح بعضی شعب 
به صورت کشیک کرده به نحوی که در هر یک از شهر ها به میزان حداقل 
تعداد ش��عب و جهت امور دریافت و پرداخت و ایجاد تسهیالت به منظور 

بهره برداری آسان از خدمات الکترونیکی فعالیت کنند.

رشد اقتصادی 9 ماهه امسال چطور مثبت شد؟ 
پیشران های رشد اقتصادی 99

در حالی رش��د اقتصادی در ۹ ماهه س��ال مثبت شده که فعالیت های 
صنعت، نفت، کش��اورزی و برق، گاز و آب، بیش��ترین سهم در این رشد را 
داشته اند. طبق اعالم بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه 
س��ال جاری به ۴۸0 هزار و ۶۳0 میلیارد تومان رس��یده که در مقایسه با 
سال قبل معادل ۲.۲ درصد رشد یافته است. همچنین رشد تولید ناخالص 
داخلی در بهار امس��ال -۲.۹ درصد بود که این رقم در تابستان و پاییز به 
۵.۲ و ۳.۹ درصد افزایش یافته است. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت 
نیز که در بهار سال جاری -0.۶ درصد بود در تابستان و پاییز به ۳.۲ و ۲.۹ 
درصد افزایش یافته و بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در ۹ 

ماهه سال جاری معادل 1.۹ درصد حاصل شده است.
اما بررس��ی رشد اقتصادی ۹ ماهه امس��ال در رابطه با سهم فعالیت ها 
از محصول ناخالص داخلی بیانگر این اس��ت که سهم بخش کشاورزی از 
0.۸ به 0.۵ درصد کاهش یافته و نرخ رش��د این بخش نیز به ۴.۶ درصد 
رسیده است. سهم نفت از تولید ناخالص داخلی از منفی ۷.۷ به 0.۵ درصد 
افزایش یافته و نرخ رش��د این بخش نیز ۳.۹ درصد رسیده است. عالوه بر 
این، سهم بخش خدمات نیز از رشد اقتصادی از صفر به منفی 0.۲ رسیده 
و افزایش یافته اس��ت که نرخ رش��د این بخش به منفی 0.۳ رسیده است. 
از سوی دیگر، گروه صنایع و معادن در رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری 
سهمی معادل 1.۵ درصد داشته اند که با رشد مواجه شده و نرخ رشد آن 
نیز به ۶ درصد رس��یده است. در آخر، در این مدت سهم بخش ساختمان 
0.۲ درصد و نس��بت به سال گذشته کاهش یافته اما نرخ رشد آن مثبت 
۳.۶ درصد شده است بنابراین علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی )رشد اقتصادی( را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت های صنعت، 
نفت، کش��اورزی و برق، گاز و آب دنبال کرد به گونه ای س��هم هر یک در 
تولید ناخالص داخلی ۹ ماهه اول امس��ال به ترتیب 0.۹، 0.۵، 0.۵ و 0.۴ 

درصد است.

در آذرماه امسال
مردم چقدر در بانک ها ذخیره کردند؟

میزان س��پرده ها و تس��هیالت بانکی تا پایان آذر امسال نسبت به سال 
گذش��ته معادل ۴۲.۴ و ۴۷.۷ درصد افزایش یافته است. براساس گزارش 
بانک مرکزی از وضعیت کل مانده س��پرده ها و تس��هیالت ریالی و ارزی 
بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آذرماه سال جاری، 
مانده کل سپرده ها به رقم ۳۵۲0 هزار و ۵۹0 میلیارد تومان رسیده است 
که نس��بت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۲.۴ و 

۲۹.۶ درصد افزایش را نشان می دهد.
همچنین باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 1۸۹۳ 
هزار و ۷00 میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به اس��تان کهگیلویه و 

بویراحمد معادل ۸۷۳0 میلیارد تومان است.
عالوه بر این، مانده کل تس��هیالت در این زم��ان ۲۵0۷0 هزار و ۹00 
میلیارد تومان اس��ت که نس��بت به مقطع مشابه س��ال قبل و پایان سال 

گذشته معادل ۴۷.۷ و ۳۲.۸ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران 
با مانده 1۶۴۴ هزار و ۸00 میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان 

کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸۷10 میلیارد تومان است.
نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸1.۲ درصد است 
که نس��بت به مقطع مشابه س��ال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۷ و 
1.۸ واحد درصد افزایش را نشان می دهد که نسبت مذکور در استان تهران 

۹۵.۴ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 11۲.۳ درصد است.

بانکنامه

فرصت ام��روز: بیت کوین به عنوان پرچمدار ب��ازار ارزهای مجازی، روز 
گذش��ته با عب��ور از مرز ۶0 هزار دالر به باالتری��ن قیمت در تاریخ عرضه 
خود رس��ید. این برای اولین بار اس��ت که نرخ بیت کوی��ن به بیش از ۶0 
هزار دالر افزایش پیدا می کند. ۲1 فوریه )بهمن( بود که بیت کوین با ثبت 
قیم��ت ۵۸ هزار و ۳۳0 دالری رکوردی تاریخی را به ثبت رس��اند و حاال 
پس از گذش��ت نزدیک به یک ماه بار دیگر بیت کوین توانسته قله قیمتی 
تاریخی خود را ارتقا دهد. هرچند بیت کوین پس از رسیدن به قله تاریخی 
در م��اه فوریه بالفاصله با موجی نزولی مواجه ش��د و پس از یک هفته تا 
کان��ال ۴۳ هزار دالری نیز س��قوط کرد، اما تغییر جهت قیمت بیت کوین 
س��بب شد تا روز گذش��ته بیت کوین در ابتدا با ورود قدرتمند به مرز ۵۹ 
ه��زار دالری از این کان��ال هم عبور کند و رکوردی جدید در محدوده ۶0 
هزار دالر به ثبت برس��اند. به گفته خبرگزاری ها، ورود سرمایه های جدید 
به بازار ارزهای دیجیتال در روزهای گذش��ته باعث این صعود قابل توجه 
شده است. از ابتدای س��ال ۲0۲1 بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی به 
دلیل تمایل مردم به استفاده از روش های نوین پرداخت به ویژه در شرایط 
کرونایی رشد چش��مگیری داشته اند و بیت کوین طبق برخی از تحلیل ها 

این پتانسیل را دارد که قله 100 هزار دالری را در همین سال فتح کند.
سرنوشت بیت کوین ایرانی به کجا رسید؟

پ��س از آنکه ارزهای دیجیتال بارها مرزه��ای قیمتی را جابه جا کردند 
بسیاری از بانک های مرکزی جهان به صرافت سیاست گذاری در این زمینه 
افتادند. این در حالی اس��ت که به گفته کارشناسان، موضوع رمزپول های 
ملی در اولویت بانک مرکزی ایران نیست و سیاست گذار پولی با تعلل دو 
سه س��اله برای رمزپول های ملی 10 س��ال عقب افتاده است. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان، مدتی اس��ت که رمزارز ها به اقتصاد ایران وارد 
شده اند، به طوری که می توان گفت بازار بورس، دالر و سکه جای خود را 
به بازار ارز های دیجیتال داده و مردم شوق زیادی برای ورود و سودگیری 

از این بازار دارند.
بعد از کاربردی شدن ارز های دیجیتال، بانک مرکزی هم بعد از دو سال 
به فکر از س��ر گرفتن بحث رمزپول های ملی افتاد و بعد از سه سال سند 
طرح جامعیت رمزپول های ملی را مورد بررسی قرار داد. شکلگیری تولید 
رمزارز در کشور از اسفند سه سال پیش اجرایی و وزیر ارتباطات از طراحی 
یک ارز دیجیتال ملی خبر داد. یک س��ال بعد از اعالم وزیر، پیش��نویس 

سیاست نامه ارز های دیجیتال در کشور تدوین، اما تصویب نشد.
ب��ه گفته برخی کارشناس��ان، بانک مرک��زی در حال حاض��ر کار های 
واجب تری از جمله مهار تورم و کاهش نرخ ارز دارند و موضوع رمزپول های 
ملی در اولویت نیست، اما برخی خالف این نظر را دارند و می گویند بانک 
مرکزی با تعلل دو تا سه ساله برای رمزپول های ملی 10 سال عقب افتاده 
اس��ت. البته به نظر می رسد نظرات ضد و نقیض کارشناسان ناشی از عدم 

شفافیت بانک مرکزی در زمینه رمزارزها باشد.
در این زمینه، علی زنجانی مدیر خانه بالک چین ایران با بیان اینکه بانک 
مرکزی سیاس��ت درستی برای رمزپول های ملی ندارد، می گوید: دولت در 
حال حاضر سیاست یک بام و دو هوا در پیش گرفته است. از این رو گاهی 
از طرح ه��ا حمایت و گاهی روندی عک��س آن را در پیش می گیرد. بانک 

مرکزی سیاست درستی برای رمزپول های ملی ندارد.

به اعتقاد او، از س��ال ۲00۸ به بعد درخواس��ت مردم برای پول کاغذی 
کمتر ش��ده است بنابراین الزم اس��ت همه دنیا به سمت رمزارز های ملی 
حرکت کرده و هر یک برای خود رمزپول ملی مختص به خود را داش��ته 
باش��ند. با اینکه اکثر کشور ها اقدام و در مرحله آزمایش هستند، اما ما در 
این زمینه عقب هستیم. این در حالی است که ما می توانیم از رمزارز ها در 
معامالت بین المللی خود استفاده کنیم و بسیاری از مشکالت واردکنندگان 

و صادرکنندگان با ورود رمزپول ملی به کشور حل می شود.
همچنین یک فعال حوزه رمزارز ها معتقد است: در حال حاضر بازخوردی 
که در سطح رگوالتوری و مقامات از رمزارز های ملی داریم، نتیجه اقبال و 
گرایش عموم جامعه به رمزارزهاست. همین که بانک مرکزی این مسئله را 
نادیده نگرفته است، جای شکر دارد امیدواریم در گام های بعدی با استفاده 

از نظرات کارشناسی شده، این اتفاق به صورت بهینه بیفتد.
س��یاهپوش در پاسخ به این س��وال که آیا زیرساخت های رمزپول ملی 
در کش��ورمان فراهم شده اس��ت؟ می گوید: فراهم کردن زیرساخت های 
یک رمزپول ملی نیازمند پذیرش آن توس��ط عموم اس��ت. یک پول برای 
م��ورد پذیرش قرار گرفتن باید نگهداری و ج��ا به جایی و مقیاس پذیری 
آن باال باش��د. بانک مرکزی هر کشور برای خلق پول به روش های جدید، 
باید نحوه استفاده از آن را فرهنگ سازی کند بنابراین به نظر می رسد که 

زیرساخت های الزم برای رمزپول های ملی فراهم نشده است.

در زمینه رمزپول های ملی 10 سال عقب هستیم
انتظاری، فعال دیگر بازار رمزارز ها نیز با بیان اینکه در زمینه رمزپول های 
ملی 10 سال عقب هستیم، می گوید: کشور ما با وجود دانشمندان نخبه به 

سرعت می تواند سهم جهانی رمزارز ها را از آن خود کند.
او ادام��ه می ده��د: تعل��ل در بحث رمزپول ها بس��یار اش��تباه اس��ت و 
زیرس��اخت های رمزارز ملی باید هرچه سریع تر فراهم شود. بانک مرکزی 
در پی انجام عملیات هایی جهت تسهیل روند بازار رمزپول های ملی است، 
ولی همچنان در این زمینه به صورت ضعیف عمل می کند. ما می توانیم با 
اس��تفاده از رمزارز ها به بسیاری از مبادالت تسهیل ببخشیم. رمزپول ملی 

حدود 10 سال نسبت به رمزپول های دیگر عقب افتاده است.
با توجه به صحبت های کارشناسان، به نظر می رسد با توجه به آنچه که 
پیش رو است انتشار رمزپول ملی برای کشور مفید باشد، ولی مالحظاتی 
در زمینههای فنی، کمی و کیف��ی وجود دارد و کارکردهای اقتصادی آن 
هنوز به صورت کامل مشخص نیست. امید است بانک مرکزی هرچه زودتر 
زیرساختهای الزم برای ورود رمزپول های ملی به کشور را فراهم و اطالعات 
دقیق و شفاف تری درخصوص رمزپول های ملی  ارائه دهد. زیرا  این طرح 
س��وال های متعددی را ب��رای مردم ایجاد کرده و همین مس��ئله موجب 
می ش��ود هر یک از صاحب نظران در این زمینه اظهارنظرهایی متفاوت با 

یکدیگر داشته باشند.

قیمت بیت کوین از مرز 60 هزار دالر گذشت

خیز دوباره ارز های دیجیتال
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ارزش روز سهام عدالت چقدر است؟
ارزش روز سهام عدالت در روز گذشته )یکشنبه( برای افرادی که 
دارای سهام یک میلیون تومانی هستند به رقم بیش از 1۹ میلیون 
تومان رس��ید. ارزش سهام عدالت در حالی در ماه های اخیر نوسان 
زیادی را تجربه کرده که معامالت بازار سهام در روز یکشنبه با رشد 
1۵ هزار واحدی ش��اخص بورس به پایان رسید و این موضوع باعث 
ش��د تا ارزش س��هام عدالت که از مدت ها قبل در ادامه روند نزولی 
بازار با افت ش��دید قیمتی همراه شده بود بار دیگر تحت تاثیر رشد 

بازار سهام با افزایش قیمت همراه شود.
بر این اس��اس، ارزش س��هام عدالت یک میلیون تومانی در بازار 
یکش��نبه ب��ه 1۹ میلیون و ۵۳0 هزار تومان رس��ید، ارزش س��هام 
عدال��ت ۵۳۲ ه��زار تومانی ب��ه 10 میلیون و ۳۶0 ه��زار تومان و 
همچنین ارزش س��هام ۴۹۲ هزار تومانی به ۹ میلیون و ۵۸0 هزار 
تومان رس��ید که نس��بت به معامالت یک هفته گذش��ته با افزایش 
قیمت حدود یک میلیون تومانی همراه ش��ده اس��ت. ارزش س��هام 
یک میلیون تومانی تا قبل از ش��روع اصالح بازار س��هام در تابستان 
به بیش از ۳۸ میلیون تومان رس��یده بود، اما به مرور و قرار گرفتن 
روند معام��الت بورس در فاز اصالحی از ارزش این س��هام در بازار 

کاسته شد.
آزادس��ازی س��هام عدالت از جمله مس��ائلی بود که در چند سال 
اخیر مورد بحث بس��یاری از مس��ئوالن قرار داش��ت، عرضه آن در 
بورس به عنوان چالشی جدی در بازار مدنظر قرار گرفته بود و فقط 
در انتظار اجازه رهبر معظم انقالب بود که در نهایت این اقدام در ۹ 
اردیبهش��ت ماه سال جاری با صدور ابالغیه ای از سوی رهبر معظم 
انقالب آزادس��ازی و از طریق دو روش با عنوان آزادسازی به روش 
مستقیم و غیرمستقیم فرصت تصمیم گیری را در اختیار مشموالن 

این سهام قرار داد.

سود سال 98 سهام عدالت تا آخر هفته واریز 
می شود؟

به گفته مش��اور اجرایی س��هام عدالت در ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی، با توجه به عدم واریز سود از سوی شرکت های سرمایه پذیر 
به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی، نمی توان اعالم کرد که در 
چند روز مانده به پایان سال، سود به حساب مشموالن سهام عدالت 

پرداخت می شود یا به سال آینده موکول خواهد شد.
محمدرضا پوررضایی به آخرین وضعیت پرداخت س��ود سال ۹۸ 
سهام عدالت اشاره کرد و به ایرنا، گفت: تاکنون هیچ مبلغی از سوی 
شرکت های سرمایه پذیر به حس��اب شرکت سپرده گذاری پرداخت 
نشده است. الزمه پرداخت سود مشموالن سهام عدالت، واریز سود 

به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی است.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: روند صعودی بازار سرمایه در روز یکشنبه هم ادامه داشت 
و ش��اخص کل بورس با رشد بیش از 1۵ هزار واحدی به میانه کانال یک 
میلیون و ۲00 هزار واحد رس��ید. شاخص کل در این روز 1۵ هزار و ۷۶۳ 
واحد رشد کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۲۴۵ هزار واحد ایستاد. همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و ۲۷ واحد افزایش به ۴۳۴ هزار و ۲۸۶ 
واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با ۶۷0 واحد رش��د به ۲۸۳ هزار و ۲۵۸ 
واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 1۳ هزار و ۳۶۲ واحد و شاخص بازار دوم 
۲۵ هزار و ۵۷۳ واحد افزایش داش��ت. در معامالت بیست و چهارمین روز 
اسفندماه بیش از ۹ میلیارد و ۶۶۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 

به ارزش ۷۵ هزار و ۳۹۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۳ هزار و ۴۴۸ واحد، 
معدن��ی و صنعتی گل گه��ر )کگل( با یک ه��زار و ۶۳۹ واحد، معدنی و 
صنعت��ی چادرملو )کچاد( با یک هزار و ۶۲۵ واحد، ایران خودرو )خودرو( 
با ۹0۶ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۸۴1 واحد، بانک 
مل��ت )وبملت( با ۶۷۳ واحد و توس��عه معادن و فل��زات )ومعادن( با ۵۶۳ 
واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۵00 واحد، سایپا )خساپا( با ۴۸۹ 
واحد و پتروش��یمی نوری )نوری( با ۴۸۶ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نماده��ای پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۳0۸ 
واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۲00 واحد، پاالیش 
نفت تهران )ش��تران( با 1۸۷ واحد، مخاب��رات ایران )اخابر( با 1۶۵ واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 1۵۲ واحد، پاالیش نفت تبریز )ش��بریز( 
با 10۷ واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با ۹1 واحد، شرکت 
س��رمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با ۶1 واحد و بورس اوراق بهادار تهران 

)بورس( با ۵۷ واحد تاثیر منفی بر شاخص گذاشتند.
همچنی��ن نمادهای ف��رآوری معدنی اپ��ال کانی پارس )اپ��ال(، ایران 
خودرو )خودرو(، س��ایپا )خس��اپا(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، گسترش س��رمایه گذاری ایران 
خ��ودرو )خگس��تر( و  گ��روه دارویی برک��ت )برکت( ازجمل��ه نمادهای 
پُرتراکنش بودند. گروه خودرو هم صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه ۴ میلیارد و ۳۵۵ میلیون برگه س��هم به ارزش 1۳ هزار و 

1۳۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از ۷۳ واحد افزایش 
داش��ت و بر روی کانال 1۷ هزار و ۲۷1 واحد ثابت ماند. در این بازار یک 
میلیارد و ۵۸0 میلیون برگه سهم به ارزش 1۲۸ هزار و ۶۲۲ میلیارد ریال 
داد و ستد شد. نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، شرکت سرمایه گذاری 
صب��ا تامین )صبا(، هلدینگ صنای��ع معدنی خاورمیان��ه )میدکو(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان(، زغال سنگ پرورده طبس 

)کزغال(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی تندگویان )شگویا( و 
ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند. 
همچنین نمادهای بیمه پاسارگاد )بپاس(، اعتباری ملل )وملل(، بانک دی 
)دی(، بیمه تجارت نو )بنو(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، نفت ایرانول 
)ش��رانل(، کلر پاسر )کلر( و پاالیش نفت شیراز )ش��راز( با تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس همراه بودند.
درباره س��مت و سوی بازار س��رمایه در س��ال ۹۹، یک فعال این بازار، 
دستیابی به سودهای بزرگ را نیازمند خرید سهام در دوره رکود و صبوری 
و سهامداری عنوان کرد و گفت: افزایش نرخ ارز و شکل گیری افق تورمی 
قوی و جدی، بحث آزادس��ازی سهام عدالت از جمله دالیل اقبال عمومی 
به بورس بود.   امیر سیدی با اشاره به سایر دالیل شکل گیری رونق بورس 
در س��ال جاری به س��نا گفت: آنچه رونق بازار س��رمایه را از ابتدای سال 
جاری رقم زد، کاهش سود سپرده های بانکی و محدودیتهای اِعمال شده  
روی این س��پرده ها توس��ط بانک مرکزی بود. به طوری که سود روزشمار 
س��پرده های کوتاه مدت تبدیل به سود ماه ش��مار شده بود و از 10 درصد 
به ۸ درصد رس��یده بود. همچنین سود س��پرده های بلندمدت نیز به 1۵ 
درصد رسیده بود، اما نرخ شکست داشت و سپرده گذار اگر تا پایان دوره در 

قرارداد نمی ماند، به سود موردنظر خود نمی رسید.
او تصمیمات سیاست گذار پولی در ابتدای سال را سبب افزایش ریسک 
س��فته بازان بازارهای ارز و س��که ارزیابی کرد و یادآور شد: با قوانینی که 
در انتهای س��ال ۹۸ در سیستم بانکی گذاشته ش��د، انتقال پول فقط به 
نهادهای مالی برای خرید س��هام آسان بود و فعالیت های سفته بازی دیگر 
مثل خرید دالر، طال و ... دچار ریسک باال شد. همین مسئله سیل پول را 
به س��مت بازار سرمایه روانه کرد و رشد باالیی را در بورس از ابتدای سال 

۹۹ سبب شد.
این کارشناس بازار سرمایه در تشریح ریزش بازار در میانه مردادماه ادامه 
داد: در ش��رایطی که در خردادماه و در اوج رونق بازار نرخ بهره بین بانکی 
به ۸ درصد نیز رسیده بود، در مردادماه به یکباره با یک چرخش سیاست 
ش��دید به دلیل نگرانی بانک مرکزی درخصوص کنترل تورم عمومی، این 
نرخ به حدود ۲۲ درصد بازگشت و بانک ها در حال حاضر سپرده های باالی 

۲0 درصد نیز جذب می کنند.
به گفته وی، وقتی افق س��رمایه گذاری بدون ریسک از ۸ به ۲۲ درصد 
می رس��د به دلیل محاس��بات تئوریک ارزش گذاری شرکت ها نیز کاهش 
چشمگیری می یابد بنابراین از آن زمان بورس دارای فاز اصالح شد و اتفاقا 
از همان زمان نیز با رشد ارز مواجه شدیم که به تَبع آن بازارهای دیگر نیز 
دچار موج صعودی شدند. سپس نرخ ارز پایین آمد و بازارها نیز وارد یک 

چرخه رکودی شدند.
س��یدی به عدم آگاهی اغلب س��هامداران متضرر بازار سرمایه از قوانین 
حاکم بر بازارهای مالی اش��اره کرد و گفت: س��هامداران باید توجه کنند 

که بازی بازار س��رمایه یک بازی محور زمان اس��ت که عنصر زمان در آن 
فاکتوری جدی اس��ت. چنانچه روند ش��اخص بورس را از سال ۶۷ در نظر 
بگیریم این ش��اخص با وجود فراز و فرودهای بسیار باز هم اکیدا صعودی 

بوده است.
او ماندگاری در بازار سرمایه را راز کسب سودهای بزرگ دانست و افزود: 
افراد باید به بازار س��رمایه به چشم یک ابزار نگاه کنند که سرمایه خود را 
به تدریج و با برنامه در این بازار وارد کنند. یعنی نباید به دنبال خرید در 
کمترین قیمت و فروش در اوج قیمتی باشند یا وقتی بازار صعودی است 
به آن وارد ش��وند و وقتی نزولی است از آن خارج شوند. تجربه نشان داده 
است کسانی که در بازار ماندگار بوده اند سود باالتری نسبت به کسانی که 

مشغول خرید و فروش بوده اند، کسب کرده اند.
سیدی در پایان با مقایسه بازارهای موازی، بازدهی بازار سرمایه را باالتر 
از س��ایرین توصیف ک��رد و گفت: حتی اگر بازدهی ش��اخص در دوره ای 
منفی باشد در درازمدت این بازدهی مثبت است به طور مثال شخصی که 
فروردین ۹۷ با شاخص 100 هزار واحد، سهام متوسط بازار را نیز خریده 
باشد حتی اگر در شاخص ۲ میلیون و روی قله هم نفروخته باشد، باز هم 
اکنون در ش��اخص یک میلیون و ۲00 هزار واحد به طور متوسط پول او 

1۲ برابر شده است.
وی کسب بازدهی باالتر از بازار سرمایه را با تکیه بر صندوق ها امکان پذیر 
دانست و افزود: چنانچه افراد در بورس مجهز به دانش بازار نیستند اگر در 
صندوق خوبی سرمایه گذاری کنند این عدد می تواند به باالی ۲0 برابر نیز 
برس��د، اما اگر همان موقع دالر ۵ هزار تومان نیز می خرید، اکنون تنها ۵ 
برابر شده بود. بقیه بازارها نیز با همین بررسی نشان می دهد که بازار سهام 

گزینه بهتری بوده است.

شاخص بورس تهران در دومین روز هفته بیش از 15 هزار واحد رشد کرد

اسفند سبز بورس
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دولت نسبت به تنظیم بازار میوه اقدام کند
نایب رئیس مجلس در پاس��خ به تذکر نماینده ارومیه درخصوص 
مشکالت مربوط به محصوالت مازاد کشاورزان، از دولت خواست که 
نس��بت به اینگونه موارد احساس مسئولیت کرده و برای رفع مشکل 

اقدام کند.
به گزارش ایسنا، سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس 
در تذکر ش��فاهی جلس��ه علنی دیروز مجلس گفت: رئیس جمهور 
ب��ه موض��وع جلوگیری از صادرات محصوالت کش��اورزی و آس��یب 
واردشده به کشاورزان ورود کند، متاسفانه صدور بخشنامه های روزانه 
وزارتخانه های صنعت و کشاورزی موجب سردرگمی شده است و این 
امر موجب مازاد محصوالت کش��اورزی به خصوص سیب شده است، 
هزاران تن میوه وارد مرزها شده، اما بخشنامه آمده که صادرات میوه 
محدود ش��د، از سوی دیگر اعالم شده که بخش��ی از این مازاد میوه 
س��یب به تهران ارسال ش��ود اما میادین میوه و تره بار معرفی نشده 

است.
وی افزود: تجار، مسئوالن اتاق بازرگانی و وزارتخانه های کشاورزی 
و صنعت سردرگم هستند، دولت باید جلوی دالالن و واسطه بازی ها 
را بگیرد و کمیسیون های اقتصادی و کشاورزی مجلس به این موضوع 
ورود کنند. نیکزاد، نایب رئیس مجلس رئیس وقت جلس��ه در پاسخ 
به تذکر این نماینده، گفت: محصوالت کشت صنعت مغان باقی مانده 
است، سیب س��میرم نیز به همین مشکل دچار شده است، از سوی 
دیگر در سفرها شاهد هستیم باغداران دغدغه خرید محصوالت باغی 
را دارند، کار به جایی می رسد که مقام معظم رهبری نسبت به تنظیم 
بازار تذکر می دهند، دولت باید احساس مسئولیت کرده و این مشکل 

را پیگیری کند.

بازار گوشت قرمز چطور مدیریت شد؟!
گوش��ت قرمز از جمله اقالم اساسی اس��ت که این روزها دولت در 

تامین و توزیع آن موفق تر از سایر اقالم بوده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، طبق روال همه ساله در ماه های 
پایانی سال، قیمت اقالم اساسی سبد خانوار نظیر گوشت قرمز، مرغ، 
میوه، برنج و دیگر کاالها به اوج خود می رسد که هر یک از مسئوالن 

دالیل خاصی برای این گرانی ها مطرح می کنند.
بررس��ی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت گوشت گوساله و 
گوس��فند در هفته های اخیر افزایش افسارگسیخته ای در بازار داشته 
اس��ت که با اظهارات مس��ئوالن این حوزه مبنی بر انباش��ت دام در 
واحدهای دامداری و کاهش ۴0 تا ۵0 درصدی مصرف نسبت به سال 
قبل در تضاد اس��ت، چراکه به رغم ازدیاد عرضه در برابر تقاضا جای 
این س��وال است که به چه علت گوش��ت با نرخ های باالیی به دست 

مصرف کننده می رسد؟
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که علی رغم شرایط مساعد تولید 
در داخل، اما مقصر اصلی گرانی های اخیر در حوزه کاالهای اساس��ی 
دولت است، چراکه برنامه ریزی درستی برای تولید و توزیع محصوالت 
کشاورزی و دامی ندارد که در نهایت مشکالت ساختار توزیع کار را به 
جایی رسانده که کاال و اقالم ضروری خانوار چند برابر قیمت واقعی به 
دست مصرف کننده برسد. اخیرا رهبر معظم انقالب، گرانی و مشکالت 
معیشتی مردم را غصه بزرگ توصیف کردند که با این وجود مسئوالن 
باید تدابیری برای اصالح ساختار نظام توزیع به کار گیرند تا مشکالت 
گرانی مرتفع ش��ود. رصدها از سطح شهر نشان می دهد که هر کیلو 
گوش��ت گوسفندی با نرخ 1۴0 تا 1۶0 هزار تومان و گوشت گوساله 
1۲0 تا 1۵0 هزار تومان در بازار عرضه می شود که با توجه به نرخ دام 

زنده اختالف معناداری با قیمت واقعی دارد.
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین جزییات بازار 
گوشت در ایام  پایانی سال، تاثیر گوشت های یارانه ای بر تنظیم بازار و 

دالیل گرانی باخبر شویم:
اصالح ساختار نظام توزیع امری مهم در کنترل بازار گوشت

افش��ین دادرس، مدیرعام��ل اتحادیه دام س��بک در گفت و گو با 
خبرنگاران جوان، از التهاب قیمت گوش��ت در بازار خبر داد و گفت: 
بنابر سنت شب عید و ازدیاد تقاضا برای خرید گوشت، قیمت ها روبه 

افزایش است، هرچند اتفاق خاصی در عرضه رخ نداده است.
وی افزود: گرچه با ورود شرکت پشتیبانی امور دام به موضوع عرضه 
گوشت و مرغ تنظیم بازار، تا حدودی قیمت گوشت نسبت به هفته 
گذش��ته کاهش داشته اس��ت، اما در مجموع قیمت باالست که باید 

تمهیدات اساسی برای این موضوع اندیشیده شود.
دادرس ادام��ه داد: بناب��ر فرمایش و تاکید مق��ام  معظم رهبری به 
اصالح قیمت ها، مس��ئوالن پای کار آمدند که با این وجود جای این 

سوال است که مسئوالن قبل از سخنان رهبری کجا بودند.
مدیرعامل اتحادیه دام س��بک قیمت کنونی هر کیلو دام سبک را 
۵۵ تا ۵۹ هزار تومان اعالم کرد و افزود: هم اکنون هر کیلو الش��ه در 
کش��تارگاه با قیمت 11۵ تا 1۳0 هزار تومان عرضه می ش��ود که با 

احتساب 10 درصد سود باید به دست مصرف کننده برسد.
دادرس در واکن��ش به عرضه گوش��ت با نرخ ه��ای غیرمنطقی در 
بازار بیان کرد: با ورود تعزیرات در س��طح شهر و برخورد با متخلفان، 
قیم��ت به ثبات می رس��د، در غیر ای��ن صورت قیمت ها به ش��کل 

افسارگسیخته ای باال می رود.
به گفته وی، تعدد وجود واس��طه و دالل و قیمت اجاره بها موجب 

شده که گوشت با نرخ های باالتری در سطح شهر عرضه شود.
این  مقام مس��ئول بخش��ی از گرانی های بازار گوشت را مربوط به 
مشکالت توزیع دانست و گفت: مس��ئوالن دولتی برای اصالح نظام 
توزیع باید تمهیدات اساس��ی به کار گیرن��د، البته این امر به معنای 
بزرگ کردن دولت و تاسیس وزارتخانه جدید نیست، چراکه مدیریت 

بازار از طریق معاونت بازرگانی وزارتخانه امکان پذیر است.
دادرس با اشاره به اینکه مشکلی در تولید گوشت نداریم، بیان کرد: 
افزایش افسارگسیخته قیمت گوش��ت مربوط به نظام توزیع است و 
به طور کلی بزرگترین معضل در بخش کش��اورزی به سیستم توزیع 
مربوط می شود، چراکه دامدار تمام تالش خود را می کند تا کمبودی 

در عرضه نداشته باشیم.
مدیرعام��ل اتحادیه دام س��بک با تاکی��د بر اصالح نظ��ام توزیع 
محصوالت کشاورزی و دامی گفت: اگر زنجیره های تولید و عرضه به 
هم نزدیک ش��وند به طوری که شرایط عرضه مستقیم گوشت برای 
دامدار فراهم ش��ود، محصوالت دامی و کشاورزی با قیمت مناسب به 

دست مصرف کننده می رسد.

اخبـــار

در راس��تای تصوی��ب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دس��تمزد 1۴00، 
وزارت کار پیشنهاد افزایش ۳00 هزار تومانی حق مسکن کارگران را با 

قید فوریت به هیأت وزیران ارسال می کند.
به گزارش ایس��نا، ش��ورای عالی کار پس از س��اعت ها مذاکره فشرده 
س��رانجام با افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد 1۴00 موافقت کرد تا 
پایه حقوق کارگران از ابتدای فروردین ماه س��ال آینده با افزایش ۷۴۵ 

هزار تومانی به ۲میلیون و ۶۵0 هزار تومان برسد.
از دیگر مصوبات دویس��ت و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار، 
تصویب افزایش ۵0 هزار تومانی بن خواربار و افزایش ۳00 هزار تومانی 
حق مس��کن بود که بر این اساس بن خواربار به ۴۵0 هزار تومان رسید 
و حق مسکن در صورت تصویب در هیأت وزیران در فیش حقوقی سال 

آینده کارگران ۶00 هزار تومان لحاظ خواهد شد.
در راستای مصوبات دیگر شورا، افزایش سایر سطوح مزدی بود که به 
رش��د ۲۶درصدی به اضافه عدد ثابت ۲۴۸ هزار و ۳۵0 تومان و حداقل 

مزد روزانه ۸۲۷۸ تومان رسید.
 پایه سنوات کارگران با بیش از یک سال سابقه نیز 1۴0 هزار تومان 

و حق اوالد ۲۶۵ هزار تومان تعیین شد.
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره ب��ه افزایش ۳۹ درصدی 
حداقل دس��تمزد در س��ال 1۴00 گفت: با توافق کارفرمایان و کارگران 

به افزایش ۳۹ درصدی حداقل دس��تمزد برای س��ال آینده رسیدیم که 
حداقل حقوق و دس��تمزد کارگران در س��ال 1۴00 ب��االی ۴ میلیون 
تومان خواهد ش��د و با توجه به تواف��ق جامعه کارگری و کارفرمایی در 
این زمینه، سال آینده سال خوبی برای افزایش تولید و صیانت از حقوق 

کارگران خواهد بود.
وی همچنی��ن درب��اره تصوی��ب افزایش حق مس��کن گف��ت: بخش 
مربوط به کمک هزینه مس��کن منوط به تایید هیأت وزیران اس��ت که 
این پیش��نهاد با قی��د فوریت تقدیم دولت خواهد ش��د و با تصویب آن 
افزایش حق مس��کن اعمال خواهد ش��د. به گفته شریعتمداری حداقل 
رقم دس��تمزد کارگری در سال آینده ۲ میلیون و ۶۵0 هزار تومان بوده 
و رقم نهایی دستمزد کارگران با احتساب دریافت سایر آیتم های شغلی، 

به باالتر از ۴ میلیون تومان خواهد رسید.
حمیدرضا س��یفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز گفت: 
دس��تمزد س��ال 1۳۹۹ حدود ۵1.۵ درصد س��بد معیش��ت کارگران را 
پوش��ش می داد، ولی افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد، ۶1 درصد سبد 

معیشت کارگران برای سال آینده را پوشش می دهد.
به گفته وی اگرچه نظر گروه کارفرمایی برای دستمزد، افزایش ۳۴.۲ 
درص��د مطابق نرخ تورم بود، اما در نهایت ۵ درصد بیش��تر از نرخ تورم 

افزایش یافت تا هزینه سبد معیشت کارگران پوشش یابد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، افزایش ۳۹ درصدی حداقل 
مزد را به نفع بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دانست و 

گفت: این افزایش به پایه حقوق بازنشستگان هم کمک کرد.
با تصوی��ب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دس��تمزد 1۴00، خواس��ته 
نمایندگان کارگری برای جبران اختالف ۲ میلیون تومانی هزینه س��بد 
معیشت سال گذش��ته کارگران و امسال نیز به نوعی محقق و دریافتی 

کارگران برای سال آینده بیش از ۴ میلیون تومان شد.
کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه 
سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین 
کرد در حالی که این رقم س��ال گذش��ته ۴میلی��ون و ۹۶0 هزار تومان 

اعالم شده بود.
نماین��دگان کارگری خواهان جبران اختالف ۲ میلیون تومانی هزینه 
امس��ال سبد معیش��ت کارگران در مقایسه با سال گذش��ته بودند و بر 
همین اس��اس روی پایه مزد متمرکز ش��دند تا با توجه به آنکه افزایش 
۲ میلی��ون تومانی روی پایه مورد موافقت ق��رار نمی گرفت، این رقم با 
تمرکز بیش��تر در پایه مزد و در س��رجمع به حقوق و دریافتی کارگران 
افزوده ش��ود که تالش آنها به ثمر نشس��ت و این خواسته با همراهی و 
مشارکت موثر دولت و نمایندگان کارفرمایی محقق شد تا بخش اعظمی 

از هزینه های سبد معیشت کارگران در سال آینده جبران شود.

جزییات افزایش حقوق و مزایا و حق اوالد کارگران در سال آینده

صعود قیمت ذرت باعث ش��ده اس��ت بعضی جوجه ه��ا در برزیل که 
بزرگترین صادرکننده گوشت مرغ در جهان است، جیره غذایی کمتری 

دریافت کنند.
به گزارش ایس��نا، ریکاردو س��انتین، مدیر گروه صادرکننده گوش��ت 
ABPA گفت: برخی از ش��رکت های تولیدکننده گوشت مرغ برزیلی در 
مواجهه با افزایش قیمت های ذرت، جوجه ها را در وزن کمتری کش��تار 
می کنند. مواردی وجود داشته که برخی از تولیدکنندگان شمار جوجه ها 

را کاهش داده یا فعالیت شان را موقتا متوقف کرده اند. وی در ادامه افزود: 
این رفتار در ش��رایطی که قیمت های ذرت در رک��ورد باالیی قرار دارد، 
اجتناب ناپذیر اس��ت. البته برخی از شرکت ها از افزایش هزینه ها آسیب 
ندیده اند زیرا خوراک موردنیازش��ان را اوایل سال در قیمت های پایین تر 
خریداری کرده بودند. قیمت ذرت در بازار داخلی برزیل به رکورد باالی 
جدی��دی صعود کرده و در 1۲ ماه گذش��ته بی��ش از ۶0 درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. برخالف آمریکا، صنعت گوش��ت برزیل قادر نبوده است 

هزینه های باالتر را به مصرف کنندگان منتقل کند زیرا اقتصاد این کشور 
آمریکای جنوبی ضعیف شده است.

براس��اس گزارش بلومب��رگ، در حالی که انتظار م��ی رود قیمت ها در 
نیمه دوم امس��ال با برداشت دومین محصول ذرت در برزیل کاهش پیدا 
کند، اما صنع��ت پروتئین دامی را از مصائب فعل��ی رها نمی کند. بانک 
ItauBBA پیش بین��ی کرد قیمت ذرت در س��پتامبر نس��بت به مدت 

مشابه سال گذشته ۳0 درصد باالتر خواهد بود.

بررس��ی آمار مصرف ب��رف بیانگر کاه��ش ۶.1 درصدی مش��ترکان 
پرمصرف در بازه زمانی آبان تا 1۲ اسفندماه سال جاری نسبت به دوره 

مشابه سال گذشته است.
به گزارش ایسنا، براساس داده های استخراج شده از سامانه های جامع 
خدمات مشترکان شرکت های توزیع برق، از ابتدای آغاز طرح برق امید 
در آبان ماه س��ال جاری، ۶۳ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۸0۸ قبض خانگی 

صادر شده است.
این آمار نش��انگر آن اس��ت ک��ه ۲۲.۸۷ درصد از قبوض صادرش��ده 
در س��طح مش��ترکان کم مص��رف، ۴۸.0۲ درص��د در بخ��ش الگوهای 

خوش مص��رف و ۲۹.10درصد از قبوض صادرش��ده در س��طح الگوهای 
پرمصرف قرار گرفته اند.

طب��ق اع��الم توانیر، بررس��ی این آم��ار بیانگر کاه��ش ۶.1 درصدی 
مش��ترکان پرمصرف در بازه زمانی آبان تا 1۲ اس��فندماه س��ال جاری 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.
این آمار همچنین بیانگر آن اس��ت که تعداد مشترکان کم مصرف در 
این بازه زمانی ۴.۶ درصد و قبوض خوش مصرف 1.۵ درصد رشد داشته 
است. بر پایه این گزارش، طرح برق امید، با هدف نهادینه سازی فرهنگ 
مص��رف بهینه برق در بخش خانگی در س��ال 1۳۹۹ به تصویب هیأت 

وزیران رس��یده اس��ت. تغیر نگرش مصرف کنندگان »بخش خانگی« به 
اس��تفاده صحی��ح از منابع انرژی و حفظ محیط زیس��ت با اس��تفاده از 
س��از و کارهای تش��ویقی و بازدارنده از اهداف اصلی این طرح است. در 
این طرح مش��ترکان به سه دسته مشترکان کم مصرف، خوش مصرف و 

پرمصرف تقسیم می شوند.
برای هر دس��ته متناس��ب با منطقه جغرافیایی، الگ��وی مصرف برق 
تعیین می ش��ود. مش��ترکان ب��رق به تناس��ب مش��ارکت در این طرح 
از مزایای تش��ویقی ش��امل تخفیف تا 100درصد تعرف��ه برق بهره مند 

می شوند.

مرغ های برزیلی الغرتر کشتار می شوند

کاهش 6.1 درصدی مشترکان پرمصرف از ابتدای اجرای طرح برق مجانی
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اخبار

تعیین قیمت منصفانه خودرو از کدام مسیر 
کلید می خورد؟

ط��رح عرضه خودرو از مس��یر بورس کاال در حالی در صف بررس��ی 
طرح های کمیسیون صنایع مجلس قرار دارد که شورای رقابت به عنوان 
یک نه��اد ضدانحصارگری با این طرح مخالف اس��ت. ش��ورای رقابت 
اس��تفاده از اهرم بورس کاال را مانعی بر س��ر راه عرضه خودرو با قیمت 
منصفانه می داند، اما طراحان طرح می گویند این طرح س��بب متعادل 

شدن قیمت ها در بازار خودرو می شود.
به گزارش پدال نیوز، در شرایطی عرضه خودرو در بورس کاال مراحل 
پایانی خود را برای تصویب در کمیسیون صنایع مجلس طی می کند که 
این بار تنها مرجع رسیدگی به رویه ضدرقابتی و انحصاری یعنی شورای 
رقابت به طور علنی مخالفت خود را با مکانیزم قیمت گذاری براس��اس 
عرضه و تقاضا اعالم کرده است. هفته گذشته رضا شیوا رئیس شورای 
رقاب��ت در گفت و گویی عنوان کرده بود اگر خ��ودرو در بورس عرضه 
شود فاتحه قیمت منصفانه آن را باید بخوانیم. اظهارات وی در شرایطی 
اس��ت که قیمت گذاری کنونی خودرو توسط این شورا، دو تولیدکننده 
بزرگ کش��ور را با زیان انباش��ته ۴۳ هزار میلیاردی در ۹ ماهه امسال 
مواجه کرده و دست مصرف کنندگان واقعی را نیز به  دلیل قیمت گذاری 
دستوری از خودرو کوتاه کرده است. با این حال به اعتقاد شیوا با عرضه 
خودرو در بورس باید از قیمت منصفانه خودرو خداحافظی کرد. عرضه 
خودرو در بورس کاال که هم اکنون در قالب  طرح ساماندهی صنعت و 
بازار خودرو در دس��تور کار نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن قرار 
دارد در شرایطی مراحل نهایی خود را می گذراند که فریاد مخالفان این 
طرح بیش از گذشته به گوش می رسد. حاال نیز شورای رقابت به عنوان 
مدع��ی و مرجع قیمت گذاری خودرو پا به میدان گذاش��ته و مخالفت 
خود را با عرضه خودرو در بورس اعالم کرده اس��ت. آنچه این ش��ورا در 
باب مخالفت بر آن تاکی��د دارد، افزایش قیمت خودرو با قیمت گذاری 
براساس مکانیزم عرضه و تقاضا است. این شورا با نادیده گرفتن تبعات 
قیمت گذاری دستوری که تولید کننده و مصرف کننده را متضرر و دالالن 
را منتفع کرده، تنها بر افزایش قیمت خودرو در صورت عرضه در بورس 
تمرکز کرده و با آن مخالفت می کند. آنچه مشخص است فروش خودرو 
براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس با توجه به اینکه بازار تجربه ای 
در این زمینه نداشته بی تردید خالی از اشکال نیست و با نواقصی همراه 
خواهد بود، اما این روش به  طور حتم بر قیمت گذاری دستوری شورای 
رقابت که سال هاس��ت باعث ضرر و زی��ان تولید کننده و مصرف کننده 

شده،  ارجحیت خواهد داشت.
بی ش��ک حذف داللی و واس��طه گری از بازار خودرو و واقعی ش��دن 
قیم��ت خودرو از جمله تاثی��رات مثبت عرضه خ��ودرو در بورس کاال 
اس��ت. هرچند در روزهای ابتدایی عرض��ه خودرو در بورس قیمت ها با 
ای��ن مکانیزم افزایش می یابد، اما مصرف کنن��دگان نیز از مزایای آن به 
 طور کامل بهره مند خواهند ش��د. به هر حال آنطور که از سخنان شیوا 
استنباط می شود علت اصلی مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در 
بورس کاال افزایش قیمت خودرو است. رئیس شورای رقابت معتقد است 
چنانچه خودرو از مسیر بورس کاال عرضه شود شاهد افزایش قیمت ها 

خواهیم بود.
به اعتقاد ش��یوا هیچ کدام از کاالهایی که در بورس حاضر اس��ت با 

قیمت منصفانه در اختیار مصرف کننده قرار نمی گیرد.
اما در نقطه مقابل آنچه سبب شد تا نمایندگان مجلس مسیر بورس 
کاال را ب��ه عنوان راهکاری برای عرضه خودرو م��ورد توجه قرار دهند، 
اس��تفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا به منظور ایج��اد تعادل  در قیمت و 
همچنین مقابله با پدیده داللی و واس��طه گری در بازار خودرو است. به 
 دنبال التهاباتی که بعد از خروج ایاالت  متحده آمریکا از برجام و بازگشت 
تحریم ه��ا فضای اقتصادی کش��ور را فرا گرفت، ب��ازار خودرو به عنوان 
یکی از بازارهای عمومی کشور نوسانی شد و شاهد حضور سرمایه های 
سرگردان در این بازار بودیم. حضور سرمایه های سرگردان و اختالل در 

سمت عرضه پای دالالن و واسطه ها را به بازار خودرو باز کرد.
نماین��دگان مجلس معتقدند ش��یوه های به کار گرفته ش��ده مانند 
فروش های فوق العاده ش��رکت های خودروساز نه تنها نتوانسته عطش 
دالالن و واس��طه ها را کاهش دهد، بلکه این نحوه عرضه سبب شده تا 
آنها بیش از پیش به دنبال این باشند تا در این طرح های فروش شرکت 
کنند. همین مسئله سبب شده تا دست مصرف کننده واقعی از خودرو 

کوتاه بماند.   

با سودآوری قفل سرمایه گذاری در صنعت 
خودرو شکسته می شود؟

با وجود برخی چالش ها و مشکالتی که در حوزه تامین نقدینگی 
و مطالبات پیش روی قطعه سازان وجود دارد، یک مقام صنفی در 
انجمن قطعه سازان ایران یکی از مهمترین نگرانی ها و دغدغه های 
س��ازندگان در سال 1۴00 را س��رمایه گذاری می داند؛ جریانی که 
به گفت��ه وی در یک دهه گذش��ته در این صنع��ت عمال متوقف 

شده است.
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سرنوشت بازار خودرو، قیمت 
و اوض��اع تولید در س��ال 1۴00 اگرچه از مهمتری��ن نگرانی ها و 
پرس��ش های خودروسازان و مشتریان آنهاس��ت اما در میان تمام 
ای��ن دغدغه ها و پرس��ش ها، موضوعی که کمتر ب��ه آن پرداخته 
می ش��ود فرآیند تولید و به روزرسانی خطوط تولید در این صنایع 
اس��ت؛ عاملی که سهم مهمی در تولید و عرضه محصوالت به روز 

خودروسازان و تغییر مسیر بازار و قیمت خودرو دارد.
اما بدون ش��ک در ای��ن فرآیند صنعتی که چرخ خودروس��ازی 
نیز به آن وابس��ته اس��ت صنعت قطعه سازی اس��ت، بر این اساس 
کارشناس��ان معتقدن��د به ه��ر می��زان در این بخ��ش از صنعت 
س��رمایه گذاری شود و کیفیت تولیدات و همچنین نوآوری در این 
حوزه بیش��تر ش��ود، در  نهایت این صنعت خودرو اس��ت که از آن 

منفعت کسب می کند.
با وجود منافعی که عمدتا سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی 
ب��رای خودروس��ازان دارد ام��ا ای��ن مس��ئله به دغدغ��ه ای برای 
قطعه سازان در سال 1۴00 تبدیل شده است، موضوعی که اگرچه 
با استارت برگزاری میزهای ساخت داخل منجر به برخی اقدامات 
و س��رمایه گذاری ها در این صنعت ش��د اما همچن��ان با توجه به 
اه��داف و برنامه ه��ای وزارت صمت برای افزای��ش ظرفیت تولید 
خودرو در س��ال آینده نیازمند سرمایه گذاری بزرگتری در صنعت 

خودرو به خصوص قطعه سازی است.

ب��ا موافقت نماین��دگان حداقل ع��وارض ورودی خودرو های س��واری، 
۸۶درصد ارزش گمرکی آنها تعیین شد.

به گزارش گروه سیاس��ی یکتا پرس، نمایندگان در جلسه  علنی دیروز  
مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه درخصوص اصالحات الیحه بودجه س��ال 1۴00 جهت تامین نظر 
ش��ورای نگهبان، با اصالحات تبصره های ۶، ۷ و ۸ ماده واحده این الیحه 
موافقت کردند. نمایندگان مردم در مجلس با اصالحات بند الحاقی ۲۳ این 

تبصره بدین شرح موافقت کردند.
دولت مکلف است نسبت به فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار 
س��ازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار، 
ول��ی فقیه؛ به مبلغ ۴ هزار و ۴00 میلیارد )۴.۴00.000.000.000( ریال 
اق��دام و درآمد حاصل را پ��س از گردش خزانه به ردیف 10۸۲00 جدول 
ش��ماره )۷( بابت غذا و پوش��اک زندانیان واریز کن��د. همچنین در ادامه 
نمایندگان به بررس��ی بند الحاقی ۲۴ این تبص��ره پرداخته و آن را بدین 
ش��رح اصالح کردند. به منظور تأمین قیر موردنیاز کشور در سال 1۴00، 

درآمد حاصل از صادرات قیر مشمول مالیات می گردد.
در ادامه بررس��ی اصالحات اعاده ش��ده از شورای نگهبان، وکالی مردم 

تبصره ۷ را مورد رسیدگی قرار داده و آن را بدین شرح اصالح کردند.
براساس این اصالح، بند الحاقی 1 تبصره ۷ بدین شرح تغییر یافت؛

حقوق ورودی خودروی س��واری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده 
و مراحل قانونی آن طی شده باشد، حداقل به میزان هشتاد و شش درصد 

)۸۶%( ارزش گمرکی آن تعیین می شود.
در ادامه بررسی اصالحات الیحه بودجه 1۴00، نوبت به تبصره ۸ رسید 

که نمایندگان بند )ب( و )ز( این تبصره را به شرح زیر اصالح کردند.
ب- به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، 
تأمی��ن خدم��ات روبنایی و زیربنای��ی و تکمیل واحد های مس��کن مهر، 
طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و تاریخی، مصالی 
تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مس��کن، اقداماتی را به  شرح زیر 

به  عمل آورد:
1- وزارت راه و شهرس��ازی )از طری��ق ش��رکت مادرتخصص��ی عمران 
شهر های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری( 
مجاز اس��ت تا س��قف ۳0 هزار میلی��ارد )۳0.000.000.000.000( ریال 
از مح��ل منابع داخل��ی و یا تهاتر اراضی و امالک متعلق به ش��رکت های 
فوق الذکر را به قیمت کارشناس��ی یا فروش از طریق مزایده مش��روط به 
حف��ظ کاربری بعد از واگذاری و با س��ازوکار گ��ردش خزانه صرف اجرای 
طرح های فوق کند. ۵ هزار میلیارد )۵.000.000.000.000( ریال از اعتبار 
فوق صرف احیای س��کونتگاه های غیررس��می موضوع بند )الف( ماده ۵۹ 

قانون برنامه ششم توسعه، بافت های فرسوده و تاریخی می گردد.

ز- برای س��اماندهی سکونتگاه های غیررس��می موضوع بند )الف( ماده 
۵۹ قانون برنامه شش��م توس��عه و عشایری، بهس��ازی محیط های اسکان 
و بافت ه��ای فرس��وده واقع در حریم و خارج از حریم ش��هر ها و محدوده 
روس��تاها، تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از 
مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کالنتری 
در این مناطق، ش��ورای توس��عه و برنامه ریزی اس��تان ها، موظفند معادل 
س��هم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را براساس 
آیین نام��ه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رس��د، از محل عوارض 
جزء )1( بند )ب( ماده )۶( قانون برنامه شش��م توسعه صرف طرح کاهش 
آسیب های اجتماعی و محرومیت زدایی برای محالت آسیب دیده و بهسازی 

مناطق فوق الذکر در همان استان نمایند.
همچنین نمایندگان به اصالح جزء ۲ بند )د( تبصره ۸ ماده واحده الیحه 

بودجه 1۴00 پرداخته و آن را بدین شرح اصالح کردند.
ش��رکت های آب و فاضالب استانی مجازند حداکثر 10 درصد )10%( از 
منابع حاصل از اجرای موضوع تبصره )۳( قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه 
طرح های فاضالب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب 1۳۷۷/۳/۲۴ با 
اصالحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد 
تأسیسات آب و فاضالب با اولویت اجرای طرح های فاضالب در روستا های 

همان بخش هزینه نمایند.

حداقل عوارض ورودی خودرو های سواری چقدر است؟

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد فرهنگ ترافیک، صنعت خودرو 
و ایمنی آن بس��یار مهم است، اما خود رانندگان بیش از پیش اهمیت 
دارند یعنی خودروی ناایمن نباید تولید شود و اگر تولید نیز شد نباید 

شماره گذاری شود.
به گزارش مرور نیوز، سردار حسین اشتری صبح دیروز در پانزدهمین 
همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهور نیروی انتظامی در ستاد 
ای��ن پلیس با بیان اینکه نیروی انتظامی هم باید ماموریت های خود را 
انجام دهد و هم یک س��ازمان بزرگ عملیاتی است، اظهار کرد: پلیس 
راهور یکی از مجموعه ها در نیروی انتظامی است که بیشترین خدمت 

را در تمام فصول سال و ساعات شبانه روز به مردم ارائه می کند.
رئیس پلیس کش��ور افزود: کمتر س��ازمانی است که به مانند نیروی 
انتظامی و پلیس راهور با مردم در ارتباط باشد، یکی از اهداف مشخص 
شده برای پلیس راهور، جلوگیری از سوانح رانندگی، کاهش تصادفات 

و جان باختگان سوانح رانندگی است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: جان باختن هر نفر در تصادف��ات، بیش از ۵ 
میلیارد تومان به بودجه کش��ور خسارت وارد می کند، خسارت مالی را 
ش��اید بتوان جبران کرد اما خسارت روحی به وجود آمده در پی فوت 

یک پدر بر اثر تصادف، جبران پذیر نیست.
این مقام ارش��د انتظامی با بیان اینک��ه اقدامات پلیس برای کاهش 
تلفات انس��انی ناش��ی از تصادفات جاده ای ادام��ه داد: هیچ مکتبی به 

مانند اس��الم برای جان انس��ان ها ارزش قائل نیس��ت و هیچ کدام از 
کش��ورها که داعیه حقوق بشر دارند، به مانند دین اسالم برای این امر، 

ارزش قائل نیستند.
اش��تری بیان ک��رد: حضرت آق��ا فرمودند که جان باختگان س��وانح 
رانندگی به حداقل ممکن برس��د؛ ایشان به سهم دستگاه ها در کاهش 
تصادفات نیز اش��اره داشتند، طرح های خوبی برای کاهش تصادفات و 
جان باختگان سوانح رانندگی انجام شده و باید تمام توان خود را روی 

این موضوع بگذاریم.
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: فرهنگ ترافیک، صنعت خودرو 
و ایمنی آن بس��یار مهم است، اما خود رانندگان بیش از پیش اهمیت 
دارند، اگر می گوییم در کش��ور چند هزار نقطه حادثه خیز وجود دارد 
باید این معضالت برطرف شود، در موضوع خودرو و صنعت خودرو باید 
به طور قاطع از ش��رکت های خودروساز مطالبه کنیم، خودروی ناایمن 
نباید تولید ش��ود، اگر تولید نیز شد نباید شماره گذاری شود، نباید در 
چرخ��ه  بهر ه برداری قرار گیرد، باید جل��وی آن را گرفت و ما این کار 
را می کنیم؛ جان مردم برای ما مهمتر از این اس��ت که یک شرکت از 
عدم تولید و توزیع و شماره گذاری خودروی آن شرکت، ناراحت شود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۹ حدود 1۳درصد نسبت به سال گذشته 
جان باخت��گان رانندگی کاهش یافته اس��ت، متذکر ش��د: پیش بینی 
می کنیم در نوروز 1۴00 افزایش س��فرها را شاهد باشیم البته وظیفه 

اعمال قانون براس��اس رنگ بندی های صورت گرفته توسط ستاد ملی 
کرونا اس��ت، باید از سفرهای غیرضروری پرهیز شود در هر صورت در 

مسیرها حضور خواهیم داشت و  در کنار مردم خواهیم بود.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در جذب نیروی انس��انی محدودیت  
داریم، گفت: ما در بین نیروهای مسلح تنها سازمانی هستیم که مجوز 
جذب داریم البته س��ایر نیروهای مس��لح در صورتی اجازه جذب نیرو 
دارند که نیروی آنها بازنشسته شود، اما در پلیس عالوه بر این موضوع 

نیروهای جدید نیز مجوز جذب دارند.
اش��تری با تاکید بر اینکه امروز در کش��ور متکی به خود هس��تیم، 

گفت: باید از هوشمند سازی در اقصی نقاط کشور استفاده کنیم.
رئیس پلیس کشور با بیان اینکه نیروی انتظامی در حمایت از پلیس 
راهور و راه، اراده خوبی دارد، خاطرنش��ان کرد: اگر بخواهیم اولویت ها 
را در بین پرسنل نیروی انتظامی مشخص کنیم، یکی از این اولویت ها 
مربوط به پرس��نل راهور اس��ت. وی ضمن تش��کر از پرس��نل نیروی 
انتظامی گفت: ان ش��اءاهلل بتوانیم در بحث معیش��ت کارکنان اقدامات 

مناسبی انجام دهیم و اضافه کار آنها را پرداخت کنیم.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در بحث اعمال قانون این کار باید با 
رعایت متانت و ادب صورت گیرد، یادآور شد: مردم برخورد ناشایست 
را از ما نمی پذیرند، شهروندان را در درجات یک، دو و سه تقسیم بندی 

نمی کنیم و همه برای ما عزیز هستند.

دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت با توجه 
به تالش در راس��تای حفظ افزایش تیراژ محقق ش��ده در س��ال ۹۹، 
مش��کالت تامین مواد اولیه و نقدینگی صنعت قطعه سازی را با چالش 

جدی مواجه کرده است.
مازیار بیگلو در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص وضعیت 
عرضه فوالد به تولیدکنندگان خودرو براس��اس ش��یوه نامه ساماندهی 
ف��والد وزارت صمت اظهار داش��ت: اکنون فوالد مبارکه س��همیه های 
تعریف شده در سامانه بهین یاب یا حتی مچینگ را تا میزان ۳0 درصد 
کاه��ش داده و در ص��ورت اعتراض، صورت های مالی س��ال ۹۷ و ۹۸ 
می بایست ارائه ش��ود تا برمبنای آن میزان مصرف واقعی قطعه سازان 

مشخص شود.
وی افزود: با توجه به افزایش تیراژ تولید ۶0 درصدی در س��ال ۹۹، 
حتی با اس��تناد به میزان مصرف قطعه سازان طی سال های ۹۷ و ۹۸، 
س��همیه در نظر گرفته شده، قادر به پاسخگویی به نیاز واقعی صنعت 

قطعه سازی نخواهد بود.
دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو درخصوص 
سایر مشکالت قطعه سازان برای اخذ سهمیه فوالد گفت: قوانین جدید 
محیط زیستی، افزایش ظرفیت های تعریف شده در پروانه بهره برداری 
را محدود کرده و بدین ترتیب پروانه ها قابلیت به روزرس��انی نداشته و 
اقدام در این راس��تا برای اخذ س��همیه فوالد، نیازمند طی کردن یک 
پروس��ه چندین ماهه به منظور رعایت الزامات محیط زیستی است تا 

پروانه  شرکت ها ابطال نشود.
بیگلو با تصریح اینکه بس��یاری از قطعه سازان به منظور اخذ سهمیه 
ناچار از تغییر مکان ش��رکت پس از چندین دهه هس��تند، ادامه داد: 

توزیع ورق نیز از طریق ش��رکت هایی نظیر س��اپکو و سازه گستر که از 
زمان تاسیس این شرکت ها تاکنون پس از خرید، به شکل امانی برای 
تولی��د قطعه در اختیار س��ازنده ها قرار می گرف��ت، اکنون تغییر کرده 
و پرس��کاری در محل س��ازنده می بایست انجام ش��ود که کار را برای 

قطعه سازان دشوار کرده است.
وی ب��ا بیان اینکه ش��یوه نامه تنظیم بازار فوالد که از س��وی وزارت 
صمت تدوین ش��ده به شدت صنعت قطعه سازی را در بحران فرو برده 
اس��ت، گفت: انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو طی 
نام��ه ای ب��ه وزیر صمت اعالم کرد ک��ه در صورت ادام��ه این روند به 
دلیل مش��کالت تامین ورق، تولید در اردیبهشت ماه سال آتی متوقف 

خواهد شد.
بیگلو تاکید کرد: پس از قطع سیس��تم مچینگ از حدود یک و سال 
و نیم گذشته، قطعه س��ازان برای خرید مواد اولیه فوالدی به عضویت 
سامانه بهین یاب درآمدند، اما اکنون ظرفیت های موجود در بهین یاب 

نیز کاهش یافته است.
وی درخصوص ماده ۷ شیوه نامه مبنی بر حداقل خرید ورق از بورس 
به میزان ۲0 هزار کیلوگرم گفت: حداقلی برای خرید فوالد از س��امانه 
بهین یاب تعیین ش��ده که این میزان به عنوان مثال برای خرید فوالد 
گرم حداقل 100 تن بوده و پرسکاران کوچک با وجود سایر معضالتی 
ک��ه دارند از جمله به روز نبودن پروان��ه بهره برداری، حتی در صورت 
دریاف��ت مج��وز خرید، نیازش��ان ۵0 تا ۷0 تن در ماه اس��ت که این 
موضوع یک نمونه از مش��کالت فنی این سامانه بوده که برای استفاده 

بهینه از آن، نظرات قطعه سازان لحاظ نشده است.
دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو درخصوص 

تاثیر این ش��یوه نامه بر تعادل و منطقی شدن قیمت فوالد گفت: آنچه 
مش��هود است، افزایش رو به رشد بهای فوالد است که از زمان اجرای 
ش��یوه نامه، در حال گران شدن است و نشان دهنده این است که عمال 
هدف ساماندهی بازار فوالد محقق نشده بلکه این آشفتگی به بازار نیز 

سرایت کرده و کماکان افزایش قیمت ورق تداوم دارد.
بیگلو درخصوص چش��م انداز صنعت قطعه س��ازی در س��ال 1۴00 
گفت: پیش بینی  می شود، تغییر و گشایشی در اقتصاد کالن یا سیاست 
خارجی حادث نمی ش��ود و برآوردها مبنی بر این است که روند فعلی 

ادامه خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین معضل قطعه س��ازی در سال 1۴00، 
کمبود نقدینگی است، تصریح کرد: در صورت ادامه روند قیمت گذاری 
دس��توری خودرو و حرکت خودروس��ازان کماکان در حاش��یه زیان، 
نقدینگ��ی موردنی��از ای��ن صنعت ب��رای پرداخت به موق��ع مطالبات 

قطعه سازان تامین نخواهد شد که خود معضل بزرگی است.
دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرو در ادامه به 
موضوع تامین مواد اولیه داخلی اش��اره ک��رد و افزود: وضعیت قیمت، 

تامین و تخصیص مواد اولیه سرو سامانی ندارد.
بیگل��و در پای��ان ضم��ن تصری��ح اینک��ه بزرگترین ه��دف صنعت 
قطعه س��ازی حف��ظ افزایش تیراژ محقق ش��ده در س��ال ۹۹ اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: دو خودروس��از بزرگ کشور در سال ۹۹، به تولیدی 
بالغ بر ۴ هزار و ۵00 دس��تگاه در روز دس��ت یافتند و ادامه این روند 
ب��ا توجه به اینکه هدف حفظ تیراژ تولید اس��ت، اما با وجود ش��رایط 
دش��وار تامین نقدینگی و مواد اولیه به عنوان دو چالش اصلی صنعت 

قطعه سازی بسیار دشوار خواهد بود.

خودروی ناایمن نباید تولید شود، اگر تولید نیز شد نباید شماره گذاری شود

توقف خطوط تولید قطعه  سازان با 2 معضل تامین ورق و نقدینگی نزدیک است
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شرکتی دانش بنیان با طراحی و ساخت سیستم های حفاظتی و اتوماسیون 
تجهیزات خطوط فشار به رونق بازار داخلی این تجهیزات کمک کرد.

ش��رکت صنایع الکترونیک فرتاک کنترل که از س��ال ۸۸ کار خود را آغاز 
کرده، محصوالتی در حوزه تجهیزات اتوماسیون 
و کنترل از راه دور شبکه های توزیع نیروی برق 
طراحی و تولید کرده است؛ محصوالتی که رقبای 
سرسخت خارجی در بازار دارد، اما تولیدات این 
شرکت در مدت زمان کوتاهی توانست به جایگاه 

خوبی در بازارهای جهانی دست یابد.
به گفت��ه مه��دی محم��دی، مدیرعامل این 
وظیف��ه  اساس��ی ترین  دانش بنی��ان،  ش��رکت 
ش��رکت های توزیع عالوه بر تامین به موقع برق 
متقاضیان، تداوم برق با کیفیت مناس��ب، برای 
مش��ترکان اس��ت. پس الزم است در شبکه های 

توزیع، سیستم اتوماسیون پیاده سازی شود.
وی افزود: در شبکه های توزیع بدون سیستم 

اتوماسیون پس از بروز هر خاموشی، مدت زمان زیادی برای پیدا کردن محل 
عیب و ایزوله کردن آن محل از بقیه شبکه صرف می شود که در این زمان در 

شبکه های با طول زیاد ممکن است به چندین ساعت نیز افزایش یابد.

به گفته این فعال فناور، این در حالی است که در صنایع پیشرفته امروزی، 
قط��ع برق حتی برای کمت��ر از چند ثانیه نیز صدم��ات جبران ناپذیری را به 
اقتص��اد  وارد می کند بنابراین باید در ش��بکه های توزیع، تمهیدات الزم برای 
به حداقل رس��اندن خاموشی ها در نظر گرفته 
ش��ود. برای این منظور بای��د قابلیت اطمینان 
شبکه و همچنین قابلیت مانور شبکه را افزایش 
و زم��ان انجام مانور را کاهش داد که این امر با 
اجرای پروژه اتوماس��یون در شبکه توزیع برق 
تحقق خواهد یاف��ت. وی همچنین بیان کرد: 
محصوالت ما با توجه به وجود چنین مشکلی 
در سیس��تم های برق رسانی تولید شده اند و به 
کاهش هزینه ه��ای بهره ب��رداری، تعمیرات و 
نگهداری، بهبود راندمان سیستم توزیع و بهبود 
زمان بازیابی، افزایش قابلیت اطمینان سیستم، 
ارائه خدمات بهتر و سریع تر به مصرف کنندگان 
و افزایش رضایت آنها کمک می کند. همچنین 
کسب اطالعات و آمار بهتر و دقیق تر از شبکه توزیع و مصرف کنندگان، کاهش 
خاموشی ها و مدت میانگین قطع برق و افزایش عمر مفید تجهیزات در نتیجه 

جلوگیری از اضافه بار آنها نیز از دیگر کاربردهای این محصوالت است.

هزاران دانشجوی چینی ممکن است نتوانند به دلیل مشکالت پردازش ویزا، 
پاییز امس��ال به ایاالت متحده سفر کنند. به گفته اعضای یک گروه داوطلب 
که ب��ر مهاجرت های بین المللی چین تمرکز دارد، هزاران دانش��جوی چینی 

ممکن اس��ت نتوانند به دلیل مشکالت پردازش 
ویزا به ایاالت متحده س��فر کنند. براس��اس این 
درخواس��ت، خدمات ویزای تحصیلی آمریکا در 
چین بیش از 1۳ ماه اس��ت که بس��ته ش��ده و 
هزاران پرونده تحصیلی در حال حاضر به تعویق 
افتاده اس��ت. این گزارش ادعا می کند حتی اگر 
مدارس و دانش��گاه ها تصمیم بگیرند که به طور 
کامل به روند آموزش دانشگاهی در پاییز امسال 
برگردن��د، اکثر دانش��جویان چین��ی نمی توانند 
وی��زای خ��ود را به موقع قبل از س��فر به ایاالت 
متحده دریافت کنند. بیانیه ای در مورد سفارت 
و کنس��ولگری های ایاالت متحده در وب سایت 
چین می گوید که کنسولگری های ایاالت متحده 

در این کشور در حال حاضر قادر به از سرگیری خدمات روادید به روال گذشته 
نیستند. در این بیانیه آمده است: ما در اسرع وقت خدمات روادید روتین را از 

سر خواهیم گرفت اما قادر به ارائه تاریخ خاصی نیستیم.

سفارت و کنسولگری های ایاالت متحده در چین به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا، همچنین محدودیت سفر برای اتباع خارجی که تا 1۴ روز قبل از تالش 
آنه��ا در چین بوده اند، هنوز با ظرفیت کمتری کار می کنند. یک س��فارت یا 
کنسولگری فقط در صورت در دسترس بودن 
منابع کافی مبنی بر اینکه ارائه خدمات از ایمنی 
الزم برخوردار است بررسی ویزای غیرمهاجرتی 

و مهاجرتی را از سر می گیرد.
ب��ا بهبود ش��رایط خ��اص، س��فارتخانه ها و 
کنس��ولگری ها با ارائه اولویت خدمات معمول 
ب��ه ش��هروندان ای��االت متح��ده و پ��ردازش 
درخواست های ویزای مهاجرت، خدمات دیگر 

را شروع می کنند.
طبق اعالم وزارت امور خارجه، دفترهایی که 
درخواست های ویزای غیرمهاجرتی را پردازش 
می کنند، اولویت بندی را به مسافران با نیازهای 
فوری، دیپلمات های خارجی داده اند. همچنین 
دسته های مهم از مسافران مانند افرادی که برای کمک به پاسخ ایاالت متحده 
به بیماری همه گیر کووید-1۹، دانش��جویان و ویزای کار موقت درخواس��ت 

داده اند با سرعت بیشتری رسیدگی می شوند.

پردازش مجدد ویزا برای دانشجویان چینی متوقف شد و آموزش خطوط فشار برق با محصوالت ایران ساخت محافظت می شود
بین المللی به تعویق افتاد

مرکز نوآوری »بن دا« در شهرک فجر تهران با حضور سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری گشایش یافت.

ای��ن مرکز که در حوزه های گوناگونی مانند زیس��ت فن��اوری، نانوفناوری، 
داروس��ازی، انرژی، صنایع غذایی و س��المت و ان��رژی فعالیت می کند، با اتکا 
به خالقیت و نوآوری جوانان و تیم های مس��تقر در خود به توسعه زیست بوم 

فناوری در این حوزه ها کمک خواهد کرد.
در حال حاضر ۴۹ تیم در »بن دا« مستقر هستند و با توجه به فضای 1۴00 
متری مرکز در آینده تیم های نوآور بیشتری در آن استقرار می یابند. ایمنوسل 
تراپی س��رطان های غیرخونی، ایجاد بانک سلولی و بانک اگزوزوم با تمرکز بر 
درمان کرونا و مهندس��ی پروتئین برای تولید آنزیم های بهبوددهنده کیفیت 
نان های سنتی برخی طرح های نوآورانه ای است که در حال حاضر از سوی این 

مرکز مورد حمایت قرار گرفته است.
توسعه زیست بوم فناوری با ابزار نوآوری

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم افتتاح این 
مرکز نوآوری گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از گشایش مراکز 
نوآوری در کشور حمایت می کند؛ مراکزی که جوانان در آن می توانند ایده های 

خود را عملی و محصولی فناورانه را وارد بازار کنند.
س��تاری به زیست فناوری به عنوان حوزه ای درآمدزا اشاره کرد و ادامه داد: 
آینده دنیا، در این حوزه رقم می خورد و این حوزه بسیار ثروت افزا است. بیش از 
این در حوزه بیوتکنولوژی یک گرم ماده یک میلیون دالر قیمت داشته و این 
به خاطر دانش موجود در آن محصول اس��ت. پس نوآوری ها به رش��د و تحول 

این حوزه کمک می کند.
رئی��س بنیاد ملی نخبگان همچنین بیان ک��رد: به دلیل امنیت ملی و 
مسائل اقتصادی، چاره ای جز بومی سازی و نوآوری در حوزه های مختلف 
نداریم.  همانند حوزه دفاعی که بس��یار قوی عمل کرده ایم، باید در دیگر 

حوزه ها با ابزار نوآوری  زیست بوم را توسعه بدهیم. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در ادامه افزود:  نوآوری مس��ئله ای نیس��ت که هر فردی 
در آن توانمند باش��د. در کشور نیروی انسانی بس��یار فوق العاده ای وجود 
دارد که باید به عنوان محور نوآوری، از آنها اس��تفاده شود. اگر آموزش به 
تولید ارزش افزوده و رشد اقتصاد منتهی نشود، به معنای آن است که این 

سیستم آموزشی اشکاالت جدی دارد. 
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق، 
گف��ت: پژوهش برآمده از بودجه دولتی کمتر به نتیجه می رس��د و این بخش 
خصوصی است که باید سکان پژوهش و تحقیقات نوآورانه را در دست بگیرد. 
هیچ فردی در حوزه استار ت آپ ها شکست نمی خورد، بلکه برای گام های بعدی 

درس می گیرد.
حمایت از محصوالت فناورانه کشاورزی هوشمند تا سالمت

هلدینگ »بن دا« یک گروه متمرکز بر توسعه و سرمایه گذاری است که در 
حوزه های مختلف نوآورانه از طرح های خالق و دانش بنیان حمایت می کند.

یکی از شتاب دهنده های مستقر در مرکز نوآوری بن دا، شتاب دهنده اسمارت 
ایکس، است که به صورت  تخصصی در زمینه  سالمت و کشاورزی هوشمند، 
فعالیت دارد. البته اسمایلی فارم نیز شتاب دهنده دیگر فعال در حوزه کشاورزی 

و کشت هوشمند است.
ش��تاب دهنده نیروان نیز در ح��وزه انرژی و هوش مصنوع��ی، از طرح های 
نوآورانه حمایت می کند. اپلیکیشن سالمینا، طرح کشت کاهوی پربازده، پلتفرم 
پیشگیری از اختالالت روانشناختی در کودکان و بازارگاه هوشمند عمده فروشی 

کاال، نام برخی دیگر از طرح های فعال در این مرکز است. 
تفکر سیس��تمی، مدیریت استعدادها و آموزش از جمله ابزارهای این مرکز 
برای رش��د تیم های فناور مس��تقر اس��ت. البته تالش »ب��ن دا« معطوف به 

فناوری های نرم با محوریت دانش است.

در نشستی مجازی با حمایت ستاد توسعه فناوری های نانو روش های مناسب 
تامین مالی به استارت آپ های حوزه هاردتک ارائه می شود. در این وبینار که ۲۴ 
اس��فندماه سال جاری برگزار می ش��ود، فعاالن فناور و خالق فعال با روش های 
جذب س��رمایه آشنا خواهند ش��د و ایده های نوآورانه خود را به مرحله تجاری 
می رس��انند. با توجه ب��ه اینکه یکی از دغدغه های اصلی فعاالن اس��تارت آپی و 
خالق، تامین س��رمایه موردنیاز برای کسب وکارهای ش��ان بوده است بر همین 
اساس زمینه ای فراهم شد تا ایده های استارت آپی مبتنی بر فناوری های پیشرفته 
با توجه به اهمیت و حساس��یت بیش��تری که دارند، بتوانند راه و رس��م جذب 
س��رمایه الزم را برای تحقق ایده فناورانه و نوآوران��ه خود بیاموزند. چالش های 
موجود در روش های پیشین برای تجاری سازی فناوری ها و ابهاماتی که در این 
نوع از تامین سرمایه وجود دارد، ضرورت توجه به روش های نوین جذب سرمایه 
برای رس��یدن ایده به محصول یا خدمت را طلب می کند. راهکارهای مختلف و 
نوآورانه ای برای جذب سرمایه در حوزه های فناورانه مورد استفاده قرار می گیرد 
که برای مثال، می توان به اس��تفاده صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر به 
عنوان یکی از این روش ها اشاره کرد. با توجه به ساختار و ماهیت هر یک از کسب 
و کارهای نوآورانه روشی منحصر همان استارت آپ برای تامین سرمایه انتخاب 
می شود و هر یک از روش های جذب سرمایه دارای مزایا و معایب منحصر به خود 
است و نمی توان نسخه ای یکسان برای تمامی استارت آپ ها تجویز کرد. براساس 
دوره عمر اس��تا رت آپ، میزان بودجه موردنیاز، حوزه فناوری، نرخ دسترسی به 

سرمایه گذاران گزینه های تأمین مالی هر یک از استارت آپ ها تغییر می کند.

 ارائه روش های مختلف جذب سرمایه
دومی��ن وبینار ازمجموعه رویدادهای تأمین مالی، به روش جذب س��رمایه 
اختصاص دارد. این رویداد که توسط کاریز برگزار می شود، می کوشد تا به توسعه 
فرهنگ کارآفرینی و نوآوری کش��ور و پاسخ به نیاز روزافزون استارت آپ های 

داخلی به آموزش ها و مبانی کاربردی مدیریت کسب وکار کمک کند.
ای��ن روی��داد با عن��وان نحوه انتخ��اب روش مناس��ب تأمین مال��ی برای 
اس��تارت آپ های ح��وزه هاردتک و پ��س از برگزاری موفق نخس��تین دوره با 
عنوان آشنایی با انواع روش های تأمین مالی نوآورانه در جهان و ایران در مورخ 
1۷ اسفندماه برگزار ش��ده و به مرور روش های مختلف تأمین مالی و معرفی 

راهکارهای تأمین مالی نوآورانه در مقیاس جهانی و ملی می پردازد.
پس از تجربه موفقیت آمیز وبینارهای مختلف از س��وی کاریز تحت عنوان 
»شتاب زمستانه در هاردتک« با عناوین متنوع و کاربردی از نیازهای مختلف 
استارت آپ ها در حوزه فناوری های سخت )هاردتک( برگزار می شود، تالشی از 
سوی کاریز برای کمک به توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در کشور و پاسخ 
به نیاز روزافزون استارت آپ های داخلی به آموزش ها و مبانی کاربردی مدیریت 

کسب وکار محسوب می شود.
در شتاب زمس��تانه کاریز، ۲0 رویداد آنالین با موضوعات منحصربه فرد در 
حوزه فناوری های س��خت، با ش��عار پنج دنده تا قهرمانی برگزار می شود. این 
وبینار بخشی از سلسله وبینارهای مالکیت فکری و ثبت اختراع تقویم زمستانه 

کاریز به شمار می رود.

یک سرمایه گذار تسال، ایالن ماسک و اعضای هیأت مدیره  این شرکت را به نقض توافق نامه سال 
۲01۹ با کمیسیون بورس و اوراق بهادار )SEC( متهم کرده است.

به گزارش زومیت، یکی از سرمایه گذاران تسال، هیأت مدیره  این شرکت و ایالن ماسک را  به نقض 
قوانین متهم و علیه آنها شکوائیه ثبت کرده است. آنطور که تک کرانچ به  نقل از بلومبرگ می نویسد، 
سرمایه گذار تسال می گوید ایالن ماسک با توییت های نامعقول و نابهنجار توافق نامه ای که بین تسال 
و کمیس��یون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده  آمریکا )SEC( بس��ته ش��ده است نقض می کند. 

ظاهرا این توافق نامه خواستار نظارت بر فعالیت  ایالن ماسک در شبکه های اجتماعی شده است.
براس��اس ش��کوائیه مطرح شده، ایالن ماسک با رفتارش تس��ال را در معرض جریمهی احتمالی و 
مجازات از سوی نهادهای تنظیم مقررات قرار می دهد و این اتفاق ممکن است به پایین آمدن ارزش 
س��هام تسال منجر شود. ش��کوائیه به  دلیل ناتوانی اعضای هیأت مدیره  تسال برای کنترل رفتارهای 

ایالن ماسک، آنها را نیز متهم کرده است.
ش��کوائیه  ثبت ش��ده توس��ط چیس گریتی در دادگاه کیفری دالور، جمعه  گذش��ته در دسترس 
رس��انه ها قرار گرفت. این ش��کوائیه در روز ۸ مارس ۲0۲1 )1۸ اسفند 1۳۹۹( ثبت شده بود. تسال 

در حال حاضر به درخواست خبرنگاران برای ارائه  جزییات بیشتر پاسخ نداده است.
تس��ال، ایالن ماس��ک و SEC در آوریل ۲01۹ )فروردین و اردیبهشت 1۳۹۸( به توافقی دست 
پیدا کردند که به ماسک اجازه می داد با رعایت برخی محدودیت های خاص از توییتر استفاده کند 

و نگران ثبت ش��دن پرونده علیه فعالیتش نباش��د. این توافق نامه به ایالن ماس��ک امکان می داد به 
دلخ��واه خودش توییت کند؛ غیر از مواقع��ی که توییت درباره  رویدادی خاص یا اتفاقات مهم مالی 
باش��د. در این شرایط ماس��ک برای ارس��ال توییت باید مجوز ویژه ای از یک وکیل در حوزه  اوراق 

بهادار دریافت می کرد.
توافق نامه آوریل ۲01۹ نتیجه  دعوای یک ساله ایالن ماسک و SEC بود. نقطه  آغاز این اختالفات 
به ۷ آگوست ۲01۸ )1۶ مرداد 1۳۹۷( برمی گردد؛ یعنی زمانی  که ایالن ماسک در توییتی نوشت 
تس��ال بودجه  کافی برای تصاحب ش��رکتی خصوصی با قیمت ۴۲0 دالر به  ازای هر سهم در اختیار 
دارد. در پی انتشار این توییت، SEC شکوائیه ای علیه مدیرعامل تسال ثبت و او را به کالهبرداری 

در اوراق بهادار متهم کرد.
ایالن ماس��ک و تسال بدون پذیرش اشتباه، با SEC به توافق رسیدند. تسال موافقت کرد که ۲0 
میلیون دالر جریمه پرداخت کند و ماس��ک مجبور ش��د برای مدت  زمان حداقل سه سال از ِسَمِت 
رئیس  هیأت مدیره  تسال کنار ه گیری کند. همچنین تسال مجبور شد دو مدیر مستقل به هیأت مدیره 
اضافه کند. SEC در آن زمان به تسال گفت راهی برای نظارت روی بیانیه  هایی که ایالن ماسک به 

 صورت عمومی اعالم می کند )شامل توییت( پیدا کند.
دعوای ایالن ماس��ک با SEC پس از انتش��ار توییتی از ماس��ک در تاریخ 1۹ فوریه  ۲01۹ )۳0 
بهمن 1۳۹۷(، ادامه پیدا کرد. ماسک در آن توییت نوشته بود تسال می تواند در سال ۲01۹ حدودا 

ستاری: باید با نوآوری حوزه زیست فناوری را متحول کنیم

استارت آپ ها روش تامین مالی را می آموزند و ایده های فناورانه به بازار می رسد

ایالن ماسک به نقض توافق نامه با SEC از طریق توییت هایش متهم شد

دریچــه

س��ال 1۴00، فرصتی برای رونق فعالیت های بین المللی آزمایشگاهی کشور 
اس��ت؛ رونقی که به واسطه ش��بکه جهانی خدمات آزمایشگاهی اتفاق خواهد 
افتاد. یکی از برنامه های ش��بکه آزمایش��گاهی توس��عه فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در س��ال آتی توسعه فعالیت های 
بین المللی و تبادل تجربیات حوزه آزمایش��گاهی به ویژه کش��ورهای اسالمی 
است. این موضوع کمک می کند تا ایران بتواند از توانمندی کشورهای اسالمی 
بهره مند شود و در عین حال ظرفیت های علمی و تخصصی خود را نیز به آنها 
معرفی کند. از دیگر اهدافی که در این برنامه دنبال می ش��ود، کاهش ارزبری 
است. ایران هر سال برای خرید تجهیزات، مواد و دستگاه های آزمایشگاهی از 

بازارهای جهانی هزینه زیادی می کند. 

معرفی توانمندی های آزمایشگاهی 
ایران به دنیا

دوشنبه
25 اسفند 1399

شماره 1747
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با افتتاح دو ایس��تگاه خط ۶ متروی تهران، زیرس��اخت شبکه حمل و نقل 
ریلی گسترده شد و استفاده از تجهیزات دانش بنیان در این حوزه توسعه یافت.
ایس��تگاه های یادگار امام و شهید س��تاری از خط ۶ متروی شهری تهران 

و حومه با حضور س��ورنا س��تاری، معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمه��وری، محمدباقر نوبخت 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و پیروز حناچی 

شهردار تهران افتتاح شد.
ای��ن ایس��تگاه ها با صرف هزین��ه ای بالغ 
ب��ر ۵00 میلیاردتوم��ان راه ان��دازی ش��ده 
اس��ت تا با پیوس��تن هفت کیلومتر جدید 
ب��ه ناوگان حمل و نقل ش��هری زمینه ارائه 
کیف��ی در این حوزه فراهم ش��ود. با افتتاح 
ایس��تگاه های یادشده، ظرفیت حمل و نقل 
عموم��ی در منطق��ه غرب ته��ران افزایش 
یاف��ت. با راه اندازی این دو ایس��تگاه، تعداد 
ایس��تگاه های مترو در ش��هر تهران به 1۳۴ 

ایستگاه رسید.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در افتتاح ایستگاه خط 
۶ شهرداری تهران با اشاره به نقش دانش بنیان ها در حمل و نقل عمومی گفت: 

ش��رکت های دانش بنیان توانس��تند بخش قابل توجهی از تجهیزات موردنیاز 
حمل و نقل عمومی به ویژه در حوزه مترو را تامین کنند به طوری که اکنون 
طراحی ۸۵ درصد از سیستم رانش موتور قطار در داخل کشور انجام می شود.

س��تاری با اش��اره به حمای��ت معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری از 
تجهیز و توس��عه ناوگان هوشمند شهری 
بی��ان کرد: ای��ن ظرفیت در ش��رکت های 
دانش بنی��ان وجود دارد ک��ه حمل و نقل 
ش��هری را به س��وی هوشمندشدن پیش 
ببرن��د. هم اکنون نی��ز در حوزه موتورهای 
الکتریک��ی و خدم��ات حم��ل و نق��ل، به 

دستاوردهای ارزشمندی دست یافته اند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، ارائه 
خدمات کیف��ی و ارزان قیمت را از ویژگی های 
شرکت های دانش بنیان و خالق دانست و گفت: 
باید این فرهنگ در کشور جاری و ساری شود 
که ارائه خدمات حمل و نقل به دس��ت اف��راد خالق و فناور بخش خصوصی 
محقق می شود و در این راه، وظیفه دولت ساخت های الزم برای تسهیل کسب 

و کارهای دانش بنیان و خالق است.

یک ش��رکت خالق با ایجاد یک پلتفرم توانسته اس��ت، از مدارس برای ارائه 
آموزش آنالین باکیفیت پشتیبانی کند. وحید غفاری، مدیرعامل شرکت خالق 
نویان فناور آریا، گفت: همه گیری ویروس کووید-1۹ باعث شد تا به دلیل برگزار 

نشدن کالس های حضوری، وقفه قابل توجهی در 
مسئله آموزش رخ دهد. به دلیل سردرگمی های 
موج��ود، الزم بود ت��ا با اس��تفاده از فناوری های 
جدی��د محصوالت تازه ای در دس��ترس مدیران، 
معلم��ان و دانش آموزان قرار گی��رد تا بتواند آنها 
را با مزیت های فناوری های آموزش��ی آشنا کند. 
مدیرعامل شرکت خالق نویان فناور آریا در ادامه 
افزود: بر این اساس با توجه به ناکارآمدی و نقاط 
ضعف بسیاری از بسترهای آموزش آنالین موجود، 
تیم تحقیقات این ش��رکت یک سامانه ای جدید 
را ارائه داد که به صورت اپلیکیش��ن و نسخه وب 
در دس��ترس است. این فعال صنایع نرم و خالق 
همچنین بیان ک��رد: مدیران با اس��تفاده از این 

س��امانه می توانند مدارس خود را به صورت هوشمند اداره کنند. آنها می توانند 
آزمون های آنالین برگزار کنند، کالس های آنالین را مشاهده کنند و همچنین 
دیگر مسائلی مانند حضور و غیاب آنالین، پنل مالی و شهریه ها و پنل پیامکی 

را نیز در اختیار داشته باشند. غفاری ضمن توضیح فرآیند تاسیس و رشد این 
شرکت و محصوالت خالق آن گفت: معلمان، اولیا، ناظم، مشاور و دانش آموزان 
نی��ز هر کدام صفحات کاربری خ��ود را در اختیار دارن��د. معلم ها می توانند با 
اس��تفاده از صفحه کاربری خود، حضور غیاب 
برگ��زار کنند، کالس های آنالین برگزار کنند و 
ب��ا دانش آموزان یا اولی��ای آنها گفت وگو کنند. 
دانش آموزان نیز با اس��تفاده از این اپلیکیش��ن 
امکان استفاده از کالس ها را خواهند داشت. وی 
افزود: در حال حاضر تعداد قابل توجهی مدرسه 
از ای��ن س��امانه بهره مند ش��ده اند و با توجه به 
رضایت آنها، انتظار می رود که در آینده نزدیک 
این تعداد افزایش یاب��د. تالش داریم با تقویت 
پش��تیبانی و ارائه امکانات بهتر به این محصول 
آن را به شکل بهینه تری در اختیار کاربران قرار 
دهیم. مدیرعامل شرکت خالق نویان فناور آریا 
گفت: واحد تحقیق و توسعه این شرکت در حال 
حاضر بر روی یک محصول جدید کار می کند که در آن امکان شخصی سازی 
وجود دارد؛ محصولی با تمام امکانات اپلیکیشن موجود که امکان شخصی سازی 

را به مدارس می دهد و با لوگو و بنر آنها ارائه می شود.

تحول در آموزش آنالین؛ اداره هوشمند مدارس با محصولی خالق آسان شد2 ایستگاه خط 6 متروی تهران گشایش یافت

»ش��ناخت« به عنوان یکی از اجزای رش��د و پیش��رفت کودک نقش مهمی 
دارد. ح��ال چ��را ای��ن موضوع اهمی��ت دارد؟ زیرا ش��ناخت هم مانند س��ایر 
حیطه های تکاملی ماهیتی دارد که از زمان جنینی شروع می شود و نخستین 
رد پاهای ش��کل گیری و شروع پردازش های شناختی مربوط به هفته ششم و 
هفتم جنینی اس��ت و این زمانی اس��ت که جنین تغییراتی در ضربان قلب و 

حرکت بدنش دارد و حتی به موسیقی واکنش نشان می دهد.
هر چقدر که این سیستم شناختی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، روی تکامل 
اثر می گذارد و توانمندس��ازی ش��ناختی ما می تواند حتی قبل از تولد کودک 
ش��روع ش��ود. وقتی از تقویت سیستم ش��ناختی صحبت می کنیم، نباید فقط 
به توانبخش��ی از وجود یک اختالل فکر کنیم. سیس��تم شناختی به خاطر اثر 

غیرخطی که بر تمام حیطه های دیگر دارد، دارای اهمیت است.
شناخت  اجتماعی، ش��ناخت عاطفی، بهبود سیستم حرکتی، زبان و ارتباط 
همه با ش��ناخت ش��کل می گیرد بنابرای��ن باید به این توج��ه کنیم که برای 
اینکه این موارد به خوبی ش��کل بگیرد باید به سیس��تم ش��ناختی فکر کنیم. 
بله، توانبخشی شناختی برای زمانی است که با یک اختالل واضح روبه روییم.

توانبخش��ی ش��ناختی یکی از رش��ته های مدرن و نوین ش��ناختی اس��ت. 
خود توانبخش��ی در مسئله ش��ناخت بیشتر جنبه آموزش��ی داشته است، اما 

امروزه وقتی از توانبخش��ی ش��ناختی صحبت می کنیم، منظور این اس��ت که 
بیای��د و روی پژوهش های پایه ای ش��ناختی یعنی پ��ردازش اطالعات در مغز 
مانند پردازش حافظه، پردازش توجه، زبان و حل مس��ئله کار کند. توانبخشی 
ش��ناختی یک علم کاربردی است و کاربردی از علم علوم اعصاب شناختی در 

حیطه بالینی دارد.
درمانگران اصلی از رش��ته های توانبخشی حوزه های کاردرمانی و گفتار درمانی 
هس��تند، اما زمانی که نام از توانبخش��ی شناختی می بریم منظور تصویر بزرگ و 
جامعی است و روانشناس هم به عنوان عضوی از این تیم مطرح است، اما آیا هر 
کاردرمانگر یا گفتاردرمانگری به هر روانشناسی قادر است کار توانبخشی شناختی 
انج��ام دهد؟ خیر. درمانگری مدنظر اس��ت ک��ه در ادامه تحصیالت تکمیلی اش، 
مطالعاتش دانش توانبخشی شناختی را فراگرفته باشد تا بتواند از اصول آن برای 
درمانگری اس��تفاده کند، در غیر این صورت تبدیل می شود به همان توانبخشی 

سنتی.
در کشور ما مانند همه جای جهان وقتی علم و گرایش بالینی نوین و موثری 
می آید، همه دوست دارند کاربردی از آن داشته باشند و در کلینیک های شان 
بگویند که ما در حال اس��تفاده از توانبخش��ی ش��ناختی هس��تیم. به جرأت 
می توان��م بگویم که حدود ۸0 درص��د درمانگرانی که با کودکان کار می کنند، 
مدعی هس��تند که توانبخشی شناختی انجام می دهند، اما آیا واقعا این همان 
توانبخشی شناختی استاندارد است؟ مطالعه ای نشان داد تنها حدود ۲0درصد 

از درمانگران ما واقعا در حال استفاده از اصول توانبخشی شناختی هستند.

در نشس��ت بررس��ی ط��رح »ارتق��ای کارایی ان��رژی و توس��عه انرژی های 
تجدیدپذیر« بهینه سازی مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست توسط ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری با حضور رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس 

شورای اسالمی برگزار شد.
بهینه س��ازی مصرف انرژی، امر مهم و فراموش ش��ده ای است که در صورت 
تحقق، می تواند منابع انرژی کشور را حفظ کرده، از خروج ارز جلوگیری نموده 

و بهره وری را در بخش های مختلف افزایش دهد.
ط��رح »ارتق��ای کارایی انرژی و توس��عه انرژی ه��ای تجدیدپذیر« از جمله 
طرح هایی اس��ت که ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری به دنبال گس��ترش آن است؛ مسیری که بناست 
اص��الح الگوی مصرف ان��رژی را به طور نظام مند و با دی��دی جامع بر تمامی 
بخش ها شامل صنایع، بخش عمومی و مصارف خانگی  بپیماید و در این مسیر 

از همراهی و همکاری مسئوالن و مدیران مرتبط بهره می برد.
بر همین اس��اس ستاد جلس��ات مختلفی با مسئوالن و تصمیم گیران کشور 
برگزار کرده است تا ضمن تبیین ضرورت طرح یادشده، با همفکری آنها ساز و 
کار اجرای طرح را تبیین و مس��یر تحقق آن را هموار کند. این طرح به دنبال 
تحقق اهدافی چون »متعادل ش��دن قیمت ان��واع حامل های انرژی«، »تعیین 
قیمت حامل های انرژی براس��اس قواعد ب��ازار«، »ارتقای بهره وری در مصرف 
ان��رژی با به کارگیری فناوری های نوین« و »توس��عه انرژی های تجدیدپذیر« 
اس��ت. تحقق این اهداف در سه محور »ارتقای بازدهی زنجیره برق«، »ارتقای 
بازده��ی زنجی��ره عرضه گاز طبیعی« و »ارتقای بازده��ی در صنایع انرژی بر« 

دنبال می شود.
این بار ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری میزبان اعضای کمیس��یون انرژی مجلس بود تا بتواند برای 

اجرایی کردن این طرح اثرگذار در آینده کشور اهرم هایی قانونی و اجرایی در 
دست داشته باشد.

در این طرح تاکید شده است که با وجود سیاست های کلی و قوانین متعدد 
ب��رای الزام ب��ه افزایش بهره وری حوزه انرژی، کاهش مصرف انرژی و توس��عه 
اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر، باز هم این هدف محقق نش��ده اس��ت. به 
همین دلی��ل حمایت های قانونی مجلس و تصویب قوانین کارآمد می تواند در 

این مسیر راهگشا باشد.
ارزان بودن تعرفه انرژی، وجود تحریم های ظالمانه، تبعات اجتماعی افزایش 
قیمت  حامل های انرژی برای دولت ها از عواملی هستند که تحقق بهینه سازی 
و مدیری��ت مص��رف انرژی را به تاخیر انداخته اند و ب��ه همین دلیل طرح های 

بهینه سازی معموال بی نتیجه می مانند.
در این جلس��ه، نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیشنهاداتی برای اجرایی 
ش��دن این طرح در کش��ور مطرح کردند که از جمله آنها می توان به »اهمیت 
دیپلماس��ی انرژی در کش��ور«، »ضرورت نظارت بر اج��رای قوانین مصوب«، 
»وجود پیوست فرهنگی و اجتماعی و لزوم استفاده از توان رسانه ها در اجرای 
موف��ق طرح«، »ضرورت توجه ب��ه تبعات اجرای طرح در بخش های مختلف و 

مدیریت آنها« و »اهمیت شکل گیری بازار بهینه سازی انرژی« اشاره کرد.
این جلس��ه با حضور مهدی شریف زاده، دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه 
آب و انرژی، فریدون عباس��ی رئیس کمیسیون انرژي مجلس شوراي اسالمي، 
روح اهلل احم��دی مدی��ر گروه انرژی مرک��ز پژوهش های مجل��س، عبدالعلی 
رحیمي نماینده مجلس شوراي اسالمي و عضو کمیسیون انرژي، عبدالحسین 
بیات عضو هیأت مدیره شرکت ملي پتروشیمي، حمید چیت چیان عضو هیأت 
علمی پژوهش��گاه نیرو، س��یدمحمدرضا میرتاج الدیني نایب رئیس کمیسیون 
برنام��ه و بودجه مجلس ش��وراي اس��المي، بهرام طاهري عض��و هیأت علمي 

دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

و نگران ثبت ش��دن پرونده علیه فعالیتش نباش��د. این توافق نامه به ایالن ماس��ک امکان می داد به 
دلخ��واه خودش توییت کند؛ غیر از مواقع��ی که توییت درباره  رویدادی خاص یا اتفاقات مهم مالی 
باش��د. در این شرایط ماس��ک برای ارس��ال توییت باید مجوز ویژه ای از یک وکیل در حوزه  اوراق 

بهادار دریافت می کرد.
توافق نامه آوریل ۲01۹ نتیجه  دعوای یک ساله ایالن ماسک و SEC بود. نقطه  آغاز این اختالفات 
به ۷ آگوست ۲01۸ )1۶ مرداد 1۳۹۷( برمی گردد؛ یعنی زمانی  که ایالن ماسک در توییتی نوشت 
تس��ال بودجه  کافی برای تصاحب ش��رکتی خصوصی با قیمت ۴۲0 دالر به  ازای هر سهم در اختیار 
دارد. در پی انتشار این توییت، SEC شکوائیه ای علیه مدیرعامل تسال ثبت و او را به کالهبرداری 

در اوراق بهادار متهم کرد.
ایالن ماس��ک و تسال بدون پذیرش اشتباه، با SEC به توافق رسیدند. تسال موافقت کرد که ۲0 
میلیون دالر جریمه پرداخت کند و ماس��ک مجبور ش��د برای مدت  زمان حداقل سه سال از ِسَمِت 
رئیس  هیأت مدیره  تسال کنار ه گیری کند. همچنین تسال مجبور شد دو مدیر مستقل به هیأت مدیره 
اضافه کند. SEC در آن زمان به تسال گفت راهی برای نظارت روی بیانیه  هایی که ایالن ماسک به 

 صورت عمومی اعالم می کند )شامل توییت( پیدا کند.
دعوای ایالن ماس��ک با SEC پس از انتش��ار توییتی از ماس��ک در تاریخ 1۹ فوریه  ۲01۹ )۳0 
بهمن 1۳۹۷(، ادامه پیدا کرد. ماسک در آن توییت نوشته بود تسال می تواند در سال ۲01۹ حدودا 

۵00 هزار دس��تگاه خودرو تولید کند. ساعاتی بعد ایالن ماسک در توییت دیگری گفت منظورش 
این بوده است تسال تا پایان آن سال با نرخ ساالنه  ۵00 هزار دستگاه خودرو مشغول تولید می شود.

براس��اس ش��کوائیه ، توییت های ایالن ماس��ک توافق نامه  آوریل ۲01۹ )فروردین و اردیبهش��ت 
1۳۹۸( را نقض و به وظیفه  امانتداری ایالن ماسک و اعضای هیأت مدیره  تسال خیانت می کنند.

شکوائیه  10۵ صفحه ای به چندین توییتی که ایالن ماسک منتشر کرده است به طور صریح اشاره 
می کند که تاریخ یکی از آن ها، 1 مه ۲0۲0 )1۲ اردیبهشت 1۳۹۹( است. این توییت که یک سال 

پس از توافق نامه با SEC منتشر شده بود، چنین متنی داشت:
به  عقیده  من قیمت سهام تسال بیش از حد زیاد است.

 ایالن ماسک )elonmusk@( 1 مه ۲0۲0 
حدودا نیم  ساعت پس از انتشار توییت های ایالن ماسک با محوریت سهام تسال، قیمت این سهام 
سقوط 1۲ درصدی را تجربه کرد. توییت باال تنها یکی از چند موردی است که ایالن ماسک در آن 

روز ارسال کرد. این توییت ها موضوعات مختلفی را شامل می شدند.
طبق ش��کوائیه  ثبت شده علیه تسال، اعضای هیأت مدیره این شرکت نتوانسته اند مشاوری عمومی 
استخدام کند و در سال ۲01۹ سه مشاور عمومی از تسال جدا شده اند. در بخشی دیگر از شکوائیه 
گفته شده است که توییت های نامعقول ایالن ماسک باعث وارد شدن آسیب هایی درخور توجه به 

تسال شده؛ از جمله میلیاردها دالر سرمایه  از دست رفته  بازار. 

توانبخشی شناختی؛ از توانمندسازی تا دسترسی

بازنگری در الگوی مصرف؛ سبد انرژی های تجدیدپذیر متنوع می شود

ایالن ماسک به نقض توافق نامه با SEC از طریق توییت هایش متهم شد

یادداشـت

بیش از ۶0 شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری های جلبک فعالیت می کنند 
و با نوآوری ها و فناوری های خود بازار داخلی این صنعت پرسود را رونق دادند.

آمارها گویای این است که در حال حاضر حدود ۲۵0 میلیارد تومان از نیاز 
داخلی کشور به جلبک با خرید از دیگر کشورها تامین می شود؛ رقمی بزرگ 
و قابل توجه که به راحتی توسط شرکت های دانش بنیان و خالق قابل جبران 
اس��ت. صنعت جلبک بازاری اس��ت با حاشیه س��ود باال و کاربردهای فراوان. 
اگر این صنعت به جایگاه درس��ت خود در کش��ور دست یابد بخش اعظمی از 

نیازهای کشور در صنایع مختلف را پاسخگو خواهد بود.
جلبک ه��ا را طالی س��بز می نامن��د، موجوداتی ریز و کارب��ردی که صنایع 

مختلفی را در دل خود جای داده است.

60 شرکت دانش بنیان فناوری های حوزه جلبک را توسعه 
دادند تا واردات 200 میلیارد تومانی آن کاهش یابد

مهدی علیزاده
عضو هیأت علمی گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه ایران



داستان س��رایی در عرصه کس��ب و کار امر س��اده ای نیست. بازاریابی 
بدون داش��تن داستای جذاب و هیجان انگیز شانس کسب و کارها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت کاهش می دهد. امروزه 
بس��یاری از برندها نس��بت به شیوه های داستان س��رایی مناسب آگاهی 
دقیق��ی ندارند. یکی از دالیل اصلی در این میان تکثر ش��یوه های مورد 
بحث از سوی کارشناسان اس��ت. این امر موجب سردرگمی بازاریاب ها 
و به طور کلی برندها در زمینه داستان س��رایی می شود. هدف اصلی در 
این مقاله بررسی برخی از مهمترین راهکارها برای داستان سرایی موفق 

و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
ساماندهی اساس داستان

ام��روزه برخ��ی از داس��تان های در حوزه بازاریابی و کس��ب و کار در 
جلس��ات کاری بیان می ش��ود. اگر این امر در مورد وضعیت کس��ب و 
کار ش��ما صحت دارد، باید پیش از ش��روع جلسه نس��بت به شناسایی 
افراد حاضر در مراس��م، مدت زمان تان برای بیان داس��تان و همچنین 
طراحی پاس��خ هایی برای پرس��ش های احتمالی مخاطب هدف باشید. 
ای��ن امر اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخ��ی از بازاریاب ها در مواجهه با 
پرس��ش های مخاطب هدف در عمل هیچ پاسخ مشخصی ندارند. همین 
امر مش��کالت بس��یار زیادی برای این افراد ایجاد خواهد کرد. توجه به 
برخی از پرس��ش های احتمالی از س��وی مخاطب ه��دف در این میان 
اهمیتی حیاتی دارد. این امر دس��ت کم وجهه کسب و کارمان در مقابل 

مخاطب هدف را حفظ خواهد کرد. 
مخاطب هدف داس��تان های برند شامل مش��تریان و برندها، در مورد 
کس��ب و کارهای حوزه B۲B، هس��تند بنابراین در س��اماندهی اساس 
داس��تان برای هر کدام از مخاطب هدف باید به شرایط ویژه  شان توجه 
نمایی��م. ارائه یک داس��تان واحد برای مش��تریان و برنده��ا هرگز ایده 

مناسبی نخواهد بود. 
شروع پرقدرت داستان

ش��روع داستان برند باید با معرفی کس��ب و کار همراه باشد. بسیاری 
از افراد ب��ه هنگام مواجهه با محتوای بازاریاب��ی تمایل به آگاهی کوتاه 
از ماهی��ت کس��ب و کار موردنظر خواهند داش��ت. این ام��ر در زمین 
داستان س��رایی پیش زمینه مناس��بی برای مخاطب هدف آماده خواهد 

کرد. در مرحله بعد باید نسبت به بیان نیازها و همچنین سلیقه مخاطب 
ه��دف اقدام کرد. وقتی مخاطب هدف داس��تانی هماهن��گ با نیازها و 
س��لیقه اش مش��اهده می کند، تمایل بس��یار باالتری برای تعامل نشان 

خواهد داد. 
ش��روع هر داس��تان فقط محدود به بیان نیازهای مش��تریان نیست. 
اگر مش��کلی پیش روی مشتریان است، باید نسبت به ارائه چند راهکار 
مناس��ب اقدام ک��رد. فقط در این ص��ورت امکان تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف فراهم خواهد شد. متاسفانه بسیاری از بازاریاب ها نسبت 
به اطالع رس��انی به مخاطب ه��دف اقدام نمی کنن��د بنابراین محتوای 
بازاریابی و داستان ش��ان در حد س��رگرمی صرف ب��رای مخاطب هدف 

باقی می ماند. 
ایجاد رابطه ای نزدیک با مخاطب هدف

ت��الش ب��رای ایجاد ارتب��اط نزدی��ک با مخاط��ب ه��دف در زمینه 
داستان س��رایی ایده جذابی است. هرچه توانایی یک داستان برای ایجاد 
فضای تعاملی بیش��تر باشد، موفقیت بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف خواهد داش��ت. امروزه یکی از ایرادات اصلی داستان های 
رای��ج فقدان فض��ای تعاملی اس��ت. بازاریاب ه��ا اغلب اوق��ات به بیان 
داستان هایی ساده و بدون مقدمه ای خاص اقدام می کنند. شاید این امر 
در نگاه نخست بسیار عجیب باشد، اما اغلب داستان های حوزه بازاریابی 
از چنین مش��کلی رنج می برند. داستان های جذاب در همان بخش های 
ابتدایی تاثیرگذاری مناسبی بر روی مخاطب هدف به همراه دارند. این 
امر موجب پدیداری رابطه ای نزدیک میان مخاطب هدف و داستان برند 
می شود. اگر کسب و کارها به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
و ارائه پیش��نهادی به آنها هستند، باید پس از این مرحله اقدام به بیان 

دیدگاه شان نمایند. 
ضرورت تعامل با مخاطب هدف

داستان های یکطرفه هیچ انگیزه ای در مخاطب هدف ایجاد نمی کند. اگر 
فضای بیان داس��تان اجازه می دهد، بای��د اندکی بر روی تعامل با مخاطب 
هدف تمرکز کرد. اغلب اوقات مخاطب هدف در صورت مشاهده داستانی با 
شروع جذاب اقدام به بیان نظرات شان خواهند کرد. نحوه تعامل با مخاطب 
هدف براس��اس نظرات ش��ان یک��ی از مهمترین وظایف هر تی��م بازاریابی 
محس��وب می شود. اگر این تعامل از کیفیت الزم برخوردار نباشد، شانسی 

برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف باقی نخواهد ماند. 
برخ��ی از برندها نس��بت به نح��وه تعامل با مخاطب ه��دف در قالب 

داس��تان های ج��ذاب ایده مش��خصی ندارن��د. این ام��ر موجب کاهش 
جذابیت داس��تان برای مخاطب هدف می شود. یکی از ایده های مناسب 
در این میان تالش برای تعامل با مخاطب هدف براس��اس الگوبرداری از 
رقبای مان است. برندهای بزرگ همیشه ایده های جذابی برای تعامل با 
مخاطب هدف شان دارند. این امر باید برای برندها به مثابه مسیر موفق 

و تضمین شده باشد. 
ایجاد تمایز میان برندمان و رقبا

داس��تان کس��ب و کار ما باید به طور قابل مالحظه ای با داستان رقبا 
تفاوت داشته باشد. در غیر این صورت مخاطب هدف ما را نیز در گروه 
برندهای کلیش��ه ای دسته بندی خواهد کرد. امروزه هر کدام از برندهای 
بزرگ دارای داس��تان های منحصر به فردی هس��تند. این امر به معنای 
درک تفاوت میان برندها از همان لحظه ابتدایی مش��اهده داستان شان 

است. 
تم��ام کس��ب و کارها باید برنام��ه ویژه ای برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف به طور منحصر به فرد داش��ته باشند. اگر این امر مدنظر 
برندها قرار نگیرد، شانسی برای تعامل با مخاطب هدف و توسعه کسب 
و کارش��ان باقی نمی ماند. استفاده از المان های منحصر به فرد و نمایش 
ارزش های ویژه کس��ب و کارم��ان به مخاطب هدف در قالب داس��تان 

مهمترین شیوه بری ایجاد تمایز خواهد بود. 
پایان بندی داستان با اعتماد به نفس

اغلب بازاریاب ها ش��یوه درس��تی برای پایان بندی داستان شان مدنظر 
ندارند. این امر به معنای پایان ناگهانی داستان است. تاثیرگذاری نهایی 
بر روی مخاطب هدف همیش��ه دارای اهمیت است بنابراین برندها باید 
نسبت به این نکته توجه ویژه ای نشان دهند. در غیر این صورت شانسی 
برای تاثیرگذاری داستان شان ناتمام باقی می ماند. یک داستان استاندارد 
در حوزه بازاریابی و کسب و کار همیشه با درخواستی از مشتریان پایان 
می یابد. درخواس��ت موردنظر طیف گس��ترده ای از گزینه ها نظیر خرید 
محصول، تعامل بیش��تر با برند یا مراجعه به س��ایت رس��می را ش��امل 
می شود. نکته مهم در این میان اطمینان از تاثیرگذاری بخش های قبلی 
داستان به منظور پذیرش درخواست مان از سوی مخاطب هدف است. 

اگر بخش های قبلی یک داستان تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطب هدف 
را نداشته باشد، کسب و کارها امکان مواجهه با واکنش مثبت مخاطب هدف 

در ارتباط با درخواست نهایی شان از آنها را نخواهند داشت. 
clickz.com :منبع
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گسترش کنترل برندها بر تنظیمات تبلیغات 
در توییتر

توییت��ر در ط��ول یک دهه اخی��ر به طور م��داوم امکاناتش برای 
بازاریابی و تبلیغات برندها را توس��عه داده است. اکنون در تازه ترین 
ب��ه روز رس��انی توییتر امکان تعیین دسترس��ی کارب��ران به منظور 
پاس��خگویی به توییت ه��ای تبلیغاتی از س��وی بازاریاب ها طراحی 
ش��ده اس��ت. این امر به معنای کنترل بیش��تر بازاریاب ها و برندها 
بر روی کمپین های بازاریابی ش��ان در توییتر خواهد بود. بسیاری از 
برندها نس��بت به درج کامنت و همچنین پاسخگویی به توییت ها از 
س��وی تمام کاربران اعتراض داش��ته اند. این امر به دلیل پاسخ های 
غیرمرتب��ط و همچنی��ن گاهی اوقات توهین ب��ه برندها بود. اکنون 
توییتر با به روز رس��انی تازه اش امکانات جدی��دی در اختیار برندها 

قرار داده است. 
بازاریاب ها با کنترل بیشتر بر روی وضعیت نمایش توییت های شان 
برای مخاطب هدف و همچنین تعیین دسترس��ی برای پاسخگویی 
کاربران تمایل بیش��تری برای بازاریابی در توییتر نشان خواهند داد. 
این استراتژی با توجه به ریزش برخی از مشتریان توییتر در زمینه 

تبلیغات دنبال می شود. 
دلی��ل تمایل برخ��ی از برندها برای محدودس��اختن دسترس��ی 
کاربران به پاسخگویی و همچنین درج کامنت ذیل توییت ها مربوط 
به تمایل برای تعامل با مش��تریان واقعی است. برخی از کامنت های 
مشتریان اصلی برندها در میان نظرات و پاسخ های همراه با شوخی 
کاربران پرشمار توییتر گم می شود. این امر برای کمتر برندی همراه 
با جذابیت اس��ت بنابراین رس��یدگی به این وضعیت از سوی توییتر 

امری طبیعی به نظر می رسد. 
بدون تردید توییتر مس��یری طوالنی برای جل��ب نظر برندها در 
زمین��ه کنترل بر روی وضعیت بازاریاب��ی دارد، با این حال گام های 
نخست در دهه جدید به خوبی برداشته شده است. همکاری هرچه 
نزدیک تر میان توییتر و دیگر برندها در این مس��یر امری طبیعی به 
نظر می رسد. این نکته با توجه به تمایل برندها برای انتشار محتوای 

بازاریابی متنی در توییتر اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
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خداحافظی یونیلیور با مدل های حرفه ای در 
حوزه تبلیغات

شرکت یونیلیور نامی آشنا و معتبر در عرصه کسب و کار محسوب 
می ش��ود. این برند در زمینه تولید لوازم آرایش��ی و بهداشتی سابقه 
طوالن��ی دارد. اس��تفاده از الگوه��ای رایج تبلیغ��ات در این عرصه 
همراه با همکاری با مدل های مش��هور همیش��ه م��ورد انتقاد برخی 
از کارش��ناس ها و مشتریان قرار داشته است. دلیل این امر بازنمایی 
تصویری غیرواقعی از افراد است. این امر در طول سال های اخیر به 
طور جدی تری از سوی کارشناس ها مدنظر قرار گرفته است. شرکت 
یونیلیور نیز در تازه ترین اس��تراتژی اش نس��بت به کاهش ش��دید 
هم��کاری با مدل ها در زمینه بازاریاب��ی و تبلیغات برای محصوالت 

آرایشی و بهداشتی اش اقدام کرده است. 
یکی از انتقادات همیش��گی از کسب و کارها مربوط به عدم توجه 
نس��بت به گروه های اقلیت نژادی و دارای رنگ پوس��ت متفاوت در 
زمینه تبلیغات اس��ت. یونیلیور در اقدام تازه ای برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تصمیم جدی برای نمایش تصویری گسترده از 
مردم سراسر دنیا در تبلیغاتش دارد. این امر کمک شایانی به جلب 

رضایت عمومی مشتریان در سراسر دنیا خواهد کرد. 
اعم��ال تغییرات در زمینه نحوه بازاریابی و تعامل برند یونیلیور با 
مدل ه��ا و الگوی تبلیغاتی اش واکنش های مثبتی از س��وی کاربران 
دریافت کرده است. بسیاری از مشتریان این برند نسبت به مشاهده 
ش��مولیت بیش��تر در نمایندگی مردم مختلف دنیا اب��راز امیدواری 
کرده اند. اعمال تغییرات تازه همزمان با دستیابی یونیلیور به رکورد 
یک میلیارد مشتری در سراسر دنیا اجرا شده است بنابراین یونیلیور 
ب��ا این تعداد از مش��تریان خ��ود را فراتر از یک برن��د بین المللی و 
مس��ئول در زمینه اصالح عادت های اش��تباه در زمین��ه تبلیغات و 

بازاریابی می داند. 
بسیاری از محصوالت آرایشی و بهداشتی با استفاده از آزمایش های 
گس��ترده بر روی حیوان��ات و همچنین بهره برداری از پوست ش��ان 
تولید می ش��ود. این امر یکی دیگر از اعتراض های گسترده نسبت به 
کس��ب و کارها را به همراه داشته است. یونیلیور در این زمینه هیچ 
وعده کوتاه مدتی نداده اس��ت، با این حال براساس اطالعیه رسمی 
این برند تا س��ال ۲0۳0 اس��تفاده از آزمایش های گسترده بر روی 
حیوانات به منظور تولید لوازم آرایش��ی متوقف خواهد شد. این امر 
کمک شایانی به جلب نظر طرفداران حقوق حیوانات خواهد کرد. 

امروزه یونیلیور با دسترسی به دامنه گسترده ای از مشتریان بیش 
از ه��ر زمان دیگری به دنبال بازنمایی تصویری مناس��ب از خودش 
اس��ت. این امر ش��امل تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
به ش��یوه های گوناگون نظیر توقف هم��کاری با مدل ها و همچنین 
کاهش آزمایش های مختلف بر روی حیوانات اس��ت، با این حساب 
باید منتظر افزایش محبوبیت یونیلیور در طول س��ال های پیش رو 

باشیم.
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ما امروزه در دنیای کامال حرفه ای و بر بس��تر تعامالت اینترنتی زندگی 
می کنیم. مردم همه نیازهای فیزیکی و خدماتی خود را از طریق فضاهای 
مجازی برطرف می کنند، اما چگونه است که هنوز شرکت های بیمه از این 

ابزار فروش استفاده بهینه نکرده اند.
 ش��اید بگویید بسیاری از شرکت ها دارای سایت های حرفه ای هستند و 
حتی در شبکه های مجازی حضور دارند، اما واقعیت چیز دیگری را نشان 
می دهد. شرکت های بیمه در ایران چقدر از طریق بازار اینترنتی بیمه عمر 

می فروشند؟
برخی از افراد می گویند هنوز بس��ترهای الزم اعتمادسازی میان مردم 
و س��ازمان از جمله سازمان بیمه برقرار نشده است بنابراین در یک فضای 
بی اعتمادی طبعا مردم به شبکه های اینترنتی کمتر اعتماد می کنند. از یک 
جهت این حرف برای جامعه ایرانی درس��ت اس��ت اما آیا باید دست روی 

دست گذاشت و کاری نکرد. 
متاس��فانه فرهنگ استفاده از اینترنت در ایران به شکل بیزینسی هنوز 
جا نیفتاده است. بسیاری از شرکت ها و سازمان ها یک سایت راکد و جامد 
درس��ت کردند که نقش آلبوم عکس و خاط��رات را بازی می کند. من به 
شما قول می دهم که اگر شما به 100 تا شرکت ایرانی برای کاری ایمیل 
بزنید امکان پاس��خگویی در حد یک درصد است. تقریبا یا اصال ایمیل ها 
باز نمی شود یا اصال توجهی  نمی کنند یا اصال بلد نیستند و یا اهمیتی به 
مخاطب نمی دهند. به همین دلیل س��ایت های شرکت و سازمان ها بیشتر 
نمایشی است در صورتی که در دنیای امروز از این امکانات برای بهره وری 

بیشتر به شکل جدی استفاده می کنند.
گرچه طی دو سه سال اخیر برخی از افراد با راه اندازی خدمات اینترنتی 
بیمه راه تازه ای را گش��ودند و خدمات یکسانی برای بیمه ها فراهم کردند، 
اما شرکت های بیمه از این فضا هنوز استفاده حرفه ای نکردند و سعی دارند 

تا با شیوه های سنتی افراد را بیمه کنند. 
 در ش��رکت های بیمه هم هنوز اس��تفاده از فضاها و شبکه های مجازی 
برای رشد و توسعه سازمانی همه گیر نشده و اگر تعدادی از افراد به صورت 
فرادا فعالیت می کنند، نشانه تعلق فردی آنها به اینترنت و کسب درآمدهای 

شخصی است. 
اینترنت امکان بزرگی برای ارتباط سازی ایجاد کرده است، اما از آنجایی 
که همه افراد دوس��ت دارند یک ش��به ره 100 س��اله را طی کنند، اغلب 
فروشندگان صبر کافی برای رسیدن به هدف را ندارند. برای همین دوست 
دارند سریعا در ارتباط های حضوری به فروش دست پیدا کنند. در صورتی 
که بازاریابی اینترنتی می تواند راه شما را برای رسیدن به فروش بیمه عمر 

را بسیار هموار کند.
هنوز ش��رکت های بیمه عمر در ایران بر فضای اینترنت سوار نشده اند و 
نمی توانند نیازهای بازاریابی خود را از این طریق برطرف کنند، اما حضور 
چند استارت آپ بیمه ای می تواند نویدبخش روزهای خوب برای بیمه باشد. 
ما می خواهیم فروش��ندگان بیمه عمر را با برخی از توانمندی بازاریابی 

اینترنتی  در شبکه اینستاگرام آشنا کنیم. 
ش��ما می توانید یک س��ایت حرفه ای برای فروش بیمه ب��رای خودتان 
راه ان��دازی کنید. اما اگر هنوز در این کاری حرفه ای نش��دید، بهتر اس��ت 
به ش��بکه های مجازی ورود کنید و از طریق تعامل های ویدئویی س��رعت 

بازاریابی خود را به شکل چشمگیری افزایش دهید. 
مردم این روزها کمتر حوصله حرف شنیدن دارند. آدم های عادی کمتر 
کتاب می خوانند. کمتر متن های طوالنی مطالعه می کنند. حتی فیلم های 
بیش از چند دقیقه را نمی بینند، چون در اقیانوسی از اطالعات قرار دارند 

و قرار نیست تمام وقت و انرژی را برای حرف ها و پیام های شما بگذارند.
ش��ما اگر بتوانید پیج اختصاصی بیمه عمر در اینستاگرام برای خودتان 
راه اندازی کنید گوی س��بقت را از رقبا گرفتید. فعالیت بازاریابی ش��ما در 

فضای اینستاگرام به پیشبرد فروش شما بسیار کمک می کند، زیرا:
الف: با ورود به عرصه اینترنت شما از همکاران خود متفاوت تر می شوید 
چون ش��ما کاری را برای پیش��برد فروش انجام می دهی��د که آنها انجام 

نمی دهند. 
ب: فرصت های بیشتری برای معرفی شما در فضای اینترنت فراهم می شود 

و در صورت هوشیاری می توانید همه این فرصت ها را تبدیل به پول کنید. 
ج: ارتباط های بیش��تری از طریق فضای اینس��تاگرام برای ش��ما مهیا 

می شود. شاید باورش سخت باشد، اما حداقل در سه ماه اول میزان ارتباط 
شما با افراد بیش از سه برابر می شود. 

د: زمینه های اعتماد بیش��تری از طریق اینستاگرام فراهم می شود. اگر 
امروز ش��ما را هزار نفر می شناسند، با حضور در فضای اینستاگرام بیش از 
چند هزار نفر خواهند ش��ناخت و در صورتی که درست و دقیق کار کنید 

اعتماد به شما به سرعت افزوده می شود. 
شما اگر بتوانید در اینستاگرام یک پیج بیزینسی خوبی راه اندازی کنید و 
اصول و قواعد کسب و کار را در آن رعایت کنید به طور قطع می توانید به 

شبکه زیادی از افراد برای بیمه عمر دسترسی پیدا کنید. 
بستر اینستاگرام برای کار کردن عالی است. جز تعدادی از مدرسان که 
وظیفه آموزش را برعهده دارند فعاالن حرفه ای دیگری در این فضا حضور 
ندارند یا کمتر وقت می گذارند، اما شما می توانید با اینستاگرام خودتان را 

به یک فروشنده بزرگ بیمه عمر تبدیل کنید.
اما نکاتی که باید رعایت کنید: 

1: اصول و قواعد کسب و کار در اینستاگرام را به درستی بگیرید. در حال 
حاضر چندین کتاب تألیفی و ترجمه شده در زمینه کسب درآمد از طریق 
اینس��تاگرام وجود دارد که خواندن آنها به شما کمک می کند از این بستر 

به شکل حرفه ای استفاده کنید. 
۲: خودتان را با مشخصات کامل و عکس شفاف و آدرس و ایمیل و تلفن 
و مهارت های��ی که دارید به فالوورها معرفی کنی��د به گونه ای که هر فرد 

بتواند به آسانی با شما ارتباط برقرار کند.
۳: بیمه عمر بیمه امنیت و آرامش زندگی است. شما باید متن و عکس 
و فیلم هایی را انتخاب کنید که کامال متناسب با موضوع کار شماست. شما 
برای رفاه و آرامش بیشتر مردم کار می کنید بنابراین از چیزهایی بگویید 

که به مردم آرامش بیشتری می دهد. 
۴: تجربی��ات همکاران قدیمی خود را با موبایل ضبط کنید و به صورت 
ص��وت و یا تصوی��ر در اختیار م��ردم قرار دهی��د. تجربیات ه��ر کدام از 

فروشندگان برای ایجاد اعتماد و اعتبار سازمانی بسیار اهمیت دارد. 
۵: آموزش های��ی برای مردم در نظر بگیرید و حداقل روزی یک پس��ت 
برای آن موضوع درس��ت کنید. هر چقدر آگاهی و دانایی مردم در زمینه 

بیمه عمر بیشتر شود امکان خرید آنها بیشتر می شود.
۶: س��الروز تولد مش��تریان قبلی خود را در  اینستاگرام تبریک بگویید. 
این کار نشان می دهد که شما به مشتری احترام می گذارید و چه بسا بقیه 
مشتریان نیز  منتظر تبریک شما در فضای شبکه ای بمانند. اگر تعامل شما 
خوب است می توانید یک ویدئوی کوتاه زیر ۳0 ثانیه از ایشان بگیرید. البته 
می توانند خودشان ضبط کنند و برای شما بفرستند و شما با مونتاژ خوب 

یک اتفاق خوبی را برای فروش بیشتر رقم بزنید. 
۷: به پس��ت های دیگران در زمینه بیمه عمر مراجعه کنید و در صورت 
ل��زوم کامنت های خوبی بگذارید تا نش��ان دهد ش��ما ی��ک آدم حرفه ای 
هستید. همچنین می توانید به دیگران در زمینه تولید محتوای اختصاصی 
بیمه عمر مشاوره رایگان بدهید و یا گاهی برای آنها بنویسید تا ارتباط های 

حرفه ای بیشتری پیدا کنید. 
۸: گاهی می توانید پست هایی که به ظاهر به بیمه ارتباطی ندارد، اما شما 
می توانید از آن برداشت های خوبی بکنید استفاده کنید. فرضا پالنی از یک 
فیلمی را نش��ان دهید که پیرمردی ناامید و اندوهگین روی برگ های زرد 
پاییزی در حال راه رفتن اس��ت و در کپشن بنویسید آیا شما برای دوران 
پیری خ��ود برنامه ریزی دارید؟ و یا گاهی نش��ان دادن عکس های دوران 
کودکی یک بازیگر معروف می تواند بهانه خوبی باش��د تا شما درباره آتیه 

درخشان کودکان امروز بنویسید. 
۹: از فالووره��ا بخواهید تا درباره موضوعی که می نویس��ید یا با تصویر 
نشان می دهید اظهارنظر کنند. مثال آیا شما برای آینده زندگی خود کاری 
کردید. لطفا کامنت بگذارید. آیا شما با بیمه عمر موافق هستید؟ آیا شما 
تاکنون بیمه عمر شدید؟ این نوع رفتار می تواند فالوورها را  وارد گفت و گو 

با شما کند و آرام آرام زمینه های اعتماد فراهم شود.
10: حضور ویدئویی ش��ما در اینستاگرام در جذب مخاطب خیلی موثر 
است. برای اعتمادسازی بیشتر ویدئوهای کوتاهی در زمینه بیمه عمر تهیه 
کنید و آنها را هر از گاهی در اینس��تاگرام منتش��ر کنید تا مردم با شما از 
این طریق بیشتر آشنا شوند. ادبیات شما، رفتار شما، پوشش شما، اخالق 
شما، دانش شما، بینش شما در یک ویدئو کامال برای افراد هوشمند هویدا 
می شود بنابراین امکان خوبی است تا خودتان و شرکت بیمه عمر خودتان 

را این گونه معرفی کنید.

11: از مش��تریان راض��ی خود فیل��م بگیرید و با اج��ازه آنها در فضای 
اینستاگرام منتشر کنید. تایید مشتریان برای فروش بیمه عمر عالی است. 
مردم وقتی رضایتمندی واقعی مشتریان را از زبان خودشان بشنوند تمایل 

بیشتری به بیمه عمر شدن پیدا می کنند. 
1۲: ه��ر از گاه��ی با برخی از مدیران ارش��د و یا  مدی��ران آموزش و یا 
مدیران  توس��عه گفت و گوهای کوتاهی ب��رای معرفی اهمیت بیمه عمر 
در پیج خود بگذارید. نظر مدیران می تواند برای مردم خیلی مهم باشد به 

خصوص وقتی از تجربیات خود و اهمیت بیمه عمر می گویند.
1۳: از اس��توری برای معرفی بیمه عمر اس��تفاده کنید.حضور شما در 
یک همایش یا سمینار یا فروش گروهی می تواند بسیار ثمربخش باشد و 
میزان رضایت مردم برای بیمه عمر را افزایش دهد. استوری گاهی بیشتر 
از پس��ت دیده می ش��ود بنابراین برای خلق لحظه های ارزش��مند و به روز 
بودن خود استوری هایی از موفقیت خود و یا همراهی مشتریان و یا شادی 

بیمه شدگان بگیرید و منتشر کنید.
1۴: گذاش��تن جای��زه به انگیزه ه��ای مختلف می توان��د موجب جذب 
فالوورهای بیشتری شود. مخاطبان شما افراد مختلف جامعه هستند. شما 
باید به گونه ای رفتار کنید که رضایت همه طبقات اجتماعی با همه تنوع و 

تکثر روحی و روانی و مالی و اجتماعی را برآورده کنید.
1۵: داستان بگویید. داستانگویی آن هم تصویری کمک شایانی به شما 
می کند تا خدمات خود را جا بیندازید. مردم دوس��ت دارند قصه بش��وند. 
قصه های زندگی مردم شنیدنی است. سعی کنید قصه ها از زبان مردم یا از 

زبان شما به صورت ویدئو در اینستاگرام منتشر شود. 
1۶: در راس��تای مسئولیت های اجتماعی کارهایی انجام دهید و آنها را 
در پیج خود منتشر کنید. مثال اگر به کودکان کار کمک کردید تا بتوانند 
سرپناهی برای خود داشته باش��ند یا در فعالیت های اجتماعی به صورت 
گروهی مش��ارکت کنند، آنها را نش��ان دهید تا مردم نسبت به شما حس 

اعتماد بهتری پیدا کنند.
1۷: فراموش نکنید که پیج شما دفتر اداری شماست. لطفا از گذاشتن 
پست های شخصی و شوخی های بی مزه دوری کنید. از گذاشتن عکس ها 
و تصاویر دیگران اس��تفاده نکنید حتی اگر برای شما هزاران الیک یا ویو 

بیاورد. 
1۸: به س��وال های احتمالی فالوورها پاسخ دهید. بی توجهی به خواسته 
آنها باعث بی اعتمادی می ش��ود. فرضا بگویید من هر ش��ب س��اعت 10 
کامنت ه��ا و دایرکت ه��ا را می بین��م و می خوانم و در صورت الزم پاس��خ 
می دهم. به سوال تک تک افراد در زمینه بیمه عمر به دقت و با شفافیت 

جواب بدهید. 
1۹: اگ��ر بتوانید کتابچه ای در زمینه بیمه عمر بنویس��ید عالی اس��ت. 
می توانی��د ای��ن کتابچه اطالعات��ی را که به زبان س��اده و حداکثر در ۳0 
صفحه تنظیم ش��ده به صورت رایگان از طریق ایمیل برای کسانی که در 

اینستاگرام خواهان کسب اطالعات بیشتر هستند، بفرستید.
۲0: با اجازه قبلی، هر کس��ی را که بیم��ه عمر کردید فیلم بگیرید تا 
دلیل بیمه ش��دن خودش را بگوید. ش��ما با این کار نشان می دهید که 
بیکار نیس��تید وبا افراد حقیقی و حقوقی زیادی تعامل دارید. این نکته 
می تواند نش��انه خوبی برای ایجاد اعتماد افراد به ش��ما برای بیمه عمر 

شدن باشد.
۲1 : در برنامه های رادیویی و تلویزیونی به عنوان کارش��ناس بیمه عمر 
حضور پیدا کنید و  بخشی از صوت و تصویر را در اینستاگرام منتشر کنید. 
حضور در رسانه های ملی هنوز دارای اعتبار است و مردم با دیدن شما در 

تلویزیون اعتماد بیشتری به شما می کنند. 
۲۲: بخش��ی از فیلم های کوتاه اینس��تاگرامی خ��ود را در کانال آپارات 
منتش��ر کنید. در آپارات روزانه میلیون ها فیلم کوتاه دیده می ش��ود. شما 

می توانید کانال اختصاصی برای خودتان در آپارات راه اندازی کنید.
 اگر می خواهید تماما در فضای اینترنتی حرفه ای باشید داشتن سایت 
خوب و حضور در شبکه هایی مانند تلگرام و یوتیوب و لینکدین و ... به 
معرفی بیزینس شما خیلی کمک می کند و می تواند سرعت رشد شما را 

در بازار فروش بیمه عمر به صورت چشمگیری افزایش دهد.
حضور ش��ما در فضای مجازی و ش��بکه های اینترنت��ی یکی از پل های 
ارتباطی اس��ت که می تواند سرعت رشد و پیش��رفت کسب و کار شما را 
تسهیل کند. به طور یقین هر چقدر میزان حضور حرفه ای شما در این فضا 
بیشتر باشد امکان دیده شدن نیز بیشتر خواهد بود و طبعا شما می توانید 

به فروش های زیادتری در زمینه بیمه عمر دست یابید.
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اخذ مالیات از یوتیوبرها اقدام جدید گوگل

با توجه به این امر که یوتیوب به بس��تری پولس��از برای بسیاری 
از افراد تبدیل ش��ده اس��ت، به نظر می رس��د که مدیران این شبکه 
ب��ه دنبال اخذ مالی��ات از یوتیوبرهای خود هس��تند. در این زمینه 
ذک��ر این نکته ضروری اس��ت که پرداخت مالی��ات، امری رایج در 
بین تمامی کس��ب و کارها محس��وب می شود، با این حال در رابطه 
با افرادی که از طریق ش��بکه های اجتماعی کسب درآمد می کنند، 
قانون مش��خصی وجود ندارد. در این زمینه اخبار منتشرشده حاکی 
از آن است که گوگل به عنوان شرکت مادر یوتیوب، به مدیران این 
شبکه دستور داده اند تا سودآوری خود را افزایش دهند. نکته جالب 
این اس��ت که به نظر می رس��د که این طرح تنها برای یوتیوبرهای 
غیرآمریکایی باش��د. با توجه به این امر که یوتیوب خود افراد را در 
س��ود تبلیغات سهیم می کند، اخذ مالیات ابدا اقدام سختی نخواهد 
بود. با این حال هنوز در رابطه با میزان آن، رقم دقیقی اعالم نشده 
اس��ت. بدون ش��ک در این زمینه میزان درآمد، عامل تعیین کننده 
خواه��د بود. درواق��ع همه یوتیوبره��ا با یک نرخ مش��خص مواجه 
نخواهند ش��د. حال باید دید که واکنش کاربران به این طرح جدید 
چه خواهد بود. اگرچه این موضوع به صورت رس��می تایید نش��ده 
اس��ت، با این حال با توج��ه به این امر که اکث��ر تحلیلگران عقیده 
دارند که این طرح به اجرا گذاشته خواهد شد، بعید است که شاهد 

عملی نشدن آن در اواسط سال جاری نباشیم. 
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تیک تاک از طرح نوآورانه خود رونمایی کرد

در ش��رایطی ک��ه بس��یاری از تحلیلگران، ش��بکه های اجتماعی 
را ب��ه خاط��ر تقلید از اقدام��ات یکدیگر محکوم می کنند و ش��اهد 
خالقیت های بس��یار کمی در مقایسه با گذشته هستیم، تیک تاک 
به عنوان رکورددار س��ریع ترین رشد در تاریخ شبکه های اجتماعی، 
از طرح نوآورانه خود رونمایی کرده اس��ت که می تواند ارتباط میان 
کاربران را بهبود بخش��د. درواقع یکی از مشکالت کاربران خصوصا 
اف��رادی که از دنبال کنندگان زیادی برخوردار هس��تند، عدم امکان 
پاسخ دهی مناسب است. در این زمینه متن های از پیش تعیین شده 
نیز حالتی کامال ربات گونه داشته و تعامل را نابود می کند. همچنین 
میزان اطالعات از افراد نیز بس��یار کم است. این امر در حالی است 
ک��ه دنبال کنندگان عالقه زیادی به این موضوع دارند که ش��ناخت 
خود را افزایش دهند. در این راس��تا بخش��ی به نام پرسش و پاسخ 
به صفحات اضافه شده است که در آن شما می توانید سوال خود را 
مطرح کرده و با پاسخ تصویری مواجه شوید. بدون شک این موضوع 
از تایپ کردن، به مراتب س��اده تر خواهد بود. در یک مقایسه ای که 
انجام ش��ده اس��ت، با این طرح شما می توانید س��رعت پاسخ گویی 
سه برابری را داش��ته باشید، با این حال برای استفاده از این امکان 
جدید، الزم اس��ت ت��ا در تنظیمات، تیک آن را فع��ال نمایید. حال 
باید دید که این اقدام تا چه حد مورد استقبال کاربران قرار خواهد 
گرفت. بدون ش��ک در صورت نتیجه بخش بودن، ش��اهد تکرار آن 

توسط سایر شبکه ها نیز خواهیم بود.
searchenginejournal.com :منبع
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دورکاری بدون دردسر با 4 تکنیک طالیی 

گس��ترش جهانی ویروس کرونا باعث ش��ده اس��ت ت��ا تقریبا 
تمام��ی افراد مجبور به دورکاری ش��وند. بنا ب��ر آمارها با توجه 
ب��ه این امر که آمادگی الزم ش��کل نگرفته اس��ت، بیش از ۶0 
درص��د نارضایتی وج��ود دارد. این آمار در حالی اس��ت که این 
ش��یوه کاری، دارای مزیت های فوق العاده ای بوده و بس��یاری از 
تحلیلگران بر این باور هس��تند ک��ه در آینده، تمامی کارمندها، 
دورکار خواهن��د بود. بدون ش��ک با رعایت چن��د نکته طالیی، 
می توانید دورکاری بس��یار لذت بخشی را داش��ته باشید که در 

ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.
1-یک برنامه روزانه برای خود ایجاد نمایید 

 با توجه به این امر که شما دیگر ساعت و فضای کار مشخصی 
ندارید، این امر شما را به سمت بی نظمی سوق خواهد داد. تحت 
این ش��رایط طبیعی است که اقدامات، بیش از حد زمانبر شوند. 
یک��ی دیگر از دالیل نارضایتی افراد این اس��ت که در ش��رایط 
عادی، آنها به واس��طه حضور در شرکت و مواجهه با قوانین، به 
ی��ک نظم کاری رس��یده بودند. تحت این ش��رایط دلیلی وجود 
ندارد که ش��ما در من��زل خود، از این مورد برخوردار نباش��ید. 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که دلیلی 
برای رعایت برنامه عادی ش��ما در ش��رکت وج��ود ندارد، با این 
حال شما باید نظمی را تعیین کنید. برای مثال سه ساعت صبح 
و ش��ب را به انجام کارهای شرکت اختصاص دهید. این امر باید 
هر روز به اجرا گذاش��ته ش��ود تا تاثیر الزم را به همراه داش��ته 
باشد. تحت این شرایط بدن شما به شرایط ثابت به وجود آمده، 
عادت خواهد کرد و طبیعی اس��ت که فشار به مراتب کمتری را 

احساس نمایید. 
2-اقدامات را فشرده نمایید 

در ش��رکت شما ساعت کاری مش��خصی را دارید. برای مثال 
هش��ت ساعت، یک استاندارد جهانی محس��وب می شود، با این 
ح��ال آیا در تمام این زمان ش��ما به صورت مفید در حال انجام 
وظایف روزانه خود هستید؟ بدون شک پاسخ منفی است. با این 
حال نمی توان قوانین اداری را تغییر داد، با این حال دلیلی وجود 
ندارد که در خانه خود نیز پایبند آن باشید. در این راستا توصیه 
می شود که به دنبال فشرده سازی اقدامات و انجام فعالیت ها در 
مدت زمانی کمتر از حالت عادی باش��ید. با این اقدام، ش��ما به 
صورت میانگین به تنها سه ساعت زمان برای انجام فعالیت های 
روزانه خود، احتیاج خواهید داشت. بدون شک چنین شرایطی، 
برای هیچ فردی سخت نخواهد بود. درواقع این نکته را فراموش 
نکنی��د که ب��ا توجه به حضور در خانه طبیعی اس��ت که انتظار 
افراد خانواده از ش��ما بیشتر باشد. به همین خاطر طبیعی است 
که وقت کش��ی را کنار بگذارید. در نهایت مطالعه اصول مدیریت 
زمان، به شما کمک خواهد کرد تا در شرایط سخت حال حاضر، 

کار کردن را ابدا دشوار تصور نکنید. 
3-تمرکز را جدی بگیرید 

ش��ما به فضایی ب��رای تمرکز نی��از خواهید داش��ت. در این 
زمینه توصیه می ش��ود که ب��ا افراد خانواده صحب��ت نمایید تا 
در زمان های تعیین ش��ده برای انجام کارها، مزاحم شما نشوند. 
همچنین ضروری اس��ت تا صدا را برای خود به حداقل برسانید. 
در این زمینه بهتری��ن گزینه، هدفون های کاهش دهنده صدای 
محیط اس��ت. در این زمینه تلفن همراه نیز از دیگر موارد رایج 
محس��وب می ش��ود که باعث برهم خوردن تمرکز می ش��ود. به 
صورت کلی در این بخش ش��ما باید به دنبال مواردی باشید که 

تمرکز شما را نابود می کند. 
4-کار تیمی را فراموش نکنید 

برای بسیاری از افراد کار در خانه به معنای فراموش کردن تیم 
است. در این زمینه مورد رایج این است که وظایف تقسیم بندی 
می ش��ود، با این حال این نکته را همواره به خاطر داشته باشید 
ک��ه اقدامات در قالب تیم، با س��رعت، دقت و س��هولت باالتری 
همراه خواهد بود. تحت این ش��رایط الزم اس��ت تا همچنان به 
دنبال کار تیمی باش��ید. خوشبختانه امروزه با توجه به پیشرفت 
تکنولوژی، ارتباط برقرار کردن با س��ایر همکاران، امری بس��یار 
س��اده است، با این حال در زمینه استفاده از به روز ترین ابزارها، 
تنها به این مورد خود را محدود نکرده و با پیدا کردن نمونه های 

مناسب، کار خود را ساده تر نمایید. 
business2community.com :منبع

رهبری

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

مدیران تمام کسب و کارها دارای ویژگی های مشترک زیادی هستند، اما 
آیا تاکنون فکر کرده اید چه ویژگی های مثبت و منفی مشترکی در مدیران 

مختلف وجود دارد؟ 
نتایج جدیدترین تحقیقات نش��ان می دهد، تعدادی ویژگی مش��ترک 
در بین مدیران بد دنیا وجود دارد. ش��اید ش��ما هم در ذهن خود مدیر 
یا رئیسی را تجس��م کنید که از بدترین مدیران دنیا به حساب می آید، 
اما چه چیزی س��بب ش��ده تا این ذهنیت درباره  آن مدیر در ذهن تان 

شکل بگیرد؟
الزم به ذکر اس��ت، ویژگی های شخصیتِی زیادی وجود دارد که در بین 
تمام مدیراِن بد دیده می ش��ود. یکی از خصوصیات این است که آنها هیچ 
وقت خود را مدیر بدی نمی دانند، بلکه فکر می کنند تمام کارهای ش��ان به 
خوبی و روی اصول انجام می ش��ود و مدیر خوبی هس��تند. در ادامه  مقاله، 
به چندین ویژگی مش��ترک بدترین مدیران دنیا اش��اره می کنیم، اگر این 

خصوصیات را در خود پیدا کردید، به سرعت به دنبال اصالح آنها باشید.
ارتباط خوبی برقرار نمی کنند

یکی از خصوصیات مدیران بد این است که در محیط کار، ارتباط خوبی 
با کارمندان برقرار نمی کنند. اگر شما چنین ویژگی ای را در خود به وجود 
آورده ای��د، هرچه س��ریع تر به دنبال ترک آن باش��ید و ت��ا جای ممکن با 

کارمندان خود بهتر و صادقانه تر رفتار کنید.
بسیار خودشیفته هستند

خودش��یفتگی ی��ک خصوصیت ب��ارز در مدیران بد اس��ت. افرادی که 
شخصیتی خودش��یفته دارند، مدام به این فکر می کنند تأثیر کار دیگران 
روی خود را بس��نجند یا همیش��ه می خواهند ببینند موفقیت یا شکست 
دیگران چه تأثیری روی آنها دارد. این در حالی است که باید این باور را در 
خود به وجود آورید در کار گروهی، هیچ خودبینی و خودش��یفتگی جای 

ندارد و این قانون برای مدیران تمام دنیا صادق است.
بیش از حد وسواس دارند

بعضی از مدیران همیشه می خواهند کارهای جزئی کارمندان شان را هم 
کنترل کنند. اگر نمی توانید به  اندازه  الزم به تیم خود آزادی و اس��تقالل 

عمل دهید، دست از مدیریت بکشید و اصال هیچ تیمی تشکیل ندهید.
میان کارمندان فرق می گذارند

ی��ک مدیر بد تنها با تعدادی از کارمندان رابطه  صمیمانه برقرار می کند 
و میان کارمندان تفاوت قائل می شود. باید در محیط کار با تمام کارمندان 
به یک صورت رفتار شود و این صمیمیت و توجه بیش از اندازه منحصر به 

خارج از محل کار است.
از کارمندان انتظارات نامشخص دارند

وقت��ی مدی��ری نمی دان��د از کارمندانش دقیقا چه چی��زی می خواهد، 
کارمندان چطور می توانند انتظارات او را برآورده کنند؟

به دنبال ترساندن کارمندان هستند
اگر شیوه  مدیریتی تان بدین شکل است از ترس برای حرکت رو به جلوی 

تیم استفاده کرده و کارمندان را مجاب به انجام کاری کنید، باید بدانید راه 
اشتباهی در پیش گرفته اید، زیرا این روش برای پیشبرد کار تیمی، اخالقی 

و درست نیست و شما را به هیچ جایی نمی رساند.
خیلی زود عصبانی می شوند

کامال طبیعی است در برخی موارد بی حوصله یا ناراحت باشید، اما نباید 
زود از ک��وره در بروید و برای ابراز ناراحت��ی در محیط کار صدای خود را 

بلند کنید.
توان تصمیم گیری درست را ندارند

به عنوان مدیر موفق، باید بتوانید در شرایط سخت بهترین تصمیمات را 
اتخاذ کنید. اگر مدیری نتواند برای جزئی ترین مسائل مانند ناهار تصمیم 

بگیرد، بهتر است مدیریت را کنار بگذارد.
در بیشتر موفقیت ها، سهم زیادی برای خود قائل هستند

شاید به  عنوان یک کارمند برای تان پیش آمده کاری را شما انجام 
می دهی��د، اما مدیرتان آن را به اس��م خود ثب��ت می کند. نباید هیچ 
وق��ت این کار را انجام دهید، زیرا حس خوبی در کارمندان به وجود 

نمی آورد.
کارمندان را به خاطر اشتباهات شان سرزنش می کند

مدیرانی که در شکست ها همه را جز خودشان مقصر می دانند، شایسته 
مدیریت نیستند. آنها در مقابل مدیرانی قرار می گیرند که به خاطر عملکرد 

خوب کارمندان شان، به آنها پاداش می دهند.
عاشق چاپلوسی هستند

کارمن��دان چاپلوس تمام وقت و ان��رژی خود را صرف این کار می کنند 
تا پیش مدیر، خوب جلوه کنند. دلیلش این اس��ت که آنها می دانند مدیر 
به تعریف و چاپلوسی عالقه دارد، اما باید بدانید، یک مدیر خوب و موفق، 
عالقه مندی کارمندان را در قلب خود لمس می کند نه از طریق زبان آنها.

مسئولیت اشتباهات شان را قبول نمی کنند
تمام مدیران بد دنیا، مس��ئولیت خطاهای خ��ود را نمی پذیرند و هرگز 
معذرت خواهی نمی کنند. این در حالی اس��ت که مدیران خوب، به راحتی 

اشتباهات شان را گردن می گیرند.
در مقابل تغییر مقاومت می کنند

مدیرانی که تمایلی به تغییر ندارند و به آن روی خوش نشان نمی دهند، 
در نهایت تیم شان را به شکست می رسانند.

قادر به درک کارمندان نیستند
حتم��ا برای ش��ما هم پی��ش آمده مدیر ب��دون توجه ب��ه زحماتی که 
کشیده اید حتی یک تشکر هم از شما نکرده است. درک نکردن کارمندان 
و عدم قدردانی از آنها س��بب می ش��ود روحیه افراد تضعیف ش��ده و هیچ 

موفقیتی به دست نیاید.
توانایی انگیزه دادن به تیم را ندارند

مدیران بد به کارمندان شان انگیزه نمی دهند و قادر به استفاده بهینه و 
بازدهی حداکثری از کارمندان خود نیستند.

وقتی کار زیادی برای انجام وجود دارد، غیب می شوند
خصوصیت مدیران بد این اس��ت که در کافی شاپ های اطراف محل کار 
چ��ای می خورند و از بیرون به مدیریت کارمندان می پردازند. زمانی که به 

حضور آنها برای انجام کارهای مختلف نیاز است، در دسترس نیستند.
با بروز مشکالت، ناپدید می شوند

خصوصیت ش��خصیتی مدیران بد دنیا این است که نمی خواهند درباره 
مشکل چیزی بشنوند و از چالش ها فرار می کنند. آنها وقتی کارمندان شان 

دچار مشکلی می شوند، در دسترس نیستند تا مشکل را حل کنند.
طرز فکر محدودی دارند

وقتی مدیری نگرش محدود داشته باشد، کارمندان هم در مسیر درستی 
قرار نمی گیرند و این مسئله می تواند سبب خستگی اعضای تیم شود.

چیزی که می گویند را باور ندارند
برخی مدیران در حضور کارمندان از آنها تعریف و تمجید می کنند، اما 
در ذهن و قلب شان نظر دیگری دارند. این افراد مدیران خوبی برای هدایت 

یک کسب و کار نیستند و نمی توان به آنها اطمینان کرد.
انتظارات غیرواقعی دارند

خیلی خوب اس��ت به  عنوان یک مدیر، از کارمندان انتظارات مشخص 
داشته باشید، چراکه انتظارات غیرواقعی و دست نیافتنی تنها باعث ناامیدی 
کارمندان می شود. یک مدیر خوب می تواند میان انتظارات واقعی و مطلوب 

با انتظارات غیرواقعی تفاوت قائل شود.
فقط روی کار تمرکز دارند

یک��ی از خصوصیات مدیران بد این اس��ت که قادر ب��ه برقراری تعادل 
میان کار و زندگی شان نیستند. آنها ساعات زیادی از روز را پای کامپیوتر 

می نشینند و خارج از محل کار هیچ ارتباطی با کارمندان خود ندارند.
متوجه کم کاری کارمندان نیستند

مدیران��ی که کم کاری اعضای تی��م را توجیه می کنن��د و آن را نادیده 
می گیرند، در دس��ته بدترین مدیران دنیا قرار دارند. وقتی یکی از اعضای 
تیم با کم کاری خود باعث می شود فشار بیشتری به بقیه وارد شود، قطعا 
این مس��ئله سبب ایجاد تنفِر اعضای تیم نسبت به او خواهد شد، اما یک 

مدیر خوب نباید اجازه دهد چنین اتفاقی بیفتد.
ریاکار و دو به هم زن هستند

مدیرانی که همیش��ه در تیم های کاری به دنبال مشکل درست کردن و 
اختالف انداختن بین دیگران هستند، باید شغل مدیریت را کنار بگذارند. 

قطعا این افراد نمی توانند مدیران موفق و شایسته ای باشند.
همیشه به کارمندان شان پوزخند می زنند

بیچاره کارمندانی که با عقاید این مدیران موافق نباشند. مدیران بد در 
این مواقع کارمندان را برای جزئی ترین مسائل هم جریمه می کنند.

کارمندان را تحقیر و تمسخر می کنند
مدیران بد معموال در جمع، کارمندان خود را تحقیر می کنند و می گویند تحقیر 
linkedin/ucan :کارمندان سبب باال رفتن انگیزه آنها می شود.            منبع

ترجمه: علی آل علی / سرمایه گذاری یکی از فعالیت های جذاب و مورد 
عالقه دامنه وس��یعی از مردم است. بسیاری از افراد برای کسب سود و 
بهبود وضعیت ش��ان در عرصه کس��ب و کار اقدام به س��رمایه گذاری در 
بورس یا مشارکت مستقیم با برندها می کنند. بدون تردید سرمایه گذاری 
همیش��ه به معنای کس��ب سود نیست. بس��یاری از س��رمایه گذارها با 
شکس��ت های متعددی مواجه می ش��وند البته در این میان تفاوت قابل 
مالحظ��ه ای میان س��رمایه گذارهای حرفه ای و ت��ازه کار وجود دارد. در 
ادامه به کمک دن کالوگر، کارش��ناس ارش��د سرمایه گذاری، به بررسی 

برخی از نکات مهم در این حوزه خواهیم پرداخت. 
ضرورت نگاه بلندمدت 

س��رمایه گذاری به صورت حرفه ای نیازمند ن��گاه بلندمدت به عرصه 
کس��ب و کار است. بسیاری از افراد تازه کار در این حوزه انتظار دریافت 
س��ودهای کالن در م��دت زمانی ان��دک را دارند. دنیای کس��ب و کار 
اینگونه عمل نمی کند بنابراین س��رمایه گذارها باید در بلندمدت نسبت 
به تاثیرگذاری سرمایه ش��ان توجه نش��ان دهند. این امر اهمیت بس��یار 

زیادی برای برندها دارد. اگر یک برند به طور مداوم درگیر پاس��خگویی 
به س��رمایه گذارانش در مورد وضعیت س��وددهی سهام شان باشد، دیگر 
فرصت��ی برای ن��وآوری و موفقیت در بازار نخواهد داش��ت بنابراین باید 

اندکی اعتماد میان برند و سرمایه گذارها تقویت شود. 
خرید سهام براساس نام یا وضعیت بازار؟

برخی از س��هامداران ت��ازه کار فقط به دنبال نام ه��ای جذاب در بازار 
هس��تند. این امر به معنای خرید س��هام بدون توجه ب��ه وضعیت بازار 
اس��ت. حتی معتبرترین برندها نیز در شرایط ناگوار ضررهای زیادی به 
س��رمایه گذارها می زنند بنابراین باید براس��اس وضعیت بازار و ترندهای 

مطمئن نسبت به خرید و سرمایه گذاری اقدام نماییم. 
امروزه مش��اورهای بسیار مطمئنی در حوزه س��رمایه گذاری فعالیت 
دارند. بدون تردید برخی از مش��اورهای حوزه س��رمایه گذاری به دنبال 
س��ودجویی هس��تند، اما برخی از کارش��ناس های معتبر ام��کان ارائه 
توصیه ها و نکات راهنمایی مناس��بی را خواهند داش��ت بنابراین باید با 
چنین افرادی برای بهبود وضعیت س��رمایه گذاری مان همکاری نزدیکی 

داشته باشیم. در غیر این صورت شانسی برای سرمایه گذاری مطمئن و 
کم ریسک نخواهیم یافت. 

مطالعه در مورد برندها
س��رمایه گذارهای حرفه ای برای انتخاب یک برند یا شرکت به منظور 
س��رمایه گذاری مطالعه دقیق��ی بر روی وضعیت ب��ازار و برند موردنظر 
انجام می دهند. اگر شما بدون هرگونه مطالعه ای و فقط براساس توصیه 
دیگران اقدام به س��رمایه گذاری می کنید، باید نسبت به عواقب این امر 
نیز آمادگی داش��ته باش��ید. بسیاری از اوقات س��رمایه گذارهای تازه کار 
بدون ش��ناخت درست از برندها دست به سرمایه گذاری می زنند. نتیجه 
این امر حتی در صورت موفقیت نیز همراه با ریس��ک های بسیار زیادی 
خواهد بود. فرآیند مطالعه وضعیت یک برند برای س��رمایه گذاری شامل 
مطالعه صورت حساب های مالی و همچنین سابقه اش در بازار است. اگر 
این نکات را مدنظر داش��ته باشیم، فرآیند بازاریابی مان به طور مطمئن 

پیش خواهد رفت. 
noobpreneur.com :منبع

چگونه از ریسک های سرمایه گذاری دوری کنیم؟

راهکارهای سرمایه گذاری مطمئن 

25 خصوصیت بدترین و ناموفق ترین مدیران دنیا
به قلم: آنجال اش نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی
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اخبار

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس HSE شــرکت پاالیش گاز 
ایالم گفت: با اجرای سه پروژه مطالعاتی که توسط مشاوران ذی صالح 
در حال اجرا می باشد احتمال وقوع حوادث در این واحد صنعتی کاهش 
می یابد. به گزارش روابط عمومی، علی سلیمانی گفت: مطالعات بررسی 
خطاهای انسانی، مدیریت ایمنی فرآیند و بررسی راهکارهای کاهش صدا 
در ناحیه فرآیندی توسط مشاوران ذی صالح در حال اجرا می باشد. وی 
اظهار داشت: بررسی خطاهای انسانی و حوادث محتمل در اتاق کنترل 
های مرکزی، نیروگاه، کمپرســورهای تقویت فشار گازی و دانه بندی 
توســط مشــاور در حال اجرا بوده که تالش می شود خطاهای انسانی 
شناسایی و با اجرای اقدامات اصالحی از بروز حوادث محتمل جلوگیری 
شود. رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت پاالیش گاز ایالم 
همچنین به پروژه مدیریت ایمنی فرآیند اشــاره و تصریح کرد: با انجام 
 Hazid مطالعات شناسایی خطرات در این واحد صنعتی با روش های
،Hazop،JHA در ســال های گذشته نیاز به یک پروژه تکمیلی تحت 
عنوان مدیریت ایمنی فرآیند بود که این طرح  به منظور کاهش حوادث 

احتمالی در این پاالیشگاه گاز در حال انجام است.
ســلیمانی هدف از اجرای این پروژه را بهبود عملکرد HSE ،کاهش 
آمار حوادث،کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری تجهیزات و بیمه، 
اجتناب از توقف تولید و تبدیل ایمنی به یک ارزش اساسی عنوان و خاطر 

نشــان کرد: واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست پاالیشگاه گاز ایالم 
برنامه های قابل توجهی به منظور کاهش حوادث احتمالی در دستور کار 

قرارداده که به مرور زمان اجرایی می شوند.
رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست  شرکت پاالیش گاز ایالم به 
بررسی راهکارهای کاهش صدا در نواحی فرآیندی بعنوان سومین پروژه 
اشاره کرد و گفت: با توجه به اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به 
صورت سالیانه در این پاالیشگاه، صدا در برخی از واحدها بیشتر از حد 
مجاز بهداشت حرفه ای تشخیص داده شده که برای کاهش آن مطالعات 

مذکور اجرا گردیده است.
ســلیمانی افزود: تاکنون مشــاور با اندازه گیری صدا در واحدهای 
مختلف اقدامات اصالحی و طرح های قابل اجرا را پیشــنهاد داده که با 
کاهش آلودگی صوتی احتمال وقوع حوادث ناشی از آن کاهش می یابد.

رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت پاالیش گاز ایالم در 
بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 
نزدیک به ۳ میلیون نفر ساعت کارکرد پرسنل شرکت پاالیش گاز ایالم 
بوده،گفت: از ابتدای ســال جاری تاکنون بیــش از 4500 مجوز انجام 
فعالیت کاری با نظارت و کنترل واحد ایمنی و همکاری سایر واحدهای 
عملیاتی و پشتیبانی به منظور انجام فعالیت های تعمیراتی در نواحی 
فرآیندی در حوزه های مکانیک و ماشــینری، برق و ابزار دقیق و دیگر 
کارهای تعمیراتی مربوط به واحدهای عملیاتی و  همچنین فعالیت های 

تعمیراتی در نواحی غیر فرآیندی صادر شده است.
ســلیمانی افزود: از ابتدای ســال جاری تاکنون یک دوره تعمیرات 
اساسی با حجم باالیی از آماده سازی تجهیزات برای تولید گاز در فصل 
ســرما در واحدهای فرآیندی و ســه دوره تعمیرات اساسی واحدهای 
بازیافت گوگرد، تثبیت میعانات گازی و مخازن نگهداری میعانات گازی 
با نظارت کامل پرسنل ایمنی و آتش نشانی بدون روی دادن هیچ گونه 

حادثه منجر به فوت و یا ناتوان کننده انجام پذیرفته است.

اهواز - شــبنم قجاوند: پانزدهمین یادواره شــهدا و بزرگداشت 
ایثارگران و گردهمایی مجازی بسیجیان شرکت فوالد خوزستان با حضور 
سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر 
)عج( استان خوزستان، حجت االسالم و المسلمین میراحمدرضا حاجتی 
استاد حوزه و دانشگاه، حجت االسالم سید امیر میرعالیی فرمانده ناحیه 
مقاومت بســیج امام علی )ع( شهرستان اهواز و جمعی از مسئوالن و با 
اســتقبال علی قلعه نوی مدیرعامل و رضا طاهری رییس هیات مدیره 
شرکت فوالد خوزستان، ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۹ در مسجد حضرت رسول 

اکرم )ص( این شرکت و همزمان به صورت مجازی برگزار شد. 
در ابتدای این مراسم، سردار شــاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولی 
عصر )عج( اســتان خوزستان اظهار داشــت: در طول هشت سال دفاع 
مقدس، دشمن بعثی دســت به هر کاری برای مغلوب نمودن ایران در 
جنگ نمود. یکی از این موارد حمله به زیرساخت های کشور بود. شرکت 
فوالد خوزستان در طول جنگ ۳ مرتبه مورد آماج حمالت دشمن بعثی 
قــرار گرفت. در یکــی از این حمالت که در ســال ۱۳۶4 رخ داد، این 
مجموعه عظیم صنعتی بیش از دو ســاعت زیر آتش بمباران بود. این 

شرکت افتخار دارد 55 شهید را تقدیم انقالب اسالمی نموده و به پشتوانه 
آنان، همچنان چرخ صنعتی شرکت در مسیر اعتالی کشور به حرکت 

خود ادامه می دهد. 
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر )عج( استان خوزستان افزود: یکی از 
اهداف دشمنان، براندازی نظام اسالمی کشور بوده و هست. اما با وجود 
امام راحل در آن زمان و مقام معظم رهبری در زمان کنونی چنین خیال 
باطلی امکان پذیر نیست. امروز جنگ در سرزمین اسالم از یمن تا سوریه 

ادامه دارد. اما رمز پیروزی ایســتادگی و مقاومت است. ما وارث مکتب 
امام حسین )ع( هستیم. مکتبی که حاج قاسم با تکیه بر آن توانست با 
حضور مقتدرانه در جهان اسالم، خاورمیانه و مدیترانه، دنیا را شگفت  زده 
نماید. امروز دشمن بداند تک  تک ایرانیان در برابر مستکبران ایستادگی 
و مقاومت کرده و با تاســی از مکتب سید الشــهدا )ع( و منویات مقام 
معظم رهبری عالوه بر بی اثر کردن تحریم  ها در مسیر پیشرفت قدم بر 
می دارند.  شــاهوارپور در ادامه گفت: رمز پیروزی انقالب اسالمی وجود 
امام راحل در گذشته و حضور کنونی مقام معظم رهبری است. ما باید 
در مسیر شهدا گام برداشته و فریب تزویر دشمنان را نخوریم. مهمترین 
عرصه ای که دشمن نشانه گرفته است، اقتصاد بوده و با این حرکت سفره 
مردم را نشانه گرفته است. شرکت فوالد خوزستان می تواند با تولید پایدار 
این نیرنگ را بی اثر نماید. کارکنان شرکت فوالد خوزستان در خط مقدم 
اقتصاد مقاومتی قرار دارند. گزارش خبرنگار ما حاکی است، این مراسم با 
اجرای آرمین مرادی از کارکنان شرکت فوالد خوزستان برگزار و در پایان 
این برنامه حجت االسالم سعید شحیطاط به یاد اهل بیت )ع( و شهدا 

به مرثیه  سرایی پرداخت.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با فرارسیدن مبعث رسول 
اکرم )ص( ، آئینی به مناســبت تقدیر از بازنشســتگان در شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن : این آئین با هدف تقدیر از خدمات  بدون چشمداشت سی ساله  
و کار صادقانه و بی دریغ کارکنان بازنشســته و تالش آنان در راستای 
پیشرفت و دست یابی به اهداف عالیه و اعتالی  این شرکت ،و با حضور 
مدیر ، معاونین ، مسئولین ستادی و عملیاتی ، جمعی از کارکنان و هشت 

نفر از بازنشستگان در سالن کنفرانس منطقه برگزار گردید.
 کورش باالدست ، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن ، در این مراســم ضمن تبریک فرارسیدن ایام فرخنده و مبارک 

مبعث خاتم انبیاء، حضرت محمد )ص(، گفت : » بازنشســتگی پایان 
راه نیســت، بلکه آغاز و تولدی دوباره در زندگی اســت . انسان ها درراه 
رســیدن به تعالی از منازل گوناگونی عبور می کنند  و بازنشستگی نیز 
یکی از این منازل است . بازنشستگان منشا خیر و توانمندی در سازمان 
بوده و به عنوان چراغ راه نیروهای جدید شرکت هستند و وظیفه انتقال 
دانش و تجربه خود به جوانان این شرکت را برعهده دارند . وی همچنین  
هم دلی، همراهی را رمز موفقیت دانست و از کارکنان خواست تا در ادامه 
روند رشد و توسعه شرکت نهایت همت خود را به کار گرفته و از تجارب 

پیشکسوتان به نحو مطلوب استفاده کنند.«
در پایان این آئین به رسم یاد بود از بازنشستگان در قالب لوح تقدیر 

و هدایایی قدردانی شد .

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت: 
۹0 درصد از اراضی و امالک این اداره کل صاحب سند مالکیت تک برگ 

کاداستری شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمدرضا قربانی با بیان اینکه مستند 
سازی اراضی و امالک دولت یک تکلیف قانونی برای حفظ و حراست از 
بیت المال است، افزود: در این راستا اداره کل راه آهن منطقه آذربایجان 
برای ســاماندهی اراضی و امالک خود اقدام به نقشه برداری کاداستری 
از کل اراضی خود کرده است. وی اظهار داشت: پس از این اقدام و ارائه 
نقشــه اراضی و امالک این اداره کل به ادارات ثبت منطقه، نســبت به 
تثبیت اراضی در سامانه کاداستر کل کشور اقدام شد و برای ۹0 درصد از 

اراضی و امالک سند مالکیت تک برگ کاداستری اخذ شد.
قربانی، ادامه داد: در این راستا مشکل سند مالکیت ایستگاه راه آهن 
مرند که از قدیمی ترین ایســتگاه های راه آهن منطقه آذربایجان است 

و دعاوی مختلف از سوی اشخاص و ارگان های مختلف جهت مالکیت 
بر اراضی و امالک آن در سال های متمادی مطرح بود با پیگیری های 
مستمر واحد حقوقی این اداره کل با صدور سند مالکیت کاداستری به 

مساحت حدود ۱4 هکتار حل شد.
نخستین خط راه آهن ایران یک قرن قبل در حد فاصل تبریز تا بندر 

شرفخانه دریاچه ارومیه توسط روس ها ساخته شد.
راه آهن آذربایجان به عنوان یکی از نواحی نوزده گانه راه آهن ایران در 
محورهای تبریز - میانه، تبریز- جلفا، تبریز- رازی، مراغه - ارومیه و در 
آینده نزدیک میانه - بستان آباد فعال است و خطوط ریلی این ناحیه به 
حدود یک هزار و ۱00 کیلومتر می رسد. راه آهن آذربایجان به استان های 

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل خدمت رسانی می کند.

:HSE با اجرای پروژه های مطالعاتی در حوزه

احتمال وقوع حوادث در پاالیشگاه گاز ایالم کاهش می یابد

 پانزدهمین یادواره شهدا و بزرگداشت ایثارگران و گردهمایی مجازی بسیجیان 
شرکت فوالد خوزستان برگزار شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن گفت:

بازنشستگان ، منشا خیر و توانمندی و چراغ راه نیروهای جدید شرکت هستند

۹۰ درصد اراضی اداره کل راه آهن آذربایجان سنددار شد

قربانی: مشکل سند مالکیت ایستگاه راه آهن مرند حل شد

درخشش نمایندگان استان قم در مسابقات بین المللی قرآن کریم
قــم - خبرنگار فرصت امروز: دو نماینده اســتان قم در مســابقات 

بین المللی قرآن کریم موفق به کسب رتبه نخست این مسابقات شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، برای 
نخستین بار دو نفر از نمایندگان استان قم در مسابقات بین المللی قرآن کریم 

موفق به کسب رتبه اول این مسابقات شدند.
بر اساس این گزارش، در سی و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن 
کریم جمهوری اسالمی ایران و در رشته قرائت، سید حمیدرضا مقدسی حائز 
رتبه نخســت شد. همچنین در چهارمین دوره مسابقات بین المللی طالب 
جهان اسالم نیز مهدی فروغی موفق شد در رشته قرائت و تفسیر به مقام نخست دست یابد. اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم 

این موفقیت را به ملت عزیز ایران به ویژه مردم قم و جامعه فرهیخته قرآنی کشور تبریک می گوید.

مدیرعامل آب منطقه ای گیالن خبر داد:
الیروبی 23۰ کیلومتر از رودخانه ها و انهار در سطح گیالن

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
گیالن از الیروبی ۲۳0 کیلومتر از رودخانه ها و انهار در سطح استان گیالن 
تا کنون خبر داد . به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن؛ مهندس 
وحید خّرمی با اعالم این خبر گفت: با توجه به شــرایط خاص آب و هوایی 
استان گیالن که منجر به رویش سریع علف های هرز در رودخانه ها و انهار 
می گردد و همچنین به علت وقوع ســیالب های متعدد در طول سال که 
باعث رسوب گذاری انهار و رودخانه ها می شود، هر ساله برای آماده سازی 

انتقال آب به مزارع تحت پوشش، نیاز به الیروبی امری ضروری می باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن افزود: در همین راستا، شرکت 
سهامی آب منطقه ای گیالن  از اوایل بهمن ماه سال جاری با اعتباری بالغ بر ۶0 میلیارد ریال، اقدام به برنامه ریزی جهت الیروبی 
قریب به 500 کیلومتر از رودخانه ها و انهار در ســطح اســتان گیالن نموده است. مهندس خّرمی تصریح کرد: تاکنون الیروبی 
بالغ بر ۲۳0 کیلومتر از رودخانه ها و انهار مورد اشاره به اتمام رسیده است و امید است تا قبل از شروع فصل آبیاری مابقی نیز 

به اتمام برسد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آب گیالن در پایان تأکید نمود؛ از کشاورزان عزیز و زحمتکش درخواست داریم برای الیروبی انهار 

بین مزارع اقدام نمایند، چرا که این امر باعث تسهیل در انتقال آب به مزارع و کاهش مصرف در آبیاری می گردد.
تصاویر ذیل مربوط به بخشی از الیروبی انهار و رودخانه های استان گیالن که با استفاده از بیل های مکانیکی دکل بلند و  شناور 

انجام شده است.

تداوم سوخترسانی زیر بارش برف در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: تداوم سوخترسانی در زیر بارش برف و برودت شدید دمای هوا با تالش بی وقفه تالشگران 
خدوم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان در حال انجام است.عیسی افتخاری با بیان این مطلب و با اشاره به 
بارش شدید برف و برودت دمای هوا در استان گلستان گفت: با برنامه ریزی انجام شده سوخت مورد نیاز خانوارهای روستایی توزیع 
و ذخیره سازی جهت استفاده در شرایط خاص انجام شده و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.افتخاری ضمن قدردانی از 
خدمات شبانه روزی تمامی کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان، پیمانکاران حمل فراورده های نفتی 
و رانندگان نفتکش ها افزود: در سایه تالش بی وقفه تالشگران عرصه سوخترسانی در شرایط سخت جوی سوخترسانی به ۱۱۶ 
باب جایگاه عرضه فراورده های نفتی، فروشندگیهای شهری و روستایی در نقاط صعب العبور و مصرف کنندگان بخشهای مختلف 

صنعتی، کشاورزی و . . . بی وقفه در حال انجام است.

پرونده بازسازی واحدهای مسکونی سیل تا مردادماه سال آینده بسته می شود
 بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بنیاد مسکن استان بوشهر؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
بوشهر با بیان اینکه “در ســیل ۱۶آذر بیش از ۱400واحد مسکونی در 
استان آسیب دید” گفت: عملیات بازسازی و تعمیر این واحدها آغاز شده 

که پرونده آنها تا مردادماه سال آینده بسته می شود.
حمید حیدری بریدی در نشســت با نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه بوشــهر از پرداخت 50 میلیون تومان با ســود 5 درصد برای مقاوم 
سازی واحدهای مسکونی روستایی خبر داد و تصریح کرد: برای هر واحدی 
که مقاوم ســازی می شــود ۸ تا ۱5 میلیون تومان کمک بالعوض از محل 

حساب ۱00 امام)ره( پرداخت می شود.
حیدری، با اشاره به ساخت واحدهای مسکونی تخریبی در جریان سیل ۱۶ آذر ماه امسال در دیلم خاطر نشان کرد: ۳۷ واحد 
واحد مسکونی که نیاز به بازسازی داشتند امروز عملیات اجرایی آن آغاز شد که در این راستا سقف تسهیالت در حوزه شهری ۱00 

میلیون تومان برای هر واحد پرداخت می شود.
وی، پرداخت ۶5 میلیون تومان به صورت بالعوض برای بازسازی هر واحد مسکونی در حوزه شهری را مورد اشاره قرار داد و تاکید 
کرد: برای بازسازی واحدهای مسکونی سیل  زده در حوزه روستایی ۸0 میلیون تومان تسهیالت بانکی و 50 میلیون کمک بالعوض 
پرداخت می شود. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر با اشاره به آغاز تعمیرات ۸۷ واحد مسکونی در جریان سیل 
آذرماه امسال گفت: برای تعمیر این واحدها ۳0 میلیون تومان وام 5 درصد و ۱5 میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت و تا پایان 
امسال تکمیل می شود. حیدری، با اشاره به اتمام بازسازی واحدهای سیل زده تا مرداد ماه سال ۱400 تصریح کرد: پرونده بازسازی 

و تعمیرات سیل آذر ماه امسال تا مرداد ماه سال آینده بسته می شود.

در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد:
 نشست دانشگاهی کمیته خدمات بهداشتی ، سالمت و محیط زیست ستاد 

اجرایی خدمات سفر ویژه سال 1۴۰۰ 
 سساری – دهقان :  پنجمین جلسه نشست دانشگاهی کمیته 
خدمات بهداشتی ، سالمت و محیط زیست ستاد اجرایی خدمات 
سفر اســتان ویژه سال ۱400 در سالن قلم دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران برگزار شد.
 در این جلسه که با حضور مدیران و کارشناسان حوزه معاونت 
درمان و مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان ، 
روســای مراکز آموزشی درمانی و بیمارســتان های دانشگاهی و 
ســازمان تامین اجتماعی و مراکز بهداشتی درمانی بلوک ساری، 
روســای EOCو MCMC در شهرستان ساری برگزار شد، دکتر 
تورج اسدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مقابله با کرونا و ارتقاء خدمات اورژانس 
های بیمارستانی و پیش بیمارستانی و آمادگی کارکنان تاکید کرد 
و خواستار انجام تمهیدات مناســب ذخیره دارو های اورژانسی و 
بررســی مشــکالت و رفع نواقص احتمالــی در بخش تجهیزات 

بیمارستانی و توزیع مناسب آنکالی شد

روابط عمومي شرکت گاز استان گیالن رتبه سوم جشنواره عکس و فیلم کوتاه 
صنعت نفت را کسب کرد

رشت - خبرنگار فرصت امروز: روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن 
در اولین جشنواره عکس و فیلم کوتاه صنعت نفت که به علت شیوع ویروس 
کرونا به صورت مجازی برگزار شــد توانست در دو بخش عکاسی و مستند 
داستانی و کلیپ رتبه سوم را در میان شرکت های تابعه وزرات نفت کسب 

نماید.
روابط عمومی کســب این موفقیت بزرگ را به همه کارکنان شرکت گاز 
اســتان گیالن که با تالش ها و خدمات مســتمر خود، زمینه ثبت تصاویر 
ماندگار و غرورآفرین از شرکت گاز را فراهم نمودند تبریک عرض می نماید.

متن تقدیرنامه های کسب شده به شرح ذیل می باشد

دوشنبه
25 بهمن 1399

شماره 1748

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: جلسه هماهنگی احراز آمادگی 
ویژه نوروز سال ۱400 برای پیشگیری از حوادث احتمالی و ارائه خدمت 
رسانی مطلوب با حضور مدیریت و مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، علی روح اللهی در جلســه هماهنگی و آمادگی برای پاسخ به 
حوادث احتمالی و سوخت رسانی مطلوب در نوروز سال ۱400 در جمع 
معاونان و مسئوالن منطقه از یک سال سعی و تالش مجدانه مسئوالن و 
کارکنان منطقه در راستای تحقق اهداف متعالی شرکت تشکر و قدردانی 
کــرد و گفت: حاصل این تالش که تجلی اداره و همت مجموعه خدوم 
منطقه اعم از مســئوالن و کارکنان، شرکت های حمل و نقل فرآورده 
های نفتی، رانندگان ســاعی نفتکش و متصدیــان جایگاههای عرضه 
بوده، کسب رضایت مسئولین اســتانی و دریافت لوح تقدیر می باشد. 
روح اللهی با اشاره به عملکرد مطلوب شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی در تأمین و توزیع به موقع فرآورده های 
نفتی در ســال جاری اظهار کرد: در سایه همدلی و کار تیمی همکاران 
زحمتکش و تعامل خوب حمل و نقل فراورده های نفتی منطقه تأمین 
ســوخت نیروگاهها بدون کمترین مشکل انجام شد. مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با بیان اینکه شرایط 
ویژه بیماری کرونا ویروس الزامات خاص خود را می طلبد، افزود: کنترل 

و نظارت بر رعایت مقررات و توصیه های بهداشتی در جایگاههای عرضه 
ســوخت در ایام تعطیالت نوروزی ۱400 از اقدامات ضروری می باشد. 
علی روح اللهی نسبت به هماهنگی با مالکین جایگاههای عرضه سوخت 
مایع، مالکین و بهره برداران جایگاههای سی ان جی، شرکت های حمل 
و نقل فرآورده های نفتی، مســئولین شــرکت های موزع گاز مایع در 
راستای احراز آمادگی های الزم و خدمت رسانی با تمام ظرفیت تأکید 
کرد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
تصریح کرد: برنامه ریزی و ساماندهی گشت های ویژه بازرسی و حضور 
در جایگاههای عرضه ســوخت به منظور نظارت و کنترل بر ارائه بهینه 
خدمات در ایام تعطیالت نوروزی با لحاظ نمودن شرایط بیماری کرونا 

ویروس انجام خواهد شد.
صرفه جویی 17 درصدی مصرف بنزین در 

آذربایجان شرقی
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
همچنین از صرفه جویی ۱۷ درصدی مصرف بنزین در ۱۱ ماهه ســال 
جاری با جایگزینی اســتفاده از سوخت سی ان جی در استان خبر داد. 
علی روح اللهی با اشــاره به صرفه جویی ۱۷ درصدی مصرف بنزین در 
۱۱ ماهه سال جاری در سطح استان گفت: رشد صنعت  سی ان جی در 
استان، توسعه جایگاههای عرضه گاز طبیعی و اجرای طرح تبدیل رایگان 
خودروهای باری و مسافری عمومی از دالیل صرفه جویی مصرف بنزین 
در بازه زمانی مذکور می باشــد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی اضافه کرد: کاهش مصرف بنزین در کنار 
توزیــع بنزین یورو4 عالوه بر صرفه جویی در هزینه های تولید و توزیع 
این فرآورده در ارتقای کیفیت هوای کالنشــهر تبریز و شهرهای بزرگ 
استان موثر بوده است. روح اللهی در ادامه یادآور شد: با توجه به اجرای 
طرح توزیع الکترونیکی نفت سفید و ثبت نام مصرف کنندگان در سامانه 
درخواســت فرآورده های نفتی )newtejaratasan.niopdc.ir( و 
بهره مندی خانوارهای نفت سفیدسوز از گاز طبیعی مصرف نفت سفید 

نیز در ۱۱ ماهه سال ۹۹ با صرفه جویی ۲5 درصدی همراه بوده است.

با مدیریت شرکت پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی؛

ستاد هماهنگی و سوخت رسانی مطلوب در نوروز 1۴۰۰ تشکیل شد
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اگر کس��ب و کار شما در طول س��ال های اخیر مراسم های مهمش را 
در ش��بکه های اجتماعی برگزار کرده باشد، به خوبی از اهمیت استفاده 
از هش��تگ ها به منظور جلب نظر مخاطب هدف آگاهی دارید. بسیاری 
از برنده��ا ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به اس��تفاده از 
استراتژی های بازاریابی بسیار هوش��مندانه ای دارند. یکی از بخش های 
همیش��گی هر اس��تراتژی بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی مربوط به 

استفاده از هشتگ های کاربردی است. 
ب��دون تردید اغلب برندها برای تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی 
از هش��تگ ها اس��تفاده می کنند. نکته مهم در این میان نحوه استفاده 
درس��ت از هشتگ هاس��ت. اگر این امر مدنظر برندها و بازاریاب ها قرار 
نداش��ته باش��د، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور کامل 

از بین خواهد رفت. 
استفاده درس��ت از هشتگ ها امکان جلب نظر مخاطب هدف به طور 
سریع را فراهم خواهد کرد. همچنین از نقطه نظر بازاریابی امکان ایجاد 
ارتب��اط میان برندهای دارای زنجیره مش��تریان مش��ترک را نیز فراهم 
خواه��د کرد. امروزه همکاری میان برندها در حوزه های بازاریابی دارای 
اهمیت باالیی است. استفاده از هشتگ های مناسب کمک شایانی برای 
یافتن برندهای همس��طح کس��ب و کارمان در راستای همکاری خواهد 
کرد. در ادامه برخی از نکات مهم برای اس��تفاده درست از هشتگ ها در 
زمینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

استفاده از هشتگ های مرتبط با حوزه کسب و کار
اس��تفاده از هش��تگ های مرتبط ب��ا حوزه کس��ب و کار برای معرفی 

برندمان به مخاطب هدف دارای اهمیت محوری است. بسیاری از برندها 
در این مس��یر از هشتگ های عمومی استفاده می کنند. هر کسب و کار 
بای��د ماهیت تجاری اش را به خوبی در معرض نمایش قرار دهد. در غیر 
این صورت با کاربران عادی اشتباه گرفته خواهد شد. این امر به معنای 

ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
اگر کس��ب و کار ش��ما در زمینه عکاس��ی و مدیری��ت آتلیه فعالیت 
دارد، بای��د از هش��تگ های مناس��ب در ای��ن زمینه اس��تفاده نمایید. 
امروزه س��رویس های بس��یار زیادی برای ارزیابی هشتگ های محبوب 
در ش��بکه های اجتماعی وجود دارد. گوگل به کاربران امکان مش��اهده 
هش��تگ های محبوب به ط��ور عمومی را می دهد. ب��ا این حال بهترین 
منب��ع در این میان اس��تفاده از خدمات ش��بکه های اجتماعی اس��ت. 
پلتفرم ه��ای مطرح به طور ماهانه اقدام به نمایش اطالعات مهم مربوط 
به ترندها و هش��تگ ها می کنند. توجه به چنین اطالعاتی دارای اهمیت 
بس��یار زیادی اس��ت. امروزه اغلب برندهای بزرگ برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف از چنین اطالعاتی استفاده می کنند. 
کاربست هشتگ های محبوب مخاطب هدف 

هر برند در بازار کس��ب و کار دارای دامنه مشخصی از مخاطب هدف 
اس��ت. آش��نایی با مخاطب هدف در عرصه کس��ب و کار اهمیت بسیار 
زی��ادی دارد. برخی از برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
اقدام به شناس��ایی دقیق آنها می کنند. این امر در هر حوزه ای از کسب 
و کار دارای اهمیت باالیی اس��ت. اگر این امر مدنظر برندها قرار نداشته 
باش��د، در بلندمدت امکان تولید محتوای بازاریابی مورد عالقه کاربران 

کاهش خواهد یافت. 
اغل��ب بازاریاب ها پس از مدت زمانی کوتاه تعامل با مخاطب هدف به 
خوبی نسبت به سلیقه شان آگاهی پیدا می کنند بنابراین در عمل نیازی 

به طی مراحل طوالنی یا اس��تفاده از خدم��ات آژانس های بازاریابی در 
این میان نخواهد بود. ارزیابی هش��تگ های محبوب میان کاربران بدون 
تردید با هش��تگ های مورد حوزه کس��ب و کار دارای تفاوت هایی است 
بنابراین باید به این نکات توجه ویژه ای نشان دهیم. در غیر این صورت 

شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهیم داشت. 
استفاده از هشتگ های محلی

هش��تگ های محبوب در میان کاربران براس��اس معیارهای متفاوتی 
تقسیم بندی می ش��ود. یکی از معیارهای کاربردی در این میان مربوط 
به محلی یا بین المللی بودن شهرت هر هشتگ است. اگر کسب و کارها 
نسبت به هش��تگ های مورد عالقه کاربران محلی اطالعات درستی در 
دسترس داشته باشند، امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 

قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
مش��تریان در ی��ک بازار محلی دارای س��لیقه و نیازه��ای متفاوتی با 
بازارهای دیگر هس��تند بنابراین برندها باید نس��بت به این تفاوت های 
مهم واکنش نش��ان دهند. در غیر این صورت محت��وای بازاریابی برای 
مخاطب هدف گوناگون به طور یکسانی در دسترس قرار می گیرد. بدون 
شک این امر همراه با بازخوردهای مناسبی از سوی کاربران در بازارهای 

مختلف نخواهد بود. 
استفاده از هشتگ های مکان محور

بازاریابی برای موقعیت های مکانی خاص همیش��ه مهم است. اگر یک 
کس��ب و کار در ش��هر نیویورک فعالیت دارد، اس��تفاده از هشتگ های 
مکان محور و اختصاصی برای این شهر کاربردی خواهد بود. در غیر این 
صورت ش��اید محتوای بازاریابی برند در دس��ترس کاربران دیگر شهرها 
قرار گیرد. این امر ب��ه معنای ارائه محتوای بازاریابی برند برای کاربران 
بی عالق��ه به کس��ب و کارم��ان خواهد بود. چنین امری برای کس��ب و 

کاره��ای محلی یک جلوه دیگر نیز دارد. وقتی کس��ب و کار ما در یک 
ش��هر خاص فعالیت دارد، سرمایه گذاری بر روی جلب نظر مشتریان در 
بازاره��ای دیگر غیرمنطق��ی خواهد بود بنابراین بای��د تمام توان مان را 
صرف جلب نظر مخاطب هدف محلی با هشتگ های مکان محور نماییم. 

استفاده از تعداد درست هشتگ ها
اس��تفاده از تعداد درس��ت هش��تگ ها یکی از مهمترین نکات بازاریابی 
محسوب می شود. بسیاری از برندها شمار بسیار باالیی از هشتگ ها را مدنظر 
قرار می دهند. این امر مشکالت بسیار زیادی از نظر بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به همراه خواهد داشت. اینستاگرام به عنوان یکی از 
محبوب ترین شبکه های اجتماعی محدودیت استفاده از ۳0 هشتگ برای 
هر پس��ت را در نظر قرار داده اس��ت. این امر به معنای محدودیت استفاده 
از هش��تگ ها برای هر پست است. دسترسی به ۳0 هشتگ برای هر پست 
به معنای ضرورت استفاده از این محدودیت نیست. اغلب اوقات افزودن ۳ 
تا ۵ هش��تگ برای هر پست کافی خواهد بود. در غیر این صورت وضعیت 

بازاریابی برند به شدت پیچیده خواهد شد. 
وقتی تعداد هش��تگ های یک برند زیاد باش��د، کاربران انگیزه کافی 
برای مش��اهده محتوای موردنظر را از دست می دهند. بدون تردید این 
امر تاثیرات بسیار منفی بر روی وضعیت برندها به همراه خواهد داشت، 
با این حس��اب باید نسبت به کاربس��ت تعداد محدودی از هشتگ ها در 

هر پست اقدام کرد. 
استفاده از هشتگ های مختلف در حوزه بازاریابی اهمیت باالیی دارد. 
اگر کس��ب و کار ش��ما دارای تجربه کافی در زمینه بازاریابی با استفاده 
از هشتگ ها نیس��ت، استفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله به 

اندازه کافی برای شروع کار کاربردی خواهد بود. 
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چ��ه بخواهی��م و چ��ه نخواهی��م مجبوری��م بپذیریم که ب��رای تولید 
محتوای مورد پسند جامعه می بایس��ت توجه ویژه ای به ذائقه بازیگوش، 
کودک مأبان��ه و راحت طلب آن داش��ت و متاس��فانه خ��روج از این مدار، 
محص��والِت اجتماع��ی ما، از هنر و بیان گرفته تا کس��ب و کار و تبلیغ و 
برن��د را به کتاب های خاک گرفته گنجه ه��ا پیوند خواهد زد. با ما همراه 
باش��ید و یادداش��ت امین کنزی]1[، یکی از فعاالن حوزه کسب و کار را 

در این باره بخوانید.
در یک بعدازظهر بارانی تهران و هیاهوی س��یل ویرانگری که کشور را 
درمی نوردد، دلم خواس��ت پس از سال ها به سیاق نوجوانی و اوان جوانی، 
ورقی بر تاریخ ادبیات فارس��ی و آثار درخش��ان آن بزنم و نگاهی بر آثار 
برگزیده شاعران تاریخ ساز کشورم داشته باشم. تاسفبار است که هیوالِی 
مهیب کس��ب و کار آنچنان وجودم را به اس��ارت گرفته که سال هاس��ت 
چنین عملی برایم در ردیف بیهوده ترین کارها قرار گرفته و مدت هاس��ت 
اگر مجالی هم در این انبوِه گرفتاری های ش��غلی به دس��ت آورده ام، آن 

را مجدانه صرف مطالعه و تمرین در حوزه مدیریت و موفقیت کرده ام.
به قصیده توفنده س��یف فرغانی که آن را هنگام حمله مغوالن سروده 

می رسم:
ه�����م م����رگ ب���ر ج��هان ش�����ما نی���ز بگذرد *** هم رونق 

زمان شما نیز بگذرد
آب اج���ل ک���ه ه�س����ت گل��وگ��یر خاص و عام *** بر حلق و 

بر دهان شما نیز بگذرد
ای ت��ی����غ���تان چ�و ن��ی��زه ب���رای س��ت�م دراز *** این تیزی 

ِسنان شما نیز بگذرد
چ�ون داد ع���ادل�ان به ج�هان در، بقا نکرد *** بیداد ظالمان ش��ما 

نیز بگذرد
در مملکت چو ُغّرش ش��یران گذش��ت و رفت *** این عوعو س��گان 

شما نیز بگذرد
 و این بخش از مثنوی موالنا که می گوید:

حق تعالی گر سماوات آفرید *** از برای دفع حاجات آفرید
هر کجا دردی، دوا آنجا رود *** هر کجا فقری، نوا آنجا رود

هر کجا مشکل، جواب آنجا رود *** هر کجا کشتیست، آب آنجا رود
آب کم جو تشنگی آور بدست *** تا بجوشد آبت از باال و پست

 همزمان در اتاق مجاور صدای فرزند بزرگ ترم را می شنوم که با برادر 
کوچکترش در رابطه با جدول ضرب کلنجار می رود و از این عبارت مرسوم 
بهره می برد: هف هلشتا...؟ مسأله ای برایم جالب می شود و پرسشی ذهنم 
را تس��خیر می کند. صفحه کتاب را با انگش��ت اشاره نگه می دارم و کتاب 
را روی قفسه سینه می گذارم و به سقف کم نور شده  اتاق خیره می شوم.

چطور می ش��ود که یک عبارت بی معنا که هیچ سلیقه  توسعه یافته ای 
در تولی��د آن به کار گرفته نش��ده، اینطور نسل به نس��ل و سینه به س��ینه 
منتقل می ش��ود؟ خیلی نادر افرادی هس��تند که ممکن اس��ت آن  را در 
همه الیه های مغز و حافظه کوتاه مدت و بلندمدت خود نداش��ته باش��ند. 
برعک��س اگر در مورد هر یک از ابیات مزبور با آن همه غنای اندیش��ه و 
هنر، پرسشی در جامعه مطرح و معمایی برای تکمیل یک مصرع و حتی 
یک کلمه آن ساخته شود، مطمئنا برای شمردن درصد پاسخ های درست 

نیازی به خسته کردن انگشتان دو دست هم نخواهد بود.
الب��د آن یکی چیزی دارد که ای��ن یکی ندارد. حتما آن یکی به نیازی 
پاس��خ می دهد که این یکی نمی دهد. این همه اختالف آماری پایدار در 
طول دهه ها و شاید صده ها تصادفی که نمی شود. در کلنجار ذهنِی مسأله 
به موضوعاتی می رس��م که نمی دانم آ ن  را »عارضه« بنامم یا »علت«! اما 

هرچه هست واقعیت حادث شده است.
همه انتخاب های ما محصول ارزش ها]۲[س��ت. ارزش هایی که می تواند 
منش��أ زیستی یا اجتماعی داشته باش��د و یا نتیجه انگاره ها و نگرش های 
فردی انس��ان از زندگی باشد. تردیدی نیست که انسان های خردمند ]۳[ 
امروزی در کش��مکش بین این نیروهاِی متفاوت قدرتمند، کمتر و بیشتر 
درگیرند و برنده  انتخاب، نیرویی اس��ت که بر روان آدمی تسلط بیشتری 
دارد. بررس��ی این کش��مکش نیروهای متضاد در نرم افزار زیستی انسان، 
موجب ایجاد طبقه بندی های متفاوتی توسط دانشمندان حوزه روانکاوی، 
روانشناس��ی، انسان شناس��ی و ایجاد مفاهیم متفاوتی از جمله نهاد، خود 
و فراخود، هوش��یار و نیمه هوش��یار و ناهوش��یار]۴[ کودک و والد و بالغ 
]۵[ و . . . ش��ده است اما به نظر می رسد ثمره جسمی آن، وجود حداقل 
س��ه مرکز فرماندهی در مغز انسان باش��د. مغز خزندگان ]۶[ که خالصه 
فعالیتش اداره امور حیاتی بدن و اعضای آن اس��ت، مغز میانی یا سیستم 
لیمبیک ]۷[ که احساس��ات، عواطف و ترس های  ما را کنترل می کند و 
غشای بیرونی مغز یا نئوکورتکس ]۸[ که الیه تمدن بشری است و آنچه 
ما اندیش��ه می نامیم هدایت می کند.  خالصه حرفش این اس��ت که »ای 
برادر تو همان اندیشه ای ]۹[« درحالی که این طور نیست. بررسی تکوین 
زیس��تی انسان در طول ۷0 هزار س��الی که از پیدایش نسل کنونی بشر 
می گ��ذرد، موضوعی جذاب و مورد تمرکز زیست شناس��ان در دهه های 
اخیر بوده است اما آنچه به موضوع گفت وگوی ما مربوط می شود، تا حد 

زیادی، جدال بین مغز احساسی و مغز منطقی ما است.
هرچند مغز منطقی، پرس��ر و صداتر و پرهیاهوتر از سایر قسمت های 
آن اس��ت و طبیعی است که، تأثیرات آن را به عنوان مالک خرد و کالم 
بیش��تر درک می کنیم، اما بررسی های اخیر حوزه نوروسانیس]10[ به 
صورت علمی به اثبات رسانده است که اغلب انتخاب های ما تحت تأثیر 
مستقیم سیستم میانِی مغز، قرار دارد و این سیستم است که  از طریق 
ترش��حات بیوشیمیایی،]11[عملکردهای مغز منطقی ما را نیز تا حدود 

زی��ادی تحت تأثیر می گذارد. با این وصف عجیب نیس��ت که سیس��تم 
آس��ایش طلب لیمبیک که وظیفه آن  در طول تاریخ مدیریت امنیت و 
آس��ایش انسان بوده است، »هف هلش��تا« را با جدیت بیشتری انتخاب 
می کند چون بامزه اس��ت  و به ارزِش ش��وخ طبعی م��ا کمک می کند. 
چ��ون کاربردی در مدیریت حافظه دارد و به یاد س��پردن جدول ضرب 
را تس��هیل می کند و چون درک آن آس��ان است حتی اگر فاقد هرگونه 
معنای مش��خص باشد. نتایج این راحت طلبی را در پدیده های اجتماعی 

به وفور می توان یافت.
فوتبال��ی که توجهات و عالقه مندی ها، معطوف بازیکنان به اصطالح 
دریب��ل زن و خوش تکنی��ک می ش��ود و اعتنایی ب��ه پیچیدگی های 
عملکرد تیمی و س��ایر وجوه نمی شود، در رونق کسب و کار مشاوران 
مدیری��ت و موفقیتی که اراجیف بی پایه و اس��اس را تحویل خریداران 
ساده انگار می دهند و با س��اختن رویاهای رنگی، کرور کرور مخاطب 
را به دنبال خود می کش��ند که حتی زندگی روزمره و ش��یوه صبحانه 
خوردن آنها را به تماشا بنشینند و در مقابل آن استادان و اندیشمندان 
عزل��ت گزیده ای که متحیرند چرا حرف حس��اب آنها خریداری ندارد 
و س��ینمایی گیش��ه که بخش اعظم دارایی های این ح��وزه را هورت 
می کشد )هرچند وضع سینما در این خصوص اندکی بهتر از باقی امور 
اس��ت(، همه مثال هایی آشنا و تجربه شده است که از دید خوانندگان 

خردورز پوشیده نیست.
اما در عین حال اینطور نیس��ت که عرصه زندگ��ی جوالنگاه ترکتازی 
بخِش بازیگوش و راحت طلب وجود ما باش��د. بلکه آنچه تمدن انسانی را 
ش��کل می دهد و رفته رفته خود را بر تصمیمات اس��تراتژیک بشر حاکم 
می سازد، بخش خردورزانه وجود ماست و آن است که حتی اگر در کوتاه 
مدت مغلوِب پرخاش و جس��ارت نظام احساس��ی ما باشد، در بلند مدت 
در حال ش��کل دهی سرنوشت جامعه انسانی اس��ت و شاید بتوان میزان 
خردورزی جامعه در س��طوح مختلف آن و در اموِر متفاوت را عمیق ترین 
ش��اخص برای توس��عه یافتگی آن قلمداد  کرد بنابرای��ن کم توجهی این 
بخش نیز آسیب های بلندمدتی بر پیکره سیستم اجتماعی و نمو و تعالی 

آن خواهد داشت.
جری��ان منازعه بی��ن ای��ن نیروها آنقدر جدی اس��ت که ب��ه یکی از 
مولفه های مهِم گردِش جهِت دینامیسِم سیستِم اجتماع بدل گشته است. 
عده ای خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه در پی اس��تفاده از نظام احساس��ی و 
راحت طل��ب دیگران و بهره برداری از آن به عنوان پایه توس��عه اجتماعی 
خ��ود و جلب توجهات و منابع اجتماعی به س��وی خود هس��تند و گروه 
دیگ��ر نیز بر طبِل خردورزی و بس��ط اندیش��ه و فرهنگ حتی به قیمت 
از دس��ت دادن ق��درت و امکان��ات اجتماعی خود می کوبن��د. اثرات این 
تقابل در ایجاد جریانات معیوبی مانند ش��ارالتانیزم، پوپولیسم و از سوی 
دیگر افس��ردگی در جامعه ما قابل مشاهده است و شاید بخش مهمی از 
ریش��ه های مشکالت روانی وسیع و مورد اش��اره وزیر محترم بهداشت را 

شکل می دهد. ]1۲[

راهکار کالسیک حل این معضل )که دست کارگردانان و برنامه ریزان 
فرهنگی کش��ور را می بوس��د( ایج��اد نهادهای کاردان و م��ورد اعتماِد 
عمومی جامعه در حوزه های متفاوت است. به گونه ای که در مواردی که 
بخش هایی از جامعه حتی قادر به درک جزییات امور نباش��ند، چیرگِی 
قدرِت اعتماد، بتواند آنها را به س��وی انتخاب های عمیق تر سوق بدهد. 
به عنوان مثال اگر اس��تاد ش��جریان در جای��گاه اظهار نظر در خصوص 
قابلیت های یک خواننده باش��د، بخش زی��ادی از جامعه به این انتخاب 
اعتماد نموده و از آن پیروی می نمایند چرا که به کاردانی ایشان اعتقاد 
و ب��ه س��المت او اعتماد دارند. در چنین حالت��ی ذائقه فرهنگی-فکری 
جامع��ه به تدری��ج و در خالل تجربه تغییر خواه��د کرد و قدرت درک 

اجتماع به راحت طلبِی آن فائق خواهد آمد.
ام��ا در کوتاه مدت چه بخواهیم و چ��ه نخواهیم مجبوریم بپذیریم که 
برای تولید محتوای مورد پس��ند جامعه می بایست توجه ویژه ای به ذائقه 
بازیگوش، کودک مأبانه و راحت طلب آن داش��ت و متاسفانه خروج از این 
م��دار، محص��والِت اجتماعی م��ا، از هنر و بیان گرفته تا کس��ب و کار و 
تبلیغ و برند را به کتاب های خاک گرفته گنجه ها پیوند خواهد زد و باید 
خودمان و اخالف مان منتظر بمانیم که ش��اید دس��تی از آستین برآید و 

مکاشفه ای مالطفت آمیز در احوال ما به خرج دهد.
ش��اید تنها راهی که مانع ظلم به خود و ظلم به جامعه باش��د، یکی به 
نعل و یکی به میخ زدن باشد و شاید هم همزمان به هر دو. نمی دانم. اما 
آنچه بر نگارنده روشن است اینکه چه بر ما مطلوب باشد چه خیر، مانند 
گرگ و میش فضای اکنون این اتاق، رنگ واقعی کنونی جامعه ما چنین 

است. آری اینچنین است برادر:
»هف هلشتا، پلنگ و شیش تا«

پی نوشت:
#mba_dental_ir : 1. اینستاگرام

Value .۲: مفه��وم ارزش از دی��دگاه اجتماع��ی ب��ه دیدگاه های��ی 
برمی گ��ردد که اف��راد، خود و دیگران را برمبن��ای آن قضاوت می کنند و 
هدف های انس��ان را ش��کل می دهند. برای توصیف کام��ل این مفهوم به 

کتاب »آناتومی جامعه« نوشته دکتر فرمرز رفیع پور مراجعه کنید.
۳. انس��ان خردمند: عنوان به کار گرفته ش��ده در نامیدن نسل کنونی 

بشر، توسط یووال نوح هراری در کتابی با همین نام
۴. اساس نظریه فروید، پایه گذار علم روانکاوی

۵.اساس نظریه اریک برن، پایه گذار نظریه تحلیل رفتار متقابل
brain stem .۶ یا ساقه مغز

limbic system .۷
Neo Cortex .۸

۹. »ای برادر تو همان اندیش��ه ای، ما بقی تو اس��تخوان و ریش��ه ای«،  
موالنا،  مثنوی معنوی

Neuroscience .10 )نوروس��اینس(: دانش بین رشته ای از آناتومی 
سیس��تم عصبی، بیولوژی سیس��تم عصبی، روانشناس��ی و روانپزش��کی 
براس��اس تکنیک های تصویربرداری از مغزمانند الکتروانس��فالوگرافی به 

چگونگی عملکرد مغز در امور متفاوت می پردازد.
11. گردش ناقل های ش��یمیایی در مغز مانند دوپامین و سروتونین که 

بخش های متفاوت مغز و تصمیم گیری آن را هدایت می کنند.
1۲. وزیر بهداش��ت: »ایران یکی از جوامع افس��رده دنیاست« ، جامعه 

خبری الف ۲۵ ، اسفند 1۳۹۷
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فعالی��ت به عن��وان مهمان��دار هواپیما یک��ی از بهترین 
گزینه های کاری برای افراد محس��وب می شود. بسیاری از 
م��ردم به این ش��غل توجه زیادی نش��ان نمی دهند، با این 
حال از نقطه نظر حرفه ای س��ابقه بس��یار مناس��بی برای 
عالقه مندان خواهد بود. برخی از مهمانداران هواپیما به این 
ش��غل به مثابه یک حوزه دائمی و بلندمدت نگاه می کنند. 
این امر به معنای مزیت های قابل مالحظه فعالیت به عنوان 
مهماندار هواپیماس��ت. در ادامه برخ��ی از این مزیت ها را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
سفر همراه با کسب درآمد

اف��راد عالقه مند به س��فر یک��ی از بهتری��ن گزینه ها برای 
فعالیت به عنوان مهماندار هواپیما هستند. اغلب اوقات مردم 
باید هزینه های مشخصی برای سفر به نقاط مختلف پرداخت 
نماین��د، اما مهمانداران بدون نیاز ب��ه پرداخت هزینه امکان 
سفر به سراسر دنیا را خواهند داشت. برخی از افراد عالقه مند 
به س��فر ب��رای انتخاب آینده شغلی ش��ان پی��ش از هر نکته 
دیگری به دنبال فعالیت به عنوان مهماندار هواپیما هستند. 

امکان ارتقای شغلی
وقت��ی از فعالیت در یک حوزه کاری صحبت می ش��ود، 
امکان ارتقای ش��غلی اهمیت بس��یار زیادی خواهد داشت. 
بس��یاری از مهمانداران حرفه ای دارای درآمد بسیار باالیی 
هس��تند بنابرای��ن باید ب��ه این ح��وزه به عن��وان یکی از 

بخش های پردرآمد کسب و کار توجه نشان داد. 
شروع فعالیت به عنوان مهماندار هواپیما در ابتدای مسیر 
س��اده نیس��ت. عالقه مندان پس از طی دوره های آموزشی 
بای��د در چن��د پرواز به عن��وان مهماندار کارآموز ش��رکت 
نمایند. س��پس براساس سال های خدمت شان دارای سابقه 
کاری خواهند ش��د. نکت��ه مهم در این می��ان ترک حوزه 
مهمانداری از سوی بسیاری از افراد است بنابراین پایداری 
در ای��ن ح��وزه نیز اهمیت بس��یار زیادی خواهد داش��ت. 
مهمانداران حرفه ای همیشه امکان ارتقای شغلی را مدنظر 
قرار می دهند. امروزه خطوط هواپیمایی بس��یار زیادی در 
سراسر دنیا مش��غول فعالیت هس��تند. این امر گزینه های 
جذابی در اختیار مهمانداران برای همکاری قرار می دهد. 

شرکت در دوره های مختلف آموزشی
بس��یاری از کارمندان در حوزه های مختلف کسب و کار 
دارای تمایل فراوان برای ش��رکت در دوره های آموزشی و 

مهارت افزایی به طور مداوم هس��تند. این امر اهمیت بسیار 
زیادی برای کارآفرینان دارد بنابراین فعالیت در حوزه های 
دارای امکان ش��رکت در دوره های آموزش��ی متعدد دارای 
اهمیت اس��ت. امروزه اغلب مهمان��داران و خلبانان موظف 
به ش��رکت در دوره های آموزش��ی به طور مداوم هس��تند. 
ای��ن امر به معنای افزای��ش اعتبار اف��راد در طول زمان و 
مهارت های کاری ش��ان اس��ت بنابراین نوعی امنیت شغلی 
برای مهمان��داران به م��وازات افزایش مهارت ش��ان ایجاد 

می شود. 
تعامل با افراد متعدد

کارآفرینان برای توس��عه جایگاه شان همیشه به مالقات 
ب��ا افراد متفاوت و دارای مهارت ه��ای مختلف توجه دارند. 
فعالیت به عنوان مهماندر هواپیما امکان مالقات با ش��مار 
باالی��ی از افراد دارای ش��غل ها و مهارت ه��ای گوناگون را 
فراهم می کند. درست به همین دلیل برخی از مهمانداران 
پ��س از مدت زمانی اندک به دنبال کارهای دیگر می روند. 
دلی��ل این امر آش��نایی با کارآفرینان یا مدی��ران فعال در 
حوزه های مورد عالقه شان است. این امر به معنای مواجهه 

با پیشنهادهای کاری به طور مداوم خواهد بود. 
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چرا مهمانداری هواپیما حوزه کاری مناسبی است؟

مروری بر برخی از عادت های مهم کارآفرینان
کارآفرینان موفق چه عادت هایی دارند؟

کارآفرینان به طور معمول دارای ایده های بس��یار زیادی برای اجرا هس��تند. آنها ساعت های زیادی در 
طول س��ال به کار اختصاص می دهند. بس��یاری از کارآفرینان امید چندانی به واقعیت یافتن ایده های شان 
ندارند. اگر نگاه دقیقی به دنیای کارآفرینی داشته باشیم، بسیاری از ایده های آنها تحقق پیدا نمی کند، با 
این حال چنین امری به معنای شکست تمام ایده های کاری نیست. اگر شما به عنوان کارآفرین تمایل به 
افزایش شانس تان برای اجرای ایده های تان دارید، باید برخی از عادت های مهم کارآفرینان موفق را مورد 
توجه قرار دهید. در ادامه برخی از مهمترین عادت های کارآفرینان موفق را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

یافتن رویه های مناسب و پاداش دهی
فعالیت به عنوان صاحب یک کس��ب و کار نیازمند تعامل با کارمندان و تعداد بسیار زیادی از مشتریان 
اس��ت. بس��یاری از کارآفرینان در این میان خستگی بسیار زیادی را تجربه می کنند. یکی از نکات اساسی 
در این میان تالش برای یافتن رویه های موفق کسب و کارمان است. این امر اهمیت محوری برای تداوم 
موفقیت های کسب و کار دارد. برخی از برندها در این میان انگیزه کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را ندارند. مهمترین نکته برای تقویت انگیزه اعضای تیم های ش��رکت ارائه پاداش های جذاب است. 
اغل��ب کارمندان ب��دون پاداش های ج��ذاب دارای انگیزه کافی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 

نیستند. 
یافت��ن رویه های مناس��ب در عملکرد برند یکی از نکات بس��یار مهم اس��ت. اغلب برنده��ا در برخی از 
حوزه های کاری دارای رویه های مناسبی هستند. این امر با توجه به وضعیت کسب و کار و ارزیابی انتقادی 
از موقعیت برند به بهترین شکل ممکن نمایان می شود. اگر کسب و کارمان در یک حوزه مشخص دارای 
عملکرد مناس��ب است، باید نسبت به تداوم استفاده از رویه موردنظر اقدام نماییم. اشتباه برخی از برندها 

تالش برای اصالح رویه های مناسب است. این امر همیشه همراه با مشکالتی برای برندها خواهد بود. 
تجربه نکات تازه

کارآفرینان موفق انگیزه باالیی برای تجربه امور تازه دارند. این امر یکی از عادت های خالقانه آنهاس��ت. 
وقتی انگیزه برای تجربه امور تازه بیش��تر باش��د، شانس باالتری برای یافتن ایده های جدید وجود خواهد 
داشت. ایراد اصلی فعالیت برخی از کارآفرینان ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی بازار با استفاده از ایده های 
تازه است. بسیاری از برندها به طور مداوم دارای ایده های تکراری و شبیه به هم هستند. این امر مشکالت 
بس��یار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. تجربه امور تازه از سوی کارآفرینان به اجرای ایده های 

تازه از سوی هر برند کمک شایانی خواهد کرد. 
تجربه امور مختلف در زمینه تولید محصول یا بازاریابی نیز کاربردی است. به عنوان مثال، اگر ایده های 
ت��ازه ای ب��رای بازاریابی در ذهن تان دارید، باید آنها را در مقیاس محدود مورد آزمایش قرار دهید. ش��اید 
ایده های موردنظر دارای کاربرد باالیی باش��د بنابراین برندها امکان آزمایش ایده های ش��ان در س��طحی 

محدود و به دور از ریسک های اجرای کامل آنها را خواهند یافت. 
اختصاص زمان به زندگی شخصی

فعالیت به عنوان کارآفرین به معنای ضرورت اختصاص تمام زمان در دس��ترس مان برای فعالیت کاری 
نیست. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به تمرکز کافی دارند. اگر کارآفرینان 
زمان بسیار زیادی به فعالیت کاری اختصاص دهند، در عمل تمرکزشان کمتر و کمتر خواهد شد بنابراین 
باید نس��بت به اختصاص زمان مناس��ب برای زندگی شخصی نیز توجه نش��ان دهیم. در غیر این صورت 

کسب و کارها شانسی برای تاثیرگذاری بر روی بازار با تمرکز کافی نخواهند داشت. 
س��االنه بسیاری از کارآفرینان به دلیل فش��ارهای بیش از اندازه کاری اقدام به تغییر حوزه فعالیت شان 
می کنن��د. نکت��ه جالب در ای��ن میان اعمال اغلب فش��ارهای موردنظر از س��وی کارآفرین��ان به صورت 
خودخواس��ته اس��ت بنابراین باید نس��بت به تغییر وضعیت اقدام کرد. کارآفرینان باید ایجاد تعادل میان 
زندگی حرفه ای و شخصی ش��ان را مدنظر قرار دهند. در صورت عدم توجه به این نکته امکان تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان و تغییر وضعیت شرکت به طور کامل از بین خواهد رفت.
آگاهی از تاثیرات اقدامات مان

تصمیم های مدیریتی در حوزه کسب و کار دارای تاثیرات بسیار گسترده ای است. شمار قابل مالحظه ای 
از کارآفرینان در عمل نسبت به تاثیرات تصمیمات شان آگاهی الزم را ندارند بنابراین تصمیم های آنها در 

عمل تاثیرگذاری الزم را به همراه نخواهد داشت. 
فعالیت به عنوان مدیر یک کس��ب و کار به معنای ضرورت مس��ئولیت پذیری است. بنابراین اگر مدیران 
ارش��د یک برند نسبت به مس��ئولیت پذیری به موقع اقدام نکنند، در عمل مش��کالت بسیار زیادی پیش 
روی کس��ب و کارش��ان قرار خواهد گرفت. اس��تفاده از مش��اورهای مناس��ب و همچنین طرح ایده ها و 
تصمیم های مان در میان همکاران نقش مهمی در آزمون اعتبارش��ان بازی می کند. متاس��فانه بسیاری از 
کارآفرینان به این نکته مهم توجه نش��ان نمی دهند. درست به همین خاطر تصمیم های شان اغلب اوقات 
مش��کالت زیادی به هم��راه دارد.  الگوبرداری از برندهای بزرگ در زمینه اج��رای تصمیمات و آگاهی از 
تاثیرگذاری آنها امر بس��یار مهمی اس��ت. این نکته امکان یادگیری نکات تازه و ش��یوه های درست اجرای 
تصمیمات و سنجش اعتبارشان را به همراه خواهد داشت بنابراین باید به طور مداوم به این نکته در زمینه 

اجرای تصمیمات برند توجه نشان داد.
ارزیابی ترندها و شیوه عملکرد برند

کارآفرینان موفق همیش��ه به دنبال یافتن ایده های تازه در حوزه کس��ب و کار هس��تند. این امر شامل 
ارزیابی وضعیت بازار به منظور تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف است. ترندهای بسیار زیادی 
به طور سریع در عرصه کسب و کار مطرح می شوند. این امر وظیفه برندها برای پیگیری ترندهای برتر را 
دشوارتر از هر زمان دیگری می سازد. با این حساب هر کسب و کار باید برنامه مشخصی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدفش داشته باشد. 
ارزیابی وضعیت ترندها در حوزه کسب و کار وظیفه هر برندی محسوب می شود. این امر در کنار ارزیابی 
م��داوم عملکرد برند دارای اهمیت بس��یار زیادی خواهد بود. اگر کس��ب و کارها ب��ه طور مداوم کیفیت 
اجرای برنامه های ش��ان را مدنظر قرار دهند، ش��انس بسیار باالتری برای بهبود وضعیت برندشان و ارتقای 

عملکردش خواهند داشت. این امر اغلب اوقات مدنظر کارآفرینان موفق قرار می گیرد. 
کارآفرینان موفق اغلب اوقات دارای ایده های بسیار زیادی برای اجرا در حوزه های کسب و کار هستند. 
تفاوت آنها با دیگر کارآفرینان اس��تفاده از عادت های مش��خص برای اجرای ایده های شان است. برخی از 
عادت های موفقیت آمیز کارآفرینان بزرگ و موفق در این مقاله به طور خالصه مورد بررس��ی قرار گرفت. 

استفاده از چنین عادت هایی برای تکرار موفقیت کارآفرینان بزرگ امری ضروری خواهد بود. 
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