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کارنامه 40 ساله 
تولید صنعتی

فرصت امروز: آمارهای بانک مرکزی از وضعیت نابس��امان تولید صنعتی در دهه گذش��ته حکایت دارد. از دهه 
90 در ادبیات اقتصادی کش��ورمان عموما به »دهه س��وخته« و »از دس��ت رفته« تعبیر ش��ده است و حال نتایج 
یک گزارش رس��می نش��ان می دهد که این تعبیر تا حد زیادی درست است؛ کما اینکه آمارهای بانک مرکزی از 
وضعیت شاخص تولید صنعتی در چهار دهه گذشته نشان می دهد، پس از رشد قابل توجه تولید صنعتی در دهه 
80، شتاب این رشد از ابتدای دهه 90 متوقف شد و به کمترین مقدار در طول چهار دهه اخیر رسید. از جمله...
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سرمقاله
شیوهجدید
بانکداری

علی نظافتیان دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

موسس��ات اعتباری در ایران 
از نظ��ر مالکیت س��هام در دو 
دس��ته کلی بانک ه��ای دولتی 
و  خصوص��ی  بانک ه��ای  و 
غیربانکی  اعتباری  موسس��ات 
دولتی  مبنای  قرار می گیرن��د. 
یا خصوصی ب��ودن بانک ها نیز 
ترکی��ب و آرایش س��هامداران 
س��هام  تمام��ی  آنهاس��ت. 
بانک های دولتی صرفا به دولت 
)و نه به موسسات و شرکت های 
دولتی( تعل��ق دارد و حتی در 
دهه 80 ت��اش برای واگذاری 
س��هام بانک دولت��ی صنعت و 
معدن ب��ه دو ش��رکت دولتی 
علی رغم گرفتن مصوبه هیأت 
دول��ت و واریز بهای س��هام به 
حس��اب بانک صنعت و معدن، 
راه ب��ه جای��ی نبرد و ب��ا مانع 
قانونی مواجه ش��د. پس دولت، 
سهامدار واحد بانک های دولتی 
اس��ت و معموال وزارت اقتصاد، 
مجام��ع  در  دول��ت  نماین��ده 
دولت��ی  بانک ه��ای  عموم��ی 
می ش��ود.بانک های  محس��وب 
غیردولتی اما بانک هایی هستند 
ک��ه بایس��تی حداق��ل بیش از 
51 درصد س��هام آنها به بخش 
غیردولتی تعلق داش��ته باش��د.    
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س��هام بانک های غیردولتی نی��ز از طریق بورس قابل معامله 
است؛ در حالی که سهام بانک های دولتی قابل واگذاری نیست. 
بنابرای��ن بانک ه��ای غیردولتی عاوه بر بان��ک مرکزی، تحت 
نظارت س��ازمان بورس نیز قرار دارند و عملکرد مالی ش��ان در 
کدال بورس برای عموم مردم قابل مشاهده است؛ در حالی که 

چنین الزامی برای بانک های دولتی وجود ندارد.
براساس الزامات مقرر در سیاست های کلی نظام درخصوص 
»سیاس��ت هاي کلي توس��عه بخش های غیردولت��ی از طریق 
واگ��ذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتي« مصوب س��ال 1385 
که جهت اجرا به س��ران س��ه قوه اباغ شده، دولت بایستی 80 
درصد سهام خود در بانک هاي دولتي به استثناي بانک مرکزي 
جمهوري اس��امي ای��ران، بانک ملي ایران، بانک س��په، بانک 
صنعت و معدن، بانک کش��اورزي، بانک مسکن و بانک توسعه 
صادرات را به مردم واگذار نماید. بنابراین واگذاری عمده سهام 
دولت در بانکهای ملی ش��ده صادرات، ملت و تجارت به بخش 
غیردولتی در راس��تای اجرای این مصوبه صورت گرفته اس��ت. 
اما به دالیلی که مس��تندات قانون��ی و حقوقی آن برای نگارنده 
نامش��خص است، با وجود واگذاری س��هام سه بانک یادشده به 
بخش غیردولتی، دولت همچنان مدیریت تام و تمام خود بر آنها 
را از طریق وزارت اقتصاد اعمال می کند. لذا تعیین مدیرعامل و 
اعضای هیأت مدیره و مدیریت این بانک های به ظاهر خصوصی 

شده کماکان در اختیار دولت است.
با این فرآیند در نظ��ام بانکی ایران، بانک هایی پدید آمده اند 
که مالکیت س��هام آنها متعلق به بخش خصوصی و غیردولتی 
اس��ت ولی مدیریت آنها کاما دولتی اس��ت و در افکار عمومی 
با عنوان »بانک های خصولتی« شناخته شده اند. گرچه تاکنون 
تعریف قانونی مشخصی برای »بانک های خصولتی« ارائه نشده 
و دقیقا مشخص نیست که آیا »بانک های خصولتی« همچنان 

دولتی هستند یا در صف بانک های خصوصی قرار گرفته اند، اما 
به نظر می رسد پدیده »بانک های خصولتی« به گونه ای دیگر در 
حال گسترش اس��ت و تخلف تعدادی از سهامداران بانک های 
خصوصی )ک��ه اصطاحا »مالک واحد« نامیده می ش��وند( در 
تملک بیش از حد مجاز سهام بانک و موسسه اعتباری موجب 
گس��ترش »بانک ه��ای خصولتی« ش��ده اس��ت؛ یعنی تخلف 
سهامدار متخلف، دامن بانک های خصوصی را می گیرد و زمینه 
قانون��ی برای مدیریت وزارت اقتصاد بر آن دس��ته از بانک های 

خصوصی که سهامداران آنها تخلف کرده اند را فراهم می آورد.
ماجرا از این قرار است که در دی ماه سال گذشته خبرگزاری 
فارس گزارش داد، بانک مرکزی حق رأی 60.2 درصد از سهام 
بان��ک آین��ده را به وزارت اقتصاد تفویض کرده اس��ت. شش��م 
مردادماه امس��ال نیز رس��انه ها به نقل از س��یدعباس حسینی، 
مع��اون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گ��زارش دادند: »بانک های 
رفاه، س��رمایه، گردشگری، موسسه ملل و اقتصاد نوین از جمله 
بانک هایی هستند که درصدی از حق رأی سهامدارانی که بیشتر 
از حد نصاب در این بانک ها س��هم داش��تند به موجب قانون از 
سوی بانک مرکزی به وزارت اقتصاد واگذار شده است.« این گونه 
خبره��ا طبیعتا این پرس��ش را مطرح می کند ک��ه آیا تخلف 
س��هامدار بانک های خصوصی بایستی به پای بانک نوشته شود 
و اساس��ا در این گونه موارد، مدیریت سهام بانک ها و موسسات 
اعتب��اری خصوصی تحت چه ضوابطی و تا چند مدت به وزارت 
اقتصاد محول می ش��ود و اینکه آیا در نتیجه واگذاری مدیریت 
سهام، این قبیل بانک ها و موسسات اعتباری به صف »بانک های 
خصولتی« وارد می شوند؟ پدیده ای که نوعی دولتی سازی نرم و 
زیرپوستی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از آن استنباط 

می شود.
از حیث مستندات قانونی، ماجرای واگذاری حق رأی تعدادی 

از سهامداران بانک های خصوصی به وزارت اقتصاد و حواشی آن، 
به نحوه اجرای مقررات »قانون اصاح قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی« مصوب خردادماه 
1397 و مصوبه ش��هریورماه 1398 )اصاح شده در تاریخ 31 
فروردین ماه 1401( و همچنین به مصوبه شورای پول و اعتبار 
موس��وم به »دس��تورالعمل تملک س��هام بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی« برمی گ��ردد. در ماده 5 اصاحی این قانون 
می خوانیم: »موسس��ات اعتب��اری اعم از بانک ه��ا و غیربانکی 
غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأس��یس ش��ده 
یا می ش��وند یا بانک های دولتی که س��هام آنها واگذار می شود، 
صرفا در قالب ش��رکت های س��هامی عام و تعاونی سهامی عام 
مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این موسسات تا سقف ده 
درصد)10درصد( توس��ط »مالک واحد« بدون اخذ مجوز مجاز 
است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور 
توسط »مالک واحد« در دو سطح بیش از ده درصد)10درصد( 
تا بیست درصد)20درصد( و بیش از بیست درصد)20درصد( تا 
س��ی و سه درصد)33درصد( با مجوز بانک مرکزی و به موجب 
دستورالعملی که به پیش��نهاد بانک مرکزی و تصویب شورای 
پول و اعتبار مصوب می شود، مجاز می باشد. تملک سهام سایر 
موسس��ات اعتباری به هر میزان توس��ط مالک واحدی که در 
یکی از موسسات اعتباری بیش از ده درصد)10درصد( سهامدار 

است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.«
براس��اس قانون مذکور، هیچ ش��خص حقیق��ی و حقوقی به 
عنوان »مالک واحد« مجاز نیس��ت بدون گرفتن مجوز از بانک 
مرکزی بیش از 10 درصد س��هام بانک ها و موسسات اعتباری 
ایران��ی را تملک کند. بنابرای��ن تملک بیش از 10 درصد تا 20 
درصد و تا س��قف 33 درصد س��هام این گونه موسسات توسط 
ش��خص واحد منوط به مجوز بانک مرکزی است. پس براساس 

مقررات مورد اشاره، هیچ شخص حقیقی و حقوقی قانونا مجاز 
نیست مالک بیش از 33 درصد سهام بانک ها شود و درصدهای 
س��هام بیش از 10 درصد تا سقف 33 درصد نیازمند تصویب و 
مجوز بانک مرکزی اس��ت. در تبص��ره یک ماده یک این قانون، 
اصطاح »مالک واحد« اینطور تعریف شده است: »مالک واحد« 
به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش 
از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطاق می شود که به تشخیص 
بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای 
روابط مالی، خویشاوندی )سببی یا نسبی(، نیابتی یا مدیریتی 
با یکدیگر می باش��ند.« بنابراین اگر ش��خص حقیقی و حقوقی 
بخواهد اصطاحا قانون را دور بزند و از طریق شرکت های خود 
یا شرکت هایی که به نحوی بر آنها نظارت و مدیریت دارد یا از 
طریق بس��تگان سببی و نس��بی موفق به تملک سهام بانک ها 
بیش از حد مجاز قانونی شود، مشمول مقررات انضباطی بانک 
مرکزی خواهد شد، اما سوالی که از نظر موازین شرعی و مبانی 
حقوقی به ذهن می رس��د، این اس��ت: آیا غیرمجاز بودن تملک 
س��هام بانک های خصوصی بی��ش از حد مج��از قانونی، بدین 
معناست که این سهام دیگر در مالکیت »مالک واحد« )شخص 
حقیقی یا حقوقی( نیس��ت و او قانونا یا ش��رعا مالک این سهام 
محس��وب نمی شود؟ یا آنکه اقدام او در تملک سهام بانک بیش 
از حد مجاز قانونی فقط وی را از برخی حقوق مالکانه نظیر حق 
شرکت در مجمع عمومی بانک و اعمال رأی محروم می کند ولی 

هیچ تاثیر دیگری در حقوق مالکانه اش ندارد؟
برای پاسخ بدین پرسش ها، بهتر است مقررات قانون را مرور 
کنی��م. تبصره 2 ماده 5 اصاح��ی قانون در این مورد می گوید: 
»مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، 
نس��بت به س��هام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اع��م از حق رأی، 
دریافت حق تقدم و دریافت س��ود می باش��د و درآمد حاصل از 

سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام 
مازاد مش��مول مالیات با نرخ صد درصد)100درصد( می شود و 
حق رأی ناش��ی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی تفویض می ش��ود. مالک واحدی که تا پیش 
از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری 
بیش از حدود مجاز ش��ده اس��ت، فرصت دارد ظرف مدت یک 
س��ال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، 
نس��بت به اخذ مجوز الزم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام 
خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مش��مول مقررات صدر 

این تبصره می شود.«
صدر این ماده قانونی، تصریح به فقدان حقوق مالکانه س��هام 
م��ازاد دارد، اما با جمع اح��کام مذکور در صدر و ذیل تبصره 2 
ماده 5 می توان بدین استنباط رسید که از این عبارات به هیچ 
وجه نفی یا سلب مالکیت مالک سهام بانک هایی که بیش از حد 
مجاز قانونی توسط »مالک واحد« خریداری شده اند، استنباط 
نمی ش��ود. وقتی که قانونگذار در صورت تخلف در خرید سهام 
بانک ها بیش از حد نصاب قانونی صرفا »حق رأی« سهام مازاد 
را قابل واگذاری به وزارت اقتصاد می داند و افزون بر آن، درآمد 
حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت 
به س��هام مازاد مش��مول مالیات با نرخ صد درصد)100درصد( 
مش��مول دانسته اس��ت، بدین معناس��ت که قانونگذار تخلف 
سهامدار در خرید سهام بیش از حد مجاز قانونی را از موجبات 
س��لب مالکیت سهام نداس��ته اس��ت. لذا نمی توان گفت اقدام 
غیرمجاز سهامداران در خرید و تملک سهام بانک های خصوصی 
و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از حد مجاز، به منزله سلب 
و انتقال مالکیت سهام مازاد از سهامدار خصوصی )مالک واحد( 
به دولت اس��ت. در یادداش��ت بعدی در این باره بیشتر خواهم 

نوشت.

»بانکداری اینترنتی بانک پاسارگاد« در نهمین دوره جشنواره 
برند محبوب مصرف کنندگان، موفق به کسب رتبه اول شد و از 
نگاه مخاطبان به  عن��وان محبوب ترین خدمات بانکی اینترنتی 
معرفی گردید. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک 
به  عنوان بانکی پیشرو در ارائه خدمات بانکداری مجازی با ایجاد 
زیرس��اختی قوی در حوزه بانکداری الکترونیکی، طیف وسیعی 
از خدمات بانکی را در هر زمان و هر مکان در اختیار مش��تریان 
خود قرار داده اس��ت. این خدمت موجب می ش��ود تا مش��تری 
ام��ور بانکی خود را به  راحتی از طریق اتصال به اینترنت و بدون 
محدودیت ه��ای زمانی و مکانی انجام دهد. در واقع، مش��تریان 
تنها با داشتن یک ارتباط اینترنتی می توانند از خدمات بانکداری 
الکترونیکی بانک پاسارگاد بهره مند شوند و بدون نیاز به حضور 
در شعب بانک، بسیاری از امور بانکی خود را انجام دهند. کسب 
رتبه محبوب ترین نام تجاری در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی، 
بیانگر عملکرد بهتر نس��بت به سایر رقبا، توجه مستمر به بهبود 

خدمات و موفقیت در کسب رضایت مشتریان است.
مراسم اختتامیه نهمین جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان 

با حضور نمایندگان نام های تجاری محبوب در تاریخ 11 اَمرداد 
1401 در محل سالن همایش های صداوسیما برگزار شد. در این 
مراس��م پس از ارزیابی نتایج نظرسنجی، نام های تجاری از نظر 
مصرف کنندگان بررسی و سه نام تجاری که بیشترین رأی را به 
خود تخصیص داده اند، در 102 گروه کاال و خدمات به عنوان نام 

تجاری محبوب مصرف کنندگان معرفی شدند.
محب��وب  برن��د  نهمی��ن جش��نواره  در  پاس��ارگاد  بان��ک 
مصرف کنندگان که با مش��ارکت 1500 ن��ام تجاری در صنایع 
مختلف برگزار شد، ضمن کس��ب رتبه اول در گروه »بانکداری 
اینترنت��ی«، همچنی��ن در گروه های »همراه بان��ک«، »خدمات 
بانکداری حضوری« و همینطور در گروه »نرم افزارهای پرداخت« 
)محصول پی پاد( نیز رتبه نخست را از آن خود کرد و بدین ترتیب 
عنوان محبوب ترین نام تجاری در نظام بانکی کش��ور را به خود 
اختصاص داد. همراه بانک پاس��ارگاد نرم افزاری است که با دانش 
بوم��ی جوانان با اس��تعداد کش��ورمان در مجموع��ه  گروه مالی 
پاس��ارگاد تهیه ش��ده و دارای امکانات بی نظیری اس��ت که در 
واقع، این نرم افزار یک بانک همیشه بیدار و همواره در دسترس 

اس��ت. انتخاب این محصول به عنوان برترین همراه بانک کشور 
به انتخ��اب مصرف کنندگان، مهر تأییدی بر عملکرد مناس��ب، 
امنیت، س��رعت، سهولت اس��تفاده از این نرم افزار و تطابق آن با 
نیاز مش��تریان است. همانطور که اش��اره شد، نهمین جشنواره 
برند محبوب مصرف کنن��دگان در حالی به کار خود خاتمه داد 
که ضمن درخشش بانک پاسارگاد در تمامی گروه   های خدمات 
بانکی، در گروه نرم افزارهای پرداخت نیز موفق به عبور از رقبا و 
کسب رتبه نخست »نرم افزارهای پرداخت« در کشور شد. کیف 
پول الکترونیک بانک پاس��ارگاد »پی پاد« با قابلیت های بسیار، 
زمان و هزینه دریافت خدمت را برای مش��تریان کاهش داده و 
پرداخت ها را ساده تر از همیشه کرده است. »پی پاد« بخش زیادی 
از نیازهای روزانه کاربران را پوش��ش می ده��د و کاربر می تواند 
پرداخت های خود را بدون نیاز به ورود اطاعات کارت در هر بار و 
با استفاده از شارژ کیف پول الکترونیک، ظرف چند ثانیه به انجام 
برس��اند. از جمله شاخص های برتری یک کیف پول الکترونیک 
می توان به امنیت، س��رعت، دقت، استفاده آسان، برطرف کردن 
نیازهای کاربر و زیبایی محیط آن اش��اره کرد. کیف پول پی پاد 

با دارا ب��ودن این ویژگی ها به یک برنامه جامع پرداختی تبدیل 
ش��ده است و بدین ترتیب با ارائه خدمات کاربردی به مخاطبان 
توانس��ته جایگاه مناس��بی را در بازار اپلیکیشن های پرداخت به 
خود اختصاص دهد و به  عنوان بهترین اپلیکیشن پرداخت کشور 
معرفی شود. نظرسنجی نهمین دوره جشنواره ملی برند محبوب 
مصرف کنندگان در سال 1401 از پنجم اردیبهشت ماه آغاز شد 
و در پانزدهم تیرماه با مش��ارکت بس��یار باالی مصرف کنندگان 
به پایان رس��ید. مدل اجرایی این رویداد مبتنی بر نظرس��نجی 
گسترده مردمی برای شناسایی میزان هواداری مصرف کنندگان 
در هر یک از گروه های کاال و خدمات است تا ضمن ایجاد زمینه 
مش��ارکت گس��ترده مصرف کنندگان، ارزیابی قابل اعتمادی از 
طیف گسترده برندهای ایرانی فعال در گروه های مختلف کاال و 
خدمات به دست آید. در این جشنواره به  منظور تقدیر از تاش 
صنعتگران ایرانی، سه برند ایرانی دارای باالترین رأی در هر گروه 
به عنوان برند محبوب ایرانی سال 1401 معرفی شدند که در این 
میان، کیف پول الکترونیک بانک پاسارگاد »پی پاد«، مقام اول را 

در بین نرم افزار های پرداخت به خود اختصاص داد.

محب��وب  برن��د  نهمی��ن جش��نواره  در  پاس��ارگاد  بان��ک 
مصرف کنندگان همچنین رتبه نخست بانک محبوب را در گروه 
»خدمات بانکداری حضوری« از آن خود کرد. این بانک با گذر از 
شعار »حق با مشتری است« و عینیت بخشیدن به باور »مشتری 
ذات بانک اس��ت« توانسته است در ارائه خدمات گسترده بانکی 
موف��ق عمل کن��د و رضایت و احت��رام به مش��تریان را همواره 
سرلوحه کار خود قرار دهد. کسب رتبه نخست »خدمات بانکی 
حضوری« به انتخاب مردم عزیز کش��ورمان و مخاطبان محترم 
نظام بانکی، نشان از اعتماد و رضایت قلبی مشتریان از خدمات 
بانک پاسارگاد دارد. جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان که 
هر س��اله توس��ط انجمن حمایت از مصرف کنندگان به صورت 
نظرسنجی عمومی برگزار می گردد، در سال جاری نیز طبق روال 
هش��ت سال گذشته، انتخاب برند محبوب را به عهده مخاطبان 
و اس��تفاده کنندگان کاالها و خدمات گذاش��ت و بدین ترتیب، 
مصرف کنندگان براس��اس تجربه دریافت خدمات و اس��تفاده از 
محصوالت نس��بت به درج نظرات خود در مورد نام های تجاری 

اقدام کردند.

مقامنخستهمراهبانکهایکشوربه»همراهبانکپاسارگاد«رسید
رتبهاول»بانکداریاینترنتی«بانکپاسارگاد

شیوهجدیدبانکداری

آیندهدنیایبازاریابی؛تغییراتیکهبایدبهآنهاعادتکنیم
داش��تن یک گوی جادویی برای پیش بینی آینده آرزویی اس��ت که همه ما دس��ت کم یک بار در طول زندگی به آن فکر 
کرده ایم. فرقی هم ندارد شما یک دانشجوی کم سن و سال باشید که کلی امتحان مهم پیش رو دارد یا کارآفرینی که باید روزانه 
با یک عالمه دغدغه مختلف سر و کله بزند؛ در هر صورت خبر داشتن از آینده می تواند با یک آسانسور سریع السیر شما را به 
باالترین نقطه کارآفرینی ببرد.  این روزها صحبت کردن از ثبات در جنبه های مختلف زندگی بیشتر شبیه یک شوخی بی مزه 
است تا واقعیتی انکارناپذیر. مثا همین صنعت سینما را در نظر بگیرید. زمانی نه چندان دور کارگردان ها از ضبط سکانس در 
لوکیش��ن های تاریک وحش��ت داشتند، چراکه دوربین ها آنقدر پیشرفته نبود تا تمام جزییات صحنه را ضبط کند و استفاده از 
پروژکتور هم حال و هوای طبیعی صحنه را به هم می زد. چنین دغدغه ای با ورود نسل جدید دوربین های فیلمبرداری کاما 

از بین رفت و جای خودش را به دغدغه ضبط فیلم با کیفیت 4K یا 8K داده است؛ آن هم بدون اینکه حتی کوچک ترین...



فرص��ت امروز: آماره��ای بانک مرک��زی از وضعیت نابس��امان تولید 
صنعتی در دهه گذش��ته حکای��ت دارد. از دهه 90 در ادبیات اقتصادی 
کشورمان عموما به »دهه سوخته« و »از دست رفته« تعبیر شده است و 
حال نتایج یک گزارش رسمی نشان می دهد که این تعبیر تا حد زیادی 
درست است؛ کما اینکه آمارهای بانک مرکزی از وضعیت شاخص تولید 
صنعتی در چهار دهه گذش��ته نش��ان می دهد، پس از رشد قابل توجه 
تولید صنعتی در دهه 80، ش��تاب این رش��د از ابتدای دهه 90 متوقف 

شد و به کمترین مقدار در طول چهار دهه اخیر رسید.
از جمل��ه ش��اخص های مهم ب��رای ارزیابی وضعیت تولی��د صنعتی، 
ش��اخص تولید کارگاه های ب��زرگ صنعت��ی )دارای 100 نفر کارکن و 
بیش��تر( است. براس��اس آمارها، روند ش��اخص تولید کارگاه های بزرگ 
صنعتی در فاصله س��ال های 1357 تا 1400 افزایش��ی بوده اس��ت، به 
طوری که رقم این ش��اخص در دهه 60 با افزایش 1.4 برابری، در دهه 
70 با افزایش 2.1 برابری، در دهه 80 با افزایش 2.9 برابری و نهایتا در 
دهه اخیر یعنی دهه 90 با افزایش 1.25 برابری همراه بوده که باالترین 
افزایش مربوط به دهه 80 اس��ت. به عبارت دیگر، میانگین رش��د تولید 
کارگاه های صنعتی کشور در دهه 90 در حالی به 2.1 درصد رسید که 
ای��ن میزان در دهه 60 س��ه برابر، در دهه 70 پن��ج برابر و در دهه 80 
هفت برابر بیش��تر بوده است. هرچند بیشترین و شدیدترین افت ساالنه 
این ش��اخص در دهه 60 رخ داده، اما پایداری رش��د منفی در دهه 90 
موجب ش��ده تا وضعیت تولید صنعتی در این دهه نس��بت به دهه های 

قبل، کاهشی شدید را تجربه کند.
روندتولیدواشتغالکارگاههایصنعتی

گزارش تازه اتاق بازرگانی تهران با اس��تناد به آمارهای بانک مرکزی، 
وضعی��ت تولید صنعتی کش��ور در فاصله چهار دهه گذش��ته را نش��ان 
می دهد. طبق ارزیابی معاونت بررس��ی های اقتص��ادی اتاق تهران، 80 
درصد ارزش افزوده کارگاه   های بزرگ صنعتی کش��ور به ش��ش صنعت 
خاص و 20 درصد مابقی نیز به 18 رشته فعالیت صنعتی اختصاص دارد. 
ش��ش گروه فعالیت صنعتی ش��امل صنایع تولید محصوالت شیمیایی، 
صنایع تولید فلزات اساس��ی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، صنایع 
تولی��د مواد غذایی، صنایع تولید محص��والت کانی و غیرفلزی و صنایع 
تولید دارو در مجموع 80درصد ارزش افزوده صنعت س��اخت را تشکیل 
می دهند. این ش��ش صنعت که عموما بخش   های سرمایه   بر تولید کشور 
هس��تند، به وضوح توان اندک بخش صنعت برای اشتغال زایی را در این 

سال ها نشان می دهند.
براس��اس این گزارش، در دهه 90 میزان رش��د ساالنه تولید بیش از 
میزان رش��د اش��تغال بوده که به معنای سرمایه   بر شدن صنایع کشور و 
جهت   گیری سیاس��ت گذار به سمت توسعه صنایع ش��یمیایی، فلزات و 
پتروش��یمی است. عمده   ترین سهم را در سبد تولید صنعتی کارگاه   های 
بزرگ، س��ه بخش ب��ه خود اختص��اص داده   اند. »صنای��ع تولید مواد و 
محصوالت ش��یمیایی« با 27 درصد، صنایع تولید فلزات اساسی با بیش 

از 20 درص��د در رده دوم و صنای��ع تولید وس��ایل نقلیه موتوری، تریلر 
و نیمه   تریل��ر نیز با 13.8 درصد در رده بع��دی قرار دارند و در مجموع 
بیش از 60 درصد کل تولید صنعتی کشور به این بخش ها مربوط است. 
در س��وی مقابل نیز کمترین سهم از ش��اخص تولید کارگاه   های بزرگ 
صنعتی کش��ور به صنایع تولید چرم و مصنوعات چرمی )اعم از کیف و 
کفش و چمدان( با س��هم 0.1 درصدی، تولید پوش��اک )به جز پوشاک 
از پوس��ت خزدار( با سهم 0.16 درصدی و تولید مبلمان با سهم 0.18 

درصدی اختصاص دارد.
به طور کلی، بررس��ی ش��اخص تولید و اش��تغال کارگاه   های صنعتی 
100نفر کارکن و بیش��تر نش��ان می ده��د که میزان اش��تغال همپای 
تولید رش��د نکرده که این موضوع احتماال تاییدکننده س��رمایه   بر شدن 
طرح   های صنعتی به س��رانجام رس��یده در دهه 90 اس��ت. روند ساالنه 
شاخص تولید و اش��تغال کارگاه   های بزرگ صنعتی در فاصله سال های 

1357 تا 1400 نش��ان می دهد که روند عمومی هر دو شاخص در این 
بازه زمانی، افزایش��ی بوده است. در دهه 90 نیز به موازات توقف نسبی 
رشد شاخص تولید و اشتغال، شاهد افزایش نوسانات در هر دو شاخص 
به خصوص ش��اخص تولید بوده ایم. در واقع، روند عمومی شاخص تولید 
کارگاه   های بزرگ صنعتی نش��ان می دهد که یک دهه تداوم رشد مثبت 
صنعت در این بخش با ورود به دوره تحریم در سال های 1391 و 1392 
دچار وقفه ش��ده و پس از چند فراز و ف��رود در میانه دهه 90، بدترین 
س��طح رکود خود را در س��ال های 1397 و 1398 تجربه کرده است. بر 
همین اس��اس می توان گفت که تحریم ها بیشترین اثرگذاری را بر روند 

افول تولید صنعتی در دهه اخیر داشته اند.
آخرینوضعیترشدکارگاههایصنعتی

کارگاه های بزرگ صنعتی ش��رایط خاصی را در س��ال 1400 از س��ر 
گذرانده   اند. رش��د تولید کارگاه   های بزرگ صنعتی در این س��ال حدود 
1.3 درصد برآورد شده است. از میان 24 رشته فعالیت صنعت ساخت، 
تعداد 20فعالیت، مش��ارکت مثبت و تعداد چهار فعالیت نیز مش��ارکت 
منفی در این رشد داشته   اند. تعداد پنج فعالیت صنعتی با مجموع 32.3 
درصد س��هم در ارزش افزوده کل صنعت شامل صنایع دارویی با 19.9 
درصد رش��د تولید در مقایس��ه با س��ال قبل، صنایع تولید ماشین آالت 
مولد و انتقال برق و دس��تگاه   های برقی 15.2 درصد رشد تولید، صنایع 
غذایی 5 درصد رشد تولید، صنایع تولید ماشین   آالت و تجهیزات 15.2 
درصد رش��د تولید و صنایع تولید وس��ایل نقلیه موتوری 3  درصد رشد 
تولید در مجموع مش��ارکت مثبت 2.47 واحد درصدی در افزایش 3.1 
درصدی ش��اخص تولی��د صنعتی دارا بوده   اند. برخاف روال س��ال های 
قبل، مش��ارکت فعالیت تولید فلزات اساس��ی با س��هم 20 درصدی در 
ارزش افزوده صنعت در رش��د تولید صنعتی س��ال گذش��ته فقط 0.02 
واحد  درصد و مش��ارکت فعالیت تولید محص��والت کانی و غیرفلزی با 
س��هم 6  درصد در ارزش افزوده صنع��ت، منفی 0.15 واحد  درصد بوده 
اس��ت. از منظر فصلی نیز در س��ال 1400 رشد ش��اخص تولید در هر 
فصل نس��بت به فصل مشابه س��ال 1399 به ترتیب فصول برابر با 4.5 
درصد مثب��ت، 8.1 درصد منفی، 6.5 درصد مثبت و 4.3 درصد مثبت 
بوده که بدین معناس��ت که در این برهه به استثنای فصل دوم در سایر 
فصول رشد ش��اخص تولید صنعتی مثبت بوده اس��ت. در سال 1400 
نس��بت به س��ال 1399، صنایعی نظیر صنایع تولید منسوجات، خودرو 
و وس��ایل نقلیه و صنایع تولید ماشین   آالت مولد و انتقال نیروی برق و 
دس��تگاه   های برقی، وضعیت بهتری نسبت به س��ایر حوزه   های فعالیت 
صنعتی داش��ته   اند و از آن سو رکود بر بخش اعظم بخش   ها حاکم بوده 
اس��ت. نکته جالب در تحلیل روند رشد فصلی تولید کارگاه   های صنعتی 
کشور، این است که در دهه 80 شاخص فصلی بدون هیچ نوسان منفی 
حرک��ت خود را ادامه داده و به دهه 90 رس��یده که این موضوع گویای 
وضعیت مناسب تولید در دهه 80 است؛ روندی که در بخش اعظم دهه 

90 با نوسان شدید همراه بوده و ثبات چندانی نداشته است.

رشدتولیدکارگاههایصنعتیدردهه80بهاوجرسید

کارنامه 40 ساله تولید صنعتی
انرژی

معادالتبازارجهانینفتچهمیشود؟
دومینوینفتورکوداقتصادی

به نظر می رسد اقتصاد جهان به لبه پرتگاه رکود رسیده و چالش های حوزه 
انرژی در حال حاضر به اهرمی برای کاهش شتاب رشد اقتصاد جهانی تبدیل 
ش��ده است. با حمله نظامی روس��یه به خاک اوکراین و بروز بحران در شرق 
اروپا، معضات و چالش های حوزه انرژی س��ر باز کرد. روسیه که نبض انرژی 
اتحادیه اروپا را در اختیار دارد از همان ابتدای درگیری در پاس��خ به مداخله 
غرب در قائله اوکراین و اعمال تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه مسکو، از 
ابزار انرژی استفاده کرد و مشتریان گاز و نفت خود در قاره سبز را به چالش 
کشید. در این میان، اعمال تحریم ها علیه روسیه عما بخشی از تقاضای انرژی 
این کشور را به سمت بخش های دیگر بازار هدایت کرد و همین مسئله بهانه 
خوبی بود تا قیمت جهانی نفت بعد از گذشت از مرز 100 دالر برای هر بشکه 
در روند صعودی قوی قرار بگیرد. البته در ادامه با فروکش کردن تب حادثه، 
قیمت جهانی نفت دوباره به حوالی مرز 100 دالر برگشت و روسیه نیز با ارائه 
تخفیف های جذاب و ش��رایط پرداخت منعطف، بازارهای جدیدی به ویژه در 

قاره آسیا به دست آورد و بخشی از نفت خود را به بازار برگرداند.
به موازات قائله روسیه و اوکراین، آمریکا به دنبال حل معضل انرژی اروپا بوده 
و برای این کار بر روی کشورهای جنوب خلیج فارس حساب ویژه ای باز کرده 
است. طبق خبرها و تحرکات سیاسی، ایاالت  متحده به دنبال جلب همراهی 
عربستان سعودی و کشورهای همراه آن برای افزایش تولید نفت بوده و قطر را 
نیز برای افزایش تولید و صادرات ال ان جی به اروپا ترغیب کرده است، اما در 
عمل، تحوالت به گونه ای که واشنگتن تمایل داشت، رقم نخورد و اوپک پاس 
تنها افزایش روزانه 100 هزار بشکه ای نفت را در آخرین نشست خود تصویب 
کرد که این افزایش معادل فقط 0.1 درصد از تقاضای جهانی است. جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا در جریان س��فر اخیر به عربستان سعودی، از سران این 
کش��ور خواس��ت برای افزایش بیش��تر تولید نفت و کمک به آمریکا و اقتصاد 
جهانی اقدام کنند، اما هفته گذش��ته در نتیجه نشس��ت وزیران اوپک پاس 
نهایتا افزایش تولید گروهی نفت به میزان 100 هزار بشکه )معادل 0.1 درصد 
از تقاضای جهانی( در روز برای ماه س��پتامبر به تصویب رس��ید که در مقابل 
خواس��ته آمریکا و کمبود عرضه بازار تقریبا هیچ اس��ت. وزیران اوپک پاس 
چهارشنبه گذشته در شهر وین برای بحث درباره سطح تولید سپتامبر دیدار 
کردند و تصمیم گرفتند تولید نفت برای س��پتامبر را مجموعا به میزان 100 
هزار بشکه در روز افزایش دهند. با توجه به اینکه نرخ پایبندی به توافق نفتی 
به بیش از 300 درصد رسیده، بعید است اوپک پاس به اهداف تولیدش دست 
پیدا کند. طبق آمارهای اوپک، افزایش 100 هزار بشکه در روز تولید، یکی از 
پایین ترین میزان افزایش تولید تصویب شده از زمان معرفی سهمیه های اوپک 
در سال 1982 به شمار می رود. به گزارش رویترز، اوپک پاس که شامل اوپک 
و متحدانش نظیر روسیه اس��ت، در سال 2017 تشکیل شد و از اواسط سال 
میادی گذشته هر ماه افزایش تولید به میزان 430 هزار تا 650 هزار بشکه در 
روز را تصوی��ب کرده تا به محدودیت عرضه ای که در اوج بحران پاندمی کرونا 
به اجرا گذاش��ت، خاتمه دهد. بااین حال عدم سرمایه گذاری در تولید جدید و 
تحریم ها علیه بعضی از اعضای گروه باعث ش��ده است این گروه برای رسیدن 
به اهداف تولید، به  س��ختی تقا کند. اگرچه محدودیت عرضه اوپک پاس تا 
سپتامبر باید به پایان برسد، اما این گروه تا ژوئن، 3 میلیون بشکه در روز کمتر 

از سهمیه تعیین شده، نفت تولید کرده است.
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فرصت امروز: ادبیات اقتصادی در سال های گذشته شاهد افت و خیزهای 
زیادی در مورد رابطه توس��عه مالی و رش��د اقتصادی بوده است. هرچند 
شناخت عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در این سال ها اهمیت ویژه ای پیدا 
کرده، اما در س��ال های دور عموما اقتصاددانان نسبت به اثر مثبت توسعه 
مالی بر رش��د اقتصادی تردید داش��تند و همین باعث شد تا دیدگاه های 
متناقضی در این زمینه ش��کل بگیرد. حال یافته های یک مطالعه نش��ان 
می دهد که توس��عه مالی می تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبتی بگذارد، اما 
شدت این اثرگذاری در اقتصادهای مختلف، متفاوت است. در این مطالعه 
تاثیر توس��عه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهایی با اقتصادهای نوظهور 
و اقتصادهای کم درآمد بررس��ی شده و نتایج نشان می دهد که شدت این 

اثرگذاری در اقتصادهای کم درآمد بیشتر است.
در واقع، توس��عه مالی ب��ا افزایش کارایی در تخصیص منابع، انباش��ت 
س��رمایه و نوآوری های فناورانه بر رش��د اقتصادی اثر می گذارد، اما نکته 
مهم اینجاس��ت که رش��د بیش از اندازه سیس��تم های مالی، همانطور که 
در کش��ورهای پیشرفته دیده شده اس��ت، می تواند عملکرد موثر و کارای 
این بخش را کاهش دهد؛ یعنی با توس��عه بیش��تر این بخش، استعداد و 
سرمایه های انس��انی از بخش های تولیدی به بخش مالی سرازیر می شود 
و این از آثار مثبت توس��عه مالی بر رش��د اقتص��ادی می کاهد. به عقیده 
پژوهشگران، با گس��ترش روابط تجاری، افزایش س��رعت فناوری و رشد 
بهره وری ش��رکت های داخلی و نهایتا رش��د اقتصادی ممکن می شود، اما 
این آثار مثبت در کشورهای کم درآمد، کمتر ظاهر می شود؛ چراکه در این 
کشورها، توسعه روابط تجاری به طور غیرمستقیم و از مسیر توسعه مالی 

بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.
آزادسازی تجارت و رشد اقتصادی

پژوهش��گران در یک پژوهش به »تحلیل اثر توس��عه مالی و آزادسازی 
تجارت بر رش��د اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم درآمد« 
پرداختن��د. یافته های عب��اس معمارنژاد، تقی ترابی و سیدش��مس الدین 
حس��ینی در ای��ن پژوهش، از اثر مثبت و معنادار توس��عه مالی بر رش��د 
اقتصادی در هر دو گروه از کش��ورها و همچنین مثبت و معنادار بودن اثر 
آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و درآمد متوسط 
حکایت دارد. عملکرد خوب سیستم مالی همچنین اثر باز بودن آزادسازی 
تجارت در کشورها را تقویت می کند و بالعکس. به طور کلی، توسعه مالی 
بر رشد اقتصادی اثر مثبتی دارد، اما شدت این اثر در اقتصادهای کم درآمد 

بیشتر است.
بح��ث در مورد ارتباط میان توس��عه مالی، آزادس��ازی تجارت و رش��د 
اقتص��ادی از س��ال 1980 به بع��د در ادبی��ات نظری و تجرب��ی به طور 
چش��مگیری افزایش یافت. ادبیات موج��ود، دیدگاه های متناقضی از این 
رابطه را ارائه می دهد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که با نادیده گرفتن 
اثر بخش مالی و آزادس��ازی تجارت بر رش��د اقتصادی، درک فرآیند رشد 
اقتصادی ناقص خواهد بود. از همین رو، بررسی اثر توسعه مالی و آزادسازی 
تجارت بر رش��د اقتص��ادی در اقتصادهای مختلف جهان ضروری اس��ت. 
بررس��ی ها نشان می دهد که توسعه بازارهای مالی در هر دو گروه به ویژه 
کشورهای کم درآمد بسیار پایین است. درواقع سطح پایین عمق، دسترسی 
و به خصوص کارایی در بازارهای مالی، سطح پایین توسعه یافتگی در این 
بازارها را رقم زده اس��ت. در بخش موسسات مالی، علی رغم آنکه کارایی 
مالی نس��بتا باالس��ت، پایین بودن متوس��ط ش��اخص عمق و دسترسی 
موسسات مالی باعث پایین بودن شاخص توسعه موسسات مالی شده است. 
در مجموع، بخش قابل توجهی از ش��کاف توس��عه مالی میان کشورهای 
پیش��رفته و اقتصادهای نوظهور و درآمد متوسط و همچنین اقتصادهای 
نوظهور و درآمد متوسط با کشورهای کم درآمد، به توسعه پایین بازارهای 
مالی در این کش��ورها برمی گردد. در میان کشورهای مورد بررسی، چین، 
هند، برزیل، روسیه، مالزی و ترکیه که در رأس بازارهای نوظهور قرار دارند، 
باالترین رقم شاخص توسعه مالی را در سال های گذشته به خود اختصاص 
داده اند. این شاخص در سال 2017 برای کشورهای مذکور باالی 0.5 بوده 
است. در این میان، ایران به عنوان کشوری با درآمد متوسط دارای درجه 
توس��عه یافتگی مالی پایین تری نسبت به کشورهای مذکور بوده )متوسط 
شاخص توسعه مالی 0.3( که عمدتا از عمق و کارایی پایین بازارهای مالی 
و همچنین عمق پایین موسس��ات مالی نشأت گرفته است. هرچند ایران 
به عنوان کش��وری با درآمد متوسط می تواند از آثار مثبت توسعه مالی بر 
رش��د اقتصادی بهره مند ش��ود، اما کوچک بودن بازارهای مالی، ضعف در 
قدرت جذب نقدینگی و تامین مالی در مقایسه با بخش بانکی، باعث شده 
تا ظرفیت بزرگ این بخش کمتر مورد توجه سیاس��تمداران در کشورمان 

قرار بگیرد.
اگر استعدادها از بخش تولید نروند

در هر دو گروه از کش��ورها، اثر توس��عه مالی بر رشد اقتصادی مثبت 
و معنادار اس��ت و ش��دت این اثر در اقتصادهای کم درآمد بیشتر است. 
توس��عه مالی با افزایش کارایی در تخصیص منابع، انباش��ت س��رمایه و 

نوآوری های فناورانه بر رشد اقتصادی اثر می گذارد. البته رشد و توسعه 
بیش از حد سیس��تم مالی )همانند بس��یاری از کش��ورهای پیشرفته( 
می تواند عملکرد موثر و کارای این بخش را کاهش دهد. به نظر می رسد 
که توس��عه بیش��تر این بخش می توان��د منجر به ورود بی��ش از اندازه 
استعداد و سرمایه های انسانی از بخش های تولیدی به بخش مالی گردد 
که این امر خود می تواند آثار مثبت توس��عه مالی بر رش��د اقتصادی را 
کاهش دهد. همچنین آزادسازی تجارت در قالب کاهش موانع تعرفه ای 
و غیرتعرفه ای در اقتصادهای نوظهور و با درآمد متوس��ط، اثر معنادار و 
مثبتی بر رش��د اقتصادی داشته است. در واقع، گسترش روابط تجاری 
می تواند موجب کاهش ناکارآمدی در استفاده از منابع و تخصیص بهینه 
آن و افزایش سرعت فناوری شود که همراه با رقابت بین المللی، افزایش 
بهره وری ش��رکت های داخلی و به دنبال آن، رش��د اقتصادی را ممکن 
سازد؛ این در حالی است که در کشورهای کم درآمد، آزادسازی تجارت 
توان اثرگذاری بر رشد اقتصادی را نداشته و تنها به طور غیرمستقیم و 

از طریق توسعه مالی بر رشد اقتصادی اثر داشته است.

بنابرای��ن هر دو گروه کش��ورها می توانند با ت��اش در جهت افزایش 
نوآوری، بهبود کیفیت و کارایی موسس��ات و بازارهای مالی و در نتیجه 
تخصیص کاراتر منابع و افزایش کارایی س��رمایه گذاری که از مهمترین 
کانال های اثرگذار توس��عه مالی بر رش��د اقتصادی اس��ت، از آثار مثبت 
توس��عه مالی بر رشد اقتصادی بهره مند ش��وند. کشورهای نوظهور و با 
درآمد متوسط همچنین می توانند با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب 
جهت آزادس��ازی تجارت در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، 
رش��د اقتصادی را افزایش دهند. بر این اس��اس پیشنهاد می شود که در 
کنار اتخاذ سیاست آزادسازی تجارت، سیاست های مکمل نظیر واردات 
مواد واسطه ای و اساس��ی صنایع، جلوگیری از صادرات محصوالت خام 
و پیوند آنها با صنایع صادراتی بزرگ، ایجاد بس��تر مناسب جهت رقابت 
صنایع، تش��ویق ب��ه تامین مالی س��رمایه گذاری های جدی��د و ارتقای 
کیفی��ت موسس��ات و بازارهای مالی جهت بهره مندی هرچه بیش��تر از 
مزایای آزادس��ازی تجارت و افزایش تاثیر آن بر رش��د اقتصادی مدنظر 

قرار گیرد.

توسعهبخشمالیچگونهبهرشداقتصادیکمکمیکند؟

رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی
حملونقلریلی
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طب��ق تحلیل دبیر هیأت مدیره اتحادی��ه طا و جواهر تهران، باتوجه 
به نوس��انات هرچند محدود اونس جهانی طا و ثبات نرخ ارز در داخل 
و البت��ه کاهش تقاضا که هر س��اله در ایام م��اه محرم رخ می دهد، طی 
یک هفته اخیر بازار سکه و طا همچنان همراه با ثبات و اندکی کاهش 
پیش آمده اس��ت. نادر بذرافش��ان درباره وضعیت ی��ک هفته اخیر بازار 
سکه و طای داخلی به ایسنا، گفت: در هفته ای که گذشت تا پایان روز 
پنجش��نبه حدود دو دالر کاهش اونس جهانی را داشته ایم. در بازارهای 
داخل��ی نیز باتوجه به ورود به م��اه محرم و کاهش تقاضا که طبق روال 
س��نوات گذشته در این ایام اتفاق می افتد و بازار به سمت روند کاهشی 
تقاضا س��وق پیدا می کند، این هفته نیز بازار س��که و طا داخلی نه تنها 
ثبات نس��بی خ��ود را حفظ کرده که در س��که های با قطعات کوچک تر 
)نیم س��که، ربع سکه و س��که های گرمی( و مصنوعات طا با کاهش نیز 
همراه ش��ده اس��ت. دبیر هیأت مدیره اتحادیه طا و جواهر تهران ادامه 
داد: کاه��ش اونس جهانی طا )تا روز پنجش��نبه( و عدم تقاضا و ثبات 
نرخ ارز س��بب ش��د که در بازارهای داخلی روند کاهشی قیمت سکه و 
طا را داش��ته باش��یم. البته این در حالی است که در روز جمعه اونس 
جهانی طا به 1788 دالر رسیده که طی 24 ساعت گذشته حدود 19 
دالر افزایش داشته است، اما با توجه به ایام محرم و تعطیلی پیش روی 
بازار تهران همزمان با روزهای تاس��وعا و عاشورا، پیش بینی می شود که 
تغییر چندانی در قیمت ها ایجاد نشود و قیمت ها براساس همان آخرین 
قیمت های معاماتی روز پنجش��نبه باقی بمانند. بر همین اس��اس، هر 
مثق��ال طای 17 عیار با 120 هزار تومان کاهش قیمت در پایان هفته 
گذش��ته ب��ه 5 میلیون و 930 هزار تومان و هر گ��رم طای 18 عیار با 
28 هزار تومان کاهش قیمت به یک میلیون و 368 هزار تومان به ازای 
هر گرم رس��ید. بذرافشان با بیان اینکه قیمت سکه )طرح جدید و طرح 
قدیم( در پایان هفته نس��بت به ابتدای هفته تغییری نداشت، افزود: بر 
این اساس در آخرین معامات روز پنجشنبه قیمت هر قطعه سکه تمام 
ط��رح جدید ب��ه 14 میلیون و 880 هزار تومان و هر قطعه س��که تمام 
طرح قدیم به 14 میلیون و 150 هزار تومان رس��ید؛ این در حالی است 
که نس��بت به ابتدای هفته نیم س��که، ربع سکه و س��که های یک گرمی 
بانک مرکزی هر یک 50 هزار تومان ارزان تر شده و به ترتیب نیم سکه 
8 میلی��ون و 170 هزار تومان، ربع س��که 5 میلیون و 180 هزار تومان 
و س��که های یک گرمی نیز 3 میلیون و 100 هزار تومان تعیین قیمت 
ش��دند. عضو هیأت مدیره اتحادیه ط��ا و جواهر تهران در مورد آخرین 
وضعیت حباب س��که نیز گفت: در حال حاضر حباب سکه یک میلیون 
و 600 هزار تومان اس��ت. همانطور که اشاره شد، قیمت ها در بازارهای 
داخلی نوس��ان خاصی ندارند، بنابراین علی رغ��م افزایش قیمت اونس 
جهانی، احتمال اینکه مجددا روند افزایش��ی در بازار س��که و طا داخل 
ش��کل گیرد، بسیار کم است و احتماال قیمت ها در همین روند کاهشی 

تثبیت خواهد شد.
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رئیسسازمانبورس:
موضوعسکوتسازمانبورسنیست!

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه این سازمان 
مواض��ع خود را اعام می کند، بر این نکته تاکید کرد که تصمیمات 
کان اقتصادی فقط با نظر س��ازمان بورس گرفته نمی شود. مجید 
عش��قی در مورد برخی انتقاداتی که نس��بت به س��ازمان بورس در 
برابر خواسته س��ایر نهادهای دولتی مطرح می شود، به ایسنا گفت: 
موضوع س��کوت سازمان بورس نیست، سازمان بورس در این موارد 
س��کوت نکرده و در جلس��ات مواضع خود را محکم ارائه می کنیم، 
ام��ا تصمیمات کان اقتص��ادی فقط با نظر س��ازمان بورس گرفته 
نمی شود. ضمن اینکه کارشناسان و تحلیلگران بازار نیز باید نظرات 
خود را اعام کنند تا تصمیم گیرندگان متوجه شوند اثرات تصمیمی 

که می گیرند  کجا خود را نشان می دهد.
وی ادام��ه داد: با این حال س��ازمان بورس با همه ت��وان مواضع خود را 
اع��ام می کن��د و تاکنون بس��یاری از م��واردی که اعام ک��رده بودیم را 
پیگیری کرده ایم و روی خواسته خود ایستاده ایم. از طرف دیگر، دولت هم 
اولویت هایی دارد که ممکن اس��ت بعضا با بازار سرمایه همسو نباشد. باید 
بین سیاست ها تعادل برقرار شود تا آسیب جدی به بازار وارد نشود. ضمن 

اینکه شرایط کان اقتصاد هم باید در نظر گرفته شود.
هزارمیلیارددرراهصندوقتثبیتبازارسرمایه

مدیرعام��ل صندوق تثبیت بازار س��رمایه از واریز هزار میلیارد به 
حس��اب صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد و گفت: طبق آخرین 
مذاکرات صورت گرفته با مس��ئوالن صندوق توسعه ملی قرار است 
روز ش��نبه رقمی معادل یک هزار میلیارد تومان به حساب صندوق 

تثبیت بازار سرمایه واریز شود.
ب��ه گزارش ایرنا، هیأت امنای صندوق توس��عه ملی در تاریخ 26 
دی ماه 1400 مصوب کردند ت��ا مبلغی معادل 650 میلیارد تومان 
را به صورت ماهیانه نزد صندوق تثبیت بازار س��رمایه سپرده گذاری 
کن��د ت��ا از این طریق مس��ئوالن حاض��ر در صن��دوق تثبیت بازار 
س��رمایه بتوانند با کمک این واریزی ها ب��ه کنترل هرچه بهتر این 
ب��ازار بپردازند. با امضای چنین توافقاتی، مرحله نخس��ت واریزی از 
صندوق توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار س��رمایه در تاریخ 30 
دی ماه 1400 انجام ش��د، اما ادامه این واریزی ها مس��تلزم امضای 
قرارداد فی مابین صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه 
بود که پیش نویس آن قرارداد تهیه ش��د، اما تصویب آن تحت تاثیر 
وجود برخی از موانع با تاخیر همراه ش��د که در نهایت این قرارداد 
پ��س از چند ماه تعلل در نهایت در روز سه ش��نبه )6 اردیبهش��ت 

1401( به امضا رسید.
براس��اس امضای این قرارداد، واریزی ها طبق صحبت های مطرح ش��ده 
انجام ش��د و آخرین واریزی صندوق توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار 
س��رمایه در تاریخ 8 تیرماه انجام شد. حال امیرمهدی صبایی، مدیرعامل 
صندوق تثبیت بازار سرمایه در این باره گفته است: بعد از امضای آخرین 
ق��رارداد و نیز رفع معض��ات موجود بر س��ر راه واریزی ها، تعامات برای 
واریزی منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه افزایش 
پیدا کرد. براس��اس توافقات انجام شده، تا پایان سال رقمی معادل 7 هزار 
میلیارد تومان به  حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد که 
این موضوع می توان زمینه س��از افزایش توان صندوق تثبیت بازار سرمایه 
برای کمک به بازار س��رمایه و نیز کاهش نوسانات ایجاد شده باشد. طبق 
آخرین مذاکرات صورت گرفته با مسئوالن صندوق توسعه ملی قرار بر این 
است تا روز شنبه رقمی معادل یک هزار میلیارد تومان به حساب صندوق 
تثبیت بازار سرمایه واریز شود. به گفته صبایی، تا پایان سال 1401 عاوه 
ب��ر این یک هزار میلیارد تومان، حدود 6 هزار میلیارد تومان دیگر باید به 
این صندوق واریز ش��ود که امیدواریم پیگیری ها با موفقیت همراه باشد و 
بتوانیم به خوبی وظیفه محول ش��ده به صندوق تثبیت بازار سرمایه را به 
پایان برس��انیم. در وضعیت فعلی صندوق تثبیت بازار سرمایه همه تمرکز 
خود را برای انجام ماموریت های خود به کار گرفته است و در صورت لزوم 

نقدینگی مکفی را به منظور کاهش نوسانات ایجادشده وارد بازار می کند.

بورسنامه

فرصت امروز: هرچند ش��اخص کل بورس تهران معامات هفته گذشته 
را نزول��ی آغ��از کرد، اما این روند در روزهای پایانی هفته معکوس ش��د و 
شاخص، حجم و ارزش معامات بورس به روند صعودی بازگشت. دماسنج 
اصلی تاالر شیش��ه ای در معامات چهارشنبه گذشته توانست با 7  هزار و 
338 واحد افزایش تا سطح یک میلیون و 437  هزار واحدی ارتفاع بگیرد. 
شاخص کل هم وزن نیز که از تمام نماد                                    های معاماتی به یک میزان تاثیر 
می            پذیرد، در این روز عملکردی همانند نماگر اصلی داش��ت و در جریان 
معامات آخرین روز کاری هفته توانست وضعیت به مراتب بهتری را نسبت 
به ش��اخص کل بورس به نمایش بگذارد. بدین ترتیب، نماگر اصلی بورس 
تهران با 0.51 درصد رش��د و ش��اخص کل هم وزن با 0.91 درصد به کار 
خود در روز چهارشنبه پایان دادند. در مجموع کل هفته نیز شاخص کل 

بورس به بازدهی منفی 0.44 درصدی رسید.
به موازات بازدهی منفی بورس در هفته گذشته، قیمت دالر نیز با افت 
2.22 درصدی و قیمت س��که با افت 0.8 درصدی همراه ش��د. با توجه به 
ازس��رگیری دوباره مذاکرات وین، قیمت اسکناس سبز آمریکایی در پایان 
معامات پنجش��نبه به 31 هزار تومان و سکه به 14 میلیون و 770 هزار 
تومان رسید. نماگر اصلی تاالر شیشه ای همچنین در طول یک ماه گذشته 
بازدهی منفی 4.37 درصدی را به ثبت رساند. با اینکه بورس تهران در دو 
ماه نخس��ت سال وضعیت خوبی را سپری کرد، اما ریزش هفته های اخیر 
منجر به کاهش چشمگیر بازدهی بورس شد، به طوری که بازده شاخص 
کل بورس از ابتدای س��ال تا پایان معامات هفته گذش��ته به رقم 5.13 

درصد تقلیل یافت.
ورق بورس در آخر هفته برگشت

دماس��نج اصلی بورس، معامات هفته گذشته را نزولی آغاز کرد و این 
روند نزولی تا نیمه های هفته ادامه داش��ت، با این حال در روزهای پایانی 
هفته این روند معکوس ش��د و ورق بورس برگش��ت. ش��اخص کل بورس 
تهران در روز ش��نبه و پس از نوس��ان های فراوان با 2795 واحد کاهش تا 
رقم یک میلیون و 440 هزار واحد نزول کرد. شاخص کل با معیار هم وزن 
نیز با کاهش��ی 2249 واحدی در رقم 387 هزار و 218 واحد ایس��تاد. در 
ای��ن بازار 293 هزار معامله ب��ه ارزش 25 هزار و 705 میلیارد ریال انجام 
شد. تداوم این روند نزولی در روز یکشنبه باعث شد تا شاخص کل بورس 
بیش از 17 هزار واحد و شاخص هم وزن بیش از 7000 واحد کاهش یابد. 
در این روز ش��اخص کل بورس 17 هزار و 353 واحد کاهش یافت و رقم 
یک میلیون و 423 هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 
با 7241 واحد کاهش در رقم 179 هزار و 975 واحد ایستاد. معامله گران 
این بازار 300 هزار معامله به ارزش 36 هزار و 21 میلیارد ریال انجام دادند.
بورس در روز دوش��نبه باز هم نوس��انی بود، اما در نهایت ش��اخص کل 
بورس با 4112 واحد افزایش تا رقم یک میلیون و 427 هزار واحد صعود 
کرد. ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز 386 واحد افزایش یافت و به رقم 

380 هزار و 362 واحد ایستاد. معامله گران این بازار 226 هزار معامله انجام 
دادند که 20 هزار و 41 میلیارد ریال ارزش داش��ت. با این حال و هرچند 
که بورس سبزپوش بود، حجم و ارزش معامات در روز دوشنبه نسبت به 
روز یکش��نبه کاهش یافت. در ادامه ش��اخص کل بورس در معامات روز 
سه ش��نبه با 2412  واحد افزایش به رقم ی��ک میلیون و 430 هزار واحد 
رس��ید. ش��اخص کل با معیار هم  وزن هم 224 واحد افزایش یافت و رقم 
380 هزار و 587 واحد را ثبت کرد. در این بازار 221 هزار معامله به ارزش 
21 هزار و 654 میلیارد انجام ش��د. این روند در روز چهارش��نبه هم ادامه 
داشت و شاخص کل بورس در این روز توانست با 7338 واحد افزایش به 
رقم یک میلیون و 437 هزار واحد برسد. شاخص کل با معیار هم وزن هم 
3466 واحد صعود کرد و به رقم 384 هزار و 55 واحد رسید. در این بازار 
236 هزار معامله به ارزش 27 هزار و 338 میلیارد ریال انجام ش��د. بدین 
ترتیب، بازدهی ش��اخص کل بورس تهران در طول هفته گذش��ته به رقم 
منفی 0.44 درصد رسید. در پنج روز کاری هفته گذشته همچنین قیمت 
دالر با توجه به س��یگنال های مثبت مذاکرات احیای برجام و ازسرگیری 
مجدد مذاکرات وین با 2.22 درصد و س��که با 0.8 درصد نزول همراه شد 

تا این هفته برای بازارهای مالی هفته ای تماما منفی باشد.
پایان ریزش در تاالر شیشه ای؟

بورس تهران هفته هاس��ت که روند خوبی را سپری نمی کند. از روزهای 
آخر اردیبهشت ماه، روند اصاحی قیمت سهام آغاز شد و در حال حاضر، 
ارزش معامات خرد س��هام به س��طح کمتر از هزار میلیارد تومان رسیده 
اس��ت. این وضعیت - رکود فرسایشی بورس – باعث کافگی سهامداران 

خرد و خروج آنها از گردونه معامات بورس شده است. در واقع، چشم انداز 
مبه��م بورس تهران، اعتماد بورس بازان نس��بت به ب��ازار را بیش از پیش 
کاهش داده و بس��یاری از س��هامداران تحت تاثیر این چشم انداز مبهم و 
مه آلود، از تاالر شیشه ای خارج شده و در جست وجوی بازاری امن به سوی 

بازارهای رقیب کوچ کرده اند.
بورس تهران در بیش از دو ماه گذشته در حالی روی دور تند سقوط قرار 
گرفته است که برآیند عواملی نظیر نومیدی بورس بازان از احتمال احیای 
برجام، تبعات اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین، تداوم چشم انداز کاهشی 
قیمت کامودیتی ها، قیمت گذاری دس��توری، تثبیت مصنوعی نرخ ارز در 
سامانه نیما و جذابیت بازارهای رقیب باعث تعمیق رکود در تاالر شیشه ای 
شده است، به طوری که خروجی همه اینها، شکل گرفتن صف های طوالنی 
فروش و خروج فزاینده س��رمایه از بورس است. قیمت ها در حالی هر روز 
کاهش می یابند و ش��اخص ها به عقب برمی گردند که به نظر می رسد هر 
آنچه از ابتدای س��ال 1401 تاکنون به دس��ت آمده و به عنوان دستاورد 
بورس شناخته می شده است، همچون کوه یخی در مواجهه با موج فزاینده 
گرمای هوا در حال آب ش��دن اس��ت. با این حال، رون��د نزولی بورس در 
انتهای معامات هفته گذشته متوقف شد و دماسنج اصلی تاالر شیشه ای 
در آخرین روز معاماتی این هفته 0.51 درصد و شاخص کل هم وزن نیز 
0.91 درص��د افزایش ارتفاع دادند. از آنجا که کورس��وی احیای احتمالی 
برج��ام با پیگیری دوباره مذاکرات وی��ن افزایش پیدا کرده، باید به انتظار 
نشست و دید آیا سیگنال برجام باعث پایان روند ریزش شاخص ها در تاالر 

شیشه ای می شود یا خیر؟

قیمتسهامدرهفتهگذشتهبهموازاتدالروسکهکاهشیافت

هفته منفی بازارهای مالی
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تجاریسازیحصارهایالکتریکیباقابلیت
اتصالبهپهپادها

را  الکتریک��ی  دانش بنی��ان حصاره��ای  ش��رکت های  از  یک��ی 
تجاری س��ازی ک��رده اس��ت ک��ه می تواند ب��ه فرد متج��اوز حس 
برق گرفتگی را القا کند، در حالی که عوارض برق گرفتگی را ندارد.

ب��ه گزارش ایس��نا، یکی از اولویت ه��ای فناورانه م��ورد حمایت 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، بهره بردن و توس��عه 
فناوری های هوش��مند به ویژه در ارتقای امنیت اس��ت و در همین 
راس��تا، یکی از شرکت های دانش بنیان و خاق، توانسته  محصوالت 

قابل توجهی را در حوزه امنیت طراحی و تولید کند.
یک��ی از محصوالت این ش��رکت ها، ن��وع خاص��ی از حصارهای 
الکتریک��ی هوش��مند اس��ت که به ج��ای ش��وک الکتریکی، حس 
برق گرفتگی را به س��ارق یا فرد متجاوز به حریم، القا می کند، ولی 
عوارض برق گرفتگی را ندارد. این س��امانه به یک دس��تگاه مرکزی 
وصل است و مانند رادار عمل کرده و در هر نقطه ای که با حصارها 

برخوردی صورت بگیرد، آن را به اطاع اپراتور می رساند.
یکی دیگر از ویژگی های این سامانه این است که می تواند برخورد 
با حص��ار را به صورت پیام��ک به تلفن همراه مالک س��اختمان یا 
محوط��ه، اطاع دهد. ع��اوه بر این، این س��امانه همچنین قابلیت 

اتصال به پهپادها را نیز دارد.
به گزارش��مرکز اطاع رس��انی معاونت علمی ریاس��ت جمهوری، 
بخش��ی از استفاده کنندگان از این سامانه کشاورزان ایرانی هستند، 
صاحبان اس��تخرهای پرورش ماهی که نمی خواهند حیواناتی مانند 
سمور آبی به استخر حمله کند و یا پرورش دهندگان شترمرغ برای 
محافظ��ت از ماکیان خود در مقابل گ��رگ و روباه، از این محصول 

استفاده کرده اند.
سازمان راهداری، شرکت کشتیرانی و نهادهای دولتی و خصوصی 
دیگ��ر نیز ب��رای حفاظ��ت از محوطه های خود از ای��ن محصوالت 

دانش بنیان بهره برده اند.

ممنوعیتعرضهکاالیبدونشناسهدر5
گروهکاالیی

معاون وزیر صمت با اش��اره به ممنوعی��ت عرضه کاالهای بدون 
شناس��ه در پن��ج گ��روه کاالیی، اظهار داش��ت تعداد شناس��ه های 
رهگیری از 80 میلیون کد که در ابتدای طرح وجود داشت به 224 

میلیون کد رهگیری شناسه افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایس��نا به نقل از شاتا، محمد مهدی برادران با اشاره به 
ممنوعیت عرضه کاالهای بدون شناسه در پنج گروه کاالیی، اظهار 
داش��ت: 55 قلم کاال که پنج گروه آن از گذش��ته در مجموعه این 

طرح قرار گرفته بود مجدداً پیگیری کردیم.
وی ادامه داد: کدهای شناس��ه ای که تاکنون صادر شده، با لحاظ 
الس��تیک، کمک فنر و باتری و همچنین 53 گروهی که امروز نیز 

به آن اضافه می شود در مجموع به 124 هزار قلم رسیده است.
مع��اون صنایع عمومی وزارت صمت عن��وان کرد: در حوزه تعداد 
شناس��ه های رهگیری نیز از تعداد 80 میلیون کد رهگیری شناسه 
که در ابتدای طرح وجود داشت به 224 میلیون کد رهگیری شناسه 
افزایش پیدا کرده است که این مهم نشان دهنده موفقیت آمیز بودن 

این طرح است.
برادران با بیان اینکه از همراهی همه تولیدکنندگان و شبکه های 
ف��روش و همچنین مجموعه عرضه کنندگان کاال تش��کر می کنیم، 
اف��زود: از ام��روز کاالهایی که منش��أ قانونی دارند بای��د عرضه آنها 
توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان با کد رهگیری انجام شود. اگر 
محرز باش��د که کاالیی قاچاق اس��ت و یا دارای کیفیت نیست باید 
توزیع کنن��دگان آنها را از عرضه خارج کنند چراکه عرضه آن تخلف 

محرز محسوب می شود.
ب��رادران تصریح کرد: فرصتی که برای اصناف گذاش��ته ایم صرفا 
شامل شناسه های اظهاری موقتی می شود که ویژه کاالهایی خواهد 

بود که منشأ آنها مشخص نیست.
وی گف��ت: عاوه ب��ر قطعات یدکی خودرو، قب��ًا در حوزه لوازم 
خانگ��ی نیز این فرص��ت قانونی را داده بودیم که از امروز تش��دید 
می ش��ود و در حوزه ه��ای دیگر نظی��ر محصوالت دخانی و س��ایر 

محصوالتی که اعام کرده بودیم، عرضه می شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت یادآور ش��د: امروز 53 گروه 

کاالیی جدید را به حوزه قطعات یدکی خودرو اضافه کرده ایم.
وی ادامه داد: در جلس��ه ای که با اتاق اصناف برگزار کردیم برای 
اینکه که احس��اس نشود کار مشارکتی نیست و در تقابل با اصناف 
است، ابتدا مدیریت این کار را با خود بازرسی اصناف آغاز کردیم و 

فرصت قانونی در قالب شناسه موقت اظهاری اعام کردیم.
برادران در پایان خاطرنشان کرد: نظارت های ما در حوزه کاالهای 

قاچاق و تقلبی تشدید شده است که اطاع رسانی خواهد شد.

نماگربازارسهام

عضو کمیس��یون صنایع مجلس با انتقاد از وزارت صمت به دلیل توجه 
صرف به خودروس��از گفت کیفیت خودرو اگر امروز مشکل دارد عمدتا در 

قطعه سازی است که البته دامن خودروساز را هم می گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روح اهلل ایزدخواه گفت: در صنعت خودرو 
که ی��ک زنجیره صنعتی بوده، قطعه س��ازی، دومین رکن مهم صنعت به 
ش��مار می آید، کیفیت خودرو اگر امروز مشکل دارد عمدتا در قطعه سازی 

است که البته دامن خودروساز را هم می گیرد.
به گفته عضو کمیس��یون صنایع مجلس، خودروساز و قطعه ساز اعضای 
ی��ک خانواده هس��تند، اما رابطه درس��تی با یکدیگر ندارن��د یعنی رابطه 

قراردادی، رابطه حقوقی و مالی قطعه سازان و خودروسازان درست نیست.
ایزدخواه گفت: اساسا باید نوآوری در درون زنجیره صنعت خودرو انجام 
ش��ود که نقش قطعه سازی هم از این جهت بسیار حائز اهمیت است. اگر 
رابطه میان قطعه سازی و خودروسازی و از طرفی مراکز تحقیق و توسعه، 
دانش��گاه ها، مراکز نوآوری و ش��رکت های دانش بنیان به درس��تی شکل 

می گرفت امروز شاهد شرایط کنونی در صنعت خودرو نبودیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: این انتقاد به وزارت صمت وجود دارد که 
فقط به خودروساز توجه کرد، در حالی که خودروسازی زنجیره ای است که 
قطعه س��ازی، خدمات پس از فروش، نشان های تجاری و تحقیق و توسعه 

دارد که همه این موارد، صنعت خودروس��ازی را ش��کل می دهند. وزرای 
صنعت اغلب با فشار رانتی از دو خودروساز حمایت می کنند در حالی که 

باید رابطه صنعت خودرو از جمله با قطعه سازی را تنظیم کنند.
به گفته عضو کمیس��یون صنای��ع مجلس، از دیگر م��وارد مهم، رابطه 
دانشگاه با قطعه سازی است؛ قطعه سازی جایی است که در آن نوآوری های 
متعدد در محصول و نوآوری در فرآیند را ش��اهد هستیم، گاهی قطعه ساز 
در خودروس��از سهامدار می ش��ود که این روش کاری، در برخی کشور ها 
ممنوع اس��ت و مشکل ایجاد می کند و خودروس��از را تحت سیطره خود 

قرار می دهد.

مشکل کیفیت پایین خودرو های داخلی در صنعت قطعه سازی کشور است

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعام طرح های پلیس برای مدیریت 
ترافیک در ایام س��وگواری امام حس��ین)ع( از برخورد با تخلفات اضافه بار 
و تخلفات حادثه س��از نظیر س��رعت غیرمجاز گفت و تاکید کرد پلیس با 
تخلفات پاک موتورسیکلت برخورد جدی می کند و این تخلفات مشمول 
ط��رح موتوریار نخواهد ش��د. به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به 
نقل از ایس��نا، سردار محمدحسین حمیدی درباره اقدامات پلیس در ایام 
سوگواری محرم اظهار کرد: اقدامات ما از ابتدای ماه محرم در سطح شهر 
شروع ش��د و همکاران بنده حدود 5000 تکیه و هیأت را در سطح معابر 
پایتخت از لحاظ ترافیکی کنترل و مدیریت کردند. پارک منظم خودروها 
و موتورسیکلت ها توسط تیم های پلیس راهور تهران بزرگ در این ایام در 
اط��راف و محل برگزاری عزاداری ها مدیریت و چینش منظم آنها س��بب 
ایجاد نظم و انضباط خاصی در معابر شد همچنین هدایت جریان ترافیک 

در مقاطعی که محدودیت وجود داشت، انجام شد.
وی گفت : در این مدت همکارانم محدودیت تردد خودروهای س��نگین 

در ورودی شهر تهران را اعمال کردند.
حمیدی اضافه کرد: از امش��ب مراس��م به اوج خود خواهد رسید، مردم 
این فرصت را مغتنم می ش��مارند و در این مراس��م حضور خواهند داشت. 
طبیعی  اس��ت که اکثر معابر ش��هر تهران درگیر مراسم عزاداری خواهد 
ب��ود. همکاران من با هماهنگی  با مس��ئوالن و مدیران هیأت مذهبی و با 
استفاده از ظرفیت هایی که در این مجموعه ها به صورت مردم یاری وجود 
دارد، استقرار مناسب را پیش از شروع مراسم تا انتهای آن در دستور کار 
قرار دادند و به روان سازی هرچه بیشتر و بهتر ترافیک سرعت می بخشند. 
پلیس راهور س��عی کرده تا مراس��م کاما ایمن و بدون حاش��یه  ترافیکی 

برگزار شود.
وی ادام��ه داد: برای فردا و پس فردا نیز همین برنامه ریزی انجام ش��ده 
است. دغدغه ما این است که مراسم در سطح شهر به نحو احسن اجرا شود 
و از نظر ترافیکی و امنیت عبور و مرور مش��کلی نداش��ته باشیم و بتوانیم 
ترافیک عبوری را به مسیرهای جایگزین هدایت کنیم. این اقدامات وظیفه 
س��نگینی بر دوش  همکاران ما در پلیس راهور است که انجام آن توسط 

ماموران با میل و رغبت انجام می شود و جزو وظایف ماست.
حمیدی اف��زود: قطعا بخش زیادی از تقاطع ها، میادین و معابر مملو از 
جمعیت خواهد شد. تردد عابران پیاده با لباس تیره در شب می تواند برای 
رانندگانی که توجه به جلو ندارند یا عجله و شتاب دارند، مخاطره آمیز باشد. 
لذا توصیه می کنیم که حتما عابران از  فضاهایی عبور کنند که دیده شوند. 
رانندگان نیز در مسیرهای عبور خود ماحظه تردد عابرین پیاده را داشته 

باشند چراکه عابرین با لباس تیره تردد می کنند.
با تخلف اضافه بار برخورد می شود

وی درباره تخلف اضافه بار  نیز گفت: یکی از مواردی که پلیس راهور با 
آن برخورد می کند، تخلف اضافه بار اس��ت که هم به خودرو آسیب می زند 
و هم ایمنی آن را در حرکت پایین می آورد. پلیس راهور از برخورد با این 
تخلف چشم پوشی نخواهد کرد. عموما این تخلفات در حومه شهرها اتفاق 

می افتد و همکاران ما با این تخلف برخورد می کنند.
حمی��دی افزود: در این زمینه دو نکته وجود دارد. مورد اول تخلف خود 
راننده است که نمره منفی برای او در پی خواهد داشت. مورد بعدی مربوط 
به شرکتی است که راننده برای آن کار می کند. این شرکت ها زیرمجموعه 
شهرداری ها و شهرداری ها براساس قانون مکلف به ساماندهی بار و مسافر 
هس��تند. لذا عملکرد شرکت هایی که چنین تخلفاتی در آنها شایع است، 

نشان دهنده مدیریت ضعیف شرکت است.
وی در ادام��ه اظه��ار کرد: ما عملک��رد خودروها و راننده ه��ای آنان را 
جمع آوری و در کمیسیونی که بین ما، شهرداری و صنف مربوطه تشکیل 
می ش��ود، بررس��ی می کنیم و به آن زمان می دهیم تا رفتار خود را اصاح 
کنند. اگر این اتفاق نیفتد تعلیق فعالیت آن ش��رکت در دس��تور کار قرار 
خواهد گرفت. در سال گذشته با تخلف برخی شرکت ها برخورد شد و حتی 

به صورت دو ماهه فعالیت آنها در حالت تعلیق قرار گرفت.
رئی��س پلیس راهور تهران بزرگ از رانندگان خواس��ت از قانون تمکین 
کنند و به مدیر خود درباره تخلف اضافه بار تذکر دهند و مطمئن باش��ند 

که پلیس از برخورد با این تخلفات چشم پوشی نخواهد کرد.
برخورد جدی پلیس با متخلفان حادثه ساز

حمی��دی درباره تخلفات س��رعت گفت:  طی چند ماه گذش��ته توقیف 
ساعتی هزاران دستگاه خودرو را که تخلفات مربوط به سرعت و حادثه ساز 
در بیشتر حوزه های بزرگراهی داشتند، انجام شد همچنین عاوه بر اعمال 
قانون، جریمه و ثبت نمرات منفی در دستور کار همکاران من قرار گرفت. 
وی افزود: انجام این تخلفات موجب بروز حادثه هم برای ش��خص و هم 
برای سرنش��ینان و خودروهایی که هم مسیر این خودرو هستند، می شود. 
همکاران ما پس از توقیف ساعتی این خودروها آنها را با نصب بنر متوقف 
می کنن��د و با ای��ن اقدام به دیگ��ران نیز اخطار داده می ش��ود که پلیس 

هیچ گونه اغماضی در برخورد با تخلفات سرعت نخواهد داشت.
حمیدی ادامه داد: بازخوردی که از این گونه توقیف ها داشتیم و اعزام به 
پارکینگ را به حداقل رساندیم، باعث افزایش بازدارندگی شده و بازخورد 

خوبی داشته است.
وی گف��ت: در مدت اجرای این ط��رح تصادفات نیز در حوزه بزرگراهی 
کنترل ش��ده بود و حوادث ما به حداقل رسید. این طرح همچنان نیز در 
دس��تور کار خواهد بود تا بتوانیم با اجرای هرچه بهتر ضوابط و مقررات و 
برخورد با رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه ساز می شوند و برای خود و 

دیگران ایجاد ناامنی می کنند، حوزه ترافیک را با مشکات کمتری مدیریت 
کنیم.

حمیدی افزود: خود رانندگانی که در این حوزه مش��مول این برخوردها 
شده اند، رضایت داشته و متنبه شده اند.

تخلفات پاک موتورسیکلت شوخی بردار نیست
وی در ادامه با اش��اره به ط��رح موتوریار گفت: از ابت��دای اجرای طرح 
موتوریار، اگر راننده ای اصرار بر تخلف خود داش��ت، ما با اس��تفاده از کفی 
موتورسیکلت وی را به س��مت پارکینگ هدایت می کردیم و اگر از قانون 
تمکین می کرد، به پیشنهاد پلیس در طرح موتوریار شرکت داده می شد و 

ما اصراری بر جابه جایی موتور وی به سمت کفی و پارکینگ ها نداشتیم.
حمیدی ادامه داد: یک تخلف که ما نمی توانیم از آن بگذریم و به عنوان 
تخلف س��اعتی با آن کنار بیاییم، فقدان، مخدوشی و پوشش پاک است. 
ای��ن مورد از حالت تخلف خارج و وارد حوزه جرائم می ش��ود. متاس��فانه 
بخشی از جرائم امنیتی و انتظامی به همین تخلفات مخدوشی و پوشش 

پاک باز می گردد.
وی افزود: این تخلف از حوزه موتوریار خارج می شود و با استفاده از کفی 
موتورسیکلت ها به پارکینگ منتقل می شوند. در مدتی هم که این طرح با 
شدت بیشتری اجرا شد موتورسیکلت های زیادی به پارکینگ منتقل شدند 
که برخی از این موتورها به لحاظ ظاهری دیگر از پارکینگ خارج نخواهند 
شد چراکه به نظر می رسد فاقد اصالت باشند، اسناد و مدارک مالکیتی نیز 

نداشته باشند و رسما از چرخه ترافیک خارج خواهند شد.
حمیدی تاکید کرد: تخلف پاک شوخی بردار نیست و تخلفی است که 
پلیس در برخورد با آن اغماض نخواهد کرد. خواسته آحاد جامعه این است 
که مس��ائل امنیتی و انتظامی را جدی تر بگیریم؛ لذا از افرادی که از این 
وسیله استفاده می کنند، خواهش می کنیم که این مسائل را رعایت کنند و 

خود را ملزم به رعایت قانون بدانند.
رئی��س پلیس راهور تهران بزرگ ک��ه در یک برنامه تلویزیونی صحبت 
می کرد، گفت: ما در گذشته در برخورد با تخلفات موتورسیکلت ها آنها را به 
پارکینگ منتقل می کردیم و این موتورها در پارکینگ ها رسوب می کردند 
و باقی می ماندند. مزاحمت های زیادی برای مالکان ایجاد می شد که باعث 
ش��د برخورد ما ب��ا این تخلفات تغییر کند و با مج��وز از مراجع قضایی و 
هماهنگی های��ی الزم راکبی که در مح��ل تخلف می کند، متوقف و با وی 
برخورد شود سپس او را در محل مورد آموزش قرار داده و راکبی در اختیار 
وی می گذاریم تا هم از ظرفیت این راکب در سطح سواره رو استفاده شود 
و هم این حجم موتورسیکلت ها که به پارکینگ هدایت می شود به حداقل 
خود برس��د. ما از این طرح بازخورد خوبی گرفتیم و نزدیک به 300 هزار 

نفر که در این طرح شرکت کرده اند تحت آموزش میدانی قرار گرفتند.

به  دنبال دس��تور قضایی جهت تعیین تکلیف کاالهای متروکه، گمرک 
ایران در اعامی به گمرک های اجرایی، بر ارسال به موقع و مستمر آمار و 

تنظیم اظهارنامه این کاالها تاکید کرده است.
به گزارش ایسنا، طی بخشنامه ای که اخیرا از سوی دفتر واردات گمرک 
ایران به گمرک های اجرایی اباغ شده، اعام شده که با توجه به پیگیری 
که از س��وی مراجع قضایی و نظارتی درباره وضعیت رسوب کاال در اماکن 
گمرک��ی وجود دارد، علی رغم تاکیدی که بر ارس��ال مس��تمر آمار کاالی 
متروکه انجام ش��ده اما بررسی ها نشان می دهد که فقط تعداد معدودی از 
گمرکات اجرایی نسبت به ارسال آمار اقدام کرده اند، بر این اساس گمرک 
ایران خواسته تا گمرک های اجرایی آمار را به صورت مستمر در پایان هر 

ماه با ذکر تاریخ و طبق شرایط تعیین شده ارسال کنند.

طبق اعام صورت گرفته، اگر گمرکی در پایان هر ماه گزارش موردنظر 
را ارائه ندهد به منزله عدم وجود کاالی متروکه و اقدامات مقتضی مطابق 
مقررات تلقی شده و مسئولیت آن با باالترین مقام آن گمرک خواهد بود.

این در حالی است که در حال حاضر حجم قابل توجهی کاالهای تاریخ 
گذش��ته و مشمول مقررات متروکه در گمرک و س��ازمان اموال تملیکی 
وجود دارد که در مواردی بیش از یک دهه از ورود آن به انبارها گذشته و 
هنوز تعیین تکلیف نشده است. در عین حال آمار دقیقی درباره این کاالها 

از سوی دستگاه های مربوطه منتشر نشده است.
یک��ی از چالش های مطرح در رابطه ب��ا تعیین تکلیف اقام متروکه، به 
عدم تنظیم به موقع اظهارنامه های مربوطه و اعام آن از سوی گمرک به 

سازمان اموال تملیکی برمی گردد.
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نویسنده:علیآلعلی

 در دنیا همیش��ه کارهایی هس��ت که هیچ کس دوست ندارد حتی به 
آنه��ا فکر کند. مثا در عرصه بازاریابی همه دوس��ت دارند بدون توقف 
مش��غول ایده پردازی و تولید محتوا باش��ند. انگار که اصا کاری به اسم 
گردآوری اطاعات و دسته بندی مشتریان برای تحویل محتوا وجود هم 
ن��دارد. اینطور وقت ها به قید قرعه یکی از اعضای تیم باید بار س��نگین 
کارهای کمتر مورد عاقه دیگران را بکشد. دقیقا مثل فیلمبرداری که از 
بد روزگار باید جور صدابردار را هم بکشد؛ در حالی که حتی یک کلمه 

هم درباره این حوزه اطاعات ندارد!
احتماال شما هم چندباری در طول کارنامه کاری تان با کارهای کمتر 
مورد عاقه تان دس��ت و پنجه ن��رم کرده اید. در این صورت حتی حرف 
زدن درب��اره ای��ن کارها هم حال تان را دگرگون می کند، چه برس��د به 
اینک��ه قرار باش��د یک بار دیگر آنه��ا را انجام دهی��د. خبر خوش برای 
ش��ما اینکه خیلی از کارهای کلیش��ه ای و تکراری دیگر الزم نیس��ت از 
 )Automation( س��وی عامل انسانی انجام ش��ود، چراکه اتوماسیون
اینجاس��ت تا ورق را به سود ش��ما برگرداند؛ آن هم بدون هیچ دردسر 
اضافه ای. اگر از مخاطب های ثابت روزنامه فرصت امروز باش��ید، یادتان 
هس��ت که ما قبا درباره اتوماس��یون با ش��ما گپ هایی زده ایم. اشتباه 
نکنید، اینجا قرار نیس��ت دوباره همان حرف ها را با ظاهری تازه به شما 
قال��ب کنیم، بلکه این بار پای آینده این فناوری حیرت انگیز و تغییراتی 
که در عرصه کارآفرینی به بار می آورد، وسط است. ما در این مقاله سعی 
می کنی��م به این س��وال کلیدی جواب دهیم: اگر اتوماس��یون می تواند 
کارهای پیش پا افتاده و تکراری را انجام دهد، آیا پتانسیل ایجاد تحول 

عمیق تر در عرصه کسب و کار را دارد؟
بی شک سوال باال درست مانند سناریوی فیلم های علمی- تخیلی هر 
مخاطبی را میخکوب خواهد کرد. خب اگر بش��ود به لطف اتوماس��یون 
عرصه کارآفرینی را حتی یک درصد هم س��اده تر کرد، نباید یک لحظه 
هم درنگ کنیم. ما در ادامه س��عی می کنیم برای س��وال باال که اتفاقا 
دغدغه همه کارآفرینان هم هس��ت، جوابی پُر و پیمون پیدا کنیم. پس 
در این مقاله با چاش��نی آینده اتوماس��یون و عرصه کسب و کار همراه 

ما باشید.
اتوماسیون+ کسب و کار: تغییراتی که دور از ذهن نیستند!

در حال��ی ک��ه خیلی از کارآفرین��ان هنور در دنی��ای ماقبل اینترنت 
زندگی می کنن��د، تکنیک های کارآفرینی روز ب��ه روز در حال متحول 
ش��دن اس��ت. زمانی نه چندان دور یک نظرخواهی س��اده از مشتریان 
می توانس��ت ماه ه��ا وقت یک برند را تلف کند و دس��ت آخر نتیجه کار 
ه��م چندان معتبر نبود. با این حال این روزها اینقدر ابزار مختلف برای 
نظرخواهی خودکار دم دس��ت بازاریاب ها هست که حد و حساب ندارد. 
هم��ه این تغییرات به لطف هوش مصنوعی )AI( و یادگیری ماش��ینی 
)ML( اتف��اق افتاده اس��ت. این دور فن��اوری که مکم��ل یکدیگر نیز 
هس��تند، کارآفرینان را از فعالیت های محاس��باتی و دردسرهای مربوط 
به پ��ردازش داده های خام راح��ت کرده اند. به زبان خودمانی، ش��ما با 
استفاده از این دور فناوری می توانید بدون اینکه دست به سیاه و سفید 
بزنید مجموعه ای از اطاعات دقیق درباره کارتان را داشته باشید. ماجرا 

حسابی هیجان انگیز شد، نه؟
اتوماس��یون برای افراد عادی بیش��تر از اینکه ی��ک فناوری مربوط به 
دنیای کس��ب و کار باش��د، یادآور رمان های کاسیک درباره نبرد میان 
انسان و ربات هاست. اگر شما هم به اتوماسیون اینطوری نگاه می کنید، 
کاما دراش��تباهید. اتوماس��یون نه یک تهدید برای نسل بشر، که یک 
فرصت طایی به منظور رهایی از کارهای تکراری و دوس��ت نداش��تنی 
است. البته اتوماسیون در ترکیب با هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی 
کارهای بزرگتری هم از دس��تش برمی آید. ما در ادامه س��عی می کنیم 
چند تا از پیش بینی های کلیدی درباره تغییرات دنیای کس��ب و کار با 
چاش��نی اتوماس��یون را با هم بررسی کنیم. این ش��ما و این هم آینده 

فناوری دوست داشتنی اتوماسیون.
اتوماسیوِن فرآیندهای مهم: خداحافظی با نسل اولیه اتوماسیون

آیا تا به حال س��ر تمری��ن تیم های فوتبال ربات ه��ای پرتاب توپ را 
دیده اید؟ این ربات ها س��اختار بی نهایت س��اده ای دارن��د و اگر به برق 
وصل باش��ند تا صبح ب��رای بازیکنان توپ پرت��اب خواهند کرد. خیلی 

از کارآفرین��ان فک��ر می کنن��د اتوماس��یون هم چی��زی در حد همین 
ربات های س��اده اس��ت. قبول دارم زمانی نه چندان دور اتوماس��یون با 
کل��ی ارور مختلف اعص��اب آدم را ُخرد می کرد، ام��ا آن روزها دیگر به 
تاریخ پیوسته است. نسل جدید اتوماسیون در ترکیب با هوش مصنوعی 
دس��ت بی نهایت بازتری برای ش��گفت زده کردن من و شما دارد. حتما 
می پرس��ید چطور چنین چیزی ممکن است؟ اجازه دهید کمی بحث را 

بیشتر باز کنیم. 
براس��اس گزارش موسس��ه هاب اس��پات )HubSpot(، این روزها 
فق��ط 17 درصد از بازاریاب ه��ا از توانایی های مرتبط با هوش مصنوعی 
در اتوماس��یون س��ود می برند. این آم��ار به خوبی تازگی نس��ل جدید 
اتوماس��یون را نشان می دهد. وقتی پای هوش مصنوعی در میان باشد، 
مطمئنا دیگر اتوماس��یون در حد رسیدگی به ُخرده کاری ها نخواهد بود. 
اج��ازه دهید ی��ک مثال درب��اره توانایی های تازه این فن��اوری را با هم 
 )Customer Experience( مرور کنیم. مدیریت تجربه مش��تریان
یکی از مهمترین وظایف هر تیم بازاریابی محس��وب می ش��ود که اتفاقا 
گاهی اوقات حرص آدم را هم درمی آورد. هرچه باش��د قرار دادن رفتار 
مش��تریان در کنار برند زیر ذره بین از آن دس��ت کارهایی نیس��ت که 

هوش و حواس همه را ببرد، مگر نه؟
تغییری که اتوماس��یون در این بخش برای ش��ما ب��ه ارمغان خواهد 
آورد، گردآوری و پردازش فوق سریع اطاعات درباره تجربه مشتریان از 
برندتان است. اینطوری شما دیگر الزم نیست دل تان مثل سیر و سرکه 
برای حفظ مش��تریان بجوش��د. به زبان خودمانی، اتوماسیون در آینده 
نزدیک با حذف تمام کارهای مقدماتی فقط مسئولیت تصمیم گیری های 
مهم را برعهده شما خواهد گذاشت. در این بین حتی کارهای ارزشمند 
و مهمی مثل مدیریت تجربه مش��تریان، ارائه خدمات پس از فروش یا 
پاس��خگویی کامل به سواالت مش��تریان برعهده اتوماسیون خواهد بود. 
پس اگر ش��ما هم دوست دارید از شر بعضی از کارها که اتفاقا مهم هم 
هستند خاص شوید، نس��ل جدید اتوماسیون همان تکه گمشده پازل 

کسب و کارتان است. 
اولویت بندی و هماهنگی بخش ه��ای مختلف: همه در کنار هم برای 

موفقیت برند!
دنیای کس��ب و کار مثل بوکس یک ورزش انفرادی نیس��ت که فقط 
با زحمت های یک نفر به ثمر بنش��یند. شما به عنوان مدیر یک شرکت 
ن��ه تنها با بخش بازاریابی، بلکه با دردس��رهای ح��وزه فروش، خدمات 
مشتریان و تامین مالی ش��رکت نیز پنجه در پنجه هستید. بی شک در 
چنین ش��رایطی اگر شما فقط حواس تان به یک بخش خاص باشد، دو 
دستی نقطه ضعف تان را تقدیم رقبا خواهید کرد. رمز موفقیت در دنیای 
امروز کسب و کار پیشبرد تمام کارها در کنار هم برای درخشش هرچه 

بیشتر در بازار است. 
اگر شما کارآفرین باهوشی باش��ید، احتماال خیلی زود به ما اعتراض 
می کنی��د که ح��رف زدن از نکات باال خیلی راحت تر از انجام ش��ان در 
دنیای واقعی اس��ت. بی ش��ک در این مورد کاما حق با شماست، اما نه 

زمانی که نسل جدید اتوماسیون در کنار شما باشد!
تغیی��ر مهمی که اتوماس��یون در آین��ده نزدیک ب��رای برندها به بار 
م��ی آورد، هماهنگ��ی هرچه بیش��تر میان بخش های مختلف ش��رکت 
خواهد بود. اگر ش��ما عادت دارید ساعت ها منتظر جواب دپارتمان های 
مختلف ش��رکت برای اجرای یک طرح مش��ترک بمانید، به زودی این 
عذاب دردناک به پایان خواهد رس��ید، چراکه سیس��تم های اتوماسیون 
ارتباطات میان بخش های مختلف را تس��هیل کرده و در بعضی از موارد 
کنت��رل مدیریت بخش ه��ای مختلف را هم به دس��ت می گیرند. ماجرا 

شبیه سناریوی فیلم های علمی- تخیلی شد، نه؟
اجازه دهید قبل از اینکه حس��ابی گیج تان کنیم، یک مثال دم دستی 
بزنیم. فرض کنید ش��ما قصد طراحی کمپین بازاریابی با هدف افزایش 
ف��روش محصوالت جدیدتان را داری��د. اگر در این میان خدمات پس از 
فروش حرفه ای مزیت طایی تان باش��د، عما بخ��ش بازاریابی، فروش 
و خدمات مش��تریان با هم درگیر خواهند ش��د. فهمیدن این نکته که 
هماهنگ��ی می��ان این دو بخش در حالت عادی چقدر س��خت و زمانبر 
اس��ت، نیاز به داش��تن مدرک دکترای کارآفرینی ندارد. اتوماسیون در 
این بین مثل یک قهرمان همه فن حریف به شما کمک می کند تا بدون 
دردسر اضافه این بخش ها را به هم متصل کرده و گردش اطاعات مهم 
در بین ش��ان را به طور خودکار پیگیری کنید. اینطوری با کاهش نقش 

عامل انسانی در چنین کارهایی نه تنها خبری از خطاهای گاه و بی گاه 
نیست، بلکه حتی سرعت طراحی و نتیجه گیری از کمپین ها نیز به طور 

چشمگیری افزایش پیدا می کند. 
اتوماسیون در طول سال های پیش رو مهارت بیشتری در اولویت بندی 
کاره��ا و ایچاد هماهنگی میان بخش های مختلف ش��رکت پیدا خواهد 
کرد. این امر به ش��ما کمک می کند تا مثل یک سرمربی فوتبال تمرین 
دادن بازیکن��ان و حتی اجرای بعض��ی از تاکتیک های مهم را به کمک 
مربی تمام هوشمندتان بسپارید. در نهایت نیز فقط تصمیم گیری درباره 
ترکیب تیم و اس��تراتژی کلی در زمین با ش��ما خواه��د بود؛ به همین 

سادگی!
فروش دقیق و کوتاه تر: وقتی اتوماسیون در کنار فروشنده هاست

فروش��ندگی برخاف تصور خیلی از مردم اصا کار س��اده ای نیست. 
ش��اید در زمان یونان باستان همین که یک نفر صدای بلندی داشت و 
زبانش به اندازه کافی چرب بود، خیلی از محصوالت را در چشم به هم 
زدنی آب می کرد، اما حاال نه دنیای کس��ب و کار شبیه دوران باستانی 
است و نه حتی مشتریان شباهتی به مردم یونان قدیم دارند. در عوض 
فروش��ندگان عاوه بر مهارت های ارتباطی باال، باید اراده پوالدی برای 
س��اعت ها تحقیق و مطالع��ه درباره روحیات مش��تریان و نیازهای بازار 
داش��ته باش��ند. وگرنه کاه ش��ان در دنیای رقابتی فروش پس معرکه 

خواهد بود. 
وقت��ی صحب��ت از گردآوری اطاع��ات دقیق درب��اره وضعیت بازار و 
مش��تریان می ش��ود، هیچ راه فراری از اطاعات پرحجم نیس��ت. شاید 
فک��ر کنید مش��کل اصلی در اینجا گردآوری اطاعات اس��ت، اما ماجرا 
صورت بندی دیگ��ری دارد. این روزها هر کس��ی می تواند به انبوهی از 
داده ها درباره کاربران اینترنت دسترسی داشته باشد. با این حال تبدیل 
این داده ها به اطاعات مفید و به درد بخور غول مرحله آخری است که 
کمتر کسی توانای شکسن دادنش را دارد. خب اگر کسی را سراغ دارید 
که ساعت ها سر و کله زدن با داده های گوناگون اعصابش را خط خطی 

نمی کند، ما را هم بی خبر نگذارید. 
اتوماس��یون در ترکیب با هوش مصنوعی درس��ت در چنین موقعیتی 
مثل آچار فرانسه در خدمت شما خواهد بود. این فناوری نه تنها امکان 
ارزیابی لحظه به لحظه مخاطب هدف ش��ما را دارد، بلکه در کس��ری از 
ثانیه شما را از تغییرات مهم بازار هم باخبر خواهد کرد. خب وقتی یک 
فروش��نده س��لیقه مش��تریانش را بداند و نیازهای بازار را هم دم دست 

داشته باشد، فرآیند فروش نباید خیلی سخت باشد، مگر نه؟
اتوماسیون برای شخصی س��ازی بیشتر: جایی که همه برندها مشکل 

دارند!
این روزها مشتریان دیگر مثل قبل به خرید محصوالت نگاه نمی کنند. 
شاید زمانی که نایک کارش را شروع کرد داشتن یک محصول باکیفیت 
ب��ا قیمتی منطقی برای میلیاردر ش��دن کافی بود، ام��ا این روزها اصا 
از ای��ن خبرها نیس��ت. چرا که مش��تریان هر روز بیش��تر ب��ه محتوای 
شخصی س��ازی شده از سوی برندها عاقه مند می شوند. اگر شما در این 
بین به شخصی سازی محتوای بازاریابی و پیشنهادهای فروش تان دقت 
نکنی��د، مثل تیراندازی خواهید بود که به جای اس��تفاده از جدیدترین 
تفنگ ه��ا برای ش��رکت در المپیک هنوز هم با تی��ر و کمان به میدان 

می رود؛ همین قدر عجیب و باورنکردنی.
همه گیری کرونا هر بخش��ی از عرصه کسب و کار را دچار رکود کرده 
باش��د، در مورد شخصی سازی محتوا حسابی کار برندها را سخت کرده 
است. کافی است خودتان را به جای مشتریان بگذارید تا متوجه اهمیت 
شخصی س��ازی جزء به جزء تجربه خرید در دنیای قرنطینه ش��ده یکی 
دو سال قبل شوید. اگرچه این روزها خبری از خانه نشینی های طوالنی 
مدت نیس��ت، اما عادت مش��تریان به محتوای فوق شخصی سازی شده 

هنوز هم پابرجاست. 
اتوماسیون برای شخصی س��ازی محتوا هم فرمولی جادویی در چنته 
دارد. بر این اساس اتوماسیون شما را از شر شناسایی تک تک مشتریان 
و دسته بندی ش��ان خاص می کند. بی شک اگر حتی یک دقیقه تجربه 
فعالیت در دنیای فروش را داشته باشید، خیلی خوب می دانید تا همین 
جا هم اتوماس��یون چه کمک بزرگی به شما کرده است. البته ماجرا به 

همین جا ختم نمی شود!
اتوماس��یون نه تنها ته توی سلیقه مشتریان را برای شما درمی آورد و 
آنها را دس��ته بندی می کند، بلکه به لطف یادگیری ماشینی اولویت های 

برندت��ان را نیز یاد خواهد گرفت. این یعنی دیگر الزم نیس��ت خودتان 
آستین ها را باال زده و برای تمرکز بر روی گروه های مشخصی از مشتریان 
فرآیندهای کاری را تغییر دهید. در عوض اتوماس��یون به طور خودکار 
متوجه اهمیت گروه های مش��خصی از مش��تریان برای برندتان می شود 
و حواس��ش بیش��تر به آنها خواهد بود. خب اگر فکر می کنید مش��تری 
در دنیا پیدا می ش��ود که بتواند جلوی این حجم از شخصی سازی دوام 

بیاورد و دست به جیب نشود، ما را هم بی خبر نگذارید.
تصمیم گیری هوشمند: تصمیم های مهم را به اتوماسیون بسپار

تصمیم گیری هیچ وقت کار س��اده ای نبوده اس��ت؛ ب��ه ویژه اگر پای 
تصمیم های مهم در میان باشد. اینطور وقت ها خیلی ها ترجیح می دهند 
اصا وارد گود کارآفرینی نشوند تا از شر تصمیم گیری های مهم در امان 
بمانند. البته م��ا در روزنامه فرصت امروز اصا اینطوری فکر نمی کنیم. 
هرچه باش��د تصمیم گیری بخش��ی از وظایف کارآفرینان است و اتفاقا 
ت��رس هم ندارد. فقط کافی اس��ت اطاعات مهم دم دس��ت تان باش��د 
و ش��ناخت درستی از بازار داش��ته باش��ید. آن وقت حتی سخت ترین 

تصمیم های دنیا هم تبدیل به نوعی سرگرمی می شود. 
اگر ش��ما هنوز هم از تصمیم گیری در دنیای کس��ب و کار وحش��ت 
دارید، اتوماسیون آخرین تیرش را هم برای شما خرج خواهد کرد. یکی 
از جس��ورانه ترین انقاب هایی که اتوماسیون در آینده به راه می اندازد، 
شبیه س��ازی تصمیم گی��ری های مهم در عرص��ه کارآفرینی و کمک به 
مدی��ران برای انجام هرچه بهتر این فرآیند اس��ت. اینطوری دیگر حتی 
س��ختی های مربوط به تصمیم گیری های ریز و درشت هم از روی دوش 
ش��ما برداش��ته خواهد ش��د. البته نباید خیلی دل تان را به این نوآوری 
خوش کنید، چراکه هنوز راه درازی تا بهره برداری کامل از این فناوری 
باقی مانده اس��ت. پس هنوز باید س��ختی تصمیم گیری های کلیدی را 
به جان بخرید تا موقعی که نسل جدید اتوماسیون به کمک تان بیاید. 

جمع بندی
اتوماس��یون سال هاست مثل یک یار صمیمی در کنار کارآفرینان قرار 
دارد. در این میان خیلی ها بابت ایرادات ریز و درش��ت این ابزار حسابی 
کافه شده اند. دقیقا به همین خاطر نسل جدید اتوماسیون در پیوند با 
هوش مصنوعی و یادگیری ماش��ینی قرار است زیر و بم عرصه کسب و 
کار را تغییر دهد. ما در این مقاله بخشی از تغییرات آتی که اتوماسیون 
به ارمغان می آورد، بررس��ی کردیم. امیدوارم نیم نگاهی به این تغییرات 
شما را در آینده نسبت به رقابت بهتر در بازار و ساده سازی کارهایی که 

هیچ کس دوست ندارد، یاری دهد. 

پیشبینیهاییدربارهآیندهاتوماسیون

اتوماسیون چطور دنیای کسب و کار را متحول می کند؟
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اخبار

دبیرستاد امربه معروف مسجدمقدس جمکران خبر داد
اخذ ده ها مورد رضایت از شکات در کمیته صلح و سازش مسجد مقدس جمکران

رشت- خبرنگار فرصت امروز: دبیر ستاد امر به معروف مسجد مقدس 
جمکران گفت: کمیته صلح و ســازش این مکان مقدس توانســته ده ها مورد 
رضایت را از شکات پرونده های مختلف اخذ و تعداد قابل توجهی را منتجه به 
آزادی افراد کند. به گزارش مرکز خبر مسجد مقدس جمکران، رضا پاینده ضمن 
گرامیداشــت دهه امر به معروف و نهی از منکر؛ با بیان اینکه حجاب راهکاری 
پیشگیرانه است که رعایت آن برای مردان و زنان امری ضروریست و عفاف نیز 
نوعی حجاب درونی اســت که انسان را از گناه باز می دارد، اظهار کرد: از جمله 
موضوعات راهبردی در حوزه فرهنگی و اجتماعی، موضوع حجاب و عفاف است 

که به دلیل ساختار دینی جامعه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی با اشاره به اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسجد مقدس 
جمکران از محرم سال ۱۳۹۴ با تاکید تولیت این مکان مقدس راه اندازی شد، ابراز کرد: این ستاد وظیفه دارد در چارچوب قلمرو تعیین 
شده با بهره گیری از اعضاء منتخب برادر و خواهر، با جذب خادمین افتخاری از بین طالب علوم دینی، دانشجویان، بسیجیان فعال پایگاه ها، 
نیروهای مخلص ســپاه، جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس و ضابطان قضایی ضمن تالش در جهت نشر و گسترش فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر، زمینه ای را آماده کند تا زائران و نمازگزاران مسجد بتوانند از طریق معرفت و انس به امام زمان )عج(، سبک زندگی 
خویش را در جهت درک مراتبی از عبودیت الهی در راستای حیات طیبه مدیریت کنند. دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر مسجد 
مقدس جمکران با بیان اینکه در پرتو رعایت حجاب و التزام به عفاف است که آسیب های اجتماعی به حداقل رسیده و زمینه های رشد و 
تکامل زن و مرد در همه شئون زندگی فراهم می شود افزود؛ در ارتباط با استفاده از ظرفیت روحانی مسجد مقدس جمکران از اواخر سال 
۱۳۹۹ تاکنون بر آن شدیم با راه اندازی کمیته صلح و سازش در دفتر مرکزی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در روزهای سه شنبه، 
پنجشنبه و جمعه قدمی دیگر در ایجاد انس مردم با امام زمان علیه السالم برداریم. پاینده افزود: این کمیته در حل و فصل دعاوی و سعی 
در صلح و سازش با حضور قاضی ناظر زندان و هماهنگی دادستان توانسته ده ها مورد رضایت را از شکات اخذ و در نهایت به آزادی زندانیان 
ختم شود. وی در پایان با بیان اینکه شهرمقدس قم به برکت وجود بارگاه منور حضرت فاطمه معصومه )س(، مسجد مقدس جمکران به 
عنوان میعاد منتظران حضرت ولی عصر )عج(، امام زادگان واجب التعظیم و حوزه های علمیه، به عنوان پایتخت مذهبی ایران مطرح است 
خاطرنشان کرد: قم محور و قطب عفاف و حجاب در سطح جهان اسالم است که می تواند این امر فرهنگی تأثیرگذار را به عنوان الگوی عفاف 

و حجاب در سطح ملی و بین المللی معرفی کند.

پایان موفقیت آمیز چهاردهمین تعمیرات اساسي در پاالیشگاه گاز ایالم
ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از پایان موفقیت آمیز چهاردهمین تعمیرات اساسی در این 
پاالیشگاه خبر داد. دکتر روح اله نوریان افزود: چهاردهمین تعمیرات اساسي سال جاری مطابق برنامه از پیش تعیین شده از 
۱5 تیرماه و با بیش از 6۳ هزار نفرساعت کار عملیاتي آغاز و در ۹ مرداد ماه سال جاري در مدت 26 روز با موفقیت و بدون 
حادثه به پایان رسید. وی اظهار داشت: در تعمیرات اساسي امسال بیش از ۳ هزار تجهیز در بخش هاي مختلف مکانیک، برق 
و ابزاردقیق توسط  کارشناسان و پیمانکاران داخلي  مورد بازرسي، تعمیر، تست و کالیبراسیون قرار گرفتند. مدیر عامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: در بخش تجهیزات ثابت حدود 60 تجهیز شامل انواع ظروف، برج ها، مبدل ها، کوره ها، مخازن، 
فیلترها و مشعل ها مورد بازرسي، تعمیر، تست و کالیبراسیون قرار گرفتند. نوریان خاطرنشان کرد: در حوزه تجهیزات دوار 
بیش از ۱00 تجهیز از جمله انواع پمپ ها، کمپرسورها، فن ها و دمنده هاي هوایي و تجهیز ات برقي بیش از ۳50 تجهیز شامل 
انواع تابلوها، رله ها ، الکتروموتورها نیز مورد بازرسي، تعمیر ، تست و کالیبراسیون قرار گرفتند. مدیر عامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم گفت: در زمینه تجهیزات ابزاردقیق حدود 2 هزار تجهیز شامل انواع سوئیچ ها، ترانسمیترها و نشان دهنده ها و شیرآالت 
بیش از 250 شیر از جمله شیرهاي دستي، کنترلي و اطمینان نیز مورد بازرسي، تعمیر ، تست و کالیبراسیون قرار گرفته است.
نوریان افزود: حدود ۳00 تجهیز متفرقه شامل انواع استرینرها، نشانگرهاي سطح، بریدل ها، شیرآالت زیر 2 اینچ و غیره نیز 
مورد بازرسي، تعمیر، تست و کالیبراسیون قرار گرفتند. وی به مهمترین فعالیت هاي مهمي که براي اولین بار در تعمیرات 
اساســي امسال انجام شــده است اشاره کرد و گفت: تخلیه و شــارژ مکانیزه 250 تن مدیاي بسترها شامل تعداد ۳ بستر 
کاتالیستي واحدهاي بازیافت گوگرد و ۳ بستر نمزدایي واحد اتان گیري و تعویض تیوب باندل کولرهاي هوایي گاز اسیدي 
واحد هاي شیرین سازي گاز بوده است. مدیر عامل شرکت پاالیش گاز ایالم افزود: همچنین باز کردن و تعمیر برنرهاي زباله 
سوز واحدهاي بازیافت گوگرد، نوسازي باطري UPS هاي سیستم هاي کنترل و سوییچینگ واحدهاي فرایندي و. اجراي 

پروژه هاي امنیت سایبري شبکه صنعتي از دیگر فعالیت ها بوده که برای اولین بار انجام شده است. 

امضای تفاهم نامه همکاری مابین شرکت گاز و پارک علم و فناوری استان گیالن
رشت- خبرنگار فرصت امروز: روز سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴0۱ در جلسه 
ای با حضور مدیران شرکت گاز و پارک علم و فناوری گیالن، تفاهم نامه همکاری 
مابین این دو سازمان به امضا رسید. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، آقای 
عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در این جلسه با تاکید 
بر گسترش تعامالت و همکاری های فیمابین گفت: امضای این تفاهم نامه زمینه 
استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانایي هاي شرکت های تحت پوشش پارک 
علم و فناوری استان گیالن را فراهم می نماید. وی با اشاره به وجود روحیه رشد، 
یادگیری و خالقیت در شــرکت گاز گیالن، اظهار داشت: با هدف ارائه خدمات 

بهینه به ذینفعان سازمان به دنبال به روزرسانی و کارآمد کردن تجهیزات و فرایندهای کاری خود در بخش های مختلف هستیم. جمال 
نیکویی انعقاد این تفاهم نامه را فرصتی مناسب برای  شرکت گاز و مراکز نوآور در سطح استان دانست و گفت: همکاری های دو سویه می 
تواند زمینه بر آورده ساختن نیازمندی های این شرکت و نیز فرصت اشتغال و سرمایه گذاری را برای این مراکز به وجود آورد. مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن با اشاره به نامگذاری سال ۱۴0۱ به عنوان سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین، ابراز امیدواری کرد تا با به ثمر 
نشستن این همکاری ها، زمینه تحقق این شعار مهم و پیشبرد اهداف عالیه نظام اسالمی فراهم شود. همچنین در این جلسه آقای علی 
باســتی رییس پارک علم و فناوری گیالن با تقدیر از شــرکت گاز بجهت نگاه خالق و نوآور به امور و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
اظهار داشت: پارک علم و فناوری عالوه بر کمک به تعامل و پیوند شرکت ها می تواند با برگزاری جلسات مشترک میان شرکت های نوآور 
و دستگاه های اجرایی نسبت به شناسایی نیازمندی ها اقدام نماید. در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری 2 ساله مابین شرکت گاز و 

پارک علم و فناوری استان گیالن به امضا رسید.

مشاور معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران:
شرکت ملی گاز ایران پیشران خدمات رسانی به مردم می باشد

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: با اقدامات صــورت گرفته در حوزه 
گازرســانی درکشور،خدمات شــرکت گاز در دورترین نقاط کشور قابل لمس 
می باشــد." به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر،امین نوروزی 
مصیردر بازدید ازمناطق درگیر بارندگی های اخیر در اســتان بوشهر گفت:با 
توجه به حجم باالی بارندگی های اخیر در چند روز گذشــته ،خوشبختانه با 
اقدامات  صورت گرفته مشکلی از بابت گازرسانی در سطح کشور نداشتیم. وی 
گفت: با وجود بارندگی بسیار زیاد روزهای اخیر درشهرستان دشتستان و قرار 
گرفتن این شهرستان در صدر لیست میزان بارندگی در سطح کشور،خوشبختانه 

با تمهیدات صورت گرفته توســط همکاران در شرکت گاز استان بوشهر،هیچگونه خسارتی به شبکه های گازرسانی وارد نشده است و 
هیچگونه قطع گازی را هم در سطح استان شاهد نبودیم. نوروزی مصیر گفت: مقاوم سازی شبکه های گازرسانی از جمله مواردی است که 
در گاز های استاتی با جدیت در حال پیگیری است و با توجه به اقدامات مناسب صورت گرفته تا کنون و در جریان بحران اخیر ،مشکلی از 
بابت تامین گاز در کشور بوجود نیامد. مشاور معاون وزیر نفت در حاشیه بازدید از مناطق درگیر بارش های اخیر در شهرستان دشتستان 
،گفت: شرکت گاز استان بوشهر با پیشرفت بسیار خوبی که در بحث گازرسانی به شهرها و روستا ها داشته ،اقدامات موثر و مناسبی نیز 

در راستای مدیریت بحران محقق کرده است.

آغاز عملیات اجرایی الیروبی خلیج گرگان و پیشرفت ۱۵ درصدی پروژه
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان از آغاز عملیات اجرایی الیروبی تاالب خلیج گرگان و پیشرفت 
۱0 الی ۱5 درصدی این پروژه خبر داد.مهدی ملک،  مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان در آستانه فرا رسیدن روز خبرنگار با حضور در 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به خبرنگار این مجموعه گفت: پیرو سفر رئیس جمهور به این استان و دستور اکید ایشان الیروبی خلیج 
گرگان آغاز شده است و تقریبا تا پایان شهریور ماه از حداکثر ظرفیت پیمانکاران استفاده خواهد شد.مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان 
معضل خلیج گرگان را مساله ای ملی خواند و اظهار کرد:  تاالب و خلیج گرگان با توجه به ظرفیت هایی که دارد،  ملی است و خشکسالی در 
این نقطه تمامی جنگل های شمال کشور از گلستان به سمت خراسان را تحت الشعاع قرار می دهد و آسیب های بسیاری را در پی خواهد 
داشت.وی افزود: طرحی برای الیروبی خلیج گرگان پیشنهاد و بررسی شد و عملیات اجرایی آن در حال انجام است که طرح خوبی است و 
طرح های باالدستی مربوط به حوزه جنگل ها و سرچشمه های این تاالب که آبریز تاالب هستند نیز باید مدیریت شوند تا به نتیجه مطلوب 
برسیم.ملک با تاکید بر اینکه با مدیریت صحیح باید پیش بینی های مبنی بر خشک شدن تاالب به تعویق افتد، گفت:  با این وجود باید تغییر 
اقلیم و وضعیت مربوط به حوزه تاالب و منابع طبیعی را به حالت پیشین بازگردانیم.وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این امر آغاز شده 
و اداره کل بنادر و دریانوردی استان درحال پیگیری است، خاطرنشان کرد: این طرح حدود ۱0 الی ۱5 درصد پیشرفت داشته است.ملک 
همچنین با اشاره به وقوع سیالب اخیر در گلستان گفت:  با توجه به مدیریتی که در حوزه خبررسانی از سوی اداره کل و سازمان هواشناسی 

کشور و مجموعه وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت و هشدارهایی که داده شد، خوشبختانه تلفات جانی در این استان گزارش نشد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز:  کمیته مســولیت های 
اجتماعی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس در عسلویه  
همسو با انجام تعهدهای خود  در قالب مسئولیت های اجتماعی، 
۲۱۰ میلیارد ریال به حوزه ســالمت، آموزش، ورزش و تحکیم 
بنیان خانواده برای محرومان چهار شهرســتان جنوبی استان 

اختصاص داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، عصر ســه شنبه دبیر 
کمیته مسولیت های اجتماعی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس 
در منطقه ویژه پارس در نشست با مشاور مدیرکل و  روسای کمیته امداد 
امام خمینی)ره( شهرستان های عسلویه، کنگان، دیّر و جم اظهار داشت: 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی های تابعه هلدینگ خلیج 
فارس امسال 2۱0 میلیارد ریال به بخش های درمان، آموزش، ورزش و 
تحکیم بنیاد خانواده در جنوب استان اختصاص داده شده است که بخش 

دیگری از آن پرداخت شده است.
حجت نظری در ادامه افزود: شــرکت های پتروشیمی تابعه هلدینگ 
خلیج فارس در راستای برنامه های مسئولیت اجتماعی از مشارکت در 
اجرای برنامه های هدفمند در جهت بهبود وضعیت مددجویان کمیته 

امداد و بهزیستی حمایت می کند.
دبیرکمیته مسولیت های اجتماعی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج 
فارس در عسلویه  ضمن برشمردن بخشی از اقدامات این شرکت ها در 

منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: 
توانمندسازی جامعه پیرامونی و مشارکت با جامعه پیرامونی در اجرای 
پروژه های منطبق با اصول توسعه پایدار در عمل به مسئولیت اجتماعی 

در اولویت قرار دارند.
نظری یاد آور شــد: مطابق تاکیدات مدیرعامل محترم گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس در حوزه توجه و ایفای نقش مســولیت های 
اجتماعی و با هدف یکپارچه سازی انجام این فعالیتها، کمک های مذکور 
که پیش از این در قالب تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی تنظیم گردیده 

بود ، اجرایی و در اختیار این ارگان ها قرار گرفت.
وی تصریــح کرد:یکی از ابتکارات جدیــد هلدینگ خلیج فارس در 

منطقه پارس در حوزه مشــارکت در فعالیتهای عام المنفعه همراهی با 
بیماران سرطانی،صعب العالج و معلولین بوده که در این خصوص کمک 
هایی در قالب هزینه های درمان، تهیه دارو، تهیه ویلچر و... با هماهنگی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( بهزیســتی ، مراکز بهداشــت و... تاکنون 

صورت گرفته و این روند در آینده نیز بصورت جدی دنبال خواهد شد.
مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد  در پایان خاطر نشان 
کرد:  شرکت های پتروشــیمی منطقه پارس در سال های گذشته در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی و تامین ملزومات بهداشتی و تجهیزات 
درمانگاهی و بیمارستان ها، و همچنین کمک به رفع نیازمندی های قشر 

نیازمند جامعه پیرامونی گام های خوبی برداشته است.
در این جلسه مســلم انیژ پور،مشاور و  نماینده تام االختیار مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر نیز ضمن قدردانی از همراهی 
های شرکت های هلدینگ خلیج فارس مستقر و فعال در منطقه پارس 
گفت: نگاه واالی مدیران این شرکتها در توجه به حوزه پیرامونی ستودنی 
اســت. انیژپو تصریح کرد: حمایت های شــرکت های تابع گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس ) شرکت پتروشیمی نوری، شرکت پتروشیمی 
پارس، شــرکت مبین انرژی خلیج فارس و شرکت عملیات غیرصنعتی 
پازارگاد(در حوزه درمان نیازمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( در جنوب استان بوشهر دستاوردها و نتایج و رضایت مندی 

مطلوبی به همراه داشته است.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان 
اردبیل از برگزاری ۱۲ جلســه مالقات عمومی با مراجعین  در 

استان؛ طی ٣ ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل ؛ میر ســعید 
ســید متین مدیر عامل این شرکت در حاشیه برگزاری جلسه مردمی 
با شهروندان تکریم ارباب رجوع را یکی از مهمترین برنامه های راهبردی 
شرکت گاز استان عنوان نمود و اظهار داشت: جلسات مالقات عمومی 
مسئولین با مردم فرصت مغتنمی است در جهت شناسایی نقاط قوت و 
ضعف سازمان ، دریافت بازخوردها در خصوص ارایه خدمات به مردم و 

ارتقاء سطح کیفی  خدمات ارایه شده.
وی افزود: در جلســاتی که تحت عنوان مالقات عمومی با شهروندان 
برگزار می شود مسئولین ضمن آگاهی از مشکالت و معضالت مشترکین 

و مراجعین در زمینه مســائل مرتبط به حوزه کاری شرکت گاز و ارائه 
رهنمودهاي الزم، دســتورات مقتضي را به منظور رسیدگي به دغدغه 

های مراجعین در کوتاه ترین زمان و همچنین در چارچوب قوانین صادر 
می نمایند.

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل با بیان اینکه طی سه ماهه 
نخست سالجاری موضوعات و مشکالت مربوط به 20 نفر از مشترکین 
و مراجعین در جلســات مالقات عمومی مطرح و رسیدگی شده است 
؛ افزود: ترویج فرهنگ پاســخگویی برخاسته از اعتقاد به جایگاه خادم 
و مخدوم و شناســایی مطالبات مردمی و ایجاد تحول در نحوه ارتباط 
مدیران با مردم از اهداف و دست آوردهای با ارزش این جلسات می باشد.

گفتنی است در شرکت گاز استان اردبیل روزهای چهارشنبه هر هفته 
از ساعت ۸ صبح الی ۱2 برای مالقات حضوری و دیدار مردمی اختصاص 
دارد و تمامی مشــترکین و مراجعین و همکاران می توانند به  صورت 

حضوری مشکالت خود را با مدیرعامل بی واسطه مطرح نمایند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرســازی 
استان هرمزگان در نشست و تورخبری بازدید از واحدهای نهضت ملی 
مســکن گفت: درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه های در دست ساخت 

قریب به ۱ درصد و باالترین آن 55 درصد است.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی راه و شهرســازی استان 
هرمزگان، عباس کمالی در حاشــیه این بازدیدها در نشست خبری با 
خبرنگاران سهمیه اســتان در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را 
اعالم کرد و اظهار داشــت: سهم اســتان هرمزگان از طرح ملی نهضت 
مســکن ۴۹ هزار و ۹50 واحد در نظر گرفته شــده است، و بر اساس 
میانگین جمعیتی ســهم استان هرمزگان به صورت سالیانه ۱2 هزار و 

۴۸۸ واحد مسکونی است.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان ادامه داد: پروژه های ۱60 واحدی، 

256 واحدی و ۸00 واحدی نهضت ملی مسکن از مهمترین پروژه هایی 
بود که خبرنگاران از آنها در شهر بندرعباس بازدید کردند.

وی گفت: کل واحدهای مسکونی در حال ساخت در این پروژه ها بالغ 
بر ۱6 هزار واحد است و درصد پیشرفت فیزیکی آنها هم از ۱ درصد تا 
55 درصد است. مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: در حال 
حاضر طبق آخرین آمارها بیش از ۹۸ هزار و ۹۸۱ نفر برای طرح نهضت 
ملی مسکن در سطح اســتان ثبت نام کردند که تا کنون افزون بر 2۳ 
هزار نفر حائز شرایط اولیه بوده اند و بالغ بر ۱0 هزار و ۴00 نفر نیز تایید 
نهایی شدند. کمالی خاطرنشان کرد: در بخش خودمالکین نیز ۳ هزار و 
5۸۸ واحد معرفی به بانک و پذیرش شده است که از این تعداد ۱ هزار 
و 6۳5 واحــد در قالب ۱۷0 پروژه دارای قرارداد و طی فرآیند پرداخت 
تسهیالت هستند. گفتنی است در پایان این نشست از اصحاب رسانه و 

خبرنگاران با اهداء لوح تقدیر و هدیه از سوی مدیر کل راه و شهرسازی 
استان هرمزگان تجلیل بعمل آمد .

اراک- فرناز امیدی: کمیته استانی جلوگیری از گسترش آثار 
و مخاطرات سیل در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان 

مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشــکی اســتان مرکزی، این 
جلســه با حضور دکتر محمــد فتاحی سرپرســت اداره کل، مهندس 
میرهاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع و روســای ادارات این اداره 
کل برگزار شد. دکتر محمد فتاحی به بازدید از مناطق سیل زده استان 
مرکزی اشاره و تعداد تلفات و خسارت های حوزه دامپزشکی و دام، طیور 
و زنبورعسل را بیان کرد. سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی از 
آماده باش کامل اکیپ های بهداشتی و درمانی جهت پیشگیری و کنترل 

بیماری های دام و طیور در مناطق سیل زده و در معرض سیل خبر داد.
وی افزود: با توجه به سیالب، اقدامات پیشگیرانه و کنترل بیماری های 

دام، طیور و چگونگی جلوگیری از تلفات احتمالی در دام، طیور و آبزیان 
در دستور کار اداره کل دامپزشکی استان مرکزی قرار گرفته است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی بر سمپاشی و ضدعفونی 
جایگاه دام و طیور و واکسیناســیون و درمــان رایگان دامها به منظور 
پیشــگیری از بیماری های قابل اتقال بین انسان و دام و بیماری های 

واگیر دامی تاکید کرد.
دکتر اســماعیلی مســئول آبزیان این اداره کل نیز در این جلسه در 
خصوص دستورالعمل مدیریت بحران در زمان سیل سازمان دامپزشکی 

کشور مطالبی را ارائه کرد.

گام های مثبت کمیته مسولیت های اجتماعی هلدینگ خلیج فارس در عسلویه، در عمل به مسولیت های اجتماعی

۲۱۰ میلیارد ریال به حوزره آموزش و سالمت 
محرومان چهار شهرستان جنوبی اختصاص یافت

در سه ماهه نخست سالجاری رقم خورد:

برگزاری ۱۲ جلسه مالقات مردمی در شرکت گاز استان اردبیل

در هرمزگان صورت گرفت؛

بازدید از پروژه های در حال ساخت نهضت ملی مسکن بندرعباس

برگزاری کمیته جلوگیری از گسترش آثار و مخاطرات 
سیل در اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: حضور در ســتاد شرکت و 
تشکیل جلسه با مدیرعامل و معاونین شرکت توزیع برق استان 
برنامه پایانی حمیدرضا پیرپیران معاون هماهنگی توزیع شرکت 

توانیر طی سفر یکروزه وی به گیالن بود.
طی این نشست پیرپیران عملکرد مناسب صنعت برق در ایام پرباری 
شــبکه را یک سرمایه ارزشمند و مایه افتخار صنعت برق دانست و ابراز 
امیدواری کرد: صنعت برق با ثبت یک رکورد مناســب، پیک تابستان 
امسال را با موفقیت پشت سر بگذارد. وی افزود: قدرشناسی و اظهار لطف 
مسئوالن و مردم عزیز نسبت به عملکرد صنعت برق، بزرگترین پاداش 
برای ما محســوب می شود و قطعاً در بارگاه الهی، اندوخته ای ارزشمند 
و مشــوق ما برای ادامه این راه پر برکت است. پیرپیران گفت: با توجه 
به وضعیت دما و احتمال افزایش بار شــبکه، همچنان بخش عمده کار 
باقی اســت و هرگونه قصور می تواند نتایج ارزشــمند حاصل شده را به 
تلخی بدل کند و لذا باید روند اقدامات تا آخر کار تداوم داشــته باشد. 
معاون هماهنگی توزیع توانیر تجارب کســب شده مدیریت مصرف در 
پیک امســال را نیازمند تحلیل نقاط قوت و نقاط قابل بهبود و تدوین 
نقشه راه جامع برای سال های آتی عنوان کرد. وی با قدردانی از تالشگران 
بخــش توزیع، آمادگی صنعت برق بــرای رویارویی با موج گرما و لزوم 
تــداوم اجرای برنامه های مدیریت بار و مصرف انرژی را مورد تاکید قرار 
داد. حمیدرضا پیرپیران با اشاره به عملکرد خوب شرکت های توزیع در 
حوزه مصارف روشنایی، تکمیل ظرفیت ها در این حوزه را خواستار شد و 

بهبود مصارف روشنایی به ویژه در کارخانه ها و شرکت های دولتی و مراکز 
مذهبی مانند مساجد و امامزاده ها را مستلزم تهیه دستورالعمل دانست 
و بر بررســی راهکارهای تعدیل انرژی در حوزه های مختلف مصرف از 
سوی کمیته های بهره وری انرژی و کاهش تلفات تاکید کرد. همچنین 
در این نشست محمدتقی مهدیزاده گفت: پایش و نظارت کامل شرایط 
برق در اســتان با هماهنگی امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق توسط 
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ و سایر معاونت های ذی ربط بصورت 
روزانه در حال انجام است و تمامی نیروهای عملیاتی این شرکت و حتی 
پیمانکاران طرف قرارداد در آماده باش 2۴ ســاعته قرار دارند. مهدیزاده 
در مورد هوشمند سازی و کنترل پذیری خاطرنشان کرد :در حال حاضر 
60درصد مشترکین صنعتی رویت پذیر هستند و به ازای رعایت الگوی 
مصرف به صنایع پاداش تعلق خواهد گرفت. مدیرعامل توزیع برق گیالن 
با اشــاره به تعیین میزان مصرف ادارات گفت: براســاس توافق، ادارات 
موظف شدند در ساعات اداری نسبت به سال گذشته ۳0 درصد کاهش 
مصرف داشته باشند ودر ســاعات غیر اداری نیز باید 60درصد کاهش 
مصرف اعمال شــود و برای تحقق این مهم ۱00اکیپ در استان گیالن 
برای پایش ادارات و دستگاههای اجرایی را کنترل و نظارت می کنند و 
تاکنون بالغ بر 200 مورد اخطار قطع و چندین مرحله قطع برق ادارات 
پرمصرف صورت پذیرفته اســت. مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت: در 
استان گیالن۷6 درصد مشترکان در تعرفه خانگی هستند که ۴۹ درصد 
مصرف برق کل استان را به خود اختصاص می دهند و ۴ درصد مشترک 

صنعتی در گیالن داریم که  ۱۷ درصد مصرف برق کل استان مربوط به 
این بخش می باشد. وی تاکید کرد: تفاهم نامه های مثبت و کارآمدی با 
صنایع استان برقرار شده است تا همکاری الزم برای گذر از پیک تابستان 
صورت پذیرد که اینکار نتایج بســیار مثبت و ملموسی در مدیریت بار 
مصرف برق داشــته است. وی همراهی مسئولین استان و مردم شریف 
گیالن را در کنار تالش شبانه روزی کارکنان، جز عوامل اصلی موفقیت 
شرکت توزیع برق گیالن تا این مقطع از فصل پیک دانست و خواستار 
تدوام این موارد برای جلب رضایت مشترکین شد. گفتنی است در این 
نشســت جمعی از معاونین و مدیران شرکت توزیع برق گیالن حضور 
داشتند و عملکرد این شرکت در ایام پیک و مبحث مدیریت بار مصرفی 

مورد ارائه و بررسی قرار گرفت.

جلسه بررسی اقدامات شرکت توزیع نیروی برق 
استان گیالن با محوریت مدیریت اوج بار برگزار شد
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اخبار

دبیرستاد امربه معروف مسجدمقدس جمکران خبر داد
اخذ ده ها مورد رضایت از شکات در کمیته صلح و سازش مسجد مقدس جمکران

رشت- خبرنگار فرصت امروز: دبیر ستاد امر به معروف مسجد مقدس 
جمکران گفت: کمیته صلح و ســازش این مکان مقدس توانســته ده ها مورد 
رضایت را از شکات پرونده های مختلف اخذ و تعداد قابل توجهی را منتجه به 
آزادی افراد کند. به گزارش مرکز خبر مسجد مقدس جمکران، رضا پاینده ضمن 
گرامیداشــت دهه امر به معروف و نهی از منکر؛ با بیان اینکه حجاب راهکاری 
پیشگیرانه است که رعایت آن برای مردان و زنان امری ضروریست و عفاف نیز 
نوعی حجاب درونی اســت که انسان را از گناه باز می دارد، اظهار کرد: از جمله 
موضوعات راهبردی در حوزه فرهنگی و اجتماعی، موضوع حجاب و عفاف است 

که به دلیل ساختار دینی جامعه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی با اشاره به اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسجد مقدس 
جمکران از محرم سال ۱۳۹۴ با تاکید تولیت این مکان مقدس راه اندازی شد، ابراز کرد: این ستاد وظیفه دارد در چارچوب قلمرو تعیین 
شده با بهره گیری از اعضاء منتخب برادر و خواهر، با جذب خادمین افتخاری از بین طالب علوم دینی، دانشجویان، بسیجیان فعال پایگاه ها، 
نیروهای مخلص ســپاه، جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس و ضابطان قضایی ضمن تالش در جهت نشر و گسترش فریضه امر به 
معروف و نهی از منکر، زمینه ای را آماده کند تا زائران و نمازگزاران مسجد بتوانند از طریق معرفت و انس به امام زمان )عج(، سبک زندگی 
خویش را در جهت درک مراتبی از عبودیت الهی در راستای حیات طیبه مدیریت کنند. دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر مسجد 
مقدس جمکران با بیان اینکه در پرتو رعایت حجاب و التزام به عفاف است که آسیب های اجتماعی به حداقل رسیده و زمینه های رشد و 
تکامل زن و مرد در همه شئون زندگی فراهم می شود افزود؛ در ارتباط با استفاده از ظرفیت روحانی مسجد مقدس جمکران از اواخر سال 
۱۳۹۹ تاکنون بر آن شدیم با راه اندازی کمیته صلح و سازش در دفتر مرکزی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در روزهای سه شنبه، 
پنجشنبه و جمعه قدمی دیگر در ایجاد انس مردم با امام زمان علیه السالم برداریم. پاینده افزود: این کمیته در حل و فصل دعاوی و سعی 
در صلح و سازش با حضور قاضی ناظر زندان و هماهنگی دادستان توانسته ده ها مورد رضایت را از شکات اخذ و در نهایت به آزادی زندانیان 
ختم شود. وی در پایان با بیان اینکه شهرمقدس قم به برکت وجود بارگاه منور حضرت فاطمه معصومه )س(، مسجد مقدس جمکران به 
عنوان میعاد منتظران حضرت ولی عصر )عج(، امام زادگان واجب التعظیم و حوزه های علمیه، به عنوان پایتخت مذهبی ایران مطرح است 
خاطرنشان کرد: قم محور و قطب عفاف و حجاب در سطح جهان اسالم است که می تواند این امر فرهنگی تأثیرگذار را به عنوان الگوی عفاف 

و حجاب در سطح ملی و بین المللی معرفی کند.

پایان موفقیت آمیز چهاردهمین تعمیرات اساسي در پاالیشگاه گاز ایالم
ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از پایان موفقیت آمیز چهاردهمین تعمیرات اساسی در این 
پاالیشگاه خبر داد. دکتر روح اله نوریان افزود: چهاردهمین تعمیرات اساسي سال جاری مطابق برنامه از پیش تعیین شده از 
۱5 تیرماه و با بیش از 6۳ هزار نفرساعت کار عملیاتي آغاز و در ۹ مرداد ماه سال جاري در مدت 26 روز با موفقیت و بدون 
حادثه به پایان رسید. وی اظهار داشت: در تعمیرات اساسي امسال بیش از ۳ هزار تجهیز در بخش هاي مختلف مکانیک، برق 
و ابزاردقیق توسط  کارشناسان و پیمانکاران داخلي  مورد بازرسي، تعمیر، تست و کالیبراسیون قرار گرفتند. مدیر عامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: در بخش تجهیزات ثابت حدود 60 تجهیز شامل انواع ظروف، برج ها، مبدل ها، کوره ها، مخازن، 
فیلترها و مشعل ها مورد بازرسي، تعمیر، تست و کالیبراسیون قرار گرفتند. نوریان خاطرنشان کرد: در حوزه تجهیزات دوار 
بیش از ۱00 تجهیز از جمله انواع پمپ ها، کمپرسورها، فن ها و دمنده هاي هوایي و تجهیز ات برقي بیش از ۳50 تجهیز شامل 
انواع تابلوها، رله ها ، الکتروموتورها نیز مورد بازرسي، تعمیر ، تست و کالیبراسیون قرار گرفتند. مدیر عامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم گفت: در زمینه تجهیزات ابزاردقیق حدود 2 هزار تجهیز شامل انواع سوئیچ ها، ترانسمیترها و نشان دهنده ها و شیرآالت 
بیش از 250 شیر از جمله شیرهاي دستي، کنترلي و اطمینان نیز مورد بازرسي، تعمیر ، تست و کالیبراسیون قرار گرفته است.
نوریان افزود: حدود ۳00 تجهیز متفرقه شامل انواع استرینرها، نشانگرهاي سطح، بریدل ها، شیرآالت زیر 2 اینچ و غیره نیز 
مورد بازرسي، تعمیر، تست و کالیبراسیون قرار گرفتند. وی به مهمترین فعالیت هاي مهمي که براي اولین بار در تعمیرات 
اساســي امسال انجام شــده است اشاره کرد و گفت: تخلیه و شــارژ مکانیزه 250 تن مدیاي بسترها شامل تعداد ۳ بستر 
کاتالیستي واحدهاي بازیافت گوگرد و ۳ بستر نمزدایي واحد اتان گیري و تعویض تیوب باندل کولرهاي هوایي گاز اسیدي 
واحد هاي شیرین سازي گاز بوده است. مدیر عامل شرکت پاالیش گاز ایالم افزود: همچنین باز کردن و تعمیر برنرهاي زباله 
سوز واحدهاي بازیافت گوگرد، نوسازي باطري UPS هاي سیستم هاي کنترل و سوییچینگ واحدهاي فرایندي و. اجراي 

پروژه هاي امنیت سایبري شبکه صنعتي از دیگر فعالیت ها بوده که برای اولین بار انجام شده است. 

امضای تفاهم نامه همکاری مابین شرکت گاز و پارک علم و فناوری استان گیالن
رشت- خبرنگار فرصت امروز: روز سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴0۱ در جلسه 
ای با حضور مدیران شرکت گاز و پارک علم و فناوری گیالن، تفاهم نامه همکاری 
مابین این دو سازمان به امضا رسید. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، آقای 
عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در این جلسه با تاکید 
بر گسترش تعامالت و همکاری های فیمابین گفت: امضای این تفاهم نامه زمینه 
استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانایي هاي شرکت های تحت پوشش پارک 
علم و فناوری استان گیالن را فراهم می نماید. وی با اشاره به وجود روحیه رشد، 
یادگیری و خالقیت در شــرکت گاز گیالن، اظهار داشت: با هدف ارائه خدمات 

بهینه به ذینفعان سازمان به دنبال به روزرسانی و کارآمد کردن تجهیزات و فرایندهای کاری خود در بخش های مختلف هستیم. جمال 
نیکویی انعقاد این تفاهم نامه را فرصتی مناسب برای  شرکت گاز و مراکز نوآور در سطح استان دانست و گفت: همکاری های دو سویه می 
تواند زمینه بر آورده ساختن نیازمندی های این شرکت و نیز فرصت اشتغال و سرمایه گذاری را برای این مراکز به وجود آورد. مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن با اشاره به نامگذاری سال ۱۴0۱ به عنوان سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین، ابراز امیدواری کرد تا با به ثمر 
نشستن این همکاری ها، زمینه تحقق این شعار مهم و پیشبرد اهداف عالیه نظام اسالمی فراهم شود. همچنین در این جلسه آقای علی 
باســتی رییس پارک علم و فناوری گیالن با تقدیر از شــرکت گاز بجهت نگاه خالق و نوآور به امور و حمایت از شرکت های دانش بنیان 
اظهار داشت: پارک علم و فناوری عالوه بر کمک به تعامل و پیوند شرکت ها می تواند با برگزاری جلسات مشترک میان شرکت های نوآور 
و دستگاه های اجرایی نسبت به شناسایی نیازمندی ها اقدام نماید. در پایان این جلسه تفاهم نامه همکاری 2 ساله مابین شرکت گاز و 

پارک علم و فناوری استان گیالن به امضا رسید.

مشاور معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران:
شرکت ملی گاز ایران پیشران خدمات رسانی به مردم می باشد

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: با اقدامات صــورت گرفته در حوزه 
گازرســانی درکشور،خدمات شــرکت گاز در دورترین نقاط کشور قابل لمس 
می باشــد." به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر،امین نوروزی 
مصیردر بازدید ازمناطق درگیر بارندگی های اخیر در اســتان بوشهر گفت:با 
توجه به حجم باالی بارندگی های اخیر در چند روز گذشــته ،خوشبختانه با 
اقدامات  صورت گرفته مشکلی از بابت گازرسانی در سطح کشور نداشتیم. وی 
گفت: با وجود بارندگی بسیار زیاد روزهای اخیر درشهرستان دشتستان و قرار 
گرفتن این شهرستان در صدر لیست میزان بارندگی در سطح کشور،خوشبختانه 

با تمهیدات صورت گرفته توســط همکاران در شرکت گاز استان بوشهر،هیچگونه خسارتی به شبکه های گازرسانی وارد نشده است و 
هیچگونه قطع گازی را هم در سطح استان شاهد نبودیم. نوروزی مصیر گفت: مقاوم سازی شبکه های گازرسانی از جمله مواردی است که 
در گاز های استاتی با جدیت در حال پیگیری است و با توجه به اقدامات مناسب صورت گرفته تا کنون و در جریان بحران اخیر ،مشکلی از 
بابت تامین گاز در کشور بوجود نیامد. مشاور معاون وزیر نفت در حاشیه بازدید از مناطق درگیر بارش های اخیر در شهرستان دشتستان 
،گفت: شرکت گاز استان بوشهر با پیشرفت بسیار خوبی که در بحث گازرسانی به شهرها و روستا ها داشته ،اقدامات موثر و مناسبی نیز 

در راستای مدیریت بحران محقق کرده است.

آغاز عملیات اجرایی الیروبی خلیج گرگان و پیشرفت ۱۵ درصدی پروژه
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان از آغاز عملیات اجرایی الیروبی تاالب خلیج گرگان و پیشرفت 
۱0 الی ۱5 درصدی این پروژه خبر داد.مهدی ملک،  مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان در آستانه فرا رسیدن روز خبرنگار با حضور در 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به خبرنگار این مجموعه گفت: پیرو سفر رئیس جمهور به این استان و دستور اکید ایشان الیروبی خلیج 
گرگان آغاز شده است و تقریبا تا پایان شهریور ماه از حداکثر ظرفیت پیمانکاران استفاده خواهد شد.مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان 
معضل خلیج گرگان را مساله ای ملی خواند و اظهار کرد:  تاالب و خلیج گرگان با توجه به ظرفیت هایی که دارد،  ملی است و خشکسالی در 
این نقطه تمامی جنگل های شمال کشور از گلستان به سمت خراسان را تحت الشعاع قرار می دهد و آسیب های بسیاری را در پی خواهد 
داشت.وی افزود: طرحی برای الیروبی خلیج گرگان پیشنهاد و بررسی شد و عملیات اجرایی آن در حال انجام است که طرح خوبی است و 
طرح های باالدستی مربوط به حوزه جنگل ها و سرچشمه های این تاالب که آبریز تاالب هستند نیز باید مدیریت شوند تا به نتیجه مطلوب 
برسیم.ملک با تاکید بر اینکه با مدیریت صحیح باید پیش بینی های مبنی بر خشک شدن تاالب به تعویق افتد، گفت:  با این وجود باید تغییر 
اقلیم و وضعیت مربوط به حوزه تاالب و منابع طبیعی را به حالت پیشین بازگردانیم.وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این امر آغاز شده 
و اداره کل بنادر و دریانوردی استان درحال پیگیری است، خاطرنشان کرد: این طرح حدود ۱0 الی ۱5 درصد پیشرفت داشته است.ملک 
همچنین با اشاره به وقوع سیالب اخیر در گلستان گفت:  با توجه به مدیریتی که در حوزه خبررسانی از سوی اداره کل و سازمان هواشناسی 

کشور و مجموعه وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت و هشدارهایی که داده شد، خوشبختانه تلفات جانی در این استان گزارش نشد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز:  کمیته مســولیت های 
اجتماعی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس در عسلویه  
همسو با انجام تعهدهای خود  در قالب مسئولیت های اجتماعی، 
۲۱۰ میلیارد ریال به حوزه ســالمت، آموزش، ورزش و تحکیم 
بنیان خانواده برای محرومان چهار شهرســتان جنوبی استان 

اختصاص داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، عصر ســه شنبه دبیر 
کمیته مسولیت های اجتماعی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج فارس 
در منطقه ویژه پارس در نشست با مشاور مدیرکل و  روسای کمیته امداد 
امام خمینی)ره( شهرستان های عسلویه، کنگان، دیّر و جم اظهار داشت: 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی پتروشیمی های تابعه هلدینگ خلیج 
فارس امسال 2۱0 میلیارد ریال به بخش های درمان، آموزش، ورزش و 
تحکیم بنیاد خانواده در جنوب استان اختصاص داده شده است که بخش 

دیگری از آن پرداخت شده است.
حجت نظری در ادامه افزود: شــرکت های پتروشیمی تابعه هلدینگ 
خلیج فارس در راستای برنامه های مسئولیت اجتماعی از مشارکت در 
اجرای برنامه های هدفمند در جهت بهبود وضعیت مددجویان کمیته 

امداد و بهزیستی حمایت می کند.
دبیرکمیته مسولیت های اجتماعی شرکت های تابعه هلدینگ خلیج 
فارس در عسلویه  ضمن برشمردن بخشی از اقدامات این شرکت ها در 

منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: 
توانمندسازی جامعه پیرامونی و مشارکت با جامعه پیرامونی در اجرای 
پروژه های منطبق با اصول توسعه پایدار در عمل به مسئولیت اجتماعی 

در اولویت قرار دارند.
نظری یاد آور شــد: مطابق تاکیدات مدیرعامل محترم گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس در حوزه توجه و ایفای نقش مســولیت های 
اجتماعی و با هدف یکپارچه سازی انجام این فعالیتها، کمک های مذکور 
که پیش از این در قالب تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی تنظیم گردیده 

بود ، اجرایی و در اختیار این ارگان ها قرار گرفت.
وی تصریــح کرد:یکی از ابتکارات جدیــد هلدینگ خلیج فارس در 

منطقه پارس در حوزه مشــارکت در فعالیتهای عام المنفعه همراهی با 
بیماران سرطانی،صعب العالج و معلولین بوده که در این خصوص کمک 
هایی در قالب هزینه های درمان، تهیه دارو، تهیه ویلچر و... با هماهنگی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( بهزیســتی ، مراکز بهداشــت و... تاکنون 

صورت گرفته و این روند در آینده نیز بصورت جدی دنبال خواهد شد.
مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد  در پایان خاطر نشان 
کرد:  شرکت های پتروشــیمی منطقه پارس در سال های گذشته در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی و تامین ملزومات بهداشتی و تجهیزات 
درمانگاهی و بیمارستان ها، و همچنین کمک به رفع نیازمندی های قشر 

نیازمند جامعه پیرامونی گام های خوبی برداشته است.
در این جلسه مســلم انیژ پور،مشاور و  نماینده تام االختیار مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان بوشهر نیز ضمن قدردانی از همراهی 
های شرکت های هلدینگ خلیج فارس مستقر و فعال در منطقه پارس 
گفت: نگاه واالی مدیران این شرکتها در توجه به حوزه پیرامونی ستودنی 
اســت. انیژپو تصریح کرد: حمایت های شــرکت های تابع گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس ) شرکت پتروشیمی نوری، شرکت پتروشیمی 
پارس، شــرکت مبین انرژی خلیج فارس و شرکت عملیات غیرصنعتی 
پازارگاد(در حوزه درمان نیازمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( در جنوب استان بوشهر دستاوردها و نتایج و رضایت مندی 

مطلوبی به همراه داشته است.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان 
اردبیل از برگزاری ۱۲ جلســه مالقات عمومی با مراجعین  در 

استان؛ طی ٣ ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل ؛ میر ســعید 
ســید متین مدیر عامل این شرکت در حاشیه برگزاری جلسه مردمی 
با شهروندان تکریم ارباب رجوع را یکی از مهمترین برنامه های راهبردی 
شرکت گاز استان عنوان نمود و اظهار داشت: جلسات مالقات عمومی 
مسئولین با مردم فرصت مغتنمی است در جهت شناسایی نقاط قوت و 
ضعف سازمان ، دریافت بازخوردها در خصوص ارایه خدمات به مردم و 

ارتقاء سطح کیفی  خدمات ارایه شده.
وی افزود: در جلســاتی که تحت عنوان مالقات عمومی با شهروندان 
برگزار می شود مسئولین ضمن آگاهی از مشکالت و معضالت مشترکین 

و مراجعین در زمینه مســائل مرتبط به حوزه کاری شرکت گاز و ارائه 
رهنمودهاي الزم، دســتورات مقتضي را به منظور رسیدگي به دغدغه 

های مراجعین در کوتاه ترین زمان و همچنین در چارچوب قوانین صادر 
می نمایند.

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان اردبیل با بیان اینکه طی سه ماهه 
نخست سالجاری موضوعات و مشکالت مربوط به 20 نفر از مشترکین 
و مراجعین در جلســات مالقات عمومی مطرح و رسیدگی شده است 
؛ افزود: ترویج فرهنگ پاســخگویی برخاسته از اعتقاد به جایگاه خادم 
و مخدوم و شناســایی مطالبات مردمی و ایجاد تحول در نحوه ارتباط 
مدیران با مردم از اهداف و دست آوردهای با ارزش این جلسات می باشد.

گفتنی است در شرکت گاز استان اردبیل روزهای چهارشنبه هر هفته 
از ساعت ۸ صبح الی ۱2 برای مالقات حضوری و دیدار مردمی اختصاص 
دارد و تمامی مشــترکین و مراجعین و همکاران می توانند به  صورت 

حضوری مشکالت خود را با مدیرعامل بی واسطه مطرح نمایند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرســازی 
استان هرمزگان در نشست و تورخبری بازدید از واحدهای نهضت ملی 
مســکن گفت: درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه های در دست ساخت 

قریب به ۱ درصد و باالترین آن 55 درصد است.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی راه و شهرســازی استان 
هرمزگان، عباس کمالی در حاشــیه این بازدیدها در نشست خبری با 
خبرنگاران سهمیه اســتان در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را 
اعالم کرد و اظهار داشــت: سهم اســتان هرمزگان از طرح ملی نهضت 
مســکن ۴۹ هزار و ۹50 واحد در نظر گرفته شــده است، و بر اساس 
میانگین جمعیتی ســهم استان هرمزگان به صورت سالیانه ۱2 هزار و 

۴۸۸ واحد مسکونی است.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان ادامه داد: پروژه های ۱60 واحدی، 

256 واحدی و ۸00 واحدی نهضت ملی مسکن از مهمترین پروژه هایی 
بود که خبرنگاران از آنها در شهر بندرعباس بازدید کردند.

وی گفت: کل واحدهای مسکونی در حال ساخت در این پروژه ها بالغ 
بر ۱6 هزار واحد است و درصد پیشرفت فیزیکی آنها هم از ۱ درصد تا 
55 درصد است. مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: در حال 
حاضر طبق آخرین آمارها بیش از ۹۸ هزار و ۹۸۱ نفر برای طرح نهضت 
ملی مسکن در سطح اســتان ثبت نام کردند که تا کنون افزون بر 2۳ 
هزار نفر حائز شرایط اولیه بوده اند و بالغ بر ۱0 هزار و ۴00 نفر نیز تایید 
نهایی شدند. کمالی خاطرنشان کرد: در بخش خودمالکین نیز ۳ هزار و 
5۸۸ واحد معرفی به بانک و پذیرش شده است که از این تعداد ۱ هزار 
و 6۳5 واحــد در قالب ۱۷0 پروژه دارای قرارداد و طی فرآیند پرداخت 
تسهیالت هستند. گفتنی است در پایان این نشست از اصحاب رسانه و 

خبرنگاران با اهداء لوح تقدیر و هدیه از سوی مدیر کل راه و شهرسازی 
استان هرمزگان تجلیل بعمل آمد .

اراک- فرناز امیدی: کمیته استانی جلوگیری از گسترش آثار 
و مخاطرات سیل در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان 

مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشــکی اســتان مرکزی، این 
جلســه با حضور دکتر محمــد فتاحی سرپرســت اداره کل، مهندس 
میرهاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع و روســای ادارات این اداره 
کل برگزار شد. دکتر محمد فتاحی به بازدید از مناطق سیل زده استان 
مرکزی اشاره و تعداد تلفات و خسارت های حوزه دامپزشکی و دام، طیور 
و زنبورعسل را بیان کرد. سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی از 
آماده باش کامل اکیپ های بهداشتی و درمانی جهت پیشگیری و کنترل 

بیماری های دام و طیور در مناطق سیل زده و در معرض سیل خبر داد.
وی افزود: با توجه به سیالب، اقدامات پیشگیرانه و کنترل بیماری های 

دام، طیور و چگونگی جلوگیری از تلفات احتمالی در دام، طیور و آبزیان 
در دستور کار اداره کل دامپزشکی استان مرکزی قرار گرفته است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی بر سمپاشی و ضدعفونی 
جایگاه دام و طیور و واکسیناســیون و درمــان رایگان دامها به منظور 
پیشــگیری از بیماری های قابل اتقال بین انسان و دام و بیماری های 

واگیر دامی تاکید کرد.
دکتر اســماعیلی مســئول آبزیان این اداره کل نیز در این جلسه در 
خصوص دستورالعمل مدیریت بحران در زمان سیل سازمان دامپزشکی 

کشور مطالبی را ارائه کرد.

گام های مثبت کمیته مسولیت های اجتماعی هلدینگ خلیج فارس در عسلویه، در عمل به مسولیت های اجتماعی

۲۱۰ میلیارد ریال به حوزره آموزش و سالمت 
محرومان چهار شهرستان جنوبی اختصاص یافت

در سه ماهه نخست سالجاری رقم خورد:

برگزاری ۱۲ جلسه مالقات مردمی در شرکت گاز استان اردبیل

در هرمزگان صورت گرفت؛

بازدید از پروژه های در حال ساخت نهضت ملی مسکن بندرعباس

برگزاری کمیته جلوگیری از گسترش آثار و مخاطرات 
سیل در اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: حضور در ســتاد شرکت و 
تشکیل جلسه با مدیرعامل و معاونین شرکت توزیع برق استان 
برنامه پایانی حمیدرضا پیرپیران معاون هماهنگی توزیع شرکت 

توانیر طی سفر یکروزه وی به گیالن بود.
طی این نشست پیرپیران عملکرد مناسب صنعت برق در ایام پرباری 
شــبکه را یک سرمایه ارزشمند و مایه افتخار صنعت برق دانست و ابراز 
امیدواری کرد: صنعت برق با ثبت یک رکورد مناســب، پیک تابستان 
امسال را با موفقیت پشت سر بگذارد. وی افزود: قدرشناسی و اظهار لطف 
مسئوالن و مردم عزیز نسبت به عملکرد صنعت برق، بزرگترین پاداش 
برای ما محســوب می شود و قطعاً در بارگاه الهی، اندوخته ای ارزشمند 
و مشــوق ما برای ادامه این راه پر برکت است. پیرپیران گفت: با توجه 
به وضعیت دما و احتمال افزایش بار شــبکه، همچنان بخش عمده کار 
باقی اســت و هرگونه قصور می تواند نتایج ارزشــمند حاصل شده را به 
تلخی بدل کند و لذا باید روند اقدامات تا آخر کار تداوم داشــته باشد. 
معاون هماهنگی توزیع توانیر تجارب کســب شده مدیریت مصرف در 
پیک امســال را نیازمند تحلیل نقاط قوت و نقاط قابل بهبود و تدوین 
نقشه راه جامع برای سال های آتی عنوان کرد. وی با قدردانی از تالشگران 
بخــش توزیع، آمادگی صنعت برق بــرای رویارویی با موج گرما و لزوم 
تــداوم اجرای برنامه های مدیریت بار و مصرف انرژی را مورد تاکید قرار 
داد. حمیدرضا پیرپیران با اشاره به عملکرد خوب شرکت های توزیع در 
حوزه مصارف روشنایی، تکمیل ظرفیت ها در این حوزه را خواستار شد و 

بهبود مصارف روشنایی به ویژه در کارخانه ها و شرکت های دولتی و مراکز 
مذهبی مانند مساجد و امامزاده ها را مستلزم تهیه دستورالعمل دانست 
و بر بررســی راهکارهای تعدیل انرژی در حوزه های مختلف مصرف از 
سوی کمیته های بهره وری انرژی و کاهش تلفات تاکید کرد. همچنین 
در این نشست محمدتقی مهدیزاده گفت: پایش و نظارت کامل شرایط 
برق در اســتان با هماهنگی امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق توسط 
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ و سایر معاونت های ذی ربط بصورت 
روزانه در حال انجام است و تمامی نیروهای عملیاتی این شرکت و حتی 
پیمانکاران طرف قرارداد در آماده باش 2۴ ســاعته قرار دارند. مهدیزاده 
در مورد هوشمند سازی و کنترل پذیری خاطرنشان کرد :در حال حاضر 
60درصد مشترکین صنعتی رویت پذیر هستند و به ازای رعایت الگوی 
مصرف به صنایع پاداش تعلق خواهد گرفت. مدیرعامل توزیع برق گیالن 
با اشــاره به تعیین میزان مصرف ادارات گفت: براســاس توافق، ادارات 
موظف شدند در ساعات اداری نسبت به سال گذشته ۳0 درصد کاهش 
مصرف داشته باشند ودر ســاعات غیر اداری نیز باید 60درصد کاهش 
مصرف اعمال شــود و برای تحقق این مهم ۱00اکیپ در استان گیالن 
برای پایش ادارات و دستگاههای اجرایی را کنترل و نظارت می کنند و 
تاکنون بالغ بر 200 مورد اخطار قطع و چندین مرحله قطع برق ادارات 
پرمصرف صورت پذیرفته اســت. مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت: در 
استان گیالن۷6 درصد مشترکان در تعرفه خانگی هستند که ۴۹ درصد 
مصرف برق کل استان را به خود اختصاص می دهند و ۴ درصد مشترک 

صنعتی در گیالن داریم که  ۱۷ درصد مصرف برق کل استان مربوط به 
این بخش می باشد. وی تاکید کرد: تفاهم نامه های مثبت و کارآمدی با 
صنایع استان برقرار شده است تا همکاری الزم برای گذر از پیک تابستان 
صورت پذیرد که اینکار نتایج بســیار مثبت و ملموسی در مدیریت بار 
مصرف برق داشــته است. وی همراهی مسئولین استان و مردم شریف 
گیالن را در کنار تالش شبانه روزی کارکنان، جز عوامل اصلی موفقیت 
شرکت توزیع برق گیالن تا این مقطع از فصل پیک دانست و خواستار 
تدوام این موارد برای جلب رضایت مشترکین شد. گفتنی است در این 
نشســت جمعی از معاونین و مدیران شرکت توزیع برق گیالن حضور 
داشتند و عملکرد این شرکت در ایام پیک و مبحث مدیریت بار مصرفی 

مورد ارائه و بررسی قرار گرفت.

جلسه بررسی اقدامات شرکت توزیع نیروی برق 
استان گیالن با محوریت مدیریت اوج بار برگزار شد
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داش��تن یک گوی جادویی برای پیش بینی آینده آرزویی اس��ت که همه ما دست 
کم یک بار در طول زندگی به آن فکر کرده ایم. فرقی هم ندارد ش��ما یک دانشجوی 
کم سن و سال باشید که کلی امتحان مهم پیش رو دارد یا کارآفرینی که باید روزانه با 
یک عالمه دغدغه مختلف سر و کله بزند؛ در هر صورت خبر داشتن از آینده می تواند 

با یک آسانسور سریع السیر شما را به باالترین نقطه کارآفرینی ببرد. 
این روزها صحبت کردن از ثبات در جنبه های مختلف زندگی بیش��تر ش��بیه یک 
شوخی بی مزه است تا واقعیتی انکارناپذیر. مثا همین صنعت سینما را در نظر بگیرید. 
زمانی نه چندان دور کارگردان ها از ضبط س��کانس در لوکیشن های تاریک وحشت 
داشتند، چراکه دوربین ها آنقدر پیشرفته نبود تا تمام جزییات صحنه را ضبط کند و 
استفاده از پروژکتور هم حال و هوای طبیعی صحنه را به هم می زد. چنین دغدغه ای 
با ورود نس��ل جدی��د دوربین های فیلمبرداری کاما از بین رف��ت و جای خودش را 
ب��ه دغدغه ضبط فیلم با کیفیت 4K یا 8K داده اس��ت؛ آن ه��م بدون اینکه حتی 

کوچک ترین جزییات از قلم بیفتد!
ماجرا عرصه بازاریابی هم دقیقا مثل صنعت سینماست. دغدغه هایی که روزی تک 
تک کارآفرینان را ناامید کرده بود، االن به لطف تکنولوژی دیگر محلی از اعراب ندارد. 
این یعنی ش��ما می توانید تخته گاز به سمت موفقیت بروید و حتی نگران مشکات 
پیش روی تان هم نباش��د، البته به شرط اینکه بتوانید خیلی سریع با تغییرات پیش 
رو در دنیای مارکتینگ کنار بیایید. وگرنه نه تنها خبری از موفقیت بازاریابی نیست، 

بلکه ماجراجویی تان در بازار یک هفته هم طول نخواهد کشید؛ به همین سادگی.
م��ا در روزنامه فرصت امروز معتقدیم هر بازاریابی باید ش��ش دانگ حواس��ش به 
تغییرات این حوزه باشد. البته شما در این بین نیازی به گوی جادویی یا حتی غول 
چراغ جادو ندارید. در عوض کافی اس��ت به موقع شس��ت تان از تغییرات تازه خبردار 
ش��ود. حتما پیش خودتان فکر می کنید چنین وضعیتی فقط مخصوص کارآفرینان 
مولتی میلیارد دنیاس��ت و شما خیلی ش��انس بیاورید یکی مانده به آخر از تغییرات 
خبردار می ش��وید. در این صورت باید بگوییم ما اینجا هس��تیم تا ورق را به نفع شما 
برگردانی��م. برای این کار هم هیچ فرمول جادوی��ی نداریم، بلکه فقط و فقط نتیجه 
تحلیل مان از عرصه بازاریابی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. پس اگر شما هم 
احساس می کنید همیشه از تحوالت دنیای مارکتینگ عقب هستید، هیچ جوره این 

مقاله را از دست ندهید. 
بازاریابی با چاشنی ترندهای آینده

اگر از شما بخواهیم بدترین معلم یا استادی که تا حاال با او رو به رو شده اید را نام 
ببرید، چه جوابی خواهید داد؟ احتماال شما از بین فهرستی بلندباال اسم یکی دو نفر 
را انتخاب می کنید تا این جام افتخاری نصیب شان شود. صرف نظر از اسامی، چنین 
معلم یا استادهایی ویژگی های مشترک زیادی با هم خواهند داشت. یکی از مهمترین 
این ویژگی ها سرس��ختی مثال زدنی در تغییر ندادن س��بک تدریس شان است. باور 
کنی��د یا نه، در دنیای مارکتینگ هم بعضی از بازاریاب ها چنین خلق و خویی دارند. 
بخش کمدی ماجرا وقتی ش��روع می ش��ود که همین بازاریاب های عهد روم باستان 

انتظار دارند مشتریان برای محصوالت شان سر و دست بشکانند!
اگر شما هم چند وقتی است تکنیک ها و راه و رسم بازاریابی تان را عوض نکرده اید، 
در آس��تانه پیوستن به تاالر بازاریاب های عهد باستان هستید. ما در این بخش سعی 
می کنیم با بررس��ی بعضی از مهمترین تغییرات عرصه بازاریابی در آینده ش��ما را از 

چنین سقوط آزاد وحشتناکی نجات دهیم. 
تغییر نسل مشتریان: به وقت آشنایی با نسل آلفا

زمانی کابوی های هفت تیرکش س��انت به سانت خاک آمریکا را زیر سم اسب های 
خود داش��تند و کمتر کسی حتی فکر منقرض ش��دن نسل اینطور آدم ها را می کرد. 
ب��ا این ح��ال اکنون از آنها فقط در فیلم های هالی��وودی و به لطف کلی صحنه ویژه 
یاد می ش��ود. مشتریان فعلی ش��ما هم کمابیش چنین وضعیتی پیدا خواهند کرد. 
خیلی از بازاریاب ها با افول جذابیت نسل میانسال به سوی مشتریان نسل Z رفته اند. 
احتماال ش��ما هم چند باری اصطاح نس��ل Z به گوش تان خورده است. این عبارت 
برای اش��اره به مش��تریانی که در دهه 90 میادی متولد شده اند، به کار می رود. اگر 
ش��ما با خیال راحت روی این نسل حساب کرده اید و انتظار کسب سودهای نجومی 
در بازار را دارید، باید کاما ناامیدتان کنیم، چراکه هنوز هیچی نشده نسل Z هم از 
مد افتاده است. ماجرا پیچیده شد، نه؟ قبول دارم باور اینکه نسل Z با میانگین سنی 
کمتر از 35 س��ال حاال حاالها جا دارد و احتماال پول زیادی هم به بازارهای جهانی 
تزریق می کنند، اما مس��ئله اساسی نحوه تصمیم گیری این دسته از افراد برای خرید 
محصوالت مختلف اس��ت. اینجاست که پای نسل آلفا به بحث باز می شود. نسل آلفا 
به کس��انی گفته می شود که بین س��ال های 2010 تا 2025 متولد شده یا خواهند 
شد. این روزها نه نسل Z، بلکه نسل آلفا هستند که تعیین و تکلیف خرید خانواده ها 
را مش��خص می کنند. متولدین این نسل چه به عنوان فرزند خانواده و چه به عنوان 
نوه های دوست داشتنی مشتریان کهنسال نظرشان ردخور ندارد و همیشه حرف شان 
بر کرس��ی می نش��یند. خب اگر بازاریابی را س��راغ دارید که در این شرایط هنوز هم 

روی نسل های قدیمی حساب باز می کند، تا دیر نشده او را با روزنامه ما آشنا کنید!
مهمترین ویژگی هایی که نسل آلفا دارد، زندگی در دنیای تمام دیجیتال است. اگر 
من و ش��ما نوس��تالژی های دور و دراز از بازی در کوچه ها یا دست گرفتن کتاب های 
کاغذی داریم، نس��ل جدید به کل با این موضوعات بیگانه اس��ت. در عوض نسل آلفا 
از همان بدو تولد با انواع گوش��ی های هوش��مند، گجت ه��ای دارای هوش مصنوعی 
و در یک کام دنیایی مجازی س��ر و کار داش��ته اند. دقیقا به همین خاطر بعضی از 
پژوهش��گران حوزه جامعه شناس��ی مثل مارک مک کریندل به این افراد لقب نسل 
شیشه ای را داده اند، چراکه کودکان و نوجوانان این نسل تعامات دیجیتالی را به هر 

آنچه من و شما با آن خاطرات دوست داشتنی داریم، ترجیح می دهند.

اینکه نس��ل آلفا چقدر دنیای کس��ب و کار را تکان می دهد، هنوز کاما مشخص 
نیست. ما فعا در سکانس های ابتدایی این فیلم اکشن هستیم و باید کمی تا مشخص 
ش��دن دستپخت نهایی صبر کنیم. با این حال آنچه قطعی به نظر می رسد، ضرورت 
اس��تفاده هرچه بیشتر از بازاریابی دیجیتال اس��ت. احتماال بازاریابی کاسیک دیگر 
آخرین نفس های خودش را می کش��د و به زودی دیگر همه چیز به دنیای دیجیتال 

منتقل شود. پس شما باید از همین حاال خودتان را برای این وضعیت آماده کنید. 
انقاب در بنیادهای بازاریابی: جزییات مهمتر از اصل مطلب!

برندهای بزرگی که این روزها حسابی برای خودشان یکه تازی می کنند و کسی هم 
به گرد پای شان نمی رسد، زمانی فعالیت شان را شروع کردند که داشتن یک محصول 
با کیفیت و تا حدودی ارزان فرمول طایی موفقیت محس��وب می ش��د. کارآفرینی 
مثل بیل گیتس را در نظر بگیرید. این شخصیت دوست داشتنی با تبدیل رایانه های 
غول پیک��ر به نمونه های کوچک طوری دنیا را تکان داد که نگو و نپرس. ش��اید فکر 
کنید کپی برداری از الگوی بیل گیتس این روزها هم ش��ما را در هر حوزه ای تبدیل 
به یک مولتی میلیاردر می کند، اما واقعیت کاما خاف این راهکار را نشان می دهد. 
خب هرچه باش��د در دنیایی که در هر حوزه ای کلی رقیب گردن کلفت وجود دارد، 
فقط با تولید محصولی باکیفیت و ارزان قیمت نمی ش��ود دل مش��تریان را برد. اگر به 
این ماجرا س��خت گیری های مشتریان کنونی را هم اصافه کنیم، دیگر کاه مان پس 

معرکه خواهد بود. 
ای��ن روزها مش��تریان دیگر فق��ط دنبال یک محصول بی عی��ب و نقص با قیمتی 
منصفانه نیستند. در عوض فاکتورهایی مثل ارزش برند، شخصی سازی تجربه خرید، 
تعامل نزدیک برندها با مشتریان و روابط احساسی میان این دو در کانون توجه قرار 
دارد. به زبان خودمانی، شما برای موفقیت در بازار نه تنها به محصولی عالی نیاز دارید، 
بلکه باید طوری کنار مشتریان باشید که حتی یک لحظه هم احساس تنهایی نکنند. 

وگرنه مثل آب خوردن شما را کنار گذاشته و سراغ رقبای تان می روند. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم مردم در چهارگوشه دنیا دیگر فقط محصوالت 
برنده��ا را خریداری نمی کنند، بلکه ارزش ها و تعهدات آنها را هم می خرند. پس اگر 
شما ارزش مهمی برای مشتریان نداشته باشید و بینش تان هم در قرن 20 گیر کرده 

باشد، حتی با بهترین محصوالت دنیا هم کاری از پیش نخواهید برد. 
آیا تا به حال پیش خودتان فکر کرده اید چرا بعضی از برندها طوری مش��تریان را 
میخک��وب می کنند که انگار هیچ برند دیگری در بازار وجود هم ندارد؟ بی ش��ک هر 
کسی برای این سوال کلیدی جواب خاص خودش را دارد اما اگر قرار باشد ما برای آن 
استداللی درست و حسابی پیدا کنیم، یک راست می رویم سراغ ارزش هایی که چنین 
برندهایی به مشتریان هدیه می دهند. مثا برند کوکاکوال را در نظر بگیرید. این برند 
به جای اینکه صرفا نوشابه های گازدار به مشتریان بفروشد، در کنار آن حس شادی و 
خوشحالی را هم به مشتریان هدیه می کند. دقیقا به همین خاطر کوکاکوال این روزها 
نه یک محصول صرف، بلکه نوعی سبک زندگی است. پس اگر شما هم دوست دارید 
همیشه در قلب مشتریان صندلی VIP برای خودتان داشته باشید، باید سعی کنید 
مثل برندهای بزرگ ارزشی ویژه برای خریداران تدارک ببینید. وگرنه کمپین های تان 

یکی پس از دیگری با شکست رو به رو خواهد شد. 
ظهور هوش مصنوعی: ضرورت امروز و فردای بازاریابی

هوش مصنوعی چند س��الی هس��ت که مثل سوپراستارهای س��ینمایی حسابی 
می درخشد و همه نگاه ها را به خودش جلب کرده است. بنابراین صحبت کردن درباره 
مزای��ای این فناوری یا ضرورت اس��تفاده از آن در دنیای بازاریابی امر تازه ای به نظر 
نمی رسد. البته شما نباید از این برگ برنده فقط در عرصه مارکتینگ استفاده کنید، 
بلکه همه بخش های برندتان می تواند به سادگی سود این نوآوری را ببرد. داستان به 

بخش هیجان انگیزش رسید، نه؟
اج��ازه دهید قبل از اینکه صحبت ه��ای ما درباره هوش مصنوعی مثل کاس های 
درس کس��ل کننده شود، چند تا از کاربردهای این فناوری حیرت انگیز را با هم مرور 
کنیم. مثا ایمیل مارکتینگ را در نظر بگیرید. قبل از اینکه سر و کله هوش مصنوعی 
پیدا ش��ود، هر بازاریاب باید فهرس��ت ایمیل مشتریان را خودش گردآوری می کرد و 
با هزار زحمت ایمیل ها را برای آنها می فرس��تاد. در این بین هم اگر قرار بود کاربران 
دس��ته بندی گردیده و ایمیل های شخصی سازی شده دریافت کنند، دیگر حتی یک 

بازاریاب هم برای چنین ماموریت غیرممکنی داوطلب نمی شد.

معجزه هوش مصنوعی در عرصه فروش مش��تریان را از کابوس جواب های سر باال 
یا حتی در دس��ترس نبودن کارش��ناس های مختلف خاص کرده است. باور کنید یا 
ن��ه، ترکیب هوش مصنوعی با یادگیری ماش��ینی حتی یک س��وال را هم بی جواب 
نمی گذارد. این یعنی شما می توانید با خیال راحت خط مقدم تیم خدمات مشتریان 

را به ربات های چت سپرده و حتی دست به سیاه و سفید هم نزنید!
بی شک وقتی اسم ربات های چت به گوش آدم می خورد، اول از همه نسل ابتدایی 
این ربات ها را به یاد می آوریم. همان ربات هایی که حتی با داش��تن یک بانک حجیم 
از اطاعات هم نمی توانس��ت دو تا س��وال س��اده را جواب دهد. اگر ش��ما هم چنین 
تجربه هایی دارید، بهتر است آنها را کاما فراموش کنید، چراکه نسل جدید ربات های 
چ��ت به معن��ای واقعی کلمه بی عیب و نق��ص از آب درآمده اس��ت. پس بهانه های 
رنگارنگ را کنار گذاش��ته و ب��رای کار با ربات های چت آس��تین تان را باال بزنید. در 
این بین هم تجربه کلی از برندهای دیگر چراغ راه تان است. به عاوه، ما هم همیشه 

کنارتان هستیم تا مو الی درز کارتان نرود. 
کاهش بیشتر وفاداری مشتریان: کابوس جدید برندها!

س��الن های س��ینما قبل از اینکه رکود بزرگ این صنعت شروع شود، گاهی اوقات 
حتی جای س��وزن انداختن هم نبود. بس��یاری از فیلم بازها وقتی خبر اکران آخرین 
اثر اسکورسیزی یا اسپیلبرگ پخش می شد، از مدت ها قبل شروع نمایش دنبال رزرو 
بلیت جایگاه ویژه بودند. برای کس��انی که آن دوران طایی را به یاد دارند، کس��ادی 
گیشه ها در دوره و زمانه کنونی بیشتر شبیه یک کابوس وحشتناک است تا واقعیتی 
قطعی. چنین ماجرایی درباره وفاداری مشتریان به برندها هم مصداق دارد. اگر زمانی 
مشتریان حاضر نبودند مرسوالت شان را با سرویسی به غیر از فدکس جا به جا کنند، 
امروز کافی است این غول حمل و نقل فقط برای یک روز در بازار نباشد تا مشتریان 

دیگر سراغی هم از آن نگیرند. 
شاید فکر کنید مشتریانی که یک شبه شما را فراموش می کنند، حتما در گذشته 
هم دل خوشی از شما نداشته اند. خب اگر بخواهیم منصفانه به ماجرا نگاه کنیم، در 
این مورد تا حدودی حق با شماست. البته این فقط نیمی از قصه را توضیح می دهد. 
بخش دیگر ماجرا مربوط به تغییر رفتار مش��تریان اس��ت. آنها دیگر به دنبال خرید 
یک محصول خش��ک و خالی نیس��تند، بلکه انتظار دارند برندها لحظه به لحظه در 
کنارش��ان باشند و اجازه ندهند حتی آب در دل شان تکان بخورد. در کنار همه اینها 
بحث خدمات پس از فروش گس��ترده و عاقه مش��تریان برای خرید از برندهایی با 
تعهدات اجتماعی قوی هم وجود دارد. پس اگر شما هنوز تعهد خاصی در کمپین های 
بازاریابی تان برای مش��تریان آماده نکرده اید، وقت آن رسیده تا دستی به سر و گوش 

ایده های بازاریابی تان بکشید. 
اجازه دهید برای اینکه بحث اصلی ما را بهتر متوجه شوید، یک مثال عالی از برند 
کوکا کوال بزنیم. چند سال پیش این برند محبوب برای بازار امارات یک کمپین ویژه 
ماه رمضان طراحی کرد. بازاریاب های کوکا کوال خیلی خوب از اهمیت قضاوت نکردن 
دیگران از روی ظاهرشان در فرهنگ مردم امارات با خبر بودند. دقیقا به همین خاطر 
ویدئوی کمپین شان را تبدیل به نوعی آزمایش اجتماعی کردند. ماجرا از این قرار بود 
که در ویدئو این برند چند آدم غریبه با هم در اتاقی تاریک کنار هم قرار داده می شدند 

و قرار بود از روی صحبت های هم ظاهر بغل دستی شان را حدس بزنند. 
همانطور که می شود حدس زد، در آزمایش کوکا کوال همه ظاهر بغل دستی شان 
را کاما متفاوت ارزیابی کرده بودند. به طوری که وقتی چراغ ها روش��ن شد، نه تنها 
تماشاچی داخل خانه، بلکه خود حاضران هم شوکه شدند. پیام بازاریابی کوکا کوال در 
این کمپین نه تنها کاما جذاب بود، بلکه ارزشمند هم قلمداد می شود. این کمپین 

نش��ان داد در یکی از مهمترین ماه ها برای مس��لمانان می توان بعضی از فضیلت های 
اخاقی را هم در خودمان تقویت کنیم. به این ترتیب کوکا کوال نه تنها به مشتریان 
بازار امارات نوش��ابه گازدار تعارف کرد، بلکه آنها را به سوی سبک متفاوتی از زندگی 

که اتفاقا با فرهنگ بومی شان سازگاری دارد هم دعوت کرد.
توصیه کلیدی ما در این بخش برای ش��ما توجه بیشتر به ارزش ها و نکات جانبی 
اس��ت که در کنار محصوالت برای مش��تریان آماده می کنید. باور کنید یا نه، دوران 
قهرمان بازی برندها با محصوالت بی رقیب تمام ش��ده است. در عوض این ارزش ها و 

تعهدات جانبی شماست که مشتریان را میخکوب خواهد کرد. 
افزایش اهمیت اینفلوئنسر مارکتینگ: ترندی اجتناب ناپذیر برای دهه پیش رو

اگر یادتان باش��د در بخش های قبل گفتیم که نس��ل آلفا روز به روز وزن بیشتری 
در تصمیم گیری خانواده برای خرید محصوالت مختلف پیدا می کند. بی شک شما در 
خانواده تان تجربه نفوذ حرف برادر یا خواهر کوچک ترتان را داشته اید. با این حساب 
جهت گیری برندها برای جلب نظر این نس��ل تاکتیک برنده ای محس��وب می شود و 
می تواند مثل گل دقیقه 90 ارزشمند باشد. البته در این بین نباید مشتریان میانسال 
را به کلی فراموش کرد. هرچه باشد آنها هم خریدهایی انجام می دهند که اتفاقا ربطی 

به عزیزان خردسال شان ندارد.
خیلی از بازاریاب ها فکر می کنند مشتریان میانسال هیچ ارتباطی با دنیای دیجیتال 
نداش��ته و هنوز هم که هنوز است از گوشی های قدیمی نوکیا استفاده می کنند. اگر 
ش��ما هم اینطور فکر می کنید، توصیه ما برای اس��تفاده از اینفلوئنسر مارکتینگ در 
ارتباط با این دسته از مشتریان حسابی غافلگیرتان خواهد کرد. ماجرا آنطور که فکر 

می کردید پیش نرفت، نه؟
دنیای اینفلوئنسرها چند سالی هست که حسابی نگاه ها را به خودش جلب کرده 
اس��ت. کافی است برای یک بار هم که شده رفتار خرید خود و اعضای خانواده تان را 
زیر ذره بین ببرید. معموال مشتریان به جای اینکه خودشان با هزار تکنیک مختلف 
کیفی��ت محصوالت را ارزیاب��ی کنند، به توصیه های اینفلوئنس��رهای کاربلد اعتماد 
خواهند کرد. اینطوری هم کارشان راحت تر می شود، هم اینکه گاهی اوقات اینفلوئنسر 
موردنظر یک تخفیف جزئی هم می گیرد. خب مگر یک مشتری به غیر از یک خرید 

خوب با قیمتی مناسب چیز دیگری هم می خواهد؟
یکی از بهترین مثال ها درباره اینفلوئنسر مارکتینگ مربوط به خطوط هوایی امارات 
)Emirates Airlines( اس��ت. این برند هیجان انگیز همیشه با ستاره های سینما، 
ورزشکاران و حتی اینفلوئنسرهای اهل گشت و گذار همکاری نزدیکی دارد. دقیقا به 
همین خاطر هم مشتریان همیشه سفر با این خط هوایی را به بقیه گزینه ها ترجیح 

می دهند؛ حتی اگر قرار باشد پول بیشتری هم برای بلیت دلخواه شان بدهند!
جمع بندی

ش��کی نیس��ت که دنیای بازاریابی هم مثل بقیه اجزای زندگی ما تغییراتی داشته 
است. البته کار به همین جا ختم نمی شود و کلی تغییر تازه هم در راه خواهد بود. به 
همین خاطر برنده ماراتن مارکتینگ در س��ال های پیش روی آن دسته از برندهایی 
هس��تند که خیلی خوب ترندهای تازه را پیش بینی کرده و از مدت ها قبل روی آنها 
سرمایه گذاری کنند. قبول دارم این کار بیشتر شبیه سکانس های عجیب و غریب فیلم 
ماموریت غیرممکن است، اما شما می توانید همیشه روی توصیه های ما حساب کنید. 
م��ن و همکارانم در روزنامه فرصت امروز امیدواریم نکات مورد بحث در این مقاله 
به ش��ما برای آش��نایی با تغییرات پیش روی عرصه بازاریابی کمک کرده باشد. مثل 
همیش��ه اگر س��وال یا مش��کلی در رابطه با نکات مورد بحث در این مقاله داشتید، 

همکاران من در روزنامه فرصت امروز همیشه آماده کمک به شما خواهند بود. 

فرصتامروزبررسیمیکند:

آینده دنیای بازاریابی؛ تغییراتی که باید به آنها عادت کنیم


